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قػػٜلت الَػػاًػن العِوّػػة مّػػعاها طمػػبا للعارؿػػّن والبػػاشدّن ِلػػَ مظجلػػٕ
ثظمم ػ ػػاثٌم الّلمّ ػ ػػة من اخارِّن و ٚػ ػػار ُ الظً ػ ػػٍط الٙعِم ػ ػػة واالهدػوبٍلٍزّّن
وِلمػ ػػاء الػ ػػوٗؽ ولٜن لػ ػػم ِؾػ ػػٌم الم ػ ػ رطّن إال بمٙػ ػػعار ه ػ ػ ّ ٞمػ ػػن ذل ٛاول ػ ػػٛ
الم رطّن الغي ِمٜن لٌم ان ِورصٍا ُٖ رؿم لٍر زّعن وِٙع مٙارهػات موػبٍية
هَػا لما ثجٍٖػ لعٌِم من مادن اولّة ٓؼِػن ِمٜن االؿجٗادن موٌا.
إن ًػػغى العراؿػػة لّؾػػت بصدػػا ٖػػُ ثػػارِض االدِان بػػ ٞلػػن هػػعُِ إهٌػػا ثؾػػَّ
لعراؿػ ػػة مٌٗػ ػػٍ الؾػ ػػصػ وزٍاهبػ ػػي الٍاؿّة والمجفابٜة والٔاموػ ػػة وبٍٙاهّوي ّٓػ ػػػ
الظاهػػّة للموً٘ إهمػػا ؿجٙجمػػػ ِلػػَ زاهػػب واشػػع مػػن االِجٙػػادات الؾػػصػِة الجػػُ
ؿادت ُٖ الصوارات الٙعِمة وًٍ الؾػصػ وِاٚجػي بالًب.ولمػا ٝاهػت ًػغى العراؿػة
ثٌػعؼ لعراؿػة ًػغا الوػٍع مػن الؾػصػ ٝػان البػع مػن دراؿػة مؾجّٗوػة لمٌٗػٍ المػػػض
لع ،المرجمّات الٙعِمة ل ُٜهٌٗم لماذا اؿجظع الؾصػ ُٖ الّاج.
ِفػػ ٜٞمٍهػػٍع الؾػػصػ والًػػب واشػػع مػػن اًػػم الٙوػػاِا الٜٗػِػػة الجػػُ هٜػػاد
هلمؾػػٌا ٖػػُ خواِػػا دراؿػػجوا للمرجمّػػات الٙعِمة ٖموػػغ ِمػػٍر ؿػػصّٙة قػػ ٜٞالمػػػض
مٌٍٗمػػا ٓػِبػػا ِوػع الرماِػػات البفػػػِة ُٖٗ الٍٚػػت الػػغي ٝاهػػت ّٖػػي ثلػػ ٛالرماِػػات
ثؾجًُّ ان ثٌٗم بف ٜٞاّٝع الرػوح الواثرة من المظايػ الجُ ِجّػض لٌا اإلهؾان
مػػن ز ػػاء ل ػػاِي مػػُ بوػػُ زوؾػػي او مػػُ الصٍّاهػػات الوػػارِة الجػػُ ثصػػّى بي قػػٜٞ
مٌٍٗ المػض بّعا طالا ٖػُ مؾػّػن ثاماثػي الٜٗػِػة ٍٍٖٚع قظمػا مػا ٖػُ الرماِػة
البفػػػِة الجػػُ ِاقػػت ٖػػُ ِمػػٍر مػػا ٚبػػ ٞالجػػارِض الؾصّٙة اؿػػّػ المػػػض خػػم المػػٍت
زّلت اإلهؾان ِٜٗػ بان ًوػاؾ اؿػبابا وراء ثصػٍؿ اإلهؾػان الممجلػ لػصة إلػَ مرػػد
ٝا ن هّّٕ ال ِلبح ان ِؾلم الػوح لّجصٍؿ إلَ زدة ًامعن ولٍ ثمٜوا مػن ثظّػٞ
اوؿ زماِة بفػػِة وازٌػت مصوػة المػٍت الدرٝوػا مػع ،المػعمة الوٗؾػّة الجػُ ثّػػض
لٌا المرجمُ البفػي.
لػػم ِٜػػن امػػا اإلهؾػػان الػػغي وازػػي المػػٍت الوؿ مػػػن ٖػػُ زماِجػػي البفػػػِة
المّٔػن ُٖ ِمػ مٍٓ ُٖ ٞالٙع إال ان ِوؾب ٌٍٍر المػض إلػَ ٚػٍّٓ ،ػػ مػ ّػة لػم
ِٜن ِؾجًُّ مفاًعثٌا ؿببت المػض ٚػٍ ،اٚػٍ ،موػي مٙػعرن وذٝاء ٝاهػت ثػجصٜم
ٖػػُ شّاثػػي وٖػػُ هٗػػؽ الٍٚػػت ٖػػُ مماثػػي.وِمٜن ان هؾػػجوذ ان ًػػغى الٜٗػػػن ٚػػع مػػػت
بمػػشلجّن ال ِمٜػػن البػًوػة ِػػن وزٍدًمػا شالّػػا بادلػة ٚايّػػة:االولػَ قػػٍّر الرماِػػة
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البفػػػِة بٍزػػٍد ٚػػٍ ،ثؾػػبب المػػػض ومن خػػم بػػا قػػٝ ٛاهػػت ًوػػاؾ  ٚػٍ ،ثؾػػبب
الفػػٗاء وُٖ مػشلػػة الشٙػػة وِوػػعما ثبلػػٍرت ٖٜػػػن االطػػاؽ الػػبصت الٙػػٍ ،الظّػػػن
ثصاؿػػب اإلهؾػػان ِلػػَ ؿػػلٍٝي ثرػػاًٌم ٖجوػػؼؿ بػػي المػػػض اِوا والػػبصت الجٙػػٍ،
والّبػػادن زػػؼء ال ِمٜػػن الجظلػػُ ِوػػي إلَ زاهػػب الًٙػػٍس الؾػػصػِة الجػػُ ِمٜػػن ان
هجٌٜن إهٌا ٌٍػت ُٖ المػشلة االولَ من از ٞالصمٍؿ ِلَ الفٗاء(.)0
ث
لٙع بػز الؾصػ ُٖ الّاج من از ٞمؾاِعن اإلهؾان ِلَ الجظلك مػن االخػار
الؾلبّة الؿجصٍاذ  ،ٍٚقػِػن ِلّي والّمِ ٞلَ يػدًا وٍِٙؿ االؿػجاذ ٓلّػٍهرُ:
"إن اإلهؾػػان وازػػي ِلػػَ مػػػ الجػػارِض هػػٍِّن مظجلٗػػّن مػػن الَػػػوؼ اشػػعًماٚ :ابػػٞ
للػ ػػجٌٜن واالؿػ ػػجٙػاء ٝاالزٍاء ومٍاؿػ ػػم الؼراِػ ػػة والّٗوػ ػػان وثػ ػػاخّػ اهػ ػػٍاع الًّػ ػػا
والفػاب و ٞٝالٍّام ٞالظارزّةٝ :رػػوح الؾػٍّؼ والػمػاح والٗػ وس .وخاهٌّمػا :لػم
ِػػػ لػػي ؿػػببا ب ػادئ بػػعءٝ :الػِػػع والٙصػػى واالوب ػػة والؾ ػٜػجة الٙلبّػػة والمػػػع
والػؼالزؿ ٖلػػم ِؾػػّي إطوػػاٌِا لٙػػاهٍن ولم ِػِٙػػي إؿػػوادًا إلػػَ المػػعؼ ٖاٖجػض لٌػػا
اؿػػبابا طّٗة.وٚػػع وازػػي الوػػٍع االوؿ بالٍؿػػا  ٞالجػػُ املجٌػػا ِلّػػي طبػثػػي واؿػػجوجرٌا
ِٙلي الموً.ُٙخم اطوُ ثل ٛالٍؿا  ٞإلَ الجمصّس بالماشَة والجرػبة.اما الداهّػة
ٖ ٙػػع ٍل ػػت ِالم ػػا مٔل ٙػػا مبوّ ػػا ِل ػػَ الظب ػػػن الم ػػٍّٖة ال ِل ػػَ البػً ػػان الجرػِب ػػُ او
الموً ُٙوِالرٌ ػ ػػا بم ػ ػػا ٝاه ػ ػػت ثٍشّ ػ ػػي إلّ ػ ػػي ِٙا ػ ػػعى واشاؿّؾ ػ ػػي ٖج ٙػ ػػعمت اول ػ ػػَ
الٍؿّلجّن وٍٝهت الّلم بّوما ثرمعت الداهّة والبصت ما هؾمّي الؾصػ"(.)5
ثف ػػ ً ٜٞػػغى العراؿ ػػة موٌر ػػا وؿ ػػًا ب ػػّن العراؿ ػػات االخارِ ػػة ذات الً ػػابُ
الجظممُ الع ّ٘ٚوالعراؿػات االهدػوبٍلٍزّػة الجػُ ثٙػع اشّاهػا دراؿػات مؾجّٗوػة
ِػػن ٝػػ ٞالصوػػارات والدٙاٖػػات البعا ّػػة ٖػػُ ان واشػػع مػػن ّٓػػػ ان ثػاِػػُ الظمٍلػػّة
المٜاهّة والبّع الجارِظُ من امداؿ دراؿات اؿجاذ االهدػوبٍلٍزّا البػًِاهُ الفٌّػ
ز ػػّمؽ ٖػِ ػػؼر ال ػػغي  ٚػػا ٖ ػػُ ان واش ػػع ب ػػعمذ ٝاٖ ػػة الصو ػػارات الٜب ػػػ ،والدٙاٖ ػػات
البعا ّ ػػة ٖ ػػُ موٍَم ػػة واش ػػعن ٝم ػػا ّٖ ػػ ٖ ٞػػُ مًبٍِ ػػي االقٌػ":الٔم ػػن ال ػػغًبُ" او
العراؿػػات الجػػُ هٗػػغًا االهدػوبٍلػػٍزُ والّٗلؾػػٍؼ وِػػالم االدِػػان المػمػػٍؽ مػؿػػّا
 )0شػػٍؿ المػػػشلجّن المٗجػهػػجّن لػػع ،الرماِػػات البفػػػِة االولػػَ اهَػ:اؿػػامة ِػػعهان ِصّػػَ "ِاٚػػة الؾػػصػ
بالً ػ ػ ػػب ٖ ػ ػ ػػُ الصو ػ ػ ػػارات الٙعِم ػ ػ ػػة:الٜػجابات الٌٍّدِ ػ ػ ػػة والمؾ ػ ػ ػػّصّة المب ٜػ ػ ػػػن اهمٍذز ػ ػ ػػا" دورِ ػ ػ ػػة ه ػ ػ ػػان
الجارِظّة الّعد 05:لؾوة 5100:ص.01
 )5بٍؿ ٓلٍّهرُ الطب غوع لعماء الممػِّن (اإلؿٜوعرِة :دار مًابُ المؾجٙب ٞبا .ت) ص.25-25
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الّاد ُٖ ِػعد ٝبّػػ مػن م لٗاثػي الجػُ رٝػؼ ٌّٖػا بفػ ٜٞمباقػػ ِلػَ الدٙاٖػات البعا ّػة
واالٖٜػػار العِوّػػة الٌوعِػػة والمؾػػّصّة وزػػاءت دراؿػػجي ِػػن الصوػػارات الٜبػػػٖ ،ػػُ
بػػاد الػاٖػػعِن ومم ػػ الٙعِمػػة واالهاهػػٍؿ ٖػػُ ٝػدّػػػ مػػن الصػػاالت ؿػػًصّة وّٓػػػ
واهصة وادرزت ٝمصاولة لمٙارهجٌا مُ الدٙاٖات البعا ّة.اما العراؿات االخارِػة رٓػم
اًمّجٌػػا البالٔػػة بؾػػبب ٚػػعرثٌا ِلػػَ ثٙػػعِم دراؿػػات ّٚمػػة شػػٍؿ الصوػػارات الٙعِمػػة
الٜبػٖ ،إهٌا ٖػُ ٝػدّػػ مػن الصػاالت ثٙجمػػ ِلػَ زاهػب اشػادي مػن الجمػٍرات ِظػك
الصو ػػارن المّوّ ػػة بالعراؿ ػػة ٝباب ػػ ٞواق ػػٍر ومم ػػػ الٙعِمة والصو ػػارن الٜوّاهّ ػػة
واالٓػِّٙػة وًٜػػغا والٜػدّػ موٌػا ِّمػػع إلػَ المٙارهػػة مػُ مػػا ورد مػن ادبّػػات ٖػُ الٌّػػع
الٙعِم.
ولٜػن مػُ ِػؼوؼ المػ رطّن مػن مصػاوالت الّٙػا بعراؿػات قػاملة بػػز اخوػػّن
موٌم ِلَ الؾاشة اال ٝادِمّة آوت دراؿاثٌما الص ٞٙالمًلٍب واثمٗت دراؿجٌما
بالفػمٍلّة وًمػػا االؿػػجاذ ؿػػامُ ؿػػّّع االشمػػع الؿػػّما ٖػػُ مًبٍِي":االلػػٍؿ االولػػَ
الٖٜار الفػ والفًّان" الغي ثراوز ّٖي ايػ الفػؽ االدهَ الٙعِم مجرٌػا هصػٍ الٌوػع
الٙعِمػػة والصوػػارن الٜاؿػػّّٜة والم ػ رخ االطػػػ الػػغي ٝاهػػت ٝػجابجػػي مػػن االًمّػػة
بمٜان ُٖ ثًٍِػ ش ٞٙالعراؿات الجارِظّة المٙارهة وًٍ ٖػاس الؾٍاح الغي ٚػع ٖػُ
ؿلؾلة من العراؿات رؤِة وثٍزي ِمد ٞثًٍِػا للمٗاًّم الجارِظّة الجٙلّعِة.
إن ًغى العراؿػة الجارِظّػة الًػابُ والمػوٌذ ثصػاوؿ زمػُ مػا امٜػن مػن هجػاج
ِلمُ ال ٝادِمّّن ٖػُ مظجلػٕ الجظممػات مػن م رطّن واخارِّن وٚػار ُ الظًػٍط
الٙعِمػػة وم رطُ ادِػػان واهدػوبٍلٍزّّن او بمّوػػَ ادؽ مػػع الرؾػػٍر بػػّن الم ػ رخ
وّٓػػػى مػػن البػػاشدّن مػػن ازػػٌٖ ٞػػم اِمػػ٘ للَػػاًػ العِوّػػة مػػن زٌة وٝؾػػػ الرمػػٍد
الػػغي الػػاب شٙػػ ٞالعراؿػػات الجارِظّػػة الجٙلّعِػػة مػػن زػػاء ِػػع االؿػػجٗادن مػػن هجػػاج
ث
اطجمالػّّن اطػػػِن ِجوػػاولٍن هٗػػؽ المفػػٜات الجػػُ ِواٚفػػٌا المػ رخ.ومن خػػم ٖػػان
ِمٌٝ ٞغا ٌِعؼ إلَ مٙاربة بّن ٝاٖة ًغى الوجازات المًػوشة.
إن العراؿ ػػة الصالّ ػػة ً ػػُ مصاول ػػة للبػًو ػػة ِ ػػن ٖػه ػػّة مٗادً ػػا إن الّ ػػاج
الؾػػصػي ام ػػػ قػػا ُ ومٙب ػػٍؿ ذًوّػػا ٖ ػػُ الصوػػارات الٙعِم ػػة بً ٞػػٍ الّ ػػاج اال ٝػد ػػػ
هراشا ُٖ اِػاؼ ٚعامَ البفػ.
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ثبوت العراؿػة موٌرػا مٙارهػا ٖػُ بصػح مٌٗػٍ الؾػصػ وِاٚجػي بالًب وًػغا
المػػوٌذ اِجمػػع بفػػ ٜٞزّػػع ٖػػُ العراؿػػات االهدػوبٍلٍزّػػة ٝمػػا ٖػػُ دراؿػػات :زػػّمؽ
ٖػِ ػػؼر وادوارد وِؾ ػػجػ م ػػارؾ ومن خ ػػم يب ػػ٘ ِل ػػَ العراؿ ػػات الوٗؾ ػػّة الج ػػُ ثّو ػػَ
بمٍهػٍع االدِػان ٝمػا ٖػػُ دراؿػات :ؿػّٔمٍهع ٖػوِػع وٝػػارؿ ٍٓؿػجاؼ ٍِهػْ وارِػػٛ
ٖػو ٝمػػا اؿػػجظعمي ِلمػػاء االدِػػان الػػغي ٌَِػػػ بفػػ ٜٞواهػػس ٖػػُ دراؿػػات مػؿػػّا
الّاد واطّػا يب٘ ُٖ ِػعد مػن العراؿػات االخارِػة والجارِظّػة ٖٙػع اؿػجظعمي االؿػجاذ
ثٙػُ الػػعباغ ٖػُ دراؿػػجي شػٍؿ المػػّْ الٍخوّػة ٖػػُ شػٍض البصػػػ المجٍؿػى( )0واِجمػػعى
ٖ ػػاس الؾػػٍاح ٖػػُ ِػػعد ٝبّػػػ مػػن هجازػػي الّلمُ.وٚػػع قيبػػ٘ ًػػغا المػػوٌذ ٖػػُ العراؿػػة
الصالّة.
ٚبػػ ٞالفػػػوع ٖػػُ إِوػػاح يبّّػػة المٙارهػػات المّػوهػػة البػػع مػػن ٌٖػػم مػػوٌذ
الجارِض المٙػارنٖ.من المّػػوؼ ان المٙارهػة ثمٜػن مػن ثصعِػع الفػبي واالطػجاؼ بػّن
االقّاء والمٍاهُّ وًُ مٙعمة ر ّؾة للجّمّم .والموٌذ المٙارن ِمٍمػا ِّجمػع ِلػَ
بصح وثٗؾّػ الٍَاًػ الدٙاّٖة واالزجماِّة والمّػّٖة اهًاٚا من إبػاز االلػٍؿ
المفػجػٝة او الٙػابػة الجٍِٜوّػة بػّن الَػٍاًػ.وٚػع يبػ٘ المػوٌذ المٙػارن بمػٗة طالػة
م ػػن ٚب ػػ ٞاوزؾػ ػػت ٍٝه ػػت ٖػ ػػُ ِل ػػم االزجم ػػاع ٖ ػػُ م لٗػ ػػي (دروس ٖ ػػُ الٗلؾ ػػٗة
الٍه ػػّّة).وٖ ػػُ الّٗلٍلٍزّ ػػا (ٖ ٙػػي اللٔ ػػة المٙاره ػػة) ال ػػغي ثً ػػٍر ٖ ػػُ الماهّ ػػا ِل ػػَ ِ ػػع
زػػاٍٝب ٓػػػِم واوٓؾػػت ٖػِػػعرِ ٛواوٓؾػػت قػػاِماطػ ٝمػػا يػػٍرى ٖػدِواهػػع دي
ؿٍؿػػّػ ٖػػُ ؿٍِؾ ػػا واًِػػاى دّٖػػة ٍِٚػػة ِلمػػاء اللٔػػة الػػػوس وًػػم بػػٍدوِن دي
ٝػػٍرثّوُ وا.نّٖ.ؾلٍٖؾػػ ُٜوا.ؾٍٖ.ؿػػجٍٍٝؼ وؼ.ؼٍٖ.رثػػاهٍؼ وّٓػػػًم .ومػػن
اٚػع مػن هبػي للمػوٌذ المٙػارن ٖػُ مرػاؿ الجػارِض الّٗلؾػٍؼ ومصلػ ٞاللٔػة اال لمػاهُ
ؾ.ؼً.مبٍلت ( )0352-0171الؿّما ُٖ م لٗػي (شػٍؿ مٌمػة المػ رخ) ِػا 0350
لٜوػي ٍػ ٞاؿػّػ هَػِػة ٝػاهى الٗلؾػّٗة رٓػم اهػػي ٝػان ِمّػ ٞللمدالّػة المٍهػٍِّة ٖػُ
ثصلّلػػي للجػػارِض االزجمػػاُِ.وٚػػع ؿػػب٘ لػػعورٝاِم ِػػالم االزجمػػاع الٗػهؾػػُ المّػػػوؼ ان
هبػي إلػَ ان الجػارِض ال ِمٜػن ان ِٜػٍن ِلمػا إال ِبػػ الجٗؾػّػ وال ِمٜوػي ان ِٗؾػػ إال
ِبػ المٙارهة.وُٖ ؿوة ٝ 0011ػجب ٝلٍثؼ بان الموٌذ المٙارن اثػاح للّلػٍ المظجلٗػة
آ
ث
 )0ث ٙػػُ ال ػػعباغ "االخار ول ػػّْ الٍخوّ ػػة الٙعِم ػػة ٖ ػػُ ش ػػٍض البص ػػػ المجٍؿ ػػى" مرل ػػة هلّ ػػة الداب زامّ ػػة
بٔعاد الّعد 55:لؾوة 0013:ص.970-950
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إمٜاهّػة ثصّٙػ٘ ثٙػع قػبّي بػالمّرؼن ٖلمػاذا ال ِفػمً ٞػغا الجٙػع مرػاؿ الجػارِض
اِوا؟ بّع ذل ُٖ ٛالم ثمػ الّلمُ ُٖ اوؿلٍ ٖػُ ِفػػِوّات الٙػػن الماهػُ ثاؿػٕ
مػػارؾ بلػػٍؾ ِلػػَ زػػ ٞالم ػ رطّن الهٌػػم لػػم ِوجبٌػػٍا بّػػع لٗا ػػعن المٙارهػػة ٖػػُ مرػػاؿ
الجارِض والهٌم بغلِ ٛؾػجٌجػون بمؾػجٙبً ٞػغا الّلػم .وٚػع بلػٍؾ الجػارِض المٙػارن
ُٖ ِفػِوّات الٙػن الماهُ ُٖ إزاء الجارِض الٍيوُ الغي هصا طاؿ الصػب الّالمّة
االولػَ موصػَ اخوّػا ِومػػِا ِٜػػس ثٗػٍؽ قػٍّب ِلػَ اطػػ .،وِلػَ ًػغا ٚػع الجػارِض
ث
المٙػارن هٗؾػي ِلػَ اهػي هٌاِػة لػا ال المجػثبػة ِػن الجػارِض الػٍيوُ بمػا اهػي ِجراًػٞ
الصػػعود العولّػػة ٖػػالم رخ ِّػػع مٙارهػػا إذا ٝػػان ِجبوػػَ وزٌػػة هَػػػ ِالمّػػة.وٖػػُ ؿػػوة
ٚ 0055ػع قػارؿ ؿػّوٍّبٍس مصاولجػي ِػن الجػارِض المٙػارن بػّن الفػٍّب االوربّػة.
بّع ذل ٛثّالت مٍزة الموادِن بوػورن إِراد مٜان ثصت الفمؽ للجارِض المٙارن
إال ان اقػع الموػاٖصّن ِػن ًػغا الوػٍع مػن الٜػجابػػة الجارِظّػة َِػ ٞوبامجّػاز مػػارؾ
بلػػٍؾ الػػغي اِػػاد لػػّآة رؤِػػة دورٝػػاِم ولٜػػن بفػػ ٜٞمجًػػٍر اذ ذٝػػػ بلػػٍؾ بػػان
ممارؿػػة الجػػارِض المٙػػارن ثّوػػُ البصػػح مػػن ازػػ ٞالجٗؾػػّػ ِبػػػ المٙارهػػة الجػػُ ًػػُ
اؿػػجظػاج ل ػوٙى االثٗػػاؽ وهٙػػى االطػػجاؼ .وِػػػ ،بلػػٍؾ إن الصػػعِح ِػػن الجػػارِض
المٙارن ال بع إذن من ثٍاٖػ قػيّن اؿاؿّّن
اوال:هٍع من الجماخ ٞوالمفابٌة بّن الٍَاًػ الماشَة.
خاهّا:هٍع من الجباِن واالطجاؼ بّن المرجمّات الجُ اهجرجٌا
ًغا الموٌذ ِمٜن ان ًِب٘ شؾب بلٍؾ دا ما بًػِٙجّن:
.0المٙارهة بّن مرجمّات مجباِعن ُٖ الؼمان والمٜان بصّػح ِجّػغر ثٗؾػّػ الجماخػٞ
بٍشعن االل ٞاو بالجاخّػ المجبادؿ(وًُ الًػِٙة الجُ اثبّت ًوا ُٖ ًغا المًبٍع)
.5مٙارهة ِبػ العراؿة المجٍازِة اي مرجمّػات مجرػاورن مجؼاموػة لجٙمػُ ولػٍ زؼ ّػا
االل ٞالمفجػؾ.
إن الوجػػا ذ الجػػُ ِمٜػػن الصمػػٍؿ ِلٌّػػا ِبػػػ ًػػغا المػػوٌذ ِمٜػػن ان ثٜػػٍن
خػِة.إذ ٖوا ِن الٍٍّٗة الٜفّٗة الجُ ثؾمس باٝػجفاؼ ٍٍاًػ لم ثٜن لجظًػ ِلَ
باؿ الم رخ لٍ ثمت مصالػن الَاًػن المعروؿة ُٖ وؿى بّّوي ِٙع الموٌذ ٚابلّة
المؾػػاِعن ِلػػَ ثاوِػػ ٞوثٗؾػػّػ الَػػٍاًػ الجارِظّػػة ومن خػػم الصٜػػم ِلٌّا بّّٜٗػػة
م ؿؾػة ِلػَ وٚػا ُ مػن ازموػة او امٜوػة مجباِوػة او موٌمػا مّػا.رٓػم ذلػٖ ٛػالٍا ُٚان
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الجػارِض المٙػارن مػا زاؿ ِٗجٙػػ لموٌرّػة شّّٙٙػة ثصػعد بعٚػة اًعاٖػي ولػابجي الّلمّػة
.وًٍ ما ِعٍِ لمؼِع من االزجٌاد للعُٖ بالمٙارهة إلَ ابّع الصعود(.)0
ل ٙػع ز ػػاءت المٙاره ػػات هجّر ػػة لٌ ػػغا الم ػػوٌذ لجًٔ ػػُ مؾ ػػاشة واؿ ػػّة مٜاهّ ػػا
وزماهّػػا وهجّرػػة لٌػػغا المػػوٌذ ابجّػػع الباشػػح ٖػػُ ِٙػػع المٙارهػػات إلػػَ اؿػػجّػاض ٝػػٞ
شوػػارن ِلػػَ شػػعن هَػػا للجفػػابي الٜبّػػػ ٖػػُ االٖٜػػار الجػػُ ٚػػع ثبّػػح ِػػن الملػػ ٞلػػٍ ثػػم
ث
ثٜػارًػػا ٖػػُ ٝػػ ٞشوػػارن ّٖلػػَ ؿػػبّ ٞالمداؿ ٝاهػػت اال لٌػػة والفػػّايّن مػػن مؾػػببات
المػػػض لػػعٓ ،البّػػة الفػػٍّب الٙعِمػػة ٖا داِػػُ لجٜػػار ًػػغى الٜٗػػػن ِوػػع دراؿػػة ٝػػٞ
شوػػارن ِلػػَ شػػعن ب ٞثػػم دمػػذ ٝاٖػػة الصوػػارات ٖػػُ مٍهػػٍع مػٝػػؼي ِػػجم طا لػػي ِٙػػع
المٙارهات المؾجوعن إلَ الٙػب الرٔػاُٖ اشّاها او البّع الجارِظُ اشّاها اطػٖٗ ،ػُ
ٝػػ ٞمٍهػػٍع مػػن ًػػغى العراؿػػة ٌَِػػػ إدراج االدلػػة وٖػػ٘ مّّػػار خابػػت ثبػػعا بصوػػارات
الفػؽ الٙعِم خم الصوارات الٜاؿّّٜة وشوارات الفػؽ االٚمَ وثوجٌُ بامدلػة
مجوٍِػػة مػػن الدٙاٖػػات البعا ّة ًػػغا مػػُ الّلػػم اهػػي لػػّؽ ٝػػ ٞالومػػاذج المّػوهػػة ٚػػع
ثًٔ ػػُ ٝاٖ ػػة الصو ػػارات ٖ ػػبّن وؿ ػػا  ٞالّ ػػاج الؾ ػػصػي  ٚػػع ثٌَ ػػػ ٖ ػػُ شو ػػارات
ث
وثظجُٗ ُٖ اطػّٖ .،لَ ؿػبّ ٞالٗػػض زِػارن مّابػع اال لٌػة لػم هّدػػ ِلػَ امدلػة ثًٔػُ
ٝاٖ ػ ػ ػ ػ ػػة الصو ػ ػ ػ ػ ػػارات الٙعِم ػ ػ ػ ػ ػػة واٚجم ػ ػ ػ ػ ػػػت االمدل ػ ػ ػ ػ ػػة ِل ػ ػ ػ ػ ػػَ شو ػ ػ ػ ػ ػػارات مم ػ ػ ػ ػ ػػػ
الٙعِمة والٍّهان والمّن مُ مػاِان المّّار االهٕ الغٝػ ان ًغى الًػِٙة ُٖ ِٙػع
المٙارهػػات ثرّػػ ٞالٙػػارئ اٝػدػػػ ثراوبػػا مػػُ العراؿػػة من هاشّػػة وث ػٍٖػ ق ػػوط البصػػح
الجارِظُ من هاشّة اطػ.،
وٚب ٞالفػوع ٖػُ الّمػِ ٞرػب الجوبّػي إلػَ ان مصاولػة ٌٖػم الًػب الؾػصػي
اؿ ػػجلؼ دراؿ ػػجي ٖ ػػُ ٝاٖ ػػة المرجمّ ػػات الٙعِمة ؿ ػػٍاء الصو ػػارات الٜبػ(،البابلّ ػػة-
الٗػٍِهّػػة-الصّدّػػة-اإلِػاهّػػة الٙعِمػػة-الٜوّاهّػػة-الّبػِػػة-الٍّهاهّػػة-الػوماهّػػة-الٌوعِػػة-
المػ ػ ػ ػػّوّة-الّاباهّػ ػ ػ ػػة) وُٖ الدٙاٖػ ػ ػ ػػات البعا ّة(االؿػ ػ ػ ػػجػالّة-االٖػِّٙػ ػ ػ ػػة-االمػِّٜػ ػ ػ ػػة
وّٓػًا).وان العاُٖ وراء دراؿة الموٕ االطّػ من الدٙاٖات ًٍ بؾببِ :ػؼوؼ آلػب
العراؿات الجارِظّة الجُ ثجواوؿ الصوارات الٙعِمة لٌغى الدٙاٖات واٚجمار دراؿػجٌا
ِلَ االهدػوبٍلٍزّّن وم رطُ االدِان زّ ٞالٜػدّػ ممػن ِػعرس الصوػارات الٙعِمػة
 )0اهَ ػ ػ ػػػ ً ػ ػ ػػغا االؿ ػ ػ ػػجّػاض ُِٖ:ب ػ ػ ػػع الّؼِ ػ ػ ػػؼ ٓ ػ ػ ػػٍردو اـجػ ػ ػ ػػاس اللص ػ ػ ػػٍ الدمّ ػ ػ ػػة زِار ال ػ ػ ػػَ الج ػ ػ ػػارِض
المكارن (الٍِٜت:دار هاقػي للوفػ االلٜػجػوهُ  )5105ص.05-00
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ال ِّػؼ بٍزٍد شوارات ِالػت شوارثوا الٙعِمة والصعِدة ولٜوٌا لم ثجًٍر ب ٞما
زالت ُٖ ايٍار ما ٚب ٞالجارِض.ولّ ٞاالخػاري الٍشّػع ٖػُ الّػػاؽ الػغي ثوػاوؿ خٙاٖػات
المػػوٕ االطّػػػ ًػػٍ اؿػػجاذ دراؿػػات ِمػػٍر مػػا ٚبػػ ٞالجػػارِض ثٙػػُ الػػعباغ ٖػػُ مًبٍِػػي
المفجػؾ مُ االؿجاذ ولّع الرادر المٍؿٍ ِمٍر ما ٚب ٞالجارِض.
إن ًػػغى الدٙاٖػػات ثّػػع ٖػػُ ٓاِػػة االًمّػػة لمّػٖػػة ثمػػٍرات اإلهؾػػان الٜٗػِػػة
طاؿ ًغا الّمػ ٌٖم بمدابة مّػض اشّاء شُ.وثػ ،الباشدة المجظممػة ٖػُ ِمػٍر
مػا ٚبػ ٞالجػػارِض مػاري ادواردؿػػٍن":ان البصػح المجمػػ ٞبالػعِاهات مػػا ٚبػ ٞالجارِظّػػة
ٚػػع ِجوػػمن دراؿػػة المّجٙػػعات والممارؿػػات العِوّػػة ابجػػعاء مػػن زمػػن مبٜػػػ ِػزػػُ إلػػَ
شٍالُ ٚ 71111ب ٞالمّاد وِمجع ًبٍيا إلَ زمووا الػاًن ثٙػِبا شّح هرع الّعِع
من الدٙاٖات ّٓػػ الٜػجابّػة ٚا مػة شجػَ االن"(.)0وٚػع ثوبػي البػاشدٍن موػغ وٚػت يٍِػٞ
إلػػَ ثفػػابي االٖٜػػار بػػّن الػػصاب الصوػػارات الٜبػػػ ،والٙبا ػػ ٞالبعا ّػػة ٖػػُ زٍاهػػب
ِػعن موٌػػا االٖٜػار العِوّػػة إذ ِػػ ،بّػن المٌجمػّن بجػػارِض الػعِن إن ثفػػابي الَػػػوؼ
ث
ٍِلع ثماخا ُٖ االراء واالٖٜػار والّػادات مػن الوػاشّجّن الوَػِػة والّملّػة واإلهؾػان
الصػػعِح شؾػػب ًػػغى الوَػِػػة مػػػ ِبػػػ ثارِظػػي الًٍِػػ ٞبمػاشػػِ ٞعِػػعن ثًػػٍر بّوػػي
واهفػػا الصو ػػارات المجٙعم ػػة وث ػػاطػ ال ػػبّن االطػػػ وب ٙػػُ مصاَٖ ػػا ِل ػػَ ثػاخ ػػي ال ٙػػعِم
ٖالػػبس ِّػػع مػػن االٚػػٍا البعا ّة ٖؾػػٜان اؿػػجػالّا االلػػلّّن وٚػػعماء اإلٓػِػػ٘ لٌػػم
اؿ ػػايّػ مجف ػػابٌة الن از ػػعاد اإلٓػِ ػػ٘ ال ٙػػعامَ م ػػػوا ب ػػوٗؽ المػشل ػػة الج ػػُ ِّّف ػػٌا
االؿػػجػالٍّن االلػػلٍّن ٖػػُ الٍٚػػت الصاهػػػ ّٓػػػ إن اإلٓػِػػ٘ ثًػػٍروا واٚػػامٍا لػػػح
شو ػػارن َِّم ػػة ال ِػ ػؼاؿ الٔػبّ ػػٍن ِّ ػػعوهٌا اؿ ػػاس م ػػعهّجٌم الصعِد ػػة بّوم ػػا ٍ ػػٞ
االؿػػجػالٍّن االلػػلٍّن ٖػػُ مؾػػجٍ ،الّمػػٍر الصرػِػػة(.)5ومػػن طػػاؿ دراؿػػة الٙبا ػػٞ
البعا ّة هعرؾ ثماما ًغى الصّٙٙة ٖالٙبا  ٞاالؿجػالّة االللّة ٝػاهٍا اٚػػب الرماِػات
البفػػػِة إلػػَ ؿػػاالت الّمػػػ الصرػػػي الٙػػعِم االِلػػَ ٝاهؾػػان ؿػػٍلٍ ورودِؾػػّا ولػػم
ثٜػػن خٙػػاٖجٌم ثجّػػع ،شوػػارن الّمػػػ الصرػػػي الٍؿػػّى ِوػػعما دطػػ ٞاالوربّػػٍن إلػػَ
الٙػػارن ٖػػُ الٙػػػن الدػػامن ِفػػػ المّادي بػػ ٞان البػػاشدّن ٝػدّ ػػا مػػا ِمػػٍٗن ؿػػٜان
 )0مػػاري ادوارد ؿػػٍن "مٌٍٗ مػػا ٚبػػ ٞالجػػارِض والػػعِاهات مػػا ٚبػػ ٞالجارِظّػػة" بصح هػػمن مٍؿػػٍِة:ثػػارِض
الدِان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5111ج 0ص.521
ث
 )5العباغ االخار ولّْ الٍخوّة ص.951
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اؿػػجػالّا االلػػلّّن بػػاهٌم اٝػدػػػ الوػػاس ثػػاطػا ٖػػُ موػػمار الصوػػارن وإهٌم شالػػة مػػن
البعا ّة ال ِواًٌّا شالة ٌٖم ال ِبوٍن بٍّثا وال اٍٝاطا مجّوة وال ِؼرٍِن االرض
وِرٌل ػػٍن ثػبّ ػػة الصٍّاه ػػات شجَ الٜل ػػب موٌ ػػا وال ِّػٖ ػػٍن ل ػػواِة م ػػا وِرٌلٍن
لػػواِة الٗظػػار ثماما.واالؿػػجػالٍّن االلػػلٍّن ِٙجػػاثٍن ِلػػَ لصػػٍ الصٍّاهػػات البػِػػة
وزػػغور الوباثػػات ولّؽ لػػعٌِم رؤؿػػاء او زِمػػاء ولٜػػن لػػعٌِم مرلػػؽ ِرجمػػُ ّٖػػي
الػزػػاؿ الػاقػػعون وِٙػػػرون االِمػػاؿ الجػػُ ثٌمٌػػم زمّّا.امػػا دِػػاهجٌم ٖبّّػػعن ِػػن
ِبػ ػ ػػادن االز ػ ػ ػػا الًبّّّ ػ ػ ػػة او الجٙػ ػ ػػػب إلػ ػ ػػَ الٜا و ػ ػ ػػات الٜبػ ،بػ ػ ػػ ٞثوصمػ ػ ػػػ ٖ ػ ػ ػػُ
الًٍيمّةً.ػػغا وازدًػػػت الصوػػارن الٌوعِػػة ٖػػُ امػِٜػػا طػػاؿ الٙػػهّن الظػػامؽ ِفػػػ
والؾػػادس ِفػػػ المّادِػػّن وان الدٙاٖػػات الفػػاماهّة شػػٍؿ الػػعا ػن الًٙبّػػة ثصػػجٌٗ
بمامػػس واهػػصة مػػن خٙاٖػػة الّمػػػ الصرػػػي الٙػػعِم وخٙاٖات اٖػِّٙػػا ًػػُ االٚػػػب إلػػَ
خٙاٖػػة الفػػػؽ الٙػػعِم ِوػػعما ٝػػان ِوؾػػلض ِػػن يػػٍر الّمػػػ الصرػػػي الصػػعِح وِجٌّػػا
للػ ػػعطٍؿ ٖ ػ ػُ يػ ػػٍر المعهّػ ػػة.وان خٙاٖػ ػػة الٗػ ػػٍِرّّن ٖػ ػػُ ارض الوػ ػػار(زوٍب امػِٜػ ػػا
الروٍبّ ػػة) ٝاهت ثمد ػػ ٞخٙاٖ ػػة الّم ػػػ الصر ػػػي ال ٙػػعِم و ٚػػت اال ٝػجف ػػاؼ االورب ػػُ
لٌا(.)0االمػ الداهُ المٌم الغي ِرػب إخباثػي ان الباشػح لػم ِوَػػ إلػَ الؾػصػ ويٍٙؿػي
ل ػػع ً ،ػػغى الصو ػػارات ٝم ػػا ِوَ ػػػ إلّ ػػي المػ ػ رطّن واالهدػبٍل ػػٍزّّن ِل ػػَ إهٌ ػػا ِل ػػم
زا ػٕ بػػِ ٞرػػب الوَػػػ إلػػَ الؾػػصػ بّّػػٍن الصوػػارات الٙعِمػػة الجػػُ اموػػت بػػي إِماهػػا
مًلٙا وٝان بالوؾبة إلٌّم شّٙٙة ال ِػٚػَ إلٌّػا الفػ.ٛوِرب الجوٍِػي اطّػػا ان ثوػاوؿ
الًب الؾصػي ؿّجم من طاؿ الٌٗم الٍاؿػُ للٜلمػة اي اهػي لػن ِٙجمػػ ِلػَ دراؿػة
الً ٙػػٍس الؾ ػػصػِة ٖصؾ ػػب ب ػػ ٞؿ ػػّجواوؿ ٝاٖ ػػة اق ػػٜاؿ المّالر ػػة ّٓ ػػػ الموً ّٙػػة
للّ ٞٙالصعِح ان زاز لوػا الجّبّػػ اي بّبػارن ادؽ ٝاٖػة وؿػا  ٞالّػاج الجػُ ال ثٙػٍ

 )0ش ػ ػػٍؿ ذل ػ ػػ ٛاهَػ:ث ٙػ ػػُ ال ػ ػػعباغ وولّ ػ ػػع الر ػ ػػادر غمػ ػ ػػٍر مػ ػ ػػا ل ػ ػ ػػو الجػ ػ ػػارِض (بٔعاد:مًبّ ػ ػػة زامّػ ػ ػػة
بٔػػعاد  )0035ص907-575؛ٖ ػػاس الؾػػٍاح الؿػػطٍر والمػوَ دراؿػػات ـػػُ المّدٍلٍزّػػا والػػعِاهات
المفػلّة (دمف٘:موفٍرات ِاء العِن  )5110ص551؛ٖػاس الؾٍاح دِن ا إلهؾان بصح ـػُ ماًّػة
العِن وموفا العاـع العِوُ (دمف٘:موفٍرات ِاء العِن  )5115ص030؛ٍِؿٕ قلصت هصٍ هظػِػة
زعِع ـُ غلم الزجماع العِوُ (بّػوت:دار الٗارابُ  )5115ص000؛مّػؿّا الّاد الؿاطّػ والشال
والؿػ ػ ػ ػ ػ ػػار ثػزمة:شؾ ػ ػ ػ ػ ػػّب ٝاؿٍشة (دمف٘:موف ػ ػ ػ ػ ػػٍرات وزارن الدٙاٖ ػ ػ ػ ػ ػػة  )5119ص572 05؛دمحم
الظًّػػب الخوٍلٍزّا دراؿػػة غػػن المرجمػػػات ال عا ّػػة (دمف٘:موفػػٍرات ِػػاء الػػعِن للوفػػػ والجٍزِػػُ
والجػزمة  )5119ص.001
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ِلَ اؿؽ ِلمّة(:ثّاوِغ-ثما م-يٍٙس ؿصػِة-للٍاتٚ-ػابّنِٙ-اّٚػ ؿصػِة).من
ًغا الموًل٘ ٝاهت المادن المٙعمة ؿجًُٔ شّؼا مٜاهّا وزماهّا واؿّا.
إن الباشػػح ٖػػُ ٝػػ ٞاالشػػٍاؿ لػػّؽ مجظممػػا بمٍهػػٍع الٙبا ػػ ٞالبعا ّػػة او
م رطا للعِن ٌٍٖ اوال واطّػػ مجظممػا ٖػُ مٍهػٍع ثػارِض الصوػارات الٙعِمػة ال اٝػدػػ
وما ثوموي الّم ٞمن ثٗالِّ ٞػن مػا ِّػػؼ بالػعِاهات البعا ّػة مػا ٝاهػت إال مصاولػة
الؿجٜماؿ الجمٍرات الظالة ِن مؾالة ارثباط الًب بالؾصػ.
وال ِمٜػػن ان هػػعُِ ان ًػػغى العراؿػػة ثمدػػِ ٞمػػا واّٖػػا لٜػػ ٞمٌٗػػٍ الًػػب
الؾصػي ُٖ الصوارات الٙعِمة ولٜن هّجٙع ان االمدلة المّػوهة ًوػا ٝاّٖػة للٙػارئ
لجرّلي ِعرؾ ًغا الوٍع من الّاج واًمّجي ُٖ الصوارات الٙعِمة.
واطّػا ان المًبٍع الصالُ ُٖ االلػ ٞلػم ِٜػن ّٓػػ مرمٍِػة دراؿػات هٗػغًا
الباشح بّن ِامُ  5102-5101والجػُ هفػػت ٖػُ مرػات ِلمّػة مجظممػة ومػن
خ ػػم زمّ ػػت ٖ ػػُ المًب ػػٍع الص ػػالُ بّ ػػع اه ػػاٖة المؼِ ػػع م ػػن االدل ػػة ش ػػٍؿ الصو ػػارات
الٙعِمة الجُ لم ثواٚـ ُٖ المٙاالت االهٗة الغٝػ.
اؿامة ِعهان ِصّػػَ
ث
ٝلّة االداب/الرامّة المؾجومػِة
لّٕ 5102
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الفمو الوؿ
غلم اؿ اب المػض
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هَػ االٚعمٍن إلَ المػض ُٖ ٝاٖة اقٜالي إلَ اهي هجّرة لجعطٚ ٞػٍٖ ،ا ػٙػة
ث
الم ٙػػعرن زّل ػػت م ػػن وز ػػٍدى امػ ػػا ممٜوا ؿ ػػٍاء ٝاه ػػت ً ػػغى ال ٙػػٍ ،الٌ ػػة او  ٚػػٍ،
قًّاهّة لٌػا الٙػعرن ِلػَ إِػغاء اإلهؾػان وإهػؼاؿ اٖػعح الوػػر بػي وشجَ هجّرػة لجػعطٞ
 ،ٍٚإهؾاهّة ثجمٜن إلصػاؽ الوػػر بػالٗػد ِػن يػِػ٘ الػجصٜم بٙػٍ ،الؾػصػ.ومن ًػغا
الموًل٘ ؿوصاوؿ ان هٌٗم ٝاٖة اقٜاؿ مؾببات المػض من وزٌة هَػ المرجمّػات
الٙعِمة.

آ
.1المػض هػكاب من ال لٌة

ث
ارثبى مٌٍٗ المػض ُٖ ٝػدّػ من اهصاء الّػالم الٙػعِم باال لٌػة وًواؾ امدلػة
واؿػّة ِمٜػن ان ثٙػع بػًاهػا مواؿػبا لٌػغا الجمػٍر ُٖٗ ٝػدّػػ مػن الصوػارات الٜبػػ،
ث
ث
ٝاهػػت االمػػاض امػػا ثرؾػػّعا لػػبّن اال لٌػػة او اشّاهػػا ثمدػػ ٞببؾػػاية ِٙػػاب مػػن اال لٌػػة
للبفػػػ ُٖٗ بػػالد الػاـػػعِن( )0هرػػع ٝػػا المػػٍرثّن ٖاإل لػػي هػگ ػاؿ(ِػؼ اِوػػا باؿػػم
ث
مؾامجاِا) وًٍ الي من اال لٌة الفمؾّة والغي ٝان ِمد ٞقمؽ موجمٕ الوٌار ُٖ
ٖم ٞالمّٕ الصار شّوما ثمبس الفػمؽ ِمٍدِػة ٖػُ وؿػى الؾػماء ٖجػؿػ ٞاقػّجٌا
الاًبة وبٌغى المٗة ِػؼ اإللي هػگاؿ ٌٍٖ ِؾبب االذ ،لإلهؾػان والصّػٍان ِلػَ شػع
ؿٍاء وِٜػدػػ مػن اإللػابات بوػػبات الفػمؽ والصمػَ واالوب ػة الجػُ ثٜػدػػ ٖػُ الموػاخ
الصػػار لػػغلِ ٛػػع الٌػػا لام ػػاض واالوب ػػة.وُٖ هػػك ه ٙػػا ِػػن الًػػاٍِن باهيِ":ػػع اإل لػػي
هػگاؿ" وًِاب٘ اإللي هػگاؿ ُٖ ٝػدّػ من االشّان باإللي اِػرا رب الًػاٍِن(.)5وِػػثبى

 )0درس مٌٗػػٍ المػػػض ومؾػػبباثي ٖػػُ شوػػارن وادي الػاٖػػعِن مػػن ٚبػػ ٞالباشػػح بفػػ ٜٞمؾػػٌب ومػػا ؿػػّجم
الجًػؽ إلّي شالّا ما ثواولػي الباشػح ٖػُ ثلػ ٛالعراؿػة ٖوػا ِػن بّػن االدلػة الجػُ اهػّٗت الشٙػا بّػع اهرػاز
العراؿػػة االولػػَ .اهَػ:اؿػػامة ِػػعهان ِصّػػَ "المػػػض ومؾػػبباثي ٖػػُ بػػاد الػاٖػػعِن الٙعِمة:دراؿػػة ٖػػُ هػػٍء
الومٍص الؾٍمػِة واالٝعِة" مرلة الؿجاذ/زامّة بٔعاد الّعد 053:لؾوة 5101:ص.511-550
 )5ها  ٞشوػٍن غكا ع ما بػع المٍت ـُ شوار بالد وادي الػاـعِن الكعِمػة (بٔػعاد:دار الفػ ون الدٙاّٖػة
الّام ػػة  )0037ص003-001 005؛ًوػي.سِ.ب ػػٍدي مػر ػػم الصو ػػارات الؾ ػػامّة (بّػوت:ز ػػػوس
آ
بػس  )0000ص100؛ٖاثن مٍٖ٘ ٖاهِ ٞلُ الفاٝػ رمٍز اًم ال لٌة ـُ الػػاؽ الكعِم دراؿة ثارِظّة
ث
دللّ ػ ػػة (رؿ ػ ػػالة مازؾ ػ ػػجّػ ّٓػ ػػػ موف ػ ػػٍرن زامّة المٍل ػ ػػٝ ٞلّة االداب  )5115ص010-011؛ز ػ ػػان
بػ ػػٍثّػو العِاهػ ػػة غو ػ ػػع ال ػ ػػابلّّن ثػزمة:ولّػ ػػع الرادر (شلػ ػػب:مػٝؼ اإلهمػ ػػاء الصوػ ػػاري  )5112ص-29
22؛مػػاٝؽ قػػابّػو ورودا ًوػػعرِٜؽ مػرػػم الؿػػاطّػ ثػزمػػة:شوا ِبٍد (دمفػػ٘:دار ِػػاء الػػعِن للوفػػػ
والجٍزِ ػػُ والجػزم ػػة  )5113ص052؛ .ؼ.البّ ػػعِ ٞؿػ ػػصػ الؿاطّػ دراؿػ ػػة ـػ ػػُ الؿػ ػػطٍر والجػ ػػارِض
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همجار الغي ِع ُٖ بّػن الومػٍص ٝػػوح قػػِػن وٖػُ اشّػان اطػػٝ ،الػي بػاالمػاض
وهٙػا إن بّعى ؿجّن هٍِا من االمػاض واالوب ة(:)0
"وٚالت (اِػقّٜٜاؿ) لػؿٍلٌا همجار
اذًب ِا همجار(واؿروٌا ُٖ)بايُ
وايل٘ االمػاض الؾجّن ِلَ ِفجار
امػاض الٍّّن(ِلَ) ِّوٌّا
امػاض االذرع(ِلَ) ذراٌِّا
امػاض االرزِ(ٞلَ) رزلٌّا
امػاض الٙلب(ِلَ) ٚلبٌا
امػاض الػاس(ِلَ) راؿٌا
هعًا ٝلٌا هع[ًا ايل٘ االمػاض الؾجّن]"(.)5
ومػػن الرػػعِػ ذٝػػػى ان اال لػػي اِػػا الػػغي يالمػػا مػػا ِػٖوػػا اهػػي ِٙػػٕ الػػَ زاهػػب البفػػػ ٖػػُ
ممػػا بٌم اال اهػػي ًػػٍ اِوػػا ٝاهػػت ثصػػت ثمػػػٖي ٚػػٍ ،المػػػض مػػوٌم الػبػػٍ والٍزػػُ
الّالُ والعوار والصمَ والّعو.)5(،
ث
وثفػػّػ الومػػٍص إلػػَ ان اال لٌػػة ٚػػع ثبجلػػُ اإلهؾػػان بػػاالمػاض ٖوٙػا مػػدا ان
االلٌة ًُ الجُ ٚػعرت ممػّػ ان ثٜػٍن بّػن الوؾػاء ِػاٚػات مػن ازػ ٞموػُ ثٜػاخػًم:
"ٝمػػا ثٍزػػع لػػعِوا هؾػػاء ولػػٍدات ٖلػػجٜن اِوػػا ِػػاون ِلػػَ ذلػػ ٛهؾػػاء ِػػٍاٚػ"(.)9وٖػػُ
همػػٍص اإله ػػغار االٝعِ ػػة ه ٙػػا":إذا اؿ ػػجمػ راؿ ػػي(اي المػػػِن) ِ ػ خػ ِلّ ػػي واؿ ػػجمػت
الصم ػ ػػَ ثّاودى ٖإهٌ ػ ػػا ِ ػ ػػع اإللٌ ػ ػػة ِف ػ ػػجار" او":إذا ثّٔ ػ ػػػ ٝام ػ ػػي وٍل ػ ػػت الصم ػ ػػَ
ثّاودى إهٌػػا ِػػع اإل لػػي هّوٍرثػػا" او":إذا هػػؼؼ ٚوػػّبي إهٌا ِػػع اإل لػػي قػػمـ "...او":إذا
والصّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ثػزمة:شؾػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان مّظا ّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ٞإؿصاؽ (دمفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ٘:دار ِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعِن للوفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ والجٍزِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ
والجػزمة  )5113ص.555
 )0شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص517؛قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.010

)2

(E.A. Speiser, "Descent Of Ishtar to The Nether World",In:ANET,
Princeton,1966),P.108.
رِوّي البات المػجكعات العِوّة ـُ بالد وادي الػاـعِن مظجارات من الومٍص ال ابلّة ثػزمة:البّػ ابٍها
وولّع الرادر (بٔعاد:مًبّة الجّلّم الّالُ  )0033ص.502
ٚ )5اؿم الفٍاؼ دٍِان الؿاطّػ (بّػوت :دار الؾا )5110 ُٚج 9ص.097
ٚ )9اؿم الفٍاؼ دٍِان الؿاطّػ (بّػوت :دار الؾا )0001 ُٚج 5ص.519-515
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ٝػػان المػػػِن ممػػابا ٖػػُ رٚبجػػي ٖإهٌا ِػػع ادد امػػا ان ٝػػان ممػػابا ٖػػُ الػٚبػػة والمػػعر
ِ لمػػي ٖإهٌا ِػػع ِفػػجار "...او":إذا الػػّب الػزػػ ٞبػاؿػػي والػػاب الَػػا ِّوّػػي ٖػػان
إلػػابجي ًػػُ ِػػع هّوٜػؿػػٍ" او":إذا الػػًٜت اؿػػواهي وٝاهػػت ِػػعاى وٚػػعماى م ػػثرٗجّن
ٖان ِع ؿّن ٚع اؿجصٍذت ِلّي واهي ؿّمٍت" او":إذا الّب ٖػُ قػؿػٍٖي وزبٌجػي
وزاهبّػػي ٖإهٌػػا ِػػع اِػِفػػّٜٜاؿ" او":إذا ٝاهػػت شورػػػن الًٗػػ ٞمظجوٙػػة ٖإهٌػػا ِػػع گوال
اؿ ػ ػػجصٍذت ِلّ ػ ػػي"(.)0وٖ ػ ػػُ ه ػ ػػك هٙػا":ل ٙػ ػػع اب ػ ػػجاى اِ ػ ػػا بالم ػ ػػػع وال ػ ػػعوار وم ػ ػػػض
الػ(.)5(")bu΄raوًواؾ رؿػالة مػؿػلة إلػَ الملػ ٛاالقػٍري اؿػػشعون(ٚ773-730بػٞ
ث
المػػّاد) ثٙػػٍؿ" :إلػػَ ؿػػّعي الملػػ ٛالػػغي موصجػػي اال لٌػػة گوال وهّوٍرثػػا لػػصة الٜٗػػػ
والرؾػم بالوؾػػبة للمػػِن الممػػاب بّّوػػي ِوػعما رّٖػػت مؾػاء االمػػؽ الوػػمادات
الجػػُ ؿػػب٘ وان وهػػّجٌا ِلػػَ وزٌي وزػػعت ِلػػَ الوػػماد بّٙػػة مػػن المػػعِع بصرػػم
اٍٗػ اإللبُ المّٔػ.اِا ٝان اإللي الغي وهُ ِعى ِلَ ًغا المػِن ٖػان شالجػي االن
زّعن.لّعط ٞالؾػور إلَ ٚلػب ؿػّعي الملػ ٛولػّّلم ان المػػِن ؿّفػَٗ ثمامػا ٖػُ
ٓوٍن ؿجة او ؿبّة اِا "(.)5

 )0مارٓػِ ػ ػ ػ ػ ػػت روث ػ ػ ػ ػ ػػن غل ػ ػ ػ ػ ػػٍ ال ػ ػ ػ ػ ػػابلّّن ثػزمةٍِ:ؿ ػ ػ ػ ػ ػػٕ شبُ (بّ ػ ػ ػ ػ ػػػوت :دار الًلّّ ػ ػ ػ ػ ػػة للًباِ ػ ػ ػ ػ ػػة
والوفػػػ  )0031ص11؛ًػػاري ؿػػاٝؼ لػػٍ اقػػٍر ثػزمػػةِ:امػ ؿػػلّمان (بٔعاد :مًبّػػة المرمػػُ الّلمػػُ
الّػاٚػػُ  )0000ص555؛ِبػػع اللًّػػٕ البػػعري الطػػب ـػػُ الػ ػػاؽ الكػػعِم (بٔػػعاد :موفػػٍرات المرمػػُ
الّلمُ  )5111ص.51-50
 )5البعري الًب ص.39
 )5الممعر هٗؾي ص.01
23

(مؾلة الملم الؾٍمػي اورهاممٍ ِظٌػ ـٌّا اللي ؿّن زالؾا غلَ غػش)
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(اللي هّوٍرثا ِكاثو وشفا)

(الملم اؿػشعون)

25

ث
ثجصعث الومٍص الؾٍمػِة والبابلّة ِن المػض وثّعى ِٙابا من اال لٌة ِن
ث
الغهٍب المٙجػٖػة( )0وًػغا الّٙػاب ِمٜػن ان ثلّٙػي اال لٌػة ِلػَ اٚػاهٌػا اِوػا ٝمػا ثلّٙػي
ِلػػَ البف ػػػ( ٖٗ )5ػػُ اؿ ػػًٍرن ؿ ػػٍمػِة ثف ػػجٌػ ب ػػّن الب ػػاشدّن باؿ ػػم اؿ ػػًٍرن اِو ٜػػُ
وهّوظٍرؿ ػػاؾ وارض دلمٍن ثوً ػػ٘ اإللٌ ػػة هّوظٍرؿ ػػاؾ ذات م ػػػن معٍِٖ ػػة بٔو ػػبٌا
بلّوة المٍت ِلَ اإللي اِو ُٜالهػي اٝػ ٞخماهّػة الػواؼ مػن الوباثػات ٝاهػت ٚػع زرِجٌػا
ُٖ دلمٍن:
"شّن اٚؾمت باؿم اِو(ُٜاِلوت) هّوظٍرؿاؾ
لن اموصي بّع ذل ٛهَػن الصّان
ومن از ٞذل ٛؿّمٍت!"(.)5
ٖػػُ بػػاد الػاٖػػعِن ثّػػع الػػغهٍب والظًاِػػا مػػن اًػػم اؿػػباب المػػػض وًػػغى
ث
الظًاِا لّؽ بالوػورن مٙجػٖة هع اال لٌػة بػ ٞإهٌػا ثفػمٝ ٞاٖػة االِمػاؿ الفػػِػن الجػُ
ث
ٚػػع ِٙػػٍ بٌػػا اإلهؾػػان ٖالػػغهٍب واالخػػا الجػػُ ِٙجػٌٖ ػا اإلهؾػػان ثرلب ٓوػػب اإل لػػي
ث
وِجبُ ذلٖ ٛػض الٍّٙبات بالمػض والمّاهان واال ال وهصن هٙػا ِن االِجٙػاد الٙا ػٞ
إن المػض ِٙاب الٌػُ بٍهػٍح ٖػُ الومػٍص المجػٍٖػن لػعِوا ُٖٗ واشػع هٙػػا ّٝػٕ إن
الّ ٙػػم ال ػػغي ثم ػػاب ب ػػي المػ ػػان ً ػػٍ هجّر ػػة للٙؾ ػػم ال ٜػػاذب":اشجػ ٚؾ ػػم ٛواشٌٗ
هٗؾػػ ٛإن الػػغي ِٙؾػػم زورا ٖػػُ مصوػػة الوٌػ...مّػاخػػي وال ثورػػب زوزجػػي ابػػعا"(.)9وٖػػُ
ث
ملصمػػة گلگ ػامـ ثٙػػػر اال لٌػػة مّاٚبػػة اِوّٜػػعو ِلػػَ ذهٍبي وِفػػاًع ٖػػُ الموػػا رؤِػػا
ٌِٗم موٌا اهي ؿّمٍت وبالّٖٗ ٞاهي ِماب بالمػض خم ِمٍت:
 )0زٍرج رو الػػاؽ الكعِم ثػزمة:شؾّن ِلٍان شؾّن (بٔعاد:دار الصػِة للًباِة  )0039ص.930
ِ )5صّػػَ المػض ومؾبباثي ُٖ باد الػاٖعِن ص.555
3
)S.N. Kramer, "Enki & Ninhursag: a Paradise Myth", In: ANET(Princeton,1966),P.40.
لػػمٍ ّ ٞهػػٍح ٝػِمػػػ الؾػػٍمػٍِن ثارِظٌم وشوػػارثٌم وطما مػػٌم ثػزمةّٖ:مػػ ٞالٍا لُ (الٍِٜػػت:دار
ٓػِ ػػب للًباِػ ػػة  )0015ص001؛ٖ ػػٍزي رقػ ػػّع "المّجٙعات العِوّ ػػة" بصح هػ ػػمن مٍؿ ػػٍِة:شوػ ػػار
الػػػاؽ (بٔػعاد:دار الصػِػة للًباِػة  )0039ج 0ص052؛شوٍن ِٙا ػػع مػا بّػع المػٍت ص12؛لًٗػػُ
الظ ػ ػ ػػٍري مػرػ ػ ػ ػػم الؿػ ػ ػ ػػاطّػ (بٔ ػ ػ ػػعاد:دار الف ػ ػ ػ ػ ون الدٙاّٖ ػ ػ ػػة الّام ػ ػ ػػة  )0001ج 0ص17؛ٚاؿ ػ ػ ػػم
الفػ ػػٍاؼ دِػ ػػٍان الؿػ ػػاطّػ (بّػ ػػػوت:دار الؾػ ػػا )0007 ُٚج 0ص52؛ها ػ ػػ ٞشوػ ػػٍن غكا ػ ػػع الصّػ ػػا
والظم ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ـػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ الصو ػ ػ ػ ػ ػ ػػار الػػالّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الكعِم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (بّػوت:الم ؿؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الّػبّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة للعراؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
والوفػ ػ ػ ػػػ  )5110ص 22لػ ػ ػ ػػمٍ ًّ ٞوػ ػ ػ ػػػي ًػ ػ ػ ػػٍؾ موػط ػ ػ ػ ػػؿ المظّل ػ ػ ػ ػػة ال فػ ػ ػ ػ ػػِة ثػزمة:لػ ػ ػ ػػبصُ
شعِعي (الاذّٚة:دار الصٍراء للوفػ والجٍزُِ  )5119ص51-57؛البّعِ ٞؿصػ االؿايّػ ص.520
 )9اشمع امّن ؿػلّم دراؿػات ـػُ شوػار الفػػؽ الدهػَ الكعِم ممػػ-الػػػاؽ -إاِػػان (بّػػوت:دار الوٌوػة
الّػبّة  )0005ص.003
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"ِا لاشبُ اي شلم ِرّب راِت اللّلة الماهّة!
(راِت) ان اهٍ واِولّ ٞواِا وقمـ الؾماوي
ٚع ازجمٍّا ِجفاورون وٚاؿ اهٍ الِولّ: ٞ
الهٌما ٚجا الدٍر الؾماوي وٚجا طٍمبابا
ّٖوبُٔ ان ِمٍت ذل ٛالغي اٚجًُ اقرار االرز من الرباؿ
لٜن اِولّ ٞازابي ٚا ا:ان اِوّٜعو ًٍ الغي
ؿّمٍت ولٜن گلگامـ لن ِمٍت"(.)0
وبالّٗػػِ ٞػٚػػع اِوّٜػػعو ِلػػَ ٖ ػػاش المػػػض وِؾ ػجمػ مػهػػي اخوػػَ ِفػػػ ٍِمػػا ٚبػػ ٞان
ِمٍت(.)5

(گلگامـ ولعِكي اِونّعو)
1

) E.A.Speiser,"The Epic Of Gilgamesh",In:ANET(Princeton,1966),P.84.
ؿػػامُ ؿػػّّع االشمػػع ملصم ػػة هلن ػػامـ (بّػػػوت:دار الرّػػ )0039 ٞص503-501؛يػػي بػػاٚػ ملصم ػػة
هلنامـ ولمك اطػى غن هلنػامـ والطٍـػان (بٔػعاد:دار الفػ ون الدٙاّٖػة الّامػة  )0037ص-001
003؛البات المّجٙعات العِوّة ص.501-507
 )5باٚػ ملصمة ٝلٜامـ ص052-059؛البات المّجٙعات العِوّة ص.552
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وٖػػُ ملصمػػة اثػاطاؿػػّؽ ه ٙػػا بفػػ ٜٞاٝػدػػػ وهػػٍشا ّٝػػٕ ان المػػػض ِؾػػلى
ِلَ البفػ هجّرة ذهٍبٌم:
"لم ثٜع ثوٙوُ ؿجما ة وؿجما ة ِا
شجَ اثؾّت الباد وثٜاخػ الواس
وٝاهت الباد ثظٍر ٝالدٍر
ث
ٖازِرت اال لٌة بورّرٌا ولظبٌا
ث
ؿمُ اِولّ ٞالورّذ ٖظايب اال لٌة الَّا ٚا ا:
لٙع هٙت ذرِا بوٍهاء البفػ
ٖصػموُ هرّرٌم الوٍ
()0
ٖلوامػ بالٍباء(ِوجفػ بّن الواس)" .
وُٖ هؾظة خاهّة لوٗؽ الوك هٙػا:
"لّٙوُ اإللي همجار ِلَ هرّرٌم
ولجٗج ٛبٌم ٝاإلِمار:االمػاض واالوزاع
واالوب ة واالؿا."ٍٜٝ
ث
لغا ثٍاٖ٘ اال لٌة ِلَ يلب اِولّ ٞلغا ٖٙع ٖجٜت بٌم ٝاإلِمار ٝمػا ثٙػٍؿ الملصمػة
االمػاض واالوزاع واالوب ة واالؿا.)5( ٍٜٝ
لػػم ِٜػػن البفػػػ ٖػػُ ًػػغا الػػوك مػػغهبّن ثمامػػا لٜػػن هٍهػػا ٌم الجػػُ شػمػػت
اإل ل ػػي الو ػػٍ زّل ػػجٌم م ػػغهبّن بف ػػ ٜٞال ِم ػػعؽ إل ػػَ درز ػػة ان ال ػػبس الم ػػػض ِٙاب ػػا
لٌم(.)5

ٖ )0اه ػ ػ ػ ػ ػ ػػِ ٞب ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الٍاش ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ِل ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ الطٍـػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان ـػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ المػازػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع المؾػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمارِة (بٔعاد:مًبّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
اإلطػػاص  )0012ص050؛باٚػ ملصمػػة ٝلٜػػامـ ص553-551؛ البات المّجٙػػعات العِوّػػة ص52؛
الف ػ ػ ػ ػ ػػٍاؼ دٍِان االؿ ػ ػ ػ ػ ػػايّػ ج 5ص521-590؛ؿ ػ ػ ػ ػ ػػّّع الٔ ػ ػ ػ ػ ػػاهمُ اثػاشؾ ػ ػ ػ ػ ػػّؽ ملصمة الظل ػ ػ ػ ػ ػػق
والطٍـان (العار البّواء:المػٝؼ الدٙاُٖ الّػبُ  )5113ص.31
ٖ )5اهػ ػ ػ ػػِ ٞبػ ػ ػ ػػع الٍاشػ ػ ػ ػػع ِلػ ػ ػ ػػُ "خم زػ ػ ػ ػػاء الًٍٖػ ػ ػ ػػان" مرلػ ػ ػ ػػة ؿػ ػ ػ ػػٍمػ  50:لؾػ ػ ػ ػػوة 0012:ص-55
59؛ِلُ الًٍٖان ص075-070؛الٔاهمُ اثػاشؾّؽ ص.010-011
ِ )5صّػػَ المػض ومؾبباثي ُٖ باد الػاٖعِن ص.559
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(هك مؾماري زؼء من هك ملصمة اثػاطاؿّؽ)

ٝان هٙن االثٗاّٚات والمّاًعات المبػمة بػّن ملػٍؾ بػاد الػاٖػعِن وملػٍؾ
ث
وام ػػاء الػػعوؿ االطػِّ ،ػػع ِمػػا مٍزٌػػا هػػع اال لٌػػة الجػػُ ثػػم ِٙػػع المّاًػػعن ثصػػت
شماِجٌا واقػاٌٖا ولغلٖ ٛان الّٙاب اإللٌُ ؿػِان ما ِص ٞبواٝػح المّاًػعن ٝمػا
ثفػّػ إلػػَ ذلػ ٛمػػدا المّاًػعن الجػػُ ِٙػعًا الملػػ ٛاقػٍر هّػػاري الظػػامؽ(192-129
ٚبػ ٞالمػػّاد) مػػُ مػػاثُ-اِلػػٍ شػػاٝم معِوػػة ارباد الػػغي ٖػػُ شالػػة هٙوػػي المّاًػػعن ٖػػان
الّٙاب اإللٌُ ؿّوؼؿ بمػاثُ-اِلٍِ":ؾػَ ان ِو(ًُٙهؾػ )ٞمػاثُ-اِلػٍ ٝالبِٔ( ٞؾػَ
ث
ان ثمػ ػ ػػبس) زوزاثػ ػ ػػي ِاٚػات ِؾػ ػ ػػَ ان ثؾػ ػ ػػلبٌم ِفػ ػ ػػجار الٌة الػزػ ػ ػػاؿ وؿػ ػ ػػّعن
الوؾاء ٍٚؿ ػػٌن (وان) ثؾ ػػبب ِٙمٌ ػػن"( )0ول ػػم ث ٜػػن ِف ػػجار ً ػػُ الٍشّ ػػعن الج ػػُ
ؿجمب زا ٓوبٌا ِلػَ الصٜػا الػغِن ِوٙوػٍن ٌِػعًم مػُ الملػٍؾ االقػٍرِّن بػٞ
ًواؾ الًبّبة الَّّمة گٍال الجُ ؿجعط ٞإلَ ٚلب بّ ٞشاٝم لٍر المػض والجّػب
و ٚػػػح ال ِفػ ػػَٗ م ػػن زؾ ػػمي إذا مػ ػػا ه ٙػػن المّاًػ ػػعن المّٙػ ػػٍدن بّو ػػي وبػ ػػّن الملػ ػػٛ

 )0ولّع دمحم لالس الػاللات الؾّاؿّة للعولة القٍرِة رؿالة مازؾجّػ ّٓػ موفػٍرن (زامّة بٔعاد ٝلّػة
ث
االداب)  0017ص.099
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اؿػشعون(ٚ773-730بػ ٞالمػّاد) (.)0والملػ ٛاالطّػػ هٗؾػي ٝػان ٚػع ِٙػع مػُ شٜػا
االٚػػالّم الجابّػػة مّاًػػعن هػػمان الّػػػش االقػػٍري لٍلعِػػي اقػػٍرباهّباؿ وقػػمـ قػػٍ
اوٜٝن لػػغا ِظبػػػًم اهػػي إذا مػػا ٚػػا اشػػعًم بػػالظػوج ِػػن بوػػٍد المّاًػػعن ولػػم ِوٗػغًا
ث
بّ ػػع وٖاث ػػي ٖ ػػان اه ػػٍ مل ػػ ٛاال لٌ ػػة ؿ ػػّما":بٍّثٜم ب ػػالمػض والجّ ػػب واالرؽ والٙل ػػ٘
والؾ ػػٙم" ول ػػم ِٜػج ػػٕ اؿ ػػػشعون باإل ل ػػي اه ػػٍ ب ػػ ِ ٞػػعٍِ اإل ل ػػي ؿ ػػّن موّ ػػػ الؾ ػػمٍات
واالرض إن ِٜؾػػًٍم بالرػػغا ( )5وان الػبػػة الَّّمػػة بّلػػة-اِلػػُ ؿػػجص ٞبٌػػم ٝارخػػة
الّٙمِ":ؾػ ػ ػ ػػَ ان ثًٙػ ػ ػ ػػُ بّلػ ػ ػ ػػة-اِلُ ؿػ ػ ػ ػػّعن زمّػ ػ ػ ػػُ المظلٍٚػ ػ ػ ػػات الػ ػ ػ ػػٍالدن ٖػ ػ ػ ػػُ
بادٝم"( )5وان هػگاؿ ؿّوفػ الًػاٍِن وثمػّبٌم الػبػة گػٍال بػالمػض والػًٍن ٖػُ
ث
ٚلػػٍبٌم وان ثمػػّب ازؾػػادًم بػػاال ال ثفػػَٗ(.)9وِوػػعما هٙػػن اوثػػُ(ٌِ )Uateʾػػعى
مُ اقٍرباهّباؿ الابي وزّفي ياٍِن اِػرا":وٚع الػاب اوثػُ وزوػٍدى الًػاٍِن مػن
ز ػػاء ٓو ػػب اِ ػػػرا اإل ل ػػي المٙاث ػػ.)2("ٞول ػػم ث ٜػن ه ٙػػن االثٗا ّٚػػات والمّاً ػػعات م ػػن
مؾببات المػض شؾب بً ٞواؾ الجمػد ِلَ المل ٛالفػُِ وإخارن الّعاء هعى ُٖٗ
هك ِا ع القٍرباهّباؿ(ٚ 751-770ب ٞالمّاد) ٍِّد الِا ثمػد اطّي قمـ-قٍ -
اوّٝن ِا ٚ 725ب ٞالمّاد هٙػا ّٖي":إلَ ذل ٛالغي دبػ الفػ هع اقػٍرباهّباؿ(اي

 )0الممعر هٗؾي ص.091
 )5اهَػ ًغا الوك من المّاًعن ُٖ:

D. J. Wiseman, The Vassal-Treaties of Esarhaddon, Iraq, Vol. 20, No. 1, The Vassal;Treaties of Esarhaddon,(Spring, 1958),Col:6,Lin:418-421
لالس الّاٚات الؾّاؿّة للعولة االقٍرِة ص075؛اشمع شبّػب ؿػوّع الٗػجاوي اؿػػشعون 669-686
ل و المّالد (ايػوشة مازؾجّػ ّٓػ موفٍرن زامّة واؿى ٝلّة الجػبّة  )5117ص.91
 )5اهَػ ًغا الوك من المّاًعن ُٖ:

;Wiseman,The Vassal-Treaties of Esarhaddon,Col:6,Lin:437-438
لالس الّاٚات الؾّاؿّة للعولة االقٍرِة ص.075
 )9اهَػ ًغا الوك من المّاًعن ُٖ:

;Wiseman,The Vassal-Treaties of Esarhaddon,Col:6,Lin:455-456;461-462
لالس الّاٚات الؾّاؿّة للعولة االقٍرِة ص.079
 )2اهَػ هك اقٍرباهّباؿ ُٖ:

;A.Leo Oppenheim,"Ashurbanpal",In:ANET,(Prenceton,1966),P.299
لمّػ ػ ػ ػػاء الّٜاهػ ػ ػ ػػُ وؿػ ػ ػ ػػالم االلٍؿػ ػ ػ ػػُ اوؿ الػػ ػ ػ ػػػب مػ ػ ػ ػػن الكػ ػ ػ ػػػن الجاؿػ ػ ػ ػػع وشجػ ػ ػ ػػَ الؾػ ػ ػ ػػادس ل ػ ػ ػ ػػو
المّالد" (لوعن:موفٍرات هابٍ  )0000ص.23
31

قػمـ-قػػٍ -اوٜٝػن) واخػػار الّػعاء ِلّػػي ؿػّوؼؿ ِلّػػي المػٍت مػػن طاؿ...ثٗفػُ وبػػاء
الًاٍِن.)0("...

(اقٍرباهّ اؿ)

ث
ِمٜن ان هٌٗم االن ٝما ٍِٙؿ االؿػجاذ بػٍثّػو إن الجؾػبب بػالمػض لػم ِػوك
ِلّػػي اِجبايػػا ٖٜػػ ٞمظالٗػػة للٙػػاهٍن اإللٌػػُ ِؾػػجلؼ بمػػٍرن هػػػورِة ِٙابا وبػػالّٜؽ
ث
ٖػػان ثٗؾػػّػ اال ال والمّاهػػان ثػزُ الػػا إلػػَ طًّ ػػة المػػػِن ولّؽ مػػن الممٜػػن
ٌٖمٌا إال من طاؿ ٚاهٍن اإللي ومجاثّة من مٙاومة المػِن لٙاهٍهي(ٝ.)5اهت الػغهٍب
والظًاِػػا الجػػُ ِػثٜبٌػػا اإلهؾػػان ِعِػػعن ٝإًماؿ الًٙػػٍس العِوّػػة والؾػػػٚة والٙجػػٞ
والؼهػ ػػا.ولم ِٜػ ػػن خمػ ػػة ثمّّػ ػػؼ بػ ػػّن الػ ػػغهٍب الظلّٙػ ػػة والػ ػػغهٍب المجّلٙػ ػػة بػ ػػالًٍٙس
العِوّة وِف ػ ػػّػ ه ػ ػػك مػ ػ ػػن ؿلؾ ػ ػػلة قػ ػ ػػٍربٍ إلػ ػ ػػَ طًاِ ػ ػػا اإلهؾ ػ ػػان ذات الًبّّ ػ ػػة
ث
العِوّ ػػة وموٌا ان  ٝػػان  ٚػػع اؿ ػػاء إل ػػَ الػ ػػي او الٌ ػػة مّّو ػػّن او ا ٝػػ ٞم ػػا ً ػػٍ مص ػػػ
إللٌي وإلٌج ػ ػػي او ل ػ ػػم ِصوػ ػ ػػػ الً ٙػ ػػؽ الظ ػ ػػاص بجٙػ ػ ػػعِم ال ٙػ ػ ػػابّن بم ػ ػػٍرن دا م ػ ػػة
 )0اهَػ الوك ُٖ:

;ARAB,Vol:II,No.790
رِػ ػ ػػاض ِبػ ػ ػػع الػ ػ ػػػشمن امػ ػ ػػّن الػ ػ ػػعوري اقٍرباهّ اؿ ؿػ ػ ػػّػثي ومورؼاثػ ػ ػػي (بٔػ ػ ػػعاد:دار الف ػ ػ ػ ون الدٙاّٖػ ػ ػػة
الّامة  )5110ص.005
 )5بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص.055-050
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وبمٍاٍبػ ػػة؟او ِامػ ػػ ٞإلٌػ ػػي بّػ ػػع اشجػا واًمػ ػػ ٞإلٌػ ػػي.وًواؾ ذهػ ػػٍب ذات يبّّػ ػػة
اطاّٚػ ػ ػػة ٝان مػ ػ ػػارس الٜػ ػ ػػغب او ِاهػ ػ ػػع ؿػ ػ ػػّعى او اخػ ػ ػػار الّػ ػ ػػعاون بػ ػ ػػّن الٍّا ػ ػ ػػٞ
واالل ػ ػػعٚاءٖ":ػؽ ب ػ ػػّن االب ػ ػػن وابّ ػ ػػي واالب وابو ػ ػػي ٖػؽ ب ػ ػػّن البو ػ ػػت وامٌ ػ ػػا واال
وابوجٌػػا ٖػؽ بػػّن الٜوػػة وشماثٌا والصمػػان وٝوجٌػػا ٖػؽ بػػّن االخ واطّي والمػػعِ٘
ولػػعِٙي" او ثؾػػلم مػػا لػػّؽ مػػن اؿػػجصٙاٚي او زِػػٕ ِامػػات الصػػعود ":وهػػُ شرػػػ
شػػعود مػػؼور" او اؿػػجّم ٞمػػٍازِن ّٓػػػ دّٙٚػػة ًٞ":اؿػػجظع مػػٍازِن ٝاذبػػة(ثاِب
بال)ّٜٞ؟ ً ٞرهػُ اطػغ ِملػة مؼِٗػة ورٖػن اطػغ ِملػة شّّٙٙػة"؛و":باع بالمّٙػاس
المػػّٔػ واؿ ػػجلم بالم ّٙػػاس الٜبّ ػػػ" او اش ػػجٌٗ بمػػا وز ػػب إًِ ػػاؤى او ؿ ػػػؽ ودٖ ػػُ
ث
ث
االطػِن إلَ الؾػٚة او ثؾل ٞإلَ بٍّت االطػِن او زامُ زوزة زارى ًٞ ":اؿجٍلَ
ِلػػَ زوزػػة زارى واؿػػاؿ الػػع موػػي" او ٍلػػم اشػػعا او رٖػػن إيػػاؽ ؿػػاح اؿػػّػ":لم
ث
ًِلػػ٘ ؿ ػػاح االؿػػّػ ولم ًِلػػ٘ ؿ ػػاح الػزػػ ٞالمّٙػػع(...بٚ )ٞػػاؿ لاؿػػػ:اشجٌٗ بػػي
اؿّػا وبالوؾػػبة للػزػػ ٞالمّٙعّٚ:ػػعى زّ ػػعا" او":اًم ٞوالػػعى ووالعثػػي ِام ٞاطج ػػي
الٜبػ ،بّع اشجػا " ب ٞاهيٚ":اؿ اهي ًواؾ بّوما لم ِٜن ًواؾ (وٚاؿ):اهي لػّؽ
ًوػػاؾ بّومػػا ٝػػان ًوػػاؾ" اي اهػػي ٝػػاذب او رٖوػػي ٚػػػض ٚوػػان الؾػػٙاِة الػػغي يلػػب
موػػي لّ ػػٍ واشع ورٖوػػي إِ ػػارن إهػػاء الم ػػاء الػػغي يل ػػب مويٖ.وػػا إل ػػَ ًػػغى الظًاِ ػػا
المٙمػػٍدن والمٍزٌػػة هػػع اإل لػػي واإلهؾػػان ٖان ًوػػاؾ مرمٍِػػة اطػػػِ ،صجمػػ ٞإهٌػػا
ارثٜب ػػت ؿ ػػٌٍا ولٜن باإلم ٜػػان ان ثدّ ػػػ شو ػػ٘ اإل ل ػػي مد ٞا ٝػػ ٞق ػػّ مصػم ػػا ِل ػػَ
المعِوػػة او ثٌٜػػن لمعِوجػػي بالؾػػٍء او ان ٝػػان ٚػػع راٖػػ٘ اشػػع المؾػػصٍرِن او هػػا ٖػػُ
ؿػِػى او زلؽ ِلػَ مّٙػعى او اٝػ ٞمػن لػصوي او قػػب مػن ٚعشػي.وربما ٚػع ّٖػٞ
قػػّ اخوػػاء مف ػّي ٖػػُ الفػػارع ان ٝػػان ٚػػع ثظًػػَ ٖػػٍؽ المػػاء المٙػػعس المؾػػٍٜب او
داس مػػاء ٚػػغرا او هَػػػ مػثابػػا إلػػَ المػػاء المؾػػجّم ٞلٔؾػػ ٞاالِػػعي او المػػؽ ام ػػان
بّػػعِن ّٓػػػ هَّٗجػػّن او هَػػػ مػثابػػا إلػػَ امػػان وِػػعاى ّٓػػػ مٔؾػػٍلجّن او المػػؽ اشػػعا
ّٓػ هًَّٕ ٜٖٞ.غى طًاِا ثػثٜب هع اإللي وبػوٗؽ الٍٚػت هػع الجوَػّم واالرثبػاط
ث
المّوٍي واالطا ُٚواالزجماُِ:وبّبارن ادؽ إهٌا اخا (.)0
 )0زػ ػػٍرج ٍٝهجّوػ ػػٍ الصّػ ػػا الٍّمّػ ػػة ـػ ػػُ بػ ػػالد بابػ ػػو واقػ ػػٍر ثػزمة:ؿػ ػػلّم يػ ػػي الجٜػِجػ ػػُ وبػًػ ػػان ِبػ ػػع
الجٜػِجُ (بٔ ػ ػػعاد:دار الصػِػ ػ ػػة للًباِػ ػ ػػة  )0010ص993؛ًػ ػ ػػاري ؿ ػ ػػاٝؼ غظمػ ػ ػػة بابػ ػ ػػو ثػزمػ ػ ػػةِ:امػ
ؿلّمان (المٍل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ:ٞدار الٜػج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب للًباِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والوف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ  )0010ص521؛رو الّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ
الٙعِم ص930؛بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص.050-051
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مػػن ذلػػ ٛهظلػػك إلػػَ ان ٝػػا الوػػٍِّن مػػن الظًاِػػا العِوّػػة والظلّٙػػة ٝػػان
ِوَػػػ إلٌّػػا بػػوٗؽ الًػِٙػػة لجماخ ٞالوجػػا ذ المجػثبػػة ِوٌػػا وًُ إخػػارن الٔوػػب اإللٌػػُ
ث
وبالجػػالُ زلػػب الفػػًّان واخػػارى الفػػػِػن ِلػػَ الظاي ولػػغا ِمٜػػن الٙػػٍؿ ان المػػػض
والظًّ ػ ػ ػػة مجػ ػ ػ ػػادّٖن ل ػ ػ ػػع ،الب ػ ػ ػػابلُ(ٖ.)0الظ ػ ػ ػػاي ٍِٙؿ":اه ػ ػ ػػا طاي ولٌ ػ ػ ػػغا اه ػ ػ ػػا
مػِن" )5رٓم إن المػِن ُٖ الّعِع من الصاالت ٚع ِرٌ ٞاإلخػم الػغي ارثٜبػي":إن
اإلخم الغي ارثٜبجي ازٌلي"(.)5
وثجصػػعث الومػػٍص الٜػدّػػػن الجػػُ ولػػلجوا ِػػن ًػػغى الصالػػة برػػعارن إذ ِ ٙػٍؿ
قظك مػِن ُٖ لاثي:
"لٙع اذللت ٝما لم اطٕ الٌُ وإلٌجُ
ٖوؼلت بُ االمػاض ووزُ الػاس والظػاب والعمار
وش ٞبُ الّاس وقصٍب الٍزي والٔوب الٜام.)9("ٞ
وُٖ لان خاهّة هٙػا:
"اها قمـ-قٍ -اوٝن( )Šamaš-Šum-ukinطاد إلٌي
ان ِبعؾ شؼِن ومّغب ومجالم
إٓواب اإللي شؼن يا ٍغ وهار
ومػض طبّح واثٍ ٍٜٝوشمَ لرؾعي
وزُ ممّت ِظّم ِلُ"(.)2
ُٖ لان خالدة هٙػا:
"إال إهُ ال اطاؼ الٌُ او إلٌجُ ِِ ُٙلُ الوّ٘
()7
ٖالفٙاء والمػض والعمار والمما ب شلت بُ" .
 )0ؿ ػ ػ ػ ػػبجّوٍ مٍؿ ػ ػ ػ ػػٜاثُ الصو ػ ػ ػ ػػارات الؾ ػ ػ ػ ػػامّة الكعِم ػ ػ ػ ػػة ثػزمة:الؾ ػ ػ ػ ػػّع ِّ ٙػ ػ ػ ػػٍب بٜػ مػازّ ػ ػ ػ ػػة:دمحم
الٙماص (الٙاًػن:دار الٜػجاب الّػبُ للًباِة والوفػ با.ت) ص 11؛زػٍرج بٍِّػي المؾػوولّة الرؼا ّػة
آ
ـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ الداب الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍرِة وال ابلّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ثػزم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلّم المٍِك (بٔعاد:ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػٝة المً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابُ
الومٍذزّة  )0030ص23؛بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص.055
 )5بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.21
 )5بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص.055
 )9بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.50
 )2الممعر هٗؾي ص.032-039
 )7شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص.020
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ولم ِٜن اما اإلهؾان المغهب والمػِن إال ان ِّجػؼ بظًاِاى بجغل:ٞ
"ان ثّعد إًمالُ ال ِصمَ
()0
ؿبُ وؿبُ مػات مجّعدن ًن طًاِاي" .
إن ًػػغى المػػلٍات ثّٜػػؽ ّٝػػٕ إن الػػي اإلهؾػػان ِؾػػلى ٓوػػبي ِلّػػي لٍٜهػػي
م ػ ػػغهب وً ػ ػػٍ ام ػ ػػػ ذا اًمّ ػ ػػة طال ػ ػػة ُٖٗ وادي الػاٖ ػ ػػعِن  ٝػ ػػان ل ٜػ ػػ ٞإهؾ ػ ػػان ال ػ ػػي
شامُ بمدابة الماؾ الفظمُ للٗػد ولٜن إذا ما ثظلَ ًغا اإل لػي ِػن اإلهؾػان ٖاهػي
ؿػػػِان مػػا ِٙػػُ هػػصّة المػػض( )5ولّػػ ٞاٖوػػ ٞمػػا ِمػػٍر الوجّرػػة الماؿػػٍِة لٔوػػب
اإللي الٙمّعن الًٍِلة الجُ ثّارؼ الباشدٍن ِلٌّا ثصت اؿم اٍِب البابلُ او المرع
رب الصٜمة وٌّٖا ٍِٙؿ الفظك المّغب المػِن:
"ثػٝوُ الٌُ واطجَٗ إلَ االبع
وطغلجوُ إلٌجُ وابجّعت (ِوُ)!
ِوُ اهٗم ٞالػوح الظّػ الغي ٝان ِػاٖٙوُ
وًػب ما ُٝالصامُ لّبصح ِن اطػ!
لٙع ؿلبت موُ شٍِّجُ واٍلم مٌَػي الػزٍلُ
ذًبت لصجُ الرّعن واطجٗت  ٞٝشماِة ٖران!".
وهجّرة لغل:ٛ
"ٖمُ الغي ٝان من ٚب ٞملّ بالدٙة إهٌم(الّٗارِت الؾبّة) ِلرمٍهي
اها الغي ٝاهت قٗجاي ؿػِّة الٜا البصت االن مد ٞالم ابٜم
وهعاءاثُ الجُ ٝاهت رهاهة ٚع ارٓمت ِلَ الممت
وراؿُ الغي ٝوت ارّٖي ِالّا ٚع اهصوَ شجَ الصوّن
وٚلبُ الٍٙي ٚع هّٕ من الٌلُ
لعري الٍاؿُ بٍؿُ اطػؽ ان ِعشػى االن
ذراِاي المّٗمجان هفايا ٚع قلت ٝلجاًما".
خم ِمٕ المّغب بّع ذل ٛاالمػاض الجُ ابجلُ بٌا:
"زاء ٍٖؽ ذل ٛمػض مووُ
 )0بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص.055
ِ )5صّػػَ المػض ومؾبباثي ُٖ باد الػاٖعِن ص.550
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وًبت ِلُ رِس ردِ ة[من ِم٘] االٖ٘
لٙع اهجفػت شمَ اٍِّ من ؿًس الّالم االؿٗٞ
وطػج الؾّاؿ الػديء من ابؾٍ مظب ي
خار من اٍِٜر اوثٍ ٍٜٝال ِٙاو
اهصعرت لماقجٍ من ٚلب الربٞ
و(مُ الوٌػ) الٗا ن زاءت الػزٗة الباردن
لٙع هبت الغبٍؿ طاؿ الجػبة ُٖ الٍٚت ذاثي مُ الظوار
زمُّ ًغى (الفػور مٙػوهة) ٚع دهت موُ
هػبت راؿُ والمت زمرمجُ
ٖاٍلم(وزٌُ) وزآت ِّواي
ث
وازجازت ًغى اال ال ِلَ رٚبجُ وقلت ِوُٙ
الابت لعري وهػبت اشفا ُ
ادمت لصمُ والٙجوُ ُٖ الجفورات
واهػمت الوار ُٖ قػؿٍُٖ
لٙع اخارت اشفا ُ(واٚلٙت) اِوا ُ
وزّلجوُ اٚغؼ لّابا ووهّت الصمَ ُٖ ر ػجُ
وًعت ٚامجُ الػقّٙة مدلما ِوٌار الرعار
لػِت بوّجُ الّػِوة مدٚ ٞمبة
لٙع اؿجػطّت مدِ ٞفب ٚع الجٍ ،واها لػُِ ووزٌُ ِلَ الصوّن
لٙع ارثع ،الّٗػِت الٍ زؾعي مد ٞخٍب
واٝػجوٗوُ الظعر مد ٞقبٜة
ثصمل٘ ِّواي وال ثػِان قّ
اذهاي مٗجٍشجان وال ثؾمّان
اِجػ ،الفل ٞزؾمُ ٝلي
واهجابت الٌؼن زمُّ مٗاللُ
واؿجصٍذ الّؾم ِلَ ذراُِ
وشلت الوجاهة بػٝبجُ
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وهؾّت رزاي إهٌما ٝاهجا ثؾجًّّان الؾّػ
الابجوُ هٍبة وإذا بُ اطجو٘ ٖران!
المٍت وٚع ًَٓ وزٌُ
وال ازّب مٗؾػ االشا شّوما ٌِجم بفاهُ
(اؿػثُ) ثبّٜوُ لٙع ٖٙعت الٍُِ
شفاٝة وهّت ِلَ ٖمُ
ومؼالج ِٔل٘ قٗجُ
بابُ مٔل٘ وهبُّ مؾعود
ياؿ وًوُ وآلٙت شورػثُ
وإذا اًٍِهُ شب ٖاها ابجلُ الوجاهة
والرّة شّان البفػ ٚع البصت ٝػٌِة لعي
وِاون ِلَ ذلٖ ٛان ًغا اال لم ِؾجمػ موغ وٚت يٍِٞ
ولوٙك ُٖ الًّا ٚع ثّٔػت مامصُ
لٙع ارثظَ لصمُ واهؾٜب دمُ
وثػثؾم َِامُ ثصت زلعي الغي وشعى ًٌِّٔا
والجٌبت ِواثُ لٙع الّبت بعاء اورِٙجٍ
الزمت الٗػاش مد ٞؿرن والظػوج لّؽ ؿٍ ،هصّب
لٙع ثصٍؿ بّجُ إلَ ؿرن لُ
زؾعي ًٍ ٓاؼ ّٖي ثب َٙذراِاي دون شػاؾ
واثبُ ٍّٚدا ٌّٖا قعت رزاي
المعمة الجُ ثٜبعثٌا الّمة زعا وزػشٌا طًّػ
الؾٍط الغي هػبوُ ملُء باالقٍاؾ
والمٌماز الغي اطجػٚوُ مؼود باقٍاؾ
الوٌار ٝلي ِوًٌعهُ موًٌع
وال ِعِوُ طاؿ اللّ ٞاثوٗؽ لصَة!
ُٖ االهًػاب الغي اها ّٖي لٙع اهٌارت ِواثُ
اِوا ُ المٜٜٗة لػِّة ًوا وًواؾ
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اموّت لّالُ ُٖ مؼبلجُ مد ٞخٍر
وثلٍخت بٗواثُ مد ٞطػوؼ
ِاماثُ اٖؼِت المّؼ
وٖ ولُ اٚلٙت الّػاؼ
ان المجٍّذ لم ق
ِر ٞيبّّة دا ُ
وال الّػاؼ شعد هٌاِة ال لمُ
لم ِات اإللي إلَ ٍِهُ ولم ِاطغ بّعي
إلٌجُ لم ثفٗ٘ ِلُ ولم ثؾػ ٚػبُ"
ث
واطّػا ٖان المّغب البابلُ ِمٕ اطػ االمي:
"خّٙلة ِلُ ٝاهت ِعى(مػدوؾ) ولم ِٜن باؿجًاِجُ ثصملٌا
رًّبة ٝاهت طفّجُ موي[]...
[وزٌي؟] ٝان ٓاهبا والًٍٖان بالغات
ًٍ [لٍثي]
ثمػٖي ٝان ِوّٗا[]....
وبؾبب ذل ٛالمػض المووُ لم اِع
[اِػؼ] هٗؾُ
ٖٙعت وُِ وٝان مػهُ ِرّلوُ اًغي
ولّ ٞهٌار وبف ٜٞمجماخٝ ٞان مؾجمػا اهّوُ
وُٖ َِٙجُ ٝما ُٖ شلمُ[ٝوت] قعِع المػض"(.)0
ث
إذا ما ٓادرها ارض الػاٖعِن ٖان المبعا الٙا  ٞان اال لٌة ثبجلُ البفػ بالمػض
ه ٙػػا ِوػػي ٖػػُ ٝػدّػػػ مػػن الصوػػارات المّػوٖػػة لػػعِوا بفػػ ٜٞزّػػع ٖٗػػُ مم ػػػ ثفػػّػ
ث
الجّاوِ ػ ػ ػػغ إل ػ ػ ػػَ دور اال لٌ ػ ػ ػػة ٖ ػ ػ ػػُ االم ػ ػ ػ ػػاض" :االم ػ ػ ػ ػػاض الج ػ ػ ػػُ ِص ػ ػ ػػعخٌا مّب ػ ػ ػػٍد او
مّب ػ ػػٍدن"(.)5و ٚػ ػػع ارثبً ػ ػػت االم ػ ػ ػػاض بالػب ػ ػػة ؿ ػ ػػظمت(()Sekhmetمّو ػ ػػَ اؿػ ػ ػػمٌا
الٍِٙػػة) وٝاهت ًػػغى ربػػة الصػػػب واالوب ػػة.وٝاهت ثٗفػػُ االوب ػػة واالمػػاض الرماِّػػة
ِوؾػػب إلػػَ رؿػػلٌا.وِّجٙع إن اهػػٍاع الًػػاٍِن واالم ػػاض هرمػػت زمٌّّػػا مػػن ؿػػٌا
 )0البات المّجٙعات العِوّة ص915-509؛الفٍاؼ دٍِان االؿايّػ ج 5ص.990-951
 )5شؾن ٝماؿ الطب الممػي الكعِم (الٙاًػن:الٌّ ة الممػِة الّامة للٜػجاب  )0003ص.532
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ؿػظمت الؾػبّة.وٚع لّبػت ًػغى الػبػة دورا مؼدوزػا ٌٖػُ مؾػ ٍلة ِػن االمػاض وٖػُ
هٗ ػػؽ الٍ ٚػػت ٝاه ػػت مؾػ ػ ٍلة ِ ػػن ِازٌ ػػا(.)0و ٝػػان اإل ل ػػي ؿ ػػّح ِوَػ ػػ إلّ ػػي ٝواق ػػػ
لامػاض واالوب ة(.)5وِفػّػ هػك رشلػة ون-امػٍن إلػَ بػاد ّٖوّّٙػا ّٝػٕ ان ًػغا اإل لػي
امػػٍن ٚػػع ابجلػػَ اشػػع الفػػبان الم ػػاّٖٙن لػػي بمػػؽ مػػن الروػػٍن":االن بّومػػا ٝػػان ِٙػػع
ث
(ون-امٍن)ٚػباهػػا إلػػَ الٌجي امؾػػ ٛاإل لػػي بٍاشػػع مػػن قػػباهي وِمػػِ ٞلػػَ مؾػػي...وٍٞ
(الفاب) الغي الابي المؽ ُٖ طبلة يّلة اللّ.)5("ٞ

ث
 )0دمحم ابٍ رشمة الؾصػ غوع الفػاغوة (الٙاًػن:شابُ للوفػ والجٍزُِ  )5112ص70؛ اهػا روِػؼ روح ممػػ
الكعِمة ثػزمة:إٝػا ٍِؿٕ (الٙاًػن:مٜػجبة الفػؽ العولّة  )5117ص.032 053
ٓ )5لٍّهرُ الًب ص.97
3
(John A. Wilson,”The Journey Of Wen-Amon to Phoenicia”, In: ANET,

(Princeton,1966),P.26.
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(اللي امٍن)
39

(الػبة ؿظمت)
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ٝاهت الظًّ ة بص٘ االلي ثؾػبب المػػض وهصػن هٙػػا ٖػُ هػك ان ابػن اشػع
الػؿامّن ٚا بّمّٖ ٞي طػوج ِن الج ،ٍٙبفان بٙػن ِمجلٌٜا االلي امػٍن-رع وربمػا
لم ِؼد ًغا الغهب ِن اطغ لبن موٌا بصلبٌػا ٖمػػض االبػن بّػع ذلػ ٛواِجػػؼ االب
بظًّ ة ابوي ٖفُٗ االبن(ٝ .)0ما هٙػا  ّٕٝان اشع لٔار الػؤؿاء الّػاملّن ٖػُ مٙبػػن
يّبػػة ٚػػع اذهػػب ِوػػعما اٚؾػػم ِمّوػػا ٝاذبػػا باإل لػػي بجػػاح ٖالػػّب بػػالّمَ(.)5وِوػػعما ٚػػا
الملػػ ٛالٗارؿػػُ ٚمبّػػؼ(ٚ255-250بػػ ٞالمػػّاد) بٙجػػ ٞالّرػػ ٞالمٙػػعس ابػػّؽ الػػغي
ِّبػػعى الممػٍِن الػػّب بالروٍن وٝػػان الممػػػٍِن ِلػػَ ٚواِػػة بػػان ٖٙعاهػػي الجػػا
لّٙلي ًٍ هجّرة مباقػن لرػِمجي ًغى(.)5
ث
ثجصعث الومٍص الممػِة وثٍٙؿ ان اال لٌة لم ثٜػن ثمػّب البفػػ وشػعًم
ث
بػػاالمػاض بػػ ٞإهٌػػا ثمػػّب بػػي اٚػاهٌػػا مػػن اال لٌػػة ٖٗػػُ اؿػػًٍرن ثٙػػٍؿ ان الػبػػة اِػػؼِؽ
ٚػرت ان ثّػؼ االؿم الؾػي لإللي رع لغا ث ٍٙباؿجظعا الؾصػ وثموُ اَّٖ ثّمٞ
ث
ِلػ ػػَ لؾػ ػػُ ٝبّػ ػػػ اال لٌػ ػػة الممػ ػػػِة ٖٜما ثػ ػػػوي االؿػ ػػًٍرن ان اِػ ػػؼِؽ ٝاهػ ػػت ام ػ ػػان
ذّٝػػة ٚلبٌا اقػػع ذٝػػاء مػػن ملّػػٍن رزٞ؛وممػػًٗان اٝػدػػػ مػػن ملّػػٍن الػػي؛واٝػدػ ًٖوػػة
من ملٍّن من اقػػاؼ المػٍثَ.لّؽ ًوػاؾ قػُء ال ثّػٖػي ٖػُ الؾػماء واالرض مدػ ٞرع
ال ػػغي اق ػػاع االيم و ػػان ِل ػػَ االرض.ال ػػػت اإللٌ ػػة ٖ ػػُ ٚلبٌ ػػا مّػٖ ػػة اؿ ػػم اإل ل ػػي(رع)
ث
المٌّب.وٝان اإللي رع ِعطٍِ ٞمّا ِلَ راس ياٚم الؾّٗوة اطغا مٜاهي ِلػَ الّػػش
الظػاص باالّٖٙن.وٝاهػػت الفػّظٍطة المٙعؿػػة ٚػع شلػػت ٖػُ ٖمػػي.وُٖ مػػن الٙػػَ لّابػػي
ِلػػَ االرض وبمػػٙي ؿػػاًٚا ِلػػَ الجػبةّٖ.روجػػي اِػػؼِؽ بّػػعًا مػُ الجػػاب الػػغي ٝػػان
بي ولوّت موي خّباها مٌّبا لوّجي ِلَ قػ ٜٞراس شاد لٜوػي لػم ِجصػػؾ بوفػاط
امامٌا ب ٞثػٝػجي ِوع مٗجػػؽ الًػؽ شّػح المٜػان الجػُ اِجػاد اإل لػي الَّػّم الػغًاب
ث
إلّي.وِوػ ػػعما ٌٍػ ػػػ اإل لػ ػػي المٌّػ ػػب طػ ػػارج االبػ ػػٍاب مػ ػػُ اال لٌػ ػػة الػ ػػغِن ِػاٍٖٙهػ ػػي مػ ػػن
الٙمػ لّجمٜن من الجرٍؿ ٝمػا ًػٍ الصػاؿ ٝػِ ٍِ ٞوػي الدّبان ٖفػّػ اإل لػي ٝػان
هارا ثعب ُٖ اولالي وؿػِان ما ثاقَ الدّبان بّن الّفب.واطغ اإللي رع بالمػػاخ
 )0ز ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍن ولؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍن الصوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار الممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِة ثػزمة:اشم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ٖظػي (الٙاًػن:مٜػجب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الوٌو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الممػِة  )0022ص.915
 )5الممعر هٗؾي ص.919
ًّ )5ػ ػ ػ ػػػودوت ث ػ ػ ػ ػػارِض ًّ ػ ػ ػ ػػػودوت ثػزمةِ:بػ ػ ػ ػػع اإل لػ ػ ػ ػػي الماح (ابػ ػ ػ ػػٍ ٍبُ ًّ:ػ ػ ػ ػػة ابػ ػ ػ ػػٍ ٍبػ ػ ػ ػػُ للدٙاٖػ ػ ػ ػػة
والجػاث  )5111ص.551
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شج ػ ػ ػػَ ول ػ ػ ػػلت زلب ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػػٍثي الؾ ػ ػ ػػمٍات.وٚع ارثّف ػ ػ ػػت ق ػ ػ ػػٗجاى وارثرٗ ػ ػ ػػت  ٝػ ػ ػػٞ
اِوا ي وؿػػػ ،الؾػػم ٖػػُ لصمػػي ٝما ِٗػػّن الوّػػِ ٞلػػَ االرض ٝمػػا ِٙػػٍؿ الػػوك.خم
ث
هػػاد ،شاقػػّجي":اٚبلٍا إلُ ِػػا مػػن اثّػػجم إلػػَ الٍزػػٍد ٖػػُ زؾػػعي اهجم اال لٌػػة الػػغِن
اثّػػجم موػػُ الِػػػٖٜم مػػاذا شعث!قػػُء م ػ لم يّووػػُ [لم] ِجصٙػػ٘ موػػي ٚلبػػُ لم ثػػػى
ِّوػػاي لم ِمػػوّي ِػػعي لم ادرٝػػي ٖػػُ ٝػػ ٞالػػغي لػػوّت لم اذؽ المػػا مدػػّا لػػي وال
ٍِزع قُء اٝػدػ الما موي...بّوما ٝوت طارزا من االبٍاب الر ،ما لوّت (و) اثرػٍؿ
ُٖ االرهػّن الجػُ طلٙجٌا قػُء شػٝوػُ-ال اِػػؼ ماذا.اهػي لػّؽ هػار شّّٙٙة اهػي لػّؽ
م ػ ػ ػػاء شٚ.ُّٙٙلب ػ ػ ػػُ مف ػ ػ ػػجّ ٞوزؾ ػ ػ ػػمُ ِػثّـ و ٝػ ػ ػػ ٞاِو ػ ػ ػػا ُ بٌ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػؽ م ػ ػ ػػن
ث
الٙفّػِػن"(ٖ.)0االؿًٍرن ًغى ثٙع ثمٍرا زّػعا شػٍؿ اؿػجظعا اال لٌػة للؾػصػ ّٖن
يػِ٘ لّاب اإللي اال ٝبػ رع ثمٜوت اِؼِؽ بّع ِروي بػالًّن ان ثظلػ٘ خّباهػا ِّمػع
إلَ لؾُ اإللي رع شجَ ثربػى إلَ البٍح باؿمي الؾػي.

(اللٌة اِؼِؽ)
(JohnA.Wilson,”The god and his Unknown Name of Power", In:

1

ANET,(Princeton,1966),PP.12-13.
والػ ػػؽ بػ ػػعج الؾػ ػػصػ ـػ ػػُ ممػ ػػػ الكعِمػ ػػة ثػزمةِ:بػ ػػع الٌػ ػػادي ِبػ ػػع الػشمن (بّػوت:م ؿؾػ ػػة االهجفػ ػػار
ث
الّػب ػػُ  )0003ص050-051؛الؾ ػػٍاح دِن اإلهؾ ػػان ص003؛ج.ڤاِع "دِاه ػػة مم ػػػ الٙعِمة:اال لٌ ػػة
واالؿػػايّػ" بصح ه ػػمن مٍؿػػٍِة:ث ػػارِض الدِ ػػان ثصػِػ ٖ:ػػاس الؾٍاح (دمف ػػ٘:دار ِػػاء ال ػػعِن للوف ػػػ
والجٍزِػ ػ ػ ػػُ والجػزمػ ػ ػ ػػة  )5111ج 5ص55؛زّؾػ ػ ػ ػػٜا ٝػ ػ ػ ػػارج الصناِػ ػ ػ ػػات الفٍلنلٍرِػ ػ ػ ػػة والظػاـػ ػ ػ ػػات
والؿاطّػ،ثػزمة:شاز مال ٛمصؾن (بٔعاد:موفٍرات بّت الصٜمة  )5113ص.020-023
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ث
ُٖ اؿّا المؾػى ارثبًت اال لٌة باالمػاض ٖٙػع ٝػان اإل لػي ِػاررِؽ()Yarris
ث
إلٌػػا لاوب ػػة(.)0وثوؾػػب االمػػاض ِػػادن إلػػَ اال لٌػػة إذ هٙػػا ٖػػُ همػػٍص الملػػ ٛالصّدػػُ
مٍرؿ ػ ػ ػػّلؽ الد ػ ػ ػػاهُ(ٚ0502-0550ب ػ ػ ػػ ٞالم ػ ػ ػػّاد) ان زوزج ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػّبت بم ػ ػ ػػػض
ث
ٓامن ٖوؾ ػػب الم ػػػض ٖ ػػُ اوؿ االم ػػػ إل ػػَ اإل ل ػػي لّل ػػٍاهُ()Lelwaniوً ػػٍ م ػػن الٌ ػػة
الّ ػ ػػالم االؿ ػ ػػٗ ٞلغا ٖؾ ػ ػػػ مػه ػ ػػٌا ٍّٙٝب ػ ػػة م ػ ػػن اإل ل ػ ػػي بؾ ػ ػػبب إًمالٌ ػ ػػا الٍازب ػ ػػات
المٙعؿ ػ ػػة ولٜوي بّ ػ ػػع ذل ػ ػػ ٛهؾ ػ ػػب الم ػ ػػػض إل ػ ػػَ االرواح الف ػ ػػػِػن او إل ػ ػػَ الؾ ػ ػػصػ
االؿٍد(.)5وِوعما شػ ٞالًػاٍِن ٖػُ اؿػّا المػٔػ ،لػم ِرػع الملػ ٛالصّدػُ مٍرؿػّلؽ
ث
ث
الد ػػاهُ ّٓ ػػػ ان ِوؾ ػػبي إل ػػَ اال لٌ ػػة":اِجٌا اال لٌ ػػة ما ً ػػغا ال ػػغي ّٖلجم ػػٍى؟ ل ٙػػع ث ػػػٝػجم
الً ػػاٍِن ِ ػػعط ٞارض ط ػػاثُ ٝلٌ ػػا ثمٍت ول ػػغا ال ٍِز ػػع م ػػن ِّ ػػع ٚػ ػػابّن الًّ ػػا
ث
والفػاب...ا ٖجاثٍن الّوا اِجٌا اال لٌة وثّعوهوا ِن ًػغا مػغهبّن...ولّؽ ًوػاؾ قػُء
ما هّملي ِّع لػصّصا ٖػُ ِّػٍهٜم"(.)5وٖػُ هػك اطػػ ِفػّػ مٍرؿػّلؽ الدػاهُ إلػَ اهػي
ٚػػع الػػّب بػػالمػض هجّرػػة لّػػع اإلليًٜ":ػػغا ان قمؾػػُ المل ٛالَّّم[:ؿػػابٙا] اها
ٚػػعت ِػبجػػُ بػػّن طػا ػػب بلػػعن ٍٝهػػٍ( )Kunuالػػي الّالػػٗة ؿػػّعي اشعث ِالػػٗة
رِعِػػة مػِبػػة اها ٝوػػت طا ػٗا وِو ػعًا قػػّػت بػػالوً٘ الػػبس لػػّبا ٖػػُ ٖمُ ًػػغا
الص ػػعث  ٝػػان ق ػػّ ل ػػّٔػا واها ثػ ٝػػت االم ػػػ زاهب ػػا ولٜن م ػػُ م ػػػور الؾ ػػوٍات ً ػػغا
الص ػػادث اط ػػغ ٌَِ ػػػ ٖ ػػُ اشامُ ٖ ٙػػع ول ػػلجوُ ِ ػػع اإل ل ػػي ٖ ػػُ الصل ػػم وٖم ػػُ ذً ػػب
ث
زاهبا"(.)9وهٙػا ُٖ هك لان بٍدوطّبا ان اال لٌة ثؾلى االمػاض ِلػَ البفػػ اما الن
الفظك البس مٜػوًا من ٚبلٌػا او ان إلٌػا مػن ّٓػػ ٚمػع ٚػع ؿػلى المػض وًوػاؾ
ث
شالة ثٍٙؿ ان قظما ما ٚع ٚػباها إلَ اال لٌة من از ٞان ِػجم إهػؼاؿ المػػض بالملػٛ
شاثٍؿّلُ زوزٌا!(.)2

 )0لػ ػ ػ ػ ػ ػػاح رقػ ػ ػ ػ ػ ػػّع المػ ػ ػ ػ ػ ػػالصُ المملنػ ػ ػ ػ ػ ػػة الصّدّة دراؿػ ػ ػ ػ ػ ػػة ـػ ػ ػ ػ ػ ػػُ الجػ ػ ػ ػ ػ ػػارِض الؾّاؿػ ػ ػ ػ ػ ػػُ ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ الد
الهاهٍؿ (بٔعاد:با.مى  )5111ص.770
 )5الممعر هٗؾي ص.503
 )5اولّٗ ػ ػػػ اٝ.ػه ػ ػػُ الصّدّػ ػ ػػٍن ثػزم ػ ػػة:دمحم ِب ػ ػػع ال ٙػ ػػادر دمحم مػازّةّٖ:م ػ ػػ ٞالٍا لُ (بٔػ ػ ػػعاد:مًبٍِات
الباغ  )0075ص.507
 )9المالصُ المملٜة الصّدّة ص.792
5
( Albrecht Goetze, ”Prayer To Lelwanis”,In:ANET,( Princeton,1966),P.394.
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ثوؾب االمػاض ِادن لع ،النوػاهّّن إلػَ اإل لػي مػٍت الػي االمػػاض واالوب ػة
الٗجاٝػػة( )0وًوػػاؾ اإل لػػي رقاب(رقػػٕ ٖػػُ الٌّػػع الٙػػعِم) الػػغي اؿػػمي ِّوػػُ الٍبػػاء او
الوػ ػ ػػار وًٍ هٗؾػ ػ ػػي الػ ػ ػػغي ِػ ػ ػػعَِ ٖػ ػ ػػُ الومػ ػ ػػٍص رابّػ ػ ػػٍ اي الفػ ػ ػػاُٖ(.)5وهّػ ػ ػػػؼ ان
مّٜاؿ( )Mikalوًٍ الي ٝوّاهُ ٚع ارثبى بالًاٍِن واالوب ػة ِلَ اؿػاس اهػي يٍبػ٘
ث
اشّاها مُ اإللي رقٕ(.)5وهّػؼ ان االرامّػّن ِبػعوا اإل لػي ؿػّن وربمػا اِجٙػعوا بٙعرثػي
ث
ِلَ ثؾلّى المػض وهٙػا ُٖ هػك المّاًػعن بػّن مػاثُ-اِلػٍ ملػ ٛبّػت اگػٍزي االرامػُ
والجُ ِالمجٌا ارباد مُ اقٍر-هّػاري الظامؽ(ٚ 192-129ب ٞالمػّاد) هٙػػا اهػي ٖػُ
ث
شال ػػة ه ٜػػح م ػػاثُ-اِل ػػٍ بالمّاً ػػعن ٖاه ػػي ؿ ػػّجلِٙ َٙاب ػػي م ػػن اال لٌ ػػة":ارزٍ م ػػن ال ػػػب
الَّّم ؿّن والغي ًِٙن ُٖ شػان ان ِلُٗ ماثُ-اِلٍ واوالدى ومٍٍّٗػي والوػاس ٖػُ
ارهي بالرغا ٝالّباءن"(.)9
ٖػػُ الػٌػػع الكػػعِم( )2ه ٙػػا ِػػن اِجٙػػاد ِٙػػٍؿ ان المػػػض م ػػثبى بامٚ":ػػعا
وزٌػػي ِؾػػّػ الٍبػػاء ووراء ٚعمّػػي المػػٍت"(.)7والمّػػػوؼ مػػن ادبّػػات الٌّػػع الٙػػعِم ان
ٓو ػ ػ ػ ػػب هللا ِرل ػ ػ ػ ػػب الم ػ ػ ػ ػػػض وً ػ ػ ػ ػػٍ اِج ٙػ ػ ػ ػػاد ؿ ػ ػ ػ ػػا ع ل ػ ػ ػ ػػع ،شو ػ ػ ػ ػػارات الف ػ ػ ػ ػػػؽ
الٙعِم ":الػػبجٜم(اي قػػّب إؿ ػػا ّ)ٞباالوب ة الجػػُ الػػّبت بٌػػا ممػػػ...لٜوٜم لػػم
ثػزّػػٍا إلػػُ ثػػا بّن"(.)1وبػػا قػػٝ ٛاهػػت ابػػػز اؿػػباب ٓوػػب الػػػب ًػػٍ ِػػع امجدػػاؿ
البفػ إلَ ثّلّمي":لٜن ان لم ثؾمٍّا لُ ولم ثّملٍا ً ٞٝغى الٍلاِا وان رٖوػجم
ٖػا وػػُ وٝػًت اهٗؾػػٜم اشٜامُ ٖمػػا ِملػػجم ٝػػ ٞولػػاِاي بػػ ٞهٜػدػػجم مّدػػاٖ ُٚػػاهُ
اِمػ ػ ػػً ٞػ ػ ػػغا بٜػ ػ ػػم واؿػ ػ ػػلى ِلػ ػ ػػّٜم رِبػ ػ ػػا وؿػ ػ ػ تػا وشمػ ػ ػػَ ثٗوػ ػ ػػُ الّّوػ ػ ػػّن وثجلػ ػ ػػٕ
آ
 )0طؼِ ٞالمازعي ال لٌة النوػاهّة (ِمان:قػٝة الفػؽ االوؿى للًباِة  )0000ص.00
ث
 )5المازعي اال لٌ ػػة الٜوّاهّ ػػة ص013؛االن  ٝ.ػػٍبػ وماِ ٜػػٍٝٝ ٞان "العِاه ػػة الٜوّاهّ ػػة" بصح ه ػػمن
مٍؿ ػ ػ ػ ػػٍِة:ث ػ ػ ػ ػػارِض الدِ ػ ػ ػ ػػان ثصػِػٖ:ػ ػ ػ ػ ػػاس الؾٍاح (دمف ػ ػ ػ ػػ٘:دار ِ ػ ػ ػ ػػاء ال ػ ػ ػ ػػعِن للجٍزِ ػ ػ ػ ػػُ والجػزم ػ ػ ػ ػػة
والوفػ  )5111ج 5ص.11
ث
 )5المازعي اال لٌة الٜوّاهّة ص.057
ث
 )9ز ػ ػ ػ ػػاّٖػ ثاٝؾػ ػ ػ ػ ػػّعور "العِاهة االرامّػ ػ ػ ػ ػػة" بصح هػ ػ ػ ػ ػػمن مٍؿ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثػ ػ ػ ػ ػػارِض الدِػ ػ ػ ػ ػػان ثصػِػ ٖ:ػ ػ ػ ػ ػػاس
الؾٍاح (دمف٘:دار ِاء العِن للجٍزُِ والجػزمة والوفػ  )5111ج 5ص.052
 ) 2لٙع درؿت مؾببات المػض ُٖ الٜػجابات الٌٍّدِة والمؾّصّة المبٜػن من ٚب ٞالباشح ُِٖ:صّػػَ ِاٚة
ُِٖ:صّػػَ ِاٚة الؾصػ بالًب ُٖ الصوارات الٙعِمة ص.05-01
 )7شبٍٙؽ .2 :5
ِ )1امٍس .01 :9
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ال ػػوٗؽ"()0؛و":ازل ػػب ِل ػػّٜم ؿ ػػّٗا ِو ػػجٙم لوٙم ػػة المّد ػػاؽ ٖجرجمٍّن إل ػػَ م ػػعهٜم
وارؿػػٖ ٞػػُ وؿػػًٜم الٍبػػاء ٖجػػعٍّٖن بّػػع الّػػعو"(.)5وًوػػاؾ رواِػػات ِعِػػعن ٖػػُ الٌّػػع
الٙػػعِم ثٙػػع بػًاهػػا زّػػعا ِػػن ًػػغا االِجٙػػاد إذ ه ٙػػا ّٝػػٕ ان ابّمالػػ ٛشػػاٝم معِوػػة
زػار(ًػػُ معِوػػة بػػّن ٚػػادش وقػػٍر ٖػػُ ارض الوٙػػب) ٚػػع اؿػػجٍلَ ِلػػَ ام ػػان إب ػػاًّم
ؿارن االمػ الغي آوب الػب لغا ابجلَ هؾاء ابّمال ٛبٜارخة الّٙم":وٝان الػب آلػ٘
ٝػػ ٞرشػػم ٖػػُ بّػػت ابّمالػػ ٛبؾػػبب ؿػػارن امػػان إب ػػاًّم"(.)5وهٙػػا ٖػػُ اطػػػّٝ ،ػػٕ ان
راوبػػّن ٚػػع آجمػػب بلٌػػة زوزػػة ابّػػي ٍِّٙب ّٖاٚبػػي هللا بمػػػض ِوػػاؿ ٖػػُ اِوػػا ي
الجواؿلّة دا ؿبّة اقٌػ(.)9والػب ٓوب ذات مػػن ِلػَ مػػِم اطػت مٍؿػَ ٖابجاًػا
بمػػػض البػص":اهجٙػػعت مػػػِم وًػػارون مٍؿػػَ لؼوازػػي مػػن ام ػػان ٍٝقػػّة ٚاال:ا ٝلػػم
الػػػب مٍؿػػَ وشػػعى؟ا لػػم ِٜلموػػا هصػػن اِوػػا؟ ٖؾػػمُ الػب.امػػا مٍؿػػَ ٖٙػػع ٝػػان اٝػدػػػ
شلمػػا مػػن زمّػػُ الوػػاس الػػغِن ِلػػَ وزػػي االرضٖٙ.ػػاؿ الػػػب شػػاال لمٍؿػػَ وًػػارون
ومػِم:اذًبٍا اهجم الداخػة إلػَ طّمػة االزجماعٖ.موػَ خاخجٌم ٖوػؼؿ الػػب ٖػُ ِمػٍد
ؿ ػ ػ ػ ػػصاب وش ػ ػ ػ ػػِ ٞو ػ ػ ػ ػػع ب ػ ػ ػ ػػاب طّم ػ ػ ػ ػػة االزجماع ٖواد ً ،ػ ػ ػ ػػارون وم ػ ػ ػ ػػػِم ٖج ٙػ ػ ػ ػػعما
وشعًما ٖٙاؿ:اؿػػمّا ٝامػػُ ان ٝػػان بّػػوٜم هبػػُ للػػػب ٖػػاهُ اٌٍػػػ لػػي بالػؤِػػا واٝلمػػي
بالصلم.امػػا ِبػػعي مٍؿػػَ ٖلؾػػت اِاملػػي ًٜػػغا بً ٞػػٍ امػػّن ٖػػُ بّجُ لػػغل ٛاٝلمػػي
وزٌػػا لٍزي وبٍهػػٍح مػػن ّٓػػػ الٔاز وِّػػاِن لػػٍرن الػبٖ.لمػػاذا زػ ػجمػػا ِلػػَ اهجٙػػاد
ِبعي مٍؿَ؟واشجع ٓوب الػػب ِلٌّمػا خػم موػَ ِوٌماٖ.لمػا ارثّٗػت الؾػصابة ِػن
طّمة االزجماع إذا بمػِم بػلاء ٝالدلذ ٖالجٗػت ًػارون ومٍؿػَ هصػٍ مػػِم وإذا ًػُ
ممػػابة بػػالبػص"(.)2وٖػػُ رواِػػة اطػػػ ،ه ٙػػا ّٝػػٕ هػػػب الػػػب زػػّـ مملٜػػة دمفػػ٘
ث
االرامّة بالّمَ ِوعما ارادوا إلٙػاء الٙػبن ِلػَ الوبػُ الّفػُ":وِوعما ثٙػع زػّـ ارا
هصػػٍ الّفػػُ لػػلَ إلػػَ الػػػب ٚا ا:الػػب ًػػغا الرػػّـ بالّمَٖ.وػػػبٌم الػػػب بػػالّمَ

 )0الوِّن .07-09 :57
 )5الوِّن .52 :57
 )5ثٍِٜن .03 :51
ِ )9لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍؾ الؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطّػ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّن المػجك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعات الكعِم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍرا (لو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعن:دار
الا  )0031ص551؛ِصّػػَ ِاٚة الؾصػ بالًب ُٖ الصوارات الٙعِمة ص.01
 )2الّعد .01-0 :05
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اؿػػجرابة لػػعِاء الّفػػُ"(.)0وِوػػعما اراد داوود ان ِوٗػػغ اإلشمػػاء لجّػػعاد بوػػُ إؿػػا ّٞ
المػػي الوبػػُ زػػاد الػا ػػُ ِلػػَ ِملػػي الػػغي ال ِبػػػرى اال الٔػور؛واهػػغرى بٍزػػٍب اطجّػػار
اشػػع ،الٍّٙبػػات الداث:المراِػػة او الصػػػب او الًػػاٍِن ز ػؼاء لمػػا ٚػػا بػػي ٖاطجػػار
داوود الًػػاٍِنٖ" :ارؿػػ ٞالػػػب وبػػاء ثٗفػػَ ٖػػُ ارض إؿػػا ّ ٞمػػات ّٖػػي ؿػػبّّن الػػٕ
رز.)5("ٞ

(لٍر ثظّلّة إلبػاًّم الظلّو وغا لجي)

ثجصعث وخا ٘ ال صػ المّػت ِػن االمػػاض وثّػعًا ِٙابػا مػن هللا ِػن طًاِػا
البفػػػ ب ٞثٌػػعؼ إلػػَ ان ِػػجٌّ البفػػػ مػػن طًاِاًم":لٙػػع ِاٚبجوػػا ٝمػػا ِّاٚػػب االب
ابو ػي وزّلجوا هػػؼداد شٜمػػة طػػاؿ ازّالوا[بٍاؿػػًة] االم ػػاض المٌلٜػػة والمراِػػات

 )0اهَػ الوك الٜام ٞللػواِة ُٖ:الملٍؾ الداهُ .03-09 :7
 )5اطبار االِا االوؿ 09-1 :50؛اهَػ ٝغلِ:ٛبٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص.510
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والًّػػـ واالوب ػػة والؾػػّٕ.)0("...وِجصػػعث هػػك ّٝػػٕ ان هللا ابجلػػَ الملػػ ٛالبػػابلُ
هابٍها ّػػع بٙػشػػة طبّدػػة(.)5ولٜػػن ٖػػُ اشػػع الٜػجػػب الٌٍّدِػػة الموصٍلػػة وِػػعَِ ٝػجػػاب
ولاِا االؿباط االخوُ ِفػ الغي ِّػٍد ثارِظػي إلػَ الٙػػن االوؿ ٚبػ ٞالمػّاد هٙػػا ِػن
ثٗؾّػ اطػ لؾبب المػض المؾلى من هللا ٖإذا ٝان الٌّػع الٙػعِم ِٙػٍؿ ان الظًّ ػة
ثرلػػب المػض ٖإهوػػا هٙػػا االن ان المػػػض ٖػهػػي هللا لصماِػػة اإلهؾػػان مػػن الٍٚػػٍع ٖػػُ
الظًّ ػة! ٖٗػػُ ولػػّة قػػمٍّن هٙػاٖ":ػػُ اِػػا لػػباي ٝوػػت ّٓػػٍرا مػػن اطػػُ ٍِؿػػٕ الن
ابػ ػػُ اشبػ ػػي اٝػد ػػػ موػ ػػا زمّّا ّٖؼمػ ػػت ٖػ ػػُ ؿػ ػػػي ِلػ ػػَ إًا ٝػ ػػي الن امّػ ػػػ الظًّ ػ ػػة
بلّار(الف ػػًّان) اِم ػػَ بم ػػّػثُ ٖل ػػم اِ ػػع ار ّٖ ،ػػي اط ػػا ول ػػم ال ػػٗس الب ػػُ (ثٗو ػػّلي
لي).ولٜن الي ابا وا بّح رؿٍلي ٖاهٙغى مػن ِػعي ...لٙػع ّٚػع الػػب ِػعي ورزلػُ وشػاؿ
بّوػ ػػُ وبػ ػػّن إثّػ ػػان ذلػ ػػ ٛالّم ٞولمػ ػػعن ؿػ ػػبّة اِػ ػػا بّٙػ ػػت ِػ ػػعي الّموػ ػػَ مفػ ػػلٍلة
ثٙػِبا ولٙع ِػٖت ان ما شم ٞلُ ٝان بؾبب ٍِؿٕ.لٌغا هعمت واؿجٔٗػت وثبػت
باّٝا"(.)5

(مظطٍطات ال صػ المّت)
ّٓ )0ؼا ّٖػ الومٍص الناملة لمظطٍطات ال صػػ المّػت ثػزمة:ؿػٌّ ٞزٝار (دمفػ٘:دار ٚجّبػة للًباِػة
والوفػ والجٍزُِ  )5117ص.995
 )5الممعر هٗؾي ص.290
ٖ )5ػاس الؾٍاح الػشمن والفّطان الدوٍِة النٍهّة ولًٍت الجارِض ـُ العِاهات المفػلّة (دمفػ٘:دار
ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5119ص.013
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ه ٙػػا ٖػػُ الػٌػػع الرعِػػع ِػػن ثؾػػلّى هللا االم ػػاض ِلػػَ البفػػػ وان ٝاهػػت
االدلػػة مصػػعودن للٔاِػػة وهصن هٙػػا ٖػػُ اٚػػ ٞثٙػػعِػ ٖػػُ رواِػػة ِػػن الٙػػعِؽ زٝػِػػا والػػع
ٍِشوا المّمعان الغي ِاش ُٖ الٙػن االوؿ ٚب ٞالمّاد وًٍ ٝاًن ٌِػٍدي ٖػُ ٌِػع
ًّػػػودوس الٜبّػ.وثػػغٝػ الػواِػػة ان الّمػػابات زوزػػة زٝػِا ٝاهػػت ِػػاٚػا.وُٖ اشػػع،
االِػػا ٌٍػػػ مػػاؾ الػػػب زبػا ّػػ ٞالٙػػا م ٖػػُ شوػػػن هللا لؼٝػِػػا ٖػػُ الٌّٜػػ ٞواهبػػاى اهػػي
ؿّػزؽ ابوا ِػعَِ ٍِشوا ِمٌػع الًػِػ٘ لمرػُء الػب(الؾػّع المؾػّس).ولٜن الٙػعِؽ
زٝػِا قٝ ُٖ ٛا الماؾ لغا ٖاهي الّب بالبٜم ولم ِّػع الّػي الوًػ٘ اال بّػع والدن
ابو ػػي":لٜو ٛؿجم ػػاب ب ػػالظػس ٖ ػػا ث ٙػػعر ِل ػػَ ال ٜػػا ال ػػَ الّ ػػٍ ال ػػغي ِص ػػعث ّٖ ػػي
ذل(ٛاي والدن الًٗ )ٞاله ٛما اموت بٜامُ.)0("...
وٖػػُ الجلمػػٍد هٙػػا ّٝػػٕ ان هللا ًػػٍ اًػػم مؾػػبب للمػػػض ٖٗػػُ رواِػػة هٙػػا ان
هللا الاب الٗػِػٍن الممػػي بالرػغا وٝان المػػض قػعِع الٍيان ّٖػاهَ الملػ ٛمػن
ث
اال مبػش ػػة ال ثٍل ػػٕ(.)5وه ٙػ ػػا ٖ ػػُ رواِ ػػة اط ػػػ ،ان ال ػػػب ٓو ػػب ِل ػػَ المم ػػػِّن
ٖابجاًم بالمػض لػٖن الٗػٍِن الممػي ان ِظػج بوػُ إؿػػا ّ ٞمػن ممػػ إلػَ ارض
ٝوّػػان لغآ":ػػعت ازؾػػا الممػػػِّن ِلّلػػة م ذِػػة الموَػػػ وملّ ػػة بػػالٙػوح والػػابت
لصػػٍمٌم االلجٌابػػات"(.)5وِٗؾػػػ الجلمػػٍد الؾػػبب الػػغي مػػن ورا ػػي ابجلػػَ هللا الممػػػِّن
بالٙػوح":الهٌم ٝاهٍا ِربػػون اإلؿػػا ّلّّن ِلػَ ثوَّػٕ دورًػم واٖوّجٌم ممػا زّػٞ
دمػػا ٌم ملجاخػػة ثػػوٙى بػػالٙػوح"(.)9لػػّؽ ٖٙػػى الّمػ ٞالفػػػِػ ًػػٍ الػػغي ِؾػػبب المػػػض
ب ٞان الجلمٍد ِٙع لوػا لػٍرن ّٓػػ مالٍٖػة ِػن مؾػببات المػػض اال وًػُ االمجوػاع ِػن
الّٙا بالّم ٞالمالس او ثاطّػى وهٙػا ِػن ٚمػة الػابػُ هاشٍ اهػي لمػا ٝبػػ ٖػُ الؾػن
امؾػػَ هػػػِػا وبجػت ِػػعاى ورزػػاى وٝػػان زغِػػي مبجلػػَ بػػالٙػوح اال لّمػػة وِوػػعما ؿػػالي
ثامّغى ِن ؿبب ًػغى البلػٍ ،رٓػم اهػي رزػ ٞلػالس لم ِصػاوؿ ان ِّلػ ٞاالمػػ بٜبػػ
الؾن او بٙواء هللا بٚ ٞاؿ":ثػون ًغا ما اؿجرػرثي ِلَ هٗؾُ ولػم اٍلمٖٗ.ػُ بّػن
االِػػا ٝو ػػت م ػػثصا ل ػػٍب بّ ػػت هؾػػّبُ ابُ امػاثُ ومّ ػػُ خاخ ػػٍن زصف ػػا مصم ػػا
 )0اهَػ الػواِة الٜاملة ُٖ:لٍٚا 52-7 :0؛اهَػ ٝغلِ:ٛبٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص.995-995
 )5اشم ػ ػ ػ ػ ػػع اِ ػ ػ ػ ػ ػػبـ الجلمٍد هػج ػ ػ ػ ػ ػػاب الٌّ ػ ػ ػ ػ ػػٍد المك ػ ػ ػ ػ ػػعس (دمف ػ ػ ػ ػ ػػ٘:دار ٚجّب ػ ػ ػ ػ ػػة للًباِ ػ ػ ػ ػ ػػة والوف ػ ػ ػ ػ ػػػ
والجٍزُِ  )5117ص.073
 )5الممعر هٗؾي ص.011
 )9الممعر هٗؾي ص.005
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بالم ن والظّػات ولاح بُ رزػ ٞمػن ٚارِػة الًػِِ٘:ػا رابػُ آدوػُ! ٖٙلػت لػي ثػِػح
رِدمػ ػػا اه ػ ػػؼؿ شمٍل ػ ػػة الرصاشٖ.لم ػ ػػا ث ػ ػػم االم ػ ػػػ وٖػٓ ػ ػػت م ػ ػػن ثوؼِ ػ ػػ ٞاالشم ػ ػػاؿ ِ ػ ػػن
دوابُ الّٗػػت لفػػٍٙثُ وبلػػٍاي الػزػػ ٞؿػػٙى وًلػػ ٛلفػػعن الرػػٍع واإلِّاءٖ.ارثمّػػت
ِلَ زدجي ورشت اهجصب بمػارن وٚلت:الّّوان اللجان لم ثػٚا لصال ٛلػّٜن ممػّػًما
الّمَ والّعان اللجان ثلٜاثا ِن مٍّهج ٛلػّٜن ممػّػًما البجػ مػُ الػػزلّن اللجػّن
اشرمجػػا ِػػن إٓاخجػػ.ٛوٍٖؽ ذلػػ ٛلػػم اٝػجػػٕ شجػػَ دِػػٍت بػػان ِمػػّب بػػعهُ بػػالٙػوح
اال لّمػػة" والمػض ٝمػػا ِجصػػعث ًػػغا الػابػػُ لػػم ِٜػػن مرػػػد ِٙػػاب بػػ ٞوؿػػّلة لٔٗ ػػان
الػػغهٍب":الهوُ مػػن طا لٌػػا ارزػػٍ ان قِٔٗػػػ ذهبػػُ قوِمصػػَ"(.)0وِجوػػس مػػن الجلمػػٍد ان
االمػاض ثٙػر ؿلٗا من هللا ُٖ راس الؾوة الٌٍّدِة ٝمػا ِٙػٍؿ الػابػُ اموػٍن ُٖ":راس
الؾ ػػوة ِٜػج ػػب وُٖ ِ ػػٍ الٔٗػ ػػان ِٙػر از ػػ ٝ ٞػػ ٞاوام ػػػؾ ثؾ ػػر ٞم ػػن ِصّ ػػا وم ػػن
ِمٍت.اؿػ ػػماء مػ ػػن ِاٚػ ػػٍن شػ ػػجٌٗم بالوػ ػػار او بػ ػػالٔػؽ او بالؾػ ػػّٕ او بػ ػػالرٍع او
الًّـ او بالًاٍِن ٝلٌا معوهة لعِ ُٖ.)5("ٛشالة هٌٗم ان هللا ِؾلى المػض ِن
يػِػػ٘ ما ٜػجي":مٌػػع ؿػػبا لٔوبي ارؿػػلٌا مػػُ ما ٜػػة الفػػػ ٖلم ِموػػُ المػػٍت ِػػن
هٍٗؿٌم ب ٞاؿلم شّاثٌم إلَ الٍباء"(.)5
اِجٙػ ػػع الػػ ػػػب الكػ ػػعماء بٙػ ػػعرن اإل لػ ػػي ِلػ ػػَ ثؾػ ػػلّى االم ػ ػػاض ٖٗػ ػػُ هػ ػػك
لٗا ُ(هؾبة إلَ إٚلّم المٗان زوػٍب قػػ ُٚدمفػ٘) هٙػػا ّٖػي":لمّٔػ بػن ِػغبن بػن
ٍٓث:لٙػػع طػػػج للبصػػح ِػػن اطّ ػػي ّٖا الػػات اقػػملُ بػشمجػػ ٛمػػن طػج وال ػػّبُ
بالّمَ من ِمصػٍ ًػغى الٜػجابػة"(.)9وثفػّػ الممػادر الّػبّػة ان ابػًػة الصبفػُ ِوػعما
ارثع طا با ِػن مٜػة بّػع ان ثٗفػَ بػّن زوػٍدى مػػض طًّػ ًلػ ٞاًػ ٞمٜػة لجػعطٞ
هللا وشماِجي بّجي.وُٖ ًغا ٍِٙؿ ِبع هللا بن الؼِبػي:
ولم ِّّـ بّع اإلِاب ؿّٙمٌا
ؿجٍن الٗا لم ِ وبٍا ارهٌم
()2
وهللا من ٖػٍؽ الّػباد ِّٙمٌػا
ٝاهت ِاد وزػػًم ٚػبلٌم
 )0الممعر هٗؾي ص.571
 )5الممعر هٗؾي ص.575
 )5مؼامّػ .21 :13
 ٖ )9ػ ػ ػ ػػاس الؾػ ػ ػ ػػٍاح "الّػب ٚبػ ػ ػ ػػ ٞاإلؿػ ػ ػ ػػا " بصح هػ ػ ػ ػػمن مٍؿػ ػ ػ ػػٍِة:ثػ ػ ػ ػػارِض الدِػ ػ ػ ػػان ثصػِػ ٖ:ػ ػ ػ ػػاس
الؾٍاح (دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5111ج 5ص.531
 )2الممعر هٗؾي ص.515
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ثٙػػع العِاهػػة الؼرادقػػجّة ٖػػُ إِ ػػان( )0ثمػػٍرات مالٍٖػػة ِمػػا ه ٙػػا ٖػػُ از ػؼاء
مظجلٗػػة م ػػن الصوػػارات الٙعِم ػػة شػػٍؿ  ٚػػعرن اإل لػػي ِل ػػَ ثؾػػلّى االمػاض ٖٗ.ػػُ ه ػػك
ِجصػػعث زرادق ػػت ِ ػػن اِعا ػػي ال ػػغِن ِػوم ػػٍن إلص ػػاؽ االذ ،ب ػػي والهٌم اق ػػار ٖاه ػػي
ًِلػػب مػػن إلٌػػي اًػػٍرامؼدا ان ِبجلػػٌّم باالمػاض":الػػغي ِػِػػع ان ِلصػػ٘ االذ ،ببّجػػُ
ويّبجُ ال ثعع اِمالي الؾصػِة ِ خػ ُّٖ ٖلجٍزي الفػ الغي طلٙي هصٍ هٗؾػيٖ.لّٜن
ً ػػغا الف ػػػ ه ػػع زؾ ػػعى ٖلّبّع ً ػػغا الف ػػػ المػ ػصة ِ ػػن زؾ ػػمي ولٜن ال ثبّ ػػع ِو ػػي
ث
االمػ ػػاض اٌِ ػػا الو ػػاٍػ الَّ ػػّم"(.)5وِب ػػعو ان اال لٌ ػػة ٝاه ػػت ثبجل ػػُ االق ػ ػػار ب ػػالمػض
والمٍت ٖٙع ٝان ڤػثػاگوا الي الصػب اإلِػاهُ ِوفػ المػض بػّن اهمػار الفػػِ" :جٙػع
ڤػثػاگوا هصٍ لٍٗؼ الرّـ وِؾاؿ مُ مّدػا وراقوٍ .مػن الػغي ِظػ ٞبٜلمجػي ٝاذبػا
ِلَ مّدػا؟ ومػن الػغي ِوؾػَ راقػوٍ؟ًٍ ذاؾ الػغي اًِّػي المػػض والمٍت وشؾػب
الؾػػلًة المموٍشػػة لػػُ"(ً.)5ػػغا وِفػػّػ ًّػػػودوت إلػػَ ان الٗػػػس ٝػػاهٍا ِّجٙػػعون ان
االمػ ػػاض ٝاه ػػت ِٙاب ػػا ِو ػػؼؿ ب ػػالمػء ان ارث ٜػػب طًّ ػػة بص ػػ٘ الف ػػمؽ الج ػػُ  ٝػػاهٍا
ِّبعوهٌا(.)9

 )0شٍؿ الجػزمة الٜاملة لومٍص االٖؾجا اهَػ:طلِّ ٞبع الػشمن(إِعاد) اـؾجا النػجاب المكػعس للعِاهػة
الؼرادقجّة (دمف٘:رواٖع للدٙاٖة والٗوٍن .)5113
ِ )5اؿوا .3 :97
ِ )5اقت .91 :09
ًّ )9ػودوت ثارِض ًّػودوت ص.01
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(اللي مّدػا ثو ػح موي اقػة الفمؽ)

(قػار اللي اًٍرامؼدا ـُ بّػؿّ ٍلّؽ)
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ث
اِجٙع إالؽػِق إن بّن اال لٌة ٚع ارثبًت بالمػض بف ٜٞمباقػ مد ٞاإل لػي
ابٍللػػٍ( )Apolloالػػغي ٝػػان الػػي المػػٍاِ٘ وٝاهػػت لعِػػي الػمػػاح الٙاثلػػة ٖٜػػان ِؾػػبب
االوب ػػة والًػػاٍِن(.)0وٝاهػػت الػبػػة ارثمػػّؽ ثػػعَِ ؿػػّعن المػػٍت المٗاز ٖٙػػع ٝاهػػت
ثًل٘ ؿٌامٌا ٖجٙج ٞوثػؿ ٞاالمػػاض الٗجاٝػة قٖجٗوػُ المٍاقػُ والبفػػ(.)5وٝاهػت ًػغى
الػب ػػة ثم ػػٍر وً ػػُ شامل ػػة ٍٚؿ ػػا ثٙج ػػ ٞبوبال ػػي الوؾ ػػاء الصٍام ٞدٖاِ ػػا ِ ػػن ِ ػػغرِجٌا
ث
الظالعن(.)5ومن اال لٌة اإلٓػِّٙػة المػثبًػة بػالمػض الػبػة اِػِؽ(الوػؼاع) الجػُ اهربػت
شؾب االؿايّػ اإلٓػِّٙة ِعدا من  ،ٍٚالظػاب موٌا المػض(.)9

(اللي ابٍللٍ)
 )0شؾن ٝماؿ الًب الممػي الٙعِم ص.02
 ٖ )5ػ ػ ػػاس الؾػ ػ ػػٍاح لؾ ػ ػ ػػؼ غف ػ ػ ػػجار اللًٍة الموهد ػ ػ ػػة وال ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػػعِن والؿ ػ ػ ػػطٍر (دمفػ ػ ػػ٘:دار ِ ػ ػ ػػاء
العِن  )5115ص.555
ِ )5بٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص.72
ث
 )9ؼٍّٓ.راهع "اال لٌ ػ ػ ػػة واالؿ ػ ػ ػػايّػ الٍّهاهّ ػ ػ ػػة" بصح ه ػ ػ ػػمن مٍؿ ػ ػ ػػٍِة:ث ػ ػ ػػارِض الدِ ػ ػ ػػان ثصػِػٖ:ػ ػ ػ ػػاس
الؾٍاح (دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5112ج 5ص.51
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(الػبة ارثمّؽ)
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واِج ٙػػع اإلٓػِػ ػػ٘ ق ػػاهٌم قػ ػػان الٜػدّ ػػػ مػ ػػن الف ػػٍّب الٙعِمػ ػػة ٝالب ػػابلّّن
والصّدّّن ب ػػان الظًاِ ػػا ثؾػ ػبب االمػاض ٖ ٜػػ ٞطًّ ػػة ِػثٜبٌ ػػا الٗ ػػػد ثػ ػ دي إل ػػَ
ث
ٓوػب اال لٌػػة ومن خػػم ِٙابٌػا امػػا بػػالمػض او المػٍت او بفػػػور اطػػػٖ )0(،االقػػظاص
الػػغِن ِٙجػٖػػٍن زػِمػػة(()hybrisوثّوػػُ شػّٖػػا(:االؿػػجٌاهة الًا فػػة بصٙػػٍؽ الّٔػػػ)
ث
ٖان اال لٌة ثوؼؿ ٓوبٌا وثّػاٚبٌم ٝػان ثمػّبٌم بػاالمػاض واالوب ػة والّٙػم(.)5وهّػػؼ
ان المػػػع ٝػػان ِؾػػمَ ِوػػع الٍّهػػاهّّن باؿػػم المػػػض المٙػػعس الن الفػػا ُ ِوػػي اهػػي
ِمد ٞالٔوب اإللٌُ(.)5
ث
وثجصػػعث االؿػػايّػ الٍّهاهّ ػة ِػػن ثؾػػلّى اال لٌػػة االم ػػاض ِلػػَ البفػػػ ُٖٗ
اؿػػًٍرن ثٙػػٍؿ ان اإل لػػي زووس ٚػػػر مّاٚبػػة البفػػػ بّع ان اٚػػع الجّجػػان بػومّدّػػٍس
ث
ِل ػػَ ؿ ػػػٚة الو ػػار م ػػن اال لٌ ػػة واًِاً ػػا للبفػ بؾ ػػبب مو ػػُ زووس الو ػػار ِ ػػن الر ػػوؽ
البفػػػي وهجّرة لٔوػػب زووس ٚػػػر االطّػػػ إرؿػػاؿ ٝارخػػة ِلػػَ البفػػػ ٖٙع امػػػ اإل لػػي
ًّٗؾ ػجٍس ان ِمػػوُ مػػن الملمػػاؿ والمػػاء زؾػػما وان ًِّّػػي ٚػػٍن مٌلٜػػة ولػػٍثا
بف ػ ػ ػػػِا وان ِم ػ ػ ػػوُ م ػ ػ ػػن  ٝػ ػ ػػ ً ٞػ ػ ػػغا ِ ػ ػ ػػغراء ِ ٜػ ػ ػػٍن زمالٌ ػ ػ ػػا مؾ ػ ػ ػػاوِا لإللٌ ػ ػ ػػات
الظالعات وآػػعٚت زمّػػُ المّبػػٍدات ًػػعاِاًا الظالػػة ِلػػَ المظلػػٍؽ الرعِػػع الجػػُ
ؿػػمّت باهػػعورا( )Pandoraوٚػػا ًػػػمّؽ بٍهػػُ الظّاهػػة والٔػػعر ٖػػُ ٚلبٌا ووهػػُ
الٜػػغب ٖػػُ ٖمٌػػا او ٝمػػا ِٙػػٍؿ ًؼِػػٍد":واطبػ اإل لػػي زووس ابوػػي ًّٗؾػػجٍس بػػان ِبػػعا
ِملي وِظلى االرض مُ الماء وان ِػوٗض ّٖػي لػٍت وٚػٍن البفػػ وان ِّمػ ٞموٌػا امػػان
زمّلة لًّٗة الف ٜٞمصبٍبة الموَػ ثفبي ُٖ وزٌٌػا الػبػات الظالػعات وان ثّلمٌػا
الػبػػة اخّوػػا ِمػػ ٞاإلبػػػن وهؾػػذ اهػػٍاع الموؾػػٍزات وان ثموصٌػػا الػبػػة اٖػودِػػت الّواِػػة
وثًٌّّا الرماؿ ِلػَ راؿػٌا واالقػجّاؽ الٙاؿػُ واالًجمػا الػغي ِوٌػ ٛالّوٍ واقػار
ِلَ ًػمّؽ انِ...وُ ُٖ راؿٌا ِٙا ال ِّػؼ الظرػ ٞويبّّػة طعاِػة...وايل٘ ِلػَ
ًغى المػان اؿم باهعورا(المموٍشة  ٞٝقُء)."...بّعًا ارؿ ٞزووس باهعورا ًعِة إلَ
ابّدػػٍس( )Epitheusوبػػالػٓم مػػن ثصػػغِػ اطّػػي بػومّدّػػٍس ان ال ِٙبػػً ٞعِػػة ؿػػّع
 ٓ )0ػ ػ ػػػِؽ  ٝػ ػ ػػٍبػ اؿ ػ ػ ػػاطّػ إاؽػِكّ ػ ػ ػػة وروماهّ ػ ػ ػػة ثػزم ػ ػ ػػةٓ:اهم العباغ (بٔعاد:ق ػ ػ ػػػٝة الج ػ ػ ػػاِمؼ للًباِ ػ ػ ػػة
والوفػ  )0039ص.1-7
ً )5ػػ.ج.روز العِاهػػة الٍّهاهّػػة الكعِمػػة ثػزمػػة:رمؼي ِبػػعى زػزّؽ مػازّػػة:دمحم ؿػػلّم ؿػػالم (الٙاًػن:دار
هٌوة ممػ  )0072ص.52
 )5الممعر هٗؾي ص.055
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االولمػػب إال ان ابّدػػٍس االشمػػ٘ ؿػػصػى زمػػاؿ باهعورا ٖاؿػػجٙبلٌا وزّػػ ٞلٌػػا مٜاهػػا
بػ ػػّن البفػ ػػػ وٚع شمل ػ ػػت باهػ ػػعورا ب ػ ػػغراٌِّا مؼًػِػ ػػة ٝبّػ ػػػن ثؾ ػ ػػمَ طًػ ػػا ل ػ ػػوعوؽ
باهػػعورا وٖجصت ًٓػػاء المؼًػِػػة ٖظػزػػت موٌػػا امػػاض واوب ػػة ٖوػػّّة اهجفػػػت ِلػػَ
االرض":ولؼمن يٍِػٖ ٞػان ٚبا ػ ٞاإلهؾػان المظجلٗػة ِاقػت ِلػَ االرض شػػن وبّّػعن
ث
ِ ػ ػػن اال ال والمم ػ ػػا ب والمجاِ ػ ػػب واالمػ ػ ػػاض المؼمو ػ ػػة الج ػ ػػُ ثرػً ػ ػػا اال ٚػ ػػعار ِل ػ ػػَ
البفػ...ولٜن المػان باهعورا رّٖت الًٔاء من ِلَ الرػن بّعٌِا وبؾببٌا هفػت ٝػٞ
ًغى المماِب والػزاِا ِلَ زمُّ بوُ اإلهؾان ولم ِب٘ ًواؾ ؿٍ ،االمػِٙ(ٞبُ ٖػُ
مصلػي)ال ِمػػ ٞإلّػػي الٌػػع ًواؾ ثصػػت شاٖػػة الرػػن الٜبػػػ ،العاطلّػػة ولػػم ِظػػػج مػػن
الًٍٗ ػػة(شّح اه ػػي او ٚػػٕ ٝم ػػا ث ػػغٝػ االؿ ػػًٍرن م ػػن ٚب ػػ ٞاإل ل ػػي زووس)...ام ػػا الب ّٙػػة
الًػػٍاِّن الٜػدػػار ٝاهػػت ثجرػػٍؿ بػػّن البفػػػ الن االرض ملّ ػػة بالفػػور وشجػػَ البصػػػ
اِواٖ...لّؽ ًواؾ اي يػِ٘(للظاص) ِمٜن موي الٌػب من إرادن اإللي زووس"(.)0

 )0ؿػ ػ ػػامُ ؿػ ػ ػػّّع االشمػ ػ ػػع ا إل ل ػ ػ ػػي زووس مكعمػ ػ ػػة ـ ػ ػ ػػُ دراؿػ ػ ػػة الغجك ػ ػ ػػاد بػ ػ ػػؼووس شج ػ ػ ػػَ اه ػ ػ ػػمصالؿ
روم ػ ػ ػ ػ ػػا (بٔعاد:مًبّػ ػ ػ ػ ػػة زامّػ ػ ػ ػ ػػة بٔػ ػ ػ ػ ػػعاد  )0011ص052-059؛ٍٝبػ اؿػ ػ ػ ػ ػػايّػ إٓػِ ّٙػ ػ ػ ػ ػػة ص-05
09؛الظػػٍري مّرم االؿػػايّػ ج 0ص079؛الؾػػٍاح لٔؼ ِفػػجار ص553؛قػػابّػو وًوػػعرِٜؽ مّرم
االؿايّػ ص.510
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(اللي زووس)
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ُٖ اؿًٍرن هٙػا ان إلٌا ِعَِ اثّؽ وًػٍ الػي هبػاثُ ارثػبى بػالمّبٍدن الٜبػػ،
ؿػّبّلُ ثٍٙؿ االؿػػًٍرن ان ًػػغى الػبػػة اطجػػارت اثػػّؽ ٝاًوػػا لٌػػا وٖػهػػت ِلّػػي ٚؾػػم
الّغرِة وِوعما شوح بّمّوي وثؼوج من ابوة الػي الوٌػػ ؿاهٔارٍِس هػػبجي ؿػّبّلُ
بوٍبة من الروٍن ٝان من طالٌا ِ ٍٙبجفٍِي هٗؾي(.)0وُٖ رواِة ٍِهاهّة اطػػ ،هٙػػا
اهػػي ابػػعت ٝػػ ٞمػػن لّؾػػّب واّٖاهاؿػػا بوػػات ملػػِ ٛػػعَِ بػوثػػٍس ِػػع اشج ػػا هصػػٍ
الجمدػػاؿ الظفػػبُ للػبػػة ًّػا ممػػا دٖػػُ االطّػػػن إلػػَ مّػػاٚبجٌن بػػان إلػػابجٌن بمػػػض
الرػػغا والروٍن ٖاطػػغن بػػالجرٍؿ ًا رػػات قػػبي ِارِػػات طػػاؿ قػػٍارع البّلٍبػػٍهّؼ
ولػػم ِفػػٌٗن إال ثػػعط ٞالؾػػاشػ مّامبػػٍس بّػػع ان قدٖػػُ خموػػا باًَػػا لٙػػاء طعماثػػي إذ
يلب مّامبٍس خلح مملٜة بػوثػٍس(.)5وشػّن ثٗػاطػ الفػاِػ الجػاٚػُ خػامّػِؽ باهػي
ثٗ ػ ػػٍؽ شجػ ػ ػػَ ِلػ ػ ػػَ المٍّزات(ربػ ػ ػػات المٍؿػ ػ ػػّ َٙوالفػ ػ ػػّػ والٔوػ ػ ػػاء وٝػ ػ ػػان ِػ ػ ػػعدًن
ثؾػػُ) اهؼلن ِلّػػي لّوػػة الّمػػَ والػػبٜم(.)5وٖػػُ اؿػػًٍرن اطػػػ ،ه ٙػػا ان رزػػا ِػػعَِ
ثّػِؾػػّاس(ٚ )Teriesiasػػع قػػاًع ذات مػػػن الػبػػة اخّوػػا( )Athênêوًػػُ ثؾػػجصم لغا
لم ِٜػن مػن االطّػػن إال وٚػع وهػّت ٝػٌّٗػا ِلػَ ِّوّػي ٖؾػلبجي البمػػ رٓم ان ذهػب
ثّػِؾ ػػّاس ال إرادِ ػػا(.)9وٖ ػػُ اؿ ػػًٍرن اط ػػػ ،ثًّ ػػُ ثٗؾ ػػّػا اط ػػػ ِ ػػن ؿ ػػبب إل ػػابة
ث
ثّػِؾػّاس بػالّمَ ثٍٙؿ اهػي ذات مػػػن وٚػُ زػعاؿ بػػّن ٝبّػػ اال لٌػة اإلٓػِّٙػػة زووس
وزوزج ػػي ًّ ػػا ش ػػٍؿ مٍه ػػٍع المجّ ػػة الروؾ ػػّة واي م ػػن الروؾ ػػّن اٝػد ػػػ اؿ ػػجمجاِا
بالرماع مػن االطػٖ.الػػت ًّػػا ِلػَ ٝػٍن الػزػِ ٞجلػغذ بػغل ٛاٝػدػػ مػن المػػان والػػ
اإللي زووس ِلَ ِٜػؽ ذلٖ ٛاؿػجعَِ زووس رزػا ِػعَِ ثّػِؾػّاس(وًٍ ٚػع ِػاش
ؿبُ ؿوٍات ٝامػان بًػِٙة ؿصػِة)للٗم ُٖ ٞالمؾالة الهي اٝػدػػ الوػاس مٙػعرن ِلػَ
الصٜػػم ِلػػَ ذل ٛلٍٜهػػي ِػػاش الصّػػان الروؾػػّة بفػػٜلٌا الػػغٝػي واالهدٍي.وٚػػع شٜػػم
ثّػِؾػػّاس إلػػَ زاهػػب زووس وٚػػػر إن الم ػػان اٝػدػػػ اؿػػجمجاِا مػػن الػزػػ ٞبالّملّػػة

 )0الظٍري مّرم االؿايّػ ج 5ص.01
ث
 )5الظٍري مّرم االؿايّػ ج 5ص559؛ٍّٓراهع اال لٌة واالؿايّػ الٍّهاهّة ص.25
ث
ٍّٓ )5راهع اال لٌة واالؿايّػ الٍّهاهّة ص.037 11
ِ )9ب ػ ػ ػ ػ ػػع اللًّ ػ ػ ػ ػ ػػٕ اشم ػ ػ ػ ػ ػػع ِل ػ ػ ػ ػ ػػُ الج ػ ػ ػ ػ ػػارِض الٍّهاهُ الػم ػ ػ ػ ػ ػػػ الٌ ػ ػ ػ ػ ػػّالدي (بّ ػ ػ ػ ػ ػػػوت:دار الوٌو ػ ػ ػ ػ ػػة
ث
الّػبّ ػ ػػة  )0017ص515؛ ٍّٓراهع اال لٌ ػ ػػة واالؿ ػ ػػايّػ الٍّهاهّ ػ ػػة ص22؛ق ػ ػػابّػو وًو ػ ػػعرِٜؽ مّرم
االؿايّػ ص.529
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الروؾّة وٚاؿ لٍ ِعت اللغن الروؾػّة ِفػػن ازػؼاء ٖجٜػٍن شمػة المػػان ثؾػّة موٌػا
وواشعن للػزٖٙ ٞى.وًوا خار ٓوب ًّػا وهػبت ثّػِؾّاس بالّمَ(.)0

(الػبة ًّػا)
 )0بٍبلّ ػ ػػٍس اوّٖعٍِس(اوّٖ ػ ػػع) مؾ ػ ػػض النا وات مّج ػ ػػامٍرـٍزس ثػزم ػ ػػة:خػوت ِٜاق ػ ػػة (الٙاًػن:الٌّ ة
المم ػ ػ ػػػِة الّام ػ ػ ػػة للٜػج ػ ػ ػػاب  )0005ص35؛اهَ ػ ػ ػػػ ٝغل:ٛاالشمع اإل ل ػ ػ ػػي زووس ص95؛الؾ ػ ػ ػػٍاح لٔؼ
ِفجار ص.599
58

وٖػػُ اؿػػًٍرن ه ٙػػا ان الػبػػة اخّوػػا اودِػػت ؿػػلة ِوػػع بوػػات ؿػػّٜػوب وشػم ػت ِلػػٌّن
ٖجصٌػػا وثصٍي ٖػػُ داطلٌػػا الًٗػػ ٞارِٜػدٍهّػػٍس ابػػن اإل لػػي ًّّٗؾػػجٍس.وان إشػػع،
االط ػػٍات واؿ ػػمٌا باه ػػعروزوس اياِ ػػت ام ػػػ اإللٌ ػػة؛اما االخوج ػػان االطػِ ػػان ًّػس
وآاوروس ٖلم ثجمٜوا من الجصٜم ُٖ ٖوٍلٌما.ولٜن شالمػا ٖجصجػا الؾػلة هٗػثػا مػن
الػِب؛ذلػػ ٛان اّٖػػَ ٝاهػػت ثصػػّى بالًٗػػ ٞالٍلّعٖ.الػػابجٌما اخّوػػا بػػالروٍن(.)0وٖػػُ
اخوػػاء مػػػور ًػٚػػ ٞبارٝادِػػا آػػٍ ،اوغ ابوػػة الّػػٍس ٝاًوػػة اخّوػػا وٚػػع اهربػػت لػػي ابوػػا ًػػٍ
ثّلٍّّٗس ٖظباثي ٖػُ مّبػع اإللٌػة لػغا ٓوػبت اخّوػا مػن زػػاء ًػغا الجػعهّؽ وارؿػلت
وبػػاء إلػػَ البل ػػع(.)5وٖػػُ اؿ ػػًٍرن ه ٙػػا ِ ػػن هفػػٍء ِا ٚػػة ٓػامّػػة ب ػػّن الػبػػة اٖػودِج ػػُ
واِوظّؾّؽ الًػوادي وان الػبة اهربػت موػي ابوٌػا اِوّػاس( )Aeneasولٜػن الػبػة
هعمت ِلَ إهٌا وًبت هٗؾٌا لبفػ ويالبت اِوظّؾّؽ باال ِبٍح الشع باهٌػا ا ابوػي
واهغرثػػي ان ًػػٍ بػػاح بؾػػػ ِاٚجػػي بٌػػا ؿػػجوؼؿ بػػي اقػػع الّٙػػاب.لٜن اِوظّؾػػّؽ هٙػػن
ٌِػ ػػعى وثبػ ػػاًَ بػ ػػّن الػ ػػعٚا ي بمٔامػاثػ ػػي م ػ ػُ الػبػ ػػة ٖػمػ ػػاى زووس بمػ ػػاِٙة الػ ػػابجي
بػػالّػج وان ٝاهػػت ًوػػاؾ رواِػػة اطػػػ ،ثٙػػٍؿ بػػان اٖػودِجػػُ ايلٙػػت ِلّػػي هصػػا وطػػؼ
ِّوّي ؿلبي هّمة البمػ وًٜغا ٍِٚب بالّمَ الهػي را ،الػبػة ِارِػة(.)5وٝػان المػّاد
اورٍِن ٚع ثرػا ِلَ لمؽ اإللٌة ارثمّؽ ذات ٍِ شّن ٝاها ِمارؿػان المػّع مّػا ٖػُ
زؼِ ػػػن ٍّٝس ل ػػغا اؿ ػػجعِت ارثم ػػّؽ ِٙػب ػػا ممّج ػػا م ػػن االرض ٖل ػػعغ ٝاش ػػ ٚ ٞػػع
اورٍِن(.)9وُٖ الٍٝهّا هؼؿ اإللي دٍِهّؾٍّس هّٗا ِلَ المل ٛدٍِن الغي ٝػان لعِػي
خاث بوات ٖآػ دٍِهّؾػٍّس بالمػٔػٝ ،ارِػا ٌٖػعدت االطجػان اال ٝبػػ ؿػوا بٜفػٕ
ام ػ ػ ػػػ الّا ٚػ ػ ػػة لٍالعًن ٖال ػ ػ ػػابٌما دٍِهّؾػ ػ ػ ػػٍّس بالروٍن.واخو ػ ػ ػػاء وز ػ ػ ػػٍد اإل لػ ػ ػ ػػي
دٍِهّؾػػٍّس ٖػػُ ثػاّٚػػا اٌٍػ الملػػ ٛلّٜػػػٓؽ ِػػعاء هػػعى ٖاهػػًػ دٍِهّؾػػٍّس إلػػَ
الٗ ػػار واللر ػػٍء إل ػػَ خّ ػػجؽ ٖ ػػُ اِم ػػاؽ البصػ ٖ.ػػُ ثل ػػ ٛاالخو ػػاء زج لّ ٜػػػٓؽ بصاق ػػّة
دٍِهّؾ ػػٍّس مػ ػػن الب ػػاطجّّن ٖػ ػػُ الؾ ػػرن هجّرة ذلػ ػػ ٛش ػػػ اإل لػ ػػي لّ ٜػػػٓؽ مػ ػػن
ِٙلػػي.وُٖ ٓمػػػن زوٍهػػي ٚجػػ ٞلّٜػػػّٓؽ ابوػػي دراِػػاس.ولم ِٜػػن اؿػػجٙباؿ دٍِهّؾػػٍس
اٖوػػ ٞمػػن ٚبػػ ٞبودّػػٍس ملػػ ٛيّبة الػػغي زج باإل لػػي ٖػػُ الؾػػرنٌٖ.ػب دٍِهّؾػػٍس
ث
ٍّٓ )0راهع اال لٌة واالؿايّػ الٍّهاهّة ص.27
 )5الممعر هٗؾي ص.073
ِ )5لُ الجارِض الٍّهاهُ ص.505-505
ث
ٍّٓ )9راهع اال لٌة واالؿايّػ الٍّهاهّة ص.15
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دون ِواء وابجلَ والعن بودٍّس باإلهاٖة إلَ هؾاء يّبة بالروٍن واهعّٖن إلَ زبػٞ
ؿػػّدّػون شّػػح اٚمػػن شٗػػات دٍِهّؼِػػة مّػبػػعن وٝان بودّػػٍس مػػن الًػػّـ بصّػػح
لص٘ بٌن ٖٙامػت امػي بجمؼِٙػي اربا.وٝاهػت ًوػاؾ ماؿػان اطػػ ،مفػابٌة ثظػك ؿػٜان
ارٓ ػػٍس ال ػػغِن رٖو ػػٍا اِو ػػا ان ِّجػٖ ػػٍا بٙعؿ ػػّة دٍِهّؾ ػػٍّس ٖ ٙػػع ٖ ٙػػعت الوؾ ػػاء
ِٙػ ػ ػ ػ ػػٍلٌن ومؼٚن اوالدً ػ ػ ػ ػ ػػن والجٌمػ ػ ػ ػ ػػًٍم.ومن ب ػ ػ ػ ػ ػػّن الٍّٙبػ ػ ػ ػ ػػات الج ػ ػ ػ ػ ػػُ اهؼلٌ ػ ػ ػ ػ ػػا
دٍِهّؾػػٍّس واشعن قػػٌّػن زػػعا ثظػػك بوػػات مّوّػػاس ملػػ ٛارٍٝمّوػػٍس ٝن خػػاث
اطٍات:الؾّدٍن لٍّؿّب وارؿ ػ ػػّب.وبما إهٌ ػ ػػن رٖو ػ ػػن االق ػ ػػجػاؾ ٖ ػ ػػُ اشجٗ ػ ػػاالت
دٍِهّؾٍّس ٚا بؼِارثٌن مجظّٗا بمٍرن ٖجان قابة وشاوؿ ان ِٙوٌّن بػٚة.ولما لػم
ِورس ثصػػٍؿ ِلػػَ الجػػٍالُ إلػػَ خٍر واؿػػع وهمػػػ وشّن ارثّػػبن ٖٙػػعت بوػػات مّوّػاس
ٍِٙلٌن إلَ درزة ٚامت اشعاًن وًُ لٍّؿّب بجمؼِ٘ ابوجٌا اربا بّعٌِا(.)0

(الػبة اخّوا)
 )0الممعر هٗؾي ص.099-095
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(ًػلو)
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(دٍِهّؾٍس)

وٖ ػػُ رواِ ػػة وردت ٖ ػػُ مص ػػاورن ٖاِ ػػعروس الٖاي ػػٍن ث ٙػػٍؿ ان ق ػػاِػا ِ ػػعَِ
ؿجّؾػػّظٍروس( )stesichorosالػػغي ِػػاش ٖػػُ معِوػػة ًمّػػا ٖػػُ لػػٙلّة(225-755
ٚب ٞالمّاد) والغي ٝػجػب ٚمػّعن بّوػٍان ًلّوػُ ذاٝػػا الٙمػة الجٙلّعِػة ِػن ًػػوب
ًلّوُ مُ بارِؽ وٍِٙؿ اٖايٍن ان ًغا الفاِػ ٖٙع بمػػى لغمػي ؿػلٍؾ ًلّوػُ":لم
ِوجبي ؿجّؾّظٍروس الغي ٖٙع بمػى لغمي ًلّوُ ّٓػ اهي لم ِرٌ ٞالؾػبب ٖػُ ذلػٛ
مدًٍ ٞمّػوس إذ ٝان واؿُ الدٙاٖة ٖاؿػع بوَم االبّات:
"ال لصة ُٖ ًغا الصعِح؟ٝا اه ٛلم ثػٝبُ
الؾٗن المٙلّة ٝا ولم ثظًػي ِلَ اؿٍار يػوادن
وبّ ػػع ان اهجٌ ػػَ م ػػن ث ػػالّٕ ً ػػغا الج ٜػػغِب ِ ػػاد إلّ ػػي بم ػػػى"(.)0وًو ػػا ب ػػا ق ػػ ٝ ٛػػان
اٖايػػٍن ِّجٙػػع ان ًػػٍمّػوس ٝاٚػػ ٞثٙػػعِػ ٝػػان ٚػػع ٖٙػػع بمػػػى لػواِجػػي ٚمػػة ًػػػوب

 )0اٖايٍن مصاور ـاِعروس او غن الرماؿ ثػزمة وثٙعِم:امّػن شلمُ مًػ (الٙاًػن:دار ٓػِب للًباِة
والوفػ والجٍزُِ  )5111ص.23-21
62

ًلّوُ مُ بارِؽ؛ وبا قٝ ٛاهت ًلّوُ ثّع باالل ٞإلٌة ٖػُ إؿػبارية وٝػدّػػ مػن
المعن العورِة لٌغا ش ٞبٌغا الفاِػ(اي ؿجّؾّظٍروس) الّٙاب(.)0

(اـالطٍن)
ث
وِجصػػعث ًّػػػودوت ِػػن شػػاالت اهجٌػػاؾ لصػمػػة اال لٌػػة وهجا رٌػػا الؾػػلبّة وٍِٙؿ ان
مرمٍِػػة مػػن االؿػػّٜدّّن هٌبػػٍا مّبػػع اٖػودِجػػُ ٖػػُ ِؾػػٙان وهجّرة لػػغل ٛشلػػت
ِل ػػٌّم لّو ػػة اإللٌ ػػة بان ال ػػّبٍا بم ػػػض ؿ ػػماى ً ػػغا المػ ػ رخ بم ػػػض الوؾ ػػاء(.)5وان
االخّوّػػّن ٚػػع شػػاولٍا مػػػن اهجػؼاع ثمدػػالّن إللٌػػّن مػػن معِوػػة إِرّوػػا بػػالٍٙن وٚػػع ارؿػػلٍا
وٖ ػػعا ِل ػػَ ؿ ػػّٗوة خاخّ ػػة المر ػػادِٕ لّ ػػاثٍا بالجمد ػػالّن ورٓم إهٌم ػػا مم ػػوٍِّن م ػػن
طفػػب اخّوػػُ وبالجػػالُ ٌٖمػػا ملػػ ٛالخّوػػا إال ان ِملٌػػم ِػػع طًّ ة ٖٙػػع شػػاولٍا اوال
اهجػ ػؼاع الجمد ػػالّن م ػػن ٚاِ ػػعثٌما ولما ِر ػػؼوا ِ ػػن ذلػ ػ ٛش ػػاولٍا اهجؼاٌِم ػػا بف ػػعًما
بالصباؿ.ولٜن بّوما ٝاهت ًغى الرماِػة موٌمٜػة ٖػُ ِملٌػا إذ بالؾػماء ثػِػع واالرض
ثؼلػػؼؿ ٖرن زوػػٍن الػزػػاؿ واطػػغوا ٖػػُ ٚجػػ ٞبّوػػٌم بّوػػا شجَ لػػم ِبػػ٘ مػػوٌم شّػػا
ِ )0لُ الجارِض الٍّهاهُ ص.920
ًّ )5ػودوت ثارِض ص.30
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ؿٍ ،رز ٞواشع ِاد بمٗػدى إلَ ٖالّػ مّواء اخّوا(.)0با ق ٛثٙع ًغى الػواِة لٍرن
ث
زّعن ِن المّجٙع ٖاال لٌة ِاٚبت رزاؿ اخّوا شجػَ وان ٝػان الجمدػالّن ِّػٍدان إلػٌّم
بف ػ ػػّٖ ٜٞلُ وِب ػ ػػعو إن الّ ٙػ ػػاب ل ػ ػػم ِ ٜػ ػػن بؾ ػ ػػبب الجمدالّن واؿ ػ ػػجػدادًما بٞ
ث
بالًػِ ٙػػة الج ػػُ ٍِم ػػ ٞبٌ ػػا ثمد ػػاال اال لٌة.وثجص ػػعث رواِ ػػة وث ٙػػٍؿ إن مل ػػ ٛإؿ ػػبارية
ٝلّػػٍمّوّؽ ٚػػع الػػّب بػػالروٍن إلػػَ درزػػة اهػػي اطػػغ ؿػػّٜن وبػػعا بجًّٙػػُ اولػػالي
بوٗؾ ػػي بادم بمٙعم ػػة ؿاٚي ومؾ ػػجمػا ٖ ػػُ ذِل ػػ ٛشج ػػَ ول ػػ ٞإل ػػَ ٖظغِ ػػي خم ور ٝػػي
وطالػثّي واطّػا ول ٞإلَ بًوي وبّعًا مات.وِبعو ان الؾبب ُٖ ذلٝ ٛمػا ِٙػٍؿ
ًّ ػػػودوت اه ػػي  ٝػػان ِٙاب ػػا بؾ ػػبب إٖؾ ػػادى ِػاٖ ػػة دلٗ ػػُ وشدٌ ػػا ِل ػػَ ال ٜػػغب بف ػػان
دِمػاراثٍس قػػِٜي ٖػُ الصٜم.وّٚػ ٞاهػي بؾػبب ثظػِبػي للٔابػة المٙعؿػة الٍاّٚػة ٖػػُ
شمَ اإللٌجّن دِمّجػ وبّػؿٍّٗن ِوعما ازجاح الٍّؿّؽ وُٖ رواِة خالدة ثٍٙؿ اهي
ٝػػان ِٙابػػا لػػي لجعهّؾػػي المٙعؿػػات ِوػػعما ٚػػا بّػػع إشػػع ،المّػػارؾ بإشوػػار مػػن ًػػػب
مػػن االرٍٓؿػػّّن والملجر ػػّن إلػػَ شمػػَ ٓابػػة ارٓػػٍس المٙعؿػػة واطػػغ بجًٙػػٌّّم خم
اشػؽ الٔابة هٗؾٌا ٖاٌٍػ بغلِ ٛع اشجػامي للمٙعؿاتٖ.بّع ازجّاح ارٍٓس ًػػب
بّػػن االرٍٓؿػػّّن إلػػَ الٔابػػة المٙعؿػػة وبّعان ِػػػؼ ٝلّػػٍمّوّؽ مػػن االرٍٓؿػػّّن
الٗػػارِن اؿػػماء بّػػن الػزػػاؿ الػػغِن الجر ػػٍا إلػػَ الٔابة ارؿػػ ٞمػػن ِوػػادي اؿػػما ٌم
واشع ثلٍ االطػ وِظبػًم باهي ٚبن ٖعِجٌم وِعًٍِم للظػوج.وشّوما ِظػزٍن من
الٔابػػة ِػػامػ بغبصٌم وبٌػػغى الظعِػػة ثمٜػػن مػػن إط ػػاج طمؾػػّن رزػػا موٌم.امػػا مػػن
ٍلػػٍا ٖػػُ الٔابػػة ٖلػػم ثٜػػن لػػعٌِم اِػػة ٖٜػػػن ِمػػا ِرػػػي الن ٝػداٖػػة اقػػرار الٔابػػة لػػم
ثمٜوٌم من رؤِة ممّػ رٖاٌٚم ُٖ الظارج.ولٜن اطّػا ثؾل٘ اشعًم إشػع ،االقػرار
وق ػػاًع م ػػا ِر ػػػي ٖص ػػغر رٖاٚي ل ػػغل ٛل ػػم ثّ ػػع ال ػػعٍِن للظ ػػػوج مٙبٍلةِ.و ػػعًا ام ػػػ
ٝلّ ػ ػػٍمّوّؽ الّبّ ػ ػػع ب ػ ػػان ِصًّ ػ ػػٍا الٔاب ػ ػػة ب ػ ػػاٍٝا الصً ػ ػػب وِف ػ ػػّلٍا الو ػ ػػار ٌّٖ ػ ػػا
إلشػاٌٚم.وثمػػت إياِػػة االمػ وبّومػػا ٝاهػػت الؾػػوة اللٌػػب ثجمػػاِع ؿػػاؿ ٝلّػػٍمّوّؽ
اش ػػع االرٍٓؿ ػػّّن م ػػن ً ػػٍ اإل ل ػػي ال ػػغي ث ٙػػُ الٔاب ػػة ٖ ػػُ شم ػػاى؟ ٖ ٜػػان الر ػػٍاب ً ػػٍ
ارٍٓس.وِوعما ؿمُ ًغا االؿم لػخ ٚا اِ":ا الي الوبٍءن ابٍللٍ لٙع ٓػرت بُ ِوعما
ٚلت ان ِلُ االؿجّاء ِلَ (معِوة)ارٍٓس! إهوُ اِجٙع ان هبٍءثٚ ٛػع ثصٙٙت"ِ.وػع
ذل ٛارؿٝ ٞلٍّمّوّؽ ٚؾما ٝبّػا من زّفي إلَ الٍين وذًب ِلَ راس الػٕ مػن
 )0الممعر هٗؾي ص.913
64

طّػن ٍٚاثي إلَ مّبع ًّػا لجٙعِم الٙػابّن لٜن الٌٜوة ُٖ المّبػع رٖوػٍا الؾػماح لػي
بالّٙػػا بػػغل ٛالن ثٙػػعِم ال ٙػػابّن ٖػػُ ًػػغا المّبػػع ٝاهػػت مصػمػػة ِلػػَ الٔػباء ٖػػامػ
الّبّ ػػع ب ػػان ِر ػػػوا ال ٜػػاًن بّّ ػػعا ِ ػػن الم ػػغبس وان ِرل ػػعوى بالؾ ػػّاط و ٚػػا بج ٙػػعِم
الٙػبػ ػػان بوٗؾػ ػػي خم ِػ ػػاد بّػ ػػع ذلػ ػػ ٛإلػ ػػَ إؿػ ػػبارية.وِّجٙع االرٍٓؿػ ػػّّن ان زوػ ػػٍن
ٝلٍّمّوّؽ ومّججي إهما ٝاهت هجّرة ؿلٍٝي ثرػاًٌم ُٖ.شػّن ِّجٙػع ًّػػودوت ذاثػي
ان هٌاِة ٝلٍّمّوّؽ إهما ٝاهت ِٙابا من الؾماء لي ِلَ مػا ّٖلػي بفػػِٜي ٖػُ الصٜػم
دِمػػاراثٍس الػػغي هٗػػاى مػػن إؿػػبارية(.)0ؿػػٍاء ٝػػان اِجٙػػاد االرٍٓؿػػّّن ًػػٍ المػػصّس
الػػغي بؾػػببي الػػّب ٝلّػػٍمّوّؽ بػػالروٍن ا اِجٙػػاد م رطوػػا ًّػػػودوت ٖػػان الػواِػػة
ذات ابّاد مٌمة ٖاوال ان مظجلٕ الػواِات الجُ اًِّػت لجٗؾػّػ ؿػلٍؾ ٝلّػٍمّوّؽ
المفّن ثٜفٕ ِن اهجٌاؾ واهس للمٙعؿات ؿٍاء ثظػِبي للٔابة المٙعؿة الٍاّٚػة
ٖػػُ شمػػَ اإللٌجػػّن دِمّجػػػ وبّػؿػػٍّٗن او إشػاٚػػي لٔابػػة ارٓػػٍس المٙعؿػػة ومن خػػم
اًاهػػة ٝػػاًن ًّػا وثٙػػعِم  ٚػػابّن ًػػُ ٖػػُ ٝػػ ٞاالشػػٍاؿ ّٓػػػ مٙبٍلػػة شؾػػب ٚػػٍاهّن
مّبع ًّػاٝ.ما ثٜفٕ ِن ؿلٍؾ ٝلّػٍمّوّؽ ّٓػػ االطاٚػُ ثرػاى قػػِٜي ٖػُ الصٜػم
دِماراثٍس.االمػ الغي ِفّػ إلَ ان اي ؿلٍؾ ٚع ِؾػلٜي اإلٓػِٙػُ هػع المٙعؿػات او
ث
هع االطاؽ واالِػاؼ الؾا عن ٚع ِصّ٘ بي اٚؾَ ٍِٙبة من اال لٌة.
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(المورخ الؽػِكُ ًّػودوت)
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ِمٜػن ان هٌٗػػم مػن المػػادن المجػٍٖػن ان اإلٓػِػػ٘ اِجٙػعوا بمؾػ ولّة الفػػّب
ِن طًاِا ملٌٍٝم ٖما ان ِػثٜب مل ٛما إخم ثراى اإللًٍّة شجَ ثوجفػ االوب ة بػّن
اٖػػاد الفػػّب وهٙػا ِػػن ًػػغى المػػٍرن ٖػػُ ِػػعد مػػن االؿػػايّػ اإلٓػِّٙػػة ثٙػػٍؿ إشػػعاًا
ان الػب ػ ػػة ًّػ ػ ػػا ارؿ ػ ػػلت الؾ ػ ػػّٗوٜؽ( )Sphinxوً ػ ػػٍ شّ ػ ػػٍان مػ ٝػ ػػب م ٜػ ػػٍن م ػ ػػن
امػان ويّػ واؿ ػػع لّرلب الٍب ػػاء ِل ػػَ يّب ػػة ِٙاب ػػا للمعِو ػػة ِل ػػَ ثم ػػػِٗات مل ٌٜػػا
الٍِس(.)0

(ؿفّونؽ)

وثجصعث اؿًٍرن خاهّة ٓ ّٕٝوب اإللي زووس ِلَ ابٍللٍ وبٍزِػعون وشٜػم ِلٌّمػا
بالػ ػػغًاب إلػ ػػَ يػ ػػػوادن والػ ػػعطٍؿ ٖػ ػػُ طعمػ ػػة ملٌٜػ ػػا المّػ ػػعون( )Laomedônمػ ػػعن
ِا ً.وػػاؾ ِمػػ ٞبٍزِ ػػعون ِلػػَ إهفػػاء االؿ ػػجصٜامات الًػوادِػػة وٝان ابٍللػػٍ ِػِ ػػَ
الدّػان الملّٜة ِلَ الموصعرات وُٖ ممػات زبػ ٞاِػعا الٜػدّٗػة االقػرار.ومُ اهجٌػاء
الّػ ػػا رٖػ ػػن المّػ ػػعون ان ِػ ػػعُٖ لإللٌػ ػػّن ازػًمػ ػػا المجٗػ ػػ٘ ِلّػ ػػي بػ ػػً ٞػ ػػعد بًٙػ ػػُ

)0قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.550
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اذهاًما.واهجٙاما لغل ٛهفػ ابٍللٍ وباء ُٖ ارزاء الباد واؿجعَِ بٍزِعون وشفػا مػن
البصػ ٖٙج ٞالػزاؿ ُٖ الصٍٙؿ(.)0

(لمّعون ملم طػواد )

وثجصػػعث اإللّػػاذن ِػػن شالػػة مفػػابٌة إذ ثؾػػػد ّٝػػٕ ِوػػؼؿ اإل لػػي ابٍللػػٍ ٓوػػبي ِلػػَ
االطّّن وؿلى ِلٌّم الٍباء هجّرة اًاهة اشع الٙادن االطّّن لٜاًوي:
ابٍللٍ ابن زووس ولّجٍ لوٙمجي ِلَ المل( ٛآامموٍن)
هفػ الٍباء بّن الرمٍع ٖٗوُ الواس
الن ابن اثػٍِس(آامموٍن) ٚع اًان طػوؿُ ٝاًن ابٍللٍ
شّن اٚجػب من ؿٗن االطّّن الؾػِّة
لّٗجعي ابوجي وًٍ ِصم ٞما ال ِصمَ من الٔوا م
ِ )0لُ الجػػارِض الٍّهػػاهُ ص950؛رِٜػػؽ وارهػػػ ا إلؽػِػػق والطػوادِػػٍن او شػػػب طػػػواد ثػزمة:لػػالس
الجٍِرُ (بٔعاد:مًبّ ػػة االٚجم ػػاد  )0031ص7؛ٍّٓراهع ثاال لٌ ػػة واالؿ ػػايّػ الٍّهاهّ ػػة ص79؛ق ػػابّػو
وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.505
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وبّن ِعِي ِلَ مصٗة من ذًب اوقصة ابٍللٍ
الغي ِوػب ِن بّع ثوػع إلَ االطّّن
وِلَ راؿٌم الٙا عِن ابوُ اثػٍِس(آامموٍن ومّواوس)
ِا ابوُ اثػٍِس وِا اٌِا االطٍّن المعزرٍن
ث
ٖلجمٜوٜم اال لٌة المؾجٍِة ِلَ االولمب
من معِوة بػِا (مل ٛيػوادن)لجٔومًٍا ولجَٗػوا بٍّدن ؿالم إلَ مٍيوٜم بّعًا
ولٜن اِّعوا إلُ ابوجُ وطغوا الٗعِة
ٖجٍٜهٍا ٚع ٝػمجم ابٍللٍ ابن زووس الغي ِوػب ِن بّع
ًل ٞاالطٍّن زمّّا مٍاّٖٙن ِلَ ان ِٜػ الٜاًن وث طغ الٗعِة المبٌػن
لٜن ًغا لم ٌِعئ ٚلب آامموٍن ابن اثػٍِس
ب ٞيػدى بٙؾٍن وامػى بمػامة شاؿمة:
ال ثعِوُ اراؾ خاهّة اٌِا الّرٍز ٚػب ؿٗووا الظاوِة
ٖا ثجلٜا االن وال ثّع مػن اطػ ،إلَ ًوا
طفّة ان ال ِصمّ ٛلٍلراه ٛوال اوقصة اإللي بّع الٍّ
لن اِّع الٗجان وؿػِان ما ؿجفّض
ُٖ بّجُ ُٖ ارٍٓس بّّعا ِن مٍيوٌا
وًُ ثٜعح ِلَ الوٍؿ وثفارٝوُ ٖػاقُ
ٖلجغًب االن وال ثدّػ ٓوبُ ٖغل ٛاٝػدػ اماها لٛ
ولما ٖػغ من ٝامي اهماع الّرٍز مػٍِبا
وابجّع بممت ِلَ قاي البصػ المٌمٌم
واؿجٔػؽ الّرٍز ُٖ لاثي وًٍ ِمفُ وشّعا
للمل ٛابٍللٍ الغي شملجي لّجٍ ذات الفّػ الرمّٚ(ٞاؿ):
اؿمّوُ ِا ذا الٍٙس الٗوّة ِا من ثٗػض ؿلًاهِ ٛلَ
طػِؽ وّٝا المٙعؿة ِا من ثٗػض ؿًٍث ٛالٍِٙة ِلَ ثّوّعوس
ان ٝان ٚع ؿػؾ ِا ؿّمدٍّس(اؿم ٚعِم البٍللٍ) إهوُ بوّت مّبعؾ
وان ٝان ٚع ؿػؾ إهوُ ٚع اشػٚت االٖظاذ الؾمّوة
للّرٍؿ والجٍّس ٖص ٘ٙلُ ًغى الػٓبة الجُ اثوػع إلّ ٛبٌا
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لّعُٖ العاهاهٍّن خمن دمٍُِ الموٌمػن بّٗ ٞؿٌامٛ
ًغا ما ٚالي ُٖ لاثي وٚع ؿمّي ٍِٖبٍس ابٍللٍ
ٖوؼؿ ِبػ ٚمم االولمب والٔوب
ِجػع ٚلبي وًٍ ِصمٍٚ ٞؿي وٝواهجي المًٔان ِلَ ٝػجّٗي
والؾٌا ثملمٍٖ ٞؽ ٝػجُٗ اإللي الؾا ػ بٔوب
زاء ٝما ٌِبى اللّ ٞورِ ُٝلَ مبّعن وايل٘ ؿٌما
وشّن اهبن الٍٙس الٗوّة ٝان المٍت رًّبا
لص٘ ُٖ البعء بالبٔاؿ والٜاب الٌا مة خم ايل٘
ؿٌما قارطا ِلَ الػزاؿ اهٗؾٌم وهػبٌم
وثازرت هّػان شػؽ المٍثَ(بؾبب الًاٍِن)دون ثٍٕٚ
ثؾّة اِا والرّـ ِػهة لؾٌا اإللي"(.)0
با ق ٛثٜفٕ رواِة اإللّاذن مٗاًّم مٌمػة ٖػُ الٜٗػػ اإلٓػِٖ ُٙآػامموٍن
ًوػػا لػػم ِٜػجػػٕ باًاهػػة ٝػػاًن اإل لػػي ابٍللػػٍ ٖصؾػػب بػػ ٞاهػػي ثر ػػا ِلػػَ اًاهػػة اإللًٍّػػة
المجمدلة باإللي ابٍللٍ ٖٙع اِلن بمػاشة ان الٜاًن طػوؿػُ ان اثػاى خاهّػة ٖاهػي شجػَ
اإل لػػي لػػن ِػػجمٜن مػػن شماِجػػي مػػن ٓوػػبي ومُ ذلػػِ ٛمٜػػن ان هجؾػػاءؿ اهػػي ٝػػان مػػن
الممٜن لإللي ابٍللٍ ان ِٜػجُٗ بمّاٚبة آامموٍن شؾب الؿّما وان االطّػّن ٝػاهٍا
ٚػػع اِلوػػٍا مػػٍاٖٙجٌم ِلػػَ مؾػػالة الٗعِػػة ٖلماذا ِوػػؼؿ اإل لػػي ٓوػػبي ِلػػٌّم رٓػػم إهٌ ػم
بػػِ ّن مػػن ذهػػب اًاهػػة اإللًٍّػػة؟ ًوػػا ِٜمػن المبػػعا الٙا ػػ ٞان الوػػاس مؾػ ٍلّن ِػػن
طًاِػػا ملػػٌٍٝم ٝمػػا ٌٖمػػي اإلٓػِ٘ ٖػػاالطّّن رٓػػم مػػٍاٖٙجٌم ِلػػَ الٗعِػػة إال إهٌػػم لػػم
ِّلوٍا اِجػاهٌم ٝا ٞٚثٙعِػ ِلَ الجمػؼ ّٓػ الا ٘ من آامموٍن ِوعما ٚا بّواد
باًاهة اإللًٍّة لغا ٖببؾاية ٝاهٍا ِؾجصٍٙن الّٙاب ٝما ِظبػها ًٍمّػوس.

ًٍ )0مّػوس ا إل لّاذ ثػزمة:ممعوح ِعوان (ابٍ ٍبُ:دار ٝلمة للًباِة .25-0 :0 )5110
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(مكاثلٍن ِفابٌٍن اولئم الغِن ولفٌم ًٍمّػوس)

وثجصػػعث اؿػػًٍرن ّٝػػٕ ان ابٍللػػٍ اشػػب ٖجػػان ثػػعَِ بؾػػاماث ابوػػة ٝػوثٍِػػٍس ملػػٛ
ارٓػػٍس واهرػػب موٌػػا لّوػػٍس وثٙػػٍؿ االؿػػًٍرن ان الٜػػاب الجٌمػػت لّوػػٍس وشػػّن
ؿ ػ ػػمّت بؾ ػ ػػاماث الوب ػ ػػا ال ػ ػػابٌا الص ػ ػػؼن وٖو ػ ػػصت ام ػ ػػػ ِاٚجٌ ػ ػػا ب ػ ػػابٍللٍ ٖٙجلٌ ػ ػػا
وال ػ ػػعًا وِلَ الٗ ػ ػػٍر ابجل ػ ػػَ ابٍلل ػ ػػٍ المعِو ػ ػػة بٍب ػ ػػاء رًّ ػ ػػب ل ػ ػػم ِوج ػ ػػي إال بّ ػ ػػع هٗ ػ ػػُ
ٝػوثٍٍِس(.)0
ِبعو إن طًّ ة الملٍؾ لم ثٜن ثرلػب الٔوػب اإللٌػُ وشػعًا ٖصؾػب بػٞ
اشّاهػػا هٙػػا ِػػن اي طًّ ػػة شجػػَ إلهؾػػان ِػػادي ٚػػع ثرلػػب االوب ػػة ِلػػَ البفػػػ":ولٜن
اول ػػ ٛال ػػغِن ِمارؿ ػػٍن الّو ػػٕ واِم ػػاؿ الٙؾ ػػٍن ٖ ػػان اإل ل ػػي زووس المص ػػّى ب ٜػػٞ
قػػُءٚ...عر ٍِٙبػػة.وٓالبا مػػا ثٙاؿػػُ معِوػػة بٜاملٌػػا هجّرػػة ارثٜػػاب قػػظك واشػػع ٌّٖػػا
لغهب او ِٙجػؼ اِمػاال ٖاؿػعن طبّدػة.وابن ٝػوهػٍس(اي اإل لػي زووس) ِوػُ المجاِػب
ِل ػ ػػَ الو ػ ػػاس والر ػ ػػٍع والً ػ ػػاٍِن ؿ ػ ػػٍِة وب ػ ػػغلِٗ ٛو ػ ػػَ البف ػ ػػػ...من زٌ ػ ػػٍد زووس
ث
ٍّٓ )0راهع اال لٌة واالؿايّػ الٍّهاهّة ص.77-72
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المجٍاللة.)0("...وهصن هٙػا ُٖ اؿًٍرن ِن ًغى الصّٙٙة إذ ثٍٙؿ إن دبا مػوها(ٝان
الػػعب شٍّاهػػا مٙعؿػػا الرثمػػّؽ) ٝػػان ِجرػػٍؿ بصػِػػة ٖػػُ إهصػػاء ٚػػػ ،اثّٜػػا وذات ِػػٍ
مػػؼؽ ٖجػػان بمظالبٌػػا ٖٙجلػػي اطٍثٌػػا.وُٖ ٓمػػػن مػػن الٔوػػب ارؿػػلت ارثمػػّؽ وبػػاء ٚاثػػٞ
إلَ اخّوا(.)5
ث
ث
لػػم ثٜػػن اال لٌػػة اإلٓػِّٙػػة مدلٌػػا مدػػ ٞالٌػػة البػػابلّّن ثصاؿػػب اإلهؾػػان ِلػػَ
طًاِػػاى المٙمػػٍدن ٖصؾػػب ب ٞإهٌػػا ثوػػؼؿ ِٙابٌػػا ِلػػَ ثلػػ ٛالظًاِػػا الجػػُ ٚػػع ِػثٜبٌػػا
اإلهؾ ػػان ِ ػػن ّٓ ػػػ ٚم ػػع ٖاودِب( ٖ )Oedipusػػُ االؿ ػػًٍرن الٍّهاهّ ػػة ِٙج ػػ ٞاب ػػاى
الٍِس وِجؼوج امي زٍٝاؿجا من ّٓػ ان ِّػؼ لػلجي بٌمػا ومُ ذلػ ٛثرجػاح معِوػة
خّبػ ػػّؽ ٝػ ػػٍارث ِػ ػػعن موٌػ ػػا اوب ػ ػػة ٖوػ ػػّّة اًلٜػ ػػت البفػ ؿػ ػػلًجٌا ربػ ػػات االهجٙػ ػػا
االرِوّات وِو ػػعما اؿجف ػػّػت ٝاًو ػػة دلُٗ ازاب ػػت ان المم ػػا ب ل ػػن ثجٍ ٚػػٕ شج ػػَ
ِ ٍٙاً ٞخّبّؽ بًػد ٚاث ٞالٍِس المرٌٍؿ من المعِوة(.)5

(اودِب والؾفّونؽ)
 )0االشمع اإللي زووس ص.053
ث
ٍّٓ )5راهع اال لٌة واالؿايّػ الٍّهاهّة ص.19
)5الظ ػ ػ ػ ػػٍري مّرم االؿ ػ ػ ػ ػػايّػ ج 0ص13؛ٍّٓراهع ثاال لٌ ػ ػ ػ ػػة واالؿ ػ ػ ػ ػػايّػ الٍّهاهّ ػ ػ ػ ػػة ص031؛ق ػ ػ ػ ػػابّػو
وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.005
72

ث
وٖ ػ ػػُ ش ػ ػػاالت ثػؿ ػ ػػ ٞاال لٌ ػ ػػة االم ػ ػػاض للبف ػ ػػػ شج ػ ػػَ وان ل ػ ػػم ث ٜػ ػػن ًو ػ ػػاؾ طًّ ػ ػػة
مٙجػٖة ّٖوعما ارؿ ٞاً ٞطٍّس وٖعا إلَ مّبع دلُٗ مٍٜن من ما ة قاب الّب
خماهّػػة وثؾػػٍّن بالًػػاٍِن ولػػم ِػػوذ مػػوٌم ؿػػٍ ،اخوػػّن ٖٙى وٝػػان ذلػػ ٛمػػن لػػوُ
ث
اال لٌػػة ِلَ شػػع ثّبّػػػ ًّػػػودوت(.)0وثػػغٝػ اؿػػًٍرن ان الػبػػة ؿػػّػِؽ(دِمّجػ) مػػن
ٖػط شؼهٌا ِلَ ابوجٌا بّػؿٍّٗهُ الجُ طًٌٗا اإللي ًادِؽ اهؼلت ِلَ الٗاشّن ٖػُ
لٙلّة ِوعما ٝاهت ًواؾ ثبصح ِن ابوجٌا الًاٍِن(.)5

(الػبة دِمّجػ)
ًّ )0ػودوت ثارِض ص.953
 )5اوّٖع مؾض الٜا وات ص.052
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(الػبة بّػؿّفٍهُ)
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وهٙػا ان الػبة ًّػا ٚع الابت ابن ٓػِمجٌا ؿّمّلُ اإللي دٍِهّؾٍّس بالروٍن لٜن
المػض لم ًِ ٞامعى وبّٔة الفٗاء ذًب دٍِهّؾٍّس إلَ دودوها الؿجفػارن الٜػاًن
ًوػػاؾ(ٝ.)0مػػا ان ًّ ػػا ارؿػػلت إلػػَ البًػػ ٞاالؿػػًٍري ًػٚػػِٗ ٞػِجػػة الروػػٍن بؾػػبب
ٝػاًّجٌ ػػا ل ػػي الن ام ػػي الٜم ػػّن ٓػِمجٌ ػػا وِف ػػّٙة زووس الم ػػعٍِن لّؾ ػػا الجُ اٖٙعث ػػي
ِٙلػػي.وُٖ إشػػع ،هٍبػػات زوٍهػػي لػػم ِجّػػػؼ ِلػػَ اوالدى وشؾػػبٌم اوالد ٍِرِؾػػجٍس
اطّي ٖغبصٌم مُ امٌم(.)5واخواء شمار مّوٍس ملٝ ٛػِت لمعِوػة اخّوػا لػّب ِلّػي
اٚجص ػػا اؿ ػػٍارًا ل ػػغا ال ػػجمؽ مّو ػػٍس مؾ ػػاِعن زووس ال ػػغي  ٝػػان شؾ ػػب االؿ ػػايّػ
والعى ٖابجلَ اخّوا بٍباء(.)5
ٖػ ػ ػػُ الٌوػ ػ ػػع هّػ ػ ػػػؼ ان اإل لػ ػ ػػي رودرا(()Rudraاي الٌا ذ الدػ ػ ػػا ػ) ٝػ ػ ػػان رب
الّالٗة والرب ٞالمػِب وًٍ الي المػٍثَ اِوػا وِع اشّاهػا قػًّاها وٝان مػاًػا ٖػُ
الػماِػػة وًٍ ِلػػَ ٓ ػػار ابٍللػػٍ ٝاهػػت ؿػػٌامي ثصمػػ ٞالمػض وٝػػان رب الفػػٗاء اِوػػا
لٍٜه ػػي ِ ػػجصٜم بالوباث ػػات الًبّ ػػة.وًٍ ش ػػارس ال ًّٙػػان وًٍ ٖ ػػُ الٍ ٚػػت هٗؾ ػػي م ػػن
ِػمٌّػػا باالوب ػػة ٌٍٖ ِمدػػٚ ٞؾػػٍن الًبّّػػة ّٓػ اهػػي ال ٍِزػػع لٌػػغا اإل لػػي ثفػػظّك ٌٖػػٍ
الي ّٓػ موٍَر(.)9

ث
ٍّٓ )0راهع اال لٌة واالؿايّػ الٍّهاهّة ص.095
 )5الممعر هٗؾي ص.075
 )5الممعر هٗؾي ص.031
 )9ؿ ػ ػ ػػامُ ؿ ػ ػ ػػّّع االشم ػ ػ ػػع اللػ ػ ػ ػػٍؿ الولػ ػ ػ ػػَ لـنػ ػ ػ ػػار الفػ ػ ػ ػػػ والفػ ػ ػ ػػّطان (بٔعاد:مًبّ ػ ػ ػػة زامّػ ػ ػ ػػة
بٔػ ػ ػ ػ ػػعاد  )0011ص53؛ا.س.بٍّٝػ ػ ػ ػ ػػت مكارهػ ػ ػ ػ ػػة الدِػ ػ ػ ػ ػػان ثػزمػ ػ ػ ػ ػػة:رها ؿػ ػ ػ ػ ػػامُ الظـ (شلػ ػ ػ ػ ػػب:دار
الػه ػ ػ ػ ػػٍان با.ت) ص12؛ز ػ ػ ػ ػػٍن ب.هٍس "العِاه ػ ػ ػ ػػة الٌوعوؿ ػ ػ ػ ػػّة" بصح ه ػ ػ ػ ػػمن مٍؿ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثػ ػ ػ ػ ػػارِض
الدِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان ثصػِػٖ:ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس الؾٍاح (دمف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ٘:دار ِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعِن للجٍزِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ
آ
والوفػ ػػػ  )5117ج 9ص01؛ا.س.مٍّٔلّٗؾػ ػػ ُٜاؿػ ػ ػػار ال لٌ ػ ػػة وال ػ ػػعِاهات ثػزمة:شؾػ ػػان مّظا ّػ ػػٞ
إؿصاؽ (دمفػ٘:دار ِػاء الػعِن للوفػػػ والجٍزِػُ والجػزمػة  )5111ص001؛قػابّػو وًوػػعرِٜؽ مّرم
االؿايّػ ص.557
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(لٍر ثظّلّة ل إال لي رودرا)
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وٝاهػػت الػبػػة ؿػػّجاال( )Sitalaربػػة مػػػض الرػػعري وذات مػػػن ٓوػػب ِلٌّػػا
اإل لػػي ّٝاؿػػا( )Kailasaواطػزٌػػا مػػن الروػػة وبػػغل ٛلػػارت مػػن االربػػاب الؾػػاًٚة
المٔوٍب ِلٌّا.اما الؾبب الغي هٙػاى ِن إطػازٌا ًػٍ إهٌػا ٚػغٖت بٙادثٌػا الغًبّػة
ِلَ اإللي قّٗا( )Shivaوؿببت لي ٚػوشا دامّة(.)0

(الػبة ؿّجال)

وِػثبى المػض اِوا ُٖ الٌوع باإللي بػاًما إذ هٙػا ٖػُ اؿػًٍرن ان مػِجٍّ(المػٍت) ٚػع
طػج من زؾع بػاًما ُٖ لٍرن الي ِلَ راؿػي إٝلّػ ٞمػن زًػٍر اللٍثؽ وِػثػعي خّابػا
شم ػػاء داٝوػػة ٖاللٍن االشمػػػ ٖػػُ الٌوػػع ًػػٍ رمػػؼ المٍت.وِوػػعما امػػػى بػاًمػػا ان ِٙجػػٞ
 )0االشمع االلٍؿ االولَ ص.53
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الٜا وػػات الصّػػة الن الوػػاس ٝػػاهٍا طػػاؿ الّمػػػ الػػغًبُ طالػػعِن ال ِمٍثػػٍن ٖػػامجات
االرض بٌم اطغ ِب ُٜوِجوػع إلّي لّّّٗي من ًغا الّبء المػِػ ولٜن بػاًمػا ٝػان
لارما ٖػُ مٍٗٚػي.اما دمػٍع المػٍت مػِجّػٍ ٖٙػع زمٌّػا ٖػُ ٝػٗػي وثصٍلت إلػَ امػػاض
ثٙج ٞالبفػ ُٖ المٍِع المٙػر(.)0

(اللي بػاًما)
 )0البّعِ ٞؿصػ االؿايّػ ص.531
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ثمدػػ ٞالظًّ ػػة ؿػػٍاء االطاّٚػػة او العِوّػػة مػػن مؾػػببات المػػػض ٖػػُ الٜٗػػػ
الٌوعي الٙعِم والظًّ ة ًوا ِلَ هٍِّن إما طًّ ة اهّة ثٗوُ إلَ هجا ذ ٍٖرِة ٝمػا
ؿوػ ،او طًّ ة مػن هجػاج شّػان ؿػابٙةّٖ.لَ طػاؼ اهصػاء الّػالم الٙعِم الػغي را،
ؿػػٜاهي ان الظًّ ػػة ثؾػػبب الم ػػض ٖػػٍر وٌٍِٚا ٖػػان الٌوػػٍد ٚػػع اِجٙػػعوا ٖوػػا ِػػن
ذلػ ػ ػػ ٛب ػ ػ ػان اإلهؾػ ػ ػػان مؾ ػ ػ ػ ٍؿ ِػ ػ ػػن طًاِػ ػ ػػاى الؾػ ػ ػػابٙة الجػ ػ ػػُ ارثٜبٌػ ػ ػػا ٖػ ػ ػػُ شّاثػ ػ ػػي
الؾػػابٙة ٌٖواؾ إِم ػػان  ٚػػٍي بجواؿ ػػض االرواح او ال ػػجٙمك المّ ػػػوؼ ٖ ػػُ الٌو ػػع باؿ ػػم
ؿامؾارا( )Samsaraوِمٜػن ان هلظػك ًػغى الّّٙػعن بمػا ِلػُ:ال ثوجٙػ ٞروح اإلهؾػان
المّت إلَ شالة من العِمٍمة ُٖ الروػة او الوػار او ٖػُ اي مٜػان اطػ بػ ٞثٍلػع والدن
زعِعن.وثجٍالَ إِػادن الػٍالدن الٍاشػعن بّػع االطػػٖ ،ػُ ؿلؾػلة ال مجواًّػة.ولّؽ مػن
المصجم ٞان ثٍٜن الٍالدات المججالّة ِلَ مؾجٍ ،واشع ٖٙى من الٜا واتٖ.ػالٍالدن
الداهّػػة ٚػػع ثصػػعث لٗجػػػن زموّػػة مصػػعدن ٖػػُ اي مػػن شلٙػػات الروػػة او الرصػػّم او ِلػػَ
االرض ٖػػُ اي مػػن اقػػٜاؿ الصّػػان الوباثّػػة او الصٍّاهّػػة او اإلهؾػػاهّة لغلٚ ٛػػع ثٜػػٍن
إِػػادن الػػٍالدن إلػػَ االِلػػَ واالؿػػمَ او إلػػَ االدهػػَ مػػن المؾػػجٍ ،الصػػالُ او المؾػػجٍ،
الؾاب٘ من الٍزٍد.اي ان إهؾان من مٜاهة ازجماِّة مجعهّة االن ٚع ٍِلع ٖػُ مػثبػة
رازػ ػػا او بػًمػ ػػُ او ٝموبػ ػػٍذ او شجػ ػػَ ٝصّػ ػػٍان او دودن او اشػ ػػع الظوػ ػػار او روح ٖػ ػػُ
زٌوم.وان الغي ِٙػر يبّّة الٍالدن الداهّة ًُ اّٖػاؿ الٗػػد ٖػُ شّاثػي وًػٍ مػا ِّػػؼ
بمبػػعا الٜارمػػا وًػػٍ المبػػعا الػػغي ِٙػػٍؿ بػػان الٖٜػػار المػػػء وٝلماثػػي واّٖالػػي اخػػا اطاّٚػػا
ِصعد ممّػى ُٖ الٍزٍد المؾجٙبلُ(.)0

 )0هٍس العِاهة الٌوعوؿّة ص.53-51
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(الؾمؾارا)

وِبعو ان من هجػا ذ طًاِػا اإلهؾػان الؾػابٙة بصؾػب مبػعا الٜارمػا ًػٍ إلػابة
اإلهؾ ػػان بم ػػػض ٖ ػػُ شّاث ػػي الاش ٙػػة ٖٗ ػػُ  ٚػػاهٍن م ػػاهٍ الّا ػػع لل ٙػػػن الؾ ػػادس ٚب ػػٞ
المػ ػ ػ ػػّاد()0ه ٙػ ػ ػ ػػا إن" :الممػ ػ ػ ػػابّن بػ ػ ػ ػػعاء الرػ ػ ػ ػػغا وداء الؾػ ػ ػ ػػ ٞز ػ ػ ػ ػؼاء اّٖػ ػ ػ ػػالٌم
الؾػػابٙة"(.)5وِبػػعو ان ٝػػا الظًاِػػا العِوّػػة والظلّٙػػة ثؾػػبب المػػػض وًػػٍ امػػػ مػػالٍؼ
لعِ ،ػعد مػن الفػٍّب الٙعِمػة ٝالبػابلّّن واإلٓػِ٘ ٖٙػع ٝػان االِجػعاء ِلػَ اي مػن
رز ػػاؿ ال ػػعِن ِػ ػ دي بالف ػػظك المّج ػػعي إل ػػَ إل ػػابجي ب ػػالمػض ٖم ػػن ِؾ ػػػؽ ذً ػػب
البػاًمػػان ِمػػاب بٍزػػُ االٍػػاٖػ ومن ِٙجػػ ٞالبػاًمػػان ِمػػاب بالؾػػ ٞومػػن ِػػعهؽ
ٖػاش ٍٓرو وًم لوٕ من الٌٜوة ِماب بامػاض زلعِػة(.)5وِبػعو ان ِػعد ٝبّػػا مػن
الظًاِا الظلّٙة ِّجٙع إهٌا ثؾبب المػض ُٖ الٌوع الٙعِمػة ٖالمػان الجػُ ثوٜػح ٌِػع
زوزٌػ ػػا بّػ ػػع وٖاثػ ػػي اي ثجػ ػػؼوج مػ ػػن بّػ ػػعى ٖإهٌػ ػػا ثمػ ػػاب بػ ػػالمػض ِٙابػ ػػا لٌػ ػػا ِل ػ ػػَ
 )0ش ػ ػ ػػٍؿ ثػزم ػ ػ ػػة ٝامل ػ ػ ػػة ل ٙػ ػ ػػاهٍن م ػ ػ ػػاهٍ اهَػ:إشؾ ػ ػ ػػان ش ٙػ ػ ػػُ (ثػزم ػ ػ ػػة) ماهٍؿ ػ ػ ػػمػثُ هػجاب الٌو ػ ػ ػػعوس
المكعس (بّػوت:دار الَّٙة الّػبّة للجالّٕ والجػزمة والوفػ با.ت).
 )5ماهٍؿمػثُ .05 :5
 )5ماهٍؿمػثُ .90 :00
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إخمٌا(ٖ.)0المػان الظا وة":ثغ بّن الواس ُٖ ًػغى الصّان وثٍلػع ٖػُ الصّػان الداهّػة ٖػُ
ث
رش ػػم اب ػػن او ،وثٙاؿ ػػُ اال واالؿ ػػٙا ِٙاب ػػا لٌ ػػا ِل ػػَ إخمٌ ػػا"(.)5وِب ػػعو ان االِم ػػاؿ
الؾػػّ ة ال ثرلػػب ِلػػَ اإلهؾػػان ٖٙػػى المػػػض وإهمػػا ٚمػػػ الّمػػػ(.)5وهّػػػؼ ان الفػػٌادن
الٜاذبة ُٖ ٚوّة ما ٚع ثؾبب المػػض لمػاشبٌا(.)9وان قػػب الظمػػ ِؾػبب اؿػٍداد
االؿوان وِمػ ػ ػ ػ ػػاب الومػ ػ ػ ػ ػػا بوػ ػ ػ ػ ػػجن االهٕ وؿػ ػ ػ ػ ػػارؽ الصبػ ػ ػ ػ ػػٍب ِمػ ػ ػ ػ ػػاب ب ػ ػ ػ ػ ػػوٙك
االِواء والٔفػاش امػػا ان ِمػاب بؼِػػادن االِوػاء او باهجٗػاخ البًنً.ػغا وان ؿػػارؽ
الًّا المًبٍخ ِماب بؾٍء الٌوم وؿارؽ الدّاب ِماب بالرغا وؿارؽ الظّػٞ
ِماب بالّػج وؿارؽ الممػباح ِمػاب بػالّمَ وم ذي المظلٍٚػات ِمػاب بػامػاض
ِامػػة(.)2وِبػػعو ان الٍبػػاء ٚػػع ِٗؾػػػ شعوخػػي بامجوػػاع الوػػاس ِػػن ثوّٗػػغ اشٜػػا الفػػػِّة
الٌوعوؿّة(.)7واشّاها ِٗؾػ بٍزػٍد الفػٍدرا(يبٙة الموبػٍذِن) والملصػعِن بٜػدػػن ٖػُ
معِوة ما(.)1
ث
وٖػػُ الّابػػان ه ٙػػا ّٝػػٕ ان ٓوػػب اال لٌػػة ِرلػػب المػػػض وان ٝػػان ممػػعر
ث
الٔوػػب اإللٌػػُ ًوػػا ًػػٍ البػػٍذا ٍٓثاما ٖ ٙػػع شػػ ٞالبػػٍذا مصػػ ٞاال لٌػػة الجٙلّعِػػة ٖ ػػُ
العِاهػػة البٍذِػػة وِػػع ٝا وػػا إلٌّػػا.وُٖ بٍذِػػة المٌاِاهػػا الجػػُ اهصػػعرت إلػػَ الّابػػان ٝػػان
البػػٍذا ِٙػػعس وِّبػػع بٍلػػٗي ٝا وػػا إلٌّػػا زػػاء إلػػَ االرض بػػعاُٖ الصوػػٍ ِلػػَ البفػػػِة
المجالمة.وثجصعث الجٙالّع الّاباهّة ِن دطػٍؿ البٍذِػة إلػَ الّابػان ِػا ِ 255وػعما
ثلٙػػَ اإلمبػايػػٍر الّابػػاهُ ّٝمػػُ( )Kimmeiمػػن هَّػػػى الٜػػٍري لػػٍرن للبػػٍذا مًلّػػة
بال ػ ػػغًب وبّن الٜػج ػ ػػب المٙعؿ ػ ػػة وبّن االِ ػ ػػا والموات ورؿ ػ ػػالة ثجّل ػ ػػ٘
بالّ ّٙػ ػػعن البٍذِة.وثف ػ ػػّػ الػواِ ػ ػػة ان اإلمبػاي ػ ػػٍر ثباش ػ ػػح ٖ ػ ػػُ االم ػ ػػػ م ػ ػػُ اِو ػ ػػاء
مرلؾػػي.وٚع ٝػػان بّوػػٌم رآبػػّن بالبٍذِػػة ولٜػػوٌم شػػغرِن مدػػ ٞاإلمبػايٍر؛وٝػػان
ث
ّٓػػػًم مّارهػػّن ل ػػاشة للػػعِن الرعِػػع ِمل ًم االِجٙػػاد الػػٍرع بػػان الٜػػامُ الٌػػة
الّاب ػ ػػان المصلّّن ؿ ػ ػػٍؼ ِٔو ػ ػػبٍن.وثبُ الٙلّل ػ ػػٍن ر ػ ػػّؽ ال ػ ػػٍزراء زِ ػ ػػّم ِف ػ ػػّػن
 )0ماهٍؿمػثُ
 )5ماهٍؿمػثُ
 )5ماهٍؿمػثُ
 )9ماهٍؿمػثُ
 )2ماهٍؿمػثُ
 )7ماهٍؿمػثُ
 )1ماهٍؿمػثُ

.079 :2
.50: 0
.021 :9
.013 :3
.25-90 :00
.71 :9
.55 :3
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ؿػػٍٓا(ٖ )Sogaػػُ اٚجػاشػػي الّٙػػا بظًػػٍات اِرابّػػة ولٜن اإلمبػايػػٍر اثظػػغ زاهػػب
الص ػ ػػغر وم ػ ػػػر ل ػ ػػٍرن الب ػ ػػٍذا الغًبّ ػ ػػة ِل ػ ػػَ ر ػ ػػّؽ ِف ػ ػػّػن الؾ ػ ػػٍٓا لّظجبػً ػ ػػا ِل ػ ػػَ
اؿػثي وِػ ًٞ ،ؿّّجػض الٜامُ.وِوعما ثٗفَ وباء بّن الوػاس قٍػن ان الٜػامُ ٚػع
اِجػه ػػٍا ٖال ّٙػػت الم ػػٍرن الغًبّ ػػة ٖ ػػُ إش ػػع ،االٚوّة.وبّ ػػع وٖ ػػان اإلمبػايٍر ارؿ ػػٞ
الملػػ ٛالٜػػٍري ؿػػٗارن اطػػػ ،هػػمت إلػػَ زاهػػب الٌٜوػػة والٜػجػػب المٙعؿػػة الجػػُ ِبلػػْ
ِعدًا الما ػجّن راًبة ثموُ المٍر ومٌوعؿا مّمارِا للمّابػع.ومن ٚبّػ ٞالمراملػة
ؿمس للؾٗارن بإقادن مّبع الؿجّمالٌا الظاص ومػن اطػ ،اِعت ِفّػن ؿػٍٓا الػػاي
الٙا ػػ ٞبػػان الػػعِن الرعِػػع ِرػػب ان ِظوػػُ الطجبػػار ِػػادؿ.ولٜن ثٗفػػَ الٍبػػاء مػػػن
اطػػػ.،وإذا مػػا لػػعٚوا الصٜاِػػة الٙعِم ػة ٖػػان لػػٍرن البػػٍذا ٚػػع وزػػعت مؾػػجٙػًا مػػػن
اطػػػٖ ،ػػُ ّٚػػػ اشػػع االٚوّػػة.ولٜن ًػػغى المػػػن هفػػات شّػن ٖٙػػع اؿػػجمػ الٍبػػاء ٖجٙػػع
ر ّؽ ِفّػن ؿٍٓا بصرة ثؾجدّػ الجّٜٗػ ًُ اهي لّؽ الٜػامُ ًػم الػغِن ٓوػبٍا وإال
لٜان الٍباء ٚع اهجٌَ ب ٞلٍر البٍذا الجُ اؿجاءت من بػودن اؿجٙبالٌا(.)0

(بٍذا)
 )0زٍن ب.هٍس "العِاهة البٍذِة" بصح همن مٍؿٍِة:ثارِض االدِػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػ٘:دار
ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5117ج 9ص.001
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وٖػػُ اؿػػايّػ اوربػػا الكعِمػػة ًوػػاؾ ثٍهّجار ملٜػػة الّػػالم االؿػػٖٗ ٞػػُ ٖولوػػعا
ث
وبواثٌػػا ربػػات المػػػض والفػػػ واال لػػم(.)0وٝاهػػت الػبػػة اهػػٍ الؾػػٍداء لػػع ،الؾػػلجٍّن ٖػػُ
اوربػ ػ ػػا الٙعِم ػ ػ ػػة ًػ ػ ػػُ الج ػ ػ ػػُ ثمػ ػ ػػّب الػز ػ ػ ػػاؿ بػ ػ ػػالروٍن(.)5وثجص ػ ػ ػػعث المّدٍلٍزّ ػ ػ ػػا
االؿػػٜوعِواّٖة ِػػن وودن وِؾػػمَ ِوػػع الجٍّثػػٍن الفػػمالّّن اودِػػن باهػػي ِوػػعما ٝػػان
ِجٙػػع إلػػَ ؿػػاشة المّػٝػػة ٖاهػػي ِوػػؼؿ باِعا ػػي المػػمم والّمَ ٖوػػا ِػػن إلػػابجٌم
بالفل.)5(ٞ
وثجصعث اؿايّػ الك ا و ال عا ّػة ِػن ًػغا االِجٙاد ٖالماِػعو الٙػايوّن ٖػُ
الروػػٍب الٔػبػػُ للٍالِػػات المجصػػعن االن ِّجٙػػعون إن اإل لػػي ٍِٝػػٍت ًػػٍ الػػغي ادطػػٞ
المػػػض والفػػٙاء والمػػٍت للّػػالم(.)9وٝػػان اإل لػػي ٝؼِّجٍثػػ ٛوًٍ مّبػػٍد ِوػػع االزثػػٛ
ثوؾ ػػب إلّ ػػي إرؿ ػػاؿ االم ػػاض إل ػػَ البف ػػػ مد ػػ ٞالر ػػعري والً ػػاٍِن والّم ػػَ(.)2و ٝػػان
ب ػػّان(ِ )Pillan/Pilonو ػػع ًو ػػٍد االرو ٝػػان ٖ ػػُ ثف ػػّلُ رب الػِ ػػع واإل ل ػػي االِل ػػَ
ِوعًم وٝاهت ثصػٝاثي ث دي إلَ البػؽ والؼالزؿ.وِوػع بػّان ارواح قػػِػن ثٙػٕ ِلػَ
طعمجػػي وثصت إمػثػػي ٖجػػاثُ بالرٗػػاؼ واالم ػػاض والٜػػٍارث االطػػػ ،للبفػػػِة(.)7وٖػػُ
لّبّػِػػا ٖػػُ اٖػِّٙػػا ًوػػاؾ اؿػػًٍرن ثًّػػُ ؿػػببا لامػػاض والمٍت وًػػٍ هجّرػػة لمػػاع
بّن االرض والي الؾػماء ٖٙب ٞبػعء المػػاع لػم ِّػػؼ البفػػ المػػض والمػٍت والفػٙاء
خػػم بػػعا المػػاع وِػػاهَ البفػػػ مػػن المػػػض(.)1وٖػػُ اوٓوػػعا ٝػػان اإل لػػي روٝابػػا ًػػٍ الظػػال٘
لع ،قّب اهٍٜر و ّٞٚان ِػع رهػاى ِػ ثُ بالمػض.وٝػان اإل لػي روًاهٔػا ِوػع ٚبا ػٞ
باهٍّرو ُٖ اوٓوعا ًٍ شارس المػصة ولٜوي ٖػُ هٗػؽ الٍٚػت ًػٍ الػغي اوزػع المػػض
والمػػٍت(.)3وٝػػان ؿػػٍباها ًػػٍ الػػي الرػػعري ِوػػع ٚبا ػػ ٞالٍّروبػػان االٖػِّٙػػة وًٍ ِمدػػٞ
 )0قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.571
 )5الؾٍاح لٔؼ ِفجار ص.550
 )5مّػؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّا الّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ل ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍر ورم ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍز ثػزمة:شؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّب ٝاؿٍشة (دمف٘:موف ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍرات وزارن الدٙاٖ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ث
الؾػ ػػٍرِة  )0003ص050؛إي.ثٍهّات "اال لٌػ ػػة واالؿػ ػػايّػ الجٍّثٍهّػ ػػة" بصح هػ ػػمن مٍؿػ ػػٍِة ثػ ػػارِض
الدِان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمف٘:دار ِاء العِن للجٍزُِ والوفػ والجػزمة  )5112ج 5ص.525
ث
 )9ارخ ػػػ ٍٝرثػ ػػ ٞلػ ػػامٍس اؿػ ػػاطّػ الػػ ػػالم ثػزمة:ؿػ ػػٌَ الًػِصُ (بّػوت:الم ؿؾػ ػػة الّػبّػ ػػة للعراؿػ ػػات
والوفػ  )0005ص.003
 )2الممعر هٗؾي ص.515
 )7قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.501
ٍٝ )1رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص.505
 )3الممعر هٗؾي ص.555
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ث
المػػػض لػػعٌِم(.)0ومػػن الٌػػة ٚبا ػػ ٞالٗػػٍن االٖػِّٙػػة ِوػػع طلػػّذ بّوان ؿػػاٝباثا وًػػٍ
باالل ٞإلٌا ارهّا ب ٞإلٌا زٌومّا همٍذزّا وبما اهي ٝان دا ما ِّاٚب بفػعن اهجٌػاؾ
المصػمات باوب ة الرعري لغا ٖٙع ِع إلٌا للرعري(.)5وثجصعث اؿًٍرن من اٖػِّٙػا ان
ث
ان المػػػض ٚػػع ؿػػلًجي اال لٌػػة هجّرػػة ذهػػب اشػػع الملػػٍؾ إذ ثػػػوي االؿػػًٍرن ان ٝوجػػٍ
مل ٛاوٓوعا االؿًٍري ٝان طالعا الهي ٝان ِؼور اإللي االِلَ ٝاثٍهعا إلًِا ػي ثٗؾػّػا
لما ِ ٍٙبي ُٖ االرض وُٖ إشػع ،المػػات ٚػاؿ ٝاثٍهػعا لٜوجػٍ اال ِػؼورى واًِػاى ّٝؾػا
وٚػػاؿ لػػي:ال ثػػعع اشػػع ِمؾػػي.ولٜن وٖػػُ إشػػع ،االِػػا ؿػػٜػ ٝوجػػٍ وهؾػػُ الجّلّمػػات
وذًػػب إلػػَ ثػػ ٞثارٝػػا الٜػػّؽ ٖٔوػػب موػػي ٝاثٍهػػعا وشػمػػي مػػن الظلػػٍد خػػم ارؿػػ ٞإلػػَ
اوٓوػػعا المػػػض والمػػٍت(.)5وثجصػػعث اؿػػًٍرن ِػوٌِػػا االِٜػػٍا ٖػػُ هّرّػِػػا الروٍبّػػة ان
اشع ٖجّان الٙبّلة ٚا بؾػٚة الوار من الي الؾماء اوباؿُ اوؿػٍا لػغا ٓوػب اإل لػي موػي
ٖرّلػػي اِػػػج او ٝمػػا ثٙػػٍؿ االؿػػًٍرن ِلػػَ لؾػػان اٝبػػان اوباؿػػُ ابػػن الػػي الؾػػماء الػػغي
ابلْ الٗجَ رؿالة ابّي":إهوُ اشم ٞرؿالة إلّ ٛاهت ثؾجًُّ االن ان ثمفُ ولٜوٛ
لن ثؾجًُّ ذل ٛموغ الٍّ " ومن ازً ٞغا ثٍٙؿ االؿًٍرن لم ِّع ِؾجًُّ االِػػج
ان ِمفُ(.)9وًواؾ اؿًٍرن خاهّة ثػوٌِا ٚبّلة ٝاوهػع ٖػُ زوػٍب اٖػِّٙة ثفػابي هٍِػا
مػػا اؿػػًٍرن باهػػعورا اإلٓػِّٙػػة ثٍٙؿ بػػان اإل لػػي االِلػػَ لّ ػؼا دِػػا يػػا ػ الّؾػػ ٞواًِػػاى
خاث شبات من الٙػع وٝان ِلَ الًا ػ ان ِاطغًا إلَ البفػ االوا  ٞوِظبػًم بٗػجس
اخوجّن موٌما ثصجٍِان ِلَ بغور وِلػَ إال ثٗػجس الدالدػة إال ِوػع مرػُء لّػؼا إلػَ االرض
إلًِاء الجّلّمات شٍؿ مصجٍِاثٌا لٜن الًّػ لم ِٙعر ِلػَ مٙاومػة شػب االؿػجًاع
وٖ ػػجس الٙػع و ٝػػان اخوج ػػان موٌم ػػا ثصجٍِ ػػان ِل ػػَ الب ػػغور ام ػػا الدالد ػػة ٖجصم ػػ ٞالم ػػػض
والمٍت والصٍّاهات المٗجػؿة والؼواشػٕ(.)2وثّجٙػع ٚبا ػ ٞالٜاوهػعي ٖػُ اٖػِّٙػا بػان
الصّان والمٍت بّع اإللي لّؼا وشعى ٌٍٖ الغي ِػؿ ٞاالمػاض وًٍ الغي ِعاوٌِا(.)7
 )0الممعر هٗؾي ص.555
 )5ج.سٖ.ػ ػ ػ ػ ػػػولّـ "الػ ػ ػ ػ ػػعِاهات الـػِكّػ ػ ػ ػ ػػة" بصػ ػ ػ ػ ػػح هػ ػ ػ ػ ػػمن مٍؿػ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض االدِػ ػ ػ ػ ػػان ثصػِػٖ:ػاس
الؾٍاح (دمف٘:موفٍرات ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5111ج 0ص.590
ٍٝ )5رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص.552
 )9ز ػػّمؽ ٖػِ ػػؼر اؿ ػػاطّػ ـ ػػُ ال ػػو الو ػػار ثػزمةٍِ:ؿ ػػٕ ق ػػلب الفا (دمف ػػ٘:دار ِ ػػاء ال ػػعِن للوف ػػػ
والجٍزُِ والجػزمة  )5113ص.059
ٍٝ )2رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص.557-552
 )7البّعِ ٞؿصػ االؿايّػ ص.505
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.2الفّاطّن والػفارِت واق اح المٍثَ.
ث
هؾػػب االٚػػعمٍن إلػػَ مظلٍٚػػات ادهػػَ مػػن اال لٌػػة ولٜوٌػػا اٚػػٍ ،مػػن البفػػػ
ث
اؿباب االمػاض اشّاها بإرادن اال لٌة واشّاها بّع إرادثٌا ورهاًا وًغى الٜا وػات او
المظلٍٚات الًلس ِلَ ثّػٌِٗا اؿماء مدػ ٞالفػّايّن والّٗارِػت واالرواح الفػػِػن
وّٓػًا من المؾمّات.
ٖػػُ بػػالد الػاـػػعِن(ٝ )0ػػان الؾػػٜان ِّجٙػػعون بػػان الٜػػٍن ملػػُء بالّٗارِػػت
ث
الًّبػػة والظبّدػػة.واالطّػن ًػػُ اوالد الٌػػة الفػػػ الػػغِن دشػػػًم مػدوؾ امػػا الًّبػػٍن
ٌٖم ابواء اهٍ واِولّ ٞواِػا وثمّؼوا بازوصجٌم والظبّدػة اٝػدػػ ِػعدا مػن الًّبػة ٌُٖ
ٝم ػ ػػا ِ ٙػ ػػٍؿ هكٝ...":الّف ػ ػػب ال ػ ػػغي ًِٔ ػ ػػُ وز ػ ػػي االرض بػ ٌٚػ ػػا ِم ػ ػػّ٘ وِص ػ ػػػؽ
ٝالوار ثمػػّب اإلهؾػػان بػػالمػض وًػػٍ ٖػػُ ٖػاقي وثوػػّ٘ ِلػػَ زؾػػعى وثما المػػعن
ث
واالرِاؼ هٍاشا واًػات"( )5وان ارثبػاط ًػغى الٙػٍ ،بػاالمػاض ًػٍ اِجٙػاد هٙػػا ِوػي ٖػُ
ث
اٚػػع وخا ػٙوػػا المٜػجٍبػػة(.)5وًػػغى الّٗارِػػت ثػؿػػ ٞمػػن ٚبػػ ٞاال لٌػػة إلػػَ البفػػػ":لٙع
طػزٍا من ِالم الرصّم اهٌم مػؿلٍ اِولّ ٞؿّع البلعان"(.)9
ٝاهت ًغى الفػّايّن ٝا وػات إلٌّػي او قػبي إلٌّة(ِؾػب٘ اؿػمٌا دا مػا إقػارن
اإللًٍّػػة)( )2ذات ٚػػعرن ثٗػػٍؽ ياٚػػة البفػػػ ٌُٖ اٝػدػػػ ٚػػعرن موػػي ولٜوٌػػا اٚػػ ٞمٙػػعرن
ث
وِلٍ من اال لٌة بّع إهٌا ثفارؾ االطّػِن ُٖ الّعِع من ممّؼاثٌم المجمدلة ٖػُ الٙػٍن
والغٝاء وربما الظلٍد اِوا(ٖ.)7الّٗارِت ٝما ِجوس من الومػٍص طالػعن ال ثمػٍت وال

 )0درس مٍهػػٍع ٚػػٍ ،الفػػػ المؾػػببة للمجاِػػب الهؾػػان بػػاد الػاٖػػعِن مػػن ٚبػػ ٞالباشػػح ُٖ:اؿػػامة ِػػعهان
ِصّػػَ "الّٗارِػ ػ ػ ػػت الفػ ػ ػ ػػػِػن واقػ ػ ػ ػػباح المػ ػ ػ ػػٍثَ ودورًػ ػ ػ ػػا ٖػ ػ ػ ػػُ دِاهػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػاد الػاٖػ ػ ػ ػػعِن" دورِػ ػ ػ ػػة هػ ػ ػ ػػان
الجارِظّة الّعد 7:لؾوة  5105ص.01-75
 )5بٍِّي المؾ ػ ػ ػ ػ ػ ولّة الرؼا ّػ ػ ػ ػ ػػة ص25؛ؿػ ػ ػ ػ ػػامُ ؿػ ػ ػ ػ ػػّّع االشمع المّجٙػ ػ ػ ػ ػػعات العِوّػ ػ ػ ػ ػػة ٖػ ػ ػ ػ ػػُ الّ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ
الٙعِم (بٔعاد:دار الف ون الدٙاّٖة الّامة  )0033ص.75-70
 )5ل ػ ػػمٍ ّ ٞه ػ ػػٍح ٝػِم ػ ػػػ مػ ػ ػػن الػ ػ ػػٍاح ؿػ ػ ػػٍمػ ثػزمة:ي ػ ػػي باٚػ (الٙاًػن:م ؿؾ ػ ػػة ٖ ػ ػ ػػاهٜلّن للًباِ ػ ػػة
والوفػ  )0021ص.052
 )9البات المّجٙعات العِوّة ص.022
 )2بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.22
 )7بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص.055
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وال ِمٜػػن ث ػػعمّػًا ّٖا ول ٜػػن ِم ٜػػن دٖوٌ ػػا بّّ ػػعا ِ ػػن يػِ ػػ٘ االذ ٝ ،ػػان ِ ٜػػٍن
إِادثٌا للّالم االؿٗ.)0(ٞ
ثؼودهػ ػػا الومػ ػػٍص المؾػ ػػمارِة بجٗالػ ػػّ ٞزّػ ػػعن ِػ ػػن ًػ ػػغى الٙػ ػػٍ ،الفػ ػػػِػن
ولٗاثٌا ٌُٖ ثؾٜن ُٖ  ٞٝمٜػان ثٙػِبػا ِلػَ الػػٓم مػن وزػٍد امػاٝن ثٗوػلٌا بٍزػي
طػػاص مد ػػ :ٞاالمػػاٝن المٌر ػػٍرن والمَلم ػػة والظػا ػػب والم ػػعاٖن والم ػػصاري
و ٝػػ ٞم ٜػػان ِبّ ػػح ِل ػػَ الػًب ػػة مد ػػ ٞالف ػػًّان اوثٍ ٜٝػػٍ ال ػػغي ِّ ػػّـ ٖ ػػُ الم ٙػػابػ
والمصاري واال لٍ الغي ًِٙن الظػا ب واشّاها ثؾٜن الّالم االؿػٖٗ ٞوّػؼ مػدا
ان الفًّان اؿاؾ( )Asagوًٍ المؾبب للمػػض والصمػَ ٝػان مٙػػى ٖػُ ٝػٍر (الّػالم
االؿػػٗ )ٞوٚع ثلّػػب ٍػػػوؼ طالػػة ٖػػُ زِػػادن هفػػاط اول ػػ ٛالّٗارِػػت مدا شّومػػا
ثوجَػػػ الم ػػان الػػٍالدن او ِوػػع والدثٌػػا يٗلٌػػا ثٍا لػػغا ٖػػان الجّٜٗػػػ الٙػػعِم ِّػػؼي إلػػَ
الّٗارِت الوؾبة الّالّة من شمَ الوٗاس ومٍت الٍلّع(.)5وثّّـ الّٗارِػت بفػٜٞ
زماِات موٌم االوثٍ ٍٜٝاالقػار المّػوّٖن بالؾػبّة ّٓػػ مجمّػؼي الروؽ وهٙػػا ِػن
ٍٝهٌم ٚبّلة(.)5إذ هٙػا ُٖ هك
"إهٌا ؿبّة ثؾٜن االرض
إهٌا ؿبّة طػزت من االرض
إهٌا ؿبّة ولعت ِلَ االرض
إهٌا ؿبّة ثػِػِت ِلَ االرض
()9
زاءت لجًا باٚعامٌا قٍاي المصّى" .
وُٖ هك اطػ:
"ًُ ؿبّة! ولعت ُٖ زب ٞالٔػب
ًُ ؿبّة! ثػِػِت ُٖ زب ٞالفػؽ
وثؾٜن ٌٍٝؼ االرض
ً )0اري ؿاٝؼ الصّا الٍّمّة ـُ بالد بابو واقٍر ثػزمةٝ:اٍم ؿػّع العِن (بٔػعاد:دار الفػ ون الدٙاّٖػة
الّامة  )5111ص.503
 )5مٍؿٜاثُ الصوػ ػػارات الؾػ ػػامّة الٙعِمػ ػػة ص17؛ٝػِمػ الؾػ ػػٍمػٍِن ص510؛شوٍن ِٙا ػ ػػع مػ ػػا بّػ ػػع
المٍت ص011؛االشمع المّجٙعات العِوّة ص75؛ؿاٝؼ الصّان الٍّمّة ص.505
 )5االشمع المّجٙعات العِوّة ص.75
 )9بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.29
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وثٌَػ ٖران ُٖ االماٝن المٌرٍرن من االرض
ؿبّجٌا ثػٝن ٍٖؽ زب ٞالٔػب
()0
ؿبّجٌا ثػٚك ٍٖؽ زب ٞالفػؽ" .
ٝاهت الّٗارِػت بفػِ ٜٞػا ِعِمػة الػشمػة ولػّؽ لٌػم اي ارثبايػات ِا لّػة
ِلَ طاؼ االلٌة والبفػ ِمل ٍن ِالم البفػ ب ٞاهٌم ِصالػوهٌم مد ٞالرعران:
"اهجم الفّايّن الّعِمٍ الػشمة(اهجم الغِن)
ال اب لٌم وال ا وال اطت
وال اخ وال زوزة وال اوالد لٌم
اهجم الغِن ثٙلبٍن الؾماء واالرض
و ٞٝمٜان شّح[]...
اهجم الغِن ثؾٍرون البفػ ٝما ِّٗ ٞؿّاج من الٙمب
()5
اهجم الغِن ال ثلّوٍن وال ٖػؽ لعِٜم بّن الًّب والؾُء" .
وًِل٘ ِلَ ًغى الفّايّن اؿػماء ثّبػػ ِػن وٍا ػٌٗػا وِػن دورًػا المظػػب
ث
وِمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ِؾػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػببٍهي مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن اذ ،ودمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار .ومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ثلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ٛاالؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػماء االطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ او
الماؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ )aḫḫazu(ٛالمج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػبك او الموجَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ( )rabasuالمظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػب او
ال ػػعاشػ( )Labassuروح اللّ ػػ )lilu(ٞواهد ػػاى لّلّج ػػٍ(.)lilituوًِل ػػ٘ ِلٌّ ػػا اشّاه ػػا
اؿماء لّؾت لٌا ِاٚة بٍٍا ػٌٗػا مدػ ٞالػٍٝ-ػالٍ-لماقػجٍ-بػازوزو-همجػارو...الض(.)5وٝػاهٍا
ِم ػػٍروهٌا بٌّ ػػة مظلٍ ٚػػات بف ػػّة الظل ػػ٘ والٌّ ػػة وؿ ػػٗاٝة لل ػػعماء(.)9وِم ٜػػن لٌ ػػغى
الفػػّايّن ان ثجفػػٖ ٜٞػػُ اِػػة لػػٍرن ّٖمٜن لٌػػا ان ثؾػػجل ُٙبٌّ ػػة اثػػان ٖػػُ اهجَػػار
ٚػػعو الػزػػ ٞاو ثًػػٍؼ المعِوػػة لػػّا ٖػػُ قػػ ٜٞخّلػػب او ثػػعور ٖػػُ مرمٍِػػة ٜٝػػاب
الم ػػّع او ثوؾ ػػاب ِل ػػَ االرض ٝاالٖػ ػػاُِ.وِمٜن لٌ ػػا ان ثوٗ ػػغ م ػػن اي زؾػ ػػم وان
ثجصػػػؾ ٖػػُ ٝػػ ٞمٜػػان دون ان ِػاًػػا اشػػع وان اإلزػػاءات الٍٚا ّػػة ذات ثػػاخّػ هػ ّٞ
ٌّٖا الهٌا ثؾجًُّ ان ثؼشٕ ِلَ البٍّت طاؿ ق٘ ُٖ بػاب البّػت او ثوػعُٖ مدػٞ
 )0ؿاٝؼ الصّان الٍّمّة ص.502
 )5الفٍاؼ دٍِان االؿايّػ ج 9ص.39
 )5شوػ ػػٍن ِٙا ػ ػػع مػ ػػا بّػ ػػع المػ ػػٍت ص507؛ االشمع المّجٙػ ػػعات العِوّػ ػػة ص75؛بٍثّػو العِاهػ ػػة ِوػ ػػع
البابلّّن ص.055
 )9شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص507؛ االشمع المّجٙعات العِوّة ص.75
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ثّػػار ًػػٍا ُ وًم ِػػعطلٍن البّػػٍت واإلؿػػًبات إلشػػاؿ االذ ،والٙجػػ.ٞولّؽ ًػػغا
ٖٙى ب ٞإهٌػا ٚػادرن ِلػَ الّٙػا بصػٝػات طايٗػة ال ِمٜػن ثمػعٌِٙا ٌُٖ ثٍلػٕ باهٌػا
ِمٜن ان ثًّػ بؾػِة طايٗة ٝالفٌب.وٝاهت الّٗارِت ثعؿ ِلَ وزٍدًا بالٍات
شٍّاهّة ثبّح الٗؼع الفعِع ُٖ االماٝن المٍشفة والٍاثٌم ًغى ِادن ثٍٜن اقػع
ويػػا مػػن ِوػػاثٌم وًُ ثرمػػُ ِػػادن ٖػػُ إقػػٜالٌا بػػّن البفػػػ ورؤوس الصٍّاهػػات او
ثٌَػػػ باِوػػاء شٍّاهػػات مظجلٗػػة(.)0وِٙػػع همػػا ثمػػٍرا زّػػعا ِػػن ًػغى الّٗارِػػت":ان
ٝوػػت الػػٍ الفػػػِػ ال ٖػػم لػػي ان ٝوػػت الػػٍ الفػػػِػ ال اِوػػاء لػػي ان ٝوػػت الػػٍ الفػػػِػ ال
ؿػػمُ لػػي إن ٝوػػت الػػٍ الفػػػِػ ال ًّ ػػة لػػي ...ان ٝوػػت الػػٍ الفػػػِػ ال ِػػػ ،شجػػَ ٖػػُ هػػٍر
الفمؽ...ان ٝوت الٍ الفػِػ االلًٍة الجُ ثٌػب ُٖ اللّ ٞوالجُ اِادٌِا ملٍخة وًُ
ثرٌ ٞالظٍؼ...ان ٝوت الػٍ الفػػِػ ِوػا ِلػَ اإلهؾػان وِوٌػ٘ مدػ ٞالصمػار ان ٝوػت
الػػٍ الفػػػِػ ال ِّػػػؼ الػػغبا س وال ثٙػػع لػػي  ٚػػابّن الػػع...ّ٘ٚان ٝوػػت الػػٍ الفػػػِػ مدػػٞ
طٗػػاش ِظػػػج مػػن قػػ٘ ًِّػػػ ٖػػُ اللّػػ ٞان ٝوػػت الػػٍ الفػػػِػ مدػػ ٞيػػا ػ لّلػػُ ًِّػػػ
ًواؾ ُٖ االماٝن المَلمة...ان ٝوت الٍ الفػِػ ال ِمٜن رؤِجػي مدػ ٞاللّػ ٞان ٝوػت
الٍ الفػِػ مد ٞخّلب ُٖ معِوة مٌرٍرن ًٍِؼ بمػمت ٖػُ اللّػ.)5("ٞوٖػُ هػك اطػػ
هٙػا:
"إهٌم من دون رشمة مد ٞقًّان الٍ إهٌم مد...ٞ
()5
لّؾٍا ؿٍ ،زؾع واشع ولّؽ لٌم ؿٍٖ ،م واشع" .
وخمة هك ِمٕ الّٗارِت بعٚة اٝػدػ:
"بّن ؿبّجٌا واشع ًٍ رِس الروٍب(ُٖ ًّ ة ثوّن)
الداهُ ثوّن ٖآػ ٖاى
الدالح ّٓػ مٗجػس...
الػابُ خّبان َِّم...
والظامؽ اؿع ًمٍر ال ِمٜن ازجواب وخبجي
والؾادس...
 )0مٍؿٜاثُ الصو ػ ػػارات الؾ ػ ػػامّة الٙعِم ػ ػػة ص17؛االشمع المّج ٙػ ػػعات العِوّ ػ ػػة ص75؛ؿ ػ ػػاٝؼ الصّان
الٍّمّة ص.507-502
 )5البات المّجٙعات العِوّة ص.023
 )5الممعر هٗؾي ص.507
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والؾابُ زوبّة دوامة.)0("...
ان ًغى الّٗارِت لم ِٜن اي ًعؼ ُٖ الّالم اال الجعمّػ واالذٌٖ ،م:
" ٝ ...اهٍا ٚادرِن ِن اهجؼاع الؼوزة من بّن ذراع زوزٌا
واهجؼاع الًِٗ ٞن خعي مػهّجي"(.)5
ثٙػػع لوػػا االدلػػة الٗوّػػة ثمػػٍرات اطػػػِ ،ػػن ًػػغى الّٗارِت ٖفػػًّان الصمػػَ
وِم ػػٍر ب ػ ػػاس اؿ ػػع واؿ ػػوان شم ػػار واي ػ ػػاؼ هم ػػػ ارٚى؛و ٝػػان ِمؾ ػػ ٛبّعِ ػػي اٖ ػػاع
ًا لة وٝان ٝلػب اؿػٍد وطوؼِػػ ِػعاِبان خعِّػي(.)5وهمجلػ ٛشالّػا موصٍثػة ثٌَػػ ٌّٖػا
قًّاهة ربمػا ثمدػ ٞلبػثػٍ او لماقجٍ وثمػٍر ًػغى الفػًّاهة وًػُ ممؾػٜة ٖػُ ٝػِ ٞػع
خّباها وثعلَ ِلَ لعرًا طوؼِػ وٝلب ِػهّان من خعٌِّا وٚع خوػت رٝبجٌػا ِلػَ ٌٍػػ
شمان ِػبن ُٖ زورؽ ِؾّػ ُٖ المّاى(.)9

(بازوزو)
 )0ؿاٝؼ الصّان الٍّمّة ص.502
 )5الفٍاؼ دٍِان االؿايّػ ج 9ص.19
 )5مٍؿٜاثُ الصوارات الؾامّة الٙعِمة ص.11
 )9شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص.503
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(لّلّجٍ)
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راِوا ؿابٙا ان البػابلُ ٝػان ِّجٙػع ان الظًّ ػة ثرلػب المػػض ٖصّن ِػغهب
اإلهؾان ِٔجاظ موي اإللي وِجظلَ ِوي ً":غا الػز ٞالفػِػ المػذوؿ اذبصي ٝما ِػغبس
ث
الصم ٖٙ ٞػػع ط ػػػج اإل ل ػػي م ػػن زؾ ػػعى وثظلت ِو ػػي الٌج ػػي" اوٖ":ان إلٌ ػػي  ٚػػع ث ػػػؾ
زؾػعى"( )0وإذا مػا اطجػػار اإل لػي ًػغى الًػِػػ٘ االطّػػ إلٌٍػار ٓوػػبي وِظػػج مػن زؾػػع
الظاي المغهب ٖاهي ِمبس من ّٓػ معاُٖ ِوي ُٖ وٚت ثٍٜن االرواح الفػِػن الجُ
ثصٍ شٍلػي ًػُ الموجّٗػة مػن الظًّ ة ّٖمػبس ٖػِؾػة لٌػا الجُ ثػعط ٞإلّػي وثّٙػّم
ُٖ زؾعى مُ شاقّة الفػ والفٙاء ب ٞإهٌا ثؾًّػ ِلّي وثمجلٜي" :وهػُ راؿػي ِلػَ
راس المػِن وِػػعى ِلػػَ ِعى وٚعمػػي ِلػػَ ٚعمي" واهػػي (اي الفػػًّان) ِرلػػؽ مّػػي
ِلَ هٗؽ المّٙع وِوا ُٖ ٖػاقي وِػعط ٞمّػي ٖػُ مظعِػي(.)5وٚػع ٝػان البػابلُ ِػعرؾ
الوجّرػػة المجػثبػػة ِلػػَ الغهب ولػػاثي ِػػادن ثّٜػػؽ شالجػػي الوٗؾػػّة ":من ال الػػي لػػي
ث
وِمفػػُ ٖػػُ الفػػارع ًِّٔػػي وزػػُ الػػاس ٝػػالػداء" او":من ال الٌػػة ثصمّػػي قِمػػؼؽ لصمػػي
ٝمػػا(ِمؼؽ) بػػالظورػ"(ٖ.)5اإلهؾػػان ِفػػّػ بٍزٍدًػػا مػػن طػػاؿ الفػػٍّر بّػػٍارض ّٓػػػ
مػِصػػة ثٌَػػػ ِلػػَ اقػػعًا مػػن طػػاؿ المػض وًػػغا ًػػٍ الػػعلِّ ٞلػػَ اهػػي وٚػػُ ثصػػت
ؿًّػن الػوح الفػِػن(": )9لٙع اؿجٙػ ِٗػِت االؿا ٍٜٝالفػِػ ُٖ زؾػم الػز ٞاهػي
ًِٔػػُ الػزػػٝ ٞػػالػداء اخوػػاء ثرٍالػػي اهػػي ِمؾػػ ٛبّعِػػي ورزلّػػي وِفػػ ٞايػاٖػػي"(.)2لػػغا
ِم ٜػػن ال ٙػػٍؿ ان ً ػػغى االرواح الف ػػػِػن بمداب ػػة ادان الٔو ػػب اإللٌ ػػُ ال ػػغي ِم ػػّب
اإلهؾػػان المػػغهب(ٖ":)7ػػُ الؾػػماء وِلػػَ االرض ثػػوٙن ٝمػػاِٙة وثوػػؼؿ ٓوػػبٌا ِلػػَ
الٗػِؾة وشّن ِوؼؿ اإل لػي ٓوػبي ثؾػػع امامػي مًلٙػة المػػطات" ورٓم ٚػعرثٌا ِلػَ
ث
الجؾػػبب بػػالمػض إال إهٌػػا ثصػػت رشمػػة اال لٌػػة وال ثؾػػجًُّ ان ثّٗػػ ٞقػػّ إال بإقػػارن
ث
موٌا وِر ػ ػػب ِلٌّ ػ ػػا ان ثص ػ ػػٍز ِل ػ ػػَ ؿ ػ ػػبب وزّ ػ ػػي الط ػ ػػغ مٍاٖ ٙػ ػػة اال لٌ ػ ػػة لإلِ ٙػ ػػاع
باإلهؾان( )1وثٍهس الومٍص ًغى الصّٙٙة:
 )0روثن ِلٍ البابلّّن ص15؛بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.29
ٍٝ )5هجّوٍ الصّ ػ ػ ػ ػ ػػان الٍّمّ ػ ػ ػ ػ ػػة ص957؛بٍِّي المؾػ ػ ػ ػ ػ ػ ولّة الرؼا ّ ػ ػ ػ ػ ػػة ص21؛بٍثّػو العِاه ػ ػ ػ ػ ػػة ِو ػ ػ ػ ػ ػػع
البابلّّن ص.055
 )5روثن ِلٍ البابلّّن ص15؛بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.21
 )9مٍؿٜاثُ الصوارات الؾامّة الٙعِمة ص11؛بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.23
ً )2اري ؿاٝؼ َِمة باب ٞص.521
ِ )7صّػػَ المػض ومؾبباثي ُٖ باد الػاٖعِن ص.521
 )1بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص29؛بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص.055
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ث
"ًوا ِدار ٓوب اال لٌة (بؾبب اإلخم)
لّت الفّايّن ثؾػع بالمرُء وًُ ثمػخ"(.)0
واالمػ ال ِجٍِ ٕٚلَ الجموُ بان ثاثُ ال ،ٍٙالفػِػن لمّاٚبة المغهب بِ ٞظًػٍ اإل لػي
طًٍن ِملّة لمّاٚبة المغهب:
"لٙع وهّوا اؿا ُٖ ٍٜٝزؾعؾ لّّغبٛ
وٚعرها لرؾعؾ ممّػا ؿّ
وادطلوا إلَ زؾعؾ مػها
مػها ٚاثا وهّوا ُٖ زؾعؾ
وهّوا الظًّ ة واال لم ُٖ زؾعؾ
وهّوا اال لم ُٖ زؾعؾ
وهّوا ُٖ الػز ٞالفػِػ وزٌا قػِػا
وٖما قػِػا ولؾاها قػِػا
والؾصػ والػّٚة والجٍِّغن
ث
وزمُّ اال ال الجُ ُٖ زؾع المػِن"(.)5
ثجصػ ػػعث الومػ ػػٍص ِػ ػػن الٜػدّػ ػػػ مػ ػػن االم ػ ػػاض الجػ ػػُ ثؾػ ػػببٌا ًػ ػػغى الٙػ ػػٍ،
الفػِػن ٝما ُٖ همػٍص اإلهػغار االٝعِػة":إذا لػم ِجٍٚػٕ لػعٓاى ِػن االطػجاج وٝػان
ِجٙلب ُٖ ٖػاقي ٖان ذل ٛهػبة الفًّان رابّمػٍ" او":إذا ٝػان مػِوػا لمػعن اربّػة
او طمؾػػة اِػػا ٖػػان الفػػًّان اطظػػازو ٚػػع اؿػػجصٍذ ِلّػػي" او":إذا لػػم ثوجػػاب الصمػػَ
يٗا ولٜن ِػٚي ٝان ٓؼِػا ٖان الفًّان اطظازو ٚع اؿػجصٍذ ِلّػي"( )5او" :إذا ٝػان
 ٝػ ػ ػ ػػان زؾ ػ ػ ػ ػػع الم ػ ػ ػ ػػػِن ال ػ ػ ػ ػػٗػ ووزٌي ال ػ ػ ػ ػػٗػ وؿ ػ ػ ػ ػػًس لؾ ػ ػ ػ ػػاهي اؿ ػ ػ ػ ػػٍد ٖاه ػ ػ ػ ػػي
اطظازو"(.)9وثجصػعث الومػٍص ِػن لػعاع ِظجلػٕ ِػن المػعاع الػغي ِمػّب الػػاس
الغي هّػٖي وًٍ مػض طًّػ ربمػا ِٜػٍن مػػض المارِا وًػغا المػػض الػغي ِمػّب
الػ ػػاس ِؾ ػػببي ق ػػًّان ق ػػػ الػ ػػاس المّ ػػػوؼ باؿ ػػم ثّ ػػٍ()Ti’uاو( )di’uوً ػػٍ ٖ ػػُ
الؾٍمػِة( )SAG-GIGوًواؾ هك ورد ّٖي ما ِلُ:
 )0بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص.055
 )5بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.75
 )5البعري الًب ص.55-50
 )9رو الّػاؽ الٙعِم ص.905
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"ثّ ٍ ًٍِؼ ُٖ المصػاء ِصعث ِالٗة ٝالػِاح
وِبػؽ ٝالبػؽ وِوجفػ ُٖ االِالُ واالؿٗٞ
من ال ِظاؼ إلٌي ِصًمي ٝما ِصًم ٚمبة
وِصًم طّووٍ(ِ )ḫinnuواثي ٝػٙمبة
ومن ال إلٌة لي ثصمّي ًِّوي ُٖ زؾعى
وِلمُ ٝما ثلمُ ٚبة الؾماء وِوؾاب ٝماء اللّٞ
هصٍ الػز ٞالغي ِاّٚي ِلَ الًػِ٘
وِػدِي ٝما ِّٗ ٞاومٍ
وِٙجلي ٝما ِصًم اهاِي
وِلّٙي ُٖ هار الًبة
ًغا ًٍ ثّ ٍ الغي يػِٙي
ِالٗة خّٙلة وال ِّػٖي اشع
وال اشع ِّػؼ روابًي الفظمّة"(.)0
وُٖ هك اطػ هٙػا ِن الّٗػِت الػٍ":إن ٝوػت الػٍ الفػػِػ...مد ٞزػعار ِجماِػ ٞوِوٌػار
ِلػَ اإلهؾػان إن ٝوػت الػٍ الفػػِػ الػػغي ِػػبى الٗػم وِّٙػع االذرع والؾػاؽ...إن ٝوػػت
الػٍ الفػػػِػ الػػغي ِؾػػجصٍذ ِلػػَ اإلهؾػان ٖػػُ ٖػاقػػي اللّلػػُ ووٚػػت رٚػػادى إن ٝوػػت الػػٍ
الفػِػ ِؾلب الوٍ الغي ًػٍ ًوػاؾ لّاطػغ ًػغا اإلهؾػان...إن ٝوػت الػٍ الفػػِػ ِوػا
ِلَ اإلهؾان...إن ٝوت الٍ الفػِػ ًُِٔ اإلهؾان مدٗٚ ٞة إن ٝوت الٍ الفػِػ مدػٞ
قبٜة ِلِ َٙلَ اإلهؾان ِلَ االرض"(.)5
واشّاهػػا هرػػع إن ِػػعن قػػّايّن ثٌػػازم ٖػػػدا واشػػعا شّػػح ِػػوٙن ٝػػ ٞواشػػع
موٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ِل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ ِو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن اِوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء زؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمي وِ ٜػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍن ؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبب
ِلجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي(ٖ )5اؿا/ٍٜٝاقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاِ)asakku/ašakku(ٍٜٝؾػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبب المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعاع
واوثٍٜٝػ ػ ػ ػ ػػٍ(()utukkuالػ ػ ػ ػ ػػغي ًِػ ػ ػ ػ ػػاب٘ اشّاهػ ػ ػ ػ ػػا ارواح المػ ػ ػ ػ ػػٍثَ الفػ ػ ػ ػ ػػػِػن)ٌِازم
البلٍّ وال ػ ػػٍ( ٌِ )aluػ ػػازم الم ػ ػػعر وايّممٍ(وًٍ ًِ ػ ػػاب٘ اِو ػ ػػا ارواح الم ػ ػػٍثَ او
ِ )0لُ خم زاء الًٍٖان ص59؛بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.22
 )5البات المّجٙعات العِوّة ص.023-021
 )5رو الّػاؽ الٙعِم ص.930
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االقباح الفػِػن)ٌِازم الظالػن ورابّمٍ (ِ )rabisuؾبب امػػاض الرلػع ولباؿؾػٍ
(ِ )Labassuؾب المػع وِمٜن ان هٙػا ِن ًغى الصالة:
"ِٙجػب اؿا )asakku(ٍٜٝمن راس الػزٞ
وِٙجػب همجارو()namtaruمن شلٙي
وِٙجػب اوثٍ )utuku(ٍٜٝالفػِػ من ِوٙي
وِٙجػب الٍ()aluالفػِػ من لعرى
وِٙجػب ايّممٍ( )etimmuالفػِػ من ٍٚامي
وِٙجػب ٓاللٍ()galluالفػِػ من ِعى
وِٙجػب اِلٍ()iluالفػِػ من ٚعمي"(.)0
وُٖ هك اطػ هٙػا:
"ان الفػِػ اوثٍ )utukku(ٍٜٝوالفػِػ الما( )Lamaؿٜوا ّٖي
دِممة( )dimmeودِماهُ(ِٙ)dimaniجػبان موي لّا
()5
وشجَ همجار()Namtarوازاٜٝا(ِٙ )Azaggaجػبان موي اِوا" .
وٖػػُ اطػػػ هٙػا":اوثٍٜٝػػٍ الفػػػِػ الػػغي ٖػػُ المػػصػاء ِٙجػػ ٞاإلهؾػػان المجمجػػُ بمػػصة
زّعن.الٍ الفػِػ الغي ًُِٔ مد ٞخٍب ايّممٍ الفػػِػ ٝالٍ الفػػِػ اللػغان ِّٙػعان
الرؾع لماقجٍ الباؿػػٍ اللغان ِرّػػان الرؾػػع مجالمػػا لّلٍ الػػغي ِجرػػٍؿ ٖػػُ ٝػػٞ
مٍهُ من المصػاء إهٌم اٚجػبٍا من اإلهؾان الغي البس لغل ٛموًػبا.وهٍّا ٖػُ
زؾػػمي اؿػػا ٍٜٝالم ػ لم إهٌم ٖػػُ زؾػػمي مامّػػت المؾّ ة وهػػٍّا ٖػػُ زؾػػمي دمػػا
ٖاؿ ػػعا إهٌم ٖ ػػُ زؾ ػػمي المم ػػّػ الؾ ػػّ إهٌم ٖ ػػُ زؾ ػػمي الؾ ػػم ال ػػػديء إهٌم ٖ ػػُ
زؾػ ػ ػػمي اللّوػ ػ ػػة الؾػ ػ ػػّ ة إهٌم ٖػ ػ ػػُ زؾػ ػ ػػمي الفػ ػ ػػػ والظًّ ػ ػ ػػة إهٌم ِلّػ ػ ػػي الؾػ ػ ػػم
والّٙاب لٙع وهٍّا(ِلّي)الف "( )5وُٖ اطػ ٍِٙؿ الًبّب الؾاشػ":شّوما ادهػٍ
من المػِن الغي اؿجصٍذ ِلّػي همجار الػغي اهٙػن ِلّػي اؿػا.)9("ٍٜٝواشّاهػا ِمٜػن
ان ه ٙػػا ِػػن اطجمػػاص ٝػػ ٞهػػٍع مػػن الّٗارِػػت بّمػػٖ ٞالػابّمػػٍ ِػًػػب الوػػاس ٖػػُ
ِ )0ل ػ ػ ػ ػػُ خم ز ػ ػ ػ ػػاء الًٍٖ ػ ػ ػ ػػان ص59؛بٍِّي المؾ ػ ػ ػ ػ ػ ولّة الرؼا ّ ػ ػ ػ ػػة ص21؛شوٍن ِٙا ػ ػ ػ ػػع م ػ ػ ػ ػػا بّ ػ ػ ػ ػػع
المٍت ص.501-507
 )5بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.000
 )5البات المّجٙعات العِوّة ص.022
 )9الممعر هٗؾي ص.027
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اللّ ٞوثٌ ػػازم ِٗارِ ػػت االطظازو والابػثٍ والاباؿؾ ػػٍ االيٗ ػػاؿ ٖ ػػُ الٔالب ام ػػا
اللّلٍ ٌٖػٍ ِٗػِػت همػٗي بفػػ واالطػػ قػًّان وًػم ٖػُ الٔالػب ذٝػٍر دوهمػا إهػاث لػغا
ٌٖم ِ ذون الوؾاء وِٙابلٌم االردات لّلُ(لّلّجٍ) وًن إهػاث دوهمػا ذٝػٍر وِاشٙػن
الػزػػاؿ إلقػػباع رٓبػػجٌن مػػوٌم واإلهػػار بٌم وٝػػان ٍِلػػع مػػن اثصػػاد اللّلّجػػٍ بالػزػػاؿ
مظلٍٚات ٝااللٍ والػگلػٍ وًػُ وشػٍش بػعون اوزػي ثمػؼؽ مػن ِٙػُ ثصػت ؿػلًجٌا الجػُ
ٝاهت ثجرمُ شٍؿ موا الػز ٞالمػػِن لجصمػُ اباًػا بّػع المػٍت(.)0وًوػاؾ ِٗارِػت
اطػ ،ثؾبب المػض مد ٞالّٗػِجة لماقجٍ الجُ ِّجٙع إهٌا ثّغب المػهػَ اذ ثمػّب
الػزػػاؿ باالمػاض وثرلػػب الصمَ وثٌػػعد الوؾػػاء ِوػػع الػػٍالدن وثؾػػػؽ االيٗػػاؿ مػػن
ل ػ ػػعور امٌ ػ ػػاثٌم( )5وهص ػ ػػن هٙػ ػ ػػا ٖ ػ ػػُ الوم ػ ػػٍص الؾ ػ ػػصػِة":ابوة اه ػ ػػٍ الج ػ ػػُ ثّ ػ ػػغب
االيٗاؿ" او":ابوػة اهػٍ ٝاهػت ثبصػح ِػن هؾػاء ِلػَ وقػ ٛالػٍالدن"( )5او هٙػػا ثّػابّػ
مد":ٞالمؾػػت بًػػن الوؾػػاء ٖػػُ المظػػاض" او":الجُ ثفػػّ ٞالوػػار" والجّبّػ االطّػػػ
ِفػػّػ إلػػَ الصمػػَ الفػػعِعن الجػػُ ثصػػعث ٖػػُ شػػاالت الوؾػػاء الممّجػػة مػػن ز ػػاء شمػػَ
الوٗاس(.)9وًواؾ الوامػثٍ ِٗػِت الًاٍِن واالمػاض الظبّدة وًٍ رؿٍؿ اإللي هػگػاؿ
الػػي الّػػالم االؿػػٗ.)2(ٞوالػػَ زاهػػب ثػػعط ٞالّٗارِػػت المباقػػػ ًوػػاؾ اِجٙػػاد اإللػػابة
بػػالّّن وٖصًٍ ،ػػغا االِجٙػػاد ان بّػػن االرواح الفػػػِػن ثؾػػٜن زؾػػم اإلهؾػػان ٖإذا
هَػػػ بجٗػػػس إلػػَ قػػظك اطػػػ ٖػػان االرواح ثجػػػؾ زؾػػم الوػػاٍػ ِػػن يػِػػ٘ الّّوػػّن
لجوج ٞٙإلَ زؾم الفظك الموٍَر إلّي ًغى اإللابة ال ثجم إال من قظك لي الٙػعرن
ِل ػ ػػَ ثٍزّ ػ ػػي ثل ػ ػػ ٛالوَ ػ ػػػ المجٗػؿ ػ ػػة وال ٖ ػ ػػػؽ ان ٝاه ػ ػػت مجّم ػ ػػعن او م ػ ػػن ق ػ ػػظك

 )0ؿاٝؼ َِمة باب ٞص593؛االشمع المّجٙعات العِوّة ص.75-75
 )5ولّػع الرػػادر الصػػػؼ والمػػواغات الّعوِػػة ـػػُ الػمػػػ القػػٍري المجػػاطػ الوؾػػازٍن والوؾػػّذ (بٔػػعاد:
مًبّة االدِب البٔعادِة  )0015ص31؛ؿاٝؼ َِمة بابػ ٞص591؛ٖاهػِ ٞبػع الٍاشػع ِلُ "الّػاٖػة
والؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػصػ" بصح ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمن مٍؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍِة:شوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار الػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ (بٔ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعاد:دار الصػِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
للًباِ ػ ػ ػػة  )0039ج 0ص012؛ِب ػ ػ ػػٍدي مّرم الصو ػ ػ ػػارات الؾ ػ ػ ػػامّة ص153-151؛ؿ ػ ػ ػػاٝؼ الصّان
الٍّمّة ص.502
 )5ؿاٝؼ ٍٚن اقٍر ص.001-007
 )9الممعر هٗؾي ص.003
 )2ؿاٝؼ َِمة باب ٞص591؛االشمع المّجٙعات العِوّة ص.75
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بػيء واٚػػع رٚػػّم ذٝػػػ ّٖػػي ًػػغا المّجٙػػع ِّػػٍد إلػػَ ٌِػػع الملػػ ٛاقػػٍرباهّباؿ(-770
ٚ 751ب ٞالمّاد)(.)0
ٝػػان ِّػػاون ًػػغى الفػػّايّن واالرواح الفػػػِػن ٝا وػػات ثّػػػؼ باالقػػباح وًػػم
اق ػ ػػباح الم ػ ػػٍثَ وًِل ػ ػػ٘ ِل ػ ػػٌّم ٖ ػ ػػُ اللٔ ػ ػػة االٝعِ ػ ػػة اؿ ػ ػػم ايّمم ػ ػػٍ( )eṭemmuاو
ادِممػػٍ()Edimmuوًػػُ ٝلم ػػة ثّوػػُ ِل ػػَ وزػػي الّمػػٍ روح المّ ػػت او قػػبصي ٝم ػػا
اؿ ػػجّملت ٖ ػػُ الّم ػػػِن الب ػػابلُ ال ٙػػعِم واالق ػػٍري ال ٙػػعِم.ومن المّ ػػاهُ االط ػػػ،
لايّممٍ ما ِفّػ إلَ هػٍع مػن الفػّايّن والؿػّما ٖػُ شالػة ِػع دٖػن زؾػع المّػت
والجٙػِػب لػي ٖجظػج روشػي ِلػَ ًّ ػة قػًّان ثؾػبب االمػػاض للبفػػ شّػح ِػػد ٖػُ
اشع الومٍص":ان ِع االيّممٍ(الفبس) الٔػِػب امؾػٜػجي ٖػُ البػِػة" وهٙػا ٖػُ اشػع
الجّاوِغ االقٍرِة ان":االيّممٍ الفػِػ ٚع امؾ ٛبٜػجّٗي" وذلٖ ٛػُ مّػػض ذٝػًػا
لّعن امػاض ؿببجٌا الفّايّن الزؼاء مظجلٗة من زؾع اشع االقظاص(.)5وهٌٗم مػن
الومٍص المؾمارِة ان ارواح المٍثَ الغِن لم ثعٖن ازؾادًا بػالػٓم مػن إهٌػا ثوػؼؿ
للّػالم االؿػػٗ ٞإال إهٌػػا ثبٙػػَ ٚلٙػػة ّٖػػي وثوجٌػػؼ ٝػػٖ ٞػلػػة لٌػػا لجظػػػج إلػػَ ِػػالم االشّػػاء
بٌّ ة اقباح ثٌازم االشّاء وثلص٘ االذ ،بٌم اهجٙاما موٌم لٙػعرًا الجّؽٖٙ.ػع ٝاهػت
ارواح المٍثَ بصازة إلَ ؿع اشجّازاثٌا مػن الًّػا والفػػاب وٝان اهًٙػاع الٙػػابّن
والؾػػٍا ِ ٞػػن االرواح ِػ دي إلػػَ زّلٌػػا امػػا امػِن ٌٖػػُ امػػا ان ثبٙػػَ مّجمػػعن ِلػػَ
الًػّن والمػػاء الّٜػػػ ٓارٚػػة ٖػػُ ب ػ س الّػػالم االؿػػٗ ٞاو إهٌػػا ثظػػػج إلػػَ ِػػالم االشّػػاء
ٓاه ػ ػػبة موؼِر ػ ػػة ثا ٝػ ػػٖ ٞو ػ ػػات الف ػ ػػٍارع وثج ػ ػػػبك باالشّ ػ ػػاء لجف ػ ػػّػًم بٍز ػ ػػٍب
ذٝػًا وإِٗا ٌػ ػػا شٌٙا وذلػ ػػ ٛبإلصػ ػػاؽ االذ ،بٌػ ػػم او لاهجٙػ ػػا مػ ػػوٌم لجؾػ ػػببٌم ٖػ ػػُ
شػماهٌم الػاشة ُٖ الّالم االؿػٗ ٞبؾػبب إًمػالٌم ٖػُ دٖػن زؾػع لػاشبٌا ٖػُ الٙبػػ
بّواِة ووٖ٘ الًٍٙس الظالة وًٜغا ٝان العاُٖ لٍّدن ًغى االرواح إلَ االرض ًٍ
ِػػع ثمٜوٌػػا مػػن الصمػػٍؿ ِلػػَ الػاشػػة يالمػػا بٙػػُ زؾػػع لػػاشبٌا ّٓػػػ مػػعٍٖن او ّٓػػػ
مٙػب لي(.)5وًواؾ الّعِع من الجّاوِغ الظالة بًػد االقباح ثفّػ إلَ اقباح الغِن
بّٙػػت ازؾػػادًم ب ػا دٖن وموٌػػا ثػػغٝػ":إذا ٝوػػت قػػبصا طػػػج مػػن االرض...او قػػبس
 )0البعري الًب ص.55
 )5بٍِّي المؾ ػ ػ ػ ولّة الرؼا ّ ػ ػػة ص21؛شوٍن ِٙا ػ ػػع م ػ ػػا بّ ػ ػػع الم ػ ػػٍت ص010-013؛ِب ػ ػػٍدي مّرم
الصوارات الؾامّة ص.23
 )5شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص.055 001
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قػػظك مػػات ٖػػُ البػِػػة او ٍػػ ٞزؾػػعى ٖػػُ المػػصػاء ال ًِّٔػػي الج ػػاب او قػػظك لػػم
ِػػعٖن زؾػػعى "...واطػ ،ثفػػّػ إلػػَ اقػػباح":من الٙػػُ ٖػػُ طوػػعؽ ...او مػػن لػػم ِٔػػى
ٚبػػػى ٖجمػػعد زؾػػعى بػػا ًٓاء(مدػػ )ٞابػػن الملػػ ٛالػػغي رمػػُ زؾػػعى ٖػػُ البػِػػة او ٖػػُ
الظػا ب او وؿى الؾٌٍؿ"(.)0وُٖ هك اطػ":ؿٍاء ا ٝوػت قػبس قػظك ّٓػػ مػعٍٖن
ا ٝوػػت قػػبس الػػغي لػػم ِلػػ٘ ِواِػػة ال ػٙػػة ا قػػبس المّػػت الػػغي لػػم ثٙػػع لػػي ال ٙػػابّن
الروا ؼِػػة او الػػغي لػػم ِؾػػٜب لػػي المػػاء او ٝوػػت قػػبس الػػغي لػػم ِػػغٝػ اؿػػمي"(ٖ.)5وػػا
ِػػن ًػػغى الصػػاالت ٖػػان اقػػباح المػػٍثَ الجػػُ ثبٙػػَ ٚلٙػػة ٖػػُ الّػػالم االؿػػٗ ٞوِجٍٚػػُ
طػوزٌػػا إلػػَ ِػػالم االشّػػاء االقػػظاص الػػغِن ِمٍثػػٍن بصػػٍادث مّّوػػة ٝػػان ٍِٜهػػٍا ٚػػع
ؿػػًٍٙا مػػن ِلػػَ هظلػػة او مػػاثٍا ٖػػُ ٓػػػؽ ؿػػّٗوة ٝغل ٛروح الػػغي مػػات مٍثػػا مب ٜػػا
بؾبب الٍباء او الغي ٚوػَ هصبػي بمػٍرن ٖرا ّػة او مػن مػات زػػاء زٗػاؼ او مراِػة
او هػػػبجي لػػاِٙة ٝغل ٛالم ػػان الجػػُ ماثػػت وًػػُ ِػػغراء والفػػاب الػػغي مػػات بّمػػػ
الؼواج وًػ ػ ػػٍ اِػ ػ ػػؼب والم ػ ػ ػػان الجػ ػ ػػُ ماثػ ػ ػػت ٖػ ػ ػػُ المظػ ػ ػػاض او ٖػ ػ ػػُ ٖجػ ػ ػػػن الصوػ ػ ػػاهة
لًٗلٌا والمّ ػػت ال ػػغي ٚو ػػَ هصب ػػي ٖ ػػُ م ٜػػان ٓػِ ػػب(.)5وثجص ػػعث الوم ػػٍص ِ ػػن
االمػاض الجُ ِؾببٌا اقػباح المػٍثَ":إذا الػّب راؿػي وزؾػمي ويػػؼ اهٗػي بػهػٍض
وإذا ٝػان ِّػػن قػػٗجّيٖ...ان قػػبس اشػػع اٚاربػػي الػػغي ٝػػان ٚػػع مػػات ٍما ٚػػع اؿػػجصٍذ
ِلّي" او":إذا الّب ُٖ رٚبجي وٝاهت ِعاى ثػثرٗػان وٝاهػت اشفػاؤى مّاٚػة ٖإهٌػا ِػع
الف ػ ػػبس"(.)9ل ػ ػػّؽ ٖ ٙػ ػػى االقػ ػ ػػباح وارواح المػ ػ ػػٍثَ ِم ٜػ ػػن ان ثبجلػ ػ ػػُ اإلهؾ ػ ػػان ٖ ػ ػػُ
الٍا ُٚولٜوٌا ِمٜن ان ثوٗغ لػي ِػن يػِػ٘ الصلم الؿػّما إذا ادرٝوػا ان البػابلُ ٝػان
ِػػػ ،الصلػػم ِلػػَ اهػػي شّٙٙػػة وِمٜػػن ان هٙػػا":إذا را ،الوػػا م ٖػػُ الصلم اهػػي ٚبلػػي اشػػع
االمػػٍات ٖاهػػي ؿػػّمٍت بؾػػبب البػد" وٖػػُ هػػك اطػػػ":إذا را ،الوػػا م ٖػػُ الصلػػم اهػػي
ؿٜبت االرواح ماء ِلَ ِعِي ٖان إشعِّ ،وّي ؿجّمَ"(.)2

 )0الممعر هٗؾي ص.055
 )5الممعر هٗؾي ص.059-055
 )5الممعر هٗؾي ص.050-053
 )9رِوّي البات الجفظّك وا إلهغار ـُ الطب ال هعي ثػزمةِ:بع اللًّٕ البعري (بٔعاد:مًبّة المرمػُ
الّلمُ الّػا )0017 ُٚص55؛البعري الًب ص.51
 )5البعري الًب ص.91
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إذا مػػا اهجٙلوػػا إلػػَ طػػارج ارض الػاٖػػعِن ٖان االِجٙػػاد بٍزػػٍد ارواح قػػػِػن
ثؾػػبب المػػػض ٝػػان مػػن المّجٙػػعات الجػػُ ٌٍػػػت ٖػػُ ِػػعد مظجلػػٕ مػػن الصوػػارات
ث
والدٙاٖات الٙعِمة ُٖٗ ممػ الكعِمة لم ثٜن اال لٌػة وشػعًا ًػُ مػن ثؾػبب المػػض
ٌٖوػػاؾ الٙػػٍ ،الفػػًّاهّة الفػػػِػن ٖٙع ٝػػان ًوػػاؾ اِجٙػػاد ٚػػٍي بػػان بّػػن االم ػػاض
ثّػػؼ ،إلػػَ االرواح الفػػػِػن او الفػػّايّن الجػػُ لٌػػا الٙػػعرن ِلػػَ دطػػٍؿ الرؾػػم البفػػػي
واطجػاٚػ ػػي إرباٝػ ػػي ثبّػ ػػا لًبّّػ ػػجٌم وثػ ػػاخّػًم الظبّػ ػػح لٜن الومػ ػػٍص ال ثٙػ ػػع لوػ ػػا
مّلٍمػػات ٝػدّ ػػػن ش ػػٍؿ المٍه ػػٍع(.)0و ٚػػع ٚؾػػم االيب ػػاء المم ػػػٍِن الرؾ ػػع إل ػػَ 57
ٚؾما  ٞٝموٌا ِصٜمي ِٗػِت مّّن(.)5وبا قٝ ٛان الؾبب الغي دٖػُ الممػػِّن
الٙػػعماء إلػػَ هؾػػبة االم ػػاض إلػػَ ًػػغى الٙػػٍ ،إهٌػػم طػػاؿ ثػػاماثٌم الّلمّػػة ٝػػاهٍا ٚػػع
ثمٜوػ ػػٍا مػ ػػن مّػٖػ ػػة اؿػ ػػباب بّػ ػػن االم ػ ػػاض ولٜوٌم وٗٚػ ػػٍا شّػ ػػار ،امػ ػػا ام ػ ػػاض
بّّوٌ ػػا ولم ِ ػػػوا ؿ ػػببا ِو ػػٍِا ٍاًػِ ػػا ٖلم ِ ٜػػن ام ػػامٌم إال إرز ػػاع ً ػػغى االمػ ػػاض
المرٌٍلػة الممػعر إلػػَ ٚػٍ ،مرٌٍلػة اِوػػا اي ٚػٍّٓ ،ػػ يبّّّػػة او ال ثوجمػُ للّػػالم
الَاًػ( )5وِمٜن ان هًل٘ ِلَ ًغى ال ،ٍٙاؿم الّٗارِػت او االرواح الفػػِػن وهٙػا
ٖ ػػُ الجّاوِ ػػغ والوم ػػٍص المجّل ٙػػة ب ػػالًٍٙس الؾ ػػصػِة ِ ػػن ً ػػغى االرواح الف ػػػِػن
المؾببة للمػض ٝما ثفػٌع ِلػَ ذلػٚ ٛمػة هبػامٍن الجػُ ؿػوجواولٌا الشٙا وثظايػب
الجّاوِػ ػغ المجوٍِ ػػة ق ػػّايّن االمػ ػػاض ال ػػغِن ِ ػػعوا المؾ ػػببّن للمػض و ٚػػع اِج ٙػػع
الممػٍِن الٙعماء ان قّايّن المػض واالرواح الفػِػن ًم رؿػ ٞالػبػة ؿػظمت ربػة
االوب ػػة واالمػ ػػاض(.)9وثجص ػػعث الجّاوِ ػػغ الج ػػُ ول ػػلجوا ِ ػػن اؿ ػػماء ً ػػغى الّٗارِ ػػت
المؾ ػ ػػببة للم ػ ػػػض مد ػ ػػ ٞده ػ ػػع اب ػ ػػن الػب ػ ػػة شجص ػ ػػٍر( )2و ٝػ ػػان ؿ ػ ػػػطُ مػ ػ ػن ِٗارِ ػ ػػت
المػض وًوػػاؾ اِوػػا بّبػػُ(.)7وثفػػّػ ثٍِّػػغن إلػػَ دور الفػػّايّن واالمػػٍات ٖػػُ هفػػػ
الم ػػػض إذ هٙػا":االمػ ػػاض الج ػػُ ِص ػػعخٌا...رز ٞمّ ػػت او امػ ػػان مّج ػػة"( )1وٖ ػػُ اط ػػػ،
 )0بعج الؾصػ ُٖ ممػ الٙعِمة ص.039-035
 )5روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص.505-505
 )5ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص.75
ٝ )9ماؿ الًب الممػي ص.250
 )2الممعر هٗؾي ص.251
 )7الممعر هٗؾي ص.272
 )1الممعر هٗؾي ص.532
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هٙػػا":اي واشػػع ٚجػػ ٞبمعِػػة واي واشػػع ثػػٍُٖ ٖػػُ ٖػاقػػي"( )0او":مػػػض ِػػاع المؾػػبب
ث
م ػػن مّب ػػٍد او مّب ػػٍدن او مّ ػػت او مّج ػػة" .او":المػض االث ػػُ م ػػن مّب ػػٍد او ز ػػن او
مّت" او":اإلهؾػػان الممػػاب مػػن زػػن او مّػػت"( )5او ":الجػػاخّػ االثػػُ مػػن مّبػػٍد او
مّبػػٍدن او روح رزػػ ٞوامػػان"(.)5وٝػػان ِّجٙػػع ٝمػػا ٚػاهػػا ٖػػُ بػػاد الػاٖػػعِن إن الوؾػػاء
الصٍام ٞمّػهات لجاخّػ االرواح وال ،ٍٙالفػِػن(.)9
ٝاهػػت الّٗارِػػت ٖػػُ اؿػػّا المػػؾػى مػػن مؾػػببات المػػػض إذ ه ٙػػا ٖػػُ هػػك
ٍِّد إلػَ الملػ ٛمٍرؿػّلؽ الدػاهُ ِّػؼو ؿػبب مػػض زوزجػي إلػَ روح قػػِػن اؿػجٙػت
ٖػ ػ ػ ػػُ زؾػ ػ ػ ػػعًا(.)2ومػ ػ ػ ػػن الّٗارِػ ػ ػ ػػت المػثبًػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػاإلمػاض ه ٙػ ػ ػ ػػا ِػ ػ ػ ػػن الّٗػِػ ػ ػ ػػت
االوامّؽ( )Alauwaimisوثارباثؾّؽ(.)7()Tarpatssis
اِجٙػػع الػ ػِػػٍن ّٔٝػػػًم مػػن المرجمّػػات الٙعِمػػة بالّٗارِػػت وٚػػٍ ،الفػػػ
المظجلٗ ػػة إذ ِؼوده ػػا الٌّ ػػع ال ٙػػعِم بادل ػػة ِ ػػن دورً ػػا ٖ ػػُ االمػاض ٖ ػػُ الجٗؾ ػػّػات
الاًٍثّة ًُ ارواح قػِػن ِؾًّػ ِلٌّا إبلػّؽ ثؾػَّ لجرػبػة الوػاس بالظًّ ػة ولم
ِظل ٌٙػ ػػا الف ػ ػػًّان الن هللا ً ػ ػػٍ ط ػ ػػال٘ الرمُّ ولٜوٌ ػ ػػا ما  ٜػ ػػة ؿ ػ ػػاًٚة اهو ػ ػػمت
للفًّان ُٖ ثمػدى ِلَ هللا.وٖػُ شالجٌػا ًػغى الٗاؿػعن الموصًة ثؾػجًُّ ان ثرّػٞ
قظم ػػا م ػػا اب ٜػػم او ال ػػم او اِم ػػَ او مروٍه ػػا(ٖ.)1و ػػا ِ ػػن ذل ػػ ٛاِج ٙػػع الّبػِ ػػٍن
بّٗارِ ػػت مؾ ػ ٍلة ِ ػػن االم ػػاض امد ػػاؿ م ػػػض الً ػػاٍِن ال ػػغي ِٗج ػػ ٛبالو ػػاس و ٚػػت
الٌَّػن(.)3وهصن هٙػا ِ ّٕٝؾبب الفًّان المػض لإلهؾان":اهمػػؼ الفػًّان مػن
من شوػن الػب وابجلَ اٍِب بٙػوح اهجفػت ُٖ بعهي ٝلي من ٚمة راؿػي إلػَ اطمػك
ٚعمّي"(.)0وربمػا اِجٙػع الٌّػٍد الػغِن ِاقػٍا ِوػع البصػػ المّػت ان الػػوح الفػػِػن ًػُ
اِوػػا الجػػُ ثؾػػبب المػػػض إذ ِػػػد ٖػػُ وخّٙػػة دمفػػً٘(":غا ًػػٍ) الٙػػاهٍن ّٖمػػا ِظػػجك
 )0الممعر هٗؾي ص.250
 )5الممعر هٗؾي ص.295-290
 )5الممعر هٗؾي ص.272
 )9روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص.51
 )2المالصُ المملٜة الصّدّة ص.503
 )7الممعر هٗؾي ص.711
ث
 )1بػوس بػارثٍن واطػػون الجفؾػّػ الجط ّكػُ للنػجػاب المكػعس:ثػزمة:قػػٝة ماؿػجػ مّعِا (الٙاًػن:مًبّػة
قػٝة ماؿجػ مّعِا  )0003ص.0030
 )3االشمع االلٍؿ االولَ ص.29
 )0اٍِب .1 :5
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برلػعن الػػاس واللصّة(الممػابة بمػض)...وِلػَ الٜػػاًن ان ِػػ ،إن الػػوح ٚػع دطلػػت
الػاس.)0("...وُٖ الػٌع الرعِع والهازّو البٍهػِفا ٌَِػ المػض ِلَ اهػي مػن ّٖػٞ
ّٖػ ٞالفػػًّان ٖٗػػُ ٝػدّػػػ مػػن الصػاالت هٙػػا ِػػن دور االرواح الورؾػػة او الفػػًّان ٖػػُ
اؿباب المػض( )5وان مٔادرن الفًّان زؾع المػػِن ِػ دي إلػَ اؿػجػداد الفػظك
لمػػصجي وهصن ه ٙػػا ِ ػن شال ػػة ثفػػّػ إل ػػَ ذلػػ ٛل ػػاشة":زاءى(اي ِؾػػٍع) بّو ػػٌم
بػاطػس ِؾػػٜوي قػػًّان ٖلمػػا يػػػد الفػػًّان ثٜلػػم االطػػػس"(.)5وًػػغى الفػػّايّن ٝمػػا
ًػػٍ الصػػاؿ ٖػػُ وادي الػاٖػػعِن ثؾػػٜن االمػػاٝن الٙاشلػػة وٝاهت اِػػعادًا ٝػدّػن وٖػػُ
ش ػػاالت  ٚػػع ِص ػػ ٞاٝػد ػػػ م ػػن ق ػػًّان ٖ ػػُ زؾ ػػع المػِن ٖٗ ػػُ شال ػػة ه ٙػػا ِ ػػن ؿ ػػبُ
قّايّن دطلت زؾع اإلهؾان(.)9وٝاهت الفػّايّن لٌػا اؿػماء ثػعؿ ِلٌّػا ٖٗػُ رواِػة
ثػػػد ٖػػُ االهازّػػِ ٞػػعَِ الفػػّايّن بػػلرٍّن وًػػُ ٝلمػػة ثّوػػُ اٝبػػػ وشػػعن ٖػػُ الرػػّـ
الػوم ػػاهُ وًُ ثج ٜػػٍن م ػػن  7111-5111زو ػػعي مما ٍِه ػػس ان الػز ػػ ٞل ػػم ِ ٜػػن
ِؾٜوي قًّان واشع ب ٞقّايّن ٝػدّػن(.)2
وهّػ ػػػؼ ان الفػ ػػّايّن ثلّ ػ ػب دورا مٌمػ ػػا ٖػ ػػُ هفػ ػػػ االم ػ ػػاض ٖػ ػػُ العِاهػ ػػة
الؼرادقجّة وبفِ ٜٞا ارثبى المػض ُٖ العِاهة الؼرادقجّة بػوح الفػػ اه ػگرامػاِوٍّ
(اًػِمػػان ٖػػُ الومػػٍص المجػػاطػن) ٌٍٖ الػػغي ٚػػع طلػػ٘ ٝػػ ٞاالم ػػاض المٍزٌػػة هػػع
البفػ ػػػ" :الصمػ ػػَ ؿاراها(المعاع) ؿاراؿػ ػػجُ(الصمَ الباردن) ازاهػ ػػا(؟) ازاٖاٝا(لعٓػ ػػة
الصّة) دوروٝا(؟) اؿ ػػجاِػِا(؟)...الوجاهة اإلل ػػابات الج ػػُ طل ٌٙػػا اه ػ ػگرام ػػاِوٍّ ه ػػع
ث
ازؾػ ػ ػ ػ ػ ػػاد البفػ ػ ػ ػ ػ ػػػ"(.)7وًػ ػ ػ ػ ػ ػػٍ المؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍؿ ِػ ػ ػ ػ ػ ػػن االؼ االمػاض":هَػ ػ ػ ػ ػ ػػػ اإلبلػ ػ ػ ػ ػ ػػّؽ
المجٍشـ[اه ػ ػگرام ػػاِوٍّ] الٙاث ػػ ٞإلَ(اإلهؾان) وال ػػابوُ ب ػ ػ 009000مػه ػػا(.")1وٖ ػػُ
الٜػجاب ػ ػ ػ ػػات المجػ ػ ػ ػ ػػاطػن (البٌلٍِػ ػ ػ ػ ػػة) ِجصػ ػ ػ ػ ػػعث البوعاًفػ ػ ػ ػ ػػن ِػ ػ ػ ػ ػػن دور روح الفػ ػ ػ ػ ػػػ
اًػِمان(اه ػ ػگرام ػػاِوٍّ) ٖ ػػُ هف ػػػ الف ػػػور ٝالبظ ػػ ٞوالمراِ ػػة والم ػػػض وّٓػً ػػا":الَٙ
اًػِم ػ ػ ػ ػػان بالبظ ٞالٍّز الّغاب الرٍع المػض الفب٘ الٜؾ ػ ػ ػ ػػِ ٞل ػ ػ ػ ػػَ الد ػ ػ ػ ػػٍر
ّٖ )0ػ الومٍص الٜاملة ص.520
 )5االشمع االلٍؿ االولَ ص.19
 )5مجَ .55-55 :0
 )9مجَ 92-95 :05؛لٍٚا .57-59 :00
 )2بارثٍن الجٗؾّػ الجًبّ ُٙص.0007
ّٖ )7وعِعاد .5 :51
ّٖ )1وعِعاد .5 :55
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وٓاٍِمارد(اإلهؾػػان االوؿ)"(.)0وًوػػاؾ هػػك ِٙػػٍؿ ان الفػػّايّن المؾػػببّن للمػػػض
ِّّفػػٍن ِوػػع الػػعاًما(ابػاج المػػمت) وًُ امػػاٝن المػػٍثَ ُٖٗ العِاهػػة الؼرادقػػجّة
ِصوػػػ دٖػػن الردػػح وذلػػ ٛلٙعؿػػّة االرض ٌّٖا وثّػػع الردػػة هرؾػػة ٖالغي ِػػعٖن
المّت ِعهؽ االرض لغا ثّػض الردح بّع المٍت ِلَ العاًما شّح ثّػض القّة
الفػػمؽ ومػػن خػػم ثلجٌمٌػػا الًّػػٍر الرارشػػة والٜاب لػػغا ثّػػع الػػعاًما مٍاٚػػُ معهؾػػة
ثجرمُ ٌّٖا االبالؾة والفّايّن شّح ِوفػون االمػػاض ِلػَ الػعاًما(.)5وِفػّػ هػك
إلَ ًغى المٍرن بٍٙليِ":جواوؿ االبالؾة الًّػا ِلػَ الػعاًما وِٗػٓػٍن ٚػغارثٌم ِلٌّػا
ِػػا زرادقػػت ؿػػّبجاما!...الزً ٞػػغا ِػػغًبٍن للّػبػػعن شجػػَ ثمػػبس ثلػػ ٛالػا صػػة الوجوػػة
مجرغرن وموجف ػ ػ ػ ػ ػ ػػػن ِل ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػعاًما ثجٍٜن ِلٌّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا االمػاض:الص ٜػ ػ ػ ػ ػ ػػة والصمَ
الؾاطوة الصمَ الباردن ٝؾػاح االيٗاؿ والفػّب ٚبػ ٞاواهػي.)5("...وِوؾػب المػػض
اِوػػا ٖػػُ شػػاالت إلػػَ مظلػػٍؽ ِػػعَِ زػػاِوُ( )Jainiاو الروُ[":ثظػػعع] زػػاِوُ الوػػاس
ٚلّلػُ اإلدراؾ ممػػن ِوفػػعون وِبصدػػٍن ِػػن الجٗػػاًم االٖوػػِ(ٞبارن ٓاموػػة) وثرّػػٞ
 ...االم ػ ػػاض ثجؼاِػ ػػع بفػ ػػ ٜٞاٝبػ ػػػ بٍؿػ ػػاية الدالح[ِبػ ػػارن ٓاموػ ػػة] ِلَ اٖظػ ػػاذًم
واِػػادٌِم وِلػػَ الوػػٗا ػ الػػداث لفػػّػًم"(.)9وِفػػّػ الٗػدوؿػػُ مػػن ِمػػػ مجػػاطػ إلػػَ
الرػ ػػن ودورًػ ػػم ٖػ ػػُ المػ ػػػض إذ ِجصػ ػػعث ِػ ػػن الملػ ػػّٜٝ ٛػ ػػاوس اشػ ػػع ملػ ػػٍؾ إِ ػ ػػان
االؿػػًٍرِّن وِٙػػٍؿ اهػػي ًػػازم معِوػػة مازهػػعران ٖاؿػػجورع ملٌٜػػا بملػػ ٛالرػػن المػػعٍِ
ؿػػبّغرٍِ الػػغي لبػػَ يلبػػي والػػاب الملػػ ٛاإلِػاهػػُ بالّمَ وِوػػعما ٚػػا بًػػ ٞإِ ػػان
االؿػػًٍري رؿػػجم بٙجػػ ٞؿػػبّغرٍِ وقػػ٘ بًوػػي واطػػغ ٝبػػعى إلػػَ ّٜٝػػاوس الػػغي مػػا ان
مؾس هَػى بعمي شجَ ِاد ِبمػ(.)2
و ٝػػان الػ ػػػب الك ػػعماء ِّج ٙػػعون ان ؿ ػػبب الم ػػػض ً ػػٍ روح ق ػػػِػن شل ػػت
ّٖي ّٖعاوِي بما ًِػد ًغى االرواح(.)7
 )0بوعاًّفن الٗم.5:ٞ
ِ )5بع الػشمن اٖؾجا ص.529
ّٖ )5وعِعاد .23-21 :1
ّٖ )9وعِعاد .20 :1
 )2اب ػػٍ الٙاؿ ػػم الٗػدوؿ ػػُ الف ػػاًوامة ملصمة الف ػػػس الن ػػػى ثػزمة ؿ ػػمّػ الم ػػالًُ (بّػوت:دار الّل ػػم
للماِّن  )0010ص.93-91
 )7دمحم ِبع المّّع طان الؿاطّػ الػػبّة ل و ا إلؿال (الٙاًػن:با.مى  )0051ص.51
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وٖ ػػُ الّاب ػ ػان الٙعِم ػػة ؿ ػػادت ٖ ٜػػػن وز ػػٍد  ٚػػٍ ،الف ػػػ المّ ػػػوّٖن باؿ ػػم
اوهُ( )Oniوًم ِلَ الواؼ موٌم ِٗارِت زٌوم لٌا ازؾا شمػاء او طوػػاء ذات
رؤوس خّػػان او طٍّؿ ووٍّٗجٌػػا الػػًّاد الظػػاي واطػػغى ٖػػُ ِػبػػة مػػن هػػار إلػػَ الػػي
زٌ ػػوم اِم ػػًٍٍ-و وثّ ػػغب ً ػػغى الّٗارِ ػػت اب ػػعِا م ػػن الًّ ػػـ والرٍع ولٌ ػػا مّ ػػعن
ًا لػػة.وًواؾ لػػوٕ مػػوٌم ِمػػٍر بػػداث ِّػػٍن وٖػػم ٝبّػػػ وٚػػػون ولٌم الٙػػعرن ِلػػَ
الًّػان وً ػ ػػغى الّٗارِ ػ ػػت ً ػ ػػُ المؾػ ػ ػ ٍلة ِ ػ ػػن االمػ ػ ػػاض واالوب ػ ػػة ٖ ػ ػػُ االؿ ػ ػػايّػ
الفوجٍِة.وًواؾ ِٗػِت اطػ ،مؾ ٍلة ِن المػض وًُ ِٗارِت ٝاهت هؾاء ثصػٍلن
إلَ ِٗارِت هجّرة الّٔػن او الصؼن الفعِع(.)0اِجٙع الجٍّثٍن ٖػُ اوربػا الٔػبّػة بٙػٍ،
الرن المؾببة للمػض ٌٖواؾ زن الّوابُّ واالهٌػار الػغِن ٝػاهٍا ِجظػغون ِػادن ًّ ػة
بفػِة.ولٜن اٝػدػ اهػٍاٌِم قػٌػن ًػم الوّٜؾػّؽ( )Nixiesالػغِن ِّّفػٍن ٖػُ المػاء
بٌّ ة رزاؿ وهؾاء همٌٗم االؿِٗ ٞلَ ق ٜٞؿمٜة.وٝاهت هؾاؤًم ٖا ػٙات الرماؿ
ِرلؾن ثصت اقّة الفمؽ لجمفّى قٍّرًن الغًبّة.وٚػع ِصػعث لمػن ِفػاًعًن
او ِؾػػمُ ٓوػػاءًن الفػػرُ ان ِٗٙػػع ٚػػٍاى الّٙلّػػة.وًواؾ ارواح او زػػن ثًٙػػن الصٙػػٍؿ
والٔاب ػػات وٝاه ػػت ًّػ ػ ت ً ػػغى االرواح م ػػن ذ ٝػػٍر وإه ػػاث مؾ ػػجمعن م ػػن البّ ػػة الج ػػُ
ِّّفػػٍن ٌّٖا ٖازؾػػادًم المفػػّػن ثٜؾػػًٍا الًصالػػب ووزػػًٌٍم مرّػػعن ٝمػػا ًػػٍ
لصػػاء االقػػرار وٝاهٍا ِّػٖػػٍن الظمػػا ك الؾػػػِة لإلِفاب وِؾػػجّٗعون موٌػػا للصػػع
من اهجفار االمػػاض.ولٜوٌم ٚػع ِجظػغون ًّ ػة الصفػػات والّػح والعِػعان ّٖوفػػون
االم ػػاض ب ػػّن الو ػػاس(.)5واِج ٙػػع الؾ ػػاؼ ٖ ػػُ اورب ػػا الف ػػػّٚة بٍز ػػٍد ارواح الصم ػػَ
وِٗارِت المػض(.)5

 )0الظٍري مّرم االؿايّػ ج 0ص00-01؛ٍٝرثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص.011
ث
 )5ثٍهّات اال لٌة واالؿايّػ الجٍّثٍهّة ص.532
 )5البّعِ ٞؿصػ االؿايّػ ص.519
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(لٍر ثظّلّة للػ هّنؾّؽ)

ٖػػُ الدكاـػػات ال عا ّػػة هٙػػا ِػػن شػػاالت مفػػابٌة ٖٙبّلػػة اروٝػػان ٖػػُ ثفػػّلُ
ثّجٙع ان من اؿػباب المػػض ًػٍ اؿػجصٍاذ روح قػػِػن ِلػَ المػػِن(.)0وِّجٙػع ًوػٍد
ثٍٝاهٍ ُٖ اِالُ االمػازون بٍزػٍد ارواح ثرلػب المػػض ومػوٌم واشػع ِػعَِ ّٖاماًؾػُ
ومّوَ اؿمي ؿّع الصٍّاهات وِوَػ إلّي ٝاًم روح ُٖ الٔابة وًٍ ٚػؼ زؾػمي ملػٍن
ب ػػاللٍن االشم ػػػ وً ػػٍ ِج ػػػبك بالوؾ ػػاء الصٍام ػػ ٞوالص ػػعِدات ال ػػٍالدن إذ ِػؿ ػػ ٞلٌ ػػن
االم ػػاض الهٌػػن لػػم ِصملػػن موػػي(.)5ومػػن المػػالٍؼ ِوػػع الٌوػػٍد الًٍمؾػػٍهّّن الػػغِن
ِؾػػٜوٍن ٍٝلٍمبّػػا البػًِاهّػػة ٖػػُ ٝوػػعا ان ًِلػػُ الػزػػاؿ الػػغِن ِٙجلػػٍن اِػػعاءًم ٖػػُ
الصػب باللٍن االؿٍد ٝإزػاء ثًٌّػي ٖإذا اًملػٍا ًػغا الرؼء الػابجٌم ارواح الٙجلػَ
بػػالّمَ(.)5وِٗؾػػػ المػػػض ِوػػع اٚػػٍا ؿػػّبّػِا واؿػػّا الٍؿػػًَ بػػان قػػًّاها ٚػػع دطػػٞ
زؾػػع المػػػِن(.)9وٝػػان الواهػػاي واالولجفػػُ الؾػػّبّػٍِن ٚػػع ٚؾػػمٍا االرواح إلػػَ ارواح
ِادِػػة ودًٍِػػا ؿػػّّٗن وارواح قػػػِػن ودًٍِػػا امبػػان.وإذا ٝػػان الجٗػػاًم ال ِػؼاؿ ممٜوػػا
 )0الظٍري مّرم االؿايّػ ج 0ص.52
ٍٝ )5رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص.001
 )5زػػّمؽ ٖػِػػؼر الفٍلنلػػٍر ـػػُ الػٌػػع الكػػعِم ثػزمة:هبّلػػة إبػاًّم مػازّة:شؾػػن ٍاٍا (الٙاًػن:الٌّ ػػة
الممػِة الّامة للٜػجاب  )0015ص.37
 )9لّوا ؿّٜاال "الفاماهّة الؾّبّػِة واالؿٍِّة الٍؿًَ" بصح همن مٍؿٍِة:ثارِض الدِان ثصػِػٖ:ػاس
الؾٍاح (دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5111ج 0ص.073
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مػػُ االولَ ٖػػان ًػػغى االطّػػػن ثػػػٖن رٖوػػا ٚايّػػا ان ثوػػؼؿ ِوػػع إرادن اإلهؾ ػػان.وٚع
ٍِٜن بّػن الؾػّّٗن ارواشػا ثؾػاِع الفػامان ِلػَ ثادِػة اِمالػي اما البػا ُٚموٌػا ٖٙػع
ِاثُ إلَ اي إهؾان وِػٓمي ِلَ االًجمػا بي.وِصػعث ًػغا ٝمػا ِػػ ،الواهػاي واالولجفػُ
بان ثمؽ االرواح الواس ّٖٙػُ ًػ الء لػػَِ االمػػاض ولم ثلرػا االرواح إلػَ مدػً ٞػغا
الؾػػلٍؾ إال لٜػػُ ثػػػٓم اإلهؾػػان ِلػػَ إيّامٌػػا.وِمٜن ان ثاطػػغ قػػ ٜٞبفػػػ او لػػٍر
الصٍّاهػػات(.)0وثّجٙػػع الٙبا ػػ ٞالجػػُ ثّػػّـ ٖػػُ زػػؼر االهػػعمان ٖػػُ طلػػّذ البؤػػاؿ ان
االرواح الجُ ثّّـ ُٖ الٔابات والبصار ًُ الجُ ثؾبب المػض لإلهؾان(.)5وِفػظك
الجفّوٍّن الغِن ِّّفٍن ُٖ الموًٙة الٍاّٚة ِلَ شػعود اؿػا وبٍرمػا وبػاء الٜػٍلّػا
بٍلٗي روشا طًػن إلَ درزة اهي إذا ٚامت زماِة موٌم بؼِارن موًٙة راهرٍن وٚػت
اهجفار الٍباء ٖإهٌم ِصملٍن ؿٌٍّٖم مفٌػن اِوما ؿاروا لّعرؤوا ِػوٌم الفػًّان ٝما
 ٝػ ػ ػػاهٍا ِٙو ػ ػ ػػٍن و ٚػ ػ ػػجٌم مظجب ػ ػ ػػّن ب ػ ػ ػػّن االشػ ػ ػ ػػاش شج ػ ػ ػػَ ال ِّد ػ ػ ػػػ ِل ػ ػ ػػٌّم ً ػ ػ ػػغا
الفػػًّان( .)5قوِػزػػُ البٍقػػمن ٖػػُ موًٙػػة لػػصػاء ٝلٌػػاري ٖػػُ بٍثؾػػٍاها ٖػػُ اٖػِّٙػػا
ؿبب المػض إلػَ هػٍع مػن االرواح الفػػِػن المػٗػاء العّٙٚػة الرؾػم(.)9وٖػُ بٍؿػٍزٍ
ُٖ اٖػِّٙا الٍؿًَ قػماؿ بصّػػن ٖٜػجٍرِػا هّاهؼا ِّجٙػع االًػالُ ان ٝػ ٞشرػػ ٝبّػػ او
ًّٚػة مػػن المػػظػ ِؾػػٜوٌا روح ِمػػارس هفػػايي ٖػُ الٙػِػػة امػػا طّػػا او قػػاٜٖ.ػدّػ مػػن
االم ػػاض وبم ػػٗة طالػػة االوب ػػة ثّؼ ،إلػػَ الف ػػػ الػػغي ثو ػػمػى ارواح الم ػػظٍرٖ.إذا
اهجفػ مػض او وباء ٖان الػوح ِمجل ٛقظما من ًغا المٜان رزا ٝان او امػانِ.وػع
ذاؾ ِجؾل٘ ًغا الفظك المظػن وًٍ واٚػُ ثصػت ثاخّػًػا وِمػّس بالوػاس ّٖرجمُ
الػػؼِّم وااليبػػاء الؾػػصػن بالواس وِٙػػعمٍن هّرػػة او دزازػػة اهػػصّة للػػػوح خم ِجلػػٍ
ِلػػٌّم الفػػظك الًػِٙػػة الجػػُ ِجمٜوػػٍا بٌػػا مػػن إِٙػػاؼ المػضٖ.ػػإذا اٖمػػس الػػػوح ِػػن
رٓبجػػي للوػػاس ِلػػَ ًػػغا الوصٍ ٖاهػػي ِجػػػؾ الفػػظك وِؾػػٜن المػػظػن مػػػن اطػِ.،وػػع
ذاؾ ِّػػٍد الٍؿػػّى إل ػػَ بّجػػي لّم ػػارس ِملػػي الّ ػػادي وِ ٜػػٕ ال ػػػوح ِػػن اؿ ػػجظعامي
وؿًّا مػن اطػ.)2(،وثّجٙع ٚبا ػ ٞالصٍلػة بػالرن وِؾػمٍهٌم بػٍري( )Boriوثوؾػب
 )0البّعِ ٞؿصػ االؿايّػ ص.515
 )5الظًّب االخوٍلٍزّا ص.05
ٖ )5ػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص.597
 )9الظًّب االخوٍلٍزّا ص.055
ٖ )2ػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص.550
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إلٌّم ِادن إهٌػم ِرّلػٍن الوؾػاء ِػاٚػات وِوفػػون االمػاض.وخمػة اهػٍاع مجّػعدن مػن
البٍري الغي ِّبعى الصٍلة وٝان اٝبػًم ِعَِ بابامازا الغي ِّػع ٖػُ بّػن الصػاالت
ابا لبوُ البفػ وِمٜن لٌم ان ًِلبػٍا موػي ٝػ ٞقػُءٖ.إذا مػا امٜػن اؿجػهػاءى بمٌػارن
ٝػ ػػان طّػا امػ ػػا إذا ٓوػ ػػب ٖاهػ ػػي ِّاٚػ ػػب بٗلػ ػػذ ٝلّجػ ػػُ هػ ػػصّجي او بإرؿػ ػػاؿ المػ ػػػض
ث
إلٌّمػػا.ومن ً ػ الء الرػػن اِو ػػا مػػا ِّ ػػػؼ باؿػػم ماؿاؿ ػػاو وًػػٍ ش ػػامُ شٗػػاري االب ػػار
وِمٜن ان ِجصٍؿ إلَ خّبان وِوجي لّؽ لٌا قٗاء(.)0

ٖ )0ػولّـ العِاهات االٖػِّٙة ص.592-599 595
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.3الؾصػ.

ث
لػػّؽ ٖٙػػى اال لٌػػة والفػػّايّن ًػػُ الجػػُ ثؾػػبب المػػػض ولٜػػن ًوػػاؾ الؾػػصػ
الغي ِوجذ ِوي المػض.والؾػصػ ًػٍ هَػا مػن االّٖػاؿ الٙا مػة ِلػَ االِجٙػاد بالٗاِلّػة
الٍٗرِػػة لّػػعد مػػن الجمػػػِٗات والًػا ػػ٘ والّوالػػػ الجػػُ ثؾػػجظع بّٔػػة طلػػ٘ الوجػػا ذ
ث
المًلٍب ػػة او ً ػػٍ مصاول ػػة م ػػن اإلهؾ ػػان لج ػػػوِن الًبّّ ػػة واالط ػػػِن ثبّ ػػا لمف ػػّ جي
وإرادث ػ ػ ػػي او مصاول ػ ػ ػػة الؾ ػ ػ ػػًّػن ِل ػ ػ ػػَ ال ٙػ ػ ػػٍ ،المصًّ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػي بٍاؿ ػ ػ ػػًة ممارؿ ػ ػ ػػات
مّّوة(.)0واهٍاع الؾصػ مظجلٗة موٌا ما ِّػؼ بالؾصػ الجّايُٗ وًواؾ هٍع اطػ من
الؾػػصػ ًػػٍ الؾػػصػ االثمػػالُ واشّاها ًوػػاؾ مػػا ِمٜػػن ثؾػػمّجي بؾػػصػ الٜلمػػة وإشػػع،
اقٜاؿ ًغا الوٍع من الؾصػ ًُ اللّوة.
ُٖ وادي الػاـعِن لّب الؾصػ دورا ٖػُ ٌٍػٍر االمػاض وٚػع ِػع ًػغا الوػٍع
مػػن الؾػػصػ مموٍِػػا بمٍزػػب الٙػػٍاهّن إذ ه ٙػػا موػػغ زمػػن شػػاٝم ؿػػالة لٜػػـ الداهّػػة
گودِا ان ًواؾ اوامػ هع الؾصػن الغِن ِمارؿػٍن الؾػصػ االؿٍد وٖػهػت الٙػٍاهّن
االق ػػٍرِة الٍؿ ػػًّة وٚبلٌ ػػا ق ػػػِّة شم ػػٍرابُ ٍِٙب ػػة الم ػػٍت ِل ػػَ ممارؿ ػػة الؾ ػػصػ
الوار (االؿٍد).وٚع ِؼي إلَ الؾصػن الػغِن آلػبٌم مػن الوؾػاء بعلّٝ ٞػٍن مَّػم
الجّاوِػػغ مٍزٌػػة هػػعًن برلب الٜػدّػػػ مػػن االم ػػاض والفػػػور.وٝان الؾػػصػن الػػغِن
ِؾػببٍن االمػػاض والماؿػُ بوَػ الّػػاّّٚن الٙػعماء ٝاهٍا بمػٍرن ِامػة ازاهػػب الن
الؾصػ الػؿمُ ٝاهت ثفػؼ ِلّي العولة وًٍ دِوُ ٓاِجي الظّػ(.)5
وثفّػ االدلة إلَ الؾػصػن المفػجٔلّن بالؾػصػ االؿػٍد وٚػعرثٌم ِلػَ ثؾػلّى
المػض ِلَ االشّاء:
"ِملت الؾاشػن ؿصػًا الفػِػ
زّلجوُ ا ٞٝروشٌا ّٓػ الًّبة
زّلجوُ اقػب قػابٌا لجاطغ روشُ
ٓؾلجوُ بماء ٓؾٚ ٞغر الن وزٍدي ًٍ وزٍد رز ٞمّت
مؾصجوُ بؼِجٌا الػديء لجعمّػي
 )0رِ ػ ػػاض ِب ػ ػػع ال ػ ػػػشمن ال ػ ػػعوري وِلُ شؾ ػ ػػّن ٖ ػ ػػػج الّامػي "الؾ ػ ػػاشػات ٖ ػ ػػُ الّ ػ ػػاؽ ال ٙػ ػػعِم والج ػ ػػٍران
والجلمٍد" مرلة ؿٍمػ  25:لؾوة 5117/5112:ص.021
 )5االشمع المّجٙعات العِوّة ص79-75؛اهَػ ٝغل:ٛؿاٝؼ الصّان الٍّمّة ص.507
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زّلجوُ امػض بمػض ؿُء ًٍ ٚبوة اللّوة
ِّوجوُ لفبس ٓػِب ِجرٍؿ ولّؽ لي ِفّػن"(.)0
وه ٙػػا ٖػػُ هػػك ثفظّمػػُ":إذا را(،االقػػّبٍ) ما ػػعن  ٚػػابّن ٖػػان ًػػغا المػػػِن واٚػػُ
ثصت الؾصػ الغي ؿّ دي بي إلػَ المػٍت"( )5و" :إذا لػم ِجٍٚػٕ ؿػّان اللّػاب مػن
ٖم الػزٖ ٞان ًغا الػزٚ ٞع ثّػض للؾصػ"(.)5
وهمجلػ ػ ػػ ٛمػ ػ ػػن وادي الػاٖػ ػ ػػعِن ادلػ ػ ػػة ِعِػ ػ ػػعن ِػ ػ ػػن ؿػ ػ ػػصػ اللّوػ ػ ػػة واخػ ػ ػػارى
ث
الؾػػلبّة وٝان المػػػض اشػػع ًػػغى االخػػار الؾػػلبّة ٖصؾػػب ٌٖواؾ هػػك ِجصػػعث ِػػن
ث
االخار المجػثبة ِن لّوة ما":باللّوة والبلٍٝ ،ػان زؾػعى ِغوي وهٗؾػي ِوػّ٘ وٝان
ث
اللّػػاب والؼبػػع ِمػػان ٖمػػي.وش ٞبػػي الّػػغاب واالهّن ٌٖػػٍ موٌػػ ٛإلػػَ ابّػػع شػػع وًٍ
ث
مجفػد لّا وهٌارا وال ِجػؾ لي المػض ٖػلة للػاشة"(.)9وهصن هٙػا ِن اخار اللّوة ِلَ
اإلهؾػػان ٖػػُ طاثمػػة قػػػِّة شمػػٍرابُ الػػغي ِلٙػػُ بلّوػػة ِلػػَ اي قػػظك ِصػػاوؿ مصػػٍ
ٍٚاهّوي او ِصاوؿ ان ِمصٍ اؿم شمٍرابُ وِوُ اؿمي مصلي لغا هرعى ٍِٙؿ:
"ِؾَ اإللٌة هّنٝ-ػاؾ ابوة اهٍ قّّٗجُ ُٖ مّبع اٍِٜر
ان ثبجلُ ايػاٖي بمػض ِواؿ
ووباء طبّح وزػح ممن ال ِفَٗ وال ِّػؼ داءى يبّب
وال ثّّع لي الصّان المػاًم والٜمادات
()2
ٝما لٍ ٝاهت ِوة ممّجة ال ِمٜن اؿج ماؿ دا ٌا" .
وه ٙػػا ٖ ػػُ شر ػػػ  ٝػػٍدوررو()Kudurruاللّو ػػات المؾ ػػببة للم ػػػض ل ٜػػ ٞم ػػن
ث
ِجلٕ الصرػ او ِمعر امػا بإثاٖي ٖلجوؼؿ ِلّي لّوة اال لٌة الَّػا و":لجًٔػي بػالبػص
ث
الٌػة الؾػػماء واالرض"(.)7وِػػػد ٖػػُ طاثمػة شرػػػ ٝػػٍدوررو مػػن ٌِػع مػػػدوؾ-إبػػا-ادِووػػا
الدػػاهُ(ٚ 100-150بػػ ٞالمػػّاد) ان ٝػػ ٞمػػن ِّجػػعي ِلػػَ االرض المموٍشػػة ٖػػُ ًػػغا

 )0ؿاٝؼ َِمة باب ٞص.522-529
 )5البعري الًب ص.53
 )5الممعر هٗؾي ص.005
 )9بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.32
ٍٖ )2زي رقّع الفػا ع الػػالّة الكعِمة (بٔعاد:دار الصػِة للًباِة  )0010ص.019
 )7بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.02
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ث
الٜػ ػػٍدوررو ٖػ ػػان اال لٌةِ":ؾػ ػػاًم ان ِلّوػ ػػٍى باللّوػ ػػة الجػ ػػُ ال ِمٜػ ػػن ان ثػ ػػؼوؿ وان
ِصًمٍا شرػ شعودى وان ِصلٍا بغرِجي الفػ والمػض"(.)0
وًوػػاؾ هػػك ِجصػػعث ِػػن ٝاٖػػة االِمػػاؿ الؾػػصػِة المصجملػػة الجػػُ ٚػػع ثؾػػبب
المػػػض الجػػُ ال ثٙجمػػػ ِلػػَ الّمػػ ٞالؾػػصػي بػػ ٞثجرػػاوزى إلػػَ ٝػػ ٞالٙػػٍ ،الؾػػصػِة
الم ذِ ػ ػ ػ ػ ػػة ":اٌِ ػ ػ ػ ػ ػػا الػز ػ ػ ػ ػ ػػ ٞالف ػ ػ ػ ػ ػػػِػ الّّن الف ػ ػ ػ ػ ػػػِػن الٜلمة الػدِ ة اللؾ ػ ػ ػ ػ ػػان
الؾّ الؾ ػ ػػصػ الصّلة الؾ ػ ػػصػِة الٗجن الصّ ٞالم ذِ ػ ػػة الج ػ ػػُ ثٍز ػ ػػع ٖ ػ ػػُ زؾ ػ ػػم
المػػػِن والجػػُ ثرّلػػي ِػ ن مدػػ ٞزػن اِجٌػػا الصّػػ ٞالم ذِػػة الجػػُ ثّٙػػع الٗػػم الصّػػٞ
الػدِ ة الجُ ثموُ اللؾان"(.)5

 )0شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص.025
 )5البات المّجٙعات العِوّة ص.022
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ٌَِػػ ٖػػُ ممػػػ الكعِمػػة المػػض وًػػٍ مػثبًػػا بالؾػصػ وث ٝع الومػػٍص ًػػغى
الصالػػة وثفػػّػ إلػػَ اخػػػ الؾػػصػ ٖػػُ اإلهؾػػان و ّٕٝبإمٜػػان ؿػػاشػ ان ِؾػػلى المػػػض
ِلّي":إذا ٖصمت قظما ممابا بمػض ٖػُ ٖػم مّعثػي وبوػمٍر ٖػُ زؾػمي وبٍّٚي
ثصػت ثػػاخّػ الؾػػصػ"(.)0وهٙػػا ٖػػُ االِجػػاؼ الؾػلبُ الػػغي ِػػعلُ بػي المجػػٍَٖ امػػا ٚوػػان
الّػػالم االؿػػٍٗٚ ٞلػػي":لم اثؾػػبب بمػػػض اشػػع مػػن الوػػاس"(.)5بػػا قػػٝ ٛػػان ِٙمػػع بػػي
اؿجظعا الؾصػ ُٖ إِٙاع المػض بفظك ما.
وهٙػا ُٖ الومٍص إلَ شالة إلابة بالمػض ولٜن ِن يػِ٘ الٍٙن الؾػصػِة
ّٓ ػ ػػػ المٙم ػ ػػٍدن والمٍزٌ ػ ػػة م ػ ػػن الؾ ػ ػػصػن ُٖٗ بػدِ ػ ػػة اب ػ ػػػِؽ ه ٙػ ػػا ِن":االم ػ ػػاض
االرثفػػاشّة الجػػُ ثمػػّب الّػػّن الّؾػػػ ،وثوبػػُ مػػن الؾػػػن ٖان ذلػػ ٛهجّرػػة الػػوٗؽ
الوػػازم ِػػن هفػػاط الٜػػاًن.ان الٙلػػب ًػػٍ الػػغي ِرّػػً ٞػػغى ثػػعط ٞاالوِّػػة وًواؾ
ثٔلػػُ وثٔلػػُ ٖػػُ ٝػػ ٞلصمي(ِواثي) ّٖمػػاب الٙلػػب بصالػػة (هػػؼح زح) بؾػػبب ذلػػٛ
اله ػػي ِم ػػبس ٖ ػػُ شال ػػة ٓلّ ػػان وِصم ػػ ٞإٓم ػػاء"(.)5وٖ ػػُ شال ػػة مػه ػػّة خاهّ ػػة هٙػا":ام ػػا
بظمػػٍص زواؿ الّٙػػ ٞوٖٙػػعان الػػغاٝػن ٖان ذلػػ ٛمن(ز ػػاء) مػػن الػػوٗؽ االثػػُ مػػن
هفػػاط الٜػػاًن الػػغي ِجلػػٍ الومػػٍصٌٖ.غا الػػوٗؽ ِػػعط ٞالػػػ ػجّن ِػػعن م ػػات ّٖػبػػٛ
الّ ٞٙبؾبب ذل.)9("ٛمن ًغى الومػٍص ٌَِػػ ان الجػاخّػات الؾػصػِة ِلػَ اإلهؾػان
ِمٜن ان ثجم مػن ّٓػػ ٚمػع ٖاي هفػاط طػارؽ للًبّّػة ٍِلػع ِوػي اخػػا ؿػصػِا ِمٜػن
ان ِ خػ ِلَ الٗػد ٖالمػض ًوا لم ِٜن هجاج مباقػ لوفاط ؿصػي هٗغى ؿاشػ قػِػ
ِجّايَ الؾصػ االؿٍد وال من زػاء لّوػة ما بػ ٞهجّرػة موًّٙػة لوفػاط ٝػاًن ِّمػٞ
ِلَ ثػثّ ٞالومٍص العِوّة الجُ ثجؾم بٍٙثٌا الؾصػِة.
وُٖ اؿّا المؾػى وهٙػػا ّٝػٕ ان زوزػة مٍرؿػّلؽ الدػاهُ ٚػع ثٍّٖت الػغي
ال َٙمؾ ولّة مٍثٌا ِلَ زوزة ابّي مجٌما إِاًا باؿجّماؿ الؾصػ االؿٍد(.)2
ُٖ الػٌع الكعِم هٙػا ِن اخػ الؾصػ ٖػُ لػصة اإلهؾػان ُٖٗ هػك ِفػّػ إلػَ
ان مٍؿػػَ هٗػػغ يٙؾػػا ؿػػصػِا زلػػب بػػي المػػػض ِلػػَ الممػػػِّن":اطغ مٍؿػػَ وًػػارون
ٝ )0ماؿ الًب الممػي ص.500
 )5الؾٍاح االؿًٍرن والمّوَ ص550؛الؾٍاح الػشمن والفًّان ص.15
ٝ )5ماؿ الًب الممػي ص.30
 )9الممعر هٗؾي ص.35
 )2المالصُ المملٜة الصّدّة ص.503
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مػن رمػػاد االثػػٍن ووٗٚػػا امػا ٖػِػػٍن وذراى مٍؿػػَ إلػػَ الؾػماء ٖمػػار ٚػوشػػا وبدػػٍرا ٖػػُ
الواس والبٌا م.ولم ِٙعر الؾصػن ان ِٗٙػٍا امػا مٍؿػَ بؾػبب الٙػػوح الجػُ ٝاهػت ٖػُ
الؾصػن وُٖ زمُّ الممػِّن"(.)0وثفّػ المادن المجٍٖػن ُٖ الممػادر المؾػّصّة ان
للؾصػ دورا ٖاِا ُٖ اؿباب المػض وثفّػ رواِة ان الؾّع المؾّس بٜلمة موي ثمٜن
مػػن ان ِمػػّب اهػػاس بالّمَ":دِػػا ٍِؿػػٕ الًِٗ(ٞؾػػٍع) إلّػػي ِلػػَ اهٗػاد وِاثبػػي
ٚا ا:لمػػاذا ثّٗػػ ٞمدػػً ٞػػغى االقػػّاء؟(وٝان ِؾػػٍع ٚػػع دِػػا مػػػن ِلػػَ يٗػػ ٞبػػالمٍت
ٖمات ٍٖرا) ان ً الء الواس ِجالمٍن وِٜػًٍهوا وِٙمٍّهوا ّٓػ ان ِؾٍع ازابي:اها
اِ ػػػؼ ان ً ػػغى الٜلم ػػات لّؾ ػػت ٝام ػػ ٛومُ ذل ػػ ٛإهو ػػُ م ػػن ازل ػػ ٛؿ ػػٍؼ ا ٝػػٍن
لامجا ولٜن ً الء الواس ؿٍؼ ِجصملٍن ٍِٙبجٌم وِلَ الٍٗر البس الغِن اثٌمػٍى
ِمّاها"(.)5وثجصعث الومٍص المؾّصّة ِن ٍٚن الؾصػ ُٖ المػض ُٖٗ شاالت ٝان
ث
ِٜػُٗ ان ِ ٍٙالؾاشػ بلمؽ ِوٍ قػظك مػا شجػَ ِمػاب باال وًوػاؾ رواِػة ثٙػٍؿ
ث
ان الؾ ػػّع المؾ ػػّس امؾػ ػػ ٛاشػ ػػع ثامّػ ػػغى مػ ػػن لصّجػ ػػي االم ػػػ الػ ػػغي ؿ ػػبب لػ ػػي االم ػػا
قعِعن":امؾ ػػ ٛبلصّج ػػُ وق ػػعًا وٚاؿ ل ػػُ:ال ث ٜػػن ِ ػػا ٍِشو ػػا ّٓ ػػػ مػ ػ من وال ث ٜػػن
ٖوٍلّا ٖٙلت لي:ما الغي لوّجي اها ِا مٍالي؟ إهوُ اطبػٝم ِػا إطػٍاهُ إهوُ ِاهّػت
من الم َِّم لمعن خاخّن ٍِما ُٖ المٜان الغي امؾّٖ ٛي بلصّجُ"(.)5

 )0طػوج .00-3 :0
 )5إهرّ ٞالًٍٗلة لجٍما .5-0 :2
 )5اِماؿ الػؿٍؿ ٍِشوا.0:
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ُٖ الجلمػٍد هٙػػا ِػن الؾػصػ وؿػببي ٖػُ االمػاض ٖالػزػ ٞالمجػؼوج مػن اٝػدػػ
من واشعن ٚع ِ دي ان ث": ٍٙالؼوزة الٙعِمة اال ٝبػ ؿوا ثّمػ ٞالؾػصػ لموػُ الؼوزػة
الفابة من إهراب االوالد"(.)0
لّػػب الؾػػصػ والؾػػصػن دورا مٌمػػا ٖػػُ شّػػان إالؽػِػػق االزجماِّػػة وُٖ اٚػػٞ
ثٙعِػ هصػن همجلػ ٛولػٗا زّػعا لًٙػؽ مػٍرس مػن ازػ ٞإهػؼاؿ الروػٍن بفػظك رٓم
ان الًٙػػؽ زػػاء زػػؼء مػػن اؿػػًٍرن ثٙػػٍؿ ان الػبػػة ًّػػا ارادت االهجٙػػا مػػن اِوػػٍ طالػػة
اإل لػي دٍِهّؾػػٍّس ابن ٓػِمجٌػا إشػػعِ ،فػّٙات زوزٌػػا زووس ٖالجرػات إلػػَ إشػػع،
ث
ربات االهجٙا وًُ ثؾٍّٗهُ لجمّبٌا ًُ وزوزٌػا اخامػاس بػالروٍن ولٜن اال لٌػة ًوػا
ث
لم ثٙػر إهؼاؿ الروٍن بٌما ٝما قاًعها ٖػُ االمدلػة الؾػابٙة ِوػعما ثوػؼؿ اال لٌػة ٓوػبٌا
ِلػػَ الٗػػػد ٖجمػػّبي بػػالمػض ب ٙػػار موٌػػا بػػ ٞالجرػػات إلػػَ الؾػػصػ.وثٍٙؿ االؿػػًٍرن ان
ثؾٍّٗهُ الٙاؿّة امؾٜت بمفّلٌا المٔمػٍر بالػع واثفػصت بمًٌّٗػا الػغي لػبٔجي
بالػػعماء وثموًٙت بدّبػػان شػػٍؿ طالػػثٌا وٓادرت مٙػًػػا ٖػػُ لػػصبة ربػػات الظػػٍؼ
والصػ ػػؼن والػِػ ػػب والروٍن ووٗٚػ ػػت ِوػ ػػع بػ ػػاب اخاماس ٖػ ػػاًجؼت اِمػ ػػعن المػ ػػعطٞ
وق ػػصب ل ػػٍن االب ػػٍاب المم ػػوٍِة م ػػن طف ػػب الؼان وًػب ػػت الف ػػمؽ م ػػن مٜاهٌ ػػا
الم ػػالٍؼ ٖ ػػُ الؾ ػػماء.وٚع اٖؼِ ػػت ً ػػغى اإلق ػػارات المفػ ػ ٍمة اِوٍ وِو ػػعما شاول ػػت
االطّػػػن الٌػػػب ًػػُ وزوزٌا اِجػهػػت ربػػة الٔوػػب يػٌِٙما ِوػػع المػػعط ٞومػػعت
ذراٌِّػػا الملجػػٕ شٍلٌمػػا الدّػػابّن وًؼت بػاؿػػٌا ٖارؿػػلت االٖػػاُِ ٖصّصٌػػا واهٗلػػت
بّوٌا ِن ٝػجٌّٗا وبّوٌا ِن لعرًا خم اهجؼِت من هٗا ػًا خّابّن ارؿلت بٌما
ٖؾ ػػٙى اش ػػعًما ِلػ ػػَ لػ ػػعر اِوػ ػػٍ واالطػ ػػػ ِلػ ػػَ لػ ػػعر اخاماس وهٗدػ ػػا ٌّٖمػ ػػا اهٗاؿػ ػػا
ؿػامة.وٝاهت ثؾػػٍّٗهُ ٚػػع اشوػػػت مٌّػا هػػمن مػػا اشوػػػت ؿػا ا ؿػػاما ٖجاٝػػا اِعثػػي
إش ػػع ،الؾ ػػاشػات م ػػن رٓ ػػاء الٜل ػػب ّٝػبّػوس(ٝل ػػب الّ ػػالم االؿ ػػٗ )ٞومن ؿ ػػم
االّٖػػٍان اطّػػعها ومن طلػػّى الروػػٍن الممػػصٍب بالٌػػغِان ومن ٖٙػػع الػػغاٝػن الػػغي
ِّمػػُ الّٙػػ ٞومن الػػعمٍع والرػِمػػة والؾػػّار وقػػٌٍن الٙج.ٞوٚػػع يصوػػت الؾػػاشػن
ذلػػٝ ٛلػػي مّػػا واهػػاٖت ِلّػػي دمػػاء شارن ويٌجػػي ٖػػُ ٚػػعر بػوهػػؼي بّػػع ثٙلّبػػي بّمػػا
طوػاء من هبات الفٜػان الؾا والٙت ثؾٍّٗهُ ًغا الؾم الغي ِؾلب الِّ ٞٙلَ
اخام ػػاس واِو ػػٍ وًم ػػا وا ٗٚػػان ِػثّ ػػعان خم اق ػػّلت مف ػػّلٌما ودارت شٍلٌم ػػا مػ ػػات
 )0العوري والّامػي الؾاشػات ُٖ الّػاؽ الٙعِم والجٍران والجلمٍد ص.075
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ومػػات شجػَ إذا ادت المٌمػة الجػُ ٌِػعت بٌػػا إلٌّػا ًّػػا وايماهػت إلػَ هراشٌػا ِػػادت
إلَ مملٜة المٍثَ الجُ ِصٜمٌا ًادِؽِ.وعًا الّب اخاماس بالروٍن إلَ درزػة اهػي
يارد زوزجػي ِػػو ٚجلٌػا ومن خػم ٚػا بٙجػ ٞابوػي لّارطٍس امػا اِوػٍ ٖٙػع اطػغت ابوٌػا
االط ػػػ الػه ػػُّ ملّّٜػثّ ػػي وال ٙػػت هٗؾ ػػٌا مّ ػػي م ػػن ٚم ػػة ث ػػ ٞل ػػظػي ِف ػػػؼ ِل ػػَ
البصػ(.)0با ق ٛإهوا ًوا اما يٙؽ ؿصػي ربما ٝان ِوٗغ من از ٞإلابة قظك ما
بػػالروٍن ورٓم لػػٍّبة ٖمػػ ٞاالؿػػًٍرن ًوػػا ِػػن الًٙػػؽ ولٜػػن بػػا قػػٝ ٛػػان ًػػغا
الًٙؽ ِجم ِن يػِ٘ لػوُ ؿػا  ٞمٜػٍن مػن رٓػاء ٝلػب مػن المٗجػػض اهػي ِػمػؼ إلػَ
ٝلػػب الّػػالم االؿٗ ٞوؿػػم اَّٖ ٖوػػا ِػػن مػػٍاد ؿػػصػِة ربمػػا اِفػػاب طالػػة مػػن
المٗجػض إهٌا ثّمِ ٞلػَ إلػابة الفػظك بػالروٍن وِجم يصػن ًػغى المػٍاد وطلًٌػا
مُ بّوٌا مُ إهاٖة د زعِع إلٌّا وبما ان الوك ال ٍِهػس مػن ان ِٙػٍ الؾػاشػ او
الؾاشػن برلب الع ٖا ِمٜووا ُٖ ًغى الصالة ان هجٌٜن ِن ممعرى وِجم يٌٍ ًغا
الظلّى ُٖ ٚعر بػوهؼي بّع ثٙلّبي بّمػا مػن هبػات الفػٜػان الؾػا وإلٙاءى ِلػَ مػن
ِػٓػػب الؾػػاشػ بإلػػابجي بالروٍن ولمػػا ٝػػان مػػن المؾػػجصّ ٞان هجظّػػ ٞان ؿ ػػاشػا
ِؾػػجًُّ ان ِٙػػٕ امػػا الفػػظك الػػغي ِػٓػػب ٖػػُ إلػػابجي بػػالروٍن وِٙػػٍ بإلٙػػاء ًػػغا
الظلّى ِلّي ِمٜن االٖجػاض ببؾاية ان ًغا الظلّى ؿػّجم إلٙػاءى ِلػَ دمّػة ثمدػٞ
الفػػظك الػػغي ِوبٔػػُ ان ِػػجم ممارؿػػة الؾػػصػ ِلّػػي ووٖ٘ مبػػادئ الؾػػصػ الجّػػايُٗ
ٖان االمػ بوَػ الؾاشػ البع ان ِورس.
وٖػػُ الٌوػػع الكعِمػػة ارثػػبى الؾػػصػ بػػالمػض وِػػع االوؿ اشػػع مؾػػببات الدػػاهُ
وثفػّػ مػػادن ٚاهٍهّػػة إلػػَ ًػػغى الصّٙٙػػةِّ":اٚب بٔػامػة مالّػػة ٚػػعرًا م جػػا بػػن ٝػػ ٞمػػن
ِجلػػٕ ارواح الوػػاس بػػالّؼا م او ِؾػػجٍلُ ِلػػٌّم بالؾػػصػ او ِمػهػػٌم او ِّػػٌّٙم ِػػن
ممالصٌم"(.)5
ُٖ الّابان الكعِمة هٙػا ِػن اخػػ الؾػصػ ٖػُ المػض وثجصػعث اؿػًٍرن ان ا
ث
اشػع اال لٌػة وِػػعَِ الػغٝػ اوراؽ زبػ ٞالظػِػػٕ المصمػػن ِاٚبػت ابوٌػػا الهػي هٜػح بٍِػػع
ًّٚي ِلَ هٗؾي لغا ث ٍٙبجوّٗغ يٙؾا ؿصػِا مػن ازػ ٞإلػابجي بمػض ٖٙػع اطػغت
ًّٚة من الظّؼران وذًبػت إلػَ زؼِػػن وؿػى هٌػػ اِؼوثؾػُ شّػح ٝؾػػثٌا مػن مٜػان
 )0اوّٖع مؾض الٜا وات ص.019
 )5ماهٍؿمػثُ .500 :0
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الّٙع ولػػوّت موٌػػا ؿػػلة ّٚػًػػا ِلػػَ قػػ ٜٞموػػٍر واؿػػُ.وٝغل ٛاطػػغت مػػن الوٌػػػ
شرػا وطلًجي مػُ ملػس ٝاهػت ٚػع شَٗجػي بػٍرؽ الظّػؼران.خم ٚػغٖت بلّوجٌا:مدلمػا ان
اوراؽ الظّػػؼران ًػػغى طو ػػاء ومدلما ثػػغب ٞاوراؽ الظّػػؼران ًػػغى ٖلّٜن اطوػػػ خػػم
لّػػغب.ٞومدً ٞػػغا الملس ملػػس المػػع والرؼر ٖلّمػػب بػػالّػؽ ولّرٕ.ومدلمػػا ًِٔػػؽ
ً ػ ػػغا الصر ػ ػػػ ؤِ ػ ػػٍص ٖلّٔػؽ ً ػ ػػٍ ولّوٙلب.بّ ػ ػػع ً ػ ػػغا وه ػ ػػّت  ٝػ ػػ ٞق ػ ػػُء ٖ ػ ػػٍؽ
مٍٚعٖ.ػػغو ،اإل لػػي ومػػػض وبٙػػُ زاٖػػا لمػػعن خماهّػػة اٍِا .وهجّرػػة لػػغل ٛاطػػغ ًِلػػب
الٍّٗ من امي ِوع غ رّٖت اال اقّاء اللّوة من ِلَ المٍٚع وًٜغا ِاد زؾع ابوٌا
إلَ لصجي(.)0
وه ٙػ ػػا لػ ػػع ،الك ا ػ ػػو ال عا ّػ ػػة اِجٙػ ػػادات مماخل ػػة ٖٙػ ػػع اِج ٙػػع ؿػ ػػٜان ز ػػؼر
الجػوبػِاهع(ق ػػماؿ اؿ ػػجػالّا) ان الم ػػػض والم ػػصة والٍٖ ػػان ثو ػػجذ ِ ػػن الؾ ػػصػ(.)5وٖ ػػُ
الماٍِ ثوجفػ ثّازِم ؿصػِة ِمٜن مػن طالٌػا إلػابة الفػظك الملٙػَ ِلّػي الؾػصػ
بالمػض إذ ِموُ الفػظك دمّػة مػن قػمُ الّؾػ ٞمػن طلّػة مٌرػٍرن بصّػح ِٜػٍن
يػػٍؿ العمّػػة شػػٍالُ طًػػٍن الّػػعوٖ.إذا يّػػن العمّػػة ٖػػُ مٜػػان الّػػّن الػػاب الّمػػَ
ِػػعوى وان يّوٌػػا ٖػػُ مٍهػػُ المّػػعن الػػابي بالٔدّػػان والُٙء ولػػٍ يّوٌػػا ٖػػُ الػػاس
ث
الابي بالمعاع ولٍ يّوٌػا ٖػُ المػعر مؼٚػت اال ال لػعرى وًٜػغا(.)5وان الؾػاشػ ٖػُ
ٚبّلة وثرٍبػالٍؾ(ٖ )Wotjobalukػُ ّٖٜػجٍرِػا ٚػع ِصمػِ ٞلػَ ًّٚػة ٖػػاء االبؾػٍ
الجُ ِؾجظعمٌا اشع االقظاص وِفٌٍِا ببىء ِلَ الوار ّٖفػّػ لػاشبٌا بػالمػض ٖػُ
داطلػػي اخوػػاء ذلٖ.ٛػػان امٜػػن إٚوػػاع الؾػػاشػ بػػان ٍِٚػػٕ مّٗػػٍؿ ؿػػصػى ٖاهػػي ِؾػػلم
الًّٙة إلَ العٚاء المػِن وًِلب إلٌّم ان ِوًٍّا ُٖ الماء ٝما لٍ ٝاهٍا ًِٗ ٍن
الوار.وبمرػد الن ِجم ذلػِ ٛفػّػ المػػِن بالػاشػة والٌػعوء شجػَ ِفػَٗ ثمامػا(.)9وان
اًالُ زوٍب قػؽ اؿجػالّا مدا ِّجٙػعون باهػي باإلمٜػان إلػابة الفػظك بػالّػج إذا
ٓػزت بّػن الفػَاِا الصػادن مػن الٜػٍارثؼ او الؼزػاج او الَّػم او الٗصػم الصرػػي ٖػُ
 )0ماؿ ػ ػ ػ ػػٍمُ ق ػ ػ ػ ػػّباثا (ثػزم ػ ػ ػ ػػة) هٍزّنُ النػج ػ ػ ػ ػػاب الّاب ػ ػ ػ ػػاهُ المك ػ ػ ػ ػػعس ثػزم ػ ػ ػ ػػي إل ػ ػ ػ ػػَ الّػبّ ػ ػ ػ ػػة:دمحم
ِوّمة (دمف٘:دار الجٍِٜن  )0000ص.570-573
 )5الظًّب االخوٍلٍزّا ص.010
 )5زّمؽ ٖػِػؼر الؾمن الغً ُ دراؿة ـُ الؾصػ والعِن ثػزمة:اشمػع ابػٍ زِع (الٙاًػن:الٌّ ػة الممػػِة
الّامة للجالّٕ والوفػ  )0010ص.000
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ث
ث
اخ ػػار ٚعمّ ػػي وٝػدّػا م ػػا ثوؾ ػػب اال ال الػوماثّؼمّ ػػة ِو ػػعًم إل ػػَ ً ػػغا الؾ ػػبب(.)0وان
االًالُ ٖػُ زوػٍب ٓػػب اؿػجػالّا ِّجٙػعون اهػي مػن الؾػٌ ٞإلصػاؽ االذ ،بػاي قػظك
ِػػن يػِػػ٘ دٖػػن بّػػن الفػػَاِا مػػن الٜػػٍارثؼ او الؼزػػاج او ّٓػػػ ذلػػ ٛمػػن االزؾػػا
الصادن ُٖ االخػ الغي ًِبّي زؾػمي اخوػاء االؿػجػطاء ٖجؾػػي الظالػّة الؾػصػِة الجػُ
ث
ثٜمن ُٖ ثل ٛاالزؾا الصادن إلَ زؾم الوػصّة وثؾػبب لػي االمػا مبػشػة(.)5وًوػاؾ
دال ػِ ٞلػَ ان المػػػض بؾػبب الؾػػصػ لػم ِٜػػن ٖػُ ٝػػ ٞالصػاالت هجّرػػة ثػعط ٞؿػػاشػ
ِمارس الؾصػ االؿٍد وًغا ٍِّد إلَ طالّة الؾصػ االثمالُ ٖوصن هّػؼ مدا ان
الٙبا  ٞاالؿجػالّة ثلرػا اخوػاء شٗػات الجٜػػِؽ الجػُ ِمػػ بٌػا اٖػػاد الٙبّلػة مػن الػغٍٝر
إلَ طلُ ؿن او اٝػدػ من اؿوان الٗػد مػوٌم ٚبػ ٞان ِؾػمس لػي بػالجمجُ بصٙػٍؽ ومؼاِػا
الػزػػ ٞالبػػالْ المٜػجمػػ ٞالػزٍلة.وِفػػّػ ًػػغا االِجٙػػاد إلػػَ وزػػٍد ِاٚػػة ؿػػصػِة بػػّن
المبُ واؿواهي بّع طلٌّا من لدجي.لغا هرػع ان بّػن الٙبا ػ ٞالجػُ ثّػّـ شػٍؿ هٌػػ
دالوذ ُٖ هٍّؿاوث وِلؼ ِوٍّن الؾن الموؼوِة ٖػُ لصػاء االقػرار الٙػِبػة مػن الوٌػػ
او إشعٍِّ ،ن الماءٖ.ػإذا همػا اللصػاء ٖػٍؽ الؾػن او إذا وّٚػت الؾػن ذاثٌػا ٖػُ المػاء
ٖ ػػان ذل ػػِّ ٛو ػػُ ان االم ػػٍر ؿ ػػٍؼ ثؾ ػػّػ ِل ػػَ م ػػا ِػا .ام ػػا إذا اهٜف ػػٕ اللص ػػاء ِوٌ ػػا
وًازمجٌػا اؿػػاب الومػٖ ٞػان االًػالُ ِّجٙػعون ان ذلػ ٛالمػبُ ؿػٍؼ ِٙاؿػُ الفػُء
الٜػدّػػػ مػػن ام ػػاض الٗم.وهّػػػؼ ان ٚبّلػػة المػػٍرِوذ(ٚ )Murringػػع ٌِػػعت للػػعٝػجٍر
ًاوِػػت( )Howittبػػبّن االؿػػوان الجػػُ اٚجلّػػت مػػن ِػػعد مػػن الٗجّػػان اخوػػاء إشػػع،
شٗػػات الجٜػػػِؽ ويلػػب قػػٍّخ ثلػػ ٛالٙبّلػػة ٖػػُ شػػؼ وثاّٝػػع ان ِصٌَٗػػا ٖػػُ مٜػػان
ام ػ ػػن واال ِو ػ ػػٌّا ٖ ػ ػػُ  ٝػ ػػّؽ  ٝػ ػػاهٍا ِّػٖ ػ ػػٍن اه ػ ػػي ِص ػ ػػجٌٗ ّٖ ػ ػػي ب ػ ػػبّن بل ػ ػػٍرات
الٍٜارثؼ وذلػػ ٛشجػػَ ال ِوجٙػػ ٞؿػػصػ ثل ػػ ٛالبلػػٍرات إلػػَ االؿػػوان ّٖمػػّب الم ػػبّة
اهٗؾٌم باالذ.،وبّع مػور ما ِٙػب من ِا ِلػَ ِػٍدن الػعٝػجٍر ًاوِػت مػن االشجٗػاؿ
زارى اشع رؤؿاء الٙبّلة بّع ان  ُٖ ًُٚرشلجي ما ِٙػب من ما ػجُ وطمؾّن مّا لُٜ
ِؾػػجػد موػػي ثلػػ ٛاالؿػػوان.وذٝػ لػػي اهػػي اوٖػػع ٖػػُ ثلػػ ٛالمٌمػػة الن اشػػع المػػبّة وٚػػُ
ٖػِؾة المػض ٖاِجٙع الواس ان االؿوان ذاثٌا ٚع لصٌٙا االذ ،الغي اهجٙػ ٞإلػَ الٗجػَ
هٗؾػي.ومُ ان ًاوِػت اٝػع لػػي إهٌػا مصٍٍٗػة ٖػػُ امػان ٖػُ لػػوعوؽ طػاص وإهٌػا بّّػػعن
 )0الممعر هٗؾي ص.000
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بغلِ ٛن الجّػض لجاخّػ اي زًٍػ ؿصػي مد ٞبلٍرات الٍٜارثؼ ٖٙع رٖن الػزػ ٞان
ِّػػٍد إلػػَ مػػٍين الٙبّلػػة إال بّػػع ان اؿػػجّاد االؿػػوان ولٌٗػػا ٖػػُ شػػػص وِواِػػة لٜػػُ
ِظٌّٗا ثماما(.)0

 )0الممعر هٗؾي ص.035-030
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.4اهجٌاؾ الجابٍ.
ثفّػ العال  ٞالمجٍٖػن شالّا إلَ ان المػض ِّع هجازا موًّٙا الرثٜػاب ّٖػا
ث
مصػما(ثػػابٍ) ولّؽ بالوػػػورن ان ِٜػػٍن مٍزٌػػا هػػع اال لٌػػة ب ٞاشّاهػػا ِٜػػٍن مٍزٌػػا
هع المٙعس بفِ ٜٞا وِمٜن ان هٙػا ِوٌا ُٖ ممادرها بفػ ٜٞمٍخػ٘(.)0وِجفػٜٞ
الجػػابٍ مػػن ِػػعد مػػن الجصػِمػػات المجمػػلة بالّاٚػػة ّٖمػػا بػػّن الّػػالم الػػعهٍّي وِػػالم
المٙعؿات.وِػثبى ُٖ ٍٚن ٍٖؽ يبّّّة ما ؿٍاء ا ٝاهػت ًػغى الٙػٍن مػن ممػعر الٌػُ
ب ػ ػػالمٌٍٗ ال ػ ػػغي هّػٖ ػ ػػي ا م ػ ػػن مم ػ ػػعر ؿ ػ ػػصػي.وِاثُ ارثب ػ ػػاط ً ػ ػػغى ال ٙػ ػػٍن لا ص ػ ػػة
الجصػِمػػات بجػػعطلٌا الٗػػٍري وبػػػد ّٖػػ ٞاوثٍمػػاثًّّٖ ُٜػػاؿ الر ػؼاء مػػن اِجػػعِ ،لػػَ
ش ػػعود الجابٍ  ٝػػان ِم ػػّب الف ػػل ٞالّو ػػٍ ال ػػغي اؿ ػػجظعمي ٖ ػػُ الّٗ ػػ ٞالمص ػػػ او
ِعاًم ػ ػػي م ػ ػػػض م ػ ػػا او ِّازل ػ ػػي الم ػ ػػٍت الؾ ػ ػػػُِ(ٖ.)5الج ػ ػػابٍ ِصم ػ ػػ ٞمٌٗ ػ ػػٍ الصَ ػ ػػػ
والجصػِم وبف ػػ ٜٞاٝػد ػػػ دٚػ ػػة ثصػ ػػغِػ(:ال ثم ػػؽ) وًػ ػػٍ ًِػ ػػاؿ االقػ ػػّاء واالقػ ػػظاص
واالّٖػػاؿ.اي بمّوػػَ اطػػػ ًوػػاؾ اقػػّاء ال ِمٜػػن لمؾػػٌا او شملٌػػا او اّٖػػاؿ ال ِمٜػػن
إثّاهٌا واقظاص ِرب ثروبٌم او البٙاء ِلَ مؾاٖة موٌم واماٝن ال ِمٜن العطٍؿ
إلٌّاً.ػػغى المصػمػػات الٙا مػػة ِلػػَ مبػػعا الجػػابٍ مٍزػػٍدن ٖػػُ زمّػػُ االدِػػان وٖػػُ ٝػػٞ
المرجمّات(.)5
ٖػػُ الػػعِن ال ػػابلُ إن ّٚػػا قػػظك مػػا بّٗػػ ٞمصػػػ ٝػّٗػػ ٞبرلػػب المػػػض
ث
ِلّي وًغا الّٗ ٞالمصػ لّؽ مٍزي هع اال لٌػة بػّٚ ٞامػي باِمػاؿ مّّوػة ٖػُ اوٚػات
مصػػعدن مػػن الؾػػوة ال ِرػػٍز الّٙػػا بٌا ولّػػ ٞاٝػدػػػ اوٚػػات الؾػػوة ٚػػع ثؾػػبب المفػػاٞٝ
إذا ثػػم ٌّٖػػا اهجٌػػاؾ المصػػػ ًػػُ قػػٌػي ثفػػػِجٍ وهّؾػػاهٍ ُٖٗ ًػػغِن الفػػٌػِن ٍِزػػع
ِػػعد مػػن المصَػػٍرات إذا مػػا ثػػم ثراوزًػػا ٖإهٌػػا ٚػػع ثؾػػبب امػاهػػا ِعِػػعن ُٖٗ الّػػٍ
االوؿ من قٌػ ثفػِجٍ:
"ال ِا( ٞٝالػز )ٞالدٍ وإال لؾّجي الّٙػب
ال ِا ٞٝالبم ٞوإال الّب باإلؿٌاؿ".
وُٖ الداهُ من قٌػ ثفػِجٍ هٙػا:
ِ )0صّػػَ المػض ومؾبباثي ُٖ باد الػاٖعِن ص.575-570
 )5الؾٍاح دِن اإلهؾان ص.15
 )5زػػٍن ب.هػػٍس "اًم الظمػػا ك الممّػػؼن للػػعِن ٖػػُ المرجمّػػات البعا ّػػة" بصح هػػمن مٍؿػػٍِة:ثارِػػض
الدِان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5111ج 0ص.51
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"ال ِا ٞٝلصما مًبٍطا وإال الّب بالبػص
وإذا ا ٞٝلصم خٍر او ماِؼ او طوؼِػ
الّب بمػض ؿاؾ-ُٝ-بّع-با()Sag-Ki-bid-ba
ث
وال ِجٍزي هصٍ االبار وإال ٖٙع البمػ".
وُٖ الٍّ الدالح من قٌػ ثفػِجٍ هٙػا":
"ال ِا ٞٝؿمٜا وإال الّب بمػض()Tussuثٍؿؾٍ
وال ِػوي بالماء ش ٞٙؿمؾم
وإال الّب بمػض اٝاؿ
وال ِٙجػب من امػان
الن ًغى المػان ثوؼع ِوي ٍٚن اإلطماب"
وُٖ الٍّ الظامؽ من ذات الفٌػ:
"ال ِا ٞٝرقادا او قٍمػا
وإال شبؾي الفًّان ؿّ."ٍٜ
وٝغل:ٛ
"ال ِا ٞٝلصما مًبٍطا وإال هػبي الفًّان رابّمٍ()rabisu
وال ِا ٞٝلصم خٍر وإال الابجي ِع اوثٍ)Utukku(ٍٜٝ
وال ِا ٞٝلصم ماِؼ وإال الّب بمػض ؿاؾ-ُٝ-بّع-با"
وُٖ الٍّ الظامؽ:
"ؿٍؼ لن ِا ٞٝلصما مًبٍطا وإال هػبي الّٗػِت الػابن
وال ِا ٞٝلصم البٙػ وإال وهُ الّٗػِت االوثٍ ٍٜٝالّع ِلّي
وال ِوصوُ إلَ لعِٙي وإال هػبي اإللي المّٔػ قٍالؾ".
وُٖ الٍّ الؾادس:
()0
"ال ِّبػ شٙا وإال الّب بالم ُٖ الفػاِّن" .
ُٖ إاِػان الكعِمة ِّع ٚجٝ ٞلب الماء ّٖا مصػما الهػي ِّػع شٍّاهػا مٙػعس
ِوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الؼرادق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجّّن ٖبؾػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبب ًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغا الّٗ":ٞؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجٌرػ الم ٜػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان
 )0ؿاٝؼ َِمة باب ٞص521-527؛بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.057-059
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المؾٍٜن الؾّادن الظّػ المصة الف ػػٗاء.)0("...وٖ ػػُ الٌو ػػع  ٝػػان الف ػػظك ال ػػغي
ِجبػػٍؿ وًػػٍ ِوَػػػ إل ػػَ االقػػّاء المٙعؿػػة ٝالوػػار والف ػػمؽ او الٙمػػػ او المػػاء او إل ػػَ
البػاًمػان او البٙػػػن ٖاهػػي ِمػػاب بػػالروٍن(.)5وِبػػعو ان اٝػػ ٞاللصػػم ٖػػُ الٌوػػع ارثػػبى
بمصػ قعِع ِوجذ ِوي اإللابة بالمػض(.)5
وٖػػُ شوػػارات اطػػػ ،هٙػػا ِػػن الّٗػػ ٞالمصػػػ وهجا رػػي الؾػػلبّة ُٖٗ اوروبػػا
الكعِمػة ٝػان اللجٍاهّػٍن الٍخوّػػٍن ِّبػعون االقػرار واالشػػاش وٝػاهٍا ِّجٙػعون بػػان
من ِ ًُٙاشع االٓمان من الّٔاض المٙعؿة ٖاهي اما ِمٍت ٖران او ِماب بالفلٞ
ٖ ػػُ اش ػػع ايػاٖ ػػي(.)9وٖ ػػُ الدكاـػ ػػات ال عا ّػ ػػة ه ٙػ ػػا ِ ػػن ش ػػاالت مف ػػابٌة ٖٗ ػػُ ز ػػؼر
الجػوبػِاهػػع ِمجوػػُ االٚػػارب مػػن هاشّػػة اال ِػػن لمػػؽ زدػػة المجػػٍَٖ او شجػػَ االٚج ػػاب
موٌا ٝما اهػي ال ِؾػمس ان ٍِٙمػٍا بٔؾػ ٞالردػة او ثؼِّوٌػا او دٖوٌػا.وًم ِّجٙػعون ان
مرػػػد االٚج ػػاب مػػن الردػػة او لمؾػػٌا ِ ػ دي ال مصالػػة إلػػَ إلػػابجٌم بالّلػػ ٞالظًّػػػن
ومٍثٌم ً.ػػغا وان ابو ػػاء المج ػػٍَٖ ٍِٙم ػػٍن باؿ ػػجظػاج بّ ػػن الَّ ػػا م ػػن الرد ػػة وً ػػم
ِصجَٗػػٍن الهٗؾػػٌم بػػبّن الَّػػا وٍِٙمػػٍن بجٍزِػػُ الػػبّن االطػػػ ِلػػَ اٚاربٌم.امػػا
اٚارب المجػٍَٖ مػن هاشّػة اال ٖػان اؿػجظعا َِػا المجػٍَٖ مصػػ ِلػٌّم ثمامػا.وإذا
لم ِٙم ًػ الء االٚػارب مػن زػاهبٌم بمػاِػان ذلٖ ٛػإهٌم ِّجٙػعون بػان بًػٍهٌم ؿػٍؼ
ثوجٗض وربما اد ،ذل ٛإلَ مٍثٌم(.)2

ّٖ )0وعِعاد .25 :05
 )5ماهٍؿمػثُ .25 :9
 )5ماهٍؿمػثُ .21-93 :2
ٖ )9ػِؼر الٔمن الغًبُ ص.533
 )2الظًّب االخوٍلٍزّا ص.011-017
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.5ثاخّػ النٍاهب غلَ لصة إالهؾان.
ثّجٙع بّن الصوارات الٙعِمة ان للٍٜاٝب اخػ ُٖ لػصة اإلهؾػان وثّمٞ
اشّاه ػػا إل ػػَ ال ػػابجي ب ػػالمػضٖ.من المّ ػػػوؼ إن الٌٜو ػػة ٖ ػػُ وادي الػاـ ػػعِن رل ػػعوا
الٍٜاٝب وِػٖػٍا ان ٖػُ الؾػماء هػٍِّن موٌا ؿػّارن وخابجة وِػعوا مػن الؾػّارن ؿػبّا
وًُ:الف ػػمؽ والٙم ػػػ وًِػ ػػارد والؼًػ ػػػن والمػ ػػػِض والمفػ ػػجػي وزشٝ ٞمػ ػػا ِ ػػعو مػ ػػن
الدابجػػةٖ 79ػػُ الرػػؼء الفػػمالُ مػػن الٙبػػة الؾػػماوِة وٖ 53ػػُ الرػػؼء الروػػٍبُ موٌػػا خم
ؿػػمٍا الجرمّػػات الٍٜٝبّػػة االخوػػُ ِفػػػ الجػػُ ثٗمػػلٌا بػػالبػوج وايلٍٙا ِلػػَ اٝػدػًػػا
اؿماء الصٍّاهات وطممٍا  ٞٝبػج لفٌػ من االقٌػ وِػٍٖا االٚجػان ِلَ اهػي وٚػٍع
اشع الٍٜاٝب الؾّارن ِلَ الظى الٍال ٞبّن االرض والٙمػػ واشػع البػوج وٚػالٍا ان
لاٚجػان ثاخّػ ِلَ الفظك المٍلٍد ُٖ ثل ٛالؾاِة وذل ٛالٍّ وبي ِجٙػر مؾػجٙبٞ
شّاثػػي ولػػصجي ٖٜػػان ان وهػػٍّا زػػعاوال للبػػػوج وؿػػمٍا ازٌػػؼن الرؾػػم الجػػُ ثجّػػػض
للمػض ُٖ  ٞٝبػج من ًغى الرعاوؿ:
للػاس
بػج الصمٞ
بػج الدٍر
للّو٘ والٜػجّٗن
للبلٍّ
بػج الجٍا
للمعر وما زاورى من اِواء
بػج الؾػيان
للٙلب وٖ اد المّعن
بػج االؿع
للػٝبجّن
بػج الرعي
للؾاّٚن
بػج العلٍ
للٙعمّن
بػج الصٍت
لموًٙة الؾػن وزؾم المّعن واالمّاء
بػج المّؼان
للٜلّجّن
بػج المّؼان
لاِواء الجواؿلّة
بػج الّٙػب
للٍرؾ
بػج الٍٙس
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ٝما وهٍّا زعوال باالمػاض الجُ ثصعث ُٖ  ٞٝبػج:
امػاض الّّن والػاس والفلٞ
بػج الصمٞ
بػج الدٍر
امػاض ِٙلّة وامػاض الٙلب والؾٜػجة
البلٍّ واالمػاض الّمبّة والعِعان واالٝؼما
بػج الجٍا
امػاض الرٌاز الجوٗؾُ
بػج الؾػيان
الػ ة والٙلب والصمّات الفعِعن
بػج االؿع
ث
امػاض ِمبّة واال المّعن
بػج الّغراء
ث
اإلرًاؽ الّمبُ واال الروب الّمبّة الموفا
بػج المّؼان
ِػؽ الوؾا وهّٕ الٌَػ
بػج الّٙػب
الػوماثّؼ
بػج الٍٙس
اهًٍاء واهًػاب االشٜا
بػج الرعي
ث
دوران دمٍي هّّٕ واال ُٖ الّوات والػاس
بػج العلٍ
()0
وزُ االٚعا والٌَػ والػاس وؿٍء الٌوم
بػج الصٍت
وثجصعث الومٍص الجوب ِة ِن اخػ الٍٜاٝب واالزػػا الؾػماوِة ٖػُ شػعوث
االمػاض واالوب ة ٝما هٙػا ُٖ ؿلؾلة(:)enuma Anu Enlil
"إذا ارثّٗت الؼًػن ُٖ اللّ ٞوٍلت ٝغل ٛيٍاؿ الٍٚت ٖان وباء ؿّص ٞبالبلع"."إذا ٝاهت الفػمؽ ِوػع قػػوٌٚا مصايػة بّٔػٍ مجٗػٚة ٖؾػّص ٞمػػض دِ ػٍ()di΄uُٖ البلع".
"إذا بعت الفمؽ ُٖ قٌػ هّؾان مجًٍرة وِلٌّا قُء ٝالػواؿب ٖان وباء ؿػّصٞبالبلع".
"إذا ٝاهػػت الفػػمؽ ٖػػُ لػػباح اشػػع اِػػا قػػٌػ ؿػػّماهٍ( )Simânuمصايػػة بٌالػػة ٖػػانالّٗػِت لماقجٍ ؿّصعث االمػاض ُٖ البلع".
"إذا مػػػت ؿػػصابة ِوػػع قػػػوؽ الفػػمؽ امػػا ٚػلػػٌا وِلػػَ ِمّوٌػػا ٖػػان هػگاؿ(الػػيالًاٍِن)ؿّؾٍد".

 )0البعري الًب .55-55
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"ِو ػػع ب ػػؼوغ الٙم ػػػ ٖ ػػُ الّ ػػٍ االوؿ م ػػن الف ػػٌػ ٖان ش ػػعخت ؿ ػػاِجٌا رِ ػػاح ق ػػػّٚةٖؾجٜػدػ االمػاض ُٖ ذل ٛالفٌػ".
"مدلػ ػ ػػي وٝػ ػ ػػان الٍٜٝػ ػ ػػب ؿػ ػ ػػّبؼِاهوا()sibziannaمجا ل ٖػ ػ ػػان الًػ ػ ػػاٍِن ؿػ ػ ػػّصٞبالبلع"(.)0
وٖػ ػػُ الٌوػ ػػع الكعِمػ ػػة اِجٙػ ػػع المورمػ ػػٍن ان ٍٝٝػ ػػب راُٖ(الفػ ػػمؽ) ٍٝٝبػ ػػا
هصؾػػا او قػػػِػا وان الفػػظك المٍلػػٍد ثصػػت بػػػج ًػػغا الٍٜٝػػب ؿػػٍّٜن ٚلػػ٘ البػػاؿ
ث
ومّػهػػا لامػػاض وّٓػًػػا مػػن اال ال (.)5وثوؾػػب ل ا ػػو ثفػػاهٍ(( )Chacoوًػػٍ اؿػػم
ًِلػػ٘ ِلػػَ الؾػػٌ ٞالممجػػع مػػن ؿػػٍٗح زبػػاؿ ماثٍٓػوؿػػٍ إلػػَ ؿػػٌٍؿ االِفػػاب ٖػػُ
االرزوجّن) إل ػػَ اطجٗ ػػاء هر ػػم الدػِ ػػا الؾ ػػوٍي ٝؾ ػػبب لامػاض وال ػػَ ٍِدث ػػي ٌٍ ػػٍر
الفٗاء(.)5

 )0الممعر هٗؾي ص.50
 )5الظٍري مّرم االؿايّػ ج 5ص.53
 )5الممعر هٗؾي ج 0ص.591
124

.6اؿ اب اطػى للمػض.
إل ػػَ زاه ػػب االؿ ػػباب الف ػػا ّة الج ػػُ درؿ ػػواًا ش ػػٍؿ مؾ ػػببات المػض ٖ ػػان
اؿ ػػبابا اط ػػػ ،ه ٙػ ػػا ِوٌ ػػا ٖ ػػُ مم ػػادرها ثًّّوا ثم ػػٍرات ٓوّ ػػة ِ ػػن ٖ ٜػػػ الصو ػػارن
الٙعِمة ـالؿجػالٍّن اللػلٍّن ِّجٙػعون ان مػن ِاٝػ ٞيٍيمػي(إذا ٝػان شٍّاهػا او
هباثا) ٖان هؾاء ٚبّلجي ِمبصن ٍِاٚػ وإهٌم ِمابٍن باالمػاض او الوٜبػات(.)0وًوػاؾ
ٚبا  ُٖ ٞاؿجػالّا ال ِجاح لٌا اؿجٌاؾ الوبات او الصٍّان الًٍيمُ دون هػوب مػن
الجّّٙع شجَ ِلَ االزاهبٖ.بّن ٚبا ػ ٞالٜػاِجّـ واالهمػاثرّػا ٖاهػي إذا شػعث ان ٚػا
قظك من ِفّػن يٍيم االِمٍ ُٖ مٜان ثصجلي ِفّػن يٍيم بغور الّفػب وزمُ
بّن ًغى البغور ٖان ِلّي ٚب ٞاٝلٌا ان ِموػُ إلػَ الػؼِّم وِٙػٍؿ لي":لٙػع زمّػت
ًػػغى البػػغور مػػن ارهػػٜم" ّٖػد الػػؼِّم ِلػػَ ذل":ٛشؾػػن ِمٜوػػ ٛان ثاٝلٌػػا".امػػا إذا
ا ٝػػ ٞرز ػػ ٞاالِم ػػٍ البػ ػػغور ٚبػ ػػ ٞيلػ ػػب اإلذن ّّٖجٙػ ػػع اهػ ػػي ؿ ػػّ ُٙمػِوػ ػػا وِظػ ػػايػ
بالمٍت(.)5

(طٍطم)
 )0قلصت هصٍ هَػِة زعِعن ص.009
 )5امّ ٞدورٝاِم "الًٍيمّة" بصح همن مٍؿٍِة:ثارِض االدِان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح 1دمف٘:دار ِاء
العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5111ج 0ص.05
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(طٍطم)

وِ ػ من ًوػػٍد امػِنػػا بٍزػػٍد ٚػػٍن ٖػػُ الٜػػٍن ثػػعَِ واٝػػان وٚػػع ثػػػزم الػػبّن ٝلمػػة
واٝػػان بػػالػوح الَّّمة.وٚػػع اؿػػُء إلػػَ شػػع بّّػػع ثّػِػػٕ ماًّجٌػػا الصّّٙٙػػةٖ.الٍاٝان
لّؾػػت بػػاي شػػاؿ مػػن االشػػٍاؿ ٝا وػػا مفظمػػا والٌوٍد ال ِمدلٍهٌػػا ٖػػُ قػػ ٜٞمصػػعد
ٌٖ ػ ػ ػػم ٍِٙل ػ ػ ػػٍن":إهٌم ل ػ ػ ػػم ِ ػ ػ ػػػوا الٍاٝاهعا(الٍاٝان)ابعا ول ػ ػ ػػغا ٌٖ ػ ػ ػػم ال ِؾ ػ ػ ػػجًٍّّن
ثفظّمػػٌا".ولّؽ مػػن الممٜػػن شجػػَ ثصعِػػعًا مػػن طػػاؿ لػػٗات وطمػػا ك مّّوػػة
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ٖمػػا مػػن ٝلمػػة ثؾػػجًُّ ان ثٗؾػػػ مّوػػَ ًػػغا الممػػًلس بػػّن ٚبّلػػة الػػعاٍٝثا مػػدا ٌٖػػُ
ِوػػعًم ثّ ػػاه٘  ٝػػ ٞلٔ ػػؼ و ٝػػ ٚ ٞػػٍن ؿ ػػػِة و ٝػػ ٞالًٍ ػػة.وزمُّ الٜا و ػػات الج ػػُ ِرلٌ ػػا
الػعاٍٝثا(االرض والػِاح االربّة والفػمؽ والٙمػ والورٍ ) لّؾػػت ؿػٍ ،ثرلّػػات
لٌ ػ ػػغى الصّ ػ ػػان الٔامو ػ ػػة وال ٙػ ػػعرن الٔامو ػ ػػة الج ػ ػػُ ث ػ ػػعطلٌا زمّّا إهٌ ػ ػػا  ٚػ ػػٍن ٓٗ ػ ػػٞ
وموجفػػػنّٖ.وع ٚبا ػػ ٞاالوماًػػا االمػِّٜػػة إذا مػػا هػػؼؿ المػػػض او المػػٍت بإهؾػػان ٚػػا
باهجٌػػاؾ الجصػِمػػات الجػػُ ٝاهػػت ثصمػػُ يٍيمي ٖػػغل ٛالهػػي وهػػُ هٗؾػػي ٖػػُ مٍازٌػػة
ًػػغى الٙػػٍن الٔاموػػة اي الٍاٝػػان الػػغي ٝػػان ِّمػػ ٞهػػعى بٙػػٍن ثجواؿػػب مػػُ المػػعمة
المجلٙػػان وٍِّد الؾػػبب ٖػػُ ذلػػ ٛان الًػػٍيم ِرؾػػع الٍاٝػػان(.)0وٖػػُ المػػّن ثّػػؼ،
االم ػػاض ِ ػػادن إل ػػَ االؿ ػػاؼ او ارواح الّا ل ػػة للجّبّػ ِ ػػن ؿ ػػظًٌم ِل ػػَ اوالدً ػػم
واشٗادًم(.)5وٝاهت ٚبّلة المّوػعي ٖػُ ؿػّػالٍّن إذا مػػض اشػعًم ٍِٙلػٍن ان ذلػٛ
لّع إًِاء الًّا لػوح الؾلٕ(.)5
ًو ػػاؾ مؾ ػػببات اط ػػػ ،للم ػػػض ث ٙػػعمٌا لو ػػا الدكاـ ػػات ال عا ّ ػػة إذ ِؾ ػػٍد
االِجٙػػاد مػػدا لػػعٚ ،بّلػػة اروٝػػان( )Araucanوًػػُ مػػن ٚبا ػػ ٞالٌوػػٍد الصمػػػ والجػػُ
ثؾ ػػٜن وؿ ػػى ثف ػػّلُ ان االم ػػاض ً ػػُ هجّر ػػة دط ػػٍؿ ق ػُء ٓػِ ػػب إل ػػَ الرؾ ػػم او
الصؾ ػػع او ان اإلهؾ ػػان  ٚػػع اه ػػاع روش ػػي(.)9وِّ ػػؼ ،ؿ ػػبب الم ػػػض ٖ ػػُ المرجمّ ػػات
الٙعِمة ٖػُ ؿػّبّػِا واؿػّا الٍؿػًَ إلػَ مٌٗػٍ آجمػاب الػوح وًػٍ الؾػبب االوؿػُ
اهجفػػارا مػػن ّٓػػػى بٜػدّػػػ ًوػػاؾ.وِّؼ ،الػػعاء إلػػَ ان الػػػوح ٚػػع هػػلت بّّػػعا او إهٌػػا ٚػػع
ؿػٚت(.)2وًواؾ من الجٙالّع ما ثوؾب المػض إلَ الظّاهة الؼوزّة او وزػٍد ٝا وػات
شٍّاهّ ػػة ؿ ػػببت المػض وً ػػغا الجم ػػٍر ه ٙػػا ِو ػػي ٖ ػػُ إش ػػع ،اؿ ػػايّػ ًو ػػٍد امػِن ػػا
الروٍبّػػة إذ ثٙػػٍؿ ان رزػػا ٖ ّٙػػا ِػػعَِ ًٍخّػػاٍٝري( )Huathiacuriوٝػػان ابوػػا لػ ػ
ؿبارِاٝاٝا وٚع ثّلم من ابّي الٜػدّػػ مػن الّلٍ وٝػان ٖػُ هٗػؽ موًٙجػي رزػٓ ٞوػُ
 )0الممعر هٗؾي ص.057-055
ٍٝ )5رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص.055
 )5الممعر هٗؾي ص.553
 )9الظ ػ ػػٍري مّرم االؿ ػ ػػايّػ ج 0ص52؛ؿ ػ ػػا د" ّٞٓ.الف ػ ػػاماهّة االمػِ ّٜػ ػػة الف ػ ػػمالّة بصح ه ػ ػػمن
مٍؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارِض الدِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان ثصػِػ ٖ:ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس الؾٍاح (دمفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ٘:دار ِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعِن للوفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ
والجٍزُِ  )5111ج 0ص.015
 )2مّػؿ ػ ػ ػػّا الّاد "الف ػ ػ ػػاماهّة:هَػن ِامػ ػ ػ ػػة" بص ػ ػ ػػح هػ ػ ػ ػػمن مٍؿ ػ ػ ػػٍِة:ثػ ػ ػ ػػارِض الدِػ ػ ػ ػػان ثصػِػ ٖ:ػ ػ ػ ػػاس
الؾٍاح (دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ  )5111ج 0ص.021
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ٚػػٍي ِػػعَِ ثامّجاهامٜا وٚػػع زّػػ ٞمػػن هٗؾػػي شّٜمػػا واإل لػػي الظال٘ ِؾػػٜن ٖػػُ دار
ؿ ػ ػػٌٗٙا م ػ ػػن رِ ػ ػػـ الًّ ػ ػػٍر ذي ل ػ ػػٍهّن اشم ػ ػػػ وال ػ ػػٗػ وِمجل ِ ٛػ ػػعدا م ػ ػػن الام ػ ػػا
الملٍهة.وثفّػ االؿًٍرن ِن إلابة ًغا الٔوُ بمػض طبّح وبّوما ٝػان ًٍخّػاٍٝري
مجرٌػػا ٖػػُ ؿػػّػى هصػػٍ البصػػػ اؿػػجمُ إلػػَ ٝػػا ِرػػػي بػػّن خّلبػػّن وِلػػم ؿػػبب مػػػض
الػز ٞالَّّم ٖٙع طاهجي زوزجي وان ًواؾ خّبػاهّن ًػا لّن ِصٍمػان ٖػٍؽ مؾػٜوي
ِػػاٝان شّاثػػي بّوما ِظجٗػػُ هػػٗعع ذو راؿػػّن ثصػػت شرػػػ الػشَ ٖػػازبػ ًٍخّػػاٍٝري
الؼوز ػ ػػة الظا و ػ ػػة ِل ػ ػػَ االِجػاؼ وٚو ػ ػػَ ِل ػ ػػَ الدّب ػ ػػاهّن ٖف ػ ػػُٗ ثامّجاهام ٜػ ػػا م ػ ػػن
مػهي(.)0وُٖ ثٙالّع اطػٌَِ ،ػ المػض بف ٜٞوشـ ٖٙبا  ٞالعاِاؾ ُٖ بٍرهٍّ ٖػُ
قػؽ اؿّا ثّؼو ؿبب مػض الرعري إلَ وشـ إذ ثجصعث اؿًٍرن ِػن قػبس زػا ُ
ٝػػان ِػػؼورًم ِلػػَ قػػ ٜٞمػػػض الرػػعري.وٝان ٚا ػػع قػػّب االِبػػان المػػعٍِ رادن ٚػػع
اهجمػ ِلَ ِعو لي ُٖ بّجٍه ٛواٚا اشجٗاال بالمواؿبة ُٖ بّت الًٍّر(؟) ودِا ٝػٞ
ٚػػادن الصػػػب ٖػػُ دار الوػػّاٖة وِوع االشجٗػػاؿ ٚػػاؿ لػػي قػػٍّخ الٙػِػػة إهٌػػم قػػاًعوا
طّػػاؿ الٜػٝػػعن المٙػػعس وًٍ مٙػػعس ِوػػع الػػي الًّػ.ويلبػػٍا موػػي إطػػاء المٜػػان بّػػع
خاخة اِا ولٜن لم ِؾجمُ إلَ همّصجٌم وب ُٙوبعا اثباِي ِمٍثٍن من الرعري اما
ًػػٍ ٖٙػػع بٙػػُ خاخػػة اِػػا بػػا هػػٍ وُٖ اللّلػػة الػابّػػة اطجبػ ٖػػُ شمػػّػن ملٍٖٗػػة وزػػاء
الفبس ِٔوُ ِن زماؿ د اإلهؾان ٖٙا رادن وٚج ٞالٍشـ(.)5وُٖ المّن هٙػػا ِػن
امػ ػػػن ثػ ػػعَِ قػ ػػُ-واهػ ػػْ-مػ ػػٍ( )Shi-wang-muوٝاهػ ػػت ام ػ ػػان باهّػ ػػاب همػ ػػػن وذهػ ػػب
ٌٖع ِاقت ُٖ زب ٞالّفب إلَ الٔػب من موًٙة ٍٝن-لٍن ثصٜم االرواح الفػػِػن
وثػمُ البفػِة بالٍباء واالمػاض(.)5

;) Lewis Spence, The Myths Of Mexico and Peru,(New York,2014),PP.230-231
الظٍري مّرم االؿايّػ ج 5ص.559
ٍٝ )5رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص.055
 )5قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.052
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1

(قُ-واهؼ-مٍ لٍر من الكػن الدامن غفػ المّالدي)

وِوػػع ًوػػٍد النّجفػػة ٖػػُ ٍٓاثّمػػاال ِوؾػػب المػػػض إلػػَ ٝا وػػات ِػٖػػت باؿػػم اؿػػّاد
ث
الّالم االؿٗ(ٞقّبالبا) وً الء لّؾٍا بالٌة وال قّايّن وًػم ِلػَ الػواؼ ٖٙػع ٝػان
اًػالبٍى واًالٔاهػػا وٍّٗجٌمػػا":ثٍرِم البفػػػ وزّلٌم ِوػؼون ّٚصػػا مػػن ارزلٌم ولػػبْ
وزػػًٌٍم بػػاللٍن االلػػٗػ(ربما المٙمػػٍد بػػي الّػٚػػان) وًٍ مػػا ِػػعَِ ثفػػٍٓاهاؿ".اما
ثفػ ػ ػػامّاباؾ ثفػ ػ ػػامّاًٍلٍ وًما شازبػ ػ ػػا قػ ػ ػػّبالبا وٝاهػ ػ ػػت ًػاوثٌمػ ػ ػػا مػ ػ ػػن الَّػ ػ ػػم
ووٍّٗجٌمػػا":ثوصّٕ البفػػػ شجػػَ ِجصٍلػػٍا إلػػَ مرػػػد َِػػا وزمػػازم وِمٍثػػٍن"ُٖ.
شػػّن ٝػػان قػػّ ٛوباثػػان وٍّٗجٌما":بّػػح المػػٍت للبفػػػ ِلػػَ العروب وًػػغا المػػٍت
الػػغي ِػػعَِ مػػٍت الٗراءن وذلػػ ٛبرّػػ ٞالػػع ِمػػ ٞإلػػَ اٖػػٍاًٌم لّج ّٙػػٍا دما.لٙػػع
ٝاهػ ػػت وٍّٗػ ػػة ٝػ ػػ ٞمػ ػػن ًػ ػػغِن الؾػ ػػّعِن شمػ ػػ ٞالبفػ والوػ ػػٔى ِلػ ػػَ شوػ ػػازػًم
ول ػػعورًم إل ػػَ ان ِمٍث ػػٍا ٖ ػػُ العروب زاِلّن[ال ػػع ] ِم ػػ ٞشو ػػازػًم ّٖم ػػا ً ػػم
ِؾّػون"(.)0وًواؾ لٍرن اطػِ ،ن مؾببات االمػاض ثوؾػبٌا إلػَ قػرػثان هبججػا ٖػُ
 )0ادرِ ػ ػػان رِدّوٍس(ثػزمػ ػ ػػة) بٍبػ ػ ػػٍؿ ـٍى(هػجػ ػ ػػاب المرلؽ) النػجػ ػ ػػاب المكػ ػ ػػعس لك ا ػ ػ ػػو النّجفػ ػ ػػُ-
ماِا ثػزمة:لالس ِلماهُ (ِمان:دار ازموة  )0000ص.20-21
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بعاِػة الظلػ٘ إذ ثجصػعث اؿػػًٍرن لؾػٜان زؼِػػن هّػاس وًػػُ زؼِػػن ثٙػُ ٖػُ الروػػٍب
الٔػبػػُ مػػن ؿػػٍمًػن اهي ِوػػعما ثػػٍُٖ اوؿ بفػػػ ِلػػَ االرض وِػػعَِ ؿػػٌّاي هبجػػت
قػػرػثان مػػن ٖمػػي واِوّجا وازًػثػػا وًؼ الػػػِس الؼًػػػ ٖجؾػػاٚى ِلػػَ االرض ومػػن ًػػغا
الؼًػ هفات االمػاض(.)0وٝاهت االثٗاٚات الجُ ثبػ بّن الٙبا ٚ ٞع ثؾبب المػض إذا
ما هٜح بٌا اشع الًػّٖن المٍاّٖٙن ِلٌّا(.)5

ٖ )0ػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص.57
 )5الممعر هٗؾي ص.553
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ثب اِوػ ػ ػ ػ ػػت هَ ػ ػ ػ ػ ػػػن المرجمّ ػ ػ ػ ػ ػػات الٙعِمػ ػ ػ ػ ػػة إل ػ ػ ػ ػ ػػَ المػهَ والؿ ػ ػ ػ ػ ػػّما ذوي
الّاًػػات ورٓم ٚلػػة المػػادن االولّػػة المجػػٍٖػن ِػػن المؾػػالة بّػػع ان ًوػػاؾ اهػػٍاء ِمٜػػن
ان ثؾػػلى لمّػٖػػة اراء بّػػن المرجمّػػات الٙعِمػػة بالمػهػػَ وًغى الجمػػٍرات ِمٜػػن
ث
ان ه ٙػػا ِوٌػػا بفػػ ٜٞطػػاص ِوػػع الؼرادقػػجّّن ٖػػُ إِ ػػان واالرِّن ٖػػُ الٌوع ويا ػٗػػة
البصػ المّت الٌٍّدِة ولم ِػجم الّدػٍر ِلٌّػا ٖػُ الصوػارات االطػ.،ولّػ ٞلػّؽ مػن
الٔػِػػب ان ه ٙػػا ِػػن هَػػػن طالػػة ثرػػاى المػهػػَ ٖػػُ ًػػغى الػػعِاهات ٖٙى ٖبالوؾػػبة
للؼرادقػ ػػجّّن ٖإهٌم ِظجلٗػ ػػٍن ِػ ػػن ٝػ ػػ ٞالصوػ ػػارات الٙعِمػ ػػة ٖػ ػػُ مصاولػ ػػة ثٗؾ ػ ػػّػ
المػض ٖٗػػُ الٍٚػػت الػػغي ه ٙػػا ٖػػُ الٜػدّػػػ مػػن الصوػػارات الٜبػػػ ،اؿػػباب مظجلٗػػة
ث
للم ػػػض وان اال لٌ ػػة والف ػػّايّن ِّم ػػان ؿ ػػٍِة ٖ ػػُ إهػ ػؼاؿ الم ػػػض وً ػػٍ ٖ ػػُ آل ػػب
االشّػػان ِٙػػاب للبفػػػ ِلػػَ ِمػػّاهٌم ٝمػػا هٙػػا ِوػػع الّػػاّّٚن الٙػػعماء او الّبػػػِّن او
ث
اإلٓػِ٘ ٖػػان العِاهػػة الؼرادقػػجّة ثوٗػػػد بظمّمػػة مٌمػػة ان اال لٌػػة ال ثٍٚػػُ مػهػػٌا إال
باالقػػػار المّػػادِن للؼرادقػػجّّن ًغا مػػن زٌػػة وان المػػػض ًػػٍ هجػػاج مباقػػػ لٙػػٍ،
الفػ وبالجالُ ٖان المػِن بػا قػً ٛػٍ مػن اثبػاع ًػغى ال ،ٍٙلػغا هَػػ إلػَ المػهػَ
بالّاًات ِلَ إهٌم معهؾّن من اثباع  ،ٍٚالفػ لغا ٌٖم موبٍذِن وربما ٝػان الوَػػ
إلَ المػهَ الؿّما الممابّن بالّاًات ثمد ٞثػاخػا ًوػعِا-اوربّػا الػّا ولػغا هٙػػا ِوػي
ُٖ الٌوع.اما بالوؾبة لرماِة البصػ المّػت ٖػان ٌٍػٍر ذات الوَػػن ِلػَ المػهػَ هػابُ
مػػن ثػػاخػًم بالعِاهػػة الؼرادقػػجّة ال اٝػدػػػ بػػعلِّ ٞػػع وزػػٍد ذات الوَػػػن ٖػػُ اي مػػن
الٜػجابػػات الٌٍّدِػػة الؾػػابٙة والاشٙػػة لرماِػػة البصػػػ المّت ٖوػػا ِػػع ٌٍٍرًػػا ٖػُ
الٜػجابات المؾّصّة.
ان ارثبػػاط مٌٗػػٍ المػػػض بػػػوح الفػػػ زّػػ ٞالؼرادقػػجٍّن ِوَػػػون إلػػَ ذوي
الّاً ػ ػ ػػات ب ػ ػ ػػاهٌم م ػ ػ ػ ػػثبًّن ب ػ ػ ػػػوح الف ػ ػ ػػػ اه ػ ػ ػ ػگرام ػ ػ ػػاِوٍّ ل ػ ػ ػػغا ِ ػ ػ ػػعوا موب ػ ػ ػػٍذِن
ازجماِّا ّٖوعما ِامػ اًػٍرامؼدا ِّمػا ببوػاء ٖػار (ٖ )Varاهػي ِموّػي مػن ان ِاطػغ مّػي
المظلٍٚػػات المػِوػػة المػثبًػػة ب ػ اهػ ػگرامػػاِوٍّ[":ال ثرلػػب إلّػػي(اي ٖار)][مظلٍٚػػات]
مصعبػ ػػة مػ ػػن االمػ ػػا ومصعبػ ػػة م ػ ػػن الظلٕ المفػ ػػًٍة ثلػ ػػ ٛالجػ ػػُ ثصمػ ػػ ٞالف ػ ػػامات
المػِوػ ػػة الموصػٖة ذات االؿػ ػػوان المؾٍؿة الرؼماء االزؾػ ػػاد المػمّػ ػػة وال الجػ ػػُ
ثصمػػِّ ٞػػٍب اطػػػ ،ثظػػع ؿػػمات اه ػگرامػػاِوٍّ والمًبٍِػػة ِلػػَ المػػٍت"(.)0وان الػبػػة
ّٖ )0وعِعاد .50 :5
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اهاًّعا ال ثٜػجُٗ بوبغًم ب ٞثمػ ِلَ إهٌم ِرب إال ِٙعمٍا لٌػا الٙػػابّن":لٜن ِرػب
إال ِجمجػ ػػُ بٙػبػ ػػاهُ[ ]...وال المػ ػػػِن بػ ػػالصمَ وال المػًػ ػػ٘ بػ ػػالٗج٘[]...وال االبػ ػػػص
المؾ ػ ػػلٍخ م ػ ػػن الرماِ ػ ػػة.ولن اٚب ػ ػػ ٞالٙػ ػ ػػابّن م ػ ػػن [ِ ػ ػػع] الّمّ ػ ػػان الًػش االٚؼا
المّجًٍّن[ ]...ال ػ ػػصاب الوٍبات(المم ػ ػػػوِّن)...المراهّنِ.رب ِل ػ ػػَ ً ػ ػ ػ الء إال
ِٙعمٍا لُ الٙػػابّن :ال المصػعب مػن االمػا ال المصػعب مػن الظلػٕ وال االٚػؼا الػغِن
لٌم اؿوان ملجٍِة!(زرادقت ِجؾاءؿ):ماذا ؿّصم ٞلٍ ٚعمي ِبعن االبالؾة وطػادمٍ
دروچ بّع ّٓاب الفمؽ؟ ازابجي اردّٖؾٍرا اهاًّعا ُٖ:الصّٙٙػة ِػا زرادقػت ؿػبّجاما
المػ ػ من ب ػ ػ ارثا(الم ػػعؽ)!ًم مٙػٍٖن مًٔ ػػٍن بالرػب مصٍٗرون(ربم ػػا مػِو ػػٍن)
بالٙػشة وقػوٍّّن الػػٕ وؿػػجما ة مػػن.)0("...والػبػػة اقػػُ ثجصػعث":لن اٚبػػ ٞالٙػػابّن
الجُ ِٙعمٌا الػزاؿ المػهَ والّّٙمٍن الوؾاء الّاٚػات.)5("...

(اًػِمان)
ِ )0اقت .02-05 :2
ِ )5اقت .29 :01
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(اهاًّعا)
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ٖػػُ الٌوػػع ه ٙػػا ِػػن هَػػػن مفػػابٌة لمػػا وزػػعهاى ٖػػُ إِ ػػان مػػن هَػػػن للمػػػض
والمػهػػَ ُٖٗ ٚػػاهٍن مػػاهٍ الّا ػػع للٙػػػن الؾػػادس ٚبػػ ٞالمّاد هٙػػا ان الػزػػِ ٞلّػػي
ان ِمجوػػُ ِػػن الػػؼواج مػػن اؿػػػ مّّوػػة موٌػػا ثلػػ ٛاالؿػػػ الممػػابة بػػعاء البٍاؿػػّػ او
الممابة بعاء الؾ ٞاو الممػابة بؾػٍء الٌوػم او الممػابة بػعاء المػعاع او الممػابة
بالرػػغا االبػػّن او الممػػابة بالرػػغا االؿػػٍد.وِلّي اي الػزػػ ٞان ِبجّػػع ِػػن الػػؼواج
م ػػن المػان":زا ػػعن االِواء والمػِو ػػة"(.)0وإذا ٝاه ػػت بّ ػػن االمػ ػػاض مّعِ ػػة و ٚػػع
الشٌ الٌوٍد الٙعماء ذلٝ ٛمػا ٖػُ مػػض الؾػٖ ٞػان بّػن االمػػاض لػم ثٜػن ٖػُ ٝػٞ
االشٍاؿ مّعِة لغا ٖان ًوػاؾ ثصػػِم ِػػثبى بمٌٗػٍ المػػض ذاثػي لػّؽ إال.وِبػعو ان
ًواؾ دال  ٞاٝػدػ ثفّػ إلَ مٍ ٕٚالٌوٍد الٙعماء من المػض ٖمن االقظاص الغي ال
ِٙػػع إلػػٌّم يّػػا قػػػداى( )Shradehوًػػُ إشػػع ،الجٙػػعمات الفػػٌػِة لازػػعاد":من
ٝان ممابا بامػاض زلعِة"( )5او"من ٝان ممابا بعاء الؾ )5("ٞاو":من ٝان ممابا
بػػعاء المػػػع او بػػعاء الظوػػازِػ(؟) او الرػػغا "(.)9وه ٙػػا اِوػػا ِػػن الجٙػػعمات المٙعمػػة
ث
لازعاد واال لٌة":ان شوٍر االِمَ ِلَ يّا الجٙعمة ِظؾػ لاشب العٍِن خػٍاب
ثؾػػّة ِفػػػ هػػّٗا"( )2وشوػػٍر المرغو ِ":ظؾػػػى م ػػة هػػّٕ"(.)7وًوػػاؾ هػػك ِصػػعد
بفػػ ٜٞواهػػس مػػن ِرػػب ان ِبجّػػع ِوػػع ثٙػػعِم ثٙعمػػة قػػػداىِ":رب ان ِبجّػػع ِػػن
المٜان الغي ثٙا ّٖي ِبادن قػداى:االلػلُ واالٍِر وهاٚك االِوػاء وزا عًا شجَ
ولػػٍ ٝػػان طػػاد الػػعاُِ"(.)1وًوػػاؾ هػػك ٍِهػػس ّٝػػٕ ان ِلػػَ البػاًمػػان وًػػٍ اِلػػَ
ؿػػلًة دِوّػػة ٖػػُ العِاهػػة الٌوعوؿػػّة اال ِاٝػػ ٞالًّػػا المٙػػع مػػن ِػػعن اقػػظاص مدػػٞ
الؾٜػان والٔوبان او المػِن(.)3وان ِلَ المل ُٖ ٛالٌوع بمٍزػب الٙػاهٍن الٌوػعي
الٌوػػعي ان ِٙمػػُ ِػػن شو ػػثي شػػّن ًِلػػب المفػػٍرن ِػػعن الػػواؼ مػػن الوػػاس مػػوٌم

 )0ماهٍؿمػثُ .3-7 :5
 )5ماهٍؿمػثُ .020 :5
 )5ماهٍؿمػثُ .029 :5
 )9ماهٍؿمػثُ .070 :5
ث
ٝ )2ان الفظك الغي ِٙع الجٙعمة ِؾجصم ٞخٍاب هٍّٖي الهي دِاًم إلَ ثٙعمة مٙعمة لازعاد او اال لٌة.
 )7ماهٍؿمػثُ .011 :5
 )1ماهٍؿمػثُ .595 :5
 )3ماهٍؿمػثُ .511 :9
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الظ ػػػس والّمُ والمم والمػهَ وهاٚم ػػُ االِو ػػاء(.)0وب ػػا ق ػػ ٛان إبّ ػػاد ً ػ الء
وٚػت يلػب المفػػٍرن لػّؽ لّػػع لػاشّجٌم ِلػَ موصٌػػا بػ ٞالن وزػػٍدًم ِمدػ ٞامػػػ
مصػػ ِرػب ِلػَ الملػِ ٛػع ارثٜابػي.ب ٞان الٙػاهٍن الٌوػعي ِػػ ،ان ِلػَ الٙاهػُ إال
ِاط ػػغ بف ػػٌادن الًٗ ػػ ٞوالف ػػّض والم ػػػِن ٖ ػػُ الٙو ػػاِا وِع ق ػػٌادثٌم مد ػػ ٞق ػػٌادن
المظجلّن ِٙلّا والؾػبب ٖػُ ذلػٝ ٛمػا ِٗؾػػى الٙػاهٍن بػان ًػ الء ِػادن":ال ِجٜلمػٍن
الم ػػعؽ"(.)5وِب ػػعو ان بّ ػػن المػه ػػَ ب ػػامػاض مّّو ػػة ال ِوَ ػػػ إل ػػٌّم بوَ ػػػن ؿ ػػلبّة
ٖصؾب بِ ٞصػمٍن شجَ من شٌٍٚٙم االزجماِّة ٖممن ِصػمٍن من اإلرث ٝان من
ولػػع اِمػػَ والػػم ومروػػٍن واالطػػػس والممػػاب بػػوٙك ٖػػُ اِوػػا ي(ٖ.)5ػػُ إِػػان ٝػػان
المػػػض ٝمػػا راِوػػا مػػن هجػػاج ِمػػ ٞروح الفػػػ وبالجػػالُ ٖػػان المػهػػَ بػا قػػٝ ٛػػاهٍا مػػن
اثباع ًغى الػوح ولٜن ًوا ُٖ الٌوع ال هٙػا ِن وزٍد خوا ّػة بٌػغا الفػٖ ٜٞػان ًوػاؾ
با ق ٛاؿباب ٝاموة وراء ثل ٛالوَػن للمػهَ وثٌمّفٌم ازجماِّػا ودِوّػا.من ّٓػػ
رِ ػ ػػب  ٝػ ػػان ل ٙػ ػػاهٍهُ الٜارم ػ ػػا والؾامؾ ػ ػػارا االخ ػ ػػػ الٜبّ ػ ػػػ ٖ ػ ػػُ ً ػ ػػغى الوَ ػ ػػػن للم ػ ػػػض
والمػهػػَ ٖالمػض ٖ ػػُ الٌو ػع ل ػػّؽ بالوػػػورن هج ػػاج طًّ ػػة اهّ ػػة بػػ ٖ ٞػػُ ٝػدّػػػ م ػػن
الصاالت ٝاهت مػن هجػاج طًّ ػة ٚػع ارثٜبػت ٖػُ شّػان ؿػابٙة لػغا ٝػان ًػ الء المػهػَ
ث
بوَػػػ المرجمػػُ مػػغهبّن بصػػ٘ اال لٌػػة والف ػػا ُ الٌوعِػػة لػػغا ِؾػػجٍزب ِػػع الجؾػػامس
مٌّػػم ٖػػُ ٝػػ ٞاالشػػٍاؿ وًوػػاؾ هػػك ٍِهػػس برػػاء ًػػغى الصّٙٙػػة ِٙػػٍؿ":ان مػػن ٍِلػػع
ؿ ػػٌّٗا او اط ػػػس او اِم ػػَ او ال ػػم او مم ػػابا باِو ػػا ي او بّٔ ػػػ ذل ػػ ٛم ػػن الّاً ػػات
واالمػاض إهمػا ِٜػٍن ذلػ ٛهجّرػة ؿػٍء ِملػي الؾػاب٘ لغلِ ٛرػب الجٜػّٗػػ دومػا ِػن
الػػغهٍب بّٔػػة الًٌػػارن الن مػػن ال ِٜػٗػػػ ِػػن ذهبػػي ٍِلػػع خاهّػػة مٍؿػػٍما بّامػػات ّٓػػػ
مػهّة"(.)9با قٝ ٛاهت الصػِػة الٗػدِػة ٖػُ ٍػ ٞالػعِاهجّن الؼرادقػجّة والٌوعوؿػّة
ؿػػببا مباق ػػا ٖػػُ ممػػّػ اإلهؾػػان وإشػػع ،مؾػػببات المػض ٖٗػػُ إِ ػػان ٝػػان اإلهؾػػان
مظّػا بٜام ٞإرادثي بان ِوَم إلَ  ،ٍٚالفػ او إلَ  ،ٍٚالظّػ بمّوػَ ادؽ ٝػان شػػا
ُٖ ٍِٜن من اهمار روح الظّػ اًٍرامؼدا او من اثباع روح الفػ اهگػاماِوٍّ وبالجالُ
ٖان اطجّارى ؿّجٍِ ٕٚلّػي ممػّػى وُٖ الٌوػع ٝاهػت اّٖالػي(الٜارما) ًػُ الجػُ ثصػعد
 )0ماهٍؿمػثُ
 )5ماهٍؿمػثُ
 )5ماهٍؿمػثُ
 )9ماهٍؿمػثُ

.090 :1
.10 :3
.515 :0
.29-25 :00
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مؾجٙبلي إلَ االؿٍا او إلػَ االٖوػ ٞلػغا ٌٖػٍ مؾػ ٍؿ ِمػا ِمػّبي مػن مػػض ٖػُ شّاثػي
الاشٙة.
وِوع طا فة ال صػ المّت هفاًع المٍرن ذاثٌا ٖوصن هٙػا [":ال ِرٍز لػز]ٞ
مروٍن او مّجٍى او ؿاذج...وال لاِمَ وال للمفٍى وال االِػج وال االلم ..ان ِػعطٞ
الًا ػٗ ػػة"(.)0او ه ٙػػا ٖ ػػُ ه ػػك اط ػػػ":ال ِر ػػٍز الي رز ػػ ٞول ػػم ب ػػاي ه ػػٍع م ػػن ال ٙػػغارن
البفػػػِة ان ِػػعط ٞزماِػػة الممػػلّن وال ِدبػػت اشػػع مٍلػػٍ ٖػػُ مومػػبي ٖػػُ زماِػػة
الممػلّن وال اشػع ّٖػي ِّػب ٖػُ لصمػي او بػي قػلٖ ٞػُ ٚعمّػي او ٖػُ ِعِػي او قػظك
اِػػػج او اِمػػَ او ابٜػػم او بػػي ِّػػب زؾػػماهُ وال اي رزػػ ٞمجػػعاع ّٓػػػ ٚػػادر ِلػػَ
الرلػػٍس ًػػادم بػػّن زماِػػة الممػػلّن ٖا ِرػػٍز الي مػػن ً ػ الء ثٙلػػع اي وٍّٗػػة او
موم ػ ػػب ب ػ ػػّن رز ػ ػػاؿ الًا ػٗ ػ ػػة ذوي الؾ ػ ػػمّة الصؾ ػ ػػوة الن ما  ٜػ ػػة الٙعاؿ ػ ػػة م ػ ػػن
[زمػػاِجٌم] وإذا ٝػػان الي واشػػع مػػوٌم مػػا ٍِٙلػػي للمرلػػؽ المٙػػعس ّٖلّػي ان ِوػػاٚـ
ذل ٛلٍشعى وال ِرٍز ان ِعط ٞمُ الرماِة الهي مٍلٍ وّٖي ِّب"(.)5وُٖ ٚاهٍن
الصػػػب الٙمػاهػػُ هٙػػا":ال ِؾػػمس الي رزػػ ٞاِػػػج او اِمػػَ او ٝؾػػّس او ممػػاب بّاًػػة
ث
زؾػػماهّة دا مػػة او بػػاي اٖػػة ان ِػػغًب مػػُ زػػّـ الصػػػب"(.)5ان ًػػغا الػػوك لػػم ِموػػُ
ً ػ الء المػه ػػَ م ػػن مم ػػاشبة الر ػػّـ الهٌ ػػم ال ِوّٗ ػػٍن ٖ ػػُ الصػب ب ػػ ٞل ػ ا ًِ ػػاؿ
الرػػّـ الػػعهؽ إذا مػػا راٌٖٙػػم ًػ الء.ولم ِٜػػن اول ػػ ٛمػػن الػػصاب المػػػض والّاًػػات
مصػػومّن مػن شٙػٌٍٚم االزجماِّػة ٖصؾػب ب ٞشػمػٍا شجػَ مػن دطػٍؿ الٌّٜػ":ٞال
ِر ػػٍز الي رز ػػ ٞاِم ػػَ ان ِ ػػعط ٞإلٌّ ػػا(اي م ٜػػان م ػػن معِو ػػة المّب ػػع) ٖ ػػُ زمّ ػػُ
اِامي شجَ ال ِعهؽ المعِوة الجُ اًٚن ٌّٖا(الػب)"(.)9

ّٖ )0ػ الومٍص الٜاملة ص.595-590
 )5الممعر هٗؾي ص.571-520
 )5الممعر هٗؾي ص.515-515
 )9الممعر هٗؾي ص.503
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ث
ث
ٖػػُ الٜػدّػػػ مػػن الصوػػارات الٜبػػػ ،ث ػػثبى اال لٌػػة واهمػػاؼ اال لٌػػة واالبًػػاؿ
االؿػػًٍرِّن بالؾػػصػ الوػػاُٖ والًػػب وًػػغى الٙػػٍِّ ،ػؼ ،إلٌّػػا دا مػػا الّٙػػا بمؾػػاِعن
البفػ ُٖ الصمػٍؿ ِلػَ الّاج ؿػٍاء ِػن يػِػ٘ ثػعطلٌا المباقػػ او ِّػؼ ،إلٌّػا امػػ
اطجػاع الٍلٗات الًبّة الّازّة او ارثبايٌا بالؾاشػ الموٗغ للًٍٙس الؾصػِة.
ث
ارثػػبى الًػػب والؾػػصػ ٖػػُ وادي الػاـػػعِن باال لٌػػة ٌٖػػُ المؾ ػ ٍلة المباقػػػن
ث
ِػػن ٝاٖػػة الّٗالّػػات الّازّػػة اذ ٝػػان اإل لػػي اِوٜػػُ وابوػػي اإل لػػي اؿػػالٍطُ مػػن اال لٌػػة
المػثبًة بالًٍٙس الظالة بًػد الرن واالرواح الفػِػن مػن ازؾػا المػهػَ ٖاإللي
اِو/ُٜاِا ًٍ الي الصٜمػة والصّػان الػغي اوزػع اِفػاب الفػٗاء وبّعى ؿػلًة الؾػصػ
الّلّػػا والمّػػارؼ الؾػػػِة ومن الٙابػػي رب الجّاوِػػغ(بّ ٞقبجُ) وهؾػػب إلّػػي ّٚامػػي
بصماِ ػػة اإلهؾ ػػان وثظلّم ػػي م ػػن الّٗارِ ػػت و ٚػػع  ٝػػان ٌٝو ػػة االق ػػّبٍ بف ػػ ٜٞط ػػاص
ِؾجّّوٍن بي ُٖ ثّاوِغًم لًػد الفػّايّن وِػعوى الػي الؾػصػ االبّن.وِػػثبى اإل لػي
اِو ُٜبالماء واالطّػ ِ ٍٙبٍازب الجًٌّػ لغا ٖان اِوِ ُٜمد ٞالٙعرن ِلَ الجًٌّػ
من  ٞٝما ِػعهؽ بمػا ٖػُ ذلػ ٛاالرواح الفػػِػن الجػُ ثػعهؽ اإلهؾػان وثؾػبب المػػض
والػ ػ ػػعهؽ.وُٖ الفػ ػ ػػّا ػ ِػ ػ ػػٍٖػ الجٍِّػ ػ ػػغن الّٗالػ ػ ػػة وِمػ ػ ػػٕ اإلز ػ ػ ػػاءات الجًٌّػِػ ػ ػػة
والفػػٗا ّة ولّؽ مػػن المبالٔػػة الٙػػٍؿ اهػػي ٚػػع قػػٔ ٞمٍٚػػُ المػٝػػؼ ٖػػُ اِمػػاؿ الؾػػصػ
االبػ ػػّن لمصارب ػ ػػة ق ػ ػػّايّن المػض ال ػ ػػغي وِمػ ػػٗي ه ػ ػػك":ذاؾ ال ػ ػػغي ٌِ ػ ػػعئ  ٝػ ػػٞ
قػػُء وِظمع ٝػػ ٞقػػُء ذاؾ الػػغي بمصػػن ثٍِّغثػػي ٌِػػعئ ٝػػ ٞقُء الؾػػّع الٜبّػػػ
اِا ال ػػغي ٌِ ػػعئ  ٝػػ ٞق ػػُء وِظمع  ٝػػ ٞق ػػُء والغي بمص ػػن ثٍِّغثي ٌِ ػػعئ  ٝػػٞ
قُء ًٍ الغي ٌِعئ  ٞٝقُء" ُٖ شػّن ٝػان اؿػالٍطُ ِؾػجًُّ ان ِػػ ،ثرمّػات
الّٗارِت واالرواح الفػِػن ّٖمٌٗا لٍالعى بعٚة(.)0

 )0ؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاٝؼ َِمة باب ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ٞص590؛رق ػ ػ ػ ػ ػ ػػّع المّجٙعات العِوّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ج 0ص055؛البات المّج ٙػ ػ ػ ػ ػ ػػعات
العِوّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ص021؛ِب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍدي مّرم الصو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات الؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامّة ص011؛الؾٍاح االؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػًٍرن
ث
والمّوػػَ ص055؛الفػػاٝػ رمٍز اًػػم اال لٌػػة ص50؛خٍرّٝلػػع زاٍٝبؾػػن "ادِان مػػا بػػّن الوٌػِن:إيا لػػة
ِامة" بصح هػمن مٍؿػٍِة:ثػارِض الدِػان ثصػِػٖ:ػػاس الؾٍاح (دمفػ٘:دار ِػاء الػعِن للوفػػ والجٍزِػُ
والجػزمة  )5111ج 5ص070؛لمٍ ًّ ٞوػي ًٍؾ "دِاهة باب ٞواقٍر" بصح همن مٍؿػٍِة:ثػارِض
الدِان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5111ج 5ص.553
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(اللي اِونُ)

ًغا وٚع ِع اإللي مػدوؾ ُٖ وٚت الش٘ ابوا لإللي اِا وان ًػغا االطّػػ ًػٍ الػغي ِلمػي
اؿػار الؾصػ وٖوٍهي والصّٙٙة إن ِاٚة اإل لػي مػػدوؾ بالؾػصػ ٚػع ثّػؼزت مػن طػاؿ
ثفابي لػٗاثي مػُ الػي الجّاوِػغ الؾػٍمػي اؿػالٍطُ.وٚع اقػارت الومػٍص إلػَ مػػدوؾ
ِل ػػَ اه ػػي ال ػػي الصٜمة وال ػػي ي ػػػد االرواح الفػِػن وق ػػاُٖ االمػاض":م ػػػدوؾ ال ػػغي
ِػػعاوي ٝػػ ٞوِػػات المػض".وٚػػع ٝػػان المػهػػَ ِجوػػػٍِن لإل لػػي مػػػدوؾ ِػػن يػِػػ٘
الٌٜوة الن ِظلمٌم من ّٖ ٞاالرواح الفػِػن الجُ ِّاهٍن موٌا.وٌَِػ من الومٍص
الظالة بالجّؼِم ان اإللي مػدوؾ ٝان ِغًب بعورى إلػَ ابّػي اإل لػي اِو/ُٜاِػا لّّػػض
ِلّ ػػي شال ػػة الف ػػظك المؾجّٔح ؿ ػػٍاء الف ػػظك ال ػػغي ثؾ ػػٜوي االرواح الف ػػػِػن او
الٍا ُٚثصت ؿلًة ؿاشػ قػِػ ِمارس الؾصػ االؿٍد:
"ابُ الغي طل٘ البفػِة بّعِي
لٙع ذًبت الؾاشػن لجاطغ روشي".

142

ًو ػػا ِظب ػػػ م ػػػدوؾ ابّ ػػي ان ؿ ػػاشػن م ػػا ؿ ػػببت الم ػػػض لػز ػػ ٞوان اب ػػاى  ٝػػان ِظب ػػػى
ب ػ ػ ػػاإلزػاءات الٍاز ػ ػ ػػب اهرازً ػ ػ ػػا لف ػ ػ ػػٗا ي":اذًب ابو ػ ػ ػػُ م ػ ػ ػػػدوؾ اًِ ػ ػ ػػي ق ػ ػ ػ ػػابٛ
الًاًػ قػػاب الصّان دِػػي ِاٝػػ ٞهبػػات الصّان دِػػي ِػػعًن هٗؾػػي ؤِجؾ...ٞثٍلػػٞ
إلػػَ ؿػػاشػثي بػِس ٖمػػ ٛدع رِػػس ٖمػػ ٛثمػػلٌا دع الؾػػصػ والؾػػم والٙػػغارن ثػػغًب
بّّػػعا ِوي بجٍِّػػغن الصّػػان الًػػاًػن دع اللّوػػة ثػػغًب إلػػَ البػِػػة دع قػػبس الٔػِػػب
ِظجُٗ...دع الػزِّّ ٞـ دع الػزٍِٜ ٞن لصّصا دع الػزػِٜ ٞػٍن مّٗػَ امامػٛ
إلػػَ االبػػع ولّٗ ٛمػػػدوؾ مػػا ِملجػػي الؾػػاشػن لٙجلػػي ٝما ًِّػػُ الصّػػان لػزالػػي".ومن
اال لٙاب الجُ ايلٙت ِلَ اإللي مػدوؾ وًُ هٗؾٌا الٙاب والػعى الػي الصّان وؿػّع ٖػن
ث
الجّاوِػػغ ور ّؽ الؾػػصػ بػػّن اال لٌػػة وِ ّٞٚوي":الؾػػّع الػػغي ِصّػ ػُ المػػٍثَ"(ً.)0ػػغا
ث
و ٝػػان ّٝػ ػػا وّٝبّ ػػ ٞوهٍؿ ػػ ٍٜم ػػن الٌ ػػة الؾ ػػصػ اِو ػػا( )5ال ػػغِن ارثبً ػػٍا ب ػػالًٍٙس
الؾصػِة الفاّٖة.

(اللي مػدوؾ)
 )0ؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاٝؼ َِمة باب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ٞص522؛روثن ِل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍ الب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابلّّن ص15؛رق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّع المّجٙعات
العِوّ ػ ػ ػ ػػة ص050؛ِلُ الّػاٖ ػ ػ ػ ػػة والؾ ػ ػ ػ ػػصػ ص017؛ؿلّم دراؿ ػ ػ ػ ػػات ٖ ػ ػ ػ ػػُ شو ػ ػ ػ ػػارن الف ػ ػ ػ ػػػؽ االده ػ ػ ػ ػػَ
ث
الٙعِم ص539؛الفاٝػ رمٍز اًم اال لٌة ص.007-002
 )5ؿاٝؼ َِمة باب ٞص.595
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ث
لم ِٜن الًب الؾصػي ًٍ الٍشّع بّع اال لٌة بػٝ ٞػان الًػب الّلمػُ ٝػغلٛ
ٖٙع ٝػان الًػب ثصػت شماِػة الػبػة گػٍال()Gulaإلٌػة الفػٗاء وٚػع ِػٖػت بّػعن اؿػماء
موٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا :ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاو وهّوؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍ
وهّوجّوٍگ ػ ػ ػػا( )Nintinugaومّم ػ ػ ػػُ( )0()Memeوهّو ٜػ ػ ػػاررؾ(ٝ )Ninkarrakم ػ ػ ػػا
ِبػػعت باؿػػم هّوؾػػّوا اي ؿػػّعن اِؾػػن(.)5وِبػػعو إن الػبػػة گػػٍال ٝاهػػت ٖػػُ االلػػ ٞربػػة
المٍت خم ثصٍلت بّع ذل ٛإلَ إلٌة للًب والفٗاء(.)5
ٝاهػت لػػصة البفػػػ ثّجمػػع بفػػ ٜٞطػػاص ِلػػَ اإللٌػػة گػػٍال(.)9لػػغا ٝػػان الوػػاس
ِٙمعوهٌا وِلجمؾٍن موٌا ان ثفٌّٗم من امػاهٌم وِفػّػها هَػا االروٚػة ٖػُ مّبػع
ًػػغى الػبػػة وٝػػغل ٛالصر ػػات الراهبّػػة إهٌ ػػا اِػػعت مػػن ازػػ ٞطعمػػة المػهػػَ و ّٚػػا
الٌٜػان بجٙػعِم ِػع الّػٍن لٌػم(.)2وولػٗجٌا الومػٍص المؾػمارِة باهٌػا":اال الؾػماوِة
لمّبػػع المعِوػػة الػ ّؽ(ٖػػُ اِؾػػن) الملٜة الجػػُ ثّّػػع الصّػػان للمػػٍثَ"(.)7وًػػُ الجػػُ
ثصّػػُ المٍثَ بلمؾة ِعًا( )1وٝغلٝ ٛاهت":شاَٖة الصّان لمن ِظاٌٖا"(.)3والًبّبة
ِظاٌٖػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا"(.)3والًبّبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الَّّمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغوي الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػؤوس
الؾٍد(الؾ ػ ػ ػ ػػٍمػِّن)( )0وؿ ػ ػ ػ ػػمّت":الموٙغن الٜبّػن" و":الؾ ػ ػ ػ ػػّعن الج ػ ػ ػ ػػُ ثف ػ ػ ػ ػػُٗ
االمػاض" و":ربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الّٙػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاّٚػ والؾػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمٍ " و":الَّّمة ٖػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ الممارؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
الًبّة" و":المجمّؼن بٙعراثٌا ومٌاراثٌا ُٖ ٖن الّاج والفٗاء".وًٜغا اٌٍػت اإللٌة
گػػٍال ٚػػعرثٌا الٗا ػٙػػة ٖػػُ االمػػٍر الًبّػػة وبمٍزػػب ثلػػ ٛالمٌػػارات الجػػُ امجلٜػجٌػػا ٝاهػػت
مصى اهَار اإللي اِا الغي امػػ باؿػجعِا ٌا لممارؿػة بّػن المّالرػات الًبّػة":إن اِػا
ث
ٝلٗوُ اها گٍال بٗن الّاج الغي ًٍ من اطجماص اال لٌة"(.)01
ٝ )0ػِمػ من الٍاح ؿٍمػ ص052؛ؿاٝؼ َِمة بابػ ٞص250؛ِبػاس ِلػُ الصؾػوُ مملنػة اِؾػن بػّن
ا إلرث الؾٍمػي والؾّاد المٍرِة (دمف٘:موفٍرات اثصاد الٜػجاب الّػب  )5119ص.03
ث
 )5الفاٝػ رمٍز اًم اال لٌة ص.073
ث
 )5مٍّٔلّٗؾ ُٜاؿػار اال لٌة والعِاهات ص.51
 )9الصؾّوُ مملٜة اِؾن ص.01
ًٍ )2ؾ دِاهة باب ٞواقٍر ص.527
 )7شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص.051
ث
 )1الفاٝػ رمٍز اًم اال لٌة ص.071
 )3شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص.027
ٝ )0ػِمػ من الٍاح ؿٍمػ ص.052
ث
 )01الفاٝػ رمٍز اًم اال لٌة ص.071
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وثفػػّػ الومػػٍص إلػػَ ثػػعطً ٞػػغى اإللٌػػة ٖػػُ الّملّػػات الًبّػػة إذ ه ٙػػا":إذا
قػب إهؾان ما قػابا ٍِٚا زعا ٖعار راؿي وهؾُ ٝامي وٓعا ٝامي موًػبا وياش
ٖٜػى وزصَػ ػ ػػت ِّواى ٖلفػ ػ ػػٗا ي طػ ػ ػػغً(...وا ِ ػ ػ ػغٝػ اؿػ ػ ػػم اشػ ػ ػػع ِفػ ػ ػػػ هٍِػ ػ ػػا مػ ػ ػػن
الّٙاّٚػ) واطلًٌا بؼِت وطمػ ِلَ مٙػبػة مػن اإللٌػة گػٍال مؾ تػاء ولّاطػغ الٍلػٗة
ُٖ المػباح ٚبػ ٞقػػوؽ الفػمؽ ّٖفػَٗ"(.)0وثٌَػػ الػبػة گػٍال بػٖٙػة اإل لػي هّوٍرثػا
ٝػػالٌّن للً ػػب ٖػػُ بّ ػػن الصػػاالت ٖوصن ه ٙػػا ٖػػُ ث ػػغِِّ ٞظػػك بّ ػػن الوم ػػٍص
الًبّ ػػة م ػػن مٜػجب ػػة اق ػػٍرباهّباؿ ثٍٙؿ":ول ػػٗات ق ػػٗاء(ل ٜٞق ػػُء)من الػ ػػاس إل ػػَ
االطمػػك مرمٍِػػة ما ِػػعا المرمٍِػػة المّػوٖة ثجوػػمن طبػػػن المظجمػػّن و ٞٝمػػا
ث
ِظجك بٍازبات الٌة الًب الَّّمة هّوٍرثا وگٍال "(.)5وٖػُ رؿػالة ارؿػلٌا ٝاثػب مػن
الّمػػػ االقػػٍري الصػػعِح إلػػَ الملػػِ ٛػػغٝػ ٌّٖا":لٌّػػب هّوٍرثػػا وگػػٍال الملػػ ٛالمػػصة
والّاّٖة"(.)5
ث
ول ػػم ث ٜػػن ً ػػغى اإللٌ ػػة الٌ ػػة الً ػػب الّمل ػػُ ب ػػ ٞالً ػػب الؾ ػػصػي اِو ػػا":اها
الًبّب ػػة اِػؼ  ّٝػػٕ اق ػػُٗ إهوُ اشم ػػ ٝ ٞػػ ٞاالِف ػػاب واها امل ػػ ٛشّٙب ػػة ممجل ػػة
بالجّاوِغ الّٗالة واشم ٞمُّ همٍص  ٞٝالفٗاء"( )9و":گٍال البارِة ُٖ الٍلٗات
الٍلٗات الؾصػِة وُٖ الّاج والَّّمة ُٖ ممارؿة الًب"(.)2
ث
ث
ومن الٌة الًب والفػٗاء االطػػ ،اإل لػي دامػٍ ( )Damuوًػٍ ابػن اال لٌػة گػٍال
وِّػػػؼ بالًبّػػب اإللٌُ.وًوػػاؾ اإل لػػي المّػػػوؼ باؿػػم هػػّن-ازو وِّوػػُ اؿػػمي الؾػػّع
الًبّب(شػّٖا:الؾّع الّارؼ بالماء) وٝان قّار ابوي هّوّٜفػؼِعدا الّمػا الملٍٖٗػة
باالٖػ ػػاُِ وًػ ػػُ مػ ػػا ث ػ ػؼاؿ ثؾػ ػػجظع رم ػ ػؼا لمٌوػ ػػة الًػ ػػب(.)7ومػ ػػن المّػ ػػػوؼ إن اإل لػ ػػي
هّوّٜفؼِعدا ٚع ِػؼ بٍٙاى الؾصػِة الٜبّػن ٝالي للًب والفٗاء(.)0

 )0روثن ِلٍ البابلّّن ص.15
 )5ؿاٝؼ ٍٚن اقٍر ص.552
ث
 )5الفاٝػ رمٍز اًم اال لٌة ص.073-071
 )9الصؾّوُ مملٜة اِؾن ص.03
ث
 )2الفاٝػ رمٍز اًم اال لٌة ص.071
 )7ؿػػاٝؼ َِمة بابػػ ٞص250؛شوٍن ِٙا ػػع مػػا بّػػع المػػٍت ص001؛دمحم ابػػٍ المصاؿػػن ِمػػٍٗر مػػػالم
شوػ ػ ػػارات الفػ ػ ػػػؽ الدهػ ػ ػػَ الك ػ ػ ػػعِم (بّػ ػ ػػػوت:دار الوٌوػ ػ ػػة الّػبّػ ػ ػػة  )0031ص525؛الؾػ ػ ػػٍاح لٔؼ
ِف ػػجار ص025؛دمحم االؿ ػػّع ب ػػن ب ػػٍ ب ٜػػػ الصٗم ػػُ الؾػ ػػؼو الٍّهػ ػػاهُ ل ػ ػ الد الػاـػ ػػعِن  126-331ل ػ ػػو
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ومػػن المّػػػوؼ إن الػبػػة ِفػػجار البابلّػػة ٝاهػػت مػػن إلٌػػات الػػٍالدن وِػػعت
ؿػّعن االهرػػاب ثٌَػ ٝؾػّعن للفػػٗاء ٖػُ الجػاثّػػ ٞوالمػلٍات الجػػُ ولػلجوا مػػن وادي
الػاٖعِنِ":وعما ثوَػِن إلَ المّت ِصّا والَ المػِن ِفػَٗ"( .)5وطٍيبػت ِفػجار
باهٌػػا ِوػػعما ثلمػػُ ٖػػُ الؾػػماء ٖػػان الصّػػان ثبّػػح ٖػػُ االمػػٍات وِ ":ػػوٌن الٜؾػػصاء
وِمفٍن"( .)5وهّجت ِفػجار بإلٌػة الػشمػة لمػا ثٙعمػي مػن الّػٍن للصٍامػ ٞاخوػاء ٖجػػن
اإلهراب وال ػػبس ق ػػا ّا ِو ػػع الّ ػػاّّٚن ال ٙػػعماء إن ّٓ ػػاب اإللٌ ػػة اِواهو ػػا ٖ ػػُ لصَ ػػة
ال ػػٍالدن ِرّ ػػ ٞالّملّ ػػة مؾجّم ػػّة وربم ػػا ِجّ ػػػض الرو ػػّن للٍٖ ػػان( ٝ .)9ػػغل ٛالػب ػػة
ل ػػػباهّجٍ زوز ػػة ٝبّ ػػػ االلٌ ػػة البابلّ ػػة م ػػػدوؾ  ٚػػع طٍيب ػػت ٖ ػػُ الجػاثّ ػػ" :ٞاه ػػت
الفٍٗٚة ثاطغِن بّع المػِن"(.)2
وٝاهت الػبة مامُ من اإللٌػات الجػُ ثؾػاِع االمٌػات ِلػَ الػٍالدن( )7وٝػغلٛ
الػبة هّولّ ٞمن اإللٌات المػثبًة بالٍالدن وِم ٞالٙابات ٝما هٙػا ِوٌا ُٖ هك:
"ٌِع إلٌّا(اِولّٝ )ٞغل ٛبٍٍا ػٕ االمٍمة
و ٞٝما ِػثبى بالمٍلعات"(.)1
ومػػن إلٌػػات الػػٍالدن اِوػػا الػبػػة هّوجػػٍر(ٚ[)Ninturػػا اؿػػمٌا ؿػػابٙا هّوجػػٍ اي
الؾّعن الجُ ثلع او ؿّعن الٍالدن] وِّوُ اؿمٌا ؿّعن ٍٝخ الٍالدن .وٚع ِػٖت ٝػغلٛ
باؿػ ػ ػ ػ ػ ػػم اروررو( )Arurruوِّوػ ػ ػ ػ ػ ػػُ اؿػ ػ ػ ػ ػ ػػمٌا مظػزػ ػ ػ ػ ػ ػػة االزوػ ػ ػ ػ ػ ػػة و(هّوظٍرؿػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ)
(()Ninḫursagاي ؿّعن الرب.)3()ٞوٝاهت اإللٌة هّن-اِوؾػّوا( )Nin-insinaمػن
اإللٌ ػ ػ ػ ػػات المػثبً ػ ػ ػ ػػات بالً ػ ػ ػ ػػب ويٍب ٙػ ػ ػ ػػت م ػ ػ ػ ػػُ الػب ػ ػ ػ ػػة گٍال وٝاه ػ ػ ػ ػػت ابوجٌ ػ ػ ػ ػػا
دامػٍ(()Damuالمظجلٗػة ِػػن اإل لػي المػبُ ٖػػُ ٝػؿػٍ ِلػَ هٌػػػ الٗػػات الصامػ ٞلاؿػػم
ث
المّالد (رؿػالة مازؾػجّػ ّٓػػ موفػٍرن زامّة المٍلػٝ ٞلّة االداب  )5115ص051؛الصؾػوُ مملٜة
اِؾن ص.55
ث
 )0الفاٝػ رمٍز اًم اال لٌة ص.017
ِ )5بػػٍدي مّرم الصوػػارات الؾػػامّة ص35؛الؾٍاح االؿػػًٍرن والمّوػػَ ص515؛شوٍن ِٙا ػػع الصّػػان
والظمب ص.001
ٚ )5اؿم الفٍاؼ دٍِان الؿاطّػ (بّػوت:دار الؾا )0000 ُٚج 5ص.505
ث
 )9الفاٝػ رمٍز اًم اال لٌة ص.02
 )2الفٍاؼ دٍِان االؿايّػ ج 9ص.557
 )7قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.072
 )1الفٍاؼ دٍِان االؿايّػ ج 0ص.71
ِ )3بٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص319 315 15؛زاٍٝبؾن ادِان ما بّن الوٌػِن ص.023
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هٗؾػػي) ثجبػػُ امٌػػا بٍلػػٌٗا إلٌػػة الفػػٗاء(ً.)0ػػغا وٝػان اإل لػػي قػػمـ الػػي الٗػػاؿ لػػغا ارثػػبى
بالّػاٖػػة الظالػػة بػػاالمػاض وقػػٗاءًا وًواؾ هػػك ٚمػػّػ ِجٙػػع لػػان او ثٍِّػػغن لػػم
ث
ثملوا مومٍهٌا ِفّػ إلَ ثٙؾّم ادوار اال لٌة وهرع اإللي قمـ ِظػجك بمٌمػة الجوبػ
بالمؾػ ػػجٙبّٖ ٞمػ ػػا ِظػ ػػك المػ ػػػض والفػ ػػٗاء":اي قػ ػػمـ اهت الػ ػػغي زمُّ(اؿ ػ ػػار)
الّػاٖ ػػة(؟) وه ػػّت ٖ ػػُ ِ ػػعِ[]...[ٛاِلموُ إذن(؟)]  ّٝػػٕ م ػػا ِ ػػاء (للف ػػٗاء(؟)
من) ًغا المػض" .وِػع اإل لػي قػمـ لػاشب الٙػعرن ِلػَ يػػد الفػّايّن مػُ إبًػاؿ
مّٗػػٍؿ الؾػػصػ الػػغي الػػاب المػػػِن وٝاهػػت ثٙػػا يٙػػٍس دِوّػػة مجّػػعدن ث ٙػػا ٌّٖػػا
الجّاوِػػغ وِؾػػجظع المػػاء للجًٌّػػػ وٖػػُ ٝػػً ٞػػغى االِمػػاؿ ِبػػػز اإل لػػي قػػمـ ٖػػُ شػػٞ
الّٙػػٍد ومػػوس الصّػػان للمػػػِن لػػغا ِػػع واًػػب الصّػػان والمػػصة لاٖػػاد (ٝ.)5ػػغل ٛارثػػبى
اإللي هّوٍرثا بالًب وؿمُ بالًبّب الٍٙي(.)5()A-ZUGALLU

(اللي قمـ-لٍح ؿّ ار)
 )0زاٍٝبؾن ادِان ما بّن الوٌػِن ص.035
ث
 )5الفٍاؼ دٍِان االؿايّػ ج 5ص73-71؛الفاٝػ رمٍز اًم اال لٌة ص.77
ث
 )5الفاٝػ رمٍز اًم اال لٌة ص.050
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(اللي قمـ-مؾلة شمٍرابُ)
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(طجم اؿطٍاهُ-قمـ ِفق الر و بموفارى)

وهّػػػؼ مػػن الومػػٍص ان الًػػب الؾػػصػي ِمدػػ ٞالٌبػػة اإللٌّػػة للبفػػػ وًغا
ِجوس من اؿًٍرن ادابا ِوعما ِموس اهٍ إلّي ٚابلّة قٗاء المػض:
"وٚاؿ(اهٍ):بما ان ادابا من الروؽ البفػي
(بٍؿا لي الظالة) اهجمػ
وشًم زواح رِس-الروٍب
ولّع إلَ الؾمٍات دون ِٙاب ٖلّٜن ًٜغا:
( )ٞٝما ؿجّٗلي (رِس الروٍب) من الفػ للبفػ
(واي مػض) ثؾببي ُٖ زؾم الواس
(مّي) ؿجؾجًُّ هّوٜػاؾ ان ثٌع ٌم
(وإذ ذل )ٛلّغًب الفػ ولّوًل٘ المػض
(ولٜن دوهػ)ػي ٖلجات الصمَ الرلّعِة(الباردن)
وال ِجمٜن (المػِن) من االؿجػاشة بوٍ لغِغ"(.)0
وِبعو ان المٙمٍد بي ًوا ًٍ الفٗاء الؾصػي ولّؽ الًب الّملُ ٌٖواؾ رّٚة ثػغٝػ
ادابا وٍٝهي الٜاًن المًٌػ ُٖ ارِعو(.)0
0

) E. A. Speiser, "Adapa" ,In: ANET,( Princeton,1966),P.P.102-103.
البات المّجٙعات العِوّة ص593؛الفٍاؼ دٍِان االؿايّػ ج 5ص.932
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ث
ٖ ػػُ مم ػػػ الكعِم ػػة ٝم ػػا  ٝػػان الم ػػػض بّ ػػع اال لٌ ػػة ٖ ػػان ٖ ػػن الً ػػب ومٌاراث ػػي
ث
وابجٜػػار االدوِػػة ٝلٌػػا مػثبًػػة باال لٌػػة اِوػػا إذ هّػػػؼ إن الممػػػِّن الٙػػعماء ٚػػع ِػػعو
اإل لػػي ثصػػٍت ًػػٍ مبػػعع الؾػػصػ والًػػب والرػاشة ٖٙػػع ٝػػان يبّبػػا وِػػػؼ ب ػػ":يبّب
ِّوػُ شٍرس" الهػي قػػَٗ ِػّن شػػٍرس بّػع ان مؼٌٚػا ؿػػّح الفػػِػ إلػػَ اربػُ وؿػػجّن
ًّٚة وهٙػا ُٖ اؿًٍرن إن ؿّح اثظغ ًّ ة طوؼِػ بػي وايلػ٘ ؿػٌما مػن الوػار ِلػَ
ِػػّن شػػٍرس الّؾػػػ ،والػػابي بالّمَ لػػغا اؿػػجعُِ ثصػػٍت لّاز ػي.وااليبػػاء إذا مػػا
اثبّػػٍا ثّالّمػػي ِمػػوصٌم مٌػػارن الفػػٗاء وٝان االيبػػاء والؿػػّما ايبػػاء الػمػػع ِّبعوهػػي
بف ػػ ٜٞط ػػاص وثصٍت ً ػػٍ ؿ ػػّع الؾ ػػصػ الَّّم ال ػػغي اطج ػػػع الم ػػّْ الؾ ػػصػِة
الفػػاّٖة وًٍ الػػغي ِلػػم اِػػؼِؽ الّعِػػع مػػن الجّاوِػػغ الجػػُ اٝؾػػبجٌا لٙػػب الؾػػاشػن
الَّّمة وٚػػع ِلمٌػػا يبٙػػا الؿػػًٍرن الجّاوِػػغ الجػػُ ثؾػػجًُّ بمٍزبٌػػا قػػٗاء زمّػػُ
االم ػػاض الجػػُ ابجلػػُ بٌػػا شػػٍرس المػػّٔػ ِوػػعما هفػػا ٖػػُ مؾػػجوّٙات الػػعلجا(.)5وثٙػػٍؿ
االؿًٍرن ِلَ لؾان اِؼِؽ":اها اِؼِؽ شبلت بًٗٝ ٞان َِّما الًٗ ٞشٍرس.اها
إلٌػ ػ ػػة اهربػ ػ ػػت شػ ػ ػػٍرس ابػ ػ ػػن اِػ ػ ػػؼِؽ ٖػ ػ ػػٍؽ زؼِػ ػ ػػػن اوِػ ػ ػػـ ٖػ ػ ػػُ اث ػ ػػٍ ٖػ ػ ػػُ موًٙػ ػ ػػة
المؾجوّٙات.ابجٌرت ٝػدّػا بٍالدن شٍرس الهوُ اِجبػثي ًعِة ؿجٍّهوُ ِن ٖٙعان
ث
ابّػػي.اطّٗجػػي بصػص شٙػػا ٝػػان مظّٗػػا زّػػعا.خم رشلػػت إلػػَ معِوػػة ا (ٖ )Amصّّػػت
ؿػػٜاهٌا وِ ػػعت لم ػػّٔػي الرهػػّي واط ػػغى ب ػػّن ذراِػػُ خاهّ ػػة لٜوُ وز ػػعت ره ػػُّّ
شػػٍرس الػػغًبُ الظالك ٚػػاب ٍٚؿػػّن او ادهػػَ مػػن المػػٍت.رو ،االرض بمػػاء ِّوّػػي
وزبع قٗجّيٝ.ان زؾػمي مجمػلبا وٚلبػي مجٍٗٚػا وِوػات ؿػّٙاهي ال ثجصػؾ ٖمػػطت
ب ٜػػ ٚ ٞػػٍاي م ػػن م ػػارن الصؼن.ز ػػػ ،هص ػػٍي ؿ ػػٜان مؾ ػػجوّٙات الب ػػػدي مباق ػػػن م ػػن
بٍّثٌم.وبٍٜا لممّبجُ الَّّمة لٜن لم ِٗجس اشع موٌم ٖمي لّجٜلمٝ.ان ٝػ ٞمػوٌم
شؼِوػػا زػػعا مػػن ازلػػُ ولم ِؾػػجًُّ إهؾػػان ان ِّّػػع الصّػػان إلػػَ شٍرس.اثػػت ام ػػان
ٝاهت مّػوٖة زعا ُٖ المعِوة.وٝاهت من ِا لة هبّلة وشاولت ان ثوُء الصّان مػن
اطػػٖ ،ػُ شػٍرس ومػػُ إن ٚلبٌػا ٝػان ملّػ بالمّػٖػة ٍػ ٞابوػػُ بػا شػاؾ"ٖ.ػُ الٍٚػػت
هٗؾػػي اقػػار الوػػاس إلػػَ إن ابػػن اال المٙعؿػػة اِػػؼِؽ ٚػػع شمػػُ مػػن اطّػػي ؿػػّح الن
 )0الفٍاؼ دٍِان االؿايّػ ج 5ص.972
 )5الظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍري مّرم االؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايّػ ج 0ص500؛ٓلٍّهرُ الً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ص91 92؛ٝماؿ الً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب
الممػي ص92؛ڤاِع دِاهة ممػ الٙعِمة ص55-55؛روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص.021
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الوباثات الجُ اطُٗ ٌّٖا ال ِمٜن الي ٝا ن مّاد اطجػاٌٚا وان ٝلمػات ٚػعرن اثػٍ (ٚػا
ؿػػابٙا ثّمػػٍ) رب االربػػاب الػػغي ٖػػُ الؾػػماوات ًػػُ الجػػُ شمػػت شػػٍرس لٜػػُ ال ِمػػلي
اطػػٍى ؿػػّح شّح ٝػػان ٖػػُ اي الص ػػاالت مصٍٍٗػػا مػػن اذاى بّػػع ٖجػػػن اٝػجف ػػٕ إن
شػػٍرس ٚػػع لعٓػػي ِٙػػػب وان الؼاشػػٕ الػػغي ِصًػػم الٙلػػب ٚػػع زػشػػيً ُٖ.ػػغى االخوػػاء
ز ػ ػ ػاءت هٗج ػ ػ ػػّؽ وزال ػ ػ ػػت ب ػ ػ ػػّن المؾ ػ ػ ػػجوّٙات وً ػ ػ ػػُ ثب ٜػ ػ ػػُ بمػ ػ ػ ػػارن ب ػ ػ ػػاء اطجٌ ػ ػ ػػا
اِؼِؽ وزاءت مٌّا اِوا ؿػػّٚت( )Serqetإلٌػة الّٙػارب والجػُ ٍلػت ثؾػاؿ":ماذا
زػػػ ،للًٗػػ ٞشػػٍرس؟خم ٚالػػت هٗجػػّؽ الِؼِؽ:الػػػطُ بالمػػلٍات للؾػػماء وازّلُ
بصػػارن مػٝػػب رع ِجٍٗٚػػٍن ِػػن الجرػػعِٕ ال ثػػعُِ مػٝبػػي ِجصػػػؾ ابّػػع ٖػػُ مؾػارى مػػن
از ػػ ٞالٍلّػ ػػع شٍرس".ل ػػػطت اِػ ػػؼِؽ ٖ ػػُ الصاؿ وولػ ػػلت ل ػػػطجٌا إلػ ػػَ الؾػ ػػماء
وزّلػػت يلبٌػػا ِمػػ ٞإلػػَ مػٝػػب ماِػػّن الؾػػوّن ٖجٍٗٚػػت الفػػمؽ ِػػن الػػعوران ولػػم
ِجصػػػؾ المػٝػػب مػػن مٜاهػػي ثٙػػبا لجوػػػع اإللٌة.لػػغا طػػػج ثصػػٍت مػػن المػٝػػب مصمػػا
بالٜلمػػات الؾػػصػِة والٙػػٍن الَّمػػَ الوامػػػى الجػػُ بمرػػػد ان ثلٗػػٌ ثجصٙػػ٘ ٍٖرا لػػغا
ِظايػ ػ ػػب اِػ ػ ػػؼِؽ ٚا ا":اِجٌػ ػ ػػا اإللٌػ ػ ػػة اِػ ػ ػػؼِؽ ٖمػ ػ ػػِّ ٛػ ػ ػػػؼ ّٝػ ػ ػػٕ ِجلػ ػ ػػٍ الؾػ ػ ػػصػ
والجّاوِغ لن ِمّب شٍرس اذٖ.،مصجي واماهي ِّجمػعان ِلػَ مػٝػب رع.لٙػع اثّػت
الّ ػ ػػٍ ٖ ػ ػػُ المػ ٝػ ػػب الم ٙػ ػػعس لل ٙػ ػػػص اث ػ ػػن( )Atenإل ػ ػػَ الم ٜػ ػػان ال ػ ػػغي  ٝػ ػػان ّٖ ػ ػػي
باالمؽ.وِوػ ػػعما ِػ ػػجصٜم اللّػ ػػ ٞؿػ ػػّصًمي الوػ ػػٍء لّاّٖة شػ ػػٍرس مػ ػػن ازػ ػػ ٞامػ ػػي
اِؼِؽ.ؿػػّصعث لٜػػ ٞمػػن ًٍِػػب مػػا ًػػٍ مٜػجػػٍب ًوػػا".با قػػ ٛإن الّبػػارن االطّػػػن
ثفػػّػ إلػػَ مػػوس ثصػػٍت الٙػػٍ ،الؾػػصػِة إلػػَ الػبػػة اِؼِؽ.مػػا شػػعث بّػػع ذلػػ ٛمّػػػوؼ
بالًبُ ِػ ػػاد المػ ػػّٔػ ش ػ ػػٍرس للصّػ ػػان وابجٌر ػ ػػت امػ ػػي اِ ػ ػػؼِؽ(.)0وِفػ ػػّػ ٝلّمو ػ ػػت
الؾػػٜوعري إلػػَ ان اإل لػػي ثصػػٍت ٚػػع الػػٕ ٝػجبػػا ثّػػعت االخوػػّن واالربّػػّن ٝػجابػػا وٝاهػػت
الٜػجب من ٚ 95-51ع طممت للًب (.)5

 )0بعج الؾصػ ُٖ ممػ الٙعِمة ص.057-052
 )5ابػػٍ رشمة الؾػػصػ ِوػػع الٗػاِوػػة ص20؛دمحم ابػػٍ رشمػػة ا إلؿػػال والػػعِن الممػػػي الكعِم دراؿػػة مكارهػػة
بّن العِن الكعِم والدِان الؾماوِة (الٙاًػن:شابُ للوفػ والجٍزُِ  )5112ص.031
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(اللي ثصٍت)
ث
وم ػػن الٌ ػػة الً ػػب ٖ ػػُ مم ػػػ الػب ػػة ؿ ػػظمت إلٌ ػػة مو ػػٕ الجُ ٝاه ػػت راِّ ػػة
لايباء وٝػػان مربػػػو الَّػػا ٖػػُ ممػػػ مػػن اثبػػاع ًػػغى اإللٌػػة الػػغِن ِفػػٍٗن الٜؾػػٍر
بفٗاِجٌا.وٚع اؿؾت لٌا مؼارات ُٖ المّابع ٖػُ ممػػ بازمٌّػا ٖػُ وٚػت مبٜػ وٚػا
بًٍٙؿػػٌا ٌٝوػػٍت مػػوَم مجمػػ ٞبالمػهػػَ لي دؿػػجٍرى الظاص وِّمػػ ٞوؿػػًّا بػػّن
ث
زمٌػػػن يػػاب الفػػٗاء وبػػّن اال لٌة.وٚػػع هؾػػب الممػػػٍِن إلػػَ ٌٝوػػة ؿػػظمت ٚػػٍ،
ث
قػػاّٖة ٖٙا الٌٜوػػة ِوع ػػغ بّػػاج المػهػػَ بػػٍشُ مباقػػػ مػػن اال لٌة.وٝػػغل ٛهٙػػا ِػػن
امصٍث ػػب(امٍثّؽ بالٍّهاهّة)واؿ ػػمي ِّو ػػُ ً ػػٍ ال ػػغي ِ ػػاثُ ٖ ػػُ ؿ ػػّادن او اٚب ػػ ٖ ٞػػُ
ؿػػا وًٍ اشػػع ايبػػاء ممػػػ ذا قػػٌػن ٝبّػن وٝػػان ٖػػُ االلػػٝ ٞػػاًن مّبػػع بجػػاح خػػم
وزِػا للمل ٛزوؿػ مػن االؿػػن الدالدػة(شٍالُ ٚ 5721بػ ٞالمّاد) وٝػان يبّبػا بارِػا
وٝاثب ػػا وبصلٍؿ العول ػػة الصعِد ػػة ل ػػار راِ ػػُ الٜػجبة و ٚػػع ال ػػي ّٖم ػػا بّع ول ػػار ال ػػي
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الصٜمة والًب والّمارن والٗل.ٛوِع ٖػُ الّمػٍر المجػاطػن الؿػّما ٖػُ ِمػػ الوٌوػة
الممػػػِة(ٚ 252-729بػػ ٞالمػػّاد) ابوػػا لبجػػاح الػػي موػػٕ مػػن امػػي اإللٌػػة هػػٍت ٖصػػٞ
بغل ٛمص ٞالي ِعَِ هّٗػثٍ ابن اإللي بجاح او ابوا للػبة ؿظمت.ووللت إلّوا دمَ
بػوهؼِػػة لػػي ثمدلػػي زالؾػػا ِلػػَ قػػٝ ٜٞػػاًن شلّػػ٘ الػػاس وبدػػٍب يٍِػػ ٞوِصمػػ ٞورؽ
الب ػػػدي ِل ػػَ رٝبت وِ ػػع ؿ ػػّع المّػٖ ػػة والجّلّم و ٚػػع يٍب ػػ٘ باؿ ػػٜلّبٍّس ِو ػػع
اإلٓػِ٘(.)0

(امصٍثب)

ِ )0م ػػٍٗر مّالم شو ػػارات الف ػػػؽ االده ػػَ ال ٙػػعِم ص70؛ٓلٍّهرُ الً ػػب ص91-97؛ ؿ ػػامُ ؿ ػػّّع
االشمػػع وزمػػاؿ رقػػّع اشمػػع ثارِض الفػػػؽ الٙعِم (بٔعاد:مًبّػػة الجّلػػّم الّػػالُ  )0033ص77؛لًٗػػُ
الظ ػ ػػٍري مّرم االؿ ػ ػػايّػ (بٔعاد:دار الف ػ ػ ون الدٙاّٖ ػ ػػة الّام ػ ػػة  )0001ج 5ص05؛ٍٝرث ٚ ٞػ ػػامٍس
اؿػػايّػ الّػػالم ص57؛ٝماؿ الًػػب الممػػػي ص20-90؛ڤػػاِع دِاهػػة ممػػػ الٙعِمػػة ص25؛روِػػؼ روح
ممػ الٙعِمة ص015؛قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.050
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وهٙػػا ٝػػغلِ ٛػػن رزػػ ٞممػػػي ِػػعَِ اموصٍثػػب بػػن شػػابٍ وٚػػع ِػػاش ٖػػُ ٌِػػع الٗػِػػٍن
اموصٍثب الدالح(ٚ 0571-0912بػ ٞالمػّاد) الػغي ِظبػهػا ِػن هٗؾػي":ثّمٙت ٖػُ
اال ٚػ ػ ػ ػ ػػٍاؿ الٙعؿ ػ ػ ػ ػ ػػّة وايلّت ِل ػ ػ ػ ػ ػػَ اِم ػ ػ ػ ػ ػػاؿ(رب الصٜم ػ ػ ػ ػ ػػة) ثصٍثُ(ثص ػ ػ ػ ػ ػػٍت)
الب ػ ػػاًػن وثؼودت ب ٜػ ػػ ٞاؿ ػ ػ ػػارًا وٝف ػ ػػٗت ِ ػ ػػن ٖم ػ ػػٍلٌا واِجاد الو ػ ػػاس ِل ػ ػػَ ان
ِؾجفّػوهُ ُٖ  ٞٝامٍرًا."...وثػثب ِن شٜمجي الٍاؿػّة ان ٚعؿػي الممػػٍِن بّػع
وٖاثػػي خم الٌػػٍى ٖػػُ ِمػػٍرًم المجػػاطػن وقػػارٌٝم اإلٓػِػػ٘ ٖػػُ ثالٌّي وهؾػػبٍا إلّػػي
المّػٖػػة بالًب واِػػادوا بوػػاء مٙمػػٍرن قػػّا ػى ٖػػُ ٓػػػب يّبػػة واشالًٍػػا إلػػَ مّبػػع
ٝبّػ وٚػػع يٍبػػ٘ مػػُ اِمصٍثب وطمػػك لٌمػػا مٙمػػٍرثّن ٖػػُ الًػػاب٘ الّلػػٍي مػػن
مّب ػػع شجفبؾ ػػٍت بال ػػعِػ البص ػػػي وق ػػادوا بٙعرث ػػي ٖ ػػُ ق ػػٗاء مػه ػػاًم إذا ب ػػاثٍا ٖ ػػُ
مّبعى(.)0

(اموصٍثب بن شابٍ)

وٝان اإللي طٍهؾٍ(ٚ )Khonsoع ِع ُٖ ِمػ المملٜة الصعِدة يارد للّٗارِػت الجػُ
ثؾػػٜن ازؾػػا البفػ وقػػاّٖا مػػن االمػاض وِلجرػػا إلّػػي الممؾٍؿػػٍن والمػهػػَ مػػن
ِ )0بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الّؼِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ لالس الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػؽ االدهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ الٙعِم (الٙاًػن:الٌّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الّامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ون المً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابُ
االمّػِة  )0071ج 0ص.512-519
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ٝاٖة اهصاء ممػ ومن طارزٌا اِوا وٝان طٍهؾٍ ِوجػعب ٚػٍاى إلػَ ثمدػاؿ ِرؾػع ّٖػي
ث
هٗؾػي امػػا إِاى بالػػغًاب وقػػٗاء المجوػػػِّن إلّي.وًٜػغا هرػػع ان طٍهؾػػٍ هٗػػػ شٍثػػب
ُٖ الٜػه ٛؿػاِع امّػػ بظجػان الػغي الجمؾػي هّابػة ِػن ابوجػي وذل ٛباهجػعاب طٍهؾػٍ
خػ ٍػان ِػػغًب إلػػَ ؿػػٍرِا الػػغي ٝػػان ِؾػػمَ ًٍ":الػػغي ِوٗػػغ الظًى وًػػٍ الػػغي ًِػػػد
اللم ػػٍص" وٚع ثم ٜػػن الب ػػعِ ٞاإللٌ ػػُ م ػػن ثوّٗ ػػغ مٌمج ػػي وي ػػػد م ػػن زؾ ػػم االمّ ػػػن
الّٗػِػػت الػػغي ِّػػغبٌا(ً.)0ػػغا وٚػػع ارثػػبى مّبػػع الػبػػة هّػػت ٖػػُ ؿػػاِؽ(ُٖ الػػعلجا)
بمعرؿػػة للًػػب ِػٖػػت باؿػػم دار الصّػػان ِػػعِػًا الٌٜوة وٚػػع ِػػعت ًػػغا الػبػػة شامّػػة
للٍال ػػعات وااليباء و ٝػػان المم ػػػٍِن ِم ػػٍروهٌا دا م ػػا ٖ ػػُ ل ػػٍرًم لل ػػٍالدن مّّو ػػة
ث
للوؾاء ُٖ اخوا ٌا(.)5ومن الٌة الًب المجاطػِن اإللي ؿػابّؽ الغي بعات ِبادثي ُٖ
الّمػ البًلمُ(.)5

 )0الظ ػ ػ ػ ػػٍري مّرم االؿ ػ ػ ػ ػػايّػ ج 5ص1؛ڤ ػ ػ ػ ػػاِع دِاه ػ ػ ػ ػػة مم ػ ػ ػ ػػػ الٙعِم ػ ػ ػ ػػة ص91؛روِ ػ ػ ػ ػػؼ روح مم ػ ػ ػ ػػػ
الٙعِمة ص.052-059
ٓ )5لٍّهرُ الً ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ص93؛الظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍري مّرم االؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايّػ ج 5ص505؛ڤػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاِع دِاهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ
الٙعِمة ص92؛االشمع واشمع ثارِض الفػؽ الٙعِم ص.009
ٍٝ )5رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص.90
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(اللي ؿّػابّؽ)

ث
وهّػؼ ان اإل لػي امػٍن ٝبّػػ اال لٌػة الممػػِة ٖػُ ِمػػ المملٜػة الصعِدػة ٚػع ارثػبى ًػٍ
اِوػػا بالًب وٚػػع ارثػػبى بػػي ًػػٍ ٝػػغل ٛايبػػاء الّّػػٍن وٝػػان ِلٙػػب اشّاها":الًبّػػب
الغي ِفُٗ الٍّّن بّٔػ دواء" او" :امٍن مٗجس الٍّّن" او" :قاُٖ الصٍؿ".
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(اللي امٍن)

وٝان ًواؾ الي اطػ اطجك ًٍ االطػ بػامػاض الّّػٍن وِػعَِ دواو وٝػان مػٝػؼ ِبادثػي
ُٖ ِّن قمؽ الصالّة(اٍِهٍ).وٝان اٝػدػ ايباء الػمع من الٌٜوػة المجمػلّن بػي.إال ان
شٍرس اهج ُٖ ٞٙالّمٍر المجاطػن من مػٝػؼى ٖػُ دموٌػٍر إلػَ اٍِهٍ ٖصػ ٞمصػ ٞدواو
والبس الي امػاض الٍّّن بعال موي(.)0
ٓ )0لٍّهرُ الًب ص.93-91
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(اللي شٍرس)

وهّػػػؼ ان الػبػػة اِػػؼِؽ ارثبًػػت بٙػػٍ ،الؾػػصػ والًب وٝػػان الممػػػٍِن ِػػعٍِهٌا
إلِادن لصة المػهَ ومدلت اِؼِؽ بٌّ ة امػان ثػهُ يٗلٌا وِعت ُٖ ًغى المٗة
شامّػ ػػة االيٗػ ػػاؿ وطالػ ػػة مػ ػػن المػ ػػػض( )0وًػ ػػُ الجػ ػػُ اٝػجفػ ػػٗت االدوِػ ػػة الفػ ػػاّٖة
االولَ وٝاه ػػت شاذ ٚػػة ٖ ػػُ ٖو ػػٍن الًب ثم ػػع ِ ػػع الّ ػػٍن ل ٜػػ ٞزؾ ػػع ِلّ ػػًِ ٞل ػػب
رشمجٌا.وٓالبا ما ٝاهت ثٌَػ ُٖ اشػا المػهػَ لجًّػٌّم الػاشػة وثػعلٌم ِلػَ ؿػبّٞ
الفٗاء.وِٙاؿ ان االِمَ ِبمػ والٜؾػّس ِفػَٗ بجػاخّػ لمؾػجٌا الفػاّٖة(.)5وٖػُ ثػثّلػة
مػٍِٖػػة إلٌّػػا ثٍلػػٕ باهٌػػا ؿػػّعن شرػػػن الػػٍالدن وؿػػّعن الػٚػػَ والجّاوِػػغ(.)5وِجصػػعث
بلٍثػػارؾ ِػػن الػبػػة اِػػؼِؽ وِٙػػٍؿ إهٌػػا ِلمػػت الػزػػاؿ ٖػػن قػػٗاء االمػػاض وٝاهػػت لٌػػا
ٚػػعرن ِلػػَ اؿػػجظعا الؾػػصػ لفػػٗاء المػػػض()9وِمٜػػن ان هاشػػٌ إن ِػػعد ٝبّػػػ مػػن
الجّاوِغ الظاص بّاج االمػاض ثػثبى بٌػا وًُ ثٙػٍؿ إلػَ رع الػغي لؾػّجي شّػة":ما
ًػػغا ما ًػػغا ِػػا والػػعي المٙػػعس؟ماذاً-ػػ ٞبػػح خّبػػان الوػػّٕ إلّػػي؟ً ٞرٖػػُ اشػػع
ٓ )0لٍّهرُ الًب ص97؛ؿلّم دراؿات ُٖ شوارن الفػؽ االدهَ الٙعِم ص.001
 )5الؾٍاح لٔؼ ِفجار ص.025
 )5الؾٍاح االؿًٍرن والمّوَ ص.002
 )9ڤاِع دِاهة ممػ الٙعِمة ص.50
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ايٗالػػ ٛراؿػػي هػػعؾ؟ِوع غ ؿػػادمػًا بالؾػػصػ الّٗػػاؿ"(.)0وثفػػّػ اؿػػًٍرن إلػػَ ّٚػػا
اِؼِؽ بًٙؽ قٗاء يٗ ٞملػعوغ مػن ِٙػػب ِػن يػِػ٘ الؾػصػ وثٍٙؿ االؿػًٍرن إن
الػبة اِؼِؽ ربت ابوٌا شٍرس ُٖ مٜان طُٗ ُٖ مؾجوّٙات البػدي بؾػبب ماشٙػة
ؿّح لٌا وشبؾٌا ًُ وابوٌا شٍرس ُٖ موؼؿ ٝؾرّوّن.رٓم ًغا ًػبت لّا بٗوٞ
ِػ ػ ػػٍن اإل لػ ػ ػػي ثصػ ػ ػػٍت ولػ ػ ػػصبٌا ٖػ ػ ػػُ رشلجٌػ ػ ػػا ؿػ ػ ػػبّة ِٙػ ػ ػػارب ثؾػ ػ ػػمَ ِلػ ػ ػػَ الجػ ػ ػػٍالُ
ثّٗ ػ ػ ػ ػػّن(-)Tefenبّٗ ػ ػ ػ ػػّن(-)Befenمؾ ػ ػ ػ ػػجّت(-)Mestetمؾ ػ ػ ػ ػػجّجّٕ(-)Mestetef
بجّت(-)Petetثصّجّت(-)Thetetماثّت(.)Matetالّٙارب الداخػة االطّػػن ًػُ الجػُ
ٚادثٌ ػ ػػا ٖ ػ ػػُ الًػِ ػ ػػ٘ شجَ ول ػ ػػلت مؾ ػ ػػجوّٙات بّ ػ ػػػ-ؿ ػ ػػٍي(()Per-suiاي معِو ػ ػػة
الجماؿ ػ ػ ػ ػ ػػّس)والَ معِو ػ ػ ػ ػ ػػة إلٌج ػ ػ ػ ػ ػػُ الم ػ ػ ػ ػ ػػوعؿ شّ ػ ػ ػ ػ ػػح ثب ػ ػ ػ ػ ػػعا بل ػ ػ ػ ػ ػػعن اث ػ ػ ػ ػ ػػٍ()Athu
المؾجوّّٙة.وبمٍالػػلة الػشلػػة ولػػلٍا إلػػَ معِوػػة ثػػب شّػػح ٝػػان لػػػ ّؽ المٙايّػػة
مو ػػؼؿ لوؾ ػػا يٖ.لم ثؾ ػػمس ؿ ػػّعن البّ ػػت ب ػػعطٍؿ اِ ػػؼِؽ طٍٖ ػػا م ػػن الّ ٙػػارب الج ػػُ
مٌّا شّػػح ٝاهػػت ثوَػػػ مػػن البػػاب وراثٌػػا ٚادمةِ.وع ػػغ ازجمّػػت الّٙػػارب وٚػػػروا
ل ػػعٌٓا ٖاطجاروا لٌ ػػغى المٌم ػػة الّ ٙػػػب ثّّٗن ٖ.ػػُ ً ػػغى اللصَ ػػة ٖجصت ام ػػان ٖ ّٙػػػن
ثّّـ ُٖ المؾجوّٙات باب ٍٝطٌا المّٔػ الِؼِؽ ٖاشجمػت اإللٌػة داطلػيً ُٖ.ػغى
االخوػػاء زشػػٕ الّٙػػػب مػػن ثصػػت بػػاب بّػػت الصػػاٝم ولػػعغ ابػػن ؿػػّعن الموؼؿ واقػػّٞ
الوػػار ٖػػُ المٜػػان ولم ثؾ ػػجًُ المّػػاى ان ثظمػػعًا ولم ث ٜػػن ًوػػاؾ امًػػار لّص ػػعث
ًغا ٖالٗم ٞلم ِٜن قجاء.شعث ًغا للمػان الجُ لم ثٙم باذّٖ ،لَ الِؼِؽٜٖ.اهت
ثرػي ثل ٛالمظلٍٚة الجّؾة ُٖ قػٍارع المعِوػة ثمػػخ مػن االؿػَ ِلػَ ابوٌػا الػغي ال
ثّػػؼ إن ٝػان ؿػّّّـ او ِمٍت.شؼهػت اِػػؼِؽ ِلػَ الًٗػ ٞالملعوغ ٖمػممت ِلػػَ
ان ثوٙغى.لػػغا هػػادت اال الموٍٜبػػة ٚا لػػة":ثّالُ إلُ.ثّػػالُ إلُٝ.لمجػػُ يلؾػػم ِصمػػٞ
الصّان.اها ابوة مّػوٖة زّعا ُٖ المعِوػة اِوا.ؿػايػد الفػػ بٜلمػات ٖمػُ الجػُ ِلموػُ
ابُ إِاًا ٖاها ابوة زؾعى ًٍ.خم وهّت اِؼِؽ ِعٌِا ِلَ زؾم الٍلع إلرزاع الػوح
إلّػػي ٚالت":ثّػػاؿ ثّّٗن.اٌٍػػػ ٖػػٍؽ االرض.ارشػػ ٞاالن.ال ثٙجػب ثّػػاؿ ِػػا ؿػػم بّٗػػّن
اٌٍ ػ ػػػ ِل ػ ػػَ االرض.اه ػ ػػا اإللٌ ػ ػػة اِ ػ ػػؼِؽ ؿ ػ ػػّعن ٝلم ػ ػػات ال ٙػ ػػٍن الج ػ ػػُ ثّٗ ػ ػػ ٞاٖاِّ ػ ػػٞ
الؾػػصػ.الٜلمات الجػػُ ٖػػُ لػػٍثٌا الؾػػصػ.ايّوُ ِػػا ٝػػ ٞزاشػػٕ ِلعغ واؿػػٙى مًػػاي
الػاس ِا ؿم مّؾجّت ال ثمّع ِالّاِ.ا ؿم بّجّت وثصّجّت ال ثًٙػ ٚػِبا ماثّػت
( Wilson, The god and his Unknown Name of Power,P.13.
159

1

اؿػػٙى مًػػاي الػػاس".خم ثلػػت اِػػؼِؽ لػػبّن ٝلمػػات الؾػػصػ الجػػُ ِلمٌػػا إِاًػػا اإل لػػي
ؿػ ػ ػػّب( )Sebلٜػ ػ ػػُ ثبّػ ػ ػػع الؾػ ػ ػػم ِوٌػ ػ ػػا وٚالت":اهؾػ ػ ػػصب.اطػج اٌِػ ػ ػػا الؾػ ػ ػػم" خم
اهاٖت":ؿّّّـ الٍلع وؿّمٍت الؾم ٝما ثّّـ الفمؽ ِمٍت الؾم"(.)0
ث
وٝاهت الػبة ؿلٜت الجُ لٍرت بفػِٙ ٜٞػػب من الٌػة الؾػصػ و ّٞٚإهٌػا
معت الؾصػن الموجمّن لٌا بٍٙن ؿصػِة اؿجظعمًٍا ُٖ الّاج وٝاهت ثٍٖػ الصماِػة
م ػ ػػن لعٓ ػ ػػة الّٙػ ػ ػػػب الممّج ػ ػػة( ً.)5ػ ػػغا وان الػبػ ػ ػػة ثاوورت(شػّٖا:ث ػ ػػا اورت) ومّوػ ػ ػػَ
اؿػػمٌا:الَّّمة وربما ًُ:مػػن االرض الَّّمػػة ٝاهت مػػن الػبػػات الصامّػػات للم ػػان
الصام ٞوٚػػع لػػٍرت ٖػػُ الّعِػػع مػػن المٍاٚػػُ الممػػػِة موٌا بّػػت الػػٍالدن الظػػاص
بص ػ ػػٍرس ٖ ػ ػػُ ّٖل ػ ػػة ٖ ػ ػػُ اؿ ػ ػػٍان شّح ل ػ ػػٍرت ممؾ ػ ػػٜة بم ػ ػػعِجّن بّ ػ ػػعًا لٔ ػ ػػػض
الصماِػػة وٝوت ثمدػػٖ ٞػػُ ًّ ػػة اهدػػَ ٖػػػس الوٌػػػ شام ٞوارزػػ ٞوبػػاخن اؿػػع وًٓاء
لل ػػاس مػػن ذِػػ ٞثمؾاح موجمػػبة ِلػػَ ٚػػعمٌّا الظلّٗجػػّن ومػثٜػػؼن بإشػػعٚ ،ػػعمٌّا
االمػ ػ ػػامّجّن ِلػ ػ ػػَ ِامػ ػ ػػة ًّػوٓلّّٗػ ػ ػػة ثّوػ ػ ػػُ الصماِػ ػ ػػة.وٝاهت ًّ جٌػ ػ ػػا ٖ ػ ػػُ لػ ػ ػػٍرن
ثمداؿ شاهػ ػػػن دا مػ ػػا طػ ػػاؿ ِملّػ ػػة الٍالدن شّػ ػػح ِجوػ ػػػع إلٌّا وثؾػ ػػاؿ الّػ ػػٍن
والوراح ُٖ ثٍلّع الًٗ.ٞ

 )0بعج الؾػػصػ ٖػػُ ممػػػ الٙعِمػػة ص059-055؛ابػػٍ رشمة الؾػػصػ ِوػػع الٗػاِوػػة ص90-91؛روِػػؼ روح
ممػ الٙعِمة ص.025-025
 )5ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص90؛روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص053
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(الػبة ثاوورت)

ث
وٝاهػػت الػبػػة ًّّٜت(شٜػػت)()Heqet/Heketاال لٌػػة ب ػػاس هػػٗعع إلٌة
الظمػػٍبة والٍالدن ثؾجصجوػػػ لجؾػػٌّ ٞالٍالدن ولمػػا ٝاهػػت الوػػٗادع ثٌَػػػ طػػاؿ
مٍؿ ػػم الّٗو ػػان ِام ػػة ِل ػػَ الٍٖػن ل ػػغا ِب ػػعت ً ػػغى الػب ػػة بٌ ػػغا الف ػػ.ٜٞوًُ م ػػن
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اإللٌػػات الٙػػابات اللػػٍاثُ ِؾػػاِعن الفػػمؽ ِلػػَ الػػٍالدن الرعِػػعن ٝػػ ٞلػػباح وُٖ
دورًا ًغا ثبعو شامّة للٍالدن.

(الػبة ًّنّت)

وًوػ ػػاؾ الػبػ ػػة مؾػ ػػظوت( )Meskhentوًػ ػػُ ثجػ ػػعطٖ ٞػ ػػُ ِملّػ ػػة الػ ػػٍالدن
بوٗؾٌا ٖجؾػػاِع الصٍامػػِ ٞلػػَ ثؾػػٌّ ٞوهػػٌّن وثمد ٞالٙػمّػػعثّن اللجػػّن ثرػػدم
ِلٌّا الوؾاء الممػِات ِوعما ِاثٌن المظاض وهػاًا هٗؾٌا ِلَ قػٚ ٜٞػمّػعن ثوجٌػُ
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بػػاس إلٌة.وثصوػػػ مؾػػظوت ِوػػع ؿػػِػ المظػػاض ٖػػُ اللصَػػة هٗؾػٌا الجػػُ ِظػػػج ٌّٖػػا
الروّن من رشم امي.وبٌغا العور ِٙاؿ باهٌا ثموُ الٍٚت وًُ ثؾَّ مػن بّػت الطػػ
لرل ػػب الػاش ػػة للوؾ ػػاء م ػػن اال المظ ػػاض(.)0وًو ػػاؾ اؿ ػػًٍرن ث ٙػػٍؿ  ّٝػػٕ ان اإللٌ ػػة
مؾظوت ٚع الًصبت اِؼِؽ وهٗجّؽ وًّٜت وطوّمػٍ إلػَ بّػت ؿػّعن ثػعَِ روت
ثجّت الجُ ٝاهت ثٍق ٛان ثلع خاخة ايٗاؿ.وِوعما ول ً ٞالء االرباب وٝاهٍا ِلَ
ًّ ة هؾاء وزعوا قظما ِعَِ رع-اوؿػ ًِ ٕٙواؾ وِوعما ِؼٍٖا بّن المٍؿَّٙ
ث
ٚاؿ لٌم":اِجٌا الؾّعات خمة امػان ثٙاؿػُ اال المظػاض ًوا"ٖ.ازابٍا":دِوػا هػاًػا إذ
ث
هصػػن هّػػػؼ ّٝػػٕ هٍلػػع امػان"ِ.وع ػػغ اطػػغًم رع-اوؿػػػ إلػػَ الموؼؿ وٚػػع آلػػ٘ اال لٌػػة
البػػاب واهٗػػػدوا بالؾػػّعن روت-ثجّػػت وٚػػع زلؾ ػت اِػػؼِؽ امامٌػػا وهٗجػػّؽ ورا ٌا امػػا
ًّٜػػت ٖٙػػع ِرلػػت والدن الًٗ ٞولػػع ،والدن الًٗػػ ٞطًػػت مؾػػظوت هصػػٍى وًػػُ
ثٍٙؿ":ؿػػٍؼ ِؾػػٍد االرض ٝلٌا" وٝػػان اإل لػػي طوّمػػٍ ٌِػػب المػػصة الِوػػا ي(.)5ومػػن
اإللٌ ػػات المػثبً ػػات بالً ػػب اإللٌ ػػة باؿت/باؿ ػػجّت الج ػػُ ِ ػػعت شامّ ػػة الو ػػاس م ػػن
االم ػػاض واالرواح الفػػػِػن(.)5وًوػػاؾ الػبػػة مٗػػعت الجػػُ ورد ذٝػًػػا مػػن اِػػا الؾػػالة
االولػػَ(ٚ5339-5001بػػ ٞالمّاد)ٖػػُ شرػػػ بػػالػمٍ ولػػٍرت ٖػػُ الّمػػٍر المجػػاطػن
بفػػ ٜٞام ػػان برلػػع ًٚػػة وِػػعت الصامّػػة هػػع لعٓػػة االّٖػػَ(.)9وٚػػع ثوامػػت ٖػػُ ِمػػػ
العولة الصعِدة اإل لػي بػّؽ اإل لػي الٙػؼ المػح وهرػع لػٍرثي ٖػُ ًػغا الّمػػ ٖػُ شرػػن
ث
االمٍمة ُٖ المّبع اي ُٖ بّت المّاد شّح ثصم ٞوالدن اال لٌة.وًغا ِّوُ اهػي ٚػع
لػػار مفػػػٖا ِلػػَ الصمػػ.ٞوهػاى ٖػػُ مّبػػع بالػػعِػ البصػػػي مػػُ الػبػػة ثػػاوورت ٚػػػب ؿػػػِػ
والدن إشع ،الملٜات باِجبارًم شػاس الصام ُٖ ٞالمظاض(.)2

 )0ؿلّم دراؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ٖ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ شو ػ ػ ػ ػ ػ ػػارن الف ػ ػ ػ ػ ػ ػػػؽ االده ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ ال ٙػ ػ ػ ػ ػ ػػعِم ص55؛اب ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍ رشمة الؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػػصػ ِو ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
الٗػاِو ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ص059؛روِ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ روح مم ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ الٙعِم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ص050 055 51؛ٖاِع العِاه ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المم ػ ػ ػ ػ ػ ػػػِة
الٙعِمة ص93؛قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.015
 )5ولػ ػ ػ ػ ػػؽ بعج العِاه ػ ػ ػ ػ ػػة الٗػٍِهّة ثػزمةٍِ:ؿػ ػ ػ ػ ػػٕ ؿ ػ ػ ػ ػ ػػامُ الٍّؿٕ (ِمان:قػ ػ ػ ػ ػػػٝة الف ػ ػ ػ ػ ػػػؽ االوؿ ػ ػ ػ ػ ػػى
للًباِة  )0000ص.015-015
ٖ )5اِع دِاهة ممػ الٙعِمة ص.95
 )9االشمع واشمع ثارِض الفػؽ الٙعِم ص.21
ٖ )2اِع دِاهة ممػ الٙعِمة ص.21
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(اللي بّؽ)

ث
وثوؾ ػػب االدوِ ػػة ٖ ػػُ المّج ٙػػعات المم ػػػِة الٙعِم ػػة إل ػػَ اال لٌ ػػةِ":اج خ ػ ٍػان
لوّي اإللي قٍ هٗؾي "...اوِ":اج خالح لوّجي ثٗوٍت الز ٞرع "...اوِ":اج رابُ
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لػػوّي زّػػب الزػػ ٞرع "...اوِ":ػػاج طػػامؽ لػػوّجي هػػٍت الزػػ ٞرع "...اوِ":ػػاج
ؿادس لوّجي اِؼِؽ الز ٞرع هٗؾي لًػد المعاع من راؿي.)0("...
ث
ومػن اال لٌػػة الػػغي ارثبًػػٍا بابجٜػػار االدوِػػة اهػػٍبّؽ()Anubisوًػػٍ ِمدػػ ٞالػػي
المٍت وّٚػػ ٞاهػػي ابػػن الػبػػة هٗجػػّؽ مػػن اوزِػػػِؽ ًرػثػػي امػػي بّػػع والدثػػي ٖاهٙغثػػي
اِػػؼِؽ وثبوجػػي وبّػػع اؿػػجظػاج زدػػة اوزِػػػِؽ بّػػع مٙجلػػي ِلػػَ ِػػع اطّػػي ؿػػّت ٚا
اهػػٍبّؽ البػػارع ٖػػُ الًػػب والؾػػمٍ بجصوػػّػ الم ػػاًم واالدوِػػة الوػػادرن(.)5وه ٙػػا ٖػػُ
ث
بػدِػػة بػلّن":مبػػعا ِػػاج اال ال المؾػػمان اوطػػعوا الجػػُ وزػػعت ٖػػُ ٝػجػػاب مصٗػػٍظ ٖػػُ
لوعوؽ ثصت اٚعا الػب اهٍبّؽ ُٖ معِوة اوؿّم وذلٌِ ُٖ ٛع اودِمٍ"(.)5

(اللي اهٍبّؽ)

ٝ )0ماؿ الًب الممػي ص279؛ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص.15-15
 )5الظٍري مّرم االؿايّػ ج 0ص.15
 )5ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص.20
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ث
ٝما ارثبى المػض ُٖ اؿّا المٔػ ،باال لٌة ٖان الًب ارثبى بٌػم اِوػا ٖٙع
ٝاهت الػبة ٝاثاطؼٍِاري()Katahziwariإلٌة الؾصػ والفٗاء وٝان ًواؾ إلٌا خاهٍِػا
ِعَِ اولّلّاؿّؽ()Uliliyassisوٝاهت وٍّٗجي إزالة الّرؼ وِع اإلهراب(.)0
آ
ث
ٝاهت بّن ال لٌة النوػاهّة مدلٌا مد ٞالٌة وادي الػاٖعِن وممػػ الٙعِمػة
مظجمة بالفٗاء وُٖ همػٍص اوٓارِػت هٙػػا ِػن ًػغا الجمػٍر ٖٙع ٝاهػت ًوػاؾ إلٌػة
ثػ ػػعَِ قػ ػػّجٙة(اي يػ ػػاردن المػض) واؿػ ػػمٌا مػ ػػن الرػ ػػغر ِجػ ػػ٘ الٜوّػ ػػاهُ اي ِجػ ػػ٘
وشػر ووٍّٗجٌػػا قػػٗاء المػػػِن او إِجاٚػػي وثصػِػػػى مػػن الػػػوح الفػػػِػن(.)5وٝػػان اإل لػػي
ث
بّػ ٞزِبػٍب( )Bel Zebobمدػٝ ٞػدّػػػ مػن اال لٌػة ذات الًبّّّجػّن الظّػػن والمػػعمػن
الػ ػػغِن هلٙاًم ِصمػ ػػ ٞلػ ػػٗجّن ٌٍٖ الػ ػػي االم ػ ػػاض الن اؿػ ػػمي مػٝػ ػػب وِّوػ ػػُ بّػ ػػٞ
الػػغباب ٌٍٖ ؿػػّع الػػغباب الػػغي ِاطػػغ لػػٗة الػػي المػػػض لٜػػٍن الػػغباب هاٚػػ ٞللمػػػض
وًغا ِفّػ ٝا ٞٚثٙعِػ الَ مّػٖة الٜوّػاهّّن بالّاٚػة بػّن الػغباب والمػض ًػٍ ٖػُ
هٗ ػ ػػؽ الٍ ٚػ ػػت ال ػ ػػي الً ػ ػػب والوٙاً ػ ػػة والّاج وٝاه ػ ػػت م ػ ػػعن ِ ٜػ ػػا وِ ٙػ ػػػون مػ ٝػ ػػؼ
ِبادث ػ ػػي وٝان ِ ػ ػػؼورى ٖ ػ ػػُ االزمو ػ ػػة الٙعِم ػ ػػة الٜػدّ ػ ػػػ م ػ ػػن ذوي الّاً ػ ػػات والؿ ػ ػػّما
المؾجّمّة موٌا(.)5وهٙػا ُٖ اؿًٍرن ٝوّاهّة ِّ ّٕٝاقػ اإل لػي اِػ ٞاإللٌػة ِفػجػوت
(ِفجارن) زوؾّا ّٖورب موٌا الجّجاهات الؾبُ(الّمالٙة) وًن إلٌػات ما ّػات ِػغٝػن
بالجّجاهػػات الٍّهاهّػػة وثػثبى إشػػعاًن باإل لػػي (لػػعِ٘) وثلػػع موػػي اإل لػػي اٝلبٍّس(وًػػٍ
اإل لػي اؿػٜلّبٍّس الٍّهػػاهُ) الػي الًػب والفػػٗاء( )9وبػا قػ ٛثٜفػػٕ ًػغى االؿػػًٍرن
ث
ِػػن م ػ خػات إٓػِّٙػػة واهػػصة.ومن اال لٌػػة المػثبًػػة بالًػػب لػػع ،الٜوّػػاهّّن اإل لػػي
اقمٍن الي الًب وِّػؼ ٖػُ معِوػة لػٍر باؿػم ِاؿٍمٍهٍ وِفػّػ اؿػمي إلػَ المًٙػُ
ِاؿػػٍ او اؿػػٍ والػػغي ِفػػّػ إلػػَ الًب ممػػا ِفػػّػ إلػػَ م ػ خػات ؿػػٍمػِة وٝان اإل لػػي
اقػػمٍن ٖػػُ بّػػػوت ولػػّعا ِػػٍازي اؿػػٜلّبٍّس لػػع ،الٍّهان وٝػػان ٖػػُ االلػػ ٞإلٌػػا
للّالم االؿٗ ٞلٜوي ٝان اِوا ِفػؼ ِلَ المصة والفػٗاء وٝان قػّارى شّػة ثّػن
 )0المالصُ المملٜة الصّدّة ص.770
 )5اه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّؽ ٖػِص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مالشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم واؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطّػ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن اوؽارِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت (بّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػوت:دار الوٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار
للوفػ  )0031ص530؛ِبٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص.100
ث
 )5االشمع االلػػٍؿ االولػػَ ص07؛ِبػػٍدي مّرم الصوػػارات الؾػػامّة ص299 550؛المازعي اال لٌػػة
الٜوّاهّة ص.001
ث
 )9المازعي اال لٌة الٜوّاهّة ص.71
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ذهبٌ ػػا وً ػػُ رم ػػؼ الظل ػػٍد( ٝ.)0ػػغل ٛاإل ل ػػي ق ػػعراٖا ال ػػي الفٗاء وِؾػ ػمَ اِو ػػا ؿ ػػاثػاٖة
بمّوَ(قع الفاُٖ او الّٗػِت الفاُٖ) وٝان ًغا اإل لػي مجظممػا ٖػُ قػٗاء لؾػّات
الدّػػابّن والّٙػػارب والصف ػػات لغلٖٙ ٛػػع ٝاهػػت الموصٍثػػات ثمػػٍرى إلٌػػا قػػابا مػػُ
الدّابّن والّٙارب.وٚع ِدػ ِلَ مؾلة ُٖ ِمػِت ٌّٖا هٙـ ِمٜن ارزاِي الَ الٙػن
الؾ ػػادس او الظ ػػامؽ ٚب ػػ ٞالم ػػّاد وًبٌ ػػا اش ػػع االق ػػظاص الَ":ؿ ػػّعى ق ػعراٖا الهي
الػػَٔ الػػَ لػػٍت ٝلماثػػي"(.)5وبمػػا ان المؾػػلة ال ثٗمػػس ِػػن الظعمػػة الجػػُ اداًػػا ًػػغا
االلي للػزٖ ٞا ِمٜن ان هجٍ ُٚؿٍ ،ان االلي ٚع قٗاى من المػض.
وٝاهػ ػػت اإللٌ ػ ػػة الم ػ ػػعٍِن باؿ ػ ػػم ؿ ػ ػػعِع م ػ ػػن اإللٌ ػ ػػات المػثبً ػ ػػات بالف ػ ػػٗاء
والًػب(.)5وًوػاؾ الػي ِػعَِ بّػ ٞقمػٚػع وًػٍ اشػع اقػٜاؿ اإل لػي الٜوّػاهُ بّػ ٞوِّوػُ
ؿػػّع الػٚك وٝػػان لػػي هبػػُ ِفػػُٗ مػػن االمػػاض(.)9ومػػن اإللٌػػات المػثبًػػات بػػالٍالدن
ِّ ػػػٖن ل ػػع ،الٜوّ ػػاهّّن ب ػػالٍٜخػات او ٍٝخ ػػاراثٍ وً ػػن بو ػػات بّ ػػ ٞو ٝػػان شو ػػٍرًن
ِومن الصم ٞوالٍالدن الؾلّمة وهصن هٙػا ِن دورًن ُٖ اؿػًٍرن ٝوّاهّػة ثجصػعث
ِػػن ّٚػػا بّػػ ٞبموػػازّة ِوػػان الػػٕ مػن ٖجصمػػ ٞبّػػعًا ِوان وثفػػػؼ ِلػػَ والدثٌػػا
إلٌات الٍالدن ٍٝخػات(ً.)2غا وٚع ارثبًت الػبة ِفجار ُٖ ؿٍرِا بالٍالدن وهّػؼ ان
الوؾاء ُٖ الٙػن الظامؽ ٚب ٞالمّاد ٝن ِٙعمن الوغور وِّلٙن الٍاشا ِلػَ زػعران
المّبع ِؾجًّٗن بٌا اإللٌة ِفجار ل ُٜثؾٌِ ٞلٌّن الٍالدن(.)7
وٖػُ الٍٚػت الجػُ ارثبًػت االمػػاض ٖػػُ إاِػػان بػػوح الفػػ ٖان الًػب ارثػػبى
ث
بٙػ ػػٍ ،الظّػ ػػػ مػ ػػن اال لٌػ ػػة الؼرادقػ ػػجّة ٖاإللي اًػ ػػٍرامؼدا ًػ ػػٍ الػ ػػغي طلػ ػػ٘ الوباثػ ػػات
ث
الفاّٖة":اها اًٍرامؼدا طلٙت الوباثات الفاّٖة الجُ ثوبت بالم ت باال الؼ وبإِعاد
ال ثصمَ وزرِجٌا زمٌّّا شٍؿ گاوّٝػان"(.)1وهّػؼ ان لٌغا اإللي ِعن اؿماء واؿػمي
ِ )0ب ػ ػػٍدي مّرم الصو ػ ػػارات الؾ ػ ػػامّة ص31-37؛دوهال ػ ػػع ًاردن "العِاه ػ ػػة الّٗوّ ّٙػ ػػة" بصح ه ػ ػػمن
مٍؿػ ػ ػ ػػٍِة:ث ػ ػ ػ ػػارِض الدِ ػ ػ ػ ػػان ثصػِػ ٖ:ػ ػ ػ ػػاس الؾٍاح (دمف ػ ػ ػ ػػ٘:دار ِػ ػ ػ ػػاء ال ػ ػ ػ ػػعِن للجٍزِػ ػ ػ ػػُ والجػزم ػ ػ ػ ػػة
والوفػ  )5111ج 5ص.005
ث
ِ )5بٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص253؛المازعي اال لٌة الٜوّاهّة ص.07-02 12
ث
 )5المازعي اال لٌة الٜوّاهّة ص.015
 )9الممعر هٗؾي ص.003
ث
 )2المازعي اال لٌة الٜوّاهّة ص051 31؛ٍٝبػ وٍٝٝان العِاهة الٜوّاهّة ص.05
 )7بٍّٝت مٙارهة االدِان ص .51
ّٖ )1وعِعاد .9 :51
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واؿ ػػمي الد ػػامن ِف ػػػ ً ػػٍ الف ػػاُٖ(.)0وٖ ػػُ الوم ػػٍص البٌلٍِ ػػة المج ػػاطػن ِب ٙػػَ ال ػػػب
اًٍرامؼدا مػثبًا بالّاج ّٖوعما اراد اًػِمػان هفػػ قػػورى وامػاهػي ِلػَ االرض مػن
ازػػ ٞالٙوػػاء ِلػػَ گاٍِمػػارد اإلهؾػػان االوؿ الػػغي طلٙػػي اًٍرامؼدا والدػػٍر االوؿ ٌِػػب
الػب لمؾاِعثٌما":لٜن ٚب ٞمرػُء اًػِمػان إلػَ الدػٍر مػؼج اورمؼد(اًػٍرامؼدا) ِفػبا
قاّٖا[ِؾ ػػمَ ب ػػاهْ] م ػػُ ٚلّ ػػ ٞم ػػن الم ػػاء ودًن ب ػػي ِّوّ ػػي لِ ُٜظٗ ػػٕ م ػػن ال ػػم
الو ػػػبات والباِ ػػا"(.)5وٝاه ػػت الػب ػػة اهاًّ ػػعا م ػػن اإللٌ ػػات المػثبً ػػات بالً ػػب و ٚػػع
ولػ ػ ػػٗت بالفػ ػ ػػاّٖة(.)5وًػ ػ ػػُ مػ ػ ػػن إلٌػ ػ ػػات الػ ػ ػػٍالدن( ًُ":الجػ ػ ػػُ) ثظلػ ػ ػػ٘ بػ ػ ػػغور  ٝػ ػػٞ
ث
الػزاؿ وثصو ػ ػػػ لل ػ ػػٍالدن ًُ شو ػ ػػن االمٌ ػ ػػات ل ٜػ ػػ ٞالؼوز ػ ػػات ثظٕٗ م ػ ػػن اال
الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍالدن"( )9اوٖ":لجؾػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال ٛالؼوزػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابات الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامات ِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن والدن
ِؾّػن"( )2او":ثمػوس ٝػ ٞالوؾػاء والدن مّؾػػن"(.)7وٝػان الٙمػػ ِوػع اإلِػػاهّّن الٙػعماء
إلٌا ِّبع ثصت اؿم ماى وٚع ِع إلٌا ِرلب الفٗاء(.)1وٝاهت ثفػجػِا وًػُ ربػة ثمدػٞ
ث
هرم ػ ػػة ؿ ػ ػػّػوس  ٚػ ػػع دِّ ػ ػػت بالف ػ ػػاّٖة( )3وبٗو ػ ػػلٌا ل ػ ػػن ِجّ ػ ػػػض وي ػ ػػن االرِ ػ ػػّن
ث
لاوب ػ ػ ػػة(.)0وٝاه ػ ػػت اال لٌػ ػ ػػة اقػ ػ ػػُ وًػ ػ ػػُ إلٌػ ػ ػػة الؾػ ػ ػػّادن ً ػ ػػُ الجػ ػ ػػُ ثٌػ ػ ػػب المػ ػ ػػصة
لإلهؾ ػػان(.)01وم ػػن ال ٙػػٍ ،المػثبً ػػة بالم ػػصة م ػػا ِّ ػػػؼ ٖ ػػُ العِاه ػػة الؼرادق ػػجّة ب ػ ػ
الٗػڤاقػػُ( )Fravashiوًػػم ارواح االزػػعاد المػػٍثَ الجُ ثٍالػػ ٞالصّػػان ٖػػُ الّػػالم
االطػػػ وثصمػػُ زماِجٌػػا وقػػّبٌا ٖػػُ الّػػالم الػػعهٍّي( )00وهّػػػؼ ان ًػ الء الٗػڤاقػػُ
ث
ً ػػم ال ػػغِن ِموص ػػٍن الم ػػصة للم ػػػِن(ٖ.)05و ػػا ِ ػػن اال لٌ ػػة ٖ ٙػػع ارث ػػبى االبً ػػاؿ
االؿًٍرِّن بالّاج ٖٙع ٝان اوؿ الفاّٖن ِعَِ خػِجػا مػن االؿػػن البفػعادِة وًُ
ِ )0اقت .05 3 :0
 )5بوعاًّفن الٗم.5:ٞ
ِ )5اقت 0 :2؛.9 :05
ِ )9اقت .5 :2
ِ )2اقت .31 :2
ِ )7اقت .2 :05
ِ )1اقت .2 :1
ِ )3اقت .95 :3
ِ )0اقت .27 :3
ِ )01اقت .0 :01
ِ )00بع الػشمن اٖؾجا ص.905
ِ )05اقت .91 59 :05
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مػػن االؿ ػػػ المػثبًػػة ٖ ػػُ الجػػارِض االؿ ػػًٍري اإلِػاهُ":ؿػػاؿ زرادق ػػت اًٍرامؼدا:اٌِ ػػا
الػوح الظّػ ِا طال٘ الّالم العهٍّي اٌِا المٙعس! من ٝان االوؿ من بّن الفػاّٖن
والصٜم ػػاء الؾ ػػّعاء واالٓوّ ػػاء اال ٍِٚػػاء والبف ػػعادِّن الغي او ٚػػٕ المػض واو ٚػػٕ
المٍت وابّ ػ ػػع الؾ ػ ػػّٕ الم ػ ػػعبب والصم ػ ػػَ المصػ ٚػ ػػة ِ ػ ػػن ازؾ ػ ػػاد البف ػ ػػػ؟ از ػ ػػاب
اًٍرامؼدا:خػِجػػا االوؿ مػػن بػػّن الفػػاّٖن الػػغي اوٚػػٕ المػض واوٚػػٕ المٍت وابّػػع
الؾّٕ المعبب والصمػَ المصػٚػة ِػن ازؾػاد البفػػ.الجمؽ الػعواء ٖصمػِ ٞلّػي مػن
طفػػاثػاٖاِػِا لمٙاومػػة المػػػض والمػػٍت"(.)0وِجصػػعث الٗػدوؿػػُ مػػن ِمػػػ مجػػاطػ ِػػن
اشػػع ملػػٍؾ إِ ػػان االؿػػًٍرِّن وًػػٍ زمفػػّع وِٙػػٍؿ ِوػػي باهػػي ِػػػؼ اؿ ػػار المػػواِة
الًبّة وما ِجبٌّا من ِلٍ ّٝلم االدوِػة(.)5وٖػُ العِاهػة الماهٍِػة هّػػؼ إن م ؿػؽ
العِاهة ماهُ ٚع ارثبى بٜٗػن الًب والّاج وًواؾ ٍٚؿ موؾٍب إلَ مػاهُ بٍٙؿ":اهػا
الوًاؿُ الغي زػاء مػن ارض بابػ."ٞوثّبّػ الوًاؿػُ ًوػا ِػعؿ ِلػَ المٌػارات الًبّػة
الّالّ ػػة الج ػػُ ثمج ػػُ بٌ ػػا ماهُ ٖ ٙػػع  ٝػػان هًاؿ ػػّا م ػػاًػا  ٚػػادرا ِل ػػَ ق ػػٗاء االم ػ ػػاض
المؾجّمّة(.)5
ٖػػُ العِاهػػة المؾػػّصّة ارثبًػػت قظمػػّة الؾػػّع المؾػػّس بالّاج وبٙعرثػػي
ِلػػَ قػػٗاء ٝاٖػػة المػهػػَ ٝمػػا ثػػعؿ ِلػػَ لػػ ٛاالمدلػػة الٜػدّػػػن ٖػػُ االهازّ ٞوٚػػع ورث
ًغى المٗة من بّعى الػؿ ٞوالٙعؿّّن.

ّٖ )0وعِعاد .5-0 :51
 )5الٗػدوؿُ الفاًوامة ص.0
 )5الؾٍاح الػشمن والفًّان ص.502
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(الؾّع المؾّس راغُ الظػاؼ الوالة)

امػػا الؾػػّعن مػػػِم الّػػغراء ٖٙػػع شاَٖػػت ِلػػَ لٙػػب ؿػػّعن المػػصة وًٍ لٙػػب
ارثػػبى بّػػعد مػػن إلٌػػات الفػػػؽ الٙػػعِم بفػػّٖ ٜٞلُ وثػػعًٍِا المػػلٍات المػِمّػػة
بفػػاّٖة االؿػػٙا واوزػػاع الرؾػػع.وِ من الوػػاس الّػػٍ بالٙػػعرن الفػػاّٖة لػػبّن ثماخّػػٞ
مػِم ٝم ػػا ِ ػػػوون ِ ػػن مّر ػؼات ٌٍٍرً ػػا ٖ ػػُ الصل ػػم ل ػػبّن المػه ػػَ المّ ػػٍس م ػػن
قٗاءًم وثصً ّ٘ٙغا الفٗاء ِن يػِ٘ اللمؽ(.)0

 )0الؾٍاح لٔؼ ِفجار ص.025
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(مػِم الػغراء)
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وٚػػع شػػ ٞالٙعِؾػػّن ٖػػُ العِاهػػة المؾػػّصّة مصػػ ٞااللٌػػة الٙعِمػػة ٖػػُ ثرؾػػّع
المصة ٖالٙعِؽ لٍٚا االهرّلُ(ثٍُٖ ِا ِ ) 11ع قّّٗا لايباء(.)0

(الكعِؽ لٍلا)
ِ )0بٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص.190
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ث
 ٝػػان ا إلؽػِ ػػق  ّٔٝػػػًم م ػػن الف ػػٍّب الٙعِم ػػة ِّج ٙػػعون ان اال لٌ ػػة ثمجل ػػٛ
ال ٙػ ػ ػػعرن ِل ػ ػ ػػَ ان ثف ػ ػ ػػُٗ المػه ػ ػ ػػَ ٌُٖ بّ ػ ػ ػػعًا الم ػ ػ ػػصة مدلم ػ ػ ػػا بّ ػ ػ ػػعًا الم ػ ػ ػػػض
والمٍت ٖالمّػوؼ إن اإللي ابٍللٍ ٚع لّب دورا مؼدوزا ٌٍٖ إلٌػا لاوب ػة وُٖ هٗػؽ
الٍٚػت إلٌػػا للًب والؾػبب ٖػػُ ًػغى االزدوازّػػة ان اإل لػػي ابٍللػٍ ٝػػان ٚبػٝ ٞػػ ٞقػػُء
الي الوٍر والي الفمؽ ولما ٝاهت الفمؽ ٚاثلة باقػّجٌا الجػُ ثوػػب ٝالؾػٌا وًُ
ُٖ الٍٚت هٗؾي مّٗعن بٍٙثٌا الٍٚا ّة ٖان ابٍللٍ ِع لغل ٛرامُ الؾٌا الػغي ًِلػ٘
ؿػٌامي مػػن بّّػػع باِجبػػارى المػػٍت المٗػػاز ولٜوػػي ٖػػُ الٍٚػػت هٗؾػػي الػػي الفػػٗاء الػػغي
ِف ػػُٗ االمػاض وً ػػٍ اوؿ م ػػن ِلػ ػػم الو ػػاس ٖػ ػػن الجًبّ ػػب وٍِٙؿ ً ػػغا اإل ل ػػي ِ ػػن
ث
هٗؾ ػػي":اها الًبّ ػػب االؿ ػػُ والًب اه ػػا ابجعِج ػػي وما م ػػن طال ػػّة لّف ػػب ثب ػػعو إال
وِو ػػعي ِلمٌ ػػا" وٍِٙؿ الف ػػاِػ الػوم ػػاهُ ّٖػزّ ػػ ٞان ابٍلل ػػٍ م ػػوس ِ ػػاٖؽ الًبّ ػػب
الًػػػوادي مّػٖػػة ٖوػػا  ٞاالِفػػاب وٖػػن الفػػٗاء(.)0وٝػػان اؿػػٜلّبٍّس()Asclepius
ث
مػن الٌػة الًػب وًػٍ ابػن ابٍللػٍ مػن زوزجػي ٍٝروهّؽ(ٍٝردهُ) وًػٍ ٖػُ االلػ ٞمػػن
البف ػػػ خ ػػم ل ػػار إلٌ ػػا للً ػػب بّػ ػػع وٖاثي وثجص ػػعث االؿ ػػايّػ ان وال ػػعى ؿ ػػلمي إل ػػَ
طّػ ػ ػػػون( )cheironالٙوًٍر(ٝػ ػ ػػا ن همػ ػ ػػٗي إهؾػ ػ ػػان وهمػ ػ ػػٗي شمػ ػ ػػان) وٝان اٝػدػ ػ ػػػ
الٙوػايػن( )Centauriشٜمة وٚػػع ِلمػػي ٖػػن الًب بّػعًا بػػعات قػػٌػن اؿػػٜلّبٍّس
الًبّة واٝػجؾب ؿمّة يّبة الِازّبي الفٗا ّة شجَ اهي هرس ُٖ إِادن المػٍثَ إلػَ
الصّػ ػػان وٍِّد الٗوػ ػػٖ ٞػ ػػُ ذلػ ػػ ٛإلػ ػػَ اؿػ ػػجّماؿ د الٍٔرٓػ ػػٍن الػ ػػغي اًِجػ ػػي إِػ ػػاى
اخّوا والَ طٍاص هبات اطبػثي بي ذات مػن اَّٖ ٖفّػ ًادِؽ(الي الّالم االؿٗ)ٞ
بالٔبن والَلم ٖ ػػغًب إل ػػَ زووس ق ػػاّٝا ٍٖاٖ٘ زووس ان ِل ػػَ البف ػػػ ان ِا ٚػػٍا
ممّػًم.وًٜغا ِع اؿٜلّبٍّس مغهبا إلِاٚػة ؿػون الًبّّة ٖوػػبي زووس بمػاِٙة
ٚوت ِلّي.وِّع اؿٜلّبٍّس ُٖ الجٙالّع اإلٓػِّٙة من ؿػالة الوػٍء او الوػار لٍٜهػي
ابػػن ابٍللٍ وٝػػان ِّّػػع الػػعؼء إلػػَ المػهػػَ وِلَ ًػػغا ٝػػان مٍهػػُ اشج ػػا ٖػػُ بػػاد
 )0بّبلّػ ػ ػػٍس ٖػزّلّػ ػ ػػٍس مارو(ٖػزّػ ػ ػػ )ٞالهّػ ػ ػػاد ثػزمػ ػ ػػةِ:وبػن ؿػ ػ ػػامة الظالػ ػ ػػعي (بّػوت:دار الّلػ ػ ػػم
للماِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّن  )0013ص521؛اوّٖع مؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػض الٜا و ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ص95؛ِلُ الج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارِض
الٍّه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاهُ ص511؛الظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍري مّرم االؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايّػ ج 0ص07؛ِب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍدي مّرم الصو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات
الؾػػامّة ص95؛ٍٝرثٚ ٞػػامٍس اؿػػايّػ الّػػالم ص003؛ٝماؿ الًػػب الممػػػي ص02؛الؾػػٍاح لٔؼ
ث
ِف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجار ص029؛ٍّٓراهع اال لٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة واالؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايّػ الٍّهاهّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ص23؛زّؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٜا ٝارج الصٜاِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
الٍٗلٜلٍرِة ص015؛قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.90
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اإلٓػِ٘ وٝاهت الدّابّن مٙعؿة ُٖ ِبادثػي الهٌػا المظلٍٚػات الٍشّػعن الجػُ ثٙػعر ان
ثظلُ زلعًا.وٚع اؿجمػ ثٙػعِؽ الػي الًػب االٓػِٙػُ شجػَ الّمػٍر المجػاطػن ٖٙػع ِدػػ
ُٖ ٚػِة دوما الٍاّٚة قماؿ لبوان ِلَ اخار مّبػع اؿػٜلّبٍّس الػغي ٍػٚ ٞا مػا شجػَ
الٙػػػن الػابػػُ المّادي.وٚػػع اشايػػت بػػي مّبػػٍدات مؾػػاِعن بعء مػػن زوزجػػي اِبّػػٍن
الجُ اهربت لي ولعِن ًما بٍدالّػٍِس( )Podiliriusومظاوون( )Machaonالغِن
ٝاه ػ ػػا م ػ ػػاًػِن ٖ ػ ػػُ الً ػ ػػب ٝمٌ ػ ػػارن وال ػ ػػعًما.ومن بو ػ ػػات اؿ ػ ػػٜلّبٍّس إلٌ ػ ػػات ً ػ ػػن
ًّراِػػا(()Hygieiaربػػة المػػصة وٝاهت ثٙػػٍ بجٔغِػػة الدّػػابّن المٙعؿػػة الجػػُ ٝاهػػت
ثٙػٍ بمّرػؼات الّػػاج) وٚػع اؿػجمػ ثٙػػعِؽ ًػغى االلٌػة شجػػَ الّمػٍر المجػػاطػن ُٖٗ
الٙػػػن الظػػامؽ المػػّادي ثػػم اهفػػاء شمػػا طػػارج اؿػػٍار معِوػػة دبؾػػُ ٖػج(ّٚمػػػِة
الرعِعن) ورمم الٙؾم البارد مػن الصمػا واِّػع ثبلًّػي بٗؾّٗؾػاء ثمدػ ٞالٌػة المػصة
ًّراِا.وِاؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍ(()Iasoربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٗاء وربما ٝػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان اؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمٌا ذا ثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاخّػ
ؿ ػػٍمػي) وبواّٝا(()Panaceaرب ػػة الّ ػػاج الّ ػػا او ال ػػعواء ل ٜػػ ٞداء) وأِ.ٞو ٚػػع
ارثبى بي ثّلّؾٍٗرس الػوح الصارؿة للوٙاًة والغي ِمد ٞمػثعِا زبة دون اٝما لٌا
ًٓاء راس وًٍ زي اول  ٛالغِن اؿجػدوا ِاّٖجٌم.وِمد ٞاؿٜلّبٍّس اشّاها بفٜٞ
اّٖ ػػٍان ومن الر ػػعِػ بال ػػغٝػ اه ػػي  ٚػػع ايل ػػ٘ ِلّ ػػي اؿ ػػم اط ػػػ ً ػػٍ بّ ػػان( )Paeanاو
بٍّن( )Paeonاو بّاهٍس وًٍ ذات االؿم الغي ايل٘ ِلَ ابّي ابٍللٍ اي المّالذ-
الفاُٖ(.)0

ِ )0لُ الجػارِض الٍّهػػاهُ ص511؛الظػػٍري مّرم االؿػايّػ ج 0ص50-53؛ِبػػٍدي مّرم الصوػػارات
الؾ ػ ػػامّة ص912 507؛ٍٝرث ٚ ٞػ ػػامٍس اؿ ػ ػػايّػ الّ ػ ػػالم ص091؛ٝماؿ الً ػ ػػب المم ػ ػػػي ص02؛
ث
ٍّٓراهع اال لٌػػة واالؿ ػػايّػ الٍّهاهّ ػػة ص025-020 23؛قػػابّػو وًو ػػعرِٜؽ مّرم االؿ ػػايّػ ص97
000 051؛البّعِ ٞؿصػ االؿايّػ ص.551
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(اؿنلّ ٍّس)
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ث
ومن اال لٌػة المػثبًػة بالًػب الػي ِػعَِ ارِؾػجٍس ٖػُ موًٙػة خّؾػالُ وّٚػٞ
ان الٙوًػ ػػٍر طّػ ػػػون رباى وٚػ ػػع ثّلػ ػػم ٖوػ ػػٍن الػ ػػعواء والّػاٖػ ػػة(.)0وهّػ ػػػؼ ان اإللٌػ ػػة
ٓاِ ػ ػػا(االرض) ذات ارثب ػ ػػاط بالً ػ ػػب إذ  ٝػ ػػان المػه ػ ػػَ ٖ ػ ػػُ معِو ػ ػػة ب ػ ػػاثػاس ِ ػ ػػاثٍن
الؿجفػػارثٌا(.)5وٝاهػػت اخّوػػا ثلّػػب دورا إلٌػػة المػػصة ُٖٗ اؿػػًٍرن ه ٙػػا ّٝػػٕ ؿػػٙى
المّمػػاري مّوؾ ػػّٜلّؽ اخوػػاء بو ػػاء البػوبّلّ ػػا وثّػض لظًػػػ المٍت ل ػػٍال ان ق ػػٗجي
اخّوا بإِراز ولٌغا ؿمّت بالٌاِرّا اي الفاّٖة(.)5وٝاهػت الػبػة ارثمػّؽ()Artemis
م ػ ػػن اإللٌ ػ ػػات المػثبً ػ ػػات بالًب وربم ػ ػػا اؿ ػ ػػمٌا مف ػ ػػج٘ م ػ ػػن ال ػ ػػِّ ٞو ػ ػػُ ؿ ػ ػػلّم
ومّاَٖ ال ػػغي ِرّ ػػ ٞم ػػن ارثم ػػّؽ ثل ػػ":ٛالجُ ثف ػػُٗ االمػاض".وبؾ ػػبب ارثبايٌ ػػا
ب ػػالٙمػ ٖ ٙػػع ٝاهػ ػت ثف ػػػؼ ِل ػػَ والدن االيٗ ػػاؿ ٌُٖ ثؾ ػػاِع الوؾ ػػٍن ِو ػػعما ِ ػػاثٌّن
المظاض وِّؼ ،إلٌّػا إهٌػا موصػت الًػب للبفػػ(ٝ.)9ػغل ٛالػبػة اِلّدّػا()Eileithyia
ابوػػة اإللٌػػّن زووس وًّ ػػا وًػػُ مػػن إلٌػػات الٍالدن ثؾػػاِع الوؾػػاء ِوػػع الٍهػػُ.وُٖ
االزمػػان البعا ّػػة مػػن الجػػارِض الٍّهػػاهُ ٝػػان ًوػػاؾ اخوجػػان ثػػعِّان بٌػػغا االؿػػم وٝاهجا
ابوج ػػا ًّ ػ ػػا وثف ػػػٖان ِلػ ػػَ والدن الوؾ ػػاء وال ِمٜػ ػػن ان ٍِل ػػع اي يٗػ ػػ ٞإال إذا ٝاهج ػػا
شاهػػات وال ِمٜػػن الي ا ان ثرػػع الػاشػػة مػػن دوهٌن.واطّػػا اهػػعمرجا مػػُ بّوػػٌما
ث
ُٖ قظمّة واشعن ًُ الٌة الٍالدن.وٝاهت ثمٍر ٓالبا وًػُ راّٝػة وًٍ وهػُ ِّجٙػع
اهػػي ِؾػػاِع ِلػػَ الٍالدن وثصمػػ ٞمفػػّا رمؼ الوٍر بّومػػا بالّػػع االطػػػ ،ثٙػػٍ بإِمػػاءن
الجف ػػرُّ(.)2واق ػػجٌػت اإللٌ ػػة ًّػ ػػا مد ػػ ٞابوجٌ ػػا اِلّدّ ػػا والػب ػػات ارثم ػػّؽ وًّ ٜػػاثُ
بمؾػػاِعن الوؾػػاء ِوػػع الػػٍالدن وان ًػػغا الجمػػازج بػػّن وٍّٗجػػُ الػػػبجّن ًّ ػػا وابوجٌػػا
زّلت باشح ِٗجػض إما ان ًّػا بٍلٌٗا ربة ٝبػ ،اهجصلت لوٗؾٌا اطجماص ابوجٌػا
الػبة المػٔػٖ ،مػارت ًػُ ربػة الػٍالدن او إهٌػا ٝاهػت الػا لػاشبة ًػغا االطجمػاص
خم الًوّت ربة لػّٔػن مؾػجٙلة وٌِػع إلٌّػا بٌػغا االطجمػاص واِا ٝػان االمػػ ِػعت
ث
ٍّٓ )0راهع اال لٌة واالؿايّػ الٍّهاهّة ص.093
 )5الممعر هٗؾي ص.53
 )5الممعر هٗؾي ص.21
ث
 )9روز العِاهػ ػ ػػة الٍّهاهّػ ػ ػػة ص00؛الظػ ػ ػػٍري مّرم االؿػ ػ ػػايّػ ج 0ص50؛ٍّٓراهع اال لٌػ ػ ػػة واالؿػ ػ ػػايّػ
الٍّهاهّة ص10؛قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.97
 )2روز العِاهػة الٍّهاهّػة ص51؛ِلُ الجػارِض الٍّهػاهُ ص500؛الظػٍري مّرم االؿػػايّػ ج 0ص50؛
ث
ٍّٓراهع اال لٌة واالؿايّػ الٍّهاهّة ص.020
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ًّ ػػا ل ػػوٍا البوجٌ ػػا اِلّدّ ػػا اي مدلٌ ػػا رب ػػة لل ػػٍالدن او رب ػػة ٚابل ػػة ثّ ػػّن الوؾ ػػاء ِو ػػع
الٍهُ(ً.)0غا وٝاهت الػبة اٖػودِت من إلٌات االهراب لع ،االٓػِ٘(.)5
ث
ل ػػم ث ٜػػن اال لٌػ ػػة ٖػ ػػُ بػ ػػاد اإلٓػِػ ػػ٘ ًػ ػػُ الٍشّػ ػػعن المالٜػ ػػة الؿ ػ ػػار مّػٖػ ػػة
الًب بػػٝ ٞػػان ًوػػاؾ الػػواؼ اطػػػ ،مػػن الٙػػٍ ،المالٜػػة للمّػػارؼ الًبّػػة وموٌػػا مػػا
ِّػ ػ ػ ػػػٖن ٖػ ػ ػ ػػُ الجٙالّػ ػ ػ ػػع اإلٓػِّٙػ ػ ػ ػػة بالصٍرِػ ػ ػ ػػات وموٌن شٍرِػ ػ ػ ػػة الربػ ػ ػ ػػ ٞوثػ ػ ػ ػػعَِ
اوِو ػػٍهُ( )Oenonêالج ػػُ ٝاه ػػت ذا مّػٖ ػػة ٝامل ػػة برمّ ػػُ االِف ػػاب الًبّ ػػة الازم ػػة
لمعاوان الرػوح(.)5ومن الصٍرِات اللػٍاثُ ِؾػٜن الٌٜػٍؼ ًوػاؾ الصٍرِػة الّدّػا الجػُ
ث
ثّػّن الصٍامػ ٞوٚػت الٍهػُ(.)9وًوػاؾ شٍرِػات المّاى وِػعًن الػبّن الٌػة بمػثبػة
مجعهّػػة وٝػػن إلٌػػات يّبػػات ِفػػّٗن المػهػػَ(.)2وارثػػبى بّػػن االبًػػاؿ االؿػػًٍرِّن
بالً ػػب وم ػػوٌم ًػ ٚػػ ٞال ػػغي  ٝػػان ِجمج ػػُ ب ٙػػٍ ،يبّ ػػة إذ  ٝػػان ِؾجصو ػػػ ٖ ػػُ شال ػػة
االوب ػػة ُٖ ش ػػّن ان بّ ػػن الّو ػػابُّ الف ػػاّٖة ٖ ػػُ ًّمّ ػػا وخػم ػػٍبّلُ ٝاه ػػت مٙعؿ ػػة
بالوؾبة إلّي(.)7
ث
ث
لػػع ،الػوم ػػان اِو ػػا الٌ ػػة مظجم ػػة بالف ػػٗاء ٖٙع ِ ػػع ٝبّ ػػػ اال لٌ ػػة الػوماهّ ػػة
ث
ز ػػٍبّجػ ٖ ػػُ ال ٙػػػون المج ػػاطػن م ػػن ث ػػارِض اإلمبػايٍرِ ػػة الػوماهّ ػػة م ػػن الٌ ػػة الف ػػٗاء
وِجصػعث الٜاثػب الػومػاهُ اوؿػػاهٍّس(ِ ) 502-501ػن الظالػّة الفػٗا ّة لجمدػػاؿ
الػب زٍبّجػ":لٙػع لمػؽ الٜػٍن( )Alconثمدػاؿ اإل لػي زٍؼ(زػٍبّجػ) البارشػة وقػّػ
بجاخّػ الًبّب.)1("...وٚع ٝاهت الػبة االًِالّة زٍهٍ( )Junoزوزػة اإل لػي زػٍبّجػ مػن
إلٌات والدن االيٗاؿ ومن اؿما ٌا الّعِعن زٍهٍ لٍؿّوا( )Juno Lucinaالجػُ ثٙػٍ
بصماِػػة الؼوزػػة الصامػػ ٞوثٍٙي مػػن َِػػا الػهػػُّ وِػٖت ٖػػُ ًػػغى المػػٗة االطّػػػن
باؿػػم زٍهػػٍ اوؿػػّبآٍ(.)Juno Ossipagoوباِجبارًػػا إلٌػػة والدن االيٗاؿ ٝػػان مػػن
الًبّّػػُ ان ثجوػػػع إلٌّػػا الؼوز ػات الّاٚػات وٝاهػػت زٍهػػٍ لٍؿػػّوا ًػػُ الجػػُ اهٙػػغت
ِ )0لُ الجارِض الٍّهاهُ ص.577
ِ )5بٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص.000
ِ )5لُ الجارِض الٍّهاهُ ص952؛وارهػ اإلٓػِ٘ ص.0
 )9زػ ػ ػ ػػٍن رِجفػ ػ ػ ػػارد خػوهٌّػ ػ ػ ػػ ٞبٍالر "العِاهػ ػ ػ ػػة الٍّهاهّػ ػ ػ ػػة:هَػن ِامػ ػ ػ ػػة" بصح هػ ػ ػ ػػمن مٍؿػ ػ ػ ػػٍِة:ثػ ػ ػ ػػارِض
الدِان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5112ج 5ص.05
ث
ٍّٓ )2راهع اال لٌة واالؿايّػ الٍّهاهّة ص.050
 )7الممعر هٗؾي ص.070
 )1االشمع اإللي زووس ص.527
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هؾ ػػاء الؾ ػػابّّن(إشع ،الٙبا ػػ ٞاالًِالّ ػػة) م ػػن ٝارخ ػػة الّ ٙػػم الج ػػُ ال ػػابجٌن بّ ػػع
اطجًاٌٖن من ٚب ٞرومٍلٍس.ومن اؿما ٌا اِوا زٍهٍ مارثّالّؽ وًُ إلٌػة الػٍالدن
اِو ػػا وزٍهٍ ؿٍؿ ػػبّجا( )Juno Sospitaوٝاه ػػت شامّ ػػة ال ػػٍالدات وٝاه ػػت ثجل ٙػػَ
ابجٌػػاالت شػػارن ِوػػع المظػػاض والٍالدن.وثمػػٍر زٍهػػٍ لٍؿػػّوا وًػػُ ثصمػػ ٞيٗػػا بػػّن
ذراٌِّا وِرلؽ يٗان ِوع ٚعمٌّا ٝما ثمد ٞمُ يٗ ٞبغراٌِّا وبّعًا زًػن(.)0

(الػبة زٍهٍ)

ومػػن مّبػػٍدات الًػػب الػوماهّػػة اؿٜلّبٍّس(ؿػػمُ ٖػػُ رومػػا اؿػگٍالبٍّس)
الغي دطلت ِبادثي إلَ روما ِا ٚ 505ب ٞالمػّاد للػجظلك مػن الًػاٍِن(.)5وِبػعو
ث
 )0الظػ ػ ػػٍري مّرم االؿػ ػ ػػايّػ ج 0ص552؛ؼٍّٓ.راهع "اال لٌ ػ ػ ػػة واالؿػ ػ ػػايّػ الػوماهّػ ػ ػػة" بصح ه ػ ػ ػػمن
مٍؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض االدِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ٘:دار ِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعِن للوفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ والجٍزِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ
والجػزمة  )5112ج 5ص.501
 )5شٍ شادخة دطٍؿ اؿٜلّبٍّس الٍّهاهُ إلَ روما اهَػ:اوّٖع مؾض الٜا وات ص.551-553
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ث
إن اال لٌػػة اإلٓػِّٙػػة المظجمػػة بالًػػب ٚػػع دطلػػت رومػػا بّػػع ان اؿػػجٍلَ الػومػػان ِلػػَ
المػػعن اإلٓػِّٙػػة ٖػػُ زوػػٍبُ اًِالّا لػػغا اّٚمػػت ٖػػُ رومػػا ِبػػادن ابٍللٍ وٝػػان ال ِػؼاؿ
ِعَِ وٚج غ باؿم مّعٍِٜس وٚع زّ ٞالػومان من اإللي ابٍللٍ مظجما بالفٗاء مػن
االوب ة خم ابوي اؿٜلّبٍّس الغي ٝان الي الًب وٚع طمك الػومػان لػي ارهػا ِلػَ
زؼِػن لّٔػن مٙاب ٞؿٍؽ الدّػان ولاروا ِوٙلٍن الّبّع الممابّن إلَ ًواؾ شّح
ِّجوػػُ بٌػػم اإل لػػي اؿ ػگٍالبٍّس(.)0وٝػػغلِ ٛبػػعت الػبػػة اِلّدّػػا الٍّهاهّػػة ثصػػت اؿػػم
لٍزّوػػا(.)5وٝاهػػت الػبػػة دِاهػػا وًػػُ إلٌػػة اًِالّػػة للٔابػػات ِوػػع الػومػػان ثؾػػاِع الوؾػػاء
ِل ػػَ ال ػػٍالدن الؾٌلة وِجو ػػػع إلٌّ ػػا الوؾ ػػٍن م ػػن از ػػ ٞالصم ػػ.)5(ٞوم ػػن المّب ػػٍدات
االطػِات اِرّػِا( )Egeriaالجُ ٚعمت لٌا الوؾٍن الٙػابّن من از ٞثؾػٌّ ٞالػٍالدن
اِوػا(.)9وٝاهػت الػبػة ؿػالٍس( )Salusثرؾػع المػصة والػٖاًّة وٚػع ثٍشػع مػُ الػبػة
الٍّهاهّة ًّراِا وٚع قّع لٌا مّبع ُٖ روما ِا ٚ 515ب ٞالمّاد(.)2
ث
لػػع ،الؾػػلت ٖػػُ اوربػػا الٔػبّػػة الٌػػة للفػػٗاء مػػوٌم ٝمػػا ِٙػػٍؿ ٍِلّػػٍس ّٚمػػػ
اإل لػ ػػي ابٍللٍ(يػ ػػاب٘ الػومػ ػػان اإل لػ ػػي الؾػ ػػلجُ مػ ػػابٍهٍس باإل لػ ػػي ابٍللػ ػػٍ) الػ ػػغي ًِ ػ ػػػد
االمػاض(.)7
ٖ ػػُ الم ػػّن ارث ػػبى الً ػػب ب ػػال ،ٍٙاإللٌّ ػػة واالبً ػػاؿ االؿ ػػًٍرِّن وٝاهت
اإللٌػػة بػػًُ-ؾػػّاِ-ػػٍان-ثفػػٍن( )Pi-hsia-yuan-chunوثؾػػمَ اِوػػا قػػّوْ-مػػٍ اال
المٙعؿة ثصمُ الوؾاء وااليٗاؿ وثفػؼ ِلَ الٍالدن ولٌػا ِػعن مّاوهػات موٌػا ؿػّعن
الػؤِػػة الرّػػعن الجػػُ ثصػػاٌٖ ِلػػَ االيٗػػاؿ مػػن الّػػّن الفػِػن وؿػػّعن اطػػػ ،وٍّٗجٌػػا
ثٍلّع االيٗاؿ.ولٌػغى اإللٌػة الجػُ مّوػَ اؿػمٌا امّػػن الّٔػٍ المػًٚػة إلٌػة موػاٍػن ٖػُ
العِاهػة البٍذِػة ٖػُ قػظك اإللٌػػة ٝػٍان-هُ وٚػع ايلػ٘ ِلٌّػػا لٙػب ؿػاهْ-ثػؼو-هّػػاهْ-
هّػػاهْ اي الؾػػّعن الجػػُ ثٍلػػع االيٗػػاؿ وثٌَػ ِػػادن ٖػػُ الٗػػن وًػػُ ثرلػػؽ ِلػػَ زًػػػن
ث
 )0مٍّٔلّٗؾ ُٜاؿػار اال لٌة والعِاهات ص.21
ٍٝ )5رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص091؛قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.50
ٖ )5ػِؼر الٔمػػن الػػغًبُ ص19؛الؾػػٍاح لٔؼ ِفػػجار ص010؛مّفػػّٓ ٞػاهت "العِاهػػة الػوماهّػػة:هَػن
ِامة" بصح هػمن مٍؿػٍِة:ثػارِض الدِػان ثصػِػٖ:ػػاس الؾٍاح (دمفػ٘:دار ِػاء الػعِن للوفػػ والجٍزِػُ
والجػزمة  )5112ج 5ص.515
ٖ )9ػِؼر الٔمن الغًبُ ص.13
 )2قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص551؛ ٓػاهت العِاهة الػوماهّة ص.512
ث
 )7مٍّٔلّٗؾ ُٜاؿػار اال لٌة والعِاهات ص.73-71
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لػٍثؽ مػثعِػة طمػػارا ابػّن اللػٍن وًػػُ ثصجوػن يٗػا بػػّن ذراٌِّا وإللٌػة الظمػػٍبة
ٍٝان-هُ طبػن ُٖ مّالرة زمُّ االمػاض(.)0

(بًُ-ؾّاٍِ-ان-ثفٍن)

وثجصػػعث االؿػػايّػ المػػّوّة ِػػن قػػّن-هٍهػػْ(ٚ 5703-5353بػػ ٞالمػػّاد)
وًػػٍ شػػاٝم المػػّن االؿػػًٍري و ّٞٚاهػػي ِلػػم المػػّوّّن ٖػػن الؼراِػػة واٝػجفػػٕ ٍٖا ػػع
االدوِػػة و ّٞٚاهػػي اٝػجفػػٕ ٖػػُ ِػػٍ واشػػع ؿػػبّّن هبجػػة ؿػػامة ٝما اٝػجفػػٕ الؾػػمٍ
المو ػػادن لٌا اله ػػي ِ ػػن يػِ ػػ٘ زز ػػاج ٖ ػػُ ز ػػعار مّعث ػػي اؿ ػػجًاع ان ِػا ٚػػب ًو ػػم
 )0الظٍري مّرم االؿايّػ ج 0ص.030-033
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الوباثات.ومن خم زمُ ٝػجاب ادوِػة ال ِػؼاؿ ّٚػع االؿػجّماؿ شجػَ ٍِموػا ًغا.وثجصػعث
الجٙالّػػع االدبّػػة اهػػي ٚػػع مػػات ِوػػع ّٚامػػي بػػإزػاء ثرػػارب ِلػػَ هٗؾػػي باالِفػػاب(.)0وٖػػُ
الٌوع ثفّػ الجٙالّع إلَ ان رب الفمؽ ؿػٍرِا ٝػان ِّػؼ ،إلّػي قػٗاء المػهػَ(.)5وٝػان
اإللٌػػان الجٍامػػان المػػعٍِان اقػػّٗوُ ِ دِػػان وٍّٗػػة الموٙػػغِن الٜػػٍهّّن إذ ِرٍبػػان
الؾماء ُٖ مػٝبة وِمعان ِع الٍّن ل ٜٞإهؾان ِ ُٖ ُٙشالة لّبةٝ.ما ِ دِػان اِوػا
مٌم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػ ػ ػ ػػعاوِّن اإللٌّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّن الل ػ ػ ػ ػ ػ ػػغِن ِؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاِعان المػه ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ والمف ػ ػ ػ ػ ػ ػًٍّن
والّازؼِن ّّّٖعان البمػ لمػن ٖٙػعى بػ ٞان لٌمػا الٙػعرن شجػَ ِلػَ درء المػٍت ِػن
الو ػػاس( ً.)5ػػغا وثوؾ ػػب الجٙالّ ػػع البٍذِ ػػة إل ػػَ بٍذا ٝم ػػا ً ػػٍ الص ػػاؿ م ػػُ م ػػاهُ ٖ ػػُ
الماهٍِة ٚعرات ِلػَ قػٗاء المػض":وشػاؿ ثٗفػُ وبػاء ما ٌَِػ(بٍذا)بمػٗجي هًػاس
ق ػػاؼ"(.)9وٖ ػػُ الّاب ػػان  ٝػػان اإل ل ػػي او ٝ-ػػٍهُ-هٍق ػػُ( )O-kuni-nushiإلٌ ػػا للً ػػب
والؾصػ وٝان ِؾاِعى ؿٍ-ٍٝها-بُ ًٍ )Suku-na-bi-ko(ٍٝ-اإللي الٙؼ وٝان الٙؼ
ابن اإللٌة الموجرة المٙعؿة وٝان مػاًػا ٖػُ ٖوػٍن الًػب وًٍ ؿػّع الّارّٖن وٝػان
طبّػا باالدوِة وًٍ ِػاز اوٝ-ػٍهُ-هٍقػُ وٚاما ؿػٍِة بمّالرػة االمػػاض ٖػُ موًٙػة
اِؼومٍ(.)2

ٍٝ )0رثٚ ٞػ ػ ػػامٍس اؿػ ػ ػػايّػ الّػ ػ ػػالم ص009؛زٍزِػ ػ ػػٕ ٝامبػ ػ ػػ ٞال طػ ػ ػػو بػ ػ ػػالؿ وزػ ػ ػػي ثػزمة:شؾػ ػ ػػن
لٙػ (دمف٘:دار الٜلمة  )5115ص.551
ٍٝ )5رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص.35
ث
 )5مٍّٔلّٗؾ ُٜاؿػار اال لٌة والعِاهات ص.017
 )9بٍ ّٝػ ػ ػػٍ دِو ػ ػ ػػعو  ٍّٝٝػ ػ ػػا ثػ ػ ػ ػػالّم ب ػ ػ ػػٍذا ثػزم ػ ػ ػػة:شاز مال ػ ػ ػػ ٛمصؾ ػ ػ ػػن (بٔعاد:دار الفػ ػ ػ ػ ون الدٙاّٖ ػ ػ ػػة
الّامة  )5113ص.99
 )2الظٍري مّرم االؿايّػ ج 5ص32؛ٍٝرثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص.005
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(او-هٍهُ-هٍقُ)
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وِّػع المّبػٍد زّػؼو بٍؿاثؾػٍ( )Jizo bosatsuمػن المّبػٍدات المٌمػة ولػي
ِعن وٍا ػٕ اًمٌا ٝان ِؾٌ ٞوالدن االيٗاؿ(.)0

(زّؼو بٍؿاثؾٍ)

وًواؾ الػبػة ّٝفػّمٍزن( )Kishimojinوالػلٌا مػن المػّن لٜوٌا ِبػعت
ُٖ الّابان وِعت شامّة الوؾاء ِوع الٍالدن وثجوػػع إلٌّػا االمٌػات لفػٗاء ايٗػالٌن
 )0الظٍري مّرم االؿايّػ ج 0ص.550
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المػهَ(.)0وًواؾ الي ِعَِ ِاٍٝقُ-هٍّراي( )Yakushi-Nyoraiوًٍ مّبٍد واؿػُ
االهجف ػػار ٖ ػػُ الّاب ػػان مو ػػغ ال ٙػػػن الد ػػامن المّادي وً ػػٍ اإل ل ػػي الف ػػاُٖ ال ػػغي ٍِ ٚػػٕ
االوب ة وِؾػػجًُّ ِلمػػي الؾػػًّػن ِلػػَ المػض وِمدػػِ ٞػػادن ًّ ػػة بػػٍذا ممؾػػٜا بّػػعى
ٚارورن لّٔػن ثصجٍي ِلَ ادوِة(.)5

(ِاهٍقُ-هٍّراي)
 )0الممعر هٗؾي ج 0ص.077
 )5الممعر هٗؾي ج 5ص.597
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وُٖ بٍذِة المٌاِاها الجُ ٌٍػت ُٖ الٌوع ُٖ الٙػن االوؿ او الدػاهُ المػّادي
خم اهجفػت بّع ذل ُٖ ٛالمّن وٍٝرِا والّابػان ٖػُ اواطػػ الٙػػن الؾػادس المػّادي
ٌَِػػػ البػػٍذا ٌّٖػػا ٜٝػػا ن الٌػُ ولّؽ البػػٍذا ٚػػع ٚػػعس ًوػػاؾ ٖصؾػػب بػػً ٞوػػاؾ مػػا
ث
ِّػٍٖن بػالبٍدًّؾاثٗات(وًم بٍذوات المؾجٙب.)ٞوٚع ش ً ٞالء مصػ ٞالٌػة الًػب
ٖ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ شو ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػؽ االٚمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ ٌٖو ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍذوات المؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجٙبٞ
ٝفّجّٔاربا( ُٖ )Kshitgarbhaالٌوع الغي ِعَِ ُٖ المّن ثُ-ثؾاهْ()Ti-Tsang
وُٖ الّابان زّؼو( )Jizoالغي ٌِجم بمؾاِعن الوؾاء وًن ُٖ مون والدن الًٗ.ٞ

(هفّجّؾاربا)
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وًو ػػاؾ ٖ ػػُ المٌاِاه ػػا الب ػػٍذوات ال ػػعًّاهّّن(اي ب ػػٍذوات الجام ػػ )ٞوم ػػوٌم
بٌاؿ ػػّازّآٍرو( )Bhasiajiaguruاي ب ػػٍذا الف ػػٗاء ولي اثب ػػاع ٝػدّ ػػػون ٖ ػػُ الجب ػػت
والمّن والّابان(.)0
ٖػػُ الدكاـػػات ال عا ّػػة ًوػػاؾ مّجٙػػعات مفػػابٌة لمػػا هٙػػاى لػػع ،المرجمّػػات
الصوارِة الٜبػٖٙ ،بّلة ٍِربا( )Yorubaاالٖػِّٙة ثجصػعث ِػن اإل لػي اِٗػا( )Ifaوان
اإل لػػي االَِػػم ارؿػػلي إلػػَ االرض لمؾػػاِعن المػهػػَ والوؾػػاء الصٍامػػ ٞوثّلػػّم البفػػػ
يػِٙة اؿجّماؿ العواء و ّٞٚان اإللي اِٗا ٝان يبّبا ماًػا(.)5

(ثمداؿ رزو من ل ّلة ٍِربا)
 )0هٍس العِاهة البٍذِة ص.001-007
 )5زّٗػػػي بارهعر االؿػػايّػ االٖػِّٙة ثػزمة:شؾػػن ًّػػدم الًػِصُ (دمفػػ٘:دار هّوػػٍ ،للعراؿػػات والوفػػػ
والجٍزُِ  )5111ص.055-050
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وُٖ ّٓوّا ُٖ ٓػبُ اٖػِّٙا ِع اإللي ؿاٝارابػو( ًٍ )Sakarabruالغي ِفُٗ
مػن االمػػاض(.)0وٝاهػػت ٚبّلػة مّوػعن االٖػِّٙػػة ٖػُ ؿػّػالٍّن ثٙػػعس الربػاؿ وثّػػعًا
ث
الٌ ػػة وثف ػػّػ اؿ ػػًٍرن إل ػػَ ان رز ػػا م ػػن الٙبّل ػػة يل ػػب ذات م ػػػن م ػػن الرب ػػ ٞال ػػغي
ِٙعؿػػٍى رِاِػػة الوؾػػاء ٖػػُ والدثٌػػن وقػػٗاء المػهػػَ(.)5وٝػػان الػػي الؾػػماء مٍٝػػٍرو ِوػػع
ق ػػّب ًػِ ػػٍ ٖ ػػُ زو ػػٍب ٓ ػػػب اٖػِ ّٙػػا إلٌ ػػا ًٍِٖ ػػا ًِّ ػػُ الصّ ػػان والمً ػػػ وِ ػػعاوي
المػه ػػَ(.)5وِو ػػع ق ػػّب االزثّ ػػ ٝ ٛػػان اِؼثّّلج ػػٍن( ً )Iztiiltonػػٍ الم ػػصة والً ػػب
ِوعًم وٝػان االيبػاء ًػم ٌٝوجػي(ٖ.)9ػُ شػّن ٝػان ّٝوّػ-ٛاًػاو(ً )kinich-Ahauػٍ
رب الًب والمعاوان ِوع قّب شوارن الماِا(.)2

(هّوّم-اًاو)

واالن بّع ان اؿجّػهوا مٌٗػٍ المػػض البػع مػن إزػػاء مؾػس قػام ٞلًبّّػة
الّاج الؾصػي الغي مارؿجي المرجمّات الٙعِمة.
 )0الظٍري مّرم االؿايّػ ج 5ص.72
 )5بارهعر االؿايّػ االٖػِّٙة ص.05-00
ٍٝ )5رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص.551
 )9قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.051
 )2الممعر هٗؾي ص.091
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الٍؿا و الؾصػِة للػالج
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.1الجكٍى غالج للمػض المال -الكػبان.
ٝاهػػت المػػان وال ٙػػابّن والجٙػػٍ ،الٗػدِػػة ِػػاما مٌمػػا ٖػػُ الّاج؛والمػػان
ثٙػػٍ بجٜػػار بّػػن ٝلمػػات وزمػػ ٞوهػػٌّا المرجمػػُ البوا ػػي ِوػػالٍا بٍاؿػػًجٌا رٓبػػاثٌم
ث
مػػن اال لٌػػة او ًػػُ بجّبّػػػ اطػػػ دِػػاء ويلػػب وقػػٍّر بوػػّٕ وإٚػار بٍزػػٍد ٝا وػػات
ِلٍِة ثؾجًُّ ان ث ٍٙبما ِّرؼ ِوي الٜا ن البا ػع(.)0والمػان ذات ّٚػٍد وقػػوط ال
ِػزػػَ موٌػػا هٗػػُ إال إذا ثلّػػت ِلػػَ شؾػػب الٍٙاِػػع المٍهٍِة واإلهؾػػان ِّجٙػػع ثمػػا
االِجٙػػاد اهػػي إذا ٚػػا بجػدِػػع الٜلمػػات الظالػػة بٌػػا ٖاهػػي ؿّمػػ ٞإلػػَ ٓاِاثػػي زػػاء ًػػغا
الجػدِػػع(.)5وبوػػاء ِلػػَ ذلػػِ ٛمٜػػن ان هٙجػػػح ان المػػان ثمدػػ ٞثٍالػػ ٞؿػػصػي بػػّن
اإلهؾان وال ،ٍٙاإللٌّة الجُ ثصٜم الّالم والٍٜن وًُ ًوا ان زاز لوا الجّبّػػ اقػبي
بؾػػصػ الٜلمػػة()5الجػػُ ِؾػػجًُّ اإلهؾػػان ِػػن يػِػػ٘ ثػدِػػع ٝلمػػات ثلػػ ٛالمػػان ذات
المّٗ ػػٍؿ الؾ ػػصػي ان ِ ػ خػ ِل ػػَ ال ٙػػٍ ،الّٗال ػػة ٖ ػػُ ال ٜػػٍن ُٖٗ.شال ػػة الم ػػػض ٖ ػػان
اإلهؾ ػػان ِػٖ ػػُ ِعِ ػػي ه ػارِا إل ػػَ إلٌ ػػي لّصمّ ػػي م ػػن اِ ػػٍان و ٚػػٍ ،الف ػػػ وٝاهت ً ػػغى
المػػلٍات ثػاٌٖٙػػا يٙػػٍس مّّوػػة ِلػػَ الفػػظك المػػػِن ان ِٙػػٍ بٌػػا مػػن ازػػ ٞان
ثؾجرّب اإللٌة لماثي.وبا قٝ ٛاهت المػان ثٙػع الػاشػة الوٗؾػّة للمػِن وٖػُ
ث
هٗػػؽ الٍٚػػت ٝاهػػت ادان ّٖالػػة الؿػػجوٌاض الٌمػػة اإللٌّػػة واؿػػجعرار ًِػػٕ اال لٌػػة لٜػػُ
ثؾارع إلهرػاد المػِن وإهٙػاذى مػن مصوجػي.اما الٙػبػان ٖػّمٜن ان ِّػػؼ باهػي ثٙػعِم
قػػُء هملٜػػي إلرهػػاء اإللي وًػػغا الفػػُء ِػػعمػ امػػا بالٙجػػ ٞاو بػػالصػؽ او بػػاإلٓػاؽ او
وًػػب او إٖوػػاء قػػُء شػػُ او زامػػع مػػن ازػػ ٞهٙلػػي مػػن ملّٜػػة البفػػػ إلػػَ ملّٜػػة الٙػػٍ،
الػوشّػػة او اإللٌّة.وابؾػػى قػػ ٜٞلػػي ًػػٍ الجٙػػعمات والٌػػعاِا مػػن ٝػػ ٞهػػٍع ِلػػَ امػػٞ
إرهػػاء االرواحّٖ.وػػعما ِٜفػػٕ اإلهؾػػان ان الٙػػٍ ،ثجمػػػؼ بفػػّٓ ٜٞػػػ ِػػادي او ّٓػػػ
مووػػبى ٖاهػػي ِّمػػع إلػػَ ثٙػػعِم ال ٙػػابّن مػػن ازػػ ٞاؿجػهػػا ٌا او اؿػػجمالجٌا شّػػح ال
ِؾ ػػجًُّ إطو ػػاٌِا وًغا م ػػا ِؾ ػػمَ بالٙػب ػػان االؿجػه ػػا ُ.وًٍ ِوػ ػعما ِّج ٙػػع باه ػػي
آوب ال ،ٍٙالػوشّػة باّٖالػي ِّمػع إلػَ ثٙػعِم الٙػػابّن بٙمػع الجٜػّٗػػ او الجّػٍِن
 )0قلصت هصٍ هَػِة زعِعن ص.12
 )5الممعر هٗؾي ص.11
 )5هٙمع بؾػصػ الٜلمػة ًوػا ٝاٖػة اقػٜاؿ الجػاخّػ بػال ،ٍٙالمصًّػة باإلهؾػان مػن ّٓػػ اؿػجظعا يٙػٍس مّّوػة
إهما ِن يػِ٘ الٜلمة الموًلٙة من ٖم ٚا لٌا مد ٞاللّوة والجّاوِغ والػ َٚوّٓػًا وًوا هّع المان زؼء من
ًغا الومى من الؾصػ.
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ِن ؿٍء اّٖالي وربما ِام ٞبان ِٗجس يػِٙا ثجعٖ٘ موي ال ،ٍٙالظارٚػة إلّي وًػغا مػا
ه ػػعٍِى بٙػب ػػان االؿػار.والف ػػ ٜٞالّ ػػا للٙػب ػػان المجب ػػُ ٖ ػػُ المّاب ػػع ًٍ:ان ِصو ػػػ
الموػػصُ ٚػباهػػي إلػػَ ٖوػػاء المّبػػع شّػػح ِٙػػٍ الٜػػاًن بجٙػػعِم ًػػغا الٙػبػػان لإللي.وٚػػع
اٚجػاح الباشدٍن طمؾػة اؿػباب لجٙػعِم الٙػبػان ًػُ.0:الّبػادن .5الجّبّػػ ِػن الفػٜػ
.5المٙاِوة ٝ.9ػٗارن ِن ذهب .2دِم الؾا والممالصة(.)0
ٖػػُ وادي الػاـػػعِن ٝاهػػت المػػان مٍزٌػػة لإل لػػي إلزالػػة ٓوػػبي وًُ ثٌػػعؼ
بفػػ ٜٞاؿػػاس االِجػػاؼ بػػاإلخم مػػن ازػػ ٞاؿج مػػاؿ المػػػض وًوػػاؾ امدلػػة ٝػدّػػػن ِػػن
ًػػغى الًػِٙة.والمػػلٍات الجػػُ ِٙػػعمٌا الفػػظك المػػػِن وثٌػػعؼ إلػػَ اؿػػجعرار ًِػػٕ
ث
اال لٌػػة مػػن ازػػ ٞموصػػي الفػػٗاء":لٙع يػػالجوُ الوراؿػػة واهُ ازدػػٍ امامػػ ٛلجصػػاٝموُ
وثمػػعر ٚػارؾ شاٝموُ والػػعر  ٚػػارؾ ِلػػَ إخمُ واؿجالػػ ٞالمػػػض الظبّ ػح مػػن
زؾػػمُ ودمػػػ الفػػػ الػػغي ٖػػُ لصمُ وِوػػاثُ شجَ إذا مػػا زاؿ الفػػػ ِػػن زؾػػعي
ولصمُ وِواثُ اٚػٍِ ،لػَ رؤِػة هػٍرؾ"(.)5وًوػاؾ لػان مػٍِٖػة إلػَ گلگػامـ(وًٍ
ث
ملػػ ٛهؾػػبت إلّ ػػي اِمػػاؿ بًٍلّ ػػة والػػي بّػػع وٖاث ػػي) زػػاء ٌّٖ ػػا ":اى گلگػػامـ اٚو ػػُ
بصٜم ػ ػ ػػُ وال ػ ػ ػػعر الٙػار اؿجال ػ ػ ػػ ٞالبل ػ ػ ػػٍ ،م ػ ػ ػػن زؾ ػ ػ ػػعي وابّ ػ ػ ػػع ِو ػ ػ ػػُ اوز ػ ػ ػػاع
الّو ػػات ولّظػج الف ػػػ ال ػػغي ٖ ػػُ زؾ ػػعي وِو ػػاثُ  ُٝار ،الوٍرٓ.و ػػب اإل ل ػػي
والواس اهمب ِلُ اشامُ زا ػن ورؤِاي قػِػن ق مُ وثٗاؤلُ موًػبان ولّؽ
ًوػػاؾ ٚػارات ثًبػػ٘ الّػػعؿ واإلهمػػاؼ ايػد الٍزػػُ مػػن راؿػػُ وابّػػع المػػػض ِػػن
زؾعي"(.)5وُٖ لان خاهّة مٍزٌة الَ هٗؽ المل ٛالم لي:
"الابوُ ؿٍء لّج ٛثمعر شٜما بمعدي
وثلٌٗ بٙػار من ازلُ ان ؿازع امامٛ
العر شٜما بمعدي وثلٌٗ ٚػار من ازلُ
اهجؼع المػض الغي ًٍ ُٖ زؾعي
ايػد  ٞٝؿٍء[.)9("].....
 )0بٍّٝت مٙارهة االدِان ص50؛هٍس اًم الظما ك الممّؼن للعِن ص.55-50
 )5بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.97
 )5بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص23-21؛اهَػ للٍات مفابٌة ُٖ:الؾٍاح الػشمن والفًّان ص.55
 )9الفٍاؼ دٍِان االؿايّػ ج 9ص.953
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وهٙػ ػػا ٖ ػػُ ل ػػان الق ػػٍرباهّباؿ" :لم ػػاذا ِص ػػّى ب ػػُ الم ػػػض وِ ػػغاب الٙل ػػب
والفٙاء واال لم...لٙع شوَ مػض الٙلػب ومػػض الرؾػع ٚامجُ...هػعبت اٌِػا اإللي!ؿػلى
ث
ًغى ِلَ الغي ال ِظاؼ اال لٌة ودِوُ ار ،هٍرؾ! اٌِا اإللي لم ٚػرت ً ٞٝغا ِلُ؟اهُ
ث
اثّغب ٝمن ال ِظاؼ اال لٌة"(.)0
ٝاهػػت المػػان ًػػُ بمدابػػة ثٍالػػ ٞؿػػصػي بػػّن اإلهؾػػان المػػػِن والظػػاي -
المغهب وبّن ِالم اإللًٍّة الٔاهب الغي البع من الجؼلٕ لي لِ ُٜػهَ ٌُٖ اقبي
بؾصػ الٜلمة الجُ ِؾجظعمٌا الؾاشػ ولٜن ًوا ِجم ُٖ موػمار مػن الجػغل ٞالٍاهػس
لل ٙػػٍ ،الج ػػُ ثص ٜػػم الٍٜن وًو ػػاؾ ؿلؾ ػػة م ػػن الم ػػلٍات الومٍذزّ ػػة الج ػػُ ثف ػػٜٞ
معط ٞلٌٗم اًمّة المان ُٖ الفٗاء وموٌا:
لال الَ مػدوؾ"ِا مػدوؾ الفراع الغي ٓوبي مدٓ ٞوب الّالٗة
ولٜن هّمجي ًُ هّمة اب رءوؼ
دِا ُ لم ِؾجمُ إلّي اشع وًغا ما ِٗرّوُ
لػطجُ لم ِرب ِلٌّا اشع وًغا ما ِّغبوُ
ٖارٚت ٚلبُ  ٞٝقراِجُ والبصت موًٍِا ِلَ هٗؾُ وِرٍزا
ؿّع الٍٙن مػدوؾ الي الػشمة
بّن البفػ ِلَ ٝػدػثٌم
ِ ّٕٝؾجًُّ الٍشّع ان ٌِٗم؟
الغي لم ِػثٜب اي إخم؟ الغي لم ِّؼؿ ابعا؟
ومن ِؾجًُّ ان ٌِٗم مٙالع اإللي؟
ؿٍؼ اشاٌٖ ِلَ اشجػامُ وثّبعي وؿاٍ ٞبعون ثٙػب...
...هعؾ ارثٜبت زػما
لٙع ثراوزت وطالٗت شعود شماِة اإللي
آٗػ لُ ذهٍبُ اشؽ بٌا وًُ ثدٙلوُ
آٗػ لُ ثل ٛالجُ ازٌلٌا اِوا
 )0شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص.025-025
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ولّٜن ٚلبّٓ ٛػ مٔجاظ ابع (موُ)
امس إخمُ وطٕٗ ذهبُ
هٍر ثػددي بعد ارثباُٝ
ان طًّ ة ابُ وطًّ ة والع ابُ
وطًّ ة امُ وا امُ
واٚػبا ُ المٙػبّن واٚػبا ُ البّّعِن
و ٞٝمن ِمت لُ بملة ٚػابة
ؿٍؼ لن ِجٙػبٍا ولّجٌم ِغًبٍا إلَ اؿٍء ممّػ؟
إذا ٝلموُ اإللي ٖاهي ؿٍؼ ًٌِػهُ وِوّٙوُ مد ٞزرع الٜاهٜاؿ
اِعهُ بّن ِعي الٌُ الصامُ الوّٙجّن
وِوعًا ٖبالمان والعِاء والجٍؿٞ
ؿٍؼ الؼ هٗؾُ الؾٍٜن امام ٛإلَ االبع
ان قّب الٍين الغي ال ِصمَ ِعدى والغِن ِؾٜوٍن ِلَ  ٞٝايػاٖي
ِؾمٍّن َِمج...ٛ
امس إخمُ وبعد المُ
ِا مػدوؾ الفراع بعد المُ
اِجٌا الملٜة الٜبّػن اروا بعدي المُ
اٌِا اإللي هابٍ ذو االؿم الؾاشػ بعد المُ
اِجٌا الملٜة ثاقمّجٍ بعدي المُ
اٌِا الفراع هػگاؿ بعد المُ
ث
اِجٌا اال لٌة ؿاٝوة الؾماء امصُ إخمُ
ان االطًاء الجُ ال ثصمَ والجُ زّلجوُ مغهبا موغ يٍٗلجُ
دمػٌِا ؿبُ مػات دمػٌِا
ولّٜن ٚلب ٛمد ٞابُ الغي ولعهُ
ومدٚ ٞلب امُ الجُ اطػزجوُ للصّان طغي مٜاهٌا
واالن اٌِا الفراع مػدوؾ ؿٍؼ آوُ واهفع َِمج.)0("ٛ
 )0بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص.091-092
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لال الَ غفجار"شّوما ثلّٙن هَػثِ ٛصّا المّت وِوٌن المػِن
ومن ٝان ثا ٌا ِرع ؿٍاء الؾبّ ٞإذ ِػ ،وزٌٛ
اها الغي دٍِث ٛاها طادم ٛالجّب الموٌٛ
اهَػي إلُ ِا ؿّعثُ واٚبلُ يلبُ
الِ ُٙلُ هَػث ٛباماهة واؿمُّ لاثُ
اموصّوُ الػشمة ولجظمع اهٗاؿ ٛالزلُ
الػشمة لرؾعي المػثّع الملُء باالهًػابات والٍٗهَ
الػشمة لٙلبُ المجالم الملُء بالعمٍع والجفّٜات
الػشمة لٗالُ الٙل٘ والٔامن والموًػب
الػشمة لبّجُ الغي ال هٍ لي والمػثرٕ من الجفّٜات المجٜػرن
الػشمة لوٗؾُ الؾٜػ ،بالعمٍع والؼٖػات!
ِا ارهّوّجٍ لٌّعا ِلُ ٚلبً ٛغا االؿع الصاه٘
ولجػمٙوُ ِّواؾ بًّٕ!
اهَػي إلُ بٍزي مجا ل بدٙة
ايػدي المؾاوئ من زؾعي ل ُٜار ،هٍرؾ الؾايُ".
ث
وًػػغا المػػػِن المّػػغب ال ًِػػاب الػشمػػة ٖٙػػى بػػِ ٞمػػٕ شالجػػي البا ؾػػة لّػػ ٞاال لٌػػة
ثػؽ ِلّي:
"الجٍي مد ٞمٍزة ثوٗظٌا الػِس الّاثّة
ٚلبُ ًِّػ وِظٗ٘ برواشّي مد ٞيا ػ الؾمٍات
اهٍح مد ٞشمامة لّ ٞهٌار!
إهوُ موًػح باّٝا بمػارن
ُٖ االهجصاب هٗؾُ ملّ ة بالّغاب
ٖماذا ّٖلت اها ِا الٌُ وِا إلٌجُ
ًا اها اِام ٞوٝاهُ ال اشجػ الٌُ وإلٌجُ!
ّٖلُ (اهٙن) المػض والمعاع والظؾارن والعمار
ِلُ اؿجصٍذ الٌلُ والٜػاًّة والٔوب الًاٖس
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ث
الّٔن والصو٘ وٓوب اال لٌة والبفػ!
لم اِػؼ ِا ؿّعثُ ؿٍ ،اِا مَلمة واقٌػ ٚاثمة وؿوُ ِغاب
لم اِػؼ ِا ؿّعثُ ؿٍِٙ ،اب واهًػاب وٍٖهَ
ٖالمٍت ِمؾ ٛبُ والفعن الٙمٍ."،
واما ًػغا اال لػم الػغي ِّػاهُ موػي المػػِن ورٓػم اهػي ال ِّػػؼ ذهبػي إال اهػي ِػعرؾ ان ال
ث
ؿػػبّ ٞامامػػي للفػػٗاء إال ان ِصمػػِ ٞلػػَ الٔٗ ػػان مػػن اال لٌػػة لػػغا ًِلػػب مػػن الػبػػة
ِفجار ان ثٔٗػ ذهٍبي وطًاِاى:
ث
"شلُ ذهٍبُ واطًا ُ واخامُ ومظالٗاثُ
ث
اهؾُ اخامُ وثٙبلُ للٍاثُ
شًمُ ٍّٚدي وردي ِلُ الصػِة".
ث
شجَ اإللي الفظمُ الغي ثػؾ المػِن ٖان االطّػ ِبجٌ ٞإلَ اال لٌة ل ُٜثّّعى إلّي:
"مػي بامػؾ لّّع اإللي الٔاهب ّٖمبس لعِٙا
ث
()0
ولجّع إلُ اال لٌة ٝاهت بٔوبٌا ٚع ارثعت ِوُ" .
لال الملم اقٍر هالػ باؿ الوؿ للػبة غفجار"ِا ِفجار الؾّعن الجُ شمجٌا ًُ ان ثموس الصّان
امام ٛارِع ان اِػض  ٞٝاالرؽ الغي اِػٖي
الُٔ ؿمّ ٛإلَ اٍٚالُ الموٌٜة
لجٔٗػ هٗؾ ٛلرؾعي المجالم
اهَػي إلُ اِجٌا الؾّعن الن ٚلب ِبعؾ
ِجالم لٍ اه ٛشٍلت وزٌِ ٛوي!".
خم ِؾجّػض اقٍر هالػ باؿ مػا ٚػا بػي مػن طػعمات لٌػغى اإللٌػة مػن لػواِة ثماخّلٌػا
إلَ بواء مّابعًا ولٜوي ِجؾاءؿ
"بماذا اًملج ٛإذن بماذا(هؾّج)ٛ
شجَ زازِجوُ بالمػض؟".
ث
واطّػا ٖان ًغا الملِ ٛفػح االمي المبجلَ بٌا يالبا من اإللٌة الٔٗػان والمؾاِعن:
 )0البات المّجٙعات العِوّة ص.511-517
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"(ًا إهُ اِامٝ )ٞمن ال ِظفَ إلًٍّج ٛالبجة
 ّٕٝال اٍٝن ُٖ الظًا والظًّ ة؟
دوما رٓم ٍٝهُ ٓوّا (ًا اها ثّؽ)
اها مصػو من  ٞٝقُء(وال اؿجًُّ ان ازع) الػاشة
ِلَ ِػقُ الملٍ ُٝلّؽ لُ ؿٍ ،الصػمان
ال اٚػب الًّا الغي بٍدي ثواولي...
الفػاب الوّٗؽ الوػوري للصّان(ٚع ثّٔػ ِوعي) إلَ قػاب مػ
بت ال ابالُ بالّٙدارن واالهاقّع الجُ ثواؿب (الملٍؾ)
ومن الٗػح الغي ًٍ قان اإلشّاء ًا إهُ مصػو ٝلّا (موي)!
ِّواي رٓم ٍٝهٌما ملّ جّن باال لٍان لٜوٌما ال ثػِان بّّعا
وال ِؾّوُ من بّع ان ارٌّٖما من االرض هصٍ الّلَ!
إلَ مجَ اِجٌا الؾّعن ؿججػّٝن ًغا اال لم المجٍالِ ٞازموُ!
اها اقٍر هالػ باؿ المبجلَ باالرؽ اها الغي اطاٖٛ
الغي امؾ ٛشاقّة خٍب إلًٍّج ٛالغي ثٍؿ ٞإلّ ٛبٍلٗ ٛؿّعثُ
اهَػ إلُ ِا ؿّعثُ اثوػع إلَ إلًٍّج!ٛ
اهت المٔجاٍة ٍٝهُ رشّمة ولجٌعا اهٗاؿٛ
لّمٚ ٞلب ٛإلَ المٔٗػن ان ٝان ٓاهبا ِلُ!
ايػدي مػهُ لجٜن طًّ جُ ُٖ هَػؾ يّٗٗة!
لّوؼؿ من ٖمِ ٛا ؿّعثُ الٌعوء إلُ!
ِلَ امّػؾ المٗو ٞالغي ٝان امّوا دوما
اقٗ ُٙوايػدي ارٚي"(.)0
آ
لال إالَ زمّع ال لٌةث
ِدػػػ ِلٌّػػا ٖ ػػُ مٜػجبػػة اقػػٍرباهّباؿ وًُ ِب ػػارن ِػػن لػػان مػٍِٖ ػػة إلػػَ ٝػػ ٞاال لٌ ػػة
المّػػػوؼ موٌػػا لػػعٝ ،اثػػب الوك وّٓػػػ المّػوؼ ًِلػػب موٌػػا ٓٗ ػػان طًاِػػاى الجػػُ
ارثٜبٌا دون ٚمع وِن ّٓػ ِلم بٌا:
 )0الممعر هٗؾي ص.515-510
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"لٌّعا ٚلب الٌُ الٔاهب ِلُ
ولّػض ِوُ اإللي الغي ال اِػٖي
ولجػض ِوُ اإللٌة الجُ ال اِػٌٖا
لّػض ِوُ من اِػؼ من اإللي ومن ال اِػؼ
لّػض ِوُ من اِػؼ من اإللٌات ومن ال اِػؼ
برٌ ٞموُ اٝلت يّاما شػمي الٌُ
برٌ ٞموُ وي ت مٜاها شػمجي إلٌجُ
ث
ّٖا الٌُ ان اخامُ ِعِعن وطًاِاي َِّمة
إهُ زاً ٞشٙا بما اٚجػٖجي من ذهٍب
إهُ زاً ٞشٙا بما ارثٜبجي من طًاِا
ولٜن اإللي هَػ إلُ بٙلب ٓاهب
وإلٌجُ ُٖ ٓوبٌا ثؾببت ُٖ مػهُ
لٙع هاؿ موُ اإللي الغي اِػٖي واإللي الغي ال اِػٖي
وٚوت بّغابُ اإللٌة الجُ اِػٌٖا واإللٌة الجُ ال اِػٌٖا
ايلب الٍّن وما من اشع ِمع إلُ الّع
اب ُٜوما من اشع ِ ٍٙلُ ؿوعا
اهعب وال ِؾمُ ٍِِلُ اشعا
مٔلٍب ِلَ امػي ومّج ٞوِّواي ال ثبمػ
ّٖا الٌُ اٌِا اإللي الػشّم ًغى هػاِجُ ٖالُ اهَػ
اإلهؾان مظلٍؽ ٚالػ الجّٜٗػ ال ِّػؼ قّ
ال ِعري مجَ ِروُ شؾوة وال مجَ ِموُ إخما
ٖا ثًػح ِا ربُ ِبعؾ ًغا ارها
ًا ًٍ ِٔػؽ ُٖ ماء المؾجوٖ ُٙظغ بّعى
وشٍؿ ؿّ ثي إلَ شؾوات
ث
دع االخا الجُ ارثٜبٌا ثغروًا الػِاح
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واذًب بإِمالُ الؾّ ة اهجؼٌِا ٝما ثوجؼع الّباءات"(.)0
ان ًػػغى المػػلٍات ثمدػػ ٞلػػٍرن همٍذزّػػة لجوػػػع اإلهؾػػان إلػػَ الٙػػٍ ،الّلّػػا
الجػػُ ثصٜػػم الٜػػٍن ٌُٖ ثًّػػُ ٝػػ ٞالجّلّػػ ٞالػػغي ِمٜػػن ان هؾػػٍٚي مػػن ازػػٌٖ ٞػػم
ث
لماذا ثمدػ ٞالمػان والجػغل ٞلا لٌػة المػعط ٞللّاج ٌٖػغى المػلٍات الجػُ ِمٜػن ان
هٙؾ ػػم مٍه ػػٌٍِا إل ػػَ خاخ ػػة اٚؾ ػػا ثًّّو ػػا ثم ػػٍرات ٓوّ ػػة ِ ػػن ِٙلّ ػػة ؿ ػػٜان وادي
الػاٖػػعِن ُٖٗ الٙؾػػم االوؿ ِلرػػا المػػػِن المػػغهب إلػػَ إلٌػػي ِظايبػػي بجػػغل ٞمادشػػا
ث
ٍٚثي وزبػوثػي مٍهػصا اهػي ٚػع اؿجمػػخ اال لٌػة إلهٙػاذى الجػُ ثػٝػجػي واًملجػي الهٌػا بػا
قٓ ٛاهبة موػي شجػَ لػٍ اهػي لػم ِػثٜػب اي إخػم ثرػاى اإللًٍّػة خم ِوجٙػٖ ٞػُ الٙؾػم
ث
الدػاهُ لّّجػػؼ باهػي اذهػب بصػ٘ اال لٌػة مجرػاوزا ٝػ ٞالصػعود هادمػا ِلػَ ٝػ ٞالػػغهٍب
الجُ ارثٜبٌا شجَ ثلّٓ ٛػ المٙمٍدن وًٍ ًوا ِمٌع لاهجٙاؿ إلػَ الٙؾػم الدالػح مػن
ث
المان وًُ لب المٍهٍع المًػوح لًّلب من اال لٌة ٝلٌػا ان ثٔٗػػ الغهٍب لّجبػعد
ث
اال لم ولن ِػجم ذلػ ٛإال بػان ثػعمػ اال لٌػة ٝػ ٞطًاِػا ذلػ ٛالفػظك المػغهب وبالجػالُ
المػِن ولّجمٜن من الٍّدن إلَ شماِة إلٌي الصامُ.
ولٜن لم ثٜن ًغى الومٍص ًُ  ٞٝثمٍرات البابلّّن ِن الجٙػٍٝ ،ؾػاح
مٍزي هع المػض ُٖٗ بّن االشّان ٚع ِجراوز االمػ إلػَ امجوػاع البفػػ ِػن ثٙػعِؽ
ث
اال لٌػػة ٝلٌػػا باؿػػجدواء مؾػػبب المػض وًػػغا ِجوػػس مػػن مًٙػػُ ذا يبّّػػة طالػػة ِػدهػػا
من ملصمة اثػاطاؿّؽ:
"ٝان اثػاطاؿّؽ ِبلْ إلٌي اِو ُٜوِظايبي:
ٖجس اثػاطاؿّؽ وطايب ؿّعى:
ث
ً ٞؿٍّاللٍن(اي اال لٌة) ثؾلّى االمػاض والٍباء ِلّوا إلَ االبع
ٖٗجس اِوٖ ُٜاى وٝلم طادمي اثػاطاؿّؽ
لجامػ ان ِّلن الموادون ُٖ الباد بالٍات ِالّة:
ال ثبرلٍا الٌجٜم
ال ثملٍا إللٌاثٜم
ب ٞاٚمعوا باب همجار
Ferris

)S.Langdon,

1

;Babylonian Penitential Psalms,(Paris,1927),PP.39-44
J.Stephens,"Prayer to Every Gods",In:ANET,( Princeton,1966),PP.391-392.
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واشوػوا مّٜم رّٕٓ من الظبؼ
ولّلي ؿّؾػ بٙػابّن من يّا الؾمؾم
ّٖؾجصُ من ًعاِاٝم وِػُٖ ِعى ِوٜم".
وبالِّٗ ٞوٗغ اثػاطاؿّؽ ما امػى بي إلٌي اِو ُٜلغا هرع همجار:
"ِؾجصُ من ٚػابّوٌم
ورُٖ ِوٌم الٍباء"(.)0
اثوس لوا بف ٜٞزّع ان لّؽ المان وشعًا ًُ الٙػادرن ان ثٍٚػٕ الؾػظى
اإللٌ ػػُ ب ػػ ٞالٙػب ػػان اِو ػػا ال ػػغي  ٝػػان ل ػػي االخ ػػػ الٗاِ ػػ ٖ ٞػػُ إهٌ ػػاء الم ػػػض بف ػػٜٞ
زغري وثجصعث همٍص اطػِ ،ن ثٙعِم اهصّة ٝػٗعِة او ٝػٗارن ِن ذهب لِ ُٜجم
ث
ثظلك المػِن من االمي:
"اقٕ طادم ٛلّؾجًُّ ثمرّع ٚعرثٛ
ِ
لجؾجًُّ  ٞٝالبلعان ان ثظفُ اما َِمجٛ
اٚب ٞثٙعمجي وثٙبٝ ٞػٗارثي
اٚبٖ ٞعِجُ واموصوُ الصّان"(.)5
وٝان الٜاًن الػغي ِٙػٍ بّػاج المػهػَ ويػػد االرواح الفػػِػن مػوٌم ِّمػٞ
اِوا ِلَ ثٙعِم الٙػػابّن مٙػوهػة باالبجٌػاالت من ازػ ٞالمػِن وٝػان ًوػاؾ ٚػػابّن
ث
ٓغا ّػػة بؾػػًّة مٙعمػػة وزبػػات لا لٌػػة ثجػػالٕ مػػن مػػٍاد بؾػػًّة او مػػن ذبّصػػةٌٖ.واؾ
ٚب ٞٝ ٞقُء الٙػبان الغي ِٙع ِن الظًّ ة ٖالٙػبان ِظع ٖٜػػن البػعِ ٞوًواؾ
هػػك ٍِهػػس ًػػغى الٜٗػن":الصمػػً ٞػػٍ البػػعِِ ٞػػن البفػػػِة لٙع ٚػػع الصمػػ ٞبػػعال ِػػن
شّاثي وٚػػع راس الصمػػ ٞبػػعال ِػػن راس الػز ٞوٚػػع رٚبػػة الصمػػ ٞبػػعال ِػػن رٚبػػة
الػز ٞوٚع لعر الصم ٞبعال ِن لعر الػز."ٞوُٖ هك اطػ هٙػا:
"اِى طوؼِػا بعال ِوٛ
اِى لصمي بعال ِن لصمٛ
ث
ودمي بعال ِن دم ٛولجٙبلٌا اال لٌة
ِ )0ل ػ ػ ػػُ خم ز ػ ػ ػػاء الًٍٖ ػ ػ ػػان ص59؛ِلُ الًٍٖ ػ ػ ػػان ص090-050؛باٚػ ملصم ػ ػ ػػة ٝل ٜػ ػ ػػامـ ص-553
550؛الفٍاؼ دٍِان االؿايّػ ج 5ص525-521؛الٔاهمُ اثػاشؾّؽ ص.33-31
 )5بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.515
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والٙلب الغي ؿجوّي ِلَ راس ؿػِػى
ث
اًِي بعال ِن ٚلبي ولجٙبلي اال لٌة"(.)0
ٖالبػػابلُ ِؾ ػػجًُّ ان ِػػجظلك م ػػن الف ػػػ بجٙػػعِم شّ ػػٍان ِػػغبس ِو ػػع م ٜػػان
المػػػِن ٝغبّصػػة.والٍا ُٚان ذبّصػػة الٜػٗػػارن ال ًػػعؼ لٌػػا إال ثروػػب اإلهؾػػان هجػػا ذ
الٔوػػب اإللٌُ.وًػػغى الوجػػا ذ ًػػُ المػػػض واال لم واالهػػصّة ثّوػػُ اؿػػجبعاؿ اإلهؾػػان
الظػػاي بالصٍّان.وٝػػان دور الٜػػاًن ًػػٍ ثّػػعِ ٞيبّّػػة الوػػصّة وهٙػػ ٞالػػعهؽ إلٌّػػا
بّع ان ِجصػر موٌا المػِن(.)5
لم ِٜن الٙػبان المٙع للجظلك مػن المػػض او الٍبػاء شؾػب بػ ٞهّػػؼ اهػي
ٌِػعؼ إلػَ إزالػة الّٙػم ٖالوؾػاء ِمٜػن ان ِٙػعمن ٚػباهػا مػن ازػ ٞاإلهرػاب وٚػع ِدػػ
ِلَ اخػ ٖػِع من هٍِي مموٍع مػن البػهػؼ وًػٍ بفػً ٜٞػاؿ هٙػـ ِلّػي ؿػًػِن مػن
الٜػجابػػة المؾػػمارِة وِفػػّػ إلػػَ إن إشػػع ،الوؾػػاء ال ثورػػب اًػػعت ًػػغا االخػػػ إلػػَ إلٌػػة
الصم ػػ ٞاِ ػػػوا( )Eruaالمّػوٖ ػػة باؿ ػػم ق ػػّػوا( )Šeruaاِو ػػا بٌ ػػعؼ مؾ ػػاِعثٌا ِل ػػَ
الصم.)5(ٞ
ث
ومن الرعِػ ذٝػى ًوا ُٖ بّن االشّان لم ِٜػن الٙػبػان المٙػع لا لٌػة ِػجم
بفػّٖ ٜٞلَ إهمػػا بفػػ ٜٞرمػػؼي ٖٙػى وًػػغا ِجوػػس مػػن اشػع الومػػٍص الجوب ِػػة الػػغي
ث
ٍِٙؿ لػاشة":إذا را ،الوا م ُٖ الصلم ٝان ِصم ٞؿلة بٌا ًعِة إلَ اال لٌة ٖؾّؼوؿ
ث
ِوػػي اؿػػجصٍاذ االقػػار"(ٌٖ.)9ػػٝ ٞػػان ثٙػػعِم الٌعِػػة إلػػَ اال لٌػػة ٖػػُ الصلػػم ٝػٗػػّا بإهٙػػاذ
المػػػِن مػػن الّٗارِػػت الفػػػِػن ا ان الجٗؾػػّػ ٝػػان ثوبّػػي المػػػِن بوػػػورن ثٙػػعِم
ث
الٌعِة لا لٌة ُٖ الٍاُٚ؟.
لم ِٜن الفظك الغي ثٌازمي االرواح الفػِػن وِٖ ُٙػِؾػة المػػض ِجوػػع
ث
إلَ اال لٌة ٖصؾب بٝ ٞان ِجوػع اِوا إلػَ ارواح المػٍثَ مػن ِا لجػي الجػُ ثؾػجًُّ
إه ٙػػاذى إذ ث ػػػد ٖ ػػُ إش ػػع ،الجّاوِ ػػغِ":ا ارواح ِا لجُ ِ ػػا ارواح اب ػػُ وام ػػُ واز ػػعادي
واطػػُ واطجػػُ وٝػػ ٞاًلػػُ واٚاربُ يالمػػا اهػػت مؾػػجٙػن ٖػػُ الّػػالم االؿػػٗٝ ٞوػػت اٚػػع
 )0الممعر هٗؾي ص.515
 )5الممعر هٗؾي ص.515-515
 )5بٌّر ػ ػػة طلّػ ػ ػػ ٞإؿ ػ ػػماِّ" ٞالٜػجابة" بصح هػ ػ ػػمن مٍؿ ػ ػػٍِة:شوػ ػ ػػار الػ ػ ػ ػػاؽ (بٔػ ػ ػػعاد:دار الصػِػ ػ ػػة
للًباِة  )0039ج 0ص.559
 )9البعري الًب ص.91
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إلّػػ ٛالٙػػابّن الروا ؼِػػة واؿػػٜب لػػ ٛالماء وٝوػػت ابػػغؿ الّواِػػة لػػ ٛوابرلػػُٗٚ ٛ
ث
االن امػػا قػػمـ وگلگػػامـ واِػهػػُ ٚوػػّجُ واشمػػلُ ِلػػَ ٚػػار راٖػػة بص ُٙلّجؾػػلم
همج ػػار وزِ ػػػ الّ ػػالم االؿ ػػٗ ٞال ػػػوح الف ػػػِػن الج ػػُ ٖ ػػُ زؾعي واِم ػػابُ ولّصػؿ ػػٌا
هّوٜفػػؼِعا موػػادي الّػػالم االؿػػٗ ٞشػاؿػػة ٍِٚػػة ولّموٌّػػا هّػػعو ر ػػّؽ بػػٍابُ الّػػالم
االؿػػٗ ٞمػػن الّػػٍدن خاهّة طػػغي ًػػغى الػػػوح إلػػَ ارض الاِػػٍدن ودِّوػػُ اهػػا طادمػػٛ
شّا مػٌٖا الثًٌػ باؿم ُٖ ٛالمواؿ ٛؿاٚع الماء البػارد لفػػبٖ ٛػاموصّوُ الصّػان
الٓوُ بمعِص.)0("ٛ
ولٜػػن ِمٜػػن ان هجؾػػاءؿ لمػػاذا ًػػغى المػػان او ذلػػ ٛالٙػبػػان الػػغي ِٙعمػػي
المػػِن؟ان الٙاِػعن الجػُ ثٙػٍؿ ان ٝػ ٞمػػض ِّوػُ وزػٍد إخم ٖػان ٝػ ٞقػٗاء ِّوػُ
ث
بالجاّٝع إن اال لٌة ؿجٔٗػ اإلخم":طًّ ة(المػِن) ؿجٔٗػ وؿّوٌن"(.)5
ُٖ ممػ الكعِمة ِعت المان من ازٗٓ ٞػان الغهٍب الجػُ بؾػببٌا ثبجلػُ
ث
اال لٌة اإلهؾان بالمػض وؿّلة للفٗاء وًواؾ ِػعد مػن المػلٍات ثًّّوػا ثمػٍرات
زّػػعن ِػػن دورًػػا ٖػػُ الفػػٗاء وان ٝاهػػت ثلػػ ٛالمػػلٍات اٚػػ ٞش ػػارن وزاذبّػػة مػػن
الملٍات البابلّة ٖػزِ ٞعَِ هب-رع الّب ابوي بمػض بؾبب طًّ ػة مػا ارثٜبٌػا
لغا ِجري الَ االلي امٍن-رع بمان م خػنِ" :وعما ٝان مػِوا(اي ابن هػب-رع) وٖػُ
شالة المٍت وِوعما ٝان ُٖ ٚبوة امٍن بؾبب بٙػثي راِػت ؿػّع اال لػي ِػاثُ ٝػػِس
الفػػماؿ ِؾػػبٙي هؾػػّمي الّلّػػ "ٞوًوػػا ِٙػػٍ اال لػػي بإهٙػػاذ ابػػن هػػب-رع مػػن مػهػػي:
"بػػالػٓم مػػن اهػػي مػػن قػػان الظػػاد ان ِظًػ ٖمػػن قػػان الؾػػّع ان ِٜػػٍن رشّمػػا .ان
رب يّب ػػة ال ِٙو ػػُ ٍِم ػػا باٝمل ػػي ٓاه ػػبا ٖٗ ػػُ ٓمو ػػة ِ ػػّن ِ ػػؼوؿ ٓو ػػبيٖ...بص٘
طلٍد(ٝا) ػػٝ ٛػػن رشّمػػا وال ثٜػػػر مػػا شػػعث"( .)5ورزػػ ٞاطػػػ الػػّب بػػالّمَ مػػن
ز ػػاء ِمػػّن ٝػػاذب ّٖجرػػي الػػَ اال لػػي بجػػاح ثا بػػا هادمػػا مّجػٖػػا بظًّ جػػي ًِلػػب
الػشمػػة" :اهوػػُ رزػػ ٞشلػػٕ ٝاذبػػا باإل لػػي بجػػاح رب الصػػ٘ ٖػػاهَػ ّٝػػٕ ال ِٔٗػػِ ٞمػػا
ِّٗلي اي اهؾان .اشػغر لوٗؾػ ٛوشػاذر ان ثػغٝػ اؿػم بجػاح ٝػغبا .واهَػػ ّٝػٕ ِٜػب
ِلَ وزٌي من ٍِٙؿ الٜغب! لٙع زّلوُ مدػٝ ٞلػب ٖػُ الًػِػ٘ واهػا بػّن ِعِػي .اهػي
 )0شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص051؛ؿاٝؼ الصّان الٍّمّة ص.551
 )5البات الجفظّك واإلهغار ص.02
 )5ولؾٍن الصوارن الممػِة ص.919
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زّػ ٞالوػػاس وااللٌػة ِوَػػػون الػػُ ٝػزػ ٞاٚجػػػؼ االخػم هػػع ربػػي .اهػي بجػػاح رب الصػػ٘
ٝان مصٙا ُٖ مّاٚبجػي لػُ .ارٖػ٘ بػُ واهَػػ الػُ وٝػن رشّمػا"(.)0وٖػُ هػك اطػػ هٙػػا
ان قظمػػا ارثٜػػب طًّ ػػة ِاٚبجػػي ِلٌّػػا الػبػػة مّػثؾّرػ(مّػؿػػّرػ) بالمػض واهػػي
قػػُٗ بّػػع ان يلػػب المػػٗس والٔٗ ػػان مػػن ٚمػػة الٔػب وِٙمػػع بٙمػػة الٔػػػب الّػػالم
االؿٗ ٞوٝلمة ٚمة اشع اؿماء الػبة وًٍ ثا-دٌِوت اي الٙمة(.)5
ُٖ اؿّا المؾػى ٝاهت الج ،ٍٙالفظمّة من لان وثٙعِم الٙػابّن ِاما
مٌما ُٖ الّاج وهٙػا ُٖ هك لان للملٜة بٍدوطّبا زوزة المل ٛشاثٍؿّلُ الدالػح
ث
للػبة لّلٍاهّؽ بّػع ان اقػجع المػػض بؼوزٌػا ٌٖػُ ثواقػع اال لٌػة لفػٗا ي وموصػي شّػان
يٍِلة":شاثٍؿػػّلُ طادمػػ ٛمػػػِن...إذا شاثٍؿػػّلُ ملّػػٍن وإذا شاثٍؿػػّلُ زوزػػُ
ث
البس بّٔوا ُٖ ٍِّن اال لٌة او اي الي ٍٖؽ او ثصت إذا بّٔػ ٚمع او إذا قظك مػا
ٚع قُء إلَ اإللي لّرلب الفػ ِلَ شاثٍؿّلُ...اإللٌة ؿػّعثُ ال ثػعُِ الفػػ ِمػؽ
شاثٍؿػػّلُ طادمػػ....ٛإذا اهػػت اإللٌػػة ؿػػّعثُ ؿػػجموصّوي الصّػػان...وإذا اهػػت ويػػات
الفػػ بٙعمّ...ٛؿػّعثُ شّػان شاثٍؿػّلُ طادمػ ٛوبٍدطّبػا طادمجػ ٛاموصػُ الفػٌٍر
والؾػػوٍات الًٍِلػػة .)5("...وِوػػعما مػػػض الملػػ ٛمٍرؿػػّلؽ الدػػاهُ ٖاهػػي ٚػػع اؿػػجّان
ث
ث
بالٌة اطظّاوا ل ُٜثفّٗي(ً.)9غا وان الٙػابّن ٝاهت ثٙع الؿجًّاؼ اال لٌػة وِمٜن
ان ِٙػ ػػعمٌا اي ق ػ ػػظك ٖ ػ ػػُ اي وٚػ ػػت وثٍٜن ِ ػ ػػادن ز ػ ػػؼءا مػ ػػن الً ٙػ ػػؽ الؾ ػ ػػصػي
للّػػاج(ً.)2ػػغا وان يٙػػٍس الجٜػّٗػػػ ثّػػع مػػن وؿػػا  ٞالّاج وه ٙػػا اهػػي اخوػػاء الصػػػب
الجػػُ اهػػعلّت بػػّن الّػػاثجّؽ ملػػ ٛلّػػعِا وإٚلػػّم مّلّؾػػّا ٖػػُ اؿػػّا المػػٔػ ،اهعلُ
شػِ٘ ُٖ مّبع اخّوا ُٖ اِؾٍس ولم ِب٘ موي ؿٍ ،الػمػاد.ورٓم ان ًػغى الصادخػة لػم
ِابي بٌا الواس إال ان الّاثجّؽ الّب بمػض بّع ٍِدن الرّـ إلَ ؿاردِؽ ِالػمة
مملٜػػة لّػػعِا خم اقػػجعت ِلّػػي االزمػػة وٍِ ٞلػػَ ًػػغى الصالػػة ردشػػا يػػٍِا دون ان
ِفػػَٗ ِوعما بّ ػػح وٖ ػػعا ِؾ ػػاؿ الّػاٖ ػػات ٖ ػػُ دلُٗ ِم ػػا ِوبٔ ػػُ ِمل ػػي لّف ػػَٗ م ػػن
 )0الممعر هٗؾي ص.919
 )5ڤاِع دِاهة ممػ الٙعِمة ص.25
(Goetze, Prayer To Lelwanis,P.392-394.
المالصُ المملٜة الصّدّة ص.917
ِ )9لُ الجارِض الٍّهاهُ:الّمػ الٌّادي ص.300
ٝ )2ػهُ الصّدٍّن ص.512
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مػهي ٖلما يػح الؾ اؿ ِلػَ ِػاٖػة اإل لػي ابٍللػٍ ٖػُ دلٗػُ اطبػثػي اهػي ِرػب ان ِٙػٍ
اللّ ػػعِّن بجرعِ ػػع مّبػ ػع اخّو ػػا ال ػػغي اشػ ٚػػٍى ٖ ػػُ اِؾ ػػٍس ل ٜػػُ ِف ػػَٗ(.)0وِب ػػعو ان
الّاثجّؽ لم ِٜػجٕ بػغل ٛبػٚ ٞػا بجٙػعِم الٌػعاِا إلػَ مّبػع دلُٗ ٖٙػع ٚػع ده تػا ٝبّػ تػا
ث
من الٗوة ويبٙا من الصعِع المّف٘ من از ٞان ثمن اال لٌة ِلّي بالمصة(.)5
ال هّ ػ ػػػؼ ان  ٝػ ػػان النوػػ ػ ػػاهٍّن اؿ ػ ػػجظعمٍا الم ػ ػػان وي ٙػ ػػٍس الجٜػّٗػِ ػ ػػة
وال ٙػ ػ ػػابّن ٍٝؿػ ػ ػػّلة للّاج لٙلػ ػ ػػة الفػ ػ ػػٍاًع الومػ ػ ػػّة الٜوّاهّػ ػ ػػة ولٜن ال ِمٜػ ػ ػػن
اؿػػجبّادًا مػػن ثٗ ّٜػػػ اإلهؾػػان ٍٝؿػػّلة للّاج وث ٙػػع لوػػا اؿػػًٍرن ا ٌٚػػات دالالت
زّعن شٍؿ االمػ ٖالمل ٛدان اِ ُٖ ٞاالؿًٍرن لػم ِٜػن لػي ولػع لػغا ٖاهػي ِوًٙػُ ٖػُ
المّبػػع اؿػػبٍِا ِجوػػػع لالٌػػة.وُٖ الّػػٍ الؾػػابُ ٌَِػػػ بّػػ ٞوِجٍؿػػ ٞالػػَ اِػػ ٞان
ِؾجرّب لػزاء دان اِ.ٞوبالِّٗ ٞؾجرّب اِ ٞلفٗاِة بّ ٞوِبفػ دان اِ ٞبٍالدن
ابػػن لػػي(.)5وهصػػن ٖػػُ اٚػػ ٞثٙػػعِػ ه ٙػػا ِػػن ًػػغى الصالػػة بفػػ ٜٞزّػػع ولػػع ،الّبػػػِّن.
وِفػػّػ الٌّػػع الٙػػعِم إلػػَ ان المػػان ثمدػػ ٞإشػػع ،اًػػم وؿػػا  ٞالفػػٗاء ٌُٖ بمدابػػة
ثٍالػػ ٞؿػػصػي بػػّن المػػػِن المّػػغب وهللا ٌٖػػُ ثمدػػ ٞثٜػّٗ ػػا هازّػػا هػػع الػػغهٍب
المٙجػٖػػة المؾػػببة للمػػػض(ّٖ.)9وػػعما مػػػض ابّمالػػ ٛبؾػػبب اطػػغى ؿػػارن مػػن زوزٌػػا
إبػاًّم وِاٚبي الػب بٜارخة الّٙم ِلَ ذلػ ٛلم ِٜػن امامػي إال إِػادن ؿػارن وثّػٍِن
إب ػ ػػاًّم باالمٍاؿٖ":مػ ػػلَ إب ػ ػػاًّم إلػ ػػَ هللا ٖف ػػَٗ هللا ابّمالػ ػػ ٛوامػاثػ ػػي وزٍارِػ ػػي
ٍٖلعن"(.)2وشؼّٚا مل ٛدوِلة ٌٍِذا ِجّػض لمػض وِفػؼ ِلَ المٍت لغا ِجري إلػَ
إلػػَ الػػػب ٌِػػٍى داِّػػا إِػػاى لجظلّمػػي مػػن مػهيٖ":اقػػاح بٍزٌػػي هصػػٍ الصػػا ى ولػػلَ
ث
ٚػ ػػا ا:اى ِػ ػػا رب اذٝػ ػػػ ّٝػ ػػٕ ؿػ ػػلٜت امامػ ػػ ٛباماهػ ػػة وإطػ ػػاص ٚلػ ػػب ولػ ػػوّت مػ ػػا
ِػهّ.ٛوب َٜشؼّٚا بٜاء مػا وٚب ٞان ِبلْ اقّّا ٖواء الٙمػػ االوؿػى طايبػي الػػب
ٚػػا ا:ارزُ وٚػػ ٞلصؼّٚػػا ر ػػّؽ قػػّبُ وًغا مػػا ٍِٙلػػي الػػػب الػػي داوود ٚػػع ؿػػمّت

ًّ )0ػودوت ثارِض ص.57
 )5الممعر هٗؾي ص.53
ِ )5بٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص.005
 ) 9هٍٚـ اخػ المان ُٖ الفٗاء ُٖ الٜػجابات الٌٍّدِة مػن ٚبػ ٞالباشػح ُِٖ:صّػػَ ِاٚػة الؾػصػ بالًػب ٖػُ
الصوارات الٙعِمة ص.05
 )2ثٍِٜن .01-09 :51
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لػػاث ٛوراِت دمٍِػػ ٛوًػػا اهػػا ابػ ػػ.)0("...ٛوهّػػػؼ ان يا ػٗػػة البصػػػ المّػػت ٝػػاهٍا
ِعاوون مػهاًم بالمان واالدِّة(.)5وُٖ شالة االوب ة ٝاهػت ًوػاؾ يٙػٍس ثٜػّٗػِػة
ثٙػػا مػػن ازػػ ٞالػػجظلك موٌػػا او بجّبّػػػ ادؽ إِٙػػاؼ ٓوػػب الػػػب وهصن ه ٙػػا ِػػن
إش ػػع ً ،ػػغى الً ٙػػٍس ٖ ػػُ هك":ث ػػغمػ زمّػ ػػُ بو ػػُ إؿ ػ ػػا ِّ ٞل ػػَ مٍؿ ػػَ وً ػػارون
ٚا لّن:لٙع ٚجلجما قّب الػب ٖلما ازجمّت الرماِة ِلَ مٍؿَ وًػارون موػّا إلػَ
طّمة االزجماع وإذا بالؾصابة ٚع ًٓجٌا ومرع الػب ٚع ثػاءٖ.،اٚب ٞمٍؿَ وًػارون
إل ػػَ ام ػػا طّم ػػة االزجماع ٖٙ.ػػاؿ ال ػػػب لمٍؿ ػػَ:اطػزا م ػػن ب ػػّن ً ػػغى الرماِ ػػة الهو ػػُ
ؿاٖوٌّم ُٖ لصَةٖ.ظػا ِلَ وزٌٌّما خم ٚاؿ مٍؿَ لٌارون:طغ المرمػن وهُ ٌّٖا
هػػارا مػػن ِلػػَ المغبس واِوػػا بظٍرا واؿػػػع إلػػَ الرماِػػة لجٜػٗػػػ ِػػوٌم الن الٔوػػب
المصجػػع ٚػػع لػػعر مػػن الػػػب وثٗفػػَ ٖػػٌّم الٍباءٖ.وٗػػغ ًػػارون امػػػ مٍؿَ واؿػػػع إلػػَ
وؿ ػ ػػى الرماِ ػ ػػة وإذا بالٍب ػ ػػاء  ٚػ ػػع ابج ػ ػػعا ِجٗف ػ ػػَ ٌّٖم ٍٖه ػ ػػُ البظ ػ ػػٍر وٝػٗ ػ ػػػ ِ ػ ػػن
الفّب.ووً ٕٚارون بّن المٍثَ واالشّاء ٖجٍ ٕٚالٍباء"(.)5
ٝان الؼرادقجٍّن ٖػُ إِػػان ِرّلػٍن مػن المػان والٙػبػان ؿػببا للفػٗاء مػن
االم ػ ػ ػػاض ٖ ػ ػ ػػ":الٜلمات المٙعؿ ػ ػ ػػة ثبّ ػ ػ ػػع الف ػ ػ ػػػ وثؼِ ػ ػ ػػ ّٖ ٞػ ػ ػػ ٞالٍز ػ ػ ػػُ مو[ٛاٌِ ػ ػ ػػا
الًٗػػ )9("]ٞوٖػػُ لػػلٍات مظجلٗػػة ِمٜػػن ان هػػػً ،ػػغى الصّٙٙػػة بفػػ ٜٞم ٝع":هٙػػع
الٙػابّن للمصة والفػٗاء من ازػ ٞالجٙػع والومػٍ من ازػ ٞإِاٚػة الوراؿػة وامػػاض
الرل ػ ػػع"( )2او":ه ٙػ ػػع الٙػ ػ ػػابّن الٖ ٜػ ػػار الّ ٞٙللصٜم ػ ػػة الظّ ػ ػػػن للًٌ ػ ػػارن الرّ ػ ػػعن
المبارٝة للمّػٖػػة العِوّػػة الًّبة للمػػصة الرّػػعن[للػوح والرؾػػع]"(.)7وًوػػاؾ هػػك
ِجصػػعث ِػػن المػػان إل لػػي الصػػػب اإلِػاهػػُ ڤػثػاگوػػا باهٌػػا ثموػػُ االمػػاض":اذن لػػلٍا ل ػ
ڤػثػاگو ػػا مظل ػػٍؽ اإل ل ػػي (اً ػػٍرامؼدا) ال ػػغي ِؾ ػػجص٘ اٝػد ػػػ ال ٜػػ ٞالم ػػلٍات الٗو ػػلَ
ث
والٙػػابّن المػػادٚةِ.وع غ لػػن ثٌػػازم الرّػػٍش الٔازِػػة المّادِػة بلػػعان االرِػػّن ولن
 )0الملٍؾ الداهُ 2-0 :51؛اطبار االِا الداهُ 59 :55؛اقّّا .9-0 :53
 )5دمحم ِم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ شمادن ث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارِض الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب ة الموعا ّّن (دمف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ٘:دار ٚجّب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة للًباِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والوف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ
والجٍزُِ  )0005ص.25
 )5الّعد .93-90 :07
ّٖ )9وعِعاد .7 :50
ِ )2اؿوا .01 9 :10
ّٖ )7ؾبػد .0 :9
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ثٌازمٌػػا الٙػشػػة والًػػاٍِن.)0("...ومػػن الرػػعِػ ماشَجػػي ان المػػلٍات المٙعمػػة ٖػػُ
إِػػان مػػن ازػػ ٞالفػػٗاء ال ثجوػػمن ثلػػ ٛالجمػػٍرات ٝمػػا اِجػػعها ان ه ٙػػا ٖػػُ المػػلٍات
الجػػُ الٗواًػػا ٖػػُ الفػػػؽ االدهػػَ الٙػػعِم ّٖلَ طػػاؼ بابػػ ٞمػػدا الجػػُ ٝػػان االِج ػػاؼ
باإلخم الرؼء المػٝؼي ُٖ المان من از ٞالصمٍؿ ِلَ الفٗاء ال هرعى ٖػُ المػلٍات
الؼرادقجّة ٖالؼرادق ػػجّّن ال ِّجػٖ ػػٍن ب ػػاي إخ ػػم ٝمؾ ػػبب للمػض ٖ ػػالمػض ِو ػػعًم
بؾ ػػبب  ٚػػٍ ،الف ػػػ باالل ػػ ٞلغا ِ ػػجم ًو ػػا مو ػػادان ال ٙػػٍ ،اإللٌّ ػػة لمؾ ػػاِعن الم ػػػِن
لجظلّمي من الفػ ُٖ شػّن ثوػموت المػان الومٍذزّػة ٖػُ بابػ ٞدٍِن اإل لػي ذاثػي
الغي ثؾبب المػض لِٗٔ ُٜػ الظًّ ة وبالجالُ الجظلك من المػض.
ثّػػع لػػان اِػِم ػػا-اِفػػٍ الؼرادقػػجّة مػػن المػػلٍات المٌمػػة الجػػُ ثجلػػَ ِوػػع
المػض وِب ػ ػػعو ان الم ػ ػػان ثؾ ػ ػػجٌعؼ اؿ ػ ػػجوٌاض ال ٙػ ػػٍ ،اإللٌّ ػ ػػة ب ػ ػػعء م ػ ػػن اإل ل ػ ػػي
اًٍرامؼدا خم الي الفٗاء اِػِمان من از ٞهػب قّايّن اإلمػاض اثباع اهػگرامػاِوٍّ
وٝغل ٛالؾصػن المؾببّن للمػض وهَػا الًمّة المان ُٖ الفٗاء ٖإهوا ؿػووً ٞٙوػا
بّػػن المػػلٍات الؼرادقػػجّة ٝاملػػةً ٞٝ":ػػغا هورؼى وهوَمػػي زمُّ ًػػغى المػػلٍات
هجلًٍػػا لظّػػػ ازؾػػاد الواس وهػػعٍِ بٜػػً ٞػػغى االدِّػػة الزػػ ٞازؾػػاد الواس لمٙاومػػة
الم ػػػض والم ػػٍت والصم ػػَ ؿاراها ؿاراؿجُ ازاها ازاڤاٝا دوروٝا اؿ ػػجاِػِا لمٙاومة
الّػػّن الفػِػن الوجاهة واإللػػابات الجػػُ طلٌٙػػا اه ػگرامػػاِوٍّ هػػع ازؾػػاد البفػػػ.ايػد
المػض اي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػد الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍت واال لم الّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّن
الفػِػن ؿاراها ؿاراؿجُ ازاها ٝاروگا ازِ ػ ػ ػڤاٝا وايػد اؿ ػ ػػجارِػِا.اموصوا ِ ػ ػػا اً ػ ػػٍرا
ثلػػ ٛالٙػػعرن اإللٌّػػة لوؾػػجًُّ بٍٙثٌػػا مػػن يػػػح الػػعروچ ارهػػا! لوؾػػجًُّ بَّمجٌػػا مػػن
هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػب الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعروچ هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػبا مبػشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا! ايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػد
اِف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّػ اگٍِػ اگػا المػض المٍت اال لم الصمَ الّّن
الفػِػن ؿاراها ؿاراؿػ ػ ػػجُ ازاها ٝاروگا ازِ ػ ػ ػػڤاٝا وايػد اؿ ػ ػ ػػجاِػِا الوجاهة وايػد
اإلل ػػابات الج ػػُ طل ٌٙػػا اه ػ ػگرام ػػاِوٍّ ه ػػع ازؾ ػػا البف ػػػ.ايػد ٝاٖ ػػة اهم ػػاط الم ػػػض
والمٍت زمّػ ػ ػ ػ ػ ػػُ الّاثٍؿّّن(الؾػ ػ ػ ػ ػ ػػصػن) البارِّّٜن و اًػ ػ ػ ػ ػ ػػُ(()Jahiقػ ػ ػ ػ ػ ػػًّاهة)
االقػار[.لػػان اِػِمػػا-اِفػػٍ] ٖلّات إلػػَ ًوػػا اِػِمػػان المػػٍُٖ بٍِػػعى لّؾػػّع رزػػاؿ
ث
وهؾػ ػ ػػاء زرادق ػ ػ ػػت لّؾػ ػ ػػّع ڤاًٍماهٍ بالمٜاٖ ػ ػ ػػات المػٓػ ػ ػػٍب ٌّٖ ػ ػ ػػا الجُ ِؾ ػ ػ ػػجصٌٙا
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الػعِن.الجمؽ الٙعاؿػة الجػُ ثٔػعؽ ِلّوػا بػالوّم الجػُ ِموصٌػا اًٍرا!ٖلّوػػب اِػِمػػان
الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍُٖ بٍِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعى زمّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ اهم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاط المػض والمٍت وزمّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ
الّاثٍؿّّن والبارِّّٜن و اًُ االقػار"(.)0
وُٖ لان خاهّػة ثجلػَ لػوٗؽ الٔػض ثٍهػس الٙػػابّن المٙعمػة مػن الفػظك
ث
المػِن إلَ اال لٌة من از ٞان ث ٍٙبفٗا ي":ا ِمٜوِ ٛا ٝا الػب المرّع المٙعس
ان ثفّٗوُ؟ؿاًِّ ٛمٙاب ٞذل ٛالٕ شمان ؿػُِ ِرّب الرػي.اٚع لٚ ٛػباهػا
ِا ؿاوٝا[ٚػِن الّّن المالصة] الظّػ مظلٍؽ مؼدا اًِّ ٛمٙابػ ٞذلػ ٛالػٕ زمػٞ
ؿػُِ ٍٚي الؾوا .اٚع لٚ ٛػباها ِا ؿاوٝا الظّػ مظلٍؽ مؼدا اًِّػ ٛمٙابػ ٞذلػٛ
الػػٕ اهدػػَ مػػُ لػػٔارًا مػػن زمّػػُ اهػػٍاع الماقػػّة المػػّٔػن.اٚع لػػٚ ٛػباهػػا ِػػا ؿػػاوٝا
الظّػ مظل ػػٍؽ مؼدا وابار ٝػػ ٛبػ ٝػػة ث ّٙػػة ودودن (اه ػػت) ثب ػػعؿ الّؾ ػػػ ِؾػ ػػا وثؼِع
الّؾػ ثؾػػّٕ اإلهؾػػان ٖػػُ مػهػػي وثّّػػع المػهػػَ إلػػَ المػػصة.ازابوُ مّدػػا المٙػػعس
المرّ ػػع ّٕٝ:اق ػػّٗٛ؟  ّٝػػٕ ابّ ػػع ِو ػػ ً ٛػػغى االم ػػاض ال ػ ػ 009000؟ دِ ػػا الظ ػػال٘
اًػػٍرامؼدا المٙػػعس:اها اًػػٍرامؼدا طػػال٘ زمّػػُ االقػػّاء الظّػن...امجدػػاال وياِػػة لٜػػا
اًٍرامؼدا ذًب البفّػ هػاِػو-ؿاهػػگاًا إلػَ دار اِػِمػان وٚػاؿ لي...هٗػغ اِػِمػان الػٍُٖ
بٌّعى[ًػػغا الًلػػب] بؾػػػِة واهًلػػ٘ بفػػٍؽ هصػٍ زبػػ ٞالمٜالمػػة المٙعؿػػة هصٍ ٓابػػة
المٜالمة المٙعؿة.زلب مّي اِػِمان المٍُٖ بٍِعى ثؾػّة اهػٍاع مػن الظٍّؿ زلػب
مّػػي اِػِمػػان المػػٍُٖ بٍِػػعى ثؾػػّة اهػػٍاع مػػن الرماؿ.زلػػب مّػػي اِػِمػػان المػػٍُٖ
بٍِػػعى ثؾػػّة اهػػٍاع مػػن الدّػان.زلػػب مّػػي اِػِمػػان المػػٍُٖ بٍِػػعى ثؾػػّة اهػػٍاع مػػن
الٔوم المّٔػن.زلب مّي الّما ذات الّٙع الجؾػُ وشٗػػ ثؾػُ اطادِػع.ايػد اِفػّػ
اگ ػػٍِػ اگػا اوگػا ازِػ ػػڤاٝا واي ػػػد اؿ ػػجاِػِا الوجاهة ايػد اإلل ػػابات الج ػػُ طل ٌٙػػا
اهػ ػ ػ ػگرامػ ػ ػػاِوٍّ هػ ػ ػػع ازؾػ ػ ػػا البفػ ػ ػػػ ايػد ٝاٖػ ػ ػػة اهمػ ػ ػػاط المػ ػ ػػػض والمٍت زمّػ ػ ػػُ
الّاثٍؿػػّّن البارِّّٜن و اًػػُ االقػار.لػػان اِػِمػػا-اِفػػٍ ٖلّاثُ إلػػَ ًوػػا اِػِمػػان
ث
الم ػػٍُٖ بٍِ ػػعى لّؾػ ػػّع رز ػػاؿ وهؾ ػػاء زرادقت لّؾ ػػّع ڤاًٍم ػػاهٍ م ػػُ المٜاٖ ػػات
المػٓػػٍب ٌّٖػػا الجُ ِؾػػجصٌٙا الػػعِن.الجمؽ الٙعاؿػػة الجػػُ ثٔػػعؽ ِلّوػػا بػػالوّم الجػػُ
ِموصٌػػا اًٍرا!ٖلّوػػػب اِػِمػػان المػػٍُٖ بٍِػػعى زمّػػُ اهمػػاط المػػػض والمٍت زمّػػُ
الّاثٍؿػػّّن والبارِّّٜن و اًػػُ االق ػػارٖ.لججلٍ ًػػغى الٜلم ػػات الجػػُ ًػػُ اٝػدػػػ هم ػػا
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وق ػ ت
ػٗاء!...ان مف ػػّ ة ال ػػػب ً ػػُ  ٚػػاهٍن االؿ ػػجٙامة...وطّػات ڤاًٍم ػػاهٍ ٖ ػػُ االِم ػػاؿ
الرارِػة ُٖ ًػػغى الػعهّا الزػػ ٞمػػؼدا.من ؿػاِع الّٗٙػػػ ِرّػػ ٞاًػٍرا ِصٜػػم...اي مػػعاُٖ
ٚعمي لُ ِا مؼدا! بّوما ًٍِٚوُ ٝػى االقػار؟ من ّٓػ هارؾ وڤاًٍمػاهٍ اللػغِن بّٗلٌمػا
الػػٍن الظّػ ِػػا اًػػٍرامؼدا الٌموػػُ إذن ان اثظػػغ الػػعِن ٚاِػػعن...من ًػػٍ الوالػػػ الػػغي
ؿػػّصمُ ثّالّمػػٛ؟ ازّلٌػػا زلّػػا وبػان اٝػػٍن مػقػػعا للّػػالمّنٖ .لّػػات ؿػػػاوش مػػُ
ڤاًٍمػػاهٍ لمؾػػاِعثُ ومؾػػاِعن مػػن ثفػػاء ِػػا مػػؼدا! اشموػػا مػػن مبٔوػػّوا ِػػا مػػؼدا وِػػا
ؿػػبّوجا ارمػػاِجُ!إلَ الٌػػاؾ اِجٌػػا الفػػًّاهة دروچ! إلػػَ الٌػػاؾ ِػػا هؾػػ ٞإبلػػّؽ! إلػػَ
الٌاؾ ِا ِالم اإلبلّؽ! اًل ُٜبّّعا ِا دروچ! اذًبػُ بّّػعا إلػَ موػاي٘ الفػماؿ ٝػُ
ال ثموصُ ابعا المٍت لّالم االشّاء واالؿجٙامة"(.)0
وًو ػػاؾ ل ػػان يٍِل ػػة ثّ ػػػؼ باؿ ػػم ل ػػان اِػِم ػػان ثجل ػػَ إلبّ ػػاد الف ػػػ ِ ػػن
اإلهؾ ػ ػ ػ ػػان ومو ػ ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػ ػػػض":ان الم ػ ػ ػ ػػػض ً ػ ػ ػ ػػػب بّّ ػ ػ ػ ػػعا المٍتِ...م ٞالف ػ ػ ػ ػػًّان
الّٜؾُ...اِفػػما الٜػػاٖػ(هٍع مػػن الفػػّايّن)ٍ...الم البفػ...لػػٔار االَّٖ...لػػٔار
ال ػ ػ ػػغ ب...خوا ُ االرز(ٞربمػ ػ ػ ػػا هػ ػ ػ ػػٍع مػ ػ ػ ػػن الفػ ػ ػ ػػّايّن)...الٔػور...االشجٙار...الصمَ
الؾاطوة....االٖجػاء...الظاؼ...الّّن الفػِػن...الٜلمات الٜاذبػة ...اًػُ الجػُ ثرّػٞ
اإلهؾػ ػػان ًؼِا...الػ ػػػِس الجػ ػػُ ثٌػ ػػب مػ ػػن الفػ ػػماؿ...الػِس الجػ ػػُ ثٌػ ػػب مػ ػػن الفػ ػػماؿ
ثاقت ًُ الجُ(اي لان اِػِمان) ثٌؼ لُ لّٔػ ثل ٛاالَّٖ وًُ الجُ ثٌؼ ثلٛ
الفػ ػػّايّن ًُ...الجػ ػػُ ثٌػ ػػؼ المػض المٍت والفػ ػػّايّن وًُ الجػ ػػُ ثٌػ ػػؼ اِمػ ػػاؿ
الفًّان اِفػ ػ ػػما الٜاٖػ وٍػ ػ ػػالم البفػ ػ ػػػ ًُ.الجػ ػ ػػُ ثٌػ ػ ػػؼ لػ ػ ػػّٔػ االَّٖ ولػ ػ ػػّٔػ
الغ ب لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّٔػ خوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ُ االرز ٞالٔػور االشجٙػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار والصمَ
الؾاطوة االٖجػاء الظاؼ وثٌؼ الّّن الفػِػن[الصاؿعن].إهٌا الجػُ ثٌػؼ لػُ لػّٔػ
خوػػا ُ االرزػػ ٞذاؾ والجػػُ ثٌػػؼ ثلػػ ٛاالبالؾػػة....اهعُٖ امامٌػػا اه ػگرامػػاِوٍّ الػػغي ٝلػػي
مٍت واالؿٍا ٝغبا من بػّن ٝػ ٞاالبالؾػةٖٙ.اؿ اه ػگرامػاِوٍّ :الٍِػ ٞلػُ! ًػا ًػُ اإللٌػة
اقا-ڤاًّفجا الجُ ثٌؼ اال ٝػدػ ؿٙما من بّن ٝػ ٞاالمػاض الجػُ ؿػجٍزُ االؿػٙم مػن
ٝػػ ٞاالمػاض ؿػػجٌؼ اال ٝػدػػػ ًا ٝػػا مػػن بػػّن ٝػػ ٞشػػاالت المٍت ؿػػجٌؼ الفػػًّان
اال ٝػدػػ قًّوة ؿػجٍزُ الفػًّان اال ٝػدػػ قػًّوة مػن ٝػ ٞالفّايّن ؿػجٌؼ وثٍزػػُ
االِمػاؿ الفػػػِػن اال ٝػدػػ قػا ؿػػجٌؼ الٜػاٖػ اِفػػما وؿجٍزّي ؿػجٌؼ اٝػدػػػ الَػػالمّن
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ٍلم ػػا للبف ػػػ ...ل ػػّٔػ الدّب ػػان اال ٝػد ػػػ ٓعرا...ل ػػّٔػ ال ػػغ ب اال ٝػد ػػػ هػ ػػاون ...خو ػػا ُ
االرزػػ ٞاالؿػػٍا...الٔػور...االشجٙار...الصمَ االقػػع مػػن بػػّن الصمػػَ الؾػػاطوة...اال ٝػدػ
اٖج ػ ػ ػػاء مػ ػ ػػن المٗجػِن...اال ٝػدػ ػ ػػػ شبػ ػ ػػا للظمػ ػ ػػا ...الّّن الفػ ػ ػػػِػن االؿٍا...ؿ ػ ػ ػػجٌلٛ
دروچ ؿ ػػجوعُٖ دروچ وؿ ػػجظجُٗ وؿ ػػجٌل ٛبّّ ػػعا ٖ ػػُ مو ػػاي٘ الف ػػماؿ ولن ثًّ ػػُ
الّالم الصُ للمٍت ابعا.من از ٞالٙي ومرعى(اي اًٍرامؼدا) ؿاٚع إلّي ٚػباها زعِػا
بػ ػػان قِؾػ ػػمُ بي والقػ ػػا -ڤاًّفػ ػػجا االزمػ ػػ ٞهٙػ ػػع البارؿػ ػػمان شٜمة اللؾػ ػػان الػَٚ
المٙعؿة الٜا االِماؿ الفػػاب الٜلمات المػػادٚة...ان مفػػّ ة الػب(اًػػٍرامؼدا)
ًػػُ ٚػػاهٍن الٙعاؿة...ؿػػابارؾ الٙػبػػان والمػػان وؿػػابارؾ ٚػػٍن وهفػػاط اقػػا -ڤاًّفػػجا
االزمػػ ٞوٍٚن وهفػػاط اِػِمػػان اال ٝػدػػػ رٓبػػة الػػغي طلٙػػي مؼدا وٚػػٍن وهفػػاط ؿػػاوٝا
الًّب...ال ػػغي طل ٙػػي م ػػؼدا المٙعس...الٙعاؿ ػػة اٖو ػػ ٞم ػػن  ٝػػ ٞطّ ػػػ[...اموس] ذل ػػٛ
اإلهؾان الجال٘ والمرع اموصي لصة الرؾع اموصي المٙا الؾايُ الؾّّع والمبارؾ
من بّن المٙامات المٙعؿة"(.)0
مػػن المػػلٍات الؼرادقػػجّة هظلػػك الػػَ مٗػػاًّم مٔػػاِػن ِػػن ثلػػ ٛالجػػُ ؿػػادت
الفػػػؽ االدهػػَ الٙػػعِم ٖالمػػلٍات الؼرادقػػجّة ثّػػعد ٝاٖػػة اهػػٍاع االمػػاض الجػػُ ِمٜػػن
ان ِمػػاب بٌػػا البفػػػ ثلػػ ٛاالمػػاض الجػػُ طلٌٙػػا اه ػگرامػػاِوٍّ(روح الفػػػ) والجػػُ ثبلػػْ
 ٝ 00000ػػغل ٛثف ػػّػ الم ػػلٍات ال ػػَ ٝاٖ ػػة اول ػػ ٛالمؾ ػػببّن للم ػػػض م ػػن اثب ػػاع
اهػگراماِوٍّ من ٚػٍ ،الفػّايّن او الؾػصػن وّٓػػًم .ولٜػن لمػاذا ًػغا الؾػػد المًػٍؿ
لام ػػاض والمؾ ػػببّن لٌ ػػا؟ ان ً ػػغا الجّ ػػعاد مٌ ػػم بالوؾ ػػبة للؼرادق ػػجُ المػ ػ من اله ػػي
بمدابػػة ثفػػظّك للمػػػض ومؾػػببّي وبالجػػالُ لػػن ِػػجم الفػػٗاء اال بصمػػػ الظًػػػ لٜػػُ
ِػػجمٜن الٌػػة الظّػػػ مػػن ثػػعمّػى هٌا ّػػا .وًػػٍ امػػػ الٖػػت لاهجبػػاى وِٜفػػٕ ِػػن اطػػجاؼ
ِمّ٘ مُ ٌٖم البابلّّن لمٌٍٗ الفٗاء ُٖٗ الٍٚت الػغي ٝػان البػابلُ ِّمػ ٞزاًػعا
ِلػػَ ؿػػػد مًػػٍؿ لٜاٖػػة الػػغهٍب المصجملػػة الجػػُ مػػن الممٜػػن ان ِٜػػٍن المػػػِن ٚػػع
ارثٜبٌػػا ِػػن ِمػػع او ؿػػٌٍ ٖػػان الؼرادقػػجُ ِّمػػِ ٞلػػَ مصالػػػن المػػػض بالٜلمػػات
المٙعؿة ذات االخػ الؾصػي لِ ُٜجمٜن من ثصًّمٌاٖ .البابلُ ِػِع ان ِػجظلك مػن
ِبء الظًّ ة الجُ اخٙلت ٝاًلي وادت الَ الٔوب االلٌُ ولٜن الؼرادقجُ الغي
ٝػػان ِلػػَ خٙػػة ثامػػة بػػان الٌػػة الظّػػػ لػػن ثجػٝػػي ٝػػان ِرػػب ِلّػػي ان ِؾػػاِعًا ٖػػُ شمػػػ
ِ )0اقت .00-1 :5
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ذلػػ ٛالظًػػػ الػػغي ٍِازٌػػي وبالجػػالُ ِػػجظلك مػػن المػػػضٖ .ػػالمػِن بّػػع ان ِصمػػػ
ٝاٖػػة االمػػاض وٚػػٍ ،الفػػػ البػػع مػػن ان ِوػػادي اًػػٍرامؼدا(روح الظّػػػ) ومّاوهّػػي لٜػػُ
ثّمِ ٞلَ يػد ثل ٛال ،ٍٙالفػِػن ولم ِٜن االمػ ٝغل ٛشؾب ب ٞان اًػٍرامؼدا
و ،ٍٚالظّػ ؿجموس المػِن الٙعرن ِلَ مٙاومة الفػ والمػض .وان ًغا الّٗػ ٞالػغي
ثٙػػٍ بػػي ٚػػٍ ،الظّػػػ ٌَِػػػ ٝصػػػب مّلوػػة ِلػػَ المػػػض ومؾػػببّي ولٜػػن ًػػغى الصػػػب
لّؾت مرازِة ب ٞواّّٚة الن المػان ثجصػعث ِػن يػػح ٚػٍ ،الفػػ ارهػا وًػغا ٝلػي
الن ٚاهٍن اًٍرامؼدا ِمد ٞاالؿػجٙامة الجػُ ؿػجّمِ ٞلػَ قػن الصػػب ِلػَ ٚػٍ ،الفػػ.
ثلػػ ٛالصػػػب الجػػُ ؿػػجوجٌُ بوٗػػُ المػػػض ومؾػػببّي الػػَ موػػاي٘ الفػػماؿ واطّػػا ٖػػان
المػػان ثٌَػػػ رزػػاء مػػن الؼرادقػػجُ المػ من مٍزػػي الًػػٍرامؼدا لّمػػوس المػػػِن المػػصة
والمرع والمٙا الػُّٖ.
راِوا ؿابٙا  ّٕٝان ّٖا مصػما ٚع ِرلب الفٙاء والمػػض ِلػَ اإلهؾػان لغا
ٖان اؿجّادن المػصة البػع مػن ان ِػجم ثٙػعِم ٝػٗػارن مواؿػبة ّٖوع ّٚػا قػظك بٙجػٞ
ٝلػػب المػػاء ًػػٍ شّػػٍان مٙػػعس ِوػػع الؼرادقػػجّّن ٝمػػا راِوا ٖػػان إلػػابجي بػػالمػض ثّػػع
هجّرػػة مباقػػػن للّٗػػ ٞالمصػ لػػغا لػػن ثّػػٍد الؾػػّادن والمػػصة للمػػػِن إال اذا امجوػػُ
المػػػِن ِ ػػن ذل ػػ ٛالّٗ ػػ ٞالمفػػّن وم ػػن خ ػػم  ٝػػان ِلػػَ الم ػػػِن ان ِ ٙػػع ال ٙػػابّن
والٌ ػ ػػعاِا ل ػ ػػػوح ٝل ػ ػػب الم ػ ػػاء المٙج ػ ػػٍؿ":إذا امجوّ ػ ػػٍا(اي البف ػ ػػػ) ِ ػ ػػن ٚج ػ ػػٝ ٞل ػ ػػب
الماء  ٚػ ػػعمٍا الٙػ ػ ػػابّن ل ػ ػػػوح ٝل ػ ػػب الم ػ ػػاء لم ػ ػػعن خاخ ػ ػػة اِا بلّالٌّ ػ ػػا م ػ ػػُ الوّػ ػ ػػان
المف ػ ػ ػػجّلة واشؼمة البارؿ ػ ػ ػػمان(وًٍ هب ػ ػ ػػات ِ ٙػ ػ ػػع دا م ػ ػ ػػا ٖ ػ ػ ػػُ الٙػابّن) وث ٙػ ػ ػػعِم
الٌعاِا بّع ًغا ؿجٍّد الؾّادن الظّػ المصة الفٗاء"(.)0
ٝان إالؽػِق الكعماء با قّٔٝ ٛػًم من االٚػٍا الٙعِمػة ٖػُ شالػة المػػض
ث
ِجوػٍِن إلػَ اال لٌػة مػن ازػ ٞان ثفػٌّٗم رٓم ِػع وزػٍد ادلػة مػن لػلٍات ِمٜػن
ان ث ِع ذل ٛإال إهوا همجل ٛدال  ٞإلَ ان الجٜػّٗػ ِن الػغهٍب ثؾػاِع ِلػَ الػجظلك
مػػن المػض ٖٜمػػا راِوػػا ان اإلٓػِػػ٘ الٙػػعماء ِػػعوا ان الظًّ ػػة ثرلػػب المػػػض وان
الجٜػّٗػ ِوٌا ِّع يػِٙا لصّصا للجظلك مػن الٔوػب اإللٌُ وبالجػالُ الػجظلك مػن
الم ػػػض ذاث ػػي ٖاالطّّن ال ػػغِن اذهب ػػٍا بص ػػ٘ اإل ل ػػي ابٍلل ػػٍ ِو ػػعما اً ػػاهٍا ٝاًوي  ٚػػع
ثّػهٍا للٍباء ٖٜان البع من از ٞالػجظلك مػن االطّػ الجٜػّٗػػ ِػن الظًّ ػة ولما
ّٖ )0وعِعاد .22-29 :05
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ٝان اإلٓػِ٘ ِرٌلٍن طًّ جٌم إذ لم ِجمٍروا ان اإللي ِوؼؿ ٓوػبي وؿػظًي ِلػٌّم
بؾػػبب اًاهػػة ٝاًوي لػػغا ِٙجػػػح اطّػػ ٞان ِػػجم اللرػػٍء إلػػَ الّػاٖػػة مػػن ازػػ ٞمّػٖػػة
ؿبب الًاٍِن وٓوب اإللي:
"ٖلوجٍزي بالؾ اؿ إلَ اشع الجٙان او االهبّاء
او شجَ مٗؾػ اشا شّح ان شلما ورد من زووس اِوا
ِمٜن ان ٍِهس لوا ؿبب ٓوب ابٍللٍ
ا ٝان ذل ٛمن از ٞهغر ما او بؾبب االهصّة ِلٍموا
ٖلّلي ان وللي قغ ،دطان الظػاؼ والجٍّس
ؿّٙب ٞان ِصٍؿ لّوجي ِوا"(.)0
ولٜػن الّػػاؼ ٝالظػاس ٍِهػس لاطّػّن ؿػبب شوػ٘ اإل لػي ِلٌّم وًػٍ ِٙػٍؿ لٌػػم ان
رٖ ػػُ ٓو ػػبي ِ ػػوٌم ال ِٙجم ػػػ ٖ ٙػػى ِل ػػَ إِ ػػادن الٗج ػػان إل ػػَ ابٌّ ػػا  ٝػػاًن ابٍلل ػػٍ دون
مٙاب ٞبِ ٞجم إرؿاؿ ٝػٗارن مواؿبة لإللي:
"ال لّؽ من از ٞهغر او اهصّة ِلٍموا
بِ ٞلٍموا من ازٝ ٞاًوي الغي اذلي آامموٍن
ولم ِٙب ٞبإرزاع ابوجي لي ولم ِٙبٖ ٞعِجي
ولٌغا بعا الػامُ ًِل٘ ِلّوا مما بي وؿّجابُ
إياٌٚا ولن ِصرب ياٍِهي المغؿ ِلَ العاهاهّّن
ما لم هّع الٗجان ذات الًػؼ اللماح إلَ ابٌّا
دون مٙاب ٞودون ٖعِة مُ ثٙعِم اهصّة مبارٝة
إلَ طػوؿُ.بٌغا ِمٜن ان هؾجػهّي وهٙوّي"(.)5
ول ػػم ِ ٜػػن ام ػػا االطّ ػػّن إال ان ِوم ػػاٍِا لمف ػػّ ة اإل ل ػػي م ػػن از ػػ ٞإهٌ ػػاء الٍب ػػاء اي
اؿجػهاء اإللي من از ٞالجظلك من الظًّ ة الجُ لصٌٙم دهؾٌا:
"زػوا االهصّة إلَ الػامُ ابٍللٍ
وهؼلت طػوؿّؽ هٗؾٌا من ِابػن البصار
وٚادًا اودِؾٍّس ذو الصّ ٞالّعِعن إلَ المغبس
ًٍ )0مّػوس اإللّاذن .71-75 :0
ًٍ )5مّػوس اإللّاذن .011-05 :0
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واؿلمٌا إلَ ذراُِ والعًا وٚاؿ لي:
لٙع ارؿلوُ إلَ ًوا ِا طػوؿّؽ آامموٍن ؿّع الػزاؿ
الِّع ابوج ٛواٚع اهصّة مٙعؿة
البٍللٍ باؿم العاهاهّّن لّلوا هؾجػهُ
اإللي الغي  ٍٝالجّاؿة والعمٍع لع ،االرزّّّٗن(اؿم اطػ لاطّّن)
اهٌَ ٝامي وثػٌٝا بّن ذراِّي وثل َٙالػزٞ
ابوجي الصبّبة بٗػح ًّا الػزاؿ االهصّة
لإللي بالف ٜٞالا ٘ شٍؿ المغبس المجّن
وبّعما ٓؾلٍا اِعٌِم ولمٍا الفّّػ المبّدػ
رُٖ طػوؿّؽ ِعِي وًٍ ِ ٕٙبّوٌم وراح ِملُ بمٍت زٌٍري:
اؿمّوُ ِا رب الٍٙس الٗوّة ِا من ثوفػ ؿلًاهٛ
ِلَ طػوؿُ وّٝا المٙعؿة وِا من اهت رب الٍٙن
ِلَ ثّوّعوس.ان ٝوت ٚع الّٔت إلَ للٍاثُ ذات مػن
وقػٖجوُ وهػبت زمُّ االطّّن
لب رٓبجُ الجُ اثوػع بٌا إلّ ٛاالن مػن اطػ،
وابّع الًاٍِن المظؼي ِن العاهاهّّن
()0
وًٜغا رُٖ ِّٙػثي ُٖ لاثي وؿمّي ابٍللٍ" .
وًٜػػغا رٖػػُ ابٍللػػٍ الًػػاٍِن ِػػن االطّّن.وربمػػا ٝاهػػت الٙػػابّن البفػػػِة ثٙػػع الثٙػػاء
االوب ة ُٖ االزمان المبٜػن من ثارِض اإلٓػِ٘ وثٙع اؿًٍرن هٍء ِن ذل ٛإذ ثٍٙؿ
ان ًػٚػػ ٞول ػ ٞيػػػوادن ٖػػُ وٚػػت ٝػػان ِػػجم الجوػػصّة بٌؼِػػٍن ابوػػة المّػػعون ملػػٛ
المعِوػػة ٝػٙػبػػان لجٌع ػػة ٓوػػب وبػػاء اهجفػػػ ٖػػُ الموًٙػػة(.)5وِوػػعما ٖػػػض زووس وبػػاء
ِلػػَ معِوػػة اخّوػػا لمؾػػاِعن مّوػػٍس ملػػٝ ٛػِػػت ولِ ُٜػػجظلك االخّوّػػٍن مػػن الٍبػػاء
واٖ ٙػٍا ِلػػَ إرؿػػاؿ إثػػاون ؿػػوٍِة إلػػَ مّوػػٍس ِلػػَ قػػ ٜٞؿػػبّة قػػبان وؿػػبُ ٖجّػػات
ِٙػػعمٍن يّامػػا إلػػَ المّوٍثػػٍر وًػػٍ وشػػـ طػاٖػػُ همػػٗي إهؾػػان وهمػػٗي خػػٍر(.)5وٝػػان
ًٍ )0مّػوس اإللّاذن .921-951 :0
ث
ٍّٓ )5راهع اال لٌة واالؿايّػ الٍّهاهّة ص.071
 )5الممعر هٗؾي ص.031
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ث
الػومان الٙعماء ُٖ شالة إلابجٌم بالصمَ ٖػإهٌم ِّملػٍن ِلػَ ثٙػعِم الٙػػابّن لا لٌػة
الجُ شملت االؿم ِّوي الصمَ(.)0
ثجصػػعث الؿػػاطّػ المػػّوّة ِػػن م ؿػػؽ اؿػػػن ثفػػٍ الصاٝمػػة(527-0055
ٚب ٞالمّاد) والدثي الّرّبة بّع ان ٚعمت امي الٙػابّن لإللي:
"ِوعما ٚعمت امي الٙػبان
يلبت ان ٍِٜن لٌا ذرِة
وِوعما وٗٚت بظفٍع اما اٚعا ثّان(الػب بف ٜٞمًل٘) شبلت
وبّع إثمامٌا لفٌٍر شملٌا ولعت يٗا ٝالصمٞ
اخواء والدثٌا لم ثمب باالذ ،ولم ثفّػ بالم"(.)5
وثٜفٕ الجٍارِض الّاباهّػة ّٝػٕ ان الجٙػٍِ ،ازػا ّٖػاال هػع االمػػاض الجػُ
ث
ثؾلًٌا اال لٌة ُٖٗ ٌِع اإلمبػايٍر الّاباهُ ؿػٍزّن(ٚ 51-01بػ ٞالمػّاد) اهجفػػت
االوب ػ ػػة الٜػدّ ػ ػػػن ٖ ػ ػػُ الّابان ٌٖل ػ ػػ ٛالو ػ ػػاس لص ػ ػػع االٚجػ ػ ػػاب م ػ ػػن االهٙػاض ٖج ػ ػػالم
اإلمبػايػػٍر لٌػػغا الٍهػػُ ثالمػػا قػػعِعا.وُٖ لّلػػة وبّومػػا ٝػػان ممػػعا ٖػػٍؽ ؿػػػِػ طػػاص
باالؿجفارن اإللٌّة بعا لي ُٖ الصلم اإللي الٜبّػ الػوح الَّّم المٍلَ وِٙاؿ لػي":اها
ث
مؾػػبب ًػػغى االقػػّاء ٖإذا ِبػػعثمٍهُ مدػػ ٞاوثػػا ثػػاهّٖ ٍٜػػان لّوػػة اال لٌػػة ؿػػٍؼ ثػػؼوؿ
وثّػٍد الؾػّٜوة والٍداِػة إلػَ الػباد مػن زعِػع".وبواء ِلّػي ارؿػ ٞاإلمبػايػٍر ٖػؿػاها
ؿػِّّن ُٖ االثراًات االربّة بصدػا ِػن رزػِ ٞػعَِ اوثػا ثاهٍّٖ ٍٜزػعوى ٖػُ ٚػِػة
مّو ػ ػ ػػٍ ٖ ػ ػ ػػُ موً ٙػ ػ ػػة ٍٝثفُ(االؿ ػ ػ ػػم ال ٙػ ػ ػػعِم لموً ٙػ ػ ػػة اوؿاٝا) ٖال ػ ػ ػػًصبٍى إل ػ ػ ػػَ
اإلمبػايٍرِ.وع غ زّلي االطّػ موي ٝاًوا واٚػا شٗػا يٍٙؿػّا مػن ازػ ٞاإل لػي الٜبّػػ
اومُ-وا ُٖ زب ٞمّمٍرو.وزِادن ِلَ ذل ٛيلب من زالة اِٜآا-قٍّٜؤ ان ِموُ
ث
ِ ػػعن ايب ػػاؽ ؿ ػػماوِة ٝما ش ػػعد مّاب ػػع اال لٌ ػػة الؾ ػػماوِّن واالره ػػّّن وهغر ال ػػعرع
والٗاس الصمػاوِّن إللي ؿٍمُ-ؿاٝا ُٖ اودا(ثً ُٙاثّن الموًٙجّن ُٖ مصاَٖػة هػارا
الصالّة)ٖ.وا ِن ذلٚ ٛع اًِّات من المّجّٔػا(ًّٚػة مػن الػٍرؽ او مػن الصعِػع
ث
ثّلػػ٘ ٚػباهػػا امػػا مػػغبس المّبػػع) دون ان ِوؾػػَ اي الػػي مػػن الٌػػة الٙمػػم والؾػػٍٗح
ث
 )0مٍّٔلّٗؾ ُٜاؿػار اال لٌة والعِاهات ص.21
 )5بٍّٝت مٙارهة االدِان ص.009
213

واالِماؽ وهجّرػػة ل ػػغل ٛثٍٗٚػػت االوب ػػة ثمامػػا(.)0وٖ ػػُ رواِػػة اط ػػػِٙ ،ػػٍؿ اه ػػي ول ػػع
لإلمبػايٍر ؿٍ وّن(50ؽ )5() 11- .ابوا ًٍ مجفػُ-واّٝي ولٜوػي ٝػان ابٜػم وذات
ث
مػن طلع اإلمبػايػٍر للوػٍ ٚلٙػا ٖرػاءى الػٍشُ ٖػُ الصلم وِلػَ لؾػان اشػع اال لٌػة":إذا
اٚمػػت لػػُ ٚمػػػ ٝالٙمػػػ اإلمبػايػػٍري ٖلؾػػٍؼ ِوًػػ٘ ولعؾ".وبّػػع رؤِػػة ًػػغا الصلػػم
شػػاوؿ ان ِّػػػؼ ِبػػػ يٙػػٍس الجورػػّم مػػن ًػػٍ اإل لػػي الػػغي ثرلػػَ ليٖ.اٝػجفػػٕ ان روح
الػػي اِؼومػػٍ الٜبّػػػ ًػػٍ ممػػعر اللّوة.لػػغا ٚػػػر ان ِػؿػػ ٞالًٗػػ ٞلؼِػػارن اإل لػػي الٜبّػػػ ٖػػُ
مّبػػعى وبالِّٗ ٞػػؼور االمّػػػ الًٗػػ ٞمػػُ مػاّٖٙػػي وًمػػا اّٝػػي ثاثؽ واوهاٝػػامُ مّبػػع
اإل ل ػػي الٜبّ ػػػ ٖ ػػُ اِؼوم ػػٍ ّٖوً ػػ٘ الًٗ.ٞو ٚػػع رٖ ػػُ المػ ػػاّٖٙن لامّ ػػػ ثٙػِػًم ػػا إل ػػَ
اإلمبػايٍر ٚا لّن ّٖي":لٙع ثٜلم ولُ الٌّع بٗو ٞثٙعِؾي لإللي الٜبّػ"(.)5
ٝمػا ًػٍ الصػاؿ ٖػُ الصوػارات الٜبػػٖ ،ػػان مػن وؿػا  ٞالّػاج ٖػُ الدكاـػػات
ال عا ّة ثفّػ إلَ ان الج ،ٍٙوالمان والٙػابّن مٌمة ُٖ الّاج إذ ثجصعث اؿًٍرن
اٖػِ ّٙػ ػػة شػ ػ ػػٍؿ اش ػ ػػع ملػ ػ ػػٍؾ ٚبّلػ ػ ػػة بٍٓوػ ػ ػػعا وِػ ػ ػػعَِ ثّمبػ ػ ػػٍ وثٙػ ػ ػػٍؿ اهػ ػ ػػي الػ ػ ػػّب
بالروٍن وق ػ ػػُٗ م ػ ػػن الم ػ ػػػض بّ ػ ػػع ان ث ػ ػػم ث ٙػ ػػعِم  ٚػ ػ ػػابّن بف ػ ػػػِة(.)9وٖ ػ ػػُ ارض
الوار(ارطبّػ ػ ػػٖ ٞػ ػ ػػُ اٚمػ ػ ػػَ زوػ ػ ػػٍب امػِٜػ ػ ػػا الروٍبّػ ػ ػػة ًِلػ ػ ػػ٘ ِلػ ػ ػػَ ؿػ ػ ػػٜاهي اؿػ ػ ػػم
الٍِٗرّّن) وِوع ٚبا  ٞالؾلٜوا ِؾمَ اإللي االِلَ ِوعًم الؾػاٝن ٖػُ الؾػماء او
ال ػ ػػغي ِ ٙػ ػػّم ٖ ػ ػػُ الؾ ػ ػػماء.وًغا اإل ل ػ ػػي بمّ ػ ػػؼؿ ِ ػ ػػن البف ػ ػػػ لّؽ ل ػ ػػي ل ػ ػػٍر ثّ ٜػ ػػؽ
مامصػػي ولّؽ لػػي ٝػػاًن ِوػػػع إلّػػي وُٖ شالػػة مػػػض يٗػػ ٞاشػػع مػػن الؾػػٜان مػػدا
ِجرٌػ ػػٍن إلّػ ػػي بالػ ػػعِاء":اهت ٖػ ػػُ ِلّا ػ ػػ ٛال ثاطػ ػػغ ولػ ػػعي موُ ٌٖػ ػػٍ مػ ػػا زاؿ بػ ػػالْ
المػػٔػ"(.)2وِوػػعما ِٙػػُ اشػػع االوالد مػِوػػا لػػعٚ ،با ػػ ٞالّاهػػان االٖػِّٙػػة ِجٍزٌػػٍن
ث
بالػ ػػعِاء إلػ ػػَ اال لٌػ ػػة واالزػ ػػعاد م ٝػ ػػعِن ومّػ ػػعدِن االِمػ ػػاؿ الظّػ ػػػن الجػ ػػُ ٚػ ػػا بٌػ ػػا

 )0قّباثا ٍٝزّ ُٜص.513-511
 5شٍؿ ثٍارِض شٜم االبايػن الّاباهّّن اهَػ:

http://ar.wikipedia.org.

 )5قّباثا ٍٝزّ ُٜص.559-551
 )9بارهعر االؿايّػ االٖػِّٙة ص.075
 )2مّػؿ ػ ػ ػ ػ ػػّا الّ ػ ػ ػ ػ ػػاد مظ ػ ػ ػ ػ ػػاًػ الؿػ ػ ػ ػ ػ ػػطٍر ثػزم ػ ػ ػ ػ ػػة:هٌاد طّاية (دمف ػ ػ ػ ػ ػػ٘:دار ٝوّ ػ ػ ػ ػ ػػان للعراؿ ػ ػ ػ ػ ػػات
والوف ػ ػػػ  )0000ص00؛الّاد االؿ ػ ػػايّػ ص505؛مػؿ ػ ػػّا الّ ػ ػػاد المكػ ػ ػػعس والػػ ػ ػػادي ثػزم ػ ػػةِ:ادؿ
الٍّا (بّػوت:دار الجوٍِػ للًباِة والوفػ والجٍزُِ  )5110ص.025
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الفػػظك(.)0وٖػػُ العِاهػػة الٍٗلجاوِػػة الظالػػة بفػػٍّب البالٍّهّٔػِجّػػ ٛالٔػبّػػة ِػػجم
االبجٌ ػ ػػاؿ إل ػ ػػَ لّجّؤب ػ ػػ )Litingbel(ٞاي ال ػ ػػػوح الصامّ ػ ػػة للٙػِ ػ ػػة لّرّ ػ ػػ ٞالوؾ ػ ػػاء
مظمبات(.)5

ٖ )0ػولّـ العِاهات االٖػِّٙة ص.557
 )5الممعر هٗؾي ص.550
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.2الجعطو ا إل لٌُ والصمٍؿ غلَ الففاء
ان همًػػا اطػػػ مػػن الّػػاج ِمٜػػن ان ه ٙػػا ِوػػي ٖػػُ ممػػادرها المجٍٖػن وًػػغا
ػاؼ لام ػػاض بفػػ ٜٞمباقػػػ وثٙع االدبّػػات
الوػػٍع مػػن الّػػاج ٌَِػػػ ّٖػػي اإل لػػي ٝفػ ٍ
المظجلٗػػة للصوػػارات الٙعِمػػة ادلػػة ِػػن ًػػغا الػػومى مػػن الّاج وربمػػا ِٜمػػن الؾػػبب
إلَ اِجٙاد الٙعماء بٌٜغا همى من الّاج ًٍ اإلِمان بان اإللي ؿٌّب إلهٙاذ المػِن
ازا ا ِازا.وان ثص ٘ٙالّاج للمػِن ؿّعُٖ إلَ اإلِمان بان اإللي بوٗؾػي ؿػاًم
ُٖ الّاج.
ٖػػُ بػػالد الػاـػػعِن هٙػػا ِػػن ًػػغا الػػومى مػػن الّػػاج وان وابػػػز مدػاؿ ِمٜػػن
ث
االؿجّاهة بي وان ٝػان ِظػك ِػالم اال لٌة بّػع اهػي ًِّػُ ثمػٍرات ٓوّػة ًٍ اؿػًٍرن
دلمػ ػػٍن ٖػ ػػالػب اِوٜػ ػػُ ِمػ ػػاب بدمػ ػػان ام ػ ػػاض مػ ػػن ز ػ ػػاء لّوػ ػػة ثلٙاًػ ػػا مػ ػػن الػب ػ ػػة
هّوظٍرؿاؾ ولم ِٜػن ًوػاؾ مرػاؿ لفػٗا ي إال بجػعط ٞمباقػػ مػن الػبػة هّوظٍرؿػاؾ
بّع ثعط ٞالدّلب وٖف ٞاالهٍها:ُٝ
" لبؽ االهٍهوا(ِ )Anunnaوع ذل ٛالجػاب شؼها
لٜن الدّلب الغي ٝان شاهػا ٚاؿ الِولّٞ
ماذا ؿجٍٜن مٜاٖاثُ إذا ما اِعت هّوظٍرؿاؾ؟
ٖازابي اِولّٞ
إذا ما اِعت هّوظٍرؿاؾ
إلَ معِوجُ[ ]...ؿٍؼ ازرع قرػن ّٝفٜاهٍ
وؿٍؼ ثمبس مفٌٍرا
لمُ الدّلب وبػى اؿجّعادا
و[]....
وزِن بالٜصِّ ٞوّي".
ِبعو ان الدّلب ٍِٖ٘ ُٖ مؾّاى وثٍّد هّوظٍرؿاؾ للّمِ ٞلَ قٗاء اِو ُٜوثظلػ٘
خماهّػ ػػة الٌػ ػػة م ػ ػن ازػ ػػ ٞقػ ػػٗاء اِوػ ػػاء اِوٜػ ػػُ الدماهّػ ػػة وًػ ػػُ اإل لػ ػػي ابػ ػػا-او()Aba-u
للػاس واإللٌػ ػػة هّوؾػ ػػّٜا( )Ninsikilaللفػ ػػّػ واإللٌة هّوّٜػ ػػػي-اوث ػ ػػٍ(Ninkiri-
 )Utuلاهٕ واإللٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة هّوٜاؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ( )Ninkasiللٗم واإل لٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػازي()Nazi
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للصورػن واإللٌػػة ازِمػػٍا( )Azimuaللغراع واإللٌػػة هّوجػػُ( )Nintiللوػػلٍع واإللي
اهفا-اگ ( )En-Ša-agللمجن(.)0
وه ٙػػا ِػػن ًػػغا الوػػٍع مػػن الّػػاج اِوػػا ٖػػُ اؿػػًٍرن ؿػػٍمػِة طالػػة بظلػػ٘
اإلهؾػػان الجػػُ ثٙػػٍؿ ان الػبػػة هّوظٍرؿػػاؾ ٚامػػت بظلػػ٘ لػػوٕ مػػن البفػػػ":لم ِٜػػن
بمٙػ ػػعورى االشجٗػ ػػاظ بموّػ ػػي(ٝما ِوبٔػ ػػُ)" ولٜن الػ ػػػب اِو":ُٜقػ ػػٗاى بآجؾػ ػػاؿ مػ ػػُ
ثٍِّغن طالة"(.)5وُٖ ٚمّعن المّغب الؾٍمػي هٙػا  ّٕٝان ًغا الػزٚ ٞػع الػّب
بالمػض لٜن إلٌي الفظمُ ِجٍلَ بوٗؾي مّالرجي:
"[ذل ٛالػزٚ ]ٞع اؿجمُ[إلٌي إلَ دمٍِي وهصّبي المػِػ]
[ذل ٛالفاب] ٚع لًٕ بٜاؤى وهصّبي ٚلب إلٌي
والٜلمات الصٙة الٜلمات الًاًػن الجُ ثٍٗى بٌا ٚع ثٙبلٌا إلٌي موي
الٜلمات الجُ اِجػؼ بٌا الفاب ُٖ لاثي
ارهت(؟)...وٝم(؟) إلٌي وؿصب إلٌي ِعى من ٝلمة الفػ
الجُ ثصؼن الٙلب...واشجون
ويػد قًّان المػض المصعؽ الغي بؾى ِلّي زواشّي
والمػض الغي الابي مد ...ٞبعدى
والممّػ المف ٍ الغي ٚعر لي(اي امػ اإللي) ٚع ازالي
وبعؿ مّاهان الػز(ٞ؟) إلَ ٖػح"(.)5
وٖػػُ ٚمػػّعن المّػػغب البػػابلُ وًػػُ هؾػػظة مّعلػػة بفػػ ٜٞمػػجٙن ورا ػػُ ِػػن
االلػػ ٞالؾػػٍمػي ه ٙػػا ِػػن شالػػة مماخلة ٖبّػػع الّٙػػا بًٙػػٍس الجّػػؼِم الجػػُ ازػًػػا
ٝػػاًن مظػػجك ِجػػٍلَ اإل لػػي ذاثػػي إرز ػػاع المػػصة للمػِن وًػػُ هجّرػػة موًّٙػػة إلػػَ
ثوػع المػِن لل ،ٍٙاإللٌّة الجُ ثؾجرّب لي:
"ُٖ الصلم ٌٍػ اور-هّن-دِن-لٍٝا البابلُ
0

)Kramer,"Enki & Ninhursag:a Paradise Myth,P.40-41.
لػمٍ ّ ٞهػٍح ٝػِمػػ الؿػاطّػ الؾٍمػِة دراؿػة ـػُ المورػؼات الػوشّػة والدبّػة ـػُ ال لػؿ الدالػح ل ػػو
المّالد ثػزمةٍِ:ؿٕ داوود ِبػع الٙادر (بٔعاد:مًبّػة المّػارؼ  )0010ص011-00؛الفػٍاؼ دٍِان
االؿايّػ ج 0ص.51-52
 )5الفٍاؼ دٍِان االؿايّػ ج 0ص.73
ٝ (3ػِمػ الؾٍمػٍِن ص.015
217

رز ٞقاب ذو لصّة البؽ ثازي
مّؼما ُٖ قٜلي ِبعو وًٍ ِصم ٞلٍشا
وٚاؿ ان مػدوؾ ذاثي ًٍ الغي ارؿلوُ الٍٚؿ لٛ
إلَ قٍبفُ-مفػي-قاٝان ازلب االزدًار
ًٜغا ؿلموُ مػدوؾ إلَ ِعي ّ
قاُٖ
(ُٖ) شالة الَّٙة ارؿ ٞإلُ رؿالة
اٌٍػ ّ
لغوي ِامة موٍَرن ِلَ إهّامي
من اال لم الغي ٝان ًٍِؿ(اطػزوُ بؾػِة)
اهجٌَ مػهُ ٖران وثصًمت ٍّٚدي
بّع ان (ٌِعا) ٚلب ؿّعي
وطمعت هٗؽ مػدوؾ الػشّم
وثٙب ٞثوػِاثُ(وثل َٙللٍاثُ)
(واٌٍػ ثراًُ) ٚلبي الًٍّؼ
وهً٘ بالػاٖة ثراًُ اها الغي ٝوت اثالم إلَ ًغا الصع...
(ابّع) الٙماص اإللٌُ الغي اشجملجي
(ٓٗػ) المظالٗات الجُ (بٌا لػت مغهبا)...
وايل٘ بالػِس زمُّ اًماالثُ!".
ًواؾ ٝؾػن اطػ ،ثبعو وٝاهٌا ثجمػة لٌػغا الػوك وثػػوي ّٝػٕ ان مػػدوؾ اِػاد المػصة
إلَ المّغب البابلُ:
"(اهي يػد) الػِس الػدِ ة إلَ ِم٘ االٖ٘
ِلَ ؿًس الّالم االؿٗ ٞالقَ الصمَ دِ ٍ
اهؼؿ الؾّاؿ الػديء إلَ ابؾٍ مٙاماى
ارؿ ٞإلَ اٍِٜر اوثٍ ٍٜٝالغي ال ِٙاو
يػد لماقجٍ وارؿلٌا إلَ الربٞ
اؿلم الػزٗة الباردن إلَ الوٌػ الٗا ن والَ البصػ
اهجؼع زغور الوجاهة مد ٞالّفب
والد ٞٙالمؾُء الغي ِما هٍمُ
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ارٓمي ِلَ الجفجت مد ٞدطان ِما الؾماء
ث
وِاثُ واًاثُ...
زّلٌا مد ٞهباب ثػثُٗ خم (ثظجُٗ ُٖ) االرض
والمعاع الّوّع الغي ٝان(ِدِ ٞٙلُ) مد ٞؿصاب
ازالي مد ٞالوع ،اللّلُ ويػدى من ٍُٖٚ
ِّواي الٔا ػثان اللجان ٝان ثػؿب المٍت ٚع ًٓاًما
ابّعى ٖ 5711ػؿظا واِاد إلَ بمػي لٗا ي
إذهاي اللجان ٝاهجا مؾعودثّن ومٔلٙجّن مد ٞإذهُ الم ابٜم
هؼع ِوٌما لماطٌما وٖجس ؿمُّ من زعِع
اهُٗ الغي من زػاء معن الصمَ ٝان الجوٗؽ ّٖي ٚع اطجو٘
ًعا الجٌابي ل ُٜاؿجوف٘(بصػِة)
من قٗجُ اللجّن ٝاهجا ٚع زٗجا واطغثا()...
مؾس الٌلُ وش ٞالجفوذ
ٖمُ الغي ٝان مٔلٙا وّٓػ ماًػ للصعِح
لٙلي ٝالوصاس وزّٓ ٞبػثي ثلمُ
اؿواهُ الجُ ٝاهت ممًٜة ومجصرػن ُٖ ٝػجلة واشعن
ٖجصٌا إذ ٖػٌٚا(وشػر) زغورًا
لؾاهُ الغي ٝان مجفورا ال ِؾجًُّ الجصػؾ
مؾس ما ٝان ِلٍخي ّٖاد هً ُٙؿّاال
شورػثُ الجُ ٝاهت مؾعودن وثظجو٘ لٍٜهٌا مٔلٙة
اِاد إلَ وهٌّا ولعرًا اهفع ٝالمؼمار
زغور لؾاهُ الموجٗظة والجُ لم ثٜن ثجلًٍ(َٙاء)
راِجٌا ثٍّد إلَ الوَا وِوٗجس اهؾعادًا"(.)0

 )0البات المّج ٙػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعات العِوّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ص913-917؛الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍاؼ دٍِان االؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايّػ ج 5ص-995
997؛ج 9ص.931
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وهٙػا ُٖ اؿًٍرن طالة بصػاٝم اوروؾ لٍٝػاؿ باهػعا ّٝػٕ اهػي ِمػػض ِوػع زبػِ ٞػعَِ
طٍررو لغا ِجري إلَ اإللي اوثٍ بابجٌاؿ شار يالبا موي إِاهجي.وِؾجرّب اوثػٍ وِٙػع
لي يّا وقػاب الصّان وِفّٗي من مػهي(.)0
ث
ُٖ ممػ الكعِمة ثفّػ المادن المجٍٖػن إلَ اِجٙػاد الممػػِّن بػان اال لٌػة ٚػع
ثجعط ٞبوٗؾٌا من از ٞثص ّ٘ٙالفػٗاء ُٖٗ اؿػًٍرن هّػػؼ إن الػبػة اِػؼِؽ ثػغًب
إلػػَ معِوػػة بّبلػػٍس وثّمػػ ٞمجظّٗػػة ِوػػع ملٜػجٌػػا ِفػػجار وٚع ٝلٗجٌػػا االطّػػػن بإرهػػاع
ابوٌػػا المػػّٔػ وٝان الًٗػػ ٞمجٍِػػ ٛالمػػصة ٖػػػدت إلّػػي اِػػؼِؽ لػػصجي بإرهػػاِي مػػن
إلبٌّا(.)5وُٖ اؿًٍرن اطػ ،ثّػؼ باؿم المعؽ والٜػغب او ماِػت وزّػػِذ هّػػؼ
ث
بفػػ ٜٞزّػػع ٚػػعرن اال لٌػػة ِلػػَ ثصّٙػػ٘ الفٗاء وثفػػّػ ان الٜػػغب اقػػجِ َٜلػػَ اطّػػي
ث
المػػعؽ امػػا ثاؿػػٍع الٌػػة اوهػػٍ الن االطّػػػ اهػػاع ؿػػّٜن ٝاهػػت ِا ػػعن للٜػػغب الػػغي
ادِػػَ إهٌػػا ؿػػّٜن ّٓػػػ ِادِة لػػغا شٜػػم الجاؿػػٍع لمػػالس الٜػػغب وِوػػعما ؿ ػ ِ ٞػػن
الٍّٙبػة الجػُ ِوبٔػُ ان ثًبػ٘ ِلػَ قػّٙٙي ازاب بػان ثػ وؿ زمّػُ ممجلٜػات قػّٙٙي
إلّي وان ِمػبس المػعؽ طادمػا لػي وان ثٙجلػُ ِّوّي.وبّػع اِػٍا الػبس للمػعؽ ولػع
ثمٜن من طعاع ِمي الٜغب بوٗؽ اؿلٍبي ِوعما ادَِ إن االطّػ ؿػلبي خػٍر ٖػِػع وال
ٍِزػػع بػػعِ ٞلي وِوػػعما ادان الجاؿػػٍع الٜػػغب وادرٍٝا زِػػٕ ادِاءاثػػي الؾػػابٙة ثرػػاى
اطّي ٚػروا إِادن البمػ إلَ ماِت(.)5
وثفّػ النػجابات الٌٍّدِة الَ الجػعط ٞالمباقػػ م ٖػُ الفػٗاء مػن االمػػاض
ًٍٖبّػػا الٌّػػٍدي ٚػػع الػػّب بػػالّمَ ولٜػػن هللا قػػٗاى بٍاؿػػًة قػػظك ِػػعَِ ِؼرِػػا
اثوس اهي الماؾ رٖا ّ.)9(ٞ
ثجصػػعث الدبّػػات ا إلؽػِكّػػة ِػػن شػػاالت قػػٗاء لػػم ثوٗػػغ مػػن ٚبػػ ٞاشػػع مػػن
البفػػػ بػػ ٞان اإللٌػػة ثجػػعط ٞبوٗؾػػٌا وثّمػػِ ٞلػػَ ثوّٗػػغ الّاج وربمػػا ًػػغى ثّٜػػؽ
ث
اِجٙػػاد ِٙػػٍؿ ان اال لٌػػة ًػػُ الجػػُ بّػػعًا الفػٗاء وٚع ٌٖػػم ًػػغا االِجٙػػاد بفػػ ٜٞواّٚػػُ
ٝ )0ػِمػ الؾ ػ ػ ػػٍمػٍِن ص501؛ؿ ػ ػ ػػامُ ؿ ػ ػ ػػّّع االشم ػ ػ ػػع الػ ػ ػ ػ ػػاؽ الكػ ػ ػ ػػعِم (بٔعاد:مًبّ ػ ػ ػػة زامّ ػ ػ ػػة
بٔػ ػ ػ ػػعاد  )0013ج 0ص500-501؛الفػ ػ ػ ػػٍاؼ دٍِان االؿػ ػ ػ ػػايّػ ج 9ص931؛الفػ ػ ػ ػػاٝػ رمٍز اًػ ػ ػ ػػم
االلٌة ص.73
 )5روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص.097
 )5شٍؿ الجٗالّ ٞالٜاملة لاؿًٍرن اهَػ:الممعر هٗؾي ص.515-511
ِ )9بٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص.272
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ٌَِػػػ اإل لػػي بوٗؾػػي وًػػٍ ِمػػارس ٖػػن الًب وًوػػاؾ امدلػػة ِػػن ًػػغا االِجٙاد ّٖوػػعما
ز ػ ػػػح اِوّ ػ ػػاس ٖ ػ ػػُ الص ػ ػػػب الًػوادِ ػ ػػة ل ػ ػػم ِّالر ػ ػػي اش ػ ػػع م ػ ػػن البف ػ ػػػ بٚ":ٞام ػ ػػت
ارثمّؽ راقػ ػػٙة الؾػ ػػٌا ولّجٍ بمّالرة زػشػ ػػي والّواِػ ػػة بػ ػػي ٖػ ػػُ الٔػٖػ ػػة الٜبّػ ػػػن
والؾػِة"(.)0وِوعما زػػح ٓاوٝػٍس ملػ ٛدولػة لّّٜػا ٖػُ اؿػّا المػٔػٖ ،ػُ هػؼاؿ مػُ
ثٍّٝػوس اشع االبًاؿ االطّّن لم ِلرا إلَ ِاج زػشي ِن يػِ٘ االدوِة ب ٞاثرػي
بالعِاء إلَ اإللي ابٍللٍ الغي ؿارع إلَ قٗا ي:
"امؾ ٛبّعى ذراِي الغي ٝان الرػح ِ لمي
شّح ٝان ٚع الابي ثٍّٝػوس بؾٌم شّن ٝان
ٍٖؽ الؾٍر الّالُ وابجّع ِن المصّى بمػاّٖٙي
ووزي لاثي إلَ ابٍللٍ الغي ِوػب ِن بّع:
اؿمّوُ ِا مٍالي ٖاهت ُٖ مٜان ما ُٖ الباد اللٍّٝة الدػِة
او ًوا ُٖ يػوادن واِوما ٝوت ثؾجًُّ ان ثؾمُ
رزا ِجالم؛واها ٚع هؼؿ بُ ًغا اال لم
اهَػ ان بُ زػشا ِمّٙا وذراُِ من زاهبّي
ِموُ بي اال لم المبػح ودمُ ال ِرٕ
وال ِجٍِ ٕٚن الوؼؼ وٝػجُٗ ث لموُ
ال اؿجًُّ اإلمؾاؾ بػمصُ بدبات وال اؿجًُّ الجٙع
لٙجاؿ الّعو وٚع ؿٙى طّػ الػزاؿ
ؿاربّعون(وًٍ قػِٜي ُٖ الصٜم)ابن زووس الغي ِصمُ اوالدى
ِلَ االِ ٞٚا مٍالي طٕٗ ِوُ ًغا الرػح؛
ودع اال لم ِوا واموصوُ الٍٙن ل ُٜاؿجًُّ
موادان رٖا ُٚاللٍّّٝن ودٌّٖم إلَ الٙجاؿ
واها هٗؾُ ؿاٚاث ٞدٖاِا ِن الرؾع المػثمُ
ًغا ما ٚالي ُٖ لاثي.وٚع ؿمّي ٍِٖبٍس ابٍللٍ
وؿػِان ما او ٕٚاال لم وزٕٗ من الرػح الّمّ٘
الع االؿٍد الوازؼ وبح ُٖ روشي الٍٙن
ًٍ )0مّػوس اإللّاذن .993-991 :2
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وادرؾ ٓاوٍٝس ُٖ اِماٚي ما ِرػي.وٝان ؿّّعا
الن اإللي الَّّم ٚع اؿجراب لماثي.)0("...
وه ٙػػا ّٝػػٕ ان ثػػعٍِس اشػػع ابًػػاؿ الؾػػبّة هػػع يّبػػة ٚػػع زػػػح ٖػػُ موازلػػة لػػي مػػُ
مّاهّب ػػٍس الًّب ػػُ إال ان اخّو ػػا زلب ػػت ل ػػي إٝؾ ػػّػ  ٝػػان ِم ٜػػن ان ِف ػػّٗي وِرّل ػػي
طال ػ ػ ػػعا وٝادت ان ثٙعم ػ ػ ػػي ل ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػػّن ز ػ ػ ػػاءى الّػ ػ ػ ػػاؼ امّٗاروس و ٚػ ػ ػػع ل ػ ػ ػػي راس
مّاهّبػػٍس.وُٖ ٓمػػػن الٔوػػب قػػ٘ ثػػعٍِس زمرمػػة ِػػعوى والػػجٌم مظػػي.خار ٓوػػب
اخّوا من ذل ٛالّٗ ٞالبػبػي ٖجػٝػجي ِل َٙشجٗي ومات ثعٍِس بّع ذل ٛبٙلّ.)5(ٞ
ُٖ الٌوع هٙػا ِن شالة ثعط ٞالٌُ ٖػُ قػٗاء المػهػَ وهٙػا ولػٗا را ّػا ِػن
ً ػػغى الصال ػػة اذ ثجص ػػعث اؿ ػػًٍرن ِ ػػن ام ػ ػػان ث ػػعَِ مالّوُ  ٝػػان الوؾ ػػاء ِوادوهٌ ػػا
ثػِٗاٝػا(الصػػعباء) وٝاهت ثفػػ ٍٜمػػن الجػػٍاء ٖػػُ ِوٌٙا وشعبػػة ٖػػُ ٌٍػًػػا وثّػػبؽ ٖػػُ
رٝبجٌا لغا ثجٍزي ًغى المػان إلَ ٝػِفوا(وًٍ ثرؾّع ارهُ لإللي ّٖفوٍ) وٚع اطغت
بّعًا ًٍِرا وراشت ثػقٌا ِلَ ِع ٝػِفوا ومؾصت بعًن الٍّد زبٌجي ومن خػم
مؾػػصت ِلػػَ زبٌػػة باالرمػػا اخ ٝػِفػػوا بّع ذلػػ ٛارثمػػت ِلػػَ ٚػػعمُ ٝػِفػػوا ودٖوػػت
راؿػػٌا بػػّن رزلّػػي وراشػػت ثبٜػػُ بمػػارن ٚا لػػةِ":ا الٌُ الٌُ إهػػُ ٚبّصػػة زػػعا" لٜن
ٝػِفوا ازابٌا":اهت لؾت ٚبّصة" خم اهصوَ ورُٖ ثػِٗاٝػا من ِلػَ االرض ٚا اِ":ػا
اطجُ من ٚاؿ اه ٛلؾت زمّلة.اه ٛزمّلة؟وثٜلم بٙعرن".هٌوت ثػِٗاٝػا من ِلػَ
االرض وشاولػػت ان ثٙػػٕ بالًػِٙػػة الجػػُ اِجػػادت ِلٌّػػا ّٓػ إهٌػػا قػػّػت ان ًوػػاؾ
قّ ٓػِبا ياٚة مٗاز ة شاولت ان ث ٕٙواؿجًاِت وهمت ارزلٌػا ؿػٍِة وٝاهجػا
مؾجّٙمجّن ومعت ٚامجٌا الٚماًا ووٗٚػت موجمبة وبفػٍّر ِفػبي المػعمة ادرٝػت
مػػا الػػغي شمػػ ٞلٌا وهؾػػّت مػػا ِجٍزػػب ِلػػَ الم ػػان ان ثػاِّػػي مػػن ؿػػلٍؾ ٖٗٙػػؼت
ٖػشا.و ٝػػان الو ػػاس ال ػػغِن ثرمّ ػػٍا ِوَ ػػػوا إلٌّ ػػا و ٚػػع ال ػػابجٌم العًف ػػة.لغا ٚال ػػت
لٜػِفػواِ":ا الٌُِ...ػا الٌػُ لٙػع ازلػت ِاًجُ ٚالػػت ذلػ ٛوارثمػت ِلػَ رزلػُ ٝػِفػػوا
مًّٔػػة رزلّػػي بفػػّػًا الًٍِػػ ٞبّػٖػػان ال ِوًػػ٘ بػػي الهػػي اٚػػعس مػػن ان ِػػغٝػ(.)5وٖػػُ
رواِة خاهّة لاؿػًٍرن ثٙػٍؿ ان المػػان الصػعباء ذًبػت إلػَ ٝػِفػوا وثٍؿػلت إلّػي بػان
ًٍ )0مّػوس اإللّاذن .250-201 :07
ث
ٍّٓ )5راهع اال لٌة واالؿايّػ الٍّهاهّة ص.035
 )5ؾ. .مٍهف ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ هػِف ػ ػ ػ ػ ػ ػػوا ثػزمة:رِ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ِب ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الرلّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ٞزٍاد (الاذ ّٚػ ػ ػ ػ ػ ػػة:دار الص ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍار للوف ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ
والجٍزُِ  )5111ص.502-501
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ِؾػػمس لٌػػا بػػان ثٗػػػؾ زؾػػعى بمػػػًم المػػوعؿٖ.غًب إلٌّػػا ووهػػُ ٚعمّػػي ِلػػَ ٚػػعمٌّا
وخبجٌمػػا خم وهػػُ إلػػبّّن ثصػػت ذٚوٌػػا ورٌّٖػػا إلػػَ االِلػػَ إلػػَ ان الػػبس زؾػػعًا
مؾجّٙما ويبّّّا(.)0وٖػُ ملصمػة المٌابٌاراثػا هٙػػا ِػن الملػ ٛذرِجاراقػجػا ملػ ٛمعِوػة
ًاؿ ػػجّوابٍرا ال ػػغي  ٝػػان اِم ػػَ وبٗو ػػٝ ٞػِف ػػوا ال ػػغي ثرل ػػَ إلّ ػػي بم ػػٍرثي اإللٌّ ػػة
اؿ ػ ػػجّاد بم ػ ػػػى وال ػ ػػبس  ٚػ ػػادرا ِل ػ ػػَ رؤِ ػ ػػة ٝػِف ػ ػػوا برمّ ػ ػػُ االق ػ ػػٜاؿ وًو ػ ػػا هً ػ ػػ٘
ذرِجاراقػػجػا":لٙع قػػاًعث ٛوال ارِػػع مفػػاًعن اي قػػُء اطػػػ وارِػػع ان اِػػٍد ٝػّٗٗػػا مػػػن
اطػٖ "،ما ان ٚاؿ ذل ٛشجَ ِاد ٝػّٗٗا(.)5

ٝ )0امب ٞالبً ٞبالٕ وزي ص.529
 )5قػ ػػاٝػا رازػ ػػا زٍبػ ػػاؿ اقػ ػػاري ملصمػ ػػة مٌابٌاراثػ ػػا ثػزمة:رِػ ػػع ِبػ ػػع الرلّػ ػػ ٞزٍاد (بٔػ ػػعاد:دار الصػِػ ػػة
للًباِة  )0005ص.500
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(هػِفوا)
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آ
.3زِار مػابع ال لٌة
ثفّػ الممػادر إلػَ وزػٍد يػِٙػة اطػػّٓ ،ػػ الجٙػٍٖ ،ػُ ِػاج االمػػاض الجػُ
ث
ثمػػّب اإلهؾػػان وِمٜن ان هًلػػ٘ ِلػػَ ًػػغا الّػػاج لػػّٔة زِػػارن مّابػػع اال لٌػػة.وبا
ث
قٝ ٛاهت زِارن مّابع اال لٌة ثٍٖػ الػاشة الوٗؾّة للمػِن ولٜن االٚػعمّن اِجٙػعوا
ان ًغى الؼِارن ثٌعؼ إلَ الفٗاء وبا قػ ٛهصػن امػا اِجٙػاد ال ِػؼاؿ راؿػظا إلػَ االن
ٖػػُ الّعِػػع مػػن بلػػعان الّػػالم الفػػػّٚة والٔػبّػػة ًػػٍ اِجٙػػاد ِٙػػٍؿ ان زِػػارن االم ػاٝن
المٙعؿة ِرلب الفٗاء للمػِن.
ث
ٖ ػػُ ممػ ػػػ الكعِمػ ػػة هّ ػػػؼ ان المػه ػػَ  ٝػػاهٍا ِ ػػؼورون مّاب ػػع اال لٌ ػػة يلب ػػا
للّاج ٖٜػدّػا مػا ٝػان الممػػٍِن ِػؼورون المّابػع الظالػة بامصٍثػب وًِلبٍن مػن
ث
روشػػي ان ِجػػعطً ٞػػٍ ٖػػُ قػػٗاء مػهػػاًم وٚع زار مّابػػعى االؼ المػهػػَ شّػػح دوهػػٍا
همٍلػػا ثفػػٌع بٌػػغى الؼِػػارن وثّجػػػؼ برؼِػػ ٞالفػػٜػ ِلػػَ ِواِػػة امصٍثػػب بٌػػم وِلػػَ
قٗا ٌم لمػهاًمٖ.وا ِن ذلٝ ٛان الممػٍِن ِوػٍّن همػاذج مػن الًػّن للّوػٍ
المػػِن مػن زؾػع الفػػظك ٖػُ مّبػع امصٍثػب شجػػَ ِفػٌّٗا.وَِن إن آلػب زا ػػػي
امصٍثػػب ٝػػاهٍا مػػن الممػػابّن بالّاًات وٚػػع اّٚمػػت ٖػػُ مّابػػعى المػػلٍات وٚػػعمت
ػجّك او ّٓػػػ ٚابػػ ٞللفػػٗاء.وٚع وردت ٖػػُ
ٌّٖػػا ال ٙػػابّن يلبػػا للفػػٗاء مػػن مػػػض مؾػ ٍ
بػدِة ٚعِمػة ثّػػؼ باؿػم بػدِػة بٌوؾػة شٜاِػة ِػن هظػٍثّؽ ثػجلظك ٖػُ اهػي الػّب
مػػػن بصمػػَ والػػم ٖػػُ الراهػػب االِمػػن وِؾػػػ ٖػػُ الجػػوٗؽ مػػُ ؿػػّاؿ(ربما شالػػة الجٌػػاب
روئي اِمن) ٖارؿ ٞإلَ مّبع امصٍثب مُ والعثي.وُٖ اللّ ٞرات الٍالػعن را ،الّػّن
قبس امصٍثب ِٗصك ابوٌا من راؿي شجَ ٚعمّي خم اطجَٗ.وثوبي المماب بّػع ذلػٛ
مػػن هٍمػػي وٚػػك ِلػػَ والعثػػي اهػػي را ،المّبػػٍد ذاثػػي بالّّٜٗػػة الجػػُ قػػاًعثٌا ًُ واهػػي
ق ػػُٗ ثمام ػػا مم ػػا ال ػػابي ٖصم ػػعاى ِل ػػَ ذل ػػ ٛواهم ػػػٖا.وٚع ز ػػاء ٖ ػػُ بّ ػػن الػواِ ػػات
الٍّهاهّ ػػة ان معِو ػػة ارؿ ػػوٍي ب ػػالٍّٗ ثص ػػٍي مّب ػػعا طال ػػا المصٍث ػػب ِّ ػػٍد لٌّ ػػع
البًالمػػة ِػػؼورى الوػػاس للّػػاج والجبػػػؾ(.)0ومػػن المّابػػع الجػػُ اقػػجٌػت بؼِػػارن المػهػػَ
لٌػػا مّبػػع دهعرن ٖٙػػع ٝػػان ٍِزػػع ٖػػُ ًػػغا المّبػػع ممػػػ يٍِػػ ٞهمػػبت ِلػػَ زعراهػػي
ثماخّػػ ٞوثّاوِػػغ ؿػػصػِة ذات  ٚػػعرن ِلػػَ قػػٗاء المػه ػػَ.وٝاهت يػِٙػػة الّػػاج ث ػػجم
ث
ٝاالثُِ:مب ماء ِلَ ًغى الجماخّ ٞخم ِرمُ ُٖ اشٍاض.وبٌغى المّاى الجُ اٝػجؾبت
ٝ )0ماؿ الًب الممػي ص20-90؛روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص.501
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ٚػٍن ؿػػصػِة ِؾػػجصم المػِن.وٝػػان ٖػػُ الًػاب٘ الّلػػٍي ٖػػُ مّبػػع شجفبؾػػٍت بالػػعِػ
البصػػػي ٚػػع ِدػػػ ِلػػَ ٝػجابػػات هٙفػػٌا بّػػن المػهػػَ ِلػػَ زػػعران ًػػغا المّبػػع ِػػعٍِن
ٌّٖا اإللٌة باإلهّا ِلٌّم بالفٗاء.وٚع ؿر ٞاشعًم وِػعَِ اهػعروماطٍس المٙػعوهُ
اهي بالّٗ ٞثم قٗاءىٝ":ان مػِوػا وٚػع قػٗاى اإل لػي ٖػُ هٗػؽ الّػٍ "(ً.)0ػغا وان مّبػع
الؾ ػػابٍّ لإل لػػي ؿ ػػابّؽ الػػغي بػػعات ِبادثػػي ٖػػُ الّمػػػ البًلمُ ٝػػان مػ ٝػؼا مٌمػػا
ِاثّي المػهَ من  ٞٝمٜػان للفػٗاء(.)5وثٙػع لوػا ٚمػة ممػػِة ثٗالػّ ٞزّػعن ثظػك
ث
الّاج ِن يػِػ٘ زِػارن مّابػع اال لٌػة وثّػؼ الٙمػة باؿػم ٚمػة ؿػُ-اوزِػ والٙمػة
معوهػػة ِلػػَ بػدِػػة ِصػػجٌٗ بٌػػا االن المجصػػٕ البػًِاهُ وبػػالػٓم مػػن ان بعاِػػة ًػػغى
الٙمة مٍٗٙدن اال إهوا هؾجًُّ بؾٌٍلة ثظًّ ٞغى البعاِة وًُ ان زوزة ولػُ الٌّػع
الممػػػي المػػعٍِ ؿػػُ ثٍ ٍلػػت لٗجػػػن يٍِلػػة ال ثورب.وٝػػان مػػن يبّّػػة الصػػاؿ ان
ِ رٌٚػػا االمػ وٖػػُ الوٌاِػػة لرػػات إلػػَ اشػػع المّابػػع شّػػح ثًٌػػػت وادت المػػان خم
هامػػت ًوػػاؾ ثوجَػ.وٝػػان للؾػػّعن مػػا ارادت ٖٙػػع شلمػػت بمػػن ِٙػػٍؿ لٌا":الؾػػت مػػس
اوزقػػت زوزة ؿػػُ ثٍ الػاٚػػعن ٖػػُ المّبػػع مػػن ازػػ ٞالصمػػٍؿ ِلػػَ البػٝػػة".وهّػؼ
مػػن همػػٍص اطػػػ ،ان مػػن راثػػي زوزػػة ولػػُ الٌّػػع ٖػػُ شلمٌػػا لػػّؽ ؿػػٍ ،يّػػٕ اشػػع
االرباب.وٚع همصٌا الػب ُٖ الصلم بفػب مؾصٍؽ هباثُ ِؾػاِع ِلػَ الصمػ":ٞامن
إلػػَ بّػػت زوز ٛوًوػػاؾ ؿػػجرعِن ٝػمػػة ٚػػع همػػت ٖاٝؾػػػي موٌػػا ٖػِا بدمػػارى الجػػُ
ِصملٌا والوُّ موٌا مؾصٍٚا ثوّّوي ُٖ الماء وثفػبّوي ٖجصمػلُ ٖػُ هٗػؽ اللّلػة
ِلَ الًٗ."ٞوبالّٗ ٞثصم ٞالمػان بًٗ.)5(ٞ
ث
اِجٙػ ػ ػػع ا إلؽػِ ػ ػ ػػق ٝالممػ ػ ػػػِّن الٙػ ػ ػػعماء ان زِػ ػ ػػارن مّابػ ػ ػػع اال لٌػ ػ ػػة ثرلػ ػ ػػب
الفٗاء وًٍ اِجٙاد ما زاؿ قا ّا ُٖ الّعِع من دوؿ الّػالم ِػن يػِػ٘ زِػارن مػؼارات
االولّػػاء والمػػالصّن والٙعِؾػػّن.ولّ ٞالػػعارس لمّجٙػػعات اإلٓػِػػ٘ الظالػػة بؼِػػارن
مّبػػع اإل لػػي اؿػػٜلّبٍّس ِاشٌ الجفػػابي الٜبّػػػ بّوٌػػا وبػػّن زِػػارن مّابػػع اِمصٍثػػب
لع ،الممػِّن وان ٝان الصعِح ِن وزػٍد مػ خػات ممػػِة او بػالّٜؽ ٍِهاهّػة مػا
زالت مبٜػن ُٖٗ.اواطػ الٙػن الظامؽ ٚب ٞالمّاد اهجفػت ِّٙعن اإل لػي اؿػٜلّبٍّس
 )0ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص.77-72
ٍٝ )5رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص.90
 )5ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص059-055؛ابٍ رشمة اإلؿا والعِن الممػي ص.91
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ِلػػَ هصػػٍ مٗػػاز ٖػػُ ِػػعن الػػٙاع ٖػػُ بػػاد الٍّهػػان ولٜن ازػػعرًا بالػػغٝػ ابّػػعاوروس
الجػػُ ثٙػػُ ٖػػُ قػػبي زؼِػػػن هاث ػػة مػػن الؾػػاش ٞالفػػػ ُٚالرٍٓلّؽ ومًلػػة ِلػػَ الظلػػّذ
الؾػػاروهُ ُٖٗ.داطػػً ٞػػغى المعِوػػة اٚػػّم ِلػػَ رّٚػػة واؿػػّة مّبػػعا هػػظم لإل لػػي ِوػػم
اماٝن ِوا ٌّٖا المػهَ الػغِن ِٙمػعون اؿػٜلّبٍّس لِ ُٜفػّػ ِلػٌّم ّٖمػا ِظػك
شالجٌم المصّة وٚع قّع ُٖ الٙػن الػابُ ٚب ٞالمّاد وٝاهػت يٙػٍس اؿػٜلّبٍّس
ثّػػػؼ باؿػػم اؿػػٜلّبّا( )Asclepiaوٝػػان المػهػػَ ِػػاثٍن إلػػَ شػػػ المّبػػع وِجًٌػػػون
وِمػػٍمٍن وِمؾػػٍٜن ِػػن اٝػػ ٞايّمػػة مّّوػػة خم ِوػػصٍن بصٍّاهػػات وِػٚػػعون ِلػػَ
زلٍدًا او ٖػواثٌا ُٖ رواؽ يٍِ ٞملص٘ بالمّبع او ِلَ ؿػِػ مٍهٍع ٚػب ثمدػاؿ
اإل لػ ػػي.وِوامٍن اللّػ ػػ ٞومػ ػػن المٗجػ ػػػض إهٌػ ػػم ِػ ػػػون رؤ ،واشامػ ػػا ثجوػ ػػمن ولػ ػػٗات
لفػ ػػٗا ٌم مػ ػػن المػ ػػػض وِؾػ ػػمَ ًػ ػػغا بالػٍٚد ٖٙػ ػػع ٝاهػ ػػت الًػِٙػ ػػة المٌّ ػ ػٍدن لػ ػػع،
اإللي ًُ ان ِػؿ ٞشلما ٍِلُ ّٖي بّاج مّّن او ِفػُٗ المػػِن ِلػَ الٗػٍر رزػا
ٝان ا امػان وِ ٍٙالٌٜوة ُٖ المباح بجٗؾّػ الصلم وٍِهصٍن ثٍزٌّػات اإل لػي.با
قػػٝ ٛػػان الفػػٗاء ِػػجم ِػػن يػِػػ٘ اإلِمػػان بٙػػعرن اإل لػػي ِلػػَ الفػػٗاء شّػػح ان الّػػاج
الًب ػ ػػُ ال ِ ػ ػػغٝػ ٝػدّػ ػ ػػا او لّ ػ ػػ ٞالفػ ػ ػٗاء  ٝػ ػػان ِجص ٙػ ػػ٘ بم ػ ػػؼِذ م ػ ػػن ً ػ ػػغا اإلِم ػ ػػان
واالدوِة.وث ِع االًعاءات والوغور اِجٙاد بّن المػهَ بان الفٗاء ثػم بّػع ان ثرلػَ
لٌم اإللي ُٖ الصلم.وِدػ ِلَ هٍٙش مًٍلة ٖػٍؽ الػٍاح شرػِػة ٖػُ شػػ المّبػع دون
ِلٌّػا المػهػَ بالجٗالػػّّٝ ٞػٕ ثػم قػػٗا ٌم بمّرػؼن مػن اإل لػػي موٌم مٜػٗػٍُٖ البمػػػ
الػغِن هػالٍا الفػٗاء ثمامػا ُٖٗ.اشػػع اال لػٍاح هٙػػا ّٝػٕ ان رزػػا ٝػان ٚػع قػلت الػػابّي
زمّّػػا ِػػعا إلػػبّا واشػػعا زاء لمّبػػع اؿػػٜلّبٍّس لّجوػػػع لإل لػػي لّفػػّٗيٖ.لما وٚػػُ
بمػػػى ِل ػَ اال لػػٍاح المٍهػػٍِة داطػػ ٞالمّبػػع و ٚػػا اطبػػار الفػػٗاء الّرّبػػة المعوهػػة
ِلٌّا بػػعا الفػػِ ٛؾػػاورىِ.لَ اهػػي هػػا ٖػػُ مٌرػػُ المّبػػع ٖػاٖ ،ػػُ موامػػي ٝاهػػي ِلّػػب
الوػد ُٖ المّبع وبّوما ٝان ِػمُ الؼًػ ٌٍػ لي اإللي ووهُ ِعى ِلَ ِع ًغا الفظك
وبؾػػى لػػي الػػابّي إلػػبّا بّػػع اطػػػ خػػم ؿػػالي مػػا إذا ٝػػان ال ِػؼاؿ ِفػػٖ ٛػػُ الٜػجابػػات
المٙعؿة ِلَ الٍاح ًغا المّبع ٖازاب الػز ٞباهي شٙا لػم ِّػع ِفػٌّٖ ٛاِ.وػع ذاؾ
ٚاؿ لي اإللي":ولٜن الهٚ ٛع قػٜٜت ٌّٖػا مػن ٚبٖ ٞاهػ ٛؿػجعَِ باؿػم الٜػاٖػ مػن
االن ٖماِعا".خم بػح الػز ُٖ ٞلباح الٍّ الجػالُ المّبػع وٚػع بػػئ مػن مػهػي.ومػن
اطػ ،زارت ًغا المٜان امػان اخّوّة ٍِراء ثػعَِ امبػوزِػا لجلػجمؽ الومػّصة مػن اإل لػي
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ٖػػُ مػهػػٌا وبّوما ٝاهػػت ثؾػػّػ ٖػػُ ارزػػاء المّبػػع ٚػات اطبػػار الفػػٗاء المعوهػػة ِلػػَ
الٍاح المّبع وؿظػت من بّوٌا إذ وزعثٌا مؾػجصّلة بّّػعن ِػن الّ ٞٙوٚالػت ٖػُ
هٗؾ ػػٌاِ ّٕٝ":م ٜػػن لاِ ػػػج ان ِم ػػبس ؿ ػػلّم الؾ ػػاّٚن ولاِمَ ان ِؾ ػػجػد بم ػػػى
لمرػد رؤِجٌما رؤِا؟".خم هامت ُٖ المٌرُ وًُ ِلػَ ًػغا الوصػٍ مػن الفػ ٛورات ٖػُ
موامٌ ػػا رؤِ ػػا ب ػػعا ٌّٖ ػػا اإل ل ػػي ِ ٙػػٕ براهبٌ ػػا ووِ ػػعًا باهٌ ػػا ؿ ػػٍؼ ثؾ ػػجػد بم ػػػ ِّوٌ ػػا
المٗٙػػٍدن ِلَ قػػػط ان ثٙػػع للمّبػػع طوؼِػػا مػػن الٗوػػة ٝػػغٝػ ،لٜػٗػًػػا البالْ.وبّػػع
ان وِعت اإللي ان ثُٗ بغلٖ ٛجس اإللي ِّوٌا ولب ٌّٖا البلؾم ٖػزّت ٖػُ الّػٍ
الجالُ إلَ بّجٌا وٚع ارثع إلٌّا بمػًا.وِٙع المػهَ إلَ اؿػٜلّبٍّس ًػعاِاًم وذلػٛ
بػمػػُ الػػغًب ٖػػُ الوػػاٍٖرن المٙعؿػػة وبجّلّػػ٘ الوػػغور ِلػػَ زػػعران المّبػػع.وٝان بّػػن
اإلٓػِ ػػ٘ ِ ػػغًبٍن إل ػػَ مّب ػػع اؿ ػػٜلّبٍّس وِ مو ػػٍن ب ٜػػ ٞمّر ػػؼن ؿ ػػرلجٌا ه ٙػػٍش
المّبع وِوجَػون ِن خٙة ان ِاثّي اإللي ُٖ قظمي ُٖ اخوػاء اللّ ٞوِفػّٗي بّملّػة
زػاشّػػة ِرّبػػة او بّٙػػار ؿػػصػي المٍّٗؿ.وهرػػع ًوػػاؾ شالػػة مفػػابٌة لٌػػغا ٖػػُ مّبػػع
اإللي الممػي ؿػابّؽ ُٖ زؼِػن دِلٍس الغي ٍِزػع ّٖػي مٗؾػػون رؿػمٍّن لجاوِػٞ
االشا ومػػعاشٍن ِؾػػبصٍن بػػوّم اإل لػػي وبا قػػٖ ٛػػُ ان بّػػن الٍلػػٗات الًبّػػة
الجُ وزعت موٍٙقة ِلَ الصرػ ُٖ شػ المّبع ٝاهت من ثصوػّػ الٌٜوػة(.)0وهّػػؼ
اهػػي ٝػػان ٖػػُ معِوػػة اوروبػػٍس ثلػػ ٛالمعِوػػة الجػػُ ثٙػػُ ٖػػُ اثّٜػػا مصػػاب للّػػاؼ الػػغي
ِعَِ امّٔاراوس شّػح ثّػٍد المؾجٗؾػػون ِػن مؾػا  ٞثظمػٌم ان ِػغبصٍا الٜبػاش
ث
ه ػػصّة ل ػػي ولاق ػػظاص الم ػ لٌّن االط ػػػِن ال ػػغِن ٝاه ػػت  ٚػػع هٙف ػػت اؿ ػػماءًم ٖ ػػُ
المصػاب.وبّع ذلٝ ٛان ِٗجػش ًػ الء زلػٍد الٜبػاش وِوػامٍن ِلٌّػا وًم ِجٍّٚػٍن
ان ِجمد ٞلٌم ً الء االقػظاص ٖػُ رؤِاًم.وِبػعو ان امػاٝن الوبػٍءن ًػغى ٝػان ِؼورًػا
ث
اؿاؿػػا وبمػػٗة دا مػػة المػهػػَ الػػغِن ٝػػاهٍا ِبصدػػٍن ِػػن وؿػػّلة لجظّٗػػٕ االمٌػػمٖ.ػػإذا
ثٍل ػ ػػلٍا إل ػ ػػَ ً ػ ػػغى الٍؿ ػ ػػّلة م ػ ػػن ط ػ ػػاؿ رؤِ ػ ػػاًم الج ػ ػػُ ِػوهٌ ػ ػػا ٖ ػ ػػُ ثل ػ ػػ ٛاالم ػ ػػاٝن
المٙعؿػػة ٖإهٌم ِّبػػػون ِػػن قػػٜػًم بػمػػُ ًٚػػُ مػػن الوٙػػٍد الغًبّػػة او الٗوػػّة ٖػػُ
الوبػػُ المٙػػعس لٌػػغا المٜػػان.ومن الم ٝػػع ان مٜػػان الوبػػٍءن ًػػغا لػػم ِٜػػن ِٗػػجس ابٍابػػي
 )0روز العِاهػػة الٍّهاهّػػة ص092-099؛ٖػِؼر الٍٗلٜلػػٍر ٖػػُ الٌّػػع الٙػػعِم ص551-550؛ِلُ الجػػارِض
الٍّه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاهُ ص052-059؛الظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍري مّرم االؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايّػ ج 0ص50؛بٍالر العِاه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ث
الٍّهاهّة ص01؛ٍّٓراهع اال لٌة واالؿايّػ الٍّهاهّة ص.025
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للؼا ػِن إال ُٖ اقٌػ المّٕ ذل ٛالن الٜاًن ٝان ملؼما بان ٍِٜن مٍزٍدا ُٖ ًػغا
المٜػػان مػػعن ِفػػػن اِػػا ِلػػَ االٚػػ ٞمػػن ٝػػ ٞقػػٌػ ابجعاء مػػن هٌاِػػة الفػػجاء شجػػَ ِبػػعا
مٍؿػػم الص ػػػث ال ػػغي ِجٗػػ٘ م ػػُ ٌٍ ػػٍر هرػػم الدػِ ػػا.وُٖ ً ػػغى الٗجػػػن ل ػػم ِ ٜػػن ِؾ ػػمس
للٜاًن ان ِجّٔب اٝػدػػ مػن خاخػة اِػا دّٖػة واشػعن.وٝان ِلػَ المػػِن الػغي ِرػُء
لٌػػغا المٜػػان ِلػػجمؽ الومػػّصة مػػن اإل لػػي ان ِٙػػٍ ٚبػػٝ ٞػػ ٞقػػُء بػػعُٖ رؿػػم ٚػػعرى
ثؾّة اوبٍالت ِلَ اال ٞٚمن الٗوة الظالمة لظؼِوة المّبػع ٖػُ شوػػن شػاٌٖ ٓػٖػة
المٙعؿات الغي ِ ٍٙبجعوِن اؿم ًغا الفظك واؿم بلػعى ٖػُ الؾػر ٞالّا ٖ.ػإذا
ٝان الٜاًن مٍزٍدا ٖان من وازبي ان ِملُ ٖػٍؽ الصّػٍان الػغي ٚػع اهػصّة وان
ِوػػُ لصمػػي ٖػػٍؽ المػػغبس.اما إذا ٝػػان الٜػػاًن مجّٔبػػا ٖٗػػُ وؿػػُ الفػػظك الػػغي ٚػػا
بج ٙػػعِم االه ػػصّة ان ِػ ػ دي ً ػػغى الً ٙػػٍس بوٗؾي.وِصم ػػ ٞال ٜػػاًن ِل ػػَ زل ػػع  ٝػػٞ
شٍّان ِٙع اهصّة ٝما ِصمِ ٞلَ ٝػجٕ مػن ٝػجّٗي وبٍلػٌٗما موصػة لي ولٜوػي ال
ِؾػػمس بػػان ِوٙػػ ٞاي زػػؼء مػػن لصػػم الصّػػٍان طػػارج المٜانٖ.ػػإذا ٚػػا الفػػظك بٌػػغى
اإلزػػاءات ِؾػػمس لػػي بّػػع ذلػػ ٛبالمبّػػت ٖػػُ ًػػغا المٜػػان شجػػَ ِؾػجٙب ٞالوبػػٍءن.وُٖ
المٌرُ ِوا الػزاؿ والوؾاء موٗمػلّن بصّػح ِٗمػ ٞبّوٌمػا المػغبس إذ ثػٚػع الوؾػاء
زٌة الفػؽ ُٖ شّن ِػٚع الػزاؿ زٌة الٔػب(.)0
ث
وٖػػُ المػػّن الكعِمػػة ٝػػان المػهػػَ ِػػؼورون مّبػػع اال لٌػػة بػػًُ-ؾػػّاِ-ػػٍان-
ثفػػٍن من ازػػ ٞالفػػٗاء الٍاٖ ُٚػػُ مّػػاوّٖوْ-قػػان(زب ٞالٙمػػة الّرّبػػة) ِلَ بّػػع
ث
 91م ػػّا م ػػن بّٜن و ٝػػان ِ ػػاثُ المػه ػػَ إلّ ػػي م ػػن  ٝػػ ٞه ػػٍع مجو ػػػِّن إل ػػَ اال لٌ ػػة
لجف ػػٌّٗم م ػػن ط ػػاؿ دط ػػان ِّ ػػعان االل ػػوا ول ػػاخ المر ػػاهّن واالل ػػٍات الٌا ر ػػة
واللٔػػى الّػػالُ الػػغي ِؾػػٍد المٜػػان إذ ِٗجػػػض ان ذلػػِٜ ٛؾػػب ًِػػٕ بػػًُ-ؾػػّا-
ٍِان-ثفٍن وقٗٙجٌا(.)5

ٖ )0ػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص.553-551
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.4الجػاوِغ والػلَ والجما م.
إن الٍؿ ػػّلة االط ػػػ ،الج ػػُ ثؾ ػػجظع ٖ ػػُ ِ ػػاج االمػ ػػاض الؿ ػػّما ثل ػػ ٛالج ػػُ
ثؾػ ػػببٌا الٙػ ػػٍ ،الفػ ػػػِػن مػ ػػن االرواح الفػ ػػػِػن والّٗارِػ ػػت والفػ ػػّايّن ًػ ػػُ :الػٚػ ػػَ
والجّاوِػػغ والجمػػا م .وِّػػػؼ ٓلّػػٍهرُ الجّاوِػػغ باهٌػػا المػػّٔة اللَّٗػػة الجػػُ ِجلًٍػػا
ؿػػادن الؾػػصػ ِوػػع الّٙػػا بظعمجػػي.وإهٌا بفػػِ ٜٞػػا ثجمػػٕ بػػالرمٍد وِػػع الٙابلّػػة
ِلَ الجّٔػ.وٚع ِعت اًم ارٝان الؾصػ ومػٝؼ الٍٙن الّٗالة ّٖي وثل ٛالٍٙن موصمػن
ُٖ لّٔجٌا اللَّٗة ثوًل٘ مٌّا من ٖم المجٜلم ّٓػػ مبالّػة بفظمػّجي وال بػالمٍّذ
لي ؿالٜة يػِٙا ذاثّة ال ِػٍدن موٌػا شجػَ بػإرادن ٚا لٌا.والٔالػب ان إؿػواد ٚػٍن ذاثّػة
لا لٗاظ هفا ِوعما بعا اإلهؾان ِجٜلم ًٖٗن إلَ ٍٚن االلٍات الرعِعن وّٚمة هٔمػة
الوً٘ وًابٌػ ػػا ٖػ ػػُ ّٓػى.وٚػ ػػع ِػ ػػم االِجٙػ ػػاد لػ ػػع ،الٙػ ػػعماء بػ ػػان الٜلمػ ػػة لٌػ ػػا شّػ ػػان
طالة.والبصت الٜلمة الجُ ثمٍر المعلٍؿ ُٖ الٜٗػ البعا ُ ًُ المػعلٍؿ ذاثيً.ػغا
االمػػػ الػػغي زّػػ ٞلموًػػٍؽ الجّاوِػػغ والم ػلٍات ّٚمػػة ثّلػػٍ معلٍلٌا والػػغي اوزػػب
االلج ػؼا بف ػػٜلٌا وبًػِ ٙػػة ثػثّلٌ ػػا المٍروخّن دون اي اهص ػػاؼ إذ ان ا ٚػػ ٞثّ ػػعِٞ
ٌّٖمػػا ٝػػان ِّٔػػػ مػػن يبّّجٌػػا وِٗٙػػعًا ٖاِلّجٌا بػػٝ ٞػػان ِ ػ دي ثبّػػا لجٙالّػػع بّػػن
الٙبا  ٞالبعا ّة بصّان من اطًا إلٙاءًا.ب ٞان بّوٌا ُٖ ممػ الٙعِمة مدا ٝػان مػا
ِػؼاؿ ِلٙػػَ بلٔػػة ازوبّػػة مدػػ ٞبػدِػػة لوػػعن الهٌػػا ٝاهػػت دطّلػػة او إهٌػػا ٝاهػػت ثؾػػجظع
ه ػػع ارواح ازوبّة.وللؾ ػػبب هٗؾ ػػي ٖ ػػان الجّاوِ ػػغ ِمٍم ػػا اشجَٗ ػػت بجػا ّٝػػب لَّٗ ػػة
ِجّٙػػة وبالٗػػاظ مٌرٍرن.وذلػػ ٛالن الٙػػع ٖػػُ الجػّٝب والٔػابػػة ٖػػُ الجّبّػ ِٜؾػػٍان
الجّاوِ ػػغ خٍب ػػا م ػػن الف ػػاِػِة والٔمٍض وِؼِ ػػع م ػػن روِجٌ ػػا وُٖ  ٚػػٍن ثاخّػًا.و ٝػػان
م ػػعلٍؿ الجٍِّ ػػغن ِف ػػّػ دا م ػػا إل ػػَ الٔاِ ػػة المًلٍب ػػة اما بالجف ػػبّي او باالؿ ػػجّارن او
ث
بجٍاٖ٘ االلٍات او بؾػد شػٍادث مماخلػة مػن ثػٍارِض اال لٌػة.وٝػدّػا مػا ٝاهػت ثظوػُ
ثاوثٌ ػػا لجٙالّ ػػع مؾػ ػػجمعن مػ ػػن طػ ػػٍاص االرٚػ ػػا الؾػ ػػصػِة( )1-9-5او ٝاهػ ػػت ثٙػ ػػػن
بالجػاثِّ ٞلَ الّٙع المػبٍية ِلَ الصباؿ واالٚمفػة او باؿػجّماؿ الوبّػغ او الؼِػٍت
او الماء المٙعس(.)0
ٝاهػ ػػت الجّاوِػ ػػغ والػٚػ ػػَ()Šiptuمػ ػػن وؿػ ػػا  ٞالّػ ػػاج الوازّػ ػػة ٖػ ػػُ وادي
الػاـ ػػعِن وٝاه ػػت ثٍه ػػُ لًػػػد االرواح الف ػػػِػن الم ذِ ػػة والفػػّايّن الج ػػُ ثؾ ػػبب
ٓ )0لٍّهرُ الًب ص.53-57
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االم ػػاض الرؾػػعِة والّٙلّة لاٖػاد ٝمػػا  ٝػان ِٙمػػع موٌػػا إبًػػاؿ اخػػػ الؾػػصػ الػػغي
ث
ِمارؿػػي الؾػػصػن.والٔالب موٌػػا ثٜػػٍن ِػػن يػِػػ٘ االؿػػجّاذن باؿػػماء مفػػاًّػ اال لٌػػة
المّػوٖة بالجؼامٌا زاهب اإلهؾان موٌم قػمـ واِا وابوي مػدوؾ.وزػػت الّػادن ٖػُ
الجّاوِغ إهٌا ٝاهت ثجلَ ُٖ اخواء إزػػاء بّػن الّملّػات الؾػصػِة اي ممػاشبة لمدػٞ
ًغى الّملّات مد ٞالجبظّػ وؿٜب الماء ورقيً.غا وان همٍص الٜػدّػ من الجّاوِغ
 ٝػ ػػان ِ ػ ػػوٙـ بٌّ ػ ػػة ِ ػ ػػٍذ او ش ػ ػػػوز م ػ ػػن الصر ػ ػػػ ثّل ػ ػػ٘ بٌّ ػ ػػة دالِ ػ ػػات ٖ ػ ػػُ ر ٚػ ػػاب
االٖػاد وطممػػت يا ػٗػػة موٌػػا لايٗػػاؿ درءا لظًػػػ اه ػػار الفػػّايّن(.)0وِبػػعو إن
اؿ ػ ػػجظعا الػ ٚػ ػػَ والجّاوِ ػ ػػغ ٖ ػ ػػُ الّ ػ ػػاج راز ػ ػػُ إل ػ ػػَ االِج ٙػ ػػاد إهٌ ػ ػػا ثجؾ ػ ػػم بٍٙثٌ ػ ػػا
الٗا ػ ٙػ ػػة":شجَ إذا  ٝػ ػػان بٍؿ ػ ػػُ م ػ ػػا ٖ ػ ػػُ زؾ ػ ػػم الم ػ ػػػِن ان ٌِ ػ ػػع المّابع ٖبٌ ػ ػػغى
الجٍِّػػغن ٝا اِػػا لّٜن االق ػػار موجػػؼِّن"( )5لػػغا ٖإهٌػػا اؿػػجظعمت مػػُ الًٙػػٍس
الؾػػصػِة ٝمػػا ؿػػوػ ،الشٙاً.ػػغا وثجصػػعث الومػػٍص ِلػػَ إزػػاءات ِٙػػٍ بٌػػا الفػػظك
المػػػِن هٗؾػػي ٚبػػ ٞثػػاون الجٍِّػػغن مػػن از ػ ٞالفػػٗاء إذ ثػػغٝػ لػػان مٍزٌػػة إلػػَ
ِفػػجار ُٖ":مٍهػػُ لػػم ِػػغًب إلّػػي اشػػع ثٜوؽ ؿًصي وثووػػصي بمػػاء ه ُٙوثػثػػب
بمػ ػ ػػا ِفػ ػ ػػبي الؼاوِ ػ ػ ػػة بػ ػ ػػاربُ يابٍٚات ثٜػ ػ ػػعس ٌّٖ ػ ػ ػػا هفػ ػ ػػارن الصٍر وثوػ ػ ػػػ ٌّٖ ػ ػ ػػا
الوار وثؾػػٜب ٌّٖػػا ًِػػٍرا ودّٙٚػػا هاِمػػا وؿػػػو وثّم ٞؿػػّٜبة دون ان ثػ.ُٝوثجلػػٍ
ًػػغى الجٍِّػػغن خػػاث مػات وثػٝػػُ ثراى(هرمػػة) ِفػػجار خم ثوًلػػ٘ دون ان ثوَػػػ إلػػَ
ورا ػػ.)5("ٛولٜػػن ٖػػُ ٝػدّػػػ مػػن الصػػاالت ٝػػان المّػػؼ ًػػٍ الػػغي ِجلػػٍ الجٍِّػػغن ِلػػَ
الفظك المػِنِ":مؾ ٛاالقّبٍ بّع المػػِن وِجلػٍ الجٍِّػغن خػاث مػػات"(.)9وٖػُ
ش ػ ػػاالت ٝاه ػ ػػت الجّاوِ ػ ػػغ ثؾ ػ ػػجظع ٖػ ػ ػػُ الّملّ ػ ػػات الًبّ ػ ػػة اِو ػ ػػا لؼِادن ٖاِلّ ػ ػػة
الّاجٌٖ.وػػاؾ ِػػاج ِظػػك لعٓػػة الّٙػػػب ثػػعط ٞثػػاون الجّاوِػػغ مػػن هػػموي ٖالّاج
ِبػػعا بػػجاون الػٚػػَ ٖػػٍؽ الرػػؼء الممػػاب خم ِاطػػغ المػػػِن ٖػػُ ٖمػػي ؿػػبُ شبػػات مػػن
الٙمس الظالك مُ بّن االِفػاب الربلّة وِموػْ ًػغا ٝلي؛وبّػع ذلػِ ٛػغًب إلػَ
الوٌػ ؤًِؽ ّٖي ؿبُ مػات وُٖ المػن الؾابّة ِبم٘ ما ُٖ ٖمي ٖػُ المػاء(.)2وهٙػػا
 )0يي باٚػ مكعمة ـُ ادب الػػاؽ الكعِم (بٔعاد:دار الصػِة للًباِة  )0017ص.513
 )5البات المّجٙعات العِوّة ص.022
 )5الممعر هٗؾي ص.515
 )9البعري الًب ص.75
 )2مٍؿٜاثُ الصوارات الؾامّة الٙعِمة ص.13
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ِن ولٗة لّاج الّّن المػِوة ثٍٙؿ ان ِٔؼؿ الفظك المػِن طًّا ِّٙعى ؿبُ
ِ ٙػػع وٝلما ِّ ٙػػع ِ ٙػػعن ِجل ػػٍ ِلٌّ ػػا ر ّٚػػة وُٖ الوٌاِ ػػة ِ ػػػبى الظ ػػّى ِل ػػَ الّػ ػػّن
المػِوة(.)0وُٖ هك اطػ هٙػا":إذا مؾت ِع الفبس رزا ويوت إذهاى ٖظغ مؾصٍؽ
ث
الؼرهّض ُٖ د االرز(؟) ولٗي ُٖ ًٚن ثوٌّا ُٖ االذن(و) ثجلػٍ الجٍِّػغن االثّػة خػاث
مػات:رز ػ ػػا ُ ان ثصٌٗ رز ػ ػػا ُ ان ثصٌٗ رز ػ ػػا ُ ان ثصٗ ػ ػػٌ وال ث ػ ػػعع ان ِٙج ػ ػػػب
موٌم"(.)5
ومػ ػػن المّػ ػػػوؼ ان الًبّب(االؿػ ػػٍ) ٝػ ػػان ِؾػ ػػجظع الجّاوِػ ػػغ إلػ ػػَ زاهػ ػػب
االدوِػػة ُٖٗ.هػػك هرػػع االؿػػٍ ِمػػٕ دواء للػِػػاؼ ولٜن ٖػػُ الٍٚػػت هٗؾػػي ٍِزػػي اهػػي
البػػع مػػن ثػػاون ثٍِّػػغن.وًواؾ مػػػِن يبٙػػا لػػوك ِفػػ ٍٜمػػن اهجٗػػاخ البًن هرػػع ان
ث
االؿٍ ِرّلي ِفػب دواء مّّوة للجظّٕٗ ِوي وِػاٖ٘ ذلػ ٛثٍِّغن.وِمػٕ اؿػٍ ٝػان
ِّػػالذ اشػػع الملٍؾ هػػمادا ِدبػػت بًػِٙػػة مّّوػػة وُٖ الٍٚػػت هٗؾػػي ِػػؼودى بػ ّٚػػة
لجّلػػ٘ شػػٍؿ رٚبػػة الملػػ.)5(ٛوًوػػاؾ ثّاوِػػغ ثجلػػَ ِلػػَ المػػان الصامػػ ٞلجؾػػٌِّ ٞملّػػة
الٍالدن ِػاٌٖٙا يٙؽ ِجوػمن زِػارن المػػان الصامػ ٞالجػُ لػعٌِا ِؾػػ ٖػُ والدثٌػا مػعٖوا
وِػػغٝػ هك":الم ػػان الجػػُ ِوػػعًا ِؾػػػ ٖػػُ الٍالدن...إهٌػػا ٖػػُ شالػػة لػػّبة.لٙع مؾػػٛ
الًٗػػ ٞبٍٙن "...وًوػػا ِجرػػي الػػوك بالظًػػاب إلػػَ اشػػعًم ال ِمٜػػن ان هّػػػؼ مػػن ًػػٍ
لٔمٍض الوك ًُ":الجُ طلٙت يٗا مًَٔ بٔبار المٍت.ودًوت ِّوػاى ال ثٙػعر ان
ثػ ،طجمت قٗجاًا ال ثٙعر ان ثٗجصٌمػا...ال ثلػبؽ شرابػا ال ثظر."ٞوًوػاؾ ٌَِػػ
ث
الػ ػػوك إن الم ػ ػػان ثجصػ ػػعث وثظايػ ػػب اإل لػ ػػي مػدوؾٚ":ػ ػػٕ إلػ ػػَ زػ ػػاهبُ...اى مػ ػػػدوؾ
الػػػشّم!االن اهػػا مصايػػة بالمفػػا.ٞٝثٙػب موُ!ايلػػ٘ ذلػػ ٛالػػغي طػػجم ِلّػػي مظلػػٍؽ
ث
اال لٌة ٝمظلٍؽ بفػي دِي ِاثُ!دِي ِػػ ،الوػٍر".خم ِجبػُ ذلػ ٛثػاون اؿػًٍرن شػٍؿ
ٖجان الي الٙمػ واؿػم زوزػة اإل لػي الٙمػػ ورد بٌّ ػة بٙػػن ٝػان ِوػعًا لػٍّبة ٖػُ الػٍالدن
شّح هؼلجا ابوجا اهٍ من الؾماء لمؾاِعثٌا واالؿًٍرن ثٍٙؿ
"ثٍِّغنٝ :اهت لؾّن بٙػن اؿمٌا گّمة-ؿّن
ٝاهت مؼداهة ب ٜٞالمٗاثن
ٝ )0ماؿ الًب الممػي الٙعِم ص.09
 )5البعري الًب ص.010
 )5ؿاٝؼ ٍٚن اقٍر ص.555
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ث
ٝاهت مٔػِة الف ٜٞوإذ راًا ؿّن آػ بٌا
ووهُ ِلٌّا ِامة ؿّن الظالة البعِّة
وزّلٌا ثؾّػ ُٖ مٙعمة الًُّٙ
ووراءًا ٝان زمُّ الػِان ِؾّػون
وٝاهٍا ِػٍِهٌا من الّفب اال ٝػدػ هوارن
وِؾٍٙهٌا الماء من آؼر مٍرد
بعون ِلم الػِان الفبان ودون ان ِػاى الػِان
ؿّن الدٍر الٗجُ الٍخاب واًم البٙػن وهؼا ِلَ بٜارثٌا
وشّوما بلٔت االِا معثٌا وٝملت االقٌػ
البصت البٙػن ِمبّة اٝػدػ ٖاٝػدػ
وٝان راٌِّا ٚلٙا وزمُّ الػِان الفبان ٓاهبّن
وِوع اهّوٌا ولػطة موازاثٌا ارثاع هاهوار
ؿّن ُٖ الؾمٍات ؿمُ لػاطٌا ورُٖ ِعى هصٍ الؾماء
هؼؿ ماٝان ؿماوِان ٝان الٍاشع ِصم ٞزِت الٙارورن
واالطػ اهؼؿ مّاى الوران
لمؽ االوؿ زبٌجٌا بؼِت الٙارورن
وهوس االطػ زؾعًا ٝلي بمّاى الوران
مػن خاهّة لمؽ زبٌجٌا بؼِت الٙارورن
وهوس االطػ زؾعًا ٝلي بمّاى الوران
شّوما لمؽ للمػن الدالدة
ؿٙى الّر ٞمن رقا الٔؼاؿ ِلَ االرض
واًِت البٙػن الّر ٞاؿم امارٝ-ا
ٖٜما ولعت گّمة-ؿّن ًٜغا بمٍرن يبّّّة
لجلع اِوا ًغى المػان الفابة المجالمة
وال ِ ٕٙماهُ اما الٙابلة ولجوذ المػان الجُ ُٖ المظاض بّؾػ
هاروهعي هاطٍهعي...
ٝاهت لؾّن بٙػن اؿمٌا گّمة-ؿّن
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ِوع االهّن الغي ايلٙجي وِوع لػطة هراثٌا
ؿمُ هوار-ؿّن
لػطجٌا
من ًغا ِا هاروهعي؟ من ًغا ِا هاطٍهعي؟
إهٌا البٙػن ِا ؿّعي وًُ ُٖ ِؾػ المظاض
اؿٜب ِلٌّا ؿّعي مّاى لّٗصجٛ
لِ ُٜوٗجس ثٍِذ البٙػن گّمة-ؿّن
وِظػج لّٔػًا مد ٞشّة وِوؾاب مدٖ ٞػخ شّة
وال ِجػؾ مد ٞزعار ِوٌار طعى ِؾٙى هصٍ ٌٍػى"(.)0
بػػا ق ػٝ ٛاهػػت ًػػغى الجٍِّػػغن ثجلًٍػػا الٙابلػػة اخوػػاء الٍالدن وربمػػا ٝاهػػت ثوٗػػغ ثلػػٛ
الًٙػ ػػٍس هٗؾػ ػػٌا الجػ ػػُ ثػ ػػغٝػًا الجٍِّػ ػػغن ومن المصجمػ ػػ ٞان الٙابلػ ػػة ثّمػ ػػ ٞومٌّػ ػػا
مؾػػاِعات االولػػَ ثصمػػٚ ٞػػارورن زِت والداهّػػة ٚػػارورن ماء ثّمػػ ٞاالولػػَ ِلػػَ مؾػػس
زبٌجٌا بالؼِت والداهّة ثووس ِلٌّا الماء.
ًػغا وٚػػع ابجػعع الٌٜوػػة مػا ِّػػػؼ بالجمّمػة وٝاهت ًػػغى الجمػا م ثصجػػٍي ِلػػَ
ث
ثٍِّغن مٜػجٍب ٌّٖا دٍِن لا لٌة الَّا لصماِة لاشب الجمّمة ٝما ثصجٍي اشّاها
ِلػػَ لػػٍرن للفػػًّان المٙمػػٍد الػػغي ِ ػػاد ثظلػػّك المػػػِن موي.وٚػػع ولػػلجوا ِػػعن
اقػػٜاؿ لٌػػغى الجما م موٌػػا مّمػػٍؿ هػػع الفػػًّان بػػازوزو ابػػن طػػاهبُ المٍٝػػ ٞبػِػػاح
المّٕ الاٖصة وِمد ٞقػًّان الصمػَ.وٝػان االقػٍرٍِن ِؾػجّّوٍن بػي لًػػد االرواح
الفػػػِػن الجػػُ ثجّػػػض للمػهػػَ وثّػػغبٌم.وِصم ٞاشػػع ثلػػ ٛالجمػػا م الممػػوٍِة مػػن
الصر ػػػ ل ػػٍرن بالوص ػػت الب ػػارز ثمد ػػ ً ٞػػغا الف ػػًّان:وزي مظّ ػػٕ ِٜف ػػػ ِ ػػن اهّ ػػاب
شادن لػ ػ ػػي لػ ػ ػػعر ٝمػ ػ ػػعر يػ ػ ػػا ػ وِػ ػ ػػعان ثفػ ػ ػػبٌان ِ ػ ػ ػعي إهؾػ ػ ػػان لٜوٌما ثوجٌّػ ػ ػػان
بمظالب ولي ذِ ٞيٍِ ٞمٍّٙؼ واربّة ازوصة.وٌَِػ ٍٖؽ لٍرن الفًّان بازوزو
لػ ػ ػػٕ مػ ػ ػػن الٌٜوػ ػ ػػة المّػ ػ ػػؼمّن وًػ ػ ػػم ِلبؾػ ػ ػػٍن ٖػ ػ ػػُ رؤوؿػ ػ ػػٌم اٚوّػ ػ ػػة الصٍّاهػ ػ ػػات
المظجلٗة.وِؾػػبب ًػػغا الّٗػِػػت الجٌػػاب الرّػػٍب الم لم لػػغا ٝػػان اإلهؾػػان ٖػػُ وادي
الػاٖعِن ِصم ٞثمّمة للٍٚاِة من طًػى الجُ هٙػا ُٖ إشعاًا":ثٍِّغن:اها اإللي بػازوزو
ابػ ػػن طاهبُ ملػ ػػِٗ ٛارِػ ػػت الػ ػػػِس الفػ ػػػِػن.اها الػ ػػغي ِدػ ػػٍر بٙػ ػػٍن ٖػ ػػُ زب(ٞالّػ ػػالم
 )0البات المّجٙعات العِوّة ص591-550؛ؿاٝؼ ٍٚن اقٍر ص.003-001
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االؿػ ػػٗ)ٞشجَ ِػثّٗػ ػػٍا(اي الّٗارِػ ػػت المؾػ ػػببة للػِاح) امػ ػػا بالوؾػ ػػبة للػِػ ػػاح الجػ ػػُ
ثػاٌٖٙم ٖ ٙػػع وه ػػّت الػِ ػػاح الٔػبّ ػػة ام ػػامٌم-الػِاح قٝؾ ػػػت ازوصجٌا" وِب ػػعو ان
الرملػػة االطّػػػن ًػػُ الرملػػة الؾػػصػِة ًوػػا الجُ ثرّػػ ٞثاوثٌػػا الػِاح لّؾػػت ّٖالػػة
هع من ِصم ٞالجمّمة وِلَ الػٓم من ِع ما مة الػوك ثماما ٖٙػع الػبصت ًػغى
الجمّمػػة ثؾػػجظع اطّ ػػا لصماِػػة الوؾػػاء وٚػػت الٍالدن ولّلػػي بؾػػبب الجفػػابي الّػػا
لجمّمة لماقجٍ الجُ ٝاهت ثجّل٘ بمٍرن مباقػن بالمظلٍٚات الجُ ٝاهت ثٌعد الوؾػاء
وٚػػت الػػٍالدن واالمٌػػات المػهػػّات وٚع لػػٍرت لماقػػجٍ ِلػػَ الجمّمػػة االطّػػػن بػػاس
اؿع وزؾم امػان وًُ ثِ ٕٙلَ شمار وثػهػُ شّػٍاهّن(.)0وهّػػؼ إن الّواِػة بػالمػان
الصامػػِ ٞػػن يػِػػ٘ الجمػػا م ثبػػعا شجػػَ ٚبػػ ٞالػػٍالدن ٖورػػع مػػدا ذٝػ":اشرػػار ثٍهػػُ
شٍؿ طمػ المػان الجُ ال ثلػع بؾػٌٍلة".ولعِوا همػا ِظػجك بمّالرػة امػػان مػِوػة ٖػُ
ٖجػن الصم ٞإذ ٝاهػت ثػٝػب ِلػَ الوػار ِػعدا مػن االِفػاب ذات االلػ ٞالوبػاثُ ومػن
خ ػػم ثظل ػػى م ػػُ الؼِ ػػت والرّ ػػة.وثو ٌّٖ ُٙػػا  ًّٚػػة ل ػػٍؼ وثٍه ػػُ ِو ػػع مٌب ػػ ٞالم ػػان
ثصمّلػة وٝان ذلػِٜ ٛػػر مػػثّن ٖػُ الٍّ وٚػع ذٝػػت الجؼِّػت والجوػمّع ٝػإزػاءات
مجممة(.)5
وًو ػػاؾ ر ٚػػم يّوّ ػػة ثم ػػٍر لماق ػػجٍ وً ػػُ ثصم ػػ ٞادوات الٔؼؿ ٖٗ ػػُ ر ٚػػّم
مموٍع من الصرػ االطوػ واالؿػٍد هفػاًع لماقػجٍ وًػُ ثمؾػ ٛبظػّى ٓػؼؿ مػبػٍط
بمٔؼؿ من زٌة ومن الرٌة االطػِ ،بعو ٝاهٌا ثمؾػ ٛمفػًا.وٍِزع همػٍذج اطػػ ًػٍ
ِبػػارن ِػػن لػػٍح هٙػػـ ِلّػػي قػػ ٜٞلماقػػجٍ وثبػػعو وًػػُ ممؾػػٜة بمٔػػؼؿ ومفػػى.ومن
ث
المّػوؼ إن المفى والمٔؼؿ ٝاها من زملػة اال الت الجػُ اِجٙػع ؿػٜان بػاد الػاٖػعِن
إهٌا ثًػد لماقجٍ والجظلك من قػورًا ولٙع هٙفت ًػغى االدوات الظالػة بالوؾػّذ
والٔػػؼؿ ثمؾػػٌٜا لماقػػجٍ بّػػعًا ٝمػػا ٖػػُ اللػػٍشّن الؾػػالّٗن مػػن ازػػ ٞان ثجػػػؾ بّػػت
المػػػِن بؾػػػِة(.)5ومػػن الرػػعِػ بالػػغٝػ إن االطجػػا ٖػػُ بػػاد الػاٖػػعِن ؿػػٍاء ٝاهػػت
موبؾػًة او اؿػػًٍاهّة ٚػػع اؿػػجظعمت ٝػجمػػا م للّػػاج إذ إن مػػادن الظػػجم ولػػٍن شرػػػى
 )0ؿ ػ ػ ػ ػػاٝؼ َِمة باب ػ ػ ػ ػػ ٞص591-550؛ ِلُ الّػاٖ ػ ػ ػ ػػة والؾ ػ ػ ػ ػػصػ ص012-019؛االشمع المّج ٙػ ػ ػ ػػعات
العِوّةص71؛ِبٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص.557-552
 )5ؿاٝؼ ٍٚن اقٍر ص.001
 )5الرادر الصػؼ والمواِات الّعوِة ص.30-31
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ثاخّػ مباقػ ُٖ يػد االرواح الفػِػن ويلػب الفػٗاء(ٖٙ.)0ػع اؿػجّم ٞالظػجم الموبؾػى
ٖػػُ الّمػػػ الّبّػػع(ِ)5211-9111لػػَ هًػػاؽ مصػػعود ٝصػػػوز وثمػػا م(.)5وِب ػػعو إن
ث
الػمػػٍز الموٍٙق ػػة ِلػػَ االطج ػػا وٝػػغلِ ٛل ػػَ االهّػػة الٗظارِ ػػة طػػاؿ ِم ػػٍر مػػا ٚب ػػٞ
الجارِض ٝاهت ذات دالالت ؿصػِة ثؾجظع للصمٍؿ ِلَ الظمب والجٜاخػ والفٗاء
واثٙاء الفػ واهػارى والمػض واالرواح الظبّدة(.)5
ٖػػُ ممػػػ الكعِمػػة اؿػػجظعمت الجّاوِػػغ والػٚػػَ والجمػػا م ٖػػُ الّاج وثجظػػغ
ث
الجّاوِغ ُٖ ممػ الٙعِمة االقٜاؿ االثّة:
ٚ.0ػػع ثوَػػػ إلػػَ المػػػض ِلػػَ اهػػي مػػن ّٖػػ ٞروح قػػػِػن وُٖ ًػػغى الصػػاؿ ِػٝػػؼ الؾػػصػ
ِلٌّ ػػا ام ػػا ب ػػاالمػ شّن ِ ٙػػاؿ لٌ ػػا مدا":اطػز ػػُ ِ ػػا ٝاؿ ػػػن الَّم ِ ػػا مجؾ ػػللة إل ػػَ
الفػاِّن".او شّن ِٙاؿ للمػض":اطػج من البماؽ اطػج من الُٙء."...
ٝ.5اهت ًواؾ وؿّلة اطػ ،وًُ االدِاء بّع اإلذِان إلَ الػوح الفػِػن":ا شوػػت
لجٙبّ ػ ػػ ً ٞػ ػػغا الًٗ ػ ػػٞ؟...الٖ ...ل ػ ػػن اؿ ػ ػػمس ل ػ ػػ ٛبجٙبّل ػ ػػي "...او":ا اثّ ػ ػػت إلل ػ ػػابجي
ث
بوػر؟...ال لن ابّس ل ٛان ثوؼؿ بػي هػػرا."...او":ا ٚبلػت لجاطػغى مّػٛ؟...ال لػن اذن
لػػ ٛبالػػًصابي."...او":إهُ اشوػػػ ثلػػ ٛدواء الّؾػػ ٞوًغا مػػا ِػػاثُ بػػ ٛق ػػا ومن
البم ٞوًغا ما ِاثُ ب ٛهػراِ...ؾ ٞشلٍ المغاؽ لإلشّاء ولٜوي مػ لامٍات".
ٝ.5ػػان الؾػػصػ ِّجمػػع دا مػػا ِلػػَ ٚػػٍن اللٌٗ وِلػػَ الّوػػٕ ٖػػُ إلٙا ي وٝػػغلِ ٛلػػَ
طػػٍاص االؿػػماء من ًوػػا ٝػػان الؾػػاشػ ٌِػػجم بمّػٖػػة اؿػػم ِػػعوى وًٍ ٖػػُ هَػػػى اؿػػم
الم ػػػض الن مّػٖ ػػة ً ػػغا االؿ ػػم ٝاه ػػت ثموص ػػي  ٚػػٍن وثّّو ػػي ِل ػػَ الجػ ّٝػػؼ ه ػػعى.مدا
ِٙػػٍؿ":إهُ اِػػػؼ اؿػػم ..ٛاال اِػػػؼ اؿػػمٛ؟".ب ٞاهػػي ٝػػان ِلرػػا إلػػَ الجصاِػػِ ٞوػػعما
ِفً ُٖ ٛغى المّػٖة بان ِمّس":ا اهت طاد ؟ٖ...لجظػج من الُٙء...ا اهت هبّٞ؟
ٖلججؾػب ُٖ البٍؿ".
.9ل ٙػ ػػع  ٝػ ػػان الجٌعِ ػ ػػع م ػ ػػن اؿ ػ ػػالّب الؾ ػ ػػصػ ومن مَ ػ ػػاًػ ً ػ ػػغا الجٌعِ ػ ػػع بجو ػ ػػاوؿ
الٗوػػات خم إيػػاؽ ًػػغى المػػّصة":اِجٌا الػوح ذٝػػػ اهػػت ا اهدَ اطجٗػػُ ِػػا ؿػػاٝوة
 ٖ )0ػػػج بم ػػمي ز ػػُ الطج ػػا الؿ ػػطٍاهّة ـ ػػُ المجص ػػؿ الػػال ػػُ اوروؾ وزم ػػع هم ػػػ (لوعن:موف ػػٍرات
هابٍ  )0009ص.09
 )5الممعر هٗؾي ص.51
 )5الممعر هٗؾي ص.50
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لصمُ ًغا...اطػزُ من لصمػُ ًػغا...اطػزُ مػن اِوػا ُ ًغى...لٙػع اشوػػ ثلػً ٛػغى
الٗوات لجاٝلٌّاٖ...اشجػؿُ ِا طّٗة واًػبُ".
.2مصاول ػػة رب ػػى مم ػػّػ الم ػػػِن بمَ ػػاًػ ال ٜػػٍن":إذا ل ػػم ِف ػػٕ ً ػػغا الم ػػػِن ٖ ػػان
الؾماء ؿٍؼ ثًب٘ ِلَ االرض وثجٍ ٕٚالفمؽ ِن الفػوؽ".
ً.7وػ ػػاؾ قػ ػػ ٜٞاطػ ػػػ للجّاوِػ ػػغ وًػ ػػٍ ادِػ ػػاء المػ ػػصة للجػ ػػاخّػ ِلػ ػػَ الػ ػػػوح وإبّادًػ ػػا
باإلِصاء.وٝػان ًػغا االؿػػلٍب ِجبػُ ِلػَ االطػػك ٖػُ االوٚػات الجػػُ لجوجفػػ ٌّٖػا االوب ػػة
ٝػان ِٙػػاؿ":إهُ ؿػػلّم الرؾػػم...اهَ لػُ ان الػػاب واهػػا لػػصّس البػػعن؟...إهُ اهػػا الػػغي
طػزت من ًغى الٜارخة ؿلّما مّاَٖ"(.)0
ث
هٙػ ػػا ٖ ػػُ اؿ ػػًٍرن ِ ػػن اؿ ػػجظعا اال لٌ ػػة للجّاوِ ػػغ لل ػػجظلك م ػػن االمػ ػػاض
ث
واال ال إذ ثٍٙؿ إن اِؼِؽ اطغت ابوٌا شٍرس وربجي ؿػا ُٖ زؼِػػن الفػمؽ الّا مػة
ٖػػُ المؾػػجوّٙات ٚػػػب بٍثٍ.وٝػػان الًٗػػ ٞشػػٍرس هػػّّٗا ِوػػع والدثػػي وهػػصّة دا مػػا
لمٜا ػػع ِم ػػي ؿ ػػّت الف ػػػِػ الغي ارؿ ػػ ٞزمّ ػػُ االٖ ػػاُِ واالم ػػاض لمٌازمج ػػي و ٚػػع
اؿ ػػجًاِت والعث ػػي الؾ ػػاشػن الَّّم ػػة شماِج ػػي م ػػن ً ػػغى الّوال ػػػ الف ػػػِػن بٍاؿ ػػًة
ثّاوِغًا هع المظلٍٚات الجُ ثّن باٍٖاًٌا وثظؼ بغٍِلٌا وًٜغا هرا شٍر(.)5وثٌَػ
الجّاوِػػغ لػػّؽ ٖٙػػى ٖػػُ الومػػٍص الؾػػصػِة بػػ ٞالًبّػػة الجُ زطػػػت بّػػعد ٝبّػػػ مػػن
الجّاوِغ االمػ الغي ِفّػ إلَ امجؼاج الًب الّملػُ والؾػصػي ٖػُ الّاج وِمٜػن ان
ه ػػٍرد مد ػػاال زّػ ػػعا ِل ػػَ ذلػ ػػً ٛػ ػػُ بػدِػ ػػة لوػ ػػعن الًبّػ ػػة الجػ ػػُ ٝاهػ ػػت ملّ ػ ػػة بػ ػػالػَٚ
والجّاوِ ػػغ ٌٖواؾ ر ٚػػَ ه ػػع الم ػػػع واطػ ،ه ػػع م ػػػض دِ ػػُ باؿ ػػم ثمّت ور ّٚػػة
للّّوّن واط ػػػ ،للّ ػػّن الّمو ػػَ ٖٙى وواش ػػعن ه ػػع م ػػػض ِاطٍ وًو ػػاؾ ر ٚػػَ ه ػػع
مػ ػ ػ ػػػض شػ ػ ػ ػػٍ ٝػ ػ ػ ػػٍت ومػض ؿػ ػ ػ ػػجا والعودن الفػ ػ ػ ػػػًِّة ومػض ثوجّمػ ػ ػ ػػٍ ومػض
ؿمن وهع ِمَ اللّٖ.ٞوا ِن ر َٚإلبّاد الع وهع البلٌارؿػّا(ربما هٗؾػٌا مػػض
ِػػاع) واطػ ،لؾػػصب الػػع وإبّاد الؾػػصػ ورّٚة للرػح وهػػع الصػؽ وهػػع ثٙػػّس
الصػؽ(.)5وِجم اؿجظعا الجّاوِغ والػ ُٖ َٚالّاج المباقػػ واشّاها مػن ازػ ٞثٍِٙػة
ٖاِلّة العواء المٙع وِمٜن ثموّٕ اهٍاع الجّاوِغ الممػِة إلَ ِعن اٚؾا :
ٓ )0لٍّهرُ الًب ص91-50؛االشمع االلٍؿ االولَ ص.50
 )5الظٍري مّرم االؿايّػ ج 0ص.571
ٝ )5ماؿ الًب الممػي ص.211-217
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.1ثػاوِغ ثؾجظع هع المػض م اقػ
ًػػغى الجّاوِػػغ ثجلػػَ مػػن ازػػ ٞقػػٗاء الّوػػٍ الممػػاب ومػػن ازػػٌٖ ٞػػم اٖوػػٞ
البع من ثموٌّٗا وٖ٘ ما ِلُ مُ اًِاء امدلة ِلَ ًغا الوٍع من الجّاوِغ:
ا .ثػاوِػػغ ثجلػػَ هػػع الصػػػوؽ :وث ػػثبى ًػػغى الجّاوِػػغ باإل لػػي شػػٍرس الػػغي ٌَِػػػ وًػػٍ
ممػػاب بصػػػوؽ ٖػػُ المػػصػاء ولػػّؽ ًوػػاؾ مػػاء ومػػن ازػػ ٞاهٌػػاء اال لػػم ٖػػان الجّاوِػػغ
ثفّػ الَ زلب الماء من الوٌػ.وِمٜن ان هٙع امدلة ِن ًغا الموٕ من الجّاوِغ:
الجػٍِ ػػغ الول ػػَ ":ر ّٚػػة الو ػػار ٖ-ػػُ الم ػػػن االول ػػَ ابو ػػ ٛش ػػٍرس مم ػػاب بص ػػػؽ ٖ ػػُالم ػػصػاءً ًٞ.وػ ػػاؾ م ػػاء؟لّؽ ًوػ ػػاؾ ماء؟ًوػ ػػاؾ م ػػاء ٖػ ػػُ ٖمُ.وًو ػػاؾ هّػ ػػ ٞبػ ػػّن
ٖظغيً.ا ٚع شوػت اليٗ الوار.ثجلَ ًغى ِلَ لػبن امػػان وهػّت ذٝػا ٍِهػُ ِلّػي
لمْ وقّػ طػوؼ وٍِهُ ِلَ الصػؽ"(.)0
الجػٍِغ الداهّة" :ابوُ شٍرس الّب بصػوؽ ُٖ المػصػاء لّؽ ًوػاؾ ماء.ولؾػتًواؾ(اي اِؼِؽ) اشوػي اِجٌا المػان ماء من الفاي وؿا ا إليٗاء الوار"(.)5
بػػا قػػ ٛان الّبػػارن االطّػػػن ٖػػُ ٝػػا الجٍِّػػغثّن الجػػُ ثظايػػب الػبػػة اِػػؼِؽ برلػػب
الماء من از ٞإيٗاء الصػوؽ ًُ الٜلمة الؾصػِة المًلٍبة للّاج.
ب .ثػاوِغ ثجلَ هع ؿم الػكػبٖٙ :ع ٝان االطّػ من المؾا  ٞالظًّػن الجػُ ثٍازػي
الممػي الٙعِم وٝان االشّاء ِجروبٍن اذً ،غى الّٙارب بػجاون الجّاوِػغ الؾػصػِة.
وثمٕ ًغى الجّاوِغ  ّٕٝان الي ما ٚع لعٓي ِٙػب وؿػ ،الؾػم ٖػُ زؾػعى ومػن خػم
ِظايػب الؾػػم بػالظػوج مػػن زؾػػع اال لػي لٜػػُ ِصّػا .وِمٜػػن ان هٙػػع همػاذج مػػن ًػػغى
الجّاوِغ.
الجػٍِػػغ الولػػَ" :رع ثّػػاؿ إلػػَ ابوجػػ ٛالًٙػػة المٙعؿػػة ٖٙػػع لؾػػٌّا ِٙػػػب ٖػػُيػِ٘ مٍشـ ولار لػاطٌا ِم ٞإلَ ِوػان الؾػماء ثّػاؿ إلػَ ابوجػٖٙ ٛػع دطػٞ

ٓ )0لٍّهرُ الًب ص20؛ٝماؿ الًب الممػي ص950؛ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص.70
ٝ )5ماؿ الًب الممػي ص.950
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الؾػ ػػم زؾػ ػػعًا واطػ ػػغ ِؾػ ػػػي ٖػ ػػُ لصمٌ ػػا"(ِٜ .)0مػ ػػن الٌػ ػػعؼ مػ ػػن ًػ ػػغى الجٍِّػ ػػغن
ث
اؿجوٌاض ال ،ٍٙاإللٌّة المجمدلة بٜبّػ اال لٌة الممػِة رع من از ٞإهٙاذ المماب.
الجػٍِغ الداهّة" :ثعٖ٘ ِا ؿم الّٙػب! اطػج من رع ِا ِّن شػٍرس! اطػزػُ مػناإل ل ػ ػ ػ ػػي المصج ػ ػ ػ ػػػؽ ِو ػ ػ ػ ػػع ثٍِّ ػ ػ ػ ػػغثُ!اهوُ اه ػ ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػ ػػغي ِجم ػ ػ ػ ػػػؼ اهوُ اه ػ ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػ ػػغي
ِػؿ(ٞالػؿ ػ ػػالة).اطػج ِل ػ ػػَ االرض اٌِ ػ ػػا الؾ ػ ػػم الٍٙي!اهَػ ِ ػ ػػغُِ اإل ل ػ ػػي الَّ ػ ػػّم
اؿ ػػمي وِصّا رع وِم ػػٍت الؾ ػػمِ.صّا  ٝػػغا و ٝػػغا اب ػػن  ٝػػغا و ٝػػغا.وِمٍت الؾ ػػم ط ػػاؿ
ث
شعِح اِؼِؽ الَّّمة ؿّعن اال لٌة والجُ ثّػؼ رع باؿػمي الفظمػُ"( .)5الجٍِّػغن
ًوػػا ثظايػػب ؿػػم الّٙػػػب وثػػامػى بػػالظػوج ولٜػػُ ِػػجم الفػػٗاء ٖػػإن ِلػػَ مػػن ِلٙػػُ
الجٍِّغن ان ِّلن اؿم االلي رع من از ٞان ِفَٗ المػِن.
ج .ثػاوِػػغ ثظاطػػب المػػػضً :ػػغا الػػومى مػػن الجّاوِػػغ ِظايػػب المػػػض مباقػػػن مػػن
ازػػ ٞان ِظػػػج مػػن زؾػػع المػػػِن وٚػػع ِجوػػمن الظًػػاب ذٝػػػ  ٚػػابّن ثٙػػع الػػَ
االلٌة ومن االمدلة ِلَ ذل:ٛ
الجػٍِػػغ الول ػػَ :مٍزٌػػة هػػع مػػػض دِػػُ باؿػػم ق ػػثٍّ ربمػػا المٙمػػٍد ب ػي مػػػضاهٗػِؼما قػِاهّة ورِعِػة او ٝمػا ولػٗجي بػدِػة ابػػِؽ ور االوِّػة .ثٍِّػغن":اطػج ِػا
وِػ ػػاء ق ػ ػػثٍّ الػ ػػغي ِّٗػ ػػ ٞشالػ ػػة ق ػ ػػثٍّ والػ ػػغي ِصػ ػػعث الوػ ػػبن ٖػ ػػُ وؿػ ػػى ًػ ػػغى
االِوػػاء اله ٛمجمػػ ٞباثمػػاالت طػػٍهؽ(؟) وإذا ٖصمػػت ور طٍهؽ(ِبػػارن ّٓػػػ
مٌٍٗم ػػة) ازّلو ػػُ اشو ػػػ ً ػػعاِا ٚػباهّ ػػة إل ػػَ رع (اي ٖ ػػُ الم ػػبس).ثجلَ ً ػػغى ارب ػػُ
مػػات"(.)5ال ثظجلػػٕ ًػػغى الجٍِّػػغن ِػػن ثلػػ ٛالمؾػػجظعمة هػػع ؿػػم الّٙػػػب ٖػػُ ٍٝهٌػػا
ثظاي ػػب الم ػػػض مباق ػػػن وث ػػامػى ب ػػالظػوج م ػػُ ٖ ػػارؽ ان الجٍِّ ػػغن ً ػػغى ثف ػػّػ ال ػػَ
الٙػابّن الجُ ثٙع الَ االلٌػة مػن ازػ ٞالفػٗاء وبػا قػ ٛالّبػارن االطّػػن المجوػموة
ذٝػ الٙػابّن ًُ الٜلمة الّٗالة هع المػض.

 )0ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص.91
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( Wilson, ”The god and his Unknown Name of Power,P.13.
ٝ )5ماؿ الًب الممػي ص.921
239

الجػٍِػ ػػغ الداهّػ ػػة :ثمػ ػػٕ الجٍِّػ ػػغن المػ ػػػض وّٝػ ػػٕ ِفػ ػػ ٜٞطً ػ ػػا ِلػ ػػَ زؾػ ػػعالمػػػِن وِػػجم ثٍزّػػي امػػػ الّػػي بػػالظػوج ٝمػػا ًػػٍ الصػػاؿ ٖػػُ ثٍِّػػغن مٍزٌػػة هػػع
الؼٝػػا ":اطػج اٌِػػا البػد ِػػا ابػػن البػد ِػػا مػػن ثٌفػػم الَّػػا وثجلٕ الرمرمػػة اطػج
ِلَ االرض"(.)0
الجػٍِغ الدالدة :ثمٕ الجٍِّغن الي ما ٚع الّب بالمػض وًٍ مجالم قوًِلب مػنالمػض ان ال ِؾجمػ ُٖ الابة االلي":اٌِػا الؼٝا الؼٝػا اوزِػِؽ مجػالم ٖػُ اهٗػي ٖا
ثمبي وال ثػثُٗ إلَ ذراِػي".ومن الرػعِػ بالػغٝػ ان ًػغى الجٍِّػغن ذاثٌػا ثؾػجظع هػع
الّمَ!.اما ّّٗٝة اؿجظعا ًغى الجٍِّغن هع المػض االطّػػ ٖوٙػاً":ػغى الػّٚػة ثٙػاؿ
وثٜػجػػب ٖػػُ بػدِػػة وثّمػػ ٞؿػػبُ ِٙػػع وثٍهػػُ ٝػػ ٞموٌػػا ٖػػُ الوار وِّمػػػ ماءًػػا
وًِٙػػػ ٖػػُ الٍّّن وثٍهػػُ إشػػعاًا ِلػػَ ؿػػًس الّػػّن الّموَ واالطػػػِ ،لػػَ ؿػػًس
الّّن الّؾػ ،وثٍهُ واشعن موٌا ُٖ...وِٙاؿ ذل ٛاربُ مػات"(.)5
الجػٍِغ الػابػة :ثٍِّػغن طالػة بػامػاض الّّػٍن ِفػار الػَ ِػّن اال لػي شػٍرس لمػعالمػضً":غى ِّن شٍرس اوزعثٌا مّبٍدات ِػّن قمؽ واشوػػًا المّبػٍد ثصػٍت
مػػن االقػػمٍهّن ومػػن الٗوػػاء الٜبّػػػ المٍزػػٍد ٖػػُ ِػػّن قػػمؽ ومػػن معِوػػة(ب) ومن
معِوة(دب) ِٙاؿ لٌا ثّالُ ِا ِّن المّبٍد شٍرس.ثّالُ لمع اال لم اإللٌػُ والمػعاع
الف ػ ػػعِع الم ػ ػػار الممّػ ػ ػػت مٍث ػ ػػا والمّػ ػ ػػادي ِ ػ ػػعاون وال ػ ػػغي ِوػ ػ ػػػ ِ ...ػ ػػّن ثصػ ػ ػػت
الابُّ.اشَُٗ طلُٗ اشَُٗ.ثّالُ اشًَُٗ.غا الٜا ِٙاؿ اربُ مػػات لمػا ِ طػغ
الّاج"(.)5
الجػٍِغ الظامؾة :ثجصعث الَ المػض وثمٗي بالعطّ ٞوالجٍِّغن بمّٔة المجٜلمِلَ لؾػان اشػع االلٌػة وِلػَ االطػك اال لػي شػٍرس ابػن اوزِػػِؽ الػغي ِجصػعث ِػن
ؿصػ والعثي اِؼِؽ وِ ّٕٝصمُ زؾعى وال ٍِٗت الجٍِّغن ان ثغٝػ ان اي هػر لػن
 )0دمحم الظًّب مػالم شوار ممػ الكعِمة (دمف٘:موفٍرات اثصاد الٜػجاب الّػب  )0005ص.501
 )5ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص.70-73
 )5الممعر هٗؾي ص.70
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ِمػػّب زؾػػع اال لػػي المجٍشػػع االن مػػُ المػِن":اطػػػج اٌِػػا الػػعطّ ٞبػػا رزّػػة اٌِا
المٌػازم لػُ دون ان ثٜػٍن ِػعاؾ ِلُ ابّػع ِوػُ رازّا اهػا شٍرس ابّػع ِوُ ٖاهػا
اب ػ ػػن اوزِػ ػ ػػِؽ ان ؿ ػ ػػصػ وال ػ ػػعثُ ِصم ػ ػػُ زؾ ػ ػػمُ ٖا ه ػ ػػػر ِ ػ ػػعط ٞزؾ ػ ػػمُ وال
مفبوت(اؿػػم مػض)(؟)(ِػػعط ٞ؟) ٖػػُ زؾػػمُ ابّع ِوُ(ثٜػػػر ًػػغى الّبػػارن ؿػػت
مػات)"(.)0
الجػٍِغ الؾادؿةِّ :مع ٚا ً ٞغى الجٍِّػغن الػَ ثٌعِػع المػػض باشػع االلٌػة الػغِنِؾجظعمٍن الؾصػ للجظلك موي":من الغي ِّػؼ مدػ ٞالمّبػٍد رع.مػن الػغي ِّػػؼ
مدلي؟ًػػغا المّبػػٍد الػػغي ِمػػا الرؾػػم بػػالٗصم إلػػَ ان ِمجل ػ بّػػع المّبٍد.وٝمػػا ان
المّب ػػٍد ؿ ػػّت ؿ ػػصػ البص ػػػ  ٝػػغل ٛالمّب ػػٍد ؿ ػػّت ؿ ػػٍؼ ِؾ ػػصػؾ اٌِا المػ ػػػض
االؿٍّي ال ثعط ٞال ثعط ٞزؾم ٖان ابػن ٖان.ثجلػَ ًػغى الػّٚػة اربػُ مػػات ِلػَ
زِػػت يػػازج وِلػػَ طبػػؼ الٙػػعح(ربما الظبػػؼ الوػػاثذ مػػن وهػػُ الّرػػّن ٖػػُ الٙػػعح خػػم
وهّي ِلَ الوار) ؿٍؼ ثًػدى بغل ٛوِّم ٞشراب من قججٍت"(.)5
الجػٍِغ الؾابػة :ثفبي الجٍِّغن هؼِٕ الع بالوّ ٞو ّٕٝان االلٌة ثموُ دطػٍؿّٖوػػان الوٌػػػ الػػَ المّبػػع بمّوػػَ مماخلػػة الرؾػػع بالمّبػػع ٝمػػا هٙػػا ٖػػُ ثٍِّػػغن ثجلػػَ
إلِٙػػاؼ هػػؼؼ الصّن":اثػػَ اهػػٍبّؽ لّموػػُ الوّػػ ٞمػػن دطػػٍؿ المّبػػع شجػػَ ِصمػػُ مػػن
ٝان بعاطلي" وُٖ ذل ٛثفبّي الصّن بّٗواهات الوّ.)5(ٞ
ان ًغا الوػٍع مػن الػٚػَ ثّامػ ٞالمػػض ٝػٙػٍن ِاٚلػة ٌٖػٍ ِظايػب مباقػػن مًالبػا بػان
ِظػػػج مػػن زؾػػع المػِن وًػػٍ ِػػغٝػها بظًػػاب الًبّػػب الؾػػاشػ ٖػػُ وادي الػاٖػػعِن
للّٗػِت المؾبب للمػض.
.2ثػاوِغ ثؾجظع لؼِاد ـاغلّة الدوِة المػطا للمػِن
ً ػػغا الو ػػٍع م ػػن الجّاوِ ػػغ ل ػػّؽ مٍزٌ ػػا إل ػػَ الم ػػػض مباق ػػػن او إل ػػَ ال ٙػػٍ،
الفػػػِػن بػػ ٞثٍزػػي إلػػَ الّػػاج المًَّ.والصّٙٙػػة ان ٝػدّػػػ مػػن الٍلػػٗات الممػػػِة
ٝ )0ماؿ الًب الممػي ص.211
 )5الممعر هٗؾي ص.210
ٓ )5لٍّهرُ الًب ص.20
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ٝاهػػت ذات زػػعوِ ،ازّػػة ولٜػػن ٝػػان االيبػػاء ِػػادن ِػٍٖٙهٌػػا بػّٚػػة مػػن ازػػ ٞثٍِٙػػة
مٍّٗلٌا وِمٜن ان هموٕ ًغى الجّاوِغ الَ الواؼ ًُ:
ا .ثػاوِػػغ مٍزٌػػة للػػعواء ذاثػػي امػػا غػػن طػِػػق زِػػاد ـػالّجػػي او غوػػع وهػػع ورـػػع
الومادات:مداؿ ِلَ ذل ٛالجّاوِغ الجالّة:
الجػٍِغ الولَ" :رّٚة ثجلَ ِوع وهُ ِاج الي ِوػٍ ٖػُ اإلهؾػان.لٙع طػزػت مػنمعِوة (ِّن قمؽ) مُ االٚعمّن ُٖ المّبع الصاب الٍٚاِة وشٜا االبعِػة شٙا.لٙػع
ث
طػزت من لا الصرػ مُ ا اال لٌة.لٙػع وًبػٍهُ شماِجٌم.لػعي ولػٗات وهػٌّا ؿػّع
الٍٜن لًػد االمػاض الجػُ ِصػعخٌا مّبػٍد او مّبػٍدن او رزػ ٞمّػت او امػػان مّجػة ُٖ
راؿػ ػػُ ًػ ػػغا وٖػ ػػُ ٌٍ ػ ػػػي ًػ ػػغا وُٖ ٝػجٗػ ػػُ ً ػ ػػغِن وُٖ لصمػ ػػُ ًػ ػػغا وُٖ اِو ػ ػػا ُ
ً ػ ػػغى ولّٙاب ر ّؾ ػ ػػٌم الم ػ ػػعُِ ال ػ ػػغي ِ ػ ػػعط ٞالٗؾ ػ ػػاد ٖ ػ ػػُ لصم ػ ػػُ والو ػ ػػّٕ ٖ ػ ػػُ
اِوا ُ ٝفػ ػػُء ِمػ ػػّب لصمػ ػػُ ًغا وراؿػ ػػُ ًػ ػػغا وٝػجٗػ ػػُ وزؾػ ػػمُ ًغا واِوػ ػػا ُ
ًغى.اها اهجمُ إلَ رع.لٙع ٚاؿ:اها ؿاهٙغى من اِعا ي وؿٍّٜن (ثصٍت دلّلي).ثصٍت
ال ػػغي زّ ػػ ٞالظ ػػى ِجٜلم.ووه ػػُ الٜػج ػػب ووً ػػب مٌ ػػارن الف ػػٗاء للم ػػاًػ ولايب ػػاء
المػاّٖٙن لي.اها مصبٍب اإللي الغي ؿّبّٙي شّا.ثجلَ ًغى الػّٚة ِوع وهُ الّازات
ٖػػُ اي ِوػػٍ ٖػػُ اإلهؾػػان المػػػِن" .ثجوػػمن ًػػغى الجٍِّػػغن ٚوػػاِا ًامػػة ٖالجٍِّػػغن
ثغٝػ ان المػِن ًوا ثصت شماِة االلٌة ؿٍاء ثل ٛالمٍزٍدن ُٖ ِّن قمؽ او ُٖ
ل ػػا الصر ػػػ .خ ػػم ثجص ػػعث الجٍِّ ػػغن وً ػػُ بم ػػّٔة الم ػػجٜلم ان الم ػػػِن لعِ ػػي ِ ػػعن
ولٗات ؿػصػِة هػع االمػػاض الجػُ ثمػّب زؾػعى وبمػا اهػي اي المػػِن ِوجمػُ الػَ
رع ٖػػإن االطّػػػ ؿػػّجٍلَ مؾػػالة اهٙػػاذى مػػن االم ػػاض ومؾػػببٌّا ولٜػػن رع الػػغي ال
ِجعط ٞمباقػن ُٖ الّاج ؿّٜلٕ ثصٍت ؿّع المٌارن الًبّة بإهٙػاذ المػػِن .ولٜػُ
ِومن المػِن الفٗاء ِلّي ان ِ ٝع دوما اهي مصبٍب االلي الغي ؿّبّٙي شّا.
الجػٍِػػغ الداهّػػة":ثجلػػَ ِوػػع رٖػػُ اي هػػماد.لٙع ٖٜػػت اِػػؼِؽ المٍٜٗؾ.لٙػػع شػػػرتشٍرس من االهػار الجُ الصٌٙا بػي اطػٍى ؿػّت الػغي ٚجػ ٞابػاى اوزورِؽِ.ػا اِػؼِؽ ِػا
ٝبّػن الؾصػن شػرِوُ اهٙغِوُ من  ٞٝهػػر وقػػ طبّػح ومن المصػن الجػُ ِرلبٌػا
ال ػػي او إلٌ ػػة او رز ػػ ٞمّ ػػت او ام ػػان مّج ػػة م ػػن ِ ػػعو ِّجػه ػػوُ ذ ٝػػػ  ٝػػان او اهدَ ٝم ػػا
ٖٜٜت وشػرت ابو ٛشٍرس الهوُ دطلت الوػار وطػزػت مػن المػاء.لن اٚػُ ٖػُ قػػؾ
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ًغا الٍّ ً.ا ٚع ثٜلمت اها قاب واها (شا)ِ.ػا رع هػادي لػلِ ٛا اوزِػػِؽ هػادي مػن
طػ ػ ػػػج موػ ػ ػػ(ٛاي مػ ػ ػػن طػ ػ ػػػج مػ ػ ػػن ِػ ػ ػػالم االمٍات).لٙػ ػ ػػع اهٙػ ػ ػػغثوُ مػ ػ ػػن ٝػ ػ ػػ ٞرديء
وطبّح وقػِػ ومن المصن الجُ ِرلبٌا الي او إلٌة او رزػ ٞمّػت او امػػان مّجػة.إهٌا
رّٚػػة َِّمػػة شٙا(ثاٝػػعت) م ػػات ِعِػػعن" .الجٍِّػػغن ًوػػا ثػػػبى قػػٗاء المػػػِن باإل لػػي
شٍرس ٖٜما ٚامت اِؼِؽ ٝبّػن الؾػصػن بإهٙػاذ شػٍرس ابوٌػا مػن طًػػ ؿػّت ٖإهٌػا
ؿجؾاِع المػِن من از ٞالفٗاء.
الجػٍِغ الدالدة" :رّٚة (ثجلَ) ِوع قػب العواء:ثّاؿ اٌِا الّاج ثّاؿ اٌِا الًػارد(لاقػػّاء) الظبّدػػة مػػن مّػػعثُ ًػػغى ومن اِوػػا ُ ًػػغى.ان الػّٚػػة ث ػ خػ بٙػػٍن ِلػػَ
الّاجٝ.ػرًا ِٜؾّا إال ثّلم ان شٍرس وؿّت ادطا المؾجفَٗ الٜبػٖ ،ػُ معِوػة
ِ ػػّن ق ػػمؽ وٚجم ػػا شم ػػلت المٗاوه ػػات م ػػُ ش ػػٍرس بف ػػان طمّجُ(ؿ ػػّت).واهي
ث
ؿّفػػَٗ مدػػ ٞاي واشػػع ِلػػَ االرض؟ًػػٍ ِّٗػػٝ ٞػػ ٞمػػا ِفػػاء مدػػ ٞاال لٌػػة ًوػػاؾ .ثجلػػَ
ِوػػع قػػػب الػػعواءَِّ .مػػة شّٙٙػػة (م ٝػػعن) م ػػات ِعِػػعن"(ً .)0ػػغى الجٍِّػػغن ِلػػَ
ِٜؽ ثل ٛالجّاوِغ الجُ ثظايب المػض وثامػى بالظػوج من زؾع المػِن ٖإهٌا
ثظايب الّاج الغي ًِػد ال ،ٍٙالظبّدة من زؾع المػِن .وِبعو ان الجٍِّغن ًوا
ال ث ٍٙبفٗاء المػِن اهما ث خػ ُٖ ٍٚن الّاج الغي ؿّّمِ ٞلَ قٗا ي.
الجػٍِغ الػابػة :وًُ ثظك الّؾ ٞالغي ِػؼ الممػٍِن ّٚمجي الَّّمة ّٝومػػمػن ِوالػػػ ثػاّٝػػب االدوِة واؿػػجظعمٍى ٝػدّػػا ٖػػُ الّازات":اهػػت اٌِػػا الّؾػػ ٞؿػػػ
إلػػَ الرػػاد ؿػػّػ الؾّٗوةٖ.الّؾػػ ٞؿػػلّمٍٚ.لٍا لاربػػاب الجػػُ ثوػػعشػ ّٖمػػا بّوٌػػا الٙػػػن
الّمػػّن للّمّن(؟) والفػػماؿ للفػػماؿ(؟) او للوػػّٗاء والظػػاملّن ٖػػُ مصػػارِبٌم
اٌِػػا الصػػاَّٖن للؾػػماء وابٍابٌػػا اٌِػػا الصػػاَّٖن لػػارض واالربػػاب اٌِ ػا الصػػاَّٖن
لامًار الٔؼِػن اٌِا الصاَّٖن للؾماء والوّٗاء والصمٖ َٙػُ مصػارِبٌم الصٗػٌ
وراء الصٌٗ...لّػػات الصٗػػٌ"(.)5ثجوػػمن الجٍِّػػغن مٗػػاًّم ٓاموػػة ومّٙػػعن الػػَ شػػع
ٝبّػػػ ٖالظًػػاب مٍزػػي بفػػ ٜٞر ػػّؽ لاربػػاب المٌؼومػػة" :االربػػاب الجػػُ ثوػػعشػ"؟!
ٝ )0ماؿ الًب الممػي ص.537-532
 )5ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص.15-10
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ٌٖػػ ٞالمٙمػػٍد بٌػػا االلٌػػة الجػػُ ًؼمػػت امػػا المػػػض او بجّبّػػػ ادؽ ٖفػػلت ٖػػُ يػػػد
المػػػض لػػغا اثرػػي المػػػِن الػػَ الّؾػػِ ٞظايبػػي إلهٙػػاذى؟ .ا ثمػػٕ الجٍِّػػغن الػػَ
اؿػػًٍرن ٓاموػػة ثجّػػػض ٌّٖػػا االلٌػػة للٌؼِم ػػة مػػن ٚبػػٚ ٞػػٍ ،قػػػِػن؟!.خم ثجص ػػعث
الجٍِّػػغن ِػػن الوػػّٗاء الظػػاملّن؟ الػػغِن ال هّػػػؼ مػػن ًػػم ولٜػػن بمػػا ان الجٍِّػػغن
ثمٕ اول  ٛالظاملّن باهٌم ِمٜػدٍن ُٖ مصاربٌّم ٖػبما ِٙمع بٌم االلٌة؟ ولٜن
لماذا ٍِلٍٗن ُٖ ًغى الجٍِّغن بالوّٗاء الظاملّن؟! .ان االزابة ِػن ًػغا الجؾػاؤؿ
ّٓػػػ ممٜػػن ٖػػُ آلػػب االشػػٍاؿ لّػػع مّػٖجوػػا اي قػػُء ِػػن الٌػػة طاملػػة هػػّّٗة ٖػػُ
االؿ ػػايّػ المم ػػػِة .خ ػػم ِجر ػػي الظً ػػاب ال ػػَ االلٌ ػػة الج ػػُ ثصٗ ػػٌ الؾ ػػماء واالرض
والوػ ػػّٗاء الصمٙػ ػػَ اي االلٌػ ػػة الوػ ػػّّٗة واطّ ػ ػػا ِوػ ػػادي المػ ػػػِن بّبػ ػػارن" :لّػ ػػات
الصٌٗ" وًُ والّبارن المٌمة من از ٞالفٗاء.
الجػٍِ ػ ػػغ الظامؾ ػ ػػة :وثجل ػ ػػَ ِو ػ ػػع ثو ػ ػػاوؿ ال ػ ػػعواء":اها مج ػ ػػّ ٌٙزّ ػ ػػعا وخابت إل ػ ػػَاالزؿ ادرا ٝػػ ٞمػػػض ِٜػػٍن ٖػػُ وزٌػػ ٛالمّبٍد بجػػاح ِٗػػجس ٖمػػ ٛوالمّبٍد ؿػػٍٝػ
ِٗجس ٖم ٛبمبؾػى ًغا المموٍع من الصعِع اٌِا الّاج ًوا ٚػع رزػُ الظبؼ ثباِػع
الوّٕ..من زٍٖي بّٗ ٞالمّبٍدن(اِؼِؽ؟) ؿٍؼ ِؼوؿ مػض ِاع اإللٌُ االثُ من
مّػػت او مّجػػة او ٖػػان ابػػن ٖاهةً.ػػغى اٚػػٍاؿ المّبػػٍدن هٗجػػّؽ وًػػُ هازّػػة لػػي ٝما
ِوػ ػػػب الباقػ ػػ٘ الًػ ػػا ػ المؾجاهؽ وِؾػ ػػمُ البصػ ػػػ لػ ػػٍت المّب ػػٍد ؿػ ػػّت"( .)0ان
المػِن ًوا ؿّص ٘ٙالفٗاء ِن يػِ٘ ثعط ٞااللٌة الٜبػػ ،بجػاح ؿػٍٝػ اِػؼِؽ
هٗجّؽ.
الجػٍِػػغ الؾادؿػػة :ثجلػػَ ِلػػَ الرّػػة الجػػُ اؿػػجظعمٌا الممػػػٍِن ٝػدّػػا ٖػػُ ثػّٝػػببّ ػػن االدوِة وثٍٙؿ ً":ػػغا هبّ ػػغ ال ػػغرن ِ ػػا ش ػػٍرس ال ػػغي اطجمػ وً ػػٍ مم ػػَٗ ٖ ػػُ
معِوة(ب) ومظلٍط ُٖ معِوة(دب) اقػبي ٖالٜاًن الٜبّػ وا ٕٚمُ شَٗجي ومٌّا
الفػػبٜة للٙوك".وِبػػعو ان الّبػػارن االطّػػػن مٌمػػة ٖػػُ الجٍِّػػغن وربما ِٙمػػع بػػالٙوك
ًوػػا ًػػٍ اٚجوػػاص االرواح الفػػػِػن الجػػُ ثًػػػد مػػن زؾػػم المػػػِن مػػن ز ػػاء الّػػاج
ٝ )0ماؿ الًب الممػي ص.221
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والجٍِّػػغن وهصن هّػػػؼ مػػن طػػاؿ الومػػٍص وزػػعارِات المٙػػابػ والمّابػػع الممػػػِة
الٙعِمة ان الفباؾ ٝاهت ثؾجظع لمّع الًٍّر واالؿماؾ ذات الػوح الفػِػن(.)0
ب .ثػاوِغ مٍزٌة للنّو المؾجظع لجصوّػ العواء
لم ِٜػجػٕ الممػػٍِن ٖػُ ثػاون الجّاوِػغ مػن ِلػَ الػعواء لؼِػادن ٖاِلّجػي بػٞ
إهٌ ػػم ثّ ػػعوا االم ػػػ إل ػػَ إل ٙػػاء ثٍِّ ػػغن ِل ػػَ ال ّٜػػ ٞال ػػغي ِؾ ػػجظع ٖ ػػُ طل ػػى االدوِ ػػة
واالمدلة ِلَ ذلِ ٛعِعن:
الجػٍِػػغ الولػػَ":رّٚػػة ثجلػػَ ِلػػَ الّٜػػ ٞإذا اطػػغى اإلهؾػػان لّّٜػػ ٞبػػي:اٌِا الّٜػػٞالػػغي اّٝػػ ٞبػػي الػػعواء اهت الّٜػػ ٞالػػغي ٝػػاؿ بػػي شػػٍرس ٖوػػّلجي(؟) ٝان مّٙاؿػػا
ؿػػلّما ِاش بمػػصة وؿامة ؿػػّٜاؿ ًػػغا الػػعواء بٌػػغا الّٜػػ ٞلًّػػػد زمّػػُ االمػػاض
الجػػُ ٖػػُ الرؾػػم"ً .ػػغى الجٍِّػػغن ثظايػػب الّٜػػ ٞالمؾػػجظع لجصوػػّػ الػػعواء وثٙػهػػي
بّٜػ ٞالٌػُ ِظػك اال لػي شػٍرس وبالجػالُ ؿػجوج ٞٙالٙػٍ ،االلٌّػة ِػن يػِػ٘ الجٍِّػػغن
الَ العواء المؾجظع ُٖ الّاج.
الجػٍِغ الداهّة" :رّٚة ثجلَ ِوع  ّٞٝالعواءً :غا المٙعار ِا شٍرس ًٍ الغي ّٖليشٍرس إلؿٌاؿ الرؾم وإهؼاؿ المػض من الرؾم".
ج .ثػاوِغ مٍزٌة لػملّة ثصوّػ العواء
ولم ثٙجمػ الػِ َٚوع المػوّٗن الؾػابّٙن وإهمػا ٝاهػت ِملّػة ثصوػّػ الػعواء
ذاثػ ػػي ِػاٌٖٙػ ػػا ثػ ػػاون رّٚػ ػػة ٌٖواؾ رّٚػ ػػة ثجلػ ػػَ ِلػ ػػَ الؼِػ ػػت ِوػ ػػع وهػ ػػّي ٖػ ػػُ زمّػ ػػُ
االدوِة":الؾػ ػ ػػا ِلػ ػ ػػَ ِػ ػ ػػّن شٍرس ورهو ػ ػ ػٍت وراس شػشٍثػ ػ ػػب لٌَّػ رع امػ ػ ػػا
المّب ػ ػػٍدات الجؾ ػ ػػّة لجظ ػ ػػػج المّب ػ ػػٍدن اِ ػ ػػؼِؽ ول ػ ػػجّى الٗ ػ ػػػح ام ػ ػػا المّب ػ ػػٍد
زّب ولّٙاثػ ػػ ٞالمػ ػػػض وِصمػ ػػُ الفػ ػػظك مػ ػػن الفػ ػػبس الٙاث ٞالٙاث ٞالٙاث ٞاهػ ػػا
المّبػػٍد ثصٍت ًػػغا الصّٜم ًػػغا لّػػّن المّبػػٍد شػػٍرس المواهػػ ٞمػػن ازػػ ٞابّػػي
اوزورِؽ امػػا المّبػػٍدن هاِػػت لػػاشبة الصّان...الهوػػا شَٗوػػا الجّػػازِم .)5("...الػّٚػػة
 )0ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص.15
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ثجصعث ِن مصاربة المػض ِن يػِ٘ ال ،ٍٙااللٌّة وان ذٝػ ِّن شٍرس ٌّٖا زاء
من از ٞربى قٗاء الّّن من ٚب ٞثصٍت بفٗاء المػِن.
.3الجػاوِغ المؾجظعمة لالثكاء من الوبئة
ًػػغى الجّاوِػػغ ثجلػػَ ٖػػُ شالػػة شػػعوث وبػػاء وًػػغى الجّاوِػػغ مجوٍِػػة وؿػػوعرج
ِعد موٌا:
الجػٍِغ الولَ " اٌِػا اللٌػب الػغي ٖػُ وزٌي!المفػػؼ ِلػَ االٖػ٘!ثٜلم مػُ ر ػّؽموػػؼؿ ًمؾػػٍت الغي ِرّػػ ٞؿػػّع االرض اوزِػػػِؽ ِؼدًػِ.ػػا هظبػػت ِػػا راّٖػػة االرض
إلػػَ الؾػػماء الزػػ ٞوالػػعًا!ثّالُ واربًػػُ الػِفػػجّن شػػٍلُ شجػػَ اِػػّـ وازدًػػػ الهوػػُ
اشػػجٌٗ بالٍاشػػع االب ػّن ًػػغا ان االوؿ ًػػٍ الٍاشػػع الٜبّػػػ الؾػػاٝن ٖػػُ معِوػػة ِػػّن
ق ػػمؽ وان الد ػػاهُ ً ػػٍ اِ ػػؼِؽ وان الدال ػػح ً ػػٍ هٗجّؽ واه ػػا م ػػن مصاؿ ػػّب!ٛاٌِا
الٙابن ِلَ الٍاشع الٜبّػ ابن ؿظمت اٚػٍ ،االٍِٚػاء ابن قػًّان المػػض دهػع ابػن
ش ػػاثصٍر ؿ ػػّعن الجاج ومصعخ ػػة ّٖو ػػان االهٌ ػػػ.إذا ؿ ػػاٖػت ٖ ػػُ المص ػػّى الؾ ػػماوي
واٚلّت ُٖ ؿّٗوة الوٌار ٖٙع اهرّجوُ من  ٞٝمػض.رّٚة هػع وبػاء ًػغا الّػا إذا مػا
ًب  ٞٝرِس ؿُء(اي شام ٞللٍباء) ِا شٍرس ِا شٍرس ٝن شػٍؿ ٝػ ٞلصمػُ يػٍؿ
شّاثُ رٓم إرادن ؿظمت.ثجلَ ًػغى الّبػارن ِلػَ رِفػجُ هؾػػ ثًّٔػان اإلهؾػان هٗؾػي
لصماِجػػي شّدمػػا ذًب ًػػغى شماِػػة هػػع وبػػاء الّػػا ثً ػػد المػػػض ٖػػُ ؿػػوة الٍبػػاء".
الجٍِّغن ٝما ًٍ مّجاد ثظايب ال ،ٍٙااللٌّة ل ُٜثؾاِع المػِن الغي ًِلب من
االلٌة هظبت ربى رِفجّن شٍلي مػن ازػ ٞشماِجػي مػن الٍبػاء وان ٝوػا ال هّػػؼ الػَ
االن مٔؼ ،الػِفجّن.
الجػٍِػػغ الداهّػػة" :رّٚػػة لًػػػد الٌػػٍاء المٍبػػٍء ولًػػػد قػػًّان المػػػض واالرواحالف ػػػِػن ورؿ ػػ ٞؿظمت:اهؾ ػػصبٍا ِ ػػا ق ػػّايّن المػض ٖالٌٍاء(المٍبٍء) ؿ ػػٍؼ ال
ِمػػلوُ  ٞٝمػػن ِمػػػ بػػُ ؿػػّمػ بػػُ دون ان ِوػػػبوُ ٖاها شػػٍرس الػػغي ِمػػػ بمػهػػَ
ؿػ ػػظمت اها شػ ػػٍرس ؿػ ػػلّم رٓػ ػػم إرادن ؿػ ػػظمت.اها الٍشّػ ػػع ابػ ػػن باؿجت ؿػ ػػٍؼ ال
ثمّجوُِ.جلػػٍ ًػػغى الّبػػارن رزػػٖ ٞػػُ ِػػعى ِمػػا مػػن طفػػب(دس)ِظػج بٌػػا إلػػَ الظػػارج
وِػػعور شػػٍؿ موؼلي ؿػػٍؼ ال ِمػػٍت مػػن وبػػاء الّػػا " .الػّٚػػة ثٌػػعؼ الػػَ يػػػد الٌػػٍاء
المٍبٍء وقّايّن المػض ورؿ ٞالػبة ؿظمت الٌة المػػض ٖػُ ممػػ ومػن ازػٞ
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ان ثجٍٖػ الصماِة الٜاّٖة للفظك الغي ِػِع ِع االلابة بالٍبػاء ٖاهػي ًِػاب٘ هٗؾػي
مُ شٍرس ّٖبارن" :اها شٍرس" واهػصة ثٌػعؼ الػَ ابّػاد الفػػ ِػن الفػظك رٓػم
ارادن ؿظمت وًٍ لّؽ شٍرس ٖٙى ب ًٍ ٞابن باؿجت.
الجػٍِغ الدالدة" :اها البٔن الظارج من معِوة بٍثٍ ِا ؿظمت الظارزة من معِوةث
ِ ػ ػ ػػّن ق ػ ػ ػػمؽ!اٌِا الػزاؿ!اٌِ ػ ػ ػػا اال لٌ ػ ػ ػػة!اٌِا االرواح!اٌِ ػ ػ ػػا المٍثَ!ابّ ػ ػ ػػعوا ِوُ.اه ػ ػ ػػا
البٔن"ِ.بعو ان الٔػض من الػبٔن ًػٍ إٌٍػار ٚػارئ الػّٚػة بمٌَػػ البٔػّن الػغي ال
ِٙجػب موي ّٖورٍ.
الجػٍِغ الػابػة" :اها الٍاشػع الؾػلّم ٖػُ يػِػ٘ ٝػ ٞمػن ِمػػ بُ ًػ ٞالػّ٘ وانؿلّم؟لٙع قاًعت الٜارخة الٜبػ ،اِجٌا الصمَ ال ثٌازمّووُ!ٖاها الٍاشع الغي طػػج
من الٜارخة ابّع ِوَ(اي الٍباء)!".
الجػٍِػػغ الظامؾػػة" :ابفػػػ ابفػػػ ال ثاطػػغ ٚلبػػُ ًػػغا وال ثاطػػغ لػػعري ًػػغا إلػػَؿػػظمت ال ثاطػػغ ٝبػػعي الوزورِؽ شجػػَ ال ثػػجمٜن االقػػّاء الظاّٖػػة الجػػُ ٖػػُ معِوػػة
بٍثٍ من الٍلٍؿ إلَ مٜاهُ ُٖ لباح شؾاب ِّن شػٍرس شجَ ولػٍ ٝاهػت روح اي
ذٝػ واِػػة اهدػػَ واي مّػػت واي مّجػػة واي شّػػٍان بػػاي قػػ ٜٞواِػػة شازػػة اطػػغًا
الجمؾػػاح واي قػػُء لعٓػػي الدّبػػان واي واشػػع ٚجػػ ٞبمعِػػة واي مّػػت ٖػػُ ٖػاقػػي ِا
قػػّايّن المػض وِ ػػا ق ػػّايّن الم ػػػض اثب ػػاع الؾ ػػوة وما ثصعخ ػػي ان ش ػػٍرس شجَ
شٍرس المّاَٖ رٓم إرادن ؿظمت(ِصمُ)  ٞٝلصمُ يّلة شّاثُ اثً ٞغى الٜلمات
ِلَ ثماخّ ٞؿظمت وباؿجت واوزِػِؽ وهٌب ٝاو وثٜػجب بالبظٍر ِلَ قػِى مػن
الٜػجػػان الػ ّ٘ٚوثٍهػػُ ِلػػَ مػػػيء الفػػظك ؿػػجموُ دطػػٍؿ الصمّػ(ربمػػا المٙمػػٍد
 ،ٍٚالفػ)......ان شماِة هّت شٍلُ......لٙع يػدت باؿجت مػن موػؼؿ الػزػِ ٞجلًٍػا
الفظك يّلة الؾوة"( .)0ال ثظجلٕ ًغى الجٍِّغن ِمػا ؿػبٌٙا ٖالفػظك الػغي ِػِػع
ان ِصمػػُ هٗؾػػي مػػن الٍبػػاء ِلّػػي ان ِظايػػب الٌػػّن ًمػػا ؿػػظمت وًػػُ ربػػة المػػػض
ٓ )0لٍّهرُ الًب ص21؛ٝماؿ الًب الممػي ص.255-251
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واوزِػػػِؽ وًػػٍ الػػي الّػػالم االؿػػٗ ٞوالظًػػاب ٌِػػعؼ الػػَ ابٙا ػػي شّػػا رٓػػم الٍبػػاء
وقّايّن المػض الهي شٍرس الغي ؿّب َٙشّا رٓم ارادن ؿظمت.
.4ثػاوِغ ثؾجظع ـُ ثطٌّػ القّاء ـُ شالة الوبئة
ًواؾ امدلة ِعِعن من ًغا الوٍع من الجّاوِغ الجُ ثٌعؼ إلَ ثًٌّػ االقػّاء
الجُ ِؾجظعمٌا الفظك شجَ ال ثو ٞٙإلّي ِعو ،الٍباء:
الجػٍِغ الولَ" :ان رؿلٚ ٛع اٖوٍا ِا ؿػظمت ان قػّايّن المػػض الجػابّّن لػٛٚػ ػػع ثٌٙٙػ ػػػوا ِػ ػػا باؿػ ػػجت الّا ؿػ ػػٍؼ ال ِمػ ػػػ ِلػ ػػُ باِػ ػػة ٝارخػ ػػة.ان هٗؾػ ػػ ٛؿػ ػػٍؼ ال
ِملوُ اها شٍرس ٍٖؽ مػهَ ؿظمت.اها شٍرس الجػابُ لػِ ٛػا ؿػظمت اها وشّػعؾ
ِا بٍثٍ ؿٍؼ ال ثمّجوُ اها المػح اها المٌلِ ٞا ابػن باؿػجت ال ثوػؼؿ ِلُ ِػا ؿػاٝن
ؿبؾبٍ ال ثٙػبوُ ال ثٙػبوُ اها المل ٛوؿى ملر يِ.جلٍ الػزً ٞغى الػّٚة ِلػَ زًػػن
هٗػت مػبٍيػػة مػػُ ًّٚػػة طفػػب دس بفػػػِى مػػن الٜػجان مػرًػػا ِلػػَ االقػػّاء ٖػػان
الٍب ػػاء ؿ ػػّبّع وؿ ػػّموُ دط ػػٍؿ المػض إل ػػَ  ٝػػ ٓ ٞػػغاء واِو ػػا إل ػػَ ٖػ ػػاش الو ػػٍ ".
الجٍِّػػغن ثجصػػعث ِػػن ٖفػػٚ ٞػػٍ ،الفػػػ ٖػػُ الػػابة الفػػظك بػػالمػض الهػػي شػػٍرس
ورٓػػم الجصػػعي الٍاهػػس مػػن الفػػظك الػػغي ِػِػػع شماِػػة هٗؾػػي مػػن المػػػض لفػػظك
ؿظمت ٖاهي ٍِّد ِجملٌٙا بٍٙلي اهي شٍرس الجابُ الَ ؿظمت.
الجػٍِغ الداهّة" :ان زًػن قمؽ ًٍٖ ُٚػُ بّػن اثباِػ ٛالمػهػَ ِجروبػٍهوُوقػػػ ٛٝالمومػػٍب ِجروبوػػُ اهػػا ًػػارب مػػن بػػّن يٍّرؾ ِػػا شٍرس ِػػا شػػٍرس اهػػت
مّاَٖ ِلػَ الػػٓم مػن ؿػظمت اهي شػٍؿ ٝػ ٞلصمػُ مػع ،الصّػانِ.جلٍ الفػظك ًػغى
الػّٚة ِوعما ًَِّ زًػن قمؽ ُٖ ِعى"(.)0
.5ثػاوِغ ثؾجظع من ازو اثكاء المػض الوازم من ابجالع شفػ
ً ػػغى الجّاوِ ػػغ ثّم ػػِ ٞل ػػَ شماِ ػػة اهؾ ػػان ابجل ػػُ شف ػػػن وطٍٖ ػػا م ػػن اخارً ػػا
الؾلبّة ِلّي ومن امدلة ًغا الوٍع من الجّاوِغ":ان ٖم ًػغا الػزػ ٞالػغي ًػٍ ثصػت
الػػابُّ ًٍ ٖػػم ِرػػ ٞزا ُ ِوػػعما ِظػػػج مػػن رشػػم امػػي ان الصفػػػن الجػػُ دطلػػت
ٝ )0ماؿ الًب الممػي ص.255
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بًو ػػي ً ػػغى ولٍ إهٌ ػػا دطل ػػت إال إهٌ ػػا ؿ ػػجظػج ِل ػػَ  ّٚػػع الصّ ػػان ثظػج إل ػػَ االرض
ًّٝن او بػاز دون ان ث ذي بًوي ؿٍؼ ثظػج موي ٝبػاز موؾٍب إلػَ اٝػػو [ًػٍ الػي
ارهُ هؾب إلّي البػاز]"(.)0
آ
.6ثػاوِغ الؿجوراد بال لٌة لطػد الرواح الفػِػ
ث
م ػػن اه ػػٍاع الجّاوِ ػػغ المم ػػػِة ثّاوِ ػػغ مبوّ ػػة ِل ػػَ االلجر ػػاء لا لٌ ػػة لًلب
ث ػػعطلٌا ٖ ػػُ االمػ ٌٖ ػػُ ثًال ػػب لػ ػػاشة بً ػػػد االرواح الف ػػػِػن مد ػػاؿ ذل ػػ ٛثٍِّ ػػغن
ثٍٙؿ:الؾا ِلِّ ٛا شٍرس ِا اٌِا المٍزٍد ُٖ بلع الم ت ِا شػاد الٙػهّن ِػا بػالْ
الٌػ ػػعؼ إهُ ٚمػ ػػعث ٛالمػ ػػعح زمالػ ػػ...ٛاال ٖلجّوػ ػػُ ِلػ ػػَ الفػ ػػًّان الػ ػػغي ِمجل ػ ػػٛ
زؾعي"(.)5
هّػ ػػػؼ ان الممػ ػػػِّن الٙػ ػػعماء اؿػ ػػجظعمٍا الجمػ ػػا م بّوػ ػػٌا لصماِػ ػػة الم ػ ػػان
الصامػػ ٞوزوّوٌػػا با قػػ ٛمػػن الٙػػٍ ،الفػػػِػن او لجؾػػٌّ ٞالٍالدن ٖٙػػع اؿػػجّاهت
الوؾػػاء بجمػػا م طالػػة لورػػاح الصمٝ ٞػػان ِمػػوُ بّوػػٌا ِلػػَ ًّ ػػة إهػػاث الصٍّاهػػات
والؼواشػػٕ الجػػُ ثجمّػػؼ بٜػدػػػن اإلهرػػاب مدػػ ٞالوػػٗادع والًٙى وِفػػ ٜٞبّوػػٌا ِلػػَ
ًّ ة إهاث الصٍّاهات الجُ ثجمٕ بوظامة البًن والدعِّن مد ٞاٖػػاس الوٌػػ ومن
الٍؿا  ٞاالطػ ،الجُ اؿجظعمت لصماِة الوؾاء ما اؿػجظعمي الؾصػن بفػ ٜٞلػصن
ٝبّػ هٙـ ُٖ بايوي وما شٍلي بمٍر هٗادع ٝػدّػن وث ٍٙالوؾاء بالفػب موي(ً.)5غا
وان الوؾاء ًواؾ ِملن ثمػا م لػّٔػن ٖػُ قػ ٜٞثماخّػ ٞالػي الًػب امصٍثػب شملوٌػا
اخوػػاء الصمػػ ٞلجّؾػػػ الٍهػػُ(.)9وًوػػاؾ ثمػػا م ثّػػػؼ بّػػّن شػػٍرس او ٝمػػا ثؾػػمَ ٖػػُ
المم ػػػِة الٙعِم ػػة واز ػػت(ٚػات ؿ ػػابٙا اوثف ػػات )Utchat/وً ػػُ م ػػن اٝػد ػػػ الجم ػػا م
ق ػػٍِّا وٝان اؿػ ػػجظعامٌا ؿ ػػا عا ٖػ ػػُ  ٝػػ ٞالّم ػػٍر وٝاهػ ػػت ثمػ ػػوُ مػ ػػن الػ ػػغًب
والٗوة والٔػاهّت والّ ّ٘ٙوالازورد والظؼؼ والظفػب ِلػَ الػػٓم مػن إن
ٝػجب المٍثَ ِفّػ إلَ ًغى الجمّمة باهٌا ِرب ان ثموُ اما من الازورد او من شرػ
ِ ػ ػػعَِ م ػ ػػاؾ(.)Mâkوٝاه ػ ػػت واز ػ ػػت م ػ ػػن هٍِّن:واش ػ ػػعن ثٍاز ػ ػػي الّؾ ػ ػػار واالط ػ ػػػ،
 )0الممعر هٗؾي ص.255-250
ٓ )5لٍّهرُ الًب ص.21
 )5ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص.052-059
ٝ )9ماؿ الًب الممػي ص.20
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الّمّن وًما ؿٍِة ِمدان ِّوػُ شػٍرس او ثمدػ ٞاشػعاًما الفػمؽ وثمدػ ٞاالطػػ،
الٙم ػ ػػػ او رع واوزورِؽ إش ػ ػػعاًما يب ٙػ ػػا ل ػ ػػوك مم ػ ػػػي ٝاه ػ ػػت بّو ػ ػػاء واالط ػ ػػػ،
ؿٍداء.وبفِ ٜٞا ِوعما ٝػان الممػػٍِن ِلبؾػٍن الّػّن ٝػجمّمػة ٖػإهٌم ٚمػعوا بٌػا
ان ثرل ػػب لٌ ػػم ال ٙػػٍن والّؼِم ػػة والصماِ ػػة واالم ػػان والم ػػصة والّاّٖ ػػة.وّٖما ِجّل ػػ٘
بمٌٗػػٍ المػػصة ِبػػعو إن الجمّمػػة ثمػػوس البؾػػٌا الٙػػٍن والمػػصة ٝمػػا الفػػمؽ ٖػػُ اَِػػم
ٍٚثٌا الٗملّة(.)0

(وازت)

وًو ػػاؾ ثم ػػا م ثّ ػػػؼ باؿ ػػم ثم ػػا م مّو ػػات( )Menatاؿ ػػجظعمت ٖ ػػُ مم ػػػ
طاؿ ِمػ االؿػػن الؾادؿػة وٝان الممػػٍِن ِلبؾػٍهٌا او ِصملٍهٌػا لٜػن الّػادن مػا
ثمؾ ػ ػػ ٖ ٛػ ػػُ الّ ػ ػػع وٓالب ػ ػػا ثجٙل ػ ػع ٖ ػ ػػُ الّو٘.وثٌ ػ ػػعؼ إل ػ ػػَ زل ػ ػػب المؾ ػ ػػػن والم ػ ػػصة
لابؾٌا(ٝ.)5غل ٛاؿجظع الممػٍِن الٙػعماء مػا ِّػػؼ شالّػا بالصرػاب المٍٜن مػن
ٚماش او طّى مٍّٙد او رِػـ او قػّػ شٍّان وًػغا الصرػاب ًػٍ الػغي ٝػان ِصمػٞ
ٍٚن الجٍِّغن ّٖوٙلٌا الؾاشػ إلَ المػِن دون اؿجظعا دواء ما(.)5
 )0بعج الؾصػ ُٖ ممػ الٙعِمة ص70؛روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص.023
 )5بعج الؾصػ ُٖ ممػ الٙعِمة ص.15
ٓ )5لٍّهرُ الًب ص.25-20
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(مّوات)

ال همجل ٛمّلٍمات م ٝػعن ِػن الّػاج ِػن يػِػ٘ الجّاوِػغ والػٚػَ ٖػُ إاِػػان
الٙعِم ػػة وًواؾ إق ػػارن ش ػػٍؿ الم ػػان الؼرادق ػػجّة المّػوٖ ػػة بم ػػان اِػِم ػػان ٝاه ػػت
ثّام ػػٝ ٞػ ّٚػػة للّ ػػاج .ثٍل ػػٕ ً ػػغى الم ػػان  ّٝػػٕ ان لٌ ػػا ال ٙػػعرن ِل ػػَ ًؼِم ػػة  ٚػػٍ،
الفػ":ان لان اِػِمان ثٌؼ ٍٚن  ٞٝمظلٍٚات اهػگراماِوٍّ ومظلٍٚات الّاثٍؿّّن
والبػػارِّّٜن ."...خػػم ثٍلػػٕ باهٌػػا الػّٚػػة االزمػػ ٞواالٖوػػ ٞواالٚػػٍ ،بػػّن ٝػػ ٞالػٚػػَ
ٌٖػ ػػُ المػِبػ ػػة والٍِٙػ ػػة والموجمػ ػػػن والفػ ػػاّٖة الهٌػ ػػا" :ثفػ ػػُٗ بٙعاؿػ ػػة  ...ثفػ ػػُٗ
بالٙػػاهٍن  ...ثف ػػُٗ بالؾػػّٜن  ...ثف ػػُٗ باالِفػػاب  ...ثف ػػُٗ بالٜلمػػة المٙعؿ ػػة"
ٌٖغى الجٍِّغن ًُ الجُ ثبّع المػض من زؾم الؼرادقجُ(.)0

ِ )0اقت .7-2 :5
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.5الط ّب الؾاشػ والطكٍس الؾصػِة(.)1
ِفػ ػػٔ ٞالؾػ ػػصػ ويٍٙؿػ ػػي شّ ػ ػؼا ٝبّ ػ ػػا ٖػ ػػُ ادبّػ ػػات المرجمّػ ػػات الٙعِمػ ػػة
والمّػػػوؼ شالّػػا لػػع ،مػ رطُ الصوػػارات الٙعِمػػة ان الؾػػصػ ِٙؾػػم الػػَ هػػٍِّن ًمػػا:
الؾػػصػ الوػػاُٖ وًػػٍ ٌِػػعؼ الػػَ مؾػػاِعن االهؾػػان ٖػػُ مٍازٌػػة ٚػػٍ ،الفػػػ والوػػٍع
الدػػاهُ الؾػػصػ االؿػػٍد وًعٖػػي بفػػ ٜٞر ػػّؽٝ-مػػا راِوػػا ؿػػابٙا -االِػػغاء بمّوػػَ اهػؼاؿ
هػػػر باإلهؾػػان وًٜػػغا ِٜػػٍن ؿػػصػن الوػػٍع االوؿ مػػن الؾػػصػ ًػػم المؾ ػ ولّن ِػػن
الٙوػاء ِلػػَ قػػػور الؾػػصػن الػغِن ِجّػػايٍن الؾػػصػ االؿػػٍد ٝمػا ان مػػن ابػػػز اًػػعاؼ
الؾػػصػ الوػػاُٖ ًػػٍ قػػٗاء الوػػاس مػػن االم ػػاض الػػغِن ِمػػّبٌم بٌػػا الّٗارِػػت واالرواح
الفػِػ(.)5
لػّؽ ًوػاؾ دلّػػ ٞهّػػؼ موػي مػػا بلٔػي اإلهؾػػان ّٖمػا ٚبػ ٞالجػػارِض مػن مّػٖػػة
بالًب وال ِبّع ان ٝان اإلهؾػان ٖػُ ثلػ ٛالّمػٍر ملمػا بػبّن وؿػا  ٞالّاج ٖٙػع
وزعت اخار ِملّة الجػبوة(زػاشة ُٖ العماغ) ُٖ زمازم اإلهؾان الجُ ِػزُ ثارِظٌػا
إلػػَ شػػٍالُ ِ 51111ػػا وذلػػٖ ٛػػُ بّػػػو ٖػػُ زوػػٍب امػِٜاٌٖ.وػػاؾ خٙػػٍب ٖػػُ ثلػػٛ
الرمازم والػلة للمض وًوػاؾ ثٜلػؽ ٖػُ شاٖػة الدٙػٍب ِدبػت إهٌػا ِملػت والػصابٌا
ِلَ ّٚع الصّان وان الصابٌا ِاقػٍا بّػع ذل.ٛوربمػا ٝػان اإلهؾػان ٚػع ثؾػاءؿ وٚج ػغ
ِما ثصٍِي ًغى الرمازم ً ٞشٍت روشا طبّدة ًُ الجُ ؿببت اال لم والمػض؟ًٞ
ِمٜن خٙب الرمرمة إلطػاج ًغى الػوح الفػِػن وقٗاء لػاشبٌا؟ ال هّػػؼ ان ٝاهػت
ًغى الدٍٙب ٚع ِملت من از ٞالّاج ا اداء لٗػِوة دِوّة؟او ربما ثوّٗغا لًٍٙس
ؿصػِة؟الؿ ػ ػػّما إذا ِلمو ػ ػػا ان الً ػ ػػب  ٝػ ػػان هٍِ ػ ػػا م ػ ػػن الّبادن وربم ػ ػػا هٍِ ػ ػػا م ػ ػػن
الًٙػػٍس وان الٜػػاًن او الؾػػاشػ ٝػػان يبّبػػا اِوػػا.وًواؾ ٌٝػػٕ ٖػػُ ـػهؾػػا ِّػػػؼ
باؿػػم ٌٝػػٕ اإلطػػٍن الداخػػة ِصػػٍي هٍٙقػػا ثّػػٍد ٖػػُ ثارِظٌػػا إلػػَ ِ 07111ػػا موػػَ
ثمد ٞقظما ِػثعي ٍٖؽ راؿي راس ٓؼاؿ وٌَِػ اهي ِّػالذ مػِوػا.وِّع الفػظك ذو
ٍِ )0لرػػت مؾػػالة الًٙػػٍس الؾػػصػِة ٖػػُ الصوػػارات الٜبػػػٖ ،ػػُ دراؿػػة ؿػػابٙة للباشػػح بفػػ ٜٞمؾػػٌب وٖػػُ
العراؿػة الصالّػة ثػم إهػاٖة بّػن االدلػة الرعِػعن شػٍؿ ٚوػاِا الًٙػٍس الؾػصػِة ثػٍٖػت للباشػح ِٙػب هفػػ
العراؿػػة االولَ ٖوػػا ِػػن الًٙػػٍس الؾػػصػِة ٖػػُ الّػػاج ٖػػُ الٌوػػع والدٙاٖػػات البعا ّة.اهَػ:اؿػػامة ِػػعهان
ِصّػػَ "الً ٙػ ػػٍس الؾ ػ ػػصػِة ودورً ػ ػػا ٖ ػ ػػُ الّاج:دراؿ ػ ػػة مٙاره ػ ػػة ٖ ػ ػػُ الصو ػ ػػارات الٙعِم ػ ػػة" مرل ػ ػػة هلّ ػ ػػة
الجػبّة/الرامّة المؾجومػِة الّعد 5:المرلع 5:لؾوة 5100:ص.109-790
 )5الممعر هٗؾي ص.790
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راس الٔ ػؼاؿ اٚػػع قظمػػّة يبّػػة ٌٖػػٍ ؿػػاشػ الٙػِػػة ويبّبٌا وثوؾػػب إلّػػي مٍاًػػب
طارٚػػة للّ ػػادن.وِلَ مػػع ،الج ػػارِض ال ٙػػعِم ِرػػع اإلهؾ ػػان ٖ ػػُ ٝػػ ٞم ٜػػان م ػػن االرض
الًبّػػب الؾػػاشػ مػثػػعِا رداءى الظػػاص المجّٔػػػ بجّٔػػػ الٍؿػػى االزجمػػاُِ ٌٍٖ اشّاهػػا
ٍٓؿ واشّاهػػا شّػػٍان هػػظم ِػػجٜلم ٝامػػا ٓاموػػا بمػػٍت زٌػػٍري مفػػٍِٗا بػػعٚات
الًبػ ػ ػػٍؿ للجػ ػ ػػاخّػ ِلػ ػ ػػَ المػ ػ ػػػِن هٗؾػ ػ ػػّا.وٝان ً ػ ػ ػ الء الؾػ ػ ػػصػن ِمػ ػ ػػٍٗن االدوِػ ػ ػػة
لمػهاًم وٚع اِجٙع اإلهؾػان ان الػػوح الفػػِػن المصعخػة للمػػض ثػجٙمك اشّاهػا ٖػُ
شٍّان لّٔػ ٝالرػو ٍٖلٕ لصمي هع ًغا المػض وًٜغا(.)0
ٝػػان للجًػػٍر الصوػػاري الػػغي قػػٌعثي الصوػػارات الٙعِمػػة اخػػػ ٝبّػػػ ٖػػُ بػػػوز
الًب الّلمُ ٖوصن ُٖ ا ٞٚثٙعِػ هّػؼ بف ٜٞزّع الٜػدّػ من وؿا  ٞالّاج الجُ
ث ٙػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍ ِل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ اؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ ِلمّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ٚػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع يب ٙػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ٖ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ الصو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات
الّػاّٚة والممػػِة والٍّهاهّة والػوماهّة بورػاح ولٜن ًػػغا ال ِّوػُ بٜػ ٞاالشػػٍاؿ
اطجٗاء ممارؿات الًب الؾصػي الغي ٍِ ٞفٔ ٞشّؼا مٌما ٖػُ ثّٜٗػػ المرجمّػات
الٙعِمة.
ٖٗػػُ بػػالد الػاـػػعِن هّػػػؼ ِػػن وزػػٍد هػػٍِّن مػػن الّػػاج االوؿ ِّجمػػع ِلػػَ
الؾػػصػ وِػػعَِ اقػػّبٍثٍ والممػػارس لٌػػغا الوػػٍع مػػن الًػػب ِػػعَِ اقػػّبٍ الػػغي ِجمدػػٞ
دورى ٝمػػا ؿػػوػٖ ،ػػُ يػػػد االرواح الفػػػِػن وذلػػ ٛباِجمػػاد اؿػػلٍب الجّػػؼِم ًٝػِٙػػة
للّاج والداهُ ِّجمع الٍؿا  ٞالّلمّة وًٍ اؿػٍثٍ والممػارس لٌػغا الوػٍع مػن الًػب
ث
ِ ػػعَِ اؿ ػػٍ والمم ػػًلس ِّ ػػٍد بال ػػٍلي إل ػػَ الٜلم ػػة الؾ ػػٍمػِة ا-زو( )A-Zuومّو ػػاى
الّارؼ بالماء(.)5والغي ٌِموا ًوا ًػٍ االؿػلٍب االوؿ ٖػُ الّػاج (الؾصػي) ٖالؾػصػ
ٖ ػػُ وادي الػاٖ ػػعِن ق ػػِ ٜٞوم ػػا مٌم ػػا ٖ ػػُ الّ ػػاج او بجّبّ ػػػ ادؽ ٖ ػػُ ي ػػػد االرواح
الفػػػِػن المؾػػببة للمػػػض مػػن زؾػػع المػِن ٖػػاللرٍء إلػػَ الؾػػصػ ًػػٍ بمدابػػة ؿػػاح
لل ػ ػػعٖاع ِ ػ ػػن الوٗؽ ب ػ ػػ ً ٞػ ػػٍ ل ػ ػ ػػاع ه ػ ػػع الفػ ٖبالؾ ػ ػػصػ ِم ٜػ ػػن دٖ ػ ػػُ ثص ّٙػ ػػ٘
الو ػػػر وذل ٛبّ ػػع االي ػػاع ِل ػػَ الو ػػار المجٍ ُٚؿ ػػٍاء  ٝػػان ذل ػػ ٛبؾ ػػبب ٓو ػػب
ٝ )0ماؿ الًب الممػي ص.00-0
 )5رو الّ ػػاؽ ال ٙػعِم ص901؛الصٗمػػُ الٔؼو الٍّهػػاهُ ص051؛زاؿػػم ِبػػاس مصؾػػن المػػٍلَ اشػػٍاؿ
الػػ ػ ػ ػ ػػاؽ اب ػ ػ ػ ػػان الش ػ ػ ػ ػػجالؿ الؾ ػ ػ ػ ػػلٍلُ (رؿ ػ ػ ػ ػػالة مازؾ ػ ػ ػ ػػجّػ ّٓ ػ ػ ػ ػػػ موف ػ ػ ػ ػػٍرن زامّة المٍل ػ ػ ػ ػػٝ ٞلّة
ث
االداب  )5111ص.051
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ث
اال لٌػػة ا بؾػػبب ًرمػػات الفػػّايّن واالرواح الفػػػِػن الجػػُ ٍِازٌٌػػا الؾػػصػن(.)0وٚػػع
ٝػػان الؾػػصػن الػػغِن ِجٍلػػٍن ِملّػػة الّٙػػا بػػالًٍٙس الؾػػصػِة ِّػٖػػٍن ٖػػُ الومػػٍص
البابلّة باؿم االقػّبٍ( )5()ašipuوالمفماقػٍ( )5()Mašmašuوًػغان الممػًلصان
ِجػزم ػػان ِ ػػادن بً ػػارد االرواح ِلػ ػػَ الػ ػػػٓم مػ ػػن ان ثػزمػ ػػة المم ػػًلس بالؾػ ػػاشػ او
الًبّػػب الؾػػاشػ ٚػػع ِٜػػٍن اٝػدػػػ إِوػػاشا ِػػن وازباثػػي الّٗلّػػة ٖػػُ المرجمػػُ الّػاٚػػُ
الٙعِم وًغان الموٗان من الٌٜوة ًما اللػغان ٍِٙمػان بًٙػٍس الجّػؼِم الجػُ ثٌػعؼ
بالعرزة االؿاس إلَ يػد االرواح الفػِػن من ازؾاد المػهَ وإبًػاؿ الؾػصػ وإِاٚػة
ِم ٞالؾصػن والصماِة من لواع الؾصػ االؿٍد وِمػػح الًبّػب الؾػاشػ ِػن ِملػي
بٍٙل ػػي":اها المّؼ ال ػػغي ِف ػػُٗ ال ػػباد اه ػػا المجّ ػػٍذ ال ػػغي ِؾ ػػّػ ٖ ػػُ  ٝػ ٞم ٜػػان ٖ ػػُ
المعِوة.ان المّؼ الػغي ٖمػي مٔؾػٍؿ"(.)9وٌَِػػ ان للمفماقػٍ ِمػ ٞاطػػ ِٙػٍ ِلػَ
 ٚػػاءن الً ػػالُ ِ ػػن يػِ ػػ٘ ث ٜػػٍن الجف ػػّٜات الج ػػُ ثص ػػعث ِو ػػع ؿ ػػٜب الؼِ ػػت ِل ػػَ
المػػاء وًٍ ِٙػػٍ بّملػػي ًػػغا للٗٙػػاء الػػغِن ال ِؾػػجًٍّّن ثٙػػعِم االهػػاشُ":إذا ٓػػاص
الؼِ ػػت ٖ ػػُ الم ػػاء خ ػػم ي ػػاؼ خاهّ ػػة وٌٍ ػػػ ِلّ ػ ػي االهٜماش ٖ ػػغلِّ ٛو ػػُ ٖ ػػاال ؿ ػػّ
للمػِن ام ػػا إذا ثف ػػ ٜٞالؼِ ػػت بف ػػ ٜٞشل ٙػػة ثجص ػػػؾ إل ػػَ الف ػػػؽ ٖ ػػغلِّ ٛو ػػُ ان
الم ػػػِن ؿّف ػػَٗ" او":إذا ثرمػ ػػُ الؼِ ػػت ِوػ ػػع ل ػػبي للم ػػػن الداهّػ ػػة ٖ ػػان الم ػػػِن
ؿػػّمٍت" او":إذا ٝػػان ٖػػُ الؼِػػت مػػن الرٌػػة الفػػػّٚة بّٙػػة موٜمفػػة ٖػػان المػػػض
 )0روثن ِلٍ البابلّّن ص.75
 )5اقػػّبٍ:المٍّذ او الًبّػػب الؾػػاشػ وِجػزمي ٍٝهجّوػػٍ بالٜػػاًن الػػغي ِ ٙػػا الجّاوِغ.والٜلمػػة مػػن الممػػعر
وق ػػبٍ ٖ ػػُ االٝعِ ػػة ومّواًا ِ ػػٍذ وموٌ ػػا اِو ػػا ق ػػّبجٍ اي ثٍِّ ػػغن بص ػػغؼ ٖ ػػاء الّٗ ػػ.ٞوُٖ الؾ ػػٍمػِة(KA-
.)INIM-MAاهَػ:الؾػػّع ِّٙػػٍب بٜػ ًػػٍامـ ٝػجػػاب الصوػػارات الؾػػامّة الٙعِمػػة (الٙاًػن:دار الٜػجػػاب
الّػبػػُ للًباِػػة والوفػػػ با.ت) ص572؛ٍٝهجّوٍ الصّػػان الٍّمّػػة ص939؛موػػَ شؾػػن ِبػػاس "طورػ
وثمّمػػة مػػن ثػػ ٞدمحم وثمػػا م لػػغباب مػػن اور" مرلػػة ؿػػٍمػ  25لؾػػوة  5119-5115ص022؛قػػابّػو
وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.91
ٝ )5اًن مٍّذ اطػ وًٍ ِلَ طاؼ الٝ ٞلمة اقّبٍ االٝعِػة ٖان ٝلمػة الماقماقػٍ ؿػٍمػِة االلػ ٞوِػ،
االؿ ػ ػػجاذ مٍرزوف ػ ػػجػن( )Morgensternان الماقماق ػ ػػٍ واالق ػ ػػّبٍ ٝاه ػ ػػا ِوجمّ ػ ػػان إل ػ ػػَ يب ٙػ ػػة واش ػ ػػعن م ػ ػػن
الٌٜو ػػة ولٜن الماقماق ػػٍ دون االق ػػّبٍ ٖ ػػُ الموؼل ػػة.ولٜن االؿ ػػجاذ قػ ػػاهِّ)Schrank(ٛج ػػػض ِل ػػَ ً ػػغا
الػاي وِٙػػٍؿ ان االقػػّبٍ والماقماقػػٍ لَٗػػان مظجلٗػػان لمػػعلٍؿ واشػػع وان لَٗػػة االقػػّبٍ االٝعِػػة ثػزمػػة
للٜلمة الؾٍمػِة ماش-ماش.وًِػاب٘ ٍٝهجّوػٍ بػّن اللَٗجػّن وِػػ ،ان الٜػاًن المّػؼ الػغي ًِبػ٘ الًٙػٍس
الؾ ػ ػ ػػصػِة ًِل ػ ػ ػػ٘ ِلّ ػ ػ ػػي اؿ ػ ػ ػػم الماقماق ػ ػ ػػٍ او االق ػ ػ ػػّبٍ.اهَػ:بٜػ ًٍامـ ٝػج ػ ػ ػػاب الصو ػ ػ ػػارات الؾ ػ ػ ػػامّة
الٙعِمة ص572؛ٍٝهجّوٍ الصّان الٍّمّة ص.939
 )9شٍؿ ًغا الوك اهَػ البات المّجٙعات العِوّة ص.027
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ؿًٍّؿ".وللمفماقػ ػػٍ اؿ ػ ػػلٍب خػ ػػان ٖ ػ ػػُ  ٚػ ػػاءن الٗ ػ ػ وؿ ِؾ ػ ػػجّّن بػ ػػي ٖ ػ ػػُ ش ػ ػػاالت
طالػػة وًٍ  ٚػػاءن ثف ػػّٜات دطػػان المبظ ػػػن":إذا ثصػػػؾ الج ٜػػٍن الػػعا ػي لل ػػعطان
بّّػػعا ِػػن المػٝػػؼ خػػم ثٍٚػػٕ ِػػن الصػٝػػة ٖػػان المػػػِن ؿّفػػَٗ"(.)0وِبػػعو ان االقػػّبٍ
ٝان ِصؾن اؿجظعا  ،ٍٚؿصػِة ٝبّػن إلَ درزة ان بّن الومٍص العِوّة ثمػٕ
ث
ث
بّػػن اال لٌػػة اشّاهػػا باهٌا":اقػػّبٍ اال لٌػػة".ومن الٍاهػػس ان الٜٗػػػن وراء ذلػػ ٛان ٚػػٍن
ث
االقػّبٍ ٝاهػػت ٝبّػػن إلػػَ درزػة ٖاٚػػت شجػَ الٙػػٍ ،المٙعؿػة بصّح ان اال لٌػػة هٗؾػػٌا
ٚع ثٍٜن مؾػورن ان ثّٗع هٗؾٌا بٌا لغا ٖٙع ٝان لاقّبٍ مٜاهػة مٌمػة.وهصن همجلػٛ
ادلػػة ِػػن اًمّػػة االقػػّبٍ وّٝػػٕ ان الملػػٍؾ ذاثٌػػم ٖػػُ وادي الػاٖػػعِن ٝػػاهٍا ِجّٙػػعون
بجّلّماثٌم بمػامة ُٖٗ رؿالة من اقّبٍ إلَ اشع الملٍؾ االقٍرِّن ثٍٙؿ":لماذا لػم
ِ ػ ت بمووعن(الّفػػاء) إلػػَ الملػػ ٛؿػػّعي لٌػػغا الّػػٍ الداهُ؟واِػػا ٝػػان ٖػػُ الَػػا
ث
بالوؾبة إللي الفػمؽ مل ٛاال لٌػة ًٍ ٖػُ ٍػا ٝػ ٞالّػٍ واللّلػة ومػن اطػػ ،لمػعن
ٍِمّن.ولٜن المل ٛؿّع البلعان ًٍ مدّ ٞاإللي الفمؽ ِرب ان ٍِٜن ُٖ الَا
لمػ ػ ػػعن همػ ػ ػػٕ ِػ ػ ػػٍ ٖٙى".وِبػ ػ ػػعو ان قػ ػ ػػّ ٚػ ػ ػػع شػ ػ ػػعث بظمػ ػ ػػٍص الفػ ػ ػػمؽ ربما
الٜؾػػٍؼ ولغلٝ ٛاهػػت مجًلبػػات الفػػّّػن ان ثٜػػٍن ٖػػُ الَا لمػػعن ٍِمّن.وٝػػان
الملًِ ٛب٘ ثل ٛالمجًلبات المارمة ولٜن ًوا ِاثُ االقّبٍ بالٍٙؿ اهي يالمػا ٝػان
المل ٛهٗؾي مٌَػا بفػِا لإل لػي الفػمؽ ٖان ٖجػػن بٙا ػي ٖػُ الَػا ِرػب ان ِٙجمػػ
ِلػػَ همػػٕ ٍِ .وًوػػاؾ طػػػ ٖػػُ رؿػػالة االقػػّبٍ ولٜػػن ِوػػعما ثؾػػجاهٕ ثًّػػُ ثلمّصػػا
ِػػن ؿػػبب مصاولػػة االقػػّبٍ إِرػػاد ِػػغر للملػػ ٛإلهٌػػاء لػػّامي.وِبعو ان الػػوك الجػػالٕ
هٍِا ما ٍِٙؿ":ان ا ٞٝيّا وقػػب هبّػغ ؿػًّػد شػاال المػػض ِػن المل.ٛوِرػب ان
ث طغ(ًػػغى الومػػّصة) بوَػػػ االِجبػػار.ان االهّٗػػاؿ مػػن ِػػع اال ٝػػ ٞاو الفػػػب ِٙلػػ٘
الّ ٞٙوِرلب المػضِ.ؾَ ان ِؾمُ المل ٛطادمي شٍؿ ذلػ.)5("ٛوهٙػػا ٖػُ شػاالت
ِٗفػػٌّٖ ٞػػا االيبػػاء مػػن ثفػػظّك المػػػض ممػػا ِػػعٌّٖم إلػػَ همػػّصة الملػػ ٛباؿػػجعِاء
اقػػّبٍ لمّالرجػػي ٖاؿػػػشعون الػػّب بمػػػض ولػػم ِػػورس االيبػػاء ٖػػُ إِرػػاد الّػػاج
ل ػػي":اهت ل ػػم ثف ػػظك يبّّ ػػة مػه ػػُ ولم ثر ػػع ل ػػي ِازا".مم ػػا دٖ ػػُ ايب ػػاء المل ػػٛ
اؿ ػػػشعون إل ػػَ اإلق ػػارن ِلّ ػػي ب ػػاللرٍء إل ػػَ االق ػػّبٍ لمّالرج ػػي":لّٙػا الملػ ػ ٛؿ ػػّعي
 )0البعري الًب ص.97-92
 )5شٍؿ ًغا الوك وثٗؾّػى اهَػ:ؿاٝؼ ٍٚن اقٍر ص.519
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رؿالجُ ِرب ان ِرػي المل ٛالمػاؿّم الظالة للجظلك من الفّايّن ويػدًا من
ٚب ٞاالقّبٍ.)0("...
ل ػػم ِ ٜػػن ً ػػغا الم ػػوٗان م ػػن الٌٜو ػػة ًم ػػا الٍشّ ػػعان الٙا م ػػان بّملّ ػػة ي ػػػد
االرواح الفػػػِػن وان ٝػػان االقػػّبٍ ابػػػزًم ولٜػػن ٝػػان إلػػَ زاهػػب االطّػػػ والماقماقػػٍ
ٌٝوػػة مػػن لػػوٕ ٝػػالٍ()Kaluالمظجمػػّن بالوػػعب والػخاء والٌٜوػػة مػػن لػػوٕ رامٙػػٍ
المظجمّن بًٍٙس الجًٌّػ ٝغلً ٛواؾ ٌٝوػة البػارو(الّػاٍٖن) الػغِن ِّملػٍن إلػَ
زاهػػب االقػػّبٍ مػػن ازػػ ٞثفػػظّك المػػػض الػػغي ِّمػػع إلػػَ اٝػجفػػاؼ الػػغهب الٜػػامن
ث
ث
المؾػ ٍؿ ِػػن شوػػ٘ اال لٌػػة وًِ ٍٙػػغا الٜػػاًن بٙػػاءن مفػػّ ة اال لٌػػة مػػن االرثؾػػامات
ِلػػَ اشفػػاء اهػػاشُ الوػػغور ؿػػٍاء الٜبػػع او الًصاؿ وثفػػّػ الومػػٍص الجػػُ ثظػػك
ٚػ ػػاءن ٝب ػػع الو ػػصّة إل ػػَ يػِ ٙػػة ِم ػػ ٞالب ػػارو":إذا وز ػػع اط ػػعود ب ػػّن ٚو ػػاثُ الٜب ػػع
المٗػاوِجّن ٖان هػگاؿ ؿّدٍر وِّم الًاٍِن ٖػُ البلػع" او":إذا ٝػان الٗػك اإللػبُ
للٜبػػع بفػػٚ ٜٞػػػن الماِؼ ٖػػان الػػػوح الصامّػػة للفػػظك ؿػػججػٝي وؿػػّمػض" وًواؾ
هم ػػٍص ثظ ػػك ٚػ ػػاءن الًص ػػاؿ للو ػػصّة":إذا  ٝػػان الًصاؿ...لٍه ػػي ٖاثص ػػا ٖ ػػان وب ػػاء
ؿػ ػ ػ ػػّص ٞبالوػ ػ ػ ػػاس"(.)5ومػ ػ ػ ػػن الٌٜوػ ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػ ػػثبًّن باالِمػ ػ ػ ػػاؿ الؾ ػ ػ ػػصػِة الظالػ ػ ػ ػػة
بالمػض ال ٜػ ػػاًن المظ ػ ػػجك بجٗؾ ػ ػػّػ االش ػ ػػا ( )unšinakkuوال ػ ػػغي ِّ ػ ػػػؼ اِو ػ ػػا
باؿم( )ša΄iluوهٙػا ِن ثٗؾّػ االشا المجّل٘ بالمػض:
"إذا را ،الوا م ُٖ الصلم اهي ِمفُ ُٖ مّاى هصلة ٖان مػهي ؿٍّٜن طّٗٗا"."مدلي وان ٝاهت المّاى ِمّٙة ٖان مػهي ؿٍّٜن قعِعا"."إذا را ،الو ػػا م ٖ ػػُ الصل ػػم اه ػػي ِم ػػوُ باب ػػا او ؿ ػػػِػا او ٝػؿ ػػّا او ٚارب ػػا ٖ ػػان االرواحالفػِػن ؿجمّبي".
"-إذا را ،الوا م ُٖ الصلم وٚع الابي رذاذ بٍلي ٖاهي ؿّماب بمػض ِع ِفجار".

 )0الٗجاوي اؿػشعون ص.70
 )5ش ػ ػ ػ ػ ػػٍؿ الٌٜو ػ ػ ػ ػ ػػة المظجم ػ ػ ػ ػ ػػّن بّملّ ػ ػ ػ ػ ػػة ي ػ ػ ػ ػ ػػػد االرواح الف ػ ػ ػ ػ ػػػِػن والّٗارِ ػ ػ ػ ػ ػػت ٖ ػ ػ ػ ػ ػػُ وادي الػاٖ ػ ػ ػ ػ ػػعِن
اهَػ:مٍؿٜاثُ الصو ػ ػػارات الؾ ػ ػػامّة الٙعِم ػ ػػة ص13؛ؿ ػ ػػاٝؼ َِمة باب ػ ػػ ٞص595؛رق ػ ػػّع المّجٙعات
العِوّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ص077؛رو الّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ ال ٙػ ػ ػ ػ ػ ػػعِم ص930؛شوٍن ِٙا ػ ػ ػ ػ ػ ػػع م ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الم ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍت ص-001
003 501؛ؿ ػ ػػاٝؼ ٍٚن اق ػ ػػٍر ص500 515؛الب ػ ػػعري الًب ص99 00-01؛بٍثّػو العِاه ػ ػػة ِو ػ ػػع
البابلّّن ص.027
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"إذا را ،الوػا م ٖػُ الصلػم اهػي ذًػب إلػػَ شٙػٚ ٞمػب الؾػٜػ وًٚػُ الٙمػب وزّلػػيُٖ رز ٖؾّفَٗ من المػض الظًّػ الغي بي".
"إذا را ،الوػ ػػا م اهػ ػػي ِاٝػ ػػ ٞلصػ ػػم ٓؼاؿ ٖؾّمػ ػػاب بمػ ػػػض(()siḫal šeriاهدٙػ ػػاباالمّاء)".
"إذا را ،الوػػا م اهػػي ٚػػع اًِػػاى قػػظك طجمػػا ِلّػػي اؿػػم قػػظك اطػ ٖاهػػي ؿّمػػاببالرغا ."...
"إذا را ،الوا م اهي ٚع اًِاى(قظك) لصم طػوؼ ٖاهي ؿّماب بمػض ُٖ ِّوّي"."إذا را ،الو ػػا م و ٚػػع اًعاى(قظك)ق ػػصم ذ ب ٖاه ػػي ؿّم ػػاب بم ػػػض ()sili΄tuاالهؾعاد".
"إذا را ،الوا م وٚع اًِاى(قظك) شؾاء ٖؾجّج ٞلصجي"."إذا را ،الوا م ُٖ الصلم اهي  ًُٚخٍبي الػ( )Zagإلَ ٖ ًُٚؾّمػاب بمػػض اهدٙػاباالمّاء"(.)0
ان الً ٙػػٍس الج ػػُ ِوٗ ػػغًا ًػ ػ الء الؾ ػػصػن او بجّبّ ػػػ ادؽ االيب ػػاء-الؾ ػػصػن
ِوًٍي ِلَ مظايػ ِعن ولٜن ياردي الفّايّن ً الء وشعًم ِؾجًٍّّن ٝما ِػ،
البػػات بٗوػػ ٞثرػػػبجٌم والصماِػػة اإللٌّػػة الجػػُ لٌػػم ان ِجصػٝػػٍا دوهمػػا طًػػػ هػػمن
ال ،ٍٙالؾػِة والموػن(":)5شّوما ادهػٍ مػن المػِن شّومػا ادطػ ٞبّجي واهػُ ِػعي
ِلَ راؿي واٖصك اوردن زؾمي وِوػاثي شّوما الٗػٌ ثٍِّػغن ارِػعو شّوما ايلػ٘
الجٍِّػ ػػغن ِلػ ػػَ المػ ػػػِن لّٜن ِلػ ػػَ زػ ػػاهبُ شػ ػػارس طّػ.اهاقػ ػػعؾ هّوٜػؿػ ػػٍ ؿػ ػػّع
االؿ ػ ػػلصة اإللٌُ.اوثٍ ٜٝػ ػػٍ الف ػ ػػػِػ الٍ الف ػ ػػػِػ ايّممٍ الف ػ ػػػِػ ٝالٍ الف ػ ػػػِػ اِلٍ
الفػِػ رابّمٍ الفػػِػٖ.ا ِػعن موػُ ًػ الء االقػػار وال ِرجػاشٍن امػامُ وال ِػغًبٍا
ورا ُ ال ِعطلٍا بّجػُ وال ِمػّعوا إلػَ ؿػ ُٗٙوال ِػعطلٍا موؼلُ(.اِػا ٝوػت) اهاقػعؾ
باؿػم الؾماء اهاقػعؾ باؿػم االرض"( )5اوِ":ؾػػَ لصّػاثُ وطالػُ ان ِؾػّػ دومػػا
ورا ُ دوب-ؿاؾ-اوثٍؾ الموػادي الصػبػُ ل ػ ٍٝلاب(.اهَػوا)روشػا م اثّػة ثؾػّػ ِػن
ِمّوُ وشارؿ ػػا م اثّ ػػا ِؾ ػػّػ ِ ػػن ِؾ ػػاري.هّواهوا الٜاثب ػػة الؾ ػػماوِة للّ ػػالم االؿ ػػٗٞ
 )0البعري الًب ص.93-97
 )5روثن ِلٍ البابلّّن ص.75
 )5البات المّجٙعات العِوّة ص.022
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امػ ػ ػ ػػامُ ثجلٍ الجٍِّػ ػ ػ ػػغن المٙعؿة بػ ػ ػ ػ ػ هّوٜػؿػ ػ ػ ػػٍ ملػ ػ ػ ػػ ٛاالؿػ ػ ػ ػػلصة اإللٌػ ػ ػ ػػُ ٍٝهػ ػ ػ ػػٍا
موف ػ ػػعِن...شّوما ازج ػ ػػؼت ِجب ػ ػػة(باب) المػِن شّوم ػ ػػا اٍٝن ٖ ػ ػػُ البّ ػ ػػت ق ػ ػػمـ
امػػامُ وؿػػّن ورا ػػُ وهػگػػاؿ ِػػن ِمّوػػُ وهّوٍرثػػا ِػػن ِؾػػاري شّومػػا ادهػػٍ مػػن
المػِن لّٜن إلَ زاهبُ روح م اثّة وشارؿة م ات"( )0وٍِٙؿ اِوػا":شّوما ادهػٍ
من المػػِن لّؾػٌػ ِلػُ اِا ملػ ٛالٌاوِػة اإللٌػُ...لّٜن امػامُ دوما".وًػغا الًبّػب
الؾػػاشػ بٗوػػ ٞالصماِػػة اإللٌّػػة ال ِػػجمٜن اي مػػن الّٗارِػػت الوػػارن ان ثٙجػػػب موػػي
وث ذِي اخواء مٙارِجي إِػاًم":ال ِػعهٍن موػُ ال ِرجػاشٍن امػامُ وال ِػغًبٍا ورا ػُ.إذا
ٝو ػ ػػت ِل ػ ػػَ الّجب ػ ػػة ٖ ػ ػػا ثج ٙػ ػػع ابّ ػ ػػع شّدما ام ٜػ ػػح ال ثمٜح شّوم ػ ػػا ازل ػ ػػؽ ال
ثرلؽ شّدما اموُ ال ثموُ شّدما ادط ٞال ثعط.)5("ٞ
ث
لػم ِٜػن ًػ الء االيبػاء الؾػصػن ؿػٍ ،المٍٗهػّن او الػٍٝاء ِػن الٌػة الؾػصػ
اِ ػػا ومػدوؾ ولٌ ػػغا  ٝػػان االق ػػّبٍ ِؾ ػػمُ هٗؾ ػػي ٖ ػػُ الوم ػػٍص":رز ٞاِا" وِ":ب ػػع
اِا" و":رؿػػٍؿ اِػػا ومػدوؾ" و":الػؿػػٍؿ الػػغي ِػػاثُ إلػػَ شوػػػن اِا" وٝاهػػت معِوػػة
ارِعو الؾٍمػِة المٍين الٙػعِم لّبػادن اِا ولٌػغا ٝػان ِٙػاؿ ِػن االقػّبٍ اهػي ولػع ٖػُ
ًغى المعِوة":االقّبٍ الغي طل٘ ُٖ ارِعو معِوة اِا المٙعؿػة اها ًٍ" واهػي":مًٌػ
ِب ػػادن ارِ ػػعو" او":اه ػػا مجّ ػػٍذ اِا اه ػػا ايل ػػ٘ ِل ػػَ الم ػػػِن ثٍِّ ػػغن ارِ ػػعو" و":اها
المجّػػٍذ الػػغي ولػػعت ٖػػُ ارِعو الػػغي اهرػػب ٖػػُ ارِعو وقٍبارو" و":االقػػّبٍ الػػغي
مػػن ارِػػعو ال ِوًػػ٘ إال بػػالٜا الص٘" و":اهػػا اقػػّبٍ ارِػػعو ذو االؿػػلٍب الممّػػؼ ٖػػُ
ث
الجّؼِم".وٝان ِلَ الؾاشػ ان ِغٝػ بف ٜٞلػػِس شّٙٙػة ارثبايػي بالٌػة الؾػصػ ٚبػٞ
ّٚامي بالًٍٙس":اها الؾاشػ الٍ ّٞٝاالَِم مػن ِٜمػ ٞالًٙػٍس رؿػمّا...إهُ بفػّػ
اإل ل ػ ػػي اِ ػ ػػا ومو ػ ػػعوب اإل ل ػ ػػي مػدوؾ...اه ػ ػػا الؾ ػ ػػاشػ ال ػ ػػّ ٌٙذو الجمجم ػ ػػة الوازّة ً ػ ػػغا
اها" و":اها رز ٞاِا اها رز ٞدامّٜوا اها مػؿ ٞمػدوؾ.إهما لفػٗاء ًػغا اإلهؾػان مػن
مػهػػي ٚع ارؿػػلوُ الؾػػّع الٜبّػ" و":اهػػا إهؾػػان اِا اهػػا إهؾػػان دامّٜوا اهػػا رؿػػٍؿ
مػدوؾ.مواقػػعثُ ًػػُ مواقػػعن اِا ثٍِّػػغثُ ًػػُ ثٍِّػػغن مػدوؾ ِامػػات اِػػا ًػػُ ٖػػُ
ِػػعي" و":اها المّؼ الٜػػاًن الٜبّػػػ الػػغي ِٙػػٍ بًٌػػارن يٙػػٍس ارِػػعو اها الػؿػػٍؿ
الؾػا ػ امػػا اِا واالؿػػجاذ المجّػػٍذ اإللٌػُ لمػػػدوؾ واالبن البٜػػػ الِا اهػػا الػؿػػٍؿ اها
 )0الممعر هٗؾي ص.027-022
 )5الممعر هٗؾي ص.021
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مّؼ ارِػعو الػغي ثٍِّغثػي ٝاملػة.الٍ الفػػِػ إهمػا الؿج مال ٛولمػع لػعرؾ-اهػت ِػا
ؿػاٝن المٍاهػػُ الٗٙػػن ِػػع إلػَ مٍاهػػّ ٛالمٗٙػػػن-ارؿػلوُ الؾػػّع الٜبّػػ إلػػَ ًوا إهٌػػا
ث
ثٍِّغثي الجُ وهُ ٍٚثٌا ُٖ ٖمُ".بػ ٞاهػي ِػغٝػ اهػي موػعوب ِػن ِػعد مػن اال لٌػة ّٓػػ
ث
الٌة الؾصػ":اها إهؾان هاهفة اها إهؾان هّوػاطٍٍٝدو"(.)0واهػي ِفػّػ ٖػُ ثّاوِػغى اهػي
مجصع مُ إلٌي اِا:
"وهُ ثٍِّغثي الًاًػن ُٖ ثٍِّغثُ
وهُ ٖمي الًاًػ ُٖ ٖمُ
وهُ لّابي الًاًػ ُٖ لّابُ
وهُ بػٝػجي الًاًػن ُٖ بػٝػجُ".
وٍِٙؿ االقّبٍ ُٖ ثٍِّغن اطػ:،
"اهَػ إلُ ِا اِا ِا مل ٛالمّاى الّمّٙة
اها االقّبٍ ِبعؾ
ثّاؿ إلَ ِمّوُ واؿػع إلَ قمالُ
هُ ثٍِّغث ٛالًاًػن ُٖ ثٍِّغثُ
هُ ٖم ٛالًاًػ ُٖ ٖمُ
ازّٝ ٞامُ الًاًػ يّبا
ازّٝ ٞلمة ٖمُ قاّٖة
مػ بان ثٍٜن يٍٙؿُ ياًػن
ٝن الفٗاء شّدما ذًبت
()5
ولّص ٞالفٗاء بمن المؾي" .
وُٖ ثٍِّغن اطػ ،هٙػا:
اها المّؼ اها ِبعؾ
ؿػ ِن ِمّوُ واؿوعهُ من ِؾاري
هُ ثٍِّغث ٛالمٙعؿة ُٖ ثٍِّغثُ
 )0بٜػ ًٍامـ ٝػجاب الصوارات الؾامّة الٙعِمة ص572؛ٍٝهجّوٍ الصّان الٍّمّة ص939؛روثن ِلٍ
الب ػ ػ ػ ػ ػ ػػابلّّن ص75؛االشمع المّج ٙػ ػ ػ ػ ػ ػػعات العِوّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ص79؛البات المّج ٙػ ػ ػ ػ ػ ػػعات العِوّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ص-022
023؛البعري الًب ص.00
 )5بٜػ ًٍامـ ٝػجاب الصوارات الؾامّة الٙعِمة ص577-572؛البات المّجٙعات العِوّة ص.022
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ٖم ٛالمٙعس ُٖ ٖمُ
ازّٝ ٞامُ الًاًػ م اثّا
ازّلي ِجصٝ ٘ٙاما ما ؿٍّٙلي ٖمُ
مػ بان ثب َٙياًػن الًٍٙس الجُ ؿا ٍٚبٌا
ِؾَ شّوما اذًب ان اٍٝن ؿالما لصّصا
وان ٍِٜن ؿالما لصّصا اإلهؾان الغي ؿالمؾي"(.)0
ٝان الًبّب الؾاشػ ِباقػ بٗو ٞثعط ٞاإللي مػػدوؾ الػغي ِمدلػي بمٙارِػة
الف ػ ػػّايّن طا ٘ الٍٗه ػ ػػَ الؿ ػ ػػّما ق ػ ػػّايّن االمػاض وذل ػ ػػ ٛإله ٙػ ػػاذ الم ػ ػػػِن
الممؾػػٍؾ.وًٍ ِؾػػجظع الظًػػاب المباقػػػ مٌّػػا ولم ثٜػػن الٜلمػػات الجػػُ ِوًػػ٘ بٌػػا
ث
الًبّب الؾاشػ ٍِٙلٌا ارثراال ب ٞاهػي مػن وشػُ اال لٌػة وثبٙػَ ٝػغل ٛدون ان ِمػّبٌا
ث
اي ثّّٔػ.وٝػػان ِوػػادي طمػػمي بالوّابػػة ِػػن الٌػػة الؾػػماء واالرض وًػػغا الوػػعاء ِرػػػدى
مػػن ٍٚثػػي والًبّب الؾػػاشػ ِوػػادي الظمػػم لٜػػُ ِجٍٚػػٕ ِػػن ثّػػغِب المػػػِن وان
ِػش:ٞ
"ال ثٙجػب من الػ ز(ٞالمػِن) ابن إلٌي وال ثم ٞإلّي
ال ثوُ راؿٍٖ ٛؽ راؿي
ال ثوُ ِعؾ ٍٖؽ ِعى
ال ثوُ ٚعمٍٖ ٛؽ ٚعمي
ال ثلمؾي بّعؾ
ال ثلٗت ِو ٛٙهصٍى
ال ثػُٖ ِّوّ ٛإلّي
ال ثوَػ طلٗٛ
ال ثلٌٗ بفُء ِوي
ال ثعط ٞالبّت".
ب ٞاهي ُٖ ثٍِّغن اطػٍِٙ ،ؿ بّبارات اٝػدػ وّٚا:
"اطػج من الػز(ٞالمػِن) ابن إلٌي وال ثم ٞإلّي
ال ثرلؽ مّي ٍٖؽ ٝػؿّي
 )0البات المّجٙعات العِوّة ص.021
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ال ثؾجػح ٍٖؽ ؿػِػى
ال ثمّع مّي إلَ ؿًس بّجي
ال ثعط ٞمّي إلَ بّجي"(.)0
وٖػ ػ ػػُ ثٍِّػ ػ ػػغن خالدػ ػ ػػة ٍِٙؿ":اوثٍٜٝػ ػ ػػٍ الفػ ػ ػػػِػ الٍ الفػ ػ ػػػِػ ايّممٍ الفػ ػ ػػػِػ ٝالٍ
الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػِػ اإللي الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػِػ رابّم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍ الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػِػ او اِو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا المػض المٍت
لّلٍ لّلّجٍ اؿا ٍٜٝالمم ػػّػ الؾ ػػّ (اِا ٝو ػػت) ابجّ ػػع م ػػن ام ػػامُ اطػج م ػػن ً ػػغا
البّت...ابجّع من امامُ بالؾماء ٝن مواقعا ال ثػعن مػن ًػغا اإلهؾػان ابن إلٌػي ال
ثّػػعو إلّي بالؾػػماء ٝػػن مواقػػعا باالرض ٝػػن مواقػػعا"(.)5وٖػػُ اطػػػ ،هٙػا":اوثٍٜٝػػٍ
الفػ ػػػِػ الٍ الفػ ػػػِػ ايّممٍ الفػ ػػػِػ ٝالٍ الف ػ ػػػِػ اإللي الفػ ػػػِػ رابّمػ ػػٍ الف ػ ػػػِػ
لماقجٍ الباؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍ اطظازو لّلٍ لّلّجٍ اِٜػجّمٍ همجار الفػِػ اؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاٍٜٝ
الفػِػ اهجٌاٝات مؾاوئ ؿصػ...ابجّعوا من امامُ"(.)5
ول ػ ػػم ِٜػ ػ ػػن الًبّػ ػ ػػب الؾػ ػ ػػاشػ ِؾ ػ ػػجظع ٖػ ػ ػػُ يٍٙؿػ ػ ػػي الؾػ ػ ػػصػِة الٜػ ػ ػػا
ٖصؾػػب ب ٞالصػٝػػات اِوػػا الجػػُ ثٙػػٍي بّػػن طػػٍاص االقػػّاء المّػوٖة ؿػػٍاء ّٖمػػا
ِظك يبّّجٌا او قٜلٌا او اؿمٌا لغا ٝاهت خّػاب الؾػصػن والٍاهٌػا والّمػا ثّٗػع ٖػُ
ث
رؿػػم الػػعا ػن الؾػػصػِة والجٗػػٍى بمػػا ِلػػُ":ان الػػعا ػن الؾػػصػِة الجػػُ الِػػا ًػػُ االن ٖػػُ
شٍزثُ طفػػب االرز ؿػػاح اِػػا المٙػػعس ًػػٍ ٖػػُ ِعي ٓمػػن الوظّػػ ٞالمؾػػجظع ٖػػُ
الًٙػػٍس الٜبػػػً ،ػػٍ ٖػػُ ِعي".وًٜػػغا ٝاهػػت ثجٍاٖػػ٘ االدوات المؾػػجظعمة بمَػػاًػ
ِػػعن ٝػػان ثٜػػٍن رمػػٍز الٙػػٍ ،اإللٌّػػة او الفػػًّاهّة المٍؿػػٍمة ٖػػُ الّمػػ .ٞوهٙػػا ِػػن
ًػ ػ ػػغى الػمػ ػ ػػٍز" :ق ػ ػػرػن الًػٖاء(االخػ ػ ػػ(ًُ)ٞرمؼ) اإل لػ ػ ػػي اهػ ػ ػػٍ...وراس الوظّػ ػ ػػ ٞاإل لػ ػ ػػي
ثمٍز...والوصػػاس اإل لػػي اِػػا والجّؽ الٍؿػػّى ًػػٍ طٍقٍ(قػػًّان الًػػاٍِن)"(.)9وًػػٍ
ِ ٙػػٍؿ اِو ػػا ٖ" :ػػُ ِ ػػعي اشم...ٞالؾ ػػاح الؾ ػػامُ الهٍ" و":اشم ػػ ٖ ٞػػُ ِ ػػعي ؿ ػػّٕ
الوظّ ٞللؾلًة الٜبػػً.)2("،ػغا وان الًبّػب الؾػاشػ ِمػارس الًٙػؽ الظػاص بًػػد
االرواح الفػػػِػن وًػػٍ بمابػػؽ طالػػة ُٖٗ هػػك مؾػػماري ِمػػٕ الٜػػاًن الٜبّػػػ ٖػػُ
 )0بٜػ ًٍامـ ٝػجاب الصوارات الؾامّة الٙعِمة ص577؛ٍٝهجّوٍ الصّان الٍّمّة ص.932-939
 )5البات المّجٙعات العِوّة ص.027
 )5الممعر هٗؾي ص.027
 )9روثن ِلٍ البابلّّن ص.77-72
 )2البات المّجٙعات العِوّة ص.022 027
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معِوػػة ارِ ػػعو باهػػي اب ػػن االرض وول ػػع ٖػػُ مّب ػػع الؾػػماء وِف ػػّػ إل ػػَ اهػػي ه ػػؼع مابؾ ػػي
الموؾػػٍزة مػػن الٜػجػػان ووهػػُ ِلػػَ زؾػػعى بػػعال ِوٌػػا خٍبػػا طالػػا بإٚامػػة يٙػػؽ دِوػػُ
ِجّلػػ٘ بمػػلٍات طالػػة بفػػٗاء المػهػػَ واهػػي وهػػُ ٖػػٍؽ ًػػغا الدػػٍب خٍبػػا اطػػػ مػػن
الٜػج ػػان االب ػػّن الوَّ ػػٕ قٖ ّمػ ػ ٞبف ػػ ًِّٔ ٜٞػػي م ػػن الػ ػػاس شج ػػَ ال ٙػػعمّن(.)0وم ػػن
الرػػعِػ ذٝػػػى إن مابػػؽ الًبّ ػب الؾػػاشػ ثوًػػٍي ِلػػَ رمػػؼِن دِوّػػّن االوؿ اللػػٍن
االبّن ِػمؼ ُٖ باد الػاٖػعِن إلػَ الوٙػاء والًٌػارن والوَاٖػة وِّػع لبػاس ٝبػار الٌٜوػة
ِلَ الّمٍ (.)5ومابؽ الٜػجان ٖالوبات االطّػ ِػمؼ إلػَ االرض وٚعؿػّجٌا(ً.)5ػغا وان
بّن الٌٜوة اثظغوا مابؾا شمػاء وًٍ اللٍن الظػاص بًػػد االرواح الفػػِػن وبّن
االمػاض مدػ ٞالصمػبة وان الجلٗػُ بٙمػاش اشمػػ اللػٍن ِػمػؼ للػغًاب للّػالم االؿػٗٞ
ِػػالم االم ػػٍات ِ":لبؽ االق ػػّبٍ رداء اشمػ" وِف ػػّػ هػػك إل ػػَ إن ً ػػغا ال ػػػداء ِ ػػعَِ
هظابجٍ(:)Naḫlptu
"الدٍب االشمػ المؾمَ هظابجٍ المظّٕ
لبؾجي هعؾ ووهّجي ِلَ زؾعي المٙعس
ولبؾت خٍبا اطػ اشمػ اللٍن ملّ بالػِب".
او":الٜػػاًن الماقماقػػٍ وًػػٍ ٖػػُ مًّػػٕ ممػػوٍع مػػن الٜػجػػان( )Naḫlptuؤًِػػُ
هٗؾػػي بًّٙػػة مابػػؽ شمػاء".وًوػػاؾ هػػك اقػػٍري مٌػػم ٍِهػػس لوػػا يػِٙػػة اؿػػجظعا
المابػ ػػؽ الصم ػ ػػاء مػ ػػن زاه ػ ػػب بّ ػ ػػن االقػ ػػظاص المٙعؿ ػ ػػّن ٖػ ػػُ ل ػ ػػاٌِا ال ٙػ ػػٍ،
الفػػِػن والوك ًػغا مػن مرمٍِػة الومػٍص الؾػصػِة المؾػمان()utukki limnuti
وِّو ػ ػػُ ذلػ ػ ػػ ٛقػ ػ ػػّايّن قػ ػ ػػػِػن وٚػ ػ ػػع ورد ّٖػ ػ ػػي":إن الٜػ ػ ػػاًن الماقماقػ ػ ػػٍ ِم ػ ػػارع
الفًّان...وِمػخ مػددا االٍٚاؿ الجالّة:لٙع لٗٗت هٗؾُ هعؾ بًّٙة ٚماش شمػاء
ثرلػػب الػِػػب.بمابؽ شم ػػاء بػاٚػػة(ِ )Namrirruمػػمت هٗؾػػُ موػػ."ٛوُٖ رؿػػالة
مػؿلة إلَ المل ٛاالقٍري اؿػػشعون إقػارن إلػَ اشجٗػاال طالػا بًػػد االرواح الفػػِػن
بمابؽ شمػاء.ومن زاهب اطػ ارثبى اللػٍن االشمػػ ٝمػا ٚلوػا بػالمٍت وهٙػا ٖػُ هػك
 )0ولّ ػ ػ ػ ػ ػػع الرادر "االزِ ػ ػ ػ ػ ػػاء والصلُ" بص ػ ػ ػ ػ ػػح ه ػ ػ ػ ػ ػػمن مٍؿٍِة:شو ػ ػ ػ ػ ػػارن الّػاؽ (بٔ ػ ػ ػ ػ ػػعاد:دار الصػِ ػ ػ ػ ػ ػػة
للًباِة  )0032ج 9ص.559
 )5الرادر الصػؼ والمواِات الّعوِة ص.0
 )5اهَػ رمؼِة هبات الٜػجان ُٖ:الرادر الصػؼ والمواِات ص.073
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رؿػػالة مػػن الّمػػػ االقػػٍري المجػػاطػ ثٌَػػػ قػػػشا لػػبّن الًٙػػٍس الؾػػصػِة وثػػغٝػ
الػؿالة ٝػٗن اشمػ اللٍن مٔلٕ لعمّة من الًّن.وُٖ بّن االشّان ِلػبؽ الًبّػب
الؾػاشػ ٚواِػػا اشمػ الػغي ًِّّػػي قػػٜا قػػِػا او ِلػػبؽ بّوػػٌم زلػع مدػػ ٞالؾػػمٜة
لجاّٝع للجي باإللي اِا وربما ان االقظاص الغِن هفاًعًم ُٖ الموصٍثػات االقػٍرِة
الػغِن ِػثػعون اٚوّػة ثرّلٌػم ٌَِػػون مدػ ٞالػزػ ٞالؾػمٜة او الػزػ ٞاالؿػع ًػم مػػن
االيباء الؾصػن اخواء ِملٌم(.)0ومن االقّاء الجُ ِصجازٌػا الًبّػب الؾػاشػ اخوػاء اداء
الًٍٙس يا ػي الٔػاب والمٙػٓ":ػابا ُٖ ِع ويّػ الباز ُٖ الّع االطػػ.)5("،وِلظػك
هػػك االقػػّاء الجػػُ ِؾػػجظعمٌا الًبّػػب الؾػػاشػ ٖػػُ يٍٙؿػػي":لٙع ؿػػلم(اإللي اِػػا) إلػػَ
ِعي مٍاهُ إشػاؽ البظٍر الؾبّة للًٍٙس المٙعؿةِ ُٖ.عي الّموَ امؾػ ٛالٔػػاب
الًّػػػ الػػغي ًػػٍ هػػغِػ اإللٌة اهػػي ارؿػػ ٞلػػُ المػػٙػ الًػػا ػ الوبّػػ ٞالػػغي امؾػػٜي بّػػعي
الّؾػ ،هع هٍاِاؾ الفػِػن(.هعؾ) الجصٗػت بالّبػاءن الصمػػاء الجػُ ثفػُّ الٌلُ.لٙػع
وقس اِا زؾمُ المًٌػ بدٍب اشمػ خٍب ذي بٌاء رًّب"(.)5
ان اب ػػػز ِم ػػ ِٙ ٞػػٍ ب ػػي الًبّ ػػب الؾ ػػاشػ ٚب ػػ ٞالمباق ػػػن بجوّٗ ػػغ يٍٙؿ ػػي
الؾ ػ ػػصػِة ً ػ ػػٍ ٝف ػ ػػٕ يبّّ ػ ػػة المػض ب ػ ػػٝ ٞف ػ ػػٕ مؾ ػ ػػجٙب ٞالم ػ ػػػِن ٚب ػ ػػ ٝ ٞػ ػػٞ
قُء( ُٖٗ.)9الّعِع من الومٍص الجُ ًِل٘ ِلٌّا ِادن اؿم زػعاوؿ ِامػات الصػٌ
والوصؽ او همٍص الٗاؿ هٙػا ِبارن ٌّٖا":شّن ِٙمع المّؼ بّت المػِن "...وًُ
ِب ػ ػػارن همٍذزّ ػ ػػة ث ػ ػػعؿ ِل ػ ػػَ مٌم ػ ػػة الًبّ ػ ػػب الؾ ػ ػػاشػ وً ػ ػػٍ رل ػ ػػع الر ػ ػػٍ م ػ ػػا ٖ ػ ػػٍؽ
الًبُّّ وٝمػػا ِٙػػٍؿ االؿػػجاذ البػػات ٖػػان الرػػٍ مػػا ٖػػٍؽ الًبّّػػُ الػػغي ِؾػػػي ّٖػػي
المػِن ِؾمس للمّؼ ان ِٜفٕ موغ البعاِة ثاخّػ قػِػ او ِػارض ؿٍء بٍؿػّي ان
ٍِزي ثفظّك العاء وِجّس مصاربجي باؿلصة مواؿبة ُٖ شالة الٗف ٞاما ٖػُ شالػة
الوراح ّٖموصػػي ثٗػػاؤال مؾػػبٙا.والمّؼ موػػغ اهًاٚػػي للمّالرػػة ان را ،طوؼِػػا اؿػػٍد
ٖ ػ ػػُ الًػِ ػ ػػ٘ ّّٖوُ ان ذل ػ ػػ ٛالم ػ ػػػِن ؿ ػ ػػّمٍت اما ان را ،طوؼِػ ػ ػػا ابّن ٖ ػ ػػان
 )0الرػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر الصػؼ والمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػواِات ص525 597-599 035 0؛ٍٝهجّوٍ الصّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان
الٍّمّ ػ ػػة ص939؛الرادر االزِ ػ ػػاء والصل ػ ػػُ ص559؛االشمع المّج ٙػ ػػعات العِوّ ػ ػػة ص79؛ؿ ػ ػػاٝؼ ٍٚن
ث
اقٍر ص513؛البعري الًب ص00؛الفاٝػ رمٍز اًم اال لٌة ص.50
 )5الرادر الصػؼ والمواِات ص.592
 )5البات المّجٙعات العِوّة ص.023
ِ )9صّػػَ الًٍٙس الؾصػِة ودورًا ُٖ الّاج ص.771
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الم ػػػِن ؿ ػػّصّاِ":وعما ِجٍز ػػي ي ػػارد االرواح إل ػػَ بّ ػػت الممابّٖ...ف ػػاًع طوؼِػ ػػا
اؿػػٍد اللػػٍن ٖػػان ذلػػ ٛالممػػاب ؿػػّا ُٚشجٗػػي(او) ؿّفػػَٗ بّػػع ِوػػاء قػػعِع...وإذا
ق ػػاًع طوؼِػ ػػا اب ػػّن الل ػػٍن ٖ ػػان الم ػػػِن ؿ ػػّّّـ..اما إذا را ،طوؼِػ ػػا اشم ػػػ ٖ ػػان
المػػػِن ؿػػٍؼ(ِمٍت؟) ٖػػُ الفػػٌػ الدالػػح(او) ٖػػُ الّػػٍ الدالػػح..)0("...وبّػػع رلػػع
قػػجَ اهػػٍاع الٗػػاؿ ِمػػ ٞإلػػَ لػػعن المػػػِن ٖوٙػػا":إذا ثجٙػػع مػػن المػػػِن ٖا ثٙجػػػب
موػػي لٜػػُ ثفػػّٗي مػػا لػػم ثٙػػم اوال بالػّٚػػة وِجم ذلػػ ٛبٗػٝػػي بظلػػّى مػػن مػػٍاد ًِػِػػة
وبظٍر وبال ّٙػػا بً ٙػػٍس وا ّٚػػة طفػ ػػّة الّ ػػعو."،خم ِػ ػػاثُ إل ػػَ ثف ػػظّك اِ ػ ػػاض
المػض ومُ بٙاء ثػاخّػات الٗػاؿ بادِػة للّّػان":ان لػٍثت إذن المػػِن الّموػَ ٖػان
ِٙػػعن مػػا ٚػػع اؿػػجٍلت ِلّػػي" او":ان ٝاهػػت لػػي الفػػٌّة وًػػٍ ال ِؾػػجًُّ اال ٝػػ ٞاو ان
ؿػػّالي قػػعِعا ٖان مػهػػي ًػػٍ مػػن لػػوُ إهؾػػان" او اشّاهػػا ِٜػػٍن المػػػِن ٖػِؾػػة
ث
لفػ ػػًّان مػ ػػا":مجَ مػ ػػا ثػ ػػالم إهؾػ ػػان مػ ػػن لػ ػػعّٓي واذثػ ػػي ِوػ ػػات رٚبجػ ػػي ٖإهٌا ِػ ػػع
قػػًّان "...وٚع ِفػػظك المّػػؼ اشّاهػػا المػػػض وِوػػُ لػػي اشجمػػالّن":إذا اخػػػ ّٖػػي
لعٓي واؿػ ػ ػ ػػجمػ ِم ػ ػ ػ ػػػخ بًو ػ ػ ػ ػػُ! بًو ػ ػ ػ ػػُ! إهٌ ػ ػ ػ ػػا ِ ػ ػ ػ ػػع الف ػ ػ ػ ػػبس اشجماؿ خان:إهٌ ػ ػ ػ ػػا
ِفجار وؿ ػػّمٍت(إذا ٝاهت)ِ ػػع الف ػػبس ؿ ػػٍؼ ِجباي ػػا خ ػػم ِم ػػٍت".وُٖ ش ػػاؿ  ٝػػٍن
المػ ػػػِن ممؾػ ػػٍٝا مػ ػػن الفػ ػػًّان ٖػ ػػان خمػ ػػة مصاولػ ػػة للػزػ ػػٍع إلػ ػػَ طًّ ػ ػػة مػ ػػا ٖػ ػػُ
ث
الماهػػُ بواء ِلػػَ الٙاِػػعن الٙا لػػة ان ٝػػ ٞمػػػِن اخػػم بالوػػػورن":إذا ٝػػان البػػاب الجػػُ
ِػٚع طلٌٗا المػِن ِالّة المػِػ ٝمٍت االؿع ٖان ًػغا المػػِن ؿػب٘ وان اهجٌػٛ
ث
شػمػػة الٌجػػي المٙعؿػػة وان ذلػػ ٛؿػػّ دي بػػي إلػػَ المػػٍت" او":إذا الزمػػت شّػػة وؿػػادن
مػػػِن ِلػػَ الػػعوا ٖػػان ًػػغا المػػػِن ؿػػب٘ وان اهجٌػػٚ ٛعؿػػّة إلٌػػي او ٚعؿػػّة الػػي
المعِوػػة وؿ ػػّمٍت ٖ ػػُ هٗػػؽ الؾ ػػوة" لغا  ٝػػان ِل ػػَ الًبّػػب الؾ ػػاشػ ان ِّم ػػع إل ػػَ
اٝػجفاؼ اإلخم وما إن ِجصً ٘ٙػغا اال ٝػجفػاؼ شجػَ ِٜػٍن مّػادال إلزاشػة الؾػجار ِلػَ
الّٗػِػػت المؾػػبب للمػػػض.ولٜػػن لػػّؽ مػػن الوػػػوري ان ثٜػػٍن الظًّ ػػة مّػوٖ ػػة
دا مػا ٖوصن هٙػا":الظًّ ػػة الجػػُ ارثٜبجٌػػا ال اِػٌٖػا اإلخم الػػغي ّٖلجػػي ال اِػٖػػي".وُٖ
ث
ًػػغى الصالػػة ِبػػعا االقػػّبٍ ٖػػُ ٚػػاءن زػػعاوؿ االخا ٖلّػػ ٞالمػػػِن ٚػػع اٚجػػػؼ بّوػػٌا
موٌا ِمعا او ؿٌٍا.وما ان ِفػظك الػغهب مٍهػٍع البصػح شجػَ ِػجمٜن االقػّبٍ مػن
ٌٚػػػ الّٗػِػػت الػػغي اؿػػجٔ ٞالػػغهب لٜػػُ ِصػػٖ ٞػػُ زؾػػم المػػػِن.خم ِٙػػٍ الًبّػػب
 )0رو الّػاؽ الٙعِم ص.900
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الؾ ػػاشػ باطجبػ ػار الر ػػٍ م ػػا ٖ ػػٍؽ الًبُِّّ":ؾ ػػاؿ الؾػِػ وِؾ ػػاؿ الٜػؿُ وِؾ ػػاؿ
ما ػػعن الًّا وِؾ ػػاؿ وً ػػٍ ِ ٙػػع ِٙعشا وِؾ ػػاؿ قاِا وِؾ ػػاؿ المفّ ٞوِؾ ػػاؿ
الموٗاخ وِؾ ػ ػػاؿ الل ػ ػػٍح والٙلم...وِؾ ػ ػػاؿ الصٍّاه ػ ػػات العازوة وِؾ ػ ػػاؿ الصٍّاه ػ ػػات
ث
البػِة وِؾاؿ ٚوٍات الؾ ُٙوِؾاؿ االبار وِؾػاؿ قػػوؽ الفػمؽ وٓػوبي وِؾػاؿ
ث
الٌة الؾماء ومؼارات االرض"(.)0
إذن ٝان الّاج الغي ِوٗغى الًبّب الؾػاشػ ِجٍٚػٕ ِلػَ امػػِن ًمػا شالػة
المػِن وهٍع الّٗػِت الػغي شػّٖ ٞػي ُٖٗ بّػن الصػاالت ِجًلػب يبّّػة المػػض
من الًبّب الؾاشػ ان ِوٗغ يٙػٍس ؿػصػِة":إذا لػم ِجٍٚػٕ لػعٓاى االِمػن واالِؾػػ
ِن االطجاج وٝان لعرى ُٖ قػؿٍٖي(موًٙة راس المّعن) بالٍٚت هٗؾي ٖان ثلٛ
إلػػابة الفػػًّان رابّمػػٍ وإذا ِالرجػػي بؾػػصػ مواؿػػب ٖاهػػي ؿّفػػَٗ"( )5ولٜػػن ٖػػُ
اشّاها اطػِٜ ،ػجُٗ الًبّب الؾاشػ بجاون الجّاوِػغ":إذا ٌٍػػ ِلػَ ِوػات لػعّٓي
طًٍط يٍلّة او ِػهّة وٝان طعى ؿاٝوا ٖازػ ٞقػٗا ي اثلػٍ ِلّػي ثٍِّػغن"(.)5وٝػان
الّاج ٌِعؼ إلَ ٓاِجّن:
.0إرهاء اإللي الٔاهب وممالصة مػِوي مّػي وبمّوَ اطػػ إِػادن المػػِن إلػَ إلٌػي
ث
الصامُ وًو ػ ػ ػػاؾ ه ػ ػ ػػك ٍِهػ ػ ػ ػػس ذلػ ػ ػ ػػ ٛبراء":إلػ ػ ػ ػػَ قػ ػ ػ ػػمـ اوؿ اال لٌػ ػ ػ ػػة ردى(اي
ث
الٜاًن) ولٍّؿ قمـ اوؿ اال لٌة لصجي إلَ ِعي إلٌي الصامُ".
.5يػػػد الفػػًّان الػػغي اؿػػجٍلَ ِلػػَ زؾػػع المػِن وًػػغا ِػػجم ِػػن يػِػػ٘ ِػػعد مػػن
الًٍٙس الؾصػِة(.)9
ٝاه ػ ػ ػػت ِملّ ػ ػ ػػة إره ػ ػ ػػاء اإل ل ػ ػ ػػي ثجًل ػ ػ ػػب اوال ٓٗ ػ ػ ػػان اإل ل ػ ػ ػػي ِ ػ ػ ػػن الف ػ ػ ػػظك
المػػِن وِجم ذلػػ ٛبٍاؿػػًة لػػان ثػاٖػػ٘ ثٙػػعِم اهػػصّة مػػا.وان يػػػد الفػػًّان ِػػجم
ِػػن يػِػػ٘ الً ٙػٍس ٖالٜلمػػات والًٙػػٍس لػػع ،البػػابلّّن ٖػػُ الصّٙٙػػة ًػػُ ذات ٚػػٍن
واّّٚة(.)2
 )0البات الجف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػظّك واإله ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغار ص02؛ٍٝهجّوٍ الصّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان الٍّمّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة 933؛ؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاٝؼ َِمة
باب ٞص251؛روثن ِلٍ البابلّّن ص15-11؛ؿاٝؼ ٍٚن اقٍر ص.555
 )5البات الجفظّك واإلهغار ص.55
 )5الممعر هٗؾي ص.55
 )9روثن ِلٍ البابلّّن ص15؛بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.025
 )2روثن ِلٍ البابلّّن ص.15
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وٚػػع ابجػػعع الؾػػصػن الٙػػعماء ِػػعد مػػن الًٙػػٍس الؾػػصػِة الجُ ِػػػد لٌػػا ولػػٗا
ٖػػُ الومػػٍص المؾػػمارِة ٖٙع ٝاهػػت ِملّػػة الجّػػؼِم ثرػػػي ٖػػُ المّبػػع(ٝان المّبػػع
الغي ثجم بي يٍٙس يػد الفّايّن ِؾمَ بّت رم )0()ُٙاو ُٖ بّت المػِن وشػٍؿ
ٖػاقػػيِ":عور االقػػّبٍ شػػٍؿ ؿػػػِػ المػػػِن وٝػػغل ٛاالقػػّبٍ الدػػاهُ وطلٌٗمػػا شملػػة
مف ػ ػػاِ ٞالبظ ػ ػػٍر" وُٖ بّ ػ ػػن الص ػ ػػاالت ٖ ػ ػػٍؽ ؿ ػ ػػًس البّ ػ ػػت او ٖ ػ ػػُ  ٝػ ػػٍخ م ػ ػػن
الٙمبِ":اطغ االقّبٍ بّع المػِن وِعطلي ٍٝخ الٙمب" او براهب الوٌػ واشّاهػا
ٖػػُ البػِةِ":ػػغًب االقػػّبٍ إلػػَ الّ ػػاء وٌِّ ػ لجصوػػّػ بّػػت االٓجؾػػاؿ" او المٙػػابػ
الج ػػُ ثػم ػػؼ إل ػػَ ِػ ػػالم االمٍات.وربم ػػا ٝاه ػػت ثوٗ ػػغ ٖ ػػُ م ٜػػان مَلم خ ػػم ثٍ ٚػػع ّٖػ ػػي
الوار وًغا امػ ِمٜن اٖجػاهي إذا ما رزصوا ان ما ٚا بي گػمّ-ٞهّوٍرثا ُٖ ٚمػة ّٖٙػػ
هٗػ ًٍ يٙؽ ؿصػي ولّؽ يبُ(:)5
"(ٖٙاؿ گػمّ-ٞهّوٍرثا) ؿّعي ال ِمٜن ان ِورس ِازُ إال ُٖ الَلمة
شّح(؟)...والًػِ٘ مَلم
ٖاطغى ُٖ ٓػٖة طالة
شّح ال ِفٗ٘ ِلّي العٚاءى وال الصابي
(خم) رمَ الػ ُٖ...وؿى الوار
ودؽ طمؾة اوثاد ُٖ االرض الملبة
وقع ِعِي ورزلّي وراؿي"(.)5
وٖػػُ ٝػػ ٞاالشػػٍاؿ ث ٝػػع الومػػٍص المؾػػمارِة ذات الّاٚػػة هػػػورن ثًٌّػػػ
المٜػػان ٚبػػٝ ٞػػ ٞقػػُءٝ.ما ٌَِػػػ مػػن ثلػػ ٛالومػػٍص ان إقػػّاؿ الوػػار اخوػػاء الجّػػؼِم
 ٝػػان واش ػػعا م ػػن الًٙػ ػػٍس الّٗال ػػة لً ػػػد الفػ ػػّايّن واالرواح الف ػػػِػن م ػػن زؾ ػػم
ث
المػِن ٖبّػػع إقػػّاؿ الوػػار ِٙػػٍ المّػػؼ بػػعٍِن واؿجفػػارن الٌػػة الوػػار الداخػػة ّٝػػػرا-
ّٝبػػ-ٞهٍؿػػ)Girra-Gibil-Nusku(ٍٜلاهٙوػػاض ِلػػَ ثلػػ ٛاالرواح ويػدًػػاٖ.وػػا
ِن ذلٝ ٛان الًبّب الؾاشػ ِرلػؽ داطػ ٞدا ػػن اطجًٌػا بّمػاى الؾػصػِة ممؾػٜا
بظف ػ ػ ػػبة او ٓم ػ ػ ػػن هظلة":بّ ػ ػ ػػعي اشم ػ ػ ػػ ٞدا ػ ػ ػػػن ؿ ػ ػ ػػصػ اِا بّ ػ ػ ػػعي اشم ػ ػ ػػِ ٞم ػ ػ ػػا
 )0شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص.501
ِ )5صّػػَ الًٍٙس الؾصػِة ودورًا ُٖ الّاج ص.775
 )5شٍؿ ًغا المًٙػُ مػن ٚمػة گػػمّ- ٞهّوٍرثػا اهَػٖ:اهػِ ٞبػع الٍاشػع ِلػُ "من ادب الٌػؼؿ والٜٗاًػة ِوػع
الؾٍمػِّن والبابلّّن" مرلة ؿٍمػ  57:لؾوة 0011:ص.03
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الموٍبػ ؿ ػػاح اِ ػػا المٙعس بّ ػػعي اشم ػػٓ ٞم ػػن ق ػػرػن الف ػػّا ػ الَّّمة".وً ػػغا
الّ ػػاج ال ِم ٜػػن ثوّٗ ػػغى دون اؿ ػػجظعا الٜلم ػػات الّٗال ػػة ه ػػع الف ػػّايّن وال ٙػػٍ،
المؾ ػػببة للمػض":لّ ػػؼؿ ق ػػػ ال ػػاس ال ػػغي ٖ ػػُ زؾ ػػع اإلهؾ ػػان ٝالٙغ ،ال ػػغي ِغرِ ػػي
الػػػِس ٖا ِّػػع بّػػع إلػػَ مٍهػػّي.لّٜن مًػػػودا باؿػػم الؾػػماء واؿػػم االرض لػػّٜن
مًػودا".وه ٙػػا ٖػػُ هػػك ِػػن ّٚػػا الًبّػػب الؾػػاشػ برملػػة مػػن الًٍٙس موٌػػا إٖ ػؼاع
المػِن او لّٗي وشجَ المػػاخ ِلّػي ولم ِٜػن لٌػغى الًٙػٍس ؿػًٍ ،ػعؼ واشػع
ًٍ إطاٖة الّٗػِػت الػغي ؿػبب المػػض وإزبػارى ِلػَ مٔػادرن زؾػع المػِن":شّومػا
اده ػػٍ م ػػن ً ػػغا الم ػػػِن وادرس اوردث ػػي وِو ػػاثي واٖصك زؾ ػػمي شّوما اهو ػػس
الم ػػػِن بمّاى شّوم ػػا اٖػ ػػؼع المػِن شّوم ػػا ال ػػُٗ المػِن شّومػ ػػا ال ػػػخ ِل ػػَ
المػػػِن".ومن ًػػغا الموًلػػ٘ ِمٜػػن ان هٌٗػػم مػػا ٚػػا بػػي گػػمّ-ٞهّوٍرثػػا ِوػػعما ادطػػٞ
مصػػاٌٖ هٗػػػ ٖػػُ ٓػٖػػة مَلمػػة مػػن ازػػ ٞمّالرجػػي ٖاهي":اطػػغ ِوػػػب ٝػػ ٞزؾػػمي مػػن
راؿي إلػَ اطمػك ٚعمػي(شجَ) اوزّي" باهػي يٙػؽ ؿػصػي.وهٙػا ِػن ًػغى الصالػة ٖػُ
هػػك ؿػػصػي ٍِٙؿِ":لػػٍح االقػػّبٍ بالؾػػٍط وِجلػػٍ الجٍِّػػغن(شٙا اهػػ ٛطبّح)"ٖ.وػػا
ِن ذلٝ ٛان الًبّب الؾػاشػ ٚػع ٍِلػُ المػػِن بالّٙػا بًٙػؽ ثًٌّػػي مػن ازػٞ
الفٗاء ُٖٗ رؿالة مٍزٌة من ٝاًن إلَ مل ٛبؾبب إلابجي بمػػض طًّػػ مػ ذ زػاء
ٌّٖ ػ ػػا":الصمَ اطٕ وي ػ ػػان ل ٙػ ػػع إل ػ ػػابج ٛهجّر ػ ػػة طًّ ػ ػػة ٖلّصل٘ م ػ ػػٍالي المل ػ ػػٛ
الٍّ ".والّبارن ثفّػ إلَ يٙؽ ثٜػّٗػي إذ هٙػا ِن ّٚػا الظػاي بصلػ٘ قػّػى الػغي
المؾجي الظًّ ة ُٖ إهاء مصٜم اإلٓاؽ وًِػشي ُٖ ابّع مٜان ممٜن وبٌػغا ِجًٌػػ
الظاي وٚع زاء ٖػُ اشػع ًػغى الًٙػٍس":طاؿ خاخػة اِػا ِجلػٍ الملػ ٛلػان الجٍبػة
ت
ومؾاء وِف ػ ػ ػػّة اللّلػ ػ ػ ػػة االولَ ِٔجؾ ػ ػ ػػ ٞبالم ػ ػ ػػاء وِصل٘ وِػث ػ ػ ػػعي خّاب ػ ػ ػػا
لباشا
هَّٗة" ُٖ.بّن الصاالت ِلرا الًبّب الؾاشػ إلَ الؼِت ٍٝؿّلة للّػاج إذ ِػعًن
زؾم المػِن بالؼِت وِجلػٍ مّػي لػّٔة ؿػصػِة.وُٖ شػاالت ِوػُ الًبّػب الؾػاشػ
ِلػػَ راس وٚػػع المػػػِن طٍّيػػا مػػن المػػٍؼ االؿػػٍد واالبػػّن ِلٌّٙػػا بّػػع ذلػػٖ ٛػػُ
البػِػػة ًٙٝػػؽ ثٜػّٗػي ربمػػا ٝػػان اللٍهػػان ِػم ػؼان إلػػَ يػػػد االرواح الفػػػِػن ٝمػػا ًػػٍ
الصاؿ مُ اللٍن االشمػ وِػد ُٖ هك اؿجظعا طٍّط ؿػٍداء ووهػٌّا ِلػَ او شػٍؿ
الػاس او رٚبة االيٗاؿ المػهَ للػجظلك مػن بّػن االوزػاع الرؾػمّة.او ثػػبى شلٙػة
إلَ االِعي والٙعمّن وٚع ِػبًٍن طٍّيا مػن لػٍؼ الصمػ ٞالمػّٔػ بػػاس او بػٚبػة
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او اِعي واِواء زؾم المػِن وشٍؿ ٖػاقي.ولم ِٜن الؼِػت او طّػٍط المػٍؼ ًػُ
الٍشّػػعن الجػػُ ِؾػػجظعمٌا الًبّػػب الؾػػاشػ بػػ ٞاشّاهػػا ًِلػػب االقػػّبٍ مػػن المػػػِن
بما وثمػػا ولٍٖا وقػّػ ماِؼ لّػمٌّػا ٖػُ الوػار ٝػإزػاء ّٖػاؿ لٙلػُ الفػػ.ولّ ٞمػن
الًػؽ الّٗالة ُٖ الّاج ًٍ اؿجظعا البعِ )puḫu(ٞوثجلظك ًغى الًػِٙة بجٍّٖػ
قُء اطػ ِصّٖ ٞي الفًّان او الػوح الفػِػن بعال من زؾم المػِن والبػعِِ ٞلػَ
هػػٍِّن االوؿ البػػعِ ٞالصّػػٍاهُ وًػػٍ ٖػػُ الٔالػػب ِٜػػٍن زػػعي او طوؼِػػػ او شم ٞبػػٞ
شجػػَ زػذ.والبػػعًِ ٞوػػا بمدابػػة ٖعِػػة ٍٖؿػػى ٚػػاءن الجّاوِػػغ واداء الًٙػػٍس الؾػػصػِة
ِٙع المّؼ الرعي ٖعِة وبعِا للػزػ ٞالمػِن ِوع ػغ ِظػػج الفػًّان مػن زؾػمي
لّصػٖ ٞػُ الرػعي وبػغلِ ٛفػَٗ مػػن المػض وًوػاؾ هػك ٍِهػس ًػغى الصالػة بفػػٜٞ
زّع":الرعي ًٍ بعِ ٞالبفػ لٙع اًُِ الرعي مػن ازػ ٞشّاثػي اًُِ راس الرػعي
بعال من راس الػز ٞاًِّت رٚبة الرػعي بػعال مػن رٚبػة الػزػ ٞاًُِ لػعر الرػعي
بعال من لػعر الػز."ٞوًػغا ِّوػُ إن الصّػٍان الموػصَ بػي ٚػع اطػغ طًّ ػة المػػِن
ث
ِلػَ ِاثٙي لػغا ٖػػان اإل لػي ؿّػهػػَ ِوػي وبجّبّػ اطػػػ ٖػان الصّػػٍان الموػصَ ٚػػع اد،
ث
دورِػن ٖػػُ ان واشػع ٌٖػػٍ اهػصّة مٙعمػػة لإل لػي الؿجػهػػا ي مػن زٌػػة ومن زٌػة خاهّػػة
ِمدػػ ٞبػػعٌِِ ٞػػعؼ إلػػَ طػػعاع الفػػًّان برّلػػي ِمػػٍت بػػعال مػػن المػػػِن ِن يػِػػ٘
ذبػ ػػس الصمػ ػػ ٞوإٌِػ ػػا الفػ ػػًّان بمػ ػػٍت المػِن ٖوػ ػػا ِػ ػػن ثػ ػػٍّٖػ مؾػ ػػٜن زعِػ ػػع
للّٗػِت.والوٍع الداهُ من البعِ ٞثجالٕ من مٍاد مظجلٗة ّٓػ شّة مد ٞالٙمػبة او
ثمداؿ يّوُ او دمّة الفمُ للمػِن او للػوح الفػِػن ٖٙع ِموُ المّػؼ دمّػة مػن
الفمُ ثفبي المػِن خم ِعٖوٌا ُٖ المٙبػن مُ دمّة اطػ ،ثمد ٞالػػوح الفػػِػن الجػُ
ؿػػببت ل ػػي المػػػض.وان الٔ ػػػض مػػن ً ػػغى الّملّػػة الؾ ػػصػِة ثصّٙػػ٘ ً ػػعّٖن االوؿ
الّٙػ ػ ػػا بػ ػ ػػعٖن رمػ ػ ػػؼي للػ ػ ػػػوح الفػ ػ ػػػِػن إلِادثٌػ ػ ػػا إلػ ػ ػػَ مٙػ ػ ػػػ االمػ ػ ػػٍات ٖػ ػ ػػُ الّػ ػ ػػالم
االؿٗ ٞوالداهُ إٌِا الػوح الفػِػن بان المػِن ٚع مات واهجٌَ امػى.او ِ ٍٙاشّاهػا
بمػػوُ ثماخّػػ ٞلػػّٔػن للّٗارِػػت المػػاد إطػازٌػػا مػػن زؾػػع المػِن وًػػغى الجماخّػػٞ
ثّػػغب وثصًػػم بػػجاون زملػػة ِلٌّا.وٚػػع لػػوُ الؾػػصػن االقػػٍرٍِن بػػالّرّن مػػا ِفػػابي
ق ػػ ٜٞالمػِن ورق ػػٍى بالم ػػاء وِ ػػاملٍى ٝب ػػعِ ِ ٞػػن الم ػػػِن ّ
وشمل ػػٍى بّ ػػع ث ػػاون
الّبػػارات الظالػػة بالظًّ ػػة الجػػُ ؿػػببت ِلػػة المػػػض .ومػػن الًػػػؽ الجػػُ ِؾػػجظعمٌا
الًبّػػب الؾػػاشػ لظػػعاع الفػػًّان يػِٙػػة ثجمدػػٖ ٞػػُ الٙػػاءن بمػػٍت ِػػاؿ لٙا مػػة مػػن
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الٌ ػػعاِا الج ػػُ ؿ ػػٍؼ ِجؾ ػػلمٌا الّٗػِ ػػت ش ػػاؿ طػوز ػػي م ػػن زؾ ػػم المػِن وِّج ٙػػع
ٍٝهجّوٍ إن الٌعؼ ًوا إًِاء ًعاِا ّٓػ مادِة وًغا ثًبّ٘ لوٗؽ مبػعا ٚػٍا م الوػغور
المٍزٍدن ِلَ االهػشة الممػِة الٙعِمة والجػُ ِلػجمؽ مػن المػارن ٚػاءثٌػا.ومُ ذلػٛ
ًوػػاؾ اشجمػػاؿ إن الٌػػعاِا ٚػػع اًِّػػت ّٖا.وًٜػػغا هرػػع مػػدا ان الّٗػِجػػة لماقػػجٍ ٚػػع
ٚبلت الػقٍن المجوموة ثٙعِم ما ِلؼمٌا من م ٍهة ُٖ رشلجٌا إلَ الّالم االؿػٗٝ ٞما
اًِّت ًغى الّٗػِجة شلُ وشمػارا ثًٙػُ بػي المػصػاء وزورٚػا لّبػٍر المّػاى المٍزػٍدن
ثصت االرض.وُٖ يٙؽ هٙػاِ":ػا قػمـ إن الفػبس(ايّممٍ) المػِػب الػغي زػدم ِلػَ
ٌٍػػػي موػػغ ِػػعن اِػػا ال ِػطػػُ ٚبوػػجي ِوُ اهػػي ِاشٙوػػُ يػػٍؿ الوٌػػار وِػِبوػػُ يػػٍؿ
اللّ ػػ ٞإن اه ػػًٌادى لػ ػػُ مؾ ػػجمػ بػ ػػا اهًٙاع اه ػػي ٌِ ػػازم زبٌجػ ػػُ وِرّ ػػ ٞوزٌػ ػػُ
مجٙعا لٙػػع زٗػػٕ رِٙػػُ واِبؽ لصمػػُ واهٌػػ ٛزؾػػعي ٝليٖ.ؾػػٍاء ٝػػان قػػبصا لٍاشػػع
من اٚاربُ ا ٝان قبس رز ٞمػات مّجػة ٚاؿػّة ا ٝػان قػبصا ثا ٌا ٖاهػا اثوػػع إلّػٛ
ِػػا قػػمـ ان ثظلمػػوُ موػػي لٙػػع ًّػػات مػػا ِصجازػػي:خّابا للبؾي لػػوعال لٙعمػػي وشؼاما
زلػ ػػعِا لٍّرثي وٚػبػ ػػة لفػ ػػػبي واِعدت قػ ػػّّػا لػشلجي دِػ ػػي ِػ ػػغًب ًواؾ شّػ ػػح
مّٔ ػ ػػب الف ػ ػػمؽ(اي الّ ػ ػػالم االؿ ػ ػػٗ )ٞلّ ػ ػػٍدع إل ػ ػػَ هّ ػ ػػعو ر ػ ػػّؽ شر ػ ػػاب الّ ػ ػػالم
االؿٗ ٞوِؾػػَ هّػػعو ِفػػعد ٚبوػػجي ِلّي ِؾػػَ مٗجاشػػي ان ِٔلػػ٘ الٗٙػػِ ٞلّػػي".ومن
الً ٙػػٍس االط ػػػ ،الج ػػُ ِوٗ ػػغًا الًبّ ػػب الؾ ػػاشػ ً ػػُ ّٚام ػػي بف ػػع الّ ٙػػع إل ػػَ الم ػػان
الصام ٞإلًِا ٌا الٍٙن هع ِعوًا من الّٗارِت وهٙػا ِبارن ُٖ همٍص مٙلٍ":شلت
ِٙعثٌا وابً ٞؿصػًا الغي ما البػِة" (.)0
وٖػػُ ٝػػ ٞاالشػػٍاؿ لػػم ِٜػػن الًبّػػب الؾػػاشػ وًػػٍ ِمػػارس يٍٙؿػػي الؾػػصػِة
ث
ٚػػادرا ِلػػَ قػػٗاء مػهػػاى بػػعون مؾػػاِعن اال لٌػػة لػػغا هرػػعى ِجوػػػع لٜػػ ٞالٙػػٍ ،الّلّػػا

 )0ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍؿ الً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػؽ المظجلٗ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ اؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجظعمٌا المّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼمّن اهَػِ:ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ من ادب الٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼؿ
والٜٗاً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ص03؛ٍٝهجّوٍ الصّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان الٍّمّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ص 930 932؛ؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاٝؼ َِمة باب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ٞص-592
597 521؛روثن ِل ػ ػ ػ ػ ػػٍ الب ػ ػ ػ ػ ػػابلّّن ص15؛بٍِّي المؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ولّة الرؼا ّ ػ ػ ػ ػ ػػة ص005؛ِلُ الّػاٖ ػ ػ ػ ػ ػػة
والؾػ ػ ػػصػ ص011-017؛الرادر االزِػ ػ ػػاء والصلػ ػ ػػُ ص595؛شوٍن ِٙا ػ ػ ػػع مػ ػ ػػا بّػ ػ ػػع المػ ػ ػػٍت ص035
500؛البات المّج ٙػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعات العِوّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ص027؛االشمع المّج ٙػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعات العِوّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ص73 -79؛
البعري الًب ص75 00؛الؾٍاح دِن اإلهؾان ص555؛بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص.021
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لمؾاِعثي":لجفػ ػػٕ هّوػ ػػاطٍٍٝدا اطػ ػػت اهٍ وهاهفػ ػػة ؿػ ػػّعن اإلهػ ػػاء المٙػ ػػعس للمّػ ػػاى
المًٌػن ومػدوؾ ابن ارِعو(لّفٍٗا) ًغا المػِن"(.)0
وِمٜن ان هؾجفٌع بّعد من االمدلة الجُ ثٍهس ِمػ ٞالًبّػب الؾػاشػ ٖػُ
وادي الػاٖػػعِن إذ ِؼودهػػا لػػٍح بػوهػػؼي مصٗػػٍظ ٖػػُ بػػارِؽ ِصجػػٍي ِلػػَ خاخػػة اٖػػارِؼ
موصٍثػة بًٙػٍس يػػد الفػًّان مػن زؾػع المػِن ٖالموصٍثػة ِّلًٍػا راس قػًّان
ث
مػِػب مرؾػم الوصػت وُٖ اإلٖػِػؼ االِلػَ موػػي ثٍزػع رمػٍز ثمدػ ٞاال لٌػة(اهٍ-اِػػا-ادد-
ث
مػػدوؾ-هػػابٍِ-فػػجار-ؿػػّن-واال لٌػػة الؾػػبّة) وُٖ اإلٖػِػػؼ الدػػاهُ ٌَِػػػ مرمٍِػػة مػػن
ؿبّة قّايّن بٌّ ة شٍّاهات مػٝبة وُٖ اإلٖػِؼ الدالػح ِبػعو بٍهػٍح يٙػٍس يػػد
الفػػّايّن شّح مػػعد الفػػظك المبجلػػَ بماشٙػػجٌم ِلػػَ مصٗػػة ِالّػػة ووٚػػٕ ِوػػع
يػٌٖ ػػا  ٝػػاًن ِػث ػػعي خٍب ػػا مٗم ػػا بٌّ ػػة ؿ ػػمٜة وبراهب ػػي ٍِز ػع م ػػغبس ِصج ػػٍي ِل ػػَ
ممػػباح بّوما وٚػػٕ اشػػع الفػػّايّن طلػػٕ الٜاًن.وِوػػع راس المػػػِن وٚػػٕ ٝػػاًن
اطػػػ بٍهػػُ ِمػػع ّٖػػي قػػًّاهّن ِصػػاوالن الٌرػػٍ ِلػػَ الفػػظك المػػعد.وُٖ االؿػػٗٞ
ِبػػعو مفػػٌع ثٌَػػػ ٖػػُ يػػػؼ موػػي زػثػػان وٚػػعح وٚػبػػة مػػاء وايّمػػة مجوٍِػػة ِبػػعو إهٌػػا
ٝاهػػت  ٚػػابّن مٙعمػػة للفػػّايّن إلٚواٌِػػا بػػالٜػٕ ِػػن مٌازمػػة الوػػصّة.اما المفػػٌع
الممدػػ ٞلٌَػػػ اللػػٍح ّٖٙجمػػػ ِلػػَ ثمػػٍِػ ٌٍػػػ الفػػًّان المرػػوس الػػغي ًِػػ ٞراؿػػي
المرؾػػم ِلػػَ وزػػي اللػػٍح(.)5مػػن ًػػغا اللػػٍح ِمٜػػن ان هؾػػجوجذ ان ِػػاج المػػػض ٚػػع
ِوٗػػغى اٝػدػػػ مػػن يبّػػب ؿػػاشػ وِػػعِم ًػػغا الٙػػٍؿ يٙػػؽ مػػٍرس ورد ذٝػػػى ٖػػُ لػػٍح
ٍِٙؿ":االقّبٍ الغي ِِ ُٖ ٕٙمّن العار واالقّبٍ الغي ِ ُٖ ٕٙقماؿ الػعار ِجلػٍن
ث
الجٍِّغن(الّالٗة الوٜباء) اما بّٙة االقػّبٍ االطػػِن ّٖجلػٍن ثٍِّغن(الفػبس الٜبّػػ
اوثٍ.)5(")ٍٜٝ
وهٙػ ػػا ٖ ػػُ الوم ػػٍص الؾ ػػصػِة امدل ػػة مجوٍِ ػػة ش ػػٍؿ يػِ ٙػػة الب ػػعِ ٞوٚبٞ
الفػػػوع ٖػػُ دراؿػػة مٌٗػػٍ البػػعِ ٞالصّػػٍاهُ البػػع مػػن إِوػػاح يبّّػػة الًٙػػٍس الجػػُ
ِؾجظع ٌّٖا العمّة ٝبػعِ ٞللػزػ ٞالمػػِن او الّٗػِػت الفػػِػٖ.وصن هٙػػا ٖػُ هػك
ِن الظًٍات الجُ ِ ٍٙبٌا المّؼ من از ٞيػػد الّٗػِجػة لماقػجٍ مػن زؾػع مػػِن
 )0البات المّجٙعات العِوّة ص.021
 )5مٍؿٜاثُ الصو ػ ػ ػ ػ ػػارات الؾ ػ ػ ػ ػ ػػامّة الٙعِم ػ ػ ػ ػ ػػة ص13؛شوٍن ِٙا ػ ػ ػ ػ ػػع م ػ ػ ػ ػ ػػا بّ ػ ػ ػ ػ ػػع الم ػ ػ ػ ػ ػػٍت ص-501
503؛البعري الًب ص.75
 )3البعري الًب ص.75
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ِن يػِ٘ اؿجظعا مبعا البػعِِ":ٞلّ ٛثًٌّػػ المٜػان اوال خػم طػغ قػّ مػن الًػّن
والػػوُ دمّػػة للماق ػػجٍ وه ػٌّا ِو ػػع راس المػػػِن واما مبظ ػػػن بالػمػػاد ودس ٌّٖ ػػا
طور ػ ػػا ثػ ػػم اثػٌٝػ ػػا ِوػ ػػع راس المػ ػػػِن خاخػ ػػة اِػ ػػا .وُٖ الّػ ػػٍ الدالح وِوػ ػػع اهجٌػ ػػاء
الوٌار طػػغ العمّػػة وايّوٌػػا بػػالظورػ خػػم ادٖوٌػػا ٖػػُ الؼاوِػػة ِوػػع الرػػعار"(.)0وٖػػُ اطػػػ
هٙػا":ر ّٚػػة م ػػن از ػػ ٞلماقجٍ:يٍٙؿ ػػٌا ثّم ػػ ٞثمد ػػاؿ البو ػػة اهٍ(لماق ػػجٍ) م ػػن ي ػػّن
شٗػن وثموُ ثمدػاؿ شمػار مػن يػّن شٗػن وثػؼودى بالّلٕ...ثمػوُ قػػابا مػن الظبػؼ
والرّة وثػػغبس طوؼِ ػػا لػػّٔػا وثوػػُ ٚلبػػي ِلػػَ ٖػػم ابوػػة اهػػٍ ولمػػعن خاخػػة اِػػا ثجلػػٍ
الجٍِّػػغن امامٌػػا خػػاث مػات وٖػػُ الّػػٍ الدالح وِوػػع هٌاِػػة الّػػٍ ثرّلٌػػا ثظػػػج إلػػَ
الّػػاء"(.)5وًوػػاؾ همػػا اطػػػ ِفػػػح الًٙػػٍس الٍازػػب ثوّٗػػغًا إلبّػػاد قػػبس مّػػت مػػن
زؾػػع المػػػِن":إذا ٌٍػػػ قػػبس اشػػع المػػٍثَ لفػػظك وإذا ِػٖػػي ًػػغا الفػػظك او لػػم
ِّػٖػي ٖازػ ٞإبّػاد ًػغا الفػبس ثمػوُ دمّػة ثفػبي ذلػ ٛالمّت وثٍهػُ ٖػٍؽ ٖػػاش
المػِن وُٖ الٍّ الدالح ثٜوؽ االرض ُٖ الٌَّػن اما قمـ وثػػش بالمػاء الوٙػُ
وِٙػػا مػغبس لػػّٔػ ثٍهػػُ ٍٖٚػػي ٝمّػػة مػػن الجمػػػ وثودػػػ ٝمّػػة مػػن الًصػػّن خػػم ثفػػّٞ
مبظػن ٌّٖا ِمّػ قرػن الؾػو وثؾٜب زّة من هٍع زّع وبّع ذلػ ٛثلّػن العمّػة
بالٜلمات الجالّة:قمـ!اه ٛدلًّ ٞغا المّت ُٖ الّالم االؿػٗ ٞوُٖ الّػالم االِلػَ
ٖػػاموصوُ(شا لصالجُ) اهػػي مػِػػب ٚبّس الموَػػػ بّٔن ومظّػٕ لّا إهوػػُ اثٍؿػػٞ
إلّػ ٛوايلػب ان ثرّلػي مٜاهُ بصّػان قػمـ لّبجّػع ِوُ.وثٜػػر ًػغى المػّٔة خػػاث
مػات خم ثٜػٗن العمّة وثػعٖن ٖػُ ٍػاؿ قػرػن ؿػعر ذات اقػٍاؾ.)5("...وٖػُ يٙػؽ
اطػػػ ِؾػػجظع ّٖػػي الًبّػػب الؾػػاشػ العمّػػة ٝبػػعِ ٞلإلهؾػػان وِجم ًػػغا الًٙػػؽ ِػػن
يػِػػ٘ ثفػػظّك الفػػبس الػػغي ؿػػبب المػض وٝاهػػت ث طػػغ ًّٚػػة يػػّن مػػن االرض
وثًٌػػػ وٖػػ٘ المػاؿػػّم الظالػػة وذلػػ ٛبإٚامػػة الًٙػػٍس وثػػاون الجّاوِػػغ لمػػعن خػػاث
اِ ػػا وُٖ الّ ػػٍ الػاب ػػُ ِم ػػوُ موٌ ػػا الجمد ػػاؿ الظ ػػاص بالف ػػبس وٝان الجمد ػػاؿ ِ ػػعمذ
بالفػػبس وذلػػ ٛبٜػجابػػة اؿػػمي ِلػػَ ٖظػػغى االِؾػػػ ولٜػػُ ِٗٙػػع الفػػبس ٍٚثػػي ٝاهػػت ثلػػٍ،
ٚعمّػي وِػمػَ ِلػَ االرض وٍِهػُ ؿػن ٝلػب ٖػُ ٖمػي لؾعى.وثٍهػُ دٝػة ٖػُ المٍهػػُ
 )0ؿاٝؼ َِمة باب ٞص590؛ِلُ الّػاٖة والؾصػ ص017-012؛ االشمع المّجٙعات العِوّة ص.71
 )5ؿاٝؼ َِمة باب ٞص.590
 )5شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص053-051؛بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص.023-021
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الظ ػػاص شّ ػػح ِؾ ػػٜب الفػ ػػاب إل ػػَ اإل ل ػػي ق ػػمـ وِجلٍ ال ٜػػاًن خ ػػاث مػات":اه ػػا
ادِػ ػػٍؾ باؿػ ػػم اإل لػ ػػي قػ ػػمـ ٖػ ػػُ ٓػوبػ ػػي ان ثجػ ػػػؾ زؾػ ػػع ٖػ ػػان ابػ ػػن ٖان اذًػ ػػب
واثػٝي!".خم ِوػًّٕٜ":غا ثٙػٍؿ وثػعٖن ذلػ ٛالجمدػاؿ ٖػُ شرػػ ِوػع ٓػػوب الفػمؽ
وؿػػٍؼ لػػن ِػػػ ،ذلػػ ٛالػزػػ ٞقػػبس المّػػت يالمػػا ٝػػان ِلػػَ ّٚػػع الصّػػان"(.)0وًوػػاؾ
يٙػؽ ِٙػع مّلٍمػات خمّوػة ِػن إزػػاءات يػػد روح مػن زؾػع المػػِن":إذا ٚبوػت
روح ِلَ إهؾان وهاِٙجي اوٚ...بن ِٗػِت ِلّي او امؾػ ٛقػُء قػػِػ ِػعى وال ِػِػع
االٖج ػػاؽ ِو ػػي ّٖلّ ٛان ثاط ػػغ ثػاب ػػا م ػػن معِو ػػة طػب ػػة وبّت طػب ومّب ػػع ط ػػػب
وبؾػػجان مٌمػػ ٞوزػػعوؿ مٌمػػ ٞودرب مٌمػػٞ؛اطلى ذلػػ ٛبػػع خػػٍر والػػوُ ثمد ػػاال
للفػػُء الفػِػ.والبؾػػي زلػػع اؿػػع واهَم شرػػا مػػن ِّٙػػ٘ اشمػػػ وهػػّي شػػٍؿ رٚبجػػي
وازّل ػػي ِمؾ ػػّٝ ٛؾ ػػا م ػػن الرل ػػع وزٌ ػػؼى بالم ٍه ػػة وازّل ػػي ِ ٙػػٕ ِل ػػَ ؿ ػػًس بّ ػػت
المػِن ولب(ق ػػابا) واهمػػب خاخػػة اِمػػعن مػػن طفػػب االرز إلػػَ زٍاهبي(لجفػػٜٞ
مومػػبا خاخػػُ الٙػػٍا م) واشًػػي بػػعا ػن مػػن الًصّن.وِوػػع الٔػػػوب ًٓػػي ب ػػٚ ....ػػعر لػػم
ًِ ػ ػػبض ّٖ ػ ػػي ق ػ ػػُء(ِصجم ٞاه ػ ػػي ٚل ػ ػػب ِل ػ ػػَ الموم ػ ػػب الداخ ػ ػػُ الٍٙا م)...مفماق ػ ػػٍ
ؿٍؼ...اقػ ػ ػػّ ٞخاخػ ػ ػػة اِػ ػ ػػا ُٖ الوٌػ ػ ػػار مبظػن ٌّٖػ ػ ػػا لػ ػ ػػمْ الّػِػ ػ ػػػ بػ ػ ػػّن اِػ ػ ػػعي
قػػمـ وٝعس ٖػػُ اللّػػ ٞيصػػّن الصوًػػة بّن(ِػػعي هرػػٍ اللّ )ٞواثػػ ٞبػػّن ِػػعي
قمـ والورٍ خاخة اِا من از ٞالمػِن:اٌِا الفُء الفػِػ اه ٛمػن ًػغا الّػٍ
مٗم ػ ػ ػػٍؿ ِ ػ ػ ػػن زؾ ػ ػ ػػم ٖ ػ ػ ػػان اب ػ ػ ػػن ٖان موبٍذ...ومًػود.اإل ل ػ ػ ػػي او اإللٌ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػغي
وهػػًّ(ٛوا) ٚػػع ٖمػػلِ ٛػػن زؾػػم المػِن.وٖػػُ الّػػٍ الدالح ِوػػع الٔػػػوب هػػُ
مّعات الٙػبان بّن ِػعي قػمـ.وِػُٖ المػػِن الجمدػاؿ بػّن ِػعي قػمـ وِٜػر مػا
ِلُ:رّٚة:قػ ػػمـِ...ا ٚاهػ ػػُ الؾػ ػػماء واالرضِ...ػ ػػا مػ ػػن ٌِػ ػػب الوػ ػػٍر إلػ ػػَ الوػ ػػاس؛إذا
ٓػبت اه ًُٙالوٍر ِن الواس...وإذا يلّت ثعٖا البفػِة زمّاء االهّا وٝػ ٞقػُء
شػػُ ٖػػُ البػِة ثػػغًب إلّٖ ٛجٌبٌػػا الصّان.اهػػت ثصٜػػم ٖػػُ ٚوػػاِا الظاي ّن رزػػاال
ّ
وهؾػػاء؛اه ٛثصٜػػم ِلػػٌّم بالّػػعؿ.إهُ ٖػػان ابػػن ٖان اهػػٍء بٌػػم بفػػعن ٖٙع الػػم بػػُ
بػ ػ ػػاء...الن االرثرػ ػ ػػاؼ والػ ػ ػػعوار والبػ ػ ػػعن المػِن والجٌػ ػ ػػاب المٗالػ ػ ػػ ٞواهػ ػ ػػًػاب
الّٚ ٞٙع اخٙلوُ وزّلوُ ال اهِ ًُٙػن االهػّن ٝػٖ... ٍِ ٞػاشٜم ٖػُ ٚوّجُ الػعر
شٜمػػا مػػن ازلُ الصٜم(ٖ ػػُ لػػالصُ)ًٜ...غا ثرّل ػػي ٍِٙؿ.هػػُ الجمد ػػاؿ ٖػػُ وِ ػػاء
 )0ؿاٝؼ َِمة باب ٞص.593
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ولػػب ِلّػػي اللّوػػة و:ٞٚالػػابج ٛلّوػػة الؾماء الػػابج ٛلّوػػة قػػمـ.خم اطػػجم ٖػػم
الٍِاء...وادٖوػػي ٖػػُ ارض بػػٍر مٌرػػٍرن"(ٖ.)0ػػُ الػػوك مّػػالم مظجلٗػػة ٌّٖػػا هَػػػ لٜن
المبادئ الػ ّؾة ثبػعو واهػصةٖٙ.ع آػػي الّٗػِػت الػغي ثػعطٖ ٞػُ شّػان الػزػ ٞان
ِؾجٙػ ُٖ الجمداؿ الػغي لػوُ مػن ثػػاب ود خٍر واثظػغت طًػٍن ؿػصػِة ٖػُ قػٜٞ
زل ػػع اؿ ػػع والر ػػًٍػن الصمػاء ودا ػ ػػػن الًص ػػّن لوػ ػػمان ِ ػػع اؿ ػػجًاِجي الظ ػػاص
والٌػوب ّٖما بّع(.)5وُٖ يٙؽ اطػ هٙػا":الػوُ ثمدػاال للفػًّان مػن الًػّن والبؾػي
لباؿػػا شؾػػوا وٚع لػػي اهٗػػؽ االيّمػػة وذلػػ ٛلجٔػػػي الػػػوح بجػػػؾ المػػػِن والجٙمك
ٖػػُ الجمدػػاؿ خم طػػغ ًػػغا الجمدػػاؿ بٌػػعوء طػػارج البّػػت واثلٗػػي ًػػٍ والػػػوح المجٙممػػة
ّٖي" وُٖ اشّان اطػ ،ال ِجم إثػاؼ العمّػة الجػُ ثمدػ ٞالّٗػِت بػ ٞشػٌٚا":الػوُ
ثمدػػاال مػػن المػػٍؼ والّرػػّن والبؾػػي لبػػاس المػِن وا ٚػػا ِلّػػي الػػعِاء الجالُِ...وػػع
ذل ػ ػ ػػ ٛؿ ػ ػ ػػججػؾ ال ػ ػ ػػػوح الم ػ ػ ػػػِن وثؾ ػ ػ ػػٜن الف ػ ػ ػػبّي وطغ ً ػ ػ ػػغا الجمد ػ ػ ػػاؿ بّّ ػ ػ ػػعا
واشػٚػػي"(.)5وِفػػّػ يٙػػؽ إلػػَ إطػػاج اقػػّبٍ لفػػبس مّػػت(ايّممٍ) وذلػػ ٛبػػان ِػػغًب
االقػػّبٍ إلػػَ البػِػػة ٖػػُ ِػػٍ ذي يػػالُ شؾػػن بّػػع ان ِٔجؾػػ ٞبالمػػاء الًػػاًػ وِٜوؽ
المٜػػان بؾػػّٗة خم ِّمػػ ٞللمػػػِن قػػٜا مػػن الًػػّن وِلبؾػػي مابػػؽ وِوػػُ امامػػي
ؿػػبّة ارٓٗػػة ال ٝلػػي ومٔ ػؼال وؿػػجارا ومؾػػمارا خػػم ِػبًٌػػا إلػػَ راؿي وِوػػُ مػػغبصا امػػا
اإللي قمـ مُ وزبة ومبظػن ِصػػؽ بٌػا ِفػبا يّػب الػا صػة خم ِجلػٍ الجّاوِػغ باؿػم
اِػػا ومػػػدوؾ خػػاث مػات وًِٙػػُ ِٙػػعن خػػٍب مػِوػػي وِاطػػغ ورّٓٗػػا مًبٍطػػا ٖػػُ رمػػاد
وٝاؿػػّن ملّ ػػّن بػٓػػٍن البّػػػن وِػػػبى قػػ ٜٞالمػػػِن بٔمػػن لٗمػػاؼ وِ ٙػػا ِلٌّػػا
ث
ثّاوِغ ٚمّػن واطػ ،يٍِلة وِؾجورع ب ٜٞالٌة ِالم االمٍات(.)9
امػا الًٙػػٍس الظالػة بالبػػعِ ٞالصّػػٍاهُ ٖإهٌػا ٚػػع ثاطػػغ يابّػا مّٙػػعا بفػػٜٞ
اٝػدػػػ ممػػا هلمؾػػي ٖػػُ يٙػػٍس العمّػػة البعِلػػة ٌٖواؾ هػػك همػػٍذزُ ِفػػػح اؿػػجظعا
الب ػػعِ ٞالصّ ػػٍاهُ ٖ ػػُ الً ٙػػٍس بف ػػ ٜٞمٗم ػػ":ٞلبعِ ٞإهؾ ػػان الِػِف ػػّٜٜاؿ(ربة
الّػالم االؿػِٗ )ٞوػع الٔػػػوب ِرّػ ٞالمػػِن زػعِا ِجمػػعد مّػي ٖػُ الموػا .وُٖ هٌاِػػة
اللّ ٞثؾجِّ ٌٙوع الٗرػ.وؿججمعد هصٍ الراهب االطػ(من الؾػِػ) وؿّاطغ الػزػٞ
 )0ؿاٝؼ الصّان الٍّمّة ص.503-501
 )5الممعر هٗؾي ص.503
 )5البعري الًب ص.75
 )9االشمع المّجٙعات العِوّة ص.77
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المػػػِن الرػػعي ٖػػُ شوػػوي(ُٖ شالػػة الػزػػ ٞوالم ػػان)[ان الممػػًلس المؾػػجظع ٚػػع
ِّوُ بالجاّٝع ان الػزِ ٞمارس الروؽ مُ المػان وُٖ شالػة الرػعي ٖمن المصجمػٞ
ان الػزػػ ٞاثظػػغ وهػػّا ِفػػّػ إلػػَ الممارؿػػة الَاًػِػػة ٖٙػػى ّٓػػػ الّٗالػػة إال إهٌػػا ٝاّٖػػة
لظػ ػ ػػعاع الٙػ ػ ػػٍ ،الفػ ػ ػػػِػن].خم ثرّػ ػ ػػ ٞالػزػ ػ ػػ ٞالمػ ػ ػػػِن والرػ ػ ػػعي ِجمػ ػ ػػعدان ِلػ ػ ػػَ
االرض وؿػػٍؼ ثلمػػؽ شورػػػن الػزػػ ٞالمػػػِن بظورػػػ مػػن طفػػب الًػٖاء[ٖٙػػع ٝػػان
طفب الًػٖاء طفػبا ؿصػِا] وؿػج ًُٙشورػػن الرػعي بظورػػ مػن الوصاس.وؿػٍؼ
ثٔؾ ٞاشفاء الممػاب(الرعي) بالماء وؿػٍؼ ثعًوػي بالؼِػت وؿػٍؼ ثمػا اشفػاءى
بالجٍاب ٞوؿ ػ ػ ػ ػػٍؼ ثٜؾ ػ ػ ػ ػػٍى باال لبؾة وؿ ػ ػ ػ ػػٍؼ ثلبؾ ػ ػ ػ ػػي ت
شغاءا وؿ ػ ػ ػ ػػٍؼ ثٜص ػ ػ ػ ػػٞ
ِّوّي وؿػػٍؼ ثؾػػٜب زِجػػا شلػػٍا ِلػػَ راؿي وؿػػٍؼ ثاطػػغ ِمامػػة الػزػػ ٞالمػػػِن
وثدبجٌػػا ِلػػَ راؿي وؿػػٍؼ ثّاملػػي بلّاٚػػة ٝاهػػي رزػػ ٞمّت.وؿػػّ ٍٙالػزػػ ٞالمػػػِن
وِظػج من طاؿ الباب وؿّجلٍ االقّبٍ خاث مػات الجٍِّغن:ذل ٛالفظك ٚعؿػي
اإللي.ؿّمػػػخ االقػػّبٍ ِلػػَ ٖػػان ابػػن ٖػػان الػزػػ ٞالمػِن ؿػػٍّٙؿ:لٙع ذًػػب إلػػَ
ازلي.وؿػػّّٙم مواشة وؿػػجٙع ٚػػابّن الروػػازن خػػاث مػػات إلػػَ اِػقّٜٜاؿ.وؿجوػػُ
اٝلة ِمّعن الفّّػ ال ثؼاؿ شارن ؿٍؼ ثدوُ وثبر( ٞالمّت) ؿٍؼ ثؾٜب ٚػباهػا
من الماء والرّة والغرن المفٍِة والصلّػب والّؾػ ٞوالؼبػع والؼِت.وؿػجّمٚ ٞػبػان
زو ػ ػػازن لف ػ ػػبس ِا لج.ٛؿ ػ ػػٍؼ ثّم ػ ػػٚ ٞػب ػ ػػان زو ػ ػػا ؼي للرعي.وؿ ػ ػػٍؼ ثجل ػ ػػٍ ام ػ ػػا
اِػِف ػ ػ ػػّٜٜاؿ الجٍِّغن:قّف ػ ػ ػػٜاؿ(()Šešgalوً ػ ػ ػػٍ اؿ ػ ػ ػػم م ػ ػ ػ ػػادؼ لاق ػ ػ ػػّبٍ) ًٍ
اطٍى وؿٍؼ ثّام ٞالرعي بلّاٚة ٝما لٍ ٝان شّا ومن خم ثعٖوي"(.)0وُٖ هك اطػ
هٙػ ػ ػ ػػا ِصج ػ ػ ػػٍي يٍٙؿ ػ ػ ػػا اٝػد ػ ػ ػػػ بؾ ػ ػ ػػاية":اذبس طوؼِػ ػ ػ ػػا ره ػ ػ ػػّّا وه ػ ػ ػػّي ِو ػ ػ ػػع راس
المػِن واؿػ ػ ػػجظػج ٚلبػ ػ ػػي وهػ ػ ػػّي ِلػ ػ ػػَ ٚلػ ػ ػػب المػ ػ ػػػِن وبعمػ ػ ػػي الًػ ػ ػػض زٍاهػ ػ ػػب
المػِن وهُ ِ ٞٝوٍ من اِواء الظوؼِػ ِلَ ما ِماخلي من اِواء المػِن ودع
االرواح ثاطغ البعا  ٞوثجػؾ المػِن"( .)5ومن االمدلػة المٗمػلة ِػن يٙػؽ إزالػة روح
قػِػن ِن يػِ٘ ِعد مّٙع من الًٍٙس الجػُ ثجوػمن مبػعا البػعِ ٞالصّػٍاهُ والجػُ
من المّب ٌٖم مٔؼاًا بفٝ ٜٞامٝ ٞمػا هٙػػا ٖػُ الػوك الجػالُ":من ازػ ٞالػي زػامس
 )0ؿػػاٝؼ َِمة بابػػ ٞص592؛شوٍن ِٙا ػػع مػػا بّػػع المػػٍت ص500-503؛ؿػػاٝؼ ٍٚن اقػػٍر ص-512
517؛ًٍؾ دِاهة باب ٞواقٍر ص.525
 )2البعري الًب ص.75
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ِرل ػ ػػؽ ِل ػ ػػَ رز ػ ػػ ٞوِمؾ ػ ػػٖ ٛم ػ ػػي(و)ال ِ ػ ػػجمٜن م ػ ػػن ان ِا ٝػ ػػ ٞيّام ػ ػػا او ِف ػ ػػػب
م ػ تػاء ِػبًٍن ذ ٝػػػ الم ػػاِؼ(او ز ػػعي) الب ػػالْ ِو ػػع راس ؿ ػػػِػى وِ ًّٙػػٍن ِم ػػا م ػػن
البؾػجان وِرػػعلٍن طٍّيػػا ملٍهػة ِلػػَ الّمػػا وِمػػاؤون ٍٝبػا بالمػػاء وِٜؾػػػون ٓمػػوا
مػ ػ ػػن البؾػ ػ ػػجان وِوػ ػ ػػٍّن الّمػ ػ ػػا وٝػ ػ ػػٍب المػ ػ ػػاء والٔمػ ػ ػػن خاخػ ػ ػػجٌم ٖػ ػ ػػُ مػ ػ ػػعطٞ
المعِوػػة(ابٍللُ لػػادراثُ)(اي بٍابػػة االبػػع)...خم ِصمػػ ٞالصمػػالٍن ذٝػػػ المػػاِؼ البػػالْ
والٔمػػن والّمػػا وٝػػٍب المػػاء إلػػَ ارض مجػوٝػػة(او إلػػَ شاٖػػة المػػصػاء) وال ِاطػػغوهٌا
زمّّا إلَ موًٙة رِّٗة واشعن بِٗ ٞملٍن الّمػا وٝػٍب المػاء ِػن بّوػٌما الػبّن
وِصملػػٍن الٔمػػن وذٝػػػ المػػاِؼ البػػالْ إلػػَ الموًٙػػة الػِّٗػػة(الجُ ثٙػػُ) ِلػػَ الًػِػػ٘
الػ ّؽ.وِػػغبصٍن ذٝػػػ الم ػاِؼ وِاطػػغون االٍػػاؼ مػػُ الرلػػع وًِّٙػػٍن ال ػػاس(خم)
ث
ًِبظػػٍن اللصػػم وِمػػاؤون اهّػػة بػوهؼِػػة بالّؾػػ ٞوالػػعًن وِرلبٍهٌػػا (إلػػَ ًوػػاؾ)(خم
ِلبؾػػٍن الٔمػػن بالرلػػع وِػبًػػٍن االرزػػ ٞاالمامّػػة باالوثار(الممػػارِن؟)) وِصٗػػػون
شٗػػػن ِؾػػٜبٍن الّؾػػ ٞوالػػعًن ٌّٖػػا خم ًِّٙػػٍن االرزػػ ٞاالمامّػػة وِوػػٍّهٌا ٖػػُ
الصٗػن "...ان بّٙة الوك مٌفم إلَ درزػة ال ِؾػمس بإًِػاء ثػزمػة لٌػا ّٓػػ ان طاثمػة
الػػوك باّٚػػة وثػػوك ِلَ":ؿػػّّّـ ذلػػ ٛالػزػػ ٞوِػػغًب اإل لػػي الػػغي ِلّػػي(ومن خػػم)
ِٗ ػ ػػجس ٖم ػ ػػي وِا ٝػ ػػ ٞيّام ػ ػػا وِف ػ ػػػب ماء"ً.و ػ ػػا هر ػ ػػع مب ػ ػػعا الب ػ ػػعؿ مٜػ ػ ػػجما بّ ػ ػػن
الفُء ٖػبما ويبٙا لجصلّ ٞاالؿجاذ ًٍؾ ٝان ذٝػ الماِؼ او الرعي ِمد ٞاإللي ثمػٍز
وٓمػن البؾػػجان ًػػٍ ثمػػٍز او ِفػجار وربما االطّػن ِػػعٖوان رمؼِػػا ٖػػُ المػػصػاء وِجم
ثٍاش ػ ػػع الم ػ ػػػِن م ػ ػػُ ثم ػ ػػٍز ِل ػ ػػَ اث ػ ػػم م ػ ػػا ِمٜن والوجّر ػ ػػة الوٌا ّ ػ ػػة الف ػ ػػٗاء م ػ ػػن
المػػػض(.)0والٍاٚػػُ إن الًٙػػٍس الؾػػصػِة الظالػػة بمبػػعا البػػعِ ٞالصّػػٍاهُ ثفػػّػ إلػػَ
خاخة مٗاًّم ثجػابى ّٖما بّوٌا بظمٍص مٍت الوصّة(اي البعِ ٞالصٍّاهُ)ٌٖ.وػاؾ
اوال الٗ ٜػػػن الج ػػُ ث ٙػػٍؿ إن الو ػػصّة ثػم ػػؼ إل ػػَ اإل ل ػػي ثم ػػٍز وإذ ِجٍش ػػع الم ػػػِن م ػػُ
الوػػصّة ِوج ٞٙموػػي المػػػض او اإلخػػم إلػػَ اإل لػػي.وًوا ِٙجؾػػم المػػػِن رمؼِػػا مػػُ اإل لػػي
ث
ثم ػ ػػٍز االم ػ ػػي ومٍث ػ ػػي واهبّاخي وب ػ ػػغلِ ٛو ػ ػػاؿ الظاص.وًو ػ ػػاؾ خاهّ ػ ػػا ٖ ٜػ ػػػن ثٌع ػ ػػة
الٔوػػب إذ ِمٜػػن االٖج ػػاض إن ٚػػٍ ،الّػػالم االؿػػٗ ٞالمّادِػػة ٚػػع رهػػّت بالبػػعِٞ
وداللة ِلَ ذلِ ٛبػارن هٙػاًػا ٖػُ الًٙػٍس الؾػصػِة ثٙػٍؿ بمػػاشة":بٍطٍ مػن ازػٞ
اِػقػػّٜٜاؿ".وًواؾ خالدػػا هفػػٍء ٖٜػػػن اإلٖػػادن مػػن زؾػػع الوػػصّة او دمٌػػا شّػػح ًػػُ
 )0ؿاٝؼ َِمة باب ٞص521-590؛ًٍؾ دِاهة باب ٞواقٍر ص.525-525
275

وؿػػّلة ثًٌّػػػ(.)0وِبػػعو إن ثٍشػػع المػػػِن مػػُ اإل لػػي ثمػػٍز هرػػعًا ٖػػُ يٙػػٍس اطػػػ ،ال
ثجومن ٖٜػن البعِ ٞالصٍّاهُ ُٖٗ إشع ،االهاقّع الًٙؾّة الظالة بجمػٍز وِفػجار
ِصمِ ٞوٍانِ":وعما ٍِٜن اإلهؾان ِػهة لٌرٍ ِٗػِت اوثٍ ٍٜٝاو ِٗػِت ؿػٍٜؿ
طازا او  ٞٝقػػ اطػػ".خم ِمػٕ الًٙػؽ الػاز لمدػً ٞػغى الصالػةِ.جالٕ الٙؾػم االوؿ
م ػ ػػن الً ٙػ ػػؽ ثٍؿ ػ ػػات مػٍِٖ ػ ػػة إل ػ ػػَ ِف ػ ػػجار وثم ػ ػػٍز والَ ّٓػًم ػ ػػا م ػ ػػن الًٍّ ػ ػػات
ادهَ ثمصبٌا ٚػابّن ذات يػابُ رمؼي.وثبػعا الجٍِّػغن بػالٍٙؿ ُٖ":قػٌػ ثمػٍز قثبُٜ
ِف ػػجار اً ػػ ٞال ػػباد ِلػ ػػَ زوزٌ ػػا ثمٍز وِوػ ػػعما ثرجم ػػُ اؿ ػػػ البف ػػػِة بّو ػػٌا إل ػػَ
بّن ثٌَػ ػ ػػػ ِفػ ػ ػػجار وثوَػ ػ ػػػ إلػ ػ ػػَ شالػ ػ ػػة البفػ ٖجفػ ػ ػػُٗ مػ ػ ػػن المػ ػ ػػػض وثؾػ ػ ػػبب
المػض".وِؾػػجمػ الًٙػػؽ بػػالٍٙؿ ُٖ":الدػػامن والّفػػػِن مػػن الفػػٌػ ُٖ ِػػٍ شَػػا ػ
الٔوم ِلّ ػػ ٛان ث ٙػػع إل ػػَ ِف ػػجار ٖػز ػػا م ػػن الزورد وهرم ػػا ذًبّ ػػا خم ثوً ػػ٘ باؿ ػػم
وثٍٙؿ:اقٕ المػِن".وُٖ الجاؿُ والّفػِن ِّع لجمٍز ٖػاش وًٍ ٖػاش
المػِن
ِ
زو ػػا ؼي وثٙػب ل ػػي مظجل ػػٕ ٚػ ػػابّن الًّ ػػا والفػ ػػاب خم ثػٖ ػػُ إل ػػَ ثم ػػٍز وِف ػػجار
ثٍؿ ػػات اط ػػػ ،ثواق ػػعًما ان ًِ ػػػدا االرواح الف ػػػِػن الج ػػُ ٖج ٜػػت ب ػػالمػِن وان
ِ ػ ػػغًب بٌ ػ ػػا ثم ػ ػػٍز إل ػ ػػَ الّ ػ ػػالم االؿ ػ ػػٗ.ٞخم ِل ػ ػػُ ذل ػ ػػ ٛول ػ ػػٕ االّٖ ػ ػػاؿ الًٙؾ ػ ػػّة
الو ػػػورِةِ.لَ الم ػػػِن ان ِ ٙػػٕ ِو ػػع اؿ ػػٖٗ ٞػ ػػاش ثم ػػٍز الرو ػػا ؼي مجوٙب ػػا بو ٙػػاب
ِصرػػب وزٌػػي مما ِّوػػُ اهػػي ٚػػع مػػات خم ِّمػػع الٜػػاًن إلػػَ ٚمػػبة ٖػػُ ِػػعى وِوػػػبي
ؿ ػػبُ م ػػات.خم ثو ػػّٕ الجّلّمات":شالم ػػا مؾؾ ػػجي ِ ٜػػٍن  ٚػػع ثّٔػ".وثٌَ ػػػ يبّّ ػػة
الجّّٔػ ُٖ الٜلمات الجُ ثلٌّا مباقػن":وِلّ ٛان ثٍٙؿ لي:لجٜن شبّبجِ ٛفجار ُٖ
ٍِهػػ "ٛاي ِٜػػٍن المػػػِن ٚػػع اؿػػجبعؿ قظمػػّة اإل لػػي بفظمػػي.خم ِبجّػػع المػػػِن
ِػ ػ ػ ػػن الٗػاش وِػثػ ػ ػ ػػعي خٍبػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػن طػ ػ ػ ػػّـ وِرػ ػ ػ ػػػح هٗؾػ ػ ػ ػػي وِردٍ ِوػ ػ ػ ػػع ٚػ ػ ػ ػػعمُ
ِفجار وِواقػػعًا ٚػػا ا":اي ِفػػجار اهٙػػغي رِّجػػ(ٛاو ربمػػا رزلػػ ٛاي زوزػػ.")ٛخم
ِّمع الٜاًن إلَ مٙك ِٙػك بػي ٓػػن المػػِن وِٗػ ٛشؼامػي وِلٙػُ بٌمػا إلػَ الفػاي
الغي ِػمؼ للّالم االؿٗ ٞمُ اخوُ ِفػ رّٓٗا وٚعرا من الًّا الٗاطػ.إن ًغا ِٜمٞ
ّٖػ ػػ ٞثبػ ػػادؿ االقػ ػػظاص إن لػ ػػس الجّبّػ ػػػ.خم ِمػ ػػٍ المػ ػػػِن ِػ ػػن ثوػ ػػاوؿ بّػ ػػن
االيّمة وِػثػػعي خّػػاب الظػػّـ خاخػػة اِػػا وًُ المػػعن الجػػُ ِٙوػػٌّا ثمػػٍز ٖػػُ الّػػالم
االؿ ػػٗ ٞبغل ِ ٛػػجم اداء الً ٙػػؽ ال ػػغي ِص ػػعث ث ػػاخّػى بّٗ ػػ ٞثب ػػادؿ االق ػػظاص إذ
ًٍ )0ؾ دِاهة باب ٞواقٍر ص.525
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ِوج ٙػ ػػ ٞالم ػ ػػػض إل ػ ػػَ اإل ل ػ ػػي ّٖمٍت الم ػ ػػػِن مٍث ػ ػػا رمؼِ ػ ػػا م ػ ػػُ اإل ل ػ ػػي خ ػ ػػم ِوبّ ػ ػػح
مّي وِجظلك بغل ٛمن ؿًّػن الػوح الفػِػن(.)0
ٝاه ػػت ي ٙػػٍس الجًٌ ػػػ مٌم ػػة ٖ ػػُ الّ ػػاج وث ػػجم ِ ػػادن ِ ػػن يػِ ػػ٘ اؿ ػػجظعا
الماء ٖٙػػع ٝػػان رش المػػاء ِلػػَ المػػػِن من الًٙػػٍس العِوّػػة الٙعِمػػة الجػػُ ِمارؿػػٌا
االقّبٍ ُٖ الّاج وٚع بعات ُٖ ارِعو وٝاهت ثٌعؼ للجٙػػب مػن اإل لػي اِػا الػي المّػاى
واالِم ػػاؽ م ػػن از ػػ ٞمٍّهج ػػي ٖ ػػُ إزال ػػة االرواح م ػػن الرؾ ػػم بٌ ػػغا الماء.و ٝػػان ال ػػػش
ِماشب ِادن بجاون مظجلػٕ الجّاوِػغ واالدِّػة وممارؿػة الًٍٙس":لٙػع اثمػٍا إزػػاء
الّعِػػع مػػن يٙػػٍس هػػامبٍربُ ويٙػػٍس بّػػت االٓجؾػػاؿ ويٙػػٍس رش المػػاء ٖوػػا ِػػن
يٙػػٍس الجاقػػّب والجٗرُ ًػػغى ٝلٌػػا مؾػػًػن ٖػػُ مػػجن يٙػػٍس الػػػّٚم"(.)5وه ٙػػا ِػػن
يٙؽ ِعَِ يٙؽ اِا وّٖي ِاطغ الًبّب الؾاشػ ت
ماء من دزلػة والٗػػات وِػقػي ِلػَ
زؾػػم المػػػِن ممػػصٍبا ب ٙػػاءن ثّػػابّػ طالػػة(.)5وٖػػُ هػػك ه ٙػػا ِػػن يٙػػؽ لفػػٗاء
م ػػػِن ِٙجم ػػػ ِل ػػَ ثوّٗ ػػغ ي ٙػػٍس للجًٌػ ٖٗ ػػُ ٚم ػػّعن اِ ػػٍب الب ػػابلُ ِف ػػاًع ً ػػغا
المّغب ُٖ الصلم ٝاًوا ِ ٍٙبممارؿة يٙؽ من ازػ ٞقػٗا ي مػن مػهػي وِبعو مػن
ؿّاؽ الصلم ان ًغا يٙؽ ٝان ِمارس ُٖ باد بابٚ ٞعِما:
"(ٌٍػ امامُ) ٝاًن-مًٌػ
وًٍ ِمؾِ )ُٖ( ٛعى االخ ٞالمًٌػ
وٚاؿ لُ:ياب اوثٍؿ اِولّ ٞمًٌػ هّببٍر
ارؿلوُ إلَ ًوا  ُٝايٌػؾ
(ؿٜب) ِلُ الماء الغي ٝان ِصملي
()9
وايل٘ ثٍِّغن الصّان ودل ٛبرؾمُ" .
وثف ػػّػ المم ػػادر المؾ ػػمارِة إل ػػَ ي ٙػػٍس مجوٍِ ػػة اط ػػػ ،هٗ ػػغت م ػػن از ػػٞ
الّاج ٖٗػػُ يٙػػؽ ه ٙػػا ّٖػػي اِوػػا ِػػن يػػػد قػػًّان ثّ ػػٍ مػػن زؾػػع المػِن ِبػػعا
ال ٜػػاًن بالجو ػػػع لٌ ػػغا ال ٜػػا ن ٖ ػػٍؽ الًبّّ ػػُ ال ػػغي ً ػػٍ اؿ ػػاس الم ػػػض خ ػػم ِب ػػعا
الّاجٍّٖٙ.ؿ للمػِنِ":وع ٓػوب الفمؽ ٓػى راؿػ ٛبػػداء وٓى بًّظػة واشًٌػا
 )0الممعر هٗؾي ص.525-520
 )2البعري الًب ص.75
 )5االشمع المّجٙعات العِوّة ص.73
 )9البات المّجٙعات العِوّة ص.912-919
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بالًصّن وِوع يلٍع الفمؽ اطػزٌا وطغ بغرًا وطغ قّػ زؾم ّٓػ وؿػض وهػّي
ِلَ راس المػِن هّي ِلَ رٚبة المػِن وذل ٛشجػَ ِػؼوؿ ِوػي وزػُ الػػاس الػغي
ٖػػُ الرؾػػم لجصملي الػِ ػػاح ٝمػػا ثصم ػػٚ ٞفػػة الّفػػب ولًّ ػػػد مػػن الؾ ػػماء واالرض
مّا"(.)0
وٖػُ يٙػؽ اطػػػ ولػلوا مػػن رؿػالة ٝػجبٌػا اقػػّبٍ إلػَ اشػػع الملػٍؾ االقػػٍرِّن
ٌّٖػػا ِٙػػٍ االقػػّبٍ بًٙػػٍس مجوٍِػػة لًػػػد اشػػع الّٗارِػػت مػػن زؾػػع المػِن":شػػٍؿ
الًٙػػٍس الظالػػة بالجٍِّػػغن المّوٍهػػة:شٙا اهػػ ٛقػػػِػ الجػػُ ارؿػػ ٞإلػػُ الملػػ ٛؿػػّعي
رؿ ػ ػػالة بظمٍل ػ ػػٌا اهٌا ث ػ ػػجم لً ػ ػػػد ِٗػِ ػ ػػت اال ل ػ ػػٍ الف ػ ػػػِػ ومػض الؾ ػ ػػٍٙط(ربما
الرغا ) ِو ػعما ِلمؾػػي ش(الفػػظك المماب) ؿػػّ ٍٙاالقػػّبٍ وِّلػػ٘ ٖػػارا وٓمػػن
قػ ػػٍؾ الرمػ ػػِ ٞلػ ػػَ اؿ ػ ػٜػٗة الباب ؿػ ػػّػثعي االقػ ػػّبٍ البؾػ ػػة شمػاء وِوػ ػػُ ٚواِػ ػػا
اشمػ.ؿّمؾػػ ٛبٔ ػػاب ٖػػُ ِػػعى الّموَ ولػػٙػ بّػػعى الّؾػ...،ؿػػّػث ٞالجٍِّػػغن:شٙا
اهػ ػػ ٛقػ ػػػِػ وِوعما ِوجٌػ ػػُ ٖاهػ ػػي اقػ ػػّبٍ خػ ػػان ٍِٙمػ ػػان بػ ػػعورن شػ ػػٍؿ ؿػ ػػػِػ الػزػ ػػٞ
ال مػِن بمبظػ ػ ػ ػػػن ومفػ ػ ػ ػػّ ٞإلػ ػ ػ ػػَ زاهبٌمػ ػ ػ ػػا وؿػ ػ ػ ػػٍؼ ِػثػ ػ ػ ػػ ٞالجٍِّػ ػ ػ ػػغن ِٗػِػ ػ ػ ػػت
طٍلجٍببػػٍ( )ḫultuppuاطػػػج! شجػػَ الباب.وِلّػػي ان ِوػػُ رّٚػػة ِلػػَ البػػاب وشجَ
ًِػد الفػ ِلّي ان ِّم ٞذل ٛلباشا ت
ومؾاء"(.)5
وٖ ػػُ ي ٙػػؽ ِوٗ ػػغى الًبّ ػػب الؾ ػػاشػ باؿ ػػجظعا الو ػػار اللجٌ ػػا المػض ٚ":ػػع
وهّت لّوة قػِػن ِلَ ًغا الػزّٗٝ ٞػِت الٜالٍ".خم ثغٝػ االِػاض:
"لٙع وِ ُٚلّي لمت معوخ
لمت هار لّوة قػِػن ؿصػ لعاع
لٙع ذًب ِوي إلٌي
ووٗٚت زاهبا إلٌجي الجُ ثػِاى
لٙع ًٓاى ٝالٌٍاء لمت معوخ".
خم ِاشٌ اإللي مػدوؾ الػزػّٖ ٞػغًب إلػَ ابّػي اِػا واوزػؼ لػي المٍ ٕٚالػغي ًِّّػي
ثّلّمات الّاج:
"اذًب ِا بوُ مػدوؾ
 )0بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص.510
 )5ؿاٝؼ ٍٚن اقٍر ص.513-511
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طغى إلَ بّت االٓجؾاؿ الًاًػ
ٖ ٛؿصػى ٖ ٛؿصػى
شجَ الفػ الّٗاؿ ُٖ زؾمي
ؿٍاء ا ٝان لّوة ابّي او لّوة امي او لّوة اطّي اال ٝبػ
او لّوة ٚج ٞرز ٞال ِّػٖي
بؾصػ اإللي اِا
دع اللّوة ثوجفػ ٌٝغى البملة
دٌِا ثوٗمم ٌٝغى الجمػن
دٌِا قثٌٗٝ ٞغى الٗجّلة".
خم ِجبُ ذل ٛثّاوِػغ مؾػجٙلة لٜػ ٞمػادن مغٍٝرن(ٝالبمػ ٞوالجمػ والٗجّلة) وٝغلٛ
لبّن المػٍاد الجػُ لػم ثػغٝػ ؿػابٙا(ٝلٗات المٍؼ وقػّػ الماِؼ) وِبػعو ان الٜػاًن
ٝان ِ ٍٙبإزػاءات رمؼِة للجظلك من اللّوة الفػِػن:
"ثٍِّغن ٌٝغى البملة الجُ ِٙفػًا وِػمٌّا ُٖ الوار
ٖجلجٌما الوّػان ثماما...ولن ثمؾٛ
زغورًا ُٖ الجػبة ولن ثجٗجس بػاِمٌا
شجَ ال ثؾجّم ٞلًّا الي او مل ٛلّ ٞالٙؾم واللّوة
 ...والمػض والجّب والغهب والظًّ ة
والفػ واإلخم والمػض الغي ُٖ زؾمُ
او ُٖ لصمُ او ايػاُٖ ِوجفػ ٌٝغى البملة لجلجٌما الوار
الٍّ لجبجّع اللّوة بّّعا شجَ ار ،الوٍر"(.)0
وًوػػاؾ يٙػػؽ ٌَِػػػ ان الًبّػػب الؾػػاشػ هٗػػغى مػػن ازػػ ٞثظلػػّك المػػػِن مػػن ِػػعن
ِٗارِ ػػت ُٖ":إي ػػار الب ػػاب ِل ٙػػت (ٖ ػػارن) وُٖ مؼالز ػػي با ٚػػة الٜب ػػػ الموّؼؿ.بؾ ػػٍط
هػ ػ ػ ػ ػػػبت زؾػ ػ ػ ػ ػػمٝ ٛمػ ػ ػ ػ ػػا ِّامػ ػ ػ ػ ػػ ٞشمػ ػ ػ ػ ػػار ًػ ػ ػ ػ ػػارب.اوثٍ ٍٜٝالفػ ػ ػ ػ ػػػِػ اهٙلُ الػ ػ ػ ػ ػػٍ
الفػػػِػ اذًب.اذًب ِػػا الػػٍ الفػػػِػ من زؾػػم ًػػغا اإلهؾػػان ابن إلٌػػي ال ثمػػػ ِلػػَ
البٙػػاء ٖػػُ مٙػػعس اِػػا ًػػغا وال ثصػػاوؿ الّػػٍدن إلّػػي.ال ثمػػػ البٙػػاء ٖػػُ زواِػػا البّػػت وال
ثصػػاوؿ الّػػٍدن إلّػػي.ال ثٙػػ ٞارِػػع ان ابٙػػَ ٖػػُ ًػػغا البّػػت!ال ثٙػػ ٞإهػػُ ارِػػع البٙػػاء ٖػػُ
)0ؿاٝؼ َِمة باب ٞص.592-599
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الؼواِا!ال ث ٞٙارِع البٙاء ُٖ هٍاشُ ًغا البّػت!اوثٍ ٍٜٝالفػػِػ اطػػج إلػَ بّّػع الٍ
الفػػػِػ اذًب إلػػَ المٍاهػػُ المٗٙػن:مؾػػٜوً ٛػػٍ المٍهػػُ البّّػػع ومٙام ٛالبّػػت
المجٌع المٌرٍر ابجّع من امامُ"( .)0وًواؾ يٙؽ ِجوػاوؿ ِػاج ِػّن ممػابة
بػػالّمَ ولٜوػػي ال ِجوػػمن ان مصاربػػة لٙػػٍ ،الفػػػ او إز ػػاءات يٙؾػػّة مّٙػػعن بػػ ٞال
ِجوػػمن شجػػَ ذٝػػػ لٍزػػٍد الًبّػػب الؾػػاشػ بِٜ ٞػجػػٕ المػػػِن بمظايبػػة المػػػض
مباقػن داِّا إِػاى بالمٔػادرن(":إذا اهبٌػػت ِػّن الػزػ ٞمػن قػعن الوػّاء)[اي الػّب
بػػالّمَ مػػن قػػعن الوػػّاء] (ٖعِي) ِػػغًب إلػػَ بّػػت الَػػا [اي مٜػػان مَلػػم] وِؾػػع
ِلّي الباب وٍِٙؿ اذًب اٌِا االهبٌار"(.)5
ُٖ ممػ الكعِمة ٝان الؾصػ ًٍ زؼء من ِاج اي مػِن ُٖٗ.الٍٚت الغي
ِمػػٕ الًبّ ػب ّٖػػي الػػعواء إلػػَ المػػػِن ٖػػان وازػػب الؾػػاشػ ان ِّرػػ ٞباٝػجفػػاؼ
الؾبب الص ُّٙٙللّلة وِّمِ ٞلَ إِٙاٌٖا(.)5وهّػؼ اهي ٝػان ًوػاؾ يبٙػة مػن االٖػػاد
ثمارس الّاج مػن طػاؿ الجّاوِػغ والػٚػَ والجما م وّٓػًػا مػن اقػٜاؿ الؾػصػ وٚع
ولػلجوا ِػػوٌم الٜػدّػػػ ٖػُ البػدِػػات الًبّةً.ػػغا وان ٝػدّػػػ مػن الٌٜوػػة ٝػػاهٍا ِفػػجٔلٍن
اِوا ُٖ الًب وُٖ ٌِع الٗػٍِن اطواثٍن(ٚ 0521-0571بػ ٞالمّاد) ٝػان ٝبّػػ
االيبػ ػػاء ًػ ػػٍ هٗؾػ ػػي ٝبّػ ػػػ الٌٜوػ ػػة وٝان ً ػ ػ الء الٌٜوػ ػػة-االيب ػػاء ِوجمػ ػػٍن إلػ ػػَ الػبػ ػػة
ؿظمت.وِّػؼ الًبّب الؾاشػ ُٖ الومٍص الممػِة باؿم ؿػاو وًػٍ اؿػم ِمّػؼًم
ُٖ ممػ الٙعِمة ِن االيباء البايوّّن ؿوٍ(ربما مّواًا الفاُٖ) والرػاشّن ٌٝوة
ؿػػظمت(.)9وٚػػع اِجٙػػع الممػػػٍِن الٙػػعماء ان الٙػػٍن الجػػُ ِمجلٌٜػػا الٜػػاًن المجمػػػس
بٗوػٍن الؾػػصػ ًػػُ ٚػػٍن ّٓػػػ مصعودنٖ.الؾػػاشػ ِػ دي اِمػػاؿ الؾػػصػ ِػػن يػِػػ٘ ثػػاون
اؿػػماء او ٝلمػػات ذات ياٚػػة ٝبّػن باؿػػلٍب وهبػػػن مّّوػػة وبجّبّػ ادؽ ِػػن يػِػػ٘
الجٗػػٍى باؿػػماء الٍٙن(اؿػػماء الٙػػٍٖ ،ػػٍؽ الًبّّّة) وِّجٙػػع اهػػي ِبػػػ اإللٙػػاء الؾػػلّم
لٌغى الٜلمات ِؾجًُّ قٗاء االمػاض ويػد االرواح الفػِػن(.)2

 )0البات المّجٙعات العِوّة ص.023
 )2البعري الًب ص.03
 )5االشمع االلٍؿ االولَ ص.53
ٝ )9ماؿ الًب الممػي ص513 995 11؛ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص.70
 )2الؾٍاح االؿًٍرن والمّوَ ص 050؛روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص.035
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ل ٙػػع زودثو ػػا الوم ػػٍص م ػػن مم ػػػ الٙعِم ػػة بجٗال ػػّ ٞزّ ػػعن ِ ػػن الً ٙػػٍس
الؾػصػِة الموٗػػغن ٖػُ الّاج ٌٖوػػاؾ اؿػػًٍرن خمّوػة ثلٗػػت االهجبػاى وثجمػ ٞبالٙػػعرات
الؾصػِة الؿم اإللي ُٖٗ ًغى االؿًٍرن الجُ ثم اؿجّػاض زؼء موٌا ّٖما موَ هٙػا
 ّٕٝان خّباها ِلؾػُ بجػعبّػ مػن اِػؼِؽ اإل لػي اال ٝبػػ رع ولٜػُ ِػجم قػٗا ي ٝػان ِلّػي
ان ِبػػٍح باؿػػمي الؾػػػي إلٌّا وًػػغا الػػوك ًِّّوػػا دلّػػِ ٞلػػَ اًمّػػة اؿػػم اإل لػػي ٖػػُ
الً ٙػػٍس الؾ ػػصػِةٚ":الت اِؼِؽ:اٝف ػػٕ ل ػػُ ِ ػػن اؿ ػػم ِ ٛػػا وال ػػعي الم ٙػػعس الن
الفػظك ِصّػػا بػػغل ٛالػػغي ِجلػػٍ اشػع باؿمي(ؿػػصػا)ٚ(.اؿ رع):اهوػػُ اهػػا الػػغي لػػوّت
الؾماء واالرض وِٙعت الربػاؿ مّا وطلٙػت مػا ِلٌّػا.اهوُ اهػا الػغي لػوّت المّػاى
لججمٜن البٙػن المٙعؿػة مػن المرػُء إلػَ الٍزػٍد اهوُ اهػا الػغي لػوّت الدػٍر للبٙػػن
شجػػَ ثػػجمٜن الػٓبػػات الروؾػػّة ان ثػػاثُ إلػػَ الٍزػػٍد.اهوُ اهػػا الػػغي لػػوّت االؿ ػػار
ث
الٔاموػػة لاّٖٙن شجػػَ ثػػجمٜن روح اال لٌػػة مػػن االؿػػجٙػار ٌّٖػػا.اهوُ اهػػا الػػغي ٖجصػػت
ِّوّػػي شجػػَ ِػػجمٜن الوػػٍر مػػن المرػػُء إلػػَ الٍزٍد والػػغي آلػػ٘ ِّوّػػي شجػػَ ثػػجمٜن
ث
الَلم ػػة م ػػن المر ػػُء إل ػػَ الٍزٍد.يب ٙػػا الم ػػػي ِٗ ػػّن الوّ ػػ(ٞلٜن)لم ثّل ػػم اال لٌ ػػة
اؿ ػ ػػمي.اهوُ اه ػ ػػا ال ػ ػػغي ل ػ ػػوّت الؾ ػ ػػاِات شج ػ ػػَ ث ػ ػػجمٜن االِ ػ ػػا م ػ ػػن المر ػ ػػُء إل ػ ػػَ
الٍز ػػٍد.اهوُ اه ػػا ال ػػغي ٖجص ػػت الؾ ػػوة وطل ٙػػت الوٌػ.اهو ػػُ اه ػػا ال ػػغي ل ػػوّت الو ػػار
المجازر ػ ػػة الشو ػ ػػػ إل ػ ػػَ الٍز ػ ػػٍد ِم ػ ػػ ٞالٙم ػ ػػػ.اهوُ طب ػ ػػػي ٖ ػ ػػُ الم ػ ػػباح ورع ٖ ػ ػػُ
الٌَػ واثػ ػػٍ ٖػ ػػُ المؾػ ػػاء(.لٜن)لم ٍِٚػ ػػٕ (ذلػ ػػ )ٛالؾػ ػػم ؿػ ػػّػى ولم ِفػ ػػٕ اإل لػ ػػي
الَّّمِ.وع غ ٚالت اِؼِؽ لػع:اؿم ٛلم ِٜن شٙا بّن ًػ الء الػغِن ذٝػػثٌم لػُ.إذا
ٝفٗت لُ ِوي ؿٍؼ ِظػج الؾػم الن الفػظك الػغي ِػغٝػ اؿػمي ِصّا.اشػعث الؾػم
اشجػاٚا اهػػي اقػػع ٚػػٍن مػػن اللٌػػب والوارِ.وع ػػغ ٚػػاؿ زا لػػة رع:ال بػػاس ان ثومػػجُ إلػػُ
ابوجػػُ اِ ػؼِؽ لٜػػُ ِػػجمٜن اؿػػمُ مػػن المرػػُء مػػن زؾػػمُ إلػػَ زؾػػم."ٛوًٜغا لػػم
ِجمٜن رع مػن إطٗػاء اؿػمي الن الفػٗاء الؾػصػي الػغي ثػِػع اِػؼِؽ ثوّٗػغى وًُ ًوػا
ثؾجظع الػّٚػة لن ِػجم إال بػغٝػ اؿػمي الؾػػي(.)0والٍاٚػُ إن الػوك ِبػارن ِػن ولػٗة

1

( Wilson, ”The god and his Unknown Name of Power,P.13-14.
بعج الؾصػ ُٖ ممػ الٙعِمة ص051-050؛الؾٍاح لٔؼ ِفجار ص575-570؛ًٍؾ موًّٕ المظّلة
البفػِة ص.32-39
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ؿػػصػِة هػػع ِوػػات الدّابّن وٚػػع اِجٙػػع بػػان الصػػػوؼ المٜػجٍبػػة الجػػُ ثمدػػٝ ٞلمػػات
اِؼِؽ ؿٍؼ ثوٙغ اي قظك ِّوي خّبان ٝما اهٙغت شّان رع(.)0
وهٙػا ُٖ هك اؿًٍري ثّارؼ ِلٌّا ِلماء الممػػِات باؿػم اؿػًٍرن االمّػػن
المؾ ػػصٍرن  ّٕٝان اؿ ػػجظعا ثمد ػػاؿ اإل ل ػػي مٌ ػػم للٔاِ ػػة ٖ ػػُ ي ٙػػٍس ي ػػػد االرواح
الفػػػِػن المؾػػببة للمػض.وِبػػعو إن الؾػػبب ِٜمػػن ٖػػُ ذلػػ ٛإن ثمدػػاؿ الػػي ٖػػُ مّبػػع
ِصجٍي روح ذل ٛاإللي الغي ِمدلي(.)5ثجصػعث ًػغى االؿػًٍرن ِػن امّػػن دِّػت باؿػم
بّوػػت رِـ وًػػُ اطػػت زوزػػة الٗػِػػٍن رمؾػػّؽ الداهُ وٚػػع الػػّبت ًػػغى االمّػػػن
بمػض بؾبب روح قػِػن ٖاؿجورع ابًٍا بالٗػٍِن الممػي الغي ارؿػٝ ٞاثبػا ِػعَِ
ثصػػٍت-ا -شػػب لٜػػُ ًِلػػُ ِلػػَ شالجٌا":ولػػ ٞالصٜػػّم إلػػَ (معِوػػة) بظجان(معِوػػة
اؿػػًٍرِة لػػم ِصػػعد مٌٍّٚػػا بالوػػبى) ٍٖزع بّوػػت رِػػـ ٖػػُ شالػػة ثملٌٜػػا روح مػػن
الرن شٙػػا وزػػع ِػػعوا ثرػػب مصاربجي".وؿػػػِان مػػا ارؿػػ ٞامّػػػ بظجػػان إلػػَ رمؾػػّؽ
الدػ ػ ػػاهُ رؿػ ػ ػػالة ًِلػ ػ ػػب ٌّٖػ ػ ػػا بػ ػ ػػان ِػؿػ ػ ػػ ٞإلٌػ ػ ػػا مػ ػ ػػن ازػ ػ ػػ ٞمصاربػ ػ ػػة ًػ ػ ػػغى الػ ػ ػػػوح
الفػِػنٖ.اؿػ ػػجراب الٗػِػ ػػٍن الممػ ػػػي للًلػ ػػب واثرػ ػػي إل ػػَ اإل لػ ػػي طٍهؾ ػػٍ":خم ٝػ ػػػر
زالجػػي(الًلب) ٖػػُ شوػػػن طٍهؾػػٍ ٖػػُ يّبػػة هٗػػػ شٍثػػب[اي طٍهؾػػٍ ٖػػُ يّبػػة ثػػا
الؾا ] ٚا اِ:ا ؿّعي الًّب إهُ اثٜلػم امامػِ ٛػن مٍهػٍع ابوػة امّػػ بظجان".لػغا
ِ ػػامػ ً ػػغا اإل ل ػػي إلٌ ػػا اط ػػػ ِعَِ":طٍهؾ ػػٍ مور ػػؼ االٖ ٜػػار اإل ل ػػي الَّّم ال ػػغي ِظ ػػػج
ِٗارِػػت المػض"وًػػغا اإل لػػي ًػػٍ قػػٜا خاهٍِػػا للػػػب طٍهؾػػٍ وًػػٍ الػػغي ِباقػػػ اِمػػاؿ
طٍهؾ ػ ػػٍ ٝم ػ ػػا ه ٙػ ػ ػػا ٖػ ػ ػػُ هك":طٍهؾ ػ ػػٍ الػ ػ ػػغي ِمػ ػ ػػ ٞالجظًّى" لجوّٗ ػ ػػغ وٍ ػ ػػا ػٕ
مّّوة إشػعً ،ػػغى الٍٍػػا ػٕ ثٍِّػػغن المػػػض المؾػػمان":الّامِ ٞلػػَ إٚمػػاء الجػػا ٌّن
او المّج ػػعِن االزاه ػػب او ق ػػّايّن الم ػػػض" خم ِ ٙػػٍ اإل ل ػػي طٍهؾ ػػٍ ٖ ػػُ يّب ػػة هٗ ػػػ
شٍثب بموُ":شماِة ؿػصػِة مػن ازػ ٞطٍهؾػٍ مورػؼ االٖٜػار اربػُ مػػات" وان ًػغا
الػػػٚم االطّػػػ ِّػػع ثّبّػػػ ثٙلّػػعي ومػػالٍؼ ِفػػّػ إلػػَ ِػػعد ثػػاوات الػّٚػػة المٍلػػٍٖة
لجوّٗػػغ الؾ ػػصػ وان ً ػػغى الصماِ ػػة الؾ ػػصػِة ٝاهػػت  ٚػػٍن روشّ ػػة مموٍش ػػة اٝػد ػػػ موٌ ػػا
ّٝومػػػ مػ ػػُ مدػػ ٞالجمّمة.وِوػػعما ولػػ ٞاإل لػػي إلػػَ بظجػػان ذًػػب إلػػَ شّػػح بّوػػت
رِـ خمٚ":ا بػّٚة ؿصػِة من از ٞابوػة امّػػ بظجان لجمػبس مّاٖػان بؾػِة".ثفػّػ
 )0بعج الؾصػ ُٖ ممػ الٙعِمة ص.050
 )5الممعر هٗؾي ص.11
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االؿ ػػًٍرن إل ػػَ ان ً ػػغى ال ػػػوح  ٚػػع ثص ػػعخت إل ػػَ اإل ل ػػي طٍهؾ ػػٍ مور ػػؼ االٖ ٜػػار مّلو ػػة
طوٌٍِا وثظبػى باهٌػا ؿػجٔادر زؾػع المػِوػة بفػػط واشػع ًػٍ ان ثٙػع إلٌّػا ثٙعمػة
َِّمػػة اخو ػاء اشجٗػػاؿ دِوُ بمّوػػَ ان الػػػوح الفػػػِػن المؾػػببة للمػػػض ٚػػع ؿػػاومت
ِلَ االِجػػاؼ الػؿػمُ بٌػا طػاؿ اشجٗػاؿ دِوػُ ٚبػ ٞان ثجػػؾ االمّػػن":خم ٚالػت ًػغى
الػوح(الفػِػن) الجُ ٝاهت مٌّا اما طٍهؾٍ مورػؼ االٖٜار:مػشبػا اٌِػا اإل لػي الَّػّم
الػػغي ًِػػػد قػػّايّن المػض بظجػػان ًػػُ بلعؾ وقػػّبٌا ًػػم ِبّػػعؾ واها ِب ػػعؾ!
ؿػاذًب إلػػَ المٜػػان الػغي اثّػػت موي الهػػُ ٚلبػٖ ٛػػُ راشػػة شػٍؿ ذلػػ ٛالػػغي اثّػػت
من ازلي.لٜن لّ ٞزالجي ِامػ باالشجٗػاؿ بّّػع مّػُ ومػُ امّػػ بظجػان خم اومػا ًػغا
اإل لػ ػػي إلػ ػػَ رؿػ ػػٍلي ٚػ ػػا ا:دع امّػ ػػػ بظجػ ػػان ِّمػ ػػ ٞثٙعمػ ػػة َِّمػ ػػة ٖػ ػػُ شوػ ػػػن ًػ ػػغى
الػػػوح.واالن بّومػػا ًػػغى االقػػّاء الجػػُ ٚػػا بّملٌػػا طٍهؾػػٍ مورػػؼ االٖٜػػار مػػُ الػػػوح ٚػػع
(ش ػػعخت) ٝان امّ ػػػ بظج ػػان ٖ ػػُ اهجَ ػػارى م ػػُ زّف ػػي وٝان ٖ ػػُ ذِ ػػػ ق ػػعِع خم  ٚػػا
بجٙعمػػة ٝبّػػػن ٖػػُ شوػػػن طٍهؾػػٍ مورػػؼ االٖٜػػار وًػػغى الػػػوح وِّلػػن امّػػػ بظجػػان
االشجٗاؿ بّّع دِوُ هّابة ِػوٌم خم ذًبػت الػػوح ٖػُ ًػعوء إلػَ المٜػان الػغي ثصػب
بػػاوامػ مػػن طٍهؾػػٍ مورػػؼ االٖٜػػار"(.)0بػػا قػػٝ ٛاهػػت الجماخّػػ ٞاإللٌّػػة ثؾػػجظع مػػن
ازػػ ٞإطاٖػػة الػػػوح الفػػػِػن ومن ًػػغا الموًلػػ٘ ِمٜػػن ان هٌٗػػم لمػػاذا ِوػػعما الػػّب
الٗػِػػٍن الممػػػي اموصٍثػػب الدالػػح(ٚ 0571-0912بػػ ٞالمػػّاد) بجٙػػّس م ػ لم ٖػػُ
اؿواهي بّح إلّي ثٍقػاثا مل ٛمّجاهُ ثمداؿ اإللٌة ِفجار لجفّٗي من مػهي(.)5

1

(John A. Wilson, “The Legend Of The Possessed Princess”, In:
ANET,(Princeton,1966),PP29-30.

ٖ )5اهػ ػ ػ ػ ػ ػػِ ٞب ػ ػ ػ ػ ػ ػع الٍاش ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ِلػ ػ ػ ػ ػ ػػُ غف ػ ػ ػ ػ ػ ػػجار وماؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ثم ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍز (بٔ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعاد:دار الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ون الدٙاّٖ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الّامة  )0037ص17؛ٖاهِ ٞبع الٍاشع ِلُ من الٍاح ؿٍمػ إالَ الجٍرا (بٔػعاد:دار الفػ ون الدٙاّٖػة
الّامة  )0030ص.000
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(رغمؾّؽ الداهُ)
284

(اللي طٍهؾٍ)

وثجصعث بػدِة ِن يٍٙس هٗغت من ٚب ٞيبّب ؿاشػ مػن ازػ ٞيػػد روح
قػِػن من زؾع المػِن.إذ هٙػا ُٖ الػوك ّٝػٕ اؿػجعِت ؿػّعن ثػعَِ طاِّػت وًػُ
إشػػع ،االمّ ػػات الممػػػِات يبّبػػا ؿػػاشػا لّػػاج زوزٌػػا ٖلم ثرػػع اشػػغؽ وامٌػػػ مػػن
يبّب ؿاشػ ِعَِ هبامٍن ُٖ ِاج امػاض الػاسٖ.صوػ هبامٍن ٚبّ ٞالمؾاء ومّي
ثابّان ِصم ٞاشعًما ٝػجابا اؿػٍد وِصم ٞاالطػػ ؿػلة ملّ ػة بالّٙػاّٚػ الازمػة للػٚػَ
م ػػُ ٝمّ ػػة م ػػن الً ػػّن لّم ػػ ٞالجماخّ ػػ ٞالم ػػّٔػن وبّن الوباث ػػات الراٖ ػػة والػيب ػػة
وبّػػن االٚمفػػة ومػػعاد اشمػ واطػػػ اؿػػٍد.وما ان شوػػػ الًبّػػب وهَػػػ إلػػَ المػػػِن
هَ ػػػن واش ػػعن وثّ ػػػؼ ِل ػػَ المػض شج ػػَ  ٚػػاؿ ان روش ػػا طبّد ػػة ثٙمم ػػت ؿ ػػارو زوج
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طاِّت وًػػغى ال ػػػوح ثػػؼور الم ػػػِن لّا ٜٖٗ.ػػػ ٚلػػّا وثو ػػاوؿ بّػػن الً ػػّن ومؼز ػػي
ببّن الصفا ـ ولوُ ٝػن وثا ِلٌّا رّٚة من اٚػٍ ،الػٚػَ المعوهػة ٖػُ ٝػجابػي.ولما
ٝاهػػت اهرػػُ الًػػػؽ لًػػػد االرواح الظبّدػػة ًػػُ وهػػُ زؾػػم المػػػِن ثصػػت شماِػػة
ث
اال لٌة لغلٚ ٛاؿ هبامٍن ان لّملي اخػ ٝػاخػى ٖػُ المّبػٍدات خم زاد ٍٚلػي ثاّٝػعا بػان
ث
وهػػُ ٝػػِ ٞوػػٍ مػػن اِوػػاء ؿػػارو ثصػػت شماِػػة اال لٌػػة ٚػػا ا ان اخػػػ الؾػػصػ ٖػػُ ِػػّن
المػػػِن الّموػػَ هػػازس ٝػػاخػ الؾػػصػ ٖػػُ ِػػّن المّبػػٍد (ثمٍ/اثػػٍ ) الّموَ.ثلػػ ٛالّػػّن
الجُ ثظجػؽ الَا اقػّجٌا.وان اخػػ الؾػصػ ٖػُ ِػّن المػػِن الّؾػػً ،ػٍ االخػػ هٗؾػي
ُٖ ِّن شٍرس الّؾػ ،ثل ٛالّّن الجػُ ثبّػع ٝػ ٞقػُءٖ.لما لػم ِصمػِ ٞلػَ الفػٗاء
المًلٍب ٚاؿ هبامٍن للػوح الظبّدة:ان ِ ٞٝوٍ من اِواء ؿػارو الػي بغاثي ٖغراِػي
ًُ اِؼِؽ وان رزلي ًُ هٗجّؽ ورٚبجػي الي واؿػواهي ؿػّٕ ٚايُ ولصمػي اوزِػػِؽ
ث
وِعِػػي روشػػان مػػن ارواح اال لٌة والػػابّي خّػػابّن زرٚػػاء وخعِّػػي ولػػعا المّبػػٍد ؿػػلٛ
وٖظغِػػي رِفػػجا المّبػػٍد امػػٍن وٌٍػػػى ٌٍػػػ المّبػػٍد ؿػػّبٍ ومّعثػػي مّػػعن المّبػػٍد
هٍ وً ٜػ ػػغا.واهجٌَ ب ػ ػػان زّ ػ ػػ ٝ ٞػ ػػِ ٞو ػ ػػٍ م ػ ػػن اِو ػ ػػاء الم ػ ػػػِن إلٌ ػ ػػا م ػ ػػن ا ٚػ ػػٍ،
ث
اال لٌة وٚاؿ اهي ِّالذ ب ٜٞالّلٍ المّػوٖة ُٖ معِوة ِّن قمؽ.ولما لم ِٗلس ًػغا
ٚاؿ ان ؿارو ًٍ ِّن المّبٍد رع ٖػُ زؾػم إهؾػان  ٞٝذلػٚ ٛمػع ّٖػي إزِػاج الػػوح
الفػِػن ويػدًا من زؾع المػِن.وٚػع ثػا هبػامٍن ًػغى الػّٚػة اربػُ مػات وٖػُ ٝػٞ
مػػن مػػػر ٝػػن ثصػػت راس ؿػارو وٚػػاؿ إذا مػػا اٚبػ ٞاللّػػٖ ٞؾػٍؼ ثّرػػؼ االرواح الفػػػِػن
ِلػَ إلصػػاؽ الوػػػر برؾػم المػػػِن الن الػػػوح الفػػِػن ؿػػجٗٙع ٍٚثٌػػا مػا دامػػت الٜػػػن
باّٚػػة ٖػػُ مصلٌا.وٚػػع اهمػػػؼ هبػػامٍن مػػن بّػػت المػِن واٚبػػ ٞالمػػباح بّػػع لّلػػة
ٚاؿَ ٌّٖا المػِن اشاما مؼِرػة اهجٌػت بػِػاؼ(هؼؼ اهٗػُ) ٓؼِػػ وإؿػٌاؿٖ.لما ِلػم
الًبّب بغلٓ ٛوب وٚاؿ:ان الػوح الفػػِػن قػعِعن المٙاومػة للؾػصػ.ومُ ان ًػغى
الػػوح ثػٝػت راس المػػِن وثمؾػػٜت بامّا ػي ٖابػع مػػن ثػاون رٚػَ اطػٖ ،اؿػػجظػج
ث
ثمداال لّٔػا من ؿلجي وثا ِلّػي رّٚػة اطػػ ،زػاء ٌّٖا":ثّػالٍا شػاال اِجٌػا اال لٌػة ٖان
ث
اإل لػػي رع مجػػالم وإذا اًملجمػػٍى مػػات ال مصالػػة" وًٍ ِٙمػػع بػػغل ٛبػػان ِرّػػ ٞاال لٌػػة
ثّجٙػػع بصّٙٙػػة ٍٚلػػي ٖجصوػػػ الٜػجػػب الؾػػصػِة إلهٙػػاذ المػػػِن ٍوػػا مػػوٌم باهػػي اإل لػػي
رع وبٌػػغى الًػِٙػػة ِجؾػػػب المػػػض مػػن المػػػِن إلػػَ الجمدػػاؿ المػػّٔػ.ولٜن ًػػغى
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المصاولة ٚع ٖفلت اِوا(.)0وثجصعث همٍص اطػِ ،ن يػؽ ِاج ؿصػِة ثوٗػغ مػن
از ٞالّاج ُٖٗ بػدِة بػلّن هٙػا ِن ِاج ؿصػي من از ٞامػػان ِاٚػ":إهٌػا طالػة
بالمػان الّاٚػ وٍِٜن ِازٌػا ِلػَ الوصػٍ الجػالُ:بظػ ٖػزٌػا بالػعو وال ثرّلٌػا ثاطػغ
اشلّلٌا(اشلّ ػػ ٞزوزٌ ػػا) خم اًٌِ ػػا ِاز ػػا لّٗ ٜػػي(اي الّٙم)".ام ػػا مٍٜه ػػات الّ ػػاج
ٖٜاهت":مػوخٝ-ػٝم-زّة ِغبةًِ...بض وِ  ُٖ ٞٝاربّػة اِػا "(.)5وًوػاؾ يٙػؽ اطػػ
هٙػا ِوػي ِؾػاِع المػػان الّػاٚػ ِلػَ الصمػ ٞوِجوػمن زلػٍس المػػان الػآبػة ٖػُ الصمػٞ
ُٖ وهُ ٚػٖمػاء ٖػٍؽ بظػار مػؼِذ مػن الؼِت والبظٍر والجمػ والرّػة ٖإذا ثّٙػات
من الػوا س الوازمة ِن ًغا الظلّى ٖجّع ٚادرن ِلَ الصمٞ؛اما إذا لم ثجّٙا ّّٖجٙع
إن را صػػة المػػؼِذ شبؾػػت داطػػ ٞزؾػػع المػػان بمػػا ِموٌّػػا مػػن الصمػػ.)5(ٞومػػن الًػػػؽ
الؾػػصػِة ٖػػُ الّػػاج ه ٙػػا ِػػن هٙػػ ٞالمػػػض او المػػصة مػػن ِوػػٍ المػػػِن إلػػَ ِوػػٍ
شّػ ػػٍان وبػ ػػالّٜؽ.وًٍ امػ ػػػ قػ ػػاًعهاى وان ٝاهػ ػػت ًوػ ػػاؾ ٖػ ػػػوؽ بؾػ ػػًّة ٖػ ػػُ وادي
الػاٖػػعِن وؿػػولٙاى ّٖمػػا بّػػع ٖػػُ اؿػػّا الم ػٔػ ،وٖلؾًّن وؿػػوٙػا ِوػػي الشٙػػا ِوػػع
الٙبا ػػ ٞالبعا ّػػة.ومن امدلػػة هٙػػ ٞالمػػػض ان ثٍهػػُ ِػػّن طوؼِػػػ ٖػػُ اذن المٜػٗػػٍؼ
إلِػػادن البمػػػ إلّػػي مػػُ ثػػاون ًػػغى الجٍِّػػغن":ذًبت للبصػػح ِن(ًػػغا) الػػغي ِوبٔػػُ
وهػػّي مصػػ(ٞذاؾ) الؿػػجبعاؿ الػػم ٖػػادح" ومن المٗجػػػض ان ًػػغا االز ػػاء ِؾػػجبعؿ
ِػػّن الظوؼِػػػ وًػػُ ؿػػلّمة بّّن الٜػّٗػػٕ.ومن االمدلػػة االطػ":،دلػػ ٛهمػػٕ ال ػػاس
المجػ ػػالم ب ػ ػػاس ؿػ ػػم ٛمٙل ػ ػػُ ٖ ػ ػػُ الؼِت.لوٙػ ػػ ٞاال ل ػ ػػم مػ ػػن راس الم ػ ػػػِن إل ػ ػػَ راس
الؾػػم.)9("ٛوهّػػػؼ إن الممػػػٍِن الٙػػعماء مارؿػػٍا يٍٙؿػػا ؿػػصػِة ثؾػػاِع اال ِلػػَ
الٍالدن إذ ث ٍٙبمؾاِعن المػان الصامٚ ٞابلجان ثمدان اإلرقاد الصارس الغي ثٙعمػي
ال ػػػبجّن اوؿ ػػت/اِؼِؽ وق ػػّٙٙجٌا هب ػػت-شت(هٗجّؽ) وًم ػػا ث دِ ػػان مّ ػػا ي ٙػػؽ
الؾػػامة والفػػٗاء اخوػػاء والدن الًٗػػ ٞوُٖ ًػػغى االخوػػاء ثٙػػػع لػػٗاٚات ممػػوٍِة مػػن
الّاج ثوصػػت ٓالبػػا ِلػػَ ق ػػٝ ٜٞػٗػػٍؼ لًػد االرواح الفػِػن.وثػؿػػم دا ػػػن شامّ ػػة
ذات رمٍز ؿصػِة شٍؿ اال وّٖما بّع شٍؿ االبن طاؿ هٍمي(.)2
ٝ )0ماؿ الًب الممػي ص93-91؛ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص.79-75
 )5ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص.71
 )5روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص.57
ٓ )9لٍّهرُ الًب ص.90
 )2روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص.53
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ٖػػُ اؿػػّا المػػؾػى ه ٙػػا ِػػن الًػػب الؾػػصػي وِن ٍٝهػػي قػػا ّا إلػػَ زاهػػب
الً ػػب الّلمُ وثف ػػّػ رؿ ػػالة إل ػػَ ً ػػغى الص ّٙٙػػة وًُ مػؿ ػػلة م ػػن المل ػػ ٛالصّد ػػُ
طاثٍق ػّلُ الدال ػػح(ٚ 0551-0571ب ػػ ٞالم ػػّاد) إل ػػَ الٗػِ ػػٍن المم ػػػي رِمؾ ػػّؽ
الداهُ ًِلب ٌّٖا يبّب ممػي ِؾاِع اطجي ماقفاهٍززي([)Maššananuzziثلٌٗ
ٖػػُ الممػػػي( )Matanaziزوزػػة ملػػ ٛموًٙػػة هٌػػػ قػػّظا] ٖػػُ إهرػػاب ايٗػػاؿ ِلمػػا ان
ِمػًا ٚع ثراوز الظمؾّن وٝان زٍاب رِمؾّؽ ًًٍٜ":غا إلَ اطُ(بظمػٍص) مػا
ٝػجبػػي اطػػُ لػػُ شػػٍؿ اطجػػي ماثاهازي:بإمٜػػان اطػػُ ان ِػؿػػ ٞلػػُ رزػػا ِّػػػؼ ثصوػػّػ
االدوِة لٌا ل ُٜثورب االيٗاؿ ًغا ما ٝػجبي اطُ.لغا (اٍٚؿ) إلَ اطُ اهَػ:ماثاهػازي
اطػػت اطػػُ والجػػُ الملػػِّ ٛػػػؼ ِمػًػػا (ِ )21امػػا او إهٌػػا بّمػػػ(ِ )71امػػا...وال اشػػع
ِؾػػجًُّ ِمػػ ٞاالدوِػػة لجمٜوٌػػا مػػن اإلهراب شؾػػوا الػػي الفػػمؽ والػػي الّالػػٗة ٚػػع
ًٍِّن امػًم وًُ اوامػ موٗغن وثرب...واها المل ٛاطػٍؾ ؿارؿػٝ ٞػاًن طبّػػ ٖػُ
الجّػػؼِم ويبّػػب طبّػػػ لمؾػػاِعثٌا إلهرػػاب االيٗػػاؿ.)0("...وثفػػّػ االدلػػة ِػػن وزػػٍد
يٍٙس مجوٍِة مٍرؿت من ٚب ٞالصّدّّن ُٖ الفٗاء ُٖٗ يٙؽ ؿصػي ِمارس من
ازػػ ٞمصاربػػة الّرػػؼ الروؾػػُ والرػػبن ٖػػُ ان واشع وًػػغا مػػا ِرػػب ان هٌٗمػػي مػػن
يٙؽ ِػمُ إلَ يػد اإللي اِوواراس ُٖ قٜلي المظوح لِ ُٜص ٞمصلػي اِووػاراس ٖػُ
ق ٜٞالي الػزٍلة.وِرػي ُٖ الًٙؽ ثٙعِم االهاشُ وممارؿة الًٙػٍس يّلػة اربّػة
اِا مجٍالّة.وِرب ان ٍِٜن ًوػاؾ ٚمػاش مػن المػٍؼ المجوػٍع اال لػٍان وطّػٍط مػن
واوان ل ػػّٔػن وٝبّ ػػػن وطب ػػؼ وم ػػاِؼ وٝل ػػب ودودن وِم ػػاّٖػ
الم ػػادن هٗؾ ػػٌا وق ػػّّػ ٍ
مًبٍط ػػة.وثػبى اِ ػػعي الم ػػػِن ورز ػاى وِوٙي وٍِه ػػُ رب ػػاط ِل ػػَ ٖػاق ػػي وِدبت
ٍٚؿػػا ِل ػػَ الًاول ػػة وِدبت اط ػػػ ِل ػػَ هػػّٗػن يّل ػػة اللّ ػػ.ٞوُٖ الوٌ ػػار ِٗ ػػ ٛالػب ػػاط
ث
وِجٍؿػػ ٞالمػػػِن إلػػَ اال لٌػػة وِظػػػج مػػن المعِوػػة خػػم ِّػػٍد إلٌّػػا وطاؿ طػوزػػي
ودطٍلػػي ِٙػػع االهاشُ وِؾػػجٔػؽ ذلػػ ٛاربّػػة اِػػا (ٖ.)5ػػُ هػػك اطػػػ ِجصػػعث ِػػن
ممارؿػػة يٙػػؽ ؿػػصػي مػػن ازػػ ٞإِػػادن الٍٍػػا ػٕ الروؾػػّة لػزػػ ٞاو ام ػػان بّػػع ان
ث ٜػ ػ ػػٍن  ٚػ ػ ػػع ثًّلتِ":ؾ ػ ػ ػػع الم ػ ػ ػػػِن او المػِو ػ ػ ػػة اذهّ ػ ػ ػػي(او اذهٌّ ػ ػ ػػا) بالم ػ ػ ػػٍؼ
االؿػ ػػٍد.وِػثعي مابػ ػػؽ ؿػ ػػٍداء(...خم بّػ ػػع ثادِػ ػػة يٙػ ػػٍس مظجلٗػ ػػة) ثمؼؽ الم ػ ػػان
 )0المالصُ المملٜة الصّدّة ص.915
ث
 )5بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ُٖ االداب االقٍرِة والبابلّة ص.70-71
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الّرػػٍز(الجُ ثوٗػػغ الًٙػػؽ) مػػن اِلػػَ إلػػَ اؿػػٗ ٞالٙمػػّك االؿػػٍد الػػغي ٚػػع ارثػػعاى او
ارثعثي وثظلُ من ؿاّٚي او ؿاٌّٚا الًماؽ(؟) االؿٍد وثظػػج مػن اذهّػي (او اذهٌّػا)
شف ػػٍ الم ػػٍؼ وثٍٙؿ:اها االن اط ػػػج مو ػػي(او موٌ ػػا) الَا والرم ػػٍد الج ػػُ ؿ ػػببٌا
الػزؽ والػ ػػغي بؾػ ػػبب الػ ػػػزؽ اهػ ػػصَ مَلػ ػػم زامػ ػػع.إهوُ اطػ ػػػج اإلخم خػ ػػم ثػٖػ ػػُ
المابػؽ الؾػػٍداء الجػُ ِػثػػعٌِا او ثػثػػعٌِا وثوػٌّا ٖػػُ مٜػػان واشع".وبّػع ذلػػ ٛثلٙػػُ
الٙمػػّك االؿػػٍد والًمػػاؽ او اي قػػُء اطػػػ المػػؽ المػػػِن ٖػػُ الوٌػ.وٖػػُ همػػٍص
ث
اطػ ،ثعٖن االمجّة ثصػت شرػػ خم بّػع ذل":ٛاهػُ مػػان ومٔػؼال ٖػُ ِػع المػػِن خػم
ث
ِمػػػ ثصػػت بٍابة وِوػػعما ِظػػػج مػػن ثصػػت البٍابة اطػػغ موػػي المػػان والمٔػػؼؿ واًِّػػي
ٍٚؿا واٍٚؿ لي:لٙع اطغت مو ٛاالهٍخة واًِّ ٛالػزٍلة ولٙع يػشػت ِػن هٗؾػٛ
يبّّػة المػان وثرلّػت بًبّّػة الػزػ."ٞوُٖ شالػػة المػػان مػِوػة ٖػان المػػان الّرػػٍز
ثٙػ ػػبن بٙػهػ ػػُ بٙػ ػػػن مظمػ ػػبة وثٍٙؿِ":ػ ػػا الػ ػػي الفمؽ ؿػ ػػّعي ٝما ان ًػ ػػغى البٙػ ػػػن
مظم ػػبة ازّ ً ٞػػغى المػِو ػػة مظم ػػبة وً ػػُ ٖ ػػُ شَّ ػػػن طم ػػّبة وثم ػػا الصَّ ػػػن
بػ ػ ػػالّرٍؿ والبٙػ ازّػ ػ ػػً ٞػ ػ ػػغى المػِوػ ػ ػػة مظمػ ػ ػػبة ازّلٌا ثمػ ػ ػػا بّجٌػ ػ ػػا بػ ػ ػػالبوّن
والبوات واالشٗػػاد واشٗػػاد االشٗػػاد ِجواؿػػلٍن ٖػػُ ازّػػاؿ مجّاٚبػػة".خم ثػٖػػُ ثماخّػػٞ
من الفمُ وقصم الفان ٍٖٚي او ٌٍٖٚا وثٍٙؿ":اِما اقظاص ٚع زّلٍا ًػغا الفػظك
هرؾا ٖاها اشم ٞاالن ًّٜلػّن ؿػصػِّن" خم ثصًمٌمػا وثٍٙؿ":اِمػا اقػظاص اقػػار
زّلػػٍى(او زّلًٍػػا) هرؾػػا ٖلّجصًمػػٍا بػػوٗؽ الًػِٙػػة".وًواؾ مدػػ ٞاطػػػ مػػن يٙػػؽ
الو ػػصّة الٗادِ ػػة م ػػاطٍذ م ػػن ي ٙػػؽ ه ػػع الً ػػاٍِن ٖ ػػُ المّؾٜػِ":صو ػػػون شم ػػارا
ِؾ ػػٍٍٚهي باثر ػػاى بل ػػع الّ ػػعو وِجٜلم ػػٍن باالثُ:اه ػػت ِ ػػا رب ػػُ  ٚػػع او ّٚػػت بٌ ػػغا البل ػػع
ومّؾػػٜػى ق ػػا ولٜن ازّػػً ٞػػغا الصمػػار ِػّٖػػي وِوٙل ػي إلػػَ بلػػع الّػػعو"(.)0وِجصػػعث
ه ػػك يٍِ ػػ ٞومؾ ػػٌب إل ػػَ ي ٙػػؽ هٗ ػػغ م ػػن از ػػ ٞان ِ ػػجم ق ػػٗاء المل ػػ ٛمٍرؿ ػػّلؽ
الداهُ وِبعا الًٙؽ بمصاولة مّػٖة اإللي المؾ ٍؿ ِن مػػض المل":ٛاهػا اؿجٗؾػػت
بٍاؿػػًة الٍشُ الػػي الّالػػٗة لمعِوػػة ماهٍززِػػا(ٖٙ )Manuzziyaػػع ٝػػان ِّػػػؼ اإل لػػي
المؾ ٍؿ" وِبع وان الًٙػؽ ِػثٜػؼ ِلػَ ٖٜػػن البػعِ ٞالصّػٍاهُ إذ ٝػان ِلػَ الملػٛ
ان ِػؿػ ػ ػػ ٞإلػ ػ ػػَ اإل لػ ػ ػػي الٔاهػ ػ ػػب خػ ػ ػػٍر بػ ػ ػػعِِ ٞػ ػ ػػجم إشػاٚػ ػ ػػي ٖػ ػ ػػُ الوػ ػ ػػار مُ يّػ ػ ػػٍر
وشمان وِرب إرؿاؿ الدٍر إلػَ مّبػع ٖػُ ارض ٍٝممػاهوُ( )Kummanniوٚػع ثػم
ٝ )0ػهُ الصّدٍّن ص.550-551
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ثؼِّن الدٍر البعِ": ٞوقمؾُ وهُ ِعى ِلّي" وٚع اؿجٔػؽ الًٙؽ ِعن اِػا ُٖٗ
الٍّ االوؿ الغي ِػجم ّٖػي ثػؼِّن الدػٍر البػعِِ ٞلػَ الملػ ٛان ِؾػجصم بّع ان ٚوػَ
لّلجي الؾابٙة وشعى":ولم ِػ (اي) امػان" وُٖ المباح ِؾجصم المل ٛوِوُ ِعى ِلَ
الدػػٍر البعِ ٞولمػػعن ؿػػبّة اِػػا ِؾػػجمػ الملػػ ٛباالٓجؾػػاؿ الًٍٙؿػػُ ٖػػُ وٚػػت ٝػػان
اثباِػػي ِاطػػغون الدػػٍر البػػعِ ٞإلػػَ معِوػػة ٍٝممػػاهوُ وٖػػُ الّػػٍ الدػػامن ِٙػػٍ بػػإشػاؽ
اهػػٍاع مظجلٗػػة مػػن الًٍّر الصمان مػػُ الدػػٍر البػػعِِّٙ ٞب ذلػػ ٛثٙػػعِم ال ٙػػابّن
ث
لا لٌة ومن خم اطغ ٝاٖة المابؽ الجُ ٝان ِػثعٌِا المل ٛاخواء الًٙؽ ٝغلٝ ٛاٖة
االقػػّاء الجػػُ اؿػػجّملٌا والمابؽ واالدوات الجػػُ اؿػػجظعمٌا الملػػٖ ٛػػُ الّػػٍ الػػغي
الػػّب بػػي بػػالمػض وبا قػػِ ٛػػجم الػػجظلك موٌػػا[":الٍّ الػػغي] وهػػّت ّٖي[ِػػعي]
ِلػػَ الدػػٍر البػػعِ ُٖ ٞذلػػ[ ٛالّػػٍ ًػػم ارؿػػلٍى] وٝغل ٛمابػػؽ المػاؿػػّم[الجُ اهػػا
لبؾ ػ ػ ػ ػػجٌا] ٖ ػ ػ ػ ػػُ ذل ػ ػ ػ ػػ ٛالّػ ػ ػ ػ ػػٍ ًم ّٖم ػ ػ ػ ػػا بّ ػ ػ ػ ػػع زمًٍّػ ػ ػ ػ ػػا مّ ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػُ االخ ػ ػ ػ ػػٍاب
الػؿ ػ ػ ػ ػػمّة والصؼا والظورػ واالشغِة مُ[]...وزمًٍّ ػ ػ ػ ػػا وشملًٍ ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػُ ِ ػ ػ ػ ػػعن
الٗػس والٍٙس وزّبػػة الؾػػٌا والظٍّؿ اطغوًا بّّعا والمووػػعن الجػػُ اهػػا ٝوػػت
اؿ ػ ػػجّملٌا لا  ٝػ ػػ ٞوالٍٜب ال ػ ػػغي ٝو ػ ػػت اؿ ػ ػػجّملي للف ػ ػػػب والٗػاش ال ػ ػػغي ٝو ػ ػػت
اؿجظعمي للوٍ والًفت الغي ٝوػت اؿػجظعمي للٔؾػ ٞٝ ٞادان ٝاهػت ثرمُ ٝػٞ
مػػا اؿػػجظعمجي قظمػػّا ٝمػػا ٚػػػر مػػن ٚبػػ ٞاإل لػػي ٖػػُ ًػػغى الٙوػػّة وًٍ اطػػغ الّبػػاءات
الػؿػػمّة والّػبة والظٍّؿ ُٖ ذلػػ ٛالّػػٍ الػػغي زلػػب الػػي الّالػػٗة الػِػػع الػًّػػب
والّالٗة الفعِعن ٖالّباءات الػؿمّة الجػُ لبؾػجٌا ٖػُ ذلػ ٛالّػٍ الػًّػب والّػبػة
الجػػُ وٗٚػػت ٌّٖػػا ٖػػُ ذلػػ ٛالّػػٍ وًم اطػػغوا ًػػغى المابػػؽ الػؿػػمّة وثلػػ ٛالّػبػػة
اِوػػا".وِبعو ان الًٙػػؽ ِوجٌػػُ بجرٌّػػؼ خػػٍر بػػعِ ٞخػػان وِػػجم إشػاٚػػي اِوػػا(ِ.)0فػػّػ
الًٙؽ المٍلٍؼ اهٗػا إلػَ زملػة مػن الصٙػا ٘ البػع مػن ثٍهػّصٌا ولّ ٞمػن ابػػز مػا
ِمٜن ان ِٙاؿ ان الًٙؽ ِػثٜؼ ِلَ مبعا البعِ ٞالصٍّاهُ ًٍ امػ ِفابي لما وزعهاى
ٖػػُ وادي الػاٖػػعِن مػػُ ٖػػارؽ مٌػػم ٖالبػػعِ ٞالصّػػٍاهُ ٖػػُ وادي الػاٖعِن ٌِػػعؼ ٖػػُ
العرزة االؿاس إلَ طعاع الفًّان الغي ثلبؽ برؾع المػػِن وان ذبصػي ِػمػؼ إلػَ
إٚواع االطّػ ان الوصّة وًٍ الفظك المماب ٚع مات ٝغل ٛلِ ُٜجم ثٍّٖػ بػعِٞ
ِمٜن للػوح الفػِػن ان ثوج ٞٙللّّـ ّٖػي ُٖ هٗػؽ الٍٚػت ِمدػ ٞالبػعِ ٞالصّػٍاهُ
 )0المالصُ المملٜة الصّدّة ص.791-792
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ث
ٚػباها ِٙع إلَ اال لٌة ل ُٜثٔٗػ ذهٍب الفظك المػِن.اما ُٖ اؿػّا المػٔػّٖ ،بػعو
ان الٌ ػػعؼ م ػػن الصّ ػػٍان الب ػػعِ ٞوً ػػٍ ًو ػػا خ ػػٍر ول ػػّؽ ز ػػعي ًٍ ه ٙػػ ٞالم ػػػض إلّ ػػي
مباقػن وثٜفٕ ِبارن ان المل ٛالصّدُ وهػُ ِػعى ِلػَ الدػٍر االمػ ٌٖػُ ثٍهػس ان
الٌعؼ من الّملّػة هٙػ ٞالمػػض ِػن يػِػ٘ ِػع الملػ ٛإلػَ الدػٍر وبا قػ ٛان وزػٍد
ث
الدػػٍر مػػُ الًّػػٍر والصمػػان ٖػػُ الًٙػػؽ ِّوػػُ ان ًوػػاؾ ًػػعؼ اطػػػ مػػن وراءًػػا لػػّؽ
ث
ٖٙى ه ٞٙالمػض إلَ الدٍر وإهما ثمد ٞاالهصّة المواؿبة الجُ ؿػجٙع إلػَ اال لٌةً.ػغا
وان اؿ ػػجٜماؿ ٌٖ ػػم الً ٙػػؽ ِٜف ػػٕ ان ِملّ ػػة اط ػػغ ماب ػػؽ وادوات المل ػػ ٛالج ػػُ
اؿػػجّملٌا ؿػػٍاء ثلػػ ٛالجػػُ ٝػػان ِؾػػجظعمٌا ٖػػُ اخوػػاء إلػػابجي بػػالمػض او ثلػػ ٛالجػػُ
اؿػػجظعمٌا اخوػػاء ثادِػػة الًٙؽ وهٙلٌػػا إلػػَ مٜػػان بّّػػع دال لػػة ِلػػَ ٖٜػػػن هٙػػ ٞالمػػػض
مٌّا بّّعا ِن الفظك المػِن.
ثفّػ االدلػة إلػَ وزػٍد يٙػٍس اطػػ ،ثوٗػغ مػن ازػ ٞقػٗاء المػػِن وثٌػعؼ
إلػَ يػػد الػػػوح الفػػِػن ٌٖواؾ يٙػػٍس ٝاهػت ثٌػػعؼ بالعرزػة االؿػػاس إلػَ اؿجػهػػاء
الػػػوح الفػػػِػن ب ػالٙػابّن وًٍ امػػػ لمؾ ػػواى ٖػػُ وادي الػاٖػػعِن وِمٜن ان هرػػع ل ػػي
مدّ ػ ػػ ٖ ٞػ ػػُ الً ٙػ ػػٍس المم ػ ػػػِة الٙعِم ػ ػػةٌٖ.واؾ روح ق ػ ػػػِػن ث ػ ػػعَِ ال ػ ػػٍامّؽ ِ ػ ػػجم
اؿجػهػػا ٌا بًٙػػؽ طػػاص وذلػػ ٛبؾػػٜب ؿػػا  ٞوالجوػػصّة لٌػػا بماِؼ وًػػغى الػػػوح
الفػِػن ثبّع االمػاض الظبّدة.وًواؾ الػوح الفػػِػن الجػُ ثػعَِ ثارباثؾؾػّؽ وًُ
مػػن المواؿػػب اؿجػهػػا ٌا بًٙػػؽ والجوػػصّة لٌػػا بَبػػُ او ذٝػػػ االرهب.وًػػغى الػػػوح
الفػػػِػن ِرػػب ثروبٌػػا ٌٖػػُ ثؾػػبب االمػػاض وإذا ٝاهػػت الجوػػصّة والًٙػػؽ مواؿػػبّن
ٌُٖ ثموس شّان لصّة ولمعن يٍِلة(.)0
ٝػػان للؾػػصػ لػػع ،النوػػػاهّّن دورى ٖػػُ الفػػٗاء إذ ه ٙػػا ٖػػُ اؿػػًٍرن ٝػِػػت
ث
ث
ِماب ًغا المل ٛبمػض لػغا ِٙػٍ الػػب إِػ ٞباؿػجعِاء مرلػؽ اال لٌػة وِؾػاؿ اال لٌػة
ؿبُ مػات ِمن ِؾجًُّ إِراد ِاج لمػض ٝػِت:
اللًّٕ اِ ٞذو الٗ اد(ِؾاؿ) من
ث
من اال لٌة [ِعاوي المػِن]
ث
الّؽ من بّن اال لٌة من ًِػد المػض
وًِػد الفًّان؟ ٖلم ِربي[اشع من االلٌة]".
 )0الممعر هٗؾي ص.711
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ث
وًوػػا ِّّػػع اإل لػػي إِػػ ٞالؾػ اؿ ؿػػبُ مػػات من ّٓػػػ ان ِرّبػػي اشػػع مػػن اال لٌػػة وشّن
ِّرؼ الرمُّ ِّلن إِ ٞاهي بوٗؾي ؿػّّم ٞؿػصػا ثٜػٗػ ٞزواؿ المػض وِٙجًػُ لٌػغى
الٔاِة ًّٚة روث:
"ٖٙاؿ اللًّٕ اِ ٞذو الٗ اد
ٍِدوا ِا ابوا ُ إلَ موازلٜم
إلَ ٚمٍر ممالٜٜم واها
ؿٍؼ اِم ٞؿصػا
ؿاٍٝن من ِعاوي المػِن وًِػد
الفًّانِ...ما
الػوث الرّعِٙ...ػص
شجَ الوٌاِة".
ان ٝؾػا ُٖ الوك ال ِرّلوا هٌٗم بف ٜٞزّع ما ٚا بي إِ ٞمن ِاج ؿػصػي وبّع
اهٜؾار ُٖ اللٍح ٌَِػ إِػ ٞوٚػع ارؿػ ٞإلٌػة الفػٗاء قػّجٙة( )Ša'taqatلجصلػ٘ ٖػٍؽ
م ػػة معِوػػة وبلػػعن إلِرػػاد مظػػػج ِفػػُٗ ٝػِػػت مػػن مػهػػي ولٜػػن الػػوك مفػٍى بفػػٜٞ
ٝبّػ مما ِجّغر ٌٖمي ٝلي .ولٜن قّجٙة ِصالٌٗا الصٌ وِم ٞالوبا باهٌا اهجمػت ِلَ
المٍت:
"واالن اٌِا المٍت زؿ واهت ِا قّجٙة االن
لّٜن الومػ شلّٗ.ٛوٓادرت قّجٙة
وِلَ ٚمػ ٝػِت زاءت
باّٝة وللت ودطلت
لارطة زاءت مفّا
ٍٖؽ المعن يارت
ٍٖؽ الٙػ ،يارت ثوفع
الٙبا ٍٗ ٞػت ِٙمة
المػِن ِلَ راؿي
خم زلؾت وٓؾلجي من الّػؽ
وٖجصت قٌّجي لا ٞٝ
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وبلٍّمي للًّا
واالن المٍت زاؿ وقّجٙة االن
اهجمػت"(.)0
بػػا ق ػػ ٛلٌػػغا ال ػػوك ّٚمػػة ٝبّ ػػػن ٖػػُ دراؿ ػػة ٚوػػّة الً ػػب الؾػػصػي ل ػػع،
الٜوّاهّّن ٖػػاوال ًوػػاؾ إقػػارن إلػػَ اؿػػجظعا الجّاوِػػغ ٖػػُ الّاج ومػػن خػػم اؿػػجظعا
االِف ػػاب والٜم ػػادات االمػ ال ػػغي ِؾ ػػمس لو ػػا باالؿ ػػجوجاج ان الٜوّ ػػاهّّن ِل ػػَ ٓ ػػار
الّػاّّٚن والممػِّن الٙعماء راوا ان وزٍد الجٍِّغن إلَ زاهب الّاج ٝػّٗ ٞبؼِادن
ٖاِلّج ػ ػ ػػي الّازّة.ول ػ ػ ػػعِوا بّ ػ ػ ػػن الف ػ ػ ػػٍاًع الًٙؾ ػ ػ ػػّة بظم ػ ػ ػػٍص الؾ ػ ػ ػػصػ ٖ ػ ػ ػػُ
ث
اوٓارِت موٌا هؾظجان لجٍِّغن هػع ِوػة االّٖػَ الؾػامة وًُ ثؾػجوٌن ِػعن الٌػة
مٌمة وثؾجعٌِّا من مؾاٝوٌا االؿًٍرِة لجٙعِم المؾاِعن طاؿ ثاون الجٍِّغن(.)5
ان المّلٍم ػػات المجػ ػػٍٖػن ٖػ ػػُ الػٌػ ػػع الكػ ػػعِم( )5شػ ػػٍؿ الًٙػ ػػٍس الؾػ ػػصػِة
ٚلّلة وًواؾ إقارن إلَ يٙؽ ربمػا ٝػان ِػؼاوؿ ٖػُ ٖلؾػًّن الٙعِمػة وًٍ الػغي ِػػد
ث
ِلػػَ لؾػػان الٙا ػػع االرامػػُ هّمػػان وًٍ ان ِٙػػٍ ٝػػاًن او ؿػػاشػ بالػػعِاء باؿػػم اإل لػػي
وِمػػػر ِػػعى ٖػػٍؽ مٍهػػُ المػػػض ّٖجم الفػػٗاء(.)9وًوػػاؾ رواِػػة ثػػػد ٖػػُ ؿػػٗػ الجٜػػٍِن
الظػاص برماِػػة البصػػػ المّػػت هٙػػا ٌّٖػػا ّٝػٕ ِاطػػغ ٖػِػػٍن ممػػػ ؿػػارن زوزػػة إبػػاًّم
بالٍٙن وِومٌا إلَ شػِمػي وًوػا ًِلػب إبػػاًّم مػن هللا المؾػاِعن لػغا ٖػُ ثلػ ٛاللّلػة
ارؿ ٞالػب االِلَ روشا الابت الٗػٍِن الممػػي بالباء وروشػا قػػِػن لرمّػُ اًػٞ
بّجي ٖلم ِؾجًُ ان ِٙجػب من ؿارن رٓم اهي ب ُٙمٌّا معن ؿوجّن إال اهػي لػم ِجمػٞ
 )0اهَػ ًغا الوك ُٖ:

;H.L.Ginsberg,"The Legend of King Keret",In:ANET,(Pernston,1966),P.148
اه ػ ػػّؽ ٖػِص ػ ػػة مالش ػ ػػم واؿ ػ ػػاطّػ م ػ ػػن الدب الؾ ػ ػػامُ (بّ ػ ػػػوت:دار الوٌ ػ ػػار للوف ػ ػػػ  )0010ص-510
515؛ٖػِصػ ػ ػ ػػة ماشم واؿػ ػ ػ ػػايّػ مػ ػ ػ ػػن اوٓارِػ ػ ػ ػػت ص500-531؛ِلػ ػ ػ ػػُ ابػ ػ ػ ػػٍ ِؾػ ػ ػ ػػاؼ همػ ػ ػ ػػٍص مػ ػ ػ ػػن
اوؽارِػ ػػت (دمف٘:موفػ ػػٍرات وزارن الدٙاٖ ػػة  )0033ص030-010؛ًٍؾ موًّػ ػػٕ المظّلػ ػػة البفػ ػػػِة
ص015؛ٍٝبػ وٍٝٝان العِاهة الٜوّاهّة ص.015-010
ٍٝ )5بػ وٍٝٝان العِاهة الٜوّاهّة ص.15
 )5هٗػػعت دراؿػػة ؿػػابٙة مػػن ٚبػػ ٞالباشػػح ّٖمػػا ِظػػك الًٙػػٍس الؾػػصػِة ٖػػُ الٜػجابػػات الٌٍّدِػػة والمؾػػّصّة
ُِٖ:صّػػَ الًٍٙس الؾصػِة ودورًا ُٖ الّاج ص.113-111خم اِّػع الوَػػ ٌّٖػا وثػم إهػاٖة ادلػة زعِػعن
ِػػن ممارؿػػات ؿػػصػِة ٖػػُ الٜػجابػػات الٌٍّدِػػة والمؾػػّصّة ُِٖ:صّػػَ ِاٚػػة الؾػػصػ بالًػػب ٖػػُ الصوػػارات
الٙعِمة ص.01-05
 )9الملٍؾ الداهُ .00 :2
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بٌا ِوعًا يلب من إبػاًّم ان ِملُ الزلي وان ِوُ ِعِي ِلَ زؾػمي ولٜن ٚبػٞ
 ٞٝقُء ِلَ الٗػٍِن ان ِٜػٗػ ِػن ذهبػي الػغي ارثٜبػي وًػٍ اطػغ ؿػارن زوزػة إبػػاًّم
وهػػمٌا إلػػَ شػِمي لػػغ ٚبػػ ٞان ِٙػػٍ إبػػاًّم بػػاي إزػػاء اِػػاد الٗػِػػٍن زوزػػة إبػػاًّم
إلػػَ زوزٌػػا وًوػػا ِٙػػٍ إب ػػاًّم ٝمػػا ِٙػػٍؿ ًٍ":لػػلّت [مػػن ازلي]...ووهػػّت ِػػعي
ِلَ[راؿي] ٖػشلت البلٍ ،موي ويػد[الػوح] الفػِػن [موي] وِادت لصجي"(.)0
إن اٖوػػ ٞاالدلػػة شػػٍؿ ممارؿػػة الًػػب الؾػػصػي ٖػػُ ٖلؾػػًّن هٙػػا ِوٌػػا ٖػػُ
الػٌع الرعِع،واهازّو البٍهػِفا وإذا ما اطغها بػواِاثي ِلَ إهٌا ثمدٜٖ ٞػػن الًػب
الفػػّبُ الػػغي ٝػػان ؿػػا عا ٖػػُ ٖلؾػػًّن ٖػػُ الّمػػػ الػوماهُ ٖإهوػػا امػػا ؿػػّ ٞمػػن
الػواِ ػػات الجػ ػػُ ثبػ ػػػًن ِػ ػػن زػ ػػعارن ِػ ػػن ثٔلٔػ ػػ ٞالمّجٙػ ػػعات الفػ ػػّبّة ٖػ ػػُ العِاهػ ػػة
المؾػػّصّة ٖبا قػػٝ ٛػػان الًبّػػب الؾػػاشػ ذا ثػػاخّػ ٝبّػػػ ٖػػُ المرجمػػُ الٗلؾػػًّوُ
الٙعِم وًواؾ إقارن ذات بّع طاص ثٍٙؿ ان ِؾٍع ٝان ِفُٗ االمػاض ٝاٖة دال لػة
ِلػػَ ازدًػػار ًػػغا الوػػٍع مػػن الًبٝ":ػػان ِؾػػٍع ِوجٙػػٖ ٞػػُ موًٙػػة الرلّػػٝ ٞلٌػػا ِّلم
ُٖ مرامُ الٌٍّد وِوادي ببفارن الملٍٜت وِفُٗ  ٞٝمػض وِلة ُٖ الفػّبٖ.غاع
لػّجي ٖػػُ ؿػٍرِا ٝلٌا ٖصمػػ ٞإلّػي الوػػاس مػهػاًم المّػػاهّن مػن االمػاض واالوزػػاع
ِلػ ػ ػػَ اطجاٌٖػ ػ ػػا والمؾػ ػ ػػٍٜهّن بالفػ ػ ػػّايّن والممػ ػ ػػػوِّن والمفػ ػ ػػلٍلّن ٖفػ ػ ػػٗاًم
زمّّا"(.)5وِبعو ان الًبّب الؾاشػ ٝػان ِجمّػؼ بٙػٍن طػاص ثجؾػػب مػن زؾػعى إلػَ
زؾع المػِن ثّمِ ٞلَ قػٗا ي ُٖٗ هػك هٙػػا ان امػػان ممػابة بوؼِػٕ دمػٍي ثػعَِ
بّػه ػ ػ ػػاِؽ(ُٖ الاثّوّ ػ ػ ػػة ورد اؿ ػ ػ ػػمٌا بم ػ ػ ػػّٔة ّٖػوهّ ٜػ ػ ػػا) لمؾ ػ ػ ػػت خّ ػ ػ ػػاب ِؾ ػ ػ ػػٍع
ٖفّٗت وٝان ِؾٍع ٚع قّػ بٍٙن ٚع طػزت موي اخواء قٗاء المػان(.)5ب ُٖ ٞشػاالت
ان وزػػٍدى ٝػّٗػػ ٞبًػػػد الفػػًّان مػػن زؾػػع الوػػصّة شجػػَ وان لػػم ِٙػػم بػػاي يٙػػؽ
ؿصػي وِبعو إن الؾبب ِٜمن ُٖ طٍؼ الفّايّن من الًبّب الؾػاشػ ُٖٗ رواِػة
ثٙػػٍؿ انً":وػػاؾ ام ػػان ٚػػع ًازمٌا(الفػػًّان) ِوػػعما طػزػػت اخوػػاء اللّػػ ٞمن ازػػٞ
المػػاء ولم ِٜػػن بإمٜاهٌػػا ال ان ثصمػػ ٞالدّػػاب وال ان ثّػػّـ ٖػػُ بّت وٓالبػػا ِوػػعما
ربًػ ػ ػػت بؾاؿػ ػ ػػ ٞوؿػ ػ ػػٍّر مػ ػ ػػن الرلػ ػ ػػع شّح ثٙػ ػ ػػٕ ِلػ ػ ػػَ مٗجػ ػ ػػػؽ الًػ ػ ػػػؽ وٖػ ػ ػػُ
ّٖ )0ػ الومٍص الٜاملة ص219-215؛اهَػ اِوا:الفٍؾ االؿايّػ ص.059-055
 )5مجَ .59-55 :9
 )5مػٚؽ 51-52 :2؛لٍٚا 97-95 :3؛إهرّ ٞهّٙادِمٍس .0 :1
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المٙابػ وٝاه ػ ػػت ثػم ػ ػػُ الصر ػ ػػارن ِل ػ ػػَ الواس واهؼل ػ ػػت ٝػدّػ ػ ػػا م ػ ػػن المم ػ ػػا ب ِل ػ ػػَ
رٖاٌٚا وِوػ ػ ػ ػ ػػعما راثٌػ ػ ػ ػ ػػا الؾػ ػ ػ ػ ػػّعن مػِم اقػ ػ ػ ػ ػػٗٙت ِلٌّػ ػ ػ ػ ػػا وِلَ الٗػ ػ ػ ػ ػػٍر ٓادرًػ ػ ػ ػ ػػا
الفػػًّان وًػب بّّػػعا ِلػػَ قػػ ٜٞرزػػ ٞقػػاب ٚا ا:وِػػ ٞلػػُ ِػػا مػػػِم ومػػن ابوػػٛ
وًٜػػغا قػػّٗت مػػن قػػٙا ٌا"(.)0وربمػػا ثفػػّػ الػواِػػة ٖػػُ اٚػػ ٞثٙػػعِػ ِػػن وزػػٍد هؾػػاء
مارؿن الًب الؾصػي اِوا!.
ومػػن طػػاؿ دراؿػػة همػػٍص الٌّػػع الرعِػػع ِجوػػس ان يػػػؽ الّػػاج الؾػػصػي
الجُ مٍرؿت ٝاهت مصعودن ربما ٝاهت ًواؾ يػؽ اٝػدػ ّٓػ ان ٝػجبة الٌّػع الرعِػع
اٚجمػوا ِلَ بّوٌا الؿّما يػػؽ الّػاج بؾػصػ الٜلمػة للبػًوػة ِلػَ مّرػؼات الؾػّع
المؾّس ولٜن من ّٓػ قٝ ٛاهت ًواؾ ممارؿات ؿصػِة مظجلٗة لم ثملوا.رٓم ان
الاًػػٍثّّن ِ ٝػػعون ان ِؾػػٍع لػػم ِٜػػن ٖػػُ شازػػة إلػػَ إز ػػاء يٙػػٍس مّّوػػة لًػػػد
الفػػّايّن بٝ ٞاهػػت ٝلمػػة موػػي ٝاّٖػػة لًػػػد الفػػّايّن( )5لٜػػن العراؿػػة الٗاشمػػة
لوم ػػٍص االهازّ ػػ ٞؿ ػػٍاء الٙاهٍهّ ػػة وّٓ ػػػ الٙاهٍهّة(ابٍٝػِٗا) ثٜف ػػٕ ان يٍٙؿ ػػا
ِعِػػعن ٚػػع مارؿػػٌا الؾػػّع المؾػػّس مػػن ازػػ ٞالفػػٗاء ثم ثصٍِػًػػا مػػن ازػػ ٞان ثػػاء
الجٍزٌػػات الرعِػػعن للعِاهػػة المؾػػّصّة الواق ػ ة موٌا البػًوػػة ِلػػَ مّر ػؼات الؾػػّع
المؾػػّس لٜوٌا بػػا قػػ ٛرٓػػم الجصػػٍِػ هؾػػجًُّ ان هلمػػؽ مػػن وراءًػػا يٍٙؿػػا ِعِػػعن
مٍرؿػػت ٖػػُ ٝػػ ٞاهصػػاء الفػػػؽ الٙػػعِم ولّ ٞابػزًػػا مبػػعا البػػعِ ٞالصٍّاهُ الػػغي ثػػم
شػػغؼ الًٙػػٍس المّٙػػعن الجػػُ هٙػػا ِوٌػػا ٖػػُ ممارؿػػات الفػػػؽ االدهػػَ لّجصػػٍؿ الّػػاج
بٌػػغى الًػِٙػػة إلػػَ مرػػػد ٚػػٍن الٜلمػػة الملٙػػان ِلػػَ الفػػّايّن لجػػػٓمٌم ِلػػَ مٔػػادرن
زؾػػع الوػػصّة إلػػَ البػػعِ ٞالصّػػٍاهُ.او ِوػػعما ِّمػػع الؾػػّع المؾػػّس ٝمػػا ؿػػوػ ،إلػػَ
لمؽ الرؼء المماب ٖاهي ِٜفٕ ِن يٙػؽ ٚػعِم مػٍرس ربمػا ٖػُ ٖلؾػًّن الٙعِمػة
ثػػم إِػػادن لػػّآجي لّػػجاء مػػُ الٜٗػػػ المؾػػّصُ.وِمٜن ان هلظػػك الًػػػؽ المجبّػػة
بالّاج الؾصػي ُٖ الوٙاط الجالّة(:)5

 )0إهرّ ٞالًٍٗلة الّػبُ.09:
ث
 )5بارثٍن واطػون الجٗؾّػ الجًبّ ُٙص.0030
ٚ )5ؾػ ػػمت يػ ػػػؽ الّػ ػػاج الؾػ ػػصػي ٖػ ػػُ الممػ ػػادر المؾػ ػػّصّة مػ ػػن ٚبػ ػػ ٞالباشػ ػػح ٖػ ػػُ دراؿػ ػػجّن ؿػ ػػابٙجّن
اهَػِ:صّػػَ الً ٙػ ػػٍس الؾ ػ ػػصػِة ودورً ػ ػػا ٖ ػ ػػُ الّ ػ ػػاج ص113-115؛ِصّػػَ ِا ٚػ ػػة الؾ ػ ػػصػ بالً ػ ػػب ٖ ػ ػػُ
الصوارات الٙعِمة ص.09-05
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.1طػِكة اللمؽ
ٌّٖػػا ِّمػػع الًبّػػب الؾػػاشػ إلػػَ لمػػؽ الموًٙػػة الممػػابة او لمػػؽ المػػػِن
بفػػِ ٜٞػػا لّػػجمٜن مػػن يػػػد المػض وٚػػع اقػػار مػػػٚؽ إلػػَ ًػػغى المػػٍرن ِػػن ِؾػػٍع
ِوعما ٚاؿٖ":مار  ٞٝمن بي مػض ِؾارع إلّي لّلمؾي"(.)0من االمدلة ِن ًػغا الوػٍع
من الّاج هٙػا رواِة االبػص من ٝػٗػ هاشٍ الغي هادي الؾػّع المؾػّس يالبػا موػي ان
ِفّٗي الغي بادر إلَ لمؾي ٖفُٗ الػز.)5(ٞوٝغلِ ٛوػعما دطػ ٞالؾػّع المؾػّس إلػَ
بّػػت بًػػػس اشػػع ثامّػػغى ٍٖزػػع شماثػػي يػِصػػة الٗ ػػاش ثّػػاهُ مػػن الصمػػَ ٖلمؽ
ِعًا ٖغًبت ِوٌا الصمَ(.)5وهٙػػا ٖػُ رواِػة خالدػة ّٝػٕ ِجرػي اِمّػان إلػَ ِؾػٍع مػن
از ػػ ٞان ِف ػػٌّٗما ٖلمؽ االطّ ػػػ اِّوٌما ٖابم ػ ػػا(.)9وِو ػػعما ٓ ػػادر ِؾ ػػٍع ه ػػٍاشُ
لػػٍر وِاد إلػػَ بصّػػػن الرلّ ٞاشوػػػوا إلّػػي الػػم مّٙػػٍد اللؾان(اطػس) وثٍؿػػلٍا
إلّ ػػي ان ِوػ ػػُ ِػ ػػعى ِلّػ ػػيٖ.اهٗػد بػ ػػي بّّػ ػػعا ِػ ػػن الرمُ ووه ػػُ إلػ ػػبّّي ٖػ ػػُ اذهػ ػػُ
الػز ٞخم ثٗػ ٞولمػؽ لؾػاهي ورُٖ هَػػى إلػَ الؾػماء وٚاؿ لػي:اٖجس اي اهٗػجس وٖػُ
الصػػاؿ اهٗجصػػت اذهػػاى واهصلػػت ِٙػػعن لؾػػاهي وثٜلم بًاٚػػة(.)2وِوػػعما ٝػػان ٖػػُ ٚػِػػة
بّػػت لّعا اشوػػػ إلّػػي اِمػػَ وثٍؿػػلٍا إلّػػي ان ِوػػُ ِػػعى ِلّيٖ.امؾػػِ ٛؾػػٍع بّػػع
االِمَ واٚجادى إلَ طارج الٙػِة وبّع ان ثِّٗ ُٖ ٞوّي وهُ ِعى ِلّي وؿاليًٞ":
ثػػػ ،قػػّ " ٖجًلُ وٚػػاؿ":ار ،اهاؿػػا ٝػػاهٌم اقػػرار ِمفػػٍن" ٍٖهػػُ ِػػعى خاهّػػة ِلػػَ
ِّوّػػي ّٖػػاد لػػصّصا وقػػُٗ مػػن مػهػػي(.)7وهٙػػا ٖػػُ رواِػػة ان امػػان ٝاهػػت ٚػػع ؿػػٜوجٌا
روح قػػِػن وامػهػجٌا يّلػػة خمػاهُ ِفػػ ؿػػوة وٝاهت شػعباء ال ثٙػعر ان ثوجمػػبٖ.لما
ث
راًا ِؾٍع دِاًا وٚاؿ لٌاِ:ا امػان اهت ُٖ شػ ٞمػن دا !ٛووهػُ ِػعى ِلٌّػا ّٖػادت
مؾػجّٙمة ٖػُ الصػػاؿ(.)1وٖػُ ٚمػة اطػػػ ،ثوؾػب إلػػَ الؾػّع المؾػّس ِوػػعما ٝػان يٗػػا
ثّٜػػؽ بفػػ ٜٞم ٝػػع يػِٙػػة الّمػػ ٞالؾػػصػي بٍؿػػاية اللمػػؽ ٖٙػػع ٝػػان ًوػػاؾ رزػػا
 )0مػٚؽ .01 :5
 )5مجَ 5-0 :3؛مػٚؽ 91 :0؛لٍٚا .05-05 :2
 )5مجَ 02-09 :3؛مػٚؽ .50-50 :0
 )9مج ػػَ 51-51 :0؛اهَ ػػػ رواِ ػػة مف ػػابٌة ُٖ:مجػ ػػَ 59-50 :51؛اهَ ػػػ  ٝػػغل ٛرواِ ػػة مف ػػابٌة ُٖ:إهرّػ ػػٞ
هّٙادِمٍس .5 :7
 )2مػٚؽ .52-50 :1
 )7مػٚؽ .52-55 :3
 )1لٍٚا .05-01 :05
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ِورػ طفبا ٍٖ ُٚالٗاس وق٘ ٚعمي وٚع اطغ الػزِٙٗ ٞع الٜػدّػ من الع شجَ ٝػاد
ِمٍت.وؿػِان ما رٝن إلّي الًِٗ ٞؾٍع وقػ٘ يػِٙػي بػّن الصفػع المجرمػُ شػٍؿ
الػز ٞوما ان لمؽ الػز ٞالمرػوشة شجَ قّٗت ِلَ الٍٗر(.)0وٖػُ رواِػة اهػي ذات
ِ ػ ػػٍ ذً ػ ػػب الػؿ ػ ػػٍالن بً ػ ػػػس وٍِشو ػ ػػا إل ػ ػػَ الٌّ ٜػ ػػ ٞلم ػ ػػان الؾ ػ ػػاِة الدالد ػ ػػة بّ ػ ػػع
الٌَػ.وِوػػع بػػاب الٌّٜػػ ٞالػػغي ِػػعَِ البػػاب الرمّٝ ٞػػان ِرلػػؽ رزػػٝ ٞؾػػّس موػػغ
والدثي لػػغا ِٙػػٍ بًػػػس بمّالرجػػي ٌٍٖ ِوًػػ٘ وِػػامػى بالمفػػُ ٚػػا ا":باؿػػم ِؾػػٍع
ػـ"! خػػم امؾػػٜي بّػعى الّموػػَ واٚامي ٖػػعبت الٙػػٍن شػػاال ٖػػُ
المؾػّس الوالػػػي ٚػػم وامػ ِ
()5
رزلّ ػػي وّٝبّي وب ػػعا ِمف ػػُ .وٖ ػػُ ش ػػاالت اط ػػػ ،ال ِ ٙػػٍ الًبّ ػػب الؾ ػػاشػ بلم ػػؽ
المػِن بِٜ ٞػجُٗ االطّػ بان ِ ٍٙبلمؽ خّاب ذل ٛالًبّب لّفَٗ ٝما ِجوس من
رواِة المػان الممابة بوؼؼ دمٍي ال ٝػدػ من اخوجػُ ِفػػ ؿػوة وٚع ثٙػعمت إلػَ ِؾػٍع
من الظلٕ ولمؾت يػؼ ردا ي الهٌا ٝما ثٍٙؿ الػواِة ِلػَ لؾػاهٌاِٜ":ػُٗ ان المػؽ
ولٍ خّابي القَٗ".وبالّٗ ٞما ان لمؾت خّابي شجَ قّٗت من مػهٌا(.)5
.2ؿصػ النلمة
ُٖ ًغا الوٍع من الّاج ِٜػجٗػُ الًبّػب الؾػاشػ بجٍزّػي امػػ بًػػد المػػض
قّٖوٗ ػ ػ ػػغ االم ػ ػ ػػػ شج ػ ػ ػػَ وان ٝاه ػ ػ ػػت ًو ػ ػ ػػاؾ مؾ ػ ػ ػػاٖة بّّ ػ ػ ػػعن ب ػ ػ ػػّن الم ػ ػ ػػػِن ويبّب ػ ػ ػػي
الؾػاشػ وٍِٙؿ هػػك مؾػػّصُ ورد ِلػػَ لؾػػان الفػػًّان المؾػػبب للمػػػض ان ٝػػ ٞمػػا
ٚا بي من ِمػ ٞمٍزػي هػع البفػػ ٚوػَ ِلّػي الؾػّع المؾػّس بٜلمػة موػي ٞٝ":الػغِن
اهػػا زّلػػجٌم ِػػازؼِن او ِمّػػان او ِػزػػان او مرػػغومّن او مدػػ ٞذلػػ ٛقػػٗاًم بٜلمػػة
واشعن ٖٙى"(.)9وِمٜن ان هًُّ ِعد من االمدلة الجُ وردت ُٖ الممادر المؾّصّة
المؾّصّة ِػن ًػغى الًػِٙػة ٖػُ الّػاج اذ هٙػػا ان الًبّػب الؾػاشػ ال ِوػًػ اشّاهػا
الَ الجٍازع مُ المػِن اذ ِٜػُٗ ان ِوًػ٘ بالٜلمػة الفػاّٖة شجػَ وان ٝػان المػػِن
ُٖ مٍ ُٚاطػ ّٖفَٗ ِلَ الٍٗر ّٖوعما دط ٞالؾّع المؾّس معِوة ٝػٗػ هاشٍ زاءى
ٚا ع م ة ِجٍؿ ٞإلّي ٚا اِ":ا ؿّع إن طادمُ مفلٍؿ يػِس الٗػاش ُٖ البّت ِّاهُ
 )0إهرّ ٞالًٍٗلة لجٍما .5-0 :01
 )5اِماؿ الػؿ.3-0 :5 ٞ
 )5مجَ .55-51 :0
 )9إهرّ ٞهّٙادِمٍس .0 :51
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ث
اقع اال ال "ٖٙ.اؿ لي ِؾٍع":ؿاذًب واقّٗي"! ولٜن ٚا ع الما ة ازابيِ":ا ؿّع اها ال
اؿػػجص٘ ان ثػػعط ٞثصػػت ؿػػ ٕٙبّجُ.إهمػػا ٚػػٝ ٞلمة ّٖفػػَٗ طػػادمُ" ٖلػػم ِٜػػن مػػن
ِؾػػٍع إال ان ٚػػاؿ":اذًػػب ولّٜن مػػا لػػ ٛمػػا اموػػت بػػان ِٜػػٍن"! وٖػػُ ثلػػ ٛاللصَػػة
قُٗ طادمي (.)0وثجصعث الجٙالّع المؾّصّة من ادِؾا(الػًا)ان اشع ملٌٍٝا الملٙبّن
بػػاالبرػ ٝػػان مّالػػا للؾػػّع المؾػػّس وِػو ،اهػػي ٝػػان ممػػابا بالبػص واهػػي اوٖػػع الػػَ
الؾّع المؾّس رازّا الصمٍؿ ِلَ الفٗاء من ًغا المػض وان الؾّع المؾّس ازابي
بػؿػػالة ممػػصٍبة بػؿػػمي( .)5وِوػػعما ولػػِ ٞؾػػٍع إلػػَ ٚاهػػا ٖػػُ الرلّ ٞزػػاءى رزػػٞ
ويلػب موػػي ان ِفػػُٗ ابوػػي وٝػػان ِؾػػٜن ٖػػُ ٝػٗػػػ هاشٍ ٖمػػا مػػن ِؾػػٍع إال ان هًػػ٘
و ٚػػاؿ للػز:ٞابو ػػ ٛشُ ٖف ػػُٗ ابو ػػي ٖ ػػٍرا(.)5واشّاه ػػا ِوً ػػ٘ الًبّ ػػب الؾ ػػاشػ ب ػػامػ
الفػػٗاء مباقػػػن امػػا المػػػِن ممػػا ِ ػ دي إلػػَ الفػػٗاء الٗػػٍري ٝمػػا ه ٙػػا ٖػػُ رواِػػة ان
مفلٍؿ اثَ إلَ ِؾٍع يالبا الفٗاء ٖلم ِٜن من االطّػ إال ان هًػ٘ ٚػا اٚ:م اشمػٞ
ٖػاقػػ ٛواذًب إلػػَ بّج ػػٖٙ !ٛػػا الػز ػػٖ ٞػػٍرا وذًػػب إل ػػَ بّجػػي(.)9وه ٙػػا ِػػن شال ػػة
مفابٌة ٖٙع زاء رزِ ٞعى ِابؾة(ربما مفػلٍلة) ٖٙػاؿ ِؾػٍع للػز:ٞمػع ِػعؾ! ٖمػعًا
ٖإذا ًُ لصّصة(.)2وُٖ ارِصا ٝان ِؾٍع مُ ثامّغى ِمفُ ًٖلب موي رزػا ِػعَِ
بارثّمػػاوس ابػػن ثّمػػاوس وٝػػان اِمػػَ ان ِفػػّٗي وبٜلمة موػػي ابمػػػ الػزػػ.)7(ٞوِوػػعما
زػاء إلػػَ ِؾػػٍع المؾػػّس رزػػ ٞمرػػغو يلػػب موػػي ان ِفػػّٗي وبٜلمػػة مػػن المؾػػّس زاؿ
الر ػػغا مو ػػي(.)1وًو ػػاؾ مظً ػػٍط مؾ ػػّصُ ِف ػػّػ إل ػػَ م ػػػض ابو ػػة الػؿ ػػٍؿ ق ػػمٍّن
المٗا(بًػس) الجُ ٝاهت مفلٍلة وبٜلمة موي ٚا بفٗا ٌا":هَػ(بًػس) إلَ ابوجػي
وٚاؿ لٌا:اهٌوُ مػن مٜاهػ ٛمػن دون مؾػاِعن اشػع باؿػجدواء ِؾٍع وؿػّػي بفػٜٞ
يبُّّ اما ً الء الصوٍر وثّالُ إلُ ٖوٌوت وزاءت إلّي"(.)3وًواؾ رواِػة اطػػ،
 )0مجَ .05-2 :3
ِ )5بٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص.51
ٍِ )5شوا .25-97 :9
 )9مجػػَ .1-0 :0؛مػػػٚؽ 05-5 :5؛لٍٚػػا 01-7 :7؛اهَػػػ رواِػػة مفػػابٌة ٍُِٖ:شوػػا 0-2 :2؛وٝػػغل ٛاهَػػػ
رواِة اطػ:ُٖ ،إهرّ ٞهّٙادِمٍس .0 :7
 )2مػٚؽ .2-0 :5
 )7مػٚؽ 25-97 :01؛لٍٚا .95-52 :03
 )1بػدِة أِػثٍن رٚم.5:
 )3مظًٍط بػلّن رٚم.3215:
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اط ػػػ ،لٌ ػػغى الصادخ ػػة ث ٙػػٍؿ ان بج ػػػوهّلا ابو ػػة ال ٙػػعِؽ بًػس ٝاه ػػت ٖج ػػان زمّل ػػة
المٌَػػػ لػػغل ٛدِػػا والػػعًا ان ثوػػؼؿ بٌػػا الصمَ الجػػُ ٝاهػػت قػػعِعن الٍٚػػُ ِلٌّا.ولمػػا
زلػػؽ بًػػػس ذات ِػػٍ إلػػَ الًّػػا مػػُ ثامّػػغى ثصػػعث مّػػي ثّجٍسِ":ػػا مّلم لمػػاذا
ثف ػػُٗ المػه ػػَ زمّّ ػػا وثج ػػػؾ بج ػػػوهّلا ٖػِؾ ػػة الم ػػػض؟ از ػػاب بً ػػػس:الن ذل ػػٛ
ؿٍّٜن ذا هُٗ لٌا.ول ُٜال ثجًٍم بان قٗاءًا ّٓػػ ممٜػن ؿػاٍٚؿ لٜػم بػان بجػػوهّلا
ؿ ػ ػػججّاَٖ ٚػِب ػ ػػا لجظ ػ ػػعموا ِل ػ ػػَ الًاول ػ ػػة".وُٖ الص ػ ػػاؿ هٌو ػ ػػت بج ػ ػػػوهّلا بٜام ػ ػػٞ
لػػصجٌا وراشت ثّمػػِ ٞلػػَ طػػعمجٌم ِلػػَ الًاولػػة.والهٌا اهرػػؼت ٝػػ ٞمػػا ِلٌّػػا مػػن
مٌمات ثصعث مٌّا الٙعِؽ بًػس:بجػوهّلا اذًبُ االن إلَ ؿػِػؾ.وًٜغا اؿجلٙت
ُٖ ٖػاقٌا وراشت ثّاهُ من الصمَ(.)0وٚع ِّمع الًبّب الؾاشػ ٖػُ بّػن الصػاالت
ِلَ ززػ الفًّان بٍٙن إلطاٖجي وإرٓامي ِلػَ ثػػؾ زؾػع المػػِن ٖٗػُ شالػة هٙػػا ِػن
رز ٞثٙع من الؾّع المؾػّس يالبػا موػي قػٗاء ابوػي الهػي ممػاب بالمػػع وًػٍ ِجّػغب
ِ ػػغابا ق ػػعِعا وٝػدّػا م ػػا ِؾ ػػٙى ٖ ػػُ الو ػػار او ٖ ػػُ الماءٖ.ازاب ػػي ِؾ ػػٍع ب ػػان ِصو ػػػى
إلّػ ػػيٖ.لما زلبػ ػػٍى إلّػ ػػي ززػ ػػػ الفػ ػػًّان وٚػ ػػاؿ لػ ػػي:اٌِا الػ ػػػوح االطػ ػػػس االلػ ػػم إهُ
امػؾ ٖاطػج موي وال ثّع ثػعط ٞبّػع ٖظػج ٖػٍرا مػن المػبُ وقػُٗ ثمامػا(.)5وِوػعما
ٝان ِؾٍع ُٖ ٝػٗػ هػاشٍ ِػعرس ٖػُ المرمػُ الٌّػٍدي ٖمػػخ إلّػي رزػِ ٞؾػٜوي روح
قػػػِػن ِبػػعو اهػػي ٚػػع ؿػػبب لػػي اهػػًػابات ِٙلّػػة ٖمػػػخ ٚا ا:مػػا قػػاه ٛبوػػا ِػػا ِؾػػٍع
الوالػي؟ از ت لجٌلٜواٖٙ.ا ِؾٍع بؼزػ الػوح الفػِػن الجُ ارثّبت وطػزت من
زؾػػع المػػػِن(.)5وثفػػّػ رواِػػة اطػػػ ،إلػػَ ان شمػػان ؿػػمّان(بًػس) ٝاهػػت مػِوػػة
ٖعطِ ٞؾٍع إلٌّا وو ٕٚبراهب الؾػِػ وززػ الصمَ ٖغًبت ِوٌا(.)9
.3طػِكة ال عِو الصٍّاهُ
وًػػُ يػِٙػػة قػػا ّة ٖػػُ الًػػب الؾصػي قػػاًعهاى ٖػػُ وادي الػاٖػػعِن واؿػػّا
المػٔػ ،وممػػػ وثٙع االهازّػػ ٞادلػة ِلػػَ مارؿػػجٌا ٖػُ ٖلؾػػًّن وثٌَػ االدلػػة إهٌػػا
مٍرؿت ِن يػِ٘ ه ٞٙالفػًّان المؾػبب بػالمػض إلػَ ٝػا ن اطػػ شّػٍان ِػادن مػن
ٝ )0امب ٞالبً ٞبالٕ وزي ص.053
 )5مجَ 03-09 :01؛مػٚؽ 51-09 :0؛لٍٚا .95-51 :0
 )5مػٚؽ 57-50 :0؛لٍٚا .52-50 :9
 )9لٍٚا .50-53 :9
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از ٞثظلّك اإلهؾان من المػض وًواؾ رواِة مّػوٖة زعا ُٖ ادبّات الٌّع الرعِع
ثؾػػلى الوػػٍء ِلػػَ ًػػغى الًػِٙػػة ثٙػػٍؿ اهػػي لمػػا ولػػِ ٞؾػػٍع إلػػَ بلػػعن دِّػػت باؿػػم
الرعرِّن او الرػاؿّّن ث ُٙمٙابػ ٞالرلّػ ٞالٚػاى مػن بػّن الٙبػٍر إهؾػان ِؾػٜوي روح
قػػِػن وٝان ال ِلػػبؽ خٍبػػا وال ِؾػػٜن بّجػػا وِّٙم ٖػُ الٙبػػٍر.ولم ِٜػػن اشػػع ان ِٙػػعر
ان ِّٙػ ػػعى ولػ ػػٍ بالؾاؿػ ػػٖ ٞاهي ٝػدّ ػ ػػا مػ ػػا ربػ ػػى بػ ػػالٍّٙد والؾاؿػ ػػٜٖ ٞان ًِٙػ ػػُ
الؾاؿػ ػػ ٞوِصًػ ػػم الّٙػ ػػٍد ولم ِٙػ ػػعر اشػ ػػع ان ِظوػ ػػّي وٝػدّ ػ ػػا مػ ػػا ِرػ ػػػح زؾػ ػػمي
بالصرارن.ولٜوػػي لمػػا راِ ،ؾػػٍع مػػن بّّػػع رٝػػن وؿػػرع لػػي ولػػػخ بػػاِلَ لػػٍثي ما
قاه ٛبُ ِا ِؾٍع ابن هللا الّلُ؟ اؿػجصلٗ ٛبػام إال ثّػغبوُ!لٜن ِؾػٍع امػػ الػػوح
الفػِػن بان ثظػج من زؾع اإلهؾان وٝان ِووٌا قًّان واشع ٖلما ؿالي ِؾٍع ِن
اؿػػمي:ازاب اؿػػمي لرّػػٍن الهػػي زػػّـ ٝبّػػا مػػن الفػػّايّن ٚػػع دطلػػٍا ّٖػػيّٓ.ػ إهٌػػم
ثٍؿلٍا إلّي إال ًِػدًم إلَ طارج الموًٙة.وٝان ًواؾ ٝ ًُّٚبّػ مػن الظوػازِػ ِػِػَ
ِوػػع الربٖ ٞجٍؿػػ ٞاالرواح الفػػػِػن إلػػَ ِؾػػٍع ٚا لّن:ارؿػػلوا إلػػَ الظوػػازِػ ٖوػػعطٞ
ٌّٖاٖ.ػػإذن لٌػػا بػػغلٖ ٛظػزت االرواح الفػػػِػن ودطلػػت ٖػػُ الظوازِػ ٖاهػػعُٖ ًّٚػػُ
الظو ػػازِػ م ػػن ِل ػػَ شاٖ ػػة الرب ػػ ٞإل ػػَ البصّػن ٖٔ ػػػؽ ٌّٖ ػػا(.)0ثٜف ػػٕ الػواِ ػػة ِ ػػن
شّٙٙجّن مٌمجّن يالما ٚػاها ِوٌػا ٖػُ الومػٍص الؾػصػِة البابلّػة وًػُ إن الفػًّان
ٚع ؿٜن زؾع المػِن ومن از ٞالجظلك من المػض البع مػن ثػٍّٖػ بػعِ ٞلػي وًػٍ
ِادن ما ٍِٜن شٍّان ؿٍاء ٝان زعي ِوع البابلّّن او خػٍر لػع ،الصّدّػّن واالن هٙػػا
ِن ٍٝهي طوؼِػ.
 .4إارؿاؿ قُء طاص بالمػِن إالَ المػ ع
وً ػػُ يػِ ٙػػة ثػ ػػثبى بمب ػػعا الؾ ػػصػ االثم ػػالُ إذ ِ ػػجم إرؿ ػػاؿ ق ػػُء ِظ ػػك
الفػػظك الممػػاب مدػػ ٞالفػػّػ إذا ٝػػان ممػػابا بٍزػػُ ٖػػُ الػػاس إلػػَ المّبع والفػػٗاء
بٌػػغى الًػِٙػػة ِجوػػمن مبػػعا ان الفػػّػ ِمدػػ ٞزػػؼء مػػن الفػػظك الممػػاب ّٖوجٙػػٞ
الّػاج ؿػػصػِا إلّػػي.وًواؾ هػػك مؾػػّصُ ِجصػػعث ِػػن ًػػغى الصالػػة ِٙػػٍؿ إذا مػػا ِػػاهَ
إهؾان من وزُ راؿي ٝان ِجعبػ ٚك قػّػ راؿػي وإرؿػالي إلػَ مٔػارن ٝوّؾػة اٝػجفػاؼ
 )0مجَ 55-53 :3؛مػٚؽ 05-0 :2؛لٍٚا .55-57 :3
311

الم ػػلّب وٝان ٍِز ػػع طل ػػٕ م ٜػػان اٝػجف ػػاؼ الم ػػلّب الم ٙػػعس شٗ ػػػن ِمّ ٙػػة م ػػن
المظػ وًُ ملّ ة بفٍّر رؤوس الواس وقٍّر لصاًم(.)0
ٖػػُ إاِ ػػان ثٌَػػػ االدلػػة ِػػن وزػػٍد ممارؿػػات ؿػػصػِة ٖػػُ الّػػاج رٓػػم ٚلػػة
الومػػٍص الجػػُ ثٍه ػػس يبّّػػة ثل ػػ ٛالممارؿ ػػات المجبّػػة ولٜػػن ًو ػػاؾ إقػػارات إل ػػَ
الًبّػػب الؾػػاشػ وِؼودها هػػك بالػػواؼ المّػػالرّن واشػػعًم بػػ ٞاٖوػػلٌم المّػػالذ
الؾػػاشػ او ٝمػػا ولػػٗجي الٜػجػػب العِوّػػة الػػغي ِػػعاوي بالٜلمػػات المٙعؿػػة وربمػػا ًػػغى
الًػِٙػػة ٖػػُ الّػػاج ثجوػػمن ٚػػاءن الجّاوِػػغ الؾػػصػِة وثػاٌٖٙا يٙػػٍس دِّػػت باؿػػم
باراقوٍ للجًٌػ(":)5إذا شوػ ِعن مّػالرّن ِػا زرادقػت ؿػّبجاما! اشػعًم ِّػالذ ٖػُ
الؾػػّٜن(زػاح) واالطػ ِّػػالذ باالِفػػاب واطػ ِػػعاوي بالٜلمػػات المٙعؿػػة ٍِٜن
االطّ ػػػ ً ػػٍ ق ػػاُٖ الف ػػاّٖن الن الّ ػػاج بالٜلم ػػات المٙعؿ ػػة ً ػػٍ االٖو ػػ ٞلرمّ ػػُ
المػهَ واالٖو ُٖ ٞإبّاد المػض ِن زؾػم المػ من"(.)5ولٜػن رٓػم ٚلػة الومػٍص
الظالة بالًٍٙس الؾصػِة ٖاهي ِمٜن ان هٙع لٍرن ولٍ زؼ ّة ِن الًب الؾصػي
ُٖ إِػان الٙعِمة وًواؾ ولػٕ زّػع ِػن يٙػؽ هٗػغ مػن ازػ ٞمّالرػة يمػح المػػان
الػغي ِػػعى الؼرادقػجٍّن مػػن ِمػػ ٞاالبالؾػة الؿػػّما ان ثرػػاوز ِلػَ ثؾػػُ اِػػا ":إذا رات
المػػان الػع بّػػع موػُ ثؾػػُ لّػاؿ ثٍٜن االبالؾػػة ٚػع الابجٌا بؾػػبب ِبػادن وثمرّػػع
االبالؾػة(.لغا مػػن ازػػ ٞالّاج) ِظجػار ِبػػاد مػػؼدا يػِٙػا طالّػػة مػػن الظفػػب (و)من
الوباثػػات (و) مػػن االقػػرار وِصٗػون خػػاث شٗػػػ ٖػػُ االرض ؤِؾػػلٍن المػػان ببػػٍؿ
الدػػٍر ِوػػع الصٗ ػػثّن مػػن ثلػػ ٛالصٗػ وبالمػػاء ِوػػع الصٗػػػن الدالدػػة.وِٙجلٍن الٜا وػػات
الم ذِػػة:ما ػجُ هملػػة شػػامات الصبػػٍب ٖػػُ المػػّٕ وما ػجُ ٝػػا ن مػ ذي مػػن اي هػػٍع
 ٝػػان مم ػػا طل ػػ٘ اه ػ ػگرام ػػاِوٍّ إذا  ٝػػان ق ػػجاءا"( .)9ال ق ػػ ٛان الً ٙػػؽ ِوً ػػٍي ِل ػػَ
شّٙٙجّن البع من ثٗؾّػًما:
ٓ.0ؾ ٞالمػػان ببػٍؿ الدػٍر وًػٍ بػا قػِ ٛومػػ مٌػم ٖػُ الّػاج الهػي الّومػػ الفػاُٖ
الؿّما اذا ما ادرٝوا اهي ٝان ِمد ٞثػاخا ًوعِا-اوروبّا.
 )0ؿػ ػ ػ ػ ػػٌّ ٞزٝػ ػ ػ ػ ػػار الهازّو الوم ػ ػ ػ ػ ػػٍص النامل ػ ػ ػ ػ ػػة(ثصػِػ) (دمفػ ػ ػ ػ ػػ٘:دار ٚجّبػ ػ ػ ػ ػػة للًباِػ ػ ػ ػ ػػة والوف ػ ػ ػ ػ ػػػ
والجٍزُِ  )5113ص.015
ِ )5بع الػشمن اٖؾجا ص.501
ّٖ )5وعِعاد .99 :1
ّٖ )9وعِعاد .05-00 :07
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ٚ.5جػػ ٞمرمٍِػة مػػن الصفػػات الجػػُ ثػمػػؼ لٙػػٍ ،الفػػػ بالجػػالُ ٖػػان ٚجلٌػػا ِّوػػُ ٚجػػٞ
ال ،ٍٙالمؾببة للمػض وًٍ امػ ِؾاِع المػِن ِلَ الفٗاء.
وإذا مػػا ٓادرهػػا الؼرادقػػجّة ٖػػان االدبّػػات الماهٍِػػة ثفػػّػ إن مػػاهُ ٝػػان يبّبػػا
مػػاًػا ِّػػالذ الرؾػػع بالّٙػػاّٚػ والػػػوح بًػػػد الفػػّايّن موٌا وٝػػان لػػاشب مّرػؼات
ثجػ ػػاوح ب ػػّن االمػ ػػاض المؾجّم ػػّة ورٖ ػػُ االرواح إل ػػَ الؾ ػػماء ؿ ػػاِة ِف ػػاء(.)0وٖ ػػُ
مصاٝمػػة مػػاهُ مػػن ٚبػػ ٞالملػػ ٛالٗارؿػػُ بٌػػا هٙػػا ِوػػي ٍٚلػػي للمل":ٛلٙػػع ٚػػعمت لػػٛ
والؿػ ػػث ٛالٜػدّ ػػػ م ػػن الٍٗا ػػع وشػرت اِ ػػعادا ٝبّ ػػػن م ػػن ِبّ ػػعٝم م ػػن الف ػػّايّن
ث
واالرواح الفػِػن واٚمت ٝػدّػِن من ٖػاش المػػض ٖفّٗجٌم وطلمػت اطػػِن مػن
الصمَ...ام ػػا ال ػػغِن  ٝػػاهٍا ِل ػػَ شاٖ ػػة الٌ ػػاؾ واِ ػػعثٌم إل ػػَ الصّ ػػان ٖ ػػاٝػدػ م ػػن ان
ِصمٍا"(.)5با قٝ ٛان ماهُ ِمارس يٍٙؿا لٌا الٙعرن ِلَ يػد االرواح الفػِػن ّٓػػ
إهٌا لم ثم ٞالّوا ثٗالّلٌا.وِبعو إن مؾػالة قػٗاء االمػػاض لػم ثػػثبى بمػاهُ ٖصؾػب
ب ٞثفّػ بّن الػواِػات إن اثبػاع مػاهُ ٝػاهٍا ِمجلٜػٍن طالػّة مماخلػة وًواؾ رواِػة
ِلػ ػػَ اٚػ ػػ ٞبجٙػ ػػعِػ ِظبػها بٌػ ػػا ثػ ػػارِض إشػ ػػع ،الٜوػ ػػا ؽ الماهٍِػ ػػة المٜػجٍبػ ػػة باللٔػ ػػة
الؾٍٓعِة  ّٕٝإن اشع اثبػاع ماهُ وِػعَِ ٓابػِػاب ثصػع ،ملػ ٛرِٗان(ربمػا ِػِٗػان
ُٖ ارمّوّة) ُٖ ان ِّػػؼ مػا إذا ٝػان المؾػّصٍّن ٖػُ الػباط ٚػادرِن ِلػَ قػٗاء ٖجػان
مػِوػة":إن اؿػػجًّت بػشمػػة هللا ان اقػػُٗ الٗجػػان مػػن مػهٌا ٖؾػػايلب مػػوٜم ًػػغا
االمػػػ:ان ثجظلػػٍا ِػػن الػػعِن المؾػػّصُ وثٙبلٍا دِػػن الػػػب مػػار ماهُ!"ِ.وع ػػغ اؿػػجعار
وٚػاؿ للمؾػػّصّّنٝ":ان ِؾػػٍع المؾػّس إلٌػػا ٚػػادرا ِلػَ ازجػػاح المّرؼات ٖٙػػع قػػُٗ
الّمّان والمفلٍلّن من مػهػٌم.وبوٗؽ الًػِٙػة اِػاد إشّػاء المٍثَ.والٙاِػعن ثٙػٍؿ
إن االبن ِصمػ ٞلػٗات ابّػي وان الجلمّػغ ِّٜػؽ ثمّػؼ اؿػجاذىٖ.ػإذا ٝوػجم شٙػا وّٖػا
اثبػػاع المؾّس ولػػٗات المؾػػّس ومؼاِػػاى مٍزػػٍدن ّٖٜم ٖجّ ػالٍا زمػػّّٜم إلػػَ ًوػػا
واق ػػٍٗا الٗج ػػان م ػػن مػه ػػٌا ٝما  ٚػػاؿ الؾ ػػّع المؾ ػػّس لصٍارِ ػػي:اِوما ثو ػػٍّن ِ ػػعٝم
ٖؾالػوُ ثصؾػوا ٖػػُ ذلػ ٛالمٜػان مػػن طػاؿ ِػع هللا! ٖػػإذا لػم ثّٗلػٍا ؿػػا ٍٚاهػا بٙػػٍن
هللا بف ػػٗاء الٗج ػػان م ػػن المػض وِوع ػػغ ؿ ػػجظػزٍن اه ػػجم المؾ ػػّصٍّن م ػػن ممل ٜػػة
رِٗان".وًوػػا ازػػاب المؾػػّصٍّن بّػػع ان اِلوػػٍا اؿجؾػػامٌم":إهوا لؾػػوا ٚػػادرِن ِلػػَ
 )0الؾٍاح الػشمن والفًّان ص.500
 )5الممعر هٗؾي ص.555
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قػػٗا ٌا ٖاِع اهػػت إلػػَ الٗجػػان لػػصجٌا بػػعال موٌا".وبػػالًبُ هرػػس ٓابػِػػاب مػػن قػػٗاء
الٗجان والبس المل ٛماهٍِا(.)0
لٙع ٝان إالؽػِق ّٔٝػًم من الفٍّب الٙعِمة لعٌِم وؿػا لٌم بػالّاج ِػن
يػِ٘ الًٍٙس الؾصػِة وِبعو ان اإلٓػِ٘ اموٍا بٙعرن الؾصػ ِلَ ثظلّك اإلهؾان
ػّٗٛ
م ػػن الم ػػػض":إذا ٝاه ػػت خم ػػة لٍخ ػػة(زوٍن)  ٚػػع الم ػػت ب ػ ِػ ٖ ٛػػاهُ اِ ػػػؼ م ػػن ِف ػ ِ
بالجّاوِغ واإلِفاب وإذا ٝػان ًوػاؾ مػن مؾ ِػ ٛؿػصػى بفػػ ُٖٗ الًٙػٍس الؾػصػِة
ما ِظلم ٛمن ًغا الفػ"(.)5وهصن همجل ٛإقارن إلَ مبعا الؾصػ االثمالُ ودورى ُٖ
الّاج ُٖٗ رواِة إٓػِّٙة ثٍٙؿ ان االؿًٍؿ اإلٓػِ ُٙالػغي ٝػان مجرٌػا إلػَ يػػوادن
اخوػػاء الصػػػب الًػوادِ ػة اطًػػا الًػِػػ٘ إلٌّػػا ورؿػػَ ٖػػُ ثٍّخػاهّػػا(ِ )Teuthraniaوػػع
مم ػ ػ ػ ػػب هٌ ػ ػ ػ ػػػ  ٝػ ػ ػ ػػاٍِٜس ب ػ ػ ػ ػػإٚلّم مّؾ ػ ػ ػ ػػّا(ِلَ ؿ ػ ػ ػ ػػاش ٞاالهاه ػ ػ ػ ػػٍؿ).وٚع  ٚػ ػ ػ ػػاو
ثّلٗػػٍس( )Telephusابػػن ًّػػاٝلّؽ ملػػً ٛػػغا اإلٚلػػّم هػػؼوؿ اإلٓػِ٘.وهفػػب ٚجػػاؿ
الػػّب ّٖػػي ثّلٗػػٍس برػػػح ٖػػُ بٗظػػغى مػػن رمػػس رمػػاى بػػي اطّػػ.ٞولم ِرػػع الملػػ ٛاشػػع
ِعاوِي ٖاؿجفار هبٍءن دلُٗ ٖاهباثي بان ال اشع ِؾجًُّ معاواثي ّٓػ من الابي.ومن
خم ثوٜػ ُٖ زي مجؾٍؿ وثؾل ٞإلَ مّؾٜػ اإلٓػِ٘ وثمٜن من مٙابلػة اطّػ ٞالػغي
اِجغر موي الهي لّؽ يبّبآّ.ػ ان اودِؾػٍّس ادرؾ المٙمػٍد ًػٍ الػػمس الػغي زػشػي
وان الرػح ِمٜن ان ِعاو ،بمعا الػمس هٗؾي(.)5

 )0رِجفػػارد ٖػػٍلجؼ الػوشاهّػػة ـػػُ ارض الو الء هّػػؿ اخػػػت إاِ ػػان ـػػُ ادِػػان الػػػالم (بّػوت:الػػعار الّػبّػػة
للّلٍ  )5117ص.057-052
 )5اوّٖع مؾض الٜا وات ص.559
ِ )5لُ الجارِض الٍّهاهُ ص.930
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(ًّػاهلّؽ وابوي ثّلفٍس)
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وهٙػا ُٖ الؿاطّػ إالؽػِكّة ِن يٙؽ ؿػصػي هٗغثػي امػػان ثػعَِ مّػعِا مػن
ازػػ ٞإِػػادن الفػػباب البػػُ زوزٌػػا المػػعٍِ اِؾػػٍن وثٍٙؿ االؿػػًٍرن ان مّػػعِا ِوػػعما
اٝػجم ٞالبعر اثرٌت مؾاء إلَ الّػاء ومعت ذراٌِّا هصػٍ الورػٍ ودارت شػٍؿ هٗؾػٌا
خػػاث مػات وهدػػػت مّػػاى الوٌػػػ ِلػػَ راؿػػٌا خػػاث مػات ولػػاشت لػػّصات خػػاث مػػُ
هصّػػب وٍِِػػ ٞخم طػػػت ِلػػَ رٝبجٌّػػا ٖػػٍؽ االرض واطػػغت ثٌمٌػػم ٚا لػػة":اٌِا اللّػػٞ
الصارس االمّػ الؿػاري اِجٌا الورٍ الغًبّة الجُ ثػؿ ٞهّاءًا مُ الٙمػ بّع ّٓاب
هٍر الوٌار اِجٌا اإللٌة ًّٜاثُ ِا لاشبة الػػؤوس الداخػة وِػا مػن ًػعثوُ دومػا إلػَ مػا
ا ٚػػٍ ب ػػي واِ ػػاهجوُ ِل ػػَ ثص ّٙٙػػي اِجٌا الجّاوِ ػػغ الؾ ػػصػِة اِجٌا االرض الج ػػُ ثوب ػػت
االِف ػ ػػاب الؾ ػ ػػصػِة اِجٌا االهؾ ػ ػػا والػِ ػ ػػاح والرب ػ ػػاؿ واالهٌ ػ ػػار والبصّػ ػ ػػات وز ػ ػػان
المٔارات وزػان اللّػ ٞاٚبلٍا زمّّػا ٖبٍّهٜم اؿػػجًُّ شػّن ارِػع ان الػع زػِػػان
االهٌػػار ٖجػثػػع مّاًٌػػا إلػػَ موابٌّػػا بػػّن دًفػػة الفػػًان وان اًػػعئ ِالػػٗة البصػػار او
اخّػػػ لػػظب مّاًٌػػا باهاقػػّعي وان ايػػػد الؾػػصب وازمٌّػػا وان ارؿػػ ٞالػِػػاح او
اطمػػعًا وان اٖجػػ ٛبالدّػػابّن بؾػػصػ ثّاوِػػغي وان اشػػػؾ المػػظٍر واالقػػرار وامػ
البلػػٍط ان ِٙجل ػػُ هٗؾػػي ب ٞام ػػػ ٓابػػات باٝملٌ ػػا ان ثّٗػػ ٞذل ػػ ٛاو ان امػػػ الرب ػػاؿ
ٖجوػػًػب وثمّع االرض ٖج ػ ن وثؼمرػ وايّػػاؼ المػػٍثَ ٖجظػػػج مػػن ٚبٍرًػػا والٙمػ
اِوػػا ازغبػػي مػػن الؾػػماء رٓػػم لػػوٍج خّمّؾػػا البػوهؼِػػة الجػػُ ثػػعؽ لجظٗػػٕ ِوا ػػي.ان
زمالُ ِؼر ،بػوهػ٘ مػٝػب زعي(الػي الفػمؽ زػع مّعِا) وِٗٙػع الٗرػػ ايّاٖػي بّٗػٞ
ِٙاّٚػي اهجم الغِن اِوجم ِلَ ثٌع ة وًػذ اهٗػاس الدٍرِن وهػّجم ِلٌّمػا الوّػػِن
لّمو ػػّا ب ػػالمصػاث المّ ػػٍج ولم ٍِٜه ػػا  ٚػػع ز ػػا ق ػػّ م ػػن ٚب ػػ ٞواهجم ال ػػغِن اخ ػػثم
المصاربّن الغِن هبجٍا من زرع اهّػاب االّٖػَ لّٙجػ ٞبّوػٌم الػبّن االطػ وارؿػلجم
الو ػػٍ إل ػػَ ِّو ػػُ الجو ػػّن ال ػػغي ل ػػم ِ ػػوم م ػػن ٚب ػػ ٞخم اؿ ػػجلمجم الٗ ػػػون الغًبّ ػػة إل ػػَ
الٍّهان(ًػػغى إقػػارات إلػػَ مٔػػامػات زاؿػػٍن الػػغي ثػػؼوج مّػػعِا للصمػػٍؿ ِلػػَ الٗػػػون
الغًبّة) ما اشٍزوُ الٍّ إلػَ ِٙػاّٚػ ثّّػع هوػػن الفػباب إلػَ قػّض ٖ ٍػان وثػػدى إلػَ
مٙجبػػ ٞالّمػ وؿػػٍؼ ثٌبٍهٌػػا إِػػاي بّػػع ان لمّػػت الورػػٍ اؿػػجرابة لوػػعا ُ واٚبلػػت
مرمٍِة من الجواهّن المروصة بٌغى المػٝبة الجُ اوٗٚجٌا برٍاري".وٚػع اِجلػت مّػعِا
المػٝبػ ػ ػػة الجػ ػ ػػُ ًبًػ ػ ػػت إلٌّػ ػ ػػا مػ ػ ػػن الؾػ ػ ػػماء وربجت ِلػ ػ ػػَ اِوػ ػ ػػاؽ الجوػ ػ ػػاهّن الجػ ػ ػػُ
ثرػًا وشػ ٝػػت اِوجٌ ػػا ٖاهًل ٙػػت ٖ ػػُ الٗو ػػاء وايلت ِل ػػَ وادي هٌ ػػػ ثّمب ػػُ ٖ ػػُ
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خؾػػالّا خم ِٜػٗػػت مّػػعِا ِلػػَ ٖصػػك اِفػػاب زبػػ ٞاوؿػػا خم اثرٌػػت إلػػَ ًوػػاب
زب ػػ ٞبّلّ ػػٍن المػثٗ ػػُ وزب ػػ ٞاوخ ػػػِؽ وزب ػػ ٞبو ػػعوس واولّمب ػػٍس اِلَ الرب ػػاؿ
ٚم ػ ػ ػػة وزمّت موٌ ػ ػ ػػا االِف ػ ػ ػػاب الج ػ ػ ػػُ اطجارثٌا بّ ػ ػ ػػع ان اٚجلّ ػ ػ ػػت بّو ػ ػ ػػٌا م ػ ػ ػػن
زػػغورى واالطػ ًّٚجػػي بالؾػػّٜن البػوهؼِػػة خم زمّػػت شفػػا ـ اطػػػ ،مػػن قػػٍاي
هٌػػػ ابّػػاهٍس ومن امٗػِؾٍس واهّبٍّس وبوٍّس ومؾػػجوّٙات ؿػػبّػطٍس ومن
قػػٍاي بٍِبُ ٝمػػا اٚجًٗػػت مػػن اهدّػػعون المٙابلػػة لٍّبٍِػػا هبػػات لػػي طالػػّة إيالػػة
الّمػ.واموػػت مّػػعِا ثؾػػُ لّػػاؿ وثؾػػُ اِػػا ثًػػٍؼ البلػػعان ٖػػُ المػٝبػػة الجػػُ ثرػًػػا
الجوػػاهّن المروصػػة شجَ إذا مػػا ِػػادت دارًػػا وٗٚػػت ِلػػَ ِجبجٌػػا دون ان ثػػعط ٞإلٌّػػا
مجروبة مظالًة الغٍٝر وقّعت مصػابّن ُٖ الّػاء اشعًما ِلَ ِمػّن الػعار واالطػ
ِلػػَ ِؾػػارى وزّلت االِمػػن لٌّٜػػاثُ واالِؾػػػ لػبػػة الفػػباب ًّبُ وًٓجٌمػػا باٝالّػػٞ
مػػن ٓمػػٍن االقػػرار الجػػُ ثومػػٍ ٖػػُ الٔابػػة وشٗػت طوػػعّٚن ٚػػػِبّن ماءثٌمػػا بػػعماء
قػػان ؿػػٍداء اللػػٍن ذبصجٌمػػا ٚػباهػػا خم مػػات  ٝوؿػػا مػػن الوبّػػغ واطػػػ ،مػػن اللػػبن
وؿ ػ ػػٜبجٌا ٖ ػ ػػٍؽ ال ػ ػػعماء ٖ ػ ػػُ الظو ػ ػػعّٚن خم اط ػ ػػغت ثجل ػ ػػٍ ثّاوِ ػ ػػغًا موادِ ػ ػػة ز ػ ػػان
االرض ومجٍؿ ػػلة إل ػػَ مل ػػ ٛالَ ػػاؿ وملّٜػج ػػي المظًٍٖ ػػة(ًادِؽ وبػؿ ػػٍّٗهُ) اال
ِؾػػلبا الّرػػٍز الصّان واطػػغت ثٜػػػر المػػلٍات شجػػَ اخػػارت ًٌِٗػػم زمّّا.وِوػػعًا
يلبت من زاؿٍن ان ِصم ٞاباى إلَ طارج العار شّػح ٖػقػت بؾػايا مػن االِفػاب
المودػػٍر اهػػرّت ِلّػػي الفػػّض اِؾػػٍن واطغت ثجلػػٍ ثّاوِػػغًا شجػػَ اؿجؾػػلم للوػػٍ
الّمّ٘ خم امػت ابوي واثباِي بان ِومػٍٖا ِن المٜان وشغرثٌم من ان ثٙػُ اِّػوٌم
ّٓ ػػػ المجٌّ ػػة للؾ ػػصػ ِل ػػَ مف ػػٌع الً ٙػػٍس الؾ ػػصػِة الج ػػُ ؿ ػػٍؼ ث دٌِ ػػا ٖاي ػػاٍِا
وثٗػٍٚا بّومػػا اطػػغت ًػػُ ثػػعور وشػػعًا شػػٍؿ المصػػابّن بفػػّػًا المػؿ ٞوٓمؾػػت
مفاِلٌا الظفػبّة المفػٍٚٙة اِػٍادا دّٙٚػة ٖػُ الصٗػػ الملّ ػة بالػع شجػَ ثفػػبجي خم
اقػػّلجي ووهػػّجٌا ِلػػَ المص ػػابّن ويٌػػػت الفػػّض بالوػػار خػػاث مػات وبالمػػاء خػػاث
مػػات خم بالٜبػِػػت خػػاث مػات بّومػػا ٝاهػػت ٚػػع وهػػّت ٖػػٍؽ الوػػار ٚػػعرا ثًٌػػٍ ّٖػػي
الرػػغور الجػػُ زمّجٌ ػػا مػػن ودِ ػػان ًاِمٍهّػػا والبػػغور واالزًار وٝاه ػػت ًػػغى مٍٙم ػػات
ؿػػا ٚ ٞػػٍي االخػػػ ِٔلػػُ وِٗػػٍر وبؼبػػع ابػػّن ٖػػُ الٙػػعر خم اهػػاٖت إلٌّػػا االشرػػار الجػػُ
زلبجٌػا مػن اٚمػػَ الفػػؽ والػماؿ الجػػُ ٓؾػلجٌا بمّػػاى االوّٚػاهٍس وهػػعؼ الػدلذ الجػػُ
زمّجٌػػا باللّػػِ ٞلػػَ هػػٍء الٙمػػػ ولصم بٍمػػة مػِبػػة وزواشٌّا واشفػػاء ٓػػٍؿ وًػػٍ
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مظلػػٍؽ ِؾػػجبعؿ مامصػػي الصٍّاهّػػة بمػػاح إهؾػػاهّة ولم ِٗجٌػػا الرلػػع ذا الصػاقػػٕ
لدّبان ما ُ ِؾٜن مّاى ّٝوّبؽ ُٖ لّبّا وٝبع وِ ٞمّمػ وراس ٓػاب ِمػ مػا ِػبػٍ
ث
اٝػدػ ػػػ مػ ػػن ثؾػ ػػّة ازّػ ػػاؿ ومن موٙػ ػػارى إلَ زاهػ ػػب االؼ الّوالػ ػػػ الٔػِبػ ػػة.وٝاهت
ثؾػػجٌعؼ مػػن مؼزٌػػا اهرػػاز مٌمػػة ثٗػػٍؽ ياٚػػة البفػ.وامؾ ػٜت مّػػعِا بٔمػػن قػػرػن
زِجػػٍن زاؼ واطػػغت ثصػػػؾ بػػي ًػػغا المػػؼِذ الػػغي ثصػػٍؿ إلػػَ ؿػػا  ٞوًػػٍ ِٔلػػُ ِلػػَ
الوار ٖمػػا لبػػح الٔمػػن الرػػاؼ ان اطوػػػ واورؽ وؿػػػِان مػػا الػػبس مصمػػا بػػالٜػدّػ
مػػن ِواّٚػػع الؼِجٍن وٝلمػػا ٓلػػَ الؾػػا  ٞواهؾػػٜب  ًٚػػات مػػن الٙػػعر البػوهػػؼي ِلػػَ
االرض اطو ػػػت الب ّٙػػة الجػ ػػُ و ّٚػػت ِلٌّا وهم ػػت بٌػ ػػا الصف ػػا ـ وثٗجص ػػت ٌّٖػ ػػا
االزًار.وِوػػعما ايم وػػت مّػػعِا إلػػَ ذلػػ ٛامؾػػٜت بؾػػٌّٗا وقػػٙت بػػي شلػػ٘ الفػػّض
الًاِن ُٖ الؾن وثػٝت دماءى الٌػمة ثؾػّ ٞموػي شجػَ زٗػت ِػوٚي واطػغت ثمػاى
بالفػاب الرعِع الغي امجمي اِؾٍن ِبػ الرػح الغي اشعخجي مّعِا ُٖ ٖمي.وؿػػِان
مػػا زاؿ الفػػّب مػػن قػػّػ لصّجػػي وراؿػػي والػػًبْ بالؾػػٍاد مػػن زعِػػع وٓابت مَػػاًػ
الف ػ ػػّظٍطة والو ػ ػػّٕ واطجٗ ػ ػػَ ق ػ ػػصٍب وزٌ ػ ػػي واٝػجو ػ ػػؼ لصم ػ ػػي ثص ػ ػػت الجراِّ ػ ػػع
ٖبؾًٌا واٝػجؾبت ايػاٖي ٍٚن الفباب وثّرب الفّض من ًغا الجّّٔػ الغي اِػادى
إلػَ شالجػػي الجػُ ٝػػان ِلٌّػا موػػغ اربّػػّن ِامػا موػػت(ِٜ.)0فػٕ ًػػغا الػوك ِػػن يٙػػؽ
ؿ ػػصػي ٝام ػػ ٚ ٞػػع م ػػٍرس ٖ ػػُ ب ػػاد اإلٓػِ ػػ٘ م ػػن از ػػ ٞإرز ػػاع الف ػػباب وِمٜن ان
هؾجفٕ موي يبّّة ًغا الًٙؽ واهي ٝاالثُ:
ِ.0بعا الؾاشػ او الًبّػب الؾػاشػ وًػٍ ًوػا ٖػُ الػوك ؿػاشػن بالجػغّٝػ بٍٙثػي وٚعرثػي
ُٖ ثوّٗغ االِماؿ االِرازِة.
ِ.5ػدد الًبّب الؾاشػ ِعد من الٜلمات الجُ ثٌعؼ إلَ ثبّػان ارثبايػي بٜػ ٞالٙػٍ،
ث
مػػا ٖػػٍؽ الًبّّّػػة من الٌػػة وِٗارِت بػػ ٞارثبايػػي بٙػػٍ ،الًبّّػػة مػػن اهٌػػار وٓابػػات
واقرار ويلب ٍِهٌم ومؾاِعثٌم إلهراح الًٙؽ.
ِ.5ؾػػجظع الًبّػػب الؾػػاشػ ٖػػُ الّػػاج ِػػعد مػػن اهػػٍاع الوباثػػات مػػن المٗجػػػض إهٌػػا
ذات يبّّة ؿصػِة ٖوا ِن االشرار ذات الًبّّة الظالة والػماؿ الوّٙة.
ِ.9بػػعو ان الًبّػػب الؾػػاشػ ٝػػان ِمػػارس الًٙػػؽ الؾػػصػي ٚػػػب بّػػت المػػػِن مػػن
زٌة وُٖ الّػاء من زٌة خاهّة شّح ِجم إهفاء مصػابّن االوؿ للػبة ًّٜػاثُ والدػاهُ
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للػبة ًّبُ وِجم ثًّٔجٌما باالٓمان خم ِ ٍٙبصٗػ طوعّٚن بالٙػب من المصػػابّن
ِ ػػجم مل ٌم ػػا ب ػػعماء ق ػػان ؿٍداء وِم ػػب م ػػن ط ػػاؿ ٝاؿ ػػّن الوبّ ػػغ والل ػػبن ٖ ػػٍؽ
العماء خم ِبعا الجٍؿ ٞب ،ٍٙالّالم االؿٗ ٞمن از ٞإال ثؾلب المػِن الصّان.
 ِ.2ػػجم وه ػػُ الم ػػػِن ِل ػػَ بؾ ػػاط مم ػػوٍع م ػػن االٓم ػػان وِب ػػعو ان لٌ ػػغى المؾ ػػالة
اًمّجٌا ٖالًٙؽ ٝان ٌِػعؼ إلػَ مّالرػة الفػّظٍطة والوبػات االطوػػ بػا قػِ ٛػعؿ
ِلَ الفباب والصّان.
ِ.7ب ػػعا الًبّ ػػب الؾ ػػاشػ بجوّٗ ػػغ يٍٙؿ ػػي الؾ ػػصػِة إذ ِ ػػعور ش ػػٍؿ المص ػػابّن وِ ػػجم
ثٔمػػّؽ المفػػّ ٞالػػغي ِصملػػي بػػالصٗػن الجػػُ بٌػػا الػػع ومن خػػم ِػػجم ثًٌّػػػ المػػػِن
بالوار والماء والٜبػِت خاث مػات واطّػا ِموُ مؼِرا مٍٜن من االِفاب الجُ ٖػُ
شٍزث ػػي واالشر ػػار والجػاب م ػػُ إه ػػاٖة ِ ػػعد م ػػن الم ػػٍاد الٔػِب ػػة مد ػػ ٞلص ػػم البٍم ػػة
وزواشٌّا واشف ػ ػػاء شّ ػ ػػٍان ِػم ػ ػػؼ للٍٔؿ وزل ػ ػػع اّٖ ػ ػػَ وٝب ػ ػػع وِ ػ ػػ ٞوراس ومو ٙػ ػػار
ٓػاب وًوا ِصعث الًبّب الؾاشػ زػشا ربما ٝان لّٔػا من المٗجػض اهي ِػمؼ إلػَ
الجظلك من العماء المػِوة وِبعو ان المػِن رٓم ان الوك ال ِمػح بػغل ٛإال اهػي
ث
ِجم ٓؾلي بالؾا  ٞالمصوػ اهٗا وبغلِ ٛصمِ ٞلَ الفٗاء.
ٝان للػومان يٍٙؿٌم الؾصػِة ٖموغ الٙػػن الػابػُ ٚبػ ٞالمػّاد ان لػم ِٜػن
ٖػػُ وٚػػت ابٜػ ٝػػان ِػػجم دٖػػُ بػػاء الًػػاٍِن واالوب ػػة الٗجاٝػػة االطػػػ ،بػػاللرٍء إلػػَ
يٙػػؽ ِػػعَِ (ِٙ )supplicatioػػٍ بمٍزبػػي االًػػالُ بالػػعوران شػػٍؿ المّبػػع والؾػػرٍد
ِلػػَ الًػِٙػػة الٍّهاهّػػة(.)0وهٙػػا ِػػن اشجٗػػاالت اللٍبّػٝالّػػا( )Lupercaliaالجػػُ ٝاهػػت
ثٙا ُٖ الظامؽ ِفػ من قباط وًُ مػن بػّن اًػم االشجٗػاالت ٖػُ الجٙػٍِم الػومػاهُ
ومػثبًة باإل لػي ٖػاوهٍس( )Faunusوًػٍ اشػع االربػاب الػومػاهّّن المػػثبًّن بػالػِٕ
وِمدػػ ٞالػػي للظمػػٍبة.وٝاهت اشجٗػػاالت اللٍبّػٝالّػػا ثٌػػعؼ إلػػَ الجًٌّػػػ شّػػح ِوػػصَ
بالماِؼ اهدَ وذٝػا وربما بالٜاب اِوا.وبّع الجوصّة بالصٍّاهات ٝان ِؾاؽ قابان
إلَ المغبس ّٖلمؽ الٌٜوة شٍازبٌما بؾٜاّٝن ًِٙػ موٌا الػع وِمؾػصٍهٌا بصفػٍى
لػ ػ ػػٍّٖة مفػ ػ ػػبّة بالصلّػ ػ ػػب ِوٗرػ ػ ػػػ بّػ ػ ػػعًا الفػ ػ ػػابان بالوػ ػ ػػص.ٛخم ِ ػ ػ ػ دي ٌٝوػ ػ ػػة
لٍبّػؿػػُ( )Luperciهمػػٕ ِػػان وملٗػػٍّٖن ٖٙػػى برلػػع المػػاِؼ الموػػصَ بٌػػا يٍٙؿػػّا
ثمع طالٌا الوؾاء اللٍاثُ ِػٓبن بان ِصملن اِعٌِن وِعرن ٌٍٍرًن  ُٝثؾاط برلع
ٓ )0ػاهت "العِاهة الػوماهّة ص.001
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المػػاِؼ(.)0ان ِاٚػػة الوؾػػاء الػآبػػات باإلهرػػاب بػػالًٙؽ واهػػس ٌٖػػغا االشجٗػػاؿ ِػػثبى
بػب الظمب اي ٌِعؼ إلَ اإلطماب ؿٍاء لارض او الوؾاء.

(لٍر ثظّلّة لطكؽ لٍبّػهالّا)

وِمػػٕ الٜاثػػب الػومػػاهُ مارؿػػّللٍس مػػن معِوػػة بػػٍردو( Marcellus Of
 )Bordeauوٝػػان يبّػػب الػػباط اِػػا خٍّدوؿػػٍّس االوؿ(-597()Theodosius I
ٖ ) 502ػػُ ٝػجابػػي ِػػن الًػػب إشػػع ،الٍؿػػا  ٞالجػػُ ٝاهػػت مجبّػػة ٖػػُ ِػػاج االورا
بًػِٙػػة ؿػػصػِة.وثجلظك ً ػغى الًػِٙػػة بػػان ِاطػػغ المػػػِن اشػػع زػػغور هبػػات رزػػٞ
الصمػػا وًِّٙػػي وِّلػػ٘ اشػػع الرػؼاِن شػػٍؿ ِوػػ٘ المػػػِن بّومػػا ِّػػػض الرػػؼء االطػػػ
لعطان الوار وبّوما ِرٕ الوبات ٖػُ الػعطان ِرػٕ الػٍر إلػَ ان ِظجٗػُ ثمامػا.ولٜن
إذا ثوٜػػػ المػػػِن بّػػع ذلػػ ٛللًبّػػب ٖػػان مػػن الؾػػٌ ٞان ِدػػار الًبّػػب لوٗؾػػي بٜػٞ
بػاِػػة وؿػػٌٍلة إذ ِٜػٗػػُ ان ِلٙػػُ زػػغر الوبػػات ٖػػُ المػػاء وبمرػد ان ِمػػجك الوبػػات
الػيٍبة ٍِّد الٍر إلَ الجوظم من زعِع.وٍِلُ الٜاثب باهي إذا ٌٍػت ُٖ الرؾم
بّػػن البدػػٍر ٖلػػّؽ ِلػػَ الممػػاب إال ان ِجػٚػػب اشػػع الورػػٍ مػػن الؾػػماء ّٖمؾػػس ٖػػُ
الصػػاؿ ِلػػَ ثلػػ ٛالبدػػٍر بًّٙػػة مػػن الٙمػػاش او بػػاي قػػُء اطػػػ ٖػػُ مجوػػاوؿ ِػػعى ٖٜما
ٌٍِ ،الورم من الؾماء ٝغل ٛثجٌاو ،البدٍر ِن الرؾم ولٜوي ِصغر من ان ِمؾػس

ث
ٍّٓ )0راهع اال لٌة واالؿايّػ الػوماهّة ص.555
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المػػػِن ِلػػَ البدػػٍر بّػػعى الّارِػػة وإال اهجٙلػػت إلٌّػػا(.)0وِػػغٝػ بلّوػػُ اهػػي لػػٍ الػػاب
قظك ما قظما اطػ برػوح خم قّػ باالؿَ لما ّٖػ ٞبػي ٖمػا ِلّػي إال ان ِجٗػِ ٞلػَ
الّع الجُ ؿببت الرػح ّٖؼوؿ اال لم ُٖ الصاؿ(.)5
مػػارس الرػم ػػان ٖػػُ اوربػػا الٙعِمػػة يٍٙؿػػا ؿػػصػِة رٓػػم هػػعرن االمدلػػة ِلػػَ
ذلػػ ٛإذ همجلػػ ٛشالّػػا ولػػٗة ؿػػصػِة ٚعِمػػة هّػػػؼ موٌػػا ان اال لمػػان الٙػػعماء ٝػػاهٍا
ِؾجّٔدٍن باإل لػي وودن( )Wodenلفػٗاء شػاالت طلػٍع او الجػٍاء المٗالػ.)5(ٞولػعِوا
هك ؿصػي ٚمّػ باللٔة اال لماهّة الٙعِمة هػّٖ ،ي اإللي بالعر(ِ )Balderلَ لػٌٍن
زػػٍادى بمػػصبة وودن ِوػػعما الجػػٍٝ ،اشػػ ٞزٍادى ٖٙػػا بفػػٗا ي مػػن طػػاؿ بػػجاون
بوُ ٝلمات مفبّة بال ،ٍٙالؾصػِة الظّٗة(.)9

ٖ )0ػِؼر الٔمن الغًبُ ص.055-050
 )5الممعر هٗؾي ص.000
ث
 )5ثٍهّات اال لٌة واالؿايّػ الجٍّثٍهّة ص.525
 )9الممعر هٗؾي ص.570
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(ثمداؿ اللي وودن)
312

(اللي وودن)
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ُٖ الٌوػع مػٍرس الًػب الؾػصػي اِوػا اذ ٝػان الٌوػعوس الٙػعماء ِمارؿػٍن
بّ ػ ػػن الً ٙػ ػػٍس الج ػ ػػُ ثػث ٜػ ػػؼ ِل ػ ػػَ الؾ ػ ػػصػ إذ هٙػ ػ ػػا ٖ ػ ػػُ اخارٖ ػ ػػا ّٖ-ػ ػػعا(Atharva-
 )Vidaوًٍ اشع ٝػجب الّٗعا الظمؾة الّا عن لا لٕ الدػاهُ ٚبػ ٞالمػّاد ِن يٙؾػا
ؿػصػِا ِٙػػٍ بػي مػػن ِػِػػع ثصؾػّن همػػٍ قػػّػى ِػن يػِػػ٘ زمػػُ الرػغور المٙعؿػػة الجػػُ
ثموػػُ شػػعوث المػػلُ(با قػػٝ ٛػػان الم ػلُ ِمدػػٖ ٞػػُ الٌوػػع مػهػػا طًّ ػػا يالمػػا ٝػػان
ِمو ػػُ الف ػػظك م ػػن شو ػػٍر الً ٙػػؽ ال ػػعِوُ) وِوف ػػع الٜلم ػػات الجالّ ػػة اخو ػػاء ثوّٗ ػػغ
المػاش ٞالمظجلٗة للّملّة:
"اهت اِجٌا الوبجة! ٝإلٌة ٍٖؽ إلٌة االرض ولعت
هصن هٔػؿِ ٛا هّجاهجُ لّل ٛثٍِٙن همٍ الفّػ
ٍٚي الفّػ الٙعِم اهبجُ اطػ زعِع!
ازّلُ ذل ٛالغي ٌَِػ شعِدا ٝػدا ووّٖػا
ِلَ قّػي الغي ِؾٙى وذل ٛالغي ثجٙمٕ زغورى
ِلّي ارش الّفب الفاُٖ".
وٝاه ػػت الجّلّم ػػات ثٙو ػػُ ب ػػان ِ ػػعًن الم ػػػِن راؿ ػػي بظلً ػػة ؿ ػػٍداء مم ػػوٍِة م ػػن
الوبػػات المػػغٍٝر وان ِٙػػٍ بػػغل ٛقػػظك ِػثػػعي لباؿػػا اؿػػٍدا ٝػػان ٚػػع ثوػػاوؿ يّامػػا
اؿٍدا ُٖ المػباح البػاٝػ ٚبػ ٞاؿػجّٙاظ العِٜػة الؾػٍداء يبّا.وًوػا هؾػجًُّ ان هػػ،
ُٖ الػمؼِة المؾجظعمة ًوا ثّبّػا ِن االم ُٖ ٞهمٍ قّػ زعِع اؿٍد(.)0

 )0هٍس العِاهة الٌوعوؿّة ص.55
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(اخارـا-ـّعا)

وًو ػػاؾ ول ػػٕ زّ ػػع لً ٙػػؽ م ػػٍرس لّ ػػاج م ػػػض الم ػػٗػن او الّػٚان و ٝػػان الٌ ػػعؼ
االؿاؿػػُ مػػن ًػػغى الًٙػػؽ ًػػٍ هٙػػ ٞالمػػٗػن مػػن زؾػػع المػػػِن إلػػَ ٝا وػػات واقػػّاء
لٗػاء اطػ ،مد ٞالفمؽ الجُ ثوجمُ إلَ ذل ٛاللػٍن ِػن زػعارن خم ٓمػؽ المػػِن
باللٍن االشمػ الغي ِػمؼ إلَ الٍٙن والصٍِّة والغي ِمدلي الدّػان الصمػاء.ولِ ُٜجم
ذلٝ ٛان اشع رزاؿ العِن ِوعًم ِجلٍ الػّٚة الجالّة":ؿٍؼ ِمػّع إلػَ الفػمؽ اال
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ٚلب ػػ ٛومػض المٗػن وؿ ػػٍؼ هٔمؾ ػػ ٖ ٛػػُ ل ػػٍن الد ػػٍر االشمػ إهو ػػا هٔمؾ ػػ ٖ ٛػػُ
االلػ ػػباغ الصم ػ ػػاء لجػ ػػوّم بالصّ ػ ػػان يػ ػػٍِا.اال ٖلججص ػ ػػػر وثػ ػػجظلك م ػ ػػن ذلػ ػػ ٛالل ػ ػػٍن
االلٗػ.إهوا هوُٗ ِلّ ٛلٍرن ثل ٛاالبٙار الجُ ثوجمُ إلَ اإللٌػة روًّوػُ الصمػاء.إهوػا
هوٙػ ٞلػػٗػث ٛإلػػَ الببٔػػاوات ويّػػٍر الػعج وّٓػًػػا مػػن الًّػػٍر المػػٗػاء".ولِ ُٜؾػػػي
رشّ٘ المصة إلَ زؾم المػِن الفاشب ٖاهي ِػثفٕ اخواء ثػدِع رزػ ٞالػعِن لٌػغى
الٜلمات بّن رقٗات من الماء الممؼوج بفّػ خٍر اشمػ وذل ٛبّع ان ٍِٜن رزٞ
العِن ٚع ؿٜبي ٍٖؽ ٌٍػ الصٍّان لّٙعمي للمػِن.وِرلؽ المػِن اخواء ذلٍٖ ٛؽ
ٌٍػ زلع دب اشمػ وٚع ربى ًّٚة من ذل ٛالرلع إلَ زؾمي.ولِ ُٜؼِ ٞثمامػا ٝػٞ
اخػ للمٗػن من زؾػمي وِؾػجبعؿ بٌػا لػٍن المػصة االشمػػ ِظوػُ المػػِن لمؼِػع مػن
الًٍٙس الجُ ثبعا بان ِعًن لي رز ٞالعِن زؾمي ٝلي من ٚمػة الػػاس شجػَ اطمػك
الٙػػعمّن بوػػٍع مػػن الّمػػّعن المػػٗػاء مػػن الٜػػػٝم خػػم ِوػػّي ٖػػُ الٗػػاش وِػػػبى خاخػػة
اهٍاع من الًٍّر المٗػاء ٝالببٔاوات او يا ػ العج بظٍّط لٗػاء إلَ ٖػاقي من زٌػة
الٙعمّن خم ِمب الماء ِلَ المػِن إلزالػة الّمػّعن ومٌّػا بػا رِػب مػػض المػٗػن
الػػغي ِوجٙػػ ٞبػػغل ٛمػػن زؾػػمي إلػػَ ثلػػ ٛالًّػػٍر.ول ُٜثٜػجؾػػب البفػػػن قػػّ مػػن
الوَػػارن والجػػال٘ ِاطػػغ رزػػ ٞالػػعِن بّػػن قػػّّػات مػػن خػػٍر اشمػػػ ٖػػُ إشػػع ،اوراؽ
الف ػػرػن الغًبّ ػػة الل ػػٍن وِلم ػػٌٙا إل ػػَ زل ػػع الم ػػػِن(.)0وًو ػػاؾ بّ ػػن الممارؿ ػػات
الؾػػصػِة البؾػػًّة الجػػُ ثمػػارس الثٙػػاء طًػػػ االوب ػػة ٖٙػػع ٝػػان ؿػػٜان قػػماؿ الٌوػػع
ِػؿػمٍن ِوػػع اهجفػػار الٍبػػاء دا ػػػن شػػٍؿ الٙػِػة ابجٔػػاء موػػُ الفػػّايّن مػػن الوٗػػٍذ إلػػَ
داط ٞالٙػِة(.)5
مػػارس الػػػػب الكػػعماء الًػػب الؾػػصػي وان ٝوػػا ال همجلػػ ٛمّلٍمػػات ٝاّٖػػة
ِ ػػن ذل ٜٖ ٛػػان الّ ػػػب ِّج ٙػػعون إهٌ ػػم إذا ٚجل ػػٍا الدّب ػػان ط ػػاٍٖا الر ػػن ان ثاط ػػغ
بدارى وإش ػ ػػع ً ،ػ ػػغى إهٌ ػ ػػم ِؾ ػ ػػببٍن المػض ل ػ ػػغا ِاط ػ ػػغون روخ ػ ػػي ؤًِ ػ ػػٍن راؿ ػ ػػٌا
وٍِٙلٍن":روخي راث خا ػؾ".وإذ يالت ِلة الٍاشع موٌم ٍوػٍا بػي مؾػا مػن الرػن.وإذا
ٚجػػ ٞشّػػة او ِػبٍِػػا او ٚوٗػػغا لػػوٍّا زمػػاال مػػن يػػّن وزّلػػٍا ِلٌّػػا اشمػػاال ومل ًٍػػا
شوًة وقّّػا وثمػا وزّلٍا ثل ٛالرماؿ ُٖ باب شرػ إلَ زٌة الٔػب وٚت ٓػػوب
ٖ )0ػِؼر الٔمن الغًبُ ص.000-003
 )5الّاد المٙعس والّادي ص.31
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الفمؽ وباثٍا لّلجٌم ثلٖ ٛإذا البصٍا هَػوا إلَ ثل ٛالرماؿ ٖإذا راوا إهٌا بصالٌػا
ٚػػالٍا إهٌػػا لػػم ثٙبػػ ٞالعِػػة ٖ ػؼادوا ٌّٖػػا وان راوًػػا ٚػػع ثؾػػاًٚت وثبػػعد مػػا ِلٌّػػا مػػن
المّػن ٚالٍا ٚع ٚبلت العِة واؿػجعلٍا ِلػَ قػٗاء المػػِن(.)0وثجصػعث رواِػة ِػن ملػٛ
الصّػػػن ابػػٍ ٚػػابٍس الوّمػػان بػػن الموغر اهػػي شػػّن مػػػض ورٓػػب ٖػػُ االؿجفػػٗاء اطجار
راًبا همػاهّا ِلَ المغًب الوؾًٍري من بوُ ّٝب وًٍ قمٍّن بن زابػ االرقمُ
اؿػػ ٕٙالصّػػػن مػػن ازػػ ٞثلٙػػُ الفػػٗاء ِلػػَ ِعِي وٚػػع ثمٜػػن االطّػػػ مػػن قػػٗا ي(.)5ال
هّػػػؼ مػػن الػواِػػة ّٝػػٕ ثمٜػػن الػاًػػب الوم ػػاهُ مػػن قػػٗاء الملػػ ٛالصّػػػي وربمػػا
اؿجظع يٙؾا ؿصػِا ما من ثل ٛالًٍٙس الجُ هٙػا ِوٌا ُٖ الٜػجاب المٙعس.
مارؿت الك ا و ال عا ّػة شالٌػا شػاؿ الصوػارات المجٙعمػة ٖوػٍن الؾػصػ ٖػُ
الّاج وه ٜػػاد هٙػ ػػا ٖ ػػُ اؿ ػػايّػًم إق ػػارات مٌم ػػة ِ ػػن الؾ ػػصػ ال ػػغي ِف ػػبي بّو ػػي
الًٍٙس الجُ مٍرؿت ُٖ الصوارات الٜبػ ُٖٗ ،اؿًٍرن هٙػا ٌّٖا دال لػة إلػَ يٙػؽ
البػػعِ ٞالصّػػٍاهُ ًػػٍ يٙػػؽ قػػا ُ ٖػػُ الٜػدّػػػ مػػن الػػعِاهات الٙعِمػػة ٝمػػا ٖػػُ البابلّػػة
والممػِة والمؾػّصّة.إذ هٙػػا ٖػُ اؿػًٍرن مػن ماالٓاؿػُ(زؼِػن معٓفػٙػ الصالّػة ٖػُ
اٖػِّٙػا) ثجصػعث ِػن ًػغى الصالػة بالػػغات ُٖٗ بعاِػة الظلّٙػة طل٘ اإل لػي امػػان وبٙػػػن
وٝلبة وِاق ػػت الٜا و ػػات الصّ ػػة الج ػػُ ول ػػعت م ػػن اب واش ػػع ِل ػػَ االرض ؿ ػػٍِة.وُٖ
إش ػ ػػع ،االِ ػ ػػا اراد اإل ل ػ ػػي طادم ػ ػػا لّػق ػ ػػي ٖبّ ػ ػػح بصم ػ ػػَ ال ػ ػػابت الًٗ ػ ػػ ٞالٍشّ ػ ػػع
للمػان.ولرػػات االطّػػػن ٖػػُ مصوجٌػػا إلػػَ اٚاربٌػػا ويلبػػت مػػوٌم زمػػُ االِفػػاب الًبّػػة
ِلٌ ػػا ثف ػػُٗ يٗلٌ ػػا.ولٜن شال ػػة الًٗ ػػ ٞالم ػػصّة ازدادت ؿ ػ ت
ػٍءا.وُٖ إش ػػع ،اللّ ػػالُ
شلمت المػان باإل لػي وبػعا شػاما ؿػّٜوا ٝبّػػن ٖػُ ِػعى ومٍقػٜا ِلػَ يّػن المػان ممػا
دُٖ المػان إلػَ الػٝػٍع امامػي يالبػة الػشمػةٖ.ػد ِلٌّػا اإل لػي اهػي ؿػّجػٌٝا وشالٌػا إذا مػا
اًِجػي شّػػان يٗلٌػػا بػػعِا ِوٌػػا.وُٖ المػػباح ثٍزٌػػت المػػان إلػػَ الٜلبػػة ويلبػػت موٌػػا
المؾػػاِعن ٖػػُ ثصّٙػػ٘ رٓبػػة اإل لػػي.واٖٙت الٜلبػػة ٖػػُ البعاِػػة ولٜن بّػػع ان ؿػػػدت
المػان للٜلبة الصلم الغي شلمت بي ادرٝت الٜلبة بان المػػان ثًلػب موٌػا شّػان اشػع
زػا ٌا لػػغا رٖوػػت هالػػصة إِاًػػا بػػان ثٙػػع شّاثٌػػا بػػعال مػػن شّػػان يٗلٌا.لػػغا ثٍزٌػػت
 )0طان االؿايّػ الّػبّة ص11؛االشمع االلٍؿ االولَ ص.000
ٖ )5اه ػ ػ ػ ػػ ٞالػبّّ ػ ػ ػ ػػُ المؾ ػ ػ ػ ػػّس الػػبُ الومػ ػ ػ ػ ػػاهّة ـ ػ ػ ػ ػػُ الرؼِ ػ ػ ػ ػػػ الػػبّ ػ ػ ػ ػػة والمػ ػ ػ ػ ػػاع ال ّؼهط ػ ػ ػ ػػُ-
الفارؿُ (بّػوت:رِاض الػِؽ للٜػجب والوفػ  )5110ص.070
317

الم ػػان ِو ػػع ذاؾ إل ػػَ الب ٙػػػن وثٍؿ ػػلت إًِا ٌ ػػا اش ػػع ِرٍلٌا ٖاق ػػٗٙت الب ٙػػػن ِلٌّ ػػا
واًِجٌػػا الػػٔػ واهػػّٕ ِرػػ ٞمػػن الّرلػػّن الػػغِن ٝاهػػا لعٌِا وؿػػػِان مػػا اٚػػعمت
المػان ِلَ ٚجػ ٞالّرػٚ ٞػباهػا لإل لػي وُٖ ثلػ ٛاالخوػاء قػُٗ الًٗػ ٞمػن المػػض الػغي
الم بي(.)0با ق ٛان ًغى االؿػًٍرن ثوًػٍي ٖػُ داطلٌػا ِلػَ يٙػؽ ٝػان ِٙػع طا لػي
بػػعِ ٞشّػػٍاهُ ِػػن اإلهؾػػان المػػػِن والػػغي ِصٙػػ٘ ًػػعّٖن االوؿ:بػػعِِ ٞمػػٍت مصػػٞ
اإلهؾػػان والداهُِ:مدٚ ٞػباهػػا لإل لػػي مػػن ٚبػػ ٞالفػػظك المػػػِن .وًػػٍ ال ِظجلػػٕ ٖػػُ
لٍرثي ًغى ِن يٍٙس البػعِ ٞالصّػٍاهُ الجػُ مٍرؿػت ٖػُ الصوػارات الٜبػػٝ ،ػباد
الػاٖعِن.
همجل ػػ ٛم ػػن ال ػػعال  ٞالٜاّٖ ػػة ِ ػػن ي ٙػػٍس ؿ ػػصػِة  ٚػػع يب ٙػػت م ػػن از ػػٞ
الّاج ٝمػػا هّػػػؼ ِػػن اًمّػػة الؾػػصػن ٖػػُ المرجمّػػات البعا ّػػة ُٖٗ اٖػِّٙػػا ِ ػ من
الؾٜان ًواؾ بالؾصػ وِصجػمٍن الؾصػن الغِن لعٌِم وِّجٙعون ان لٌػم ٚػعرن ِلػَ
مّالرػ ػػة الوػ ػػاس وقػ ػػٗاءًم(.)5وثجصػ ػػعث االؿػ ػػايّػ االٖػِّٙػ ػػة إلػ ػػَ ِػ ػػعد مػ ػػن ً ػ ػ الء
االيباء واقػػٌػ اؿػػًٍرن ثظػػك اشػػع االيبػػاء الؾػػصػن المػػعٍِ اهٍثفػػُ(( )Anotchiال
ثغٝػ االؿًٍرن مٍين ًغا الؾػاشػ)الغي ثفػّػ إلػَ اهػي ًػػب مػن بػادى بّػع ان اًػان
ملٌٜػا ممػًصبا مّػي ٝػجػاب الًػب والؾصػ وؿػػِان مػا الػبس اهٍثفػُ اقػٌػ يبّػب
ؿاشػ(.)5وُٖ اؿًٍرن خاهّة ثعور شٍؿ رز ٞالًب اوِٜا لعٚ ،بّلػة اؿػٜالّبٍس ٖػُ
الرٍروها ُٖ البػازِِ ٞلَ هٗاؼ هٌػ ٝػهٍٔ.وثػوي االؿًٍرن ان اوِٜا الشػٌ ٖػُ ِػٍ
مػػن االِػػا ان الٜػدّػػػ مػػن الصٍّاهػػات ٚػػع ثٍّٖػػت ثصػػت قػػرػن َِمَ وِوػػعما اٚجػػػب
موٌا اشؽ بعوار وها ورا ُٖ ،شلمي اإللي ؿوا زع ٚبّلة الرٍروها الومػ وثٜلم مّػي
وموّػػي مػػن االٚجػاب.والجػػؼ اوِٜػػا بالومػػّصة وِمػػ ٞقػػابا مػػن لصػػاء الفرػن وشمػػٞ
ِلَ  ،ٍٚطارٚة من لصاء الفرػن ولار من َِماء رزػاؿ الًب وٝػان ِّػالذ الوػاس
بلمؾة من ِعى(.)9

 )0بارهعر االؿايّػ االٖػِّٙة ص.72-79
 )5الممعر هٗؾي ص.050
 )5الممعر هٗؾي ص.099
ٍٝ )9رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص.033
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ِمٜن ان هًل٘ ِلَ الًبّب الؾػاشػ ٖػُ الدٙاٖػات البعا ّػة الجؾػمّة الّامػة
الفػػامان(رز ٞالًػػب)( )0ولٜػػن ًػػغا ال ِّوػػُ ان ثؾػػمّة الفػػامان ًػػُ الٍشّػػعن الجػػُ
ثٌَػػػ ٖػػُ الدٙاٖػػات البعا ّة ٖاالؿػػّٜمٍ ِؾػػمَ ِوػػعًم اهٔػػاٍٝؾ( )5وِؾػػمَ ٝػػغلٛ
اِلّػػ )5(ٛوٝػػان الفػػامان ٖػػُ ٚبّلػػة ٝػػازاؾ ّٝػّٝػػؼ ٖػػُ ؿػػّبّػِا ِػػعَِ الباٝؾػػا(.)9وِػػػ،
االؿجاذ ٍٝن ان الفامان ًٍ اوؿ اطجمالػُ بػّن البفػػ وٝاهت شػٖجػي اٚػع الصػػؼ
اإلهؾػػاهّة.ولّؽ ًوػػاؾ ادهػػَ قػػٖ ٛػػُ ان الفػػامان ٚػػع وزػػع ٖػػُ ِمػػػ الباِؾجٍؿػػّن
المجاطػ ُٖ الّمػ الصرػي الٙعِم(ٚ( )2ارن ذل ٛبؾػاشػ ٌٝػٕ االطٍن)ٖ.الفػاماهّّن
ٝمػا ِػػ ،الّػاد ِمدلػٍن الجرػبػة الػوشّػة اال ٝػدػػ خػػاء وااللػس ثّبّػػا ِػن اإلهؾػاهّة ٖػُ
مػشلجٌػػا البعا ّػػة(ٖٗ.)7ػػُ الدٙاٖػػات البعا ّػػة ثًلػػب مؾػػاِعن الفػػامان ٖػػُ ِػػعد مػػن
الصاالت موٌا المػض ّٖوعما ِف ٍٜاي قظك ُٖ مرجمُ االؿّٜمٍ مدا من الم ُٖ
بّػػن ازػؼاء زؾػػعى ِػػجم اؿػػجعِاء الفػػامان لجفػػظّك شالػػة المػػػض والّٙػػا بمصاولػػة
ي ػػػد ال ػػػوح الف ػػػِػن الج ػػُ ؿ ػػببت اال ل ػػم(.)1وهمجل ػػ ٛول ػػٗا زّ ػػعا ِ ػػن ِم ػػً ٞػ ػ الء
الفاماهات من طاؿ ٝػجابػات الػشالػة والمبفػػِن واالهدػوبٍلٍزّّن.وٚػع اقػار ًػ الء
إلَ ان الفامان ٝان ِمجلٚ ٛعرات طارٚة وٍِٙؿ الّاد ان الفامان ًٍ من بّن ؿػا ػ
المجّػ ػ ػػاملّن مػ ػ ػػُ الفػ ػ ػػان المٙعس االطجمالػ ػ ػػُ المجمّػ ػ ػػؼ والمجٗ ػ ػ ػٍؽ ٖػ ػ ػػُ الٍزػ ػ ػػع
واالهظًاؼ.وبٗوػػٝ ٞػٗاءثػػي ٖػػُ الٍزػػع اي لٍٜهػػي ِٙػػٍِ ،لػػَ ًرػػػ زؾػػعى ٝلمػػا قػػاء
ٝمػ ػ ػػا ؿػ ػ ػػوػِٙ ٌٍٖ ،ػ ػ ػػٍ بػ ػ ػػػشات ِلػ ػ ػػَ المػ ػ ػػّّع الػوشػ ػ ػػُ إلػ ػ ػػَ زمّػ ػ ػػُ الموػ ػ ػػاي٘
الٍٜهّة.والف ػػامان ً ػػٍ الف ػػاُٖ م ػػن الّل ػػ ٞواالمػاض وً ػػٍ م ػػن دون ؿ ػػا ػ الو ػػاس
 )0الفػاماهّة بػػالمّوَ الػعً ّ٘ٚػػُ ٍػػاًػن مػن الَػػٍاًػ العِوّػػة ٖػُ ؿػػّبّػِا واؿػػّا الٍؿػًَ.والٜلمة اثجوػػا ِبػػػ
الػوؿّة من الٜلمة الجؤٍزِػة( )Tunguzوالموفػٍرِة قػامان(.)Shamanوثٌَػػ الفػاماهّة اِوػا ٖػُ امػِٜػا
الف ػػمالّة والروٍبّ ػػة واهعوهّؾ ػػّا وز ػػؼر اوّٚاهٍؿ ػػّا وّٓػً ػػا م ػػن المواي٘.اهَػ:الّاد الف ػػاماهّة ص-090
095؛البّعِ ٞؿصػ االؿايّػ ص.051
ٍٝ )5رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص.039
 )5الّاد االؿايّػ ص.050
 )9الممعر هٗؾي ص.059
 ٝ )2ػ ػػارلجٍن  ٝػ ػػٍن لم ػ ػػة ا إلهؾ ػ ػػان ثػزم ػ ػػة:دمحم ثٍّٖ ػ ػػ٘ شؾ ػ ػػّن وِب ػ ػػع المًل ػ ػػب االمّن مػازّ ػ ػػة:مصمٍد
االمّن (بٔعاد:المٜػجبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االًلّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة با.ت) ص092؛اهَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ اِواٖ:ػِؼر الٔم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن
الغًبُ ص570؛ؿّٜاال الفاماهّة الؾّبّػِة ص.027
 )7الّاد االؿايّػ ص.003
 )1الظًّب االخوٍلٍزّا ص.10
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بم ٙػ ػ ػ ػػعورى ماش ٙػ ػ ػ ػػة روح الم ػ ػ ػ ػػػِن الجا ٌ ػ ػ ػ ػػة وِٙبن ِلٌّ ػ ػ ػ ػػا خ ػ ػ ػ ػػم ِّّ ػ ػ ػ ػػعًا إل ػ ػ ػ ػػَ
زؾ ػػعًا(.)0والف ػػامان ِؾ ػػجًُّ ان ِبجل ػػُ اِ ػػعاءى بالمػض ٝم ػػا ِؾ ػػجًُّ ان ِف ػػُٗ
العٚاءى موي لغا ثّػؼ ،إلّػي االمػػاض والممػا ب وثظجلٕ ٚػعرات الفػامان وزوؾػي
واًمّجي ثبّا للدٙاٖات المظجلٗة ٖالفامان(اهٔاٍٝؾ) لع ،االؿػّٜمٍ ٝػان ِّػع ؿػاشػ
الٙبّلػػة وٝػػان ِّمػػِ ٞلػػَ الجظاي ػػب مػػُ ِػػالم االرواح وِمٜػػن للػزػػاؿ والوؾ ػػاء ان
ِمػػبصٍا اهٔػػاٍٝؾ ولٜن ِٙػػاؿ ان الوؾػػاء ثّػػٍزًن الفػػراِة لمٍازٌػػة الفػ.وِمػػبس
الفػػظك اهٔػػاٍٝؾ بصماِػػة مػػن ٚبػػ ٞالػػػوح الصارؿػػة ثٍرهػػاؾ وِن يػِػػ٘ الجٍرهػػاؾ
ِمٜػػن للفػػامان مػػعاوان المػهػػَ(.)5وٖػػُ الّابػػان ِٜػػاد ال ِمػػارس الفػػاماهّة شم ػػا إال
الوؾ ػػاء ٌٖن ِؾجصو ػػػن روح الف ػػظك المّ ػػت م ػػن ِ ػػالم االم ػػٍات وًِػدن ال ػػعاء
وّٓػػػى مػػن الفػ وِؾػػالن إلٌٌػػم ِػػن اؿػػم الػػعواء الػػغي ِرػػب ان ِؾػػجظع (.)5وٝػػان
الفػػامان لػػع ،الٌوػػٍد ٖػػُ امػِٜػػا ًػػٍ لػػاشب رؤِػػا اٖلػػس ٖػػُ ثلٙػػُ الٙػػعرن ِلػػَ قػػٗاء
الواس ومٌما ِٜػن ٖػان الػصاب الػػؤ ،مػن ذوي الٙػعرات ّٓػػ الّادِة ٝالٙػعرن ِلػَ
الّدٍر ِلَ االقّاء الوا ّة او الجٌٜن بالمؾجٙبٚ ٞع ايل٘ ِلٌّم ٝغل ٛلٙب رزٞ
الًب وُٖ اشٍاؿ ٝػدّػن ٖان روح العب ًُ همّػ الفامان ولغلِ ٌٍٖ ٛلبؽ ًٓػاء
يػػٍِا مػػن الٗػػاء االؿػػٍد وِٙلػػع شػٝػػات الػػعب والػػٍاثي شػػّن ًِبػػب الوػػاس(.)9ولٜػػن
لّؾػػت ٖٙػػى روح الػػعب ًػػُ الجػػُ ثؾػػاِع الفػػامان ٖػػوصن همجلػػ ٛثوٍِّػػات اطػػػِ ،ػػن
المراؿ الغي ِؾجمع الفامان موػي ٚعرثي ٖلػعٚ ،بّلػة اروٝػان( )Araucanوًػُ مػن
ٚبا ػ ػػ ٞالٌو ػ ػػٍد الصم ػ ػػػ والجػ ػ ػػُ ثؾ ػ ػػٜن وؿ ػ ػػى ثفػ ػ ػػّلُ ِبػز ل ػ ػػعٌِم اًمّ ػ ػػة ٝبّػ ػ ػػػن
للف ػ ػ ػ ػػامان وًٍ ِو ػ ػ ػ ػػعًم امجّ ػ ػ ػ ػػاز مجٍارث وِم ػ ػ ػ ػػارس الف ػ ػ ػ ػػامان الّػاٖ ػ ػ ػ ػػة وِف ػ ػ ػ ػػُٗ
االمػاض.وِؾجمع الفامان ٍٚثي من ِالم ما ٍٖؽ الًبّّة ومن بّوٌػا الٙػٍن الؾػصػِة
الفػػاّٖة ومن ممػػاشبجي لػػػوح قػػامان مّػػت ٝمؾػػاِع لي وٝػػغل ٛمػػن الٜػػا ن االِلػػَ
الغي ِٙع لػي المػان(.)2وِٙػٍؿ لٍٝػاس بػِرػؼ وًػٍ مبفػػ ِػاش بػّن ًوػٍد االوها اهػي
 )0الّاد االؿايّػ ص.011-00
ٍٝ )5رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص.039
 )5الّاد الفاماهّة ص.020
 )9اِػًٍ ٛثٜػاهجؽ "االدِػان االمػِّٜػػة الفػمالّة" بصح هػمن مٍؿػػٍِة:ثػارِض الدِػػان (دمفػ٘:دار ِػػاء
العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5111ج 0ص.005
 )2الظٍري مّرم االؿايّػ ج 0ص52؛ٍٝن ٚمة اإلهؾان ص.090
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ٓالبا ما ٍِٜن الٌعؼ الػ ّؾُ للٔؼان ُٖ الصػوب الجُ ث ٍٙبّن ٚبا  ٞاالوها ًٍ ٚجٞ
الًبّب الؾاشػ ِوع الرماِة المّادِة(.)0

(قامان)

ٍٝ )0ن ٚمة اإلهؾان ص.021-090
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(قامان)

وهمجلػػ ٛإقػػارات ان المًببػػّن لػػع ،الٙبا ػػ ٞالبعا ّػػة ٚػػع ِّملػػٍن ٝرماِػػات
اقبي بالرمّّػات ُٖٗ بّػن الدٙاٖػات االمػِّٜػة ذات الجوَّمػات االزجماِّػة االقػع
ثّّٙعا ٚع ِجفارؾ رزاؿ الًب وِجبادلٍن الظبػات وِؾجوبًٍن إِعٍِلٍزّػة ؿػػِة
مفػػجػٝة او ٚػػع ِفػػٜلٍن زمّّػػات يبّػػة ِٙبػػٌّٖ ٞػػا االقػػظاص بّػػع ازجّػػازًم ؿلؾػػلة
مػػن الصػػٍادث الًٙؾػػّة والمداؿ ِلػػَ ذلػػ ٛالمّػػعوٍِِن( )Midewiwinاو زمّّػػة
الًبّػة الٜبّػػػن ٖػػُ اوزّبػػٍا( )Ojibwaالجػػُ ثػوَم بٍلػػٌٗا زمّّػػة هَامّػػة ؿػػػِة لٌػػا
ارب ػػُ او خم ػػاهُ درز ػػات ثػاثّبّ ػػة.وُٖ بّ ػػن الدٙاٖ ػػات ٖ ػػُ الرو ػػٍب الٔػب ػػُ شّ ػػح
الرماِّػة زػؼء مػن االهمػٍذج الدٙػاُٖ ٝمػػا ًػٍ االمػػ مػدا ِوػع ٚػػ ،البٍبّلػػٍ()Pueblo
الؼراِّػػة ٖػػان رزػػ ٞالًػػب ثصػػ ٞمصلػػي موَمػػة للفػػاّٖن المصجػّٖن ثػ دي الفػػّا ػ
لمؾػػاِعن االٖػاد وِوػػع الواٖػػازٍ(ِّ )Navajoػػّـ رزػػ ٞالًػػب الّرػػٍز ٌّٖػػا بٍلػػٗي
مظجم ػػا بجف ػػظّك االم ػ ػػاض ٖ ػػُ ش ػػّن ان الّ ػػاج هٗؾ ػػي ِ ٙػػٍ ب ػػي مٔ ػػن ذو بػاِ ػػة
يٙؾ ػػّة.ولعٚ ،با ػػ ٞاالِػو ٝػػٍا ٖ ػػُ امػِ ٜػػا الف ػػمالّة ًو ػػاؾ الػز ػػاؿ ال ػػغِن ِلبؾ ػػٍن
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االٚوّػ ػػة طاؿ الػبّػ ػػُ والظػِػ ػػٕ ودورًم ًػ ػػٍ قػ ػػٗاء المػهػ ػػَ.وان اِوػ ػػاء إشػ ػػع،
االطٍِات المؾمان باطٍِة الٍزٍى المؾجّارن ِعلٍٗن إلَ الموازؿ وًِػػدون االمػػاض
موٌا.امػػا االطٍِػػة االطػػػ ،واؿػػمٌا وزػػي ٚػػـ الػػغرن ٖجمػػارس يٍٙؿػػٌا طػػاؿ المػاؿػػم
الجُ ثٙا ٖػُ البّػت الًٍِػ(ٞوًٍ الٜػٍخ الظػاص بالّبػادن).إذ ِّمػع ذوو االٚوّػة إلػَ
رش الصوٍر بالمّاى الجًبّبّة والَ هفػ الػماد بّوٌم ِلَ ؿبّ ٞوٚاِة المٍزٍدِن
من االمػاض.وثجصعث االؿايّػ ِن ال ً ٞالء المٙوّّن إذ ثٙػٍؿ إشػع ،االؿػايّػ
ان االمػاض والباِا االطػٝ ،اهت من هجاج ٝا ن مٗارؽ للبفػػ ًػٍ ثاوِؾػٜارون ُٖٗ
بعاِة الظل٘ ٝان ًغا الٜا ن ٚع هاًن الظال٘ وِم ٞهعى لٜوي ًػؼ وهجّرػة لػغلٛ
ٝلػػٕ بمٌمػػة قػػٗاء البفػػػ وهرػػعثٌم.وًٍ ِٙػػّم دا مػػا بػػّن المػػظٍر الجػػُ ثصػػع الّػػالم
وشّػ ػػح ثوفػ ػػا الصمػ ػػَ والؾػ ػػ ٞواهػ ػػٍاع المػ ػػعاع.وِّع ذوو الٍزػ ػػٍى المؾػ ػػجّارن م ػ ػػن
اثباِي وًم ٝا وات مفًٍة ودمّمة الظلػ٘ ذات رؤوس ٝبّػػن وؿػمات ٚػدِػة وٝاهٍا
ِػثادون االماٝن المٗٙػن.وثٍٙؿ االؿًٍرن إهٌػم هجػاج ِملّػة الظلػ٘ الٗاقػلة الجػُ ِٙػا
بٌػػا ثاوِؾػػٜارون(وًٍ بااللػػٝ ٞػػان اشػػع الجػػٍامّن االؿػػًٍرِّن الػػغِن هٗػػغا ِملّػػة
الظل ػ ػ ػ ػػ٘ ومن خ ػ ػ ػ ػػم ال ػ ػ ػ ػػبس الش ٙػ ػ ػ ػػا ِمد ػ ػ ػ ػػ ٞالف ػ ػ ػ ػػًّان اما الج ػ ػ ػ ػػٍا الد ػ ػ ػ ػػاهُ ٌٖ ػ ػ ػ ػػٍ
اوثّػهٔجٍهّا وّٖمػػا بّػػع طػػاؿ الٙػػػن الجاؿػػُ ِفػػػ ثصػػٍؿ الجػػٍا الدػػاهُ إلػػَ الظػػال٘
ًاوِوٍّّ اي المػٍت اال ٝبػ الػبس ثاوِؾػٜارون الفػًّان ًاهّوؾػٍّهٍ) ِوػعما ؿػَّ
لجٙلّػػع الٜا وػػات البفػػػِة الجػػُ طلٌٙػػا اطٍى.لػػغا ٖػػإهٌم ٌَِػػػون ٖػػُ الًٙػػٍس بػزػػاؿ
مٙوّّن الغِن ًِػدون المػض من الٙػِة طاؿ الػبُّ والظػِٕ(.)0

ًٍ )0ثٜػاهجؽ االدِػػان االمػِّٜػػة الفػػمالّة ص005-005؛مػؿػػّا الّاد البصػػح ِػػن الجػػارِض والمّوػػَ ٖػػُ
العِن ثػزمة:ؿّع المٍلَ (بّػوت:الموَمة الّػبّة للجػزمة  )5111ص.532
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(رزو من ل ّلة اوزّ ٍا)

324

(المّعوٍِِن غوع اوزّ ٍا)

ارث ػػبى بالف ػػاماهّة م ػػا ِّ ػػػؼ بجٙوّ ػػات الٍز ػػع وً ػػُ ثٙوّ ػػات ثظ ػػك ّٓبٍب ػػة
الف ػػامان وِعؿ الٍز ػػع الف ػػاماهُ ِل ػػَ يّ ػػان ال ػػػوح إل ػػَ الؾ ػػماء او يٍاٌٖ ػػا ش ػػٍؿ
االرض او هؼولٌػػا إلػػَ ِػػالم مػػا ثصػػت االرض بػػّن المٍثَ.والفػػامان ِٙػػٍ بٌػػغى الػشلػػة
الٍزعِػػة الربّػػة اؿػػباب:اوال لّلٙػػَ اإل لػػي الؾػػماوي وزٌػػا لٍزػػي وِصوػػػ ثٙعمػػة مػػن
الرماِػػة؛خاهّا:لبصح ِػػن روح إهؾػػان مػػػِن من المٗجػػػض إهٌػػا ًامػػت بّّػػعا ِػػن
زؾ ػ ػ ػػعى او اطجًٌٗ ػ ػ ػػا الفّايّن؛خالدا:لّػق ػ ػ ػػع روح إهؾػ ػ ػ ػػان مّ ػ ػ ػػت إل ػ ػ ػػَ مؾػ ػ ػ ػػٜوٌا
الرعِع؛رابّا:لّوّٕ إلػَ مّػٖجػي بػالجػدد إلػَ الٜا وػات الّلّػا ّٓػػ البفػػِة.وبفػٜٞ
ِ ػ ػ ػػا ثبٙػ ػ ػ ػػَ الٍٍّٗػ ػ ػ ػػة الػ ّؾػ ػ ػ ػػة للفػ ػ ػ ػػامان ٖ ػ ػ ػػُ ؿػ ػ ػ ػػّبّػِا واؿ ػ ػ ػػّا الٍؿػ ػ ػ ػػًَ ً ػ ػ ػػُ
الفٗاء(.)0وثظجلٕ يػِٙة ِم ٞالفػامان الفػٗا ّة شؾػب مؾػبب المػض ٖٙػع ِّػؼ،
المػ ػػض ِ ػػادن إل ػػَ يػِٙجّنّٖٗ:ج ػػػض ان روح ؿ ػػبب الم ػػػض  ٚػػع دطل ػػت ِو ػػٍن ٖ ػػُ
الرؾػػع واشّاها ٝمػػا ٖػػُ موػػاي٘ الؾػػاش ٞالفػػمالُ الٔػبػػُ للٙػػارن االمػِّٜػػة ثمجلػػٛ
الفػػظك بػػالمّوَ الؾػػٍّٜلٍزُ ٝػػغل.ٛاو ان روح اإلهؾػػان المػػػِن ٚػػع ؿػػػٚت.وُٖ
الصالة االولَ ٖػان مٌمػة رزػ ٞالًػب ًػٍ إرِػاب الػػوح لجٌػػب او إطػازٌػا مػن الرؾػم
ٍٝ )0رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص01-07؛الّاد الفاماهّة ص.021 093
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باالمجمػػاص او ثصػِػػ ٛالٌػػٍاء او ازجػػغابٌا إلػػَ الظػػارج.وُٖ الصالػػة الداهّة ِلّػػي ان
ِمؾ ػػ ٛب ػػالػوح الو ػػا ّة االمػ ال ػػغي ِم ٜػػن ان ِ ػػجم ٖ ػػُ زلؾ ػػة روشّ ػػة ثٙلّعِ ػػة إذ
ِمٜػن لػزػ ٞالًػػب ان ِٔػػٍص ٖػُ ّٓبٍبػػة وان ًِلػػ٘ روشي وِػؿػػلٌا وراء الفػػظك
الو ػػا ُ او ال ػػػوح المؾ ػػػوٚة(.)0وِم ٜػػن ان ه ٙػػع ول ػػٗا لً ػػػِٙجّن م ػػن ي ػػػؽ ِم ػػٞ
الفامان ُٖ الدٙاٖات البعا ّة وًُ:
.1ال صػػح غػػن الػػػوح المفكػػٍد :ثػػثبى ًػػغى بٜٗػػػن ٖٙػػعان الفػػظك المػػػِن لػوشػػي
الجػػُ ٍلػػت بّّػػعا او إهٌػػا ؿػػػٚت موػي ٝان ِٜػػٍن ٚػػع زػػػ ،االشجٗػػاظ بٌػػا مجٍارِػػة ٖػػُ
مواي٘ ٓػِبػة ال ثًالٌػا االهَػار او ثٜػٍن مظًٍٖػة إلػَ بلػع االمػٍات او مظًٍٖػة ٖػُ
اِلػػَ بّٙػػة مػػن الٜػػٍن او مػمّػػة ٖػػُ الٙاع.لػػغا ِظجػػؼؿ الّػػاج مػػن شّػػح المبػػعا إلػػَ
الّد ػ ػ ػػٍر ِلٌّػ ػ ػ ػػا واإلمؾػ ػ ػ ػػاؾ بٌا وإلؼامٌػ ػ ػ ػػا بػ ػ ػ ػػان ثّػ ػ ػ ػػٍد إلػ ػ ػ ػػَ مٜاهٌػ ػ ػ ػػا ٖػ ػ ػ ػػُ زؾػ ػ ػ ػػع
المػِن(.)5وثجصعث اؿًٍرن ُٖ إٚلّم ارٍٝثؾ ٛالؾّبّػي ِن ًػغى الًػِٙػة وثٍٙؿ
بػان مٍرٓػػان ٝػػارا الفػػامان االوؿ لٙبّلػػجٌم ٝػػان مػػاًػا إلػػَ درزػػة اهػػي اؿػػجًاع ان ِصػػػر
الوٍٗس وِؾجّّعًا من المٍتٖ.ما ٝان مػن امّػػ ِػالم االمػٍات إال ثٙػع بفػ ،ٍٜإلػَ
الػػي الؾػػماء اال ٝبػ.وِوػػع ذلػػٚ ٛػػػر اإل لػػي ان ِظوػػُ الفػػامان إلػػَ اطجبار.لٌػػغا الٔػػػض
ؿ ػػًّػ ِل ػػَ روح اش ػػع الو ػػاس واط ػػغًا إلّي وشبؾ ػػٌا ٖ ػػُ ٚوّو ػػة ووه ػػُ إبٌام ػػي ٖ ػػُ
ٖمٌا وِوعما ثّػض الػز ٞالمّوُ إلَ المػض ثٍؿ ٞاٚاربي إلَ مٍرٓان ٝارا يػالبّن
المؾػػاِعن.وٚع ب ػػعا ٖ ػػُ الصػػاؿ بمٌمج ػػي وراح ِبص ػػح ٖ ػػُ ٝػػ ٞم ٜػػان ِ ػػن الوٗؽ ٖ ػػُ
الٔاب ػ ػػات ُٖ الم ػ ػػاء وُٖ ودِ ػ ػػان الرب ػ ػػاؿ شجَ ٖ ػ ػػُ ِ ػ ػػالم االم ػ ػػٍات ولٜن دوهم ػ ػػا
زػ ػػعو.،واطّػا لػ ػػّع الفػ ػػامان وزلػ ػػؽ ِلػ ػػَ الًبػ ػػ ٞوًػ ػػٍ اداثػ ػػي الجػ ػػُ ِؾػ ػػجظعمٌا
للجوٙػػ ٞمن ازػػ ٞالٍلػػٍؿ إلػػَ الّػػٍالم الّلّػػا.وشجَ ًوػػاؾ ٝػػان ِلّػػي ان ِبٙػػَ زموػػا
يٍِا باشدػا ِػن الػوح إلػَ ان الشػٌ إهٌػا مصبٍؿػة ٖػُ ٚوّوػة وان اإل لػي االِلػَ ِوػُ
إبٌامػي ٖػػُ ٖمٌاِ.وػػع ذلػػ ٛشػػٍؿ الفػػامان هٗؾػػي إلػػَ دبػػٍر ولؾػػُ اإل لػػي ٖػػُ زبٌجػػي ممػػا
اهػػًػى إلػػَ رٖػػُ اإللػػبُ ِػػن ٖػػم الٙوّوة.وبٌػػغى الًػِٙػػة ثمٜػػن الفػػامان مػػن ان ِوٙػػغ
الػز ٞالمػِن.وِوعما را ،اإللي  ّٕٝهؼؿ الفامان إلَ االرض خاهّة وًٍ زالؽ ِلَ
يبلػػي ثمل ٜػػي الٔو ػػب واه ػػّٕ م ػػن ؿ ػػلًة الفػػاماهات ٖ ػػُ ش ػػّن ٚؾ ػػم الًب ػػ ٞإل ػػَ
ًٍ )0ثٜػاهجؽ االدِان االمػِّٜة الفمالّة ص.005
 )5الّاد االؿايّػ ص055؛الّاد الفاماهّة ص.021
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ٚؾمّن(.)0وٚع ثػؾ لوا اشع الػشالػة الػغِن زاروا ٖػُ الٙػػن الدػامن ِفػػ الابّػّن وًػم
ٚبا  ٞاٚمَ الفماؿ ُٖ ؿّبّػِا ولػٗا شّػا ِػن ًػغى الًػِٙػة والجرٍؿ الػغي ِٙػٍ
بي الفامان ُٖ ِالم االمٍات من از ٞالؾػًّػن ِلػَ الػػوح الجػُ ثػ ذي المػػِن ِلػَ
االرض او إِػػادن روشػػي الوػػالة إلّػػي.إذ ِرػػػي الًٙػػؽ بّػػع شلػػٍؿ الَػػا الن الّػػالم
االطػ إهمػػا ًػػٍ مٜػػان اللّػػ ٞاالبػػعي.وٝان االلػػعٚاء والرّ ػػان ِرجمّػػٍن ٖػػُ طّمػػة
المػِن الموػاءن بوػٍر طاٖػت وِجبٍّن مجػٍثػِن شػٝػات الفػامان ُٖ.بػعء الًٙػٍس
الج ػػُ ِ ٙػػٍ بٌا ِؾ ػػجعُِ الف ػػامان االرواح ال ٙػػادرن ِل ػػَ المؾ ػػاِعن وًُ ثّل ػػن ِ ػػن
شوػػٍرًا وثٜػػٍن مػ ّػػة ٖٙػػى مػػن ٚبلي.وثجٙػػع ؿػػّعثان بابٌػػة اشجٗالّػػة ولٜن دوهمػػا
هًاؽ وبٙلوؾٍن من الٜػجان خم رزػان دوهمػا هًػاؽ ومػُ ٚلوؾػٍن خم ثػاثُ ٖجػان ّٓػػ
بالٔة لمؾاِعن الفامان.والفامان ِّػي راؿي خػم ِٗػ ٛهًاٚػي وؿػٍار شغا ػي ؤًُِ
وزٌي بّعى خم ِبعا بالعوران الٌا ذ لاهّا دوا ػ ِعِعن إلَ ان ِمػخ ٖران بصػٝػات
مجٍشفػػة ٚا ا:الػهػػة زاًؼن الٙػػارب واهػػس".خم ِاطػػغ بلًػػة وِبػػعا بالوػػػب بٌػػا ِلػػَ
الػٝبػػة خم ِلػػٍح بٌػػا ثرػػاى الوؾػػاء الداث.بّػػع ذلػػِ ٛمػػع ِػػعى الّارِػػة وِوجػػؼع ًّٚػػة
طف ػػب مجًٍر ػػة م ػػن الو ػػار خم ِ ػػعور مٌجاز ػػا ل ػػداث مػ ػػات ش ػػٍؿ  ٝػػ ٞواش ػػعن م ػػن
الوؾٍن وُٖ الوٌاِة ِؾٙى مٔفّا ِلّي مد ٞالمّت.ابان ًػغا الٍٚػت ٝلػي ال ِرػٍز ان
ِلمؾي اشع وما دا مجملبا ُٖ ّٓبٍبجي ِرب ان ِػاٚب بعٚة قػعِعن إلَ درزػة اهػي
ال ِرػػٍز ان ثؾػػجٙػ ذبابػػة ِلّي لٙػػع ٖارٚجػػي االن روشػػي وقػػاًعت الربػػاؿ المٙعؿػػة مػػُ
ث
الٌجٌا.والوؾ ػػٍن ِجٌامؾ ػن م ػػُ بّو ػػٌن ال ػػبّن ش ػػٍؿ الجٍ ّٚػػات الج ػػُ ثجؾ ػػاءؿ ِ ػػن
الم ٜػ ػػان ال ػ ػػغي ٍِز ػ ػػع ّٖ ػ ػػي الف ػ ػػامان ٖ ػ ػػُ الّ ػ ػػالم االطػ ٖ.ػ ػػإذا م ػ ػػا ؿ ػ ػػمّن الرب ػ ػػٞ
المصّس شػؾ الفػامان ِػعى او ٚعمػي وُٖ الوٌاِػة ِاطػغ يػِػ٘ الّػٍدن.ولٜن ِمٜػن
ان ِصػ ػػعث ان الوؾػ ػػٍن ال ِجٍلػ ػػلن إلػ ػػَ مّػٖػ ػػة مػ ػػٍين إٚامػ ػػة الفػ ػػامان ٖػ ػػُ الّػ ػػالم
االطػ وٖ ػػُ ً ػػغى الصال ػػة ِ ٜػػٍن م ػػن المم ٜػػن ان روش ػػي ثو ػػ ٞيػِ ػػ٘ الّ ػػٍدن إل ػػَ
زؾػػعى.ومن الممٜػػن اِوػػا ان روح لفػػامان مّػ ٍػاد ثعطلػػي اخوػػاء ل ػػاِي او ثوػػلي ِػػن
يػِػ٘ الّػػٍدن وٝػدّػ مػن الفػػاماهات لػػم ِجؾػن لٌػػم الػزٍع.بّػػع ٍِدثػي وِبػػعا بوًػػ٘
الٜلمات الجُ اؿجمُ إلٌّا ُٖ الّالم االطػ وٍِٜن لػٍثي هػّّٗا ومجٌالٜا.بّػع ذلػٛ
ثبعا الوؾٍن بالٔواء ُٖ شّن ِؾجّ ٌٙالفامان ببىء قعِع من ّٓبٍبجي وِفػح ِلة
ٝ )0امب ٞالبً ٞبالٕ وزي ص.513
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المػِن او ًُِّ هٍع الوػصّة الجػُ ِرػب ثٙػعِمٌا وُٖ الوٌاِػة ِصػعد المػعن الؼموّػة
الجػػُ ِجًلبٌػػا قػػٗاء المػػػِن(.)0وِوػػع ٚبّلػػة البٍرِػػات ثّٙػػع زلؾػػة روشّػػة اٖججاشّػػة
لجصعِػػع ًػػ ٞهػػلت الػػػوح بّّػػعا ِػػن المػػػِن ا إهٌػػا ؿػػػٚت موػػي وًػػُ اؿػػّػن ؿػػرن
ارلّػػ ٛرب المٍثَ.وِبػػعا الفػػامان بالبصػػح ِػػن الػوح ٖػػإذا وزػػعًا ِلػػَ مٙػبػػة مػػن
الٙػِ ػ ػػة ٖان إِ ػ ػػادن إزاؿ ػ ػػٌا ٖ ػ ػػُ الرؾ ػ ػػع ام ػ ػػػ ؿ ػ ػػٌ.ٞوإذا ل ػ ػػم ِر ػ ػػعًا بص ػ ػػح ٖ ػ ػػُ
الٔاب ػ ػػات وشجَ ٖ ػ ػػُ  ٚػ ػػاع البصػ.وِ ػ ػػعؿ اإلطٗ ػ ػػاؽ ٖ ػ ػػُ الّد ػ ػػٍر ِلٌّ ػ ػػا إهٌ ػ ػػا ؿ ػ ػػرّوة
ارلّ ٛوالماذ الٍشّع ًٍ ثٙعِم االهاشُ الدمّوػة.وُٖ بّػن االشّػان ًِلػب ارلّػٛ
روشػػا اطػػػ ،مصػػ ٞالػػػوح الجػػُ ؿػػروٌا ٖجٍٜن المفػػٜلة ِوع ػػغ ًػػُ الّدػػٍر ِلػػَ روح
مجاشة.وبمٍاٖٙػػة المػػػِن ِٙػػػر الفػػامان مػػن ؿػػٍّٜن الوػػصّة.وبّوما ثٜػػٍن الوػػصّة
ها مة ِجظػػغ الفػػامان قػػِٙ ٜٞػػاب وِصى ِلٌّػػا وثوجػػؼع روشػػا وِػػغًب بٌػػا إلػػَ ِػػالم
االم ػػٍات وِ ٙػػعمٌا إل ػػَ ارلّ ػػ ٛال ػػغي ؿّؾ ػػمس ل ػػي ِوع ػػغ ان ِو ٙػػ ٞروح الم ػػػِن إل ػػَ
زؾعى.وؿػِان ما ثمٍت الوصّة وِفَٗ المػِن.وبما ان المػض ِٗؾػ باهي يّػان
الػوح ٖ ػػان ق ػػاماهات اللٍل ػػٍ( ٖ )Loloػػُ ِو ػػان( )Yunnanالروٍبّة و ٝػػغل ٛايب ػػاء
الٜارِن( ُٖ )Karenبٍرما ِٙػؤون ابجٌاالت يٍِلة مجوػِّن ان ثٍّد روح المػػِن
من الرباؿ او الٔابات او الصٍٙؿ البّّعن(.)5
.2ثكوّػ ػ ػػة المجم ػ ػ ػػاص:ثػ ػ ػػجلظك ًػ ػ ػػغى الًػِٙػ ػ ػػة الؾػ ػ ػػصػِة بػ ػ ػػان ِوػ ػ ػػُ الًبّػ ػ ػػب
الؾاشػ(الفامان) ؿ ػػٍاء ا ٝػػان داط ػػا ٖ ػػُ ّٓبٍب ػػة ا ال ٖم ػػي او  ٚػػع ِؾ ػػجظع ل ػػغلٛ
اهبٍبة من الٙمب او ّٓػى ِلػَ مٍهػُ الٍزػُ وِاطػغ ٖػُ المػك بفػعن مجَػاًػا باهػي
ِمجك المػض من الرؾم خم ِلٌٗ من ٖمي ًّٚة من الصرػ او من الَّػا او شجػَ
من الػماد او ًّٚة من الٗػاء وما إلَ ذلِ ٛامة ِلَ اهػي اطػػج المػػض بالّٗػ ٞمػن
زؾػػم المػػػِن(.)5وِمػػٕ بػِرػػؼ ّّٗٝػػة ّٚػػا الفػػامان بمّالرػػة المػهػػَ لػػعً ،وػػٍد
االوهػػا بٌػػغى الًػِٙػػة ِٕٙ":الًبّػػب موجمػػبا إلػػَ زاهػػب المػػػِن المؾػػرَ او ِوصوػػُ
ِلّػػي وًِّ ٞالوَػػػ إلػػَ مٍهػػُ اال لم وِجػػػؾ مؾػػصة مػػن الػِػػب ثٜؾػػٍ وزٌػػي ٌٍٖ
ِلػػَ مػػا ٌَِػػػ ِؾػػجًُّ ان ِػػػ ،اقػػّاء طّٗػػة ال هػاًػػا هصػػن زمّّػػا وًٍ ِجٙػػع بػػبىء
ٍٝ )0رثٚ ٞامٍس اؿايّػ الّالم ص055؛ٝامب ٞالبً ٞبالٕ وزي ص.012-019
 )5الّاد الفاماهّة ص.020-021
ٖ )5ػِؼر الٔمن الغًبُ ص051؛ّٓ ٞالفاماهّة االمػِّٜة ص.015-015
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وش ػػغر إل ػػَ الم ػػػِن او ِ ٗٙػػؼ مػثّب ػػا ٝاه ػػي ٌِ ػػػب م ػػن الف ػػُء الظبّ ػػح ال ػػغي ؿ ػػبب
المػض.وًٍ ِصػاوؿ ان ِرمػُ بّعِػي ًػغا الفػُء الظبّػح ٖػُ مٍهػُ واشػع مػن زؾػع
اإلهؾان ُٖ المعر ٓالبػا خم ِوػُ ٖمػي وِممػي بّوٕ.وٚػع ِػعو ًػغا المػػاع اشّػان
مػػعن ؿػػاِة خم ِّػػاود ّٖمػػا بّػػع ٝػػػن اطػ.،وٖػػُ اوٚػػات اطػػػِ ،وٗمػػ ٞالًبّػػب ِػػن
المػػػِن وًػػٍ ِػػػٝ ،اهػػي ِصمػػ ٞقػػّ ٖػػُ ٖمػػي وِؾػػجػى بّعِي.وبّ ػع ان ِػػعِػ الًبّػػب
الؾػػاشػ ٌٍػػػى للمظػػّم ِؾػػصب ِعِػػي خػػم ِوػػمٌا هػػما ٍِٚػػا وِػمُ ًػػغا الفػػُء ّٓػػػ
المػ ُ ِلػَ ارض وِعوؿػي بٙعمّػي بّوػٕ وًػٍ ًِلػ٘ لػػطة مػن شلٙػي ًا لػة ِمػّب
ولٌٗا وِؾ ػػجصّ ٌٖ ٞػػم مّواًا و ٚػػع ٌَِ ػػػ الؾ ػػاشػ اشّاها  ًّٚػػة م ػػن الً ػػّن او
 ًّٚػػة م ػػن الم ػػٍان او شج ػػَ ٖ ػػارن ل ػػّٔػن شعِد ػػة الم ػػّاد وِّلن إهٌ ػػا ؿ ػػبب ِل ػػة
المػِن"(.)0
لم ثٜن ًغى ٖٙى ًُ يػػؽ الّػاج الؾػصػي لػع ،الدٙاٖػات البعا ّػة ٌٖواؾ
إقارات ِعِعن إلَ يٍٙس اطػ ،مٍرؿت من از ٞالفٗاء ٌٖواؾ يػِٙة للّاج ِوع
ٚبا  ٞالعاِاؾ( ُٖ )Dayakبٍرهٍّ ُٖ اهعوهّؾّا ثجلظك بان ِل ُٙالًبّب الؾػاشػ
هٗؾي ِلَ االرض مجَػاًػا بالمٍت وِّاملػي الوػاس بػوٗؽ الًػِٙػة الجػُ ِّػاملٍن بٌػا
الرؾع المّت ّٖلٍٗهي ُٖ شمػ وِصملٍهي إلَ بّجي شّح ِؾػرٍهي ِلػَ االرض.وبّػع
ؿػػاِة ثٙػِبػػا ِػػاثُ قػػظك لّظلمػػي مػػن إؿػػارى وِػػػدى إلػػَ الصّػػان ومن المٗجػػػض اهػػي
بّومػا ِؾػجػد الًبّػػب المجمػاوت شّاثػػي ِؾػجػد المػػػِن لػصجي(.)5وِوػػعما ِػاثُ المػػان
المظػػاض لػػعٚ ،با ػػ ٞالػػعاِاؾ ٖإهٌػػا ثؾػػجعُِ اشػػع االيبػػاء الؾػػصػن لمؾػػاِعثٌا ِلػػَ
الٍه ػ ػػُ.وِ ٍٙالؾ ػ ػػاشػ بر ػ ػػؽ زؾ ػ ػػمٌا وثصػِ ٛالرو ػ ػػّن بّ ػ ػػعى لمّاوهجٌ ػ ػػا ِل ػ ػػَ
الٍهُ وُٖ الٍٚت هٗؾي ِ ٕٙؿاشػ اطػ طارج الصرػن وِٙػٍ بػاداء بّػن الصػٝػات
الجُ ثٌعؼ ًُ اِوا إلَ هٗؽ الٔاِة دون ثٍٜن لٌا لػلة بّملّػة الٍهػُ ذاثٌا.وثػعور
ًغى الصػٝات شٍؿ ثمدّ ٞومصاٝان دور المػػان الصامػّٖ ٞػبى شرػػا ٝبّػػا إلػَ بًوػي
بًّٙػػة مػػن الٙمػػاش ِلٌٗػػا شػػٍؿ زؾػػمي لجمد ٞدور الًٗػػ ٞداطػػ ٞالػػػشم خم ِٙػػٍ

ٍٝ )0ن ٚمة اإلهؾان ص.020
ٖ )5ػِؼر الٔمن الغًبُ ص.050
329

مؾجػقػػعا بالجّلّمػػات الجػػُ ِمػػعرًا إلّػػي زمّلػػي مػػن داطػػ ٞالصرػػػن بجصػِػػ ٛالًٗػػٞ
المجًٍم ُٖ زؾمي مٙلعا شػٝات الًٗ ٞالص ُّٙٙشجَ ثجم الٍالدن(.)0

(ل ا و العاِاؾ)
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(ل ا و العاِاؾ)
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وًوػػاؾ امدلػػة مجوٍِ ػػة ِمٜػػن ان هؾػػٌٍٚا لمّػٖ ػػة يػػػؽ اطػػػ ،للّ ػػاج الؾػػصػي ٖ ػػُ
الدٙاٖات البعا ّة ُٖٗ بّن الًٍٙس الجُ هٙػا ِوٌػا ال ثجًلػب شوػٍر يبّػب ؿػاشػ
مجظم ػػك ٖ ػػُ الّ ػػاج إذ ِؾ ػػجًُّ االً ػػالُ ال ّٙػػا ب ػػبّن الً ٙػػٍس الؾ ػػصػِة ٖٗ ػػُ
مّاهّؼِا ِبغؿ العٚاء الػز ٞالرػِس زٌعًم لّصملٍا ِلَ الؾٌم الغي الػابي خػم
ِوٍّهي ُٖ مٜان ريب او ِعٖوٍى بّن اوراؽ الفرػ الوعِة ّٖظٕٗ ذل ٛمن الجٌػاب
الر ػػػح وِبػ ػػا بّ ػػع ٖج ػػػن وزّ ػػؼن م ػػن ال ػػؼمن(.)0وًو ػػاؾ ي ٙػػٍس ؿ ػػصػِة ذات يبّّ ػػة
ثٜػّٗػِة لػعِ ،ػعد مػن الٙبا ػ ٞالبعا ّػة إذ هّػػؼ اهػي إذا ابػػ اثٗػاؽ بػّن شّػّن مػن
اشّاء ٚبّلة واثفازا ُٖ اٖػِّٙا الفػّٚة ّٖرب االلجؼا بي ٖإذا ما اهجفػ وباء ارزّػي
الٌٜوػػة الػػغِن ٍِٙمػػٍن بجٗؾػػّػ إرادن الٙػػٍ ،الّلّػػا إلَ هٙػػن ؿػػٜان البلػػع المٍبػػٍء
الٌّع بّمع او من ّٓػ ِمع ٌٖوا البع من إزػاء يٙؽ ؿصػي ذات ٓػض ثٜػّٗػي او
الجٜػّٗػ ِن ذهب الصب ٞاو ٝما ِّبػ ِن ذلػ ٛاالًػالُ بجبػِػع الصبػ ٞإذ ٝػان الصبػٞ
ِؾجظع من همن يٍٙس ِٙع االثٗاؽ.وذل ٛان الٍٙن الؾصػِة الجػُ طلٌّػا االثٗػاؽ
ِلػػَ الصبػػ ٞثمػػارس هفايٌا شؾػػب اِجٙػػادًم ُٖ ذلػػ ٛاالهجٙػػا ممػػن دهػػؽ ٚعؿػػّة
ًغا الصب.ٞوِجمدً ٞغا الجٜػّٗػ ُٖ ذبس قان وثلًّض الصب ٞبعمٌا وروخٌا بّوما ثجلَ
ث
الٜلمػػات االثّػػة ً":الء الوػػاس ٚػػع ارثٜبػػٍا الظًػػا دون ِلم ومػػن خػػم ٖاهػػا اٝػٗػػػ الّػػٍ
ِػػن ذهػػبٌم اٌِػػا الصبٖ ٞلجٙبػػ ٞالجٜػّٗػ لجٙبػػ ٞالجٜػّٗػ لجٙبػػ ٞالجٜػّٗػػػ".خم ِٜػٗػػػ
الًبّػػب ِػػن ًػ الء الػػغِن هٙوػػٍا الٌّػػع بػػان ِودػػػ ِلػػٌّم دواء ؿػػصػِا ِجٜػػٍن مػػن د
ؿػػلصٗان وشّػػٍان الّؼِػػػ وٍبُ ٖوػػا ِػػن ٝمّػػة مػػن الوباثات وٝػػً ٞػػغا ِبػػح ّٖػػي
الًبّب الؾػ بان ِوُ ّٖي شؼمة من االِفػاب المجوٍِػة وِجلػٍ ِلّػي بّػن الٜلمػات
الؾصػِة(.)5وًواؾ يٍٙس اطػ ،ثمارس من ازػ ٞدرء طًػػ االوب ػة ٖوّػػؼ ان لػع،
الجفػػّوّّن الػػغِن ِؾ ػػٜوٍن ٖػػُ الموًٙػػة الٍا ّٚػػة ِلػػَ شػػعود اؿ ػػا وبٍرمػػا يٍٙؿ ػػا
للٍٚاِة من االمػاض ٖإذا اِجٙع قظك من بّن ً الء ال ٍٙان قظمػا ثجّٙبػي روح
خا ػ مدػػ ٞروح مػػػض الٜػػٍلّػا ٖاهػػي مػػن المػػالٍؼ ِوػػعًم ان ِػػغبس ٝلػػب وِفػػًػ دون
ان ثوج ػػؼع امّ ػػاؤى وِجػؾ الوم ػػٕ االم ػػامُ مو ػػي ِل ػػَ زاه ػػب م ػػن الًػِ ػػ٘ والوم ػػٕ
الظلٗػػُ ِلػػَ الراهػػب االطػػػ موي وِمػػلٍن بّوٌمػػا بامّػػاء الٜلػػب الجػػُ ِمػػعوهٌا ِبػػػ
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الًػِػػ٘.وًم ِّٗلػػٍن ًػػغا بٙمػػع إؿػػٜان ٓوػػب الػػػوح الدػػا ػ وإخوػػاءى ِػػن ِؼمػػي ٖػػُ
اٚجٗاء اخػػًم.وٚػع ثّػٍد الٍٜرِػاٍّٝن الػغِن ِؾػٜوٍن ؿػّبّػِا الفػمالّة-الفػػّٚة ان
ِمػٍٖا االوب ة والًاٍِن ِػوٌم ِلػَ ًػغا الوصػٍ ٌٖم ِػغبصٍن ٝلبػا وِػبًػٍن االمّػاء
شػػٍؿ ِم ػػٍدِن وِم ػػػون ثصجٌا.وممػػا الق ػػ ّٖ ٛػػي إهٌ ػػم ِّجٙػػعون بالمد ػػ ٞاهٌ ػػم بٌ ػػغى
الٍؿّلة ًِػدون روح المػض الغي ِرع ُٖ امّاء الٜلب شازؼا ال ٌِٙػ(.)0وهّػػؼ ان
الٗػد ُٖ ٚبّلة ماؿاي ُٖ اٖػِّٙا ِٙع اهصّة لإللي شجَ ِصَٗي ًٍ وًّٚاهي ؿلّما
مّػػاَٖ.إذ ِصوػػػ ٝػػبـ بػػعِن اؿػػٍد ؤِؾػػ ٞبالّؾػػ ٞالمجظمػػػ وِػػػش ِلّػػي مؾػػصٍؽ
طف ػػب مّ ػػّن خ ػػم ِٙج ػػ ٞطو ٙػػا وِؾ ػػلض زل ػػعى وِ ًٙػػُ لصمي وِاط ػػغ  ٝػػ ٖ ٞػػػد م ػػن
الصاهػػػِن ًّٚػػة مػػن اللصػػم ِفػػٌٍِا وِاٝلٌا ٝمػػا ِؾػػجلم قػػػًِا مػػن زلػػع الصّػػٍان
ِمػ ػػوُ موػ ػػي ِػ ػػعدا مػ ػػن الظػ ػػٍاثم ِلػ ػػبؽ اشػ ػػعًا ٖػ ػػُ إلػ ػػبّي وِ ٙػ ػع البػ ػػا ُٚالٖ ػ ػػاد
اؿػػثي وًغى الظػػٍاثم بمدابػػة ثّاوِػػغ ِصٗػػٌ مػػن ِػثػػعٌِا مػػن ٝػػ ٞاهػػٍاع المػض.ومدػػٞ
ًغى الّادن ثجبػُ ٖػُ شالػة المػض ٖػاٖػاد ٚبّلػة واواهرػا ِلػَ ؿػبّ ٞالمدػاؿ ِؾػجعُِ
الػز ػػ ٞالم ػػػِن وً ػػٍ ٖ ػػُ شال ػػة ً ػػغِان قظم ػػا م ػػن اٚػبا ػػي المجٍّٖن ٖ ػػان ّٖ ػػٞ
ذلٌٖ ٛغا مّواى ان المػػض ٚػع زػاوزى واؿػجٙػ ِوػع ِجبػة قػبس المّػت ومن خػم ٖػان
اٚػبػػاءى ٍِٙمػػٍن بػػإزػاء مػػن ازػػ ٞالٙوػػاء ِلػػَ ًػػغا المػض وًوػػا ثٙػػع بّػػن الوٙػػٍد
لػزِ ٞرٍز ّٖٙػ ل ٍِٙ ُٜبالّم ٞالظًّػ وًٍ إطػاج زدة ًغا المّت من الٙبػ خم
ثصػؽ َِامٌا ٍٖؽ ِـ من اِفاش الوم ٞاالشمػ وِرمُ بّع ذلػ ٛالػمػاد ٖػُ ؿػلة
ًِػح بٌا ُٖ الوٌػ.وٚع ثظجلٕ وؿّلة ثٌع ة الفبس ِن ذل ٛبّن الفُء ٖبعال من
إط ػػاج َِػػا المّػػت ِؼج ؿػػّض ٖػػُ الٙبػ.ولٜػػُ ِػػؼدادوا ِّٙوػػا مػػن إهٌػػم ٚػػع الػػابٍا
الفبس ٖاهٌم ِمػبٍن المػاء المٔلػُ اخػػ ذلػٖ ٛػُ الٙبػ.وبّػع ان ِفػّػوا بػهػا ٌم ٖػُ
الٙواء ِلَ الفبس ِلَ ًػغا الوصػٍ ِػغبصٍن ٝبفػا اؿػٍد وِمؾػصٍن لػعورًم بػبّن
روخ ػ ػػي ال ػ ػػغِن ِاطغوه ػ ػػي م ػ ػػن امّا ػ ػػي وِلٍٗن ق ػ ػػا س م ػ ػػن زل ػ ػػعى ش ػ ػػٍؿ مّال ػ ػػمٌم
الّمو ػػَ خم ِ ػػاثُ زِ ػػّم االؿ ػػػن الج ػػُ ِوجم ػػُ إلٌّ ػػا المػِن وِاط ػػغ  ًّٚػػة م ػػن زل ػػع
الصٍّان وِلٌٗا شٍؿ ؿبابة ِعى الّموَ ٝما ِلٕ المػِن هٗؾي قػًِا اطػ من زلع
الصٍّان شٍؿ ِوٙي.وال ِبعو ان الٌعؼ من وراء الجوصّة بالٜبـ االؿٍد ًٍ إؿػٜان
ٓوب الفبس وممالصجي شّح اهي ٚع زج بالؾّض ُٖ راؿي ٝما ؿٜب الماء المٔلػُ
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ِلَ َِامي لغا ِمٜن االٖجػاض ان الجوصّة بالٜبـ ثػزُ إلػَ مؼِػع مػن الفػٖ ٛػُ
اه ػػي شج ػػَ ً ػػغى الٍؿ ػػا  ٞالّوّٗ ػػة ربم ػػا ال ِ ٜػػٍن لٌ ػػا االخ ػػػ الّٗ ػػاؿ ٖ ػػُ الٙو ػػاء ِل ػػَ
الف ػػبس.ومن خ ػػم ان الػز ػػ ٞالم ػػػِن وال ػػعٚاءى ب ػػغبصٌم ال ٜػػبـ ٖ ػػإهٌم ِصم ػػوٍن
اهٗؾػٌم هػع يّوػػات الفػبس وذلػػِ ٛػن يػِػ٘ ارثػػعا ٌم لرلػع الٜػػبـ الػغي ِظػػعمٌم
ُٖ ًغا الٔػض بٍلٗي ثٍِّػغن.وهّػؼ اهػي ٖػُ شالػة اثٌػم قظمػا مػن بػّن اٖػػاد ًػغى
الٙبّلػ ػػة بالؾػ ػػػٚة ٖاهي ِػ ػػغًب مػ ػػُ مجٌمػ ػػي إلػ ػػَ قػ ػػرػن مصػ ػػعدن ًػ ػػُ قػ ػػرػن ارخػِوػ ػػا
ثٍموجػػٍزا وِؼج ٝػػ ٞموٌمػػا بػمصػػي ٌّٖػػا ّٖ ُٙاخػػػ ذلػػ ٛالمػػغهب موٌما ؿػػٍاء ا ٝػػان
المػػجٌم بالؾػػػٚة ا مػػن اثٌمي ٖػِؾػػة للمػضِ.لػػَ إهٌػػم لػػم ِٙػػعمٍا ؿػػببا ِّػػؼ ،إلّػػي
مػػض ًػػغا الفػػظك وإهما ِػػػزس االؿػػجاذ ٖػِػػؼر ان روح الفػػرػن ٚػػع اؿػػجاءت بًبّّػػة
الصاؿ لًّوٌػا بالؾػٌا لغا ثوػجٙم لٔوػبٌا ِن يػِػ٘ الجمّّػؼ الصمػّٕ مػن المرػػ
وشعى.ومن خم ٖان الػز ٞالفػػِػ ِمػػض وال قػُء ِفػّٗي مػن مػهػي إال إذا اٚجلّػت
الفرػن من زغورًا الن ًغا ًٍ الًػِ٘ الٍشّع للٙواء ِلَ روح الفرػن.وبواء ِلػَ
ذلٖ ٛان العٚاء المػِن ِاثٍن إلَ الفرػن وِٙجلٍّهٌا وُٖ الٍٚت هٗؾػي ٍِٙمػٍن
بغبس قان وِاٝلٍن لصمٌا ثٍا ٝما ِجواولٍن مٌّا بّن االدوِة.خم ِلٕ ٖ ٞٝػد موٌم
قػًِا من زلع الصٍّان ِلَ مّمم ِعى الّموَ.اما الػز ٞالمػِن هٗؾػي الػغي ثٙػا
ًغى الفّا ػ من ازلي ّٖلٕ قػًِا من زلع الصٍّان ِلَ رٚبجي ٝما ِمؾس ِمػعرى
بػػػوث الصّػػٍان المػػغبٍح وًوا هاشػػٌ مػػػن اطػػػ ،ان الٔػػػض مػػن ذبػػس الفػػان لػػّؽ
اؿجػهاء الػوح بصاؿ مػن االشػٍاؿ وإهمػا ًػٍ بػاالشػ ،شماِػة المػػِن والػعٚا ي مػن
هٙمة روح الفرػن وذل ُٖ ٛشالة ما إذا ٝػاهٍا ٚػع ٖفػلٍا ٖػُ الٙوػاء ِلّػي ِػن يػِػ٘
ثصًػػّم الفػػرػن.وث دي ٚبّلػػة واثفػػازا الجػػُ ثؾػػٜن ٖػػُ مٙايّػػة الرػػٍن ٖػػُ اٖػِّٙػػا
الفػػػّٚة قػػّا ػ مفػػابٌة ٖإذا اٚػػجصم قػػظك ٓػِػػب ٍٝطػػا مػػن اال ٝػػٍاخ ِلَ ؿػػبّٞ
المد ػػاؿ وؿ ػػًٙت ِباءث ػػي الرلعِ ػػة ِل ػػَ االرض او  ٝػػان  ٚػػع اق ػػجػؾ ٖ ػػُ مف ػػازػن م ػػا
الّب ِلَ اخػًا برػاح ثؾاًٚت موٌا ًٚػات د ِلَ ارض الٍٜخ ٖػان اشػع ؿػٜان
الٜػػٍخ ِٜػػٍن ٖػػُ ًػػغى الصالػػة مّػهػػا للمػض مػػا لػػم ث ػ د قػػّا ػ مّّوػػة لػػعرء ًػػغا
المػض.وٖػػُ ًػػغى الصالػػة ِجصػػجم ِلػػَ ًػػغا الفػػظك الٔػِػػب ان ِصوػػػ مػػاِؼ وِػػغبصٌا
وِؾلض زلع لعرًا وبًوٌا وًِّٙي إلَ قػا ى ثٙلب ٖػُ مصجػٍ ،مّػعن الصّػٍان خم
ِاطغ ٖ ٞٝػد من اٖػاد الٍٜخ قػًِا موٌا وِلٕ شٍؿ مّمم ِعى الّموَٖ.ػإذا شػعث
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ان و ُٚاشع اٖػد الٍٜخ ٖػِؾة للمػض ٚب ٞان ِجظغ ًػغا اإلزػاء ٖػان الفػػِى ِلػٕ
ٖػػُ ًػػغى الصالػػة شػػٍؿ رٚبػػة المػِن ٝمػػا ِمؾػػس لػػعرى بػػبّن الػػػوث.خم ِاٝػػ ٞاٖػػاد
الٍٜخ همٕ لصم الماِؼ والومٕ االطػ ِاٝلي الٙاد الٔػِب(.)0وًوػاؾ يٙػٍس ثوٗػغ
لّػاج الّٙم ٖٗػػُ يٙػؽ ِوٗػػغى هؾػاء ورزػػاؿ ٚبّلػػة الّاهػان االٖػِّٙػػة مػن ازػػِ ٞػػاج
الّٙم ِٙػػٍ ِلػػَ ٖٜػػػن ازجػػغاب الٙػػٍن الصٍِّػػة إلػػَ الوؾػػاء الّّٙمػػات لٜػػُ ِمػػبصن
مظمػػبات.إذ ِرجمػػُ الوؾػػاء مّػػا وِرجمػػُ الػزػػاؿ شػػٍلٌن ٖػػُ ِػػعن مصػػارب الن االمػػػ
ِجّل٘ بمّػٝة هع الٍٙن الظّٗة وِاطغون بجلٌٗ ٝلمات الجبػِ.)5(ٛ

 )0الممعر هٗؾي ص.505-500
ٖ )5ػولّـ العِاهات االٖػِّٙة ص.557
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.6الػكالّػ الؾصػِة.
ثفػػّػ الممػػادر إلػػَ ان ٖػػُ ٝػدّػػػ مػػن الصوػػارات الٜبػػػ ،قػػٜلت الّٙػػاّٚػ
الؾػػصػِة ٚػػعرن قػػٗا ّة ِالّػػة ٚػػع ثػػٍازي الممارؿػػات الؾػػصػِة الجػػُ ِوٗػػغًا الًبّػػب
الؾاشػ بٚ ٞع ثٍٗٚت ِلٌّا اشّاها.ولم ثٜن ًغى الّٙػاّٚػ الؾػصػِة بالوػػورن قػػابا
ؿصػِا ب ٞربما ثّع ،االمػ ُٖ بّن الصوارات بالمفػوبات المٙؼزن ٝما ؿوػُٖ ،
ث
وادي الػاٖػعِن او وادي الوّ ٞواشّاهػا الّٙػار ًػٍ هبػات ؿػصػي اوزعثػي اال لٌة وًػغا
هٙػا ِوي زّعا ُٖ وادي الػاٖعِن وُٖ إِػان والٌوػع الٙػعِمجّن(.)0وِمٜػن ان همػوٕ
الّٙاّٚػ الؾصػِة الجُ هٙػا ِوٌا ُٖ ممادرها إلَ:
 الو اثػػات الؾػػصػِة :ه ٙػػا ِػػن ًػػغا الػػومى مػػن الوباثػػات ٖػػُ وادي الػاـػػعِن وثفػػّػاؿػػًٍرن اِجاهػػا إلٌّا ٖالملػػ ٛالؾػػٍمػي اِجاهػػا ِبجٌػػ ٞإلػػَ اإل لػػي قػػمـ مػػن ازػػ ٞان
ِموصي هبجة الٍالدن:
"اًِوُ(اي قمـ) الوبات الغي ِؾاِع شم ٞالمػان
اٝفٕ ِن الّفب الغي ِؾاِع ِلَ الصم."ٞ
ولما ٝاهػت ًػغى الوبجػة بصػٍزن الػبػة ِفػجار لغا ِبػادر اِجاهػا للمػٍّد إلػَ الؾػماء ِلػَ
ٌٍػ هؾػ الغي ِظايبي:
"ثّاؿ ِا لعِ[ُٙالشمل ٛإلَ ؿماء ِفجار(؟)]
مُ ِفجار ذات الؾواء
[ٍِزع الوبات المؾاِع ِلَ الصم(ٞ؟)]"(.)5
وًوػػاؾ طػػجم اؿػػًٍاهُ ِّػػٍد للّمػػػ اال ٝػػعي ِمػػٍر لػػٍّد اِجاهػػا ِلػػَ ٌٍػػػ
هؾػ إلَ الؾماء لّرلب العواء الغي ِؼِ ٞالّٙم ِن زوزجي(.)5

 )0هٗغت دراؿة من ٚب ٞالباشح شٍؿ دور الّٙاّٚػ الؾصػِة ُٖ الّاج ُٖ :اؿػامة ِػعهان ِصّػػَ "الّٙػاّٚػ
واالدوات والٙػ ػػٍ ،الؾػ ػػصػِة ودورًػ ػػا ٖػ ػػُ الّػ ػػاج :دراؿػ ػػة ٖػ ػػُ مّجٙػ ػػعات شوػ ػػارات الفػ ػػػؽ االدهػ ػػَ الٙػ ػػعِم
والصوارات الٜاؿّّٜة" دورِة هان الجارِظّة الّعد 50:لؾوة  5105ص.72-75
ٝ )5ػِمػ الؾ ػػٍمػٍِن ص23؛الف ػػٍاؼ دٍِان االؿ ػػايّػ ج 5ص219 211؛ًٍؾ موًّ ػػٕ المظّل ػػة
البفػِة ص.77
ث
 )5الفاٝػ رمٍز اًم اال لٌة ص.25
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(اِجاها غلَ ظٌػ الوؾػ)

وٝػ ػػان الػ ػِػ ػػٍن الكػ ػػعماء ِّجٙػ ػػعون بالوباثػ ػػات الؾػ ػػصػِة الؿػ ػػّما للوؾػ ػػاء
الّاٚػات ٖ ٙػ ػػع ِ ػ ػػع الّبػِ ػ ػػٍن ان هب ػ ػػات اللٗ ػ ػػاح ِّم ػ ػػِ ٞل ػ ػػَ ق ػ ػػٗاء الوؾ ػ ػػاء م ػ ػػن
ِٙمٌػػن(.)0واِجٙػػع الؼرادقػػجٍّن ٖػػُ إِ ػػان بػػعور هبػػات ِػػعَِ الٌاومػػا ٖػػُ الفػػٗاء مػػن
االمػاض والٍا ٚػػُ ان ثؾػ ػػمّة ًاومػ ػػا ثفػ ػػّػ إلػ ػػَ اؿػ ػػم هبات واؿػ ػػم الػ ػػي ِمد ػػً ٞػ ػػغا
الوبات وًوػػاؾ هػػك ِمرػػع الٌاومػػا ٝػٙػػٍن ِازّةِ...":مرػػعون ًاومػػا الفػػاُٖ الٍٙن
الّازّػػة الٍاهػػصة الجػػُ ثمٜػػح ٖػػُ الٙػِػػة[ُٖ البّػت وبػػّن الّفػػّػن]"(.)5وٖػػُ هػػك
اط ػ ػػػ ٍِٙؿً":اوم ػ ػػا ام ػ ػػوس الٍؿػ ػ ػا  ٞالّازّ ػ ػػة لم ػ ػػن ثّ ػ ػػالرٌم"( )5وٍِل ػ ػػٕ ٖ ػ ػػُ
هكً":اومػ ػ ػػا الموّم بالصّان الفػ ػ ػػاُٖ الرمّػ ػ ػػ )9("ٞو":الفػ ػ ػػاُٖ الػا ُ ًاومػ ػ ػػا ذو
الّّػ ػػٍن الغًبّػ ػػة"(.)2وٚػ ػػع ِػ ػػع الٌاومػ ػػا ٖػ ػػُ الومػ ػػٍص المجػ ػػاطػن ب ػ ػػٚ":ا ع الوباثػ ػػات
الّازّة[الًبّػة]"(.)7وِػػؼ هبػات الٌاومػا اِوػػا باؿػم گػاوّٝػان وًُ قػرػن الٌاومػػا
البّوػػاء الجُ ثومػػٍ ٖػػُ وؿػػى البصػػػ االؿػػًٍري المػػعٍِ ڤاروٝاقػػا وثصاط بّف ػػات
 )0الفٍؾ االؿ ػػايّػ ص517؛ه ػػازس المّم ػػٍري ثاوِ ػػو ال ػػوك الجٍراثُ اؿ ػػطٍر ه ػػات اللف ػػاح وغكا ػػع
اله ػاث النوػاهُ (بٔعاد:دار المع ،للدٙاٖة والوفػ  )5113ص.50
ِ )5اؿوا .1 :00
ِ )5اؿوا .0 :00
ِ )9اقت .01 :0
ِ )2اقت .51 :01
 )7بوعاًّفن الٗم.59:ٞ
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ث
اال الؼ م ػػن الوباث ػػات الف ػػاّٖة الجُ طل ٌٙػػا اً ػػٍرامؼدا لمٙاوم ػػة االم ػػاض الج ػػُ طل ٌٙػػا
اهػ ػ ػگرامػ ػػاِوٍّ (.)0وّٚػ ػػ ٞإهٌػ ػػا ثومػ ػػٍ ٖػ ػػُ الرباؿً":اومػ ػػا المفُ الصاٝم الفػ ػػاُٖ ذو
الػؤوس الغًبّة الجُ ثوبت ِلَ ٚمة زبً ٞاراثُ وًٜاري"(.)5وِجصعث هػك بٌلػٍي
ِ ػػن ق ػػرػن الٌاوم ػػا البّو ػػاء وِؾمٌّا":ق ػػرػن  ٝػػ ٞالب ػػغور[گاوّٝػان] الف ػػاّٖة ذات
البغور الٜػدّػػن والجػُ همػت ٖػُ بصػػ ٖػاطگػارد" و ُٖ":هبػُ المػاء اردّٖؾػٍرا ثػم طلػ٘
الٌاوما االبّن"(.)5وًواؾ قرػن ِػد ذٝػًػا ٖػُ اّٖؾػجا ثػعَِ قػرػن الوؾػػ ثفػابي ٖػُ
لػٗاثٌا گاوّٝػان وربمػا ًػُ ذاثٌا ":قػرػن الوؾػػ الجػُ ثوجمػب وؿػى بصػػ ڤاروٝاقػػا
الجُ ثعَِ قرػن االدوِة الرّعن قرػن االدوِة الٍِٙة قرػن  ٞٝاالدوِة الجُ ثٍزع
ِلٌّ ػػا ب ػػغور  ٝػػ ٞالوباث ػػات"( .)9وثجص ػػعث الوم ػػٍص البٌلٍِ ػػة ِ ػػن الوباث ػػات الًبّ ػػة
الف ػ ػ ػػاّٖة وٌٍٍرً ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػن دم ػ ػ ػػاغ الد ػ ػ ػػٍر االوؿ ال ػ ػ ػػغي طل ٙػ ػ ػػي اورمؼدِ":و ػ ػ ػػعما م ػ ػ ػػات
الدٍر المظلػ ػ ػػٍؽ الٍشّػ ػ ػػع همت ًواؾ ِو ػ ػػعما ؿ ػ ػػاؿ دمآي ب ػ ػػغور  22هٍِػ ػ ػػا مػ ػ ػػن
الصبٍب و  05هٍِا من الوباثات الًبّة الفاّٖة"(.)2
ٖػ ػ ػػُ الٌوػ ػ ػػع ِػ ػ ػػع هبػ ػ ػػات الؾػ ػ ػػٍما(الٌاوما ِوػ ػ ػػع اإلِ ػ ػ ػػاهّّن الٙػ ػ ػػعماء) ِٙػ ػ ػػارا
ؿصػِا وِلَ ٓػار ٚعامَ اإلِػاهّّن ٝان الؾٍما ِرؾع بالي ِمدِ ٞمّػ الوبات والػي
الؾٍما وًٍ الي ارهُ ِّوَ بفٗاء الواس(.)7وهٙػػا ٖػُ اؿػًٍرن ًوعِػة ان ملػ ٛمعِوػة
اٍِدِا داؿاراثا لػم ِٜػن لعِػي اوالد وان زوزاثػي لػم ِورػبن لػي ولػع ٖارثصػ ٞإلػَ معِوػة
اهٔػػا لمٙابلػػة الصٜػػّم الٌوػػعي رِفػػّا ؿػػػِؤا وٚع ٝػػان لٌػػغا الواؿػػٚ ٛػػعرات ؿػػصػِة
ًا لة موٌا ٚعرثي ِلَ إهؼاؿ المًػ ودِاى إلػَ زِػارن اٍِدِا.وًوػاؾ ٚػا باإلقػػاؼ ِلػَ
مصػٚة اهاشُ اؿجمػت ِاما ٝاما وُٖ هٌاِجػي طػػج ٝػا ن هػظم طػارؽ للًبّّػة مػن
هّػان المصػٚة شاما بّعى يبٙا ٖوّا بي شٗوة مػن االرز المٙعس ٍٖهػّي إلػَ زاهػب
المل ٛداؿاراثا واطجَٗ خاهّة ُٖ الوار.وٚع همس رِفّا ؿػِؤا الملٚ ٛا ا":طغ االرز
ػّن زوزاث ٛولؾػػٍؼ ِوربن".وٖػػُ الٍٚػػت المواؿػػب اهربػػت زوزجػػا الملػػٛ
وٚؾػػمي بػ ٍ
ِ )0بع الػشمن اٖؾجا ص.513
ِ )5اقت .33 :01
 )5بوعاًّفن الٗم.51:ٞ
ِ )9اقت .01 :00
 )2بوعاًّفن الٗم.09:ٞ
ث
 )7مٍّٔلّٗؾ ُٜاؿػار اال لٌة والعِاهات ص011؛قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.553
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ٍٝؿػ ػ ػػالّا وٝػ ػ ػػاِّٜػػُ رامػ ػ ػػا وباراثػ ػ ػػا ِلػ ػ ػػَ الجٍالُ ٝمػ ػ ػػا اهربػ ػ ػػت ؿػ ػ ػػٍمّجػا الٝفػ ػ ػػماها
وؿاثػوٓوا(.)0
ٖػػُ الٍّهػػان وثجصػػعث اؿػػًٍرن ِػػن ٓاوٝػػٍس( )Glaucusابػػن باؿػػُّٗ مػػن
مّوػػٍس ملػػٝ ٛػِػػت الػػغي اطجوػػ٘ ٖػػُ لػػوعوؽ ِؾػػ ٞوِػػاد إلػػَ الصّػػان ِػػن يػِػػ٘
ِفبة ؿصػِة(.)5وثفّػ الجٙالّع اإلٓػِّٙة إلَ بّػن االزًػار ٝاهػت مٙعؿػة للػبػة ًّػػا
باِجبػػار ان ًػػغى االزًػػار ثصجػػٍي ِلػػَ طمػػا ك يبّػػة ذات اًمّػػة طالػػة للوؾػػاء إذ
ث ػػوَم مر ػػُء ال ػػعورن الف ػػٌػِة او ثؾ ػػجّم ّٝ ٞػػاج م ػػن الّ ٙػػم(.)5وِجص ػػعث الف ػػاِػ
الػومػػاهُ ٖػزّػػ ٞاهػػي ِوػػعما زػػػح اِوّػػاس اخوػػاء الصػػػب مػػُ الاثػػّن وِرػػؼ الًبّػػب
ِػػاٖؽ ِػػن مّالرجػػي ًبػػت امػػي الػبػػة ّٖوػػٍس لمؾػػاِعثي ٖػػغًبت إلػػَ زبػػ ٞاِػػعا وًػػٍ
زبػػٖ ٞػػُ ٝػِت واشوػػػت موػػي الّفػػبة وِجػػاهُ وًػػُ ِفػػبة ذات ؿػػاؽ بػػػي وازًػػار
ارزٍاهّةً.ػػغى الّفػػبة اشو ػػثٌا ّٖوػػٍس خم اطٗػػت وزٌٌا وٓمؾػػجٌا بالمػػاء ورقػػجٌا
ًو ػ ػػاؾ م ػ ػػُ الّوب ػ ػػػ وال ػ ػػعواء ولم ًِٗ ػ ػػن ِ ػ ػػاٖؽ لم ػ ػػا شعث ٖاؿ ػ ػػجّم ٞل ػ ػػي الم ػ ػػاء
الفاُٖ وؿػِان ما ثٍٚػٕ اال لػم وزٗػت الػعماء ولٗػٌ الؾػٌم طارزػا دون ان ِؾػصبي
رز ٞوِ ػػادت إل ػػَ اِوّ ػػاس  ٚػػٍاى الؾ ػػابٙة وًوا  ٚػػاؿ ِ ػػاٖؽ ل ػػي":لم ِف ػػٖٗ ٛو ػػُ ِ ػػا
بوُ ب ٞان االرباب ِعٍِه ٛلمٌمج.)9("ٛ
اِجٙع الؾلجٍّن ُٖ اوربا الٔػبّة بان قػاب هبػات قػرػن الػعب٘ وًػُ قػرػن
مٙعؿػػة ِوػػعًم ّٖػػي ٚػػٍن ثصمػػ ٞالظمػػب للصٍّاهػػات الّّٙمػػة ٖجورػػب وان ّٖػػي دواء
هع اهٍاع الؾمٍ ٝلٌا(.)2

 )0ر.ؾ.هاراِان ملصمة راماِاها ثػزمة:زٍزِٕ هادر بٍلؽ (بٔعاد:دار الصػِة للًباِة  )0031ص.50
 )5قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.013
 )5االشمع اإللي زووس ص53؛ِلُ الجارِض الٍّهاهُ ص.553-551
ٖ )9ػزّ ٞاالهّادن ص.520
ث
 )2مٍّٔلّٗؾ ُٜاؿػار اال لٌة والعِاهات ص.70
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(ه ات العبق)

وه ٙػػا ٖػػُ اؿػػايّػ الجٍّثػػٍن الف ػػمالٍّن ان رزػػا ِػػعَِ رِػػػي ٍػػ ٞلٍٚػػت
يٍِ ػػ ٞدون ذرِة ٖجٍز ػػي بم ػػان ش ػػارن إل ػػَ اودِ ػػن ال ػػغي اؿ ػػجراب ل ػػي وارؿ ػػ ٞإل ػػَ
زوزجي بجٗاشة ِرّبة اٝلجٌا واهربت مٍلٍدا ِعَِ ٍٖلؾٍغ(.)0
ٖػػُ الّابػػان ثفػػّػ االدلػػة ِػػن وزػػٍد الوباثػػات الؾػػصػِة إذ ه ٙػػا ِػػن طػاٖػػة
ث
االرهػػب االبػػّن ٖػػُ معِوػػة اِوابػػا وثٍٙؿ ان ارهبػػا مؾػػلٍطا الجرػػا إلػػَ اال لٌػػة الدمػػاهّن
اطػػٍن الػػي الًػػب والؾػػصػ اوٝ-ػػٍهُ-هٍقػػُ(ٖ )O-Kuni-nushiومػػصٍى باالؿػػجصما
ٖػػُ البصػػػ خم ثرّٗػػٕ زؾػػمي ٖػػُ الٌٍاء وٚػػع ٚاؿػػَ االرهػػب المؾػػّٜن الٜػدّػػػ مػػن
ث
ث
اال ال خم الج َٙلعٖة بػ اوٍٝ-هُ-هٍقُ الغي شؼن ال المي واطبػى بّاج ؿصػي وًٍ
ان ِٔجؾ ػػ ٞبم ػػاء ِ ػػغب خم ِجم ػػػغ بٔب ػػار يل ػػُ الب ػػػدي المود ػػٍر ِل ػػَ االرض ٖف ػػُٗ
االرهػػب ثماما":همػػس اإل لػػي االؿػػم الٜبّػػػ مػػٍزُ اوٝ-ػػٍهُ-هٍقػػُ االرهػػب ٚا ا:اذًػػب
ؿػػػِّا إلػػَ الممػػب ًوػػاؾ آجؾػػ ٞبالمػػاء الّػػغب خم طػػغ ٓبػػار يلػػُ الرػػغوع االلػػٗػ

ث
 )0ثٍهّات اال لٌة واالؿايّػ الجٍّثٍهّة ص.529
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الػػغي ؿ ػػجرعى ًو ػػاؾ وذرى خم ثم ػػػغ بي ولؾ ػػٍؼ ِف ػػَٗ زؾ ػػم ٛوِّ ػػٍد ٝم ػػا  ٝػػان
ؿابٙا"(.)0

(او-هٍهُ-هٍقُ والرهب البّن)
 )0قّباثا ٍٝزّ ُٜص059؛اهَػ ٝغل:ٛالظٍري مّرم االؿايّػ ج 0ص.37
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وهٙػا ُٖ اؿًٍرن ِػوٌِا ؿٜان زؼِػ ًّػـػُ ٖػُ المصػّى الٌػادي ان البًػٞ
االؿػػًٍري مػػاوي ٚػػع هػػؼؿ للّػػالم االؿػػٗ ٞوًوػػاؾ قػػاًع زعثػػي اِوػػا بػػٍراري(اي اِوػػا
الّمّاء) وٝاهت ثّّـ ُٖ ذل ٛالّالم وثٍٙؿ االؿًٍرن ان ماوي ثؾل٘ قرػن ثٗاح
ًواؾ وبّػ ػػع ان اطػ ػػغ ٚوػ ػػمة ثٙػ ػػع إلػ ػػَ زعثػ ػػي ورمػ ػػَ الًّٙػ ػػة ٖػ ػػُ إشػ ػػعِّ ،وٌّػ ػػا
الّمّاوِن.وٚػػع قػػّػت زعثػػي بػػالم قػػعِع ولٜػػن الوَػػػ ارثػػع إلٌّػػا ثمامػػا ًٕٖٙ.مػػاوي
ثٗاشػػة اطػػػ ،وٚوػػم موٌػػا ٚوػػمة رماًػػا ِلػػَ ِػػّن زعثػػي االطػػػّٖ ،ػػاد إلٌّػػا الوَػػػ
اِوا(.)0
 الدوِػػة الؾػػصػِة :هٙػػا ِػػن ًػػغا الػػومى ٖػػُ الّعِػػع مػػن الصوػػارات الٙعِمػػة ِػػادن مػػاثٍٜن ًغى االدوِة مػٝبة ُٖٗ بالد الػاـػعِن هّػػؼ ان االدوِػة الجػُ ِػٝبٌػا الًبّػب
االؿػػٍ ٚػػع ثٜػػٍن لٌػػا ٚابلّػػة قػػٗا ّة ِالّػػة لػػّؽ هػػع المػػػض ٖصؾػػب بػػ ٞهػػع الؾػػصػ
اِوػػا":العواء الػػغي ارؿػػلجي إلػػَ الملػػِ ٛلػػَ هػػٍِّن ِظجلػػٕ بّوػػٌا ِػػن بّن...ربمػػا
ؿػٍّٙؿ الملػػ ٛؿػػّعي الي قػػُء ٖا ػػعثٌا؟إهٌا مّٗػعن لٗػػ ٛالؾػػصػ وًػػُ مّٗػػعن المػػان
ُٖ المظاض"ٖ.من الٍاهس اهي ٝان َِن ان االدوِة الًبّة ٚادرن ِلَ ان ثّم ٞهػع
ال ،ٍٙالظارٚة الفػِػن.وُٖ بّن الصاالت هٙػا ان ادوِة االؿٍ ِمٜن اؿجظعامٌا هع
ثاخّػ الّٗارِت الجُ ٖفلت مٌّا يػؽ االقّبٍ":إذا اؿجمػت ٖاِلّة ِع الفبس بصّػح
ان االقػػّبٍ لػػم ِػػجمٜن مػػن إزاشجٌػػا ومن ازػػ ٞإزاشجٌػػا ِلّػػ(ٛاي االؿػػٍ) ان ثظلػػى
(خماهّػػة اهػػٍاع مػػن االدوِػػة)."....وًواؾ اؿػػباب ٝاّٖػػة لاؿػػجوجاج ان اؿػػجظعا االؿػػٍ
للمٍاد الًبّة ٝػان ِّػع ؿػصػا اي ِّمػ ٞهػع الّٗارِػت الجػُ ؿػببت االِػػاض ولّؽ
ِاز ػػا مباق ػػاٌٖ.واؾ االدوِ ػػة الج ػػُ ٝاه ػػت ثؾ ػػجظع وٝاه ػػت ٖا ػػعثٌا الّٗلّ ػػة ِػه ػػة
للجؾاؤؿ وٚع ًِّػُ االؿػم دال لػة واهػصة ِلػَ الجّٜٗػػ بػالظى الؾػصػيٌٖ.واؾ مػدا
قُء ِؾمَ ٖػج االثان وٝان ذل ٛمصارن بصػِة وبعون قٖٙ ٛع اطغ اؿمٌا الٔػِب
م ػػن ق ػػٜلٌا وشرمٌ ػػا وه ػػمن اق ػػّاء اط ػػػ ٝ ،ػػان م ػػن المم ٜػػن اؿ ػػجظعامٌا لمّالر ػػة
مف ػػا ٞٝالٙو ػػّب اما ثؾ ػػص٘ وث ػػوٗض ٖ ػػُ الٙو ػػّب بٍؿ ػػاية اهب ػػٍب او ثف ػػػب م ػػُ
الرّة.وٚػػع ال ِٜػػٍن لٌػػغا اي ٖا ػػعن ِملّػػة مٌمػػة للمػػػض المٙمػػٍد ولٜػػن ِمٜػػن ان
هؾجفٕ من ذل ٛبؾٌٍلة  ّٕٝان الجّٜٗػ المؾًّػ ِلّي الؾصػ ٚع ِٙجػػح ان هٍِػا
ٖ )0ػِؼر اؿايّػ ُٖ ال ٞالوار ص.32
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مػػن المصػػار بػػغل ٛاالؿػػم ٚػػع ِٜػػٍن لػػي ثػػاخّػ مػػا ِلػػَ الٙوػػّب.وهّػؼ ان االؿػػٍ ٝػػان
ِؾ ػػجظع الو ػػمادات ٖػ ػػُ شال ػػة االم ػ ػػاض الجػ ػػُ ٝاهػ ػػت ثوؾ ػػب اؿ ػػبابٌا إلػ ػػَ ال ٙػػٍ،
الظارٚة مدِ ٞع الفبس.وُٖ مدً ٞغى المّالرة ٝاهت الومادات ثوػم ادوِػة مّّوػة
هع ازؼاء مّّوة من الرؾم ويالما لم ِٜن ًواؾ ثلٕ ُٖ االهؾرة ُٖ مٜػان مّػّن
لمّالرجي ل ػػغا ِب ػػعو ان الٔ ػػػض  ٝػػان لً ػػػد الم ػػػض م ػػن الرؾ ػػم ؿ ػػصػِا باالثم ػػاؿ
المباقػ مُ االدوِة الّٗالة هع الّٗػِػت المؾػبب للمػػض(.)0ومػن الرػعِػ بالػغٝػ ان
االق ػػّبٍ  ٝػػان ٖ ػػُ بّ ػػن االشّ ػػان ِؾ ػػجظع ٖ ػػُ ِاز ػػي ادوِ ػػة ِادِ ػػة ٝػجل ػػ ٛالج ػػُ
ِؾجظعمٌا االؿٍ وثفّػ إلَ ًغى الصّٙٙة بّن الومٍص الجفظّمّة":إذا ٌٍػ ثػٍر
اشم ػػػ ِل ػػَ زؾ ػػم الػزٌٖ ٞغى(ِ ػػع ِف ػػجار) وٚع ش ػػ٘ ِلّ ػػي الجصػِم(الّ ػػؼؿ) دؽ
ملس...م ػ ػ ػػُ البابٍهذ...وؿ ػ ػ ػػٍؼ ِف ػ ػ ػػَٗ" او":إذا ٌٍ ػ ػ ػػػ ث ػ ػ ػػٍر اب ػ ػ ػػّن ِل ػ ػ ػػَ زؾ ػ ػ ػػم
الػزٌٖ ٞغى(ِػ ػ ػ ػػع قػ ػ ػ ػػمـ) طغ...والٜػٝم والؾػ ػ ػ ػػماؽ...وامؼزٌم باللبن...وؿػ ػ ػ ػػٍؼ
ِفػػَٗ" او":إذا ٝاهػػت إذن الػزٖ...ٞإهٌا(ِػػع هّوٍرثػػا)...مُ ثػػػبوجّن المػػوٍبػ لؾػػبّة
اِا وؿّفَٗ" او":إذا مؾت(ِع الفبس) رزػا ٖػُ اخوػاء الممارؿػةٖ...صبٍب الجػػمؽ
والظػدؿ...وؿػػٍؼ ِفػػَٗ"( )5او":لٙػػع هٗصػػت رِػػس الؾػػماء الّالّػػة المػػػض ٖػػُ ِػػّن
ث
الػز ٞاال لٌة هػاممٍ رات المػػض ٖػُ ِػّن الػز ٞطػغ مؾػصٍؽ (الٙػٖػة) اٚػا الػعِاء
االثُ...واِمب ِلَ ِّوي"(.)5وال هّػؼ ان ٝػان االقػّبٍ ِوَػػ إلػَ ًػغى االدوِػة هَػػن
اِجّادِة ا ِعًا ادوِة ذات ّٖالّات ؿصػِة.وُٖ ممػ ثفّػ الومٍص إلَ ما ِمٜن
ان هوؾػػبي إلػػَ ٖٜػػػن االدوِػػة الؾػػصػِة ٖالعواء المٙػػع إلػػَ المػػػِن لػػم ِٜػػن ًعٖػػي
الٍشّػػع الّػػاج وإهمػػا ِلػػَ ٓػػار وادي الػاٖػػعِن ًػػٍ الٙوػػاء ِلػػَ الؾػػصػِ":اج إلبّػػاد
الؾصػ من الرٍؼ .)9("...ومن الّٙاّٚػ الجُ اؿجظعمٌا الممػٍِن ٝان الّؾػ ٞالػغي
 ٝػػان ل ػػي دور ٖ ػػُ الً ػػب الؾ ػػصػي وِع دواء ي ػػاًػا وً ػػغا ب ػػا رِ ػػب راز ػػُ إل ػػَ  ٝػػٍن
الممػػػٍِن ِػػعوا الوصػػ ٞمظل ػػٍؽ مػػن دمػػٍع اإل ل ػػي رع(.)2واِجٙػػع ا إلِػاهّ ػػٍن ال ٙػػعماء
باالدوِة الؾصػِة وًواؾ رواِػة ثػػد لػع ،الٗػدوؿػُ ِٙػٍؿ ٌّٖػا ان االؿػٜوعر لمػا ٝػان
 )0ؿاٝؼ ٍٚن اقٍر ص.557-555
 )2البعري الًب ص.91
 )3الممعر هٗؾي ص.75
ٝ )9ماؿ الًب الممػي ص.275
 )2روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص.025
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ٖػػُ الٌوػػع ارؿػػ ٞإلّػػي ملٌٜػػا ّٝػػعا يبّبػػا رٝػػب لػػي دواء ِفػػّٗي مػػن ٝػػ ٞاالمػػاض(ٖ.)0ػػُ
الٍّهان هٙػا ِػن االدوِػة الؾػصػِة إذ ثجصػعث اإللّػاذن ِػن ِٙػاّٚػ ؿػصػِة ٝاهػت ٖػُ
ث
ش ػػٍزن اال لٌ ػػة ثؾ ػػجظع لفػ ػػٗاء الرػوح ٖػ ػػالّماؽ ًّػ ػػعز ال ػػغي الػ ػػّب بؾ ػػٌم ٖ ػػُ
ٝػجٗي ِالر ػػي ال ػػي خ ػػاهٍي ِ ػػعَِ ب ػػاٍِن ال ػػغي  ٚػػا ":بودػ االدوِ ػػة الج ػػُ ثٌ ػػعئ اال ل ػػم
وقٗاى"(.)5وِوػعما زػػح اإل لػي ارِػؽ رب الصػػب اإلٓػِٙػُ ٖػُ مّػٝػة ِجرػي إلػَ زووس
ّٖػػامػ بػػاٍِن بمّالرجػػي..":يلب مػػن بػػاٍِن ان ِفػػّٗي.وبّع ان رش االدوِػػة لجٌع ػػة
ث
اال ال اِػػادى بػػاٍِن إلػػَ ِاّٖجػػي"( .)5وثجصػػعث الومػػٍص المؾػػّصّة اِوػػا ِػػن م ػػاًم
ؿػػصػِة ثًّػػَ للمػِن ٖٗػػُ رواِػػة ثٙػػٍؿ ان ِؾػػٍع مػػػ بػزػػ ٞاِمػػَ موػػغ والدثي لػػغا
شمػ ٞشٗوػػة مػػن الجػػاب وبمػػ٘ ٌّٖػػا لّصٍلٌػا إلػػَ يػػّن خم وهػػّي ِلػػَ ِّوػػُ االِمػػَ
وٚاؿ لي ان ِغًب ؤِجؾ ُٖ ٞبػٝة ؿلٍا ٖغًب الػز ٞوآجؾّٖ ٞاد بمّػا(.)9
 الػك ػ ػ ػػالّػ المك ػ ػ ػػؼز  :وه ٙػ ػ ػػا ِػ ػ ػػن ً ػ ػ ػغى الّ ٙػ ػ ػػاّٚػ ٖػ ػ ػػُ ب ػ ػ ػػالد الػاـ ػ ػ ػػعِن ومم ػ ػ ػػػالكعِم ػػة ٖال ػػعال  ٞثف ػػّػ إل ػػَ ان الًبّ ػػب الؾ ػػاشػ  ٚػػع ِؾ ػػجظع االدوِ ػػة ولٜن
بّوٌا ّٓػػ ِادِػة بػ ٞمٙػؼزن وّٓػػ مؾػجصبة وربما ٝػان الٔاِػة موٌػا ٝمػا ِػػٍٝ ،هجّوػٍ
إخارن ثٙؼز الفػًّان وإرٓامػي ِلػَ ثػػؾ زؾػع المػػِن إذ لػم ِٜػن بٍؿػُ المػػِن ان
ِبجلػ ػػُ إال بمػ ػػٍّبة واقػ ػػم ؼاز الب ػ ػػاز او المػ ػػعؼ المصػ ػػػوؽ او الج ػ ػػاب او الفػ ػػصم او
ال ػؼهض(.)2وه ٙػػا هػػك ِػػن ًػػغا الػػومى مػػن الّاج ٖمػػن ازػػِ ٞػػاج المػػػض الصػػاد ٝمػػا
ِؾػػمّي البػػابلٍّن او المػػػع ٖاهػػي ِفػػػح ذلٖ":ٛازػػ ٞإهٙاذى طػػغ مػػن زرع الػزػػ(ٞاو
ممػػا ِػػاثُ ِػػن دورن المػػان) ومن خمػػػ البصػ وٖػػار الؾػػم المٜؾػػٍ بالفػػّػ وهٌاِة اذن
ٝلػػب اؿٍد وقػػّػ بٔػػ ٞاؿٍد وقػػّػ ذهػػب ٝلػػب اؿػػٍد ٓلٕ الٜػػٖ ٞػػُ زػػؼن مػػاِؼ
باٝػ بّواء او ؿٍداء اوهٌّا ُٖ شلٙي ٖاهي ِفَٗ"(.)7وٖػُ هػك هٙػػا ِػن ِػاج ِبػعو
ان مػن ٚػػا بػػي ًوػػا ًػػٍ االؿػػٍ ولػػّؽ االقػّبٍ ِٙػػٍؿ اهػػي ِرػػب زّػػ ٞالمػػػِن ِفػػػب
 )0الٗػدوؿُ الفاًوامة ص.055
ًٍ )5مّػوس اإللّاذن .915-509 :2
ًٍ )5مّػوس اإللّاذن .011-300 :2
ٍِ )9شوا .1-0 :0
ٍٝ )2هجّوٍ الصّان الٍّمّة ص933؛روثن ِلٍ البابلّّن ص.15
 )7روثن ِلٍ البابلّّن ص.19
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شلّبػػا ثػػم ٓلػػُ ؿػػصلّة ّٖػػي(.)0وه ٙػػا ِػػن ِٙػػارات ؿػػصػِة ثؾػػجظع لّػػاج االم ػػاض
المظجلٗػػة ٖٗػػُ ولػػٗة يبّػػة لّػػاج الجٌػػاب الملجصمة الػػغي ِالرػػي الًبّػػب الؾػػاشػ
بفػػ٘ بمػػلة ومؼزٌػػا بػػالبّػن خػػم ًِّػػَ للمػػػِن ًػػغا المؼِذ ٖوػػا ِػػن ذلػػٖ ٛاهػػي
ِرب":اؿجظػاج اشفاء هٗعِة لٗػاء واهػب مػاراثٌا شجَ ثمبس ؿا ا ؿمّٜا خم
هػّي ِلػَ الّّن".وِّلػ٘ االؿػػجاذ شؾػن ٝمػػاؿ ِلػَ الّػػاج بػان الفػػ٘ االوؿ موػػي ذا
ٖا عن ِملّة ٖمؼِذ البم ٞوالبّػن ِ دي إلَ إدرار الػعمٍع وًُ إٖػػاز ٚاثػ ٞللرػػاخّم
المػهػػّة او بّبػػارن الػػس مًٌػ ٌٖػػٍ لػػغل ٛقػػاؼ اللجٌػػاب الملجصمػػة إذن ٝػػان إدرار
الػػعمٍع ٝاّٖا بّػػع ذلػػ ٛدًوػػٍا الّػػّن الملجٌبػػة بالؼِػػت إلَ ًوػػا ِمٜووػػا ان هّػػع ًػػغا
الّاج ؿلّما إلَ درزة ما.لٜن ٌٝوة باب ٞراوا ان ًغا الّاج ّٓػ ٝاؼ لمٙاومػة هػػر
الّٗػِػػت المؾػػبب للمػػػض ٖاهػػاٍٖا ِازػػا ؿػػصػِا اِوػػا(.)5وٖػػُ هػػك اطػػػ ِفػػّػ إلػػَ
ِػ ػػاج الّّن":طػ ػػغ ه ػ ػػٗعع اطوػ ػػػ وامؼج مػارثػ ػػي بال ػ ػػعًن وهػ ػػٌّا بّّوػ ػػي وؿ ػ ػػٍؼ
ِفَٗ"(.)5
ُٖ ممػ هّػؼ من الومٍص ِن وزػٍد ِٙػارات ؿػصػِة مٙػؼزن ثؾػجظع ٖػُ
الّاج اؿ ػ ػ ػ ػػجّملت ٌّٖ ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػٍاد ٓػِب ػ ػ ػ ػػة ٝف ػ ػ ػ ػػّػ الج ػ ػ ػ ػػّؽ وروث ٖ ػ ػ ػ ػػػس البص ػ ػ ػ ػػػ
والجمؾ ػػاح()9الؿ ػػّما الّ ػػاج الم ٙػػع م ػػن از ػػ ٞال ػػجظلك م ػػن الؾ ػػصػ":إلزالة م ػػػض
شمؾجا(الؾصػ؟):طوٗؾاء ِ ًُٙزواشاًا وثٙلَ ُٖ الػعًن وثٍهػُ ِلّػيٖ.إذا اردت
بّػػع ذلػػ ٛقػػٗاءى ٖػػايبض راؿػػٌا وزواشٌّػػا ٖػػُ دًػػن الػػعودن(ِبووت) ؿػػظوي واثػؾ
المػِن ِفػبي"(.)2وُٖ ولٗة اطػػ ،هٙػػا ٌّٖػا هٗػؽ المٍٜهػات الؾػابٙةِ":اج لًػػد
الؾصػ:طوٗؾ ػػاء ٝبّ ػػػن مٗم ػػٍؿ راؿ ػػٌا وزواشاًا.ثصػؽ وثٍه ػػُ ٖ ػػُ زِ ػػت وثًَّ
ل ػػيٖ.إذا رٓب ػػت ٖػ ػػُ إطػازٌا ّٖرػ ػػب ان ثص ػػػؽ راؿػ ػػٌا وزواشٌّا.ثٍهػ ػػُ ٖ ػ ػُ دًػ ػػن
شٍّاهُ(بووت) داٖ وازّ ٞالفػظك ِفػػبي"(.)7وال هّػػؼ الؾػبب مػن وراء وزػٍد
ًػػغى االدوِػػة المٙػػؼزن ولٜن بػػا قػػٝ ٛمػػا راِوػػا ٖػػُ وادي الػاٖػػعِن ٝاهػػت ًػػغى ثًّػػَ
 )0ؿاٝؼ ٍٚن اقٍر ص.550
ٝ )5ماؿ الًب الممػي ص.09
 )3البعري الًب ص.015
ِ )9مٍٗر مّالم شوارات الفػؽ ص050؛ٓلٍّهرُ الًب ص.93
ٝ )2ماؿ الًب الممػي ص.211
 )7الممعر هٗؾي ص.959
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للمػػِن إلرًػاب الفػًّان وإطػازػي مػن الرؾػم ٖابع مػن ان ثرػِػُ المػػػِن دواء
مٙؼزا ِرّ ٞالفًّان ِفم ؼ ّٖظػج مػن زؾػعى.وًواؾ ادوِػة ِمٜػن ان ثٍلػٕ مػن
از ػػ ٞثػه ػػّة الف ػػًّان ثج ٜػػٍن م ػػن م ػػٍاد زّ ػػعن مد ػػ ٞل ػػبن وِؾ ػػ ٞوزب ػػع واِف ػػاب
ًِػن(.)0وِفّػ ًّػودوت إلَ ان البٍؿ ٚع ِع ٖػُ ممػػ دواء ؿػصػِا وًٍ ِػػوي طبػػ
ِن مل ٛممػي ايل٘ ِلّي ًغا الم رخ ثؾمّة ٖػٍِن وٍِٙؿ ِوي اهي الّب بػالّمَ
وُٖ الؾوة الصادِة ِفػن زاءثي الوبٍءن من معِوة بٍثٍ بان ٍِٙبجػي اهٙوػت ولػي ان
ِجّاَٖ وِؾجػد بمػى إذا ٓؾػِّ ٞوّػي ببػٍؿ امػػان مظلمػة لػم ثػ خػ ِلػَ زوزٌػا رزػا
اطػٜٖ.ػػان ان ابجػػعا بؼوزجػػي ٖلم ِفػػٕ ٖاطغ ٖػػُ ثرػبػػة بػػٍؿ هؾػػاء اطػِػػات دون
يا ػػ ٞإلَ ان وٖػػ٘ ٖػػُ الوٌاِة وقػػُٗ مػػن الّمػػَ(.)5وبمػػػؼ الوَػػػ ِػػن لػػصة ًػػغى
الػواِ ػػة الج ػػُ ربم ػػا ثّ ٜػػؽ اِج ٙػػاد المم ػػػِّن ال ٙػػعماء او ربم ػػا اِج ٙػػاد ً ػػغا المػ ػ رخ
الٍّهاهُ ٖإهٌا ثٍهس اًمّة البٍؿ ُٖ الفػٗاء مػن االمػػاض.ومن الرػعِػ ذٝػػى إن بػٍذا
ٖػػُ الٌوػػع ٚػػع اولػػَ اثباِػػي باؿػػجظعا دواء طػػاص مجظػػغ مػػن بػػٍؿ زماِػػة االطٍِػػة
البٍذِة( )5با ق ٛمػن ازػ ٞالفػٗاء وربما ِّٜػؽ ذلػ ٛمٌٍٗمػا ًوػعِا-اوربّػا ٚػعِما
زػػعا ٝػػان البػػٍؿ ّٖػػي ِؾػػجظع ّٝاج الؿػػّما وإذا مػػا ثػػغٝػها إن يٙؾػػا إِػاهّػػا ٝػػان
ِؾجظع ّٖي بٍؿ الدٍر ُٖ الّاج.
 ادوِػػة إاغػػاد الفػ اب والظلػػٍد :ثفػػّػ المػػادن المجػػٍٖػن اهػػي لػػّؽ ٖٙػػى ٝاهػػت ًوػػاؾِازػات هػػع االمػػاض او الفػػّايّن المؾػػببة لٌػػا بػػ ٞهمجلػػ ٛمػػن الػػعال ِ ٞػػن وزػػٍد
ث
ادوِة مػن ازػ ٞإِػادن الفػباب ؿػٍاء ثلػ ٛالجػُ ٖػُ شػٍزن اال لٌػة او ثلػ ٛالجػُ ِمػوٌّا
االيباء ٖٙػػع اِجٙػػع الٙػػعماء بػػا قػػ ٛان الفػػّظٍطة مػػػض البػػع مػػن ِازػػي ب ٞان
ًواؾ ِٙاّٚػ من ازٌٚ ٞػ المٍت والصمٍؿ ِلَ الظلٍد ُٖٗ الملصمة ال ابلّة الجُ
ثّػػػؼ باؿ ػم ملصمػػة گلگػػامـ ه ٙػػا ّٝػػٕ ان اوثوابفػػجم اإلهؾػػان-الم لػػي ٚػػع اٖفػػَ
للبً ػػ ٞگلگ ػػامـ ِ ػػن ؿ ػػػ وز ػػٍد هب ػػات ل ػػي  ٚػػعرن ؿ ػػصػِة ِل ػػَ إِ ػػادن الف ػػباب إل ػػَ
اإلهؾان ًِل٘ ِلّي اؿم الػزػ ٞالٌٜػِّ ٞػٍد قػابا وّٝػٕ ان گلگػامـ اًجػع ،إلػَ
 )0الظًّب مّالم شوارن ممػ ص.501
ًّ )5ػودوت ثارِض ص.030
ٍّٝٝ )5ا ثّالّم بٍذا ص.009
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ًغا الوبات والػابي الؼًػٍ باهػي ؿػّا ٞٝموػي وِؾػجػزُ قػبابي الػغي ولػَ خم ّٝػٕ ان
شّػػة ثؾػػللت ٚبػػ ٞان ِاٝػػ ٞگلگػػامـ مػػن ًػػغا الوبػػات الؾصػي وؿػػػٚجي(.)0وًوػػاؾ
ولػػٗة ٝاملػػة ثٌػػعؼ إلػػَ إِػػادن الفػػباب إلػػَ الفػػّض ٖػػُ ممػػػ الكعِمػػة ثٍٙؿ":اشوػػػ
مٙعارا ٝبّػا من ٖاٌٝة ًماِت بما ِٙارب  5طار قٌٙا وِػهػٌا للفػمؽ ٖإذا زٗػت
ثماما ٚفػًا ٝما ِٙفػ الصب وذرًا شجَ ثب َٙالٗاٌٝة  ٞٝ ّٞٝما ِجصمِ ٞلّي من
ذل ٛخم اهظلي بًػِٙة الموظ ّٞٝ ٞبالوبى  ٞٝما ِجصم ٞمػن ذل ٛواٚؾػمي إلػَ
ٚؾ ػ ػ ػػمّن اشعًما م ٜػ ػ ػػٍن م ػ ػ ػػن ً ػ ػ ػػغى الٗا ٌٝػ ػ ػػة واالطػ  ٝػ ػ ػػغلِ.ٛالذ  ٝػ ػ ػػٚ ٞؾ ػ ػ ػػم
ٝاالطػ".وِبػػعو ان ٝػػٚ ٞؾػػم ٝػػان ِصوػػػ بًػِٙػػة طالػػة":طغ الٙؾػػم االوؿ وامؼزػػي
بالماء شٍلي إلَ مادن يػِة وهّي ٖػُ إهػاء زعِػع ِلػَ الوار ايبظػي زّػعا وثاٝػع مػن
ٓلّاهي ازّل ػ ػػي ِجبظ ػ ػػػ شج ػ ػػَ ِر ػ ػػٕ دون ان ثب ٙػ ػػُ ّٖ ػ ػػي ريٍب ػ ػػة خم اطػز ػ ػػي م ػ ػػن
اإلهاء وبّػػع ان ِبػػػد هػػّي ٖػػُ إهػػاء اطػػػ لجٔؾػػلي ٖػػُ الوٌػ آؾػػلي زّػػعا وثاٝػػع مػػن
ٓؾلي بجغوؽ يّم الماء الغي ُٖ اإلهػاء شجػَ ِظجٗػُ اخػػ المػػارن ّٖي بّػع ذلػ ٛهػّي
ُٖ الفمؽ واهفػى ِلَ ٝػجان وبّػعما ِرػٕ ايصوػي ٖػُ يػاشٍن شرػي".امػا الٙؾػم
الداهُ ّٖجم ثصوّػى":ازّ ٞالٙؾم الدػاهُ ٖػُ مػاء ِلػَ زاهب ازّلػي مػا ِفػبي مػادن
يػِ ػػة وه ػػّي ٖ ػػُ ز ػػػن ِل ػػَ هار ايصو ػػي زّ ػػعا وثا ٝػػع م ػػن ٓلّاه ػػي شج ػػَ ثٗ ػػٍر رٍٓث ػػي
موي اؿػػجظػج المػػادن المٍزػػٍدن باإلهػػاء وًٓؾػػي او بللػػي بمرػٖة وبّػػعما ِجصػػٍؿ إلػػَ
مػػادن قػػبٌّة بػػالًّن هػػّي ٖػػُ إهػػاء ًن اؿػػجظػج المػػادن واهفػػػًا ِلػػَ ٚمػػاش مػػن
الٜػجػان ِلػػَ ًٍٖػػة ًػػغى الرػن بّػع ذلػػ ٛهػػُ ًػػغى المػػادن ٖػُ إهػػاء ممػػوٍع مػػن شرػػػ
خمّن"ِ.بػػعو ان االخػػػ الؾػػصػي لٌػػغى الٍلػػٗة الًٍِلػػة الجصوػػّػ ثٜفػػٕ ِػػن الؾػػبب
وراء ًػػغا الجصوػػّػ الغي ِجوػػس (االخػػػ الؾػػصػي)ُٖ هٌاِػػة الٍلػػٗة":ادًن الفػػظك
ٌٖ ػ ػػٍ ِؼِ ػ ػػ ٞاؿ ػ ػػارِػ الػ ػ ػػاس ٖ ػ ػػإذا دً ػ ػػن اللص ػ ػػم ب ػ ػػي ٖاه ػ ػػي ؿ ػ ػػّرم ٞالبف ػ ػػػن وِؼِ ػ ػػٞ
الفٍا ب و ٞٝالجفًٍات و ٞٝاِػػاض الفػّظٍطة وٝػ ٞاهػٍاع الوػّٕ المٍزػٍد ٖػُ
اللصم وزع هازّا ماِّن المػػات"(ٖ.)5ػُ المػّن الكعِمػة هٙػػا ِػن اؿػًٍرن ثجصػعث
ِن إٝؾػّػ الظلٍد وٝاهػت اإللٌػة ؿػّٗاهمٍ ثصٗػٌ ِٙػار الظلػٍد لعٌِا.وٚػع اراد البًػٞ
رامُ الؾٌا إي الصمٍؿ ِلّػي ورٓم ان إي ٝػان إلٌػا إال اهػي ٝػان ِظػاؼ المػٍت وال
ٖ )0ػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص.25
ٝ )5ماؿ الًب الممػي ص.259-255
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ِػِ ػػع ان ِر ػػع هٗؾ ػػي ٍِم ػػا ٖ ػػُ الممل ٜػػة الؾ ػػٗلَ ّٖؼ ِل ػػَ الٍل ػػٍؿ إل ػػَ ؿ ػػّٗاهمٍ
ث
والصمػػٍؿ موٌػػا ِلػػَ إٝؾػػّػ الظلػػٍد.لٜن الّدػػٍر ِلػػَ اال لٌػػة ٝػان امػػا لػػّبا زػػعا إذ
ٝاهت ؿّٗاهمٍ ثّٙم ُٖ ِ ٌٕٝوع زبٍٝ ٞهلٍن بّع إهٌػا ٓالبػا مػا ٝاهػت ثبػعؿ مٜػان
إٚامجٌاٝ.مػػا لػػم ِٜػػن الٍلػػٍؿ إلػػَ ٚمػػة الربػػ ٞام ػػا ِؾػػّػا ٖٙػػع ٝػػان ِرػػػي ِوػػع ؿػػٗس
الربػػ ٞهٌػػػ ٓػػػؽ ٖػػُ لرػػي ٝػػ ٞمػػن وٚػػُ ّٖػػي ِاون ِلػػَ ًػػغا ٝاهػػت ثصػػّى بٍٜهلػػٍن
زباؿ ثوٗض هارا وثصػػؽ االطوػػ والّابؽ.وٝػان ِٙػّم ِلػَ ٚمػة ٝػاهلٍن شػارس مظّػٕ
لي ثؾُ رؤوس الٍشـ الغي ِٜفٕ ِن ٓؾ٘ الٗرػػ زد إلػَ ًػغا اهػي ٝػان لؾػّٗاهمٍ
اهّػػاب همػ وثظػػعمٌا خاخػػة يّػػٍر ثصمػػ ٞإلٌّػػا بمظالبٌػػا الصػػادن الصٍّاهػػات والًّػػٍر
الممػػًادن إلٌّا.وبّػػع ان ثلػػجٌم وزبجٌػػا ٝاهػػت طادمجٌػػا وًػػُ يّػػػ مٗجػػػس لػػي خػػاث
ارز ٞثصم ٞالبٙاِا إلَ طارج الٌٜػٕ مفػٜلة اٍٝامػا مػن الرلػٍد والَّم.ولٜػن رامػُ
الؾػػٌا الصػػاذؽ إي ثرػػاوز ٝػػ ٞثلػػ ٛالّٙبػػات ٝلٌػػا وولػػ ٞإلػػَ ؿػػّٗاهمٍ ٖاؿػػجمّت
إلّػػي خم امػػػت ان ِػ ثَ إلٌّػػا بالٙػِػػة الػػعورؽ الػػغي ثظػػؼن الّٙػػار ٌّٖػػا واًِجػػي لػامػػُ
الؾٌا ٚا لةً":غى الٜمّة ثٜػّٗ ٛوزوزج ٛلٜػُ ثصمػا ِلػَ الظلػٍد"(.)0وهّػػؼ ان
ّٖلؾػٍٖا لػػّوّا ِػعَِ ٝػػٍ ًٍهػػْ ٚػع ٚوػػَ الؾػوٍات االطّػػػن مػػن شّاثػي بإهجػػاج شبػػٍب
ِٗجػ ػػػض إهٌػ ػػا ثمدػ ػػِ ٞازػ ػػا للفػ ػػّظٍطة وامػاهػ ػػٌا.لٙع ٝػجػ ػػب ٝػ ػػٍ ًٍهْ":طػ ػػغ الػ ػػٕ
وطمؾػػما ة ٓ ػػا ٚػٖػػة شّّٙٙة وطمؾػػما ة ٓ ػػا ِؾػػ ٞابّن واطلًٌػػا مػػُ بّوػػٌا
البّن.وزٗػػٕ الظل ػػّى ٖ ػػُ الفػػمؽ وبّع ذل ػػ ٛشمم ػػٌا وشػٌٝػػا ِل ػػَ الو ػػار شجَ
ِمٜػػن ان ثجصػػٍؿ إلػػَ شبٍب(اٚػاص).طػػغ ٝػػ ٞلػػباح ِفػػػ شبػػات مػػن شرػػم بػػغرن
الٙوػػب وُٖ هٌاِػػة الّػػا ِمػػبس الفػػّػ االبػػّن اؿٍد واالؿػػوان المدلمػػة ثومػػٍ مػػن
زعِػػع والرؾػػع ِمػػبس لػػّٙا ومفػػّا.وِوعما ِاطػػغ الّرػػٍز ًػػغا الػػعواء زموػػا يػػٍِا
ؿػػّجًٍر إلػػَ قػػاب وٝػػ ٞمػػن ِاطػػغ موٌػػا بمػػٍرن مؾػػجعِمة ؿػػّجمجُ بصّػػان ابعِػػة ولػػن
ِٙجػب موػي المػٍت"(.)5وهٙػػا ِػن هبػات باؿػم بػان-ثػاو( )Pan-Taoوًػٍ دراؽ بؾػجان
ث
ث
ِووذ مػن  ٞٝخاخة االؼ ؿوة وٌِب الظلٍد ال ٝلّي.وبالوؾبة للمّوّّن لػار الػعراؽ
رمؼا للصّان المعِعن(.)5
 )0البّعِ ٞؿصػ االؿايّػ ص.072
ٝ )5امب ٞالبً ٞبالٕ وزي ص.009
 )5قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم االؿايّػ ص.515
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(بان-ثاو)

وِظبػها م رخ لّوُ من الٙػن االوؿ المّادي ِن ِػػاؼ ثػاوي ِػعَِ لػُ قػاو ثفػٍن
ٝاهػػت لعِػػي ولػػٗة ؿػػصػِة مػػن ازػػ ٞثصّٙػػ٘ الظلػػٍد ولٜن ًػػغى الٍلػػٗة ال ثجوػػمن
لػوُ ِٙػار مّػػّن بػ ٞاهػػي ٝمػا ِٙػٍؿ ًػػغا المػ رخ اهػػي ٚػع ٝفػٕ لإلمبػايػػٍر وو-ثػُ مػػن
اؿػػػن ًػػان والػػغي ِػػاش ٖػػُ الٙػػػن الدػػاهُ ٚبػػ ٞالمػػّاد ِػػن اؿػػار ِػػعن ثجّلػػ٘ بإيالػػة
الصّان وثص ّ٘ٙالظلٍد وموٌا ثٙوّػة ثصٍِػ ٞمػادن ٝبػِجػات الؼ بػ٘ إلػَ ذًب ولػوُ
اواهُ مػن ًػغا الػغًب ِٙػع لػي ٌّٖػا الًّػا والفػػاب.من ذلػ ٛالٍٚػت ثػعاوؿ الوػاس
االطبػ ػػار ِػ ػػن ولػ ػػٗة ثصػ ػػٍؿ الػ ػػغًب إلػ ػػَ مػ ػػادن ِمٜػ ػػن اٝلٌػ ػػا مػ ػػن ازػ ػػ ٞاٝػجؾػ ػػاب
الظلػٍد(.)0وثجصػػعث المّدٍلٍزّػػا االؿػٜوعِواّٖة ِػػن هبػػات واًػب للفػػباب.إذ هٙػػا ٖػػُ
ث
اؿػػًٍرن ّٝػػٕ قػػارؾ لػػٍ ُٝقػػٝ ّ٘ٙبّػػػ اال لٌػػة االؿػػٜوعِواّٖة اودِػػن ٖػػُ اطجًػػاؼ
اإللٌة اِعون وثٗاشاثٌا الٍاًبات للفبابٖٙ.ع ارٓمي ِلَ المفارٝة ٖػُ ذلػ ٛالّمػاؽ
ث
ثّاثؾػػُ الػػغي ارثػػع ،اًػػاب لػػٙػ واِػػاؽ قػػٍاء لصػػم الدػػٍر الػػغي ٝاهػػت اال لٌػػة االؿػػات
ِّعوه ػ ػ ػػي لٍلّمجٌم.و ٚػ ػ ػػع يال ػ ػ ػػب ثّاثؾ ػ ػ ػػُ بوم ػ ػ ػػّبي م ػ ػ ػػن اللص ػ ػ ػػم وال ػ ػ ػػجٙى اٖو ػ ػ ػػٞ
ال ًُٙوِوػ ػ ػػعما ه ػ ػػػبي ل ػ ػػٍ ُٝبالّمػ ػ ػػا وولػ ػ ػػلت الّم ػ ػػا وِػ ػ ػػعا لػ ػ ػػٍ ُٝإلػ ػ ػػَ زؾػ ػ ػػم
 ٖ )0ػػاس الؾػػٍاح "الجاوِة" بصح هػػمن مٍؿػػٍِة:ثارِض االدِػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػػ٘:دار ِػػاء
العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5117ج 9ص.571
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الم ػػٙػ الجًٙي ً ػػغا وشل ػػ٘ ب ػػي ِالّ ػػا ول ػػم ٍِاٖ ػػ٘ ِل ػػَ إيا ٚػػي إال مٙاب ػػ ٞثٗاش ػػات
ث
الفبابِ.وع ذاؾ آٍ ،لٍ ُٝاال لٌة اِعون بالغًاب إلَ الٔابة معِّا اهػي ؿػٍؼ ِػٌِػا
ًوػػاؾ ثٗاشػػا بػػعِّا وزعى؛ولٜوػػي ؿػػلمٌا ًوػػاؾ إلػػَ ثّاثؾػػُ.اما اإللٌػػة الػػغِن ٖٙػػعوا
ثٗاشػػات الفػػباب ٖٙػػع اطػػغوا ٌِػمػػٍن وًػػعدوا لػػٍ ُٝبػػالمٍت ِوع ػػغ شػػاؾ ًػػغا طًػػة
اطػػػ ،مػػن االِّبػػي إذ ؿػػػؽ اِػػعون مػػن ثّاثؾػػُ ووهػػٌّا ٖػػُ شبػػة زػػٍز وشملٌػػا إلػػَ
ث
اال لٌة(.)0

 )0البّعِ ٞؿصػ االؿايّػ ص.011
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.7الدوات والكٍى الؾصػِة.
لػػم ِٜػػن الّٙػػاّٚػ الؾػػصػِة ٖصؾػػب ًػػُ الجػػُ اؿػػجظعمت ٍٝؿػػّلة إهػػاّٖة
للّاج ٌٖواؾ من العال  ٞالٜػدّػن الجُ ثفّػ إلَ ان االٚعمّن ٝػاهٍا ِّجٙػعون بٙػعرن
بّػ ػ ػػن االدوات الؾػ ػ ػػصػِة الٙػ ػ ػػادرن ِلػ ػ ػػَ الفػ ػ ػػٗاء وِادن مػ ػ ػػا ثٜػ ػ ػػٍن ًػ ػ ػػغى االدوات
دِوّة وُٖ شاالت اطػػٝ ،اهػت يٙؾػّة ثؾػجظع ٖػُ اداء يٙػٍس مّّوػة ولٌػا الٙػعرن
ِلَ الفٗاء.وُٖ ٝػدّػ من الػواِات الفػا ّة ِػن ًػغى االدوات الؾػصػِة ثػغٝػ إهٌػا امػا
ًبػػة إلٌّػػة للبفػػػ او مػثبًػػة بصػػعث مصػػٍري ٖػػُ العِاهػػة المجبّة وبفػػِ ٜٞػػا ثمدػػٞ
وؿػػا  ٞذات ٚػػٍ ،ؿػػصػِة ًا لػػة ِػػجمٜن الفػػظك ِػػن يػٌِٙػػا الصمػػٍؿ ِلػػَ الّػػاج
الٗػػٍري مػػن ّٓػػػ ٌٍػػٍر لًٙػػٍس ؿػػصػِة واشّاها مػػن ّٓػػػ ثػػعط ٞالٌػػُ ِن يػِػػ٘
اللمؽ او الوَػ(.)0وِمٜن ان هٙؾم ًغى الػمٍز إلَ اهٍاع وًُ:
 الشر ػػار :ثف ػػ ٜٞاالشر ػػار م ػػٍاد ذات يبّّ ػػة ؿ ػػصػِة ثؾ ػػاِع ٖ ػػُ الفٗاء وثف ػػّػالومٍص من بالد الػاـعِن إلَ بّوٌا وًُ مػن مؾػمّاثٌا ثٜفػٕ ِػن وزػٍد الظػى
الؾ ػ ػصػي ٌّٖا ٌٖوػ ػػاؾ شرػ ػػػ ِّػ ػػػؼ باؿ ػػم شرػ ػػػ ال ػػٍالدن( )aban aladiوشرػ ػػػ
اإلطمػاب( )aban erîوشرػػ اإلزٌػاض( )adan-la-aladiوشرػػ الّٙػم(aban-la-
.)5()erîوثفّػ الومٍص اإلٓػِّٙػة ِلػَ وزػٍد شرػػ ِفػُٗ مػن ِوػة الدّبػان ولػغلٛ
ِؾمٍهي شرػ الدّبان.ولِ ُٜظجبػ اإلهؾان مٍّٗلي ٝان ِٜػٗػُ ان ًِصوػي ِلػَ قػٜٞ
مؾصٍؽ خػم ِػقػي ِلػَ الرػػح(.)5وِجصػعث بلّوػُ(ِ )Plinyػن هػٍع مػن االشرػار الجػُ
ٝان الواس ِّجٙعون ُٖ ٚعرثٌا ِلَ قٗاء الّػٚػان الن لٍهٌػا ٝػان ِفػبي زلػع المػػِن
بي(.)9

 )0هٗغت دراؿة شٍؿ دور ال ،ٍٙالؾصػِة ُٖ الّاج من ٚبِ :ٞصّػػَ "الّٙػاّٚػ واالدوات والٙػٍ ،الؾػصػِة
ودورًا ُٖ الّاج ص.73-72
 )5البعري الًب ص.19
ٖ )5ػِؼر الٔمن الغًبُ ص .010
 )9الممعر هٗؾي ص.051
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(بلّوُ)

وهّػؼ اهي بوُ ُٖ الكعس ٝوّؾة ثصػت االرض ٝػؿػت ِلػَ اؿػم اإلمبػايػٍرن ًّاهػة
وٝػػان الػػؼوار ِوؼلػػٍن ؿػػت ِفػػػن درزػػة شجػػَ ِمػػلٍا إلػػَ المٜػػان والًػِٕ ان ؿػػٜان
الٙػػعس مػػن مظجلػػٕ الػػعِاهات ٝػػاهٍا ِػػؼورون ًػػغا المٜػػان شّػػح ٝػػاهٍا ٍِٙمػػٍن بًٙػػُ
ق ػػَاِا م ػػن الم ػػظٍر م ػػن از ػػ ٞالج ػػعاوي وإهٌم ِّلو ػػٍن اه ػػي إذا  ٝػػان ًو ػػاؾ إهؾ ػػان
مماب بالصمَ من الممٜن قٗا ي ِلَ الٍٗر إذا قػب بّػن الظمػػ والماء مٍهػٍع
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ٌّٖػػا ًّٚػػة مػػن ًػػغى المػػظٍر(.)0وِفػػّػ الجلمػػٍد ِػػن ٚػػعرن االشرػػار الؾػػصػِة ِلػػَ
الفػػٗاء إذ هٙػػا ِػػن شرػػػ ٝػػان ٖػػُ شػػٍزن إبػػاًّم وِلٙػػي ٖػػُ ِوٙػػي قػػَٗ بٍؿػػايجي ٝػػٞ
االمػػاض المّػوٖة وٚػػع ولػػً ٞػػغا الصرػػ إلػػَ اشػػع الصاطامػػات ولػار ٖػػُ ٚعرثػػي ِػػن
يػِػػ٘ الصرػػػ قػػٗاء الّلػػ ٞوإشّػػاء المػػٍثَ(.)5ولػػع ،الٙبا ػػ ٞالبعا ّػػة اِجٙػػادات بٙػػٍن
االشرػػار الفػػاّٖة ٖٗػػُ زػػؼر باه ػػم وزػػؼر الٌ ػِ ػػع الرعِػػع ٖػػُ مّاهّؼِػػا إذا مػػػض
قػػظك ٖاهػػي ِٙػػع لفػػظك اطػ ِّػػػؼ اهػػي ِمجلػػ ٛشر ػػا ذا ٚػػٍن طارٚػػة وِّجٙػػع ان
الػػػوح الػػغي ِؾػػٜن ٖػػُ الصرػػػ ٚػػع اؿػػاء إلّػػي المػِن مبلٔػػا مػػن المػػاؿ وًّٚػػة مػػن
زغر هبات الٗلٗػ ٞالمػعٍِ زّػا الػغي ِؾػجظع ٖػُ لػوُ مؾػٜػ مػن المؾػٜػات.وِٙاؿ
ِوع غ ان الػزِٙ ٞع الوصّة(اولٍلٍ) لماشب الصرػ.خم ِاطغ لاشب الصرػ ًػغى
االقّاء وِصملٌا إلَ المٜػان المٙػعس وِودػًػا ًوػاؾ وِجٍؿػ ٞللصرػػ وًػٍ ِٙػٍؿ":دع
ًػػغا الفػػظك ِفػػَٗ"ٖ.إذا قػػُٗ ًػػغا الػزػػٖ ٞاهػػي ِٙػػع هػػػِبة قػػٗا ي(.)5وٖػػُ ؿػػابٍ
زوػػٍب الوّرػػػ ِملػػ ٛزِػػّم الٙػِػػة شرػػا ٝبّػػا ِوػػّي ِوػػع بػػاب بّجػػي ٖػػإذا رزػػ ٞمػػا لػػم
ِم ػػوس اوالد م ػػن زوزج ػػي ِلّ ػػي ان ِ ٙػػع دزاز ػػة اه ػػصّة إل ػػَ الم ػػظػن اما ان ِم ػػعى
الصرػ باالوالد.وًِ ٍٙغا الفظك بجؾلّم الًّػ إلَ الؼِّم الغي ِٙػٍ بغبصػي واٝػٞ
لصمػػي ٖإذا ثصٙٙػػت رٓبػػة الػزػػٖ ٞاهػػي ِٙػػٍ بػػغبس دزازػػة ِوػػع الصرػػػ قػػٜػا لػػي ِلػػَ
ٖوػػلي(.)9وثّب ػع ٚبّلػػة واراثػػُ وًػػُ ٚبّلػػة ثؾػػٜن اش ػػاش ٍٝهػػان الصالّػػة ٖػػُ والِػػة
بٍمباي ؿػػّع الومٍر(وازٌّػػا) الػػغي ِجمػػٍروهي ٖػػُ قػػ ٜٞشرػػػ ّٓػػػ موػػجَم مًلػػُ
بالػلػ ػػاص االشمػ ػػػ والؼبػ ػػع الو ٙػ ػُ.وًم ِٙػ ػػعمٍن ل ػ ػي الػ ػػعزاج المػ ػػّٔػ والوّاج ٝمػ ػػا
ِٜؾػون ِلَ راؿي خمار زٍز الٌوع وِمبٍن ِلّي الؼِت.وُٖ مٙابً ٞغى الٌبات ٖاهي
ٌِّٙم من اطًار الومٍر وِموصٌم مصمٍال واٖػا وِصٌَٗم من االمػاض.وبفػِ ٜٞػا
 ٝػػان اً ػػالُ والِ ػػة بٍمب ػػاي بم ػػٗة ِام ػػة وٖ ػػُ اشّ ػػاء ٍٝه ٜػػان بم ػػٗة طال ػػة ِّب ػػعون
االشرػػار الٗجّفػػّة شجػػَ ثبّػػع ِػػوٌم الفػػػ وثفػػُٗ مػهػػاًمٝ ُٖٗ.ػػٚ ٞػِػػة ٍِزػػع ًػػغى
ث
االشرار و ٞٝشرػ ِؾمّي الؾٜان باؿم الي من اال لٌة او روح من االرواح ثلػ ٛالجػُ
ِٙعؿٍهٌا ُٖ ورع الِجٙادًم إهٌا ثجصٜم ُٖ الفّايّن واالقباح ٖإذا اهجفػ وباء ُٖ
 )0زٝار االهازّ ٞص.015
 )5االشمع االلٍؿ االولَ ص.015
ٖ )5ػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص.551
 )9الممعر هٗؾي ص.550
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ٚػِػػة مػػن الٙػػػٖ ،ػػان الوػػاس ِٙػػعمٍن لٌػػا االيّمػػة لصػػم الػػعزاج والوّػػاج وخمػػار زػػٍز
الٌوػػع.وٝان لػػعٚ ،بّلػػة بجؾػػّلٍّ وًػػُ ٚبّلػػة ثؾػػٜن وؿػػى معٓفػػٙػ اشرػػار مٙعؿػػة
وٌّٖػػا اشرػػار ثػػعَِ ٖػػاثٍ بّجػوٝػػا وٝاهػػت الوؾػػاء ِؼرهٌػػا الاثػػُ لػػم ِػػػزٚن بايٗػػاؿ وًػػن
ِصمل ػػن بّ ػػن ال ػػعًن او الؼِ ػػت لًّل ػػّن ب ػػي الصر ػػػ وً ػػن ِوازّو ػػي وِّعه ػػي ب ػػاهٌن
ؿّّعن مػن اطػ ،لًا ي بمؼِع من الؼِت إذ رزٚن باوالد(.)0
 الماء :ق ٜٞالماء وؿّلة ؿصػِة للفٗاء من االمػاض ٖالماء ِوع الفٍّب الٙعِمػةِؾػػب٘ ٝػػ ٞاالقػػٜاؿ وان الٔػػٍص بالمػػاء ِػمػػؼ إلػػَ الجٌٙٙػػػ والػزػػٍع إلػػَ مػػا ِؾػػب٘
الجفػػ ٜٞوِػمؼ إلػػَ االهػػعماج مرػػعد ٖػػُ ِػػالم ّٓػػػ مجماِؼ ِػػالم مػػا ٚبػػ ٞالٍزػػٍد.وان
الًٍٗ ِٜػر شػٝة الجرلػُ الفػٜلُ للٜػٍن وِلَ ًػغا ٖػان رمؼِػة المػاء ثجوػمن ٖػُ ان
واشع المٍت واالهبّاثٖ.ػان الجمػاس بالمػاء ِوًػٍي دومػا ِلػَ الجرػعد الن االهصػاؿ
ثجبّػي والدن زعِػعن وبالجػػالُ ثجبّػي شّػػان زعِػعن اي ِجبّػي وزػػٍد إهؾػان زعِػػع.ومن
خم الماء ِصجٌٗ بٍٍّٗجي ِلَ هصٍ خابػت ال ِجّٔػػ ٖػُ اي مّجٙػع دِوػُ هلٙاى اهػي ِٗػٛ
االقػػٜاؿ وِصػػ ٞالمػػٍر ؤِؾػػ ٞالظًاِػػا وًػػٍ ٖػػُ ان واشػػع ًٌِػػػ وِرػػعد(.)5ولػػعِوا
ثػٍِغ بابلّة ثجلَ ِوع الوؼوؿ ُٖ ماء الٗػات للصمٍؿ ِلَ الفٗاء:
"ثٍِّغن:اٌِا الوٌػ ِا مبعع االقّاء ٝلٌا
ث
ِوعما شٗػ مرػاؾ اال لٌة الٜبار
شٍٗا هٗاٖ ٛب ٜٞما ًٍ شؾن ويّب
وّٖ ٛاٚا الي االِماؽ اِا مؾٜوي
ووًبّٖ ٛوان الماء الغي ال ِٙاو
ٝما وًب ٛاإللٌان اِا ومػدوؾ
ٓوبا هارِا وزاال وروِا
ٚاض ُٖ مفا ٞٝالبفػ
اهت ٍ
اٌِا الوٌػ الَّّم اٌِا الوٌػ المبرٞ
ِا هٌػ المٙامات المٙعؿة
 )0الممعر هٗؾي ص.595-590
 )5الّاد المٙعس والّادي ص.070-071
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ِا من بما ِ ٛاثُ الفٗاء ثٙبلوُ
اهجؼع ما برؾعي وارمي إلَ هٗاٖٛ
()0
ارمي إلَ هٗاٖ(ٛاو) دِي ٍِٔر ُٖ اِما. "ٛٚ
ٖػػُ ممػػػ اِجٙػػع الؾػػٜان إن هٌػػػ الوّػػِ ٞمجلػػ ٛطػػٍاص ِازّػػة موٌػػا ٚعرثػػي
ِل ػ ػػَ إِ ػ ػػادن الف ػ ػػباب وهجّرة ل ػ ػػغل ِ ٛػ ػػع يم ػ ػػَ الوّ ػ ػػ ٞم ػ ػػن الم ػ ػػٍاد العاطل ػ ػػة ٖ ػ ػػُ
الّاج وموٌػػا ٚعرثػػي ِلػػَ قػػٗاء الرػػػوح بؾػػػِة(.)5وٖػػُ الوٍبػػة الٙعِمػػة ِػػع المػػاء مػػن
الٍؿ ػػا  ٞالؾ ػػصػِة للصم ػػٍؿ ِل ػػَ الفباب والٙو ػػاء ِل ػػَ الف ػػّظٍطة ٖالمّمػِن
االخٍّبّّن وٝما ثٍٙؿ الماخٍرات اإلٓػِّٙة ٝاهٍا ِغًبٍن إلَ هبُ ماء ثٍٗح موي را صة
البوٗؾػػذ وثرّػػ ٞبفػػػن المؾػػجصم ٖػػُ مّاًػػي ثػػجا ال وٝاهػػي اؿػػجصم بالؼِت.وِٙػػاؿ ان
مّاى ًغا الوبُ ٚلّلة الٜػداٖة لعرزة اهي ما من قُء ًٍِٗ ٍٖؽ ؿػًصٌا بما ٖػُ ذلػٛ
الظفػ ػػب واي مػ ػػادن اطػ ػػٕ موػ ػػي إذ ثٔػ ػػٍص زمٌّّػ ػػا إلػ ػػَ االِمػ ػػاؽ.وان اؿػ ػػجظعا
االخٍّبّّن المؾجمػ لٌغى المّاى ًٍ ما ِرّلٌم ِّمػون(.)5لع ،الػ ػػِّن اِجٙػاد بٙػٍن
ث
الماء الفٗا ّة وثٜفٕ ٚمة هّمان ٚا ػع زػّـ ملػ ٛدمفػ٘ االرامّػة اِجٙػاد ؿػٜان
ث
ٖلؾػػًّن بغلٖ ٛالٙا ػػع االرامػػُ ٝػػان ممػػابا بالمػض ٖلمػػا اؿجفػػار الّفػػُ وًػػٍ اشػػع
االهبّػػاء الٌّػػٍد همػػصي باالؿػػجصما ٖػػُ هٌػػػ االردن وبالّٗػػ ٞهٗػػغ الّفػػُ ذلػػ ٛالًٙػػؽ
إذ":هػػؼؿ هّمػػان إلػػَ هٌػػػ االردن وًٓػػؽ ّٖػػي ؿػػبُ مػات ٝمػػا امػػػ رزػػ ٞهللا ٖػزػػُ
لصمػػي ٝلصػػم لػػبُ لػػّٔػ ويٌػػػ مػػن بػلي".وِجوػػس مػػن الػواِػػة لػػم ثٜػػن ٝػػ ٞاالهٌػػار
ذات ٚابلّة قػٗا ّة بػٝ ٞػان هٌػػ االردن بالػغات ِصجػٍي ِلػَ ًػغى الظمّمػة ٖالٙا ع
ث
االرامُ هّمان وٚب ٞان ِوٗغ الًٙؽ اِلن امجّاهي من همّصة الّفػُ ِلَ اؿػاس
ان اهٌػػار دمفػػ٘ اٖوػػ ٞمػػن هٌػػػ االردن":ا لػػّؽ اباهػػة وٖػٖػػػ هٌ ػػا دمفػػ٘ اٖوػػ ٞمػػن
زمُّ مّاى إؿػا ّٞ؟ ا لم ِٜن ٖػُ إمٜػاهُ االٓجؾػاؿ ٌّٖػا ٖػايٌػ؟"(.)9وٖػُ اورقػلّم
ٝان ٚػب اشع ابٍاب المعِوة وِعَِ باب الٔوم بػٝػة اؿػمٌا بّػت شؾػعا شّػح ٝاهػت
لمّاًٌا لػٗات ِازّػة ٖٜان ِػٚػع إلػَ زاهبٌػا زمػُ ٝبّػػ مػن المػهػَ ؿػٍاء ِمّػان
وِػػػج ومفػػلٍلّن ِوجَػون ان ثجصػػػؾ مّػػاى البػٝػػة الن ما ٝػػا ٝػػان ِػػاثُ مػػن شػػّن
 )0الؾٍاح االؿًٍرن والمّوَ ص.17
 )5روِؼ روح ممػ الظالعن ص.505
ًّ )5ػودوت ثارِض ص.551
 )9اهَػ الوك الٜام ٞللػواِة ُٖ:الملٍؾ الداهُ .09-0 :2
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الطػ إلَ البػٝة وِصػؾ ماءًا ٖٜان الغي ِوػؼؿ اوال ِفػَٗ مٌمػا ٝػان مػهػي(.)0وث ٝػع
الهازّػػو ِػػن دور المّػػاى المٙعؿػػة ٖػػُ الفػػٗاء وان زّلػػت الؾػػبب ثػػعط ٞالؾػػّع
المؾّس بغلٌٖ ٛواؾ ٚمة ثجصعث ِن المػاء الػغي قٓؾػّٖ ٞػي الؾػّع المؾػّس ِوػعما
 ٝػ ػػان يٗ ػ ػػا  ٚػ ػػع ق ػ ػػَٗ ٖج ػ ػػان مرغومة":اط ػ ػػغت امػ ػ ػػان م ػ ػ تػاء مًّػ ػ ػ تػا لجٔؾ ػ ػػ ٞالم ػ ػػٍلَ
ِؾٍع وبّعما ٓؾلجي اطغت الماء الغي اؿجظعمجي ولبت بّوػي ِلػَ ٖجػان ٝاهػت
ثّّـ ًواؾ وٝان زؾعًا ابّن من الرغا وٓؾلجٌا بي وما ان ثم ّٖػً ٞػغا شجػَ
قػػّٗت الٗجػػان مػػن الرػػغا "(.)5وٖػػُ اطػػػ ،هٙػػا ان مػػػِم ِوػػعما دطلػػت بّػػت لصػػم مػػُ
ولعًا قاًعت ًوػاؾ ٝػدّػػا مػن االمػػاض الفػعِعن ٚػع الػابت اِػّن االيٗاؿ الػغِن
ٝاهٍا ِمٍثٍن بالججابُ وٝاهت امػان ًوػاؾ لػعٌِا ابػن مػِن ِٜػاد ان ِمٍت ٖرلبجػي
إلَ الؾّعن مػِم الجُ راثي ِوعما ٝاهػت ثٔؾػِ ٞؾػٍع المؾػّس ٖٙالت لٌػا ان ثاطػغ
ٚلػػّا مػػن المػػاء الػػغي ٓؾػػلت بػػي ابوٌا وثػقػػي بػػي.وبواء ِلػػَ ذلػػ ٛاطػػغت ٚلػػّا مػػن
الماء مدلم ػػا اطبػثٌ ػػا الؾػ ػّعن مػِم ورق ػػجي ٖ ػػٍؽ ابوٌ ػػا ال ػػغي زاؿ ِو ػػي الم ػػػض بّ ػػع
ذلػ ػ ػػ.)5(ٛوثجصػ ػ ػػعث ٚمػ ػ ػػة مؾػ ػ ػػّصّة اطػ ػ ػػػِ ،ػ ػ ػػن قػ ػ ػػاب ٝػ ػ ػػان ٚػ ػ ػػع اٚجػ ػ ػػػؼ اِمػ ػ ػػاال
قػػوّّة وهجّرة لػػغل ٛزٗػػت ِػػعاى(ربما قػػلت) ٝمػػا ِٙػػٍؿ الػػوك إلػػَ درزػػة لػػم ِّػػع
ٚادرا ِلَ وهٌّما ُٖ ٖمي لغا ِّػض شالجي ِلػَ الػؿػٍؿ ثٍمػا الػغي امػػ برلػب مػاء
إلّي ُٖ وِاء وِوعًا ٚاؿ:اٚب ٞاٌِا الماء مػن المّػاى الصّة الؾػػمعي ارؿػلٌا لوػا مػن
الؾػمعِة وارؿػ ػػ ٞالػاشػ ػػة الّوػ ػػا مػ ػػن الٍاشػ ػػع الػ ػػغي ًِّػ ػػُ الػاشػ ػػة وٍٚن الظػ ػػاص
الم ػػادرن ِ ػػن ال ٙػػٍن الج ػػُ ث ٌٙػػػ الرمُّ وثظو ػػُ إلرادثٌا اٚب ػػ ٞواؿ ػػٜن ٖ ػػُ ً ػػغى
المّػػاى شجَ ثجصٙػػ٘ اًِّػػة الػػػوح الٙػػعس ثمامػػا ٌّٖم.وٚػػاؿ للفػػاب:اذًب وآؾػػٞ
ِعِ ٛبٌغى المّاى وِوػعما ٓؾػلٌما ِادثػا(.)9لٙػع الػبس الجّمّػع بالمػاء وؿػّلة للفػٗاء
اِو ػػا ًٖبٙا لػواِ ػػة مؾ ػػّصّة ثجص ػػعث ِ ػػن م ػػػض ال ػػّب ب ػػي اإلمبػاي ػػٍر الػوم ػػاهُ
ثّبارٍِس ٖجم ثّمّعى من ٚبػ ٞالػؿػٍؿ هاخػان ٖفػُٗ مػن مػهػيٚ":ع هاخػان وِمػعى
باؿم االب واالبن وروح الٙػعس...وِلَ الٗػٍر ثّػاَٖ اإلمبػايػٍر ثّبػارٍِس مػن زمّػُ
ٍِ )0شوا 9-0 :2؛اهَػ ٝغلِ:ٛبٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص.521
 )5إهرّ ٞالًٍٗلة الّػبُ .01:
 )5إهرّ ٞالًٍٗلة الّػبُ.51:
 )9اِماؿ الٙعِؽ ثٍما.20:
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امػاهػػي"(.)0ولػػم ِٜػػن المػػاء ذا ٚػػٍن ِازّػػة ٖػػُ المّجٙػػعات المؾػػّصّة وشؾػػب بٞ
ٝغلٝ ٛػان للمػاب ة الػغِن ِالػػت شػػٝػجٌم الؾػّع المؾػّس إذ هّػػؼ مػن الومػٍص
الموعا ّػػة ان للمػػاء ٚػػعرن ِلػػَ إطمػػاب الوؾػػاء ٖػػا ٍِشوػػا المّمػػعان لػػم ثٜػػن ثورػػب
ل ٜػػن ال ػػبصت ش ػػاما بّ ػػع ق ػػػب م ػػاء مٙعؿ ػػا":لٙع اًِ ػػَ اه ػػـ اخ ػػا(روح م ػػن ارواح
الصّ ػػان) اهف ػػبُ(ا ٍِشو ػػا) م ػػاء م ػػن الّػده ػػة(ربما هٌ ػػػ االردن) لجف ػػػب ومن ذل ػػٛ
البصت شاما".وُٖ رواِة اطػ ،هٙػا":زٝػِا واهفبُ ٝاها قّظّن وشعث ان قػبت
مػػاء والػػبصت شػػاما مػػن ذلػػ ٛالمػػاء"(.)5ولػػع ،الػػػػب الكػػعماء اِجٙػػاد بٙػػٍن المػػاء
الفػػٗا ّة وِجصػػعث ابػػن الٜلبػػُ ان ؿػػادها للّٜبػػة ٖػػُ مٜػػة ِػػعَِ ِمػػػو بػػن لصػػُ ٚػػع
مػػػض مػهػػا قػػعِعا ٖ ّٞٙلػػي ان بالبلٙػػاء ٖ ػػُ بػػاد الفػػا ّشمػػة إذا اثاًػػا قػػُٗ م ػػن
مػهي ٖاثاًا واؿجصم بٌا وبػا(.)5ولٙع هَػ الؼرادقجٍّن إلَ الماء ٝػٍٙن قػاّٖة ُٖٗ
هم ػػٍص ِعِ ػػعن ثظاي ػػب المّ ػػاى ٝف ػػاّٖة لامػاض":اِجٌ ػػا المّ ػػاى! ؿ ػػمّت االٖو ػػٞ
واالروع ٓؼارث ػ ػػ ٛوشواهٝ[ٛصوػ ػ ػػان االمٌات] دٖ  ٛشٜمػ ػ ػػ ٛالمًل٘ واِجوػ ػ ػػاؤؾ
بالٗٙػاء.ل ٞٝ ٛالموس الًّبة ِا لاشبة االِادي الًٍِلػة الجُ[باؿػجًاِجٌا] ان ثمػٞ
إل ػ ػػَ االمػ ػ ػػاض والجّاؿة[وثف ػ ػػٌّٗا] ِ ػ ػػا ا الصّ ػ ػػان"( )9او":امر ػ ػػع مّ ػ ػػاى اردّٖؾ ػ ػػٍرا
اهاًّعا واؿّة الجعٖ٘[ٝما ًُ] وذات الجاخّػ الفاُٖ"(.)2وًواؾ لان ثٍهػس الػعور
الٜبّػػػ للمّػػاى ٖػػُ قػػٗاء االمػاض":ثّػػالُ اِجٌػػا الّٔػػٍ مػػن ٖػػٍؽ االِػػالُ إلَ االؿػػٗٞ
هصػػٍ االرض بٍؿػػاية االؼ ال ًٙػػات واِػػعادا ال ثصمػػَ موٌاٚ.ػػً ٞػػغى الٜلمػػات اٌِػػا
المٙػػعس زرادقػػت:لجٗج ٛبالمػض لجٗجػ ٛبالمػض وثٗجػػ ٛبالمٍت لجٗجػػ ٛبػػالمػض
الغي ِٙج ٞوبالمٍت الغي ِٙج ٞولجٗج ٛبػگادًا اباگادًا (امػاض ّٓػ مّػوٖة).إذا
زػاء المػٍت بّػع الٌَّػػن ٖلّػات الفػٗاء ِوػػع اللّػ!ٞوإذا زػاء المػٍت ٖػُ اللّػٖ ٞلّػػات
الف ػ ػػٗاء ِو ػ ػػع الٗرػ!وِو ػ ػػؼؿ م ػ ػػُ ً ػ ػػغى االمً ػ ػػار م ػ ػػاء زعِ ػ ػػع ارض زعِ ػ ػػعن هباثات

 )0إهٙاذ ّٖوعِٜػجا.52:
 )5شمادن ثارِض الماب ة ص.015
 )5ابػػٍ الموػػغر ًفػػا بػػن دمحم بػػن الؾػػا ب الٜلب ػػُ هػج ػػاب الل ػػوا ثص:ّ٘ٙاشمػػع ز(ُٝالٙػػاًػن:دار الٜػج ػػب
الممػِة  )0002ص.3
ِ )9اؿوا .2 :53
ِ )2اؿوا .0 :72
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زعِ ػػعن ِازات زعِ ػػعن وق ػػٗاء زعِ ػػع"(.)0وب ػػا ق ػػ ٝ ٛػػان اإلِػاهّ ػػٍن ٖ ػػُ الّم ػػػ
الؾاؿػػاهُ(ٝ ) 751-557ػػاهٍا ال ِؼالػػٍن ِ موػػٍن بٙػػٍن المّػػاى الفػػاّٖة ٖٙع ّٚػػ ٞان
المل ٛالؾاؿاهُ ِؼدزػد ٚػع مػػض ذات مػػن ٖاقػار ِلّػي المورمػّن باالٓجؾػاؿ بمّػاى
ِّن ماء مّّوة ٖلما آجؾٌّٖ ٞا قُٗ ُٖ الصاؿ(.)5
 الفػ ػػػػ والػظ ػػا والرلػ ػػع والكمػ ػػاش :ربم ػػا اؿ ػػجظع الف ػػّػ ٖ ػػُ ي ٙػػٍس الّ ػػاجالؾػػصػِة رٓػػم إهوػػا ال ه ٙػػا ِػػن ًٜػػغا همػػى مػػن الّػػاج ٖػػُ همػػٍص الؾػػصػ بػػ ٞمػػن
الجٙالّػػع االدبّػػة.إذ ثفػػّػ الؿػػاطّػ الممػػِة ان قػػّػ اإل لػػي رع ِػػع دواء ؿػػصػِا ُٖٗ
اؿػػًٍرن ثٙػػٍؿ ان اإل لػػي زّػػب ِوػػعما ثػػٍلَ شٜػػم االرض امػػػ بٗػػجس المػػوعوؽ الػػغًبُ
امامػػي ذل ٛالمػػوعوؽ الػػغي وهػػُ ّٖػػي رع قػػّػى وٝان رع ٚػػع اطٗػػَ المػػوعوؽ مػػُ
ِٜازى وطملة مػن قػّػى ٖػُ ٚلّػة ِوػع الصػعود الفػػّٚة إلمبػايٍرِجػي ًٝلؾػم طًػػ
وّٖاؿ.وِو ػ ػ ػػعما ٖ ػ ػ ػػجس الم ػ ػ ػػوعوؽ ٚج ػ ػ ػػ ٞث ػ ػ ػػوٗؽ االّٖ ػ ػ ػػَ اإللٌّ ػ ػ ػػة زمّ ػ ػ ػػُ مػاٖ ٙػ ػ ػػُ
زّػػب واشجػؽ زّػػب هٗؾػػي شػوٚػػا قػػعِعن ولم ِفػػٕ زّػػب إال بٍهػػُ طمػػلة قػػّػ
رع ِلَ الصػوؽ(.)5
ٝاهػ ػ ػ ػػت للَّػ ػ ػ ػػا دورا قػ ػ ػ ػػٗا ّا ٝمػ ػ ػ ػػا ه ٙػ ػ ػ ػػا ٖػ ػ ػ ػػُ ممػ ػ ػ ػػادرها ٖٗػ ػ ػ ػػُ العِاهػ ػ ػ ػػة
المؾ ػػّصّة ٝاه ػػت َِ ػػا الٙعِؾ ػػّن والجػ ػػاب الم ػػعٍٖهّن ّٖ ػػي  ٚػػع ال ػػبصت وؿ ػػّلة
قٗا ّة إذ هٙػا ٖػُ رواِػة مؾػّصّة ِػن ملػً ٛوػعي ِػعَِ مّؾػعاٍِس ٚػع الػّب اشػع
ابوػػاءى بمػػػض مػػن ٚبػػ ٞالفػػًّان وما مػػن اشػػع امٜوػػي قٗاءى وقػػػع الملػػِٜٗ ٛػػػ
وٍِٙؿ":إهوُ ؿٍؼ اذًب واٖجس الوػػِس(الظاص بالٙػعِؽ ثٍمػا) واطػغ واشػعن مػن
َِػا رؿػػٍؿ الػػػب واِلٌٙػػا ِلػػَ ابوُ وًػٍ ؿػػٍؼ ِبػػا ولٜن ِوػػعما ٝػػان مّؾػػعاٍِس
ِٜٗػ شٍؿ ًغا ٌٍػ لػي الػؿػٍؿ ثٍما وٚػاؿ لػي:اه ٛلػم ثػ من باإلهؾػان الصُ(الؾػّع
المؾّس) ٌٖ ٞؿج من بالمّت؟ومُ ذل ٛال ثظػٕ الن مػٍالي ِؾػٍع المؾػّس ِوػعى
رشم ػ ػ ػػة هصٍؾ وق ػ ػ ػػٗٙة ِلّ ػ ػ ػػ ٛم ػ ػ ػػن ط ػ ػ ػػاؿ لاشي.وذًب(مّؾ ػ ػ ػػعاٍِس) وٖ ػ ػ ػػجس
الوػِس ولٜوي لم ِرع الػؿٍؿ ًوػاؾ الن واشػع مػن االطػٍان ٝػان ٚػع ؿػػٚي واطػغى
ّٖ )0وعِعاد .5-5 :50
 )5الٗػدوؿُ الفاًوامة ص.091
 )5الظٍري مّرم االؿايّػ ج 0ص550-553؛ڤاِع دِاهة ممػ الٙعِمة ص.03
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إلػػَ بػػاد الػاٖػػعِن ّٓػ ان مّؾػػعاٍِس اطػػغ بّػػن الجػػاب مػػن المٜػػان الػػغي ثمػػعدت
ّٖي َِا الػؿٍؿ...وِوعما ِل٘ الجػاب ِلَ ابوي البس الٔا ؿلّما"(.)0

(الكعِؽ ثٍما)

وِوػع الػػػب الكػعماء ٝػان الفػظك إذا الػّب بػالروٍن ِلٙػٍا ِلّػي االٚػغار
وَِا المٍثَ.وإذا اراد قظك دطػٍؿ ٚػِػة وٝػان ِظفػَ وباءًػا او زوٌّػا وٚػٕ ِلػَ
بابٌا ٚب ٞان ِػعطٖ ٞوٌػ٘ هٌّػ٘ الصمػار خم ِلػ٘ ِلّػي ّٝػب ارهػب ٝػان بمدابػة رّٚػة
من الٍباء والرن(.)5وُٖ زؼر الهعمان ُٖ طلّذ البؤاؿ وبّػع وٖػان قػظك مػا ِٙػٍ
اًػػ ٞالمّػػت باؿػػجظػاج َِامػػي مػػن الٙبػ وٍِٙمػػٍن بجػػؼِّن الرمرمػػة والَّػػم الٜٗػػُ
بًػػاء اشمػػػ ويػػّن ابّن ٝمػػا ِّمػػ ٞلٜػػ ٞموٌػػا ربػػاط شجػػَ ِمٜػػن ان ثلػػبؽ شػػٍؿ
الػٚبػػة اما مػػن االمػػا او مػػن الظلٕ.امػػا بّٙػػة الَّػػا االطػػػٖ ،إهٌػػا ثًلػػَ بػػاللٍهّن
 )0اِماؿ الٙعِؽ ثٍما.011:
 )5طان االؿايّػ الّػبّة ص.29
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االشمػػػ واالبػػّن وثصٗػػٌ ٖػػُ داطػػ ٞالٜػػٍخ.ومن ٍٖا ػػع ًػػغى الَّػػا إهٌػػا ثؾػػجظع
للٍٚاِة مػن االمػػاض وٝػغل ٛلّازٌػاٖ.مدا إذا مػػض اشػع االًػالُ بمػعاع ٖاهػي ِوػُ
بّػػن ًػػغى الَّػػا ٖػػٍؽ راؿػػي لّفػػَٗ(.)0امػػا الرلػػع ٖػػا همجلػػ ٛشالّػػا ادلػػة ٝاّٖػػة ِػػن
اؿػػجظعامي ٖػػُ الّاج وثجصػػعث مػػاخٍرات قػػّب الّٜفػػة ٖػػُ ٍٓاثّمػػاال إن البًلػػّن
االؿػًٍرِّن ًٍهػػاًبٍ واٝؾػػباالهّٜة ٝاهػا ِلّبػػان بػػالٜػن ِوػعما زاءًمػػا لػػٙػ ٝػؿػػٍؿ
مػن زػعثٌما ولٜوٌما ٚبػػ ٞان ِؾػمّا الػؿػالة هػػػباى ببوعٚػة باثاها(ؿػاح وادان لػػّع
 ٝػػان الٌو ػػٍد ِؾ ػػجظعمٍهٌا) ٖال ػػابا ِّوي وِو ػػعما اوه ػػس الم ػػٙػ لٌم ػػا ؿ ػػبب مرّ ػػي
ويلب موٌما مّالرجي":هؼِا ًّٚة لّٔػن من زلع الٜػػن الجػُ ِلّبػان بٌا ووهػّاًا
ِلَ ِّن الباق٘(المٙػ)...وُٖ الصاؿ قّٗت ِّن الباق٘ ثماما ِلَ اِعٌِما"(.)5
ِػػع الكمػػاش اِوػػا الؿػػّما إذا ٝػػان مػثبًػػا بػػال ،ٍٙالمٙعؿػػة ذا ٚػعرن ِازّػػة
ٝبّػن إذ هٙػا ُٖ رواِة إن اإلمبػايٍر الػومػاهُ ثّبػارٍِس ٚػع الػابي مػػض لػغا اطػغ ٖػُ
البصػح بفػ ٜٞزػاد ِلػػَ ًّٚػة ٚمػاش المػػان ثػعَِ ّٖػوهّٜػا ّٚػػ ٞإهٌػا مؾػصت وزػػي
المؾػػّس وًػػٍ لػػاِع الػػَ مٜػػان لػػلبي ويبٙا لاؿػػًٍرن المؾػػّصّة اهًبّػػت لػػٍرن
وزٌػػي ِلػػَ ًّٚػػة الٙماش وٚػػع بصػػح اثبػاع اإلمبػايػػٍر ِػػن ًػػغى الًّٙػػة شجػػَ ِدػػػوا
ِلػػَ ّٖػوهّٜػػا":خم إهٌػػم بصدػػٍا بجػػّٝ ٌٙبّػػػ للصمػػٍؿ ِلػػَ لػػٍرن الػػػب المؾػػّس وٚع
وزعوا امػان اؿمٌا ّٖػوهّٜا لعٌِا لػٍرن الػػب.خم إن اإلمبػايػٍر ثّبػارٍِس ٚػاؿ الشػع
اثباِ ػػي وِ ػػعَِ ّٖلٍق ػػّان ّٕٝ:شَٗجٌ ػػا؟ ٖازابي:ل ٙػػع وه ػػّجٌا ٖ ػػُ  ًّٚػػة ٚم ػػاش
ذًبُ ولٗٗجٌ ػ ػػا ٖ ػ ػػُ ق ػ ػػاؿ ٖٙاؿ اإلمبػاي ػ ػػٍر ثّبارٍِس:ازلبٌ ػ ػػا لُ واهف ػ ػػػًا ام ػ ػػا
وزٌُ شجَ اطػ إلَ االرض وايٍي رٝبجُ ِلوُ اثمٜن من ِبادثٌػا ِلػَ االرض.خػم
إن ّٖلٍق ػػّان هف ػػػ ق ػػالي م ػػُ  ًّٚػػة الٙم ػػاش الغًبّ ػػة الج ػػُ ِلٌّ ػػا اهًبّ ػػت ل ػػٍرن
ث
الػب وراًا اإلمبػايٍر ثّبارٍِس وِلَ الٗػٍر ثّبػع لػٍرن الػػب بٙلػب لػاؼ وهَٕ
زؾعى(بٌا) والبس مد ٞزؾع يٗ ٞلّٔػ وثم قٗاء زمُّ الّمّان والمرغومّن
والّػز ػػان وال ػػبٜم والم ػػم والمم ػػابّن بمظجل ػػٕ اه ػػٍاع االمػ ػػاض ال ػػغِن  ٝػػاهٍا
مٍزٍدِن ًواؾ"(.)5
 )0الظًّب االخوٍلٍزّا ص.09
 )5رِدّوٍس بٍبٍؿ ٍٖى ص.12
 )5إهٙاذ ّٖوعِٜػجا55-55:؛اهَػ ٝغلِ ٛن الٙعِؾة ّٖػوهّٜا(ِ:ُٖ )St. Veronicaبٍدي مّرم الصوارات
الؾامّة ص.725-725
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(الكعِؾة ـّػوهّنا)

 الصٍّاهػػات والقػػرار :اِجٙػػع الٜػدّػػػ مػػن الفػػٍّب الٙعِمػػة ان لػػبّن الصٍّاهػػاتٚابلّة قٗا ّة واشّاها ازؼاء من ًغى الصٍّاهات ٖلع ،الػ ػِّن اِجٙاد بٙعرن بّن
الصٍّاهػػات ِلػػَ الفػػٗاء ٖٙع اِجٙػػع الّبػِػػٍن بٙػػعرن االّٖػػَ ِلػػَ الفػػٗاء إذ ه ٙػػا إن
الػػػب امػػػ مٍؿػػَ بػػان ِمػػوُ شّػػة مػػن هصػػاس وِػٌّٖػػا ِلػػَ ؿارِة(قػػرػن) ٖان ٝػػٞ
إهؾػػان ِجّػػػض للؾػػُ الصّػػة وِوَػػػ إلػػَ شّػػة الوصػػاس ٖاهػػي ؿّفػػَٗ(.)0وٚػػع اِجٙػػع
إالؽػِق بٙعرن االَّٖ ِلَ قٗاء االمػاض وٝاهت ًواؾ اٖاع مٙعؿة ثّمػِ ٞلػَ لّػ٘
الرؼء المماب من زؾم المػِن ٖجفّٗي(.)5وهٙػا ٖػُ االؿػايّػ اإلٓػِّٙػة ِػن المػػان
 )0الّعد .0-3 :50
ٝ )5ماؿ الًب الممػي ص.01
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االَّٖ مّعوزا الجُ ٚجلٌا البً ٞهمٕ اإللي بّػؿٍّس وٚع اًَِ دمٌا الؿػٜلّبٍّس
الغي زمػُ د اوردثٌػا الّموػَ ٖػُ إهػاء ودمػاء اوردثٌػا الّؾػػٖ ،ػُ إهػاء اطػٜٖ.ػان بػع
الرٌة الّموَ ِفُٗ وبع الرٌة الّؾػػًِّ ،ػُ الؾػم الٙاثػ.)0(ٞوٖػُ الٌوػع ثٜػجؾػب
االّٖػػَ اًمّػػة طالػػة إذ ِّجٙػػع ًوػػٍد وؿػػى وزوػػٍب الٌوػػع بٙػػعرن االّٖػػَ ِلػػَ إًِػػاء
الظمٍبة للوؾاء الّاٚػات ّٖوصت رمػؼ االّٖػَ ِلػَ شرػػ ِٔمػػ مػعن ؿػجة اقػٌػ بمػاء
البصّػن إلٝؾابي ٍٚن الصّػان خم ِظػػج ّٖومػب ثصػت اشػع االقػرار(.)5ولػّؽ االّٖػَ
ٖ ٙػ ػػى ٝاه ػ ػػت ثػم ػ ػػؼ للّ ػ ػػاج ٌٖو ػ ػػاؾ يا ػٗ ػ ػػة م ػ ػػن الصٍّاه ػ ػػات ذات ٚابلّ ػ ػػات ق ػ ػػٗا ّة
ٝالصٍت إذ وهٙػا إن يٍبّا ٚع الّب بالّمَ لغا ِ ٍٙبمّع شػٍت وِؾػجظع مػارثػي
الهٌا":ثوُٗ لمؾس الٍّّن الجُ ِلٌّا بّاض ٖجفَٗ"(.)5وُٖ باد الػاٖعِن اؿجظعمت
الؾػػلصٗان ًػػُ مػػن رمػػٍز اإل لػػي هػگػػاؿ ٖػػُ مػاؿػػّم يػػػد الّٗارِػػت الفػػػِػن(.)9وِجصػػعث
ًّ ػ ػػػودوت ِ ػ ػػن دواء ؿ ػ ػػصػي ثؾ ػ ػػجظعمي ٚبا ػ ػػ ٞالم ػ ػػّادِن الب ػ ػػٍد والرّل ػ ػػٍن ٖ ػ ػػُ
ؿّٜدّا(زوٍب روؿّا) الغِن ٝاهٍا ِمّعون شٍّان بٍزي مػبُ وًم ِؾجّٗعون من
طمػػّجي ٖػػُ مّالرػػة ام ػػاض الػػػشم"(.)2وِّجٙػػع الػومػػان بٍزػػٍد شٍّاهػػات مّّوػػة لٌػػا
الٙعرن ِلَ الفٗاء بمرػد الوَػ إلٌّا ٖالفظك المماب بالّػٚان إذا ما ان ِوَػ إلَ
الٜػوان الربلُ بصعن وبادلي الًا ػ ثل ٛالوَػن ُٖ الٍٚت هٗؾػي قػُٗ المػػِن مػن
مػهػػي.وٍِٙؿ بلٍثػػارؾ(ٖ )Plutarchػػُ ذلً":ٛػػغى يبّّػػة وم ػؼاج ذلػػ ٛالًػػا ػ الػػغي
ِؾػػصب المػػػض ببمػػػى ّٖجػػعٖ٘ ٝػػالوٌػ مػػن زؾػػم المػِن".لٙػػع ٝػػان ًػػٍان الًّػػٍر
ِّػٖػػٍن ثلػػ ٛالظالػػّة الجػػُ ِجمجػػُ بٌػػا ٝػػػوان الربػػ ٞلعرزػػة اهػػي شػػّن ِظػػػج اشػػعًم
لبّػػُ إشػػعاًا ٝػػان ِصػػػص ِلػػَ إطٗا ػػي وثًّٔجػػي طفػػّة ان ِوَػػػ إلّػػي قػػظك ممػػاب
بالّػٚان ّٖفَٗ من مػهي بعون مٙاب.ٞولم ثٜن ًغى الظالػّة مػثبًػة بلػٍن الًػا ػ
ذاثي بػ ٞبّّوّػي الػغًبّجّن الٜبّػػثّن اللجػّن ثرػغبان المػٗػن بؾػٌٍلة وِؾػػ.وِجٜلم
بلّوػػُ(ِ )Plinyػػن يػػا ػ اطػػػ ولّلػػي ًػػٍ الٜػػػوان الربلػػُ ذاثػػي ٝان اإلٓػِػػ٘ ًِلٙػػٍن
ِلّي هٗؽ االؿم المؾجّمِ ٞوعًم لمػض الّػٚان الهػي لػٍ هَػػ إلّػي قػظك ممػاب
 )0الؾٍاح لٔؼ ِفجار ص.029
 )5الممعر هٗؾي ص.025
 )5يٍبّا .0 :7
ث
 )9الفاٝػ رمٍز اًم اال لٌة ص.012
ًّ )2ػودوت ثارِض ص.559
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بغل ٛالمػض ٖارٚػي مػهػي ٖػُ الصاؿ ومػات الًػا ػ(.)0وًوػاؾ اقػرار ذات طمػا ك
ؿصػِة ذات ٚعرن ِلَ الّاج ٖلع ،ل ا و الِػوهٍ االٖػِّٙة ِوع طلّذ بّوان قػرػن
مٙعؿة ثػمؼ للظمب لػغا ِػاثُ إلٌّػا بالوؾػاء اللػٍاثُ لػّؽ لػعٌِن اوالد لّػٍزٌن إلٌّػا
الملٍات(.)5
 الرؾع المكعس ُٖ :بّن العِاهات ثٌَػ دال  ٞان الوػاس اِجٙػعوا بٍزػٍد ازؾػادمٙعؿة لٌا الٙعرن ِلَ الفػٗاء بمرػػد لمؾػٌا واشّاها بّػن ازػؼاء ذلػ ٛالرؾػع الػغي
ث
ًػػٍ ٖػػُ شّٙٙجػػي ًبػػة إلٌّػػة.وهٙػا ٖػػُ اؿػػطٍر إاؽػِكّػػة إن اال لٌػػة موصػػت بّلػػٍبؽ ابػػن
ثاهجالٍس ٝػجٗا ِازّا ولٌغا الٜػجٕ  ،ٍٚاِرازِة ٖاهي مرػػد لمؾػي ِمٜػن ان ثفػَٗ
الرػػػوح وان ٝاهػػت ممّجػػة(.)5وًوػػاؾ رواِػػات ثٜفػػٕ ّٝػػٕ ان زؾػػع ِؾػػٍع المؾػػّس
ذاثي ٚع البس رمػؼا ؿػصػِا للفػٗاء ُٖٗ الٜػدّػػ مػن الػواِػات الؿػّما ثلػ ٛالجػُ وردت
ٖػُ اهازّػػ ٞاالبٍٝػِٗػا ِمٜػػن ان ثًّّوػػا ثمػٍرات طالػػة ِػػن ذلػ ُٖٗ.ٛرواِػػة هٙػػا ان
مػِم الّغراء ثلع ابوٌا الؾّع المؾّس وثعط ٞالٙابلػة ؿػالٍمُ ِلٌّػا ٖػُ الٌٜػٕ الػغي
ثلعى ّٖي لججاٝع من االمػ الهٌا لم ثمعؽ بان الّغراء ثلع يٗا لػغا ِصػِ ٞلٌّػا ٓوػب
ال ػػػب ٖجف ػػ ِ ٞػػعًا ول ػػم ِ ٜػػن امامٌ ػػا إال ان ثم ػػلُ ل ٜػػُ ِ ػػجم ٓٗػ ػػان ذهبٌ ػػا وبالج ػػالُ
قٗا ٌا":موػػت الٙابلػػة إلػػَ ال ػعاط ٞوٚالػػت لمػِم:اِػػعي هٗؾػػ ٛالن ًوػػاؾ طاٖػػا
لّٔػا ِجّل٘ ب(ٛاي إهٌا ثف ٛان مػِم ِػغراء) وادطلت ؿػالٍمُ إلػبٌّا لػجٗصك
وهٌّا ٖم ػ ػ ػػػطت ٚا ل ػ ػ ػػة:الٍِ ٞلف ػ ػ ػػػوري ولّع ثم ػ ػ ػػعِ ُٙالهوُ زػب ػ ػ ػػت ال ػ ػ ػػػب
الصُ واهَػوا ان ِعي ؿًٙت واهٗمػلت ِوُ واشجػٚػت بالوار.وزدػت ِلػَ رٝبجٌػا
امػا الػػب ٚا لػػةِ:ا رب ابا ُ ثػغٝػهُ الهوُ مػػن ذرِػة إبػػاًّم وإؿػصاؽ وِّٙػػٍب وال
ثرّلوػػُ وؿػػّلة ثفػػٌّػ لبوػػُ إؿ ػػا ّ ٞب ٞارزّوػػُ مػػن ازػػ ٞالّٗٙػ الهػػ ٛثّلػػم ِػػا
رب إهوػػُ باؿػػم ٛمارؿػػت الّٙػػا بٍازبػػاثُ وإهوُ موػػ ٛثلّٙػػت ازػثُ.وهَػػػت وإذ
بماؾ الػب ٌٍػ وٚاؿ لٌا:ؿػالٍمُ لٙع ؿػمُ الػػب دِا ػ ٛازلبػُ ِػعؾ إلػَ الًٗػٞ
والمؾػ ػػّي والظاص والؾػ ػػػور ؿػ ػػٍؼ ِٜػ ػػٍن ل.ٛواٚجػبػ ػػت ؿػ ػػالٍمُ موػ ػػي ولمؾػ ػػجي
ٖ )0ػِؼر الٔمن الغًبُ ص.000
ٖ )5ػولّـ العِاهات االٖػِّٙة ص.521
 )5وارهػ اإلٓػِ٘ ص.09
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ٚا لة:إهوُ ؿٍؼ اِبعؾ الن المل ٛالَّّم ٚػع ولػع لبوػُ إؿػا ّ ٞوقػّٗت ؿػالٍمُ
شؾػػبما يلبػػت"(.)0وٖػػُ هؾػػظة خاهّػػة مػػن هٗػػؽ الػواِػػة ثٙػػٍؿ ان الٙابلػػة ؿػػالٍمُ ٚػػع
لمؾت ايػاؼ الٙماش الغي ٝان ملٍٖٗا ّٖػي(.)5وٖػُ رواِػة اطػػ ،هٙػػا ان مػػِم وابوٌػا
ِؾػػٍع ٚػػع دطلػػٍا مػػػن إلػػَ بلػػعن ٝػػان ِرػػػي ٌّٖػػا اشجٗػػاؿ زواج ولٜػػن هجّرػػة لجػػعطٞ
الفػػًّان الػػبصت الّػػػوس طػؿػػاء ولم ِّػػع بإمٜاهٌػػا الجٗػػٍى بٜلمػػة واشػػعن ولٜن
مػِم ذًبت إلَ الّػوس ومٌّا ابوٌػا الًٗػِ ٞؾػٍع ٖمعت االطّػػن ِػعًا هصػٍ الؾػّع
المؾ ػػّس وزغبجي هصًٍا واطغث ػػي ب ػػّن ذراٌِّا واشجو ػػوجي ب ٙػػٍن وٚبلج ػػي واهصوت
ٍٖ ٚػ ػػي وشػ ٝػ ػػت زؾ ػ ػػعًا هص ػ ػػٍ االم ػ ػػا وهص ػ ػػٍ الظل ػ ػػٕ وِلَ الٗ ػ ػػٍر اهصل ػ ػػت ِ ٙػ ػػعن
لؾاهٌا واهٗجصت اذهاًا(.)5
 الػمػ ػ ػػٍز العِوّػ ػ ػػة والطكؾػ ػ ػػّة :وثٌَػ ػ ػػػ ٖػ ػ ػػُ بّػ ػ ػػن الػ ػ ػػعِاهات ؿػ ػ ػػٍاء الٙعِمػ ػ ػػة اوالبعا ّة ٖللمػػلّب اًمّػػة قػػٗا ّة ٖػػُ العِاهػػة المؾػػّصّة وِػػغٝػ الم ػ رخ الؾػػػِاهُ
البًػِػػؾ مّظا ّػ ٞالؾػػِاهُ الٜبّػػ ٖػُ ثارِظػي إن ًّاهػة ا اإلمبػايػٍر ٚؾػًوًّن
ثٍزٌػػت إلػػَ الٙػػعس وثمٜوػػت مػػن الّدػػٍر ِلػػَ خػػاث لػػلبان ٖلم ثػػجمٜن مػػن ثمّّػػؼ
المػػلّب الػػغي لػػلب ِلّػػي المؾػػّس من المػػلبان الجػػُ لػػلب ِلٌّػػا لمػػّن ٖراء
االؿ ٕٙبامػان ثصجوػ ٍٖهُ ِلٌّا للّبُ اللمّن ٖلم ثجصػؾ ولما وهُ الملّب
الّا ع للؾّع المؾّس هٌوت(.)9

 )0إهرّ ٞزّمؽ .9-0 :51
 )5إهرّ ٞمجَ المؼِٕ.05:
 )5إهرّ ٞالًٍٗلة الّػبُ.02:
 )9زٝار االهازّ ٞص.00
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(الملّب)

والؼِت ُٖ العِاهػة المؾػّصّة ٝػان لػي دورا مٌمػا ٖػُ ثصّٙػ٘ الفػٗاء إذ ثٙػٍ الّّٙػعن
المؾػ ػػّصّة ِل ػ ػػَ مرمٍِ ػ ػػة م ػ ػػن مب ػ ػػادئ ثّ ػ ػػػؼ باالؿ ػ ػػار الؾ ػ ػػبّة موٌ ػ ػػا ؿ ػ ػػػ مؾ ػ ػػس
المػهَ وًٍ يٙؽ ٝوؾُ ِ ٍٙاخواءى الٜاًن بمؾس المػِن بؼِت مٙعس ّٖفػَٗ
الم ػػػِن م ػػن امػاه ػػي الػوشّ ػػة والرؾ ػػعِة(.)0وثٌَ ػػػ ً ػػغى الػم ػػٍز ل ػػع ،الدكاـػ ػػات
ال عا ّػػة ٖالٙبا ػػ ٞالبعا ّػػة ثّجٙػػع بالًٍيمّػػة وًػػٍ ٝػػا ن ٚػػع ِٜػػٍن شّػػا او ّٓػػػ شػػُ
ولٜوي ُٖ الٔالب اما شٍّان او هبات.وٚػع زػػت الّػادن ان ثػمػؼ ٝػِ ٞفػّػن يٍيمّػة
 )0ابٍ رشمة اإلؿا والعِن الممػي الٙعِم ص.011
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إلػػَ يٍيمٌػػا بػمػػؼ طػػاص ثمػػًلس ِلّي وِمػػٍر ًػػغا الػمػػؼ بمػػٍر مظجلٗ ػػة ٖاشّاها
ِٜػػٍن ِبػػارن ِػػن لػػٍرن الًػػٍيم هٗؾ ػػي مػؿػػٍما مرؾػػما واشّاها ِٜػػٍن ِبػػارن ِ ػػن
اقٜاؿ ًوعؿّة او مرمٍِة طًٍط لّؽ ٌّٖا قّ من لٍرن الًٍيم.وثّجٙع بّن
الّف ػ ػ ػػا ػ الًٍيمّ ػ ػ ػػة ان مر ػ ػ ػػػد لم ػ ػ ػػؽ رم ػ ػ ػػؼ الً ػ ػ ػػٍيم ِف ػ ػ ػػُٗ زمّ ػ ػ ػػُ االمػ ػ ػ ػػاض
والرػوح(.)0وثؾجظع ٚبا  ٞاؿجػالّا الٍؿًَ الؿّما االروهجا واللٍرِجرّػا والٜػاِجّـ
واالهمػػاثرّػا وااللّّػػا ِلػػَ هصػػٍ دا ػػم ادوات مّّوػػة ٖػػُ يٍٙؿػػٌا ًِلػػ٘ ِلٌّػػا االروهجػػا
اؿػػم الجف ػػٍرِؤا( )Churingaمػػن از ػػ ٌٖ ٞػػم يبّّػػة ِملٌ ػػا ٖ ػػُ الّػػاج الب ػػع م ػػن
اؿػػجّػاض اًمّجٌػػا للٙبا ػػ ٞاالؿػػجػالّة ٌُٖ ًٚػػُ مػػن الظفػػب او ًٚػػُ مػػن الصرػػػ
الممػػٍٙؿ مجوٍِػػة ٖػػُ اقػػٜالٌا اقػػع الجوػػٍع إال إهٌػػا بّوػػٍِة او مؾػػجًّلة بٍزػػي ِػػا
و ٝػ ػػ ٞزماِ ػ ػػة يٍيمّ ػ ػػة ل ػ ػػعٌِا مرمٍِ ػ ػػة مٌم ػ ػػة إل ػ ػػَ ً ػ ػػغا الص ػ ػػع او ذاؾ م ػ ػػن ً ػ ػػغى
االدوات.وِل ػػَ  ٝػػ ٞواش ػػعن موٌ ػػا شٗ ػػػ ثم ػػمّم ِمد ػػ ٞي ػػٍيم ً ػػغى الرماِ ػػة او ثل ػػٛ
بالغات.وخمة ِعد من الجفٍرِؤات لي خٙب مػن اشػع االيػاؼ ِػعطّٖ ٞػي طػّى مػن
الف ػػّػ البف ػػػي او م ػػن ق ػػّػ شّ ػػٍان االبٍؿ ػػٍ اما ثل ػػ ٛالمم ػػوٍِة م ػػن الظف ػػب
والمدٍٙبػػة ِلػػَ ًػػغا الوصػػٍ ٖجظػػع ذات االٓ ػػاض الجػػُ ثظػػعمٌا ادوات الّبػػادن الجػػُ
ايلػػ٘ ِلٌّػػا االخوٍٓػاّٖػػٍن اؿػػم(ٖ )Bull-Roarerمػػن طػػاؿ الظػػّى الّلػػ٘ بي ثػػعور
بؾػػػِة ٖػػُ الٌػػٍاء ِلػػَ هصػػٍ ِصػػعث هٍشػػا مػػن العمعمػػة المماخلػػة لمػػا ثصعخػػي الػػعمَ
المؾػػمان بٌػػغا االؿػػم والجػػُ ِؾػػجظعمٌا االيٗاؿ وًػػغى الوػػرة الممػػممة لٌػػا دال ػػٞ
قّا ػِة وثماشب زمُّ الًٙػٍس مٌمػا ٝاهػت اًمّجٌػآّ .ػػ ان ًوػاؾ ّٓػًػا لّؾػت
ممػوٍِة مػن الظفػب ولّؾػت مدٍٙبة ولػغا ال ِمٜػن اؿػجظعامٌا ِلػَ ًػغا الوصػٍ إال
إهٌػػا ثدّػػػ وثلٌػػم الٍّايػػٕ ذاثٌػػا ِلػػَ الػػػٓم مػػن ذلػػ.ٛومن طػػاؿ الجفػػٍرِؤا ثجصػػع
ارواح اؿ ػػاؼ الٙبّل ػػة واٖػادً ػػا ال ػػغِن ِل ػػَ  ّٚػػع الصّان والجف ػػٍرِؤات ً ػػُ بمداب ػػة
المػػوٍ لٜػػ ٞموٌم وبالجػػالُ ًػػُ لػػٍرن مٙعؿػػة.والصاؿ ان ٝػػ ٞثفػػٍرِؤا مٌمػػا ِٜػػن
الٔػػػض الػػغي ثؾػػجظع مػػن ازلي ثّػػع مػػن بػػّن االقػػّاء المٙعؿػػة ِلػػَ هصػػٍ بػػارز ٖا
ٌٍِٗٚا اي قُء ٖػُ مٜاهجٌػا العِوّػة ٌُٖ.لّؾػت مرػػد مّوػَ مػادي وإهمػا اِوػا مّوػَ
ولػػُٗ مٙػػعس.وِمٍما ٖػػان ٝلمػػة ثفػػٍرِؤا ثؾػػجظع ٖػػُ اإلقػػارن إلػػَ زمّػػُ االّٖػػاؿ
الًٙؾ ػػّة ٖصّن ِؾ ػػجظع الجف ػػٍرِؤا مادِ ػػا ٖإهٌ ػػا ثف ػػّػ إل ػػَ الف ػػُء ال ػػغي لػ ػٗجي
 )0الظًّب االخوٍلٍزّا ص.095
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االؿاؿّة الٙعاؿة.وثصٌٗ الجفٍرِؤا ِلَ هصٍ ورع ٖػُ مٜػان طػاص وًٍ ِبػارن ِػن
 ٌٝػػٕ او ه ػػٍع م ػػن الصر ػػػ الظٗ ػػُ ٖ ػػُ م ٜػػان مٌرٍر وِ ٜػػٍن معطل ػػي مٔل ٙػػا بّواِ ػػة
بٍاؿػػًة شرػػارن ثٍهػػُ بػػغٝاء بصّػػح ال ِمٜػػن لٔػِػػب ان ِمػػػ بٌػػا وِفػػ ٛبػػان الٜوػػؼ
الػػعِوُ للّفػػّػن ٚػِػػب موػػي مدػػً ٞػػغا الٙػب.وللجفػػٍرِؤا ٝػػ ٞلػػٗات اإلِرػػاز ٖػػإذا
الػػاب الجفػػٍرِؤا هػػػرا او ثلٗػػا ٝػػان الفػػظك المؾػػبب لػػغلِٙ ٛػػُ مػِوػػا هٗػػؽ
الٍٚػػت ِّػػؼو االؿػػجػالُ إلػػَ ًػػغى الجفػػٍرِؤا طمػػا ك ٖػػٍؽ يبّّّػػة موٌػػا ٚػػعرن ان
ثفُٗ االمػاض وثفُٗ الرػح بالمؽ طالة ثل ٛالوازمة ِن الظجان وًُ ثصٍز ِلَ
الٍٙن هٗؾٌا شّاؿ المػضّٖ.لَ ؿبّ ٞالمدػار ان الٔبػار الوػازم ِػن شػ ٛالجفػٍرِؤا
بصرػ إذا ما ش ُٖ ٞالماء ِف ٜٞدواء ِّّع المصة لاقظاص المػهَ(.)0

 )0ان الٍلػػٕ المٙػػع ًو ػػا للجفػػٍرِؤا ث ػػم بوػػاء ِلػػَ دراؿ ػػة دورٝاِم الًٍيمّػػة ص10 79-75؛اهَ ػػػ
اِوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاِ:لُ ؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامُ الوفار هفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعِن:الوَػِات الجًٍرِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والم لٌة (اإلؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٜوعرِة:مًابُ
ِابعِن  )0090ص013-012؛الؾٍاح دِن اإلهؾان ص030؛البّعِ ٞؿصػ االؿايّػ ص.71
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(الجفٍرِوؾا)
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(الجفٍرِوؾا)

(الجفٍرِوؾا)
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()Bull-Roarer

 الر ػػاؿ :قثٌَػػػ الربػػاؿ طمػػا ك قػػٗا ّة ّٖوػػع الػ ػػػب الكػػعماء ث ػ خػ ٖػػُ شّػػاناإلهؾان ٖٜان من ثاخّػ زب ٞابُ ٚبّؽ ان ِؼِ ٞوزُ الػاس(.)0
.8الصلُ واللولوِ :عت الصلُ اشّاها من وؿا  ٞالفٗاء ٖمن ِادات الػػب الكعماء
إهٌػػم ِّلٙػػٍن الصلػػُ والرازػػِ ٞلػػَ اللػػعِْ ِػػػون اهػػي بػػغلِّٗ ٛػػ٘(.)5وثّلػػ٘ بّػػن
الصوػارات اًمّػػة طالػػة لل لػ ٖػػُ الّػػاج مػػن االمػػاض وإيالػػة الّمػػػ ٝمػػا ٖػػُ الٌوػػع
الػػغي هٙػػا ٖػػُ مًٙػػُ مػػن االثارٖػػا ّٖػػعا ِػػن ٖا ػػعن الل لػ ٖػػُ الّاج":بالمػػعٖة هجٔلػػب
ِلػػَ المػض...المػػعٖة ًػػُ دواؤهػػا الفػػامً...ٞغى المػػعٖة المٍلػػٍدن مػػن الؾػػماء من
البصػ ػػػ والجػ ػػُ اثػ ػػَ بٌػ ػػا قاهعو المػ ػػعٖة المٍلػ ػػٍدن مػ ػػن الػ ػػغًب ًُ بالوؾػ ػػبة الّوػ ػػا
الصلّػػة ًُ الرػػًٍػن الجػػُ ثًّػػ ٞاالِمػػار...اهػػا اِلػػ٘ الل ل ػ ِلػػَ زّػػعي لجٍٜن لػػُ
الصّان والّاّٖ ػػة وال ٙػػٍن ول ُٜاشّ ػػا الّم ػػػ المعِع واق ػػاًع ما ػػة طػِ ػػٕ"(.)5وٖ ػػُ
الّاب ػػان ِ ػػع الل ل ػ ػ ِ ٙػػارا ممج ػػازا هَػا لٗاِلّج ػػي ٖ ػػُ اإلطم ػػاب وُٖ ِ ػػاج ام ػ ػػاض
 )0طان االؿايّػ الّػبّة ص.20
 )5الممعر هٗؾي ص.29
 )5الّاد لٍر ورمٍز ص.019
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الوؾاء ٝما اِجٙع ًوػاؾ وان بّػن االلػعاؼ المػّٔػن ٖػُ الّابػان ثؾػاِع المػػان ٖػُ
المظاض لٌػػغا ثاطػػغ اؿػػم الػػعاؼ الػػٍالدن المّؾػػػن(.)0وٖػػُ المػػّن ٝػػاهٍا ِومػػصٍن
ِػػع إًِػػاء الم ػػان الصامػػ ٞمص ػػارن مػػن قػػاهٌا ثّرّ ػػ ٞالػػٍالدن وِػون إن المص ػػارات
الصاوِػة ِلػَ ِومػػ ِػػن( )Yinدون ؿٍاى ثواؿػب المظاض واشّاهػا ثرّػ ٞالػػٍالدن
ؿابٙة الواهٌا(.)5
 الز ػػا الؾػػماوِة :راِوػػا ؿػػابٙا ّٝػػٕ اِجٙػػعت بّػػن الفػػٍّب الٙعِمػػة ان لاز ػػاالؾماوِة اخػ ؿلبُ ُٖ لصة اإلهؾان ومُ ذلٖ ٛان من العال  ٞما ِفّػ إلَ اِجٙػاد
بّن الفٍّب باًمّػة اإلزػػا الؾػماوِة ٖػُ الفػٗاء وان ٝاهػت االمدلػة الجػُ ؿػجٙع
ّٖما ِلُ مؾجٙان بف ٜٞمباقػ من الفػػٍب ال عا ّػةٖٙ.ػع را ،الؤاهاؿػاهٍّن الػغِن
ِّّفٍن ُٖ ثاِمّػ مدا ان الفػمؽ اال ٝػا ن ِمػوس الصّػان والومػاء للوػاس والوباثػات
والصٍّان وًُ ثصاوؿ شماِجٌم من البػد واالمػاض.وٝان االيٗاؿ الؤاهاؿاهٍّن ٚػع
اموػػٍا ان الفػػمؽ ثّّػػوٌم ِلػػَ الػػجظلك مػػن الدالّػػ(ٞهجٍء طفػػن ولػػلب ِومػػٍ ِلػػَ
ؿًس الرلع) ولم ِٜن ثص ّ٘ٙذل ٛامػا لّبا إذ ٝاهٍا ِوٌوػٍن ٖػُ المػباح البػاٝػ
وِظػزٍن من البّت وِظايبٍن الفمؽ ٚا لّن":اهَػي اي وطؼات لعي ولٜوُ لن
اًٌِّػػا ل "ٛوِرػػب ان ثٜػػػر ًػػغى المٍٙلػػة ِػػعن اِػػا ٖجظجٗػػُ الدالّػػ ٞالن الفػػمؽ
ثٔػار وِؾػلبٌم إِاًػا.والمّػػوؼ ان الؤاهاؿػػاهٍّن ٝػاهٍا ِٙجلػٍن اِػا طالػا للٙمػػػ اال
إذا مػػا ثّؾػػػت والدن إشػػع ،هؾػػاء الٙػِةّٖ.وػػع طّمػػة الػػٍالدن ٝػػان زوج المػػان ِجوػػػع
إلػػَ الٙمػػػ ان ِاطػػغ االِػػ ٞوًِّػػُ زوزجػػي مظاهػػا ِؾػػّػا.وٝان ٖػػُ ًػػغى الصػػاؿ ِدوػػٍن
ايػ ػ ػػاؼ االِ ػ ػػ ٞالمٙج ػ ػػٍؿ وِ ػ ػػعِػون راؿ ػ ػػي باثر ػ ػػاى الٙم ػ ػػػ خ ػ ػػم ِم ػ ػػعدون المػ ػ ػػان إل ػ ػػَ
زاهبي.وِوعما ٝاهت الٍالدن ثوجٌػُ بؾػا ٝاهٍا ِجػٝػٍن االِػٖ ٞػُ المٜػان ِّوػي ولم
ِٜن ِا ٞٝلصمي اشع(.)5

 )0الممعر هٗؾي ص.019
 )5الممعر هٗؾي ص.019
 )5البّعِ ٞؿصػ االؿايّػ ص.077 075
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.8الػالج بالؿطٍر .
ِٙػػٍؿ الّػػاد ٖػػُ مّػػػض دراؿػػجي لاؿػػًٍرن ان اؿػػًٍرن ثٜػػٍِن الٜػػٍن ثّمػػٞ
اشّاها من از ٞالفٗاء مػن المػض.وٚػع امٜػن الجػعلّ ٞبػان ِػعدا ٝبّػػا مػن الفػٍّب
بعء من اٚعمٌا إلَ اقعًا ثًٍرا ُٖ ؿػلم الصوػارن مدػ ٞابوػاء بػاد الػاٖػعِن ثؾػجظع
ًغا الوػٍع مػن االؿػايّػ للّػاج مػن االمػاضٖٗ.ػُ ًػغا الوػٍع مػن الّػاج ِجػثػب ِلػَ
المػِن ان ٍِّد إلَ الػٍراء إلَ البعاِػة اي اهػي ِمػبس مّالػػا للظل٘ وبػغلِ ٛجػاح
لي ان ِصّا من زعِع شالة المصة وشالة الٜماؿ االولّػةً ُٖ.ػغا المػعد ال هٜػٍن ٖػُ
لػػعد ِوػػٍِة الػػابٌا االًج ػػاء ودب ٌّٖػػا الًٍن وإهمػػا هٜػػٍن بمػػعد إِػػادن ثفػػّٜٞ
ثلػػ ٛالّوػػٍِةِ.لَ ًػػغا الوصػػٍ ِوبٔػػُ ان ٍِلػػع المػػػِن والدن زعِػػعن وان ِؾػػجّّع
مرمٍع الًاٚة وٝام ٞاإلمٜاهّة الجُ ِجمػؼ ٌّٖا الٜا ن لصَػة والدثيً.ػغى الّػٍدن
للٍراء ثٔعو ممٜوة بجغٝػ ِ ٍٙبي المػِن هٗؾي ُٖ ؿػبّ ٞذلػ ٛثجم ثػاون اؿػًٍرن
الٍٜن امامي ولٗا عثي.ان المػِن ِوع ثغٝػى وٚا ُ االؿًٍرن ومفٌع االشعاث الجػُ
ثوًػ ػػٍي ِلٌّا الٍاشػ ػػعن ثلػ ػػٍ االطػ ،اهمػ ػػا ِصّاًػ ػػا رمؼِا وِرّػ ػػ ٞهٗؾػ ػػي بالوجّرة
مّالػا لٌا.بِ ٞمٜن ان هغًب ًوا إلَ الٍٙؿ ان وٍّٗة االؿًٍرن لّؾػت المصاَٖػة
ِلػػَ ذٝػػػ ،الصػػعث االولُ وإهمػػا بوٙػػ ٞالمػػػِن وإؿػػٙايي ٖػػُ المٜػػان الػػغي ثػػم ّٖػػي
الصػػعث ِوػػعما ٝػػان ٖػػُ مػشلػػة االهرػػاز ُٖ ٖرػػػ الؼمن ٖػػُ البػػعاِات(.)0ومػػن ازػػٞ
ثبّػػان اًمّ ػػة االؿ ػػًٍرن ٖ ػػُ الّ ػػاج الب ػػع م ػػن ؿ ػػػد االمدل ػػة الازمػػة ل ػػغل ُٖٗ.ٛب ػػالد
الػاـعِن هٙػا ِن ًغا الوٍع من الّاج ٖاشّاها ٍِّد الفاُٖ إلَ ازموػة البػعء لّػوي
 ّٕٝاثَ إلَ الٍزٍد مؾبب اال لم او المػض وذل ٛللجمٜن من اؿج مالي بػالٍّدن
إلػػَ الػػلي.والَ ٚػػعرن اإل لػػي الػػغي اوزػػعى وشػػعد ممػػّػى يالبا موػػي الجػػعط ٞمػػن ازػػٞ
ذل ٛومؾاِعا ِلَ ثعطلي بػجاون االؿػًٍرن ومن ًػغى االؿػايّػ مػا ِّػػؼ باؿػًٍرن
ال ػػعودن ووز ػػُ االؿ ػػوانٖٙ.ع ق ػػبي ؿ ػػٜان م ػػا ب ػػّن الوٌ ػػػِن ٖ ػػُ ؿ ػػٍمػ واٝع ِم ػػب
االؿػػوان شػػّن ِبػػعا الٍزػػُ بػػعودن اؿػػجٙػت بػػّن الؾػػن واللدػػة لجوظػػػ ثػػعرِرّا الؾػػن
الم ػػػِن وثمػ ػػجك د اللدػ ػػة.ول ِ ُٜػػجمٜن الفػ ػػاُٖ مػ ػػن اؿج م ػػاؿ الّمػ ػػب وٚبػ ػػٞ
اؿجّمالي دبٍؿا لامؾاؾ بفٗة العودن ّٖلّي ثاون اؿًٍرن ال ٞالػعودن بالػزٍع
إلَ طل٘ الٍٜن:
 )0الّاد االؿايّػ ص70-71؛اهَػ اِوا:البّعِ ٞؿصػ االؿايّػ ص.051
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"بّعما اهرؼ اهٍ طل٘ الؾماء
(و) اهرؼت الؾماء طل٘ االرض
(و) اهرؼت االرض طل٘ االهٌار
(و) اهرؼت االهٌار طل٘ الٙوٍات
(و) اهرؼت الٙوٍات طل٘ المؾجوّٙات
(و) اهرؼت المؾجوّٙات طل٘ العودن
ذًبت العودن إلَ قمـ باّٝة
ذرٖت العمٍع ُٖ شوػن اِا
ماذا ثموصوُ لٔغا ُ؟
ماذا ثٌبوُ لفػبُ؟
اًِّج ٛالجّن الراؼ
(و) المفمـ
ما ِؾَ ًغِن بالوؾبة لُ؟ الجّن الراؼ والمفمـ!
ارّٖوُ إلَ ٍٖؽ ما بّن اللدة واالؿوان
بّن اللدات اثظغ لُ مؾٜوا
د االؿوان ما ؿٍؼ امجك
ومن اللدات ؿٍؼ اٞٝ
ِػوؽ االؿوان(؟)
آػزي الفٍٝة وثّل ُٙبالٙع ".
ٖػػُ ًػػغا المًٙػػُ ِصػػعد الفػػاُٖ ّٝػػٕ بػػعء الػػم االؿػػوان ِوػػعما ٚامػػت دودن بمظالٗػػة
االوامػ ػ ػػػ اإللٌّػ ػ ػػة الِػ ػ ػػا وقػ ػ ػػمـ ورٓبػ ػ ػػت ٖػ ػ ػػُ المػ ػ ػػٍّد إلػ ػ ػػَ اللدػ ػ ػػة مؾػ ػ ػػببة اال لػ ػ ػػم
لإلهؾان وثؾجمػ الجٍِّغن ُٖ الٍٙؿ ِلَ لؾان الفاُٖ
"اله ٛبٌغا ثًٍٗت اِجٌا العودن
ّٖؾَ اِا ِمّب ٛبوػبة زبارن من
ِعى".
واطّػ ِجم ثصعِع الٌػعؼ مػن ٚػػاءن ًػغى الجٍِّػغن وِبػعا الّػاج الػغي ِجوػمن ٝمػادن
ثٍهُ ِلَ الموًٙة الممابة بّع اؿج ماؿ الّمب مُ ٚػاءن للػّٚة:
373

"رّٚة موادن لٍزُ االؿوان
ِازٌا:اطلى بّواِة زّة(؟) بّللّجٍ( )Billetuو ًُٚهاثفة وزِت
(خم) اثِ ٞلَ ًغى الٜمادن ولداث مػات
الػّٚة(اِاى) وٚب ٞوهٌّا ِلَ لؾان المماب"(.)0
ٖػػُ ًػػغى الجٍِّػػغن البابلّة هرػػع اهٗؾػػوا اوال امػػا اؿػػًٍرن طلػػ٘ الّالم وخاهّػػا هفػػان
العودن ومػض االؿوان وخالدا المبادرن الفػاّٖة االلػلّة والومٍذزّة هػػب اإل لػي اِػا
للػػعودنً.وا ثٜمػػن الّٗالّػػة الفػػٗا ّة للجٍِّػػغن الموًٍٚػػة يٙؾػػّا ٖػػُ ثصّّوٌػػا للػػؼمن
االؿ ػػًٍري زمن االلٍؿ ال ػػ ٞالّ ػػالم وال ػػ ٞم ػػػض االؿ ػػوان وِازٌ ػػا(.)5وًو ػػاؾ
ثٍِّػػغن خاهّػػة ثؾػػػد اؿػػًٍرن الٙفػػة الجػػُ دطلػػت ٖػػُ ِػػّن اإلهؾػػان ُٖ ازمػػان البػػعء
وً ّٕٝب اإللٌّن قمـ وؿػّن لّػاج المػض وًػغى االؿػًٍرن ولػلجوا ِػن يػِػ٘
هؾظجّن االٚع البابلّة ذات الجٗمّات اال ٝػدػ من االقٍرِة:
ث
"(لم ِٜن) اهغاؾ ٝما ِػوّٓ ،ػ االرض واالرض
ولعت الٍشٞ
والٍشٞ
ولع الؾاؽ
والؾاؽ ولع
الؾبلة
والؾبلة ولعت الفّّػن
(إال اهي) ٝما ِػو ُٖ ،ش ٞٙاِولّٞ
(الغي ٝان) مػبّا
بمؾاشة ؿبُ بٍرات من االرض الؼراِّة
)1

E.A.Speiser,"A Cosmological Incantation: The Worm and the Toothache",In:ANET,
(Princeton,1966),PP.100-101
ؿ ػ ػػاٝؼ َِمة باب ػ ػػ ٞص595؛روثن ِل ػ ػػٍ الب ػ ػػابلّّن ص19-15؛البات المّج ٙػ ػػعات العِوّ ػ ػػة ص-30
35؛الف ػ ػػٍاؼ دٍِان االؿ ػ ػػايّػ ج 5ص21-29؛الٜؾ ػ ػػوعر ًاِ ػ ػػعؿ الظلّكػ ػ ػػة ال ابلّة لمػ ػ ػػة الوفػ ػ ػػٍء
والجنػػٍِن غوػػع لػػعماء الػ ػػالّّن واهػناؿػػاثٌا غلػػَ الػٌػػع الكػػعِم ثػزمػػة:خامػ مٌػػعي دمحم مػازّػػة:مصُ
ال ػ ػ ػ ػػعِن إؿماِّ( ٞبٔعاد:موف ػ ػ ػ ػػٍرات بّ ػ ػ ػ ػػت الصٜم ػ ػ ػ ػػة  )5110ص02-05؛ًٍؾ موًّ ػ ػ ػ ػػٕ المظّل ػ ػ ػ ػػة
البفػِة ص.11-70
 )5الّاد مَاًػ االؿًٍرن ص.55-55
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ؿّن ٝان ِ ٍٙباِماؿ الصماد
وٝان قمـ ِفػؼ ِلَ زمُ (الصؼمات)
(ِوع ذلٝ )ٛما ِػو ،دطلت
الفّّػن
ِّن اإلهؾان
من ِؾاي ارؿٞ
من ؿٍؼ اٝلٕ
(للجٍؿى) لع ،الؾبّة بوات اهٍ الؾبّة
لِ ُٜاطغن
وِاءًن من الّ ّ٘ٙاالشمػ
وٚارورثٌن من الظلّٙعوهّة
لمل ٌما
بماء البصػ المٙعس
(وبغل )ٛزّ ٞالفّّػن
ثٔادر ِّن اإلهؾان"(.)0
ان المٍا ٕٚالٜٗػِة الجُ ث ٍٙوراء ًغا الوٍع من الّػاج ثوًلػ٘ مػن اِجٙػاد
اإلهؾػػان بػػان المػػػض ِامػػة مػػن ِامػػات االطػػجاؿ ٖػػُ الًبّّػػة ِمٜن قػػٗاءى ِػػن
يػِ٘ اهجؼاع المػِن من ؿّاؽ الؼمن الصالُ للمػض والٍّدن بي إلَ الظلٕ باثرػاى
مّاٝؽ هصٍ ٝماؿ البعاِات ِوعما لم ِٜن ًواؾ الػم وقػّظٍطة وِرؼً.ػغى الّػٍدن
إل ػػَ الب ػػعاِات ثرّ ػػ ٞال ٙػػٍ ،اإللٌّ ػػة الظال ٙػػة شاه ػػػن ًو ػػا م ػػن از ػػ ٞم ػػع ِ ػػع الّ ػػٍن
للمػِن ٝما ثفّػ ثٍِّغن الٙفة.
ُٖ الدكاـات ال عا ّة هّدػ ِلَ ممارؿات يٙؾّة مفابٌة لما هٙػػاى ٖػُ بػاد
الػاٖ ػ ػػعِن ِن يػِ ػ ػػ٘ الػز ػ ػػٍع إل ػ ػػَ ازمو ػ ػػة الب ػ ػػعء والٍٙن الف ػ ػػٗا ّة الج ػ ػػُ ِجو ػ ػػموٌا
اؿجصوار زمن االلٍؿ ُٖٗ.اؿجػالّا ثػوي ٚبّلة الٜالٍّال  ّٕٝان رزا ِرػٍزا ِػعَِ
ّٖوامٍاهن ٚػع زػػح هٗؾػي زػشػا بلّٔػا ٖػُ اخوػاء اهفػٔالي بمػوُ ٚاربِ.وع ػغ ِمػع إلػَ
 )0الفػ ػػٍاؼ دٍِان االؿ ػ ػػايّػ ج71-20 5؛وشػ ػػٍؿ ثػزم ػ ػػة الوؾػ ػػظة االق ػ ػػٍرِة اهَػ:البات المّج ٙػ ػػعات
العِوّة ص35؛الفٍاؼ الممعر هٗؾي ج.20-23 5
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ثاون الجّاوِغ ِلَ يػِٙة زمُّ المًببّن الػغِن ِؾػجظعمٍن الؾػصػ ثل ٛالجّاوِػغ
الجػػُ ثؾػػجػزُ ازمػػان االلػػٍؿ ٖجا هفػػان الصادخػػة الجػػُ ادت إلػػَ زػشي ولٜوػػي لػػم
ِجػغٝػ الٜلمػات الجػػُ ثصٜػُ ٚمػػة الػ ٞالصعِػع وًػػُ الٜلمػات الجػػُ ِمٜوٌػا ان ثفػػُٗ
الرػػػح الػػغي اشعخجػػي االدان الصعِعِػػة الصػػادن خم بّػػع ان الػػجمؽ الّػػٍن مػػن ؿػػصػن
ث
اطػِن لاح ّٖوامٍاهن:االن ثغٝػت ال ٞالصعِع" خم بعا ِجلٍ الجٍِّغن:
"الٌٍاء ًٍ االوؿ ُٖ االمٌات
الماء(ًُ) بٜػ االطٍن والوار(ًٍ) الداهُ
والصعِع الٔػ الداخة ؿوا
ان او ٍٝالظال٘ الَّّم
ٖم ٞاالرض ِن الماء وايلُ الفمؽ ُٖ االٚالّم البصػِة
لٜن الصعِع لم ِٜن ٚع ولع بّع
وًٜغا ولعت الصٍرِات الداخاء الا ُ لػن امٌات الصعِع".
والٜٗػن من وراء ًغى الٙمة ًُ ان الّػاج ال ِػ ثَ مٍّٗلػي إال إذا ِػػؼ الػ ٞالمػػض
وبالجػػالُ الػػ ٞالعواء.وًػػغى الٜٗػػػن قػػا ّة لػػع ،الّعِػػع مػػن الدٙاٖػػات البعا ّػػة ٖٜٞ
ثػػاون ؿػػصػِة ِرػػب ان ثجٙػػعمٌا ثٍِّػػغن ثصٜػػُ الػػ ٞالػػعواء المؾػػجّم ٞوإال ال ِّٗػػٞ
ّٖلػػي ولِّٗ ُٜػػ ٞالّػػاج ّٖلػػي ِرب مّػٖػػة الوبػػات الفػػاُٖ والًػِٙة الجػػُ زرِجػػي
بٌػا المػػان االولَ.وٖػُ االهاقػّع الًٙؾػّة الجػُ ِػثلٌػا الوػاطُ(ُٖ المػّن ٚػػب الجبػػت)
ِٙاؿ لػاشة":إذا لم ِػو الػ ٞالػعواء ال ِمػس ان ِؾػجّم "ٞاو":إذا لػم ِػػو الػلي ال
ِرػػٍز الٜػػا ِوػػي"(.)0ولػػع ،زماِػػة البّػػ )Bhils(ٞالبعا ّػػة ٖػػُ الٌوػػع ًواؾ اهفػػٍدن
ثّػؼ باؿم ٝازومٍر دامػٍر الجػُ ِّجٙػع إهٌػا ثفػُٗ زمّػُ االمػاض وثصٜػُ االهفػٍدن
ًرػ ػػات زماِ ػػات البّ ػػ ٞدام ػػٍر م ػػن ٝرػ ػػات إل ػػَ زو ػػٍب الٌو ػػع الٍؿ ػػًَ ٌُٖ.إذن
اؿًٍرن إٚامة زماِة ُٖ إٚلّم زعِع وبّبارن اطػٚ ًُ ،مة بػعء زعِػعن مػن طلػ٘
الّالم.وًو ػػاؾ ي ٙػػؽ مّ ػػع للف ػػٗاء ِو ػػع ٚبا ػػ ٞالبّ ػػِ ٞؾ ػػجػُِ االهجب ػػاى ِلػ ػَ وز ػػي
الظمٍص إذ ِ ٍٙالؾاشػ بجًٌّػػ المٜػان الػغي ِلػُ ؿػػِػ المػػِن وِػؿػم موػعوؿ
( )Mandolاي دا ػن ؿصػِة بًصّن الغرن وثَ ٞالمٍرن المػؿٍمة ِلػَ ًػغا الوصػٍ
شج ػػَ ِب ػػا الم ػػػِن م ػػن ِلج ػػي ثمام ػػا.ان مم ػػًلس مو ػػعوؿ هٗؾ ػػي ِٜف ػػٕ ِ ػػن ال ػػٞ
 )0الّاد مَاًػ االؿًٍرن ص00؛الؾٍاح االؿًٍرن والمّوَ ص.13-11
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ًوعي والٜلمػة المؾػػجّملة موػػعاال(ً )Mandalaػُ رؿػػم مػٝػػب ِلّػب دورا ًامػػا ٖػػُ
الًٍٙس الجاهجػِة الٌوعو-ثبجّة.ولٜن الموعاال ٚب ٞٝ ٞقُء ًُ لػٍرن للّالم ثمدػٞ
ث
ٖػػُ هٗػػؽ الٍٚػػت الٜػػٍن ممػػٔػا ٝما ثمدػػ ٞمرمػػُ اال لٌة وِؾػػاوي رؿػػمٌا ثرعِ ػػعا
ؿػػصػِا لظلػػ٘ الّالم.ثبّػػا لػػغل ٛان الؾػػاشػ ِوػػع البِّ ٞوػػعما ِػؿػػم الموػػعوؿ ِوػػع
ٚا م ػػة ؿ ػػػِػ المػِن ٖإهم ػػا ِ ٜػػػر طل ػػ٘ الّ ػػالم شجَ ل ػػٍ ٝاه ػػت االهاق ػػّع الًٙؾ ػػّة
المػثلػ ػػة ال ثفػ ػػّػ ل ػ ػػاشة إلػ ػػَ اؿػ ػػًٍرن هفػ ػػٍء الٜػ ػػٍن.ان الّملّػ ػػة ًوػ ػػا ذات ٓػ ػػػض
قػػٗا ُ ٖالمػِن إذ ِمػػبس رمؼِػػا مّال ػػا لظلػػ٘ الّالم ٖإهمػػا ِػػؤمؽ ٖػػُ االمػػجاء
البػػع ُ ِجػؾ لٜػػُ ثفػػُّ ّٖػػي الٙػػٍ ،الٌا لػػة الجػػُ زّلػػت مػػن الظلػػ٘ امػػا ممٜوػػا ُٖ
ث
الؼمن االوؿ.وٝاهت اؿًٍرن هفٍء الٍٜن ِوع الواٖاًٍ ًُ اؿًٍرن اهٔماس االدمّّن
االوا ػػٖ ٞػػُ شوػػن االرض ثجلػػَ بمواؿػػبة الفػػٗاء.وٝان ِوٗػػغ اشجٗػػاؿ ِػػجم ِػػن يػِٙػػي
ث
ثوّٗػػغ رؿػػٍ مػٝبػػة ِلػػَ الػمػػ ٞثػمػػؼ إلػػَ مظجلػػٕ مػاشػػ ٞالظلػػ٘ االؿػػًٍري لا لٌػػة او
االؿػ ػػاؼ والبفػ ػػػِة زمّاء.وًػ ػػغى الػؿػ ػػٍ ثف ػ ػبي قػ ػػبٌا ٓػِبػ ػػا الموػ ػػعوؿ الٌوػ ػػعي-
الجبجُ ثّّع الصٍادث الجُ زػت ُٖ االزموة االؿػًٍرِة شادخػا بّػع اطػ.والمػػِن إذ
ِمُٔ إلَ ثاون االؿػًٍرن الظالػة بوفػان الٜػٍن ثّٙبٌػا ثػاون اؿػايّػ االلػٍؿ وإذ
ِجام ٞالػؿٍ الموٗغن ِلَ الػمٖ ٞإهما ِٙغؼ بي إلَ طػارج الػؼمن الػعهٍّي وِؼج بػي
ٖ ػػُ ال ػػؼمن االل ػػلُ ِّاد ب ػػي إل ػػَ الظل ػػٕ شج ػػَ ال ػػ ٞالّ ػػالم وب ػػغلِ ٛف ػػٌع والدن
الٍٜن(.)0

 )0الّاد مَاًػ االؿًٍرن ص50-51؛الؾٍاح االؿًٍرن والمّوَ .10-13
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(ـجا من قػب ال ّو)
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(قػب ال ّو)

ان ال ػػجاز ب ػػّن االؿ ػػًٍرن الظال ػػة بوف ػػان ال ٜػػٍن واؿ ػػًٍرن ال ػػ ٞالم ػػػض
والعواء من زٌة وبّن يٙؽ الفٗاء الؾصػي من زٌػة خاهّػة ِمٜػن ان هٌٗمػي بمػٍرن
اٖوِ ٞوع الواطُ وًم ِ ٍٚوجمٍن إلَ االؿػن الجبجّػة ولٜوٌم ِّّفػٍن موػغ ٚػػون
ُٖ المّن الروٍبّة الفػّٚة وطمٍلا ُٖ مٙايّة ِػٍن-ثػان.إذ ثػػوي مػاخٍراثٌم اهػي
ُٖ بعاِة الظل٘ ٚؾم الّالم إلػَ همػّٗن بػّن الوآػا والبفػػ.ولٜن ِػعاون دبػت بػّن
الٗػػػِّٙن ٖاٖجػٍٚاٝ.ػػان مػػن ز ػػاء ٓوػػب الوآػػا ان هفػػػوا االم ػػاض والّٙػػم وزمّػػُ
االوب ػػة ٖػػُ الّػػالم.خم إلػػَ ًػػغا ٝػػاهٍا ِؾػػجًٍّّن ان ِؾػػػٍٚا هٗػػٍس الوػػاس إذ ِوؼلػػٍن
بٌػػم الّلٖ ٞػػإذا لػػم ِمػػالصٍا يٙؾػػّا ِمػػٍت المػػػِن.لٜن الفػػامان بٍٙن ثّازِمػػي
الؾصػِة ٚادرا ِلَ إزبػار الوآػا ِلػَ ثصػِػػ الوٗػٍس المؾػػوٚة والماؿٍرن.والفػامان
هٗؾػي ّٓػػػ ٚػػادر ِلػػَ موازلػػة الوآػػا إال إذا ٚػػا الفػػامان االلػػلُ بمؾػػاِعن ٓػػارودا بوٙػػٞ
ًػػغا الو ػؼاؿ إلػػَ الػػؼمن االؿػػًٍري.خم ان يٙػػؽ الفػػٗاء ِجٜػػٍن ثصعِػػعا مػػن الػػجاون
الػؿػػمّة لٌػػغا الصػػعث البػػع ُ.وٝما زػػاء ل ػػاشة":إذا لػػم ِػػػو الػػٓ ٞػػارودا ال ِرػػٍز
الٜػػا ِوي".لػػغا ِجلػػٍ الفػػامان اؿػػًٍرن ٓػػارودا الجػػُ ثصٜػػُ ّٝػػٕ طلٙػػت البّوػػات
بالؾصػ ٖػٍؽ زبػّٝ ٞاؿػا و ّٕٝولػع ٓػارودا مػن ًػغى البّوػات وًبى إلػَ الؾػٌٞ
بّػػع ذلػػ ٛمػػن ازػػ ٞوٚاِػػة البفػػػ مػػن االمػػاض الجػػُ اوزػػعًا الوآػػا.ولٜن ٚبػػ ٞرواِػػة
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مٍلع ٓارودا ثػوي االهفٍدن الًٙؾّة باِرا ٚمة طل٘ الّالمِ":وعما ٌٍػػت الربػاؿ
واالودِػػة واالقػػرار والمػػظٍر ٖػػُ ًػػغا الٍٚػػت ٌٍػػػ الوآػػا والجوػػاهّن".ان آلػػب ًػػغى
االهاقّع الًٙؾّة ذات الٔػض الفٗا ُ ثبعا بغٝػ والدن الٜػٍن ُٖ":البػعء ٖػُ الٍٚػت
الػ ػػغي لػ ػػم ثٜػ ػػن ٚػ ػػع ٌٍػ ػػػت ّٖػ ػػي الؾػ ػػمٍات والفػ ػػمؽ والٙمػ ػػػ والورػ ػػٍ والوباثػ ػػات
واالرض شّومػػا لػػم ِٜػػن ٚػػع ٌٍػػػ قػػُء ٚى".خػػم ثػػػوي الٙمػػة طلػػ٘ الّػػالم ووالدن
الف ػػّايّن وٌٍٍر االمػاض والف ػػامان االوؿ ال ػػغي ز ػػاء باالدوِ ػػة الو ػػػورِة.وِغٝػ
هػك اطػٖ":ػُ البػػعء ِوػعما ٝػان ٝػػ ٞقػُء ّٓػػ مجمػػاِؼ".وِػوي بّػع ذلػ ٛوالدن الوآػػا
والٔارودا.خم ِػاثُ إلػَ ذٝػػ الػ ٞالمػض وّٝػٕ اهجٙػ ٞمػن زّػ ٞإلػَ اطػػ خم ثصٜػُ
ٚمة المػاع بّن الفّايّن والفامان":الػوح ِو ٞٙالمػض إلػَ االؿػوان والٗػم بػمّػة
ؿٌم والفامان ِوػؼع الؾٌم والفػًّان ِوٙػ ٞالمػػض إلػَ الرؾػم بػمػُ الؾػٌم ِلػَ
الرؾ ػ ػػم ّٖوجؼِي الف ػ ػػامان".وثٍٙؿ اهف ػ ػػٍدن يٙؾ ػ ػػّة اطػِ":،ر ػ ػػب شٜاِ ػ ػػة ال ػ ػػٞ
العواء وإال ال ِرٍز الجٜلم ِوي ُٖ.الٍٚت الغي ٌٍػت ّٖي الؾماء والورٍ والفمؽ
والٙمػ والوبػات وٌٍػػت االرضٖ...ػُ ًػغا الٍٚػت ولػع ثؾػٍ-دزِػي-بػػ-دو"ِّٙ.ػب ذلػٛ
اؿًٍرن يٍِلة ثص ُٜال ٞاالدوِة وثٍٙؿ اهي بّع ّٓاب خاخة اِا ِّػٍد ثؾػٍ-دزِػي-
ب ػ ػػػ-دو إل ػ ػػَ بّج ػ ػػي لّر ػ ػػع ابٍِ ػ ػػي مّجّن ّّٖج ػ ػػؼ ال ػ ػػغًاب بصد ػ ػػا ِ ػ ػػن ِ ػ ػػاج ِمو ػ ػػُ
المٍت ّٖم ٞإلَ بلع ر ّؽ االرواح.بّع ان ِورٍ من مظايػ ٝػدّػن ّٖؾػؽ االدوِػة
الّرّبػػة لٜن الػػػوح ثًػػاردى ّٖٙػػُ ارهػػا وثجواخػ االدوِة وبػػغل ٛوزػػعت الوباثػػات
الًبّػػة.وُٖ شػػاالت اطػٖ ،ػػُ اخوػػاء اداء الًٙػػؽ الفػػٗا ُ ال ِٙػػٕ الفػػامان ِوػػع شػػع
إِراز ٚمة والدن الٍٜن بِ ٞعٍِ اإللي وِوػػع إلّػي ان ِظلػ٘ الّػالم مػن زعِع.ثبػعا
إشػػعً ،ػػغى المػػلٍات بػػغٝػ طلػػ٘ االرض والمػػاء والٜػػٍن ٝلي وٝػػغل ٛطلػػ٘ الرّػػة
الًٙؾّة قُ وٚػبان الػز ؿػٍ وثوجٌػُ بٌػغا الوػعاء":ثّالُ اِجٌػا الػػوح".خم ًوػاؾ هػك
اطػػػ ِبػػّن والدن قػػُ ووالدن المفػػػوب الٜصػػٍلُ دِػػٍ بصؾػػب مػػاخٍرًم الٙػػعِم":ان
مٜان هفان ًغِن المفػوبّن ًٍ هٗؽ مٜان الفرػثّن ؿاهٔلُ وؿاهٔلٍغ.من ازػٞ
لالس الّالم ٝلي من ازػ ٞلػالصوا اِوػا ثّاؿ الّوػا ِػا رؿػٍؿ اإل لػي بٍثوػْ اإل لػي ذي
ال ،ٍٙالظارٚة هؼؿ ُٖ وٚت موػَ مػن ازػ ٞطلػ٘ الّػالم اهؼؿ االن خاهّػة مػن ازػٞ
طلٙػػي مػػن زعِػػع".من الٍاهػػس اهػػي مػػن ازػػ ٞثصوػػّػ المفػػػوبات الًٙؾػػّة قػػُ ودِػػٍ
ِرػ ػ ػػب مّػٖػ ػ ػػة اؿػ ػ ػػًٍرن الػ ػ ػػلٌما والغي ِ ػ ػ ػػثبى بػ ػ ػػاوخ٘ ارثبػ ػ ػػاط باؿػ ػ ػػًٍرن هفػ ػ ػػان
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الٜػػٍن ولٜن االًػػم مػػن ذلػػً ٛػػٍ ان الظػػال٘ ِػػعَِ إلػػَ الوػػؼوؿ مػػن زعِػػع مػػن ازػػٞ
طل٘ الّالم لمملصة المػِن.ان الٌعؼ من ثػاون اؿػًٍرن هفػان الٜػٍن للفػٗاء ًٍ
ان االؿػػًٍرن ٚػػادرن ِلػػَ إِاهػػة المػػػِن ان ِبػػعا شّاثػػي مػػن زعِػػع إذ بٗوػػ ٞالّػػٍدن
إلػػَ االلػػ ِ ٞم ٞان ٍِلػػع والدن زعِػػعن.ب ٞوان زمّػػُ الًٙػػٍس الجػػُ درؿػػت اهٗػػا
ثؾجٌعؼ الٍّدن إلَ االل ٞوان االهًبػاع الػغي هٍٜهػي ِػن المرجمّػات الٙعِمػة ٖػُ
ًٍ ٞغا الوٍع من الّاج ًٍ ان الصّػان بالوؾػبة إلػٌّم ال ِمٜػن إلػاشٌا بػ ٞثرعِػع
طل ٌٙػػا ب ػػالٍّدن إل ػػَ المو ػػابُ االل ػػلّة ً ٞٝ.ػػغا ٌَِ ػػػ ِل ػػَ ق ػػُء م ػػن الٍه ػػٍح ٖ ػػُ
االؿػػجظعامات الٜػدّػػػن لاؿػػًٍرن الظالػػة ٖػػُ هفػػان الٜػػٍن البٍلّوّؼِة.بصؾػػب ًػػغى
االؿػػًٍرن لم ِٜػػن مٍزػػٍدا ٖػػُ البػػعء إال المّػػاى والَلمػػات وِ ٍٙاإل لػػي اِػػٍ(ً )IOػػٍ
اإللي االِلَ بٗم ٞالمّاى بٍٙن ٖٜػى وٝامػي ّٖظلػ٘ الؾػماء واالرض":لجوٗمػ ٞالمّػاى
وثجف ػػ ٜٞالؾمٍات ولجم ػػػ االرض!" ً.ػػغى الٜلم ػػات المػثبً ػػة بوف ػػان ال ٜػػٍن الج ػػُ
لعرت ِن اٍِ وًُ الٜلمات الجُ بٗولٌا زاء الّالم إلَ الٍزٍد ًُ ٝلمات مصملة
بٙػػعرن مٙعؿػػة ٝغلً ٛػػُ الٜلمػػات الجػػُ ِوًٌٙػػا الوػػاس ٖػػُ زمّػػُ الَػػػوؼ ٖمدا
ِٜػروهٌػػا ٖػػُ اخوػػاء اداء يٙػػؽ إطمػػاب رشػػم ِّٙم وٖػػُ اخوػػاء يٙػػؽ قػػٗاء الرؾػػع
والػوح":الٜلم ػات الج ػػُ بٗو ػػلٌا ول ػػع الّ ػػالم واد ،إل ػػَ والدن ِ ػػالم م ػػن هٍر هٗؾ ػػٌا
الٜلمػػات الجػػُ ثؾػػجّمٖ ٞػػُ إطمػػاب رش ػػم ِّٙم والٜلمػػات الجػػُ بٗوػػلٌا بػػعد اِ ػػٍ
الَلمػػات بالوٍر ثؾػػجظع اِو ػػا ٖػػُ الً ٙػػٍس المّػػعن إلدطػػاؿ البٌر ػػة إلػػَ الٙل ػػٍب
الصؼِوة المصًمة وُٖ مّالرة الّرؼ والفّظٍطة"(.)0

 )0الّاد مَاًػ االؿًٍرن ص55-50؛الّاد المٙعس والّادي ص.007-009
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لػػم ثٜػػن اؿػػًٍرن هفػػان الٜػػٍن ًػػُ الٍشّػػعن الجػػُ ثؾػػجظع للفػػٗاء ب ٞان
اؿايّػ ال ٞالبفػِة ٝاهت ثؾػجظع لػغات الٔػض ّٖوػع ٚبّلػة الواٖػاًٍ ٖػُ امػِٜػا
الفمالّة وُٖ بّن الصاالت الٌادٖة موٌا قٗاء المػِن من مػهػي ٝاهت ثػجم رواِػة
طػػػوج البفػػػ مػػن اشفػػاء االرض وّّٗٝػػة مجابّػػة المؾػػل ٛالّؾػػّػ الموػػوُ إلػػَ ؿػػًس
االرض والػَ مفػاًعن الوٍرً.ػػغا ِّوػُ ان االؿػػايّػ الجػُ ثجصػػعث ِػن الػػ ٞالبفػػ مػػا
زاؿ واه ػػصا شو ػػٍرًا وّٖالّجٌػ ػػا ٖ ػػُ الصّػ ػػان العِوّ ػػة للٙبّلة.لػ ػػغل ٛال ث ػػػوّٗٝ ،م ػػا
اثٗػػ٘ وال ٖػػُ اي وٚت وإهمػػا ثػػػوٖٙ ،ػػى مػػن ازػػ ٞمػاٖٙػػة وثبػِػػػ ممارؿػػة يٙؾػػّة
مّعن الؿجّادن امػػ مػن االمػٍر مدػ ٞلػصة المػػِن او اؿػجػزاع ياٚجػي الصٍِّػة.ومن
ازػػ ٞاؿػػجػداد المػػصة ٝاهت ثؾػػجّاد بصوػػٍر المػػػِن وِػػن يػِػػ٘ رواِػػة مؾ ػػّػن
الّالم موغ البعاِة .وٝان ِجم بالًٙؽ رواِة طػوج اوا  ٞالبفػ مػن اطػ ،من اشفػاء
االرض.والن ال ػػاوي ِرّػػ ٞلظلػػ٘ اإلهؾػػان المؾػػبٍؽ بظلػػ٘ الٜػػٍن شوػػٍر وٖاِلّػػة
لػػغلِ ٛجػزػػَ المػػػِن اؿػػجّادن المػػصة الجػػُ ثمجػػُ بٌػػا اإلهؾػػان ِوػػع الظل٘.بّبػػارن
اطػ ،اهي ِٔعو بّٗ ٞالػواِة مّالػا لظل٘ الٜػٍن ولظلػ٘ اإلهؾػان(.)0وِّػالذ مػػِن
الواٖازٍ من طاؿ اداء يٙؾُ ِػمؼ إلَ ِملّة الجًاب٘ الًٙؾُ مُ الٍٜن وٍٚاى إذ
ِّٙػػع المػػػِن ٖػػُ وؿػػى لػػٍرن زِجّػػة رملّػػة ثػمػػؼ إلػػَ الٜػػٍن وٚػػٍاى ٖػػُ شػػّن ِمػػب
المًبب ِلّي رما ملٍها(.)5

 )0الّاد االؿايّػ ص.521
ًٍ )5ثٜػاهجؽ االدِان االمػِّٜة الفمالّة ص.009
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إن العراؿة االهٗة شاولت بف ٜٞمػٝؼ ان ثٍهس يبّّة الّاٚة الٍخّٙة بّن
الؾصػ والًب ُٖ الصوارات الٙعِمة وان االمدلة الجُ ثم إدرازٌا ِمٜن ان ثوّػ لوػا
شّٙٙػػة ٚا لػػة ان المرجمّػػات الٙعِمػػة ِػػعت الؾػػصػ شّٙٙػػة واّٚػػة ال ِٙػػ ٞاًمّػػة ِػػن
الّػػاج الًبػػُ الٍا ُّٚبػػ ٞاشّاهػػا ٚػػع ثٗػػٍؽ ٖػػُ اًمّجػػي ِلػػَ االطّػ ٖالٌػػعؼ الػػغي
ِٜمػػن ٖػػُ دراؿػػة مٌٗػػٍ الؾػػصػ وِاٚجػػي بالًػػب ًػػٍ مصاولػػة البػًوػػة ان وزػػٍد ًػػغا
الومى من الّاج ٝان مٌما وبفٖ ٜٞاِ ٞوان الٙاِعن الجُ ثٙػٍؿ ان االؿػباب ٖػٍؽ
الًبّّّػػة للمػػػض ال ِمٜػػن ان ثرابػػي إال بػػوٗؽ االؿػػلٍب مػػن الٙػػٍ ،با قػػٝ ٛاهػػت
مٌٍٗمػػة بفػػ ٜٞزّػػع لػػع ،مظجلػػٕ االهمػػاط مػػن الدٙاٖػػات الٙعِمػػة ؿػػٍاء ثلػػ ٛالجػػُ
بلٔ ػػت مؾػ ػجٍ ِ ،ػػاؿ م ػػن الجً ػػٍر الصو ػػاري م ػػن الصو ػػارات الٜب ػػػ ،او ثل ػػ ٛالج ػػُ
ِال ػػثٌا وثراوزثٌػػا مػػن شّػػح الػػؼمن ومػػن خػػم بّٙػػت مصاَٖػػة ِلػػَ همًٌػػا الدٙػػاُٖ
البعا ُ.
ان الجؾ ػػاؤؿ ال ػػغي ِر ػػب ِػه ػػي ًو ػػا ً ػػٍ إل ػػَ اي م ػػعٝ ،اه ػػت المرجمّ ػػات
الٙعِمػػة ٚػػع ادرٝػػت ان وؿػػا  ٞالؾػػصػ ٚػػع ثظٗػػ٘ اشّاهػػا ٖػػُ الّػػاج؟ بػػا قػػٝ ٛاهػػت
بّػػن الًٙػػٍس الج ػُ ِمارؿػػٌا الًبّػػب الؾػػاشػ ٚػػع ثظٗػػ٘ وبا قػػ ٛاِوػػا ان ًوػػاؾ
مبػرات ِمٜن ان ثٙع من ٚب ٞالممارؿّن للؾصػ الول  ٛالممػابّن بػالمػض ثفػػح
لمػػاذا ٚػػع اطٗػػ٘ الًٙؽ ولٜػػن مػػن ّٓػػػ قػػ ٛاهػػي لػػم ِٜػػن ًوػػاؾ اِجٙػػاد زػػاز بّػػع
ز ػػعو ،الً ٙػػٍس الؾ ػػصػِة م ػػن ٚب ػػ ٞاال ٚػػعمّن ٖ ػػُ ا ٚػػ ٞث ٙػػعِػ وِمٜن ان ِّ ػػؼ،
اإلطٗػػاؽ إلػػَ اٝػدػػػ مػػن ِامػػ ٞولػػّؽ هجّرػػة ِػػع ٚػػعرن الًبّػػب الؾػػاشػ الػػغي ِصَػػَ
بمٜاهة ازجماِّة ثٜػٗ ٞلي ان ِجم ثمعّٚي ُٖ اي ثبػِػ ًِػشي.وبّّع ِػن الجٌٜوػات
ًوػ ػػاؾ دال ػ ػػ ٞثفػ ػػّػ إلػ ػػَ شػ ػػاالت إطٗػ ػػاؽ شّٙٙػ ػػة ٚػ ػػع شػ ػػعخت وؿػ ػػرلت بعٚػ ػػة ٖػ ػػُ
وخا ػٙوا ُٖٗ هك بابلُ ربما ٝان من الومٍص الرّعن الجػُ ثًّّوػا ٖٜػػن ِػن الّػاج
االِرػػازي وًػػٍ ٚمػػّعن المّػػغب البػػابلُ الجػػُ ِمٜػػن ان هٌٗمٌػػا ٝإِٙػػاع بػػّن المػػػض
والّاج ثًّّوا إقارن ذات يبّّة طالة ِن ٖف ٞالٍؿا  ٞالؾصػِة:
"ان الّػاؼ بالّػاٖة لم ِٙػر مؾجٙبلُ
وقارح االشا رٓم ؿّٜبجي لم ٍِهس شالجُ
ٖاؿجٔدت بػوح المٍثَ ولم ًِلّوُ
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ولم ِص ٞالمّؼ بًٍٙؿي الٔوب اإللٌُ الدا ػ ِلُ"
وِجصػػعث هػػك اطػػػ ِػػن الًبّػػب الؾػػاشػ وِبػػػًن ِػػن ٖفػػللي ٖػػُ بّػػن االشّػػان ٖػػُ
يػػد الػػوح الفػػػِػن مػن زؾػع المػػػِن":إذا ٚبوػت ِػع ِٗػِػػت اوثٍٜٝػٍ ِلػَ إهؾػػان
وٝػػان ماقماقػػٍ ّٓػػػ ٚػػادر ِلػػَ إبّػػادى.)5("...وٚمػػة هبػػامٍن ٖػػُ ممػػػ اٖوػػ ٞدلّػػٞ
ِمٜػػن ان ِٙػػع ًوػػا ِلػػَ ٖفػػ ٞالٍؿػػا  ٞالؾػػصػِة ٖػػُ الّػػاج واللرػػٍء إلػػَ الّػػاج
الًبػػُ مػػن ازػػ ٞالصمػػٍؿ ِلػػَ الفػػٗاء ٖبّع ٝػػ ٞالمصػػاوالت الجػػُ ٚػػا بٌػػا هبػػامٍن
لًػػػد الػػػوح الفػػػِػن ِٗفػػٖ ٞػػُ مٌمجي وِػػعط ٞالمػػػِن ؿػػارو ٖػػُ ّٓبٍبػػة ادرٝػػت
ِوع ػػغ زوزجػػي طاِّػػت ان الًبّػػب الؾػػاشػ ٚػػع اطٗػػ٘ ٖػػُ مٌمجي والبػػع مػػن اؿجفػػارن
يبّػػب اطػ.لػػغا ثؾػػجعُِ الؼوزػػة الًبػػُ قػػارو الػػغا ُ المػػّت وطػػػِذ معرؿػػة ِػػّن
قػػمؽ وشامػػ ٞلٙػػب":ر ّؽ ايبػػاء زا لػػة المل "ٛوالػػغي قػػَٗ ٝػدّ ػػا مػػن شػػاالت
ث
ٖفٌّٖ ٞا ايباء اطػون ٖصوػ قارو وثفاء مػن شالػة المػِن وبّػع ان ؿػاؿ ِػن
ثارِض المػض واِػاهي ٖصك المػِن ٖصمػا دّٙٚػا مػن ٚمػة راؿػي إلػَ ٚعمّي ٍٖزػع
الم ػػػِن مم ػػابا بم ػػػض ب ػػايوُ ق ػػعِع وارد ٖ ػػُ ٝػج ػػاب ثص ػػٍت وان الم ػػػض اًم ػػٞ
ٖاؿجّمػػَ قػػٗا ي وٚع ولػػٕ ِازػػا الٙمػػع موػػي ثٌع ػػة بػػاؿ االًػػ ٞاٝػدػػػ مػػن إراشػػة
المػِن ٖلما شان اللّ ٞاٖاؽ ؿارو من ّٓبٍبجي ولػخ مػن الػم قػعِع ٖػُ بًوػي خم
اِجػث ػػي ٚف ػػّػِػن وهٍب ػػات ِم ػػبّة وُٚء وب ػػعت ِلّ ػػي ِام ػػات الٍٖان وؿ ػػػِان م ػػا
ثٍُٖ(.)5
وٚبػػ ٞان هٔػػادر المٍهػػٍع البػػع مػػن يػػػح ثؾػػاؤؿ خػ ٍػان ِفػػ ٜٞاالن هػػػورن
ملصة من از ٞاؿجٜماؿ المٍهٍع ًِ ٞمٜن ان ِجػاٖ٘ الجًٍر الّلمُ مػُ الجٙلّػٞ
مػػن اًمّػػة الؾػػصػ؟ ان اإلزابػػة الوؿ وًلػػة ِػػوم ِػػن ثاّٝػػع قػػعِع ولٜن الٍاٚػػُ ِفػػّػ
إلػػَ طػػاؼ ذلٖ ٛالٙػػعماء لػػم ٍِٜهػػٍا مجػػاطػِن ٖػػُ ٝػػ ٞاالشػػٍاؿ ِلمّا وٚػػع اقػػار
العارؿ ػ ػ ػ ػ ػػٍن مػ ػ ػ ػ ػ ػػارا إل ػ ػ ػ ػ ػػَ الً ػ ػ ػ ػ ػػب المم ػ ػ ػ ػ ػػػي واإلٓػِ ُٙوالػِاه ػ ػ ػ ػ ػػّات والٗل ػ ػ ػ ػ ػػٛ
البابلّّن والٗلؾػ ػػٗة اإلٓػِّٙػ ػػة ولٜن مػ ػػن ّٓػ ػػػ ان ِ ػ ػ دي ذلػ ػػ ٛإلػ ػػَ الٙوػ ػػاء ِلػ ػػَ
الممارؿػػات الؾػػصػِة ٝمػػا راِوػػا ٖػػُ االمدلػػة المّػوهػػة اهٗػػا ٖػػُ ًػػغى العراؿػػة ٝما ال
 )0البات المّجٙعات العِوّة ص.503
 )5ؿاٝؼ الصّان الٍّمّة ص.503
ٝ )5ماؿ الًب الممػي ص.93
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ِمٜوو ػ ػػا ال ٙػ ػػٍؿ إهو ػ ػػا االن اٝػد ػ ػػػ  ٚػ ػػعرن ِل ػ ػػَ الجص ػ ػػػر م ػ ػػن لّو ػ ػػة الؾ ػ ػػصػ ٖ ػ ػػُ واّٚو ػ ػػا
المّالػ رٓم الجًٍر الّلمُ الٜبّػ الغي قػٌعثي الصوػارن اإلهؾػاهّة موػغ اِػا الدػٍرن
المػ ػػواِّة وما ثاً ػ ػػا مػ ػػن ِم ػ ػػػ الجوػ ػػٍِػ وم ػ ػػن خػ ػػم هف ػ ػػٍء الّٙاهّػ ػػة ٖ ػ ػػُ الجٗ ّٜػ ػػػ
اإلهؾػػاهُ او شجػػَ إذا ادرزوػػا ٖػػُ ثمػػٍراثوا شوػػارات ذات مٜاهػػة ِلمّػػة مػمٍٚػػة مدػػٞ
الصوارن اإلؿامّة الجُ ثٌَػ ُٖ خواِا وخا ػٌٙا الٔؼِػن ادلة ِن بٙاء االِجػاؼ بالؾصػ
ٝػٍٙن ّٖالة ُٖ الفٗاء.وًواؾ من االدلة الٜاّٖة ان اإلِمان باًمّة الؾصػ ُٖ الّاج
ٝػ ػ ػػان مٍزػ ػ ػػٍدا طػ ػ ػػاؿ الّمػ ػ ػػٍر والٍؿػ ػ ػػًَ والصعِدػ ػ ػػة الجػ ػ ػػُ اِٙبػ ػ ػػت الصوػ ػ ػػارات
الٙعِمة وِمٜن الٍٙؿ بدٙة ان ًغا اإلِمان ما زاؿ ماخا ُٖ اٖٜارها المّالػن.وِمٜن
ان هؾجفػػٌع بّػػعد مػػن االمدلػػة الجػػُ ثٍهػػس بٙػػاء اإلِمػػان بػػالّاج الؾػػصػي شجَ بّػػع
هٌاِة الصوارات الٙعِمة وًغى االمدلة موجٙان من شوارات مظجلٗة ل ُٜثػجم البػًوػة
ِلػ ػػَ ان الؾػ ػػصػ والًػ ػػب مػ ػػا ِ ػ ػؼاالن م ػ ػ خػِن ٖ ػ ػُ ّٚموػ ػػا الصوػ ػػارِة ُٖٗ الصوػ ػػارن
اإلؿػػامّة هؾػػجًُّ الّدػػٍر ِلػػَ ِػػعد ٝبّػػػ مػػن االمدلػػة شػػٍؿ ذلػػٜٖ ٛػدّػا مػػا ثفػػّػ
الػواِات إلَ قٗاء موؾٍب إلَ الوبُ دمحم(ص) ثم ِن يػِػ٘ اؿػجظعا الػّٚػة ٌٖواؾ
شعِح هبٍي ٍِٙؿ":اؿجفٍٗا بما شمع هللا بي هٗؾي ٚب ٞان ِصمعى طلٙػي وبما مػعح
هللا ثّ ػػالَ ب ػػي هٗؾ ػػي:الصمع م و ٚػػ ً ٞػػٍ هللا اش ػػع ٖمن ل ػػم ِف ػػٗي ال ٙػػان ٖ ػػا ق ػػٗاء
لػ ػػي"(.)0وًوػ ػػاؾ رواِػ ػػة ثٙػ ػػٍؿ ان ِدمػ ػػان بػ ػػن ِٗػ ػػان مػ ػػػض ٍِمػ ػػا ٖفػ ػػٗاى باؿػ ػػجظعا
الجٍِّغن":مػهػ ػػت ٖٜػ ػػان رؿػ ػػٍؿ هللا(ص) ِّّػ ػػٍذهُ ٖٙػ ػػاؿ:
اِّػػغؾ بػػام االشػػع المػػمع الػػغي لػػم ِلػػع ولػػم ٍِلػػع ولػػم ي لػػي ٝػٗػػٍا اشػػع مػػن قػػػ مػػا
ثر ػػع خم  ٚػػاؿ:ثٍّذ بٌ ػػا مم ػػا ثّ ػػٍذت بمدلٌ ػػا"(.)5ول ػػم ث ٜػػن ًو ػػاؾ يب ٙػػة طال ػػة ٖ ػػُ
ث
المرجمُ الغِن ِؾجظعمٍن الجّاوِغ لفػٗاء االطػػِن بػ ٞان ٝػ ٞقػظك ِؾػجًُّ ان
ِفػُٗ المػػِن بػالػ َٚوالجّاوِػغ":ما مػن مؾػػلم ِّػٍد مػِوػا لػم ِصوػػ ازلػي ّٖٙػػٍؿ
ؿػػبُ مػات:اؿػػاؿ هللا الَّػػّم رب الّ ػػػش الَّػػّم ان ِفػػّٗ ٛإال ِػػٍُٖ"(.)5ب ػػ ٞان
الفظك ذاثي ِؾجًُّ ان ِفُٗ هٗؾي بػّٚة":هُ ِػعؾ ِلػَ الػغي ثػالم مػن زؾػعؾ
و:ٞٚبؾػ ػ ػػم هللا خاخػ ػ ػػا وٚػ ػ ػػ ٞؿػ ػ ػػبُ مػات:اِػ ػ ػػٍذ بػ ػ ػػام وٚعرثػ ػ ػػي مػ ػ ػػن قػ ػ ػػػ مػ ػ ػػا ازػ ػ ػػع
 )0اشمع ِبع الرٍاد العغاء المؾجراب من الصعِح والنػجاب (الٙاًػن:با.مى با.ت) ص.17
 )5الممعر هٗؾي ص.13
 )5الممعر هٗؾي ص.11
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واشاذر" او":هػػُ ِػػعؾ الّموػػَ ِلػػَ مػػا ِ ذِػػ ٛو:ٞٚبؾػػم هللا اللٌػػم داوهػػُ بػػعوا ٛ
واقػٗوُ بفػٗا  ٛوآووػُ بٗوػػلِ ٛمػن ؿػٍاؾ واشػعر ِوػػُ اذاؾ"(.)0ولػم ثٜػن الػٚػػَ
ًُ الٍشّعن المؾجظعمة ُٖ الّاج إذ وهٙػا ُٖ رواِة ان ِلُ ابن ابُ يالب ٝان ُٖ
ٓػػؼون طّبػػػ ارمػػع ال ِبمػػػ مػػٍي ٚعمّي ٖػػعِاى الوبػػُ دمحم وثٗػػ ٞبّعِػػي ومؾػػس بٌمػػا
ِّوّي ٖاهٗجصجا(.)5وِبعو ان ًواؾ اِجٙاد ما ِؼاؿ هٙػا ِوي ُٖ االدبّػات اإلؿػامّة ِػن
دور المّ ػػاى ٖ ػػُ الف ػػٗاء إذ ه ٙػػا ِ ػػن هٌ ػػػ الٗ ػػات اه ػػي م ػػا ان آ ػػجمؽ ّٖ ػػي ذو ِاً ػػة إال
ب ػػا(.)5وان االِج ٙػػاد بٙابلّ ػػة االّٖ ػػَ ِل ػػَ الف ػػٗاء( )9م ػػا زال ػػت مٍز ػػٍدن ٖ ػػُ الٍخ ػػا ٘
االدبّة للصوارن اإلؿامّة وُٖ إشعٚ ،مػك إلػٕ لّلػة ولّلػة الجػُ ِمٜػن ان ث طػغ
ٝػػعلِّ ٞلػػَ الٜٗػػػ الفػػّبُ هٙػػا ِػػن رزػػِ ٞػػعَِ شاؿػب الػػعِن الػػغي لػػادؼ شّػػات
َِّم ػػة ي ػػٍؿ  ٝػػ ٞموٌ ػػا ما ػػة ذراع والم ػػاء شٍل ػػي  ٚػػع ام ػػجا بصّ ػػات ل ػػّٔػن ولٌغى
الصّػػات ملٜػػة لصمٌػػا لػػي الٙػػعرن ِلػػَ قػػٗاء االم ػػاض(ً.)2ػػغا وهّػػػؼ إن ًوػػاؾ مػػٍاد
ؿصػِة ِعت ادوِة للمػض والٔػِب ُٖ االمػ إن المٍمّاوات الممػِة ِػعت طػاؿ
الٙػن الصادي ِفػ المّادي ِازا ٖٙع ٝاهػت ثًصػن لججصػٍؿ إلػَ مؾػصٍؽ وثباع
باؿػػم طالػػة المٍمّػػاء ِلػػَ إهٌػػا موفػػى زوؾػػُ ودواء.وولػػٕ الًبّػػب ابػػن ؿػػّوا
المٍمّاء ثٙػِبا لّاج زمُّ االمػاض(.)7

 )0الممعر هٗؾي ص.10-13
 )5قػػاٝػ قػػاًّن الػكػػو ـػػُ المرجمػػع الػػالػػُ بػػّن الؿػػطٍر والجػػارِض (بّػوت:الجوػػٍِػ للًباِػػة والوفػػػ
والجٍزُِ  )5110ص.519
 )5الممعر هٗؾي ص.553
 )9ان دراؿة اولّة هٗغت من ٚب ٞالباشح شٍؿ المّجٙعات الفػّٚة الفّبّة وزػغورًا الجارِظّػة ٖػُ :اؿػامة
ِعهان ِصّػػَ "مّجٙعات قّبّة قػّٚة لٌا زغورًا ُٖ الجارِض :هَػن من ازٌٖ ٞػم الجػػاث الفػػ "ُٚمرلػة
ذوات الّعد 01 :لؾوة 5102 :ص.37-35
 )2الؾٍاح لٔؼ ِفجار ص.022-029
 )7روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص.007
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(لٍر ثظّلّة لبن ؿّوا)

لم ثٜن ًػغى ٖٙػى مػن وؿػا  ٞالّػاج ٖٙػع ِػع اقػظاص مّّوػّن لٌػم الٙػعرن
ِل ػػَ الف ػػٗاء شج ػػَ وان  ٝػػاهٍا امٍاث ػػا ُٖٗ ٚم ػػة إؿ ػػامّة ق ػػّبّة ما زاؿ ِػ ػ من بٌ ػػا
البّن هٙػا ٌّٖا ِن رزِ ٞعَِ ِبع هللا الصًاب اثٌمي قاب باهي ؿػؽ هٍٙدا ٖعِا
ِلّػػي ِبػػع هللا ان ِٜػّٗػػي قػػػىٖ.لم ِٜػػع الفػػاب ِجٙػػع طًػػٍات شجػػَ ؿػػٙى مػػن ٖػؿػػي
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ث
مٔفػػّا ِلّػػي ٝالمّتٖ.رػػاء ابػػٍى مؾػػػِا مػػغًٍال وراى ِبػػع هللا مػػن هاٖػػغن الؾػػرن الهػػي
ٝػػان مؾػػرٍها وٚػػك ِلّػػي مػػا شػػعث.وًوا يلػػب ِبػػع هللا مػػن االب ان ِاطػػغ الوٙػػٍد
الغًبّة لّفجػي بٌا المعٚات ِٙ ُٝػا معح شاؿ المفا(ٞٝاي ِلػُ بػن ابػُ يالػب)
إله ٙػػاذ الف ػػاب .وّٖ ػػ ٞالػز ػػ ٞذل ػػ ٛوم ػػا ان اث ػػم ِب ػػع هللا  ٚػػاءن الم ػػعح شج ػػَ ثّ ػػاَٖ
الفاب(.)0
ٖػُ البلػػعان الّػبّػة االن ًوػػاؾ دال ػ ٞإلػػَ اإلِمػان بٙػػٍ ،الؾػصػ الٙػػادر ِلػػَ
الفٗاء ما زالت مٍزٍدن ُٖٗ ممػ ِلَ ؿبّ ٞالٗػض ما زلوا هػ ،االشربة مّلٙة ٖػُ
اِو ػػاؽ االيٗ ػػاؿ او مدبج ػػة ٖ ػػُ لٗ ػػا ػٌٗم م ػػن از ػػ ٞالّاج.وًو ػػاؾ االشرب ػػة الم ػػّٔػن
الصمػ ػػاء إليال ػػة الّمػ والؾ ػػن اللبوّ ػػة لًٗ ػػ ٞالج ػػُ ؿ ػػًٙت و ٚػػت ثب ػػعِ ٞاالؿ ػػوان
مصٍٍٗػػة ٖػػُ شرػػاب إليالػػة ِمػػػ الًٗ.ٞوًوػػاؾ زِػػارن االهػػػشة(ٚارن ذلػػ ٛبؼِػػارن
المّابع) ٖاهػػػشة اوالد ِوػػان بالٙػػاًػن واهػػػشة االولّػػاء المػػالصّن ٝوػػػِس الؾػػّعن
زِوب وهػػػِس الؾػػّع البعوي وهػػػِس الؾػػّع إب ػػاًّم العؿػػٍ ُٚوّٓػػػًم ٝلٌػػا ادلػػة
ثفػػّػ إلػػَ الٍؿػػا  ٞالّعِػػعن الجػػُ ِجظّلٌػػا اًػػ ٞالمػػػِن بصدػػا ِػػن الفػػٗاء وٚع ِفػػع
المػه ػ ػػَ رش ػ ػػالٌم إل ػ ػػَ ال ػ ػػباد البّّ ػ ػػعن لؼِ ػ ػػارن االم ػ ػػاٝن المٙعؿ ػ ػػة ٝالصر ػ ػػاز يلب ػ ػػا
للفػػٗاء(.)5وِلرػػا الؾػػٜان ٖػػُ ٚػػػ ،ممػػػ الؿػػّما االقػػظاص ّٓػػػ المجّلمػػّن ٖػػُ ِػػاج
االمػػاض إلػػَ وؿػػا  ٞؿػػصػِة ٌٖم ِّػػالرٍن امػػاض الّّػػٍن واشمػارًػػا بٍهػػُ ًّٚػػة
مػن اللصػم االشمػػ الوػػُ ِلػَ الّػّن لٜػػُ ِلٙػى ذلػ ٛاالشمػار وًػػغا ًػٍ الؾػبب اِوػػا
ُٖ ارثعاء المػِن بالصمبة ٖػُ الٜػدّػػ مػن البلػعان الّػبّػة مابػؽ شمػاء ٖالّاٚػة
ب ػػّن الم ػػػض وال ػػعواء ثّ ػػع ٖ ػػُ هَ ػػػ الرماِ ػػات م ػػن اً ػػم االؿ ػػباب الج ػػُ ثػ ػ دي إل ػػَ
الفػٗاء(.)5وِمٜػػن ان هؾجفػٌع بمدػػاؿ اطػػ ِػػن بٙػاء المّجٙػػعات الؾػصػِة ٖػػُ االًٚػػار
الّػبّة ُٖٗ الّػاؽ ثٌعؼ زِارن اهػشة اال مة ِادن إلػَ يلػب الفػٗاء(.)9وٖػُ اواطػػ
الٙػػػن الّفػػػِن ٌٍػػػ ٖػػُ بلػػعن ؿػػٍرِة ها ّػػة ثػػّؽ مػػن الماِؼ ِصلػػب اللبن ّٚػػ ٞان
لبوػي ِمػوُ المّرػؼات وِفػػُٗ االمػػاض ِػػن يػِػ٘ الفػػػب او الػعًن.وُٖ لػػّٕ ِػػا
 0077ثرػػٍؿ ٝػػاًن ٝوػػعي ٖػػُ مصاَٖػػات لبوػػان وؿػػٍرِة مّلوػػا اهػػي ٚػػادر ِلػػَ قػػٗاء
 )0قاًّن الّ ُٖ ٞٙالمرجمُ الّػا ُٚص.500
ٝ )5ماؿ الًب الممػي ص.90-91
 )5اشمع ابٍ زِع ًٍامـ ٝػجاب الٔمن الغًبُ ًامـ( )0ص.051
 )9قاًّن الّ ُٖ ٞٙالمرجمُ الّػا ُٚص.210
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االمػاض بإذن هللا وإِمان الواس وُٖ  ٞٝبلعن شٌّٖ ٞا ثًّ ٞهَا الصّػان الٍّمّػة
وثػػػؾ الرمّػػُ بّػػٍثٌم ومفػػآلٌم وثٍزٌػػٍا إلػػَ مٜػػان إٚامػػة الٜاًن امػػا للفػػٗاء او
مفػػاًعن ذلػػ ٛالّػػػض المػػعًـ و ّٞٚان ِػػعدا ال بػػاس بػػي مػػن شػػاالت الفػػٗاء ثمػػت
بفػػ ٜٞم ػػعًـ(.)0وِجصػػعث ٖػِ ػػؼر ِػػن ِ ػػادن ؿػػٜان ؿ ػػٍرِا المصػػعخّن ش ػػٍؿ زِ ػػارن
االهػػػشة واقػػٌػًا هػػػِس الوبػػُ ًػػارون الػػغي ِٙػػُ ِلػػَ زبػػًٍ ٞر(ِٜػػار شالّػػا) وِػػؼور
الصرػػاج ًػػغا الٙبػػػ وِجوػػػٍِن للوبػػُ ًػػارون ان ِفػػُٗ مػهػػاًم(.)5وهّػػػؼ اهػػي زػػػت
الّ ػػادن ل ػػع ،بّ ػػن ٚبا ػػ ٞالوّ ػػ ٞاالب ػػّن ان ث ٙػػٍ الّ ػػا ات باٚجو ػػاء ب ٙػػػن مٙعؿ ػػة
ثصجٌٗ بٌا ُٖ اوٚات االزمات الّامةٖ.إذا شلت بالٙبّلة قعن او اهجفػ وباء ٚػا زِػّم
ث
الٙبّلػػة باطجّػػار إشػػعً ،ػػغى الب ٙػػات لجصمػػِ ٞػػن الٙػِػػة االمٌاِ.وػػع ذلػػ ٛثػػاثُ هؾػػاء
الٙػِة بالبٙػن المٙعؿة ّٖؾٙوٌا بّن بٍّت الٙػِة خم ِعّٖوٌا ِبػػ الوٌػػ إلػَ الفػاي
االطػػػ شّػػح ثجػػػؾ هٌبػػا للٍشػػٍش الوػػارِة شاملػػة الممػػا ب والػزاِػػا(.)5وًػػغا يٙػػؽ ال
ِظجلػ ػػٕ ٝػدّ ػ ػػا ِ ػ ػن يٙػ ػػؽ البػ ػػعِ ٞالصّػ ػػٍاهُ الفػ ػػا ُ ٖ ػ ػُ الّعِػ ػػع مػ ػػن الصوػ ػػارات
الٙعِمة.وِجصػػعث ٖػِػػؼر ِػػن ِػػػب موًٙػػة م ػ اب وّّٗٝػػة ّٚػػامٌم بًٙػػٍس ثًٌّػِػػة
للٙواء ِلػَ االوب ػة وًٍ ٍِٙلػٍن ان المٙمػٍد مػن ًػغى الًٙػٍس ًػٍ ثظلػّك الوػاس
مػػن الفػػػ ال ػػغي ِجٌػػعدًمٖ.إذا ٝاهػػت الٙبّل ػػة ثّػػاهُ مػػن وب ػػاء الٜػػٍلّػا ِلػػَ ؿ ػػبّٞ
المداؿ ٖػ ػ ػػان الف ػ ػ ػػّض ِ ٙػ ػ ػػٕ وؿ ػ ػ ػػى طّمج ػ ػ ػػي وٌِج ػ ػ ػػٕ ٚا ا:اٖج ػ ػ ػػعوا اهٗؾ ػ ػ ػػٜم اٌِ ػ ػ ػػا
الواس اٖجعوا اهٗؾٜم"ِ.وع غ ثاطغ  ٞٝاؿػن قػان وثوػصُ بٌػا خػم ثفػًػًا قػًػِن
ثّلٌٙما اؿٗ ٞالظّمة او ِلَ ِمٍدِن اما الظّمة.خم ِمػ اِواء االؿػن زمّّا بّن
قػ ػ ػػًػي الوػ ػ ػػصّة.اما االبوػ ػ ػػاء المػ ػ ػػٔار الػ ػ ػػغِن ال ِٙػ ػ ػػعرون ِلػ ػ ػػَ المفػ ػ ػػُ ّٖصملٌم
اب ػػٍاًم.وُٖ ٝػدّ ػػػ م ػػن االشّ ػػان ِم ػػػ اٖ ػػاد االؿ ػػػن اٝػد ػػػ م ػػن م ػػػن ب ػػّن زؼ ػػُ الف ػػان
الػػعامّّن اِجٙػػادا مػػوٌم ان قػػًػي الصّػػة لٌمػػا الٙػػعرن ِلػػَ يػػػد االرواح الفػػػِػن او
يػػػد الر ػػن الػػغي ِم ٜػػن ان ِ ػ ذي الٙبّل ػػة وًم ِؾػػجّّوٍن بمد ػػً ٞػػغا الّ ػػاج ٖ ػػُ
مٍاؿم الٙصى اِوا ِوعما ثغب ٞاالِفػاب وثمػٍت الماقػّة بؾػبب ٚلػة االمًار.وثّػع
الوػػصّة ٖعِػػة لإلهؾػػان والصٍّان مّػػا.وٍِٙؿ ًػ الء الّػػػب ٖػػُ ًػػغى المواؿػػبةً":غى
 )0الؾٍاح االؿًٍرن والمّوَ ص.50
ٖ )5ػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص.575
 )5الؾٍاح لٔؼ ِفجار ص.917
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ٖعِجوا لوا ولمٍاقّوا".وِوعما ؿ لٍا ِن الٍؿّلة الجُ ث خػ بٌا ًغى الًٍٙس مدً ٞغا
الجػػاخّػ المرػػعي ازابٍا ان الوػػصّة ثٙابػػ ٞالٜارخػػة وثٙاثلٌاٖ.الٍبػػاء او الٙصػػى او اِػػا
ٝاهػػت الٜارخػػة ِوَػػػ إلٌّػػا بٍلػػٌٗا رِصػػا ثٌػػب ِلػػَ الؾػػٌٍؿ وثصمػػع امامٌػػا ٝػػ ٞمػػا
ثمػػادٖي شجػػَ ثٙابػػ ٞالوػػصّة الجػػُ ثّجػػػض يػٌِٙػػا ٝاالؿػػع الػابن ِوع ػػغ ِوفػػب
لػاع مػِػ بّوٌما ٌِٙػ ِلَ اخػى الٍباء او الٙصػى وِػزػُ ادرازػي مظػغوال بّوما ثَػٞ
الوػػصّة الموجمػػػن مؾػػًّػن ِلػػَ الصٙػػ.)0(ٞوِجصػػعث الؾػػّػ اوؿػػجن ًوػػػي الِػػارد ٖػػُ
مغٝػاثػػي اهػػي ِوػػعما مػػػ بربػػاؿ البظجّارِػػة ٖػػُ إِ ػػان ِػػا  0391ثٍزٌػػت إلّػػي بّػػن
الوؾٍن ويلبن موي ثّاوِغ ثؾاِعًن ِلَ إهراب االيٗاؿ(.)5وِوعما مػػض اشػع ابوػاء
دمحم ث ُٙطان قّض ٚبا  ٞالبظجّارِة ِجصعث الِارد ِن يٙؽ هٗغى شّٜمان مؾلمان
من از ٞقػٗاء المػبُ ٖٙع زػػٓ ،ؾػ ٞالمػبُ بّمػّػ البًّض وهبّػغ قػّػازي وماء
ث
هّٙت ّٖي ورٚة ٝػجب ِلٌّا بالصبػ بّن اِات الٙػان(.)5

ٖ )0ػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص.597-592
 )5هػ ػ ػ ػػٍرا ٝػ ػ ػ ػػٍبُ الطػِػ ػ ػ ػػق إالػ ػ ػ ػػَ هّوػ ػ ػ ػػٍى ثػزمة:ؿلؾػ ػ ػ ػػ ٞدمحم الّاهُ (بٔػ ػ ػ ػػعاد:دار المػ ػ ػ ػػامٍن للجػزمػ ػ ػ ػػة
والوفػ  )0003ص.090
 )5الممعر هٗؾي ص.029
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(ًوػي لِارد)
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ُٖ الٌوع هّػؼ ِن بٙػاء بّػن ممارؿػات الًػب الؾػصػي ؿػٍاء ٖػُ الّمػٍر
الٍؿًّة او الصعِدة وِمٜن ان هؾجفٌع بمداؿ زّػع ثػم اؿػجّػاض زػؼء موػي ؿػابٙا
ِ ػ ػػن ٖاِلّ ػ ػػة الل لػ ػ ػ ٖ ػ ػػُ الّ ػ ػػاج ٖ ػ ػػُ الٌو ػ ػػع الٙعِم ػ ػػة ال ػ ػػغي اؿ ػ ػػجمػ شج ػ ػػَ ٖجػ ػ ػػات
مجاطػن ٌٖوػاؾ ِػػعد مػن ايبػػاء الّمػٍر الٍؿػػًَ ٖػُ الٌوػػع ٝػاهٍا مػػا ِؼالػٍن ِجصػػعخٍن
ِػػن ٍٖا ػػع الل لػ الّازّػػة وموٌم يبّػػب قػػٌّػ ِػػعَِ ٝاراٝػػا واطػػػ ِػػعَِ ؿػػٍٝػوثا
الل ػػغان ٍِل ػػّان اؿ ػػجظعا الل لػ ػ ٖ ػػُ الّاج.و ٚػػع ٝػج ػػب يبّ ػػب م ػػن ٝف ػػمّػ ِ ػػعَِ
هاراًػػاري بصدػػا شػػٍالُ ِػػا  0591اؿػػماى رازاهّ ٜػاهجٍ زػػاء ّٖػػي":إن الل ل ػ ِفػػُٗ
الٍّّن وًػػٍ ثػِػػاؽ ّٖػػاؿ ٖػػُ شالػػة الجؾمم وِفػػُٗ مػػن الؾػػ ٞالػوئي ٝمػػا ِ ػ من
المػػصة وِمػػوس الٙػػٍن للرؾػػم".وورد ٖػػُ ٝػج ػاب ٝاثازارثّؾػػازارا إن الل ل ػ ِفػػُٗ مػػن
الؾ ػ ػػم وم ػ ػػن الم ػ ػػػض وًِ ػ ػػػد االبالؾ ػ ػػة وِؼِ ٞوً ػ ػػن الف ػ ػػّظٍطة.وِػد ٖ ػ ػػُ ٝػج ػ ػػاب
ًػقاٝارِا إن الل ل ولع من دمٍع الٙمػ وان اللي الٙمػي ِرّ ٞموػي الجػِػاؽ هػع
 ٝػػ ٞالؾ ػػمٍ الن الٙم ػػػ ً ػػٍ ِوب ػػٍع الػشّ ػػ٘ الف ػػاُٖ(.)0وِلر ػػا الٌو ػػعوس ٖ ػػُ الّم ػػػ
الصعِح إلَ اؿجظعا مؾصٍؽ الل ل ُٖ المعاوان من الّل ٞواالمػاض(.)5
ٖ ػػُ الم ػػّن  ٝػػان ي ٙػػؽ زِ ػػارن مّاب ػػع ثاال لٌ ػػة م ػػا ِػ ػؼاؿ مؾ ػػجمػا شج ػػَ ال ٙػػػن
الّفػِن ٖٙع زاء ُٖ هفػن ّٓػ دورِة ثمػعرًا الٙومػلّة االمّػّٝػة الّامػة ٖػُ ًٍهػْ
ٍٝه ػػْ ٖ ػػُ مٙال ػػة ثص ػػت ِوٍان":مًالّ ػػة للم ػػصاٖة ٖ ػػُ ب ػػػ الم ػػّن" ومما ز ػػاء ٖ ػػُ
المٙال ػ ػػة ُٖٗ":ربّ ػ ػػُ ؿ ػ ػػوة ٖ 0021ج ٜػ ػػت الصم ػ ػػبة والجٌ ػ ػػاب الؾ ػ ػػصاِا واالهٗل ػ ػػٍهؼا
بالموًٙة(ًٍبّ ػػي) ولم ث ٜػػن ال ػػعوا ػ الم ػػصّة الّام ػػة ثمجل ػػ ٛال ٙػػعرن ِل ػػَ مٍازٌ ػػة
الٍهُ.ولم ِرع الٗاشػٍن الػغِن الػّب اٖػػادا مػن ِػا اثٌم بػالمػض مػن ِجٍزٌػٍن
إلّي.وشّح ان االٖٜار الظػاّٖػة لػم ثٜػن ٚػع اهػعخػت بّع ٖاهػي لػم ِٜػن امػامٌم طّػار
ث
إال الجٍزي إلَ اال لٌة(ماًؾّن )ٍٝ-مػن ازػ ٞالمػاء المٙػعس.ومُ إدراؾ ّٚػادن الصػؼب
المصلّة لٌغا الٍهُ ٖٙع قٖ ٜٞػِ٘ يبُ ُٖ الصاؿ.وبعا الٗػِ٘ الًبُ الّمػِ ٞلػَ
طًّن.بػ ػ ػػعا االيبػ ػ ػػاء ِفػ ػ ػػػشٍن االؿػ ػ ػػباب الّلمّػ ػ ػػة الهجفػ ػ ػػار االوب ػ ػ ػػة ٖػ ػ ػػُ االثرػ ػ ػػاى
االوؿ وبعؤوا بجٙعِم الّاج للمػهَ ُٖ االثراى الداهُ ُٖ...الٍّ االوؿ بّع ولٍؿ
الٗػِػ٘ الًبػُ ٝػػان مػا ِػؼاؿ ًوػاؾ اٝػدػػػ مػن ما ػة إهؾػػان ِفػّلٍن ِّػػعان البظػٍر ِوػػع
 )0الّاد لٍر ورمٍز ص.030
 )5الممعر هٗؾي ص.015
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الوػػػِس.وثواٚك الّػػعد ٖػػُ الّػػٍ الدػػاهُ إلػػَ الؾػػجّن وُٖ الّػػٍ الدالػػح إلػػَ خاخػػة
ِفػػػ وُٖ الّػػٍ الػابػػُ لػػم ًوػػاؾ اي ٖػػػد ِفػػّ ٞالبظػػٍر ِوػػع الوػػػِس"(.)0وبمػػػؼ
الوَػػػ ِػػن مػػا ذٝػػػ شػػٍؿ ِػػؼوؼ الؾػػٜان ٖػػُ الوٌاِػػة ِػػن ممارؿػػة ًػػغا الًٙػػؽ ٖػػان
المٙالة ثٍهس ان االِجٙادات الٙعِمة ُٖ المّن ٝاهػت مػا ثػؼاؿ ؿػارِة المّٗػٍؿ ِلػَ
ث
هًػػاؽ زّػػع.وُٖ الجبػػت ٝػػان الامػػا ًػػٍ الٍؿػػّى بػػّن اال لٌػػة والوػػاس وٝػػان الامػػات
ِمارؿٍن المعاوان والجوبٍء ويػد مظجلٕ هػوب االرواح الفػػِػن ٖالبٍذِة المجػاطػن
ًواؾ اطغت ث من بٍزٍد االرواح وٚع ٝػجب اشع المجظممّن ِن ًػغا مػا ِلُٝ":ػٞ
رزِة ث ُٙداط ٞالبّت او طارزي ِجٌم ٌّٖا قًّان ما وال ِؾجًُّ اشع ان ِصعد اي
قًّان ًّٖ ٞغا ؿٍ ،الاما الن  ٞٝقُء مٜػجٍب ُٖ ٝػجبػي؛وال اشػع ِملػ ٛالٙػعرن
ِلَ إطػاج الفًّان الفػِػ ؿًٍ ،غا الاما هٗؾي.)5("...
لػػم ثٙجمػػػ االِجٙػػادات بػػالّاج االِرػػازي ٖػػُ الػػعوؿ الفػػػّٚة الصعِدػػة بٞ
هرػػع اخارًػػا ٖػػُ الػػعوؿ االوربّػػة اِوػػاٖ.االِجٙاد بػػعور الؾػػصػ ٝمؾػػبب للمػػػض مٍزػػٍد
ُٖ اوربا ٖظاؿ الّمٍر الٍؿًَ ٌٍػ ُٖ اهٜلجػا واًِالّػا الّعِػع مػن اإلقػارات ِػن
اول ػػ ٛالؾ ػػصػن ال ػػغِن ِمارؿ ػػٍن الؾ ػػصػ االؿ ػػٍد و ٝػػاهٍا ِم ػػوٍّن هم ػػاذج الِ ػػعا ٌم
بالفػػمُ خػػم ِّلٍٙهٌػػا ٖػػُ المٍٚػػع لػػّؽ ٚػِبػػا مػػن الوػػار زػػعا لٜػػُ ِػػغوبٍا بػػبىء ّٖٗٙػػع
ً الء الممدلٍن بالفمُ الغا ب ثصٜمٌػم ٖػُ ايػػاٌٖم وال ِؾػجًٍّّن الوػٍ وببىء
ِمػهػػٍن وٌِؼلػػٍن خػػم ِمٍثٍن.ولػػٍ ٓػؿػػت ابػػا او دبػػابّؽ ٖػػُ االقػػٜاؿ الفػػمّّة ٖػػُ
اوٚػػات مصػػعدن ثمػػبس االوزػػاع مبػشػػة وِٜػػٍن المػػٍت اٝػدػػػ إِامػػا(.)5وطػػاؿ ِمػػػ
الوٌوة ٝػجب ثٍماس ملجٍن( ُٖ )0757-0211إشع ،مؾػشّاثي الوك الجالُ:
ًّٜات ًٞ:مات الٙلب الفمُّ باإلبػ الؾصػِة؟
ؿجارلّنّٖ:لت ًغا ًّٜات.
ًّٜات:الم ثل٘ لٍرن الٗاح وهؾا ي ُٖ الوار بّع؟
ؿجارلّن:هفٌٍِم االن زمّّا ٌّٖا.
 )0وِو ػ ػػْ ثؾ ػ ػػّن ثف ػ ػػان "الٍٜهٍٗقٍّؿ ػ ػػّة" بص ػ ػػح ه ػ ػػمن مٍؿ ػ ػػٍِة :ث ػ ػػارِض الدِ ػ ػػان ثصػِ ػ ػػػٖ :ػ ػ ػػاس
الؾٍاح (دمف٘ :دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5117ج 9ص.500
ث
 )5مٍّٔلّٗؾ ُٜاؿػار اال لٌة والعِاهات ص.552
 )5بعج الؾصػ ُٖ ممػ الٙعِمة ص.011
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ًّٜاتَِّ:م إذن ِغوب هظاٌِم بعٚة وبىء وِمػهٍن خاخػة اقػٌػ وِمػجك رشّػ٘
الصّان موٌم(.)0
وِجصعث المل ٛاالهٜلّؼي زػّمؽ االوؿ ِػن الجماخّػ ٞالفػمّّة ودورًػا ٖػُ
االمػاض والجُ ِّؼو إٚامجٌا إلَ الفًّانً ُٖ":غى االِا ِّلم بّوػٌم ّٝػٕ ِّٙمػٍن
ل ػػٍر الف ػػمُ والملماؿ وبف ػػٌّا ربمػ ػػا ِ ػػغوب الوػ ػػاس ال ػػغِن ثصم ػػ ٞاؿػ ػػماءًم او
ِمػػابٍن بمػػػض مػػؼمنِ...مٜوٌم ان ِؾػػصػوا الػزػػاؿ والوؾػػاء وان ِظًٗػػٍا ارواشٌػػم
بإذابة الجماخّػ ٞمدلمػا ِّٗػ ٞؿّعًم(الفػًّان)ُٖ الٔالػب ّٖلَ الػػٓم مػن إن ًػغى
الٍؿػػّلة مػػن الفػػمُ او ثلػػ ٛالًّٙػػة الفػػمّّة ال ثّٗػػ ٞقػػّ ٖػػُ شػػع ذاثٌػػا او إهٌػػا لػػن
ثؾ ػػجًُّ ان ثم ػػؼؽ روح الم ػػػِن ٖ ػػُ هٗ ػػؽ لصَ ػػة ذوباهٌ ػػا إال إهٌ ػػا ؿ ػػج ٍٙبإهٌا ٝػػي
وإِّا ػػي ّّٖػػػؽ ؿػػٍا  ٞزؾػػعى وثٌؼؿ مّعثػػي وِظػػػج ٝػػ ٞؿػػا لي وريٍبجػػي بفػػٜٞ
مجٍالػػً ٞغا م ػػن زاهػػب ومن زاه ػػب اط ػػػ ال ِؾػػجًُّ ان ِّ ػػٍض زّػػعا م ػػا ٖ ٙػػعى
بؾػػبب ؿػػٍء الٌوػػم.وإلِّا ي اشّاهػػا ِٙػػٍ ًػػغا العاًّػػة بمػػوُ ثمدػػاؿ لػػٍرثي ثٙجػػػب
ٝػدّػا من االل ٞبصّح ِوجٌُ  ٞٝموٌما ُٖ زمن واشع"(.)5

 )0الممعر هٗؾي ص.010
 )5الممعر هٗؾي ص.015-015
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(الملم زّمؽ الوؿ)
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لم ثٜن الجماخّ ٞالفمّّة ًُ الٍشّػعن المؾػجظعمة ٖػُ الؾػصػ بػ ٞإن بٙاِػا
المابؽ مٌمػة ٖػُ ًػغا الراهػب ٖالؾػٜان ٖػُ بػوؿػّا ٍِٙلػٍن اهػي إذا اٖلػس اللػك مػن
اإلٖػات والٌػػب ٖاهػػي اٖوػ ٞمػا ِمٜػػن ِملػي ًػٍ الصمػػٍؿ ِلػَ قػُء ِٜػػٍن ٚػع ؿػػٙى
من مابؾي اخوػاء الٗػػار وهػػب ذلػ ٛالفػُء بٙؾػٍن وِوػٕ ّٖٙػُ اللػك هٗؾػي ٖػِؾػة
المػض(.)0وُٖ مّٜلوبػغ( ُٖ()Mecklenburgقػماؿ الماهّا)ِؾػٍد االِجٙػاد إن ٓػػز
مؾمار ُٖ االخػ الغي ثجػٝي الٙػع ِمػّب لػاشبٌا هٗؾػي بػالّػج(.)5وِّجٙػع الٗاشػٍن
ُٖ ٓؾٍٙهّا(ُٖ ٖػهؾا) إن الػز ٞالظبّح الغي ِػِع ان ِدار لوٗؾػي مػن اشػع اِعا ػي
ِّػػؼي إلػػَ اشػػع الٙؾاوؿػػة بإٚامػػة ٚػػعاس مّػػّن ِّػػػؼ بٙػػعاس( Mass Of Saint
ٚ( )Secaireػ ػ ػ ّػعاس الٙػ ػ ػ ّػعِؽ ؿػ ػ ػػّّٜػ) وًٍ ٚػ ػ ػػعاس ال ِّػٖػ ػ ػػي إال ِػ ػ ػػعد ٚلّػ ػ ػػ ٞمػ ػ ػػن
الٙؾاوؿة وال ِٙا ًػغا الٙػعاس إال ٖػُ ٝوّؾػة مجٌعمػة او مٌرػٍرن شّػح ِوّػ٘ البػٍ
وثمػؽ الظٗاّٖـ وٚت الٔؾ٘ وثاوي إلٌّا زماِػات الٔرػػ ٖػُ اللّ ٞوشّػح ثٙبػُ
الوػػٗادع البػِػػة ثصػػت مػػغبصٌا المػػعهؽ.وِاثُ ًوػػاؾ اشػػع الٙؾاوؿػػة ٖػػُ اللّػػ ٞومّػػي
ٖجػػان بمػػٗة ِفػػّٙجي وشّن ثػؿػػ ٞالؾػػاِة اولػػَ دٚاثٌػػا مّلوػػة الصادِػػة ِفػػػ ِبػػعا ٖػػُ
ثػػاون الٙػػعاس ابجػػعاء مػػن اطػػػى إلػػَ اولػػي بصّػػح ِٗػػػغ موػػي شػػّن ثبػػعا دٚػػات الؾػػاِة
ثّلن موجمٕ اللّ ٞوث ٍٙالٗجان بمؾاِعثي ُٖ ذل ٛاما الٙػبان الغي ِبارٝػي ٖابػع
ان ِٜػػٍن اؿػػٍد اللٍن ٝمػػا اهػي ال ِجوػػاوؿ الوبّغ ولٜوػػي ِفػػػب بػػعال موػػي بّػػن المػػاء
مػ ػػن ب ػ ػػػ ؿػ ػػب٘ ان الّٙػ ػػت ٌّٖػ ػػا زدػ ػػة يٗػ ػػ ٞمػ ػػات ٚبػ ػػ ٞثّمّػ ػػعى خم ِػؿ ػ ػم ِامػ ػػة
الملّب ولٜن ِلَ االرض وبٙعمي الّؾػ ،وِ ٍٙباداء الٜػدّػ من االِمػاؿ االطػػ،
الجػػُ ال ِؾػػجًُّ اي مؾػػّصُ ان ِػاًػػا دون ان ِمػػّبي الّمػػَ والمػػمم والػػبٜم بّٙػػة
شّاثي.اما الفظك الغي ِٙا الٙعاس هعى ٖاهي ِػغوي قػّ ٖفػّ دون ان ِػعرؾ مػا
الابي ب ٞان االيباء اهٗؾٌم ِّرؼون ِّن ٌٖػم ؿػػ مػهػي وإدراؾ اهػي ِمػٍت بػبىء
هجّرػػة ذلػػ ٛالٙػػعاس(.)5وًوػػاؾ اؿػػباب اطػػػِ ،مٜػػن ان هّػهػػٌا الجػػُ ثٍهػػس اؿػػبابا
اطػػػ ،للمػض موٌػػا اهجٌػػاؾ الجابٍ ٖٙػػع امػػن االوربّػػٍن ؿػػٍاء ٖػػُ الٙػػػون الٍؿػػًَ او
الصعِدػػة بػػاخػ الّٗػػ ٞالمصػػػ بػػالمػض ُٖٗ لػػٍزان ٖػػُ ؿٍِؾ ػػا وٚبػػ ٞان ًِٙػػُ رزػػٞ
ٖ )0ػِؼر الٔمن الغًبُ ص.003
 )5الممعر هٗؾي ص.000
 )5الممعر هٗؾي ص.551-557
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إشػػع ،االقػػرار ٖػػُ الٔابػػات ّٓػػػ المًػوٚػػة او ٖػػٍؽ ٚمػػم الرباؿ ٖاهػػي ِػػػدد بّػػن
الّبارات الجُ ثٍٙؿ":ال ثوؼِذ اٌِػا المػعِ٘ شجػَ لػٍ ًّٚوػا مػا امػهػا ان هًّٙػي".وًم
ِّٗلٍن ذل ٛشجَ ال ِرلبػٍا ِلػَ اهٗؾػٌم مٙػت االرواح الجػُ ثصػٖ ٞػُ االقػرار والجػُ
 ٚػػع ثد ػػار لوٗؾ ػػٌا ب ػػان ثؾ ػػلى ِل ػػٌّم االوب ػػة واالمػ ػػاض واالذ.)0(،وٖ ػػُ بّ ػػن از ػؼاء
الؾٍِع ٝاهت ثٍزع ُٖ زٍار  ٞٝمؼرِة قرػن شارؿػة وًػُ ٖػُ الّػادن إشػع ،اقػرار
الػػعردار او الؼِؼٖػػٍن ولم ِٜػػن اي قػػظك ِرػػػؤ ِلػػَ ان ِوػػؼع ورٚػػة واشػػعن مػػن ثلػػٛ
الفػ ػ ػػرػن المٙعؿ ػ ػ ػػة الن اي هػ ػ ػػػر او اذ ،بٌ ػ ػ ػػا ٚػ ػ ػػع ِ ػ ػ ػ دي إلػ ػ ػػَ الوٜب ػ ػ ػػات وثٗف ػ ػ ػػُ
االمػػاض(.)5وِّجٙػػع ؿػػٜان بلػػعن دوؿ ٖػػُ بػِجاهّػػا الّلّػػا اهػػي إذا ٚػػا اشػػع بؾػػػٚة ِػػـ
يػػا ػ المػػٍّن(وًٍ يّػػػ ذا اًمّػػة ٝبّػػػن ٖػػُ الج ػػاث االوربػػُ إذ اهػػي الػػغي ثمٜػػن مػػن
زل ػ ػ ػػب الو ػ ػ ػػار للبف ػ ػ ػػػ) ٖان ال ػ ػ ػػابُ الج ػ ػ ػػُ ؿ ػ ػ ػػػٚت بّو ػ ػ ػػي او ل ػ ػ ػػٔارى ؿجم ػ ػ ػػاب
بالفػػل.ٞوٍِٙلٍن ٖػػُ بلػػعن ؿػػان دوهػػان اهػػي إذا لمػػؽ بّػػن المػػبّة لػػٔار المػػٍّن
ٖ ػػإهٌم ؿّم ػػابٍن بو ػػار ؿ ػػان ل ػػٍران اي اهٌ ػػم ؿّم ػػابٍن بدالّ ػػ ٞو ٚػػػوح ٖ ػػُ الٍز ػػي
وااليػػاؼ وموػػاي٘ اطػػػ ،مػػن الرؾػػم(.)5وِّجٙػػع االِػلوػعٍِن المصػػعخٍن ان الروّػػات
ِؾػػببن ٖ ػػُ إش ػػعاث م ػػػض ِؾ ػػمَ اؿػػاهُ(.)9وًو ػػاؾ بّ ػػن الممارؿ ػػات ذات الً ػػابُ
الؾصػي ِمٜن ان هفاًعًا ُٖ اوربا ثؾاِع ُٖ اِجٙادًم ِلَ الفٗاءٖ.ظاؿ الٙػون
الٍؿػػًَ ٝػػان الؾػػٜان ِٙعؿػػٍن اؿػػٍار المػػعن ثٙعِؾػػا قػػّا ػِا ٓػهػػي الػػعٖاع هػػع
الفػػًّان والمػػػض والمػػٍت(.)2وهّػػػؼ ان االوربّػػّن ٝػدّ ػػا مػػا ِػػغًبٍن إلػػَ الٜوػػا ؽ
يلبػػا للفػػٗاء(.)7وٝاهػػت الوؾػػاء ٖػػُ الؾػػاب٘ ٖػػُ بػػارِؽ ومػػّان وبػػلّن ِوػػغرن الوػػغور
وِٙمػػن باؿػػجًّاؼ الّػػغراء المبارٝػػة ٝػػُ ثؾػػٌ ٞلٌػػن الػػٍالدن(.)1بػػ ٞاِجٙػػع الػػبّن ان
الّغراء لٌا ٚعرن ِلَ قػٗاء المػهػَ شجػَ اخوػاء الصلػم إذ هٙػػا رواِػة ِػن اشػع مفػاًّػ
االؿاٗٚة الػوس االرخٍذٝؽ وًػٍ مٜػارٍِس مػٍرزا ثفػّت الغي زػاء إلػَ مٍؿػِ ٍٜػا
 0551وٝػػان ًػػغا االؿػػ ٕٙمػِوػػا ٖجٍٚػػٕ لّاطػػغ ٚؾػػًا مػػن الػاشػػة ِوػػع ملجٙػػَ هٌػػػ
 )0الممعر هٗؾي ص.509
 )5الممعر هٗؾي ص.905
ٖ )5ػِؼر اؿايّػ ُٖ ال ٞالوار ص.007
ٖ )9ػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص.531
 )2الّاد لٍر ورمٍز ص93؛الّاد المٙعس والّادي ص.31
ٝ )7ماؿ الًب الممػي ص.90
 )1بٍّٝت مٙارهة االدِان ص.51
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ٍٝؿػػجػوما مػػُ هٌػػػ الٍٗلٔا.وبّومػػا ًػػٍ هػػا م را ،ثفػػّت المػػػِن والػػعن اإل لػػي اي مػػػِم
الّ ػ ػ ػػغراء ٖ ػ ػ ػػُ شلم ػ ػ ػػي وً ػ ػ ػػُ ثصم ػ ػ ػػ ٞيٗ ػ ػ ػػ ٞالبف ػ ػ ػػارن ومٌّا الػؿ ػ ػ ػػٍؿ ّٖلّب ػ ػ ػػٍس
ِملُ والٙعِؽ اِباثٍّس ٓاهٔػؿ ُٜوُٖ ثل ٛاللصَة هاؿ ثفّت هّمة الفٗاء(.)0
ُٖ روؿّا ٝان الٗاشٍن الػوس شجَ ٚبّ ٞالصػب الّالمّة االولَ ِمارؿػٍن
يٙؾػػا ٓػِبػػا ِػِػػعون بػػي الصٗػػاظ ِلػػَ ٚػػػِجٌم مػػن وبػػاء الًػػاٍِن او الٜػػٍلّػا إذ ثٙػػٍ
الوؾ ػػٍن الّر ػػا ؼ ٖ ػػُ موجم ػػٕ اللّ ػػ ٞبازجّ ػػاز الٙػِ ػػة وً ػػن ِؾ ػػجعِّن ؿػ ػػا الوؾ ػػاء
االطػِػػات شجػػَ ال ِّػػػؼ الػزػػاؿ قػػّ ِػػن االمػػػ وِجم اطجّػػار ثؾػػُ ٖجّػػات ِػػغار،
وخػػاث ارامػػ ٞوِ طػػغن إلػػَ طػػارج الٙػِػػة وًواؾ ِوػػؼِن مابؾػػٌن زمٌّّا مػػا ِػػعا
الٙمّك الجصجاهُ وثػؿ ٞالّغار ،قٍّرًن ِلػَ اٝػجػاٌٖن وثًٔػُ االرامػ ٞرؤوؿػٌن
بفػػاؿ ابػػّن خم ِػػػبًن إشػػع ،االرامػػ ٞإلػػَ مص ػػاث ثؾػػصبي ارملػػة اطػ ،وثمؾػػٛ
الّػػغار ،الجؾػػُ بالمواز ٞبّومػػا ثٙػػبن بّٙػػة الوؾػػٍن ِلػػَ مػػٍاد مظجلٗػػة ذات مٌَػػػ
مظّ ػػٕ ه ػػموٌا زم ػػازم لصٍّاه ػػات خم ِؾ ػػّػ الرمّ ػػُ ش ػػٍؿ الٙػِ ػػة وًن ٍِل ػػٍلن
وِمػػطن خم ِصػػخن اطػعودا لجػػجمٜن ارواح االرض الٍِٙػة مػن الٌٍَر وٝػغل ٛلموػػُ
ولػػٍؿ الفػػػ(.)5وٖػػُ بّاروؿّا(روؿػػّا البّوػػاء) ٝػػان ؿػػٜان الٙػػػِ ،صػػاولٍن ثؾػػظّػ
ال ٙػػٍ ،الظً ػػػن الٜامو ػػة ٖ ػػُ الجٍا م(اِج ٙػػع ٝػدّ ػػػ م ػػن الف ػػٍّب بظً ػػٍرن الج ػػٍامّن)
لصماِػػة الٙػِػػة وؿػػٜاهٌا وشٍّاهاثٌػػا وشٍٙلٌػػا مػػن طًػػػ الػزاِػػا المصعٚػػة مدػػ ٞاالوب ػػة
والبػد واالمػاض المّعِةّٖ.وعما ٝاهت البلّة ثٙجػب من شعود الٙػِة ٝػاهٍا ِؾػػٍِن
إل ػػَ ثادِ ػػة ي ٙػػؽ الصػاخ ػػة.وٝان الج ػػٍا م ِف ػػارٍٝن ّٖ ػػي إذ ِاط ػػغ االط ػػٍان الجٍام ػػان
الدػ ػػٍرِن الجٍامّن وِاطػ ػػغان باإلهػ ػػاٖة إلػ ػػَ ذلػ ػػ ٛالمص ػ ػػاث الممػ ػػوٍع مػ ػػن قػ ػػرػن
مؼدوزػػة الرػػغع اي ٝاهٌػػا قػػرػن ثٍامّػػة خػػم ِصػخػػان الٙػِػػة لػػّا خػػاث مػػات وِػؿػػمان
اخواءًػػا شلٙػػة ؿػػصػِة(.)5وهّػػػؼ ان الٗاشػػّن ؿػػابٙا ٖػػُ موًٙػػة بّػػػش(ٖ )Bercheػػُ
ٖػهؾػا ِٙاؿػٍن ٝػدّػػا مػن الٗػػؼع بؾػبب اِجٙػادًم ان اؿػػجمػار الٙػُء لمػػعن يٍِلػة إهمػػا
ِوفػػا مػػن ان مّػػعن المػػػِن ثٗلػػت او ثوٗمػػ ٞمػػن الظًػػاؼ الػػغي ثجّلػػ٘ بػػي شؾػػب
ثّبّػًم وبالجػػالُ ثؾػػٙى إلػػَ اؿػػٗ ٞلغا ٖػػإهٌم ِلر ػػٍن إلػػَ اشػػع ممارؿػػُ الجًبّػػب
ث
 )0مٍّٔلّٗؾ ُٜاؿػار اال لٌة والعِاهات ص.905
 )5الظٍري مّرم االؿايّػ ج 5ص.005
 )5البّعِ ٞؿصػ االؿايّػ ص.001
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إلِػػادن ثّلٌّٙػػا ٖػػُ مٜاهٌػػا المػػصّس.وبمرػد ان ِؾػػجمُ الًبّػػب إلػػَ اِػػاض المػػػض
شجَ ِاطغ بالجلٍي بّوٕ ل ُٜثوٗم ٞمّعثي ًٍ هٗؾي ِن طًاٌٖػا.وشّن ِػجم ذلػٛ
ِفػػػع ٖػػُ الّمػػِ ٞلػػَ ردًػػا إلػػَ مٍهػػٌّا االلػػلُ مػػن زعِػػع.وِ ٍٙلػػغل ٛبمؼِػػع مػػن
الصػٝػػات الّوّٗػػة واخواء ذلػػٝ ٛلػػي ِػػعاط ٞالمػػػِن قػػٍّر ثػػعرِرُ بالػاشػػة والٌػػعوء
ث
والؾّٜوة واالزػ ِن ذلػٝ ٛلػي طمػؽ ٖػاهٜػات ٖٙػى(.)0وِمٜػن ان هلمػؽ اخػار بٙاِػا
الًػػب الؾػػصػي شجػػَ ٖػػُ ٖٜػػػ المدٗٙػػّن ٖػػُ اوربػػا ٖػػُ الٙػػػون الؾابٙة ٖالّٗلؾػػٍؼ
االهٜلّؼي بٍّٜن(ٝ )Baconػان ِّجٙػع ان ثؼِّػت الؾػاح الػغي ثؾػبب ٖػُ الرػػح او
دًوي ِؾاِع ِلَ الج الرػوح ذاثٌا.وًٍ ٍِٙؿ ان اً ٞالظبػػن ِػػون ٖػُ اخوػاء إزػػاء
ًغى الجرػبة البع من مػاِان بّػن االمػٍر الٌامػة واوؿ ًػغى االمػٍر ان ِمػوُ الػعًان
من ِعد من الّوالػ المظجلٗة لّ ٞآػبٌا واهعرًا ًٍ الًصالب والّٗػن الػغي ٌَِػػ
ِلَ زمرمة قظك مات ولم ِعٖن بّع مٍثي.وٝغل ٛالعًٍن المؾجصمػلة مػن اهدػَ
طوؼِػػػ واهدػػَ دب ماثػػا اخوػػاء الػػٍالدن.ولم ِٜػػن ذلػػ ٛالػػعًان الدمػػّن المػٝػػب مػػن ًػػغى
الّوال ػػػ وّٓػً ػػا ٍِه ػػُ ٝم ػػا ِ ٙػػٍؿ ذل ػػ ٛالّٗلؾ ػػٍؼ ِل ػػَ الر ػػػح هٗؾ ػػي ب ػػِ ٞل ػػَ
الؾاح وان ًغا ِصعث شجَ ٖػُ الصػاالت الجػُ ٍِزػع ٌّٖػا الممػاب ٖػُ مٜػان بّّػعا
زعا وال ِّػؼ ِوػي قػُءٝ.غلِ ٛػغٝػ لوػا اهػي اخوػاء إزػػاء إشػعً ،ػغى الجرػارب شػاوؿ
ال ػػبّن إزال ػػة ال ػػعًن ِ ػػن الؾ ػػاح ب ػػعون ِل ػػم المم ػػاب ٖٜاه ػػت الوجّر ػػة ان ق ػػّػ
المػػػِن ٖػػُ الصػػاؿ بمٍزػػة ِوّٗػػة مػػن اال لػػم لػػم ثلبػػح ان اطجٗػػت بّػػع ان اِّػػع دًػػن
الؾػػاح مػػن زعِػػع.وِػ ،بّٜػػٍن ان ًػػغا االِجٙػػاد ؿػػا ع ٖػػُ ِمػػػى ٖػػُ الٙػػػن الؾػػادس
ِف ػػػ ُٖ المٙايّ ػػات الف ػػػّٚة م ػػن اهٜلجػا ٖٗ.ػػُ ؿ ػػٍٗل )suffolk(ٛم ػػدا إذا ز ػػػح
قػػظك هٗؾػػي بالؾػػّٜن المٍّٖٙػػة او المورػػٖ ٞاهػػي ِصػػػص ِلػػَ ان ِصػػجٌٗ بالؾػػاح
المّا ٝمػػا ِعًوػػي بالؼِػػت مػػن شػػّن الطػػػ شجػػَ ِصٗػػٌ الرػػػح مػػن الجّٙسٝ.ػػغل ٛإذا
دطلت قٍٝة ُٖ ِعى ٖاهي ِعًن ثل ٛالفٍٝة بّػع إطػازٌػا بالؼِػت او العًن.وٚػع زار
رز ٞما اشع االيباء لّّػض ِلّػي ِػعى الملجٌبػة هجّرػة لػعطٍؿ قػٍٝة ٌّٖػا بّومػا ٝػان
ِمػػلس ؿػػّاج مؼرِجػػيٖ.لما ذٝػػػ لػػي الًبّػػب ان ِػػعى مجّٙصػػة ٚػػاؿ لػػي الػزػػ":ٞلم ِٜػػن
ِوبٔ ػػُ ان ِص ػػعث ذل ػػ ٛالهو ػػُ ٚم ػػت بجؼِّ ػػت الف ػػٍٝة زّ ػػعا بّ ػػع ان اطػزجٌ ػػا م ػػن
الرػح"ٝ.غلِّ ٛجٙع الٙػوٍِن ُٖ اِؾٜؽ( )Essexاهػي إذا يّػن رزػ ٞبؾػّٜن ٖاهػي
ٖ )0ػِؼر الٔمن الغًبُ ص.050
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م ػػن از ػػ ٞق ػػٗا ي ِر ػػب ثف ػػصّم الؾ ػػّٜن ووه ػػٌّا ِل ػػَ الؾ ػػػِػ ال ػػغي ِػ ٚػػع ِلّ ػػي
المػِن.وِومس الواس ُٖ باٖارِا بػان ثٔمػؽ ًّٚػة مػن الجّػٖ ٞػُ الفػصم خػم ثػػبى
إل ػػَ ش ػػع الٗ ػػاس ال ػػغي ثؾ ػػبب ٖ ػػُ الر ػػػح م ػػُ مػاِ ػػان ان ِجر ػػي الراه ػػب الص ػػاد إل ػػَ
اِلَ وؿٍؼ ِلج م الرػح بمرػد ان ِرٕ الفصم ِلَ الؾػاح وبالمدٖ ٞػان الوػاس
ٖػػُ زبػػاؿ ًػػارز(ٍِٙ )Harzلػػٍن اهػػي شػػّن ِرػػػح قػػظك هٗؾػػي ٖاهػػي ِرػػب ِلّػػي ان
ِعًن الؾّٜن او المٙك بالعًن واهػي ِوػّي بّػع ذلػٖ ٛػُ مٜػان زػاؼ باؿػم االب
واالبن وروح الٙعس وؿٍؼ ِلج م الرػح شّن ِرٕ العًن اِوا.وان الٜػدّػِن من
الواس ُٖ الماهّا ِػون اهػي ِجّػّن ِلػَ المػػء ان ِوػُ الؾػاح الػغي زػشػي ٖػُ مٜػان
ث
ريب من االرض ِلَ اؿاس ان الرػح ِلج م شّن ِمعا الؾاح بّوما ِومس اطػون
ُٖ باٖارِا بػعًن الٗػاس او اي ؿػاح اطػػ بالػع خػم وهػّي ثصػت يوػٕ البّػت لػوٗؽ
الٔاِػػة(.)0وٖػػُ الٙػػػن الدػػامن ِفػػػ ًوػػاؾ م قػػات إلػػَ بٙػػاء اخػػار الًػػب الؾػػصػي ٖٙع
ٝػج ػػب اش ػػع الٙؾاوؿ ػػة ٖ ػػُ ٝوّؾ ػػة بػًِاهّ ػػة ِ ػػا ٍِٙ 0100ؿ":م ػػا زاؿ زٗ ػػن ِّو ػػُ
مجٍرما وملجٌبا ٝػدّػا.وٝما ِٙاؿ ِادن اهػي إذا مؾػصت زٗػن الّػّن بػغهب ًٚػة ؿػٍداء
ٖػػان ذلػػِّٗ ٛػػعًا ٝػدّ ػػا إذا لػػم ِفػػٌّٗا ثماما...وٚبػػ ٞالّفػػاء بٙلّػػٚ ٞمػػت بجرػبجٌػػا
وبّ ػػع الّف ػػاء بٙلّ ػػ ٞوز ػػعت ان زٗ ػػن ِّو ػػُ  ٚػػع ثظل ػػك م ػػن ال ػػٍر ثٙػِب ػػا ب ػػعون
الم"(.)5ومدلما ٚػاها ِن اقظاص ؿٍاء ُٖ الصوارات الٜبػ ،او ُٖ الدٙاٖات البعا ّػة
لٌم الٙعرن ِلَ قٗاء االمػاض ٖان مدػً ٞػغى الجمػٍرات هرػعًا اِوػا ٖػُ اوربػا لٜوٌػا
ٝاهت لٗة ٚع ارثبًت بملػٍؾ اوربػا ٖملٍؾ بػًِاهّػا ٝمػا ِّجٙػع البػًِػاهٍّن ٝاهػت
لٌػػم الٙػػعرن ان ِفػػٍٗا االمػػاض بلمؾػػة موٌم ٖٗػػُ موجمػػٕ لػػّٕ ِػػا  0755ثمٜػػن
قارؿ االوؿ من ان ِفُٗ ما ة مػػِن بإقػارن واشػعن ٖػُ الٜوّؾػة الملّٜػة ٖػُ ًػٍلُ
روود( )Holy Roodوِبػػعو ان ًػػغى الّملّػػة بلٔػػت الػػغرون ٖػػُ شٜػػم قػػارؿ الدػػاهُ
الغي ِٙاؿ اهي لمؽ اخواء ٖجػن شٜمي ما ِٙػب من ما ة الٕ مػِنٝ.غلٝ ٛان ملػٍؾ
ٖػهؾػػا ِؼِمػػٍن الهٗؾػػٌم الٙػػعرن ِلػػَ الفػػٗاء ِػػن يػِػػ٘ اللمػػؽ وِٙػػاؿ إهٌػػم اؿػػجمعوا

 )0الممعر هٗؾي ص.009-000
 )5ؿاٝؼ َِمة باب ٞص.257
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ًػػغى الٙػػعرن مػػن ٝلػػٍٖؽ()Clovisملػػ ٛالمّػػػوٖورّّن او مػػن الٙػػعِؽ لٍِؽ بّومػػا
ورخٌا ملٍؾ بػًِاهّا من ادوارد المّجػؼ(.)0

(هلٍـّؽ)
ث
ٖ )0ػِؼر الٔمػػن الػػغًبُ ص552؛رِجفػػارد لػػُ واطػػػون اإلرث المؾػػّصُ ثػزمة:دمحم الٍاٝع (دمفػػ٘:دار
لٗصات للعراؿات والوفػ  )5110ص.29
415
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الممادر

417

418

.1الممادر الػػبّة
.1ابٍ غؾاؼ،غلُ
همٍص من اوٓارِت (دمف٘:موفٍرات وزارن الدٙاٖة .)0033
الشمع،ؿامُ ؿػّع
.5االلػ ػ ػػٍؿ االول ػ ػ ػػَ الٖٜػ ػ ػػار الف ػ ػ ػػػ والفػ ػ ػػًّان (بٔعاد :مًبّ ػ ػ ػػة زامّ ػ ػ ػػة
بٔعاد .)0011
.5اإل لػ ػ ػػي زووس:مٙعمػ ػ ػػة ٖػ ػ ػػُ دراؿػ ػ ػػة االِجٙػ ػ ػػاد بػ ػ ػػؼووس شجػ ػ ػػَ اهػ ػ ػػمصاؿ
روما (بٔعاد:مًبّة زامّة بٔعاد .)0011
.9الّػاؽ الٙعِم (بٔعاد:مًبّة زامّة بٔعاد  )0013ج0.
.2ملصمة گلگامـ(ثػزمة) (بّػوت :دار الرّ.)0039 ٞ
.7المّجٙػ ػػعات العِوّػ ػػة ٖػ ػػُ الّ ػ ػػاؽ الٙعِم (بٔػ ػػعاد :دار الف ػ ػ ون الدٙاّٖ ػػة
الّامة .)0033
الشمع واشمع،ؿامُ ؿػّع وزماؿ رقّع
.1ثارِض الفػؽ الٙعِم (بٔعاد:مًبّة الجّلّم الّالُ .)0033
ادواردؿٍن،ماري
".3مٌٗ ػػٍ م ػػا ٚب ػػ ٞالج ػػارِض وال ػػعِاهات م ػػا ٚب ػػ ٞالجارِظّ ػػة" بصح ه ػػمن
مٍؿ ػ ػػٍِة:ثارِض االدِ ػ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمف ػ ػػ٘:دار ِ ػ ػػاء ال ػ ػػعِن
للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5111ج.0
إاؿماغّو،بٌّرة طلّو
.0الٜػجاب ػ ػ ػػة بصح ه ػ ػ ػػمن مٍؿٍِة:شو ػ ػ ػػارن الّػاؽ (بٔ ػ ػ ػػعاد:دار الصػِ ػ ػ ػػة
للًباِة  )0039ج.0
اقاري،قاهػا رازا زٍباؿ
.01ملصم ػػة مٌابٌاراثا(ثػزمة) ثػزمة:رِ ػػع ِب ػػع الرلّ ػػ ٞزٍاد (بٔ ػػعاد:دار
الصػِة للًباِة .)0005
اـالطٍن
.00مصػ ػ ػ ػػاورن ٖاِػ ػ ػ ػػعروس او ِػ ػ ػ ػػن الرماؿ ثػزمػ ػ ػ ػػة وثٙػ ػ ػ ػػعِم:امّػن شلمػ ػ ػ ػػُ
مًػ (الٙاًػن:دار ٓػِب للًباِة والوفػ والجٍزُِ .)5111
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ال ّعِو. ،ؼ.
.05ؿػػصػ االؿايّػ:دراؿ ػػة ٖ ػػُ االؿ ػػًٍرن والج ػػارِض والصّان ثػزمة:شؾ ػػان
مّظا ّػ ػ ػ ػ ػ ػػ ٞإؿصاؽ (دمفػ ػ ػ ػ ػ ػػ٘:دار ِػ ػ ػ ػ ػ ػػاء الػ ػ ػ ػ ػ ػػعِن للوفػ ػ ػ ػ ػ ػػػ والجٍزِػ ػ ػ ػ ػ ػػُ
والجػزمة .)5113
الّاد،مّػؿّا
.05مَػ ػ ػػاًػ االؿػ ػ ػػًٍرن ثػزمػ ػ ػػة :هٌػ ػ ػػاد طّاية (دمفػ ػ ػػ٘ :دار ٝوّػ ػ ػػان
للعراؿات والوفػ .)0000
.09لػػٍر ورمٍز ثػزمة:شؾػػّب ٝاؿٍشة (دمف٘:موفػػٍرات وزارن الدٙاٖػػة
الؾٍرِة .)0003
.02االؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايّػ واالش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا واالؿػار ثػزمة:شؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّب
ٝاؿٍشة (دمف٘:موفٍرات وزارن الدٙاٖة .)5119
. 07البصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح ِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارِض والمّوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ ٖػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ العِن ثػزمة:ؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّع
المٍلَ (بّػوت:الموَمة الّػبّة للجػزمة .)5111
". 01الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاماهّة:هَػن ِامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة" بص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمن مٍؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض
االدِػ ػ ػ ػ ػ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػ ػ ػ ػ ػ ػػ٘:دار ِػ ػ ػ ػ ػ ػػاء الػ ػ ػ ػ ػ ػػعِن للوفػ ػ ػ ػ ػ ػػػ
والجٍزُِ  )5111ج0.
.03المٙػ ػػعس والّادي ثػزمػ ػػةِ:ادؿ الّػ ػػٍا (بّػوت:دار الجوػ ػػٍِػ للًباِػ ػػة
والوفػ والجٍزُِ .)5110
اوـّع،بٍبلٍّس اوـّعٍِس
.00مؾػ ػ ػػض الٜا وات:مّجامٍرٍٖزس ثػزمػ ػ ػػة:خػوت ِٜاقػ ػ ػػة (الٙاًػن:الٌّ ة
الممػِة الّامة للٜػجاب .)0005
اِ ـ،اشمع
.51الجلمٍدٝ:ػجػ ػػاب الٌّػ ػػٍد المٙعس (دمفػ ػػ٘:دار ٚجّبػ ػػة للًباِػ ػػة والوفػ ػػػ
والجٍزُِ .)5117
بالػ،طي
.50مٙعمة ُٖ ادب الّػاؽ الٙعِم (بٔعاد:دار الصػِة للًباِة .)0017
411

.55ملصمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة گلگ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامـ وٚمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك اط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػِ ،ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن گلگ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامـ
والًٍٖان(ثػزمة) (بٔعاد :دار الف ون الدٙاّٖة الّامة .)0037
آ
بارثٍن،بػوس واطػون
.55الجٗؾػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّػ الجًبّٙػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ للٜػجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب المٙعس:ثػزمة:قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػٝة ماؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجػ
مّعِا (الٙاًػن:مًبّة قػٝة ماؿجػ مّعِا .)0003
بارهعر،زّفػي
.59االؿػػايّػ االٖػِّٙة ثػزمة:شؾ ػن ًّػػدم الًػِصُ (دمفػػ٘:دار هّوػػٍ،
للعراؿات والوفػ والجٍزُِ .)5111
بعج،ولؽ
 .52الؾػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػصػ ٖػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ ممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ الٙعِمة ثػزمةِ:بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الٌػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادي ِبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
الػشمن (بّػوت:م ؿؾة االهجفار الّػبُ .)0003
.57العِاهػػة الٗػٍِهّة ثػزمةٍِ:ؿػػٕ ؿػػامُ الٍّؿٕ (ِمان:قػػػٝة الفػػػؽ
االوؿى للًباِة .)0000
ال عري،غ ع اللطّؿ
.51الًب ُٖ الّػاؽ الٙعِم (بٔعاد:موفٍرات المرمُ الّلمُ .)5111
بممي زُ،ـػج
.53االطج ػ ػ ػ ػ ػػا االؿ ػ ػ ػ ػ ػػًٍاهّة ٖ ػ ػ ػ ػ ػػُ المجص ػ ػ ػ ػ ػػٕ الّػا ٚػ ػ ػ ػ ػػُ:اوروؾ وزم ػ ػ ػ ػ ػػعن
همػ (لوعن:موفٍرات هابٍ .)0009
بنػ،الؾّع ِػكٍب
ً.50ػ ػػٍامـ ٝػجػ ػػاب الصوػ ػػارات الؾػ ػػامّة الٙعِمػ ػػة (الٙاًػن:دار الٜػجػ ػػاب
الّػبُ للًباِة والوفػ با.ت).
بٍثّػو،زان
.51العِاهػ ػػة ِوػ ػػع البػ ػػابلّّن ثػزمػ ػػة :ولّػ ػػع الرادر (شلػ ػػب :مػٝػ ػػؼ اإلهمػ ػػاء
الصواري .)5112
بٍهّت،ا.س.
.50مٙارهة االدِان ثػزمة:رها ؿامُ الظـ (شلب:دار الػهٍان با.ت).
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بٍلر ،زٍن رِجفارد خػوهٌّو
". 55العِاه ػ ػ ػ ػ ػػة الٍّهاهّ ػ ػ ػ ػ ػػة:هَػن ِام ػ ػ ػ ػ ػػة" بصح ه ػ ػ ػ ػ ػػمن مٍؿ ػ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض
االدِ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػ ػػ٘:دار ِ ػػاء ال ػػعِن للوف ػػػ والجٍزِػ ػػُ
والجػزمة  )5112ج.5
بٍِّي،زٍرج
ث
.55المؾ ػ ػ ػ ولّة الرؼا ّػ ػ ػػة ٖػ ػ ػػُ االداب االقػ ػ ػػٍرِة والبابلّة ثػزمػ ػ ػػة ؿػ ػ ػػلّم
المٍِك (بٔعاد:قػٝة المًابُ الومٍذزّة .)0030
ثاهؾّعور،زاـّػ
ث
".59العِاه ػػة االرامّ ػػة" بصح ه ػػمن مٍؿ ػػٍِة:ثارِض االدِ ػػان ثصػِػٖ:ػاس
الؾٍاح (دمف٘:دار ِاء العِن للجٍزُِ والجػزمة والوفػ  )5111ج.5
ثفان،وِوؼ ثؾّن
".52الٍٜهٍٗقٍّؿّة" بصح همن مٍؿٍِة :ثارِض االدِان ثصػِػٖ :ػاس
الؾٍاح (دمف٘ :دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5117ج.9
ثٍهّالت،اي
إ
ث
".57اال لٌ ػ ػ ػ ػ ػػة واالؿ ػ ػ ػ ػ ػػايّػ الجٍّثٍهّ ػ ػ ػ ػ ػػة" بصح ه ػ ػ ػ ػ ػػمن مٍؿ ػ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض
االدِ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػ ػػ٘:دار ِػ ػػاء ال ػػعِن للجٍزِػ ػػُ والوف ػػػ
والجػزمة  )5112ج.5
الرادر،ولّع
.51الص ػػػؼ والم ػػواِات الّعوِ ػػة ٖ ػػُ الّم ػػػ االق ػػٍري المجاطػ:الوؾ ػػازٍن
والوؾّذ 1بٔعاد:مًبّة االدِب البٔعادِة .)0015
".53االزِ ػػاء والصلُ" بص ػػح ه ػػمن مٍؿٍِة:شو ػػارن الّػاؽ (بٔػ ػػعاد:دار
الصػِة للًباِة  )0032ج.9
زاهٍبؾن،خٍرهّلع
".50ادِ ػػان م ػػا ب ػػّن الوٌػِن:إيا ل ػػة ِام ػػة" بصح ه ػػمن مٍؿ ػػٍِة:ثارِض
االدِ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػ ػػ٘:دار ِ ػػاء ال ػػعِن للوف ػػػ والجٍزِػ ػػُ
والجػزمة  )5111ج.5
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الصؾّوُ ،غ اس غلُ
.91ممل ٜػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اِؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّن اإلرث الؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍمػي والؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّادن
االمٍرِة (دمف٘:موفٍرات اثصاد الٜػجاب الّػب .)5119
الصفمُ،دمحم الؿػع بن بٍ بنػ
.90الٔ ػ ػ ػػؼو الٍّه ػ ػ ػػاهُ ل ػ ػ ػػباد الػاٖ ػ ػ ػػعِن ٚ 057-550ب ػ ػ ػػ ٞالمّاد (رؿ ػ ػ ػػالة
ث
مازؾجّػ ّٓػ موفٍرن زامّة المٍلٝ ٞلّة االداب .)5115
شكُ،اشؾان
إ
.95ماهٍؿػ ػ ػػمػثُٝ:ػجاب الٌوػ ػ ػػعوس المٙعس(ثػزمػ ػ ػػة) (بّػوت:دار الَّٙػ ػ ػػة
الّػبّة للجالّٕ والجػزمة والوفػ با.ت).
شماد ،دمحم غمػ
.95ث ػ ػ ػػارِض الم ػ ػ ػػاب ة الموعا ّّن (دمف ػ ػ ػػ٘:دار ٚجّب ػ ػ ػػة للًباِ ػ ػ ػػة والوف ػ ػ ػػػ
والجٍزُِ .)0005
شوٍن،ها و
ِٙ. 99ا ػ ػ ػ ػ ػػع م ػ ػ ػ ػ ػػا بّ ػ ػ ػ ػ ػػع الم ػ ػ ػ ػ ػػٍت ٖ ػ ػ ػ ػ ػػُ شو ػ ػ ػ ػ ػػارن ب ػ ػ ػ ػ ػػاد وادي الػاٖ ػ ػ ػ ػ ػػعِن
الٙعِمة (بٔعاد:دار الف ون الدٙاّٖة الّامة .)0037
ِٙ. 92ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الصّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان والظم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ٖ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ الصو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارن الّػا ّٚػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الٙعِمة (بّػوت:الم ؿؾة الّػبّة للعراؿات والوفػ .)5110
طان،دمحم غ ع المػّع
.97االؿايّػ الّػبّة ٚب ٞاإلؿا (الٙاًػن:با.مى .)0051
الظطّب،دمحم
.91مّ ػ ػػالم شو ػ ػػارن مم ػ ػػػ الٙعِمة (دمف ػ ػػ٘ :موف ػ ػػٍرات اثص ػ ػػاد الٜػج ػ ػػاب
الّػب .)0005
.93االخوٍلٍزّا:دراؿ ػػة ِ ػػن المرجمّ ػػات البعا ّة (دمف٘:موف ػػٍرات ِ ػػاء
العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة .)5119
الظٍري،لطفُ
.90مّرم االؿايّػ (بٔعاد:دار الف ون الدٙاّٖة الّامة  )0001ج0
.21مّرم االؿايّػ ( بٔعاد:دار الف ون الدٙاّٖة الّامة  )0001ج.5
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العباغ ،ثكُ
ث
".20االخػػار ولػػّْ الٍخوّػػة الٙعِمػػة ٖػػُ شػػٍض البصػػػ المجٍؿػػى" مرلة ٝلّػػة
ث
االداب زامّة بٔعاد الّعد 55:لؾوة.0013:
العباغ والرادر،ثكُ وولّع
ِ.25مٍر ما ٚب ٞالجارِض (بٔعاد:مًبّة زامّة بٔعاد .)0035
دورهاِم،امّو
".25الًٍيمّػ ػ ػ ػػة" بصح هػ ػ ػ ػػمن مٍؿػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض االدِػ ػ ػ ػػان ثصػِػٖ:ػاس
الؾٍاح 1دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5111ج.0
العوري،رِاض غ ع الػشمن امّن
.29اقٍرباهّباؿ:ؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّػثي ومورؼاثي (بٔ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعاد :دار الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ون الدٙاّٖ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الّامة .)5110
العوري والػامػي،رِاض غ ع الػشمن وغلُ شؾّن ـػج
".22الؾ ػ ػ ػ ػ ػػاشػات ٖ ػ ػ ػ ػ ػػُ الّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ ال ٙػ ػ ػ ػ ػػعِم والج ػ ػ ػ ػ ػػٍران والجلمٍد" مرل ػ ػ ػ ػ ػػة
ؿٍمػ  25:لؾوة.5117/5112:
الػبّػُ،ـاهو
.27المؾػ ػػّس الّػبُ:الوم ػ ػػاهّة ٖػ ػػُ الرؼِػ ػػػن الّػبّػ ػػة والم ػ ػػاع البّؼهًػ ػػُ-
الٗارؿُ (بّػوت:رِاض الػِؽ للٜػجب والوفػ .)5110
ابٍ رشمة،دمحم
.21اإلؿػ ػػا والػ ػػعِن الممػ ػػػي الٙعِم:دراؿػ ػػة مٙارهػ ػػة بػ ػػّن الػ ػػعِن الٙػ ػػعِم
واالدِان الؾماوِة (الٙاًػن:شابُ للوفػ والجٍزُِ .)5112
.23الؾصػ ِوع الٗػاِوة (الٙاًػن:شابُ للوفػ والجٍزُِ .)5112
رقّع،ـٍزي
.20الفػا ُ الّػاّٚة الٙعِمة (بٔعاد:دار الصػِة للًباِة .)0010
". 71المّج ٙػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعات العِوّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة" بصح ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمن مٍؿٍِة:شو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارن
الّػاؽ (بٔعاد:دار الصػِة للًباِة  )0039ج.0

414

رو ،زٍرج
.70الّػ ػػاؽ ال ٙػػعِم ثػزم ػػة :شؾ ػػّن ِل ػػٍان شؾ ػػّن (بٔعاد :دار الصػِ ػػة
للًباِة .)0039
روثن،مارؽػِت
ِ.75لػػٍ البػػابلّّن ثػزمػػةٍِ :ؿػػٕ شبُ (بّػػػوت :دار الًلّّػػة للًباِػػة
والوفػ .)0031
روزً،ػ.ج.
.75العِاهػ ػػة الٍّهاهّػ ػػة الٙعِمة ثػزمػ ػػة:رمؼي ِبػ ػػعى زػزّؽ مػازّػ ػػة:دمحم
ؿلّم ؿالم (الٙاًػن:دار هٌوة ممػ .)0072
آ
روِؼ،اها
.79روح ممػ ػػػ الٙعِمػ ػػة ثػزمػ ػػة :إ ٝػ ػػا ٍِؿػ ػػٕ (الٙاًػن :مٜػجبػ ػػة الفػ ػػػؽ
العولّة .)5117
رِدّوٍس،ادرِان
.72بٍبػ ػ ػػٍؿ ٍٖى(ٝػجػ ػ ػػاب المرلؽ):الٜػجػ ػ ػػاب المٙػ ػ ػػعس لٙبا ػ ػ ػػ ٞالّٜجفػ ػ ػػُ-
ماِا(ثػزمة) ثػزمة:لالس ِلماهُ (ِمان:دار ازموة )0000
زهار،ؿٌّو
.77االهازّ:ٞالومػ ػ ػ ػػٍص الٜاملة(ثػزمة) (دمفػ ػ ػ ػػ٘:دار ٚجّبػ ػ ػ ػػة للًباِػ ػ ػ ػػة
والوفػ والجٍزُِ .)5113
ؿاهؼً،اري
َِ.71م ػػة باب ػػ ٞثػزم ػػة ِ :ػػامػ ؿلّمان (المٍل ػػ :ٞدار الٜػج ػػب للًباِ ػػة
والوفػ .)0010
ٚ .73ػ ػ ػػٍن اقػ ػ ػػٍر ثػزمةِ:امػ ؿػ ػ ػػلّمان (بٔعاد:مًبّة المرمػ ػ ػػُ الّلمػ ػ ػػُ
الّػا.)0000 ُٚ
 .70الصّ ػ ػ ػ ػػان الٍّمّ ػ ػ ػ ػػة ٖ ػ ػ ػ ػػُ ب ػ ػ ػ ػػاد باب ػ ػ ػ ػػ ٞواق ػ ػ ػ ػػٍر ثػزمةٝ:اٍم ؿػ ػ ػ ػ ػػّع
العِن (بٔعاد:دار الف ون الدٙاّٖة الّامة .)5111
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ؿلّم ،اشمع امّن
.11دراؿػ ػ ػ ػ ػػات ٖػ ػ ػ ػ ػػُ شوػ ػ ػ ػ ػػارن الف ػ ػ ػ ػػػؽ االدهػ ػ ػ ػ ػػَ الٙعِم:ممػ ػ ػ ػ ػػػ-الّ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ-
إِػان (بّػوت:دار الوٌوة الّػبّة .)0005
الؾٍاح،ـػاس
.10االؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػًٍرن والمّوَ:دراؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ٖ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ المّدٍلٍزّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا وال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعِاهات
المفػّٚة (دمف٘:موفٍرات ِاء العِن .)5110
.15دِ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن اإلهؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان:بصح ٖ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ ماًّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػعِن وموف ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػعاُٖ
العِوُ (دمف٘:موفٍرات ِاء العِن .)5115
.15لٔؼ ِفجار:االلًٍة الم هدة وال ٞالعِن واالؿًٍرن (دمفػ٘ :دار ِػاء
العِن .)5115
.19الػ ػػػشمن والف ػ ػػًّان:الدوٍِة الٍٜهّ ػ ػػة والًػ ػػٍت الج ػ ػػارِض ٖ ػ ػػُ ال ػ ػػعِاهات
المفػّٚة (دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة .)5119
".12الجاوِػ ػ ػ ػ ػ ػػة" بصح هػ ػ ػ ػ ػ ػػمن مٍؿػ ػ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض االدِػ ػ ػ ػ ػ ػػان ثصػِػٖ:ػاس
الؾٍاح (دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5117ج9.
". 17الّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػب ٚب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ٞاإلؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا " بصح ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمن مٍؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض
االدِ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػ ػػ٘:دار ِػ ػػاء الػ ػػعِن للوف ػػػ والجٍزِػ ػػُ
والجػزمة  )5111ج.5
ؿّنال،لّوا
".11الفاماهّة الؾّبّػِة واالؿٍِّة الٍؿًَ" بصح همن مٍؿػٍِة:ثارِض
االدِ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػ ػػ٘:دار ِ ػػاء ال ػػعِن للوف ػػػ والجٍزِػ ػػُ
والجػزمة  )5111ج0
قابّػو وًوعرِنؽ،ماهؽ ورودا
.13مّرػ ػػم االؿػ ػػايّػ ثػزمة:شوا ِبٍد (دمفػ ػػ٘:دار ِػ ػػاء الػ ػػعِن للوفػ ػػػ
والجٍزُِ والجػزمة .)5113
الفاهػ،ـاثن مٍـق ـاهو غلُ
ث
.10رم ػػٍز اً ػػم اال لٌ ػػة ٖػ ػػُ الّ ػ ػػاؽ الٙعِم:دراؿ ػػة ثارِظّ ػػة داللّة (رؿػ ػػالة
ث
مازؾجّػ ّٓػ موفٍرن زامّة المٍلٝ ٞلّة االداب .)5115
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قاًّن،قاهػ
.31الّٙػػٖ ٞػػُ المرجمػػُ الّػا ٚػػُ بػػّن االؿػػًٍرن والج ػػارِض (بّػوت:الجوٍِػ
للًباِة والوفػ والجٍزُِ .)5101
قلصتٍِ،ؿؿ
.30هص ػ ػ ػ ػػٍ هَػِ ػ ػ ػ ػػة زعِ ػ ػ ػ ػػعن ٖ ػ ػ ػ ػػُ ِل ػ ػ ػ ػػم االزجم ػ ػ ػ ػػاع ال ػ ػ ػ ػػعِوُ (بّػوت :دار
الٗارابُ .)5115
الفٍاؼ،لاؿم
.35دٍِان االؿايّػ(ثػزمة) (بّػوت:دار الؾا )0007 ُٚج0.
.35دٍِان االؿايّػ (بّػوت:دار الؾا )0001 ُٚج.5
.39دٍِان االؿايّػ (بّػوت:دار الؾا )0000 ُٚج5.
.32دٍِان االؿايّػ (بّػوت:دار الؾا )5110 ُٚج.9
الفٍؾ،غلُ
.37االؿايّػ بّن المّجٙعات الٙعِمة والجٍران (لوعن:دار الا .)0031
قّ اثا،ماؿٍمُ
ٍٝ.31زّ:ُٜالٜػجػ ػػاب الّابػ ػػاهُ المٙعس(ثػزمة) ثػزمػ ػػي إلػ ػػَ الّػبّػ ػػة:دمحم
ِوّمة (دمف٘:دار الجٍِٜن .)0000
لالس،غ ع الػؼِؼ
.33الف ػ ػ ػػػؽ االده ػ ػ ػػَ الٙعِم (الٙاًػن:الٌّ ػ ػ ػػة الّام ػ ػ ػػة لف ػ ػ ػ ػ ون المً ػ ػ ػػابُ
االمّػِة  )0071ج.0
لالس ،ولّع دمحم
.30الّا ٚػ ػ ػ ػػات الؾّاؿػ ػ ػ ػ ػػّة للعولػ ػ ػ ػ ػػة االقٍرِة رؿػ ػ ػ ػ ػػالة مازؾػ ػ ػ ػ ػػجّػ ّٓ ػ ػ ػ ػػػ
ث
موفٍرن زامّة بٔعاد ٝلّة االداب .0017
المالصُ،لالح رقّع
.01الممل ٜػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الصّدّة:دراؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ٖ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ الج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارِض الؾّاؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػباد
االهاهٍؿ (بٔعاد:با.مى .)5111
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غ اس ،موَ شؾن
".00طور ػ ػ ػػػ وثمّم ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػن ث ػ ػ ػػ ٞدمحم وثم ػ ػ ػػا م ل ػ ػ ػػغباب م ػ ػ ػػن اور" مرل ػ ػ ػػة
ؿٍمػ  25لؾوة .5119-5115
غ ع الرٍاد،اشمع
.05العِاء المؾجراب من الصعِح والٜػجاب (الٙاًػن:با.مى با.ت).
غ ع الػشمن،طلّو
.05اّٖؾ ػػجا:الٜػجاب الم ٙػػعس للعِاه ػػة الؼرادقجّة(ثػزمة) (دمف ػػ٘ :رواٖ ػػع
للدٙاٖة والٗوٍن .)5113
غ ٍديً،وػي.س
.09مّرم الصوارات الؾامّة (بّػوت:زػوس بػس .)0000
غمفٍر،دمحم ابٍ المصاؿن
.02مّ ػ ػ ػ ػػالم شو ػ ػ ػ ػػارات الف ػ ػ ػ ػػػؽ االده ػ ػ ػ ػػَ ال ٙػ ػ ػ ػػعِم (بّػوت :دار الوٌو ػ ػ ػ ػػة
الّػبّة .)0031
غلُ،غ ع اللطّؿ اشمع
.07الج ػ ػ ػ ػ ػ ػػارِض الٍّه ػ ػ ػ ػ ػ ػػاهُ :الّم ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ الٌّادي (بّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػوت :دار الوٌو ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الّػبّة .)0017
غلُ،ـاهو غ ع الٍاشع
".01م ػ ػ ػػن ادب الٌ ػ ػ ػػؼؿ والٜٗاً ػ ػ ػػة ِو ػ ػ ػػع الؾ ػ ػ ػػٍمػِّن والبابلّّن" مرل ػ ػ ػػة
ؿٍمػ  57:لؾوة0011.:
".03خم زاء الًٍٖان" مرلة ؿٍمػ  50:لؾوة0012.:
.00الًٍٖػ ػ ػ ػ ػ ػػان ٖػ ػ ػ ػ ػ ػػُ المػازػ ػ ػ ػ ػ ػػُ المؾػ ػ ػ ػ ػ ػػمارِة(ثػزمة) (بٔعاد :مًبّػ ػ ػ ػ ػ ػػة
اإلطاص .)0012
".011الّػاٖة والؾصػ" بصح همن مٍؿٍِة :شوػارن الّػاؽ (بٔػعاد:دار
الصػِة للًباِة  )0039ج.0
ِ.010فجار وماؿان ثمٍز (بٔعاد :دار الف ون الدٙاّٖة الّامة .)0037
.015م ػ ػ ػػن ال ػ ػ ػػٍاح ؿػ ػ ػ ػػٍمػ إل ػ ػ ػػَ الجٍران (بٔ ػ ػ ػػعاد :دار الف ػ ػ ػ ػ ون الدٙاّٖ ػ ػ ػػة
الّامة .)0030
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ػػػػػػػػػ
.015الٜػجاب المٙعس.
الؾاهمُ،ؿػّع
.019اثػاشؾ ػػّؽ:ملصمة الظل ػػ٘ والًٍٖان(ثػزمة) (ال ػػعار البّو ػػاء:المػٝؼ
الدٙاُٖ الّػبُ .)5113
ؽػاهت،مّفّو
".012العِاه ػ ػ ػ ػػة الػوماهّ ػ ػ ػ ػػة:هَػن ِام ػ ػ ػ ػػة" بصح ه ػ ػ ػ ػػمن مٍؿ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض
االدِ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػ ػػ٘:دار ِ ػػاء ال ػػعِن للوف ػػػ والجٍزِػ ػػُ
والجػزمة  )5112ج.5
ؽلٍّهرُ،بٍؿ
.017الًػػب ِوػػع ٚػػعماء الممػِّن (اإلؿػػٜوعرِة :دار مًػػابُ المؾػػجٙبٞ
با .ت).
ؽّو،ؿا د.
".011الف ػ ػ ػ ػػاماهّة االمػِ ّٜػ ػ ػ ػػة الف ػ ػ ػ ػػمالّة بصح ه ػ ػ ػ ػػمن مٍؿ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض
االدِػ ػ ػ ػ ػ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػ ػ ػ ػ ػ ػػ٘:دار ِػ ػ ػ ػ ػ ػػاء الػ ػ ػ ػ ػ ػػعِن للوفػ ػ ػ ػ ػ ػػػ
والجٍزُِ  )5111ج.0
ؽٍّراهع،ؼ.
ث
".013اال لٌػ ػ ػ ػ ػػة واالؿػ ػ ػ ػ ػػايّػ الٍّهاهّػ ػ ػ ػ ػػة" بصح هػ ػ ػ ػ ػػمن مٍؿػ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض
االدِ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػ ػػ٘:دار ِ ػػاء ال ػػعِن للوف ػػػ والجٍزِػ ػػُ
والجػزمة  )5112ج.5
ث
".010اال لٌػ ػ ػ ػػة واالؿػ ػ ػ ػػايّػ الػوماهّػ ػ ػ ػػة" بصػ ػ ػ ػػح هػ ػ ػ ػػمن مٍؿػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض
االدِ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػ ػػ٘:دار ِ ػػاء ال ػػعِن للوف ػػػ والجٍزِػ ػػُ
والجػزمة  )5112ج.5
ڤاِع ،ج.
ث
".001دِاهػػة ممػػػ الٙعِمة:اال لٌػػة واالؿػػايّػ" بصح هػػمن مٍؿػػٍِة:ثارِض
االدِ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػ ػػ٘:دار ِ ػػاء ال ػػعِن للوف ػػػ والجٍزِػ ػػُ
والجػزمة  )5111ج.5
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الفجالوي،اشمع ش ّب ؿوّع
.000اؿػ ػ ػ ػػػشعون ٚ 770-731بػ ػ ػ ػػ ٞالمّاد (ايػوشػ ػ ػ ػػة مازؾػ ػ ػ ػػجّػ ّٓػ ػ ػ ػػػ
موفٍرن زامّة واؿى ٝلّة الجػبّة .)5117
ـػزّو،بّ لٍّس ـػزّلٍّس مارو
.005االهّادن ثػزمػ ػ ػ ػ ػ ػػةِ:وبػن ؿػ ػ ػ ػ ػ ػػامة الظالػ ػ ػ ػ ػ ػػعي (بّػوت :دار الّل ػ ػ ػ ػ ػ ػػم
للماِّن .)0013
الفػدوؿُ،ابٍ الكاؿم
.005الفاًوامة:ملصمة الٗػس الٜبػ ،ثػزمة ؿمّػ المػالًُ (بّػوت:دار
الّلم للماِّن .)0010
ـػولّـ،ج.س.
".009ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعِاهات االٖػِ ّٙػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة" بصح هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمن مٍؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض
االدِ ػ ػ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمف٘:موف ػ ػ ػػٍرات ِ ػ ػ ػػاء ال ػ ػ ػػعِن للوف ػ ػ ػػػ
والجٍزُِ والجػزمة  )5111ج.0
ـػِصة،اهّؽ
.002ماش ػ ػػم واؿ ػ ػػايّػ م ػ ػػن االدب الؾ ػ ػػامُ(ثػزمة) (بّػوت:دار الوٌ ػ ػػار
للوفػ .)0010
.007ماشػ ػ ػ ػ ػػم واؿػ ػ ػ ػ ػػايّػ مػ ػ ػ ػ ػػن اوٓارِت(ثػزمػ ػ ػ ػ ػػة) (بّػوت:دار الوٌػ ػ ػ ػ ػػار
للوفػ .)0031
ـػِؼر،زّمؽ
.001الٔمػ ػ ػ ػػن الغًبُ:دراؿػ ػ ػ ػػة ٖػ ػ ػ ػػُ الؾػ ػ ػ ػػصػ والعِن ثػزمة:اشمػ ػ ػ ػػع ابػ ػ ػ ػػٍ
زِع (الٙاًػن:الٌّ ة الممػِة الّامة للجالّٕ والوفػ .)0010
.003الٍٗلٜل ػ ػػٍر ٖ ػ ػػُ الٌّ ػ ػػع الٙعِم ثػزمة:هبّل ػ ػػة إبػاًّم مػازّة:شؾ ػ ػػن
ٍاٍا (الٙاًػن:الٌّ ة الممػِة الّامة للٜػجاب .)0015
.000اؿايّػ ُٖ ال ٞالوار ثػزمةٍِ:ؿػٕ قػلب الفا (دمفػ٘:دار ِػاء
العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة .)5113
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ـٍلجؼ ،رِجفارد
.051الػوشاهّػ ػ ػ ػ ػػة ٖػ ػ ػ ػ ػػُ ارض الوباءّٝ:ػ ػ ػ ػ ػػٕ اخػ ػ ػ ػ ػػػت إِ ػ ػ ػ ػ ػػان ٖػ ػ ػ ػ ػػُ ادِػ ػ ػ ػ ػػان
الّالم (بّػوت:العار الّػبّة للّلٍ .)5117
ـّػ ،ؽّؼا
.050الومػػٍص الٜاملػػة لمظًٍيػػات البصػػػ المّت(ثػزمة) ثػزمة:ؿػػٌّٞ
زٝار (دمف٘:دار ٚجّبة للًباِة والوفػ والجٍزُِ .)5117
هام و،زٍزِؿ
.055البً ػ ػ ػ ػ ػػ ٞب ػ ػ ػ ػ ػػالٕ وز ػ ػ ػ ػ ػػي ثػزم ػ ػ ػ ػ ػػة :شؾ ػ ػ ػ ػ ػػن لٙػ (دمف ػ ػ ػ ػ ػػ٘ :دار
الٜلمة .)5115
گػهُ ،اولّفػ ا.
.055الصّدٍّن ثػزمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة:دمحم ِبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الٙػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر دمحم مػازّةّٖ:مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٞ
الٍا لُ (بٔعاد:مًبٍِات الباغ .)0075
هػِمػ،لمٍ ّو هٍح
.059من الٍاح ؿٍمػ ثػزمة:يي باٚػ (الٙاًػن:م ؿؾػة ٖػػاهٜلّن للًباِػة
والوفػ .)0021
.052االؿػػايّػ الؾٍمػِة:دراؿػػة ٖػػُ المورػؼات الػوشّػػة واالدبّػػة ٖػػُ اال لػػٕ
الدال ػ ػػح ٚب ػ ػػ ٞالمّاد ثػزمةٍِ:ؿ ػ ػػٕ داوود ِبػ ػ ػػع الٙادر (بٔعاد:مًبّ ػ ػػة
المّارؼ .)0010
.057الؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍمػٍِن:ثارِظٌم وشو ػ ػ ػ ػ ػ ػػارثٌم وطما مٌم ثػزمةّٖ:م ػ ػ ػ ػ ػ ػػٞ
الٍا لُ (الٍِٜت:دار ٓػِب للًباِة .)0015
هالرج،زّؾنا
.051الصٜاِ ػ ػػات الٍٗلٜلٍرِ ػ ػػة والظػاٖ ػ ػػات واالؿ ػ ػػايّػ ثػزمة:شاز مال ػ ػػٛ
مصؾن (بٔعاد:موفٍرات بّت الصٜمة .)5113
النل ُ ،ابٍ الموغر ًفا بن دمحم بن الؾا ب
ٝ.053ػجػ ػ ػ ػ ػػاب االلػ ػ ػ ػ ػػوا ثصّٙػ ػ ػ ػ ػػ٘ :اشمػ ػ ػ ػ ػػع ز(ُٝالٙػ ػ ػ ػ ػػاًػن :دار الٜػجػ ػ ػ ػ ػػب
الممػِة .)0002
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هماؿ ،شؾن
.050الًػ ػ ػ ػ ػػب الممػ ػ ػ ػ ػػػي الٙػ ػ ػ ػ ػػعِم (الٙاًػن :الٌّ ػ ػ ػ ػ ػػة الممػ ػ ػ ػ ػػػِة الّامػ ػ ػ ػ ػػة
للٜػجاب .)0003
هٍبػ وماِنو،الن .وهٍهان
". 051العِاهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الٜوّاهّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة" بصح هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمن مٍؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض
االدِػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػػ٘:دار ِػػاء الػػعِن للجٍزِػػُ والجػزمػػة
والوفػ  )5111ج.5
هٍبػ،ؽػِؽ
.050اؿػػايّػ إٓػِّٙػػة وروماهّة ثػزمػػةٓ:اهم العباغ (بٔعاد:قػػػٝة الجػػاِمؼ
للًباِة والوفػ .)0039
هٍبُ،هٍرا
.055الًػِ ػػ٘ إل ػػَ هّوٍ ،ثػزمة:ؿلؾ ػػ ٞدمحم الّاهُ (بٔ ػػعاد:دار الم ػػامٍن
للجػزمة والوفػ .)0003
آ
هٍرثو،ارخػ
 ٚ.055ػ ػػامٍس اؿ ػ ػػايّػ الّالم ثػزمة:ؿ ػ ػػٌَ الًػِصُ (بّػوت:الم ؿؾ ػ ػػة
الّػبّة للعراؿات والوفػ .)0005
هٍن،هارلجٍن
ٚ. 059مػ ػ ػ ػ ػػة اإلهؾػ ػ ػ ػ ػػان ثػزمة:دمحم ثٍّٖػ ػ ػ ػ ػػ٘ شؾػ ػ ػ ػ ػػّن وِبػ ػ ػ ػ ػػع المًلػ ػ ػ ػ ػػب
االمّن مػازّة:مصمٍد االمّن (بٔعاد:المٜػجبة االًلّة با.ت).
هٍهجّوٍ،زٍرج
.052الصّ ػػان الٍّمّػ ػػة ٖػ ػػُ بػ ػػاد بابػ ػػ ٞواقٍر ثػزمة:ؿػ ػػلّم يػ ػػي الجٜػِج ػػُ
وبػًان ِبع الجٜػِجُ (بٔعاد:دار الصػِة للًباِة .)0010
النّالهُ واللٍؿُ ،لمّاء وؿالم
.057اوؿ الّػ ػ ػ ػ ػ ػػػب مػ ػ ػ ػ ػ ػػن الٙػ ػ ػ ػ ػ ػػػن الجاؿػ ػ ػ ػ ػ ػػُ وشجػ ػ ػ ػ ػ ػػَ الؾػ ػ ػ ػ ػ ػػادس ٚبػ ػ ػ ػ ػ ػػٞ
المّاد" (لوعن:موفٍرات هابٍ .)0000
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هٍّها ،بٍهٍّ دِوعو
.051ثّػ ػػالّم بػ ػػٍذا ثػزم ػ ػػة :شػ ػػاز مال ػ ػػ ٛمصؾػ ػػن (بٔعاد :دار الف ػ ػ ون
الدٙاّٖة الّامة .)5113
لبات،رِوّي
.053الجفػػظّك واإلهػػغار ٖػػُ الًػػب اال ٝعي(ثػزمة) ثػزمةِ:بػػع اللًّػػٕ
البعري (بٔعاد:مًبّة المرمُ الّلمُ الّػا.)0017 ُٚ
.050المّجٙػػعات العِوّػػة ٖػػُ بػػاد وادي الػاٖػػعِن:مظجارات مػػن الومػػٍص
البابلّة(ثػزمة) ثػزم ػػة:البّػ ابٍه ػػا وولّ ػػع الرادر (بٔعاد:مًبّ ػػة الجّل ػػّم
الّالُ .)0033
آ
لُ،رِجفارد واطػون،
.091اإلرث المؾػػّصُ ثػزمة:دمحم الٍاٝع (دمفػػ٘:دار لػػٗصات للعراؿػػات
والوفػ .)5110
المازعي،طؼغو
ث
.090اال لٌة الٜوّاهّة (ِمان:قػٝة الفػؽ االوؿى للًباِة .)0000
المػمٍري،هازس
.095ثاوِ ػ ػ ػػ ٞال ػ ػ ػػوك الجٍراثُ:اؿ ػ ػ ػػًٍرن هب ػ ػ ػػات اللٗ ػ ػ ػػاح وِٙا ػ ػ ػػع االهبّ ػ ػ ػػاث
الٜوّاهُ (بٔعاد:دار المع ،للدٙاٖة والوفػ .)5113
مٍؿناثُ،ؿ جّوٍ
.095الصوػػارات الؾػػامّة الٙعِمة ثػزمة:الؾػػّع ِّٙػػٍب بٜػ مػازّػػة:دمحم
الٙماص (الٙاًػن:دار الٜػجاب الّػبُ للًباِة والوفػ با.ت).
المٍلَ،زاؿم غ اس مصؾن
.099اش ػ ػػٍاؿ الّ ػ ػ ػػاؽ اب ػ ػػان االش ػ ػػجاؿ الؾلٍ( ُٚرؿ ػ ػػالة مازؾ ػ ػػجّػ ّٓ ػ ػػػ
ث
موفٍرن زامّة المٍلٝ ٞلّة االداب .)5111
مٍهفُ،ؾ. .
ٝ.092ػِفػوا(ثػزمة) ثػزمة:رِع ِبػع الرلّػ ٞزٍاد (الاذّٚػة:دار الصػػٍار
للوفػ والجٍزُِ 1.)5111
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مّؾٍلّفؾنُ ،ا .س.
ث
.097اؿػار اال لٌة والعِاهات ثػزمة:شؾػان مّظا ّػ ٞإؿصاؽ (دمفػ٘:دار
ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة .)5111
هاراِان،ر.ؾ.
.091ملصم ػ ػ ػػة راماِاها(ثػزمة) ثػزم ػ ػ ػػة:زٍزِٕ ه ػ ػ ػػادر بٍلؽ (بٔ ػ ػ ػػعاد:دار
الصػِة للًباِة .)0031
الوفار،غلُ ؿامُ
.093هفػ ػػان الػ ػػعِن :الوَػِػ ػػات الجًٍرِػ ػػة والم لٌة (اإلؿػ ػػٜوعرِة :مًػ ػػابُ
ِابعِن .)0090
هٍس،زٍن ب.
".090اً ػػم الظم ػػا ك الممّ ػػؼن لل ػػعِن ٖ ػػُ المرجمّ ػػات البعا ّ ػػة" بصح
هػ ػ ػػمن مٍؿػ ػ ػػٍِة:ثارِض.االدِان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػ ػ ػػ٘:دار ِػ ػ ػػاء
العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5111ج0.
".021العِاهػػة البٍذِػػة" بصح هػػمن مٍؿػػٍِة:ثارِض االدِػػان ثصػِػٖ:ػاس
الؾٍاح (دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5117ج9.
". 020العِاه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الٌوعوؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّة" بصح ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمن مٍؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض
االدِ ػ ػ ػ ػ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمف ػ ػ ػ ػ ػػ٘:دار ِ ػ ػ ػ ػ ػػاء ال ػ ػ ػ ػ ػػعِن للجٍزِ ػ ػ ػ ػ ػػُ
والوفػ  )5117ج.9
ًاردن،دوهالع
".025العِاهة الّٗوّّٙة" بصح همن مٍؿٍِة:ثارِض االدِان ثصػِػٖ:ػاس
الؾٍاح (دمف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ٘:دار ِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعِن للجٍزِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ والجػزم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
والوفػ  )5111ج.5
ًاِعؿ ،النؾوعر
.025الظلّ ٙػ ػػة البابلّةٚ:مػ ػ ػػة الوفػ ػ ػػٍء والج ٜػ ػػٍِن ِوػ ػ ػػع ٚػ ػ ػػعماء الّ ػ ػ ػػاّّٚن
واهّٜاؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاثٌا ِل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ الٌّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الٙعِم(ثػزمة) ثػزم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة:خامػ مٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعي
دمحم مػازّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة:مصُ الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعِن إؿماِّ( ٞبٔعاد:موفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍرات بّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت
الصٜمة .)5110
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ًٍثنػاهجؽ،اِم
".029االدِ ػ ػ ػ ػػان االمػِ ّٜػ ػ ػ ػػة الف ػ ػ ػ ػػمالّة" بصح ه ػ ػ ػ ػػمن مٍؿ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض
االدِان (دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  )5111ج.0
ًٍؾ،لمٍ ّو ًوػي
.022موًّ ػ ػػٕ المظّل ػ ػػة البفػِة ثػزمة:ل ػ ػػبصُ شعِعي (الاذ ّٚػ ػػة:دار
الصٍراء للوفػ والجٍزُِ .)5119
".027دِاهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ٞواقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍر" بصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمن مٍؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍِة:ثارِض
االدِ ػػان ثصػِػٖ:ػاس الؾٍاح (دمفػ ػػ٘:دار ِ ػػاء ال ػػعِن للوف ػػػ والجٍزِػ ػػُ
والجػزمة  )5111ج.5
ًٍمّػوس
.021اإللّاذن ثػزمة:مم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعوح ِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعوان (ابٍ ٍب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ :دار ٝلم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
للًباِة .)5110
ًّػودوت
.023ثػػارِض ًّػودوت ثػزمةِ:بػػع اإل لػػي الماح (ابػػٍ ٍبُ ًّ:ػػة ابػػٍ ٍبػػُ
للدٙاٖة والجػاث .)5111
وارهػ،رِنؽ
.020اإلٓػِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ٘ والًػوادِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍن او شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػب يػوادن ثػزمة:لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالس
الجٍِرُ (بٔعاد:مًبّة االٚجماد .)0031
ولؾٍن،زٍن،
.071الصو ػػارن المم ػػػِة ثػزم ػػة :اشم ػػع ٖظػي (ال ٙػػاًػن :مٜػجب ػػة الوٌو ػػة
الممػِة .)0022
ِصّػػَ ،اؿامة غعهان
.070المػض ومؾبباثي ُٖ باد الػاٖعِن الٙعِمة:دراؿة ٖػُ هػٍء الومػٍص
الؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍمػِة واالٝعِة مرل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجاذ/زامّة
بٔعاد الّعد 053:لؾوة.5101:
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.075الًٙػػٍس الؾػػصػِة ودورًػػا ٖػػُ الّاج:دراؿػػة مٙارهػػة ٖػػُ الصو ػػارات
الٙعِمة مرل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ٝلّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجػبّة/الرامّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المؾجومػِة الّعد 5:المرلع 5:لؾوة.5100:
ِ.075اٚػ ػػة الؾػ ػػصػ بالًػ ػػب ٖػ ػػُ الصوػ ػػارات الٙعِمػ ػػة:الٜػجابات الٌٍّدِػ ػػة
والمؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػّصّة المب ٜػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػن اهمٍذزا" دورِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ٝػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان
الجارِظّة الّعد 05:لؾوة5100.:
.079الّٗارِ ػ ػ ػػت الف ػ ػ ػػػِػن واق ػ ػ ػػباح الم ػ ػ ػػٍثَ ودورً ػ ػ ػػا ٖ ػ ػ ػػُ دِاه ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػاد
الػاٖعِن دورِة ٝان الجارِظّة الّعد 7:لؾوة .5105
.072الّٙػػاّٚػ واالدوات والٙػػٍ ،الؾػػصػِة ودورًػػا ٖػػُ الّػػاج :دراؿػػة ٖ ػػُ
مّجٙػػعات شوػػارات الفػػػؽ االدهػػَ الٙػػعِم والصوػػارات الٜاؿػػّّٜة دورِػػة
ٝان الجارِظّة الّعد 50:لؾوة .5105
.077مّجٙػعات قػّبّة قػػّٚة لٌػا زػغورًا ٖػُ الجػارِض :هَػػن مػن ازػٌٖ ٞػػم
الجػاث الفػ ُٚمرلة ذوات الّعد 01 :لؾوة.5102 :
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