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  إلى أساتذتنا الكرام، الدراسيطيلة مشوارنا  كانوا خلفنا  لمن        عرف ان

 لم يدخر    خ "الذيوأخص بالذكر أستاذنا الف اضل "ق اضي الشي        
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 اذلس عل اشلي وفلٌا ًِشا ومل ىىن ًيعي ٕاًََ ًوال فضي ظل ؿَََ ،ٔبما تـس:                    

 ٔبُسي ُشا اًـمي ٕاىل :

 روخ وازلي رمحة ظل ؿَََ

 ٕاىل وازليت اًلاًَة حفؼِا املوىل

 ٕاىل ٕادواين رؿامه ظل

 ٕاىل ؿائَيت اًىصمية

 ٕاىل ظسًلايت ورفِلاث دريب

 كامسين ملاؿس ازلراسة ٕاىل لك من

 .ٕاىل لك مـمل ؤبس خاذ وموخَ

 

جوتةحم                                             

  



 

 

 

 

 

 

 امتام ُشا اًححراذلس عل ؿىل مٌَ وؾوهَ الٕ 

 ٔبُسي ؾعارت ومثصت معًل ٕاىل:

حين لك   حىت ٔبحلق هل بٓماهل، واشلي اكن ًسفـين كسما حنو ألمام ًيَي املحخلى ما ميطلاشلي ُو

. "ٔبيب "ٕاىل  اًلايل ٔبظال ظل يف معٍص

حت فصلت هحسُا لك اًـعاء واحليان ، ٕاىل اًيت اكهت س يسي  يف اًضسائس ومسرس يت  ٕاىل اًيت ُو

ا. "ٔبيم "ٕاىل ألوىل   حفؼِا ظل ؤبظال يف معُص

 ابملـصفة ؿًل ًحزَوايل اًعـاة ومل  وذٌَوا يل اًعًصق، ٔبانروا نٕاىل اشلٍ

 .اكن هل اًفضي يف حمخوى ثـَميي "مـمل ؤبس خاذ "لكٕاىل 

 يف ازلراسة. "وزمِاليت وظسًلايتؿائَيت  "ٕاىل  

 

  ذريت                                                                                 
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فسيك ًدِح ًيا ألدة مـصفة اإلوسان          ًربز ًيا اجلوُص  ،ؿرب ُشٍ اًفىصت ،يف اإلوسان نٌل ًلول دوس خًو

من اًـسم، ٕاذ التس من وحود تشرت ًـود ٔبظَِا  ال ًوزلاإلتساع ألديب  ٕان: ىٌل ُو مذـارف ؿَََف ،املضرتك ًإلوسان

 مؽ روخ اًـرص. ًخالءمٕاىل رواسة ٕاتساؾَة ٔبدتَة ساتلة فذحـر ُشٍ اًحشرت من خسًس ويف كاًة خسًس 

 ي تعمخَ اخلاظةبٔ ٌَ حيخوي يف اًوكت هفسَ دعوظَخَ ًى  ؛كس حيوي اإلتساع ألظَي اًخبٔثص ابٔلدص

شلضل اكن التس من  ،ىىصاهَ ٔبو اًدسرت ؾيَ ال ميىن الٓداةاملخواظي تني  والاحذاككمٌَ  ال مفصدص فاًخبٔثص ابلٔ 

ي ٔبديب يف لك زمان وماكن معمن فصاغ وٕامنا لك  ال ثًذجفألؾٌلل ألدتَة  ،ثفاواًثلا الٓداةتني ُشٍ  واًخبٔثصاًخبٔزري 

ًًذج يف حمَعَ ألديب اشلي ٌضمي ألؾصاف واًخلاًَس املوروزة ونشا اًثلافاث ألحٌحَة، نٌل ٔبن اًـمي ألظَي ًحلى 

ألدصى مذجاوزا لك احلسود  الٓداةذازلا وراخسا يف لك زمان وماكن اتراك تعمخَ اخلاظة واملؤثصت يف خمخَف 

ة ،مما ٔبدى شٍ يه دراسة اًخبٔزري واًخبٔثص ٔبٍن دفـت ُوٕاىل ٕاضافة حلي خسًس يف ألدة امللارن  اًلومِة واٌَلًو

، ومن ُيا خاءث ٕاصاكًَة حبثيا  الٓداةتسراسة اًخبٔزري واًخبٔثص تني ُشٍ  الاُامتمىل إ اًؼاُصت ابًىثري من ازلارسني 

 واًيت حسدانُا يف ألس ئةل ألثَة:

وما يه ٔبس حاتَ  ٔبُحصاُا دواع   صـصائيا ادحمسزني  وف ام ٍثمثي ُشا اًخبٔزري اخلَام ورابؾَاثَ يف ثص معصبٔ هَف          

هَف ذاثَة ٔبم موضوؾَة  وما جتََاهتا يف احلاًخني  مث ٔباكن اًخبٔزري فـال واؾَا ٔبم ؾن كري كعس  تني ُشا وذاك، 

 ؾن اخلَام يف كاًة صـصي خسًس   ما ٔبذشٍؤبؿاد ُؤالء اًضـصاء ظَاكة 

يا اإلخاتة ؿَهيا يف ُشا اًححر املوسوم تخبٔزري رابؾَا ثطل يه          ث اخلَام يف اًضـص اًـصيب ألس ئةل اًيت حاًو

 .احلسًر

ن حلي بٔ من كٌاؾخيا ت واهعالكاثحاع املهنج امللارن إلجصاز مواظن اًخبٔزري وجتََاثَ ،ًإلخاتة ؿىل ذضل مقيا اب        

يف ازلرس امللارن ومسى مسامهة ُشا احللي يف ٕاثصاء ازلراساث امللارهة اًخبٔزري واًخبٔثص ًـخرب من ٔبجصز احللول ؤبمهِا 

شا  ،واخملزون ألديب  ًََ يف حبثيا من ذالل:إ  ما هنسفُو

حتسًس حصمجة ؾن معص اخلَام ورابؾَاثَ ؤبمه اًرتحٌلث ألحٌحَة واًـصتَة اًيت ؾصفهتا ُشٍ اًصابؾَاث، هَف        

، وحتسًس ٔبمه ألفاكر واًفَسفاث  ،وهَف ٔبثصث ُشٍ اًصابؾَاث فهيم ادحمسزني وظَت ُشٍ اًصابؾَاث ٕاىل صـصائيا 

 ة اًيت وػفِا ُؤالء اًضـصاء يف ٔبؾٌلهلم اًضـًصة وظَاقهتا يف كاًة صـصي خسًس.اخلَامِّ 

 ٔبما ؾن ازلراساث اًيت ثياًوت ثبٔزري اخلَام ورابؾَاثَ يف اًضـصاء ادحمسزني فشهص مهنا:       

، خشعَاث كَلة يف اإلسالم معص اخلَام ًَوسف حاكر -دراسة هلسًة-اًرتحٌلث اًـصتَة ًصابؾَاث اخلَام        

 واًصابؾَاث ًـحس امليـم احلفين.
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ًلس اكن موضوع حبثيا ُشا مس خًدعا من ٕاحسى ادحمارضاث اًيت ثَلِياُا يف ملِاس بٓداة اًضـوة          

يااإلسالمِة ،فلس ٔباثر ُشا املوضوع صلفٌا  اًـَمي نثريا دعوظا ؤبهَ خاء يف س َاق حلي من حلول ألدة  وفضًو

 ختععيا. ٔبساسا اشلي ُو امللارن واًـاملي

ا يف مىذحة اجلامـة  ومل خيَو حبثيا من تـغ اًعـوابث مهنا ظـوتة مجؽ املادت اًـَمَة هؼصا ًلةل املصاحؽ وؿسم ثوفُص

 مج ؾصيب حص مج ُشٍ اًصابؾَاث ؿىل حسة رتٕاذ ٔبن لك م،مص ٕاضافة  ٕاىل مضلكة اًرتمجة اًيت زادث من ظـوتة الٔ 

ة واًثلافِة ،ُشا ٕاضافة ٕاىل ضَق اًوكت.  كسراثَ اٌَلًو

 ثخضمن مسذال وفعَني مبحاحهثٌل ؿىل اًيحو اليٓت:  دعة اًححر  امٌ اكذىضًلس 

 .املسذي خاء تـيوان تساًة اًضـص اًـصيب احلسًر

وفَِ هنسف ٕاىل احلسًر ؾن اخلَام  "اخلَامابؾَاث معص "رؾن  فَِ احلسًراكن اًفعي ألول  فبٔما

ًولس ثضمن ُشا اًفعي زالزة ،وذَفِاثَ اًفىًصة واإلصارت ٕاىل تـغ اًرتحٌلث اًيت ؾصفهتا ُشٍ اًصابؾَاث ورابؾَاثَ 

ٔبٍن ؾصحٌا فَِ احلسًر ؾن اخلَام وؾرصٍ وادحمَط  "حصمجة ؾن معص اخلَام"مداحر حِر ؾيوان املححر ألول 

حِر  "اخلَامرابؾَاث "ٔبما املححر اًثاين فاكن ؾيواهَ ،اشلي وضبٔ فَِ اخلَام ؤبمه مؤًفاثَ ؤبؾٌلهل اًيت حصوِا 

ن اًصابؾي وثـًصفَ ومما ًرتهة ُشا اًصابؾي وؾن ٔبمه اًفَسفاث اًيت محَهتا ُشٍ فدععيا احلسًر فَِ ؾن 

حِر ٔبوردان فَِ ٔبمه اًرتحٌلث "ترتمجة اًصابؾَاث "مسبةٔل ثوزَلِا، مث اهخلَيا ٕاىل املححر اًثاًر املـيون اًصابؾَاث و 

يا اًرتحٌلث اًـصتَة امل  ،جنَزًيةالٕ اًصابؾَاث وذضل تساًة ابًرتمجة ااًيت ؾصفهتا ُشٍ  حارشت وكري املحارشت مث دحميا مث ثياًو

 ُة اًزمين.ىل وحود حصحٌلث ؿامِة وذضل مصاؿات ٌَرتث إ 

واشلي ُو ؾحارت ؾن فعي  "ثبٔزري رابؾَاث اخلَام يف اًضـص اًـصيب احلسًر"ة ٔبما اًفعي اًثاين فـيونو 

ة اًيت ٔبثصث يف احلسًر فَِ ؾن ٔبمه اًفَسفاث واملوضوؿاث وألفاكر اخلَامِّ  نيععخمًخضمن اجلاهة اًخعحَلي 

تثالج صـصاء حمسزني ومه الٔنرث ثبٔثصا  يافاس خـ  ،يا فَِ ؾن ثوػَف اخلَام هصمز صـص حتسزينٌل  ُؤالء اًضـصاء

ٕاذ ثحسو جتََاث ُشا اًخبٔزري واحضة خسا يف ٔبؾٌلهلم اًضـًصة ومه ،ٍصن ٔلدورابؾَاثَ ؾن كريمه من اًضـصاء اابخلَام 

اة اًحَايت. ٕاًََا ٔبتو مايض "اًضاؾص اٌَحياين يب اًخي واًضاؾص اًـصايق ؾحس اًُو  واًضاؾص ألردين مععفى ُو

تفَسفاث اخلَام يف اًضـص "ثضمن ُشا اًفعي زالج مداحر ٔبًضا حِر خاء املححر ألول مـيوان  كس

ٔبما املححر اًثاين فـيون  ،ًََا ٔبتو مايض تفَسفاث اخلَامإ واشلي رنزان يف احلسًر ؾن ثبٔثص  "اًـصيب احلسًر

وفَِ ؾصضيا ٔبمه ألتَاث اًضـًصة اًيت ثثخت ثبٔثص اًضاؾص ألردين  "خبمصايث اخلَام يف اًضـص اًـصيب احلسًر"

يب اًخي خبمصايث اخلَام   مععفى ُو
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اة اًحَايت وفَِ ٔبرشان ٕاىل ثوػَف  "ابخلَام رمز يف اًضـص اًـصيب احلسًر"ٔبما املححر اًثاًر املـيون  ؾحس اًُو

ن ذالل اًححر يف ٔبؾٌلهل اًضـًصة ، مث دثميا تـاد اًيت محَِا ُشا اًصمز اًضـصي ملٔ ٌَرَام هصمز صـصي ؤبمه ا

ٔبن ثفِس ُشٍ ازلراسة ًوو جبزء اًُسري اًححر اًـَمي يف جمال بٓمَني اًححر خباامتة ثضميت ٔبمه اًيخاجئ املخوظي ٕاٍهيا 

 ألدة امللارن 

ًض َخ ا"واًخلسٍص ٕاىل ألس خاذ  الاحرتامابًضىص اجلًزي وذاًط  موهخلس ألذري وضىص ظل ؿىل ثوفِلَ ،يف

اشلي ٔبرشف ؿىل ُشا اًححر واشلي اكن داؾٌل ًيا وذري مصصس وانحص ٕاذ اكن ًيعاحئَ وثوحهياثَ اجملسًة  "كايض

 ازلور اًفـال يف ٕاجناز ُشا اًححر.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 احلسًرتساًة اًضـص اًـصيب       

 

 

 

 

  



 مسذي:                                                        تساًة اًضـص اًـصيب احلسًر

 

 

1 

يف اًـرص احلسًر ثلريا خشراي يف ص ىت حواهحَ ٕاذ ٍاكد اًحاحثون ُُيمؽ اًحاحثون ؿىل اًضـص اًـصيب  صِس        

جسمَة تساًة ُشا اًـرص تـرص اًحـر واإلحِاء ٔبو فرتت ما تـس ؾرص اٍهنضة ،وذضل راحؽ ٕاىل اًفرتت اًيت س حلت 

حاةل من اًصهود وارلول ،مما ُشا اًـرص ويه اًفرتت اًيت صِسث احلنك اًـامثين واًيت ؿاصت فهيا اًلعَست اًـصتَة 

ػِصث اًلعَست اًـصتَة يف اًـرص احلسًر تعورت حِست، ٕاذ  ٔبفىض تدسمَة ُشا اًـرص تـرص اإلحنعاط واًضـف.

مس ُشا اًخجسًس اًضلك واملضمون مـا وذضل مؽ تساًة اًلصن اًخاسؽ ؾرش ،ويه اًفرتت اًيت ثَت احذالل انتََون 

 (1)ل ألورويب ٌَحسلان اًـصتَة توخَ ؿام.م توخَ ذاص واإلحذال9912ملرص ؿام

شا اًخحول اشلي مس اًضـص اًـصيب راحؽ ٕاىل ؿست ؾوامي ودوافؽ اكهت سخدا يف كِام اٍهنضة ،فلس اكهت  ُو

اإلحذاكك ابًلصة اًوافس ٕاىل اًحسلان اًـصتَة واشلي ػِصث مـَ اًعحاؿة سخدا حمفزا ؿىل نخاتة اًضـص، نٌل ؾصفوا 

واملخاحف ٔبًضا، واهدرش اًححر وثوافسث املـصفة املس خوردت من اًلصة، ٔبٍن ثبٔثص اًضـصاء املىذحاث واملسارخ 

 (2)اًـصة تثلافة ُؤالء وبٓداهبم وؿَوهمم.

شٍ          ا ثلَحا ،ُو وما هالحؼَ ٔبن ُشا اًـرص اكن من ٔبدعة اًـعور اًيت ؾصفهتا اًلعَست اًـصتَة، ؤبنرُث

اًخلَحاث ٔبدث ٕاىل ػِور ادلاؿاث ألدتَة واًخَاراث اًفىًصة اًيت ؾعفت ابًخلاًَس اًضـًصة ؤبًخست اًلعَست 

 ػِورا جنس:اإلجتاُاث اًـصتَة ًحاسا خسًسا ؤبول ُشٍ 

   اهخلي ُشا اإلجتاٍ اًلصيب ٕاىل اًوظن اًـصيب ووخس ألرضَة اخلعحة اًيت ساؿسث : َيكاإلجتاٍ اًالكس

ؿىل منٍو واهدضاٍر ،فهتافت ؿَََ اًضـصاء اًـصة واؾثمسٍو يف هؼم ٔبصـارمه، ٕاذ ميىٌيا حرص اًضـص اًالكس َيك 

 (3)ًلصن اًـرشٍن ثلًصحا.تفرتت زمٌَة امتخس من هناًة اًيعف ألول من اًلصن اًخاسؽ ؾرش حىت اًصتؽ ألول من ا

ومن ٔبجصز صـصاء اإلحِاء جنس َلود سايم اًحارودي رائس مصسة اًحـر واإلحِاء واًضاؾص مععفى رضوان        

ٔبو اًخلََسًون ،ومه اشلٍن ثبٔثصوا حبصنة اإلحياء، ٕاذ كاموا جصتط حارض  وكريمه. فلس مسي ُشا اإلجتاٍ ابدحمافؼون

اًضـص اًـصيب مباضََ، ًلول ٔبمحس اجملاظي يف ُشا: "واحلق ٔبن جسمَة ُشٍ احلصنة ابحلصنة ادحمافؼة جسمَة ثيعوي 

 (4)ؿىل اًىثري من اًعواة، فلس ثًسم صـصاؤان تَلة اًلسماء ؤبساًَهبم اًحَاهَة"

ة ؿىل اًضـص يف ُشٍ اًفرتت ٔبهَ ػي حمىوما ابًعيـة اٌَفؼَة واًخلكَف، ٕاذ اجسم ُشا اًضـص ابجلود ًوىن ما ًـا

وارلول، فلس رفغ اًضـصاء اًالكس َىِون اًخجسًس وػَوا مٌلَلني ؿىل ٔبهفسِم ،واكهت ٕاتساؿاهتم اًضـًصة حدُسة 

                                                           
   .81،ص92،ص9111ٌَعحاؿة واًًرش، ؿني مََةل، اجلزائص،  ىر اًضـص اًـصيب احلسًر، دار اًِسًيؼص، ؾحاس جن حيىي، مسا -1
 .81، ص89املصحؽ هفسَ، ص -2
 .11، ص9122ٔبتو اًض حاة، اًلسمي واجلسًس يف اًضـص اًـصيب احلسًر، دار اٍهنضة اًـصتَة، تريوث، ًحيان،  ًيؼص، واظف -3
 .94، ص8118، 9جنَة اًـويف، رشنة ازلار اًحَضاء، ط :وثق ااجملاظي، ػاُصت اًضـص احلسًر، مص ٔبمحس املـساوي  -4



 مسذي:                                                        تساًة اًضـص اًـصيب احلسًر

 

 

2 

املـخسًون، ومه اًضـصاء اشلٍن مجـوا تني  املايض، مما ٔبدى ٕاىل ػِور ثَار ٔبدص مؽ تـغ اًضـصاء واشلي مسي تدِار

اًلسمي واحلسًر، فاكهت نخاابهتم ثرتاوخ ما تني اٍمنط اًلسمي واٍمنط اجلسًس، ٕاذ اكهوا ٌس خزسمون ٔبنرث من كافِة 

واحست يف اًلعَست اًواحست ،وتشضل دصحوا من هؼام وحست اًلافِة ومن ٔبجصز ُؤالء اًضـصاء جنس ٔبمحس صويق 

 (1)وحافغ ٕاجصاُمي.

ومن ُشا لكَ ميىٌيا اًلول ٔبن صـصاء ُشٍ اًفرتت كس اهلسموا ٕاىل كسمني ،كسم حمافغ ًعاًة ابدحمافؼة ؿىل         

اًخلاًَس اًضـًصة اًـصيب وكسم ًسؾوا ٕاىل اًخجسًس وهرس اًلِود اًيت ثـصكي اإلتساع وسريورثَ ،ًوىن دون رفغ 

ي اكُي اًضاؾص وثلِس حًصخَ ،اكهت سخدا نفِال يف ػِور اًلسمي فُلَو اًضـصاء ادحمافؼون وفصضِم ٌَلواؿس اًيت ثـصك

و:  اجتاٍ مٌاُغ ًالجتاٍ اًالكس َيك ُو

 :اكن وظول ُشٍ احلصنة ألدتَة اًلصتَة ٕاىل اًوظن اًـصيب مؽ تساًة اًلصن اًـرشٍن، ٔبٍن  اإلجتاٍ اًصوماويس

اًفٌَة اًلسمية ٌَلعَست  مست اًضـص اًـصيب احلسًر ،فاكهت مبثاتة زورت ؿىل اًالكس َىِة وؿىل ألصاكل

فبٔظحح اًضاؾص اًصوماويس ًححر ؾن ذاثَ من ذالل جتاوز صـار اًـودت ٕاىل اًرتاج وألذش ثضـار (2)اًـصتَة،

اًححر ؾن اشلاث اًفصدًة، ٕاذ ًلول ٔبمحس اجملاظي:" تـس ٔبن ٔبزحي صـار اًـودت ٕاىل اًرتاج ًَلوم ملامَ صـار بٓدص 

ُا، فاكن ؿىل صـصاء ُشا اًخَار ٔبن ٌس خجَحوا ٌَيساء اجلسًس... فرتهوا اًحاة ُو اًححر ؾن اشلاث اًفصدًة وثوهَس

 (3)مفذوحا يف وخَ اًخَار اجلسًس اشلي وزل تني ٔبحضان ُشٍ ازلؾوت".

واكن ذضل من ذالل ثوافس اًثلافاث اًلصتَة اًصوماوس َة اًيت ازداد ٕاجعاة ألدابء اًـصة هبا فـىفوا ؿىل حصمجهتا ،مما 

ٔبدى ٕاىل اجساع جمال اًرتمجة، حِر ًلول ؾحاس حيي: "ٕان اإلجعاة ابلٓداة اًصوماوس َة اًلصتَة وورشٍ اكن خََا 

حص مج امليفَوظي ؿست كعط مثي تول وفصحِين زلي سان تَار فلس حص مج حافغ ٕاجصاُمي اًحؤساء ًفِىذور َُلو، و 

حِر فذح ُشا اإلجتاٍ اجملال ٌَضاؾص اًـصيب  (4)مارثني".ًالواًىثري من اًلعائس  9194وحصمجة رابؾَاث اخلَام ؿام 

ا ذاثَا يف ابإلظالع ؿىل ٔبمه ألؾٌلل اًـاملَة واإلحذاكك هبا، مما ٔبدى ٕاىل اجساع خمَةل اًضاؾص اًـصيب واهخاح ثَار 

 بٔجصزُا:اًىذاتة اًضـًصة احلسًثة جضلك ؿرب ادلاؿاث ألدتَة من 

 

مؽ اًـلاد واملازين  9191ويه ٔبول مسرسة يف اًضـص اًوخساين، ػِصث يف مرص ؿام  حٌلؿة ازلًوان: -9

ة ٌَلعَست واًـياًة  وصىصي، فلس حصص ُؤالء ؿىل ازلؾوت ٕاىل اًخـحري ؾن اشلاث ورنزوا ؿىل اًوحست اًـضًو

                                                           
 .92، ص94، ص9112، 9تريوث ،ًحيان، ط ش، اترخي اًضـص اًـصيب احلسًر، دار اجلَي،خًيؼص، ٔبمحس ك  -1
  .938، ص942، ص9112، 9ًيؼص، صَخاغ ؾحود رشاد، ثعور اًضـص اًـصيب احلسًر، دار اجملسالوي، ألردن، ط -2
  .93ٔبمحس املـساوي اجملاظي، املصحؽ اًساتق، ص -3
  .13، ص14ؾحاس جن حيىي، املصحؽ اًساتق، ص -4
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ؽ يف اًلوايف ٔبدتَة ؾصتَة ثحًت فاكهت ُشٍ املسرسة يه ٔبول مسرسة  (1).ابملـىن وثوػَف ألفاكر اًفَسفِة واًخيًو

 ُشا اإلجتاٍ اجلسًس وهؼمت اًضـص ؿىل مٌواهل.

 

، ارحىزث يف مفِوهما ٌَضـص ؿىل اًخلين 9148ٔبسسِا ازلنخور بمٔحس زيك ٔبتو صادي س ية  حٌلؿة بٔتوًو: -8

ابشلاث واًوخسان، ٕاذ رٔبث يف ذاث اًضاؾص معسر ما ًًذج من صـٍص ثضلك ٌسمح تخـصف ُشٍ اشلاث من ذالل 

ومن ٔبمه رواد ُشٍ احلصنة ألدتَة جنس ٔبمحس صويق، معصان ذََي معصان وَلود ظادق (2)ظاحهبا. اًيؼص يف صـص

 وٕاجصاُمي انيج وكريمه.

ويه حصنة ٔبدتَة ػِصث ؿىل ٔبًسي اًضـصاء اًـصة اشلٍن ُاحصوا ٕاىل اًوالايث املخحست  حٌلؿة املِجص: -4

تبٔمٍصاك اًضٌلًَة  9189ؤبمٍصاك اًالثًَِة، فاهلسم ُؤالء اًضـصاء ٕاىل فئخني: ثَار اًصاتعة اًلَمَة اًيت ػِصث ؿام 

ء ابًزنؿة اًفَسفِة واًصوحِة فربؾوا ٔبحصاهبا يف هؼم اًضـص ؤبتسؾوا يف اهخلاء موضوؿاثَ ،ٕاذ ظحؽ صـص ُؤال

واإلحامتؾَة، فرتهوا ٔبثصا ابًلا يف اًضـص اًـصيب احلسج، ومن ٔبجصز مدسؾهيم جنس: خربان ذََي خربان، ٕاًََا ٔبتو 

ٔبما اًخَار اًثاين فلس ػِص تبٔمٍصاك اجليوتَة وذاظة اًرباًزي وألرحٌخني ؤبظَق ،(3)مايض، مِزائَي هـمية وكريمه.

، اُمت ٔبحصاهبا تيؼم اًضـص اًوخساين ومهنم من نخة 9184عحة ألهسًس َة اًيت وضبٔث ؿام ؿىل ُشا اًخَار اًـ 

تَلاث ٔبحٌحَة، ومن ٔبجصز صـصاهئا :مُضال مـَوف ورص َس سَمي اخلوري وٕاًَاس فصحاث وكريمه، نٌل ٔبسس ُؤالء 

 (4).9139جمةل إبمس اًـعحة ألهسًس َة ،وػَت ثًرش ٔبؾٌلهلم حىت كاًة 

ل ما س حق ميىٌيا اًلول ٔبن ما ًـاة ؿىل اًضـصاء اًصوماوس َني اًـصة ٔبهنم ٔبوكَوا يف امتجَس ومن ذال         

اًـواظف وٕاظالق اًـيان حلًصة ألحاسُس واخلَال ،تسال من اإلُامتم تلضااي جمثمـاهتم وازلفاع ؾهنا، ٕاذ فضَوا 

  ٔبدص مٌاُغ ًِشا اًخَار اًوخساين.يف ػِور ثَار ٔبديب اًِصوة ٕاىل ؾوامل ٔبدصى من وسج ٔبدَِهتم ، مما اكن سخدا

 

 :شا  اإلجتاٍ اًواكـي ػِص يف اًوظن اًـصيب وثخٌاٍ اًضـصاء يف ٔبوادص اًيعف ألول من اًلصن اًـرشٍن، ُو

اًخَار ٌس خلي مادثَ وموضوؿاثَ من واكؽ وحِات اًضـة ومضالكَ ،فبٔدتَ ًدسم ابملوضوؾَة واًىضف ؾن ٔبدشار 

اة وكس ؾىف ُشا  (5)اجملثمؽ" اإلجتاٍ اًـسًس من اًضـصاء اًـصة ويف ظََـهتم جنس ظالخ ؾحس اًعحور وؾحس اًُو

                                                           
  .884ص، املصحؽ اًساتق،كخشٔبمحس  -1
  .89،ص81، املصحؽ اًساتق، صاملـساوي اجملاظي ٔبمحس ، ًيؼص -2
  .494ص ،824ص،اًساتقاملصحؽ ، شخٔبمحس ك  -3
  .494املصحؽ هفسَ،ص -4
  .811ًيؼص، واظف ٔبتو اًض حاة، املصحؽ اًساتق،  -5
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يب وكريمه، وواخَ ُؤالء اًضـصاء ثضـصمه اًلوى اإلس خـٌلًرة ، ووخسوا  اًحَايت وتسر صاهص اًس َاة ومععفى ُو

 (1)يف ُشا اًخَار ما ًخالءم مؽ واكـَ ،فؼِص اإلًزتام اًفىصي يف صـصمه.

ميىٌيا اًلول ٔبن ُشا اإلجتاٍ خاء هدِجة ًٔلوضاع اًيت ؿاص هتا اجملثمـاث اًـصتَة اكإلسددساد واًؼمل املٌلرس          

من ظصف اإلس خـٌلر ألورويب، فصٔبى اًضـصاء ٔبن ُشا اإلجتاٍ ُو ٔبنرث اإلجتاُاث مالمئة ٌَخـحري ؾن ألوضاع اًيت 

 اكهت سائست ٔبهساك.

 :اإلجتاٍ يف اًساحة اًـصتَة ػِص مـَ ما ًـصف ثضـص اًخفـَةل ٔبو اًضـص مبجصد ػِور ُشا  اإلجتاٍ اًصمزي

احلص، واكن ذضل مؽ تساًة اًيعف اًثاين من اًلصن اًـرشٍن ،حِر هيمت ُشا اًضلك اجلسًس ابًخـحري ؾن حاالث 

ة جضلك ُشا اًيفس اًـمَلة واملـلست، وما ًالحغ ؿىل صـصاء اًخفـَةل ٔبهنم ًفضَون ٕاؿزتال اجملثمؽ، ٔبما ؾن تساً

اًيوع اجلسًس هفلس ثضارتت الٓراء حول من اكن هل كعة اًس حق يف ُشا، ُي ُو تسر صاهص اًس َاة ٔبم انزك 

 (2)املالئىة  فلك واحس من مل ٔبفي حٌلسة من اًثاين يف حماوةل ٕازحاث ٔبهَ ٔبول من نخة اًضـص احلص.

ؿىل مس خوى اًضلك واملضمون يف اًلعَست وما ىصاٍ ٔبن ُشا اإلجتاٍ اس خعاع ٔبن حيسج ثلَريا خشراي         

اًـصتَة خماًفني تشضل لك اًخلاًَس اًضـًصة اًيت اكهت سائست ورضهبا ؾصض احلائط، رٔبى ٔبحصاة ُشا اإلجتاٍ ٔبن 

 اًصمز ُو ٔبفضي وس َةل ٌَخـحري ؾٌل خياجل ٔبهفسِم.

ة اجلَوش اًـصتَة، فاكهت فصظة اكهت مفاخبٔت من ألمة اًـصتَة ًيفسِا وذضل تـس ُزمي 9132ٔبما يف س ية         

ذاهتا مواهجة دضحية، إبؿادت اًيؼص يف لك ما حيَط هبا، وابث يف وسؽ اًضاؾص اًـصيب ٔبن ًفذح هفسَ ًٔلفاكر 

سؾِا امتزتح مؽ هفسَ وفىٍص وزلافذَ اًلومِة، ًُس خـني تشضل  واًفَسفاث واإلجتاُاث اًيلسًة اًوافست من اًلصة، ًو

ح مهَ نشضل يف ٔبن ميس هنص مـصفذَ جصوافس فىًصة بٓثَة من اًرشق اكًفَسفاث واملشاُة لكَ ؿىل حتََي واكـَ واظح

اًعوفِة ،واًخـاًمي امليحسرت من ازلايانث اًِيسًة واًفارس َة، ؤبن ميسٍ جصوافس صـًصة حثمثي يف ٔبصـار اجلايم 

 (3)وظاقور وخالل ازلٍن اًصويم ومعص اخلَام.

ُشا ٔبن اًضـصاء اًـصة ادحمسزني ثبٔثصوا ابًصوافس اًلصتَة واًرشكِة ، فذبٔثص صـصاء وما ميىن ٔبن وضري ٕاًََ من       

املِجص ابًثلافة اإلجنَزًية واإلس حاهَة وثبٔثص صـصاء امللصة اًـصيب ابًثلافة ألهسًس َة اًلسمية واإلس حاهَة احلسًثة، ٔبما 

ًضـص اًـصيب احلسًر وس َةل الس خىضاف صـصاء اًضام فاس خَِموا من اًضـص واًثلافة اًفارس َة ،وجلك ذضل كسا ا

 اإلوسان واًـامل ،ثـرب ؾن مثار اًصؤاي احلضاًرة اجلسًة اًيت اس خلصث ؾيس تـغ اًضـصاء ادحمسزني اًىدار.

                                                           
  .111ش، املصحؽ اًساتق، صخٔبمحس ك  ًيؼص، -1

  .831ص، 833ًيؼص، واظف ٔبتو اًض حاة، املصحؽ اًساتق، ص -2
  .11،ص 31ًيؼص، ٔبمحس املـساوي اجملاظي، ص -3
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 حصمجة ؾن معص اخلَام: - 1

كدي احلسًر ؾن معص اخلَام ورابؾَاثَ التس ٔبن هُـصف تَ ،ٔلن مـصفة اًضرط ثـعي   :موزلٍ ووفاثَ:9/9 

 فىصت ؾيَ.

 ه344دصاسان حوايل س ية ُو قَاج ازلٍن معص ٔبتو اًفذح جن ٕاجصاُمي اخلَام، وزل يف هُساتور ؿامصة           

 (1)م(.9984ه ،)199وثويف حوايل س ية 

ثضارتت الٓراء حول حتسًس اترخي مِالدٍ ووفاثَ، وػي ألمص ؿىل حاهل ٕاىل بٔن ورش هط نخحَ بٔحس مـادضًَ 

 (2)م(.9132ه، )341وثَمَشٍ ٔبتو احلسن ؿًل جن ًزس اًحهيلي يف نخاتَ "حثمة ظوان احلوكة" ،كال ٔبهَ وزل س ية 

معص اخلَام اًـَوم يف تساايثَ يف مسلط رٔبسَ ،مث زار تـس ذضل ؿست مٌاظق، فلس ارحتي ٔلول مصت ٕاىل تَخ يف ثَلى 

اًرشق وخباٍر يف ما وراء اٍهنص، نٌل زار ٔبظفِان وتلساد ؤبدى فًصضة احلج، وؿاد ٕاىل مسلط رٔبسَ هُساتور ٔبٍن 

 (3)دفن يف ملربت اإلمام زادٍ َلس ادحمصوق.

هحار ؿٌَلء اًفطل وادذط ٔبًضا يف اًصايضَاث واًعة واًفَسفة ،وُؾصف ابًخيجمي ٔبًضا، ؿاش اخلَام اكن اخلَام من 

يف اًلصن اخلامس جهصي، ٔبي يف اًـرص اًسَجويق اشلي ازدُصث فَِ اًـَوم ، وـمل اًالكم واًفَسفة واحلصاكث 

اندسة ماكهة ؾيسٍ ذاظة تـسما اًحاظيَة وحصاكث اًخعوف، اكرتة اخلَام من اًسَعان خالل ازلٍن مطل وضاٍ و 

لكفَ ابًـسًس من املِام وجنح فهيا، ٕاضافة ٕاىل ُشا اكن اخلَام صاؾصا كس هؼم اًضـص ابًفارس َة واًـصتَة، وكس اص هتص 

 (4)جىذاتة اًضـص يف فن اًصابؾي ،ٔبٍن ٔبحسزت رابؾَاثَ وذاظة تـس حصمجهتا ٕاىل اًـسًس من ًلاث اًـامل دواي ُائال.

ذالل ُشا هالحغ ٔبن معص اخلَام اكن نثري اًرتحال من ٔبخي ثَلف اًـَوم ،نٌل ٔبهَ اكن ؿاملا موسوؾَا ومن        

ؼِص ذضل من ذالل ثـسد اًـَوم اًيت جصع فهيا، ٕاىل خاهة هؼمَ ٌَضـص ،وما هالحؼَ اًضا ٔبهَ اكن ؿىل  مصموكا ،ًو

ؼِص اثلاهَ يف نخاتخَ اًضـص ابًـصتَة.اظالع ابًثلافة اًـصتَة ومذلن ٌَلة اًـصتَة ٕاىل خاهة ًلخَ اًفارس    َة، ًو

                                                           

-1
 . 11، ص8111، 81ًيؼص، ٔبمحس رايم ،رابؾَاث اخلَام، دار اًرشوق، اًلاُصت، مرص، ط 

اًِساًة، اًلاُصت، مرص  دار لِة يف ألدتني اًـصيب واًفاريس،دراسة ثعحَ -ًيؼص، َلس اًسـَس حٌلل ازلٍن، ألدة امللارن  -2

  .11ص، 4،8114ط

  .11املصحؽ هفسَ، ص -3

  .19ًيؼص، َلس اًسـَس حٌلل، املصحؽ اًساتق، ص -4



 رابؾَاث معص اخلَام                                                          اًفعي ألول:
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، وكس ثضارتت (1)"ًُلة اخلَام ابًـسًس من ألًلاة مهنا: "قَاج ازلٍن" و "جحة احلق" و"اًفَِسوف احلىمي"

الٓراء وادذَفت حول ٔبظهل ووس حَ ،رٔبي ٍصى ٔبهَ ذو ٔبظي فاريس ورٔبي بٓدص ٍصى ٔبهَ ذو ٔبظي ؾصيب، وجحهتم يف 

صتَا ملا ٔبظَق ؿَََ ًفغ "اخلَام" اشلي ًلال ٔبهَ راحؽ وس حَ ٕاىل حصفة وازلٍ يف ظياؿة اخلَام ذضل ٔبهَ ًو مل ٍىن ؾ

 (2)ؿىل ألرحج، فَو اكن ٔبتٍو ٕاٍصاهَا ًًسة ٕاىل ظيـخَ ابٌَلة اًفارس َة ًوُلة ة"دمية ساز" اًيت مـياُا دِام.

يف موسوؿاثَ اًـاملَة ونخة اًرتاج بٔن ٔبما ؾن خشعَة اخلَام كِي ٔبهنا خشعَة مزدوخة ومـلست، فلس ورد         

، فلال فَِ اًيلاد اهَ ؿالمة  اخلَام اكن ؾحلصاي ،ًخعف ابشلاكء واًفعية ورخاحة اًـلي اًيت اكهت امتزٍي ؾن كرٍي

ؾرصٍ ؤبوحس زماهَ يف احلوكة ، فلس اكن ثَو اجن سٌُا، ٔبما ؾن مزاخَ فلس ؾصف اخلَام تبٔهَ اكن سودي املزاح 

 (3)م واًيؼص ٕاىل ألمور من خاىهبا اًلامت، فلال فَِ اًحهيلي: "ٔبهَ س ئي اخلَق ،ضَق اًـعن".وميَي ٕاىل اًدضاؤ 

 مؤًفاثَ: 9/8 

ا وذضل         ا املؤردون يف اًرشق واًلصة ؤبصادوا تشهُص حصك معص اخلَام اًـسًس من املًؤفاث املِمة ،فلس ذهُص

فاثَ: هؼصا ًلميهتا، وٕان كَت ؿسدا وهشهص ؿىل سخِي املثال ال  احلرص تـغ من مًؤ

  (4)ه.9498نخاة يف اًيرث امسَ "هوروزانمَ"، ظحؽ ُشا اًىذاة يف ظِصان س ية 

  رساةل يف اجلرب وامللاتةل" ابًـصتَة ويه اًيت كام ترتمجهتا ٕاىل اٌَلة اًفصوس َة مس َو وجىَِ، وذضل س ية"

 يف ابٌرس. 9219

  يف مىذحة ًَسن هبًويسا."رساةل ف ام ٔبصلك من معادر نخاة ٕاكََسس" ويه حمفوػة 

 اٍ" نخحَ اخلَام مؽ كرٍي من اًـٌَلء."نخاة زجي مطل ص 

 

 

                                                           
 8113،)دط)حسني مجـة ،مصااي الاًخلاء والارثلاء تني ألدتني اًـصيب واًفاريس، مًضوراث احتاد اًىذاة اًـصة، دمضق  -1

  .991ص

  .91ص ، 8،9129اًيفائس، تريوث، طًيؼص، ٕاحسان حلي، معص اخلَام تني اًىفص واإلميان، دار  -2

 .928، ص9،9118ط، اإلسالم، معص اخلَام واًصابؾَاث، دار اًصصاد، اًلاُصتين، خشعَاث كَلة يف فؾحس امليـم احل -3

  .918،ص 9129 ،8ط، سـاد ؾحس اًِادي كٌسًي ،فٌون اًضـص اًفاريس، دار ألهسًس ٌَعحاؿة واًًرش واًخوزًؽ ،تريوثا -4
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 .س ،ويه موحودت يف مذحف جًصعاهَا تَيسن  "رساةل يف اًوحود" ابًفارس َة ابمس خفص املطل اجن مًؤ

 َٕاًََ اإلمام اًلايض ٔبتو اًيرص َلس جن ؾحس اًصحمي  "رساةل يف اًىون واًخلكَف" نخهبا وجواة ًسؤال وهج

 اًس يوي.

 .رساةل يف اًوحود ٔبو يف ألوظاف واملوظوفاث" نخهبا ابًـصتَة" 

 

  ومن رسائهل اًضا جنس "مزيان احلنك" ٔبًفِا ابًـصتَة ملـصفة ملساري اشلُة واًفضة يف حسم مصهة مهنٌل

 (1)صى مثي "ًوازم ألمىٌة" ورساةل "روضة اًلَوة".ويه حمفوػة مبىذحة قوثَ تبمٔلاهَا، وهل رسائي ٔبد

ا يف اجلاهة اًضـصي فلس حصك اخلَام اًـسًس من ألصـار اًيت نخخت ابٌَلة اًـصتَة ،ُشا ٕاىل خاهة رابؾَاثَ ٔبمّ      

 اًيت خاتت ٔبكعار اًـامل.

موضوؿاهتا يف جمال اًـَوم واًفَسفة وما هالحؼَ ٔبن مًؤفاث اخلَام اكهت مـؼمِا ؾحارت ؾن رسائي ثسور         

ؤبن ُاثَ املًؤفاث كس مجـت تفضي املسدرشكني املِثمني تـمص اخلَام وٕاجنازاثَ ًووال هجود ُؤالء ًؼَت ُاثَ 

فاثَ موحودت يف مىذحاث ٔبوروتَة.  املًؤفاث معمورت وهممةل ،وخي مًؤ

مت ٕاىل كسمني: كسم ٍصى فَِ اًضرعَة املخاكمةل ويف ألذري ميىن اًلول ٔبن ٔبراء اًيلاد كس ثضارتت واهلس        

واًفشت اًصاكِة اجلََةل تبٔذالكِا وؿَمِا ،وكسم ٍصى فَِ اًضرعَة املاحٌة املزاحِة واملخلَحة اًيت ثيؼص ٕاىل ألص َاء 

من حواىهبا املؼَمة، نٌل ٔبن خشعَة اخلَام ُاثَ املـلست واحلىمية يف اًوكت هفسَ اكهت حمال ًىثري من اًضىوك 

واًؼيون ابًًس حة ملـادضًَ، وٕاىل ًومٌا ُشا ، وميىٌيا اًلول ٔبًضا ٔبن اًـرص اشلي ؿاش فَِ اخلَام ساؿسٍ ؿىل 

شا بٔمص ظحَـي .  حىٍون خشعَة وؿىل اندساتَ ٔبجبسايث اًـَوم اخملخَفة، ُو

ور ،وذضل راحؽ يف اجملمي هخوظي ٕاىل ٔبن معص اخلَام اس خعاع ٔبن ًرتك تعمخَ اخلاظة وثبٔزرٍي ؿىل مص اًـع       

ٕاىل ذاكءٍ ودُائَ وحوكخَ ومـصفذَ ٌَـَوم واصـاٍر ،وما حصنَ من مًؤفاث اًيت ٔبظححت ف ام تـس وس َةل مـيَة 

 وحلي ثصي ٌَحاحثني وازلارسني ،نٌل ٔبن اًحاة الزال مفذوحا ٔبمام ُؤالء زلراسة ُشٍ اًضرعَة وما حصنخَ من بآثر.

 

                                                           
 .11ًيؼص، ٕاحسان حلي ،املصحؽ اًساتق، ص -1
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 رابؾَاث اخلَام:-8

 فن اًصابؾي::8/9 

ٕان املعَؽ ؿىل فن اًصابؾي ُيس ٔبهَ فن صـصي فاريس ُؾصف كسميا وهؼم فَِ صـصاء نرث ،واًصابؾَاث كعائس         

مٌؼومة ؿىل صلك "دوتُت"، ٔبما اًصابؾي فِو ذضل اًضـص املىون من ٔبرتـة ٔبصعص ثًهتيي تلافِة واحست واًوزن 

كس اس خرصح مٌَ اًضـصاء ٔبرتـة وؾرشون ُو حبص اًِزح املًؤف من حىصار ثفـَةل "مفاؾََن" ست مصاث ،و 

 (1)وزان.

اؾخرب اًفصس اًضعص تُذا وتشضل ٍىون اًحُذان دوتُت، واًصابؾي ٍىون ؿىل هوؿني ٌُل: ٕاما ٔبن ٍىون رابؾي اكمي 

و اشلي ًخىون من ٔبرتـة بٔصعص ثًهتيي تلافِة وا ياك اًصابؾي اخليصُو  "ألؾصح" اشلي ًلوم حست ووزن واحس، ُو

و من اًفٌون اًضـحَة وروح هل ؿىل وزن واحس  ي، ُو ًضس اًصابؾي اكملواًو مؽ ادذالف كافِة اًضعص اًثاًر، ًو

.    (2)اًعوفِة ٕان مل ٍىوهوا مه من ٔبتسؾٍو

ه( واًصوديك اًسمص 481ومن ٔبوائي اًضـصاء اًفصس اشلٍن هؼموا يف ُشا اًفن اًضـصي جنس صَِس اًحَري)

بئت ؿىل412ه( ازلكِق اًعويس)481كٌسي)  رٔبس ُؤالء اًضـصاء مجَـا "معص اخلَام" وٕان مل ٍىن ٔبوهلم من (، ًو

 (3)اًياحِة اًخارخيَة، تي ٕاهَ ٍاكد ٍىون بٓدص املضِورٍن مهنم من اًياحِة اًزمٌَة.

ٔبّما ؾن ٔبظي ُشا اًفن فلس ثضارتت الٓراء ،فِياك من ٍصى ٔبهنا ذاث ٔبظي ؾصيب وجحهتم يف ذضل ٔبن          

اٌصلٍن ثوفصوا ؿىل ُشا اًفن مه اًضـصاء اًفصس املس خـصتة، اشلٍن ًيحسرون من ٔبظول ؾصتَة ،فِشا اًفن ًلوم ؿىل 

 اًط.حبص اًِزح من اًـصوض اًـصتَة، ورٔبي بٓدص ٍصى ٔبهَ فن فاريس ذ

 

 

 

 

                                                           
 .891ص، 9124 ،8طًيؼص، تسًؽ َلس مجـة، من روائؽ ألدة اًفاريس، دار اٍهنضة اًـصتَة، تريوث  -1
 .891املصحؽ هفسَ ،ص -2
 .998ًيؼص ،حسني مجـة ،املصحؽ اًساتق، ص -3
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 رابؾَاث اخلَام::8/8  

حوكن املفاركة تبٔن لكٌل ذهص ًفغ اًصابؾي ًددادر ٕاىل ألذُان امس معص اخلَام ،ٔبٍن خاءث صِصثَ هدِجة ارثحاط          

َحاق يف هؼمِا.  امسَ ابًصابؾَاث مؽ اًـمل ٔبهَ مل ٍىن اًس َّ

 ٔبن رابؾَاثَ حثمزي ؾن ٔبمناط اًضـص ألدصى يف تيُهتا هؼم اخلَام مـؼم رابؾَاثَ ؿىل منط اًصابؾي، ٕاضافة ٕاىل        

اًلامئة ؿىل حىصا اًىثري من ألفاكر ،مما ُيـَِا قيَة ؾن اًضاؾًصة اإلتساؾَة ابملـىن ازلكِق ٌَضاؾًصة ،ٕاذ ٔبهنا من ٔبسِي 

زالزة كصون ٔبمناط اًضـص يف اًىذاتة، وكس مجـت رابؾَاث اخلَام يف ٔبواسط اًلصن اًخاسؽ جهصي ،وذضل تـس ميض 

وهعف ؿىل وفات معص اخلَام ،ٕاذ ٔبهَ ال ًـصف ؿسد ُشٍ اًصابؾَاث تسكة ٕاىل كاًة ًومٌا ُشا، ٔلهَ مازال ًؼِص زلًيا ٔبصاكل 

مهنا ،فِياك من ٍصى ٔبن ؿسدُا كس تَف ألًفني ،وبٓدص ٍصى ٔبن ؿسدُا كس تَف ٔبًف ومئخان رابؾَة، وبٓدص ٍصى ٔبن ؿسدُا 

ياك  من ٍصى ٔبهنا ٔبكي من ذضل جىثري، ؤبن مـؼمِا كس وسة ٕاًََ ذاظة ثطل اًيت ست وس خون رابؾَة فلط، ُو

واإلحلاد، مؽ اًـمل ٔبن نخة اًخارخي اًلسمية مل ًُشهص فهيا ٔبن اخلَام اكن صاؾصا، وذضل هدِجة ًـسم ثيعوي ؿىل اًـحر 

 (1)اُامتم اخلَام جبمؽ رابؾَاثَ.

ؿىل اًصمغ من الاُامتم اًىدري واًضِصت اًـًصضة اًيت حيؼى هبا امس معص اخلَام يف اًـامل لكَ فلس ضن ؿَََ         

مواظيٍو ظوال كصون ؿسًست ؿىل ٔبن ًـرتفوا تَ صاؾصا جمَسا، هؼم يف اًصابؾَاث ما ٌس خحق الاُامتم واًخحجَي 

ٔبما الاؿرتاف تَ وضاؾص فمل ٍىن واردا يف ٕاٍصان  ،فلس اكن مواظيٍو ًـرتفون تَ ؿاملا فَىِا وظحُدا ورايضَا ،

" رابؾَاث اخلَام ٕاىل اإلجنَزًية Fitzgerald  حصازلال نشضل حىت حص مج املسدرشق" فِزت معَلا، وػي احل

 (2) .ووخسث ُشٍ اًرتمجة رواخا هحريا يف اًلصة

اخلَام ، وحصد ٕاًََ اؾخحاٍر وضاؾص وهدِجة ُشا الاُامتم اًواسؽ من كِي املسدرشكني تسٔبث ٕاٍصان ثـَس هؼصهتا ٕاىل 

 مدسع جمَس.

 

 

 

 

                                                           
 .891، ص892ًيؼص ،تسًؽ َلس مجـة، املصحؽ اًساتق، ص -1
 .889هفسَ ،صاملصحؽ  -2
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 فَسفة اًصابؾَاث::8/4  

ا اًفَسفة اًيت ثضميهتا ُشٍ اًصابؾَاث ، مفن اًـسري حتسًسُا ؿىل وخَ ازلكة، ٕاذ ادذَفت الٓراء ٔبمّ        

 ما ًًل: بٔجصزُاوثضارتت حول ُاثَ اًفَسفاث ، ومن 

رفؽ اخلَام مزنةل اًـلي ورٔبى ٔبهَ ٔبظي ألص َاء، ٕاذ ٔبن صـٍص ًـخرب صـصا فَسفِا واًفَسفة ؾيسٍ  ألتـاد واحلسود:-بٔ 

ال ثيفعي ؾن مهنج اًخفىري اشلي ًفرس اًوحود ؤبحسازَ وػواٍُص ،ٕاذ ًـرب ؾن اًوحود من ذالل املوحود يف مصمي 

ِامن ٔبراد حتلِق اًخياسق تني اًـامل اًسفًل ثفسري ؾلًل ،مما اىهتيى تَ ٕاىل اًضم مث اًـسمِة ٔبٍن وكؽ يف الاضعصاة ح 

شا ما جنسٍ خََا يف كوهل:(1)واًـامل اًـَوي يف ؾلهل ٔبٍن وظي ٕاىل وحست اًـسم.  ُو

َسخيَّنِ ِحئُْت ِمْن هَْفيِسِ َوالَ   ال َحَتْ

يَِخا ـْ ُ صًَِق امل ُت َوْحِسيَّ َذا اًعَّ ـْ  كََع

ِئ  صِي َوَمًْض َ َُ َُ َحْو ْن ًَُم ِمٌْ
ِ
 ا

 (2)اَن، َوب ٍَْن ُنْيُت َوَمىَت فََمْن ب  

ومن ُيا هالحغ ٔبن اخلَام يف هؼمَ ٌَضـص اًفَسفي راحؽ ٕاىل معاًـخَ اًواسـة ٌَىذة وذاظة اًَوانهَة         

 وثبٔثٍص ابيب اًـالء املـصي، ذاظة ف ام ًخـَق مبفِوم اًوحود ودورت احلَات.

 

ًـخرب اخلَام من تني املفىٍصن اشلٍن اثحـوا مشُة اًضم واًَلني، جنس فهيا بٓراء  مدسبٔ اًضم واًَلني:-ة       

َّام يف وحود  نثريت ثسور يف ؿامل اًضم ،يف حني ُياك تـغ الٓراء ٔبرحـت صىَ ُشا ٕاىل حصحٌلث ،فلس صم اخل

ًلول املازين:   اًـجز ،اجلية واًيار واًححر يف ألزل واًوحود واملوث مسدٌسا يف ذضل تخحىمي اًـلي ،مما ٔبوكـَ يف

 ٕاىل كعور اًـلي اًخرشي إبدرانَ. وذضل راحؽ(3)"ٔبن اخلَام ؿاجل ًلز احلَات فبٔؾَاٍ ؤبضياٍ ؤبحصكَ ؤبظار ظواتَ"،

 

 ومن اًصابؾَاث اًيت جنس فهيا حريت اخلَام ووكوؿَ يف اخلَط كوهل: 

                                                           
 .992، ص991ًيؼص ،حسني مجـة ،املصحؽ اًساتق، ص -1
 .89، ص9119، 9، تريوث، طاًحالغٔبمحس اًعايف اًيجفي، رابؾَاث اخلَام، مؤسسة   -2
 .988، ص حسني مجـة ،املصحؽ اًساتق -3
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 َ  اتِ ََ احلَ  احةِ سَ  ولِ زُ  ىُ ؿىَل  ُُت صَ نْ س ب  لَ ً

 رهُتَ زايَ  ثينِ ادَ ما زَ 
ِ
 تً ريَ حَ  الَّ ا ا

اً ىْ ا مُ َُ صُ جْهُ ا ب   ذَ ا بأنَ َُ وَ   ُص

 وَ  يمِ سَ لْ مَ  نْ مِ وَ  ًِلِ حِ رَ  نْ مِ  سَ ْع اًلَ  ملُ ؿْ ب   ينِ َدْ ََ فَ     
ِ
 (1)يتِ امَ كَ ا

 ٔبًضا: وًلول

  ي يفِ ِص مُعْ  ُت ـٌِْ فْ ب                     
ِ
      اء ِ ــضَ اًلَ  اٍِ يَ خِ نْ ا

 اءِ ػػػػػػػفَ  اخلَ َ يِف حُ جُ ا حيَْ مَ  ِف ضْ نَ وَ                   

 ىػػػػػػػػػػَ ضٕاهلْ اٍر وَ صَ ػػػػسْ ب   سْ خِ ب   ملَْ فَ                    

 (2)اءِ ــــٌَّ اًفَ  ُةَ تِ دَ  ُت سُ سَ حْ ب  ي وَ ِص مُعْ                      
                       

ذالل ُشٍ ألتَاث ىصى ٔبن اخلَام وظي ٕاىل فىصت مفادُا ٔبن اًـلي كادض ؿىل ٕادراك حلائق اًىون  من        

شا اًدساؤل ٔبضافت من انحِة ٔبدصى ظورت حٌلًَة راكِة ًِشٍ اًصابؾَة ثؼِص فهيا  واًوحود، ٕاذ ٔبن ُشٍ احلريت ُو

 تعمة اخلَام امليفصدت.

رمبا اكهت دراسة اًـوامل اًضـًصة ٌَصابؾَاث سخدا يف هتافت اًحاحثني ،فادذَفوا  فَسفة اًوحود واًـسم:-ح       

خَ اًىوهَة ٌَوحود ثًهتيي ٕاىل اًـسم تواسعة  ا، مهنم من ذُة ٕاىل ٔبن اخلَام اكن وحوداي ؾحثِا ورًؤ يف ثفسرُي

 (3)املوث يف فَسفذَ.

                               َ  ودػػحُ اًوُ  ايتِ َِ حَ  نْ ئا مِ ُْ ن صَ حيَِ  مْ ً

َ وَ                                     َ  نْ ً  سػػػػػػِتِ ب   نْ ب   نُ وْ اًىَّ  ريَ ػػػػػػػػػػضِ ً

 ي:ػػػػػػػػػِ ائكَ  لاَ ػػػػػػػا كَ مَ  يِت رْي حَ  اوَ                               

 (4)سػػػػػػِِ تِ ب   نْ وخ.. ب  اًصُ  الَ َـ خِ ا اص ْ اذَ مَ                                       
                

                                                           
 .19،ص 9،9111مععفى وُيب اًخي، رابؾَاث معص اخلَام، ، حت: ًوسف جاكر ،دار اجلحي ،تريوث ط -1
 .34ٔبمحس رايم، املعسر اًساتق، ص -2
 .914ًيؼص، اسـاد ؾحس اًِادي، املصحؽ اًساتق ،ص -3

 .33اًساتق، ص ٔبمحس رايم، املعسر -4
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ـود ٕاىل اًرتاة ؾن ظًصق املوث ،ٕاذ   ومن ملوالثَ اًوحودًة" ٔبن املادت ثـود ٕاىل املادت " ٔبي ٔبن اجلسس مادت ًو

دؿا ٕاىل اقخيام  فصص احلَات ابٍثمخؽ ابملصلاث اكرلص اًيت هبا حيلق اهخعاٍر ؿىل املوث رافضا سَعة ازلٍن 

 (1)واشلاهصت.

 اًصابؾَاث اًيت جنس مهنا هتنك اخلَام واس هتزاءٍ تبٔحاكم ازلٍن كوهل: ومن

 كَْس ِكَِي يِل َرَمَضاُن َخاَء فََسْوَف اَل 

ْيُلودِ  ـُ  جَْسِعَُؽ َرْصفًا اِلتْيَِة اًْ

اَل  َحاَن اًّعِ ـْ خَاِم َص  فََسب ْحديَِس خِبِ

ََْومِ   ًِ َؾيِن  ًِخَرْصَ َسا ؿاَلَّ  ـِ   (2)ْاً

 اهعالكا من ُشٍ اًصابؾَة هالحغ ٔبن اخلَام ًسؾو ٕاىل اقخيام اًفصص واٍثمخؽ مبصلاث احلَات كسر املس خعاع.       

 ثوزَق اًصابؾَاث: :8/3 

عة اًيت صلَت ثفىري اًحاحثني والزاًت ٕاىل ًومٌا ُشا ،ذضل راحؽ ٕاىل ٔبهَ مل ًيؼص          ويه من املسائي اًـًو

يب اًفاريس ؿىل ٔبهَ صاؾص من هحار اًضـصاء اًفصس ، ٕاذ ػي معمورا ٕاىل ٔبن ػِصث ٕاىل اخلَام يف اترخي ألد

اًرتمجة اإلجنَزًية ،ٕاذ هؼص اًحـغ ٕاىل ُشٍ اًصابؾَاث تيؼصت هلسًة فوخسوا ٔبن تـضِا ال ميت ٌَرَام تبًٔة ظةل ،ومن 

اشلي ورش ملاةل س ية  "valentin Joukovskiألوائي اشلٍن كاًوا ذضل املسدرشق اًصويس "فاًيخني حىوفسيك 

تـيوان "رابؾَاث اخلَام اجلائةل" ٔبٍن تني فهيا ٔبن ؿسد هحري من ُشٍ اًصابؾَاث اًيت وسخت ٌَرَام ثًسة  9212

ن ُؤالء ،مما ًسل ؿىل ٔبهنا ٔبًعلت تَ، فلس ذُة تـغ ُؤالء  ٔبًضا ًضـصاء بٓدٍصن، ؤبهنا موحودت يف دواٍو

حة من ؾرص اًضاؾص هفسَ ٌَخبٔنس من حصة اهدساهبا هل، ٕاذ ٍصى املسدرشكني ٌَححر ؾن خمعوظاث ًصابؾَاثَ كصً 

تـغ اًحاحثني ٔبن ؿسّدُا ال ًخجاوز ست وزالزون رابؾَة ،وذضل يف معادر اًلصن اًسادس جهصي، ويف اًلصن 

   (3)اًثامن جهصي وظي اًـسد ٕاىل س خون رابؾَة مث تسٔب اًـسد يف حزاًس مس ثمص.

وس خًذج ٔبن مسبةٔل اًخوزَق  ُشٍ ػَت ُاحسا زلارسني من اًلصة واًرشق نٌل من املس خحَي اجلزم فهيا، وذضل  

 راحؽ ٌَـسد كري ادحمسود ًٌَسخ املًزفة ،ٕاذ التس ؿىل اًحاحر ٔبن ًحشل هجسا مضيَا يك خُيصح اًصابؾَة اخلَامِّة من 

                                                           
 .982،ص 981حسني مجـة ،املصحؽ اًساتق ،ص، ًيؼص -1

 .38ٕاحسان حلي، املصحؽ اًساتق ،ص -2

 .918،ص 919ًيؼص، َلس اًسـَس حٌلل ازلٍن ،املصحؽ اًساتق ،ص 3-



 رابؾَاث معص اخلَام                                                          اًفعي ألول:
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 كري اخلَامِّة.

      

ثَ اًصابؾَاث يه دعوت حًصئة حنو اٍهتخم، فِيي ثسور حول ازلؾوت ٕاىل رشة ويف اجملمي ميىن اًلول ٔبن ُا   

ارلص وٕاىل ٕاىاكر الٓدصت، وٕاىل الاىىداة ؿىل املصلاث واملاليه وفهيا ثعاول ؿىل اًحاري ، نٌل ٔبهنا ال ختَوا من تـغ 

امي اًيلاد ؿىل اخلَام احلنك واًـرب وكري ذضل، فِشٍ املوضوؿاث اًيت حتمَِا ُاثَ اًصابؾَاث اكهت سخدا يف حت

ا من اٍهتم، نٌل التس من اإلصارت  وثوحَِ مجةل من اٍهتم هل، حِر كِي ٔبن زهسًق، وابظين ؤبتَلوري وذََؽ وكرُي

كىل ٔبن ُشٍ اًصابؾَاث يه ؾحارت ؾن ٍلوؿة من ألفاكر ثياكَهتا اًـعور ًوـحت هبا ألقصاض ، ممّا ُيـَِا ؾصضة 

شا ما ًسفـيا ٕاىل اًخياكغ يف ٕاظسار احلنك تني هوهَ اكفصا ٔبو مؤمٌا وتني ٌَحشف واإلتسال ومهنا ما ًيا كغ تـضَ ،ُو

لِيَ.  صىَ ًو
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 حصمجة رابؾَاث اخلَام : -4

حؼي اخلَام ابالُامتم ألؾؼم ذارح وظيَ ٔبواًل ٔبٍن حصمجت رابؾَاثَ ٕاىل ؿسد هحري من ًلاث اًـامل، وذضل         

هؼصا ًرثاء املوضوؿاث وثـسدُا يف ُشٍ اًصابؾَاث ٔبٍن ًلِت ٕاكدال هحري من ظصف ازلارسني ،فبأثرث فضول ُؤالء 

ثُـس من ٔبنرث ألؾٌلل ثساوال مٌش ٔبوائي اًلصن  وسـوا ٕاىل دراس هتا وحصمجهتا من ًلهتا ألظي ٕاىل ًلاث ؿست ،ٕاذ

 جنس:ُشٍ اًرتحٌلث  بٔجصزاملايض حىت ًومٌا ُشا، فلس اكهت مـٌَل ابرزا من مـامل اٍهنضة اًضـًصة ،ومن 

 :اًرتمجة اإلجنَزًية:4/9 

ال ميىن احلسًر ؾن حصمجة اًصابؾَاث دون اًخوكف ؾيس "ٔبمه اًرتحٌلث اًيت الكت جناحًا هحريا، اًرتمجة       

،فلس اكهت اٌَلة اإلجنَزًية يف ٔبول ألمص يه املـرب اًيت ؿربث من ذالهل اًصابؾَاث ٕاىل ٔبدتيا اًـصيب (1)اإلجنَزًية" 

شًؽ ظَخَ ٕاالّ تواسعة  ترتمجة  كام اشلي *"Fitzgerald اًضاؾص" فِزت خريازل ومل ًُـصف اخلَام يف اًلصة ًو

واًيت اكهت مبثاتة اًيافشت اًيت ٔبظَت هبا ؿىل اًـامل ؤبترصث اًيور تفضَِا ،ٕاذ  (2)،9211اًصابؾَاث وورشُا س ية 

خريازل" درس اٌَلة اًفارس َة يف  ثـس من ٔبجصز اًرتحٌلث واكصهبا ٕاىل مـاين اًصابؾَاث وروخ اخلَام، ٕاذ ٔبن "فِزت

( ٔبٍن حصمجت 9212ٕاىل 9219اجلامـة مما ساؿسٍ ؿىل حصمجة ُشٍ اًصابؾَاث ،فـىف ؿىل حصمجهتا ملست س يدني)من 

يف اًعحـة ألوىل س حـة ومخسون رابؾَة ،ٔبّما يف اًعحـة اًثاهَة وظي ؿسدُا ٕاىل مئة وؾرشت رابؾَة ،مث ؿاد يف 

اًيت وظي ؿسدُا ٕاىل مائة رابؾَة ورابؾَة فلط، هؼم "فِزت خريازل" ُشٍ اًصابؾَاث من  اًعحـخني اًثاًثة واًصاتـة

 (3)مٌؼومة واحست جض ثمي ؿىل مائة تيس.

نٌل بٔن املُعَؽ ؿىل حصمجخَ ًالحغ ٔبهَ كس ٔبحسج اًـسًس من اًخلَرياث ٔبٍن دصح يف حصمجخَ ؾن اًلاًة اًفين        

 رابؾَة ؿىل حسى نٌل جنسُا يف ٔبظَِا اًفاريس واًيت حىون مس خلةل تشاهتا ٌَصابؾي املخـارف ؿَََ ٕاذ مل ًرت مج لك

اٍن اكن ُيمؽ يف اًىثري من ألحِان تني رابؾَخني ٔبو زالج ،ومل ٍصاؾي ٔبًضا حصثُة اًصابؾَاث وفلا ٌَرتثُة 

اًخوزَق ومل ًحشل هجسا  ألجبسي، نٌل مل حيافغ ؿىل وحست اًصابؾَة واس خلالًَة فىصهتا، ٕاضافة ٕاىل ٔبهَ مل هيمت مبسبةٔل

                                                           
 .914اسـاد ؾحس اًِادي كٌسًي، املصحؽ اًساتق ،ص -1

( صاؾص ٕاجنَزيي واكثة، ُؾصف هكرت مج ٔلول ؤبصِص حصمجة ٕاجنَزًية ًصابؾَاث 9211-9224)Edward Fitzgerald ٕادوارد فِزت خريازل*

 اخلَام.
 .92ص، 9119، 9، تريوث، طاًحالغًيؼص، ٔبمحس اًعايف اًيجفي، رابؾَاث اخلَام، مؤسسة  -2
 .891، ص811ًيؼص، تسًؽ َلس مجـة، ص -3
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يف مـصفة اًعحَح من اًزائف يف ُاثَ اًصابؾَاث، نٌل ٔبن "فِزت خريازل" ٔبراد بٔن حىون ُشٍ امليؼومة وظفا 

 (1)ٔلحوال اخلَام ظَةل ًوم اكمي.

من ذالل ما اظَـيا ؿَََ ساتق جنس ٔبن "فِرت خريازل" كس امتصد ؿىل كواؿس اًرتمجة يف ُاثَ اًصابؾَاث اًيت         

ِا وكواؿسُا اًفٌَة  هلَِا ٕاىل اإلجنَزًية ن ذضل راحؽ ٕاىل اًخلَرياث اًيت ٔبحسهثا فهيا واًيت ٔبزاحت اًصابؾَاث ؾن ٔبظًو

ا مؽ اشلوق ألورويب، وؿىل اًصمغ من وحود اًـسًس من اًثلصاث اًيت املخـارف ؿَهيا ،ورمبا ذضل من ٔبخي مالمئهت

ا ،وازلًَي ؿىل ذضل ثوافس اًىثري من  ًـاة ؿَهيا يف حصمجخَ ٕاىل ٔبهنا ػَت من ٔبمه اًرتحٌلث اإلجنَزًية ؤبصُِص

ون اًيؼص ٕاىل اخلَام املرتمجني اًـصة ًالس خـاهة هبا يف هلَِا ٕاىل اًـصتَة ،نٌل بٔهَ تفضي ُشٍ اًرتمجة ٔبؿاد اإلٍصاهَ

 وضاؾص جمَس.

 :اًرتحٌلث اًـصتَة:4/8

حؼَت رابؾَاث اخلَام ابُامتم هحري يف اًساحة اًـصتَة ٔبٍن كامت حصنة حصمجة واسـة اًيعاق من تساًة         

تَف اًلصن اًـرشٍن واس ثمصث مٌش ذضل احلني حىت ألن ، فبٔكدي ؿَهيا ؿسد هحري من املرتمجني وألدابء اًـصة ،حِر 

ؿسد ُشٍ اًرتحٌلث مخسة ومخسون حصمجة ، وادذَفت ُشٍ اًرتحٌلث ؾن تـضِا اًحـغ وثيوؾت مفهنا ما اكن هرثا 

و ألمص كري مبًٔوف.  ومهنا ما اكن صـص ومهنا ما اكهت مدارشت ؤبدصى كري مدارشت ، نٌل ػِصث اًرتحٌلث اًـامِة ُو

ويه اًيت امتت ؾن ظًصق ًلة ثس َعة ،ٕاذ ػِصث ُشٍ اًرتحٌلث كري املحارشت  اًرتحٌلث كري املحارشت:-بٔ        

ِا من ٔبخي ٕاؿادت  اًوظن اًـصيب تـس اهدضار اًرتمجة اإلجنَزًية "ًفِزت خريازل"، اٍن اًخف اًـسًس من املرتمجني حًو

 (2)حصمجهتا ٕاىل اًـصتَة ،فاكهت حصمجخَ كَدةل ًلك مرت مج ال ُيَس اًفارس َة.

ي اشلٍن اًخفذوا ٕاىل اًصابؾَاث يف ألدة اًـصيب احلسًر جنس "ٔبمحس حافغ ؾوض" حِر ورش يف جمةل "ومن ألوائ

ملاال تـيوان صـصاء اًفصس حصمجت فَِ جسؽ رابؾَاث ورشا ؾن اإلجنَزًية مث ثحـَ تـس ذضل  9119املرصًة ؿام 

س خة رابؾَاث ؾن اإلجنَزًية حصمجة صـًصة ً  9191"ؿُىس اسىٌسر املـَوف" اشلي ورش يف جمةل اًِالل س ية 

  (3)ٔبًضا".

 نٌل ػِصث حصحٌلث ٔبدصى ؿسًست واًيت ثـس من ٔبمه توانري اًرتحٌلث وؿىل رٔبس ُشٍ اًرتحٌلث كري املحارشت جنس:

                                                           
 .981، ص999ًيؼص ،َلس اًسـَس حٌلل ازلٍن، املصحؽ اًساتق، ص -1
 .991املصحؽ هفسَ، ص -2

   9122دراسة هلسًة، مصنز اًواثئق وازلراساث اإلوساهَة، خامـة كعص)دط(-ًوسف حسني جاكر، اًرتحٌلث اًـصتَة ًصابؾَاث اخلَام  -3

 .38،ص 48ص
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 ويه من ٔبمه اًرتحٌلث اًـصتَة كري املحارشت ،ٕاذ ًـس اًخس خاين ٔبول من هلي ُشٍ  :*حصمجة ودًؽ اًخس خاين

يف كاًة صـصي، نٌل اس خـان يف حصمجخَ ترتحٌلث ٔبدصى وذضل  9198اًصابؾَاث من حصمجهتا اإلجنَزًية ذضل س ية 

 اجنَرتا وفصوسا هؼصا ًـسم مـصفذَ واثلاهَ ٌَفارس َة ،حِر ًلوا: "ًـمص اخلَام يف ٔبمٍصاك واورواب ودعوظا يف

ملام رفِؽ مهنٌل ٔبهخحي ًيفيس ؿشرا يف ٕاكسايم ؿىل ثـًصة رابؾَاثَ ،ويه ؾيوان صِصثَ ؤبساس  ...ؤبملاهَا 

رفـخَ...وخسث مائة وزالزة ومخسني نخااب اجنَزياي وفصوس َا ثفٌسُا ثفٌَسا وجرشهحا رشحا سِي ؿًّل سَوك ُشا 

 (1)اًسخِي ؿىل ؿسم ٕاملايم ابًفارس َة".

خَ ٌَصابؾَاث ٔبًزمذَ ٔبن ُيصي ثـسًَني دصح هبٌل ؾن وسق اًرتمجة اإلجنَزًية ،ٕاذ مل ًخلِس ثضلك اًصابؾي وٕامنا وحصمج 

 (2)هلَِا يف صلك س حاؾَاث "وكس حصمجت ما حصمجت مهنا يف موحشني س حاؾَني مسَهتٌل اًًض َس ألول واًثاين" .

ذري تُهنٌل حىت ثخالءم مؽ ذوق اًلارئ اًـصيب، وؾيون نٌل حشف تـغ اًصابؾَاث واؾثمس ؿىل اًخلسمي واًخبٔ        

 اًخس خاين حصمجخَ ٌَصابؾَاث ة"رابؾَاث معص اخلَام املعورت".

 ثـس حصمجة اًس حاؾي من ٔبمه اًرتحٌلث اًـصتَة كري املحارشت ،ويه حصمجة صـًصة  :*حصمجة َلس اًس حاؾي

ىٌَ هلَِا ؿىل صلك دٌلس َاث ،فلس ًلِت ،ً  "فِزت خريازل"، ٔبٍن ؾىف فهيا ؿىل مٌؼومة 9188ورشُا س ية 

حصمجخَ ٕاحسان هحري زلى مجِور اًيلاد ٔبٍن ٔبجعة هبا املازين ومسحَ يف ذضل ؤبصار ٕاىل ٔبن كسرت اًس حاؾي 

 احللِلِة يف اًرتمجة ثخجىل يف ازلكة وألظاةل.

ًـصتَة ؤبهنم اكهوا اًس حاكني وس خًذج ٔبهَ ؿىل اًصمغ من اجلِس اشلي تشهل ُؤالء يف هلي ُشٍ اًصابؾَاث ٕاىل ا        

يف ذضل ٕاال ٔبهنم ٔبدعبٔوا يف اًىثري من ألحِان ،فاملالحغ ًرتمجهتم ُيس ٔبهنا كس خشعت تحرصُا ال ٕاىل ألظي 

اًفاريس ٌَصابؾَاث ،ٔبٍن دصحوا ؾن اًخلاًَس اًفٌَة املوروزة يف ألدة اًفاريس ٌَصابؾي نٌل مل ًَزتموا تيؼامَ ذضل 

دسؽ ٔبداء املـىن اشلي ٔبرادٍ ُؤالء املرتمجني اًـصة ٔبٍن جلبٔ تـضِم ًرتمجهتا ؿىل صلك س حاؾَة ٔبن كاًة اًصابؾي مل ً 

 ٔبو مثاهَة ٔبو دٌلس َة.

                                                           

( ٔبدًة وصاؾص ًحياين، ًـس واحسا من ٔبٍصز من كادوا حصنة اًرتمجة واًخـًصة يف اًيعف ألول من اًلصن 9113-9221)ودًؽ اًخس خاين*

 اًـرشٍن ،هل حصمجة ًـست ٔبؾٌلل ٔبدتَة مهنا :حصمجة رابؾَاث اخلَام وراهحس رااتن ظاقور.
 .14ص،8دار اًـصة ٌَخس خاين، اًلاُصت، ط، امليفَوظيودًؽ اًخس خاين، رابؾَاث معص اخلَام ،ثق: مععفى ًعفي  -1
 .14املصحؽ هفسَ، ص -2

( ٔبدًة ومرت مج مرصي هحري، ًُـس من ٔبمه املرتمجني املرصًني، من نخحَ: رابؾَاث معص اخلَام، ًوًَوس 9149-9229)َلس اًس حاؾي *

  كِرص ًوًَام صىس حري.
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ويه اًيت امتت ؾن اًفارس َة مدارشت دون اؾامتد املرت مج ؿىل ًلة وس َعة ،وكس  اًرتحٌلث املحارشت:-ة        

اًيت جشـت املرتمجون ٌَـودت ٕاىل املعسر ألول ًِا وحصمجهتا  ػِصث ُشٍ ألذريت مذبٔدصت تـس اًرتحٌلث كري املحارشت

 ،ومن ٔبنرث اًرتحٌلث املحارشت ذًوؿا واهدضارا جنس:

 ًـخرب رايم ٔبول من هلي اًصابؾَاث مدارشت من ًلهتا ألظي وذضل تـس دراس خَ ٌَلة  :*حصمجة ٔبمحس رايم

َؽ ؿىل اًصابؾَاث يف ًلهتا ألظي حىت ًلرتة ٔبنرث اًفارس َة ،حِر اكن ٍصى ٔبهَ التس ؿَََ ٔبن ًخـمل اًفارس َة ًَع

ص ٔبمحس رايم ٔبن اًرتمجة من ًلة ٕاىل ًلة كس ثؤدي ٕاىل فلسان  ـَ من روخ اخلَام ،فٌجس اتيَ ثوحِس رايم ًلول: "َص

تـغ من اإلحساس واملـاين اًيت يف اًيط ألظًل ،ًوِشا كصر ٔبن ًسرس اًفارس َة ،ًَحس جصوخ اخلَام ألظََة 

 (1)اثَ".يف رابؾَ

 

اكن ٔبمحس رايم صسًس اًخـَق ابخلَام ٔبٍن اظَؽ ٔلول مصت ؿىل اًس حاؾَاث اًيت حصمجِا اًخس خاين ،مث حصمجة         

،وظف رايم بٓراء اخلَام تبهٔنا 9183خريازل ، ٔبٍن حصمجت مئة ومثاهَة وس خون رابؾَة س ية  اًس حاؾي وحصمجة فِزت

كعريت جتـي ٔلسَوتَ روحا ذاظة ختخَف ؾن روخ مـادضًَ من اًضـصاء ٕاذ ًلول اتيَ ثوحِس رايم: "ًولس كال يل 

م فِو ظصوة مثهل، قيايئ مثهل وازلي ٔبهَ ؾيسما كصٔب ُشٍ اًرتحٌلث اخملخَفة ٔبحس ٔبن ُياك ثياقٌل تٌَُ وتني اخلَا

،نٌل اظَؽ ؿىل اًـسًس من خمعوظاث اًفارس َة ٌَصابؾَاث ،مما حـي حصمجخَ ٔبكصة اًرتا مج ٕاىل (2)،حمة ٌَحَات مثهل"

 روخ اخلَام، ٕاضافة ٕاىل ٔبهَ ٔبدرك تـغ اًصابؾَاث اًيت مل ًرتمجِا فِزت خريازل وذاظة يف كسم املياخات.

 

 اًرتحٌلث ،حِر ظحـت يف دور اًًرش اٌَحياهَة بٔنرث  ثـس حصمجخَ من ٔبفضي :*حصمجة بمٔحس اًعايف اًيجفي

من ؾرش ظحـاث ، وحؼَت ابُامتم اًىثري من ألدابء وازلارسني ونخخت ؾهنا ملاالث نثريت ٔبصادث جبِود 

ٔبن ثفلس ثطل اًضاؾص اًيجفي ازلكِلة واملثمزيت ،حِر امتىن من هلي ٔبفاكر اخلَام ٕاىل اًـصتَة راسٌل ظورت ارلًصة دون 

                                                           
 

ثضاؾص اًض حاة، من ٔبمه ٔبؾٌلهل: دًوان رايم، قصام اًضـصاء ورابؾَاث ( صاؾص ومرت مج مرصي، ًَلة 9129-9218)ٔبمحس رايم* 

 اخلَام.

 .11ص املعسر اًساتق،ٔبمحس رايم ، -1
 .11املصحؽ هفسَ، ص -2
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لصٔب حصمجة ألس خاذ  اًصابؾَاث اًضـًصة كميهتا اًفىًصة ٔبو ادلاًَة، حِر ًلول ٕاحسان حلي:" ٕان من ًلصٔب ألظي ًو

  (1) اًيجفي ٍصى ٕاثلاان وٕاتساؿا ابًرتمجة".

 

ُشا وكس وثلؽ اًصابؾَاث اًيت حصمجِا ٕاىل زالمثائة وٕاحسى ومخسني رابؾَة  مرتمجة ؾن اًفارس َة مدارشت،        

ظحؽ اًيجفي اًصابؾَاث مؽ ٔبظَِا اًفاريس ًُسِي ؿىل اًـارفني ابٌَلخني امللاٌسة تني ألظي واًخـًصة، ؾيسما 

ا ابٔلظي وانًت ٕاجعاهبم، فلال فهيا اًضاؾص اًفاريس  اىهتيى اًيجفي من ثـٍصهبا كام تـصضِا ؿىل ٔبدابء اًفصس فلاتَُو

 (2)معاتق ًٔلظي خسا ،فِو ًفوكَ من حِر اًحالكة وألسَوة".َلس حسني هبار: "ٕان تـغ اًخـًصة مؽ هوهَ 

 

نٌل جنس اًـسًس من املرتمجني اًـصة اٌصلٍن اُثموا هباثَ اًصابؾَاث واًيت ثـخرب حصمجهتم من ٔبمه اًرتحٌلث اًيت      

يب  اري، َلس اًِامشني ،مععفى ُو اًخي، ٔبمحس زيك ميىن ٌَحاحر ٔبن ًـثمس ؿَهيا ومن تُهنم جنس: مجَي ظسيق اًُز

 ٔبتو صادي ؾحس احلق فاضي ،ٕاجصاُمي ؾحس اًلادر املازين وكريمه.

ا يف اٌَلة اًفعحى فلط وٕامنا حصمجت ابًـامِة ،حِر ٔبظححت  ومل ثحلى اًصابؾَاث حىصا اًيرحة املثلفة واحنعاُر

 ثَُلى يف اجملاًس وألسواق وحنك ومواؾغ ًلذسى هبا.

 

 

 

 

    

 

                                                           
 .91ٕاحسان حلي ، املصحؽ اًساتق، ص -1

اًفارس َة ٕاىل اٌَلة اًـصتَة، من ( صاؾص ؾصايق، كام ترتمجة اًـسًس من اًىذة واملؤًفاث من اٌَلة 9199-9219)ٔبمحس اًعايف اًيجفي *

 مؤًفاثَ: اًلصتة اًىربى ملسافص تال وهجة، رابؾَاث معص اخلَام.

 .12ٔبمحس اًعايف اًيجفي، املصحؽ اًساتق، ص -2
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َ من هلائط اكهت س حااب يف اجتاٍ تـغ املرتمجني ٕاىل         ويف اجملمي وس خًذج ٔبن اًرتحٌلث كري املحارشت وما حتخًو

اٌَلة ألظي ٌَصابؾَاث وثـَمِا حىت ٍثمىٌوا من الاظالع ؿىل املـاين اًاكمةل اًيت حتخوهيا واًيت جعزث اًرتحٌلث 

ًيلاد ٔبن اًرتحٌلث املحارشت ٔبفضي جىثري من كري املحارشت ،ذضل ٔلن كري املحارشت من هلَِا ،حِر ٍصى اًىثري من ا

ُؤالء املرتمجني اشلٍن حصمجوا ؾن اًفارس َة حافؼوا ؿىل وحست اًصابؾي اًفاريس ،ٕاضافة ٕاىل ٔبهنا مل  ثخَلى اًيلس من 

 ظصف اًيلاد ؿىل ؾىس اًرتحٌلث كري املحارشت ،وذضل راحؽ ٕاىل ؿسم مـصفهتم ٌَلة اًفارس َة. 

 

و: ٕاىل ٔبي مسى ميىن ٔبن ٍىون           ومن ُيا ًددادر ٕاىل بٔذُاهيا سؤال حموري ًعصخ هفسَ ثضلك مَح ُو

ًِشٍ اًصابؾَاث من ثبٔزري يف ٔبدتيا اًـصيب احلسًر، يف ٔبفاكٍر ؤبدَِخَ وظصائق ثـحرٍي  فلس ٔبدث ُشٍ اًرتحٌلث ٕاىل 

 ؼاُصت اخلَامِّة يف ألدة اًـصيب احلسًر.وحود ػاُصت ٔبدتَة فًصست ذاث ٔبتـاد ص ىت ميىن ٔبن وسمهيا ابً



 

 

 

 

 

ثٔبزري رابؾَاث اخلَام يف اًضـص اًـصيب 

 احلسًر

 

 

 .ضـص اًـصيب احلسًراخلَام يف اً  اثفَسف /9 

 / مخصايث اخلَام يف اًضـص اًـصيب احلسًر.8    

.         ./اخلَّام رمز يف اًضـص اًـصيب احلسًر4    



 اًفعي اًثاين :                          ثبٔزري رابؾَاث اخلَام يف اًضـص اًـصيب احلسًر
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تـس وظول رابؾَاث اخلَام ٕاىل اًوظن اًـصيب ؾن ظًصق اًرتحٌلث وذضل مؽ معَؽ اًلصن اًـرشٍن ثوافس         

ًىن املفاركة حوكن ،اًخبٔثص هبا  ٔبٍن تَف ٕاجعاهبم هبا ٕاىل حسّ ،ؿَهيا اًىثري من ألدابء واًضـصاء اًـصة اشلٍن ٔبجعحوا هبا 

 ّ حِر ٔبتسى اًحـغ من ُؤالء ٕاجعاهبم مبوضوؿاث ،َ وثيوؾت ث ٔبوهجَ كس ثـسدّ يف ٔبن املالحغ ًِشا اًخبٔزري ُيس ٔبه

ياك من ثبٔثص ،جعحوا تعًصلة هؼمِا ٍن ب  ُشٍ اًصابؾَاث ،ومن ٔبجصزُا ارلص، يف حني جنس هفصا بٓدص من اًضـصاء اشّل  ُو

شا  خعاتق مـِا، ُو  ًلذرص ملوتفَسفة ُشٍ اًصابؾَاث ووخسوا فهيا ما ًالمئ اًصوخ اًـصتَة وما ًـرب ؾن هفس َاهتم ًو

فَ يف مِا معص اخلَام ،ٔبٍن جنس من ُؤالء من ثبٔثص تَ وضرط ووػّ ثبٔثصمه ابًصابؾَاث فلط ،ٕاذ ثبٔثصوا نشضل تياػّ 

موز اًضـًصة، وكس وخس ُؤالء اًضـصاء يف اًصابؾَاث ضاٍهتم ،مفهنم من انخفى إبوضادُا مز من اًصّ كعائسٍ هصّ 

ِا وحيايك موضوؿاهتا وفَسفهتا ،ٕاذ ٔبدذَوا ٔبفاكر اخلَام اًيت ثبٔثصوا واًخلين هبا، ومهنم من راخ ًيؼم كعائس ؿىل مٌواً 

و اًخبٔثص ثضرعَة وروخ معص اخلَام خَّ  هبا يف ٔبصـارمه، كري ٔبن ما وس خًذجَ ٔبنّ  ِم ٌضرتهون يف يشء واحس ُو

يب اًخي، َلود ؾحاس اًـل اد، ؿىل املوحودت يف رابؾَاثَ، ومن ُؤالء اًضـصاء جنس ،ٕاًََا ٔبتو مايض، مععفى ُو

اة اًحَايت.... وكريمه. اوي، ؾحس اًُو  َلود ظَ، مجَي ظسيق اًُز
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 اخلَام يف اًضـص اًـصيب احلسًر: اثفَسف /9

اس خعاع اخلَام تفَسفاثَ ٔبن ًرتك تعمة ذاظة تخبٔزرٍي يف اًـسًس من اًضـصاء اًـصة  اشلٍن وخسوا يف ُشٍ         

اًفَسفاث ما ًامتىش مؽ ٔبفاكرمه وهؼصهتم ٕاىل احلَات واًىون، ومن املـَوم ؾيس ازلارسني ٔبن اخلَام اكن نثري 

ن جساؤالثَ واًىضف ؾن حلائق ُشا اًىون ؤبدشاٍر اًدساؤل ؾن لك ما ًسور حوهل ساؾَا ٕاىل ٕاُياد ٕاخاابث ؾ

اثَ احلريت نشضل جنسُا ابرزت و ثضلك الفت ؾيس تـغ اًضـصاء اًـصة وؿىل رٔبسِم اًضاؾص  شا اًدساؤل ُو ُو

اشلي ًؼِص ثبٔثٍص تفَسفاث اخلَام ثضلك مدارش وخًّل ،حبَر ُيس املخددؽ ٔلؾٌلل ُاذٍن *اٌَحياين ٕاًََا ٔبتو مايض

ٌل وفَسفاهتٌل ذاظة ف ام ًخـَق تيؼصهتٌل ٕاىل اًىون واحلَات ألدًحني جضات َ هحري وثوافق ٕاىل حّس تـَس يف ٔبفاكُر

واًدساؤل ؾن ُشا اًوحود واًلاًة مٌَ، ٕاذ ٍصحؽ ٔبتو مايض تـمص اخلَام ؤبفاكٍر تـس اظالؿَ ؿىل اًصابؾَاث اًيت 

واحض يف ألسَوة اًضـصي ًالك ألدًحني ،ٕاذ حثمزي  حصمجِا فِزت خريازل ،ٔبٍن حصهت فَِ ثبٔزريا معَلا ،نٌل جنس ثوافق

ٌل تعاتؽ فَسفي وجس خحوذ ؿَهيا اًضىوك واًزنؿاث واًدساؤل حول اًـَّي واًلموض ومن   بٔجصز اًفَسفاثٔبصـاُر

 اًيت ثؼِص خََا يف صـص ٔبتو مايض مذبٔثصا فهيا ابخلَام جنس:

يت هَحؼِا يف ثبٔثص ٕاًََا ٔلتو مايض نثريا تفَسفة اًوحود واًـسم اً فَسفة اًوحود واًـسم:1/1

يف اًىثري من كعائسٍ ؿالماث احلريت واشلُول واًدساؤل ؾن دش ُشا اًوحود واحلَات  اًصابؾَاث حبَر جنس

ول ٕاذ جنس فَِ ثطل اًضرعَة اًلَلة واملضعصتة واًلَلة واًلاركة يف اًدساؤالث ح وحسًثَ ؾن املوث ثضلك ظاغ،

ؾَس تـهثا من خسًس تـس مصور جسـة كصون من ُشا اًىون واًيت ال حاكد ثفاركَ يف ٔبصـاٍر ،ؤكن ُشٍ اًضرعَة ب  

وفات اخلَام يف حسس ٔبتو مايض، وثؼِص جساؤالث حول اًوحود واًـسم واحضة وخََة ذاظة يف كعَسثَ املـيوهة 

ـَِا ٔبمه "تعالمس" واًيت جنس فهيا جضاتَ هحري مؽ رابؾَاث اخلَام اً يت حثمحور حول اًدساؤل ؾن اًوحود واًـسم ًو

شاكعَست ثـىس ذُو  يف كوهل: "ٔبركذَ احللِلة فسـى  ما ٔبصار ٕاًََ ُاين اخلري ل اًضاؾص ٔبمام اًىون واحلَات ،ُو

ال يف معسر احلَات ويف املوث وما وراءُن والس  ام يف  فصمس ؿالماث اس خفِام خضمة ٕاٍهيا، وفىص ظًو

 (1)ظالمسَ".

ٕاذ ميىٌيا اًلول ٔبن ُشٍ اًلعَست يه ؾحارت ؾن ٍلوؿة من ألس ئةل اًيت ظصهحا ٔبتو مايض يف كاًة صـصي         

شا ما زاد من حريثَ ؤبزلي اكُهل ؤبجعٍز ؾن مـصفة اًوحود فٌجسٍ ًلول مثال:  اتراك ٕااّيُا تسون ٔبحوتة ،ُو

                                                           

( صاؾص ًحياين ؾصيب ًحياين ،ًُـس من ٔبمه صـصاء املِجص يف ٔبوائي اًلصن اًـرشٍن، هل ٍلوؿة من 9191-9221)ٕاًََا ٔبتو مايض *

 ثشاكر املايض، ثرب وحصاة ، اجلساول ،ارلائي، ودًوان ٕاًََا ٔبتو مايض. ازلواوٍن:
 .92، ص8198ُاين اخلري ،ٕاًََا ٔبتو مايض صاؾص احليني وألحزان، دار مؤسسة رسالن ، دمضق، سوراي،  -1
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 َوًَِىيّن ب ثَُُت ،ال ب ؿمَلُ ِمن ب ٍن ،ِحئُت 

 َظًصلًا فََمَضُُت  ب ترَصُث كُّسايمَوًَلَس 

شا ب م ب تَُُت  َُ ن ِصئُت 
ِ
ًَا ا  َوَسب تلى ماص ِ

   َنََف ب ترَصُث َظًصلي َنََف ِحئُت 

 (1) !ًَسُت ب ْدِري

 

ٍصى اًضاؾص يف ُشٍ ألتَاث مس خلصكا يف مهومَ اجتاٍ ٔبًلاز اًىون واحلَات ، دون ٔبن هيخسي ٕاىل اًعًصق        

اشلي ٌسري تَ ٕاىل موظن احللائق اًىربى و ؤبدشار احلَات، ٕاذ ٔبهَ ُيِي معسر وحودٍ ًوىٌَ تـس لك ًلز وجساؤل 

ي ة"ًست ٔبدري" ويه ؾحارت ًُؼِص هبا ٔبتو مايض هجهل مبعسر ثفىرياثَ ،ٕاذ جنس ألمص  ُيَة تـس اس خلصاق ظًو

ؾَيَ ؾيس اخلَام اشلي ُو ألدص حياول مـصفة ٔبدشار ُشا اًوحود ًوىن ُشا اًدساؤل ال ًٍزسٍ ٕاال حريت واضعصاة 

 ومن دون ٔبن ًزنع احلجاة ؾن ُاثَ احللائق فٌجسٍ ًلول يف احسى رابؾَاثَ:

 ػػػػػػػػػػػػػودص اًُوُحػػػػػػػػػػػػػػػهَجَْت اَي هَْفس سِ 
 

َس  ـِ  َوَؾيُت يِف قُور اًَلَضاء اًَح

  فََعّوري ِمن وَْضػػػػػػػػػػػػػػػػويِت َحٌّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 (2)فَُصتٌّل ب ْحَصم َداَر اخلَُُػػػػػػػػػػود 
                                    

لول ٔبًضا:   ًو

 

ًََِِشا اًَىْوِن ُمْضَعِصاًب فمَلَ  ب يِتَ   يِب 

ُجُة  ـَ  حَزِد يِل ٕاال حرَيت و ثَ

ٍٍ فمََل بْٔدِر بٔ  ّ َو ؿُْسُث ؿىََل ُنْص  ينِ ه

َُةب  ا بٔثَُُْت اًَىْوَن ًٌِلذَ   (3)و ِفمَي بٔذ

واخس تُهنٌل نٌل ٔبن ألمص املَفت ٌَيؼص ٔبًضا واشلي ًثخت ًيا ُو ألدص ثبٔثص ٔبتو مايض ابخلَام واًدضاتَ املخ         

ٔبن الك اًضاؾصان كس اجتِا ٕاىل اًعحَـة وحتاوروا مؽ ؾيادضُا ،وحماوٍهتٌل ٔبذش اإلخاابث ومـصفة ٔبدشار اًىون مهنا 

                                                           
ري مريزا، دار اًـودت، تريوث، و  ٕاًََا ٔبتو مايض، ازلًوان)صاؾص املِجص الٔنرب(،ثق -1  .919ص1998ثؽ: ُز
2
 .11صاًساتق، املعسر ، رايمٔبمحس  -

 .94املعسر هفسَ، ص -3
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ؤكن ُشٍ اًـيادض خشوص، فبٔتو مايض يف كعَسثَ جلبٔ ٕاىل اًححص مدسائال ؾن دش اًوحود وهَفِة وظوهل ٕاىل ُشا 

 ال اًححص صخَِ حباهل فِلول:اًـامل سائال ٕاايٍ من ٔبٍن ُو  ًوىن ُيس ح

 

ي ب ان اي حَبُص ِمٌاك َُ ُت اًَححَص ًَومًا    كَس َسبً 

ٍُ تَـُضُُِب َؾيّن َوَؾياك ي حَصٌَح ما َروا َُ  

فاك
ِ
  ب م حُصى ما َزمَعوا زورا َوهُبخاان َوا

َُ ِميّن َوكاًَت  َىت ب مواُخ  :حَضِ

 (1) !يرِ ُت ب دْ ًَسْ    

يف حني جنس اخلَام نشضل خياظة ػواُص اًعحَـة ظمـا يف تَوغ احللِلة وسائال مّعا ًخالظم يف ظسٍر        

 اجلَاش من مغوض وحريت فِلول:

نَّ 
ِ
َواقِ  َذا ب ْحَصامَ  ا ـَىلَّ  اًصَّ  اًُْم

َْث  َيى َذِوي ِمنْ  َحريَّ  ال فاَْكَرا اٍهنه

ْحذَِفغْ 
ِ
 َوب هُْؼصْ  َؾْلطِلَ  رَشًِِف  يِف  ا

ِشي َدْورَ    َِّصاِث  َُ  (2) َحَِاَرى اًُْمَسج

ومن املواظن ازلاةل ؿىل ثبٔثص ٔبتو مايض ابخلَام جنس ٔبن الكٌُل كس اجتَ ٕاىل اجلاهة ازلًيّن بٓمَني ٕاُياد احلَول 

ٔلس ئَهتم ُاثَ، اًيت ٔبظححت مبثاتة ؾةء ال ٌس خعَـان حتمهل، ٕاذ ٔبن املـَوم ٔبن رخال ازلٍن مه ٔبنرث اًياس مـصفة 

وحوكة، فلس اجتَ ٔبتو مايض ٕاىل ازّلٍص راحِا ٔبُهل ٕادراك دش احلَات، كري ٔبن ُشا ال ميحو كَلَ ،فلس وخس ؾلوهلم 

 فاسست، ٍزمعون اًحعريت، فِرصح مٌَ ذائة الٓمال، وذضل جنسٍ يف كوهل:

 َرهوا دِشَّ احلََاتْ ٍِص كَوٌم ب دْ ازلَّ  يفِ  كَِي يلِ 

ياْث  كرََي ب يّن ًَم ب ِخس كرََي ُؾلولٍ   بٓس ِ

 ُ ََت فهِيَ َوكَُوٍة ت  ا املىُن فَِيَي ُرفاْث َِ

 (3)  ىكرَِيَي ب مْعَ  ى فََِيْ  ب مْعَ ا ب انَ مَ 

 (4) !يرِ ًَسُت ب دْ 

                                                           
 .914، ص918ٕاًََا ٔبتو مايض، املعسر اًساتق، ص -1
 .12ٔبمحس اًعايف اًيجفي، املعسر اًساتق، ص -2
 .919ٕاًََا ٔبتو مايض، املعسر اًساتق، ص -3
 .919اًساتق، صٕاًََا ٔبتو مايض، املعسر  -4



 اًفعي اًثاين :                          ثبٔزري رابؾَاث اخلَام يف اًضـص اًـصيب احلسًر
 

 

24 

ًذلسمه          نٌل بٔن املُعَؽ ؿىل اًصابؾَاث ُيس فهيا ثعصق اخلَام ٕاىل ألمص ؾَيَ ،فٌجسٍ خياظة رخال ازلٍن ًو

 فِلول يف احسى رابؾَاثَ:

ُن اَي ُمْفيِتَ اًَْوَرى ِمٌَْم ب ْدَرى  حَنْ

ْىِص َراخُ   ًَْم حُزِْل َؾْلََيَا َمَسى اًسه

ُسو َدَم ال اَنِم َوحَنُْسو  ب هَْت حَتْ

َفاخُ  هيَا اًسَّ  ً  (1)َدَم َنْصِم فَب

  

من ذالل ما س حق وس خًذج ٔبن الك اًضاؾصان اهعَلا يف رحةل ٌَححر ؾن ٔبدشار اًوحود ،كري ٔبهنٌل ؿىل         

اًصمغ من اجلِود اًيت تشال مل ًعَوا ٕاىل ألحوتة اًيت حصوي مضبٌُٔل ،ٕاذ ٔبهنٌل ثوظال يف هناًة املعاف ٕاىل فىصت 

ٌل مفادُا ٔبن لك ٕاوسان كس ُذَق من اًـسم ويف هناًة املعاف  ًـود ٕاىل اًـسم، نٌل ٔبن مسبةٔل اًـسم كس ٔبضًت ثفىرُي

ا يه ألدصى ٕاىل خاهة مسبةٔل اًوحود  وزادث من هصوهبٌل ،وذضل راحؽ ٕاىل كرص اًـلي اًخرشي يف مـصفة ٔبدشاُر

دض ٕاذ جنس ٕاًََا ٔبتو مايض يف كعَسثَ اًعالمس ساؾَا ملـصفة ٔبدشار ؿامل املوث وما كس ًلؽ فَِ ،فذرتامك يف ؾلهل اًلا

 اًـسًس من ألس ئةل اًيت ظاقِا يف كاًة صـصي ،ٕاذ ًلول:

 َووُضورُ  اَء اًَلرِب تَـَس املَوِث تَـرٌ رَ ب وَ 

 فٌَاء َوُدزورُ  فََحَاتٌ فَُزَوُد ب مْ 

 ورُ زَ  الَكُم اًياِس  ب الَكُم اًياِس ِظسٌق ب مْ 

  اِس ًَسريب حَصٌَح ب نَّ تَـَغ اًيَ 

 (2) !يرِ ُت ب دْ ًَسْ  

 

و امللاجص مدسائال مّعا ٕاذا اكهت  فٌجس ٔبتو مايض ًخجَ ٕاىل ماكن بٓدص اشلي ميثي مهزت وظي تني اًوحود واًـسم ُو

ألحالم واًلصام ثًذلي يه ألدصى مؽ ظاحهبا ٕاىل اًـامل ألدص ،نٌل ًدساءل مّعا ميىن بٔن حيسج هل تـس موثَ وؾن 

د وًخـجة من جعٍز ؾن ثفىري وٕاُياد ٔبحوتة ًِشٍ ألس ئةل هَفِة اًًضور وؾن هجَيا ًوكت اًصحِي من ؿامل اًوحو 

و تشضل مذبٔثص تفَسفة اًـسم اًيت جنسُا يه ألدصى ؾيس اخلَام ،كري ان ٕاًََا ٔبتو مايض وضؽ ُشٍ املواضَؽ يف  ُو

                                                           
 .81ٔبمحس اًعايف اًيجفي، املعسر اًساتق، ص -1
 .818ٕاًََا ٔبتو مايض، املعسر اًساتق، ص -2
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 سطل اًيؼم ؤبًخسِا زواب خسًسا ًخالءم مؽ روخ اًـرص ، بّٔما اخلَام فلس حتسج نثريا ؾن اًـسم اشلي ٔبؾَا ذُيَ

  ؤبهنىَ ، ًوىن دون ٔبن ًعي ٕاىل ٕاخاابث حُصحي ذُيَ، وذضل يف رابؾَاثَ ،ٕاذ ًلول:
ََاتِ  دِشه  ََُّ  ًَوْ  اًَْح  ًَيَا ًَْحُسوْ  ب ه

 اًُْمهْبَمُ  اًَْمَماِث  دِشه  ًَيَا ًََحَسا

َََمنَّ  ًَمْ  ـْ ا َحي  َوب هَْت  ثَ َُ  دِشَّ

َذا فََلساً        
ِ
مَلُ  َماَذا ُمتَّ  ا ـْ  (1)  ثَ

ٌيا اًلول ٔبن ٕاًََا ٔبتو مايض ٔبراد ٔبن ًعي ٕاىل اًَلني من وراء ُشا اًضم اشلي س َعص ؿَََ ى ويف اجملمي مي        

 ّ َ كس ظاف خبَاالثَ يف ؾوامل جمِوةل مذبٔثصا تَ نشضل يف حماوةل اًىضف ؾن رموز مذبٔثصا يف ذضل ابخلَام، ووس خًذج ٔبه

ا، وحي ظالمسِا، ودؾوثَ ٌَياس   ٕاىل ٕامـان اًيؼص يف ٔبدشار اًىون  ومـصفهتا.احلَات ؤبدشاُر

 

ٕان جساؤل ٔبتو مايض وحبثَ يف مسبةٔل اًوحود واًـسم ساكَ : ازلؾوت ٕاىل اٌصلاث واقخيام اًفصص:8/8    

و املوث، شلضل جنسٍ ًسؾوا اًياس ٕاىل دشكة  ٕاىل فىصت مفادُا ٔبن اإلوسان س َـود يف هناًة املعاف ٕاىل اًـسم ُو

قخيام اًفصص واٍثمخؽ هبا من دون ٔبي حصدد، ؤبًامن ُوخسث ،فِو ٍصى ٔبن احلَات كعريت ؤبن اٌصّلاث من ازلُص وا

مبآلُا اًّزوال، شلضل ًن جبس املصء ظًصلا ٕاىل اًـودت ٌَخخسم واًخفاؤل واإلجهتاح، فِلول ٕاًََا يف كعَسثَ املـيوهة 

 "اتدسم":

 

يف ُشٍ ألتَاث ىصى اًضاؾص صسًس اًخبٔسف واحلريت ؿىل ما مىض من اًض حاة ٔبٍن وظي ٕاىل فىصت مفادُا ٔبن ما 

و تشضل مذبٔثص تفىصت اخلَام يف اقخيام  ذُة ًن ًـود ٔبتسا ،وبٔهَ التس من اإلجهتاح واًخخسم، اشلي ًحـسان ؾن ألمل ،ُو

                                                           
 .912محس اًعايف اًيجفي، املعسر اًساتق، صبٔ  -1

 .111ٕاًََا ٔبتو مايض، املعسر اًساتق، ص -2

 مْ ػػػػػػػػِس ذــَ : اتْ هَلُ  َُت لُ  ! فَ ىلَّ ا وَ حَ : اًِعّ الَ كَ 

َ ذَ  َ ودِ ػػُِؾػػُ  ْت اه  ا   ػػػػػػػػػػػػػػػػَ هته َّىْـ ا مَ مَ ـسَ ي ت

 ِاػ ػَ هذّ ارَ َو كَ فَ  ْة صَ اظْ  وَ  مْ ػػػػػػػػػػسدَ : اتْ ُت َــْ كُ 

 
 َ ُ اًّعِ  ُف سَ ال   ؽَ ـحَ صْ ٍُ  نْ ً  !اػػػػػػمرّصِ خَ حا امل

 ا ػػػػػػػــمَ خسَّ ثْ ب   نْ ب   َُق ظِ ب   َف ـىِْ ، فَ يِب َْ كَ 

ّ  مُ هلَّ نــُ  كَ صَ ػػػػػػػمؾـــُـ  َُت ضَّ كَ   (2) !امَ ػػػػػػػػػػذبًٔ
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واٍثمخؽ ابملصلاث ،حِر ًلول ؾحس اًصحمي فلصا: "ٕادضار ٔبتو مايض ؿىل اًخفاؤل هل خشور من تُهنا...ٔبهَ ٔبحة اًفصص 

 (1)صـص معص اخلَام اشلي اكن حير ؿىل اقخيام فصظة احلارض".

  ٕاذ جنس اخلَام ُو ألدص كس ثعصق ٕاىل ُشا يف رابؾَاثَ، ٕاذ ًلول يف ٕاحساُا:

نْ  كََُْة  ايَ   
ِ
صُ  َذا ًَْميَْحمَ  ا ُْ  ال َس  ازلَّ

يَّمَ  ـَ ََْفَج ََالِ  َوس َ  َحَِاحاِكَ  اِبْقِخ

ْوِض  هِبََشا فَاقَْنْ   اًَِْيَا ب ْوكَاَث  اًصَّ

احِ  كَْديَ  َِ  اْمزِتَ  (2)ِجُصفَاحِاكَ  هََحاثِ

صى ٔبهَ ال حية حصك اًفصص كدي  ًـود  اخلَام يف ُشٍ ألتَاث ٕاىل اًخصلذ جلك ما ظاة من مصلاث اًـُش، ٍو

 فواهتا فلك ما يف اًـامل من احلزن واًرسور س َفىن ًوُس ٔلي يشء تلاء.

ٕاذ ًخحسج فهيا ؾن اًخفاؤل ؤبذش املخـة من احلَات  نٌل جنس ٔبًضا كعَست ٔبدصى ختربان ؾن ثبٔثٍص ابخلَام ،        

 واًيت ؾيوهنا "تفَسفة احلَات" فِلول فهيا:

  َِ ػػػػػػػػػػػَت فِػػػػػػػػػػػػػا ُدمِح مَ ػػػػدؽ اِبًعه ــــذََمذَّ فَ 

ذا م
ِ
ِ ػػػػػػكَ  َم مَهي ػػػػػػيَّ َربٔسَ ػػػػػػػػا ب ػَ ػػػػػَوا  رّصِ

َ  ب نْ  فــــختََ  الَ   َ  ىّت ػػػػػػػػػزوَل حَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػً  والَ زُ ػػػػػػػػػػػً

 (3)والَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًَعُ  َِ يَك الَ ػػػػػػػػػَر فِػػػػػػػػػػػاًَحح
 

 نٌل بٔن اًحاحر يف رابؾَاث اخلَام ُيس فهيا دؾوثَ ٕاىل اقخيام اًفصص حِر ًلول :        

َ  الَ  َ  الَ لْي اًحَ ضْ ج  انِ مَ  اًزَّ ايِض مب

َ  الَ وَ   انِ وَ ال   يَ دْ كَ  ُش ُُ اًـَ  بيٓتِ ت

َِ ارِض احلَ  نَ  مِ َن اقْ وَ  اث   شلَّ

ِ حْ ظَ  يفِ  ََُس فَ     (4)انِ ألمَ  ايلٍ اٌَََّ  ؽ

ٕاذ ًسؾو فهيا ٕاىل املصخ  ،فهيا ثبٔثصا ابرزا تبٔفاكر اخلَامنٌل ٔبن املعَؽ ؿىل كعَست "ثـايل" ٔليب مايض ُيس         

 واٍثمخؽ فِلول:

 

                                                           
 /https://www.aljazeera.net /programs/Formwas/hington/ 2009/8/23هؼصت ٕاًََا ٔبتو مايض ٌَـالكة تني اًـصة ؤبمٍصاك -1

 .23محس اًعايف اًيجفي، املعسر اًساتق، صبٔ  -2

 .113ٕاًََا ٔبتو مايض، املعسر اًساتق، ص -3

 .32ٔبمحس رايم ،رابؾَاث اخلَام ، املعسر اًساتق، ص -4
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ِ ِن اًِخرِب ب و ب سْ هََخـاظاُا لَكَوْ ثـايَل   َعؽ

 ِس اًَكأ  اخِ يفِ  اًصَ ايش تَلاايَ َووَسلي اًََنِحَس اًوَ   

 ا هَعيَؽفاَل ًَـصُِف َمن حَنُن َوال ًُحرِصُ مَ 

ىَل واانَ حِح جنَْ َوال ًَيُلُي ِؾيَس اًعه    
ِ
 (1)اِس  اًيَ  ا

واشلُول ذاظة يف كعَسثَ "اًلحعة فىصت" واًيت ٍصمس فهيا نٌل جنس ٔبًضا يف ٔبصـار ٕاًََا ٔبتو مايض هوع من اًدضاؤم 

ِ ىٔبوخَ جضاؤم يف وحٍو اًياس ٕاذ ال ٍص  و  مفهيا مرست إبكدال اًـَس فَِضَفاٍ ًُس فهيا ٔبي حضم ووحُو صاحدة ،ُو

 تشضل مذبٔثص ابخلَام:

 ٍْ ب كدََي اًـَُس َوًَِىن ًََُس يف اًياِس املرََسَّ 

ًِحاب رَ  الَ  ًا اك اّل ُوحُو
ِ
ٍْ ى ا  ٍث ُمىَفِِصَّ

 اي ًَم ثََسع فهيا ًَُس املاِثِح كَعَصٍْ اَكًَصاكَ 

َِ اًيَىْ ب و هَكِثِي اًصَّ   (2)َصٍْ اُء َزُْ دَ وِض ًَم ثرَُتك ِت

 ألمص ؾَيَ جنسٍ ؾيس اخلَام اشلي ؿرب ؾن اًدضاؤم وألس واحلريت يف هفسَ يف ُشٍ اًصابؾَة اًيت ًلول فهيا:

ىَل نَ 
ِ
 اًِْرَضّمِ ب وْ َلْعَصٍت ؿَاَدْث ا

َى ىَل اًرثَّ
ِ
ـَْت ا ٍت كَْس َرَح  َنَشرَّ

ََا َوؿُْسَث َحاِنَاً  ْ ه  ب ثََُْت ٌِسله

 ُذاَبتًَة تََسْث َوكَاتَْت 
ِ
 (3)ثََصاا

لة ابًضاؾص اًفَِسوف ،ذضل من املخـارف ؿَََ ٔبن ٕاًََا ٔبتو مايض ًُ  :فَسفة اًضم واًَلني:4/4     

راحؽ ًزنؾخَ اًفَسفِة اًؼاُصت يف ٔبصـاٍر ،فلس اكهت هل هؼصاث مٌثورت يف ٔبتَاثَ جىون ٍلوؾِا فَسفة احلَات ؿىل 

سبٔل. "ٔبًلى تفَسفذَ حنو احلَات واملوث ، يف موكف ٔبدى  خبٔمي ٌو ىل إ ذَفِة فهيا ػالل من اًضم ن فَناٍ ًفىص ًو

واًضفلة واًـعف من ذالل ُول اًفجَـة وكسوهتا الس  ام ٔبهَ ًـاين من دضاع داذًل  ٕاجصاز مضاؾص احلريت واحلزن

                                                           
 .319ٕاًََا ٔبتو مايض، املعسر اًساتق، ص -1

 .319ص، هفسَاملعسر  -2
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ا". و ًفذلس دئف احلَات وحٌُو ،ًوـي ُشا اًضم راحؽ ٕاىل اًـوامي واًؼصوف اًيت ؿاصِا  (1)واًضىوك ثعاردٍ ،ُو

 ؿاصِا وذاظة قصتخَ اًيت ؿاىن مهنا واًيت ثوزلث مهنا مدادئَ اًفَسفِة يف احلَات.

ففي كعَسثَ "اًعالمس" ثؼِص مالمح اًضم ابرزت ،فِيي مََئة ابًضم واحلريت واًدساؤل دون ٔبن ًَلى         

 حوااب ملا صلي ابهل ،ٔبٍن ثـسدث ٔبهواع ُشا اًضم ومؼاٍُص ،ومن ٔبجصزُا:

ؼِص ذضل خََّا يف اًلعَست حِر ًلول: بٔ/اًضم يف مدسبٔ ذَق اإلوسان وجمَئَ        ،ًو

 َّ ه  مل ُ ؿْ ب    الَ انَ ب   وَ يِض مْ ب  و ئُت حِ  ينِ ٕاٍ

 مُ سَ َْ ظَ  َئِ جِ  هكَ ايِب َُ  ًلٌز، وذَ ٔبانَ 

 ِ  مُ هبْ ز ًلٌز مُ لْ ا اٌَه شَّ َُ  سَ خَ وْ ب  ي واشلَّ

  الَ كَ  نْ مَ  اجَ و احلِ ..ذُ  لِ ادِ جُتَ  الَ 
ِ
 يّنِ ا

 َ  (2) !يرِ دْ ب   ُت سْ ً

اخلَام فَِ ٔبًضا ،فلس هؼم ٕاًََا وهالحغ جضاتَ هحري يف صم ٔبتو مايض يف مدسٔب ذَق اإلوسان وجمَئَ وصم معص 

ٔبتو مايض ُشٍ ألتَاث مذبٔثصا تفَسفة اًضم ؾيس اخلَام يف رابؾَاثَ ، ومن اًصابؾَاث اًيت ثخحسج ؾن اًضم يف 

  مدسٔب ذَق اإلوسان جنس ُشٍ اًصابؾَة اًيت ًلول فهيا:

َ ا اًـَ شَ ػػػػػًِ  َس ػػػػػًِْ َ   اءُ سَ ػػػػػػػػػػػػػػذِ اتْ  مِ ػػػػػػػػػاً

َ  وَ  َ  نْ مَ  سْ ــــحِ ب   مْ ػػػػػػػػػً  ال  ػػػػػػػػػػػػحَ  ولُ ػػػػػػلُ ً

 
َ كَ  الَ  و وَ سُ ػػػػػػػػػػػػػػدًْ َ   سه ػػػػػػػػػحَ  وَ  ةٌ ػػػػػػػػػػػػػػػاً

َ  نَ ػػػػػػًْ ب   ا وَ ػػػػػػػػػػَ ٌئْ حِ  نَ ػػػػػًْ ب   نْ ػػػػػػػػػػمِ   (3)وسُ ــلْ ه
 

 

فلس صم ٔبتو مايض يف ًوم تـر اإلوسان ٕاىل اًـامل الٓدص، وصىَ ُشا  :ة/اًضم يف املـاد وتـر اإلوسان     

 ٌض حَ صم اخلَام ٕاذ ًلول ٕاًََا يف ُشا:

 

 

                                                           
ٔبمحس ًوسف ذََفة، اًحًِة ازلراس َة يف صـص ٕاًََا ٔبتو مايض، ثق: ؾحس اًصحمي اًىصدي، دار اًوفاء زلهَا اًعحاؿة واًًرش، اإلسىٌسًرة  -1
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 اابَ دَ اًلِ  يِ َْ اٌََّ  يفِ  ضَلَ وْ وا حَ تُ رَضَ  وكٍ َُ مُ  مَكْ 

  سْ جنَِ  ملْ ن َ ىِ ًَ وَ  حُ حْ اًعه  ؽَ ََ ظَ 
ِ
 اابَ حَ الّ اًضَّ ا

َ ب   َ  صُ  حبَْ ِم ايَ ً  بآبَ مَ  الَ  مْ ب   ةٌ ـَ حْ ا رَ مً وْ ً

  يُ مْ اًصَّ  الَ   كَ يِ مْ  اًصَّ يِف  مهُْ  مْ ب    
ِ
 ...يّنِ ا

 َ  (1) !يرِ دْ ب   ُت سْ ً

 
 

دساءل ؾن املوث، اشلٍن ماثوا ٔبٍن مه يف رابؾَاثَ:  نٌل جنس اخلَام ُو ألدص ٌضم يف ًوم املـاد ًو

َشا اًَْفْجُص اَلَخ فَُلمْ   َُ ّلِ   اَي َظاِحَة ازلَّ

ْة وب ْظِفْئ   ُحْصكََة اًَْىِدسِ َوقَّنِ َوارْشَ

يَّ  ُُ  ا ًَْن ًَََْحثُوا ب َمساً فََمْن حََصامُهْ 

وَد ِمَن اًَْماِضنَي ِمْن ب َحسٍ     ـُ َ  (2)َوًَْن ً

 ومن مؼاُص اًضم املدضاهبة تُهنٌل جنس ٔبًضا:

ٕان املُعَؽ ؿىل تـغ رابؾَاث اخلَام ًالحغ فهيا صىَ وارثَاتَ حول وحود اجلية  :ح/اًضم يف اجلية وهجن     

 واًيار  ومن ُشٍ ألتَاث جنس:

ُوَن:                                            يَا ًَُلًو َْ نَّ يِف اًَْجيَِّة ُحوًرا َؾ
ِ
 ا

ٍة َوَؾَسيِ  َِ ٍص َوُسَىٍص َوَحَ  َوب هْنًُصا ِمْن مَخْ

ِشٍ اجلَيَّةِ                                       َُ هُبَا ؿىََل ِذْنِص    ب ْؾِعَيِن َكأًسا ب رْشَ

ََِس َذرْيٌ ِمْن ب ًًْف ب ْوؿَُس هِبَا      (3) !فَِسْرمَهٌ اِبً

و صم حول وحود اجلية ،ٕاذ  ويف كعَست اًعالمس جنس ٔبًضا صم وجساؤل ٌس َعص ؿىل ذُن ٕاًََا اتو مايض ُو

 ًلول يف ُشٍ ألتَاث:

 

 وراَء اًَلرِب تَـَس املَوِث تَـر َووُضورُ ب  

 فََحَاتٌ فَُزَوُد ب م فٌَاء َوُدزورُ 
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 ب الَكُم اًياِس ِظسٌق ب م الَكُم اًياِس زورُ 

 يًَسرِ  اًيَاسب حَصٌَح ب نَّ تَـَغ 

 ( 1) !ريًَسُت ب دْ                                                  

 

ٌل ٔبًضا جنس ٔبن الك اًضاؾصان كس صاك يف هون اًـامل كسمي ٔبم خسًس ،ٕاذ  ومن املؼاُص املضرتنة واملخجََة يف صـُص

 جنس اخلَام ًلول يف ُشا اًعسد يف رابؾَاثَ:

ُْضُ  ـَ ِص هَْحلَى فَ ُْ َذا ًَْم ىَُىْن يِف ازلَّ
ِ
   يَاػػػػػػػػػ ا

ىَل مَ 
ِ
خَِماِمي يِف كَ  اا ُْ     اِدٍج ػػػػػػػػػِسمٍي َوحَ ــا

 مُ ــِػػػػػػػػػَذمِ  ِة ِتُسْوِن اًُْحَمََّا َواًَْحِحُ 

ِسي َحاِدٌج َوكَِسً ـْ َ ََّاَن ت  (2) مُ ػػػػػػػػػَوس ِ
 

 وهَحغ نشضل ٕاًََا ٔبتو مايص ُو ألدص مذبٔثصا ابخلَام حِر ًلول:

 ودْ حُ ا اًوُ شَ َُ   يِفِ انَ ب   ميُ سِ كَ  مْ ب   ًسُ سِ خَ ب  

 ودْ ُِ كُ  يفِ  ريُ سِ ب   مْ ب   َُق َِ ظَ  صه  حُ بأنَ  يْ َُ 

َ  سُ ائِ  كَ انَ ب   يْ َُ    ودْ لُ مَ  مْ ب   ايتِ َِ حَ   يفِ يِس فْ ه

َ ب   َّ  ب  ىنَّ امت  ... نْ ىِ ًَ ي وَ رِ دْ  ب  يِن ه

    َ  (3) !يرِ دْ ب   ُت سْ ً

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .818صٕاًََا ٔبتو مايض، املعسر اًساتق، -1

 .11ص ٔبمحس اًعايف اًيجفي، املعسر اًساتق، -2

 .919اًساتق،ٕاًََا ٔبتو مايض، املعسر  -3
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ووس خًذج ممّا س حق ٔبن ٕاًََا ٔبتو مايض كس هؼم كعَست اًعالمس موػفا فهيا فَسفاث اخلَام اًيت ثبٔثص هبا         

حماهَا رابؾَاثَ ،ٕاذ ًؼِص ًيا خََا يف ُشٍ اًلعَست س َعصت اًضم ؿىل ٔبتو مايض ،فلس اكن خّي ُشا اًضم ٍثمحور 

َسفِة وازلًًِة ،فلس صم ٔبتو مايض يف ذَلة اإلوسان يف موضوؿاث دًًِة وؾلائسًة ٔبٍن اس خحوذ ؿىل ٔبفاكٍر اًف 

و يف ذضل مذبٔثص ابخلَام ُشا ٕاضافة ٕاىل ٕاكصاٍر تـجز اًـلي اًخرشي  وؿاكدخَ ويف وحود املـاد واًلضاء واًلسر، ُو

ؾن ٕادراك ٔبدشار اًىون ،ٕاذ ًلص ٔبتو مايض يف كعَسثَ تـجٍز ؾن تَوغ احللائق املعَلة ،فلس سـى ٕاىل وضف  

هنا ، نٌل سـى ٕاٍهيا كدهل اخلَام ، ًَعي يف ألذري ٕاىل فىصت مفادُا ٔبن اًـمص كعري والتس ًإلوسان من احلجاة ؾ

و ألمص ؾَيَ اشلي دؿا ٕاًََ اخلَام.  اقخيام اًفصص كدي فواهتا ،ُو
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 / مخصايث اخلَام يف اًضـص اًـصيب احلسًر:8

حصك معص اخلَام اًىثري من اًصابؾَاث اًيت ثلىن فهيا ابرلص واظفا ٕااّيُا ُومدساي ٕاجعاتَ وثبٔثٍص هبا ٕاىل درخة         

اًَِام ، ٕاذ اكن ًعفِا جلك دكة معورا لك ثفاظََِا وذضل لكَ يف كاًة صـصي يف صلك رابؾي ٕاذ ًؼِص خََّا 

ص مسى ثـَق اخلَام هبا، نٌل حؼَت ابُامتم هحري من ظصف زلى كارئ اًصابؾَاث  اًيت ثسور موضوؿاهتا حول ارل

اًضـصاء اًـصة وثبٔثصمه هبا وخبمصايث اخلَام وهؼًصخَ ،مما ٔبدى هبؤالء ٕاىل هؼم كعائس يف ارلص حماًوني امتجَسُا ورفؽ 

يف ٔبصـارمه جنس ماكىهتا مذبٔثٍصن يف ذضل ابخلَام ومن ٔبنرث اًضـصاء اًـصة ادحمسزني ثبٔثصا خبمصايث اخلَام وجتَهيا 

ذ ًحسو ٔبثص اخلَام فَِ واحضا ابًًس حة ٌَمعَؽ ؿىل ٔبصـاٍر ،فال ٍاكد ُشا إ *اًضاؾص ألردين مععفى وُيب اًخي

اًخبٔزري ًحارحَ يف صـٍص فلس ثبٔثص تَ فىصا ًوفؼا" فلط اظَؽ ؿىل رابؾَاث اخلَام يف مصحةل مدىصت من معٍص ٔبٍن 

اًوحود اإلوساين ساؾَا ؿىل ثلمس اًضرعَة اخلَامِّة ٔبٍن ٔبمـن يف  ثـَق ثضرعَة اخلَام وفَسفاثَ وثبٔمالثَ يف

 (1)مـاكصت ارلص، وثـَلَ هبا خاء تـس اظالؿَ ؿىل حصمجة ودًؽ اًخس خاين ٌَصابؾَاث".

ٕاذ ٔبظححت خشعَة اخلَام حمور اُامتمَ فلس ؾىف ؿىل اًلصاءت ٌَرَام حماوال فِم فَسفذَ "ٔبٍن كام يف معَؽ 

اًـرشٍن ؿىل حصمجة رابؾَاث اخلَام حِر اؾثمس فهيا ؿىل مـصفذَ اًلََةل ابٌَلة اًفارس َة اًيت  اًـرشًياث من اًلصن

 (2)ثـَمِا من ٔبخي كصاءت اًصابؾَاث تَلهتا ألم".

يب اًخي مثحخا ثبٔثٍص ابخلَام:" ٕان حدَ ٌَرَام ٔبدى ٕاىل ثـَمَ اٌَلة اًفارس َة ومن مث ٕاىل حصمجة  لول مععفى ُو ًو

 (3)اًصابؾَاث".

." لول يف موضؽ بٓدص "ٔبهَ دِايم املرشة وذالؾخَ وحصفَ مذبٔثصا ابخلَام وال ًياكغ ثبٔزري اخلَام يف صـٍص  (4) ًو

يب اًخي ابخلَام ذاظة ف ام ًخـَق ابقخيام اًفصص املخاحة  فِشٍ ألكوال يه دًَي واحض وكاظؽ ؿىل ٕازحاث ثبٔثص ُو

ًيت ًخحسج فهيا ُو ألدص ؾن ارلص وحماهَا هبا رابؾَاث واإلكدال ؿىل ارلص ،ٕاذ هؼم ؾصار اًـسًس من اًلعائس ا

                                                           

( صاؾص ٔبردين، من ٔبصِص صـصاء اًـرص احلسًر، ًَُلة ثضاؾص ألردن وؾصار، حصك اًـسًس من 9131-9211)مععفى وُيب اًخي*

 ألؾٌلل ٔبمهِا: حصمجة رابؾَاث اخلَام، ودًوان ؾض َاث اًوادي اًَاثس، ُمذحعي ؿىل وسام اٍهنضة من ازلرخة اًثاًثة.
 .13، ص9111، 9ُامش اًـض َاث، مؤسسة اًـصتَة ٌسلراساث واًًرش ، تريوث ًحيان، طزايد اًعاحل اًزؾيب، ؿىل  -1
 .11املصحؽ هفسَ، ص -2
 .18، ص9121، 8تريوث، ط ،، ؾصار صاؾص ألردن، دار اًلملًـلوة اًـوداث -3
يب  -4 واًًرش، تريوث، ًحيان زايد ظاحل اًزؾيب، املؤسسة اًـصتَة ٌسلراساث ثق وحت: اًوادي اًَاثس،  ،ؾض َاثاًخي مععفى ُو

 .91، ص9112، 8ًحيان ط
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واًيت ثلىن فهيا ابرلص ،ٕاذ ؾيوهنا اًضاؾص  9191اخلَام اًيت ثسؾو ٕاىل اإلكدال ؿَهيا ،ٔبٍن هؼم ٔبول كعَست هل ؿام 

 "ًََيت ابحلعن" ٕاذ ًلول فهيا: 

    انٍ وَ ثَػػػ رْيِ كَ  نْ ت مِ صَ مْ ػػػػػرَ اًْ  ينِ لِ اسْ فَ 

       ! اَِػػػػػػػ تُ رْشَ ب   الَ  َف َْ نَ  ،ايقِ ــــفَ ِر  ايَ 

 ا   وُ ػػػػػػػػػػػًـسِ ثَ  يت الَ  حصحَ رويِن اؿشُ فَ 

ّ تُ  تِ صَ مْ رَ ًْ اِب  مَ وْ اًََ  ايئِ دَ رِ وَ   َ َْ  ػػػػػػَ

 َْ ػػػػػػػََ دْ ص حِ مْ رَ ًْ اِب  نَ اكَ  ايِب صَ حَ وَ 

 َّ َّ سَ وف مُ لُ ضْ مَ  صِ مْ رَ ًْ اِب  ينٕاه  (1)َْ ــً

 

يب اًخي ابرلص ،ٕاذ جنسٍ ٍىرث من حىصار ألًفاظ اًيت ثخعي فاملُعَؽ ؿىل ُشٍ ألتَاث  ًالحغ فهيا مسى ثـَق ُو

و تشاك ٌض حَ اخلَام اشلي ًوػف ُو ألدص اًـسًس من ألًفاظ ازلاةل ؿىل دؾوثَ ًرشة ارلص  ابرلص ورشهبا ،ُو

يب  اًخي ٔبهنا ثعصد اهلم مذفلا مؽ واإلكدال ؿَهيا، ٕاذ ٍصى فهيا ُمسىٌا لآلمَ ومـاانثَ ،ٕاذ ًـخلس اًضاؾص مععفى ُو

 اخلَام اشلي ًلول يف ٕاحسى رابؾَاثَ:

ِة  رْشَ
ِ
اخَ  ا ْوخِ  ُرْوخُ  فَِِيَي  اًصَّ   اًصه

 اًَْمْجُصْوخِ  َواًَْحَضا اًيَّْفِس  تَََْسمُ 

َذا
ِ
اكَ  َما َوا َُ   مهٍَّ  ُظْوفَانُ  َد

 (2) هُْوخِ  َسِفِيَةُ  فَِشي ِفهْيَا فَاهْجُ    

اًصابؾَة دؾوت مدارشت وواحضة من ظصف اخلَام ٔبحصاتَ ًإلكدال ؿىل رشة ارلص ،ٕاذ ٍصى فهيا هالحغ يف ُشٍ 

تَسم حصوحَ وُمسىٌا ًلك ٔبالمَ ،فلكٌل ٔبظاتَ مه جلبٔ ٕاٍهيا ،ويف ذاث اًس َاق جنس ؾصار ُو ألدص ًخوافق مؽ ما 

خحسج ؾهنٌل يف دًواهَ "ؾض َاث اًوادي اًَاثس" فِلول:  خاء تَ اخلَام ًو

 فَ  ْة ارْشَ ا وَ اهِتَ َُ 
ِ
    حُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع فَ  مَ وْ اًََ  نَّ ا

ُ ا   كُ َُ صُ ػػػػاكِ ـَ وا : ثُ اًُ كَ  َ ًو    :ايً ػػػػػػػػػػػ ََ ؿَ  مْ ُِ وا ً

َ  : الَ  اءُ حَ ظِ ال   الَ كَ    :مْ ُِ ًَ  ُت ػػػػػػَْ لُ فَ  ، ْة رْش ج

 اَِػػػػػػػػػػػ ًُ اِز َِا مَ ََ ػػػػػػػػػػ ه ازله فَ  ِس ًَكأ اِب  ًلَّ ؿَ 

َ  سِ ػػػػػػػػِـِ ًْ اِب  ىَت فَ ًْ اِب  حٌ ػػػػِكدَ وَ    وػػػػػػػػػػػػػحُ ْع ً

 
ِ
ِ ا  انِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّ دُ  يِّ ــــنُ  ا يفِ ــــَُ صُ ػػػػاكِ ؿَ ب   يّنِ

 اينِ صَ ػػػتْ ب   وَ ايِن ػػػػػػػػػافَ ؿَ  ُة اًعِّ  الَ  ُة صْ ػػػػػػاًضَّ 

َ  اِس ػػػػػػػػاًٌَّ  ىَل ؿَ  ْت ــلَ ظَ   (3)انِ ََ لْ ظُ  ن رَشَّ ىِ ـً

 

                                                           
 .182املصحؽ اًساتق، ص زايد ظاحل اًزؾيب، ؾض َاث اًوادي اًَاثس، -1

 .82ص  ٔبمحس اًعايف اًيجفي، املعسر اًساتق، -2

يب اًخي -3  .991املصحؽ اًساتق، ص  ، ؾض َاث اًوادي اًَاثس، مععفى ُو
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يب اًخي يف سساسُذَ "ٔبدو ظصة "ًسؾو ٕاىل رشة ارلص واٍثمخؽ هبا واًخصلذ هبا كدي فواث  ويف موضؽ ٔبدص جنس ُو

 ألوان واقخيام اًفصص كدي ذُاهبا ، ٕاذ ٍصى ٔبن ما ذُة ال ًـود ٔبتسا فِلول:

 

  رْ دِ ابَ 
ِ
َ  ىلَ ا  اِث ؤَ مُ  انُ مَ اًزَّ ، فَ  يْ مِ هنُْ  مله َُ وَ          اِث وَ فَ  يَ دْ كَ  اِث اٌصلَّ

َ ب   ُف ِص ؾْ ب  ا، وَ هُبَ رْشُ ب  ى، وَ لِ سْ ب      (1)ايتِ اًـَ  نيِ ـِ اٌََّ  يِ مَعَ  نْ مِ ، وَ ٌس حْ ِر    ا هنَّ

 

ابقخيام لك اًفصص كدي فواث ألوان ،فارلص يه دٍن اخلَام ومن  فِشٍ ألتَاث ثثخت ثبٔثٍص ابزلؾوت اخلَامِّة

 اًصابؾَاث اًيت جنس فهيا دؾوت ٕاىل رشة ارلص كدي فواث ألوان:

ِسكَ  َوَرْوُض  ِفمْيَ  ـْ ََْومَ  َس  َزَه  اًْ

 ثُْعِفصُ  اًُْمَسامِ  َكأِس  ِمنْ  َنفهمَ 

ْة  رْشَ
ِ
صُ  فَََِشا ا ُْ  كَاِدرٌ  َدْعمٌ  ازلَّ

َْيُ  َ ََْومِ  ِمثْيِ  َوه رُسُ  َسْوَف  اًْ ـْ َ ً(2) 

  
يب اًخي ٕاىل اًرتف وؿُش اًَوم دون ثفىري يف اًلس اجملِول، مذبٔثصا ٔبًضا ابخلَام، فِلول:  نٌل ًسؾو ُو

نَّ احلَ 
ِ
َ ػػػػػػََاَت يِهَ اًىُ ـ ا وُس َوُرت                       َما   ػػػػػػػػػػؤه

ِفي ِتب ْمصٍ  ُص، فاََل حَتْ ََْوَم مَخْ  ٍس َوالَ ـقَ  اً

نَّ تـَْ ـاَكَن اًضِّ    َسايَ ــــَغ ُػػاَلُل هِبِ

َ ػػػػػَواٍس ٕاْكدَ ػِتِوسْ  ْدت
ِ
 (3)ارَ ػػػػػػػػػػػػاٍل َوا

  
 

يب اًخي جصابؾَاث اخلَام، حِر ًفرس اخلَام يف ٕاحسى رابؾَاثَ ازلافؽ من وراء  فِشٍ ألتَاث ثؼِص مسى ثبٔثص ُو

 اٍثمخؽ ابحلَات واًسخة يف ؿسم حصك املصء ًوم ميص دون ٔبن ًيلمس يف اًسـادت واملخـة ورشة ارلص فِلول:

 

 

                                                           
 .41، املصحؽ اًساتق، صًـلوة اًـوداث -1
 .14ص اًعايف اًيجفي، املعسر اًساتق،ٔبمحس  -2

 .818املصحؽ اًساتق، ص ، ؾض َاث اًوادي اًَاثس،مععفى وُيب اًخي -3



 اًفعي اًثاين :                          ثبٔزري رابؾَاث اخلَام يف اًضـص اًـصيب احلسًر
 

 

35 

ْوُد ب ْدَراَح اًَْفٌَا ـُ َ  اَبِدْر فََسْوَف ث

ُك  َخرْتُ ْوخُ َوس َ   اًُْجثَْماَن ِمٌَْم اًصه

ًِمٍ  ا ـَ ْة َوِؾْش َخِشالً فَََْسَت ِت  َوارْشَ

ُس حَُصْوخُ  ـْ َ  (1)ِمْن ب ٍَْن ِحئَْت َوب ٍَْن ت

 

ٌوضري اخلَام يف ٕاحسى رابؾَاثَ ٕاىل ٔبهَ ًفضي ٔبن ٍىون ؿُضَ تني اًيسمي واًكٔس واملوس َلى اًيت ثًُس ََ          

 مهومَ اًيت ًلول فهيا:

 

 

                       

 عََ ٔكس مخص فِلول:َ ًَـ مة ٔبدصى هيَة اًيسمي من ٔبن ًفِق من هو َوجنسٍ يف رابؾ 

 هبا ـمْ بٔهْ  َس اًَكٔ  ُاِث وَ  ْق فِ كُْم ب  

 واوضف دفااي اًيفس ِمن ُحجهبا

 ايل هبا كَدٌََلبٔوظَ  وروِّ 

 (3) اِمن حُصهبِ  ارَلصِ  نه ًُعاغ دَ 

يب اًخي ُو ألدص كس حتسج ؾن اًيسمي مذبٔثصا مبا خاء يف رابؾَاث اخلَام ،ٕاذ ًلول         ويف اًعسد هفسَ جنس ُو

 اًيت ًخحسج فهيا ؾن اخلالؿة واإلكدال ؿىل رشة ارلص واحلاانث، فِلول: "هسميي اي"يف كعَسثَ 

َ ايَ  َُ سِ  ه سَ  مغَْ رَ لُكهيا و سُ اِث حنَْ َُ    ا اًلصدَ  َت ـْ مَسِ  يْ ميي،  ـِ  ااً

َ يَ مهَُ       الَ َضَّ ٌِ  الَ  اءِ فَ َعَّ ا ٌِ ٌَ ُذَلْ  سْ كَ  َ و وَ فُ ْع ا ه َ و ب  ُِ َْ ه  اسَ ت

  َ َ وَ  ٍة ابَ رَ وَ  يٍ انَ  نْيَ ت  (4)اِة رشَّ

                                                           
 .82ص  ٔبمحس اًعايف اًيجفي، املعسر اًساتق، -1

 .42ص، املعسر اًساتق،رايمٔبمحس   -2

 .44املعسر هفسَ، ص -3
 .28املصحؽ اًساتق، ص ، ؾض َاث اًوادي اًَاثس، مععفى وُيب اًخي -4

  وخػػػػػػػػدُ َن اًعَّ ٍْ ب    حُ مْ اًسَ  ميُ سِ َن اًيَ ٍْ ب  

                  ىػػػػػػػػػػػػػػةه املٌُػػػػػػػّن بٔحػػػػػػػػزٌة ُالَ زَ 

                   حػػػػػػػًِص ػػػػ اجلَ يِب ــــَْ كَ  مه ـغَّ اًَِػػػػػػبٔمْ  سْ لَ فَ 

                                                (2) حػػػػػػػػػػػػػٌَ ظحِػػػػػػحْ وَ ٌم وَ ــاــــلهْ ب  ٌس وَ كَٔ 
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يب اًخي ؾيس ُشا احلس فلط، تي ثـساٍ ٕاىل ٔبتـس من ذضل ،ٔبٍن جنس دؾوت ٌَضاؾص اشلي  ُشا ومل ًلف ثبٔثص ُو

يب اًخي كعَست   و ألمص اشلي ظَحَ اخلَام من كومَ تـس موثَ، فلس هؼم ُو ًويص تبٔن ًلسي ابرلص تـس موثَ، ُو

شا دًَي ؿىل مسى  "وين خبمصٔبقسَ"حماهَة ًحـغ رابؾَاث اخلَام يف ُشا اًعسد واًيت ؾيوهنا ة يب  اُامتمُو ُو

و يف اًلرب، فِلول: ال ًٍصساًخي ابرلص واملزنةل اًيت ثزًنِا ؾيسٍ، ٕاذ   مفاركهتا حىت ُو

 

ن ًلدسي ابرلص ،ٕاذ حاكد وهالحغ يف ُشٍ ألتَاث جضاهبا هحريا تُهنا وتني رابؾَاث اخلَام اشلي ًسؾوا فهيا ٕاىل بٔ 

ُشٍ ألتَاث حصمجة  ًصابؾَاثَ، ٔبٍن جنس فهيا امتازال  يف اٌَفغ ًوُس يف اًفىصت فلط، ومن اًصابؾَاث اخلَامِّة حىون 

 اًيت ثثخت ثبٔثص اًخي هبا جنس:

ال َوب ِحَُِوا َُوا كُْويِت اًّعِ ـَ ْح
ِ
 ا

ََاكُوِث  ٌَِْ  َنُِْصاَبَء اًُْزُسوِد 

اَخ قُْسًِل  َُوا اًصَّ ـَ َذا ُمته فَاْح
ِ
 َوا

وا اَتتُويِت  َوِمنَ  ـُ  (2)اًَْىْصِم فَاْظيَ

لول ٔبًضا يف رابؾَة ٔبدصى:  ًو

  

َُْويِن  اخِ  قَّسِ سَ  اِبًصَّ ـْ َ  اًَْميُْونِ  ت

ا َُ  ثََِْلِيِن  يِف  َواًَْكأُس  َواْذُنُصْو

ى نْ  اًَْحرْشِ  َوزَلَ
ِ
 ًَِلايِئ  ب َرْدمُتْ  ا

 (3)فَاْظَُُحْويِن  َحاهَةٍ  اَبِة  ثََصى ِمنْ    

 

                                                           
 .31املعسر هفسَ، ص -1

 .99ص ٔبمحس اًعايف اًيجفي، املعسر اًساتق، -2

 .991املعسر هفسَ ،ص -3

 

ْن مػػػػػػػػُت فَاْقِسػػػػػػػػَُويِن خِبَمػػػػػػْػص    
ِ
 ٔباَن ا

ػػػػػوا    تػػػػػػػػػػَِِا زُػػػػػػػػَم ُرصه ٌُِّعػػػػػػػويِن ِترُتْ      َح

 ػػاهٍَة ِؾٌْػػػػػػػَس َدّن   ػَواْدفٌُُػػػػػػػػػػويِن يِف َحػػػ

ػػػػػ  نَّ َمػػػػػػػػػػاَء اًُىُصِم حُيْ
ِ
 ػػػػِيػػػػِِي ِؾَؼــامػػا

َلػػػػػػػػَِا املَْرُذػػػػػػػػػػػػػػػػومِ  ِِ  َنــــَفػػػػػػػػػػيِن َرِح

ًٌََا َْ َ هَػػػػػػػػاِن ُمِلِػػػػػػػػػػػػػػػػػمِ  ت  (1) ُمْسػػػػػػىُص ازلَّ
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يب اًخي اكن ٔبنرث وضوحا ومشوهل ٕاذا اهعَق من صـٍص ٌَحسًر ؾن      وس خزَط مما س حق ٔبن ثبٔثص مععفى ُو

شا  ارلص اًيت ؾىف ؿىل رشهبا، وهالحغ ٔبًضا ؿىل جضاهبا واحضا يف الكمَ ؾن ارلص ؤبوظافِا مؽ الكم اخلَام ُو

اًخبٔثص ٕاىل حصمجة رابؾَاثَ وهؼم كعائس ؿىل مٌواًِا  راحؽ ٕاىل اًخبٔثص تَ، ُشا ٕاضافة ٕاىل ثبٔثٍص تفَسفذَ ،فلس ساكَ ُشا

وثـمل اٌَلة اًفارس َة من ٔبخي الاظالع ؿىل ُاثَ اًصابؾَاث تَلهتا ألم، نٌل ٍصى يف ارلص اًوس َةل اًوحِست ٌَيجات 

ًؼصوف اًيت من ٔبالم احلَات ودؿا ٕاىل رشهبا ٔبًضا نٌل دؿا اخلَام، ًوـي ُشا اًخبٔزري راحؽ ٕاىل اًدضاتَ يف ألفاكر وا

 ًفصضِا اًـرص واجملثمؽ ؿىل اًضاؾٍصن.
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 اخلَّام رمز يف اًضـص اًـصيب احلسًر:/4

مل ًلف ثبٔزري اخلَام يف اًضـصاء اًـصة ادحمسزني ؾيس رابؾَاثَ وفَسفاثَ ؤبفاكٍر تي امذس ُشا اًخبٔزري ٕاىل ٔبن         

وظي ٕاىل حّس ثبٔثصمه ابخلَام ذاثَ واختاذٍ هصمز ،ُشا ومهنم من ثبٔثص مبسًًذَ "هُساتور" اًيت يه ألدصى ٔبظححت 

ا يف رمزا ًـربون تَ ؾن ٔبحوال تسلاهنم ؤبوضاؾِا ، ومن ُؤالء اًضـصاء اشلٍن ثبٔثصوا ابخلَام ومسًًذَ اًيت وػفُو

اة اًحَايت اشلي ثبٔثص ابخلَام وخشعَخَ ،فوػفِا هصمز يف اًـسًس من كعائسٍ  *كعائسمه جنس اًضاؾص اًـصايق ؾحس اًُو

نٌل املسًية اًيت يه مسلط رٔبس اخلَام "هُساتور" ٕاذ ُيسُا املُعَؽ ؿىل كعائس اًحَايت يف اًـسًس مهنا، فلس وػف 

 اخلَام هصمز زوري ويف ٔبحِان ٔبدصى جنسٍ هكيجم من ٔبخي اندضاف ٔبدشار اًىون، ٕاذ ٔبن يف ألكَة ًوػفَ

اًضاؾص من ٔبخي اًخـحري ؾن هفسَ ُو ٔبي اًحَايت ُو هفسَ اخلَام" فلس زار اًحَايت ٕاٍصان يف اًس ية ألذريت من 

 (1)".9111معٍص وذضل ؿام 

شا ًسل          وجنس اًحَايت يف اًىثري من ألحِان ًرصخ يف اًـسًس من ٔبكواهل ٔبهَ ٌض حَ اخلَام ٕاىل حس تـَس ُو

لول ٔبًضا" فَخضـين يف ؿساد كدَةل معص اخلَام  (2)ِين يف احلَات ما ٍىفي معص اخلَام"ؿىل ثبٔثٍص تَ ٕاذ ًلول "ٍىف  ًو

 (3)فبٔكول ضل ٕان دًوان صـص ؤكس هخِش وامصٔبت حىفِين".

اختش اًحَايت من اخلَام يف كعَسثَ "اًصخي اشلي اكن ًلين" من دًواهَ ) ٔبصـار يف امليفى( رمزا زوراي مـربا تَ ؾن 

 ة ،ٕاذ ًلول :اًثورت الاصرتاهَ

  اٍُ يَ ًْ ب  رَ  انَ صَ ِْظَ  اِة وَ تْ  ب  ىَل ؿَ 

 اٍُ يَ ًْ ب  رَ 

  يِن لَ ًُ 

  اٍُ يَّ يَ ،ػَ  ُت دْ ب  ،ايَ  امِ ََ اخلِ  صُ مُعَ 

 (4)اٍفَ  صَ اقْ ،فَ  َقٌ مَعِ  خٌ صْ َ حُ خِ هْبَ حَ  ىلَ ؿَ 

                                                           

مالئىة  ن اًوظن اًـصيب، من ٔبؾٌلهل: دًوا( صاؾص وادًة ؾصايق، ًُـس واحسا من رواد اًضـص احلص يف9111-9181)ؾحس اًوُاة اًحَايت*

 وص َاظني، دًوان اشلي ًبئت وال ًبئت، املوث يف احلَات.
 .11، ظِصان، ص9، "ط-حِاثَ وصـٍص-انُست فوزي، ؾحس اًوُاة اًحَايت -1
 .919، ص9114، 4ؾحس اًوُاة اًحَايت، جتصجهتا اًضـًصة، املؤسسة اًـصتَة ٌسلراساث واًًرش، تريوث، ط -2
 .19املعسر هفسَ، ص -3
 .821، ص9111، 9حؾحس اًوُاة اًحَايت، ألؾٌلل اًضـًصة ، املؤسسة اًـصتَة ٌسلراساث واًًرش، تريوث،  -4
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 نْي يَ َْ اًـَ  صُ مْحَ ، ب  ىنِ لَ ًُ 

 اٍُ يَ مْ َُ ،تِ  صِ جْ فَ ًْ اكَ 

  ُِق فِ رَ 

 ُف حُ ْع مَ 

َ اكَ  ةَلٌ حُ ٌْ كُ   اٍُ مييَ جِ  ْت ه

 ُت دْ ب   ام ، ايَ ََ اخلِ  صُ ،مُعَ  ىنِ لَ ًُ 

 (1)ظل.وَ  تِ ًْ اًزَّ  ولُ لُ حُ 

ٕاذ وس خًذج من ُشٍ ألتَاث ٔبن اًضاؾص كس ادذحبٔ وراء اخلَام واختشٍ اكمس مس خـار ٌَخـحري ؾن حاهل وما خيخَج 

شا ًسل ؿىل ثبٔثص اًضاؾص ابخلَام.  هفسَ ُو

هصمز ومذلٌـا تلٌاؿَ ،جنس كعَسثَ اًيت ؾيوهنا "ابًعفوةل" واًيت اختش فهيا ومن اًلعائس ازلاةل ٔبًضا ؿىل ثبٔثص اًحَايت 

ٔبًضا من مسًية هُساتور رمزا ٌَخـحري ؾن مسًًذَ تلساد اًيت ٍصى فهيا ٔبهنا اجلحمي اشلي وزل فَِ اًضاؾص ،ٕاذ ٌسـى 

ؼِص ذضل خََا يف جساؤالثَ ويف ًِجخَ املََئة ابًَبٔ  س ابحثا ؾن هُساتور خسًست ٕاىل اًححر ؾن املسًية اًفاضةل ًو

 نٌل ًوػف فهيٌل ذهصايثَ اًيت ثـود ٕاىل ؾِس اًعفوةل فِلول:

 ور اتُ ُسَ هِ  ميِ حِ حَ  يفِ  ُث زِل وُ 

َ  ُت ذَْ كَ   ور فُ ْع اًـُ وَ  طُ َْ  اخلَ ىّنِ مِ  اعَ ضَ  ،وَ نْي ثَ صَ  مَ يِس فْ ه

ْ ِز  ُت ًْ رتَ ، اصْ بِ اخلُ  نِ مَ تثَ   احلً ه

 اءوَ ازلَّ  نِ مَ تثَ 

 ٍْ سَ ـَِ ةل اًحَّ اضِ اًفَ  ةِ ًيَ سِ مَ َْ ٌِ  َُ ٌْ ا مِ خً اتَ  ـُت يَ َظ 

 َ ًلَ سِ احلَ  صُ ُِ زْ حُ ب  

 ِلَلِ احلَ  وزَلُ ثُ وَ 

َ شُ نْ ٍ ال  شِ َُ  نْ مَ   اءلَ َْ ة اًحَ وت

َ فُ ظُ   (2)اءلَ مْ ة احلَ لَِّ  اًضَ يِت ًو

                                                           
 .829،املعسر اًساتق، ص9حؾحس اًوُاة اًحَايت، ألؾٌلل اًضـًصة ، -1

 .13،ص14،املعسر اًساتق، ص8حؾحس اًوُاة اًحَايت، ألؾٌلل اًضـًصة ، -2
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س خزسم اًضاؾص مصت ٔبدصى مسًية هُساتور يف كعَسثَ "اٌََي فوق هُساتور" اًيت ٍصى تبهٔنا كس ٔبظححت مَجبٔ   ٌو

ٌَهنة واًفساد ومسدٌلـا ٌسلمار ،ٕاذ ُيس فهيا ٔبرضاب ؿسًست من اًفجائؽ ،فِسؾو اًضاؾص يف هناًة ُشٍ ألتَاث تـس 

ٔبخي ٕاهلاض ُشٍ املسًية من اخلصاة اشلي ٔبحلق هبا سبٔمَ من ُشا اًوضؽ ٕاىل اًثورت ضس ُشا اًواكؽ اًحلَغ من 

 وٕاؿادت تياهئا ٕاذ ًلول فهيا:

 ور اتُ ُسَ يِ وا تِ صه ا مَ يَّ ُُ  نِ مِ  اتِ زَ لُ اًْ  لُكه 

 َكَ اِر اًفَ  ُث ابَ صَ اًـَ 

 وردُ اًلُ ال وَ فَ ظْ و ال  كُ اِر سَ وَ 

 اس حَ  اًيه امِت وَ و دَ ـُ ئِ ابَ وَ 

...... 

 !اض لَ هْ ا ال  هتُ ٍَّ ب  

َ  ولُ حُ ظُ  تِ كَ دَ   اْث احَ  اًسَ يِف  ِث وْ امل

 ْث اوَ مْ ب   مهُْ ى وَ دْشَ الَٓ  مَ سِ ؿْ ب  وَ 

َ اِب  اَة ذَ بٔ اًىِ صَ لْ يَ ًِ   وِة َُ لْ مل

...... 

 وِة جُ محْ اًَ وَ  وِة ذُ املَىْ  نِ ََ ؾَ اص ِ وَ حَ  يفِ  دنيَ لِّ ٌَ مُ 

ُ  نْ ا ب  ََيَ ؿَ  نَ اكَ   ورَ ئ اًيه ضِ ه

 (1)وراتُ ُسَ هِ  يِ َْ ًَ  يفِ 

وجنس اًحَايت يف كعَسثَ "يف حاهة ألكسار " مذبٔثصا نشضل جباهة ٔبدص من حواهة خشعَة اخلَام ،ٕاذ خيخئب         

ا يف رابؾَاثَ، ٕاذ ًخفق  وراء اخلَام ٌَحسًر ؾن ارلص واحلاهة اًيت يه كًصحة من ارلص اًيت ٔبحهبا اخلَام وذهُص

 ص واإلكدال ؿَهيا ًًس َان اهلموم وصسائس اًزمن املفجؽ  ٕاذ ًلول:اًحَايت مؽ اخلَام يف فىصثَ املخـَلة ابٍثمسم ابرل
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 وْث احلُ  نِ عْ حَ ى تِ مْعَ ال   صُ مَ اًلَ 

ْ ب  وَ  َ صْ  اًلُ يِف  َت ه  وْث مُ ثَ  الَ ا وَ ََ حتَْ  الَ  ةِ ت

َ  رُ انَ    بْٔث فَ عَ اهْ  وِس مجُ اً

ُ اًفَ  سَ وكِ ب  فَ   ْس وُ اه

 َْ صاصَ اًفَ  نِ ر ؾَ احْبَ وَ 

 َ ً َّ َ َِـَ َ َض دْ ال   المِ  اًؼَ يِف  ريُ عِ ا ه  ورْ حُ ْس  امل

 ورم اًيُ الَ ة ػَ وارْشَ 

  َْ اخَ خَ م اًزّ عّ حَ وَ 

 ودْ ـُ ثَ  َةل الَ ٍ اٌََّ ِشٍ فَ 

 ِامْ دِ  ايَ  صُ فَ ال مَ ِم فَ اًسّ تََم اظَ ب  

  ٌلراً حِ  ًمَ ة ازلِ سَ خحْ وًِ 
ِ
َ ا  مْ ايَ ة اَلٔ ُئَ ٍض ا مَ هنَّ

اَنْء 
ِ
 َوارَلص يِف اال

ـُةَّ َما جََضاء   فَ

َة اًَسٌلءْ   ِتلِه

 كَْسخِ اًُحاكَءْ ب ْو 

 يِف َحاهَة ال كَْساْر 

ََسٍن حَتَت كَسِم ارّلارْ   (1)َحىت ثَُموث فَارغِ اً

خَ اًثورًة وارثفاع ؿسد          نٌل ٍصافق اًضاؾص دِامَ يف كعَسثَ "ظًصة" ٕاذ هالحغ اخلَام "اًضاؾص" يف حماًو

و يف ذضل  ًس ََ مهومَ ومضالكَ اًثورًة ،ُو املوىت ابدذياق ٕاذ ال ُيس مفص كري اٌَجوء ٕاىل ارلص اشلي ٍصحي ابهل ًو
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ز ؾن حي مضالكَ ًَجبٔ ٕاىل ارلص اًيت يه ألمص اًوحِس اشلي مذبٔثص ابخلَام اشلي ٍصى يف اؾخلادٍ ٔبن لك ما ًـج

 ًًس ََ يف ُشٍ املضالك ،ٕاذ ًلول اًضاؾص:

 ملَٓ ال   ٍِ شِ َُ ب  

 ادفَ ْظ ال  ون وَ جُ اًسُ  ٍِ شِ َُ وَ 

 امَِ دِ  د ،ايَ َالَ ت املِ ادَ َِصَ 

 مايَ ٍ ال  شِ َُ  يفِ 

َ  ُت ًْ ب  رَ  ،الِ مَ اًِص   يفِ يِس بأ ٌت رَ فَ دَ   اةاًرَسَ  يفِ  َث وْ امل

َ اًـَ   يفِ رٌي لِ فَ   اةوَ م اجلَ اً

 َ  اةوَ تْ ال   يفِ  امُ يَ ً

 َ َ  يلِ  سُ مُ ً  ماَل اًؼَ  َ يفِ ًْ سَ ً

 وةَُ لْ مَ ًْ  اِب ومِي لْ اًخَّ  ب  صَ ًلْ وَ 

َ َةَل حِبِ   وةَُ لْ  امل

 اد مَ اًصَ  يلِ  الَ كَ وَ  ،يلِ  مُ جْ اًيَّ  الَ كَ  ،يالَ وْ مَ 

 ارصَ ك واًفِ بٔايّ 

 ادَظ ملصْ اِب  سواًـَ  مَ ائِ رَ وَ  منْ ص وَ حْ م اًحَ امَ بٔمَ  

َ وَ    ار َع احلِ  َة رَض  نٍ اكَ مَ  لُكِّ  وث يفِ امل

َ فَ  َ  حَ َةَل اٌَّ  ِة رْش ًَ  امَ ط اخلِ لُ ْس ىت ٌ

َ نَ صْ جِ  يفِ   (1)ارهنَ ة اٍ
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ٔبما يف كعَست "املوىت ال ًيامون" خياظة اًضاؾص هفسَ مدىصا مذيىصا يف خشط اخلَام ٕاذ ًشهص يف          

كعَسثَ إبحلاخ واحض لكٌلث املوث واًيور واًعور وهالحغ ٔبًضا ثوػَفَ ًضرعَة "ؿائضة" وذضل يف اًىثري من 

وثُوزل من خسًس ،وؿائضة يه املصٔبت اًيت ٔبحهبا كعائسٍ ٕاذ ًخزش مهنا رمزا ٌَحـر واخلَود ،فٌجسُا يف كعائسٍ امتوث 

ا ابمس مس خـار يف صـٍص  اخلَام، واًيت اكن ًسؾُو

ؿىل ؾىس اًضاؾص اًحَايت اشلي ًرصخ ابمسِا احللِلي يف كعائسٍ فلس اس خزسهما هصمز ٌَحة اإلاليه اشلي ًًدـر 

شا ًثخت مصت ٔبدصى مسى ثبٔثصا ًحَايت ابخلَام وخشعَخَ   وحِاثَ ٕاذ ًلول:واًالمذيايه ُو

َ يَ س َ  يفِ   الْ حَ واًلصتِة واًرِت  ِث وْ واِث امل

 َنرُبَث اي دِّامْ 

… 

 مْ الَ حْ ال  وَ  مَ هْجِ ىل وَ َُس ؿَ جاؾِ اًخَ اَة وَ ـُصَك صَ صَ 

 س "وْ رفُِ اث " بٔوُ ، مَ ايلِ ََ اٌََّ  ورِ ىل سُ ت ؿَ اثَ مَ 

َ اذِ دَ  يفِ  اَث مَ وَ   ورْ اتُ ُسَ ؽ هِ ضَ رْ ي ب  اشلِ  هنصُ طل اٍ

… 

َ ا سَ َُ ت، وَ اثَ ضٌة مَ ائِ ؿَ   اعْ ال رِش وىت تِ فِيُة امل

ُ ّعمت ؿىَل حتَ  ُُ  َاعْ اًضَ  ئاظِ صَ  ورٍ  

َ اًت، وَ كَ      َُ مّسث ً  داعْ ا: اًوَ س

… 

َُ رَ ىين ب  ًَ ت، وَ اثَ ائضٌة مَ ؿَ   سًلةْ شرع احلَ ا ثَ ا

 صاصًة ظََلةْ فَ 

 (1)يامْ ثَ  وَر والَ ثـرُب اًسُ  الَ 
 

ًعف اًضاؾص حال اخلَام امللرتة يف كعَست "احلجص" ؾن جعٍز وص َرودذَ ،ٕاذ ٌض حَ حاهل حبال احلجص اشلي اكن 

ظَحا ًىن اًزمن حـهل رم ام ،فِـرب ؾن مَهّل من ُشٍ احلَات تـسما كَة ؿَََ ازلُص ؤبضـفَ وانل مٌَ ؤبذش مٌَ ما 

ًسحة ٔبمام املوث ٕاذ ًلو   ل: ٔبذش ،فُسدسمل يف هناًة املعاف ًو
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 امَّ اخلِ  هتّصاً 

 ؼاماًـِ  تفَّ حَ وَ  ، اهَيَ س ْ ب   تعَ لَ سَ وَ 

 مالَ حْ ل  ا ائُس صَ ؾَ  ؼخَلَ ًَ  ثصَ جهَ وَ 

 اخسَ كْ ال   يفِ وَ  راَ فَ  َهْجِ وَ  وَق فَ  ودُ ازلُ وَ 

ـَ   خصايَ اًِ  اًتكَ وَ  ، يلِ  الَ كَ  ةًَِ سَ يْ اً

َ ظَ  ، الَ ظَ  َيُ اٌَّ    َاتاحلَ  تاً

 ٍابَّ رَ  ايَ  نٍْ ب  فَ 

 ميمِ اًصَّ  صجَ احلَ  ِيحتُْ  ، مَ سُ مَشْ 

 (1)ميض ِ اًَِ يـِ ضْ جُ وَ 

 

وس خًذج يف ألذري ٔبن اًحَايت كس ثبٔثص ابخلَام وخشعَخَ ثبٔثص صسًسا ،ٕاذ ًرصخ ُو هفسَ تخبٔثٍص ابخلَام         

وثضلك مدارش ،فلس ٔبفىض تَ ُشا اًخبٔزري ٕاىل ثوػَف ٔبدق اًخفاظَي ؾيَ يف كعائسٍ، نٌل وػفَ هصمز صـصي يف 

ـحري مّعا خيخَجَ وما ُيول يف هفسَ يف نخاتة كعائسٍ ٔبؾٌلهل ،ٕاذ ٍصى فَِ اًضاؾص حسسٍ اًثاين اشلي ًَجبٔ ٕاًََ ٌَخ 

صى فَِ ٔبًضا ثطل اًضرعَة ألًزَة اًيت ثخبٔكمل مؽ لك اًـعور ،ُشا ٕاضافة ٕاىل اختاذ اًضاؾص مسًية هُساتور رمزا  ٍو

اث ٌَخـحري ؾن مسًًذَ تلساد مس خـَيا هبا ملـاجلة كضااي ومضالك مسًًذَ، نٌل هؼم ُو ألدص كعائس يف صلك رابؾَ

 حماهَة ًصابؾَاث اخلَام.
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  اس خعاع اخلَام ٔبن ًرتك تعمخَ اخلاظة ؿىل صـصائيا اًـصة ادحمسزني من ذالل رابؾَاثَ اًيت ُظيفت مضن

روائؽ ألدة اًـاملي، وذضل تفضي اًخفاف معََة اًرتمجة حًوِا والاُامتم هبا، ٔبٍن حُصمجت ٕاىل اًىثري من ًلاث اًـامل 

ُامتم هبا واإلكدال ؿَهيا تـس ػِور اًرتمجة اإلجنَزًية اًيت كام هبا "فِزت خريازل" كري ٔبن ُشٍ اًصابؾَاث كس ازداد الا

ٕاذ ثـس ُشٍ ألذريت من ٔبجصز اًرتحٌلث اًيت اؾثمسُا اًضـصاء واملرتمجون ذاظة اًـصة يف هلي ُشٍ اًصابؾَاث ٕاىل 

َّام وضاؾص.  اًـصتَة ،فَوال حصنة اًرتمجة ملا ُؾصف اخل

 

   ٔبكوال اخلَّام ال ختصح ؾن كول صاؾص هيمي يف لك واد ،وخيعة يف لك انٍد، تسًَي ما يف ٔبكواهل من

مذياكضاث ،فٌجسٍ ًلف ٔبحِاان حائصا فال ُو ًيىص وال ُو ًثخت، فِو ًخرحط تني اإلميان اترت ،واإلىاكر اترت 

شا ًخجسس يف ُُِم "و  كوهل ثـاىلٔبدصى، فِو دامئا يف حاةل ثشتشة وؿسم اس خلصار ؿىل حاةل، ُو ـُ َِّد َصاُء ًَد ـَ اًضه

ميُونَ   اًَْلاُوونَ  ُْم يِف لُكِّ َواٍد هَيِ َُونَ   ب ًَْم حََص ب هنَّ ـَ ُوَن َما ال ًَْف ُْم ًَُلًو  .[881-883اًضـصاء:[ "َوب هنَّ

 

  ِا اًىثري من ُيس اًحاحر امللارن تـس اظالؿَ ؿىل اًصابؾَاث اًىثري من اًثلصاث فهيا ،ٕاذ حتوم حًو

اًضىوك فٕاىل ًومٌا ُشا ال ًـصف اًـسد اًّعحَح ًِشٍ اًصابؾَاث اًيت ثًسة ٌَرَّام، ومسى حصهتا ،فلكٌّل ثلسم 

اًزمن حزاًس مـَ ؿّسد ُشٍ اًصابؾَاث ،ُشا ٕاضافة ٕاىل اُامتم املرتمجني ترتمجهتا دون مصاؿاهتم ملسبةٔل اًخوزَق ،ممّا زاد 

 ؤالء حصمجِا حسة رؤًخَ اخلاظة واهخلى مهنا ما خيسم ٔبفاكٍر وثوهجاثَ.من ظـوتة ألمص، فلك مرت مج من ُ

 

   ِا، وتسٔب ألدابء اًـصة يف سائص ٔبرخاء مؽ نرثت اًرتحٌلث ووفصهتا وضعت حصنة هلسًة واسـة اًيعاق حًو

فَسفاث اًيت اًـامل اًـصيب ًًضؤون ابًـصتَة رابؾَاث ؿىل مٌوال رابؾَاث اخلَام، وامذس ٔبثص ألفاكر واملـاين واً 

َّام مذلَلال يف ٔبصـاٍر ؿسد من صـصائيا ادحمسزني، من ٔبمثال ٕاًََا ٔبتو  اص ثمَت ؿَهيا ثطل اًصابؾَاث املًسوتة ٕاىل اخل

اة اًحَايت. يب اًخي، وؾحس اًُو  مايض، ومععفى ُو

 

  ًعرياهَ يف حاول ٕاًََا ٔبتو مايض من ذالل كعائسٍ ٔبن ًـرث ؿىل ظًصق ٕاىل مـصنة اًىون ؤبدشار احلَات

َّام، حماوال ٔبن ٍىضف رمز  ألفاق اًصوحِة تبآلمَ وبٓماهل ،وكس ظاف اًضاؾص خبَاالثَ يف ؾوامل جمِوةل مذبٔثصا ابخل

ا، وحّي ظالمسِا، ويف مضهنا حبر ؾن احللِلة اًىربى، نٌل ًحسو ًيا ٔبهَ ال ُيس حوااب ًدساؤالثَ  احلَات ؤبدشاُر

ٍ ؾن وظوهل ٕاىل احللِلة املعَلة نٌل جعز ؾن تَوقِا اخلَّام، فبئب مايض ٔبراد اًفَسفِة، فِلص يف هناًة املعاف تـجز 

 ٔبن ًسل اًياس ٕاىل ٕامـان اًيؼص يف ٔبدشار اًىون ومـصفهتا نٌل كام تشضل احلىمي معص اخلَام.
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  يب اًخي تـمص اخلَّام ٕاذ ًخضح ُشا اًخبٔزري خََا من ذالل اختاذٍ ٌَضـص ثبٔثص اًضاؾص ألردين مععفى ُو

س َةل ٌَخـحري ؾن ارلصت اًيت ؾىف ؿَهيا، فاكن مثي اخلَام ال ٌس خعَؽ وس َاهنا وال الاتخـاد ؾهنا، وسـى من و 

ذالل صـٍص ٕاىل رفؽ ماكىهتا ووظف ٔبدق اًخفاظَي ؾهنا، ٕاذ ٍاكد الكمَ ؾن ارلصت ؤبوظافِا ال خيصح مّعا كاهل 

 اخلَّام يف رابؾَاثَ.

       

 اة اًحَايت ابخلَام ٕاىل حس ثوػَفَ هصمز صـصي، ٔبٍن وخس فَِ ما ًعاتق خشعَخَ ،ٕاذ  تَف ثبٔثص ؾحس اًُو

ٌس خزسمَ وجسس اثن ًًذلي ٕاًََ مذيىصا تَ لكٌّل ٔبراد اًخـحري ؾن كضَة ما، ومل ٍىذفي تشضل فلط تي وػف ٔبًضا 

ًية اًضاؾص مسًية اخلَام ومسلط رٔبسَ "هُساتور" يف ٔبصـاٍر ٌَخـحري ؾن ألوضاع واملضالك اًيت ثـاين مهنا مس

 "تلساد" فاملعَؽ ؿىل كعائسٍ ُيس ٔبن اًحَايت ُو دِّام اثن ب ؾَس تـثَ من خسًس.

 

شا ما حصمجخَ         وؿَََ فٕان ثبٔزري معص اخلَّام يف صـصائيا ادحمسزني اكن هحريا وكواي وواحضا يف حِاهتم ألدتَة ُو

 ٔبؾٌلهلم اًضـًصة.
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 ري مريزا، دار اًـودت، تريوؿَقو  كسم هلاملِجص الٔنرب(يض، ازلًوان)صاؾص ٕاًََا ٔبتو ما  .1998ًحيان، ث،: ُز

 ،اًلاُصت  دار اًـصة ٌَخس خاين،، : مععفى ًعفي امليفَوظيسميرابؾَاث معص اخلَام ،ثل ودًؽ اًخس خاين

 .8حـةع اً مرص،

  ِا د/ًوسف جاكر ،دار اجلَي يب اًخي ،رابؾَاث معص اخلَام، حللِا واس خرصح ٔبظًو ،تريوث مععفى ُو

 .9111، 9ًحيان، اًعحـة 

 يب اًخي املؤسسة اًـصتَة  مجؽ وحتلِق وثلسمي زايد ظاحل اًزقيب، ، ؾض َاث اًوادي اًَاثس،مععفى ُو

 .9112، 8حـةع اً ٌسلراساث واًًرش، تريوث، ًحيان 

 ،اة اًحَايت، ألؾٌلل اًضـًصة ، املؤسسة اًـصتَة ٌسلراساث واًًرش، تريوث ألول جلزء ا ًحيان، ؾحس اًُو

 .9111، واًثاين

 :املصاحؽ 

 ؾحس اًصحمي اًىصدي، دار اًوفاء زلهَا سمييف صـص ٕاًََا ٔبتو مايض، ثل مِةٔبمحس ًوسف ذََفة، اًحًِة ازلرا :

  .8113، 9حـةع اً مرص ،اًعحاؿة واًًرش، اإلسىٌسًرة 

  9112، 9حـةع اً ش، اترخي اًضـص اًـصيب احلسًر، دار اجلَي، تريوث ،ًحيان، خٔبمحس ك. 

  اًًرش واًخوزًؽ جنَة اًـويف، رشنة :سميوثل حـةأبمحس املـساوي اجملاظي، ػاُصت اًضـص احلسًر، مص 

 .8118، 9حـةع اً  ،امللصة،اًحَضاء ازلار 

  ،8،9129حـةع اً ٕاحسان حلي، معص اخلَام تني اًىفص واإلميان، دار اًيفائس، تريوث.  

 سـاد ؾحس اًِادي كٌسًي ،فٌون اًضـص اًفاريس، دار ألهسًس ٌَعحاؿة واًًرش واًخوزًؽ ،تريوث ا

  .9129 ،8حـةع اً ،ًحيان

 9124 ،8حـةع اً  ،تسًؽ َلس مجـة، من روائؽ ألدة اًفاريس، دار اٍهنضة اًـصتَة، تريوث 
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  ، 8198دمضق، سوراي، ُاين اخلري ،ٕاًََا ٔبتو مايض صاؾص احليني وألحزان، دار مؤسسة رسالن. 

  واظف ٔبتو اًض حاة، اًلسمي واجلسًس يف اًضـص اًـصيب احلسًر، دار اٍهنضة اًـصتَة، تريوث، ًحيان

9122. 

  ًحيان،زايد اًعاحل اًزؾيب، ؿىل ُامش اًـض َاث، مؤسسة اًـصتَة ٌسلراساث واًًرش ، تريوث  

 .9111 ،9حـةع اً 

  ٔدتني اًـصيب واًفاريس، مًضوراث احتاد اًىذاة اًـصةحسني مجـة ،مصااي الاًخلاء والارثلاء تني ال 

 .8113،،دون ظحـةدمضق 

 9121، 8حـةع اً  ًحيان، تريوث، ،، ؾصار صاؾص ألردن، دار اًلملًـلوة اًـوداث. 

  اًِساًة دار دراسة ثعحَلِة يف ألدتني اًـصيب واًفاريس،-َلس اًسـَس حٌلل ازلٍن، ألدة امللارن 

  .4،8114حـةع اً اًلاُصت، مرص 

 اة اًحَايت  ، ٕاٍصان،، ظِصان9حـةع اً  -حِاثَ وصـٍص-انُست فوزي، ؾحس اًُو

 اة اًحَايت، جتصت  4حـةع اً  ًحيان، اًضـًصة، املؤسسة اًـصتَة ٌسلراساث واًًرش، تريوث، يتؾحس اًُو

9114. 

 9111ٌَعحاؿة واًًرش، ؿني مََةل، اجلزائص،  ىؾحاس جن حيىي، مسار اًضـص اًـصيب احلسًر، دار اًِس.   

 اًصصاد، اًلاُصتر داين، خشعَاث كَلة يف اإلسالم، معص اخلَام واًصابؾَاث، فؾحس امليـم احل 

 .9،9118حـةع مرص،اً 

  ،9112، 9حـةع اً صَخاغ ؾحود رشاد، ثعور اًضـص اًـصيب احلسًر، دار اجملسالوي، ألردن.  

 :دراساث 

  دراسة هلسًة، مصنز اًواثئق وازلراساث -ًوسف حسني جاكر، اًرتحٌلث اًـصتَة ًصابؾَاث اخلَام

  . 9122، اإلوساهَة، خامـة كعص

 :املواكؽ ألهرتهت 

 ؤبمٍصاك هؼصت ٕاًََا ٔبتو مايض ٌَـالكة تني اًـصة: 

   https://www.aljazeera.net /programs/Formwas/hington84 /08/2009  
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 :ثبٔزري رابؾَاث اخلَام يف اًضـص اًـصيب احلسًر اًفعي اًثاين. 

 21.....................................................................................اخلَام يف اًضـص اًـصيب احلسًر: اثفَسف 
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 ........................................................................................:38اخلَام رمز يف اًضـص اًـصيب احلسًر 

 45...................................................................................................................................:ذاامتة
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 مَرط:   

 

ري ٔلذًـخرب اًضـص اًفاريس من ٔبنرب ؤبمه املؤثصاث يف اًضـص اًـصيب احلسًر ،ٕاذ ثبٔثص ُشا ا       

ال بٔ مبرخَف ٔبمناط اًضـص اًفاريس وذاظة فن اًصابؾي ،اشلي ميثهل واحس من ٔبنرب صـصاء اًفصس 

و ٕاذ لكٌل ذهص فن اًصابؾي  ،صثَ هدِجة اًخعاق امسَ تفن اًصابؾيِاشلي خاءث ص  "معص اخلَام "ُو

ٌَضـصاء ادحمسزني ٔبمثال  عسر اًِامًددادر ٕاىل ألذُان امس اخلَام اشلي ٔبحضت ٔبفاكٍر وفَسفاثَ م

يب اًخي"و "ٕاًََا ٔبتو مايض" اة اًحَايت"و "مععفى ُو فصاحو ًيؼمون كعائس ؿىل  "ؾحس اًُو

 ؤبفاكٍر َام مثمثال يف فَسفاثَمٌوال رابؾَاث اخلَام ، ٕاذ ُيس اًحاحر فهيا حضورا ظاقَا ًصوخ اخل 

 .اترت ويف مخصايثَ وخشعَخَ اترت ٔبدصى

اًضـصاء ٌَىثري من رابؾَاث اخلَام اكهت والحزال معسر ٕاًِام نٌل جتسر اإلصارت ٕاال ٔبن       

 .اًـصة

 اًلكٌلث املفذاحِة :

      اًخبٔزري *      اًرتحٌلث *     رابؾَاث اخلَام*    معص اخلَام *    اًضـص اًـصيب احلسًر  *

.ارلص *    اًفَسفة*



 

 

 


