
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 من إعداد الطالبتان:•
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 كلمة شكر

 نتقدم بالشكر إلى:

ن الذين. عاشوا معنا لحظات إنجاز هذا البحث.االولد  

 إلى األستاذة المشرفة لما قدمته لنا من نصائح وإرشادات  

 طيلة إنجاز هذه المذكرة.

الطالبات تخصص أدب  إلى زمالئي الطلبة وإلى زميالتي  

, إلى أساتذة قسم اللغة واألدب العربي2019مقـارن دفعة  

 بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم.

 وأخص بذكر. أ.د " مسعودي فـاطمة الزهراء". أ.د "زيتوني كريمة" 

 أ.د. "بن دحان".

 

 

 

 



 

 

 

  هـــــداء

 

تربيتيأهدي ثمرة جهدي إلى قرة عيني أمي الحنون التي لم تدخر نفسا في         

لى من تشققت يداه في سبيل رعايتي أبي الصبور وأنار لي              إو         

 درب المستقبل حفظهما اهللا.           

 إلى الذين شاركوني سعادتي عائلتي من ناحية أمي

 وأبي وجميع أفراد عائلة قسوس داخل أرض الوطن  

 وخارجها وإلى إخوتي األربعة.

 وإلى كل من علمني حرفـا في هذه الدنيا الفـانية

 وإلى صديقتي الغالية "حياة" التي شاركتني  

 عناء هذا العمل وإلى كل من يحملهم  

          قـلبي ولم يذكرهم قـلمي.

 قسوس فـاطمة الزهراء. 



 

 

 إهـــداء

   

 أهدي ثمرة جهدي إلى رمز الحب والحنان أمي الغالية.

 وإلى الذي أنار لي درب المستقبل والدي العزيز

 حفظهما اهللا.

 إلى الذين شاركوني سعادتي وآهاتي عائلتي وعائلة زوجي.

 وإهداء خاص إلى زوجي الذي كان نعم العون والسند وإلى

 ابنتي الكتكاتة الصغيرة مالك وإلى األخت التي لم تلدها  

 أمي األخت الوفية التي شاركتني عناء هذا العمل

 "فـاطمة الزهراء" وإلى كل أصدقـائي

  وإلى كل من حملهم قـلبي ولم يذكرهم قـلمي.

  فـلوح حياة



 

  

  قدمةم
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  ��د��: 

��م � ا	ّر���ن ا	ر��م وا	��ة وا	��م �� ا	���ب ا	��ط� ���د ��د ا	�ر���ن      
   و�ن و�ه إ	 �وم ا	د�ن.  إ	�و��

إن ا.دب �رآة ��,�  	����ة ا+!��!� ، ��ث أن ا�!��ن ��)' إ	 ا&%راع #وا	ب "!�       
ا	%5 %�ب "��6 ,ل ��1,�� وا��	� وآ���، "6و "ن أد�5 �%�4 	�)�ل ا	3ول، "�	01ر �&%ص 
��	و)دان وا	01ور ا	&�	ص، أ�� ا	�د�ث �ن أ	وا!� "6و :!5 "5 ذ	ك: "!)د ا.�طورة، 

  وھو !وع أد�5 ا%&ذ !�وذج 	درا�  ا	وا#4.   ا	����  ، ا	��ر�� 

و	3د 61دت ا	درا��ت ا.د��  ا	�د�=  ا	��3ر!  ازدھ�را ���وظ�، "5 �)�ل ا	%'=�ر      
وا	%'=ر وھذا !ظرا 	ظ6ور ا	0د�د �ن ا	دول ا	%5 �رزت "5 ھذا ا	�)�ل �!�6 ا	�در�  

ن اBداب أ�� ا	=�!�  "56 �,��6 ا	�ر!��  ا	راAدة "�� وا	%5 %0%�د �� ا	��ة ا	%�ر�&�  ��
ا	!3د�  �رزت �0د ا	�ر!��  و%���6 ا	��"�    0%�د �� ا	درا�%ا	�در�  ا.�ر�,�  ا	!3د�  

 C%�ر�	درا��ت ��	0ر��  و:�رھ� �ن �دارس ��3ر!  أ&رى ���ث %6%م ھذه ا	!�  وا��	�وا
  وا	وا#4 ا	=�3"5 وا+�د�و	و)5. 

) إ	 �دا�  ا	3رن ا	10ر�ن، 519 ا	!�ف ا.ول �ن ا	3رن (%ر)4 �دا�  ھذا ا	�)�ل "     
، و%3وم ""�ر	�ن و�ول," �ل"و��دام دو�%�" ، "%�)م�ول "�ن "�!د ا	�ر!���ن و�ن أھم رواده 

  ا	�%'=ر .  !6ما	�ؤ=ر و� 6ما	درا�  "�� �� ��#  ا	%'=�ر وا	%ـ'=ر ��ن أد��ن �!

 ا�&%�ف؛ وإذاودرا�  ا	��ت ا	%�ر�&�  وأو)� ا	%���1 ��ن أد��ن �&%���ن وأو)�      
و,ذ	ك �0%�د ��  ا	و��ط .,�ن ا	%'=ر ���1رة �ن أد�ب .د�ب أو ,�ن �ن طر�ق 

  ا	درا��ت ا	%�ر�&�  ��ن ا	��01ن. 

و��دي وا	��3ر!  ��ن إ	��ذة ھو��روس  ا	�)�لو�ن )6  أ&رى وأ=!�ء ��=!� "5 ھذا      
و=�!�  ل ��دي ز,ر�� "5  ق. مز,ر�� !)د ا�و	 ���3  !ظرا 	��%رة ا	ز�!�  	6و��روس أي 

��ث ,�ن 	�6 دور "5 %3د�م  ا	3د�م،ا	�0ر ا	�د�ث و	� أ=ر &�ص "5 ��ق ا	%راث ا	�و!�!5 
 !S6 ھو��روس "5 �!�ء  ز,ر��. ��رو�روز ا.دب ا.ور�5 	ذ	ك !)د أن ��دي ��

  ر %�ر�C ا	)زاAر و=�T� �6%"�3داع وھو ,ذ	ك "5 إ	��ذة ھو��روس. ����%� ��ث أظ6

��ث %0د إ	��ذة ھو��روس �ن أھم ا.���ل ا.د��  وأ61رھ� إ	��ذة ��دي ز,ر�� �ن      
: ا+	��ذة ��ن ھو��روس و ��دي ـأ)�ل ا	���م ا	0ر��  وأ�د��6 و�ذ,ر%!� ا	�و�و�  �

ذ%�ن وا	%0رف �� ا	وا#4 ا	��0ش "5 إ	��ذة 	 ا+	��إز,ر�� ور:�ت �!� "5 ا	0ودة 
ط�ع �� اBداب "5 ا+ وا.�داث ا	%�ر�&�  "5 إ	��ذة ��دي ز,ر�� . و1و#!� ھو��روس،

   ��6.ا	�و!�!�  �ن &�ل �وا�  ا+	��ذة وأ=�رھ� و��Vرا%�6 و��#  إ	��ذة ا	)زاAر 
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 ب 

 

�6 ,�ف %'=ر ��دي ز,ر�� و#د أ=�ر ھذا ا	��ث "�!� �)�و�  �ن ا	%��ؤ�ت 	0ل أھ�     
ا	%��ؤ�ت و	X)��  �ن ھذه .وھل %���1 ��0 "5 ا+	��ذة أم ا&%�ف "5 ذ	ك؟  ؟�6و��روس

  و"���ن و&�%� .  %��6د، �3د� ،���!� درا�  &ط  ا1%��ت ��  "رVت

أ�� ا	%��6د %طر#!� "�� ا	 ��6وم ا+	��ذة، ا�	��ذة �!د ا	Yرب وا�	��ذة �!د ا	0رب،      
و�!��ر ا+	��ذة: وا!%�3!� ا	 ا	��ل ا.ول : ا	ذي أو��!�ه �0!وان: %'=ر ��دي ز,ر�� 
�6و��روس، ��%وي �� ��ف ا	1واھد وا.د	  ، ا	ر�وز "5 ا+	��ذة ، وا.��ط�ر "5 

 ا	��ل ا	=�!5 إ��دي ز,ر�� وا!%�3!�  5ا+	��ذة، و ا�#%��س �ن ا	3رآن ا	,ر�م ��	!��  		
�0!وان درا�  ��3ر!  ؛ أو)� ا	%���1 ��ن ا+	��ذ%�ن  �ن ��ث ا	1,ل  ا	ذي أو��!�ه 

وأ��V �ن ��ث ا	���ق ،  �ن ��ث ا	1,ل و ا	��Vون وا	��Vون وأو)� ا�&%�ف
%ر)�  �ن ���ة ھو��روس  و���ة ��دي ز,ر�� ، %�&�ص ��Vون ا+	��ذا%�ن  و���ظ  

  %و��!� ا	��6. 

S ا	��3رن ا	و��5 ، و&%�!� ��=!� �&�%�  %�V!ت أھم �0%�د�ن "5 درا�%!� �� ا	!6     
ا	!%�SA ، ا	%5 %و��!� ا	��6 �ن &�ل درا�%!� 	X	��ذ%�ن �0%�د�ن "5 ذ	ك �� �)�و�  �ن 
ا	���در وا	�را)4 أھ��6 : �����ن ا	��%�!5 إ	��ذة ھو��روس "�0ر� " وا	��ذة ��دي ز,ر�� 

.  

%5 وا)6%!� "5 ھذا ا	��ث، وا	�%�=�  "5 #�  و%)در ا��1رة ا	 أھم ا	�0و��ت ا	     
  ا	�را)4 ، وا	درا��ت ا	%5 %!�و	ت �وVوع ��3ر!  ا+	��ذة ��ن ھو��روس و��دي ز,ر�� . 

و"5 ا.&�ر أ%و)� ��	1,ر ا	 ا	�و	 �ّز و)ّل وا	 ,ل �ن ���د!� �ن #ر�ب و�ن      
  ��0د وا	 ا.�%�ذة ا	�1ر" : ��0ودي "�ط�  ا	زھراء .
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  ����د: 

ا
طروادة وھ� ����� ا
�� ��ن ��دد 
	ون ����� ��د إ
� إ
	�س ��� ا�
	�ذة أو ا�     
درا�#� و!$#� ھو�	روس ��� أ�وب �	ط و���ھ� ��� �و!وع وا�د و��� �وادث 


�*$ب و-�,$#� ��$دد ا+*(�ص �#�� '&روا و'&رت وھو �ذھب  ����ن ا
رواة �$ظم ��
ط �ن ا
�2ص �(�ف ا+وروإوا
���2	ن �ن ا
2د��ء و0	�� ا
*ر-		ن 
�	�#م �
�		ن �4 
� ا

ا
$�ور ا
�د	&�. 	7ر�ون ا
�وادث و	'&رون �ن �د(ل ا0*(�ص �و-�,5 ��*$�� وا
�$�وم أن 
ق أ#ل �7ظ� �ن ا
�ر'ب ا
��*$ب و
2د ظ#رت ا�
	�ذة �4 ا
$�ر ا+	و�� ����
 ا
دوري،ا

2م ا+ول ��> ��
$�ر 
و	��د ھذا ا
$�ر �ن ا
2رن ا
$�*ر ا
� ا
2رن ا
�دس ق.م و	�� ا
  �	روس.  و
� ھإ�	ري ��� ا
#و

'�� �=د ا0
	�ذة ��'ون �ن (�� �*ر أ
�7 و(���,� و�$� و&�&	ن �	�� -�#� ����ء      
#	ل درا�#� إذ �=د ا
د'�ور "��ء ���ر " 	2ول: إا0'�در	� �

� أر�$� و�*رون أ�*ودة 

�	ث �#ذا ا0م ��� إ
	ون "ilion   ب�D	رب ، و�
����� ���'� طروادة ا
�� '��ت �	دان ا
��� ا
ظن أن ا�
	�ذة -د أ
7ت �4 ��د �(��7� ، 	دل ��� ذ
ك طو
#� و�� ذ'ره ا
رواة �ن '&رة 


7#� -د ذھب ا
���&ون 4	#� G� ب���ذاھب *�� ، و
'ن 'ل �� -�
وه �#ذا ��2ل ھو�	روس، وأ�� أ
��$��	#� وأ�و�#�،  �طر��ا
�(�	ن، و�ن ا
�2,ل -د �ظ�#� ا
�دد 0 	'�د 	$��د ��� ا
�دس و

�وب ��4 راق و�*وق  ��4
	�ذة,  0"1	���D إ0 ��2,ق ��ر	(	�   و�ن ا
�2,لG� =ذ����ز	ب 
.�#7	
G� �4 �2	2�
4#� *$ر و��M�  ا
�2رئ �4 ا
�زج �	ن ا
وا-5 وا
(	�ل و�#�� 	'ن ا
�ب ا

 �
=��ل ا0�وب و�ن ا
(	�ل ا
*$ري وا
�G&	ر أ'&ر ��#� �� ھ� ��ر	 N	��Dب 4	#� ا
�2د ا
 .N	ر��
  �4 و=دان ��� ا
�2	دة ا
� �2ر	ر ا
��2,ق ورد �وادث ا

 ���وم ا����ذة �د ا�
رب:

 وط�=د أرروادة 
ذ
ك ة �G(وذ �ن إم إ
	ون ����� طام ا�
	�ذ'�� ھو �$�وم ان      
���  epos"�دل ا
'��� ا
	و���	�  	2ول:ة ��� أ�س أ�#� ����� ��ر	(	� �	ث 	$رف ا0
	�ذ


R �طو0ت  طو	��،�د	ث ، أ�M	� ، -�� ،ا
N. وا
����� -د	�� ���رة �ن ��ظو�� -��	� �$�

�2	2�،أ�دا&� 	��زج 4	#� ا
(	�ل -و�	� و��!�ن ��  �2,�7
و���	ز *(�	�ت ا
����� �2و�#� ا

0 ا�=�ز		ن -�در	ن ��� �ط�
� ا
�د ا
ذي 	=$ل ��#م أإواء �ن ا
���	� ا
7	ز	�,	� أو ا
�$�و	� 
�
7#� و��$'س �4 ا
����� ( ���ز� �#
�رة أ��#� �4 �4رة ��ر	(	� -د	��، ��� �4 ذ
ك !ا+


7#� ا
��طق  ,ا
�$=زات ، وا
(وارق�رو�#� ، و��2
	دھ�، وأ(�-	��#� ،و�*�'�#�، وG	 م
 ��
ا
�وب *$ري 4(م و(	�ل (�ب، و-درة ��� �$2دةو���� ا
����� �#ذا �ر	!�، G� ز	��� ��'

  .2(�ق ��
م آ(ر ��'��ل"

                                                           
1
  . 23ص 2003*�رع ���د 4ر	د. ا
�2ھرة ص 165ز��ن ���ر ��ر	N ا+دب ا
	و���� دار ا
�*ر �'��� ا+�=�و ا
��ر	�   

2
  . 60ص2002أرطو '��ب 4ن ا
*$ر �ر=�� و�2د	م و�$�	ق د'�ور إ�راھ	م ���رة. ا
��*ر �'��� ا�(وة ا
��ر	� ���د	�ت �'��� ا
$رب ط  
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'�� 	$ر4#� 'ذ
ك �4 '��ب 4ن ا
*$ر �ر=�� "��د ا
ر���ن �دوي" 
'ن ا
����� ����ز �ن  
�ة �طو
#� ا
ذي 	�U� Vد(�لG�
�وادث '&	رة ��$ددة، &م ��
وزن ا
7(م ا
رھ	ن. ��	ث أن  ا

,"�	
و�4 ھذا ا
�دد �=د 'ذ
ك "4'�ور ھ	=و" 	2ول: "أن ا
����� ھ�  1ا�
	�ذة �	ط� وا��$7
  , وھ�� 	�!V ا�#� �ؤرخ +�داث (	�
	�.2ا
��ر	N ��� أ���ب ا+طورة "

     ) <	�	 �� Rراد �> ��د ا��7ر�	وla poésie.épique  وھ� �
)و-د ظ#ر أن 
7ظ� أ-وا
�� ا
� ا
2ول "أو!V د0
� ��� ا
�$�� ا
�راد ��
�7ظ (�épique  �7ظ�
واء را�	�� ا (

ا+�ل �G(وذ �ن ا
�7ظ ا
2ول �4 ا
�D� ا
	و���	� وأ��  ا��7ر�=	� أو�د
و
#� �4 ا��ط�ح 
�وادث ��ر	(#م 
ذ
ك �=د ��د ا
'�	ر  �د
و
#� 4#و ا
*$ر ا
ذي �	��� *ذو�> و-د !��وه أھم

ا
*ر-�وي �4 '���> �$ر	ف ��2ول �ن ا�4ر�R 	رى ��G> "	راد �> ا+*$�ر ا
�� ��2ل " أي ��*د 
"و�$��ھ� "ا
7$ل" و��ط�ق   dramaا�*�دا �	ط� 4	�2��> �	�,ذ ا
*$ر ا
ذي "	�&ل" وھو ا
درا��"

��7د ا
�7ظ� ا
	و���	�" وا���ح ا
$�م ھذ� ��� �#�'� <�*� ��
ا �ط��ق +�ل ا
�D� ا
 "����" V!� ��ط�	24در أ �دون ��2و� Vط���
و�Dزاھ� �ؤ
�7ت ھو�	روس و
م 	5 ھذا ا


�7رة �ن ا
ز�ن " <4��	 ���2
  . 3و*$ر ا

و�$��ر ا�
	�ذة �ن أھم ا
�(طوط�ت ا
	و���	� ا
واردة �4 0,�� اeداب ا
	و���� �	ث 	رى      

��(طوط�ت ا
	و���	� ا
واردة �4 ا
�,�� ، �� 	��ل ��	> �ظ#ر د	��ري Mو��س " ���
��

" �7�4 �#�	�
�M �4 واردة �'ون

ذ
ك �=د إ
	�ذة  �7�4ر-�ت �40� 
��ظر ، �4
�و!و��ت ا
�7�7 +�#� �$��د ��� ا
(ر�4ت وا
�وا!	5 �	��4	ز-	� أي 
ھو�	روس 	�Dب ��	#� ا
ط��5 ا


�� أن ا0
	�ذة ����� ��ر	(	� ���	� ��� ا
(	�ل(�رج ��
م ا
ط�	$� أي ا
و V!�	ا-5 و. 

1 -   :�����
 �$ر	ف ا

  ا������ �
�:  -ا

=�ء �4 
�ن ا
$رب 0�ن ��ظور: " ا
����� =�5 ���م أي ا
وا-$� ا
$ظ	�� ا
�2ل وا
��ت      
����
وا���م إذا �*ب �4 ا
�رب و ا
�����  ا
2وم إذ -���#م ��� ��روا  
���، وأ
�م ا
ر=ل إ

ھ� ا
�رب و�'�ن ا
��2ل ا
*د	د و-	ل أ	!� ھ� : ا
�و-$� ا
$ظ	�� ا
�2ل �4 ا
�رب ، �2ول ���م 

                                                           
1
ارطو '��ب 4ن ا
*$ر �ر=�� و�2د	م ا
ر���ن �دوي ���ز�� ا
ط�5 وا
�*ر �'��� ا
�#!� ا
��ر	� +����#� �ن و	وف ���د وإ(و�#� و*�رع   

   67ص �1953د�� ��*� ا
�2ھرة 
2
  .167ص 7��2007وظ '�وال ا0=��س ا0د�	� دار�و �	د	� 
��*ر وا
�وز	5 د.ط   

3
		ر ا
�ط�	�2 ��� ��ط� ا
2ط�ر ��
2	در دار ��د ا
'�	ر ا
*ر-�وي '��ب *  �
$ر	� ا
�ر=�� ا
	و���	� �4 اeداب ا
$ر�� دار�و 	�2ل 
��*ر ���رة �$#د ا

   109ص 2007- 3- 10ا
�Dرب  300.20ا
�	!�ء
4
�5 وا
�*ر وا
�وز	5 ��
$ر�	� ��22� 
�ر'ز د	��ري Mو��س ا
7'ر ا
	و���� وا
&4�2� ا
$ر�	� ا
��ظ�� ا
$ر�	� 
��ر=�� �2د	م 
�د'�ور �2ول ز	�دة �2وق ا
ط  

  �	روت  1درا�ت ا
و�دة ا
$ر�	� ط
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ا
2وم، أي ����2وا '�� 	دل ��درھ� ��� �$�� ا��'�م �2ول 
�م ا+�ر أ�'�>، وأ
�م ا
*$ر 
  .� ��'��، وا
�2	دة ����� إذا '��ت ��را�ط�1ظ�> 4#و ���م "

و��> أ	!�: �4
���م =�5 �����، ��� وزن �در� و��'�� ، وا
����� ا
و-$� ا
$ظ	�� �ن 
  و-�,5 ا
�روب ا
�� 	���م 4	#� ا
=	*�ن . 

  	2ول �*�ر �ن �رد: 

	�ف وا����د                             G� ����  �4 'ل 	وم 
�� �	د و�����       ��� 

  ا������ ا�ط���:  -ب

      ،���2�
ر�	�، ا
�2	دة، ا
�2�، ا
روا	�، ا�
ا
����� 4ن '��-� ا
�7ون ا+د�	� ا+(رى، ا
�2
�.....ا
N. و�(��ف �ن 'ل ھذه ا
�7ون 'و�#� -�� *$ر	� -و�	� �طو
	� (�ر-�. �
  ا

'�� 	�'ن �$ر	ف ا
����� �ن و=#� �ظر أ(رى ��G#�:" �ز	R �ن ا
�2	2� و ا
(	�ل أو '��      
وا
����� أ'&ر �ن �7#وم و�ن  ,  42	'�ور ھ	=و ا
����� ھ� ا
��ر	N ��� أ���ب ا+طورة"-�ل 

: -�� *$ر	� �و!و�#� و-�,5 ا+�ط�ل ا
وط�		ن ا
$=	�� ا
�� ��وؤھم ��ز
> ا
(�ود  ذ
ك أ�#� �$د
�	ن ��� وط�#م ، و	�$ب ا
(	�ل 4	#� دورا '�	را إذ ��'� ��� *'ل �$=زات �� -�م �> ھؤ0ء 

�4
�وادث ��وا
� ���*	� �5 ا �����
+�ط�ل ، و�� ��و ��� ا
��س و���ر ا
�2� وا!V �4 ا
ل ا+�داث و
#ذا ا
����� =�س أد�� -�,م �ذا�> 
#� �2و���#� ���ز�#� �	 ��
7	� ا�
ا
�طورات ا

 N	ر��
	� ,ا
�7	� ا
��$�رف ��	#� ��ر ا�ن ,و
#ذا ��ط	5 ���	ف إ
	�ذة ا
=زا,ر � 3ا+
  ا
���م. 

 �$ر	ف ا�
	�ذة:  - 2

إن '��� إ
	�ذة '$�وان �$د '$��� أو
� ���ظ#رة ��	��� ��� �7#وم ا
����� وا
�� ھ� 4ن      
 5
وف �$��د ��� �(	�� إMرا-	� 	(��#2 ��
م أوG��
أد�� 	'ون -�	دة رد	� �طو
	� (�ر-� 


م ا
�$روف"�$
�#� -�	دة �2وم ��� ا
رد ,  و	$ر4#� ��� =واد ا
ط�ھر �G  4وأ'�ر �ن ا
 N	و-$ت 4$� �4 ��ر �ر-�) �	
ا
h��� ���2 �ن ا
طول أ
ف ا+�	�ت ، و��!�ن ��د&� �طو
��ق ��� ا
�ظم 4د(�ت �4 ��2
	د ا
*$ب وأ�=�ده وأ��*	د *$راءه و�'�	��> وأ�ط	ره وأ-�� 

��	ل ر�وز  (	�
> ، �رم ا
�&ل ا+��� 
*$ور ا
2و�� ، و	���-�#� =	ل �ن =	ل +�#��
  . 5ا
$واطف ا
=���	� ا
!(�� �ن وط�	� وإ���	� ود	�	�"

                                                           

�ر 1��
86ص 2016ـ��� *ر	ف ا
&ورة �4 *$ر �7دي ز'ر	� , إ
	�ذة ا
=زا,ر, ��وذ=�ـ درا� �و!و�	� �4	�, �ذ'رة �'��� 
�	ل *#�دة ا  
2
  04ـ �7> ,ص  

3
  .05ـ �7>,ص 

4
   264ص1984.	��	ر 2دار ا
$�م ، �	روت، 
���ن ط ا
�$=م ا+د�� =�ور ��د ا
��$م  

5

V *$ر ا
&ورة ��د �7دي ز'ر	� دار ا
�$ث -�ط	�� ا
=زا,ر  �� N	*
   203ص 1587	�� ا
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و�4 �$ر	ف �	*�ل ���� ھ�: -�	دة *$ر	� طو	�� �دور أ�دا&#� �ول �$�رك !(��      
و�طو0ت (�ر-� (�!#� *$ب �ن أ=ل -!	�> ���ل �و=وده ا�0��� وا
2و�� ود���4 �ن 

ا
�طو0ت وا
�$�رك ��ور ��را �'���> �ن ��ور �G&ورا�> �2د��> ا
$ر	2� ، وھ� اذ ��ف 
 1ھذا ا
*$ب ، و�� 	$	ش 4	> �ن ��2
	د و	$� ا
	> �ن �&ل، و	����ه �ن ��7ھ	م و�$�2دات وأ4'�ر"

, 4'��� إ
	�ذة ��	��� ا
� ��ر	N �ر	ق 
�� 	���� �4 ا
	و���	� ��د	د إ
	�ذة ھو �	روس ا
�� دارت 

��د&� ا
وا-$	� ا
��7و-� �4 
��س ا+طورة وا
(	�ل وھذا �� أ�دا&#� �ول �رب طروادة ، ��ك ا

و�ن ھ�� �=د ان ا0
	�ذة  2	�2ل ��> ا
����� ا
�دا,	� أو ا
��	$� أي �ن ��5 ا�0�ن ا+ول  
���ت ا
(را4� �4 ط	��#� و�5 ذ
ك 0 ���7 و=ود ا
وا-$	� و��� 0*ك 4	> أن 'ل أطورة ����	� 

   3	(	� د-	2� 	ط�ق ��	#� ا
$راء �� 	��و 
#م.��!�ن �4 =ذورھ� �ذرة ��ر

      ���#*
و�ن &م دارت ا�
	�ذة �ول ا
(را4� وأ�ط�ل ا0طورة أ�&�ل ھو�	روس ، 4ر=	ل وا
ا
�7ر	� ....ا
N ��� �'س ا
����� ا
�د	&� ا
�� ����ول �ط� وا�دا ، وھ� أ-رب �4 ا
وا-5 ��> 

ر	� �ن (�ل =$ل ا
=زا,ر �ط� �
	�ذ�> ذات ا+
ف ا
� ا
(	�ل وھذا �� =ده �2ر	�� �7دي ز'
  �	ت. 

3  : ���"إ
	�ذة ا
=زا,ر �دو�� *$ر	� �'�و�� �4 أ
ف �	ت ـ $# ���وم إ���ذة ا�!زا�ر و��ر�
و�	ت، وا�
	�ذة ��د ا
Dرب ھ� ����� ا
��س و�=ر	�ت ا
��ر	N، و-د (�
ط�#� ا+�ط	ر 
وا
(وارق، أ�� ��د �7دي ز'ر	� ھ� ا
��ر	N وا
�طو
� ا
�*دودة وا
7$ل ا
دا,م 
���س وھم �4 

		ن �ن أدوار �	��#م:  4دور	ن �  أ

  ھو �وا=#� ا
���ل ��+رواح ا
ز'	� وا
دم ا
ط#ور وا
*=��� ا
��درة. : *ا�دور ا'ول

 :#  ھو ا
���ء ا+ز
� ا
دا,م ��ذ �دا	�ت ا
$�ران ا+ول و��� 	وم ا
��س ا
راھن. *ا�دور ا�(�

" إ
	�ذة ا
=زا,ر " '���� *$ر	� -�م �#� &�&� ھم: �7دي ز'ر	� و�و
ود -�م ��	ت ���2م      
�$'
ك �*�ر'� �4 ا�(���ر، وا�ھ���م، وا
�ط�
$�، وا�����ه، وا
���2 وا
ؤال، و�&��ن ا

و=#�ت روا4دھ� ا
�'��	� &�&� أ	!� وھ�: ا
=زا,ر و�و�س وا
�Dرب، �	ث '�ن 	$	ش �4 
  ا
�Dرب (ا
ر��ط) و'�ن �و
ود -�م ��	ت ���2م �2	�� ��
=زا,ر و�&��ن ا
'$�ك ��و�س. 

&� ا+�$�د وا
دوا,ر أ	!� ، 4#و أو0 ��ر	N ا
=زا,ر ��ر ا��داد�> أ�ل ��ر	N ا�
	�ذة 4#و &�
ا
وا$� وھو ��ر	N ا
�Dرب ا
$ر�� ا
��4ل ��
�$���، وھو &�
&� ا
��ر	N ا���� ا
ر�	ب ��ر 

�'����ت ا
$ر�	�  ���ا�=دال *$ري 4'ري، وا�
	�ذة =�ت ا+	�م ا
(وا
د �4 �	�ة ا
*$ب ا��

                                                           
1
  264ا
�$=م ا0د�� =�ور ��د ا
�ور، ص 

2
 �
  264صر=5 �7>، ا

3
   264ا
��در �7>,ص 

4
� ا
وط�	� 
�'��ب ا
 ،إ
	�ذة ا
=زا,ر   . 11ص،  1987 ،1ط ،=زا,ر�7دي ز'ر	� ا
�ؤ
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=�ت  ��
أ	�م ا
$رب وا-�داء ��
��دو��ت ا
*$ر	� ا
Dر�	� ا
�� �7ظت ��ر	N ا
��دان ا
2د	�� ا
  وأ4$�ل ا
�*ر ا
$�را�	� و�طو�0#م ا+طور	� . 

 �#
إن ا
و-وف ��� إ
	�ذة ا
=زا,ر ھو و-وف أ��م �وھ�� *$ر	� ��درة �4 �ط�ءھ� ، و=��
ا,ري وو-وف أ	!� أ��م و-در�#� وإ��ط�#� ا0رة '�� أ�> و-وف أ��م �دو�� ا
��ر	N ا
=ز

�$ط	�ت ا
�	�ة و=و0ن ا
��س و�	�ھ� ا
$2ول وا+دوار وا0=����	� ا
�� ا-�!�#� �$ط	�ت 
وإ
	�ذة ا
=زا,ر ����*� وأ
م ا
=زا,ر		ن ا
ذي �زف طوال -رن و��ف �ن ا
ز�ن �4  1ا
�!�رة

  'ل طر �ن طورھ�. 


��ر	(#�      �M�	� زا,ر" ھ� أ=�ل وا'�ل=

#� وأ�#�0، ����'���#� وا����را�#�  و"إ
	�ذة ا��G�
وف ا+
���� *و��#�ور �	7
، '�� ھ� وظ	7� ا
��ر	N +	� أ�� �ن ا+�م إذ ھو ��2#� ، '�� -�ل ا

�lم ھو '�
$2ل 
4lراد". إذ أ�> ھو �ر*دھ� ود
	�#� و(��� �=�ر�#� و=ل �=دھ�  N	ر��
"ا



د	#�وو=ودھ� '�G� �	ن ا+�م ��G'	د ����ر ا �
  . 2*(�	� و�'و��ت ا
ذا�	� وا+��

�ر ا����ذة: ��  

���ت:- 1�  ا�,

��'ون ا0
	�ذة �ن *(�	�ت ر,		� وا+(رى &��و	�، ���&ل ا
*(�	�ت ا
ر,		� �4 "(ذ      
واء '�ن �ن  �#
ا0
	�ذة و��V7 أ	� ��7� *,ت ��#� وا-رأ ��� 	52 ��رك ��� �طل �ن أ�ط�

رض ا
=�د وا�ظر �4 ا
���7ت ا
�� وردت 4	#� ذ'ر ذ
ك ا
ر=ل وا-رأ ��Dور ا
�'�م أو �ن �
,و	�!V ��3 و�ف �> 4	#ن =�	$� 4	��	ن أ�> ھو �ق �'�د ��ط�ق ���> -�ل أن 	��D> ا
�وا-5" 
  ��G> أ(	ل +ول وھ�� ا
�طل ا
ذي ��	ت ��	> ا�
	�ذة و ��� M!�> وھو ا
��7 ا
D!وب. 

- �2
 ,د ا
'�	ر و��ك ا�Mر	ق. وأ�M ���ون ا+�	ر ا
(ط	ر وا
�	�	�وس ا+خ ا+�Dر +�M ���ون ��ك ���'� أر=وس وھ	�	ن زو=�> ا
�� '��ت �ب  -

 �4 و-وع �رب طروادة وا
��Dوب ��� أ�رھ�. 
 ���رو'�وس (4طر-ل) ا�ن �م ا(	ل و�د	2> وا
��7 ا
'ر	م وا
(ل ا
��	م . -
��#� ��> أ�M ���ون و'��ت ا
�ب M �4!�>  �ر		�س أ	رة أ(	�	وس - ��
و�	�> ا

 وا
�ب �4 ا�
	�ذة. 
 ھ	'�ور ��ك طروادة و*2	ق ا+'�ر ��ر	س و-��ل ���رو'و
وس.  -
 ��ر	س �ن �ر	�م ��ك طروادة و(�طف ھ	�	ن زو=� �	��وس ، و�	ر	�م ��ك طروادة . -

                                                           
1
  (إ
	�ذة ا
=زا,ر)  16ا
�ر=5 ا
��ق ص 

2
  ا
	�ذة ا
=زا,ر  17ا�7> ,ص  

3
���� إ
	�ذة ھو�	روس �$ر�� ج  �
  . 49-48- 47دار ا
�$ر4� �	روت د.ت.ص.  1�	��ن ا
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، أود		وس ، أ&	�� أ
#� ا
�'�� و ا
�$رو4�  أ�� ا
*(�	�ت ا
&��و	�: 'ر	ز	س ، أ�درو��ك     

��ر �4 ا
�روب و&�	س أم أ(	ل وإ
#� ا
��ر وأ4رود	ت ا
�$رو4� ��7وس إ
#� ا
�ب وأ=�ل ��
 ، �	'��

م ، وز	وس إ0ھ� ا
�رق و��ك ا+
#� وھ	را زو=� ز	وس وا
�$رو4� ��
$ظ�� ا�$
�ء ا�


> ا
*�س، وأروس إ
> ا
�ب...ا
N).ا	ر	س أ
#� ا
�زاع ، ھ	و'و�� أ=�'س أ�و
و (ا  

  أ�داث ا����ذة: 

�ن (�ل اط���� ��� ا�
	�ذة 	�!V أ�#� �$ود 
�*��ر وا�د وھو ھو�	روس و	�=�� ذ
ك      
 Rل ا+�داث وا
و-�,5 �	ث أ�ن ا
*��ر ��ك أ�داث ا�
	�ذة و��7ن �4 ���ن (�ل �

�
أر�$� و�*رون �2ط5 و
'ل �2ط5 �دث  أ�دا&#� 24د -م ا
دارون إ
	�ذة ھو�	روس إ
و(��	� "�4
�*	د ا+ول 	��ل (��م أ(	ل وأ�M ���ون ��ب أ(ذ أ�M ���ون 
�	� أ(	ل و	*�ل 
� أ�M ��ون وإ���ء 7ن ا�Mر	ق و��دھم و-��,�#م �	 ���&
أ�داث �=��� ، أ�� ا
�*	د ا


ث �=د �راز ��	�وس و��ر�&
	س �=��� ، و�4 ا
�*	د ا
را�5 ورؤ�,#� �=��� . و�4 ا
�*	د ا
�2ض ا
$#د وا
وا-$� ا+و
� �=��� . و�=د �4 ا
(��س �طش ذ	و�	ذ �=��� وا
�*	د ا
�دس 
ا=���ع ھو
و'س �ذ	و�	ذ ووداع ھ'طور 
زو=� أ�دور��ج  �=��� و�4 ا
��5 �راز ھ'�ور 

�
*	د ا
$�*ر �=د أود	س وا	�س، وا
وا-$� ا
&��	� و�4 ا
را�5 ار�ل ا
و4د ��ر!�ء أ(	ل و�4 ا
" �	
�ن ا
$دو   . 1ود	و�	ذ 	�=

  وھذا �� 	(ص أ�داث ا
=زء ا+ول �ن '��ب إ
	�ذة ھو�	روس .     

أ�� �4 ا
=زء ا
&��� 	��م أ�داث ا�
	�ذة �4=د �4 ا
�*	د ا
��دي �*ر 	$رض أ�داث ا
وا-$�      

&� و�4 ا
&��� �*ر ا
وا-$� ا
(�دق أ�� �4 ا
�*	د ا�&

ث �*ر 	$رض ا
وا-$� ا
را�$� و�4 ا�&



� أ	�س و�4 �� و���)
�*ر �'ر ھ	را ��$�#� ز4س وأ�� ا
�*	د ا
(��س �*ر �=د 4	> ا
وا-$� ا
 �$��
ا
�*	د ا
�دس �*ر ا
�$ر'� ا
�د� و��2ل  4طر-ل و�4 ا
�*	د ا
��5 �*ر  ا
�$ر'� ا

ل ��� 4طر-ل وو�ف ا
�رل ا
ذي �ول =&� 4طر-ل و�4 ا
�*	د ا
&��ن �*ر �=د �7=5 أ(	

���2ل  �#
5 �*ر ���
�� أ���Mون و�4 ا
�2ط5 ا
$*ر	ن ��7ز ا0��

> ا
> ا
��ر و�4 ا <$��
 ���&
و�طش أ(	ل و�4 ا
�*	د ا
وا�د وا
$*ر	ن �=د و-�,5 أ(	ل و-�ل ا0
#� و�4 ا
�2ط5 ا


ث وا
$*رون �G&م 4طر-ل و�&
�4 ا
�2ط5 ا
را�5 وا
$*رون ��2ل ھ'طور و�4 ا
�2ط5 ا
  وا
$*رون إ��دة =&� ھ'طور إ
� أھ�>" وھذه أ�داث ا�
	�ذة �=��� . 

3 -  :N	ر��
 ا
0 *ك �4 أن ھو�	روس ا��2 �ن �واد ا
ز��ن ذ'رھ� و0 	�� أن ا�
	�ذة ���� ���      

أ�داث ��ر	(	� 
م 	ذ'رھ� ا
�ؤر(ون 4#� �#ذا ا��0��ر �ؤرخ 
و-�,5 وأ�داث �د&ت ��د 
�
���� 	2ول: "أن ھو�	روس �2ل ا�

ذ
ك �=د ���ن ا �2��ف و	��دھ� �ن �$�رف 

                                                           
1
   592ا
�  201ـ �7>, ص  
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ودون �وادث '&	رة ��� أ&��#� ا+&ر و�� 
م 	&��#� 
'ن &�وت ا
�$ض 	ر=V �4 ا
ظن &�وت 
 ��G� 2ب��
ا
'&	ر ��� ��2 ،4#و �#ذا ا��0��ر أول ا
�ؤر(	ن �4 -و�> . وإن ھو�	روس ا

��د �ن �$�رف	 N	ر��

ذ
ك �=د ا0
	�ذة �ؤرخ  ا " �=�
و	�*#د 	2ول ا!طر ا
� إ&��ت ا
  +�داث وا-$	� �د&ت �4 ا
=زا,ر. 

��� أن ا�
	�ذة ا
	و���	� ھ� ����� ��ر	(	� ��'� �ن �رب طروادة و�ن M!ب أ(	ل      
وا����2> 
�د	2> وھ� �و!V ��ر	N ا+دب ا
	و���� ا
ذي -��ت ��	> �(��ف ا+داب ا+ور�	� 

�� إ
	�ذة ا
=زا,ر 4#� إ
	�ذة ��ر	(	� ����	�ز �رد ��ر	N ا
=زا,ر وM!ب وا���2م أ
ا
=زا,ر		ن �ن ا0�$��ر ا
7ر�� و�$��ر =ل 
���ر	N ا
=زا,ري ��� ا
	وم و�$��ر أروع 
�� '�ب �4 ا
��ر	N وأ'&ر وا-$� �4 ا
�7وس و-د دون 4	#� �7دي ز'ر	� ء -�� ا
=زا,ر ��ذ 

�
�� �$د ا0��2ل '�� 	2ول ا
د'�ور ��د ا
���ر :" ����n إ
	�ذة ا
=زا,ر  4=ر ا
��ر	N إ
��وا-ف ��ر	(	� =�	�� و��داث وأ�داث '�رى �4 �	رة ا
*$ب ا
=زا,ري ��ر ا�2�0ب 


	�، وا�*�دة ��
ر�وز ا
وط�	� ا
'�رى ".����
و�$د ا
�را'م ا
�$ر�4 را4دا �#��   1ا
ز��	� ا
� �د�م 4'رة ا
�وا�ل و ا0�	

���ر	N ا �4�� �=��رار وھ�� ���G إ
	�ذة �7دي ز'ر	� 

  وا
&�4�2 و ا0=����� وا
�$د ا
�!�ري 
�*$ب ا
=زا,ري.
 ا
=Dرا4	�:  - 4


�� ا�#� �ز(ر ����ظر ط�	$	� و �وا-D= 5را4	� 
ذ
ك       V!ذة  ا��	
o
 ����ن (�ل درا
و�7#� وھ�� �=د ان ھو�	روس و!5 -د�> �=دھ� أ	!� =ل 
�=Dرا4	� �4 ��د	د ا
�وا-5 و 

�4 ا
=Dرا4	� وأرN ��ز
�> وأ�دع �4 ا
و�ف 
ذ
ك ذ'ر ا
�وا-5 وو�7#� و��7 
م 	�ق 
 <
���� �4 -و
>:" إن اطرا�ون  ا�� ا
=Dرا4	� �$ده 	$�رف �

> ا
��2د�ون �رى �	��ن ا

�� 	�'ن ا����ر ��
7*ل وا
�ق و=�	5 ����&> �ؤ	دة �*واھد �ن ا
*$ر ا
#و�	ري �
=Dرا4	�> *ر�� 
��ن &�&� أر���> �4 ا�
	�ذة زا(رة ��
=Dرا4	� �� 	(�
=#� �ن ���ظر 


ق وإ�داع ا
(�ق . �)
  ط�	$	� و��د	ث �وا-5 وو�ف ا
�دن وھو �زج �	ن إ�داع ا
  
  


	�ذة ھو�	روس أ�� 4	�� 	(ص إ
	�ذة �7دي ز'ر	� 4#و 
م 	7رق *�ء �ن      � ���
وھذا ��
�	روس �4 ا�دا�> 
�و�	7> ا
=Dرا4	� و�ز=#� ��
��ر	N و��ده ��� ذ
ك �و-5 ا
=Dرا4	� ھو

ا
����ز 
�=زا,ر. وھ�� �=د إ
	�ذة ���4� ��
=ل ا
=Dرا�4 وھ� ��ف ا
���ظر ا
ط�	$	� �4 

2د أ(ذت  "�ا
=زا,ر �ن #ول و=��ل و���ري ور��ل �	ث 	2ول ���د �	� �و

	� �	زا '�	را �4 ا�
	�ذة ��	ث ط�	$� ا
=زا,ر و��را�#� ����وا ا
ط�	$� وا
�وا-5 ا
=Dرا4
�2ط$� �ن ا0
	�ذة" وھذا 	�&ل �'��� ا
=Dرا4	� �4 ا0
	�ذة �4 �و=د ا
	�ذة �دون  ���19 

  ��ر	N و=Dرا4	� �	&�� 	'ون ا
��ر	N �را24> ا
=Dرا4	� .
                                                           

1
ا
=زا,ر  - ،�� 0	رو	�ر �وزر	$� 34،  2014ا
=زا,ر  -، دارھ�� 
�ط���� وا
�*ر وا
�وز	�5�د ا
���ر �و���، ا
$�-�ت ا
د0
	� �4 *$ر �7دي ز'ر	�ء  

  .24ص  1706/ 2014، ط
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  ا
�رب: - 5
     '$
ر	� وا
�وا-ف ا
=	وش و�ر'�#� 'ذ
ك �ر=ت ا0
	�ذة ��M ا
�رب وا
�7ون ا

'ر	� وو�ف أر'�ن $
ھ=و�#� ود��4#� وز�7#� و�$��G#� وا
��'� �4 و!5 ا
(طط ا
'ري و0 
�رس وا
'�	ن وا
���رزات وا
�وا=#�ت 
�$دو ، وا
�رس $
ا
�رب وا
��ر	ن ا

'ر	� إ
� M	رھ� �ن �4ون ا
��2ل 
ذ
ك أ�دع ھو�	روس $
�  وا0رى وا
�دل ا�4 و ا
=و
���� "�4ل �4 'ل �
و�ف ا
�روب وا
=	وش و
م 	7Dل �ن 'ل *�ء 
ذ
ك 	2ول �	��ن ا

 .N	ر��
  ا�واع ا
��2ل وأ���ف ا+��� وا
دروع" و��4ت �4 ا0
	�ذة 'ل و-�,5 ا
�روب وا
���� 	�	ل ��� ا�$��ل ��ط�V ���م      �
'�� �=د 'ذ
ك ��د ا
'�	ر ا
*ر-�وي " أن ا

�ن ا
وا!V ان ��ر=م ا0
	�ذة -د رأى -را�� �4 �و!وع �	�M� ا
*$ر	� ��د ا�ن (�دون و
  "������
و	رى 'ذ
ك ان أھل  1�	ن ا
���ذج ا
�� أودھ� ا�ن (�دون ، وا
��وذج ا
#و�	ري 

ا
�Dرب أ(ذو ذ
ك �ن إ
���م 
���2ل وا
����� ھ� ا
وا-$� ا
$ظ	�� و
#ذا �	ت إ
	�ذة 
  	5 ھذا ا
��ط�V دون ��2و��. ھو�	روس وأ*��ھ#� ��
���م و
م *

  ا�د�ــــــــــــــن: 
وإذا أ�$�� ا
�ظر �4 ا�
	�ذة �=د أ�#� �Dط� =��ب وا5 �4 ا
د	ن +�> 	�&ل �$�ودات      

 �#
eن و(�و�� �ن ا	د
ا
��س و���#م إ
� ا
$��دة ��4
	�ذة ھو�	روس ���دث �ن ا
� V��	 �����

ذ
ك �=د �	��ن ا �#
Gن" ھو�	روس أ#ب �4 ا
$��دة و��� وأ���ف ا0

�� إ
� ز��,> �
ا
(�ق وو�7#م 4ردا 4ردا �	ن ذ'ر وأ�&� وأو!V �7� 'ل ��#م ��7> و��
وھ	G �زا	�ھم '��را و��Dرا و-�#م ا
� ط��2ت ودر=�ت �5 �	�ن ��زل 'ل ط�2� ��� 


�� أ�> �4 ز��ن ھو�	روس '��ت ا
$��دة �4 ا
��ث �ن و�2دى" V!�	 ك
�ف ا
روح ,
ذ

م ا
7وق أي ��
م �� �
و��	رھ� و��ث �4 ��
م ا0رواح و�ط�5 ��� ��
م ا0رواح و�ط�5 ا

  ا
�&ل .
  ا����ذة و�1�را��0وم: 

أ4ردت �4 �$=م ا�
	�ذة ���� 
'ل ا
$�وم ا
�� طرق ھو�	روس أ�وا�#� و�رى ��> أن       
 �
�77� وأدا�#� إذا �ظر�� إ
ا�
	�ذة أ*�> �دا,رة �$�رف �4 طورھ� =�	5 ��وم ا
$�ر '�
�77� 4$�ره ��ر 
'��ب أول إ
	�ذة �4 ��ر	N ا+دب �=د ھو�	روس أMرق إ
	�ذة �4 ا

�77� و�	,�
�77� وإذا أ�$�� ا
�ظر  �4 �47� ا
*��ر و(�,2> وأدا�> 4#و وان ا
> أMد-ت ��
 �4 ���
=�ري أ���ء ز���> �4 '&	ر �ن ��,دا�#م و�$�2دا�#م 24د (�
7#م �4 أ�ور ا(رى 
���� " 24د را�� �� ا�ط�5 ��	> �ن �
�ظ	ره و�ظر �$	د �4 �ر-	�#م �	ث 	2ول �	��ن ا

��$= ��
��� أن ا
	و��ن �$ر4وا 3> أر-� أھل ز���> 4$�ره ��ر 4ق و4=ور"أداب ا
�7س ا

                                                           
1
   �108�د ا
'�	ر ا
*ر-�وي ا
*$ر	� ا
�ر=�� ا
����� ا
	و���	�ص  

2
  . 54ا
��در ا
��ق ص 

3
���� ، إ
	�ذة ھو�	روس ص �
56.58�	��ن ا  
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 �7�7
��� =�	5 ا
$�وم 4	�� 	(ص ا
طب وا
�7ك وا
#�د� ا
$�را�	� إ0 ا�#م اھ��وا ��
  واeداب أ'&ر وا
د
	ل ��� ذ
ك إ
	�ذة ھو�	روس ا
�� �$��ر �ن أھم ا���0ل ا+د�	�. 

  

�,ل ا(رى '�
7ن �4 ا
و�ف ا
����� وا
�7ون ا
=�	�� '�� �=د ا0
	�ذة ���	ز �$دة و     
وا
�2ش وا
$��ء وا
�و	�2 وا
��و	ر وأ���ل '�
�را&� وا
زرا�� وا
طب �	ث أن 
ھو�	روس ��ث �4 ا
���ت وا
$�2-	ر وا
�	د
� وا
$�ج وو�ف ا�0راض وا0و�,� و'ذ
ك 

� �G&	ر طوا
5 ا
�=وم �ظر ا
� ��م ا
�7ك 4و�ف ا
��ء وا0�راج و�طرق إ
� ا
��=	م 4
    .وذ'ر ا
ظواھر ا
=و	� و4$�#� �4 ا+�	�ء

  

  

       

  



  

  الفصل األول
  ���ر ��دي ز
ر�	 ��و��روس

 ��ف ا��واھد -

� ا���	ذة -� �وظ�ف ا�ر�ز و ا �طورة 

  ا'&��	س �ن ا�%رآن ا�
ر�م -
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 ا	��ل ا�ول:

  ���ر �دي ز�ر�� ��و�روس: 

�ف ا	�واھد  :�  ا�د	

	ذة و�ود�	 ��� أد�	ء وا���	�ن ا�ذن �	�وا ��د ھو�روس 
	�����وا       ���!د أ رت ا
���	 أ��	را و
�و�	،   �ذ�ك �$د "�(ء )	�ر" !ول:" �!د أ$�# ا�!د�	ء وا��"د ون ��� أن 
	ذة و�ود�	 ھ�	 أ$�ل �	 �ظم ��راء ا��("م، وأن ��ض أ$زاءھ	 ����ر أ$�ل �	 ��ا

ا���ر "�� ا�وم .� ل وداع ھ�3ور �زو$�2 ھ��	 ��� أ)وار طروادة ظ�ر 
0 �	�م 
	ذة أ رت �7 را �	�6	 ��� ا��3در  ��وس ���> أ�2 ,وري ا��ؤر8ون أن ا�،و��	$	ت أود

و��ل ا�$	ب ا@��3در ��ذه ا���	ر ��$A ا@ھ��	م ا��	ذه أر�طو ��	 ,
�!د �3ب  1ا��3ر "
3 	

ن ا���ر" .��	 ا����وف �ر"	 و" 2�	0 �3
  �	 أ�	د ��	 

	ذة ا�و�	�A إ�� �7 ر ��دي ز3ر	 ��و�روس ��ود إ   و��د ا��ودة     ���� �	رD ا
 <E�	ذة ��دي ز3ر	 وFد ��	ذة ھو�روس �	�!A ���رة ا�� A��و�روس �$د ا���رة ا�ز��
 A� ط. وا����G	ق و���	 أن ��دي ز3ر	 �م ط�# ��� إ�	ذة ھو�روس ��	�رة �3ن �ن طر

�	ن ا����	�0 "إ�	ذة 
0 ا��3ب ا���ر$�A �ن ا��A6 ا�و�	�A ا�� ا��ر�A � ل �3	ب ��
 A�"إ�� ا��ر A"�� 0
رھ	 �ن ا��ر$�	ت أو �ن طرق ا���ر وIو Aھو�روس". وا��ر��
	ذة ھو�روس 
0 ا���رة "ا��)ر ا@و�0 ا�دوري و��د ھذا ا��)ر �ن ا�!رن �� Aا�ز��

 A��� ري�� إا��	�ر ��� ا�!رن ا��	دس ق.م و��� ا�!�م ا�ول ��2 �	��)ر ا��و�
2روس"ھو�  A�� ود إ��� 	�ذ�ك ا���رة ا�ز��A ��و�روس  1913أ�	 �و�د ��دي ز3ر

	ذة ا�$زاGرA �!رون و
0 ھذا ا�)دد ��	ذة ا�و�	�A ���ق ا�����ق ��دي ز3ر	 وھ�	 �$د ا
�E> ��	 أن ��دي ز3ر	 �7 ر ��و�روس.  

��� ا�	ذة 
ر$ل و�ن �3	 �وار ا�	م ا��	ظر @ط(�2 ��� ��"��0 ھو�روس و      
 A�	�3 ء ���2 ��� ��روع	أ � 	ا�د@Gل ا��0 ��ر إ�� و�0 ا�ذي 3	ن ���# �2 ��دي ز3ر
��"�A $زاGرA ھ0 ا����	�A��3� 2 ا�	ذة أو ا"دى Fرا��G	 ��م �ن و�2 �	�$�س ا�ذي �3ب 

	ذة، 
2 واط(�2 ا��راث ا���	�0 ا�ذي �3ب 
0 ھذا ا��	ق !ول ��دي: وF	ل ا���"ر
ت �	
  ��وم ا���	ب، و� �ك ��وا "ھو�روس" أرخ. 

�م ��!د و��	�A ا��رس �	�و)ف ���وا 
!�ت: و��ر ا�8را
	ت ��6 و��ر ا��طو@ت @      
	ت ��3س و�0 ا��	�ر و��ط(�2 ��� ھذا ا�$�س ا���ري ��د ا�Iرق إ�E"ل" ھذه ا

اء ��دي ز3ر	 أن ��Eون إ�	ذة ا�Iرق وا��رس (إ�	ذة ھو�روس و���	�A ا��رس" و�ز
                                                           

1
  . �26(ء )	�ر .�	رD ا@دب ا�و�	�0.ص 

2
  . 2���19 ص  
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 08ن أن ��Eون إ�	ذة ا�$زاGر ��Eون �طو�0 �	ر" 0
 ،0
��Eون أ�طوري و8را
	ذة ��	ذة �	��	رD، ور
ض ��دي ز3ر	 ا������و��	 ا�ر�ط0 "ث 1وھذا ؤ3د )�A ا

  ���ب ا��طورة وا�8را
A دور ا��"ّرك �R"داث. 

و     �� A	ذة" �!�رب �ن ا���طق ا�داA�"���� 0�8 ھ0 وھ�	ك 8	ّ)��A �$�ل "ا
"ا�3ورال" أو ا���	ء وا���"�A �!دم ��6	ء ا���	ھد ا��0 @ �3ن �� ��	 ��� ا���رح ��3	ھد 

 :Aن ا@ز�U
  ا��ّ�ف � ( �ن ا���"�A ��ل ّ�	م 

  

  ���6	 ا�ورى، و��R	 ا�د�	.                                      

  ���ر �ر��2 3	�)(ة.                                          

"2 �ن "ّ�		 ا�$زاGر.                                       �	�ّ�  

وA أ�	�A، أي �!وم ��)ل �!ط# �ن �!ط# أ8ر و���2 (ھذه ا�     �� A�ز�A �!وم �وظ
ا��ر �$ده 
0 إ�	ذة ھو�روس  ���	ء ا��!ط# ���دء 
0 �!ط# $دد و��سإ��)ل �!ط# �ن 

 ��� 2F	س �2 وا�ط�	2 �3 رة �0�ّ6 ا�ّ��	و�Eّ0 أ"د �و
	ت ��ذ3ر ��ث ��3رر ��ض ا"
ن � ل ذ�ك 
0 و)ف ا)طدام ا�$ش 
0 ا���د ا�را�# إذ !ول :   ا����� 
0 ا��وEّو�

  .رب ّ$ري 
�!	 ا ر 
�ق " �د
!ت ا�$ّ�	د أي �د
ٍق *** إ�� ا�"                               

  . 3	Gر أ�واج ا��"	ر ��ّ$�	*** �ن ا��Yّ أ�واء �6ر �ر
ق                                 


وق �ّ$�	*** إ�� "ث 
وق ا�$رف �	���ف                                  	�Eّ�� ّض�� #
د
"0!���.2  

) �ذ�ك �$د 520
��ض أ�	ت ھذه ا�!)دة �3رر 
0 � ل ھذا ا��وFف 
0 ا���د ا� 	�ن (ص
  �3رر ��ض ا@�	ت ��37د ��� ا��داA وا�"دث. 

 ا��"دام ھو�روس 	 �طورة وا	رز:  •

 ا���ط�ر:  •

��A إ�	ذة ھو�روس �$دھ	 ���A ��� ا��طورة وا�8را
A �ل ھ0 
0 "ّد  ط���	إ�و       •
 Aوا�6را� A
ذا��	 أ�طورة "ث " � ھو�روس " ا�ّذي درج ��� إ��	س �2  وب ا�8ّرا

	�)Iو A!�	�� م���	
3 " AFر	ا�8 Aو"وا�	ت 8را
A ، ����دة 
0 ذ�ك ��� ا�!وة ا��د�
                                                           

1  	
0 ذا3رة ا�)"	
A ا�وط�A, �ؤ��A ��دي ز3ر 	. 81ص �2003	رع ددوش �وراد ـ	�$زاGر ط 72ـ �"�د ��� و�و�� , ��3	ت ��دي ز3ر  
  .40, ص 1ا����	�0 , ا��ر$# ا��	�ق ج ـ  ���	ن 2
3
  . 107ـ �"�د ��� و �و�� ,ا��ر$# ا��	�ق ص 
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0 �)ر ھو�روس �ذ�ك �$ده وظف ا�8وارق 
0 إ�	ذة و3	�ت ا�د	�	ت ا�و �A ����رة 
  .3	A��_ وأ�)	ف ا_��A و3	ن ؤ�ن �	��	طر وا�8ر
	ت و3	�ت أ
3	ره ���A ��� ا�8	ل 

�� ��ض ا@�	طر وھ�	 �$د ا$��	ع ا@��A "ول �$�س ز
س ز�م ا@��A إوFد ��طرق      
  �� ا���3ل. إ�)�>، 
�	ر2�E ھرا ���7 و�$	��2 ھرا زو$�2 وا���2 ا �	 �ن أ$ل ا�!	ء ا

ن "ث !ول ھو�روس:   �	�طرواد

  Fد أF	ّم ا@ر�	ب �ن "ول ّز
س *** �$��	 
0 ذ�ك ا��(ط ا��ذھب "                    

	 وا�ّ�(ف �	�ّدور �3ب                      �  �3ؤوس ا��E	ر دارت ���م  *** ھ

                      �U�
  ّر ا�3(م ز
س ��ّ�ب ـ�ون أ"دFوا �ن �(ھم  *** و

  $ب ـ"ن �ّ��ـرام ان "دم ھرا *** ذا��( �ر F	ل �ذ                        

A ا"�2��E *** وأ �	 ��وزه ���)ب                        �Iر�  .1"��ك �را ا

  

ه وا"د ھو ` ا�وا"د �س �2 وا�د و�و ��د �R)ل @ و$د �$�# ا_��A وا��	 ھ�	ك إ@     
 2G	وزو$�2 وأ�� A��@ر او@ و�د و@ زوج �3س أ�	طر  ا�و�	�A ا��و$ودة 
0 ا@�	ذة �3
A ا$��	��	 
0 أ�ر "رب طروادة و�ن ا$ل "ل �وھذه ا@�طورة ���A ��� ا@��A و3

  ا��زاع وھذه ا@"داث ���A ��� ا�8	ل . 

	ذ     ���� ا�3 ر �ن ا��	طر ا�و�	�A وا��8)	ت ا�8را
A إة ا�و�	�A ���> �3	 �$د ا
A���
0 ا���A وأ�)	ف ا A� ت ا����	وأ�ط	ل ��رA  @ أ�	س ��	 �ن ا�)"A وھذه ا��8)

	ت أ �	 ا��A ا�"A�3 ا��0 ار����	 ھرا ��"د �ن ��وFدرات 8	رAF و3ذ�ك �رى 
0 ھذه ا
EIب أ8ل وا��دول �ن Fراره وھذه ا@8ر ة 3	ن راھ	 ھو 
!ط. و73ّ��	 ا�و"0 ا�ّذي 

ن ` ور��2 إ@ّ أّن ھو�روس �م � Aراه إ@ّھم و��ّ ل ا�وا�ط3ن ��ط ��� ا�ر�ل و@ 
راھ	 �ن ھذا ا���ظور 
�$ده !ول:  

  "رأى وإذا �ن $A�ّ ا��8د أھ�طت *** أ �	 و$ر�2 ���7	رھ	 ا��!ر.                      

وا����وم ان ھرا زو$A  2ر�و�A ھرا ��ك �ن ��3��	 *** ��ّر و@ ��8	ر �را ��� �ّر."     
��ت ا �	 ا��A ا�"A�3 وا��A ز
س ز
س �"ب ا�ر$(ن 
( ���ط# ا���رق ����	 �ذ�ك أر

                                                           
1
  . 341, ص ��1�	ن ا����	�0 ,ا��ر$# ا��	�ق ج 

2
��199�	ن ا����	�0 ا��ر$# ا��	�ق ص   
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زو$�	. و��# رأ�	 أ8ل و�دل �ن Fراره وھ�	 �$د ان ا��A ��د8ل 
0 �ؤون ا���ر 
  .و�"��	 وھذه أ�طورة �ن )�# ھو�روس ���A ��� ا�8	ل 

�3ر ا@��A ز
س ا���روف �زوس 
�$ده 
0 ھذا              Aھ0 ا�� 	�و�ن  ا����وم �7ن أ 
   ا��ت !ول:

  1"أ	 ا��A رب ا��رس ز
س أ$0�G*** ھ�	 ��رى 3د ا�ن أ�را و���!ري"                    

 2���2 وھ0 ���I 2� ون. وأ8ده���	I8داع أ� 	� � A�	" 3و�و
0 ھذا ا��ت �رى أ8ل 

0 �ؤون ا���ر A("ظ �د8ل ا@ھ� 	وھ� 	�وھذه )�# 8	ل ا�3	�ب ��2 �ن �د8ل 
0  �ر

ع 3ون ا��	ن "3م وھذا وE> ��	 أن إ�	ذة ھو�روس �6ب ���	 ا�ط	�# "ل ا��زا
 . 0
  ا�8را

روس       � Aوھ0 ا�� ، Aس ر�A ا��"ر او �رد "ور�و
0 )دد ا8ر �$د أم أ8ل ھ0  
س �3ل �وس و �و�و$	 ا@�طورة ا@Fوى 
0              وزواج � 
!د "Eر  ا�� ،Aا�و�	�

أ8ل ، ا�ذي Fدر �2 ا@��A       A ��3م ھذا ا�ز
	ف . و�م رزق ا�زو$	ن إ@ّ �	�ن وا"د وھو ا@��
س ��ش �# زو$�	 �ل �	دت ا�� ا��"ر و!ول ا��	�ر 
0 ��	$	ة �ان �وت �	�	 و�م ��د  

 .2��     أ8ل 

             0�)ن ��
 0�	س �ذ أو�د��0 و�EF *** ز
س !)ر "�   "أّ�	ه  

              .0��F ��� طوا�  ��E 0ن ��ذر ا��$د "ث أI	*** ��ون 
0 طو�2 

   2ھّ�ت وFد ���ت �ن �$�	 )�دا *** � ل ا�د8	ن �ن أ�واج 3	���م"            

ا��0  رسإو3	ن زواج وا�د أ8ل ا��طورة ا��3ر ���ب �دم "Eور ا��A ا��زاع     
	م "رب طروادة ، و�ن 8(ل اط(��	 ��� Fو A0 ا����
ا�ز�ت ا���	"A ا��0 3	�ت ���	 
	ذة و�"ر�3	 و��ب 
0 ھذه ا�واA�F ��	 أدى �2�E6 ا�� ��	ذة �$د أ8ل ھو �طل ا��ا
 ��� A	ذة �������!م �2  وھذه ا� A��@ر اس �ز
س �3���	�د�2 ا@ھA �2 و��	$	ة أ2�ّ  

وزو$�2 ھرا ا���ر
A ��ظ�A ا���A3 وا �	 ا��A ا�"A�3 وا
رودت ا��A ا�"ب  ع ا���A,)را
 A��@س ��� ھؤ@ء ا	��
0 ا Aوا$�ل ��	ء ا��	�م وإرس ا��A ا��زاع وا@�طورة ���

ن أ� 	ل أ8ل وأI	 ��ون ��ك ا�Iرق وFر	ل 8	ن 3ذ�ك ا�ط�Eس ا"د و��أ�ط	ل  أود
��ك طروادة و�	رس �!!2 ��ب وFوع "رب طروادة وھ�	 �E> "رب طروادة وھ�3ور 

��� A  ا��طورة وا�8	ل و��دة 3ل ا���د �ن ا�واF# وا�"!!A .  ��	 ان إ�	ذة ھو�روس ���

                                                           
1
  . 200ص ���2 

2
  . 205ـ ���2 ص  
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  ا�ر�وز: 

      0
وظف ا�ر�ز  2�ّ7� 	�� <E�إن إ�	ذة ھو�روس ���A ��� ا�8	ل وا��طورة �ذ�ك 
ر�ز ��	 �	�"A�3 �ن ا@��A و�ط ا@ه 3ل 	��)ف ��	 ھذا ا�@ه 
� ( ا@��A أ  A�( 2

وھرا ر�ز ��	 �	��ظ�A وأ
رودت ر�ز ��	 �	�"ب وا�@ه ز
س ر�ز �2 ���ك ا@��A وإ@ه 
ن Fوا�ن ا���ر و����ر ھذه � Aوا��واز� Aر و3ذ�ك ر�وز ���دا�ا��رق �ذ�ك �$دھم أ�	ط

ث !ول ا��	�" A�  ر: ا�ر�وز د

	 وا�ّ�(ف �	�دور �3ب"                        �   1" �3ؤوس ا��ظ	ر دارت ���م***ھ

�م ا��دا�A ، وان ا�رزت  - 1�� A��@ا AF	� ت�	را 3	 ھذه أ��A ا�)�	 وھ0 ا��A ز
س وھ�ھ
ر ا�� ان ا��	ء ا���� ����ون ���	ب ا�دي و��	دة @ �
0 �$��# ا�ر�	ب  AF	� Aر�

A ��راب ا��8ود�زول وF	� 	��� :ھ0 �� ل ا��8ود 
  2" ��ك ھرا ا�رA�I ا"�2��E* وا �	 ��وزه ���)ب"                      

و!ول ���3	 ھرا ا�رA��� A�I ا�� أرIوس "ث 3	ن ا��	س �ظ�و��	 و�$�و��	 . و�!د - 2
�� 	@ �ظم ا�"$م )�# $��2 �ن ا�ذھب وا��	ج � ��	 و��� رأ��	  أF	م ��	 أھل أرIوس

أ�3ل ��2 ا���$	ت وا��	�	ت و�U"دى د�	 ر�	�A و�	@8رى )و�$	ن ��� طر
2 ط	Gر 
�	 وھرا . آ�� إططوي وا���ز 
0 ��!ر	 ود��	 �ود    


0 آ8ر 3(�2  ���	ب ا��ن و�!د ا�)�> ا�ذي �ظ	ھر ز
س �	��لإو@ Iر أن �ظ��	  2ا�
 .Aوھ0 �ر�ز ا�� ا���ط  

و)ف ھو�روس أ8ل 
0 ا�!�	ل $	ء 
0 ا���د ا��	�# ��ر �ن ا@�	ذة 3ف "�ل      
8ل ا��(ح ا���داد ����رA3 ��د ذ�ك 3	ن در�2 ا�!وة ا�$�	رة 
Uر�داه در�2 ا�ذي �# أ

�ز "أ8ذ أE	 8وذ�2 ا��ز�A �ورا 3	�!�ر ، و�3	 3	ن ا��"	رة ا"	�	 و3ذ�ك �$د �وظف ا�ر
وو��E	 ��� رأ�2 
3	�ت �$�	 ���ل �ط	ر ���	 ا�� 3ل ا�$	ه " وھو  7�3ر�# وردات

ا��(ح ا�ذي )��2 �2 ھ��ت ا@ه ا��	ر وظ�ور أ8ل �# �("2 وذر�2 �ز�2 ا��ظر @ 
0

0 ا���	ء وا�ذي وE> ا�طرق "ث 3	�وا  #�ر�ز ��8وذة �	��$م ا�ذي  A�	"�  مFد

> ا@�$	ھ	ت. Eو�� A�(و��	8د�ون ا��$وم 3��  ا�ز�	ن 

	ذة ا�و)ف ا��	�0 ��"وا�	ت ا����ر�A �	 ��د ذ�ك �طر ��EI 2ب      �c� ء	$ 	�3
��د ا�ذي ا)	�2 راع ����2 
0 ا�"!ول ا����و"A ��د�	 رآه �رح �"ث )ور 	0 3 ) 

                                                           

. 322, ص 1ـ ���	ن ا����	�0, ا��ر$# ا��	�ق ج 1  
2
  .2���340 ص 

3
، دار 1992) أ�(م ا��3ر وا@دب ����A �	�م ا���	ھر �(�ل �و
ر دار ا��راب ا�$	��A أ�(م ا��3ر وا@دب $ورج �دك  homerھو�روس( 

دة $��ر �� Aروت ، ��	� ، A��3ر ا��
روت ا��ر�A ص –ا�را�ب �و� A��	$ ه	�43$ . 
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روس ��ر �ن إ�$	�2 �	�"وا�	ت ا����ر�A ا��!	��ن 3	�"وا�	ت ا���و"�A و�3ن " ھو�
	ذة 3	ن �رف $دا �	دات ��3	�ذG	ب وا���ور و�	�8ص ا��ود، @�ك 
0 ان �	�ر ا

�!د رأى ��د ا@ �ن �ن ��ك ا�"وا�	ت  1ا��ود . ا�ذن 3	�وا �و$ودن ��7	 ا�)6رى 
وأ��م ��وك ا�6	�A و@  ا����ر�A��� A�)� A ا@ھA" وا���رف �ن ا��ود �	�رA�I وا�!وة

�را$�ون ا�� ا�وراء وھو �ذ�ك ر�ز ا�� ا�$�ود ا��	��ن @ �8ون �0ء.   


�	 �!دم $وادي ا8ل ذر
	ن ا�د�# "ز�	 ��� 
طرFل، وھ�	 أ"دھ�	 ��3م �ل       	��3	 رأ
3رھ�	 و���7 ، و@ Iرو 
Uن ا��	�ر ا"د ا��	�# ��رواA ا�6راGب ��د ھذن ا�$وادن ��ذ ذ

 A��R� زهزھ�	 �ن �	Gر ا�8ل ����ول �رة إذ F	ل ا���	 �ن $	د ا��8د 
3	ن @�د ان 
 0
�ن ا���ر ،  م ھو ��ب ا�� ھرا ا(ءھ�	 Fوة ا�3(م �!�ل �ن Iرا�A ا�رواA ��$د 

  Fو�2: 

���	د                        )

	�ر> إن ���ق 
Uن ا�ردى*** 
0 ا�6ب �"�وم "   

                    2@�د ��ك �"ت ا��E	ل*** رٌب وFرٌم �!وى ا�ّرب )	ل "                        

ر�ز ��8ل ا��ر�A وان أ� 	ل ھذا ا�3(م ا��روي �ن ا�"وا�	ت 3 رة ��د            <
	�ر
���	م وظ�A ا@Fد�ن ، 
!د روى ���وس 3(�	 � ورن و@ ��	وي ���ك ا�"وا�	ت و"�	رة 
 .Aء وا��ر�	
  ا�!	ع وا���روف �ن ا�$	د او ا�8ل ا�و
	ء، 
�0 3ذ�ك �ر�ز ��و

س ا�� ا���	 وأم ا8ل إ8ل أو
0 �ودة       ��� ا�!�	ل و�)	�"A اI	 ���ون �د�وة �ن  

�$د ا��	�ر !ول:  2!  ان 87ذ � 7ر 
طرFل ا�ن ��2 و)د

�رز 
وق ا��(د ."�	 ا���ل                           2�  ا��$ر � وب ا�$�	د *** �ن 

   �3ر�!2 ���ودھ	 وا���	د"                                           

�� ا�ز��ران، وا��راد �2 ا�ز��ران ا�"�ر ا�ذي ��ت 
0 �(د ا�و�	ن إوا�$�	د ر�ز 
2��ر ز�ن ا��"ر ����( � وب � 	ا�ز��ران ا@"�ر  و$�	ل اورو�	. � ل ا��$ر �8)

  �	"�راره و�ون �زوغ ا���س ��2 �ون ا�ز��ران وھو ا��$ر ر�ز ا�� ا��)ر. 

  

  

  

                                                           
1
  . 2���39 ص 

2
��933�	ن ا����	�0 ا��ر$# ا��	�ق ص  .  

3
  . 2���918 ص  
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  ا��"دام �دي ز�ر�� 	 �طورة وا	رز *( ا'	��ذة وا'&���س ن ا	%رآن ا	�ر�م: 

  ��ط�ر: ا�

    �3	ن �	ذة ا�و�	�A أ�طورة "�)ف ��"�A ھو�روس �	��	 Fد�	 $دا ��د�	 ����ر ا
�ن اG	8�ن "��ون ا�$زر ا�و�	�A ا���وو�ر أIرق، ا�ذن ��و �	�م اG	و ا�د�

وا�و�	ن ا�و�	ط و�	�	 و3رت و$زر ا��3( دورودس. و3	ن F	Gدھم 
0 ا�"رب Eد 
وھ�	 �$د ان ا�	ذة ھو�روس ���A ���  , 1طروادة أI	 ��ون، ��ك ���0 وا@رIو�د"

ة و
0 �طر�F	 ا�� �وظف ��دي ز3ر	 ��Rطورة 
0 ا�	ذة ھل و
ق 
0 ا�8	ل وا@�طور
  . ؟م �م و
قأذ�ك 


	���"�I A	��	 �	 ��دا ��!د�A وھ0 ��	رة �ن ا�	ت و�رد �$�و�A �ن ا@و)	ف     
��ط	ل ا�ذن �!و�ون �ر"�A ا��3ف وا��6	�رة" وFد "	
ظت ا@�	ذة ��� ھذا 	� A!ا�����

�!	ط# ا@ر��A ا@و�� "ث !دم ��دي ز3ر	 �ط�2 ا�ذي ھو ا�$زاGر �3ل ا��!	س وذ�ك 
0 ا�
ق ��ذا ا��طل �ن ��	ت ا��!در ، و�	رات ا@$(ل "ث !ول ا��	�ر � 	�:  


0 ا�3	�G	ت.                     ` A$" 	  $زاGر 	 �ط�# ا���$زات ***و 

	 و$�2 ا�E	"ك ا�!��	ت و 	 ���A ا�رب 
0 ار2E *** و                     

                   Dدات.......ا��	م ا�8  و 	 ���طو@ت �6زو ا�د
	 *** و�����	 ا�!

   :8رآو!ول 
0 �!ط# 

  $زاGر 	 �د�A ا��	طر *** و@ 	 رو�A ا�)	�#  ا�!	در .                      

  و!ول 3ذ�ك: 

	ء �در�0	 �ن ��3ت ا�$�	ل و                   Eن ا)�دت ا�� 	   �2رو"0 *** و 

  و�و@ ا��!دة ��6ر 0��F *** ��	 �3د او �ن إ@ ����0"                   

ث �رض ا��طل ا�$زاGر ��3ل ط!و�0 !�رب �ن ا�طر!A ا��0 !دم ��	 ا@�ط	ل      "

ن، �ن ا@�	ذة ��"�A )��ت ا��طو@ت و3	ن ا��ط	ل �!	ر�ون � 0	A" ا@�طور

ا�و�I و3ون ا@��)	ر �FRوى وا��ؤھل �ذ�ك 
Uن ا��طل ا�$زاGر ��	 وھ�2 ا��	رD و"دث 
  ا�!(�	 
0 �وازن ا�ز�ن. 

                                                           
1
  . �5ر$�A $ورج �دك، ا��ر$# ا��	�ق, ص homer ھو�ر  

2
  . �81"�د ��� و�و��. ا��ر$# ا��	�ق ص   
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0 ا"داث �	ي             "A��	F" A�ورى 3ذ�ك ا��	�ر ان ا���ل ا��طو�0 ا�ذي F	�ت �2 �د
را $ددا وھذه ����ر ا��داد ��2 ا@$واء ا@�طورA و���وم ا@�طورة ھ�	 �87ذ ��� 1945

��طورة �و�رات ��ر ا@$داد ���رة �ن ا�ذھ�A ا�8را
A وا��داد ��R	طر 
F' 0	��A' ��ر 

0 "�	م ا���8وطن 
���8م  	�8�ا�ز�ن " وھذه ا@�طورة ا��0 ��	دھ	 ان ا�8	 �!د زوا$�	 

ن وھ�	 ���	�ق ا@�طور�	ن ��� )در ��ط!F' A	��A' ا@�طورة ` ا"$	را ��� �3ل اد�

!ول ا��	�ر:  A
8A وا@�طورة ا�8را  ا��	ر

   1وF	��A �زھو �"ّ�	ّ��	 *** ��دھد ّ���ول ا"(��	                          

  ور$ف �ر3	��	 �	8ط	 *** 
0 )�	ع إ��	��	'                            

ن ، �ن ا@8ن �	رF	�� �8زن ا@�طورة� 	م وھ�Iر 	��	  	وھرھ$ �!��طورة ھ0 ا��0 
 0
ا��"و@ت ا��0 �$ري ����	 �	��!	��	 �ن  !	
A ا�� ا8رى او �ن "E	رة ا�� ا8رى و

0 �وظف ا@�طورة 
0 إ�	ذ�2  @ن ا���د ��� ا�$	�ب  	ھذا ا��	ق �م و
ق ��دي ز3ر


0 ا�وا0�F ا3 ر  08  ا��	ر

  ا�ر�ز: 

	ذة و
ق ������A �ن ا��"و@ت ا��0 �"د �	 ھذه ا�ر�وز و���� "�ب  !	
A ���3ل ��A ا
 	��� 	�
وطراGف ا����	�2 و�$د ا���	ص ا�ذي ھو ��	رة �ن "وار �ن ا��)وص و�دا8ل 
8A ��$د ��د A $ددة 
0 �3ل ا"	@ت ا�� ر�وز  !	
A او �	ر(� AF)د ا�ط	ء ��

"وادث وذ3ر ا��	ء ا��دد �ن ا@�ط	ل ا��	)ر �و��0 !ول " ا��"Eر ا��	�ر اھم وا�رز ا�
  وا��ظ�	ء ا�ذن )��وا �$د ا�$زاGر وا@�A ا��ر�A وا@�(�A �ذ3ر ���	 

 ا�و �وس 
F 0و�2 :  - 1
                     " Aدن �2 ا���م �	���!ر        	�  2وھذا ا�و �وس 3	ن ط�

A وا�و�	�A وا��	ز ���8ر ���$	رب وا��ر3ب   ا�و �وس و�د ��داروش�وا$	د ا�(�
<  وا���ر

 و�(رة 
F 0و�2: - 2
	ء و���0 ا���	"                 Eل �(رة      ���# ا�	0 ا�!)ص ��8
  3" و

 .A���ب F)ر ا��(رة �	�!� 	�  �(رة "��ت ا��	�ر ��م �ن ا���را �ن �	دس وا�

                                                           

 1
  . 84-2���83 ص   
2
  . ��140د ا��	)ر �و��0، ا��ر$# ا��	�ق ص 

3
  . 77ص1992، ا���A ��2دي ز3ر	، ا�	ذة ا�$زاGر ا��ؤ��A ا�وط�A ���3	ب ، ا�$زاGر ، ط 
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 ��3ر�	س 
F 0و�2:  - 3

ذ3ر د�روس***��3ر�	س وا�0 ا��$وم"                   A                                        1"��وا ط�ر

��3ر�	س  	Gر ا�	ز06 $زاGري ��� ��د ا@��راطور ا�رو�	�0 �روس �	�0 ط�ري،   
نا��)ر ��3ر�	س ��� ا��دد �ن $و�2 
�زل �ن ا$  �2 �دة و@ة �ن ا�رو�	�


F 0و�2: - 4 0� ا� �	�
  2" و3	ن ا�و �دن ا� �	****��0 ھ�	 ر
�	ن ا���	"                  

 .A�(	ر ا��G$زا�	ن �
2، د!
  ا� �	��0 ھو ا��D ��د ا�ر"�	ن ا� �	��0 �	�م و

8ر ا�دن 
F 0و�2:  - 5 
3
0 ا��"	ر �ود" "و��ذن 8ر )ون "�	ه *** وا�طو��	                  

  

��!	ذ ا��وا"ل  "A8ر ا�دن و�!!2 �	�	 �روج " �"	ران �ظ�	ن $	ءا �ن �ر3	 ا�� �	�
ن.   ا�$زاGرA وأھ	�0 ا��د�س �ن "!د و�طش ا@��	ن ا�)��

  

 ا�ن ر��م 
F 0و�2 :   - 6
                             � 	�� 	�	  ��!�ل" " وھ	ل ا�ن ر��م ان @ �ود*** و���3 0

	رت وأ"د اFط	ب ا��ذھب ا��	ظ0. ��  A ��د ا�ر"�	ن ا�ن ر��م �ؤ�س ا�دو�A ا�ر���
  ��د ا�!	در 
F 0و�2:  - 7

را                              �� ) "أ	 ��د ا�!	در �3ت ا�!در       و3	ن ا��E	ل طو

  �ر�ت ا�$�	د 
�ّ�	ك ��ٌب      و�	ّ$	ك رٌب 
3	ن ا��)را"                               

ر ��د ا�!	در �ن �"0 ا�دن �ن �د�A ���3ر ��)وف و"	
ظ ا�!رآن ا�3رم. و�ؤ�س ��ا
.A�� ّدة ��# ��رة� 	ر��	و" 	ر��
  ا�دو�A ا�$زاGرA ، وأ��ن ا�$�	د Eد 


F 0و�2:  - 8 A�!� 
                            "	�!# ا��ر ا�$"� و�        	�E0 أر
 A�!�� �"4" و�ر 

                                                           
1
   140ا��ر$# ا��	�ق ص  

2
  . ��77دي ز3ر	 ا�	ذة ا�$زاGر ص  

3
  . 2���81 ص  

4
  . ��70دي ز3ر	 ,ا�	ذة ا�$زاGر ص  
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	 ا��ظم د
ن �دي �!�F Aرب ��3رة، ��	ز !0 $�ل و
	�> ا
ر�	"( #
�!�A �ن �	
 A�
0 وE# ا�8طط "ث ا)�"ت �درس �37	د A�	���	ھA وا��ط�A و��د ا��ظر و3	ن داھ

.A  ا��	�
ن ���	"A ��رA ھ	�A أ�	ذ�2 ا�!دس إ8)ص 
0  	��دي ز3رو3ذ�ك �$د      ��Iو

ن ، ��Iول" وھذا أ!�!درا و��8دا ��7 ر ا�$زاGر 
�$د 3ل �ن �"�د ��� �و�� 
���را
	ت ��ر ا�ز�	ن ا���و�	 وأ�!ف "�و�A" ا)�> Fدس Fرط	ج �ث 
�	 ا���وم و3	ن 	�

ن 
8ر ا��(د و3	ن ��	 ا����وف ا��ظم��Iھ0 ��وان  أ 	�ر ا��"وا@��را
	ت" ا��0 
"AA ا�� ا��6	ت ا@ور��ن وا��0 �ر$�A �ن ا�(���Iس أ  1اھم �3ب ا�!د

 <E�وھ�	 �E> ��	 ان ��دي ز3ر	  3	ن ��م �	� !	
A ا�$زاGرA و���و��	 و��	ر�8	 و�ذ�ك 
  .�ن 8(ل �وظ�2 �ر�وزھ	 
0 إ�	ذ�2

  م: ا@��F	�	ت �ن ا�!رآن ا�3ر


Uّ��	 �$ده ��ن ا���	دوا �ن ا�!رآن ا�3رم ، "�� إو         	ذا �ظر�	 ا�� ا��	�ر ��دي ز3ر
دة وا"دة ��د ��دي ز3ر	 �م �E> أ ر ا�!رآن 
�	 ظ	ھرا 
�و ان �م (F د �$د	" @ �3	إّ��

رم ��2�6 �)ورا ا��2�6 ���را وان �م �A6� <E إ�E> ���� و�	 �ن �ك 
0 ا�!رآن ا�3
 A3	ن "�ل �3	�A �ر�وAF و�!د�A �ن ��س ��دي وآA ذ�ك ا�2 �3ّ�	 أراد ا����ر �ن Fد�


�2�ّ �	�!رآن ا�3رم" mأن $�# أ��	ر ��دي ز3ر	 @ ��8وا �ن ا�!رآن ا�3رم �ذ�ك  2ا��
  �$د ظ	ھرة ا@��F	س �	رزة 
0 أ��	ره و@ �3	دوا ��8و ���	

A و�ّ�ل  أھم �	 �ط0 ا@�      !	ذة ھو��	 ا��ر�A ا@�(�A و$���	 ��	رة ���("A ا�Iر
ن و8	A( �ن ا�!رآن ا�3رم وا���ر ا��ر�0 �Eر �ن ا��	3 �A ھو ا�وا��	ر�A وا�(�
	ذة و���طرق ا�� ��# �ن اE0 �ّدة �وا
وھ3ذا �ِؤ3د �U)رار ��� إ���	2G و�)	دف ذ�ك 

	ت ا��!���A �ن ا�!رآن ا��  �3رم 
0 ا@�	ذة 
�$د 
F 0و�2: ��ض ا

  @ ا���ل"إ"و�ن �3ر ا��$د ا@ ا�$�ـ	                     ن و�ن $"د ا��Eل                   

ِ�ٍن(       o� ٍف o)"َ o" َوَ@ ُ�ِطِ# 3ُل��	و�2 ��F س �ن	��Fٍم(10وھذا إ	ٍء ِ�َ�ِ� o��َ ٍز	11) َھّ� (
ِر ُ��ْ ْ8َ�ْs� ٍع	 o� o�)ٍم
!د �!ل ا��	�ر ��وره ا�دال ���  3). "13) ُ�ُ�ّل َ�ْ�َد َذِ�َك َزِ�ٍم(12َ�ٍد أَِ 

ا�!�ق ا�$	ه �	3ر ا���روف �ذ�ك �$د ا�د�3ور ��د ا��	)ر !ول " ا����ل ��ظ (��ل ) ��دل 
��� ا�)�A ا��0 �3ن ان �ط�ق ��� ھؤ@ء 
و�دت )ورة ��رA  ر�طت ا��	�ر �	����!� 

2�ّ ��8ر وا��ط�# �"و ا����!�ل . و�ن ا�واE> ا��8دام  وا���روف4"" 	�ن ��دي ز3ر

                                                           
1
  . �92"�د ��� و�و�� ,ا��ر$# ا��	�ق, ص 

2
  . 314ص 1994"واس ا��ري ��ر ��دي ز3ر	 درا�A و�!وم دوان ا��ط�و�	ت ا�$	��A ا�$	��A ا��	"A ا��ر3زA �ن ��3ون ا�$زاGر ط   

3
 ) A�  654).ص13-9ا�!رآن ا�3رم ، �ورة ا�!�م، ا

4
  . ��155د ا��	)ر �و��0 ، ا��ر$# ا��	�ق, ص 
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��دي ز3ر	 ��!رآن ا�3رم 
0 ا��	ره وذ�ك �ن د�2 ا@�(م وھو "	
ظ ��!رآن ا�3رم و��7 
	ت �ن ا�!رآن ا�3رم و
F 0و�2: t� #��� 2� ولF 0 3ّل

ظA �ذ�ك �$د 	"� AG� 0
  

  " �7ّذّن ّرُ�َك ��F Aَدٍر*** وأ�!� ا�ّ��	ر ��� أ�ف ��ٍر                                 

  1وF	ل �2 ا���ب أ�رك ر�0*** وF	ل �2 ا�ّرب أ�رك أ�ري"                               

    Aَ�ََْ� 0
	هُ ِ o��ْأَْ�َز 	 o�ِم " إوھذه ا@�	ت ���و"	ت �ن Fو�2 ��	�� ��د ��م ` ا�ر"�ن ا�ر"
َ�َ(ٌم ِھ�o�"َ 0 َ�ْطَ�َ# )3ِر 8ٌَْر ِ�ْن أَْ�ِف َ�ْ�ٍر() �َْAَ�َ ا�َ!دْ 2) َوَ�	 أَْدَراَك َ�	 �َْAَ�َ ا�َ!ْدِر (1( ا�َ!ْدرِ 

 2ا�َ�ْ$ِر"

 A�وھذا ��	 �"��2 ا��ورة �ن ��	�0 وا�$	ز �2�ّ �ن ا���روف ان ��A ا�!در ھ0 ا��
 .A3ر	ا���  

ن: !
  �3	 �$ده 
0 ا���	

3$	دل 
0 ا�"ق �	����	ت*** وان ")"ص ا�"ق $	ء �	
ك"                          


��	رة $	دل 
0 ا�"ق !ول ا�د�3ور ��د ا��	)ر �و��0 �87وذ �ن Fو�2 ��	�� "َُ$	ِد�ُوَ�َك 
َ�	Fُوَن إِ�َ� ا�َ�ْوِت َوُھْم َْ�ُظرون"ُ 	�َ o�َ73َ َن o
0 ا�"قs َ�ْ�َدَ�	 َ�َ�ِ4   

و3ذ�ك �$ده ا8ذ �ن ا�!رآن ا�3رم 
0  ��	رة ھ0 اE	 �87وذة �ن ا�!رآن ا�3رم �ن      
2ُ �َِ�َن  o�ِ2ُ َ�ْن 2ِ�ِ�ْ�َ َوإ uَراَوْد� 	أََ� uِز ا_َن َ"ْ)َ"َص ا�َ"قFو��� 2	�� Fَ "	َ�ِت ِاْ�َرأَةُ ا�َ�ِز

َن" Fِِد	 o(ن ا� ورة, 5ا�� 	ول ��"د ! 	E   .و�$ده ا

                          Aط�	ا�! A$"رأي وا��	ص و�           	ر)�	ر �G	(� 	�6(و"  

                           A�Fا�وا 	���	ت ��Fت ا@�2            ا��0 و	��3 	و��ت ��  


	��!)ود �	�واA�F ھ0 ا� ورة ، وFد و�Fت وا�د��ت �	�م ��3	ت ` و�	�م ا�$�	د و��ت 
ران وا�ر)	ص. ��	�  

َس �َِوFَْ�ِ�َ�	 �1"زم وا�رأي ا�!	ط# وھذا ���و"� �ن Fو�2 ��	�� "إَِذا َوFََ�ِت ا�َواA�ِF (واْ�َ (
"A�َ sذ	3َ6    

                                                           
1
  . ��53دي ز3ر	 ا�	ذة ا�$زاGر ص 

2
  598). ص5...1در, ا@A (�ورة ا�!  

3
  . 84ا��ر$# ا��	�ق ص 

4
 )A  177) ص�6ورة ا@��	ل ا@

5
 ) A  . 274) ص�51ورة و�ف ا@

6
 ) A  . 617) ص2-�1ورة ا�واA�F ا@
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  و3ذ�ك �$ده !��س �ن ا�!رآن "ث !ول :

                        "A�Fا�وا 	ت ا����Fت ا@�2         ا��0 و	��3 	1" و��ت ��    

ت �3رار ���	ظ      ��	
ًل  sَوَ�ْد@ً @ ُ�َ�د 	Fًَك ِ)ْدsَر� Aُ�َِ�3َ "وَ�َ�ْت ��	و�2 ��F ن�E AFرآ�
ِ�ُ# ا�َ��ِْم" o2ِ�ِ َو ُھَو ا��	�3َِ�2َِ�    A6� 0
2 ا���ظ ا�!رآ�0 �� <Eت ��و!�� A� �@ھذه ا A
	Eا

��	 ��ظ	 ��دي ز3ر	 و"�ن �وظ�2 ��	 ، و
0 ھذا ا��!	م �$7 ا��	�ر ا�� �!ل )ورة ��
A �دل �ن $�A ��� ا��A6 ا� !	
A ا�!رآ�A ���	�ر و�ن �
 A!و���	 و��E	 ا�� ��ره �طر
$�A ا8رى �را��2 
0 ا��و
ق ا�د@�0 �ن F)ده و���� ا_A �ذ�ك �$د ��د ا��	)ر �و��0 
رد أن ِ3د �دى �7 ره �	�!رآن ا�3رم و�"2�3 
0 أ��	ظ2 2�ّ73 	!ول: " أّن ��دي ز3ر 

"2  .3و��	�

                                                           
1
  .91ا�	ذة ص 

2
 )A�  .160) ص�115ورة ا@��	م ا

3
  . 162ا��ر$# ا��	�ق ص 



  

  

 

  ثانيالفصل ال
  أوجه التشابه و االختالف بين اإللياذتين

 أوجه التشابه من حيث الشكل و المضمون -

 أوجه االختالف من حيث الشكل و المضمون -
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   ا��	ذ�ن:�ن �
	�� أو�� ا�

  �ن �ث ا�
�ل: 

��ت ا
دب ا������ ���      �����ر ا������ ا���ر�� ��و��روس وا�دة �ن أ�رز ��
���� "!� دھم و�����م ��ب وا���راء #� ��'� ����ب وا��رب ، وھ� %���� ا����� ���ا��

��ّ�ُز ��
ھ��� ا���رة �)+ل ���واھ� ا�'ّ�م وا�+*م #�� �ؤ�)� �ن ��� "��ت ا�/  15537��
 ���ك ا�)�رة ا���ر�*�� ، �أر�3 و�2ر�ن %زء "د�ت #��� ا���دات وا��'���د ا�ذا �� #� 

��� �*!��ت ا�9��ذة " 2�ت ا�4��ت ا���ر�� ا�+� ا���%�د وا���67 ����طو4ت ا��� "د�
6ظم ھو��روس ����� ���وزن ا��دا�� ا��ون �ن �ت �)���ت ا�ذي و!ل 62ده ا�/ 

��ل و!�ر ا���ر ا��)+ل �دى ّل ا���راء ا����م  ا��ّ�'�ن #� ا��!ور ا��د وا�
"������� 6%د ا�4��ذة ��6�� 2�/ ا�'!�دة ا���ود�� ا�'د��� .   1ا�  

و#� ھذا ا����ق 6%د �)دي زر�� �دا �د وھو��روس �ن ��ث ا��ل ��ث ا�9��ذة      
� ا���وازن " أو �� ���ل ا���ودي ا�� /���ت 2ا�وط6�� ا�%زا ر�� #� �%���� "د 
�� ا�ذي ���#ظ 2�/ 6ظر�� �2ود ا���ر ا��� 2ّر#�� ا�6'د ا��ر�� ا�'د�م ����رف ���'!�دة ا�*

���'!�دة ا��ر��� ا�'د��� و"در���  وا����ثظ�ف ا��راث وا���ر�C ��دو ذ�ك �ن *�ل �و
22�/ ا�����ب "+��� ا��!ر "  ��ّل �'طو�2  ��ر��،�/ �'طو�2 إ�'ّ���  إ���ذ�Eن أ �#

���وي ول �2رة أ���ت �و�� ��ر�*�� أو �و"ف �طو�� %د �رز. أ���ت�2رة ���  

رار #� ا�4��ذة : �  ا�

�� 6%د ذ�ك ا�      /�رار ا�4��ت ��ؤد 2�رار ��رز #� ا�9��ذ��ن ���ث ���د ا���2ر �
�� �67�2�/ ا����E  �# /6د �و+��أ#�  �ا��دث و�)!ل ��ن ا���ت ا�4��ذة وا� E�"وا6ط��

  ذا �'ول: إا��و+و2�ن �Hل ذ�ك و!ف ا!طدام ا�%���ن #� ا���دد ا�را�3 

  ٍق *** ا�/ ا��رب �%ري #��� اHر #��ق " �د#'ت ا4%�6د أي �د#                      

�H ر أ�واج ا����ر �!����*** �ن ا��Lّ ا6واٌء �7�ر �ر#ق                             

�د#3 ��+�� ��+� #وق �%�� *** ا�/ ��ث #وق ا�%رف ����6ف                       
"�'���3 .  

                                                           
1
  ھو��روس �6و ا�'رن ا���Hن ق.م ا��و�و�2 ا��ر���  

2
  . 210��� ا���P��! C ��ر ا�Hورة 62د �)دي زر�� ص 

3
  .41.ص1"ج�����ن ا������6 ا���ذة ھو��روس "��ر�� 6ظ��  
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#� �Hل ھذا ا��و"ف #�  وھ� �ررة ) 378ص(���ت �و%ودة #� ا�'!�دة 6%د ھذه ا
  . )520ص(�د �6ا�

 /��ور وھو �'�ل 2  ا
2داء:وأ�+� �Hل ذ�ك #� "و�E و!ف ھ

�ون ھ���ك ا��زا م �� P6*** وھطور �Sأ"                     # Pٌ6�% ء وا��رب��  

��ر2                       � Eرا�ط� *** /�2 Eض �ط���# �������P��% ھ� وھو  

  ل ط�#P �رض �����/ ��ث و%E ا
إو�+رب #� "�ب ا��)�وز ط�#��***                      

  ن ��دو �د�E ا�!)� P  أ�روض #�E اHر�� ا2��د E�(6 *** و�طرب                       

                      4��*� C���26راف ا�أ��� ق ���6*** �ط�ر و و Pوا�� �وا�  

                   E� ري%�  1!ت ����%ور ا����رح "�U/ ��ث إ�ن 6)��� *طوا�E ***  و


ھ� �����6 واردة �و!ف #�رس #� ا��6�د ا���دس  )787ص (���ت #�6%د ھذه ا
  . )481ص(


��د رأ#� زو%�� 'ن ��د �ن ��ب ا�د*�ل �E أ %درو��ن �روه وا��ول ھ�را وھ� 
  Uر�ق ز#س ��9

                  66          ا��'درون ��ت ا����ق  ھمد���           �Uر�قا
� ���ل 6Hر �"و�

�� ا�)�ح وأ                   W6 �# �6�6ّدھم ���رأي *وف ا��وا ق             ��  إ6ّ ط�.  

  " )518وص 543ص(��د H6��6 و*�ط�ت �E ز#س #� 6)�E ا�آ#�ذا ا��م ��'ت 

رار #� *ط�ب ا�U ��ون #� ا��6�د ا����3 ا�ذي �'ول #�       �  �ط��E:وھذا ا�

                   
��6*** ر���6 ز#س #� ��� ل " أ���ي وا�  "آ���"��ل وا�!�د *

و"!د �E ھ�6 �� "!د ھ�6ك و��ّل �� "��E  252#�و *ط�ب ا�'�ه �E�(6 #� ا��6�د ا��6�H ص
�# E���ق ����'�م#� ھذا ا��و+وع �ّ�� #'د اھ�  وّض ا���6خ �W� E62��ت ���'� 

رار #� �  ���ذة �)دي زر��: إا�

                                                           
1
  . 42ا��رE�(6 3% ص 
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ّل �'طو�2 �2رة أ���ت  ��ر��،إّن ا���ذة �)دي زر�� �'��� ا�/ � � �'طو�2       �#
���ل ذ�ك 4ز�� *������وي ول �2رة أ���ت �و�� ��ر�*�� أو �و"ف �طو�� %د �رز، "

رر � � �رة و��6W �د�ث ا��  :�راوي أو ا���� ا�'�ص

7��6 ا�ورى و�]�6 ا�د�6                                              �  

��!�ة                                               E��  ���ر 6ر

1������E �ن ��6�� ا�%زا ر"                                            

        
رر �ز�� �وھذه ا��7�ر و� E�،���(6 ا
�6ودة #� ا���رح ا���ري إ4 أ4 ��6ّ 
 4��% P6��زد 2�/ ذ�ك  ا�طو���،و���د ��62 ا���ل وا��'م �ن ا�������  ��ر��،وھ� ��ذا 

/ إ��ن ا��6ف  ا�)�ور/ إ��ن ا�'وة  
*رى،وا*��ف ا��واطف �ن ��د�H  ا�'وا#�،�6وع 
���ز ا������  ،وھذاو�ن ا��ب إ�/ ا�راھ��  �ن�ا��2ن U�رھ� �ن ا����م  )(ا�9��ذة

��H�ل ا�%�د وا���رع ���ر�C ا�%زا ر وا�9��ذة 6)��� ��2رة 2ن �و�� ��ر�*�� �ر�و�� ���
���ت ا����رة 2ن ���ھد �طو���.���  

  �ن ��ث ا��+�ون: 

  �ف ا��ــــــــــب وا�7+ب: ظ�و

�ّدت و�'�ت ��داو�� ��ن     * ��ا��6ّس 2�/ �ر ا��ّ!ور و�2ر ا��+�رات  إّن ا
���ر ا�
�ّدت �[Hر ا
ّ�� وا��%����ت ، #�ن ا���ذة * ��ا�H'�#�� ، ھ� ا�6ّ!وص ا�ّ��ر�� ا�

�'�ط3  ھو��روس إ�/ ا���ذة �)دي زر�� ��ث 6%د ا���ر�C �%ز ا�زاو�� #� ��6� " ��
�'�ط3 ھ� ا���7 ا�*ط�ب ا���ر�*� وا�*ط�ب ا���ري #� أHر �ن 6'ط� ، و��ّل أھم 6'ط� 

�ف �*�Wداة �وا!ل و �7�ّل �ن ا���ر�C وا���ر *ط�ب �7وي ��
��س أي �����ل ا�#
�Hرة إ����ر�� ، ووظ�)��� إو+�)��� �ن *ط�ب ^*ر #�6�� ا���7 ا���ر�� ھ� �6�� �%�ز�� 

�رب �ن ا���7 2ا
����س و��ر�ك ا�و%دان "'�ن �6�� ا���7 ا���ر�*�� ، ھ� �6�� �'�'�� �
��_ ��ر#� ا9����رة *�!� و�6���� ، ��ث ا��دث #��� "د �ّم 6��62�� ا������ .ووظ�)��� ھ� 

����E �6ذ #�رة ، ود�4��� ھ� د��4 ��ر�*�� ، ا%���2��، #� ��ن أّن د��4 ا���7 ا��ر�� �ا
  �� .6د��4 #

و��E  ل*�أ�/ U+ب إ���ذ�E إو#� ا�6زاع ��ن ا��ب وا��رب 6%د ھو��روس ���ر #�      
6�)ض #� �رب � E�و6%د �)دي زر�� ���ر ا�/ ذ�ك أ�+� #�  طروادة.�!د�'E ا�ذي %�

                                                           
1
  . 42ا��رE�(6 3% ص  
�و�ر �104���� ا�ط�ھر ، ا��%ر�� ا������ #� ا���ذة ا�%زا ر ��)دي زر�� �%�� ا�H'�#� ، ا�%زا ر ، ا��دد2  .  212ص 1994، ا
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2�/ اإ E�+Uو E6وط� E�ّ� �# ذ�ك P+�����ر #6%د ھو��روس �'ول #� �9��ذ�E و��
  أ*�ل:U+ب 

  �6ر�*�ل ��زره U+و��*** أ�� ط��� �دHر ���أ"#'�ل                            

  دار� ر #�دوھل #� ا�'وم �د #�/ *دا�2 *** �7رس ھ�6 #�                          

21��ت ��66W �م آت ��+�*** �W"وام ا�طروادة ا���ر"                             

�� �Uب أ�*�ل U+�� و�م ���رك #� أ��H# Eر �ون ���6و���Hل U+ب أ*�ل ھ�6 #� �
  6'ط3 ��62 إا��رب و

2�/ ا�4����ر ا�)ر��6 ا�ذي �ن �رUب #� أ*ذ  E�+U �# /�%�أّ�� U+ب �)دي زر�� �
  وطE6 وأر+E �ذ�ك 6%ده �'ول : 

  �ن 2ظ��ء ا�ّر%�ل  !�6د�د،"وم رام ***  ا���6%�د:و"�ل                          

�ل 6ا ���ا�'وم �م ���'و إذا" � س ا��!�ر ***ا�)ر�6��ن:و"�ل                         

  و"�ل ا
و�/ �6!رو ا�زا��6*** �6'+� 2�/ ���6 ا�4��ل                      

  2ا�%زا ر رو�� و���� "ء �ره*** #دا�و"�ل ا�ذي *�ّدو ا                        

وھ�6 �6رة ا�7+ب وا+�� 62د �)دي زر�� و��و2د #ر��6 ���6!ر ا�'ر�ب وھ�6 ا�7+ب 
 ّ6
���.E ھو �!رھ� و���ل ���ر ا�/ ا��رب ��#  

*�ل �!د�'E و�زE6 62د �و�E وE�+U أو أو#� ا��ب ���دث ھو��روس �ن �ب       
 E� م�'�  �E.�م ��2ز ا��6س �'��E وأأ��'�ل  ���ع أ*�لھو��روس 62د  #�'ول:ا64

  ا�ّ��م  أا ���� �� ��ذأ�رز���W*** "د ��*�ل و#طر"ل أU�د                    

  م ذوخ ا��د�3 ا�رّ �6طأ/*** #�P �ن ���و�ن أإ!دور و ط�ن ��ض�                  

                   E�2ور أذرH� 4 /�  م ذ���� ا�*!/ *** و�6ره ��Lّ ا�أ���ك �

�/ ��#Wن 2ن أ�م �ن +                 � *** /+�# Eس���H ذ�ك ا��+
  �3م " م وا

                                                           
1
  . 197ص �1����ن ا������6 ج  

2
  . �59)دي زر�� ص 

3
  . 880ص �2����ن ا������6 ج 
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 /����ر� #�  ا�طرواد��ن ���بوھ�6 أ�+� ا��ب ��ھم #� ا��رب وا6�!�ر اU9ر�ق 2
�'��E �!د�'E #طر"ل و��E� E. إ6ا��رب و  

 أّ�� 62د �)دي زر�� #`ّن �����E و���و"�E ا���رة ھ� ا�%زا ر ا��� اراد ا�4����ر     
E��  ��ھ� #�'ول: إ �

  و��م #ؤادي ,ا��6ّس ھذي ��دي *** و���د ��� �� " #�� أ�ّ                            

�وإ���ن "��� و*��ص د��6 *** ���6ه #� �                          ّ�2�'�دي إ� و  

  ��دي أ�ّ�ك #وق ا�ظ6ون *** وأ�دو ��ّ�ك #� ّل �6دي                          

�ك ّل %��ل    ***  وھ�ت                        %
�ك #� ّل وادي...." �2'ُت %
1  

�%زا ر ��6!�رت �3 ا�6ز�2 ا�%��2�� #� ا�و!ف �إوھ�6 ا�6ز�2 ا�ذا��� �و%ودة و    � E
�وأ وھ�6 6%د �# P+وا E�����ف ا��ب وا��رب ��ن ا�9��ذ��ن ��ث و#ق ل �ن ظن ا�

  �ف ���2ر ا��ب وا�7+ب و���ھ���� #� ا��رب ظھو��روس و�)دي زر�� #� �و

  

  

  �ف ا��رب وا���ر�C وا�%7را#��: ظ�و

  ا��رب:

���أ��ذ��ن 6%د أن ��9/ اإذا 6ظر�6 إ      � دوات ا��رب %��� #��� #)!ل #� ا�%�وش و�ر
وأ6واع ا�'��ل وا�4��� وا�دروع وأ!�6#�� �ذ�ك 6%د ھو��روس �'ول  ود#���2،��%و��� 

  :ك

  �� ا�%���ن 2�/ ا��داد �ري ا�%6د *** ��'و"6ظم ا�                        

  ز�ف ا�طروادة 2ن ��د*** �!د�د ���2 ���د                           

   2ودوي �'!ف ��ر2د"                                       

�� 6%ده �'ول أ�+�:  

                                 ����  " %د ا�%���ن و"د ھر�2 *** ��/ ھّ�� أن �%
                                                           

1
  . 35ا���ذة ا�%زا ر ص �)دي زر��  

2
  . 307ص�1����ن ا������6 ، إ���ذة ھو��روس ج 
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  ط��� *** و%��ل ����ه �ط�� . #`ذا #�رٌس "د

  و2دا ����دف ��طرد"

  وأ�+� 6%ده #� �وظ�ف أدوات ا��رب �'ول:

  *** ���'وس و��ف �داد ذ" �*��ل ���ن %��

�6" E�و�'روة #�د �داد *** ��د ��  #و4ذ ا

�'دم ����'� ا�و#د�  

  راز "��ل�و���ر ��%ب ا��*��ل *** �د2وا �

  �6�� #� ا���ل .د اU9ر�ق ا
�ط�ل *** #رآه �2

�1�ل ���ر2د"�#�دا �  

ا�'وس، ا�ر�P،  ا�'��ل، ا����رزة،وھ�6 6%د ان ھو��روس "�م ��'د�م ا��رب ��وظ�ف       
ا��ودة ا�/ �)دي زر�� 6%ده �ذر ا�Hورة ا�%زا ر�� وا�4��ل  ا��رب و62دوھذه أدوات 

  #6%ده �'ول: ا�ذي �ّر 2�/ ا�%زا ر �ن ا���د ا�رو���6 ا�/ ا��!ر ا��د�ث 

  

  "أ�� �2د ا�'�در 6ت ا�'د�را *** و�ن ا�6+�ل طو�� �2�را                           

،�ر2ت ا�%��د #�ّ��ك ��ٌب *** و�6ّ%�ك                            c6ت ا� رب  !�را #6

  ا�*ط�را ت ��داً*** #6ت ا
��را ا�*��را �و6ظ�ت %���ً، و�                           

       2ت #� ا�*��6�ن ا�+��را "ظت #� ا�'��6�ن ا���6��*** وأ�'�وأ��                           

ل �)ر��6 أ6وھ�6 �ذر �2د ا�'�در و�ؤ�س ا�دو�� ا�%زا ر�� ا�%د�دة و"� د ا�%�وش ا�ذي 
�6 ،��  ا�+� �'ول :  هو6%د

  *** #)%رت ا��زم #� ا��H ر��6  "و�U!ت �H Eورات ا��وى                         

  #� ا�%��ل *** #�ن ا�ر!�ص ا�'!�ص ا�+���6  �Eوأ2�ن Hو�                        

  41 �*ون ا�����6" و�ّد ا����ن �را�2 ا�7دا *** #W"�م أن                         
                                                           

1
�308����ن ا������6 ا���ذة ھو��روس ��ر�� 6ظ�� ص  .  

2
  . �53)دي زر�� ا���ذة ا�%زا ر ص 
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!�ص، ���ذة �)دي زر�� 6%د ��%م أدوات ا��رب �Hل ا�ر��ش، ر#`ّن #� ا9     
����E ��ن ا�4�� ا�%��د، ا�Hورة. ا�%�وش، ا�'!�ص، E%ھ�6ك أو E6ّ�6 أ� P+���ن #� ذوھ�6 �

 P�  ا��رب.�وظ�ف �!ط

 :Cر�ــــــــ��  ا�


ن ا�9��إ�و 6�طرق        C�ر��ھ� ����� ��ر��  ذة�/ ا�4��ذ��ن 6%دھ�� ���د�Hن 2�/ ا�
�ّ�د ���ر#E �ن �وارد إ��6�� 2�/ أ�داث ��ر�*�� و"�ت #� ز�ن ���ن #6%د ھو��روس �

 �# P%وت ا���ض �ر�H ن���  و��H� ر و�� �مH4ا ����Hر �� أ�Hط�س ا�ز��ن ذراھ�" و
" Eر أّول �ؤّرخ #� "و�����+P ��6 أنّ  2ا�ظن �Hوت ا�H�ر ��� �'� ، #�و ��ذا ا24� �6�# 

�ون �2!�� طروادة إ����ذة ا�/ إ���ذة ھو��روس ��6�� 2�/ أ�داث ��ر�*�� ��ث ��ود ا9

�!ف ����� ھو��روس ا��د��6 ا��� ��دت ا�H�ر �ن ا ���داث ا���ر�*�� �2ر ا�ز��ن 

�ن �6 ����ذة) ����2 "د��� %دا 62د�� �ن " اU9ر�ق ا�ذ�ن ���وا �`�م (ا4*� ��ن) أو ا�دا9(ا
�ون %زر ا��و�6ن" ا�ذ�   .�ن ��

�� و"�ت #� ز�ن ���ن       ����أّ�� إ���ذة �)دي زر�� #�� ��6�� 2�/ أ�داث ��ر�*�� �
 C�ر����3 ��را�ل ا���6ذ ا�4��ل ا��و�6�6 ����ل ا#ر�'�� ا�/ ا�4��ل ا�)ر��6 و#� ا�9��ذة 

� ھذه ا
���ت ���6 ر��م ا�ذي ا���د أ�دا��H �ن وا"3 ��ر�*� �دث #� ا�%زا ر �� ���ر #
����  :�ؤ��� ا�دو�� ا�ر�

  ن 2ّزة 6)�� ��ء ا���6�� ***!وارخ ��ّ /�ن ر��م ��اد��ء                   

  و2رق ا
!��� ط�ر ط��� *** و6ور ا��دا�� أذھب ر%��                  

  ���م ا�%زا ر %��6" و�ر#ت،"و�� ***  ا��)�*ر،���م  وّر�ت،               

2ن ا���ر�C �6ذ ا���د  ��ر�*� ���دثوھ�6 6%د أّن إ���ذة �)دي زر�� #� �%���� �%ل     
ا�رو���6 ا�/ �2د ا�4�'�ل #�ن ا�4��ذة ھ� ����� ��ر�� و#� 6)س ا�و"ت �%ل ��ر�*� 
وھ�6 ��)ق �)دي زر�� �3 ھو��روس #� �وظ�ف ا���ر�C ��ث ����ر ھو��روس أول 

  .�E'���ذ�E وذ�ك �)دي زر�� ��ر 2�/ 6إرخ وھو !)� ا���ر�C #� �ؤ

  ا�%7را#ـ��: 

                                                                                                                                                                                     
1
  . 65ا��رE�(6 3% ص 

2
�6 �����6 ، إ���ذة ھو��روس  ����  . 52ص. 1, م,ن . ج�
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    S� �6����ذة 6%د ھو��روس و+3 "د�E #� ا�%7را#�� ��ث ��6ول ا���دان إّن #� درا�
�ك ا�*ط� #�� �6"ض E�(6  وا
��6ر،وا�%��ل وا����ر � 3���E�ّ �ّ�� و!ف �E �رأ�ت أE6ّ اّ
��:#�� ودون ��ض ��دة أو 2��� %7راH�
  ا

س �ن ھرط�"س #� ا��6�د ��ّ أذرھ� ��6ر ���س وز2�م %6د ھ�  ق!#�ر��� 4 -1
،�6�Hّول �ن أ���ت ا�9��ذة وھ� و�6رھ� وز2���� ��د أر��� آ4ف  ا�
و#� ا
�ف ا

 .��ت #� ا�6)� ا��6�د ا��6�H �2ر 

#� ا��6�د ا���دي �2ر  �و!و#� �ذ�كوھ�  ا
��6م،ھ� ا���دة ا�H�ر  و�)را�� -2
رر ذرھ� �6)س ا�و!ف � .و�

3- 
#1�ون"وH�6�دس ا���دة ا��'د�� ا��وا���   

و"د  ا��6�H،ا�'�م ا�%7را#� #� ا��6�د  ذا��)!�ل #*ا %��4 ��� ��ذإ ذا أرادتإو
 �Hل ذ�ك #� ا����ر وا
��6ر وا��دن ا����رة `��ون و�����م. 

�أّ�� ا��وظ�ف ا�%7را#� 2      �2ن ھو��روس #� ذ�ك ��ث  ف6د �)دي زر�� #�و �م �*
�%��ل وا�ود��ن إ�6%د ا�'�م ا�%7را#� �W*ذ "�ط� وا��� �ن � E(�وظ���ذة �)دي زر�� #� 

 #6%ده �'ول: 

 ا�ذر��ت    �6ا�'رون *** #��%ت ���2W" ردد���وأ�طورة "                 

��ھت ��� ا�'�م ا����*�ت"ا�%�ل *و�� �ر�� ��ه #���                   # **2  

 ا��ر��، ا�%��ل، وا�ط����،#`ّن �)دي زر�� ���*دم �!ط���ت �ن ا���%م ا�%7را#� 
�)E ظدد 6%د �)دي زر�� #� �و!و#� 6)س ا� وا���ران،وا��دن  ا�%�ر#�،ا�ود��ن  ا��%ر،

�وا�م ا���ر�*�� ��'��وس ا�%7را#� "د �وا#ق �3 ھو��روس #� و!ف ا��دن وا��وا!م وا�
  وا�%7را#��.

  ا�ر�ــز: 

����� إ�و 6ظر�6      ��/ �*!�� إ��*دم ا�ر�ز ا�ذي ���ر إ�/ ا�9��ذ��ن 6رى أّن #� 
��6H ��  وذ�ك ��وان �ر�ز �H� �2�%���� Eل ا
�د إ�ط�� أو �2!�� �ّرت 2���� ظروف �

س 2د�دة و���ددة �ن ز #� إ���ذة ھو��رووأو ا�!�ر !�ر آل ���ر �� 6%د أّن ا�ر�
��ون ��ث �'ول ھو��روس #� إا�ر�ز ا�ذي �E !دى ��ر ھ� �2!�� طروادة وھ� 

 : �6�Hا��6�د ا�  

                                                           
1 . �6��  .49-48ص-1ھو��روس م.ن ج إ���ذة�����ن ا���

2
  . E�(6254.252.ص 
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ت أر%��م �دى***                �  �6زل �طت ���ون ھدرا وا�إ" �ن ��د أن ھ

��ـ*** ن ا�'ول 4 ��+� ��م ��إ�%2                  � � �  E6�1" )���م أ��

� ا�ر�ز إ��ون ��ث �'ول ھو��روس ا���!�� ا��� ��دت ا��د�د �ن ا����رك وا��د�د وھ6
  �ن ا
�داث وا�H�ر �ن ا��+�رات ا��� �ّرت 2���� ن #��ر�ز ھ�6 ا��د��6 ا
Hر��. 

د �)دي زر�� ھو ا�%زا ر ا�وطن ا�ذي �ّرت 2��E ا�H�ر �ن ا
�داث 6أّ�� ا�ر�ز 2     
ا���ر�*�� ، وا%4���2�� ، وا�H'�#�� .#�� �وطن ا��زم وا�!�ود #6%د �)دي زر�� ���د 

6�� 2���� �ذ�ك 6%ده �'ول: �� E���� ا�%زا ر و�ررھ� ��ث أّن إ���ذ  

  )�617ت(ص * و�� �ّ%� f #� ا��" %زا ر �� �ط�3 ا���%زات**                    

  ) 18%زا ر ���د�2 ا�)�طر *** و��رو�2 ا�!�36 ا�'�در(ص                      

                     � ���  2)  "19*** و�� �ن ���ت ا�ّ��م �'��� (ص ّ��%زا ر �� ��

# /�%�� ����� ا��د�د �ن و"د ا���رض �)دي زر�� ھ�6 #� 6ص ا�4��ذة ا�%زا ر ر�ز �
ا
���ت ، وھذا �� %�ل �)دي زر�� �*رج 2�/ �وا"3 ا�ذر��ت #� طول ا�%زا ر 
��ر أرض ا���%زات و�دf �2 �ن ��ث ��و2ز���� و!�رھ� �������ر و�'�و����� ��ث 
 �6�ا�%��ل ا�ط���� وھ�6ّ 6%د أّن ا�2��ّران أ�دع #� �وظ�ف ا�ر�ز و��ز�د ا�4��ذة "��� و�

%��ب ا�'�رئ. وھ���   

  زر��:أو%E ا4*��ف ��ن إ���ذة ھو��روس وإ���ذة �)دي 

 �ن ��ث ا��ـــــــــــــــــل:   - أ

  ا�'وا#ــــــــــ�: 

����E ا�'!�دة �ن ��ث ا��ل #��+P ��6 أّن ا���ر      � E����إّن �طرق #� أو%E ا�
 2ن و��6 #+� ھو��روس U�ر �')/,ا��وU �6�6�ر �')/ و�� ھو ��روف أّن ��ر 

��ر ا�'�#�� ر�6 أ����� #� ��ر�ف !���� #`ن ��ر ا9�����ذة وا
ود و��� U�ر �')/ ، إذ 
ا���ر ا�'� م أ��س 2�/ ا�����ة وا�وزن و�)�ده أّن ا��و6�6��ن %��وا �ّل 6وع �ن أ6واع 

 L6�6 " ��س #� ا��و6�6�� و��7ت ا9#ر��أ��ر ا���ر وز�6 ���و�� ���ث �'ول �����ن ا���
��6ء ا��رق ���ر��ن، أوھم �ن �ذذا �و�)�2�ل #`ّن ھذه �ن *!� ص ا���7 ا��ر��� ، و�ن 

                                                           
1
  . E�(6251.252.ص 

.19. 18. 17صـ �)دي زر��، ا��ر%3 ا����ق،  1  
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#��'��س ��2رة 2ن �'�ط3 . 1وزان *�!� ��م"أوا�)رس ، وا��رك ، أ�� �6و ا�7رب #��م 
��Wف ���6 ا��طر ا
ّول أو � ��ون ا���ت،ا��6�� وا���7ب ���6 أن Hا  E6�2ر �'ط��، و���و

  #رL6 �'�م %��3 أ��ر ا���ر. و�'وم 62د ا9 دو���6ي،�6در إ����6در ���6 ا�/ 

أّ�� ا�'�#�� #���ت �ن �وازم ا���ر #� ا���7ت ا
%�6�� "#��)ر�6�� 4 �!�P ��رھ� �دون     
��� ا4�ط���� Hز�� #��� ا���ر ا��')/ وا�7�ر �')/ ، و���وا6���4�� ، #��ذا "�#�� وا%64

�ر%�� 9ا24���ر 6'�ت ا، وا���ر U�ر �')/ "�وب"���ذة إ�/ ��7ت ا9#رL6 �����ر �')/ 
�ر%�� "��، وأ�� ا4!ل ا��و�6�6 #�و �وزون U�ر �')/" و6%د "�#�� ل ��ت "� �� "�6

�6ت �ن ا�'                        �6)��� 4 �را2/ #���  ��#�" ��
 ��Hدة أو ا��6�د ا�����!
وا��ر��� 4 �!�P ��رھ� �دون "�#�� ، 
��6ّ ��7 "���ّ�� ر�6�6ّ �%ب أن �را�2 #��� ا�'��س 
��ذر و%ود 6ظ�ره #� �� ر ا���7ت ، و62د ا��ودة � �� ����6�وا�ر�6ّ ، و#��� �ن ا�'وا#� ا��

 ����� ا����و �ن إ�/ إ���ذة �)دي زر�� إ!راره 2�/ أن �+ل ا�روح ا��ر��� ا�**� 4
6��� ا��E ھو ا���ر ا���'�رب " �ا�'وا#� �ذ�ك 6%د �)دي زري " #� إ���ذ�E ا���ر ا�ذي 
��� وا�دة (#�و�ن) ، أّ�� ���S� ���6�'�ع ا�*�ر%� ��(�رار �وھو �ن ا���ور ا�!�#�� �ن 

���ت �ن ��ث ا�'�#�� ، #�ن أ%ل ��ر#� �� ھ� ا�'�#�� . إّن #� ا���ر ا��ر�� %زء ��م #� ا

ن �ن 2و���/ ھذا ا�%زء "�#��" آ*ره،وھو  E6أ%زاء ا���ت ا���ري ووز �# ��ّ�� ��#�'��#

  �*��)�.%�ل �روط�� و"3 #� 

�ذا 6'ول إّن ا�'�#�� ھ�  ا�ّ���م،��E ا�ذوق إ�� ھدى  ����ر،و%�وز ا��6ق ا�ذي ر�م      
 ���ون ا�'�#�� ���دأ ����رك "�ل أّول ��6�ن #� آ*ر ا���ت ا���ري و ��ا��روف ا�

��� �ن '")� �')وا' ��3 أHره �ذا �6�ول ر!د ا9�'�ع ا�*�ر%� #� إ���ذة �وا�دة وا�'�#�� 
   ا�'وا#�:ا�%زا ر �ن ��ض 

  *** و�� �%� f #� ا�� �6ت  "%زا ر �� �ط�3 ا���%زات                   

  3ُرف وا���ء: روي" ا�4ف: �رو#��،�'�دة  6و��2: �6ت، �'���: ��راد#�، :ا�'�#�� ھ�6

�وا �ن ا�'�#�� و�)دي زر�� ��ر 2�/ L�6 و��#ظ *� 4 ����وھ�6 �6�L ��6 ان ا���ور ا�*
 �6� P+��ن ��ث ا�'�#�� ���E �3 ھو��روس �ن �)دي �م �أ2�/ ��وره و��ر 2��E وھ�6 �

   ا�'�#��.
ّن ھو��روس �م ���*دم 

  �ن ��ث ا��+�ون: 

                                                           

  . 85.ص 1.ج ا����ق 3ـ �����ن ا������6، ا��ر% 2.  
2
  . 141ا��روض وا�'�#�� ، ، دار ا�'�م ��ط���2 وا��6ر وا��وز�3 ، ��روت د.ط.د.ت.ص *��ل،أھدي ���ل ا�/ 2��� –�6ظر ���ود �!ط)/  

3
   ،������ت ا�4��ذة ، %��������، ود�4��!�ح ا�د�ن ��و�� ، ا��س ا������ #� ا���ر ا�%زا ري ا��د�ث وا����!ر درا�� #� 

�ور(%����ا��'�د ا���ج �*+ر   . 375ص-2013-1014- ��6 %���� -����6–د
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  أو%E ا4*��ف #� �طل ا�4��ذة: 

     
���زه 2ن U�ره �ن ���2 ا��6س، �ذ�ك 6%د ا��طل #� !)�ت، �د أّن ��طل ا������ ا
ا������ ر%ل ��)وق %دا، �د�د ا��Wس 2ظ�م ا�����، *�رق ا�'وة، H�ر ا�ذ�ء، ر#�3 ا�*�ق 
��'د  E���%�د #�E "وة ا�*�ر، 2����� ا
ھداف، �6�ل ا���ط)�، ��Hل ا��دا�� ا��9��، و 

�دور ا
�داث، و ھو ا�� E���2ل، و �ول أ��
2�/ ا��ا
، و ا�'� د إ�/ ا�ظ)ر ى�ذ�Hل ا
  ا�ذي ��'د 2��E ا
��2ل.

�رض طر�'E و إ�%�د ا��*رج و ا���ول #� ا
و"�ت �� ��و ��د�E �%��3 ا
*ط�ر ا�
زا �'وى ا��و�6ن، ھا��!���، و 6%د ��%�د #� �طل إ���ذة ھو��روس أ*�ل �ر� Pذه ا����

�ز��� �ل ا64د��ر ��م، و ھو ا�ذي �)�ل إذا د*ل ��ر� �'ق ا�6!ر �'و�E، و إن ا2
  ا��%� ب.

و  وا�ر��"��ذ�ك أ2ط/ ھو��روس ��ط�E "درات �)وق "درة ا���ر ��ث ����ز ����ر�2      
6�!ر ا�%�ش ا��و�6�6 و إذا �م �د*ل � �"وة ا��دن و ا�ذ�ء و "درات *�ر"�، إذا د*ل ا���ر

��ث 6%د ھو��روس #� و!ف أ*�ل ��6زم و ل ھذه ا�!)�ت و�دت ��ن أ�ط�ل ا����م 
  �'ول:

  ���"�� �دت 2رى �ن �%�ن  #WوHق *)�ن ���'د��ن

*�ل رو�2 ا�)��'�ن  2�/ !دره 
�� وأ�'/  

E�+ا����'�ن  و أ�'/ ����� �ر /��H�ر ا�%�ن 2#  
�ك ذات ا�و��ل� E���6و��� Hم #��� ا  و 6%/��  

�ك�1�ط�ر �'و���6 �����ت   وا��ذ��تا��ر��  و  
     

#�  وE�+U و��)�Eا�'د��ن  و*)� وا��ر6�2%د ھو��روس #� ھذه ا
���ت �!ف أ*�ل   
��ز ���'وة �� ،E'�م �!د�'�ا��د��� �� 6%ده #� ��ض ا
���ت ذ�ك �!ف %��ده  و�ر�2ا64

 وأ�+��ن %��د ا�*�ل ا�)�6��  وھ��*�وق *را#� ذو %��6�ن  وھ��%��د ا�*�ل ا�)�6�� 
�%د �طل ا�9��ذة أ*�ل ����ز  وھ���6�ث �ن �!�ب ا2�'���� إ4 أ*�ل �!ف ذرE2 ���'وة 

.E��  �'وة *�ر"� 
ن ا64�!�ر #� ا����رك �ن ����د 2

�ف 2ن �طل ا�9��ذة ھو��روس #���طل #�  أ�� ����ودة إ�/ إ���ذة �)دي زر��    �#���طل �*
�ف #���طو�� ھ�6 �'وم 2ن ا������ ا��و6�6�� �د�E "وة *�ر"� أ�� #� إ���ذة ا�%زا ر �*� ��#

 وإ��6ّ وطن �*ص ���ك "درات �)وق "درة ا���ر و��س#�� ا��طل ا�*�رق  وا�%زا روطن 
 ا�وطن،و2ن ا��روب ا��� أ�6ت �ھ�E #���طل ھ�6 ھو ����ل ا��دا د �2ر �را�ل ا�ز�ن 

                                                           
1
  .217،218، ص �2����ن ا������6، إ���ذة ھو��روس ��ر��، ج  
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E���ث ��ط���  ا
م ا��� أ6%�ت و���ت أ�ط�ل �ذ�ك ��ظم �)دي زر�� ا�%زا ر #� إ���ذ
  �وا!)�ت *�ر"� �ذ�ك �'ول:

  �ّ%� f #� ا�� �6ت. و��%زا ر�� �ط�3 ا���%زات           "             

  رو�2 ا�!�36 ا�'�در. و��%زا ر �� �د�2 ا�)�طر                           

                           ��� ���  �ن ���ت ا�ّ��م �'���. و��%زا ر �� ��

��ن ا�وH�'� وا�'!��       ر���وو��ب ا�%زا ر أ�ط�ل            ��� "1.  

��� ا�%زا ر #� ا�9��ذة � � ووا�د و*��ون �رة، ��ث ذر ا�!)�ت     ررت ��'د #
 �!" ��� ����E6 ��� #�� 62ده �ط�3 ا���%زات ا���ر ا�%زا ر و��ر�*��، وا#� ��ا�

� ن �� أ�� ا�6�H�� !�ود وطن وھ�6 �ون ا4*��ف ��ن أ ����ط�ل ا�9��ذ��ن #�
و�/ �ط
  #�ط��� ھو ا�وطن.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

. 26. 17.18.19ـ �)دي زر��, ا��ر%3 ا����ق ,ص 2  
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  او%E ا4*��ف �ن ��ث ا�4داث: 

�داث *����� �)وق ا�ط���� �ن أ���ذة ھو��روس #�� ��6�� 2�/ إ�داث أ�/ إذا �طر"�6 إ    
��دى "درة ا�وا"3 #�و ا2��د أ�طور�� وأ!36 ا���2ر ��ث "�م ��وظ�ف �*!��ت ��داث 

 /�ل ��ر 2�/ ا��4ط�ر ، ���ث أ��س أ�ط��H Eوب ا�*را#� وا�7را�� ����د #� ذ�ك 2��
 P����/ ا�H�ر �ن ا��4ط�ر ا��و6�6�� إا�'وة ا��د6�� ا�*�ر"� ، �� 6%د ا�4��ذة ا��و6�6�� 

�� #� ا4H����� ، وأ6!�ف ا���4 وأ�ط�ل وا��*!��ت ا�*را#�� 4 أ��س ��� �ن ا�!�� ا��
�� 2ن ذ�ك �ن Hذ أ�*W6# E����ذة إ��ر�� ذو "درات *����� و�و+P ذ�ك �ن *�ل إ���ذ

  ھو��روس #6%ده �وظف ا�*وارق وا��4ط�ر . 

  1" و2�/ "�6طر ا�%��ل �ـطوا و�م*** �ذرو ��م أHر �رى ��Wون "                  

�وق *را#� ، وز�2وا أE6ّ "6طوس أو "6طر ، ��ث ��3 ا�'�6ط�ر %*� E6ّW� ھو��روس E(!
  .��6ن #� ا�%زء ا
���� و�طر �!�ن #� ا�%زء ا�*�)� إ�E �طر 

�و6%ده ا�+� #� و!ف H :س�  

��س ���6/ و2ودھ� *** #�'ت ����2 �ل ��ن ا��را�ل                   �H ك�  "و�م 

                   P��(وزت ا�%و ا��%�  �2/ ��ث ز#س ���%��ل ا��واطل"إ�/ ا����ء *** اإ

��س �Hزو%ت  ��دى ��6ت ا���ءإ����� أ*�ل وا��'رت ھ� وأ� #و�دت #��ن !�7ر ا���4 
��ر أو�� ��  :��� ا���ر ��� ���6 2ظ��� 62د ��ك ا���4 ز#س آ�'� �� #� ا���ر 

  ـــ�ر ��ل د2وت ��دي %��ده �"#���درت ا4*�ل ����ل وا�%ــــ***             

  3ھل ا����دة"أ#� 2رف  ا/ *** �ر��رـــــرE� �2 وھو �د2أذ� �              

�ن ذات  E6ن ا��ر ا�ط���ن وا�دھم ���� ، ا�ا��راد ���%��ر �ر��ر ا��ذور #� ھذا ا�����ن 
�ن �E *��ون رأ�� و*��ون #�� �درف ا�6�ران وھو ا�ذي  E6ّر ا� � ذراع وذ

��س �6%دH ، E�  .ز#س ة ا��!ر*
                                                           

1
  ص �1����ن ا������6 ج 

2
  . E�(6211 ص 

3
  .E�(6207،208 ص  
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�� 6%ده ا�+� #� و!ف ھ�)�ت ��ث �'ول:   

ن  د" #�!دى ا��ّدا                       ��  �H Eم "�ل أذو ا��Wن *** ھ�)�ت �

                       
و�6 
%ل ا�6ـ***ـ�س ��
أ�ر #دح ا�  1" رض �����6ن ا�'��4ن 

��� ا��دادة 
E6 �'وم �!�2�6 ادوات ا��رب �j ھ�)�ت ا4ه ا��6ر وا��رارة و��ك
 /�2 ��6�� ��6ّ
�ف 2ن ا���ذة �)دي زر�� �Wن أوھو��روس �*���ط�ر وا�*��ل وھ� 

ّ إ�داث أ 6�� 2�/ ا�وا"3. ذ����� E�  

�داث وا"��� ا���ّدھ� �ن ��ر�C ا�%زا ر  ا��%�د وا����وم �Wن أ���ذة �)دي زر�� إ#�     
�وي 2�/ ا
���ذة �%ل ا9��4 #� �+3 إ��ط�ر ��ر�*� "� م #� ��6 �� 2�/ ا�وا"3 و4 

�/ �د ��ر إ�طورة ���م ا���*وط�ن �ن �)دي زر�� �م �و#ق أأ���ت #� و!ف "���� و

��ط�ر �ذ�ك 6%د ا���ذة ا�%زا ر ّ�%ل ��ر�*� ��دا#ره وھ�6 ��+P ��6 ان #� �وظ�ف ا

�/ ا��!ر ا�و��ط ��/ ا��!ر إ�ن ا��!ر ا
ّول  �)دي زر�� �ن ��م ���ر�C ا�%زا ر
��ل ا�ز��6 و�ؤد أ�داEH #6%ده �ذر ذ�ك #� ا��د�د �ن ��ا��د�ث ���ث "ّ���� 2�/ ا�


  ���ذة #6%ده #� و!ف �'ول: ���ت ا9ا

   �2ط�3 #%ر" ـ6ــو#��رـ 6ـو#��ر Uّ�رت �%رى ا����ة *** و6ت               

4ع ا�Hورة د6إ�ن ���6 #� 6)وس ا���ب ا�%زا ري #6و#��ر ��ر  6ظر ��� ����E ھذا ا���ر
����� ا�4�'�ل.��6ت ا# ��  ا�%زا ر�� ا�

�'���� و�ط�ف و*راط�  ��1945ي �8داث وا"��� ھ� �%�زر أوذ�ك 6%ده �!ف 
  #�'ول: 

  "و�م �66/ #� أر���ن و*�س *** +���� ا��ذا�P #� �وم �6س.              

  �ر 2رس. Uرارا  **** و"��6 6!)ق #� �Uإطر��6 �3 ا�*�)�ء                

�6وا �3 ا�'در ، 2و�6 2���6*** ودر�� �'�د��6 أي درس.                   

3�6ت �%�زرھم ��ط�ف *** و"���� ����ب د"�ت %رس"                   

��� #� �'E *�ف #ر��6 و2دھ� ����ب ا�%زا ري وا��%�زر ا��� ار`وھ�6 �ذر �     ��
�داث وا"��� �6ذ ا���د ا�رو���6 أ#�6ت درس ��'�دة ا�%زا ر��ن و"د و!ف �)دي زر�� 

                                                           
1
  . 214ا��ر%3 ا����ق ص 

2
  . �67)دي زر�� ا���ذة ا�%زا ر ص 

3
  . 64ا��ر%3 ا����ق ص 
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�ف 2ن إ�/ ا��!ر ا��د�ث وھ�6 6%د إ�/ ا�دول ا��� "��ت 2�/  ا�%زا ر إ�*����ذة ا�%زا ر 
ّ�� ا�6�H�� أو�ن !L��6 36 ا���2ر  *��ل �� 2�/�داHأ���ذة ھو��روس ��ث ا4و�/ ��6�� إ

 /��وي 2��  �داث وا"��� �6ت �ن !36 ��ر�C ا�ذي �ّر 2�/ ا�%زا ر. أ

  ا4*��ف �ن ��ث ا�د�ن : 

�6ت �� دة #� �2د ھو��روس ھ� ا�و6H�� ��ث أ�6ّم �6وا ���دون ا��6ّر      ��إّن ا�د���6 ا�
ا���� وأ#رود�ت  وا���س وا����ر و#� ا�4��ذة 6%د ��دد ا���4 وإ4ه ا��رق واH��6 آ���

 ���'دات ا������س ا�E ا���ر وھذا 6ظرا ��Hإ4ھ� ا�%��ل وا��ب وھ�را ا��� ا��ظ�� ، و
�ك ا�)�رة �ذ�ك 6%د ھو��روس"� ��ب �ذرهأ#� ا�و"وف 2�/ د�ن "و�E و �6ت �� دة #� 

 H61/" أ���م وو!)�م #ردا ��ن ذر وإ�/ ا����دة و�6ب ا�*�ق إ���ودا��م ، و��6��م 
  �وال ا����دة #� ذ�ك ا�ز��ن . أ�/ ا�ر��U #� ا�و"وف 2�/ إ��ب #� ذ�ك ��ث ��ط�3 أو

ھ��E "د E �� دام ��2ر�6 "د �*ّرج �ن ا����H ا���زا��� و�ر2رع #� أ�+�E6ّ`# ��6 وا����     
��� �ن أ��ره ، ��ث �رى  ���ذ�E وإ2�/  تHرأ� /!��ّن ا��ل #� ا��4م �ّل "+�� ا�

�ت H'�#� ا���4�� �ن *�ل ا�'+��� ا��ر%���� و�� ���E6� �6 ا�����ون ����� ، و"د 
�6 ��'رآن ا�ر�م ��)ظE او ����6ه و�����دا ����د�ث ا��ر�ف أ�+����ره ، " ��ث %�ء �

 E���� �ن ����م  ت�� �6 ا��� �'�أوا���ر�C ا����4 �ن *�ل �وا"ف اE��2 واھ����
و�� ورد #� ��ره �د��ل 2�/ 2'�د�E ا���4�� وھو E2"ا���ر�C ا����4 و�وا"ف ر%��

 :Eو�"  

��ت و%�� رّب ا�%�ل"              �W# *** ــ����Hا� /�   3"�ر�ت ا��'�دة �

E �د�E6 ، وا6�!�ر ا�ذي او��� �رب �)دي ��� /���'�دة وار�وى �ن ��6��� وھذا �دل 2
ا��4م و�6!ر�� f ��م وا�د�ن �E��6 �/ إ���'ق 2�/ ا�دي ا��%�ھد�ن ا�%زا ر��ن ��ود 

�E ھو د�ن ا��ق ا�ذي 6ّزل ر��� �������ن وھ�6 ��ود ا4*��ف ��ن ھو��روس ا�ذي ����د 
6Hا�و /�2� E� و�ده 4 �ر�ك k ا����دة E�# ون�� و2�/ ا�*وارق ود�ن �)دي زر�� ا�ذي 

E ا����ودات ود�ن ����د 2�/ وأن ���دا �2ده ور�و�E وھ�6 �ون ا�)رق ��ن د�ن ��ددت #�
  .ا��ق وا�وا"3 و���ود وا�د

  

    

                                                           
1
  . 54.ص�2�����6 ا������6 ج 

2
  . 69.ص�6�.1977 2ا�و ا�'�م ��د f ، درا��ت #� ا4دب ا�%زا ري ا��د�ث ط 

3
  . �73)دي زر�� ا���ذة ا�%زا ر ص 
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و	� ا���ر �و���� إ�� أن "��دي ز�ر��" �دا �دو "ھو��روس "	� ا����ب 
ا�'��� ��ن 	� ا����ب ا��&�ون ا%��د ھو��روس %�� ا����ل ��� 	�# ا�"طورة أ�� 

  ا���ر�2 1 �ؤرخ ���را	. وإ��� ��وا,+.��دي ز�ر�� ا%��د ا�وا,+ ��ث ا"�(� أ�دا)# �ن 

و�ن �7ل درا"��� ���5ذة ��دي ز�ر�� ��&6 ��� أن 	�رة ا���5ذة �م ��ن �# وإ��� 
���ت ا,�راح �ن ز���# ا�"�د �و�ود ,�"م ���ت �9(�"م �ذ�ك ��د �8�9 ����. ��دي ز�ر�� 

. �ن %'رة أ��9ت 9دأ أ�ف �9ت و�9ت �ن ا��ر ا���(�رب و%دد �(طو%��?� ��<.، �ل �(طو%
ا�"��ذ  ةم، �9,�راح �ن ا�"�د �و�ود ,�"م، و�9"�%د �1972'�%ر 	� �ظم ھذه ا�����. %�م 

. و�ن ھ�� ��&6 ��� أن 	�رة ا���1ذة �م ��ن 	�رة ��دي 1975%)��ن ا���Cك، وا�?�ھ� "�. 

  ز�ر�� وإ��� ھ� ا,�راح �ن ز���#.

ر�. �ن ��9ء أ	��ره، 9ل ���ت ا,�راح �ن ��� ��&6 ��� �ذ�ك �م ��ن إ���ذة ا��زا<
وز�ر ا����Cم ا���� ا��زا<ري �و�ود ,�"م وو�د ھذا ا1,�راح طر�(# إ�� ا���"�د 9(�م 
�Cرض ��ر�2 ا��زا<ر ا�Cر�ق ���9"9. ا�ذ�رى "�'�%ر ا�)ورة ��دي ز�ر�� و���ت ا�(��دة 

��ر�2 ا��زا<ر ا�Cظ��. و��C?� ا��C'رة �7"�(7ل، �ذ�ك �(ول ا���1ذة ��ءت ���رة �����د 
.��  �"�ل ��ر�

���9 �و�ود ,�"م "إ���ذة ھو��روس " �و�?� �ن ��9ت أ	��ره، "وذ�ر 	� �(د��# �?� 
"���� �'�د ا���'�د ھذا "إ���ذة ا��زا<ر" و��دى ���ت �9(�"م "إ���ذة ھو��روس" ا�'?�رة، 

��ز %ن إ���ذة ھو��روس ����9رق ا�7�Cق��. 	����9 ھذه ا���رة، أي ا���5ذة ,�<7 وإن ���ت 
ا��و����.، �روي �"�ط�ر، ��د ا���5ذة ا��زا<ر�. ,د ��دت أ���دا �(�(�. و"طرت ��ر�2 
وو,�<+ وأ�داث ھ� �ن روا<+ ا�دھر 1 �ن روا<+ ا�دھر 1 �ن ��ق ا��ن و1 �ن 

  ا�ط��ع، ا�'�%ر و��ن �ن ��+ ا�5"�ن ا��زا<ري 	� ا���دان.  

  

 ���. ھذا ا��9ث إ�� ���. �ن ا5أ��را أ������ت �"�Cر&?� 	��� ��ت 	� ��"
:���  

��� ھو ��Cوم أن إ"م ا���5ذة ھو إ"م أ��C� �9ود إ�� ا��&�رة ا��و����. ا�(د��. 
��ف �ن ���ر إ�� آ�ر و �ن ���. طروادة إ��ون �ذ�ك ��د ��?وم ا���5ذة %�د ا�Kرب ��%

� أ"�س أ�?� ����.، و �راد 9# %�د ا5	ر�L ��ظ و ا�ذي �Cرف ا���5ذة %�"طأھ�?م أر
��ف ا���?وم �ن أد�ب إ�� آ�ر.�  ",وا��" �"9. إ�� ا�(ول �ذ�ك �
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أ�� C�� .9"���9رب 	��د ��?وم ا���5ذة ��ط9ق %�� ا���7م و ھ� ا�وا,C. ا�Cظ��. 
��� و ���9"9. 95ن ��ظور و �Cر	?� %�� �واد ا�ط�ھر أ�?� ,��دة �(وم %�� ا�"رد ا�(

���ت ا����ھ�م �ن أد�ب إ�� آ�ر.�  ,د ا

���ت و أ�داث ا���5ذة و �وظ��?م ����ر�2 ���ون �ن ا�'�أ�� %���ر ا���5ذة 	?� 
�ر �(وم %�� ��Cوم و ھذه ا��Cدا�?م ���رب و ا�د�ن و "�<ر ا���و ا��Kرا	�� و �ذ�ك ا"

  ��9ء ا���5ذة.

����� %�� ��ف ا�'واھد 9درا". و 	� "�9ل �M)ر ا�'�%ر ��دي ز�ر�� 9?و��روس إ�
�"9ق ا�'�%ر 	و�د�� 	�رة ھو��روس أ"9ق �ن  ��ا��7ت ا���ر���. و ا���رة ا�ز���. ا�

  .���دي ز�ر�

و ا�&6 ��� 	� ا���5ذة إ9داع ا�'�%ر 	� �وظ�ف ا�ر�وز و ا�"�ط�ر ��ث أن إ���ذة 
�9س �ن ا�(رآن ا��ر�م و ھو��روس ���9. %�� ا�"�ط�ر و ا��را	�ت أ�� ��دي ز�ر�� 	(د ا,

  ھذا ��'C9# ��9)(�	. ا1"��7..

و�ف ��دي ز�ر�� ا�ّد�ن �ر"��. %ظ��. ھد	?� ��رر ا�1"�ن �ن "7"ل ا�ظ�م و 
  ا�ط��Kن.

و 	� درا". �و�# ا��'�9# �ن ��ث ا�'�ل 	� ا���5ذة ��د ا���5ذة ���9. %�� 
� ھذا ا����ل ��د ��دي ز�ر�� �دا ا�(��دة ا��Cود�. ا�(د��. و ا��"��ت 7���9"���. و 	

  �دو ھو��روس �ن ��ث ا�'�ل.

أّ�� 	��� ��ص ا��'�9# �ن ��ث ا���رار ��د ��دي ز�ر�� ,�م 9�وظ�ف 1ز�. ��ث 
��  ل �9ن أ��9ت ا���5ذة و ,"�?� إ�� �<. �(ط+ ��� 	Cل ھو��روس 	� إ���ذ�#.ـ�

��د)�ن %ن ا��ب و 	��� ��ص ا��&�ون ��د �7 ا�'�%ران ,�م 	� ا���5ذة �
�د�(# 	طر,ل أّ��  و�9#���ون  �Qا�K&ب ��ث و�ف ھو��روس Q&ب أ��ل %�� أ�

  ��دي ز�ر�� ���� �9# �وط�# ا��زا<ر و Q&9# %�� ا��"��Cر ا��ر�"�.

و �ذ�ك ,��وا 9�وظ�ف ا��رب و ا���ر�2 و ا��Kرا	�� �5�دام ا��راع �9ن 
�9ن ا��زا<ر��ن و ا��ر�"��ن 	� إ���ذة ��دي ا�طرواد��ن و اQ5ر�ق 	� إ���ذة ھو��روس و 

و و�ف ا����ظر ا�ط�C�9. و ا��Kرا	�. 	� ���� ا���5ذات و ا���ر�M9 2ّن ا���5ذة ھ�  ز�ر��
  ����. 'Cر�. ���9. %�� ا���ر�2.
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�7ف �ن ��ث ا�'�ل 	�(د و�د�� ا���5ذة ا��و����. ����. �ن ��ص أو�# ا1� ���	
��د C��9ر �ن ,وا��ن ا�(��دة ا������. و ا�(�	�. و ھ� 1 C�%��?� %�س ا���5ذة ا�Cر�9. 	?� 

.�?�  أ�د �ر��زا

�7ف �ن ��ث ا��&�ون 	��"طورة أ"�س 	� ��9ء ا���5ذة ���� ��د أو�# ا1
��د %�� ا����ل و %�� ا��وارق %�س ا���5ذة ا��زا<C�	?� �9ر��.  ر�.ا��و����. ��ث 

��دة �ن "� .�C,ر�2 ا��زا<ر.%�� أ�داث وا��  

�Cدد  #��7ف 	� ا�د�ن ��د د���. ھو��روس ھ� ا�و)��. ��ث ��د 	� إ���ذ�و %ن ا1
 M��� ا1"7م و ھو #�ا�R?. و إ%ط�<?م C9ض ���ت ����ز 9?� ا�9'ر أ�� ��دي ز�ر�� د���

  إ�� ا�وا,+ و ����م �ن ا�(رآن.

و �ر��ت %ن ���ة ھو��روس و ��دي ز�ر�� 	?و��روس ھو '�%ر �و���� و 
�9ر �ن رواد ا�دب ا��و���� أّ�� 	��� ��ص ��دي C� ود�". ا��و����. و�ب ا���5ذة أو ا���
ز�ر�� 	?و '�%ر و ر�ل "��"�، ا��زم ��9(&�. ا�وط��. و ا�(و��. و ھو '�%ر ا�)ورة 

  ا��زا<ر�. 9دون ���زع.

  

  



  

  المالحــــــق
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  ھو��روس:

�ب ا����ذة، و ����م ����ون �� أن      ��ا��& و ��'&: ا#��ف ا��ؤر#ون "! إ�م 
�و �� ا��ق ��&  "ھو��روس" ��ب �ّ�ب '& +�ر *�ل �#�ل ����& ")رف '&، و أھ�� إ��&� ��

ا���7ر �ن 0)را��4 ا�ذ�ن 6�'ت أ���'�م و ���ھم �� أ����4م �طر"2 'ن ا�)'د، و ا�0ّ��خ، و 
ا���'<2 و ا��رزدق و ا+#طل و ا����'! و أ'! ا�)>ء،  و �����ب أ:وال �#���2 "! ذ�ك ا���ب �ظ�ر 

��، و ��ذا ���وا �� ا���ظ2 �� ����'�� �ن ا��ذاھب ا���?�ر'2 "! أ�ل ��ك ا+���ب و ا��
ا��ز����2 و *)�وا ����'طون �ن �)����� �� �0ءوا، "و?)وا ��ل �)�� ���#رج ���� �د��7 ��� 
�0ر��، "�ن :�4ل أ�& ��� ���ت ���2 ھو��روس '�)�� ا�رھ��2 6�ب ��& ھذا � &���ن و:و

ھ'�ن إ�� ھذا ا��ذھب ���وا ا��ّ�ب �و:و& أ��را "! �رب "��ن �ن *��2 ا�رھ�4ن، �� أن ا�ذا
�� '��2 �ن ��ك ا��رب، "���م �ن �*)��� '�ن أز��ر و ��:س و ھو �ذھب 'رو��وس و �ده 
 B:و�و"ون، و :�ل آ#رون : "'ل و� �:س، و ���م �ن ��ول 'ل أ#ذ إ���ل "! ��أن ا��0ر ا

��ھ� " ا�����م "! أ��را "! :'?2 ا��رس "، و �ن :�4ل : "إّن ا���ظ2 ���و�2 �ن ����! و �)
ا��*�س" أي ا�#ط�ب أو ا���0ر و ھو :ول �و�داس، و �ل �� ���#رج �ن ھذا ا�'�ث ��D أو 
�'��، و �ن :�4ل أ��� �2��0 �ن ��ظ2 '�)�� ا���'B أو ا�>�ق أ#ذا �ن :ول "�وطر#وس �����ق �

رودو�س و أ�& ��ق '����د�ن �ن �د���& أز��ر و ھ��ك أ:وال أ#رى أ*درھ� '��ذ�ر :ول ھ�
 D���ن � Hر، و ھو �#ر��إ��وروس: " أن ا���ظ2 �ر�'2 �ن 7>27 ����ت '�)�� ا����ف ا�'

 .1ا���و�ل ��&، +�& �م �7'ت "! ا+7ر 0!ء

 و:د�م ��د ��*�وز �ن ا�0'�ب،  وھو�7'ت أن '�ره ُ�فK  و���&��� �ؤ�د ا+:وال ا���'�2      
�)*م أ����در "أن ��ظ2 ھو��روس ��ردة  و"!وذ��2" أ�0ر إ�� ذ�ك "! أ'��ت �ن ��ظو��& "ا+

  ��ب ا��0ر ". و'����ن �راد '�� "ا+��" "! �د��2 �و�2 

"�0Mر �� :�ل "�& أ�& ��ن ��و��ذس أي: إ'ن ���ون، +ن ��ون ��ك ��د�� �زّوج  إ��& وأ��     
: 'ل ��ن و:�لل �ن ا�*ن، �)��د أن أ'� ذ�ك ا�ط� وھو�� �دھ� "د�ه '���&  وا�ط�لأ�& �ر��7س، 

: "'ل ��ن إ�م ھو��روس و:�لرأ�& ��ر".  و���طأ7را  ووا�د�&وا�د ھو��روس دا���و6راس 
  ا��)ول ��� ��*!ء. و����روا�2 ھ�رودو�س،  وھ!������� *��س" 

&'��:  

      N'��ه ا����د�ون ا:وا��و إن �د��� ��� ا ،&'��N �)�م 0!ء 7'ت ن ��ب ھو��روس و 
��'���N 2 ���ن ا+#ذ '0!ء ����، و ��وة �� ّول ��& ا���'2 ���� ��ر��ن ��'��� ھ�ردو�س و 
"�وطر#وس، 7م و*د ا���Mر#ون ')د ا�����ص أ���� N �#�وا ن �ن ���:ض �ؤدي إ�� ا�ظن أ���� 

�� ')د ��! ��ول ھ�ردو�س أن ھو��روس �'Q "! ا��رن ا���'B أي: :'ل ���2 ا��رس ا��'رى ���
                                                           

1
  .11ص 1�����ن ا�'����!. م,ن .ج  
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�� '>د ا��و��ن، و :و�&  "إن ھو��روس ��د�& 'Mر')� 24��B� 2 أ�& ��ن �دون '���& ��ر ��ك 
ا�<زوة �دو�ن ا��0ھد ا��!" و ��س "! �� '�ن أ�د��� �ن ��ظوم ھو��روس �� ��0ر إ�� أ�ر�& و 

0 N ا����ذة، و D���ر�& �B أ�& ��ن أ�رص ا���س �� �دو�ن ا+���ب ��� ��?D ��ن ��
أ#��& إN آ��� �� ��ك ا���'2 "! 0!ء ��� "�د �ن 0)ره إذ ��س "! ���وظ أ0)�ره ذ�ر +'�& و 

  :1أ�� أ�& "�زم ')ض ا�0ّراح أ��� ھ! ا��)��2 '�و�& "! ا���0د ا���7! 0ر 

  ة ��ت ا+ط��ل �د�2                  :د أ���ت ود ��زان �)�د�&��رأ             

  N �#�ر ا��وف ��7> �?ن '&                                 

و �� ھذا "> ���ن ا��#>ص 0!ء �ن ��'& ن ��'& و *��B �� �د��� �ن روا�2 ا���ف      
و ��ز��& ا�����2 �''�� إ�� ��'& �ل :'��2 �& N ��*�وز �د ا��دس و N���� أن �0ر�& ا�����2 

�ن ا��و��ن أن �ّد�& "���ز�& �دا��4م و أ�! �ل ���ّن ''رھ�ن و أ�0ر ��ك ا��دا4ن ��7ن ھ!: 
أز��رو �>��س (و �د� ا��وم �و�وري) و �وس (��و) و رودس، و #�وس (��:س) و 

و أ#�ف "��� أ7را �ن 0)ره "���ن �و�و"ون، و أر6وس و أ���7، و �)�& أ:�م ز��� "! �ل ���ّن 
دا�� إ�� ��ك ا�دوى و إن ر*> ھذا N &�M0 'دع أن �د�& �ل "ر�ق �ن :و�& ')د أن إّد�ه 
ا+*��ب، "�د ذ�ر أ"����7وس روا�2 أ��دھ� إ�� إ���در '�"�وس ززم "��� أن ھو��روس و�د "! 

و�د ��ت '�ر'��& '��2 �ن و�د ��ر :�ل: "��ن أ'وه �د� دا��س 6وراس، و أ�& أ7را "��� 
أوروس ا���ھن، و ��ن ����ب ا��0د �ن 7د��� إ�� "م ا�ط�ل "��ن إذا أ:'ل ا���ل ��<�� '�وت 
�وت ��)2 �ن ا�ط�ر �#���2 ا+*��س، و إذا Nح ا��*ر ��'D و ھو �>ب ��)� �ن ا�ورق، �

ص ا�#'ر �� ا'�& ��� '�Q أ0ُّده، و أوز إ�� أ'�& أن �'�! ھ��> �����ن ��0دات ا����ء "'��ه و :
 ��ّW" ،م و �ر�م '& "! 0)ره، و ���� ��ن �ن ا�#'ط "! ��ك ا+:�و�ل���"���ت ���*& ذ�رى ا�

  :B'��2 ا��ر�ق ا+ظم �ن ا���'2 "! ا��)و�ل �� ا���'2 ا��! ��'�� ھ�رودو�س و إ���ك �*����

  :و�0وؤه�و�ده 

�د�& �� ?�2 ��ر ����س "! ?���2 أز��ر و د�& ھو ا'ن �ر���س ا'�2 ��>�و"وس و     
������ *���س أي: ا'ن ا���ر ����س، و ��ن "! أز��ر إذ ذاك �)�ّم �ّ��ب �د� "���وس، 
"���M*رھ� �<زل ا��وف ا�ذي ��ن ����?�ه أ*رة �ن �>�ذ�&، و ���ت �ر��7س ���ع ا��د�ن 

*'ت '�� "���وس و #ط'�� ����&M" 2���� أ*�'�& ذات ر*�*2 و ���، و �� زال ������ '��وود 
إ�� ط�'&، و ��ن *ّل �� ا������� '& :و�& ��� : "إ�& �و�م "! ا�<>م �ن ا��ط�2 و ا�ذ��ء �� *)�& 
�ره، إذ �د 6��& '�ر'��&، "Wذا ر?�ت '& ')> ��� "�و ��'�� ا'���، و وا��7 أ�& ���ون ��'<2 
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وس 'وده، ")�! '& "Wذا '& :د "�ق *��B أ:را�& 7م ا��?ت �)�ف �� ��ذ�'& و ����7&، و 'ّر "���
  '?)2 أوام إN و ھو ���د �ظ�ر �� أ���ذه.

  �در��&:

إرث �& إN ھو��روس 7م �� �'ث أن �و"�ت �ر��7س، "#�ت ا��در�2  وN"���وس  و�و"!     
*ب '& '�و أز��ر، M" ذه���م ���م أ�:M" ده ا�دا�! وط�رت��و��روس�، وا����! �0ر�& "�

D'�أز��ر �ذ�ك ا�)�د ��ّط� �ر��ل ا��*�ر  و���تا����2.  و�)'�2*��& د�وان ا+دب  وأ
�'D ا�<ر�ب ا���دم M" ،2 "����ر ���� ا��دن ا��*�ورة'����ورد إ���� ا��'وب �ن ��ك ا�'��ع ا�#

��&إ���� إذا "رغ �ن   &����أو ���ت �& "ر�2 ��رع إ�� �*�س ا+���ذ ا���� �����ط درر 
ا��& ���س ���ل ا��'وب إ�� أز��ر  وا�دھ�ء��ن �#��ف إ��& رّ'�ن ����2 �ن ذوي ا�)�م  و��ن

   .�1& ��0ھدة ا+���ر  و�ز�ن���ن �& ا+���ر  و*)ل�ن �و:�د��، "0<ف '�د�ث ������ *���س 

��وان ا��'� :' و"!      2�����  ووده واط>�ل أن �در�& ا�)*ز، ��زداد  &���أن �
�� �<�درة ا��در�2  و���ر���،  وإ��������& "��#ذه #د�� ز�زا  &��� ��� وا��در�سزال '& 

�� ��ن ا�'��ر. وا����ق 2���  '& ر

  أ���ره:

      ّN0!ء إ ���ره ' B�� N ث��ّراه و إNّ  و ��ن ������ *���س 0د�د ا��را:'2 ��7ر ا�'�
طرق ���)& #'ر إN ا��*>ه، "ط��ت ا�ر��2 و ھو "! أ��4��7 �#�زن ا��وا4د و �*�B ا+#'�ر 
��� ا���� '& ا��طواف إ�� ا�'�ر�� (إ�'����) و أ:�)ت ���� ا�����2 إ�� أز��ر، ")ّر*ت �� إ�2��7 

�?طر ���س �� ُ�ره ��& (���7!) "! ا+ر#'�ل ا��و���!، و ھ��ك ر�دت ��� ������ *���س، "
أن ���'���� "��� �دى �د�ق �& ���م �ن أھل ��ك ا�*ز�رة �د� ��طوار، "�Mز�& ��طوار "! 

داره و ��ن �?��"� ط�ب ا�)��ر، ر�ب ا��در، �ر�م ا�#�ق ��س "! '>ده �ن �?�ھ�& �0رة  
  ��ك ا�#>ل.

ھو �� "راش ا��رض ����ط 0وارد و �م ��ن ا�)�B���� 2 ا���� �ن ا�'�ث و ا���ري "ظّل و      
ا��وا4د، و �ن *����� أ#'�ر أوذ�س (أوذ��س) و أ���ره ("���ت �& أ���� '�� ��& ��ظو��& 
ا+وذ���2، و *)ل "��� إ�م ��طوار �راد"� �����2 و ا�'ر "#�د '�� ذ�ره أ'دا ا�ّدھر و '�! ������ 

���M" 2ز�& إ�� �����& و ا�����M ا+���ر إ�� *���س �ز�ل ��طوار إ�� أن �د ا�رّ'�ن ���س إ�� إ�7
  .2أن '�<� ھو�و"ون، "��0ّد ��& ا�ر�د ��� "�د '�ره *��2 و طل ����� إ�� أن ��ت 

  0رو& "! :رض ا�0)ر:
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و ��� �ّف '�ره :�د أز��ر و أ:�م "��� ز��� ��ظم ا�0)ر "?�:ت ذات �ده و 'ر�ت '&      
، و ��ر ��طB ھرُ�س (و ھو ��ر �د�و أو �را'�ت) إ��  ا���*2، ")ول �� ا�0#وص إ�� �و�2

أن '�Q '& ا���ر إ�� (��و���#وس) و ھ! '�دة �ن ���)�رات ا��و���ن :�ل: إ�& و:ف "��� إ�� 
���وت ��*ر *�د، "0�Mد أ'���� ��0 "��� 'ؤس ا�<ر�ب ا�0ر�د ا���?ور "�:2 و *و�، و ��ن ذ�ك 

��'ت ��ك ا+'��ت �و?B ر"ق و طف �ن "ؤاد ذ�ك 1 أول �د '����0د �� ���B ا���سM" ،
 Bر ���ط�?��& ��ن ��* B��� ��(ا���*ر، "ر�ب '& و أواه إ��& "*�س "! ا����وت و أ�0د 
�ن 0)ره "! و�ف ���2 أ����راوس �� ����2 و '?B �را��م د���M" ،2ّ*�& ا��وم و أ�ر�وا 

�& ا���0د.���  �7واه، "M:�م '���م و 

ا�ذي  إ�� ا��*�س�زال أھل ��ك ا�'�دة ��� �و��� ���#رون '���0رة  وN:�ل ھ�رؤو�س:"      
�دھم �ر�2  و�ذ�ك����'& "��0د "�&،  B?2  و��ز�2ا��و����ون أ���  و"�&���ف �ز��0*رة 

  زرت �وم :دوم ������ *��س "M:�م '�ن ظ�را���م".

  ���2 أ���ره:

�و���#وس 7م :ل رز:& "���، "'ر��� إ�� �و�2 و :�د أ:�م ا��0ر '?)2 أوام "! �     
ا��و?B ا�ذي ��ن �*��B "�& �*�س ا��0وخ "0�Mد �� ���ر "Mر:ص ا��?ور طر'� "ط�'ت ���& 
و ظ�ت أ����& "���Mم أن ��و�وا '����& �� أن ��ول "��م �ن ا�0)ر �� ُ�ِط�ر �0رة �د����م "! 

"! �ن �?ر إN �ن ا���واب ا��ؤال و أوز إ��& أن  ا+"�ق و �#�د ��� *��ل ا�ذ�ر، "�م ��ن
 B��*�0ر��م و ��� اW' ول :و�& ھذا "! ا��*�س و ھو ���7م و ھم �ن ورا4& �)?دون، ")�ل��
��2 ا���س و  ��ا��0وخ أد#ل إ�� :�2 اN*���ع، "����ب #ط�'� و أ�د ا��>م ا�ذي ا���ه 

ن �)ظم ��ن �ر6ب "! �وا"��&، "Wذا 'وا�د ���م #رج ���ظر ا�*واب، "#�وا إ�� 0وراھم و ��
وا���� ز�را  :د :�م "��رض و :�ل ��: "��4ن *��� إ�� ا����م '����ت ���ن ا�0)راء �����ّن 

ز��م ��  .2 ���م N :'ل ��� '�م" "Mّدى '�م ذ�ك إ�� ا��N>ب 

     >�' ��2 ا��و���ن و ��و�! ا��& و �ن 7م ��ب ������ *���س ب(ھ�و��روس) ، و �)��ھ� أ
"��م ھو��روس �� �و�2 و أھ���، و �ظم :��دة ر7� '�� ���&، و ا���زل ا��)�2 �� �ن ��<ّ�� 
'�د��� و �د��م �ن ا�0)راء، و �6درھ� إ�� "و��� �� ��ر'2 �ن أز��ر و *)ل �طرق ���د����� 

  "��0د "��� ا+0)�ر.

م ا�#�ق �د� �0ور�ذس "��� رأى �� ��ن �ن رواج و ��ن "! ��ك ا�'�دة �)�م �ّ��ب ذ��     
2 ا�0)ر د�ه إ�� ��ز�& ���م "�& ?��� �ر��� �� أن ����& �ل �� �ظم و �� ���ظم �ن �?'
ا�0)ر "�� و �B ھو��روس إNّ أن ��'ل "رارا �ن ا���ر، "�Mب �0ور�ذس �� ا���\ ��� ا���م 
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�ر إ�� *ز�رة ��:س و أ:�م "��� ��0د 0)ر �ل ��ظو��ت ھو��روس، "M:�ل أ'واب �در��& و �
�ز��& و �ّد�&، "'�Q ھو��روس أ�ره ")زم �� �)ّ�'& و �م �'��! '�� ا�ر?& �ن ��0ق "و�ل 
ا�*ز�رة ')د �)���ة ا+ھوال، و �زل "! '�دة �ن 7<ورھ� �د� 'و���وس "��#ذه ')ض و*����4 

أذاع ��ظو��ت #>'2: (��رب ا�زراز�ر) �� �ظم ا�0)ر 7م  و�ف�)��� +وNده. "M:�م �ده 
��0ور�ذس ����  و��نا�ر�'�ن  و���:���"���0دھ� ا���س  وا��ر�و"2) وا���ران(ا�?��دع  و�رب

1�م '��ول ھو��روس "! ���ن "ّر ��& إ�� ���ن آ#ر .  

�ب ��ز�& أن �ذھب '& إ��      ��و ��� ر�#ت �0رة ھو��روس "! 7<ور ا�*ز�رة �Mل 
�����، "0#ص إ���� و "�D �در�2 �)�م "��� ا��ظم و طرا�4& ")ظم أ�ره و �ت ��ز��& و �

'��� "و�دت �& ا'���ن، و *�دت :ر���&  "زو*وهأ�'ر ا���س :دره "ط�ب �0& و ا��)ت ���& '���م 
�� ��ن و"ّ�� ذّ��را ��*��ل "Mودع 0)ره �ّل #�2�ّ ���ودة #�ّد '�� ذ�ر ا������ن "�ظم و أ'دع، و �

إ��2��7، و :�ل ھ�رودو�س: "*)ل ھو��روس  ر�د ھ�!إ��& و N���� ��طور ا�ذي �! '& أ��7ء 
��طور "! ��ظو��& ا+وذ���2 ر"��� +وذ�س، و أ'رزه �ظ�ر �ن ا��دق و ا�و"�ء ظ�م ��� أن 

�د�� 0#ص "! �ن 0#ص إ��  طروادة"��ك ا�2��7  &���  ا��#��& �� '��& و 

، "Mوز ھ�>�H��"2 ا���س "! �ل :طر 'ذ�ر ھو��روس ��� �[ت �0ر�& '>د �و���، و '�<ت 
�ل ا���0ء ��ّ�ب  ���وس، وإ��& أن ���د از����، "طرب �ذ�ك ا��)�ز "B�:M إ�� " ���" �?:

  "! ���زل ا+���6ء. '����0د

  :وو"��&& �ر?

2 �ن أھل ���وس "'�<وا  و�ّ��     ��* B� 2���� أ���7 "ر�ب �ر إ���ا� ��ا��?� ا���0ء ّول 
"! �?�ق �� ��ر'2 �ن ا�7<ر "��*M ھو��روس ا�داء "�زل إ�� ا�'ر  وأر�وا*ز�رة �وس 

"! �����م ��و ا�����2 �� �وا��2 ا���ر �0دة ا+�واء، "M:��وا أ����  و�م�� ا�*رف،  وا�طرح
  ا�*ز�رة ����"�ون أ"وا*� ����د27 ھو��روس. وأھل

*�ب �����ه ��� ��ن ��7ر ���م �ن 6رر ا+:وال  و:دNم ا�' Q�'ث أن  و���&ا+��7ل،  ودرر'� ��
  :رب ا��0ط^. ود"�وها�*ز�رة  وأھلا�داء "�*��B ر"�:&  �0Nداد�و"! 

��ز��& ا*��B أھل ا�*ز�رة إ�� :'ر  وا��طت�ظ�رة ا�0)ر،  ودوت�رت ا���ون  و�ّ��     
  :2ھو��روس، "��0وا ��& '���ن �ن ا�0)ر �)��ھ�� 

إن �ن ھذا ا��'�ت ا+#?ر 6ط�ء ��رأس ا���دس رأس ا��0ر ھو��روس 0'�& ا_��2 ا�ذي ��ن 
  .وا+'ط�ل��<�� '�دح ا���وك 
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  ا����رة ا�ذا��2 ���دي ز�ر��:

:&����  أ 

ي ز�ر�� أ�& �0ر ا�7ورة ا�*زا4ر�2 و ا��*د ��)ر"2 ا���7ر ن ھذه �� �)ر"& ن ��د     
ن طر�ق ا'�&  ا�#0��2 ا�)ظ��2 "! ��ر�\ ا+دب ا�*زا4ري اط�)�� �� ��رة ��دي ز�ر��

�0ر ا��*د و ا�7ورة و �وارات و ذ�ر��ت �'����م  �����ن ا��0\ �ن #>ل ���'& ��دي ز�ر��
و ��ب ')دة أ���ء: ا���� ا�وط�!،  'W��& ا��)روف: ��دي ز�ر�� 'ن 'د ` ��ث ��ول: " ا��0ر

و أ'و "راس ا��دا�!، �6ر أن ا��& ا����ق ھو ا��0\ ز�ر�� 'ن ����ن و ��'& أ�د ز�>4& "! 
�'D �)رف '��دي ز�ر��" M" 2����(وان  12'�وم  ، و :د و�د ��دي ز�ر��1ا�')27 ا���زا'�2 ا��*

ه ''�د�2 '�! 1326*��دى ا+ول  12ر ا��وا"ق ل �وم ا�*�)2 م ��� �ذ�ر ')ض ا����د 1908
  �ز:ن '��ط�2 ��زاب أو �� �)رف '<ردا�2 و ھ! ��ط�2 ���"ظ2 '��*�وب ا�*زا4ري.

      2�� ���""! أ�د  1908و�د ز�ر�� 'ن ����ن 'ن ��! 'ن ا��0\ ����ن 'ن ا���ج 
�ن ا�ط'�)! ���ون �ز�ن ا���>د و  ا���ور ا��'B �وادي ��زاب '<ردا�2 "! *�وب ا�*زا4ر، و

����& أ7ر "! ���40& و "! ���ر ����& و #��4ص ا���*& "! ا��0ل و ا��?�ون و "! ��ك 
ا�����2 "! ا���ر�\ ا�*زا4ري ظروف �)'2 و '�24 :���2 ��� دور "! ���40& و �ن ا�ط'�)! أن 

 "&���������ن '��م ا�د�ن و ��ظ2  ، ��� �)رف أن أھل ا�*�وب ���"ظ�ن و7M��2ر '�� "���ت ��
�2 ا����ن "�و�د ھذا �د ا��0ر '���طرة و ھذا �� ��ھ�ت "! �����رآن ا��ر�م و ����ز�ن '�

  إ�*�زه ا�0)ري و و�د "�& �ب ا�وطن و ا����ك '�+رض و ��ن �0ر ا�7ورة '�����ز.

���� �)���& اN'�دا4! '�� 7م ��"ر إ�� ��'2 ""�و�س ��ث درس '�دار��� ا��<2 ا�)ر'�2     
�د إ�� ا�*زا4ر ���0رك "!  1926��2  و"!�����> درا��& '*��B ا�ز��و�2  وا��ر���2

"! ا����ة ا�وط��2 ���?> ���ز�� "! ��وف ��0ل  و�0رك و�7راا���?2 ا�)���2 '���& 0)را 
�زب �*�2 ��0ل ا"ر����  #رطوا�إ"ر����،  !"D'� 1937أ���� ��زب ا�0)ب "! ��2  وأ
���2 (ا�0)ب) "  ور�4س�ا�دNع ا�7ورة ا���ق '��وف *'�2 ا���ر�ر  و')د، 3ا���ر�ر �

1659���  1937ا��*ن �رات د�دة �� '�ن  ود#لا�وط�! .  

 و�)�م�ن ا��رآن ا��ر�م ��'B ��دي ز�ر�� درو�& ا+و�� '��ط�2 '�! �ز:ن "��ظ �� ���ر      
دة  وا���&�'�دئ ا��ّ<2 ا�)ر'�2 ��2 ��'��ا��>�! ��ول ����ن ا�M' \�0ن وا�ده ا���ل إ�� �د��2 

�و*& إ�� �و�س ?�ن ا�')27 ا��)����2  1922��2  و"!�)���& " و��وا��2وا�ده "! ا��*�رة 
                                                           

1
، ص 2003، �02رع د�دوش �راد، ا�*زا4ر، ط 72'����م 'ن 'د `، ��دي ز�ر��ء �0ر ا��*د و ا�7ورة �وارات و ذ�ر��ت، �ؤ��2 ��دي ز�ر��ء   

109..  
2
  .26-25، ص 2010��ن "�D ا�'�ب، ��دي ز�ر��ء �0ر ا�7ورة ا�*زا4ر�2، دار ا�را4د �����ب، ا�*زا4ر، دار ا���ر�2 ا��'����2، ط   

3
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، ���م 1ا�ز��و�2"  و*��B�دو��2 ا�# وا��در�2ا���زا'�B'���� ،2 درا��& '�ل �ن �در�2 ا��>م 
  إ�� ا�*زا4ر وط�& ا+م. و�)ود�)���& 

��و�2 ر�7ء "�'ش ا�)�د  ��1926*رت ا��وھ'2 ا�0)ر�2 ���دي ز�ر�� "! أوا4ل ��2      �'
��د�& ا�����'2 "إ�� ا�ر���ن" '��*�د ���ح ا�0)ب  و�������7Mرا '���0ر ا'ن ا�)>ء ا��)ري :

 وظل، 2" 0�1925رھ� '*ر�دة ���ن ا�0)ب '�و�س ��2  و:دا��<ر'! �*�ه ا����ل ا��'��! 
.&�  ��0د ھذه ا����دة ��� ا��ل +*��� �دة ��ف �0ر 7م أط�ق �را

ا�����! ا�وط�! �ذى �*د و أ�?� ����س "! ����& ا+د'�2 أ��� ا���ت ا���N *ذر�� '��0ط&      
إ��  1927�ر 'ن :��2 "أن ا����& ا�����! �دل �� ا���*& ا�0)ري ا�ذي �0ره "! ��وات 

'��� 7م �ر�ن �� ظ�ر �M'رز :�دة �زب  43'*ر�دة ا���0ب ا��و���2 ��?�ن  2��61930 
��ن أ��7ءھ�  ا�0)ب ا�*زا4ري ا�ذي ا��& ا�ز�م ����! ا���ج '���& ر�4س ا��*�2 ا�����ذ�2، و

ا�در *ر�دة ا��زب 'W�م "ا�0)ب"  1937أوت  ����27ز '��دام أ��ق �ر�ز ��)�م ا�وط�! و "! 
"��ن ر�4س ��ر�رھ� و ��ب �)ظم �واد ددھ� ا+ول :'ل ا����& "! ��س ا��وم و �ن دا#ل 

��  .3  ��1973 ر��ح" ��2  !�*ون اN��)��ر �ظم ��دي ��0د ا��0داء "إ

�ن ا���ط�ت  1939أوت  18ھم "! إ�دار *ر�دة ا�'ر���ن ا�*زا4ري "! �� و�ذ�ك     
>:2 '���ن  و���ت#رو*& �ن ا��*ن "! ��س ا���2 "  و�باN��)��ر�2  &�2�')��د  و#�

��2 �ن طرف ا���ط�ت ا��ر���2  ور6م، 7��4��ن"  ودةا���رح ��! ا�د�ن '0ط�رزي <�
��7ورة �ن أ��ق ا��*ون 'ر'روس  و����د�&ط& إN أ�& وا�ل ��0 وا���Nت وا��?����ت

  إ'دا& ا�0)ري ��ث أ�0د أروع :��4د ا���*�د ��7ورة. ووا�ل وا�'روا:�2 وا��راش

���ر  وأ�'Dا���راره '�و�س �0رك '���& "! ��ر�ر *ر�دة "ا��*�ھد" ا+�'و!  و#>ل     
ا�)ر'! ��� أ�& �رم "! ��ر*�ن  وا��0رق وا��<ربا��?�2 ا�*زا4ر�2 '0)ره �ل �ن �و�س 
 و"! 4���W'5& ر���2 ا�0)ر "! ا�د��� ا���د�2 "  1961ا�0)ر ا�)ر'! 'د�0ق '��*�4زة ا+و�� ��2 

��ث "�D  1962*و���2  5"!  واN���>ل"*ر ا��ر�2  2���د إ�� أرض ا�وطن �����ر '��)�
�6در  1969��2  و"!'�� ھ��ك ���ب ��#د��ت ا�دار�2 '��*زا4ر، 7م ر�ل إ�� �و�س �����ر 

  إ�� ا�دار ا�'�?�ء �����ر '���<رب.

�ؤ�ن 'و�دة ا��<رب ا�)ر'!  و��ن"�ر �ن ا���ط�ت  وھوأرض ا�وطن  �6در ��دي ز�ر��     
 وھذا وا��<رب#>ف '�ن ا�*زا4ر  و�دثا"ر���� إN أ�& ��M! ا�ر��ح '�� N ����0& ا���ن  و��0ل

                                                           
1
  .109'����م 'ن 'د `، �ر*B ��'ق، ص   

2
  .110'����م 'ن 'د `، �ر*B ��'ق، ص   

3
  <���، د�وان ا��ط'و�ت ا�*��)�2، ا����2 ا��ر�ز�2 'ن ��ون ا�*زا4ر، �ر 'ن :��2، "! ا+دب ا�*زا4ري ا��د�ث ��ر�#�� و أ�وا�، و :?��� و ا

  .70، ص 2ط
4
  .71ا��ر*B ���&، ص   

5
  .111'����م 'ن 'د `، ��دي ز�ر��ء، �0ر ا��*د و ا�7ورة، �وارات و ذ�ر��ت، ص   
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ا�)�م  وا�رأي��?�2 ا���ط2 �� ا��0ر �دت و��4ل ا�>م  و����رة�� زاد ا�ط�ن '�2 "
أوت  17"! �و�س �وم  إ�� أن ��! ر'& و�*�ھ�&ا���7"�2 إ�� إ�دال ا����ر ��&  وا����د��ت

*���7& ھ��ك "�Mر ا�ر�4س ا�را�ل ھواري 'و�د�ن  وB�0ه  1397ر�?�ن  03م �وم 1977
  ھ��ك. و�د"ن، ����ل �ن طرف أھ�& ''�! �ز:ن ���ط رأ�& 1'��ل *���7& إ�� ا�'>د" 

  أ���& ا+د'�2:

*و���2  24'��)د�د �ن ا�N*�زات ���� إ���ذة ا�*زا4ر ا��! أ���ھ� '��ر�\  :�م ��دي ز�ر��     
  :وھ!أر'B دواو�ن �ط'و2  و�&'����'2 ا�)��د ا������،  1972

 2) "! �و"�'ر 7م �درت ط1961ا���دس، ط')�& +ول �رة ��0ورات ا����ب، ( ا���ب - 1
�2 �ن ا��*م ا��'�ر. 358'��*زا4ر "! �� 

 ).1956ن: ط')2 أو�� �د دار ا��0ر '�و�س ��2 (و��ت ?>ل ا�ز�� - 2
 �ط')2 ا+�'�ء '���<رب. ن �1ن و�! ا+ط�س ط - 3
 .2 2002و 1972ظ�رت "! دة ط')�ت ��� '�ن  –إ���ذة ا�*زا4ر  - 4

 أ'رزھ�: ا��0\ و�نأ��ل أد'�2 أ#رى أ�0ر إ���� �����ن  وھ��ك

��>ل - 1N*ون ا�وات "! �� B'� 
�واء ا��<رب ا�)ر'! "! �)ر�2 ا���ر�ر - 2 
 أو'ر�تا�7ورة ا��'رى  - 3
 ا����م "! ا�)�د روا�2 - 4
وا4ق ا�')�ث ا���2 ا�)ر'�2 - 5 
 ا�د#�ل وا�0)را��راع '�ن ا�0)ر ا+��ل  - 6
ن  و:طر���?رة أ���ت '���و�ت  29��  و���وي'���0رق ا�)ر'!  و�وم��24 �وم  - 7

 .3" و�'��ن0)ر�2 '��ر  وأ����تا�7ورة ا�*زا4ر�2 

����� ا�*زا4ر أ��ل ا������، �ؤ���ت �7ر�2: ز�ر��أ�?� "! ���ب ��دي  و�و*د !""  

 ��ر�\ ا�����ور ا�*زا4ري - 1
 أ?واء �� وادي ��زاب (درا�2 ��ر�2�#) - 2
 �*��B أ"?ل ��و - 3
 :��وس ا��<رب ا�)ر'! ا��'�ر (أو'رت) - 4
وا4ق ا�')�ث ا���2 ا�)ر'�2 - 5 

                                                           
1
71��ن "�D ا�'�ب، ��دي ز�ر�� �0ر ا�7ورة ا�*زا4ر�2، ص   .  

2
  .109، �ر*B ��'ق، ص '����م 'ن 'د `  

3
  .113ا�ر*B ���&، ص   
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 .وا���?را�*زا4ر '�ن ا���?!  - 6
 ا�د#�ل وا�0)را��راع '�ن ا�0)ر ا+��ل  - 7
 .�1ذ�را�!  - 8

                                                           
1
  .218، ص 2005، �1و"��&، ط 25"! ا�ذ�رى  �ؤ��2 ��دي ز�ر��، ��دي ز�ر�� "! ����� ا�*زا4ر، أ��ل ا������ ا�دو�! ��دي ز�ر��  



 ي اإللياذتنيملخص
 
 

50 

 

  ���ص إ���ذة ھو��روس:

��دأ ا%���ذة ھو��روس �$#ب أ��ل أ"����ون ���ب أ�ذه ����� و��ن ��ل ا��طرق إ�� ذ�ك ��وه 
  إ�� "#ب ا+�'* و(را)'� :

ا��زاع �3�2* ذھ��* ���وب )��'� ��01ل ���ب "#�'� +�'� �م �دع إ�� )رس  أ�-ت إر�س أ�'*
���9س, و�-د د)�ت ھؤ=ء ا�9;ث  ھ�را وا��9� وأ7رود�ت , 7و�6 ا��زاع ���'م ��ب ا��3�2* ا��5 
أ9�رت ا��زاع ���'م و�2�م ا��زاع �0? ز7س (ز�وس) إ�� �2��م أ�0ل ا��@ر 0�7? إ�� ��ر�س �ن 

طروادة 27�م ���1رة أ7رود�ت ا��5 و)د�� �?�0ل ا����ء,و ����)د�'� ا��ط�ع أن �ر��م ��ك 
 ��(ل إ�� ھ���ن زو0* ����;وس ا+خ ا+($ر +"����ون ��ك ����* أر0وس و�0ب ��3�

  )داء ا+�'��ن ھ�را وا��9�.

�ذ أ"����ون �دأت �?"����ون ا�ذي أ�ر إ��* ا���ھن أ�و�و ا�� ا�@�س وا�#��ء 7د)� )��� ا���ھن أ
ا=��رة ا�طرواد�* ا�2���ء �ر���� وا��5 ���ت أ��رة �دى أ���وس إ��2ب أ���وس �ن ا�-��ل 
� إ�ن )�� و(د�-� 7طر�ل (���رو��وس) ا�ذي ��ن �2�ول إ���)� ���@�ر�* 57 ا�2رب G� ن��و

�ن ھزم و��ل 57 ا��Gر�* )�� �د ھ���ور ��ك طروادة 7$#ب أ� ���ل ��ن �م ���ط6 7?�ذ در)
وأراد ا=��-�م �(د�-� �Gد  ���)� ���ر و7��� و@�رك 57 ا�2رب و ��ل أ��ل ھ���ور , و�Gد 
)دة أ��م �ن ا��2�م ا��د��* , ��7�ر ت أ��9� و�ز�ت إ�� أود�س, وأ��ر�� أ�� �ن �H�3 طروادة 
 و��9��'� ا��-دس �و0ود �7'� , ��7�ر اود�س )�� @�ل ر0ل ���ول , ود�ل طروادة وا�2�ل و

أ�ذ ا���9�ل و��)د�� 57 ذ�ك ھ�را ا��5 �د�ت )�� ��G7'� وأرادت ا�Gودة إ�� زو0'� ���;وس 
  وأر��� إ�� �د��* أ��9� ���ون ز��* ��Gد أ�رو�ول

�م �H�3 طروادة ���-وة �ذ�ك ا���د�وا ا�ذ��ء �ذ�ك (�Gوا أ7#ل 2(�ن �@�5 ���ر ا�02م 
�وس , و�ن أ7#ل ا��2�ر��ن , J7)��ره  �0وف ود�ل 57 0و7� أود�س وا��ر�د�ون �0ود ا��

ا�طرواد��ن �ر��ن وأد��وه إ�� ا��د��* ��(رھم , و57 ا���ل )�د�� ��م ا�طرواد��ن �ر0?ود�س 
  وا��0ود ��� وھ��0وا )�� ا�طرواد��ن وإ��(رو )��'م و57 ا����م )�دت ھ���ن إ�� ���;وس.
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  ���ص إ���ذة �3دي ز�ر�� :

  ��* إ�� 9;9* أ���م ر�K��* , ��3رع )ن �ل ��م أ���م . ذإن ���2* �3دي  ز�ر�� �-

ـ ا�-�م ا+ول : 0$را�7* ا�0زاKر ا���3* , أو ا���ق ا%=ھ5 ا���0ل �'ذه ا�ر�وع ا�2�3�ء و�د  1
�ذ�ك �2د�د ا��-ط6 �������ت ا���3* ا��5 �@�ل (ورة 7���* . �  �ط�ق )��

د ���� ا�@�)ر إ�� 9;9* أ���م ر�K��*، ���'�� �دا�ل ـ ا�-�م ا�9��5: و���Gق ���ر�P ا�0زاKر، و� 2
  57 ا��@�ھد وھ5: ا���ر�P ا�-د�م، وا���ر�P ا�و��ط، وا���ر�P ا�2د�ث.

3  �ـ ا�-�م ا�9��ث: و���Gق �2د�9� )ن ا��6��0 ا�0زاKري و);��� أو= ����0ران , 9م �و�3
وا��طرق إ�� �Gض ا+و#�ع  ا�G���5 �ن �#��� ا��2رر, 9م );�* أ7راده �G#'م ا��Gض ,

ا���K* ا���دھورة ا�5 )�@'� و�G��@'� ا��6��0 ا�0زاKري ���0* �?9ره ��Gض ا��3�3�ت وا����رات 
ا���ر�0* وا��5 ���� ا�@�)ر أن �زول ���G� 5ش ھذا ا��6��0 )�� ھدى ا�ر���* ا�Gظ��* ا��5 

ة وھذا ا��-��م 57 2د ذا�� ���Gر ���* ا��@'د �ن أ�0'� ��رة +���ء ھذا ا�وطن أ�9�ء ا�9ورة ا���0د
�0���* , 57 �2�و�* %)�دة ����* ا���ر�P ا�0زاKري وا��ر��ز )�� أھم ا��2ط�ت ا���ر���* و�ن 
ھ�� J7ن أھم �طل �7'� ��س إ=ھ� و��9� أو �ط; �را�7� أ�طور�� 0�ء ����('� �ن �ل ��2* 

 و0دت �7'� و���'� )�-ر�* ا�@Gب ا�0زاKري.    



  

  المصادرقـائمة  

 المراجعو   
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 ـ ا��رآن ا��ر�م (روا�� ورش) 

 ����� ا����در وا��را��

ا����در:أـ   

ـ (*���م (ن "(د )، �&دي ز�ر�� #�"ر ا���د وا�!ورة �وارات وذ�ر��ت �ؤ���  2

.2003ـ  2#�رع د�دوش �راد، ا��زا�ر ط �72&دي ز�ر�� ,   

. ا���1 2ـ �&دي ز�ر��، إ���ذة ا��زا�ر، ا��ؤ��� ا�وط��1 �*��0ب، ا��زا�ر، ط  3

1992.  

 ب ـ ا��را��:

ـ أر�طو، ��0ب 4ن ا�#3ر، 0ر��� "(د ا�ر���ن (دوي، �*0ز�� ا�ط(� وا�1#ر  4

�د1: (�#�  ع��0(� ا��951 ا���ر�� �8��(�5 ��ن و�و�ف ���د وا6وا�50، #�ر

.1953ا���ھرة   

ـ أر�طو، ��0ب 4ن ا�#3ر، 0ر��� و�0د�م و30*�ق د�0ور إ(راھ�م ���رة، ا��1#ر  5

.�2002�0(� ا�18*و ا���ر�� �01د��ت ��0(� ا�3ر(��، ط   

.1984, ���1ر 2ـ �(ور "(د ا�1ور، دار ا�3*م ا��=�ن، (�روت �(�1ن ط  6  

������3.ـ �واس ا�(ري، #3ر �&دي ز�ر��، درا�� و�0و�م د�وان ا��ط(و"�ت ا 7  

.�3���1994 ا����� ا��ر�ز��، (ن "�1ون ا��زا�ر ط   

ـ ��ن 04? ا�(�ب، �&دي ز�ر�� #�"ر ا�!ورة ا��زا�ر��. دار ا�را�د �*��0ب  8

.2010ا��زا�ر، دار ا���ر�� ا�*(��1�1 ط.  

ـ د��0ري Aو�0س، ا�&�ر ا��و1�1: و ا�!���4 ا�3ر(��، ا��1ظ�� ا�3ر(�� �*0ر��� �0د�م  9

�1ول ز��دة ,��وق ا�ط(� و ا�1#ر و ا�0وز�� (��3ر(�� ��&ظ� ��ر�ز  �*د�0ور

. 2003, (�روت ��1&: 1درا��ت ا�و�دة ا�3ر(� ط   

. دار ا��3ر�4، (�روت 1ـ �*���ن ا�(�1�0:، إ���ذة ھو��روس "�3ر(� 1ظ��", ج 10

 د.ت.
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روت . دار ا��3ر�4، (�2ـ�*���ن ا�(�1�0:، إ���ذة ھو��روس "�3ر(� 1ظ��", ج 11

 د.ت.

ـ "(د ا���1ر (و"*:، ا�3=��ت ا�دE��� 4: #3ر �&دي ز�ر��، دار ھو��  12

. �: 1E(ر(�رـ (وزر��3 ـ ا��زا�ر، 34. 2014�*ط(�"� وا�1#ر وا�0وز�� ـ ا��زا�ر 

ھـ.1706, 2014ط   

 165ـ "=ء ��(ر، �0ر�F ا8دب ا��و1�1:، دار ا�1#ر ��0(� ا�18*و ا���ر��  13

.�2003د، ا���ھرة ط #�رع ���د 4ر  

 رـ "(د ا��(�ر ا�#ر��وي ��0ب #3ر�� ا�0ر��� ا��و��1�1 4: ا8دب ا�3ر(:، دا 14

0و(��ل �*1#ر "��رة �53د ا����0ر ا�0ط(��: ���� ��ط� ا��ط�ر (����در، دار 

.2007,  1ا��Hرب ط  20, 300ا�(��9ء   

وأ1وا"� و����9 وأ"=��5، ـ "�ر (ن ���1، 4: ا8دب ا��زا�ري ا��د�ث �0ر���6  15

.2د�وان ا��ط(و"�ت ا������3 ا����� ا��ر�ز�� (ن "�1ون ا��زا�ر، ط   

.2007ـ ��&وظ ��وال، ا�1�8س ا8د(��، دار 1و��د�� �*1#ر وا�0وز�� د. ط  16  

ـ ���د "��J و�و�J، �*���ت �&دي ز�ر�� 4: ا�����4 ا�وط��1، �ؤ���  17

.2003اد، ا��زا�ر، ط#�رع د�دوش �ر �72&دي ز�ر��,   

دار ا�Hرب  �ـ ���د ��1ر، ا�#3ر ا��زا�ري ا��د�ث ا��0ھ�K0 وK����6، ا�&�1 18

, �ز�دة و��1��.2ا�L=�:، ط   

19  K� و�دم K��� ،��4���م 6*�ل، ا�3روض وا*" J�أھدي �(�ل إ ،J&ود ��ط��ـ �

ت.�4روق ا�ط(�ع. دار ا��*م �*ط(�"� وا�1#ر وا�0وز��، (�روت د.ت. د.  

),أ"=م ا�&�ر و ا8دب �*�*� "��م ا��#�ھ�ر �=�ل �و��:, HOMERـ ھو��روس ( 20

  دار ا�0راب �و���ر ا���0(�, (�روت, (���1 ��3دة �3&رـ ��0ه ����3 (�روت ا�3ر(��.

ـ ��: ا�#�F ���?، #3ر ا�!ورة "1د �&دي ز�ر��، دار ا�(3ث ��1ط��1،  21

.1987ا��زا�ر ط   
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 ج ـ ا�درا��ت:

�*�J #ر�ف، ا�!ورة 4: #3ر �&دي ز�ر��، إ���ذة ا��زا�ر، أ�1وذ��: درا��  ـ 22

.�2016و9و"�� ��14، �ذ�رة ���*� ��1ل #�5دة ا����0ر   

ـ �=ح (�و�K، ا��س ا��*��: 4: ا�#3ر ا��زا�ري ا��د�ث وا����3ر درا��  23

��د ا���ج 4: �0*��ت اL���ذة، �������50 ود�50EE، أطرو�� د�0وراه. ����3 ا�3

.2014ـ  2013�96ر (��10، ��1   

 د ـ ��=ت:

ز�ر��، ��*� ا�!���4 ـ  :ـ (*��� ا�ط�ھر، ا��0ر(� ا��*���� 4: إ���ذة ا��زا�ر ��&د� 24

.1994ـ أ�0و(رـ  104ا��زا�رـ ا�3دد   
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Résumé de la recherche 

     Dans notre sujet Iliad, nous avons discuté entre Homer et Veddi Zakaria, une introduction à la 

recherche et à l’introduction 

Nous parlons du concept de l'Iliade en Occident et des Arabes en mentionnant les éléments 

constitutifs de l'Iliade, dans l'histoire et la géographie, ainsi que de l'utilisation du terme religion et 

guerre. L'utilisation du symbole et de la légende dans l'Iliade Homère et l'a trouvé dans l'Iliade de 

Mafdi Zakaria et la citation du Saint Coran. 

Le deuxième chapitre: nous avons discuté de la comparaison entre Aliyadah Homer et Alayada 

Mfdi Zakaria. 

Ceci est démontré par les similitudes de forme et de contenu entre les deux religions, ainsi que par 

leurs différences de forme et de contenu, un résumé des deux instruments et un aperçu de la vie des 

poètes et de la conclusion à laquelle nous sommes parvenus dans la recherche et les résultats. 

Mots-clés: 

1 . Ilya Homer et Iliad Mafdi Zakaria. 

2 . Mafdi Zakaria est influencé par Homère. 

3 . Similitudes et différences. 


