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 خالصة:
ِ  ج  ّكاد الدكخَر عتد السـم  ال    حكَّيـً القاـا ِ أن ّكـَن  ةاىتخـاح  ْلـ

علُ الهَروث ال رةِ السردي الغيِ نو جٍث  والهَارّـد القاا ْـث الغرةْـث 

  ٌ لـً ةجـدارة نو جٍـث أرـرى  أىهَاجـاً  رّـداً  ـِ  يـً الاططـِ الـ ي ّ 

 للدرَل إلُ دائرة األدب ال الهِ.

ن  ونو اله سف أىً ىادراً نا حم حدةر ٌ ا التو ال تاري نو نيظَر ناـار  

 «أجهلٍـو»الهحاضرة إلُ حادّهً نو رـمل ححلْلٍـا لرواّـث وٌَ نا حس ُ 

(  والَقَف علُ عمقاحٍـا ةـالتيَن الجهْلـث األرـرى كالهَسـْاا  1002)

ضمحٍا ةاألسطَرة  وحـَار  علُوالسْيها واليحج والرسم وال هارة   ضمً 

القاا ات  وقضاّا حهكْو الهرأة  إلُ جاىب حتاعلٍا نـ  الهـَروث ال رةـِ  

 لٍا جٌَرة الخاج  ِ  و الاص ال جْلِ.نها ّج 

*   *   * 

                                                 
() ث دنشقأسخاا األدب الهاارن والياد الحدّد  جان . 

  11/3/1027اضطْف ٌ ه الهحاضـرة ةخـارّ  الدكخَر عتد اليتِ ألاُ األسخاا 

  ِ نجه  دنشق.
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ع٩٪ٰ ٹ عصــ ثػأف عظػؽ ن ٦ػ٨ ٝػةراٰ  ٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ  ٣كػٺـ  ٣ٕضٲ٤ػٰ ٦ٓ 

ٌٰ ٔ٪ٮ ف ٦عةًؿدٰ  ٚػإ٩٪ٰ عرل عف  «ٔجٞؿم  ٣ٞه  ٣ٕؿثػٰ»ٱ٨١٧ عف ٱ٪١ؿ ٤ٔ

 ٨٦  ٣ع٧١ح  ٣كٰٕ إ٣ٯ دكٮٱٖ ظ٥١ ٠٭ؾ  ث٧ة ٱ٪جٰ٘ ٫٣ ٨٦ ٦ٮصجةتو

   ٧٣ذ٧ٲـ، ث٢  ٣ٛؿٱؽ، ٝؽ ٌٝؽـ ٦ػ٨   ٣ٞةصَّ كعكؿ ٬ؾق  ٧٣ٮصجةت عف ٬ؾ 

٤٣ذؽ ػة ٣ؿوٲؽ  ٣ٞىىٰ ٦ة ٱ١ٰٛ ٦جػؽٔةن  ٣ٲ٢ ٤ٔٯ رعٱ٫ ٰٚ ٩ٛكػ٫ ثٮوػ٫ٛ ٝةو 

ٱكذ٧ؽ ٦ةدد٫ ٨٦  ٣ٮ ٝٓ، كٱٕة٣ض٭ة ثؼٲة٫٣  ٣ٞةدر، ٚذ٘ؽك ٔة٧٣ػةن ٦يذؼػٲَّٺن ٱ١ػةد 

ٱ٘ؿم ٝةرا٫ ثةقذ٧ؿ ر ثإظة٣ذ٫ ٤ٔٯ ٬ؾ   ٣ٮ ٝٓ، ك٠أ٫٩ دكضٲ٢ ٫٣، ك٣ٲف إ٩نػةلن 

 ٔجٞؿمو ؼٲٺن و٪٫ٕ ٝةصٌّ ٦ذ

  كزة٩ٲ٭ة عف  ٣ؿص٢ ٰٚ  قذ١نة٫ٚ ٵٗٮ ر ٩ٛك٫، كإ١٦ة٩ةد٫  ٣ٛ٪ٲح، كصػؽ

عف  ٣ٞىح ٬ٰ ٦ٲؽ ٫٩  ٣ؾم ٱكذُٲٓ عف ٱعذٮم َةٝذػ٫  ٷثؽ ٔٲػح  ٣ذػٰ د٪ُػٮم 

٣ػؾ٣ٟ ٩ػؿ ق ك ٤ٔٲ٭ة ٩ٛك٫  ٣٘٪ٲح ثذضةرث٭ة،  ٣٪جٲ٤ح ثإ٩كة٩ٲذ٭ة،  ٣نػٛةٚح ثُجٕ٭ػة؛

 ٠ذنٙ ظٲ٨ ٔػةد إ٣ػٯ  ٚٞؽٔ٪ؽقو  «٦ٮ٬جح عقةقٲح ٧٣ٮ٬جح  ٣ٞىىٲح »ثأف  ٱٞؿٌ 

 ٔػ٨ ٔةَٛذػ٫ ٚػٰ  ٣نػٕؿ ع٧ٔة٫٣  ٵدثٲح  ٵك٣ٯ ع٫٩ ظذٯ ٰٚ ٝىةاؽق ٠ةف ٱٕجػؿ

 ثُؿٱٞح ٝىىٲحو ك١٬ؾ  ٩ؿ ق ٱٌٲٙ:

كٰٚ ٦ٞةٹدٰ  ٣ذٰ ع٠ذج٭ة ٱ٪ؽر عف د٧ػٌؿ ك ظػؽ  دكف عف دجػؽع ثع١ةٱػح عك »

 ٣٪ػةس، كٚػٰ  د٪ذ٭ٰ ثع١ةٱػح عك دعذػٮم ظ١ةٱػحو ثػ٢ إ٩ػٰ ٚػٰ عظػةدٱسٰ ٦ػٓ

دٮًٲعةدٰ  ٣ذٰ عقٮٝ٭ة ٧٣ؿًةم ٨ٔ ظة٣ذ٭٥  ٣ىعٲح، عقذٕٲ٨ دك٦ةن ثة٣ٞىػح 

ٵصٌكؽ ٣٭٥  ٣ٮ ٝٓ  ٧٣ضؿد ٰٚ  ٵ٦ٮرو ثػؽع ذ٣ػٟ  قػذٕؽ د ن زػ٥ عوػجط ٔػةد  

٤َػت ٦٪ػٰ  ٧٣نػةر٠ح  « ٳد .»٦ذ١٧٪حو عذ٠ؿ ٦ػؿ  عف راػٲف دعؿٱػؿ ٦ض٤ػح 

 ٧٣ض٤ػح، ١ٚة٩ػخ  ث٧ٞةؿ ٨ٔ  ٨ٛ٣ ٰٚ ٔؽد ٠ةف ٱؿٱؽ إوؽ رق ٔػ٨  ٣ٛ٪ػٮف ٦ػ٨

 ٣ذٰ ثكُخ ٚٲ٭ة ٔػ٨ َؿٱػٜ  ٣ٞىػح،  « ٣عت ك ٣٪ٛف»٦نةر٠ذٰ ث١ذةثح ٝىح 

آر اٰ  ٧٣ٞةر٩ح ٰٚ ع٧ٔةؿ ٔؽد ٨٦  ٣ٛ٪ة٩ٲ٨  ٣جةرزٱ٨ ٨٦  ٣ؾٱ٨ د٪ةك٣ٮ  ٦ٮًٮع 



647 عبكري الكص العربي: عبد الصو العحيلي ـ د. عبد الي اصطيف

 و(1)«ثة٣ذىٮٱؿ ك ٣٪عخةد٪ةكٹن ٚ٪ٲ   «٦٫ٮركثكٲنآ»

 ٯ ث٤ؽدػ٫ كزة٣س٭ة عف  ٣ٕضٲ٤ٰ، ك٬ٮ  ٣جؽكم  ٣ؾم ٥٣ ٱؤزؿ ١٦ة٩ةن آػؿ ٤ٔ

 ٣ؿٝح، ٹٱؼؿج ٰٚ  ٬ذ٧ة٫٦ ثة٣ٞىح ٨ٔ دٞة٣ٲؽ  ٣عٲة   ٣جؽكٱح،  ٣ذػٰ ٣ػ٥ د٘ػةدر 

 ١٣سٲؿ ٨٦ ع٧ٔة٫٣  ٣ٞىىٲح ك ٣ؿك اٲػح، ظذػٯ د٤ػٟ  ٣ذػٰ دػؽكر ظٮ دز٭ػة ٚػٰ 

 ؛(2)عٝىٯ  ٣ن٧ةؿ  ٵكرثٰ

  ٰكر ثٕ٭ة ٬ٮ عف  ٣ٕضٲ٤ٰ ٱ٪ذكت إ٣ٯ ك ظؽ  ٨٦ ع٦ػ٥  ٣نػؿؽ  ٣ٕؿٱٞػح  ٣ذػ

، إ٣ٯ ٤٠ٲ٤ح كد٦٪ح، إ٣ػٯ ع٣ػٙ ٣ٲ٤ػح (٤ٗ٘ة٦ل)ل ن ٨٦ ٤٦ع٧ح ٚذ٪خ  ٣ؽ٩ٲة ثؿك إ٭ة ثؽ

ف ٠جػةر  ٣جػةظسٲ٨  ٣٘ػؿثٲٲ٨ ٦ػ٨ إث٨ ٱْٞةف، ظذػٯ  ٌٰ ك٣ٲ٤ح عك  ٤٣ٲة٣ٰ  ٣ٕؿثٲح، إ٣ٯ ظى 

ػ ٮف ٦ؤرػٰ ص٪ف  ٣ؿك ٱح ٝؽٱ٧ةن كظؽٱسةن ٱعٲ٤ٮف ٩نأد٭ة ٤ٔٯ  ٣نؿؽ كع٫٧٦ كٱؼىُّ

 ٢٧ٕ  ٣ٞىىٰوؼٲٲ٢  ٣ؾم ٬ٮ صٮ٬ؿ  ٣ ٣كٮرٱٲ٨ ٨٦ ثٲ٪٭٥ ثٞؽرد٭٥ ٤ٔٯ  ٣ذ

، عقػػذةذ  (٦ةرٗؿٱػػخ آف دكدم) ٣جةظسػػح ك ٣ؿك اٲػػح  ٵ٦ؿٱ١ٲػػح ك٬ػػة٬ٰ 

 ٣ٞىػح  ٣عٞٲٞٲػح »ٚػٰ ٠ذةث٭ػة  ٣ٌػؼ٥  (ٚة٩ػؽرثٲ٤خ) ٷ٩كة٩ٲةت ٰٚ صة٦ٕػح 

ٔػ٨ ٬ػؾق  ٣ٞىػح ٬ػٮ  ٦كذ٪ؽ  ٰٚ ذ٣ٟ إ٣ٯ ٦ىؽر ٦٭٥ صػؽ   ، دنٲؿ،«٤٣ؿك ٱح

 ٧٣ٮقػٮـ  Pierre-Daniel Huet (ثٲٲػؿ د ٩ٲٲػ٢ عكٱػخ)٠ذة. عقػٞٙ عٚؿ ٩نػٲـ 

، إ٣ٯ عف  ٣ؿك ٱػح Traite de l`origine de romans «ثعر ٰٚ عو٢  ٣ؿك ٱةت» ثػ

                                                 
 ٩ْؿ: در قةت ٰٚ عد. ٔجؽ  ٣كٺـ  ٣ٕضٲ٤ػٰ، دعؿٱػؿ إثػؿ ٬ٲ٥  ٣ضػؿ دم )د ر  ٵ٬ػة٣ٰ،  (1)

 ٣عػػت »و ك ٩ْػػؿ ٠ػػؾ٣ٟ ٩ػػه  ٣ٞىػػح/ ٧٣ٞة٣ح،  ٧٣ٕ٪ٮ٩ػػح ثػػػ 23(، ص 1988د٦نػػٜ، 

ح  ٣ؿ ثٕػح،  ٣ٕػؽد  ٵكؿ، ٠ػة٩ٮف  ٣سة٩ٰ/ٱ٪ػةٱؿ  ٣كػ٪، ٰٚ ٦ض٤ح  ٳد . )ثٲؿكت( «ك ٣٪ٛف

 ٣ػؾم ظ٧ػ٢ ٗٺٚػ٫ وػٮر  د٧سػةؿ ٠ة٩ٮٚػة،  ٣ذػٰ ])ٔؽد ٧٦ذةز ػةص ثػة٣ٛ٪ٮف(، 1956

وٮر  د٧سػةؿ " ٣ٞج٤ػح"  ٤ٔٯّ٭ؿت ٠ؾ٣ٟ ٰٚ  ٣ىٛعح  ٵك٣ٯ ٨٦  ٣ٞىح/ ٧٣ٞةؿ، ٌٚٺن 

 (و66-57ص ص ) ،[(٣59ؿكد ف  ٣ذٰ ّ٭ؿت ٤ٔٯ  ٣ىٛعح )

، 3،  ٣كػ٪ح  ٧٣٪نٮر  ٚػٰ ٦ض٤ػح  ٳد . )ثٲػؿكت( «قة٣ٰ»سةؿ ٝىذ٫  ٩ْؿ ٤ٔٯ قجٲ٢  ٧٣ (2)

 و49-43، ص ص 6 ٣ٕؽد 
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٥٣ دجؽع ٰٚ ٚؿ٩كح عك إقػجة٩ٲح، كعف ٤ٔٲ٪ػة عف ٧٩ٌػٰ عثٕػؽ ٦٪٭٧ػة ٚػٰ  ٣ـ٦ػةف 

ك ١٧٣ةف ثعسةن ٨ٔ  ٣جؽ ٱةت  ٵك٣ٯ ٤٣ؿك ٱح، ث٢ رث٧ة عثٕؽ ٨٦  ٣ؿك٦ةف ك ٣ٲٮ٩ػةف 

 ٣ؿك ٱػح ٰٚٛ ٦كٕة٩ة إ٣ٯ  ٣ٕسٮر ٤ٔٯ عوػ٢  ٵ٩٪ة ث٢١ ثكةَح ٨٣ ٩ضؽ٬ة ٣ؽٱ٭٧ةو

 ٣ػؾٱ٨ »، Les Orientaux ٨ٲ ٣نؿٝٲ ٵكؿ ٤ٔٲ٪ة عف ٩جعر ٨ٔ ٬ؾ   ٵو٢ ٣ؽل 

ْ٭ػػؿكف، كإ٣ػػٯ  ٧٣ػػؽل  ٵدػػ٥ٌ،  ٣ٞػػؽر ت  ٷ٩كػػة٩ٲح ٚػػٰ قػػؿٔح  ٣جؽٱ٭ػػح، ٱي 

٤٧ٕخ عكؿ ٦ػة  ٣ذػٰ  قػذي  - ٬ػؾق  ٣ؼىػةاه - كإ٩٭ػةك ٣ؼُة.، ك ٣ؼٲػةؿو 

٨٦ صة٩ػت  ٣نػؿٝٲٲ٨  ٣ػؾٱ٨ ٦٪عٮ٩ػة رك ٱذ٪ػة،  قذ٤٧ٕخ ٤ٔٯ  ٣٪عٮ  ٵ٢ٌٚ 

 و(3)«ك ٣ذٰ ٠ةف  ٣كٮرٱٮف، ك ٣ٛؿس، ك ٧٣ىؿٱٮف عك ا٢ ٧٦ةرقٲ٭ة

 ى:ردهادىالُمتحكيمىبأمرالنصىاألدبيىهوى
ػػ َّٞ جٲٕػػح  ٣٪ٞػػؽ  ٵدثػػٰ، ككّٲٛذػػ٫، َةد ٚٲ٧ػػة ثٲػػ٪٭٥ ظػػٮؿ ٝػػؽ ٱؼذ٤ػػٙ  ٣٪

كظػػؽكدق، كٹقػػٲ٧ة ٦ػػؽل كزةٝػػح وػػٺد٫ ثػػة٤ٕ٣ٮـ ك ٧٣ٕػػةرؼ  ٷ٩كػػة٩ٲح 

ٗٲؿ ع٩٭٥ ٱض٧ٕٮف ٤ٔٯ عف ز٧ح ٝةٔؽ  ذ٬جٲح ٱ٪جٰ٘ عف دع٥١ ٧ٔػ٢  وك ٣ُجٲٕٲح

ع٠ػةف ٬ػؾ   ٣ػ٪ه ٱ٪ذ٧ػٰ إ٣ػٯ عدثػ٫  ٝؽ ٰٚ ٦ٞةرثذ٫ ٵم ٩ه عدثػٰ، قػٮ له  ٣٪ة

 ٣ٞٮ٦ٰ عـ إ٣ٯ آد .  ٳػؿ، ٦ٛةد٬ػة عف  ٣ػ٪ه  ٵدثػٰ ٬ػٮ ٦ػة ٱ٤٧ػٰ ٝٮ ٔػؽ 

ٌ ٪درق٫، كعف  ٧٣ةد   ٵدثٲح ٦ٮًٓ  ٣ ؿ٬ة ثة٧٣ٞةرثػح ْؿ ٗة٣جػةن ٦ػة دػٮظٰ ٧٣ذػؽث

٣٭ةو ك٥٬ ٰٚ ذ٣ٟ، ٚٲ٧ة ٱجؽك، ٱؿٕٚٮف ٨٦ ٍٝؽر  ٨ٛ٣  ٣ض٧ٲػ٢، كٱػؿكف   ٧٣يس٤ٯ

ع٫٩ ٰٚ ٩٭ةٱح  ٧٣ُةؼ  ٣كٲٌؽ  ٣ؾم ٱأد٧ؿ  ٣٪ٞؽ  ٵدثٰ ثأ٦ؿق ٔ٪ػؽ٦ة ٱكػٕٯ إ٣ػٯ 

 دؽثٌؿ ٩ىٮو٫  ٣ذؽثؿ  ٵ٦س٢و

ك ٣عٞٲٞح عف  ٧٣ؿل ٱ٧ٲ٢ إ٣ٯ دأٱٲؽ رعم ٠٭ؾ ، كٹقٲ٧ة ٔ٪ؽ٦ة ٱذ٤ٕٜ  ٵ٦ػؿ 

ص  ٵد.  ٣ؿٚٲٓ  ٣ذٰ دذعٮؿ إ٣ػٯ ٦ٕػٲ٨ ٹ ٱ٪ٌػت ٤٣جعػر ك ٣ذ٪ٞٲػت، ث٪ىٮ

                                                 
 Margaret Anne Doody, The True Story of the Novel (Harper Collins ٩ْػؿ:  (3)

Publishers, London, 1997), pp. 12-13. & 17. 
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كإٔةد   ٣٪ْؿ، ك٦ٕةكد   ٣ذ١ٛٲؿ، كذ٣ٟ ثكجت ٦ة د٪ُٮم ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٗ٪ػٯ ٹ ٱ٪ٛػؽ 

ى  - ٤ٔٯ ٦ؿ  ٣ٕىٮر ع  ٬ذ٧ة٦ةت ٦ٞةرثٲ٭ػة، ٪ٮُّ ٗ٪ٯن ٝؽ ٱٮظٰ ث٧٪ْٮر ت ٦ذ٪ٮٔح د

ًػٮح ٚػػٰ ك ػػذٺؼ د١ػٮٱ٪٭٥  ٣سٞػةٰٚ، كدػأ٬ٲ٤٭٥  ٧٣ٕؿٚػٰ، ٧٦ػة ٱذض٤ػٯ ثٮ

 كدٛكٲؿ ن ك٦ٮ ز٩ح ك٦ٞةر٩ح كظ٧١ةنو دؽثُّؿ٥٬ ٣٭ة: مؿظةن كدع٤ٲٺن 

٣نٲغ  ٣ؿك اٲٲ٨  ٣ٕؿ.  ٣كٮرٱٲ٨  ٣ؿ ظ٢ ٔجؽ  (4)«عص٤٧٭٨»كرك ٱح ثٲ٨ ك

 ٣كٺـ  ٣ٕضٲ٤ٰ ٬ٰ ٨٦ ٬ؾ   ٣٪ٮع ٦ػ٨  ٣٪ىػٮص  ٣ػؾم د١٧ػ٨ ٦ٞةرثذػ٫ ٦ػ٨ 

٦٪ْػػٮر ت ٦ؼذ٤ٛػػح ٧٣ػػة د٪ُػػٮم ٤ٔٲػػ٫ ٦ػػ٨ ٗ٪ػػٯ ٚػػٰ ع١ٚػػةر مؼىػػٲةد٭ة 

 ؿ٥٬، ك٠سةٚح ٰٚ ٩كٲض٭ة  ٷ٩نةاٰوك٦نةٔ

٤ٕٚٯ قجٲ٢  ٧٣سةؿ ٱ٨١٧ ٦ٞةرثح  ٣ؿك ٱح ثٮوٛ٭ة، ٰٚ صػـل ٦٭ػ٥ ٦٪٭ػة، رك ٱػح 

 ٧٣كػٲعٲح  ١٣ةزٮ٣ٲ١ٲػح ٧٦س٤ػح ثكػٮز ف، ثٲ٨ ) interfaith novel ٦عةكر  ثٲ٨  ٵدٱةف

٠ػٮف ٦ػٓ  ٷقٺـ ٧٦سٺن ثكٕٲؽ: ث٤ُٰ  ٣ؿك ٱح(؛ كٱ٨١٧  ٣ذٕة٢٦ ٦ٕ٭ػة ٤ٔػٯ ع٩٭ػة، 

 ،دكػٕٯ إ٣ػٯ زٔـٔػح  ٣٭ٲ٧٪ػح  ٣ؾ٠ٮرٱػح feminist novel، رك ٱح ٩كػٮٱح رصٺن٠ةدج٭ة 

دكٕٯ إ٣ٯ د١٧ٲ٨  ٧٣ػؿع   ٣ٕؿثٲػح ٦ػ٨ ػػٺؿ  ، ٦س٧٤ةكثؼةوح ٰٚ  ٧٣ضذ٧ٓ  ٣ٕؿثٰ

ٰ ٨٦ عوٮؿ ٔؿثٲح ٨٦  دٞؽٱ٥ ع٧٩ٮذصٲ٨ ٦ٞ٪ٕٲ٨: ٰ ٨٦ ص٭ح، كآػؿ ٗؿث ع٧٩ٮذج ٗؿث

 traveller novel ٌظة٣ػحو رى  حي ص٭ح عػؿل؛ ك٠ؾ٣ٟ ٚإ٩٭ة ٱ٨١٧ عف دٕة٣ش ٤ٔٯ ع٩٭ػة رك ٱػ

ٝةا٧ح ٤ٔٯ ٦نة٬ؽ ت رٌظة٣ح ػجٲؿ ٱكػذٕؿض ٚٲ٭ػة كصٮ٬ػةن ٦ػ٨  ٣ٕٺٝػح ثػٲ٨  ٵ٩ػة 

٬ػٰ  ٣٪٧كػة، كثة٣ذعؽٱػؽ ٰٚ ٚكعح ز٦ة٩ٲح ٦عؽد  كٚكعح ١٦ة٩ٲح ٦عؽد   ،ك ٳػؿ

ي  ٦ة دٞؽـ ٚإ٩٭ة ٱ٨١٧ عف دؽرس ٤ٔٯ ع٩٭ػة رك ٱػح دٞػٮـ ٤ٯ غ؛ كٌٚٺن ٔؿٍ ٚٲٲ٪ة كقة٣ـث

ك ٧ٕ٣ػةر   ة ٵد. ك ٧٣ٮقػٲٞ :ٔػ٢  ٣ع٧ػٲ٥ ثػٲ٨  ٣ٛ٪ػٮف  ٣ض٧ٲ٤ػح٤ٔٯ روػؽ  ٣ذٛة

٨ عف ١ػكٱ٧ ؛ك ٣٪عخ، ك٨٦ زى٥َّ ٚإ٩٭ة ٱ٨١٧ عف دؽرس ٨٦ ٦٪ْٮر ٦ٞػةر٩ٰ ع٦ؿٱ١ػٰ

                                                 
 (و2661ؿكت، ٔجؽ  ٣كٺـ  ٣ٕضٲ٤ٰ، عص٤٧٭٨ )رٱةض  ٣ؿٱف ١٤٣ذت ك ٣٪نؿ، ثٲ (4)
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، دذ٪ػةكؿ  ٵك٣ػٯ ٦٪٭٧ػة ٩ٛكػٲةت () صذ٧ةٔٲػح، كعػػؿل ()٩ٛكٲحدؽرس در قح 

ؼىػٲةت مؼىٲةد٭ة  ٣ؿاٲكٲح كدعٮٹد٭ة  ٧٣ذأزؿ  ثذُٮر  ٵظؽ ث، ك٬ٰ ثة٢ٕٛ٣ م

٦ؿ٠جح ٦سٲؿ  ٣ٺ٬ذ٧ةـ ثٛؿ دد٭ة كٗ٪ة٬ة، ٰٚ ظػٲ٨ د٪ىػؿؼ  ٣سة٩ٲػح ٦٪٭ػة إ٣ػٯ در قػح 

٦ضذ٧ٕةت  ٣ؿك ٱح  ٣سٺزح:  ٧٣ضذ٧ٓ  ٣ؿٱٰٛ  ٣ؾم ٱٕػٲل ٚٲػ٫  ٣ُجٲػت ٔجػؽ  ٣ٕـٱػـ 

)ك٩ؽل ٰٚ عز٪ةل ٝٲة٦٭ة ث٤٧ٕ٭ة  ٣جعسٰ  ٧٣ٲؽ ٩ٰ(، ك ٧٣ضذ٧ٓ  ٧٣ؽ٩ٰ،  ٣ؾم ٱذعػؿؾ 

، ك ٧٣ضذ٧ٓ  ٣٪٧كػةكم  ٣ػؾم ٱعذٌػ٨ ٦ْٕػ٥ ٚٲ٫ قٕٲؽ ٰٚ ظ٤ت كقٮرٱح ٧ٔٮ٦ةن 

 وعظؽ ث  ٣ؿك ٱح كٱن٢١ ٚكعح  ٤٣ٞةل  ٣ع٧ٲ٧ٰ ٦ة ثٲ٨ قٕٲؽ كقٮز ف ث٤ُٰ  ٣ؿك ٱح

كثٮوٰٛ ٦ذؼىىةن ثة٣٪ٞؽ  ٧٣ٞةرف ٚٞؽ رعٱخ، ك٧٠ة ٱنٰ ثػؾ٣ٟ ٔ٪ػٮ ف 

ي  ى ٝةرً  ٧٣عةًؿ ، عف ع ، ٵ٩٭ة ٰٚ ٩comparative perspectiveٰ ٭ة ٨٦ ٦٪ْٮر ٦ٞةرً ث

٣ٞةرا٭ة ث٭ؾق  ٧٣ٞةرثح، إف ٥٣ دٛؿًػ٭ة ٤ٔٲػ٫و كرث٧ػة ٠ػةف ٦ػ٨   ٣عٞٲٞح دٮظٰ

 ٧٣٭٥  ٷمةر  إ٣ٯ ع٩٭ة دٛكط  ٧٣ضةؿ ك قٕةن ع٦ةـ ٦ٞةًرث٭ة  ٧٣ٞةًر٩ٰ ٣ٲجةمػؿ٬ة 

 ؽ رس  ٣ؽرس  ٧٣ٞةرف ٣ٶد. مةلو٨٦ عم ٦ى 

ذ٣ٟ عف ثٮق٫ٕ ٦ٞةرثذ٭ة كٜٚ ٦٪ْٮر  ٧٣ؽرقح  ٣ٛؿ٩كٲح  ٣ذ٤ٞٲؽٱح، كٱ٤ذــ 

ػط ٹظٞػةن، دىػؽر ٔػ٨ ثنؿكَ٭ة  ٣سٺزح دكف  ًِّ عم ٔ٪ةلو ٚة٣ؿك ٱح، ٚٲ٧ػة قأك

 ٣ذٰ كردت ثذ٧ة٦٭ة ٰٚ رك ٱح دعػٮٹت  ٣ضعػل  (5)«آ٦ٮر كثكٲن٫»عقُٮر  

 ٣ٕؿثػٰ ٦ٮ٣ػؽ ن،  : ٣ؿك٦ػة٩ٰ ٵدٱت  ٣ٕؿثٰ  (6)(عثٮ٣ٲٮس ٣ٮمٲٮسػ) ٣ؾ٬جٰ ٣

                                                 
() ٠ة٩خ ٰٚ  ٵو٢ )قٲ١ٮ٣ٮصٲح كقٮقٲٮ٣ٮصٲح( =  ٧٣ض٤حو  
 Apuleius, The Golden Ass, Translated by Jack Lindsay  ٩ْػؿ ٩ىػ٭ة ٚػٰ: (5)

(Indiana University Press, Bloomington, 1962), pp. 105-142. 

 Jack Lindsay, “Introduction: Apuleius ٩ْؿ ٧٤٣ـٱؽ ٔػ٨ ظٲةدػ٫ كد١ٮٱ٪ػ٫  ٣سٞػةٰٚ: (6)

and his Work”, in: Apuleius, The Golden Ass, ibid, pp. 5-29. Paula James, 

“Apuleius’ The Golden Ass: The Nature of the Beast”, in: A Companion to 

the Ancient Novel, Edited by Edmund P. Cueva and Shannon N. Byrne 

(Wiley-Blackwell, Oxford, 2014), pp. 120-121. 
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(، ك٦ٕ٪ػٯ ٬ػؾ  عف ٦ٞةر٩ذ٭ػة ثكػةثٞذ٭ة ٬ػٰ ٦ٞةر٩ػح ثػٲ٨  ك ٣ؿك٦ة٩ٰ زٞةٚحن ك٣٘حن

ػػٲ٨ ٣٘ػػحن )ك٬ػػٮ  ٣نػػؿط عدثػٲ٨  ٛى )ك٬ػػٮ  ٣نػػؿط  ٵكؿ ٣٭ػػؾق  ٧٣ؽرقػػح(، ٦ؼذ٤ً

 ٣سة٩ٰ(، كعف  ٣ى٤ح ثٲ٪٭٧ة ٬ٰ و٤ح ٤ٕٚٲح )ك٬ٮ  ٣نػؿط  ٣سة٣ػر(، كإف ٠ة٩ػخ 

٤٣جػةركف  «ك٠ٲٮثٲػؽ ٫ثكٲنػ»كقػٲٍ ٚ٪ػٰ ٬ػٮ ٣ٮظػح ٔػ٨ َؿٱػٜ ٝؽ دعٞٞػخ 

ك ٣ذػػٰ دٕػػٮد إ٣ػػٯ  ،(ـ1776-1837) François Gérard (ٚؿ ٩كػػٮ  صٲػػؿ رد)

( ك ٧٣عٛٮّح ٰٚ ٦ذعٙ  ٤٣ٮٚؿ،  ٣ؾم ٠ػةف ـ1798ف  ٣سة٨٦ ٔنؿ )٩٭ةٱح  ٣ٞؿ

 و ٣ٕضٲ٤ٰ ٱذؿدد ٤ٔٲ٫، كٱكذ٤٭٥ ٨٦ ٦ٕؿكًةد٫ ثٕي ٝىى٫ كرك ٱةد٫

كٱ١٧٪ػػ٫ ٠ػػؾ٣ٟ عف ٱٞةرث٭ػػة ٦ػػ٨ كص٭ػػح ٩ْػػؿ  ٧٣ؽرقػػح  ٵ٦ؿٱ١ٲػػح ثؽر قػػح 

وٺد٭ة ثةٳد .  ٵػؿل ٨٦ ص٭ح، كوٺد٭ة ث٧ؼذ٤ٙ ٦٪ػةَٜ  ٣ذٕجٲػؿ  ٷ٩كػة٩ٰ 

ٚٲؽرس و٤ذ٭ة ثةٵقُٮر   ٧٣ذٞػؽـ ذ٠ؿ٬ػة، كوػٺد٭ة ث٧ؼذ٤ػٙ  ٨٦ ص٭ح زة٩ٲح،

وػٺد٭ة ثة٣ٕؽٱػؽ ٤ٔٯ  ٣ٛ٪ٮف  ٣ض٧ٲ٤ح ٨٦ ٩عخ ك٦ٮقٲٞة ك٧ٔةر  كرق٥، ٌٚٺن 

، ك ٣ذةرٱغ، ك ٣ض٘ؿ ٚٲح كٗٲؿ٬ة، ك ٣عٞٲٞح عف  ٣ؿك ٱػح ٠ة٣ؽٱ٨ ٨٦  ٤ٕ٣ٮـ  ٷ٩كة٩ٲح

٘٪ٲػح ٬ػؾق، ٧٦ػة ٮٔػح ك ٣دذٲط ٦ضةٹن ك قٕةن ٤٣ؼٮض ٰٚ ٔٺٝةد٭ة  ٧٣ؿ٠جػح ك ٧٣ذ٪

 ٤٣ؿك ٱح ك٦ة د٪ُٮم ٤ٔٲ٫ ٨٦ دٹٹتوٱ٘٪ٰ ٚ٭٧٪ة

 كإ٣ٯ صة٩ت ٦ٞةرثذ٭ػة ٚؿ٩كػٲ ة كع٦ؿٱ١ٲ ػة ٚػإف ثةٷ١٦ػةف ٦ٞةرثذ٭ػة ع٧٣ة٩ٲ ػة

ث٧٪ةٝنح ٬ؾ   ٣ٌؿ. ٦ػ٨  ٣ذ٤ٞػٰ  ٹقػذ٤٭ة٦ٰ  ٣ػؾم دضٌكػؽق، ك ٣ػؾم دػؿل 

 ٧٣ؽرقػػح  ٵ٧٣ة٩ٲػػح ٚٲػػ٫ ٣ػػٌت  ٣ػػؽرس  ٧٣ٞػػةرف ٣ػػٶد.، إذ ٱ١ٕػػف  ٣ذٛةٔػػ٢ 

٤ٔػٯ ٩عػٮ ٱنػٰ  « ٳػػؿ»ك « ٵ٩ػة»٣ع٧ٲ٥  ٣ؾم د٪ُٮم ٤ٔٲػ٫  ٣ؿك ٱػح ثػٲ٨  

 ثٕجٞؿٱح ٦ة ٱ٪ض٥ ٔ٪٫ ٨٦ ٨ٚ رٚٲٓو

٦ػة دٞػؽـ، ٚػإف  ٣ؿك ٱػح دذػٲط ٣ػؽ رس  ٣ىػٮر   ٵدثٲػح  ٢٠ِّ ٤ٔٯ كٌٚٺن 

Imagologist  ٰٚ ٠ػ٢ ٦ػ٨  ٣ٕؿثػٰ  ٧٣كػ٥٤ قػٕٲؽ، دؿ اٰ ٦سةٹن ر إةن ٣ٲؼٮض

 stereotype ٮ٣ٮ٠ٲح، ثٮوٛ٭٧ة ٧٩ُػةن ٦ػؿدد ن كقٮز ف  ٣٪٧كةكٱح  ٧٣كٲعٲح  ١٣ةز

 وImagology ٵ٦ذٲ٭٧ة، ٣ٴػؿ، ٤ٔٯ َؿٱٞح  ٧٣ؽرقح  ٣ىٮرٱح
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٪ٯ ث٫ ٥٤ٔ  ٣ض٧ةؿ  كز٧ح عػٲؿ ن ٚؿوح ٦ٞةرثح  ٣ؿك ٱح ٨٦ ٦٪ْٮر ص٧ة٣ٰ ٱٕي

Aesthetics ٬ٮ ٦٪ْٮر دؿ ق٢  ٣ٛ٪ٮف ،correspondence des arts (7)عك دٞةث٤٭ػة ،

ٞةق٥  ٣ؿٚةٰٔ رظ٫٧  :، ٚٲؽرس ٬ؾ   ٣عٮ ر  ٧٣جؽع ٧٠ة دؿص٫٧ ثؽر  ٣ؽٱ٨  ٣

ٰٚ  ٣ؿك ٱح ٦ة ثٲ٨  ٵد. ك ٧٣ٮقٲٞة ك ٣٪عخ ك ٧ٕ٣ػةر  ك ٣كػٲ٪٧ة، ك٦ػة ٱٞػؽـ 

٣ٶد. ٨٦ ٝٲ٧ح إًةٚٲح ٢١٣ ٨٦ ٬ؾق  ٣ٛ٪ٮف  ٣ض٧ٲ٤ح  ٣ذػٰ د٪ذ٧ػٰ إ٣ػٯ عقػؿ  

  ػذ٤ٙ عٚؿ د٬ة ٰٚ عد   دٕجٲؿ٥٬و ك ظؽ ، كإف

، عك ٦ػ٨ ٦٪ْػٮر ٯ  ٣ؿك ٱػح ٦ٞةر٩ٲ ػةؿع ٚػٰ  ٣٪ْػؿ إ٣ػك٤ٔٯ عم ظةؿ، ٣٪ن

ٔة٧٣ٰ، ٧٠ػة ٱٮوػٰ ثػؾ٣ٟ رٱ٪ٲػ٫ كٱ٤ٲػٟ، ك٩ذجػٲ٨ وػٺد٭ة ث٧٪ػةَٜ  ٣ذٕجٲػؿ 

  ٵػؿل  ٧٣ؼذ٤ٛحو

 ىبونىالرواوةىواألدطورة
 ك ٵقُٮر ؟ «عص٤٧٭٨»٢٬ ز٧ح ٨٦ و٤ح ثٲ٨ رك ٱح 

 ٣ػؾم وػ٪٫ٕ  (8)«آ٦ٮر كثكٲن٫»ٱعٲ٤٪ة ٗٺؼ  ٣ؿك ٱح ٦جةمؿ  ٤ٔٯ د٧سةؿ 

                                                 
 ٩ْؿ: إٱذٲةف قٮرٱٮ، دٞةث٢  ٣ٛ٪ٮف، دؿص٧ح ثؽر  ٣ػؽٱ٨  ٣ٞةقػ٥  ٣ؿٚػةٰٔ، ٦ؿ صٕػح ٔٲكػٯ  (7)

 (و1993ٔىٛٮر )كز ر   ٣سٞةٚح، د٦نٜ، 

ثكٲنػح دكػذٕٲؽ » «Psyche Revived by Cupid s Kiss»ك ٧٣ك٧ٯ ثػ  «آ٦ٮر كثكٲنح»د٧سةؿ  (8)

  Antonio Canova(ع٩ُٮ٩ٲػٮ ٠ة٩ٮٚػة)ٱُة٣ٰ  ٧٣نػ٭ٮر و٪٫ٕ  ٣٪عةت  ٷ«  ٣عٲة  ثٞج٤ح ٠ٲٮثٲؽ

ٰٚ ٠ذةثػ٫ دعػٮٹت،  (عثٮ٣ٲٮس)إٱةق ٨٦  ٵقُٮر   ٣ذٰ عكرد٬ة  (، ٦كذ٤٭٧ةن ـ1757-1822)

 Joachim، ك٠ػةف ٚػٰ ظػٮز  John Campbell (صٮف ٠ة٦ج٢)ث٪ةل ٤ٔٯ ٤َت ٨٦  ١٣ٮ٣ٮ٩ٲ٢ 

Marat  وـ1824ف ٔةـ ، ٣ٲ٪ذ٢ٞ إ٣ٯ ٦ذعٙ  ٤٣ٮٚؿ ٰٚ ثةرٱـ1866إ٣ٯ كٚةد٫ ٔةـ 

٩كؼح ع٠سػؿ  ظذنػة٦ةن ٤٣ذ٧سػةؿ،  Yusupov (ٱٮقٮثٮؼ)كإزؿ ٩ضةح  ٣ذ٧سةؿ ٤َت  ٵ٦ٲؿ 

 وـ، ك٬ٰ  ٣٪كؼح  ٧٣عٛٮّح ٰٚ ٦ذعٙ  ٵر٦ٲذةج ٰٚ ثُؿقجٮرغ1796كظى٢ ٤ٔٲ٭ة ٔةـ 

 (دػةدك٣ٲ٪ٰ عد ٦ٮ)ع٦ة  ٣٪كؼح  ٣ذٰ دْ٭ؿ وٮرد٭ة ٤ٔٯ ٗٺؼ  ٣ؿك ٱح ٚ٭ٰ ٨٦ و٪ٓ 

Adamo Tadolini  ك٬ٰ  ٣٪كؼح  ٧٣عٛٮّػح ٚػٰ ٚػٲٺ ٠ةر٣ٮدػة،  ،ك٦ؿٱؽق (٠ة٩ٮٚة)د٧٤ٲؾ

  ٣ذٰ رآ٬ة ٬٪ةؾ، ك٬ؾ  ٗٲؿ وعٲطو ٲحك ٣ذٰ ٱنٲؿ إ٣ٲ٭ة  ٣ؿ كم ٤ٔٯ ع٩٭ة  ٣٪كؼح  ٵو٤
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د٧٤ٲؾ  ٣٪عةت  ٧٣نػ٭ٮر  Adamo Tadolini (آد٦ٮ دةدك٣ٲ٪ٰ)٣ٰ  ٣٪عةت  ٷٱُة

( ك٦ؿٱؽق، ك ٣ؾم ٱـ٥ٔ ـ1757-1822) Antonio  Canova (ع٩ُٮ٩ٲٮ ٠ة٩ٮٚة)

 Villa «٠ةر٣ٮدػة ٚػٲٺ»قٕٲؽ ث٢ُ  ٣ؿك ٱح ع٫٩ رعل عو٫٤،  ٣ذ٧سةؿ  ٵو٤ٰ، ٰٚ 

Carlotta  كٱ٪كػج٫ (9)(138-٤ٔ137ٯ مةَئ ثعٲؿ  ٠ٮ٦ٮ ٚػٰ إٱُة٣ٲػة )ص ،

،  ٣ؾم ٩عخ ٩كؼح ٦ٌٕؽ٣ػح ٦ػ٨ د٧سػةؿ (دةدك٣ٲ٪ٰ)عقذةذ  (ع٩ُٮ٩ٲٮ ٠ة٩ٮٚة)ٯ إ٣

 عقذةذق، ثٕؽ عف عُٔةق  ٵ٧٩ٮذج  ٣ضىٰو

كإذ  ٦ة دضةكز٩ة ٦ٮًٮع  ٣ذ٧سػةؿ،  ٣ػؾم ٱنػذؿم قػٕٲؽ ٩كػؼح ٦ىػ٘ؿ  ٦٪ػ٫ 

ٱ٭ؽٱ٭ة إ٣ٯ قٮز ف ٰٚ ٝؿٱح ٬ٲ٤جؿكف، ك ٣ػؾم ٱػؾ٠ؿق ثجٲػخ ٦ػ٨  ٣نػٕؿ ٝػؿعق ٤ٔٲػ٫ 

ٕـٱـ ذ ت ٦ؿ ، ٱؽكر ظٮؿ ١ٚؿ  عف  ٤٣ؾ  د٨٧١ ٚػٰ  ٣نػٮؽ وؽٱ٫ٞ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣

٦ػ٨ ٠ذػة.  (٠ة٩ٮٚػة)(، إ٣ػٯ  ٵقػُٮر   ٣ذػٰ  قػذ٤٭٧٭ة 138ٹ ٰٚ  ٣ٮوةؿ )ص 

 The Golden Ass or Metamorphoses (16)عك دعػػػػػٌٮٹت « ٣ع٧ػػػػػةر  ٣ػػػػػؾ٬جٰ»

ؿ ٤ٔٯ ٔ٪ػٮ ف  ٣ؿك ٱػح ، ٚإ٩٪ة قؿٔةف ٦ة ٩ٕسLucius Apuleius( عثٮ٣ٲٮس ٣ٮمٲٮسػ)٣

 ٣ذػػٰ ٠ة٩ػػخ عوػػ٘ؿ ث٪ػػةت زػػٺث رزؽ ث٭ػػ٨ ٤٦ػػٟ ك١٤٦ػػح،  كوػػٙ ثكٲنػػ٫ٚػػٰ 

كعص٤٧٭٨، ك٠ػةف ص٧ة٣٭ػة قػججةن ٚػٰ دعٌٮ٣٭ػة إ٣ػٯ ٦ٕجػٮد  ٚػٰ ٩ْػؿ قػ١ةف د٤ػٟ 

٦ػ٨  ٲ٪ػٮس، ٧٣ػة د٪ُػٮم ٤ٔٲػ٫ ٔجػةد  ثكٲنػ٬٫ػح ٚ ١٤٧٧٣ح، ٧٦ة عزةر ظٛٲْح  ٷٹ

ػ ؿـ دضؽٱٙ ثعٞ٭ة، ٚأرق٤خ  ث٪٭ػة ٠ٲٮثٲػؽ ٣ٲ٪ػذ٥ٞ ٦ػ٨  ٣ٛذػة   ٣ض٧ٲ٤ػح ثض٤ٕ٭ػة د٘ي

عف ٠ٲٮثٲؽ ٚيذ٨ً ثض٧ة٣٭ة، ٥٤ٚ ٱ٢ٕٛ ٦ة ع٦ؿد٫ ع٫٦ ث٫و  ثأثنٓ  ٧٣ؼ٤ٮٝةت  ٣جنؿٱحو ٗٲؿ

كإذ قةكر  ٤ٞ٣ٜ  ٵ. ٩ذٲضح ٔؽـ زك ج  ث٪ذ٫ ذ ت  ٣ض٧ةؿ  ٣ؼةرؽ، ٚٞػؽ 

، َة٣جةن ٩ىع٫و ٧ٚة ٠ةف ٨٦ ٬ؾ   ٵػٲؿ إٹ عف Miletus (٦ةٱ٤ذٮس)ٝىؽ ٠ة٨٬ 

                                                 
 دنٲؿ ص٧ٲٓ  ٵرٝةـ  ٣ٮ رد  ثٲ٨ ٝٮقٲ٨ إ٣ٯ وٛعةت  ٣ؿك ٱحو (9)

 Apuleius, The Golden Ass, Or, A Book of Change, Translated with ٩ْػؿ: (16)

Introduction, by Joel C. Relihan (Hackett Publishing Company, Inc., 

Indianapolis/Cambridge, 2007). 
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ديذؿؾ ٤ٔٯ وؼؿ ، ٱع٤٧٭ة ٦٪٭ػة  عػجؿق ثأف ٦ىةات ٦ؼٲٛح قذعٲٜ ثةث٪ذ٫ ٦ة٥٣

٤ٔٯ  ٣ىؼؿ  كظٲؽ ، دؿدضػٙ  ٫كظل كٱ٧ٌٰ ث٭ة ثٕٲؽ نو كثٲ٪٧ة دٞٙ ثكٲن

ػٮٚةن ٧٦ػة ٱ٪ذْؿ٬ػة، دع٤٧٭ػة  ٣ؿٱػةح  ٣٘ؿثٲػح إ٣ػٯ ٝىػؿ ٦ػ٨  ٣ؿػػةـ ٦ُ٘ػٯ 

 ثةٵظضةر  ٣س٧٪ٲح، ٱ٘ؽك ٦ك١٪٭ةو

كٰٚ ٝىؿ  ٣ؿػةـ ٬ؾ  ٠ةف ٱـكر٬ة ٢٠ ٣ٲ٤ػح ز اػؿ ٗػة٦ي ٱ٧ٌػٰ  ٤٣ٲػ٢ 

كٱض٤ٕ٭ة دٮٝػؽ ٦ىػجةح  ٫ثكٲنَةن عٹ دؿ قو ٗٲؿ عف  ٣ٌٛٮؿ ٱ٤٘ت ٦ٕ٭ة، ٦نذؿ

زٱخ ٣ذذجٲ٨ ٨٦ ػٺ٫٣ مؼىٲح ز اؿ٬ة  ٣ؾم ٥٣ ٱ٨١ ٗٲؿ إ٣ػ٫  ٣عػت ٠ٲٮثٲػؽ، 

كإذ دكٍٞ ُٝؿ  ٨٦  ٣ـٱخ  ٣عةرؽ ٤ٔٯ صكؽ ٬ؾ   ٵػٲػؿ،  ٣ػؾم ٠ػةف ٱ٘ػٍ 

 ٰٚ ٩ٮـ ٧ٔٲٜ، ٚإ٫٩ ٱ٪٭ي، ك٨١٣ ٣ٲٛؿ ٦٪٭ة ثٕؽ ١٩س٭ة ثٮٔؽ٬ة ٫٣و

٨ٔ ٠ٲٮثٲؽ ظجٲج٭ة  ٣٭ةر. ٰٚ ظة٣ػح ٦ػ٨  ٣ٲػأس  ٣ٞةدػ٢،  ٫نكدجعر ثكٲ

ؿًِّ٭ة  ٷٹ ٬ح ٚٲ٪ٮس ٣ٌؿك. ٨٦  ػذجػةر ت  ٣ذٕػؾٱت د٧ٌػٰ ث٭ػة ٦ػ٨ كدٕي

، ك٠ةف آػؿ٬ة إظٌةر دكرؽ ٦ػ٨ Olympus ٣ٕة٥٣  ٣ك٤ٰٛ إ٣ٯ صج٢  ٵك٧٣ت 

، َة٣جػح ٦٪٭ػة عٹ دٛذعػ٫ دعػخ عم ٬Proserpinaح  ٣ٕة٥٣  ٣ك٤ٰٛ ثؿكقؿثٲ٪ة إٹ

ثػح ثكٲنػ  ٣ْػؿكؼو كزة٩ٲػحن ّؿؼ ٨٦  ٚذٛػذط  ٫ٱكػذجؽ  ٣ٌٛػٮؿ ثة٣ٛذػة   ٧٣ٕؾَّ

  ٣ؽكرؽ كدكذ٪نٜ عثؼؿد٫  ٣ذٰ ديؽًػ٤٭ة ٰٚ ٩ٮـ ٧ٔٲٜ ٱنج٫  ٧٣ٮتو

كٔ٪ؽ٦ة ٱ٥٤ٕ ٠ٲٮثٲػؽ ثػةٵ٦ؿ ٱـكر٬ػة كٱ٧٤كػ٭ة ثؿٚػٜ ثُػؿؼ قػ٭٥ ٦ػ٨ 

ٔؽـ ٦ٮد٭ة، ٚذذأزؿ ع٫٦ ٚٲ٪ػٮس ثٮٚةاػ٫ كإػٺوػ٫ ٧٣ػ٨ ٱعػت،  عٜٞصٕجذ٫ ٣ٲذ

  Nectar٭ح ث٤ُت ٱؽ٬ة ك ٣ـك ج ٦٪٭ة، كدُٕٲ٭ة ٨٦ مؿ .  ٳ٣٭ح كدأذف ٫٣  ٳ٣

٬ح ٤٣ؿكحو ك١٬ؾ  ٦ة ٱض٤ٕ٭ة ػة٣ؽ ، كدٕذ٧ؽ٬ة إٹك٬ؾ  ، Ambrosiaكَٕة٦٭ة 

، ثٞىذ٭ة  ٧٣سٲؿ ، ر٦ـ ن ٣ٕؾ ثةت  ٣ؿكح  ٣ذٰ ٤ٔٲ٭ة عف دؼٌٓ ٣٭ػة ٫ثكٲند٘ؽك 

 و(11)ٝج٢ عف دج٤ٖ  ٣كٕةد  ك ٣ؼ٤ٮد

                                                 
= ,Pierre Grimal, The Dictionary of Classical Mythology: ٚػٰ ”Psyche“٦ػةد    ٩ْؿ (11)
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ٮ ٠ػٮف ؽ ٔسػٮرق ٤ٔػٯ عكؿ  ٣ؼػٲٍ، ك٬ػك ٣كؤ ؿ  ٣ؾم ٱػؿ كد  ٧٣ػؿل ثٕػ

زة٣سح مٞٲٞةد٭ة كعو٘ؿ٨٬ كعص٤٧٭ػ٨، ٧٠ػة عف قػٮز ف ٬ػٰ زة٣سػح ٦ػ٨  ثكٲن٫

 : قذٮٝٛ٭٨ قٕٲؽ ٨٦ ٩كةل ٚٲٲ٪ة كعص٤٧٭٨،  ٧٣ذ٧س٢ ثػ

 ،ٮ ف  ٣ؿك ٱح عص٤٧٭٨ ٨٦ ص٭ح٪ٔ 

  َيجٕخ ٤ٔٯ ٗٺٚ٭ة ٨٦ ص٭ح زة٩ٲح،  - ك ٣ىٮر  وٮر  آ٦ٮر كثكٲن٫،  ٣ذٰ 

  ا٫ ٣٪كػػؼح  ٣ذ٧سػػةؿ  ٧٣ىػػ٘ؿ  كإ٬ػػؽ ا٭ة كظػػؽٱر  ٣ػػؿ كم ٔػػ٨ مػػؿ

 ٣كٮز ف ٨٦ ص٭ح زة٣سح، 

 و٤ح  ٣ؿك ٱح ثةٵقُٮر ؟ ٬ٮ: ٦ةك ٣كؤ ؿ 

وعٲط عف  ٣ؿك ٱح ٚػٰ ٦ض٤٧٭ػة دض٧ػٓ، ٚػٰ ٔٺٝةد٭ػة ثػٲ٨ مؼىػٲةد٭ة 

 ٣ؾ٠ٮرٱح كمؼىٲةد٭ة  ٵ٩سٮٱح، ثٲ٨ ٦ٕة٩ة   ٣نٮؽ ك ٣ٮوةؿ ٚػٰ ظة٣ػح  ٵ٦ٲػؿ 

ٲؽ كقٮز ف، كثؼةوح ثٕؽ  ٚذؿ ٝ٭٧ػة، ركدك٣ٙ ك ٣جةرك٩ح ٦ةرٱة، كٰٚ ظة٣ح قٕ

كد٤ط ٤ٔٯ  ٣نٮؽ كظؽق دكف  ٣ٮوةؿ ٰٚ ظة٣ح ٔجػؽ  ٣ٕـٱػـ ك٩ػؽل، ٗٲػؿ عف 

ى كَّ  ٷمةر  إ٣ٯ ٦أقة   ٣ـكصٲ٨  ٵى  ٨ ٚػٰ  ٩ذعةر٧٬ػة، كإ٣ػٯ ٦أقػة   ٣ػـكصٲ٨ ٲٍ ٣

 ٳػؿٱ٨ ٰٚ ٚؿ ٝ٭٧ػة  ٵثػؽم، كإ٣ػٯ ٦أقػة   ٣ػـكصٲ٨  ٵػٲػؿٱ٨ ٚػٰ ٦ػٮت 

٤ًػٓ ٤ٔػٯ  ٵقػُٮر  عظؽ٧٬ة، د٧س٢  ٩ُٕةٚح ظةد   َُّ ٚػٰ دٮٕٝػةت  ٣ٞػةرن  ٧٣

ي  ذ٥ ث٭ػة ٦ٕة٩ػة   ٵزك ج  ٣سٺزػحو ػةوػح كعف ذى ؼٍ  ٣ؾم ٱذ٤ُٓ إ٣ٯ ٩٭ةٱح قٕٲؽ  د

                                                 
Translated by A. R. Maxwell-Hyslop (Blackwell, Oxford, 1986), pp. 396-

397. M. C. Howatson, The Oxford Companion to Classical Literature, 

Second Edition (Oxford University Press, Oxford, 1997), pp. 471-472. 

 Eros and Psyche”  :ٰٚNew Larousse Encyclopedia of“ك٠ؾ٣ٟ ٦ةد  
Mythology, New Edition, Introduction by Robert Graves (Hamlyn, 

London and New York, 1968) p. 132. 
 Arthur Cotterell, Encyclopediaٚػٰ:  ”Psyche“ك  ”Cupid“ك٠ؾ٣ٟ ٦ةددٰ 

of Mythology (Hermes House, London, 2010), pp. 33 &75. 

= 
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 ٣ؿ كم ٱيؿ٬ًه ث٭ؾق  ٣٪٭ةٱح ٔ٪ؽ٦ة ٱي٭ؽم قٮز ف ٩كؼح ٦ىػ٘ؿ  ٦ػ٨  ٣ذ٧سػةؿ، 

ك١٣٪٫ ٨٦ ص٭ح عػؿل ٱيؿ٬ًه ث٪٭ةٱح عػػؿل دي٪ةزٔ٭ػة ٔ٪ػؽ٦ة ٱنػٲؿ إ٣ػٯ ٠ػٮخ 

٨، ك ٣ؾم د٪٥ٌ إ٣ٲ٫ قػٮز ف ثٕػؽ ٦ػٮت ٲٱع٢ ٦ع٫٤ دٱؿ  ١٣ؿ٤٦ٲِّ   ٣ىٲؽ  ٣ؾم

ع٦٭ة، كٱأق٭ة ٨٦  ٣ـك ج ٨٦ قٕٲؽ،  ٣ؾم عثُأ ثٕؿًػ٫ إذ صةل٬ػة ثٕػؽ ٚػٮ ت 

  ٵك ف، ٣ٞؽ ك٬جخ ٩ٛك٭ة ٣ٲكٮعو

ك٦ٓ ذ٣ٟ ٚإف ز٧ح ٦ة ٱسٲؿ  ٩ذجػةق ٝػةرن  ٣ؿك ٱػح، ك٬ػٮ ٦ػة ٱػٮردق  ٣ػؿ كم 

 ٔجؽ  ٣ٕـٱـوظٮؿ  ٣جٲخ ٨٦  ٣نٕؿ  ٣ؾم رك ق ٫٣ وؽٱ٫ٞ 

 ٣نٕؿ  ٣ؾم ذ٠ؿ٩ٰ ث٫ د٧سةؿ ٠ة٩ٮٚة ٱٞػٮؿ: » ٱٞٮؿ قٕٲؽ ٦ؼةَجةن قٮز ف:

ى   د٪ة ٰٚ  ٣نٮؽ، ٹ ٰٚ  ٣ٮوةؿ ٥ٕ٩ إف  ٤٣ؾ  ٰٚ  ٣نػٮؽ ٝجػ٢ عف د١ػٮف ٚػٰ ؾَّ ٣

 ٣ٮوةؿ، كرث٧ة ٰٚ  ٣نٮؽ ع٠سؿ ٨٦ عف د١ٮف ٚػٰ  ٣ٮوػةؿ، إذ  ٣ػ٥ د١ػ٨ ٚػٰ 

ػ٧ف، ٹ عدرم إذ  ٠٪ػخ  ٣نٮؽ كظؽق، ٹ ٰٚ  ٣ٮوةؿو إ٩٭ة ٧٤٠ةت عرثٓ عك 

عظك٪خ ٢ٞ٩ ١ٚؿد٫ ٰٚ دؿص٧ذٰ ٣٭ةو ٦عذٮ ٬ة ٱعذةج إ٣ٯ وػٛعةت ٣نػؿظ٫، 

إذ  ٥٣ د٨١ ٦ض٤ؽ تو إٹ عف د٧سةؿ ٠ة٩ٮٚة عظك٨  ػذىةر ذ٣ٟ  ٧٣عذٮل ٚػٰ 

دٞةر. مػٛةق  ٣ٕةمػٞٲ٨، دكف دٺوػٞ٭٧ة، ٚػٰ  ٣عضػؿ  ٵوػ٥  ٣ػؾم ٩عذػ٫ 

 (و139-138)ص  «إز٦ٲ٫٤و د٤ُٰٕ إ٣ٲ٫ ٱة ٔـٱـدٰ

  ٚإف قٕٲؽ، إذ ٱؿًٯ ثة٣نٮؽ كظؽق ٰٚ ٦كذٞج٢ ٔٺٝذػ٫ ثكػٮز ف ك١٬ؾ

٥ ثٮوة٣٭ة ٰٚ  ٵٱةـ  ٣سٺزح  ٣ذٰ  ٣ذٞة٬ػة ث٭ػة(، ك ٣ػؾم ٱػؿل  ًٕ د٧سػةؿ )) ٣ذٰ ٩ى

ٝؽ عظك٨  ػذىةر ٦عذٮل  ٣نػٕؿ  ٣ػؾم رك ق ٚػٰ دضكػٲؽق ٣ذٞػةر.  (٠ة٩ٮٚة

ًٞػؿُّ (، ٹ ٱٌٞؽـ دٚةٔةن ٦ٞ٪ٕةن ٨ٔ رعٱ٫ ٬ػؾ  139 ٣نٛةق دكف دٺوٞ٭٧ة )ص  ي إذ د

ٰٚ  ٣نٮؽ ٣ؾ ، ك٨١٣  ٣ٮوػةؿ ٬ػٮ »قٮز ف ثضة٩ت ٨٦ وعذ٫ ٔ٪ؽ٦ة دٞٮؿ: 

 (و139)ص  «قٕٲؽ  ٣٘ةٱح ٨٦  ٣نٮؽ، ع٣ٲف ٣ؾٱؾ ن ٦س٫٤ عك ع٠سؿ ٦٪٫ ٱة

كٱجػػؽك عف قػػٮز ف ٝػػؽ ٝ٪ٕػػخ ث٤ػػؾ   ٣نػػٮؽ ك٬ػػٰ د٪ذْػػؿ ٔػػؿض قػػٕٲؽ 
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ثػػة٣ـك ج، كٔ٪ػػؽ٦ة ٱبكػػخ ٦٪ػػ٫، ٝػػؿرت، إذ ٚةد٭ػػة  ٣ٮوػػةؿ، عف د٭ػػت ٩ٛكػػ٭ة 

 ع، ٢َّٔ كوة٣٭ة  ٣ؿكظٰ ٫ٕ٦ ٱٕٮض ٨ٔ كوة٣٭ة  ٣ضكؽم ٦ٓ قٕٲؽو٣ٲكٮ

ح  ٣ٞىٲؽ   ٣ذٰ ٱ٪كج٭ة ٬ؾ   ٵػٲػؿ إ٣ػٯ وػؽٱ٫ٞ ٔجػؽ  ٣ٕـٱػـ  ك٠ؾ٣ٟ زى٧َّ

كٱ٪نػػؽ٬ة ٣كػػٮز ف ثة٣ٕؿثٲػػح، زػػ٥ ٱذؿص٧٭ػػة ٣٭ػػة ثةٷ٤١٩ٲـٱػػح كٱٮرد٬ػػة ٚػػٰ 

ث٧ة ٠ةف ٱنػٕؿ  «٤ٝت ٨٦ ظضؿ»(، ك ٣ذٰ ٱنٰ ٔ٪ٮ ٩٭ة 149-147 ٣ىٛعةت )

٤ٝج٫  ٧٣ذؿدد ٰٚ  ٷٚىةح ٧ٔة ٱٕذ٢٧ ٚٲ٫ ٨٦ مٮؽ، ٦ذ٧ة٬ٲةن ثؾ٣ٟ ٦ػٓ ث٫ إز ل 

وةظت  ٣ٞىٲؽ   ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣ٕـٱـ  ٣ؾم رث٧ة ٠ةف ٱذعؽث ٧ٔة قةكرق ٦ػ٨ 

٦نةٔؿ ثٕؽ دٕؿ٫ٚ ٩ؽل ك٦كةٔؽد٫ ٣٭ػة ٚػٰ ثعس٭ػة  ٧٣ٲػؽ ٩ٰ ٚػٰ ث٤ؽدػ٫،  ٣ذػٰ 

 (و156)ص « ث١ةل ٤ٔٲ٭ة، ك٤ٔٯ ٩ٛك٫ عٱٌةن »٭ة: كوٛ٭ة قٕٲؽ ثأ٩

 ى:لرواوةىوالنحتبونىا
 ٢٬ ز٧ح ٨٦ و٤ح ثٲ٨ رك ٱح عص٤٧٭٨ ك ٣٪عخ؟

، ك٦ػة ٱعٲػ٢ ٤ٔٲػ٫ ٦ػ٨ «آ٦ػٮر كثكٲنػ٫»إذ  ٦ة دضةكز٩ة ٦ٮًػٮع د٧سػةؿ 

عقُٮر ، إ٣ٯ  ٣٪٭ةٱح  ٣ٛةصٕح ٤٣ؿ ٬جح ٩ؽل، ٚإ٩٪ة قؿٔةف ٦ة ٩ٕسػؿ ٤ٔػٯ ٔٺ٦ػح 

sign  دذى٢ ثة٣ٕٺٝح ثٲ٨  ٵد. ك ٣٪عخ، ك٬ٰ ٦٪ٌٛح  ٣كضةاؿ  ٧٣٪عٮدح ٨٦

٤ٝػت » ٣ىٮ ف ٤ٔٯ م٢١ ٤ٝت، ك ٣ذٰ ٠ة٩خ ٚٲ٧ة ٱجػؽك كر ل ٝىػٲؽ    ٣عضؿ

 ٣ذٰ ٧ْ٩٭ة  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣ٕـٱـ، ك ٣ذػٰ ٝؿع٬ػة قػٕٲؽ ثة٣ٕؿثٲػح زػ٥ «٨٦ ظضؿ

دؿص٧٭ة ٣كٮز ف، ٣ذسٲؿ  ٣عٮ ر  ٣ؽ ٚئ ثٲ٨ ث٤ُٰ  ٣ؿك ٱح ٨ٔ ٔٺٝح ٔجؽ  ٣ٕـٱػـ 

  ٣عت ٰٚ ٩ْؿ ٢٠ ٨٦ قٕٲؽ كقٮز فوث٪ؽل، ك٨ٔ َجٲٕح 

 ٣ٌػٛٲؿ ،  - م ٱؿ كد  ٧٣ػؿل ثٕػؽ ٔسػٮرق ٤ٔػٯ عكؿ  ٣ؼػٲٍك ٣كؤ ؿ  ٣ؾ

 :ك ٧٣ذ٧س٢ ثػ

  َيجٕخ ٤ٔٯ ٗٺٚ٭ة ٨٦ ص٭ح،  -  ٣ىٮر  وٮر  آ٦ٮر كثكٲن٫،  ٣ذٰ 
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 وخددثٗالرىدد رويلرددَللدد ر ّلىِصدد الرىغٍةددإهلرىٍادد   لو ْددثر ٓإل

 ىصٔزرنلٌَلجٓالثإُ٘ا،

 وٌِفضالرىصجإ  لرىٍِدٔتالٌَلرىدج لرىأرنلريٕللهولكيب،ل 

لصيالرى ورٗالبإىِدت؟لْٔ:لٌإرىصؤرهلو

نإنلٌاثرلرإلىٓإملرى  ٘صٖلىعبثلرىصالملرىعج٘يدٖ،لأيل«لالتمثال»رىٔركعلأنل»

،لأول«األدب»بٔصفّلأخثلرىفِٔنلرىجٍ٘يالنإنلرىٍيًٓلىفَلآخد لْدٔل«لالوحت»أنل

صد٘حلأنلرألشطٔر لْدٖلٌدإل«.لرى ورٗا»بإألخ ىلىجِسلر ٘صٖلٌَلأجِإشّلْٔل

،لأولُصد غّلالتمثاالى ر ع،لوىهَلرىاد٘حلأٗضإًلأنلأىًٓل)أُطُٔ٘ٔلنإُٔفإ(لتٍةإىّلر

رىغٖلُدغٓإل)آدٌٔلتإدوىِٖ٘(،لنإنلٌيًٓلرىعج٘يٖ،ل ذلرت ذلٌِّلٌدٔررًلأشإشًّ٘إلٌدَل

ىعالكغٖلرىدبلرىيغَ٘لجٍعغدإل«لٌُغََ يَِّالًل»،لأولmotifٌدإورلرى ورٗالبجعيّل)ٌٔت٘فإً(ل

رشدغ يٓإملرىدثنغٔرلربدثلنالًلٌَلشع٘ثلوشٔزرنلوربثلرىعزٗزلوُدثى،لفضدالًلريدٕ

رىغٖلخاغّلبدّلُدثىلفدٖل ُ دإ ل«لموفضة السجائر»رىعزٗز،لصثٗقلشع٘ث،لٌِدٔتال

رىغٖلنإُتلتعب٘ رًلٌزدوجإًلرٍإلنإنلٗعغٍدولفدٖلُفدٔسل«لقلب من حجر»كا٘ثتّل

نولٌَلربثلرىعزٗدزلوُدثىلوشدع٘ثلوشدٔزرن،لوْدٔلٌدإلتلشد هلرىلاد٘ث لبِادٓإل

ل«.رىٍهةّفلرىٍفعًلبإىٍعإُٖلورى ِٖلبإىثالالت

 هص القصيدة:

لكيبلٌَلخج 

لْولْٔلكيبٖ

لأملْٔلكيبم

لأملْٔلكيبلرىهٔن

لٌَلخج ؟لث لْذرلرىليبلرىذيلكُل

لكيبلٌَلخج 

لأٌإملرِٖ٘لْٔ
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 ٛؿ ٤ٔٯ  ظ٧ؿ رٍى ّة٬ؿق ٦ي 

 ثةَ٪٫ ثٲ٨ ثٲةض ٩ةوٓ كظ٧ؿ 

 ظ٧ؿ  ٚةٕٝحو ع٬ٰ دـ دؼسؿ

 ٰٚ ٤ٝت ٨٦ ظضؿ؟

 ٹو ٣ٲف ٤ٝجٟ ٬ٮ 

 ع٩خ  ٣ذٰ  ٳف ع٦ةـ ٔٲ٪ٰ

 ٰع٦ةـ ثىٲؿد

 ٦عٲة ٨٦ ٱةق٧ٲ٨

 ركظةن ٨٦ ع٩كةـ

 د١ٮٱ٪ةن ٨٦ ًٲةل

 ٠ٲٙ ٱ١ٮف ذ٣ٟ

 ٬ؾ   ٤ٞ٣ت ٨٦ ظضؿ؟

 ٫٤ٕ٣ ٤ٝجٰ ع٩ة

 ٨١٣ ٤ٝجٰ دع٥ُ

 عق٧ٓ ٩عٲج٫ ك٬ٮ ٱذ٧ـؽ

 ك٬ٮ ٱ٪ـؼ

 ٢٬ ٱذ٧ـؽ كٱ٪ـؼ

 ٤ٝت ٨٦ ظضؿ؟

ٌٰ ٬ؾ   ٤ٞ٣ت  ٣ىؼؿم ٥٣ عرق٤ًخ   إ٣

 ع١٣ٰ دٞٮ٣ٰ ٣ٰ إف  ١٣ٮف

 إف ع٢٬  ١٣ٮف

 ٫ ًٲةلك  ٤ٝجٟ  ٣ؾم ٤٠ؤ ٣ؾم عَٛ

 ٤ٝٮث٭٥ ٨٦ ظضؿ؟
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 ٱة مٞٲٞح  ٣ؿكح

 ٱة دٚٞح ٨٦ مٕةع

 ٱة ص٧ةؿ  ٣٪ٛف ك ٣ضكؽ

 ٣ٲخ ٠ةف ٣ٰ ١٦ةف ٤ٝجٰ  ٣ؾم دع٥ُ

 ١٦ةف ٤ٝجٰ  ٣ؾم د٧ـؽ ك٩ـؼ

 ٤ٝت ٨٦ ظضؿ

ثٕؽ ٩عٮ م٭ؿ ٨٦  ٣ٛةصٕح صػةلد٪ٰ ٚػٰ ١٦ذجػٰ  ٵػػخ ٦ػةرم دٲؿٱػـ، »

ٱةرد٭٧ػة ٨  ٤٣ذػٲ٨ ٠ة٩ذػة ٦ػٓ  ٵػػخ ٩ػؽل ٚػٰ زٲٍ ك٬ٰ إظؽل  ٣ٛؿ٩كٲكػ١ة٩ٲذى 

 ٵك٣ٯ ٣ٰو ق٧٤ذ٪ٰ ٬ؾق  ٣ؿ ٬جح ٤٘٦ٛةن ٠جٲؿ ن ٨٦ كرؽ ٦ٞٮل ٦ٕ٪ٮ٩ػةن ثةقػ٧ٰ، 

كٝة٣خ ٣ٰ إ٫٩ عظؽ ٦ؼ٤ٛةت  ٣ٛٞٲؽ   ٣ذٰ ق٧٤ذ٭ة  ٣ض٭ةت  ٣ؿقػ٧ٲح إ٣ػٯ دٱػؿ 

 ٣ٛؿ٩كٲك١ةف ثٕؽ عف  ٩ذ٭خ  ٣ذعٞٲٞةت ٰٚ ظةدث ٦ٞذ٤٭ةو ٠ػةف  قػ٧ٰ ٤ٔػٯ 

٦ؿق٢ إ٣ػٯ  ٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ  ، ك٨١٣  ١٣ذةثح ٤ٔٲ٫ دنٲؿ إ٣ٯ ع٤ٝ٫٩خ ٤٘٧٣ٙ ٧٠ة 

 ٣ٕـٱـ ٨ٔ َؿٱٰٞو كظٲ٨ صةل٩ٰ ٔجؽ  ٣ٕـٱـ ثٕؽ عٱػةـ ٤ٝٲ٤ػح قػ٧٤ذ٫  ٤٘٧٣ػٙ 

ٚٛذع٫ ٰٚ ظٌٮرمو ٥٣ ٱ٨١ ٚٲ٫ مٰل ٱؼى٪ٰ ع٩ة، كإ٧٩ػة ٠ػةف ٚٲػ٫ ٦ْػؿكؼ 

رقة٣ح ٤٘٦ٜ ثةقػ٥ وػؽٱٰٞ  ٣ُجٲػت، ك٦ػٓ  ٧٣ْػؿكؼ ٦٪ٌٛػح قػضةاؿ ٦ػ٨ 

 ظضةر  وٮ ٩ٲح ٦٪عٮدح ثن٢١ ٤ٝتووو٤ٝت ٨٦ ظضؿ

 قٮز ف ٠ة٧٣ذكةا٤ح، آػؿ ٧٤٠ةت قٕٲؽ: دتردَّ

٤ٝت ٨٦ ظضؿ دؼذ٤ٍ ٚٲ٫  ٵ٣ٮ ف، ثٲ٨ عوػٛؿ مػةظت كعظ٧ػؿ كعثػٲي 

 «و٩ةوٓو ٬ؾ  ٨ٔ د٤ٟ  ٧٣٪ٌٛحو ٨ٔ  ٤ٞ٣ت ٨٦ وٮ ف، ٨٦ قٲ٤ٲ١ف

 ىةىوالمودوقا:بونىالرواو
رث٧ة ٠ةف ٨٦  ٣ُجٲٰٕ، ث٢ ٨٦  ٧٣ذٮٝٓ، ٨٦ ث٢ُ رك ٱح  ٣ؽ٠ذٮر ٔجػؽ  ٣كػٺـ 

قٕٲؽ  ٣كةاط  ٧٣سٞٙ  ٧٣ٲكٮر  ٣عةؿ، ك ٧٣ٕ٪ػٰ ثة٣ض٧ػةؿ ، «عص٤٧٭٨» ٣ٕضٲ٤ٰ 
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د  ٣ذضػٮ ؿ ٚػٰ قػٲةرد٫  ٣ٛةر٬ػح ٚػٰ  ٔة٦ح، ك ٣ٛ٪ٮف  ٣ض٧ٲ٤ح ػةوح، ك ٣ؾم دٕػٮَّ

٦ؼذ٤ٙ ع٩عةل  ٣ٞةر   ٵكرثٲػح )ٚؿ٩كػة كع٧٣ة٩ٲػة كثؿٱُة٩ٲػة ٤ٔػٯ قػجٲ٢  ٧٣سػةؿ(، 

د  ٹقذ٧ةع إ٣ٯ  ٧٣ٮقٲٞة٦س ر٬ػة، ٰٚ وػةٹت ٔٮ وػ٥  ٣٘ػؿ.  ٣ذػٰ ٱـك ٧٤ة دٕٮَّ

ضت ث٭ة ك ٮ٩ٲةت ١٣جػةر  ٧٣ٮقػٲٞٲٲ٨ ٱُؿ. ٣٭ة، كثؼةوح ٔ٪ػؽ٦ة د١ػٮف قػ٧ٛٱٕي

٦ٮًػٓ  ٬ذ٧ة٦ػ٫،  ةعف د١ٮف  ٧٣ٮقٲ٠ٞةف ٨٦  ٣ُجٲٰٕ ، (12)(132 ٣ٕة٧٣ٲٲ٨ )ص

ث٢ عف دؿ ٫ٞٚ ٰٚ صٮٹد٫ د٤ٟ، ٱ٪ىؿؼ إ٣ٲ٭ة ثك٫ٕ٧ ك٬ٮ ٱٞٮد قٲةرد٫، ٧٠ة ٱػؾ٠ؿ 

دىػٰ٘ ٚػٰ عز٪ةا٭ػة  خٰ ٠ة٩ػ٣٪ة ٰٚ ظؽٱس٫ ٨ٔ زٱةرد٫ ٧٣ةٱؿ٣٪ٖ ثىعجح قٮز ف  ٣ذ

 (و٤ٔ42ٯ  ٣جٲة٩ٮ )ص (ثٮ٣ٮ٩ٲـ مٮثةف)إ٣ٯ 

ثج٤ؽ ٦س٢  ٣٪٧كة  ٧٣ٕؿكؼ ثأ٩ػ٫ ٦٭ػجٍ  كٔ٪ؽ٦ة ٱذى٢  ٹ٬ذ٧ةـ ثة٧٣ٮقٲٞة

كظٲ٭ة، ك٦٭ؽ ٠جةر ٦ؤ٣ٛٲ٭ة، كٝج٤ح عٔٺ٦٭ة ٰٚ  ٣ٕىؿ  ٣عؽٱر، ٚإف ز اؿ٬ة ٹ 

ٚٞذػ٫ ٦عة٣ح قٲ٪ن٢٘ ث٭ة ٰٚ ٢٠ ٦ؿ ظ٢ صٮ٣ذػ٫ ٚػٰ رثٮٔ٭ػة، ػةوػح كعف ٦ؿ 

كظج٫  ٣ؾم ٝؿر ٰٚ ٩٭ةٱح  ٧٣ُػةؼ  ٹٝذػؿ ف ث٭ػة، ٔةرًػةن  - ٔنٲٞذ٫ - )د٣ٲ٫٤

ة  ٣ذػٰ دنػ٢١ٌ ٤ٔٲ٭ة  ٣ـك ج(، قٮز ف، كع٦٭ة ٚؿ ك ٠ٮ٩ٲل، ٦٘ؿ٦ذةف ثة٧٣ٮقٲٞ

 ٨٦ ١٦ٌٮ٩ةت ظٲةد٭٧ةو ١٦ٌٮ٩ةن عقةقٲ ة

ٕٚ٪ؽ٦ة دجؽع قٮز ف ٦٭٧ذ٭ة ٰٚ دٕؿٱٙ قٕٲؽ ثٛٲٲ٪ة دجؽع ثة٣ػؽ ٩ٮ. ٦نػٲؿ  

(، كٔ٪ػؽ٦ة 22) ٣ؽ ٩ٮ.  ٵزرؽ  ٣ض٧ٲػ٢( )ص (ٱٮ٬ةف مذؿ كس)إ٣ٯ ٚة٣ف 

(، ٱ٪٥ٌ قػٕٲؽ ٚػٰ 24)ص (٠ٮث٪ـؿ)ك (ٗؿٱ٪ذـٱٖ)د٧ٌٰ ث٫ إ٣ٯ ًةظٲذٲ٭ة: 

 ٣ضة٣كٲ٨ وٛٮٚةن ٤ٔٯ ٦ٞةٔؽ ػنػجٲح »عز٪ةل صٮ٣ذ٭٧ة ثٲ٨ ٦٪ةز٣٭٧ة إ٣ٯ عك٣بٟ 

َٮٱ٤ػح ٹ ٦كػة٩ؽ ٣٭ػة، ٚػٰ قػػةظةت  ٧٣٪ػةزؿ  ٣ذػٰ ٱذػ٪ٞٺف ثٲ٪٭ػة، ٱىػػٛٞٮف 

ظ٪ةصؿ٥٬ ثأ٩ةمٲؽ وةػجح ك٥٬ ٱعذكٮف  ٣٪جٲؾ  ٧٣ٕذىؿ ٦ػ٨ ٠ػؿكـ  كٱ٤ُٞٮف

                                                 
، ك ٩ْػؿ: ٔجػؽ  ٣كػٺـ دنٲؿ ص٧ٲٓ  ٵرٝػةـ  ٣ػٮ رد  ثػٲ٨ ٝٮقػٲ٨ إ٣ػٯ وػٛعةت  ٣ؿك ٱػح (12)

 (و2661)رٱةض  ٣ؿٱف ١٤٣ذت ك ٣٪نؿ، ثٲؿكت، ص٤٧٭٨ رك ٱح ع  ٣ٕضٲ٤ٰ،
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٦ٓ  ٧٣٘٪ٲ٨ ٠ةف ٱؿٚٓ وٮد٫ ث٧٤١ةت ٱ٤ٌٞػؽ ٚٲ٭ػة »(و ك24)ص  «د٤ٟ  ٧٣٪ةزؿ

 (و25-24)ص  «ع٣عة٩٭٥، كٱٞؿع ثإظؽل ٠ٛٲ٫  ٧٣ةاؽ  ع٦ة٫٦ ٧٠ة ٱ٤ٕٛٮف

ٚإ٩ػ٫ ٱذػؾ٠ؿ  ،٥ ٨٦  ٧٣٪ةزؿ ٰٚ  ٣ٌةظٲذٲ٨ ٦ػٌؿ  ث٭ػةعف قٕٲؽ ٹ ٱذؾ٠ؿ ٠ى ك٦ٓ 

٠ة٩ة ٱ٘٪ٲةف كٱىٛٞةف كٱذ٧ةٱٺف ٦ٓ ظٌٮر  ٣كةظح ٤ٔػٯ »ث٢ ٱؾ٠ؿ ٤٣ٞةرن ع٩٭٧ة 

(و 25)ص(13)«ع٩٘ةـ ٧٠٪ضػةت كع٠ٮردٱٮ٩ػةت ٱٕػـؼ ٤ٔٲ٭ػة ثٕػي  ٣كػة٬ؿٱ٨

كع٠سؿ ٨٦ ٬ؾ  ٚإف ٦ؿ ٚٞذ٫ قٮز ف ٹ د٢ٛ٘ ٨ٔ ٣ٛخ  ٩ذجة٫٬ إ٣ٯ ك ظؽ  ٨٦  ٣ػؽكر 

ٱغ إٝة٦ذ٫ ٚٲ٭ػة، كإ٣ػٯ عف ، ٦نٲؿ  إ٣ٯ  ٤٣ٮظح  ٣ذٰ دؾ٠ؿ دةر(ثٲذ٭ٮ٨ٚ) ٣ذٰ ق١٪٭ة 

ز٢ٞ ق٧ٓ  ٣ؿص٢ ٝؽ ع٣ضػأق إ٣ػٯ قػ١٪ٯ  ٣ٌػٮ ظٰ ٩ذٲضػح  ٩ـٔػةج  ٣ضػٮ ر ٦ػ٨ 

 وٮت ٔـ٫ٚ  ٣ٕ٪ٲٙ ٤ٔٯ  ٣جٲة٩ٮ، ٚىةر ٱ٪ذ٢ٞ ٨٦ د ر إ٣ٯ عػؿلو

ٰٚ ٬ػؾق  ٣ػؽكر دعٌٮ٣ػخ ٹظٞػةن إ٣ػٯ ٦ىػؽر  (ثٲذ٭ٮ٨ٚ)ك ٧٣ٛةرٝح عف إٝة٦ح 

  ن زك ر٬ة، ٧٦ة دٚٓ قػٕٲؽرزؽ ٵوعةث٭ة،  ٣ؾٱ٨ ثةدٮ  ٱذٞةًٮف رقٮـ دػٮؿ ٨٦ 

، ٦عٞٞػٲ٨ «عزؿل  ٵث٪ػةل ثٕػؽق (ثٲذ٭ٮ٨ٚ)٦ة عزٔش  ٳثةل ٨٦ »إ٣ٯ  ٣ذ٤ٕٲٜ ٤ٔٲ٭ة: 

٦ىػةات ٝػٮـ ٔ٪ػؽ ٝػٮـ » :ٚٲ٧ة ثؽ  ٫٣  ٧٣س٢  ٣ٞةا٢ )ك٬ٮ مُؿ ٨٦ ثٲخ ٧٤٣ذ٪جٰ(

، دؿ ٚٞ٭٧ػة (٦ػةٱؿ٣٪ٖ)(و كٔ٪ؽ٦ة د٧ٌٰ قٮز ف ثكٕٲؽ إ٣ٯ ث٤ػؽ  26)ص  «ٚٮ اؽ

ٚػٰ  ٣ُؿٱػٜ،  ٣ذػٰ  ٣ذُٞػخ عذ٩ػة قػٮز ف  Polonaise (فثٮ٣ػٮ٩ٲـ مػٮثة)٦ُٞٮٔح 

ع٩٘ة٫٦  ٣ؿ إح  ٣ىةدر  ٨ٔ ر دٱٮ  ٣كٲةر ، ك٤َجػخ ٦ػ٨ ٦ؿ ٚٞ٭ػة عف ٱذٮٝػٙ ٔػ٨ 

 (و42)ص («ثٮ٣ٮ٩ٲـ مٮثةف)ٱ٪ذ٭ٰ ٬ؾ   ٧٣ُٞٓ ٨٦ » ٣عؽٱر إ٣ٯ عف 

كقػػٮز ف   ن ، ٚإ٩٭ػػة ٹ د٪كػػٯ عف دٮوػػٰ قػػٕٲؽ(ٚػػؿ ك ٠ػػٮ٩ٲل)ع٦ػػة  ٵـ 

(، 86ٚػٰ ٠ػ٢ ٣ٲ٤ػح )ص Chamber Musicؿ  ٍضػعي  ٣ ةثعٌٮر ظٛٺت ٦ٮقٲٞ

                                                 
دػؤدل ٔػةد  ع٦ػةـ ك «divtertimento» ٣نٮ رع  ٣ذػٰ دٕػؿؼ ثػػ  ة ٷمةر  ٬ٰ إ٣ٯ ٦ٮقٲٞ (13)

ؽو ك ٩ْؿ:  Joseph Machlis, The ثٲٮت  ٵٗ٪ٲةل عك  ٣كةظةت  ٣ٕة٦ح ع٦ةـ ص٧٭ٮر ٦ذؾكِّ

Enjoyment of Music: An Introduction to Perceptive Listening, Revised 

Edition (W. W. Norton & Company, New York, 1963), p. 296. 



663 عبكري الكص العربي: عبد الصو العحيلي ـ د. عبد الي اصطيف

  ن ، ك١٣٪٭ة قػذٕضت قػٕٲؽ(كعكثؿ د٫ (٦ٮز رت)٠ٮ٩نٲؿدةت ) ٣ذٰ ٣ٲكخ ٦س٢ 

ٮر  ثػ٫ دكف مٟ، كدأقٙ ٵ٩٭٧ة ٨٣ ٱعٌؿ  ٦ٮق٥ ٦٭ؿصةف ٦ٮز رت  ٧٣ن٭

 (و٦85ؽٱ٪ذ٫، قة٣ـثٮرغ )ص 

كٱجؽك عف قٕٲؽ كقٮز ف ٥٣ ٱ٭٧ٺ ٩ىٲعح  ٵـ كثعسة ٰٚ ٣ٲ٤ذ٭٧ة  ٵك٣ٯ 

 Chamber Musicؿ  ٍضػ ٣عي  ةٰ قة٣ـثٮرغ ٨ٔ وة٣ح ٱكذ٧ٕةف ٚٲ٭ة إ٣ٯ ٦ٮقػٲٞٚ

ى (  ٣ذٰ ٚذى 136)ص ٠ة٧٣كػعٮر  ث٧ػة دكػذ٧ٓ إ٣ٲػ٫، د٤ٕػٮ »خ قٮز ف ٚ٘ػؽت ٪

 «٬ة٩بػح»و كدجػؽك ٣كػٕٲؽ «مٛذٲ٭ة  ثذكة٦ح كد٪ٌط ٝك٧ةد٭ة ثة٣٘جُح ك ٹ٩نؿ ح

ة ٬ػٰ (و ك٤ٔػٯ عم ظػةؿ ٚ٭ػ136)ص «٦ذٕح ك ٩ذنةل»ث٧ة ٱسٲؿق ٰٚ ٩ٛك٭ة ٨٦ 

ٰٚ د٤ٟ  ٣ع٤ٛػح كدأزٲؿ٬ػة ٚػٰ دجؽٱػؽ ٦ػة  ٨ٔ  ٧٣ٮقٲٞة  ن قٮز ف دعؽث قٕٲؽ

 ٠ة٩خ ٤ٔٲ٫ ٨٦ إ٩٭ةؾ ك٩ىت:

، كثؿ ٔػح عوػةثٓ عك٣بػٟ (٦ٮز رت)ٰٚ د٤ٟ  ٣ع٤ٛح، كع٣عةف   ٧٣ٮقٲٞة»

 ٣ٕةزٚٲ٨ ٤ٔٯ عكدةر آٹد٭٥، ٢٠ ٬ؾق ٦كعخ ٤ٔٯ صجٲ٪ػٰ كوػؽرم ك٦عػخ 

ثض٧ػةؿ  ٣عٲػة و عٔػةدد٪ٰ ع٩٘ػةـ  ٢٠ عزؿ ٤٣ذٕت ك ٣٪ٕةسو عٔةدد٪ٰ إ٣ٯ  ٣ذ٧ذٓ

 ٤٣ٲ٢  ٣ى٘ٲؿ ، إ٣ػٯ  ٣ذ٧ذػٓ ثض٧ػةؿ  ، ٦ٮقٲٞة(14)(آٱ٪٫ ٠ٺٱ٪٫ ٩ةػخ ٦ٮزٱٟ)

 (و132)ص « ٣عٲة ، ٧٠ة عٔةدد٪ٰ ٱةقٕٲؽ إ٣ٯ ظج٪ة: ظج٪ة ع٩خ كع٩ة

 ٦ٮقػٲٞة ٨ٔ دأزٲؿ  ن ث٫ قٮز ف قٕٲؽ ك٬ة ٬ٮ  ٣ؿ كم ٱ٤ٕٜ ٤ٔٯ ٦ة ٠ةمٛخ

 ٰٚ ٩ٛك٭ة ثٞٮ٫٣: (٦ٮز رت)

، ٬ػٰ ك ظػؽ  ٦ػ٨ (آٱ٪٫ ٠ٺٱ٪٫ ٩ةػخ ٦ٮزٱػٟ)٤ٲ٢  ٣ى٘ٲؿ ،  ٣ ٦ٮقٲٞة»

 ٣ُٞٓ  ٣ذٰ ٔـٚ٭ة  ٧٣ٮقٲٞٲٮف ٰٚ ٬ؾق  ٵ٦كٲحو كقٕٲؽ  ٣ؾم دٕضج٫ كدُؿثػ٫ 

ق٧ٛٮ٩ٲةت ٠جةر  ٧٣ٮقٲٞٲٲ٨ ٔ٪ؽ٦ة ٱكذ٧ٓ إ٣ٲ٭ة ٰٚ وةٹت ٔٮ وػ٥  ٣٘ػؿ. 

 ٣نػ٭ٲؿ  ك ١٣سٲػؿ  ٚػٰ ٔػؽد  ٣ٛؿؽ  ٧٣ٮقػٲٞٲح  ٣ذٰ ٱـكر٬ة، ٦ٕـكٚح ٨٦ ٝج٢ 

                                                 
(14)  “Eine Kleine Nachtmusik” 
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 (15)كعٚؿ د٬ة، ٱٕذؿؼ ٣٪ٛك٫ ثأ٫٩ ٥٣ ٱذأزؿ دػأزؿ قػٮز ف ث٭ػؾق  ٣كػٲؿٱ٪ةد  آٹد٭ة

 ٣٪ة٧ٔح ك ٣عة٧٣ح  ٣ذٰ ٔـٚخ ٤ٔٯ  ٣جٲة٩ٮ ك ٧١٣ػةف كظػؽ٧٬ةو ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٬ػؾ  

ٱ٭٫٧ ٠سٲؿ ن ٢ٔ ٢٠ ظػةؿو ظكػج٫ عف ٱكػٕؽ ثذػٮ٬ش ٔٮ َػٙ ٦ٕنػٮٝذ٫ ث٭ػؾق 

ذر ٔٲػ٫   ٣كٲؿٱ٪ةد و إ٩٭ة ٦كٮٝح ث٭ؾ  ) ٣ذػٮ٬ش( د٪ةدٱػ٫  ٳف ٣ٲٌػ٧٭ة ٬ػٮ ثػٲ٨

 (و132)ص «ك٣ذعؽز٫ ٬ٰ ٨ٔ ظج٭٧ة

ك٦٭ؿصة٫٩ ٔ٪ػؽ زٱػةر   (٦ٮز رت)كٹ ٱ٪كٯ  ٣ؿ كم ٠ؾ٣ٟ  ٣عؽٱر ٨ٔ 

٣ػؾ   ٣ذ٧ذػٓ »قٕٲؽ كقٮز ف ٣٭ٲ٤جؿكف،  ٤ٞ٣ٕح ك ٣ٞؿٱػح،  ٣ذػٰ ظ٤٧ػخ إ٣ٲ٭٧ػة 

ػػٞح ثةٵٱػػؽم  ٧٣ػػة٬ؿ   ثض٧ػػةؿ  ٧٣٪ػػةّؿ ٦ػػ٨ َجٲٕٲػػح ٹ دىػػ٪ٌٓ ٚٲ٭ػػة ك٦ػػ٨ ٦ي٪كَّ

 ٣ذٰ ٬ٰ ٝىؿ ٝؽٱ٥ دؿصػٓ ٧ٔةردػ٫ إ٣ػٯ ٝػؿكف (، ٚة٤ٞ٣ٕح 139)ص «٪ةع ٣ىَّ 

٣ٲكػػذٞج٢ زك ر قػػة٣ـثٮرغ ٚػػٰ ٦ٮقػػ٧٭ة »قػػة٣ٛح، ػٌػػٓ ٤٧ٕ٣ٲػػح دضؽٱػػؽ 

 (و139)ص (16)« ٧٣ٮقٲٰٞ، ٦ٮق٥ ٦٭ؿصةف ٦ٮز رت

ك٠ؾ٣ٟ ٚإ٫٩ ٹ ٱٛٮت  ٷمةر  إ٣ٯ دك١ُّٓ قٕٲؽ كقٮز ف ثٕػؽ ّ٭ػؿ ٱػٮـ 

ٚىٲ٨ٍ »، ٰٚ مٮ رع  ٧٣ؽٱ٪ح (رت ٦ٮز)كوٮ٣٭٧ة إ٣ٯ ٦ؽٱ٪ح  ٤ٔػٯ ٦ٕة٧٣٭ػة ٦ذٕؿِّ

ظٲر ٠ة٩خ ذ٠ؿٱػةت ظٲػة  ٦ػٮز ر ت ٚػٰ ٧ٔػؿق  ٣ٞىػٲؿ كد٪ٞٺدػ٫  ٣ؽ ا٧ػح، 

كذ٠ؿٱةت ع٧ٔة٫٣  ٧٣ٮقٲٞٲح  ٣ؿ إح، ٬ٰ  ٣ٺز٦ح عك  ٤٣ع٨  ٣ػؽ ا٥  ٣ذػؿدد ٚػٰ 

 (و143)ص «عرصةل  ٧٣ؽٱ٪ح  ٧٣ؼذ٤ٛح

كٱجؽك عف  ٣عف  ٧٣ٮقٲٰٞ  ٣ؿٚٲٓ  ٧٣ذأوػ٢ ٚػٰ ٩ٛػف قػٮز ف ٬ػٮ ٦ػة 

 ٣ض٧ٲ٤ػح ٣ٞىػٲؽ   ٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ  أزؿ٬ػة ثة٧٣ٮقػٲٞةإ٣ٯ  ٣ذىػؿٱط ٔػ٨ د دٕٚ٭ة

                                                 
٬ٰ ُٕٝح ٦ٮقٲٞٲح رك٦ة٩كٲح ٦٘ؿٝح ٰٚ ٔةَٛٲذ٭ة، كدٕـؼ ٔةد  ٚػٰ   Serenad ٣كٲؿٱ٪ةد   (15)

٦ٮقػٲٞة  ٤٣ٲػ٢ » ٵ٦كٲةت، كٗة٣جةن ٦ػة د١ػٮف ٤ٔػٯ مػؿؼ مػؼه، عك ظجٲػتو كُٕٝػح 

 ٣كةثٜ ذ٠ؿ٬ة ٬ٰ ٨٦ ٬ؾ   ٣٪ٮع ٨٦  ٣ذأ٣ٲٙ  ٣ؾم ٱٕـ٫ٚ رثػةٰٔ كدػؿم )٧٠ػةف  «٣ى٘ٲؿ  

 عكؿ ك٧٠ةف زةًف كٚٲٮٹ كدنٲ٤٤ٮ كٝؽ ٱؿ ٚٞ٭ة ٠ٮ٩ذؿ  ثةص(، عك عكر٠كذؿ  كدؿٱح و٘ٲؿ و

 وآ. ٨٦ ٢٠ ٔةـ 31د٧ٮز ك 22ٔةد  ٰٚ قة٣ـثٮرغ ثٲ٨  ٦٭ؿصةف ٦ٮز رتٱ٪ٕٞؽ  (16)
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( ك١٬ؾ  ٩ؿ ٬ػة 146، ٔ٪ؽ٦ة ٝؿع٬ة قٕٲؽ ثة٣ٕؿثٲح )ص«٤ٝت ٨٦ ظضؿ» ٣ٕـٱـ 

ٚٲ٭ػة  ٥٣ عٚ٭٥  ٧٤١٣ةت، ك٨١٣  ٧٣ٮقٲٞة» دٕٞت ٤ٔٯ ٝؿ لد٫  ٣ٞىٲؽ  ثٞٮ٣٭ة:

(و ز٥ دٌػٲٙ ثٕػؽ 147)ص  «ص٧ٲ٤ح، كٱؼٲ٢ٌ إ٣ٰ ع٩٭ة ظـٱ٪ح، ع٣ٲف ٠ؾ٣ٟ؟

 ٲؽ دؿص٧ذ٭ة:عف ٔؿض ٤ٔٲ٭ة قٕ

ٱكؿ٩ٰ عف عٚ٭٥ ٧٤٠ةد٭ة ثٕؽ٦ة دأزؿت ث٧ٮقٲٞة٬ةو عـ ٬ٰ ٩جؿ ت وٮدٟ »

٬ٰ  ٣ذٰ عُٔذ٭ة  ٣ض٧ةؿ كوج٘ذ٭ة ثة٣عـف؟ ٠٪خ ر إةن ٚػٰ  ٣ٞػؿ ل و ٧٣ػةذ  ٹ 

 و(147)ص  «د٧٤١٪ٰ دك٦ةن ث٭ؾق  ٣٪٧٘ح  ٧٣ٮقٲٞٲح

 ى:بونىالرواوةىوالدون
و٤ح ٨٦ ز٧ح ك ٣ػؽٱ٢٬٨ ٬ػٮ٦ةثٲ٨ ٣ؿك ٱح صػؽُّ؟ ٣ضػٮ . ٬ػؾق ٣ىػ٤ح عف

دسٲػؿق  كزٲٞح إ٣ٯ درصح ٱىٕت ٦ٕ٭ة ٚ٭٥ دٹ٣ح  ٣ؿك ٱح دكف إمةر  ٦ٮقٕح إ٣ػٯ ٦ػة

، ٨٦ ٌٝةٱة دذى٢ ثة٣ؽٱ٨  ٷقٺ٦ٰ، ك ٣ؽٱ٨  ٧٣كٲعٰ، ك ٧٣ؤقكح  ٣ؽٱ٪ٲػح ٔة٦ػح

دسٲػؿق مػؿكح قػٮز ف ٔػ٨ ٤ػٯ ةو ٌٚٺن ٧ٔكثؽكر٬ة ٰٚ دعؽٱؽ ٦ىةاؿ عدجةٔ٭ ٦ػة

 ٦ػة٤ػٯ قٕٲؽ ٦ػ٨ ع١ٚػةر ٚػٰ ذ٬ػ٨  ٣ؿصػ٢، كٔ ٣ىؿكح  ٣ؽٱ٪ٲح  ٣ذٰ دـكر٬ة ٦ٓ 

ٔٺٝذ٭٧ة ٨٦ ٦٪ةٝنةت ظٮؿ ٦ضذ٧ٰٕ  ٣نؼىٲذٲ٨، ك٨٦ ٦ٞةر٩ػةت ثػٲ٨  ج٫ٕذدكذ

دٱ٨ قٮز ف  ١٣ةزٮ٣ٲ١ٲح، ث٢ إف ثٕي ٦ة ٱػؽكر  ،ك ٧٣كٲعٲح ،دٱ٨ قٕٲؽ ، ٷقٺـ

٦ػ٨ ظػٮ ر  ٨٦ ظٮ ر ثٲ٨ قٕٲؽ كقٮز ف ٰٚ  ٣ٛىػ٢  ٣سػة٩ٰ، ٱ١ػةد ٱ١ػٮف ًػؿثةن

 -  ٣ػؾم ٱ٧س٤ػ٫ قػٕٲؽ ثُػ٢  ٣ؿك ٱػح ،: ثػٲ٨  ٷقػٺـinterfaith dialogue ٵدٱةف 

 ٣ذػٰ د٧س٤٭ػة قػٮز ف  ٣ذػٰ ٦٪عػخ  ،كثٲ٨  ٧٣كٲعٲح  ١٣ةزٮ٣ٲ١ٲح،  ٣ٕؿثٰ  ٧٣ك٥٤

ث٧ػة عزػةرق ٚػٰ  إ٣ػٯ  ٣عٲػة ، ة٩ٛك٭ة ٣ٲكٮع ثٕؽ عف ٱبكخ ٨٦ قٕٲؽ  ٣ػؾم عٔةد٬ػ

ذ٭ػة ٚػٰ ٔػح ثػٲ٨ رٗجز٥ ٦ة ٣جػر عف ٗةدر٬ػة ٦ٮزَّ  ٩ٛك٭ة ٨٦ ٔةَٛح صةرٚح دضة٫٬،

 ٣عٲة  ٨٦ ص٭ح، كثٲ٨ دعٞٲٞ٭ة ٣ؿٗجح ع٦٭ة ٰٚ عف دىجط ر ٬جػح ٦ػ٨ ص٭ػح عػػؿل، 

 قجٲٺن ٗٲؿ ٱكٮع ٦ٺذ٬ة  ٵػٲؿو كٔ٪ؽ٦ة ٦ةدخ  ٵـ ٥٣ دضؽ ع٦ة٦٭ة
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ٱذػؿدد ٚػٰ  ٣عػؽٱر ٔػ٨ آر اػ٫ ٚػٰ  ٣ػؽٱ٨  ٹ  ن ك١٬ؾ  ٚإ٩٪ػة ٩ضػؽ قػٕٲؽ

 ٣كٮز ف ٦ٞةر٩ةن ٧ً٪ةن ثٲ٨  ٷقٺـ ك ٧٣كٲعٲح:

٠سٲؿو  ٣ؽٱ٨، ٢٠ دٱ٨، ٫٣ ٰٚ ٩ٛكٰ ٢٠  ٣ذٞػؽٱفو ع٦ػة  ٨٣ عػجؿؾ ثنٰل»

٨ٔ رصةؿ  ٣ؽٱ٨، ٚإف دٱ٪٪ة ٩ع٨  ٧٣ك٧٤ٲ٨ ٹ ٱٕذؿؼ ٣٭٥ ث٪ْةـ ٱ٧ٲػـ٥٬ ٔػ٨ 

قةاؿ  ٧٣٪ذكجٲ٨و ٩ع٨ ٩ٞٮؿ: ٹ ر٬جة٩ٲح ٰٚ  ٷقٺـو  ٷقٺـ  ٣ؾم ٬ٮ دٱ٪٪ػةو 

ك٦ٓ ذ٣ٟ ٚإ٩ٰ عٔذؿؼ ٣ٟ ثنػٰل، ٹ ٔػ٨  ٣ؿ٬جة٩ٲػح ٩ٛكػ٭ة، ثػ٢ ٔػ٨  ٣ػؾٱ٨ 

 ف ٦كة٣ٟ  ٣ؿ٬ج٪ح، عٔ٪ٰ ٨ٔ  ٣ؿ٬جةفووو ك ٣ؿ ٬جةت عٱٌةنوٱك١٤ٮ

 كق١خ ٤ٝٲٺن، ٚٞة٣خ ٬ٰ ٦ذكةا٤ح:

عم مٰل دؿٱؽ عف دٕذؿؼ ث٫؟ ٬ػ٢ ٚػٰ ٩ٛكػٟ مػٰل ًػؽ٥٬، ر٬جة٩ػةن  -

 كر ٬جةت؟

عصة. ٦كؿٔةن ٤ٔٯ قؤ ٣٭ة ٝةاٺن: ًؽ٥٬؟ ثة١ٕ٣ف ٱة ٔـٱـدٰو ٦٪ػؾ وػجةم 

٨  ٣جكػةَح ٲ ٣ذٰ دض٧ٓ ث٠٪خ عدىٮر٥٬ عمؼةوةن عقُٮرٱٲ٨و دكعؿ٩ٰ عزٱةم٥٬ 

ك ٵ٩ةٝػػحو ٹ عد٤١ػػ٥ ٔػػ٨ ذكم  ٧٣ؿ دػػت  ٤ٕ٣ٲػػة ٦ػػ٨  ٣ٞكةكقػػح، ك ٧٣ٮمػػعٲ٨ 

ثة٣ٞىت ك ٣ؾ٬تو ٬ؤٹل ٥٣ عر ٧٩ةذص٭٥ إٹ ظٲ٨ ٠جؿتو ع٦ػة ٚػٰ  ٣ىػ٘ؿ، ٧ٚػة 

٠٪خ عرل ٰٚ ٦ؽٱ٪ذٰ، ٰٚ  ٣عٰ  ٣ؾم ٱك٨١ ع٤٬ٰ ٚٲ٫ كٰٚ  ٣ؽرك.  ٣ذػٰ عقػٲؿ 

 ٣ؿ٬جةفو ع٦ة  ٣ؿ ٬جةتوووٚٲ٭ة ثٲ٨  ٣جٲخ ك ٧٣ؽرقح، إٹ ثكُةل  

 ٤ٝٲٺو ك١٣٪ٰ ٣ٞٲذ٭٨ ٰٚ ع٦ة  ٣ؿ ٬جةت، ٧ٚة ٠ة٩خ ع٩ْةرم دٞٓ ٤ٔٲ٭٨ إٌٹ 

 (و43-42و )ص «ٝؿ ل دٰ  ١٣سٲؿ 

 ، إ٣ػٯق٤ٮ٫٠ ٗٲؿ  ٧٣ذكػٜ ٦ػٓ دٕػة٣ٲ٥ دٱ٪ػ٫ ٱؼٌٓ ،ك٬ٮ ثٮو٫ٛ ٦ك٧٤ةن 

 :٦كةل٣ح مؽٱؽ 

ٰٚ ع٧ٔةٰٝ، رك قت ٨٦  ٣ذؿثٲح كرث٧ػة ٦ػ٨  ٣سٞةٚػح، دٞػٮؿ ٣ػٰ إف ٠ػ٢ »

 (و164-163)ص  «ـو ٦ٕٟ  رد١جخ  ٧٣عؿـؿَّ عى ص٪ف دكف مؿٔٲح ٬ٮ ٦ي 
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 قٮز ف ٚإف ٣٭ة رعٱةن آػؿ، ك٬ة٬ٰ دعؽز٫ ثة٧٣ٞةث٢ ٨ٔ ٩ٛك٭ة ٚذٞٮؿ: ع٦ة

قٕٲؽ مؼىٲح ٚذة  ٠ةزٮ٣ٲ١ٲح، ك٠ةزٮ٣ٲ١ٲذٰ ٣ٲكخ قُعٲحو ٠ة٩خ  ع٩ة ٱة»

ع٦ٰ، ٧٣ة رعدػ٫ ٦ػ٨ د٤ٕٞػٰ ثة٣ػؽٱ٨ كَٞٮقػ٫، دٕػٌؽ٩ٰ ٵ٠ػٮف ر ٬جػح ثٕػؽ عف 

صخ  ث٪ذ٭ة  ٵػؿل، مٞٲٞذٰ، ٗٲػؿ عف إػػٮدٰ  ٣نػجة.  ٣سٺزػح ٝذ٤ػٮ  ٚػٰ دـك

 (و45-44)ص  « ٣عؿ.  ٣ٕة٧٣ٲح  ٣سة٩ٲح، ٥٤ٚ عٝج٢ ثأف عدؿؾ ع٦ٰ كظٲؽ 

ٞػةن ٤ٔػٯ كقٕٲؽ، ٚٲ٧ة ٱجػؽك، ٱػؽرؾ ذ٣ػٟ د٧ة٦ػةن، ك٣ػؾ٣ٟ ٱؼةَج٭ػة ٤ٕ٦ٌ 

صؽٱذ٭ة ٰٚ د٪ةكؿ ٦كأ٣ح  ٩ذعػةر ركدك٣ػٙ ك٦ةرٱػة، كعف ٣٭ػؾ   ٹ٩ذعػةر وػ٤ح 

 ٲٞح ثة٣ٕٮ َٙ ك ٣ن٭ٮ ت:كز

 (و54)ص  «ٮح  ٣ؿ٬جةفكي ركظٟ ركح ر ٬جح، كإف ٠٪خ ٹ د٤جكٲ٨ ٦ي »

ك٧٦ة ٱؤ٠ؽ ذ٣ٟ عف مؿكظ٭ة ٔػ٨  ٵدٱػؿ   ٧٣ؼذ٤ٛػح  ٣ذػٰ ز ر ٬ػة دنػٰ 

دٌ  إ٣ٯ دؽٱٌ٪٭ةو ثإٔضة. ٧ٔٲٜ ٦ذأو٢ ٰٚ ٩ٛك٭ة ٱ٨١٧ عف ٱيؿى

 ٨ٔ ػُٲبح  ٣ضكؽ، ك٦ة ٱؿدجٍ ث٭ة ٦ػ٨ ك٠ؾ٣ٟ ٚإف ظٮ ر قٕٲؽ كقٮز ف

دٞػٮؿ  مٕٮر ثةٷز٥ ٹرد١ة.  ٧٣عؿـ، ٣ٲف إٹ كص٭ةن آػؿ ٨٦ ظٮ ر  ٵدٱةفو

 قٮز ف ٣كٕٲؽ، ثٕؽ عف ٦٪عذ٫ ٰٚ ظج٭ة ٫٣ ركظ٭ة كصكؽ٬ة:

 و(162)ص  «٠أ٩ٟ دضؽ ٰٚ ظجٰ ٣ٟ ػُٲبح، عك دضؽ ٰٚ ظجٟ ٣ٰ ٔٲجةن »

 كثٕؽ عف عصةؿ قٕٲؽ ٠ٺ٦٭ة ٰٚ ٩ٛك٫، كدكةلؿ:

ظٮؿ  ٣ٛةرؽ ثٲ٨ ٩ْؿدػ٫ ك٩ْؿد٭ػة  عدؿ ٬ة دؽرؾ دٝةاٜ ٦ة ٱضٮؿ ٰٚ ذ٬٪٫»

، (163)ص  «إ٣ٯ  ٣ٕٺٝح  ٣ذٰ رثُخ ثٲ٪٭٧ة ٰٚ ٬ؾق  ٵٱةـ  ٣سٺزح  ٧٣٪ٌٞػٲح

 ٝةؿ ٣٭ة:

، ٹ ٱؿثُ٪ػٰ ثػة٦ؿع  عػػؿل ر ثػٍ، ٹ ٔةَٛٲ ػة ع٩ة ٱة ٔـٱـدٰ، ٱة ظجٲجذٰ، ظؿٌّ »

رق٧ٰ كٹ ٦ٕ٪ٮم،  ٣ذٞٲ٪ة ع٩خ كع٩ةو ريًٝخ ٣ٰ كريٝخي ٣ٟ، ز٥ عظججذػٟ كعظججذ٪ػٰ 

ٝةد٩ة  ٣عت إ٣ٯ عف ٩٘ؿؽ ٦ٕةن ٰٚ  ٤٣ؾ ، ٣ؾ   ٣ضػ٪فو ٣ػؾ   ٣ٮوػةؿ ٣ضكػؽمو ك
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ٰٚ ٩ٛكٰ كٰٚ صكػؽم ٚػإف مػٕٮرم ٧ٔٲػٜ ثػأ٩ٰ  رد١جػخ، ث٭ػؾ   ع٩ٰ ظؿٌّ ٦ٓ ك

 (و163)ص  « ٣ٮوةؿ  ٣ضكؽم، ػُٲبحو ثأ٩ٰ  رد١جخ ٦عؿ٦ةن 

 ز٥ عًةؼ:

ٰٚ ع٧ٔةٰٝ، رك قت ٨٦  ٣ذؿثٲح، كرث٧ة ٦ػ٨  ٣سٞةٚػح، دٞػٮؿ ٣ػٰ إف ٠ػ٢ »

)ص  «و٦ٕػٟ  رد١جػخ  ٧٣عػؿـ، ع٦ػة ع٩ػخووو دكف مؿٔٲح ٬ٮ ٦عػؿـو ص٪ف

 (و163-164

« ًٟ عٝٮؿ إ٩ٰ عٗجُ ٭ة ٰٚ كصػؽ ٩ٰ ثٲبذػٰ ذٍ و  ٧٣عؿ٦ةت  ٣ذٰ ٗؿقى عرٱؽ عف

 (و164)ص  «كدؿثٲذٰ كزٞةٚذٰ، ع٩خ ٹ دٕؿٚٲ٨ ٔ٪٭ة مٲبةن، ٬٪ٲبةن ٣ٟ

ٗٲػػؿ عف قػػٮز ف قػػؿٔةف ٦ػػة دضٲجػػ٫ مػػةرظح كص٭ػػح ٩ْؿ٬ػػة ٚػػٰ ٦كػػأ٣ح 

  ٣ض٪كٲح ػةرج د اؿ   ٣نؿٔٲح  ٣ؽٱ٪ٲح: ٣ٕٺٝةت 

 ٳف ع٠ةد عو٢ إ٣ٯ ٚ٭٥ ٦ة دؿٱؽ ٝٮ٫٣و دؿٱؽ عف دٞٮؿ إ٩ٟ دػؿل  ٣ضػ٪ف »

كإ٩ٰ ع٩ة ٹ عر ق ٠ؾ٣ٟو ك١٣ػ٨ ٦ػة٬ٰ  ٣نػؿٔٲح  ٦عؿ٦ةن ٦ة٥٣ ٱذىٙ ثة٣نؿٔٲح،

 (و164)ص  «عٱ٭ة  ٧٣عة٦ٰ؟

قػٕٲؽو عظججذػػٟ ٚأُٔٲذػػٟ   ٣نػػؿٔٲح ٔ٪ػػؽم ٬ػٰ  ٣عػػت ٱػػة» كدٌػٲٙ:

ٚأ٩ػة  عػؾت صكؽؾو ٣كخ كظؽؾ  ٣ؾم عػؾ ظٲ٨ عػػؾد٪ٰوووصكؽم ٦س٧٤ة 

ٚػؿ ك )عٔؿٚ٭ة ع٩ةو كع٦ٰ عٱٌػةن،  عػؾدٟ عٱٌةنو  ٣ؿك قت  ٣ذٰ دذعؽث ٔ٪٭ة ٹ

٬ٰ دٕؿؼ ع٩ٰ قأ٦ةرس  ٣ض٪ف ٦ٕٟ، عك  ،دٕؿٚ٭ةو ع٦ٰ ثةر٠ذ٪ٰ ، ٹ(٠ٮ٩ٲل

 (و164و )ص «ع٩ٰ ٦ةرقذ٫ ٦ٕٟ ٦٪ؾ ٣ٲ٤ذ٪ة  ٵك٣ٯ

٩ة عٱٌةن إف ٧٦ةرقح  ٣عػت ثػؽكف  ٣نػؿٔٲح، ع٩ة ٚذة  ٠ةزٮ٣ٲ١ٲحو ٝٲ٢ ٣ٰ ع»

 ٧٧٣ةرقح  ٣ذٰ عمؿت ع٩خ إ٣ٲ٭ة، ػُٲبح ٠جٲؿ ، ك١٣٪٪ة ع٩ة كع٦ػٰ، كوػؽٱٞةدٰ 

كع٦٭ةد٭٨، كآثةل٨٬ عٱٌةن، ٩ضػؽ  ٣ؼُٲبػح  ١٣جػؿل ٚػٰ ٧٦ةرقػح  ٣ضػ٪ف، إذ  

ظؽزخ ٨٦ ٗٲؿ ظت، إذ  ٠ةف ظت ٤ٚٲف ٬٪ةؾ ػُٲبح، عك ع٩٭ػة ػُٲبػح ٬ٲ٪ػح، 
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٘ٛؿ٬ػة ٣٪ػة ر ٬ػت  ٹٔذػؿ ؼ، إذ  وػؽٝ٪ةق  ٣ٞػٮؿ، ٚػٰ ٩ؿد١ج٭ة ٰٚ  ٧٣كةل كٱ

 (165)ص  « ٣ىجةح

ع٩ة عظجٟو إذ  ٠ةف ظجٰ ٣ػٟ ػُٲبػح ٧ٚػة عظٺ٬ػة ٦ػ٨ ػُٲبػحو ػػؾ٩ٰ »

 (و166)ص  «عرصٮؾ

ك ٧٣ذأ٢٦ ٰٚ دٚةع قٮز ف ٨ٔ  رد١ةث٭ة ٦ة ٱؿ ق ٦ضذ٧ٕ٭ة كدٱ٪٭ػة ػُٲبػح، 

ق  ٣٪ْؿ  إ٣ٯ ثةرا٭ة ٱؿل ع٫٩ ٱ٪٤ُٜ ٨٦ ٩ْؿد٭ة إ٣ٯ  : ٤ٔٯ ع٫٩  ٧٣عجح، كعف ٬ؾ

دنٛٓ ٣٭ة ٔ٪ؽق، ك٣ؾ  دؿل عف  ٔذؿ ٚ٭ة ث٭ػؾق  ٣ؼُٲبػح ع٦ػةـ ر ٬ػت  ٹٔذػؿ ؼ 

ٱ١ٰٛ ٤٣ذُ٭ؿ ٨٦ إز٧٭ة، ك ٷٔٛةل ٨٦ صؿ اؿ٬ةو ك٠ؾ٣ٟ ٚإ٩٭ة ثٮوٛ٭ة ٌٔػٮ ن 

٤ٰ ٨٦ مأف  ٣عؿٱح  ٣ٛؿدٱػح، كٱ٪ْػؿ إ٣ػٯ ٦كػأ٣ح  ٰٚ  ٧٣ضذ٧ٓ  ٣٘ؿثٰ  ٣ؾم ٱٕي

، دؿل عف ٦ػة ، كٹ ٱ١ٛؿ ث٭ة ٔٞٲؽٱ ة٩ٕٛٲح ٧٦ةرقذ٭ة ٤ٔٯ  ٣ىٕٲؽ  ٣ض٪كٰ ٩ْؿ 

، ك٦ػ٨ زىػ٥ ٚإ٩٭ػة ة د٧٪ط صكؽ٬ة ٨٧٣ دعت َٮٔةن كظج ػةدٞٮـ ث٫ ٦نؿكع، ٵ٩٭

ث٭ؾ   ٧٣٪ط د٧ةرس ظؿٱذ٭ة  ٣ٛؿدٱح ٨٦ صة٩ت، كدؼ٤ه ٣ؽٱ٪٭ة  ٣ؾم ٱٞٮـ ٰٚ 

 ٩ْؿ٬ة ٤ٔٯ  ٧٣عجح ٨٦ صة٩ت آػؿو

ٚ٪ةص٧ػح ٔػ٨   رد١ج٫ ٨٦ ٦عٌؿـ ك٦كةل٣ذ٫ ٣٪ٛكػ٫ ع٦ة دعِٛ قٕٲؽ ٤ٔٯ ٦ة

ٔٞٲؽدػػ٫ ٦ػػ٨ ص٭ػػح كعٔػػؿ ؼ ٦ضذ٧ٕػػ٫ ٦ػػ٨ ص٭ػػح عػػػؿلو ٧ٚػػةد ـ  ٧٣ضذ٧ػػٓ 

 ٷقٺ٦ٰ ٱؿل عف ٩ٮ د٫ ٬ٰ  ٵقؿ ، ك٣ٲف  ٣ٛؿد، ٚإ٫٩ ٱعػؿص ٤ٔػٯ َ٭ػةر  

رظ٥  ٧٣ؿع ،  ٧٣٭ؽ  ٵكؿ ٢١٣ ٌٔٮ ٰٚ ٬ؾق  ٵقؿ ، ك٣ؾ٣ٟ ٚإ٫٩ ٱنذؿط عف 

 دكذ٪ؽ  ٣ٕٺٝح  ٣ض٪كٲح ثٲ٨  ٣ؿص٢ ك ٧٣ؿع :

 ح  : عك ٔٞؽ  ٣ـك ج  ٣ؾم ٬ػٮ ٦ٲسػةؽ ٤ٗػٲِ، ٤ٔػٯ إ٣ٯ  ٣نؿع عك ٧٤٠

 ٕجٲؿ  ٣ٞؿآ٩ٰ، ثٲ٨ ٬ؾٱ٨  ٣ُؿٚٲ٨، ٣ذ ظؽِّ 

  كإ٣ٯ  ٣ٞة٩ٮف  ٣ؾم ٱ٢ٛ١ ظٞٮؽ ٠ػ٢ ٦٪٭٧ػة كظٞػٮؽ ٦ػة ٱػ٪ض٥ ٔػ٨

 كوة٣٭٧ة،
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  كإ٣ٯ  ٧٣ضذ٧ٓ  ٣ؾم ٱجةرؾ ٬ؾ   ٣ؿثةط  ٧٣ٞؽس ثنػة٬ؽم  ٣ٕٞػؽ ٦ػ٨

 ص٭ح، كثإم٭ةرق ٨٦ ص٭ح زة٩ٲحو

ص٪كٲح ثة٣٪كجح ٣ٌٕٮ ٰٚ  ٧٣ضذ٧ػٓ  ٷقػٺ٦ٰ، ك٦ٕ٪ٯ ٬ؾ  عف عم ٔٺٝح 

عف دكػذ٪ؽ إ٣ػٯ  ٣عؿٱػح  ٱ١ٛػ٦ٰ٭٧ة ٠ةف  ٩ٛذةظ٫ ٤ٔٯ  ٧٣ضذ٧ٕةت  ٣٘ؿثٲح، ٹ 

 ٣ٛؿدٱح، كٹ إ٣ٯ  ٣عت  ٧٣ذجةدؿ ثٲ٨ َؿٚٲ٭ة، ث٢ ٤ٔٲ٭ة عف د١ٮف ٦٪كض٧ح ٦ػٓ 

 ٣نؿع ك ٣ٞة٩ٮف ك ٧٣ضذ٧ٓ، ظذٯ ٱجٞٯ رظ٥  ٧٣ؿع ، عقةس  ٵقػؿ ، َػة٬ؿ ن، 

رص٢  ٩ذ٭ةؾ ظؿ٦ذ٫ دكف إذف ٨٦ ػة٫ٞ٣، ك٦ؿ ٔة  ٧٣ة ٱع٫٧١ ٨٦ ٹ ٱ٤٧ٟ عم 

ًٮ ثٍ ك ٣ذـ ٦ةت ٝة٩ٮ٩ٲح، ٱعؽد٬ة مؿع  :، ك٦جةر٠ح وؿٱعح ٨٦  ٧٣ضذ٧ػٓ 

  ٷقٺ٦ٰ  ٣ؾم ٱعؿص ٤ٔٯ عف ٱجٰٞ ٤ٔٯ د٧ةق٫١ كقٺ٦ح رك ث٫ُو

كٰٚ ٦ٕؿض ظؽٱر ٩ؽل  ٣ؿ ٬جح، ذ ت  ٵو٢  ٣كٮرم، ٦ػٓ  ٧٣عػة٦ٰ 

ث٤ؽ  وؽٱ٫ٞ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣ٕـٱـ، دنػٲؿ إ٣ػٯ ظػٮ ر د ر قٕٲؽ ٨ٔ ٣ٞةل د٭ة ٰٚ 

ثٲ٨ َجٲت مؽٱؽ  ٣ذٕىت ٧٣ٕذٞؽ ت دٱ٪ػ٫،  ٣ػؽٱ٨  « ٧٣ٕذٞؽ ت  ٣ؽٱ٪ٲح»ظٮؿ 

 ٷقٺ٦ٰ، كثٲ٨ ز٦ٲ٢ ٣ػ٫ ٱٕةرًػ٫ ٧٣ضػؿد  ٧٣ٕةرًػح ٧٠ػة  دٌػط ٣٭ػة ٦ػ٨ 

عقػػ٤ٮ. ٦ٕةرًػػذ٫  ٣كػػةػؿ، عك ٧٦ةظ١ذػػ٫، كإ٣ػػٯ  ظذػػؽ ـ  ٣٪ٞػػةش ثٲ٪٭٧ػػة 

٧ُةؼ إ٣ٯ دع١ٲ٥  ٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ  ٣ٕـٱػـ  ٣ػؾم ٔػؿض ك٣ضٮا٭٧ة ٰٚ ٩٭ةٱح  ٣

رعٱ٫ ٰٚ  ٧٣ٕذٞؽ ت  ٣ؽٱ٪ٲح ثٮو٫ٛ ٔة٧ً٣ةن، ك ٣ؾم د٤ؼىػ٫ ث٤٘ذ٭ػة ٧٠ػة دػـ٥ٔ 

 ٤ٔٯ  ٣٪عٮ  ٣ذة٣ٰ:

٩ع٨ ٤٠٪ة عَجةل، رصػةؿ ٤ٔػ٥ ٧٠ػة ٩ٞػٮؿ ٔػ٨ ع٩ٛكػ٪ةو ٩عػ٨ ٩ػؤ٨٦ ثػة٥٤ٕ٣، »

دٔػةل ثػأف كثة٢ٕٞ٣  ٣ؾم عكو٤٪ة إ٣ٯ  ٥٤ٕ٣و ك١٣٪ٰ قأقأ٥١٣: ٨٦ ٱكػذُٲٓ ٦٪ػة  ٹ

٧٤ٔ٪ة عظةط ث٢١ مٰل ٰٚ  ٣ٮصٮد كٔؿٚ٪ة ث٢١ مٰل ٚٲ٫؟ ٰٚ ٦ضة٣٪ة  ٣ػؾم ٧ٕ٩ػ٢ 

ٚٲ٫، ٦ضةؿ  ٣ُت، كٰٚ قةاؿ ٦ضةٹت  ٣عٲة ؟ عّ٪٥١ ٦ٰٕ ٰٚ عف  ٧٣ض٭ٮٹت ٰٚ 

٬ؾ   ١٣ٮف ٹ دـ ؿ ع٠سؿ ٨٦  ٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ث٧ػة ٹ ٱٞػةس، كٚػٰ ع٩٭ػة قػذ٢ْ ٠ػؾ٣ٟ، 
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ٕؿٚح  ٣ذػٰ دٮوػ٤٪ة إ٣ػٯ  ١٣نػٙ ٔػ٨ كعّ٪٥١ ٦ٰٕ عٱٌةن ٰٚ عف  ٢ٕٞ٣ ٬ٮ عد    ٧٣

 ٧٣ض٭ٮٹت كدعٮٱ٤٭ة إ٣ٯ ٤ٕ٦ٮ٦ةتو ك٨١٣ عٹ ٱضت عف ٩ذكةلؿ ٨ٔ ظؽكد ٝؽر  

ٚػٰ ٬ػؾق  ٣ػؽ٩ٲة  ٬ؾق  ٵد   ٰٚ ٤٧ٔ٭ة؟ ع٩ة عػجؿ٥٠: ٤ٞٔ٪ة ٬ٮ عد   ٔٲن٪ة ٚػٰ ظٲةد٪ػة

ك٤ٔٯ قُط ٠ؿد٪ة  ٵرًٲح ٬ؾقو ك٨١٣ ٢٬ ظٲةد٪ة ٬ٰ  ٣ٮظٲؽ  ٚػٰ ٬ػؾ   ٣ٮصػٮد، 

ٵرًٰ ٬ٮ ٢٠  ١٣ٮف؟ ٹ مٟ ٰٚ عف ٧٤ٔ٪ة  ٣ؾم كو٤٪ة إ٣ٲ٫ ٱضٲج٪ػة ك٢٬ ٠ٮ٠ج٪ة  

٦٪٫ إٹ  ٤ٞ٣ٲ٢، كثأف ظٲةد٪ة ٬ػٰ ٚذػؿ   ٩ٕؿؼثأف عرً٪ة ٬ٰ ذر  ٰٚ ٔة٥٣ ٹ ٦ذ٪ةق، ٹ 

بػح قػ٪حو ٤ٞٔ٪ػة ك ز٧ػة٩ٲ٨ عك ٦٦عىٮر  ثٲ٨  ٧٣ٮ٣ؽ ك ٧٧٣ةت، ٰٚ ظؽكد قػجٕٲ٨ ع

د  ١٧٣ػةف، كٚػٰ  ٣كػ٪ٲ٨  ٣ؾم ٫١٤٧٩ ٱٕٲ٪٪ة ٤ٔٯ  ٣ٕٲل ٤ٔٯ ٬ؾق  ٵرض ٰٚ ظؽك

ٹ  ك١٦ة٩ٲ ػة ة ٧٣ٕؽكد  ٰٚ ظؽكد  ٣ـ٦ةفو ػةرج ٬ؾٱ٨  ٧٣ضة٣ٲ٨  ٧٣عؽكدٱ٨ ز٦ة٩ٲ ػ

ثٲ٨  ٣٘ؿ ـ  ٣ٮ ظؽ إ٫٩ ٦س٢ ٦ٲـ ف ظكةقٲذ٫ ٱكذُٲٓ ٤ٞٔ٪ة عف ٱُٕٲ٪ة ٤ٕ٦ٮ٦ةت ٱٞٲ٪ٲحو 

ك ١٣ٲ٤ٮٗؿ ـ  ٣ٮ ظؽو إ٫٩ ٱُٕٲ٪ة كزف  ٣نٰل  ٣ؾم ٫ٌٕ٩ ٰٚ ٠ٛذ٫ ثؽٝح، إذ  ٠ةف ز٢ٞ 

 ٣نٰل ثٲ٨ ٗؿ ـ كع٣ٙ ٗؿ ـو ع٦ػة إذ  كًػٕ٪ة ٚػٰ  ١٣ٛػح ظضػؿ ن ز٤ٞػ٫ ٔنػؿ   ذ٣ٟ

 و(113-112و )ص «٠ٲ٤ٮٗؿ ٦ةت ٚإف ٩ةثي  ٧٣ٲـ ف ٱذع٥ُ ك٠ٛذ٫ دذٛذخ

٣ٞؽ عٝؿر٩ة ٤ٔٯ ٤ٞٔ٪ػة ثأ٩ػ٫ ٹ ٱكػذُٲٓ دٕؿٱٛ٪ػة إٹ ث٤ٕ٧ٮ٦ػةت » ز٥ ٱٌٲٙ:

دٞٓ ٨٧ً ٦ضةٹت ٦عػؽكد  ٚػٰ  ٣ـ٦ػةف ك ١٧٣ػةفو دػؿل ٦ػة  ٣ػؾم كر ل ٬ػؾق 

 ٧٣ضةٹت؟ ٦ةذ  ٝج٤٭ة ك٦ػةذ  ثٕػؽ٬ة؟ ع٦ػة ٦ػ٨ قػجٲ٢ إ٣ػٯ  ٧٣ٕؿٚػح ث٘ٲػؿ  ٣ٕٞػ٢ 

 ٧٣عؽكد  ٹقذُةٔح؟ ث٤ٯ، ٬٪ةؾ قجٲ٢ آػؿو  ٣كجٲ٢  ٳػؿ ظ٫٤٧ إ٣ٲ٪ة ع٩ػةس ٦٪ػة 

ك٬جٮ  ٦ٞؽر  ٗٲؿ ٦ٞؽر   ٢ٕٞ٣، عك ٬ٰ ٚٮؽ ٦ٞؽر   ٢ٕٞ٣و ع٩ةس صؿث٪ة وػؽٝ٭٥، 

٠ػ٢ ٦٪٭ػةو صةل٩ػة ٱكػٮع  كدضؿد٥٬، كقٕٲ٭٥ ٣ؼٲؿ٩ة، ٚٮصؽ٩ة٥٬ ٰٚ  ٣ؾرك  ٚػٰ

 ٧٣كٲط  ٣ؾم ر كدد٫  ٣ضجةؿ ٤ٔػٯ عف د١ػٮف ٣ػ٫ ٌٚػح كذ٬جػةن، ٚػأثٯ عف ٱذٞج٤٭ػةو 

صةل٩ة ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ  :  ٣ؾم ٝة٣ٮ  ٫٣ إف  ٣ن٧ف ٝؽ ٠كٛخ ٧٣ٮت  ث٪ػ٫ إثػؿ ٬ٲ٥ 

ٚٞةؿ: إف  ٣ن٧ف ك ٧ٞ٣ؿ آٱذةف ٨٦ آٱػةت  :، ٹ ٱ١كػٛةف ٧٣ػٮت عظػؽ عك ٣عٲػة  
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  ك٩ػة كٝػة٣ٮمف ٰٚ  ٣ىؽؽ ك ٣ذضؿد ك ٧ٕ٣ػ٢ ٣ؼٲؿ٩ػة صةثٮعظؽ!ووو ٬ؤٹل  ٧٣ضؿَّ 

ٔ٪ؽ٩ة ٥٤ٔ ثة٣ؾم ٔضـت ٔٞٮ٥١٣ ٨ٔ  ٣ٮوػٮؿ إ٣ٲػ٫و ٩عػ٨، ٧٠ػة دٕؿٚػٮف »٣٪ة: 

ٔ٪ة، ٹ ١٩ؾ.و وؽٝٮ٩ة، ث٧ة ٩ؼجؿ٥٠ ث٫و ٬٪ةؾ ػة٣ٜ ْٔٲ٥ ٬ؾق وػٛةد٫، ك٬٪ػةؾ 

 و(114-113)ص  «!  و وؽٝٮ٩ة د٪ضٮ٭ةىػىةاظٲة  عػؿل ٬ؾق 

، (ثةقػ١ةؿ)٤ٔٯ ٦ة عد٣ٯ ث٫ ٨٦ رعم، ٦عٌؽزح ٩ٛك٭ة:  ٞحن ٤ِّٕ ك٨ٔ ٬ذةٚ٭ة، ٦ي 

 ٣كٕٲؽ ٦ة عر دد٫ ث٭ذةٚ٭ة ٝةا٤ح: ز٥ مؿظ٭ة

ٌٰ عف  ٣ؾم ٠ةف ٱذ٥٤١ ٬ٮ »  (ثةقػ١ةؿ)٩ٛك٫و إ٩٭ػة آر ل  (ثةق١ةؿ)ػٲ٢ إ٣

 (و114« ) ٧٣ٛؿد ت ٰٚ َؿظ٭ة ٦ؼذ٤ٛحكإف ٠ة٩خ 

٭ػة كإذ دك٧ٓ قٮز ف رعم  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣ٕـٱـ ٰٚ  ٧٣ٕذٞػؽ ت  ٣ؽٱ٪ٲػح ٚإ٩

زح قٕٲؽ ٝةا٤ح:  د٤ٌٕٜ ٦عؽِّ

عظككخ ثأف عٝٮ ٫٣ ٨ٔ  ٢ٕٞ٣  ٣ػؾم ٱىػ٪ٓ  ٤ٕ٣ػ٥، كٔػ٨ ٝػؽر  ذ٣ػٟ »

 ٢ٕٞ٣  ٧٣عػؽكد ، كٔػ٨  ٣ؿصػةؿ  ٣ىػةدٝٲ٨  ٣ػؾٱ٨ ٱع٤٧ػٮف إ٣ٲ٪ػة  ٷٱ٧ػةف، 

ٌٰ ع٩ػة ك٣ػٲف ٚٞػٍ ٵوػؽٝةا٫  ٧٣ذ٪ةٝنػٲ٨  عظككخ ثأف عٝٮ ٫٣ ٬ؾق ٦ٮص٭ح إ٣

 (و116)ص  «ظٮؿ  ٧٣ٕذٞؽ ت  ٣ؽٱ٪ٲح

 لغربيىرندماىوتراءوانالذرقيىوا: 
 ، ٧٦ػسٺن ثة٣ؿصػ٨٦/٢ ٦٪ْٮر  ٣ٕٺٝح  ٣ذػٰ دٞٲ٧٭ػة ثػٲ٨  ٣نػؿؽ  ٣ؿك ٱحك

٧٦سٺن ثكٮز ف/ ٵ٩سٯ، صؽٱؿ  ثة٣ذأ٢٦ ٵ٩٭ة دٛىط ٨ٔ  ك ٣٘ؿ.  ٣ؾ٠ؿ قٕٲؽ،

 -  ٣نػؿٰٝ -  ٣ٌػؽ ٤٣نػؿٰٝ دضػةق  ٣٘ػؿ.، إذ ٱْ٭ػؿ ٚٲ٭ػة  ٣ؿصػ٢ -  ٣٪ْؿ 

ثسأر ث٤ػؽق ٦ػ٨  ٧٣كػذ٧ٕؿ  ٣ػؾم ٗػـ    ٣ٛةرس ك٬ٮ ٱٛذؿع  ٵ٩سٯ  ٣٘ؿثٲح، آػؾ ن 

ك ظذ٢ كٝذػ٢ كد٦ػؿ ك قػذ٢٘ ػٲػؿ ت  ٣ػجٺد كعذؿ  ٣ٕجػةدو إف ٬ػؾق  ٣ٕٺٝػح 

دٛكػط  ٧٣ضػةؿ ق ك ٧٣كذٮٱةت ك ٣ؽٹٹت ٱ١٧ػ٨ عف  ٧٣ؿ٠جح  ٧٣ذٕؽد   ٣ٮصٮ

 ٧٣ذىػ٤ح ثػة٧٣ؿع ،  ٣ٞػٲ٥ ٧٤٣ٞةر٩ح ثٲ٨ ٝٲ٥  ٧٣ضذ٧ٕٲ٨، كثؼةوح د٤ٟ  ك قٕةن 

ح ٩كٮٱح دكٕٯ إ٣ٯ زٔـٔح  ٣٭ٲ٧٪ػح  ٣ؾ٠ٮرٱػح ٦ػ٨ ٩٭ة ٱ٨١٧ عف دٌٕؽ رك ٱإظذٯ 
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ػٺؿ دٞؽٱ٧٭ة ٵ٧٩ٮذصٲ٨ ر إػٲ٨ ٧٤٣ػؿع   ٣ىػةدٝح  ٧٣ذىػة٣عح ٦ػٓ ٩ٛكػ٭ة 

ٔػة٥٣  -ك ٧٣ؼ٤ىح ٵ١ٚةر٬ة، ك٣ٮ  ٩ذ٭ٯ ث٭ة  ٧٣ُةؼ إ٣ٯ ٔػة٥٣ ٗٲػؿ ٔة٧٣٪ػة 

، كٔة٥٣  ٧٣ػٮت  ٣ػؾم ٱٌٛػٰ )ٰٚ ظة٣ح قٮز ف(   ٣ؽٱؿ  ٤٣ىٲٜ ثٕة٥٣  ٳػؿ

ث٧كٕة٬ة ٬ؾ  دػؽٔٮ ًػ٧٪ةن   ٣ؿك ٱحك )ٰٚ ظة٣ح ٩ؽل(و ػؿ ٠ؾ٣ٟ إ٣ٯ ٔة٥٣  ٳ

 إ٣ٯ د١٧ٲ٨  ٧٣ؿع  ظذٯ دٕٲل  ٣عٲة   ٣ذٰ د٤ٲٜ ث٧٪ـ٣ذ٭ة  ٣كة٦ٲحو

ة٣ح( ك ٳػؿ )٦ٮًػٓ دأ٦ػ٢  ٵ٩ػة ك٬ٰ ٨٦ ٦٪ْٮر  ٣ٕٺٝح ثٲ٨  ٵ٩ة ) ٣ؿظٌ 

ح رظ٤ػ ح٢ٞ ثٲ٨ ص٪جةد٭ة( رك ٱػذد٪  ٣ذٰٰٚ  ٣ٛكعح  ٣ض٘ؿ ٚٲح  ٣ذٰ دعذٮم  ٵ٩ة

٤ٯ دٞػؽٱ٥  ٩ُجةٔػةت رٌظة٣ػح ػجٲػؿ )٬ػٮ  ٣ؿك اػٰ  ٣ٕؿثػٰ  ٣ٞػةثٓ ٚػٰ دٞٮـ ٔ

 مؼىٲح قٕٲؽ( ٨ٔ  ٣٪٧كػة  ٣ذػٰ دجػؽك ٣ػ٫ ٔة٧٣ػةن قػةظؿ ن ثُجٲٕذػ٫، كٚ٪ٮ٩ػ٫،

 ٣ٛذ٪ػح ك ٣كػعؿ  ٤٣ػؾٱ٨  ٤ػٯ، كٚكط ٣٭ٮق، ٌٚٺن ٔك٦ٮقٲٞةق ٧ٔةرد٫ٹقٲ٧ةك

ٱذضكػؽ ف ٚػٰ  ٧٣ػػؿع   ٣٪٧كػةكٱح قػٮز ف  ٣ذػػٰ دأقػؿ  ٣ٞػةرن ثذكػػ٪٧٭ة ذرك  

ع٣ٲكػخ ٧٠ػة كوػٛ٭ة قػٕٲؽ  - ٣ض٧ةؿ ك ٣ؿٝح ك ٣ٕؾكثػح ك ٣ػؽؼل  ٣ٕػةَٰٛ 

٬ة ٬ػؾ   ٣ذىػٮٱؿ  ٧٣سػة٣ٰ ٚىٮرٌ  ث٢ُ  ٣ؿك ٱح  ن قٕٲؽ ، ٦س٧٤ة عقؿٍت «عص٤٧٭٨»

 ٧٤٣ؿع   ٣ذٰ كصؽ ٚٲ٭ة ٢٠ مٰل، ك١٣٪٫ ٚٞؽ٬ة ثذؿددق، كَٮؿ د١ٛٲؿقو

 ى:بونىالرواوةىوالدونما
إ٣ػٯ  د٭ةإمػةر ٧ة ٦ػ٨ ػػٺؿك ٣ؿك ٱح دٞٲ٥ ٔٺٝح ٣٭ة دٹ٣ذ٭ة ٦ٓ ٨ٚ  ٣كٲ٪

)٨٦ ثُٮ٣ػح ٧ٔػؿ  ٣نػؿٱٙ ك٠ػٲ٥ ٩ٮٚػةؾ(  ٣ػؾم ػ٤ٌػؽ  (٦ةٱؿ٣٪ٖ)ٚٲ٥٤ ٚةصٕح 

ككرٱػر  (ٚؿ ٩كػٮ  صٮزٱػٙ) ث٨  ٷ٦جؿ َػٮر  (ركدك٣ٙ) ٣عت  ٣ٲةاف ثٲ٨ 

ك ٣ؾم  ٩ذ٭ٯ ثةٹ٩ذعةر  ٧٣ػـدكج ٚػٰ ٠ػٮخ  ،(٦ةرٱة ٚٲذكٲؿ ) ٣جةرك٩ح ٔؿم٫ ك

 ٨وٲٲِّ ١٤ؿ٣٤٦ ٣٘ؿ ـ  ٣ؾم دعٌٮؿ ثٕؽ٬ة إ٣ٯ دٱؿ 

 ى:بونىالرواوةىورلمىالنفس
٦ة دذٲع٫  ٣ؿك ٱح ٨٦ ٧٩ةذج ثنؿٱح ٱ٨١٧ ٥٤ٕ٣  ٣ػ٪ٛف عف  دٌٞؽـ ٦ةكز٧ح ثٕؽ ٢٠ 
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ٱىٮؿ ٰٚ ٔٮ ٧٣٭ة كٱضٮؿ، كثؼةوػح مؼىػٲح قػٕٲؽ  ٣ؿصػ٢  ٣نػؿٰٝ  ٣ػؾم ٹ 

، ٚ٭ٮ ٧٣عػة٦ٰ  ٧٣ٲكػٮر  ٣عػةؿ، ك ٣ػؾم ٱ١٧٪ػ٫ كًػ٫ٕ د٘ةدرق  ٣٪ـٔح  ٣جُؿٱؿ٠ٲػح

رثٮع عكرثة )ٚؿ٩كة، ع٧٣ة٩ٲػة،  ٣٪٧كػة( ثكػٲةرد٫، ٣ٲكػذ٧ذٓ  ٧٣ةدم ٨٦ عف ٱذضٮؿ ٰٚ 

ثىؿكظ٭ة  ٣ؼة٣ؽ ، كَجٲٕذ٭ة  ٣كةظؿ ، كٚ٪ٮ٩٭ة  ٧٣ؼذ٤ٛح، ك٩كةا٭ة  ٣ض٧ٲٺت، ٰٚ 

ـو  «عص٤٧٭٨»ف عظٲ٨  ٠جٲػؿ، دؿ٠ػخ  ٧ٕ٣ػ٢  قٮز ف ٦ضؿد ق١ؿدٲؿ  ٰٚ ١٦ذت ٦عة

ة٤َػ٫ ٔ٪ؽق، كقذ٤ذعٜ ث٢٧ٕ صؽٱؽ ثٕؽ عقجٮٔٲ٨ ٨٦ ٦٘ةدرد٭ػة ٤٧ٕ٣٭ػة، عم ٬ػٰ ٔ

(، ك٬ٮ ٹ ٱذؿدد ٚػٰ  ٝذ٪ةٔػ٫ ثػأف ثإ١٦ة٩ػ٫ عف ٱضػؽ د٣ٲ٤ػح 16-٨ٔ15  ٢٧ٕ٣ )ص 

ص٧ٲ٤ح دٞٮـ ثأد ل كّٲٛح  ػذةر٬ة ٬ٮ ٣٭ة، ك٬ٰ عف دٕؿ٫ٚ ٤ٔٯ ٔةو٧ح ثٺد٬ةو كث٧ػة 

ك ٧٣جةدر ٚإ٫٩ ٱىٌؿ ٤ٔٯ عف د١ٮف ٬ؾق  ٣ؽ٣ٲ٤ح  ك٤ٔٯ  «عص٤٧٭٨»ع٫٩ ٱؤ٨٦ ثأ٫٩  ٣ٛة٢ٔ

  ١٧٣ػةثؿ ٱ١ذٛػٰ ثػؾ٣ٟ ثػ٢ ٱىػؿ ٤ٔػٯ  ك٬ٮ ٹ  وعف د١ٮف ٔٺٝذ٫ ث٭ة ٔٺٝح ٔةثؿ

٧ٔة ٱؼذ٤ش ٰٚ ٩ٛك٫ ٨٦ ٦نةٔؿ إ٣ػٯ عف دٛىػط قػٮز ف ٧ٔػة ٚػٰ  كٔؽـ  ٷٚىةح

ذػؿدد (، ٚإ٩ػ٫ ٱ168و ك٤ٔٯ إ٧٣ةظ٭ة إ٣ٯ  ٣ـك ج ٦٪٫ )ص ظ٫ ثعج٭ة ٫٣ر٩ٛك٭ة كدىة

 ٦ٓ ع٫٩ ٠ةف ٱعٌف د٧ـٝةن ٰٚ ٠ٲة٫٩ ك٬ٮ ٱٛةرٝ٭ة: ٰٚ ٔؿض  ٣ـك ج ٤ٔٲ٭ة،

٥ ٩ٛك٫ ثة٩ٛىة٫٣ ٨ٔ ٬ؾق  ٣ٛذػة   ٣ذػٰ ٣ػ٥ دٕػؽ ثة٣٪كػجح إ٣ٲػ٫ ث٢ إ٫٩ ٣ٲ٤ْ»

وؽٱٞح ٔةثؿ ، عك ٔنٲٞح ٱٮـ ك٣ٲ٤حو إ٫٩ ٱؽرؾ  ٳف عف ٔةَٛذػ٫ ٩عٮ٬ػة ٹ دٞػ٢ 

 دٞةد ن ٨ٔ ٔةَٛذ٭ة ٩عٮقو ك٬ػٮ  ٣ػؾم رظػ٢ رظػٺت كٔػؿؼ ص٧ػٲٺت ٣ػ٨ 

 ٬ة ٱ١ٮف ٦٪ىٛةن، ك٨٣ ٱ١ٮف وةدٝةنو إذ  ٝةرف قٮز ف ث٨٧ ٔؿٚ٭٨ ٝج٤٭ػة ٚكػٮَّ 

٨، كٹ إذ  ٝةرف د٫ٞ٤ٕ ثكٮز ف ثذ٫ٞ٤ٕ ثةٵػؿٱةت ٝج٢ عف ٱذٕؿؼ إ٣ٲ٭ة كٝجػ٢ ث٭

عف دؼة٣ٍ ٩ٛك٫ ٩ٛك٭ة ٰٚ ٬ؾق  ٵٱةـ  ٧٣ٕؽكد ت  ٣ذٰ ص٧ٕذ٭٧ػة ٦ٕػةن ٚضٕػ٢ 

ٲ٨ ٰٚ ٦٪ـ٣ح ك ظؽ   (و182)ص  « ٣ذ٤ُّٕٞ

 - إ٣ٯ  ٵثػؽ ثٕػؽ دٌٛػٲ٤٭ة ٱكػٮع ٤ٔٲػ٫ ٬ةٚٞؽ ٩ذ٭ٯ ث٫  ٧٣ُةؼ إ٣ٯ إ٣ٯ عف 

ـ، ٧ٚ٪عذ٫ ٣ؾ٣ٟ ٩ٛكػ٭ة ٨٦ ظ٧أ  ٦ة عٗؿٝ٭ة ٚٲ٫ قٕٲؽ ٨٦ آزة ٱكٮع  ٣ؾم عػؿص٭ة
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ودراشث طخصِث كًذه، وما طرأ علًِا من حغِرات، والٌكٌف علىٍ  .اطٌعاً وخت  

  ٌ ق الدارس لظخصِث شىٌاان الخىَ فخوىج خٌافز حطٌريا طائق ةالدرجث الخَ حظ

خطع أن هىى لىي ُصىإوكلتج خِاحى رأشاً علٍ علب، وأرةكج حفكِره، خخٍ  اً شعِد

 ُأخذه كراره ةظأن عالكخى ةًا، دون مصاعدة صدُلى الدكخٌر عتد العزُز.

 بين الرواية وعلم االجتماع: 
ىره الرواُىث مىن إمكاهِىث لدراشىث  ، ولىِس خخىراً،وال هوصٍ أخِراً  مىا حِصر

المدهَ الىذي ُخدىرك فِىى شىعِد العرةَ مجخمعات الرواُث الرالذث: المجخمع 

الرُفَ الذي ُعِض فِى الطتِىب العرةَ لمجخمع فَ خلب وشٌرُث عمٌماً، وا

عتد العزُز )وهدى فىَ أذوىاق كِامًىا ةعملًىا التدرىَ المِىداهَم، والمجخمىع 

الومصىىاوي الىىذي ُدخعىىن معاىىي أخىىداث الرواُىىث وُظىىك  فصىىدث الللىىاق 

الدمِمَ ما ةِن شعِد وشٌاان ةطلًِما الممِزُن. وال رُب أن الملارهث ةىِن 

اً وحلالِىد وعالكىات شىخكٌن مرِىرة للفعىٌل، فىأعرايذه المجخمعات كِماً و

شىِما عالكىات الرجى   لٍ االيخمام ةمىا حدملىى مىن مفاركىات والإوخافزة 

من المؤشصات االجخماعِث والدُوِىث، فعىالً ع الىدور  لىٍةالمرأة، والمٌكف

 الذي حؤدُى يذه المؤشصات فَ حلرُر مصائر الظخصِات.

 الرواية والتاريخ والجغرافية: 
ُث، كما أرجٌ أن ُكٌن كد احعح مما حلدم من خىدُد، حصىخود فىَ الروا

أرضِخًا إلٍ فكرة إهصاهِث يَ كِف أن الللاق ةِن الرج  والمرأة ٌُكظ جذوة 

الدب/الدِاة فًِما، وكِف أن الاروف والٌاكع ةمؤشصىاحى اللائمىث ُدىٌل 

 ةِن يذه الجذوة وةِن االشخمرار، وُفعَ فَ هًاُىث المطىاف إلىٍ اهطفائًىا،

والدخٌل فَ خٌاق عاطفَ يٌ أكرب إلٍ المىٌت موىى إلىٍ الدِىاة. وحخمرى  
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ق  ٣عػت، ،  ٣ؾم ٱضٌكؽ قٰٕ ٠ٲٮثٲػؽ، إٹ(د٧سةؿ آ٦ٮر كثكٲن٫)٬ؾق  ١ٛ٣ؿ  ثػ

ح  ٣٘ػٺؼو إ٣ٯ إٱٞةظ ثكٲن٫  ٧٣ٲذح ثٞج٤ح، ك ٣ؾم د٭ٲ٨٧ وػٮرد٫ ٤ٔػٯ وػٛع

ةر  ٧٣ـدكج ٢١٣ ، ك ٹ٩ذع(ٚةصٕح ٦ةٱؿ٣٪ٖ)ثػ ٰٚ ظٲ٨ دذضٌكؽ دةرٱؼٲ ة كك ٕٝٲ ة

،  ٵ٦ٲػػؿ Franz Joseph (ٚؿ ٩ػػـ صٮزٱػػٙ)٦ػػ٨ ك٣ػػٰ ٔ٭ػػؽ إ٦جؿ َػػٮر  ٣٪٧كػػة 

، ثٕؽ عف Mary Vetsera(  ذكٲؿ٦ةرم ٚ)، كٔنٲٞذ٫  ٣جةرك٩ح Rudolf( ركدك٣ٙ)

ظة٣ػػخ  ٧٣ؤقكػػح  ٣ٞةا٧ػػح ) ٣كٲةقػػٲح ك ٣ؽٱ٪ٲػػح ك ٹصذ٧ةٔٲػػح( ثٲ٪٭٧ػػة كثػػٲ٨ 

  ٹقذ٧ؿ ر ٰٚ ٔٺٝح  ٣عت  ٣ذٰ ص٧ٕذ٭٧ةو

ؾ  عف  ٣ؽ رس  ٧٣ٞةرف ٣٭ؾق  ٣ؿك ٱػح ٣ػ٨ ٱػذ٨١٧ ٦ػ٨  قػذٲٕة. ك٦ٕ٪ٯ ٬

دٹ٣ذ٭ػػة دكف دػػؽثؿ وػػ٤ذ٭ة ثة٣ذػػةرٱغ  ٣٪٧كػػةكم، كدر قػػح ٠ػػ٢ ٦ػػ٨ ظٲػػة  

 ٷ٦جؿ َػػٮر كظٲػػة  ك٣ػػٰ ٔ٭ػػؽق، ك٠ٲػػٙ  ٩ذ٭ػػٯ  ٵ٦ػػؿ ثػػةٵ. إ٣ػػٯ ٦ٕةرًػػح 

 قذ٧ؿ ر ٬ؾق  ٣ٕٺٝح، كعٌٚٯ إ٣ٯ دعٮٱ٢  ١٣ٮخ  ٣ؾم ٥ً صكػؽ  ٣ٕةمػٞٲ٨ 

ٲ٨، عك ثػةٵظؿل ١٤٣ؿ٤٦ٲػةت، ػةوػح كعف ؿ٤٦ٲِّ ١ؿ ٔجةد  ٤٣ ٧٣٪ذعؿٱ٨، إ٣ٯ دٱ

ث٤ُح  ٣ؿك ٱح قٮز ف دؽػ٢ ٰٚ ٩٭ةٱح ٬ؾق  ٣ؿك ٱح  ٣ػؽٱؿ ر ٬جػح ٠ؿ٤٦ٲػح ثٕػؽ عف 

ٱبكخ ٨٦ ٩٭ةٱح قٕٲؽ  دض٧ٕ٭ة ثكٕٲؽ ث٢ُ  ٣ؿك ٱح ٩ذٲضػح دػؿدد ٬ػؾ   ٵػٲػؿ 

 كدأػؿ ٦جةدرد٫ إ٣ٯ ٤َت  ٣ـك ج ٦٪٭ةو

ذٲٕة. ٦ػة دنػٲؿ إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ ظةدزػح/عك ، ٣٭ؾ   ٣ػؽر س  قػعٱٌةن ك٨٣ ٱذةح، 

، كإ٣ٯ ٚكعح  ٤٣ٞةل ٦ة ثٲ٨ قػٕٲؽ Mayerling (٦ةٱؿ٣٪ٖ)ٚةصٕح ٠ٮخ  ٣ىٲؽ ٰٚ 

(، 13ُح ٚٲ٪ٲة: ٠٪ٲكح قةف قػذٲٛةف ٠ٲؿػػ٫ )ص ٱكقٮز ف دكف  ٷظةَح ثؼؿ

(، ك ٣جؿ دػؿ، ٦ؽٱ٪ػح 22(، كقػةظح  ١٣ةدؽر اٲػح )ص 22كصةد  ركد٪ذٮـ )ص 

( كث٧ة 83(، كمٮ٩جؿف ثةرؾ عكدٲ٢ )ص23 ٧٣ٺ٬ٰ، كدكٹ.  ٣٪ةٔٮر  )ص 

(، كث٧ة ٱؿثُ٭ة ٦ػ٨ َؿٱػٜ 24ٱعٲٍ ث٭ة ٨٦ ًٮ ح: ٗؿٱ٪ذـٱٖ ك ٠ٮث٪ـؿ )ص 

(، زػ٥ إ٣ػٯ ٬ٲ٤جػؿكف ٚكػة٣ـثٮرغ كًػٮ ظٲ٭ة 166، 98)ص  ٱ٧ذؽ إ٣ػٯ ٣ٲ٪ػـ
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)٬ٺٱػػ٨ ك٦ػػ٪ض٥ صجػػ٢  ٤٧٣ػػط كثعٲػػؿ   ٤٧٣ػػط قػػة٣ذـم، ٚػػٰ ٦ؽٱ٪ػػح  ٤٧٣ػػط 

(،  ٧٣ػة دع٤٧ػ٫ دٛةوػٲ٢ 176-169ك ٧٣ٮقٲٞة ك٦ػٮز رت، قػة٣ـثٮرغ )ص

دذى٢ ثؽٹ٣ح  ٣ؿك ٱػح، ك٦ٕ٪ػٯ ٬ػؾ  عف در قػح  ٣ٕٺٝػح  ٬ؾق  ٣ٛكعح ٨٦ ٦ٕةفو 

ثٲ٨ ٬ؾق  ٣ؿك ٱح كثٲ٨  ٣عٞةاٜ  ٣ض٘ؿ ٚٲح،  ٧٣ذى٤ح ثة٣٪٧كة عك قػٮرٱح ك٣ج٪ػةف 

عك ٚؿ٩كة عك ع٧٣ة٩ٲة عك إٱُة٣ٲة كٗٲؿ٬ة، ك ٣ذٰ دنٲؿ إ٣ٲ٭ػة، ٦٭٧ػح ٗةٱػح  ٵ٧٬ٲػح 

 د٪ُٮم ٤ٔٲ٫ ٨٦ دٹ٣حو ٰٚ ٚ٭٧٭ة ك قذٲٕة. ٦ة

 ى:الروابطىالخفوةىبونىذخصواتىالرواوة
كز٧ح ٚػٰ ٩٭ةٱػح  ٧٣ُػةؼ د٤ػٟ  ٣ػؿك ثٍ  ٣ؼٛٲػح  ٣ذػٰ دع١ػ٥ ٔٺٝػةت 

 ٵ٩سٮٱح، ٰٚٛ ظٲ٨ ٱؿدجٍ ٠ػ٢ زكصػٲ٨ ٦٪٭٧ػة ؿد٭ة ٲث٪ْ  ٣نؼىٲةت  ٣ؾ٠ٮرٱح

 ثٕةَٛح  ٣عت )٦ذٛةكت ٰٚ درصةد٫  ٣ذٰ دٛىط ٔ٪٭ة  ٣ؿك ٱح(:

 ؛(كٲؿ ذٍ ٦ةرٱة ًٚ )٣جةرك٩ح ك  (ركدك٣ٙ) ٵرمٲؽكؽ  -

كقٕٲؽ  ٧٣عة٦ٰ كقٮز ف  ٣ك١ؿدٲؿ  ٰٚ ١٦ذت  ٧٣عة٦ٰ  ١٣جٲؿ  ٣ذػٰ  -

 دؿ٠خ ٤٧ٔ٭ة؛

 ك ٣ُجٲت ٔجؽ  ٣ٕـٱـ ك٩ؽل  ٣ؿ ٬جح  ٣ٛؿ٩كٲح ٨٦ عوٮؿ قٮرٱح، -

٩ػػؿل عف  ٧٣ؤقكػػح  ٣ٞةا٧ػػح دعػػٮؿ ثٲ٪٭٧ػػة، كٱ٪ذ٭ػػٰ  ٣ُػػؿؼ  ٵ٩سػػٮم 

رمػٲؽكؽ ٔنػٲٞذ٫ ٚػٰ ثةٹ٣ذضةل إ٣ٯ  ٣ٕة٥٣  ٵػػؿكم، ٚػٰ ظػٲ٨ ٱنػةرؾ  ٵ

٦ىٲؿ٬ة ٰٚ  ٹ٩ذعةر  ٧٣ـدكج، كٱ٪ضٮ قٕٲؽ ٨٦ ٦ىٲؿ ٠٭ػؾ  ك١٣٪ػ٫ إذ ٱٛٞػؽ 

٨٦  ٣جؤس ك ٣ٲػأس  ٨٦ ٔٞؽ  ٣ٕــ ٤ٔٯ  ٣ـك ج ٨٧٦ عظج٭ة ثعٜ ٱؽػ٢ ٔة٧٣ةن 

ط ٰٚ ص٪ج٭ة، كٱنةر٫٠ ٰٚ ذ٣ٟ  ٣ُجٲت ٔجػؽ  ٣ٕـٱػـ  ٣ػؾم دعؿ٦ػ٫ ٤ٔٯ ٦ة ٚؿَّ 

 ثؽوصؿٱ٧ح  ٧٣ؤقكح  ٹصذ٧ةٔٲح ٨٧٦ عظت إ٣ٯ  ٵ

 ٫زك ج  ٣سٺزح ٬ٮ عقُٮر  آ٦ٮر كثكٲنػك ٣عٞٲٞح عف ٦ة ٱض٧ٓ ٝىه  ٵ

ٱذكػ٪٥ ذرك  ٚػٰ ٦عػؿ .  ٣ؼ٤ػٮد  د٧سةٹن ر إةن  (ع٩ُٮ٩ٲٮ ٠ة٩ٮٚة) ٣ذٰ صٌكؽ٬ة 
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ٰٚ ٦ذعٙ  ٤٣ٮٚؿ ٰٚ ثةرٱف، كٱٛىط ٨ٔ  ٣نٮؽ  ٣ؾم ٱٮْٝػ٫  ٷ٣ػ٫ ٠ٲٮثٲػؽ 

 ة٧٣ٲذحو ٣ذٰ دجؽك ٫٣ ٠ ٫جكٲنثٞج٤ذ٫ ٣

 (138عؽزةن ٨ٔ  ٣ذ٧سةؿ ٚٲٞٮؿ: )ص ٱؼةَت قٕٲؽ قٮز ف ٦ذ

ٔجٞؿٱح ٬ؾ   ٣ذ٧سةؿ ٬ػٰ ٚػٰ دىػٮٱؿق  ٤٣ػؾ  ٚػٰ ذ٣ػٟ  ٣نػٮؽ، عك ٚػٰ »

   ،«إٱعةا٫ ثذ٤ٟ  ٤٣ؾ 

 كٱٌٲٙ:

 ٣نٕؿ  ٣ؾم ذ٠ؿ٩ٰ ثػ٫ د٧سػةؿ ٠ة٩ٮٚػة ٱٞػٮؿ: ٣ػؾد٪ة ٚػٰ  ٣نػٮؽ ٹ ٚػٰ »

 ٣ٮوةؿ! ٥ٕ٩ إف  ٤٣ؾ  ٚػٰ  ٣نػٮؽ ٝجػ٢ عف د١ػٮف ٚػٰ  ٣ٮوػةؿ، كرث٧ػة ٚػٰ 

عف د١ٮف ٰٚ  ٣ٮوةؿ، إذ  ٥٣ د٨١ ٚػٰ  ٣نػٮؽ كظػؽق ٹ ٚػٰ  ٣نٮؽ ع٠سؿ ٨٦ 

 و(138)ص  « ٣ٮوةؿ

*   *   * 

 دالالتىالرواوة 

  ٰ٤٣ٞةل  ٷ٩كة٩ٰ ثٲ٨  ٣ؿص٢ ك ٧٣ؿع  ٱٮِٝ ٚٲ٭٧ة ٔةَٛػح  ٣عػت،  ٣ذػ 

 ٬ٰ ٦ؤمؿ كصٮد  ٣عٲة و

  ،ٗٲؿ عف ًٍ٘  ٧٣ؤقكةت  ٣ٞةا٧ح ) ٣كٲةقٲح، ك ٣ؽٱ٪ٲح، ك ٹصذ٧ةٔٲػح

ٱُٛب٭ػة، ك٦ػ٨ زىػ٥َّ ٱُٛػئ كٝػؽ   ٣عٲػة  ٚػٰ ث٪ػٰ ك ٣سٞةٚٲح( قؿٔةف ٦ة

  ٣جنؿو

 ثػٲ٨  رقة٣ح  ٣ؿك ٱح: ٣٪ٛكط  ٧٣ضػةؿ ك قػٕةن ٧٤٣عجػح ظذػٯ دض٧ػٓ ٦ػة

  ٣جنؿ ٧٣ة ٚٲ٫ ػٲؿ٥٬ كقٕةدد٭٥و

*   *   * 


