
 

 

املقدمـــة

يِحبر الصمان مً أٟثر : م٘هىم الصمان امليحاٗيزيٜي وث١٘ي١ه 

 مً خيث ؿِىبة ثدديد م٘هىمه وبيان 
ً
املـولحات اػ٢الية

والـِىبة ال ثىولٝ ٜٗى مً ثىاوله مً ٛبل ُلىم ماهيحه، 

لظ٘ات، ٗحِددت م٘اهيمه ُىدهم، بل ألّهه؛ أي الصمان، ال  ٗو

ل وال يبدو ٟـيآة أو هيئة ث٢ىن له خدوده بديث يم١ً 
ّ
يخؼ٢

 باملِنى الاطحِمالي 
ً
 ليع ػيئا

ً
الحثبد مىه، اذ اّن "الصمً أوال

ثمل١ه هاولة او لل٢لمة، ٗهى ال يمل٣ همى الىاّٛ ه٘ظه الري 

 ٗبن اللٔة ثىدظس أمام الحديث ُىه"
ً
، ولرل٣ (i)ٟسس ي، وراهيا

ثىحهد ٠لُّ زإية وحهتها الخاّؿة بها في ثدديد ماهية الصمان 

 بال٘لظ٘ات والِلىم
ً
 باألديان مسوزا

ً
ًء  (ii)وم٘هىمه، بدءا واهتها

 بالىٜد.

تازي       ت ت  أهتته ُبت تتدد الصمتتان ُةت واذا ٠اهتتد الىٌتتسي امليحاٗيزيٜيتتة ثدت

ُتً نهتات التث)ذ )املا ت ي والحاكتس واملظتحٜبل(، ٗبّخهتا ا حل٘تتد 

تّد  ت تتهم ُت تتة، ٗبِلت تتره الاشمىتتة الث)رت تين هت ت تتل متتً بت تتد نؿت فتتي ثدديت

تا ت تته (iii)الحاكتتَس نؿتتل ٗ هت تتم يِتتد لت تا ثدٜتتٝ ولت تتى مت تا املا تت ي ٗهت ، أّمت

تبة للم تتدود وحتتىد، وٟتترل٣ باليظت تتم يتتد ل حِتتد فتتي خت ظتتحٜبل اذ لت

تٝ هتتره السإيتة -الحدٜيتٝ، اذن ٗاملا ت ي ، ال وحتىد لتته،  -ٗو ممدتى،

 واملظحٜبل مخبىٌء، والحاكس هى الري يؼ٢ل الصمان. تت

تتسثبى       ته يت تتى املا تت ي ألّهت تي الصمتتان هت تتل فت تمهم متتً زأي أن نؿت ومت

حبتاز  س، أي طي٢ىن نؿل في الصمتان هتى "املا ت ي" اُل
ّ
"بِ٘ل الحرٟ

ختد وهتى أّن املا ت ي وختده متً بتين لهتات الصمتان التث)ذ التتري ال وا

 ،
ً
تيا ت ت تتبذ ماكت ت تتث أن يـت تا يلبت ت ت تتس مت ت تتس، ٗالحاكت تتان ل ت ت تت  شمت ت تّى٤ الت ت يحدت
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 الخالصه  

وبيان ماهيتها، ٗبّن أخد اطباب هره  ااذا ٠ان الؼِس مً الاحىاض التي يـِب ثدديد م٘هىمه     

ثىاولها  الـِىبة ٠امً في هبيِة املىكىُات التي يخىاولها، وٛد ٠ان الصمان مً كمً املىاكيّ التي 

 باليظبة لهم، وميؼؤ هرا الٜلٝ هاثج ًُ الٔمىق ال
ً
ل الصمان ٛلٜا

ّ
ه، وما يدمله الؼِساء، ٜٗد ػ٢ ّ٘ ري يل

لْد  واب الؼِساء وبلممهم  واب 
ّ
 مً املىكىُات املدىزّية التي ػ٢

ً
٢ان مىكىُا  ٗ مً م٘احآت،

 مدمىد دزويؽ الؼِسي.

وٛد ٠اهد زإية املىاهج والاطتراثيجيات الىٜدية وأطظها لٜساءي ثل٣ الخوابات الؼِسية والىؿى٤ ال       

د خاولد هره الدزاطة ٛساءي الصمان ٠ىاممها الخ٘ية مخحل٘ة ومٔايسي، اهو  مً مسحِياتها املخحل٘ة، ٛو
ً
)ٛا

 ً رل٣ م  لها، ٟو
ً
 مً اطتراثيجية الح١٘ي٣ مىولٜا

ً
وثجلياثه في  واب مدمىد دزويؽ الؼِسي مّحخرا

ٓيرها مً السإي  زإيحه؛ أي زإية الح١٘ي٣ للصمان، مسحِية لها، ثل٣ السإية التي ثخحلٙ ًُ 

 والاطتراثيجيات الا سي 
َ

لحجيب ًُ الظئا٤ نجي: ٟيٙ هسح  واب مدمىد دزويؽ الؼِسي اػ٢الية  ،

أهم ن٢ٗاز املٔايسي التي هسخها هرا الخواب ل  الحدىالت التي الصمان؟ وذل٣ للىٖٛى ُة   ، والىؿى٤ ا

، هخيجة ثوىز الىعي باملساخل التي  اكتها الحجسبة الؼِسية. 
ً
 هسأت ُة  هرا الخواب، شماهيا
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ت    الت
ً
واملظتحٜبل ال يم١تً الامظتاٞ بته .. ول١ّىته.. طتيحدى٤ هتى أيلتا

شماٍن ماٍق"
(iv). 

وهىاٞ مً يسي أّن نهات الث)ذ للصمان هي التي جؼ٢ل      

م الصمان اذ "لي ع الحاكس وخده هى ما يخبرها ًُ شماهىا، ٓز

اخظاطىا اللحٌي به، وليع املا  ي وال املظحٜبل وخدهما 

اللران يِلماهىا ًُ الصمان، بل هره نػياء حميِها مترابوة هي 

ىا ُليه"
ّ
 .(v)التي ثدل

وممهم مً أه١س وحىد الصمان ٟمىكَى واُحبره مجسد      

، واذا ثـىزات ذهىية، ألّهه "اذا ٠ان ا
ً
ملا  ي لم يِد مىحىدا

"
ً
 (vi)املظحٜبل لم يىحد حِد، واذا ٠ان الحاكس ٓير مىحىد داتما

١ٗيٙ يظحويّ الصمان أن يىحد، لرل٣ ٗالصمان مسثبى بالرات 

وليظد له ٟيىىهة  ازج الرات، وما هره الحٜظيمات الث)ذ اال 

، هخيجة الحٔيير املظحمس والـير
ً
وزي خيلة لجؤ ال ها الِلم اكوسازا

 التي يؼِس بها الاوظان في خياثه.

تتان       ت تتٝ للصمت تتد دٛيت ت تاه ثدديت ت تتىمة ثجت تتر املدظت ت تتة ٓيت تتره السإيت اّن هت

تاٚز  تاحّ امل٘ت تتدم ربىثتته، وٟتترل٣ الوت تان ُو يتتة الصمت ثىولتٝ متتً خٟس

 
ً
تا تي أّهتته فتي نن ه٘ظتته رابتتد وشاتتتل، ٗهتتى دومت تتل فت

ّ
للتصمً التتري يحمث

 لى٘ظته، اذ خدورته وحسي
ً
 موابٜتا

ً
اهته يحتدا ل هىا ل١ىه لتيع داتمتا

[ُتدم (vii)ٗ هما حؼ٢ل محىاٛم الدواُم والحٔييُر 
ً
ت"املظحٜبل ]مث) ، ٗت

، ل١تً ُىتتدما يـتير ٟتترل٣ يبوتل ان ي٢تتىن ذاثتته، 
ً
طيـتبذ وحتتىدا

تتً  ت  ل١ت
ً
تتىدا تتان وحت ت تتدم ٠ت تت ي ُت ت تتىن، واملا ت  ي٢ت

ّ
تته أال ت تتً هبيِحت أي اّن مت

تته أال  ت ت تتً هبيِحت ت ت ؛ أي، اّن مت
ً
تيا ت ت تتً ماكت ت ت تتم ي١ت ت ت تترل٣ لت ت تتان ٟت ت ت تتدما ٠ت ت ُىت

تتىن" ت ت(viii)ي٢ت ت ت تترل٣ باليظت ت تتىن . وٟت ت تتث أن ي٢ت ت تا يلبت ت ت تتري مت ت تتس الت ت بة للحاكت

تد ه٘ظته،  ، اّهته يجمتّ بتين املحىاٛلتين أو يدٜٜهمتا فتي الٛى
ً
ماكتّيا

تّسد  ت"ليع التتصمً مجت ت تابس، مم١تتً ومظتحديل لتترل٣ ٗت اّهته خاكتتس ُو

ثدٜيتتٝ لكم٢تتان، بتتل هتتى خامتتل  وتتىزي الاطتتحدالة، ألهتته ختتدذ 

تا ت تالي، خ٢ت تاٌن  يت ت تتذ البـتتس، اّهتته شمت ، شمتتان ملت تاشي، ت تابس مجت تازٌة ُت ، هت ثي،

ت ى ..  ػتبيي، ألّن "متا يٜتّ فتي هتره اللحٌتة" يخح٘تي ُةت  الحتى ويح) ت

ٗهتى مم١تً أي مظتتحديل .. املظتحديل هتى أرتتس املم١تً أو متا يخبٜتت  

 . (ix)مىه، ما يِىد وما يحدّى٤، واملم١ً هى أرس املظحديل"

تتً       ت ت ت ت  مت
ً
تا ت ت ت ت ت تتان اهو)ٛت ت ت ت ت تته للصمت ت ت ت تتي زإيحت ت ت ت ت تت٣ فت ت ت ت ت تتٝ الح١٘يت ت ت ت ت تتد اهولت ت ت ت ت ٛو

تتل ث تتة ل٢ت تتراثيجيحه املّٜىكت ت تتل اطت ت تتً أحت تتيع مت تاٗيزيٜي، لت ت تتر ميحت ١٘يت

تاه  ت تا لبيتتان أّن هتتره السإيتتة ثجت ثٜىيلتته واخحىاتتته متتً حديتتد واّهمت

 اُُحِبتَرْت املـتدَز  (x)الصمان ثىوىي ُة  ك)٤ مسحعي
ً
صيتة ل مٟس

ّ
ػت٢

تتدالالت  ت تاوي والت ت تته باملِت تتصي خىلت ت تتسإي املحمٟس تّد الت ت تتري يمت تَص الت ت ت أو املٟس

تايسي والتسإي الخاؿتة بالصمتان، لترل٣ ٜٗتتد هتسح الح١٘يت٣ زإيت ة مٔت

تاه الصمتان، ثلت٣ السإيتتة أو الىٌتسي امليحاٗيزيٜيتتة  للسإيتة الظتاتدي ثجت

 للهتات التث)ذ )املا تت ي 
ً
  وّيتا

ً
التتي ثتسي أن الصمتان لتيع اال ثحاحِتا

 ًُ زبى الصمان باالػياء املدظىطة 
ً
والحاكس واملظحٜبل(، ٗل)

 ونخداذ.

ية يحجاوش زإية ال      صمً ُة  والح١٘ي٣ بما أّهه ٗلظ٘ة ا حٗ)

ي بين املا  ي والحاكس واملظحٜبل؛ ذل٣ الصمً 
ّ
أّهه ثحاحّ  و

الري ي٢ىن املا  ي ٗيه ما ال طبيل للىؿى٤ اليه، والحاكس الري 

يمثل الحلىز واملظحٜبل املىحٌس، بل يحؤطع ُة  جِسيٙ 

مخحلٙ للصمً ٗيىٌس ال  املا  ي ُة  أّهه ما يى٣٘ يمض ي، وال  

، و"بهرا الؼ٢ل يظحويّ التراذ (xi)سالحاكس ُة  أّهه ما ي٘حؤ يدل

، وهره (xii)أن يٜيم بييىا حِدما أٛبل هدىها في شمً الٜساءي"

 إلاٛامة هي اٛامة في اللٔة.

تتان اذ       تتً الصمت تته مت ٘ت تتً مٛى تترل٣ وٟؼتتٙ ُت تتدا بت تتّسح دزيت تتد ؿت ٛو

تتي:  ت ت
ّ
تاز  و ت تتب مظت تتصمً خظت ت تتصة الت تتة ثجت تتى٤ بلحٌت ت تا ال أٛت ت تتى٤: "أهت يٜت

تتره  ت ت تتحٜبل. اّن هت ت تتس واملظت ت تت ي والحاكت ت ت تتد، أو املا ت ت تتل، نن والبِت ت الٜبت

 متتاٍق دون أن 
ً
تا تها. ٗاملا تت ي هتتى داتمت اللحٌتتات ثحِتتايؽ متتّ حِلت

 خاكتتس دون 
ً
، والحاكتتس هتتى داتمتا

ً
تا ، أو  يمضت ي خهاتّيت

ً
تا أن يدلتتس ٠لّيت

 
ً
تما ت ت ظت

ّ
تت  مخ تتىزه، ٗيبٜت ت تتى٤ دون خلت تتىز يدت ت تتي الحلت ته فت ت ت تتى امِاهت هت

 . (xiii)حصحىب املا  ي"

تتان(       تا ٠ت ت تت ي )مت تتصمً يتتسي املا ت تاٗيزيٜي للت ت تتىز امليحت واذا ٠تتان الحـت

تا  ت  أّن مت
ً
تا تتسي أيلت تا طتتي٢ىن(، ويت تتحٜبل )مت والحاكتتس هتتى )نن( واملظت

تتدٞز اهو تان يت ت تتى )نن(؛ أي أّن الصمت ت تتان هت تي الصمت ت تتس فت تتً يدلت ت  مت
ً
تا ت )ٛت

تبّن (xiv)نن ت ت ـــ ال ، ٗت ــفة فخـ ـ تازه  فلسـ ت ت ت تتس باُحبت ت تت  الحاكت ت تتس الت ت ت ال ثىٌت

تا يمّيتز اللحٌتتة متً نن هتتى أّن  تازه )اللحٌتة( ومت )نن(، واّهمتا باُحبت

"اللحٌتة ليظتتد أؿتتٔس حتصء متتً الحاكتتس، اّخهتا ث٘تتحذ الحاكتتس أو 

تتّدُه" تتان (xv)ثـت ت تتى ادزاٞ الصمت تتة هت تتره السإيت تتز هت ت ت تتري يمّي تترل٣ ٗالت ، لت

 متتً الل
ً
حٌتة ولتتيع متتً نن، واللحٌتي هتتى متا يٜتتىم كتتد اهو)ٛتا

، اذ "طتي١ٙ الحاكتس ُتً ان ي٢تىن ٛوِتة (xvi)هرا الصمان الحاكس

مً الديمىمة املظحمسي وطحدسز مً رٜتل املا ت ي الجتارم، أو ُةت  

الاصت  ان املا ت ي هتى التري طتيحدسز متً الحلتىز لىـتبذ أمتتام 

خلىز ال شماوي للحاكس، خلىز ُة  ػ٢ل لحٌتة ميظتىحة ُةت  

 .  (xvii)كية مً اليظيان"أز 

تتً       ت ت تتدا مت ت ت تتحِير دزيت ت ت تتدَ يظت ت تتس املحـت ت ت تترا الحاكت ت ت ت  هت ت ت ت تتة ُةت ت وللداللت

التري ال يىِ٘ىتا فتي ثدديتد أهمتان  trace (xviii)لي٘يىاض م٘هىم الارس

، ومـول  نرس مً املـتولحات املدىزيتة (xix)الصمان امليحاٗيزيٜية

تد ه٘ظته، أي  فتي الىٜتد الح١٘ي٢تي وهتى "متا يؼتير ومتا يمدتى فتي الٛى

تا ال  " مت
ً
تتدا تتسا ابت تتىن خاكت تتان (xx)ي٢ت تتل الصمت تا أن هحمثت ت تبذا أزدهت ت ، ولهتترا ٗت

تتىم  ت ت تتً م٘هت ت ت  ُت
ً
تتدا ت ت تته حِيت ت تتب أن هحمثلت ت ت تا يجت ت ت ت تتً امليحاٗيزيٜيت ت ت  ُت

ً
تتدا ت حِيت

تتىز تت ي أم (xxi)الحلت ت تتً املا ت  ُت
ً
تتديثا تتىز خت تترا الحلت تتان هت تتىاء أ٠ت ، طت

 ًُ م٘هىم الخوّية.
ً
 املظحٜبل، وبِيدا

ل في: ت   ت  
ّ
 اذن ٗسإية الح١٘ي٣ ثجاه الصمً ثحمث

 –أّن املا ت ي  -1
ً
تؤ أو  -متتث) يىوتىي ُةتت  املظتحٜبل، وميؼت

ّ الري يؤجي ِمً  طبب هرا الحدا ل هى الٜلٝ أو الحٛى

 اطخباٚ املظحٜبل ٟصمان، وٟرل٣ باليظبة للحاكس. ت



 Journal of the University of Garmian 6 (2), 2019 

  
Page 178 

 
  

تتان  -2 ت تتدد الصمت ت تتىز ويدت ت تت٘ة الحلت ت تت٣ ٗلظت ت تتّىق الح١٘يت يٜت

 .  (xxii)ِٟىٍد أبدي

تتوىب ) -3 تتى ادزاٞ  (xxiii)(×التتصمً مؼت تتصمً هت تت٣ ألّن الت وذلت

ٌّ ثٜىم به للة ه٘ظية ِ
ّ
 . (xxiv)خس ي، محٜو

 مً هتره التسإي الح١٘ي١يتة ثجتاه الصمتان والتتي ثتدُم      
ً
واهو)ٛا

 ُتً ُتدم الاطتحٜساز التري هتى 
ً
ال  وية )ال ثازيخية( الصمً، ٗلت)

تاوش التري يمازطتته الخوتتاب الؼتتِسي ل٢تتل  تي الٜتتساءي والحجت ذاثيتة فت

م١ىىا ان هٜازب الخواب الدزويش ي ليظحيبى أػ٢ا٤ الٜـدية، ي

 الدالالت ال٢امىة والخ٘ية  لٙ الدوا٤.

      
ً
تتىدا ت ت تتان وحت ت ت تتىد الصمت ت تتسي وحت ت ت تت٢الية ١ٗت ت تاوش اػت ت ت ت تتة ثحجت ت اّن الدزاطت

تتة  تتٝ متتً ُ)ٛت  باالوظتتان، وثىولت
ً
تا ت تتسي وحتتىده مسثبوت  أو ١ٗت

ً
مظتتحٜ)

تتات  ت ت تتيؽ م٘اٛز ت تاهية جِت ت تترات الاوظت ت تاهية، ٗالت ت تترات الاوظت ت تتان بالت الصمت

تت  شماهيتتة ثـتتودم  متتّ الىاٛتتّ املِتتيؽ، والظتتبب فتتي ذلتت٣ يِتتىد الت

 ُتً جظتام ها 
ً
هبيِة الصمان ذاثه ومً رّم ُ)ٛحته باالوظتان، ٗلت)

بالصمتان الخوتي التري جِيؼته لبلتْى لحٌتات شمىيتة ثىٜوتّ ٗ هتا أن 

تتة  ت تتً السثابت تتسوَح مت تتراُت الت تتسز الت ت ، اذ ثدت
ً
تا ت  مححاحِت

ً
تا ت   ويت

ً
تا ت تتىن شماهت ث٢ت

هتا ؿتيروزاِت وثدتىالِت الترات الصماهية والحازيخية ال  أبدية ثىاحه ب

هتا ختتى تهتَب التسوَح  َ٘
ِٛ تة أو ثى متً البٜتاء الت  ال٘ىتاء لتح١ِع الحٟس

.ً ٙ أو ثىِدم الصم  نبدية بديث ثحٛى
َ
 الحياي

تترات       تبّن الت ت تترات والصمتتان، ٗت تين الت ت تة بت تتره الِ)ٛت تتً هت  مت
ً
تا اهو)ٛت

 
ً
تا ت ت ت تت٢ل ٛلٜت ت تا وجؼت ت ت ت تي ثىاحههت ت ت تتات التت ت تت٣ اللحٌت ت ت تاوش ثلت ت ت تتاو٤ ان ثحجت ت ثدت

تا،  لهت
ً
تيريا تالم الختتاز ي ل٢تتي  مـت ها ُتتً الِت تٗس ذلتت٣ الٜلتتٝ التتري يـت

، (xxv)ثسثد ال  الِىـس الاؿةي فتي وحىدهتا التري هتى الجاهتب السو تي

 ًُ خلىز املا  ي الري يِىد ُة  ؿئة ثترٟس جؼت٢ل متّ 
ً
ٗل)

الٜادم مً املـير لحٌة الحلىز، لترل٣ ثدتاو٤ الترات الاوظتاهية 

 
ً
 أو م١مت)

ً
يظتمى بهتا متً ثلت٣  أن ثحجاوش هره اللحٌات وثجتد بتدي)

اللحٌتات، وذلت٣ باالطتحٔساٚ فتي ال٘تً، ألّن "ال٘تً وطتيلة للحٔلتب 

، وٟترل٣ الحِمتٝ فتي لحٌتات (xxvi)ُة  الصمً ولبلْى لحٌة الابدية"

. ت
ً
 الٌِمة وثؤبيدها ًُ هسيٝ وؼدان ُىدتها أبدّيا

 يؼت٢ل لحٌتات الاوظتتان،      
ً
 لتتيع لته وحتىد أؿتت)

ً
اّن هىتاٞ شماهتا

 ٗاملا  ي ٛد ي٢ىن ل
ً
ه خلىز ُة  ػ٢ل ذٟسيات وللمظحٜبل أيلا

تلبان  ت تتان بديتتث يظت تتات أو ٛلتتٝ يتتئزٚ الاوظت ِت
ّ
خلتتىز بـتتئة ثٛى

 الحاكَس نوي مً الاوظان ويٜ٘داهه خلىزه. 

صيتتة       ومتً املِتتسوٖ أن الىٌتتسي الِامتتة ثجتاه املا تت ي هٌتتسي مٟس

نٗلتَل ونؿتىب، فتي  -ب٢ل ثجلياثه -ثٜدض املا  ي بديث يبدو 

َس أو املِاؿتَس/ الحاكتَس هامشت ي، ال يئ تر بته مٜابتل ذلت٣  ٗتبّن املحتؤّ ِ

وهتى متسدود، ٗتبذا أزاد الاوظتان أن ي٢تىن أٛتسب الت  الحٜيٜتة ِٗليته 

تتً  تتد هالتتد هتتره الىٌتتسي مت تتبٜه، ٛو أن يِتتىد التت  املا تت ي أو متتً طت

تته  تتد أدٞز الجتتاخٍ  وتتىزي هتترا الحىحت تا الِامتتة، ٛو الخاؿتتة ٟمت

، ٗتاُلْم ٜٗا٤: "اذا طمَِد السحَل يٜى٤: ما ث
ً
٤ُ للِ س ػتيئا ٞس نوَّ

 .(xxvii)أهه ال يسيُد أن ُيِ٘ل "

 

 

 ث١٘ي٣ الصمان في الخواب الؼِسي 

تتسإي       تت٣ فتتي ثٜىيلتته ل٢تتل الت تتراثيجية الح١٘يت  متتً اطت
ً
تا واهو)ٛت

صية التي جظحمد املحِالي مً املثا٤ املّٜدض يم١ً ث١٘ي٣ هرا  املٟس

تصي للصمتان وثجلياثته، ٗ٘تي ٛـتيدي  )أوديتب( ج١ِتع  املىٌتىز املٟس

الرات الؼِسية هره الـىزي، اذ ثىٌتس الت  املا ت ي هٌتسي هامؼتّية 

ص )نن(:يِةي مً ػؤن الحاكس ويم    (xxviii)ٟس

ة ... يا أوديب  ما خاحح٣ للمِٗس

ْه؟  ما خاحتي للمِٗس

ي هاتٌس أو طاخٌس أو امسأْه.  لم يىُج مِنّ

جي ىَّ ُٜ  ل
َ
، وال ك٘اٖ ِٖ  املوا

ُ
 الِسغ  اثمة

لىهتي
ُ
َدٌز. ؿىُِد أ

َ
 ومؼيئتي ٛ

ْ٘ه.  الٜويّ ُمَصيَّ
ُ
 بيدي، والهة

ْه؟  ما خاحتي للمِٗس

 

 الظسُّ في إلاوظان،

ُد ه٘ظه وطئاِلِه وإلاوظان   َطِيّ

 ما يساُه نن،
ّ
 ال ُلم اال

هْ  ٗر
ْ
ٌَ ُمت  واملا  ي دمى

ْه؟   ما خاحتي للمِٗس

....... 

ٛني،  ما  يَّ طسُّ ال ُيئِزّ

........ 

ًْ أهلٝ املا  ي ُةّي ٟؤ وبىن خى٤ زو ي الحائههْ   َم

ْه؟ ًْ دضَّ في  مسي طمىم املِٗس  َم

ْه؟   ما خاحتي للمِٗس

تٙ الؼتتاُس اطتوىزي أوديتتب    
ّ
تد ًو  متتً  (xxix)ٛو

ً
التتي جِتتد مـتدزا

تتة تتة بالحٜيٜت تتد املِٗس تتاض بالتترهب حِت تتان (xxx)مـتتادز الاخظت ، واذا ٠ت

أوديب ٛد ُاٛب ه٘ظه بؤْن أٜٗتؤ ُيييته مِلتا ِٗلته حِتد أن ُتٖس متا 

ِٗلته فتي املا ت ي التري يؼتتِسه بالترهب، ٗتبّن متا ال يجتب الالح٘تتات 

 اليه في زإية الرات هى املا  ي:

 ما يساُه نن،
ّ
 ال ُلم اال

هْ  ٗر
ْ
ٌَ ُمت  واملا  ي دمى

ْه؟   ما خاحتي للمِٗس

تي       ت تتة هت تس، ال يتتئزٚ التترات، واذا ٠اهتتد املِٗس تتة املا تت ي طت ٗمِٗس

تا  ت ت تهت تتٝ مِٗس ت تترات ثخلت تبّن الت ت ت تابٝ ٗت ت تتدز طت ت تت  مـت تاد ُةت ت ت تتر أو اُحمت أ ت

بى٘ظها في الحاكس، اّخها جظحٔني ًُ البدايتة أو الخظلظتل الخوتي 



 Journal of the University of Garmian 6 (2), 2019 

  
Page 179 

 
  

تتٝ الل تي للتتصمً لخلت ت ته فت ت يتتة ال دوز لت تته املِٗس تت ي بحجلياثت حٌتتة؛ واملا ت

ؿتيآة شمتتً الترات التتري هتتى الحاكتس، ولهتترا ٗبّخهتا جظتتحٔني ُتتً 

ة؟" التي هي اطح٘هام في  املا  ي، وثح١سز حملة "ما خاحتي للمِٗس

الٌاهس ل١ىه اطح٘هام اه٢ازي في البيية الِميٜة، يى١س ُة  املا  ي 

 الحاكس.حدوي الا ر مىه ويهمؼه، ويِةي مً ػؤن 

     ًٍ تا لتم ثجتد متً الحتازين ٟتصم
ّ
د ثحجاوش الراُت الحاكَس وذل٣ مل ٛو

 البدتتث ُتتً 
َ
املسحتىَّ مىتته متتً ُدالتة وطتتِادي، اذ أؿتتبدد داتمتة

١متل التري يىٜترها متً لحٌتهتا الصمىيتة نٜٗيتة، لحخلتٝ 
ُ
البتديل امل

تي  ت ت تت٣ فت ت  ذلت ت تتة، ويحجةت ت تته الحٟس ت تتدم ٗيت  ثىِت
ً
تا ت  ال محىاهيت

ً
تا ت تها شماهت ت لى٘ظت

 (xxxi)ا، ألّن الؼحاء ثؤّ س( التي يٜى٤ ٗ ها:ٛـيدي )زّبم

و همسُّ به
َ
 يمسُّ الصماُن بىا، أ

ٍٖ ُة  خىوة هللا  ٟليى

، خاكس الخٝ، ٍٝ  في خاكسٍ طاب

 ه١را ه١را هدً في خاحة للخساٗة

َل ُبَء املظاٗة ما َبْين بابين ...   ٠ي هحدمَّ

تتحٜبل(        تتٝ )املظت تتس ال)خت تت ي(، والحاكت تابٝ )املا ت ت تُس الظت ٗالحاكت

تتة التت تا الخوّيت ت تتً ثساثبيتهمت تا مت ت تتد  سحت تا ٛت ت تتان بيمهمت تتيؽ الاوظت ري يِت

واٟخظتبا ؿت٘ة الحلتتىز، واؿتبدد الترات ثيؼتتد الخلتىد لحدتتّى٤ 

التري ال يىٜضت ي، اذ  (xxxii)الصمتان ٠لته الت  الحاكتس املظتحمس ونبتدي

تا،  ت تها  ساٗتهت تتٝ لى٘ظت تتل التترات ثخلت تتان وأوحاُتته حِت اّن ُتتبء الصمت

تتة التصمً، الخساٗتتة التتي  تاٗة متا بتتين  ساٗتة اهح٘تاء خٟس ثمدتى املظت

تتره  تي جِتتيؽ هت ت تتحٜبل، اذ اّن التترات التت تابين، متتاٍق ومظت ت تاهين/ بت شمت

املظتاٗة ثيؼتتد الختت)ؾ متتً ُتتبء الصمتتان الخوتتي، ٗهتترا الِتتبء 

ِتات الٜادمتتة متتً  تي التترٟسيات، نثيتة متتً املا تت ي، والحٛى ٠تامً فت

١مَل لى٘ظها، امل١مل الري يىٜره 
ُ
د  لٜد الرات امل املظحٜبل، ٛو

تتىٜف ال تتيؽ متتً الت تترات ال جِت تالة، اذ اّن الت ت تتس أؿت تتي الحاكت تامً فت ت ٢ت

ُٝ وال)ختٝ، و٠تتان هترا امل١متتل  تا الظتاب خاكتسها ٟمتا هتتى بتل يخلٜهت

 (xxxiii)هى الخساٗة التي  لٜها الاوظان لى٘ظه.

د يّحخر الؼتاُس متً الاطتخباٚ وطتيلة لحجتاوش املظتاٗة التتي        ٛو

س ث٘ـل بين الحاكس واملظحٜبل، والاطخباٚ "هى الوسيٜة التتي يت ِ
ّ
ئر

، ذل٣ املظحٜبل املٜلٝ التري أّزٚ (xxxiv)بها املظحٜبل ُة  الحاكس"

تتىت  تتٝ املت تتي هّياثتته ٛلت تتل فت تتحٜبل التتري يدمت تته، املظت الاوظتتان ويئزٛت

 (xxxv)واملـير املدحىم، يٜى٤ الؼاُس في ٛـيدي )حدازية(:

ُس املىج  وما ييظىن...
َّ
 وزأيُد ما يحرٟ

َد في
ْ
 ُهْم ال ي١برون ويٜسأون الَىٛ

 ْم . وَهْم ال يؼِسونطاُات أيديه

 و ال بدياتِهْم . ال   يءَ 
ً
بدا

َ
 بمىثىا أ

ْىُد أو طؤ٠ىُن. ثىدلُّ اللماتُس 
ُ
ا ٟ  ممَّ

هد".
َ
ها ."هى" في " أها " في "أ

ُّ
ل
ُ
٠ 

لُّ وال ُحْصٌء . و 
ُ
 ال  ي، يٜى٤ ال ٠

ي!  ّنِ
ُ
يٍد : ٟ ِ

ّ
 مل

 ...وثىدلُّ الِىاؿُس واملؼاُُس. ال

خعُّ 
ُ
، وال أ َٞ زي َحَظدي ُهَىا

َ
 أ

و بدياجَي نول .
َ
 حِى٘ىان املىت، أ

ها
َ
أ
َ
ها؟ أ

َ
ًْ أ ْظُد مّني. َم

َ
ي ل ِ

ّ
 ٟؤو

م الىليُد؟ 
َ
 الٜ٘يُد أ

تي        ت ته فت ت تته يمتتىت ل١ىت ت تتِس بؤّه تتى التتري يؼت تتده هت اذ اّن الاوظتتان وخت

تي  ت تتىت فت تته ال يمت ت تتدٞز أّه ته يت  أّهت
ّ
تته، اال تتً مىثت تتل شمت تته يجهت تتد ه٘ظت الٛى

، لترل٣ واّهما مىثه ٠امً ٗيته  (xxxvi)املا  ي وال في الحاكس
ً
مظتحٜب)

٠تان املتىت أختد أطتباب ٛلتٝ الاوظتان، هترا الٜلتٝ التري يجِلته ال 

يِيؽ خاكسه ٟما هى، بل املظحٜبل هى التري يخلتٝ متّ الحاكتس 

شمً الرات، اّن الصمتان مثتل الظتهم التري يىولتٝ، ٗ٘تي ٠تّل لحٌتة 

تتاًٟ  تته طت ت تتر محدتتّسٞ، اّه  ٓيت
ً
تا  أو واٛ٘ت

ً
تاٟىا ت تهَم طت تتد الظت أو هٜوتتة ثجت

ت ت  هتتى ومحدتّسٞ فتي الٛى
ً
٘تتات مجحمِتة تا أّن ُتدد الٛى د ه٘ظته؛ ١ٗمت

ة الظهم ويؼ٢لها، ٟترل٣ باليظتبة للصمتان ٗبّهته ال  الري يخلٝ خٟس

يخؼت٢ل لىختده واّهمتا يؼت٢له دٗتٝ الصمتان الظتابٝ وال)ختٝ ٢ٗاهتد 

 املدـلة أن ال وحىد للحاكس لىخده.

التتريً  -والؼتاُس فتتي هترا التتىف يحجتاوش لحٌحتته ليِتاهٝ املتتىج      

تتدذ ا ت ت ت تتم خت ت ت تتحٜبلهت ت ت ت تتين ال  -ملظت ت ت ت تتيؽ لحٌحت ت ت ت تترات جِت ت ت ت تتساهم، ٗالت ت ت ت ويت

تا أّهتته  مدظتىمحين، لحٌتتة خلتتىزه نوتتي ولحٌتة املظتتحٜبل، وٟمت

تتة  ت ت تتىن م٘اٛز  يِيؼت
ً
تا ت تتىج  أيلت تبّن املت ت ت تتىت، ٗت تاي واملت ت تين الحيت ت تّ بت ت يجمت

 الجمّ بين املىت والحياي:

 وَهْم ال يؼِسون

 و ال بدياتِهمْ 
ً
بدا

َ
 بمىثىا أ

 ُليه، اّخهتا جظتمى اّن الرات بد٤ أن جظحٜبل املىَت ثد     
ً
ّل كي٘ا

تي ثيح٘تي ٗ هتتا خلتتىز الجظتتد، لحِتتىد  ت  ثلتت٣ املِتتازج التت بسوخهتا الت

السوح ال  ال)شمً ال  )لحٌتة( متا ٛبتل التى٘ن لح٢تىن ثلت٣ املىاحهتة 

 في وحه املىت:
ً
 ثددّيا

 وال  ي، يٜى٤ 

ي!  ّنِ
ُ
يٍد : ٟ ِ

ّ
 مل

ٗالسوح ال شمني ولهترا ال ثمتىت، واملتىت يٜ٘تد ؿت٘حه الظتالبة؛      

، (xxxvii)ؿ٘ة طلب نزواح، ألّن نزواح  سحد مً خدود التتزمين

تتسمدي تت  ختتدود الصمتتان الظت ؛ اّن (xxxviii)أو الصمتتان الخوتتي ونٜٗتتي الت

تت٣  ت  ذلت تتىد الت تا جِت تتان، اّخهت تا ٛبتتل الصمت ت ت  ال)شمتتان أو مت ت التتسوح جِتتىد الت

ٙ الري لم ثحلٝ ٗيه (!، ولرل٣ ثٜ٘د الرات ت املٛى ًّ نمس الالهي )ٟ

حته؛ اّخهتتا  تالصمً وخٟس )اليتي وامليتد( الاخظتتاض بالحيتاي واملتىت أو بت

تا  ت ت تتحمسازها أو ُىدتهت تتي اطت تة فت ت تترات الىاِٛيت تتل الت تتة ثؤمت تتات مثاليت لحٌت

نبدية، لحٌات يخسج ٗ ها الصمان أو الحاكس التري جِيؼته الترات 

تترات متتً الحا ، اذ ثحدتتى٤ الت
ً
تا ت ت تتحٜبل ُتتً أن ي٢تتىن لهّي تتس التت  املظت كت

لحِاهٜه وثحٜدم هدى املىت، ٗالصمان شمتان لحٌتي؛ شمتان يحؤّبتد ٗيته 
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الحاكس، وباهح٘اء الصمتان الٜياست ي والخوتي ثيح٘تي الحيتاي واملتىت، 

الختٖى والٜلتٝ ُةت  الىحتىد متً الاه٘ت)ت  اهتاز وثختسج الترات متً 

الت  هتّي الِتدم، اذ ثيح٘تي الحيتاي )ُةت  هتره نزق( لخظتمى بهتا الت  

تا لحٌتات  لتتىد الىحتىد بىحتته الِتتدم مس  اثتب نبديتتة والخلتىد، اّخهت

تتب فتتي ثخليتتد هتترا  تتد ٠تتان هيخؼتته يٓس تام املتتىت، ٛو تاي أمت وثتؤبي الحيت

الىحىد الصاتل ل)وظان املحىاهي، ويبدو أّهه وحتد فتي الايمتان بتالِىد 

ي٘ة.  لحدٜيٝ هره الًى
ً
  (xxxix)الابدي طبي)

ٟتدالين ثدتتد ُ)متتة  اّن الحيتاي واملتتىت فتتي هترا التتىف يِٜتتان     

تتىت، اّن  تتىت يمثتتل املت تها وال املت تتل ه٘ظت تاي ال ثمثت ػتتوب، اذ اّن الحيت

 حروي ٠ل واخد ممهما ث١مً في ن س:

ها
َ
أ
َ
ها؟ أ

َ
ًْ أ ْظُد مّني. َم

َ
ي ل ِ

ّ
 ٟؤو

م الىليُد؟                        
َ
 الٜ٘يُد أ

ت        تد متصج الؼتاُس بتين التتىاٛعي واملحخّيتل ل٢تي يِيتد الٜتازة الت ٛو

 (xl)الىاّٛ املِيؽ ٗيٜى٤:

.
ً
خَظً خاال

َ
هَد أ

َ
 ثٜى٤ُ ُمَمّسِكتي: أ

 
ً
ًْ هادتا ُ

ز: ٟ َخّدِ
ُ
 وثدُٜىني بامل

مُ 
ُ
 بما طٖى ثدل

ً
 وحديسا

 ُما ٛليل...  

وهرا ي١ِع الـساَ الري جِيؼه الرات في دا لته بتين الحيتاي     

تتم  تتّ، ل١تً ٓز حٛى
ُ
ِتاغ وامل

ُ
تين امل واملتىت، وبتين الىاٛتتّ واملحخّيتل، وبت

تت تترات ذلت تبّن الت ت تتحٜبل-٣ ٗت ت تا املظت ت تته ٗ هت تتات ثىاحت تتيؽ لحٌت تي جِت ت  -وهت

تتّ،  تتً الىاٛت تتم والختتسوج مت تتئ التترات للحلت تالحلم، ولهتترا تهيت ت حتتديسي بت

تتىت  تىى املت ت تتري هتتى ؿت تتم الت تا  -وهتترا الحلت ت تتان لهمت تا اْن ٠ت اذ اّن شماخهمت

يىخؼتتل الترات متً الصمتتان  -شمتان مخحلتٙ ُتتً الصمتان امليحتاٗيزيٜي

تاَ الت  )الصمتان تاويالخوتي بمتا ٗيتته متً أوحت التري ييح٘تتي  (xli)( ال)شمت

ٗيته املا تت ي برٟسياثته املئملتتة والحاكتس بىاِٛتته نلتيم واملظتتحٜبل 

ِات مٜلٜة في ذهً الرات.  بما يدمل مً ثٛى

تتس      تاوش الحاكت تتان لحجت تِد الاوظت ت تيلة بيت تتى وطت تا (xlii)اّن الحلتتم هت ت ت
ّ
، ومل

تتا٤  تالىاّٛ أو بالحاكتتس ُتتً هسيتتٝ اكتت٘اء الجمت ٠تتان ال٘تتً يظتتمى بت

يز ُة  الظلب املىحىد ُة  الحياي الاوظ اهية؛ وختى في خاالت التٟر

فتي املجحمتّ، ٗبّهته يِ٘تل ذلت٣ بتداعي الخصتخيف واملِالجتة، لتترل٣ 

ه وييؼتده فتتي دا لته، أو أّهتته   بىاٛتتّ يـتٓى
ً
 خاملتا

ً
تا ٠تان ال٘ىتان داتمت

تَس، ٠تلُّ هتترا يِ٘لته ال٘ىتتان  يصتخف ُيتىب الىاٛتتّ باُحبتازه الحاكت

 
ّ
تت) تتا٤ الخت تتم بىاطتتوة الخيت تتٝ الحلت تتس ُتتً هسيت تتٝ ويبح١ت ٚ التتري يخلت

تتة  ت تتان الادب ُامت تتيؽ، و٠ت تتّ املِت تتً الىاٛت  ُت
ً
تتدي) تتل بت تتل والجليت الجميت

تتى  تالىاّٛ هدت  ييؼتتد هتترا الىاٛتتّ املحخيتتل ليظتتمى بت
ً
تة والؼتتِس  اّؿت

 املظحٜبل الري يدمل في هياثه الحياي ال١سيمة. ت

تتد       ت تتات ثٜ٘ت ت تتً لحٌت ت ت ها مت ت ت تا ييظت ت ت تا بمت ت ت تترات شماخهت ت تاوش الت ت ت تتد ثحجت ت ت ٛو

ملا ت ي، الت  اللحٌتات نولت  التتي لتم ػتِىزها بالحاكتس لحِتىد الت  ا

تتدود  تتد ل خت تتم ثت تتم( أو لت تت٣ حِتتد )الاطت تتم ثمحلت تازي ولت ت ثمتتتزج بالحلت

تتة  ت ت ت تتاُس لٌ٘ت ت ت تتحخدم الؼت ت ت تها يظت ت ت ت تتيدي ه٘ظت ت ت تتي الٜـت ت ت تتِة، ٗ٘ت ت ت املىاكت

   (xliii))الظاُة( اذ يٜى٤:

 لم ثؤت طاُُحىا. ٗ) ُزُطٌل َيٜيُظىَن 

 
ٌ
 الصماَن بٜبلة الِؼب ن ير، هل اطحداز؟ وال م)ت١ة

ٝيصوزون امل٢ا َ٘ َّ
َٞ الؼِساُء ماِكَ ُهْم ُة  الؼ  َن ليتر

َدُهْم بؤيديهْم.
َ
 الجميل، وي٘حدىا ٓ

،
ُ
، ياُىاي

َ
ريري

َ
ي يا التهَي ن  ّٗٔنِ

 ... 
ً
 ٛـيدجي نول  ًُ الح٢ىيً راهية

 
ً
ُٚ الدهيا وجُِبُد  اػِا

ّدِ ـَ  خين ُث

َب الهيا٠ل والسطىَم ُة  حداز ال١هٙ،
َ

 َ ؼ

ها 
َ
ها وأ

َ
ًُ ه٘س ي"خيث ثٜى٤ :"لرازي أ  اب

اذ يظتحخدم الؼتاُس التدا٤ )الظتتاُة( ال للداللتة ُةت  المهايتتة أو      

تي ثمثتل الِتىدي الت  الصمتان نولتتي  تد الاهتهتاء بتل ُةت  البدايتة التت مُى

الري ي٘ـل ما بين الىحىد والِدم، ٗاملا  ي خاكس يؼت٢له نجتي 

تين  ت تين شمىت ت تا بت ت تتة مت تتري هتتى ُحبت تت٘ٝ" الت تتل ألّن "الؼت تتد الجميت متتً الٔت

ـــ  ا ــ  ًُكسـ ـ تتدم  ملاضـ ت ت تتً الِت ت تته مت ت ت تتىد وُيخسحت ت تاي والىحت ت ت تتة الحيت ت ت داللت

تين املا تت ي/  ِته متتً الؼت٘ٝ التتري ي٘ـتل بت وال)وحتىد ليؤ تتر مٛى

المهتاز واملظتتحٜبل/ الليتتل، واذا ٠اهتتد للظتتاُة داللتتة المهايتتة واملتتىت 

ٙ. وملتا ٠اهتتد  ت تاثي، ال المهايتة والحٛى ٗبّخهتا هىتا اٟخظتبد داللتة ال)خهت

تتة –ت الظتاُة امليحاٗيزيٜيتة مٜلٜتتة للترا تا جِبتر ُتتً بتدء الحٟس ألّخهت

تا اٟخظتبد داللتة الاه٘حتتاح ُةت  ال)خهتاثي لحختتسج  -هدتى المهايتة ٗبخهت

تتّ  تاء الىاطت ت ت  هتترا ال٘لت ت تتة خهايتتة الت تت  هٜوت تتدا٤ٍ يتتد٤ ُةت الظتتاُة ٟت

، ولهتترا يظتتخىجد الؼتتاُس 
ً
تا السختتب لح٢تتىن الظتتاُة مؼتتوىبة دالليت

تتيدي( ت تالً٘ )الٜـت ت ت تتدايات  (xliv)بت ت ت  البت ت ت تتي والت ت تتان نولت ت تت  الصمت ت تتىد الت ت ليِت

تتدود  ت تتد خت ت تتد ل حِت تتم ثت ت تي لت ت تتة التت ت تتٝ نوليت تتة الخلت ت تتة أو ٛـت الح٢ىيييت

تتد  ت تترات حِت تتد ل الت تتم ثت تتّى٤، ولت تتة والحدت ت تتصوا٤ أي الحٟس تتىد والت الىحت

.ً ة الصم  خدود خٟس

تتد متتصج الؼتتاُس الصمتتان التتىاٛعي بالتتديني والاطتتوىزي، ثلتت٣       ٛو

الح٢ايات ونشمىة التي  لتد الحتازين ذٟسهتا، لحخلتد الٜـتيدي ذٟتس 

تتحخدامه  تتٙ متتً اطت ت
ّ
تتل، اذ اّهتته ٟث تا الصمتتان الصاتت ت التترات وثىاحتته بهت

تتً التتديني " ــىن السمتتىش والاطتتاهير، ٜٗتتد اهحٜتتل مت فــال رســقي ًق سـ

ــ  ت  التتىاٛعي " "الزمــان بقة ــة العشــ   خ ـ ــعرا  الت ليتــ ا الشـ

 فتي ماضيهم على الشفق الجميق
ً
" ومً رّم الت  الاطتوىزي محمتث)

وٟترل٣  (xlvi)وأطوىزي "ٛـة الح٢ىيً والخلٝ" (xlv)اطوىزي "ُىاي"

٠ل هرا الحىٜتل بتين الِتىالم ٠تان متً أحتل  (xlvii)"أطوىزي ال١هٙ"

هتا جظتمى بته 
ّ
ثجاوش الىاٛعي بصماهه الخوي التري جِيؼته الترات، ُل

الىاّٛ املىحّ ال  مساثتب ثدٜيتٝ الحلتم امليؼتىد فتي املظتحٜبل  مً

 الٜادم، ويد لها ال)شمً وال)جؼ١يل، ويمىده الخلىد.

تته       تتري يِيؼت تتة الىاٛتتّ الت ت تتي م٘اٛز ته فت ثت
ّ
تتد لر تتد يجت اّن الاوظتتان ٛت

تاوش هتترا الىاٛتّ، طتتىاء أ٠تتان هتترا  لترل٣ ٠تتان اليظتتيان وطتيلة لحجت
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تا ت تالً٘ أو حٔيرهمت ت تالحلم أو بت ت تيان بت ت تتل اليظت تتد ثدحمت تتم جِت تترات لت ، ٗالت

  (xlviii)ُبء هره نزق املسيلة ٟما يٜى٤ دزويؽ:

 هّيئ لي 

 أخمس ل)خح٘ا٤ حِىدجي لِيادي 
ً
 هبيرا

 هف الحؤلم ... والؼسح نزق املسيلة.

د الـساَ لدي الاوظان الؼِىز بالحؤلم مما جِسق      
ّ
د يىل ٛو

 يدّدها في و 
ً
حىدها ويحِسق له، والحؤلم "ػِىز الرات بؤّن ػيئا

الِيني، ٗهي ثسيد أن ثدٜٝ ام٢اهياتها في الِالم الري ٛرٗد به 

... وثدٜيٝ إلام٢اهيات يـودم بالٔير ألّهه ال يجسي في دا ل 

الرات وخدها، بل ال بّد أن يجسي في الٔير... ٗبذا ما الٛد في هرا 

د"
ّ
وهرا الحؤلم والـساَ ٛد ي٢ىن  (xlix)الحدٜيٝ مٜاومة ثؤمل

 ػِ
ً
 دا ليا

ً
 هخيجة الاخظاض الِميٝ بالىاّٛ املسيم، ؿساُا

ً
ىزيا

بىدية،   بين خٝ وباهل، أو طيادي ُو
ً
أو ٛد ي٢ىن الـساَ  ازحيا

وييؼؤ في ه٘ع الاوظان هخيجة ػِىزه باطحمسازه وأشليحه بديث 

يٜض ي ُة  الحاكس واملظحٜبل، يٜى٤ الؼاُس في ٛـيدي 

 (l)"حدازية":

ان ُىد الؼاهئ الٔسبّي:  ٛلُد للّسجَّ

ًُ سّجاوي الٜديِم؟هل  هد اب
َ
 أ

 وِم -

؟ - بٞى
َ
 ٗؤيً أ

َي مً طىين. ِ
ّ
بي ثىف

َ
 ٛا٤: أ

م الحساطة.
َ
ؿيَب بااخبان مً َطؤ

ُ
 أ

َحُه ومهىحه، وأوؿاوي ني ُمهمَّ
َ
ْوَزر

َ
 رم أ

..... َٞ  مً وؼيد
َ
خمي املديىة

َ
 بان أ

 متى ثساٛبني وجسجً
ُ
ُد: ُمْىر

ْ
ل
ُ
ٛ 

 فيَّ هَ٘ظ٣َ؟

ٓىياث
ُ
ول  أ

ُ
 ٣ٛا٤: مىر ٟحبَد أ

 ٛلد: لم َث٣ُ ٛد ُوِلْدَت 

.
ٌ
ة شليَّ

َ
ًٌ ولي أ  ٜٗا٤: لي َشَم

 بين الاٛواب      
ً
م مً أّن هرا الـساَ يمثل ؿساُا ِٗة  الٓس

 ؿساَ نشمىة ونحيا٤، ٗت)السّجان/ 
ً
ل أيلا

ّ
 أّهه يمث

ّ
الثىاتية، اال

م ثصميىه يد٤ُّ ُة  مددوديحه وثىاهيه،  ، ل١ىه ٓز ًٌ الباهل( مصّم

وثىٜله بين نب والابً دليل ُة  الحلىز نوي ٗح١ساز الـ٘ة 

)الحاكس( املح)  ي الري يحدّى٤ ال  املا  ي، اّهه خاكس لوي ألّن 

 )أبي ثىفي
ً
 وثدّىال

ً
أوزرني(، في مٜابل الحاكس الري  -هىاٞ اهٜواُا

يِيؼه )الرات/ الحٝ/ املسجىن( الري ال يح١سز وال يىٜوّ، ٗهى 

بـ٘ة الحلىز الابدي، ألّهه  يِاؿس الاب والابً لرل٣ اجظمد

 باملِنى املحىاكّ ُليه بل خاكس مظحمس، خاكس 
ً
ليع خاكسا

ٍَ أو ث١ساز.  لحٌي يِايؽ ويِاؿس ٠ل نشمىة مً ٓير اهٜوا

     
ً
ًٌ ألّن له شماها دمه مصّم م أشليحه ٛو اّن السّجان/ الباهل ٓز

 وؿيروزي مً ذات ال  ل س )مً
ً
ة وثدّىال ، وأّن هىاٞ خٟس

ً
 مددودا

نب ال  الابً(؛ أي: اّهه محّٔير، أّما الرات/ املسجىن ٗثابحة 

تها باالب والابً  د د٤ّ ُة  ذل٣ مِٗس ثحـٙ بالظسمدية، ٛو

 ومِاؿستهما:

ًُ سّجاوي الٜديِم؟ هد اب
َ
 هل أ

َي مً طىين. ِ
ّ
بي ثىف

َ
 ٛا٤: أ

 متى ثساٛبني وجسجً
ُ
ُد: ُمْىر

ْ
ل
ُ
ٛ 

واذا ٠ان للمىت هاحع ٟبير ووّٛ ُة  ٠ل اوظان باُحبازه      

 يّٜ في املظحٜبل، ٗبّن هرا املظحٜبل له خلىز ودوز في 
ً
خدرا

الحدذ الري يِيؼه الاوظان في لحٌحه؛ وٟما أّن لهرا املظحٜبل 

دوز طلبي في الصمان الحاكس، باُحباز أّن ما يحجة  ٗيه؛ أي في 

  –املظحٜبل، 
ً
( ثدمل ما يظلب ام٢اهية الرات  -٠املىت مث

 
ً
 أيلا

ً
 ايجابيا

ً
ووحىده، أو يددُّ مً ثدٜيٝ أم٢اهياثه، ٗبّن له دوزا

يىولٝ ذل٣ مً زإية الرات ثجاه هرا الٜادم زإية مح٘اتلة، 

    (li)يٜى٤ الؼاُس في ٛـيدي )خالة خـاز(:

ة املىت:
َّ
  يٜى٤ُ ُة  خاٗ

َٝ بي َمْىِهٌئ للخظازِي:   لم َيْب

ها ٛسب خسيتيُخس، 
َ
 أ

دي في يدي ...  ٓو

ا ٛليٍل خياجي دُ ُل ُمَّ
َ
 طٖى أ

َبَىْيً،
َ
 ب) أ

ً
ُد ُخّسا

َ
  وأول

 مً ال)شوزْد... 
ً
 وأ حاُز الطمي خسوٗا

........ 

ما حاءوي نمُع، ٛلد له:
َّ
ل
ُ
٠  

ُدها اليىَم، ٗلحبحِْد    ليع مُى

 !
ً
 وجِا٤َ ٓدا

ىت هى الري يمىت، اذ ٗالرات هىا يتٞر املىت وزاءه وٟؤّن امل     

ثىا٤ الرات خسيتها التي ال ي٘ـلها ُمها طىي هرا الخيى اله)مي 

 
ً
الدٛيٝ؛ اّن الصمان الري ثىلد ٗيه الرات مً حديد ليع شماها

ّ املا  ي ويلىهه بالٔد/ املظحٜبل: ، اّهه يداو٤ أن يمٛى
ً
  ويا

ما حاءوي نمُع، ٛلد له:
َّ
ل
ُ
٠  

ُدها اليىَم، ٗلحبحِْد    ليع مُى

!
ً
 وجِا٤َ ٓدا

 مً حديد، ٗاملظحٜبل يدمل في هياثه مسخلة 
ً
لحىلد الرات خّسا

والدي حديدي ثىِحٝ ٗ ها الرات مً أطس الصمان ليحدّى٤ ال  

)الصمان( نّو٤؛ )شمان السوح(، ذل٣ الصمان ال)شماوي الري ٠اهد 

السوح ٗيه ٛبل أن تهىي ال  الِالم الظ٘ةي وجظ١ً الجظد 

ً. ٗاملظحٜ بل الري يحجة  في املىت هىا خامل للحسّية املتزم
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بة الدهيىي لحىا٤ الرات الخلىد، وييح٘ي املىت أو  والخ)ؾ مً ٛز

 يمىت بهرا الخلىد. اّن الرات ثحدّى٤ مً مِ٘ىلية ال  ٗاُلية:

ا ٛليٍل خياجي دُ ُل ُمَّ
َ
 طٖى أ

َبَىْيً،
َ
 ب) أ

ً
ُد ُخّسا

َ
  وأول

 مً ال)شوزْد...
ً
 وأ حاُز الطمي خسوٗا

واملظحٜبل الري ٠ان يدمل هاحع الٜلٝ للرات أؿبذ يدمل 

البؼازي واملي)د الجديد وهيل الحسية نبدية، وبرل٣ يحدّى٤ 

الصمان املظحٜبةي مً الظلبي ال  الايجابي، وثحدى٤ الرات مً 

 الاطح)ب ال  الاطترداد.

 ال  الصوا٤ ٗبّن الرات الؼِسية ثدُى      
ً
ا ٠ان الىحىد لي)

ّ
ومل

 ال  الِيؽ في الحاكس، وهره الدُىي ليظد مً أحل أخي
ً
اها

اطحٔ)٤ الحاكس ٟما هى ٜٗى بل ملداولة ثؤبيد ثل٣ اللحٌات 

وذل٣ بحِميٜها، ٗما دامد الحياي ليلة ال  الصوا٤، وما دام املىت 

هخيجة خحمّية باليظبة ل)وظان، ٗالح١٘ير ٗيه يجِله يحجاوش 

آحىام اللحٌات التي يِيؼها لحٌحه، ولهرا ٗبّن الرات ثدُى ال  

 ًُ ُؼبة الخلىد ٟما ِٗل حلجامؽ لحِىق ُمها 
ً
مظحٔىيا

 طسمدية، اذ اّن 
ً
ل في اللحٌة والحلرذ بها لحمىدها خياي بالحٓى

الرات ُىدما جِٖس لحٌات ٛىي وخسية ٛـىي ٗبخها ثدع ما 

 بالحـال  ّم 
ً
يظميه هيخؼه " ٘ة الساٛف"، ثدع ػِىزا

ما يجِله ال يحمال٣ ًُ زحاء اطحمساز ثل٣  الىاّٛ يبلٕ مً الٜىي

اللحٌات ال  نبد، اخها لحٌات ثىاٗٝ ٠امل مّ الحاكس الري 

يٜيم ٗيه املسء لهراٞ ب) اهتزاش ودون ث١٘ير في املا  ي، وال في 

املظحٜبل بديث لم جِد اللحٌة الساهىة وظبية بالىٌس ال  

بدية وهرا هى الرٟسيات أو املؼازيّ، بل ثـبذ وٟؤخها برزي مً ن 

، اذ ثىٜوّ الرات ًُ الاخظاض بما خىلها، (lii)الِىد الابدي

لد في 
ّ
ولرل٣ ٗبّن الخلىد في هرا املٜوّ مً ٛـيدي )حدازّية( ثمث

 (liii)الحىاطل:

لُّ   يء باهٌل، ٗآَىمْ 
ُ
٠[ 

  حظاتلها،
َ
 ُخُبة

ً
 خياَث٣َ مثلما ِهَي بسهة

ْؽ ليىم٣ ال ُِ ِس. 
َّ
و َٜ ب املُ

ْ
ؼ ُِ  َدِم ال

  لحلم٣.
ً
ْز ٓدا

َ
 ٠لُّ   ْيء شاتٌل. ٗاخر

مسأيٍ 
ُ
 نن في ا

َ
ِؽ الحياي ُِ 

ْؽ لجظِم٣َ ال ِلَىْهم٣َ. ُِ  ثدب٣َُّ. 

 واهحٌْس 

 طيدمل ُى٣ ُزوَخ٣َ.
ً
 ولدا

َىاُطُل في الىحىد.  ٗالخلىُد ُهَى الحَّ

لُّ   يٍء باهٌل أو شاتل ، أو
ُ
 و٠

 شاتل أو باهٌل[.      

للحٌات، لحمىذ الرات ما وٟؤّخها دُىي ال  الِىد نبدي لحل٣ ا

ث٘حٜس اليه وهى الحياي، ٗححلرذ بهره الهبة، لرل٣ ثجد الرات 

أملها في الحاكس اللحٌي، وفي اطحمساز خياتها في ن سيً؛ اخها 

ىد أبدي للحياي  الِيؽ مً أحل ن س، أو اخها باالخسي ايثاز ُو

ـّس الاوظان ُة  بٜائها، وٟؤّهه يسيد أن ث٢ىن حروثه  التي ي

ة م ؼحِلة مثل ػِلة الاوملب، وث١مً في هرا الخواب م٘اٛز

-مىحِة وهي أّن الرات التي ثيؼد الخلىد وال جظحويّ امح)ٟه 

 أّخها  -الّن هىاٞ ما يدى٤ دون ثدٜيٝ ثل٣ الام٢اهية وهى املىت
ّ
اال

د الري ي٢ىن الٜ٘د واملىت ٗ ها ؿ٘ة  تهب الحياي في الٛى

ّخها ٗاٛدي لها أؿالة وهىا ث١مً للحياي مّ أ ث٢ىييية، اّخها واهبة

ة.   امل٘اٛز

ولواملا ٗؼل الاوظان مىر الٜدم أن يحجّسَ مً ٟؤض الخلىد      

ٗبّهه اطحٔنى ًُ ذل٣ بما يظمى به مً ذل٣ الىاّٛ املئلم الري 

يِيؼه أو املظحٜبل الري ييحٌسه، ذل٣ املظحٜبل الري يدمل في 

الخلىد طىاء أ٠ان في هّياثه نمل ونلم، لرل٣ ٗبّن البدث ًُ 

ىدثه ُة  الدوام  الرات أو في ن سيً وخٍ٘ اليظل البؼسي ُو

واطحمسازه في الحدٗٝ هى الظبيل لحجاوش مدىة الِدم ألن 

 "الخلىد هى الحىاطل في الىحىد".

واذا ٠ان للمظحٜبل دوز في جؼ١يل الحاكس، ٗبّن للما  ي      

 في ؿيآ
ً
 دوزا

ً
حه، يحجة  ذل٣ في والرٟسيات التي يدملها أيلا

ٙ ُة  الجظس(:  (liv)ٛـيدي )كباب ٟثي

 
ٌ
 ٛا٤ لي ؿاخبي، واللباُب ٟثيٙ

 ُة  الجظس:

ً كّدِه؟  الش يُء م
ْ
َسٖ ِْ  هل ُي

 ٛلد: في ال٘جس يِحّضُ  نمُس 

ػّد 
َ
ٌد أ  ٛا٤: وليع هىال٣ ٛو

 مً ال٘جس،
ً
 الحباطا

...... 

يً يؤ رها ال٘جُس، وال٘جس -
َ
 ال  أ

يً يؤ رها
َ
 ؟ِحْظٌس، ال  أ

.......... 

ٍّ طابٝ -  زو ي ُة  َوَح
ُ
ٍ ٛو

ُ
 طؤ

 
ْ
ة الراٟسي  ٛادم ٠السطالة، مً ػٗس

، ألوَي 
ً
ٙ: ما شلُد خّيا  طؤهح

 
ْ
ٚ الخاؿسي ػِس بالظهم يختر

َ
 أ

ه حملة اُتراكّية يـىز       اذ يبدأ الؼاُس الىف بالحىاز ثختٛر

ّم يبدأ الىف حظئا٤ ذي مٔصي   للجظس، ومً ر
ً
  اه٘ا

ً
بها مؼهدا

:ٝ  ُمي

ً كّدِه؟ه  الش يُء م
ْ
َسٖ ِْ  ل ُي

ٗبذا ٠ان امل٢ان الري يجسي ٗيه الحىاز هى الجظس، والجظس دا٤ 

 ،ٖ س يد٤ ُة  ما لم يدظم أمسه ألهّه ال يخىمي ال  أي هس ّ٘ مؼ

 ي١ؼٙ أو يحّم هرا املِنى 
ً
واّٛ في الىطى، ٗبّن الصمان أيلا
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د وهرا الخظاإ٤ ٓير املدظىم ألّن الصمان )ٗجٌس( "وليع هىاٞ  ٛو

 
ً
 مً ال٘جس". اّن الصمان وامل٢ان يىاشيان دالليا

ً
أػّد الحباطا

الخظاإ٤ الري وزد في الجملة نول  مً الىف مً خيث ُدم 

دم  الٜدزي ُة  إلاحابة ًُ طئا٤ الصمان وامل٢ان ٟما الاكداد، ُو

.
ً
 خظم نمس للخظاإالت الاػ٢الية حميِا

 بين ح     
ً
اهبين، ٗبّن ال٘جس ٗبذا ٠ان امل٢ان )الجظس( ٗاؿ)

ٗاؿل بين شماهين، شمان الٌ)م )الليل( وشمان اللياء )المهاز(. 

 ٗهل يم١ىىا إلاحابة ًُ ال٘جس وال  أي شمان ييحمي؟:

ً كّدِه؟  الش يُء م
ْ
َسٖ ِْ  هل ُي

 ٛلد: في ال٘جس يِحّضُ  نمُس 

ػّد 
َ
ٌد أ  ٛا٤: وليع هىال٣ ٛو

 مً ال٘جس،
ً
 الحباطا

     
ً
ًُ الاكداد التي ثٜٙ ُة  حاهبي  واذا ٟىا ال وِلم ػيئا

الجظس أهي )خب أم خسب، هىز أم ً)م، وحىد أم ُدم(، ٗبن ما 

يه، ٗال٘جس  ّ ُة  هٗس يّٜ ُة  اهساٖ ال٘جس ي١ؼٙ لىا ُّما ٜي

ٗاؿل شمني بين الٌ)م واللياء أو بين املا  ي واملظحٜبل، اّهه 

 أّن 
ّ
بل، اال ال٘جس  يمارل الحاكس الري ي٘ـل بين املا  ي واملظٜح

ه مٜبل ُة  اللىء والمهاز ٟما يٜبل  يبِث بداللة ايجابية في أّه

الحاكس ُة  املظحٜبل وبرل٣ اٟخظب املظحٜبل داللة ايجابية 

مً  )٤ ممارلحه بالمهاز الري يةي ال٘جس، أّما املا  ي/ الليل ٗهى 

ً الرٟسيات:  خامل للىحّ الٜادم م

ٍّ طابٝ -  زو ي ُة  َوَح
ُ
ٍ ٛو

ُ
 طؤ

      ٛادم ٠الس 
ْ
ة الراٟسي  طالة، مً ػٗس

أّما الحاكس/ ال٘جس ٗبّهه محىٜل ومحدّى٤ ال وحىد له ألّن ما 

يؼ٢له هى هٖس مً املا  ي/ الليل وهٖس مً املظحٜبل/ المهاز، 

وهى لم ي١خظب الخظمية اال بدلىز الٔاتب ٗيه الري هى 

ة نشمىة الث)رة  املا  ي/ الليل، واملظحٜبل/ المهاز؛ اذن ٗبّن خٟس

ة الظهم املىوٝل   ػ٢لد الحاكس في لحٌحه، ١ٗما أن خٟس
ً
مِا

ٟحه ُبازي ًُ  ٘ات طابٜة والخٜة، ألّن خس مً الٜىض جؼ٢لها ثٛى

٘ات، ٟرل٣ باليظبة للظهم الري يختٚر  ة مً الٛى مجمُى

الخاؿسي والري هى طهم الصمً املحمثل باملا  ي املىحّ والىاّٛ 

ة وذل٣ با  جؼ٢ل الحٟس
ً
ّ نليم، ٠لها مِا لحرٟس واملِايؼة والحٛى

 والاه٘حاح.   

د خمل الايٜاي في دا له داللحين ٓير مدظىميتن       ٛو

ومخظاويحين في الداللة، داللة طلبية لثية مً املا  ي ثحمثل في 

الىحّ ونلم الري يلحٝ السوح، وداللة ايجابية ٠امىة في أن هرا 

ل في الايٜاي الظلبي أيٍٜ السوح ُة  الٜادم الايجابي ا
ّ
ملحمث

ير املدظىمة ال  الاه٘حاح ُة   ثجاوش خدود الداللة املحىاٛلة ٓو

 املظحٜبل/ المهاز الري يةي الحاكس/ ال٘جس.  

 لجؤت الرات ال  اطخبٚا      
ً
ا ٠ان الح)قي باملىت مظحدي)

ّ
ومل

الصمً وذل٣ بؤن جِيؽ مّ الاخحماالت امل٘حىخة للمظحٜبل 

الحاكس مّ املظحٜبل في لحٌة املى٘حذ ُة  ٠ل   ئ، اذ يحماه  

واخدي، واليي مّ وامليد، ٜٗـيدي )ال أُٖس الصخف الٔسيب( 

، بين الحاكس 
ً
 بين املحىاٛلات التي ال ثجحمّ مىوٜيا

ً
ل ث)ٛيا

ّ
ثمث

  (lv)واملا  ي، واليي وامليد، يٜى٤ الؼاُس:

ُٖس الصخَف الٔسيَب و ال مآرَسُه....
َ
 ال أ

ٙ الىِؽ،  ٗمؼيد  ل
ً
 زأيُد ِحىاشي

. لم
ً
 مثل ن سيً موؤهئ السأض اختراما

ًْ ُهى الصخُف الٔسيُب؟  ألطؤ٤: َم
ً
حد َطَببا

َ
 أ

  وأيً ُاغ، وٟيٙ مات ]ٗبن أطباب

 مً بيمها 
ٌ
اي ٟثيري  [وجع الحياةالٗى

م يسي 
َ
 طؤلُد ه٘س ي: هل يساها أ

ُلم أهه
َ
 للمهاية؟ ٟىد أ

ُ
 ويؤطٙ

ً
َدما َُ 

  بالبى٘سج ٠ي
َّ
و َٔ ُ

َؽ امل ِْ  لً ي٘حذ الىَّ

ىا ويؼ١سها ويهمَع بالحٜيٜة َُ  ُيىِدّ

ما ُهَى مثلىا في هره  ]ما الحٜيٜة؟[. ُزِبّ

ىُه ُهَى وخده
َّ
ُه. ل١

ّ
 الظاُات يوىي ًِل

 الصخُف الري لم َيْب٣ِ في هرا الـباح،

ىا ٠الـٜس... َٝ ٗٛى ّ
 ولم َيَس املىت املدِل

ِمّ املىت، واملىج  َُ بىاُء 
َ
 ]ٗاألخياء هم أ

 ولمهيام هادتىن وهادتىن[ 

 ألطؤ٤: مً هى الصخف
ً
حد طببا

َ
 أ

 ٚ  الٔسيب وما اطمه؟ ]ال بس

 يلمّ في اطمه[ والظاتسون وزاءه

 ما ُداي ]أها طىاي[
ً
 ُؼسون شخـا

 وُتْهُد في ٛلبي ُة  باب ال١ىيظة:

 زبما هى ٠اثٌب أو ُامٌل أو ال ئ

، ، أو ٛاثٌل... ال ٗٚس
ٌٚ
 أو طاز

 أمام املىت... ال يح٢لمىن 
ٌ
 ٗاملىج  طىاِطَية

 وزبما ال يدملىن...

 الصخِف الٔسيب حىاشجي
ٌ
د ث٢ىن حىاشي  ٛو

ها
ُ
ل  ُيَئحَّ

ً
 ما الهيا

ً
مسا

َ
ّ أ

ًِ  ل١

    
ْ
 ألطباٍب ُديدي

!
ْ
 مً بيمها:  وؤ ٟبير في الٜـيدي

وملىاحهة هرا  -واذا ٠ان ال بّد ل٢ل اوظان أن يمىت ٗبّن الرات 

بـىز  جظع  ال  البٜاء والخ)ؾ مً هرا املخيا٤ املثٜل -ال٘ىاء

املىت وال٘ىاء، لحٔير ؿىزي الحاكس في مٜابل املظحٜبل الري 

ً أّخها   ُ
ً
يدمل املىت، لرل٣ ٗهي جِاهٝ املىت في شماهه، ٗل)

د وحدت مً هرا  جِيؽ شماهين، الصمان الحاكس واملظحٜبل، ٛو
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 للخظامي 
ً
الح)قي بيمها/ الحاكس وبين املىت/ املظحٜبل طببا

الـىز التي جؼ٢لد في املخيا٤  باالشمىة املحىاهية وجٔيير 

 الهح٘اء الصمان (lvi)البؼسي 
ً
د وحدت الرات في املخيلة  )ؿا . ٛو

الخوي والحماهي مّ املظحٜبل/ املىت والحـال  مِه، ولم ثجد 

 للظئا٤ والح١٘ير ٗيه ٟـىزي هموية:       
ً
 طببا

 ولم

 ألطؤ٤: مً هى الصخف
ً
حد طببا

َ
 أ

 الٔسيب وما اطمه؟

.... 

،  ال ٗٚس

 أمام املىت...ٗا
ٌ
 ملىج  طىاِطَية

اّن هره املـالحة مّ املىت وجٔير ؿىزثه والحماهي بين شمان اليّي 

وشمان امليد يِىد ال  الحماهي بيمهما، أي الحماهي بين الحياي 

واملىت وبين شمى هما اذ ال ٗٚس بين اليي وامليد طىي أن املخيا٤ 

بهما ما  البؼسي هى الري أك٘  ُل هما هره الـ٘ات، وألحٝ

ت:  ليع مً هبيِتهما ٗت

ِمّ املىت، واملىج  َُ بىاُء 
َ
 ٗاألخياء هم أ

 هيام هادتىن وهادتىن.   

ة( وهرا )الىعي( الجديد        ما يئحل هره )الحٜٜي
ً
اّن أمسا

بوبيِة البٜاء وال٘ىاء والحياي واملىت، والىاّٛ واملظحٜبل 

ّ والـىزي والخيا٤ واملخيا٤، وهرا نمس هى الِىدي ال  الىاٛ

الىموية املِحادي، لرل٣ ٗبّن أي  وؤ في الٜـيدي هى اهخؼا٤ 

الرات مً ُالم الخيا٤ ال  ُالم املخيا٤ والىاّٛ ب٢ل ؿىزه 

 وم٘اهيمه ثجاه الاوظان ووحىده.   

 

 

 الخاتمة

وفي الخحام يم١ً ثلخيف أهم الىحاتج التي ثىؿل ال ها البدث في 

 نجي:

ل ٠ل مسخلة مً مساخل الحجسبة  -1
ّ
الؼِسية ملدمىد دزويؽ ثمث

 
ً
 محِلٜا

ً
اطحجابة شماهية مِيىة، طىاء أ٠ان الصمان ماكيا

 ث٘سكه ثجسبة الىاّٛ الجديد، أم 
ً
بالتراذ، أم خاكسا

 ثمليه الحجسبة الدا لية للرات باه١ماػها هدى 
ً
مظحٜب)

 ذا 
ً
ه الؼِسي شماها الدا ل. ٜٗد ٠ان الصمان في بدايات  واب

د مسحِيات ثسارية أ ل صيات، ٛو ِد ٛـاتده لهره املٟس

ثدّى٤ الخواب الؼِسي هخيجة ثدّى٤ في الحجسبة الؼِسية 

لها الحلىُز، اال أّن 
ّ
وذل٣ الطحجابتها للىاّٛ الجديد الري مث

له الٜلٝ 
ّ
، -ٟمثا٤–هرا الحدّى٤ اهحٜل ال  املظحٜبل الري مث

ٗاه١مؼد الرات في  وابه للصمان ال  الدا ل الري أملحه 

 لٜلٝ والاطئلة الىحىدية وهبيِة املسخلة الؼِسية.ثجسبة ا

١د السإيا الؼِسية للصمان  واَب الصمان امليحاٗيزيٜي،  -2
ّ
١ٗ

 
ً
َّ مظحٜب) وما يّٜ ٗيه مً خدٍذ، مً ذل٣ أّن املىَت الىاٛ

 ،
ً
٣ٌ شماهيا

َّ
َى الِ٘ةي م١٘ ، والٛى َى والجامّ بين ٛلٝ الٛى

 خظب مٜىُق الداللِة، ٜٗد ثدّىلد داللحه املتراثب
ً
ة شماهيا

جظلظل  وي شماوي ال  لحٌات ثىِدم ٗيه الداللة الصمىية 

ً واملظحديل.  بين املم١
ً
 الخوّية ليـبذ حامِا

ثسدد الخواب بين الخيالي والىاٛعي، وبين املم١ً واملظحديل  -3

، اذ  أو بين الىاٛعي والاطوىزي الري ٗسكحه هبيِة املىكَى

 
ً
  ازحيا

ً
 لتراثب  اّن الخواب يوسح مً حهة واِٛا

ً
 اكِا

 يّٜىق الىاّٛ 
ً
 دا ليا

ً
شماوي، ومً حهة أ سي يخىاو٤ ُاملا

ة الخواب، ٗجمّ  ست هره السإية ُة  خٟس
ّ
الخاز ي، وٛد أر

بين زمصية محىٓلة في الٔمىق، و واب واٛعي يِيد الٜازة 

ة الىاّٛ الخاز ي.  ال  خٟس

٠ان للحؤلم الري اطخؼِسثه الرات في الخواب الؼِسي  -4

 في ثجاوش الرات شماخها الخوي، ألّن ملدمىد دز 
ً
ويؽ دوزا

تها للىؿى٤ ال  هدٗها، وهرا ما  هىاٞ ما يدّد مً خٟس

يجِلها أن ثحجاوش شماخها وخلىزها لخظمى في لحٌات ًُ 

الىاّٛ؛ أو ٛد ث٢ىن بال١ِع، ٗاللري التي اطخؼِستها الرات 

 في ُىدتها نبدية.             
ً
           حِلتها ثئّبد لحٌاتها أم)

 

 

 الهىامش

 
                                                 

(i) 8: ٌٖ ايعَٔ َٛدٛز 
(ii)  ٚاسس ّٛ ٛاسس ع٢ً قٝاغ١ َٗف مل ٜتفل ايعًُا٤ ست٢ زاخٌ احلكٌ اي

ٚٚانح ٚذلسز يًعَٔ، إ٫ أِّْٗ ٜؿرتنٕٛ أٚ ٜتفكٕٛ يف قٝاغ١ اخلطٛط 
 ٔ ْٛ٘ َٓٗا، فُج٬ ايتكٛض ايعًُٞ يًعَ ١ٜ اييت ٜتٓاٚي ايعطٜه١ ٘ي تبعًا يًعٚا
"جيعٌ اإلْػإ شاتًا ٚايعَإ َٛنٛعًا، أٟ مبع٢ٓ اإلقطاض بفكٌ َٓٗذٞ 

١ ٚايعَإ نُ٪ثط خاضدٞ"  َفّٗٛ ايعَإ يف فًػف١ بني ايصات اإلْػاْٝ
طغػٕٛ ايكريٚض٠ حب، 01 :ب ٛاٚملا نإ ايعامل حيٌُ ايتػريٚ  عٔ قٝاؽ  ج

احلاق١ً ٛ  ، فايعَإٜكٝؼ َٔ خ٬٘ي ٖصٙ ايتػريات   ٖ سػب ٖصٙ ايط١ٜ٩
ا َٔ َا١ٖٝ ايعَإ املػتُط، اي عَإ املكٝؼ، ٖٚصا ايعَإ املكٝؼ ٫ ٜكطٓب

فػ١ٝ يًصات ايبؿط١ٜ، ١ آي ٢ً ٖٚٛ  ٜٚتذاٌٖ ايطبٝع١ ايساخًٝ غري قازض ع
َفّٗٛ ايعَإ يف فًػف١  .ٚاحلا٫ت ايؿعٛض١ٜ اخلاق١ اتاستٛا٤ ا٫بساع

طغػٕٛ . 25 :ب  
(iii) ني ٜبسٕٚا ْٛاْٝ عط اٝي  ْ ٚنأُْٗا ؾّطٕا  "املانٞ ٚاملػتكبٌ يف

عٓا َٔ ا٫قا١َ يف  يبؿط١ٜ، فاملانٞ ميٓ نبريٕا ٜجك٬ٕ ع٢ً احلٝا٠ ا
ًا  َّا ٫ْ٘ نإ غعٝسًا ٜٚؿسْا يف ؾباى احلٓني، ٚاَا ٫ْ٘ نإ ؾكٝ احلانط، إ
يف   ٚ ،"١ ٜٚػطقٓا يف َا ٜػُٝ٘ غػبٝٓٛظا بتعبري مجٌٝ "ا٫ٖٛا٤ احلعٜٓ

ايؿعٛض با٫ثِ، ا  ٚ سّ ٚاخلذٌ ٌ نطٚب ا٫غف ٚآي ييت تكطفٓا عٔ ايفع
ٚتًذِ َبازضاتٓا ٚتهعف قسضتٓا ع٢ً اغتٓاّ ايٛدٛز ٚايعٝـ يف ايًشع١ 
ايطا١ٖٓ، ٚعٓس٥ٍص تػاٚضْا ايطغب١ يف ا٫ضمتا٤ بني اسهإ خٝاٍ ُٖٚٞ آخط 
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"ٌ ٜذ  َتذ٘ ٖصٙ املط٠ سلٛ املػتكبٌ: ٖٚٛ ا٫َ أمجٌ قّك١ يف تاض

.95ايفًػف١:   
(iv )ٕٛ55: َفّٗٛ ايعَإ يف فًػف١ بطغػ  

(v )٘ٝت ٚٓب  114: ايعَإ أبعازٙ 

(vi )ٕٛ37: َفّٗٛ ايعَإ يف فًػف١ بطغػ 
(vii )91: ٌٖ ايعَٔ َٛدٛز 
(viii ) :ٜٔ5حلع١ ا٭بس١ٜ زضاغ١ ايعَإ يف أزب ايكطٕ ايعؿط  
(ix) ١ كس١ّٜ يف ايفًػف١ ايعطٝب  .155-154: ا٫ظاس١ ٚا٫ستُاٍ، قفا٥حْ 

(x )ٗٝبططٜكت٘ –ا ايعٌُ ا٫زبٞ ايه٬ٍ املطدعٞ "ايًشع١ اييت ٜعًٔ ف
ًٞ ٕ  -اخلاق١ يف ايعٗٛض ٚايتذ تػا٘ب اىل قٓف ب٬غٞ ذلسز تتهٛ ْا

 ٍ عط املسقل يف نٝف١ٝ اؾتػا ُٓا ٜهؿف آي ١ ٝب ت٘ ا٫زٝب مبكتهاٙ عباضا
تػابٗا اىل قٓف ب٬غٞ آخط غري شيو املعًٔ" َساخٌ إىل  ْا عباضات٘ عٔ 

. 93-92ايتفهٝو:   
(xi) 17: ٖاٜسغط نس ٖٝػٌ ،ايرتاخ ٚا٫خت٬ف 

(xii) ٚب٬غ١ ايتفهٝو  92: تفهٝو ايب٬غ١ 

(xiii )ٍ73: ايساٍ ٚا٫غتبسا 
(xiv) ٌ59: ايرتاخ ٚا٫خت٬ف، ٖاٜسغط نس ٖٝػ 
(xv ) :ٕ.ّ52 
(xvi ) :72-75أغؼ ايفهط ايفًػفٞ املعاقط، دلاٚظ٠ املٝتافٝعٜكٝا 
(xvii ) :ٕ.ّ72 
(xviii )ٞٗا٫ثط "ٜؿري اىل عسّ نفا١ٜ ايع٬َات ايًػ١ٜٛ ف  ٛ ٚاقع١ حتت احمل

under erasure ؿري اىل عسّ احلهٛض   ًح قاغ٘ زضٜسا ٝي كط  َٖٛٚ
ٛب١( حتت احملٛ )ؾهٌ( ف٬  ٌ( تبك٢)َؿط ١ًُ )ؾه ايهاٌَ ١ٜ٫ ع١َ٬، فه
تٛدس ع١َ٬ تؿري اىل زاٍ أظيٞ، ٖٚٞ ٫ تتُتع بك١ُٝ َطًك١ ٫ٚ تؿري اىل 

ٔ زاٍ َتعاٍ ميجٌ سهٛضٙ بعٝسًا عٔ ايع١َ٬ اييت تػتُس س هٛضٖا َ
ػتطٝع ايكٝاّ ٘ب ٖٛ ٕا تصنطْا مبا ٖٛ نأَ فٝٗا"   ْ ايػٝام ٕٚا دٌ َا
كٛم أبٛ ٜعٜس ايبػطاَٞ منٛشداً:  ّل ايكٛيف زضاغ١ تفهٝه١ٝ يفْ  آي

املككٛز َٔ ا٫ثط ٖٛ ا٫ثط ا٫َربٜكٞ أٚ ايتذطٜيب "ٚامنا 24 ؼ  ،  ٚٝي
ٛ أثط ٫ْ٘ ا٫ثط ٖٛ ١٦ٖٝ ا٫خت٬ف املطد٧ ساٍ سهٛضٙ، فايطٝف َج٬ً ٖ

ؼ ٚدٛزًا ٫ٚ عسًَا"، ؼ سهٛضًا ٫ٚ غٝابًا ٚٝي َسخٌ إىل ايتفهٝو:  ٝي
944 .  

(xix ) :35أغؼ ايفهط ايفًػفٞ املعاقط، دلاٚظ٠ املٝتافٝعٜكٝا  
(xx) 57: ايهتاب١ ٚا٫خت٬ف 

(xxi)  :24أغؼ ايفهط ايفًػفٞ املعاقط، دلاٚظ٠ املٝتافٝعٜكٝا 

(xxii)  :ٕ.ّ42 ْٚعط١ٜ ، نس ايعَإ اخلّطٞتكف ايعٛز ا٭بسٟ . 
املٛت يف  "تكتهٞ ايتدًٞ عٔ َفّٗٛ ايعَإ املُتس ع٢ً خط َػتكِٝ"ٚ

يتأنٝس اٟ ع٬ق١ . 977ٚايفهط ايػطبٞ:  ٘ي با ؼ  "َصٖب ايعٛز ا٫بسٟ .. ٝي
 ٞ ْْٛا بفهط٠ ظَإ زا٥طٟ زلسٙ َٔ بني َٛنٛعات اخط٣ يف ايعكط اٝي

ٛيٛ ط يف ؾ٧ باططٚس١ نٛمس د١ٝ، بٌ ٜتعًل فع٬ً ايكسِٜ، ٫ٚ ٜتعًل ا٫َ
تكا٤ حلعات ايعع١ُ يف ٚدٛزْا، نُا حلع١ ايًكا٤  مبٓٗر تأًَٞ ٜػُح بْا
ًٛب ايصٟ ٜػتشل حبل ٕا ٜتذسز عسز ٫ َتٓاًٖٝا َٔ  ٚٓب ػٝؼ  بني اٚٝي

                                                                   
ٜذ املطات ٕٚا خيتاض ٕا داظ ايكٍٛ يف َطتب١ ا٫بس١ٜ" ، أمجٌ قّك١ يف تاض

. 955ايفًػف١:   
(xxiii)  ٛب١ هتب َفطز٠ َا َؿط ايؿطب أٚ ايهؿط ٚأ احملٛ "ٜعين: إْٔ 

ٗا  ٌ َٔ املفطز٠ ٚؾطبٗا، طاملا ٕا املفطز٠ غري زقٝك١ فْإ ا ن حبٝح ٜعٗط ٓي
ٗا تعٌ َكط٠٤ٚ" قٛض زضٜسا:  ١ٜ فْا ٗا نطٚض حتت ع١َ٬ نؿط، ٚطاملا ْا

، ٖٚٛ "اسس ا٫غرتاتٝذٝات اييت ٜػتدسَٗا زضٜسا يف تفعٌٝ ايؿو يف 93
ك١ٝ هلاٜسغط، ٖٚٞ ططٜك١ املفا ِٖٝ، اغتعاضٖا َباؾط٠ َٔ املُاضغ١ آي

under erasureٚنع ايهًُات حتت ايهؿط١    ١ُ أٟ نتاب١ ايهً
 ١ُ ل يتٓبٝ٘ ايكاض٨ بأ٫ ٜكبٌ ايك١ُٝ ايفًػف١ٝ يًهً ٚؾطبٗا يف آي

كس ايتفهٝو:  ٛب١" يفْ     993املؿط
(xxiv)  :60قٛض زضٜسا 

(xxv)  ٕ  577هلٝسدط: ايٛدٛز ٚايعَا

(xxvi)  :ٜٔيف أزب ايكطٕ ايعؿط ٕ  14حلع١ ا٫بس١ٜ زضاغ١ ايعَا

(xxvii) 9147/ 5: ، اضؾاز ا٫ضٜب إىل َعطف١ ا٭زٜبَعذِ ا٭زبا٤. 

(xxviii)  :202-217/ 2ا٭عُاٍ ايؿعط١ٜ ايها١ًَ 
(xxix)  ني ١، أ ١ ٚايطَٚاْٝ ْٛاْٝ عط ا٭غاطري اٝي يًُعٜس سٍٛ ٖصٙ ا٭غطٛض٠ ٜٓ

 23-22غ١َ٬: 
(xxx)  فؼ فػٞ: َعذِ عًِ آي ٌ آي  281ٚايتشًٝ
(xxxi)  :2/638ا٭عُاٍ ايؿعط١ٜ ايها١ًَ 
(xxxii)  ٖٛ" ٟاحلانط ا٭بس ِ ػتكب٬ً، فٗٛ زا٥  َ ايعَٕا غٛا٤ نإ َانًٝا ٚأ

 939: َعذِ َكطًشات ٖٝذٌ" احلهٛض يف ايصٖٔ
(xxxiii)  ٕكل ايهأَ فٝ٘ –ٕإ ا٫ْػا حباد١ إىل َا ٜهٌُ ٖصا  -ْتٝذ١ آي

فػ٘ ٖصا املٓك ٚقس خًل ٓي كل،  ص عرب ايعكٛض، ٚٚضز شنطٙ يف ا٫زٜإ أٜهًا، إش آي
 ٘ املٓكص َتُج٬ً يف عٝػ٢ )عًٝ ات٘ ٚآ٫َ٘، فهإ ٖصا  إّْ٘ ٜٓكص ا٫ْػإ َٔ َعْا

ٚ املٗسٟ املٓتعط.  ايػ٬ّ( أ
(xxxiv) ١ فػٞ اي٬ناْٝ ٌ آي عط١ٜ ايتشًٝ  202: َعذِ متٗٝسٟ ٓي
(xxxv)  :27-26/ 2ا٭عُاٍ ايؿعط١ٜ ايها١ًَ 

(xxxvi)  ٕ53: يف فًػف١ بطغػَٕٛفّٗٛ ايعَا 

(xxxvii)  .ٕايعَا ٌ  ايتعَني ٖٛ ايٛدٛز زاخ

(xxxviii) ٟٗا١ٜ ٘ي ٖٛ َا ٫ بسا١ٜ: ايػطَس ِ َكطًشات ٖٝذٌ .٫ْٚ   25: َعذ

(xxxix)  :ٞ979املٛت يف ايفهط ايػطب  
(xl)  :28/ 2ا٫عُاٍ ايؿعط١ٜ ايها١ًَ 
(xli) يكس أقبح ا٫ْػإ فطٜػ١ يًهذط ٚايكًل ست٢ عٓسَا ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى أٟ زاٍع 

 ٙ ٖط ٖص يٮمل، أٚ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى خطط خاضٞد ٜتٗسزٙ، فإشا تعُكٓا يف زضاغ١ دٛ
ا  ٗا ٖٛ ايعَإ، ايصٟ ٜكبح، إشا َا تػًبٓ افع ايٛسٝس إٝي ّٕ ايس أ ا  ا٫ْفعا٫ت يتبني ٓي
ا ٖٛ َؿهًتٓا احلكٝك١ٝ. حلع١ ا٫بس١ٜ زضاغ١ ايعَإ يف أزب  ع٢ً مجٝع َؿانًٓ

05ايكطٕ ايعؿطٜٔ:   
(xlii) ني: ٜكٍٛ أٚغػط ٌ ّٟ اٯٕ، إٔ ٫ ٚدٛز يًُػتكب انح يس "َٔ ايجابت ٚاٛي

كٍٛ بٛدٛز ث٬ث١ أظ١َٓ: املانٞ، ٚاحلانط، ٚاملػتكبٌ،   ْ ٫ٚ يًُانٞ، ٚخطأ
كٍٛ: يف ايهٕٛ ث٬ث١ أظ١َٓ: سانط املانٞ، ٚسانط   ْ ٚقس ٜهٕٛ ا٭قّح إٔ

ْك٬ً عٔ:  243: اعرتافات ايكسٜؼ اٚغػطٝٓٛؽ احلانط، ٚسانط املػتكبٌ"
٭ٕ ا٫ْتباٙ ٚايتّٝكغ يًشٝا٠ جيعٌ ٚشيو  58: َفّٗٛ ايعَإ يف فًػف١ بطغػٕٛ
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ا بتعبريات  ّٕ ايتصنط ٚايتٓب٪ َج٬ً ٜٛسٝإ ٓي ايعَإ نً٘ ذلكٛضًا يف احلهٛض، ٭

 .َجٌ املانٞ ٚاملػتكبٌ، ٖٚٞ تعبريات ١ُّٖٝٚ ٫ متًو ٚدٛزاً سكٝكًٝا قا٥ًُا بصات٘
، ٚيصيو اغتدسَٓا احلانط ٖٓا مبع٢ٓ 61: َفّٗٛ ايعَإ يف فًػف١ بطغػٕٛ

ّٕ املانٞ سانط عٔ ططٜل ايتصّنط ٚاملػتكبٌ عٔ ططٜل  ا٫ظ١َٓ ايج٬ث١، ٭
 ايتٛقع. 

(xliii)  :35-34/ 2ا٫عُاٍ ايؿعط١ٜ ايها١ًَ 
(xliv)  ٌٜا ايكًل نبس ُّا خيطد٘ َٔ ٖص مّلا نإ ا٫ْػإ َعطنًا يًفٓا٤ فكس حبح ع

كل، يصيو فكس ٚدس ٌ هلصا آي يف ايفٔ ٬َشًا خيطد٘ َٔ ايعَإ ايعا٥ٌ إىل  أٚ َُه
اي٬ظَإ، إىل ايًشع١ اييت ٜفكس فٝٗا ايؿعٛض بايعٚاٍ، يصيو فكس أقبح ايعسّ ٜتشّهِ 

 يف ايٛدٛز.   
(xlv)  آهل١ َٔ آهلات اخلكب ايكسمي١، متتًو دلُٛعتني َٔ اخلكا٥ل

ضب١ احلطب املتٓاقه١،  فٗٞ َٔ د١ٗ ضب١ احلب ٚاجلٓؼ ٚاحلٝا٠، َٚٔ د١ٗ أخط٣ 
ٜس  ٚايسَاض ٚايهٛاضخ، ضب١ ايع٬ّ، ذلب١ ضقٝك١ ض٩ّٚ، ٚق١ّٜٛ دباض٠ َتػًط١. يًُع

ٌ ا٭ٚىل:  عط َػاَط٠ ايعك ٍ ٖصٙ ا٫غطٛض٠ ٜٓ  .  020-021سٛ
(xlvi)  أغاطري اخلًل ٚايتهٜٛٔ ٖٞ أغاطري ت٪ضر يًشٝا٠ ع٢ً ٖصٙ ا٭ضض، ٚقس

ٍ قك١ اخلًل ٚايتهٜٛٔ. ٌ ا٭َِ أغاطريٖا سٛ ت يه  نْا
(xlvii)  ٖا اف٬طٕٛ عًٖصٙ ا٫غطٛض٠ يػإ غكطاط يف نتا٘ب  ٢قك١ شنط

ٔ  اجلُٗٛض١ٜ يف ايباب ايػابع، ٚخ٬ق١ ٖصٙ ايكك١ تفٝس بأْ٘ يٛ ٚنعت دلُٛع١ َ
ٛض،  ا٫ؾدام يف َٓعٍ حتت ا٫ضض ع٢ً ؾهٌ نٗف، حبٝح تطٌ فتشت٘ ع٢ً آي

ٛقٌ إىل ايهٗف، حبٝح تعٗط ايع٬ٍ ع٢ً دساض ايهٗف  ٗا ممطٜ  ٫عتكس ٖ٪٤٫ ًٜٚٝ
ػت ٖٞ  ّٕ ٖصٙ ٝي اعِٗ بأ ا٫ؾدام إٔ ٖصٙ ايع٬ٍ ٖٞ احلكٝك١، ٚغٝهٕٛ اقٓ
 ٔ ١ٓ خاضز ايهٗف قعبًا ٕإ مل ٜه احلكٝك١ ٫ٚ متّجًٗا، بٌ ٖٞ ظ٬ٍ احلكا٥ل ايهاَ

عط نتاب مجٗٛض١ٜ أف٬طٕٛ:  ٍٛ ٖصٙ ا٫غطٛض٠ ٜٓ -312َػتش٬ًٝ. يًُعٜس س
316. 

(xlviii)  :52/ 2ا٭عُاٍ ايؿعط١ٜ ايها١ًَ 
(xlix) ٕعٔ ايعَا ٍ  047 :ٖٝسغط ٚايػ٪ا
(l)  :84-83/ 2ا٭عُاٍ ايؿعط١ٜ ايها١ًَ  
(li) ٕ.ّ :2 /005-022  

(lii)  :59أمجٌ قك١ يف تاضٜذ ايفًػف١ 
(liii)  :74-73/ 2ا٫عُاٍ ايؿعط١ٜ ايها١ًَ 
(liv)  :ٕ.ّ2/368-377 
(lv) ٕ.ّ :2 /306-308 
(lvi)  ٍ١َّاملدٝا ٚ  ب١ٝٓ َتػك١ َٔ ايتكٛضات تتؿهٌ يس٣ أ ٚأ مجاع١ أٚ دٌٝ أ

ٙ  -ٕإ ؾ٦ٓا–فطز يف فرت٠ َع١ٓٝ، ٖٚٛ  عباض٠ عٔ سًِ مجاعٞ أٚ فطزٟ تفطظ
عني" املدٝاٍ ايؿعطٟ ايتػعٝين َٔ خ٬ٍ امنٛشز  أٚناع َا يف غٝام تاضخيَٞ 

  .25: حلافغ ذلفٛظ
 

 املكازض
ٛز  -1 أمجٌ قّك١ يف تاضٜذ ايفًػف١، يٛى فريٟ بايتعإٚ َع ًن

بٔ مجاع١، زاض ايتٜٓٛط يًطباع١  نبًٝاٟ، تطمج١: ذلُٛز

 .9415، 1ٚايٓؿط، ط

                                                                   

ٚا٫ستُاٍ، قفا٥ح ْكس١ّٜ يف ايفًػف١ ايعطب١ٝ،  -9 ا٫ظاس١ 
اؾطٕٚ ،   ْ ّٛ ٔ، ايساض ايعطب١ٝ يًًع ٛٞق ايعٜ ذلُس ؾ

 9444، 1َٓؿٛضات ا٫خت٬ف، ط

ٚايطَٚا١ْٝ، أَني غ١َ٬،  -7 ْٛا١ْٝ  زاض ، 1988ا٭غاطري اٝي
ٚايٓ ٚايتٛظٜعايجكاف١ ايعطب١ٝ يًطباع١   .ؿط 

أغؼ ايفهط ايفًػفٞ املعاقط، دلاٚظ٠ املٝتافٝعٜكٝا،  -2

ٞ، زاض تٛبكاٍ يًٓؿط، ط ، 1عبسايػ٬ّ بٓعبس ايعاي
1551    . 

ا  -5 ايكسٜؼ اٚغػطني، اعرتافات ايكسٜؼ اٚغػطٝٓٛؽ، ْكًٗ
سٓا احلًٛ، زاض املؿطم بريٚت، ط  5إىل ايعطب١ٝ اخلٛضٟ ٜٛ

،1552. 
ٛز ، ذلُٛا٫عُاٍ ايؿعط١ٜ ايها١ًَ -2 ٜٚـ، َ٪غػ١ ذلُ ز زض

 ٕ ٚايتٛظٜع، عُّا زضٜٚـ، ضّا اهلل فًػطني، ا٭١ًٖٝ يًٓؿط 
ا٫ضزٕ، زاض ايٓاؾط، ضّا اهلل فًػطني، ايطبع١ ا٭ٚىل، 

9412 . 
ٌ، عبسايػ٬ّ بٓعبس  -3 ٖٝػ ٚا٫خت٬ف، ٖاٜسغط نس  ايرتاخ 

ٞ، ط ٚايٓؿط 9442،  9ايعاي ٜط يًطباع١  ، زاض ايتٓٛ
 بريٚت. -ٚايتٛظٜع

ٛاقف تفهٝو ايب -4 كٛم امل  ْ ٝو يف ٬غ١ ٚب٬غ١ ايتفه
يًٓفطٟ، غا١َٝ بٔ عهٛف، َٓؿٛضات نفاف، زاض 

 .9412، 1ا٭َإ، َٓؿٛضات ا٫خت٬ف، ط
ٛاض  -5 اؾط: زاض احل ٜع ٔب عطف١، آي ٚا٫غتبساٍ، عبسايعع ايساٍ 

ٚايتٛظٜع، ط  1557،  1يًٓؿط 
ٙ ٚبٓٝت٘، ز.عبسايًطٝف ايكسٜكٞ، امل٪غػ١  -14 َإ أبعاز ايع

ٚايتٛظٜع، اجلاَع١ّٝ  ٚايٓؿط   1555يًسضاغات 
قٛض زضٜسا ث٬خ َكا٫ت عٔ ايتفهٝو، داٜرتٜا غبٝفاى،  -11

ٌ، َطادع١  اٜ  ْ ٛضٜؼ، اختٝاض ٚتطمج١: سػاّ  ْ نطٜػتٛفط
اٖط ؾفٝل فطٜس، اجملًؼ ا٫ع٢ً يًجكاف١،   َ ٚتكسِٜ:

9449. 
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١َ ْكس١ٜ ؾا١ًَ،  -19 يف ْكس ايتفهٝو، ْكٛم رلتاض٠ َع َكس
ا، َٓؿٛضات نفاف، تأيٝف ٚتطمج١ عبساملٓعِ  عذب ايٝف

ٕ  َٓؿٛضات ا٫خت٬ف، ط  9415، 1زاض ا٭َا
مجٗٛض١ٜ أف٬طٕٛ، زضاغ١ ٚتطمج١ ز.ف٪از ظنطٜا، زاض  -17

ٚايٓؿط،   .9442ايٛفا٤ يسْٝا ايطباع١ 
12-  ِ ٚا٫خت٬ف، داى زضٜسا، تطمج١ ناظِ دٗاز، تكسٜ ايهتاب١ 

ٍ يًٓؿط، ط  .9444، 9ذلُس ع٬ٍ غٝٓاقط، زاض تٛبكا
ٔ، حلع١ ا٭بس -15 مسري ١ٜ زضاغ١ ايعَٕا يف أزب ايكطٕ ايعؿطٜ

ٚايٓؿط، طاحلاز ؾاٖني ، 1، امل٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات 
1544. 

املدٝاٍ ايؿعطٟ ايتػعٝين َٔ خ٬ٍ امنٛشز حلافغ  -12

/ ذلُس قاحل بٔ عُط / احلٝا٠ ايجكاف١ٝ  25: ذلفٛظ

 .9443غبتُرب 
 َساخٌ إىل ايتفهٝو ايب٬غ١ املعاقط٠، داى زضٜسا بٍٛ ٟز -13

ٌ، تكسٜط: ذلُس  آخطٕٚ، حتطٜط ٚتطمج١: سػاّ ْاٜ  ٚ َٕا
١َّ يًهتاب، ط اؾط اهل١٦ٝ املكط١ّٜ ايعا ، 1بسٟٚ، آي

9417 
َسخٌ إىل ايتفهٝو، تأيٝف: َٝؿٍا ضاٜإ، دْٛاثٕا نًط،  -14

تطمج١:   ٚ ط ٛضٜؼ، حتٜط  ْ ضٜتؿاضز ضٚضتٞ، نطٜػتٛفط
،  1ايكاٖط٠، ط -سػاّ ْاٌٜ، اهل١٦ٝ ايعا١َ يككٛض ايجكاف١

9444. 
عطف١ ا٭زٜب، ٜاقٛت َعذِ ا٭زبا٤ -15  َ ، إضؾاز ا٭ضٜب إىل

ٞ، حتكٝل: اسػٕا عباؽ، زاض ايػطب  احلُٟٛ ايطَٚ
 .1557، 1ا٫غ٬َٞ، ط

94-  ٕ ّٞ اي٬نا١ْٝ، ز٬ٜ َعذِ متٗٝسٟ يٓعط١ٜ ايتشًٌٝ ايٓفػ
ا، زاض ٣ْٛٓٝ يًسضاغات  إٜفاْؼ، تطمج١ ز.ٖؿاّ ضٚسْا

ٚايتٛظٜع، ز  .9412، 1ٚايٓؿط 
ٚايتشًٌٝ ايٓفػٞ، تأيٝف ز.فطز َعذِ عًِ ا -91 يٓفؼ 

ٌ، ز.ؾانط عط١ّٝ  ٝس أبٛ ايٓٝ عبسايكازض ط٘، ز.ذلُٛز ايػ
 ٌ كطف٢ ناَ قٓسٌٜ، ز.سػني عبسايكازض ذلُس، ايعُٝسَ 

                                                                   

٘، زاض  ٘ ٚضادع٘ ز.فطز عبسايكازض ط عبسايفتاح، أؾطف عًٝ

ٚايٓؿط، ط  . 1ايٓٗه١ ايعطب١ٝ يًطباع١ 
كطًشات ٖٝذٌ -99  َ ّ  ،َٝدا٥ٌٝ اْٛٚز ،َعذِ تطمج١ اَا

 .9444، اجملًؼ ا٭ع٢ً يًجكاف١، عبسايفتاح اَاّ
ٜا ٚب٬ز  -، زضاغ١ يف ا٫غطٛض٠ َػاَط٠ ايعكٌ ا٭ٚىل -97 غٛض

ٛاح، زاض ايه١ًُ،   .1552، 11طايطافسٜٔ، فطاؽ ايػ
92-  ٔ َإ يف فًػف١ بطغػٕٛ، ز. ايعطبٞ ًَٝٛز، اب َفّٗٛ ايع

ٚافس ايجكاف١ٝ ٚايتٛظٜع، زاض ايط ٕ،  -ايٓسِٜ يًٓؿط  ْاؾطٚ

 9417، 1ط
95-  ٌ ٕ، تطمج١: ناَ ٛضٚ ٞ: داى ؾ املٛت يف ايفهط ايػطب

غًػ١ً  ٜٛغف إَاّ، َطادع١: ز.إَاّ عبسايفتاح إَاّ،

 .1542، أبطٌٜ  32عامل املعطف١ ع 
١ٝ يف ْكٛم أٛب ٜعٜس   -92 يف زضاغ١ تفهٝه ايّٓل ايك

 ،ٟ ٛشداً، ز.عبساهلل مجٌٝ ؾاَٞ ايطاؾس ايبػطاَٞ من

 9412ا٭ضزٕ،  -ضبسعامل ايهتب احلسٜج١، إ
93-  ،ٞ ٌٖ ايعَٔ َٛدٛز، اتٝني ن٬ٜٔ، تطمج١: فطٜس ايعاٖ

ٚع ن١ًُ، ط ٚايجكاف١ َؿط  ١٦ٖٝ1 أبٛ ظيب يًػٝاس١ 
9419. 

ٛاظ زاغتٛض، ت:  -94 ٚايػ٪اٍ عٔ ايعَإ، فطاْػ ٖٝسغط 

ٞ أزِٖ، ط ع١ٝ 9449، 9ز.غَا ، دلس امل٪غػ١ اجلَا
ٚايتٛظٜع. ٚايٓؿط   يًسضاغات 

ٚايعَٕا  -95 ٛز  ٜا هلٝسدط،ايٛد ابطاِٖٝ، دل١ً تطاخ  ظنط
ٛ  1، 3ا٫ْػا١ْٝ، ع   ، َكط.1525ٜٛيٝ


