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زجنريةي كتيَب ()457
هەموو مافێکی بۆ دەزگای موکریانی پارێسراوە
ماڵپەڕwww.mukiryani.com :
ئیمەیلinfo@mukiryani.com :

4

ثيَزصت
دةزواشةيةكى طشتى

4

ثيَشةكى

15

َطةى يؤنانيدا
دةزواشةى يةكةم :ذن لة كؤمةل

16

دةضتجيَك

01

َةوانيَتى
بةشى يةكةم :ضةزدةوامى ثال

05

بةشى دووةم :ضةزدةمى كالضيكى

25

يةكةم :ذن لة ئةضيهادا:
هاونيشتمانى ئةضيهايى
-1

25

-2

23
70

ذنى بييانى

دووةم :ذن لة ضجازتةدا:

75

دةزواشةى دووةم :ئةفالتون و ..ذن

34

بةشى يةكةم :ذن لة ديالؤطى كؤمازدا

36

دةضتجيَك

41

َكايةتى و ..خيَصان
يةكةم :مول

54

دووةم :يةكطانى لةنيَوان هةزدوو زِةطةشةكة

62

كؤتايى

64

بةشى دووةم :ذن لة ديالؤطى ياضاكاندا

64

َكايةتى
يةكةم :طةزِانةوةى مول

120
5

120
120
127

دووةم :خيَصان و ..ثيَطةى ذن
طةزِانةوةى خيَصان
-1
-2

وةشيفةى ذن

-3

ثةزوةزدةو فيَسكسدن

-4

خوانة هاوبةشةكان

124
112
115
115

ضيَيةم :دةضةآلتةكانى ثياو
ثيَطةى ثياو
-1
-2

ذنى ثيَهةطةيشتوو

-3

مازةيى

-4

مريات

113
115
116

بةشى ضيَيةم :ئةويهى ئةفالتونى و ..ذن

105

يةكةم :هاوزِةطةشباشيى

105

دووةم :ئةفالتون و هاوزِةطةشباشيى

104

ضيَيةم :ئةويهى ئةفالتونى و ذن

120

كؤتايى

170

ضةزضاوةكانى تويَريهةوةكة

174

يةكةم :ضةزضاوة بيانييةكان

176

دووةم :ضةزضاوة عةزةبييةكان

176

أ-

وةزطيَسِداوة كانى ئةفالتون (بة شمانى عةزةبى)

ب-

ضةزضاوة طشتييةكان

6

176
151

دةروازةيةكى طشتى
ُّٓ صجنريَ نتًَبُ ُٖوٍَ دَدات بؤ تىيَزيُٓوَ يُ ثُيىَْذّ ًَْىإ "فُيًُطىف و رٕ"،
ًََتُٓ :و ويَُٓ خشاثُّ يُباسَّ
َذاًَْو بؤ دووثاتهشدُْوَّ ُٓو بريؤنُيُّ نُ دَي
وَى ُٖوي
رُْوَ باوَُٖ ,س يُ طُسَتاّ فُيظُفُوَ فُيًُطىفإ يُ وآلتِ يؤْإ نًَؼاويآًُْٓ ،ذا
دواّ ُٓوَ الّ ًََُُٓاْاًْؽ صًََُّٓ بُ ثًتِ خؤيِ ديىَتُوَ و بطشَ ناآليُنِ ٓايًِٓ
بُ بُسدا نشاوَ و بؤتُ
خشاثُنإ يُباسَّ رُْوَ بُسطًَهِ ٓايًًٓإ بُ بُسدا بشِا و يَُُػُوَ نُوتُٓ
َطُ و ثؼتًىاِْ خؤيإ يُ "ثُمياِْ نؤٕ /تُواسات"ـُوَ وَدَطت خظت
طؤساغهشدِْ بُي
َُنُّ ٓادًََإ بًًًُٓوَ نُ بُ ٖؤيُوَ يُ بُُٖػت دَسنشا و َشدِْ ًَٖٓايُ
و يُويَذا ُٖي
ًَْى دًٗاُْوَٖ ،ؤناسّ ُّٓ طىْاُٖيؽ( :طىايُ) بُ تُفشَداِْ رٕ بىو!.
ََُِٓ :طُسضِ ًٓظالّ يُ
َُٖإ ػتًؽ يُباسَّ تشادطًؤِْ ًٓظالًًَُوَ بً
دادثُسوَسّ و ُٖقبُػِ (إْـاف)ـِ ٓافشَتذا صؤس سِووٕ و سِاػهاوَ ُْ :صيٓذَ بُضاٍَ
نشدٕ و ُْ تىوسَِيِ بُ طُسيذا و ُْ ضاوتشطًَٓهشدِْ ُٓطُس باونضادَ بًَت و ُْ بَِ
بُػهشدِْ يُ َريات و ُْ بُ صؤس بُ ػىوداِْ و ُْ طُسثُسػتِ بُطُس َاٍَ و طاَاِْ و
ُْ دَطتطشتٔ بُطُس برينشدُْوَّ يإ باصسطاًُْنُّ يإ سِؤػٓبرييِ و فًَشبىوًْذاٖ...تذ.1
نُضِ ويَشِاّ َُٓاُْيؽ دَبًًٓت ُٓو فُيًُطىفاُّْ ًٓظالّ نُ ٖضسَناِْ فُيظُفُّ
يؤْاًًْإ دووباسَ نشدؤتُوَ ،بُ تايبُتًؽ تًؤسّ َاَؤطتاّ يُنُّ يُباسَّ رُْوَ ،يُ
تىاْا و بُٖاّ ًًََُٓيإ ًَٖٓاوَتُ خىاسَّ ،تُْاُْت تا ُٓو دًًَُ سِؤيؼتىوٕ نُ ُٓخالقِ
ثًاويإ يُ ُٓخالقِ رٕ دًانشدؤتُوَ ،سِيَو وَى ُٓوَّ ُٓسطتؤ نشدّ! ًُٓاَِ غُصاىل
ًٖض دسِدؤْط ُْبىوَ يُوَّ بًًََتَ« :افِ ثًاوَ ػىيَٓهُوتشاو بًَت ُْى ػىيَٓهُوتُ»
ضىوْهُ ُٓو طُسوَسَ! بؤيُ دَبًَت «بُ ٓاطاِْ و طادَيِ ُْنُويَتُ دَطتباصيهشدٕ
ًَذا تا الّ ُٓو يُ ػإ و ػُونُتِ نُّ ُْبًَتُوَ»« .2صؤسبُيإ بُد سَِفتاس و
يُطُي
نُيًُسَِقٔ و يُواْذا صعُقٌَ[ ُْسّ و ًْإ ْابًَتُوَ َُطُس بُ دؤسَ ُْسّ و ًْاًًُْنِ
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َُوَدا دابًٓؼًَت و
طًاطُتباصاُْوَ ُْبًَت»ُٖ .3..سوَٖا دَبًَت رٕ «يُ نىجنِ َاي
ثًَىيظتِ بُ دَطتباصيِ ًََشدَنُّ بَِ و ْابًَت صؤس بطًَتُ طُسَوَ ،دَبًَت يُطٍَُ دَس و
دساوطًًَؼذا نَُذوو بًَت» .4يُطُس ًََشدَنُيؼِ ثًَىيظتُ فًَشّ بهات بؤ ُٓوَّ بؤ
فًَشبىوٕ ُْضًَتُوَ ػىيًََٓهِ تشًٖ ،ض سِيَطشيًُنًؽ ًًُْ يُوَّ ُٓويؽ ًََشدَنُّ فًَشّ
"صاْظتِ سُيض و سىنُُناِْ" بهات ــ ناتِ طىجناوّ ُّٓ فًَشبىوُْ ُٓو ناتُيُ نُ
رُْنُ دَضًَتُ سُيضَوَ« ..تُْاُْت ُٓطُس ثًاوَنُّ صاًْاسيؼِ نُّ بىوُٓ ،و ُٖس بؤّ
ًًُْ بطًَتُ دَسَّ تا ثشطًاس يُ صاْايإ بهات» ،5...بُّ دؤسَ ًُٓاَِ غُصاىل رٕ يُ
َُنُّ بَِ بُؾ دَنات تُْاُْت ُٓطُس بؤ صاْظتًؽ بًَت!
ضىوُْ دَسيَِ َاي
َطُ ،يإ سَِْطُ بُسرَوَْذّ ثًاو
ُٖس بُّ دؤسَؾ داب و ُْسيت و عىسفُناِْ نؤَُي
و تًَشنشدِْ غشوس و يىتبُسصيًُنُّ بُوَ سَِخظًَُٓسّ ُٓو دؤخُ بًَت نُ ثًاو طُسوَسَ
بُطُس صؤسيَو يُ ٖضسَ بُسص و باآلناْذآًٓ ،ذا فُيًُطىفًؽ ديَت بؤ ُٓوَّ ُّٓ تشادطًؤُْ
نؤَُآليُتًًُ باوَ يُ طُسدََُنُّ خؤيذا ثؼت ُٓطتىوس بهاتًٓ ،ذّ فُيًُطىف
ًًَاُّْ تًَذا بطُطجًًََٓت نُ
َُنُ عُقً
ًََت تا ُٓو طتىوُْ ٖضسّ و نؤي
َذَنؤي
ريَشَنُّ ُٖي
ُّٓ ُْسيتاُْ ثؼتًإ ثَِ دَبُطنت.
بُآلّ بؤضِ ثُيىَْذّ ًَْىإ "فُيًُطىف و رٕ" بؤ َاوَيُنِ دسيَز خشاخ بىوَ،
نُضِ يُطٍَُ ُٓديب و َؤطًكاس و ػاعريدا بُّ دؤسَ ُْبىوَ؟..؟! ضُْذ بؤضىوًَْو ُٖيُ بؤ
سِاظُنشدِْ ُّٓ دياسدَيُ:
َِ
َُتًِ ٓافشَت و ُٖوي
ًََت :سَِْطُ ٖؤناسَنُ الواصيِ سِواي
 بؤضىوًَْو ُٖيُ دَيسِاظُنشدِْ ُّٓ الواصيًُ بًَت ،نُ ٓايا بُػًَهُ يُ طشوػتِ و ْاتىاًَْت تًًَجُسِيًََٓت ،يإ
َطُ يُطُسّ طُثاْذوويُتِ؟ سَِْطُ َُُٓ ُٓو نًَؼُيُ بًَت نُ تا ُّٓ
ُٓوَتا ػتًَهُ نؤَُي
َُساًْؽ ثًًَإ وايُ
طاتُ وَختُ بؤتُ ٖؤّ ضُوطاْذُْوَّ رٕ ،يُّ سِووَوَ ُْٖذيَو يُ يًَهؤي
ديٓطُناِْ ُّٓ نًَؼُيُ يُ طُسدََِ يؤْاًْذا سَِطِ دانىتاوَ بُدؤسيَو نُ بؤتُ نًَؼُّ
"طشوػت يإ عىسف" ُٓ .و ثشطًاسَؾ قىوت بؤتُوَ نُ ٓايا ُٓو الواصيًُّ بُ رُْوَ
دَسدَنُويَت الواصيًُنِ نؤَُآليُتًًُ نُ عىسف و داب و ُْسيتُنإ طُثاْذووياُْ ،يإ
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ًََو فُيًُطىفِ طُوسَ ،يُ طُسويؼًاُْوَ طىنشات و
طشوػت طُثاْذوويُتِ؟ نؤَُي
ُٓفالتىٕ و ُٓسطتؤ و ــ ُٓواُّْ بُ ضُوطاْذُْوَ و طىوى سِواْني يُ رٕ بُْاوباْط بىوٕ ــ
ًََت ياطانإ و داّ و دَصطانإ و سِيَهدشاوَ
اليُْطرييًإ يُو بريؤنُيُ نشدووَ نُ دَي
َشؤيًُنإ طشوػتني ُْى عىسفُٖ .س يُبُس َُُٓؾ بىو ًَٖشػًإ نشدَ طُس طؤفًظتُنإ
نُ ثًًَإ وابىو ٓاناس و بُٖانإ و طًظتَُُ نؤَُآليُتًًُنإٖ ..تذ ،عىسفًَهٔ ػًاوّ
طؤسِأْ.6
واتُ ُّٓ تاقُُ ثُيىَْذّ خشاثِ ًَْىإ "فُيًُطىف و رٕ" دَطًَشُِْوَ بؤ تًَشِوآًُْ
طؼتًًُنُّ ،يإ سِيَباصَ فُيظُفًًُ طؼتطريَنُّ.
 بُآلّ تاقًَُهِ تش ُٖٕ ُّٓ ثُيىَْذيًُ خشاثُ دَطًَشُِْوَ بؤ طشوػتِ فُيظُفُخؤّ ُْى بؤ فُيظُفُّ ُٖس فُيًُطىفًَو بُ دًا .ضىْهُ بُ تًَشِوآًِْ ُّٓ دَطتُيُ
ًَُٓوَ يُ ػتُ طؼتِ و ُٓبظرتانتُنإ و ُٓواُّْ نُ دَنُوُْ
فُيظُفُ طؤساغ و يًَهؤي
َىيَظتِ درَ رٕ ،بطشَ
طُسووّ ُٖطت و ُٖطتُنًًُناُْوَ دَناتُٖ ،س يًَشَػذايُ ُٖي
ُْٖذَّ نات طىوى سِوآًًْاُّْ فُيًُطىف يُ رٕ ديَتُ طؤسَِّ ،نُ بُ صؤسّ وا يًَِ
دَسِواًَْت بُ ػًَىَيُنِ طؼتِ ًَُٖاّ ُٖطت و دُطتُ و رياِْ بُػُنًًاُّْ
ُٖطتُنًًُ ،بؤيُ ُٓو ثًَِ وايُ رٕ بُ صًََُٓوَ ػُتُى دساوَ َُُٓ ،يُ ناتًَهذا
فُيًُطىف دَيُويَت بؤ ُٓوديىّ طشوػت يُػُقُّ باٍَ بذات و بفشِيَت تا طًظتًََُهِ
طؼتطريّ فُيظُفِ بؤ خؤّ داَُصسيًََٓتٖ..تذ.7
بُآلّ ُّٓ بؤضىوُْ يُ دوو طؤػُوَ بؤضىوًَْهِ ْاثُطُْذَ:
طؤػُّ يُنُُّٓ :وَ فُيًُطىفُ نُ رٕ دَناتُ ٖاو َاْاّ دُطتُ و رياِْ ُٖطتُنِ
َُيَُإ ثٌَ دَدات نُ دواتش
و َُٖىو ُٓو ػتاُّْ نُ بُػُنًًُُٖ ،س ُٓوَ ُّٓ ويَُٓ ُٖي
طىَاِْ دَخاتُ طُس.
طؤػُّ دووَّ :صؤس منىوُّْ رْاِْ فُيًُطىف يإ رْاِْ بريَُْذ ُٖٕ ،بُآلّ ُٓو يإ
سَِتًإ دَناتُوَ ،ياًْؽ ضاويإ ىلَ دَثؤػًَت ،بُ ُْٓكُطت فُساَؤػًإ دَنات ،وا
سظاب دَنات نُ بىوًْإ ُٖس ًًُْ .خؤ "ًٓظجاصيا" خاوَِْ ؿايؤًَْو ُٖبىو نُ
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ًََهِ دياس و بُسضاوّ يُ طًاطُتذا دَطًَشِا و
ُٓفالتىٕ خؤّ ٖاَؼؤّ دَنشد ،رًَْو بىو سِؤي
ُٓويؽ يُ ديايؤطُناًْذا يُبُس سَِواْبًَزيًُنُّ باطِ نشدووَ ــ ٖاوسِيَهُّ ثًَشنًًع،-
ُٖسوَٖا "ديؤتًُا"ـِ َاَؤطتاّ طىنشات ُٖبىو نُ يُ ديايؤطِ خىاْذا طفتىطؤّ
خؤػُويظتًِ طىنشاتًًاُْ يُ دَوسّ ُٓو دَطىسِيَتُوَ ،وَى ضؤٕ رْاًَْهِ فُيًُطىف
ُٖبىوٕ يُ قىتاخباُّْ فًظاطؤسيضَذاُٖ .8سوَٖا يُ بُسدََِ ُٓسطتؤػذا "ٓؤيًُجًاغ
"Olympiasـِ رِْ ػا فًًًجِ َُنذؤِْ و دايهِ ُٓطهُْذَسّ طُوسَ ــ رَُْري و
نآًِٖ بُْاوباْطِ ُٓثريؤغ ــ ُٖبىو نُ تًُْا بُ طُيؼتِٓ نُراوَ ػارًًُْنُّ بؤ
قىتاخباُْنُّ ُٓسطتؤ ًٓذّ َاَؤطتاّ يُنُّ بُ ُٖسوَيُوَ ضؤتُ ثًَؼىاصٍ ىلَ نشدِْ و
َُثُتُّ نُ ٖضسّ دآًَُٖساُّْ ًًُْ» وَطفِ نشدووَ،
بُخًَشًَٖٓآُِْ ،ويؽ بُ «ُٓو الي
ثاػاًْؽ ُٓوَّ بؤ صياد نشدووَ نُ «سَِْطُ ْاوباْطُنُّ بُٖؤّ ُٓوَوَ بًَت يُنًَو بىوَ
يُ قىتابًًُ باػُناِْ ُٓفالتىٕ».9..
ًََت سَِْطُ سَِوػِ نُطُنًًاُّْ فُيًُطىف و
بؤضىِْ طًًًََُؽ ُٖيُ نُ دَي
َىيَظتِ ُٓو فُيًُطىفُ بُساَبُس
ثُيىَْذيًُنُّ بُ رُْنُّ يإ خؤػُويظتُنُّ ــ ُٖي
بُ رٕ ٓاوَروو بهاتُوَ.
ًََهِ بُسضاوّ ُٖبًَت يُ بؤضىوِْ
َِ يُوَ ْانُئ سَِْطُ ُّٓ ناسنشدَ سِؤي
ًَُُٓ ْهىي
ُْٖذيَو فُيًُطىف يُباسَّ رُْوَ ،وَى ُٓوَّ يُ نؤْذا الّ طىنشات دَيبًًُٓٓوَ نُ داد
ًََت
يُ دَطت رُْنُّ دَنات ــ نُضِ يُطٍَُ ُٓوَيؼذا بُ قىتابًًُناِْ دَي
«ٖاوطُسطرييِ بهُٕ ،دا يإ بُختُوَس دَبٔ ،يإ وَنى َٔ دَبُٓ فُيًُطىف»! وَى
ضؤٕ َُُٓ الّ ُْٖذيَو فُيًُطىفِ َُطًشًًؽ دَبًًُٓٓوَ نُ يُ رَاسَّ طًًََُِ ُّٓ
صجنريَ نتًَبُدا باطِ ىلَ دَنُئ .وَىلَ فُيًُطىفاًَْهًؽ ُٖبىوٕ ُٖسطًض ٖاوطُسطرييًإ
ُْنشدووَ وَنى ُٓفالتىٕ ،نُضِ بؤضىوًْؼًإ طُباسَت بُ رٕ ُٓو ثُسِّ خشاخ بىوَ.
فُيًُطىفاًَْهِ وَى ُٓسطتؤؾ ُٖبىوٕ دووداس ٖاوطُسطرييًإ نشدووَ ،يُ رياِْ
َهى
تايبُتًًاُْوَ ػتًَهِ ُٓوتؤ ػو ْابُئ نُ سِاظُّ سِم و نًُٓيامنإ يُ رٕ بؤ بهات ،بُي
بُ ثًَطُواُْوَ وا دَسدَنُويَت ُٓسطتؤ يُ ُٖسدوو داسَنُدا ٓاطىودَ و بُختُوَس بىوَ!.
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بُآلّ يُ سِواْطُّ ًَُُٓوَ سِاظُّ طىجناو ثؼت دَبُطتَِ بُ سِووْهشدُْوَّ ُٓو ناسَّ
ًَِٓ تشادطًؤِْ نىيتىوسّ يُ طُسدََُنُّ
َهؤي
فُيًُطىف ُٓجناَِ دَداتُٓ ،ويؽ ُٖي
َُّ نُ ُّٓ
َُنُطُيًَو دَدسيَُٓ قُي
خؤيذا بُ َُبُطتِ نُػفهشدِْ ُٓو ٖضساُّْ بُ نؤي
تشادطًؤُْ ثؼتًإ ثَِ دَبُطتًَت و ثاػاًْؽ بُ سَِخُٓ و تاقًهشدُْوَ بايُخًإ ثٌَ
دَدات ،خؤ ُٓطُس يُّ ٖضساُْدا سِيَهُوتِ ٓاسَصووَناِْ دَسووِْ خؤيِ نشدُٓ ،وا ناس
دَنات بؤ ثؼت ُٓطتىوسنشدٕ و دُخت ىلَ نشدُْوَّ ،بًَطىَاًْؽ بؤضىوُْ درَ رْاُْنإ
َو
َهِ تايبُتِ ثًاو بؤ فُيًُطىف طىودبُخؽ و بُ نُي
و ُٓو بؤضىوْاُّْ دَيهُُْ َىي
بىوٕ و دًَِ ثُطُْذّ غشوس و خؤطُوسَبًًًُٓنُّ بىوُٕٖ ،س يًَشَػُوَ و سَِْطُ بَِ
ٓاطاياُْ ،ناسّ نشدووَ بؤ ثؼتًىاٌْ ىلَ نشدِْ و ثُيشَِوّ ىلَ نشدِْ يُ تًؤسّ فُيظُفِ
ُٓبظرتانتذا!.
بُآلّ ُٓوَ ضًًُ وا يُ ثًاو دَنات ،دا ض فُيًىطىف بًَت يإ سِيَبىاسيَهِ طُسَسَِّ،
َطُدا ُٖس
بُّ طىونًُ تَُاػاّ رٕ بهات؟ وا ثًَذَضًَت ثُسَطُْذِْ سَِوػِ رٕ يُ نؤَُي
َهايُتِ تايبُتُوَ ،يُ
يُ طُسَتاناِْ يُنَُِ رياِْ َشؤيًُوَ ثُيىَطت بىوَ بُ َىي
قؤْاغُناِْ بُس يُ ثُيذابىوِْ خاوَْذاسيَتِ ــ يإ ُٓو ناتُّ نُ نؤَؤٕ ُٖبىوَ ــ
نؤَؤُّْ سَِطُصيًؽ باو بىوََُُٓ ،ؾ سِاطتًًُنُ صاْاّ ُْٓرتؤثؤيؤرّ َُٓشيهِ "يىيع
َؤسطإ "1881-1818 L. Morganص) ،نُػفِ نشدووَ .10ثاػإ يُ قؤْاغًَو يُ
قؤْاغُناْذا الّ طُيُ طُسَتايًُ دًاواصَناِْ وَنى ُٓطهًُؤ ُْسيتِ ثًَؼهُػهشدِْ رُْ
ٖاوطُسَنإ بؤ ًَىاُْ ْاطشاوَنإ و ُْسيتِ طؤسِيُٓوَّ رُْنإٖ..تذ ،باو بىوَ.
َهايُتِ تايبُتذا ثًاو ُٖطتِ بُ طشْطِ ثانذاويَِٓ
بُآلّ يُطٍَُ طُػُطُْذِْ َىي
َُنُّ نشدووَ ،يُبُس ُٓوَّ ًَٓظتا "خاوَْذاسَ" و دَيُويَت
رُْنُّ و بَِ طُسدّ بَُٓاي
ًََت يُ ثؼتِ خؤّ بٔ ،نُواتُ دَبًَت "بُ
َطُيًَهِ دَِ بًًَٗ
ُٓوَّ ُٖيُتِ بؤ َٓذاي
ثانِ" ثاسيَضطاسّ يُ رُْنُّ بهات –ُٓو دَفشَّ نُ وَضُّ بؤ بُسُّٖ ديًََٓت ــ بُ
دؤسيَو نُ "خىيَِٓ بًَطاُْ" ُْنُويَتُ ًَْى خًَضاُْنُوَ .بُّ دؤسَ بريؤنُّ ٓافشَتِ
َهِ نُ ًٖض ثًاويَهِ ديهُ ُْيبًًَٓت طُسّ
سُسََظُسا و ػاسدُْوَّ رٕ يُ ضاوّ خُي
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َذا ،تُْاُْت ُٓطُس بُ سَِّ و باُْناًْؼذا بشِؤػتايُ دَبىو ثُضُثؤؾ و داثؤػشاو بًَت.
ُٖي
َطُ يُبُس ٖؤناسطُيًَهِ تُواو ٓابىوسّ ثُضُ يإ سًذابِ بُطُس رِْ ٓاصاد
ًٓٓذا نؤَُي
(يإ ٖاوطُس)دا طُثاْذُٖ ،س يُ بُسَبُياِْ ًََزووَوَ ًََشد دَيىيظت بُ َُٖىواِْ
سِابطُيًَُْت نُ رُْنُّ رًَْهِ ٓاصادَ و َىيهًَهِ تايبُتُ نُ ْابًَت بهُويَتُ بُسضاواِْ
َهِ طؼتِ بىوٕ :نًُْضَنُنإ و طؤصاِْ و
تشُٓ ،وَؾ دًاواصَ يُو رْاُّْ َىي
َطُّ ػاسطتاًًُْتُ نؤُْناْذا ،يُ يؤْاْذا ُٖس يُ
يُػفشؤػُنإٖ..تذُٓ ،وَؾ يُ نؤَُي
طُسدََِ "ٖؤَريؤغ" و "ٖضيىد"َوَ دَسنُوتىوَ ،و يُ طُسدََِ طُوسَ
فُيًُطىفُناِْ يؤْاْذا بُسدَواّ بىوَ :طىنشاتُٓ ،فالتىُٕٓ ،سطتؤ ،بطشَ تا
ًُٓجشاتؤسيًُتِ سِؤَاًًْؽ دسيَزَّ نًَؼاوَ .دواّ دَسنُوتِٓ َُطًشًًُت سًذاب و
ثُضُ بُ سطًَهِ ٓايًًٓإ بُخؤياُْوَ طشتىوًَٓ ،ذّ رِْ َُطًشِ بؤّ ُْبىوَ بُ طُسّ
سِووت بشِواتُ دَسَوَ ،خؤ ُٓطُس يُ نًُْظُػذا بُّ دؤسَ دَسبهُويَت ،وَى قُديع ثؤيع
ًََت دَبًَت بُ بشِيِٓ قزَنُّ طضا بذسيَت ،وَى يُ رَاسَّ طًًََُِ ُّٓ صجنريَ نتًَبُدا
دَيً
دَيبًٓنيَُُٓ .11ؾ ًََزووّ ًٓظالَِ دُختِ يُطُس دَناتُوَ و وَى دَطًَشِيَتُوَ
عىَُسّ نىسِّ خُتاب بُ سَِّ و باِْ ػاسدا ثًاطُّ دَنشدُٓ ،طُس نًُْضَنًَهِ
َىسُدُبُ يإ ثُضُثؤػِ بذيبايُ بُ قاَطِ تًَِ دَنُوت تا سِووثؤػُنُ (سًذاب) يإ
ًًَُوَ دَيطىوت «خؤت بُ رِْ ٓاصاد
ثُضُنُ يُطُسّ دَنُوتُ خىاسَّ – و ًٓٓذا بُ ْهىي
ُٓضىيًَٓت؟» .دًانشدُْوَنُ يًَشَدا نؤَُآليُتِ و ٓابىوسيًُ ،خؤ ُٓطُس ثشطُنُ
ُٓسنًَهِ ٓايِٓ بىوايُ ُٓوا فاسوم تًًَذا نًُْضَى و رِْ ٓاصادّ يُنظإ دَنشد ُٓطُس
َُإ بىوْايُ.12
ُٖسدوونًإ َىطً
بٓطًُّٓ ُّٓ دًانشدُْوَيُ ُٓوَيُ طُس رٕ تاواِْ صيٓا بهات ُٓوا ُْوَّ
َطُيًَو دَخُُْوَ يُ ثؼتِ خؤّ ْني تا ببُٓ
ٖاوًْؼتُاِْ ثًع دَبًَتًٓٓ ،ذا َٓذاي
َرياتطشّ طاَاِْ َادٍ يإ َُعُٓوّ يإ ُٖسدوونًإ ثًَهُوَ ،يُ ناتًَهذا تاواِْ
َطا نؤُْنإ بُساَبُس صيٓاّ رٕ تىْذوتًز
ًََشد ْابًَتُ ٖؤّ َُُٓ .يًَشَوَ َُٖىو نؤَُي
بىوٕ و بطشَ طضانُّ يُطًَذاسَدإ ،يإ طُْطُطاسنشدٕ تا َشدٕ بىوَ َُُٓ ،يُناتًَهذا بؤ
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ثًاو سَّ ثًَذساو بىوَ َىَاسَطُّ طًَهع يُطٍَُ نًُْضَى و طؤصاِْ و يُػفشؤػُنإ
َُنُ بًَُٗٓ ــ
وٖ..تذ بهاتُٓ ،وَؾ يُبُسُٓوَّ ُْوَّ نًُْضَنُنُ –تؤ داسَّ واص يُ ُٖي
ْابًَتُ َرياتطشُٖ ،سوَٖا طُس بُ دايهًؼًًُتِ ،خؤ ُٓطُس دًاونِ ُٓدَبِ يإ طًاطًؽ
َطُّ يؤْاِْ يإ سِؤَاًْذا ُٖبىو – ًٓذّ ًٖض تشطًَو ُْبىو
ُٖبًَت ،وَى ُٓوَّ يُ نؤَُي
يُ دصَنشدٕ بؤ ًَْى "خىيَِٓ بًَطاُْ".
بُّ دؤسَ بُ دسيَزايِ ًََزوو ،ثُيىَْذيًُنِ بًَُٖض يُ ًَْىإ خاوَْذاسيَتِ تايبُتِ و
سَِوػِ رٕ يُ سُسََظُسادا ُٖبىوَ بؤ ػاسدُْوَّ يُ ضاوإ تا ُٖسطًض نُغ ُْيبًًَٓت،
َذإ بؤ "خاويَٓهشدُْوَّ" تا ببًَتُ دَفشيَهِ بَِ طُسدّ بُسًََُٖٗٓاِْ
وَى ُٖوي
َُيُنِ فُساُّٖ يُ ثؼتِ ثًاو ،تا ببًَتُ َرياتطشّ َُٖىو َاٍَ و طاَاُْ َادّ يإ
بَُٓاي
َِ فُيًُطىفًؽ بؤ َاوَيُنِ صًََُِْ
َُعُٓويًُنإ يإ ُٖس دوونًإ ثًَهُوَ ،سِؤي
َِ يإ
دسيَز ،تؤَاسنشدٕ و بُ سِيَظانشدِْ ُّٓ سَِوػُ ْضَُّ رٕ ،خظتُٓسِووّ ثاطاوّ عُقً
طشوػتِ يإ بايًؤرّ يإ طًاطِٖ..تذ بىوَ نُ بُوَ ثاطاداِْ طشوػتِ ػتُنإ وَٖإ و
ُّٓ سَِوػُ منىوُْيًُؾ نُ طشوػت يإ ٓامسإ يإ ُٖسدوونًإ ثًَهُوَ طُثاْذووياُْ:
ُٓوَّ ثًاو طُسوَس و فُسَاْذَس و صاٍَ بًَت ،رًْؽ ًَهُض و ػىيَٓهُوتُ و طىيَشِايٍَُ بًَت!
وا طىَإ دَبُّ ناتًَو خىيَُٓسّ عُسَبِ تًؤسّ ُٓسطتؤ يُباسَّ رُْوَ–رَاسَّ دووَّ
يُّ صجنًُسَيُدا ــ ُٓخىيًََٓتُوَ و ناتًَو ثاطاوَناِْ خؤّ دَخاتُ سِوو داسيَو يُ
َُنُّ
ًَتافًضيهُوَ و داسيَو يُ بًؤيؤرياوَ و داسيَهِ ديهُ يُ طًاطُتُوَٖ..تذ و يُ َاي
َطُنُّ
خؤيذا دَبًًَٓتُٖ ،سضِ َاَؤطتاّ يُنُّ طىتىويُتِ يُ نىيتىوسّ نؤَُي
دَوسوبُسيذا و يُ بُسطًَهِ ٓايًًٓذا دًَِ خؤّ طشتىوَُٓ ،طُسضِ ُٓسطتؤ بُ داخُوَ
بتجُسطت (وَطُِْ) بىوَ!
"فُيًُطىف و رٕ" ُٓو صجنريَيُيُ نُ يُّ سِؤرطاسَدا ثًَؼهُؾ بُ خىيَُٓسّ عُسَبِ
دَنُئ ،نُ تاوتىٍَ و ضاسَطُّ بابُتًَهِ ًَٓذطاس طشْط دَنات ضىْهُ يُاليُنُوَ
سِاطتُوخؤ دَطت يُ رياِْ سِؤراَُْإ دَدات و يُاليُنِ ديهُيؼُوَ بابُتًَهِ ْىٍَ و بَِ
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ثًَؼًُٓ و دَطت بؤ ُْبشاوَُٓ ،وَْذَّ َٔ بضامنًٖ ،ض نُطًَو ثًَؼرت يُباسَيُوَ
ُْيٓىطًىَ.
يُ نؤتايًذا ٓىًََذَواسّ بُ ثًَؼهُػهشدِْ ُّٓ صجنريَ نتًَبُ ،ػتًَهِ ْىيَِ خظتبًَتُ
ًَْى نتًَبداُّْ عُسَبًًُوَ ،الّ خؤَُوَ بُسِادَيُىُٓ ،طُسضِ نًَُؽ بًَت ،بُػذاسيِ
يُ سِيَشَِوّ سِؤػٓطُسيذا نشدبًَت.
داوا يُ خىدا دَنُئ َُٖىوَإ بؤ طُس سِيَطاّ سِاطت سِيَُٓىِْ بهات.
ًُٓاّ عُبذويفُتاح ًُٓاّ
نىَيت ّ28 ،فًَربيىَسّ 1995
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ثيَشةكى
ًَُٓوَيُ دَخياتُ بُس تىيَزيُٓوَ ثىختُنُّ ُٓوَيُ ُٖوٍَ دَدات
ُٓو ثشطُّ ُّٓ يًَهؤي
بؤ وَآلَذاُْوَّ ُّٓ ثشطًاسَٓ :ايا بُ سِاطتِ ُٓفالتىٕ ثؼتًىاِْ رٕ بىوَ؟ ٓايا ُٓو يُنُّ
فُيًُطىف بىوَ باْطُػُّ يُنظاِْ رٕ و ثًاوّ نشدووَ؟ وَى ُٓوَّ يُ صؤس نتًَبِ
فُيظُفًذا باطِ يٌَ نشاوَٓ ،ايا بُ سِاطتِ ُٓفالتىوٕ ثُياَبُسٍ َافُناِْ رٕ بىوَ يُ
دًٗاِْ نؤْذا؟ ُّٓ ٓايا ناتًَو داواّ طُسنُوتِٓ رِْ بُطُس صيٓذاِْ سُسََُنُيذا
نشدووَ ثًَؽ "بضوتُٓوَّ رْإ" نُوتىوَ؟
ًََهِ
َُسإ وَى "َُتُي
بؤ ُٓوَّ وَآلَِ ُّٓ ثشطًاساُْ بذَيُٓوَ نُ يًَهؤي
ًَُٓوَنُ بُطُس دوو دَسواصَّ طُوسَدا
طُسطاَهُس" ثُطِٓ دَدَُٕٓ ،وا دَبًَت يًَهؤي
َطاّ يؤْاًْذا" نُ يُ دوو بُػذا
دابُؾ بهُئ :دَسواصَّ يُنُّ يُباسَّ "رٕ يُ نؤَُي
دَخشيَتُ سِوو وَى ُٓو بانطشاوْذَ نىيتىوسيًُّ نُ ُٓفالتىٕ تًًَذا رياوَ ،بؤيُ بُػِ
َُواًَْتِ و ُٓفظاُْناُْوَ دَدويَت ،سَِوػِ رٕ يُّ
يُنُّ يُباسَّ طُسدََِ ثاي
ُٓفظاْاُْدا نُ "خُوُْناِْ َشؤظ" بىوٕ دَسدَخات ــ ُٓو ُٖيىَُسدُؾ صؤسّ فُسم
ًًُْ يُ ُٖيىَُسدُنُّ يُطُس صََني .بُػِ دووًََؽ باغ يُ طُسدََِ نالطًهِ
دَنات :رٕ يُ ُٓطًٓادا نُ يُوَّ ُٓفالتىٕ يُدايو بىوَ و ثًَطُيؼتىوَ و قىتاخباُْنُّ
ًََٔ فُيًُطىفُنَُإ صؤس يُريَش ناسيطُسّ
داَُصساْذووَٖ..تذًٓٓ .ذا رٕ يُ طجاستُ نُ دَي
َطاّ يؤْاًْذا،
طجاستُدا بىوَ ُّٓ .دَسواصَيُ وا نؤتايِ ثَِ ديَٓني نُ سَِوػِ رٕ يُ نؤَُي
بُ ػًَىَيُنِ طؼتُِٖ ،يىَُسدًَهِ خشاثِ ُٖبىوَُٓ ،طًٓا يُ نىجنًَهِ تاسيهذا نُ
"سُسََظُسا" بىوَ ،صيٓذاًِْ نشدووَ و بَِ بُػِ نشدووَ يُ ضىوُْ دَسَوَ و ُٖس ناتًؽ
َهِ
ضىوبايُ دَبىو سِووطشيَهِ بُسِوويذا بذايُ تا بُٖؤيُوَ بؤ َُٖىواِْ دَسخبظتايُ "َىي
تايبُت"ـِ ثًاويَهُ و ثًَىيظتُ يًَِ ْضيو ُْبُٓوَ .يُ ناتًَهذا طجاستُؾ يُ ًًََُٓيِ
َِ بىو و طؤسِيبىوّ بؤ رًَْهِ "بُ ثًاو بىو" نُ ُٖطت و طؤصَناِْ بُالوَ
خؤّ دامياي
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طشْط ُْبىو تُْاُْت ُٓطُس ُٖطت و طؤصّ دايهاُْيؽ بىوايُُٓ ،وَؾ بؤ ُٓوَّ ببًَتُ
"رًَْهِ بًَُٖض" نُ تًُْا ػؤسَِطىاسَنإ خباتُوَ.
يُ دَسواصَّ دووََذا يُ طَِ بُػذا دَطت دَنُئ بُ تىيَزيُٓوَ يُ ٖضسَناِْ
ُٓفالتىٕ يُباسَّ رُْوَ:
بةشى يةكةم:
َطُ ٓايذيايًًُ دَنشيَت نُ ُٓفالتىٕ
رٕ يُ ديايؤطِ نؤَاسدا ،تًًَذا باغ يُو نؤَُي
تَُاّ بىو داميُصسيًََٓتُٖ ،وسَٖا يُو دَطتُبزيَشَ ثاطُواُْيؽ نُ بؤ فُسَاْشَِوايِ
َهايُتِ ىلَ قُدَغُ نشدبىوٕ ضىْهُ طىايُ طُسضاوَّ يُتبىوٕ و
ًَبزاسدبىوٕ و َىي
ُٖي
َِ تُقًًذيًاُّْ رٕ بضس
سقُبُسايُتًًُ .ثاػاًْؽ خًَضإ وٕ دَبًَت و يُطٍَُ وْبىوًْؼًذا سِؤي
َهايُتِ
َهِ خًَضاُْ ُٓطُس َىي
دَبَِ (بُ دؤسيَو ُٓفالتىٕ بشِواّ وابىوَ رٕ َىي
َُ
َُ طشوػتًًُنُّ خؤّ دَسباصّ دَبًَت) ُّٓ سِؤي
َىَػًَٓشيَتُوَ ُٓوا رٕ يُ سِؤي
ُٖي
َىَػاُْوَّ خًَضإ ضًًُ؟ يًَشَدا فُيًُطىفُنَُإ
ْىيًَُنُّ ضًًُ؟ وَصيفُّ رٕ دواّ ُٖي
رٕ دَطؤسِيَت بؤ "ثًاو" و دؤسَ َُػكًَهِ وَٖاّ يُطُس دُْط و نىػتاس ثٌَ دَنات
وَى ُٓوَّ ثًاو دَيهات ،و ًٓذّ بَِ ًٖض ػُسًََو ُٓو رُْ دُْطاوَسَ .يًَُْى ثًاواْذا
دَرّ وَى ُٓوَّ يُنًَهُ يُوإ .دًاواصّ يًَُْىإ ُٓو و ثًاودا تًُْا وَى دًاواصّ ًَْىإ
َُ.
ثًاويَهِ قزبُطُس و ثًاويَهِ نُضُي
بةشى دووةم:
تىيَزيُٓوَ يُ رٕ دَنات يُ ديايؤطِ ياطاناْذا و ُٓو ثشطُّ ثًَؼرت دووثات دَناتُوَ
َهايُتِ دَدات ،بُّ
و دَيطُطجًًََٓت ،يُّ ديايؤطُدا ُٓفالتىٕ سَِّ بُ طُسِاُْوَّ َىي
دؤسَؾ طُس يُْىَّ خًَضإ ثُيذا دَبًَتُوَ .بُ طُسِاُْوَّ خًَضاًْؽ رٕ دَضًَتُوَ طُس
وَصيفُنُّ ثًَؼرتّ "طُسثُسػتًاسّ َاٍَ" .يًَشَػذا دًاواصّ يًَُْىإ رٕ و ثًاودا يُ
َُت و
َُػكُ وَسصػًًُنإ و فًَشبىوِْ ًَىصيو و ثًؼُّ وَصيفُ دًاواصَناِْ دَوي
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بُػذاسيهشدٕ يُ رياِْ طؼتِ و بُتايبُتًؽ اليُُْ طًاطًًُناًْذا دَسدَنُويَت ،تُْاُْت
ُٓفالتىٕ باغ يُ تانُ وَصيفُيُنًؽ ْانات نُ بهشيَت ٓافشَت ثًًَُوَ طُسقاٍَ بًَت
َو ثرييَزٕ
َُطُس يًزُّْ طُسثُسػتًهشدِْ ٖاوطُسطريّ ُّٓ ،يًزُْيُؾ يُ نؤَُي
ثًَهٗاتىوَُٓ ،وَؾ وَصيفُيُى بىو نُ رُْ ثريَناِْ ُٓطًٓا بُ نشدَيِ ُٓجناًَإ دَدا.
ُٖس يًََشَػذايُ ديظإ دَطُآلتِ ثًاو ديَتُوَ طؤسَِّ و "بُ وادب دَبَِ يُاليُٕ رٕ و
َُنإ ثًَهُوَ سِيَضّ ىلَ بطرييَت" ضىْهُ ُٓو ثشِ بُ ثًَظتِ وػُنُ"خاوَٕ"ـِ
َٓذاي
َُنُّ ببُخؼًَت بُو نُطُّ نُ دَيُويَت تُبًُِْ
خًَضاُْ ،بؤ منىوُُْٓ ،و دَتىاًَْت َٓذاي
َِ بطشيَتُوَ) .ويَشِاّ ُٓواُْؾ رٕ يُ ياطاناِْ ُٓفالتىْذا ْا ناٌََ و نُّ و
بهات (ُٖي
نىستُ ،بؤيُ َافِ َرياتطشيِ ًُْ و دَبًَت طؤساغِ ثًاويَهِ تش بهشيَت تا ببًَتُ
ًََِ رُْنُ بؤّ ًًُْ ٖاوطُسطرييِ بهاتُوَ ..خؤ دَبًَت
َرياتطشّ ثًاوَ َشدووَنُ وَى بً
َهُنإُٓ ،وَؾ ُٓو ثًاوَ ُٓجناَِ
طُسثُسػتًاسيَو ُٖبًَت بؤ طُسثُسػتًهشدِْ َىي
دَدات.
بةشى صيَيةم:
يُ دَوسّ ُٓويِٓ ًَْىداسّ ُٓفالتىِْ و ثُيىَْذيًُنُّ بُ رُْوَ دَطىسِيَتُوَ،
ُْٖذيَو ثًًَإ وايُ ُٓويِٓ ُٓفالتىِْ "خؤػُويظتًًُنِ ثانًضَيًُ" يًَُْىإ ثًاو و رْذا،
سِاطتًًُنُّ ُّٓ بؤضىوُْ ًٖض بٓطًُٓيُنِ دسوطتِ ًًُْ ،يُبُسُٓوَّ "طًَهظِ
ٖاوسَِطُصّٖ /اوسَِطُصباصيِ" الّ يؤْإ باو و بآلو بىو ،ويَشِاّ ُٓوَّ ُٓفالتىٕ بُ تىوْذّ
ًَٖشػِ نشدؤتُ طُسّ و وا وَطفِ نشدووَ نُ طىونايُتًهشدُْ ُْى تًُْا بُ َشؤظايُتِ
َهى بُ ٓارَآليُتِ َشؤظًؽ ،نُضِ ُّٓ ًَٖشػُ يُ بُسرَوَْذّ سَِطُصَنُّ ديهُ
َشؤظ بُي
َهى بؤ بُسصنشدُْوَّ
ُْنُوتُوَ واتُ يُ بُسرَوَْذّ ثُيىَْذّ ًَْىإ ثًاو و رٕ ،بُي
ٖاوسِيًَُتِ ثًاو و ثًاو بىو تا ٓاطتِ خؤػُويظتِ بُسص و باآل ،ثاػاًْؽ ُٓو بُػُ بُوَ
نؤتايِ ثَِ ديَت نُ ُٓويِٓ بُْاوباْطِ ُٓفالتىِْ ًٖض ثُيىَْذيًُنِ بُ خؤػُويظتِ
َهى بُسصنشدُْوَّ ًَْشباصيًُ .ياخىد بُ باآلبشدِْ
ًَْىإ ثًاو و رُْوَ ًًُْ ،بُي
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ٖاوسَِطُصباصيًُ .سِاطتًًُنُّ ُٓفالتىٕ سِقِ يُ َُٖىو دؤسَ ثُيىَْذيًُنِ طًَهظِ بىو،
ضىْهُ بؤ طىجنإ و تُبايِ يُطٍَُ ًَتافًضيهانُيذا َادَّ طُسنُوت نشدًٓٓ ،ذا
َُّ .يُبُسَُُٓ ثُيىَْذيِ
دُطتُيؼِ طُسنىت نشد و بُ صيٓذاِْ سوسِ دايُ قُي
طًَهظًًاُّْ ًَْىإ ثًاو و رِْ تًُْا يُ وَضُخظتُٓوَدا نىست نشدَوَ بؤ ُٓوَّ دؤسيِ
َشؤيِ يُ ًَْى ُْضًَت.
يُ َُٖىو ُٓواُْػُوَ ُٓجناَطرييِ ُٓوَ ُٓنُئ نُ ُٓفالتىٕ يُ دىغضّ تشادطًؤِْ
ًََني ضُوطاْذُْوَّ ــ رِْ
يؤْاِْ دَسُْضىوَ نُ يُ ًَْى خؤيذا درايُتُِٓ ،طُس ُْي
َطشتىوَ ،بؤيُ ُٓوَّ دَوتشيَت طىايُ ُٓو يُنُّ نُغ بىوَ باْطُػُّ ٓاصادبىوِْ رِْ
ُٖي
نشدووَ ،يإ ُٓوَّ باْطُػُّ يُنظاًِْ رٕ و ثًاوّ نشدووَ سِاطت ًًُْ ،يُبُسُٓوَّ
دَطتُوارَّ يُنظاِْ يُ "ديايؤطِ نؤَاس"دا فشيىدَساُْيُ .ضىْهُ يُبُس خاتشّ خؤّ
َىَػاُْوَّ "بىوِْ رٕ" و طؤسِيِٓ بؤ ثًاو ،يُ
َهى يُ بُسُٓجناَِ ُٖي
َُبُطت ُْبىوَ ،بُي
َىػاُْوَّ خاوَْذاسيَتِ و يًَُْىضىوِْ خًَضإ نُوتؤتُوًَٓٓ ،ذا يًَُْىضىوِْ
بُسَجناَِ ُٖي
ًََو يُ ٓاسادا ًًُْ .بُآلّ
َِ تُقًًذيًاُّْ رٕ وَى طُسثُسػتًاسّ َاٍَ ،ضىْهُ ًٓذّ َاي
سِؤي
َُ تُقًًذيًُنُّ خؤّ.
ناتًَو َاٍَ ديَتُوَ طؤسَِّ رًْؽ دَطُسِيَتُوَ بؤ سِؤي
بُّ دؤسَؾ دَطُيُٓ ُٓجناًََهِ طشْط ُٓويؽ ُٓوَيُ ُٓفالتىٕ سَِْطذَسَوَّ
"ضُوطاْذُْوَّ رٕ"ـُ نُ َُُٓ يُ تشادطًؤِْ يؤْاًْذا ُْسيتًََهِ سَِطُٕ بىوَ و ُٓو
طىصاسػتًَهِ سِووٕ و سِاػهاواُْيُ يُ طُسدََُنُّ خؤَُُّٓ ،ؾ وَى سِاطتًًُى يُطُس
ًََت« :فُيظُفُ بشيتًًُ يُ ثىختُنشاوّ طُسدََُنُّ خؤّ يُ
ُٓو قظُيُّ ًٖطٌَ نُ دَي
ٖضسدا .وَى ضؤٕ طَُزَيًُ ثًَُإ وابًَت تاى دَتىاَِْ صََُِْ خؤّ تًَجُسِيًََٓتٓ ،اوٖاؾ
طَُزَيًُ ثًَُإ وابًَت فُيظُفُ دَتىاًَْت صََُُْ تايبُتًًُنُّ خؤّ تًَجُسِيًََٓت».13..
يُ رَاسَّ داٖاتىوّ ُّٓ صجنريَيُدا دَبًٓني ُٓسطتؤ ضؤٕ تًؤسيَهِ ناٌََ دادَسِيَزيَت
ًَِ ثُتًًُوَ ــ دووثاتِ سَِوػِ ْضَِ رٕ بهاتُوَ نُ يُ
بؤ ُٓوَّ يُ –اليُِْ عُقً
تشادطًؤِْ نؤِْ يؤْاًْذا باو بىوَ.
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دةروازةى يةكةم
ذن لة كؤمةلَطاى يؤنانيدا
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دةستثيَك
"ويٌ ديىساْت" طُسطاًًَُنِ ًَٓذطاس صؤس بُ طُػُطُْذِْ ػاسطتاًَْتِ
يؤْاِْ ثًؼإ دَدات بَِ ُٓوَّ رٕ ثؼهًَهِ تًايذا ُٖبىوبًَت« :14رُْ
ػىونشدووَنإ يُ ًََزووّ يؤْاًْذا يُ ػُو سِؤريَهذا وٕ بىوٕ ،وَى ُٓوَّ قُدَس
ًََٔ ثُيىَطتًًُى ُٖيُ يًَُْىإ
ويظتبًَتِ ثاطاوّ ُٓو نُطاُْ ثىضٍَُ بهاتُوَ نُ دَي
َطُّ يؤْاًْذا،
ٓاطتِ ػاسطتاِْ وآلتًَو و ثًَطُّ رٕ يُو وآلتُدا» .15رْإ يُ نؤَُي
ًَؼًاْذا نؤيًُنإ ،طشْطرتئ تىيَز بىوٕ نُ يًَُْى نُستُ تايبُتًًُناْذا وَطري
و يُطُي
دسابىوٕ ،خؤ ػىيَُٓناِْ وتاسّ طًاطًِ طؼتِ تًُْا يُ ٖاوًْؼتُاًًُْ ًَْشَناْذا
نىست دَبىويُوَ ُْ ،رٕ و ُْ نؤيًُنإ بؤيإ ُْبىو تىخِٓ نُوٕ ،ضىوٕ دَبىو
صَاًْإ يُ باطهشدِْ ثشطُ طؼتًًُناِْ رياِْ سِؤراُْ بطشُٕٓ .16وَؾ ٖاو نات يُ
ُٓطًٓا و طجاستُيؼذا باو بىوَ ويَشِاّ دًاواصيًُناِْ ًَْىإ ُّٓ دوو ػاسَ.
بُآلّ َُٖىو َُٓاُْ َاْاّ ُٓوَ ًًُْ رٕ ُٖسطًض بُ سِيَزَيُنِ نُّ تا صؤس يُ
َذا –يُو
رياِْ يؤْاًْذا بُػذاس ُْبىوَ ،يُ ُٓطًٓادا سِؤَيًَهِ طشْطِ طًَشِاوَ يُ َاي
َذا نُ ْاوّ ْشاوَ "سُسََظُسا  "La Gyneceeــ ُٖس يُ
نىجنُ دووسَثُسيَضَّ َاي
َُوَ ُٖتا ضٓني و خاونشدُْوَّ يؤنُ و دسوطتهشدِْ دٌ و بُسط
ثُسوَسدَنشدِْ َٓذاي
َُناِْ و سَِْطُ بؤ ًََشدَنُيؼِٖ..تذَُُٓ .ؾ واّ نشدووَ "ثًاوّ
بؤ خؤّ و َٓذاي
ٓاصاد" بتىاًَْت بُػًَىَيُنِ عُقآلِْ و سِووْانبرييًُنِ بُسص بزٍ ،ضىوٕ رُْنُّ
َِ ُٓوتؤّ بؤ سَِخظاْذبىو نُ بتىاًَْت بُسَُِٖ ُٓدَبِ و فُيظُفِ
ُٖىل ناتِ بُتاي
و بُػًَىَيُنِ طؼتًؽ ناسّ طًاطِ بُسُّٖ بًًََٗٓت.
َُّ نُ ثًاوّ يؤْاِْ واّ دَبًِٓ "بىاسّ تايبُت"ـُ بىاسّ "ْا
ُٓو َاي
َُ ُّٖ بىاسّ بُسًََُٖٗٓإ و ُّٖ بىاسّ
ٓاصادّ"ّ بىوَ ُٓطُسضِ ُٖس ُّٓ َاي
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ُْوَخظتُٓوَؾ بىوبًَتَ .17اٍَ "صيٓذاًَْهِ بُسَُٖذاس" بىوَ نُ تًًَذا سَِّ بُ رٕ
دساوَ ناس بهات و بُسُّٖ بًًََٗٓت ،بُآلّ سِيَِ ُْداوَ يًَِ بطًَتُ دَسَوَ ،وَى
َذا بُْذ بهشٍَ وَى ضؤٕ
ًََت دَبىو «ْاوّ خامنُ ضانهُسَوَنُ يُ َاي
تًىنًذيذص دَي
18
دَبىو دُطتُيؼِ تًَذا بُْذ بًَت». ..
"صَيُٓفؤٕ" ٓاَؤرطاسّ داوَ نُ نًًَىٕ و نًؤّ يُ دَسطاّ ُٓو ػىيَُٓ بذسيَت نُ
ًََت ُٓوإ طُطًإ سِاطشتىوَ بؤ طُطنت تا
َذا بؤ رٕ داْشاوَُٓ" .سطتؤظإ"يؽ دَي
يُ َاي
19
ثاطُواِْ رُْنإ بهات و ثًاوَ دؤطتُناًْإ برتطًَٓٔ  ُّٓ .دؤخُ طُيشَ ُٓو ناسَ
بىوَ نُ خىاوَْذَنإ فُسَاًْإ ثَِ نشدووَ و َشؤظًؽ ثًَِ سِاصّ بىوَ و
ضُطجاْذوويُتِ ،صَيُٓفؤٕ دََيًَت« :ثًاوإ بُ ثًَطُواُّْ وَسؼُ وػهاوَنًًُناُْوَ
ثًَىيظتًإ بُ ثُْاطُ و الُْيُ ،بُآلّ ثًَىيظتًإ بُ ُٖواّ ٓاصاديؼُ.
وَىلَ رْإ بُ طشوػتِ خؤيإ بؤ ضاالنِ ًَْى َاٍَ دَػًَٔ ،ثًاو دَتىاًَْت بُسطُّ
َذا
طُسَا و طُسَا و طُػتِ دوسودسيَز و خضَُتِ طُسباصّ و ناس يُ دَسَوَّ َاي
بطشيَت .خىدا فُسَاِْ بَُاُْ نشدووَ و ياطا َشؤيًُناًْؽ طُملاْذووياُْ،
ػُسيفرتئ رٕ ُٓوَيُ نُ يُ َاأل دًًََََٓتُوَ ُْى يُ دَسَوَ و بؤ ثًاواًْؽ
ثًَطُواُّْ َُُٓ سِاطتُ .خؤ ُٓطُس ثًاو سِيَطايُنِ دًاواص و ْانؤى بُو سِيَطايُ
بطشيَتُ بُس نُ خىاوَْذَنإ بؤيإ دياسّ نشدووَ ُٓوا طضاّ ُٓدسيَت ضىْهُ يُ
ُٓسنُناًْذا طظتِ ْىاْذووَ و ىلَ خؤػبىًْؼِ بؤ ًًُْ».20
بُآلّ رِْ طجاستُيِ ،وَى دواّ نًََُهِ تش دَبًٓني ،يُ ثًَهًَٗٓإ و ثُسوَسدَّ
َٓذاآلٕ و ثًَطُياْذًْإ و نشدًْإ ػؤسَطىاسإ ٖاوبُػِ ثًاويِ نشدووََُُٓ ،ؾ
ًَؼذا
وَى ٓاَادَنشدًَْو تا بًآًَْشٕ بؤ طؤسَِثاِْ دُْطُٖ .س ُٓوَْذَ ْا بطشَ يُ َاي
نطُناًْإ سِا دًََٖٓا يُطُس خؼىُْت و "ثًاوَتِ" و رياِْ طُخت تاوَنى ببًَتُ
"دايهًَو"ـِ دىاًََش نُ دىاًََشَنإ خباتُوَ.
21
واتاّ َُُٓ ُٓوَيُ رِْ "ٓاصاد"ّ يؤْاِْ  ،بُ ثؼهًَهِ تايبُت بُػذاسّ
ًًَُناِْ خؤيِ يُ
نشدووَ يُ بًٓاتٓاِْ ػاسطتاًَْتِ يؤْاًْذا ناتًَو ُٓسنُ َاي
22

َُت يُ طجاستُ
"ُٓطًٓا"دا ُٓجناَذاوَ ــ ياخىد ُٓو ُٓسناُّْ ُٓجناَذاوَ نُ دَوي
بُطُسيذا طُثاْذوويُتِ .بَِ ُٓوَّ يًَشَ و يُوََّ ،افِ "ٖاوًْؼتُاًَْتِ" و
بُتايبُتًؽ َافُ طًاطًًُناِْ ُٖبًَتَُُٓ ،ؾ نشدوويُتِ بُ ثًَطُيُنِ ْاوَْذ
يًَُْىإ نؤيًُنإ و ثًاواِْ ٓاصاددا .يُبُسَُُٓ ٖضسَناِْ ُٓفالتىٕ يُباسَّ ثًَطُّ
رُْوَ –بُتايبُت ديايؤطِ نؤَاس و ُٓو باْطُػاُّْ نُ بؤ فًَشنشدِْ ثاطُواُْ ثًاو
و رُْنإ ثًَهُوَ و بُػذاسّ ثًَهشدِْ رْإ بُ ثاٍَ ثًاواُْوَ يُ بُسِيَىَبشدِْ
َُتذا دَيهشدٕ ــ يًَُْى ُّٓ تاسيهًًُ قىسطُدا باْطُػُيُنِ
ناسوباسَناِْ دَوي
ًََٔ طىايُ ُٓو يُنُّ فُيًُطىف بىوَ بُ طُسطُختِ
بىيَشاُْ بىوٕ .تُْاُْت دَي
22
باْطُػُّ بؤ يُنظاِْ يًَُْىإ ثًاوإ و رْاْذا نشدووَ " .طشوب "Grubeـًؽ بُ
ثُياَبُسّ َافِ رْإ وَطفِ دَنات .23طىايُ يُو طُسدََُػذا يُ سهىَُتِ
َُيُّ نُ سهىَُتُنُ يُطٍَُ رْذا
َع بىوَ يُبُس ُٓو َاَُي
يؤْ اِْ بًَضاس و قُي
نشدوويُتِ" .24ديؤساْت"ـًؽ –وَى صؤسيَهِ تش ــ دَطاتُ ُٓو بُسَجناَُّ نُ
ُٓفالتىٕ يُ بًَُٖضتشئ اليُْطشاِْ رٕ بىوَ.25
َُس
ُٓوَّ سِاطتِ بًَت بابُتِ "ُٓفالتىٕ و رٕ" يُو بابُتاُْيُ نُ بؤ يًَهؤي
َُسإ فشَ بؤ ضىؤْ و يُ
َِ و طُسطاًًَُ ،ثاػاًْؽ يًَهؤي
ًَٓذطاس دًَطاّ دودي
ُْٖذيَو ناتًؼذا تا سِادَّ دريُنِ يًَو دًاواصَُُٕٓ .ؾ واّ نشدوو خامنُ
َُسيَهِ وَنى "طىصإ ٓؤونني" وا ثُطِٓ ُّٓ نًَؼُيُ بذات نُ "َُتَُيًَهِ
يًَهؤي
ًََٗٓإ ًًُْ" .باػُ ضؤٕ دَنشيَت بريَُْذيَهِ برينؤنِ
طُسطاَهُسَ و ػًاوّ ُٖي
وَى ُٓفالتىٕ يُ يُى ناتذا بؤضىِْ ثاسيَضناس و نؤُْثُسطتاُْ و بطشَ درَ رْاُْؾ ــ
ًََني ضُوطاْذُْوَّ
نُ درايُتِ رْاِْ يُ تشادطًؤِْ باوّ يؤْاْذا دَْىاْذَوَُٓ ،طُس ُْي
َِ"ـًًُوَ نؤ
رٕ و طىوى نشدِْ ــ بُ ثاٍَ ٖضسطُىل "ػؤسِػطًَشِاُْ" و "سِاديهاي
َُتُ
بهاتُوَ تا سِادَّ بُسصنشدُْوَّ رْإ بؤ ٓاطتِ فُيًُطىفُ فُسَاْشَِوانإ يُ دَوي
ٓايذيايًًُنُيذا..؟.26
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ًَُٓوَيُدا ُٖوٍَ دَدَئ سِؤػٓايِ خبُيُٓ طُس ُّٓ نًَؼُيُ بُ ٓىًََذّ
يُّ يًَهؤي
َُسَ ٓاَارَّ بؤ دَناتُٓ .طُس ضِ
َُ"ّ نُ ُٓو خامنُ يًَهؤي
ًََٗٓاِْ ُٓو َُتُي
"ُٖي
دَبًَت يُنُجماس تاوتىيَِ ُٓو بانطشاوْذَ نىيتىوسيًُ بهُئ نُ يُ طُسدََِ
َطاّ يؤْاًْذا باو بىوَ تا بُ "ثًَطُّ رٕ" ٓاػٓا ببني ثاػإ
ُٓفالتىْذا يُ نؤَُي
يُباسَّ ُٓو بريؤنُ "ْىٍَ"ـًُّ نُ فُيًُطىفُنَُإ يُّ باسَيُوَ ًَٖٓاويُتًًُ نايُ،
ثشطًاس يُ خؤَإ دَنُئ.
ُٓو بانطشاوْذَ نىيتىوسيًُّ نُ َُبُطتُاُْ تشادطًؤِْ يؤْاًًُْ يُ طُسدََُ
ًََزوويًُ دًا دًاناْذاًََ .زووْىوطُنإ ُّٓ طُسدََاُْ يُسِووّ نىيتىوسيًُوَ
دابُؾ دَنُٕ بُطُس دوو طُسدََِ دًاواصدا ،نُ يُسِووّ تًَشِواًْاُْوَ بؤ رٕ يًَو
َُواًَْتِ و طُسدََِ نالطًهني ،ثًَىيظتُ ًَُُٓؾ بُ
ْضيهُٔٓ ،واًْؽ طُسدََِ ثاي
طىيَشَّ ُّٓ سِيضبُْذيًُ باطًإ بهُئ.
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بةشى يةكةم
َةوانيَتى
سةردةمى ثال
ُّٓ طُسدََُ َاوَيُنِ صؤس يُ ًََزئ دَطشيَتُوَ (بُ ْضيهُيِ يُ  1200بؤ
 1000خ .ص) َُُٓؾ ُٓو َاوَيُيُ نُ دُْطِ تُسوادَ تًًَذا سِوويذاوَ و ُٓفظاُْ
يؤْاًًُْناِْ تًًَذا باو و صاٍَ بىوٕ و "ٖؤَريؤغ" و "ٖضيىد" ْىيَُٓساِْ ُّٓ
طُسدََُٕ .27ثًَطُّ رٕ يُّ طُسدََُدا ضِ بىو؟ «سَِوػِ رٕ ًَٓذطاس خشاخ بىو..
خؤ ُٓطُس يُ سَِوػِ دَسَنِ رْاُْوَ بشِواْنيُٓ ،وا دَبَِ طُسدََِ ٖؤَريؤغ خبُيُٓ
خىاسّ خىاسَوَّ ثُيزَّ رياسيِ .رْإ يُّ طُسدََُدا ًٖض َافًَهِ ُٓوتؤيإ
َهى بُ تُواوّ ًَهُضِ باآلدَطتِ ثًاو نشاوٕ و يُ دسِدؤْطًًُنِ
ُْبىوَ ،بُي
ًَُٖؼُيًذا يَُُٖبُس ضاسَْىوطِ داٖاتىويإ رياوٕ .رٕ يُ خًَضاُْ بُسصَناْذا:
َضادَ و بطشَ خامنُ َُٓرييؽ بىوَ ــ بُآلّ يُطٍَُ ُٓوَيؼذا
خاوَِْ ثًَطُ و ُٓطً
دَيضاِْ سِؤريَو يُ سِؤرإ ثًاويَهِ بًَطاُْ ديَت و دووس دَيبات ،يُبُس ُّٓ ٖؤناسَ
َُواًَْتًذا
َِ ثًاويَهِ تشدا» .28ثًاو يُ طُسدََِ ثاي
دَنشيَت نًُْضَنًَو بًَت يُ َاي
طُسوَس و باآلدَطت بىوَ .منىوُْ يإ منىوُّْ باآلّ ُّٓ ثًاوَؾًَٖ :ض و دىاًََشيِ و
تىاْاّ سِووبُسِووبىوُْوَّ دورَٓإ و ثاساطتِٓ َاٍَ و خًَضاِْ يُ ًَٖشػِ ُٓواِْ تش
َشَقًًُوَ فُصيًُتِ
بىوَ ،يُبُس ُّٓ ٖؤياُْ باآلتشئ فُصيًُت بُ ثاٍَ دىاًََشيِ و دي
صيشَنِ بىوَ ،وػُّ فُصيًُتًؽ يُ دَطتُوارَّ ثًاوَتِ ( =Virtusفُصيًُت و
ثًاوَتِ) و يُ ٓاسيع ( Aresخىداّ دُْط)ـُوَ داتاػشاوَ .يُو طُسدََُدا ثًاوّ
َهى ُٓو نُطُ
خاوَٕ فُصيًُت ثًاوّ يًَبىسدَ و ٓاساّ و بُ ويكاس وٖ ..تذ ُْبىوَ ،بُي
بىوَ نُ بُ ٓاصايُتِ و تىاْاوَ ػُسِّ نشدووَ ،نُطِ ْاقؤآل نُطًَو ُْبىوَ ٓايىودَّ
25

َهى ثًاوّ تشطٓؤى و الواص
ػُساب بًَت و دسؤ بهات و بهىريَت و طتُّ بهات ،بُي
َُّ
بىوَ ، 29يُ طُسدًَََهذا نُ تًًَذا بَُٓاّ صاٍَ "ًَٖض ُٖقُ" بىوَ و تًُْا باصؤي
بًَُٖض ُٖقِ دووثات نشدؤتُوَ و ثؼت ُٓطتىوسّ نشدووَ ًٓذّ سَِوػِ خشاثِ رًْؽ
دسوطت بىوَ ،،بؤيُ ثًَىيظت بىوَ دُْطاوَسّ دُطىس بُسطشّ يُوَ بهات نُ
ُٖيبىوَ درّ داطرينُس و دَطت دسيَزإ ــ دا ػاسَنُّ بؤيُ دووضاسّ يًَذإ و تاآلٕ
ٖاتىوَ ضىوٕ خؤيؼِ ػاساِْ دَسو دساوطًَِ داطري و تاآلٕ نشدووَ ..بُآلّ ُٓطُس
رُْنُّ يًَُْى ديًُناْذا بىوايُ و ببىايُتُ ػاْظِ داطرينُسَنُُٓ ،وا دَبىو بُ
يًَذاًَْهِ مشؼًَشَنُّ طٓىوسيَهِ بؤ رياِْ خؤّ دابٓايُ .تا ناتًَهًؽ رْإ دُْطاوَس
ُْبىوُٕٓ ،وا دَبىو بُ تُواوّ ثؼت بُ ثًاوإ ببُطنت تا بًإ ثاسيَضٕ ،يُبُساَبُس
َطُيُى
ُٓوَػذا دَبىو َُٓاًْؽ ًَهُضِ ثًاوإ بنب .30سِاطتًًُنُّ ُٖس نؤَُي
َُواًَْتِ بُسص بٓشخًًََٓت و بًهاتُ منىوُّْ باآل ًٓذّ صؤسبُّ ُٖسَ صؤسّ
بريؤنُّ ثاي
َطُيُ تًُْا ُٓو
َُيُنِ خشاخ يُطٍَُ رْذا ُٓنات ،يًَشَوَػُوَ ُّٓ نؤَُي
داسإ َاَُي
ناتُ رٕ دَْشخًًََٓت نُ بُتُواوّ سِيَِ ثًاودا بشِوات و سِيَطاّ ُٓو بطشيَتُ بُس،
بؤيُواّ ىلَ ديَت ثًَؼىاصّ يُ َُتشطِ بهات و طٌَ يُ سِػتِٓ خىئَ ُْناتُوَ .31وَى
َطُّ طجاستُدا دَيبٓني.
ُٓوَّ دواتش يُ نؤَُي
َطريطًَُٓس و دسوطتهُسّ ػؤسِػًؽ بىوَ ،سِاطتُ ضًِٓ
ويَشِاّ ُٓوَؾ ثًاو ُٖي
نؤيًُنإ طُسدُّ ناسَ دَطتًًُناًْإ نشدووَ و صَويًُناًْإ داضاْذووَ ..بُآلّ
ثًاوّ يؤْاِْ خاوَِْ ُّٓ نؤيالُْ بىوًَٓٓ ،ذا ُٖس ُٓويؽ طُسضاوَناِْ طاَاِْ
ُٖبىوَُٖ ،س بُّ دؤسَؾ خاوَْذاسيَتًًُنُّ رْاًْؼِ طشتؤتُوَ .يَُُػُوَ
َطُدا ثُيىَطت بىوَ بُ دؤسّ خاوَْذاسيَتِ باوَوَ ،يُّ
ُٖيىَُسدِ رٕ يُ نؤَُي
َُواًَْتًًُدا ثًاو خاوَِْ رٕ بىوَ ،و واّ ىلَ نشدووَ ٖاوبُػًهشدِْ يُ
طُسدََُ ثاي
َذا.
َظىسِاْذِْ َاٍَ و ثُسوَسدَّ َٓاي
رياْذا نىست ببًَتُوَ يُ ُٖي
***
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َُواًَْتِ طُسدََِ ُٓفظاُْ
ثًَؽ نًََُو بامسإ نشد نُ طُسدََِ ثاي
يؤْاًًُْنإ بىوَ و ُٖيىَُسدِ رٕ ،وَى "صيُٓفؤٕ" بؤّ دَضًَتُٓ ،و ُٖيىَُسدُ
َىيَظتُيُى يُطُس سَِوػِ
بىوَ نُ خىاوَْذَنإ فُسَاًْإ ثَِ نشدووَ ،دا دَبًَت ُٖي
رٕ يُّ ُٓفظاْاُْدا بهُئ ،بُتايبُتًؽ ُٓطُس ُٓوَ بًَٗٓني بُ صَيُٓاْذا نُ
يؤْاًًُْنإ دَطُآلت و سَِطُص و خىداًَْ ،ش و ًًََإ يُ يُى ػىْاطذا يُى خظتىوَ،
ََِ ُٓواُْ بابُتطُيًَو بىوٕ نُ الّ ُٓوإ بُ تىوْذّ ثًَهُوَ بُطرتاوٕ.32
يإ تؤ بً
ًََت طىَاِْ تًا ًًُْ ٖؤَريؤغ بُ تُواوّ
ُٖس يًَشَدايُ فًًِٓ  M. Finleyدَي
َاًْفًَظتِ ُٓو دًٗاْبًًًُٓ بىوَ نُ يُ َُٖىو دًٗاِْ نؤْذا ثُطُْذ نشاوَُٓ ،ويؽ
تًَشِوآًُْ يُ رٕ وَى ُٓوَّ بُ سىنُِ طشوػت يُ ثًاو ْضَرت و نَُرتَ ،دا بؤيُ
َُوَدا نىست
وَصيفُنُّ يُ طًَهع و وَضُخظتُٓوَ و بُ دًَطُياْذِْ ُٓسنُناِْ َاي
دَبًَتُوَ ،بُآلّ ُٓو ثُيىَْذيًُ نؤَُآليُتًًاُّْ نُ َاْا و دؤسيَو يُ طُْطًًًٓإ
َشئَ.33
ُٖبىوَ دَبىو بؤ ثًاو دَِ بًًَٗ
ُّٓ نُواتُ ويَُّٓ رٕ يُ ُٓفظاُْ يؤْاًًُْناْذا ضؤٕ بىوَ ،دا ض يُواُْدا نُ
ٖؤَريؤغ يإ يُواُّْ ٖضيىد ُٓيإ طًَشُِْوَ..؟
سِاطتًًُنُّ ُٓفظاُْ يؤْاًًُْنإ سَِوػِ ٓافشَتًإ يُ ٓامسإ ُٖس بُو دؤسَ
نًَؼاوَ نُ يُ طُس صََني ُٖيبىوَ ،دا ٓايا َُُٓ طىصاسػتًَهِ دَطتجاناُْ ًًُْ يُ
خُوُْناِْ َشؤظ؟ خًَضاِْ خىدايِ يُ ضًاّ ٓؤيَُجذا ثًَهٗاتبىو يُ صيؤغ  Zeusو
ُٖس ثًَٓر بشانُّ و ػُؾ نىسَِنُّ و ًٓٓذا نىسِّ "ٖريا" نُ بُ تًُْا ْاوّ خىدا
َبىوِْ يُدايو بىوَ و
"ًٖفاطتؤغ "Hephaestusـِ ػُىل يًَٓشاوَ نُ بُس يُ ناًَ
خىاوَْذّ ٓاطٔ و طشِناُْنإ بىوَُٓ .وَّ دًَِ طُسجنُ صيؤغ بُ سىنُِ ُٓوَّ
طُسطُوسَّ ُّٓ خًَضاُْ بىوَ خاوَِْ َُٖىو َاف و دًاونُناِْ "ثًاوّ يؤْاِْ"
بىوَٖ ،اوطُسطرييِ يُطٍَُ "ٖريا "Heraدا – (وػُنُ بُ واتا سُسفًًُنُّ واتُ
خامن نُ ًًََُّٓ  Herosـِ دُْاب يإ طىاسضانِ ًَْش بىوَ) ،سِيَى سَِمسِ ُّٓ
ٖاوطُسطرييًُ يُ طُسصًًَََٓهِ ثريؤص ُٓجناّ دساوَ ،ثاػاًْؽ "ٖريا" بؤتُ طُسؤنِ
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ٖاوطُسطرييِ و خامنِ َاٍَ نُ ٖاوناسّ رْاِْ ديهُّ نشدووَ بؤ ٖاوطُسطريّ و يُ
َبىوْذا ثؼتًىاِْ و نؤَُنِ نشدووٕ .بُآلّ ُٓويؽ خؤّ –وَى
ناتِ طهجشِّ و َٓذاي
ُٖس رُْ ًََشدداسيَهِ ديهُّ يؤْاِْ ــ يُطٍَُ "صيؤغ"ّ طُوسَ خىاوَْذ و طُسؤى
خًَضإ بُدَطت ٓاصاس و َُيُٓتًًُنِ بَِ ُٖرَاسَوَ دَيٓاآلْذُٓ ،و ويَشِاّ ثًَطُنُّ و
َظؤص ُْبىوَ ،بؤيُ يُ خًاُْتهشدٕ يُ
ػهؤَُْذيِ تىاْاناِْ نُضِ ًََشديَهِ دي
َهى بُ ضُْذئ سِيَطُ ثُيىَْذّ
رُْنُيذا ُٖطتِ بُ بًَضاسّ و ػىوسَيِ ُْنشدووَ ،بُي
34
يُطٍَُ رْاِْ ديهُ بُسقُساس نشدووَ دا ض خىاوَْذإ بىوبٔ يإ َشؤظ  .ثاػإ ٖرياؾ
صؤسيُّٓ ناتُناِْ يُ ضاوديَشيهشدِْ ُٓودا بُطُس بشدووََُُٓ ،ؾ بؤ دَسخظتِٓ
َُطُْذُْوَ يُ عُػًكُناِْ ،بُ ضاوثؤػِ و ثؼت
خًاُْناِْ و يُطُس طشتٔ ،تؤي
طىيَدظتِٓ ُٓو تها و سداياُّْ نُ بؤ ثاطاوداُْوَّ ناسَناًْإ دَيإ ًَٖٓاُْوَ.
بُآلّ تىاْاّ خىاوَْذاُّْ صيؤغ بؤ خؤ وْهشدٕ و ُْٖذيَهذاس خؤ خظتُٓ ػًَىَّ
ٓادًََضاد و ُْٖذيَذاسيؽ ٓارَآلٕ ،طُختِ ُٓسنُنُّ ٖرياّ ضُْذ باسَ قىسطرت
دَنشدَُُٓ ،ؾ واّ نشد دَسخظتِٓ ناسَناِْ و ٓاػهشانشدِْ ػًَىاصَناِْ صيؤغ
َهى ٖاوطُسطريّ ديهُيؼِ
ناسّ ُْنشدَ بًَت .صيؤغ تًُْا بُ خًاُْتُوَ ُْوَطتا بُي
َظؤصَنُيذا ،بؤيُ
َِ ٖاوطُسَ دي
نشدبىوَُُٓ ،ؾ بىوَ َايُّ ٓريَيًُنِ صؤس يُ دي
َُناِْ تشّ صيؤغ ،دا صيؤغ ثُْاّ
َِ خؤّ تُسخاْهشد بؤ يًَُْىبشدِْ رٕ و َٓذاي
ُٖوي
بشد بؤ خظتُٓوَّ "ُٓطًٓا"ّ نطِ يُ طُسيًُوَ بُ بَِ ًٖض ثُيىَْذيًُنِ
طًَهظِ ،يُبُسَُُٓ تىوسَِيِ ًََؼهِ رُْ ػُسعًًُنُّ طشت ،يُداخإ ُٓويؽ الّ
ًَذا بؤ وَضُخظتُٓوَ بُ بَِ ٖاوناسّ ُٓو .يًَشَدا دَبًٓني ٖريا ُٖسطًض
خؤيُوَ ُٖوي
َظؤص و خىارِْ
َِ ُْداوَ خًاُْت يُ صيؤغ بهاتُٓ ،و وَى رًَْهِ دي
ُٖوي
"ٖاوطُسطرييِ" ،بؤّ طىجناو ُْبىوَ ثًَدُوّ ٖاوطُسطرييِ ثًع بهات دا ًََشَنُّ
ُٖسضًًُنًؼِ نشدبًَت (ُٖس يُبُس َُُٓيؼُ ٖريا منىوُّْ باآلّ ٖاوطُسّ يؤْاًًُْ).
َظؤص
يُبُسُٓوَ دَبًٓني يُ نؤبىوُْوَّ َُْشَ خىاوَْذَناْذا وَى ُٖس رًَْهِ تشّ دي
َطًٓبًَت بُ تىوسَِيِ ٖاواس دَناتُّٓ« :
نُ خًاُْتِ ًََشدَنُّ تُْطِ ثَِ ُٖي
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خىاوَْذإ طىيَِ بؤ سِاديَشٕ ،ببًٓٔ صيؤغ ضؤٕ تىوػِ عُيب و عاسّ نشدووّ ،دواّ
ُٓوَّ بىوَُ رِْ ،يُنُجماس ُٓو ،واتُ صيؤغُٓ ،و ناس و نشدَوَ قًَضَوُّْ نشد! ُّٓ
ًََهِ يًَت
دسِْذَّ طُسضُوت ،ضؤٕ ويَشات ُٓطًٓات ببَِ؟ ٓايا َٔ َُْذَتىاِْ َٓذاي
َُدَّ نىسِيَهِ ببًَت نُ يًَُْى
ببَِ؟ ُّٓ َٔ رِْ تؤ ًِْ؟ ًَٓؽ يُ ًَٓظتُ بُدوا ُٖوي
خىاوَْذَناْذا َشواسّ و طُوُٖس بَُِٓ ،و ناسَؾ دَنُّ بَِ ُٓوَّ ثًَدُوَنُّ يإ
دًَِ ْىوطتِٓ ثًع بهًُّٓ ،رت يَُُودوا ثُيىَْذيِ ثًَتُوَ ْآًًَََت .بُآلّ الت
ْآًََُُوَ».35
ُٖسوَٖا ًَتؤيؤرياّ يؤْاِْ دَطًَشِيَتُوَ ُٖس "صيؤغ" بىوَ "ٖاوسَِطُصباصيِ"
ًَٖٓاوَتُ ًَْى يؤْاُْوًَٖ" ،بُ  ّ"Hebeنطُ دىاُْنُّ خىارِْ الويَتِ و طُجنِ،
َذَطشت ،ناتًَو ػىوّ بُ ٖشقٌ
نطُ طاقًًُى الّ ًٓؼِ ُٓنشد و داَُناِْ بؤ ُٖي
نشد صيؤغ ْاضاس بىو بُ دواّ ٖاوًََضيَهِ تشدا بطُسِيَت ،بؤيُ خؤّ خظتُ ػًَىَّ
ََُشَِويًُنُيذا دَفشِّ و دَطىسِايُوَ تا ضاوّ بُ
َؤيُى و بُطُس صَويًُنإ و قُي
ُٖي
طُسداسيَهِ دىإ بُْاوّ "طاًًَُْذيع  ،"Ganymedesػاصادَّ تُسِوادَ نُوت،
ػاصادَ يُطُس طشديَو يًَِ خُوتبىو و دىاِْ يُ سَِوخظاسيًُوَ ثُخؽ ُٓبىويُوَ،
َِ
ًَطشت و بشدّ بؤ ٓؤيَُح و نشديًُ ٖاوًََض و ٖاوَي
ُٓويؽ وَخُبُسّ ًَٖٓا و ُٖي
36
خؤّ ،يُبُساَبُس ُٓوَيؼذا نؤََُيًَو ُٓطجِ سَِطُِْ بُ باونِ دا .
بُ نىستِ "صيؤغ" يُثاٍَ رُْ ػُسعًًُنُيذا رَاسَيُى دؤطتِ ُٖبىوَ نُ وَى
ًََِٓ
"سُسََظُسا"نُّ وا بىوٕ .بُآلّ ثًاويَهِ خًاُْتهاس بىوَ يُ بُساَبُس بُي
ٖاوطُسطرييِ بَِ ُٓوَّ ٓىًََذّ ضانبىوًْؼِ ىلَ بهشيَت .بؤيُ ًٖض ػتًَهِ بؤ
َُْايُوَ يُبُساَبُس رُْنُيذا دطُ يُ خؤ بُدَطتُوَدإَُُٓ .ؾ سِيَو يُطُس صََني
سِوويذا و طشيهُنإ يُو طُالُْ بىوٕ نُ َىَاسَطُّ تانُ رًًْإ نشدووَ ،واتُ
بشِوايإ بُٖاوطُسايُتِ يُى رِْ ػُسعِ ُٖبىوَ .بُآلّ دَسوَطتِ الداِْ ًََشدَنإ
ُْبىوٕ و ضاوثؤػًًإ يُو ثُيىَْذيًُ ْاػُسعًًُ صؤساُْ نشدووَ نُ ثًاو َىَاسَطُّ
نشدووَ .يُ سِووّ ثشَْظًجُوَ باوى خاوَِْ دَطُآلتِ باآل و ُٖس ٖاوطُسيًَٓو بىو نُ
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َُناًْؼًإ يُطُس يىتهُّ
ويظتباّ و َُٓاُْ ثًَؼهُػِ ًَىاْاًْؽ ُٓنشإ و َٓذاي
ػاخ دادَْشإ تا دََشدٕ يإ دَنشاُْ قىسباِْ بؤ خىاوَْذَنإ.37
ُٓوَّ بؤ "صيؤغ"ـِ طُوسَ خىاوَْذ سِاطتُ بؤ طُسدُّ خىاوَْذَناِْ ديهُيؽ
دسوطتُ" ،بؤصيذوٕ"ـِ خىاوَْذّ دَسيا ،وَى "صيؤغ"ـِ بشاّ رْذاس بىو ،يإ ضُْذ
دؤطتًَهِ ُٖبىوٖ ،اوطُسطرييِ صؤسّ يُطٍَُ بىى و ثُسيًُناِْ دَسيا و
َِ
َِ صؤسّ ثَِ خظتبىوُْوَ نُ يُ ُٓفظاُْناْذا سِؤي
ناًًُْناْذاٖ..تذ نشدبىو و َٓذاي
طشْطًإ طًَشِاوَ ،وَى ُٓوَّ "تشيتؤٕ  "Tritonنىسَِ طُسنُؾ و ػُٖىَتباص و
القُنُسّ رْإ و ْؤنُسَ يىطهُيُنإ دَيهشد.
نُواتُ يُ ًَتؤيؤرياّ يؤْاًْذا ،رٕ الواص و ريَشدَطتِ فُسَاْذاسَنُّ بىوَ،
َافًَهِ ُٓوتؤّ ُْبىوَ تُْاُْت ُٓطُس خىاوَْذيؽ بىوبًَت ،نتىَت وَى رٕ يُ
َطُّ يؤْاًْذا .خؤ ُٓطُسضِ ُّٓ تشادطًؤُْ ُٓفظاُْيًُ باغ يُ دوو دؤسّ رُْ
نؤَُي
خىاوَْذ دَنات:
يُنُّ :خىاوَْذاًَْو نُ يُنذاس بُّ سِادَيُؾ الواص و بَِ دَطُآلت ُْبىوٕ،
َهى سِيَضداس و بُ ػإ و ػهؤ بىوٕ .بُ تايبُتًؽ طَِ رُْ خىاوَْذ "ُٓطًٓا" و
بُي
"ًٖظتًا" و "ٓاستًَُع"َُٓ ،اُْ ثانًضَ بىوٕ و يُ َُٖىو باسيَهذا سَِتًإ
نشدؤتُوَ ٖاوطُسطرييِ بهُٕ .يُنًَُإ بىوَ ػىاِْ ناس و ثًؼُ دَطتًًُنإ
بُتايبُتًؽ ضٓني و سِطتِٓ ثَُى و خاونشدُْوَّ ،بُػًَىَيُنِ طؼتًؽ ناسَ
رْاُْنإ) .دووًََإ بىوَ خىارِْ ُٓو نىوسَ ٓاطشَّ نُ ثاساطنت و بُسدَواَِ بُ
ٓاطشَنُ دا بؤ ُٓو نُطاُّْ داواّ ياسَُتِ يُ نىسَّ ثريؤصّ َاٍَ دَنُٕ تا نؤسثُّ
تاصَ يُدايهبىوّ يُ سِؤرّ ثًَٓذَُِ يُدايهبىوًْذا بُ دَوسدا بظىسِيَُٓٓوَ بؤ ُٓوَّ
َُ
وَى ُْٓذاَِ خًَضاُْنُ داِْ ثًَذا بٓشيَت .بُآلّ "ٓاستًَُع" خىارِْ ُٓو ٓارَي
ططهاُْ بىو نُ ططهُناِْ يُ َُٖىو دؤسَنإ ثاساطت و يُ بًٓادًََؽ وَضُيإ
خظتؤتُوَ .يُبُس َُُٓ ْاوّ ْشاوَ "خىارِْ دايو" ،نُواتُ ُٓو "قُيشَنض"ـِ
َُّ ثايُبُسصّ خىاوَْذإ بىوَ .تًَبًًًُٓنِ ديهُ ُٖيُ ُٓويؽ ُٓوَيُ وػُّ
بَُٓاي
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"خىاوَْذ" يُ ًَتؤيؤرياّ يؤْاًْذا بُ ْاضاسّ دَاليُت ًًُْ بؤ طُسدُّ ُٓو
َُتاُّْ نُ بُ صؤسيِ دَدسيَُٓ ثاٍَ ًًََُٓيِ َشؤظايُتِ ،بؤ منىوُْ طُوسَتشئ
خُطً
خىارِْ ثايُبُسص نُ ُٓطًٓاّ خىارٕ بىوَ يُبُس ُٓو طًفُتُ "ثًاواْاُْ"ّ نُ
ُٖيبىوَ طتايؽ نشاوََُُٓ .38ؾ يُ ٖضسّ ُٓفالتىْذا سَِْطِ داوَتُوَ وَى ُٓوَّ يُ
ديايؤطِ خىإ-دا ( 181أ ــ سـ) سِوٕ دَبًَتُوَ ،دواتشيؽ ديًَُٓوَ طُس ُّٓ بابُتُ.
ًَٓظتا ًَٖٓذَ بُطُس باغ يُ ضريؤنِ يُدايهبىوِْ "ُٓطًٓا" بهُئ يُ طُسّ
"صيؤغ"ـُوَ ناتًَو ُٖطتِ بُ طُسًَٓؼُيُنِ تىْذّ وَٖا نشد خُسيو بىو طُسّ
َُ بهاتًٖ" . 39فاطتؤغ"ـِ خىاوَْذ تُوسيَهِ خىاوَْذاُّْ نًَؼا بُ طُسيذا و
ْاي
طُسّ قار نشد و ُٓطًٓا ،بُ صسيَجؤػِ ،يًَىَّ ٖاتُ دَسَوَ و ضُػُٓ ٖاواسيَهِ
َُناْذ و ضًاّ
دُْطِ نشد نُ ٓامسإ و صًََِٓ سِاوَػاْذ و خىاوْذَناًْؼِ داضً
40
َهؼإ و دانؼإ نشد  .بؤيُ
ٓؤيَُجًؼِ ًَٖٓايُ يُسصئ و دَسياّ تىوػِ ُٖي
َُواُْ بىو نُ
َهُ ُٓو طىاسضانُ دُْطاوَس يإ ثاي
"ُٓطًٓا" رًَْهِ ْاطو ُْبىو ،بُي
منىوُّْ باآلّ ثًاو بىوَ يُو طُسدََُدا ًَُُٓ .ثًَُإ وايُ َُُٓ سِاظُّ دسوطتِ
ثًَطُّ رُْ يُ ُٓفظاُْ يؤْاًًُْناْذآُ ،وَيؽ ثًَطُيُنُ نُ صؤس دووس ًًُْ يُ
َطُطرييِ
َُّ بُي
َهًذا ،يًَشَػُوَ نُطاًَْو نُوتىوُْتُ ُٖي
ثًَطُّ رٕ يُ دًْاّ خُي
ًََٔ
ُٓوَّ نُ ثًَطُّ رِْ يؤْاِْ بُو دؤسَ بىوَ نُ يُ ُٓفظاُْناْذا ُٖبىوَ يإ دَي
َشاوَناِْ يُ ثاستًٓؤٕ  Parthenonبًين بًَت ُٖطت بُ
َهؤي
«ُٓوَّ ويَُٓ ُٖي
َهى يُ ٓايًُٓناًْؼذا ،دًَِ
سَِطُصّ ًًًََُٓيِ دَنات ُْى تًُْا يُ ُٓفظاُْناْذا بُي
باطًؼُ ُٓطًٓايًُنإ ُٓطًٓاّ خىارًْإ نشدووَ بُ ضاوديَش و ثاسيَضَس و سََِضّ
َطُطرييًُى نُ «رِْ ُٓطًٓايِ بشِيَهِ فُساَؤػهشاو و ثؼت
ػاسَنُيإ» .41وَٖا بُي
َُيُنِ صَقُ.
طىيَدشاو ُْبىوَ» ُٖي
َُّ خىاوَْذَ َُْشَناْذا "ُٓفشؤديَت"ـِ نض يإ
دؤ سّ دووََِ رْإ يُ نؤَُي
دؤطتِ صيؤغ دَيٓىيًََٓتُوَُٓ ،و ضاوديَشّ طؤساًْبًَزاِْ ُٓطًٓا بىوَ ،وَى ٖضيىديؽ
دَيطًَشِيَتُوَ تُْاُْت دؤسّ يُدايو بىوًْؼِ طًَهظًًاُْ بىوَُٓ ،ويؽ ُٓو
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ناتُّ"ٓؤساْؤغ"ّ خىاوَْذّ ٓامسإ يُاليُٕ ُْوَناًًُْوَ ثاسضُ ثاسضُنشا صيَِ دَسيا
َهًَؽ بُ ثاسضُّ ضىونِ بىو ،بؤيُ ُٓفشؤديَت بُ سِووتِ و ثًَطُيؼتىويِ يُ
تًَُٗي
دَسياوَ ٖاتُ دَسَوَ ،واؾ ثًَذَضًَت ُّٓ "ُٓفشؤديَت"ـُ ُٖس "عُػتاسوت"ـِ
سِؤرُٖآلت بًَت ،خىارِْ ثًت و بُسَنُت (بؤ صَوّ و رًْؽ) و خىارِْ خؤػُويظتِ
نُ يُ رياِْ سِوَنُناِْ صَوّ و طًَهظِ رْذا ًَُٖا بىوَ بؤ طىسِّ طشوػتُٖ ،سوَٖا
ًَُٖاّ بُسدَواًَِ ريإ بىوَ يُسِيَطُّ صاوصَّ و خىارِْ ُٖوا طؤسِئ بىوَ و
دؤطتاًَْهِ صؤسيؼِ ُٖبىوَُٓ .42طُسضِ ُٓفالتىٕ ثًَِ وايُ دوو دؤسّ "ُٓفشؤديَت"
ُٖيُ :يُنًَهًإ ٓامساِْ و ُٓوّ ديهُيؼًإ صًََِٓ ،وَى دواتش دَبًٓني يُنًَُإ
دَْشخًََِٓ و دووًََؼًإ سَِت دَناتُوَ.
"ُٓفشؤديَت" يُ ٓامسإ خىارِْ طَُُنإ بىوَ .يُبُسَُُٓ خىارِْ طًَهع و
بُدسَِوػتًِ ثريؤصيؽ بىوَ و ضريؤنًؼِ دوايِ ْايُت .بُآلّ يُ صََني ػاسّ ُٓطًٓا
َُتًؽ بُ سَِمسِ بشِياسّ بُدسَِوػتًِ
"نشدَيًاُْ" دإ بُّ خىارُْدا دًََْت و دَوي
(داويَٓجًظِ) دَسدَنات و باز دَخاتُ طُس بُدسَِوػتإ نُ بُ صؤسيِ يُو رُْ
بًاًًْاُْ بىوٕ نُ وَى طُسضاوَّ سِصم و دَطتطُيؼنت بُ طُوسَثًاواِْ ُٓو طُيُ يُ
ػاسَنُدا َىَاسطُّ ُّٓ ثًؼُيُيإ نشدووَ .يًَشَوَ يُػفشؤػِ يُ ُٓطًٓا و صؤسبُّ
ػاسَ يؤْاًًُْناْذا ،بىوَ ثًؼُيُنِ صؤس بُ بشَو.43
ُٓوَْذَ َاوَ بُ ٖاتُٓخىاسَوَّ ُٓفشؤديَت يُ ٓامساُْوَ بؤ صََني ،يُ خىاوَْذَوَ
بؤ َشؤظ ،و ضؤًُْتِ ثُيىَْذّ ًَْىاًْإ ،نؤتايِ بُّ بُػُ بًَٗٓني ،ضؤٕ خىاوَْذ يُ
َشؤظُوَ دَخىيكًَت؟ ٖضيىد يُ "ناسَنإ و سِؤرَنإ" (بُيتُناِْ  )105-54و
َُنِ خىانإ" ( 521ــ  )616ـذا بؤَاِْ دَطًَشِيَتُوَ نُ "ثشؤًَظًىغ
"سَِضُي
َ( "Prometheusاْاّ سُسفًًاُّْ وػُنُ واتُ بًٓا يإ بًُٓس) ثًاوّ ٓافُسيذَ
نشدووَ «ثًاواًَْهِ صؤسّ ٓافُسيذَ نشد و يُطُس طشديَهِ بُسص يًَِ داًْؼت بؤ
طُسثُسػتًهشدِْ بُْذَ باػُناِْ ..ثاػإ بريّ يُوَ نشدَوَ ًْعُُتًَهًإ بؤ
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َُتِ صيؤطذا ٓاطشّ ثريؤصّ دصّ ،بؤيُ طُوسَّ
بًَٓشيَتًٓ ..ذّ يُ ناتِ غُفً
44
خىاوَْذإ يًَِ ثُطت بىو و بُ تُوم و نؤتهشدٕ طضاّ دا». ..
دَبىو ثًاواًْؽ طضاّ خؤيإ وَسبطشٕ ،بؤيُ ُٓويؽ ٓافشَتِ بؤ ٓافشاْذٕ و
ُٓفشؤديَت ُْٖذيَو يُ دىاِْ خؤّ ثًَذا و ُٓطًٓاؾ ناسَناِْ ْاو َاٍَ و ضًِٓٓ
فُسووّ فًَشنشد ُّٓ ،يُنُّ رُْيؽ "ثاْذؤسا  "Pandoreبىو (َاْاّ سُسفًًاُّْ
ًََت "ٖىسَض"ّ
وػُنُ واتُ بُخؼؽ يإ دياسيِ َُُٖطري)ُٓ ،فظاُْنُ دَي
َطشت ،بُآلّ ُٓو
ثًَػَُبُسّ خىدانإ تُوم و نؤتُناِْ ثشؤًَظىطِ ثَِ ُٖي
سَِتًهشدُْوَ ضىْهُ "بًُٓس" بىو ــ بؤيُ ػىوّ بُ "ٓجًًَُظًىغ "Epimetheus
(واتُ بضيَى يإ ضشثٔ)ـِ بشاّ ُٓو نشد.
بُّ دؤسَ دَبًٓني "ٖضيىد" بًٓا ــ ثشؤًَظًىغ-ـِ خىاوَْذ دَناتُ ُٓفشيَُٓسّ
ثًاو و ًٖفاطتًىطِ طؤدٌ ػًَىاويؽ ُٓناتُ ٓافشيَُٓسّ رْإُٖ .45سوَٖا ٖضيىد ثًَِ
وايُ ثًاو يُ بُُٖػتًَهِ بُسداسدا دَرّ ُْ ،ناس دَنات و ُْ تىوػِ ُْخؤػِ
ُٓبًَتَُُٓ ،ؾ طُسدََِ صيَشِئ بىوَ و يُو سِؤرطاسَ دَضًَت ٓادَّ بُس يُ ْاطًِٓ
سُوا يُ بُُٖػتذا بُطُسّ بشدووَ .دواّ دصيِٓ ٓاطشصيُاليُٕ ثشؤًَظًؤطُوَ[
"صيؤغ" ضىاس وَسصَنُّ دسوطت نشدًٓ ،ذّ صََُٕ وَى داسإ ًَُٖؼُ بُٖاس
ُْبىو ،بؤيُ ثًاو ضىوَ طُسدََِ صيىيُٓوَ ،بُآلّ بُ ٖاتِٓ ثاْذؤساّ رٕ بؤ طُس
َِ ٖاتبىوٕ طُسدََِ َظني دَطتِ
صََني بُٖؤّ ُٓو خًَى و تاسَايًاُْوَ نُ يُطُي
ثًَهشدُْ :خؤػِ و دَسد و ٓافُتِ ُٖراسّ نُ طُسدًَُإ يُ طٓذوقًَهُوَ ٖاتُٓ
ًََُُٓٓ ،ذا
دَسًَّٓ . 46ذّ َُُٓ صًََِٓ ثشِ نشد يُ ضُْذئ دؤسّ تُْطىضُي
َىطًبُت و دَسدَطُسّ صؤس بىوٕ بؤيُ َُُٓؾ ضىوَ طُسدََِ ٓاطًُٓٓوَ و ًٓذّ
َجِ سِصم و
َجُ ُٖي
َهًًُوَ و دَطتًإ نشد بُ ُٖي
طىْاه و تاوإ ضىوُْ دَسووِْ خُي
بزيَىّ و نىػنت و بشِّ يُنرتّ.47
ٖضيىد بؤضىوِْ خؤّ يُباسَّ رُْوَ وَٖا ثىختُ دَناتُوَ نُ« :سَِطُصّ رِْ
ُْسّ و ًْإ يُ ثاْذؤساوَ ٖاتىوُٕٓ ،و سَِطُصَ ثًظُّ نُ خشاثُيُنُ ثُسؾ و
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بآلوبؤتُوَ و تىوػِ ثًاوإ دَبًَت ،رٕ ٖاوسِيَِ ريإ ًًُْ نُ يُ ُٖراسّ و ٓاصاسَناْذا
َهى ُٖس داواّ خىاسدٕ و ثؤػاى ُٓنات و
ٖاوبُػًِ ًََشدَنُّ بهات ،بُي
ضاوضٓؤنًًُنُيؼِ يُ طٓىوسيَهذا سِا ْاوَطتًَت ،بُّ دؤسَ صيؤغ رِْ دسوطت نشد تا
ببًَتُ طُسضاوَّ خشاثُ و داسِصإ» .48خؤ ُٓطُس ُٓو ويَُٓيُّ ٖضيىد ًْطاسّ نشدووَ
ويَُٓيُنِ تاسيو بًَت الّ ٖؤَريؤطِ ٖاوػًَىَُّٓ ،49وا يُواًْرت طشْطرتَ ــ ُٓوَؾ
يُبُسُٓوَّ ٖؤَريؤغ يُ نؤػو و تُالسّ ثاػا و َُٓريَناْذا ٖؤًْىيُتًًُوَ و تًُْا
َهِ سَِػؤنِ و عُواّ ،واتُ بؤ
قظُّ بؤ خاُْداُْنإ نشووَ ..بُآلّ ٖضيىد بؤ خُي
ًَاْذا بطىجنًَت،
َو دواوَ و صَاًَْهِ بُناسًَٖٓاوَ نُ يُطُي
دَُاوَسّ طادَّ خُي
بطشَ نتًَبِ "ناسَنإ و سِؤرَنإ"ّ بؤ دىتًاساًَْهِ وَى خؤّ ْىوطًىَ ،بؤ ُٓوَّ
ٓاَؤرطاسيًُناِْ ثًًَإ بطات و رياِْ ثشِ ُْداسّ و دَسدَطُسّ و نىيَُُسطًًإ
َهِ سَِػؤى بُ دَطتًًُوَ ْاآلْذوويآَُُُْ ،ؾ واّ نشدووَ صياتش
ثُطٔ بذات نُ خُي
ًًًًًَاُْ بًَت و ٖضسَناِْ يًَُْى دَُاوَسيَهِ بُسفشاواْذا بشَوّ ثَِ بذسيَت و
يُباسَيُوَ بٓىطشيَت و صؤسيَهًؽ يُ فُيًُطىفإ بهُوُْ ريَش ناسيطُسّ.
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بةشى دووةم
سةردةمى كالسيكى
َُبُطتُإ يُ طُسدََِ نالطًهِ ُٓو قؤْاغُيُ نُ ُٓطًٓا و طجاستُ – نُ
دوو بًَُٖضتشئ ػاسّ يؤْاِْ بىوٕ تًًَذا طُػُيإ طُْذ ،بُ دؤسيَو نُ طجاستُ
طُيؼتُ يىتهُّ ػإ و ػهؤّ طُسباصيِ خؤّ و ُٓطًٓاؾ يُ طُسدََِ صيَشِيِٓ
خؤيذا دَريا يُ بىاسّ نىيتىوسّ و ٖىُْس و ُٓدَبًاتُوَ ،وا ثًَذَضًَت ُّٓ طُسدََُؾ
طَِ طُدَ دسيَزَّ نًَؼا بًَت (يُ نؤتايِ طُدَّ سُوتَُُوَ ُٖتا نؤتايِ طُدَّ
َُتُ طُوسَيُدا
ضىاسََِ ثًَؽ صائ) و يُو َاوَيُدا ػُسِّ طُسّ يًَُْىإ ُّٓ دوو دَوي
سِوويذاوَ .دياسَ يؤْاًًُْنإ ُٓطُس و تىاْاّ بىوِْ يُى دَطتىسّ طًاطِ ُٓوتؤ نُ
بتىاًَْت بطاتُ دَسَوَّ دىغضّ ػاسَنإ بُ ٖضس و ٖؤػًاْذا ُْٖاتىوَُٖ .س ػاسيَو
دَطتىوسيَهِ تايبُتِ خؤّ ُٖبىوَ نُ ثُيىَْذيًُ طًاطِ و نؤَُآليُتِ و
ٓابىوسيًُنإ و ثُيىَْذيًُناِْ ُٓو ػاسَّ يُطٍَُ دَس و درياُْنإ سِيَو دَخظت..
ٖتذ .يًَشَدا ُٓوَّ بؤ ًَُُٓ طشْطُ ُٓوَيُ سَِوػِ رٕ يُ ُٓطًٓاّ وَختِ ُٓفالتىْذا
خبُيُٓ سِوو نُ يُو ػاسَ يُدايو بىوَ و رياِْ تًَذا بُطُس بشدووَ و قىتاخباُْنُّ تًَذا
داَُصساْذووَ و ٖضسَناِْ خؤيِ سِيَو خظتىوَُٖ .سوَٖا ثًَطُّ رٕ يُ طجاستُيؽ
ًََٔ
ثًؼإ دَدَئ نُ ناسيطُسّ بُطُس فُيًُطىفُنَُاُْوَ ُٖبىوَ و بطشَ دَػً
صؤسيُّٓ بريوباوَسَِ دُطىوسَناِْ يُباسَّ رُْوَ يُويَىَ وَسطشتىوَ و طىاطتىوَتُوَ.
يةكةم :ذن لة ئةصيهادا:
َُواًَْتِ
دؤخِ ٓافشَت يُ طُسدََِ نالطًهًذا صؤس باػرت ُْبىو يُ طُسدََِ ثاي
و بطشَ يُ ُٓطًٓاّ خاوَٕ ػاسطتاًَْتِ طُػُطُْذوويؼذا ،وَصيفُّ طُسَنِ رِْ
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"ٓاصاد" ُٖس بُسِيَىَبشدِْ َاٍَ و ثُسوَسدَّ َٓذاٍَ بىوَُ .بُطتًؼُإ يُ رِْ
"ٓاصاد" ٖاوًْؼتُاِْ سَِطُِْ ُٓطًًًُٓ ،ضىْهُ ًَُُٓ دَبًٓني يُ ُٓطًٓاّ ُٓو
طُسدََُدا ،دطُ يُ نًُْضَنُنإ ،دوو دؤس يُ رْإ ُٖبىوٕ :دؤسّ يُنًَُإ صؤس بُ
َُنُّ ُّٓ ،دؤسَ بُ َُٖىو نؤت و
دَطُُٕ ُْٖطاو بًَٓتُ دَسَوَّ ديىاسّ َاي
بُْذَنإ تُوم نشا بىوَُُٓ ،ؾ ثًَهٗاتبىو يُ رُْ ُٓطًٓايًُ "ٓاصادَنإ" يَُُػذا
ثاسادؤنع ُٖيُ!! بُآلّ طشوثِ دووًََإ رُْ بًاًًُْنإ بىوَُٕٓ ،اُْ ًٖض نؤت و
بُْذيَهًإ ُْبىو ،يُ ُٖس ناتًَهذا بًاْىيظتبا بُ ٓاسَصووّ خؤيإ دَضىوُْ دَسَوَ و
ُٖس ناسيَهًإ بُ طىجناو صاًْبا دَيإ نشدٓ .اّ طشوثِ رُْ ٓاصادَنإ ضُْذَ ٓريَيًإ
ب ُّ ٓاصاديًُّ رُْ بًاًًُْنإ دَبشد!ًَٓ .ظتا دَبًَت ضُْذ وػُيُنِ نىست يُباسَّ
َطُّ ُٓطًٓايِ و دؤخِ رٕ
ًََني بؤ ُٓوَّ يُ ثًَهٗاتُّ نؤَُي
ُٖس طشوثًَهُوَ بً
تًًَذا ،تٌَ بطُئ.
ٖ -1اوًْؼتُاِْ ُٓطًٓايِ:
ُٓطُسضِ ُٓطًٓا رَاسَّ داًْؼتىاُْنُّ يُ طِ ُٖصاس ٖاوًْؼتُاِْ تٌَ
ُْدَثُسِّ نُضِ طُوسَتشئ ػاسّ يؤْاِْ بىو ،بريؤنُّ باو و بآلو ُٓوَبىو نُ َُٖىو
ُّٓ ٖاوًْؼتُاًًْاُْ "ثُيىَْذيِ خىيَِٓ" بُ يُنًًاُْوَ دَبُطتًَتُوَُٖ ،س
َُٖىويإ طُس بُ يُى بٓطًُّٓ خىداينيَ ،افطُيًَهِ صؤسّ طًاطِ و
َِ تايبُتنيٖ ..تذ .ثاػاًْؽ ُٓوَّ بؤ
َو و َاي
نؤَُآليُتًًإ ُٖيُ و خاوَِْ َىي
بُسدَواًََتِ ػاسَنُ طشْط بىو ًَٖؼتُٓوَّ بُٓضُنُيإ بىو بُ "ثانِ" بؤ ُٓوَّ
ُّٓ َاف و دًاوناُْ بؤ نُطاِْ بًاِْ دصَيإ ثَِ ُْنشيَت .يُبُسَُُٓ ثشَْظًجِ
طؼتِ ُٓوَ بىو نُ ًٖض نُطًَو ْابًَتُ خاوَِْ َافِ ٖاوًْؼتُاًَْتِ ُٓطُس دايو و
َهايُتِ َُعُٓوّ"
باونِ ٖاوًْؼتُاِْ ُٓطًٓايِ ُْبىوبَٔ ُّٓ ،افاُْ يُ "َىي
َُناِْ تشّ وَى خاْىو و صَويًُوَ ،بؤ
َو و َاي
دَضىو نُ باوى دَيىيظت ،بُ ثاٍَ َىي
َطُ باونظاالسَ
نىسَِناِْ يُ ثؼتِ خؤّ بطىاصيَتُوَٖ..تذُٖ ،س بُّ دؤسَ ُّٓ نؤَُي
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بايُخًَهِ طُوسَّ دا بُ خًاُْتِ رٕ ،بؤ ُٓوَّ بُٓضُّ بًَطاُْ و ْاسَِطُٕ ُْيُُْ
ْاوَوَ و دَطتذسيَزّ بهُُْ طُس َافِ ٖاوًْؼتُاِْ ُٓطًٓايُِٖ ،سوَٖا
دَطُآلتًَهِ بُسفشاوإ بُ باونًؽ دسابىوُٖ ،س ُٓو بىو بُ َاْاّ تُواوّ وػُنُ
"خاوَِْ خًَضإ"ـُنُ بىو ،بؤ منىوُْ َافِ خؤّ بىو بؤ داُْوَّ قُسصيَو نُ يُ
ُٓطتؤّ بىو ،ياخىد بؤ ُٓوَّ طىود يُ ْشخ و بُٖانُيإ وَسبطشيَت ُٖس يُنًَو يُ
ُْوَناِْ بفشؤػًَت –دا نىسِ بىوايُ يإ نضُٓ .-طُسضِ ياطاناِْ "طؤيؤٕ" ُّٓ
َهِ يؤْاْذا دًَِ
َافُّ يُ باونُنإ طُْذَوَ ،نُضِ ُٓو ياطاياُْ يُ دَسووِْ خُي
َهايُتًًُ ناسيطُسّ يُطُس تًَطُيؼتِٓ
خؤّ ُْطشت .بؤيُ دواتش دَبًٓني ضؤٕ ُّٓ َىي
ُٓفالتىوٕ يُ خًَضإ ُٖبىوَ و ضؤًْؽ يُ ديايؤطِ "ياطانإ"ـذا ُٓو َافُّ بُ باوى
َهاِْ تش! ناتًَهًؽ َتُاُْيُنِ
َبطشيَت بؤ خُي
داوَ نُ دَطت يُ ُْوَناِْ ُٖي
َِ وايإ ثَِ طجًَشدساوَ نُ يُ ضاوّ ثًاوإ
نؤْهشيَتِ بُ رْإ ُْنشاوَ ًٓذّ سِؤي
دووسيإ خباتُوَ.
رِْ ُٓطًٓايِ ًٖض ثُيىَْذيًُنِ بُ ثًاواُْ ُْبىو ،رياِْ طؼتِ يُ سٍَِ و باُْ
يؤْاًًُْنإ و ػىيَُٓناِْ نؤبىوُْوَدا تايبُت بُ ًَْشيُٓ بىوٕ .باصاسَِنإ و ْاديًُ
َُنإ ػىيَٓطُيًَو بىوٕ نُ ثًاو و ثًاو تًًَاْذا يُنرتيإ
وَسصػًًُنإ و نؤَُي
دَبًين .سِاطتًًُنُّ ُٓو ػاسَ يؤْاًًُْ يُ َُٖىو سِوويُنُوَ يُ "ياُّْ ثًاوإ"
َبزيَشيَت (ُّٓ
دَضىو . 50الّ يؤْاًًُْنإ سَِّ ُْدَدسا رٕ ٖاوبُػِ خؤّ بؤ طًَهع ُٖي
دؤخُؾ الّ ثاطُواُْناِْ ُٓفالتىٕ دَبًًُٓٓوَ نُ ٖاوبُؾ و ٖاوسِاصّ خؤيإ
َهى تريوثؼهًَهِ خؤوبُخت دَبُطرتيَت بؤ يًَو ْضيهبىوُْوَيُنِ
َٓابزيَشٕ بُي
ُٖي
َُنُ دَيإ
ناتِ)ُٖ ..سوَٖا َُٖإ باسودؤخ يُ ٖاوطُسطرييؼذا ُٖبىو نُ بَُٓاي
ًََهُوَ بطُٓ
طُثاْذ و صؤسبُّ داسيؽ ُٓو ثرييَزْاُّْ نُ سِيًَإ ثٌَ دَدسا يُ َاي
ًََهِ تش ُّٓ ،بؤُْيُيإ سِيَو دَخظت.
َاي
ًَذا ػىوّ بُ طُجنًَهِ طِ طاٍَ
بُ طؼتِ نض يُ تَُُِْ ثاصدَ و ػاصدَ طاي
دَنشد ،واتُ دوو ًَٖٓذَّ تَُُِْ خؤّ (الّ ُٓفالتىٕ و ُٓسطتؤؾ َُُٓ تَُُِْ
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َهُْذِْ خُسَْذيَهِ قىوٍَ
طىجناو بىو بؤ ٖاوطُسطرييِ) َُُٓؾ دَبىوَ ٖؤّ ُٖي
َِ تَُُُْوَ و ُْ يُ سِوّ ثًَطُيؼتِٓ
يًَُْىإ رٕ و ثًاوَنُدا ُْ .يُ سِووّ طاي
عُقًًًُوَ و ُْ يُ بىاسّ طشْطًذإ بُ ناسوباسَناِْ رياِْ طؼتًًُوَ يًَو ْضيو
ُْبىوٕٖ..تذ .ثاسادؤنظُ طُيشَنُ يُوَدايُ ًٖض ٓاطتًَهِ سِؤػٓبرييِ ُٓو نطُّ نُ
دَيىيظت ٖاوطُسطرييِ بهات بُ َُسز وَسُْدَطريا ،تُْاُْت يُ ضًُٓ بُسصَناًْؼذا.
ًََو ُٓسنِ دَنُويَتُ ُٓطتؤ و ثًَؽ َُٖىو
خؤ ُٓطُس نطُنُ ػىو بهات ُٓوا نؤَُي
ػتًَهًؽ طشْطًذإ بُ َاٍَ.
"صَيُٓفؤٕ" دََيًَت« :وَى ضؤٕ ػارِْ ُْٖط يُ ػاُّْ ُْٖطىيُٓنُدا
دًًََََٓتُوَ و طُسثُسػتِ ُْٖطُ ُْٓذاَُناِْ تش دَنات و خؤيؼِ ًٓؽ ُٓنات،
َُنُدا
ُٖس بُّ دؤسَؾ دَبًَت رِْ طُسثُسػتًاسّ َاٍَ (نُيباْىو) يُ ًَْى َاي
مبًًََٓتُوَ و طُسثُسػتِ ناسَناِْ تش بهات ،ضاوديَشيِ َُطشوفاتِ َاٍَ بهات و
ًََو ُْنات بُ خُسدِ َاْطًَو ــ و ُٓو نطاُّْ تش نُ ُٓصَىوًَْهِ
خُسدِ طاي
51
ُٓوتؤيإ ًًُْ بتىيًََٓتُوََُ ،بُطتًؽ يَُاُْ نًُْضَنُ ُْخؤػُنأْٖ..تذ»  .خؤ
ُٓطُس ضىوَ طُس سَِّ و بإ ثًَىيظتُ خؤّ دابجؤػًَت ــ ُٓوَؾ فُسصيَهُ تًُْا يُطُس
ًََِ ُٓو ثُسدَ سِوخظاسطشَّ
رِْ ٓاصاد و نًُْضَى و بًاًًُْنإ ْاطشيَتُوَ ،وَى بً
َهِ
دَيطشيَت بُ سِووّ خؤيذا بشيتًًُ يُ ًْؼاْذاِْ ُٓوَّ نُ ُّٓ خامنُ "َىي
َهِ طؼتني!!
تايبُتُ" و ْابًَت تىخِٓ بهُوٕ! بُآلّ نًُْضَى و يُػفشؤػُنإ َىي
ًََت «رُْناِْ يؤْإ ُٓطُس بطىوْايُتُ
"السؤغ" يُريَش وػُّ ثُسدَّ سِوخظاسطشدا دَي
دَسٍَ سِوخظاسطشيإ بُناس دًََٖٓا و وَى ُٓوَّ الّ طُالِْ سِؤرُٖآلتِ دَيبًٓني
سِوخظاسّ خؤياًْإ بُ اليُنِ دادَثؤػُِٖ ،52سوَٖا رٕ يُ طُدَناِْ ْاوَسِاطتًؼذا
سِوخظاسطشّ بُناسًَٖٓاوَ» .53يَُُؾ صياتش يُ ُٓطًٓادا ُٓسنِ رٕ بىو نُ وَفاداس و
بُ َُُٓى بًَت و طضاّ طُختِ رْاِْ خًاُْتهاسيؽ دَدسآُ ،و تًُْا بُ ػىونشدِْ
َتُسْاتًعًَهِ ديهُّ طًَهظِ بؤ خؤّ بذؤصيَتُوَ،
ًٓرت سِيَِ ُٓوَّ ثًَُٓدَدسا ُٓي
َهى دَبىو بُ تُواوّ ثؼت بُ ًََشدَنُّ ببُطتًَت َُُٓ ،يُ ناتًَهذا ًََشدَنُّ
بُي
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َتُسْاتًعِ طًَهظًًاُّْ ديهُّ ُٖبىو (وَنى يُػفشؤػُنإ و
ًََو ُٓي
نؤَُي
ٖاوسَِطُصباصَنإٖ..تذ).
يؤسبًذغ يُ ػاْؤطُسّ ًَذيادا دََيًَتُٓ« :طُس ثًاو يُ ٖاوطُسّ رياِْ بًَضاس
بىو ،يُ َاٍَ دَضًَتُ دَسَوَ و نؤتايِ بُ ثُطتِ و بَِ تاقُتِ خؤّ ديََِٓ و سِوو
دَناتُ ٖاوسَِّ يإ بشادَسيَهِ ٖاوتَُُِْ خؤّ .بُآلّ ًَُُٓ َُدبىسئ تًُْا ضاوَإ
يُ نُسََِ ثًاوَنإ بًَت»!! (بُيتُناِْ )245
َُوّ خؤّ و دُطتُّ خؤّ
تُْاُْت ُٓطُس ثًاوَنُؾ مبشيَت ثًَىيظتُ رُْنُ دً
بهات ،يُبُسُٓوَّ ديظإ دَطُسِيَتُوَ بؤ ُٓطتؤّ باونِ يإ ثاطُواُْنُّ نُ بُ
َهى
دَطتِ ُٓوَ داسيَهِ تشيؽ بًذاتُوَ بُ نُطًَو بُ ٓاسَصووّ خؤّ .بُي
ٖاوًْؼتُاِْ تىاًْىيُتِ خىػهِ خؤّ يإ نطِ خؤّ يُبشّ بُ ػىوداًْإ يُثًَٓاو
ثًاوَتًذا وَى نُطِ خاوَٕ ْاو و ْاوباْط بهاتُ دياسّ و سَِْطُ ُٓويؽ بَِ ًٖض
َُناِْ يُػفشؤػَِ .54افِ
ًََو يُ َاي
َطشاًًُْنِ خاوَُْنُّ ْاسدباّ بؤ َاي
دي
َظؤصيًُنِ ًَُٖؼُيِ بًَت يُ ًََشدَنُّ .طؤفؤنًًع
رُْنُيؽ ُْبىو ضاوَسِواِْ دي
ًََتُٓ« :طُس رُْنُّ َٔ يُبُسُٓوَّ تىوػِ
يُ صَاِْ دياًَْشا  Dejaniaوَ ُٓي
55
ثُراسَّ خؤػُويظتِ ٖاتىوَ طُسػًَت ببًَت ُٓوا َٔ ٖؤػِ الّ خؤّ ْآًًَََت». .
َهى يُ يُ صَيِٓ
ُّٓ دؤسَ ٓاساَطشتُٓ تًُْا يُ وتُّ ػاعريَناْذا ُْبىوَ ،بُي
رُْناًْؼذا ضُطجاوَ وَى بُػًَو يُ بُػُناِْ ُٓو ُٓسناُّْ بُطُسياْذا طُثًَٓشاوَ،
َُُٓؾ ُٖس ُٓوَيُ نُ رًَْهِ فًظاطؤسّ طىصاسػتِ ىلَ نشدووَ و طىتىويُتِ:
َؤٍَ و
«ُٓسنِ رُْ َُٖىو باس و سَِوػًَهِ ًََشدَنُّ قُبىوٍَ بهات ،دا نً
نُطاطًَهِ بُد بُخت بًَت ،يإ يُ ُْصاًًُْوَ خشاثُ بهات يإ تىوػِ ُْخؤػِ
ببًَت ،ياخىد ٓايىودَّ خىاسدُْوَ بًَت و يإ يُطٍَُ رْاِْ تشا طُسدًًَِ بهات،
ضىْهُ ُّٓ دؤسَ ُٖآلُْ بؤ ًََشدَنإ سٍَِ ثًَذساوٕ ،بُآلّ بؤ رُْنإ سَِّ ثٌَ ُْدساوٕ و
خؤ ُٓطُس ُٓجناًَؼًإ بذَٕ ُٓوا طضا ضاوَسِيًَاُْ».56..
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ُّٓ ثًَىَسَ دوو فاقًًُ يُ وػُّ "صيٓا"ّ يؤْاًًْؼذا ٓاػهشايُ ،نُ بُ َاْاّ
ُٓوَيُ رًَْهِ ًََشدداس طُسدًًَِ يُطٍَُ ثًاويَهِ تشّ دطُ يُ ًََشدَنُيذا بهات،
ُّٓ رُْ خًاُْتهاسَؾ بُ طضاّ طُخت طضا دَدسيَتٖ .57ؤناسَنُ سِووُُْٓ :جناَذاِْ
خشاثُ و داويَٓجًظِ يُاليُٕ رُْوَ بُٓضُّ ٖاوًْؼتُاِْ ثًع ُٓنات و ًٓٓذا وا يُو
َٓذاآلُْ ُٓنات نُ دَبُٓ َرياتطشّ ُّٖ َادّ و ُّٖ َُعُٓوّ باونًإ يُ ثؼتِ
ُٓو ُْبٔ َُُٓ ،يُناتًَهذا داويَٓجًظًِ ًََشدَنُ ْابًَتُ ٖؤّ ُّٓ بُسَجناَُ.
ًََتُٓ« :وَّ يُطٍَُ رًَْهذا
"دميؤطتني" ُّٓ يًَو دًانشدُْوَيُ سِووٕ دَناتُوَ نُ دَي
َُناًْؼِ
َِ يًَِ ُٖبًَتَٓ ،ذاي
بزّ و بًهاتُ ٖاوطُسّ خؤُّٓ ،وا دَيُويَت َٓذاي
ًََو يإ ُٖس يُنُيُنِ ديهُّ ناسطًَشِيِ يُ ُٓطًٓادآًَُُ ،
ُْٓذاّ بٔ يُ خًًَ
يُػفشؤػُنامنإ بؤ ضًَز دَوئَ ،دؤطتُناًْؼُإ بؤ تُْذسوطتِ سِؤراُّْ دُطتَُإ،
َِ ػُسعًُإ بؤ خبُُْوَ و بُ َُٓاُْت و
بُآلّ ٖاوطُسَنامنإ بؤ ُٓوَ دَوئَ نُ َٓذاي
َُنامنإ بذَٕ».58..
َظؤصيًُوَ بايُخ بُ َاي
دي
بُّ دؤسَ دَبًٓني بُٖاّ ُٓو رْاُّْ يُ طُسدََِ ُٓفالتىْذا بؤ ٖاوطُسطرييِ
َظىسِيَُٓس و بًَذَْط بٔ و ًٓذّ ُّٓ بُٖايُ
َذَبزيَشدسإ يُوَدابىو نُ ثانذاوئَ و ُٖي
ُٖي
َطُ ُٖٕ يُطُس ُٓوَّ
َُٓدَقىآل .صؤس بُي
بُ ًٖض واتايُى يُ نُطايُتِ خؤياُْوَ ُٖي
سَِوػِ رٕ يُ ُٓطًٓادا يُ َُٖىو ضًُٓناْذا وَى يُى بىوَ ،تُْاُْت نطاِْ ضًُٓ
بُسصَناًْؽ ناسَناًْإ يُ يُى وَصيفُدا ضشِ دَبىويُوَ ُٓويؽ ُٓوَّ نُ ٖاوطُسّ
َظىسِيَُٓس بٔ و ًٖض بايُخًؽ ُْدَٕ بُو بىاساُّْ نُ ثًاو ثًَِ وايُ
بُ َُُٓى و ُٖي
59
َِ ػُسعني !.
طشْطٔ ــ ُٓوإ تًُْا بؤ خظتُٓوَّ َٓذاي
ًَِ خؤيإ
بُّ دؤسَ دَبًٓني ثًاوإ يُ رياِْ ٖاوطُسايُتِ خؤياْذا ٖاوػاِْ عُقً
ْادؤصُْوَ ،ضىْهُ ُْخىيَٓذَواسّ يًَُْى رْاْذا و دًاواصّ طُوسَّ تَُُٕ يًَُْىإ رٕ و
َُنُيذا وٖ..تذ ،وَى بامسإ نشد،
ًََشدَنُدا و بُطتُٓوَ و طريثًَذاِْ رٕ يُ َاي
خُسَْذيَهِ دسوطت نشدووَ يًَُْىإ ُٖسدوو سَِطُصَنُدآً ،ذّ ثًاواًْؽ ْاضاس بىوٕ
َذا بُدواّ ٖؤناسَناِْ ضًَزوَسطشتٓذا بطُسِئَ نُ رُْناًْإ يًَِ بَِ
يُ دَسَوَّ َاي
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َذَ ُْبىو
بُسّ نشدبىوَ .اٍَ بؤ ثًاوّ ٖاوًْؼتُاِْ ُٓطًٓايِ ثؼت و ثُْا و داي
َهى تًُْا ػىيَِٓ ْىوطتِٓ بىو .صَيُٓفؤٕ دََيًَتُٓ« :وَّ رٕ ػُسَفذاس ُٓنات
بُي
َُنُّ بًَتُٖ ،سوَٖا ُٓوَّ ثًاو ػُسَفُُْذ ُٓنات ُٓوَيُ
ُٓوَ ًًُْ يُ دَسَوَّ َاي
60
َُوَ بُ طُسّ ُْبات»  .ثًاو يُ صؤس باسدا
ُٓوَْذَّ يُ دَسَوَ بُطُسّ دَبات يُ َاي
َُٖىو سِؤرَنُّ ُٖس يُ سِؤرُٖآلتُٓوَ تا سِؤرٓاوابىوِْ يُ ًَْى ػاسدا بُطُس دَبشد،
َُنُّ ػىسَّ بىوَ و يُطُسّ
َُ سِاطتُقًُٓنُّ؛ بُآلّ رٕ َاي
ُٖس َُُٓؾ بىو َاي
َظؤصّ و َُُٓنذاسيًُوَ تًًَذا مبًًََٓتُوَ.
بىوَ بُ دي
َُُٓ بُ ًْظبُت ُٓسنُناِْ رٕ ،بُآلّ َافُناِْ و بُتايبُتًؽ َافِ طًاطِ،
ُٖسطًض بىوًْإ ُْبىوَ ،وَى طىمتإ رٕ يُ بىاسَ طًاطًًُنإ و بىاسَناِْ رياِْ
طؼتًذا بطىونرتئ بُػذاسيِ ُْبىوَ و ًٖض ثُيىَْذيًُنًؼِ بُ ٓاداب و ٖىُْس و
نىيتىوسَوَ ُْبىوَُٖ ،سوَٖا ثًَطُ ياطايًُنُيؼِ ْضَرت بىوَ يُ ِٖ ثًاو و بطشَ
ًٖض ػًاويَتًًُنِ ياطايًؼِ ُْبىوَُْ ،يتىاًْىَ ناس بُسِيَىَبُسيَت يإ يُبُسدَّ
دادوَساْذا ػاًٖذّ بذات ،ياخىد ببًَتُ يُنًَو يُ اليُُْناِْ طشيَبُطتًَهِ ياطايِ.
رٕ تا َشدٕ ُٖس يُريَش سِاطجاسدَ و طُسثُسػتًِ باونِ و ًٓٓذا ًََشدَنُيذا بىوَ ،يإ
يُريَش طُسثُسػتًِ ْضيهرتئ خضَاِْ ًَْشيُٓيذا دََايُوَ.
َُتِ ُْبىوِْ َرياتطشيَهِ ًَْشيُٓدا وَطًُتِ َاٍَ و
باوى بؤّ ُٖبىو يُ ساي
طاَاِْ و نطُنُّ بهات بؤ ُٖس ثًاويَو نُ خؤّ ويظتباّ .ثًاوَنُؾ دَبىو
ٖاوطُسطرييِ يُطٍَُ نطُنُدا بهات تُْاُْت ُٓطُس ثًَىيظتِ بُ تُآلقذاِْ رُْنُّ
خؤيؼِ بهشدايُ! ُٓطُس ْا َرياتُنُّ يُ دَطتِ خؤّ دَسدَنشد ،خؤ ُٓطُس باوى
مبشدايُ و ًٖض وَطًُتًَهِ دَِ ًَُْٖؼتبآُ ،وا ْضيهرتئ خضَاِْ بؤيإ ُٖبىو داواّ
ٖاوطُسطرييِ يُ نطُ َرياتطشَنُ بهُٕ ــ خؤ ُٓطُس نطُنُ ػىو نشدوو بىوايُ ُٓوا
ًََت و ػىو بُ ْضيهرتئ خضَِ خؤّ بهات.61
دَبىو ُٓو ًََشدَّ دَِ بًًَٗ
دَبًَت ُّٓ سَِوػُ خشاثاُّْ رِْ ُٓطًٓايًُإ يُ بُسضاو بًَت ،ضىْهُ دَبًٓني
َذَداتُوَ داسيَهِ ديهُيؽ الّ ُٓفالتىٕ يُ ديايؤطِ
َهايُتِ طُسُٖي
ناتًَو َىي
41

"ياطانإ"ـذا دَسدَنُوُْوَ .بُآلّ دواّ َُٖىو ُٓواُْ فُصيًُتِ رٕ ُٓوَيُ ْاوّ
خؤّ بجاسيَضيَت و وَى ثًَشنًًظِ طُوسَتشئ طًاطُمتُداسّ ُٓو طُسدََُّ ُٓطًٓاؾ
ًََت ُْبًَتُ دًَِ َكؤَكؤّ ُّٓ و ُٓو وَى تُْاُْت
يُ وتاسَ دُْاصَيًُنُيذا دَيً
62
َذإ و طتايؽ نشدًْؽ بًَت  َُُٓ .ويَشِاّ ُٓوَّ خؤّ عاػكًَهِ
ُٓطُس بُ ثًاُٖي
ػُيذابىو و بُٖؤّ عُػًكُنُيُوَ رُْنُّ خؤيِ تُالم دابىو!.
 -2رِْ بًاِْ:
يُ ضًِٓ رِْ ٓاصادَوَ سِادَطىصَسيَني بُسَو ضًًَٓهِ تشّ رْإ ُٓويؽ رْاِْ
بًاِْ . 63نُيظِ بًَطاُْ ًٖض َافًَهِ ُٓوتؤّ ُْبىو و دًاوى (إَتًاصات)يؼِ يُ
ًٖض ػاسيَهِ يؤْاًْذا ُْبىوُٓ ،و دًاوناُْيؼِ بُ دَطتِ دًََٖٓإ دَبىو ِٖ
َُ ٓاصادَناُْوَ دَٖاتٔ .خؤ ُٓطُس َُُٓ بؤ ثًاوّ
خضَُتطىصاسّ بىوْايُ نُ يُ ٖاوَي
بًاِْ سِاطت بًَت ُٓوا بؤ رِْ بًاِْ سِاطترتَُٓ ،و وَتُْطُوَٖاتىوّ ثاساطتِٓ ػاسَنُ
َهى دَبىو خؤّ بُ سِيَطاّ
ُْبىوًٖ ،ض ياطايُنًؼِ يُ بُسرَوَْذّ داُْدَْشا ،بُي
تايبُتِ طشْطِ بُ بُسرَوَْذيًُناِْ خؤّ بذات ياخىد "ثًاويَهِ ٓاصاد"ّ
َُت يُطُس ثشطِ رُْ
ديبايُتُوَ نُ ناسَ فُسًًَُناِْ بؤ ُٓجناّ بذايُ .ثًَذاطشّ دَوي
بًاًًُْنإ بؤ ُٓوَبىو نُ ػاسَنُ ثًع ُْنُٕ يإ ثانًَتِ خىيَِٓ ٖاوًْؼتُاِْ ٓاصاد
َُنإ تًُْا بؤ ُٓطًٓايًُ خىئَ
َو و َاي
ثًع ُْنُٕ بؤ ُٓوَّ َاف و دًاوى و َىي
ثانُنإ بًَت ..ثًاواِْ طًاطُمتُداس –بُ يًَٗاتىوتشيًٓؼًاُْوَ ــ واّ بؤدَضىوٕ
ُٓطُس بًَتىو ُٓو بًاًًْاُْ بُ داب و ُْسيتُ بًاًًُْنُّ خؤيإ بُػذاسّ يُ ناسوباسَ
طًاطًًُناِْ ػاسدا بهُٕ ُٓوا َُتشطًطُيًَو ثُيذا دَبٔ نُ يُطُس ػاس دَبُٓ
ُٖسَِػُ و بطشَ َُُٓ خىاوَْذَنإ تىوسَِ دَنات و ُٖطت بُ سِطىانشدٕ ُٓنُٕ بؤيُ
َُ تشطٓانُنُيإ صاٍَ دَبًَت.
تؤي
يُبُسَُُٓ طجاستُيًُنإ سِيًَإ بُ بًاِْ ُْ دَدا ،بُ ًَْش و ٌََ-وَ ،يُ
ػاسَنُياْذا ًْؼتُدَِ بنبُٓ ،طُس بٗاتايُ ضُْذ سِؤريَو بؤ تَُاػانشدِْ
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َٔ و سِيًَإ ُْدَدا
ٓاُْٖطُناًْؽ ٓاَادَبىوْايُ ُٓوا دَبىو دواتش ػاسَنُ دَِ بًًَٗ
تًَهٍَُ بُ ٖاوًْؼتُاِْ بنب ..بُآلّ ُٓطًٓا ػاسيَهِ باصسطاِْ بىو ويَشِاّ ُٓوَّ
َربَِ بًاًًُْنإ :ناسَ ٖىُْسيًُنإ ،منايؼهشدِْ دساَآ ،اُْٖط و
ثشِيؼِ بىو يُ قؤي
بؤُْ ٓايًًًُٓنإ ،قىتاخباُْ فُيظُفًًُنإ ،رياِْ طًاطِٖ..تذ ــ ّ تًَذا بىو.
ُٓطًٓا ُْيذَتىاِْ بًاِْ يُخؤّ دووس خباتُوَ .بُآلّ يُطٍَُ ُٓوَيؼذا دَبىو ٓاطاداسّ
َبىوًْإ بُ ٖاوًْؼتُاًْإ ُْبًَتُ َايُّ طُْذَبىوِْ
خؤّ بًَت بؤ ُٓوَّ تًَهُي
خىيَِٓ "ثاى"ـِ ُٓطًٓايِ .ثاػاًْؽ ُٓطًٓا ياطاطُيًَهِ دَسنشد نُ ٖاوطُسطشيِ
يُطٍَُ رِْ بًاِْ و بُ ثًَطُواُْيؼُوَ ،قُدَغُ نشد .خؤ ُٓطُس ُّٓ "تاواُْ
طُوسَيُ" سِووّ دابا ُٓوا َافِ ُٖس ٖاوًْؼتُاًًُْى بىو اليُِْ ثُيىَْذيذاسّ ىلَ
ًَإ دَطتِ
َو و َاي
ٓاطاداس بهاتُوَ ،دَطتبُدَِ تؤتَُُتباسَنإ دَطريإ و َىي
بُطُسدا دَطريا و بًاًًُْنُؾ يُ باصاسِّ نؤيًُفشؤػاْذا دَفشؤػشا .بُآلّ
ٖاوًْؼتُاًُْنُ قىسطرتئ طضا دَنُوتُ طُسّ.
ثاػإ رِْ بًاِْ ُْيذَتىاِْ ٖاوطُسطرييِ بهات ،يُ ضاوّ ثًاواِْ
طًاطُمتُداسّ ُٓطًٓايًُوَ ٖاوطُسطرييِ تانُ طىْاًَٖو بىو نُ ُٓجناَِ بذات،
َُُّٓ ىلَ دَسضًَت ًٓذّ دَيتىاِْ ُٖسضًًُنِ ويظتباّ بًهشدايُ .ضًِٓ رُْ
َِ طشيهِ يُخؤبايِ
بًاًًُْنإ ُْدَنشا تا طُس بُ ثانًضيُيًُنِ تُواو مبًَُٓٓوَ .عُقً
بىو ،بُّ دؤسَؾ رُْ بًاًُْنإ ضًًَٓهِ ْىيًََإ ثًَو ًَٖٓا بؤ ضًَزثًَذاِْ ثًاوّ
ُٓطًٓايِ ،ثًاويؽ ُٓوَّ دؤصيُوَ نُ يُ َاٍَ يًَِ نُّ بىو! ُّٓ ضًُٓ ُٖس يُ
َُ فًهشيًُناِْ دَطشتُوَٖ ،ؤطشّ و خؤػُويظتِ و
طؤساًْبًَزَناُْوَ ُٖتا خامنِ ٖؤي
َِ ٓا يًَشَدا بىو..
ضًَز و سِؤػٓبرييِ و ثًَطُيؼتِٓ عُقً
بُّ دؤسَ ُّٓ ضًُٓ نُوتُ ثُيىَْذّ دؤس بُدؤسَوَ يُطٍَُ ثًاوّ ُٓطًٓايًذا نُ
ػُسَِ دَنشد بُ سِاػهاوّ ُٖطت و طؤصَناِْ بؤ خًَضاُْنُّ دَس بربِيَت ــ نُضِ
دطُ يُ ٖاوطُسطرييِ يًَشَدا َُٖىو ػتًَو ػًاو بىوُٓ ،وَيؽ بؤ وَالْاِْ نًَؼُّ
َريات ،طشيهًؽ يَُُدا ًٖض ناسيَهِ ُْػًاوّ ُْدَبًًًُٓوَ ،رُْنإ صيٓذاِْ و
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َذَطىسِاْذ و سِيًَإ ثَِ ُْدَدسا تًَهٍَُ بنب ،يُ
ًَإ ُٖي
َظؤص بىوٕ و َاي
ثانًضَ و دي
ناتًَهذا ثًاوّ ُٓطًٓايِ واّ دَبًِٓ "رٕ" يُطُس طفشَّ ًَٓىاسَ و يُ ٓاُْٖطُناِْ
َُُتُ طُسباصيًُناًْؼذا سِيًَإ
َُخيىاسُْوَدا سَِطُصيَهِ نُّ و نىستُ ،يُ وَختِ ُٖي
َذا بٔ ،بُآلّ َُٖإ ُّٓ نؤت و بُْذاُْ يُطُس رُْ بًاًًُْنإ
ُْدَدا رُْناًْإ يُطُي
داُْدَْشإ .ثًَىيظتًًُى يُ ٓاسادا ُْبىو بُٓضُّ بًاًًُْنإ بُ ثانِ مبًَُٓٓوََُُٓ ،
ثشطًَو بىو نُ بُالّ ػاسَوَ و بُالّ خىاوَْذَناًْؼُوَ بايُخًَهِ ُْبىو.
بُّ دؤسَ ثًاوإ دؤطت و ٖاودَّ و ٖاوسٍَِ سِؤػٓبريَناًْإ يُ رْاِْ بًاِْ
َذَبزاسد «ُٓواُْ تانُ ضًِٓ ريَش و سِؤػٓبريبىوٕ يًَُْى رْاِْ ُٓطًٓاداٖ ،ىُْسيًإ
ُٖي
دَخىيَٓذ ،سِيَباصَ فُيظُفًًُ ْىيًَُناًْإ دَْاطِ .بايُخِ َُُٖدؤسيًإ بُ طًاطُت
دَدا .رُْ سِؤػٓبرياًَْهِ يُّ دؤسَ دَبىوا يُ يؤْاْذا ببُٓ دًَطُّ ْشخاْذًَْهِ صياتشّ
َهى بُ ْضيهِ ُٖس ثًاويَهِ طُوسَ ،رُْ ٖاودًَََهِ ُٖبىوَ نُ
ثًاوإ .64بُي
ًًَُناًْذا نشدووَ .طىنشات
ًَذا بُػذاسّ يُ تًَشِاَاُْ عُقً
ٖاوطؤصيِ نشدووَ و يُطُي
ُٓطًَشِيَتُوَ ديؤتًُا  Diotima65يُنًَو بىوَ يُواُّْ ٖىُْسّ خؤػُويظتًًإ فًَش
نشدووَُٓ ،ويؽ رًَْو بىو يُ َاْتًٓا ( Mantineaخىإ  201سـ ــ  212أ)ُٓ ،و
تانُ رٕ ًًُْ نُ طىنشات يُباسَيُوَ بؤَإ دووابًَت – سَِْطُ نًََُو وَطتإ يُطُس
ُّٓ دؤسَ ثُيىَْذيًاُْ اليُِْ ػاساوَّ بؤضىوِْ فُيًُطىفُناِْ ُٓو طُسدَََُإ
َذا طريدابىو و سِقِ يُ
يُباسَّ رُْوَ بؤ دَسخبات :طىنشات نُ رُْنُّ خؤيِ يُ َاي
َِ دَدا بؤ بًًِٓٓ رُْ سِؤػٓبريَنإ و
عُقٌَ و برينشدُْوَّ بىو ،نُضِ ُٖوي
سِيَُٓايًهشدًْإ بُ ٓاساطتُيُنِ دسوطتذا بؤ دسوطت نشدِْ ثُيىَْذّ يُطٍَُ ثًاواْذا.
"صَيُٓفؤٕ" دَطًَشِيَتُوَ «ناتًَو طىنشات طىيَِ يًَبىو رًَْهِ دىإ يُ ػاسدا
ُٖيُ نُ ثًَؼىاصّ يُ ٖاوسِيًَإ دَنات و دىاِْ ُّٓ رُْيؽ يُ طُسووّ
وَطفهشدُْوَيُ و بطشَ ًْطاسنًَؼُنإ دَضٔ بؤ ًْطاسنشدِْ ،بُ ٖاوسِيَهاِْ طىوت:
َهاِْ تش
"ثًَىيظتُ بطني بؤ بًًِٓٓ ،ضىوٕ ْاتىاْني تًُْا بُ بًظتِٓ ُٓوَّ خُي
َِ "تًىدؤتا
بؤَاِْ دَطًَشُِْوَ باؾ يًَِ تًَبطُئ" .طىنشات ضىو بؤ َاي
44

َشِفًَُٓنُّ طُسطاّ بىو
 "Theodotaو بًِٓ ًْطاسّ دَنًَؼشيَت ،بُدىاًًُْ دي
و"ُٖطتِ بُ طىثاغ و ثًَضاْني نشد ضىْهُ بُٖؤّ ثؤػًِٓ ْايابرتئ ثؤػانُوَ دىاِْ
خؤّ بؤ دَسخظتىوئ"ٖ..تذ.
فُيًُطىفِ طُوسَّ ُٓطًٓا يًَِ ثشطِ :ثاسَّ خُسدًت يُ نىَّ بىو؟ ٓايا َاٍَ و
طاَاًَْهت ُٖيُ ،خاْىويُنت ُٖيُ خُسدًت دابني بهات يإ نؤيًُطُيًَو نُ
خُسيهِ ناسّ دَطتِ بٔ..؟ ُٓويؽ وَآلَِ دايُوَ نُ بؤ خُسدًًُناِْ ثؼت بُ
َهشاوَناِْ دَبُطتًَت ،ديظاًْؽ فُيًُطىفُنُ يًَِ ثشطِ بُ ض
ٖاوسَِّ دَطت و دي
ٓاَشاصيَو ُٓو ٖاوسيًَاُْ سِادَنًَؼًَتًٓٓ ،ذا ٓاَؤرطاسيِ تًؤدؤتاّ نشد بُ ضًِٓٓ
َؤنُ" ..سِاونشدِْ ثًاوإ ٖىُْسيَهُ ثًَىيظتُ فًَشّ
َذاي
تؤسِيَو يُ ػًَىَّ تُوِْ داي
ببًتٓ ..ايا رَاسَّ ُٓو ٖىُْساُْ ْابًًٓت نُ سِاوضًًُنإ بُناسّ ديَٓٔ بؤ سِاونشدِْ
نُسويَؼهُ وػهاوَنًًُنإ ،نُ ٓارََيًَهِ نُّ بُٖايًؼُ؟ ناتًَو بُ ػُوإ
نُسويَؼهُنإ خىاسدٕ دَخؤُٕٓ ،وإ طُطُنإ يُطٍَُ خؤيإ دَبُٕ بؤ ُٓوَّ بُ ػُو
سِاويإ بهُٕ .نُ بُسِؤريؽ نُسويَؼهُنإ خؤيإ دَػاسُْوَُٓ ،وا ُٓواًْؽ دؤسيَهِ
تشّ طُط بُناسديَٓٔ نُ بُ سِؤر ثؼت بُ ُٖطتِ بؤْهشدٕ دَبُطتَِ .ناتًَهًؽ
دورَُٓنُ خًَشايُ ُٓواًْؽ طُطِ ًَٓذطاس صؤس خًَشا بُناسديَٓٔ ،ويَشِاّ ُٓوَّ تؤسِ
يُطُسسِيَِ نُسويَؼهُنإ دادًََْٔ بؤُٓوَّ تًًَإ بهُوٕٖ..تذ .فُيًُطىفُنُ
َبزيَشيت بتىاًَْت
باطىخىاطُنُ دسيَزَ ثًَذَدات "يُ بشّ طُط دَتىاًْت نُطًَو ُٖي
ََُُْذَنإ بهات نُ سُصيًإ يُ دىاًًُْ ًٓٓذا بًاخنُُْ ًَْى
ضاوديَشيِ دَوي
َُوَ
تؤسَِنُوَ»  .ثاػإ دؤسَناِْ تؤسِّ بؤ وَطف دَناتُٖ :س يُ بُناسًَٖٓاِْ عُقً
َٓاطهِ و ًْطاّ ضاوَنإُٖ ..سوَٖا
ُٖتا قظُّ ُْٖطىيِٓ و ػريئ و ٖاوطؤصّ و دي
َُتِ تًَشيذإ" خؤّ ُْخاتُ
ٓاطاداسّ ُٓناتُوَ يُوَّ ناتًَو ٖاوسِيًَإ "يُ ساي
َهى ثًَىيظتُ ضاوَسِوإ بًَت تا ُٓوإ ُٖطت بُوَ دَنُٕ ٓاسَصويًإ
بُسدَطتًإ ،بُي
يًًَُتًِٓ ..ذّ يُّ بابُتاُْوَ ُٖتا ُّٓ "ٓاَؤرطاسيًُ بُسصاُّْ" نُ فُيًُطىفُنُ
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ثًَؼهُػِ دَنات و بُػِ ياْضَّ نتًَبِ طًًََُِ يادَوَسيًُناِْ صَيُٓفؤٕ يُباسَّ
طىنشاتُوَ ،ثشِ دَناتُوَ.66
بطشَ ُٓفالتىٕ خؤّ منىوُْيُنِ ديهَُإ بؤ دَطًَشِيَتُوَ ناتًَو يُ ديايؤطِ
ًَٓهظًٓؤطذا يُباسَّ طىنشاتُوَ بؤَإ دَطًَشِيَتُوََ« :اَؤطتايُنِ ْايامب ُٖيُ يُ
ٖىُْسّ دَسبشِيٓذا ،صؤسيَو يُ وتاسبًَزَ ْايابُناِْ فًَش نشدووَ ،يُ طُسووّ
َُٖىويؼًًاُْوَ ثًَشنًًع ّ-باػرتئ وتاسبًَزّ يؤْإ ــ يُّ سِؤراُْدا طىيَِ يًَبىوَ
نُ وتاسيَهِ دُْاصَيِ يُباسَّ َشدووَنامناُْوَ سِاصاْذؤتُوًََٓ »-هظًٓىطًؽ
داواّ ضريؤنًَهِ ىلَ ُٓنا نُ يُباسَّ ُٓوَوَ بًظتىويُتِ و طىنشاتًؽ يُ صَاِْ
"ًٓظجاصيا"وَ –ُٓويٓذاسّ ثًَشنًًع ــ وتاسيَهِ ْايابِ بؤ دَطًَشِيَتُوَ نُ
ديايؤطُنُّ ثَِ تُواو دَبًَت و يُ ػُؾ الثُسَِ ثًَهذيَت (يُ  683بؤ  689بُسطِ –
َهِ
أ ــ يُ وَسطًَشِاُْنُّ دىيتذا) و رُْ بًاًًُْنُ تًًَذا ضانُ و َُسدايُتِ خُي
َهى َُٖىو سَِطُصّ
ُٓطًٓا دَرًََشيَت "نُ تًُْا ًَُُٓ طتايؼِ ْانُئ ،بُي
َشؤظايُتِ طتايؼِ دَنُٕ ،بطشَ الّ خىاوَْذَناًْؽ خؤػُويظتُ و وَى دايهًَهِ
َُناِْ ،ضؤٕ رٕ ثاطاوّ دايهايُتِ خؤّ دَدات بُوَّ نؤسثُناِْ
بُطؤصَ بؤ َٓذاي
ػري بذات (ُْى رًَْو نُ ُّٓ طُسضاوَيُّ ًًُْ) ُٖس بُو دؤسَؾ وآلتُنَُإ ثاطاوّ
دايهايُتِ خؤّ دَداتُوَ بُوَّ طُمن و دؤ و ُٖسضًًُنِ تش نُ َشؤظ بؤ خىاسدٕ
ثًَىيظتِ ثًًَإ بًَت ،بؤ ُْوَناِْ بُسُّٖ بًًََٗٓتُٓ ،وَؾ ًْؼاُْيُ يُطُس
َبىوًْذا
دايهايُتًُنِ سِاطتطؤياُْتش يُ دايهايُتِ رٕ ،ضىْهُ رٕ يُ طهجشِّ و َٓذاي
الطايِ صَوّ دَناتُوَُْ ،ى صَوّ الطايِ رٕ بهاتُوَ».67
ًٓظجاصيا  Aspasiaنُ طىنشات ٓاَارَّ بؤ دَنات رًَْهِ بًاِْ بىوَ ،يُ
َتُوَ ٖاتىوَ و يُ ُٓطًٓادا ٓؤقشَّ طشتىوَ تا بؤتُ ُٓويٓذاسّ–ثًَشنًًع-
ْاوضُّ َاي
َِ داطري نشد و
ـِ طُوسَتشئ طًاطُمتُداس يُ ًََزووّ ُٓو ػاسَدآً ،ظجاصيا دي
ُٓويؽ ُٓطُس ضِ رًْؼِ ُٖبىو نشديًُ ِٖ خؤَُُّٓ ،ؾ واّ نشد يُطٍَُ رُْنُيذا
سِيَو بهُويَت يُطُس دًابىوُْوَ بؤ ُٓوَّ يُطٍَُ "ًٓظجاصيا"دا تا ُٓو ناتُّ َشدٕ
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يُ يُنًإ دًا دَناتُوَ بَِ ُٓوَّ بتىأْ ٖاوطُسطرييِ بهُٕ وَى رٕ و ًََشد بزئ،
ضىْهُ ياطاّ ُٓطًٓايِ ُّٓ ٖاوطُسطرييًُّ قُدَغُ نشدبىو.68
َُنُّ ًٓظجاصيا ياُْيُى بىوَ بؤ نُطايُتًًُ
ًََزووْىوطُناًْؽ دَطًَشُِْوَ َاي
طُوسَنإ يُ ُٓطًٓادا« :طىنشات بُسدَواّ يُوَّ بىوُٖ ،سوَٖا "فًذياغ" و
"ُْٓهظاطؤساغ"ـًؽ ،سَِْطُ "طؤفؤنًًع" و "يؤسبًذغ"ـًؽ ،يُ ٖاوسَِّ
ْضيهُناِْ بىوبٔ ــ سِاطتًًُنُّ بُ دسيَزايِ ًََزوو رًَْو ْابًًٓتُوَ نُ
"ؿايؤٕ"ـًَهِ ُٓدَبِ يُو ٓاطتُ بُسصَدا ُٖبًَت» .69تُْاُْت ػاعريَناِْ
َهايُتِ ،رِْ طُوسَخىاوَْذ ،وَى
نؤًَذيا ْاويإ ْابىو "ٖريا" يإ خىارِْ َىي
ُٓوَّ ثًَشنًًظًؽ بُ صيؤغ سظاب دَنشا.
يُ َُٖىو ُٓواُْوَ دوو تًَبًِٓ طُسَنِ ثىختُ دَنُئ:
تًَبًًِٓ يُنُّ:
َطُيُنِ باونظاالس بىوَ و تًًَذا ثًاو "طُسوَس" و
َطُّ ُٓطًٓايِ نؤَُي
نؤَُي
"خاوَٕ"ـِ َُٖىو َافُ َُدَِْ و طًاطًًُنإ بىوَ و خاوَِْ صَوّ و خاْىوبُسَ
بىوًَٓٓ .ذا خاوَِْ خًَضاًْؽ بىوَ بُ َٓذاٍَ و رُْنُيؼُوََ .افِ خؤّ بىوَ ُٖس
َُناِْ يُ طُسوَختِ يُ دايهبىوًْاْذا سَِت بهاتُوَ .ثًاو ُٓو
ًََو يُ َٓذاي
َٓذاي
ياطاياُّْ داسِػتىوَ نُ بُ طىجناوّ صاًْىَ بؤ ثؼت ُٓطتىوسنشدِْ ُّٓ َافاُْ،
تُْاُْت ُٓطُس ياطاداسػتًَٓهِ طُيشيؽ بىوايُ وَى ُٓو ياطايُّ سِيَِ بُ يُباسبشدِْ
َٓذاٍَ دَدا ُٓطُس باونُنُ ُّٓ ناسَّ بىيظتايُ ،بُآلّ ُٓطُس رٕ بُ بشِياسيَهِ خؤّ
يُباسّ بُسيَت ُٓوا خؤّ و ُٖسنُطًَهِ تشيؽ نُ ياسَُتِ دابًَت ،تىوػِ طضا
َُتُدا يُباسبشدٕ
ُٓنشد ُّٓ .دًانشدُْوَيُ دَاليُتًَهِ صؤسّ ُٖيُ ،ضىْهُ يُّ ساي
َهى ثًَؼًٌَ نشدِْ دَطُآلتِ
وَى نىػتِٓ بىوُْوَسيَهِ صيٓذوو طُيشّ ْانشيَت ،بُي
70
َهِ خاوَُْ ػُسعًًُنُ! .
باونُ يإ تُعُدانشدُْ يُ َىي
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تًَبًِٓ دووَّ:
َهايُتِ َادّ و َُعُٓوّ و َرياتُوَُّٓ .
ثشطُنُ ثُيىَطتُ بُ َىي
ًََت واّ
َهايُتًًُؾ نُ باوى ويظتىويُتِ بؤ ُْوَطُيًَهِ يُ ثؼتِ خؤّ دَِ بًًَٗ
َىي
ىلَ نشدووَ وَى "بُػًَو" يُ َاٍَ و طاَاُْنُّ يُ رٕ بشِواًَْتَُٖ ،إ ُّٓ
َهايُتِ رْإ" يإ
طىصاسػتُ الّ ُٓفالتىًْؽ دَبًًُٓٓوَ ناتًَو باغ يُ "َىي
"دَطتهُوتِٓ ٖاوطُس" يإ اليُْطرييِ رِْ تايبُتٖ..تذ دَنات ،واتُ ٖاوطُسّ
ًَٓايًُوَ َاٍَ و
تايبُت ُٓسنًًُتِ َٓذاٍَ يُ ثؼتِ ثًاوَنُ خباتُوَ تا ثًاوَنُ بُ دي
طاَاُْنُّ بؤيإ بطىاصيَتُوَ .بُآلّ رِْ بًاِْ ُٓويٓذاس و دؤطتِ ثًاو بىوَ و
َُناًْذا ،بَِ ُٓوَّ َافِ ٖاوطُسطرييِ و
ُٓسنًؼًإ ضًَزثًَذاِْ بىوَ يُ ناتُ بُتاي
َدظتُٓوَّ ُٖبىوبًَت ،بؤ ُٓوَّ "خىيَِٓ بًَطاُْ" دصَ ُْناتُ ًَْى
َٓذاي
َطُنُوَ .بُّ دؤسَ رٕ يُ ُٖسدوو باسَنُدا يُ خضَُتِ "طُسوَس"دا بىوَ نُ
نؤَُي
ًََهِ دًاواص دسوطت
َُٖىو ػتًَهِ ُٖيُ ،بُآلّ رٕ يُو "ْضَرت"َ ،ضىْهُ يُ خؤي
بىوَ ،وَى ُٓوَّ ثًَؼرت ٖضيىد يُباسَيُوَ بؤَإ دواوَ و دواتشيؽ ُٓفالتىٕ ثُطُْذّ
نشدووَ!.
بُآلّ ٓايا طجاستُ منىوُْيُنِ تشّ دًاواصَإ ثًؼإ ْادات نُ رٕ دَناتُ خاوَِْ
ًََٔ خاوَِْ َافطُيًَهِ يُنظإ بُ َافُناِْ ثًاو؟ ٓايا
ثًَطُيُنِ بُسص ،يإ وَى دَي
ويَُّٓ رِْ طجاستُيِ ناسيطُسّ يُ صَيِٓ صؤس يُ فُيًُطىفإ و ثًَؽ َُٖىويؼًإ
ُٓفالتىٕ ُْنشدووَ؟ ًَٓظتا َُُٓ تاوتىَّ دَنُئ.
دووةم :ذن لة صجارتةدا :
بُ دسيَزايِ طُسدََِ نالطًهِ طجاستُ بايُخًَهِ تايبُتِ الّ يؤْإ ،تُْاُْت
ُٓطًٓايًُناًْؽُٖ ،بىوَُٖ ،س يُ نؤتايِ طُدَّ سُوتُّ ُٖتا طُدَّ ضىاسَّ (ثًَؽ
صايني) ،بُ ٓاواستُنشدِْ ضُْذ َاوَيُنِ نُّ ،وَى بًَُٖضتشئ ػاسّ يؤْاِْ يًَِ
سِواْشاوَ ،بُتايبُتًؽ دواّ دَطتطشتٔ بُطُس ُٖسيَُِ ًَظًًٓا  Messeniaدا و
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ََُشَِويِ بُطُس َُودايُنِ بُسفشاواِْ صَويذا ،بُ بُساوسد بُ ُٖس ػاسيَهِ تش ،بُ
قُي
نىستِ يؤْاًًُْنإ بؤ َاوَّ طَِ طُدَ وا طُيشّ طجاستُيإ دَنشد يُ ناسوباسّ
دُْطذا ػاسّ طُسَُػكُ ،يًَشَوَ ٓاطايِ بىو ُٖسنُطًَهِ طُسقاٍَ بُ طًاطُت
بايُخًَهِ تايبُت بُ طجاستُ بذات ،نُ بُ طُسنُوتىويًُ طُسباصيًُنُّ تايبُمتُْذّ
طًظتَُُنُّ خؤيِ طُملاْذبىو.71
ُٓفالتىٕ ،يُبُس ضُْذ ٖؤيُى ،بايُخًَهِ ٓاػهشاّ بُ طجاستُ و ضًُٓ
ُٓسطتؤنشايًُنُّ دَداُْٖ ،ذيَو يُ ٖاوسَِّ و خضَاِْ يُ ثايُبُسصاِْ ُٓطًٓا
َىيَظتًؼًإ ناسيطُسّ يُ
اليُْطشّ طجاستُبىوٕ و َُيًًإ بؤّ ُٖبىو و سَِْطُ ُٖي
َِ  404خ .ص ُٓفالتىٕ
ُٓفالتىِْ طُْر نشدبًَت .72ثاػإ دواّ دُْطِ ثًًؤثؤًْض طاي
صياتش بُ طجاستُ طُسطاّ بىوَُُٓ .ؾ يُو طًظتَُُ ثُسوَسدَيًُدا سِووٕ و ٓاػهشا
دياسَ نُ ُٓفالتىٕ يُ ديايؤطِ "نؤَاس"دا دايشِػتىوَ و ُّٓ ديايؤطُػِ سِاطتُوخؤ
دواّ بُصيِٓ ُٓطًٓا ْىوطًىَ.73
ًََو ناسنشدّ ديهُ ُٖبىوٕ ناسيطُسيًإ يُطُس
ويَشِاّ َُٖىو ُٓواُْؾ نؤَُي
ُٓفالتىِْ طُْر ُٖبىو ،واثًَذَضَِ ُٓو ضُنِ ػؤسَِطىاساِْ بُناس ًَٖٓابًَتُٓ ،و
َُت خُسدًِ نُيىثُىل طىثانُيِ ُْنشدايُ ــ تًُْا نىسَِ
ضُنُؾ –ناتًَو نُ دَوي
ََُُْذَنإ نُ ْشخُنُيًإ يُ تىاْادا بىو يُ َُيذاِْ دُْطذا بُناسيإ دًََٖٓا
دَوي
 .74تًُْا ُٓوإ يُ تىاْاياْذا بىو ٓاَادَناسيًُناِْ طىاسضانإ ٓاَادَ بهُٕ ،صؤس
َطُيؽ ُٖٕ ي ُباسَّ ُٓوَّ نُ ُّٓ ضُنُ صؤس يُريَش ناسيطُسّ ػًَىاصّ ُٓطًٓايًذا
بُي
75
بىوَ .
َىيَظتِ ُٓفالتىٕ يُباسَّ طجاستُوَ
َٔ َؤسؤو" واّ دَبًَِٓ ُٖي
خؤ ُٓطُس "طًًَ
َُيُى بىوَ يُ طُسطاَِ و سَِخُٓ يًَطشتُٔٓ ،76وا ثًَىيظتُ طًظتَُِ طجاستُ
تًَهُي
ًْؼإ بذَئ نُ فُيًُطىفُنَُإ ثًَِ طُسطاّ بىوَ .ثاػإ ببًٓني ُٓو سَِخٓاُْ ضني
نُ ٓاساطتُّ ُّٓ طًظتَُُّ نشدووَ .خؤ ُٓطُس مباُْوَّ ويَُٓيُنِ سِاطتطؤياُّْ
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َُتِ طجاستُ بؤ خؤَإ دسوطت بهُئ ُٓوا دَبًَت دوو خاٍَ بُ صَيِٓ خؤَاْذا
دَوي
بًَٗٓني:
َِ طشيهِ ثًَِ وابىوَ ػاس طُوسَتشئ
يُنُّ :وَى ثًَؼرتيؽ بامسإ نشد عُقً
َُتذا تُبا بًَت ،يُ اليُنِ ديهُيؼُوَ
سِيَهدظتِٓ طًاطًًُ نُ يُطٍَُ وَصيفُّ دَوي
بُ تُواوّ بُ بريؤنُّ يًَُْىضىوِْ تاى و بُسدَواَِ سَِطُصّ َشؤيِ ناسيطُس بىوَ،
واتُ بُسدَواَِ و َاُْوَّ ػاس يُ سِيَطُّ بُدوايُنذاٖاتِٓ ُْوَنإًٓٓ .ذا ُٓو
بريؤنُ طُسَنًًُّ نُ الّ ُٓوإ َُٖىو ياطاناِْ ٓاساطتُ دَنشد بشيتِ بىو يُ
دسيَزَنًَؼاِْ ػاس و بُسدَواًَِ ثُسطتِٓ خىدانإ بَِ ٓاوسِداُْوَ يُ ويظتُناِْ تاى
َُتذا بىوَ ُْى بُ ثًَطُواُْوَ ،بؤيُ
و ُٖس يُ بُٓسِتًؼُوَ بىوِْ تاى يُثًَٓاو دَوي
َُتُ دامبُصسيَت و
ثًَىيظتُ قىسباِْ بُ َُٖىو بُٖا نُطًًُنإ بذسيَت تا ُّٓ دَوي
بُسدَواّ بًَت ُّٓ ،بريؤنُيُ يُ طجاستُدا بايُخًَهِ تايبُتِ ُٖبىوَ.
َُت بُسفشاوإ
دووَّ :بىوِْ ُٖيىَُسدِ تايبُت بُ طجاستُيًُنإ خؤيإ .دَوي
بىو و َُودايُنِ بُسفشاواِْ صَويِ داطري نشد .رَاسَيُنِ صؤسّ نؤيًُ نُوتُ
َُٓوَ بؤ ُٓوَّ ثًَىيظتًًُ طُسَنًًُناِْ
دَطتًإ نُ دَبىو يُدَطتِ خؤياْذا بًاًًَْٗ
ٖاوًْؼتُاًْإ دابني بهُٕ .بطشَ طجاستُيًُنإ دُْطِ وايإ بُسثانشدووَ نُ بؤتُ
َذا نشاوَنُ[ و نؤياليُتِ
َايُّ بُنؤيًُبىوِْ تُواوّ طُيُنُ صطُيُ ػُسِ يُطُي
بُطُس ًًًَُتُنُدا طُثاْذووَ وَى ُٓوَ يُطٍَُ داًْؼتىاِْ "ًًٖؤغ "Helosـذا
نشديًإ نُ طُيًَهِ تُواو –رَاسَيُى ػُؾ ًَٖٓذّ طجاستُيًُنإ دَبىو ــ بُ ْاوّ
"ًًٖتىتني" بىوُْ نؤيًُ و ُّٓ وػُيُؾ ٖاوَاْاّ نؤيًُيُ .بؤيُ دَبىو
ًََت ــ ًَُٖؼُ يُ بُٖشَّ ٓاَادَباػًذا بٔ ضىْهُ
طجاستُيًُنإ –وَى ُٓسطتؤ دَي
ًًٖىتًًُنإ دورًَٓإ بىوٕ و يُ دَوسيإ خؤيإ بؤ ْابىوُْوَ.77
ًَإ
ويَشِاّ ُٓو طشيَبُطتاُّْ يُ وَختِ خؤ بُدَطتُوَداًْاْذا وَى نؤيًُ يُطُي
َُّ طجاستُيًُنإ يُطٍَُ ُّٓ دؤسَ نؤيًُيُدا
دَياْبُطنت نُضِ صؤسداس َاَُي
َشَِقًًإ طُيؼتُ سِادَيُى نُ يُاليُى داسوباس ثؼتًإ دَبُطت بُ
َشَِقاُْ بىوَ! ــ دي
دي
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يًَُْىبشدِْ بُػًَهًإ بؤ َُػكجًَهشدِْ طُجنِ طجاستُيِ يُطُس دُْط ،يُ اليُنِ
َُت.
ديهُيؼُوَ بؤ ُٓوَّ رَاسَيإ صؤس ُْبًَت و َُتشطِ دسوطت بهُٕ بؤ طُس دَوي
َطُنإ –نؤيًُنإ وَسصيَشيًإ
ُٓوإ سِيًَإ بُ طُجنُنإ دابىو ًَٖشؾ بهُُْ طُس نًًَ
دَنشد ــ و ُٖس نُطًَهًإ بؤ سِيَو بهُويَت بًهىرَُُٕٓ .ؾ ػشؤظُّ ُٓوََإ بؤ
دَنات نُ دَبًَت طجاستُ بُسدَواّ يُ دؤخِ ٓاَادَباػًذا بىوبًَت تا ُّٖ يُ ْاوَوَ و
َُت يُ
ُّٖ يُ دَسَوَ سِووبُسِووّ دورَُٓناِْ ببًَتُوَ .يُبُسَُُٓ دَوي
طُسباصطُيُنِ طُوسَّ دَنشد نُ ًَُٖؼُ ٓاَادَّ دُْطبىوَ و َُٖىو طًظتَُِ
ثُسوَسدَيِ و نؤَُآليُتِ و ٓابىوسيِ ًَهُضِ ثًَىيظتًًُناِْ دُْط نشدبىو.
"يًهؤسطؤغ"ـِ طُوسَ ياطاداُْسيإ نُ يُ ثُسطتطاّ ديًَفًًُوَ فُسَاِْ
َُت بُ
ًََت ثاساطتِٓ دَوي
ثًَذَطُيؼت و دَيهشدُْ بٓطًُّٓ ياطاناِْ ،دَي
َهى بُ ٓاَادَنشدِْ ديىاسيَهُ يُ
د سوطتهشدِْ ديىاسَ بُسصَنإ يُ دَوسّ ْابًَت ،بُي
ثًاواِْ تىْذ و تؤٍَُٓ .فالتىٕ ثًَِ وابىوَ ياطاناِْ طجاستُ نُ يًهؤسطؤغ دايشِػتىوٕ
طشوؾ بىوٕ و يُ ُٓثؤيؤوَ بؤّ ٖاتىوٕ (ياطانإ  635ــ 696أ) ُّٓ ..ياطاياُْؾ
بؤ َاوَّ ضىاس طُدَ بَِ دَطتهاسّ َاُْوَ ُّٓ ،دسيَزَنًَؼإ و بُسدَواّ بىوُْ الّ
فُيًُطىفُنَُإ و ٖاوضُسخُ ثاسيَضناسَناِْ يُخؤيذا دًَطُّ طُسطىسَِإ و
ْشخاْذُْ.
َُت ًَٖؼتُٓوَّ ُٓو
يًَشَوَ طجاستُ بايُخًإ بُ رٕ دآُ ،سنِ يُنَُِ دَوي
َهايُتًًإ درّ داطرينُسإ
رَاسَ صؤس و صَوَْذّ نؤيًُ ،و ثاساطتِٓ بُسدَواَِ َىي
بىوَُُٓ ،ؾ طُسْاطشيَت تًُْا بُ ٓاَادَنشدِْ طُسباصاًَْهِ ٓاصا و طىاسضاناًَْهِ
ديًَش ُْبًَت.
ناتًَهًؽ رٕ نُسَطتُّ طُسَنِ بُسًََُٖٗٓاِْ ُّٓ طُسباصَ ٓاصا و ُْبُصاُْ
بىو ،دَبىو طشْطِ ثَِ بذسيَت و بايُخ بُ بىاسَنُّ بذسيَت ،بُآلّ سِاطتًًُنُّ ُّٓ
ًََني بؤ ُٓوَّ
بايُخذاُْ ْضيو بىو يُ بايُخذاِْ ػىإ بُ دىاُْطاناِْ با بً
طىيَشَنُناًْإ باػرت بُٖٔ ُْ َُُٓ .قبُػٌ (إْـاف)ـًُ و ُْ يُنظاًًُْ و ُْ
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َبزاسدِْ
بُسصنشدُْوَّ ثًَطُنُيُتِ و بطشَ ثًَذاِْ طادَتشئ َافِ وَى َافِ ُٖي
َهى َُٖىو َُبُطتِ طجاستُيًُنإ ُٓوَبىو نُ ثًاواًَْهِ تىْذ و
ٖاوطُس ًًُْ ،بُي
َُتًؽ
ديًَشيإ دَويظتًٓٓ .ذا دَبىو دايهاًْؽ يُّ ٓاطتُّ دىاًََشيًذا بٔ ،دَوي
نُطايُتِ رًَْهِ خؤسِاطش و بىيَش و صبشّ دَويظت ــ دَبىو دايو َُٖىو ُّٓ
طًفُتاُّْ ُٖبًَت بؤُٓوَّ بؤ ُْوَناًِْ بًاْطىاصيَتُوَُٓ .وإ دُطتُيُنًإ ثريؤص
دَنشد نُ بًَُٖض و َاطىيهُ ثتُو و دووس يُ ُْخؤػِ بًَتُْ ،ى يُبُس دىاًًُْنُّ
َهى يُبُس تىاْاّ بُسطُطشتٔ و سِووبُسِووبىوُْوَّ دورَٓإ يُ
يإ سِيَهِ باآل ،بُي
دُْطذآًٓ ،ذا دَبىو رٕ ٓاوَٖا بىوايُ ،بُّ دؤسَ رِْ ثًاواُْ ثُيذابىو نُ بُ
َِ بىو يُ ْاطهِ ًًًََُُْ يإ
طًفُتِ ثًاو اُْوَ خؤّ سِادَوَػاْذ و بُ تُواوّ خاي
ُٖطت و طؤصّ رْاُْ ُّٓ ،ويَُّٓ رًْؽ يُ ديايؤطِ نؤَاسّ ُٓفالتىْذا دَبًًُٓٓوَ.
طىَاِْ تًا ًًُْ ٖؤناسيَهِ طُسَنًِ طُسطاًَِ ُٓفالتىٕ بُ طجاستُ
طًظتَُُ ثُسوَسدَنُّ بىو ،تُْاُْت برينشدُْوَّ ُٓو يُ طُسَتادا بُ ٓاساطتُّ ُّٓ
تايبُمتُْذيًُ طُسَنًًُّ رياِْ طجاستُدا بىو" .78يًهؤسطؤغ" طًظتًََُهِ
َُ
ٓاَادَنشدِْ دُْطاوَساِْ داْا نُ يُ صؤس اليُُْوَ يُ ُْسيتِ دُْطاوَساِْ خًًَ
طُسَتايًُنإ دَضىوُٓ ،فالتىٕ و ُٓسطتؤؾ ثًًَإ وايُ دَطتىوسّ طجاستُ ُٓدطاسَ
طُسَنًًُناِْ يُ نشيتُوَ وَسطشتىوَ .بُآلّ وا ثًَذَضًَت يًَهطىوِْ ًَْىإ طجاستُ و
نشيت بطُسِيَتُوَ بؤ ُٓوَّ نُ ُٖسدوونًإ يُ يُى بٓطًُّٓ طُسَتايني.79
َُت بىو ُّٓ .بايُخذاُْ ،يُ طُسدََِ ُٓفالتىْذا،
ثُسوَسدَ ًٓؼِ طُسَنِ دَوي
بُالّ صؤسيَو يُ ػاسَ يؤْاًًُْناِْ تشَوَ ْاَؤ بىو ،نُ تًُْا باوى بُسثشطًاس بىو يُ
َُناِْ.80
ثُسوَسدَنشدِْ َٓذاي
َُنُ يُ دايو دَبىو يُنظُس ثًؼاِْ يًزُْيُنِ
بُآلّ يُ طجاستُ ُٖس نُ َٓذاي
ضاوديَش دَدسا ،خؤ ُٓطُس الواصيًُنِ تًَذا بُدّ بهشايُ ،يإ نُّ و نىسِيًُنِ تًَذا
ببًٓشايُ ،فُسَإ دَدسا يُ يىتهُّ ػاخًَهُوَ فشٍَِ بذسيَتُ خىاسَوَ بؤ ُٓوَّ مبشيَت!
َِ يُنَُِ تَُُِْ
ََِ تا ُٖػت طاي
بُآلّ ُٓطُس طاغ و طُيًِ بىوايُ دَبشايُوَ َاي
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َُت ُٓسنِ ثُسوَسدَنشدِْ دَطشتُ ُٓطتؤ و دَيربدَ ًَْى
يُوَّ تًَجُسِيًََٓت و ًٓٓذا دَوي
"ًََطٍُ"ـُوَ –َُُٓ ْاوَ سُسفًًُنُيُتِ 81ــ يُريَش طُسثُسػتًاسّ سِآًَُٖسيَهذا،
َُبُطت يُّ َُػل و سِآًَٖاُْيؽ َُػكجًَهشدِْ ُّٓ الواُْؾ ،وَى ُٓوَّ الّ
َهى
َُنإ ُْبىوَ بُي
ُٓطًٓايًُنإ باو بىو ،وَسطشتِٓ يُػشِيَهِ و بُٖشَّ دىي
دىاًََشيِ و ثتُوّ و تىاْاّ ػُسِنشدٕ بىوَ ،تُْاُْت طُوسَنإ يًَُْى الوَناْذا ،بُ
تاى و نؤ ،نًَؼُُنًَؽ و ُٖسايإ دَْايُوَ بؤ ُٓوَّ يُ ػُسِدا بُ طزّ يُنذا بطٔ،
تا يُطُس ػُسِنشدٕ سِابًَٔ و ًَٖضيإ صياتش بًَتُٓ ،و الوَيؼِ نُ ًْؼاُّْ تشطِ تًَذا
دَسبهُوتايُ بُ تىوْذّ طضا دَدسا.
ًََو "ًََطٍُ"ـِ تشَوَ و
ًَذا الوَنُ دًََْشدسايُ نؤَُي
يُ طًَضدََُٖني طاي
َُػكِ دُطتُيِ و عُطهُسّ ثًَذَنشآَُ ،اُْ دُطتُيإ سِووت بىو و يُطُسيإ
بىو بُ بًَذَْطِ بُسطُسّ ٓاصاس و ْاسَِسُتِ بطشٕ و يُ رياًَْهِ نىيَُُسطًذا بزئ،
ُٓواُْ بُ نؤٍََُ يُطُس طُآلّ خىسَا يإ يكِ داسإ دَْىوطنت نُ خؤيإ بَِ
ًَؽ يُى بُسطًإ دَثؤػِ .بُ
بُناسًَٖٓاِْ ضُقؤ يًًَإ دَنشدَوَ .بُ دسيَزايِ طاي
ٖاوئ و صطتاًْؽ يُ ُٖواّ نشاوَدا دَْىطنت و تًُْا خىاسدًَْهِ ٖانُصايًإ
دَخىاسد و سِيَِ خؤ ػتًٓإ ثَِ ُْدَدسا ،ضىْهُ دُطتُّ ُٓنشدَ دُطتُيُنِ فؼؤٍَ و
ػًَذاس ،خؤ ُٓطُس نُطًَو ويظتباّ ُٓوا دَبىو يُ سِوباسّ "يىسوتع "EUROTAS
خؤّ بؼتايُ نُ يُ وَسصّ صطتاْذا صؤس طاسد بىو.
َذا دَضىوُْ سِيضّ ًَٖضّ طؼتًِ ضُنذاسَوَ تا تَُُِْ طِ
يُ تَُُِْ بًظت طاي
َُّ طؼتًًإ ثٌَ دَدسا و دَبىوُْ
َِ نُ ًٓذّ سِيَِ ٖاوطُسطرييِ و ضىوًَُْْى نؤَُي
طاي
82
خاوَِْ َُٖىو َافًَهِ َُدَِْ  ،بُآلّ بُ دسيَزايِ دَ طاٍَ يُطٍَُ ٖاوسِيَهاًْذا
"ُْٓذاَاِْ تاقُُنُ" دَريا ،يُّ َاوَيُيؼذا ُْ رُْنُّ دَبًِٓ و ُْ بؤّ ُٖبىو
طُسداِْ بهات َُطُس يُ ناتِ ػُودا و خؤّ بذصيبايُتُوَ و بُ دصيًُوَ طُسداِْ
ًََني خًَضاًَْهِ
َُوَيؼِ يُطُس ُْبىو .يإ وسدتش بً
بهشدايُُٖ ،سوَٖا ُٓسنًِ َاي
سِاطتُ قًُٓ يُ ٓاسادا ُْبىو .بُسِاطتِ ُٓوَ طُيش بىو يُ ًَاُّْ ُٓو َُػكُ صؤساُْوَ
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نُ ُٖس يُ طاآلِْ صووَوَ دَطتِ ثَِ دَنشدًٖ ،ض بايُخذاًَْو بُ خىيَٓذٕ و ْىوطني و
تُْاُْت ًَىصيهًؼِ تًا ُْبىو ،تَُِْ ُٓو طؤساِْ و َاسػاُْ ُْبًَت نُ بُػإ و
َُّ ػُسِنشدَُُٕٓ ،
َهُي
َهًإ دَخظتُ طُس نُي
ًَإ دَدا و خُي
باٖىّ سِابشدوودا ُٖي
يُو خاآلُْيُ نُ ُٓفالتىٕ وَى يُنُّ طًظتَُُنُّ طجاستُ يًَِ سِواًْىَ،
"يًهؤسطؤغ" بشِواّ وابىوَ دَبًَت َٓذاآلٕ يُسِيَطُّ بًظنت و ُٓصبُسنشدُْوَ فًَشّ
ياطا و سِيَظانإ بنبُْ ،ى يُسِيَِ ْىوطني و خىيَٓذُْوَوَُٖ .سوَٖا بؤ قُسَبىونشدُْوَّ
رََُ بَِ ُٓسصػُناِْ وَى دصيِٓ نؤطا طؼتًًُنإ ،سَِّ بُ صؤس ػًَىاصّ طُسَتايِ
طضادإ دَدسا وَى يًَذاِْ دُيذ يُ ُٖسنُطًَو نُ يُ وَختِ تاواُْنُدا بطريايُُْ ،ى
َهى يُبُسُٓوَّ دَطتُنُّ نُوتؤتُ سِوو و ػهظتِ
يُبُسُٓوَّ دصّ نشدووَ ،بُي
ًَٖٓاوَ .يَُُػُوَ وَى بامسإ نشد ،سِيًَإ ثًَذَدسا بُ نىػتِٓ "ًًٖؤتًًُنإ".
داسّ واؾ ُٖبىو يُ دَػتًَهِ نانِ بُنانًذا دًًَإ دًََٖؼنت و دَبىو يإ بؤ
َاوَيُى خؤيإ بزيًَني ،ياخىد يُ بشطا مبشٕ.
ُٖس "يًهؤسطؤغ" بىو طًظتَُِ خىاسدِْ طُس طفشَّ ٖاوبُػِ داْآَُُ ،ؾ
َُيُنِ بطىونِ ثاصدَ نُطًذا دَخىاسد،
بُدؤسيَ و نُ ثًاوإ خىاسدًْإ يُ نؤَُي
دَبىو ُٖس بُػذاسيَهًؽ بُػًَهِ دياسّ ٓاسد و ػُساب و ْإ و ُٖجنري بذات بُ
نؤطاّ طؼتُِٖ .سوَٖا بُ دساويؽ بُػذاسّ بهات بؤ ٓاَادَنشدِْ ُٓو
خىاسدًًََُْاُّْ نُ ٓاَاْر يًًَإ «سَِّ بُ ًٖض نُطًَو ُْدسيَت بُ تًُْا يُ
َُو بهات وَى ُٓوَّ طَُزَ ُْوطُٓنإ دَيهُٕ» .تُْاُْت
تاسيهًذا خؤّ قُي
ثادػاناًْؽ خؤيإ ثُيىَطت بىوٕ بُو سِيَظايُوَُٓ ،طًع ػا « AGISناتًَو بُ
طُسنُوتىويِ يُ ػُسِيَهِ در بُ ُٓطًٓايًُنإ طُسِايُوَ ُْيتىاِْ سَِصاَُْذّ
َُنُّ خؤيذا و يُطٍَُ رُْنُيذاُٖ ،س
بُدَطت بًًََٗٓت بؤ خىاسدِْ ْاِْ ػًَىإ يُ َاي
ٖاوًْؼتُاًًُْنًؽ يُ بُػذاسيِ و ثؼهذإ دوا بهُوتايُ ياخىد ًَِ بؤ ُْدايُ ُٓوا
سَِطُصْاَُّ ىلَ وَسدَطريايُوَ و َافِ دَفُوتا ،طفشَ ٖاوبُػُناًْؽ تًُْا ِٖ
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ثًاوإ بىو بُ بَِ رْإُٓ ،وَؾ خاَيًَهِ تشَ نُ ُٓفالتىٕ وَى يُنٍُ ُٓو طًظتَُُ
يًَِ سِواًْىَ».
َذا دََاُْوَ بُآلّ ًَهُض دَبىوٕ بؤ ضاوديَشيِ و
ويَشِاّ َُٓاُْ نطإ يُ َاي
َُتُٖ .س نطًَو بؤ ُٓوَّ بىًْادَنُّ بًَُٖض ببًَت و دُطتُيُنِ
طُسثُسػتًِ دَوي
َِ تُْذسوطت خباتُوَ بؤّ ُٖبىو بُػذاسّ يُ ياسيًُ
تُْذسوطتِ ُٖبًَت و َٓذاي
َذاِْ ثاْهُيُ (قشص) و
قىسطُناْذا بهات ،وَى ياسيِ سِانًَؼإ و صؤساْباصيِ و ُٖي
تريٖاويَزيِ «ُٖوَسٖا دَبىو نض يُ ناسواِْ ٓاُْٖطُ طؼتًًُناْذا ،يإ يُ ناتِ
طَُادا ،بُ سِووت و قىوتِ و بُ بُسضاوّ طُجناُْوَ بشِواتُ سِيَىَ بؤ ُٓوَّ َُُٓ ببًَتُ
ٖاْذَسّ بايُخذإ بُ دُطتُّ ،ضىوٕ نُػفبىوِْ ُْْطِ يُ دُطتُيذا واّ ىلَ دَنشد
ضاسَطُسّ ُّٓ ُْْطًًاُْ بهات ،بُ بؤضىوِْ ُٓواًْؽ سِووتًِ نض بُ ًٖض دؤسيَو
َُتًَهِ
َايُّ ػُسّ ُْبىو ،بُ داخُوَ َُُٓ الّ ُٓفالتىًْؽ وايُُٓ ،طُسضِ خُطً
ًَِ بىوَ».83
َطُّ طُسَتايِ ًُْطُ ٓارَي
طُسَنِ نؤَُي
َذإ نطإ طتايؽ دَنشإ نُ
ُٖسوَٖا يُ ناتِ طَُايؼذا بُ طشود و ثًاُٖي
َتُؾ
سِيَضيًَٓإ بىو يُو نطُ بُدُسطاُّْ دَضىوُْ ًَْى ػُسِ و نًَؼُُنًَؼُُوَ و طاي
َذَٖاتُْٖٔ .ذيَو ًََزووْىغ
بُو تشطٓؤناُْ دَنشإ نُ يُ َُيذاِْ دُْط ُٖي
دَطًَشُِْوَ نطإ يُ ثًَؼربِنَِ و نًَبُنًَهاْذا يُطٍَُ نىسِاِْ طُجنذا بُػذاسيًإ
نشدووَ .سِيَطاؾ بُ نطِ ُْخؤؾ ُْدَدسا ٖاوطُسطرييِ بهات ضىْهُ ثًَىيظت بىو
بُٓضُنُ بُ تُْذسوطتًًُنِ تُواوَوَ مبًًََٓتُوَ و دَبىو نطُ ُْخؤػُنُيؽ خؤّ يُ
َُت ٓاطاداسيًُنِ طؼتِ بؤ ثًاوإ و رْإ يُ
ٖاوطُسطرييِ بُدووس بطشيَت .84دَوي
وَختِ ٖاوطُسطرييذا دَسدَنشد بؤ سَِضاونشدِْ باسّ تُْذسوطتِ ُٓو نُطُّ نُ
دَنشايُ ٖاودَّ ،بُ دؤسيَو نُ سَِّ ُْدَدسا ًٖض الواصّ و ُْخؤػًًُى يُ
ٖاوطُسطرييذا ُٖبًَت ،يُبُس َُُٓبىو نُ فُسَاِْ ثَِ بزاسدٕ بُ ثاسَ بُطُس ػا
ُٓسخًذاَىغ  ARCHIDAMUSدا طُثًَٓشا ضىْهُ ٖاوطُسطرييِ يُطٍَُ رًَْهِ
نىستُ بُّٓ بَِ دىسَذا نشدبىو.85
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َُت دياسيهشدبىو بؤ ثًاوإ طِ طاٍَ بىو و بؤ
تَُُِْ ٖاوطُسطرييِ وَى دَوي
رْاًْؽ بًظت طاٍَ (ُٓوَؾ ْضيهُ يُ تَُُِْ ٖاوطُسطرييِ يُ ُٓطًٓادا) بُآلّ
َبزاسدٕ و
قُيشَيِ و سَِبُِْ يُ طجاستُدا تاواًَْو بىو نُ نُطُنُّ يُ َافِ ُٖي
تَُاػانشدِْ ُٓو ناسواُْ طؼتًًاُّْ نطإ و نىسِاِْ سِووت تًًَذا طَُايإ دَنشد
ثَِ بَِ بُؾ دَنشآُ ،و نُطُيؼِ بُ ُْٓكُطت َهىسِبىوايُ يُطُس ٖاوطُسطرييِ
ُْنشدٕ ُٓوا ُٖس وَختًَو بىوايُ رْإ ثُالَاسيإ دَدا و بُ تىْذتشئ ػًَىَ ٓاصاياسيإ
ُٓدا.
َُتُناِْ ٖاوطُسطرييِ
سِاطتًًُنُّ ٖاوطُسطرييِ يُ طجاستُدا صؤسيَو يُ خُطً
َطشتبىو ،دايو و باونإ ٖاوطُسطرييًُنُيإ سِيَهذَخظت،
َطُّ طُسَتايِ ُٖي
نؤَُي
َطشيَت /سَِدووّ خبات" يإ بُ
خؤ ُٓطُس سَِّ بهُوتٓايُ ُٓوا ُٓبىوا صاوا بىوى "ُٖي
َِ باونِ بظًًََٓت ،ضاوَسِواًْؽ دَنشا يُّ ىلَ طُْذُْدا
صؤسّ صؤسداسَنِ يُ َاي
سِووبُسِووّ بُستُى ببًَتُوََُُٓ ،ؾ َاْاّ وايُ دَسبشِيِٓ ػًاو نُ طىصاسػت بًَت
يُّ ٖاوطُسطرييًُ وػُّ "دَطتذسيَزّ"ـًُ ،86خؤ ُٓطُس رَاسَيُنِ صؤس يُ
َذسابإُٓ ،وا ُٓػًا رَاسَيُى ثًاو َُٖإ
طُوسَنإ بَِ ٖاوطُسطرييِ بُ دَِ ًًَٖ
رَاسَ نطًؽ يُ نىجنًَهِ تاسيهذا نؤ بهشاْايُتُوَ ثاػإ َُٓاُْ طُسثؼو دَنشإ
َبزيَشيَتُٓ .87و طًظتَُُيؽ
نُ ُٖس ثًاويَو ٖاوبُػِ رياِْ خؤّ يُ تاسيهًذا ُٖي
َبزاسدِْ ٖاوطُس يًَُْىإ ثاطُواُْناِْ ُٓفالتىمنإ بري دَخاتُوًَٓ .ذّ
طًظتَُِ ُٖي
َبزاسدِْ ٖاوطُسّ دواسِؤرّ خؤّ سِاّ تايبُت
يُ َُٖىو باسودؤخًَهذا نض بؤ ُٖي
بُخؤّ ُْبىوَ.
سِاطتًًُنُّ ُٖيىَُسدِ رٕ يُ طجاستُ باػرت يُ ػاسَناِْ تشّ يؤْإ ُْبىو ،بُ
ثًَطُواُّْ بؤضىوِْ ُْٖذيَو تىيَزَسَوَ نُ ضُْذ َُػكًَهِ دُطتُيِ نطإ و
دَسضىوًْإ بُ سِووت و قىوتِ بُ بُسدَّ طُجناْذا بُ ػُواسَّ خظتىوٕ ،وَى ُٓوَّ
َطُ طُسَتايًُنإ َُُٓيإ ُْنشدبًَتُٖ ،سوَٖا ُْٖذيَو بريَُْذيؽ بُ تُواوّ
نؤَُي
َىَػاُْوَّ خًَضإ و ٓاصادبىوِْ رْاًْإ ثًَهُوَ بُطتُوَ ،بؤيُ يُ ناتًَهذا خًَضإ
ُٖي
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بُ واتايُنِ وسد و سِاطتُقًُٓ يُ طجاستُدا ُْبىوُٓ ،وا ُْٖذيَو ثًًَإ وايُ َُُٓ واتُ
َىيَظتُيُنِ نىستِ يُطُس
ًَهِ طشْطُ و ثًَىيظتُ ُٖي
ثًَطُبُسصيِ رْإُٓ ،وَؾ خاي
بهُئ ضىْهُ ٖؤناسّ تًَهٍَُ و يًَتًَهطىوًَْهِ صؤس بىوَ الّ ػشؤظُناساِْ نؤَاسّ
ًََت:
ُٓفالتىٕ ــ بُداخُوَ طًُؤُْ دّ بىظىاس يُنًَهُ يُوآُُْ ،و دَي
«يُبُسُٓوَّ ضُوطاْذُْوَّ رْإ دَطُسِيَتُوَ بؤ ٓاسَصووّ َُْشيِ خًَضإ،
َهايُتِ تايبُتُٓ ،وا بُ َُٖإ ُٓو ُْٓذاصَيُّ رٕ يُ خًَضإ سِصطاسّ
ثاساطتِٓ َىي
َهايُتِ تايبُتِ
َطُيُى َىي
ُٓبًَت يُ ثاػهؤيُتًؽ سِصطاس ُٓبًَت .خؤ ُٓطُس نؤَُي
قُدَغُنشد و ًٓٓذا خًَضاًْؼِ سَِت نشدَوَ ُٓوا بُختِ رٕ بُػًَىَيُنِ صؤس بُسضاو
سِوو يُباػِ دَنات ،يُبُسُٓوَ دَبًٓني ػاسّ طجاستُ نُ (يُ خاوَْذاسيَتِ صَويذا)
ًَهُضِ طًظتَُِ نؤَؤُْيِ "املؼايعُ" بىوَ ،تانُ ػاسّ يؤْإ بىوَ نُ بُ
َُّ يُطٍَُ رْذا نشدووَ ،نطُنإ وَى نىسِإ دًًإ
يُنظاِْ و ٖاوػاِْ ثًاو َاَُي
َِ ًََشدَنُيذا قُتًع ُْنشابىوَُ ،طُس بُ
دَثؤػِ و ًٓؼِ رٕ يُ ناسّ ْاو َاي
دصيًُوَ و يُ وَختِ ػُودا ُٓطًٓا سَِّ بُ ثًاوَنُ ُْدَدسا و بؤّ ُْبىو طُسداِْ
ًَذا
َهِ تايبُتِ ُٓو ُْبىو ،سَِّ دَدسا ثًاوّ تشيؽ يُطُي
رُْنُّ بهات ،رُْنُّ َىي
خبُوَّ يُبُس ٖؤناسطُيًَو نُ ثُيىَطت بىو بُ باػرتنشدِْ بُٓضُنُ .ثاػاًْؽ نُ
َُت
َُناًْؽ ِٖ دَوي
بريؤنُّ َريات َُْا بريؤنُّ صيٓاؾ يًَُْى ضىو ،طُسدُّ َٓذاي
ََِ
بىوًٕٓ ،ذّ رًْؽ تانُ ثًاويَو بُ ٖؤّ ٓريَيًُوَ ُْيذَنشد بُ نؤيًُ ،يإ تؤ بً
َهًَهِ تايبُت و ُْوَيُنِ دياسيهشاوّ
يُبُسُٓوَّ ثًاوّ ٖاوًْؼتُاِْ خاوَٕ َىي
ُْبىوُٓ ،وا ًٓذّ خاوَِْ رًْؽ ُْبىو ،ثاػاًْؽ دَبىو رٕ بُ تُواوّ خؤّ بؤ
دايهايُتِ تُسخإ بهات وَى ُٓوَّ ثًاو خؤّ بؤ ػُسِ تُسخإ دَنشد».88
ًًَُ
ُّٓ دَقُ طُيش و طَُُسَيُ خامنُ ْىوطُسيَو ْىوطًىيُتِ نُ سَِْطُ بُ قىوي
ًََِ طُيش و
صؤسَنُّ يُو ْىوطًٓاُّْ تش بُ ْشخرت بًَت نُ يُباسَّ رُْوَ ْىوطشاوٕ ،دَي
طَُُسَ ضىْهُ بىظىاس خؤيؼِ ثًَؼرت يُ َُٖإ نتًَبذا دَسنِ بُوَ نشدووَ نُ
َىَػاْذُْوَّ بُ ْاضاسّ َاْاّ ٓاصادبىوِْ رٕ ًًُْ.
« سِصطاسبىوٕ يُ خًَضإ و ُٖي
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َطُّ ُٓوَ دَدَٕ بُ دَطتُوَ رْإ
منىوُْطُيًَهِ وَى طجاستُ و سِريَُُ ْاصيِ ُٖٕ بُي
َُت يُ ثًاوإ نَُرت ُْضُوطًَٓشاوُْتُوَ».89
بُٖؤّ ػىيَٓهُوتُيِ تُواويإ بؤ دَوي
َطُّ يُنظاِْ بُوَ دًًَََٖٓتُوَ نُ
ُٓوَّ طُيشَ ُٓو خامنُ ْىوطُسَ بُي
«نطاًْؽ وَى نىسِإ دًًإ ثؤػًىَ» .وَى ُٓوَّ يُنظاِْ واتاّ ُٓوَ بًَت رٕ
خبشيَتُ طُس ضُسثاّ (ثشؤنشطت) و ُٓو صيادَ و دًاواصيًاُّْ ىلَ بربِدسيَتُوَ نُ
دَيهُُْ رٕ و يُ ثًاوّ دًا دَنُُْوَ .سِاطتًًُنُّ ُٖس َُُٓ بىو يُ طجاستُدا
ًََٔ دطُ يُ رًَْهِ "بُ ثًاو بىو" ،
سِوويذا ،يُوَّ وَى ُٓسطتؤ و ُٓواِْ تشيؽ دَي
ًٖطِ تش يُ طؤسِيَذا ُْبىو .90ضىْهُ رٕ يُ طجاستُدا ْاطهِ و ًًََُٓيِ ىلَ
َُنُّ
َِ ثًاو بُ طُسيذا صاٍَ دَبىو ،ناتًَهًؽ ًََشدَنُّ يإ َٓذاي
دَنشايُوَ و ػُقً
يُ دُْطذا يُ دَطت بذايُ سِيَِ ثَِ ُْدَدسا ًٖض ُٖطتًَو دَبربِيَت و طىصاسػت يُ
ََِ «رْاِْ طجاستُ بُ
ُٖطت و طؤص و الواصّ و تشغ بهات» .91وَى ثًىستاسى دَي
َبىوًْإ بُطُس ثًاوَناًْإ دًا دَنشيَُٓوَ و بُ سِاػهاويؽ
بىيَشيِ و ثًاوَتِ و صاي
يُباسَّ َُٖىو ػتًَهُوَ قظُيإ نشدووَ» َٔ .92ثًَِ وا ًًُْ رِْ طجاستُيِ وَى
ًََت ُٓسنِ دايهًايُتِ دَِ بُدَِ نشدبًَت ــ خؤ ُٓطُس
ُٓوَّ طًُؤٕ دّ بىظىاس دَي
ياطاّ طجاستِ يُطًَذاسَدإ و يًَُْى بشدِْ نؤسثُّ الواصّ طُثاْذبًَتُٓ ،وا دايو
خؤّ بؤ وَديًَٗٓاِْ ُّٓ ٓاَاجنُ ثُْاّ بشدؤتُ بُس سِيَطاّ تش ،بَِ ُٓوَّ يُبُساَبُس
نؤسثُنُّ ًٖض ُٖطت بُ طؤص و ُٖطتِ دايو نشدبًَت «نؤسثُ يُ ناتِ
يُدايهبىوًْذا يُ دَفشيَهِ ػُسابذا ْىقِ دَنشا و ُٖس بُو دؤسَؾ بؤ ضُْذ طاتًَو
َطُبىو يُطُس ًَٖضّ دىسّ و دُطتُّ و ػًاوّ
يًَِ دَطُسِإ ،خؤ ُٓطُس ريابا ُٓوَ بُي
َطُ بُدَِ
ثُسوَسدَ بىوُٓ ،طُسيؽ َشدبا ُٓوا دايو ُٓسنُنُّ خؤّ بُساَبُس نؤَُي
َُ سِصطاس دَنشد نُ ػايُِْ
َطُّ يُ بىوُْوَسيَهِ الواص و سِيىَي
دَطُياْذُٓ ،ويؽ نؤَُي
َُ طاوانُ ثًؼاِْ يًزُْيُنِ
ريإ ُْبىوَ»ًٓٓ .93..ذا وَى بامسإ نشد َٓذاي
ضاوديَشإ دَدسآُ ،طُس بُ طاغِ بًاْذيبا دَيإ طًَشِايُوَ بؤ دايهِ بؤُٓوَّ ػريّ
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َِ ثُسوَسدَّ بهات ،بُآلّ دايو يُ ناتِ ثُسوَسدَنشدِْ
ثَِ بذات و ُٖتا ُٖػت طاي
َُنُدا ضِ دَنشد؟
َٓذاي
َُت وَى سِيَُٓايِ بؤ ثُسوَسدَنشدِْ
«دَبىو بُثًَِ طًظتًََُو بشِوات نُ دَوي
ًََتُوَ و يُ ثُسِؤ و ثاتاٍَ و
َُّ بؤ بًًَٗ
َُنُ ثًًَذا بىو ،دَبىو بىاسّ طُػُ و دىي
َٓذي
َُّ يُطٍَُ بهات،
َشَِقاُْ َاَُي
قىَاتُّ صؤسَوَ ُْيجًَطًَتُٖ ،سوَٖا دَبىو دي
ًََت
ًََت بطشّ ،وَآلَِ داواناًْؼِ ُْداتُوَُٖ .سوَٖا يُ تاسيهًذا بُدًَِ بًًَٗ
ًًَُْٖ
94
بؤ ُٓوَّ يُطُس ُْبُسدّ و ٓاساَطشتٔ و تىاْاّ بُسطُطشتٔ سِا بًَت». ..
َُتُناْذا ًَُُٓ ُٖطت ْانُئ يُبُسدَّ "دايو" دائ بُ واتاّ
يُ َُٖىو ساي
وسدّ وػُنُ .يُو ضريؤناُْدا نُ "بُدُسطِ دايو"ـًَهُإ بؤ دَطًَشِيَتُوَ نُ
َٗاتىوَ ــ ًٖض تىاْايُنِ
نىسِنُّ خؤّ طُسبشِيىَ يُبُسُٓوَّ نىسَِنُّ يُ دُْط ُٖي
َُتًؽ
َٗاتٔ يُ تشطاْذا ػايُِْ طضاّ دَوي
دايهايُتِ ْابًُُٓوَ تُْاُْت ُٓطُس ُٖي
بًَتُٓ .وَ دايهًَهِ دسِْذَيُ نُ ثُْا بؤ طُسبشِيِٓ نىسَِنُّ دَبات تُْاُْت ُٓطُس
ٖؤناسَنُ ًْؼتُاْجُسوَساُْيؽ بًَت ،ضىْهُ دَبًَت ُٖطت و طؤصّ بُساَبُس
ًًَُوَ..
َُنُّ ُٖصاسإ داس بًداتُ طىَإ و دوو دي
َٓذاي
ًََت «ٖاوًْؼتُاِْ طجاستُيِ بُ تُواوّ ػىْاطِ خؤّ يُدَطت دابىو
سِؤطؤ دَي
تا ُٓوَّ بُ دَطت ًٖض ًَُالًًَُْنِ ْاوخؤيًُوَ طريّ ُْدَخىاسد ،فُصيًُتِ
ًْؼتُاْجُسَوَسيًؽ الّ بىوبىوَ ػًَىَيُنِ طشوػتِ»ُٓ .95و دايهُ طجاستُيًُّ نُ
َِ دُْط و
ثًَٓر نىسِّ يُ طىثادا ُٖبىو ،يُ َاٍَ دَضىوَ دَسَوَ بؤ طؤساغ و ُٖواي
َِ ىلَ دَثشطِ ُٓويؽ
ُٖسنات نؤيًُيُنِ ببًًٓايُ –بُدَّ طًإ يُسصيُٓوَ ــ ُٖواي
وَآلَِ دَدايُوَ «ُٖس ثًَٓر نىسَِنُت نىرساوٕ» ..بُآلّ ُٓويؽ بُ يىتبُسصيًُوَ
وَآلَِ دَدايُوَ «ُّٓ نؤيًُّ سِطىا دا نُّ َٔ ُٓوَّ ىلَ ثشطًىيت؟»ُٓ .ويؽ
ًََِ طُسنُوتىوئ».
َِ دُْطِ ىلَ دَثشطًت دَي
ديظإ دَيطىوت «دَ ُٓطُس ُٖواي
ُٓوناتُ دايهُنُ بُ ثُيُ خؤّ دَطُياْذَ ثُسطتطُنُ بؤ ُٓوَّ طىثاطِ خىدانإ
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َُنُّ دَْاػت دَيطىت «بُ سِاطتِ ُٓوَ
بهات .96..ناتًَهًؽ دايهُنُ َٓذاي
ضاسَْىوطًَهِ طُوسَيُٓ ..ايا يُبُسُٓوَ ْايًَٓزّ نُ يُثًَٓاو طجاستُدا َشدووَ؟».97
ٓايا َُُٓ دايهايُتِ سِاطتُقًُٓيُ؟ سِاطتًًُنُّ يًَشَدا ًٖض ْابًٓني دطُ يُ
َشَِقِ و دسَِْذَيِ ثًاوّ طجاستِ ٖاوقُديُتِ.
َشَِقًًُنِ طُسَتايِ نُ تًُْا دي
دي
دَسُٖم بُ ٖاوطُسطرييؽ ًَُُٓ يُباسَّ ُٓوَ ْاصاْني نُ ُّٓ ٖاوطُسطرييًُ
ًَذاوَ ػشؤظُّ َُُٓ بهات بؤيُ
تانُنُطِ بىوَ يإ بُ نؤٍََُُْٓ" ،طًض" ُٖوي
َُت دَطتهاسّ
دََيًَت« :يُ طجاستُدا دؤسيَو يُ ٖاوطُسطرييِ تانُنُطِ ُٖبىو ،دَوي
نشدوَ و سِيَهِ خظتىوَ ،بؤ ُٓوَّ يُطٍَُ دؤخِ باودا بشِواتٖ ُّٓ ،اوطُسطرييًُؾ
َطشتبىو» ،98صؤسبُّ ًََشدَنإ
بىو نُ صؤس تايبُمتُْذّ ٖاوطُسطرييِ طُسَتايِ ُٖي
ًَإ بىو نُطاِْ تشيؽ يُطُيًاْذا بُػذاسّ بهُٕ ،بُتايبُتًؽ ٓاطايًبىو
قُبىي
99
َتُّ بُٓريَيِ و
بشاناًْإ يُ رُْناًْاْذا ٖاوبُػِ بهُٕ " .يًهؤسطؤغ" طاي
َهِ طشْطِ بُ
َؤْؤثؤيهشدِْ رُْنإ دَٖات ،و دََيًَت« :طُخًفرتئ ػت ُٓوَيُ خُي
َِ خؤيإ طُسف بهُٕ تا بُٖؤياُْوَ بطُُْ
طُط و ُٓطجُناًْإ بذَٕ و تُقُال و َاي
َُٓوَ بؤُٓوَّ بُتايبُت
وَضُّ ْىًَّٓٓ ،ذا يُطٍَُ ُٓوَػذا رُْناًْإ دووسَثُسيَض بًًَٗ
ًَإ يُ خؤيإ بؤ خبُُْوَ».100
َٓذاي
طجاستُيًُنإ بُ ثريّ ٓاَؤرطاسيًُناِْ ياطاداُْسَنُياُْوَ ضىوٕ «بؤيُ دَنشا
ضُْذ بشايُى يُى رِْ ٖاوبُػًإ ُٖبىوايُ ،يُى نُغ دَيتىاِْ ٖاوبُػِ ٖاوسِيَهُّ
بًَت يُ رُْنُيذا ُٓطُس خؤّ ٓاسَصووّ يَُُ ُٖبىوايُ» .ثُسَطشافًَهِ ثًىتاسى ُٖيُ
دَطًَشِيَتُوَ رِْ طجاستُيِ «ُٓو دؤطتُّ بُ ْاص و ػؤخًهشدُْوَ دواّ دَنُوت
َذا بهات».101..
دَْاسدَ الّ ًََشدَنُّ بؤ ُٓوَّ يُّ باسَيُوَ قظُّ يُطُي
ُٓوَّ طُيشَ ُْٓطًض دواتش دََيًَت« :صيٓا بُ واتا سِاطتُقًُٓنُّ بىوِْ ُْبىوَ،
واتُ خًاُْتِ رٕ يُ ًََشدَنُّ بَِ ٓاطاداسّ ُٓو»ًٓٓ ...ذا ُٓجناَطرييِ دَنات
« يُبُس َُٖىو ُّٓ ُٖيىَُسز و دؤخاُْ رٕ يُ طجاستُدا يًَُْى َُٖىو رُْ
طشيهًًُناِْ تشدا خاوَِْ ثًَطُيُنِ سِيَضداس بىوَ» .102دًُع دؤْايذطؤًْؽ
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ًَذا رًَْهِ طجاستُيِ قايٌ بهات بؤ ُٓوَّ بُ َُساَِ خؤّ
دَطًَشِيَتُوَ ثًاويَو ُٖوي
َِ باونِ مب ،ناتًَو
بطاتُٓ ،ويؽ ثًَِ طىت« :ناتًَو نض بىوّ فًَشبىوّ طىيَشِايُي
َِ ًََشدَنَُِ نشد ،دا ُٓطُس ػتًَهِ وَٖات يُ َٔ ُٓويَت ُٓوا
بىوَُ رٕ طىيَشِايُي
103
َُت يُو وَسبطشيت». ..
ثًَىيظتُ يُثًَؼذا َؤي
ُٓواُّْ يُباسَّ ُْبىوِْ صيٓا يُ طجاستُدا دَدوئَ و ثًًَإ وايُ رٕ بُّ ٖؤيُوَ
خاوَِْ "ثًَطُيُنِ سِيَضداس" بىوَ ُٓوَ يُبريدَنُٕ نُ رُْ ًََشدداسَنإ يُ سَِوػًَهِ
َُتِ صيٓآُ ،و ثُيىَْذّ طًَهظِ يُطٍَُ ُٖس
صؤس خشاثرت و داسَِاوتشدا بىوٕ يُ ساي
نُطًَو طشتىوَ نُ ًََشدَنُّ سَِصاَُْذّ يُطُسّ دَسبشِيىَ ،يإ يُطٍَُ ُٓو
ٖاوسِيًَاُْيذا نُ بؤّ سَِواُْ نشدووٕ ،ناتًَو ًََشدَنُّ يَُاُْدا «ًَْشايُتِ و
َِ بًَُٖض»ّ تًًَاْذا بُدّ نشدووُٕٓ ،وَتا
طُجنايُتِ و تىاْاّ خظتُٓوَّ َٓذاي
َُّ يُطٍَُ رُْنُدا نشدووَ ،نُ
َُّ ًََطٍُ َاَُي
بَُُٖإ ػًَىَّ َاَُي
طُسثُسػتًاسَنُّ دَيُويَت وَضُّ ضانِ بؤ خباتُوَ .رُْنُيؽ سِاصيبىو خؤّ
بُدَطت ُّٓ سَِوػُ داسِصاوَوَ بذات.
َىيَظتاُّْ ًََشد نُ رُْنُّ
ويَشِاّ ُٓوَؾ دَبًَت سَِضاوّ ُٓوَ بهُئ ُٓو ُٖي
َطُ
خؤيِ دَخظتُ بُسدَطتِ ٖاوسِيَهُّ يإ ًَىاُْنُّ ُٖس َُٖىويإ يُ نؤَُي
َطُّ سِاووػهاسَنإ و ثاػاًْؽ
طُسَتايًُناْذا باويإ ُٖبىوَ ،بُتايبُتًؽ نؤَُي
َطُ ػىاْهاسيًُنإُٖ ،سوَٖا الّ عُسَبُناًْؽ يُ داًًًًُٖتذا طُسدًَِ بُ
نؤَُي
104
َطُّ
َطُٕ يُطُس دوانُوتىويِ نؤَُي
نٍُ و ثٍُ ُٖبىوََُٖ . ..ىو ُٓواُْ بُي
طجاستُيِ يُاليُى و سَِوػِ خشاثِ رٕ يُاليُنِ تشَوَ .بُ ثًَطُواُْوَ ًَُُٓ ثًَُإ
َُتِ خًاُْتاُّْ نُ بؤمنىوُْ يُ ُٓطًٓادا باو بىوٕ –ُٓطُسضِ
وايُ ُٓو ساي
َطُيُ يُطُس سَِوػِ ثًَؼهُوتىوتش و ُٓسيًَٓرتّ رٕ،
َُتطُيًَهِ نُّ بىوٕ ــ بُي
ساي
ضىوٕ ًٖض ُْبَِ يًَشَدا ُّٓ دؤخُ دؤسيَو ياخًبىوٕ بىوَ يُ ًََشدَنُّ يإ سظاب
بؤنشدِْ وَى نٍُ و ثُىل َاٍَ «:بشِياسّ خًاُْتهشدِْ رٕ يُ ًََشدَنُّ صؤسبُّ داس
دَطُسِيَتُوَ بؤ ريَش دَطتهشدِْ»ٓ .اديُسيؽ دُخت يُطُس ُٓوَ دَناتُوَ خًاُْتِ
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َُنشدُْوَّ و بُطزداضىوُْوَُٖ ..سوَٖا
رٕ يُ ًََشدَنُّ بُسدَواّ دؤسيَو بىوَ يُ تؤي
رٕ بُوَؾ بُسَْطاسيِ ًََشدَنُّ بؤتُوَ نُ طىتىويُتِ خؤ ُٓو تانُ ثًاو ًًُْ يُ
دًٗاْذا ،بؤيُ دَتىاًَْت ثًاوّ وَٖا بذؤصيَتُوَ نُ قُدسّ طشش و طُسجنشِانًَؼًًُنُّ
بطشُٕٖ .سوَٖا طىوتىويُتِ خؤ نًُْضَنِ تؤ ًِْ ..تؤ خؤت بُ صيشَى دَصاِْ ،بُآلّ
َُفاو» .105..بُآلّ رِْ طجاستُيِ نشابىوَ ٓارٍََ و
َٔ دَتىامن بتهَُُ نُطًَهِ خُي
سَِْطُ ٓارََيًَهِ دَػتُنًؽ ،نُ تًُْا تايبُت بىو بُ وَضُخظتُٓوَ و بُسدَواَِ
بُٓضُ ،نُ دَنشا نابشايُنِ بًَُٖض بُ ٓاطاداسّ و سَِصاَُْذّ ًََشدَنُّ طُسدًًَِ
َِ بًَُٖضّ ثَِ خباتُوَُٓ ،و دَػتُنِ بىو «بُو واتايُّ
يُطٍَُ بهشدايُ تا َٓذاي
َُٖىو طًفُتًَهِ ًًًََُٓيِ وٕ نشدبىو»" ،يًهؤسطؤغ" بُ سِاػهاوّ ٓاَؤرطاسّ
ُٓوَّ نشدووَ با نطإ يُ ُٖس طًفُتًَهِ بُدَطتًَٗٓشاوّ ًًًََُٓيِ وَى ػُسّ و
ضاووسِوو ثاى ببُٓوَُٓ ،وَؾ بؤُٓوَّ بتىأْ بُ سِووت و قىوتِ يُبُسدَّ ثًاواْذا
طَُا بهُٕ.106
وَى ثًَؼرتيؽ بامسإ نشد رٕ ًَٗشَباِْ دايهايُتِ يُدَطت دابىو ُّٓ ،ضِ
ًََني نُ واص يُ يًَذاِْ ثًاواِْ سَِبُٕ ْآًًََٖت و وَى ديؤساْت
يُباسَّ ُٓو رُْوَ بً
107
ََِ «بؤ ُٓوَّ تىْذتشئ ٓاصاسيإ بذات»  .سِاطتًًُنُّ َشؤظ ْاتىاَِْ خؤّ خؤّ
دَي
يُ طُسطىسَِإ ببىيَشيَت بؤيُ يُنًَو يُ صاْاياِْ ثُسوَسدَصاِْ دََيًَت« :دايهِ
َُناًْذا بُ بُٖشَ و تىاْاناِْ،سِيَطشتًٓإ يُ طشيإ و
ط جاستُيِ يُ ضاوديَشيهشدِْ َٓذاي
طىصاسػتهشدٕ يُ خؤيإ بُ تىوسَِيِ و تشطُوَ ،بُْاوباْط بىوَُٓ ،و ُٖس يُ
ًًَُوَ سِاّ دًََٖٓإ بُسطُّ بشطًَتِ و ٓاصاس بطشٕ بُ بَِ ًٖض طهاآل و
َٓذاي
108
بًَضاسيًُى»ٓ . ..ايا يُ ثُسوَسدَدا َُُٓ بُٖشَ و ضاوديَشيًُ يإ ٓاناسّ طُسَتايِ
َشَِقِ طُسَتايًاُْ ْابًًُٓٓوَ نُ ػايُِْ
و دسِْذَيًُ...؟ ٓايا يًَشَدا دؤسيَو يُ دي
ُٖطت و طؤصّ دايو ًًُْ؟
َُٖىو َُٓاُّْ بامسإ نشد دووثاتِ ُٓوَ دَنُُْوَ نُ طًظتُّ يُ طجاستُدا بُ
َطُ طُسَتايًُنإ بىوًَٖ ،ض بايُخًَهِ ُٓوتؤ بُ
ْضيهُيِ يًَهطىوّ نؤَُي
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سِؤػٓبرييِ و فًَشبىوٕ و ُٓدَب ُْدساوَ ــ ُٓوَؾ يُنُيُنُ ُٓفالتىٕ يُّ طًظتَُُّ
طشتىوَ و بطشَ ًَىصيهًؽ ،نُ ُٓفالتىٕ بُ ثايُيُنِ طُسَنِ داْاوَ بؤ
َُواُْنإ يإ ٖاْذإ و وسوراْذِْ ػُسِنشدٕ
ثُسوَسدَنشدِْ سِؤح ،تًُْا بؤ سِيَضيًَٓاِْ ثاي
بىوَ ،بُ نىستِ «ياطا طجاستُيًُنإ دطُ يُ طُسباصّ ٓاصا و ضاوُْتشغ ًٖطِ تشيإ
بُسُّٖ ُْدًََٖٓا ،بُآلّ َُُٓ ًَٖضّ دُطتُّ نشدَ ًَٖضيَهِ دسِْذَ و خشاثُناس ضىْهُ
ًًَُناِْ ُٓنىػت» .109..بؤيُ ًٓضؤنشات سِاطتِ
بُ ْضيهُيِ َُٖىو تىاْا عُقً
يُباسَياُْوَ طىتىوَ نُ ُٓواُْ يُ بُسبُسيًُنإ دوانُوتىوتش بىوٕ!.
بُآلّ دؤخِ رٕ وَى طىمتإ بًَطىَإ يُريَش ناسيطُسّ بىوِْ خاوَْذاسيَتِ يُ
َطُدا بىوََُُٓ ،ؾ بُ دسيَزايِ ًََزوو دَبًًُٓٓوَ .قؤْاغُناِْ يُنَُِ َشؤظ
نؤَُي
َهايُتِ تانُنُغ (وَى نؤنشدُْوَ و بُسضًُٓٓوَ) تًًَذا طُسّ
نُ ًَٖؼتا َىي
110
َُٓدابىو ،ثًاو بؤّ طشْط ُْبىوَ نُ بُ رًَْهِ دياسيهشاوَوَ ثُيىَطت بًَت .
ُٖي
ًَؼًذا طًظتَُِ َريات ٖاتُ نايُوَ،
ناتًَو طُسوَت و طاَإ ثُيذا بىو و يُطُي
َظؤصيِ رُْنُّ دا بؤ ُٓوَّ ُْوَّ يُ ثؼتِ خؤّ بؤ خباتُوَ تا
ثًاو بايُخِ بُ دي
َهايُتِ دَطتُنؤيِ بىوايُ
طُسوَت و طاَاُْنُيًإ بؤ بطىصايَتُوَ ،خؤ ُٓطُس َىي
ُٓوا ُٓػًا ٖاوطُسطرييؽ دَطتُنؤيِ بىوايُ و خًَضإ بُ واتا تُقًًذيًُنُّ
َبىَػايُتُوَ ُٓوَؾ ُٓو دؤخُيُ نُ يُ طجاستُدا ُٖبىو ،يُ طُدَّ سُوتَُذا
ُٖي
صثًَؽ صايني[ "يًهؤسطؤغ"ـِ طُوسَ ياطاداُْسّ طجاستُ طًظتَُِ خاوَْذاسيَتِ
َىَػاْذَوَ و ديظإ صَويًُناِْ النؤًْاّ بؤ طِ ُٖصاس ثاسضُّ
تانُنُطًِ صَوّ ُٖي
يُنظإ يُ بُٖادا و بُثًَِ رَاسَّ خًَضاُْناِْ ُٓو ناتُّ طجاستُ دابُؾ نشدَوَ و
ُٖس ثاسضُ صَويًُنًؼِ دا بُ خًَضاًَْو تا يُسِيَطُّ نؤيًُناُْوَ بُناسّ بًَٗٓٔ،
َهِ طُوسَّ يُ صؤسيُّٓ صَويًُنإ و
َُت خؤّ ثؼهًه
ناسيَهِ وَٖايؼِ نشد نُ دَوي
َهًذا ُٖبًَتُٓ ،وَؾ يُبُساَبُس خُسدِ َُٖىو ُٓو ناس و باساُّْ
داٖاتِ خُي
َهايُتِ
ثُسوَسدَ و ناسَ دُْطًًاُْدا نُ خظتبىويُ ُٓطتؤّ خؤيُوَ ..ثاػاًْؽ َىي
تانُنُطِ و خًَضاِْ بُ َاْاّ وسدّ وَٖا نُ باوى بُسثشطًاسيَتِ تُواوّ بُطُسيذا
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َُتُّ نشدووَ
ًََت "يًهؤسطؤغ" درايُتِ ُٓو ساي
ُٖبًَت يُ ٓاسادا ُْبىو ،صَيُٓفؤٕ دَي
َُناِْ و
نُ يُ ػاسَناِْ تشدا باوبىوٕ نُ تًًَاْذا باوى باآلدَطتِ بُطُس َٓذي
َهُنُيذا ُٖبىوَٓ .اَاجنِ يُوَؾ َظؤطُسنشدِْ طُالَُتِ
ْؤنُسَناِْ و َاٍَ و َىي
َُٖىو ٖاوًْؼتُاًْإ بىوًٓٓ ،ذا بشِواّ وابىو دَبًَت ُٖس ٖاوًْؼتُاًًُْى ضؤٕ
َُناِْ
َُناِْ خؤيذا باآلدَطتُ ٓاوٖاؾ باآلدَطتِ تُواوّ بُطُس َٓذاي
بُطُس َٓذاي
دَسو دساوطًًًَذا ُٖبًَت ..خؤ ُٓطُس الويَو الّ باونِ طهاآلّ يُوَ بشدايُ نُ
َُّ نشدووَ
نُطًَهِ تش يُ دًَِ باونِ بُ قَُطِ يًَِ داوَُٓ ،وا ُٓو باونُ ُٖي
ُٓطُس ُٓويؽ الّ خؤيُوَ بُ قَُطِ تًَِ ُْطشَويًََٓتُوَُٖ ،سوَٖا يًهؤسطؤغ
َُ دساوطًَهاِْ بؤ سَِوا نشدووٕ ُّٓ ،نؤَؤُْيًُؾ طُطِ
بُناسًَٖٓاِْ ْؤنُساِْ َاي
111
سِاو و تاجنِ و ُٓطح و ػتُناِْ تشيؼِ طشتؤتُوَ». ..
َهايُتِ دَطتُنؤيِ و ثُوَسدَّ دَطتُنؤيِ و ٖاوطُسطرييِ دَطتُنؤيًؽ.
َىي
دًَِ طُسجنُ ًََشدَنإ خؤيإ ثًَؼىاصيًإ يُوَ دَنشد نُ رُْناًْإ ثُيىَْذّ
يُطٍَُ ثًاواِْ تشدا بطشٕ ،ضىْهُ ُٓوَ رَاسَّ ُْوَناِْ "صؤس" دَنشدُٖ ،س نُطًَو
َِ خبظتايُتُوَ يُ خضَُتِ طُسباصيِ دووسدَخشايُوَُٖ ،سنُطًَهًؽ
طَِ َٓذاي
بًهشدايُ بُ ضىاس بُ تُواوّ يًَِ بَِ بُسّ دَنشآًٓ .ذا ًٖض ُْوَيُنًؽ صياِْ ُْبىو
نُ رُْنُ يُ ثًاويَهِ تش بُسَُِٖ بًَٗٓايُ ضىوْهُ ًٖض ػتًَهِ يُ طاَإ و صَوّ
خًَضاُْنُ بُسُْدَوت ،ويَشِاّ ُٓوَّ ُْدَبىو ُٓو صَويًُ بفشؤػشيَت يإ دَطتِ ىلَ
َبطرييَت.
ُٖي
َطُّ طجاستُيًذا بؤ رٕ
يُبُس َُٖىو ُٓواُْ ًَُُٓ ثًَطُيُنِ بُسص يُ نؤَُي
َشَِقِ و
ًَىَ و تىْذوتًزّ و دي
ْابًٓني ،نُ َُٖىو ُٓدطاسَناِْ ًًًََُٓيِ ىلَ داَاي
صبشيِ تُْاُْت يُطٍَُ َٓذاٍَ و ًََشدّ خؤيؼًذا فًَش نشدووَ بُ دؤسيَو نُ ًٖض
ػتًَهِ وَى رٕ َُْاوَ دطُ يُ ُٓسنِ ُْوَخظتُٓوَ و بُسدَواَِ بُٓضُ! ثاػاًْؽ
َطُيُ ُْيتىاِْ ُّٓ ثًَؼُنًًاُْ بطُيًَُْتُ دَسَجناَُ يؤريهًًُناِْ وَى
ُّٓ نؤَُي
ُٓوَّ ُٓفالتىٕ يُ دواتشدا نشدُّٓ ،طُس بُّ ػًَىَيُ رٕ طؤسِابًَت بؤ ثًاو ُّٓ ضِ
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سِيَطش بىو يُ بُػذاسيهشدِْ يُ سِيَهدظتُٓ طًاطًًُناْذا؟ ُّٓ بؤضِ ُٓوإ طفشَّ
ٖاوبُػِ ػًَىاًْإ ُْبىوَ يإ بُػذاسيًإ يُ خىاِْ ثًاواًْإ ُْنشدووَ؟ َُُٓؾ
يُنُيُنِ تشَ نُ فُيًُطىفُنَُإ يُ طًظتَُِ طجاستُيِ دَيطشيَت و طىوسَ
يُطُس ُٓوَّ بؤ يُنُجماس يُ "نؤَاس"َنُيذا و ًٓٓذا دواتش يُ "ياطانإ"دا
ضاسَطُسيإ بهاتُٓ .وَّ بُ ُٖم دًَِ تًَبًًًُٓ ُٓوَيُ نُ تانُ رًَْهًؽ ضًًُ يُ
ُٓجنىَُِْ ثرياْذا "طريؤصيا"دا ُْبىوَ ــ نُ ثًَهٗاتبىو يُ ُٖسدوو ثادػانُ (طجاستُ
دوو ثادػا بُ سىنُِ وَصيفُناًْإ فُسَاْشَِوايًإ تًَذا دَنشد) و ُْٓ 28ذاَِ ثًاو
نُ تًَُُْإ طُيؼتبىوَ ػُطت طاٍَ و خاوَٕ فُصيًُت بىوٕ.
َُّ طؼتًذا
ُْى ُٖسس ُٓوَْذَ ،بطشَ وا ثًَٓاضًَت تانُ رًَْهًؽ ُٖبًَت يُ نؤَُي
 APPELAنُ ثًَهٗاتبىو يُ َُٖىو ثًاوَ ٖاوًْؼتُاًًُْ طجاستُيًُنإ نُ
تًَُُْإ طُيؼتبىوَ طِ طاآلٕ و ُٓو قؤْاغاُّْ َُػكًًإ بشِيبىو نُ ياطا
بُطُسيذا طُثاْذبىوٕ ،تانُ رًَْو يُ ًَْى ثًَٓر ضاوديَشَنُ  EPHORSػذا ُْبىوَ
ًََو بؤ ضاوديَشيهشدِْ بُسرَوَْذيًُناِْ طٍُ و
َُّ طؼتِ َُٖىو طاي
نُ نؤَُي
َِ دَبزاسدٕ.
طُسثُسػتًهشدِْ طُسباصطُناِْ َُػكهشدْذا ُٖي
ًََني نض تًُْا بُ سَِصاَُْذّ باوى بؤّ ُٖبىو َرياتِ بُس
َاوَتُوَ يُ نؤتايًذا بً
به ُويَت ،يُ بُسَِتذا َريات بؤ نىسَِنإ بىو ،خؤ ُٓطُس باونُنُ نىسِّ ُْبىوايُ ُٓوا
َافِ ُٓوَّ ُٖبىو بُ سِاصاَُْذّ دوو ثادػانُ يُ نُطًَهِ تش تُبُِْ نىسِإ بهات،
ًََت بًذات بُ ػىو بُ ثًاويَو بُ ويظتِ خؤّ
ياخىد َرياتُنُ بؤ نطُّ دَِ بًًَٗ
(واتُ باونُنُ) ياخىد َُُٓ بهاتُ سِاطجاسدَ (وَطًَت) تا دواّ َشدِْ خؤّ بُػىوّ
بذات ،خؤ ُٓطُس مبشدايُ و وَطًَتِ ُْبىوايُ ُٓوا وَطًَتطشَنُّ بؤّ ُٖبىو بُ ويظتِ
خؤّ بًذات بُ ػىو ياخىد بًهشدايُ بُ رِْ خؤّ ،112وَى طىتًؼُإ باوى بؤّ
ًََت ،خؤ ُٓطُس ُٓسطتؤ
ُٖبىو تُبُِْ بهات يإ طاَاُْنُّ بؤ ٖاوسِيًَُنِ دَِ بًًَٗ
َهِ رْإ بىوٕ
ًََت « ثًَٓر بُػِ صَويًُنإ يُ طجاستُدا يُ سِؤرطاسّ ُٓودا َىي
دَي
113
ضىْهُ رَاسَيُنِ صؤس يُواُْ تانُ َرياتطش بىوٕ» ُٓ ،وا "دؤْض" وايذَبًًَٓت
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"ُٓسطتؤ" َُبُطتِ يُ رُْناِْ طجاستُ ُٓو بًَىَرْاُْيُ نُ يُ نؤتايًذا َاسَيِ
َِ نطُنُ دَياْذا ثًَُِٖ ،تا رُْنُّ الّ
خؤيإ وَسطشتؤتُوَ»َ .114اسَيِ َاي
مباياتُوَ ُٓو َاسَيًُ الّ ًََشدَنُ دََايُوَ و بُناسّ دًََٖٓا بَِ ُٓوَّ خُسدِ
بهات يإ بًفشؤػًَت ،خؤ ُٓطُس تُآلقِ بذايُ ُٓوا يُطٍَُ َاسَيًُنُّ دَطُسِايُوَ بؤ
َِ باونِ يإ وَطًَتطشَنُ .يُبُسَُُٓ َاسَيِ بشِيَهِ صؤس بىوََُُٓ ..ؾ ُٓو
َاي
ٖؤناسَيُنُ نُ وَى دَبًٓني واّ يُ ُٓفالتىٕ نشدووَ يُ ياطاناْذا داواّ
ًََت «باػرت وابىو َاسَيِ
َىَػاُْوَّ بهاتُٖ ،سوَٖا واّ يُ ُٓسطتؤ نشدووَ بً
ُٖي
115
ُٖسطًض ُْبىوايُ ياخىد بشِيَهِ نُّ يإ َاقىوٍَ بىوايُ» .
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دةروازةى دووةم
ئةفالتون و ذن
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بةشى يةكةم
ذن لة ديالؤطى كؤماردا
دةصتجيَك:
نتًَبِ يُنُّ يُ ديايؤطِ نؤَاس بُ ثًَٓاطُنشدِْ فشَسَِْطِ عُدايُت
دَطتجًَذَنات و تُواو دَبًَت ،بُآلّ نتًَبِ دووَّ يُ عُدايُت يُ تانذا
َُتذا ،بُو ثًًَُّ دووًََإ ويَُٓيُنِ
دََاْطىاصيَتُوَ بؤ عُدايُت يُ دَوي
طُوسَنشاوّ يُنًَُاُْ و ًٓٓذا بؤ ًَُُٓ ٓاطاُْ دَسنِ بهُئ ( 268ــ بُسطِ  2ال
َُتُٓ ،و
 .116)210يًَشَدا ُٓفالتىٕ دَطت دَنات بُ تىيَزيُٓوَ يُ ثُيذابىوِْ دَوي
َبىوِْ َشؤيِ و بُٓسَِتِ
ٓاطايًُنِ تُواوّ بُوَ ُٖبىو نُ بٓطًُّٓ نؤَُي
َُت "ثًَىيظتِ" يإ بَِ تىاْايِ تاى بىوَ بؤ
سِاطتُقًُّٓ ثُيذابىوِْ دَوي
خىدنُفايِ ،بُتايبُتًؽ يُ بابُتُ ثًَىيظتًًُناِْ وَنى خؤساى و ثؤػاى و َاٍَ
َهى
(ٖ269ـ ــ ص .)21تًَشنشدِْ ُّٓ ثًَىيظتًًاُْ بُ تانُ نُطًَو ْانشيَت ،بُي
ثًَىيظتُ ناس دابُؾ بهشيَت بؤ ُٓوَّ ُٖس نُطُو بُ سِيَو و ثًَهِ ناسَناِْ خؤّ
دَِ بُدَِ بهاتُٓ ،وَؾ وا يُ تاى دَنات تًُْا بُ يُى ناسَوَ بُطرتابًَتُوَُٖ ،يُ
تًُْا نؼتىناٍَ ُٓناتُٖ ،يُ طاطٔ و دُجنُسِ بؤ ُٓو دسوطت دَناتُٖ ،يُ ػىاِْ
َاْطا و طادىوتُ نُ ُّٓ طاطُٓ سِادَنًَؼٔ (ٖ370ـ ــ الُٖ ،)212يُ ثًَآلو دسوطت
دَنات ُٖ ،يُ َاٍَ بًٓات دًََْت وُٖيؼُ نشيَهاسّ ُٓناتٖ...تذُٖ .سوَٖا
ثًَىيظتُ يُثاٍَ دىوتًاس و ثًؼُوَس و ػىإ و نشيَهطشتُدا ــ باصطإ و ًَُٖٓس و ًَْشَس
ُٖبٔ ،نُ ناسّ باصاسِداسّ بُ بُسَُُٖ ْاوخؤيِ و دَسَنًًُناُْوَ بهُٕ وٖ..تذ .يُ
َطُناْذا سِيَظايُنِ طُسَنِ ُٖيُُٓ ،ويؽ بىوِْ ضًِٓ بُسًََُُُٖٖٓس
َُٖىو نؤَُي
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يإ نشيَهاس و ضًِٓ خضَُتطىصاسَناُْ ــ خؤ ُٓطُس يُّ دؤخُدا بىَطتني ُٓوا
َطاّ ػُٖىَت"َإ ُٖيُ نُ خىَّ و صَيتىٕ و ثُْري و طُوصَ و ًَىَّ تًَذايُ
"نؤَُي
ــ ُٖسوَٖا َُٖىو ُٓو خؤساى و ثؤػاناُْيؽ نُ َشؤظ ثًَىيظتِ ثًًَاُْ .بُآلّ ُٓو
رياُّْ بُوَْذَ واصدًًَََٖٓت و قُْاعُت دَنات ُٓوَ ْضيهرتَ يُ "رياِْ
َُتُنَُإ وَٖا داَُصسيَٓني ٓاَاجنِ ُّٓ ناسوباساُْ
بُساصَنإ"ـُوَ! خؤ ُٓطُس دَوي
بًَت ُٓوا «وَى ُٓوَيُ ػاسّ بُساصَنإ سِيَو خبات» (372د ــ ال َُُٓ )215يُ
دَسووًَْهِ ػُٖىَتباص ُٓضًَت نُ ُٓسنِ خؤّ تًُْا يُ تًَشنشدِْ دُطتُدا
دَبًًَٓتُوَ .بُآلّ دواّ ُٓوَ ًَُُٓ ثًَىيظتُإ بُ ثاساطتِٓ ػاسَنَُإ و نُطًَهُ نُ
َظىسِيًََٓت .خؤ دىوتًاس و وَسصيَش و ثًؼُوَسَناًْؽ ْاتىأْ ُّٓ
فُسَاْشَِوايًُنُّ ُٖي
ناسَ بهُٕ بؤيُ ،وَى طىومتإ« ،ثًَىيظتُ ُٖس تانًَو ػاسَصايِ يُ يُى ًٓؼذا ثُيذا
بهات»  .بُّ دؤسَ دَبًَت ضًًَٓهِ تش دَبهُويَت ُٓويؽ ضًِٓ طُسباصَنأْ –و
يَُاًْؼُوَ ضًِٓ فُسَاْشَِوانإ دسوطت دَبٔ ــ يُ ْضيهُّ نؤتايِ نتًَبِ دووََذا
بؤ يُنُجماس ُٓفالتىٕ طىصاسَّ "ثاطُواُْنإ" بُناس دًًَََٖٓت بؤ دَاليُت نشدٕ يُ
ُٖسدوو ضًُٓنُ ثًَهُوَ ُّٓ .ثاطُواْاُْ ثًَىيظتًإ بُ ثُسوَسدَيُنِ تىْذ ُٖيُ،
ضىوٕ دُْط ٖىُْسَ (274ب ــ ال ،)217نُطًَو يُطُسّ سِآًَُْٖشا بًَت ْاتىاًَْت
بًهات ،دَبَِ نُطًَو بًَت بضاًَْت ضؤٕ يُطُسخؤيِ و ُْسّ و ًْاِْ يُطٍَُ
ٖاوًْؼتُاًًُْناِْ و تىوْذوتًزّ يُطٍَُ دورَُٓناًْذا ثًؼإ دَدات «وَى ُٓوطُطُ
سَِطُُّْ نُ ًَٓذطاس ًَُٖٔ و يُطُسخؤيُ دَسُٖم بُو نُطاُّْ ٖؤطشياُْ و
دَيآْاطًَت و بُ ثًَطُواُْػُوَ دَسُٖم بُو نُطاُّْ ْايآْاطًَت» (375أ ــ
ال .)218بُآلّ ثاطُواُْنإ ويَشِاّ َُُٓؾ دَبًَت بؤ ُّٓ طىسِوتًُٓ يًَىسِيَزَ
طًفُتُناِْ فُيًُطىفًؽ نؤ بهُُْوَ «نُ يُطُس بَُٓاّ َُعشيفُت ٖاوسِيَهُّ يُ
دورَُٓنُّ دًادَناتُوَ» .نتًَبِ دووَّ بُثًَِ طىتُّ ُٓفالتىٕ بُ "ضريؤنِ
فًَشنشدِْ ثاطُواُْنإ" دَطت ثًَذَناتَُ« ،ػكُ وَسصػًًُنإ بؤ دُطتُ و
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ًَىصيو بؤ دَسووٕ» َُُٓ ..يُ يُ ثُسوَسدَّ نىيتىوسّ ُٓطًٓايِ طُسدََِ
ُٓفالتىْذا دابُػهشدًَْهِ باو بىو.
يةكةم :مولَكايةتى و ..خيَشان:
يُ نتًَبِ طًًََُذا ُٓفالتىٕ دسيَزَ بُ قظُناِْ دَدات يُباسَّ ثُسوَسدَّ
ثاطُواُْناُْوَ ،ضًِٓ طُسباصَنإ نُ بُسطشّ يُ ػاس دَنُٕ و دَطتُبزيَشّ
فُسَاْشَِوا نُ يُ ُْٖاوّ دَطتُّ يُنَُُوَ ديَُٓ دَسَّ ،117يإ ضًِٓ فُسَاْشَِوا و
ٖاوناسَناًْإ .ثاطُواُْنإ ضؤٕ وَٖا ثُسوَسدَ بهُئ نُ "ثًاواِْ َُصٕ"ـًإ ىلَ
دَسبطًَت؟ دَبًَت سِريًََُهِ وسد و ثتُو دابشِيَزسيَت تا صؤسيَو يُو سَِطُصَ
َِ
طجاستُيًاُّْ تًَذا بًَت نُ تىاْايُنِ بُسصيإ يُو دُْطاُْدا ثًؼإ داوَ نُ يُ طاي
( 404خ .ص) بىوُْ ٖؤّ بُصيِٓ ُٓطًٓا .118بُآلّ دَبًَت ضاسَطُسّ ُٓو نُّ و
نىستًًاُْؾ بهشيَت يُ سِريَُِ طجاستُيًذا ُٖيُ و دُطتُ و دَسووٕ ثًَهُوَ ثُسوَسدَ
ًََو بًَت
بهشئَُٖ .س يُ طُسَتايؼُوَ يُطُسَإ ثًَىيظتُ ٓاطاَإ يُ ضُْذ خاي
بؤُٓوَّ ثُسوَسدَنُ فاطذ ُْبًَت.
َِ يُنُّ:
خاي
ُٓوَيُ ًَُُٓ «يُطُس ُٖم دَبني ُٓطُس طشيإ و ػًىَمنإ يُ ثًاوإ دووسخظتُوَ
و يًَطُسِائ بؤ رْإ» 388(..ــ سـ 2ــ الُٓ ،)232وَؾ بؤُٓوَّ ُٓو نُطاُّْ
َُتذا ثُسوَسدَيإ دَنُئ سِابًَٔ يُطُس سِقبىوُْوَ يُ
يُثًَٓاو ثاطُواًْهشدٕ يُ دَوي
الواصّ و بَِ وسَيًُنِ يُّ دؤسَ.
َِ دووَّ:
خاي
دؤسيَهُ يُ ثاساطنت «ُٓواُّْ بُالَاُْوَ َُبُطنت و ناس بؤ ضاْذِْ فُصيًُت يُ
دَسووًْاْذا دَنُئُٓ ،واُّْ بُس يُ ُٖس ػتًَو ثًاوأْ ،119يًَٓاطُسِيَني الطايِ رِْ
طُْر يإ ثريبهُُْوَ و يُطٍَُ رًْاْذا تىوْذيز بني ،يإ يُ غشوس و ػاْاصٍ بُ خؤنشدْذا
بُسبُسَناًَِْ خىاوَْذَنإ بهُٕ ،يإ بؤ بُختِ سَِػًإ بطشئ و صوو صوو بًهُُْ ػني
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َني الطايِ رٕ بهُُْوَ ناتًَو ُْخؤػُ ،يإ
و ػُثؤسِ ،دًَِ َؼتىَشِيؽ ًًُْ ْاًًَٖ
َِ دَبًَت»395(..أ ــ بُسطِ  2ال  .)342وا
خؤػُويظتِ دَنات ،يإ َٓذاي
ثًَذَضًَت ُّٓ دَقاُّْ نُ ُٓفالتىٕ ثُسوَسدَنشدِْ ثاطُواُْناِْ ثَِ دَطت ثًَذَنات
ُْٖذيَو طُيش و طَُُسَيُُٓ ،و بُس يُوَّ بُسْاَُ ثُسوَسدَيًُنُّ خؤّ خباتُ سِوو يُ
ثًَىيظتبىوِْ دووسخظتُٓوَّ سَِطُصَ "رْاُْنإ" ٖؤػذاسميإ ثٌَ دَدات ًَُُٓ ،بُس يُ
َِ نُطًَو ْانُئ الطايِ رْإ بهاتُوَ!
َُٖىو ػتًَو ثًاوامنإ دَويَت ،بؤيُ قُبىوي
ًَُُٓ دَثشطني ضؤٕ دَنشيَت ُّٓ دَقاُْ يُطٍَُ ُٓو وتاُّْ يُباسَّ "يُنظاِْ ثًاو و
رٕ"ـُوَ دَطىوتشئَ و دَدسيَُٓ ثاٍَ ُٓفالتىٕ يُى بطشُْوَ؟ ثًَؽ وَآلَذاُْوَّ ُّٓ
ًََني ُٓفالتىٕ وَى ثاطُواِْ ٓايذيايًِ ػاسّ منىوُْيِ ويَُّٓ
ثشطًاسَ ُٓنُوئ طُس بً
َهى
"ثًاو"ّ بُ صَيًٓذا ًَٖٓاوَ  ،دا بؤيُ يُنظاِْ يُ خؤيذا َُبُطت ُْبىوَ ،بُي
بُسَجناًََهِ يؤريهًًُ و ثُيىَْذّ ًًُْ بُ سِصطاسنشدِْ رْاُْوَ ،يًَشَػذا ُٓطُس رْإ
بطُٓ سِيضّ ثاطُواُْناُْوَ ُٓوا دَبًَت رْاًَْهِ "بُ ثًاو بىو" بُٔٓ ،طُس ُّٓ طىصاسَيُ
ًََني
دسوطت بًَت ،بُ دؤسيَو يُ َُٖىو ُٓو طًفُتاُْ سَِٖا بىوبٔ نُ ثًًَإ دَي
َُ،
َُتُ رْاُْنإ"ُٖ ،سوَٖا ْابًَت ُٓوَ بُطُسياْذا صاٍَ بًَت نُ بُطُس رْذا صاي
"خُطً
َطىوِْ تىْذَ نُ يُ دؤخُناِْ غَُطًًًٓذا دَطؤسِيَت بؤ ػني و
َُبُطت يَُُؾ ُٖي
ػُثؤسِ ًَُُٓ .ثًاواًَْهِ تىْذو صبشَإ دَويَت ،وَى رْاًَْهِ بًَُٖض و خؤسِاطش
(دىاًََش)َإ ُٓويَت .دَبًَت ُٓوَ بُ صَيِٓ خؤَاْذا بًَٓني نُ "ًَْتُيؼًح" يًَُاِْ
ٓاطاداس دَناتُوَ يُوَّ وػُّ دىاًََشيِ يؤْاِْ واتا سُسفًًُنُّ َاْاّ
"ثًاوَتِ"ـًُ.120
يَُُوَ سِووٕ دَبًَتُوَ ُٓفالتىٕ دَيُويَت ثاطُواُْ نىسِ و نطُنإ ُٖس يُ
ًًَُوَ يُطُس "ثًاوَتِ" واتُ يُطُس دىاًََشيِ ،ثُسوَسدَ بهات .سِاطتًًُنُّ
َٓذاي
ضاسَطُسّ ُٓفالتىوٕ بؤ بابُتِ دىاًََشيِ بُ تُواوّ ضاسَطُسيَهِ يؤْآًًُُْ ،و
َُّ سِؤريَو يُ سِؤرإ دَبًَتُ طُسباص و يُثًَٓاو وآلتُنُيذا ػُسِ دَنات ،دَبًَت بُس
َٓذاي
يُ َُٖىو ػتًَو فًَش بًَت يُ َشدٕ طٌَ ُْناتُوَ .خؤ ُٓطُس بضاْني َُسط الّ طشيو
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نؤتايِ طُجنِ و الويِ و دىاًًُْ و طُسَتاّ ضىوٕ ًَْى دًٗاِْ تاسَايِ و غَُُناُْ،
ُٓوا دَػضاْني َُسط الّ ُٓوإ يُ ػتُ صؤس تؤقًَُٓسَناُْ و ُٖس نُطًَو بَِ تشغ و
121
ًََُُٓوَ سِوبُسِووّ ببًَتُوَ ُٓوا تًُْا ُٓو ػًاوّ ُٓوَيُ ثًَِ بىوتشيَت ثًاو.
طً
واتاّ َُُٓؾ ُٓوَيُ ُٓفالتىٕ ــ وَى يًهؤسطؤغ ثًَؼرت باْطُػُّ بؤ نشدووَ ــ
دَيُويَت يُ ًَاِْ ثُسوَسدَدا نض يُ ُٖطت و طؤصَ ًًََُٓنإ سِصطاسّ ببًَت ،تا
بتىاًَْت بطًَتُ سِيضّ ضًِٓ ثاطُواُْناُْوَ.
َِ طًًَُّ:
خاي
ُٓوَّ نُ ثًَىيظتُ صؤس باؾ ٓاطاَإ يًَِ بًَت ُٓوَيُ ناتًَو ُٓفالتىٕ ثًَؼُنًًُ
طؼتًًُنإ بؤ سِريَُِ ثُسوَسدَنُّ دادًََْت ،وَى بًًُٓإ يُوَ ٓاطاسَإ دَناتُوَ ىلَ
ُْطُسِيَني ثاطُواُْنإ يُ رٕ بطٔ ،يإ ػًَىاصيإ يُ ػًَىاصّ ًًََُٓ بطًَت ،ضىوٕ ُٓو
ًََتُٖ« :سوَٖا دَبًَت الطايِ نؤيًُناًْؽ
صؤس سِقِ يُّ ػًَىاصَ بىوَ ــ بُآلّ دَػً
ًََت
ُْنُُْوَ ،ض ًَْش بٔ يإ ََِ ،يُ دؤخِ نؤياليُتًًاْذا» ..ثاػإ صياتش دَي
َهاِْ خشاثُناس و تشطٓؤى و ػتًَتُنإ بهُُْوَ ُْ ،يُ
ًَؼُ الطايِ خُي
«َُساي
نشداسيًاْذا و ُْ يُ طفتاسياْذا» 396(..ــ ال  )242ــ بُ ٓاطاِْ دَتىاْني تًَبًِٓ
ُٓوَ بهُئ ُٓفالتىٕ يُ وتُناًْذا ًَُٖؼُ رْإ يُطٍَُ نؤيًُنإ و َٓذاآلٕ و
خشاثهاسإ و ثًاوَ طُسػًَتُناْذا ،يإ يُطٍَُ ٓارَآلٕ و ًََطُيذا ثؤئًَ
دَناتٖ..تذُٓ .122و يُباسَّ رُْوَ وَى ًًََُٓ بُ ًٖض ٖاوطؤصيًُى قظُ ْانات،
ثاؾ نًََُهِ تش ُٓطُسِيًَُٓوَ بؤ ُّٓ بابُتُ.
دواّ ُّٓ ٓاطاداسنشُْواُْ ُٓفالتىٕ بُسْاَُ ثُسوَسدَيًُ بُْاوباْطُنُّ بؤ
بىًْاتٓاِْ دُطتُ يُاليُى و َُػكُنإ بُ دَسووٕ يُاليُنِ ديهُوَ دادًََْت،
سِآًَٖاُْ وَسصػًًُنإ ثًَىيظنت بؤ بًاتٓاِْ دُطتُ و ًَىصيهًؽ بَُٓايُنِ بُٓسَِتًًُ
بؤ ثُسوَسدَنشدِْ دَسووٕ و َُُٓػًإ طشْطرتَ ،ضىْهُ دُطتُ ُٖسضؤٕ بىًْادَنُّ
بًَُٖض بًَت ْاتىاًَْت وا يُ دَسووٕ بهات ضاى بًَت .بُآلّ دَسووِْ ضاى دَتىاًَْت
بًَُٖضَ ػاساوَنُيُوَ نَُاٍَ بؤ دُطتُ صياد بهات (403أ ــ ال  .)251خؤ ُٓطُس
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دَسووٕ دوو داُْ ريَِ فُيظُفُ و دىاًََشيِ ُٖبًَتُٓ ،وا ُٖسدوونًإ ثًَهُوَ ٖاسَؤًْا
و تُبايِ دسوطت دَنُٕ .ريَِ دىاًََشيِ ًَىصيو خاوّ دَناتُوَ و وَسصػِ بُدَِْ
تىْذّ دَناتُوَ ،بُآلّ ريَِ فُيظُفُ ًَىصيو تىوْذّ دَناتُوَ و وَسصؾ خاوّ
دَناتُوَ ( 412ــ بُسطِ  ،2ال  – )262ضاسَطُسّ نُّ و نىستِ يُ ثُسوَسدَّ
طجاستُدا واتُ بايُخذإ بُ ُٖسدوو ريًَُنُ ثًَهُوَ .خؤ ُٓطُس ًَٖؼتا فُيًُطىفُنَُإ
بُ تىوْذّ ثُيىَطت بًَت بُ ثُسوَسدَّ طجاستُوَ نُ يُ ًَتافًضيهانُيذا دَطتِ بؤ
َىَت
َُنامنإ يُطُس "رياِْ صبش" ،و خُي
ريًَُنِ ُٖطتُوَس بشدووَُٓ ،وا ثًَىيظتُ َٓذاي
سِا بًَٓني و بًاخنُيُٓ بُس ناسّ ْاسَِسُت و دُْطِ قىسغ و ُٖس يُ ضهؤيُيًؼُوَ
بًاخنُيُٓ ًَْى ػتاًَْهِ تشطٓانُوَ و بُ تاقًهشدُْوَّ يُوَؾ قىسطرت نُ سِؤيؼتُٓ بُ
ًَْى ٓاطشدا ،سِايإ بًَٓني ( 413ــ ال ُّٓ )263دؤسَ يُ ثُسوَسدَ تُبايُ يُطٍَُ سِقِ
ُٓفالتىٕ يُ دُطتُ يُ اليُى ،يُ اليُنِ ديهُيؼُوَ تُسيبُ دَسِوات يُطٍَُ ُٓو دؤخُدا
نُ يُ طُسدَُِ ػاسَ يؤْاًًُْناْذا باو بىوَُٓ ،ويؽ ُٓو بَُٓا طُسَنًًُيُ نُ
َُتذا قىسباِْ بذات بُ بُسرَوَْذيًُ تايبُتُناِْ و
ًََت دَبًَت تانُنُغ يُ ثًَٓاو دَوي
دَي
"خؤ خؤػىيظنت" .بطشَ ُٓفالتىٕ ثًَِ وابىو ُٓو نًَؼُ طُسَنًًُّ نُ يُ دسوطتهشدِْ
َُنَُاْذا دووضاسّ دَبًُٓوَ بشيتًًُ يُ"صيَذَسَِويهشدٕ يُ خؤ خؤػىيظتٓذا"
ػاسَ فاصي
َُيُنِ نىػٓذَيُ و
نُ يُ َُٖىو دؤخًَهذا ٖؤناسّ بُآل و ُْطبُتًًُناُْ و ُٓوَؾ ُٖي
َُيُؾ طُساّ يُ دَسووْذا خظتىوَ و
َُنإ نىػٓذَتشَ"ُٖ ُّٓ ،ي
"بطشَ يُ َُٖىو ُٖي
َذَدات بُٖؤيُوَ يُخؤسِاصّ و خؤ ويظت بًَت بَِ ُٓوَّ بًُويَت سِاطتِ
َشؤظًؽ ُٖوي
ًََتَُٖ« :ىو
َُيُنُ ُٓو بَُٓايُ طىصاسػتِ يًَذَنات نُ دَي
بهاتُوَُٖ ،سوَٖا ُٖي
َشؤظًَو بُ طشوػتِ خؤّ ٖاوسِيَِ خؤيُتِ و دَبًَت ُٖس بُو دؤسَيؽ بًَت»ٖ731(..ـ
ــ الُٓ )300وَ ُٓو صيَذَ ُْسطظًًُيُ نُ دَبًَت ثاطُواُْنامناًْإ ىلَ ثاى بهُيُٓوَ و
َٔ و ًٓذّ دطُ يُ
وا ثُسوَسدَيإ بهُئ بُسرَوَْذيًُ نُطًًُناًْإ يُ خؤيإ دامباي
َُت ًٖض بُسرَوَْذيًُنِ ديهُ يُ طؤسِيَذا ُْبًَت».
بُسرَوَْذّ دَوي
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يُ فًَشنشدِْ ثاطُواُْنإ تُواو بىوئَُٓ ُّٓ :اُْ يُ نىَّ ًْؼتُدًَٔ؟
َبزيَشئ ضىْهُ َُُٓ
َهًإ بؤ ُٖي
ًَت ْؼًٓطُ و َاٍَ و َىي
«برينشدُْوَّ دسوطت ْاًًَٖ
ُٓوَ دَطُملًًََٓت ُٓوإ وَى ثاطُوإ ُْطُيؼتىوُْتُ سِادَّ نَُاٍَ» (416عـ بُسطِ 2
الُٓ .)267وَتا يًَشَدا ُٓفالتىٕ بؤ يُنُجماس –وَى تُبايًُى يُطٍَُ بَُٓا ًَتافًضيهِ
َهايُتِ
و ُٓخالقًًُناًْذا نُ سِقِ يُ َادَيُ و يُ طُْطِ ديًََٓتُ خىاسَّ ــ َىي
تايبُت يُ "ضًِٓ ثاطُواُْنإ" سُساّ دَنات «نُ بؤ ًٖض يُنًَهًإ ًًُْ خؤّ بُ
تُْٗا ػتًَهِ ُٖبًَتًٖ ،ض يُنًَهًإ بؤيإ ًًُْ َاٍَ و ْؼًٓطُيُنِ واّ ُٖبًَت نُ
نُطاِْ تش ُْتىأْ بًَُٓ ًَْىيًُوَ» (416عـ ــ بُسطِ دووَّ ،ال .)267ناتًَهًؽ
ُٓفالتىٕ يُباسَّ "طُسباصطُّ دَسواصَ ٓاواآل"وَ دَدويَت نُ دَبًَت ُّٓ ثاطُواْاُْ
تًًَذا بزئ ،بُ ٓاػهشا ناسيطُس طجاستُّ بُطُسَوَ دَسدَنُويَت «دَبًَت ثًَهُوَ
رَُناًْإ خبؤٕ و وَى طُسباصيؽ يُ َُيذاُْناِْ دُْطذا بُ نؤٍََُ بزئ»ُٖ ..سوَى
طجاستُ ُٓويؽ بُخؤوَنشدِْ صيَشِ و صيىيإ ىلَ قُدَغُ دَنات –ُّٓ سُساَهشدُْ يُ
ًَٓايإ ُٓنُيُٓوَ بُ
ديايؤطِ "ياطانإ"يؼذا ُٖس بُسدَواّ دَبًَت ــ ضىْهُ يُوَ دي
بُسدَواَِ يُ ْاخ و دَسووِْ خؤياْذا صيَشِ و صيىّ خؤياًْإ ُٖيُ نُ خىدا ثًَِ
َهًِ ًًُُْْْ ،طِ و عُيبُيؼُ ُٓو صيَشَ
بُخؼًىٕ .بؤيُ ثًَىيظتًإ بُ صيَشِ و صيىّ خُي
َهشدِْ صيَشِّ صًََِٓ ثًظِ بهُٕ ــ «ضىْهُ ُٓو صيَشَِّ
خىدايًُّ ُٖياُْ بُ تًَهُي
َجُّ بؤ دَنُٕ ُْٓطًَضَّ خشاثُيُنِ بَِ ثايآَُُُْ ،
َهِ عُواّ نًَبُسنٌَ و ُٖي
خُي
يُناتًَهذا ُٓو صيَشَِّ يُ ْاخًاْذا ثُْٗاُْ يُ َُعذًََْهِ ثُتًًُ و تًُْا ُٓوإ ُْى
ٖاوًْؼتُاًُْناِْ تش دَبًَت َاٍَ و طاَإ نؤُْنُُْوَ و ثًَىيظتًإ بُ صيَش ُْبًَت
ياخىد ْابًَت ُٓوإ و صيَشِ يُ ريَش يُى بإ-دا نؤ ببُٓوَٖ..تذ» (417أ ــ ب بُسطِ 2
الُٓ .)268طُس ًَُُٓ مباُْويَت ٖاوًْؼتُاًْإ تا بُصتشئ ٓاطتِ فُصيًُت بُسص
بهُيُٓوَُٓ ،وا دَبًَت سَِضاوّ طَِ بىاس بهُئ نُ َشؤظ بايُخًإ ثًَذَداتْ ،ضَرتئ و
نَُرتيًٓإ :سِؤيؼنت بُدواّ َاٍَ و طاَاْذآًٓ ،ذا طشْطًذإ بُ دُطتُ نُ دَنُويَتُ
قؤْاغِ ْاوَْذَوَ ،بُآلّ بُسصتشيًٓإ بشيتًًُ يُ بايُخذإ بُتُْطُوَٖاتِٓ دَسووٕ.
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سَِوػِ ػاسَنَُإ سِوو يُ باػِ ْانات تا ُّٓ سِيضبُْذيًُ سَِضاو ُْنُئ (ياطانإ
ٖ743ـ ــ بُسطِ  2صًٓٓ )312ذا ُٓطُس مباُْوٍَ بُ سِاطتِ ثُسوَسدَّ ثاطُواُْنإ
َني .بايُخذاًْؼًإ بُ دُطتُ
بهُئ ُٓوا دَبًَت ػىيَٓهُوتِٓ َاٍَ و طاَاًْإ ىلَ دامباي
ًَٓذطاس يُال نُّ بهُيُٓوَ تا ُٓو سِادَيُّ نُ تًُْا ػاسَنُ ثًَىيظتًًُتِ ،دا ض
ُٓوَْذَّ بؤ سِآًَٖاِْ دُطتُ يُطُس ػُسِ ثًَىيظتُ ،يإ وَى ٓاَشاصيَو بؤ َٓذاٍَ
ًَؽ واتُ
خظتُٓوَ ،رياِْ ُّٓ ضًُٓ دَبًَت رياًَْهِ عُقآلًْاُْ بًَت ،عُقً
َهى ناس دَنات بؤ
خؤُْثُسطتِ ،ضىْهُ ٓاَاجنِ تًَشنشدِْ خىديِ ًًُْ بُي
خؤػطىصَساًِْ َُٖىوإ( .123بُساوسد بهُ بُ "نؤَاس"يؽ  485سـ ــ ٖـ).
سِاطتًًُنُّ ُٓفالتىٕ ًَٖشػًَهِ تىْذ ُٓناتُ طُس نؤنشدُْوَّ طاَإ و
َُت و
طُسوَختىاصّ «ػُٖىَتِ طُسنُػِ خاوَْذاسيَتِ بٓطًُّٓ بُآلّ َُٖىو دَوي
ًََت
تانُنُطًَهُ» 273( ..ــ ال ،)215تُْاُْت خُسيهُ بطاتُ ُٓوَّ ثًَُإ بً
ََُُْذَنإ نُطاِْ خاوَٕ فُصيًُت ْني ،ضىوٕ ُٓواُْ دوو درٕ بُ يُنرت ْاطُٕ ،يإ
دَوي
وَى ُٓوَّ فُصيًُت و طاَإ دوو دَُظُسّ در بُ يُنًإ يُ يُنرت طشتبًَت،
ُٖسضُْذَّ َشؤظ سُصّ صياتشّ يُ طاَإ بًَت و بُاليُوَ طشْطرت بًَت ُٓ ،وا يُ
فُصيًُت دووس دَنُويَتُوَ و بايُخُنُّ الّ نُّ دَبًَتُوَ «بُ دؤسيَو يًَُْىإ
فُصيًُت و طاَاْذا فُسقًَهِ وَٖا ُٖيُ نُ ُٓطُس خبشيَتُ تاّ تُساصوويُنُوَ وا دَنات
ُٖسضِ ضُْذَّ يُنًَهًإ دابُصيَت ُٓوّ ديهُيإ بُسص دَبًَتُوَ ..خؤ ُٓطُس طاَإ و
َُتذا سِيَضيإ ىلَ بطرييَت ُٓوا سُمتًًُ سِيَضّ فُصيًُت و خاوَٕ
ََُُْذإ يُ دَوي
دَوي
فُصيًُتإ سِوو يُ نًًَُُ»550( ..عـ ــ 551أ) ،بَِ طىَإ وَى طىمتإ ُّٓ سِقُ يُ
َاٍَ و طاَإ بُطؼتِ يُطٍَُ ًَتافًضيهاّ ُٓفالتىْذا تُبا و طىجناوَ ،بؤيُ ُٓو َادَّ
نشد بُ سَِطُصّ خشاثُ يُ طُسدووْذا ،دُطتُيؼِ طُسنىتهشد تا ُٓوَّ بُ صيٓذاِْ
َُّ.
دَسووِْ دايُ قُي
نُواتُ ضاسَطُسّ يُنالنُسَوَ ضًًُ نُ ثاطُواُْنإ بُدووس دَطشيَت يُ دابُصئ
بؤ ٓاطتِ نؤنُسَوَّ طاَإ؟ ضِ بهُئ بؤ ُٓوَّ "خؤػُويظتًِ خؤسِطهاُّْ خىد"
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و صيَذَ خؤثُسطتِ صطُاى يُ دَسووِْ َشؤيًذا يًَُْىبُسئ؟ ضاسَطُسّ يؤريهِ ُٓوَيُ
َهايُتًًُنِ تايبُتِ ىلَ قُدَغُ بهُئَ ُْ :اٍَ و ُْ خاْىو و ُْ صَوّ و
ُٖس دؤسَ َىي
َُتذا ٖؤّ يًَو
َهِ تؤٓ« .ايا خشاثُ يُ دَوي
َهِ َٓٔ و ُْ َىي
ُْ صيَشِ و ُْ صيىَ ُْ ،ىي
تشاصاِْ يُنًَتًًُنُّ ًًُْ و ثُسؾ و بآلوّ ْانات؟ باػرتئ ضانُيؽ تًًَذا ُٓوَ ًًُْ
َُت
نُ ثاسضُناِْ نؤدَناتُوَ و دَياْهاتُوَ بُ يُى؟ُٓ ..وَّ يُنًَتِ دَوي
َهِ يُ
َذَوَػًًََٓتُوَ خؤثُسطتًًُ يُ خؤػِ و خَُُناْذا ،يًَشَوَ ُْٖذَّ خُي
ُٖي
خؤػًذا تًَش دَبٔ و ُْٖذيَهِ تشيؽ يُ َُيُٓتِ ..دسوطتبىوِْ ُّٓ فُسقُ يُ ًَْى
َهِ َُٓ" و
َطُدا وػُطُىل "َىي
َهًذا دَطُسِيَتُوَ بؤ ُٓوَّ ُٓوإ يُ نؤَُي
خُي
َهِ تش ْا" بؤ يُى ػت بُناس ْآًَٖٔ
َهِ تش" و "بؤ خُي
َهِ َٔ ًًُْ" و "بؤ خُي
"َىي
َهايُتِ تايبُت يًَُْىبُسئ،
(652د ــ سـ بُسطِ  2ال ،)318خؤ ُٓطُس بتىاْني َىي
َطُّ وَٖا ُٓو ٓايذيا نؤُْ فًظاطؤسيًُّ يُطُس دَضُطجَِ
ُٓوا دَطُيُٓ باػرتئ نؤَُي
124
َهايُتِ ػتُنإ يًَُْىإ ٖاوسِيًَاْذا ٖاوبُػٔ» .
ًََت «َىي
نُ دَي
دًَبُدًَهشدِْ ُّٓ بَُٓايُ يُطُس ضًِٓ ريَشَوَ نُ سَِطُصّ ػُٖىَت بُطُسيذا
َُ و بُ ُٖطتُوَ يهاوَ و يُ َادَوَ ْضيهُ و ًٓٓذا بايُخ بُ دُطتُ و
صاي
ثًَذاويظتًًُناِْ و غُسيضَناِْ و تًَشنشدًْإ وٖ..تذ دَدات ناسيَهِ صَمحُتُ ،يُّ
دؤخُدا وا باػرتَ يًَطُسِئَ ُّٓ ضًُٓ خاوَِْ صَوّ و خاْىو و رٕ وٖ..تذ بًَت.
َُتذا بًَت .125بُآلّ ُٓو
ُٓطُسضِ دَبًَت ُّٓ دؤخُ يُريَش ضاوديَشيًُنِ تىْذّ دَوي
َطا دَنات و بُسَو فُصيًُت سِيَُٓايِ دَنات ،نُ بُس يُ
ضًُّٓ ثًَؼشَِوّ نؤَُي
ضًُٓناِْ تش بؤَإ طشْطرتٕ( ،ضًِٓ فُسَاْشَِوا و ٖاوناسَناًْأْ)ُٓ ،طُس داوا يُ
ُْٓذاَُناِْ ُّٓ ضًُٓ بهشيَت خؤيإ تُسخإ بهُٕ بؤ بُدًًََٗٓاِْ ُٓسنُ تايبُتُنإ،
َهى يُ ضًِٓ
ُٓوا دَبًَت واص يُ سَِطُصّ ػُٖىَت بًَٗٓٔ و تًًَاْذا سَِْط ُْداتُوَ ،بُي
خىاسَوَدا و بُ ػًَىَيُنِ طؼتِ يًَُْى ضًِٓ نشيَهاسإ و دىوتًاسإ و
َُ اليُِْ ٓابىوسيِ يُ ريإ
بُسًََُُٖٗٓسَناْذا سَِْط دَداتُوَُٖ ،س يُبُسَُُٓؾ َُساي
126
بهُُْ دَسَوَ و سَِطُصّ ػُٖىَتًؽ ُٖس يُّ اليُُْدا خؤّ دَْىيًََٓتُوَ  .خؤ
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يُبُسُٓوَّ فُصيًُت و طاَإ ثًَهُوَ نؤْابُٓوَ ُٓوا دَبًَت نُطاِْ خاوَٕ فُصيًُت
َهى دَبًَت ُٓو ُٖطتُ قًَضَوُْ يُ ْاخ و
اليُِْ ٓابىوسّ و اليُِْ َادّ نؤُْنُُْوَ ،بُي
َهِ تؤيُ،
َهِ َُٓ" و "ُٓوَؾ َىي
ػعىسّ ُٓو ثاطُواْاُْدا دَسبًَٗٓني نُ "َُُٓ َىي
َهًًُوَ و ناسيَهِ وا
ضىْهُ َُُٓ ػعىسيَهُ فُسم و فشوم و نًُٓ دَخاتُ ًَْى خُي
َبزيَشدساوَدا
بهشيَت ُٖس ػتًَو ػًاوّ خاوَْذاسيَتِ بًَت يًَُْىإ تانُناِْ ُّٓ ضًُٓ ُٖي
َهاِْ تش َاٍَ و طاَاًْإ ُٖبًَت
بهشيَتُ ٖاوبُؾ «ُٓوَؾ يُبُسُٓوَّ ُٓطُس وَى خُي
ُٓوا يُ ثاطُواُْوَ دَبىوُْ باصسطإ و وَسصيَش ،يُ ثاسيَضَسّ ػاسَوَ دَبىوُْ طتَُهاس و
دورَٓاِْ ػاسَنُ» 417( .د ــ ال.)268
بُّ دؤسَ ُٓفالتىٕ بُو دَسَجناَُ طُيؼت نُ ثًَىيظتُ بُسرَوَْذيًُ "خىديًُ
ُْسطظًًُنإ"ّ ُٓو ضًُّٓ ناسوباسّ –ػُسِ و ٓاػتِ ــ و بُسطشّ و طًاطُت يُ
دَطتِ خؤيذا نؤدَناتُوَ ،يًَُْى بربئَُٓ ،و واّ يُ تانُنإ نشدووَ بُ ػًَىَيُنِ صبشّ
َىَتطُساياُْ بزئ نُ طُسباسّ ثُسوَسدَنشدِْ دَسووٕ سَِطُصاًَْهِ صؤسّ يُ ثُسوَسدَّ
خُي
طجاستُؾ تًَذايُ ،ضًِٓ خىاسَوَؾ يُطُسيُتِ خُسدًًُناِْ ُّٓ ضًُٓ دابني بهات»..
َهايُتِ و
ُٓفالتىٕ يُ نتًَبِ ضىاسََذا دَضًَتُوَ طُس تاوتىيَهشدِْ بابُتِ َىي
َهايُتِ ،بُتايبُتًؽ ُٓو دَسَجناَاُّْ نُ يُّ
سُساَهشدِْ ضًِٓ ثاطُواُْنإ يُ َىي
سُساَهشدُْوَ دَنُوُْوَ ،يُبُسُٓوَّ يُنًَو يُ طىيَطشاِْ طىنشات –ُٓدمياْتؤغ ــ
َهايُتِ يُ ثاطُواُْنإ
«ثًَؼطريّ (إعرتاض) يُوَ دَنات بُوَّ سُساَهشدِْ َىي
دَبًَتُ َايُّ دَسَجناَطُيًَهِ خشاخ و بًَضاس و وَسصيإ دَنات ،ضىْهُ يُو
َطُّ خؤيإ بؤ خضَُتهشدِْ تُسخإ نشدووَ ػتًَهِ ُٓوتؤ ،واتُ طىود بُدَطت
نؤَُي
َِ سِاصاوَ وٖ..تذ
َُت خاوَِْ نؤػهِ بُسص و ْاوَاي
ْآًَٖٔ و وَى فُسَاْشَِواناِْ دَوي
َُت خؤػبُختِ
ْني ,طىنشات وَآلَذَداتُوَ بُوَّ ٓاَاجنُإ يُ بًٓاتٓاِْ دَوي
َهى دَطتُبُسنشدِْ صؤستشئ سِيَزَّ
طشوثًَهِ دياسيهشاوّ ٖاوًْؼتُاًْإ ًًُْ ،بُي
َؤصَ و ُٓو نات
َطُُٓ .طُسضِ بُختُوَسّ وػُيُنِ ٓاي
بُختُوَسيًُ بؤ َُٖىو نؤَُي
َهى ُٓويؽ وَى عُدايُت واتاّ ُٓو دؤخُ بىوَ نُ يُ
ُٓو َاْايُّ ًَٓظتُّ ُْبىوَ ،بُي
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ٖاسَؤًْاّ ٖاًْؼتُاًًْاُْوَ نُوتؤتُوَُٖ .127س ٖاوًْؼتُاًًُْى بَِ ُٓوَّ
دَطتبُسيَت بؤ ناسّ ُٓوّ ديهُ ُٓو تانُ ناسَّ نشدووَ نُ بؤّ طىجناو بىوَُٓ ،وَتا
يًَشَدا "صؤستشئ ضانُ" وَدّ ديَت و َُُٓؾ بريؤنُيُنِ طُْتُسيِ بىوَ الّ ُٓفالتىٕ
ــ يُثاؾ َُٓاُْ ًٓٓذا بُختُوَسّ يُ سِواْطُّ ُٓودا وَدّ ديَت ،واتُ بُسصنشدُْوَّ
ٖاوًْؼتُاًْإ ،يُ سِيَطُّ ثُسوَسدَوَ ،بؤ بُسصتشئ ٓاطتِ ػًاوّ فُصيًُت و
سًهُُت.128
يًَشَدا طشْط بؤ ًَُُٓ ُٓوَيُ ُٓفالتىٕ ناتًَو (يُ نتًَبِ ضىاسََذا) تاوتىيَِ ُٓو
َهايُتًًُوَ بهُوُْوَـ ُٓوا
َىَػاْذُْوَّ َىي
بُسَجناَاُْ دَنات نُ دَػًَت يُ ُٖي
َذاوَ و بَُُؾ يُنًَو يُو طَِ ػُثؤيُ ػؤسِػطًَشِيًُ دَْىيًََٓتُوَ نُ بُس
بؤَبًَهِ ُٖي
َىَػاْذُْوَّ
َطُّ ُٓطًٓايِ نُوتٔ ــ َُبُطتًؼِ "ُٖي
ُٖطت و ٓاوَصّ نؤَُي
َهى بُوَْذَ واص دًًَََٖٓت بُخًَشايِ
خًَضإ"ـُ .بُآلّ صؤس تاتىيَِ ُّٓ بريؤنُيُ ْانات بُي
ًََتُٓ« :طُس ثُسوَسدَّ دسوطت دَسووِْ ٖاوًْؼتُاًْامنإ سِؤػٔ بهاتُوَ ُٓوا دَتىاْني
بً
بُ ٓاطاِْ َُٖىو ُٓو نًَؼاُّْ بؤ َاوَيُنِ ناتِ يًًَإ طُسِاوئ ،ضاسَطُس بهُئ.
ُٖسوَٖا نًَؼُناِْ تشيؽ وَى نًَؼُّ بُدَطتًَٗٓاِْ رٕ و ٖاوطُسطرييِ و َٓذاٍَ
ًََت َُٖىو ػتًَو
خظتُٓوَ ،بُدؤسيَو يُّ ناسوباساُْدا ثُيشَِوّ يُو سِيَظايُ بهُئ نُ دَي
يًَُْىإ ٖاوسِيًَاْذا ٖاوبُػُ»423( ..عـ ــ 424أ بُسطِ  2ع ــ ال.)274
دَبًَت صؤس باؾ ٓاطاداسّ ُٓوَ بني يًَشَدا ُٓفالتىٕ تاوتىيَِ ُّٓ بُسَجناَاُْ دَنات
ًََٔ ْابًَت ًٖض نُغ يُ
َهايُتًًُوَ دَنُوُْوَ .خؤ ُٓطُس بً
َىَػاْذُْوَّ َىي
نُ يُ ُٖي
ثاطُواُْنإ خاوَِْ ًٖض ػتًَو بًَت ُٓوا بُسَجناَُ يؤريهًُنُ ُٓوَيُ نُ
"خًَضإ"ـًؽ بىوِْ ُْبًَت بُ دؤسيَهِ وا ُٖس ػتًَو بؤ خاوَْذاسيَتِ دَطت بذات
ًََت« :خًَضإ ثًَىيظتِ بُ
دَنشيَتُ ػتِ ٖاوبُؾ يًَُْىإ ٖاوسِيًَاْذا .باسنُس دَي
َىَػاْذُْوَّ رياِْ خًَضاْذاسيِ
خاوَْذاسيَتًًُ تا قُواسَّ خؤّ بجاسيَضيَت ..يًَشَدا ُٖي
َهايُتِ تايبُتُوَ دَنُويَتُوَ و
ًَِٓ َىي
يًَُْى فُسَاْشَِواناْذا بُسَجناًََهُ يُ داَاي
َهايُتِ و
ًََني بُسَجناًََهِ سُمتًًؼُ ..ضىوٕ ُٓفالتىٕ ثًَِ وابىوَ َىي
بطشَ دَتىاْني بً
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خًَضإ دوو نايُٕ ُٖس يُنًَهًإ ثؼت بُوّ ديهُيإ دَبُطتًَت»ُٓ .129..وَّ يُ
َٔ،
َطُيُ يُطُس بىوِْ ثُيىَْذّ يًَُْىإ ُّٓ دوو نايُدا دوو خاي
صَيِٓ ُٓفالتىْذا بُي
َهايُتِ تايبُتِ بؤ ضًِٓ بُسًََُُٖٗٓس بُ سَِوا بًًٓىوَ
يُنًَُإ ُٓوَيُ ُٓفالتىٕ َىي
و ٖاوناتًؽ سيَِ داوَ خًَضإ ثًَو بًَٗٓٔ ،وَى ُٓوَّ ثًَِ وابىوبًَت سَِوػِ رٕ يًَُْى
َهايُتِ تايبُتُوَيُ يُ
خًَضاْذا وَى نُيباْىوّ خًَضإ يُ بُسَجناَِ بىوِْ َىي
َبىَػًَٓشيَتُوَ ُٓوا دَبًَت خًَضاًْؽ
َهايُتًًُ ُٖي
َطُدا ،خؤ ُٓطُس ُّٓ َىي
نؤَُي
َبىَػًَتُوَ و يَُُػُوَ "ػتُنإ" دَبُٓ ٖاوبُؾ يًَُْىإ ٖاوسِيًَاْذآًٓ ،ذا
ُٖي
رُْناًْؽ (ايضودات) دَبُٓ ٖاوبُؾ يًَُْىإ ثاطُواُْناْذا.
دووًََإ ُٓفالتىٕ خؤّ ناتًَو يُ ديايؤطًَهِ يُ دوايني ديايؤطُناًْذا ــ واتُ
َهايُتِ تايبُت دَطُسِيًََٓتُوَٖ ،اونات ثًَهُوَْاِْ خًَضاًْؽ
ديايؤطِ ياطانإ ــ َىي
دَطُسِيًََٓتُوًَٓٓ ،ذا داسيَهِ ديهُ رًْؽ دَبًَتُوَ "نُيباْىوّ خًَضإ" و خامنِ َاٍَ
َٓذَ يُ
َُناِْ يإ بُطؼتِ باي
َُناِْ ،وَى ضؤٕ َشيؼو يُ دىدُي
و ثُسوَسدَنُسّ َٓذاي
ًََني ُّٓ
بًَطىوَناِْ بُسطِ دَنُُٕٓ ،ويؽ بُ َُٖإ ػًَىَ .دًَِ خؤيُتِ بً
َهايُتِ تايبُت و خًَضاْذا يُ طجاستُػذا ُٖبىوَ و يُويَؽ نُ
ثُيىَطتًًُ يًَُْىإ َىي
َهايُتِ تايبُت "ًُْطُ دَطتُدَُعِ" بىو ُٓوا ٖاوطُسطرييؽ ًُْطُ
َىي
دَطتُدَُعِ بىو" ،رُْنُيؽ" ُٖس ًُْطُ دَطتُدَُعِ بىو .بؤيُ سِيَجًَذساو بىو ُٖس
َُت بُ باػِ صاًْبا ،يإ ثًاوَنُ خؤّ ثًَِ وابىوايُ
َِ بٓىوطتايُ نُ دَوي
نُطًَو يُطُي
130
َطُ خباتُوَ. ..
َِ تىْذوتؤٍَ بؤ نؤَُي
َُ ثًاويَهُ" و دَتىاًَْت َٓذاي
ُٓو نُطُ "نُي
َهايُتِ تايبُتِ بُ سَِوا
َطُّ باونظاالسيِ َىي
بُآلّ يُ ُٓطًٓادا نُ نؤَُي
َهِ
بًًٓبىو ُٓوا باوى وَى ػتُناِْ ديهُ "رًَْهِ تايبُتِ"ـًؼِ ُٖبىو ..بؤ خُي
ُْبىو بًبًٓٔ و سِيَِ ضىوُْدَسَوَّ يُ َاٍَ ،يإ سِؤيؼتِٓ بُ سِيَطُوباْذا ثَِ ُْدَدسا،
َهِ تايبُتُ و
َهِ بضأْ َىي
َُطُس ُٓوَّ ثُضُيُنِ بُ سِوخظاسيذا بذايُ تا خُي
تىخٓهُوتِٓ ػًاو ًًُْ .بُ ثًَطُواُّْ يُػفشؤؾ و نًُْضَنُناُْوَ نُ نشابىوُْ
َهِ طؼتِ و ًٓٓذا ُّٓ َُسدُػًإ بُطُسدا ُْطُثًَٓذسابىو.
َىي
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َهايُتِ تايبُتِ ُٖبىو خًَضاًْؽ
ًََت ُٖس ناتًَو َىي
بُّ دؤسَؾ ُٓو تىاِْ بً
َهايُتِ تايبُتذا
ُٖيُ« ،يُبُسَُُٓ ضًُٓ بُسًََُُٖٗٓسَنإ َاٍَ و خًَضاًْإ يُطٍَُ َىي
َهايُتِ ٖاوبُؾ تًُْا ضًُٓ
بؤ خؤيإ ًَٖؼتُوَُٓ ،و ٖؤناساُْيؼِ نُ واياْهشد َىي
فُسَاْشَِواناِْ بطشيَتُوَ َُٖإ ُٓو ٖؤناساُْ بىوٕ نُ بىوُْ َايُّ ُٓوَّ ٖاوبُػًَتِ
يُ رُْناًْؼذا ُٖس ُّٓ ضًُٓ بطشيَتُوَ ،ضىْهُ َُُٓ بُسَجناًََهُ يُ ٖاوبُػًَتِ
َهايُتًًُوَ دَنُويَتُوَ».131
َىي
يَُشِؤدا رَاسَيُنِ صؤسّ فُيًُطىفإ بشِوا بُّ ثُيىَْذيًُ بًَُٖضَّ ًَْىإ
ًََت «دوو ناسنشدّ طُسَنِ ُٖٕ بؤ دياسيهشدِْ
َهايُتِ و خًَضإ دَنُٕ .سَِطٌ دَي
َىي
َطُيُىُٓ ،واًْؽ طًظتَُِ ٓابىوسّ و طًظتَُِ خًَضإ..
َُتُناِْ ُٖس نؤَُي
خُطً
َُنامنإ يُ دايو و باونًإ طُْذ و وَى ُٓوَّ يُ نؤَاسَنُّ ُٓفالتىْذا
خؤ ُٓطُس َٓذاي
َِ باوى بطًَشِيَت و يَُُػُوَ
َُت سِؤي
َُت ثُسوَسدَيإ بهات ُٓوا دَبًَت دَوي
ُٖيُ دَوي
َُت ببًَتُ تانُ طُسَايُداس،
َُت دَبًَتُ تانُ طُسَايُداس ..خؤ ُٓطُس دَوي
يُنظُس دَوي
ُٓوا خًَضإ وَى ُٓوَّ ثًَِ ٓاػٓائ ْاتىاًَْت مبًًََٓتُوَ ،خؤ ُٓطُس ُّٓ بريؤنُيُ تا
َِ يُ بىوِْ ثُيىَطتًًُنِ بًَُٖض
َُ ْهىي
ُٓوثُسِيؼِ دسيَز ببًَتُوَ ُٓوا ُٖس َُساي
َهايُتِ تايبُت و خًَضاْذآُ .وَؾ ثُيىَطتًًُنِ دووطُسَ و
بهُئ يًَُْىإ َىي
132
ًََني يُنًَهًإ ٖؤناسَ و ُٓوّ ديهُيإ بُسَجناّ». ..
دَطتًاوَ و بطشَ ْاتىاْني بً
َهايُتِ تايبُت و خًَضإ بُ تىوْذّ يًَو
بُّ دؤسَ سَِطٌ الّ خؤيُوَ َىي
طشيَذَداتُوَُٓ .فالتىًْؽ بًظت و ضىاس طُدَ ثًَؽ سَِطٌ َُٖإ ػتِ نشد و بطشَ
َطُّ
َهايُتِ تايبُتِ بُو دؤسَّ يُ نؤَُي
َهىسِتشيؽ بىو ناتًَو ضَُهِ َىي
133
َهايُتِ رًْؽ ُٓ .وَ يُ
ُٓطًٓايًذا باو بىو فشاوإ نشد و دسيَزيهشدَوَ تا َىي
ُٓطًٓادا َافِ باوى بىو و ُٖس ُٓويؽ خاوَِْ "تانُناِْ خًَضإ" بىوُٓ .وَؾ
َهايُتِ نُطُناِْ يُ يُنرت
َهايُتِ ػتُنإ و َىي
ٓاػهشايُ ُٓفالتىٕ صؤس َىي
134
َُناْذا ثؤئًَ دَنات .
َو و َاي
داُْدَبشِّ و بُ سِووِْ رْإ و َٓذاآلٕ يًَُْى َىي
َتُْطِ دَنات بُٖؤّ
ُٓفالتىٕ يُ ديايؤطِ "ياطانإ"دا –يُو ناتُّ ُٖطت بُ دي
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َهايُتِ تايبُت و
ػهظتًَٗٓاِْ ثشؤرَّ نؤَاسَنُيُوَ ــ و دواّ سِيَذاُْوَ بُ َىي
ًََت «تا ُٓوَّ ُٖس يُنًَهُإ رٕ و َاٍَ و َٓذاٍَ و ػتاِْ ديهُّ ُٖبىو نُ
خًَضإ ،دَي
َهِ تايبُتِ ُٖيأُْٓ ..وا ًَُُٓ ثشؤرَنَُإ وَى ُٓوَّ
تانُنإ وَى َىي
ُْخؼُسِيَزميإ بؤّ نشدبىو ،وَدّ ْايُت»( ..ياطانإ  807بُسطِ  4ال .)374
دَتىاْني طىوى و ٓاطإ طُسجنِ ُٓوَ بذَئ ًَٖؼتا ُٓفالتىٕ رْإ بُ ػًَىَّ
َطُيُدا رياوَ و ثًًَإ وابىو رْإ
َطُّ ُٓطًٓايِ ثؤئًَ دَناتُٓ ،و خؤّ يُّ نؤَُي
نؤَُي
َهايُتِ تايبُتُٔٓ .و ًٖض دوو دٍَ ًًُْ يُوَّ يُباسَّ «ُٓو ياطايُّ
دؤسيَو يُ َىي
خاوَْذاسيَتِ رْإ و َٓذاآلٕ و فًَهشدًْإ سِيَو دَخات» بذويَت (ٖ453ـ ــ بُسطِ  2ال
.)307
دَطتُوارَّ (ٖاوبُػًَتِ يُ رْإ و َٓذاآلٕ) نُ ُٓفالتىٕ بؤ وَطفهشدِْ
طًظتَُُ ثًَؼًٓاسنشاوَنُّ يُباسَّ ٖاوطُسطرييِ ناتًًُوَ صؤس بُناسّ دًًَََٖٓت
ٓاَارَنِ دووستشّ تًَذايُ يُبُسُٓوَّ دَنشيَت بُ وسدّ وَٖا وَطفِ ُٓو دياسدَيُ
َُيُ ْاوّ
بهشيَت نُ "ٖاوبُػبىوُْ يُ ثًاوَنإ"ـًؼذا" ،طشؤخ"ـًؽ ثًَِ وايُ «ُٖي
ىلَ بٓشيَت ٖاوبُػًَتِ يُ رْإ و َٓذاآلٕ ضىْهُ رٕ و ًََشد يُطُس يُى بَُٓا دَوَطنت
و ُٖس بُ خًَشايًؽ ٖاوبُػِ يًَُْىاًْاْذا ْآًًَََت».135..
ُّٓ بؤضِ ُٓفالتىٕ "ٖاوبُػًَتِ يُ رْاْذا بَِ يُ ثًاوإ" بُناس دًًَََٖٓت؟ ُٓفالتىٕ
ُٖسطًض يُباسَّ ٖاوبُػًَتِ يُ ثًاواْذا قظُّ ُْنشدووَ ــ ضىوٕ ُٓوَ ٖاوبُػًَتًًُنُ
َىَػاْذُْوَّ ٖاوطُسطرييِ تاى اليُُْدا دسوطت ببًَت ــ
دَبًَت يَُُٖإ ضشنُطاتِ ُٖي
َهايُتِ تايبُت بىو بُ
ضىْهُ ٖاوبُػًَتِ يُ رُْناْذا سِووّ دووََِ دووسخظتُٓوّ َىي
َُٖىو دؤسَناًًُْوَ ،سِاطتًًُنُّ رُْنإ بُ دَطتُوارَيُنِ تشّ ياطايِ ٓاَارَيإ ثَِ
َهذا بىو.136..
دَدسا ُٓويؽ ٖاوبُػًَتِ يُ َىي
ويَشِاّ ُٓوَّ "طشؤخ" وَطفِ ُٓفالتىِْ وَى ثُياَبُسّ يُنظاِْ ًَْىإ رٕ و
ًََتُٓ« :فالتىٕ يُباسَّ يُنظاًًُْوَ دوواوَ ،بُآلّ
ثًاو نشدووَ نُضِ دَطُسِيَتُوَ و دَي
َِ ُْداوَ يُ بايُخِ ثُيىَْذّ ًَْىإ ثًاو و رٕ
ُٖسطًض يُ ٖاوطُسدََُناِْ صياتش ُٖوي
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بُسص بهاتُوَ» ..137ثاػاًْؽ بُسدَواّ دَبًَت يُ سِووْهشدُْوَّ بريؤنُنُّ خؤّ
«سِاطتُ ُٓفالتىٕ دُختِ يُطُس يُنظاِْ ُٖسدوو سَِطُصَنُ نشدؤتُوَ ،بُآلّ ػهظتِ
ًَٖٓاوَ يُوَّ وا ببًًَٓت يُنظاًًُْنِ يُّ دؤسَ ،دَبًَت طُْطًَهِ صياتش يُوَّ بُ
رْاِْ ضىاس دَوسّ دَدسا بُ رٕ بذات و ًٓٓذا دَبًَت ثُيىَْذيطُيًَهِ ْىَّ و دًاواص
يًَُْىإ ُٖسدوو سَِطُصَنُدا دسوطت بهات تا ُٓو داواناسيًُ باآلياُْ تًَش بهات نُ
َِ تًَشنشدًْإ دَدا».138
يؤْاًًُْنإ يُ خؤػُويظتًًاْذا بؤ ثًاوإ ُٖوي
َهايُتًًُنِ تايبُتِ دَسِواًَْت وَى ُٓوَّ
نُواتُ ُٓفالتىٕ وا يُ ُٖس دؤسَ َىي
َطُ (بُتايبُتًؽ دَطتُبزيَشيِ
«ناس دَنات بؤ ويَشاْهشدِْ يُنًَتِ نؤَُي
فُسَاْشَِوانإ) و ُٓوَؾ بَُُٖإ ػًَىَ رٕ يإ "ٖاوطُسّ تايبُتِ"ـًؼِ دَطشتُوَ،
نًَبُسنَِ يُطُس رُْنإ ُٖطت و ٓاوَصّ خشاثِ ثًاوإ بًَُٖض دَنات و دَبًَتُ ٖؤّ
َهايُتًًُ» .139دا ُٖس
َىَػإ و ويَشاْهاسيِ ضىْهُ ُٓوَ دؤسيَهِ تايبُتِ َىي
يًَو ُٖي
نُغ الّ خؤيُوَ ُٖوٍَ دَدات دَطت بؤ ُٖس ػتًَو بُسيَت نُ بتىاًَْت بُدَطتِ
َُناًْؼِ تًَذابىوٕ و
بًًََٗٓت تا بًداتُ ًَْى خاْىويُنِ تايبُت بُخؤيُوَ نُ رٕ و َٓذاي
ُٖس َُٓاًْؽ طُسضاوَّ خؤػِ و ْاخؤػًًُناِْ بىوٕ (464سـ بُسطِ  2ال ،)321
َهِ تانُنُطًِ َُْاوََُٖ ،ىو ػتًَو ُٓبًَتُ
بُآلّ ناتًَو ًٓذّ ًٖض نُطًَو َىي
ٖاوبُؾ يًَُْىإ َُٖىواْذآ ،ايا ًٓرت نًَؼُ و تؤَُتُ َُُٖاليُُْناًْؽ الّ خؤياُْ
وَ يًَُْى ْاضٔ ،يُ َُٖىو ُٓو ْانؤنًًاُْ دَسباص ْابٔ نُ يُ َاٍَ و ثُيىَطتًًُ
خًَضاًًُْناُْوَ دَنُوُْوَ؟ ( 464ــ بُسطِ  2ال .140)321
بُآلّ ضؤٕ ُٓنشيَت ُّٓ بريؤنُيُ يُو يُنظاًًُّْ ًَْىإ رٕ و ثًاودا سَِْط بذاتُوَ
نُ ُٓفالتىٕ باطِ نشدووَ؟ ٓايا ُْيطىتىوَ ُٖسدوونًإ يُى طشوػتًإ ُٖيُ؟ ٓايا
ًَُُٓ يُبُسدَّ فُيًُطىفًَهذا ْني نُ طُْطِ رٕ بُسص دَناتُوَ و بُ باآليذا دَبات
َُتذا ٖاوبُػِ ثًاو دَنات؟ ًَٓظتا سِاظُّ ُّٓ بؤضىوُْ
ناتًَو يُ َُٖىو ُٓسنُناِْ دَوي
دَنُئ.
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دووةم :يةكضانى لة نيَوان هةردوو رِةطةسةكةدا:
ُٓفالتىٕ يُ نتًَبِ ثًَٓذَُِ "نؤَاس"دا دَطُسِيَتُوَ بؤ تاوتىيَهشدِْ ُٓو بابُتُّ
يُ نؤتايِ نتًَبِ ضىاسََذا بُ طُسثًًَِ دَخياتُ سِووَُ ،بُطتِ "ٖاوبُػًَتِ يُ رْإ و
َٓذاآلٕ"ـذا ــ ُٓو يًَشَدا بريؤنُّ خؤّ يُباسَّ يُنظاِْ ًَْىإ ُٖسدوو سَِطُصَنُ
دَخاتُ سِووُٓ ،و ثًَِ وايُ «ثًاوإ طُطِ ثاطٔ و ثاطُواِْ ًََطٍُ دَنُٕ» و رْاًْؽ
َُى (ًًََُّ طُط)ـِ ثاطُٔٓ ،واًْؽ ُٓبًَت وَى ثًاوإ خُسيهِ ػُوبًَذاسّ
وَى دَي
َُنَُ .اْاّ َُُٓؾ ُٓوَيُ دَبًَت ُٖسدوو سَِطُصَنُ
بٔ بؤ ثاطُواًْهشدِْ ًََطُي
َُتُٔٓ ،وإ
ثًَهُوَ خُسنِ ثاطُواِْ بٔ .ثاطُواُْنإ ٓاَشاصّ بضويَُٓسّ خىدّ دَوي
َُتٔ" ُٖس ُٓوإ بُسطشيِ ىلَ دَنُُٕٖ ،س ُٓواًْؼٔ ناسوباسَناِْ
"سِوسِ دَوي
َذَطىسِيَٓٔ ،يُ ػاسّ ُٓفالتىًْذا دَطُآلتُنإ يًَو دًا ُْنشاوُْتُوََُُٓ ،ؾ يُ
ُٖي
َُتاِْ نؤْذا ػتًَهِ ٓاطايِ بىوُٓ ،واُّْ يُ وَختِ ٓاػتًذا فُسَاْشَِوايُتًًإ
دَوي
دَنشد و دَطُآلتًإ بُدَطتُوَ بىو ُٖس َُٓاُْ يُ ناتِ دُْط و ػُسِو ػؤسِيؼذا
َبزاسدٕ و
َُت دَنشد .يًَشَدا ُٓفالتىٕ خؤّ طُسقاٍَ نشد بُ ُٖي
بُسطشيًإ يُ دَوي
َطريَإ دَنات يُ دًانشدُْوَّ
َبزاسدُْ وسدَ غافً
فًَشنشدِْ ُّٓ ضًُٓوَُٖ ُّٓ .ي
ًََت ُٓطُسضِ رٕ بُػًَىَيُنِ طؼتِ
ُٖسدوو سَِطُصَنُ ،وَى ُٓيًهظُْذَس نؤسيًُ دَي
141
يُ ثًاو بَِ ًَٖضتشَ ،نُضِ ُّٓ دًاواصيًُ دًاواصيًُى ًًُْ يُ َاًًُٖتذا  .بُآلّ
ُٓطُس َُٖإ ُٓسنِ ثًاوَإ بُطُس رْاْذا طُثاْذ ُٓوا دَبًَت بُ َُٖإ ػًَىَّ ثًاو
فًَشيإ بهُئ (ٖ451ـ بُسطِ  2ال  .)304نُواتُ ثًَىيظتُ رْإ بُػًإ يُ فًَشنشدٕ و
ٖىُْسّ دُْطذا ُٖبًَت و يُسِووّ ثُسوَسدَّ دُطتُيِ و ًَىصيو و وَطتإ بُ سِووتِ
َُّ ثًاواًْؼًإ يُطٍَُ بهشيَت و سَِْطُ ُّٓ ثًَؼًٓاساُْ
بَِ داسِصبىوًْؽ َُٖإ َاَُي
َُتِ باودا ْاَؤ و طُيش دَس بهُوٕ (452أ ــ ال .)305
بُٖؤّ ْانؤنبىوًْإ يُطٍَُ ساي
بُتايبُتًؽ َُػكهشدِْ رٕ بُ سِووت و قىوتِ يُطٍَُ ثًاواْذا يُ طؤسَِثاِْ وَسصػذا،
َهى َُبُطتِ يُ
َُبُطتِ تًُْا يُ بطىونُناًْإ (نُّ تَُُُْنإ) ًًُْ ،بُي
َهاِْ قؤمشُ و قُمشُسداسَِنإ برتطني
َتُ و تاُْوتُػُسّ خُي
طُوسَناًْؼُْ .ابًَت يُ طاي
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ُْ يُ ثُسوَسدَّ دُطتُيِ رْإ و ُْ يُ ثُسوَسدَّ ًَىصيهِ و صَيًًٓإ و سِآًَٖاًْإ
َتُ و
َطشتِٓ ضُى و ُٓطح طىاسّ ( 452ــ الُٓ .)30فالتىٕ ثًَِ وايُ طاي
يُطُس ُٖي
تاُّْ قُمشُسداسِإ دوانُوتىويًُ و «طشيو دَسى بُوَ دَنات َُُٓ بؤيإ باػرتَ»
ًَُٓوَ ٓايا «طشوػتِ رٕ سَِّ دَدات بُ
( 452أ) بُآلّ دَبًَت يُنُجماس يُوَ بهؤي
بُػذاسيهشدٕ يُطٍَُ ثًاوإ يُ ناسَناًْاْذا ،ياخىد ْاتىاًَْت ًٖض ناسيَو يُو ناساُْ دَِ
بُدَِ بهات» (453أ) .سِاطتًًُنُّ دًاواصّ يًَُْىإ طشوػتِ ثًاو و طشوػتِ رْذا
تًُْا دًاواصيًُنِ صَاًًُْ ،خؤ ُٓطُس ثًَىيظت بًَت طشوػتُ دًاواصَنإ ُٓسنِ
دًاواصيؽ دَِ بُدَِ بهُُٕٓ ،وا يًَشَدا يُبُسدَّ طشوػتًَهِ رْاُْدا ْني نُ يُ طشوػتِ
ثًاو دًاواص بًَت (454أ)ُٓ .طُس ،وَى ثًَؼرت يًهؤسطؤغ طىتىويُتِ ،رٕ يُ طُسدُّ
َُتُ طؼتًًُناِْ ًًََُٓيِ وَى ُٖطت بُ
ُٖطت و طؤصَ ْاطو و الواصَنإ ،و خُطً
ػُسّ نشدٕ يُ سِووتبىوُْوَ يُبُسدَّ ثًاودا يإ ُٖطت نشدٕ بُ خؤػُويظتِ بُساَبُس
َنيُٓ ،وا
َُنامنإٖ ..تذ دامباي
ثًاويَهِ دياسيهشاو ،يإ ُٖطتِ دايهايُتِ بُساَبُس َٓذاي
َِ دَبًَت و
يًَُْىإ ُٓو و ثًاودا ًٖض دًاواصيًُى ْآًًَََتُوَ دطُ يُوَّ نُ رٕ َٓذاي
ثًاويؽ َٓذاٍَ دَخاتُوَ .بُآلّ َُُٓ دًاواصيًُنِ وا ًًُْ يُ "طشوػتِ رٕ" نُ يُ
َهى دَبًَت
طشوػتِ ثًاو دًاّ بهاتُوَ و ُٓواُْيؽ وَصيفُّ تايبُتِ رٕ و ثًاو ْني ,بُي
َُت
َطُُْويظت بًَت ثًاو دَوي
بُدواّ وَصيفُّ تشياْذا بطُسِيَني .خؤ ُٓطُس بُي
بُسِيَىَدَبات و بُسطشّ ىلَ دَناتُٓ ،وا نًَؼُنَُإ طُسِاُْ بُدواّ وَصيفُيُنِ
ٖاوػًَىَدا بؤ رُٕٓ .فالتىٕ بُو دَسَجناَُ دَطات يُ رياِْ ػاسدا وَصيفُيُى و ناسيَو
ًًُْ ُٓجناَذاِْ بؤ طشوػتِ ثًاو ػًاو بًَت و بؤ طشوػتِ رٕ ػًاو ُْبًَت455( .أ)
خؤ ُٓطُس فُسم و دًاواصيًُنإ يًَُْىإ ثًاو و رْذا بُستُطو بهشيَتُوَُٓ ،وا دًاواصّ
يًَُْىاًْاْذا تا سِادَّ دًاواصّ ًَْىإ ثًاو و ثًاو ،بؤ منىوُْ «يًَُْىإ ثًاوّ و نُضٍَُ و
ثًاوّ قزٕ»ـذا ناٍَ دَبًَتُوَ( 454بُسطِ  2ال  .)308يُ َُٖىو ُٓواُْيؼُوَ بؤَإ
َُتذا ناسيَو ًًُْ تًُْا تايبُت بًَت بُ رْإ وَى
سِووٕ دَبًَتُوَ يُ بُسِيَىَبشدِْ دَوي
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ُٓوَّ رْٔ يإ تًُْا تايبُت بًَت بُ ثًاوإ وَى ُٓوَّ ثًاوُٕٓ ،طُسضِ يُ َُٖىو
ػتًَهذا رٕ نُّ ًَٖضتشٕ يُ ثًاوإ (445عـ ــ ال .)309
َُ دياسَناِْ بريؤنُّ بُْاوباْطِ يُنظاِْ ُٖسدوو
َُُّٓ باطهشا نىستُّ ًًَٖ
سَِطُصَنُ بىوٕ نُ ُٓفالتىٕ يُ نتًَبِ ثًَٓذَُِ نؤَاسدا دَخياتُ سِوو ُّٓ ،بريؤنُيُؾ
َُساْذا ْايُوَ يُو باسَّ ٓايا بُسِاطتِ ُٓفالتىٕ
َؼتىَشِيَهِ صؤسّ يًَُْىإ يًَهؤي
ٓاصاديِ رْاِْ ويظتىوَ؟ ٓايا بُ سِاطتِ باْطُػُّ يُنظاِْ يًَُْىإ ُٖسدوو
سَِطُصَنُدا نشدووَ؟ ٓايا ُٓو يُ دًٗاِْ نؤْذا ثُياَبُسّ َافِ رْإ بىوَ؟ ٓايا
يُثؼت ُٓو يُنظاًًُّْ يُباسَيُوَ دوواوَ ُْٓطًَضَيُنِ َشؤيِ وا ُٖبىوَ ػعىسّ
دىآلْذبَِ يُباسَّ ثُساويَضنُوتِٓ رْإ و ُٓجناَذاِْ ناسّ طاْاّ وَى سِطنت و ضٓني،
ُٓطُسضِ يُ ناتِ ٓاػتًذا تىاْاّ ٓافشاْذٕ و دآًَٖإ و يُناتِ ػُسِيؼذا تىاْاّ
َٗاتِٓ ُٖيُ؟ ٓايا ُٓو باْطُػُّ نشدووَ بؤ طُسفشاصيِ رْإ يُ
ًَٖشػربدٕ و ُٖي
َطُّ نُ ثًاوإ بُ
صيٓذاُْناًْإ و سِصطاسنشدِْ (طُسوّ يُناسنُوتىو)ًْ ّ-ىَّ نؤَُي
صؤسّ صؤسداسَنِ يُ سُسََظُساناْذا صيٓذاًًْإ نشدووٕ؟
ُْٖذيَو يُ تىيَزَسإ بُ قظُناِْ ُٓفالتىٕ تًَهُوتىوٕ و تًُْا سُسفًًاُْ و
سِوونُػاُْ وَسيإ طشتىوَُْٖ ،ذيَهًإ واّ بؤضىوٕ «ٓاسَصووّ ُٓو يُ يُنظاِْ ًَْىإ
ُٖسدوو سَِطُصَنُ ْاسَِصايًُى بىوَ درّ ُٓو بىاسَ بُستُطهُ داخشاواُّْ نُ تًًَذا رِْ
َطُّ ُٓطًٓايًذا تًًَذا قُتًع بىو بىو و بُوَؾ ُٓو ثًَؽ
ٖاوطُسدََِ خؤّ يُ نؤَُي
ًََٔ ُٓفالتىٕ
بضوتُٓوَّ ٓاصاديِ رْإ نُوتىوَ»ْ َٔ .142اصامن بُ ض ُٖقًَو ُٓي
َطُ ويظتىوَ ،يُ ناتًَهذا بُ تُواوّ بًَذَْطِ
ٓاصادبىوِْ رْاِْ وَى ًْىَّ نؤَُي
نشدووَ يُ باطِ رٕ يُ سِيَظا ًًًًَُ ْاطشاو و باوَنُدا و ُٖسطًض يُ باسَيُوَ قظُّ
َطُّ ثًَو
ُْنشدووَُٓ ،طُسضِ يَُُياْذا رٕ ُٖس بُ سِاطتِ ًْىَّ صياتشّ نؤَُي
ًَٖٓاوَ .تُْاُْت ُٓطُس ًَُُٓ بُ سِيَطُّ ديايؤط بشِواَإ بُوَ ًَٖٓا ُٓفالتىٕ باْطُػُّ
"ٓاصادبىوِْ رْإ"ّ نشدووَ ُٓوا َُُٓ تًُْا بؤ ضًِٓ ثاطُواُْنإ سِاطتُ ُّٓ ،ضًُٓؾ
َطُ بىوٕ و «بُ ًٖض
يُسِووّ رَاسَوَ صؤس نُّ بىوٕ و دَطتُبزيَشيِ ُٓسطتؤنشاتِ نؤَُي
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َهى ُٓفالتىٕ ناتًَو يُ ديايؤطِ
َطُ بٔ» .بُي
نًؤدًَو ْانشيَت ًْىَّ نؤَُي
َطُوَ دوواوَ
"ياطانإ"دا –وَى ثاؾ نًََُهِ تش دَبًٓني ــ يُ باسَّ ًْىَّ نؤَُي
َهى يُباسَّ بُػذاسيهشدِْ يُ خىاِْ
قظُّ يُطُس "ٓاصادبىوِْ رٕ" ُْنشدووَ ،بُي
خىاسدٕ ،يإ تًُْا يُباسَّ رََِ ٖاوبُػُوَ قظُّ نشدووَُٓ ،وَؾ ناتًَو ثًاويَهِ
ُٓطًٓايِ طاصاْذَّ ُٓوَ يُ طجاستُيًُنإ دَنات «خىاُْ ٖاوبُػُناًْإ نشدؤتُ
خىاِْ ثًاوإ بَِ رْإُٓ ،طُسضِ سِيَهدُٓخظتِٓ رْاًْؽ صيُّ خىاُْ ٖاوبُػاُْدا[
َهى دوو ًَٖٓذَيؼِ دَنات ،ضىْهُ ٓاَادَطًًُ
تًُْا ًْىَّ نًَؼُنُ ْاْىيًََٓت بُي
خؤسِطهُنُّ بؤ فُصيًُت صؤس نَُرتَ يُ ٓاَادَطِ ثًاو» (871أ ــ بُسطِ  4ال
.)369
ثاؾ نًََُهِ تش دَطُسِيًَُٓوَ بؤ ديايؤطِ ياطانإ.
سَِْطُ َُُٓ بىوبًَت "دميؤًًِْ"ّ سِانًَؼا بًَت بؤ طىَاْهشدٕ يُ تُواوّ سِيَشَِوّ
َُ تُواو
ًََت «َشؤظ دَضًَتُوَ طُس ُّٓ بابُتُ و طىَإ يُو سِؤي
ثاطاوَنُ بؤيُ دَي
ٖاوػًَىَيُ دَنات نُ ُٓفالتىٕ بؤ ُٖسدوو سَِطُصَنُ خىاصياسّ بىوَ ،فُساَؤػهشدِْ
دًاواصيًُ فًظًؤيؤريًُنإ وَى ُٓوَّ دًاواصيطُيًَهِ بَِ بايُخٔ و ثؼتطىيَدظتِٓ
ُٓو دًاواصيًُ طايهؤيؤريًاُّْ نُ ُٖياُْ واَإ ىلَ دَنُٕ بطُيُٓ يًَىاسّ ُٓو
َذَخًًظهًَني بؤ فُساَؤػهشدِْ دًاواصيًُ تايبُمتُْذَناِْ
َُتشطًًُّ يًًَُوَ ُٖي
رٕ».143..
َُُٓ يُ ناتًَهذا دصَنشدِْ ثاطاوَنإ تا ُٓوثُسِّ طادَٕ و صؤس بُ نىستِ يُ سِقِ
ًَتافًضيهًًاُّْ ُٓفالتىٕ يُ َادَ و بُػًَىَيُنِ طؼتِ يُ دُطتُ دَطت ثَِ دَنُٕ
َُتُ فاصيُنُّ خؤيذا سِوو يُ دسوطتهشدِْ
و ُّٓ سِقُؾ واّ ىلَ نشدووَ يُ بًٓاتٓاِْ دَوي
ضًًَٓو يُ فُسَاْشَِوايإ و ياسيذَدَسَناًْإ (واتُ ثاطُواُْنإ) بهات نُ ْضيهرت بٔ يُ
"فُيًُطىفِ صاًٖذ"َوَ و بُ ثًَِ تىاْا ُٖوٍَ بذَٕ بؤ سِصطاسبىوٕ يُ دُطتُ و
داواناسيًُناِْ دُطتُُٖ ،سوَٖا ناسوباسَناِْ ُّٓ دًٗاُْ َاديًُ طُسنىت بهُٕ و
خؤيإ تُسخإ بهُٕ بؤ خضَُتهشدِْ فُيظُفُ و وَديًَٗٓاِْ عُدايُت.
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َني و دووبُسَنِ تؤوب ِش
َُٓسَناِْ خؤثُسطتِ ىلَ داَُْاي
بُآلّ َُُٓ طُسْاطشيَت تا ثاي
َهايُتِ تايبُتِ .بُآلّ دَطتبُدَِ َُُٓ دَبًَتُ
ُْنُئُٓ ،وَؾ بُ قُدَغُنشدِْ َىي
َهايُتِ تايبُتِ َاْاّ ُٓوَيُ ًٓذّ ثًاو
َىَػاُْوَّ خًَضإ« :يًَُْىبشدِْ َىي
ٖؤّ ُٖي
َُنًَهِ دياس بًَت,
ثًَىيظتِ بُوَ ًًُْ َرياتطرييَهِ ػُسعِ ُٖبًَت نُ خاوَِْ سَِضُي
بُّ دؤسَ ػاسّ فاصيًُ دَتىاًَْت َؤْؤثؤيهشدِْ طًَهظًًاُّْ رٕ يًَُْى بُسيَت نُ الّ
خؤيُوَ طُسضاوَّ دووبُسَنِ و ٓاراوَ بىوَ يًَُْىإ ثًاواْذا».144
َُ تُقًًذيًُيؽ بضسدَبَِ نُ رٕ ُٓجناَِ داوَ.
ُٓطُس خًَضإ يُ ٓاسادا ُْبًَت ُٓو سِؤي
بُآلّ يُ ػاسَ فاصيُنُّ ًَُُٓدا ُٖس تانًَو وَصيفُيُنِ طىجناوّ تايبُت بِ خؤّ
ُٖيُ ،نُواتُ دَبًَت بؤ رٕ بُدواّ وَصيفُيُنِ تشّ دطُ يُ وَصيفُ تُقًًذيًُنُّ
َُتُػذا ًٖض سِيًَُنُإ يُ ثًَؽ ًًُْ دطُ يُوَّ بًطؤسِئ بؤ ثًاو
خؤّ بطُسِيَني ،يُّ ساي
تا ُٓويؽ َُٖإ ُٓسنِ بهُويَتُ ُٓطتؤ! .بُآلّ َُُٓ ثًَىيظتِ بُ نًََُو
سِووْهشدُْوَ ُٖيُ :وَى ثًَؼرتيؽ بامسإ نشد ،دَبًَت يُّ بىاسَوَ ثُسوَسدَّ
ٖاوًْؼتُاِْ بهشيَت ،ثُوَسدَؾ واتُ ٓاَادَنشدِْ بؤ ُٓجناَذاِْ يُى وَصيفُّ وا نُ
بؤ تىاْا و يًَٗاتىويًُناِْ ُٓو ػًاوًََٓ ًَُُٓ .ظتا ثُسوَسدَّ "ثاطُواُْنإ" ُٓنُئ،
َُت بُسثشطاسيَتِ باوى
َهى دَبًَت دَوي
باونًَو يُ طؤسِيَذا ًًُْ ُّٓ ناسَ بهات ،بُي
َبطشيَت ضىْهُ ًٓذّ خًَضإ بىوِْ ًًُْ .وَى نًََُو ثًَؼرت ومتإ ،خؤ ُٓطُس ُْسيت
ُٖي
وا بىوبًَت ثًاو بؤ طًاطُت و دُْط ٓاَادَ بهشيَتُٓ ُّٓ ،و وَصيفُيُ ضًًُ نُ
َىَػاُْوَّ خًَضإ رٕ ُٖيبًَت؟ ْانشيَت بىتشيَت ُّٓ وَصيفُيُ
دَبًَت دواّ ُٖي
َِ ثًاو ،نُ يُّ ثشؤطُيُدا ٖاوبُػُ ،نُّ
وَضُخظتُٓوَيُ ضىْهُ ُٓطُس وابًَت ُٓوا سِؤي
َبىِْ نىست و «دياسيهشاوَ ،بُ دؤسيَو
نشاوَتُوَ َُُٓ .ويَشِاّ ُٓوَّ َاوَناِْ َٓذاي
َُت بُ وسديًُوَ دياسيِ دَنات بُ ثًَِ ثالًَْهِ داًْؼتىإ بؤ ُٓوَّ رَاسَّ
نُ دَوي
داًْؼتىإ نُّ و صياد ُْنات ضىْهُ دَبًَت بُ ثًَِ تىاْا رَاسَّ داًْؼتىإ وَى خؤّ
ًََهًؽ يُ
و بُ دًَطرييِ مبًًََٓتُوَ»560( .أ ــ بُسطِ  2ــ الُٖ .145)315س َٓذاي
ًََهِ "بَِ نُغ" و
َُ" يُ دايو ببًَتُٓ ،وا بُ َٓذاي
دَسَوَّ ُّٓ "سِيَهدظتُٓ تىْذوتؤي
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َُت خؤّ طُسثُسػتِ
دؤصساوَ دادَْشيَت (461ب ــ صًٓٓ .)317ذا دواّ ُٓوَ دَوي
َُنإ دَنات ،بُ دؤسيَو نُ دَياخناتُ ريَش طُسثُسػتِ دَطتُيُنُوَ نُ
َٓذاي
ثًَهٗاتىوَ يُ ثًاوإ يإ رْإ يإ يُبُسُٓوَّ ُٓسنُ طؼتًًُنإ ٖاوبُػُ يًَُْىإ ثًاو
َُنإ بُسِيَىَببُٕ (460ب ــ
و رْذا ،يُ ُٖسدوو سَِطُصَنُ ثًَهٗاتىوَ تا ناسوباسّ َٓذاي
ص.)315
ًََني ُٓو وَصيفُيُّ نُ بؤ رٕ بُدوايذا دَطُسِيَني بشيتًًُ
بُّ دؤسَ دَبًٓني ْاتىاْني بً
يُ وَضُخظتُٓوَ ضىْهُ َُُٓ يًَُْىإ ُٓو و ثًاودا ٖاوبُػَُُُٓ ،ؾ بشيتِ ًًُْ يُ
"طُسثُسػتًهشدِْ ثُسوَسدَّ َٓذاٍَ" ضىْهُ َُُٓيإ تايبُمتُْذّ ثًاويؼُُٖ .سوَٖا
ًََني وَصيفُّ رٕ دايهايُتًًُ ،ضىْهُ سِاطتًًُنُّ "دايهايُتِ" بُ َاْاّ
ْاتىاْني بً
ًََت «ناتًَو ََُهِ
وسدّ وػُنُ يُ ٓاسادا ًًُُْٓ ،فالتىٕ بُ سِووٕ و سَِواِْ دَي
دايهُنإ ثشِ دَبًَت يُ ػري دَبًَت بطىاصسيَُٓوَ بؤ خاُّْ دايُْطا ،يُطٍَُ طشتُٓبُسّ
َُناِْ خؤيإ
َُٖىو ُٓو سِيَطاياُّْ نُ دَطتُبُسّ ُٓوَ دَنُٕ دايهإ سِؤي
ُْْاطُٓوَ»460( ..أ ــ بُسطِ  2ــ ال .)316خؤ ُٓطُس دايهإ ُْتىأْ ػري بذَٕ،
ُٓوا دَبًَت ػريدَساِْ ديهُ ببًٓشيَُٓوَ و دَبًَت ُٓو ناتاُْيؽ دياسّ بهشئَ نُ
َُنإ بذَٕ بَِ ُٓوَّ ػُو بًَذاسيِ تًَذا بًَت «ضىْهُ َُُٓ و
دايهإ ػري بُ َٓذاي
ناسَناِْ تشيؽ ناسّ ثُسطتاس و خضَُتهاسَنأْ» (460سـ ــ ال .)316دواّ َُٖىو
َُٓاُْ ،رٕ ْاتىاًَْت خؤّ بؤ دايهايُتِ تُسخإ بهاتُٓ .وَؾ «يُبُسُٓوَّ
سِيَىػىيًََٓهِ واَإ ُٖيُ الّ رْاِْ ثاطُوإ دايهايُتِ دَناتُ ناسيَهِ نُّ بايُخ»
(460ب ــ ال .)316نُواتُ دايهايُتِ وَصيفُيُنِ طُسبُخؤ ًًُْ تا رْإ ُٓجناَِ
َُ
بذَٕ ضىْهُ ثًَىيظتِ بِ خؤتُسخاْهشدِْ تُواو ًًًُْٓ .ذا ْاػهشيَت بُو سِؤي
َهايُتًًُوَ ثًَٓاطُّ رٕ بهشيَت .يُطٍَُ
تُقًًذيًُّ نُ ثُيىَطت بىو بُ خًَضإ و َىي
ًًَُنَُاْذا وَصيفُيُنِ واّ ُٖبًَت
َُتُ ٓايذياي
ُٓوَػذا دَبًَت ُٖس تانُنُطًَو يُ دَوي
نُ بُٖؤيُوَ بٓاطشيَتُوََُُٓ :يإ داستاؾَُُٓ ،يإ دسوطتهُسّ ثًَآلوُٓ ،وَػًإ
َىيَظتًَهذا
ًََني نُ وَصيفُّ َُْاوَ؟ ٓايا يُ ُٖي
ثضيؼوٖ..تذ ُّٓ .ضِ يُباسَّ رُْوَ بً
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َُت يُ بٓاغُنُيُوَ؟
َتُناِْ دَوي
ْني نُ ببًَتُ َايُّ داسِوخاِْ ثُسوَسدَ؟ ثاػاًْؽ ُٖي
ُّٓ ثُسوَسدَ دَتىاًَْت ضِ بهات ُٓطُس ُْتىاًَْت نتىَت رٕ بؤ وَصيفُيُى ٓاَادَ
بهات؟ َُُٓ يُناتًَهذا يًَُْىإ ًَُُّٓ َشؤظذا فُسم و دًاواصّ ػاساوَّ ُٓوتؤ ُٖيُ وا
يُ ُٖس يُنًَهُإ دَنُٕ بؤ ناسيَهِ تايبُتِ ػًاو بًَت ( 370بُسّ  2ــ ال .)212
ُّٓ ُٓو ناسَ ضًًُ نُ يُ ناسَناِْ تش بؤ رٕ ػًاوتشَ؟ دَبًَت ُٓوَمشإ يُ صَيٓذا بًَت
ُٓو وَصيفُيُّ تايبُتُ بُ نُطًَو َُٖىو رياِْ نُطُنُيؽ ثًَو دًًَََٖٓت ،يُطُس ُّٓ
بَُٓايُ ُٓو داستاػُّ نُ دنتؤس طًظتًََُهِ تُْذسوطتِ َاوَدسيَزّ بُطُسدا
ًَٓايًُوَ ناتًَهِ وَٖاّ بؤ ْاًًًََٖتُوَ تا تًايذا ُْخؤؾ بهُويَت،
طُثاْذووَ بُ دي
ضىوٕ ْانشيَت وَصيفُّ ُٓو يُّ دًْايُدا ُْخؤػهُوتٔ بًَت .رياًَْو بَِ طىودَ نُ تًًَذا
تانُنُغ خؤّ بؤ ْاُْ-خؤػِ تُسخإ ُْنات ،و يُ سِيَطُيُوَ ُٓو ناسَّ نُ دَبًَت
ُٓجناَِ بذات ،فُساَؤؾ ُْنات» (ٖ406ـ بُسطِ  2ــ ص .)255بُّ دؤسَؾ
ْاضًَتُوَ الّ ثضيؼهُنُ و دَطُسِيَتُوَ طُس رياُْ ٓاطايًُنُّ خؤّ و تُْذسوطتِ باؾ
دَبًَتُوَ و دَطت دَناتُوَ بُ ريإ يُطٍَُ ناسَنُّ و بُٖشَنُيذا ،ياخىد َُسط يُ
َُٖىو دَسدَطُسيًُى سِصطاسّ ُٓنات( 406عـ) ،وَصيفُنُّ رياًًُْتِ ُٓطُس يُناس
َذاُْوَ بُ بَِ ناس.
نُوت ُٓوا َشدٕ باػرتَ يُ ثاي
ديظاًْؽ طُسِايُٓوَ طُس َُٖإ ثشطًاسُٓ :و ناسَ ضًًُ نُ ِٖ رُْ و باستُقاّ
رياًًُْتِ؟ َُٖىو ثُيىَْذيًُ خًَضاًًُْنامنإ يًَو ثطشِاْذًَٓ ،ظتا ًٓذّ رٕ يُ ضًِٓ
ثاطُواُْناْذا ُْ يُ ثُيىَْذيًُنِ بُػُنًًاُْدايُ بُ ثًاويَهِ دياسيهشاوَوَ و ُْ
َِ ُٖيُ و ُْ َاٍَ «ٖض يُنًَهًإ بؤيإ ًًُْ يُ طٍَُ ثًاويَهذا يُريَش يُى باْذا
َٓذاي
َِ
َِ ٖاوبُؾ بٔ بُ دؤسيَو نُ ُْ باوى َٓذاي
َُناًْؽ َٓذاي
ًْؼتُدَِ بنب ،دَبا َٓذاي
خؤّ بٓاطًَتُوَ و ُْ َٓذاٍَ باونِ خؤّ»457( ..ب ــ بُسطِ  2ــ ال .)312وَى
َهايُتِ
َىَػاْذُْوَّ َىي
ثًَؼرتيؽ بامسإ نشد َُُٓ ُٓو بُسَجناَُيُ نُ يُ ُٖي
تايبُتُوَ دَنُويَتُوَ نُ ٖؤناسّ دووبُسَنِ و سِم و نًُٓيُ.
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ًَٓظتا دواّ ُٓوَّ َُٖىو وَصيفُ تُقًًذيًُناِْ خًَضامنإ يًَُْى بشد طُيؼتىويُٓتُ
َٗاتٔ َُْاوَتُوَ دطُ يُوَّ رٕ
نىيَشَ سِيَطا ،ثاػاًْؽ ًٖض يُبُسدَّ ُٓفالتىْذا بؤ ُٖي
بطؤسِيَت بؤ ثًاو ،بُ دؤسيَو سِيَِ ُٓوَّ بؤ رٕ ٓاطإ نشدووَ طُسدُّ ُٓو وَصيفاُّْ
َُت و فُسَاْشَِوايِ و
ُٖبًَت نُ ثًاو يُ بىاسَناِْ طًاطُت و بُسِيَىَبشدِْ دَوي
َُُٓ .فالتىٕ ًٖطِ بؤ َُْاوَتُوَ دطُ يُوَّ وَى
ثُسوَسدَدا وٖ..تذ ثًًَاُْوَ طُسقاي
ثًاو تَُاػاّ رٕ بهات ،ياخىد فُسقًَهِ يُطٍَُ ثًاودا ُْبًَت َُطُس وَى فُسم
ًََتًٓ« :ذّ يُسِووّ دؤسَوَ
يًَُْىإ ثًاوّ نُضٍَُ و ثًاوّ قزٕ دا! ٓريْظت باسنُس دَي
دًاواصيًُى َُْاوَ يًَُْىإ ثًاو و رْذا ،تًُْا وَصيفُّ طًَهظِ يًَُْىاًْاْذا دًاواصَ،
بُآلّ يُ َُٖىو وَصيفُناِْ تشّ رياْذا رٕ يُ ثًاويَهِ بَِ ًَٖض صياتش ًٖطِ ديهُ ًًُْ،
َُٖإ تىاْاّ ثًاوّ ُٖيُ بُآلّ َُٖإ ًَٖض ْا».146..
بُّ دؤسَ طىوى و ٓاطإ ُٓفالتىٕ تىاِْ دإ بُوَدا بًَٓت طشوػتِ رٕ بُ دؤسيَهِ
وا يُ طشوػتِ ثًاو دًاواص ًًُْ نُ ناس بهاتُ طُس بُػذاسيًُناًْإ يُ رياِْ طًاطًذا
ََِ يُ ضًِٓ ثاطُواُْناْذا رٕ دًاواص ًًُْ يُ ثًاو،
(455أ ــ بُسطِ  2ــ ال .)309بُي
َُتُناِْ رِْ داسًِْىَ و يُطُس "دىاًََشيِ" يإ
ضىْهُ ُٓفالتىٕ يُ َُٖىو خُطً
َُت ثًَىيظتِ ثًًَُتِ سِاّ ًَٖٓاوَ.
"ثًاوَتِ" نُ دَوي
َطـُدا يُطـُس يُنظـاِْ ًَْـىإ
يًؤ ػرتاوغ دَبًَزيَت« :طىنشات يُ ًَٖٓاُْوَّ بُي
ُٖسدوو سَِطُصَنُ ،دًاواصيطُيًَِ ثُيىَطت بـُ ثشؤطـُّ وَضُخظـتُٓوَّ خظـتُسِوو.
َُُٓؾ يُ َُٖإ ناتذا َاْاّ دووسخظتُٓوَّ دًاواصيًُ دُُٖسيًُ دُطتُيًُناُْ يـُ
سَِطُصّ َشؤيِ ،واتُ دووسخظتُٓوَّ دُطتُ تا ُٓو ثُسِّ سِادَ بُدؤسيَو نُ ضاسَطُسّ
دًاواصيِ ًَْىإ ثًاو و رٕ دَنات نُ دَنشيَت بُ دًاواصّ ًَْىإ ثًاوّ نُضٍَُ و ثًـاوّ
قزداس بُساوسد بهشيَت» .147خؤ ُٓطـُس طـًُؤٕ دّ بؤظـىاس واّ ببًًَٓـت دُطـتُّ رٕ
سَِطُصيَهِ طُسَنًًُ يُ ثًَهًَٗٓـإ و ديـاسيهشدِْ سَِوػـُنُّ يـُ دًٗاْـذآ ،148ـُوا
ُٓفالتىٕ بشِياسّ ُٓوَّ داوَ ُّٓ سَِطُصَ (واتُ دُطتُ) بُ تُواوّ بظشِيَتُوَ تـا ٓـُوَّ
ًََٗٓإ" واتُ تًُْا ٓاَشاصّ وَضُخظـتُٓوَ ،بـُّ دـؤسَ
تًُْا دَبًَتُ "ٓاَشاصّ ثَِ ُٖي
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َُتاُّْ نـُ ٓـُفالتىٕ ويظـتىويُتِ رٕ دواّ "سِصطـاسبىوِْ" يـُ
طُسدَُِ ُٓو خُطـً
َُتُ "ثًاواْـُ"نإ ،وَى تىاْـاّ ػـُسِنشدٕ،
َُتِ رْاُْ ُٖيبًَت بشيتًًُ يُ خُطـً
خُطً
سِووبُسِووبىوُْوَ يُ دُْطذا و ُٓجناَذاِْ سِآًَٖاُْنإ بُ سِووتِ يُ بُسدَّ ثًاواْذآُ ،و
َىَػًًََٓتُوَ و بًبًًَٓت ُٓويؽ تًَهٍَُ بُ ثًـاوإ دَبًَـت
دَيُويَت بىوِْ رٕ وَى رٕ ُٖي
وَى ٓــُوَّ يــُنًَو بًَــت يــُوإ ،ب ـَِ يُبُسضــاوطشتِٓ دًــاواصّ يــًَُْىإ ٖــُسدوو
سَِطُصَنُدا» .149..سِقِ ُٓفالتىٕ يُ دُطتُّ رٕ ُْبىوَ نُ واّ ىلَ نشدبًَت بًطؤسِيَت
بؤ رٕ ،وَى دواتش دَبًٓني ُٓو سِقِ يُ دُطتُ بـىوَ وَى ٓـُوَّ نـُ ُٖيـُ و ٖـُس يـُ
َُتـذا ـــ
بُٓسَِيؼُوَ َتُاُّْ بُ دياسدَ ُٖطتُنًًُنإ ًًُْ ضىوْهُ –يُ باػرتئ ساي
َىَػـآُْوَّ
ُٓواُْ طـًَبُسّ سُقًكـُتٔ .بـُآلّ ٖؤنـاسَ سِاطـتُقًُٓنُّ ُٓوَيـُ ُٖي
َىيَظتًَهِ
َىَػاُْوَّ خًَضاًْؽ ،رِْ خظتؤتُ ُٖي
َهايُتِ تايبُتِ نُ بؤتُ ٖؤّ ُٖي
َىي
َِ نشدووَ بؤيُ طؤسِيىيُتِ بـؤ ثًـاو" .سِؤطـؤ" يـُ
ْاَؤوَ نُ ُٓفالتىِْ تىوػِ دوو دي
يُنَُني ُٓو بريَُْذاُْ بىوَ نُ طُسجنًإ يُّ سُقًكُتُ داوَ ُٓوَؾ يًَُاُّْ ًَٖشػـُ
َىَػاْذُْوَّ خًَضاُْوَ َٔ« :دَصامن ُٓفالتىٕ يُ
تىْذَنُيذا بؤ طُس ُٓفالتىٕ بُٖؤّ ُٖي
نؤَاسَنُيذا يُى َُػكِ وَسصػِ بؤ ثًاوإ و رْإ داْاوَٓ ..ـُوَؾ يُبُسٓـُوَّ نـُ
َىَػاْذَوًَٓ ،ذّ ُْيضاِْ ضِ يُ رْإ بهات! دا بؤيـُ دواتـش
خًَضاِْ يُ سهىَُتذا ُٖي
150
ْاضاس بىو بًاْهات بُ ثًاو ». ..
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كؤتايى
يَُُوَ دَطُيُٓ ُٓو دَسجناَُّ ُٓفالتىٕ يُ نؤَاسدا بـاْطدىاصّ ٓـاصاديِ رٕ و
َهى بُثًَطُواُْوَ يُ نتًَبـِ طـًًََُذا سِقـِ
يُنظاْبىوِْ ُْبىوَ يُطٍَُ ثًاواْذا ،بُي
خؤّ يُ رٕ دَسدَب ِشيَـت و ٓـُو ٖؤػـذاسيًَُإ ثـ ٌَ دَدات نـُ طُجنـُنإ الطـايًإ
َهايـُتِ يـُ ضـًِٓ ثاطـُواُْناْذا
َىَػـاْذُْوَّ َىي
ُْنُُْوَ ،ثاػـاًْؽ دواّ ُٖي
نؤَُيَُ رُْنُّ خؤّ ُٖيَذَبزيَشيَت «دَطتُبزيَشيَو تا بًاْهاتُ ثًاواًَْهِ ثاطـُوإ»
َُتُناِْ ًًًََُٓ ضىْهُ ًٖض وَصيفُيُنًإ بـؤ
دواّ ثانهشدُْوَيإ يُ طُسدُّ خُطً
َِ تُقًًذيًاُّْ رٕ يُ خًَضاْذآً ،ذّ دَبـىو
َىَػاْذُْوَّ سِؤي
َُْاوَتُوَ ..دواّ ُٖي
رٕ يُ وَصيفُناْذا ٖاوبُػِ ثًاو بهاتُٓ ،طُس ْا بـُ بـَِ وَصيفـُ دََايـُوَ و ٓـُو
ثُسوَسدَيُؾ ػهظتِ دًََٖٓـا نـُ ٓاَـادَنشدِْ ٖاوًْؼـتُاِْ بـىو بـؤ وَصيفـُّ
َىَػاْذُْوَّ خًَضإ يُ دَسَجناَِ ُْٖذيَو ضانظاصيًُوَ بـىو نـُ
طىجناوّ خؤُّٖ .ي
َهايُتِ رًْؼـُوَ)
َهايُتًؽ (بُ َىي
ٓاَ اجنِ يًَُْىبشدِْ ًَُالًَِْ َُدَِْ بىوَ ،ىي
151
يُ ثًَؼُوَّ ناسنشدَناِْ ُّٓ ًًَُالًًَُْ بىو .
َهايـُتًؽ،
سِقِ ُٓفالتىٕ يـُ طـاَإًٓٓ ،ذـا بـُ ػـًَىَيُنِ طؼـتِ يـُ َىي
ثًَؼُوَضىوًَْو بىو بُسَو بَُٓا ًَتافًضيهًًُنـُّ نـُ بـىوَ َايـُّ ٖـَُىو ٓـُّ
ًََني« :بريوبؤضىوُْناِْ ُٓفالتىٕ يـُ
ثُسَطُْذْاُْ َُُٓؾ واَإ ىلَ دَنات بتىاْني بً
بىاسّ ٓاناس و ثُسوَسدَ و طًاطـُتذا بؤضـىوُْ ًَتافًضيهًًـُناِْ ثؼـت ُٓطـتىوس
دَنات وَى ضؤٕ بؤضىوُْ ًَتافًضيًهُناًْؼـِ الّ خؤياْـُوَ ٖضسَنـاِْ ٓـُو يـُّ
بىاساُْدا ثؼت ُٓطتىوس دَنُٕ».152..
َطُ
َاْاّ َُٖىو َُٓاُْ ُٓوَيُ ُٓفالتىٕ "ٓاصادبىوِْ رٕ"ّ وَى ًْىَّ نؤَُي
ْاويَت ،خؤ ُٓطُس خىاصياسّ َُُٓ بىوايُ بُ خَُظاسدّ و بـَِ دَسوَطـتِ رْـِ يـُو
َطُ بُسَُِٖ ًَٖٓا بىو.
سِيَظا صاٍَ و باوَدا دَِ ُْدًََٖؼت نُ سَِوػِ ْايُباسّ نؤَُي
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َهايُتًًـُوَ،
سَِوػِ رٕ يُّ ضًُّٓ خىاسَوَدا بُ تُواوّ ثُيىَطت بىو بُ بىوِْ َىي
َىَػـاْذُْوَّ
نتىَت وَى ُٓو ٓاصاديًُّ نُ ُٓو خىاصياسيِ بىو ثُيىَطت بىو بُ ُٖي
َىَػاْذُْوَّ خًَضاُْوَ! ٓـُفالتىٕ يـُباسَّ رْـُوَ وَى
َهايُتًًُ و ًٓٓذا ُٖي
ُّٓ َىي
ُٓوَّ رُْ قظُّ ُْنشدووَ ،بؤيـُ ناتًَـو يـُباسَّ ديـايؤطِ ياطـاناُْوَ دَدوويَـني
دَبًٓني ضؤٕ َاف بؤ رٕ بُ سَِوا ْابًًَٓت «دا ُٓو ضؤٕ دَتىاًَْـت بـري يـُ َـافِ رٕ
بهاتُوَ ،يُ ناتًَهذا خؤّ بريّ يُ نَُرتئ سِادَّ َـافِ ثًـاويؽ نشدؤتـُوَ؟ ٓـُّ
ثشطُ بُسَجناًََهِ يؤريهِ بَُٓا تايبُتًًُناِْ بىو ،ضىْهُ دَبىو ُٖس تانُنُطًَو
ُٓو ناسَ ُٓجناّ بذات نُ بؤّ طىجناو بىو».153..
َُ تُقًًذيًُنُّ رٕ يُ خًَضاْذا ،وَصيفُيُنِ
َىَػاْذُْوَّ سِؤي
ناتًَهًؽ دواّ ُٖي
ُٓوتؤّ بؤ ُْدَبًًُٓٓوَ –ضىْهُ طىايُ وَصيفُ طشوػتًًُنُّ ُٓوَيُ نُيباْىوّ َاٍَ
َػإ و طىاسبىوِْ ُٓطح و ضىوُْ ًَْى
َطشتِٓ قُي
بًَتُٓ ،-وا ثًَِ وابىو رٕ تىاْاّ ُٖي
طًهِ طُسباصيِ ُٖيُ تا ببًَتُ دُْطاوَس يإ يُدَطِ دُْطاوَس «ثًاو و رٕ ثًَهُوَ
دَضٔ بؤ ػُسِ ،بطشَ ُٓو َٓذاآلُْػًإ يُطٍَُ خؤيإ دَبـُٕ نـُ تىاْايـإ ُٖيـُ»..
ًََــت يــإ دَبًتــُ رْــِ
َِ ٓــُفالتىٕ ٓــُوَ بًَــت نــُ بً
( )446وَى ٓــُوَّ صَالــاي
َظىسِيَُٓسّ َاٍَ يإ دَبًتُ ثًاو!.
ُٖي
دَبًَت طُسجنِ ٓـُوَيؽ بـذَئ سِقـِ ٓـُفالتىٕ يـُ رٕ تُْاْـُت يـُ ديـايؤطِ
نؤَاسيؼذا دياس و بُسضاوَ ،ضىوٕ ُٓو يُباسَّ رُْوَ ْادويَت وَى ُٓوَّ رْٔ ،تـًُْا
بُ سِطىانشدًَْهِ صؤسَوَ ُْبًَت و يُطٍَُ ٓارٍََ و َٓذاٍَ و ػًَتُناْذا ثؤيًَِٓ دَنـات.
ًٓ ٓذا ُٓخياتُ ًَْى نٍُ و ثٍُ و نُسَطتُناِْ ثًاو و ُٓو ػتاُْوَ نُ دَنشيَت بهشيَُٓ
َوْ ،اػًُويَت ثُيىَْذّ يًَُْىإ رٕ و ثًـاودا يُطـُس بٓـَُاّ ُٖطـت و طـؤص و
َىي
َهى ثُيىَْذيًُنِ "ْا نُطُنِ" دَويَت ،بطشَ يُ
خؤػُويظتِ و ٖاوسِيًَُتِ بًَت بُي
ًََـت
َتُثًَهشدِْ ُٖطت و طؤصَناِْ رٕ و سِووػاْذِْ نُساَُتًذا دَطاتُ ُٓوَّ بً
طاي
دُْطاوَسيَهِ ُْبُسد دَبًَت بُ رِْ صؤس و "َافِ صياتشّ وَضُخظـتُٓوَ" ثاداػـتِ
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ٓاصايُتًًُنُّ بهشيَتُوَ ( )468دَبًَت رًْؽ بُ َُٖىو طٓطفشاواِْ و ٓاساًًَُنُوَ
ُٓوَ قُبىوٍَ بهات نُ تًُْا ٓاَشاصيَهُ بؤ ثاداػتهشدِْ دُْطاوَسَ ُْبُسدَنإ.154
خؤ ُٓطُس ُٓفالتىٕ يُ نتًَبِ طًًََُذا ٖؤػذاسيِ بُ طُجنُنإ دابًَـت يـُباسَّ
الطايًهشدُْوَّ رْاُْوَ ُٓوا يُ نتًَبِ ُٖػتَُذا –نُ يُويَذا ويَُٓ داسِووخاوَنـاِْ
سِيَهدظتِٓ طًاطِ دَخاتُ سِوو ــ بُو دَسَجناَُ دَطات رٕ و داسِصاِْ فُسَاْشَِوايِ
ثًَهُوَ دَبُطتًَتُوَ ،دا ُّٓ ثشطًاسَ دَخاتُ سِوو:
ضؤٕ ويَٓـُّ طـُجنًَو دسوطـت دَبًَـت نـُ خىيًـاّ طًظـتَُِ سهىَـُتًَهِ
"تًُؤنشاتِ  "Timocracyبًَت؟ وَآلّ دَداتُوَ «يُنُجماس ُّٓ خىيًايُ يُ سِيَطـُّ
قظُناِْ دايهًًُوَ دسوطت دَبًَت ،ناتًَـو طـهاآلّ ٓـُوَ دَنـات بـاونِ يـًَُْى
َهاِْ خاوَٕ ثًُ و ثًَطُدا ًٖض ثؤطتًَهِ ُْطشتىوََُُٓ ،ؾ يًَُْى رْاِْ تشيؼذا
خُي
َتُداسِيُِٖ ،سوَٖا دَػبًًَٓت بُ نَُِ خُسيهِ باسّ نؤنشدُْوَّ
دَبًَتُ َايُّ طاي
َا ٍَ و طـاَاُْ و بـ َِ تىاْايؼـُ يـُ ضـىوُْ ًَْـى دُْطـُ دََطؤيًـُنإ و بـُسِوودا
وَطــتاُْوَّ القشتــِ ثًَهشدْـِ ،دــا َُٓــُ يــًَُْى نايــُّ طؼــتًذا بًَــت يــإ يــُ
َُيـُنِ
دادطايًُناْذآًٓ .ذا ثًَِ وايُ ًَُٖؼُ تًُْا بري يُ خؤّ دَناتُوَ و َاَُي
ُْػًاوّ يُطٍَُ دَناتَُٖ ..ىو َُٓاُْؾ بًَضاسيِ و وَسِصبىوٕ يُ دَسووًْـذا طُػـُ
ثٌَ دَدَٕ ،بؤيُ ٓاطاداسّ ُٓناتُوَ يُوَّ باونِ بُ َاْايُنِ دسوطـت ثًـاو ًًْـُ و
صياد يُ سِادَؾ سِطىايًُٓ ،ذّ صؤسيَو يُّ طًفُتاُْ نـُ رْـُناِْ ٖاوػـًَىَّ ثًًَـإ
خؤػُ يُّ دؤخاُْدا باطًإ بهُٕ ،دَنات بُ ًَْى طىيًَُناًْذا»ٓ .)549( ..ـُفالتىٕ
يــُو وتُيــُدا يــُ بــريّ ْاضـًَت ٓــُوََإ بــُ يــاد بًًََٗٓتــُوَ نــُ َُٓــُ ػـًَىاصّ
َــُنشدِْ خضَُتهاسَناْــُ «خضَــُتهاس بــُ ًَْٗٓــِ ٖــُس بــُّ دــؤسَ يُطــٍَُ
َاَُي
َُناْذا دَدوئَ».)550( ..
َٓذاي
بُّ دؤسَؾ ُٓفالتىٕ يُ خًَضاِْ ٓاطايًذا وا ويَٓـاّ رٕ دَنـات –ناتًَـو رْـِ
َطُيـُ ،رٕ
َُ ــ نُ ٖؤنـاسيِ طـُسَنِ داسِصيٓـِ نؤَُي
ًََشدداسَ يإ نُيباْىوّ َاي
َُناِْ
بايُخ بُ بُسرَوَْذيًُ ُْسطظًًُ تايبُتُناِْ خؤّ دَدات ،بؤيُ ًََشد و َٓذاي
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بُسَو داسِصئ ثـاٍَ ثًَـىَ دًََْـت وَى ٓـُوَّ ٓـُوإ "ثاْـذؤسا  "Pandoraبـٔ نـُ
ًَتؤيؤريا يؤْاًًُْنإ وَى طُسضاوَّ يُنَُِ َُٖىو خشاثُنإ ويَٓايإ نشدووَ.
دواتش بؤضىوِْ ُٓفالتىٕ بُػًَىَيُنِ طؼتِ يُطُس رٕ دَبًٓني ،بُآلّ رًَْهِ بـُ
َهى طُسدُّ سَِطُصّ ًًًََُٓ بُ طؼتِٓ ،ـُويؽ
ثًاونشاوّ ضًِٓ ثاطُواُْنإ ْا ،بُي
يُطٍَُ ُٓوَّ يًَشَدا بامسإ نشد صؤسيَهِ وَٖاّ فُسم ًًَُُُْٓ .ويَت ُّٓ بُػـُ بـُو
بؤضىوُْ تُواو بهُّ نُ يُ ديايؤطِ نؤَاسدا باطِ ىلَ نشاوَ :يُّ ديايؤطُدا طىنشات
َُنشدٕ يُطٍَُ تاآلِْ و دَطتهُوتُناِْ دُْطُوَ ثشطًاس دَنات
يُباسَّ سِيَطاّ َاَُي
و دََيًَتٓ« :ايا دواّ طُسنُوتٔ سِاصيت يُطُس سِاوسِووتهشدْـِ َشدووَنـإ؟» ًٓٓذـا
يُنظُس خؤّ وَآلًََهِ وَٖاّ ُّٓ ثشطًاسَ دَداتُوَ نُ دَاليُتًَهِ تايبُتِ ُٖيـُ
و دَبًَزيَت« :ضاوضٓؤنًَهِ خاوَٕ سَِصيًُت َشؤظ بُ َشدوويِ تاآلٕ دَنات ،ضـىْهُ
َُنشدٕ يُطٍَُ الػُدا وَى دورًََٓهِ ُْفع ْضّ تًُْا اليُم بُ رْاُْ»469( ..
َاَُي
ٖـ ــ ال)328
ضــىْهُ يــُ سِواْطــُّ ُٓفالتىْــُوَ دورَٓــُ سِاطــتُقًُٓنُ سِوســِ نُطــُنُيُ
َىَػـاتُوَ ًٓـذّ ًٖطـِ دـَِ
صَشدووَنُ[ ،دا نُ ًَٓظتا سِوسُنـُ دَسضـىوَ و ُٖي
ًَُْٖؼتىوَ دطُ يُ ٓاَشاصّ ػُسِنشدُْنُّ ،بؤيُ سِاوسِووتهشدِْ الػُنإ وَى نـاسّ
ُٓو طُطُ وايُ نُ ػاآلو بؤ ُٓو بُسدَ دَبات يًَِ دساوَ بَِ ُٓوَّ تىخِٓ ُٓو نُطـُ
بهُويَت نُ تًَِ طشتىوَ (َُٖإ طُسضاوَ) .داسيَهِ ديهُيؽ سَِفتاسّ رٕ –نـُ بـُ
َُوَ!..
طىوى و بَِ بايُخ وَطفِ دَنات ــ بُ تىوْذّ ثُيىَطت ُٓنشيَتُوَ بُ ٓارَي

96

بةشى دووةم
ذن لة ديالؤطى ياساكاندا
يةكةم :طةرِانةوةى مولَكايةتى
َُنُّ بُ منىوُّْ باآلّ ُٓو رياُْ نؤَُآليُتِ و
ُٖسطًض ُٓفالتىٕ ًُٓاُْ قىوي
طًاطًًُ يُم ُْبىوَ نُ يُ "نؤَاس"دا خظتىويُتًًُ سِوو" ُّٓ ،منىوُْيُ" بُ تُواوّ
َُ تًَهؤػا و ػُسِّ رياِْ بؤ نشد
َُتِ فاصيًُيُ ،بُآلّ دواّ طاآلًَْو بؤ ُّٓ ٓايذياي
دَوي
و ثاؾ ُٓوَّ طَِ داس ضىو بؤ طُساقؤطتُ و دووضاسّ داسِووخاًَْهِ قىسغ بىويُوَ،
بَِ ٓىًََذ بىو يُ تىاْاّ وَدَيًَٗٓاِْ ُّٓ منىوُْ باآليُ يُطُس ُّٓ صًََُُٓٓ ،وَتا يُ
ديايؤطِ "ياطانإ"دا نُ يُ ثرييَتًذا ْىطًىويُتِ ديظاُْوَ طىصاسػت يُّ ًُٓاُْ
َُت و سهىَُت و
ًََت «باآلتشئ ويَُّٓ دَوي
َُّ دَناتُوَ و بُ داخ و ثُراسَوَ دَي
قىوي
ًََت «َُٖىو ػتًَو يًَُْىإ
ياطا ُٓو منىوُْ نؤُْ فُساَُِٖ دَنات نُ دَي
ٖاوسِيَهاْذا ٖاوبُػُ» دا ض ػًاو بًَت َُُٓ يُطُس صََني وَدّ بًَت ،يإ ض ػًاو
بًَت سِؤريَو يُ سِؤرإ ُٓو دعاتُ بًَتُ بىوٕ نُ طًظتَُِ ٖاوبُػًَتِ رٕ و َٓذاٍَ و
َهُنإ ،تًًَذا صاٍَ دَبًَت و يَُُػُوَ بُ تُواوّ
َو و بطشَ َُٖىو دؤسَ َىي
َىي
َهايُتِ تايبُتِ و ُٓو صَاُّْ طىصاسػتِ ىلَ دَنات يُ رياْذا بضس دَبٔ،
بريؤنُّ َىي
َُت ُٖيُ و يُ يُى دُطتُ و يُى عُقٌَ ثًَو ديَت ،خؤػِ يُ
يُويَذا تًُْا يُى دَوي
ًََِ دا ٓايا ُّٓ منىوُْ باآليُ
يُى ضًَز دَبًًَٓت و ُٖطت بُ يُى ٓاصاس دَناتُٓ َٔ .ي
يُ ًَٓظتا بًَتُ دّ يإ يُ ٓايًٓذَ ياخىد ػتًَهِ يُّ دؤسَ ُٖس َُساٍَ بًَت ،بُآلّ
َُٓطش ُٖيُُٓ ،ويؽ ُٓوَيُ ُّٓ منىوُْ باآليُ بُسرَوَْذّ طؼتِ
ػتًَهِ ساػا ُٖي
97

صياتش يُ ُٖسبُسرَوَْذيًُنِ ديهُ وَدّ ديًََٓت» (ٖ 739ـ ــ بُسطِ  4ــ
ال.)308
ُٓفالتىٕ ُٓطُسِيَتُوَ بؤ سِاظُنشدِْ ُٓو ٖؤناساُّْ نُ وا دَنُٕ وَديٗاتِٓ ػاسَ
فاصيًُنُّ نؤَاسَنُّ دَنُُْ ناسيَهِ َُساٍَ و دََيًَت ُّٓ« :منىوُْ باآليُ تًُْا
َهايُتِ
ػًاوّ خىدانإ يإ ُْوَّ خىاناُْ» ،بُّ دؤسَ ُٓفالتىٕ ُٓطُسِيَتُوَ و َىي
َُنإ يًَُْىإ خؤياْذا بُؾ بهُٕ
تايبُتِ سَِوا دَناتُوَ «يًًَإ طُسَِّ با صَوّ و َاي
و داضاْذِْ صَوّ با ٖاوبُؾ ُْبًَت ضىْهُ ػتًَهِ وَى َُُٓ بؤ نُطاًَْو ْابٔ نُ
يُريَش طايُّ ُّٓ طًظتَُُّ ًَٓظتادا يُدايو بىوبٔ و بُػًَىَّ باو سِآًَٖشابٔ و فًَش
نشابٔ» ( 740ــ بُسطِ  4ــ ال.)308
َُتِ فاصيٌ ــ يُنُّ بشِياسّ
َُتِ ياطاناْذا–دووَّ دَوي
بُّ دؤسَ ُٓفالتىٕ يُ دَوي
َُتشطًذاسّ خؤّ دَدات نُ واّ دَبًًَٓت وَديًَٗٓاِْ ػًاوَ ،ضىْهُ يُ واقًعُوَ
َطايُى
ْضيهرتَ «دسَْط وَختًَو يُ ديايؤطِ ياطاناْذا ُٓفالتىٕ وَطفِ نؤَُي
َطُ
دَنات نَُرت يؤتؤثًًُ يُوَّ يُ ديايؤطِ نؤَاسدا باطِ دَنشدوَ ُّٓ ،نؤَُي
ًًَُنُّ يُ اليُى (وَى ُٓوَّ يُ
ْىيًَُؾ يُ بُسَجناَِ يُندظتِٓ سِيَباصَ ٓايذياي
نؤَاسدا خظتبىويُ سِوو) و رياِْ واقًعًًاُّْ ُٓطًٓايِ يُ اليُنِ تشَوَ ،ثُيذا
بىو».155
َُتُ ْىيًَُنُّ دياسّ دَنات و
بُّ دؤسَ ُٓفالتىٕ بُ وسديًُوَ ثًَطُّ دَي
َهُنُّ ُْضُٓ ريَش باسّ ُْٖاسدَنشدٕ و
ثًَؼًٓاس دَنات يُ دَسيا دووس بًَت تا خُي
َهايُتِ
ٖاوسدَنشدُْوَٖ..تذُٓ .و بُ سِووِْ ُٓوَ دَصاًَْت نُ تًَشِواْني يُ َىي
َُتُ (736
بٓطًُّٓ َُٖىو ياطاداسِػتًَٓهُُٓ ،وَؾ ًَِْٗٓ ٓاساَِ و ٓاطايًؼِ دَوي
د) ُٓو يًَشَدا نؤى و ٖاوسِايُ يُطٍَُ ُٓوَدا نُ ثًَؼرت يُ ديايؤطِ نؤَاسدا باطِ
ُٓوَّ نشدبىو نُ باسطشريِ طًاطِ طُسضاوَنُّ تًُْا ناسنشدَ ٓابىوسيًُناُْ.
َهايُتِ طُسضاوَّ
ُٓفالتىٕ يُنًَو بىَ يُو فُيًُطىفاُّْ بشِوايإ بُوَ بىوَ َىي
يُنَُِ نًَؼُُنًَؼِ و دووبُسَنًًُ.156
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َِ بؤ دابُػهشدِْ صَوّ ناَُيُ؟ وَآلّ
ُٓفالتىٕ ُٓثشطًَت سِيَطاّ ٓايذياي
َُتُنُدا دياسّ بهُئ،
دَداتُوَ نُ دَبًَت يُنُجماس رَاسَّ ٖاوًْؼتُاًْإ يُ دَوي
ًٓٓذا بُ يُنظاِْ صَوّ و ػىيَِٓ ًْؼتُدًَبىوًْإ بُطُسدا دابُؾ دَنُئ ،بُ
بؤضىوِْ ُٓو رَاسَّ طىجناويؽ ُٓوَيُ «ثُجنا يإ ضٌ ُٖصاس خاوَٕ صَوميإ ُٖبًَت
َُناًْإ بُ يُنظاِْ بُطُسدا
نُ بتىأْ ثاسيَضطاسيًإ ىلَ بهًُٕٓٓ ،ذا صَوّ و َاي
دابُؾ دَنُئ ،بُ دؤسيَو نُ ُٖس طُسؤى خًَضاًَْو بُػًَهِ بُس بهُويَت» (737د
– بُسطِ  4ــ ال ،)306دَبًَت رَاسَنُيؽ بُ دًَطرييِ مبًًََٓتُوَ ،خؤ ُٓطُس
َبىوٕ دياسّ
َُتذا دَبًَت سِيَزَّ َٓذاي
رَاسَّ داًْؼتىوإ صؤس بىوُٕٓ ،وا يُّ ساي
بهشيَت ،يإ ٓاوايًُنِ ْىَّ دسوطت بهشيَت .بُآلّ ُٓطُس رَاسَنُ نَُِ نشد ُٓوا
َدظتُٓوَدا ثاداػت بهشئَ و طضايؽ خبشيَتُ طُس
ثًَىيظتُ رٕ و ًََشدَنإ يُ َٓذاي
سَِبُُْنإ.
بُآلّ دَسُٖم بُ طاَإ يُنظاِْ تًُْا يُ دابُػهشدِْ ثاسضُ صَويًُ
َهايُتِ صَويذآًٓ ،ذا دواّ ُٓوَ
سِاطتُقًُٓناْذايُ ،واتُ يُنظاِْ تًُْا يُ َىي
َهُ نُطًًُناْذا ثُيذا دَبًَت ،بؤيُ ُٓفالتىٕ سَِّ بُ ُٖس
دًاواصّ يُ َىي
َو و َاٍَ و دَطتهُوتًَهِ ُٓوتؤّ ُٖبًَت نُ بُٖانُيإ
ٖاوًْؼتُاًًُْى دَدات َىي
ضىاس ًَٖٓذَّ بُٖاّ صَوّ بًَت ..بُّ دؤسَ َُودايُى دَنُويَتُ ًَْىإ ُٓو ثًاوَّ
َهايُتِ يُى ثاسضُ صَوّ ُٖيُ و ُٓو ثًاوَّ ُّٓ ثاسضُ
وَى نَُرتئ سِادَّ َىي
َهِ تشيؼِ ُٖيُ .157يُ بُسَجناَِ ُّٓ دًاواصيًُ يُ طاَاْذا نُ
صَويًُ و َاٍَ و َىي
ُٓفالتىٕ يُ "ياطانإ"دا سِيَِ ثَِ دَدات ،طًظتًََُو بؤ ضىاس ضني دسوطت دَبًَت
َهايُتِ بُْذَٖ .158اوًْؼتُاِْ ًٖض بىاسيَهِ ديهُّ ضاالنًِ
نُ يُطُس َىي
ٓابىوسيِ ًًُْ ،سِيَِ ثًَٓادسيَت َىَاسَطُّ ًٖض ثًؼُ و ًٓؼًَهِ تش بهات ،يإ
ٓاَشاصّ ُْػًاو بُناس بًًََٗٓت بؤ نؤنشدُْوَّ طاَإ وَى نشِئ و فشؤػنتٖ..تذ ،نُ
ُّٓ ناساُْ وا دَنُٕ طشوػتُ ٓاصادَنُّ بهُُْ طشوػتًَهِ ْضّ و طىوىُٖ ،سوَٖا سَِّ
بُ ٖاوًْؼتُاًْؽ ْادسيَت صيَشِ و صيى نؤ بهاتُوَ.159
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َهى يُ
َُتِ سَِتٓاناتُوَ ،بُي
بُالّ ُٓفالتىٕ باصسطاِْ و ثًؼُطاصيِ دَوي
ٖاوًْؼتُاًْاِْ قُدَغُ ُٓنات و ػىيَٓطُيُى بؤ ُّٓ ثًؼُيُ دادًََْت بُ َُسدًَو
َُتُدا دَرئ ،بؤ ٖاوًْؼتُاًْؽ
َُُٓ ناسّ تايبُتِ ُٓو بًَطاْاُْ بًَت نُ يُو دَوي
َِ تا ٓاطتِ
ًََتُوَ بؤ بُسصنشدُْوَّ دُطتُ و عُقً
ٖىُْس و طًاطُت و ناس دًًََٖ
ْاواصَبىوُٕٖ ،سوَٖا داضاْذِْ صَوّ دَناتُ ناسّ تايبُتِ نؤيًُنإ و باصطاِْ و
ثًؼُطاصيًؽ دَناتُ ناسّ تايبُتِ بًَطاُْنإُٓ ،وَتا ًَٖؼتا بَُٓا طُسَنًًُنُّ
"نؤَاس" َاوَتُوَُٓ ،ويؽ ُٓوَيُُٖ :س َشؤظًَو دَبًَت تًُْا يُى وَصيفُّ
ُٖبًَت.160
بُآلّ ثًَىيظتُ ٖاوًْؼتُاِْ ُٓوَّ يُ صَيٓذا بًَت نُ صَوّ ،بُ ػًَىَيُى يُ
َُتُ ( 740أ) و صَوّ الّ خىاوَْذَنإ ثريؤصَ ،بؤيُػُ دَبًَت وَى
ػًَىَنإ ِٖ دَوي
ٓاصيضبىوِْ َٓذاٍَ الّ دايهُِٓ ،و صَويًُؾ الّ ٖاوًْؼتُاًًُْنُ ٓاصيض بًَت،
ُٖسوَٖا دَبًَت خاوَْذاسّ صَوّ ُٓوَّ يُبري بًَت نُ َُٖىو يإ بُػًَو يُ
َطشتٔ 741( .ب) ،و
صَويًُنُّ ُْ بؤ نشِيُٓ و ُْ بؤ فشؤػتُٓ و ُْ بؤ دَطت ىلَ ُٖي
َُيُنِ وا بهات
َُتًؽ تىخِٓ ْانُويَت ،خؤ ُٓطُس ٖاوًْؼتُاِْ ُٖي
يُّ سِووَوَ دَوي
ُٓوا بُ يُى يُطُس ضىاسّ صَويًُنُ ثَِ بزاسدٕ (غُساَُ) دَنشيَت (855أ ــ ب).
بُآلّ بُػُ صَويًُنُ دَبًَت بؤ ُٓبُدّ ِٖ ُٓو ٖاوًْؼتُاًًُْ بًَت نُ يُنُجماس ثًَِ
دساوًَٓٓ ،ذا دواّ خؤيؼِ بؤ َرياتطشَناِْ ،دا ُّٓ َرياتطشاُْ يُ ثؼتِ خؤّ بٔ
َطرياوَ (تُبُِْ) بٔ ،خاوَْذاسَنُ ُٓتىاًَْت بُػُنُّ خؤّ بؤ ُٖس ناّ يُ
يا ٕ ُٖي
ُْوَ نىسَِناِْ نُ خؤّ بًُويَت بهاتُ َريات (754ب ــ  923ب)ُٓ .طُسيؽ تًُْا
نطِ ُٖبًَت بؤّ ُٖيُ نىسِّ ٖاوًْؼتُاًًُْنِ تش ُٖيبزيَشيَت نُ بًهاتُ صاواّ خؤّ
و ًٓٓذا بًهاتُ َرياتطشّ دواّ خؤّ 923(.د) .خؤ ُٓطُس وَضاخ نىيَش بًَت و ُْ
َبزيَشيَت
نىسِّ ُٖبًَت و ُْ نضُٓ ،وا َافِ خؤيُتِ ُْوَّ ٖاوًْؼتُاًًُْنِ تش ُٖي
نُ ببًَتُ َرياتطشّ ( 740سـ) .خؤ ُٓطُس خؤ ُٓطُس نُطِ وَضاخ نىيَش بُ ٖؤّ
تاواًَْهُوَ بُ دووسخظتُٓوَ (ُْفِ)ّ بؤ دَسَوَّ ػاسَنُ طضا دسا ُٓوا خضّ و نُغ
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و ناسَنُّ خؤّ و رُْنُّ يُطٍَُ ثاطُوإ و نُُُْٖنإ نؤ دَبُٓوَ تاوَنى
َرياتطشيَو دَطتًٓؼإ بهُٕ بؤ ُٓو بُػُ َاٍَ و طاَاُّْ بُ بَِ خاوَٕ َاوَتُوَ
( 877سـ) .يُبُسُٓوَّ بابُتِ َريات يُ سِواُّْ ُٓفالتىْذا طشْطُ بؤ دَسخظتِٓ
ثًَطُّ رٕ ُٓوا دواتش دَطُسِيًَُٓوَ طُسّ تا بُ دسيَزتش باطِ يًَىَ بهُئ.
َُت بُطُس َاٍَ و طاَاِْ تانذا
دَبًَت طُسجنِ ُٓوَ بذَئ دَطتطشتِٓ دَوي
َذَقىستًَٓٔ بؤ ْاطًِٓ
قُدَغُيُ ( 855أ) ،خؤ سَِْطُ بُسثشطُنإ خؤياِْ ىلَ ُٖي
َُت َافِ
َرياتطشَنُ يإ نُطِ دًَٓؼًِٓ خاوَْذاسَنُ (ٖ 85ـ) ،بُآلّ دَوي
َهى ُٓجنىَُِْ خًَضاُْنُ دَطتًٓؼاِْ دَنات.
َهُناِْ ًًُْ ،بُي
َظىسِاْذِْ َىي
ُٖي
َهايُتِ تايبُتُوَ،
بُّ دؤسَ ُٓفالتىٕ صؤس ْضيو دَبًَتُوَ يُ طًظتَُِ َىي
ُٓطُس ضِ يًَشَدا ُٖس يُ دَطتِ طُسؤى خًَضاْذا بىوَ نُ وَصيفُنُّ بُسدَواًََتِ
خًَضإ و بُسدَواًََتِ خىاثُسطتًًُ ( 740سـ) ،يُ نؤتايًؼذا طشْطُ ُٓوَ دَسخبُئ
"باوى" يإ طُسؤى خًَضإ خاوَِْ صَويًُنُيُ و ًٓٓذا دَيهاتُ َريات بؤ نىسَِنُّ،
يإ ُٖس ًَْشيُٓيُنِ تش نُ خؤّ بًُويَت ،يإ ًََشدّ نطُنُّٖ..تذ ،طشْط ُٓوَيُ
خاوَْذاسَنُ ثًاو بًَتُٓ ،وَؾ يُبُسُٓوَّ رُْنإ و نطُنإ ،طُوسَ بٔ يإ ططهُ،
ًٖض يُنًَهًإ َافِ خاوَْذاسيَتِ صَويًإ ًًُْ.161
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َطُ،
َهايُتِ تايبُتِ دَطُسِيَتُوَ بؤ ًَْى نؤَُي
يُ ديايؤطِ "ياطانإ"دا َىي
ًَذا خًَضإ و طًظتَُِ تُقًًذيًاُّْ ٖاوطُسطرييًؽ ثُيذا ببُٓوَ،
ثًَىيظتُ يُطُي
َذَداتُوَ ،وَى ضؤٕ دَطُآلتِ
طُسيُْىيَؽ وَصيفُّ "طشوػتِ"ّ رٕ طُس ُٖي
باونًؽ يُ خًَضاِْ بُتشيشنًذا دَسدَنُويَتُوَ وٖ..تذ ،بطشَ دَبًَت داسيَهِ ديهُ
ًَتؤيؤرياّ يؤْاًًْؽ بطُسِيَتُوَ تاوَنى ٖاوطُسطرييِ ثريؤص بهات «بُ دؤسيَو يُ
ديايؤطِ ياطاناْذا ٖرياّ خىارٕ وا دَسدَنُويَت ٖؤطشّ ٖاوطُسطرييًُ ،يُبُسُٓوَّ
وَصيفُّ طُسَنِ ُّٓ خىارُْ يُ ٓايًُٓ يؤْاًًُْناْذا ثاساطتِٓ ٖاوطُسطرييِ و
َافُناِْ رٕ و ًََشدَ ،ويَشِاّ خًاُْتِ ضُْذباسَّ (صيؤغ)ـًؽ نُضِ ُٓو ُٖس وَنى
َِ ٖاوطُسطرييِ ضاوّ ىلَ نشاوَ» .162..بُّ دؤسَ دَبًٓني
منىوُّْ ثريؤصّ ٓايذياي
تُْاُْت خاطًُتُ ًَتؤيؤريًُناًْؽ يُ "ياطانإ"دا دووباسَ دَسدَنُوُْوَ ،وَى
ُٓوَّ يُ داب و ُْسيت و بُطؼتًؽ يُ تشادطًؤِْ يؤْاًْذا باوبىوٕ (بُتايبُتًؽ يُ
ُٓطًٓا و طجاستُدا) .يًَشَػُوَ ُٓفالتىٕ طُيؼتؤتُ ُٓوَّ طضاّ ثَِ بزاسدٕ بُطُس
ُٖس نُطًَهذا بظُثًًََٓت نُ ٖاوطُسطرييِ ْانات يإ ػهظتِ تًَذا دًًَََٖٓت ،وَى
ُٓوَّ يُ طجاستُ ُٖبىو« .ثاطُواِْ ثُسطتطاّ ٖرياّ خىارٕ ُٓو غُساَاُْ
نؤدَناتُوَ نُ بُطُس ُٓو نُطاُْدا دَطُثًَٓشيَت نُ َاسَيًُنُيإ ًَٓذطاس صؤسَ»
( 744أ ــ ب بُسطِ  4ــ صُٓ .)342فالتىٕ ثريَرْإ وَى طُسثُسػتًاس دياسّ
دَنات بؤ ضاوديَشيهشدِْ ٖاوطُسطرييًُ ْىيًَُنإ و صآًِْ ُٓوَّ ٓايا ُّٓ
َُت دَِ بُدَِ نشدووَ
ٖاوطُسطرييًاُْ ُٖس يُ طُسَتاوَ ُٓسنِ خؤيإ بُساَبُس دَوي
يإ ْا (784أ ــ ص .)352بُّ دؤسَؾ "ٖاوبُػًَتِ يُ رٕ"دا يُطٍَُ طُسِاُْوَّ
َهايُتِ تايبُتذا نؤتايِ ثًَٗات و بطشَ تاى ٖاوطُسيَتِ بىوَ ُٓسى!
َىي
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بُ ػًَىَيُنِ طؼتِ بريؤنُّ ٖاوطُسطرييِ الّ يؤْاًًُْنإ ُٖس بؤ تًَشنشدِْ
ٓاسَصووَ نُطًًُنإ بىو ،بُآلّ الّ ُٓفالتىٕ ٖاوطُسطرييِ ُْ يُ "نؤَاس" و ُْ يُ
َهى ُٓجناَذاِْ ُٓسنِ
"ياطانإ"دا بؤ تًَشنشدِْ ٓاسَصووَ نُطًًُنإ ُْبىو ،بُي
َُتًٓٓ .ذا ناتًَو طُجنًَو بُدواّ ٖاودََِ
تايبُت بىو بُساَبُس بُ خًَضإ و دَوي
رياًْذا دَطُسِا ُْدَبىو سِؤَاْظًًُت بٓىيًََٓت (تًُْا نىسِإ بؤيإ ُٖبىو بُدواّ
ٖاودََِ خؤياْذا بطُسِئَ و نطُنإ َافِ ُّٓ ناسَيإ ُْبىوُٖ ،سوَٖا غُساَُيؽ
َطُّ
ُٖس دَخشايُ طُس طُجنُ صطىسدَنإ ُْى ًَْشَ "سَِبُُْنإ") ،ضىْهُ نؤَُي
َهى دَبىو بُسرَوَْذّ خًَضإ و طىودّ
يؤْاِْ َُُٓيإ بُ "ُْسطظًًُت" دادَْا ،بُي
َُت ببُٓ سِيَُٓا و سِيًَٓؼاْذَسّ .يًَشَدا ٓاطايًُ ُّٓ ُٓسنُ يُ ريَش سِؤػٓايًُنِ
دَوي
بًَُٖضّ ٓايًًٓذا خبشايُتُ سِوو.163
ًََت
ُٓفالتىٕ يُ طىصاسَيُنِ ٖاوػًَىَّ طىصاسَنُّ "خىإ"دا دَي
« ٖاوطُسطرييِ ُٓو سِيَطُيُيُ نُ تًًَذا سَِطُصّ َشؤيِ َُْشيِ تًَذا َىَاسَطُ
دَنُٕ ..دَبًَت ثًاو طشوػتُ َُْشَنُّ خؤّ دووثات بهاتُوَ بُوَّ َٓذاٍَ و ُْوَّ
ًََت تا يُدواّ خؤّ خضَُتِ خىاوَْذَنإ بهُٕ» ( 721ب).
خؤّ دَِ بًًَٗ
ويَشِاّ ُٓوَ خًَضإ طُسضاوَّ ُْسيتُ َاوَنإ يُ ثًَؼًٓإ و ياطا
ُْْىوطشاوَناُْ ،نُ َُٓاُْ يُ ُٖس ياطايُنِ ْىوطشاو صؤس نؤْرتٕ ( 680أ)،
ُٓفالتىٕ تَُُِْ ٖاوطُسطرييِ بؤ نىسِإ و نطإ بُ َُٖإ ُٓو دًاواصيًُوَ يُ
َطُّ يؤْاًْذا ُٖبىو دياسّ دَنات ،نىسِاِْ طُْر يُ تَُُِْ طِ يإ طِ و
نؤَُي
َِ (385
َِ ( 721ــ ص )291وَىلَ نض يُ تَُُِْ ػاصدَ يإ بًظت طاي
ثًَٓر طاي
ب ــ ال ،)353خؤ ُٓطُس ُٖتا ُٓو تَُُُْ طُْر ٖاوطُسطرييِ سَِت بهاتُوَ ُٓوا بُ
غُساَُيُنِ دياسيهشاو طضا دَدسيَتًٖ ،ض ػتًَهًؽ ُْوتشاوَ يُباسَّ ُٓوَّ ُٓطُس
نض ٖاوطُسطرييِ ُْنات ضِ سِوودَدات ،وَى ُٓوَّ َُُٓ ُٖس بىوًْؼِ ُْبًَت
َُٓطش بىوَ[ .نض دَبىو ُٖس ٖاوطُسطرييِ نشدبا و
صٖاوطُسطرييِ بؤ نض قظُ ُٖي
َافِ سَِتهشدُْوَّ ُْبىو .164بُ صؤسيؽ ُْ بؤضىِْ وَسدَطريا و ُْ سِاويَزيؼِ ثَِ
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َِ
ًََت« :دَبًَت ثًاو يُ تَُُِْ طِ بؤ طِ و ثًَٓر طاي
دَنشآُ .فالتىٕ ُٓي
ٖاوطُسطرييِ بهات ،خؤ ُٓطُس َُُٓ ُْنات ُٓوا غُساَُّ بُطُسدا دَطُثًَٓني،
ياخىد يُّ يإ يُو دًاوى و َاف بَِ بُػِ دَنُئ َُُٓ ،ياطاّ ٖاوطُسطرييِ
طادَيُ» ( 721ب)ُٓ ،و ثًَِ وايُ ٖاوطُسطرييِ ُٓسنًَهِ ثريؤصَ و وَى بامسإ نشد
يُسِيَطُيُوَ داويذاُْطِ وَدّ ديَتًٓٓ« ..ذا نىفشَ طُس ثًاو خؤّ يُّ ْاص و
ًْعُُتُ بَِ بُؾ بهات و بُ ُْٓكُطت ُٖوٍَ ُْدات بؤ طُسِإ بُدواّ ٖاوطُس يإ
َذا ،خؤ ُٖس نُطًَو ياطا ثُيشَِو بهات ُْ يؤَُ دَنشيَت و ُْ طُسدّ ىلَ
َٓذاي
دًَْؼًَتُٓ ،طتًَُؼُ غُساَُيُى بذسيَت نُ بشَِنُّ ُٓوَْذَ صؤس بًَتَُُٓ ،ؾ بؤ
ُٓوَّ وا خُياٍَ ُْنات سَِبُِْ طىودّ ثَِ دَطُيًَُْت و يًَِ دَسُطًَتُوَ»..
(.)721
 -0وةزيفةى رى 7
َبزيَشيَت بؤ طُسثُسػتًهشدِْ ٖاوطُسطرييِ
ًََو ثريَرٕ ُٖي
َُت نؤَُي
دَبًَت دَوي
(ُٓوَؾ ُٓسنًَهِ منًطُ ٖاوػًَىَّ ُٓو ناسَبىو نُ ثريَرُْناِْ ُٓطًٓا بُ نشدَيِ
َُؾ
ُٓجناًَإ دَدآُ ،طُسضِ يًَشَدا وسدَناستش و سِيَهدشاو تش بىو) ،دَبىو ُّٓ نؤَُي
سِؤراُْ يُ ثُسطتطاّ خىاوَْذَناِْ ُٓطًٓا نؤببىوْايُتُوَ بؤ باغ و خىاطِ بابُتِ
ٖاوطُسطرييِ و ثًَؼهُػهشدِْ سِاثؤست يُطُس ُٖس نُطًَوًَْ ،ش يإ ََِ ،نُ يُ
تَُُِْ ٖاوطُسطرييذايُ و يُنًَهًؽ يُ ُْٓذاَُنإ بًًٓىيُتِ خُسيهِ ػتِ تشَ و
بايُخ بُو سِيَُٓايًاُْ ْادات نُ بؤ ثُيشَِويهشدٕ يُ ياطانإ و تُواونشدِْ سِيَىسَِمسِ
ٖاوطُسطرييِ وتشاوَٕ .اوَّ طُسثُسػتًهشدِْ رٕ و ًََشدَنُ وَختًَو
ٖاوطُسطرييًُنُيإ بُسَُٖذاس بًَت و وَضُ خباتُوَ دَ طاٍَ صياتش ًًُْ .بُآلّ ُٓطُس
ٖاوطُسطرييًُيُ يُّ َاوَيُدا بَِ وَضُخظتُٓوَ دسيَزَّ نًَؼابىوُٓ ،وا خضّ و نُغ و
ناس و طُسثُسػتًاسإ سِيَُٓايًإ دَنُٕ بؤ يًَو دًابىوُْوَيإ ُٓوَؾ يُبُس
َُت بُطُس ٖاوطُسطرييًُوَ ُٖس
بُسرَوَْذّ خؤيإ ( ،)784واتُ ضاوديَشيهشدِْ دَوي
َرتَ يُ ِٖ "نؤَاس"ُٓ ،وَّ
بُسدَواّ بىوَ ،بُآلّ ثُيشَِونشدُْنُّ يًَشَدا صؤس ناي
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يًَشَدا بؤّ طشْطُ وَضُخظتُٓوَ و رَاسَّ داًْؼتىاُْ «رْإ و طُسثُسػتًاسإ
َِ ٖاوطُسَ طُجنُناُْوَ و ناس دَنُٕ بؤ وَطتاْذِْ طَُزَيِ و
دَضُٓ ًَْى َاي
َُناًْإ داسيَو بُ ُٖسَِػُ و طىسَِػُ و داسيَو بُ سَِصايهشدٕ ،خؤ ُٓطُس يَُُدا
ُٖي
ػهظتًإ ًَٖٓا ُٓوا سِاثؤستِ خؤيإ دَدَٕ بُ ثاطُواُْناِْ ياطا و ثاطُواُْناًْؽ
سَِّ يُو طَُزَيًاُْ دَطشٕ»784( ..سـ ــ بُسطِ  4ــ ال.)352
خؤ ُٓطُس دًاواصّ ُٖيُ يُ تَُُِْ ٖاوطُسطرييِ ُٖسدوو سَِطُصَنُدآُ ،وا يُ
تَُُِْ داَُصساْذًْؼًإ يُ وَصيفُ فُسًًَُناْذا ُٖس دًاواصّ ُٖيُ ُٓ ،ويؽ بؤ رٕ
َِ ،بُ َُٖإ ػًَىَ يُ بىاسّ خضَُتِ طُسباصيؼذا ُّٓ
َِ و بؤ ثًاو طِ طاي
ضٌ طاي
دًاواصيًُ ُٖس بُسدَواّ دَبًَت ،بؤ ثًاو خضَُتِ طُسباصيِ يًَُْىإ طِ بؤ ػُطت
طاآلْذايُ ،بؤ رًْؽ –تُْاُْت ُٓطُس ٓاسَصووّ يُ خضَُتِ طُسباصيؽ بًَت ــ ُٓوا
َِ يإ ثُجنا طاٍَ تًَجُسِيًََٓت ًٓٓذا
يإ دَبًَت يُدواّ يُدايهبىوِْ ضىاسَّ َٓذاي
ُٓضًَتُ ُّٓ خضَُتُوََُُٓ ،يإ بؤّ ػًاو و طىجناوتشَ (785ب ــ بُسطِ  4ــ
ال.)373
ًَٓظتُ دَبًَت نًََُو يُطُس ُٓو طىصاسػتُّ ُٓفالتىٕ بىَطتني «تَُُِْ
ًًَُ بؤ ثًاو»ًَُُٓ .
ًًَُ بؤ رٕ و طِ طاي
داَُصساْذٕ يُ وَصيفُ فُسًًَُناْذا ضٌ طاي
ًََني ويَشِاّ دًاواصّ تَُُِْ داَُصساْذٕ يًَُْىإ ُٖسدوو سَِطُصَنُ يُ وَصيفُ
دَي
َذَطشيَت ُٓفالتىٕ ثًَِ وابىوَ
فُسًًَُناْذا ،نُ دًاواصيًُنُ تًُْا ُٓو سِاظُيُ ُٖي
َِ ثًاو
َِ رٕ دسَْطرت دَنُويَت ،ياخىد يُ ثًَطُيؼتٓذا يُ عُقً
ثًَطُيؼتِٓ عُقً
ًََِ بُ ضاوثؤػِ يُّ تًَبًًُٓ دَبًَت بجشطني ُّٓ "ُٓو وَصيفُ
الواصتشَ َٔ ،دَي
فُسًًَاُْ" ناَُيُ نُ تًًَذا رٕ دادَُصسيَٓشيَت؟
ًََو ثريَرٕ
ًَُُٓ ُٓوََإ صاِْ وَى ُْسيت يُ ُٓطًٓاّ ُٓو ناتُدا نؤَُي
َذَبزيَشدسئَ بؤ طُسثُسػتًهشدِْ ٖاوطُسطريّ ،بُآلّ ُّٓ ُٓو ًٓؼُ تاصاُّْ تش
ُٖي
ناَإُْ نُ يُ بُسدََِ رْذا سَِخظاوٕ؟ ًَٓشْظت باسنُس وَآلَِ ُّٓ ثشطًاسَ بُّ
َُتِ
دؤسَ دَداتُوَ« :ويَشِاّ داْجًَذاْاِْ ُٓفالتىٕ بُو خضَُتاُْدا نُ رٕ بُ دَوي
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دَنات ،نُضِ يُ "ياطانإ"دا ًٖض باطًَو يُ ًٖض وَصيفُيُنِ سهىَُت ْانات نُ
ثؼتِ بُوإ بُطتبًَت ،يإ باغ يُ دَْطذاًْإ يُ دعاتُنُدا ْانات.
َُت ًٓؽ ُٓنُٕ بُآلّ ُّٓ ناسَيإ
سِاطتُ ُْٖذيَو يُ رْإ وَى فُسَاْبُسّ دَوي
تًُْا يُ ضىاسضًَىَّ ناسوباسَناِْ ٖاوطُسطرييذايًُٓ ،ذّ يُ "ياطانإ"دا ػتًَهِ
يُّ بابُتُ يُباسَّ بىوِْ ثاطُواْاِْ رٕ باغ ُْنشاوَ نُ ثًَؼرت يُ "نؤَاس"دا باطِ
نشدبىو».165
َؤسؤ طُسطاَُ بُّ بىاسَ بُستُطهُّ نُ ُٓفالتىٕ بؤ بُػذاسيهشدِْ رْاِْ يُ
َُتذا بُػذاسيًإ ثٌَ
َطُدا سَِخظاْذوَُٓ ،و ُْ يُ بُسِيَىَبشدِْ ناسوباسّ دَوي
نؤَُي
دَنات و ُْ يُ فُسَاْشَِوايًذا و ُْ يُ رياِْ طًاطِ و ُْ يُ ًٖض دَْطذاًَْهذاٖ..تذ
وَى ُٓوَّ يُ "نؤَاس"دا باطِ نشدبىوُٓ ،وَتا يًَشَدا ًٓذّ طشوػتِ ثًاو رٕ يُى
ًََني ُٓفالتىٕ «ُّٓ اليُُّْ يُبرينشدووَ ،يإ
طشوػت ًًُْٓ ،ايا يُطٍَُ باسنُسدا بً
ًََت:
ًٖض يُ يادَوَسيٌ ُٓودا َُْاوَتُوَ دطُ يُ ويَُٓيُنِ ناٍَ نُ واّ ىلَ نشدووَ بً
"ُٓطُس رْإ فُصيًُتِ ْاواصَيإ ىلَ دَسنُوت ُٓوا دَبًَت طتايؽ بهشئَ وَى ضؤٕ
ثًاوإ طتايؽ ُٓنشئَ" ( 802أ) .يإ دَػًَت برينشدُْوَّ يُطُس رياِْ خًَضإ ضشِ
نشدبًَ تُوَ نُ يُ "نؤَاس"دا دووسّ خظتبؤوَ ،بُآلّ يُ "ياطانإ"دا بُ بَِ نُّ و
ًََتُوَ و ًٖض ضاالنًًُنِ طًاطًًؽ ثُطُْذ ْانات نُ رٕ ُٓجناَِ
نىسِّ ُٓيًًَٗ
بذات»ُٓ .166و ثشطُ ًَٓذطاس طشْطُ يُبُسُٓوَّ ُٓوَ دَطُملًًََٓت نُ ثًَؼرت يُباسَّ
يُنظاِْ ًَْىإ ُٖسدوو سَِطُصَنُّ ًَْى ديايؤطِ نؤَاسَوَ بامسإ نشد ،يُويَذا
َِ تُقًًذيًاُّْ رًْؽ وٕ بىو بؤيُ رٕ نشا بُ
َهايُتِ و خًَضإ بضسبىوٕ و سِؤي
َىي
َِ رًْؽ وَى ُٓوَّ
َهايُتِ و خًَضإ دَطُسِيَتُوَ سِؤي
رًَْهِ ثًاوآًُْٓ ،ذا نُ َىي
ثًَؼرت ُٖبىو دَطُسِيَتُوَ ،رْاًْؽ يُ بىاسّ رياِْ طًاطِ و بُػذاسّ فُسَاْشَِوايِ و
َُت تُواو ثُساويَض دَخشئَ.
بُسِيَىَبشدِْ ناسوباسّ دَوي
بُآلّ يُطٍَُ ُٓوَيؼذا باسنُس ثًَِ وايُ ُٓفالتىٕ صؤس ػتِ يُبُسرَوَْذّ رٕ
َُتًؽ دووسّ
ُٓجناَذاوَ ُٓطُسضِ يُ ضاالنِ و طًاطِ و بُسِيَىَبشدِْ دَوي
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خظتؤتُوَُٓ ،و –واتُ ُٓفالتىٕ ــ «ًَٖؼتا ثًَِ وايُ دَبًَت رًْؽ وَى ثًاوإ
َُٖإ فًَشنشدًْإ ُٖبًَتًَٖ ..ؼتايؽ ثًَِ وايُ دَبًَت رْإ يُ سِيَطُّ طًظتَُِ
خىاُْ ٖاوبُػُناُْوَ بطُٓ ًَْى رياِْ طؼتًًُوًََٖ ،ؼتايؽ ثًَِ وايُ دَبًَت
ٖاوطُسطرييِ يُ ثًَٓاو بُسرَوَْذّ طؼتًذا ًَهُضِ ضاوديَشيِ بهشيَت»َٔ .167..
ثًَِ وايُ بابُتُنُّ نؤتايًإ –ٖاوطُسطرييِ ــ ثُيىَْذّ بُ بُسرَوَْذّ رُْوَ ًًُْ،
َهى دواتش دَبًٓني ُٓفالتىٕ ُٖس وا تَُاػاّ رٕ دَنات نُ ْىقظاُْ و ثًَىيظتِ بُ
بُي
ًََت ٓاَاْر يُ
طُسثُسػتُ .بُآلّ ُٓوَّ طشْطُ ُٓوَيُ "باسنُس" خؤّ دَي
َ ُت بىوَُٓ .وَّ دًًََََٓتُوَ "فًَشنشدٕ" و "خىاُْ
ٖاوطُسطرييِ بُسرَوَْذّ دَوي
ٖاوبُػُنإ"ـُ نُ ثًَىيظت دَنات بُخًَشايِ ضُْذ وػُيُى يُباسَّ ُٖس
ًََٔ.
يُنًَهًاُْوَ بً
 -2ثةروةردة و فيَركردى7
ًََٔ يُو طُسدََُدا بابُتِ فًَشنشدِْ رٕ ُٖس خؤّ يُ
دَبًَت ُٖس يُ طُسَتاوَ بً
فُصاّ فُسُْٖطِ يؤْاًْذا دًَِ باغ و خىاغ بىو و صؤس ُٓديبِ وَنى "يؤسبًذغ" و
"ُٓسطتؤظإ" و ُٓواِْ تش يُ ػاْؤناْذا تاوتىيًَإ نشدووَ.168
بُآلّ ُٓو فًَشنشدُّْ نُ يُ بؤضىوِْ ُٓفالتىْذا بؤ رٕ خشاوَتُ سِوو َُٖإ
فًَشنشدِْ ثًاواُْ نُ يُ ياطاناْذا ثًؼاِْ داوَُٖ ،س َُُٓيُ ًَُُٓ صؤس طىَاِْ ىلَ
دَنُئ ..تشادطًؤِْ يؤْاِْ فًَشنشدِْ نشدبىو بُ دوو بُػِ طُوسَوَ :بُػًَو
ثُيىَطتبىو بُ دُطتُوَُٓ ،ويؽ سِآًَٖاُْ وَسصػًًُ َُُٖ دؤسَنإ بىو ،بُػًَهًؽ
ثُيىَْذّ بُ سوسُوَ ُٖبىوُٓ ،ويؽ ًَىصيو و ُٓدَب و ٖىُْسّ دَطشتُوَ و دواتش
بريناسيؼِ خشايُ طُس ،دا با ببًٓني ُٓفالتىٕ يُباسَّ فًَشنشدِْ رٕ و ثًاو و
ًََت.
طُػُثًَذاِْ دُطتُ و سِوح الّ ُٓو دوو سَِطُصَ ،ضِ دَي
أُٓ -فالتىٕ ثًَِ وايىوَ دَبًَت َُػكِ سِآًَٖاُْ وَسصػًًُنإ بُ نطإ
بهشئَ ،بُآلّ يُ صؤسيَو يُو سِآًَٖاُْ دَنؼًَتُوَ نُ يُ "نؤَاس"دا باطِ نشدووَ،
َػبىوٕ بُ
َُيُنِ َٓذاٍَ بُسيُوَّ بطاتُ قؤْاغِ باي
ُٓوَتا ب ؤ منىوُْ دَنشيَت نطؤي
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سِووتِ َُػكِ ثَِ بهشيَت ،بُآلّ ُٖس نُ دَطاتُ ُّٓ قؤْاغُ يُنظُس ُٓفالتىٕ
ثؤػًِٓ دًِ طىجناوّ بُطُسدا دَطُثًًََٓت «ُٓو نًزاُّْ تًَُُْإ دَطاتُ طًَضدَ
طاآلٕ و ًَٖؼتا ضاوَسِواِْ ٖاوطُسطرييِ دَنُُٕٓ ..وا دَبًَت ُٓو نطاُْ ثؤػانِ
طىجناو بجؤػٔ ناتًَو يُّ نًَبُنًًَاُْدا بُػذاسّ دَنُٕ» ( 833سـ ــ ال.)400
ًَذا بُسدَواّ
ُٖوسَٖا طًظتَُِ تًَهٍَُ يُ فًَشنشدْذا تًُْا يُ تَُُِْ َٓذاي
َِ ػُػَُني« ..دواّ ػُؾ طاآلٕ ًٓذّ وَختِ يًَهذًانشدُْوَّ
دَبًَت ُٖتا طاي
ٖ ُسدوو سَِطُصَنُيُ تا نىسَِنإ يُطٍَُ نىسِإ و نطُناًْؽ يُطٍَُ نطإ بُ َُٖإ
ػًَىاص بزئًٓ ،ذّ ًَٓظتا دَبًَت فًَش بهشئَ :نىسَِنإ دَسِؤٕ بؤ الّ سِآًَُٖسَناِْ
َػإ و صسيَجؤؾُٖ ،سوَٖا نطاًْؽ
ُٓطح طىاسّ و سَِٗاويَزّ و بُناسًَٖٓاِْ قُي
ُٓتىأْ َُُٓ بهُٕ ُٓطُس طُسنُوتىو بىوٕ و ْاسِاصّ ُْبىوٕ يُطُس
بُػذاسيهشدًْإ»794( ..ب ــ دـ ــ بُسطِ  4ــ ال 360ــ .)361
ُٓفالتىٕ سَِخُٓ يُ ياطاداُْسّ طجاستُ دَطشيَت بُوَّ طشْطًذاِْ بُ سِآًَٖاِْ
َُت طُس َُػل
طُسباصيًاُّْ رْإ فُساَؤؾ نشدووَ «ػىسَيًُنِ طُوسَيُ بؤ دَوي
بُ رُْناِْ ُْنات يإ َُػكًَهِ خشاثًإ ثَِ بهات ،بُ دؤسيَو نُ دىاًََشيِ
َٓذَيُنًإ ُْبًَت نُ يُ بُسدَّ َُتشطِ دسَِْذَنإ يإ ُٖس
َشيؼو يإ باي
َُتشطًًُنِ تشدا بُسطشّ يُ بًَطىوَناِْ دَنات ،رْإ ُٓطُس سِوويإ يُ ثُسطتطانإ
نشد و يُ دَوسّ طُسبشِيٓطُناِْ قىسباِْ و طؤسِيًَذإ خشِبىوُْوَ َاْاّ يُ وَختِ
َُتشطًذإ ،ضىوٕ بَُُ عُيب و عاس ُٓيهًَٓٔ بُ سَِطُصّ َشؤيًُوَ بُوَّ
تشطٓؤنرتئ بىوُْوَسّ صيٓذوو دَبٔ»814( ..ب ــ الُٓ .)382و ُٓيُويَت رٕ
َهى ٓاَادَيِ
َُت ُْنات ضىْهُ َُُٓ ُٓسنِ ثًاواُْ ،بُي
بُسطشّ يُ دَوي
بُسطشيهشدِْ يُ بًَطىوَناِْ ُٖبًَت وَى ُٖس دايهًَهِ تش و َُٖإ ُٓو ناسَ بهات
َٓذَنإ بؤ بُسطشيهشدٕ يُ فُسخُناًْإ ُٓيهُٕ.
نُ باي
َهى
يُطٍَُ ُٓوَيؼذا َُُٓ ْاناتُ َُسدًَهِ طُثًَٓشاو و ْاضاسّ يإ طؼتِ بُي
َُتِ نتىثشِدا
ثًَؼًٓاسَ ،تًُْا ثًَؼًٓاسَ و دَخياتُ سِوو بؤ ُٓو رْاُّْ يُ ساي
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ًََت «ْانشيَت رْإ ْاضاس نشئَ بُ ياطا و سِيَىسَِطِ
ثًَىيظتًًاُْ بؤيُ بُ سِووِْ دَي
بُػذاسيِ يُّ َُػكاُْدا بهُٕ .بُآلّ خؤ ُٓطُس سِآًَٖاُْ صووَناًْإ ببُٓ َايُّ
طُػُطُْذِْ ُّٓ ُْسيتُ و ببُٓ خاوَِْ تىاْاّ ثًَىيظت بؤ ٖاوبُػًهشدِْ ثًاوإ،
ُٓوا بَِ يؤَُ و تاُْ و تُػُس سِيَِ ُّٓ ناسَيإ ثَِ دَدسيَت»834( ..سـ ــ بُسّ 4
ًََت ،169واتاّ ُٓوَيُ ُٓفالتىٕ ُٖسَ
ــ الَُُٓ .)401ؾ وَى طؤصإ ٓؤونني دَي
صؤسّ رْإ يُ خضَُتِ طُسباصّ دووسدَخاتُوََُ ،طُس ُٓو ناتُ ُْبًَت نُ بُ سَِصاّ
خؤّ بًَت َُُٓ ،يُ ناتًَهذا بؤ نىسِإ و ثًاواِْ طُْر ْاضاسيًُ.
"َؤسؤ" يُ سِووْهشدُْوَّ ُّٓ سِآًَٖاُْ دُطتُيًاُْ ،وَسصػِ يإ طُسباصّ،
دََيًَت« :بُسِاطتِ صؤسطُيشَ َُُٓ تًَشِوآًِْ ُٓفالتىٕ بًَت بؤ رٕ ،ويَشِاّ ُٓوَّ نُ
صاًْىيُتِ بىاسطُيًَهِ صؤس بُسفشاواْرت ُٖٕ نُ دَنشٍَ رٕ بُػذاسيًإ تًَذا بهات و
َطُدا بهات نُضِ دًَِ طُسطىسَِاُْ دُخت يُطُس نايُيُى
بُػذاسيؽ يُ نؤَُي
دَناتُوَ نُ واثًَذَضَِ بؤ رْإ صؤس طىجناو ًًُْ بُوَّ خاوَِْ دُطتُيُنِ الواص و
ًََِ ُٓفالتىٕ
ًََت َُُٓ بُػذاسيًُنِ ٓاطايًًَُٓ .ؽ دَي
َُيُ ،ثاػاًْؽ دَي
ْاطهؤي
دُخت يُطُس ُّٓ نايُ دَناتُوَُْ ،ى يُبُس ُٓوَّ يُو ناياِْ ديهُ بَِ ٓاطا بىوَ
َهى وَى خؤّ ٓاَارَّ ثًَذاوَ رْإ دَتىأْ
نُ ُٓنشيَت رٕ بُػذاسيًإ تًَذا بهات ،بُي
َُتذا بُػذاسيًُنِ ًَٓذطاس صؤسّ ثًاوإ بهُٕ
يُ َُٖىو ضاالنِ و ُٓسنًَهِ دَوي
(805سـ ــ و ُٖسوَٖا ُْ ،)806خًَشُٓ ،و بَِ ٓاطا ُْبىوَ يُ دًاواصيًُ دؤسيًُناِْ
طشوػتِ دُطتُيِ ًَْىإ رْإ و ثًاوإ».170
واتاّ َُُٓؾ ُٓوَيُ ُٓفالتىٕ ثًَِ وايُ بُػذاسيِ طشوػتِ رْإ بُ سِادَّ
يُنُّ يُ "َاٍَ"ـذايُ ،بُآلّ ُٓطُس ويظتِ ٖاوػاِْ ثًاوإ بُػذاسيِ بهاتُٓ ،وا
دَبًَت بؤخؤّ ثًاويَو بًَت ،يإ اليُِْ نُّ "رًَْهِ ثًاواُْ" بًَت .يُطٍَُ َُٖىو
ُٓواُْيؼذا ،وَى نًََُو يَُُوثًَؽ ومتإ ،ثشطُنُ بؤ ُٖس رًَْو بًُويَت ببًَتُ ثًاو
َِ ضىاسََِ ُْبًَت،
"ٓاسَصووَُْذاُْ"يُ ُْى ْاضاسيًاُْ «ُٓوَؾ ْانشيَت تا َٓذاي
ًَِ تَُُِْ تًَجُسِاْذيَت» (785ب ــ ص.)353
يإ بُ دؤسيَو نُ رُْنُ ثُجنا طاي
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ب -بُآلّ بًُْظبُت اليُُْنُّ تشّ ثُسوَسدَ نُ ًَىصيهُ ،يًَشَػذا يُى دؤسَ
َهى دَبًٓني ُٖسدوو سَِطُصَنُ يًَو دًانشاوُْتُوَُٓ ،و
ثُسوَسدَ ْابًًُٓٓوَ ،بُي
ًََت «دَبًَت بُسَُبٓاّ ُْٖذيَو ثشَْظًجِ طؼتِ ُٓوَ دياسّ بهُئ نُ ض دؤسَ
دَي
طؤساًًُْى يُطٍَُ رْإ دَطىجنًَت و ض طؤساًًُْنًؽ يُ طٍَُ ثًاوإ ،ثاػإ دواّ ُٓوَ
َذَبزيَشئ» 803( ..ــ ص.)370
ْؤتُ و سِيتُُ طىجناوَنإ بؤ ُٖس سَِطُصيَو ُٖي
ًٓٓذا ُٓو ًَىصيهَُإ ثَِ ٓاػٓا دَنات نُ بؤ ُٖس سَِطُصيَهًإ دَطت دَدات
«ُٖسضِ ُٓو ٓاواصُّْ تايبُتٔ بُ رْإ ٓاَارَٕ بؤ يًَهذًانشدُْوَّ ًَْىإ ُٖسدوو
ًََني ُٓو ٓاواصاُّْ بُسَو ػهؤداسيِ ٓاساطتُ دَبٔ
سَِطُصَنًُٓٓ ..ذا ُٖقِ خؤيُتِ بً
و ُٖطتِ دىاًََشيِ و ٓاصايُتِ دَبضويَٓٔ ٓاواصّ تايبُت بُ ثًاوأْ ،بُآلّ ُٓو
َهشدٕ و ٓاواصَ ًَُُٖٓنامنإ دَبُٕ
ٓاواصاُّْ بُسَو ًَاُْطريّ و ٖاسَؤًْا و خؤنؤْرتؤي
ٓاواصَناِْ تايبُت بُ رْأْ ُّٖ َُُٓ .ياطا دايٓاوَ و ًَُٖؽ داب و ُْسيت
ثُطُْذّ نشدووَ .يُطُس َُُٓػُوَ طًظتَُُ طؼتًًُنُ دسوطت دَبًَت نُ دَبًَت
ثُيشَِويِ ىلَ بهُئ ( 803ــ ال ُّٓ .)370دًاواصيًُ نُ ُٓفالتىٕ ٓاَارَّ بؤ
َطشّ ْاوَسِؤنًَهِ طشْطَُُُٓ ،ؾ يُبُسُٓوَّ نتىَت َُُٓ
دَنات ُٖي
َُتُناِْ رْاُْ نُ يُ ثُسَطشافًَهِ ثًَؼىوّ ديايؤّ ياطاناْذا باطِ نشدووَ
خُطً
َِ
َُت ثًَىيظتِ ثًًَُتِ و ًٓٓذا بؤ ٓايذياي
( 628و دواتش) ،طىتىوػًُتِ دَوي
171
طجاستُيؼِ بُ ػىوسَيِ صاًْىوَ نُ َُُّٓ فُساَؤؾ نشدووَ  .يُ ديايؤطِ
َُ تُقًًذيًُنُّ
ًََتُٓ ،فالتىٕ بُتُواوّ سِؤي
"ياطانإ"دا وَى طاسَ بؤَريؤّ دَي
ُٖسدوو سَِطُصَنُ دَطُسِيًََٓتُوَ و ًًًََُٓ دَناتُ بىوُْوَسّ طىيَشِايٍَُ و خانُسِا و
تَُبًَهشاو ،ثًاويؽ دَناتُ نُطاِْ طُسنًَؽ و خُباتطًَشِ و دُطتىوس.172
 -7خوانة ياوبةشةكاى7
دَسُٖم بُ خىاُْ ٖاوبُػُنإُٓ ،فالتىٕ ًَٓذطاس صؤس خىاصياسّ بىوَ ،سَِْطُ
َُ باآلناِْ ُٓطًٓاوَ بىوبًَت «َٔ
بُٖؤّ ناسيطُسّ طجاستُوَ يإ ناسيطُسّ بَُٓاي
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ًََِ ثًَىيظتُ ُٓو ثًاواُّْ تاصَ رًْإ ًَٖٓاوَ يُ طُس خىاًَْهِ
بُ ثًَذاطشيًُوَ دَي
ٖاوبُؾ نؤببُٓوَ ،سِيَو وَنى ُٓوَّ ثًَؼرت يُ ٖاوطُسطرييذا طاص دَنشا ،بُ بَِ نُّ و
صياد» (.)348-780
بُآلّ ُٓفالتىٕ يُ ديايؤطِ "ياطانإ"دا يُ ــ صَاِْ ُٓطًٓايًُنُوَ ــ ُّٓ
بريؤنُيُ بؤ رْاًْؽ دسيَز دَناتُوَ و عُيب دَخاتُ ثاٍَ طجاستُ نُ خىاُْ
ٖاوبُػُناًْإ تايبُت نشدووَ بُ ثًاوإ« .سِاطتًًُنُّ طًظتَُِ خىاُْ
َُيُ بَِ
طؼتًًُناِْ ثًاوإ طًظتًََُهِ ْايابُ و خُآلتًَهِ ٓامساًًُْ .بُآلّ ُٖي
سِيَهدظتًَٓهِ ُٓوتؤ نُ ياطا دياسّ بهات يُ رْإ طُسِيَني ،خؤ ُٓوإ طًظتًََُهِ
ٖاوػًَىَّ خىاِْ ٖاوبُػًًإ ًًُْ نُ بُ سِؤرّ ًْىَسِؤ طاص دَدسيَت.
ناتًَهًؽ ُّٓ سَِطُصَ َشؤيًُ نُ بُٖؤّ الواصيًُنُوَ –َُبُطتًؼِ يًَِ
سَِطُصّ ًًًََُٓيُ ــ بُ طشوػت َُيًِ ًًَْٗٓهاسيِ و دصَنشدٕ ُٓنات ،ياطاسِيَزّ
َُّ نشدووَ .يُ بُسَجناَِ
(طجاستُ) تًُْا و بَِ سِيَهدظنت يًًَإ طُسِاوَ .يَُُدا ُٖي
ََُُيِ طُػُّ نشدووَ ،دَنشا َُٓاُْ
ُٓوَيؼُوَ ناسوباسيَهِ صؤس الّ ًَٓىَ بُ دَي
باػرت بىوْايُ ُٓطُس يُ سِيَطُّ ياطاوَ سِيَو خشابإ .ضىْهُ فُساَؤػهشدِْ سَِطُصّ
َهى بُيُبُسضاوطشتِٓ ُٓوَّ
َطا ًًُْ بُي
ًًًََُٓ تًُْا فُساَؤػهشدِْ ًْىَّ نؤَُي
طشوػتِ تىاْاّ رٕ بؤ دَطرتِاطُيؼتِٓ فُصيًُت يُ طشوػتِ ثًاو خىاستشَُٓ ،وا
دَسَجناَُناِْ ُّٓ فُساَؤػهشدُْ دوو ًَٖٓذَ دَبًَتُوَ» ( 781أ ــ ب ــ بُسّ 4
ــ ال.)349
َُُٓ دَقُ بُْاوباْطُنُّ ديايؤطِ ياطاناُْ نُ "باسنُس" واّ دَبًًَٓت
باْطًَهُ بؤ رٕ تا بُػذاسيِ يُ رياِْ طؼتًذا بهُٕ ،نُطاًَْهِ ديهُيؽ واّ
َطُيُ" يُ صيٓذاًِْ َآٍَُ .طُسضِ بؤ منىوُْ
دَبًٓني "ٓاصادبىِْ ًْىَّ نؤَُي
َطُيُ و رٕ و ثًاو ثًَهُوَ خًَضإ
ُٓسط تؤؾ باطِ يُوَ نشدووَ نُ رٕ ًْىَّ نؤَُي
173
َُتٔ و ًَُٓؽ
دسوطت ُٓنُٕ و ُٖسدوونًؼًإ ثًَهُوَ دوو ًْىَنُّ دَوي
174
باْطُػُّ بؤ بايُخذإ بُ خىاُْ ٖاوبُػُنإ بؤ طُسدُّ ٖاوًْؼتُاًْإ نشدووَ ،
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نُضِ ًٖض نُطًؽ ُْيىتىوَ ُٓسطتؤ باْطُػُّ ٓاصادبىوِْ رٕ يإ يُنظاِْ يُطٍَُ
ثًاودا نشدووَ .سِاطتُ ُٓفالتىٕ فُصىل ُٖبىوَ يُ دسيَزنشدُْوَّ ُّٓ خىاُْ بؤ رْاًْؽ
ًََٔ بؤ خًَضاِْ
وَى ُٓوَّ ُٓسطتؤ خؤّ داِْ ثًَذا دًََْتُٓ( 175طُسضِ سِاطترتيؼُ بً
َِ طُسَنِ ُٓوَيُ ُٓو ثًَِ وابىوَ رََُ ٖاوبُػُنإ
دسيَزنشدَوَ) «بُآلّ خاي
ٓاَشاصطُيًَهِ طشْطٔ بؤ ثُسوَسدَ و سِيَهدظنتُٓ ،و ياطاداُْسَيؼِ بؤ خىاًَْهُ يُّ
دؤسَّ خىاِْ ٖاوبُػِ ثًاوإ بؤ رْاًْؽ داًَُْْتُٓ ،وا ًْىَّ ناسَنُّ و سَِْطُ
صياتش يُ ًْىَيؼِ فُساَؤؾ نشدووَ ،يُبُسُٓوَّ ثؤتًَٓؼًايُتِ طشوػتِ رٕ بؤ
فُصيًُت يُ ِٖ طشوػتِ ثًاو ْضَرتَ) ( 781أ) .دا يَُُػُوَ فاطذبىوِْ رْإ دوو
َُ دَناتُوَ نُ
ًَٖٓذَ دَبًَت ،بؤيُ ُّٓ ثًاوَ ُٓطًٓايًُ دواداس دُخت يُطُس ُّٓ خاي
ْاواصَيِ ُّٓ ثًَؼًٓاسَ طُسوَختِ داسِػتِٓ ياطاّ تايبُت بُ خىاِْ ٖاوبُؾ
دَسدَنُويَت ( 783ب).
ًََُّٓ طُسَوَ نُ داسِػتِٓ
ًََُّٓ ُٓفالتىٕ (واتُ ُٓو بُي
بؤ بُدبُختِ ُٓو بُي
ياطاّ تايبُت بُ خىاِْ ٖاوبُؾ بىو– .و .ى )-بُخؤيِ دا ُٖسطًض وَدّ ُْٖات.
بُآلّ دَبًَت ًَُُٓ ُٓوَ بُ صَيِٓ خؤَاْذا بًَٗٓني نُ خىاِْ ٖاوبُؾ دؤسّ صؤسّ
ُٖبىوَ ُْى تًُْا يُى دؤس .خىاِْ ٖاوبُػِ طؼتِ ُٖبىوَ بؤ دادوَسإ نُ يُ
وَختِ ناسدا ْاِْ خؤياًْإ يُطُس خىاسدووَْ« ،ابًَت ًٖض نُطًَهًؽ يُى سِؤر
ٓاَادَ ُْبًَت َُطُس بُ ثاطاويَهِ صؤس بًَُٖض» (ٖ 862ـ) خىاِْ ٖاوبُػِ
ُْٓذاَاِْ ُٓجنىَُِْ ْىيَُٓسإ ( 758سـ) وَى ُٓوَّ يُ ُٓطًٓادا ُٖبىوُٖ ،سوَٖا
َِ وا بؤ ْإ خىاسدٕ ُٖبىو
رََِ ٖاوبُػِ تش ُٖبىو بؤ فُسَاْبُسَ فُسًًَُنإ و َاي
يُ ْادّ ُٓضىو ،وَى ُٓوَّ يُ طجاستُ ُٖبىو ُّٓ ،خىاْاُْ ثًاوإ و خًَضاُْناًْاِْ
ُٓطشتُوَ ،واتُ نطإ و دايهاًْؽ بُو َُسدُّ يُ طُس طفشَنُ بُ دًا دابًٓؼٔ
بُآلّ دووس يُ طُسؤى خًَضاُْنُ ْا (ٖ 806ـ ــ ال .)374يًَشَدا بؤَإ دَسدَنُويَت
َُ
نطإ يُطٍَُ دايهاًْاْذا بُػذاسّ يُّ رََُ طؼتًًاُْدا دَنُُٕٖ ،سوَٖا َٓذاي
نىسَِناًْؽ –بُتايبُت ضهؤيُنإ ــ يُطٍَُ دايهاْذا ُّٓ رََاُْيإ دَخىاسد .بُآلّ
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َِ بُسَو طُس دَبًَت نىسِإ يُ نطإ دًا بهشيَُٓوَ وَى ُٓوَّ يُ
يُ ػُؾ طاي
واُْناِْ ثُسوَسدَدا ُٖبىوًٓ .ذّ دَبىو نىسَِنإ يُطٍَُ باونُناًْاْذا ْإ خبؤٕ.
ثًَذَضًَت ُٓفالتىٕ وا طُسجنِ يُّ َاآلُْ ُْدابًَت نُ ػىيَِٓ ْإ خىاسدٕ و ػتِ
َِ خؤيإ.176
تشيؼُْٔٓ ،ذاَُناًْؽ دواّ ْاخنىاسدِْ ًَٓىاسَ ُٓطُسِيَُٓوَ بؤ َاي
خىاًَْهِ ٖاوبُػِ يُّ دؤسَ ثُيىَْذيًُنِ ُٓوتؤّ بُ رياِْ طؼتِ ػاسَوَ ُْبىو ،يُ
ًََني خًَضإ رََُنُّ يُ ضًَؼتداُْ خىاسدووََُ .طُيُنُ
سِاطتًًُوَ ْضيهرتئ طُس بً
ُٖس ُٓوَيُ ُٓفالتىٕ بُطُس طُسؤى خًَضاًْذا طُثاْذووَ خًَضاُْنُّ ببات تا ثًَهُوَ
َُنإ
بُآلّ بُ دًا يُطُس طفشَ ْإ خبؤٕ (تًُْا رْاِْ سُسََظُسانإ يُطٍَُ َٓذاي
َهى ُٓفالتىٕ ثًَؼبًِٓ بُسطشيؽ دَنات يُ اليُٕ رْاُْوَ «َُُٓؾ
دَبىوٕ) ،بُي
ْاضاسَإ ُٓنات بُ صؤس سِاصيِ بهُئ بؤ خىاسدُْوَّ ػُساب و خىاسدِْ طؤػت يُ
َهُنُدا» ُّٓ ..ضِ يُ سَِطُصيَو ضاوَسِوإ بهُئ نُ يُ طىوضًَهِ
ْاوَسِاطتِ خُي
تاسيهِ رياْذا ٖاتؤتُ رياُْوَ؟ ُٖوٍَ بذَ رٕ سِاصّ بهُيت بُوَّ بًَتُ دَسَوَ بؤ بُس
سِؤػٓايِ سِؤر ،دا ُٓو نات دَبًًٓت ض بُسطشيًُنِ ًَٓذطاس تىوْذ دَنات781( .
ٖـ).
َُُٓ ُْ وَصيفُّ رُْ و ُْ بُػذاسيهشدًْؼًُتِ يُ رياِْ طؼتًذا .سِاطتًًُنُّ
تانُ وَصيفُ (وَى يُ نؤَاسدا ٖاتبىو ،دَبىو ُٖس نُطًَو يُى وَصيفُّ ُٖبًَت) نُ
دَنشيَت يُ ديايؤطِ ياطاناُْوَ ُٓجناَطرييِ بهُئ ُٓوَيُ نُ رٕ ببًَتُ (ٖاوطُس و
َُناِْ بُخًَى بهات و بُسطشيًإ ىلَ بهات وَى بُسطشيهشدِْ تُيشوتىس
دايو)يَو َٓذاي
يُ فُسخُناِْ .تانُ وَصيفُيُى نُ يُدواّ ثُيذابىوِْ خًَضإ و بضسبىوِْ رٕ يُ
نايُّ طًاطًذا َابًَتُوَ بشيتًًُ يُ وَصيفُّ (نُيباْىوّ َاٍَ) و رياْهشدٕ يُو
َِ سُواْذُْوَّ
طىضُ تاسيهُّ رياْذا ،طىضِ سُسََظُسا َُُٓ .يُطٍَُ ُٖوي
داسوباسيإ بُ ضىوُْ دَسَوَ بؤ ْإ خىاسدٕ يُ دَسَوَّ َاٍَ« .رْإ يُ ديايؤطِ
ياطاناْذا ،ناتًَو صَوادِ تانٗاوطُسّ بؤتُ ًٓذباسّ صياتش يُاليُِْ وَصيفُ
بايؤيؤيًُنُياُْوَ طٓىوسداسنشاوٕ » .177..خؤ ُٓطُس رٕ بطاتُ "تَُُِْ
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َِ بُ
َِ تًَجُسِيًََٓت ،بؤّ ُٖبىو دواّ ضىاسَّ َٓذاي
خاُْْؼًِٓ" واتُ ثُجنا طاي
ًَبزيَشئ
َبزاسدِْ ٓاصاداُّْ خؤّ بُػذاسّ يُ خضَُتِ طُسباصيذا بهات ،يإ ُٖي
ُٖي
بؤ يًزُّْ طُسثُسػتًهشدِْ ٖاوطُسطرييُِٓ ،ويؽ يًزُْيُى بىو ناسّ َُٖإ ناسّ
ُٓو ثريَرْاُّْ ُٓطًٓا بىو نُ ثًَؼرت بامسإ نشد .صؤسيؽ طُيشَ ُٓفالتىٕ ُٓوَّ يُ
رٕ قُدَغُنشدووَ ببًَتُ طُسثُسػتًاسّ ثُسوَسدَنشدَُٕ .178..سز بىو ُٖس نُغ
بطًَتُ ُّٓ ثًَطُيُ دَبًَت ثًاو بًَت و تًَُُْؼِ يُ ثُجنا نَُرت ُْبًَت و دَبًَت
َِ يُ ُٖسدوو سَِطُصَنُ ُٖبًَت»ٖ765( ..ـ
باونِ خًَضاًَْو بًَت و وا باػرتيؼُ َٓذاي
ــ بُسّ  4ــ ال.)333
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سيَيةم :دةسةآلتةكانى ثياو
َُت
يُ ديايؤطِ "ياطانإ"دا ثًاو ُٓو نُطُيُ بؤ بُسطشيهشدٕ يُ دَوي
دَدُْطًَت ،رًْؽ بُ تُواوّ بشِياسّ خؤّ "واتُ خؤبُخؼاُْ" تًُْا بؤ بُسطشيهشدٕ
َُناِْ تًَذَنؤػًَت و ثًاويؽ ُٓسنِ بُسطشيهشدٕ يُ رُْنُّ و تُواوّ
يُ َٓذاي
َُوّ
َطُّ يُ ُٓطتؤيًُٓٓ ،ذا ثًاو ياطانإ دادًََْت و ُٖس ُٓويؽ دً
نؤَُي
َذَطىسِيًًََٓت و ثًادَّ رياِْ طًاطِ ُٓوثُسِّ طشْط الّ
فُسَاْشَِوايُتِ ُٖي
يؤْاًًُْنإ دَنات ،ثاؾ ُّٓ بًَُٓ و بُسدَيُؾ ُٖس ُٓوَ خاوَِْ صَوّ و طُسؤنِ
خًَضإ.
 -1ثيَطةى باوك:
ًَؼذا خًضإ ثُيذابىويُوَ و تاى
َهايُتِ تايبُت طُسِايُوَ يُطُي
ناتًَو َىي
ٖاوطُسّ و ًٓٓذا بريؤنُّ َريات و ثاساطتِٓ َرياتطش و طضاناِْ صيًٓانشدٕ وٖ..تذ
طُسِاُْوَُٖ .سوَٖا دَطُآلتِ بُسفشاواِْ باوى تُْاُْت يًَُْى خًَضاًْؼذا دَسنُوت،
َُُٓ ويَشِاّ دَطُآلتُناِْ يُ دَسَوَّ خًَضإ و يًَُْى رياِْ طؼتًذا وَى ياطاداُْس و
َبىوُْوَ ضىو ،باوى بىوَ نُطًَو نُ
دادوَس وٖ..تذ ،بُّ دؤسَؾ ثًَطُّ رٕ بُسَو ناي
دَبىو بُ ْاضاسّ سِيَضّ ىلَ بطرييَت «بُػًَىَيُنِ طؼتِ ثريَنإ يُ طُجنُنإ و
َُناًْإ و ثًاوإ يُ رْإ 179و َٓذاآلٕ و فُسَاْشَِوايإ يُ طُيُنُيإ
باونإ يُ َٓذاي
ثًَطُيإ بُسصتشَ ُّٓ ..سِيَضطشتُٓ وادبُ بُساَبُس ُٖس نُطًَهًؽ نُ يُ ْاوَْذّ
دَطُآلتذايُ»917( ..أ ــ ال )487ــ َُٖىو ُٓو نُطاُْيؼِ يُ دَطُآلتذا بىوٕ
ثًاوإ بىوٕ.
سِاطتًًُنُّ دَطُآلتِ باوى يُ ديايؤطِ ياطاناْذا دًاواصيًُنِ صؤسّ ُْبىو
يُطٍَُ ُٓو دَطُآلتُ باونظاالسيًُّ نُ ثًاوّ ُٓطًٓايِ ُٖيبىو .بؤ منىوُْ ًَُُٓ
دَبًٓني ُٓفالتىٕ َافِ بُسطشيهشدِْ َٓذاٍَ يُ خؤّ يُ درّ باونِ بُ سَِوا ْابًًَٓت
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َُنإ دُطىوسّ ُٓوَ بهات باونِ خباتُ
(879سـ) ،خؤ ُٓطُس يُنًَو يُ َٓذاي
َشيَت نُ
ًََو دادوَس دَِ دًًََٖ
َىيَظتًَهِ ْاخؤػُوَُٓ ،وا بشِياسّ طضادإ بؤ نؤَُي
ُٖي
َٔ يُ ثؼتِ خؤيإ ُْى
رَاسَيإ يُ ػُطت دادوَس صياتشَ و خؤيإ خاوَِْ َٓذاي
َُنُ صيُاليُٕ ُّٓ دادوَساُْوَ[ طُسصَْؼت نشا ُٓوا
َِ تُبُِْ ،خؤ ُٓطُس َٓذاي
َٓذاي
طضاّ َشدٕ يإ طضايُنِ يُ َشدٕ بُ ٓاصاستشّ بُطُسدا دَطُثًَٓشيَت .دَبًَت يُ
َُٖىو ساَيًَهذا صؤس يَُُ نَُرت ُْبًَت (ٖ878ـ ــ بُسطِ  4ــ ال ،)447بطشَ
ُٓفالتىٕ َافِ ُٓوَّ بُ باوى داوَ يُنًَو يُ ُْوَناِْ ببُخؼًَتُ نُطًَهِ تش نُ
َِ تُبًًُُْنُّ بهات (933سـ).
قُبىوي
 -2ذنى ثيَهةطةيشتوو:
َِ بابِ يُريَش
رٕ بُ دسيَزايِ رياِْ ثًَىيظتِ بُ "طُسثُسػت" ُٖيُُٓ ،و يُ َاي
ضاوديَشّ و طُسثُسػتًذايُ ،باوى تانُ نُطِ طُسثؼهُ يُ بُػىوداِْ نضُٓ .و
ًََٓٓاَُّ
نُطُيؼِ نُ َافِ ثًادَنشدِْ ناوسباسَناِْ دَطتطرياْذاسيِ و بُي
ٖاوطُسطرييِ نطُنُّ ُٖيُ ُٖس بُ ثًُّ يُنُّ باونُ .خؤ ُٓطُس باوى ٓاَادَ
ُْبًَت ،بُ ثًُّ دووَّ باثري ،خؤ ُٓطُس ُٖسدوونًإ ٓاَادَ ُْبىوٕ ُٓوا ُٓو نُطُّ
ًََٓٓاَُّ ٖاوطُسطرييًُنُّ
َظىسِاْذِْ ناسوباسَناِْ دَطتطرياْذاسيِ و بُي
َافِ ُٖي
ُٖيُ بشاناِْ باونٔ» 775( ..بُسطِ 4ــ ال .)343بُّ دؤسَ دَبًٓني ياطاّ
ُٓطًٓايِ نُ رِْ بُ ثًَُٓطُيؼتىو داْاوَ دَبًَتُوَ باس و َُيُٓتِ بُطُسيًُوَُّٓ« .
ياطايُ وا يُ رِْ دَسِواِْ نُ نُطًَهِ ثًَُٓطُيؼتىوَ و دَبًَت بُ دسيَزايِ رياًْؽ
َُتُدا يُريَش طُسثُسػتًِ
بُ ثًَُٓطُيؼتىويِ مبًًََٓتُوَ ،نض ثًَُٓطُيؼتىوَ و يُّ ساي
باونًذايُ ،يُطٍَُ ٖاوطُسطرييؼذا طُسثُسػتًهشدِْ يُ باونُوَ دَطىاصسيَتُوَ بؤ
ًََشدَنُّ و ُٓطُسيؽ بًَىَرٕ نُوت دَنُويَتُ ريَش طُسثُػتِ نىسَِنُيُوَ».180..
نتىَت َُُٓ ُٓو ػتُيُ ُٓفالتىٕ يُ "ديايؤطِ ياطانإ"ـذا ُٓجناَِ داوَُٓ ،و
ُٖسطًض َافِ ُٓوَّ ثًَٓادات وَى َشؤظًَهِ ثًَطُيؼتىو و عاقٌَ َىَاسَطُّ رياِْ
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خؤّ بهاتُٓ .و سِاّ يُ باسَّ دَطتطرياْذاسيِ و ٖاوطُسطرييًُوَ ًًُْ و يُ
بُسِووداوَطتاُْوَّ ثًاودا (ٖاوطُس ،باوى ،دادوَسٖ..تذ) خاوَِْ نُطايُتِ خؤّ
ًًُْ و َافِ ُٓوَيؼِ ًًُْ يُ بُسدَّ دادوَساْذا بُسطشّ يُ خؤّ بهات.
ًًَُوَ
بشِواُْ ُٓفالتىٕ ضِ دََيًَت« :رِْ ٓاصاد ُٓطُس ضىوبًَتُ طُسووّ ضٌ طاي
ػايُِْ ُٓوَّ ُٖيُ يُ بُسدَّ دادطادا بَِ بُسطشيهشدٕ بُ ػايُحتاٍَ وَسبطرييَت ،خؤ
ُٓطُس ًََشدّ ُْبًَت ػًاويَتِ بُسصنشدُْوَّ نًَؼُنُّ ُٖيُ .بُآلّ ُٓطُس ًََشدّ
ًَؽ ػايُِْ
ُٖبىو تًُْا ػاًٖذّ دَدات و تُواو .نؤيًُ يُ ُٖسدوو سَِطُصَنُ و َٓذاي
ُٓوَٕ بُ ػايُحتاٍَ وَسبطريئَ» (937أ) .طُسْر بذَٕ ُٓفالتىٕ َافِ ُٓوَ بُ رٕ
ْادات بطًَت بؤ دادطا َُطُس بؤ ػايُتًذإ ُْبًَت ،تًُْا يُناتًَهذا نًَؼُنُيؼِ بؤ
بُسص دَنشيَتُوَ نُ بَِ ًََشد يإ بَِ طُسثُسػت بًَت .ياخىد رٕ يُطُسَتاوَ يُريَش
طُسثُسػتًِ باونِ و ًٓٓذا باثري يإ َاّ يإ يُنًَو يُ ثًاواِْ خضَِ ْضيهذايُ،
َُ ًََشدّ ُٓوا ًََشدَنُّ دَبًَتُ طُسثُػتًاسَُُّٓ ،ؾ
خؤ ُٓطُس طىاصسايُوَ بؤ َاي
َُتُناْذا ْىقظإ مبًًََٓتُوَ.
َاْاّ وايُ دَبًَت يُ َُٖىو ساي
ُٖوىلَ ُْٖذيَو نُطإ بؤ دانؤنًهشدٕ يُو دؤخُ ْايُباسَّ نُ ياطاّ ُٓطًٓايِ
ًَؼذا ياطاّ ُٓفالتىِْ ــ رِْ خظتؤتُ ًَْىيًُوَ و بشِوآًَٖإ بُوَّ
–و يُطُي
ياطاداُْسَنُ َُبُطتِ ًَهُضهشدِْ رٕ بؤ طُسثُسػتِ باوى يإ ًََشد يإ
ْضيهرتئ خضَإ ُْبىوَ تًُْا بؤ ثاسيَضطاسّ يًَهشدِْ ُْبًَت» 181وتُيُنِ ًَٓذطاس
ًََني ُٓوَّ ثًَىيظتِ بُ ثاسيَضطاسّ يًَهشدُْ نُطِ
الواصَ ،ضىْهُ ُٖس بُ طادَيِ بً
"ثًَُٓطُيؼتىو"ـُ نُ ًَٖؼتا طُػُّ تُواوّ ُْنشدووَ و ُْطُيؼتؤتُ تَُُِْ
َطشتِٓ بُسثشطًاسيَتِ
َظىنُوت يإ تىاْاّ ُٖي
ثًَطُيؼنت تا خؤّ بُ تًُْا تىاْاّ ُٖي
ًََت دَبًَت رٕ بُدسيَزايِ رياِْ بُ
َظىنُوتُناِْ خؤيِ ُٖبًَت .بُ نىستِ ُٓو دَي
ُٖي
ثًَُٓطُيؼتىويِ مبًًََٓتُوَ و ًَُٖؼُؾ ثًَىيظتِ بُ طُسثُسػت ُٖبٌَُٓ َُُٓ ،و
بؤضىوُْيُ نُ ُٓفالتىٕ بشِواّ ثًًَُتِ.
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 -3مارةيى:
بابُتِ "َاسَيِ" –يإ دؤتُّ رِْ ُٓطًٓايِ ــ بابُتًَطِ طشْطَُ ُّٓ ،اسَيًُ
َِ خؤّ و ًََشدَنُّ دَطىاصسايُوَ ،دا ض بُػًَىَّ "ٓاًََش" بىوايُ
ًَذا بؤ َاي
يُطُي
يإ طاَاِْ صَوّ و صاسُٓ .و خؤّ يإ نُغ و ناسَنُّ ُّٓ َاسَيًُيإ دابني دَنشد
َهى ثؼتًىاًَْو بىو بؤ
َهِ ًََشدَنُّ بُي
و دَيربد بؤ ًََشدَنُّ ،يُآلّ ُْدَبىوَ َىي
َهُناِْ رُْنُّ
بًَُٖضنشدِْ ثًَطُّ رُْنُٖ .اوطُس بؤّ ُٖبىو بُسِيَىَبشدِْ َىي
بطشيَتُ دَطت و طىود يُ صَوّ و صاسَناِْ وَسبطشيَت و طاَاُْناِْ بُناس بًًََٗٓت.
بُ دسيَزايِ رياِْ يُطٍَُ ًََشدَنُّ دَبىو ،خؤ ُٓطُس بُس يُ ًََشدَنُّ مبشدايُ ُٓوا
َُنُيِ بُسِيَىَ دَبشد و تا َشدٕ
َو و َاي
َِ ُٖبىوايُ) َىي
ُٓو (ُٓطُس يُ رُْنُّ َٓذاي
َُتِ
يإ تا دووباسَ ٖاوطُسطرييِ دَنشدَوَ طىودّ ىلَ وَسدَطشتٔ .بُآلّ يُ ساي
َِ رُْنُ يإ
َهِ و َاي
َشدِْ ًََشد يإ تُآلم يإ ًَٖٓاِْ رِْ دووََذا َىي
َِ ُْبىوايُ ُٓوا َاٍَ و
َُناِْ دَطىاصساُْوَ ،خؤ ُٓطُس َٓذاي
َاسَيًُنُّ بؤ َٓذاي
َهُنُّ دَطُسِيَٓشايُوَ بؤ طُسثُسػتُنًُّٓٓ .ذا ًََشد بؤّ ُْبىو بًاْفشؤػًَت
َىي
َُنُيِ
َو و َاي
يإ ػتًَهًإ خباتُ سَُِٖٓوَ ،يُ ُْٖذيَو ناتًؼذا دَبىو سظابِ َىي
بؤ سِووٕ بهاتُوَ.182
ُٓديبإ سَِخُٓيإ يُ بريؤنُّ َاسَيِ طشاْبُٖا طشتىوَ ،بؤ منىوُْ "ًَذيا" يُ
ػاْؤّ يؤسبًذغ-دا داد و بَِ داد يُ دَطتِ ُٓو دؤتُ طشاْبُٖاياُْ دَنات نُ ثًَِ
َِ رْإ بىوُْوَساًَْهني خاوَِْ خشاثرتئ بُخت ،يُنُجماس
دَدسيَت «ًَُُٓ نؤَُي
داواَإ ىلَ دَنُٕ ًََشد بُ طاَاًَْهِ صؤسو صَوَْذ بهشِئ و بًاْهُيُٓ طُسوَسّ
دُطتَُإ ،ضىْهُ خشاثرتئ باسودؤخ ُٓوَيُ ًََشدت ُْبًَت» .183بُآلّ ُّٓ َاسَيًُ
يُ بُٓسَِتذا ٓاَاجنِ ثاساطتِٓ رُْنُ بىو يُ سُص و ٓاسَصووّ ًََشَدَنإ ضىوٕ سِيَِ
تًَذَضىو ًََشد رُْنُّ خؤّ تُآلم بذات يإ بُ بَِ ٖؤناس دَسّ بهات ،خؤ ُٓطُس
"دؤتُ"يُنِ ُٖبًَت نُ ثًاوَنُ طىودّ ىلَ وَسبطشيَت ُٓوا َاوَيُنِ دووسودسيَز يُّ
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ًَذا بطُسِيَٓشيَتُوَ بؤ
ناسَ دوو دٍَ ُٓبًَت ،ضىْهُ يُّ باسودؤخُدا دَبًَت دؤتُنُ يُطُي
َِ باونِ يإ طُسثُسػتُنُّ.
َاي
ُٓفالتىٕ –يُ نتًَبِ ثًَٓذُّ ــ ّ "ديايؤطِ ياطانإ"دا َاسَيِ قُدَغُ
َذا بىوًْإ
َُتِ فاصي
دَنات و دَخياتُ خاُّْ ُٓو قُدَغاُْوَ نُ ْابًَت يُ دووَّ دَوي
ُٖبًَت ضىوٕ َُُٓ وَنى قُسصيَهُ نُ طىوّ بَِ ٓابشِواُّْ بطًتُ طُس ،ياخىد ثًَذاِْ
طاَإ بُ نُطًَو نُ دًَِ َتُاُْ ًًُُْٓ ،و دَبًَزيَت« :دَبًَت َشؤظ يُ طُسوَختِ
تُواونشدِْ سِيَىسَِمسِ ٖاوطُسطرييذا ُٖسطًض َاسَيِ ُْدات يإ ُْخاتُ
بُسدَطت» 742( ...ــ بُسطِ  4ــ ال .)311ثاػإ يُ نتًَبِ ػُػَُِ َُٖإ
ًََت ثًَؼرت بامسإ يُ "دؤتُ"ّ ٖاوطُسطرييِ
ديايؤطذا دَطُسِيَتُوَ بؤ ُّٓ بابُتُ و دَي
نشد و قُدَغَُإ نشد ،تُفظريّ ٖؤناسَناِْ قُدَغُنشدِْ َاسَيِ َُُٓيُ:
َُتُنَُإ ٖاوًْؼتُاًًُْناِْ خؤيِ نشدؤتُ خاوَِْ
«يُبُسُٓوَّ دَوي
َبُت رْاًْؽ ثؤص و
ثًَىيظتًًُناِْ ريإًٓٓ .ذا (ُٓطُس َاسَيِ قُدَغُ بهشيَت) ُٖي
َو و طاَاُْ
الف و طُصافًإ نَُرت دَبًَت و ًََشدَناًْؽ بُٖؤّ َىي
َكُ يُ طىَّ» (774سـ د ــ بُسطِ 4
تايبُتًًُناُْوَ ْابُٓ نُطاًَْهِ خانُسِا و ُٓي
ــ ص .)3422بُّ دؤسَ بؤَإ دَسدَنُويَت قُدَغُنشدِْ َاسَيِ يُاليُٕ
َهى
َهشدُْوَّ "طُسثُسػت" ُْبىوَ ،بُي
ُٓفالتىُْوَ بؤ باسطىونهشدِْ رٕ يإ يُ نؤي
َُ ًََشد صَيًًهشدِْ ثًاوَ ضىْهُ
يُبُسُٓوَّ ثًَِ وابىوَ طىاطتُٓوَّ دؤتُ بؤ َاي
يُاليُنُوَ ًٓؽ بُ "طاَاِْ رُْنُّ"ـُوَ دَنات ،يُاليُنِ ديهُيؼُوَ بُّ
ًَذا مبًًََٓتُوَ .يُبُس َُُٓؾ رُْنُ ُٖطت بُ
طاَاُْ دَبُطرتيَتُوَ و دَبًَت يُطُي
َُ يُطٍَُ ًََشدَنُّ دَنات.
ثؤص و يىتبُسصيِ دَنات و بُالف و طُصافُوَ َاَُي
 -4مريات:
َُ
َهى تًُْا َٓذاي
يُ ياطاّ يؤْاًْذا نض بؤّ ُْبىو ببًَتُ َرياتطشّ باونِ ،بُي
نىسَِنإ بؤيإ ُٖبىو َرياتطش بُٔٓ .طُس نىسَِنإ صؤس بىوْايُ باونُنُ يُنًَهًاِْ بؤ
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َُتِ نطِ ُٖتًىدا ضِ سِووّ دَدا؟
َذَبزاسدٕ ،بُآلّ ُّٓ يُ ساي
َرياتطشّ ىلَ ُٖي
َُتِ
َُتًَهِ تايبُتِ يُ ياطاّ يؤْاًْذا ُٖبىوُٓ ،ويؽ ساي
ًََت «ساي
َؤًْو ثًتُس دَي
ُٖتًىنُوتِٓ نطِ بَِ بشاّ َرياتطش بىو ،يُبُسُٓوَّ نطُنُ خؤّ ُْيتىاًْىَ
َرياتطش بًَت ًٓذّ دَسنِ بُوَ نشدووَ نُ ْاضاسَ يُطٍَُ يُنًَو يُ خضَاِْ باونًذا
ٖاوطُسطرييِ بهات تا َرياتُنُ يًَُْى خًَضاُْنُدا مبًًََٓتُوَ ،خؤ ُٓطُس ُّٓ خضَُ
خاوَِْ رٕ و َاٍَ بىوايُُٓ ،وا َافِ خؤّ بىو رُْنُّ تُآلم بذات بُ َُسدًَو
ًََشديَهِ تشّ بؤ دؤصيبًَتُوَ .نُواتُ دَتىاْني َُصَْذَّ ُٓوَ بهُئ رٕ تا ض
سِادَيُى بُ ػت يإ ٓاَشاص داْشاوَ».184..
ُّٓ دؤخُ ْايُباسَّ ياطاّ يؤْاِْ نُ ُٓفالتىٕ يُ "ياطانإ"ـًذا ثاسيَضطاسّ يٌَ
نشدووَ ،بُ دسيَزيِ يُ ضُْذئ الثُسَِدا بُ وسدّ سِيَطاناِْ َرياتطشيِ دياسيهشدووَ
َهايُتِ و
نُ يُ َُٖىوياْذا يُ اليُْطشيًُنِ ٓاػهشاّ ثًاوإ و ًَٖؼتُٓوَّ َىي
ْضَشِواًِْ يُ رٕ دَسُْضىوَُٓ ،و بُو وتُيُّ دَطت ثًَذَنات نُ َرياتطش ُٓو
نُطُيُ باوى بُ ثًَِ ويظتِ خؤّ دياسيِ دَنات «طُسؤنِ خًَضإ خىيًا و
ٓاسَصووَناِْ خؤّ دَخاتُ ًَْى وَطًُتًَهُوَ نُ يُنُجماس و ثًَؽ َُٖىو ػتًَو
َرياتطشَنُّ تًَذا دياسيهشاوََُ ،بُطتِ ُٖس نىسِيَو يُو نىسِاُْيُتِ نُ يُواِْ تش
باػرتَ ببًَتُ َرياتطش»923( .ب ــ بُسطِ  4ــ ال.)494
يًَشَدا تًَبًِٓ ُٓوَ دَنُئ ُٓفالتىٕ يُباسَّ دَطُآلتُ بَِ طٓىوسَناِْ باونُوَ
دسيَزَ بُ قظُناِْ دَداتُٓ ،و خاوَِْ صَوّ و صاسَُٓ ،و دًَٓؼًُٓنُّ خؤّ دياسيِ
دَناتُٓ ،وَؾ دياسيِ دَنات نَِ ببًَتُ َرياتطشّ و دَبًَت َُٓاُْؾ يُ
وَطًُتًَهذا بٓىوطًَت نُ دَِ بُدًَهشدِْ وادب بًَت و دَبًَت َرياتطشَنُيؼِ
يُنًَو يُ نىسَِناِْ بًَتُٓ« .طُس خاوَٕ وَطًُتُنُ نىسِّ ُْبىو و تًُْا نطِ
َبزيَشيَت تا بُ ٓاسَصووّ خؤّ يُنًَو يُ
ُٖبىوُٓ ،وا يُطُسّ ثًَىيظتُ ثًاويَو ُٖي
نطُناِْ بهاتُ رِْ و ُٓويؽ بهاتُ نىسِّ خؤّ و ًٓٓذا َرياتطشّ ػُسعًِ خؤّ»
( 924ــ ال ،)495بُآلّ «ُٓطُس ثًاوَنُ َشد بَِ ُٓوَّ ُٖسطًض وَطًُتِ
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َِ نىسِّ وَٖاؾ بًَت نُ ثًَىيظًإ بُ ضاوديَشيِ
ْىوطًبًَت و خاوَِْ َٓذاي
ثاطُواُْنإ ُٖبًَتُٓ ،وا َُٖإ ُّٓ ياطاياُْ دَياْجاسيَضٕ .خؤ ُٓطُس بُٖؤّ
سِووداوَوَ َشد و نطِ يُ دواّ خؤّ دًًََٗؼت ُٓوا دَبًَت ياطاداُْس ناسوباسّ
ٖاوطُسطرييِ نطُناِْ بُسِيَىَ ببات بُ سَِضاونشدِْ اليُِْ نَُِ دوو َُسز يُّ طَِ
َُسدُ :خضَايُتِ خىيَِٓ ،ثاساطتِٓ َرياتُنُ ،خؤ ُٓطُس ياطاداُْسَنُ َُسدِ
َبزاسدِْ نىسِيَهُ يُ ًَْى ٖاوًْؼتُاًْإ يإ
طًًََُِ فُساَؤؾ نشدُٓ ،ويؽ ُٖي
ًََشديَو بؤ نطُنُُّٓ ،وا باوى يًَِ خؤؾ دَبًَت ..دَبًَت بشا باونِ و دايهِ يإ ْا
باونِ و دايهًًُناِْ ُٓو باونُ صواتُ َاَُّ نطُنُ[ نطُنُ بذَٕ بُ ػىو،
بُوَؾ بُػِ ثًاوَ َشدووَنُ بُدَطت دًًَََٖٓت .خؤ ُٓطُس َشدووَنُ بشاّ ُْبىو
َهى بشاصاّ ُٖبًَت (يُ سَِطُصّ نىسِ) ُٓوا َُٖإ ػت سِوودَدات بُ َُسدًَو
بُي
ُٖسدوونًإ (ُٓو و نطُنُ) يُ تَُُِْ طىجناوّ ٖاوطُسطرييذا بٔ ،خؤ ُٓطُس
َهى خىػهُصاّ ُٖبىو (يُ سَِطُصّ نىسِ) َُٖإ ػت سِوودَدات،
بشاصايؼِ ُْبىو بُي
ُٖس بُّ دؤسَؾ ُٖتا خضَايُتِ ثًُ ضىاس .خؤ ُٓطُس بشاّ باونِ بًَت صواتُ َاَِ
َشدووَنُ[ يإ بطشَ ثًُ ثًَٓر نىسِّ َاَِ َشدووَنُ يإ ثًُ ػُؾ نىسِّ ثىسّ
َشدووَنُ ُٖس بُّ دؤسَيُ»925( ..ب ــ بُسطِ  4ــ ال.)496
ًََتُوَ و تا خضَاِْ ثًُ ثًَٓر و ػُؾ
بُّ ػًَىَيُ ُٓفالتىٕ يُّ بابُتُ دَنؤي
َذا بهات
َِ ضاسَنشدِْ دَدات ،تا ثًاويَو بذؤصيَتُوَ نطُنُ ٖاوطُسطرييِ يُطُي
ُٖوي
بؤ ُٓوَّ نطُنُ َافِ َرياتطشيِ باونِ خؤّ ُْبًَت ُّٓ .نُواتُ ُّٓ يُنظاًًُّْ
ًََت
ًَْىإ ثًاو رٕ يُنىيَِ ٖضسّ ُٓفالتىْذايُ؟ ُٓو ُٓو وتاُّْ بؤ نىَّ ضىوٕ نُ دَي
« طشوػتِ رٕ يُ ًٖض ػتًَهذا يُ طشوػتِ ثًاو دًاواص ًًُْ تًُْا يُوَدا ُْبًَت
ًََت ُٓفالتىٕ "ُّٓ
يُسِووّ دُطتُيًُوَ يُوإ الواصتشٕ؟ ..ياخىد وَى باسنُس دَي
اليُُّْ بابُتُنُّ يُبرينشدووَ"؟ سِاطتًًُنُّ َُطُيُنُ يُبرينشدٕ و برينُوتُٓوَ
َهى وَى ثًَؼرتيؽ صياد يُ داسيَو ومتإ ،ثُيىَطتُ بُ بُسَجناًََهِ يؤريهِ
ًًُْ .بُي
َطُ
َهايُتِ تايبُتِ و بضسبىوِْ خًَضإ يُ نؤَُي
َىَػاْذُْوَّ َىي
نُ يُ ُٖي
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ًَؼذا خًَضإ دَسبهُويَتُوَ،
َهايُتِ بطُسِيَتُوَ و يُطُي
دَنُويَتُوَ ،بُآلّ ُٓطُس َىي
َىيَظتِ سِاطتُقًُّٓ ُٓفالتىٕ بُساَبُس ثًاو و رٕ ُٖس َُُٓيُ نُ باطهشا.
ُٓوا ُٖي
َهى طُسثُسػتُنُّ ُّٓ ناسَ دَنات دا
َبزاسدِْ ٖاوطُسطرييِ ًًُْ ،بُي
رٕ َافِ ُٖي
ض باونِ بًَت يإ باثري ياخىد ْىيَُٓسّ ُّٓ دوواَُْ ،افِ يُ َرياتًؼذا ًًُْ تًُْا
َُت ُٖيُ نض َافِ
َُطُس ٖاوطُسطرييِ يُطٍَُ ثًاويَهذا بهات .بُآلّ تًُْا يُى ساي
َبزاسدِْ ٖاوطُسّ ُٖيُ ُٓويؽ ُٓطُس باونِ مبشيَت» و ُْتىاْني خضًََو يًَُْى
ُٖي
خًَضاُْنُدا ُٖتا نىسَِصاناِْ بشاّ باونُ َشدووَنُ يإ نىسَِصاّ نىسَِصاناِْ بشانُّ
َبزاسدِْ ُٖس
بؤ نطُنُ بذؤصيُٓوَ ،يُّ دؤخُدا نطُنُ دَتىاًَْت ٓاصاد بًَت يُ ُٖي
185
ٖاوًْؼتُاًًُْى نُ خؤّ بًُويَت ببًَتُ رِْ َُُٓؾ بُ سَِصاَُْذّ ثاطُواُْناِْ
و بُو َُسدُّ بُ يُنرت سِاصّ بٔ و ُٓطُس خؤّ بًُويَت ُٓنشيَت ًََشدَنُّ و
صاوانُيؼِ ببُٓ َرياتطشّ95( .سـ ــ ال.)496
ويَشِاّ ُٓوَّ ُٓفالتىٕ بُ تُواوّ ٓاطاّ يُو نًَؼاُْ بىوَ نُ يُ تُسخاْهشدِْ
َريات تًُْا بؤ ًَْشيُٓنإ دَنُويَتُوَ ،نُضِ بُسِيَطُّ دًاواص ُٖوٍَ دَدات بؤ
ضاسَطُسنشدِْ ُٓو نًَؼاُْ بَِ ُٓوَّ ُٖسطًض ثُْا ببات بؤ َشاتطشيَتِ رُٕٓ .و
دََيًَت« :ناتًَو ريإ ثشِيُتِ يُ سِووداو سِيَِ تًَذَضًَت ثشطِ دؤصيُٓوَّ َرياتطشيَو
بؤ َرياتطشيِ َرياتُ دًَُاوَنُ ناسيَهِ صؤس ُٓطتُّ بًَت ،يُبُس َُُٓ ُٓطُس نطُنُ
ًََشديَهِ يًَُْى طٓىوسّ ػاسَنُدا بؤ خؤّ ُْبًًَٓتُوَ ُٓوا دَتىاًَْت يُ دَسَوَ بُ
دوايذا بطُسِيَتُٓ ،طُس نُطًَهًؼِ دؤصيًُوَ نُ ًَْشدسابًَت بؤ يُنًَو يُ
نؤيؤًًُْنإ و ُٓو نُطُؾ يُنًَو بًَت يُ خضَآُِْ ،وا دَبًَت يًَِ بطًَتُ ثًَؽ تا
بُ ثًَِ سِيَهدظتِٓ ياطا َرياتًًُنُ وَسبطشيَت ،خؤ ُٓطُس خضَِ ُْبًَت ،و خضًَؼِ
َِ بزاسدبًَت و ثاطُواُْناًْؽ
يًَُْى ػاسدا ُْبًَت و نطِ َشدووَنُؾ ُٖي
سَِصاَُْذيًإ يُطُس ُّٓ ٖاوطُسطرييًُ ْىاْذبًَتُٓ ،وا ثًَىيظتُ ُّٓ نُطُ بطُسِيَتُوَ
بؤ ػاسَنُ تا دًًَِ ُٓو َشدووَ بطشيَتُوَ نُ بَِ ُٓوَّ وَطًُتٓاَُّ دَِ ًَٖؼتبًَت
َشدووَ» ( 925ــ بُسطِ  4ــ ال.)496
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َىيَظتِ ُٓفالتىٕ ضًًُ يُباسَّ بًَىَثًاوإ و بًَىَرْإ؟ دَتىاْني
دواداس ُّٓ ُٖي
طُسجنِ ُٓوَ بذَئ يُو باسَيؼذا ُٖس فُسم و فشوقًإ دَنات «ُٓطُس رُْنُ َشدوو و
َِ يُدواّ خؤّ دًًََٗؼت ،نىسِ بٔ يإ نض ُٓوا ياطا سِيَُٓايِ ًََشدَنُّ دَنات
َٓذاي
َِ باونِ
َُناِْ ثُسوَسدَ بهات تا ُْضُٓ ًَْى َاي
–بَِ ُٓوَّ ْاضاسّ بهات ــ َٓذاي
َِ ُْبىو ُٓوا ياطا ْاضاسّ دَنات دووباسَ ٖاوطُسطرييِ
رُْنُ ..بُآلّ ُٓطُس َٓذاي
َُت خباتُوَ»َُُٓ .
بهاتُوَ ،تا رَاسَيُنِ ثًَىيظت َٓذاٍَ بؤ خًَضاُْنُّ و دَوي
َِ
بًُْظبُت بُ ثًاو« ..بُآلّ ُٓطُس ًََشدَنُ َشدوو و يُثاؾ خؤيُوَ نؤػًَو َٓذاي
َُناِْ وَى طُسثُسػتًاسّ َاٍَ
دَِ ًَٖؼت ُٓوا رُْنُ بؤ ثُسوَسدَنشدِْ َٓذاي
دًًََََٓتُوَ .بُآلّ ُٓطُس بًِٓ صؤس يُوَ بطىونرتَ نُ بُ بَِ ًََشد وَى رًَْهِ
"خاوَٕ فُصيًُت" بزُّٓ ،وا ثًَىيظتُ خضَُناِْ ثُيىَْذّ بُ رْاِْ طُسثُسػتًاسّ
ٖاوطُسطرييِ بهُٕ تا صخضَإ و طُسثُسػًاساِْ ٖاوطُسطرييِ[ يُطٍَُ يُنرتدا
نؤببُٓوَ بؤُٓوَّ بشِياس يُطُس ُٓوَ بذَٕ نُ بؤ ُّٓ باسودؤخُّ ثًًَإ باػُ ،خؤ
ُٓطُس رَاسَّ َٓذايَُنإ نُّ بىوٕ ُٓوا سَِضاوّ ُّٓ نَُِ و صؤسيًُ دَنُٕ»
(930سـ ــ بُسطِ.)4
َاوَتُوَ باغ يُوَ بهُئ ُْٖذيَو يُ تىيَزَسإ واّ دَببًٓٔ ُٓو دًاواصيًُ
طُسطىسًَُِٖٓسَّ يًَُْىإ "نؤَاس" و "ياطانإ"دا ُٖيُ ْاطُسِيَتُوَ بؤ ُٓوَّ نُ
َىيَظتِ خؤيِ بُساَبُس
ُٓفالتىٕ بؤضىوُْناِْ خؤيِ طؤسِيىَ ،يإ دَطتهاسّ ُٖي
َهايُتِ تايبُتِ يُ
َهى دًاواصيًُنُ يُ دؤخِ َىي
طشوػت و تىاْاّ رٕ نشدووَ ،بُي
َهايُتِ بىوِْ ًًُْ بؤيُ
ُٖسدوو ػاسَ منىوُْيًُنُدايُ ،يُ ػاسّ يُنًَُاْذا َىي
َهايُتِ و خًَضاًْؽ
خًَضاًْؽ بضسَ ،بُآلّ ػاسّ دووَّ يُ ديايؤطِ "ياطانإ"دا َىي
َِ تُقًًذيًاُّْ رًْؽ دَطُسِيَتُوَ ،يُ ُٖسدوو
ُٖسدوونًإ دَطُسِيَُٓوَ ،بؤيُ سِؤي
َُتُنُيؼذا ُٓفالتىٕ يُى دًٗاْبًِٓ بُساَبُس رٕ ُٖيُ ُٓويؽ ُٓوَيُ "رٕ
ساي
َهايُتِ
َبىَػًَتُوَ ُٓوا يُ َىي
َهايُتًًُ ُٖي
َهِ تايبُتًِ ثًاوَ"ُٓ ،طُس ُّٓ َىي
َىي
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سِصطاسّ دَبًَت و دَبًَتُ ثًاو ضىْهُ بَِ سِؤٍَ و وَصيفُ دَنُويَت .بُآلّ ُٓطُس
َهِ خؤّ.
َهايُتِ بطُسِيَتُوَ ُٓوا دووباسَ ثًاو دَتىاًَْت رٕ بهاتُوَ بُ َىي
َىي
َهُناِْ
َهِ تايبُتُ و طُس بُ َىي
« بُّ دؤسَ ُٓفالتىٕ ثًَِ وابىوَ رٕ َىي
ثًاوَ ،ناتًَو خًَضإ دياس و ٓاػهشايُ ُٓويؽ وَصيفُنُّ دَسدَنُويَت و ُٓفالتىٕ
َطُ ْىيًَُنُوَ ُْيتىاًْىَ طُسْر يُ
بُٖؤّ بىًْادّ نؤَُآليُتِ و ٓابىوسيِ نؤَُي
َِ "رِْ ػؤسِػطًَشِ" بذات نُ وا دَسدَنُويَت بُسًََُٖهِ يؤريهِ ُّٓ دؤسَ
سِؤي
َطُيُنِ ْىيَذا ثًَىيظتُ طشوػتِ رٕ يُ طشوػتِ ثًاو
بريوباوَسِاُْيُ .يُ وَٖا نؤَُي
دًاواص بًَت ،دَبًَت رٕ ثاى و بَِ طُسد و بُسِيَض و بُ ُٓدَب بًَت تا ػًاوّ ُٓوَ بًَت
َو و
َظؤص و ػُسعًُتِ َرياتطشّ ُٓو َرياتًًُ وَسبطشيَت نُ ُّٓ َىي
ببًَتُ رًَْهِ دي
ًََت .بُآلّ ثًاو دَبًَت طًفُتِ خاُْداِْ و ػُٖاَُت يُخؤيذا
َُّ بؤ دَِ دًًََٖ
َاي
186
دَسخبات نُ ُّٓ طًفُتاُْؾ يُ طًفُتُناِْ ثاطُواِْ ٓايذياىل صيَذَسِؤتشيؼٔ». ..

124

بةشى سيَيةم
ئةويهى ئةفالتونى و ذن
يةكةم :هاورِةطةسباسيى
َطُّ ُٓطًٓايًذا رياًَْهِ "تايبُتِ ًَِْٗٓ"
وَى بًًُٓإ رياِْ رٕ يُ نؤَُي
َذا
ًََت يُ ًَْى َاي
بىو ،دَبىو بُ بَِ دَْطِ و ػاساوَيِ مبًًََٓتُوَ و وَى تىنًذيذص دَي
ْاو و دُطتُّ خامنُنُ دَثاسيَضسا .187يُآلّ ػىسَيِ بىو بؤ ثًاو يُ َاٍَ مبًًََٓتُوَ.
ًََت دَبىو رياِْ يُ دَسَوَّ َاٍَ بباتُ طُس ،يُ باصاسَِنإ و
وَى صيُٓفؤًْؽ دَي
188
فُصاّ طؼتِ و طًاطُت و نؤسِو نؤبىوُْوَناْذاٖ...تذ  .يُّ رياُْيؼذا تًُْا
يُطٍَُ ثًاواِْ وَى خؤيذا بىو نُ بُ ٖاوسِيًَُتِ و خؤػُويظتًًُوَ بُيُنُوَ
ثُيىَطت بىوٕ ُّٓ ،ثُيىَْذيًُؾ صؤسداس دَطؤسِا بؤ ثُيىَْذّ طًَهظِ .بُّ دؤسَ يُ
َطُّ ُٓطًٓايًذا ثُيىَْذيًُنِ بًَُٖض يًَُْىإ ٖاوسَِطُصباصّ و طؤػُطرينشدِْ
نؤَُي
رٕ يُ "طىضًَهِ سُسََظُساناْذا ُٖبىو ..رٕ يُوَ نَُرت بىو ببًَتُ ٖاونىف و
ٖاوسِيَِ ضىْهُ يُسِووّ تَُُُْوَ بُ "َٓذاٍَ"ـِ ُٓو دَرًََشدسا ــ ُٖسوَٖا يُ رياِْ
طًاطِ و فُسُْٖطًؼذا ًٖض بايُخًَهِ ثَِ ُْدَدسآًٓ .ذا تًُْا ٓاَشاصيَو بىو بؤ
ُْوَخظتُٓوَ ،رٕ "سُػاسدساو"ـًَهِ فُساَؤػهشاوّ بَِ بُٖا بىوَُُٓ ..ؾ تًُْا
يُريَش سِؤػٓايِ ٖاوسَِطُصباصيذا سِووٕ دَبًَتُوَ ،نُ الّ ُٓوإ باو بىوَ« .صؤستشئ
نًَبُنًَهاساِْ طؤصاًًُْنإ ْؤنُسَ يىطهُيُناِْ ُٓطًٓا بىوٕ ،طؤصاًًُْناِْ
ُٓطًٓا ْاسَِصايًإ بُساَبُس ُٓو داسِصاُْ ٓاناسيًُ قًَضَوُْ دَسدَبشِّ نُ يُ سُصّ ًَْش
بؤ ًَْشدا ُٖبىو» .189باصسطاُْنإ ْؤنُسَ يىطهُناًْإ دًََٖٓا و بُو نُطاُْيإ دَ
فشؤػنت نُ صؤستشئ ْشخًإ ثَِ دَدإ.
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يُنُجماس َُٓاُْ خؤياًْإ ثَِ دادََشناْذُْوَ و ًٓٓذا ُٓو نُطاُّْ يُ ثًَطُّ
بُسصتشدا بىوٕ وَسيإ دَطشتٔ ..يُ ُٓطًٓادا نُطًَو ُْبىو ثًَِ وابًَت عُيبًَو يُوَدا
بًَت نُ الوَنإ ػُٖىَتِ ثريَناِْ ػاسَنُ خبشؤػًَٓٔ و ُّٓ ػُٖىَتُ تًَش بهُُّٕٓ .
َهى يُ صؤسبُّ ػاسَ يؤْاًًُْناْذا
َىَاسَطُ (ػاصَ) تًُْا يُ ُٓطًٓادا ُْبىو ،بُي
بآلوبىوبىويُوَ ُّٓ ،ناسَ يُ طجاستُػذا ُٖبىو –َُُٓ يُنًَو بىو يُو اليُُْ
خشاثاُّْ ُٓفالتىٕ يُ خىاُْ ٖاوبُػُناًْاْذا دَيبًِٓ (ياطانإ  636ب)ُٓ ،سطتؤ
ثاطاويَهِ صؤس طُيش بؤ ُّٓ دياسدَيُ يُ نشيت دًًَََٖٓتُوَ «ياطاداُْسّ نشيتِ
ثًاوإ و رْاِْ يُ يُنرت دًا نشدؤتُوَ بؤ ُٓوَّ سِيَزَّ يُدايهبىوٕ نُّ بهاتُوَ ،يُ
بُس َُٖإ ٖؤناسيؽ ٖاوسَِطُصباصيِ يًَُْى ًَْشَناْذا بُ سَِوا بًًٓىوَ» .190..بُّ
َػِ داًْؼتىإ يُ
دؤسَ ُٓسطتؤ ثاطاوّ دياسدَّ ػاصيِ طًَهظِ بُ تشغ يُ قُسَباي
ػاسدا ،دَداتُوَ.
ُٖسوَٖا طُيشَ طُسنشدَيُنِ وَى "صيُٓفؤٕ" نُ بُ يُنًَو يُ سَِقرتئ و
نُيًُسَِقرتئ ثًاواِْ دًٗإ ْاطشاوَ ػاْاصّ بُوَ دَنات نُ نُوتؤتُ داوّ
خؤػُويظتِ نًًٓاطِ الوَوَ! ُٖسوَٖا ثًاواًَْهِ طُوسَّ يؤْاًًْؽ ُٖبىوٕ
طىصاػتًإ يُ سِيَضّ خؤيإ بؤ ُّٓ ػًَىاصَ ثُيىَْذيًُ طًَهظًًُ نشدووَ وَى يؤسبًذغ
و طؤيؤٕ .191بُآلّ بآلوبىوُْوَّ ُّٓ دياسدَيُ وَى ُٓسطتؤ دَيطىت ْاطُسِيَتُوَ بؤ
َهى دَطُسِيَتُوَ بؤ غًابِ رٕ و
طٓىوسداسنشدِْ سِيَزَّ "يُدايهبىوٕ" ،بُي
َطُ يُ
َذآَُُ ،ؾ واّ نشدووَ نؤَُي
طؤػُطرينشدِْ يُ طىضًَهِ تاسيهِ َاي
َطُيُنِ ًَْشيُٓيِ و ثًاويَو ُْبىوَ رًَْهِ بُسِيَض
دُوُٖسّ خؤيذا ببًَتُ نؤَُي
بٓاطًَت دطُ يُ رُْنُّ خؤّ و نطُناِْ ،ثُيىَْذيؼِ ثًًَاُْوَ بُ دؤسيَو ُْبىوَ
نُ يُسِووّ عاتًفِ و سوسًًُوَ تًَشيًإ بهات ،بؤ منىوُْ "صيُٓفؤٕ" بؤَاِْ
ًَذا بىو ناتًَو ٖاوطُسطرييِ يُطٍَُ نشد.192
دَطًَشِيَتُوَ رُْنُّ يُ بًظت و ثًَٓر طاي
نُضِ نُطاًَْو ُٖبىوٕ ٖاوطُسطرييإ يُطٍَُ نطِ وادا نشدووَ نُ يُو تَُُُْ
نَُرت بىوٕ ،واتُ تًُْا "َٓذاٍَ"ـًَو بىوٕ و ًَٖؼتا ثًَُٓطُيؼتىوٕ ،يُبُسَُُٓ
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ػتًَهِ طشوػتًًُ ثًاو يُ دَسَوَّ َاٍَ بُدواّ ثُيىَْذيًُنِ عاتًفِ ثًَطُيؼتىودا
بطُسِيَت و خؤيِ ثَِ ثشِ بهاتُوَ َُُٓ ،ويَشِاّ رياِْ طُسباصيِ و بَِ بُػهشدِْ يُ
ناسّ طًَهظِ و ػُيذابىوِْ دُطتُ سِووتُناِْ ًَْى ياسيًُنإ و وَآلَذاُْوَّ
خشؤػإ و وسوراِْ غُسيضَناِْ.193
دووةم :ئةفالتون و هاورِةطةسباسيى
ُٓفالتىٕ ًَٖشػِ نشدؤتُ طُس ٖاوسَِطُصباصيِ و طُسنؤُّْ نشدووَ و يُ بُٖاّ
نُّ نشدؤتُوَ و بطشَ يُ "ديايؤطِ ياطانإ"ـذا قُدَغُّ نشدووَ .بُآلّ ُٓوَّ
طُيشَ طُسنؤُّْ ٖاوسَِطُصباصيِ وَى خؤّ ُْنشدووََُ ،بُطتِ ُٓوَيُ ُّٓ ًَٖشػُّ
بؤ ط ُس ُّٓ دؤسَ ػاصبىوُْ يُ َىَاسَطُّ طًَهظًذا يُ بُس بُسرَوَْذّ "رٕ" يإ
َهى
يُبُسرَوَْذّ سَِطُصَنُّ تش ُْبىوَ –نُ يُ سِاطتًذا ُٖم بىو وا بًَت ــ بُي
ُٓفالتىٕ يُ سِاطتًذا سِقِ يُ َُٖىو دؤسَ ثُيىَْذيًُنِ طًَهظِ بىوَ.
بُآلّ بؤضىوِْ ُٓفالتىٕ يُ "ػاصّ طًَهظًذا" ُٖس يُ طُسَتاوَ سِقًًَبىوُْوَ و
سَِتهشدُْوَ ُْبىوَ ،بُصؤسيِ ُٓو يُّ ثُيىَْذيًُدا ػىوسَيًُنِ ُْدَبًِٓ ،يإ اليُِْ
نُّ بُ يًَبىوسدَيًُوَ يًَِ سِواًْىَ ،يُّ باسَيُوَ طَِ منىوُْ ديًَُٓٓوَ.
 -1يُ ديايؤطِ ضاسًَذغ  CHARMIDESدا نُ يُ باسَّ
داويَٓجانًًُوَيُ ،دَبًٓني طىنشات يُ دُْط ٖاتؤتُوَ ،يُباسَّ ُٓوَوَ ثشطًاس يُ
ًََٔ
ٖاوسِيَهاِْ دَنات نُ ًَٓظتا ض "طُجنًَو" يُ َُٖىويإ دىاْرتَُٓ ،واًْؽ دَي
ًََت بشِواّ بُ دىاِْ
"ضاسًَذغ"ّ طُْر دىاْرتيُٓ .يُطٍَُ ُٓوَّ طىنشات بُخؤّ دَي
َهاس يُ ضاوّ َٓذا دىأْ»154( ..دـ
َُٖىو طُجنإ ُٖيُ «صؤسيُّٓ طُجناِْ َٓذاي
َُم دَبًَت و
ــ بُسطِ 1ــ ال ،)8نُضِ ناتًَو ضاوّ بُ "ضاسًَذغ" دَنُويَت ُٓبً
ًََت «ػاًٖذّ ُٓدَّ َٔ نُوتىوَُتُ داوّ دىاِْ و يُؾ و السّ ُّٓ طُجنُوَ».
دَي
ُٖسوَٖا طُسدُّ ٖاوسِيَهاًْؼِ ػُيذاّ بىوُٕٓ ،فالتىٕ دَطًَشِيَتُوَ طُجنُنُ خؤّ
نشد بُ ٖ ؤَيًَهذا و يُى ثؤيُ ثًاويؽ يُ ُٓويٓذاساِْ بُدوايُوَ بىوٕ ،ػرييفؤٕ
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 CHAEREPHONيُباسَّ سِوخظاسّ ُّٓ طُوجنُوَ ثشطًاس يُ طىنشات دَنات
«طىنشات سِات ضًًُ يُباسَّ سِوخظاسّ ُّٓ طُجنُوَ؟ قُػُْط ًًُْ»؟ طىنشاتًؽ
ًََت «بُآلّ ُٓطُس دُطتُّ بُ
وَآلَِ دايُوَ «يُ قُػُْط صياتش»! ،ػشيفؤًْؽ دَي
ًًََت سِوخظاسّ ُٖس ًٖض ًًُُْٓ ،و يُ َُٖىو سِوويُنُوَ تُواوّ
سِووتِ ببًًٓت ُٓي
طًفُتُناِْ تًَذايُ» َُٖىوإ ُّٓ قظُيإ ثُطُْذ نشد ( 154سـ ــ بُسطِ  1ــ
الُٓ .) 8فالتىٕ يُّ ديايؤطُدا ًٖض يُنُيُى ْابًًَٓت يُ ُٓويِٓ ْؤنُسَناْذا،
َىيَظتِ طىنشات يُباسَّ
"طشؤخ" واّ دَبًًَٓت «ُٓطُس بًَتىو بُّ دؤسَ يُ ُٖي
دىاِْ ًَْشيُٓ و بُتايبُتًؽ طُجنإ تًَُٓطُئ ُٓوا يُ ُٓفظىوِْ دَّ و يُفضّ و بؤ
ػُيذابىوُْناِْ تًَٓاطُئ».194
 -2يُ ديايؤطِ "يًظع  LYSISدا دَبًٓني ًٖجؤتايًع
 HIPPOTHALESطىنشات باْطًَٗؼت دَنات بؤ طُسداْهشدِْ َُيذاِْ
صؤساْباصيِ نُ تاصَ داَُصساوَ و ٖاوسِيًَإ يُوَّ بىوٕ .ناتًَو طىنشات يُباسَّ ُٓوَّ
َطُسِا
نَِ يُّ ٖاوسِيًَاُْ بُ"باػرت" دَصاًَْت ثشطًاسّ ىلَ دَنات ُٓو «سِووّ طىوس ُٖي
َُُناِْ داطريطإ»ًٓ .ذّ طىنشات صاِْ و بُ القشتًًُوَ تىاجنِ ُٓوَّ يًَذا
و طُسنىي
َُتِ
ًًََت تؤ يُ ساي
نُ ُٓو طُجنُ يُ خؤػُويظتًذايُ «ثًَىيظتِ بُوَ ًًُْ ثًَِ بً
َُتِ
خؤػُويظتًذايت ضىوٕ داْجًَذاْاُْنُت دسَْط نُوتٓ ،اػهشايُ تؤ تًُْا يُ ساي
َهى ُٖتا بٓاطىيَت ْىقُِ خؤػُويظتًًُ ..ويَشِاّ ُٓوَّ َٔ
خؤػُويظتًذا ًْت بُي
ًٖض ُٓصَىوًَْهِ يُ بىاسَناِْ ديهُدا ًًُْ ،وَىلَ خىدانإ ُٓو بُٖشَيُيإ ثًَذاوّ
نُ بتىامن بضامن ُٓويٓذاس و ياسَنُّ بٓامسُوَ» (204دـ ــ بُسطِ  1ــ ال .)42دا
ناتًَو طُجنُنُ دَبًًَٓت طىنشات ٓافُسيِٓ ُٓو طُيًكُ بُسصَ يُ "ًٖجؤتايًع"
دَنات سِوخظاسّ صياتش و صياتش طىوس دَبًَتُوَ و دادَطريطًَتًٓٓ .ذا يُباسَّ ُٓوَوَ
ًََت ..بؤيُ
َذا ُٓنات نُ يُّ باسودؤخاُْدا ثًَىيظتُ ُٓويٓذاس ضِ بً
ثشغ و باطِ يُطُي
نىستُّ ُٓصَىوُْناِْ خؤيِ ثَِ دَدات :سُنًُِ ُٓويٓذاس بُس يُوَّ يُطٍَُ
ياسَنُّ بهُويَتُ دَطتباصّ طتايؼِ ْانات ..ضىْهُ طُجنِ دىإ ناتًَو يُنًَو يُ
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ُٓويٓذاسَناِْ طتايؼِ دَنُٕ يُخؤّ بايِ دَبًَت» (206أ ــ بُسطِ  1ــ ال،)44
بؤيُ طىنشات ٓاَادَّ دَنات بؤ ُٓوَّ سِيَطاّ دسوطتِ فًَش بهات .بُآلّ ُٓطُس وَى
سِيَطُيُنِ طىنشاتِ بؤ "سِاونشدٕ"ـِ طُجنإ بشِيَو قُمشُسِداسِيِ نشدبًَت ُٓوا
َبُت يُ سِيَطاّ ًٖجؤتايًع دًاواص دَبىو ،يُنُّ َُُٓ سِووٕ ْابًَتُوَ تًُْا يُ
ُٖي
نؤتايِ ديايؤطُنُدا ُْبًَت ،دووّ يًَشَدا بؤَإ طشْطُ ُٓوَ دَسخبُئ خؤػُويظتِ
طُجنإ بؤ يُنرت بُ دسيَزايِ ديايؤطُنُ ػتًَهِ صؤس ٓاطايًُ و ػايُِْ طُسصَْؼت و
يؤَُنشدٕ ًًُْ! ويَشِاّ ُٓوَّ يًَشَدا بابُتِ خؤػُويظتِ ْؤنُسَنأْ يُ تَُُِْ
قىتاخباُْدا ( 208دـ)ُٓ ،واُّْ تًَُُْإ يُ ػاصدَ طاٍَ تًَٓاثُسِيَت.195
 -3دواّ َُٖىو َُٓاُْ نُطايُتًًُنِ بُْاوباْط ُٖيُ "قبًادغ" ــ
ثاطُواِْ ثًَشنًًع و ْاطو و ْاصداسَنُّ ُٓطًٓا ــ نُ ػاْاصّ بُوَ نشدووَ
ثًاواًَْهِ صؤسّ ُٓويٓذاسّ ُٖٕ! ُٓفالتىٕ يُ ديايؤطِ ياطاناْذا بؤَإ دَطًَشِيَتُوَ
نُ قبًادغ ضؤٕ ُٖوَيًَهِ بَِ وضاِْ تا سِادَّ طشيإ داوَ تا طىنشات خباتُ ًَْى
داوَنُوَ «طىنشات بُ سِادَيُى ناسّ تَِ نشدووّ نُ باطهشدِْ دسيَزَُٖ ..سنات
َِ خًَشاتش دَبًَت و دَنُويَتُ يُسصئ ..وَى ُٓوَّ يُ
طىيَِ يًَِ بًَت يًَذاِْ دي
ًََت و طُسْر دَدَّ
َذَقىي
َُطتًًُنِ طؤفًًاُْدا مب ،فشًََظو يُ ديذََُوَ ُٖي
ُٓوَّ بُطُس َٓذا ديَت بُطُس نُطاِْ تشيؼذا ديَت» (خىإ 215أ ــ بُسطِ  1ــ
الَ َٔ« .)547تُاُّْ بُ طُسْر سِانًَؼًِ طُجنًِ خؤّ ُٖيُ» و طىنشاتًؽ بُ
سِاطتِ طُسطاَُ بُ طُجنِ و دىاِْ َٔ و ُٖس نُ دَصاًَْت خُسيهُ بُ َُساَُنُّ
خؤّ بطات ًٓذّ يُ خؤيُوَ «تىوػِ ْآىًََذّ دَبًَت و ًٓٓذا داسيَهِ تشيؽ
باصُْنُ دَطت ثًَذَناتُوَ» ..بُسدَطت و خضَُتهاسَناِْ خؤّ سَِوإ نشدٕ تا
َِ مبًًََٓتُوَ ًٓذّ
َُّ نُ ثًَِ وابىو بُتًُْا يُطُي
َِ مبًَُُٓوَ ..بُو خُياي
بُتًُْا يُطُي
َدؤؾ دَبىوّ..
ُٓو ًٓؼُ ُٓنُئ نُ دوو خؤػُويظت يُطٍَُ تش دَيهُٕ ،بَُُ دي
بُآلّ طىنشات ػتِ واّ ُْنشد»217( ..ب ــ بُسطِ  1ــ ال .)549داسّ طًًَُّ
َظىنُومت يُطٍَُ نشد نُ
«باْطًَٗؼتِ نشد بؤ ُٓوَّ ْاِْ ػًَىامن يُطٍَُ خبىات ،وا ُٖي
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ُٖس ياسيَو بؤ ياوَسَنُّ دَيهات تا ًٓؼُنُ ثًَو بًَتُٖ ..تا دسَْطاِْ ػُو
َُنُّ بُو بًاْىوَّ نات دسَْطِ ػُوَ،
ًَٖؼتُُوََ ..هىسِبىوّ يُطُس َاُْوَّ يَُاي
ػُوّ بُ سِانؼاويِ يًَُْى ثًَدُفُنُّ بشدَطُس ،نُطًؼُإ يُطٍَُ ُْبىو .صؤسّ يُ
َهى سِاػهاواُْ ُٖطتِ خؤَِ بؤ دَسبربِّ،
خؤّ نشد نُ ُّٓ داسَيإ ثاسيَض ُْْىيَِٓ ،بُي
ػاًَْهِ ثًَذا نًَؼا و ومت :طىنشات تؤ خُوتىويت؟ٖ ..تذ (خىإ 218د ز ــ بُسطِ
ًََت «قبًادغ يُ ديايؤطِ خىاْذا يُباسَّ ُٓوَوَ قظَُإ
 1ــ ال .)550طشؤخ دَي
بؤ دَنات نُ ويظتىويُتِ طىنشات يُ خؼتُ ببات ،بُآلّ ػهظتِ ًَٖٓاوَ،
ضريؤنُنُ ْاوَسِؤنُ سِاطتُقًُٓنُّ خؤّ يُدَطت دَدات ُٓطُس سَِمتإ نشدَوَ
َِ ُٓوَ بهُئ طىنشات يُخؼتُبشاوَ ،خؤ ُٓوَّ يُ ديايؤطُنُدا طتايؽ
قُبىوي
َهشدُْٕ ،ى سَِتهشدُْوَّ و قُبىوٍَ
دَنشيَت تىاْاّ ُٓو بىوَ بؤ خؤنؤْرتؤي
ُْنشدِْ».196..
سِاطتًًُنُّ ًَُُٓ يُ ديايؤطِ "ثشوتاطىساغ"ـذا بُ سِووِْ ُٖطت بُّ
ثُيىَْذيًُّ ًَْىإ طىنشات و قبًادغ دَنُئ ،بؤيُ ُٓوَْذَ بُطُ ُّٓ نؤدَّ
خىاسَوَ بًًَُٗٓٓوَ:
« ــ تؤ يُ نىيَىَ ٖاتِ ُّٓ طىنشات؟ َٔ دَصامن تؤ دواّ قبًادطِ قؤص
نُوتبىويت ،دويََِٓ بًًِٓ وَى ثًاوإ سِيؼِ ٖاتىوَ و ُٓو ًَٓظتُ بُ سِاطتِ ثًاويَهُ
بؤ خؤَُُّٓ ،ؾ ُٓو ػتُيُ نُ َٔ َُُٓوَّ بؤتِ بذسنًَِٓ ،بُآلّ ثًَِ وايُ ًَٖؼتا
طُسْر سِانًَؼُ» ...طىنشات وَآلّ دَداتُوَ« :دا ضِ تًَذايُ طُس سِيؼًؼِ ٖاتبًَت؟
ًََت :طُْر ُٓو ناتُ ُٓفظىوِْ صياتشَ نُ بؤ يُنُجماس
ُّٓ تؤ ُْتذيىَ ٖؤَريؤغ دَي
سِيؼِ دَسديَت؟ ًَٓظتا ناتِ ُٓفظىِْ قبًادطُ»( ..ثشوتاطىساغ 309أ-ب بُسطِ
 ،1ال.)133
بُآلّ ُٓفالتىٕ يُطٍَُ بُطُسَوَضىوِْ تًَُُْذا ُْٖطاو بُ ُْٖطاو دَطتهاسّ يُ
بؤضىوِْ خؤيذا نشدووَ و يُ ديايؤطِ "نؤَاس"دا داواّ ُٓوَّ نشدووَ طٓىوسيَو بؤ
ُّٓ الداُْ دابٓشيَت و سِيَظايُى دابٓشيَت نُ دَبًَت يُطُس ُٓو بَُٓايُ ياوَسَنُ
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ياسَنُّ َاض بهات و يًَِ ْضيو ببًَتُوَ و دَطتِ بؤ بُسيَت ،وَى ُٓوَّ نىسِّ خؤّ
بًَت و يَُُػذا ضاوّ بشِيبًَو يُ ٓاَاجنًَهِ ػُسَفُُْذاُْ403( ..ب ــ بُسطِ 2
ــ الُٓ .)215طُس ضِ ُٓو يُ نتًَبِ ثًَٓذَُذا سَِّ بُ دُْطاوَسَ ُْبُسدَنإ دَدات
–يُ ثاداػتِ ُْبُسديًُنُياْذا ــ «عاػكِ طُجنُ ٖاوسِيَهاًْاًْإ بنب نُ بُ ثًَِ
َِ ُّٓ ُٖطت طؤسِيُٓوَيُ بهُٕ ..يُ
ياطا دَبًَت ُٓواًْؽ بُ دسيَزايِ دُْط قُبىوي
َذا بًَت ْابًَت َاضًإ ىلَ قُدَغُ بهات .بَُُؾ
ناتِ ػُسِيؼذا ُٖسنُطًَهِ يُطُي
ُٓوَ َظؤطُس دَنُئ نُ ُٓطُس يُنًَو يُ دُْطاوَسإ بهُويَتُ ُٓويِٓ طُجنًَو يإ
نطًَهُوَ ُٓوا ثُسؤػًًُنُّ بؤ طُسنُوتٔ صياتش دَبًَت»( ..نؤَاس 648دـ ــ
ال .)327بُآلّ طىنشات ٓاطاداسَإ دَناتُوَ يُوَّ ُّٓ ُٖطت طؤسِيُٓواُْ ْابًَت
بطاتُ ُٓوديىّ خؤػُويظتًًُنِ طادَّ بَِ طُسد دا ًَٖض و طىسِّ ُٖسضُْذيَهًؽ
بًَت!.
خؤ ُٓطُس بُسَو قؤْاغِ نؤتايِ سِابطىصَسيَني ُٓوا دَبًٓني ُٓفالتىٕ يُ ديايؤطِ
"ياطانإ"دا ًَٖشػًَهِ صؤس تىْذ دَناتُ طُس ٖاوسَِطُصباصيِ و بُ «خؤػُويظتِ ْا
طشوػتِ» وَطفِ دَنات «َُبُطتًؼِ ُٓوَيُ خؤػُويظتِ يًَُْىإ طُجناِْ يُى
سَِطُصدا :خ ؤػُويظتِ ثًاو بؤ ثًاو و رٕ بؤ رٕ ..بُسَجناَِ ُّٓ خؤػُويظتًًُ صؤس
َُتشطًذاسَ يُطُس تانُنإ و ػاسَنُ» ( ..ياطانإ  836ــ بُسطِ  4ــ ال.)402
بؤيُ بُدواّ سِيَطُيُنذا دَطُسِيَت ُّٓ َُتشطًًُ ثشِ ُٖسَِػُيَُإ ىلَ دووس خباتُوَ
َىيَظتُ يُ نشيت و
«دَطًَشُِْوَ ًٖض ٓىًََذيَو ًًُْ بؤ ضاسَطُسنشدِْ ُّٓ ُٖي
طجاستُدا ،ضىْهُ ُٖسدوونًإ ثًَهُوَ سِيًَإ بُّ ثُيىَْذيًُ داوَُٓ .و وايذَبًًَٓت
ثًَىيظتُ ديظإ ُٓو ياطايُ بًًَُٗٓٓوَ نايُ نُ يُ طُسدََِ اليؤغ  LAIUSـذا
َُيُ ًَْشيُٓ ػُٖىَتِ خؤّ بُو ػًَىَيُّ يُطٍَُ
ُٖبىوَُٓ ..197و ثًَِ وايُ ُٖي
ٓافشَتذا تًَشّ دَنات يُطٍَُ ًَْشيُٓيُنِ تشدا تًَشّ بهات ًَُُٓ ..دَبًَت طُسْر يُ
غُسيضَّ ٓارَآلٕ بذَئ و يًًَاُْوَ فًَش بني نُ ُٖسطًض ًَْش يُ ًَْش ْضيو ْابًَتُوَ،
ضىْهُ ُّٓ سَِفتاسَ درّ طشوػتُ ..نَِ يُ ًَُُٓ طُسصَْؼِ ُٓوًَْشََىونُ ْانات نُ
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خؤّ داوَ بُدَطت ػُٖىَتُناًًُْوَ و تىاْاّ ُٓوَّ ًًُْ بُطُسياْذا باآلدَطت بًَت
َِ رٕ
َهِ طُسصًَْؼتِ ُّٓ سَِفتاسَ رْاُْيُ ْانُٕ؟ (ُٓو اليُُّْ سِؤي
«ٓايا َُٖىو خُي
دَبًًَٓت) ضىْهُ الطايِ رٕ دَناتُوَ( » ..ياطانإ 836أ ــ بُسطِ 4ــ ال-402
ُٓ .)403فالتىٕ يُ ديايؤطِ "فايذسؤغ"ـذا وا وَطفِ ُٓو نُطاُْ دَنات نُ
َُٓسّ ،سَِفتاسيَهِ
َىَاسَطُّ ٖاوسَِطُصباصيِ دَنُٕ «ناسيطُسّ ضًَز دَبًَتُ ثاي
طَُزاُْ ُٓجناّ دَداتًٓ ،ذّ ُْ دَتشطًَت و ُْ ػُسّ دايذَطشيَت يُ صيَذَسَِويهشدٕ يُ
تًَشنشدِْ ضًَزّ درَ طشوػت»( ..فايذسؤغ 251أ ــ بُسطِ  3ــ ال.)157
صيَيةم :ئةويهى ئةفالتونى و ذن
ََُذاِْ بُ الدإ "درّ
ومتإ ًَٖشػِ ُٓفالتىٕ بؤ طُس ٖاوسَِطُصباصيِ و يُقُي
طشوػت" بُ ْاضاسّ واتاّ ُٓوَ ًًُْ نُ ُٓو ثُويىَْذّ طًَهظِ ُٓطُسِيًََٓتُوَ بؤ
َهى دًَِ طُسجنُ ُٓفالتىٕ باطِ يُ
دؤخُ "طشوػتِ"ـًُنُّ يًَُْىإ ثًاو و رْذا ،بُي
ُٖ سدؤسَ ثُيىَْذيًُنِ طًَهظِ نشدبًَت ًَُٖؼُ بُ بشِيَهِ صؤس سِم و نًُٓوَ يًَِ
سِواًْىَ ،تُْاُْت دؤخِ طشوػتِ ثُيىَْذّ طًَهظِ "ًَْىإ ثًاو و رٕ"ـًؽ دَبًَت
يُ بُستُطهرتئ طٓىوسدا بًَت و بُ َُبُطتِ وَضُخظتُٓوَ بًَت! َُُٓؾ يُطٍَُ
بريوبؤضىوُْ طؼتًًُ ًَتافًضيهًًُنُيذا دَطىجنًَت نُ دُطتُ و ضًَزَناِْ و
ػُٖىَتُناِْ طُسنىت دَنات ًَُُٓ ..وَى ُْٖذيَو يُ تىيَزَسإ بؤّ دَضٔ ٓاواتِ
ُٓوََإ ُٖبىو خؤػُويظتِ ُٓفالتىِْ نُ "ْاوباْطُنُّ بُ َُٖىو اليُنذا
بآلوبؤتُوَ" ،ببًَتُْ" :اوًْؼإ"ـِ دؤسيَهِ تايبُت يُ ُٓويِٓ ًَْىإ ثًاو و رٕ ،نُ
َٔ و بُسَو ثُيىَْذيًُنِ سِوسِ ُٓبظرتانت
تًًَذا خؤيإ يُ ثُيىَْذّ دُطتُيِ دامباي
باآلبنب و َُُٓؾ "ببًَتُ" خؤػُويظتًًُنِ بُ طىسِوتني و ٓاسَصووَُْذيًُنِ ثانًضاُْ
ًََِ َٔ
َهؼإ بُسَو باآلٖ..تذًٓ .198ذّ يُّ دؤسَ وَطفُ دىاْاُْ َٔ .دَي
و ُٖي
ٓىًََذّ ُٓوَّ دَخىاطت ُٓويِٓ ُٓفالتىِْ ًَْىإ ثًاو و رٕ ،بطشَ بُ ضاوثؤػِ يُ
ثُيىَْذّ طًَهظِ ًَْىاًْؼًإ ،بُّ دؤسَ بُسص و باآل ببىايُ ،بُآلّ بُداخُوَ ُٓو
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خؤػُويظتًًُ بُباآلبشدِْ "ٖاوسَِطُصباصيِ ..و بُسصنشدُْوَّ ًَْشباصيِ" بىو .دؤسز
طاستؤٕ دََيًَت« :ناتًَو بري يُ خؤػُويظتِ دَنُيُٓوَ ٖاوسِيًَُتًًُنِ سِوسِ بُ
ًََؼهُاْذا ديَت نُ يُ ًَْىإ ثًاو و رْذا بُس قُساس دَبًَت ،وَىلَ ُٓفالتىٕ بريّ يُ
دسوطتهشدِْ ثُيىَْذيِ سِوسِ ًَْىإ ثًاوإ و الوإ نشدؤتُوَُٓ ،ويِٓ ُٓفالتىِْ الّ
ًََت خؤػُويظتِ سِاطتُقًُٓ
ُٓفالتىٕ بُسصنشدُْوَّ ًَْشباصيًُ ،وَى يُ خىاًْؼذا دَي
سِيَطُيُنِ دسوطتُ بؤ خؤػُويظتِ ْؤنُس».199..
دًَِ طُسطىسَِاُْ بُ دسيَزايِ دوو ديايؤط نُ بؤ خؤػُويظتِ تُسخإ نشاوَ
ُٓواًْؽ "خىإ" و "فايذسؤغ"ـٔ ُٓفالتىوٕ ثًَِ وايُ خؤػىيظتِٓ رٕ ناسيَهِ
ًًًََهشدُْ! ًٖض نُغ بُ طىنشاتًؼُوَ بُسثُسضِ ُٓو سِاظاُْ
قًَضَوٕ و ػايُِْ ْهىي
ْادَُْوَ نُ ثؤصاًْاغ  PAUSANIASو ُٓسطتؤظإ بؤ خؤػُويظتِ دَيهُُّٕٓ ،
دوواُْ بُ تىوْذّ خُوًْإ بُ طًَهظِ دًا سَِطُصيًُوَ دَبًِٓ ،يإ دؤخِ طشوػتِ
ثُيىَْذّ طًَهظِ ًَْىإ ثًاو و رٕ ،ثؤصاًْاغ خؤػُويظتِ بؤ دوودؤس دابُؾ دَنات
َطشتىوَ ــ
يُبُسُٓوَّ دوو خىارٕ ُٖٕ نُ ْاوّ "ُٓفشؤديَت"ـًإ ُٖي
خؤػُويظتًًُى ُٖيُ تايبُت بُ ُٓفشؤديَتِ ٓامساًِْ نطِ ٓؤساْؤغ "ٓامسإ" نُ
دايهِ ًًُْ و خؤّ خىػهُ طُوسَيًُٓٓ .ذا ُٓفشؤديَتِ ططهُ ُٖيُ نطِ ديؤٕ
 DIONEـُ يُ صيؤغ ًَُٓؽ ُٓفشؤديَتِ عُواَُ «طىَإ يُوَدا ًًُْ
خؤػُويظتِ سِطىا و ْضّ دَدسيَتُ ثاٍَ ُٓفشؤديَتِ عُوآُّ ..وَ خؤػُويظتًًُنُ نُ
َُتًؼِ ُٓوَيُ يُ رْإ و
َهاِْ ْضّ و عُواّ ٓاوَدإ دَناتُوَ ،خُطً
َِ خُي
دي
غُالَُنإ دَناتٓ ،اساطتُّ دُطتُ دَنشيَت ُْى سِوح ُّٓ ،دؤسَيإ
خؤػُويظتًًُنِ ُٖطتُنًًُ ُْى سِوسُِٖ ،سوَٖا دَبًٓني ناس يُوَ دَنات نُ
ًًَُوَ الواصتشَ ضىْهُ ُٖوٍَ دَدات بؤ تًَشنشدِْ ػُٖىَتُ
ياسَنُّ يُسِووّ عُقً
طَُزاُْناِْ و ًٓذّ بؤّ طشْط ًًُْ ضؤٕ تًَشّ دَنات»( ..خىإ 181أ ــ بُسطِ
 1ــ ال.)512
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ثًَىيظتُ طُسجنِ ُٓوَ بذَئ يُّ دَقُدا ُٓفالتىٕ ثُيىَْذّ طًَهظِ بُ رُْوَ –
َُتُ طشوػتًًُنُ بىوايُ ــ يُطٍَُ ثُيىَْذّ طًَهظِ بُ ًَْشيُٓوَ
نُ دَبىو َُُٓ ساي
–ثًَؼرت ُّٓ دؤخُّ بُ "درَ طشوػت" ثُطٔ دابىو ــ يُى دَخات ،بُآلّ ُٓو يًَشَدا
َهى ثُالَاسّ َُٖىو دؤسَ
ٓاَاجنِ ًَٖشػهشدُْ طُس ٖاوسَِطُصباصيِ ًًُْ ،بُي
َىَاسَطُيُنِ طًَهظِ دَدات!.
ُٖسوَٖا دًَِ طُسجنُ ُٓفشؤديَتِ عُواّ نُ يُ ُٓفشؤديَتِ ٓامسإ بطىونرتَ،
َُػُيِ
ضاوديَشَ بُطُس ُّٓ دؤسَ خؤػُويظتًًُوَ ــ يُبُس َُُٓ ًَُُٓ ُٖطت بُ ُٖي
و طًًًََتِ طُجناُْ دَنُئُٓ ،فشؤديَتِ ططهُ «يُسِيَطُّ ثُيىَْذيًُنِ طًَهظًًاُّْ
ثُتًِ ًَْىإ ًَْشيُٓ يُطٍَُ ًًََُٓ ٖاتؤتُ بىوٕ ..بُآلّ ُٓفشؤديَتِ ٓامساِْ نُ خاوَِْ
َهى تًُْا يُ ًَْشيُٓوَ
دؤسَ ْاواصَنُّ خؤػُويظتًًُ باطًَو يُ ًًََُّٓ تًَذا ًًُْ ،بُي
ٖاتىوَُٖ ،سوَٖا ًَُٓإ يُسِووّ تَُُُْوَ طُوسَتشيؼُ ،واتُ بَِ بُسيًُ يُ
َِ ٓاوَدإ بهاتُوَ
َُػُيِ و ضشثِٓ طُجناُُْٖ .س نُغ خؤػُويظتِ ٓامساِْ دي
ُٖي
ُٓوا َُيًِ بؤ ًَْشَ ُْى ًَََِْ ،شيُٓ بُ طشوػتِ خؤّ بًَُٖضتش و باآلتشَ» (خىإ
 181دـ ــ بُسطِ  1ــ ال.)513
يُّ دَقُدا سِقِ ُٓفالتىٕ يُ ُٖس ثُيىَْذيًُنِ طًَهظِ سِووٕ و ٓاػهشايُ .دا
بؤيُ ًَٖشػُنُّ ثًَؼرتّ بؤ طُس ٖاوسَِطُصباصيِ يُبُس خىدّ ٖاوسَِطُصباصيِ ُْبىو،
َهى ًَٖشػًَو بىو درّ ُٖس ثُيىَْذيًُنِ طًَهظِ بُػًَىَيُنِ طؼتِ« ..ثًاوّ
بُي
فاطذ ُٓو نُطُيُ سِوودَناتُ خؤػُويظتِ عُواّ واتُ عُػكِ دُطتُ ُْى سوح ،دا
َظؤص ًًُْ،
ُّٓ دُطتُيُ ِٖ رٕ بًَت يإ ْؤنُسُٓ ،و نُطُ بؤ خؤػُويظتًًُنُّ دي
يُطُس ثُمياِْ خؤيؼِ ْآًًَََتُوَ ،ضىْهُ ُٓوَّ عاػكِ بىوَ ْآًًَََتُوَ .ناتًَو
دىاِْ دُطتُ دادَسِصيَت ًٓذّ خؤػُويظتًًُنُّ بُسَو نُطًَهِ تش ٓاساطتُ دَنات
َِ ،بُآلّ خؤػُويظتِ ٓؤسطتؤنشاتِ ُٖتا
ًََٔ و ثُمياُْناِْ وَى خُوٕ دَبُٓ ُٖي
و بُي
يُ رياْذا بًَت خؤػُويظتًًُنُيؼِ دًًََََٓتُوَ ،ضىْهُ ُٓوَّ بؤتُ دًَطاّ
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ػُيذابىوِْ ُٖتا ريإ مبًًََٓتُٓ ،ويؽ دًًََََٓتُوَ»( ..خىإ ٖ183ـ ط ــ
ال.)515
ُٓطُس نًََُو ٓاوسِ يُ ديايؤطُنُ بذَيُٓوَ دَبًٓني "ُٓسطتؤظإ" بُ سِيَطُنِ
ديهُ سَِخُٓ يُ َُٖإ ُّٓ بريؤنُيُ دَطشيَت .خىاوَْذَنإ يُ طُسَتاوَ َشؤظًإ بُ
يُ ى بىوُْوَس دسوطت نشد ُّٓ ،بىوُْوَسَ بُسِادَيُى بًَُٖض بىو نُ بىوَ بىوُْوَسيَهِ
تشطٓاى تا ُٓو سِادَيُّ ًَٖشػِ بشد بؤ خىدانإ (190دـ) ،بؤيُ صيؤغ طُستاثاّ
بىوُْوَسَنُّ نشد بُ دوو نُستُوًَٓ ،ذّ ُٖس نُستًَهًإ بُدواّ ُٓوّ ديهُياْذا
دَطُسِيَت ،خؤ ُٓطُس بُ يُى بطُٕ بُ تىوْذّ باوَؾ بُ يُنذا دَنُٕ وَى ُٓوَّ
بًاُْويَت ببُٓوَ بُ يُى بىوُْوَس (191ب ط ــ الًٓٓ ،)522ذا صيؤغ ٓاَشاصّ
وَضُخظتُٓوَّ يُ ثًَؼُوَ بؤ دسوطتهشدٕ تا يُ سِيَطُّ ثُيىَْذّ ًَْشيُٓ بُ
ًًًََُٓوَ سَِطُصّ خؤيإ بجاسيَضٕ «ُٓو ًَْشيٓاُّْ نُ يُ نُطِ ًَْشََىونُوَ
(بىوُْوَسّ ٖاوبُؾ يًَُْىإ ُٖسدوو سَِطُصَنُ) ثُيذابىوٕ عاػكِ رْإ دَبٔ و
بايُخًإ ثَِ دَدَٕ و صيٓانُسَناًْؽ ُٖس يَُإُُْٓ ،و رْاُْيؽ نُ عاػكِ ثًاوإ
دَبٔ و خؤياًْإ بؤ دَخُُْ ْاسَِستًًُوَ بُ َُٖإ ػًَىَ .بُآلّ ُٓو رْاُّْ يُ
ًًََُٓوَ يُت بىوٕ عاػكِ نطاِْ سَِطُصَنُّ خؤيإ دَبٔ و طشْطِ بُ ثًاوإ ْادَٕ.
بُآلّ يُتِ ًَْشيُٓنإ –نُ ًْىَ ًَْشَنُ بىوٕ ــ َُيًًإ بؤ ًَْشيُٓنإ ُٖيُ و بؤ
َدؤؾ دَبَُٔٓ .اُْ ُٖس
ُٓواِْ تش ْا ،بُ ْضيهبىوٕ و ثُيىَْذّ يُطٍَُ ُٓوإ دي
َُتُ
يُوناتُوَّ دسوطت بىوٕ يُ خؤياْذا باػرت بىوٕ ،صياتش يًَُْى َُٓاْذا خُطً
َهاِْ تش و ُْٖذيَو بُ خىيَشِّ و ػُالتًِ دَياْبًٓٔ ،بُآلّ
ثًاواُْنإ ُٖيُ ُْى خُي
َهى الويَتِ و
َُدا ضىوٕ ،ػُالتًبىوٕ ُْٓطًَضَّ ناسَناًْإ ًًُْ ،بُي
َُٓاُْ صؤس بُُٖي
ًَإ دًََْت بؤ ٖاوسِيًَُتِ ٖاونىف و ٖاوػًَىَّ
سِوسِ بُسص و بًَُٖضّ ثًاوَتًًُ نُ ثاي
خؤيإٖ ..اوسِيًَُتًًُناًْإ ُْ دَطتهُوت و ُْ قاصاجنِ يُ ثؼتُوَ ًًُْ .نُطًؽ
ْاتىاًَْت باْطُػُّ ُٓوَ بهات تًُْا صَاِْ طًَهظِ بُختُوَسيًإ بؤ وَدّ
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ديًََٓت»192( ..دـ ــ بُسطِ 1ــ الُٓ ،)523ويٓذاس دَيُويَت يُطٍَُ ياسَنُيذا يُى
بطشيَت و ُٓويٓذاس و ياس ببُٓ يُى نُغٖ192( ..ـ ــ بُسطِ 1ــ ال.)524
بُآلّ طىنشات نُ يُدواّ َُٖى ُّٓ نُطاُْوَ دَدويَت تًؤسّ ُٓفالتىٕ يُباسَّ
َُتُ طؼتًًُناًْذا يُطٍَُ بؤضىوُْناِْ
خؤػُويظتًًُوَ دَخاتُ سِووَُُٓ ،ؾ يُ سِواي
ثًَؼرتيذا دَطىجنًَت ،بؤيُ دَطًَشِيَتُوَ رًَْو بُ ْاوّ "ديؤتًُا  "DIOTIMAبؤّ
طًَشِاوتُوَ خؤػُويظتِ ضؤٕ يُدايو بىوَ ،دايهِ يُ يُدايهبىوِْ ُٓفشؤديَتذا
طهجشِبىوَ بؤيُ تاطُيُنِ صؤسّ بؤ دىاِْ تًَطُسِاوَ ،ناتًَهًؽ سًهُُت ػتًَهِ
دىآًُْ ،ذّ خؤػُويظتِ بؤتُ خؤػىيظتِٓ سًهُُت ،ضىْهُ ْاوَْذّ سًهُُت و
دًُُٖ ،باونِ سُنًًَُهِ ػاسَصابىو دايهًؼِ داًًًَٖهِ ُْداس –بُطؼتِ
خؤػُويظتِ ٓاسَصوويُنُ بؤ داسابىوِْ ًَُٖؼُيِ ضانُ ،يُبُسَُُٓؾ بُ َُٖإ
ٓاسَصووّ بؤ ضانُ ٓاسَصووّ يُ داويذاُْطًؼُ ،يَُُيؼُوَ دَبًَت خؤػُويظتِ
خؤػىيظتِٓ َُْشيِ بًَت وَى خؤػىيظتِٓ ضانُ (206أ ــ و  207ــ بُسطِ 1ــ
ال .)238-237ويَُّٓ ْضَِ خؤػىيظتِٓ داويذاُْطِ نُ الّ ٓارَآلٕ دَيبًًُٓٓوَ
َُى و دسيَزنشدُْوَّ سَِطُصَنُدايُ «َُُٓؾ يُبُسُٓوَّ طشوػتِ
يُ ثاساطتِٓ سَِضُي
فاِْ طتايؼِ َاُْوَ و َُْشيِ دَنات و ٓاَشاصَنُيؼِ بؤ َُُٓ يُ دايهبىوِْ
ُْوَّ ْىَّ و وَضُخظتُٓوَيُ ،يُدايهبىوٕ تانُ ْىيًَُ يُدايهبىوَنُ دَخاتُوَ بشّ
تانًَهِ َشدوو (207ز) ــ بُآلّ ُٓطُس َُُٓ ػًَىَ ْضَُنُّ خؤػىيظتِٓ َُْشيًُ
َِ باآلتش يُ َشؤظ
َدظتُٓوَُٓ ،وا ػًَىَيُنِ باآلتش ُٖيُ نُ َٓذاي
ــ واتُ َٓذاي
َِ َشؤظُوَيُ،
دَخاتُوَ ضىْهُ َُْشٕ و دىاًْؼًإ يُطُسووّ دىاِْ َٓذاي
َهِ ُّٓ َٓذاآلُْ بُ باػرت دَصأْ» ..نَِ ُٖيُ بُضاوّ
طىَاًْؼِ تًَذا ًًُْ خُي
َُ ػاعريَناِْ تش ُْسِواًَْت يُبُس ُٓو َٓذاآلُّْ
سِيَضَوَ يُ ٖؤَريؤغ و ٖضيؤد و نُي
بؤيإ دَِ ًَٖؼتىوئ؟ بؤمنىوُْ بشِواُْ يُ يًهؤسطؤطِ ياطاداُْس و ُٓو َٓذاآلُّْ بؤ
َهى يُ بُسرَوَْذّ
طجاستُّ دَِ ًَٖؼتىوُْٕ ،ى ُٖس يُ بُسرَوَْذّ طجاستُيُ بُي
َهِ ُٓطني نُ سِيَض يُ طؤيؤٕ دَطشٕٓ :ايا يُثًَٓاو ُٓو
َُٖىو يؤْآًَُْ .ىَّ ُّٓ خُي
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َهِ يؤْإ
ياطاياُْدا ًًُْ نُ يُدواّ خؤّ دًَِ ًَٖؼتىوٕ؟ َُٖإ ُّٓ باسودؤخُ خُي
و دطُ يُ يؤْاًْؽ دَطشيَتُوَُٓ ،واُّْ نُ ػىيَُٓواسّ بُسص و بُْشخًإ دَِ ًَٖؼتىوَ
َُ سِوسًًُناُْوَ ثُسطنت و طتايؼِ َشؤظًإ بؤ خؤيإ بُدَطت
و ..بُٖؤّ َٓذاي
َِ طؤػنت و خىئَ بؤ َشؤظ َُيظُس ْابًَت»..
ًَٖٓاوََُُٓ ،ؾ ُٖسطًض بُٖؤّ َٓذاي
(209دـ ٖـ ــ ال.)541
بُآلّ با وا دابًَِٓ َٔ َُُٓويَت ُّٓ خؤػُويظتًًُ ٓايذيايًًُ ُٓفالتىًًُْ فًَش
ببِ ــ واتُ خؤػُويظتِ دىاِْ ُّٓ ،ضؤٕ دَتىامن بؤ ُّٓ سِيَطُّ داويذاُْطًًُ
طُسبهُوّ؟ ُٓ« ..طُس تؤ ُٓتُويَت فًَش بًت ضؤٕ بُّ سِيَطُ داويذاُْدا طُسبهُويت،
ُٓوا ُٓتىاًْت يُ طُجنًتذا يُ دىاِْ َاديِ ،دىاِْ دُطتُوَ دَطت ثًَبهُيت،
ًٓٓذا طُسنُويت بؤ قؤْاغًَهِ بُسصتش نُ دىاِْ سِوح و دىاِْ دُطتُ يًَو
دًانشاوُْتُوًَٓٓ .ذا يُو دىاًًُْ سِادًًََََٓت نُ يُ ناس و سِيَهدظتُٓ دًاواصَناْذا
دَسدَنُويَتُٓ ،وناتُ بَِ قًُُتِ و ناٍَ و نشضًِ دىاِْ َاديًت بُ بُساوسد بُ
دىاِْ سِوسِ بؤ دَسدَنُويَت» ..نُواتُ ًَٓظتُ سِيَطُنُّ صاِْ! يُ دىاِْ دُطتُوَ
دَطت ثًَذَنًُّٓٓ ،ذا ُْٖطاو بُ ُْٖطاو طُسدَنُوّ ُٖتا دَطَُُ دىاِْ ُٓصَىل
نُ ُْ دسوطتبىوٕ و يًَُْىضىوٕ دَْاطًَت و ُْ َُسط و يُدايهبىوٕ ــ بُآلّ ُّٓ يُ
دُطتُّ نَِ-وَ دَطت ثًَبهُّ؟ دُطتُّ رٕ؟ سَِْطُ َُُٓ دؤخُ طشوػتًًُنُ بًَت،
بُآلّ ٓ ُفالتىٕ بؤضىوِْ دًاواصَ .ناتًَو َشؤظ ثُّ بُّ دىاًًُْ باآليُ دَبات بُ
دَطتجًَهشدٕ يُ دًٗاِْ ُٖطتُنًًُوَ و ثؼت بُطنت بُ خؤػُويظتِ ْؤنُسَنإ ،يُ
ٓاَاجنُنُّ ْضيو ُٓبًَتُوَُٖ ،س َُُٓيُ سِيَطاّ دسوطت بؤ ْضيو بىوُْوَّ يُ
ًًًَُْٗٓناِْ خؤػُويتِ» (خىإ  .)211بُ بؤضىوِْ طىنشات ُٓوَّ دَيُويَت دواّ
ًًَُوَ خؤّ خباتُ ًَْى سِاَإ يُ "دىاِْ
سِيَطاّ دسوطت بهُويَت دَبًَت ُٖس يُ َٓذاي
َشؤيِ"« ..خؤ ُٓطُس سِيَُٓانُ سِيَُٓايِ باػِ ثٌَ بذات ُٓوا يُنُجماس الويَهِ دىاِْ
خؤؾ دَويَت ( ..)210بُآلّ ناتًَو بُطُس ػتُ صًًًََُٓناْذا طُسدَنُويَتُ طُسَّ
ًٓذّ دواّ ُٓوَ طشْطِ بُ صيَشِ يإ ثؤػانِ سِاصاوَ يإ بُ دىاِْ ْؤنُس و طُجنإ
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َشِواْني
ْادات»211(..دـ ــ بُسطِ 2ــ الُٓ .)543و تًَبًًًُّٓ نُ بُ سِاطتِ ثًاُٖي
بُ "ُٓويِٓ ُٓفالتىِْ"ـذا دَوَطتًًََٓت ُٓوَيُ نُ ُٓو يُ "ٖاوسِطُصباصٍ"ـًُوَ وَى
خؤػُويظتًًُنِ دُطتُيًاُّْ ُٖطتُنِ دَطت ثًَذَنات و دَبًَت خؤَاًْؼِ ىلَ
دَسباص بهُئ ضىْهُ ناسيَهِ "درَ طشوػت"ـُ و داًَٖضساِْ َشؤظايُتِ َشؤظُ و
«ًَٖٓاُْ خىاسَوَّ ثًاوَ بؤ ٓاطتِ رٕ»ٖ..تذ ،بُآلّ يُّ َىَاسَطُ ػاصَ
ْاطشوػتًًاُْوَ ْاطىصَسيَت بُسَو َىَاسَطُّ طشوػتَُِ ،بُطتِ يَُُيؽ طًَهظِ
َهى يًًَُوَ دَطىصَسيَت بُسَو
دوو سَِطُصَنُيُ يإ ثُيىَْذّ ًَْىإ رٕ و ثًاو ،بُي
خؤػُويظتِ سِاطتُقًُٓ نُ "خؤػُويظتِ ًَْش و ًَْشَ" وَىلَ بُ سِوح ُْى بُ دُطتُ.
بُسَُِٖ ُّٓ خؤػُويظتًًُؾ "َٓذاآلٕ"ـِ سِوسني ُْى َادَُُّٓ ..ؾ َُْشيِ
سِاطتُقًُٓيُ ضىْهُ بُسًََُٖٗٓاِْ َٓذاٍَ يُ َشؤظًؽ يُ بُسَُِٖ َاديًُ و
بُٖانُّ صؤس نَُرتَ يُ بُسَُِٖ سِوح.
َهؼإ بُ
ُٓوَّ دَبًَت صؤس باؾ ٓاطاَإ يًَِ بًَت ُٓوَيُ نُ باآلبىوٕ و ُٖي
طًَهعًٖ ،ض ًًُْ دطُ يُ باآلبىوٕ بُ طًَهظِ ٖاوسَِطُصيِ ُْبًَت «ُٓطُس ًَُُٓ
ٖاوسَِطُصباصٍ و ًُٓإ بُوَّ نُ طًَهظهشدٕ يُ ثؼتُوَ در بُ طشوػتُ و داسِصاِْ ُْى
َبىوًْؼًُتِ يُ صَيِٓ ُٓفالتىوْذا بُ ثاٍَ
َهى داسِصاِْ ٓارَي
تًُْا َشؤظايُتِ َشؤظُ بُي
ًََت اليُِْ
يُنُوَ دابًَٓنيُٓ ،وا صؤس ػتُإ يُ بُٓسَِتِ ُٓو بريؤنُيُ سِاظُ نشدووَ نُ دَي
دُطتُيِ يُ خؤػُويظتًذا دَبًَت طُسنىت بهشيَت و تًَجُسِيَٓشيَت تا بتىاْني بطُيُٓ
بابُتِ سِاطتُقًُّٓ خؤػُويظتِ ُٓويؽ ًٖض ًًُْ دطُ يُ خىدّ ٓايذياّ دىاِْ ،بُّ
دؤسَ دَتىاْني بُ ٓاطاِْ يُ تًؤسّ ُٓويِٓ ُٓفالتىِْ تًَبطُئ ُٓويؽ يُ صؤس
َُٓسَ بًَضساوَناُْ» .200واتُ بؤ البشدِْ ٖاوسَِطُصباصيِ
اليًًُُْوَ بُسصنشدُْوَّ ثاي
َتُسْاتًغ باطِ يًَىَ ُْنشاوَ،
طًَهظِ سَِطُصّ دووًََؽ نُ سِيَطاّ طشوػتًًُ وَى ُٓي
ًََتُٓ« :واُّْ نُ غُسيضَّ دآًَُٖساُّْ خؤيإ بُ ٓاساطتُّ طًَهظذا
طىنشات دَي
دَبُٕ ُٓوا غًَُإ َُٖىو دَبًَتُ رٕ ،خؤػُويظتًًُنُيؼًإ تُواو طًَهظِ دَبًَت و
دَياْبًًٓت ثًًَإ وايُ بُ َٓذاٍَ خظتُٓوَّ َُْشيِ خؤيإ َظؤطُس دَنُٕ.
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بُآلّ نُطاِْ تش ُٖٕ نُ ٓاسَصوويإ ٓاسَصوويُنِ دآًَُٖساُّْ سِوسًًُ ،بُ سِوح
طهجشِ دَبٔ ُْى بُ دُطتُ و ُْوَّ سِوسِ دَخُوَ نُ سًهُُت و فُصيًُتُ» (خىإ
-209بُسطِ 1ــ ال" .)540طهجشِيِ سِوسِ" الّ ثًاو بُسصتشَ يُ طهجشِّ
دُطتُيِ الّ رٕ ،يُبُسَُُٓ طىنشات يُ "تًتًاتىغ"ـذا ػاْاصّ بُوَ دَنات نُ
ًََتَ َٔ« :اَاِْ ثًاوّ ُْى رٕ َٔ ،دَطتبُطُس دَسووُْناْذا
َاَاِْ ثًاوَ ،دَي
دَطشّ ُْى دُطتُنإ .خاطًُتِ دًاَُْذّ ُٓو ٖىُْسَّ نُ َٔ ثًادَّ دَنُّ
ُٓوَيُ تىاْاّ طُملاْذِْ ُٓوَّ ُٖيُ نُ ٓايا دؤسّ ُٓو برينشدُْوَّ يُ طُجناُْوَ
دَنُويَتُوَ تاسَايًُنِ وًًَُُٖ ،يإ بُسَُِٖ رياًَْهِ سِاطتُقًُٓيُ» ( 150ــ
بُسطِ  3ــ ال.)244
يًَشَدا طىنشات ػاْاصّ بُوَ دَنات نُ بُسصتشَ يُو َاَاُْ رْاُّْ نُ ُْٖذيَو
نات ْاتىأْ طهجشِيِ سِاطتُقًُٓ و طهجشِيِ دسسؤيُٓ يُيُنرت دًابهُُْوَ! يَُُػُوَ
بؤَإ سِووٕ دَبًَتُوَ تًؤسّ ُٓفالتىٕ يُ باسَّ ُٓويُٓوَ بُ تُواوَتِ رٕ
دووسدَخاتُوَ ،رُْ ُْ ُٓو طُسَتايُيُ عُػكِ دُطتُ يًًَُوَ دَطت ثَِ دَنات و ُْ
َهى "ْؤنُس" طُسَتاّ
يُ نؤتايًؼذا ُٓو اليُُْيُ نُ عاػكِ سِوح ثًَِ دَطات .بُي
ُٖطتُنًًُ و "ثًاو نؤتايِ سِوسًًُ" .سِاظُنُساِْ ضُْذئ سِيَباصّ فًهشّ سِاظُّ ُّٓ
َىيَظتُ طُيشَّ ُٓفالتىًْإ نشدووَ ،سَِْطُ طشْطرتيًٓإ ُٓوَ بًَت نُ دؤسز
ُٖي
فالطتىغ  G. VLASTOSطىتىويُتِ نُ ثًَِ وايُ ُٓفالتىٕ َىَاسَطُّ
ََُذاِْ بُ "درَ
ٖاوسَِطُصباصيِ نشدووَ و ًَٖشػُنُيؼِ درّ ٖاوسَِطُصباصيِ و يُقُي
طشوػت" ،يإ بُ داسِصاِْ َشؤظبىوِْ ثًاو وٖ..تذ تًُْا دؤسيَو يُ طشيَِ ُٖطتهشدٕ
بُ تاواِْ نؤُْ» .201بُآلّ دؤسز طاستؤٕ واّ دَبًًَٓت «َُسز ًًُْ يَُُوَ ُٓفالتىٕ
َهى خُسيهُ يُوَ
يُو نُطاُْ بًَت نُ بُ واتايُنِ سِاطتُقًُٓ ًَْشباصيِ الدَبُٕ .بُي
ًَٓابًُٓوَ نُ خؤّ بُ ػاصيِ طًَهظِ تىوػبىوَُٓ :و ُٖسطًض ٖاوطُسطرييِ
دي
ُْنشدووَُْٖ ،ذَّ ناتًؽ نُ باغ يُ ثُيىَْذّ طًَهظًِ ًَْىإ ثًاو و رٕ دَنات
ًًَُ .بُآلّ ُٖطتُ ْاطهُناِْ بُ ثُيىَْذيًُ
قظُناِْ يُ ُٖس عاتًفُيُى خاي
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َذَضًَتُٓ .و يُواُْ بىوَ نُ نًُّٓ
ػاصَنإ يُطٍَُ ٖاوسَِطُصَنُّ خؤيذا ُٖي
202
بُساَبُس رٕ ُٖبىوََُُٓ ،ؾ يُ ًَْى نتًًَُناًْذا دَسدَنُويَت». ..
ُْٖذيَهِ ديهُ ثًًإ وايُ ُٓفالتىٕ ٖاوطُسطرييِ ُْنشدووَ ،نتًَبُناًْؼِ
دَسّ دَخُٕ ُٓو ًٖض َُيًًَهِ طًَهظِ بؤ رٕ ُْبىوَ.203
بُآلّ ُٓطُس ٖؤناسطُيًَهِ نُطُنِ يُ رياِْ ُٓفالتىْذا ُٖبىوبٔ وايإ نشدبًَت
ُٖس يُ طُسَتاوَ يُطٍَُ "ٖاوسَِطُصباصّ"ـذا ُْسَِ بٓىيًََٓت ،نُضِ يُ نؤتايًذا
ًَتافًضيهانُّ بُطُس فُيظُفُنُيذا صاٍَ بىوُٓ ،و ًَتافًضيهايُّ يُطُس "سِوح"
داَُصساوَ و سُقًكُتِ نشدؤتُ ػتًَهِ ػاساوَّ دًٗاًَْهِ دابشِاو يُّ دًٗاُْ
ًََت
ًَؽ دَي
ُٖطتُنًًُ طؤسِاوَ نُ تًُْا بُ سِوح دَتىاًْت بؤّ طُسنُويت ،وَى ًٖطً
ًَِ بَِ طُسدّ
تًُْا سِوسُ نُ سُقًكُت دَْاطًَتُٓ .طُس طُسنُوئ دًٗاًَْهِ عُقً
ُٓصَىل دَبًًُٓٓوَ نُ ُْ َاْاّ دسوطت بىوٕ دَصاَِْ و ُْ َاْاّ يًَُْىضىوَُُٕٓ ..
َِ نًَؼا بُطُس دَسووٕ و فًهشّ ُٓفالتىْذا،
ُٓو ًَتافًضيهايُ بىو نُ يُ نؤتايًذا باي
َُُٓؾ واّ يًَهشد ًَٖشػًَهِ تىْذ بهاتُ طُس ٖاوسَِطُصباصيِ و بُ "داسِصإ" وَطفِ
بهات و ثُيىَْذّ طًَهظِ ثًاو رًْؼِ يُ بُستُطهرتئ طٓىوسدا و تًُْا بُ
َُبُطتِ وَضُخظتُٓوَ بؤ ًَٖؼتُٓوَّ سَِطُصّ َشؤيِ نىست نشدؤتُوَ ،بُآلّ
ًََت ُّٓ ُٓطُس ُٓفالتىٕ سِقِ يُ َُٖىو دؤسَ ثُيىَْذيًُنِ طًَهظِ بىوَ و ُٖس
دَي
يُ بُسَُُٓؾ ٖاوسِطُصباصيِ قُدَغُ نشدووَ ُّٓ ،بؤضِ ُّٓ قُدَغُنشدُْ ثُيىَْذّ
طًَهظِ رٕ و ثًاويؼِ ُْطشتؤتُوَ؟ بؤ وَآلَذاُْوَّ ُّٓ ثشطًاسَ ْاضاسئ نًََُو
بطُسِيًَُٓوَ بؤ بؤضىوِْ ُٓفالتىٕ يُباسَّ َادَوَ و طىَاًْؼِ تًا ًًُْ ُٓو سِقِ يُ
َادَ بىوَ و بُ سَِطُصّ خشاثُ يُ دًٗاْذا (طًاطِ 273ب ــ بُسطِ  3ــ ال)484
و ٖؤناسّ ػرياصَتًَهذاِْ طُسدووٕ وَطفِ نشدووَ (تًُاوغ 30ب ــ بُسطِ 3ــ
ال .)717يًَشَوَ دَبىو ُّٓ سِقُّ ُٓو دُطتُؾ بطشيَتُوَ ،بُّ دؤسَ دُطتُ الّ
ُٓفالتىٕ بىوَ خشاثُيُنِ دووفام ،يُاليُنُوَ ٓاَشاصّ ػًَىاْذِْ سُقًكُتُ و
يُاليُنِ ديهُيؼُوَ طُسضاوَّ ػُٖىَتُناُْ .بًَطىَإ فُيًُطىفِ سُقًكُت
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صَُبُطت يُ ُٓفالتىُْ[ بُ دُطتُ و ُٖسػًَو يُ ثًَىيظتِ طشوػتِ صياد بًَت
َظُُٓ ،و دَيىيظت خؤّ يُ دُطتُ سِصطاس بهات و بطُسِيَتُوَ بؤ سِوح (فايذؤٕ
قُي
ُٓ .)64تىاْني دَقِ بَِ ػىَاس دَسباسَّ سِقِ ُٓفالتىٕ يُ دُطتُ و بًًِٓٓ دُطتُ
وَى طؤسِ بًًَُٗٓٓوَ ،ديايؤطِ فايذؤٕ ثشِيُتِ يُ منىوُّْ ُّٓ دؤسَ دَقُ .بُآلّ ويَشِاّ
ُٓوَؾ ُٓفالتىٕ خؤنىػنت يُ فُيًُطىف قُدَغُ دَنات «ويَشِاّ ُٓوَّ َشؤظ
صيٓذاًِْ دُطتُيُ بُآلّ َافِ ُٓوَّ ًًُْ دَسطاّ صيٓذاُْنُّ بهاتُوَ و يًَِ
ًََت» (فايذؤٕ  62ب) ،ضىْهُ َشؤظ خؤّ ُّٓ دُطتُيُّ بُخؤّ ُْبُخؼًىَ تا
ُٖي
َهى خىدا دسوطتِ نشدووَ و ْابًَت خاثىوس
ًََت بُي
َافِ ُٓوَيؼِ ُٖبًَت دًَِ بًًَٗ
َِ خىاوَْذَناْني» ( 62دـ) ،نُواتُ دَبًَت فُيًُطىف
َو و َاي
بهشيَت «ًَُُٓ َىي
ُٓوَْذَ خبىات و خبىاتُوَ نُ صيٓذوو مبًًََٓت ،واتُ دَبًَت بُ ثًَِ ثًَىيظتِ َاُْوَ
خبىات و خبىاتُوَ ُٓطُس ْا خؤنىريِ نشدووَُٓ ،وَّ يُباسَّ تانُوَ دَوتشيَت بؤ
دؤسيؽ دسوطتُ .قُدَغُنشدِْ تُواوَتِ طًَهع دؤسيَهُ يُ خؤنىػتِٓ دؤس ــ
دَبًَت دؤس مبًًََٓتُوَ ،خؤ ُٓطُس دُطتُ خؤساى بؤ َاُْوَ وَسبطشيَتُٓ ،وا دَبًَت
َشؤظًؽ َىَاسَطُّ طًَهع بهات تا دؤس مبًًََٓتُوَ و بُػذاس بًَت يُ َُْشيًذا يُ
َبىوُْوَ (ياطانإ  721ــ بُسطِ 4ــ الَُٖ .)291إ ُّٓ ناسَ
سِيَطُّ َٓذاي
ٓارَآلًْؽ يُ سِيَطُّ "خؤػُويظتِ طًَهظٌ"ـًُوَ ُٓجناَِ دَدََُُٕٓ ،ؾ دَبًَتُ
َايُّ وَضُخظتُٓوَ و يُدايهبىوَ ْىيًَُنُ دًَطاّ تانُ َشدووَنُ دَطشيَتُوَ .بُّ
دؤسَ دؤسيِ ٓارٍََ و َشؤظ دًَََُٓٓوَ (خىإ  .)207يُبُسَُُٓ ْابًَت ثًَُإ طُيش
بًَت نُ ُٓفالتىٕ بُ صَاًَْهِ وػهِ بَِ ُٖطت و طؤص قظُ يُباسَّ ثشؤطُّ
طًَهظِ ًَْىإ ثًاو و رُْوَ نشدووَ ،ضىْهُ َُُٓ يُ تًَشِوآًِْ ُٓودا ثشؤطُيُنِ
ًَهاًْهًًُ و تًُْا ٓاَاجنِ وَضُخظتُٓوَيُ بؤ ثاساطتِٓ دؤس!
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كؤتايى
يُ َُٖىو ُٓواُْوَّ بامسإ نشدٕ بُو دَسَجناَُ دَطُئ ُٓفالتىٕ يُ ضىاسضًَىَّ
ًََني سِم و
ُٓو تشادطًؤُْ يؤْاًًُْ دَسُْضىوَ نُ يُ ْاخِ خؤيذا دورَٓايُتُِٓ ،طُس ُْي
َطشتبىوًٓٓ ،ذا ُٓوَ سِاطت ًًُْ نُ دَوتشيَت ُٓفالتىٕ يُنُّ
نًُّٓ بُساَبُس بُ رٕ ُٖي
نُغ بىوَ باْطُػُّ بؤ "ٓاصادبىوِْ رٕ" نشدووَ ،يإ يُنُّ نُغ بىوَ باْطُػُّ بؤ
يُنظاِْ يًَُْىإ ُٖسدوو سَِطُصَنُ نشدووَ و يُ دًٗاِْ ديَشيٓذا ثُياَبُسّ َافِ رٕ
بىوَ ،ثًَؼرت بًًُٓإ طىصاسػتُناِْ يُنظاِْ يُ "نؤَاس"دا "فشيىدَساُْ"يُ و بؤ
َىَػاْذُْوَّ
َهايُتِ و ُٖي
َهى بُسَجناَِ يًَُْىبشدِْ َىي
خىدّ خؤّ ُْخىاصساوَ ،بُي
َِ تُقًًذيًاُّْ رٕ وَى نُيباْىوّ َاٍَ بىو ،ضىْهُ
خًَضإ و ًٓٓذا يًَُْىضىوِْ سِؤي
ًٓذّ َاٍَ يُ طؤسِيَذا ًًًُْٓ ،ذّ ًٖطًؽ بؤ ُٓفالتىٕ َُْابىوَوَ دطُ يُوَّ رٕ
بطؤسِيَت بؤ ثًاو بؤ ُٓوَّ يُطٍَُ ُٓو بَُٓا ثُسوَسدَيًاُْيذا بطىجنًَت نُ بؤ ُٖس
تانُنُطًَو وَصيفُيُى دياسّ دَنات.
بُآلّ تُْاُْت يُ ديايؤطِ نؤَاسيؼذا ُٓطُس َاٍَ ــ يُ ضًِٓ خىاسَوَدا َابايُ
ُٓوا رًْؼِ ُٖس وَى نُيباْىوّ َاٍ دًََٖؼتُوَ .خؤ ُٓطُس َُطُيُنُ ٓاصادنشدِْ رٕ
بىوايُ ُٓوا ُٓفالتىٕ بَِ دَْطِ يُ رِْ ضًُٓناِْ خىاسَوَ ُْدَنشد بُتايبُت ،وَى
ًََتُٓ ،طُس بُ سِاطتِ صاًُْإ ُّٓ ضًُٓ اليُِْ نُّ يُطُدا ُٖػتاّ
دؤسز طاستؤٕ دَي
نؤّ داًْؼتىاُْنُّ ثًَهًَٗٓاوَ.
َطُّ سِاطتِ ُٓو بريؤنُيُّ بامسإ نشد ُٓوَيُ ناتًَو يُ ديايؤطِ ياطاناْذا
بُي
َِ رٕ يُ رياِْ طًاطًذا وٕ
َهايُتِ دَطُسِيَتُوَ ،ديظإ خًَضاًْؽ طُسِايُوَ و سِؤي
َىي
َُت و ُْ يُ ًٖض
بىو ،رٕ ُْ ُْٓذاَُ يُ "ثاطُواُْناِْ ياطا"ـذا و ُْ يُ ناسوباسّ دَوي
َِ تًُْا يُ يًزُّْ طُسثُسػتًهشدِْ ٖاوطُسطرييذا
َهى سِؤي
ُٓجنىًََُْهِ ْىيَُٓساْذا ،بُي
ُٖبىو نُ ُّٓ يًزُْيُ يُ ثريَرُْناِْ ُٓطًٓا ثًَهٗاتبىو! بُّ دؤسَ دًاناسّ يًَُْىإ
دووسَِطُصَنُدا يُ بىاسّ ثُسوَسدَّ دُطتُيِ وطُسباصيذا دَسنُوتُوَ نُ ُٓو رْاُّْ
ًًَُوَ تًايذا طُسثؼهبىوُٕٖ .سوَٖا ًَىصيو بؤ دوو دؤس
دَضىوُْ طُسووّ ثُجنا طاي
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دابُؾ بىو "ثًاواُْ" و "رْاُْ" .دًاناسيًُنُ دَطاتُ تشؤثهِ خؤّ ُٓطُس باغ يُ تاى
ٖاوطُسيِ بهُئ نُ بٓطًُّٓ دسوطتهشدِْ خًَضآُُْ ،وَتا يًَشَدا دَطُآلتُناِْ باوى
بَِ طٓىوسَ ،رٕ يُ ٖاوطُسطرييذا بؤضىوِْ ًًُْ ،يُ َرياتًؼذا بَِ َافُُٓ ،فالتىٕ
بُدواّ "طُسثُسػت" يإ ٖاوطُسيَهذا دَطُسِيَت تُْاُْت يًَُْى ُْوَّ ُْوَناًْؼذا و
بطشَ يُ دَسَوَّ ػاسيؽ تا نض ػىوّ ثٌَ بهات و بتىاًَْت ببًَتُ َرياتطش :طشْط
ُٓوَيُ ثًاويَو ُٖبًَت! ُٖسوَٖا طُسثُسػتًَهِ طؼتًؽ بُطُس ثُسوَسدَ و فًَشنشدُْوَ!
ُٓطُس بطًُٓ طُس ُٓويُٓ ُٓفالتىًًُْ بُْاوباْطُنُ ،دَبًٓني ًٖض ثُيىَْذيًُنِ بُ
رُْوَ ًًُْ ،ضىوٕ بُ عُػكِ دُطتُيِ ْؤنُس دَطت ثًَذَنات و بُ خؤػُويظتِ سِوسِ
ًَْىإ ثًاوإ تُواو دَبًَت ،بُآلّ خؤػُويظتِ سِوسِ يًَُْىإ ثًاو و رْذا ْابًًٓتُوَ! خؤ
ُٓطُس ُٓو ًَٖشػِ نشدؤتُ طُس ٖاوسَِطُصباصيِ «ُٓوا َُُّٓ يُ بُسرَوَْذّ ْا
َهى ُٓو ُٖس خؤّ سِقِ يُ َُٖىو دؤسَ ثُيىَْذيًُنِ
ٖاوسِطُصباصيِ ُْنشدووَ ،بُي
طًَهظِ بىوَ و نَُرتئ طٓىوسّ بؤ دياسّ نشدووَ ُٓويؽ يُثًَٓاو ثاساطتِٓ دؤس»!
َُُٓ ويَُّٓ رُْ الّ ُٓفالتىٕ يُ ديايؤطُ طًاطًًُ طُوسَناًْذا "نؤَاس و
ياطانإ"ًٓٓ ،ذا يُ يُو دوو ديايؤطُيؼذا نُ يُباسَّ خؤػُويظتًًُوَٕ "خىإ" و
"فايذسؤغ" ــ بُآلّ سِاطتًًُنُّ َُُٓ ويَُٓيُنِ بآلوَ يُ طُسدُّ ديايؤطُناًْذا و تؤ
دَتىاًْت يًَشَ و يُويَِ ديايؤطُناًْذا طىصاسػتِ وَٖا بذؤصيتُوَ نُ خاوَِْ دَاليُتِ
تايبُتِ ُٓوتؤٕ و دُخت يُطُس بريؤنُنُّ ثًَؼىو دَنُُْوَُٓ ،ويؽ دَسُْضىوِْ
ُٓفالتىُْ يُ تشادطًؤِْ يؤْاًِْ درَ رٕ .بؤ منىوُْ ُٓو يُ نؤتايِ رياًْذا يُ ديايؤطِ
ًََت «طشوػتِ َشؤيِ دوو
تًُاوغ دا بؤَاِْ دَطًَشِيَتُوَ «رٕ ضؤٕ ٓافشيَٓشاوَ» و دَي
دؤسَ :سَِطُصّ باآل و يَُُودوا ْاوّ دًََْٔ "ثًاو"» (تًُاوغ 42أ) ُّٓ .رٕ ،يإ بُ
طىيَشَّ طىصاسػتًَهِ دىاِْ طًُؤُْ دّ بؤظىاس "سَِطُصَنُّ تش" ،يُ نىيَىَ ٖاتىوَ؟
يُ "ثًاو"َوَ بُآلّ يُ َُٖىو ثًاويَهُوَ ْآُ :و ثًاواُّْ ػُٖىَتُناِْ خؤيإ
طُسنىت دَنُٕ و فُصيًُمتُْذاُْ يُطُس صََني دَرئ دَطُسِيَُٓوَ بؤ ٓامسإُٓ ،و
ػىيَُّٓ ُٓطتًَشَ سِاطتُقًُٓنُياِْ يًًَُ ..بُآلّ ُٓوَّ يُّ ناسَدا ػهظت ديًََٓت و
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دَبًَتُ نؤيًُّ ػُٖىَتُناِْ و بُ خشاثُناسّ و طُسػؤسِيِ دَرّ ..يُ يُدايهبىوُْوَّ
دووًََاْذا دَطؤسِئَ بُ رٕ ..خؤ ُٓطُس دواّ ُٓوَؾ ُٖس باؾ ُْبىو دَطؤسِيَت بؤ
ًََهِ ٖاوػًَىَّ ُٓو طشوػتُ خشاثُّ يًًَُوَ ٖاتىوَ» (تًُاوغ 42دـ ــ
ويَُّٓ ٓارَي
بُسطِ 3ــ ال .)728بُّ دؤسَ الّ ُٓفالتىٕ رٕ يُنُجماس ثًاو بىوًَٓٓ ،ذا يُ ثًاوَ
ػُْطًَض و خشاثُناُْوَ رٕ ثُيذا بىوَ! ُٓو تًُْا بُوَوَ ُْوَطتاوَ نُ نتًَبِ ثريؤص
ًََت رٕ يُ ثُساطىوّ ثًاويَهِ ْىطتىوَوَ دسوطت نشاوَ (طفش ايتهىئ و إؿشاح:
دَي
َهى ُٓوَّ بُ َُسز طشتىوَ ُّٓ ثًاوَ ثًاويَهِ خشاثُناس و فاطذ بىوَ و
 ،)22-21بُي
خىوسَِوػِ يُّ دًْايُدا بُسَو باػِ ُْضىوَ بؤيُ وَى طضاّ سَِواّ خؤّ طؤسِاوَ بؤ رٕ!
ثاػإ ُٓفالتىٕ يُ َُٖإ ديايؤطذا دَطُسِيَتُوَ بؤ طُس َُٖإ بريؤنُّ بُٓسَِتِ
ًََت «بُآلّ ثًاوإ نُ يُطُس ُّٓ صًََُٓ دَسنُوتٔ ،سَِْطُ ػًاو بًَت
ًًََُٓ و دَي
طشمياُّْ ُٓوَ بهُئ تشطٓؤنُناًْإ يإ ُٓواُّْ بُػًَىَيُنِ فاطذ رياوٕ يُ
يُدايهبىوِْ دووًََاْذا دَطؤسِئَ بؤ طشوػتِ رُٕٖ ،س َُُٓؾ ٖؤناسّ ُٓوَّ نُ
خىاوَْذَنإ سِيَو يُو ناتُدا طًَهظهشدًْإ تًَذا دسوطت نشدووئ»( ..تًُاوغ 91أ
ــ بُسطِ  3ــ ال.)778
سَِْطُ نُطًَو سَِخُّٓ ُٓوَ بطشيَت "تًُاوغ" ويَُٓيُنِ ػعشّ دَْىيًََٓت نُ
فُيًُطىفُنُ صَُبُطت ُٓفالتىُْ[ تًًَذا نُوتؤتُ ريَش ناسيطُسّ ُٓو وتاُّْ
"ٖضيؤد"َوَ نُ يُ "ناسَنإ و سِؤرَنإ"ـذا يُباسَّ ٓافشاْذِْ رُْوَ دَسّ بشِيىٕ ــ
بُآلّ وَآلَِ ًَُُٓ ُٓوَيُ ُٓفالتىٕ يُ صؤسيَو يُ ديايؤطُناًْذا وا ويَٓاّ رٕ دَنًَؼًَت
نُ بُ طشوػتِ خؤّ يُ ثًاو ْضَرتَ ،بؤ منىوُْ ُٓو يُ نؤتايِ "ياطانإ"دا يُباسَّ
ثًاوَ تشطٓؤنُناُْوَ دَدويَت نُ يُ َُيذاِْ دُْطذا ضُنُناًْإ فشَِّ دَدَٕ و بؤّ
ًََت «طضاّ سَِوا بؤ ُٓو نُطُ ضًًُ
َذئَ ..بشِواُْ طضانُيإ ضًًُ؟ دَ بشِواُْ ضِ دَي
ُٖي
نُ ضُنُنُّ فشَِّ دَدات نُ ُٖقىايُ بُسطشّ بزاسدَّ يُنَُِ بًَت؟ تشادطًؤِْ ًَُُٓ
َهِ تظايًا خىاوَْذَنإ يُ
وا دَطًَشِيَتُوَ نطٌ "نايٓؤغ  "CAENEUSـِ خُي
رُْوَ نشدوياُْ بُ ثًاو .204بُآلّ ًَٓظتُ ْاتىاْني ُّٓ ثُسضؤيُ ثًَطُواُْ بهُيُٓوَ،
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َػاُْنُّ فشِ َّ
نُواتُ ُٓطُس ثشؤطُ ثًَطُواُْنُ ػًاو بىوايُُٓ ،وا بؤ ثًاويَو نُ قُي
َُ بؤيُ دَبًَت
دَدات ًٖض ػتًَو يُو ثشؤطُيُ طىجناوتش ُْدَبىو .بُآلّ َُُٓ َُساي
ياطايُى دابًَٓني نُ بُثًَِ تىاْا يُّ ضاسَطُسَ ْضيهُإ خباتُوَ ،خؤ ُٓوَّ رياِْ خؤّ
ُٓوَْذَ خؤؾ بىيَت و الّ ػريئ بًَت ُٓوا يُ َُٖىو رياًْذا ْاخيُيُٓوَ بُسدَّ
َهى واّ ىلَ دَنُئ بؤ ُٓبُدّ بزّ ،بُآلّ رياًَْهِ طُسِػؤسِاُْ و
َُتشطِ بُي
ًَٗىسِاُْ»( ..ياطانإ ٖ944ـ ــ بُسطِ  4ــ ال.)516-515
َِ يُوَ
دواداس ُٓواُّْ ثًًَإ وايُ ُٓفالتىٕ ثؼتًىاِْ رٕ بىوَ خؤ ْاتىأْ ْهىي
بهُٕ نُ ًَُٖؼُ رِْ يُطٍَُ َٓذاآلٕ و ٓارَآلٕ و نؤيًُناْذا داْاوَ»ٖ..تذ( .تًتاْىغ
181سـ)ُٓ ،و يُباسَّ ػتِ "رْاُْ" و "ػًَىاصّ رْاُْ" و "سِيَطاّ ًًََُٓ" و ثؤػًِٓ
بُسطِ رْاُْ وٖ..تذ بُ سِقًَهِ صؤسَوَ قظُ دَنات! بطشَ ُٓو يُ نشداسيِ طًَهظًِ
ٖاوسَِطُصباصيذا سِقِ يُ سَِوػِ "ُْسيَِٓ رْاُْ" بىو .ويَشِاّ َُٖىو ُٓواُْؾ تؤ يُى
تانُ نُطايُتِ رٕ يُ ًٖض ناّ يُ ديايؤطُناًْذا ْابًًٓتُوَ ..بُو ديايؤطاُْػُوَ نُ
يُباسَّ خؤػُويظتًًُوَ دَدويَت .دؤسز طاستؤٕ ُٓو دميُُْ ْاَشؤظاُْيُ دَسدَخات نُ
ُٓفالتىٕ تًًَذا ويَٓاّ ُٓنضاْظًَجِ رِْ طىنشاتِ نشدووَ نُ يُ دوا سِؤرَناِْ خؤيذا بُ
ًًَُوَ طهجشِبىو ،يُّ طُسوَختُدا طىنشات سِوودَناتُ ُٓنشيتؤٕ بَِ
بطىونرتئ َٓذاي
ًََت «نُطًَو بًطُسِيًََٓتُوَ بؤ َاٍَ».
ُٓوَّ ُٖطت و طؤصّ ُٓو سَِضاو بهات وثًَِ دَي
ًََتُٓ« :طُس ُّٓ وتُ تًََُهاسَ نُ "صيُٓفؤٕ" يُ يادَوَسيًُناًْذا باطِ
"طاستؤٕ" دَي
نشدووَ بُو طىصاسػتُ دصيَىَ بُساوسد بهشيَت نُ ُٓفالتىٕ وتىويُتِ ُٓوا دَبًًٓت ُّٓ
دميُُْ وَطفِ نُطًَهِ سِم ُٓطتىوس بُساَبُس بُ رْإ دَنات»!205
بُآلّ ٓايا ْاتىاْني ًٖض سِادَيُنِ ٖاوطؤصّ ُٓفالتىٕ يُطٍَُ رْإ الّ ُٓفالتىٕ
ببًًُٓٓوَ؟ سِاطتُ ُٓو ٖاوطُسطرييِ ُْنشدووًَٖ ،ض َُيًًَهِ بؤ رْاًْؽ ىلَ
دَسُْنُوتىوَ و ُْمشإ بًظتىوَ ًٖض رًَْو يُ رياًْذا بىوبًَتٖ..تذ بُآلّ ٓايا طتايؼِ
"طافؤ  "SAPPOـِ خامنُ ػاعري ْانات نُ طىنشات ثًَِ دَووت "ػؤخ و
ػُْط"؟ (فايذسؤغ 235دـ ــ بُسطِ 3ــ الُٖ ،)141سوَٖا ُٓفالتىٕ ػعشيَهِ ثشِ
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ًََٔ خىارُْناِْ ٖىُْس ْؤ خىارْٔٓ ،ايا يَُُ طَُزاُْتش
طشِوتًًٓؼِ بؤ ْىوطًىَ« ..دَي
ُٖيُ ،دَّ با بضأْ بُ طاظؤّ يًظبؤطًًُوَ دَ !»ٕ-ناتًَو وا خُسيهِ نؤتايِ بُّ
تىيَزيُٓوَيُّ دًََِٖٓ ًٖطِ بؤ وتٔ ًًُْ ُٓوَ ُْبًَت نُ طاظؤ ُٓوَّ بُطُسدا
دَضُطجًَت نُ يُ طُسَتاوَ يُباسَّ رِْ بًاًًُْوَ بامسإ نشد« .سَِْطُ يَُُؾ طشْطرت
ُٓوَ بًَت نُ بُ وتُّ َُٖىو ُٓو نُطاُْيؼِ يُطُسيإ ْىوطًىَ طاظؤ رًَْهِ
"ثًاواُْ" بىوَ ،ويَشِاّ ُٓوَّ ٖاوطُسطرييؼِ نشدووَ ،بُآلّ يُ ػعشَناِْ ًٖض دَِ
َُْاوَ دطُ يُ يُى بُيت نُ ٓاساطتُّ ًََشدَنُيِ نشدووَ» .206ويَشِاّ ُٓوَّ طاظؤ
قُطًذَّ الواْذُْوَّ صؤسّ يُباسَّ "نطُ ٖاوسِيَهإ"ـُوَ ْىوطًىَ و دَطتُيُى يُ
نطاِْ ثًَهًَٗٓاوَ بؤ ُٓوَّ ثُيىَْذّ خؤػُويظتًِ بًَُٖضيإ يُطٍَُ دامبُصسيًََٓت و
ثًَِ طُيش بىوَ نُ بؤضِ ُّٓ ثُيىَْذيًاُْ تًُْا يُطٍَُ ثًاواْذا بُسقُساس دَنشئَ؟
بُّ دؤسَ سِووّ نشدَ دسوطتهشدِْ ثُيىَْذّ خؤػُويظتِ بًَُٖض يًَُْىإ نطاِْ
سَِطُصّ خؤّ و بُ ػعشَناًْؼِ طىصاسػتِ يُّ ُٖطت و طؤصاُْ نشدووَ و بطشَ ناتًَو
تَُاػاّ ْاو ضاوّ نطاِْ سِوح طىونِ نشدووَ يُ ُٖرَُتا ٖاواسّ نشدووَ! بُ
ًََتُٓ ُّٓ« :طًع َٔ ُٖس يُ طُسدًَََهِ ديَشيُٓوَ تؤّ خؤػىيظتىوَ،
يُنًَهًإ دَي
ُٓوناتُّ نُ ًًََُٓيًِ َُٖىوّ طىٍَ بىو»!
ويَشِاّ َُٖىو ُٓواُْيؽ وا ثًَذَضًَت "طاظؤ" رًَْهِ دىإ ُْبىوبًَت ،وَطفُنُّ
َذاًَْهِ طُدَّ
طىنشاتًؽ بُ صؤسيِ تًُْا بؤ بًًُُتًًُ ػعشيًُنُّ بىوَ .طىي
ضىاسًََؽ دؤصسايُوَ ويَُّٓ "طاظؤ" و "نايؤغ"ـِ ػاعريّ ٖاوطُسدََِ ُٓوّ
يُطُس ُْخؼًَٓشابىو ،طاظؤ نًََُو يُ نايؤغ دسيَزتش بىو ،بُ سِادَيُنًؽ يُثًاو دَضًَت
َشؤظ صؤس يُوَ دوو دٍَ دَبًَت باوَسِ بهات ُٓو سِوخظاسَ سِوخظاسّ رُْ.207
دَّ با خىيَُٓس يُ ُٓجناَطريّ َُُٓ طُسثؼو بًَت!
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دووةم :صةرضاوة عةرةبييةكان :
أ -دَقُ ُٓفالتىًًُْ وَسطًَشِدساوَنإ (بؤ صَاِْ عُسَبِ):

 -1مجَوزية أفالطوٌ ــ دزاضة و تسمجة :د .فؤاد شنسيا ــ اهليئة املصسية للهتاب.5985 ،
 -2ذلاوزات أفالطوٌ ــ تسمجة :د .شني جنيب ذلنود ــ جلية التأليف و الرتمجة و اليػس.5966 ،
 -3ذلاوزات و ىصوص ألفالطوٌ (فايدزوع ــ تياتيتوع) ــ تسمجة و تكديه :د .أمرية سلني مطس ــ داز
املعازف بالكاٍسة.5986 ،
 -4أفالطوٌ :فيدوٌ ــ تسمجة :د .عصت قسىي مع مكدمات و غسوح ،مهتبة احلسية احلديجة ،الكاٍسة،
.5979
 -5أفالطوٌ :الطفططائيني و الرتبية ــ تسمجة :د .عصت قسىي ــ مهتبة ضعيد زأفت.5981 ،
 -6أفالطوٌ :مأدبة ــ تسمجة :د .وليه املريي ،داز املعازف مبصس.5971 ،
 -7أفالطوٌ :يف الفطيلة ــ ذلاوزة مييوٌ ــ تسمجة :د .عصت قسىي ،مهتبة ضعيد زأفت مبصس.5981 ،
ب -مسادع عامة:
 -5د .أمحد فؤاد األٍواىي :أفالطوٌ ،ضلطلة ىوابؼ الفهس الػسبي عدد  ،5داز املعازف مبصس.5965 ،
 -1الهطيدز نوزيُ :مدخل لكساءة أفالطوٌ ،تسمجة :عبداجمليد أبو اليذا ،مسادعة :د .أمحد فؤاد األٍواىي ــ
اهليئة العامة للهتاب.5966 ،
 -3أزىطت بازنس :اليظسية الطياضية عيد اليوىاٌ ،دصآٌ ،تسمجة :لويظ أضهيدز ،مسادعة :د .ذلند ضليه
ضامل ،مؤضطة ضذل العسب.5966 ،
 -4تػازلص ألهطيدز زوبيصً :أثييا يف عَد بسنلظ ،تسمجة :د .أىيظ فسحية ،لبياٌ.5966 ،
 -5نوزاميطوٌ :ضكساط السدل الري دسؤ على الطؤال ،تسمجة :ذلنود ذلود ،مهتبة األجنلو مصسية ،عاو:
5956و.
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 -6ول ديوزاىت :قصة احلطازة ،سياة اليوىاٌ ــ دللد  6و  ،7تسمجة :األضتاذ ذلند بدزاٌ ،جلية التأليف و
الرتمجة و اليػس.
 -7د .عصت قسىي :احلهنة األفالطوىية ،داز اليَطة العسبية بالكاٍسة.5974 ،
 -8د .عبداللطيف أمحد علي :التأزي اليوىاىي ــ دصآٌ ،داز اليَطة العسبية.5976 ،
 -9د .ذلند نامل عياد :تأزيذ اليوىاٌ ــ اجلصء األول ،داز الفهس ،دمػل.5985 ،
 -51د .لطفي عبدالوٍاب حييى :اليوىاٌ ــ مكدمة يف تأزيذ احلطازي ،داز اليَطة العسبية ،بريوت.5979 ،
ٍ -55ريودوت يتشدخ عً مصس :تسمجة مصس صكس خفادة ،داز الكله مبصس.5966 ،
 -51موىييو بيرت :املسأة عرب التأزيذ ،تسمجةٍ :يسيت عبود ،داز الطليعة ،بريوت.
 -53دزيين خػبة :أضاطري احلب و اجلنال عيد اإلغسيل ــ دصآٌ ،داز التيويس ،بريوت .5983
 -54عبداهلادي عباع :املسأة و األضسة يف سطازات الػعوب و أىظنتَا ــ ثالثة أدصاء ،داز طالع
للدزاضات و الرتمجة و اليػس بدمػل.5987 ،
 -55د .على عبدالواسد وايف :األدب اليوىاىي الكديه ،داز املعازف مبصس.
 -56د .وٍيب مسعاٌ :الجكافة و الرتبية يف العصوز الكدمية ،داز املعازف مبصس.
 -57فتشية ضليناٌ :الرتبية عيد اليوىاٌ و السوماٌ ،داز اهليا للطباعة و اليػس مبصس.
 -58عبداجمليد عبدالسسيه :الرتبية و احلطازة ،مهتبة اليَطة املصسية بالكاٍسة.5968 ،
 -59د .عبدالػفاز مهاوي :ضافو :غاعسة احلب و اجلنال عيد اليوىاٌ ،داز املعازف مبصس.5966 ،
 -11د .عبدالػفاز مهاوي :امليكر ــ قساءة لكلب أفالطوٌ (وٍو حيتوي على تسمجة السضالة الطابعة
ألفالطوٌ) ،نتاب اهلالل أغططظ  ،5987العدد .441
 -15دوزز ضازتوٌ :تأزيذ العله ،تسمجة :د .توفيل طويل و د .أمحد فؤاد األٍواىي و آخسوٌ ،داز املعازف
مبصس عاو .5965
 -11ضوفهليظ :ىطاء تساخيظ ،تسمجة :د .علي سافظ :املطسح العاملي ــ عدد  ،16وشاة اإلعالو بالهويت.
 -13عبدالطالو الرتماىيين :الصواز عيد العسب يف اجلاٍلية و اإلضالو ،عدد  ،81عامل املعسفة بالهويت.
 -14د .ثسوت أىيظ األضيوطي :ىظاو األضسة بني اإلقتصاد و الديً ،داز الهتاب العسبي للطباعة و اليػس
بالكاٍسة.
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صةرضاوةكان
 إىصاف :يُ صَاِْ نىسديذا صؤسداس ُّٓ وػُيُ بُ (دادطُسّ) و(دادثُسوَسّ) و (ويزدإ) وٖ..تـذ
وَسدَطًَشِدسيَت ،بُآلّ سِاطتًًُنُّ ًٖض ناّ يَُاُْ طىجناو ْني ،دواّ برينشدُْوَ و ثشغ و دؤيـُنِ
دذدّ ُّٓ وػُيَُإ بؤ دؤصيًُوَ نُ َٔ ثًَِ وايُ يُ وػُناِْ تـش طىجنـاوتشَ (ُٖقبُػـِ) ..بـُو
ًٖىاّ يإ وػُيُنِ يَُُؾ طىداوتشّ بؤ بذؤصسيَتُوَ ياخىد ُّٓ وػُيُ دًَِ خؤّ بطشٍَ( .و .ى)
 -5بؤ منىوُْ طُسْر بذَ يُ :د .على عبدالواسد وايف :املسأة يف اإلضالو ،داز اليَطة مصس بالفذالة.
 -1أسياء علوو الديً :اجلصء الجاىي ،داز السياٌ للرتاخ ،ص.55-51
 -3املسدع ىفطُ ،اجلصء الجاىي ،ص.55
 -4املسدع ىفطُ ،ص.66
 -5املسدع ىفطُ ،ص.54
" -6الفيلطوف و املسأة" نؤسِيَهِ تايبُت نُ ْىوطُس طشتىويُتِ و بُسِيَىَّ بشدووَ ،و يُّ طؤظاسَدا
بآلوبؤتُوَ :اجمللة العسبية للعلوو اإلىطاىية ،عدد  64غتاؤ عاو  ،5994بة بةغدازى أ .د .فؤاد شنسيا
و أ .د .عبدالػفاز مهاوي و أ .د .غامن ٍيا ،و د .سطني على سطً و األضتاذ ىاٍد البكصني.
 -7املسدع ىفطُ.
 -8يُ يُنًَو يُ نتًَبُناِْ داٖاتىوّ ُّٓ صجنريَيُدا بُْاوّ "رْـُ فُيًُطـىفُنإ" باطـًإ يًَـىَ
دَنُئ.
 -9بطُسِيَىَ بؤ ثًَؼُنِ رَاسَّ دووََِ ُّٓ صجنريَيُ" :أزضطو و املسأة".
 -51يىيع َؤسطإ تىيَزيُٓوَّ يُ ًٖٓذيًُ طىسَنإ نشدووًَٓٓ ،ذا بُ ػًَىَيُنِ طؼتِ طشْطـِ
َطـُّ ديَـشئ
َطُّ َشؤيًذا داوَ ،بُتايبُت يُ نتًَبِ "نؤَُي
بُ سِيَهدظتِٓ نؤَُآليُتِ يُ نؤَُي
َطـُّ َشؤيـِ
َِ  1877دَسضىوَ و تًًَذا ٓـُو قؤْاغاْـُّ نؤَُي
 "Ancient Societyنُ يُ طاي
ثًًَاْذا تًَجُسِيىوَ بؤ طَِ قؤْاغ دابُؾ نشدووَ :قؤْاغِ وَسؼًطُسيِ ،قؤْاغِ بُسبـُسّ و ًٓٓذـا
َجؼتًهشدِْ تًؤسَ َاتشيايًضًًَُ ًََزوويًُنُّ خؤيـإ
قؤْاغِ ػاسطتاَِْ .اسنع و ُْٓطًض بؤ ثاي
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طىوديإ يُّ تًؤسَ ثُسَطُْذًًُّْ ُّٓ وَسطشتىوَُْٓ .طًض ُٓو بريؤنُيُّ يًَِ وَسطشتىوَ يُ نتًَبـِ
َهايُتِ تايبُت"ـذا خظـتىويُتًًُ سِوو ،دطـُ يـُويؽ بًَشتشاْـذ سَِطـٌ و
"بٓطًُّٓ خًَضإ و َىي
ضُْذاِْ تش بُ َُٖإ ػًَىَ طىوديإ ىلَ وَسطشتىوَ..
" -55نُواتُ ُٓطُس رٕ خؤّ داُْثؤػًَت دَبًَت قزّ بربِيَت ،ضىوٕ نُ رٕ بًٓـِ بـُ قـزّ بـشِدسا و
َهِ
َجاضشاوَوَ ْاػرييُٓ ًٓذّ خؤّ دادَثؤػًَت"ْ .اَـُّ يُنـَُِ ثؤيظـِ ثُياَبـُس بـؤ خـُي
ُٖي
نؤسْتؤغًٓ ،ـشاسِ ياصدَ.6 :
 -51لطاٌ العسب إلبً ميظوز :اجمللد اخلامظ ،ص ،3755مً طبعة داز املعازف مبصـس .طُسوضاوَّ
صؤسّ ديهُيؽ ُٖٕ نُ َُٖإ ضريؤى دَطًَشُِْوَ نُ د .عبذايظـالّ ايرتَٓـًين يـُ نتًَبـِ "الـسم
املاضية و احلاضسة" باضى نسدووة :ضلطلة عامل املعسفة ،عدد  ،33ص561؛ و د .أمحد احلـويف :املـسأة
يف الػعس اجلاٍلي ،داز اليَطة مبصس ،بالفذالة ،ص.383
 -53أصول فلطفة احلل ،اجمللد األول ،ص.18
ُٓ َُُٓ -54و بؤضىوُْيُ نـُ صؤس تىيَـزَسّ ديهـُيؽ دَسياخظـتىوَ -بـؤ منىوْـُ بشِواْـُ "ز .د.
ويَظت" ضِ دََيًَت" :رياسّ يؤْاِْ ُٖس يُ بُٓسَِتُوَ رياسّ ثًاوَ َُُٓؾ بُ يُبُسضـاوطشتِٓ ٓـُو
َُ الوَنًًـُّ رٕ الّ يؤْاًًْـُنإ طًَشِاويًـُتِ" .بشِواْـُD. J. West: Homosexuality, :
سِؤي
.14»p
 -55ول ديوزاىت :قصة احلطازة ،اجمللد الطابع ،تسمجة األضتاذ ذلند بدزاٌ ،ص.557
16- J. B. Elshtain: Public Man & Private Woman, P. 14.
17- Ibid, P.12.
18- Susan M. Okin: Woman in Western Political Thought, P.15.
19- Engles E.: The Origin of The Family Private property and the State,
Moscow, 1968.
20- Quoted by: J. K. Anderson in his "Xenophon, P.177, Duck Worth 1974.

َطُّ طجاستُدا ثًَهٗاتبىوٕ يُ رِْ ٓاصاد و نًُْضَى .بُآلّ يُ ُٓطًٓادا طشوثًَهِ
 -21رٕ يُ نؤَُي
ديهُيؽ ُٖبىوٕ ُٓواًْؽ رُْ بًاًًُْنإ بىوٕ .دواتش دَطُسِيًَُٓوَ طُس ُّٓ بابُتُ.
22- Donaldson, James: Women: Her position and Influence in Ancient
Greece and Rome, P.73.
23- Gurbe G.M.A.: Plato's Thought, P.88.
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24- Donaldson: Op. cit.

 -15ول ديوزاىــت ،املسدــع ىفطــُ ،دللــد  ،7ص475-471؛ ٖــُسوَٖا :د .أمحــد فــؤاد األٍــواىي،
أفالطوٌ ،ص.538
26- Susan M. Okin: Op. Cit, P. 15.

َِ َـشؤظٔ بـؤ
َهى ٖـُوي
" -27طاسَ ثؤَريؤّ" ثًَِ وايُ ُٓفظاُْنإ تًُْا نؤَـَُيًَو دسؤ ْـني بـُي
طُثاْذِْ طًظتَُِ سََِضّ بُطُس طُسدووْذإًَ ،تؤيؤرياّ يؤْاًًْؽ يُنُّ "ٓاَارَ"َـإ يـُباسَّ
ثُيىَْذّ ثًاو و رُْوَ يُّ رياسَدا ثَِ دَدات ،بؤيُ تىيَزيُٓوَّ ُٓفظـاُْ دَطـتجًَهًَهِ ثًَىيظـتُ بـؤ
تىيَزيُٓوَ يُ ًََزووّ رٕ .بشِواُْ نتًَبُنُّ :اليطاء يف العامل الكديه -املكدمة  ،ص 5و .1
28- James Donaldson: Op. Cit: P.11.

 -19ول ديوزاىت :قصة احلطازة ،دللد  ،6ص.97 -96
30- Donaldson: Op. cit, P.12.

 -35د .عبداللطيف أمحد علي :تأزيذ اليوىاٌ ،اجمللد األول ،ص.55
32- Elshtain, Jean Bethke: The Family in Political Thought,P.11-12.
33- M. I. Fenly: The world of Odysseus, P. 138.
34- Sarah B. Pomeroy: Women in Classical Antiquit, P.7-8.

 -35بشِواُْ :د .عبداللطيف علي أمحد يف نتابُ الطابل ،ص119؛ و دزيين خػـبة :أضـاطري احلـب و
اجلنال عيد اإلغسيل ،دللد  ،5ص.41
ُٓ -36فالتىوٕ ٓاَـارَ بـُّ ضـريؤنُ دَدات بـُآلّ ْايـُويَت "صيـؤغ" خباتـُ بـُس ٓـُّ تؤَُتـُ
ٓابشِوبُساُْيُ و واّ دَبًًٓت نشيتًًُنإ ُّٓ ضريؤنُ دسوطتًإ نشدووَ تـا ثاطـاويَهِ خـىدايِ بـؤ
تًَشنشدِْ ػُٖىَتُ ػاصَناًْإ ببًُٓٓوَ .بشِواُْ :ذلـاوزة الكـواىني ،نتـاب األول636 ،ســ -و ذلـاوزة
فايدزوع155 ،سـ.
 -37ول ديوزاىت ،املسدع ىفطُ ،دللد  ،6ص.97
38- Sosan M. Okin, Op. cit, P. 16.
سُصّ يُ ًَـتع  Metisـِ خـىارِْ ٖـؤصَ

ٖ -39ؤناسّ ُّٓ طُسًَٓؼُ تىوْذَ ُٓوَبىو "صيؤغ"
َٗات بـُآلّ ٖـُس دوادـاس
تىوْذوتًزَ طُسَتايًُنإ بىوُٓ ،و بُ ضُْذئ ػًَىَ يُ دَطتِ صيؤغ ٖـُي
َُنُ نـىسِ دَبًَـت و ُٓضـًَتُ
َِ دىوت بىوًٓ ،ذّ طهجشِ بىو ،ثًَؼبًِٓ ُٓوَ نشا َٓذاي
طشتِ و يُطُي
طُس عُسػُنُّ باونِ ،وَى ُٓوَّ صيؤغ خؤيؼِ يُطٍَُ نشؤْؤطذا نشّ ،بًـُ صيـؤغ غـَُِ يـُ
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خؤّ خىاس و بُ وتُّ ػريئ و ػُنشاو "ًَتع"ـِ يُ خؼـتُ بـشد و ًٓـذّ ٓـُويؽ ًَـِ بـؤدا،
صيؤطًؽ يُْاناو دََِ نشدَوَ و قىوتِ دا .صيؤطِ طُوسَ خىاوَْذ ُّٓ سِووداوَّ يـُبرينشد و سِؤرإ
و َاْطإ تًَجُسِئ ،ناتًَو بُطُس دَسياضُّ تشيتؤْذا دَطُسِا نتىثشِ طُسًَٓؼُيُنِ تىْذّ طشت ،تـا
ُٓوَّ واّ ُٖطت دَنشد طُسّ دَتُقًَت ،يُ صؤسيِ ٓاصاسَنُيذا وَى ػًَتُنإ دَالآليُوَ تا ُٓوَّ
ًٖفاطتًؤغ بُ يُى يًَذاِْ تُوسَنُّ يُو ٓاصاسَّ سِصطاس نشد.
َُواْاُْ نُ ُْٖذيَو يُ خىاوَْذَ ًًََـُنإ ٖـُياْبىو ،يُاليـُٕ
َُتُ "ثًاواُْ"يإ ثاي
 ُّٓ -41خُطً
َطُنـُيإ
َطـُّ ُٓوَيـُ نـُ نؤَُي
خىاوَْ ذَناًْؼُوَ بابُتِ طُسطىسَِاًَْهِ صؤس بىوَُُٓ ،ؾ بُي
ًَْشطاالس بىوَ .خؤ ثانًضَّ طرييٓا  Cyreneيُ ٓاستًَُع دَضىو ،يًَِ دَطًَشُِْوَ دوو طُطِ سِاوّ
ثًَؼهُؾ بُ وَسؼُ وػهاوَنًًُناِْ ػـىاِْ َُسِوبضْـُناِْ بـاونِ نـشدووَٓ .ـُثؤيؤّ خىاوَْـذ
نا تًَو دَيبًًَٓـت بـُ بـ َِ ضـُى ًَُالْـ َِ يُطـُ ٍَ ػـًَش دَنـات ثًَـِ طُسطـاّ دَبًَـت و بـُٖؤّ
"ٓاصايُتًًُنُّ"ـؼًُوَ بُخًَشايِ طُسطاًًَُنُّ ٓـُثؤيؤ دَطؤسِيَـت بـؤ خؤػُويظـتًًُنِ بـَِ
َبُْذّ سِاوضًًإ بىوٓ ،ـُو بـُ يُنـُّ تـري
ٓاَإُٓ .و نات "ُٓتالْتا" يُ َُٖىو وآلتِ يؤْاْذا َُي
َهًإ دَدا ،ناتًَو باونِ ويظتِ بًـذات
بُ ساصَنا دسِْذَ وػهاوَنًًُناِْ دَثًَها نُ ثُالَاسّ خُي
بُ ػىو َُسدِ ُٓوَبىو ػىو بُو نُطُ دَنات نُ بُطُسيذا طُسدَنُويَت و َـشدًْؽ ضاسَْىوطـِ
دؤسِاوَناُْ ،يُبُسَُُٓ داواناسَناِْ يًَِ نؼاُْوَ و ُٓويؽ بُ ثانًضَيِ َايُوَٖ..تـذٖ .ـُسوَٖا
ٓاستًَُع  ّ Artemisخىارٕ (دياْا الّ سٍِِؤَاُْنإ) خىارِْ سِاو بىو نُ تريَناِْ صؤس يُ دووسَوَ
َـُ
دَٖاويؼتُٖ .سوَٖا واّ ثَِ باػرت بىو سِؤرَناِْ يُ ًَْى ػاخ و داخ و داسطـتاُْنإ يُطـٍَُ ٓارَي
َهِ ،بُطُس بُسيَت .بشِواُْ:
دسِْذَناْذا ،دووس يُ خىاوَْذَنإ و خُي
Sarah Pomeroy: Op. cit, P.5.

 -41بشِواْــُ وتــُّ طــاسَ ثــؤَريؤّ يــُباسَّ خىارْــُ ُٓطــًٓايًُ "ثًاواُْ"ناْــُوَ ،صؤسيَــو يــُ
طًفُتُناِْ ِٖ ثًاوُٕٓ ،ويؽ دُْطِ ثاساطتِٓ قـُآل و ػـىوسَنإ بـىو ،صؤسيَجؤػـِ دَثؤػـِ و
خىدَيُنِ يُطُس دَنشد و بُ صؤسيؽ دًِ ثًاواُّْ يُبُس دَنشد تا خضَُتـُناِْ خـؤّ ثًَؼـهُؾ
بهات ،وَى ُٓوَّ يُطٍَُ ٓؤديظؤغ نشدّ .ال.4
 -41د .عبداللطيف أمحد علي :املسدع الطابل ،ز ،5ص.63
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 -43ولد ديوزاىت ،املسدع الطابل ،دللد  ،7ص.513
َِ طـُسبشِدساوّ دابـُؾ
َُتاْذ ناتًَو طؤػـتِ بـشراوّ ٓـارَي
َدُي
 -44ثشؤًَظًؤغ "صيؤغ"ـِ ُٖي
دَنشد ،نُ نش ابىوُْ قىسباِْ بؤ خىاوَْذَنإ ،دا خُيىصّ يُ دًاتِ طؤػت بُ صيؤغ دا .صيؤطـًؽ
تىوسَِبىو و ٓاطشّ يُ َشؤظ ػاسدَوَ.
ُٓ -45فظاُْنُ سِادَّ نًُٓيـُنِ يًََُزيٓـُّ تشادطـًؤِْ يؤْـاِْ بُساَبـُس بـُ رٕ دَسدَخـات،
ُٓفشيَُٓسَنُّ خىدايُنِ طًَشِوويَشَِ ،بُ دوو قاضِ ثًَطُواُْوَ ٖاتؤتُ دوًْا نُ ثُجنُناِْ يُ دواوَٕ
َِ تـىوسَِيِ بُساَبـُس
و ثارُْناًْؼِ يُ ثًَؼُوَ ،يُ "ٖريا"وَ يُدايو بىوَ ،ناتًَو نُوتبىوَ سـاي
صيؤغ و ثًَؽ يُ وادَّ يُدايهبىوِْ خؤّ ،طهُنُّ داْا.
ُٓ َُُٓ -46و طٓذووقُ بىو نُ صيؤغ بُ بؤُّْ ٖاوطُسطرييِ بٓـذؤساوَ بـُ ديـاسيِ بـؤّ ْـاسد و
َُٖىو ناسَطات و خشاثُناِْ تًَذا بىو.
 -47د .ذلند نامل عياد :تأزيذ اليوىاٌ ،اجلصء األول ،داز الفهس بدمػل ،ص.557
 -48املسدع ىفطُ ،ص.559-558
 ُّٓ -49ويَُٓ تاسيهُّ نُ يُ طُسدََِ نالطًهًذا يـُباسَّ رْـُوَ ٖـُبىو ٖـُس َايـُوَ ،بؤيـُ
دَبًٓني ًٖجؤيًتؤغ  Hippolytusيُ ػاْؤّ بُْاوباْطِ يؤسثًـذغ دا بـُ ْاسَِصايًـُوَ يـُ صيـؤغ
دَثشطًَت $ :بؤضِ رٕ ُٓو َُٖىو ُْفشَتُّ بؤ سَِطُصّ َشؤيِ ًَٖٓاوَ؟ ٓايـا ْـُدَنشا َٓـذاآلٕ يـُ
ثُسطتطاناْذا يُبُسَبُس صيًَشِ و صيى و ثاسضُّ ُْقذيِ بشِؤْـضدا بفشؤػـشئًَٓٓ ،ذـا دواّ ٓـُوَ بـُ
ٓاصادّ و دووس يُ ًًََُٓ بزيابائ#؟ بُيتُناِْ  ،620-615دا ُٓفالتىوٕ ثًَِ وايـُ ضاوضـٓؤنِ و
داواناسيًُ بَِ بشِواُْوَناِْ رٕٖ ،ؤناسّ طُسَنِ داسِصاِْ طًظتَُِ فُسَاْشَِوايُتِ دميىنشاتًًـُ.
"اجلنَوزية  549د.
 -51أزىطت بازنس :اليظسية الطياضية عيد اليوىاٌ ،اجلصء الجاىي ،ص.75
51- Quoted by: J. K. Anderson in his "Xenophon, P.177, Duck Worth 1974.

 51يُ َُٖىوّ طُيشتش ُٓوَيُ يُّ طُسدََُدا ُٖسضِ طًفُتِ دوانُوتىويِ ُٖيُ ٓـًَُٖٓشيَت بـُ
ًَِ رِْ سِؤرُٖآلتذا نُ ٖريؤدؤت طُسداِْ ًَظشّ نشدووَ و صؤس طُسّ يُوَ طىسَِاوَ بًًٓـىوَتِ
َذا نُتإ دَضٓ ٔ ،نُضِ رُْنإ يُ باصاسَِناْذا خُسيهِ نشِيٓـِ ثًَذاويظـتًًُنإ و
ثًاوَنإ يُ َاي
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َطُناْذا دَبٔ ،وَى ُٓوَّ يُ بؤضـىوِْ ٓـُودا دًْـا
نشِئ و فشؤػتِٓ ػتِ ديهُ و ناسنشدٕ يُ نًًَ
طُساوروو بىوبًَتُوَ! ُٓو دََيًَتًَ$ :ظشّ ػتِ طُيشّ ُٖيُ ..بؤيـُ ًَظـشيًُنإ صؤس دًـاواصٕ.
َذا دًَََُٓٓوَ و خُسيهِ سطنت و ضٓني دَبٍٔ !#ريودت يتشدخ عً مصـس ،تسمجـة:
ثًاوَناًْإ يَُاي
ًََـت
د .ذلند صكس خفادـة ،داز الكلـه ،5966 ،ص .557-556وَى دنتـؤس ُٓمحـُد بـُدَويؽ دَي
َُّ تىيَزَسامنإ
َطُناْذا بُ ثاٍَ ثًاوَناُْوَ بىوَ ،الُٓ .116وَؾ سِادَّ ُٖي
َبُت ناسنشدٕ يُ نًًَ
ُٖي
بؤ دَسدَخات ،يُواُْؾ ويٌ ديؤوساْت ،نُ دََيًَت$ :وا ثًَذَضًَت ُٓطـًٓا يـُ طـُسوَختِ ػـهؤ و
طُسبُسصّ خؤيذا صياتش سِؤرُٖآلتِ بىوَ تا ُٓوسوثِ .#قصة احلطازة ،مر  ،7ص.513
َطُّ يؤْـاِْ نـؤْرتَ ،بـؤ منىوْـُ يـُ َاسػـِ
 53سِاطتًًُنُّ بُناسًَٖٓاِْ سًذاب صؤس يُ نؤَُي
َاسػُناْذا ٖاتىوَ "تؤ دىاًْت خؤػُويظـتُنُّ ،ضـاوَناْت يـُو ديـىّ سِووطشَنُتـُوَ دـىأْ،
طؤْاناْت يُو ديى سِووطشَنُتُوَ وَى يُتِ ُْٖاسًٕٓ ..#ـشاسِ ضىاسَّ.4-1 :
54- Itherriaque: Les Idees de Platon, P.53 (Qouted by S. Okin, P.36).

 -55بشِواُْ :ضوفونليظ :ىطـاء تـساخيظ ،تسمجـة :د .علـي سـافظ( ،املطـسح العـاملي ،عـدد ،)16
ص.91
56- Donaldson, Op. cit, P.5.

 -57ويَشِاّ ُّٓ طضا طُختاُْؾ نُضِ خًاُْت ٖـُس ٖـُبىو ،وايـؽ ثًَذَضـًَت ،وَى طـًُؤٕ دّ
َُّ خؤّ يُ دُوسّ ثًاو دَنشدَوَ ،دواتش دَطُسِيًَُٓوَ
ًََت ،رٕ بُ خًاُْت تؤي
بىرواس يُطُس ُٖم دَي
طُس ُّٓ بريؤنُيُ.
58- Demosthenes: Private Qrations, P.177. (Quoted bu S. M. Okin, P.20).
59- S. M. Okin, Op. cit, P.20.
60- Xenophon, by J.K. Anderson, P.177.

 -65د .عبداللطيف أمحد علي :تأزيذ اليوىاىي ،اجملالد األول ،ص.59
 -61تػازلص الهطيدز زوبيصً :أثييا يف عَد بسنليظ ،ص ،87-86تسمجة :د .أىيظ فسحية ،لبياٌ،
.5966
 -63بًاِْ ُٓوَبىو نُ ُْوَّ ػاسَنُ ُْبىو تُْاُْت ُٓطُس يؤْاًُْنِ ػاسيَهِ دساوطًًَؽ بىوايُ.
ًَٓايًُوَ نُطِ بًَطاُْ نؤيًُ ُْبىو بؤ نشِئ و فشؤػنت و بُصؤسيؽ بُٖؤّ ديًٌ يُ دُْطُناْذا
بُ دي
دًََٖٓشإ.
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64- James Donaldson: Op. cit, P.58.

ُْٖ -65ذيَو يُ تىيَزَسإ واّ دَبًٓٔ "ديؤتًُا" نُطًَتًًُنُ ُٓفالتىوٕ خؤّ دايًَٗٓاوَ ،بُآلّ ُّٓ
طشمياُْيُ صؤسيَو يُ تىيَزَسإ سَِتًإ نشدؤتُوََُٓ ،اُْ ثًًَـإ وايـُ ديؤتًُـا رًَْـو بـىوَ يـُ رْـُ
بًَطاُْنإ يُ ُٓطًٓادا .املشدع ايظابل ،ص.60
66- Xenophon: Memorabilia of socates Book III. Ch. XI.
67- Plato: Menexenus 137d-238b (Jowett Vol, I. P.684-685).
68- Donaldson, Op. cit, P.61.
69- Ibid, P.62.

 -71بشِواُْ :موىيو بيرت :املسأة عرب التأزيذ ،تسمجةٍ :سيت عبودي ،داز الطليعة ،بريوت ،ص.61
71 Glenn R. Morrow: Plato's Cretan City, P.40.

 -71نشتًاغ  Critiasطُسؤنُّ ػؤسِػِ ٓؤيًطاسػِ يـُ نؤتـايِ دُْطـذا نـىسِّ دايهـِ بـىو،
نتًَبًَهِ ْىوطًىَ و تًًَذا طتايؼِ دَطتىوسّ طجاستُّ نشدووَُٓ .فالتىوٕ يـُ ْاَـُّ سُوتَُـذا
َبىوِْ َـٔ
(ٖ 234ـ) ثًَُإ سِادَطُيًَُْت نُ نشيتًاغ داواّ ٖاوناسّ نـشدووَ "ضـىْهُ طـُسقاي
بُطًاطُتُوَ بَِ ضُْذ و ضىوٕ بىو" .بشِواُْ وَسطًَشِدساوَ عُسَبًًُنُّ ْاَُّ سُوتـُّ ،تسمجـة :د.
عبدالػفاز مهاوي يف نتابُ "امليكر" ،ص515؛ و نتاب موزو الطابل ،ص.45
73- S.G. Bell: Op. cit, P10.

 -74د .لطفي عبدالوٍاب :اليوىاٌ ،ص.516
75- G.R. Morrow: Op. cit, P.42.
76- Ibid.
77- Arsitotle: Politics, B. H. Ch IX, 1296.
78- G. R. Morrow: Op. cit, P.52.

َطـُ طـُسَتايًُناْذا
َُتذَنات بُ طىثايُنِ طُوسَ يـُ صؤسبـُّ نؤَُي
 ُّٓ -79سِيَهدظتُٓ نُ دَوي
ُٖبىوَ( ،د .ثـسوت األضـيوطي) دََيًَـت« :سَِوػـِ بـُسطشبهشدٕ و ًَٖشػـربدٕ الّ َاطـاّ و ٓـُو
َطاياُّْ نُ طٓىوسيَهِ ناٍَ و تـُوا دياسيٓـُنشاويإ ًًْـُ وَى صَويًـُناِْ طـاظاْا ،دَبـىو
نؤَُي
ًَُٖؼُ طىثا بُ تُواوّ طُسباص و نٍُ و ثُيُناًًُْوَ ٓاَادَ بىوايُ بؤ ُٖس ثًَؼٗاتًَو ،بؤ ُٓوَّ
بتىاًَْت بُس بُ دورَٔ بطشيَت و بؤطُّ بؤ بًَٓتُوَ و تًَهِ بؼهًًََٓتًٓٓ ،ذا ػىيَِٓ بهُويَتُّٓ .
ٓاَاجنُ ثًَىيظتِ بُوَ بىو دُْطاوَسَنإ يُ ناسَ َُدًًَُْنإ و بـاسطشاِْ خًَـضإ دووس خبشيَٓـُوَ.
َِ ٖاوطُسطرييًإ ىلَ قُدَغُنشابىو و سَِبًًُْإ بُطـُسدا طـُثًَٓشابىو ،تـا
بؤيُ تا تَُُِْ طِ طاي
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ُٓو ناتُّ يُ ٖىُْسّ دُْطذا تُواو ػاسَصا دَبٔ و ْاوباْط و طُسبُسصّ بُدَطت دًََٖـًٓٔٓ ،ـذّ
ُٓو ناتُ ػايُِْ ُٓوَٕ ثؼىو بذَٕ و يُ ٓاساًَذا بُٔٓ ،و نات يُ طىثاّ ناساوَ دَطىاصسيَٓـُوَ بـؤ
َُ يُدَطُنإ ،تا ُّٓ ناتُؾ طاَاِْ ُٓوتؤيإ نؤنشدؤتُوَ نُ بتىأْ يـُ ريـاِْ َُدًَْـذا يـُ
ًًَٖ
ٓاطىودَيِ و بَِ خًَُذا بٔ .ىظاو األضسة بني اإلقتصـاد و ايـذئ ،ص .97خىيَٓـُس طـُسجنِ ٓـُوَ
َطُ و سِريَُِ طجاستُيِ يُ ضُْذئ سِووَوَ صؤس يُ يُى دَضٔ.
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 بُ رَاسَّ بشِطُناِْ ُٓفالتىوٕ ٓاَارَ بُ دَقُنإ و رَاسَّ ُٓو ضىاس بُسطـُ دَنـُئ نـُب ًٓاَني دىيت يُ وَسطًَشِاُْ بُْاوباْطُنُيذا بؤ طُسدُّ ديايؤطُناِْ ُٓفالتىوٕ نشدوويُتُِٓ ،وَؾ
ًَُٓوَنُدا ٓاَارَ بُ طـُسدُّ ٓـُو
بؤُٓوَّ خىيَُٓس ٓاطإ بؤّ بطُسِيَتُوًَٓٓ ،ذا يُ نؤتايِ يًَهؤي
َُٓواُْ دَدَئ نُ طىودَإ يًًَإ وَسطشتىوَ.
يًَهؤي
 ُّٓ -117ضًٓاُْ طَِ ضًِٓ داخشاو ُْبىوٕ بؤ منىوْـُ وَى ٓـُوَّ يـُ ناطـتُناِْ ًٖٓـذدا ُٖيـُ
َُ بُٖشََُْـذَناِْ ضـًُٓناِْ
َهى دَبىو ُْوَّ ثاطُواُْنإ بطُٓ ًَْى ضًُٓناِْ تشَوَ و َٓذاي
 $بُي
تشيؽ بؤ ٓاطتِ ثًَطُّ ثاطُواُْنإ بُسص بهشيَُٓوَ.423 .#
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َِ فًظاطؤسيًُنإ َىَاسَطُّ َُػكُ وَسصػًًُناًْإ نشدووَ بؤ
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ًََت ُّٓ طشوتُ ِٖ
ُٖ .Pythagoras: Alife, P.130سوَٖا بشِواُْ يُ وتُّ ٓريْظت باسنُس نُ دَي
َِ فًظاطؤسيًُنإ بىوَ .اليظسية الطياضية ،دللد  ،1ص.58
نؤَُي
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 -535د .فؤاد شنسيا :املسدع الطابل ،ص.78
132- B. Roussell: Marriage & Morals, P.7.
133- Semone de Beavoir: Op. cit, P.119-120.

ُٓ -134وَّ "ًٓـذواسد تـايًؤس" فُيًُطـىفِ بـُْاوباْطِ ٓـُفالتىوِْ دَيًًََـت ُٓوَيـُ نـُ ْـُ
َؤصيًـُى سِوويـذاوَ ،ضـىْهُ
طؤػًايًضّ و ُْ نؤَؤًْضّ يُ نؤَـاسدا ُٖتـُسيإ ًًْـُ و يَُـُدا ٓاي
ََُُْذّ و ُٖراسيِ وَالْاخات ..تايًؤس ٖـُتا الثـُسَِ  276بـُ سِيَطُيـُنِ ْـُسيَِٓ
ُٓفالتىوٕ دَوي
ثؼت ُٓطتىوسّ بريؤنُنُّ ًَُُٓ دَنات ،ضىْهُ دَبًٓني يُ الثُسِّ دواتش دََيًَت$ :ثًَىيظت بُوَؾ
ْانات بًًًََٔ نُ طؤػًايًضّ يُ نؤَاسدا بىوِْ ًًًُْٓ ،ذّ نؤَؤُْبىوِْ رًْؼِ تًَذا ًًُْ .ضـىْهُ

161

بُيُنطُيؼتِٓ ثاطُواُْنإ و رْإ طىوَُْذ دَبًَت و بطشَ بؤ ُٓو نؤت و بُْذاُّْ وا يُ نـؤت و
َطُّ َُطًشِ تىْذتشًَٕ ،هُض دَبًَت( #ص ،)278-277نُواتُ ُٓو نؤَؤْـُبىوِْ
بُْذّ نؤَُي
خاوَْذاسيَتِ و نؤَُُْبىوِْ رْإ بُ تىوْذّ يًَو طشَّ دَداتُوَ و ثًَِ وايـُ طـشِيُٓوَّ يُنـًَُإ
دَبًَتُ َايُّ طـشِيُٓوَّ دووًََؼـًإ .بشِواْـُ نتًَبُنـُّ تـايًؤسPlato: The man & his :
.work, P.277-278
135- G. M. Grube: Op. cit: P.98.
136- Sarah Pomeroy: Op. cit, P.116.
137- G. R. Grube: Op. cit, P.89-90.
138- Ibid, P.89.
139- Sarah Pomeroy: Op. cit, P.117.

َهى يـُ ٖـُس
َطُ طـُسَتايًُناْذا ْـُبىوَ بـُي
 -140طُيش يُوَدايُ ُّٓ ثُيىَْذيًُ تًُْا يُ نؤَُي
ُٖوَيًَهِ "ػؤسِػط ًَشِاُْػذا" بؤ ثُسَثًَـذاِْ ريـاِْ نؤَُآليـُتِ َاوَتـُوَ! خـؤ ناتًَـو "طـضؤٕ
َُٖفــُسّ ْــؤيض "J. H. Noyesـِ نــآًِٖ ثشؤتظــتاْتِ يــُ طــُدَّ سِابــشدوو يــُ وياليُتــُ
َدىاصَنــإ)
ي ـ ُنشطتىوَنإ دَسنــُوت و نؤَــَُيًَهِ ْاطــشاوّ بــُْاوّ ثًَشفًَهؼٓظــتُنإ (ناًَ
َِ  1848يـُ
َبىوٕ يـُّ دوًْـا دَدَٕ ،و طـاي
 Perfectionnistsداَُصساْذ ،نُ نُ ُٖوٍَ بؤ نـاًَ
َهايُتِ و خاوَْذاسيَتِ
َُنُيؼِ بُْاوّ ػاسَنُوَ ْاوْشاَ ،ىي
ػاسّ "ٓؤْايذا" دًَطري بىوٕ ،و نؤَُي
طــاَاِْ يــُ يــُى طشيَــذابىوٖ ،ــُسوَٖا ثؼــتًىاِْ يــُ بريؤنــُّ ىَُْْــُبىوِْ رْــإ دَنــشد و
َُنُ!
َهُيؼِ نشدبىوَ بُسثشطِ بُخًَىنشدِْ َٓذاآلِْ ًَْى نؤَُي
نؤَُي
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ُٓ -145و ْاتُبايِ و ُْػًاويًُّ و يَُُدا ُٖٕ وا دَنُٕ طٓىوسداسنشدِْ يُدايهبىوٕ َُساٍَ بًَت
 $ضىْهُ ُٓو سِيظاّ ٖاوطُسطرييًُّ نُ باْطُػُّ بؤ دَنشد تًُْا ِٖ ضـًِٓ ثاطـُواُْنإ بـىو و
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َُتًإ ثًَو
ضًُٓناِْ خىاسَوَّ ُْدَطشتُوَ نُ َُٓاُّْ خىاسَوَ صؤسيُّٓ رَاسَّ داًْؼتىواِْ دَوي
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طًًًََُإ ضًِٓ "بًَطاسَنإ" بىوٕ نُ داٖاتًإ دوو طُد ثًَىاُْ بىو ،يـُ خـىاسَوَّ ثُيزَنُػـذا
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 ُّٓ -193ثُيىَْذيًُّ ًَْىإ ثًاو و ثًاو يُ ُٓيًادَدا يـًَُْىإ ٓـُخًٌ و ثرتؤنًىطـذا ُٖيـُ ،تـا
َـُّ
ُٓوَّ ُٓخًٌ صؤس يُ دورَُٓنُّ تىوسَِ دَبًَت و َُُٓؾ ٖؤناسَ بؤ طُسِاُْوَّ بؤ ػُسِ تـا تؤي
ُٓو يُ ًٖهتؤسّ بهىرّ ٖاوسِيَهُّ بهاتُوَ! َُُٓ يُ َُحلَُُّ طًطاًََؼِ بابًًؼـذا ُٖيـُ نـُ
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 -597اليىغ باونِ ٓؤديح بىو –ثاػاّ تًبُ نُ يُ طُجنًذا تاواًَْهِ ُٓجناَذا ،باسودؤخ ْاضـاسّ
َـذَّ دا و
نشد يُ وآلتِ خؤّ َُٖيًَت و ثُْا بباتُ بُس ثاػا ثًًؤثؤغ  ّ Peloposبُخؼٓذَ نُ داي
سِيَضّ يًَٓا و سِصطاسّ نشد ،اليؤطًؽ ثاداػتِ سِيَض و ُْواصػـتُنُّ بـُ طـُمناس دايـُوَ! دـا ٖـُىل
طَُُناِْ يُ ػـاسدا قؤطـتُوَ و خؤيظـجؤغ  Chrysippusـِ نـىسِّ ثًًؤثؤطـِ َـاسَنشد نـُ
َٓذاَيًَهِ ًَٓذطاس دىإ و قُػُْط بىو ،باونًؼِ صؤسّ خؤػذَويظت و َُٖىو ٓىًََـذيَهِ ثًَـِ
بىو ،بؤيُ ُٓويؽ عاػك ِ بىو .طضاّ خىانإ دَطـتِ ثًَهـشد ناتًَـو اليـؤغ يـُ بـاسَّ ْـُصؤنِ
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 -114نايٓىغ ثانًضَ و دىإ بىو نُ ثؤصيذؤٕ  ّ Poseidonخىاوَْذ دَطتذسيَزّ ىلَ نشد و ثاػإ
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207- J. Donaldson: Op. cit, P.67.
ًًََُٓ و ًًََُٓ) يُ ْاوّ  Sappolismو وػـُّ

 Lesbianismـُوَ داتاػشاوَ ُٓوَؾ بُ داتاػني يُ ْاوّ ُٓو دووسطُيـُّ يًظـبؤغ  Lesbosـِ
تًَذا دَريا.
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