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 ة:ـراض اجمللـأغ

ا/صن أغراض املشنث مصخىد -  ة وي أغراض املشىع الِار ة يف كاًًٍِ والحئخٍ ادلادنيث، وأةرَز
املحافظث ىلع شالوث النغث امػربيث، وسػنُا وافيث ةىطامـب اد اب وامػنـِم وامفٌـِن، ومالئىـًث حلاسـات 

وـٌُز محـد ،  احلياة املخطِرة، ووضع املصطنحات امػنىيث واتللٌيث واأل ةيـث واحلاـاريث، و راشـخُا وفـق
ِحيدَا يف األكطار امػربيث اكفث. والصيع  تل

 

 ا:ـر فيهـروط النشـة وشـة اجمللـخط

 أن ي رفق الاكحب حبر ٍ ةالصرية اذلاحيث وامػٌِان امربيدي واإللكرتوين، وع حػُد ةأن ابلحـد غـري مصـخل   -
ل صىل سُث أدرى.  وي أطروحث ساوػيث، وغري ونشِر وي كتل، وله ي رش 

د  اللكىـات يف يزيد ىلع ذالذني دفحث وي دفحات املشنث، وغ َّل  أ رش دفحات ويلل  ابلحد غي غ َّل  أ -
ِاحدة ال   ل وٌُا وا يلّل غي غرش دفحات.ـلكىث. أوا امللاالت في لت   (022)يزيد غي الصفحث ال

ه، وأن حيرتم  احرنيالكخّاب وابلوي أي صشاءة صىل  ابلحد  أن خينِ   -  .لنشػِب املػخلدات ادلينيث وامفكريثأو غرَي
غنيـٍ، أو مرشـنث  ز مصـشنثودواالت املرشنث صىل املشنث وٌادة، وأن تشفع ةلرص ـأن حكِن ابلحِث واملل -

 ةامربيد اإللكرتوين.
ِايش أركاواً  اتلِذيق،أن ينزتم ابلاحد املٌُز  امػنم  يف  -  ،د حـ  ًُايخـٍوتصنصنث وي ةدايث ابلحـ فخ ػطّ احل

ِايش لك دفحث يف أشفنُا كىا ييل/وح  ذكر ح
 .(( ركه الصفحث -املشنث اشه الكخاب أو  -اشه املؤم  أو الاكحب  ))

 كىا ييل/  وفق امرتحيب اهلشايئ أوا املصا ر واملراسع فخكخب يف آدر ابلحد
 .(( ة الطبـعسن -رقم الطبعة  - دار النرش ومكـاهنا -الكتاب أو املجلة اسم  -اسم املؤلف أو الكاتب  ))

 ِ/ـكتل ولاةنُا األسٌيب غٌد ورو َا أول مرة، حن (أو املػربث)ِضع اللكىات امػربيث ح   -
 .(Psychologic) ثًفصي  ، (Computer) حاشِب، (Technology) ح لاًث

 ه/ اجللطث، امفادنث، صمخ....ـىن الاكحب ةػالوات امرتكيـوي الرضوري أن ي ػ -

 ّري.ـا ةػد أن ختاع لنخلِيه الصي ـلاالت ام ي حر  صحلُنرش املشنث ابلحِث واملح   -
 ث.ـارات فٌيـرح ب ابلحِث وامللاالت وفق اغختح   -
ا. -  ابلحِث وامللاالت ام ي ال ح نرش ال حرّ  صىل أدحاةُ 
ِان/ -  حرشل ابلحِث وامللاالت صىل املشنث ىلع امػٌ

 E-mail: mla@net.sy/ وينرـد اإللكخـامربي  .253ب  /  مشق ص.ديـِان امربيـامػٌ
 www.arabacademy.gov.sy / (اإلًرتًج) مِكع املشىع ىلع الشاةكثح نرش املشنث يف 



5 

 لاألوزء ـجُال  رسُفـهْ   
 ماهنيوالَ  امنـالَ  ن املجَّل  م   

 

 راساتد  ـوال وثب ـحالب 

9ٌٌمروانٌادحاسـيٌد.ٌجمؿعقةٌمساراٌتٌ

ٌ:يفٌالدرسٌالرصيفٌالـحويٌمؼاربةٌٌ

ٌ ٌٌالرتكقب  ٌحتؼقؼهٌوإعرابهٌ-ادزجي 

27ٌٌخسارةممدوحٌد.ٌ

49ٌٌد.ٌعبدٌالـبيٌاصطقفٌدونٌكقخوتهٌوادوريسؽقون

79ٌٌد.ٌزيـتٌٌرحياينٌالؾونٌيفٌشعرٌأيبٌمتامٌاحلريبٌٌداللةٌ 

107ٌٌد.ٌحمؿدٌعبدهٌفؾػلٌيفٌقراراتٌجمؿعقةٌكظراٌتٌ

 

 دـقـوالَ  ريفب ـعالَ 
ٌ ٌوفوائدٌأخرىٌ«ٌالسقامٌ»ٌإعراب 

ٌتللقفٌالشقخٌحسنيٌٌبنٌحمؿدٌالبايلٌالغزي

123ٌٌد.ٌإبراهقمٌعطقة

ٌألستاذٌحمؿدٌكردٌعيللٌ«ٌنادعارصوٌ»

ٌلرحياكقةواددرسةٌا

135ٌٌد.ٌمازنٌادباركٌٌٌٌٌٌٌٌ

 

 االتب واآلراءـاملق
ـٓم﴿ لغة:ٌٌصػحةٌ  ي ن الرَح  149ٌٌد.ٌمؽيٌاحلسـيٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ﴾ الرمَحـٰ
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 اتاَض ـاملح
159ٌٌد.ٌموفقٌدعبولٌالعددٌعربٌالعصورٌمسريةٌ 

 

 ةـوثقافيَ  ة  ـمعيَ َم  اء  ـأهب

181ٌٌيفٌتلبنيٌد.ٌبرهانٌالعابدٌكؾؿةٌرئقسٌادجؿعٌاألستاذٌالدكتورٌمروانٌادحاسـي

191ٌٌجمؿعٌالؾغةٌالعربقةٌبالؼاهرةيفٌعامالًٌٌاًٌعضواألستاذٌالدكتورٌحمؿودٌالسقدٌلٌاستؼبا

192ٌٌالشاعرٌفاروقٌشوشةٌاألستاذٌكؾؿةٌأمنيٌجمؿعٌالؾغةٌالعربقةٌبالؼاهرةٌ-

197ٌٌدٌيفٌجمؿعٌالؼاهرةحمؿودٌالسقٌ ٌكؾؿةٌاألستاذٌالدكتورٌ-

ٌ 209ٌٌ(15ٌٌ-1):2011ٌؾعامٌلجمؾسٌادجؿعٌيفٌاأللػاظٌواألسالقبٌٌمنٌقرارات 

ٌ 2015ٌ237ٌعامٌٌحتىٌمطؾعوادجالتٌادفداةٌإىلٌمؽتبةٌادجؿعٌٌالؽتب 

2015ٌ245ٌجمؿعٌالؾغةٌالعربقةٌبدمشقٌيفٌمطؾعٌعامٌٌأعضاءٌ 

261ٌٌاستدراك..

ٌ

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
ٌ



 راسات لدِّا و  ثُلبحوا



 



4 

 

 ةــمعي  مج  ارات  ـسم  

 

 ()مروان املحاسني د.

 

ـا ذم مـعطػ مػصع مـ حقاة بالدكاا  حاغ صااخت للناؾطـة كشئ جمؿعُ لؼد أُ 

ت صقكتفا  فلضحت فرينًة ٕضاامع للادوت قتؼاشاؿ ماا نارللعثامكقة وَهِرمت  ولكؽ

ن يؿؽـ أن َقػِصاؾف ماـ مؽقكا اا ظـفاا  لقمؼاك مـفاا ماا ٓ يؿؽاـ  دخالاف ذم أي كقاا

 خارج للّز للسكل. شالاشاق

ظْتف قؾؽ للثقرلت لٕوربقة  للتل صّقرت لـػنفا شاروكان لهنقار للنؾطـة قد 

ثؼافات جمتزأة مـ ثؼافاة أوربقاة كاكات قاّدظل للشاؿقت مات قناؿقات  مزلضقرياٍة 

ة  وقارة جرماكقة خالصة  وقارة كؿناوية متآخقة مع لدجار  ناقخمتؾػة: ففل قارًة فرك

قية. وهؽذل فؼد طفرت شاقة قضؿ ظددًل كمرًل مـ للثؼافات لٔشاقية روصارققوقارة 

بّقة  وأخرى بؾغارية  وأخرى يقكاكقة  وأخرى ألماكقاة   مناتـدًة  ػ لغا اا صارثؼافٌة 

للؼقمقة لتحديد كقاهنا ولكتامئفا  فؽاكت كؾ مـفا قناعك  ػ لٓكػصاات ظاـ للناؾطـة 

 ـ أجؾفا حروب للمؾؼان.ٓشتعادة هقيتفا  ولْشَتَعرت م

وحغ شامَهت للثقرة للعربقة ذم  خرلج بالد للعارب ماـ لمقؿـاة للسكقاة بعاد 

لحلرب للعادقة  وشطعت حؼقؼة صؿس للثؼافة للعربقة لإلشالمقة قـر جمؿاقع للامالد 

  مل يؽـ هـالاؽ أي قناا ت نالللـاضؼة بالضاد  مـ لخلؾقج للعريب  ػ لدحقط لٕضؾ

                                                           

() .رئقس جمؿع للؾغة للعربقة بدمشؼ 



 (1( لجلزء )33لدجؾد ) –جمؾة جمؿع للؾغة للعربقة بدمشؼ 
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ذه لدؼاضعااات ذم أن قاالقؾػ ذم كقاااٍن ولحااد  يؿعااف قاااري  ولحااد  حااقت أحؼّقااة هاا

وقنااقده ثؼافااة ولحاادة مؿؾفااا لغااٌة ظريؼااة قنااتطقع للتعمااَر ظااـ للااذولت للػرديااة  

 َح حؼقؼة لٓكتامءلت لدجتؿعقة.ضاقوقق

ولؽـ  ظذ للرغؿ مـ هذه لحلؼاائؼ للثؼافقاة لحلضاارية للتار،قاة  فؼاد جارى 

ة ذم أوت حارب ظادقاة صاريـاشب أضامع ومصالح للؼقى لدـت ؿ بالد للعرب بامناققؼ

لحلديث  جعؾفا لكخرلط للقٓيات لدتحدة لٕمريؽقة فقفاا حرباًا كقكقاة مل  صارذم للع

َيـُج ماـ ثثارهاا  ٓ باالد لظتاادت أن قؽاقن ذم معازٍت ظاام ياري ذم أكحااء لدعؿاقرة 

 ا.شاقكالقابان وغرها ذم ث

ت للثؼافقاة للؼقمقاة فؼاد كاان ماـ مفااع لدجؿاع حاغ وقلكقدًل لتؾاؽ للتػّجارل

 كشائف للتصدي لتؾؽ للعزلة لدػروضة ظذ لغة للمالد بِػْعؾ رجحان لغة للغالب ظذ 

طرة مػتاااَح ناااقمرلكااز لحلؽااؿ وذم جمااآت للتعؾااقؿ  وهااذل مااا جعااؾ قؾااؽ للؾغااة لد

بؼقات للؾغاة للدخقت ذم لحلدلثة  ذ لشتلثرت بؽؾ جديد َيرد مـ للغارب  ظاذ حاغ 

للعربقة مغؾؼًة ظذ كػنفا  قنتـشاؼ أكػااس قؾاؽ لحلدلثاة ماـ خاالت ماا َيرَصاح ماـ 

 للتعامؾ مع مرلكز لحلؽؿ.

جدياد يتاقح ماؿ  ظاادة للؾغاة للعربقاة  شاالاشاقلؼد لظتؿاد لدمشناقن باروز ولقاع 

ظربقاة باكدفاع صادق  ػ مؽاكٍة قؾقؼ بلصالتفا وظمؼريتفا  وذلؽ حغ ُأظؾـ ققاع أوت دولاة 

يـ  دولٍة جعؾت مـ أهدلففا لٕوػ  ظطاء للصادلرة إلبارلز للذلققاة شارحديثة ذم للؼرن للع

للثؼافقااة للعربقااة ذم حقاااة للدولااة ولدجتؿااع  وكااان ظااذ رأس لهتاممااا ؿ لشااتعادة لٕجماااد 

للػؽرية للتل محؾتفا للؾغة للعربقة  وقعؿقؼ لرقماضفا بشمون لحلقاة  قماؾ للغاقيف ذم أظاامق 

 رلثفا لحلامؾ لػؽر ظمؼري جعؾفا لغة ظادقة ُينتؼك مـ كقرها ما أكجزه ظؾام ها.ق



  مرولن حماشـلد.  -  منارلت جمؿعقة 
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نف ذم جمؿااقع لدجااآت للتاال أُلاارج لٕمااة شاااقوكااان أن كظاار لدجؿااع ظـااد قل

للعربقة مـ لكطقلئفا ظذ كػنافا  بعقادًة ظاـ حضاارة مادياة جَمؾقباة ماـ جمتؿاع دو  

عك  ػ أي ققلصااؾ ماع فؽااٍر مل يتعااّر  يتعااػ ظااذ للؾغاات للتاال ٓ يعرففااا  وٓ ينا

 ظظؿَتف  ٓ أشاضُغ للػؾنػة وللعؾقع ذم للعامل للغريب.

مل يؽـ هذل لدنعك لماد   ػ قطقير للؾغة  كل قتـااغؿ ماع معطقاات لحلدلثاة 

لُقعِجز لدجؿعقغ  وهؿ رجات ظاصقل ذم جمتؿع مل يؼمؾ مـ حمتقيات للؾغة للدخقؾة ذم 

لدادية للتل لقتحؿت حقاة لٕفرلد  ذم طؾ دولٍة  صارـ قؾؽ للعـاحقاقف للققمقة أكثر م

لغُة دولويـفا مغايرٌة لؾغتفؿ  وهذل ما جعؾ ألػاطاًا حؽقمقاة قـطؾاؼ ظاذ لٕلناـة ذم 

   ػ جاكاب ناارللعالقة بؿصالح للدولة وممشناا ا  كالطاابق وللَؽَركاقن وللؼقمق

 ألػاظ ُقطؾؼ ظذ جمريات لحلقاة للعامة.

ؾًة قاادرة شااقؼد لدجؿعققن للعزَع ظذ  ظادة لٓظتمار  ػ للؾغة للؼقمقة ولؼد ظ

لحلدلثة  ػ أففاع للعامة ولخلاصة  قلكقدًل دا أصامح معروفاًا ظاـ  صارظذ  يصات ظـا

 أمهقة للؾغة لٕع منتـدًل متقـًا جلؿقع ظؿؾقات للػفؿ ولإلففاع.

لدجؿع ذم للناـقلت لٕوػ ومـ لٕمقر للتل قد كنتغرهبا للققع أن مـشقرلت 

مـ  كشائف مل قتطرق فقرًل  ػ للعؾقع لحلديثة لدفقؿـة ظذ مؼدرلت للشعقب بام قاقّفره 

اشة ولٓقتصاد  كام أن لدجؿعقاغ مل يؾتػتاقل  ػ ناقمـ وشائَط ظؿقؼِة لٕثر ذم ظامل لل

ـ  باارلز مااا قاااع بااف للعاارب مااـ مشاااركاٍت جؾقؾااة ذم للعؾااقع  وكقااػ لكتؼؾااقل  ماا

ٍح صاام  لكطؾؼات مـاف صاارللدرلشات للػؽرية للتحؾقؾقة ذم ظؾاقع للػؼاف   ػ  قاماة 

لحلؼائؼ للعؾؿقاة  للتال بـَاقل للقصاقَت  لقفاا ظاذ كظااٍع ظؼاع متاغ يناتـد  ػ فؾناػٍة 

ها  ولظتؿادول مناارل ا للػؽرياة  حتاك وصاؾقل  ػ  كشااء صاار غريؼقة هضؿقل ظـا

 جربة لدعاكنة لؾقصقت  ػ لٕحؽاع.ظؾقع دققؼة قعتؿد للتجربَة وللت
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مل يؾتػت لدجؿعققن  ػ َقػاخٍر ُيعقد  ػ لٕذهان مؽاكَة ما محؾتف للثؼافة للعربقاة 

لإلشالمقة  ػ غرٍب غارٍق ذم للغقمقات  متعطٍش  ػ ظؼالكقة بؾغت أوَجفا ذم فؾناػة 

باجة  لباـ ضػقاؾ  ـا  لبـشاقلبـ رصد5  ذ  كف ما  ن دخؾت كتؾة للػؾنػة للعربقة )لبـ 

ولبـ رصد( ذم جمآت للغرب للثؼافقة حامؾًة بحرًل مـ لدعاار  للعؾؿقاة لدتطاقرة ذم 

لدقالدي حتك أضحت للثؼافُة للعربقة لإلشالمقة مـارًة ُُيتادى هباا  شارللؼرن للثاين ظ

 للتـقير. صارضقؾة قرون ظديدة  حتك ظ

امل جعؾتفؿ يقجفقن لهاتاممفؿ بؾ  هنؿ للتػتقل  ػ حؼائَؼ حضاريٍة ولضحة لدع

غ ذم بـاء جمتؿع جديد  ومهاا للطاب وللزرلظاة  شاق ػ ِظْؾَؿغ لظتزومها ظامؾغ أشا

وهذل ما جعؾفؿ يمثرون شّد حاجٍة مؾّحاة هال قاقفر لدصاطؾحات للعربقاة للالزماة 

 لؽؾ مـفام ذم قؾؽ للزهة للزمـقة.

بالؾغاة للعربقاة أماٌر  س معفد ضمل يدّرس مجقاع للتخصصاات للطمقاةشاق ن قل

ة للتاال ُيمـااك ظؾقفااا قعؾااقؿ للطااب  شاااقحُيااّث ظااذ قااقفر مصااطؾحات للعؾااقع لٕشا

 يح ووطائػ لٕظضاء ولجلرلثقؿ وللطػقؾقات وللػقزياء وللؽقؿقاء.شاركالت

ولذل فؼد لكزى أشااقذة للطاب  ومعظؿفاؿ جمؿعقاقن  يـتجاقن مصاطؾحات 

ًة ذم لٓشاتعامت  َقادخؾ لٕذهاان لتناتؼّر أشنقها ظذ ققلظَد لغقية دمعؾفا ُمنتناغ

فقفااا جاازءًل مااـ شااؾقؼة ظؾؿقااة ُمؽَتناامة  كُؿؼااابالت دصااطؾحات أجـمقااة ٓ ُياادر  

مة ما.  للطالب للعريب معاين لٕجزلء لدركِّ

وهؽذل فؼد أورثتـا هذه لدجفقدلت لدتؿقزة ثروًة مـ لدصطؾحات للعربقاة ذم 

ػ ماا باغ صااقيح جناؿ لإلكناان  ػ ققشاارماـ قخمتؾػ لدجآت للطمقة  لكطالقاًا 

ـا شااقأجزلئف مـ ظالقات  وقد لشتخؾصاقل معظاؿ هاذه للتناؿقات ماـ أظاامت لباـ 
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ماة صاقولبـ للـػقس وللزهرلوي وغرهؿ  كام أهنؿ أمتّقل قق ػ وطائػ لٕجفزة لدركَّ

ْرس ح قؾاؽ للعؾاقع لجلديادة ألػاطاًا ظربقاَة لجلَاشاركامضؿقة وللعصمقة  مؼسحغ ل

وللمـاء  معتؿاديـ ماا قتقحاف ضقلظقاُة للؾغاة للعربقاة ذم مجقاع لدجاآت.  هناا جفاقد 

ة ذم لٕبادلن وقعقاغ منامما ا  و ضاالق لٕشاامء ضاقمتدلخؾة لتحديد للتغّرلت لدَرَ 

 .شارللدققؼة ظذ للعقلمؾ لدُؿرضة مـ جرلثقؿ وضػقؾقات قعّؽر صػَق حقاة للم

ان قعّؾؿ للطب بالؾغة للسكقة ذم لددرشاة للطمقاة ومـ أشاقذة كؾقة للطب مـ ك

( ثؿ كؼؾقهاا  ػ باروت  لتعاقد  ػ دمشاؼ 1491للتل أكشلها للعثامكققن ذم دمشؼ )

(  وكاان أشااقذ ؿ فقفاا ظاذ صاؾٍة وثقؼاة 1411بعد  ظالن لحلرب للعادقاة لٕوػ )

 بخاصة. نالبالطب لٕوريب وللػرك

وغر جمؿعقغ  َقصُدر ظـ معرفة حؼقؼقة  وهذل ما جعؾ جمفقدل ؿ  جمؿعقغ

دعاين لدصطؾحات  ُقنّفؾ مؿ للقصقت  ػ مؼابالت ظربقة ما  وهؿ أصحاب لغٍة 

مل ُيجروهااا  وهااذل مااا أقاااح مااؿ  يصاااَت ضالهبااؿ  ػ ِدّقااة ظالقااة ذم للتؿققااز بااغ 

ٍت مصطؾحات مشسكٍة لظتؿدها كّؾ ظؾؿ لقُضػل ظؾقفا منحًة متقّزها ظـ لشتعامٓ

 ما ذم ظؾقع أخرى.

ؾ لدعرذم للذي أضؾؼف لدجؿاع ناقومـ للـشاضات للتل ٓ يؿؽـ  خرلجفا ظـ لل

للؽثار للؾغاات   (فقاؾكؾر)دوُر معجاؿ ضمال حاديث هاق معجاؿ ذم هذل لدضامر  ص

ظاذ أيادي ولضاعل قؾاؽ للثاروة لدصاطؾحقة  1491ة ظااع نااقللذي ُقرجؿ ظـ للػرك

شاضغ للعؾقع للطمقة ذم شاقرية: لٕشاتاذ مرصاد خااضر لدنتعؿؾة ذم للتدريس  وهؿ أ

ولٕشتاذ أمحد محدي لخلقاط ولٕشتاذ صالح للديـ للؽاقلكمل.  كاف ظؿاؾ متؿقاز أدى 

خادماٍت جااّذ لؾطااالب ول ضمااء ذم متااابعتفؿ لؾتطااقر للطمال للعااادل. وقااد قصااّدى 
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ؾة ماـ دـاقشة ما فقف مـ مصاطؾحات لٕشاتاذ حناـل شامح رئاقس لدجؿاع  ذم شؾنا

يـ ظامًا لبتدلء مـ شار ا جمؾة لدجؿع قماظًا ضقؾة مدة دماوزت للعشارلدؼآت للـاقدة ك

  نااغ  أي مـ لدجؾد للرلباع وللثالثاغ  ػ لدجؾاد للناابع ولخلؿ1431حتك  1494

 بؿعدت مؼالتغ أو ثالث مؼآت ذم كؾ جمؾد.

اد لٕضمااء للعارب ثؿ كان أن لكضؿ للدكتقر حنـل شمح  ػ جلـة أضؾؼفاا لما

ة ناااقلصااـاظة معجااؿ ضماال يقّحااد لدؼااابالت للعربقااة لؾؿصااطؾحات للطمقااة للػرك

  صااركؽؾقزية ذم مجقع للقضـ للعريب  فؽان للدكتقر شامح يارأس جلـاة كاان   ولإل

وللعرلق ولمـان وذلؽ ذم  صارومنفا وهل قضؿ ممثؾغ ظـ شقرية شاقلدشاركة ذم قل

  ثاؿ لكضاؿ  لقفاا ذم للنامعقـقات ممثؾاقن ظاـ قاقكس ضاالتقـقات للؼرن لداشأولخر 

 ولجلزلئر ولدغرب.

وقد قطقر هذل لدعجؿ لدقّحد بعاد أن ققّلات مـظؿاة للصاحة للعادقاة )مـطؼاة 

ه  حتاك أصامح للقاقع  وهاق حيتاقي ظاذ م اة شاارلَ  ظذ  متامف وكصارلدتقشط( لإل

ًا معتَؿاادًل جلؿقااع ادّقاا(  مرجعااًا ظ1992 ألااػ مصااطؾح )للطمعااة للرلبعااة ناااغومخ

لدصااطؾحات للعؾؿقااة لدرقمطااة بشااؽؾ أو بااآخر بادصااطؾحات للطمقااة للدققؼااة مااع 

 ة ولإلكؽؾقزية.ناقمؼابال ا للػرك

وأمااا للعؾااؿ للثاااين للااذي أخااذ مققااع للصاادلرة بااغ مـشااقرلت لدجؿااع بعااد 

ا اا نف ففق ظؾؿ للزرلظة للذي كاكت متاجف شقرية  وهل للتل لصتفرت مـتجشاققل

 صالللزرلظقة للصادرة ظـ غقضتفا للدمشؼقة  أو ظـ شفقت حقرلن  أو بناقغ للعا

أو أريا  ولدي باردى.  كاف ظؾاؿ ُياد   ػ لٓكتؼاات باالمالد ماـ ممارشاات زرلظقاة 

قرلثقة  ػ ممارشات متجددة قنتػقد مـ للعؾقع لحلديثاة للتال قػاتح لٕباقلب ولشاعًة 

 ؾ  ػ منتقيات متؿقزة.صاقبادحا أماع محاية لدـتجات  ولٓرقؼاء
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وقااد كااان ل ماار مصااطػك للشاافايب رئااقس لدجؿااع فضااؾ كماار ذم قصااـقػ 

معجؿااف للزرلظاال للااذي بؼاال حتااك يقمـااا هااذل كؿقذجااًا حُيتااذى ذم دقتااف لدعجؿقااة 

وظمؼريتف للتصـقػقة  حمؿقًٓ ظذ ضاقات ظؿقؼة لجلاذور ذم لغتـاا للعربقاة  وقاد مُجِاع 

ولٕماار للشاافايب مااـ  .نااؿقات للااقلردة ذم كتاب للزرلظااة للسلثقااةفقاف للؽثاار مااـ لد

 خريل أرقك مدرشة زرلظقة أوربقة هل مدرشة غريـققن ذم فركنا.

وأمااا للـشاااط لدجؿعاال ذم لدجااآت للؾغقيااة فؼااد كااان ولضااحًا ذم جمؾااة لدجؿااع 

فاا. هاذل فق شاارللتل كاكت مناامهاُت لٕظضااء للـنامَة للؽازى مماا ك 1411لدمشنة ظاع 

ل مؼقؼفاا  كجاامع للتاقلري  لؾتـاقخل  ورشاالة لدالئؽاة قؿّ اكتٍب قرلثقة أقا شار ضافًة  ػ ك

بالتجاارة لؾجااحظ. هاذل  صاارلؾؿعري  وديقلن للقلقد بـ يزيد  وأخمار لٕصاؿعل  وللتم

 ػ جاكااب مملػااات رأول  حقاااء لٓهااتامع هبااا ٕهنااا درلشااات هامااة ذم للتؿققااز بااغ للعااامل 

ـ لحلـمع وقؽؿؾة لإلصالح لؾجقللقؼل   ذ كان مـ للقصاوللػ  وريضارح  كمحر للعّقلع ٓب

ذم قؾؽ لدرحؾة للقققُ  ذم وجف لكتشار للعامقة كال ٓ قصامح ُمعتَؿاَدًة ظاذ حنااب للؾغاة 

 حة  بعد ذلؽ للعفد للطقيؾ مـ  ؿقٍش أصاب للؾغة للعربقة ذم بالدكا.صاقللػ

 ذم لكتؼاء ظادد ماـ للؽتاب للسلثقاة للتال ناغشوقد شار جمؿعـا ظذ ُخطا لدم

قنتحؼ مؼقؼًا جديدًل بعد أن أصمحت غائمة ظـ لدؽتماات لقنااظد  ظاادُة لكتشاارها 

ظذ للتعّؿؼ ذم معرفة هذل للسلث لدتعادد للقجاقه  ولحلااوي لِؽـاقز فؽرياة ولػظقاة 

 َوَلتفؿ كحق لحلدلثة.ومؾقؾقة ُقعقد  ػ لٕذهان حؼائَؼ حياوت للؽثرون دماوزها ذم هر

لٕخارة دياقلن أيب للاـجؿ للعجاع  شاارومـ هذه لدـشقرلت ذم للنـقلت للع

وديقلن لبـ شـان لخلػاجل وديقلن كجؿ للديـ باـ شاقلر للدمشاؼل وأخماار صاعرلء 

ها ظادد غار قؾقاؾ ماـ ضاالب للدرلشاات للعؾقاا شاارمحر  وهل كتب قد أفاد مـ ك

 ت ظذ لداجنتر وللدكتقرله. للمحقث لدطؾقبة لؾحصقضارلتح
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هذل  ػ جاكب كتب رلشخة لجلذور ذم أظامق ففؿ للؾغة للعربقة وقذلقؾ بعض 

للصعاب للتل جعؾت أظدلء للعربقة يتفؿقهنا بالتعؼقد  ومـفا ماا ُقنتنااغ ضرلفتاف ذم 

ول  ػ لقسلضاات مـة  لقؾجصاقت للؼقللب للؾغقية للرزمان يؿقؾ فقف للُؽّتاب  ػ  مها

ااطة مااـ ثؼافااات أجـمقااة. فؼااد ُضمااع لشااتدرل  للغؾااط للقلقااع ذم كتاااب للعااغ ُمم نَّ

لؾزبقاادي  وللاادر للـثاار وللعااذب للـؿاار لؾاملؼاال  ولدؼصااقر ولدؿاادود ٓبااـ وّٓد  

  وقاد لؼقات مجقعفاا قماقًٓ حناـًا لادى صاالقااج لدجاامع ولدعااجؿ لؾؼق صاروخمت

 لدفتؿغ بالؾغة للعربقة وقطقرها.

ي  دمشؼ ٓباـ ظنااكر صافابًا متللؼاًا ماا زلت جمؿعـاا يتاابع مؼقؼاف ويمؼك قار

ها شاارجمؾدلقف  وما زلت أمامـا ظدد غر قؾقؾ مـ لدجؾدلت ياري مؼقؼفاا وك شاروك

ا ػ للتاار،ل قماظًا بعد أن جرى مؼقؼفا مـ قمؾ أفضؾ لدحؼؼاغ  كظارًل داا ماذل لدملَّ

 ةشاارشتغ جمؾدًل مـف ومل يمؼ شقى ظ شارك للـػقس مـ ققؿة قرلثقة. وقد أكجز جمؿعـا

 .1919جمؾدلت كلمؾ  متاع للعؿؾ فقفا ظاع 

 ن هااذه للـظاارة  ػ لحلؼااائؼ لدجؿعقااة ذم للنااـقلت لٕوػ مااـ  كشاااء لدجؿااع 

ُقعقــاا ظااذ قػّفااؿ لدصاااظب لدُحقؼااة بـاا ذم لٕلػقااة للثالثااة. فااـحـ للقااقع ذم مقلجفااة 

ؾقة متنااارظة ذم صاااقة  قااد دخؾاات ذم منااارلت قػصاااِدمة مااع ظؾااقٍع حديثااِة للـشاال

قطقرهاا  َقـشااؼن ظـفااا ظؾااقٌع فرظقااة قتطااقر  ػ ألصصااات أدّق فاالدّق  مـتجااًة بحاارًل 

زلخرًل بادصطؾحات لخلاصة بؽؾ فرع  َكجفد ذم  ياد لدؼاابالت للعربقاة ماا قماؾ أن 

ظربقاة كؼّقاة َقاُزز  اق مُجاؾٍ شااقُقدَخؾ بعجؿتفا ذم للتدلوت  مػروضًة ظذ لَٕففااع ذم 

 ًة ُمنتفَجـة.صازفقفا كا

ات وللػقزياااء  مااا زللاات مرقؽاازًل ضاااق هنااا ظؾااقع قديؿااة حديثااة كالؽقؿقاااء وللريا

اًل ٓ قنتغـل ظـف للعؾقع لحلديثة لدتطقرة  ولق أهناا بؾغات ذم أيامـاا مناتقياٍت غار صاقأ
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ماات ماا  منمققة ذم ظامل للذرة ولجلزي ات   ػ جاكب ظاامل لجلقـاات وماا ف ماـ مركَّ يضاؿن

ذم منار لحلقاة ظذ وجف لٕرض. يضا   ػ ذلؽ أن هذه للعؾاقع للتال ماا  شالدور أشا

زللاات ذم مناااٍر متنااارع ذم منااعاها لَنااْز خػايااا هااذل للؽااقن  مااا فت اات قػاارز قؼاكااات 

ؾ  وهذل ما يعؾ متابعة ما ُقـش ف ماـ مصاطؾحات صاقجديدًة  ومػفقمات ثخذًة ذم للتػ

دلئمااًا ٓ كااالَت فقااف  حيتاااج  ػ خدمااة متقلصااؾة  ُقتااابع  دخااات جديااِده  ػ للؾغااة  ظؿااالً 

 وقد ألَّْػـا جلاكًا خمتصة بتؾؽ للعؾقع لحلديثة  كادعؾقماققة ولٓقصآت. .للعربقة

ومـ لٕمقر للتل قؽاد قؽقن خاصًة بؿجؿعـا ذم جمآت للعؾقع  ما صعركا بف 

لدعتؿدة لتدريس للعؾاقع ذم لجلامعاات للناقرية   مـ لختالت ذم مديد لدصطؾحات

وهل لجلامعات للعربقة للقحقدة للتل للتزمت قدريس مجقع لدقلد بالؾغة للعربقة. فؼد 

قمااّغ لـااا طفااقر لخااتال  بااغ مااا يعتؿااده لٕشاااقذة مااـ مصااطؾحات   ذ  هنااا قتاالثر 

د َطَفاَر بؿشارهبؿ للثؼافقاة حناب للامالد للتال حصاؾقل ظاذ لٓختصاايف مـفاا  فؼا

وجقد فروق هامة بغ مـ ينتؼل قطقَره للعؾؿل مـ خؾػقة أداكقة  وَماـ لشاتؼاه ماـ 

ة  مع وجاقد هاذل لٓخاتال  باغ لٓشاتعامت لإلكؽؾقازي ولٓشاتعامت شاقخؾػقة رو

 لٕمريؽل لؾؿصطؾحات.

وهذل ما َجعَؾـا كملِّػ جلاكًا خاصة لتقحقد لدصاطؾحات لدتدلولاة ذم لجلامعاات 

ماااـ للػقزيااااء  وللؽقؿقااااء   مجقاااع للتخصصاااات للعؾؿقاااة )جلـاااة لؽاااؾ  ذم للناااقرية 

ات  وظؾؿ لحلققلن وظؾؿ للـمات  وللزرلظة وظؾقع لٕرض( حتك كصاؾ  ػ ضاقوللريا

لر ظذ لٓلتزلع صارققحقٍد ُيؼّره جمؿعـا ذم مممترلقف  ويؼّدمف  ػ وزلرة للتعؾقؿ للعا  لإل

 ػ قاللقػ جلاان جديادة  اتؿ بػاروع ثخاذة ذم  بف ذم للتللقػ وللتادريس. هاذل  ضاافةً 

كالعؾقع لدرقمطاة باحلػااظ ظاذ للمق اة  أو للـؿق حتك أصمحت مالزمة حلقاقـا للققمقة  
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ن أشاشااًا ٓ ُينااتغـك ظـااف ذم مجقااع لدجااآت  ظؾااقع لدعؾقماققااة وقؼاكا ااا للتاال قؽااقِّ

للمحثقة  وقد أضػـا أخرًل جلـًة قـظر ذم للتطقرلت لجلديدة ذم ضب لٕشـان للتؼقيؿل  

لكتؼاء ضعامف  وجلـًة أخرى وما طفر فقف مـ َجفائز صـاظقة ُقعقد  ػ لإلكنان للرلحة ذم 

 ألتّص بآشتشعار ظـ بعد كظرًل دا يؿثؾف هذل للعؾؿ باظتامده قؼاكات حديثة متطقرة.

ورة لٓهتامع بالشمون للؾغقية للمحتة وللعقدة  ػ ما ألتزكف لدعااجؿ ضاروكظرًل ل

للعربقاة  ح معاايَن أبـقاة ألػااظ للؾغاةشاارللسلثقة فؼد ُألِّػت جلـة  اتؿ بصاـاظة معجاؿ ي

أفعااآً وأشااامء  وهااق ظؿااؾ يطؿااح  ػ لحتااقلء معظااؿ مااا ذم قؾااؽ لدعاااجؿ مااـ أبـقااة  

مصااـػًة ذم جمؿقظااات وجمااآت: هق ااة لإلكنااان  للطمقعااة ولحلقاااة  لدشاااظر  لخلقااات  

اًل د وع لدعجؿ للتار،ل للذي لخاتص مـاف شاروغرها.  كف معجؿ قد يؽقن رديػًا مؽؿِّ

ـتؼاة مـ للعفد لٕمقي  ظذ حغ قؼقع لدجامع لٕخرى باام جمؿعـا بدرلشة كصقيف م

 تقّػ  صدلر ذلؽ لدعجؿ للتار،ل لؾغة للعربقة.شاقخصفا بف لماد لدجامع للذي 

ًا بنصادلر وهـاا  مضاامر مؾاّح لهتؿات باف جلـاٌة ٕلػااظ لحلضاارة قؼاقع حالّقا

ظة ظذ جمآت خمتؾػاة: احة  للـؼاؾ  نااقلل معجؿفا لٕوت  وهق يتضؿـ ألػاطًا مقزَّ

للَنااَؽـ وكحقهااا  وهاال قؼااسح مؼااابالت ظربقااة مطؾقبااة ٕلػاااظ أظجؿقااة مجَّاادها 

ػ  ػ هذه للـشاضات للؾغقية للمحتاة  ضاقلٓشتعامت مع بؼائفا أظجؿقة. ويب أن ك

للتل أكش ت ما جلان خاصة هبا  أمرًل جعؾف جمؿعـاا ذم ضؾقعاة لهتامماقاف للققمقاة  هاق 

غقي يؼاقع بؽشاػ ماا يارد ذم لغاة للصاحافة وللتؾػازة ولإلذلظاة ماـ لظتامُد مرصٍد ل

مػردلت أو قرلكقب متاج  ػ درلشة لؽشاػ ُصادورها ظاـ قرلكقاَب أجـمقاة ُقؾمات 

ؾفا ذم للؾغة  لقؿؽـ قصحقحفا أو لدقلفؼة ظؾقفا بؼرلر ماـ لدجؿاع صاقظربقًة دون قل

 كام ورد ذم قاكقكف.يقز لشتعامما  بصػتف لدرجعقة للعؾقا لؾغة للعربقة 
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وبعد أن قؿ قرمقؿ لدؽتمة للظاهرية  ومتت ففرشة حمتقيا ا ظذ قصـقػ ظادل 

ينؿح باإلفادة ماـ كـقزهاا  لدمفـاا  ػ  درلج ففارشافا ذم بركاامج حاشاقيب يؿؽاـ 

 ربطف بزلمج لدؽتمات للعادقة.

وقااد للتػاات جمؿعـااا كااذلؽ  ػ مااا لديااف مااـ خمطقضااات قرلثقااة فطؾااب مااـ 

اكة صاااق ذم للعـايااة بادخطقضااات أن ياادّربقل للعااامؾغ ذم لدجؿااع ظااذ صاااغتخصلد

 ل  ظذ أفضؾ للطرق حلػظفا.صارلدخطقضات وقصقيرها ولإل

ومااـ جفااة أخاارى فؼااد ضاااقت مناااحات بـاااء لدجؿااع لحلااا  ظااـ للقفاااء 

ذم باحتقاجاقف ذم للتقشع ولذل شعقـا  ػ لحلصقت ظذ مماٍن جديدة  ثمؾغ أن يادخؾ 

حقزة جمؿعـا أحُد للمققت للدمشؼقة للسلثقة )بقت للؼققع ذم باب للزيد( وهق جماور 

لؾظاهرية. وقد ُوّفؼْت جفقدكا  وللـقة معؼقدة ظذ ضّؿ ذلؽ للمقات بعاد قرمقؿاف  ػ 

أرض غر منؽقكة يؿؾؽفاا لدجؿاع  وهال مالصاؼة لؾظاهرياة  لقتشاّؽؾ ماـ قؾاؽ 

 ؾب مديـة دمشؼ.ٌح ثؼاذم كمر ذم قصارلدجؿقظة 

 ظذ ما لختطف لـاا ممشناق نارلـا مـ للؼقت  كـا ذم منعاكا  ػ لل ٓ بد وأخرلً 

 جمؿعـا يب ظؾقـا  يضاح ما كؽابده مـ معققات متّقزت هبا أيامـا.

فؾؼد وصؾت للؾغة للعربقة ذم بالدكا  ػ ظطالة ُمتدّرجة قد قمدي  ػ لكؽامصافا 

 اد ا ظامدًل حلقاقـا.ممتعدًة ظـ للتطقر لدطؾقب إلظ

ة حمؿقلاًة ظاذ صارفنن لغتـا للققع قنقدها قرلكامت معطِّؾٌة ٓكػتاحفا ظذ لدعا

اًل مقيتـاا  وكـازًل ثؿقـاًا صااقمحاشة للـاهبغ مـ أبـائفا   للناظغ ورلء بؼائفا مرقؽزًل أ

 كغس  مـف ضاقات خاّلقة قػتح لـا أبقلب لدنتؼمؾ.

 سلكامت لدُعطِّؾة:ولـا أن كؿقز بغ هذه لل
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ًا كافقااًا   وجقِدهااا مرقؽاازًل ثؼافّقااشاااقمجااات قطريااة ُمتػاصااحة قريااد قر -1

مات.صارٓشتقعاب لدعا  ة بام فقفا مـ قشعن

لحلدلثة للػؽرية وللعؾؿقة ولدجتؿعقة قؽتػال بـؼاؾ  صارقعريمات َبْؾفاء لعـا -1

سلكقمفاا للؾػظقاة للؽؾؿة مـ حروففاا لٕظجؿقاة  ػ حارو  ظربقاة قؼريمقاة  حمتػظاًة ب

 لٕظجؿقة للتل مقت دون قطابؼفا مع شالشة للـطؼ ذم للـظاع للؾغقي للعريب.

لشتنفاٌت حدلثل قد غؾاب ظاذ صامابـا فانذل هباؿ يتحاادثقن بؾغاة ظربقاة  -3

يػات للـظااع للؾغاقي للعاريب وهال باققاة صاارهجقـة ُقعطك فقفا لؾؽؾامت لٕجـمقة ق

 ظذ للػفؿ.ة نارًة ظصازظذ ظجؿتفا فتمؼك كا

 هنا مقجات غامرة قنّؾطت ظذ لغتـا مـطؾؼًة مـ حضارلت غربقة قـاتج ظؾقماًا 

وقؼاكات مل كعفدها ذم بالدكا ومل كناهؿ ذم قطقيرها  فدخؾت أفؽاَركا بطابعفا للغرياب 

للذي ظجز ضعُػـا للؾغقي ظـ ربطف بؿؼابؾ لغقي مـاشب َكْنتخؾصف مـ قرلثـا لدؿتد 

تقظب فقفا أجدلُدكا أهؿَّ مـجزلت للغرب للتال وصاؾت  لاقفؿ  ظذ قرون  كان قد لش

دهؿ للؾغقي حغ ألّػاقل للؽتاب صاقفلضؾؼقل ظؾقفا للتنؿقات لدـاشمة  وأدخؾقها ذم ر

 للتل محؾت  ػ للعامل منامها ؿ للؽزى ذم قطقير للػؽر للػؾنػل وللعؾؿل.

للقصاقت  ػ مشؽؾتـا للققع لقنت ظضقيًة قرقمط بضاعػ للؾغاة للعربقاة ظاـ 

 لحلدلثة  بؾ  هنا قطقعٌة وجدلكقة:

بغ قارلث بااهر بـااه أهاؾ للؾغاة بعاد أن قعّؿؼاقل ذم فؼففاا  وففؿاقل كظامفاا    -

حف حتك لشتؼّر ذم جقؾفؿ َمَؾؽًة ُينارع للـشء لجلديد  ػ قغذيتفا بؿالزماة شاروقامقل ب

لغاتفؿ ماـ مـعطػاات للعؾامء  ولدجالِس للتال قشافد ظاذ  قؼاان لإلفاادة مماا قتؿقاز باف 

 وَثـْقات  لقؿؽـ لؾعؼقت للـاهبة أن قػفؿ ظادفا وقـظر  ػ منتؼمؾفا بآشتـاد  ػ لغتفا.
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ة باام قدمتاف ماـ أظاجقاب صااقوبغ جقؾ ممفقر بحدلثة قؾمت أوضاظف لدعا  -

ًا  وهال ُقطؾاؼ كظارلت جديادًة ظاذ ظؾؿقة َمِؿؾفا لغات أخذت لـػنفا مققعًا كقكّقا

ت خاّلبااًة لعااامل للغااد ُقغااري هبااا أبـاااء هااذل لجلقااؾ أن يؾتحؼااقل بتؾااؽ للعااامل وقصااقرل

 للؾغات متذّرظغ بضعػ لغتفؿ للؼقمقة.

لدؽّقكاة ماا لعّؾـاا كصاؾ  ػ مناار  صاار هنا حالة رلهـة كحاوت أن كػّؽؽ للعـا

يعقد  ػ لغتـا مؽاكتفا ذم كػقشاـا  ويصاقهنا ماـ حمااوٓت مااكرة لتفؿقشافا ذم ظاامل 

 تطقر.يع للشار

فنذل كان لدمشنقن قد للتػتاقل  ػ كتاب لجلاقللقؼل ولباـ لحلـامع للنااظقة  ػ 

ح للعامقة  بؼصاد للتقّشاع ذم ألػااظ ُألمَِناْت دٓٓت جديادة باام ينااظد ظاذ صاققػ

ًا لؾغتـااا ينااقد للتقلصااؾ بااغ لٓكػتاااح ذم للؾغااة  فااـحـ للقااقع كقلجااف قشااقُيًا حؼقؼّقاا

 ؿ للثؼافقة.لٕفرلد ظذ لختال  منتقيا 

فاانذل كظركااا  ػ لكحنااار دور للؼاارلءة مصاادرًل لؾؿعرفااة  وزلدًل ،تزكااف لٕفاارلد 

فاقام بقاـفؿ ذم جمتؿاع قناقده لغاٌة ولحادة   صااللقؽقن مـطؾؼًا لتمادت فؽري أو صخ

رأيـااا وشااائؾ للتقلصااؾ لٓجتامظاال لحلديثااة مااّد مااا يتؿتااع بااف لٕفاارلد مااـ ضالقااة 

أظادلدًل معقـاة ماـ لحلارو  فاقام يناؿك قغريادلت   ولشسشات ذم لحلاديث  فارضاةً 

ة  وهل ألؾق مـ كؾ فؽاهاة وكاؾ صارغًا مضغقضة دا يري قمادلف ذم رشائَؾ قصاقو

 ضابع صعقري قنتطقع للؾغة للتعمر ظـف حغ ُيطؾؼ ما للعـان.

و ن ما أدخؾاف هاذل لٓكػاالت ماـ أهاّؿ للضاقلبط لجلاملقاة ذم للـظااع للؾغاقي 

اب مضاافًا  ػ دقاٍة ذم للتعمار  نااقاهاًل ما قتؿقز بف لغتـا مـ شالشٍة ولكلؾعربقة  متج
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كاكت قعقد  ػ أذهاكـا قرلءلت أدبقاة وأوزلكاًا صاعرية كاسّكؿ بناحرها   صاروهل ظـا

هذل لٓكػالت يـتفل  ػ  طفار لغة هجقـة خمتؾطة زلت ظـفا ما ُيزّيـ لغتـاا ماـ بالغاة 

 غف مـ جْرِس ألػاطفا لدـتؼاة.ناقا  وكنتوجماز  وما كتؿّتع بف مـ ضالو 

 و ذل أضااػـا مااا طفاار ذم أغاكقـااا مااـ كااالع ٓهااث متؼّطااع ٓ دماااكَس فقااف هااق

ؼا لٓردمالقة للالهثة للتل قغؾب ظؾقفاا للطماقت  وٓ شاق  أي قؾؽ لدق«Rapللرلب » 

 شامعفا شقى ضجقٍج يّدظل أكف ُكؾٌّ مقزون  وذلؽ هروباًا ماـ ضاقلبط يؾتؼط مـفا

للشعر  وحتك مـ أخػ للشعر للذي لكطؾاؼ أصااًل ماـ لٕكادلس  أٓ وهاق للَزَجاؾ 

 للذي مازلت فـًّا ُقؼاع لف لدفرجاكات ذم لمـان لدجاور.

فااليـ كحااـ للقااقع مااـ ذلااؽ لٓكاادفاع للقجاادلين لجلااار  للااذي غؿاار للاامالد 

ت وأدخؾ لٕفرلد ذم كشقة حؼقؼقاة قاربطفؿ بؽاؾ ماا لاف ظالقاة بؾغاتفؿ  ياقع خرجا

شااقرية مااـ لحلؽااؿ للعااثامين وُأظؾااـ لشااتؼالما دولااًة ظربقااَة للؽقااان ظربقااَة للؾنااان  

د للقضـقة للتل قؼّدس لٓكتامء  ػ وضـ لشاتعاد حرياة للتػااخر بلماٍة صاقفظفرت لٕكا

ظربقة  ظامُد كقاهنا لغٌة ظربقة حامؾٌة ٕجماد فؽرية   تز لدشاظر لنامع صعرها  وألػؼ 

مع كاؾ كادلء إلظاالء صالهنا باغ لٕماؿ. لؼاد لشاتعاد للشاعب لغتاف لٕف دة متجاوبة 

َة أصحاِب   فلْقمَؾ ظذ قعّؾؿفا للؽتاققب للاذيـ حػظقهاا وأحناـقل قؾؼقـَفاا  وأْكَز مِهّ

ًا ما ما دلمت معَتؿدًل ل ضػات جقاًل بعد جقؾ  كام أدخؾقل ذم كػقشفؿ لحسلمًا حؼقؼقّ 

تفؿ  ولذل فؼد للتّػ صاقؾة لمـاء صخشاقألاذه ودنتؼمؾفؿ ذم أي كشاط ظؾؿل أرلدول ل

لقف ضاارول حماضاارأفرلد للشعب حقت أوت جمؿاع لؾغاة للعربقاة ذم باالد للعارب  فح

اقف فقام ،دع لغتفؿ للؼقمقة وأكشمول لدـتديات يتذلكرون صاققل كتمف وأضاظقل ققولقتـَ 

 ذم أدهبؿ للتؾقد فقفا.
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ع للمدلئقة للتل ٓ قااري  ماا  وقعاقش  كـا أّمة ألتؾػ كؾ لٓختال  ظـ لٕققل

ظاملٍ قار،ل لف مناتؼمؾ »يـناب  ظذ حغ كحـ كعقش ذم  ضارحقاًة لقنت شقى حا

 ناارللاقضـل( وبؼال لجلازء لٔخار )لدناتؼمؾ( ي ضاالقد قؿ مؼقؼ جزء مـف )هق لدا

 .(*)كام يؼقت لقػل بروت« مؼقُؼف بؿرور للزمـ

طرت شااق لقـاا حمؿقلاًة ظاذ صاعر جااهع  فتار،ـا مطمقع بؾغتـا كاام وصاؾت

ااـا للؾغااقي  منااتؼّرًة ذم لل غ لخلالاادة للتاال أكزلاات ذم للؼاارثن صاااقهقؽؾقتااف ظااذ ِحنِّ

للؽريؿ  ثؿ بؼقت قنتؼمؾ للرولفَد ماـ لٕحادلث  وماـ للادفعات للػؽرياة لدتعاقماة 

ذل اا  للتل محؾت  لقفا أصدلَء وحؼائَؼ حضارلت كمارة غارقاة ذم للؼادع.  هناا للؾغاة

للتل قشّمعت بام لشاتـمطف ظؾام هاا حتاك أكتجات لحلضاارة للعربقاة لإلشاالمقة  وماا 

زللت قتؽامؾ ذم قطابؼفا مع لٕحدلث5 لتؽقن قادرة ظذ وضع لٕشاس للتال ُيمـاك 

 صاارظؾقفا للتقّجف كحق لدنتؼمؾ. فنكف ٓ َيصحن للـظر  ػ للؾغة بلكف يؿؽـ مديد للعـا

ٓ يقصؾـا  ػ لغة متؽامؾة  كام يؼقت جان بقاجف  صارهذه للعـاع لدؽقكة ما   ذ  ن مَجْ 

J. Piaget كات خمتؾػة قشّؽؾ حلؿَتف  ذلؽ ٕن للؾغة هل كجفاز فؽري دمتؿع فقف مؽقِّ

ومتقي ظذ جمؿقظة مـ لٓكزياحات للؾغقية  ػ جاكاب ماا فقفاا ماـ ثقلبات  وهال 

 وجف كقلئب للادهر ودمااوزت ماا للتل أوصؾتفا  ػ مػفقمقتفا. لؼد صؿدت لغتـا ذم

و  وهزلئؿ  وبؼقت صجرة باِشؼًة ُقـمت فروظًا مثؿرة ذم للعؾقع صارحّؾ بلهؾفا مـ 

وللػؾنػة وللػؽر لإلكناين  حامؾًة لثؼافة باهرة كان ما دوّي ظادل أكاَر ظؼقَت أجقاٍت 

اكات دلفعاًة متعاقمة ذم بؼاع لٕرض  ظـد أققلٍع كاكت غارقًة ذم جاهؾقات خمتؾػة  فؽ

 .ضار ا كحق للتحنارما ذم م

                                                           

(*) La mythologie Primitive, Levy-Bruhl 1935.  
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 ن لغتـا للققع مقط هبا لدخاضر مـ كؾ حدب وصقب  قؾؽ للتل قـطؾاؼ ماـ 

غاازو ثؼاااذم ماازمج  خمسقااًة وشااائَؾ  ظالمقااة منتنااؾؿٍة لزحااػ غااادر مااـ ألػاااِظ 

للغربقاة  « ظاتصاارلل»ْ ا شاارللتؼاكات وللعؾقع لحلديثة  لتصاؾ  ػ كػاقس ظربقاة أ

ماات لقلئفااا مـنااؾخة ظااـ ذلققتفااا للثؼافقااة بذريعااة ألّؾااػ للؾغااة للؼقمقااة  فاكضااقت

 لحلامؾة لؾفقية ظـ للؾحاق باحلدلثة.

طر ظااذ للتعماار ذم لحلقاااة للعامااة حااغ يؾجاال لٕفاارلد ناااق ن هـالااؽ خؾاااًل ي

ومعظؿفؿ ماـ للشاماب  ػ  دخاات ألػااٍظ وقرلكقاَب يناتعروهنا ماـ لغاات أخارى 

 ّؼل للذي حَياُر ذم ففؿفا.ويػرضقهنا ظذ لدتؾ

ديثاة5 فؾاقس للؽاالع شاقى ماا وهذل لخلؾؾ يتجاهؾ حؼائؼ أثمتتفا للعؾاقع لحل

د معطقااات للػؽاار  بلشااؾقب ،تؾااػ بااغ قااقع وقااقع ثخاار  ناااقف للااقظل لتجُؼااُيطؾِ 

بلصؽات ،اتص كاؾ جمتؿاع بػفاؿ  صاارل ا لحلامؾاة لؾؿعـاك  ولاقٓ وجاقد للؽاالع 

ي5 فؽقاػ يصاؾ شاارؾة لؾتقلصاؾ للمشااقؽاـ جعؾفاا ولمؼقت لٕفؽار حمقناًة ٓ يؿ

 اء ٓ ُقربط  صارل ا بـظامف للؾغقي؟صاقلدتؾؼل للعريب  ػ قػفؿ أ

 ن  قحاع ألػاظ غريمة ٓ يتطابؼ للـطاؼ هباا ماع جاْرس ألػااظ للؾغاة للعربقاة  

 كاؾ لػظاة فقاف  ػ جاذر حاماٍؾ دعـاك أصاع  شااروهل للتل قتؿقز بـظاع لصتؼاقل ق

دتؾؼل ذم َحرة ُقربؽ ففؿف لؾؿؼصقد. ففق قد لظتاد  رجاع كؾ لػظ  ػ جماات ُيدخؾ ل

  ػ فعاؾ ولضاح شار  ػ ذلت معّقـة  أو يشارمـ لدجآت للسلثقة حنب بـائف بام ي

 ها لدتؾؼل مـ خمزوكف للثؼاذم.ضارلدعامل أو  ػ حؼائَؼ حقاققة. وكؾفا أمقر ينتح

ؿده للػرد ذم قعماره يقصاؾ لدعـاك لدؼصاقد ذلؽ أن للـؿط للػؽري للذي يعت

َؼ هقؽؾقة للؽالع لدـطقق بآشاتـاد  ػ لداقروث ناقحمؿقًٓ ظذ ضاقة لغقية قتقػ قـ

 للؾغقي للنائد ذم جمتؿعف.



  مرولن حماشـلد.  -  منارلت جمؿعقة 
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 (َؾ ؾَّافَ )فؽقػ يؿؽـ لؾؿتؾؼل أن يػفؿ ما يؼقلف صديؼف حغ ينؿعف يؼقت بلكف 

هاقػاف  (جشاارّ لق)أو أكاف ذهاب « ذها ُمْعاتِؿزجاج كقلف» (ُمَػّقؿة)ارقف وهل شاقخّزلن 

ُ غ لغاًة مازللات « ظاتصار»لدحؿقت أي يشحـف بالؽفرباء   ػ ثخر ما هـالؽ مـ 

 هل مػتاح ففؿـا لؾعامل حتك حغ كعّز ظـ أكػنـا بؾغة أخرى.

قتنااارع فقااف  صااارصااحقح أن لغتـااا ققلجااف ضااغقضًا متعااددة لدصااادر ذم ظ

متتابعًة متاج  ػ ألػاظ جديدة. وحؼقؼُة لٕمار أكاف ٓ  ظفر قؼاكاٍت قُ لتل ل للؽشقفات

وذلؽ ذم كظرة ماضقية ٓ قلخذ بآظتمار قطقرلت  لكتؿؾتيقز لـا للؼقت بلن لغتـا 

للػؽاار لحلااديث  للااذي يـشاائ ذم كااؾ يااقع ألػاطااًا وقعماارلت مؿااؾ معااايَن جدياادة 

 ضااغؾاقع ذم لغتـاا رلفمـ قلكقد حاجتـاا  ػ قاقضغ للع ٓ بد وحؼائؼ ٓ قـاقش. بؾ

 كف للعؿاؾ لدطؾاقب بؽاؾ  حلااح  .ضالولغة لدا ضارٕي قطقعة معرفقة بغ لغة لحلا

ح ضااق  قؾؽ لدـطؾؼات للعؾؿقة ذم أذهان لٕجقاات لجلديادة بعاد ققشاقلـصؾ  ػ قر

معادفا  لتـضّؿ  ػ خمازوهنؿ للثؼااذم للاذي كاان قاد لشاتقظب قرّشامات لغقياة هاماة 

 للعادل حتك متؽـ مـ فرض كػنف ظذ قطقر للعؾقع بعد ذلؽ. ربطتف بالػؽر

 

 
َدكا اِحقْ ار  لـ يُ شارَؾًة بالرظقد وللاا للعربقة  حمؿّ اقع ظذ مـطؼتـا ن قؽاثػ للغق

ظـ للتؿنؽ بثؼافتـا لدجقدة  ولـ يعؾـا كتعّؾؼ بلهدلب ظقدة هّدلمة مااوت  دخاات 

ِزهاا بصاػات دمعؾفاا أغـاك قن ا للعريؼاة ومتَ للشؽق   ػ كػقشاـا  مناتخّػًة بؼقؿاة لغتـا

 تـا.صاقلغات لٕرض  وهذل ما يتقح لؾعقدة فرصًا لؾؼضاء ظذ صخ

 ن لغتـا حيؽؿفا مـطؼ متامشؽ  وماـ يـظار  ػ قار،فاا وماا فقاف ماـ وحادة ذم 



 (1( لجلزء )33لدجؾد ) –جمؾة جمؿع للؾغة للعربقة بدمشؼ 
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اق  يرى ناقللتعمر دون للتماس ذم معاين لٕلػاظ متك كان شمؽفا متؼـًا ضؿـ منار لل

ـ ظـاققًة لغق  صاارية كادرة لدثاات ُُيقؽؾفاا كظااع لغاقي دمااوز حادثان للزماان  وقضاؿَّ

 ولدنتؼمؾ. ضاللغقية لختؾػت معاكقفا ولؽـفا وصؾت  لقـا مقّحدة ذم مققعفا بغ لدا

كحـ ذم منار حضاري يتطؾب قػتحًا ،رجـا مـ صؿقلقة للعقداة  لـمؼاك قاادريـ 

  . وهااذل يتطؾااب قطااقيَر َففؿـااا حلضااارقـاةصااارة ظربقااة كامؾااة لدعاصاااقظااذ بـاااء صخ

  باؾ فحناب ؾًة لؾتعمر للقاقمل لحلقاايشاقلركا ظذ ففؿـا لؾغتـا  ٓ بقصػفا وصاربن

بقصػفا خمزوكًا ثؼافّقًا مطمقظاًا بؿامثرلت قعاقمات ظاز للعصاقر وأوصاؾت  لقـاا ماا 

قديـ ماـ ورة  متااع قطاقير لغتـاا مناتػضاار  ػ هذه لدمثرلت. وهذل يمكاد لـاا شاري

 لدمثرلت لحلدلثقة.

و ن لجلفااقد لدجؿعقااة  ظااذ قشااّعمفا وقػاااوت قاادرل ا ذم زمااان باادأ ضغقااان 

لرها ظاذ حػاظ صاارلٓشتنفات وللتفاون يعّطؾ كجاظتفا  ظؾقفا  أن قمؼك ثابتاة ذم  

ًا ذم للتادققؼ فاقام ًل مركزّياصاارمؽاكة للؾغة ذم كػاقس أبـائفاا  حتاك قمؼاك لدجاامع ظـ

لع ذم  كتاجفاا متنااوقًة ماع لحلدلثاة  شاارصطؾحات  وهل قادرة ظذ لإليظفر مـ م

 متجاوبًة لضغقط قـثرها للعقدة للصاخمة حماولًة  صعار لدجتؿعات بدوكِقَّتفا.

أمؾـا أن يعقد جمتؿعـا  ػ وظقف لحلضااري بعاد لكؼشااع ماا أحااط بمالدكاا ماـ 

قؽًا باااكتامئفؿ  وأن يرجااع ُغّؿااة شااابغة باادأت قـخاار ذم للعالقااات بااغ لٕفاارلد قشااؽ

لٕفاارلد  ػ ثؼااافتفؿ لٕثقؾااة لقعااقدول  ػ لٓكغااامس ذم ذلققااتفؿ للثؼافقااة للتاال متثااؾ 

 قطّؾعات ٓ يؿؽـ للتعمر ظـفا بصدق  ٓ بالؾغة لٕع.
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 يف النحويصـرمقاربة يف الدرس ال

 الرتكوب املزجي حتقوقه وإعرابه

 

 ()د. ممدوح خسارة

 

ة ترـقب فغوّي يؿرُّ ظؾقه اف ـوه شــرًا  ؾقون وافـحاة مـرّ صـرثؿَّ يعًا دون أن ََيصُّ

ببحث مستؼل وهو )افسـقب ادزجي(,  وؽافبًا ما يوردوكـه ذم ثـايـا بحـث )ادؿــو  

َتـي صــرون إػ مــع آشـم مـن افشــرفك ادوضـع يف(. ؾفم ذم ذصـرمن اف ف فعؾَّ

, ويتعاورون أمثؾته ادعدودة افتي ٓ يتجاوزوهنا, وهـي (1)افعؾؿقة وافسـقب ادزجي

ػون ضــق, َؿايل ؿال, أيادي شـبا(, ويصـرك  ت, َبْعَؾبك, َمْعِد يؽرب, َكُبَخذْ موضـر)َح 

بة مثل )َضْزشتان,   بويه, رام هرمز(. قشـإفقه أحقاكًا ـؾامت معرَّ

احلديث ؾؼـد ـثـر هـذا افسـقـب بـداظي احلاجـة إفقـه مـن مثـل  صـرأما ذم افع

ْأشامفقة, اف مائي, افالمرـزّي, افرَّ  ق أوشطقَّة(.شـر)افَزّ

فؽنَّ هذا افسـقب حيتاج إػ ـثر من افدرس وافتحؼقق, فَتْحُسـن افؾـادة مــه 

 افبحث ؾقه حتؼقُؼه وضبُطه افظرايب.ة, وأهم ما جيب درشه وصـرذم افعربقة ادعا

                                                           

(.ظضو جمؿع افؾغة افعربقة بدمشق ) 

 .176: 1وافـحو افواذم  834: 2يـظر مثاًل رشح صذور افذهب  (1)
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 أوًٓ: حتقوق الرتكوب املزجي وحتريره:

وكعـي بذفك ختؾقص مػفوم افسـقب ادزجي مما افتبس به من مػـاهقم, شـواء 

 سات:َتبَ ؾْ ظـد افؼدماء أو ادحدثغ. وهي ثالث مُ 

 اخَلْلط بني مفهوم الرتكوب املزجي والنحت: (1

وم افـحت ظـد ادحدثغ. إذ ادزجي بؿػف بـثرًا ما َيتؾط مػفوم افسـق

يظنُّ ـثر من ادحدثغ أن ـؾامت مثل )برمائي, افرأشاميل
, افالشؾؽي, (2)

أو  و افبَْسؿؾة واحلوؿؾةـي ـؾامت مـحوتة, ويؼقسوهنا ظذ كحه  (3)ة...(يَّ رِ افالَأدْ 

ـلٍّ ووهم باضل: ويظفر ذفك من ادؼاركة بغ حدِّ  ٌئ , وهذا طنُّ خاضِ احلوفؼة

 مـفام وأخر.

أن تمخذ ـؾؿتـان وُتـَْحـَت مــفام ـؾؿـٌة تؽـون »ابن ؾارس:  ظـدؾَحدُّ افـحت 

ذـره اخلؾقل من ؿوهلم: َحْقَعـل افرجـل:  آخذة مـفام مجقعًا بحّظ, وإصل ذم ذفك ما

افعـرب »وضي كؼـاًل ظـن ابـن ؾـارس: ســقاف ظـد.  وهو (4)«إذا ؿال: حيَّ ظذ افصالة

 ؿّي , وذفـك َرُجـٌل َظْبَشـوهو جـنس مـن آخاصـارـؾؿًة واحدة تـحت من ـؾؿتغ 

. أمـا صـاحب ـتـاب آصـتؼاق ؾؼـد ــان (5)[«صـْؿسمـسوب إػ اشؿغ ]أي ظبد 

وافـحت ذم اصطالح أهل افؾغة هو أخذ ـؾؿٍة من ـؾؿتـغ »أـثر حتديدًا ظـدما ؿال: 

ــى معـًا, بـلن تعؿـد إػ مع ادـاشبة بغ ادلخوذ وادلخوذ مــه ذم افؾػـظ وادع أو أـثر,

                                                           

 .77: 13جمؾة جمؿع افؼاهرة  –تعؾقق ظذ بحث افـحت  –( د. حمؿود صؾتوت ومصطػى افشفايب 2)

 .142 – 141: ذم افؾغة وإدب  –( شاضع احلرصي 3)

   .329 – 328: 1مؼايقس افؾغة   –( ابن ؾارس 4)

 .  337: 1ادزهر ذم افؾغة   –افسقوضي  (5)
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ى مـن  ـؾؿتغ أو أـثر ؾتسؼط من ـلٍّ مـفا أو من بعضفا حرؾًا أو أـثر, وتضّم ما َتَبؼَّ

وتًلـ  منهـا عوعـًا كلمـة وافـدة بوهـا بعـ  أفـر  أحرف ـل ـؾؿة إػ إخرى 

 .(6)«الكلماني أو األكثر وما تدٓن علوه من معان

                                                           وأصؽال افـحت هي:                      

 كحت ؾعّع من اشؿغ, كحو )َبْسَؿَل( من بسم اهلل. -     

 ( إذا ؿال: ٓ حول وٓ ؿوة إٓ باهلل. وَحْوَؿَل  َفقكحت ؾعّع من مجؾة, كحو )َحوْ  -     

 أي.كحت اشؿي من اشؿغ, كحو )احلَْزَرمة( من احلزم وافر -     

َـّب إضاذّم, كحو )َظْبؼَ  -        ( من َظْبد ؿقس.سـيكحت كسبي من ظؾم مر

 اء:صـقوبـاء ظذ ما تؼدم ؾنن ما يؿقِّز افـحت ثالثة أ

َحْذف بعض حروف افؽؾؿتغ أو اجلؿؾة ادـحـوت مـفـا ـؾؿـة, ؾػعـل  – 1

م ان اهلل(, حـذف مــه إفـا وافــون وافـالـحـَشبَْحل( ادـحوت مـن ظبـارة )ُشبْ )

 افثاكقة واهلاء. 

ـصـرافصؾة افؼوية ادبا -2 ـُ مـن افؽؾؿتـغ ادـحـوت مــفام, ؾؽؾؿـة  لٍّ ة بؿعـى 

 )احلَْزَرَمة( معـاها هو معـى أصؾفا متامًا وهو اجتام  احلزم وافرأي.

ــب إضــاذم صــائع ومتــداول ؾؼــوهلم  -3 َـّ افغــرم مـــه اختصــار مجؾــة أو مر

ك(.)َدْمَعزه( اختصار جلؿؾة ضويؾة مسؿوظة   ـثرًا وهي )ؿال فه أدام اهلل ِظزَّ

ه:  ضّم كلماني إفدامها إىل األخرى, وجعلهام »أما افسـقب ادزجي ؾحدُّ

باني . (7)«اســاًم وافــداً إعرابــاً وبنــاأ, ســواأ أكاىــت الكلماــان عــربو اني أم معــر 
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ـل ـؾؿتغ اختؾطتا بلن اتصؾت ثاكقتفام بـفاية إوػ, حتى صارتا ـافؽؾؿة »أو

 .(8)«واحدةاف

 وُيستـتج مما شبق أن افسـقب ادزجي يـامز ظن افـحت بام يع:

ٓ يشسط ذم افسـقب ادزجي حذف أّي حرف من افؽؾؿتغ ادتضـامتغ.  –أ  

َموت وَبْعَؾبّك, وَبْرمائّي, كسبة إػ )َبرٍّ و ماء( مل حيذف أيُّ حرف من أيٍّ مـن ضـرَؾحَ 

ت ـل مـ  فام إػ إخرى بتاممفا ؾصارتا ـافؽؾؿة افواحدة.هاتغ افؽؾؿتغ, بل ُضؿَّ

ــدة مــ –ب   ن افسـقــب ادزجــي ذات دٓفــة جديــدة ٓ صــؾة هلــا افؽؾؿــة ادتوفِّ

َمْوت( اشـم َظَؾـم دؽـان ٓ صـؾة هلـا ضــرة بافؽؾؿتغ ادؿزوجتغ, ؾؽؾؿة )َح صـرمبا

قؼــة هلــا ( أو آشــم )َمــْوت(, وـؾؿــة )رأشــامفّقة( ٓ صــؾة دؿضـــربؿعـــى افػعــل )َح 

بؽؾؿة )افرأس( وحدها أو ادال وحدها, وإكام هـي فـدٓٓت جديـدة ٓ تمخـذ مـن 

لٍّ مـن افؽؾؿتـغ ادـحوتـة مــفام   ,ةصـرافؽؾؿتغ مبا ـُ أما افؽؾؿة ادـحوتة ؾتلخذ من 

 بحظٍّ من ادعـى ـام يؼول ابن ؾارس.

وضي ظـن ســقفقس افغرم من افسـقـب ادزجـي آختصـار ــام ذــر اف –ج 

 صــرفـحت. بل هو توفقـد دٓفـة جديـدة. ؾافسـقـب ادزجـي )َمْعـدي ــرب( مل َيتا

ظبـارة ضويؾـة هـي  صــرئًا من أيِّ من ـؾؿتقفا, بخـالف كحـو )َشـْبَحل( افتـي ختتصـق

 )ؿال شبحان اهلل(.

جُيَْرى افـحت ظذ ـؾؿتغ أو مجؾـة صـائعة جـّدًا ومػفومـة متامـًا, حتـى إن  –د 

ذ اشم افعؾم )ظبـد ؾقفا, ؾؼوهلم )رجل ظبشؿّي( حيقل ظظشام  بعض حروؾفا حُيقل 

صؿس(, و )ََحَْدل( حيقل ظذ مجؾة اشؿقة ٓ تغقب ظن إفسـة وإذهان وهي )ؿال 

                                                           

 . 227: 4افـحو افواذم  –( ظباس حسن 8)



 . ممدوح خسارة د -  مؼاربة ذم افدرس افرصذم افـحوي 

 

03 

احلَْؿد هلل(. وؿوهلم )َجْعَػده( حيقل ظذ مجؾة ؾعؾقة بل إػ مجؾتغ مها: )ؿال فه جعؾـي 

ـؾؿتـغ متباظـدا افدٓفـة مـن كحـو اهلل ؾِداك(. أما افسـقب ادزجي ؾفو حيقـل ظـذ 

ْزج, ع اشـتعامهلام معـًا ؽافبـًا إٓ ذم حافـة ادَـشـقوَمْوت, وأيادي وَشبا(, وٓ ي ضـر)َح 

ُر إحدامها ٓ ُيـب ـْ ر افثاكقة حتاًم وٓ حيقل ظؾقفا.ئ وذِ ـْ  بِِذ

إضـاذم كحـو )َتـْقَؿّع( مـن تـقم اهلل, أو مـن  ترـقـٍب ؿـد يؽـون افـحـت مـن -ه

ك(. كحو ) َدْمَعز( من )ؿال فه: مرـب إشـادي  أدام اهلل ظزَّ

أما افسـقب ادزجي ؾال يؽون إٓ من ـؾؿتغ مستؼؾتغ كحـو )معـدي ــرب, 

 وؿايل ؿال( ظـد افؼدماء, وكحو )رأس اداِل, افالشؾؽي( ظـد ادحدثغ.

بة:2  ( اخللط بني الرتكوب املزجي واألسامأ املعر 

هم إشـامء ثؿة َخَطٌل مـفجي وؿع ؾقه افـحا ة افؼدماء وادحدثون, وهـو ظـدُّ

بة من ادرـبات ادزجقـة, جـاء ذم  ادرــب » ح صـذور افـذهب: صــرإظجؿقة ادعرَّ

ُختم بغر  بويه وخافويه وكػطويه... وثاكقفام ماسـقُختِم )بويه( ـ ادزجي كوظان: ما

, (10)«قـوُيركُبْرشـعقد وك»ومثـل « (9))َوْيه( ]ويعـون به مثل رام هرمز وضزشـتان[

وـذا إشامء افسـقة افتي مازافـت ذم بعـض افوثـائق افعربقـة ذم ذفـك افعفـد مثـل 

ربقة ـم أن هذه ـؾامت ظــْحَصْل دار(. وإذا بدا فبعضفـَرْؿدار وافتَّ ـدار وافبَقْ ـ)اخلاِزكْ 

,  ؾإمر فقس ـذفك ظـدكا, إذ هي ـؾامت ظربقة أخذهتا افسـقـة, (11)رـبت مزجقّاً 
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ؾة فغويـة صــقـقبفا خارٌج ظن افـظام افـحوي افعريب وهو َيضـع فـظـام ؾوفؽنَّ تر

موت ضـرؾة افؾغات اجلزيرية افعروبقة. بخالف تراـقب مثل )حصـقمغايرة متامًا فػ

ؾة فغوية مشسـة مـع افعربقـة افعدكاكقـة. ؾـاحلؽم ؾقفـا صـقوبقت حلم..( ؾفي من ؾ

بة ٓ ؽر.  أهنا ـؾامت معرَّ

ؾقة ذم افؾغة افعربقة ظذ ؽرها مـن صـرهو َضْرُد افؼاظدة اف واخلطل ادـفجي هـا

جيــوز إخضــا   افؾغــات, ؾافسـقــب ادزجــي خــاّا بؽؾــم افعربقــة  ومػرداهتــا, وٓ

كـدري مـا أصـل ذفـك افَعَؾـم وؽـره ذم فغتـه,  افؽؾامت إجـبقة ادّعربة فه, ؾــحن ٓ

والصواب هنا عدُّ ذم افعربقة. حتى وفو ـان ـذفك ؾقفا دا ـان فه أثر ذم افتعامل معه 

بة ها أعالمًا معر  بة الاي ُوِصفت بيهنا مركبات مزجو ة, عدُّ , تـطبق ظؾقفـا األسامأ املعر 

ف, أي جيـب إخـراج أشـامء صــرؿواظد افـحو افعريب مـن حقـث افظـراب  وَمـْـع اف

إظــالم إجـبقــة مــن مبحــث افسـقــب ادزجــي, وإبؼاؤهــا ذم مبحــث ادؿـــو  مــن 

ــاصـــرفا ــدَّ م ــن َكُع ــذا ؾؾ ــل ) ف. وف ــة مــن مث ب ــه مــن أشــامء معرَّ ــدوا ظؾق بويه شـــقَؿعَّ

. ؾـنذا ؿقـل أمل , ٕهنا فقست أفػاطًا ظربقـةوضزشتان( َمْوِضع اشتدٓل ذم شائر بحثـا

ومعد يؽرب( تراـقب مزجقـة  ؿؾــا: بـَذ, ٕن تؾـك  صـرَيُعدَّ افـحاة )بعؾبك وبختـَ 

ة افؼديؿة من أخوات افعربقة افعدكاكقة افتي كبحث ؾقفـا, إشامء من افؾغات افعروبق

ـةوؿواظدها  ؾقِّغ ؿـد وؿعـوا ذم اخلطـل صــر. وــان بعـض افتصدق ظذ أخواهتـا ظامَّ

بة وؾق ادقزان اف ذم افعريب افـذي صـرادـفجي كػسه ظـدما حاوفوا وزن افؽؾامت ادعرَّ

افزائـدة ذم افؽؾؿـة, وهـذا يؼوم أصاًل ظذ افتؿققز بـغ احلـروف إصـؾقة واحلـروف 

يـطبق ظذ افؾغات إجـبقة, ذفك أن مؼوفة إصافة وافزيـادة ذم أحـرف  آظتبار ٓ

ــل بعــَض افؾغــويغ ظــذ أن يؼوفــوا:  إن »افؽؾؿــة هــي خاصــة بافعربقــة. وهــذا مــا ََحَ
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إشامء إظجؿقة ٓ توزن, فتوؿُّا افـوزن ظـذ معرؾـة إصـع وافزائـد, وذفـك ٓ 

ق   .(12)«ذم إظجؿقةيتَحؼَّ

( بصــل الرتكوــب املزجــي املقصــود يف بحثنــا عــن يــاه مــن الرتاكوــب الاــي 3

ت وكـرى أن ُيْػصـل بعضـفا ظـن بعضـفا أخـر   عند كثا من النحويني مزجو ة, ُعد 

ٓختالف ضوابطفا افظرابقة. وإن ـاكت ؿد تدخل ُظؿومًا ذم حدِّ افسـقب ادزجي. 

َـّ »عربقة بافؼاهرة: جاء ذم ؿرار جمؿع افؾغة اف ب ادزجي ضـمُّ ـؾؿتـغ إحـدامها إػ ادر

إخرى, وجعُؾفـام اشـاًم واحـدًا إظرابـًا وبــاء, ويؽـون ذفـك ذم أظـالم إصـخاا 

ــة ــات افعددي ــاس, وافظــروف وإحــوال وإصــوات وادرـب . (13)«وأظــالم إجـ

بـات احلافقـة, ويؾحظ أهنم جعؾوا مـه ادرـبـات افظرؾقـة مثـل )صـباَح مسـاَء( وادرـ

وادرـــب  ,كحــو )بقــَت بقــَت( ذم مثــل ؿــوهلم )هــو جــاري بقــَت بقــَت أي مالصــؼًا(

 شـــرافصــوا مثــل )خــاِز بــاِز( فصــوت افــذباب,  وادرـبــات افعدديــة مثــل )أحــد ظ

(, وإذا ـان حدُّ ادرـب ادزجي يـطبـق صـؽؾّقًا ظـذ هـذه إكـوا , ؾـننَّ شـروتسعة ظ

ام ذم افدٓفـة وافضـبط افظـرايب. شــقزه مـن ؽـره, وٓ فؽل واحد مـفـا أحؽامـًا متقِّـ

بان ذم حا ته ظذ إصـؿو  ؿـد ؾصـل ادرــب افعـددي ظـن ؽـره مـن صـقوـان افصَّ

افساـقـب ظـذ أكـوا  ومــه: ادرــب »ادرـبات افتي ُوصـػت بادزجقـة ظــدما ؿـال: 

ا ـــان وإذ«. افشـــادي وافسـقــب ادزجــي وافسـقــب افضــاذم وافسـقــب افعــددي

ؿد ؾصل افسـقب افعددي ظن ؽره من افساـقب ؾألشباٍب مشـاةة كػصـل  افصبان

افسـقب ادزجي ادؼصود ظـدكا ظن افساـقب احلافقة وافظرؾقة وافصـوتقة, ؾـنذا ــان 

 افشؽل يوحد بقـفا ؾنن افدٓفة وافضبط افظرايب يػرؿان بقـفا.
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ؾـا  إػ افتعريـا أا فؾسـقـب  –فؽـي تسـتؼقم أحؽاُمــا افالحؼـة  –وؿد توصَّ

 ادزجي: 

)بهو كل كلماني اخالطاا بين اتصـلت اـاىواهام بنهايـة األوىل فاـى صـارتا 

 كالكلمة الوافدة, ممّا سوى املركبات العددية والظربوة واحلالوة والصوتوة(.

 كخؾص مما شبق إػ أن افسـقب ادزجي هو ما خرج مـه:

بة )ـرام هرمز و - بويه وكقويـورك( افتـي حتؽؿفـا ؿواظـد قشــإظالم ادعرَّ

 ف.صـرمـع اف

ادرـبات افعدديـة واحلافقـة وافظرؾقـة افتـي حتؽؿفـا ؿاظـدة افبــاءظذ  -

 ؾتح اجلزأين.

 أو افظراب. سـرادرـب افصوا افذي حتؽؿه ؿاظدة افبـاء ظذ افؽ -

لة والثاباة لدينا سبعة وهي:  وعىل هذا بيشكال الرتكوب املزجي املاحص 

موت ومعـد يؽـرب ضــرل مـفـا ذم افعربقـة مثـل )بعؾبـك وحصـقهو أ ما –أ 

 وبقت حلم(.

 ما هو معدول ظن ترـقب إضاذم مثل )افرأشامل( من )رأس مال(  -ب

ف,  و)اجلـوب إؾريؼي( كسبة إػ جـوب إؾريؼقة, وإذا ؿقل: إن ادضاف ٓ يعرَّ

زجقًّا, أي صار ـؾؿة ؿؾـا: مل يعد هذا افسـقب ترـقبًا إضاؾقًّا, بل صار ترـقبًا م

 واحدة بحسب حدِّ افسـقب ادزجي.

ــان مرـبـًا مـن ـؾؿـة أظجؿقـة وـؾؿـة ظربقـة مثـل  ويؾحق ةـذا افسـقـب مـا

ػت افؽؾؿة إظجؿقة )بور( بؿعــى مقــاء, إػ افؽؾؿـة افعربقـة ضـق)بورشعقد(, إذ أ

 )شعقد(, وُتَعدُّ ظربقة ظذ وجه افتغؾقب.
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ــب و -ج ــا هــو معــدول ظــن ترـق ــل )افم ق أوشــطقة( مــن شـــرصــػي مث

 ُق إوشُط(.شـر)اف

ــؾك (  –د  ــن )ٓ ش ــؾؽي( م ــل )افالش ــي مث ــم مـػ ــن اش ــدول ظ ــو مع ــا ه م

 وافالهوائقة من )ٓ  هواء(.

ة(, كسبة إػ ؾعـل )ٓ -ه أدري(,  ما هو معدول ظن ؾعل مـػي مثل )افالأدريَّ

 وهي مذهب ـالمي.

, مثـل معطـوف ظؾقـهما هـو معـدول ظـن مرــب َكَسـؼي مـن معطـوف و –و 

ؿعقب)برمائي( من بّر و  ّي.صـرّي( من َشْؿعّي وبَ صـرماء, و)افسَّ

مـن كحـو  ,مـلخوذ مـن افسـقـة خارج ظن افسـقب افعريب افسـؾقم,ما هو  -ز

 )خاِزْكدار(.

 ااىوًا: إعراب الرتكوب املزجي:

 كؼدم بغ يدي افضبط افظرايب فؾسـقب ادزجي تـبقفات ثالثًة هي:

ث افـحوية افؼديؿة مل تتعرم فضبطه افظرايب, إٓ مـا ــان مـفـا إن ادباح - أ

دت فه ذم مبحث ادؿـو  من اف ة صــرادباحـث افـحويـة ادعاف, أمـا صــرَظَؾاًم, إذ َؿعَّ

ح. َمَسْته بامؾؼد ٓ  ٓ يػي أو يوضِّ

ثؿة صعوبة ذم افؾادة من أحؽام افـحاة افؼدماء وادحـدثغ ذم افضـبط  - ب

ه إػ أن أوفئك افـحاة افظرايب فؾسـقب  خؾطوا ـام  –ظذ ظُؾّو ـعبفم  –ادزجي مردُّ

ــا, بــغ افسـقــب ادزجــي افعــريب ومــا ــًا مــن أشــامء إظــالم  بقَّـ ــًا مزجّق ب َـّ ــّدوُه مر َظ

بة ـ  . (14)تيشـقبويه ورام هرمز وضزشتان وكقوُيرك وجاردن سـقإظجؿقة ادعرَّ
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هي إصؽال افسبعة افتي حتصؾت  –إذن  –كعـقه بافسـقب ادزجي  إن ما -ج

ل ادوروث, وما هو معدول ظن مرـب إضـاذم أو صـقفديـا, أي افسـقب ادزجي إ

وصــػي أو َكَســؼّي أو مـػــي أو مؾحــون, وهــي افتــي ذـركاهــا آكػــًا وأمثؾتفــا كحــو: 

 ق أوشطقة, افالشؾؽي, اخلازكدار.شـرموت, معد يؽرب, بّرمائي, افرأشامفقة, افضـرَح 

ـر أؿوال بعض افـحـاة افؼـدماء وادحـدثغ حـول إظـراب افسـقـب شوف كذ

 كراه صوابًا أو أؿرب إػ افصواب.ما  ادزجي, ثم كستـتج

 ومن ؿـال )هـذا َمْعـد يؽـرَب( ؾـنكام رــبفام وجعؾفـام : »(15)يشـرؿال افزخم

ف ٓجـتام  افعؾؿقـة صــرإٓ أكـه مـعـه اف (16)اشاًم واحدًا, وَأْظَرب َافثا  ] أي ــرب[

ف, وَبـَـى إول ] أي معـدي[ ٕكـه بؿـزفـة صــرافسـقب ومها ظؾتان من مواكـع افو

اجلزء من افؽؾؿة, ؾفو ـصدر افؽؾؿة من ظجزهـا, وــان افؼقـاس ؾقـه ]َمْعـدَي[ إٓ 

جاء من ذفك كحو )ؿـايل ؿـال, وأيـادي شـبا, ما  أهنم ترـوا افػتح وأشؽـوه, وـذفك

ــِرٍب(, ة(...وافؾغة افثاكقــة ] ذم معــشـــروثــام  ظ ـَ د يؽــرب[ أن تؼــول )هــذا َمْعــدي 

رًا, وتضـقؾت َـّ كه ... صـرا )معدي( إػ )ـرب( ودمعل )ـربًا( اشاًم مذ ؾه فذفك وتـوِّ

ومن ؿال )هذا معد يؽرَب( ؾػـتح ظـذ ــل حـال ؾقحتؿـل أمـرين: أوهلـام أن يؽـون 

...وافثـا   بغ ظذ هـذامعرَ  آشامنِ  ف ؾقؽونُ صـرمضاؾًا إػ )ـرب( َظَؾاًم ؾتؿـعه اف

 . ه.ا«, ـلكه رـبفام وبـامها ؿبل افتسؿقةشـرأن يؽوكا مرـبغ مبـقَّْغ ظذ حد مخسة ظ

ويالحظ أن افبحث هـا ـان خمصوصـًا بادرــب ادزجـي افَعَؾـم افـذي جـزؤه  

 إول مـته بقاء.

                                                           

 .  66: 1رشح ادػصل  –افزخمؼي ( 15)

 بغ حارصتغ زيادة من افباحث فؾتوضقح. ما (16)
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 وافـو  افثا  من افسـقـب ادزجـي: »(17)ح ادؼاصدضـقوؿال ادرادي ذم تو 

 )ويه(, ؾفذا ؾقه ثالثة أوجه: ختم بغرما 

ف ويبــى صـدره إول صـرٓ يـما  أحدها: وهو إرجح, أن يعرب إظراب

ن, أو كوكـًا  ِرب(, ؾنهنا ُتَسـؽَّ ـَ ظذ افػتح كحو )َبْعَؾَبك( إٓ أن يؽون ياء كحو )َمْعِدْي 

 «.كحو )باِذْكجاكة(

ظذ ؾتح اجلزأين إٓ   إػ أن افسـقب ادزجي ُيْبـَىشـرويؾحظ هـا أن ادرادي ي

إذا ـان اجلزء إول مـتفقـًا بقـاء أو بــون شـاــة, ؾنكـه ]أي اجلـزء إول[ يبــى ظـذ 

ن. ويؾحــظ أيضــًا أن ادــرادي أدخــل ذم افسـقــب ادزجــي إشــامء  افســؽون أو ُيَســؽَّ

بة ؽر إظالم ـباذكجاكة, وهي خترج ظـدكا من مػفوم افسـقب ادزجي دا بقَّـا  . ادعرَّ

 أصفر أحؽام ادرـب ترـقـَب  َمـْزج ؽـر افعـددي : »(18)وؿال ظباس حسن

 وأصباهه ]أي افظرذم واحلايل وافصوا[:

ك آخر جزئه إول ظذ حافه ؿبل افسـقب مـن افسـؽون أو احلرــة  –أ  أن ُيْسَ

ــان واوًا  وكوظفا, ؾال يتغرَّ ضبط آخر ذفك اجلزء إول مطؾؼـًا بعـد افسـقـب وفـو

أو ياء شاــة, وٓ جيري ظؾقه إظراب وٓ بـاء, وٓ ُيـْظر إفقـه إٓ ظـذ اظتبـاره شاــة 

بؿـزفة جزء مـن ـؾؿـة واحـدٍة وفـقس ـؾؿـة مسـتؼؾَّة, وهلـذا يتَّصـل بافثـا  ـتابـًة إن 

 أمؽن وصُل حروؾفام اهلجائقة.

جيري افظراب ظذ آخر اجلزء افثا  وحده, ؾُقعرب إظراب ادؿـو  من  –ب 

ّر بافػتحة كقابة ظن افؽصـراف ة ويـصب بافػتحة وجُيَ َؾع بافضؿَّ ة مع امتــا  سـرف, ؾُرْ
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ف جمـرد مـن )ال( صــرافتـوين ذم احلآت افثالث ـافشلن ذم ـل اشـم ممــو  مـن اف

وافضاؾة, ومن إمثؾة: )ؽادركا كقويورَك ذم ضائرة ؿاصدين إػ َبْعَؾَبكَّ ؾوصـؾـاها, 

ال ادـذيع مـن ـاكـت ُبْرشـعقَد ؽايتـه ؾؾقسـتعد ؾفـذه افطـائرة ودا كزفـا مطارها ]!![ ؿ

 متجفة إفقفا(.

مــن افعــرب مــن جيعــل اجلــزء إول مضــاؾًا دمــري ظؾقــه مجقــع حرـــات  –ج 

دام مضـاؾًا, ويؽـون مـا فصــرافظراب ظذ حسب حاجة اجلؿؾة, وٓ يؿـع مـن اف

ف( خمتومـًا بحـرف ِظؾَّـة افثا  هو ادضاف إفقه ادجرور دائاًم, ؾنن ــان إول )ادضـا

ر ظذ هذا احلرف مجقع حرـات افظرا ًا ومـن ب حتى افػتحـة رؾعـًا وكصـبًا وَجـرّ ُؿدِّ

ٍف, وٓ ؾرق ذم هذا بغ إفا وافـواو وافقـاء, ثـم جيـيء بعـده افِؼسـم صـرؽر َمـِْع 

ف. صــرف إن اشـتحقَّ ادــع وإٓ ؾقـصــرافثا  ادضاف إفقـه, ؾقؽـون ممـوظـًا مـن اف

, متتَّْعـُت َبَبْعـِل ءاهذا ُيْػصل اجلز وظذ , ُزْرُت َبْعـَل بـكٍّ ن ذم افؽتابة: )هذه َبْعـُل َبـكٍّ

(, ومثال يؽون ؾقه إول صحقح أخر معربًا ويؽون ادضاف إفقه ممـوظًا من ما  َبكٍّ

ة راُم ُهْرُمـَز, ظرْؾـَت راَم ُهْرُمـَز, ذم راِم ُهْرمـَز شــقف: )مـن أصـفر ادـدن افػارصـراف

ة دؿقؼة(, ؾؽؾؿة )رام( ذم إمثؾة افسابؼة معربـة ظـذ حسـب اجلؿؾـة ص ـاظات يدويَّ

ة ذم ـل آشـتعامٓت ٕهنـا سـروهي مضاف, وـؾؿة هرمز جمرورة بافػتحة بدل افؽ

ر ظؾقـه صـرَظَؾٌم أظجؿّي ُيْؿـع من اف ف. ومثال ادضاف افذي آخره حـرف ظؾَّـة تؼـدَّ

ف )صـاذم صــرادضـاف إفقـه( ؽـر ممــو  مـن افمجقع احلرـات وبعده اجلزء افثـا  )

ية, تؼـول: )صـاذم وروٍد ذم افصـحراء افغربقـة, أرؽـب ذم أن صـرُورود( اشم ؿرية م

أصــاهد صــاذم ُوروٍد, مل أذهــب إػ صــاذم وُروٍد( )بســؽون افقــاء(, ؾؽؾؿــة )صــاذم( 

ة مؼـدرة ظـذ افقـاء ومـصـوبة بػتحـة مؼـدرة ظؾقفـا وجمـرورة بؽ ة ســرمرؾوظة بضـؿَّ
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كـة ٕهنـا ؽـر م رة أيضًا, وهـي مضـاؾة, وـؾؿـة )وُرود( مضـاف إفقـه جمـرورة مـوَّ ؼدَّ

ادـَْع. ومثؾفا )معدي ـرب( اشم رجل,  ضـييؼتما  ف فعدم وجودصـرممـوظة من اف

َـّب من جزأين... ومثال معتل اجلزء إول افـذي يؾقـه اجلـزء افثـا  ممـوظـًا  وهو مر

ر( اشـم مديــة, وــذا شـقؾارف )رضا ظائشة( اشم امرأة صـرمن اف ة و )حـادي َصـؿَّ

 .ه. ا «)كقويورك( 

به ؾنكــا شـقوبعد أن أوردكا أؿوال كحاة, وٓ ام ظباس حسـن ظـذ ضوفـه وتشـعُّ

 كراه مؾخص ـالمه وهو ؿوفه:ما  كورد أن

أي اختؾطتا بلن اتصؾت ثـاكقتُفام  :وادراد بافسـقب ادزجي ـل ـؾؿتغ امتزجتا»

تى صارتا ـافؽؾؿة افواحدة من جفـِة أن افظـراب وافبــاء يؽـون ظـذ بـفاية إوػ ح

آخر افؽؾؿة افثاكقة ذم افرأي إصفر, أما آخر افؽؾؿة إوػ ؾؼد يؽون شاــًا كحـو )ُبـْر 

شعقد, كُقْويورك(, وؿد يؽون متحرـًا بافػتحة وهو إـثـر كحـو )َضْزَشـتان, خاَفَويـه, 

 .(19)«َموت, بعؾبكضـرٓ يبـقفام: َح َبويه(, ذم فغة من يعرةام وشـق

ا مع صاحب افـحو افواذم ذم مجعه ـا كختؾـؿدمـا أكـما  دـح بعـوواض

بة إظجؿقة ذم ُؿراب واحد, ؾـحن كعدُّ  افساـقب ادزجقة افعربقة وإشامء ادعرَّ

بة ـؾامت دمري ظؾقفا ذم تعريبفا ضوابط افتعريب افؾػظي  إشامء إظجؿقة ادعرَّ

ف. أما افسـقب صـربـقة, ودمري ظؾقفا ذم إظراةا أحؽام ادؿـو  من افؾًا وصـر

كحاول اشتخالا ضبطه افظرايب ما  ة افتي ذـركاها ؾفيبعادزجي بلصؽافه افسَّ 

 وهو جوهر بحثـا.
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 ــة ــد افعربق ــل : »(20)وجــاء ذم معجــم افؼواظ ــو أن جُيْع ــب ادزجــي ه افسـق

ل َظُجـُزه مـن صـدره مـزفـة تـاء آشامن اشـاًم واحـدًا ٓ بنضـاؾة وٓ إشــاد , بـل يــزَّ

 «.صـرافتلكقث ـبعَؾَبك وُبْخَتـَ 

ويػفم من ـالم ادصـِّا أن اجلزء إول من افسـقب ادزجي مبـيٌّ ظذ افػتح 

ؿبل تاء افتلكقث مػتوح. ـام ُيػفم أن افظراب يظفر ظذ آخر اجلزء افثا  ما  دائاًم ٕن

 افظراب وهو آخر افؽؾؿة.ٕن تاء افتلكقث هي موضع حرـة 

  افسـقب ادزجي هو أن تعتز افؽؾؿتـان ـؾؿـة واحـدة, : »(21)وؿال إؾغا

ف: صــرؾُقْبـَى جزؤها إول ظذ افػتح, ويعرب اجلزء افثا  إظـراب ادؿــو  مـن اف

ج َبْخَتـَ   .«موَت ضـرظذ َبْعَؾَبكَّ وٓ َح  صـر)مل ُيَعرِّ

 عامل.هو متما  وفقس ذم ـالمه إضاؾة ظذ

 )ى موت ومعــدي ــرب... افؽؾــامت ضــرح: »(22)وجـاء ذم )افـحـو ادصــػَّ

ا ـؾؿـة واحــدة, صــرافسـابؼة مـن افسـقـب ادزجـي... ومعــاه أن متتـزج ـؾؿتـان ؾت

ويؽون افظراب حقـئذ ظذ آخـر افؽؾؿتـغ ادؿـزوجتغ ؾتؼـول مـثاًل )إنَّ بورشـعقَد 

 «.مديـة ذات صفرة(

 ظــراب تؽــون ظــذ  آخــر اجلــزء افثــا  ومل ويػفــم مــن ـالمــه أن حرـــة اف

 ن ـؾؿة واحدة.آيتعرم حلرـة آخر اجلزء إول بعد أن صار اجلز

                                                           

   .15: 4افؼواظد افعربقة معجم  -( ظبد افغـي افدؿر20)

   .180: 1ادوجز ذم ؿواظد افؾغة افعربقة  –( شعقد إؾغا  21)

   افـحو ادصػى. –( حمؿد ظقد 22)
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 شبق أن فـا ذم إظراب افسـقب ادزجي خقارين:ما  كستـتج من ـلِّ 

إول: بـاء اجلزء إول مـه ظذ افػتح إذا ـان آخر هذا اجلزء حرؾًا صحقحًا, 

آخر هذا اجلزء حرف ِظؾَّة. وإظراب اجلزء افثا  بحسب وبـاؤه ظذ افسؽون إذا ـان 

موؿع ادرـب ادزجي ـاماًل من اجلؿؾـة, ؾـؼـول مـثاًل: )ــان َمْعـديؽرُب ؾارشـًا وإن 

 , , وُزْرت َبْعَؾَبـكَّ معد يؽرَب ؾارٌس, وُأظجْبت بؿعديؽرَب( وكؼول: )هـذه َبْعَؾَبـكُّ

( أي يعامل جـزؤه إول ــاجلزء إول مـن ادرــب افعـددي. أمـا  ومررت بَبْعَؾَبكَّ

ابـًا بحرــة مـاشـبة جزؤه افثا  ؾقعامل بحسب موؿع ادرـب ادزجي من اجلؿؾة إظر

 ف.صـروؾًا أو ممـوظًا من افصـرشواء أـان هذا اجلزء افثا  م ,ةرطاهرة أو مؼدَّ 

ويضـاف إػ اجلـزء  ,افثا : أن يعرب اجلزء إول بحسب موؿعه مـن اجلؿؾـة

 يعرب جمرورًا بافضاؾة, ؾقؼال مثاًل: افثا  افذي

معدي ـرَب ؾـارٌس, وأظجبـت بؿعـدي ــرَب  ـان معدي ـرَب ؾارشًا, وإنَّ 

.)  )بحرـة مؼدرة ظذ افقاء(, وهذه َبْعُل َبكٍّ وزرت َبْعَل َبكٍّ ومررت بْبعِل َبكٍّ

ــة ادعا ــب ادزجق ــائي صـــرفؽــنَّ افساـق ــل )افرأشــامفّقة وافالشــؾؽي وبّرم ة مث

ف بـلل, أو ٕن أتصح ؾقفا افضاؾة, إما ٕن جز ٓ ّي(صـرعّي بوَشؿْ  ها إول معـرَّ

ؾؾـم يبـق أمامــا إٓ  .أصَؾفا اشٌم أو ؾعل مـػقان, أو ترـقٌب كَسؼّي أو ترـقٌب وصػّي 

 اخلقار إول وهو:

أن ُيبـى آخر جزئفا إول ظذ افػتح إذا ـان حرؾًا صحقحًا وظذ افسؽون إذا 

ن يعرب آخر اجلزء افثـا  بحسـب موؿـع افسـقـب ادزجـي ــاماًل مـن ـان معتالًّ وأ

 اجلؿؾة ؾقؼال:



 (1( اجلزء )88ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشق 
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 أخػَؼت افرأَشامفقَُّة.

ركا افرأَشامفّقَة.  وضوَّ

فـا ظن افرأَشامفقَِّة.  وحتوَّ

 َق أوشطقَُّة.شـراشُتـا افشـقأو: كَجحت 

 َق أوشطَّقَة.شـرـا افتَ اَش شـقوظارم افعدو 

 َق أوشطقَِّة.شـرا افاشتـشـقوواؾق إصدؿاء ظذ 

ق( ظذ افػتح, وإظـراب اجلـزء افثـا  شـروذفك ببـاء اجلزء إول )افرأس, اف

 أوشطقة( بحسب موؿع افسـقب ادزجي من اجلؿؾة. –)مافقه 

ذهبـا إفقه أن ـؾؿة )افدارؿطـّي( وهـي ترـقـب مزجـي ذم افـسـبة إػ ما  وَيْعضد

 ذـركا من افؼاظدة إذ جاء ؾقه:ما  ذظ )دار ؿطن( افتي ُضبِطت ذم معجم تاج افعروس

 ؾلل« / يِّ هو ظـدي من ختريِج افداَرُؿْطـ»  -

 شؽا« / وخ افداَرُؿْطـيِّ صـقوهو من »  -

 د خ م « / يُّ ؿال افداَرُؿْطـ»  -

 ق ر م م« / ذـره افداَرُؿْطـيُّ »  -

ــا   ويالحــظ أن افزبقــدي بـــى اجلــزء إول ظــذ افػــتح, وأظــرب اجلــزء افث

ااف بحسب موؿع  ظذ افضاؾة, ورؾعًا بافػاظؾقة. سـقب ادزجي من اجلؿؾة جرًّ

  أظالم افـبالء:شـروإػ مثؾه ذهب احلاؾظ افذهبي ذم  
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د حمؿُد بن جوهرافتَّؾَّْعَػريُّ »جاء ؾقه:   - ـي آخر بُ  . أي(23)«أخزكا ادؼِرُئ ادَُجوِّ

ّي( بحسـب موؿـع وُأظـرب اجلـزء افثـا  )ظػـر اجلزء إول وهو )افتّل( ظذ افػتح,

 افسـقب ادزجي من اجلؿؾة ظطَا بقان ظذ حمؿد ادرؾو . 

بدَّ من آظساف بلن معظؿـا ؿد حُيِسُّ ؿؾقاًل أو ـثرًا من افثِّؼل ظذ  وفؽن ٓ  -

تطابق حرـة آخر اجلزء إول حرـة آخر اجلزء افثا , ؾـنذا  افـطق وافسؿع ظـدما ٓ

َق أوشـطقََّة( ؾؾـقس إمـر ــذفك ذم شــرَتـا افاششــقخاَّ ظذ افسؿع كحو )ظارَم 

ــا )كَ  ــجَ ؿوفـ ــا ظــذ شـــراشُتـا افشـــق ْت َح ق َ شـــراشتِـا افشـــقَق أوشــطقَُّة(, أو )واَؾَؼـ

ؾة من مؽاَكْغ, ؾقعـرب  أوشطقَِّة( فذا  كرى أن تعرب مثل هذه افساـقب ادزجقة ادعرَّ

 ]أي بـادوؿع[ ؾـة وُيْتَبـع بـهآخر اجلزء افثا  بحسب موؿع افسـقب ادزجـي مـن اجلؿ

 آخر اجلزء إول ؾقؼال مثاًل:

 ُق أوشطقَُّة.شـراشُتـا افشـقكجَحْت 

 َق أوشطقَّةَ شـراشَتـا افشـقوظارم 

 ِق أوشطقَِّة.شـراشتِـا افشـقوواؾق ظذ 

 ويؼال: أخػؼت افرأُشامفقَُّة.

ْركا افرأَشامفقََّة.  وضوَّ

ْأِشامفقَِّة.  وَظَدْفـا ظن افرَّ

رب ادرـب ادزجي ذم اجلؿؾة إوػ ؾاظاًل مرؾوظـًا بافضـؿة افظـاهرة وذم ؾقعُ 

 افثاكقة مػعوًٓ به وذم افثافثة اشاًم جمرورًا. وهو ذم ـل ذفك ـؾؿة واحدة.

                                                           

 .94: 20شر أظالم افـبالء  –احلاؾظ افذهبي  (23)
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ــا كحــن  وكحــن ذم هــذا آجتفــاد كستصــحب حــافتغ ؿــريبتغ إػ حــدٍّ مــا ممَّ

 بصدده:

بعض افـحاة إػ أهنـا ُمْعَرَبـة  أوٓمها: أحؽام إظراب إشامء افستة افتي ذهب

وذهـب افؽوؾقـون إػ أهنـا معربـة »ي حقث ؿال: شـرمن مؽاكغ ظذ حدِّ تعبر افزخم

من مؽاكغ باحلروف واحلرـات افتي ؿبؾفا, ؾنذا ؿؾت: )هذا أخـوك(, ؾفـو مرؾـو , 

ة افتــي ؿبؾفــا ]أي ضــؿة اخلــاء[, وإذا ؿؾــت: )رأيــت الوافــواو ظ مــة افرؾــع وافضــؿَّ

إفا ظالمة افـصب وافػتحة افتي ؿبؾفـا, وإذا ؿؾـَت: )مـَرْرُت بلخقـك(, أخاك(, ؾ

ي شــروهـذا افؼـول افـذي وصـػه افزخم (24)«ة افتـي ؿبؾفـاسـرؾافقاء ظالمة اجلر وافؽ

عا هو ما ذهب إفقه افب يون وفؽن بتعبر آخر, ؾفم مل يؼوفـوا ظـن إشـامء صـربافضَّ

واظؾـم »هو ؿريب مـه, إذ ؿال ادـرادي: ما  افستة إهنا تعرب من مؽاكغ, وفؽن ؿافوا

َة مذاهب , وأؿواها مـذهبان: إول مـذهب شـرظَ  ,أن ذم إظراب هذه إشامء افستة

رة ذم احلروف وُأْتبع صـرومجفور افب شـيبويه وافػارشـق يغ أهنا ُمْعَربة بحرـات مؼدَّ

َأَبُو زيٍد(, ثم اتبعت   ؿبل أِخر فًِخر, ؾنذا ؿؾت: )ؿام َأُبو زيٍد( ؾلصؾه )ؿامما  ؾقفا

ة ظـذ افـواو ؾُحـذؾت  حرـة افباء بحرـة افواو ؾصارت )َأُبُو زيٍد(, ؾاشتثؼؾت افضؿَّ

  . (25)«]أي حذؾت افضؿة من افواو[, ؾصارت ؿام َأُبو زيٍد(

ـة  ي اخلػَّ ثاكقتفام: طاهرة إتبا  احلرـات بعضفا ببعض ذم ـؾؿتغ فغرِم تـوخِّ

                                                           

 . 52: 1رشح ادػصل  –( ابن يعقش 24)

 .313: 1توضقح ادؼاصد وادسافك بؼح أفػقة ابن مافك  –( ادرادي 25)
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َالحَذم افـطق, ـام ذم ؿراءة ) َلل , حقث أتبعت حرـة افظراب ذم اجلـزء إول (26)(دِْم ل

من افسـقب افشـادي )احلْؿُد( بحرـة افبــاء ذم اجلـزء افثـا  مــه وهـو ٓم اجلـر ذم 

َـؾؿة ) (. أو ـام ذم إتبا  حرـة ادَْبـَى بحرـة افظراب ذم ـؾؿة )امُرؤ(, حقث َتْتبَع لل

 أً رَ ـورأيت اْمـ  راب ؾقفا, إذ يؼال: )جاء اْمُرؤٌ ظحرـة افراء ذم وشط افؽؾؿة حرـَة اف

 (. ومررت باْمِرٍئ 

ذهبـا إفقه أن بعض ـتـب افـساث أظربـت ادرــب ادزجـي مـن ما  يعضد ومما

ب بـن واضـح بـن سـقاد» أظالم افـبالء: شـرـتاب مؽاكغ أي ظذ اجلزأين, جاء ذم 

َؾؿيُّ افتَّؾَُّؿـَّ شـر َؿـَّ ... افمام اد سـيحان افسُّ ـَؾِؿيُّ افتَّؾُّ « ســيحدث افعامل أبو حمؿد افسُّ

ــافتؾَّْعَػريِّ  ــّل( ٕن هــذا افؾؼــب مرـــب مزجــي ـ أي بضــم اجلــزء إول وهــو )افت

ْعَػــرّي(  . ظــذ أن افؽتــاب كػســه ضــبط اجلــزء إول مــن ادرـــب )افتَّؾَّ وافــداَرؿطـيِّ

َؿـَّ بــافػتح, وضــبط اجلــزء إول مــن ادرـــب ادزجــي )   ا( بــافرؾع, وـالمهــســـيافتَّؾُّ

ــ ــل ه ــدري ه ــال ك ــع, ؾ ــذهبيذم موضــع َرْؾ ــا اف  أم مــن  (27)ذان افضــبطان فؾؿمف

 اجتفاد ادحؼؼغ  

 ة وجهان:صـروىحن ىرى مما سبق أىه جيوز يف ضبط الرتاكوب املزجوة املعا

األول: بناأ اجلزأ األول منها عىل الفاح وإعـراب اجلـزأ الثـاح بحسـب مو ـ  

اماًل مــن ارعــراب يف اجلملــة عمــاًل بيفكــام إعــراب الرتكوــب الرتكوــب املزجــي كــ

 املزجي يف األعالم عند القدماأ بوقال مثاًل:

                                                           

 .  232: 1ظؼ  ةإحتاف ؾضالء افبؼ ذم افؼراءات إربع  -صفاب افدين افدمقاضي  (26)

   .477: 21( احلاؾظ افذهبي وشر أظالم افـبالء 27)
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 ةُ ـوسطو  أَق شـراسُانا السـوىجَحت 

 ةَ ـَق أوسطو  شـراسَانا السـوعارَض 

 ِة.ـَق أوسطو  شـراساِنا السـوووابق عىل 

زأ الثـاح الـذي يعـرب الثاح: إتباع فركة اجلزأ األول من الرتكوب فركة اجل

 بحسب مو   الرتكوب املزجي من ارعراب يف اجلملة, بوقال مثاًل:

 ُة.ـأْخَفقت الرأُساملو  

ىا الرْأَساملِو    َة.ـوصور 

 ةِ ـوَعَدْلنا عن الرْأِساملو  

تبـاع اللفظـي يف ة ارعـراب مـن مكـاىني, ولظـاهرة اروذلك اساصحابًا ملقولـ

 جه َأْمول وبه أ ول.العربوة. وأىا إىل هذا الو
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 وادوريسؽقون كقخوته دون

 

 ()اصطقف الـبي ظبد. دأ. 

 

  قببءا ة متعبب » عمؼللتببف التؼببميؿ ذم Carlos Wesley يبب زمو كببلرلقس يؽتبب 

 سمؿبءور لالطمتػبلل ااؾمبتعمادً  م،2003 قملم  « فقدلقو » جمؾ  هتلشبءك التل «كقخوته دون

 ؿمبؿؾ م،2002 قمبلم أضمبءي لمسبحً  إن العلعمقب ، الءائعب  هبهه فمفبقر قمغم قءون أرسمع 

 وأورسمب  أؾمبؽمالق  إمم إفءيؼقب  مبـ قلراشمبف، مجقع يؿثؾقن العلمل، أدسمل  أسمءز مـ اكبػمً  اقممدً 

 صببلقص قمؿبؾ أفضبؾ سمقصبػفل كقخوتهه دون  اظمتبلروا» أهنبؿ أفمفء وأمءيؽل، لؾمبقوآ

 يؽتبب  والببهي اعمقلببم الـقجببػمي الءوائببل Ben Okri أوكببءي سمببـ إن سمببؾ ،«قمببلعمل

 :حممصمف لخملـمبً  قلل ،سملإلكؽؾق ي 

 دون روايبب  فنهنببل مقشمببؽ، قبببؾ شمؼءأهببل أن يـبغببل روايبب  هـببلك كببلن مببل إذا»

 .(1)«كقخوته

 طمضبقرهؿ وضمقاكب  ،البوايهة هبههه العهب  ظالقهة ضبقعة اعمء  شمػحص مل وإذا

 ٓ التبل دٓٓهتبل، اؾمبتقعلب يؿؽبـ ٓ أكبف مػلده سملكطبلع خءجؾمبق حملل  ٓ فنكف فقفل،

 اإلطملـمب  دون وغبػمهؿ، اإلؾمببلن مبـ صمءسمبلكت  سمبلدب اعمعـقبلم البلطمثلم شممرق شم ال

                                                           

() كؾق  أداب. -دمشؼ ضملمع ذم  ؾمتلذأ 

 ,Carlos Wesley                                       : اكظء (1)

“The Joy of Reading Don Quixote”, 

Fidelio, Vo. XII, No. 3, Fall 2003. 
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 شمؽؿبـ الءوايب  ههه قمظؿ  كلكت ورسمام. (2)فقفل واإلؾمالمل العءيب احلضقر جقاك سم

 وشمسلمقف، ضملك ، مـ  صبقالشخ معلكلشمف قمغم الؽلصمقلقؽل اإلؾمبلين مملػفل شمسلمل ذم

 ومبـ ،سببلإكمل فلضببقمل مبـ الؽلصمقلقؽقب  إؾمببلكق  مققبػ قمبغم آظمبء، ضملكب  مـ

 أمضبلهل التبل التسبع  الؼبءون ذم احلـقبػ البميـ ذم دظمؾبقا الهي اعمسؾؿلم مقاـمـقفل

 التبل »التطفهر العبقهي« محؾب  ذم مـفبل، ُيطءدوا أن قبؾ إيؼمي  الؼلرة ؿمبف ذم العءب

 ذم  ضببقلؼ سمحبؼ إكسبلكق  رؤي  وشمؼميؿف ،1609 قملم اإلؾمبلين اعمؾؽ مءؾمقم قمفلؿمبء

ة ذم ؾمببلكق إل سمللـسبب   ؾمببقاحلسل غلي   1605 قمبلمل سمبلم الءوايب  ضمب أي فمفبقر ُمبمة

ءبشَمـَبب  ضبببقق هببل ،(3)1615و  اعمسببؾؿلم، وعمقاـمـقفببل اإلؾمببالمق ، لصببؾتفل إؾمبببلكق  ؽُّ

                                                           

 ذم «كقخوتهه دون دم العهبي احلضهور» سمعـبقان ةضببءحمل ألؼك أن السطقر ههه لصلطم  ؾمبؼ (2)

 مبع سمللتعبلون دمشه  جامعة ذم اإلكسلكق  والعؾقم أداب كؾق  كظؿتف الهي «الؽقخوته مممتب»

ًٓ  سمممشبؼ اإلشهباكقة والسهػار  ثبباكتس عفدم  اجلب   صبمور قمبغم قبءون أرسمعب  سمؿبءور اطمتػبل

 قمبمد وسمؿشبلرك  م،2005 قمبلم إول كبلكقن مـ اخللم  ذم «كقخوته دون» رواي  مـ إول

 .وإؾمبلكق  ؾمقري  مـ صبلماعمخت وإكلديؿقلم الؽتلب مـ

م 1974التبل ألؼلهبل قمبلم  3شمفضببءحمل يؽت  الؼموفقسبقر لققكبلرد سملشمءيبؽ هبلرذم ذم مؼممب  (3)

 بباكتس لؾغة اإلشباكقة دم كؾقة ادؾك دم جامعة لـدن:ث شهيكبسمؿـلؾمب  شمسـؿف 

قمغم ممى إزم  إظمػمة لؾؿشبؽؾ  اعمقريسبؽق  ذم إؾمببلكق ، ولبها  دون كقخوتهضم أي  شبءامتم ك»

كببلن ضمقشببلًكل:  فنكببف لببق  مببـ اعمػببلضمب أكببف يـبغببل أن يظفببء ذم الءوايبب  سمعبب  آكعؽببلس عمببل

ل، وؾمؽلكقًّل، وصمؼلفقًّل كبػًما. كلن شملريخ اعمجتؿعبلت اعمقريسبؽق  شملرًابل مبقضمً ا وسملئًسبل، ؾمبقلؾمبق

 . واكظء:«سمطءدهؿ مـ إؾمبلكق  1611ومـتفًقل قملم  1492مبتمًئل سملؾمؽمداد غءكلـم  قملم 

Leonard Patrick Harvey, M. A. D. Phil., Servantes Professor of Spanish, 

The Moriscos and Don Quixote, 

Inaugural Lecture in the Chair of Spanish delivered at the University of 

London, King’s College, 11 November 1974, p. 4. 
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 دون ؾمببؽلهنل مببـ البببق  سمللؽببلصمقلقؽقلم ظملصبب  ممؾؽبب  شمؽببقن أن قمببغم ارهلصبببءوإ

 .الغءسمق  أورسم  شملريخ ذم هلل مثقؾ ٓ ي صبءقمـ محؾ  ذم غػمهؿ،

 أكف مع شمبقّـف،الهي  العءيب سملخلط مؽتقسم  كلكت صمءسملكت ، ي قمؿ فقام واي ،فللء

 مبـ إول اجلب   مبـ التلؾمبع الػصبؾ ذم يؽتب  كبءاه وهؽبها. قءا شمف يستطقع ٓ

 :الءواي 

قميؿب  لتببلضمء  لكـبت ذات يبقم ذم قـببلة ـمؾقطؾب  وضمببل  فتبك لقبقببع دفبلشمء وأوراًقبب»

 لأظمبهت مبمفققمً  ،اق الشلرع اعمؿّ ق كـل أهقى الؼءا ة وأقءأ طمتك أورٕو .طمءيء

مبـ البمفلشمء التبل كبلن يبقعفبل الػتبك، فءأيبت أكبف مؽتبقب  اسمؿققزم الطبقعق  دفبؽمً 

رطمبُت  ،كـبل قمبغم معءفتبل  ابل ٓ أقمبءف قءا هتبلٕوسمحءوف قمءفت أهّنل قمءسمقب ، 

أسمحث لعكم أقمثء قمغم مسؾؿ مسَتعجؿ يؼءؤهل، ومل أضمم صعقسم  سمللعثقر قمبغم مثبؾ 

 .(4)«لق سمحثت قمـ واطمم يعءف لغ  أقمم مـفل لقضممشمفإذ طمتك  ؿ،هها اعمؽمضم

 هبل إصبؾق  لغتفبل كلكبت مبل إذا العؾؿ، طمؼ يعؾؿ ٓ ولعؾف ٓيهكء، وصمءسملكت 

 اخلؿقلدو، لغ  أهنل أو قءون، صمامكق  إيؼمي  الؼلرة ؿمبف ؾملدت التل  سبقإكمل العءسمق 

 .ءسمق الع سملحلءوف اعمقريسؽققن دوهنل التل اإلؾمبلكق  أو

 ذم هتلشبببءك التببل اعمؿتببلزة، مؼللتفببل ذم ضمقكسببقن. ب كببلرول شمـلقشببف مببل وهببق 

 ،The Cervantes Society of America         األمبيؽقههة ثببههاكتس مجعقههة  شهههبك 

 طملمببم ميؾمبببق: اعمتخقؾببقن واعمملػببقن إؿمبببلح الببـص قبببؾمببل  مملػببق» :وقمـقاهنببل

  سبببقالءوملك الءوايببلت ذم صالؼبب قمببـ الؼببص وأقمببءاف كقخقشمببف، ودون سمــجببقكم،

                                                           

، شمءمجببب  رفعبببت قمطػببب ، )دار ورد، دمشبببؼ، دون كقخهههوال دنماكتشهههامقغقبببؾ د صمءسمبببلكت ،  (4)

 (.101(، ص )2004
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 ديشهههق إكببف قمببءيب، اعمببؽمضَمؿ، البـص ورا  الؽببلمـ الشببب  ومملػفببل،. (5)« ؾمببقالػءو

 :historiador arabigo  العبي ادمرخ  Cide Hamet Benengeli(6)بــجقع حامد

                                                           

 ,Caroll B. Jonson                                       : اكظء (5)

“Phantom Pre-texts and Fictional Authors: 

Sidi Hamid Benengeli, Don Quijote and 
the Metafictional Conventions 

of Chivalric Romances”, 
Cervantes: The Cervantes Society of America, 

(2007.1) Spring 2007, Pp. 179-99. 

 :مؼللتف ذم يقرده آؾمؿ قءا ة ذم اضمتفلد سمقضمله الميـ لصالح (6)

 اعمـشقرة ذم: «سبلدون كقخقت إكمل»ذم أصقل صلطم  «.. فـتق ؾمبءمقغلل دي »

 الؾغاال ادتعدد  إلخباريةا األمبيؽقة العببقة ببس األمة صبؽة

THE NATION PRESS ARAB AMERICAN NEWS NETWORK 

 جمع صهبظبدالـا:  التحبيب رئقس – صهبالـا

 :أن هق اعمؼلم هها ذم إلقف مل اكتفك وظمالص 

 .فقفام جدال ن «حامد»و «دسهقال» -)أ

 ،«كجهههال البهههان» إػ تعقهههدكا أن ويؿؽههه  التلويههه ، تتطؾههه  التهههي ههههي إكجهههقع بههه  -) 

 ههها، إػ شههري « 919 ص II  ج» وشاكتشو ؾه،ضهقبتػ إشباكقة دم معبوفون فادوريسؽقون

 .«ببكجقـجقـايبوس» به ضؾقطؾة أه  يؾؼ  «1113ص  IIج» فـتقسشهب أن ظذ فضاًل 

/ حامهد دسههقال» ثـائقهة إػ وتبمه  اإلكجقه ، ظذ اإلحالة ظذ تؼوم أن يؿؽ  كجقع،إ ب  -ج)

 أوان   ظـهه ظهب  مهلؾام حقة،سههقباد فـتقسشههب تشهبث ظذ إحالة تتضؿ  قدو.. «اإلكجقع ب ا

 .(اجل ائب دم شهباأل

صبالح  مسببقال يبءاه فبقام ففبق، «فـتقسشههب» أو طملمبم ميؾمببق لؽتبلب اعمبؽمضِمؿ -اعمملػ اؾمؿ أمل

ظهذ  العبهد  أي ،«Servusفوسشههب» الالتقـقهة إػ جههوره تعود إشباين لؼ » الميـ سمقضمله،

 Iggel إجيهه  أن حقههث ،ةسهههقاألكدل العببقههة ظههذ حتقهه  Ben-Engeli إكجههقع بهه  حههغ 

http://www.thenationpress.net/news.php?lid=1&cat=12&newsid=17132


  قمبم الـبل اصطقػد.  - واعمقريسؽققن كقخقشمف دون 

 

05 

ُذِهؾبت وصبعؼت ٕكـبل شمصبقرت  «دولثقـقبل دل شمقسمقؾمبق»وطملم ؾمؿعتف يؼبقل »

حيتقي قمغم قّص  دون كقخقت، و اها التصقر قمّجؾت سمبف قم  أن ذلؽ المفؽم سبءسم

قص  : »العءسمق  إمم قشتللق  قلل إن العـقان لفعؾ ذلؽ قللبً  كل يؼءأ البماي ، وطملم

 .(7)«، اعممّرخ العءيبحامد بــجقعمي ؾمبقدون كقخقت ِد ٓ ملكتشل، كتبفل 

 morisco  مقريسبؽل أو مسبتعجؿ مسبؾؿ ،(8)الؼشتللق  الؾغ   إمم شمءمجفل وقم 

aljamiado، اإلؾمبلكق  إمم سممروه شمءمجفل الهي لثءسملكت  يلم،إ شمؾؽ ذم ءٌ ثْ كُ  ومثؾف. 

 مطؾبع ذم صمءسمبلكت  يمكبمهمل  وهق ،«ماكشا م  شهيماك» هق العءيب اعممرخ وهها

 الػبليلم سمؼليل مـ لق  ففق ،(9)الءواي  مـ إول اجل   مـ يـشبءوالع الثلين الػصؾ

 واكتسب  اإلؾمبالم اقمتـبؼ إؾمبلين ففق ملكشل، إمم يـتس  ولؽـف ،غإملزي أو العءب

 فبنن «ضمقكسبقن كبلرول» شببػمشم وكبام. مقريسبؽل هبق لـؼبؾ أو ورة،ضببءسملل العءسمق 

                                                                                                                                              

 األصههؾغ بههغ مهها جتاذًبهها أحههد  قههد فـتقسشهههب فقؽههون. العبههد أو اخلههادم تعـههي  Eggelأو

 .«اد دوجة احلضارية أصوله بغ البم ي التامزج بتلكقد الؾغويغ،

 ولؼهد ادحهار ، فخهه حتؿهي يالته الهدرو  مه   ضهبف El quijot, quixiste كقخوال أما»و 

 "le ridicule" التفؽم إػ شهرت التي ote بالالحؼة اإلشباكقة الؾػظة خيتم أن فـتقسشهب اختار

 مستؼؾ ، ؿملمؾ  أمػمكق  قمءسمق  إظمبلري  ؿمبؽ   وهل ،ببس األمة صبؽة مققع ذم مؼللتف كص واكظء 

 .تحمةاعم سمللقٓيلت مقتشجلن وٓي  ذم لودملريًّ  لقلكقكقًّ  مسجؾ 

، شمءمجببب  رفعبببت قمطػببب ، )دار ورد، دمشبببؼ، دون كقخهههوال دنماكتشهههامقغقبببؾ د صمءسمبببلكت ،  (7)

خمللًػبل سمبهلؽ اإلمجبلع  «سمبـ قمبكم»سمب  Benengeli(. يؽمضمؿ رفعت قمطػ  102(، ص )2004

 كسب  إمم البلذكجلن الهي ؿمفء أهؾ ـمؾقطؾ  سمتـلولف. بــجقعقمغم أكف 

 .582و  102، ص ادصدر الساب اكظء  (8)

 .214، ص ادصدر الساب اكظء  (9)



 (1( اجل   )88اعمجؾم ) –جمؾ  جمؿع الؾغ  العءسمق  سمممشؼ 
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 طمتبك لبف لشمللًقب أو كقخقشمبف لبمون اصببءً معل يؽبقن أن يـبغبل «بــجقع حامد ديشهق»

 مببـ سمؼبل مببـ إمم يـتؿبل morisco مقريسبؽل فنكببف صَمبؿة  ومبـ مغلمءاشمببف، دسببءسم يؼبقم

 وكسبلئفؿ أرواطمفبؿ قمبغم لطمػلفًمب واصبءشمـ الهيـ والقفقد واإلؾمبلن العءب اعمسؾؿلم

 شمالهبل التبل م،1567 قمبلم Alpujarra «البقضمّءا» ضمبلل صمقرة سمعم امؾمبقوٓ وأمقاهلؿ،

م الببهي اعمؾؽببل الثببلين فقؾقبب  مءؾمببقم  أو سمللعءسمقبب  التخلـمبب  لمسبببقإكمل قمببغم حيببء 

 سمـػبل ضببليؼ 1569 قملم آظمء مءؾمقم لقعؼبف إؾمالمق ، قملدات أو ؿمعلئء أي م اول 

 العءسمقب  لامعاؾمبت يؿـع 1570 قملم صمللث ومءؾمقم اإلؾمبلين، الشامل إمم غءكلـم  أهؾ

 كبلن 1600 قمبلم سمحؾبقل أكف واحلؼقؼ . (10)كلكت صقرة سملي  لمسبقإكمل ضملك  مـ

 وشمقاصبؾ شمعببػم داةَ أ ؿقبلدوقاخل لغ  واخته العءسمق ، الؾغ  قمـ فصبءاك قم همٓ  ضمؾ

 .العءيب سملحلءف كتبقهل اإلؾمبلكق  الؾغ  هلجلت مـ هلج  وهل الققمق ، طمقلشمف ذم

                                                           

ـ مسؾؿل إؾمببلكق   (10) ـ التحقل ذم مققػ التلج اإلؾمبلين م ـ التسبلم ،  يؽت  الؼموفقسقر هلرذم قم مب

 ب مـ التطفػم العءقل لؽؾ مسؾؿ سمعم صمقرة البقضمءا:ضبءالهي ورصمف اإلؾمبلن قمـ العءب، إمم 

إمم قؿبع  1492ءكـبل مبـ التسبلم  العبلم قمبلم كلن آدمله العلم واضًحل وضمؾقًّل ٓ ري  فقف: لؼبم ي»

. كلكبت إؾمببلكق  قببؾ 1570كؾ مظفء مـ مظلهء اإلؾمالم والثؼلفب  العءسمقب  ذم إؾمببلكق  سمعبمقملم 

 1492حق  والقفقديبب  واإلؾمببالم. وؿمببفم قمببلم سبببقأرض الببميلكلت الببثالث: اعم 1492قمببلم 

مـ الؼبءن [يـّقلت شبءة لؾعوطمتك التحقٓت اعمػءوض  سمللؼق 1492قملم  هاؾمتبعلد القفقدي . ومـ

كببلن هـببلك ديلكتببلن متسببلحمتلن، وأظمببػًما، وفجببلة، إمم طمببم  سمعقببم، وكتقجبب   ]شبببءالسببلدس قم

لإلضمءا ات الػعلل  التل اختههتل احلؽقم  اعمءك ي  عمعلجلب  إظمطبلر آؾمبؽماشمقجق  احلؼقؼقب  التبل 

كق  أرًضبل ٓ يسبؿ  ، غمت إؾمبل1570-1568واضمفتفل مـ ضملك  الثقرة الغءكلـمق  سملم قململ 

 اكظء: ،«فقفل إٓ سمميلك  واطممة، وشمؿ الؼقلم سمؿجفقدات فعلل  ٓضمتثلث أي اكشؼلق ديـل

Leonard Patrick Harvey,  
The Moriscos and Don Quixote,  p.5. 
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 طملمببم ميؾمبببق وضببعف الببهي كقخوتههه دون لببب إصببكم الببـص أن هببها ومعـببك

 كببص هببق اخلقؿقببلدو، لغبب  مببـ الؼشببتللق  إمم اعمقريسببؽل شمءمجببف والببهي سمــجببقكم

 .اإلؾمبلكق  إمم الؼشتللق  كسختِف سمؽممج  صمءسملكت  قلم ،ضبلافؽما

الهي  كػسف (11)لثءسملكت  قـلع جمءد ،ضبلآفؽما اعمملػ أو الشب ، اعمملػ هها ولعؾ

 ،(12)اجل ائبء ذم اؾمببػمً أ ؾمبـلم مخب  مـ اكحقً  ضبكأم قمـممل مـفل لسمعًض  أو العءسمق  شمعؾؿ رسمام

                                                           

 ضملمعببب  ذم واإلؾمبببالمق  العءسمقببب  المراؾمبببلت أؾمبببتلذ ،صهههب  حمؿهههود الهههدكتور اؾبببص (11)

Complutese ميؾمببق اؾمؿ ذم مؽي ظع حمؿود المكتقر لءأي مطّقل  ـلقش م سمعم ممريم، ذم 

 هنليب  ذم يببمو» الؾغب  أن إمم «إيبؾ» قمبغم أو البلذكجبلن، قمبغم آؾمبؿ وإطمللتف سمــجقكم، طملمم

ًٓ  اعمطلف . «كػسبف صمءسمبلكت  دو مقغقبؾ هبق كؾؿب ، مؼلسمبؾ وكؾؿ  ل،طمءفقًّ  سمــجقكم، طملمم. حمؾق

 ،El PAIS صبحقػ  ذم سملإلؾمببلكق  مؼللتبف واكظبء. «الالغ  اسمـ» شمعـل Cervantes وأن ظملص 

 .5112 األول، كاكون/ديسؿز ،11 السبت

 :ذم سملإلظمػلق اكتفت والتل لؾفءب إرسمع وحملوٓشمف هؾمبءأ التصبقشمػ اكظء (12)

 شبايناإل األد  أمر: فاكطقسشهب 

 قمبقد ؾمبكومق مؾفؿ أسمق كجق  إؾمتلذيـ سمؼؾؿ

-شهباكقةاإل السمجهة مؽتبهة -الوضـقهة مهوراأل كقابهة -بهادغب  قةشهباكاإل السهامقة ادـدوبقةشهبك

 اعمعـبقن الؽتبلب مبـ الثلين والػصؾ ،57-56ص  ،(1947 شمطقان، اعمخ ن، مطبع ) العببقة

 .101-59ص  ،«ؾمبءإ ذم» سمب

 :كتلب ذم وكهلؽ 

Maria Antonia Garces, 
Cervantes in Algiers: A Captive’s Tale 

(Vanderbilt University Press, Nashville, 2002); 

 :كتلب مـ ،«(1580-1575)اجل ائء ذم ؾمبءأ » سمب اعمعـقن الثللث والػصؾ

Donald P. McCrory, 
No Ordinary Man: The Life and Times of Miguel de Cervantes 

(Peter Owen, London, 2002), pp 73-94 
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 ذم سمــجبقكم طملمبم ميؾمببق إمم يـسببفل  Ala»اهلل» كؾؿب  اؾمبتعاملف كستغءب ٓ ولهلؽ

 :مءات صمالث يؽءرهل الءواي ، مـ الثلين اجل   مـ الثلمـ الػصؾ مطؾع

(13)“Bendito sea Ala”, repite tres” 

 (14)«لصمالصمً  كءرهل ،هلل احلؿم»

 لسان ظذ يورده ما العببقة، لؾغة ستثبباك معبفة افساض إمم اعمقؾ هها يع ز وممل

 يسههلله ظـههدما األبههوا ، ”Albogues“ لؽؾؿههة حصهههب مهه  كقخوتههه دون روايتههه بطهه 

 لغههة مهه  ادؼسضههة لؾؽؾههامال ذكههب مهه  بعههدها فقههه ضهههييؿ ومهها ظـفهها، باكلهها شههوتشاك

 :آخب جاك  م  العببقة الؾغة وم  جاك ، م  ادوريسؽقغ

 طمقليت؟ ذم ؿملهمهتل أكل وٓ اؾمؿفل ؾمؿعت أكل فال -ؾملكتشق ؾملل -إسمقاق؟ هل مل»

 إصبػء الـحبلس مبـ ؿمبؿعمان ؿمبؽؾ قمبغم صػلئ  -كقخقت دون ردّ  -إسمقاق-

 للطقًػب يؽبـ مل إن وهبق ،لصبقشمً  ُيبمث والتجقيػ الػءاغ ذم سملظمءى سملصطمامفل التل

                                                           

 لءواي :اكظء الـص إصكم ذم الـسخ  اإلؾمبلكق  مـ ا (13)

Miguel de Cervantes, 
Don Quixote de la Manch, 

Edicion, Notas E Introduccion Alberto Belcua, (Espasa Calpe, S. A. 2007), 
p.745. 

 :ذم العءيب الـص اكظء (14)

(، 2004، شمءمجب  رفعبت قمطػب ، )دار ورد، دمشبؼ، دون كقخهوال دنماكتشهامقغقؾ د صمءسمبلكت ، 

التبل  ”Praised be the mighty Allah“الؽممجب  اإلكؽؾق يب   كمهمل شمم ، وهق615ص

اعمعءوف  سمؿسبتقاهل البحثبل الءفقبع، واكظبء  «مطبعة جامعة أكسػورد» شبءصمرت قمـ دار الـ

 قمغم أي طملل كص الؽممج  اإلكؽؾق ي  ذم:

Miguel De Cervantes, 

Don Quixote de la Manch, 
Translated by Charles Jarvis, Edited with an Introduction and Notes by E. 

C. Riley, (Oxford University Press, Oxford, 1992), p. 513. 
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 .والطبؾب  الؼءسمب  م مبلر ظمشبقك  مبع لمتلًمب ويتـلؾم  لم قمجً  لق  أكف إٓ مـسجاًم  وٓ

 سمبب وشمببمأ الؼشبتللق  لغتـل ذم اعمقضمقدة شمؾؽ مجقع طملل هق كام مقريسؽل، آؾمؿ وهها

 الغبما  ـمعبلم شمـلول almorzar اعمحّس ، almohaza كعءف أن اعمـلؾم  ومـ .«هال»

alhombra ءاباحلؿببب alguacil ءبقزيببببال alhucema امكباخلببب  almacen نبخبببباعم  

alcancia لغتـبل ذم صمبالث فؼبط وهـبلك ،قؾبقاًل  أكثبء وهل مثؾفل وأظمءى  صبقالؼـ 

 zaquizami قرصمقغلسمب borcegui وهبل مقريسبؽل أصبؾ مبـ وهل «ي» سمب شمـتفل

 الػؼقبببف alfaquiو احلبببكم alheli وأّمبببل مءاسمطبببل maravediو الشبببلمل السبببعػ

 اقمبقرً  هها لؽ قؾت ،«ي» سمب وشمـتفقلن «اله» سمب نأاشمبم ٕهنام قمءسمقتلن أهنام فؿعءوف

 كبقين قمؾقبف يسبلقممكل أن جيب  مبل وهها البقق، كؾؿ  ذكءت ٕكؽ سمبلزم ذلؽ وظمطء

 معـبك سمؽبّؾ  اؿمبلقمءً  كلرؾمبؽق ؾمـسبقن اعمتقؾمبط اعمجبلز كبقنو مبل طمم   إمم  اؿملقمءً  أكل

 مبـ لوأـمقاًقب ٔلبب قمـبمه أن قمبغم أراهبـ لؽــبل الؼ ، قمـ لئً ؿمبق أققل وٓ الؽؾؿ ،

 معظببؿ ٕن الؽثببػم مـفببل قمـببمه أن فقببف ؿمببؽ ٓ فؿببام كقؽببقٓس اعمعؾببؿ أمببل. الشببعء

 كػسبؽ ذم حؾمبتؿتم وأكت الػءاق ؾملؿمؽق أكل. أغلن وكلشمبق ققثلرات قملزفق احلالقلم

 لبف، طمبال مبل قسبقس والؼب  الصم، تـلولؾمبق كلراؾمؽقن والءاقمل. الثلسمت العلؿمؼ

-1086 ص) «سمعببمهل يشببتفك مببل يقضمببم نأ يؿؽببـ ٓ كببام إمببقر سبببػمؾمت وهؽببها

1087)(15).  

 روطمبف، قمغم لطمػلفمً  صبءشمـ مسؾؿ، إؾمبلين مقريسؽل، هق كػسف صمءسملكت  لعؾ أو

                                                           

 رفعبت سمؽممجب  لؾءوايب  العءسمق  الؽممج  صػحلت إمم ؾمبلمقق سملم القاردة إرقلم مجقع شبػمشم (15)

 .ؾملسمؼ  طمقاشٍ  ذم إلقفل اعمشلر قمطػ 
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 مبل وصمؿب  ،لمًعب والقفبقد اعمسبؾؿلم مبـ لغبػمه طمبمث كبام مـف، ُيؼتَؾع ٓ طمتك ووـمـف،

 مقريسبؽقتف، كلكت رسمام و ،(16)اكق صبءسمللـ العفم طمميث  شمفؾمبءأ أن إمم طمقلشمف ذم شبػمي

 ـُمبِءد الهي اعمقريسؽل Ricote فقشمقؽءيلِ  اعمتعلـمػ شمصقيءه ورا  اضمتفلد، جمءد وهها

 اسمـتبف وقمبـ دفـبف، البهي الؽـب  قمبـ لسملطمًثب طمبلج، سمصػ  لمتخػقً  إلقف وقملد وـمـف، مـ

 طمقبث وأعملكقل اجل ائء إمم صمؿ فءكسل، إمم  إؾمبلكق مـ اريللف سمعم فؼممهل الؾتلم وزوضمتف

 .إؾمبلكق  إصكم سمؾمه إمم لمتخػقً  قمقدشمف رطمؾ  ذم مـفل اكطؾؼ والتل اعمطلف، سمف اكتفك

 ولؽ  م  هو ادوريسؽي:

ف لإلؾمببلكق  بءؿمبوهق أؾمبتلذ  ،L. P. Harvey الؼموفسقر ل. ب. هلرذم، شبػمي

 فلـمن، وطمج  صمؼ  ذم شملريخ اعمقريسؽقلم وصمؼلفتفؿ وأد ابؿ، ذم كتلسمب ضملمع وأد ال ذم 

 ؽاغوصههقمطبعهة جامعهة الصلدر قمبـ  «1311-1211ادسؾؿون دم إشباكقة: »الءائع

التي اشتعؿؾفا اإلشهبان  moro صػة مشتؼة م  كؾؿة   moriscoأن ، إمم 2005قملم 

إفبيؼقهة أو ادسهؾؿغ، وتعـهي كه  مها لهه ظالقهة هبهم، وههو لإلصار  إػ شؽان صهام  

. Piel Moriscoاشتعامل قديم ومستؿب حتى يومـا هها ومـه ظبار  اجلؾد ادوريسؽي 

ؼ ذم جمللف المٓزم، اؾمتعؿؾ مـبه مـتصبػ ضبق، وأاأكثء يميمً  لغػم أن صمؿ  معـًك صملكقً 

عهد خهبوج ا دم إشهباكقة بادسهؾؿغ الههي اشهتؼبولإلؿمبلرة إمم  شببءالؼءن السلدس قم

هه  الؽاثولقؽي السهائد ي  ظذ ادصهبدوا بوصػفم متـؿ  ظ  ادسؾؿغ والقفود مـفا و

                                                           

 ، سمقضمله الميـ صالح مؼلل  اكظء (16)

 ذم: سبلإكمل« دون كقخقت»ذم أصقل صلطم  «.. فـتق ؾمبءمقغلل دي »

 الؾغاال ادتعدد  اإلخبارية األمبيؽقة العببقة ببس األمة صبؽة  

THE NATION PRESS ARAB AMERICAN NEWS NETWORK 

 .جمع صهبظبدالـا:  لتحبيبا رئقس – صهبالـا

http://www.thenationpress.net/news.php?lid=1&cat=12&newsid=17132
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آكهاك، والهي حبصهت ظؾقهه السهؾطتان ال مـقهة والديـقهة الؾتهان بههلتا مها  ةدم إشباكق

 بوشعفام لتطفر إشباكقة م  ك  صائبة غر كاثولقؽقة.

ف الببب َعببء  لبهي يُ ا ؿه  ادؾؽههي اإلشههباينمعجههم ادجوهبها التعءيببػ مسبتؿم مببـ 

morisco  هظ  إحقها  إشهباكقة، ويؼال لؾؿسؾؿغ الهي  بؼوا دم زم  إظهاد  »سملكف  .«دواؿ 

مببـ أضمقببلل ويببءى هببلرذم أن هببها التعءيببػ جيبب  أن يشببؿؾ صمالصمبب  أضمقببلل أو أرسمعبب  

 ُيبؼمز ، وأّكفقمغم غػم إرادة مـفؿوا صبءاعمتحمريـ مـ أصقل همٓ  اعمسؾؿلم الهيـ شمـ

سمحؼ مققػ إكثءي  الؽلصمقلقؽق  اإلؾمبلكق  دمله ههه إقّؾق  الميـق ، التل ُيـظء إلقفبل 

مَّ   كاثولقؽقة م  األكلبية، ومه  ثهأقاكق ، وأهنل لهلؽ صبءقمغم أهنل طمميث  العفم سمللـ

فقؾق  الثلين   ولها فنن مؾؽ إؾمبلكق فنهنا أدكى مـ لة وأق  جدار  بالعقش دم إشباكقة.

يببؽمدد ذم أن حيببّءم قمببغم هببمٓ  اعمقريسببؽقلم التخلـمبب  سمللعءسمقبب  أو اؾمببتعامهلل سمليبب  مل 

 «إقمجؿقب »ؿقلدو أو قإمء اضطءهؿ إمم اؾمتعامل لغ  اخل ، وههاصقرة مـ الصقر

 .(17)وهل هلج  مـ هلجلت الؾغ  اإلؾمبلكق  الّمارضم ، وكتلسمتفل سملحلءف العءيب

ء صمءسملكت  لؾؿقريسبؽل ريؽقشمقبف قمـبممل مفام كلن إمء، فؾــظء سمماي  إمم شمصقي

 مبـ سببلمسملكثبل ذم الػصبؾ الءاسمبع واخلؿ ؾملكتشبقيؾتؼل مع قممد مـ احلجلج إعملن، 

وهلجهة لبف سمصبقت قمبلل  قبلئاًل  هصببءسمخ لحمقًطباجل   الثلين مـ الءواي ، وهيجؿ قمؾقف 

 :قشتالقة شؾقؿة

                                                           

أمهق  إؾمام : مسؾؿ، مقريسبؽل، متّحبقل ضمميبم »( مـ الؼسؿ اعمعـقن سمب 3-2اكظء: ص ) (17)

 ، مـ كتلسمف:6-2ص  ،«قمـ ديـف

L.P. Harvey, 

Muslims in Spain: 1500 to 1614 

(The University of Chicago Press Chicago & London, 2005), pp. 2-6. 
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الغببلزم يببلإهللم مببلذا أرى؟ هببؾ مببـ اعمعؼببقل أن أطمضببـ سمببلم ذراقمببّل صببميؼل »

 ؟ كعؿ إكف هق فال أكل كلئؿ وٓ ؾمؽءان أن.سملكثلوضملري الع ي  ؾملكتشق 

 مببـ احلببلج لورؤيتببف لـػسببف معلَكًؼبب دهببس ؾملكتشببق سملكثببل مببـ ؾمببامقمف ذكببء اؾمببؿف

َففإضمـبل، وسمؼل يـظء إلقف سملهتامم سمللغ، ٓ يـب  سمؽؾؿ  واطممة، ومل يستطع   ،شَمَعءُّ

 وطملم رأى احللّج ذهقلف قلل لف:

ّٓ ب كقػ  شمعبءف يبل أظمبل ؾملكتشبق سملكثبل، ضمبلرك اعمقريسبؽّل ؟ هبؾ مبـ اعمعؼبقل أ

 عتؽ؟ضبقريؽقِت، طملكقيّت 

 اوقمـمئه راح ؾملكتشق يـظبء إلقبف سمبلهتامم أكبؼم، وراح يتصبقره طمتبك قمءفبف أظمبػمً 

 ، فعلكؼف سمهراقمقف دون أن يـ ل قمـ محلره وقلل لف:لمتلمً 

ج هبهه؟ قبؾ زم مبـ قمؿبؾ فءعءفؽ يل ريؽقِت وأكت ذم صمقلب اعمؾمبقطلن ؿمبقب أّي 

، التبل لبق أمسبؽقا سمبؽ فقفبل إؾمببلكق وكقبػ دمبءؤ قمبغم العبقدة إمم  لمـؽ إفءكجقًّ 

 لققعت فقام ٓ يؿم قمؼبله؟

فلكبل واصمبؼ مبـ أن  -احللّج  دة رَ  -ب إذا كـت أكت مل شمستطع أن شمؽتشػـل، يل ؾملكتشق 

مم غلسمب  احلبقر ولـخءج مـ الطءيؼ إ ،لـ يستطقع أن يعءفـل ذم ههه الثقلب اأطممً 

ههه التل يبمو أن رفلقل يءيمون أن يلكؾقا ويءشملطمقا فقفل وهـلك ؾمبتلكؾ معفبؿ، 

ؽقن لمي الققت كل أطمؽل لبؽ مبل ضمبءى زم سمعبم ؾمبقففؿ ققم مسلعمقن وسمهلؽ 

أمتههي بؽلههر مهه   لألمههب ادؾؽههي الهههي سههدد بمشهها  لظمءوضمببل مببـ قءيتـببل اطمؽماًمبب

 (.983-982)ص (18)«الؼسو ، حس  ما شؿعت

                                                           

 الءوايب ، مبـ اعمؼبقؾمب  الـصبقص شمتخؾبؾ والتبل أؾمبقد، سمحبءف اعمطبققم  تقكقماتال مجقع (18)

 .السطقر ههه لصلطم  شمعقد
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ظمؾموا إمم الـقم، أاب والءاطم  شبءبفؿ مـ الطعلم والصبقعم أن أظمه اجلؿقع كوسم

 - سمل أقبؾؿمببءٕهنبام أكبال أكثبء و سمؼقبل يؼظبلمن االؾبه - «ؾملكتشبقريؽقشمف و»فلكتحك 

، وضمؾسببل إمم ضمببهع ؿمببجءة زان شمببلركلم احلجببلج أظمببءيـ غببلرقلم ذم كببقمفؿ لضملكًببب

مهه  الؾغههة   صهههييشههوهبا بؾغههة قشههتالقة خالصههة ن»العببهب، وقببلل لببف ريؽقشمببف 

  :الؽؾامت التللق  «ادوريسؽقة

ادبشهوم الههي أمهب صهاح  اجلاللهة يلصميؼل وضمبلري الع يب  أن  اشمعءف ضمقمً »

تي قد كاد عادي أِل ه شهببـ . كبلن قمبغم إقبؾ ذم طمبللتل الههظب والبظه  بقــها شههبمت

لعؼبلب ، اإؾمببلكق ، فؼم شمصّقرت قببؾ اعمققمبم البهي مبـ  لـبل لؾخبءوج مبـ اضمّقمً 

لبها قبءرت سمـبقع مبـ احلؽؿب  )كؿبـ يعؾبؿ أهنبؿ مبع  ،القاقع قمكّم وقمبغم أوٓدي

ـت قمقن مـف سمقتف الهي يعقس فقف وحيتلط سملمتالك آظمء يـتؼؾ إلقف( أقبقل ؾمبقال مـ 

يت مـ قءيتل وأسمحث قمـ احلقلة ذم مؽلن آظمء أكثبء ؾمبءقءرت أن أظمءج أكل دون أ

قظمـل أن شمؾبؽ ؿمبقرأيت كام رأى مجقع  راطم ، ودون قمجؾ  كام ظمءج البؼّق ، ٕكـل

ؿ مل شمؽـ جمءد هتميمات، كام كلن يؼقل سمعضفؿ، سمؾ قبقاكلم جيب  أن شمـػبه ؾمبقاعمءا

  قمـببمي معءفتببل سمؿحببلوٓت أسمـببل  مؾتببل ؼقؼببذم وقتفببل اعمحببمد. وقمبب ز هببهه احل

ضمعببؾ اعمؾببؽ يصببمر قببءاره  اإهلق هه اإهلاًمههالبلئسبب  واحلؿؼببل ، طمتببك إكـببل أقمتؼببم أن 

خمطئغ، فؼد كهان بقــها مه  كهاكوا كصهارى حؼقؼقهغ  اكـا مجقعً   ٕكـل احللزم، لق

هة بحقهث ن يؽه  باشهتطاظتفم أن يعارضهوا مه  ن  وثابتغ، لؽـتفم كهاكوا مه  الؼؾت

 ا. أظمبػمً ون يستحس  تببقة األفعهى دم احلضه  والعهدوت دم البقهت ،يؽوكوا كهلك

ب  لبعضبفؿ، لؽـّبف سمللـسبب  إلقـبل ، الـلقمؿ والءققؼ سمللـسببالـػي ظادًن  اظوقبـا ظؼابً 

 ، إشهباكقةحقهث كؽهون كبؽهي أفظع مل يؿؽبـ أن يصبمر  ابها اخلصبقص، فبـحـ 

الؽمطملب الهي ، ومل مـ مؽلن كؾؼك فقف ٍ دم الـفاية ولدكا فقفا وهي وضــا الطبقعي
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طمقث كـّل كعتؼم أكـل ؾمـؾؼك   فءيؼقإأراده لـل ؿمؼلؤكل، فػل سمالد الؼمسمء ومجقع أكحل  

 قن معلمؾتـبل أكثبء مبـ أي مؽبلن آظمبء. ئسببقب والءقملي ، هـلك هيقـقكـبل ويُ الؽمطمل

كسههتطق  العههود  إػ كببل طمتببك فؼببمكله، وأقمظببؿ رغببب  قمـببمكل هببل أن مل كعببءف ظمػمَ 

يعبقدون إلقفبل  يعبفهون الؾغهة مهلعء( البهيـ ْثبومعظبؿ أولئبؽ )وهبؿ كُ  ،إشباكقة

م وصؾ طمبفؿ هلل. وأكل ويؽمكقن كسل هؿ وأوٓدهؿ هـلك دون محلي : إمم هها احل

أن أقمءف وأقمقس دمءسم  مل يؼلل قملدة: طمؾق طم  البقـمـ. ظمءضمبت كبام أقبقل، 

مـ قءيتل: دظمؾت إمم فءكسل، وقمغم الءغؿ مـ الؽمطملب اجلّقم الهي اؾمتؼبؾقكل سمبف 

 . قمؼمت إمم إيطللقل، ووصبؾت إمم أعملكقبل، ؿمبلهـلك، إٓ أكـل أردت أن أرى كؾ 

هـلك سمحءي  أكبؼم، ٕن ؾمبؽلهنل ٓ يتققػبقن قمـبم  ووضممت أن مـ اعمؿؽـ العقس

ؾ: كؾ واطمم يعقس كام يشل ، ّٕن غللبقتفؿ يعقشقن مءشمبلطمل صبقالؽثػم مـ التػل

 .(986-985)ص  «الضؿػم

 ذلبؽ فعبؾ وأؾمتطقع امطؿقرً  شمءكتف ـالهي الؽـ  أظمءج أن ؾملكتشق يل أكقي وأن»

 ذم أهنببؿ أقمؾببؿ ـالببهي وأوٓدي زوضمتببل إمم وأكتبب  أظمءضمببف البؾببمة: ظمببلرج ٕكببف

 هـبلك مبـ ٕمحؾفؿ فءكسل إمم  اؿ آيت أن أؾمتطقع التل لؾؽقػق  ظمط  وأضع اجل ائء،

 ابـتهي أن ،ؾملكتشبقيل أقمبءف، للـتقجب سم. سمـبل اهلل ػعؾؾمببقمل  ؾمــتظء طمقث أعملكقل، إمم

 ههها أبؾه  ن أكـهي مه  وأكا كاثولقؽقتان، اكقتانصهبك سؽاسهقفباك وزوجتي نريؽوتا

 الػفهم ظهذ ظقـيت  يػت  أن دائاًم   اهلل وأدظو مسؾم، أكا مما أكلب اينصهبك أكـي نإ احلد،

 عمبلذا ٓ أقمبءف أكـبل هبق يمهشبـل ومبل .خدمتهه دم يهوفؼـي كام معبفته دم ويوفؼـي

 أن شمسببتطقعلن طمقببث فءكسببل، إمم شمببههبل ومل الؼمسمببء سمببالد إمم واسمـتببل زوضمتببل ذهبببت

 سملكثبل ؾملكتشبق يغبءي أن ريؽقشمقبف حيبلول وسمعمهل (،986 ص) «اكقتغصهبكـ تعقشا
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 أن غبػم اؾمبؽقدو، ئتبلسمؿ إيبله اواقمبمً  مطؿقرشمبف ذم ظمبله مل اؾمتعلدة قمغم سمؿسلقممشمف

 ف،قبريؽقشم قمبءض فبػمف  هلعبمو   ومسبلقممة عمؾؽبف ظمقلك  ذلؽ ذم يءى إظمػم هها

 :حلللف يؽمكف ولؽـف

 لسمعوشمبب ،قمـببؽ أكشببػ لببـ سمببلكـل َض وارْ  ،ٓ أريببم إكـببل يببلريؽقت، لببؽ، قؾببت»

 واحلهبام يههه  احلهالل أن أقمءف فلكل ـمءيؼل، أشملسمع واشمءكـل ،اهلل سململن ـمءيؼؽ

 (.988 ص) «وأهؾه هو يهه 

 ؟)*(محبله واسمبـ وزوضمتبف اسمـتف غلدرهتل قمـممل الؼءي  ذم : هؾ كـَت ريؽقشمقف ويسللف

 :فقجقبف

 مـ مجقع وأن اجلامل غلي  ذم ظمءضمت اسمـتؽ أن وأقمءف -ؾملكتشق رد -كـت كعؿ»

. العبلمل ذم خمؾقق أمجؾ إهنل يؼقلقن كلكقا واجلؿقع لػموهل، ظمءضمقا الؼءي  ذم كلكقا

 وكلكبت رؤيتفبل، اؾمبتطلع مـ وكؾ ومعلرففل صميؼلهتل مجقع وشمعلكؼ شمبؽل كلكت

 التلصمء مـ سمؽثػم ذلؽ كؾ. الءب أم مشمـلؾمبقو اهلل أملم هلل المقمل  اجلؿقع مـ شمطؾ 

 الؽثبػمون رغ  لوصمقً  العلدة، ذم ل ً سمؽّ  لسُت  وأكل أسمؽتـل، هنلإ طمتك والعقاـمػ

 أمبء لنصببققم مـ اخلقف لؽـ الطءيؼ، مـ وأظمههل ورا هل واخلءوج إظمػلئفلذم 

 الػتبك غءيغقريبق سمبمرو دون كبلن لومتحّؿًسب امتلصّمءً  سمما مـ وأكثء. أوقػفؿ اعمؾؽ

 ،اأسمبمً  رطمقؾفل سمعم الؼءي  ذم يظفء ومل ،اكثػمً  حيّبفل سملكف ويؼقلقن شمعءفف الهي الثءي

 . ؿمبل قمـف يعءف مل أن طمتك لؽـ ،لقختطػفل  ال حلؼ أكف فّؽءكل وقم
 

اعمبتؽؾؿ: اسمبـ مَحِْقبِف قمبغم أن يبل  ٌؿ( مـ إؾمام  اخلؿس ، جُيء سمللقل  طملم يضلف إمم غػم )طَم )*( 

مَحبلُه، ؾمبّؾؿت  ، رأيبتفقؼقل: ضمل  مَحلهُ  مفل إلػ دومًل كلهنل اؾمٌؿ مؼصقرمـ العءب مـ ُيْؾ 

 .]اعمجؾ [ قمغم مَحلهُ 
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بقَ مُ  كبلن الػلرس هها سملن ؿمّؽ  راودين دائاًم -  أصمبؼ دائباًم  كـبت لؽـّـبل سمبلسمـتل، لفً بلة

 أن ؾمبببؿعُت  فؼبببم ،اضمقببمً  حيبفبببل كببلن أكبببف قببط قمبببكم يثؼببؾ ومل ريؽقشمبببل، سمببلسمـتل

 اكقغصهبالـب غبامقة ظالقاال دم دخؾ ي ما اكادرً  أو اأبًد  يدخؾ  ن ؽقاالسهقادوري

 أن مه  أكلهب اكقةصهبك تؽون أن إػ أظتؼد، ما  حس   متق ، كاكت وابـتي الؼدما ،

 (.989-988 ص) «الػتى هها بؾجاجة حتػ  ل  أهنا إنت  ظاصؼة، تؽون

 اسمـتبف مغبلدرة قمبـ طمبميث مـ وريؽقشمقف سملكثل شقتؾملك سملم دارمل  قمءفـل أن وسمعم

 اعمثبػمة لؼصبتفل ْض ـعبءِ ولْ  ذلبؽ، سمعم هلل طممث مل إمم ْت ـؾتػِ لِ   يتف،لؼء واسمـ وزوضمتف

 جمؿققمب  مبع هلؾمببءوأ عمءكبفبل الؼقادس مطلردة سمعم اعمؾؽ كلئ  أملم فمفءت قمـممل

 .إشمءاك الؼءاصـ  مـ

  الببهي شبببءال قمببـ» سمببب اعمعـببقن لموالسببت الثللببث الػصببؾ ذم صمءسمببلكت  يتحببمث

  «اجلؿقؾبب  لؾؿقريسببؽق  اجلميببمة واعمغببلمءة لؾسببػـ زيلرشمببف مببـ سملكثببل سمسلكتشببق حلببؼ

 لؾؼبقادس سملكثبل ؾملكتشبقو كقخقشمبف دون مبـ كبؾ زيلرة قمـ ،(1067-1058  ص)

  ابل يؼبقم مطبلردة قمؿؾق  اجلؿقع ؿمفقد وقمـ مقِركق، أكطقكقق دون ػفامضبقم سمصحب 

 كلريلم سمطؾؼلم إؾمبلكقلم ضمـميلم سمؼتؾ اكتفت لؾؼءاصـ  ضم ائءي عمءك  ققادس صمالصم 

 ذم مبـ كبؾ ؿمبـؼ ذاك إذ قءر الؼقادس قلئم أن وكقػ. لمؾمؽءاكَ  لمشمءكقة  ـمققتلسم مـ

 شمببلم) سمللؼشبتللق  ىؾمببءإ أطمبم قمؾقبف فبءد اعمءك ، رئق  يؽقن مـ فسلل اعمءك ،

 (: إؾمبلين مءشمم أكف سمعم فقام

 .مؾمبق يل رئقسـل، هق هـل شمءوكف الهي الػتك هها -»

 أن يشببءالب لؾخقبلل يؿؽبـ البهيـ الػتقبلن وأرؿمبؼ أمجبؾ مبـ واطمم إمم وأؿملر

 : الؼلئم ؾمللف يـ،شبءالع يصؾ ٓ يبمو كام وقمؿءه يتصّقرهؿ،
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 اؾمبتحلل  شمبءى وأكبت ضمـبمّيل لؼتؾ دفعؽ الهي مل اعمتفّقر، الؽؾ  أهيل زم، قؾ -

  التفببّقر أن شمعؾببؿ أٓ الؼقببلدة؟ لسببػـ يءاقمببك الببهي آطمببؽمام هببق أهببها هءسمببؽ؟

   «متفبّقريـ ٓ ضمسبقريـ الءضمبلل جيعؾ نأ جي  الضعقػ وإمؾ ؿمجلقم ؟ لق 

 (.1062 – 1061 ص)

 الءؿمببلق  وشمؾببؽ اجلببامل سمببهلؽ ورآه ؿ،ؾمبببقالق الػتببك إمم اعمؾببؽ كلئبب  كظببء وإذ

 :ؾمللف فنكف وهؽها يـتظءه الهي اعمقت مـ إكؼلذه فؽءة راودشمف فؼم والتقاضع،

 ؟مبتدت  أم مغبيت  أم تبكيت  أكت ه  الػتك أهّيل زم، قؾ-»

 :قشتالقة اأيًض  بؾغة الػتك قمؾقف فءدّ 

 .امبتد   ون امغببق   ون ةسهقاجلـ تبكيت  لست -

 .اعمؾؽ كلئ  ردّ  - إذن؟ أكت مل -

 .الػتك ردّ  – اكقةصهبك امبأ  -

 ممبل أكثبء العجب  يثبػم  ؿمببل هبها احللل ؟ وههه اعمالسم  و اهه اكق صبءك امءأة -

 .يصّمق أن يؿؽـ

 شملضمقبؾ ذم اكثبػمً  واسببءخت فؾبـ اعمبقت، شمـػقه ة،السلد أهّيل -الػتك قلل – أوقػقا -

 .(1063 – 1062  ص)  «.طمقليت قّص  لؽؿ أطمؽل ريثام آكتؼلم

 قصبب  دؾمبببء ذم/ فعبباًل  احلسببـل  اعمببءأة/افمببلهءً  ؿؾمبببقالق الػتببك ضبببليؿ وهؽببها

 :لبطمقلهت

 هبهه ذم فققفبل اهنؿبء التبل طمؽقؿب ، هل ممل أكثء البلئس ، إم  شمؾؽ مـ أكل»     

محؾـبل  ؿمبؼلئفام جمبءى وذم ،موريسهؽقغ أبهوي  مـ ُولِمت. الػقاضمع مـ سمحءٌ  مإيل

ي  ،بالػعه  أكها كهام ،اكقةصههبك بهلكـي قهو  كػًعبل، ـلجيبميَ  أن دون الؼمسمبء، سمالد إمم قمامة
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 ققل ينمْ ػِ بي مل. والؽاثولقؽقاال احلؼقؼقاال مـ سمؾ واعم ّيػلت، اعمتظلهءات مـ ولست

 سمبؾ يصبّمقلين أن أرادا قمباّمي وٓ الببلئ ، ـبلقِ ػْ كَ  أمبء فؿقملشمؼ قمغم كلن مـ مع احلؼقؼ 

 معفبام محبالين وهؽبها فقبف، ُولِبمت البهي البؾبم ذم أسمؼبك كل وخملدقم  كلذسم  اقمتؼماين

 ون أكلهب ن فصههقوح اينصههبك وأ  اكقةصههبك أم زم كلكبت. سمللءغبب  ممل أكثء سمللؼّقة

 ون احلسهـة العهاداال ظهذ وتببتقهت احلؾقه ، مه  الؽاثولقؽقهة العؼقهد  رضهعت ،أق 

 هببهه فمببّؾ  وذم .قهه  الؾغههة دم ون العههاداال دم ن موريسههؽقة بههلكتـي ظالمههة أيت  أطفههب

 البءغؿ وقمبغم. مجلل زم كلن إذا هها مجلزم، شمءقمءع( أمؾؽفل أكـل أقمتؼم التل) الػضلئؾ

 احلبمّ  إمم اضمبمًّ  ـمبقياًل  كبلن أكبف يببمو ٓ فنكبف ،ـمبقياًل  كلن الهي سبلوطمب طمهري مـ

 آسمبـ غءيغقريبق، غلؾمببلر يبمقمك -كبها - لفلرؾًمب فتبك يبءاين أن فءص  يت  مل الهي

 وكقبػ يب هلم وكقػ يلدصمـل وكقػ رآين؟ كقػ. قءيتـل سمجلك  فقءيتُ  لػلرس، البؽء

 احلبه  يهدخ  أن فقه أخا  وقت ذم أكـل ظملص  روايتف، شمطقل  ؿمبل هها اؾمتاملـل؟

 أراد كقبػ الؼبقل قمغمصببءؾملقت وهلبها .جهب ـ  واحل   الؾسهان بغ سددين الهي شهيالؼا

 قبءى مبع ظمءضمقا الهيـ سملعمقريسؽقلم اظمتؾط. مـػلي إمم يءافؼـل أن غءيغقريق دون

 محبالين زم قمّؿبلم مبع صبماق  رطمؾتف ظمالل وأقلم اجقتًد  الؾغة يعب  كلن ّٕكف أظمءى،

 مبـ ظمبءج طمتبك إّول كػقـبل سمؼبءار ؾمبؿع إن مبل واحلَبِهر احلؽبقؿ والمي ٕنّ  معفام،

 مبـ اكثبػمً  شمبءك وقم شمستؼبؾـل، الغءسمق  اعماملؽ إطممى ذم قءي  قمـ يبحث وراح الؼءي 

 خمّبلة الههبق  والقالمولقكلت الؽءوصملدو مـ اعملل وسمع  الؽءيؿ  وإطمجلر الملب

ّٓ  أمءين. غػمي  ال يعءف أطمم ٓ ومطؿقرة  مبـ سمشؽؾ وٓ شمءكف الهي الؽـ  أعم  سمل

 إقلرب وسمع  وقماّمي أكل وقمؼمكل فعؾُت، وهؽها دشمف،قمق قبؾ كػقكل مل إذا إؿمؽلل
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 اجلحبقؿ ذم ك لـبل أّكـبل لق كام وكلن اجل ائء، هق فقف ك لـل الهي واعمؽلن الؼمسمء، سمالد إمم

 فلؾمبتمقملين ،لكسببقًّ  لتؾحصبعم هبها وكبلن سمثءائبل، قمؾبؿ كبام سمجبامزم اعمؾبؽ قمؾؿ. ذاشمف

 التبل واعمجبقهءات اعمبلل ومبل ل،أكب إؾمببلكق  مبـ مـطؼ  أّي  مـ وؾمللـل أملمف لؾؿثقل

 السبفؾ مـ وأّكف واعمجقهءات، اعملل فقف ـمؿءكل الهي سملعمؽلن أقمؾؿتف. معل هتلضبءأطم

 يعؿقبف أن مـ ظملئػ  وأكل ذلؽ كّؾ  لف قؾت. قمـفل لؾبحث سبلسمـػ قممت إنْ  اؾمتعلدهتل

 معبل ضمبل  سملكبف ابؼمه مبـ ضمبل ه احلبميث هبها ذم معل هق وسمقـام. مجلزم ولق  ـمؿعف

 يتؽؾؿبقن أهنبؿ افقرً  فػفؿت شمصّقرهؿ، يؿؽـ الهيـ الػتقلن وأرؿمؼ أمجؾ مـ مواطم

 .مجلل مـ يؼّمر أن يؿؽـ مل معظؿ مجللف اّؾػالهي  غءيغقريق غلؾمبلر قمـ

م غءيغقريق، دون يتفّمد الهي اخلطء أففؿ وأكل ارشمبؽُت،  الزبهب أولئهك ظـهد ألهنت

رون  سمنطمضبلره اعمؾؽ فلمء. مجقؾة كاكت مفام ادبأ  م  أكلب اجلؿقؾ الصبي أو الػتى يؼدت

 وقمـمئبه الػتك، ذلؽ قمـ لف قللقه مل لصحقحً  كلن إذا مل وؾمللـل لػماه يميف سملم واعمثقل

 فتبلة سمؾ فتك لق  سملكف قمؾاًم  أطمقطف لؽـّـل كهلؽ، كلن كعؿ أهلؿتـل السام  وكلنّ  لف قؾت

 يتببّمى كبل الطبقعقب  مالسمسبف يءشممي ٕضمعؾف أذه  يؽمكـل أن إلقف أشمقؾّمؾ وإكـل مثكم

 وؾمعلدة، مبلرك  ؾملقم  ذم سمللههلب، زم ؾمؿ . شمفضبءطم ذم ظمػءه وأقؾ مجللف، أكؿؾ ذم

 إلظمبءاج إؾمببلكق  إمم  ابل العقدة يؿؽــل التل الطءيؼ  قمـ التلزم الققم ذم ؾمـتؽؾؿ وسملكـل

 أفمفبء مبل إذا يتفبمده البهي اخلطء قمـ لف وطمؽقت غلؾمبلر، مع يّمصمت. اعمطؿقر الؽـ 

 إن مبلالبهي  اعمؾؽ أملم ذاشمف اعمسل  ذلؽ ذم شمفضبءوأطم مسؾؿ  مالسم  ألبستف. رضمؾ فأكّ 

 خلطبءمبـ ا لوشمػلدًيب العبلزم: لؾببلب همّي  لتؼميؿفل  ال سملٓطمتػلظ وأؿملر ذهؾ طمتك رآه

 سمعبب  سمقببت ذم سمقضببعفل أمببء كػسببف مببـ لوظمقًفبب احلببءيؿ ذم سمببف حيببمق أن يؿؽببـ الببهي
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 لبف أؾمبػـل مبل وهبق قم ،سببءسم محؾبقه طمقبث إمم ـفل،وامم لقخّبئـفل اعمسؾامت القضمقفلت

  ُّ حِ بوُيب يـػصبؾقن عمبـ إمبء ولـبؽمك أطمّببف، أّكـبل أكؽبء أن أؾمبتطقع ٓ. وهق أكل اكثػمً 

 .لسمعًض  سمعضفؿ

 شمبءكقلم، سمءفؼب  اعمءكب  هها قمغم إؾمبلكق  إمم لعقديت ظمّط  ذلؽ سمعم اعمؾؽ وضع

 مبـ أّول إمم ةشبػمم – اإلؾمبلين عمءشممّ ا هها لأيًض  معل وضمل  ،اجلـديتغ قتال الؾهان مهل

 أكثء إشباكقة دم لؾبؼا  ببغبة يليت وهو متسس اينصهبك أكته اضمّقمً  أقمءف والهي – شمؽّؾؿ

 مبـ ولبق  وأشمبءاك مغلرسمب  ففبؿ البحلرة جمؿققم  سمؼّق  أمل الؼمسمء، سمالد إمم العقدة ـم

 ضمئـل الهي إمء قمغم حيلفظل مل وـماّمقملن، وقحلن الؽمكقلن. التجهيػ غػم مـفؿ فلئمة

 إؾمببلكق  ذم إلقفبل كصؾ مـطؼ  أّول ذم اعمءشمم وهها أكل الؼمّ  إمم سمـل يؼهفل أن ضبلوالؼل سمف

ًٓ  الّشبلـمب هبها يؿشبطل أن أرادا فؼبم سمف، شم ّودكل الهي الـصلرى سم ي  مبل قلسببءوي أو

ًٓ  سمـبل ألؼقبل مبل إذا أهّنبام مـ ظملئػلم يستطقعلكف،  لـبل ثطمبم لبق ؽشبػ،كُ  أن يؿؽبـ أّو

 الشبلـمب هبها قمبغم قبقاِدس هـبلك كبلن مبل إذا وأّكبف البحبء، ذم اعمءكب  أنّ  مل، ـملرئ

 الؼببقادس هببهه ـلتواكتشببػ الشببلـمب، هببها الؾقببؾ ذم اكتشببػـل. ومهببلرسيل أن يؿؽببـ

  ذم غءيغقريببق دون سمؼببل سمللـتقجبب  .رأيببتؿ مببل معـببل وطمببمث كعؾببؿ، أن دون إرسمعبب 

 مـتظبءة، القبميـ مؼّقمة سبلكػ أرى وأكل ضمكمّ  سملهلالك ظمطء وذم ،الـسل  سملم امءأة زي

 - الّسبلدة أهّيل - هل ههه. شمتعبـل صلرت التل طمقليت أفؼم نأ مـ ظملئػ  سملٕطمءى أو

  شمؽمكببقين أن هببق مببـؽؿ أرضمببقه مببل .ؿمببؼّق  هببل مببل سمؼببمر واحلؼقؼّقبب  اعمح كبب ، قصببتل

تهي ا أبـه ارتؽبفها التهي األخطها  مه  خطهل أي أرتؽ  ن فلكا ،اكقةصهبكـ أموال  . «أمت

 .(1065 –1063 ص)
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 :ػضبقفق اعممصمءة الؼّص  سمؼّق  دؾمبء صمءسملكت  ويتلسمع

 ممبـ كثبػمون سمبف رافؼفل مل وهق الءققؼ  سمللممقع قمقـلهل ـمػءت وقم ؾمؽتت صمؿ»

 الؾبهيـ الءسمبلـملم وفبؽ واعمشبػؼ الءققبؼ اعمؾبؽ كلئ  اقؽمب. هـلك يـضبءطمل كلكقا

 .واطممة سمؽؾؿ  يـب  أن دون ذاهتام، قميفسم اجلؿقؾتلم اعمقريسؽق  يمي يقصمؼلن كلكل

 قمجبقز، طمبلج كبلن اعمفبلضمءة طمؽليتفل شمءوي اكقةصهبالـ ادوريسؽقة كلكت وسمقـام

 طمبميثفل اعمقريسبؽق  شمـفبل كلدت ومل فقفل، قمقـقف زءيغ اعمؾؽ كلئ  مع الؼلِدس دظمؾ

 :هلل وقلل وزفءة اكتحلب ألػ يؼطعفل سمؽؾامت وقملكؼفام قممقفل، قمغم ارمتك طمتك

 ٕكـبل قمـؽ أسمحث قممُت  ريؽقِت  أسمقكِ  أكلم الشؼّق  اسمـتل يل فؾقؽ ، آكل يل آه،-

 .روطمل فلكت دوكؽ، العقس أشتطق  ٓ

 ذم امػؽبءً  ظمػضبف كبلن الهي) رأؾمف ورفع قمقـقف ؾملكتشق فت  كؾامشمف ؾمامع وقمـم

 ظمبءج يقم قمؾقف وقع الهي كػسف ريؽقت، أكف فعءف احللج إمم وكظب( مشقاره ملؾملة

 ظمللطب  والبمهل قملكؼبت طمتك وصملقفل فؽ إن مل التل ابـته تؾك أن وأكتد ،طمؽقمتف مـ

 :اعمؾؽ وكلئ  لؾؼلئم وقلل سمممققمف، دمققمفل

 آكبل اؾمبؿفل: آؾمبؿ ذم ممبل أكثبء وفصببءال ذم ؿمبؼّق  اسمـتبل، السلدة، أهيل ،ههه-

 وـمـبل مبـ ظمءضمبُت  وقبم. سمثءائفبل كبام سمجامهلبل مشبفقرة ريؽبقت، وكـقتفل فؾقؽ ،

 زّي  ذم وقمبمت أعملكقبل، ذم قمؾقفبل وقمثبءت وشمسبتؼبؾـل شممويـبل غءيبب  لؽممل قمـ أسمحث

 وقمثبءت اسمـتبل، قمغم أقمثء مل. هتللظمبّ  كبػمة صمءوة وٕظمءج اسمـتل قمـ لسمحثً  هها احلّجلج

 البهي الؽـب  قمبغم قمثبءت رأيتؿقهبل، غءيبب  وسمؿصبلدف  وأن معل وهق الؽـ ، قمغم

 ودمببققمل ودمققمفببل الؼؾقببؾ ذكبـببل كببلن وإذا الع يبب ة، اسمـتببل وهببق أٓ أكثببء، يغـقـببل

 مل فبـحـ معـبل فلؾمبتخممقهل الءمحب  سمبلب لـبل شمػبت  أن يؿؽـ قممالتؽؿ مع سمللتؽلمؾ
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 الههي  أهؾـها مؼاصهد مه  األصهؽال مه  بشهؽ  ون ق  كتػ  ون سمنهلكتؽؿ، قط كػّؽء

 (. 1066 – 1065 ص) «بعدل كػوا

 ذم ويؼبقامن معفبل، أسمقهل ويـجق اعمقت، مـ اعمقريسؽق  فؾقؽ  آكل شمـجق وهؽها

 غلؾمبببلر طمبقبفببل إلظمببءاج الؼببقم ػعؾفؾمبببق مببل سملكتظببلر مقِركببق، أكطقكقببق دون سمقببت

 .اجل ائء ذم سمف اعمحمق اخلطء مـ غءيغقريق

 فِؾقؽ ، آكل واسمـتف Ricote ريؽقشمقف مـ لؽؾ ضمءى مل دؾمبء ذم اعمء  يالطمظف وممل

 ادوريسههؽقغ ةضهههقق لههةظدا ظهه  ادفاًظه روايتههه ثببههاكتس ـفايضههؿ   التههي ادبافعهاال أن

 رضهعوا بحه  كصهارى وههم وضهـفم ألهنها ةشهباكقإ دم بالبؼها  هلهم السامح ور ضهبو

 وأهنها أكػسهفم، ادوريسؽقغ ألسـة ظذ تليت أمفاهتم، حؾق  م  الؽاثولقؽي ادهه 

م  إحلبلح اعمءافعلت ههه ذم كهلؽ يالطمظ وممل. معفم التعاضف ظذ يبعث جو   دم ت ؼدَّ

 مبـ سملكثبل ؾملكتشبق أمبلم سمماي ) مـفام كؾ مءافع  ذم إمقر مـ مجؾ  قمغم فواسمـت الءضمؾ

 والؼلئبم اعمؾبؽ كلئب  أملم وأسمقفل اسمـتف فؾقؽ  آكل ضملك  مـ وسمعمهل ريؽقشمقف، ضملك 

 سمغبءض( اعمقريسؽقلم مـ إؾمبلكق  سمتطفػم اعمعـق  اإلؾمبلكق  لتصبقالشخ مـ وغػمهؿ

 لطببءد مسببقغلت مببـ وال مـقبب  الميـقبب  السببؾطتلن لػؼتببف مببل كببؾ مببـ فامسبببقكػ شمؼمئبب 

 مهواضـغ سمقصبػفام فقفبل سمبللعقس ضمبمارهتام وشملكقم إؾمبلكق ، وـمـفؿ مـ اعمقريسؽقلم

غ    البعهد كه  بعقهدي   العهاداال، يهقَّ هإشباكِ  الؾغة، يهقشتالقَّ  ادهه  يهكاثولقؽقَّ  صاحل 

ههتفام، أبـهها  محاقههاال ظهه   ادؾههك ظههذ ادوريسههؽقغ ثههوراال إػ ضههؿـقة إصههار  دم ِمؾَّ

 .شهبظ السادس الؼبن دم اإلشباين

 قشتالقة بؾغة وحديلفام السؾقؿة، الؼشتالقة الؾفجة م  متؽـفام إمقر ههه أولو

 .صائبة أية ادوريسؽقة الؾغة م  يشوهبا ن خالصة
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 وظهذ كػسهه، ريؽوتقهه وأن ،كاثولقؽقتهان اكقتانصهبك وال وجة انبـة أن ثاكقفاو

 اكقةصهبك أم مـ يمرت أهنل شممكم اسمـتف نأ طملم ذم ،مسؾاًم  مـف ثءأك اينصهبك قوله، حد

 إؾمببلكق  مغلدرة قمغممحالهل  فلققمؿّ  وأن ،موريسؽقان أهنام م  فصهقح اينصهبك وأ 

 اكقاالصههبالـ مبـ أهنل مع قمـفل رغاًم  الؼمسمء سمالد إمم  ال لضبقوم يصمقلهل مل ٕهنام محاًل 

 مهه  الؽاثولقؽقههة العؼقههد  رضههعت فؼببم ،الوغراد يػهها احلؼقؼقههاال الؽاثولقؽقههاال

هأ تظفهب ون العؼقهد ، هلههه احلسهـة العاداال ظذ وتببت أمفا، حؾق   ظالمهاال مه  اي 

 اكقة،صههبك متهوال أن تهود فنهنها هها م  وأكلب الؾغة، دم ون العاداال دم ن ادوريسؽقة

 .أمتفل أظمطل  مـ ظمطل أي شمءشمؽ  مل هنلٕ ظملص 

 يـطهوي إهلهي إهلهام سملكبف اعمقريسبؽقلم سمـػبل اعمؾؽ ءارلؼ ريؽقشمقف وصُػ  ثاللفاو

 البقبت، ذم العبمو وٓ احلضبـ، ذم إفعبك شمءسمقب  يستحسبـ ٓ إذ ،كبهر  حؽؿة ظذ

 سملئسب  حمبلوٓت هبق أفءادهل سمع  فعؾف ومل ،ظادل ظؼا  سمؿؾتف ك ل مل فنن صَمؿة  ومـ

 .مـفا يتزأ إكف سمؾ ،ظادل بؼبار كػقا الهيـ أهؾف مؼلصم مع يتػؼ ٓ وهق ومحؼل ،

 فبنن الؼسبقة، مبـ سمؽثبػم أمتبف سممؾمبل  هبمد قبم اعمؾؽبل إمء أن مع أكف رابعفاو

 دم بحقهاهتم خيهاضبون سمبؾ يغبلمءون، الؼشبتللق  الؾغب  يتؼـقن ممـ أمثللف مـ الؽثػميـ

 وضهـفم يبؽهون وههم يعقشهون وأهنم ح ، أيام حيبوهنا التي ةإشباكق إػ العود  شبق 

 .إشباكقة إػ العود  م  يتؿؽـوا أن هي رغبة أظظم وأن ،إشباكقة الطبقعي

 مبل كؾة  فؾقؽ  آكل واسمـتف ريؽقشمقف مـ كؾ   مءافعتل سمتضؿلم صمءسملكت  يؽتػل وٓ

 التعهاضف ظهذ مشهاهده يبعهث إكسهاين وموقهف درامي إضار ذم يؼّممفل إكف سمؾ شمؼّمم،

 سمعبم ضمبلره أمبلم ءيؽقشمقفل إومم اعمءافع  دمءي طملم وذم ،ومعاكاهتا الػتا  م  العؿق 

م ،لؾخؿهب  صههبو ادؼهدد اخلـ يب لعظم ومص   أقؾ، ٍب ؿمبءو كثػم أكؾٍ   اعمءافعب  شُمؼبمة
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 صهفادته تعه زالبهي  سملكثبل ؾملكتشق وسمحضقر الؼقادس وقلئم اعمؾؽ كلئ  أملم الثلكق 

 د  ِص  م 
ؾ  وشمليت ،تفاقَّ قِ  ؿقمققهن وأغءقت الؼقم، سمللبلب ظمهتأ التل اسمـتف عمءافع  ُمؽؿ 

 دون يبمهيل، يقصمؼبلن كلكل الؾهيـ الءسملـملم فؽ إمم قمؿم اعمؾؽ كلئ  إن طمتك سمللممقع،

 ذم مءافعتفبل قبممت هنبلٕ ظملص  مـفل، ؾمؿعف سمام شملصمءه سمسب  واطممة سمؽؾؿ  يـب  أن

قم  حلظلت  طمتبك سمللصبمق شمـضب  اعمءافعب  هبهه وكلكت ،لؿمـؼً  اعمقت شمءق  مـ مءو 

 التبل قمؿءهبل ؾمـقات شمعقس وشمءكفل سمشـؼفل، قسؿف قمـ التخكم إمم سمللؼلئم دفعت إهنل

 ذم اجلؿقبع اؿمبؽماك إمم وسملسمقفبل  ابل إمبء اكتفبك فؼبم هبها مبـ وأكثء السام ، طممدهتل

 دون وسملؾمتضبلف  اجل ائبء، مبـ غءيغقريبق طمبقبفبل  ابل يستـؼهون حمؽؿ  ظمط  وضع

 ناالؾبه ؼ والشبػ احلؾبؿ»فبب اعمؾبؽ، كلئ  مـ  صبقسمتق واسمـتف لءيؽقشمقف مقِركق أكطقكقق

 (.1067 ص) «قمظقؿلم كلكل فؾقؽ  آكل مجلل قؾبف ذم أصملرمهل

 وضبعفل التبل اعمحؽؿب  سملخلطب  اجل ائبء مبـ معبلرم ؾمؾقاًم  غءيغقريق قمقدة وسمعم

 :ٓؾمتـؼلذه الؼقم

 فؾبقؽ  آكبل قمبغم  ابل يبؼبقن التبل الطءيؼب  أكطقكقبق دون مبع اعمؾبؽ كلئ  سمحث»

 ذلك إمم اكقةصهبك ابـة بؼا  مـ ملكع مـ لكهـ لق  أكف رأيل وقم ،إؾمبلكق  ذم وأسمقفل

 الببالط ذم اعمقضبقع لبحث كػسف أكطقكقق دون وقّمم .الـق  حس  يبدو وأ  احلد

 يبؾ والعطليبل سملهلبمايل أكف إمم أعم  طمقث أظمءى، ٕمقر إلقف يهه  أن قمؾقفالهي 

 (.1076 ص) «معؼمة كثػمة أمقر

 جههالده، دم جمبوحههة غههر اد صههف الضههحقة، بوصههػه لقؼببمم، ريؽقشمقببف يتببمظمؾ وهـببل

 شههيالؼا تطبقؼفها مه  تهشههبوأ ظاكهاه ظهام الـظب  صهبب بالعدالة متسؽه ظ  امػصًح 

 :والوض  اإلشباين لؾتاج لؾون  إطفار م  فقهما  ذلك ودم ظؾقفم،
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ّٓ  جي  - احلقار هها ضبءطمالهي  ريؽقت قلل -ٓ-»  العطليبل مبـ لئً ؿمببق ؾمبكل أ

 دون مبع لكػًعب دمبمي ػلتشملؾمُّ  أو همايل أو وقمقد أو تشمقؾمال مـ مل ٕكف واهلمايل

مبع  ففبق سمطءدكبل، اعمؾبؽ كّؾػبفالبهي  ؾملٓصملر كقكت العظقؿ، دسمالؾمؽق سمءكلرديـق

 اؾمبتعامل ويػّضبؾ وفلؾمبم مقسمبق  أّمتـبل ضمسبؿ أن يبءى والعمالب  الءمح  سملم مجعف

 العظقؿب  ّؿ اعمف ههه صمؼؾ كلهؾف قمغم أظمه وهلها ،اعمسّؽـ اعمءهؿ سممل احللرق الؽل  

 ـبلـمؾبلشمُ و وظِمبَمقُمـل ـبلقؾُ طمِ  شمبتؿؽـ أن دون والتخقيبػ، سملجلبمّ  والـبلهب ، سملحلؽؿ 

 أهؾـبل مبـ  أي   مـف يػؾت كقال دائاًم  القؼظتلم قمقـقف ـلمالتّ  قمـ شُم يغَ  أن مـ ـلوشممّلُس 

التبل  إؾمبلكق  ذم ال مـ مع السلّم  صمامره ويعطل يـتس ظمػّل، ضمهر مثؾ يبؼكالهي 

 هبق سمطبقزم طمبؾ  . مجققمـبل فقبف وضبعتفل الهي اخلقف مـ ظمللص  ػ كظق أصبحت

 سمءكلرديـق دون شمؽؾقػف هلل مثقؾ ٓ وطمؽؿ  العظقؿ الثللث فقؾق  اختهه الهي احلؾ

 م ال هها سمالؾمؽق د

– اخلبػم فقف مل السام  ولتػعؾ هـلك افقاطممً  اواطممً  اعمؿؽـ  سملإلضمءا ات ؾملققم -
 احلب ن قمبغم والميبف ؾمببللققا غءيغقريبق دون معبل هه ؾمبق -أكطقكقق دون قلل

 ديبء، ذم أو البقبت، ذم زوضمتبل مبع ؾمبتبؼك فؾبقؽ  وآكل غقلسمف، قمغم فقف مهل الهي

 كبءى ريبثام سمقتبف ذم الطقب  ريؽبقت سمبؼبل  ؾمبقسببء اعمؾؽ كلئ  مسبقال أن وأقمءف

 (.1077-1076 ص) «إمقر ؾملشممسمء كقػ

 صمءسمبلكت  اظمتبلره وعمبلذا ريؽوتقهه اؾمبؿ ضمبل  أيبـ مبـ يتسبل ل أن اعمبء  قمغم سمؼل

 اعمقريسببؽقلم عمعلكببلة التلراقبب  الققببلئع ذم يؽؿببـ ذلببؽ قمببغم اجلببقاب لؾؿقريسببؽل؟
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قمب  ملؾمبلهتؿ صبػحلت مبـ صبػح  آظمبء ذم وسمللتحميبم أكػسفؿ،  ٓشمب ال التبل اعمءو 

 .(19)هها يقمـل طمتك العلمل طمميث

سملكثبل،  سلكتشقل اهق مقريسؽل كلن ضملرً  ذم الءواي  Ricote صحق  أن ريؽوتقه 

عتف، ولؽـ قمؾقـل أن كتبهكء أكبف قمـبممل ـُمبءد اعمقريسبؽققن مبـ إؾمببلكق  ضبقوطملكقيت 

كلن مقغقؾ دي صمءسمبلكت  يؽتب  اجلب   الثبلين مبـ  1613و  1609سمللؼقة سملم قململ 

يف اؾمبتبعلد مسبلل  اعمقريسبؽقلم مبـ صببءروايتف، وكلن مـ الصبع  قمؾقبف وقمبغم معل

 سمصػ  طملج أعملين، لقسؽمد مللف، ويؾؿة   إؾمبلكق وهؽها أقملد ريؽقشمقف إمم .ؾملطم  وقمقفؿ

حقتلم مـفل، وَمـََحبف، سبقشمف سمللههلب إمم اجل ائء والعقدة سم وضمتف واسمـتف اعمؾمبءؿمؿؾ أ

مثؾام مـ  اسمـتف آن فِؾقؽ ، فءصَ  اعمءافع  قمبـ طمؼفبام ذم العبقس ذم إؾمببلكق ، وـمبـفام 

 إصكم، وهق مل كلن هلام ذم هنلي  اعمطلف.

                                                           

                :إمم مـفل اعمء  شبػمي أن ويؿؽـ الؾغلت، خمتؾػ ذم ومعلكلهتؿ اعمقريسؽقلم قمـ الؽثػم صمر (19)

Anwar G.  Chejne, 
Islam and the West: The Moriscos- A Cultural and Social History 

(State University New York Press,  New York, 1983). 
  

 قملدل ؾمعقم سمشتلوي،

ظههام مهه  ادواجفههة وانضههطفاد بعههد شههؼوط غبكاضههة(  111)تههاري   الشههفقد ة سهههقاألمههة األكدل

 (:2000، سمػموت، شبء)اعممؾمس  العءسمق  لؾمراؾملت والـ

John Docker, 
1492: The Poetics Diaspora 
(Continuum, London, 2001); 

Henry Charles Lea, 
The Moriscos of Spain; Their Conversion and Expulsion 

(General Books, 2009). 
Mathew Carr, 

Blood and Faith: The Purging of Muslim Spain 1492-1614 
(Hurst,& Company, London,  2009). 
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يؼبع ذم مـطؼب    Vale de Ricote  هبق واد ريؽوتقههأن  لكتبهكء أيًضب وقمؾقـبل أن

قل مـ ؿمبف اجل يءة اطمتضبـ آظمبء جمؿققمب  مبـ اعمقريسبؽقلم شبءضمبؾق  ذم اجلـقب ال

، وـمبءدوا سمعبمهل ظمبلرج إؾمببلكق  1613الهيـ صؿموا طمتك كلكقن إول مبـ قمبلم 

 .(20)وشمؿ شمطفػم القادي مـفؿ قمغم طمم أوامء اعمؾؽ

  اعمقريسبؽقلم، أو سمبلٕطمءى متءيبءه ضببقيبم صمءسمبلكت  ققلبف ذم قوظمالص  مبل يء

ت قمبغم أن دمعبؾ مبـ صببءلؼلرئ روايتف ذم ذلؽ الؼبءن الءهقب ، أن إؾمببلكق  التبل أ

اف ذم ؾمبببءفت أيببام إؾمبببءدولتفببل دولبب  ظمللصبب  لإلؾمبببلن الـصببلرى الؽلصمقلقببؽ، أ

سمؾ أضلفت Racial Discrimination يصهببالتؿقق  العـيتفل قمـممل مل شمؽتػ صبءقمـ

وأكثبء مبـ هبها فنهنبل مضبت ذم  ،Religious Discrimination إلقف التؿققب  البميـل

شمبلع أحقلم مـ سبقحل الؽلصمقلقؽل، وغػمه مـ اعمسبقيتفل إمم طمم التؿقق  سملم اعمصبءقمـ

يلكؿ الـلَس  (21)حماكم تػتقشأؾمقأ مـ كؾ مل شمؼمم أهنل أقلمت الؽـلئ  إظمءى. و

الههي   حتبم مواضـقفا ادوريسؽقغفقصؾ  ال إمء أن  ،ؾق اؿقمغم ضامئءهؿ ومل ذم ق

ههدوا دم الؽـقسههة اإلشههباكقة الؽاثولقؽقههة، مهه  حهه  اإلقامههة دم وضههـفم، صهههبتـ ؿ  وا وظ 

ة كاثولقؽقتفم، مه  أهنهم أطفهبوا مه  الهون  لؾؿؾهك قَّ اكقتفم، ورِ صهببحجة حداثة ك

هم مه  مهواضـي إشهباكقة التهي وإلشباكقة ما يؽػي لقجعؾفم ظذ قدم ادساوا  م  غهر

                                                           

 ,L.P. Harvey                                           اكظء: (20)

Muslims in Spain: 1500 to 1614 

(The University of Chicago Press Chicago & London, 2005), p.330 

                                 ,Joseph Perez :اكظء (21)

The Spanish Inquisition, Translated by Janet Lloyd, 
Yale University Press, New Haven and London, 2002 (or 2004) 
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جـهة  اشهتؼبال ت  ـ  ب   فا حبكهة انشهسداد، وكهاكوا يتؼـهون الؾغهة الؼشهتالقة، غهر أهنهم هِل 

فقفم، بػع  احلضهار  العببقهة اإلشهالمقة دم األكهدلس، التهي امتهدال تسهعة قهبون، ن 

يعودوا دم كظب هههه احلبكهة يصهؾحون لقؽوكهوا مهواضـغ دم اإلمزاضوريهة اإلشهباكقة 

 ية صفدهتا اإلكساكقة.صهبالـؼقة، وتؾك لعؿبي أشوأ ظـ

 

         
 

 
 

 قمبقد، ؾمبكومق كجق ، مؾفؿ، أسمق   

 شباينإلا األد  أمر: فاكطقسشهب

 ،العببقة -شباكقةاإل السمجة مؽتبة -الوضـقة موراأل كقابة -بادغب  شباكقةاإل السامقة ادـدوبقة شهبك

 (.1947 شمطقان، اعمخ ن، مطبع )

 ،ؾمعقم قملدل سمشتلوي 

 (غبكاضة شؼوط بعد وانضطفاد ادواجفة م  ظام 111 تاري ) الشفقد  ةسهقاألكدل األمة

 .(2000 سمػموت، ،شبءوالـ لؾمراؾملت العءسمق  اعممؾمس )

 الميـ صالح ،سمقضمله 

 ذم: سبلإكمل« دون كقخقت»ذم أصقل صلطم  «.. فـتق ؾمبءمقغلل دي »

 الؾغاال ادتعدد  اإلخبارية األمبيؽقة العببقة ببس األمة صبؽة

THE NATION PRESS ARAB AMERICAN NEWS NETWORK 

 جمع صهبالـا ظبد:  التحبيب رئقس – صهبالـا

  ،رد، دمشبؼ، عبت قمطػب ، )دار و، شمءمجب  رفدون كقخهوال دنماكتشهاصمءسملكت ، مقغقؾ د

2004). 

http://www.thenationpress.net/news.php?lid=1&cat=12&newsid=17132
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 داللة اللون يف شعر أيب متام احلريب

 ( اىموذج   «عمورية»دته البائوة يف وقعة صـو) ق

 

  ()زينت رحيايند. 

ّالمـقَ ّ:ّةمد 
قالف اخلصب يؾّقن ادـاطر ، فخافـّاكً  ايظفر أبق متام ذم تؾقيـ صقره الشعرية بارظً 

 يؽـ الؾنقن ذم ومل .«صاظر إلقان»بزاظة فائؼة، فؾذلؽ يستحّؼ أن يسّؿك هداشواد

ـ  الػنـ يَ  صننرمنـ ظـا صننرصعره أداة لتؾقيـ ادـاطر وادشاهد فحسب، بؾ هق ظـ  ػنت

ًٓ  فقف  ا، معنّزً اوحركنة وكشناضً  ا، وروًح قًّافـ الشاظر بزاظتف: لقؿـح صعره روظة ومجا

 بف ظـ القاقع.

: فؾنذلؽ يؿنزج امتابعنة إشنالقب العؼؾقنة ذم صنعره ظؿقًمنلؼد تعنّقد الشناظر 

، فبذلؽ يبعث الـشاط العؼنع والػؽنري القان باجحةة وآشتدٓ  ادـطؼل أحقاكً إ

ة، واشننتقعاب العاقننات ضنننقذم الننذهـ، وّننّرل إلبنناب لؾقصننق  إػ أظنن   الؼ

 ها.صنرادقجقدة بغ ظـا

دتف ذم وقعة ظؿقرية: لقؼّرهبا إػ صنقيشّخص الصقر مؾقكًة ذم ق اوالشاظر أحقاكً 

ة ويرافؼفا، وكلّكف يشاهد منا وقنع ظنذ ضنققشة، فقةعؾف يشارل الؼذهـ ادتؾؼل حمس

                                                           

() شنله ذم إدب العبادكتقرا. 
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بنغ دماربنف كشناهد ظقناٍن  اسننرً أمامف، وبذلؽ يصنـع ج شاحة ادعركة بلّم ظقـف ماثًا 

دة صننقالؼ َت قنرأ. فننذا قًّاوزمـ قًّامؽاك ابعقدً  اأّن بقـف  صلوً  معوبغ إحساس ادتؾؼل، 

، ويصؾ هنذا الشنعقر إػ قؿتنف ظـندما يصنػ قًّاؼائالشاظر ذم إحساشف تؾ رافُؼ أن تُ 

متفا جققش ادسؾؿغ ذم قؾعة ظّؿقرية، فالشناظر يبتندع ذم ضنرالشاظر الـران التل أ

وصننػف لؾفقننب الـننار، حقننث يتخننذه منناّدة لرشننؿ صننَقره البديعننة الداّلننة ظننذ قنندرة 

ن ارً ة تؾعنب إلنقان دوضننقادسؾؿغ العسنؽرية ذم تعةقنز العندو. وذم هنذه الؼ  اهامًّ

الشناظر لتؼقية اكػعآت ادتؾّؼغ، وإيصا  مـطؼ الشاظر إػ أذهاهنؿ، فريشنة خقنا  

ة ذم السناحة، شننرذم رشنؿ ُصنَعؾ الـنار، وأضنقائفا ادـت ةً مناد  تّتخذ إلقان ادتداخؾة 

حقة سننروالدخان ادتصاظد مـفا ذم الػضاء: لرشؿ هبا لقحة فـقة مؾقكة مؾفؿة منـ م

 اجحرب. واقعقة وهل

 اللون وأمهوته يف حواة اإلىسان ويف الشعر:

كشلة إلقان متقّغؾة ذم الؼدم فا ُيدَرل مداها، فؿـنذ خؾنؼ اا العنامل، ُخؾؼنت  

مـ بقئتف الطبقعقة، فـظنر  ادًّ كسان الؾقن مـ بداية خؾؼتف مستؿإلقان، فرب  ظرف اإل

  إصننةار وإظشنناب أورا ةُ ضنننرإػ السنن ء والبحننر فعننرف الؾننقن إزر ، وخ

، ومع ضؾقع الشؿس كشػ الؾنقن إرنر ضنروالطبقعة مـ حقلف ظّرفتف الؾقن إخ

ادستؿّد مـ الشػؼ، وفطـ بالؾقن إصنػر بعند أن منّدت الشنؿس أكقارهنا الذهبقنة 

ظذ بساط إرض، وظرف إشنقد منـ طنام الؾقنؾ، وكشنػ غرهنا منـ إلنقان 

 بطر  صتك.

منـ التـنقع  اقً خال اباردً  ا متعبً صنر با لقن، فالقجقد با لقن يوٓ يؿؽـ تصقر العامل

ًٓ  اوالننروح: ّٕن إلننقان متننـح اجحقنناة تـقًظنن ، وتبعننث ذم اإلكسننان الشننعقر بالـشنناط ومجننا
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لطبقعنة  اواجحققية، وخؾؼ اا الطبقعة بللقاهنا ادختؾػة ظذ أشناس حؽؿتنف ادتعالقنة، ووفًؼن

جعنؾ السن ء تبندو لؾـناطريـ بنالؾقن إزر ، وهنذا  فؿنلًا  اإلكسان وحاجاهتنا الروحقنة.

تـظنقؿ دّقنات  ر ذمالؾقن مريٌح لؾعققن، ومفّدئ لألظصاب، ورمز لألبدية والتعؿنؼ، فقنمثّ 

 إلكسنان إلقنف تصنؾ روحنف إػ الراحنةضغط الندم، فبنذلؽ ظـندما يـظنر ا وَخْػضالـبض 

العننغ،  ة لننقن دمننتع بننفضنننراء: ٕن اخلضنننرخ . وجعننؾ اخلننالؼ إصننةار(1)والطؿلكقـننة

إػ  يـؼنؾ وفرة هذا الؾقن ذم اجلـنة، ّٕكنف لنقن إػ شنرالـػس، وأيات الؼرآكقة ت وترتاح بف

 ، فتؼنق  أينة الؽريؿنة اضنرً ُخ  ا، فلهؾ اجلـة يؾبسقن ثقابً ةاإلكسان الشعقر بالراحة واهلـاء

ياب   وو﴿ يوقنوو   ياضووو  يخ يي ويلبسووَ ث إس ووٍ   كئووىلعي يت ين ي، و﴿[31الؽفننػ /] ﴾نووسين 
ي ثيف يرثي  سننرقف. فلما الؾقن إصػر مـ وجفة كظنر الؼنرآن الؽنريؿ [76الررـ /] ﴾ضو خ ييفس

كاطريف، ويؿنـحفؿ الـشناط والشنعقر بنالػرح، فتمّكند أينة الؼرآكقنة ادعـنك كػسنف، حقنث 

﴾انل ظ يسثييسو  يتف قٌعيلَن ه ييصف اء يإنّه ي ق ةيتؼق   ﴿
 
 .[69البؼرة/]

نن األلننقان ذم الطبقعننة دورً فؽنن  أّن ل روح اإلكسننان،  ذم حاشننً   ا، وتننسل أثننرً اهامًّ

يبعث الـشاط واجحركة واجحققينة ذم كػنس ادتؾؼنل وذهـنف، أو  ارها بالشعر أيًض ق  َص فتَ 

ػقزيناء لِ  َوْفًؼناس السنؾبقة شنقوادرارة، وغرها مـ إحا تزيده الؽآبةَ  ابالعؽس أحقاكً 

 بعض إلقان.

ام مػعؿ بالصقر ادؾقكة، يزز هبا براظتف وفـف، فالشاظر يؾّقن صنقره وديقان أيب مت 

نضننافة إػ أثننر ف .الشننعرية بريشننة خقالننف اخلصننب: لقخؾننؼ لقحننات فـقننة مؾقكننة رائعننة

                                                           

هننن ، 1385، 2يننران، قننؿ، طإ، د.حمؿنند بقسننتقين، اكتشننارات بقننام كقجننقان، شنننل( ركننؽ، صـا1)

. اكظننر  الؾننقن و دٓلتننف ذم الشننعر العننريب السننقري، هنندى الصننحـاوي، أضروحننة 68ص

 .42م، ص 1992اف أشعد ظع، جامعة دمشؼ، صنرالدكتقراه، بن
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إلقان ذم روظنة صنعره ومجالنف الػـنل، ففنق يقصنؾ هبنا أفؽناره إػ خماضبقنف مؾؿقشنة 

ننواضننحة، وهبننا يُ  ويعّؿننؼ مشنناظره، ويؿـحننف قنندرة سف بشننعقر ادتؾؼننل، شنننقؾ أحاقص 

فػل  .سف واكػعآتفشنقؿ ادشاهد، وتؼريب الصقر إػ ذهـف، فقسبّب تؼقية أحاسنقلتة

مـفنا  ،تعبر آخر، لأللقان دٓٓت معقـة ذم صعر أيب متام يبحنث هبنا ظنـ معنان حمنّددة

   ومـفا خمػقة مستقرة ُتدرل ضؿـ ظؿؾقة التؾؼل. متةؾقة،

 أيب متام الطائي وشعره: حواة الشاعر  إىلدحة 

حبقب بـ أوس الطائل صاظر فّذ وظبؼري مـ ظباقرة الشعر وإدب واجحؽؿة، 

آراء ثؿنة . صننر، وكشنل بؿ«حنقران»مـ أظن    (2)«جاشؿ»ُولد بالشام بؼرية يؼا  هلا 

ب منا تؼقلننف ، وحَسن(3)كلنرة واختافنات ظديندة حنق   ديند شننـة منقاده ووفاتنف

. فنرّب  يرجنع (4)231وتنقذم شنـة ه188متّنام  إّكنف ُولند شنـة ادصادر ظـ قق  ولده 

آختاف ذم شـة مقاده إػ أّكف مل يؽـ مـ بقت ثرّي، ومل يؽنـ أبنقه منـ ذوي اجلناه 

الطبؼننات السننػذ ذم إغؾننب مل  تّؿننقا بضننبط شننـة مننقاد  شنننروالسننطقة: ّٕن أ

أوٓدهؿ: فؾذلؽ مل تعغ  شـة وٓدتف بالتحديد
(5) . 

، حقث اشنتطاع أن يندخؾ باضنف، شنلكةؿ الشاظر ذم ظفد ادعتصؿ العبا ضؾع

                                                           

هنن، 1430م/2009، 3ار إحقاء الساث العنريب، بنروت، ط( وفقات إظقان، ابـ خؾؽان، د2)

1/199. 

د حمسـ إمغ،  ؼقؼ  حسـ إمنغ، سنقعة، الشنق. أظقان ال1/199( اكظر  وفقات إظقان، 3)

 .4/390م، 1983هن/ 1403عارف لؾؿطبقظات، بروت، تدار ال

 سنننغ ؼقننؼ  ظبنند اجح( اكظننر  إظننام ذم كتنناب معةننؿ البؾنندان ، ينناققت اجحؿننقي، إظننداد و4)

 .169الشبسسي، دار إحقاء الساث العريب، بروت، ]د. ت[، ص 

 .7م ، ص1994، 1دار الػؽر العريب، بروت، ط  ( أبق متام الطائل، د. هاصؿ صالح مـاع،5)



  د. زيـت رّاين - دٓلة الؾقن ذم صعر أيب متام اجحريب 

 

08 

ويؿدحف بؼصائده اخلالدة، وبعد ذلؽ جاب النباد: لقؿندح ذوي السنؾطان، فؿندح 

ه بريند ادقصنؾ ّٓ حقنث  (6)حسـ بـ وهب كاتب ابـ الزيات وزير ادعتصنؿ، ففنق و

ٕيب متنام  اعة يؼنّدم أصنعارً شننقل. وحمسـ إمغ العامع ذم كتابف أظقان ا(7)وافتف مـّقتف

 .  (8)عفشنقتمّكد ت

ه وخمنسع ادعناين الرفقعنة والصنقر صننروأبق متام صاظر جمقد مـ أبرع صنعراء ظ

ه ذم ديباجنة لػظنف صننركنان أوحند ظ»البديعة ذم صنعره، و يؼنق  ظـنف ابنـ خؾؽنان  

اء منـ الرؤشناء والسنادة والؽنز». فػّضنؾف كلنر (9)«وصـاظة صعره وحسـ أشنؾقبف

. وتعّصب لنف كلنر منـ البناحلغ (10)«والشعراء، ومـ ٓ يشّؼ الطاظـقن ظؾقف غباره

ه فنلفرضقا ذم وْ مـ جقد صعره، وأما النذيـ ظنادَ  احقا كلرً صنراب والشعراء، ووالؽت  

  .(11)اشتشفادهؿ بالرديء مـ صعره، وتؽبر كؼاط ضعػف

ؽؾننػ، والبعنند ظننـ مفنن  يؽننـ مننـ أمننر، فنننن  صننعره يؿتنناز بؼننقة ادعنناين، والت

صاظٌر مطبقع، لطقنػ الػطـنة، دققنؼ » السفقلة، يؼق  فقف أبق الػرج إصػفاين  هق

 . (12)«متـاولف ظذ غره سنرادعاين، غّقاص ظذ ما يستصعب مـفا، ويع

                                                           

. أخبننار البحننسي، ٕيب بؽننر حمؿنند بننـ ّقننك 169( إظننام ذم كتنناب معةننؿ البؾنندان، ص6)

 .66م، ص1964هن/1384، 2ٕصس، دار الػؽر، دمشؼ، طالصقيل،  ؼقؼ  صالح ا

 .730اجلامع ذم تاريخ إدب العريب، حـّا الػاخقري، دار اجلقؾ، بروت،]د. ت[، ص  (7)

   .394/ 4عة، شنقاكظر  أظقان ال (8)

 .1/197وفقات إظقان،  (9)

 ،3، بننروت، طحف ظبنند اا ظننع مفـننا، دار الػؽننرصنننرإغنناين، أبننق الػننرج إصننػفاين،  (10)

 .16/415]د.ت[، 

 وما بعدها. 16/415إغاين  (11)

 .16/414 ( إغاين12)
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 وقعة عمورية: عندة أيب متام صـوق

 ُتعّد مـ قصنائده اخلالندة ومنـ «ظّؿقرية»أيب متام ذم وصػ مشاهد حرب  دةصنقق

 اظققن صنعره، بنؾ منـ جقند منا ققنؾ ذم الشنعر اجحنريب العنريب، وهنق يظفنر فقفنا مصنقرً 

لقحات فـقة متقج فقفا إلقان وإضنقاء، وتنتةّذ مؼدرتنف الػـقنة ظـندما يؿنزج خقالنف 

تؼنقم ظنذ الرشنؿ والزخنرف والتـؿقنؼ  مؾقكنةً  ااخلصب بغ تؾؽ إلقان، فقخؾؼ صقرً 

ؼنائؼ اجحقناة منـ جفنة أخنرى، إذ هنق صناظر ادعناين مـ جفة، وظذ الػؽر والػؾسػة وح

 الرفقعة، وحؽقؿ يسز أغقار اجحقاة بشعره، وفـف، وخقالف. 

ػ، ضننقدة، فؿنـفؿ صنققل صننقظّز كلٌر مـ الباحلغ ظـ آرائفؿ حنق  هنذه الؼ

ففق يعّز ظـ إظةابف بؿؼدرة الشاظر ظذ مزج ألقان التصـقع العؼؾقة وألنقان التصنـقع 

اللؼافقة الؼامتنة وإلنقان الػـقنة الزاهقنة بؼدرتنف وفـنف،  فق يؿزج بغ إلقانة، فسنقاجح

. (13)دتف ذم وقعنة ظؿقرينةصنقجديدة مـ إلقان الػـقة ذم ق وهبذا يتقصؾ إػ أصـاف

دة أيب متنام ذم صننق، يؼق   إّن قشنلذم الشعر العبا اومصطػك الشؽعة الذي قدم بحقثً 

جديدة ذم الشعر العريب، وهل دّر ثؿنغ منـ درر أيب  فتح ظؿقرية متؽـت مـ فتح آفا 

 .(14)ةصنرمتام الؽلرة التل قّدمفا إػ الساث العريب ذم حقاتف الؼ

  :«عمورية»وقعة  إىلدحة تارخيوة 

حقنث فقفنا الؼناع  ظؿقرية بؾد مـ باد النروم الؼديؿنة، ومنـ مندهنا العنامرة،

ل فتحفنا ادسنؾؿقن ذم أينام ادعتصنؿ ـة، والبـايات ادسنتحؽؿة التنصنقواجحصقن اجح

                                                           

 .256، ]د. ت[، ص صنرػ، دار ادعارف، مضنقالػـ ومذاهبف ذم الشعر العريب، صققل  (13)

، د. مصطػك الشؽعة، دار العؾنؿ لؾؿاينغ، بنروت، شنلالعبا صنرالشعر والشعراء ذم الع (14)

 .673م، ص1980، 5ط 
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هنن، ويعنّد هنذا الػنتح منـ أظظنؿ فتقحنات ادسنؾؿغ ذم تناريخ 223شنـة  شنلالعبا

. وشننبب غننزو ادسننؾؿغ ظؿقريننَة يرجننع إػ أّن تققفقننؾ بننـ (15)حننروهبؿ مننع الننروم

وقتنؾ منـ هبنا، (16)هةؿ ظذ بناد ادسنؾؿغ ومـفنا زبطنرة مقخائقؾ إمزاضقر الروم

ى، وشنؿؾ ظقنقهنؿ، وقطنع أكنقففؿ، وارتؽنب جنرائؿ شنرإبومّلؾ وشبك الـساء، 

ة ذم شننر، وظظؿ إمر حقـ  اشتغاثت امرأة مسؾؿة وهل أ(17)فادحة بحؼ ادسؾؿغ

وبؾغ خزها إػ اخلؾقػة، فةؿع ظسؽره، وهّقل جقشف ومعداتف  أيدي جققش تققفقؾ،

وهةنؿ ظنذ مندهنا  العسؽرية، ثؿ كادى بالرحقنؾ، فسنار كحنق بناد النروم وغزاهنا،

حتننك وصننؾ ظؿقريننة، فنندّمر حصننقهنا الشنناخمة ، (18)ادفؿننة ذم الطريننؼ مـفننا أكؼننرة

ـة، ومباكقفا ادسنتحؽؿة. ومنـ أثنر بسنالة ادسنؾؿغ وصنؿقدهؿ هنزم جنقش صنقاجح

الروم، بعد أن ُقتنؾ كلنر منـفؿ، و ُشنبَل أخنرون، وهنرب النبعض أخنر، وأخنذ 

ؿ الؽلرة مـ ظؿقرية، ما مل يلخذوا ملؾفا مـ قبنؾ، ادسؾؿقن إمقا  الطائؾة والغـائ

فحؿؾقا ما أمؽـ رؾف، وأحرققا إبراج والبـايات وأٓت اجحربقة: لئا تؼقى هبنا 

 .(19)الروم مرة ثاكقة

                                                           

معةؿ البؾدان، يناققت اجحؿنقي،  ؼقنؼ فريند ظبند العزينز اجلـندي، دار الؽتنب العؾؿقنة،  (15)

ابننـ العنن د،  ؼقننؼ ظبنند الؼننادر إركنناؤوط ن  . صننذرات الننذهب،4/178بننروت، ]د. ت[ 

 .3/104م، 1988هن/ 1408، 1حمؿقد إركاؤوط، دار ابـ كلر، دمشؼ ن بروت، ط

 .3/146معةؿ البؾدان، مؾطقة وشؿقساط ،اكظر  ( مديـة مـ مدن الروم، بغ16)

 هنن 1429 ( تناريخ الطنزي، حمؿند بنـ جرينر الطنزي، دار إحقناء النساث العنريب، بنروت،17)

 .9/192 م،2008/

 .1/322( معةؿ البؾدان، 18)

 وما بعدها. 9/193( تاريخ الطزي، 19)
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 دة وحتلولها:صـوالق

دة صننقػ والؼؾؿ، فلّو  بقت مـ الؼسنقبغ ال بادقازكةدة صنقيستفّؾ الشاظر الؼ

مـفا تسػر ظنـ مقضنقظفا وهنق اجحنرب: فالشناظر بؿؼاركتنف هنذه بؾ الؽؾؿة إوػ 

ػ سننقػ ذم حسؿ الـزاع، والتػريؼ بغ اجحؼ والباضنؾ، وينرى أّن السنقيمّكد دور ال

ح كّػنة رَج ار يؼرر حسنؿ الؼتنا ، ويعنّغ كتنائج اجحنرب: فؾنذلؽ َتنه ادرهػ البتّ بحد  

، إصننارة إػ أكاذيننب ااًكننمقزاكننف ظننذ كّػننة مقننزان الؼؾننؿ الننذي ُيؽتننب بننف الؽننذب أحق

، فقنتفّؽؿ (20)ج التنغ والعـنبْضنادـةؿغ الذيـ تؽّفـقا بػتح باد الروم ذم فصنؾ كُ 

 ؿؼاركتف هذه.بخرافات همٓء ادـةؿغ بالشاظر 

ّن الشاظر كػسف مـ ذوي ادعرفة ومـ أصحاب الؼؾؿ والؽتابة، فؼصده مـ ٕو 

لذي ُتؽتب بف إكاذينب واخلرافنات، الؼؾؿ هـا لقس الؼؾؿ ظذ اإلضا ، بؾ الؼؾؿ ا

 فؿ.تؾحصقهنا دعؿؾتيس أداة بليدي ادـحرفغ صنروي

دة، فقفنننتّؿ صننننقّننناو  الشننناظر اجتنننذاب إذوا  وأذان منننـ مسنننتفّؾ الؼ

، لقعطننل البقننت تـنناغؿ «اجحنندّ »و «اجحنندّ »، فققطننػ اجلـنناس بننغ كؾؿتننل ؼاشنننققباد

 «الؽتننب»يع بننغ كؾؿتننل صنننر التّ ، وتعنندد الننـغؿ، كنن  أكننف يعتؿنند ظننذاؼشنننقادق

دة، وتـنقع أكغامفنا، فنالتحرل صننقالؼ اؼشننقؼ مقسننق: لقنزز براظتنف ذم تـ«الّؾعب»و

ظذ الروي نن يساظد الشاظر  قه نن وإخر «الباء»و «الدا »حرذم مـ الصقيت الـابع 

ء حنرف البنا» أن يضػَل ظذ البقنت اجحركنة والـشناط واجلن   الصنقيّت البنديع: ٕنّ 

ققي صديد جمفقر يّتػؼ وضبقعة التةربة الشعرية التل تتحدث ظـ الساح وادعارل 

                                                           

 ، 3، طصنننننرم ( هننننامش ديننننقان أيب متننننام،  ؼقننننؼ  حمؿنننند ظبننننده ظننننزام، دار ادعننننارف،20)

 .1/69 ]د. ت[،
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وفخامتفننا التننل تـاشننب قعؼعننة السنناح ودّ   اؼشنننققواجحننروب، إػ جاكننب قننقة اد

 .(21)«الطبق 

 اؼشننقيؿتاز بالغـائقة ننن يزيد مق ط ننن وهق بحرسنقواظت د الشاظر ظذ البحر الب 

ذم  ؾؿعأّن هذا البحر يـاشب حآت الشةـ، فؼد ُيست ومع، ادة روظة وظؿؼً صنقالؼ

 ، فقؼق  الشاظر (22)مشاهد اجحرب التل تتصػ هباالتعبر ظـ الؼسقة، 

 ُػ أصندُ  أكبناًء منـ الُؽُتنِب سنقال

 

 (23)بَغ اجِلد  والؾعنِب  ذم َحّده اجحَد   

قف نقسننا  حنندود الصنننرثننّؿ يننري التضنناد بننغ الؾننقن إبننقض ادسننتؿّد مننـ إ 

ادصؼقلة ودعاهنا، وبغ الؾنقن إشنقد ادسنتؿّد منـ خطنقط الؽتنب، ومنـ امتنزاج 

الؾننقكغ: ُلَؾننؼ مـنناٌخ رمننادّي ذم كاحقننة الاوظننل مننـ الننذهـ ينندّ  ظننذ الشننؽ 

قف سننقوآرتقاب، والذهـ يتقصؾ إػ الؾقن الرمادي مـ تركقب بقناض حندود ال

خطقط الؽتب السقداء وبقناض  وشقاد خطقط الؽتب وامتزاجف ، أو مـ اختاط

صننػحتفا، فقتبننادر هننذا الؾننقن اجلدينند إػ الننذهـ بصننقرة غننر حمسقشننة ذم مـطؼننة 

ظنذ الصنػاء والقؼنغ، وبنغ إشنقد  ا الاوظل. فالتضاد الؼنائؿ بنغ إبنقض الندّ 

لنتؿ بغؾبنة إبنقض ظنذ إشنقد، أي  ااظً صننرالذي يدّ  ظذ الشؽ والريب يؿلّؾ 

 الشؽ ادتؿلؾ ذم الؼؾؿ. ػ ظذسنقتؿلؾ ذم الغؾبة القؼغ اد

ط الؼقى شنقالؽلر مـ ادحسـات البديعقة: لتـ ؾؿعفالشاظر ذم البقت التايل يست

                                                           

 .71( أبق متام الطائل، د. هاصؿ صالح مـاع، ص21)

 ت[، -د] ، د. ظبننده بنندوي، دار قبنناء،شنننلالعبا صنننرشننعري، العل( دراشننات ذم الننـّص ا22)

 .23ص

 .40/ 1دة ذم الديقان صنق( الؼ23)
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يعطننل البقننت الروكننؼ  «الصننحائػ»و «الصننػائح»ادقجننقد بننغ  الذهـقننة. واجلـنناُس 

سادفننة كنن  أّن الشنناظر بزاظتننف يرصننػ إلػنناظ ادؼّل، والتـننقع ذم أكغامفننا، شنننقادق

فننإلقان  .إػ جـننب: لقـّشننط قننقة إدرال ادتؾؼننل، ويعّؿننؼ صننعقره اوادتضننادة جـًبنن

، تلنر الشنعقر «= الرينب الشؽ»، وإلػاظ ادسادفة «إشقد ≠إبقننض»ادتضادة 

 إلدرال التـقع ذم إلػاظ وادعاين.

ذم البقت، حقنث  مف ًّ  ازً نإضافة إػ هذه ادحسـات البديعقة،  تّؾ آشتعارة حق  

ػ والؽتاب بادقجقد اجحّل، ولؾؼ هلن  ادنتـ أّي الظفنر، وبنذلؽ سنقيشبف الشاظر ال

 تؼقية ادشاظر، وتعؿقؼفا، فقؼق    إػ ايشّخصف  ويبّث فقف  اجحققية، هادفً 

نػائح ٓ ُشنقُد الَصنحائِػ ذم   بقُض الص 

 

ـ  ِجنناُء الشننؽ و الرَيننِب   متننقهن
(24) 

ػ والؼؾنؿ: لقمّكند القؼنغ اجحاصنؾ منـ سننقة بنغ البؾنق  ذم ادؼاثؿ يسنتؿّر الؼن 

ف الرمح مع شنـاكف وظؿنقده فؿخّقؾة الشاظر تشب   .قف ذم شاحات الؼتا سنقحدود ال

بالشفاب ادذّكب، فقعتؼد أن الشفاب ادذّكب اجحؼقؼنل النذي ينب أن لافنف النروم، 

قن الـاس، فالقؼغ اجحؼقؼنل ٓ هق الرماح، ٓ الشفب الس وية التل خّقف هبا ادـةؿ

ّصؾ إٓ ذم شاحة ادعركة وظـد احتؽنال الرمناح ادشنبفة بالشنفاب. ومنـ امتنزاج 

بقاض اجلذوة الـادمة مـ احتؽال الرماح بسقاد الؾقؾ، يتصاظد لقن ودعان يتةّذ ذم 

الؾقن إصفب، أي إبقض ادؿزوج بإشقد، فقستؿّر ذلؽ الػضاء الرمادي الذي 

 ؾ ذم الذهـ مـ قبؾ.تشؽّ 

                                                           

بنروت، ػ العريض، لسان العرب، ابـ مـظقر، دار صنادر، سنقال الصػائح  ج الصػقحة  (24)

 .204. الصنننحائػ  ج الصنننحقػة  الؽتننناب، ادصننندر كػسنننف ص8/247م، 2000، 1ط 

 .6/273. الرَيب  ج الريبة  الشؽ، ادصدر كػسف، 3/188اجِلاء  الؽشػ، ادصدر كػسف، 
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يدّ  ظذ معـقغ  إو   هق الؾقن إصفب، واللاين  الشنفاب  «الشفب»فؾػظ  

 الشفب الس وية ظـندما تظفنر ذم السن ء لنقًا  الس وي، وبغ ادعـقغ ظاقة، وهل أن  

يؿتزج بقاضفا أي دعاهنا بسقاد الؾقؾ، فقبدو لؾـاطر بالؾقن إصفب. فالشناظر يسنتؿّر 

 والّطعـ ظؾقفؿ، فقؼق   كتف وشخريتف مـ ظؼائد ادـةؿغ اخلرافقة،قازبؿ

 لِعؾننُؿ ذم ُصننُفِب إرمنناِح ٓمعننةً وا

 

 (25) ٓ ذم َشنبعِة الُشنُفِب سننغبَغ اخلؿق 

وذم إزمان الؼديؿة كنان بعنض ادـةؿنغ يتؽّفـنقن باكتفناء العنامل ظؼنب طفنقر  

 شنننرفتـت ب ذم قؾننقب الـنناس،صننفاب ُمننَذك ب، وهبننذا إمننر يبّلننقن اخلننقف والرظنن

 إػ أّن ادـّةؿغ العرب خّقفقا الـناس منـ شنرإكاذيب واخلرافات حقلف، فالشاظر ي

 .(26)«هايل»بعد طفقر صفاب مذّكب كسؿقف الققم بالـّةؿ  وققع أمر فادح ظظقؿ،

وخمّقؾة الشاظر تؾّقن هذا اجحدث ادتققع اهلائؾ الذي دّا ّندث بالػعنؾ، بنالؾقن  

قد اجحالؽ: لتعؿقؼ الصقرة وهل التفقينؾ، فنالؾقن إشنقد يعنّز ظنـ مشناظر إش

الرظب. فبآشنتعارة التفّؽؿقنة يسنخر الشناظر منـ ادـّةؿنغ وظؼائندهؿ اخلرافقنة: 

ؾة لؾخدظننة، فبننّدلقا الـننقر طؾؿننة، وا ننذوا ظؾننؿ شنننقو قًّنناضبقع إهّنننؿ جعؾننقا َحننَدثً 

 اس.ؾة إللؼاء الرظب ذم قؾقب الـشنقالتـةقؿ و

الشنناظر يؾننّقن اجحادثننة ادتققعننة التننل ٓ حؼقؼننة هلننا ذم خننارج الننذهـ، بننالؾقن  

                                                           

ة والسنناقة، لسننان سنننر  اجلننقش، ٕكننف رننس فِننر ، ادؼدمننة والؼؾننب وادقؿـننة وادقسنننغاخلؿق (25)

. شنبعة الشنفب هنل  زحنؾ 5/157م، 2000، 1ار صادر، بنروت، ط العرب، ابـ مـظقر، د

 .1/42وادشسي، وادريخ، والشؿس، والزهرة، وظطارد، والؼؿر، هامش الديقان، 

شـة ذم ش ئـا، اكظر  تاريخ إدب العريب، ظؿر فنّروخ، دار  76وهق كةؿ مذّكب يظفر كّؾ  (26)

 .2/259م، 1981هن/1401، 4العؾؿ لؾؿايغ، بروت، ط
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إشقد. فتةري ظاقة بغ الؾقن ومعارف الشاظر الػؾسػقة، فقسقّد العدم ذم ظقادف 

ّن إشنقد لنقن لنقس لنف وجنقٌد الذهـقة، فتةري مـاشبة بغ العدم والسقاد، وهل أ

. فتظفر ثـائقة ضدّية تتؿّلؾ (27)ُة العدمضنق تػل وراءه ق ، ففذا الؾقنقًّافقزيائ ؾ  مستؼِ 

  والظؾؿة، أي بغ القجقد والعدم، فقؼق   اع بغ الـقرصنرذم ال

 وخّقفننقا الـنناَس مننـ دهقنناَء مظؾؿننةٍ 

 

إذا بدا الؽقكُب الغريب  ذو النذَكِب  
(28) 

ػنتح ال»، ويؽنّرر كؾؿتنل «فنتح الػتنقح»د الشاظر بػتح ظّؿقرّينة، ويسنؿقف شنقي 

ـّ مـ إيصا  الػؽرة إػ إذهان. ويعتؼد متقاضعً «والػتقح أّن الؽام أظنّؿ  ا: لقطؿئ

مـ الشعر واخلطب ٓ يؾقؼ بتصقير هذا الػنتح العظنقؿ: ّٕكنف أجنّؾ منـ أن ّنقط بنف 

الشعراء بشعرهؿ واخلطباء بـلرهؿ: وّٕكف فتح ش وي فقف دمديد جحقاة إرض. فؼقة 

بننغ إرض والسنن ء، حقننث يتسننع رحنناب الػننتح إػ  اسنننرً خمقؾننة الشنناظر تصننـع ج

: ّٕكننف يسننّبب دمدينند حقنناة إرض، اه ظننـ إرض متاًمننالسنن ء، فننا متحننق آثننارَ 

فبآشتعارة يؼقى اجحؽؿ الذي أصدره الشناظر، حقنث يشنّبف إرض بنكسنان لنبس 

 أثقابف اجلديدة لؾؿشاركة ذم حػؾة آكتصار، فقؼق  

نننقَط بنننف الػتنننقِح تعننناػ أنْ  فنننتح ُّ 

 

 كظٌؿ منـ الشنعِر أو كلنٌر منـ اخلَُطنِب  

 لننننف فننننتٌح تػننننّتُح  
ِ
 أبننننقاُب الَسنننن ء

 

 (29)وتزز إرُض ذم أثقاهبا الُؼُشنِب  

ب بعؿقرينة، منـ الؽنرب والندمار صننقثؿ يستؿّر الؼق  ذم كتائج اجحرب وما أ  

                                                           

، 1( الؾننننقن ومؼامننننات الننننـػس، ظبقنننند الشننننحادة، مطبعننننة دار ظؽرمننننة، دمشننننؼ، ط27)

 . 28 ن24م، ص2004هن/1425

 .5/322( الدهقاء  إمر ادـؽر العظقؿ، صدائد الدهر، لسان العرب، 28)

 .12/107جّد وكُظَػ، لسان العرب،  ( َقُشب اللقب 29)
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 رصنننيرجننع إػ الننقراء، ويرّكننز ظننذ ظـ - لتعؿقننؼ الصننقرة -والشنناظر  .واخلننراب

ئة التنل اكؼضنت، حقنث كاكنت صناخمة آمـنة ضننقالزمان، ويصّقر الؼؾعنة ذم أيامفنا اد

متقـة، ومؾةل أهؾفنا ذم مؾنّ ت الندهر وأحداثنف، وأن منا بؼقنت مـفنا إٓ خربنة، إذ 

 حّؾت هبا كقارث الدهر وفةائعف، فاضُطّر أهؾفا أن يغادروها. 

ظابث ٍٓه ٓ يبايل منا  وخمقّؾة الشاظر ُتشّخص اخلطقب، حقث تشبففا بنكسان

أشقد. فالصقرة آشنتعارية ُتؾنبس كسنقة شنقداء  ايصـع، وهذا اإلكسان لبس ثقبً 

فا، ولقُدَرل وفاظؾقتَ  الصقرةِ  ظذ الؽروب وادعاكاة التل  ؿؾتفا الؼؾعة: لتزيد صّدةَ 

 ظؿؼ ادلشاة.

بلكؼرة  ، فقّتصؾ ما حّؾ ضنرواجحا ضنلّاو  الشاظر أن يد قرابة أخرى بغ ادا

الؼريننب، بؿلشنناة ظؿقريننة ذم يقمفننا اجحننايل، ويؽننّرر إكؽنناره معتؼنندات  ضنننلذم ادا

ّن : ٕادـةؿغ اخلرافقة، فقضػل صػة الـحس ظذ الػل  أو خرافات ادـةؿغ هتّؽنً  

. فتنتةّذ شننرف الشناظر لؾؾؿع، واشتشنرف لؾخر واللع الػل  ضّد الطرة، ويقز اشت

الغنابر والنزمـ اجحنايل النذي يػقند آشنتؿرار، فالشناظر  ضنلادا اللـائقة الضدّية بغ

: لقمّكند شنعة رحناب ادلشناة التنل حّؾنت بعؿقرينة ضنر، ويطقؾ اجحاضنلادا صنريؼ

 ظتفا، حقث يؼق   شنربليدي إبطا  ادسؾؿغ و

 َأَتننننْتُفُؿ الُؽرَبننننُة الّسننننقداُء شننننادرةً 

 

 وكنننناَن اشننننُؿفا فّراجننننَة الُؽننننَرِب ِمـفننننا  

 َرةٍ كِؼنننينننقَم أ اهلنننا الػنننلُ  َبْرًحننن جنننرى 

 

َحنِب  إذ غقدرْت وحشة  الساحاِت والر 
(30) 

                                                            

. الَرَحنب  منا 7/152ـع، لسنان العنرب، ء، وٓ يبنايل منا صنشننل( السادر  الذي ٓ  نتّؿ ل30)

، برًحا بَرَح، يَزح، مـ البارح، وهق ضنّد السناكح، 6/120 اتسع مـ إرض، لسان العرب،

ل مقا ّٓ ل مقامـف، الديقان، شنرالساكح ما و ّٓ  .1/50ه والبارح ما و
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ويستؿّر الؼق  ذم وصػ أرجاء الؼؾعة بعد اهنقارها بليندي إبطنا  ادسنؾؿغ، 

فقتةق  خقا  الشاظر ذم أجقائفا وزواياها بدقة فائؼة، فا يد فقفا إٓ جلث الؼنتذ 

جة ضننرظذ جلث الػرشنان اد اقحة فـّقة خمقػة مرتؽزً ذم كّؾ مؽان، فرشؿ ل ادتـاثرة

بدمائفؿ اجحاّرة، وكلهنؿ ُقتِؾقا ُقبقؾ جحظات، وررة هذا الدم السنائؾ ادتحنّرل تؾػنت 

آكتباه، خاصة ظـدما متتزج بؾقن الشعر إصؼر، ويرتؽز الشناظر ظنذ َصنعر هنمٓء 

ر إصؼر وهق مَصنّبغ بالندم إبطا  الرومقغ وهؿ مؾّطخقن بدمائفؿ، فتصّقُر الَشع

: ّٕن الشعر إشقد إذا تؾّطخ بالدم، ٓ تتبغ ررة الّدم ظؾقف، امفقبً  هائًا  الؾؼ مـظرً 

 اوٓ تؾػت آكتباه، فقؿزج الشاظر ررة الدم بالؾقن إصؼر ٓ إشنقد: لقبتندع لقًكن

ًٓ  ابديعً   ، وهق الؼاين أي اجحؿرة الغامؼة، فقؼق  الشاظر مفق

 بننغ حقطاهنننا مننـ فننارس بطننؾٍ كننؿ 

 

 (31)ِب شننرقاين الذوائِب منـ آين دم  

وكننؿ اخلزيننة هـننا وطقػتفننا إفننادة التؽلننر، فالشنناظر لننز هبننا ظننـ كلننرة ظنندد  

ًٓ  الضحايا: لقزيد الصقرة   .اورظبً  هق

ؾ ظنذ سننقجقن بندماء تضننرويتابع الشاظر الؼق  ذم وصػ مشفد الؼتذ وهؿ م

أّن هنذا اخلضناب والشاظر يمّكند  .خمّضب باجحـّاء َصعرهؿوجقهفؿ وَصعرهؿ، وكلّن 

ة ادةاهنديـ ـ  ػ، إصارة إػ ُش سنقيعة اإلشامقة، بؾ بلمر الشنرلقس بلمر مـ السـة وال

، ويطؿنع (32)بفؿصنقادسؾؿغ ذم صدر اإلشام، وهل صبغ صعرهؿ باجحـاء لئا يظفر 

                                                           

. الننذوائب  مجننع الذؤابننة، وهننل صننعر 12/208( قنناين  صننديد اجحؿننرة، لسننان العننرب، 31)

 .1/52، آين  اجحاّر  الديقان، 6/13قر، لسان العرب، مضػ

 .1/52( الديقان  32)
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ر ظذ الؾقن: لقدفع التقهؿ  إّن فقفؿ العدو بسبب كفقلتفؿ، وكز شـفؿ، فرّكز الشاظ

هذا الؾقن الذي يبدو لؾـاطر كؾقن اجحـاء لقس مـ أثر اجحـاء، بؾ هنق لنقن الندم النذي 

 ء مـ السخرية والتّفّؽؿ.صنلقف، فػل تعبره هذا سنققّطرتف حدود ال

لؾبقت السابؼ، فؽلّن الشاظر يعّؾنؾ قْتنؾ إبطنا  النرومقغ،  فةاء البقت تعؾقًا 

ؿ وجرائؿفؿ بحؼ إبريناء، وبسنبب فػسفؿ مسببل قتؾفؿ، ففؿ بسبب غقّ كفراهؿ أ

بقا إصنعا  أظ هلؿ البشعة صاروا مستحؼغ لؾؼتؾ، إذ حّركقا حػقظنة اخلؾقػنة، وشنبّ 

 لفؿ، فقؼق  بكران اجحرب بظؾؿفؿ وظ

 ِػ واخلطننل  مننـ دمننفسنننقبسننـِة ال

 

ـِ واإلشناِم خُم    (33)ِب تِضنٓ شـِة الندي

اع اللاين صنرػ وذم ادسنقاع إو  تؽقن بؿعـك حّد الصنرذم اد «السـة»فؽؾؿة   

ن ادورً  ينمديتؽقن بؿعـك ققاكغ الديـ وأحؽامف، فبقنـف  جـناس   ؼاشننقمقذم  انمفؿًّ

البقت وتـقع كغؿف، ك  أهّنا تعّد حمّسنـة بديعقة أخرى، وهنق رّد العةنز ظنذ الصندر، 

إلػناظ، حقنث يعتؿند ظنذ ترديند  اؼشننقالصنؾة بؿق ففذا الـقع منـ البنديع، وثقنؼ

يزينند  «سنننغال»ّن صننقت جننرس ثننؿ إ، (34)إصننقات ذم الؽننام: لقسننسظل أذان

ًٓ  ؼاشنققاد  .قًّاصقت روظة ومجا

النرئقس منـ  الغنرضالشاظر ينتخّؾص منـ ادقضنقع النذي يؽنقن فقنف: لقتـناو  

 يـسنب إلقنف دة وهق مدح اخلؾقػة، فقخاضب اخلؾقػنة، ويـسنب الػنتح إلقنف، كن صنقالؼ

                                                           

 ،5/102إػ خنّط وهنق مرفنل السنػـ بنالبحريـ، لسنان العنرب،  ةالرمناح ادـسنقب ( اخلّطل 33)

 .«خطّ » ماّدة

 47 -44م، ص1988، 6ية، الؼاهرة، طصنرؼا الشعر، إبراهقؿ أكقس، مؽتبة إكةؾق ادشنق( مق34)
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 (ظاقتف السنببقة)ام الـار التل أحرقت الؼؾعة وأخشاهبا، ظذ شبقؾ ادةاز العؼع ضنرإ

 ّٕن جققش اخلؾقػة قامقا بذال إمر.

مف جننقش اخلؾقػننة ذم أرجنناء الؼؾعننة ضنننرفقصننػ الشنناظر قننقة اجحريننؼ الننذي أ 

إٓ  اوٓ يابًسن ارضًبن ومباكقفا الشاخمة ادستحؽؿة، ويمّكد ققة ُصَعؾ الـار التل مل تسل

مـ صدة اجحرينؼ،  اخائػً  صار ذلقًا  اوأحرقتف، فقصّقر أحةار الؼؾعة وأخشاهبا إكساكً 

ظة الؾفقب. فالصقرة آشنتعارية فقفنا اجحركنة واجحققينة، حقنث يبنّث الشناظر شنرو

 اء اجلامدة، وُيشّخصفا، وبذلؽ يؼصد تعؿقؼ ادشفد، فقؼق  صنقاجحقاة ذم إ

 ر ادنننممـَغ هبنننالؼننند تركنننَت أمننن

 

 (35)ذلقَؾ الصنخِر واخلََشنِب  الؾـّار يقمً  

متنقج فقنف إلنقان،  امؾقًكن ا، ومـظنرً امفقًبن ايرشؿ الشاظر ذم البقت التايل مشنفدً  

فريشة خقالف تؾّقن خؾػقنة هنذه الؾقحنة الػـقنة بنالؾقن إشنقد اجحالنؽ ادسنتؿّد منـ 

كلّكنف ضؾنع  هنذا ادـناخ ادظؾنؿ، عنان كنقر ذمطام الؾقؾ الؼناتؿ، ولؽنـ فةنلة يظفنر د

ة، وتبنندو بعننده رننرة الشننػؼ، ففننذه الصننقر بللقاهنننا كّؾفننا ضنننقالػةننر بلضننقائف الػ

مستؿّدة مـ هلقب الـار ذم وشط الؾقؾ، فقؼق   جعؾَت لقنؾ ظؿقرينة بنحراقفنا كلّكنف 

 إفؼ. ر  ؿضحًك، والؾفقب ادعسض ذم وشطفا كلّكف فةر حُم 

 ائً ضنننق وشننط الؼؾعننة جعؾننت لقؾفننا ادظؾننؿ ادننبفؿ مفشنندة الـننران وهلقبفننا ذم

كالصبح، وهلقبفا إرر كلّكف ررة الشػؼ ذم الضحك، ففنذه الصنقرة لقسنت صنقرة 

خقالقة فحسب، بؾ صقرة حؼقؼقة ظ  وقع ذم شاحة الؼتا  يؿزجفا الشاظر باخلقا ، 

تؾؼل إػ القاقع: ة ادؾؿقشة ادؿزوجة باخلقا  يؼّرب ذهـ ادسنقفالشاظر بتشبقفاتف اجح

 إلدرال ظؿؼ ادشفد ظـ ضريؼ رشؿ فـّل مؾقن.

                                                           

 1/53رها وخشبفا لؾـار، الديقان  احسقت، فذّ  صخ( إهنا 35)
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فقظفر التضاّد بغ السقاد ادستؿّد مـ ظتؿة الؾقؾ، وبقاض الػةنر ادسنتؿّد منـ 

اع باكسنحاب شنقاد الؾقنؾ، وغؾبننة صننردعنان الـنقر الـناتج ظنـ الؾفقنب، ويـتفننل ال

إلقان تـّشط النذهـ  ففذه الصقر ادتضادة مـ ،بقاض الصبح ظذ شبقؾ آشتعارة

 ٓشتقعاب مـطؼ الشاظر، وهق وصػ كلافة الـران، وصدة هلقبفا، فقؼق  

 غادْرَت فقفا هَبقَؿ الؾقِؾ وْهَق ضحًك 

 

 (36)يُشؾ ف َوْشَطفا ُصنبٌح منـ الَؾَفنِب  

ويستؿّر ادشفد، ويتـاو  الشاظر ادقضنقع السنابؼ وهنق وصنػ صندة الـنران  

، وجعؾت لقؾفنا كصنبح لقًا  مفا جقش ادسؾؿغ ذم شاحات قؾعة ظؿقريةضنرالتل أ

اقفا بحؿننرة الشننػؼ، وكننلّن الصننباح الـنناتج ظننـ تؾننؽ الـننران صنننر  لننتؾط إشنننرمُ 

فالشناظر بزاظتنف وخقالنف اخلصنب  ،وإضاءة هلقبفا جعنؾ الؾقنؾ لؾنع رداءه إشنقد

أشنقد، فنأن ذم بحبقحنة  افضػاًضن اواشنعً  ايشبف الؾقؾ الداجل بنكسان ارتندى ثقًبن

فالشناظر هبنذه  ،إحداث وبسبب اجحرارة الـادمة منـ الـنار، اضنطّر أن لؾنع النرداء

الصقرة اجحقة ّاو  تلكقد الصقرة السنابؼة، وإثنارة الدهشنة بشندة الـنران وققهتنا، 

ـّ الـناطر الـناَر صؿًسنشننروتغّؾبفا ظذ شقاد الؾقنؾ ادـت ذم  ضؾعنت لنقاً  ا، بحقنث يظن

 م، فالصقرة دمّرد الظام ظـ الؾقؾ.الظا

ية، صنننرة، بسنننقالصننقر التننل رشننؿفا الشنناظر صننقر حؼقؼقننة، اشننتعارية، ح

متـاقضننة، وُيسننتـتج مـفننا أّن الؾقننؾ النندامس ادظؾننؿ مقجننقد بالػعننؾ يدركننف العؼننؾ 

صقر حؼقؼقة، ولؽـ تشنبقف الؾقنؾ  ، فالظام اجحالؽ والؾقؾ الداجل القاشعصنروالب

شتعارية، ففذا اإلكسان لؾع ثقبف إشنقد أي يطنرد الؾقنؾ طامنف، باإلكسان صقرة ا

ف ظنـ النذهـ، بنؾ تبؼنك ذم الظنّؾ أي ذم صنقرتَ  فكػُسن ٓ متحنق ولؽـ ذلنؽ اإلكسنانَ 

                                                           

 .8/124( صّؾف  ضَرده، لسان العرب، 36)
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كلكنف غنر ؽـ ٓ هقية لف، والؾقؾ بنا شنقاد كاحقة الاوظل، فالؾقؾ يبؼك بالػعؾ، ول

قده، وهنذا التـناقض مقجقد، ويبدو هـنال تـناقض، وهنق وجنقد الؾقنؾ وظندم وجن

ّن هنذا الؾقنؾ ادظؾنؿ أ يتػاظنؾ بنالؼقى اددركنة. فالشناظر يؼصند ايعطل البقت روكؼً 

 إشقد كلّكف غر مقجقد مـ صدة الؾفقب، وغؾبة الـران، فقؼق  

جك رغَبنْت   حتك كنلّن جابقنَب الند 

 

 (37)ظـ لقهنا أو كلن  الشنؿَس مل تِغنِب  

، ولّػنػ بعضنفا أخنر، ففنق يعنّز ظنـ يضّخؿ بعض إلنقان فخقا  الشاظر 

 شننرويصنقر الضنقء ادـتقرة غؾبة الـنار ظنذ شنقاد الؾقنؾ، مـظر اجحريؼ، ويرشؿ ص

 صننرالؽلقػة ادخقؿة ظنذ ظؿقرينة، فؽنّؾ هنذه العـا الـاتج ظـ هلقب الـار، والظؾؿة

ناطاهر اوالدخان ادرتػع مـ اجحريؼ ذم آن واحد يشؽؾ فضاء متـاقًض  منـ  اوخمتؾًطن يًّ

ادتضنادة، فنالظام اجحالنؽ والندجك القاشنع  صننربنغ العـا قائً   ااظً صنرإلقان، و

ّٓ أّن ضنقء الـنار بؼقتنف ٓ يسنؿح  والدخان ادتصاظد مـ الـار يزيد ظتؿنة الػضناء، إ

ا  فةننر كنناذب صنناحب الؾننقن غننر صنننربن شنننرلؾنندجك بننالظفقر، وهننذا الضننقء يب

ح: لُقدَرل أّن الـفنار غنر حؼقؼنّل، فؽنلّن حؼقؼل، والشاظر يمّكد صحقب لقن الصب

 ة.شنرشقاد الؾقؾ اكسحب ظـ ادعركة، وهق مـ أثر ققة أضقاء الـار ادـت

تؼنديؿ بفقحرص الشاظر متام اجحرص ظذ أن يلر إظةاب ادتؾؼل، وّّرل ذهـف 

صقره ادؾقكة ادتضادة التل تليت باشتؿرار واحدة تؾق إخرى، حتك يتةّسد ادشنفد 

 ب ظقـقف، فقؼق  كص

 ضننقٌء مننـ الـنناِر، والظؾنن ُء ظاكػننةٌ 

 

 (38)طؾؿة مـ دخان ذم ضحك َصنِحِب و 

 
                                                           

 .3/170اجلؾباب  اللقب القاشع، لسان العرب،  (37)

اِحب  ادتغّر الؾقن، لسان العرب 38)  .8/30( الشحب والش 



  د. زيـت رّاين - دٓلة الؾقن ذم صعر أيب متام اجحريب 

 

88 

وذم البقت التنايل يسنتـتج الشناظر منـ الصنقرة التنل رشنؿفا لؾحرينؼ: لقمّكند قنقة 

الـران منرة ثاكقنة، فرشنؿ لقحنة فـقنة تبندو مؽنررة، حقنث يصنقر فقفنا صنقرة الـنران 

جائفنا ذم طنام الؾقنؾ اجحالنؽ. فالندخان ادـبعنث مـفنا إػ ادشتعؾة، ومشفد ادديـنة وأر

 الس ء أخػك واقع ادديـة ظنـ ظقنقن الـناطريـ، وهنذا الظنام القاشنع منـ أثنر الندخان

قند غابنت أن، فؿنـ امتنزاج الظؾؿنة  ايعؾ الـاطر يتخقؾ أّن الشؿس التل  قؾفا شنابؼً 

أثر هلقنب الـنار، ومنـ جفنة  والـقر تبدو صقرة متضادة، بحقث ترى الشؿس ضالعة مـ

وقند مجنع أبنق متنام »أخرى ففل غائبة ذم إفؼ بسبب كلافة الظؾؿة وامتزاجفا بالدخان، 

 .(39)«هذه إضداد ادتـافرة، وقرب ادتـاقضات، مـ أجؾ إثارة الدهشة والغؾق وادبالغة

ـ الشاظر هبذه الصقر ادتضادة مـ آتساع ذم التعبر ظـ ظادف ا  لداخع. فقتَؿؽ 

ـ هبا مـ امتال ققة لؾت س الشاظر اخلػقة، شنقب ذم ظؿؼ أحاسنرك  أّن ادتؾؼل يتؿؽ 

إثننارة دهشننة ادتؾؼننل،  إػوزوايننا صننعقره ادخبننقءة، فالشنناظر  نندف هبننذه الصننقرة 

 ، فقؼق   اؿ ادشفد مؾّقكً سنقية: لتةصنرظذ ققتف الب اوتؼقية إدراكف مرّكزً 

 قند أفؾننْت فالشنؿُس ضالعنٌة ِمننـ ذا و

 

 (40)والشؿُس واجبٌة ِمـ ذا ومل دِمنِب  

، ومننا أصنناهبا بلينندي جقننقش ادسننؾؿغ مننـ اداديننةثننؿ يصننػ أوضنناع الؼؾعننة  

حقث خا  (41)واقعفا بربع َمّقة حبقبة ذي الرمة بؾاخلراب والدمار وآحسا ، ويؼا

                                                           

 .97( أبق متام الطائل، حقاتف وصعره، ص39)

 .15/154 ( وجبت الشؿس  غابت، لسان العرب،40)

وذو الرمنة صناظر  هل بـت فان بـ ضؾبة بـ ققس بـ ظاصؿ التل تشّبب هبا ذو الرمنة ذم صنعره، (41)

اكظر ترمجتنف وصنعره ذم  الشنعر و الشنعراء،  .إمقي، وكان أحد ظشا  العرب صنرمـ صعراء الع

 .385م، ص1997هن/1418، 1ابـ قتقبة،  ؼقؼ د. ظؿر الطّباع، دار إرقؿ، بروت، ط
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سنابف يستلكس ذو الرمنة بنف، ويشنتا  إلقنف ٓكتوحشتف،  فؿع، امـ أهؾف فصار مقحًش 

هبا منـ اخلنراب والندمار ذم ظقنقين افقؼق  الشاظر  إّن ظؿقرينة ومنا أصنإػ اجحبقبة. 

ء صننل أهبك وأمجؾ مـ ربع مقة ظـد ذي الرمة لق ُظّؿر بـنزو  حبقبتنف، فػنل الصنقرة

 مـ التفّؽؿ والتشػل.

ن الشناظر بنغ صنعقره بنالػرح وصنق  ذي الرمنة إػ آثنار حبقبتنف، فقةند قازفقُ 

 ف ، فحنّب إو بّ ولؽنـ صنتان بنغ ُحنة والػنرح، سننر، وهق إطفار ادابقـف  اصساكً 

ـ يتعؾؼ قؾبنف بؿنقضـ حبقبتنف، فقةند شنؽقـتف ذم الطنقاف حنق  آثنار حّقفنا، مَ  ب  ُح 

فالشاظر يتؾنّذذ بؿشناهدة  ،واجحب اللاين حّب آكتؼام، والػرح بتدمر أوكار الؽػار

تزيند غّؾنة إػ صعقر غريب  دف بنف مـاطر ظؿقرية اخلربة ومرآها ادحرو ، وهذا 

صدره، وتشػل آٓمنف، فحالتنف حالنة إكسنان وصنؾ إػ اهلـناءة والراحنة، بعند  ؿنؾ 

 والشؼاء، وبعد أن اكتؼؿ مـ ظدوه، ورأى خذٓكف. الؽلر مـ ادعاكاة

: لتؼقيننة حؽؿننف، فننذو الرمننة ظـننده رمننز لؾحننب قًّنناأدب ارمننزً  ؾؿعالشنناظر يسننت

صؾ ا يسنرً ـ وظقف بالساث الشعري، فتةربة الشاظر تصـع جالغرامل، وهبذا يعّز ظ

 ، فقةري التػاظؾ بقـف ، فقؼق  ضنلبادا ضنراجحا

 ُيطقنننُػ بنننف امنننا ربنننُع مّقنننَة معؿنننقرً 

  

 (42)غقاُن أهبك ُربك مـ ربعفنا اخلَنِرِب 

مشنناهدة إػ ٕحننقا  قؾعنة ظؿقريننة، ويعؾنـ صننققف الشناظر يسننتؿّر وصنػف  

رشؿ صقرة خارجًة مـ الـص جاكبقًة، وكلهنا طّؾ، حقث مـاطرها بعد خراهبا، ف

 ًٓ د يصّقر فتاة ارّر خّداها مـ صّدة اجحقاء واخلةؾ، واجحؿرة تزيندها مجنا ، ويمكّن

                                                           

 .385اكظر  الشعر والشعراء، ابـ قتقبة، ص .( غقان  هق ذو الرمة42)
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منـ صنقرة ادديـنة، ومـاطرهنا ادفّدمنة  اأّن هذا اجلن   لنقس بلصنفك إلقنف مـظنرً 

 ادعّػرة بالساب.

صنقرة مجقؾنة منـ اخلنّد الطنروب وققة خقا  الشاظر ترشؿ صقرتغ متضادتغ  

وصقرة قبقحة مـ اخلّد ادعّػنر بنالساب، يؼصند هبنا ادديـنة ومـناطر خراهبنا، فالشناظر 

يشّخص ادديـة، ويـػخ الروح ذم أرجائفنا حتنك تتؿّلنؾ لنف امنرأة، تبندو كئقبنة، حقنث 

س شننقظّػرت خد ا بالساب، فنذهب مجاهلنا وروكؼفنا. فبفنذا يظفنر التـناقض ذم أحا

. قًّا، ويعؾننـ حّبننف لؾصننقرة الؼبقحننة تشننػففننق ظننذ حبننف اجلنن   يػّضننؾ ضنندهظر، الشننا

فاجحؿرة ظـنده مظفنر لؾنروح واجحقناة، ولنقن النساب رمنز لؾؽآبنة والػشنؾ، والصنقر 

متضنادة منـ  صنرظـا ؾؿعبآكتؼام والتشػل، فالشاظر يستآشتعارية ادتضاّدة تقحل 

 ؼق  الؾقن: لقعّز هبا ظـ صعقره الداخّع، فق

 وٓ اخلدود وقد ُأدمنَغ منـ َخَةنؾٍ 

  

 (43)أصفك إػ كاطري مـ خنّدها النسِب  

بذكر الققائع كؿمرخ،  والشاظر يستؿّر ذم ذكر اكتصار ادسؾؿغ، وهق ٓ يؽتػل 

بؾ يظفر كباحث يؼقم بتحؾقؾ كتائج اجحرب، فقذكر أشنباب الػنتح، ويـسنب الػنتح 

ورغبتف ذم وجفنف، ورهبتنف منـ ظذابنف وشنطقتف. اا،  صنرإػ تدبر اخلؾقػة، وثؼتف بـ

ادحسنـات الؾػظقنة    عـ اشنتمنظذبة رائعنة تـنتج  متـاغؿة ؼاشنقؿقوالبقت يتؿتع ب

 كاجلـاس، ورد العةز ظذ الصدر، فقؼق  

                                                           

 ( إديؿ  اجلؾد، وققؾ  اجلؾد إرر، وققؾ  اجلؾد اددبقغ، وققؾ غر ادندبقغ، وذلنؽ إذا تنؿّ 43)

ب  ادعّػننر  14/291، لسننان العننرب، صنننر. الـنناطر  البَ 1/72وارننّر، لسننان العننرب . الننَسِ

 .2/218بالساب، لسان العرب، 
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 تننننندبر معتصنننننٍؿ بننننناا مـننننننتؼؿٍ 

 

 (44)ا مرتؼنننننننٍب ذم اا ُمرتغنننننننِب  

ادسؾؿغ، ويرجع إػ القراء، يستؿّر الشاظر ذم التعبر ظـ فرحف مـ اكتصارات  

فع معـقيات جـقده، فؼنا  يتذّكر قق  قائد الروم حقث حاو  رويراجع خقاضره، و

يسنسّقن فقنف، وادناء لنقس  اهلؿ  ٓ  افقا هنمٓء اجلـنقد، فننهّنؿ ٓ يندون مقضنعً 

ة تنازم ادرتنع بصنقرة غنر حمسقشنة، فتسنتؼّر ضنرلدواهّبؿ، فاخل ابؼرهبؿ، وٓ مرتعً 

رمننز لؾحققيننة والعؿننران.  ضنننرقننة الاوظننل مننـ الننذهـ تؾؼائقننة، فننالؾقن إخكاح

فالشنناظر هبننذه الؼصننة يسننخر مننـ أفؽننار العنندّو ويبطؾفننا، ومننّرة أخننرى يمّكنند دور 

 ػ ذم هزيؿة العدّو وخقبتف، فقؼق   سنقال

 وقنننا  ذو أمنننرهؿ  ٓ مرتنننٌع َصنننَددٌ 

 

 لؾسننارحغ ولننقس الننِقرُد ِمننـ َكَلننِب  

 فؿ ُكةننننح هاِجِسننننفاشننننؾبتْ  اً قننننأماك 

  

 (45)قِف وأضراف الؼـنا الُسنُؾِب سنقال اُطبَ  

ػ والنرمح، فقمكنّد ققلنف السنابؼ ذم فضنؾ سنقيرى الشاظر اجحقاة ذم اجحرب بال 

يػة إٓ  نت شننرباجحقناة ال والتؿتنعػ، ويعتؼد أّكف ٓ يؿؽـ الرغد مـ العقش، سنقال

 لؽـ ننويُ  .الرغنند الـنناظؿذم اجحننرب، يتؿتننع بننالعقش  صنننرقف، ومننـ يـتسنننقطننا  ال

ه، وبالسؿر ظنـ الرمناح: ّٕن لقهننا مبقّضة حدودُ  ػ ّٕكف مصؼقلةٌ سنقبالبقض ظـ ال

ػ سننقأشؿر أي يبدو بغ إبقض وإشقد، فالؾقن هـنا حؼقؼنّل. والشناظر يشنبف ال

اجحقناة، ويشنبف النرمح بالعشنب أي باجحـطنة هـنا، وكن  أّن حقناة  صننرباداء، وهنق ظـ

                                                           

. ادرتغنب  النذي يرغنب فنق  يؼربنف إػ 6/199 ( ادرتؼب  ادـتظر وادسّصد ، لسان العنرب44)

 .1/58اا، الديقان  

الَؽَلنب  الُؼنرب، لسنان  7/163( السارح  اشؿ لؾراظل، الذي يرظك اإلبؾ، لسنان العنرب45)

 .«شؾب» ، الُسُؾب  الطقيؾ، لسان العرب مادة13/25العرب
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قف سنننقف ذم اجحقنناة ٓ ّصننؾ إٓ بالشنننرتـتؿننل إػ ادنناء واخلبننز، فال ديننةاداالـنناس 

قف، وبغ لقن اجحـطنة سنقا  حدود الصنروالرماح، وهـال مـاشبة بغ صػاء اداء وإ

 إشؿر ولقن الرماح، فقؼق  

 إن اجِح منننِغ منننـ بنننقٍض ومنننـ ُشنننُؿرٍ 

 

 ومنـ ُظُشنِب قا اجحقاتَ لْ دَ  
ٍ
 (46)غ مـ مناء

ذكننر شؾسننؾة مننـ تؼنناريره ذم وصننػ مشننفد الؼتننا ، واإلصننادة  والشنناظر بعنند 

ة بعد هزيؿتف، حقنث سنقبادؿدوح، يتخّؾص مـ اددح، ويصقر كآبة مؾؽ الروم الـػ

طر ظؾقف فزع وخقف صديد أجلَؿ لساكف، وكّػف ظـ الـطنؼ. ثنؿ ّناو  الشناظر أن شنق

ب الؼؾنب منـ يسز أغقار روح ادفةق وباضـنف: لقمّكند صنّدة خقفنف، فقصنّقره وجقن

صدة الػزع، بحقث ُيسؿع صقت قؾبف وخػؼاكف، فبادبالغنة وهبنذه الصنقرة ادتحركنة 

 خ ادعـك ادؼصقد وهق وصػ صّدة خقف العدّو. شنقّاو  تر

ػ بنكسان أجلنؿ ظنذ فنرس غنر ذلنق  سنقيشبف ال - الصقرة لتعؿقؼ -الشاظر 

شننندة اخلنننقف لروضنننف، فالؾةنننام ّنننبس أكػاشنننف وصنننقتف، فآشنننتعارة تنننقحل ب

وبنغ  «شنؽتة»و  «مـطنؼ»وآضطرار، والتسؾقؿ أمام قنقة هائؾنة. وهـنا ضبنا  بنغ 

، كنن  أّكننف يـشننط الننذهـ إلدرال ايعطننل الننـص الشننعري روكًؼنن «صننخب»و «شننؽتة»

 ادشفد، فقؼق  

 وّػ وقننننند أجلَنننننَؿ اخلّطنننننل  مـطَؼنننننف

 

 (47)بسؽتٍة  َتفنا إحشناُء ذم َصنَخِب  

 
ـَ تبويرجع الشاظر إػ اإلص  ه وفطـتنف، ففنق صنرادة بادؿدوح ثاكقة، فقمّكد حس

                                                           

ػ وبنالرمح. سننق، اجح مغ  ادقت بال232/ 4ضاء ادقت وَقَدره، لسان العرب، ( اجِح م  ق46)

 .2/192ػ، لسان العرب، سنقالبقض  ج إبقض وهق ال

 .8/205 أي صدة الصقت واختاضف، لسان العرب، :اح واجلؾبةصنق( الصخب  ال47)
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ٓ يرى آرتقاح مـ أذى إظداء إٓ بتحّؿؾ متاظنب اجحنرب، فقشنّبف هنذه ادتاظنب 

 يقصؾ اإلكسان إػ مؼاصده.  سنربة

: لتةنري افػل صقرة اشتعارية يشنبف الشناظر الندهر بنكسناكة، فقختؾنؼ لنف رًرن

، ويشنبف قًّناقرآك قًّناتارل ارمنزً  ؾؿعها، فقسنتضنرالدهقر وحا ضنلبغ ما صؾة وقرابة

الغابر باجحنا ، بننجراء الؼرابنة  ضنلمعركة ظؿقرية بؿعركة بدر الؽزى، فقّتصؾ ادا

كغ بةنامع شننرفقفنا ادسنؾؿقن ظنذ اد صنربغ أيام ادؿدوح هذه، وأيام بدر التل اكت

ولثيوالنذهـ  ﴿هذه أينة الؽريؿنة ذم  ضنراكتصار ادسؾؿغ ذم الؽّؾ، فتح يم يك يصوو نثيي  يقث
: لقصؾ إػ الـتقةة التل ّاوهلنا الشناظر، وهنل أّن اا [123آ  ظؿران/] ﴾ر  يبثي  ييالل ي

وادسنؾؿغ  ^ الـبنل صنرظذ الؽػار، ك  أّكف كه صنرتعاػ كظر إػ اخلؾقػة بالررة، فـَ 

 ة، فقؼق  شنقببدر، وبذلؽ يعؾ اخلؾقػة ذم هالة قد

 لؽنننزى َفَؾنننؿ ترهننناَت بالراحنننة اصننننربَ 

 

   ٓ  َعنننِب منننـ الت   سننننر ظنننذ جُتـننناُ  إ

 وِف النندهِر ِمننـ َرِحننؿٍ صنننرإن كنناَن بننَغ  

 

 (48)َمقصننقلٍة أو ِذمنناٍم غننر ُمـؼِضننِب  

 َت هبنننناصنننننرَفَبننننَغ أيامننننؽ الائننننل كُ  

 

 َسننننِب َوبننننَغ أيننننام بنننندٍر أقننننرُب الـ   

لػظقعننة فننقفؿ، وذم الـّفايننة يصننّقر جننقش الننروم، حقننث تركننت اجحننرب آثارهننا ا 

ي إظصاب، فالشناظر سنروجعؾتفؿ أذٓء، مصػّري القجقه، معتّع إجسام، ومـؽ

يؾّقن وجنقه جنقش النروم بنالؾقن إصنػر: لقندّ  ظنذ ضنعػفؿ، وشنؼؿفؿ الروحنل 

واجلسؿل، ك  أّن لّؾقن إصػر ظـده دٓلة أخرى، وهل صحقب الؾنقن منـ اخلنقف 

ومشننتؼاهتا، ويبننالغ ذم ادقضننقع، ويمكننّده:  «ُصننػر»الشننديد. ويؽننّرر الشنناظر كؾؿننة 

 .قًّاوجسؿ قًّالقتؿّؽـ ادعـك ادؼصقد ذم الذهـ، وهق إدرال صّدة ضعػ العدو روح

                                                           

 .12/127( مـؼضب  مـؼطع، الؼضب  الؼطع، لسان العرب، 48)
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ثؿ يرفع صلن ادسؾؿغ، ويصقر وجقهفؿ ادتلّلؼة، وهؿ فرحنقن بن  آتناهؿ اا  

ؿ هذا ادعـنك لئا يقهور مـ إلقان الساّرة ادػّرحة، ّن الؾقن إصػٕ. وصنرمـ الـ

الشناظر هنذا الؾنقن وتأللنمه إػ النذهـ، ينليت  اُ  صننرإ بالـسبة إػ الروم، وٓ يتبنادرَ 

قة البفقة. ثّؿ شنربصقرة تؼابؾ وجقه الرومقغ، وهل صقرة ادسؾؿغ، ووجقهفؿ اد

وقعننت بننغ ادسننؾؿغ والننروم  ايسننز الشنناظر أغننقار التنناريخ، فقننذكر ذم ذهـننف حرًبنن

اشنؿ  «الصنػراء»، كن  أّن (49)«رُصنػ  »مشنؼ، وكنان يسنّؿك بننبؿقضع قرب غقضنة د

الدالنة ظنذ الؾنقن  صنرأن يربط بغ العـا ظذ ففذا يساظده، (50)«بدر»دقضع بؼرب 

وجرشنفا،  «الصناد»ـ صنقت صنػر حنرف منالـناتج  التارلقنة. وإيؼناعُ  صنروالعـا

 ؼقة، فقؼق  الشاظر شنقروظة مق يعطل البقَت 

 ؿفِ ؿِ دؿنراض كاْشنأبؼْت بـل إصػر ا

 

 (50)ُصػَر القجقه وجّؾْت أوجف العرِب  

ّ:جّئّاالنّت
  ة سننقالشاظر ذم رشؿ لقحاتنف الػـقنة ادؾقكنة يعتؿند ظنذ ألنقان مـفنا بنارزة ح

ب ذم مـطؼنة سننرة تتسننقة، ومـفنا مسنتقرة غنر حصننريدركفا الذهـ مـ النـّص مبا

 الاوظل مـ الذهـ بصقرة تؾؼائقة. 

                                                           

 .8/252  لسان العرب، اكظر (50و ) (49)

، ادؿنراض  8/252بـق إصػر  الروم، ٕن أباهؿ إو  كان أصػر الؾنقن، لسنان العنرب،  (50)

  الؾػظ ظذ أن صػرهتؿ مـ ادرض ٓ منـ اخلؾؼنة، وقنا  كاشنؿفؿ، وهنق يريند د  بكلر ادرض، 

ـ إشنحا  بنـ فلهؾ الؽتاب يزظؿقن أن الروم منـ ولند العنقص بن اشؿ أبقفؿ ظذ شبقؾ ادةاز،

 .1/73الديقان  إبراهقؿ،
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  ة الشاظر ترافؼفنا اجحركنة، مـاشنبة مقضنقع اجحنرب والؼتنا ، إلقان ذم خمّقؾ

 .فقؿحنق، ُيَضنّخؿ فقضنعػ شنرفالسقاد الداّ  ظذ طام الؾقؾ ذم شاحة ادعركة، يـت

ذم الـفاية يـسحب مـ شاحة الؼتا ، ويـػصؾ ظنـ الؾقنؾ، فققصنؽ اكػصنا  هقينة و

 صد بف اجحققية.يؼ دةصنقالّؾقؾ مـف، ففذا تشخقص معـقي يتـاولف الشاظر ذم الؼ

  ُيري الشاظر ظاقة بغ فقزياء الؾقن وفؽرتف الػؾسػقة، فؿنـ هنذه العاقنات

وبنغ العندم، فؾنذلؽ يؾنّقن  قًّناالعاقة بنغ الؾنقن إشنقد النذي ٓ حؼقؼنة لنف فقزيائ

صقرة الؽقارث والػةنائع ادتققعنة التنل مل تتحؼنؼ بالػعنؾ بنالؾقن إشنقد، فؾنقن 

 يقافنؼ منا يمكنده ظؾنؿ الػقزيناء، وهنق أّن لؽنّؾ لنقن ضنقًٓ العدم ظـده أشقد، وهذا 

إٓ الؾنقن إشنقد، فنالؾقن إشنقد هنق ظندم الـنقر فحسنب: فؾنذلؽ  امعقـًن قًّامقج

 الشاظر هذا الؾقن لؾدٓلة ظذ الَعدم. عؿؾتيس

 ًة فحسنب، سننقجديندة ذهـقنًة وٓ ح اوقد يؿزج الشاظر إلقان: لقبدع ألقاًكن

ارماد اففق لؾؼ لقكً  مـ اختاط إبقض وإشقد، لقدّ  ظذ الشؽ، وهذا الػضاء  يًّ

 الرمننادي الـنناتج مننـ امتننزاج الؾننقكغ غننر منندرل بنناجحقاس الظاهريننة، بننؾ تدركننف 

 ظؿؾقننة التؾّؼننل، وهننذا الؾننقن الرمننادّي يغؾننب ظننذ  ذممـطؼننة الاوظننل مننـ الننذهـ 

 دة. صنقجّؾ الؼ

  نؾقكاال ّتّؾ  ًٓ دة ، فرب  يرجع السنبب صنقذم الؼ اواشعً  إشقد وإبقض جما

اع بغ اجحنؼ والباضنؾ والشنؽ والقؼنغ، فنإبقض صنرإػ أّن الشاظر يؼصد تلكقد ال

 دة شاحة ادعركة فق  بقـف .صنقرمز لؾحؼ، وإشقد رمٌز لؾباضؾ والؼ

 

 



  د. زيـت رّاين - دٓلة الؾقن ذم صعر أيب متام اجحريب 

 

888 

 

 
 

 القرآن الكريم 

   ،قنؼ  صنالح إصنس، دار الػؽنر، ٕيب بؽنر حمؿند بنـ ّقنك الصنقيل،  ؼ أخبار البحـي

 .66م، ص1964هن/1384، 2دمشؼ، ط

   3حف ظبنند اا ظننع مفـننا، دار الػؽننر، بننروت، طصنننرأبننق الػننرج إصننػفاين،  األغــاين ،

 ]د.ت[.

    ــاريا األ ــم وادلــو  حمؿنند بننـ جريننر الطننزي، دار إحقنناء الننساث العننريب، بننروت، ت

 م.2008/ هن1429

   د. ت[.3، طصنرحمؿد ظبده ظزام، دار ادعارف، م ؼقؼ   ديوان أيب متام [ ، 

   ؼقؼ ظبد الؼنادر إركناؤوط ن حمؿنقد إركناؤوط، دار ابنـ الع دابـ  شذرات الذهب  ،

 م.1988هن/ 1408، 1كلر، دمشؼ ن بروت، ط

    1ابنننـ قتقبنننة،  ؼقنننؼ د. ظؿنننر الطّبننناع، دار إرقنننؿ، بنننروت، ط الشـــعر و الشـــعرا ،

 م. 1997هن/1418

    م.2000، 1دار صادر، بروت، ط  ابـ مـظقر،لسان العرب 

   ياققت اجحؿقي،  ؼقؼ فريند ظبند العزينز اجلـندي، دار الؽتنب العؾؿقنة،   عجم البلدان

 .بروت، ]د. ت[

   3ابنننننـ خؾؽنننننان، دار إحقننننناء النننننساث العنننننريب، بنننننروت، ط وفوـــــات األعوـــــان ،

 .هن1430م/2009

  م1994، 1دار الػؽر العريب، بروت، ط هاصؿ صالح مـاع،د.  أبو متام الطائي. 

   ــدان ــم البل ــاب  عج ــ م يف كت  سنننغينناققت اجحؿننقي، إظننداد و ؼقننؼ  ظبنند اجح األع

 .169الشبسسي، دار إحقاء الساث العريب، بروت، ]د. ت[، ص 



 (1( اجلزء )88ادةؾد ) –جمؾة جمؿع الؾغة العربقة بدمشؼ 

 
 

888 

  د حمسـ إمغ،  ؼقنؼ  حسنـ إمنغ، دار التعنارف لؾؿطبقظناتسنقال عة شـوأعوان ال ،

 م.1983هن/ 1403بروت، 

   4ظؿنننننر فنننننّروخ، دار العؾنننننؿ لؾؿاينننننغ، بنننننروت، ط تـــــاريا األدب العـــــريب ،

 م.1981هن/1401

  د. ت[. ، حـّا الػاخقري، دار اجلقؾ، بروت،اجلا ع يف تاريا األدب العريب[ 

   ،ت[. -، د. ظبده بدوي، دار قباء، ] د«سـيالعبا صـرالع»دراسات يف النّص الشعر 

   د. مصطػك الشؽعة، دار العؾؿ لؾؿايغ، بروت،   سـيالعبا صـروالشعرا  يف العالشعر

 م.1980، 5ط 

  د. ت[.صنرػ، دار ادعارف، مضنق، صققل الفن و ذاهبه يف الشعر العريب[ ، 

  ــون و ــريب الســور، الل ــعر الع ــه يف الش هنندى الصننحـاوي، أضروحننة النندكتقراه،  داللت

 م.1992اف أشعد ظع، جامعة دمشؼ، صنربن

     ــــنف  ،1ادة، مطبعننننة دار ظؽرمننننة، دمشننننؼ، طظبقنننند الشننننحاللــــون و قا ــــات ال

 م.2004هن/1425

  م.1988، 6ية، الؼاهرة، طصنرإبراهقؿ أكقس، مؽتبة إكةؾق اد الشعر  قاسـو و 

 فاريس(. م.1980/ ه1385د.حمؿد بقستقين، اكتشارات بقان جقان، هتران،   سـيرىك شنا( 
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 ىظرات يف قرارات جممعوة

 

  () د. حممد عبدو فلفل

 

وذلنؽ ، ذم البدء حيسـ التعبػُم قمنـ اؾمتحسن ن أطمؽن م اعمجؿنع ذم ارا اشمنف  نذه

مم  حيؿؾ قمغم ابقل ضمنؾ من  ، عمراقم هت  ذم إقمؿ إغؾب م  حيسـ مراقم شمف فقام  ل فقف

كننف ٓ  ـػننل أن كننام أ، سمعضننف  قمننغم أن ذلننؽ ٓ  ـػننل خم لػنن  .ضمنن ء ذم  ننذه الؼننرا ات

وأن ،  ؽماءى أكف مـ اعمـ ؾمب أن ُكنْعنـَك سمف طمقثق ت  ذه الؼرا ات أصم  ت ذم الـػس م 

وفقام  كم ،  علشنركلظمذه سمعلم آقمتب   لدى مم  ؾم   ذا الـقع مـ الـش ط الؾغقي الت

 .إجي ز الؼقل ذم ذلؽ

 :ورة النص عىل اجلهة املخطِّــئةضـر

وخيطِّئ سمعضنفؿ كنذا( وذلنؽ اموكنام كنص قمنغم ) ة تؽر  ذم  ذه الؼرا ات قمب   

، وذلؽ لتؼد ر مدى آ نتامم ذنذا اعمخطنئ، ومـ اعمـ ؾمب الـصُّ قمؾقف،  ذا البعض

ا من  جيند ذلؽ أن احلد ث قمـ الؾغ  مـ ابقنؾ احلند ث قمنـ الشنلن العن م النذي كثنػمً 

نؾ لؾؼنقل فقنف أو غنػُم مم نؾ سمنؾ ، اعمختصُّ وغػمه فرص  إلسمداء النرأي فنقام  نق مم ل

                                                           

 () .قمضق اهلقئ  التد  سق  ذم كؾق  أاماب الث كق  سمحامة 
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فقؼنقل: منـ غنػم الؽن ذم فنقام كحنـ فقنف أن ، ـ اعمرَء أن  ذ ب إمم أسمعد مـ ذلنؽؿؽِّ  ُ 

إمم  فام كحنـ فقنف  تطؾنب إةن ف ً ، فق  فؼطصنر  سم لؼقاقمد الـحق   والن ؽقن اعمرء مؾؿ  

أي سمآلقن  قمؿؾفن  ذم ، سمام  عرف سمػؾسػ  الؾغ  ذم اق مف  سمقفم ئػفن  اعمختؾػن  ذلؽ اإلعم مَ 

و ذا  قضمب ،  ا ت اعمتـققم  واعمتجدامةسنقذم خمتؾػ ال، تؾػ إغرا التعبػم قمـ خم

نشننرقمغم الع مؾ ذم الت وسمؿعطقن ت ،   سمعؾنقم العرسمقن  قم من ن ع الؾغنقي أن  ؽنقن مؾؿ 

نـ مـ  ُجنف اعمتجندامة منـ الـظنر سمؿقةنققمق  إمم  الد س الؾسن   احلند ث النذي نؽِّ

أاقل ذلؽ عم   .و ة سمعضف  قمـ سمعضرضنٓ  غـل سم ل، اعمسلل  الؾغق   مـ زوا   خمتؾػ 

ظنر إلقنف لنق كُ  ٓطمظتف مـ أن سمعض م  اؾمتشؽؾْتف  ذه الؼرا اُت اد ٓ  ؽنقن مشنؽ ً 

أ ضمنق أن  ؽنقن و، ذم ةقء إصقل الع م  الـ فمؿ  لف ولـظ ئره ذم آلقن  قمؿنؾ الؾغن 

 ؾ قمغم صح   ذه اعمزاقمؿ.ننِّ ذه الق ا  م   دل ليت مـؾمنق فقام

 وعوةتوسعات داللوة طب

وأاؾف  ا سمؾق  ، ؿ سمف أن امٓٓت إلػ ظ أكثر مظ  ر الؾغ  قمرة  لؾتغػممـ اعمسؾل 

 .ع الؾغنقيشننرجينب أٓ  غػنؾ قمـفن  اعم ففنذه طمؼقؼن ، لؾضبط والتؼـلم والتحؽؿ ذ 

، قمنغم شمعندام  ، أؾمب ب شمغػم امٓٓت إلػ ظو   أن ؾمبؾ ومظ  رؿ سمف أ ًض ومـ اعمسؾل 

، ص الع م وشمعؿقؿ اخل صصنقا ذم التغػم الؾغقي سمتخصمرً أمهف  وأسمؾغف  أ صنر ؿؽـ طم

 و نق كؼنٌؾ ،  واؾمتعامل الؽؾؿ  ذم طمؼؾ امٓزم مغ  ر لؾحؼؾ الذي وةعت فقنف أؾم ؾًمن

وأزقمنؿ أن نثنؾ  .ؾ قمغم اظمت ف دمؾق شمف ومسنقغ شمفقمغم م   عرف سم عمج ز اعمرؾَم  مبـل  

وممنن  ،   من  كعنن لجممن  جيعؾـنن  أكثننر مقةنققمق  ذم مع جلنن،  نذه اعمؼننقٓت والعؿنؾ ذنن 

وم   ؽمشمب قمؾقف  مـ التغػمات الـحق ن  قمنغم  ُ نْظنِفنر غػم اؾقؾ مـ التغػمات الدٓلق 

 عف شننرالذي حيسـ أٓ كشنغؾ أكػسنـ  سمت، أكف مظفر ـمبقعل مـ مظ  ر التغػم الؾغقي
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  وذلننؽ ٓ  ؿـننع مننـ ا نن ذ منن  كنن ن مننـ  ننذا الؼبقننؾ مقننداكً ، وسمقنن ن مسننقغ ت ابقلننف

 الت  خيل اعمعـلِّ سم لؽشػ قمـ مرشمؽزات التغػم الؾغقي ومظ  ره. لؾد س الؾغقي

 شمبـلنك( ذم مثنؾ اقلـن ) فقام كحـ فقف اؾمتعامل الػعنؾ ومم  شمـطبؼ قمؾقف  ذه اعمزاقمؿ

( ذم مثننؾ اقلـنن ) ع( والػعننؾوشنننرشمبـلننك فنن ن الػؽننرة أو اعم)  « اسمتننز فنن ٌن ف ًكنن» اسمتننزل

لغنقي ـمبقعنل ٓ   نذه آؾمنتعامٓت ؾمنؾقكٌ فام ذم ، ا(غدً ) سمؽرة( سمؿعـك) واؾمتعامل

ولق ألزمـ  أكػسـ  شمؼـلم كؾ ضمزئق  مـ ضمزئقن ت  نذا ، ـ وضمقامه ع  ؼـِّ شنرحيت ج إمم شم

 ا(غندً ) سمؽرة( سمؿعـنك) ف ؾمتعامل، الب ب ٕلزمـ    م  ٓ  ؾزم سمحؽؿ القااع والطبقع 

ففنذا ، ؽؾو ق إـم ق اجلزء قمغم ال، شمغػم امٓل  إلػ ظ حيؽؿف أصؾ قم م مـ أصقل

، آؾمتعامل احلد ث ٓ  عدو أن أـمؾؼ  ذا الؽؾؿ  الدال  قمنغم ضمنزء منـ القنقم التن زم

الُبؽنرة منـ  قا كام ذم طمقثق ت الؼرا  قمغم أنفؼد كصُّ ، و ق غدوشمف قمغم الققم الت زم كؾف

ن  ذا آؾمتعامل احلند ث سمل شنلمم   ، أي مـ الققم الت زم لؾققم الذي كحـ فقف، الغد

و نق  -ففق مـ ابقؾ إـم ق اجلنزء ،    أو شمؼـقـً  عً شنر  ٓ  ستدقمل شما ـمبقعق  رً ن ؿثؾ شمغقُّ 

  .قمغم ذلؽ الققم كؾف -لققم الت زمغدوة ا

وع( ف   عدو إمر  ـن  أن  ؽنقن شنرشمبـك ف ٌن الػؽرة أو اعم) وكذا طم ل اقلـ 

ـزلن  اسمـنف من  سمؿ ف ٕصنؾ ذم التبـِّنل أن جيعنؾ اإلكسن ن ـمػن ً ،   لدٓل  ظم صن عً ؾمنقشمق

 فصننرسموذلنؽ ، واحلؼقق والقاضمب ت، احلؼقؼل مـ طمقث إ  ؤه الرقم    وآ تامم

نع  نذه الدٓلن  .الـظر قمنـ الندافع فؾنؿ شمعند ، وآؾمنتعامُل احلند ث ٓ  عندو أن وؾمل

أو واضمِب الرقم    وآ نتامم سمنام  نق سمؿـزلن  آسمنـ ، مؼصق ة قمغم الدٓل  قمغم طمنننؼِّ 

وع كرى فقفام م   ندقمقك  شنرسمؾ ؿمؿؾت كؾل فؽرة أو م، شنرالب مـ، احلؼقؼل ممـ شمبـقـ 
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ـظر قمنـ النداقمل أو الندافع ال سمَؼْطع، إمم إ  ئف  قم  تـ  وا تاممـ  وم   ؽمشمب قمغم ذلؽ

 .إمم ذلؽ

 فصننرسم،   من ئً ؿمننق ( أي اكتنزع مـنف اسمتزل فن ن ف ًكن) وكذا طم ل اؾمتعامل الػعؾ

الـظر قمنـ ـمر ؼن   نذا  فصنروسم،    أو معـق      ء اعمـتزع م امشنلالـظر قمـ كقن  ذا ال

فنذلؽ ،   آظمنر  وسم لؽمغقنب طمقـًنالسؾب أو آكتنزاع التنل اند شمؽنقن سم لؽم قنب طمقـًن

ٕكننف ٓ  عنندو أن ،  عشنننروع ٓ  سننتدقمل التؼـننلم أو التشنننرؾمننؾقك لغننقي ـمبقعننل م

 ً ـحننق الننذي ع امٓلنن  الػعننؾ قمننغم الؾمنننق  سمؼنن كقن شمق  حمؽقًمنن  ـمػقًػننا امٓلق نن ؽننقن شمغننػمُّ

(  دل قمغم ؾمؾِب أو اكتزاع ال) فبعد أن ك ن الػعؾ .اشمضح ء اعمن امي سم لتفد ند شننلاسمتزل

ء أو شنل دل قمغم ؾمؾب اإلكس ن لؾ صنرص   ذم آؾمتعامل اعمع ، أو التخق ػ ظم ص 

ن، اكتزاقمف لف مـ غػمه وؾمنقاء أكن ن آكتنزاع ،    أو معـق  نؾمقاء أك ن  ذا اعمـتنَزع م ام  

وإٓ ألزمـن  ، وم  ك ن  ذا ؿملكف ٓ حيت ج إمم شمؼـلم ظمن ص سمنف، سم لؽمغقب سم لؽم قب أم

و نق من    طمنظ ذم انرا ات أظمنرى منـ  نذه الؼنرا ات قمنغم من  ، أكػسـ  م  ٓ  ؾنزم

  .تضح ذم الػؼرة الت لق ؾمنق

 ـزملـزوم ما ال يل

منـ( ففنل شمعد ن  ٓ جتن ج إمم ) قمنـ( و) سمُعد( سمن) ومـ  ذا الؼبقؾ شمعد   الػعؾ

ومـ مـ ؾمنب  معـنك كنؾ ، قمقتف  مؽتسب  مـ آؾمتعامل الؼرآ  هل  أوًٓ ؿمنرٕن ، ا ار

وٓ ، قمـ(  ق اعمج وزة) لن ؾمنلف عمعـك إؾم ، مـ  ذ ـ احلرفلم ذم شمعد    ذا الػعؾ

ٌب ةننرأو ، ٌب منـ جمن وزة أطمندمه  لمظمنرةنرء شنلء قمـ الشنلؿمؽ أن سمنُنْعنننَد ال

،   الدٓلن  قمنغم اسمتنداء غ  ن  احلندثؾمننق( إؾم ِمنـ) ومنـ معن  ، مـ التحنقل قمـنف
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وذلؽ لتحد د جم ل ، ِمنـ( شمعـل جد د الغ    التل  بدأ مـف  آسمتع ام) وشمعد   البعد سمن

  وذم كنؾ إطمنقال كؼنقل إن ضمفنؾ سمعضنـ  أطمق ًكن، سم لـسب  لؾؿبتَعد قمـنف ومآل اعمْبَتِعد

 لبـن  اعمجن مع الؾغق ن  سمنام ٓ وإٓ ـم،  ا معجؿق نٓ  ستدقمك انرا ً ، سمحؽؿ  ذه التعد  

، ٕن م  جيفؾف اعمختصقن وغػم ؿ مـ أمر التعد   والؾزوم لقس سم لؼؾقؾ، شمؼقى قمؾقف

ُ ننْؽننَتنَػك ذم ذلؽ سمتـبقف اعمخطئ فقام أظمطل و،   مآهل  إمم السامعضنقوذلؽ ٕن  ذه الؼ

 عـقن  احلنؼ فػل  ذه احل ل   ؽنقن لؾؿمؾمسن  اعم، إٓ إذا أظمذ  ذا اخلطل ؾمؿ  الظ  رة

 ذم التدظمؾ. 

، إولق  ( سمؿعـك إطمؼق  أو إفضؾق ) كؾؿ  وال فت فقام كحـ فقف إارا  صح 

إَومم( )   عمصند  صنـ قمل منـؾمننق  اق قن غٌ  ـمبقعصننقففذه الؽؾؿن  ، معـ مه  أو م  ذم

ألػنف و، ا ٕن اعمـسنقب إلقنف مؼصنق ٌ وذلؽ سمؼؾب ألػنف واوً ، سمؿعـك إطمؼِّ أو إفضؾِ 

ه سمؼنرا  جمؿعنل، سمع  ا ٓ ؿمنؽ أن  ؟ففؾ حيت ج م  ضم ء قمغم إصؾ والؼ قمدة إمم أن كؼرل

سمؾ و سمام اكتسنبت احل لن  الؾغق ن  طمضنق    منـ ، قمقتف متؿثؾ  سملصقلقتف واؾمتعاملفؿمنر

 ٓ مـ مقافؼتف  لألصقل وإطمؽ م اعمرقمق .،    ذم آؾمتعاملقِّ ُش فُ 

  ذم آؾمنتعامل مـنذ ؿمننقالؽؾؿ  الػ البدا  ( ففذه ) و ذا واةح سمج ء ذم كؾؿ 

الؼرن الث مـ لؾفجرة طمتك أ  مـ   ذه ٓ جت ج إمم انرا  جيقنز اؾمنتعامهل  وإةن فتف  إمم 

نن، اعمعجننؿ العننري    ذم اعمعجننؿ العننريففننل مننـ اعمسننتؼر ذم آؾمننتعامل والننداظمؾ طمؼ 

  ٓ جظنك وذلنؽ ٕن العرسمقن، ؾمقاء أذكرهْت  اعمعجامت أم مل شمذكر  ، القااعل العؿكم

امٍ  م  فرةف معجؿ العرسمق  آؾمنتعامزم منـ   ا وصػق   رصد  صدً ، سمد س شم  خيل متجدِّ

قمغم ام ضم  مـ  البدا  () فؽؾؿ ، إلػ ظ اعمستجدة سم لشؽؾ والدٓل  أو سم لدٓل  فؼط

غنػم ؿ أان  منـ  فَ ؾْ  سمَ صنلمذم آؾمتعامل ٓ  شعر معف  ضمؾُّ اعمخت شنلآؾمتؼرا  والتػ
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، وقمق شننرٓ حيت ج إمم ارا   ؿـحنف اعم فُ وم   ذه طم لُ ، َؾػ ذم ضمقازه أو صحتفاعمُنْخنَتن

، عرسمقن  آؾمنتعامزمسمؾ اعمـ ؾمب وصػ طم لف آؾمتعامزم وشمسجقؾ امظمقلف ذم معجنؿ ال

مـننذ اننرون جيعننؾ ، ف ؾمننتؼرا  طمضننق ه ذم اؾمننتعامل اخل صنن  والع منن ، نػصمننؿ اعمَصـلنن

 .ؾ احل صؾقصنطمؽؿـ  اعمعق  ي الققم سمؼبقلف مـ ابقؾ ج

 ق سملْن لقس ٕطمؽ م الؾغنق لم والـحنق لم قّس ولعؾف مـ اعمـ ؾمب التذكػم ذم  ذا ال

ففنذه إطمؽن م نثنؾ صم لنث أو ، م   ؿؽـ أن  تخقؾف البعض منـ إصمنر ذم طمقن ة العرسمقن 

وأول  نذه اخلطنقط سمحسنب أمهقتفن   نق كقان  لغن  ،  اسمع ظمطقط الدف ع قمـ العرسمق 

كتف  الؾغق   منـ خمنزون معنرذم طمضن  ي غـنل  م  شمتؿتع سمف مدول وصم كقف  ، الؼرآن الؽر ؿ

وم  طمظقت ، يشنرد   البصنق  وصم لثف  أو  اسمعف ،  اركً  شنرومتـقع وممتد  اراسم  مخس  قم

ومنـ أسمنرز معن مل ذلنؽ من  اؾمتخؾصنف أئؿن   . قمنغم منر العصنق ؾمنلمسمف مـ ا تامم الدا 

ٕفقل لغ ت قم عمق  ٓ شمؼؾ قمـ العرسمق  أاقُل ذلؽ ، العرسمق  لؾغتفؿ مـ اقاقمد أو أطمؽ م

 .من ت البؼن ءء ؾمقى أا  مل جظ سمام طُمبِنقَْت سمف العرسمقن  منـ مؼقِّ شنلٓ ل،   واكتامًٓ كضجً 

  وأانقل ذلنؽ أ ًضن، سمؾ ذم اعمؼدم  مـنف الع منؾ الند ـل، وٓ ؿمؽ أن إؾم س ذم ذلؽ

ذم اؾمنتعامل   ػنر  كػسنفمم  اند ،   قمغم حم  سم  اخل  ج قمـف نًٕن الؼ قمدة ٓ شمؼقى امائؿ

 ث م   شنفد الؼد ؿ واحلد وذم شم   خ العرسمق ، الـظر قمـ السبب سمَؼْطعالع م  واخل ص  

مند اء( ) مند ر( قمنغم) ظمػم مث ل قمغم ذلؽ م  ؿم ع مـ مجعفؿ لننو، اعمزاقمؿ سمصح   ذه

ـ ا ٓ  ؿؽِّ ومع ذلؽ فش  ذم آؾمتعامل فشق  ، و ق مجع خمؾ  سم لبَد ل مـ أصقل العرسمق 

طمتك إكـ  قمـدم  كنؽمك أكػسنـ  قمنغم ؾمنجقتف  اند ، قملَم اعمقةققمق  والقااعق  أن شمتـؽر لف

و نق من  ، اسننػمً وشمػ   وجؾنق ً قا سمنف وصنػً ـُنولق كـ  ممـ قمُ ، شُمب اِم  إمم اؾمتعامل  ذا اجلؿع

ح قمؿؾق   سنر ػ إن مل ، غ لـن مم   سقِّ ،   ؾمؾط ن آؾمتعامل الؾغقي قمغم مم  س الؾغ و قةِّ
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وٓ امقمننقة إمم ،   سمصننحتفٓ اقمؽماًفنن ؿمنننلذننذا آؾمننتعامل الػ  اإلاننرا َ ، قمؾقـنن  ػننرْ   َ 

ف قمؽمافـن  ، اسننػمً   وشمػ  وشمصنـقػً سمنؾ سمِنننداقمل القااعقن  ذم مع جلتنف وصنػً ، الؼق س قمؾقنف

هلن  ٓ  عـقنن ن سم لتلكقند أن اعمننر ض  ك سنننػمشمػوامانن  شمشخقصنـ  و،   مزمـن ةنننقرَ سمح لن  مَ 

و ُة أظمننذ القااننع ةنننرمنن  أ امُت اقلننف  .ؽننقن لننف كظنن ئروأكـنن  كنندقمق إمم أن  ، معنن رم

وذلؽ ذم ةقء طمؼقؼ  شمرشمؽز قمؾقف  ، آؾمتعامزم سمعلم آقمتب   ذم مع جل  اعمسلل  الؾغق  

و نق من   عنرف سمؼقن س ، و نل أان  شمؼؾقند قمػنقي وحم كن ة ٓ ؿمنعق   ، مم  ؾمتـ  لؾغن 

ممنن   سننتقاػـ  مننـ  و ي أن كـظننر مننـ  ننذه احلؼقؼنن  إمم الؽثننػمضنننرفؿننـ ال، اعمننتؽؾؿ

و نق من  ؾمنتح ول الػؼنرة ، مم  اد ُ ْظفر   اكحراف ت غػَم طمؼقؼق ، آكحراف ت الؾغق  

 .حف والتدلقؾ قمؾقفةنقالت لق  شمق

 احلدث الكالمي حماكاة وتقلود

  احلدث الؽ مل قمؿؾق  ذ ـق  قمػق    ـجز   اعمتؽؾؿ اعمـتؿنل إمم مج قمن  لغق ن  من

ل فقام كردمؾف مـ الؽماكقنب الؽن َم العنري كنام  تصنق ه فـحـ كح ك، قمـد مم  ؾم  الؾغ 

صمؿ شممامي مؾؽتنف الؾغق ن  ، أو  ؽتسب سمعض طمؼ ئؼ لغتف إم، ف إلكس ن  تعؾؿ، كؾ  مـ 

فتطبقؼـن  اقاقمند ، أو الؼقن س الؾغنقي، ؾم ئر الدو  سمؿقضمب م   سنؿك سمؼقن س اعمنتؽؾؿ

ا من   ؽنقن لؾتػؽنػم ام ً الؾغ  سمؿختؾػ مستق  هت   ق ذم ضمق ره اق ٌس قمػنقي حمنٌض كن 

ٕكف اق س ا ئٌؿ قمغم م طمظتـ  العػق   ٕوضمنف الشنبف ، القاقمل سمام نؾقف الؼ قمدة امو  فقف

وأوضمُف الشبف  ذه اند ، سملم م   تزكف ذواكرك  مـ كامذج لغق   وسملم م  كردمؾف مـ الؽ م

 ولؽـفنن ، وانند شمؽننقن طمؼقؼقنن  وانند شمؽننقن متقمهنن ، شمؽننقن معـق نن  وانند شمؽننقن لػظقنن 

ؿ و ةضنر لسم إن سمندت ذم الظن  ر خم لػن  و أو كتؼبؾفن ، اعمسنتجدات الؾغق ن  دمعؾـ  كتػفل
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ـل أطمندمه  ٓزم وصن طمبف متعند  ، كلن كجد فعؾنلم سمؿعـنك واطمند، لألصؾ فؿنـ ، ولؽن

طمد  نذ ـ الػعؾنلم قمنغم أظمنر ام غػم اعمختص أؾمنقوٓ، الطبقعل أن َ نْحنِؿننَؾ اعمتؽؾننؿُ 

وصنؾ( ) وصنْؾـ  اعمؽن َن( سمتعد ن ) كنلن  ؼن ل، اجل كب اعمحؽقم سم لسنامع أصن ً  اذم  ذ

ولؽنـ اعمنتؽؾؿ هؾنف ذم ذلنؽ قمنغم فعنؾ ٓزم  ندل قمنغم  () إمم() سمـػسف مع أكف متعند  سمنن

ف ن مل  ستطع مـ أن  ػعؾ كذا( منع )   اقهلؿسمؾْغنـ  اعمؽ ن( وكسؿع أطمق كً ) و ق، معـ ه

اه سمنو، اؾمتط ع( متعد سمـػسف) أن ـْ قمنندل ـل َمن  نق و، مـ( هؾف قمغم كظنػمه ذم الدٓلن ) لؽ

نـ( فؽام  ؼ ل) الػعؾ فن ن مل  سنتطع منـ ) ف ن مل  تؿؽـ مـ أن  ػعؾ كذا( اقنؾ) نؽل

سمنر ـ ) من  قمرَةنْت لنف انرا ات اعمجؿنع منـ انقهلؿ ومنـ  نذا الؼبقنؾ .أن  ػعؾ كذا(

  غم( فن ٕمر ٓ  عندو أن  ؽنقن اق ؾًمنقمن) سمر ـ( سمـػسف مع أكف متعد سمن) الـظر  ( سمتعد  

أصمبت( ٕن الؼم ـن  قمنغم الـظر ن  إصمبن ٌت ) و ق الػعؾ، هلذا الػعؾ قمغم كظػمه ذم الدٓل 

وأ ضمنق أٓ  ػفنؿ ، أو أصمبنت صنحتف ، لذا اقؾ: سمر ـ الـظر   كام  ؼ ل أصمبتفن ، لصحتف 

  نطمؽًؿننلدٓلنن  ء الػعؾننلم اعمشننؽمكلم ذم ا  إقمطنن ؾمنننقأكـنن  كنندقمق إمم اق  مننـ  ننذا الؽنن م

كتػفؿ م  ك ن منـ  نذا الؼبقنؾ  و ة أنةنرفام أ  ده ، ا مـ طمقث التعد   والؾزومواطمدً 

ر وفشن  ذم آؾمنتعامل ُثنو ة شمؼبؾف وقمدم التـؽر لف إن كَ ةنرو، ا ذم آؾمتعاملم امام ك ام ً 

 سمؾنغ( سمـػسنف منع أكنف متعند سمنن) وصؾ( سمؿعـك) كام  ق م طمظ ذم  ذه احلؼب  مـ شمعد  

 فقنف اعمتؽؾؿ العػنقي النذي ٓ طمنظل  كام ٓطمظـ . ف لذي حيؽؿ مم  ؾمتـ  لؾغ  اق ُس إمم( )

 ذم إقمؿ إغؾب لؾتػؽػم القاقمل ذم إصؾ أو الؼ قمدة.

وذلؽ ،    لغق   وذم ةقء  ذه احلؼقؼ  جيب أن كـظر إمم الؽثػم مم   بدو لـ  اكحرافً 

                                                           

 () عمؽ َن وإلقف وصقًٓ وُوْصؾً  وِصَؾً : سمؾَغُف واكتفك إلقفضم ء ذم القؾمقط: َوَصَؾ ا. 
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لنذلؽ ، سننػمتؽالومجنقع ،   الؾنزوم والتعنديضننقفقام شمتقاػ معرفتف قمغم السامع كؼ

 سمن ئس( قمنغم) سمؾفن ء( ومجنع) أسْمؾنف( قمنغم) جلؿعفؿ  ستحسـ اعمرء شمصحقح الؼرا ات

قمنغم من   شنبفف منـ أكثنر منـ   مـ  ذ ـ اجلؿعلم ا ؾمف مـ ان ل سمنفسممؾم ء( ٕن ك   )

سممؾمن ء( ا ؾمنف قمنغم من   شنؽمك وإ ن ه ذم ) سمن ئس( قمنغم) ف لراضمح أن الذي مجع، وضمف

فؼنراء )  ق آؾمنتعامزم منـ كحنقسننقوذم ال،  احلؼؾ الدٓزم العن موذم، ذمصنراعمعـك ال

فؼػم وةعقػ وسم ئس( كؾامت شمشؽمك ذم احلؼؾ الدٓزم اعمعجؿل العن م ) وةعػ ء( فن

ومنـ اعمنللقف ، و نق معـنك الصنػ  اعمشنبف ، ذم القاطمندصننركام شمشنؽمك ذم اعمعـنك ال

، بقؾ اإلطم ـمن  والتقكقندوذلنؽ قمنغم ؾمن،  ق شمركقبل واطمندؾمنقاؾمتعامهل  متت لق ت ذم 

إذا ك ن إمر كذلؽ  غدو مـ و شمع ـمْػ مع الػؼراء والضعػ ء والبمؾم ء() كلن  ؼ ل

  أن العرسمقن  ومن   عنزز ذلنؽ أ ًضن .سممؾم ء() قمغم سم ئس()   أن كؼبؾ مجعالطبقعل أ ًض 

فع ء(ومنـ ) ف قمً ( الدالل قمغم الصػ  اعمتؿؽـ  مـ اعمقصقف ذن  قمنغم) دمؿع أطمق ك ً 

، وضم  نؾ وضمفن ء، وف ةنؾ وفضن ء، وؿمن قمر وؿمنعراء، قمن مل وقمؾنامء) الؼبقؾ ذا 

سُمننَؾننفننن ء( ) أسمؾنف( قمنغم) سممؾم ء( مجنع) سم ئس( قمغم) وف طمش وفحش ء( وؿمبقف سمجؿع

وؿمنبقفف ذم احلؼنؾ ، و نق الصنػ  اعمشنبف ، ذم اخلن صصنرقمغم كظػمه ذم اعمعـك ال ه ً 

 .قد(سمؾ) سمؾداء( مجع) و ق، الدٓزم اعمعجؿل الع م

 د(سـوِّ ) اد يف مجعسـوسادة وأ

مـ أصمر لؼق س اعمنتؽؾؿ ذم هنؾ الـظنػم قمنغم الـظنػم ذم مم  ؾمن   ةقء م  شمؼدم وذم

 لنذلؽ سننلممستلك ()  ام(ؾمننقأ) د( قمنغمؾمننقِّ ) الؾغ   بندو منـ اعمـ ؾمنب أن كؼبنؾ مجنع

                                                           

 () ؾمامقمل أفع لصػً  قمغم  (َفقِعؾ) مجع. 
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 تومقِّن، أطمقن زو أْفعن ل( كحقِّنز) َفننْقنننِعؾ( قمنغم) سمجؿع الؾغ  سمعَض م  ك ن مـ سمن ب

  سم ؾمنتعامل أقمن م  لنذلؽ أ ًضنسنلممستلكو، وسملمِّ وأسمق ن، أكق سو وكقِّس، أمقاتو

، واسمـ قمنري، والسخ وي، سنل ام( ك سمـ طمزم إكدلؾمنقأ) مـ الؾغ  وإامب لؾجؿع

دم إضمن زة  نذا اجلؿنع وٓ طمج  فقام اقؾ ذم معنر  قمن .وأهد ؿمقال، واسمـ ـمقلقن

فؿنـ اعمنللقف ذم الؾغن  أن  ؽنقن مجنع ،  ق النذئبند( وؾمنقِّ ) ( مجٌع لنا امً ؾمنقأ) مـ أن

 لَؽننننقِّس مجنعٌ  ف ٕكق س منث ً ،   ٕؾمامء خمتؾػِ  إوزاِن واعمع   القاطمد مجعً سنػمالتؽ

ولؾجننقاام ، واجِلقنن ام مجننٌع لؾجقِّنند، ولإللننػ، وأٓف مجننٌع لأللننػ،  لؽِنْقنننٍس أ ًضننو

سمن ئس( ) طمظـ  أضم زت مجنعكام ٓ  ارا ات اعمجؿعو .سمؿعـك الؽر ؿ وسمؿعـك الػرس

   و نق  لؾـؼنقض شمؼر ًبنسممؾم ء( مع قمؾؿف  أكنف مجنٌع أ ًضن) و ق اعمحت ج الضعقػ قمغم

  فننقام  ؿؽننـ أن  ؼنن ل مننـ أن الؾغنن  وٓ طمجنن  أ ًضنن .سمئننقس( أي الشننج ع الؼننقي)

نننَرت اجلؿع ٕن من  كحنـ فقنف ٓ جؽؿنف  نذه الـظنرة ، فلغـتـن  قمنـ غنػمه ؾم امة() وفل

الـظنر قمنـ  سمؼْطنع   قم من  شننرفن  ذم الؾغن ت البف حلشق فم  رة مللق ،ؼ ضنقـػعق  الال

وزم ا ض ف إمم ذلؽ أن معننطق ت اعمقانػ التند، أؾمب سمف ومظ  ره ومستق  شمف الؾغق  

، فقننف الؽؾؿنن  سنننكالننذي  ؽتـننػ الـشنن ط الؾغننقي ٓ  ـنند  أن شُمننـْنن أو التخنن ـمبل

 آؾمنؿ سننػمشمتعندام مجنقع شمؽصمنؿ عمن ذا كؼبنؾ وكنتػفؿ أن  .فقستع َ  قمـفن  سمؿراامفتفن 

  عمن    صم كًقنػ مجًعنضننقوكنرفض أن ك، ة أطمق كن ً شننرفؽمسمق قمنغم الع، القاطمد قمـد العرب

 ذم سننػمد( صمؿ م ذا كػعؾ سمام مل دمؿعف اعمعجنامت مجنع شمؽؾمنقِّ ) لقس لف إٓ مجع واطمد كن

م ؟ مجنع ؾمن ذم ذلؽ قمغم مجعف  صنرأكؼت ؟ـمقِّب() ئ( وؾمنقِّ ) اقِّؿ( و) : ذا الب ب كن

؟ وإذا أ امك  أن كؼقسف قمغم كظ ئره فعغم أي  مـف  كؼقسف؟ ذلنؽ أن أم كؼقسف قمغم كظ ئره

ٌ ضُمنِؿننَع قمنغم أْ قـن ء، اسمـقن  وقمندامً   ذه الـظ ئر خيتؾػ سمعضف  قمـ سمعنض مجقع ، ففنلمِّ
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، وأم  كقِّس فجؿع قمنغم أكقن س، وضَمق ئد وأم  ضمقِّد فجؿع قمغم ضِمق ام، وللمِّ قمغم أْلقـ ء

وأسْمق ن ! مم   عـل أكف ٓ ةن سمط ، وأمل  سملمِّ فجؿع قمغم أسْمِقـ ء وسُمَقـ ء، سنكَكقْ و نس وَكننَقنن

فليُّ غض ةن  واحل لن   نذه ذم أن كؼنقس  .َفنْقِعنؾ() عم  ك ن قمغم  ؿسنػملؾعرب ذم شمؽ

قمغم م  كعنرف منـ مجنقع  نذا  أو م  لقس لف مجع، مجَع م  اد كجفؾ مجعف ذم مقاػ م 

  تؿثنؾ سمتؼؾقنؾ احلن ٓت سننػمألقس ذم ذلؽ شمق ؟ امؾمنقد( أؾمنقِّ ) عفـؼقل ذم مج، الب ب

  نًقمؾؿن ؟السامقمق  التل حينندُّ التزامف  مـ طمقق   الؾغ  واكط اف  ذم معؽمك آؾمنتعامل

 ٓ  سنبب أي ظمطنر قمنغم العرسمقن  من امام اعمسنتجدُّ فقفن  منـ إلػن ظ سننػمأن  ذا التق

اعمستس غ ذم الذائؼ  الؾغق    ج الصقيتسنقالـ   معنًومـسجؿ، فق صنرٕسمـقتف  ال  مقافؼً 

العرسمق . فؿـ اعمسؾلؿ سمف أن مؽؿـ اخلطق ة قمغم طمق ة الؾغ  إكام  ؽنقن ذم شمغنػمُّ كظ مفن  

 ضن ف إمم من  شمؼندم كؾنف أن  .ٓ ذم امظمنقل متـفن  كؾنامت ضمد ندة، ّل الـحقي الؽمكقبن

ذلنؽ ، ؿ  منع كػسنف  ام( شمظفر ارا اشمنف مـسنجؾمنقأ) د( قمغمؾمنقِّ ) إضم زة اعمجؿع جلؿع

مع أن معقا ت  سممؾم ء() سم ئس( قمغم) مجعو سمؾف ء() أسمؾف( قمغم) أكف أضم ز مـ ابؾ مجع

ومؼقمنن ت إضمنن زة  ننذ ـ اجلؿعننلم ٓ  تؾننػ كننام  بنندو مننـ احلقثقنن ت اعمؼدمنن  قمننـ 

 . ام(ؾمنقأ) د( قمغمؾمنقِّ ) ذم مجع  كظ ئر 

قـُمـت    اتـفـرِّ

ؽماطم شمننف أصمنن  ت ذم الننـػس واا أن اننرا ات جمؿننع اممشننؼ  ضنن ف إمم منن  شمؼنندم 

 :إمق  الت لق 

ند آؾمؽمؾمن ل ذم آؾمتشنف ام سمعندة ؿمنقا د وأمثؾن  لدٓ -7 لن  البن ء قمنغم مـ التز ُّ

فن  طم ضمن  ل ؾمنتدٓل ، ( فذلؽ مـ اعمعنروف اعمسنؾؿ سمنف71)  ت الؼرا السببق  ذم طمقثق

 .صنلمقمؾقف ذم طمقا  العؾامء اعمخت
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ُز ذم آاؽماح  اؿُ عَ  -2 اعمؽماس( سمؿقؿف اعمز دة )  زَة آؿمتؼ ق مـ( إضم6) نزِّ

مػ امه مراقم ة طمرم  ، قمر  لف اعمعـققن ادم ء وحمدصملم، أصٌؾ قم م ذم الؾغ 

احلرف الزائد ذم آؿمتؼ ق وشمـز ؾف سمؿـزل  احلرف إصكم إذا ك ن ذم ذلؽ إة ف  

كام ، ند عو نسؾؿو نـدلو وقمغم ذلؽ هؾ سمعضفؿ مـ الؼد ؿ نسؽـ، امٓلق 

ـ مـ نمعجو، زنز مـ اعمركند ث نحق  مـ اعمحق  ونركنف مـ احلنقمؾق َؾ ُهِ 

َس ونؽمَس أن إول  عـل ا  ذ الؽمس شمؼق  مـ اخلطر ، اعمعجقن والػرق سملم شمؽمل

، َؿك سمفتَ   مم   نُنْحنولق ك ن معـق   ، ءؿمنلضمعؾ أي  أم  نؽمس ف عمؼصقام سمف، الدا ؿ

  مـ ابقؾ واد  ؽقن  ذا اعمداَفع أو اعمـ َفح سمف معـق    ،قمامل كدافع قمـف أو ُ ـ َفننُح سمف

  .اعمبدأ أو الرأي أو الػؽرة

 سمرؿمق ( أن كؽتػل سمننؽؾؿ ) ( ذم شمعر ب33)  بدو مـ اعمـ ؾمب ذم الؼرا   اؿ -3

ة شننرك) إمم اجلؿع سملم الؽؾؿتلم،   لؼرا  اعمجؿعظم فً ، ة( وٓ طم ضم شنرك) شمعر ػ( أو)

غ وذلؽ ٕن امٓ، شمعر ػق ( ـ  ذم صن طمبتف  قمنغم كحنق ُ نننَسقِّ ل  إطمدى الؽؾؿتلم متَضننؿل

 ء وسمقن َن آف انفشننلف لتعر ػ  عـنك سمنمجن ل جد ند ال، آؾمتغـ ء سمنطمدامه  قمـ إظمرى

ف سمن عممنر أو الـندوة، أمدائفو ؿ ة ُ نْػننفَ شننروالـ، و ذا  ق اعمراام مـ الؼمؿمق  الذي  عرِّ

ن مؼ م ت اؾمنتعامل  ن شملم الؽؾؿتنلم فنقام كحنـ وٓ ؿمؽ أ، و ة  ذا اعمعـكضنرمـف  سم ل

م طسنننق ضنن ف إمم ذلننؽ أن اعمصننطؾح الب .فقننف كػقؾنن  سمتحد نند اعمننراام ذننام قمننغم  ُمننؼنننندل

 .و ق م  كراه ذم  ذه اعمسلل ، إذا م  ك ن أطمدمه   غـل أظمر، اعمصطؾح اعمركب

معرسمن   فن ػ وآؿمتؼ ق مـؿمنق بدو مـ اعمـ ؾمب اعمقافؼ  قمغم ابقل كؾؿ  إ  -4

  منع وذم ذلؽ اؾمتقع ٌب ل ؾمتعامل كام أن فقف اكسج مً ، (24)   لؼرا  اعمجؿع  اؿظم فً 

ذلؽ أن آظمت ف سملم اعمجؿعلم فقام كحـ فقف ٓ حينؾ اعمشنؽؾ  ، ارا  اعمجؿع الؼ  ري
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ُ ض ف إمم ذلؽ أن ابقل جمؿع اممشؼ شمعر ب إ ؿمػ   ـسنجؿ منع ، قمـد مم ِ س الؾغ 

نل احل ضمن  وٓ  تؾػ ن فقام أزقمنؿ إٓ ذم أ، فح ل اعمسللتلم مشؽمك ، ت ابقلف شمعر ب إن

   ؿمن ا  اعمن امة الدٓلق  إمم إنت  أؿمدُّ مم   ل قمؾقف ذم إ ؿمنػ .  ضن ف إمم ذلنؽ أ ًضن

 ؽػنل ذم شمعر بفن   -ػ( ؿمننقإ ) و نل - سمؾ إن الؽؾؿ  إصؾ، اعمشتؼ  مـ إ ؿمػ 

نثِّنننؾف  كؾنامٌت منـ ، ـق  مللقف  مشفق ة ذم العرسمقن مهزهت  لتصبح مـضق   جت سم سنرك

أمن  التؿسنؽ  .ػ(ؿمننقإ ، إزمقنؾ، إسمر نز، إطمؾقنؾ، سننػمإك، إكؾقؾ، إاؾقؿ، إاؾقد) ابقؾ

سمعدم إارا  الؾػظ إقمجؿل إذا كن ن ذم العرسمقن  من   عنؼم قمنـ معـن ه فػقنف شمـؽنر حلؼقؼن  

ؽما  مـ الؾغ ت إضمـبق  ؾمنبٌب و ل أن آا، قمَرَ  هل  اعمعـققن سمػؼف العرسمق ، لغق  

ب الذي لنف اؾمنؿ قـمل فصٌؾ لؾؿعرل سنقفػل مز ر ال، مـ أؾمب ب الؽماامف ذم  ذه الؾغ 

سم ت، ذم لغ  العرب ك لطن ضمـ النذي شمسنؿقف ، ذم العرسمق  م   غـنل قمـفن ، قمر  فقف عمعرل

 ز أو واهلن ُوون النذي شمسنؿقف اعمِـْحن، ف نصننروالرص ص الذي شمسؿقف ال، العرسمق  اعمِْؼغم

هت  الت  خيقن   اامفنت سننػمالتل شمندل قمنغم أن العرسمقن  ذم م إمم غػم  ذه إمثؾ ، اعمِفراس

وذلؽ ٕن اخلطر قمغم الؾغ   ؽؿـ ، ومل  ؽـ ذم ذلؽ ظمطر قمؾقف ، سملم العري والدظمقؾ

وأ ضمنق أٓ  ػفنؿ منـ ، ذم شمغػم سمـقتف  الـحق ن  ٓ فنقام  ندظمؾف  منـ إلػن ظ إقمجؿقن 

فنام أ امشمنف  نق ، إلػن ظ إقمجؿقن  قمً  أمن مشننرمم فتح سمن ب العرسمقن  مذلؽ أكـ  كدقمق إ

اُم قم ا  الؾغ  سمغػم   سمعلم آقمتب   فنقام كحنـ فقنفةنر فننذا ، و ة أظمذ القااع الذي حيدِّ

ؿم ع اؾمتعامل كؾؿ  معرسم  ك ٕ ؿمػ  ف  ضمدوى مـ التـؽر هل  سمدقمقى أن ذم العرسمق  م  

 شننرك  فمن  رة مللقفن  ذم لغن ت البؿمننرحلشنق كنام أف ، أو  غـنل قمـفن ،  دل قمغم معـ  ن 

إة ف  إمم أن آاؽما  مـ الؾغ ت إظمرى ؾمنبب منـ أؾمنب ب وضمنقام فمن  رة ، قم م 

 .الؽماامف ذم الؾغ  العرسمق 
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و ننل ، وسمعنند ففننذه كظننرات ذم اننرا اِت وااؽماطمنن ِت جمؿننع اممشننؼ الؾغق نن 

ؿؼقلن  أن اعمستشن   وسم قمثفن  العؿنؾ سم،  ائد   احلؼ كام شمنراءى لصن طمبف ، اضمتف امات

ومـ اعممكد أكف لقس مـ ؿملن  ذه الـظرات التؼؾقؾ مـ أمهق  اجلفقام اعمبذول  ، ممنـ

ؾ إلقف اعمجؿع اعمقالر مـ الؼرا ات وآاؽماطم ت  .فقام شمقصل

  
         

   



 دلنـقْا و  فُي  رـعْلت ا 
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 وفوائد أخرى «امسـوال »إعراب 

  نن محدد الال ي الزيي سـنيخ حشـوتألوف ال

 (1721ادتوىف سنة )

 حتقوق الدكتور صاوح التدودي

 

  ()د. إنراهوم عطوةعرض: 
 

 :(3)تعريف نلدؤلف

ِّ الَغـًزّي ىولـًداِّ ا ؾنـّي سـنيخ حشـقهو ال ًَ  نـن دؿـد نـن ى ـلػى النـةً كـقـ

يف ىديـَ غزةِّ ودرس فقفة العؾـوَم إو،ِّ مـم شـةفر إ،  (3212ىوضـًة. ُولد شـَ )

عقَ والعرنقَِّ ودّة أدرك غةيَته يف شـروالتحق نةجلةىع إزهرِّ فدرس العؾوم ال  ـرى

 «.غزة»كقل الِعؾم عةد إ، ىديـته 

                                                           

(نةحث يف عؾم الؾغَ ىن  العراق ). 

 ( ُيـظر يف ى ةدر ترمجته: أعالم الـنالء يف تةريخ حؾب الشفنةء دحؿد راغب الّلنةخ 3)

وعَ ـِّ وادوش28: 4ةلَ ـم ادملػني لؽحّ ـِّ وىعج227: 2زركيل ـِّ وإعالم لؾ283: 7

ِّ وىؼدىَ التحؼقق ادـشورة يف 469: 3ِّ وهنر الذهب يف تةريخ حؾب 244: 2الػؾسلقـقَ 

 .312ص  16والساثِّ العدد  جمؾَ آفةق الثؼةفَ
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ــل إ،  ــزة رح ــه إ، غ ــد عودت ــرانؾس»ونع ـــَ )« ض ــل إ، (3261ش ــم اكتؼ ِّ م

 ر فقفة حتى وفةته.واشتؼ (3264شـَ )« حؾب»

ر تدريس العؾوم ال ِّ مـم «السؽةكقـي»عقَ والعرنقَ يف جةىع شـرويف حؾب ت دَّ

 ِّ التي نـةهة له أهل اخلر.«ةفقَسـقال»يف اددرشَ 

هنــر »ِّ صـةحب كتــةب (3123وهـو والــد ادـمًرخ الشــفر كةىـل الَغــًزي )ت 

َهب يف تةريخ حؾب  «.الذَّ

ــذ ال ــةً:شـــقوىــن أصــفر تالىق خ أمحــد شـــقخ أمحــد الؽــواكنيِّ والشـــقال خ الن

خ عنـد الـرؤوا اللّقـةر الؽّقـةًِّ شــقخ ضـةهر اللقـةر الؽقـةًِّ والشــقالزويتـيِّ وال

 خ دؿد اخلقةط. شـقوال

  النةً ىملَّػةت عدة ىـفة:سـنيخ حشـقترك ال

 ح ُشؾَّم ادـلق.صـرنعض كراريس يف  -3

 ديوان صعر. -2

 رشةلَ يف التوحقد. -1

 رشةلَ يف ادجةز. -4

 الؽشف الوايف عذ ىتن الؽةيف يف العروض والؼوايف. -2

 «.ىـحَ الرمحن يف فضةئل رىضةن»ىـظوىَ  -6

 «.ىـحَ الرمحن»ح دـظوىَ صـرعلةية ادَـّةنِّ وهو  -7

وهــي الرشــةلَ التــي أعــرض  وفوائــد أخــرى.« امســـوال »إعــراب  رسـللة ي -8

 تعريًػة هبة يف هذه ال ػحةت.



  إنراهقم علقَد.  -  إعراب ٓ شقام وفوائد أخرى 

 

322 

 قِّق:وصف الرسللة ومنهج ادؤلِّف وادح

( ىن جمؾَ آفةق الثؼةفَ والساث لعـةم 16ت الرشةلَ نعد حتؼقؼفة يف العدد )شـركُ 

 (. 389 -311ِّ يف ال ػحةت )2112

ق يف ) ( 8( صػحَ ىن صػحةت ادجؾَِّ ُيضةا إ، ذلك )46ويؼع الـص ادحؼَّ

 ( صػحةت د ةدر التحؼقق وىراجعه.1صػحةت لؾعـوان وىؼدىَ التحؼققِّ و)

قـد شـللـي »ف يف ىؼدىَ الرشةلَ دواعَي تللقػفة ودتواهـة فؼـةل: وقد ذكر ادملً 

ًَ للقػـَِّ وُأذّيؾفـة نػوائـد شــقَىن ٓ تسعـي خمةلػته أن أضع لـه يف إعـراب ٓ ام رشـةل

 جؾقؾَ. فلجنته إ، ذلك وجعؾتفة مالث فوائد:

 وىة يتعؾَّق هبة.« امشـقٓ»الػةئدة إو،: يف إعراب 

 «.ٓ أنة لزيد»راب الػةئدة الثةكقَ: يف إع

«الػةئدة الثةلثَ: يف ىسةئل ىتػّرقَ
(2)

. 

ع ِّ كام هو واضحِّ عذ مالمَ أقسةم:  فةدةدة العؾؿقَ لؾرشةلَ تتوزَّ

يف  ــروىـة يتعؾَّـق هبـة ىـن ت« امشــقٓ»يضّم الؼسم إول حديَث ادمًلف عن 

فقفـة تثـقـَ وإعراب وآراءِّ وقد أدرج ادمًلف حديثـه حتـع عـدد ىـن ادلةلـبِّ َذكـر 

« امشــقٓ»وزًكـة وىعـًـىِّ والػـرق نـني « ِىْثل»يػهِّ وأكه واوي العني كـ  ـروت« شـي»

ــزاء  ــتثـةءِّ وأج ـــقٓ»وأدوات آش ــذهب « امش ــدهةِّ وى ــة نع ــة وإعــراب ى وإعراهب

د عــفم كـةٕخػش وأع عـيل الػةر ِّ واشـتعاماة شــياجلؿفور فقفةِّ وىذهب ىن تػرَّ

ن ختػقف وحذا نعـض أجزائفـةِّ إضـةفَ إ، أوجـه نؿعـى خ وًصةِّ وىة يعسهية ى

َنه وآختالا نني الـداء وأشؾوب آخت ةص.  الشَّ

                                                           

 .343ص 16( جمؾَ آفةق الثؼةفَِّ العدد 2)



 (3( اجلزء )88ادجؾد ) –جمؾَ جمؿع الؾغَ العرنقَ ندىشق 

 
 

326 

ث ادمًلف عـن إعـراب  وىـة ُيشـنففةِّ فـذكر « ٓ أنـة لزيـدٍ »ويف الؼسم الثةين حتدَّ

ىذاهب الـحـويني وآراَءهـم فقفـةِّ ىـع ادـةقشـَ وآعـساض والسجـقحِّ إذ َعـرض 

 ظفر.شـقنويه واجلؿفورِّ كام شـقح ىذهب مالمَ ىذاهب فقفةِّ ورجَّ 

ويف الؼسـم الثةلــث عــرض ادمًلـف ىســةئل ىتػًرقــَِّ أراد التـنقـه عؾقفــةِّ وهــي: 

ََ ع شــرإعداد ادركنَ ىن أحـَد ع آشـتػفةىقَ « كـم»ِّ وِعّؾـَ نـةئفـةِّ وشــرإ، تسـع

ىـة يتعؾَّـق  واخلزيَِّ وىة نقـفام ىن اتػةق وافساقِّ وضوانط اشتعاماامِّ وإعراهبام ىـع

هبامِّ وحروا اإلجيةب )َكَعم وَنَذ وأَجْل ...( وأوجه اشـتعاماة وإعراهبـةِّ واإلصـةرة 

لؾؿثــىِّ إضـةفَ إ، عـرض نعـض إنقـةت الشـعريَ التـي تتضـؿن ألغـةًزا « ذلـك»نـ

 هة.سـركحويَِّ ىع تػ

َُ اإلحةضَ والشـؿولِّ التـي صـةعع عــد العؾـامء  وتغؾب عذ ىـفج ادمًلف شؿ

رينِّ وتؼـوم عــذ مجـع كـل ادعؾوىــةت وأراء وآجتفـةدات وإقـوال التــي ادتـلخ

تت ل نةدوضوع اددروسِّ مم عرضفة ىـسونَ إ، أصحةهبة ىع ادـةقشَ والت ـويب 

 وآعساض والسجقح وفق إدلَ والشواهد.

واوي العـني ىسـتدٓب نلىثؾـَ « ســيال»ىثاًل ذكر أن « امشـقٓ»فػي حديثه عن نـةء 

« ِىْثـل»كـ« ِشْوٌي »صتؼةق كحو: اشتوية وتسةَوية وهو ُىستٍو وُىتسةٍو. فذكر أن أصؾه آ

ث عن تثـقتهِّ وىة دخؾه ىـن إعـاللِّ ىـع عـرض نعـض الؽؾـامت  وزًكة وىعـًىِّ مم حتدَّ

ّ شــق»التي فقفـة إعـالل ُىشـةنِه ىثـل  ًَ ويف أمــةء ذلـك عـرض آراء «. د وَىًقـع وَضـّي و

إشـسانةذي وادـرادي  ضــيواخلؾقلِّ ىروًرا نةنن ىةلـك والر نويهسـقالـحويني ندًءا ن

ىةىقـي )ت  ـــدَّ ـــةًء نةل ـــةمِّ واكتف ـــن هش ـــد إزهـــري )ت  ( 818وان  (912وخةل

 وغرهم. ( 933وضي )ت سـقوال
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وقد أتنع كلَّ رأي نةدـةقشَ والتوجقهِّ ىعتؿًدا عذ أقوال الـحـةة وآرائفـمِّ وىـة 

 حيتةجه ىن أدلَ وصواهد.

ـفج أصنح صةئًعة عـد ادـمًلػني ادتـلًخرين ىـن الـحـةة وغـرهمِّ كـام يف وهذا اد

 .(3191خزاكَ إدب لعند الؼةدر النغدادي )ت 

وهذا آشتلراد كوعـةن: ىــه ىـة ينؼـى  ِّسم ىـفج ادمًلف أيًضة نةٓشتلرادويتَّ 

ة د وىًقــع( وىــشـــقضــؿن الدراشــَ الؾغويــَ كة ــديث عــن آراء الـحــويني يف نـــةء )

وىـه ىة خيـرج عـن ادوضـوع ادـدروس كة ـديث عـن اىـرئ  ِّح ل فقه ىن إعالل

الؼقس وكسنه ولؼنـه وىـزلتـه الشـعريَ وىـة ح ـل نقــه ونـني العـذارى يف يـوم دارة 

 ُجؾُجل الذي أصةر إلقه يف ىعؾؼته نؼوله:

 لِ ــدارِة ُجلُج ـوٍم نـام يَ ـوـسأال ُربَّ َيوٍم َلَك ِمنُهنَّ صللٍِح     وال

قد أصـةر ادحًؼـق الػةضـل إ، أكـه اعتؿـد يف حتؼقـق الرشـةلَ عـذ مـالث كسـخ و

 صورة ال ػحَ إو، وإخرة ىـفة وهي: شـرخملوضَِّ وك

 كسخَ الظةهريَ التي اعتؿدهة أصاًل. -3

 كسخَ ىعفد الساث نحؾب. -2

وهذه إخرة توجد كسخَ ىلةنؼَ اـة اةًىـة  ِّكسخَ ادؽتنَ إمحديَ نحؾب -1

 .394ؾغَ العرنقَ ندىشق حتع الرقم يف جمؿع ال

ًنة يف ضنط الـص وتومقق ادعؾوىـةت وختـريج الشـواهد ـونذل ادحًؼق جفًدا ضقً 

 والتعريف نةٕعالم الواردة أشامُؤهم يف الرشةلَ.
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 القودة العلدوة للرسللة:

َُ نحًثة ىفامب يف جمـةل الدراشـةت الـحويـَ وتةرخيفـةِّ ٓحتوائفـة عـذ  اًثل الرشةل

ـته ىـن آراء الـحـويني الؼـدىةء وادتـلخرينِّ صـرعؾوىةت ى فقَ وإعرانقـَِّ وىـة تضـؿَّ

ُيضةا إ، ذلك ىة اقَّز نه أشؾوب ادملف ىن نراعَ وعؿق يف إيراد إدلـَ وىـةقشـَ 

 أراء وا ؽم عؾقفة.

 فةلؼقؿَ العؾؿقَ لؾرشةلَ ُيؿؽن تؾخق فة فقام ييل:

ــد ادتـلخرين ىـن الـحـةة وغـرهم تعريف الؼةرئ نؿـفج التللقف السةئد ع -3

ىن عؾامء العرنقَِّ الذي يؼوم عذ آشتؼ ةء والشؿول واإلحةضَ نؽةفَ ادعؾوىـةت 

 التي تت ل نةدوضوع اددروس.

التعريف نلريؼَ نعض ادمًلػني التـي يػسضـون فقفـة وجـود اعـساض عـذ  -2

لـَ والشـواهدِّ ىسللَ أو ىعؾوىـَِّ مـم يـرد ون عـذ ذلـك آعـساض ادػـَسض نةٕد

 وغةيتفم ىن وراء ذلك اشتؽامل ادـةقشَ واإلحةضَ نجواكب ادسللَ اددروشَ.

الع ور ادتلخرة لقسع ع ور اكحلةط عؾؿّيِّ كام ُي ًورهة كثر  تلكقد أنَّ   -1

ى  ىن ادمًرخني وغرهمِّ نل هـي ع ـور ازدهـر فقفـة العؾـمِّ وُعـرا فقفـة ىـة ُيسـؿَّ

 التللقف ادوشوعي.

لور الؽنر يف كتةنـَ ادؼـًدىةتِّ إذ كةكـع ىؼـًدىةت الؽتـب يف ىالحظَ الت -4

الع ور السةنؼَ ٓ تدّل يف الغةلب عذ ىضؿون الؽتةبِّ نـل كةكـع أصـنه ننحـث 

افقديِّ يتضؿن ىعؾوىةت وآراء كؼديَ وغر ذلـكِّ نحقـث ُيؿؽـن اعتنـةره جـزًءا 

 ىن ادملَّف.

ــَ و -2 ــةت كحوي ــةرئ نؿعؾوى ــد الؼ ــن نلــون فقَ اشــتؾَّفة ادصـــرتزوي ــف ى مًل
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لؾؼـةرئ أن ي ـل  ســرالؽتبِّ ووضعفة يف رشـةلَ واحـدة. وهـذه ادعؾوىـةت ٓ يتق

 إلقفة يف ى ةدرهة نسفولَ.

رنـَ عـذ ادـةقشـَ والتعّؿـق الػؽـري يف  -6 تزويد الؼةرئ نة جج ادـلؼقَ والد 

 ادسةئل العؾؿقَ.

 علمة ادثقَّفني من معلوملت الرسللة: إلوه مل حيتلج

شةلَ ىعؾوىةت كحويَ ىفّؿَِّ حيتةج إلقفـة ادخت ـون يف الـحـو. أىـة تتضؿن الر

فم أراء واخلالفةت وادذاهب الـحويَِّ نل هيّؿفم أن حُيً ؾوا  ػني فال هتؿ  عةىَ ادثؼَّ

ل هـذه الػةئـدة  ــقِّ وحتصــرىة تتضؿـه الرشةلَ ىن قواعد اشتؼرَّ عؾقفة الـحـو ادعة

ػنيِّ لغؾنَ إشؾوب ادـلؼي عـذ الرشـةلَِّ  سـرة ٓ يتقصـرىن الرشةلَ ىنة لعةىَ ادثؼَّ

 وكثرة أراء وادذاهب التي عرضفة ادمًلف وكةقشفة.

الرشةلَ ىن ىعؾوىـةت كحويـَ  اذا وجدت ىن اةم الػةئدة أن أعرض ىة تضّؿه

ـص فـال نـدَّ لـه ىـن  إلقفة حيتةج ع أو التخ   ػني واللالبِّ وىن أراد التوش  عةىَ ادثؼَّ

 لعودة إ، الرشةلَ.ا

 نام ييل: أنرز ىة جةء يف الرشةلَيؿؽن تؾخقص  -أوًٓ 

أحـب  »ىعـةهـة: ٓ ِىْثـل. فؿعــى « امشــقٓ»اشـم نؿعــى ِىْثـلِّ و«: سـيال» -3

 أحب  العؾامء وٓىثَل زيٍد.«: ام زيدشـقالعؾامَء وٓ

ع ا ةٓت الرفع واجلّر والـ ب. ويف مجق« امشـقٓ»وجيوز يف آشم الواقع نعد 

 الـحو:هذا عذ « امشـقوٓ»ُتعرب 

: اشـؿفة ىـ ـوب. شــيالواو: حةلقـَ. وٓ: كةفقـَ لؾجــس تعؿـل عؿـل إّن. و

 دذوا تؼديره: ىوجود.« ٓ»وخز 
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 وآشم الواقع نعدهة فُقعرنةن عذ الـحو:« ىة»أىة 

 ي حللة الرفع: -أ

ــد ــٌد: خــز دنت ــه. وزي ِّ ىضــةٌا إلق أ دــذوا. ىــة: اشــم ىوصــول يف دــل جــرل

 والتؼدير: أحب  العؾامَء وٓ ِىثَل الذي هو زيٌد.

ِّ ىضـةًفة إلقـه. « ىة»وجيوز إعراب  كؽرًة ىوصوفَ ىنـقَ عذ السؽون يف دل جرل

وزيٌد: خز دنتدأ دذوا أيًضة. والتؼدير: أحب  العؾامَء وٓ ىثـَل صـخٍص هـو زيـٌد. 

ٌَ لـ« هو زيد»ومجؾَ  ِّ صػ  «.ىة»يف دل جرل

 للة اجلّر:ي ح  -ب

 ىة: زائدة. وزيٍد: ىضةا إلقه جمرور. والتؼدير: أحب  العؾامَء وٓ ِىثَل زيٍد.

 ي حللة النصب:  -ت

ِّ ىضــةٌا إلقــه. وزيــًدا: اشــم  ىــة: كؽــرة تةىــَ ىنـقــَ عــذ الســؽون يف دــل جــرل

 . ىـ وب عذ آخت ةصِّ أي ىػعول نه لػعـل دـذوا تؼـديره: أعــي أو أخـص 

 ؾامَء وٓ ِىثَل صخٍص أعـي زيًدا.والتؼدير: أحب  الع

زائـدة كةفـَ عـن اإلضـةفَ. وزيـًدا: اققـز ىـ ـوب. وهـذا « ىـة»وجيوز إعـراب 

 كؽرة.« امشـقٓ»الوجه ضعقف عـد اجلؿفورِّ وٓ يلخذون نه إٓ إذا كةن ىة نعد 

 وقد اشتشفد ادمًلف ىراًرا ننقع ىشفور ٓىرئ الؼقس يف ىعؾؼته وهو قوله:

 لِ ـؾجُ ـدارِة ُج ـوٍم نِ ـام يَ ـقـشَلَك ِىـُفنَّ صةلٍِح     وٓ أٓ ُربَّ َيومٍ 

ــون يف  الرفـــع والـ ــب واجلــّرِّ وفـــق « يــوم»ويف هــذا النقــع أجـــةز الـحوي 

 التوجقفةت الوارد قنل قؾقل.
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نؿعــى: خ وًصـةِّ فُقحـَذا ىـة نعـدهةِّ وُيـمتى نحـةٍل « امشـقٓ»ُتستعؿل  -2

حقـئٍذ ىـ ونَ ادحل عذ أهنـة ىػعـول « امشـقٓ»ىػردة أو مجؾَ أو صنه مجؾَِّ وتؽون 

 ىلؾق. كحو:

ام وهو راكٌبِّ أو شـقام عذ الػرسِّ أو وٓشـقام راكًنةِّ أو وٓشـقأحب  زيًدا وٓ

 ام إْن َركِب. شـقوٓ

كّؾفة: يف دل ك ب ىػعول ىلؾق لػعل دذوا. والتؼدير: أخـص  « امشـقٓ»فـ

 زيًدا نؿحّنتي خ وًصة.

حةل ىـن ىػعـول ذلـك «: إْن َركِب»و« وهو راكب»و« عذ الػرس»و« راكًنة»و

ر.  الػعل ادؼدَّ

 عذ الـحو:« امشـقوٓ»وُتعَرب أجزاء 

. و«: ٓ»َ. وضـــقالـواو: اعسا «. ٓ»: اشــم شـــيكةفقــَ لؾجـــس تعؿــل عؿــل إنَّ

ِّ ىضةا إلقه.«: ىة»دذوا. و« ٓ»وخز   كةفَ ٓ عؿل اةِّ أو كؽرة تةىَ يف دّل جرل

نـه ادؼ ـود ىـن  ســرأشؾوب آخت ةص هو: أن ُيمَتى نةشم ىـ ـوب ُيػَ  -1

  صــرىعة –إّكـة »يف: شــرضؿر ادتؽًؾم الذي يسنؼهِّ كـام يف ا ـديث ال
ِ
ٓ  –إكنقـةء

 وُيعرب عذ الـحو:« ُكوَرُث 

ــة: حــرا ىشــنه نةلػعــل. وكــة: ضــؿر ىّت ــل يف دــّل ك ــب اشــؿه. ومجؾــَ   إّك

 فٍعِّ خُز إّن.يف دّل ر«: ُكوَرُث  ٓ»

: اشم ىـ وب عذ آخت ةصِّ أو ىػعول نـه لػعـل دـذوا تؼـديره صـرىعة

: ىضةا إلقـه جمـرور. ومجؾـَ آخت ـةص: اعسا
ِ
َ ٓ ضــقأخص  أو أعـي. وإكنقةء

 دلَّ اة ىن اإلعراب.
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 ضـؿر ادخةَضـب كـام يف: ســروقد جييء آشم ادـ وب عذ آخت ةص لتػ

 «.جو الػضَل كر –اهللَ  –نَِك »

. ـقوُيؿؽن أن جييَء آخت ةص ن َُ  غَ الـداء كام يف: الؾُفمَّ اغِػْر لـة أّيتُفة الِع ةن

َُ »فـ ُتفة الع ةن دؾفة الـ ب عـذ آخت ـةص. أىـة أجزاُؤهـة فُتعـَرب كـام «: أيَّ

 ُتعرب يف أشؾوب الـداء عذ الـحو:

نقه أغــع عـن اإلضـةفَ. أّيُتفة: ىـةدى ىنـّي عذ الضم يف دل ك ب. وهة: لؾتـ

: ندل ىن  َُ َُ »والع ةن  ىرفوع.« أّي

ََ ع»إ، « شـرأحَد ع»إعداد ادرّكنَ هي ىن  -4 كـام يف قولـه تعـة،: « شــرتسـع

 [. وُتعَرب عذ الـحو:4]يوشف:  ﴾َكوَكبًاْرَْشـَْرأيُتْأَحَدْعَْْإِّنْي﴿

 ن ىنـقةن عذ الػتح يف دل ك ٍبِّ ىػعوٌل نه.ءا: جزشـرأحَد ع

 ة: اققز ىـ وب.كوكنً 

ِْلييْعَْ﴿وقةل تعة،:  ـهـاْ  ََ ع»[. فــ11دـدمر: ]ا ﴾رشــََْةْعَْعَْسي ن ءاجـز«: شــرتسـع

ر.  ىنـقةن عذ الػتح يف دّل رفعِّ ىنتدٌأ ىمخَّ

فُقعرب اجلـزء إول « ةَ شـرامـتة ع»و« شـرامـة ع»وُيستثـى ىن اإلعراب السةنق 

ٓ دّل له ىن اإلعرابِّ كـام يف قولـه إعراب ادثـىِّ وُيعرب الثةين عذ أكه جزء ىتًؿم 

ْفَْ﴿تعة،:  ـاْعَْجَِْننُهْاثنَْْانَفَجَرتي فةعـل ىرفـوع «: امـتـة»[. فــ61]النؼـرة:  ﴾نًـاييَْةْعَْـرَْشي

َة: جزء ىتًؿم ىنـّي عذ الػتح ٓ دّل شـروعالىَ رفعه إلف ٕكه ىؾحق نةدثـى. وع

 له ىن اإلعراب.

ةجلزء إول ىنـي عـذ السـؽون. والثـةين ف« ةَ شـرع مامين»و« ةَ شـرإحدى ع»أىة 

 ىنـي عذ الػتح.
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ْ﴿كوعةن: اشتػفةىقَ ُيستػَفم هبـة عـن العـدد كـام يف قولـه تعـة،: « كمْ » -2 ََ قَـا
ََْلِثجُمِْفْي [ِّ وخزيَ ُيراد هبـة اإلخنـةر عـن 332]ادمىـون:  ﴾َعَدَدِْسنِيَْْاألرِضَْْكمي

 [.22]الدخةن:  ﴾ُعيُونٍْاٍتْوََْجنْ ْثََرُكواِْننْيَْكمْي﴿الؽثرة كام يف قوله تعة،: 

ل الـحويون وادمًلف يف إعراهبام تػ ًٓ ُيؿؽن تؾخق ـهِّ نعـد  ـقوقد ف َّ اًل ُىلوَّ

 اشتؼراء إىثؾَ والشواهدِّ يف قةعدة واحدة هي أن: 

آشتػفةىقَ جيـيء اققزهـة ىـ ـوًنةِّ وُتعـَرب نحسـب الؽؾؿـَ التـي حتـل  « َكمْ »

 ة.دؾَّفة يف اجلواب عؾقف

اخلزيــَ جيــيء اققزهــة جمــروًرا عــذ أكــه ىضــةا إلقــهِّ وُتعــَرب أىثؾتفــة « كــم»و

آشتػفةىقَ. ىـع التـذكر نجـواز حـذا اققـز « كم»نحسب ىة حُتَؿل عؾقه ىن أىثؾَ 

 ةق.سـقنـوعقفة إذا دلَّ عؾقه ال« كم»

. فـ ٌَ ٌَ »ُيؼةل ىثاًل: كم كتةًنة عـَدَك؟ فةجلواب: عـدي مخس لتـي هي الؽؾؿَ ا« مخس

هـــة: « كـم»يف اجلـوابِّ وإعراهبـة ىنتـدأِّ لـذلك ُيؼـةل يف إعـراب « كـم»حؾَّـع دـلَّ 

اخلزيـَ ادلةنؼـَ اـذا « كم»اشتػفةىقَ ىنـقَ عذ السؽون يف دّل رفع ىنتدأ. وصورة 

آشتعامل أن ُيؼةل: كم كتةٍب عـدَك! ويؽـون اـة اإلعـراب ذاتـهِّ أي: خزيـَ ىنـقـَ 

 ىنتدأ.عذ السؽون يف دّل رفع 

 واجلدول التةً يوضح صَوَر آشتعامل واجلواب واإلعراب لؽؾقفام:
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 كم 

 االستفهلموة

اجلواب 

 علوهل

اخلربية « كم»

 ادطلنقة هلل
 رابـــــاإلع

 كم

 وِا؟ضـقعدُد ال

عددهم 

 ٌَ  مخس

 )*(كم

 وا!ضـقال عدد 
 يف دل رفع خز

 كم

 كتةًنة قرأَت؟

 قرأُت 

 ًَ  شنع

 كم

 قرأَت! كتةٍب 
 ك ب ىػعول نه يف دل

 كم

ًَ َجَؾسَع؟  َجؾس

جؾسُع 

 ًَ  جؾس

 كم

ٍَ جَؾسَع!  جؾس
 يف دل ك ب ىػعول ىلؾق

 كم

ًَ كؿَع؟  شةع

كؿُع 

 شةعتنيِ 

 كم

 ٍَ  كِؿَع!  شةع

 يف دل ك ب

 عذ الظرفقَ الزىةكقَ

 كم 

 رجاًل جةء؟

 ٌَ  مخس

 (1)جةؤوا

 كم

 رجٍل جةء!
 يف دل رفع ىنتدأ

لرشةلَ ممة حيتةج إلقه عةىَ ادثؼػني. وقد آمـرت هذه مجؾَ الػوائد التي تضؿـتفة ا

ــذه ال ــػحةت ٕن حت ـــقأن أعرضــفة يف ه ــةلَ ٓ يتق  ــن الرش ـــرؾفة ى ــفولَ.  س  نس

ـص لؾتعريـف نرشـةلَ  خ شــقوفوائـد أخـرى لؾ« امشــقٓ»وهبة يـتفي ا ديث ادخ َّ

  النةً. سـنيح

      

             

                                                           

 ]ادجؾَ[)*( كذا وردت ! 

ِّ ٕن 1) ٌَ  ٓ جتيء فةعاًل. «كم»( ٓ ُيؼةل يف اجلواب ادػسض: جةء مخس
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 (م3591ت )لألستاذ حممد كرد عيل « ونصـراملعا»

 واملدرسة الرحيانية

 

 ()مازن املبارك د.بقلم 

 

م 5891حمّؼؼـة شــة « ونصـرادعا»أصدر جمؿع الؾغة العربقة الطبعة إوػ لؽتاب 

يـ شــة  وصـدرت الطبعـة الياكقـة ظــ اار صـاار شـرػ بسبع وظأي بعد وفاة ادمل  

 م.1155ادجؿع ضبعة جديدة مراجعة شـة ثؿ أصدر   م5883شـة 

 شــة  ســغوهؽذا تؽقن الطبعة اليالية طفرت بعد وفـاة ادملـػ بـيون وم

ه وحتؼقؼـف حمؿـد شـرُظـل بـ»يـ: صـرما كتب ظذ غالففا ادحذَّ بؼقل الـا فال خيدظـَّؽ

ف تاَبـظع مات كو رأيـا قبؾ أكير مـ كصػ قرن  وتـرك ك ٕن إشتاذ كرا«!! ظع كرا

  كـو ذكـر رسـقس شــرف جاهًزا لؾـه ومل يسكْ دَّ عِ ة  مل يُ اات غر مـسؼأوراًقا مبعيرة ومسقّ 

 ادجؿع لؾؽتاب ذم مؼدمتف!! شـرادجؿع الدكتقر حسـل شبح حغ حدثـا ظـ ك

الســقات بـغ شــة وفـاة ادملـػ وشــة  وإذا مل يؽشػ لـؽ هـذه ايؼقؼـة حسـاُب 

ذم الدٓلة ظذ ايؼقؼة وظـذ القاقـع أن ادؼدمـة التـل  إصدار الؽتاب  فنن أبؾغ مـ ذلؽ

كتبفــا لؾؽتــاب رســقس ادجؿــع الــدكتقر حســـل شــبح جــاؤ فقفــا أن كجــؾ ادملــػ قــّدم 

                                                           

( ).ظضق جمؿع الؾغة العربقة بدمشؼ 
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 ةَخرَ لَ طرًفـا أصـابف بـ»ظع  ا إشتاذ كرالؾؿجؿع بعد آحتػال بؿرور مئة ظام ظذ مقال

يشـتؿؾ ظـذ أوراق صـتك تبـّغ وهـق « ونصــرادعا»ذم خمؾَّػات والده  كتب ظؾقف بخط ف 

إن »ويصـػ تؾـؽ إوراق فقؼـقل: « أهنا أصقل كتـاٍب مل يػـرا إشـتاذ مــ تـؼقحـف...

ذم بعض الصحػ وادجالت فاقتطعف مـفا  ومـفا مـا ضبـع بألـة الؽاتبـة   شـربعضفا ك

َّٓ أّن أكيرها كان مسّقاات بخّطف  وكان قد أظاا الـظر ذم بعضـفا فـليؼ  ـا مـا أيـ ؼ  إ

ودـا كـان الظػـر بؿيـؾ هـذا  .وأصؾح مـفا ما أصؾح بؼؾؿ الرصـاص تـارة  وبـايز تـارة

ح  -الؽتــاب  ًو لؾؿعـقــغ بتــارين الـفضــة العربقــة ـْ ُغــ -وإن كــان ُجّؾــف مســقاات مل تـــؼَّ

وأظالمفا  حرصـا ظـذ إخراجـف لؾــاس  ورغبــا إػ بعـض إشـاتذة أن يـظـر ذم هـذه 

ع. ولؽـّف رّاه إلقـا بعد أصفر مــ تؽؾقػـف معتـذًرا بـلن أظولـف إصقل ويعّد الؽتاب لؾطب

ن إشـتاذ الـذي إأي « اب ظذ الـحق الذي يـبغل لـفالؽيرة حالت بقـف وبغ إظداا الؽت

كّؾػف ادجؿع أارك حؼقؼـة ادسـمولقة التـل عـب ظؾقـف الؼقـام  ـا إذا قبـؾ التؽؾقـػ وأكـف 

ظتـذر  ا  لـذلؽ شـرااه لؾـمراجعة الؽتاب وإظدأارك ما يـبغل أن يتػّرا لف مـ ظؿؾ ذم 

 فؽّؾػ ادجؿع رجاًل آخر قام بالعؿؾ وراجع الؽتاب وأصدر الطبعة إوػ.

ثؿ دّا ظزم ادجؿع ظذ إصدار ضبعـة جديـدة كؾـػ مراجًعـا آخـر قـام بالعؿـؾ  

كـرا ه وحتؼقؼـف حمؿـد شــرأكـف ظــل بـ 1155وجاؤ ظذ غالف الؽتاب الصاار ظـام 

 شـة وتـرك كتابـف سـغمات مـذ ثون وم كرا ظعيؽقن ذلؽ وإشتاذ    فؽقػظع

مسقاة ظذ الـحق الذي مّر أوراًقا  -كو وصػ رسقس ادجؿع - بغ أيدي ادجؿعقغ

أفقؼـال  !ه ومل حيؼؼف بؾ مل يـتف مـ الـظر فقف وما زال أكيره مسـقاات!شـرمل يـ ذكره؟!

عـقز أن حُيؿـؾ مـا ذم الؽتـاب كّؾـف ظـذ وهـؾ  !؟وإكـف حتؼقـؼ شــرظـ ذلؽ كؾف إكف ك

 إػ رّبف؟! ضـكادملػ الذي م
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 ها  وغؾبــل أمرهـا  فسكتفـاصــرظــ حلؼد وقعت ذم الؽتاب أغالط ضـؼت 

ولؽـّل وقػت ظـد واحدة مـفا مل تسؿح الـػس بنمهاهلا أو السـؽقت ظـفـا  فـلرات 

ُرهـا ذم ؽر    وتُ ة طادـة تطؿـس حؼقؼـةصــقادباارة إػ تصحقحفا وإظالهنـا  وهـل حا

ولؽــ لـقس مــ ادملـػ كـو جـاؤ ظـذ غـالف   ؼة وادراجعـةضبعات الؽتاب ادحؼّ 

 !  وإكو مـ ادحّؼؼغ وادراجعغالؽتاب

ققلـف ظــ  كـرا ظـعن حمؿـد ادبـارك التـل أوراهـا إشـتاذ شــقجاؤ ذم ترمجة ال

«أكشل مدرشة ابتداسقة ذم قريـة الرحياكقـة...»خف ادبارك إكف صـق
(6)

وظّؾـؼ ادحّؼـؼ ظـذ  

ةصـقذلؽ بؼقلف ذم ايا
(2)

قؾـؿ. والرحياكقـة  ُؼ بْ إصؾ: ذم مدرشة الرحياكقة  وهق َش : »

ة ظـذ صــقوتـرك ادراجـع هـذه ايا« ذم طاهر امشؼ مـ الـاحقة اجلـقبقة قرب الؼدم

شفا قؾؿف! وكان عـب أن  كرا ظعحاهلا ذم الطبعة اجلديدة  وذلؽ يعـل أن إشتاذ 

 كـرا ظـعكو قـال « ذم مدرشة الرحياكقة»كو أثبت ادحؼؼ ٓ « ذم قرية الرحياكقة»يؼقل 

 ما قالف ادملػ هق الصحقح.وذم أصؾ كتابف  وهذا وهؿ مـ ادحّؼؼ 

ن ادبارك أكشل مدرشة ابتداسقة ذم اددرشة الرحياكقة ٓ ذم قرية الرحياكقة كو شـقفال

ؼتقّهؿ   حمؾ الصحقح والغؾط بدل الصقاب!فصّحح واضًعا اخلطل ذم  ادحؼ 

والرحياكقة مدرشة قديؿـة أكشـلها مجـال الـديـ رحيـان بــ ظبـد ا   خـاام كـقر  -

# وتؼع اددرشـة 581  وتقّػ قؾعة امشؼ وتقذم شـة صـلالديـ زكؽل  وظرف بالطقا

مــ اجلاكـب الغـر    -التل بـاها كقر الـديـ زكؽـل  -الرحياكقة بجقار اددرشة الـقرية 

 وقػفا باكقفا ظذ ادتػّؼفة ظذ مذهب اإلمام أ  حـقػة  ووقػ هلا أوقاًفا كيرة.وأ

                                                           

 .313  ص1155  ط«ونصـرادعا» (5)

 «.ونصـرادعا»مـ كتاب  313( ذم ص1ة )صـقايا (1)
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اددرشـة الرحياكقـة  «: »الـدارس ذم تـارين ادـدارس»قال الـعقؿـل ذم كتابـف 

خـاام كـقر الـديـ  صـلجقار اددرشة الـقرية لغرب  مـشئفا خقاجا رحيان الطقا

ا ـػ ظؾقــئة  وقـومسـؿ ـة مس وشـتغـبـ زكؽل ذم ش قاـفقد حمؿـالش فا أوقافًـ

«معؾقمة...
(3)

. 

«: مـاامـة إضـالل ومسـامرة اخلقـال»ن ظبد الؼاار بدران ذم كتابـف شـقوقال ال

إيام إػ أن اشـتؼّرت ذم زمـــا هـذا مؽتًبـا  -أي ظذ الرحياكقة  -وقد تؼّؾبت ظؾقفا »

«لألضػال
(4)

 م.5813و # 5335ن بدران تقذم شـة شـق  وال

بعـض مـا ُوقـػ ظـذ « غقضـة امشـؼ»ذم كتابـف  كـرا ظـعر إشـتاذ وقد ذك -

اددرشة الرحياكقة مـ بساتغ غقضة امشؼ
(5)

. 

ذم ترمجــة « تــارين ظؾــوؤ امشــؼ ذم الؼــرن الرابــع اهلجــري»وجــاؤ ذم كتــاب  -

أكشـل مدرشـة ابتداسقـة ذم »م أكـف 5851و # 5331ن حمؿد ادبـارك ادتـقرم شــة شـقال

مدرشــة الرحياكقــة  اكتفجــت الطريؼــة الؼديؿــة ذم التعؾــقؿ اون أن تعــارض العؾــقم 

«اددكقة  وختّرج ظذ يده كير مـ إاباؤ والبؾغاؤ
(6)

. 

                                                           

 .شـغ  وفقف حديث مطّقل ظـفا وظّؿـ ولقفا مـ اددرّ 111صالدارس لؾـعقؿل  (3)

ذم مطبعـة روضـة الشـام  5ط  ن ظبد الؼاار بدرانشـقلؾ« مـاامة إضالل ومسامرة اخلقال» (3)

 .531م  ص5851و # 5338مـشقرات ادؽتب اإلشالمل  امشؼ   1#  وط5335شـة 

 م.1155# و5331شـة   3ط  599ص  كرا ظعدحؿد « غقضة امشؼ»كتاب  (1)

ــع ظ» (5) ــرن الراب ــؼ ذم الؼ ــوؤ امش ــارين ظؾ ــرت ــة « اهلجــري شـ ــزار أباط ــافظ وك ــع اي   5/135دطق

 م.5895 و # 5315ط
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وكيًرا ما حّدثـا إشتاذ ظع الطـطاوي ظـ اددرشة الرحياكقة  وذكر لــا َمــ  -

وكـان ظــدكا مـدارس »فؼـال: « ذكريـات»تـاب ظرفف مـ خّرعقفا  وقـد ذكرهـا ذم ك

ن حمؿد ادبارك  شـقأولّقة  أصفرها مدرشة ايّبال  ذم أاكك الؼقؿرية  وكاكت قديًو لؾ

  واددرشـة كـرا ظـعخـا ظبد الؼـاار  وكـان نّــ تعّؾـؿ فقفـا أشـتاذكا حمؿـد صـقوالد 

«الرحياكقة  واددرشة السباهقة
(7)

. 

دا ايــديث ظـــف مـــ أوهــام ادحّؼؼــغ وقــال الطـطــاوي ظــّو كحـــ بصــ -

رمحـف ا   كرا ظعواددرشة الرحياكقة التل ورا ذكرها ذم كتاب أشتاذكا »وادراجعغ: 

اف ظـذ ضبعـف وتصـحقحف  فقضـع صـرفـدب ادجؿع أحد الـاس لإل« ونصـرادعا»

  وإهنـا قريـة الرحياكقـة كـرا ظـعة تؼقل إن ذلؽ شبؼ قؾؿ مـ صـقذم ذيؾ الصػحة حا

 لتل هل ذم جـق  امشؼ قرب الؼدم.ا

كرا تصحقح الؽتاب كان يرفع الصقاب الذي أثبتف بؾقه وهذا الرجؾ الذي وكَّ 

ويضع اخلطل الذي تقمّهف هق. واددرشة الرحياكقة قديؿة أزيؾت دا افتتح الشـار   ظع

الؽبر ادقصؾ إػ اار أشعد باصا العظؿ  وقد ظرفتفا وأكا صـغر. )الطـطـاوي ولـد 

 م(.5888 -# 5311م تقذم شـة 5819 -# 5313ـة ش

ن ظبـد اجلؾقـؾ الـدّرة  شـقوكان الؼّقؿ ظؾقفا الرجؾ العجقب صاحب الـقاار ال

الدمعة متك صاؤ  الذي يبؽل ذم خطبتف  ويسـتبؽل  ضـراخلطقب الطؾؼ الؾسان  ايا

 الـاس ظـدما يريد.

                                                           

« الرحياكقـة»  السـعقاية  جـدة. وقـد تؽـّرر ذكـر شـرط اار ادـارة لؾـ 1/118 لؾطـطاوي الذكريات (3)

 .133و 1/135و 5/595ذم كتاب الذكريات ذم 
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دصحح العاّلمة  بؾ هل أما قرية الرحياكقة فؾقست ذم جـق  الشام كو قال هذا ا

«ا فقفاضـقت شـغ مـ ظؿري قاضـقذم صولقفا قرب اوما التل أم
(8)

. 

ــّد ال ُػ ضـــقوأُ  ـــقَأن اجلَ ــة  والش ــارك مـشــة مدرشــة الرحياكق ــد ادب ـــقن حمؿ  ن ش

ة أظؾـــا فقفــا افتتــاح اددرشــة بتــارين شـــر  مــدير اددرشــة أصــدرا كةظبــد اجلؾقــؾ الــدرّ 

ة قبؾ صـفر مــ مقظـد آفتتـاح شـروكان إصدار الـ #5313مـتصػ صعبان مـ شـة 

ة التـل مـا زلـت شــر#( كو هق واضح ذم تؾـؽ الـ5313)أي مـتصػ رجب مـ شـة 

ٕن ما جاؤ فقفـا ييبـت أن   صقرهتا مع هذا التعريػ بت  ثْ أحتػظ بـسخة مـفا  والتل أَ 

الؼـرن الرابـع ظؾـوؤ امشـؼ ذم »اددرشة لقست ظذ الطريؼة الؼديؿة كو جاؤ ذم كتـاب 

بؾ هل الققم صاية لؾؿقازكة مع أحدث ما جّد مــ أكظؿـة السـاظات « اهلجري شـرظ

 صــردــ يعؿؾـقن قبـؾ الع ادؽتسبة ذم الـظام الػصع  فػل اراشة لقؾقة تتـقح الدراشـةُ 

لؽسب ققهتؿ أن يدرشقا لقاًل  كو تتقح ذلؽ ٕصحاب الدراشة الـفاريـة الصـباحقة. 

رات الدراوفقفا تـّق  ذم اد  وحـديث وفؼـف وبالغـة ومـطـؼ ســرة مــ تػشـققاّا وادؼرَّ

ف وكحــق وإكشــاؤ وتــارين  وفقفــا قــراؤة وكتابــة وحســاب  وفقفــا خــّط صـــرولغــة و

                                                           

ك « غقضة امشؼ». وذكر إشتاذ كرا ظع ذم كتابف 1/119الذكريات  (9) قرية أو حمؾّـة تسـؿَّ

 13و 11وقــال إهنــا بــغ شــبقـة الصــغرى ويؾــدا  وتؽــّرر ذكرهــا ذم ص« حــقش الرحياكقــة»

مـع  شـرالذي ك« خمطط غقضة امشؼ»بجاكب شبقـة. وجاؤ مققعفا ذم  513و 511  و85و

« ادعجـؿ اجلغـراذم لؾؼطـر العـر  السـقري»ذم ومل أجـد  الؽتاب بغ شبقـة الصغرى ويؾدا.

« الرحيـان»م قريًبا مـ اوما غر 5881ه مركز الدراشات العسؽرية بدمشؼ شـة شـرالذي ك

فؼد تؽرر ذكره ذم ادعجـؿ ذم « الرحياكقة»وأما اشؿ  ًقا.صـركؿ 3التل قال إهنا تبعد ظـ اوما 

ومل يـرا لـف ذكـر ذم الغقضـة  حمافظات حؾب والالذققة وضرضقس ومحص وايسؽة والرقة 

 ققة حقث تؼع اوما!شـرال
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ة وترمجـة وهـدشـة ســقلؾحسابات التجاريـة  وفقفـا لغـة ظيوكقـة وفرك« مسؽ افاتر»و

 ة كبقّية  وغرها.شـروجغرافقة وأخالق وتقحقد ودمقيد و

 مـدة ثالثـة أيـام قبـؾ شـغاددرّ بيستطقع الطالب أن عّرب الدروس ويتعّرف و

ٍر واحــد أو أكيــر  بحســب رغبتــف   التســجقؾ  كــو يســتطقع أن يســّجؾ لدراشــة مؼــرَّ

ر ثؿـف  والدفع ذم أول كؾ صـفر. وقـد فّصـؾت الـ ة شــروبحسب تػّرغف  ولؽؾ مؼرَّ

رات وأشوؤ ادعّؾؿغ  لقؽ ؾؼاه شــققن الطالب ظذ ظؾؿ بؽـؾ مـا بعد ذلؽ بذكر ادؼرَّ

 ذم اددرشة.

شــقات  ومـع ذلـؽ  شــروهذه القثقؼة التارخيقة دّا يؿض ظذ مـا تيبتـف غـر مئـة وظ

ٕن ادحّؼـؼ كتـب مــ ظؼؾـف معتؿـًدا مـا يعـرف   كسػتف مـ التارينبؽؾؿتغ  ةٌ صـقحا

فـلكَّك لــا بعـد  «التحؼقـؼ»اون حتؼقؼ  وٕن ادراجع اكتػك بادطابؼة ظـذ مـا جـاؤ ذم 

ون ادحـَدثقن أهنـؿ صــرذلؽ أن كيؼ بـو هـق أقـدم مــ ذلـؽ ذم تراثــا ولـق كتـب الـا

 حّؼؼقا وراجعقا؟!
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 آلراءا و المقاالتُ 
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 ةـة لغـصػح

 

ٰمـيـحنٰالرٰـ محرال
 

 (*)د. مكي احلسني  

 

  دتمهـيْ
مـ ادعؾوق  ن  مػواتات ادع وؿ دو اتة ا عو ت ا وق اؾوغ مفو ت أٓ   نمو  

هل . يؼقل اجل حظ: ))ادعو ين ثريورة انشوا ق  لؾقؾو ((.  ونا ث كو   صواادع ين فال ح

ِت لؾ  إ ػ ظ اثرياة ادع ين شبًب  مـ نشب ب إكؽ ر ا سات    ٕ  ا سات  ظؽُس َتَعو د

ااحو    كجيؿوع ظو ًتا موـ إ ػو ظ ظوذ معـًو ادعـك  ؾَّػظ ا قاح : ذ ؽ ن  ا سات 

اقنا م  نتى إػ كشوق  ثبو) ))ا ػواا  ل ا ؾغو (( ةل مو  ا و  قؾ ظوذ ن  ثوال  موـ 

 ادساتَفْغ ادزظقمغ يـطقي ظذ طؾٍّ مـ ادعـك ٓ يشبؿؾ ظؾقف رفقؼف.

 :(9)قالل ا عسؽاي ل ثب اف ))ا ػاا  ل ا ؾغ (( ل ل ناق

                                                           

 .  انمقـف)*( ظضق جمؿع ا ؾغ  ا عااق  ا مشؼ

  أفوو   اجل يوو ة    ا طبعوو  اخل مسوو    تار989(  ناووق قووالل ا عسووؽاي  ا ػوواا  ل ا ؾغوو / 9)

  .9981 -قو9441
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ظذ مو  لو ل ااوـ ظبو س نرّ  موـ ا واحقؿ...  اظـو ك  ن  ا واحقؿ  نٰـ محرـال))

. اإذا ثو   ا ُعو ال ظوذ  نٰـ محرـالمب  غٌ    ُعُ ا ف  انّ   ًٓ نص  مب  غً  ٕكف نص  ُظوُ ا

ًٓ ث   نص  مب  غ ((.  ادب  غ   فؽؾا ث   نص  ظ ا

ق ووف )ا وواحقؿ مب  غووٌ   ُع ا ووف( يعـوول ن  )ا وواحقؿ( َمعوو ال ظووـ نرى نكووف اؼ

ؾ(  فؽوا يؼو ل ب  غو  اعوأ نشوا  ا ػو ظؾغ )َفِعقو)ا ااحؿ(  ؾؿب  غ : ٕ  مـ نازا  م

ظ مل اظؾقؿ  اش مع اشؿقع  اصو ق  اصوفق   اِ ِوػ ان قوػ  يؼو ل راحوؿ ارحوقؿ  

  ا عسووؽاي فووا  ل اكوو ظقت تعوو ػ فـؼووقل: يوو  نرحووؿ ا وواالغ ارلـوو   فوو  ػا  ظـوو

(( فؼط.  ))ا َؽؿِّ

 ط:شوقخ صٌّ هلل((. اج   ل ادع ؿ ا ق نٰـ محرـالل ل ااـ خ  قيف: ))...ٕ  

: ا ؽرير ا ال   اقق اصٌػ مؼصقٌر ظذ اهلل َظزَّ اجؾَّ  آ جيقز ن  يؼ ل نٰـ محرـال))

  غرت((. اظذ قنا يؿؽـ ن  يؼ ل ظـ إكس   إكف رحقؿ.

   حّسو   رلووف اهلل ل ا بعو  ظووـ ا ػوا  اووغ معوو ين الو  تعّؿووؼ ا و ثبقر َ ّوو

اا احقؿ  ف شوبؼان كصوقص ا ؼواِ  ا ؽوايؿ ٓشوبااار ا ػوا  ل ادعـوك   نٰـ محرـال

   ا ووـا ا ؼوواِين. الوو  تبووغ  ووف ن  ثووال  مووـ ا ؾػظووغ  صووقٌص شوووقنْخووًنا مووـ 

. للػـ  اخرـ توارًدا مع بعض األلػاظ ال يتوارد معهـا اا شبعآٍت حتّ ت  ؽؾٍّ مـفا 

وؾ إ قفو  ا و ثبقر  ّو   حّسو   ثوا  ارني  موـ ادػقو  ن  نظوااض ا ـبو لت ا بول تقصَّ

 .(2)نارتق  ل ثب اف ))ا بق   ل راالع ا ؼاِ ((

                                                           

  مـشووقرات ظوو مل ا ؽبوو)  ا طبعوو  9/294( ا وو ثبقر  وو   حسوو     ا بقوو   ل راالووع ا ؼوواِ  2)

  . 2444 -قو 9424ا ري كق   شـ  
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 ﮲ ۓ ۓ ےچ  مـف اموـ ظنااوف  ا وقس ا واحقؿ ثون ؽ: شوكُي  نٰـ محرـال -9

 [.99]يس:  چ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ  ُت اخلَْؾؼ مع ا واحقؿ:خ  ؼ ا ؽق   آ َياِ  نٰـ محرـالا -2

 [.1]ادؾؽ:  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ

 آ يؼقل نظقذ ا  احقؿ:  نٰـ محرـالااةكس   يعقذ  -1

 [.98]مايؿ:  چک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچ  

 اا ـَّْنر إكَّا يؽق   ؾال  :  -4

 [.26 ]مايؿ: چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ 

 ظنااف: شوكبف اُي ا ني جت) ض ظ نٰـ محرـال صولط   يعشوقاا  -5

 [.44]مايؿ:  چ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک کچ 

 [.69]مايؿ:  چ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ  اثن ؽ:

 ڑ ژ ژ ڈ ڈچ ُيسو    وف  امل ُيَؼوؾ ذ وؽ ل ا واحقؿ:  نٰـ محرـالا -6

 [.64]ا ػال  : چگ گ گ ک ک ک ک ڑ

ــرـالاُيـسوو) ا ِعبوو ت إػ  -7  ڭ ڭ ۓچ  امل ُيـسووبقا إػ ا وواحقؿ: نٰـ مح

 [.61]ا ػال  :  چ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 [.91]مايؿ:  چ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئچ  اثن ؽ:
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 [.99]ا زخا :   چ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےچ انيًض :

 ې ۉ ۉ ۅ ۅچ  ُيؿع  عبو تت ايؿوّ  هلوؿ ل ا ضوال   إ  :وؾقا: نٰـ محرـالا -8

 [.75]مايؿ:  چ ىى ې ې ې

 چھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ  :نٰـ محرـالاا عف  ُيبّان ظـ   -9

 [.87ؿ: ]ماي

 [.78]مايؿ:  چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀچ  اثن ؽ:

 چڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ : نٰـ محرـاليق  ا ؼق م  إكا يؽق  إػ  شواااحلَ  -94

 [.85]مايؿ: 

 [.5]ضف:  چ ڑ ژ ژ ڈچ : يسبقي ظذ ا عاش نٰـ محرـالا -11

 چ ڃ ڃ ڃ ڃچ  اا ااقاق   ؾال   امل تـس) إػ ا احقؿ: -12

 [.94]ضف:  چچ

 يق  ا ؼق م   ؾال  : اختشع إصقات -91

 [.948]ضف:  چ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھچ  

 : نٰـ محرـالآ صػ ظ  إٓ انذ   -94

 [.949]ضف:  چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭچ  

 [.18]ا ـبل:  چ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ  اثن ؽ:
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 : نٰـ محرـالآ ل ي  ٕحٍ  مـ  -95

 [.42]إكبق  :  چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںچ 

ب مـ يش  :  نٰـ محرـالا -96  يعنِّ

 [.45]مايؿ:  چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱچ 

 چوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ېچ  :قق ادسوبع   نٰـ محرـالا  -97

 [.992]إكبق  : 

 [.26]ا ػال  :  چک ک ڑ ڑچ  ف ادؾؽ: نٰـ محرـالا -98

 نحق ًك :  ضواياي   ؾعص ة ا  نٰـ محرـالا -99

 [.21]يس:  چ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ  

 ف :شوقص ح) اد نٰـ محرـالا -24

 [.24]ا زخا :   چائ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋچ 

   ا بل يؽق  هل  ثوؾد مو   ب محة اهلومنةقق ادبصػ  نٰـ محرـاليمخن مم  تؼ   ن

ة ا ـبقيو  اموـ آشوبعال سورُيـس) إ قف  ل أي ت ا س اؼ . ا ؼ  ظؾؿـ  مـ ا 

طا ظوذ إلؾوقؿ سووق   يؾؿَ  ا ؽوناب(( ا وني ثوسووقا ؾغقي ظـو  ا عواب ن  ))مُ 

ا قام  مـ نل  قؿ َكْ    ث   ُيؾّؼ) كػسف اؾؼ) ))رل   ا قام (( ني ادفقؿـ ظذ 

 قنا اةلؾقؿ.
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 فالبف تؼس  ا  بقا  اا انف  اادغػاة اا قّت اا ِزّ ظذ ا ـعق ا ب يل: أما ال حوم

 ل ل تع ػ:التوبة:  -1

 [.17]ا بؼاة:  چ ىب مب خب حب جبيئ ىئ مئ حئ جئ ی یچ 

 [.928]ا بؼاة:  چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤچ 

 [.998]ا بقا :  چڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹچ 

 [.964]ا بؼاة:  چ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈچ 

 ل ل تع ػ: ال أفة: -2

 [.941]ا بؼاة:  چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک کچ 

 [.997]ا بقا :  چ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئوئ وئ ەئچ 

 ڀ   ڀ   ڀ ڀ    پ    پ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱچ 

 [.7ا ـعؾ: ] چٺ ٺ

 [.9]احل ي :  چ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ 

 [.94: شوا]احل چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀچ 

 قال تعاىل: املغػ ة: -3

 [.971]ا بؼاة:  چ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ 

 [.89]ِل ظؿاا :  چ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ 
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 [.1]اد ل ة:  چ گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ 

 [.945]إكع  :  چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ 

 [.967]إظاا :  چ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گچ 

 [.99]ا بقا :  چھ  ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻچ 

 ل ل تع ػ:الُوّد:  -4

 [.94]ققت:  چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ

5- : ّ
 ل ل تع ػ: الِبر

 [.28]ا طقر:  چ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ىچ

و  ل  لػ  ))ال حوم(( يف صحبة لػ  ))العزيز((ايليت  -6  صــ الوعـ  بالن   شووقإمَّ

 [.5]ا اا :  چ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئچ  :ثا ل لق ف تع ػ

  چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ  ؽ:ون ووووووووواث 

 [.42-49]ا  خ  : 

  [.297]ا شعاا :  چگ گ گ گچ    كعق:طلب التَّوكُّلنا ل 

  [.5]يس:  چ چ چ ڃچ    كعق:تنزيل الكتابنا ا ؽال  ظـ 

  68  9 شعاا  فؼ  ارتت صوػ  ا عزيوز ا واحقؿ ظو ة مواات )نمَّ  ل شقرة ا

( ل معوواض احلؽووؿ ظووذ كبوو لت رشوو ٓت 999  975  959  944  922  944

 إكبق   ظؾقفؿ ا سال   اذ ؽ ظذ صقرٍة ُمَقحَّ ٍة قل: 
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  چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑچ 

 [9-8]ا شعاا : 

ا ومعنـ  كـل كلـن أ   و  ظوذ لو رة اهلل. ف  عّزة قـ  مبعؾِّؼ  اقجقت )أي ( ا  َّ

ــا يف املعنــ  ــرـالاووغ  ػظوول )) هنــاف ف ًق ـــحرـال(( ا ))نٰـ مح ((  ظووذ اصووساثفا ل مـي

 آصبؼ   اا قصػ ا  ال .

 

             

 

 



 تاالمحاضر
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 العصور عرب العدد ةسـريم

 

 ()د. موفق دعبول

 

حالا  يقاف  إذن كاان عؼاؾ إكساان يف »س بقؽاقن  سااقم قاال ررنك9665يف عام 

نلـاس لقسقن شقنء يف مققػفؿ مـ نٕعدند  رفـاك ماـ   .«اتضاقرؾقدرس عؾؿ نلريا

يثره نٕعدند  وهـاك ماـ يسا ل لاف ناح ااط. ويـنؿال كسا   عالقا  ماـ نلـااس إ  

لـقع نلثاين   نلذي يؿثؾف صاب جامعل أخاز أشاناذه أكاف عـادما يؽنال نٕشاناذ أي ن

 عدد عذ نلس قرة  رنكف يشعر بغثقان يققػف عـ نلنػؽر.

يف نلنعامااؾ مااع نٕعاادند  اأكااؽ إمااا أن يؽااقن مقهقًباا اولؽااـ لااقس  اا ق ً 

 ات بقجف عام  وإما أٓ يؽقن كذلؽ. ضاقونحلساب  ونلريا

قؼال نلاذي  ال نٓكن ااه إلقاف هاق نلنؿققاز باا أول اؽ نلاذيـ إكام نلنػريؼ نحلؼ

  وأول اؽ نلاذيـ أيق ام فاؿ رر ا  نلانعّؾؿ ن قاد. ا ً شااقات يعؾُّااًم ضاقيعؾؿقن نلريا

ه اً  شااموي   ولؽـفاا يناللؼ أو ن اق كنق ا   ايق ( لقسامضااق  )نلرياضاقندؼدرة نلريا

 لؾعؿؾق  نلنعؾقؿق . 

                                                           

() .عضق جمؿع نلؾغ  نلعربق  بدمشؼ 
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 األعداد قبل التاريخ

إكف لق كان بؿؼدوركا يذكر نٕصافر نلنساع  نلنال كـاا »أحدهؿ ذنت مرة  قال  

ء حادث لـاا بعاد صاالأي  نوجدكا مـ ناثارة ما ين اوز كثارً  رقفا يف أرحام أمفايـا 

ه يطغاك عاذ وجادكا شا ر ـا ضااقذلؽ. وك اـ إذن عررـاا نلنااريري اار ندؽناقب دا

 .« ياريري نحلروب وندؾقك

نلنااال ياااقّررت لاااديـا عاااـ نٕعااادند  وعاااـ ندعررااا  إن ندعؾقماااات نلؼؾقؾااا  

 كااان مراادرها نلرشااقم دنخااؾ نلؽفااق   ايق  يف حؼاال مااا ق ااؾ نلناااريري ضاااقنلريا

وبعااض ندرااـقعات نلقدوياا  ند ؾقاا   وبعااض ندـشاا،ت نلعؿرنكقاا   مثااؾ نلنامثقااؾ 

 هااذه ندـشاا،ت إ  وجااقد شااارونلؼ ااقر وأكاادنس نحل ااارة ندـرااقب  لؾااذكرى. ي

ماا  يف حؼال ماا ق اؾ نلنااريري. وإذن كـاا ٓ كسانطقع أن  طقرة  إ  حاد  ات منضاقريا

ك دد بدق   نددى نلذي بؾغف هذن نلنطقر  رنكـا كسنطقع  عذ نٕقؾ  أن كنققع وجقد 

إحساٍس لدى بـاة هذه ندـشا،ت بافـدشا  نلعؿؾقا   وباا طقط ندسانؼقؿ  ونلادون ر 

 نٕخرى. ط ساقنل  ونلؼطقع نلـاقر   وبعض ندـ ـقات

  بؾ إن لؾ ققنكات بعض شارعذ نل  نولقس ناحساس نلػطري بالعدد حؽرً  

  نلنؿققز با صارهذن ناحساس  إذ إن نحلققنكات يسنطقع مـ ن زة  دون حتؾقؾ م ا

 (غيلـربت اايـ )اء  وعدد أ غر مـف. ويذكر عاا  نلنااريري نلط قعال صاقعدد مـ نٕ

ض كؾ ت عذ أن ي ق ارأمـ عش ضا ر  وأن نٕم  ن بقض  كؾ يقمشار  أكف كان يلخذ 

ياقم بقضاا  إضاارق   لقعااقد عادد نل ااقض إ  ماا كااان عؾقاف. لؽااـ ي اا أكااف ٓ يؿؽااـ 

بـقعفااا  لؾ ققنكااات أن ين اااوب مااع مققااػ عااددي إٓ عـاادما يؽااقن منرااً  



 مقرؼ دع قلد.  -  مسرة نلعدد عز نلعرقر 
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عاذ نلعاد  ا نلن ارب ندبزي  إ  أكؽ إذن دربام حققنًكاشارورنت بؼا فا. ويضاروب

 نكقع آخار  رنكاف يغادو عااجزً  باشنعاملاء  ثؿ نخنزيف صاقعامل كقع ونحد مـ نٕباشن

إذن  قلقسم نٕعادند  هال نلنال يعـقاف  رفااء  وصاقعـ إجرنء  ؾ  بقـفام  رإ امتامً 

 عـ نلنع ر عـ أرؽار جمردة. الغقي   عذ نلنػؽر ند رد  ثؿ إكف عاجز اإض قً  ار قادر

نلذكل كقػ يػؽر ويعّد  ضقنل عادة شاـقنت   (هانز)لؼد جرى يعؾقؿ نحلران 

. لؽـ نٓخن ارنت نلنل أجرهتاا ععقا  عؾاامء نلاـػس شاراث ات أن ن قؾ أذكك مـ نل 

نٕداكق  يف وقم ٓحؼ  بقـم أن نحلران   يؽـ يػؽر يف نٕش ؾ  ندطروح  عؾقاف  باؾ 

   ي  نلنل كان يرشؾفا مدربف.راركان يسن قل ل عض ناصارنت نل 

ي  ققنعاد نلعاّد. وق اؾ قارون قؾقؾا   شاارآٓ  نلسـا مرت دون أن يـ ز نل 

م  كاكم هـاك بؼاع 9951وحنك عام   عذ كب   مـ نلـاس نكاكم مفارة نلعد حؽرً 

نحادة )ونحاد  نِثـاان  لؾعاد مرحؾا  و شاارَرْفُؿ جمؿقعاات نل  يف نلعا    ين اوز رقفا

  ادة ن قري مـ كناب نٕشناذ ص قن ُس أوهـا  كثر(.

أن نلنسامكقا   يعرراقن »يف كنابف قر  نحلضارة   (ال ديورانت)يذكر ندمرخ  

رؼاط  ومعـاك هاذه  «بارَمِري  كآباون  كاْردياا»رؼالقن   «ونثـا نإٓ نلعدديـ ونحدً 

يف نلزنزياؾ إ  أبعاد  «ااقرنين»ثؿ ذهل أهؾ ق قؾا   .«ونحد  نثـان  كثر»نلؽؾامت  

 .«ونحد  نثـان  ث ث   أربع   كثر»  مـ ذلؽ رؼالقن

نلنغاار نحلضاااري يف جمنؿااع »ويؼااقل نلاادكنقر اقاال نلااديـ  ااابر يف كنابااف 

إن ق ا اؾ نٕزنكادي أو كقاام  كقاام كاكام يارى يف نلعادد )وسا ( نلقحادة »  «رريؼلإ

قن ل ابع نلقد نلقؿـاك إذ كااكى  و  ُيْعـَقن بسارنحلسابق  ٕكف يؿثؾ عدد أ ابع نلقد نلق

 .«ىسارأ ابع نلقد نلق قهنا يف عد  ؾؿعيسن
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اء نلنل  ال أن ُيَعاد   صاقبنجرنء يؼابؾ با نٕ يؼقمقن ضالكان نلـاس يف ندا 

يسقل نلشاعر  ات  أو خدوٍش عذ ن شل. وحا كانراقوبا أث ٍم ُُيدثقهنا باحلَ 

 شااارلناشااع ع  نلااذي عاااش يف نلؼاارن نAdalbert Stifter شاانقػس لاازتننٕداااين أد

بالنػاح  و اار يلكاؾ كاؾ ياقم يػاحا  إ  أن نكنفام  اندق دي لؼاَء ح ق نف  مأل كقًس 

مدة نٓكنظار. وهق   يؽنل إ  ح ق نف شقى نلؽؾاامت نلنالقا   حاا كن ام رشاالنل 

  لـ ي ؼاك إٓ ن  وأخرً 91لـ ي ؼك شقى  نيػاح   وادً  69نٕخرة إلقؽ  كان لدّي 

ور. وإضاار  ساارخ بلعذ  قيت مـ نلغ ط  ونل ارنلنفامفا شل يػاح  ونحدة  وبعد

نشاانعؿؾ نٕقاادمقن أ ااابع نلقااد  أو أ ااابع نلقااديـ   إ  ن اادوش عااذ ن شاال

 ا فؿ.صاقونلرجؾا  لعد حققنكاهتؿ أو أ

 العّد عند املايا

مـ نلزمـ ق اؾ أن ينطاقر ند نؿعاات ناكسااكق  إ   ضقيً   اَرَدًح  شارعاش نل 

ـ و ػفا بلهنا مدكق  يف  قرهتا نٕو . نريؽزت هذه نددكق  عاذ وسا  مرحؾ  يؿؽ

ويـّؿااك  نكنشااارات حاشااؿ  هاال  كقااػ كاان ؽؿ يف نلـااار  وكقااػ ياازرع نل ااذور

ض حققنكاات نلعؿاؾ كالؽؾال ونلثاقر ونحلراان لـسانػقد و  ؾ  وكقاػ ُيارَ  اقند ا

شؾ    وكقػ مـفا  وكقػ كرفر نحلديد ون امات نٕخرى لرـاع  نٕدونت ونٕ

نلاادوٓب لن ريااؽ نحلُُؿقلاا  نلثؼقؾاا . وعـاادما باادأ نلقنراادون إ  أمريؽااا  كساانعؿؾ

بػرض ثؼاراهتؿ عذ نلعا  ن ديد  هذن نلعا   شارنل يقـق  يف بقنكر نلؼرن ن امس ع

نلذي كان رقف آكذنك عدد مـ نحلضارنت نلؼديؿ   أبرزها حضارة ناكؽاا ونٕزيقاؽ 

ـفا لدى صعقب هذن نلعا  ن ديد شقى مظفريـ نثـا مـ مظااهر وندايا    يؽـ حق
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ؾ نلزرنعقا . وكاان  ااقنحلضارة  ومها نلن ؽؿ يف نلـار  ونٓقنراد ند ـل عاذ ند ا

يف ياارهفؿ وصاعا رهؿ نلديـقا  وأعقاادهؿ.  اػاقن ااا كنً اآكذنك لؾامياا لغا  مؽنقبا  ألّ 

نل كااكقن ينعاامؾقن ااا  عاذ أح اار ندشنؿؾ  عذ نٕعدند نل ُحػرت هذه ندملػات 

يذكاري . وي ا مـ ذلؽ أهنؿ كاكقن ينؼدمقن عذ أورباا يف نحلسااب وعؿؾقاياف ألاػ 

عذ ورفؿ نٕعدند نداياكق  لغقاب نلـرقص ندؽنقب  عـفا.  اار أكف   يؽـ ممؽـً   شـ 

نلاذي أشاشاف  ـل )نلـظااميشااردايااكقا نشانعؿؾقن نلـظاام نلع  رنكـا كؿقؾ إ  أن نهذن

ًٓ شارع ي شااري(. لعؾ مـشال نلـظاام نلعشارة يف نلـظام نلعشارمـ نٕشاس ع ون بد

يـل هاق نلعاد بل اابع نلقاديـ شاارومـشل نلـظاام نلع  شارهق نلعد بل ابع نلقديـ نلع

ي هاق أن شااري إ  جاكل نلـظام نلعشارع لولعؾ مـشل نلـظام نٓثـ .اونلرجؾا معً 

 . 6و  4و  1و  6عذ  (ابؾ لؾؼسؿ أي ق)قم ُس قَ  96نلعدد 

 مـ نٕشػؾ بالػ ات نلدكقا.  نبدءً  اشاق  كاكم نٕعدند يؽنل رأ

يف  649181وهق يسااوي   9  91  6  94  1وك د يف ن دول نلنايل نلعدد 

  يشارنلـظام نلع
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 61إ   9وكرى يف ن دول نلنايل نٕعدند نداياكق  مـ 

 

ؿ  رفااق ند ؿااقع نلؽاا. لمفاا . لؼااد أدت عـااده امؼدًشاا 91وكااان نلعاادد 

ن عذ نلػفاؿ. سارً أشطقرة ن ؾؼ نداياكق  إ  جعؾ كظام يس قؾ نحلقندث نلنارهق  ع

  عااـ ااااوٓهتؿ نٕربااع نٕو  يف خؾااؼ ضاااق  يؽااـ نٔفاا  يف هااذه نٕشااطقرة رن

دً   ي شارنلؽا ـات نل  يسانعؿؾقن  وكااكقن  نكاكقن يدمرون نٕكقنع كؾفا وي دؤون جماد 
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نلنال أدت إ  نلـاقع  نلطا. وأماا يف اااولنفؿ ن امسا  مثؾ خمنؾػ   يف كؾ مرة مقند  

  رؾؼد نشنعؿؾقن رقفا ع قـ  مـ ض اا نلاذرة وندااء  وهاذن يعـال ضاري نحلاشارنل 

أكـا ما زلـا يف ضقر نلن رب   وأكـا معرضقن لؾػـاء إذن قررت نٔف  رسااد هاذن نلـاقع 

ا. وشارمـ نل  . 6199ماـ عاام )كااكقن نٕول(  9ك 61ذ نلؼارنر نلعظاقؿ يف لؼاد ننُّ

كا بـاء عذ هذن نلؼارنر  ومناك هاق مقعاد نلنـػقاذ إْن كاان نلؼارنر رارولسـا كدري م

 ي  نحلالق . شارإرـاء نل 

 ؽـ يف نلققكاياان  كاان صاعل ناكؽاانلاذي كاان يسا وإ  جاكل صاعل نداياا

 ؽ.ساقنلذي كان يسؽـ ندؽ يؽنازنلذي كان يسؽـ يف نل رو  وصعل 

يف نحلساااب. إٓ أن صااعل ناكؽااا  نوي اادو أن صااعل ندايااا كااان نٕكثاار يطااقرً 

.   يؽاـ نم ـق اا عاذ ندقضاع  وكاكام أرقاامفؿ ينضاؿـ  اػرً  اعددي   انشنعؿؾ كظامً 

لدى ناكؽاا لغا  مؽنقبا   وكاكام حتػاظ شا  هتؿ عاذ ح اال ذنت أضاقنل خمنؾػا  

يسؿك هذه نحل ال كق قيات )عؼد يف    عض  أو بؼطع خش ق  منقـ مق قل  بعضفا ب

وينؿثؾ   لغ  ناكؽا(. ولؾ  ال ألقنن خمنؾػ   وعؾقفا عؼد يػرؾفا مسارات منساوي 

 نلرػر عذ هذه نحل ال بػس   بقـفا.

ومـ نلؼرص نلطريػ  نلنل يؾؼل نلضاقء عاذ كقػقا  عؿاؾ هاذه نلسا  ت  

رؼ اؾ مغادرياف   رجؾ عؼاد نلعازم عاذ نلؼقاام برحؾا  ـزنكق  قديؿ  يدور حقلقر  يَ 

ة عؼادة عاذ مساارات منسااوي . شااربؾده  أخذ قطع  ح اؾ ورباط عؾقفاا إحادى ع

  هذه نلعؼدة هل نلقاقم نلاذي أااادر رقاف  ابعد ذ قال لزوجف وهق يؾؿس نلعؼد ي اعً 

وبعااد يااقم مااـ ذلااؽ  وهـااا أصااار إ  نلعؼاادة نلثاكقاا  أكقن قااد و ااؾم إ  مؽااان 

ا أكاف يؽاقن قاد بؾاغ نفاد   ـًاوهؽذن إ  أن و ؾ إ  نلعؼدة نلرنبعا   م ق   جقدي و
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إ  نلعؼاادة نلسااابع   وعـاادما يرااؾا إ  نلعؼاادة  نشااارً ويؿؽااه هـاااك ث ثاا  أيااام م

 عـد نلعؼدة نٕخرة. شاريف نلققم نحلادي ع نلقؽقن جاهزً  اي ضعامً ضارة  َح صارنلعا

إهناؿ كااكقن   اري نلعاد باشانعامل نٕ اابع  ثاؿأما يف أمريؽا نلشاملق   رؽان 

 ونحل ال ذنت نلعؼد. راكيسنعقـقن بؼطع ن شل ونحل

  وهال قطاع ماـ ن شال يعؾ اؿ بالث م عؾقفاا  رالومـ أدونت نحلساب نلعِ 

يف جمنؿعاات نلػ حاا َضاقنل آٓ  نلساـا  وكاكام  رالولؼد نشنعؿؾم هذه نلع

 ؼ قاكقكقاا   ويف يساافقؾ أمقرهااا. را زنكاا  يساانعؿؾفا نلدولاا  أيًضااا عااذ أهنااا وثااا

  كاكم يسنعؿؾ هاذه 9868حنك عام  شار  بدًءن مـ نلؼرن نلرنبع عنلزيطاكق   مثً  

ن ل  وكاكام يعطقفااا لؾؿااقنضـا كنيرااآت َيَسااؾُِّؿ ضاااريف ضؾ اهتااا مااـ نل راالنلع

 راالبؼقام كقما  ضابؿ  ماـ هاذه نلع ن ل . ولدى نلنب. عـ هذن نلـظاام ضارنل

    يؼاارر نلاانبؾص مـفااا ب رقفااا9814ْقَدعااً  يف أق قاا  نلزدااان يف لـاادن. ويف عااام مُ 

 وخ ل هذه نلعؿؾق  أيم نلـار عذ م اين نلزدان بؽامفا.

  يؽاـ معقاريا   باؾ كاكام ننؾاػ  راالومـ ند حظ أن نلع مات عذ نلع

ؾ لااد.ؿ. وكااان كااؾ راارد يساانعؿ رااالباااخن   نٕصااباص نلااذيـ ُيػظااقن نلع

ة نلنال شاراء ندبنؾػ . عذ ش قؾ ندثال  نلعصاقع مات خمنؾػ  لإلصارة إ  أعدند نٕ

ة نلنل يسانعؿؾ حلاوياات نلؾا ـ. قاد ي ادو شاريدل عذ رؤوس نل ؼر ننؾػ عـ نلع

ُقرنبا   ؼ اؾاال  ص ف ش ري . ر اهذن أمًرن ٓ يردق  رن  عفد قريل كان نلعدد ااضً 

نل قلقكقاقن ندناديـقن هؾطاقن قطاع نلـؼاقد ندبررا   شـ     يؽـ نلػ حقن911

 نء نٕرض.شاردفر نل ـم بالـؼقد ندبرر  ل
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 األعداد يف سومر ابابل

ق نٕوشاط ق اؾ أربعا  شاارنلنال كاكام مقجاقدة يف نل مـ نحلضارنت نلؼديؿا 

 ل  حضارة شقمر يف نلشامل نلغريب مـ ن ؾاق  نلعاريب. كاان ساقند رارقرون مـ نلع

ريقن يؽن قن عذ نلطا بن رُيف بالدنة مساندق   ثاؿ يركِاِف إ  أن  اػ. وكااكقن نلسقم

 ًٓ خمنؾػ . وكان لد.ؿ كظاام لؾؿـاازل   امنـقع  مـ نٕق م متثؾ أرقامً  يسنعؿؾقن أصؽا

. 91و  9ي  ولؽـفؿ   يسانعؿؾقن شاقى نلارقؿا شاروكظامفؿ نلعددي هق نلـظام نلع

مؽنقًبااا بالـظااام نلسااقمري  وك حااظ رقااف  46869ويف نلشااؽؾ نلنااايل ك ااد نلعاادد 

 ًٓ  ار عادي لؾرػر. نشنعام

 

ومـ نحلضارنت نلؼديؿ  أيًضا  حضارة نل ابؾقا نلذيـ جاؤون بعد نلسقمريا  

 ونشع   شقري  ونلعرنق ونٕردن  ومـ أهؿ مدهنؿ بابؾ. نوحؽؿ همٓء ب دً 

لؼد نشنق  نل ابؾققن عاذ كاماؾ نلاسنث نلساقمري  وماـ هاذن نلاسنث عؾاؿ 

نحلساب. ار أهنؿ أدخؾقن بعض نلن اديه  مثاؾ نشانعامل جادنول لعادد ك ار ماـ 

 ب ونلؼسؿ  ونلؽسقر ون ذور  وارها كثر.ضارناجرنءنت  نل

 القديمة صـراألعداد يف م

يقن يؽن اقن رااروكاان ند  لقسااري  يؽنل ماـ نلقؿاا إ  نراركاكم نٕعدند ند 

  رالؽسقر نلنال يسانعؿؾقهنا  9/5 ساريعـل نلؽْ 5 بعدد ونحد رققف كؼط  رؿثً   سارنلؽ
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ي  بالقنحاد راارنلقنحاد. نبنادأت نٕعادند ند اهل رؼط نلنل يؽقن رقفا نل سط مسااويً 

ؽقن مـ يط مشارة بشاروإ  نلع ؽان يرمز إ  نلقنحد بقرق  بردي ر   ونكنفم بادؾققن

ة شاارورق  بردي مثـق   وإ  ند ا  بؼطعا  ح اؾ  وإ  نٕلاػ بزهارة نلؾاقيس  وإ  نلع

رنرًعاا ذرنعقاف راقق  ؽلاػ بػارخ ضاػدع  وإ  ندؾقاقن بـاشاآٓ  بثع ان  وإ  ند ا  أ

 رأشف  وكلكف يف حال  ذهقل.

 

   ووس ضاػادع ُكّساكيؿثؾ بنسع     9,526,863وكؿثال عذ ذلؽ  رنن نلعدد 

ٍط مثـقا   وثا ث صااروثع اكا  وشم َزَهَرنت لقيس  وثامين قطٍع مـ نحل ال  وشان  

 أورنق بردي.

 
يقن مـ إجرنء نلعؿؾقات نحلسابق  دون أن يؽقن فا رمقز خا ا  رارـ ندولؼد متؽ  

 ًٓ   إ  ما  ل عؿؾف.شارمـ ذلؽ  كاكقن يقردون ب اكل نلرقؿ بضع كؾامت ي اا. وبد

  القديمةصـنيلاألعداد يف ا

ـققن مـذ نلؼدم أن نلنط قؼ مـ دون كظري  أعؿك  و أن نلـظريا  ماـ راقأدرك نل

دون يط قؼ عؼقؿ . لؼد أدركقن أمهق  نلنؽامؾ با نلن رب  نلعؿؾق  ونلن ؾقاؾ نلـظاري. 

  وضرن ااؼ اعااددي   اي  شااارع اح بلربعاا  قاارون  نبناادعقن كظاًمااساااقد ندساااقوق ااؾ مااق د نل
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  لألعادند ق اؾ أورباا بزهااء شااقلـظاام. لؼاد نكنشاػقن نلساامت نٕشاحساب يف هاذن ن

شـ   ومتؽـقن مـ حؾ معادٓت يربقعق  ومـ درجات أعذ  ونبنؽارون ندعادند  6111

ولقح نلعد  يف نلققم نلذي كان رقف معظؿ نلعؾاامء نٕوربقاا ينعاامؾقن ماع نلسا رة. 

 إ  قاقة شاارنل ألػل شـ   وهذن مما يـل يف ققِد نٓشنعامل َضقراقلؼد بؼل كظام نلعد نل

ـق  ونشنؼرنرها... وبؼل هذن نلـظام إ  أن جرى نلن قيؾ إ  نلـظام راقات نلضاقنلريا

 يـ  هذن نلـظام نلذي شاد عقع أرجاء ندعؿقرة.شارنلعددي نلعريب يف نلؼرن نلع

ذه  وس  أكامط مـ نٕرقام ندؽنقب  لألارنض ندبنؾػ . أهؿ هارااعررم نل

ن ش ق  نلنل كاكم متثاؾ نٕعادند  رالنٕكامط نٕرقام نلَعَرِقي  )وهذه يسنعؿؾ نلع

 . أما نٕكامط نٕخرى رؽاكم مشنؼ  مـ هذيـ شاقعذ ألقنح نلعد(  ونٕرقام نٕشا

نلـؿطااا  رإرقااام نلرشااؿق   مااث   ً كاكاام مزخرراا  ويساانعؿؾ يف نلعؼااقد ووثااا ؼ 

 نلعؿؾ ونٕورنق نلـؼدي  
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وأمااا ألااقنح نلعااد رؽاكاام حلػااظ   اـق  ُُتاارى ذهـق ااراااقاكاام نحلسااابات نلك

ـ ن شال  وفاا صاؽؾ رقعا  نحلسابات ومنابعنفا. كاكم هذه نٕلاقنح مراـقع  ما

يضاع  نلذي يؼقم بعؿؾق  ن ؿع  ماثً  ك  مـ مربعات  وكان نلشبص قّ صطرك  مؽ

ندربعاات ندـاشا  . كاان عذ نلؾاقح إ  أن يراؾ إ  نٕعادند ندطؾقبا   ويف  رالنلع

وفاا لقكاان  لاقن لألعادند   679 رالنت  وعدد نلعسة شـنؿشارا عضقل كؾ عًر 

أو  91أو نلعدد  9ندقج    ولقن آخر لألعدند نلسال  . وكاكم كؾ عرا متثؾ نلعدد 

لؾؿربعات نلنل وضعم رقفاا ماـ نلقؿاا إ  نلقساار. ويف نلشاؽؾ  ا  ي عً 911نلعدد 

  ويرى يف نلشؽؾ أن 9471654مـ نلعدد  161411عد  يطرح نلعدد ندرنرؼ َلْقُح 

 9951664ن قنب هق 

 

 األعداد عند اليونان

مااا  إْذ كساا ـا عقااع نلػـااقن إ   لؼااد بالغـااا  إ  حااد  »يؼااقل لققكاااردوويل   

  نحلؽؿاا  عـااد فااآ) Pallasنلققكااان  وكااان يظااـ أن نلققكااان نكطؾؼاام مثااؾ بااآس 

ك ار آفا   Zeusعؼؾ كامؾ نلـؿق  مثؾ ذنك نلذي يؿؾؽف زياقس نااريؼ( منؿنع  ب



 مقرؼ دع قلد.  -  مسرة نلعدد عز نلعرقر 
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لػقـقؼقاا ونل اابؾقا نلققكان  لؽــا عررـا أن جمرى نلع ؼري  نكطؾاؼ ماـ نلؾقاديا ون

 «يا.راروند

نٕعدند  رؾؼد كاان عـاد نلققكااكقا كظاماان عادديان خمنؾػاان.  وأما رقام هص

  كسا   إ  Attic  ؽّقاقيبـظاام نٕعادند نٕ يعر  أحدمها بـظام نٕعدند نفرودي   أو

كاكام نحلساابات نلعاما  يف هاذن نلـظاام   وهل مـطؼ  يؼاع حاقل أثقـا. Atticaؽا قأي

وكاان يسانعؿؾ   ةشااريس ؾ بطريؼ  نلاـؼش. كاان نٕشااس يف هاذن نلـظاام هاق نلع

 نٕحر  نٕو  مـ نلؽؾامت لنؿققز بعضفا مـ بعض. 

أو ناشاؽـدري. يناللػ هاذن  Ionicقعر  بإيقين أما نلـظام نلعددي نلثاين ر

 مـ نٕلػ اء نلققكاكق  ومـ ث ث  أحر  مف قرة. احررً  64نلـظام مـ 
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 األعداد عند اهلنود

رؼااد نشاانعؿؾقن نلـظااام   نهاانؿ شااؽان نفـااد مـااذ مطؾااع حضااارهتؿ بإعاادند

.ؿ  اار معاي ق ؾ ندق د بللػل شـ   وكاكم لد.ؿ ضرن ؼ لؾعد منؼدم  عاذشارنلع

 يا ونل ابؾقا ونلققكان  ولعؾ أهؿ نكنشارات نفـقد رارمـ ند

نشاانعامل رمااقز عددياا  خا اا  ااار مري طاا  باالي ماامثر خااارجل  مثااؾ  -1

 نحلرو  نف ا ق  أو أ ابع نلقد أو نلؼدم.

 نشنعامل كظام ندـازل. -2

 .وهق نٕهؿ  نشنعامل رمز لؾرػر -3

 األعداد ااحلساب عند العرب

قق  شارومها ن  رنان نلعربقنان ند كاكم بغدند وقرض   »قــق ر  قال كارل م 

وندغربق   مقضعا ضررّقْا لـظام عؿ ق يؿناد إ  عادة قاارنت  وماـ بقاـفام يادرؼ 

 .«را ؼ ندق ؾق  بؾغ  عربق  ونحدةنلنقار نحلضاري عز ك ؾ 

ؾقب ند ااز  ق  إذن يابعـا بلشاشارق إ  نلغرب. رالشاركان نُتاه نلنقار مـ نل 

 هق ندرِشؾ ونلغرب هق ندسنؼ اِؾ. 

إن نشاانعامل نٕرقاااام نلعربقااا  نلنساااع  ونلرااػر يف كنااااب ن اااقنرزمل عاااـ 

نشنؿرت ث ث  قرون يف أورباا ماع  (يديقلقجق عؼا دي  )إدعرك   انحلساب  كان ش  ً 

 عاريب  ماع كظاام ندرنيال نحلساب ن ديد وضده. وقد وقػ نلنغقر مع نلزكاام  نل

ة رمقز رؼط لنؿثقؾ عقع نٕعدند  وأما معارضاق نلنغقار رؽااكقن شارع لعامومع نشن



 مقرؼ دع قلد.  -  مسرة نلعدد عز نلعرقر 
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ندعاادند  ونشاانعامل نٕرقااام  أاؾ قاا  نلن ااار وند اشاا ا  نلااذيـ يعااّقدون نشاانعامل

  نٕب دي  نلققكاكق  ونٕرقام نلروماكق .

 

يؿؽااـ معااف  ا طً ساااقنحلساااب ب جعؾاام نٕرقااام ون قنرزمقااات نلعربقاا 

ة مع صارغـاء عـ نٕدونت ندساعدة  مثؾ ندعدند  حقه يؿؽـ نلنعامؾ م انٓشن

 نٕعدند ذنهتا.
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ؾ ذلؽ إدرنُك ض قع  نٕعدند بق ػفا كا ـااٍت جماردًة  يؿؽاـ أن لؼد شف  

اء نلعقـقا   أو يؿؽاـ نلنعاماؾ معفاا عاذ أهناا صااقأي جمؿقعا  ماـ نٕ اّؾ  حتّؾ 

يققن يقكااكققن آخارون قاد حاررون اضااقجمردنت ب ن . وإذن كان إقؾقدس وريا

وحادهؿ قادمقن  ووشا ؾ نل ـاء  رانن نلعارب ضالنفـدش  مـ قققد ندسح نٕر

 خدم  مشاا  لؾعدد.

إهناؿ  لؼد نشنعؿؾ نلعرب يف نل دء حرو  أب دينفؿ براػنفا أعادنًدن  ثاؿ

نشااانعؿؾقن يف أياااامفؿ نٕو  نلـظاااام نلسااانقـل نلاااذي يعؾؿاااقه ماااـ نلساااقمريا 

نلؼدماء  ولؼد هقلهتؿ هاذه ن ازنت ٓكنشاا  نلطاقا  نفا ؾا  لؾـظاام ونل ابؾقا 

ًٓ شااري نلؽاماؾ  إذ يؿؽاـ نشانعامل عشارنلع  نماـ شانا رمازً  ة رماقز رؼاط باد

 يع عقع نحلسابات.سارلن

ماـ نلؽؾؿا   zeroإن نكنشا  رمز نلراػر خا ا  )جااءت نلؽؾؿا  نل يقـقا  

إ  نلشؽؾ ند ارد  واادت ندرنيال  سالكؼؾ نحلساب مـ نلشؽؾ نحل نلعربق   ػر(

ِ  نلعدد. ندادينلعددي   إ  جاكل ندظفر    لؾعدد  حاشؿ  لَنَعرُّ

 ويف هذن نلردد قال أحد ممرخل نلعؾؿ  كام يذكر نٕشناذ ن قري 

 .«نلعرقر عذ مر   ضالإن نلرػر أعظؿ نخسنع ريا »

  (رام الندا)وقال نلعا   

نلراػر  نشانعامفؿا نلعارب لألرقاام هال ن دما  نلنال أشادنه لؼد كاكام»

 ًٓ  .«اعؿؾق   نشنعام



 مقرؼ دع قلد.  -  مسرة نلعدد عز نلعرقر 
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 رااري  عذ أهنا ض قعق   بقاد أن أورباا  يف نلعشاركظر نلعرب إ  نٕعدند نلع

ا  قط  ولعدة قرون  وجدت هذه نلرمقز اامض  و ع   لدرج  أن نٕوربشاقنلق

 ادعقن.نهتؿقن نلعرب نلذيـ يامرشقن ندفارنت ن ديدة  بلهنؿ ش رة وخم

. ننٕرباع شافؾ  جاد   ي  جعؾ نلعؿؾقات نحلسابق شاروإن نٕخذ بـظؿ نلعد نلع

  كااام وردت يف كناااب 916يف نلعاادد  567ب نلعاادد ضاااريف عؿؾقاا   لــظاار مااثً  

 نحلساب لؾبقنرزمل.

 ب هل كام يف ندبطط نلنايل ضارإن عؿؾق  نل

 



 (9( ن زء )88ند ؾد ) –جمؾ  جمؿع نلؾغ  نلعربق  بدمشؼ 

 
 

065 

  ثاؿ رشاؿـا 916ويف نلقؿاا نلعادد نٔخار  567وضعـا يف نٕعذ نلعدد 

 هتا كام يف نلشؽؾ.ننٕقطار ونمندند

 5ب ضاارنٕول. رؿاث   حا اؾ  شالبـا نٕرقام نلعؾقا يف نلرقؿ نلرأضار 

 . 45يساوي  9يف 

راقق هاذن  4نٕعاذ نٕول  و  ساار)نٔحاد( حتم قطار ندرباع نٕي 5كضع 

 4نٕعاذ . وضعـا يف ندرباع نٕوشاط 54رؽان ن دنء  9يف  6بـا ضارنلؼطر. ثؿ 

حتم قطر هذن ندربع ووس  رققف وهؽذن. ععم بعاد ذلاؽ نٕرقاام يف نٕقطاار  

رؽان ن قنب يف نلسطر نٕشػؾ مع م حظ  أكف إذن زند جمؿقع أرقام أي قطر عذ 

 .568444نت إ  نلعدد عذ يساره  رؽان ن قنب شاريسع  ُيؿؾ رقؿ نلع

 نلث ث  رقام ي.   ساقاز إشفامات نلعرب نلر ق هذن ويؿؽـ إ

ي   وأوجدون ضريؼ  نلؼقؿ  ندؽاكقا  شارون معرر  نلـظؿ نلعشارنبندعقن وك -1

ات ماـ إدرنك ضااقـقن أول ؽ نلذيـ  نقنػقن أثارهؿ يف نلريالؾنع ر عـ نٕعدند  ومؽ  

 نٕعدند عذ أهنا كظؿ جمردة.

إخضاااع مااـ ندؿؽااـ  ي شاااراق نلـظااام نلعشاااقمؽـااقن مااـ إدرنك أكااف يف  -2

ؾؼقنعاد نلعاما  ذنهتاا  لونٕكقنع نٕخرى مـ نٕعادند قر ونٕعدند نلر ق   نلؽس

ح نٕعادند ضااقبعد يعريػفا بطريؼ  مـاش    ووضاعقن  بقجاف خااص  نٕشااس لنق

 نلسال   ومعا   ن ذور ونلؼقى.

 أوض قن أن نٕكقنع ندبنؾػ  مـ نلـظؿ نلعدديا  لقسام ممؽـا  ر سال  -3

 بقـفا. بؾ يؿؽـ أيًضا م ادلنفا رقام



 مقرؼ دع قلد.  -  مسرة نلعدد عز نلعرقر 
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 يـل شااااري أو نلعشااااروك راااؾ عاااذ نلـناااا   ذنهتاااا إذن نشااانعؿؾـا نلـظاااام نلع

 أو نلثـا ل.

وق ؾ أن أخنؿ حديثل أكؼؾ إلقؽؿ ما قرأيف يف إحدى أورنق نلنؼاقيؿ نلساـقي 

 ونلذي ي ا ققؿ  نٕخ ق أمام ندال ون اه ونلعؾؿ ونٕوٓد وار ذلؽ.

د ن ؾػاء ن قنرزمل م نؽر عؾؿ ن ز  شلل أح»جاء يف هذه نلقرق  ما ي.   

( لألخا ق ...   9 ػ يل ناكسان بإرقام ...قاال  ياا أمار نداممـا كضاع رقاؿ )

لؾ ااه  اار  ن(  رانذن وضاعـا  اػرً 91لؾاامل  اار ) نرنذن وضعـا عذ يؿقـاف  اػرً 

( ... وهؽذن حنك يريػع ققؿنف مع زياادة نٕ اػار يف ندؽنسا ات كاإوٓد 911)

 ؾؿ وار ذلؽ.ونلع

 .«ٓ ققؿ  لف ن( رجع ناكسان  ػرً 9رنذن حذرـا رقؿ )»ثؿ قال   

ار أن نٕشناذ نلرنحؾ نلدكنقر ع اد نلارزنق قادورة لػام نكن ااهل إ  نٕمار 

 شـقنت دون أن يـس ف لؾبقنرزمل. شارذنيف ق ؾ أكثر مـ ع

 ثؿ إين أجد ندعـك ذنيف يف ققل صققل 

           ْم َقاااؼِ رااانكام نٕماااُؿ نٕخااا ُق ماااا ب

 

 راانن ُهااُؿ ذه اام أخ ُقُفااؿ   ذه ااقن 

 
نٕخاا ق عااذ  رااارومااـ نلع قاال أن نلشااا ع لاادى نلؽثاار مااـ نلـاااس  ح

 ورة رجؾ منديـ... ضارندنديـا... ررجٌؾ  احُل خؾؼ هق بال

  ياادعق إ  مؽااارم ا اا قح أن نٕديااان نلساااموي   وااار نلساااموي  أيًضاا 

إٓ إذن كان عذ خؾؼ. إكاام بعثام ٕمتاؿ مؽاارم  انديـً نٕخ ق رااكسان ٓ يؽقن م

نٕخ ق أو  الح نٕخ ق كام يؼقل نلرشقل نلؽريؿ . ولؽـ رات همٓء نلـااس 
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بااديـ  إٓ إذن ق ؾـااا  امً زامؾناا ذو نٕخاا قورة أن يؽااقن نلرجااؾ ضااارأكااف لااقس بال

 أوشع مـ ندػفقم نلشا ع. لؾديـ بؿػفقم

 ؼقل وهـا كؾنؼل مع نل  سي إذ ي 

 إذن يشاااااكؾم نٕخاااا ق ونقسباااام

 

 دكاام ندسااار  بااا نلع ااؿ ونلعاارب 

 
وعذ هذن رنن نلسبق  نلنل ٓ ُيعـك بإخ ق هل يربق  راشادة ونل قام نلاذي 

 ٓ يريب أبـاءه عذ نلردق ونٕماك  ونلقراء وق قل نٔخر هق بقم خِرب.

 

             

 



 وثقافية مجمعيةٌ  ءٌأنبا
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 ابدـان العـالدكتور بره

 

 (*)الدكتور مروان املحاسني

 

 أهيا احلفل الكريم

  شق  أققل؟فأ أه؟ق ٌ؟ مٌ ّم ظ أتساءل ،احلزينةإين إذ أقػ الوقم ذم هذه ادناشبة 

ه؟؟ا ها أمااَح وص؟؟ارٌ ُ  ،ضقير؟؟ة حيم؟؟ؾ الا؟؟زاء لااكر؟؟ة ٌايم؟؟ة رامي؟؟ْت أي؟؟ا ل ش؟؟نقاٍت 

 ،وأى؟ا ذم حيوي؟ة أ ؟اي ٌقاح؟ه  نه؟ا ،ه؟ادِ ا وأحااناِت ىجاحات بَ  وت باُت  ،وأتااحها

تا؟اون  ا؟ل ظ؟ذ  ؟هى ظي؟قد ذم ش؟اونا  ،اص؟هوقً  انل لاي؟هي أًخ؟ش؟وأضرب  ـ يقا

 بغوة إخااجهؿ  ـ حمن هؿ. ،ل يهيؿ أمضؾ  ا ىاامف داضاىا

 ُتش؟؟حذ إش؟؟الوُب و ،ن ي؟؟ك موه؟؟ا ال ر؟؟مت وإوص؟؟ا ث؟؟ل تُ ااادَ  أم ه؟؟ق ٌ؟؟ مُ 

 حوات؟؟ف ٓ ت؟؟هخؾ إح حي؟؟اكِؼ  ، ض؟؟ّخمة  نّمي؟؟ة ه ص؟؟قرةً و؟؟الب غو؟؟ة ل ا ؟؟ل ظ؟؟ـ الاي

ـِ  ا لف  ـ مضؾٍ  ااتف،وت رّ   ذم خه ة جم ماف. و  ا 

                                                 

أليك إش اذ الهٌ قر  اوان ادحاشنل ركوس جممع الرغة الاابوة به شؼ ٌرمة ادجمع ذم  (*)

حاؾ تيبني الاضق ادااشؾ لرمجمع الهٌ قر باهان الاابه رمحف اهلل. وقه  أقوؿ احلاؾ ذم 

 .02/11/0212   بة إشه القضنوة ب اريخ 
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 مّحال؟ةوال رمت لرمااين ىقاقؾ، وادااين  ،طس؟وب  م ب أتيّهمآثات أن  بؾ إين قه

 ، ؟ا ٓ ياام؟ف إٓ قرور؟قن ظ؟ـ ال؟هٌ قر باه؟ان الااب؟ه ظ؟ذ لريوؿ وادشاظا، ٕضرا ؟ؿ

 ش؟؟ااى ظرمو؟ة  وإش اذ ال بر ال؟ذي أضر؟ؼ  هرش؟ةً  ،قرية خهيا ذم ش ًشس قسؿ ال

 قجهان  سر ل ٓ يبارى.ب ادشاقعِ  ،هقوؼالؿ مهحا رني لار ،أبناؤها ذم ب دىا

بيىن؟ا  خ؟اال ؟ل ىا ،ال ب ذم اجلا ا؟ة الس؟قريةليه شبينل باهان الاابه إح ٌروة 

ظ؟ذ ب؟ د اش اهىا  ـ زظا  ها وقه    ال هريس موها،ش؟اٌم ىا ّز ب ،ىحمؾ صهادتا

ر ذم يع ال  ؟قّ س؟؟اال ؟ب ال وبخاص؟ة تار؟وؿُ  ،ذم تاروؿ الارقم بالرغ؟ة الاابو؟ةالااب 

 ـ أ ث؟ال  اص؟ه خ؟اضا وحس؟نل ش؟ب  وذلؽ باظاية أشاتذة ٌبار  ،يـش؟االيان الا

ال ؟ل  ،القاض؟حةّبقا لن؟ا ادط؟ رحات الاابو؟ة ص؟ال؟ذيـ  ،وص ح ال؟هيـ ال ؟قاٌبل

برغ؟ة  ح ؟ك لوس؟ت    قب؟ةً  تط؟رنا وه؟ل ض  ؟ـ  ط؟ رحات أجنبو؟ةء  ا َغمُ ض؟لت

 بؾ بآش اارة  ـ لغ ني تارخيو ني مها ال تونوة والوقىاىوة. ،أصحاهبا

ذم أق؟هم  يايس؟؟اال ن ق؟ه ج؟اى ت؟هريبناانوات ٌ؟س؟؟وجنا ذم   رع اخلموحني ختاّ 

ٌ قر ال؟ذي أحلي؟ف ب رو؟ة ال ؟ب ال؟ه ،هق ادس شاك القضنل ، س شاك ذم  هينة د شؼ

لو قن ادجال ال  بويل ل هريس ال ب. وٌان ادس ش؟اك  ،رضا شاوه  ًشس اجلا اة

ٕىف ٌان ادس شاك ادجاين القحوه ال؟ذي يرج؟ي إلو؟ف، « اباء س شاك الغُ »باشؿ  ا ااومً 

  ا خ ل وجقده ذم د شؼ.  ـ يطاب بماضٍ  إح جاىب أمااد الشاب، ٌؾ  

 ،ظ؟ذ جماي؟ات إ ؟قر ذم غ؟ا  الامرو؟ات ع ّض؟رنا ذم ت؟هريبنا إح آودا وص؟

 ،ق؟هيؿ ورث ؟ف ال رو؟ة جااحوة ييقم بف مماٌض وجهىا أن ال خهيا اد رقب ل ؾ حالة 

اظ؟؟ؿ ال خ؟؟هيا ٌ؟؟ان و ُ  ذم ادس ش؟؟اك. وق؟؟ه ج؟؟اى تهريب؟؟ف ظ؟؟ذ إدوات ادقج؟؟قدة
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ث؟ؿ  ،ب  بويف ظذ الاؿ وإىػ رخهّ ييقم ادُ  رهقاء  ـ خ ل قناعٍ ادايض ل باش نشاق

 هخؾ ادايض ذم ىقمٍ ح ك يَ  ،إثر أو ال رقرومقرم ظذ اليناع شاكؾ تنيوطيبادر إح 

أو بقاش ة جهاز  غر؟ؼ يب؟ّث بخ؟ار إث؟ر  ،الامؾ اجلااحليم ه ضورة إجااء ظموؼ 

إضب؟اء ادا؟اوديـ  . وقه جاى باهكذ تهريُب إ ا ذلؽ ض؟كاق ذم رك ل ادايض  ا 

ا ر الذي تسم  بف حالة ادايض، وٌنّ؟إدوات باليهْ جهؿ ظذ اش امل ترؽ قبؾ ختاّ 

ظذ هذه ال ايي؟ة اليهيم؟ة. وح؟ني  ض؟ك ـ ادا ارىا أظهادً وقه خهّ  ،بقا ـ الذيـ ُدرّ 

 ،قارت اجلا اة اش هظاء خبر أجنبل ُي رع اجلااحني ظذ ضااك؟ؼ ال خ؟هيا احل؟هيث

 جس؟ؿ اد؟ايض، وص؟ؾادادة ادخ؟هرة ال ؟ل ت؟هخؾ إح   ـ ٌموة ال حيؼظذ  الياكمةِ 

ح لن؟ا ٌو؟ػ ص؟؟اال؟ذي ٌ؟ان أول  ؟ـ  ،الهٌ قر ش؟ قت ،باي اين خم صضبوب ا إلون

ؿ ر ي؟نظّ وادخ؟ه   ،موه؟ا اويبي؟ك  س؟ يا   ،ج؟اة إح الاغ؟ا كنْ   ني  ـ احلَ  ؾ أىبقٌب ُيهَخ 

هخؾ  ؟قاّد تاخ؟ل الاض؟ ت وُي؟ ،ٌموة غازات ال خهيا الهاخرة إح جه؟از ال ؟ناس

س؟ـ إٌس؟جني اد ر؟قب حل رَ و ي؟ها ،يااقب حالة اد؟ايضوهق  ،ظـ ضايؼ القريه

 .س؟لتقازىف، اليربل وال ناّ 

و ؟ا  ات تينوة دقوي؟ة، زات ظرموة و ن رياتذا الاـ اجلهيه  ـ  ُ هب  ا حيوط إن

ت الهٌ قر باهان الاابه إح ال خط؟ص قه اج ذب أ قر ،  ربف  ـ وظل لرمسًولوةت

. وه ذا ٌ؟ان إيا؟اده إح جا ا؟ة ٌروا ى؟ه ذم هبذا الارؿ احلهيث ظذ أظذ ادس قيات

 .1733القٓيات اد حهة ظام 

وىحـ  ،وظاد الهٌ قر باه شنقات ث ث اى هت بحطقلف ظذ ادًهؾ اد رقب

قن ادشاك لو  هّ ظِ ىن ظا ام  اح  س شاك ادقاشاة الذي أُ  ، ا زلنا ذم ادس شاك اليهيؿ

زة بيح؟؟هث إدوات لرامرو؟؟ات جمّه؟؟وث؟؟مين غ؟؟ا   ،هي؟؟هز ببن؟؟اء جاجل؟؟ا ال اد مّو؟؟
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ة س؟؟وذم اداات؟ب ال هري جر  هَ َت؟ذم ال رو؟ة  ا هرًش؟ ال؟هٌ قر الااب؟ه ُظ؟نّي واد  ربات. و

حني اىاطؾ ظـ قس؟ؿ  1754وبرغ أ نو ف ظام  1751ح ك وصؾ إح إش اذية ظام 

؟ لوًش؟س قس؟ًم  ،اجلااحة  ؟ـ الناحو؟ة ااداري؟ة بال خ؟هيا وااىا؟اش وياأش؟ف  اخاص 

 .يلاار  ـ وزيا ال اروؿ الاابي

اب ؟هاء  ؟ـ غام؟ة ااىا؟اش  ،ب موف ظهد ٌب؟ر  ؟ـ إضب؟اءإىف اليسؿ الذي تهرّ 

؟ال ل تس يبؾ ادايض اخلارج  ـ غامة الامروات ح ك غامة الاناي؟ة ادُ   ٌ ال ؟ل    ،زةا

؟زة بؾ ظنايةً  « شهدة ظنايةً »ها تسمو َ  الهٌ قر الاابه ييبؾ ٌّ ه؟ق  أن السٌو؟ز اتيٌو؟هً   ا

بق  ش؟؟اد مهق ذم ت بوؼ ال ارومت الاا ة. وق؟ه اى وأ ا ال شهّ  ،ظذ ادايض الااد  ؟هر 

 هذا اليسؿ ذم مجوع ادشاذم السقرية و نهؿ  ـ اى يؾ إح ب د ظابوة أخاى.

وموف    بة  ،تف وإحطاءاتف اخلاصةلف شجّ   و احيوي ليه ٌان قسؿ ال خهيا قسًم 

با؟ه أن  ،الهٌ قر الاابه بيحهث ادنشقرات الارمو؟ةهيا ظا اة ب  ب ال خطص يغذّ 

ظة س؟؟ات  قر موف إدوات وضاق اش؟ اماا ب ،واشع ال ااظات أصب  ال خهيا ظرًم 

 ٌبرة. وليه ت قر قسؿ ال خهيا لو  ابؼ  ع اجلااحات اجلهيهة ال ل ت  ر؟ب حن ؟ةً 

ب؟ؾ ذل؟ؽ ذم ب دى؟ا. ا؟الج قحآت   تُ  اق  ااجلةِ ش؟وذم ال خهيا ذم  ٌبرتني و يهرةً 

ٌُ  ،ذم اٌ مل اداي و اريِخ  اضاؾ يش ق ىيًط  محني وصؾ إلونا أوُل  ش؟ػ إ ؟ا ذم وقه 

 ضا؟ؾٍ ل خ؟هيا  ادخ؟هر إح اب ؟هاع إدوات ادناش؟بة اض؟ اّ  ،الوقم إول  ـ وٓدت؟ف

ذل؟ؽ  . ن؟ذ وٓدت؟ف بيي ضا؟ام ـ تغذي ف ِ تُ و   ،غااَ نْي ٓ يطؾ وزىف إح ٌورق ،ولوهٍ 

ت  ر؟؟ب م؟؟   الط؟؟هر اظ؟؟ادة آتط؟؟ال ب؟؟ني اد؟؟اي ادني؟؟قص  اجلااحو؟؟ة الامرو؟؟ةأن 

ادخال إٌسجني ادض؟غقط  ،أثناء ال خهيا  ع  هاراة حجؿ الاكة ال اموة ،واداهة

وٓ حاجة إح وصػ  ا ت  ربف الاناية بال اؾ خ ل إيام ال الوة  ،حو اال زم لبياكف 
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 وأجاين؟ا الامرو؟ات اد رقب؟ة، آت باه ذل؟ؽلرامؾ اجلااحل. وقه ٌثات ترؽ احل

 ،خ؟هيٍج  ظنه ٌ؟ؾ ولو؟هٍ   ـ اٌ مل اداي ال حيؼورة ض؟اأدرك أضباء ال قلوه  باه أن

أى؟ف يط؟ؾ إح لر حي؟ؼ ط ه؟ق إدخ؟ال أىب؟قب ل؟ني   ؟ـ الا؟ؿ س؟وب  ال لذلؽ ظمٌؾ يو

 اداهة دون أي ظاكؼ.

وآم؟ات جمم؟قع  ،اك؟ةوحني اب هأىا جااحة الطهر ال ؟ل ىا؟الج موه؟ا إص؟ابات ال

 ، ن؟ف ٓ  ا؟اّ  اأصب   قضقع تقمر الهم أثناء الامؾ اجلااحل أ ؟اً  ،حم قيات الطهر

ات بالامرو؟ات وظنا ذم   رع الس ونص؟اولق ب موات حمهودة  ـ قبوؾ آح واط. ثؿ 

 ظن؟هها   يا؟ه باا  ؟ان اى ظ؟ارُ  ،وأمهه؟ا إهب؟ا ال ب؟رة وظ؟ذ إوظو؟ة ،ظذ اليرب

بؾ ٌان ٓ به  ـ إىش؟اء  ،  الهم ادقجقد ذم اا ل إمحا السقري؟اطالنجهة  ـ  

ظ؟ذ  ض؟كظاك ت ادا وقه ت رب ذلؽ تشجوعَ  خاص بمس شاك ادقاشاة. ٍ  ط؟ا 

يمهو؟ة ب إقن؟اظهؿ إضامة إح ،  اخلاص بادقاشاةط؟احاظ ذم ادع بالهم ال اذم لوُ ال ّز 

قب؟ؾ  (*)اني؟ؾ ال؟هم ظبوً ؟لوُ ااحو؟ة اجلس اجؾ خ ل  ؟هة الامرو؟ة بش ؾ   عهذا ال ّز 

  ط؟؟؟ام ه؟؟ذا اداد؟؟ايض ذم ح؟؟آت الن؟؟زو  الغزي؟؟اة. وق؟؟ه ق؟؟هّ  بغو؟؟ة إىي؟؟اذ ،ختزين؟؟ف

ت ذم ادقاش؟اة ظمرو؟ات خ ؟رة ظ؟ذ جاَي؟داضاىا وبخاصة با؟ه أن أُ  خه ات جرورةً 

ضاىات بهأت تظه؟ا ذم ال ب؟ه س؟اجذري ل وأخاى ٓش ئطالٍ  وظذ الاظام ،اله اغ

ترؽ ادهمة اخل ؟رة  إدارة إذ إن باهان الاابه قه تقّح  ،غرها  ـ إظضاءو ،وال ذ

ذم حتهيه الز ا  ا قه حيهث ذم  طار  أخاى  ـ أخ اء  ا  جنبً  ،ب ؾ حزم وتشهد

 .الهم ختزيـاله قية أو شقء 

                                                 

 .ينف: هق ال ازج الذي   يسبؼ ختز«الهم الابوط» (*)
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 ٌال؟هٌ قرة ىظ؟رة ط؟؟نيبمخهريـ   مو؟زيـ خم  اوقه ٌان الهٌ قر الاابه حماضً 

وه؟؟ؿ ي ج؟؟اوبقن  ؟؟ع  ،ظ؟ز ال؟؟هيـ وال؟؟هٌ قرة ىاوس؟؟ة ضوا؟؟قر وال؟؟هٌ قر وجو؟؟ف ادار؟؟ؿ

وق؟ه ش؟اماوا إح أورب؟ا ل ض؟ ع ظ؟ذ  ،   ربات   ااطم؟ة يااض؟ها ت ؟قر اجلااح؟ة

 ت قرات ظرؿ ال خهيا.

ل؟ههيؿ  ؟ـ  نوقن أن  ا ٌن؟ا ىاام؟فط؟ومقجئ الاا  ال بل حني أٌه ال ثؿ ٌان أن

ـٍ ضبل هب؟ا ذم  قخز ادايُض يخاصة  باش امل إباٍ  ، وذلؽيساظه ظذ تس ني أٓم م

ا الس؟نني ب؟ؾ الي؟اون، ق؟ه أص؟ب  حتهيه  قاضاها ظ؟ذ  ؟ ؿّ وة دقوية تَ حيش؟ا قاضع ت

بالقصقل إح أظض؟اء ال؟ب ـ بم يسم   ،ا أجزاء ٌا رة  ـ اجلسؿظذ ختهي اقادرً  ظرًم 

ظ؟؟ذ إت؟؟ام احل؟؟هيث  ؟؟ع  اوق؟؟ادرً  ،قظو؟؟فب احم اًظ؟؟ يبي؟؟ك اد؟؟ايض ، ظ؟؟ذ ح؟؟نيوالط؟؟هر

م؟؟ال حؼ  ،ط؟؟؟نياح؟؟ف..مم ٌ؟؟ان  ؟؟ـ باه؟؟ان الااب؟؟ه إٓ أن ي ر؟؟ب الار؟؟ؿ ول؟؟ق ذم الجاّ 

ض؟ ع نوة اط؟؟وٌاىت قه دظ ها احل ق ة ال ،ةبمجمقظة ضبوة دولوة يمثؾ موها شقري

ن وٌان أ بضاة صهقر،أضباء الاا  ظذ هذا الا   اجلهيه. وغاب ظنا الهٌ قر الاابه 

ًٓ ط؟واج ذب ف الرغة ال  ،اوأص؟قاتً  نوة ظذ الاغؿ مما هق  ا؟او   ؟ـ ص؟اقب ها أص؟ ا

نوة  اهق ؟ة ص؟؟وـ  ـ أن ي يهم بالش ا لرجا اة برهجة أىف ت ّ  مهرشها وتقّصؾ إح

 ظـ ز  كف. ىوابةً 

دااجل؟ة أٓم  ه؟ق ظو؟ادةٌ  اجهيهً  اهخؾ  اهق ً وظاد باهان الاابه إح ادقاشاة لوُ 

وقه اش ااد  ـ هذه الاوادة ظهد غر قرو؟ؾ مم؟ـ يش؟  قن  ؟ـ  ،نوةط؟ويية الظذ ال ا

ه ص؟؟هاع  انّ؟؟وٌ؟؟ذلؽ ال؟؟ذيـ يش؟؟  قن  ؟؟ـ  ،ذم الام؟؟قد الاي؟؟ايٓم  اط؟؟روة أو آ

 . بماض الشيويةنيلئؽ ادطابوخاصة أو
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 ة مي؟ه ٌ؟ان ال؟هٌ قر باه؟ان الااب؟ه  ؟ـوإح جاىب هذه النشاضات ال بوة الانّو؟

ب ؟اريخ ح؟؟اوب الااىج؟؟ة ذم  اوٌ؟؟اد أن يط؟ب    خطًط؟؟ ، ؟اريخادغ؟ا ني بهراش؟؟ة ال

تر؟ؽ احليب؟ة ال ؟ل د؟ع  ذم وبخاص؟ة ،إذ ٌان حياظ تسرسؾ  رقٌهؿ وإ اراتؿ ،ب دىا

موها ص ح الهيـ وازدهات موها البومرش؟ اىات ال ؟ل أىش؟يها ى؟قر ال؟هيـ زى ؟ل ذم 

  ـ قبؾ الااىج؟ة. ُ  ناهٍ  ٓ إظجاٍب   هارَ  ض؟كوٌان تنظومها لراناية بادا ،ب د الشام

ص موه؟؟ا خلّ؟؟« ىير؟؟ف الط؟؟روبوقن  ؟؟ـ ال ؟؟ب الا؟؟اي  ؟؟ا»ة بان؟؟قان ض؟؟؟اوق؟؟ه ألي؟؟ك حما

  سارات ادسرمني ذم ادجآت ال بوة.

 اخرًا؟؟ ،ت؟؟اريخ ال ؟؟ب ذم ٌرو؟؟ة ال ؟؟ب ػ ت؟؟هريَس  ّر؟؟م؟؟  ظج؟؟ب باهك؟؟ٍذ أن يُ 

ها ادس؟امهات مو ظهيهة بنّي  االذي ألػ ٌ بً  ،ٕش اذىا ال بر الهٌ قر صقٌت الش ل

وال ؟؟ل اىا ح؟؟ت ظروه؟؟ا أورب؟؟ا ذم قاو ؟؟ا  ،إضب؟؟اء ادس؟؟رمقن ال ؟؟زى ال ؟؟ل ق؟؟ه ها

نا ش؟؟؟وإح اب؟؟ـ  اهً بي؟؟ل  س؟؟ نِ  ا   ؟؟قرً  اظ؟؟ذ ٌش؟؟قماتا وخزات؟؟ا ضب ؟؟ بن؟؟َل ، ل َ القش؟؟ ك

 .ش؟اك اليان السادس ظوالزهااوي ح والاازي 

خص موف  ا جيب ظ؟ذ ظـ تاريخ ال ب  اط؟اخم  اٌ ابً  الهٌ قر الاابه وقه ألػ

أمهو؟ة ادس؟امهة  ا ًٌ؟هً  ،ض ب ال ؟ب أن ياام؟قه ظ؟ـ ت ؟قر ال ؟ب خ؟ ل الي؟اون

و ـ أمهها ٌشػ حيوي؟ة ال؟هوران  ،الاابوة ااش  وة ذم الاهيه  ـ الهقاكؼ الارموة

وت؟قح با؟هه  ،اله شيل ابـ النا؟وس  ـ وصاها الاا ُ  َل اليربل الاكقي، ال ل ٌان أوّ 

 .ش؟اذم اليان الثا ـ ظ هاَح ص؟امو قس ش؟ا

ات ظهيهة ألياه؟ا ذم جا ا؟ة د ش؟ؼ وذم ادااٌ؟ز الثيامو؟ة ض؟اهذا إح جاىب حما

وقه ىظ ؿ ادًتا إول لألضباء ادخ؟هريـ الس؟قريني ذم  ،وذم ادًتاات ال بوة الاابوة
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د شؼ وتر ف ث ثة  ًتاات أخاى، واظ نك بسمجة ظهد  ؟ـ ٌ ؟ب ااش؟اا  وض؟ب 

 ال خهيا خه ة ل  ب ال روة. ال قارث وٌ ب

 إ ا صذرات ظرموة ىاوسة ورذاذ م اي ُيم ِا بف الاي؟قل اد ا ش؟ة إح  ا؟ارَ  

ة س؟؟وتش؟مؾ إتي؟ان الرغ ؟ني الااى ،إح ثيام؟ة واش؟اة ذم ذل؟ؽ ا س؟ نهً  ،حهيثة وتااثو؟ة

 ، وه؟ذا  ؟ان ف  ـ اش؟ وااب ال ث؟ر  ؟ـ  يق  ؟ات احلض؟ارة الغابو؟ة  ّ  ،وااى روزية

 اتا إح جم ماف.ش؟ولف بنيؾ أشا َ  مَ َش 

د؟ا ي حمر؟ف  ار ف اداّضرة لرسوي  ظـ الناس تااجًي؟ش؟ووٌاىت هذه الشذرات و

ادخهر أثناء تهبره صًون ادايض الغارق ذم شبات ظموؼ ضور؟ة ش؟اظات، ٓ ياب ؟ف 

ا  ظروف  ـ وش؟اكؾ دقوي؟ة تن؟ذره ب ؟ؾ تغ؟ّر ض؟اأ ص؟اباحلواة إٓ  ا ي قح ال بوب اا

  ايضف. ظذ

ظ؟؟ذ أش؟؟اضني الرغ؟؟ة  ؟؟ـ ىح؟؟قيني  ال؟؟وس جمم؟؟ع الرغ؟؟ة الاابو؟؟ة ح ؟؟اً ث؟؟ؿ أق؟؟قل 

سف يس؟اك إح ض؟ؿ ٌب؟ار ش؟؟وب؟ؾ ه؟ق  ن؟ذ تي ،موني وأش؟رقبوني وص؟اااء وأدب؟اءص؟او

رقا ىي؟ؾ الار؟قم إح ، وه؟ؿ ال؟ذيـ ش؟هّ الارقم احلهيثة القامهة ظذ شقريةالاا رني ذم 

 ة.س؟وب ال هرياقا ال  الاابوة مطيرقا ادط رحات وألّ 

وه ؟؟ذا مي؟؟ه ىظ؟؟ا جمم؟؟ع الرغ؟؟ة الاابو؟؟ة ذم النش؟؟اضات الارمو؟؟ة لر؟؟هٌ قر باه؟؟ان 

باض؟؟ؾ  ،تهريس؟؟ف بالرغ؟؟ة الاابو؟؟ةجي؟؟اي ح؟؟هيث  لار؟؟ؿٍ  فُ الااب؟؟ه وبخاص؟؟ة إض؟؟ام ُ 

 ط؟ رحات ص؟ارك ذم إىجازه؟ا وه؟ق ظض؟ق جلن؟ة ادط؟ رحات ذم ادجر؟س إظ؟ذ 

ال؟هٌ قر  لرغ؟ة الاابو؟ة إش؟ اذإظض؟اء الا؟ا رقن ذم جمم؟ع ا اى خ؟بق؟ه لرارقم. و

 ذم جممع الرغة الاابوة ذم  ااشً   اظضقً  ،ركوس احتاد ادخهريـ الااب ،باهان الاابه
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ذم  ؟ًتاات ادجم؟ع لوش؟ارك  5/0/0225ب ؟اريخ  0225 ـ ظ؟ام  الااباة اجلرسة

 وذم ىهواتف ويّ رع ظذ ٌنقز    ب ف لوس اوه  نها ذم بحقثف.

 أهيا احلفل الكريم

، غر؟ب ظرو؟ف وظ؟ا  ماض؟ؾ ،ة صهيؼ محوؿش؟ربس ت أ ا  ؿ  أٌقن قه ه ذا

وطام؟ف  ،ز بح؟ّهة ذٌاك؟فلاج؟ؾ تّو؟ ،اة ِ ة ثاّية ظَ س؟رلإ ا و ال قاضع ذم  سار حواتف،

 ، وتاّااف.ظة بههي فش؟او

ة ش؟؟روأققل إن ال يبني لوس جم؟ال تي؟ايٍظ يا م؟هه اد؟  رؿ، ح؟ني يي  ؟ػ  ؟ـ 

ة، تض؟ال ظ؟ذ الايو؟ه هال؟ة  ط؟ ناة. ب؟ؾ إن ض؟وازات امسايا زها إىج االايوه ُىبذً 

ة اَ َث؟ة الايو؟ه ذم جم م؟ع خي؟ّوؿ ظرو؟ف ش؟هيؿ  ؟ـ إىاىو؟ة وإَ س؟رال يبني هق ىظاة إح  

 ئة َتّوز هبا ذم جمآت ظمرف وذم ظ قاتف بمج ماف.ض؟و  الو شػ موها ىياضً 

ثية وجهّي؟ة لرم؟ع ب ؾ ميه ٌان باهان الاابه رجؾ حزم وظزم وإقهام، جاهه 

ختطص ال خ؟هيا  ؟ـ ص؟ابة ذم قس؟ؿ اجلااح؟ة إح قس؟ؿ ل؟ف ذاتو ؟ف الارمو؟ة وأههام؟ف 

إح  اع إ  اى؟ات اليس؟ؿ ال؟ذي ي؟هياه قاص؟هً ش؟؟وو سًولواتف. ميه ثابا ذم جمهقده ل ق

ال  ابؼ  ع ت قرات الارقم ال بو؟ة، وال ج؟اوِب  ؟ع ٌ؟ؾ ادس؟ جّهات، ذم  س ش؟اك 

يا ز  خم صة ال ل دماؾ ٌؾ  ط؟وٕىاىوات والنظاات الشخجا ال ٌبر ت طادم موف ا

 أن قسمف هق إوح ب ؾ إولقيات.

ة وه؟ل  س؟ًولو ف ظ؟ـ ااىس؟ان ش؟؟وبمسًولو ف إشا اإٓ أن ميوهىا ٌان   مس ً 

ّٓ  ا يااه خي؟هم  ط؟رحة  ايض؟ف. وٌ؟ان وجهاى؟ف  َؾ ٌِ الذي وُ  أ اه إلوف، مهق ٓ يااظل إ

بس؟قء حال؟ة  اذم شرقٌف، مرؿ أَره  اة يامض ال خهيا   ؟ذّرظً  إخ قل صهيَه ال ح ؿ



 172 (1( اجلزء )66جمرة جممع الرغة الاابوة به شؼ ادجره )

م ت ؟ـ الط؟اقبات، ب؟ؾ ٌ؟ان يس؟ يذن ادايض اد رقب خت؟هياه لامرو؟ة  س؟ اجرة  ه؟

 و  لف إظادة ال قازىات إح أجهزة ادايض ال ل ضاأ ظروها اخلر؟ؾ، لوقص؟رف تُ سقياات ل

 اد م نة  ـ جسؿ ادايض. إح حالة  ـ آش ياار ُت و  لرجااح القصقل إح أمة

إىف  سرؽ يض؟ال ظ؟ذ ميو؟هىا ص؟اات جهي؟هة ذم ظر؟ق مه ؟ف وص؟زه وتاش؟ؽ 

  ا يهه ذم قومة ااىسان.

وذم  ،ذم قر؟قب  ؟ـ ظام؟قه اض؟؟اً بيك ذٌاه حاش؟ورحؿ اهلل ميوهىا ال بر الذي 

 وذم الذاٌاة اجلماوة ال ل ٓ يغوب ظنها  ـ أشهى إح ،ذاٌاة الذيـ أمادوا  ـ ظرمف

 .س؟كجم ماف خه ات ٓ تن
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د  األستاذ  لباق ست ا محمو ر كتوال
د ا د   د يِّس ل أحم

 يف جمؿع الؾغة العربية بالؼاهرة عامًل  اعضوً 
 

 م3153من مارس )آذار(  33ادوافق  ه 5324من مجادى األوىل سـة  32ثـني اإل

 

ادقافاؼ ه  1324مجااىى إوػ شاـة  32ثـغ يف الساظة القاحدة طفر يقم اإل

م اجتؿع مممتر جمؿع الؼاهرة يف ىورتف الثامكغ برئاشاة 3113مارس )آذار( شـة  33

إشتاذ الدكتقر حسـ الشافعل رئقس ادجؿع وبحضقر أظضاا  ادجؿاع العاامؾغ  

وادراشؾغ  ولػقػ مـ إشااتذة اربازا  باادجؿع  وظادى ماـ رؤشاا  ا،امعاا   

إلظالم  وظؿدا  الؽؾقا  وأشاتذة ا،امعا   ومجع غػر مـ رجآ  الصحافة وا

 ورؤشا  بعض ا،ؿعقا  وادمشسا  اددكقة ادفتؿة بالؾغة العربقة.

 ألؼى كؾؿةة  وبعد أن افتتح إشتاذ فاروق صقصة إمغ العام لؾؿجؿع ادممتر

يـ باادممتر الساـقي لؾؿجؿاع  وهـال إشاتاذ الادكتقر محؿاقى أ اد ضاارل فقفاا اااهـّ 

باف جمؾاس جمؿاع الؾغاة العربقاة يف الؼااهرة د العضق العامؾ ظـ شقرية الذي اكتخساقال

م  3112يـ الثاا(( ظاام شااركاقفؿز )ت 34ثـغ يف باإلمجاع يف جؾستف ادـعؼدة يقم اإل

د  يف حاغ ألؼاك إشاتاذ ساقإشتاذ صقصة كؾؿة يف اشتؼبال الدكتقر محؿقى ال وألؼى

سان الاـص ر اف د كؾؿة حتّدث فقفا ظـ شؾػف إشتاذ الدكتقر محؿد إحساقالدكتقر ال

 اهلل  وصؽر جمؿع الؼاهرة ظذ ثؼتف  وفقام يع كص الؽؾؿتغ:
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 الؼاهرة بالعربية  كؾؿة أمني جمؿع الؾغة

 الشاعر الؽبرياألستاذ فاروق شوشة
 

 د سةيالأمحد يف استؼبال األستاذ الدكتور / حمؿود 

 يف ادجؿع عامًل  اعضوً 

 إحسان الـص رالدكتو يف ادؽان الذي خل برحيل األستاذ

 

 حسن الشافعياألستاذ الدكتور/

 رئيس جمؿع الؾغة العربية

 احتاد ادجامع الؾغوية العؾؿية العربية ورئيس

 السادة األساتذة األعضاء

 وفضةيالسادة ال

مـ صػقة العؾاام  العار   ارتابط اشاؿف باالػؽر  ايسعد( أن أقدم لؽؿ واحدً 

ؼً  صار ظؾاًم يؿل وادجؿعل  ووإكاى يفالثؼاوالسبقّي  ا يف كاؾ هاذه ادجاآ   متللِّ

تف الػائؼة  ا وِجاّدة  وكظاًرا تللًؼا -يف كؾ جمال مـفا –وأضػك حضقره اإلجيايب وحققيَّ

أمتـاا العربقاة تبتغقاف صائًبا  مستؼبؾقًّا يتطؾع إػ آفاق أرحب مما كحـ فقاف  وإػ تؼادٍم 

د الاذي كساتؼبؾف ظضاًقا قسااالأ اد وتعؿؾ ظذ حتؼقؼف  هق إشتاذ الدكتقر محؿاقى 
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الذي خال برحقؾ العامل وإشتاذ الؽبر  اندؽاة  يف الققم يف جمؿع الؾغة العربق ظاماًل 

 الدكتقر إحسان الـص.

د الاذي كساتؼبؾف القاقم  واحاد ماـ ُفرشاان الػصاحك سااقوالدكتقر محؿقى ال

 فقاع  وخالصاةُ ّظاٌر ثؼاايف ماـ ضاراز رـادعدوىيـ  وظامل مـ ظؾام  السبقة الؽبار  ومُ 

أكاتج هاذا الـؿاقذل الباديع يف تؽقيـاف ويف   متّثٍؾ مجقاٍؾ لؾثؼاافتغ العربقاة وإجـبقاة

مااـفام    ُيشااع  ىائًبااا وجفااًدا متصاااًل  ه واجتؿعتااا يف وجداكااف ويف ظؼؾااف ظؿاااًل صااارظـا

لثؼافااة العربقااة  وا قيااة العربقااة  وادققااػ ادـحاااز إػ ا باشااتؿرار  مققااُػ العاارويبِّ 

الصحقح يف وجف التغريب وضؿس معامل ا قية  ويف وجف الدظقا  ادساتؿرة  العريب

ى ابطاة العربقاة الاقثؼك  وتػؽقاؽ ُظارلتشاتقت صاؿؾ الر –كتقجة ممامرا  صتَّك  –

عاامل وبااٍق يف تراثاف  وكاؾِّ مااهق مـػاتٌح ظاذ ال ٌؾ صااقهق أآكتام  العاريب إػ كاؾ ماا

ماع  متطؾبا  القاقاع العاريب  وتػااظاًل ا مع تالؤمً  ومستقظب ٕحدث مافقف وأكثره

ظاريب  . صعاُره الدائؿ: هقّية ظربقة ققمقة  واكاتام كؾ ما لديـا مـ ثؼافة وفؽر وإبداع

ظؿٍؾ يعقى بالـػع ظذ هاذه إماة  كؾ ٓيؼبؾ ادـاقشة أو التشؽقؽ  وإشفام فاظؾ يف

 ها ومستؼبؾفا.ضارويمىي إػ هنضتفا وتؼدمفا يف حا

 –د مـذ حصقلف ظذ الدكتقراه يف السبقاة ساقالدكتقر محؿقى ال ةساروادتتبع د

  1863مـ جامعة ظغ صؿس ظام  –ختصص مـاهج وضرائؼ تدريس الؾغة العربقة 

لاف ماـ يرى أن هذا الـجؿ العريب الساضع  يف كاؾ ادادارا  التال ارتابط اشاؿف  اا  

ورشااالة  ضااطؾع بااف كااف مـااذور ىوًمااا لاادور يأ دمايمكاا ثر والػاظؾقااة لااضااقر والتاا

رفة واشعة  حتدو خطااه  وتادفع باف ظروبقة يممـ  ا  وظؾؿ ظؿقؼ وفؽر ثاقب ومع

 ػ إماكـ ادتؼدمة والرائدة.إ
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ن كتققػ ظـد ظالما  وُصاًقى  ظاذ الطرياؼ ااافاؾ  الاذي امات  أويؽػل 

 ا ظذ خر وجف.اهتوقام بقاجب   بنكجازاتف وخزاتف  وادـاصب التل تؼّؾدها

 لسبقاة ؼطااع ابجامعاة ىمشاؼ  وماديًرا لالسبقة فنكـا كجده ظؿقًدا لؽؾقة   اذل

ثاؿ لؾسبقاة  اؽساق( بتاقكس  ووزيارً قة لؾسبقة والثؼافة والعؾاقم )ألؿة العربيف ادـظ

مقزظاة  3115و  3111وزيًرا لؾثؼافة يف ا،ؿفقرية العربقاة الساقرية باغ ظاامل 

يف جمؿاع الؾغاة  ؽ كؾاف ظضاًقا ظااماًل صابح بعاد ذلاقبالتساوي ظاذ الاقزارتغ  ول

ًسا اربقة  فرئقاعة الغفعضًقا باحتاى جمامع الؾ  ا لرئقس ادجؿعاة بدمشؼ  فـائبً االعربق

ظامل ادادير ا بالؼ التعريب يف الرباط  فؿؽؾػً ساقمـتخبًا لؾؿجؾس العؾؿل دؽتب تـ

 العام  قئة ادقشقظة العربقة.

إكاىيؿقة يف جمال التعؾقؿ العايل وجدكاه فنذا اكتؼؾـا إػ خزاتف وإشفاماتف 

وهااران بااا،زائر وجامعااة أشااتاًذا يف ظاادة جامعااا  ظربقااة هاال جامعااة ىمشااؼ 

اكا يف إيطالقاا وظادة جامعاا  شااقوجامعة الؽقيات  ويف جامعاا  أجـبقاة هال 

ا  الرشائؾ ا،امعقة لؾامجساتر والادكتقراه يف السبقاة شارًفا ظذ ظشارـقة مصاق

ا  الرشائؾ يف جامعة السؾطان قاابقس بساؾطـة شارلع اؼ  ومـاقًش بجامعة ىمش

با قئة آشتشارية ظامن  وجامعة البحريـ وتقكس وا،امعا  السقرية  وظضًقا 

ال  السبقية: جمؾاة البحاقث السبقياة يف جامعاة قطار  والبحاقث لعدى مـ ادج

ت وجمؾاة الؾساان السبقية يف جامعة البحريـ والبحقث السبقية يف جامعة الؽقي

 العريب بادغر .

وكان مـ الطبقعل دثؾ هذا ا،فد العؾؿل ادقفقر  أن يقاكبف ظدى ضاخؿ ماـ 
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الؽتب ادملػة  التل تتـاثر ظذ صػحاهتا قطقٌف مـ فؽره السبقي والثؼايف  ولقاماُع 

ز باساث ابالطابع العرويب  وآظتز اؾ هذا الػؽر وصبغف ىومً صاقلمـ إشفاماتف يف ت

ذه إمااة العربقااة يف كااؾ مااا قدمتااف للكساااكقة  ولغرهااا مااـ أصااحا  الثؼافااا  هاا

وظا  شااراغة مصااقإلباداع  وكقد قادرهتا الدائؿاة ظاذ اربؾاؼ واوااضارا   وتل

 الـفضة والتؼدم  وآرتػاع إػ مستقى التحديا .

ـا   فؼد أخذ  مملػاتف ادطبقظة تصّب يف جقاكب صتك تربقياة وثؼافقاة همـ 

ة  وتثري كثًرا مـ اهتامما  صاحبفا يف كؾ ادقاقاع التال أتاقح  اا أن ساقبقة وكػوأى

تظػر ببعض قدرتف ظذ العطا   وجّديتف يف حتؿؾ ادسمولقة  ووفرة مايتدفؼ بف فؽره 

اق مغامرتااف شاااقا  وحؾااقل  واقتحااام ٔفاااق جدياادة  يف صاااقمااـ مؼسحااا  وتق

 العؾؿقة الطقيؾة وجفقىه الطقبة ادثؿرة.

إكاف العااامل والباحاث وادػؽاار الاذي اتسااع ويتساع اهتاممااف بأفااق ادسااتؼبؾقة 

لؾسبقة العربقة  وقضايا الثؼافة  وتراثـا العريب   ومشؽال  الـظام السباقي العاريب  

  صاارالعوإىا  الؾغقي  وضرائؼ تعؾقؿ الؾغة ل ضػاال  والؾغاة العربقاة وحتاديا  

لتعرياب التعؾاقؿ  واإلشافاِم يف ادقشاقظة العربقاة   العاماة  وقضايا التعريب واربطة

ة صاارؼ التعريب  وادعاساقالـفقض بالؾغة العربقة والتؿؽغ  ا  واربطة العامة لتـو

 سااغوالساث. وهل كّؾفا ظـاويـ لبعض كتبف التل تققػت ظـدها  وقد قاربت اربؿ

 وا قياة يبكاتام  العارتفا: آصا  بسفام كافذة يف جمآ  واشاعة  خالضارًػا  تمملَّ 

إػ  ًٓ قىاً  وتعؾاقاًم وتعؾ ااًم  وصاأوادستؼبؾ  والؾغة العربقة  ضارقة  وجدُل ااابالعر

 لعام.اؼ التعريب الذي هق مقضقع مممتركا  ذا ساقتـ
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 أهيا األساتذة ادجؿعيون

 وفضةيأهيا السادة ال

دجؿعـاا ظاـ ة غريباة ظؾاقؽؿ  ففاق العضاق ادراشاؾ صااقإ( ٓ أقادم لؽاؿ صخ

  وقاظاا  هاذا الشؼقؼة شقرية مـذ شـقا  كثرة  قباؾ أن ُيتاّقل القاقم ظضاًقا ظااماًل 

تعؼقباتف العؾؿقاة والؾغقياة  تؾئ بػقض مـ مشاركاتف ومداخالتف وادجؿع  وجؾساتف مت

وظؿقؼ خزاتف وجتاربف  وتتساع ىوًماا إلصاارا  ياده  ه  بؽثر مـ ثؿرا  فؽرضالوت

جؾق بعاض شاقا كاصًػا  ً ؼال  وأن ضقشاقفـدرك أن ثؿة جديًدا ظـدما يطؾب الؽؾؿة  

 قاضااة  ومقىتاافئًا ظااـ إكساااكقتف الػصاااقهااذا كؾااف   ػ إػضاااقكحااـ فقااف. ثااؿ  هااؾ أ مااا

  وغرتاف ا اااّس العارويب ادتاقهجذف  وامتالئاف  اوبشاصتف  ومجال لغتف وظذوبة أىائ

 ا وركقزًة لؾبـا  والتؼدم.الدائؿة ظذ الؾغة العربقة وتراثـا العريب  ُمـطؾؼً 

إن أن أققل لؽ  ولؾجؿقع  -م هذه الؽؾؿةايف خت –يل أهيا العامل ا،ؾقؾ  نْ ذَ ائْ و

ن يستؼبؾ فقؽ شقرية اابقبة  بؽؾ مامتثؾف أن يستؼبؾؽ الققم  وهذا ادجؿع يسعده أ

مـ زاى ققمل وحضاري وثؼايف وإبداظل يبؼاك يف وجادان هاذه إماة ويف تار فاا  

ًفا ظروبقًّا أمتقاصاًل زمًخا  يف مقاقػ البطقلاة والؽػاا   صاروصؼقؼة د  اًل صاق  وتقج 

اكًة  اذه إماة القاحادة و اذا الاقضـ صااقوالتصدي  وااػاظ ظذ السا  العريب  

 .صارالقاحد  يف معركة البؼا  واد

 هيا األخ الؽريم والصديق العزيزأبك بيــا  وأهًل 
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 لدكتور حمؿود أمحد السةيد يف جمؿع الؾغة العربية بالؼاهرةكؾؿة األستاذ ا

 حػل استؼباله عضًوا عامًل يف ادجؿع يف

 خؾًػا لألستاذ الدكتور حمؿد إحسان الـص رمحه اهلل 

 

 األستاذ الدكتور حسن الشافعي رئيس جمؿع الؾغة العربية بالؼاهرة ادحرتم

 ستاذ فاروق شوشة ادوررد أمني جمؿع الؾغة العربية بالؼاهرة األسةيال

 أهيا السادة: السلم عؾيؽم ورمحة اهلل وبركاته

يل يف البداية مـ أن أتقجف بالشؽر ا،زيؾ دجؿعؽؿ ادققر جمؿع الؾغاة  بدَّ  ٓ

العربقة يف الؼاهرة ظذ اكتخايب باإلمجاع ظضًقا ظااماًل يف ادجؿاع الاذي تعؾؼات باف 

دكتقراه يف السبقاة يف جامعاة ظاغ صاؿس مـذ أن كـت ضالبًا أحضار لـقؾ ىرجة ال

وذلؽ يف مطؾع شبعقـقا  الؼرن اداضال  حقث كـت أترىى ظذ ادجؿاع لالضاالع 

ظااذ بعااض القثااائؼ التاال تساااظد( يف اإلضااار الـظااري لرشااالة الاادكتقراه وكااان 

أشس اختقار مقضقظا  الؼقاظد الـحقية يف مـفج تعؾاقؿ الؾغاة العربقاة »ظـقاهنا 

بنصااراف إشاتاذ ادرحاقم الادكتقر محؿاقى رصادي خااضر « اإلظداىية يف ادرحؾة

 ضقّب اهلل ثراه.

وكااان الاادكتقر إبااراهقؿ ماادكقر أمااغ ادجؿااع آكااذاك ر ااف اهلل يسااتؼبؾـل 

بابتسااامتف العذبااة  ويقجااف إػ تؼااديؿ كااؾ مااا كـاات أحتااال إلقااف مااـ كتااب ووثااائؼ 
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 ؾة ادجؿع وجفا  الـظر الؾغقياةوقرارا  جمؿعقة. ولؽؿ كـت أشتؿتع وأكا أقرأ يف جم

 ٕظضا  ادجؿع يف ا،ؾسا  التل كان يعؼدها دـاقشة تؾؽ الؼضايا الؾغقية.

وصااا   إقاادار أن أظؿااؾ بعااد حصااقيل ظااذ الاادكتقراه مدرًشااا يف جامعااة 

وهاران بااا،زائر ويف جاامعتل الؽقياات وىمشااؼ  وأن أماارس العؿااؾ اإلىاري مااـ 

مون العؾؿقة إػ ظؿقد لؽؾقاة السبقاة بجامعاة ىمشاؼ  رئاشة قسؿ إػ وكقؾ كؾقة لؾش

إػ خباار يف ادركااز العااريب لبحااقث التعؾااقؿ العااايل التااابع لؾؿـظؿااة العربقااة لؾسبقااة 

والثؼافة والعؾقم بدمشؼ  إػ مدير لؼطاع السبقة يف ادـظؿة العربقاة لؾسبقاة والثؼافاة 

رية. هاذا كؾاف إػ جاكاب إكجاازي والعؾقم بتقكس  وإػ وزير لؾسبقة والثؼافة يف شق

بحقًثا ظؾؿقة دصؾحة ادـظؿة العربقة لؾسبقة والثؼافة والعؾقم )إلؽسق(  ودصؾحة 

مؽتب الققكسؽق اإلقؾقؿال لؾسبقاة يف الادول العربقاة يف ظاامن وبارو   ومصاؾحة 

ػ بدمشؼ  وادجؾس العريب لؾطػقلة والتـؿقة بالؼاهرة  وإػ تؼاديؿ ساقمؽتب الققك

اإلمااارا  العربقااة  -رباازة لاابعض وزارا  السبقااة يف الاادول العربقااة )البحااريـا

 القؿـ(. -ادتحدة

ويف الـدوا  وادؾتؼقا  التل كاكت تعؼادها ادـظؿاة العربقاة لؾسبقاة والثؼافاة 

ػ ر اف اهلل وإشاتاذ ضااقوالعؾقم التؼقت كالًّ مـ أشتاذكا الػاضؾ الدكتقر صققل 

اهلل يف ظؿره  فاقسحا ظعَّ أن أكقن ظضًقا يف جمؿعؽؿ  وَلَؽاؿ  مدّ  شارالدكتقر كامل ب

أن  شاار  وأخاز( إشاتاذ الادكتقر كاامل بسااللؼل هذا ادؼاس  صادى ضقًباا يف كػ

اكتخايب ظضًقا مراشاًل يف ادجؿع هق بصقرة ممقتة  وقد جا  اكتخايب ظضًقا مراشاًل 

الراحاؾ الادكتقر محؿاد إحساان الاـص يف الؼرار كػسف الذي تّؿ فقف اكتخا  أشاتاذكا 
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ظضًقا مراشاًل أيًضا  إٓ أكف ر ف اهلل أصبح ظضًقا ظاماًل بعد ثالث شـقا  يف حغ 

يـ ظاًماا  ويرجاع السابب إػ أن ثؿاة حصاة لساقرية يف شااراشتؿر اكتخايب ممقًتاا ظ

ادجؾس  وكاكت تؾؽ ااصة قد اشتقفقت  وٓ يؿؽاـ جتاوزهاا  ويبادو أن إماقر 

كة بلوقاهتا  فلكرر الشؽر ا،زيؾ ظاذ اكتخاايب ظضاًقا ظااماًل بعاد ظؼاديـ ماـ مرهق

 ممارشتل ظضقية ادراشؾة.

وجتدر اإلصارة إػ أكـل كـت يف زيارة أشتاذكا الراحاؾ الادكتقر صاققل ضااقػ 

  رئقس جمؿع الؾغة العربقة إشابؼ بعاد تساؿقتل ظضاًقا مراشااًل يف ادجؿاع بالؼااهرة

كشااارها يف الصااػحة الثؼافقااة يف جرياادة إهاارام إشااتاذ شااامل  فالضؾعـل ظااذ مؼالااة

خشبة  وفقفا يـتؼد جمؿع الؾغة العربقة يف الؼاهرة متفاًم إيااه بالتؼصاار يف تقساار الؾغاة 

ا  العربقااة  واقااس  ظااّع أشااتاذكا الاادكتقر صااققل ر ااف اهلل أن أرّى ظؾقااف  فؽتباات رىًّ

 اا ادجؿاع  وأرشاؾت ادؼاال إػ السااقد خشابة ماـ مقضقظقًّا مبّقـًا إظامل التل قاام 

يف ادـظؿة العربقة لؾسبقاة والثؼافاة والعؾاقم  فاام  1883تقكس مؽان ظؿع آكذاك ظام 

كان مـ الساقد شامل خشبة إٓ أن كشار ادؼال بحرفقتاف  صااكًرا جزياؾ الشاؽر لؽاتباف 

ل  وظّؼاب ظاذ ادؼاال بؽاؾ ادقضقظقة يف الرى والغـك يف ادعؾقما  التل تضؿـفا ادؼا

لطػ وهتاذيب يشاؽران لاف9 وماا كاان ذلاؽ لقحادث لاقٓ الارأي الساديد والتقجقاف 

ااؽاقؿ ٕشااتاذكا رئااقس ادجؿااع إشاابؼ الادكتقر صااققل ضاااقػ  إذ كااان التشااجقع 

 والتعزيز ادػعؿ بالؾطػ مـ شامتف وشجاياه ر ف اهلل الر ة القاشعة وضقّب اهلل ثراه.

راحؾ الدكتقر محؿد إحسان الـص الذي اكتؼؾ إػ ر اة اهلل مـاذ أما أشتاذكا ال

ظامغ  وأحّؾ محّؾف يف جمؾسؽؿ ادققر ففق أشتاذي يف كؾقة السبقة بجامعة ىمشؼ ظام 
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ف ظاذ جمؿقظتـاا يف شار  حغ كـت ضالًبا يف ىبؾقم التلهقؾ السبقي  وكان ي1852

افف يف صاار الاذي ىّرشاتف يف حقاا  بنالسبقة العؿؾقة  وكان ادقضقع إول يف التعبر

ذلاؽ الادرس   ضاارثاكقية جقل مجال بدمشؼ  ولؼاد شافر  ضاقال الؾقاؾ وأكاا أح

اا ومبتسااًم يف  حػًظا لؾشقاهد التل شلوطػفا يف مقاضاعفا  ولؽاؿ كاان ر اف اهلل باصًّ

ًٓ يف أثـاا  الادرس  أمل يؼاؾ  أثـا  إظطا  الدرس! وقد تبّدى اشتحساكف ماـ ظقـقاف أو

 اظركا العريب:ص

 والعغ تبدي الذي يف كػس صااحبفا

 

 ماااااـ ادحباااااة أو كاااااره إذا كاكاااااا   

كام تبّدى مـ كؾام  الثـا  واإلضرا  التل أشبغفا ظّع يف أثـا  مـاقشاة الادرس  

 بعد إظطائف.

  حااز الشافاىة آبتدائقاة 1831اذكا الراحؾ مـ مقالقد ىمشاؼ ظاام كان أشت

ًٓ  وجاقى  ا اصاؿل واباـ 1823ظام    والتحؼ باددرشة الثاكقية )مؽتب ظـز أو

  وكان إول ظذ 1831خؾدون ثاكًقا(  وكال الشفاىة الثاكقية )صعبة الػؾسػة( ظام 

مسابؼة أظؾـتفا الدولة  وكاان  ضال  شقرية. وبعد حقازتف الشفاىة الثاكقية كجح يف

يف وزارة اإلظاصاة  ساالإول فقفا فعّغ رئقًسا لاديقان السمجاة لادى ادستشاار الػرك

ظااذ شااقرية  ثااؿ اكتسااب إػ كؾقااة ااؼااقق يف ا،امعااة  سااالإّبااان آكتاادا  الػرك

السقرية  ومل تؽـ ا،امعة آكذاك تشتؿؾ إٓ ظذ كؾقتل ااؼاقق والطاب  وكجاح يف 

إوػ مـ كؾقة ااؼقق  إٓ أن وزارة ادعارف أظؾـات مساابؼًة إليػااى ضاال   السـة

 يف ادادارس شااغلؾحصقل ظاذ اإلجاازة ا،امعقاة )الؾقسااكس( بغقاة تعققاـفؿ مدر

الثاكقيااة  وتؼاادم إػ ادسااابؼة يف ختصااص إى  العااريب  وكجااح وكااان إول فقفااا 



  ظضًقا ظاماًل بؿجؿع الؼاهرة -  اشتؼبال إشتاذ الدكتقر محؿد السقد 
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اتذتف كقكبة ماـ إشااتذة ادجّؾاغ يف أيًضا  وأوفد إػ جامعة الؼاهرة  وكان مـ أش

  إشاتاذ أماغ ارباقيل  إشاتاذ سااغالدراشا  إىبقة  يذكر مـفؿ الدكتقر ضف ح

أ د أمغ  الدكتقر ظبد القها  ظزام  والدكتقرة شفر الؼؾاموي  والدكتقر صققل 

ممتاز ػ  تغؿدهؿ اهلل مجقًعا بقاشع ر تف. وحصؾ ظذ اإلجازة ا،امعقة بدرجة ضاق

 ف إوػ.شارمع مرتبة ال

وبعااد ظقىتااف إػ شااقرية ظؿااؾ مدرًشااا يف اداادارس الثاكقيااة )ثاكقيااة اداالمقن 

شاـقا   كاام ظؿاؾ ظاذ  شااربحؾب  ثاكقية جقىة ا اصؿل  ثاكقية اباـ خؾادون( ظ

ة مـػرًىا أو بآصساك ماع آخاريـ  وبؾاغ ظادى الؽتاب شاقتللقػ بعض الؽتب اددر

كتاًباااا يف إى  والـحااق وادطالعاااة والبالغاااة  شااارػفااا اثـااال ظة التااال ألّ شاااقاددر

ظؿؾف ظذ التللقػ والتدريس  وإكاام ماارس كشااًضا يف حؼاؾ  صاروالعروض. ومل يؼت

   وأوجد  ؿ كاىًيا جيتؿعقن فقف.شاغرابطة اددر سالالعؿؾ ادفـل  فؽان أحد ممش

داجساااتر وكجحااات مسااااظقف يف اإليػااااى جمااادًىا لؾحصاااقل ظاااذ صااافاى  ا

فحصاؾ ظاذ اداجساتر   صاار  وكان إيػااىه إػ م1845والدكتقراه يف أىا  ظام 

 1853وظذ الدكتقراه ظام   «إمقي صاراربطابة يف الع»وكان ظـقاهنا  1848ظام 

  وكال يف كؾتقفام ىرجاة «العصبقة الؼبؾقة وأثرها يف الشعر إمقي»وكان مقضقظفا 

 ػ ر ف اهلل.ضاقاف إشتاذ الدكتقر صققل صارإوػ بنف شارآمتقاز مع مرتبة ال

وبعد ظقىتف مـ اإليػاى ظؿؾ مديًرا لثاكقية جقل مجّال بدمشؼ  ومدرًشاا يف كؾقاة 

. م1855  وحصؾ بعدها ظذ مرتبة أشتاذ مساظد ظام 1852أىا  بجامعة ىمشؼ ظام 

،زائار للشافام يف ظؿؾقاة وبعد تعققـاف أشاتاًذا مسااظًدا أظار إػ كؾقاة أىا  بجامعاة ا
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التعريااب  وبؼاال شاات شااـقا  يف التاادريس با،امعااة  اضااار  ويؽتااب مؼااآ  يف 

 الصحػ وادجال  ا،زائرية  ويشارف ظذ الرشائؾ ا،امعقة يف الدراشا  العؾقا.

وبعااد ظقىتااف مااـ ا،زائاار  ظاااى إػ ممارشااة ظؿؾااف يف كؾقااة أىا  بجامعااة ىمشااؼ 

  1868شتاذية  وامتد ظؿؾف التدريساال يف ا،امعاة حتاك شاـة حقث حصؾ ظذ مرتبة إ

  واشتؿر يف العاامىة ماا يزياد ظاذ ظاام  ثاؿ 1867وكان قد ظّغ ظؿقًدا لؽؾقة أىا  ظام 

قّدم اشتؼالتف وتعاقد ماع جامعاة الؽقيات حقاث بؼال فقفاا ظشاار شاـقا   وظاّغ رئقًساا 

ختّذ ظـ رئاشة الؼساؿ بعاد ظاام  ويف   ثؿ 1876لؼسؿ الؾغة العربقة بجامعة الؽقيت ظام 

أثـااا  ظؿؾااف يف جامعااة الؽقياات تااقّػ رئاشااة ،ـااة التعققـااا  والسققااا  يف كؾقااة أىا   

 وأّلػ ظدًىا مـ الؽتب  وكشار ظدة بحقث  وصارك يف كدوا  تؾػزية وجامعقة.

اشتؼال مـ جامعة الؽقيت  ويذكر أكاف كاان شاعقًدا يف أثـاا   1878ويف ظام 

شـقا  يف الؽقيات  ومل ياـّغص ظؾقاف حقاتاف ضاقال تؾاؽ ادادة إٓ  شارمدة ظ إقامتف

 يف حاىثة مرورية. 1873فؼدان ولده إياى شـة 

ولؼد اكتخبف أظضاا  جمؿاع الؾغاة العربقاة يف ىمشاؼ ظضاًقا ظااماًل يف ادجؿاع 

  إٓ أكف آثر إرجا  حػؾ اشتؼبالف إػ حغ ظقىتف مـ الؽقيت 14/2/1868بتاريخ 

مـ صفر حزيران )يقكقاة(  شار  حقث جرى حػؾ اشتؼبال لف يف الرابع ظ1878ظام 

ث فقفاا ظاـ زمقؾاف الراحاؾ إشاتاذ ظاارف  مـ العام كػسف  وظـدها ألؼك كؾؿة حتدَّ

 الـؽدي ر ف اهلل.

ويف العام كػسف ظؿؾ يف هقئة ادقشقظة العربقة رئقًسا لؼساؿ ااضاارة العربقاة 

  وقاد 3111شاتؼال ماـ ظؿؾاف يف ادقشاقظة ظاام إػ جاكب ظؿؾاف يف ادجؿاع  ثاؿ ا
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لقعقى  3115كائًبا لرئقس ادجؿع  واشتؿر يف ظؿؾف حتك  1882اكتخبف ادجؿع ظام 

 بعدها يامرس ظؿؾف يف جمؿعل الؾغة العربقة بدمشؼ والؼاهرة.

ألَّػ الدكتقر إحسان الـص ر ف اهلل أحاد ظشاار كتاًباا إػ جاكاب رشاالتقف يف 

تقراه  ومـ الؽتب التل ألػفا )حسان بـ ثابت حقاتف وصعره  زهر اداجستر والدك

بـ أيب شؾؿك حقاتف وصعره  الشعر الساقاشال يف ظصار بـال أمقاة  الشاعر الغازيل يف 

ظصار بـل أمقة  قبقؾة إياى مـذ العصار ا،اهع حتك العصار إمقي  اختقارا  ماـ 

ا وأظالمفااا يف جاازأيـ  كتااب كتااا  إغااا( يف شااتة أجاازا   قبائااؾ العاار  أكسااا 

إكسا  العربقة  العباس بـ إحـػ حقاتف وصعره  حتؼقؼ كتا  إكسا   حتؼقاؼ 

 ىيقان ابـ زيدون(.

وألؼك ما يزيد ظذ ظشااريـ محاضاارة وكؾؿاة يف اشاتؼبال أظضاا  جادى يف جمؿاع 

حاديث »ىمشؼ  ويف تلبغ بعاض أظضاائف الاراحؾغ. وماـ ادحاضاارا  التال ألؼاهاا: 

لداريـ )الظاهرياة والعاىلقاة(  ااؼقؼاة الضاائعة  التخطاقط الثؼاايف يف الاقضـ العاريب  ا

القحدة يف مػفاقم الػاـ  ادارأة يف إمثاال العربقاة  معؾاؿ الؾغاة العربقاة  الساخرية ماـ 

أما كؾامتاف يف حػاؾ آشاتؼبال «.. الذا  يف أىبـا العريب الؼديؿ  أغالقط يف تار ـا إىيب

  وكؾامتف يف حػؾ اشاتؼبال كاؾ ماـ الادكتقر 1878يف حػؾ اشتؼبالف ظام  فؽاكت كؾؿتف

مسااعقى بقبااق  الاادكتقر ظبااد القهااا  حقمااد  الاادكتقر محؿااقى الساااقد  الاادكتقر محؿااد 

وكاكت كؾامتف يف تالبغ كاؾ ماـ الادكتقر مساعقى بقباق   الدكتقر ممدو  خسارة. الدايل 

 الـػاخ  الدكتقر هشام الؼاشؿ.الدكتقر ظبد القها  حقمد  إشتاذ أ د راتب 
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كشار الدكتقر الـص يف جمؾاة جمؿاع الؾغاة العربقاة بدمشاؼ يف حادوى ثالثاغ بحًثاا 

وقاد مجعفاا وكشاارها يف كتاا  « كتاب إكساا  العربقاة»مـفا أحد ظشار بحًثاا بعـاقان 

مستؼؾ بعد كشارها يف جمؾة ادجؿع. وماـ البحاقث ادـشاقرة أيًضاا )قطاقف ماـ ىوحاة 

  ااسـ بـ أ د ا ؿدا( يف كتابف اإلكؾقؾ يف ثالثة بحقث  لغقيا   أ اد رضاا العربقة

العامع  مصـػا  الؾغقيغ العر  يف خؾؼ اإلكسان  كظرا  لغقية  الشااظر ا،ااهع يف 

 مقاجفة ادق   لغقيا : أمر هام ومفؿ  وَمفؿة وُمفؿة  تقسار تعؾقؿ الـحق(.

يـ بحًثااا  مـفااا )إى  العااريب يف شااارظيف ادقشااقظة العربقااة مخسااة و شاااروك

صادر اإلشاالم والدولاة إمقياة  إحاقد  مؼدماة يف إى  العاريب  إرم  صارظ

بـ أيب خازم  قبقؾة بؽر باـ وائاؾ   شارا،اهع  ب صارذا  العامى  أيام العر  يف الع

يار  قبقؾة تغؾب  قبقؾة متقؿ  قبقؾة ثؼقاػ  قبقؾاة ثؿاقى  ثاقرا  الزبار  ا،ااحظ  جر

مجقؾ بثقـة  قبقؾة جرهؿ  قبقؾاة قحطاان  قبقؾاة قاريش  قبقؾاة كـاكاة  قبقؾاة قاقس باـ 

 ظقالن  ظؿرو بـ باتة  ابـ أيبؽ الصػدي(.

كام كشاار يف جمؾاة إشابقع إىيب أحاد ظشاار بحًثاا  مـفاا )ادجتؿاع العاريب قباؾ 

قؾااة بالؼبائااؾ اإلشااالم  العصاابقة الؼبؾقااة  مظاااهر العصاابقة الؼبؾقااة وآثارهااا  صااؾة الؼب

إخرى  صاريعة الثلر  إحالف الؼبؾقة  الصعؾؽة يف ادجتؿع ا،اهع  إصافر ااارم 

 وإشقاق  الؼقؿ آجتامظقة يف ادجتؿع ا،اهع  القأى  ادرأة يف ادجتؿع ا،اهع(.

خ ظباد شااقومـ البحقث ادـشاقرة يف مقشاقظة أظاالم العار  واإلشاالم )ال

ؿد كرى ظع  ابـ قتقبة  أباق الػارل إصاػفا(  الازبر باـ بؽاار  الرزاق البقطار  مح

ّ اى الراوية  أ د بـ ظبد القها  الـقيري  ابـ ظبد ربف  ابـ حجة ااؿاقي   ازة 

 الدمري(. شاكإصػفا(  ا،احظ  محؿد بـ مق
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ومـ البحقث التل ألؼاها يف مممترا  جمؿع الؾغة العربقة يف الؼاهرة: كظارا  

خ إباراهقؿ شااقلؾ« لغة ا،رائد»  كظرا  يف كتا  «حصاقرّى العامل إػ الػ»ا  يف كت

مـ وشائؾ التـؿقة الؾغقية  ادعااجؿ ادتخصصاة معااجؿ ادساتؼبؾ  أزماة »القازجل  

العقدة  أثر الشعرا  والـؼااى الغاربقغ يف صاعرائـا وكؼاىكاا يف  صارادثؼػ العريب يف ظ

 «.تار ـا إىيب حتؾقؾ الـص إىيب  أغالقط يف

  يف جمؾة ادعرفة السقرية مـفاا )ادـازع العؼاال( يف شاروثؿة بحقث أخرى ك

ة يف تار ـاا إىيب(  سااق  العؼاد الـػمققػ الشاظر ا،اهع مـ ادرأة إى  العريب 

ي وأصاقل التادريس( ويف جمؾاة العاريب صاارويف جمؾة ادعؾؿ العريب مـفا )شااضع اا

اشة الدولاة شاقحقل شجايا العر ( ويف جمؾة ىراشا  تار قة مـفا )الؽقيتقة مـفا )

إمقية إزا  قبائؾ ا،زيرة وأثرهاا(  ويف جمؾاة كؾقاة أىا  الؽقيتقاة مـفاا )مقاقاػ 

ٕيب حقان التقحقدي وكظراتف الؾغقية آجتامظقة( ويف جمؾة معفد الدراشاا  العؾقاا 

عجزا (  ويف الؽتا  التذكاري الاذي با،زائر مـفا )مع صالح اربريف يف أضؾس اد

بحًثااا ظـقاكااف  شااارحقااث ك 1874ه قسااؿ الؾغااة العربقااة بجامعااة الؽقياات ظااام شااارك

 )القتر اازيـ يف صعر كازك ادالئؽة(.

وكشار يف جريدة تشاريـ السقرية ما يزيد ظاذ أربعاغ مؼالاة تـاولات قضاايا لغقياة 

لات كؾاام  يف وىاع بعاض رفؼائاف الاراحؾغ  وثؼافقة وىفاًظاا ظاـ الؾغاة العربقاة  كاام تـاو

وثؿة ظدة مؼآ  حتت ظـقان محـة  مـفا: محـة العربقة  محـة العربقة )ضغقان العامقة(  محـاة 

العربقة )لغتـا وتدريس العؾقم(  محـة الـؼد العريب ادعاصار  محـة الػضاائقا  العربقاة  محـاة 

الشاعر  فقضااك ادصاطؾحا   يزظؿاقن  فساى الذوق السؾقؿ  محـة التؼادم العؾؿال  محـاة
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أهنؿ صعرا   الػـ الزائػ  اكتشار الدا  واشاتػحؾ القباا   لساـا وحادكا  كـقزكاا ادساؾقبة  

 ظامل الال معؼقل  ظؼدة الذكب  اإلكسان ذلؽ القحش  حس ادقاضـة...إلخ.

وهؽذا تتبدى لـا حقاتف أهيا الساىة زاخارة بالـشااط العؾؿال وإكااىيؿل  إذ 

ادؼااآ  إػ جاكااب  شااار ذلااؽ الـشاااط يف التاادريس والتااللقػ والبحااث وكجتااّذ 

كشاضف يف ،ان جمؿع الؾغة العربقة بدمشؼ حقث كان  ساكالبحقث  وٓ يؿؽــا أن كـ

ًٓ يف ،ـااة الـشاااط الثؼااايف و،ـااة الؾغااة العربقااة وأصااقل الـحااق  و،ـااة  ظضااًقا فّعااا

  و،ـة مـح ا،قائز  و،ـة متابعة تـػقذ ادعجام  الؾغقية  و،ـة ادجؾة وادطبقظا 

 ا  مممترا  ادجؿع.صاقتق

ف مزامؾتااف يف أغؾااب هااذه الؾجااان  فؽااان ر ااف اهلل يتسااؿ صااارولؼااد كااان يل 

ف صااربااققية والـشاط وتؼديؿ أرا  وادؼسحا  وادباىرا  اإلجيابقاة  وكاان يل 

يف شقرية ويف حضقر ظدى مـ  مزامؾتف أيًضا يف ظدى مـ الـدوا  اإلذاظقة والتؾػزية

مممترا  جمؿع الؾغة العربقة يف الؼاهرة  فؽان كعؿ الزمقؾ وإشتاذ لطًػا وهتذيًبا مجًّا 

 ومعامؾة حضارية.

ومل أصل أن أحتدث ظـ ظؿؾف يف جمؿعؽؿ ادققر مـذ أن اكتسب إلقف  ذلؽ أكؽؿ 

زامؾتؿااقه أهيااا الساااىة إظضااا  تعرفااقن مااـ أمااره يف ذلااؽ فااقق مااا أظاارف  لؼااد 

وزامؾؽؿ  وٓزمتؿقه وٓزمؽؿ  وأحببتؿاقه وأحابؽؿ. وماا ظارف الاذيـ خاالطقه 

والااذيـ ظؿؾااقا معااف أكااف تعؿااد الـقااؾ مااـ إكسااان أو اإلشااا ة إلقااف  وكااان أقاار  إػ 

ة ااؽقؿاة وادتزكاة  وإن صااقالصؿت فنذا حتدث مل يؼؾ إٓ خًرا  فؽاان مثاال الشخ

  تعػػف وترفعف إباً   ومـحات اتزاكاف صاروحؽؿتف هل التل جعؾت كبؾف تقاضًعا  

 وأكاتف هذا التؼدير وذلؽ ااب.
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ر ؽ اهلل أشتاذكا ا،ؾقؾ الر اة القاشاعة شاعة ماا قدمتاف ٕمتاؽ ماـ أفااكغ 

و  آظتزاز  ا والدفاع ظـفاا  و ايتفاا  والعؿاؾ ضارالعطا  ولؾغتؽ اربالدة مـ 

 ها.شارظذ ك

سااىة ودجؾاس جمؿعؽاؿ اداققر جمؿاع الؾغاة وأخًرا أكرر الشاؽر لؽاؿ أهياا ال

العربقة يف الؼاهرة ظذ الثؼة الغالقة التل مـحتؿق( إياها والتل أظتز  ا  فؾؼد ضققتؿ 

ظـف  ولؽـل آمؾ أن أكقن  صارظـؼل بام أحؾؾتؿق( مـؽؿ هذا ادحؾ الؽريؿ الذي أق

ولقة جتااه حبقبتـاا كػاً  لف  وأن أكقن قاىًرا ظاذ الـفاقض  اذه إماكاة وهاذه ادسام

   ا إػ أبعد مداها. واهلل مـ ورا  الؼصد.سارحة  وظذ الصاقالعربقة الػ

 أهيا احلػل الؽريم

  ولتغػاروا يل ضااروااا ضاالآ  إػ ادممتر ويف الؼؾب غصة  وصتان باغ ادا

حاغ كـات مقاضـًاا يف  1847احتل: لؼد ظشت أهيا اإلخقة الربقَع العاريب ظاام صار

يف ىولاة واحادة ويف جاق  صاررية العربقة ادتحدة إبان القحدة بغ شقرية وما،ؿفق

ة  وكاذلؽ صاقكان السقري يل  إػ الؼاهرة با قية الشخ حغمـ السالم وإمان  

ة. ولؽــال يف وضااعل صااقي ظـاادما يال  إػ ىمشاؼ با قيااة الشخصاارهال حاال اد

شابقًظا لؾحصاقل ظاذ مـحال ماا يزياد ظاذ كصاػ قارن أكتظار أ ضالااايل وبعد م

ًٓ ماـ الادخقل با قياة الشخصارتل ة صااقة ىخقل إػ الؼاهرة تزيـ جقاز شػري بد

 كام كان ظؾقف ااال شابًؼا.

ذم وتعؿقاؼ الؼطرياة شاروأتساَ ل: هؾ أكا يف ربقع ظريب ظـدما تعقش أمتل الت

ًٓ مـ إمان والسالم والقحدة والقئام  َما ـ ادساتػقد ماـ واإلقؾقؿقة وآكؼسام بد
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هذه التجزئة والتباظدا  وتعؿقؼ ا قة وآكؼساما  إٓ أظدا  إمة  وها هال ذي 

ائقؾ هل التل تعقش ربقعفاا ظـادما تارى العار  يف صاتائفؿ الؼاارس يتؼااتؾقن شارإ

ويتباظااادون ويتػرقاااقن  ويعااااكقن اربالفاااا  واإلرهاااا  والعاااذابا  والؽقاااد 

تبدياد الثاروا  يف غار مصاؾحة إماة التال واربصقما  والتػــ يف العاداوا   و

 فؼد  البقصؾة حتك باتت ٓ تػّرق بغ العدو والصديؼ والسّؿ والرحقؼ.

 خ قائاًل:صارورحؿ اهلل أمر الشعرا  أ د صققل ظـدما 

 إَٓم اربؾااااااااااااػ بقااااااااااااـُؽُؿ إٓمَ 

 

 وهااااذي الػتـااااة الؽاااازى ظااااالَم  

 وفاااااقَؿ يؽقاااااُد بعضاااااُؽُؿ لااااابعضٍ  

 

 اربصااااااما وُتبااااادون العاااااداوة و 

 «.الضجة»با « الػتـة»ومعذرة مـ الشاظر إذا اشتبدلُت  

ربقعـا العريب أهيا اإلخقة يف وحدة أمتـا والتئام صاؿؾـا ظاذ التػااهؿ وادحباة  

ّٓ تؽاقن ثؿاة شاقو اىة لغتـا ظذ أرضفا  لغتـا إم  لغة الضاى لغة الؼرآن الؽريؿ  وأ

 ة غريبة تـافسفا ظذ أرضفا:ضار

 جاااااع أكسااااااٌ  مػّرقاااااةلؾضااااااى تر

 

 فالضاااااااُى أفضااااااُؾ أم بااااااّرٍة وأِ   

 تػـك العصاقر وتبؼاك الضااى خالادة 

 

 صااًجا بحؾااؼ غريااب الاادار مغتصااب 

 والسالم ظؾقؽؿ ور ة اهلل وبركاتف. 
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مجلس   ت را  قرا من 
 () ليبْو األسا األلفاظ  يف   لمجمعا  
 0211عام يف 

 

                                                           

( )س جمؿع الؾغة العربقة بدمشق، وهي قابؾة لؾتعديل يف مممتر ادجؿع.هذه قرارات جمؾ 

  ن له مالحظات عؾقفا أن يتػضل بنرشاهلا إىل ادجؾة (.) يرجى ِمم 
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(1) 

َم وتلزيم  أزَّ

 

 املسللة: -1

َم( ومزــدره )عــلزيم(، بؿعـــى  يشـــقع يف آشــتعملل ادعااـــر الػعــل )أزم

م( وٓ دٓلته ادحدثـة  إحداث أزمة وصدة يف أمر. ومل يرد هذا البـاء لؾػعل )أزم

 .يف ادعاجم

 آقرتاح: -0

م وعـلزيم( بؿعــى إحـداث أزمـة، وهـي الشـدة والضــقق،  جواز اشتعملل )أزم

 وإضافة هذه الدٓلة إىل ادعجم.

 التعؾقل: -3

 يف املعاجم: -أ

إْزمـة  الشـدة والؼحـ .  األَْزم: الؼْطع بالـاب والسؽني."لسان العرب: 

م  ادتـلمل َٕزمـة ال ــة ادجِدبـة. وادتـلز  وأَزَم َأْزمـًا  َعَؼـبم ،  زمـان..وإزمة  السم

 ."وادلِزم  ادَضـقق

َم   إَْزمة وإََزمـة  الضــقق والشـدة، يؼـال  أزمـة مالقـة.."  الوسـقط وعـلزم

 ."أاابته أْزمة

م(  ويػفم من هذا أن إَْزم وإَْزمـة هـي آصـتداد والضــقق، وأن الػعـل )أزم

 َم( بؿعـى علملم لضـقق الزمان وأاابته أزمة.عذ بـاء )فعمل( مل يرد، ولؽن ورد )علزم 
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 يف الصـرف: -ب

ـل( الـذي مـن  م( بؿعـى أاابته أزمة، وهـو عـذ بــاء )عَػعم ما دام قد ورد الػعل )علزم

م( الذي يػقد ادعاجلة.  معاكقه ادُطاوعة، فقؿؽن العودة إىل فعؾه ادتعدي )أزم

 يف الدٓلة: -ج

م(، وهو  اصتؼاق ققاشـي جـاز أن يؽـون معــاه أاـابه إذا اح اصتؼاق )أزم

 بلْزمة أي أوقَعه بلزمة وضائؼة، وهذا هو ادعـى ادؼزود لدى ادحدثني.

د وضــقق، ٕن  م( من إزمة، بؿعـى صدم عذ أكه يؿؽن اصتؼاق الػعل )أزم

ـب( مـن كؾؿـة  إزمة هي الشـدة والضــقق، كـمل اصـتؼت العـرب الػعـل )َعوجم

 كَل وجبة واحدة يف القوم.)َوْجبة(، بؿعـى أ

 يف آستئـاس: -د

 .4/444أجازها جمؿع الؼاهرة يف كتاب إلػاظ وإشالقب 

 قرار الؾجـة: -4

م وتــلزيم( بؿعـــى مةــداث أزشــةو وضــي ال ــدة وال ـــق و  جــواز اســتعأز )أزَّ

 ومضافة ضذه الدٓلة مىل املعجم.
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(0) 

 األولويَّة

 

 املسللة: -1

قم ـة( بؿعـى إَشبؼقم ــر كؾؿة )إَولويم يشـقع يف آشتعملل ادعاا ة ـة وإحؼ 

يف عرعقب إمور ادطؾوب إكجازها، ومل عرد عذ هذا البـاء وهذه الدٓلة يف 

 ادعاجم العربقة.

 آقرتاح: -0

قمـة، وإضـافتفا  ة( من )إَْوىل( بؿعـى إَشـبؼقمة وإحؼ  جواز قوهلم  )إَْوَلِويم

ل(.إىل ادعجم العريب لقمة( ففي من )إوم  ، وأما )إوم

 التعؾقل: -3

 يف املعاجم:

ــى إُوىل.."لســان العــرب   ــر، وإك. ــق  أِخ م وهــو كؼ ــد  ل  ادتؼ  إوم

ــة.. ُ إََولقم ُل بــني  وفــالٌن َأوىل اــذا إمــر  أحــقا بــه، و ــا ". "وعؼــول  هــذا َأوم

ان.. ى به وَأجدر، وعؼـول يف ادـرأة  هـي وفالٌن َأوىل بؽذا أحر إَْوَلقان  إحؼم

 ."وهنم الُوْلَققات الُوْلقا،

 ."إَْوىل اشم عػضـقل بؿعـى إحّق وإَجدر وإقرب"الوشـق   
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 يف الصـرف:  -ب

ــة(،  الؽؾؿــة مزــدر اـــاعي مــن اشــم التػضـــقل )َأْوىل( عــذ وزن )َأْفَعؾقم

ــا وادزــدر الزـــاعي يؿؽــن أن يزــاغ مــن إشــملء اجلامــدة  وادشــتؼة، فؼولـ

ة( يعـي حالة ما هو أحقا وأجدر من غره.  )إَْوَلِويم

 يف آستئـاس: -ج

 .4/557أجازها جمؿع الؼاهرة يف إلػاظ وإشالقب 

 قرار الؾجـة: -4

قَّـةو ومضـافتفا مىل  ة( شن )األَْوىل( بؿعـى األَسبؼقَّة واألةؼِّ جواز قوهلم: )األَْوَلِويَّ

ز(. املعجم العريبو وأشا لقَّة( ففي شن )األوَّ  )األوَّ
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(3) 

 الُبَمساء

 

 املسللة: -1

 يشـقع يف آشتعملل قوهلم  )الُبَمشاء( مجعًا لؽؾؿة )بائس(، وخيط ئفـا بعضـفم

 ٕن ققاس مجع )بائس( عـدهم )بائسون( ٕهنا اػة دذكر عاقل.

 :آقرتاح -0

 ر وصديد احلاجة.مجعًا ققاشـقًا لـ )بائس( بؿعـى مػتؼ "ُبَمشاء"احة قوهلم  

 التعؾقل: -3

 يف املعاجم:  -أ

البــلس  العــذاب، والشــدة يف احلــرب، ورجــٌل َبــِئٌس  "يف لســان العــرب  

صجاع، َبِئَس َبْلشًا وَبُمَس َبآشًة. والُبْمس  الشدة والػؼر. وَبـِئَس الرجـل َيْبـَلُس 

 ."ُبْمشًا وَبْلشًا وَبِئقسًا إذا افتؼر واصتدت حاجته

َس َيْبَلُس َبْلشًا وُبْمشًا وَبِئقسًا  افتؼر واصتدت حاجته ففـو َبئِ "يف الوشـق   

 .")بائس(

يتضح من هذا أن )بائس( اشم فاعل من الػعل َبِئَس َيْبَلُس أي البائس هو 

 ادػتؼر ادحتاج.



 (1( اجلزء )88ادجؾد ) –جمؾة جمؿع الؾغة العربقة بدمشق 

 
 

125 

 

 يف الصـرف: -ب

واضح أن )ُبَمشاء( هي مجـع عؽســر عـذ وزن )ُفَعـالء( كـَُبفـاء وُكَرمـاء، 

 اشـي لبـاءين وهذا اجلؿع قق

إول  اػة دذكر عاقل عذ وزن )َفِعقل( بؿعـى )فاعل( اـحقحة الـالم 

غر مضاعػة دالة عذ شجقمة مدٍح أو ذمٍّ كـَبقه وُكَبفاء، وكريم وُكَرماء، وَصجقع 

 وُصَجعاء، وَجبني )جبان( وُجَبـاء.

مٍّ وال.اين  اػة دذكر عاقل عـذ وزن )فاعـل( دالـة عـذ شـجقمة مـدٍح أو ذ

كعامل وُعؾملء، وجاهل وُجفالء. وصذم مجـع جبـان عـذ ُجَبــاء )ٕكـه مجـع َجبـني 

 وهو اجلبان(.

وهذا الزـف ال.اين مـطبق متامًا عذ كؾؿة )بـائس( التـي هـي اـػة دـذكر 

 عاقل عذ وزن )فاعل(.

 أما البمشاء مجعًا لـ )َبِئقس( بؿعـى الشجاع فؾقست موضع جدال.

 :قرار الؾجـة -4

 مجعًا لـ )بائس( بؿعـى فؼري وحمتاج. "الُبَمَساء"م: صحة قوهل
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(4) 

 بتَّ األشَر وبتَّ يف األشر

 

 املسللة: -1

بؿعـى أعطى حؽمًل قاضعًا فقـه، أو قطـع  "بتم يف إمر"خيط ئ بعضفم عبارة  

 بؿعـى قَطَعُه متعديًا بـػسه. "بتم إمرَ "فقه برأي، والزواب عـدهم  

 آقرتاح: -0

بؿعــى أعطـى فقـه حؽـمًل قاضعـًا بتعديـة الػعـل  "بتم يف إمـر"  جواز قوهلم

( باحلرف )يف(.  )بتم

 التعؾقل: -3

 يف املعاجم: -أ

وبـتم احلـاكم الؼضـاء عـذ فـالن إذا  البت  الؼطـع ادستلاـل.."الؾسان  

 ."قطعه وفزَؾه.. وشؽران ما يُبتا أي ما يؼطع أمراً 

ًا وَبتمـًة وَبتاعـًا  الشــيَء يبتاـه َبّتـ وبـتم  بتم الشـيُء ُبتوعًا  اكؼطـع."الوشـق   

قطَعه قْطعًا مستلااًل. وبتم احلؽم  أادَره، وبتم إمر  كواه وجزَم به.. وبتم 

 ."القؿني  جزَم اا وأمضاها

 ."قطع برأيه  بتم فقه"وجاء يف الوشـق  يف مادة )قطع(  

( يـيء ٓزمـًا ومتعـديًا بـػسـ ه ك.ـرًا، ولؽــه جـاء ويعؾم من هذا أن )بـتم

متعديًا بــ )يف( يف عبـارة ادعجـم الوشــق ، ومـع أن واضـعي ادعجـم الوشــق  

.)  اشتعؿؾوه ولؽـفم مل يوردوه يف مادة )بتم
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 يف الدٓلة: -ب

ى بــ )يف(، عـذ  ( بؿعـى )قطَع(، فـنن هـذا إخـر قـد ُيعـدم إذا كاكت )بتم

ــي يف اخلزــائ   ــن جـ ــول اب ــال ق ــنيٓ يُ "  1/53م. ــا بقؼ ــع فقف أي ٓ  "ؼَط

 يؼطعون إمر أو اخلالف يف ذلك بقؼني.

ففمٓء عؿر وع.ملن وزيد "  9/122جاء يف ادحذم ٓبن حزم إكدلسـي 

 ."بن ثابت ٓ يؼطعون فقه بشـيء

ومـفا ما ٓ يؼطعـون "  1/417كتاب الزـقام  -وجاء يف فتاوى السبؽي

 ."فقه بعدم اإلمؽان

( معـــى وعــذ مــا شــبق يؿؽــن قبــ ول )بــتم يف إمــر( عــذ عضــؿني )بــتم

 )قطَع(، ومن صـروط التضؿني التؼارب يف ادعـى.

 يف آستئـاس: -ج

بـتم يف "أقرعه ادعاجم احلدي.ة م.ل معجم الؾغـة العربقـة ادعااــرة فؼـال  

. وأصارت بعـ  كتـب "وقضـقة مبتوت فقفا.. إمر أهناه ووال فقه إىل قرار

جفـا دوزي عـذ عؼـدير )بـتم رأيـه يف التزحقح الؾغوي إ ىل أهنا احقحة. وخرم

 إمر( أي بحذف ادػعول به.

 قرار الؾجـة: -4

(  "بتَّ يف األشر"جواز قوهلم:  بؿعـى أعطى فقه ةؽًأ قاصعًا بتعدية الػعل )بتَّ

 باحلرف )يف(.
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(5) 

 َبْحت وَبْحتة

 

 املسللة: -1

ٕن  "ك موشوعة لغويـة بحتـةعؾ"خيط ئ بعضفم علكقث كؾؿة )بحت( كلن يؼال  

 هذه الؽؾؿة مزدر، وهو ما يستوي فقه ادذكر وادمكث عـد الواف به لدى بعضفم.

 اػة بؿعـى اـرف وخال  ما خيالطه. "بحت وبحتة"احة قوهلم   آقرتاح: -2

 التعؾقل: -3

 يف املعاجم: -أ

.. البحت اخلال  من كل صـيء، يؼال  عريب بحت وعربقة بحتـة"الؾسان  

هري  عريب بحت أي حم ، وكذلك ادمكث وآثـان واجلؿع، وإن صئت اجلو

قؾت  امرأة عربقة بحتة، وثـمقـت ومجعـت، وقـال  وبعضـفم ٓ ي.ــي وٓ يؿـع 

ر  ."وٓ حيؼ 

البحــت  الزـــرف اخلــال  ٓ خيالطــه غــره. وعــريب بحــت  "الوشـــق   

د يمكمـث خال  بحت صديد يستوي فقه ادـذكر وادمكـث واد.ــى واجلؿـع، وقـ

 ."ويؿع، فقؼال  عربقة بحتة وأعراب ُبحوت

وواضح ما شبق أن علكقث كؾؿة )بحـت( جـائز وكـذا ع.ـقتفـا ومجعفـا، فـال 

 حرج يف اشتعملهلا ممك.ة.

   قرار الؾجـة:  -4

 صػة بؿعـى صـرف وخالص مما خيالطه. "بحت وبحتة"صحة قوهلم: 
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(6) 

اخة اخ وَبخَّ  َبخَّ وَبخَّ

 

 املسللة: -1

ـه، وآشـم يشـقع يف ( بؿعــى أرذم السـائل ورصم  آشـتعملل ادعااــر الػعـل )بـمم

اخة( لًلة التي ُيرشا اا كؼوهلم   اخ( دن يؼوم بالػعل، و)بخم بـمم "، "بمم عؾقه اداء")بخم

ه"، "احلشـرات بادُبقد  مل عرد يف ادعاجم الؼديؿة. وخيط ئفا بعضفم ٕهنا "بمم ال.عبان شؿم

 اح:آقرت -0

، وكذا شائر مشتؼات الػعل، وإضـافتفا  "بمم "جواز قوهلم   بؿعـى أرّذ ورشم

 إىل ادعجم.

 التعؾقل: -3

 يف املعاجم الؼديؿة: -أ

لقس يف ادعـاجم الؼديؿـة كؾؿـة اـذه الدٓلـة، وورد فقفـا لػـ  )َبـٍم َبـٍم( 

 بؿعـى آشتحسان، و)َبْخَبَم( بؿعـى قال له َبٍم َبٍم.

 ة:املعاجم احلديث -ب

ــة  ــة لؾسبق جــاء يف ادعجــم العــريب إشاشـــي الزــادر عــن ادـظؿــة العربق

اخـة "بجامعة الدول العربقة   والعؾوموال.ؼافة  ـاخ وبخم ـه. وبخم بمم السائل  رصم

اخات( آلة الرش  .")واجلؿع َبخم

ــة  ــاجم العربق ــة ادع ــره دوزي يف عؽؿؾ ــن  1/247وذك ــاًل عــن غــره م كؼ

 معاجم بع  ادستشـرقني.
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 كتب الرتاث: -ج

( ورد بؿعــى  ذكر أمحد عقؿور يف ادعجـم الؽبـر لؾعامقـة ادزــرية أن )بـمم

 2رش ادــاء يف كتــاب )مطــالع البــدور( ٕديــب مــن الؼــرن التاشــع اهلجــري ج

يف بقـت جلـملل الـدين  29، ويف كتاب )روض أداب( لؾحجـازي ص 10ص

 الزويف يؼول فقه 

 بثغٍر له كاملسك بل ضو َأْعَطرُ   هـَوْرٍد ذكيٍّ فبخَّ  ا بأـاكـأت

وذكر الـدكتور حمؿـد حسـن عبـد العزيـز يف بحـث لـه يف كتـاب )إلػـاظ 

ــة ادعااـــرة  وإشــالقب( دجؿــع الؼــاهرة أن الؽؾؿــة وردت يف معجــم العربق

ة. اخة وِمبخم  هلاكزفر، وذكر أيضًا بخم

 يف آستئـاس: -د

 .4/222ب إلػاظ وإشالقب أقرها جمؿع الؾغة العربقة بالؼاهرة يف كتا

 مالحظة 

 ،بمم ـى ـدره )ْبخوخا( بؿعـفا )إبمم( ومزـة آرامقة إال فعؾـالؽؾؿ

 .بحسب قول مدير مدرشة الؾغة أرامقة بؿعؾوٓ إشتاذ جورج رزق اهلل

 قرار الؾجـة: -4

و وكذا سـائر ش ـتؼات الػعـلو ومضـافتفا  "بخَّ "جواز قوهلم:  بؿعـى أرّذ ورشَّ

 عجم.مىل امل
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(7) 

 البِداية

 

 املسللة: -1

يشـقع ك.رًا يف آشتعملل الؾغوي ادعااـر كؾؿة )البِداية( بؿعـى )الَبدء(، ومل 

 عذكر ادعاجم هذه الؽؾؿة اذا البـاء.

 آقرتاح: -0

 بؿعـى البدء، وإضافتفا إىل ادعجم. "البِداية"جواز قوهلم  

 التعؾقل: -3

 يف املعاجم: -أ

  فعل الشـيء أوُل، َبدَأ به وَبدَأه يبدؤه َبْدءًا وَأبدَأه البدء"لسان العرب  

ال  لك البدُء والبَْدأة والبَِديئة والبَداءة والبُداءة والبَداهة عذ ـدَأه. يؼـواْبتَ 

البدل، أي لك أن عبدأ م.ل غرك يف الرمي وغره. وحؽى الؾحقاين  كان 

 وقوهلم.. ذلك يف َبْدأعـا وبِدأعـا بالؼزـر وادد
ٍ
  أفعؾه بادئ َبْدء وبادَي بديء

 ."أي أول صـيء

 ويؾح  أن الؾسان ذكر شتة مزادر لؾػعل )بدأ(، ولقس بقـفا )البداية(.

بدَأ َبْدءًا وَبـدأًة  حـدث وكشـل. الَبـْدء  أول كـل صــيء، يؼـال  "الوشـق   

 وأول بدء. الُبداءة  الَبْدء
ٍ
 ."كؼْؾُته بْدءًا وَبْدَء َبْدء
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جم الؼديؿة واحلدي.ة مل عذكر هذه الؽؾؿة بني ادزادر الؽ.رة وهؽذا فادعا

 التي ذكرهتا لؾػعل )بدأ(.

 يف كتب الرتاث العريب: -ب

ولؽن عؽررت كؾؿة )البداية( آٓف ادرات يف كتب الساث العريب، ولعـل 

، وعؽـررت ه(774أ فا كتاب )البداية والـفاية( ٓبن ك.ر الدمشؼي ادتـو  )

 جاء بعده من ادمرخني. لدى معظم من

، 1/131ومــن عؽــررت عـــده مــرات  الســبؽي يف إصــباه والـظــائر 

، ولسان 7/565، وابن قدامة يف الشـرح الؽبر 2/405والـووي يف ادجؿوع 

ــار غركاضــة(  ، وابــن خؾــدون يف 1/357الــدين اخلطقــب يف )اإلحاضــة يف أخب

 .6/34عارخيه 

 اب خيؾو مـفا.ا يف كتابة ادحدثني فال يؽاد كتأمّ 

 يف الصـرف: -ج

يؿؽن محل هذه الؽؾؿـة عـذ ادزاوجـة بؽؾؿـة )الـفايـة(، وك.ـرًا مـا عؾجـل 

 "الغدايا والعشـايا"العربقة إىل هذا، وٓشـقمل يف احلؼل الدٓيل الواحد كؼوهلم  

 وهي الَغَدوات.

ي مرة لؾػعل ادزيد )بادأ(، إذ ادزـدر الؼقاشــ مزدرَ  كمل يؿؽن عدا الؽؾؿةِ 

داءة(، ًا وجمـاهرًة، فؿزـدر ادـرة مــه )بِـ)بِداء ومبادأة( عـذ م.ـال جـاهَر ِجفـار

وقؾــب اهلؿــزة يف العربقــة يــاًء مســؿوع يف كحــو  عبــاءة وعبايــة، وشــاءه شــواًء 

 كمل يف الؾسان. ،وَشواية ومساءة وَمساية
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ها ما زيدت التا ء عؾقـه كـمل يف ك.ـر مـن ادزـادر كحـو  كـاب كمل يؿؽن عدا

 إمر َكوبًا وَكوبًة، وَكظَرُه يـظُره كَظرًا ومـظرًا ومـظرًة.

 يف آستئـاس: -د

 أوردها معجم الؾغة العربقة ادعااـرة بؿعـى الَبْدء.

 قرار الؾجـة: -4

 بؿعـى البدءو ومضافتفا مىل املعجم. "البداية"جواز قوهلم:  

 

 

(8) 

َر وتَ   ْْبيرَبرَّ

 

 املسللة: -1

َغ( و)عؾمـل(، وكـذا  َر( بؿعــى )َشـوم يشـقع يف آشـتعملل ادعااــر الػعـل )بـرم

ر. وخيط ئفا بعضفم ٕن هذا الػعل لقس له هذه الدٓلـة  مشتؼاعه من كحو عزير وُمزم

 يف ادعاجم الؼديؿة.

 آقرتاح: -0

رَ "جواز قوهلم   َغ( و)عؾمـل(، وإضـافة هـذ "برم ه الدٓلـة إىل مـادة بؿعـى )َشوم

 )برر( يف ادعجم.
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 التعؾقل: -3

 جاء يف املعاجم: -أ

ــه.."الؾســان   ــك( أي َقبِؾ ــرم اهلل حجم ــك لغــة يف )ب ــرم اهلل حجم ــزور   أب وادَ

ه برّ ادؼبول ادؼاَبل بالز وهو ال.واب، يؼ ه وأبرم  " ًا وإبراراً ال  برم اهلل حجم

 ."َقبِؾهبرم اهلل احلجم  "ادزباح ادـر  

غه. )حمدثـة(. وَبـرم "ادعجم الؽبر   ر عؿؾه  ذكر مـن إشـباب مـا يسـو  برم

 وم.ؾه يف ادعجم الوشـق . "احلجا  ُقبِل

 يف الصـرف والدٓلة: -ب

َر( عــذ زكــة  ( بؿعـــى )َقبـِـل(، فــنن مزيــده )بــرم إذا كــان الػعــل ال.الثــي )بــرم

َل(  الذي من معاكقه جعل الشـيء عذ اػ ـَره إذا جعؾـه )فعم ة أو حالـة كحـو  أمم

م مــن  ر غقابــه( هــو جعؾــه مؼبــوًٓ بــمل قــدم أمــرًا، وعــذ هــذا يزــبح معـــى )بــرم

غ( الذي معــاه جعـَل الشــيء شـائغًا  إشباب، وم.ؾه يف ذلك م.ل مرادفه )شوم

 أي شفاًل، وجعؾه جائزًا.

 يف آستئـاس: -ج

 .1/244 أجازه جمؿع الؼاهرة يف كتاب )يف أاول الؾغة(

 قرار الؾجـة: -4

رَ " جواز قوهلم: َ(( و)عؾَّـل(و ومضـافة ضـذه الدٓلـة مىل شـادة  "بـرَّ بؿعــى )َسـوَّ

 )برر( يف املعجم.
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(9) 

 ابتزَّ وابتزاز

 

 املسللة: -1

( بؿعـى أخـَذ مـآً أو موافؼـًة  يشـقع يف آشتعملل الؾغوي ادعااـر فعل )ابتزم

ومزدره )ابتزاز(. ومل عـرد هـذه الدٓلـة  من أحدهم بوشاضة التخويف أو التفديد،

 لؾػعل ومزدره يف ادعاجم الؼديؿة واحلدي.ة.

 آقرتاح: -0

ــزم "جــواز قــوهلم   بؿعـــى أخــَذ مــآً مــن أحــدهم أو اشــتغؾمه دون رضــاه  "ابت

 وبوشاضة التخويف أو التفديد، أو قد يتما بالسغقب، وإضافة هذه الدٓلة إىل ادعجم.

 التعؾقل: -3

 عاجم:يف امل -أ

ُه "جاء يف لسان العـرب   ـؾب، وابتـززُت الشــيَء  اشـَتَؾْبُته. وبـزم الَبـزا  السم

ه  غؾَبه وغزَبه. وبزم الشــيَء  اكتزعـه، وابتـزم ثقابـه  شـؾَبه إياهـا.. والُبزابـز   يُبزا

 ."الشديد من الرجال إذا مل يؽن صجاعاً 

يزى  غزّ بزم قريـَه ب"الوشـق    ًة وبِز  هًا وَبزم ُه  شؾَبُه. وابتزم قريـَه  َبزم  "ؾَبه، وبزم

 ]أي شؾَبه[. وُيعؾم من هذا أن البـاء وارد يف العربقة فال خالف فقه.

 يف الدٓلة: -ب

يػفم ما ورد يف ادعـاجم أن الدٓلـة ادعااــرة لؾؽؾؿـة قريبـة مـن الدٓلـة 

ى السؾب، وهو ادعجؿقة الؼديؿة، فالدٓلتان الؼديؿة وادعااـرة عتضؿـان معـ
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آكتزاع وإخذ غزبًا. وعزيد الدٓلة ادعااـرة أن هذا آكتزاع والغزب يـتم 

بطريؼة غر مباصــرة وهـي التفديـد والتخويـف بنفشـاء شــر أو كشــر فضــقحة 

خمػقة، بل السغقب أحقاكًا بتؼديم مـػعة أو مؽسـب، ولؽـن لـقس ذلـك اعـتملدًا 

عه، بل عذ  مؽره واشـتغالله، ولعـل هـذا مـا عـوحي بـه عذ صجاعة ادبتز أو قوم

ــة )الُبزابــز(، وهــو الشــديد مــن الرجــال إذا مل يؽــن صــجاعًا، فالســؾب  كؾؿ

والغْزب عــد الُبزابـز لـقس وراءه صـجاعة، بـل وراءه مؽـٌر ومؽقـدة خبق.ـان، 

 فدٓلة الؽؾؿة ادعااـرة عطوير حمدود يف الدٓلة الؼديؿة.

 يف آستئـاس: -ج

وأن يميدها ]أي الوزارة[ فقه بمل يؼضـي "(  9/9عشـى )ورد يف ابح إ

، وحيتؿل يف هـذا الــ  "له باإلحراز والتخويل وحيؿقه من آبتزاز والتحويل

 أن يؽون معـى الؽؾؿة موافؼًا أو قريبًا ما كحن فقه.

ابتزاز ادال  اشـتجراره بغـر "وورد يف معجم لغة الػؼفاء دحؿد قؾعجي  

 (.6/38) "بهحق وبغر رضـى ااح

( الػركسـقة بؽؾؿتي chantage.ـائقة الؾغة كؾؿة )العرمجت بع  ادعاجم 

 )ابتزاز بالتفديد، وختويف بالتشفر(.

 الؽؾؿة مزطؾح قاكوين معتؿد وصائع.

 قرار الؾجـة: -4

ــوهلم:  ــزَّ "جــواز ق ــآً شــن أةــدضم أو اســتغؾَّه دون رضــاه  "ابت ــى أخــَذ ش بؿعـ

 و الرتغقبو ومضافة ضذه الدٓلة مىل املعجم.وبوساصة التخويف أو التفديد أ



 (1( اجلزء )88ادجؾد ) –جمؾة جمؿع الؾغة العربقة بدمشق 

 
 

117 

 

(12) 

 البسـقط

 

 املسللة: -1

خيط ئ بعضفم اشتعملل كؾؿة )البسـق ( بؿعـى اهلني  الذي ٓ اعوبة فقه، ٕن 

 إال أن البسـق  هو الواشع.

 آقرتاح: -0

 جواز اشتعملل )البسـق ( بؿعـى اهلني  السفل الذي ٓ اعوبة فقه.

 التعؾقل: -3

َبَسَ  الشـيء  كشـره، والبسـق  من إرض كالبسـاط مـن "الؾسان  جاء يف 

ال.قـــاب، وأرٌض َبســـاٌط وبســــقطة  مـبســـطة مســـتوية، وهـــي أيضـــًا العريضـــة 

واشتعار قوم البسـق  لؽـل صــيء "  123. وقال الراغب يف ادػردات "الواشعة

ى ومــن هــا أضؾـق لػــ  )البســق ( لــد ."ٓ ُيتزـور فقـه عركقــب وعـللقف وكْظـم

 الـاس عذ السفل ادقسور الذي لقس فقه عركقب وععؼقد.

 قرار الؾجـة: -4

 بؿعـى اهلنيِّ السفل الذي ٓ صعوبة فقه. "البسـقط"جواز استعأز 
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 (11) 

 َبسَطُه وشبسوط

 

 املسللة: -1

يشـقع يف آشتعملل العام كؾؿتا )بسَطُه، وَمْبُسـوط( بؿعــى شــرُه ومســرور. 

 ني عامقتفا وعدم فزاحتفا.ويتجـبفا بعضفم متو   

 آقرتاح: -0

 بؿعـى شـره، وَمْبُسوط بؿعـى مسـرور، واصتؼاقاهتمل. "َبَسَطه"فزاحة قوهلم  

 التعؾقل:  -3

وإكـه َلَقْبُسـطـي مـا بسـَطك أي .. بسـق  الوجـه  متفؾ ـل"جاء يف لسان العرب  

رضـوان  ضؿةيسـرين ما يسـرك. ويف حديث رشول اهلل اذ اهلل عؾقه وشؾم ادتعؾق بػا

اكبسـ   ـرم أي يسـرين مـا يســرها، ٕن اإلكسـان إذا ُشـ "ُسطـي ما يبسطفاَيبْ "اهلل عؾقفا  

 ."ه واشتبشـروجفُ 

 ."ـرم ه، واكبس   ُش رم بس  فالكًا  شـَ"وجاء يف الوشـق   

 قرار الؾجـة: -4

 هو وَشْبسوط بؿعـى شسـرورو واشتؼاقاهتأ.ـرَّ بؿعـى َس  "َبَسَطه"فصاةة قوهلم: 



 (1( اجلزء )88ادجؾد ) –جمؾة جمؿع الؾغة العربقة بدمشق 

 
 

122 

 

(10) 

ـْبَطِح  َبطََح وُشتَبَطِّح وُش

 

 املسللة: -1

يشـقع يف الؽالم القومي ادعااـر كؾؿـة )بطـَح( بؿعــى اــرَع كـمل يف قـوهلم  

، ومتـبط ح وُمــبطح بؿعــى ُمسـتؾٍق، ويظـفـا بعضـفم مـن "بطَح ادزـارُع خزـَؿه"

 العامقة غر الػزـقحة وحياول حتاصـقفا.

 آقرتاح: -0

بؿعـى اــرَعُه ومشـتؼاهتا، واـحة اشـتعملل متـبط ح احة اشتعملل )بطَحُه( 

 وُمـبطح بؿعـى مستؾٍق عذ وجفه، ففي فزـقحة.

 التعؾقل: -3

 وردت هاعان الؽؾؿتان يف ادعاجم العربقة الؼديؿة واحلدي.ة ااعني الدٓلتني 

بطَحه عذ وجفه  ألؼاه عذ وجفـه فـاكبطح، وعـبطمح فـالن  "جاء يف الؾسان  

د[ عذ وجفه متدًا عذ وجه إرضإذا اشبطرم ]مت  ."دم

بطــح فالكــًا  ألؼــاه عــذ وجفــه. واكــبطح  اشــتؾؼى عــذ "وجــاء يف الوشـــق   

 ."وجفه، وعبطمح  اكبطح

ــ   ــت بع ــة الػزـــقحة، وكاك ــذ الؾغ ــة خــروج ع ــاء أو الدٓل ــقس يف البـ فؾ

م عامقمتفا.  مزـػات التزحقح الؾغوي قد أصارت إىل عوها

 قرار الؾجـة: -4

اسـتعأز )بطَحـُه( بؿعــى صــرَعُه وش ـتؼاهتاو وصـحة اسـتعأز شتـبطِّح  صحة

 وُشـبطح بؿعـى شستؾٍ  عىل وجفهو ففي فصـقحة.
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(13) 

 الَبطَّاز واملَُتَبطِّل

 

 املسللة: -1

ل  يشـقع يف آشتعملل كؾؿة )َبطمال( بؿعـى من لقس لـه عؿـل، أو هـو متعطـ 

ئفــا بعضــفم ٕكــه مل عــرد هلــ ا هــذه الدٓلــة يف ادعــاجم الؼديؿــة، عــن العؿــل. وخيط 

 والزواب عـدهم )ُمتعط ل(.

 آقرتاح: -0

بؿعـى )متعط ل عن العؿل(، وإضافة هذه الدٓلـة إىل  "الَبطمال"جواز قوهلم  

 ادعجم العريب.

 التعؾقل: -3

بَطــَل الشـــيء َيْبُطــل ُبْطــاًل وُبطــوًٓ وُبْطالكــًا  ذهــب "جــاء يف لســان العــرب  

ــال  ذو باضــل، والباضــل  كؼــق  احلــق. ضـــقاعًا وُخســـر ًا، ففــو باضــل. ورجــٌل بطم

 ."والتبطال م.ل البِطالة وهو اعباع اهلوى واجلفالة

َبَطَل إجُر من حد  َكزـر َبطالـًة أي ععطمـَل، "ولؽن ما جاء يف عاج العروس  

 ."ععطمَل الرجُل  بؼَي بال عؿل"، وفقه  "ففو َبطمال

ـال( يف عـاج العـروس وبالدٓلـة ادعااــرة فالؽؾؿة واردة عذ ه ذا البــاء )َفعم

 الشائعة.
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ا كؾؿة )ادتبط ل(، التي ععـي بحسب لسان العرب من اعبع اهلوى واجلفالة،  أمم

بطمـَل العامـل  "فنهنا يف الوشـق  ععــي )ادتعط ـل عـن العؿـل( إذ جـاء يف الوشــق   

 دتعط ل عن العؿل.فاشم الػاعل )ادتبط ل( ععـي ا "عطمَؾه

ا ادزدر )بطالة( فقجوز فقه كسـر الباء وفتحفا.  أمم

 قرار الؾجـة: -4

بؿعـى )شتعطِّل عن العؿـل(و ومضـافة ضـذه الدٓلـة مىل  "الَبطَّاز"جواز قوهلم: 

 املعجم العريب.
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(14) 

 َبعقٌد شـه وعـه

 

 املسللة: -1

 ل هي بـ من أم عن؟حيار بع  الؽتماب يف ععدية الػعل )َبُعَد( ومشتؼاعه، ه

 آقرتاح: -0

بتعدية الػعل )َبُعـَد( ومشـتؼاعه بــ مـن أو عـن  "بعقد مـه وعـه"احة قوهلم  

ى بلحرف أخرى لدٓٓت مغايرة مؼزودة.  بؿعـى واحد، وقد ُيعدم

 التعؾقل: -3

 يف الؼرآن الؽريم: -أ 

ــاىل    ــه عع ََقول ََ ا ِه  ون  ََا هِ  و  ِن ََْي الظ ــود د َِِ يْْ ــاىل 83﴾ ه ــه عع  ، وقول

 .101 إكبقاء﴾ ني دوْ َها ُنَْ نْ ع   ك  ئِ َ  لأوْ  

ة مُ هِ لْْ ع   ْت ب ُيد   كوْ َ  لو  وجاء بؿعـى مغاير يف قوله ععاىل    قَّ  .42﴾ التوبة  ا شُّ

 يف املعاجم:

 إذا مل عؽن من يؼسب مـه فتباعْد عـه.. وقال الطرماح .. الؾسان   َبُعَد  َعباعدَ 

 وجتؿع شـا بني أضل ال غائن َحبُّ اجتأعهـاعُد شـا شن يُ ـُتب

ْد معـا ا واحد.  باعْد وبع 

 عباعَد من فالن وعـه، يؼال  ما أكت مـا ببعقد..وقال "ادعجم الؽبر  

 فتدكو وٓ عػراء شـك بعقُد  ع ـقة ٓ عػراء شـك قريبة
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َد مـه وعـه"الوشـق    َد  عباعَد، ويؼال  عبعم  ."عبعم

ى بـه فعؾفـا، فـنذا اـحم ومن ادعروف أن مشـتؼات الػعـل ع ى بـمل يعـدم عـدم

قــوهلم  بعقــد مـــه وعـــه يف الزــػة ادشــبفة، اــحم ذلــك يف الػعــل َبُعــَد وابتعــَد 

 وكحو ا.

 قرار الؾجـة: -4

بتعديـة الػعـل )َبُعـَد( وش ـتؼاته بــ شـن أو عـن  "بعقد شــه وعــه"صحة قوهلم: 

ى بلةرف أخرى لدٓٓت شغايرة شؼصود  ة.بؿعـى واةدو وقد ُيعدَّ
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(15) 

 ُبْؽرة وَبْعَد ُبْؽرة

 

 املسللة: -1

يشـقع يف آشتعملل الؾغوي القومي كؾؿتا )ُبْؽرة( بؿعـى )غدًا(، و)َبْعـَد ُبْؽـرة( 

 بؿعـى )بعد غٍد(. وخيط ئفا الؽ.ر ٕكه لقس هلا هذه الدٓلة يف ادعاجم الؼديؿة.

 آقرتاح: -0

بؿعـى )بعد غٍد(، وإن كـان  "رةَبْعد ُبؽْ "بؿعـى )غدًا(، و "ُبْؽرة"جواز قوهلم  

رة.  إَوىل أن يؼال غدًا أو بعد غد، عذ أن عستعؿل مـؽم

 التعؾقل: -3

 يف املعاجم: -أ

وفقـه أيضـًا   "ويف التفذيب  الُبؽـرة مـن الغـد الُبؽرة  الُغدوة.."الؾسان  

 ."الُغدوة  الُبؽرة ما بني االة الغداة وضؾوع الشؿس.. والَغداة كالُغدوة"

ويف التفذيب  الُبؽرة من الغـد. الُبؽـرة   الُبؽرة  الُغدوة.."عروس  عاج ال

 ."الغدوة

ون الغـد "الوشـق    الُبؽرة  أول الـفار إىل ضؾوع الشـؿس، والعامـة يسـؿا

 ."ُبؽرة وباكراً 

 وواضح من هذا أن )ُبْؽرة( بؿعـى )غدًا( عامقمة حمدثة.
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وحي بلن دٓلـة الؽؾؿـة قد ع "الُبؽرة من الغد"ولؽن عبارة هتذيب الؾغة  

 عذ الغد ما قد يؽون له أال كزؾة الغداة بالغد.

 يف الصـرف والدٓلة:

ٓ خــالف يف بـــاء الؽؾؿــة )ُفْعؾــة( إذ أثبتتفــا ادعــاجم، ولؽــن اخلــالف يف 

دٓلتفا التي عطورت حتى جعؾت بع  ادعاجم ادعااـرة وهو معجم العربقة 

ورد هذه الدٓلـة ادحدثـة هلـا، إذ جـاء فقـه  ادعااـرة ٕمحد خمتار عؿر وفريؼه عُ 

 ُغدوة، إبؽار، أول الـفار إىل ضؾوع الشؿس. -1ُبْؽرة  

 الغد، بعد ُبؽرة  بعد غد. يومر، باكِ  -2  

 قرار الؾجـة: -4

 بؿعـى )بعد غد(. "َبْعد ُبْؽرة "بؿعـى )غدًا(و و " ُبْؽرة "عدم جواز قوهلم: 

 

             
 



732 

 

 

 الؽتب وادجالت ادفداة

 5102حتى مطؾع ظام  إىل مؽتبة جمؿع الؾغة العربقة

 

 أ ـ الؽتب العربقة

 

 ()أكور درويش

 

 .درويشالدار ، نيسـوعيل الرضا احل: حتقوق، سـنيحممد ادكي بن احل: أسامء لغوية -

يـوىس كانـ  : ترمجـة، موعة نن ادـًلننيجم: فالديؿر كاظوموف، ألؽسـدر ألوف -

 (.730ة النن السابع )لسلس، 7103، وزارة الثقافة بدنشق، ديب

، ترمجـة جفنـر الفلـوي، تســوه إي غاســوخو: جتريد الػـن مـن الـةظـة ااكسـاكقة -

 .7103، وزارة الثقافة بدنشق، (8سلسلة فنون )

سلسـلة النـن ، حممـد ننـا ابحـ حي: ترمجـة، برىـارد.. ديـ : يح األفـالمشـرت -

 .7103، زارة الثقافة بدنشقو، (732بع )السا

 .7100، احتاد الكتاب الفرب بدنشق،  مجفةسـنيح: حراس الؽؾؿة وادوقف - 

                                                           

() أنني ادكت ة الفربوة يف ادجمع 
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وزارة ، ننـى ادـًذن: خةف دمشق ااشالمي ادحػوظ يف ادتحف الوضـي بدمشـق -

 .7103، الثقافة بدنشق

، (737نـن السـابع )سلسلة ال، د.حممد ىفوم اخلومي: ـامئيسـقدكتاتورية التباين ال -

 .7103، وزارة الثقافة بدنشق

سـلة دراسـات يف ابدب الفـر  سل، راجـي اـا ني: الرؤيا يف صعر حمؿد اداغوط -

 .7103، وزارة الثقافة بدنشق، (78)

 .7103، رااد حممد ثابت نراد: ضب األشـان لك ولعائؾتك ظامل -

 ابدب سـلة دراسـات يفسل، قاسـم و ـب: ظذ خطا ادتـبـي يف أشـػاره وأصـعاره -

 .7103، وزارة الثقافة بدنشق، (72الفر  )

، د. حممـد ع ـدو فلنـ : يف التشؽقل الؾغوي لؾشعر مؼاربات يف الـظرية والتطبقـق -

 .7103، وزارة الثقافة بدنشق

ــة يف العلورالؽال - ــدافن والطؼــوس ازـائةي ــف دمشــقشـــقاد ــرا وم : ؽقة يف ري إب

 .7103ثار وادتاح  ادديرية الفانة لً، سوزان روبه، عماي

، دنشـق، وزارة الثقافـة، عـيل كـردي: حتقوـق، الناناي أ  سفد: ادـثور البفائي -

7103. 

: ولوـد اـحادة: ترمجة، بروس آلسرتاد،  نري ننتزبرغ: اادارة؟ إهنا لقس ما تظن -

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة، (9 )اخلطة الوطنوة للرتمجة:

، وزارة الثقافـــة، مـــود ننلـــ  ال كـــرحم: الشـــامُادهفا(اة أرجـــواة ادـــرأة يف بـــالد  -

 .7102، دنشق، (27 وع مجع وحنظ الرتاث الشف ي:شـر)ن
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)سلســلة اخلطــة ، 7ط، وزارة الثقافــة، فــًاد جرجــي بربــارة: األشــطورة القوكاكقــة -

 .7102، دنشق، (6 الوطنوة للرتمجة:

 .7102 ،دنشق، وزارة الثقافة، توفوق أمحد: األظامل الشعرية -

، (77)ابعـــامل الكانلـــة:، وزارة الثقافـــة، ســــىســـلوامن الفو: األظـــامل الؽامؾـــة -

 .7102، دنشق، جملدات3

سلسـلة ، حـ اح دـدوح كفـدان: ترمجـة،  ولني دادوـدا: ينشـرأفريؼقا يف الؼرن الع -

 .7103، دنشق، وزراة الثقافة، (00 تاريخ الفرب والفامل:

)سلسـلة ، أيمـن الشـوا: مـفجـه يف التـللقف الـحـوياامام ابن (شام األكلاري و -

 .7103، دنشق، وزراة الثقافة، (2 متكني اللغة:

)اخلطة الوطنوة ، حممد ننا ابح حي: ترمجة، إيدث وارتون: )رواية( بقت الػرح -

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة، (8 للرتمجة:

، جمــد ســلوامن رز : البقـــات الدالــة ظــذ ااقــاة وادــوت يف صــعر فــارس خ ــور -

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة، (08 )دراسات أدبوة:

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة، إبرا وم يوىس خا ب : تاريخ جبؾة وآثار(ا -

 )قضـايا را نـة:، أىـس الرا ـب: خ يف مسـتؼبل الـوضنصــرجامعة الدول العربقة  - 

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة، (02

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة، عيل القوم :ؼيشـقازامل ادو - 

ــاا ادســؾقة -  ــو..غ: ازقوفقةي ــة، حـــري  ىااـــر: ترمجــة، س. فراىت ، وزارة الثقاف

 .7102، دنشق
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، عرار سـىأىطوان نو: ترمجة، غي دو نوباسان: ةلـقجمؿوظة قل: ااؾقة ادػؼودة - 

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة، (2 )سلسلة اخلطة الوطنوة للرتمجة:

دراســات : ة)سلســلة تــاريخ ســوري: ســـيظػقــف  ـ: الــساث األثــري الســوري

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة، (00 وىصوص:

)النـن ، صــيأكرم احلم: ترمجة،  وارد  ووز: ـام اايطالقةسـقىل الإالدلقل الؽامل  - 

 .7102دنشق ، وزارة الثقافة، (722السابع: 

ــاد العــدوي - ـــربــن محــاد ال عــيل : ديــوان ابــن  ا  ، حوــدر حمــ ي: حــنفة، يص

 .7119، إيران

، وزارة الثقافـة، (78 )ابعـامل الكانلـة:: الديوان الشعري لألديب اشـامظقل ظـدرة -

 .7102، دنشق

وزارة ، (092 الرتاث الفـر : شـر)إحواء وى، أمحد عكودي: ديوان ظروة بن حةام -

 .7102، دنشق، الثقافة

 .7102، دار النوادر، نيسـوعيل الرضا احل: ـيقسـديوان ظع الرضا اا -

 .7119، الرباط، نط فة ابننوة، حممد ادختار ولد أباه: رحؾة مع الشعر العريب -

سـهام : ااـديث  لــرالراصـدي إىل الع لــرُمـن الع شؾسؾة التاريخ ااشـالمي -

 .7117دنشق ، (ا  جملد00)، دعدوش

)سلسـلة النـن ، عهـد حـ وحة: ترمجـة، ويلوام نوىا ان: ـاريو فقؾم ادغادرونشـق -

 .7103، دنشق، وزارة الثقافة، (720 السابع:

، (722) النـن السـابع: ، أمحـد أنـا: ترمجـة، آرثـر نولـر: ونصــةـاريو فقؾم الـاشـق -

 .7102، وزارة الثقافة
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نــار  : حتقوــق، ابــن قننــذ القســنطوني: ح األرجــواة يف أحؽــام الـجــومصـــر -

 .7107، برالوىة، جانفة برالوىة، أولو ااس

دار سـفد ، إبرا وم حممد ع د اهلل: حتقوق، يفوش بن عيل بن يفوش: ح ادػللصـر -

 .7103، دنشق، الدين

أمحـد عـزت : ترمجـة، ناري بوكنورد: )نذكرات ناري بوكنورد( وق وطاللصـر -

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة، (726)سلسلة النن السابع: ، طه

نط فـة ، حممـد ادختـار ولـد أبـاه: وترمجـات  صعراا وقلائد من فركسـا ُتـراجم -

 .7118، الرباط، الكرانة

 .0998، ادكت ة ابدبوة ادختصة، حودر حم ي: شـيخ ظبد ادـعم الػرضوشـقال -

)اخلطـة ، ى وـ  رضـا ادهـايني: ترمجـة، كـارلو غولـدوي: حوةسـرن: صاحبة الـةل -

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة، (01 الوطنوة للرتمجة:

)سلسـلة اخلطـة ، فـًاد جرجـي بربـارة: ترمجـة، أف طـون: لطقاموس واكـريتقسا -

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة، (2 الوطنوة للرتمجة:

ىزار عوون : ترمجة، بوريس ن خ: نقاربة تكانلوة: ظؿؾقة اابداع واادراك الػـي -

 .7103، دنشق، وزارة الثقافة، (06 سلسلة دراسات أدبوة:)، السود

وزارة ، (72 ح:ســـر)سلســلة نــن اد، ع ــد النتــاح رواس قلفــه جــي: الغائلــون -

 .7102، دنشق، الثقافة

حممـد : ترمجـة، جرســوكـني داى: ىل الرباعة يف فن ابخراجإالطريق : فؽرة ادخرج -

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة، (722 )النن السابع:، ضـرع م خ

 .7102، دنشق ،وزارة الثقافة، يارا نف : الػن التشؽقع السوري -
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، كلوــة الرتبوــة، جانفــة دنشــق، دســـوحممــود ال: يف ضرائــق تــدريس الؾغــة العربقــة -

 .7100دنشق 

ــوس: حتقوــق، أف طــون: الػقؾػــقس - ــارة: ترمجــة، أوغســت دي ، فــًاد جرجــي برب

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة، (2 )سلسلة اخلطة الوطنوة للرتمجة:

، وزارة الثقافـة، أيمـن سـلوامن، ا قطونانلون: ة يف صامل شورياسـققرى الؽتؾة الؽؾ -

 .7102، دنشق

، وزارة الثقافـة، (9 )سلسة فكرية:، وائ  نف : ة يف التعؾقم العايلصـرق ايا معا -

 .7102، دنشق

، (02 )دراسـات أدبوـة:، فـائزة حممـد داود: دســرظذ أجـحة اخلقـال ويف أدغـال ال -

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة

 .7112، ادكت ة ابدبوة ادختصة، ودر ادح يح: ابن ظؾوية الؽاتب -

 .7112، دار النكر، حاحلة سنقر: اددرشة ادجتؿعقة -

، اكتامل رجـب، ىشيت احلامرىة: ادرحؾة العربقة ااشالمقة من تاريخ ضب العقون -

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة

ــة - ــي انارت: حقةســـرم: معجــةة ظادي ــا عكــاش: ترمجــة، ســـيينغون )سلســلة ، آى

 .7102، دنشق، وزارة الثقافة، (8 حوات عادوة:سـرن

نكت ـة ، عـر  سـما فـ زي: ســيفرى -ىكلوـزيإ: معجم ملطؾحات الؽفرباا -

 .7103، اجلزائر، الرااد للط اعة

نكت ـة الراــاد ، سـما فــ زي: عــر  –ســيفرى: معجـم ملـطؾحات الؽفربــاا -

 .7100، اجلزائر، للط اعة
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نراجفـة ع ـد ادـادي ، رجب ع د اجلواد إبـرا وم: ادعجم العريب ألشاما ادالبس -

 .7117، القا رة، دار اآلفا  الفربوة، التازي

وزارة ، الشــًون االســ نوةوزارة ابوقــا. و، (ا  جملــد 22): ادوشــوظة الػؼفقــة -

 .7118، الكويت، ابوقا.

 )دراسـات فكريـة:، ســيحممـد حـال  ادرنا: الواقع العريب والتحديات الؽزى -

 .7102، دنشق، رة الثقافةوزا، (01

ــة - ــاريخ الـقولقزالق )سلســلة ، ولوــد اــحادة: ترمجــة، دينوــد  ــاريف: الــوجقة يف ت

 .7103، دنشق، وزارة الثقافة، (8 دراسات فكرية:

 

 جـبقةاأل الؽتب -ب

 ()ربى ادعدين  

 

Books:  

- Indigenous Use and Management of Marine Resources/ 

Nobuhiro Kishigami, James M.Savelle. 

- Reconquista/ Françis Dessart. 

- Larousse: Dictionnaire (A-F) (F-A)/ Daniel Reig. 

- AL-Mughni AL-Kabir Dictionary (E-A)/ Hasan S.Karmi. 

                                                           

(.أنونة ادكت ة ابجن وة يف ادجمع ) 
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- Dictionary of the Symbolism Selected Flowers and Plants/ 

Effat AL-Qadi Bacha. 

- Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 

 / ســـ اي(إ -ســــيفرى -إىكلوـــزي -نفجـــم نوســـوعي )عـــر : ادـــورد ادرئـــي -

 روحي ال فل كي. 

 

Periodicals:  

- Journal of Asian and African Studies, No.84, 2012. 

- Le Muséon: Joural of Oriental Studies, Tome 127, Fas.1-2, 

2014. 

- AWRAQ, N.7, 2013. 

- IBLA: Revue de L’Institut des Belle-Lettres Arabes, 76 

Année, N. 211, 2013-1. 
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 [1] 

 شقم بد    ةبـيَّالعر  ة مجمع اللـغَ ءاعـضَأ
  (م0245  - ه4136)يف مطلع اعم 

 

 ـاءاألعض –أ 

 تاريخ دخول المجمع
 6791 الدكتور زلمد ىيثم اخلياط

 اي احملالدكتور زلمد مرواف 
«رئيس اجملمع»  

6797 

 6711 الدكتور عبد اهلل واثق شهيد
 الدكتور زلمود السيد

«اجملمعنائب رئيس »  

5006 

 الدكتور زلمد مكي احلس 
«أمني اجملمع»  

5006 

 5005 األيتاذ شحادة اخلوري
 5005 الدكتور موفق دعبوؿ
 5001 الدكتور مازف ادلبارؾ

 5001 الدكتور أنور اخلطيب

 تاريخ دخول المجمع
 5001 الدكتور شلدوح خسارة
 5001 األيتاذ مرواف البواب
 5001 الدكتور عمر شابسيغ

 5001 فلالدكتور زلمد زل
 5001 الدكتور عيسى العاكوب
 5001 الدكتورة لبانة مشوح

 5001 الدكتور عبد اإللو نبهاف
 5060 الدكتور ىاين رزؽ
 5060 الدكتور أمحد قدور
 5060 صفديالالدكتور زلمد يعيد 
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 (*) األعضاء ادراسلون يف البلدان العربية -ب

 

                                                           

 لرتتيب الزم .ل وفًقاواألمساء  ،اذلجائيلرتتيب ل وفًقاذكرت األقطار ( *)

 تاريخ دخول المجمع
  األردنية الهاشمية ملكةالم

 6717 الدكتور ناصر الدين األيد
 الدكتور  عبد الكرمي خليفة

 «رئيس اجملمع»
6711 

 6711 الدكتور زلمود السمرة

 5005 الدكتور نشأت محارنة

 5005 الدكتور عدناف خبيت

 5005 الدكتور علي زلافظة

  الجمهورية التونسية

 6711 الدكتور رشاد محزاوي

 6771 تاذ أبو القايم زلمد كرواألي

 6771 الدكتور إبراىيم شبوح

 6771 الدكتور إبراىيم بن مراد
 الدكتور عبد الوىاب بوحديبة

 «رئيس بيت احلكمة»
5000 

 5005 الدكتور عبد السالـ ادلسّدي

 5005 الدكتور عبد اللطيف عبيد

 تاريخ دخول المجمع
  الجمهورية الجزائرية

 6795 الدكتور أمحد طالب اإلبراىيمي

 عبد الرمحن احلاج صاحل الدكتور
 «رئيس اجملمع»

6799 

 5005 الدكتور عبد ادللك مرتاض

 5005 الدكتور العريب ولد خليفة

 5009 الدكتور صاحل بلعيد

  المملكة العربية السعودية

 5000 الدكتور أمحد زلمد الضبيب

 5000 الدكتور عبد اهلل صاحل العثيمني

 5000 يالدكتور عبد اهلل الغذام

 5000 الدكتور عوض القوزي

 5009 الدكتور عبد اهلل بن الرحيم عسيالف

  جمهورية السودان

 علي أمحد بابكراأليتاذ 
«رئيس اجملمع»  

 

5009 
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 تاريخ دخول المجمع
  الجمهورية العربية السورية

 6775 الدكتور عمر الدقاؽ
 5000 الدكتور أمحد دمهاف
 5000 الدكتور عدناف محوي
 5000 شالدكتور عدناف دروي

 5000 الدكتور عمر مويى باشا
 5000 الدكتور زلمد مرايايت

 5000 الدكتور زلمود فاخوري
 5005 الدكتور رضواف الداية
 5005 الدكتور صالح كزارة

 5005 الدكتور عبد الكرمي رافق
 5005 الدكتور علي أبو زيد

 5005 الدكتور علي عقلة عرياف
 5005 الدكتورة فاتن زلجازي

 5005 دكتور زلمد حساف الطيافال
 5005 الدكتور زلمود الربداوي
 5005 الدكتور حيىي مري علم

 5009 الدكتور أمحد احلاج يعيد
 5009 الدكتور صادؽ فرعوف

 5009 الدكتور عبد احلليم منصور
 5009 صابوينالالدكتور عماد 

 تاريخ دخول المجمع
  الجمهورية العراقية

 5000 الدكتور ناجح الراوي
 د مطلوبالدكتور أمح

 «رئيس اجملمع»
5000 

 5005 الدكتور زلمود حياوي محاش
 5005 الدكتور بشار عواد معروؼ

 5009 الدكتور داخل حسن جريو
 5009 الدكتور علي القامسي

 5009 الدكتور صالح مهدي الفرطويي
  فلسطين

 الدكتور أمحد حسن حامد
«رئيس اجملمع»  

5009 

  الكويت
 6771 يمالدكتور عبد اهلل غن

 5000 الدكتور علي الشمالف
 5000 الدكتور يليماف العسكري
 5000 الدكتور يليماف الشطي

 5005 األيتاذ عبد العزيز البابطني
  الجمهورية اللبنانية
 6795 الدكتور فريد يامي احلداد

 5000 عز الدين البدوي النجارالدكتور 
 5005 الدكتور أمحد شفيق اخلطيب

 5005 رج عبد ادلسيحالدكتور جو 
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 تاريخ دخول المجمع
  الجماهيرية الليبية

 6771 الدكتور زلمد أمحد الشريف

  جمهورية مصر العربية

 6711 الدكتور رشدي الراشد

 6711 األيتاذ وديع فلسطني

 6775 الدكتور كماؿ بشر

 6771 الدكتور زلمود علي مكي

 6771 األيتاذ مصطفى حجازي

 6771 األيتاذ زلمود فهمي حجازي

 5000 دكتور جابر عصفورال

 5005 الدكتور حسني نصار
 الدكتور عبد احلافظ حلمي

 
5000 

 تاريخ دخول المجمع
 الدكتور فاروؽ شوشة
 «أمني اجملمع»

5005 

 5005 الدكتورة وفاء كامل فايد
 5009 نبيل عليالدكتور 

  المملكة المغربية
 6711 الدكتور عبد اذلادي التازي
 6711 الدكتور زلمد بن شريفة

 6771 عباس اجلراري الدكتور
 5000 الدكتور عبد اللطيف بربيش
 5005 األيتاذ عبد القادر زمامة
 5005 الدكتور الشاىد البوشيخي

  الجمهورية العربية اليمنية
 5000 الدكتور عبد العزيز مقاحل
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 األعضاء المراسلون في البلدان األخرى -ج
 

 تاريخ دخول المجمع
  انزبكستأ  

 6771 الدكتور نعمة اهلل إبراىيموؼ
  إسبانية

 6775 الدكتور خيسوس ريو ياليدو
  ألمانية
 6775 الدكتور رودلف زذلامي

 5005 الدكتور فولف ديرتيش فيشر
  إيران

 6711 الدكتور فريوز حريرجي
 6711 الدكتور زلمد باقر حجيت

 6711 الدكتور مهدي زلقق
 5005 شب الدكتور زلمد علي آذر

 5005 الدكتور زلمد علي التسخريي
 5005 الدكتور زلمد مهدي اآلصفي

  باكستان

 6771 الدكتور أمحد خاف
  والهرسك ةالبوسن

 تاريخ دخول المجمع
 5005 الدكتور أيعد دراكوفيتش
 5005 الدكتور فتحي مهدي

 5005 زلمد أرناؤوطالدكتور 
  تركية
 6799 الدكتور فؤاد يزكني
 6711 وغلوأ إحساف الدكتور أكمل الدين

  رومانية
 5005 افيشر يقوال دوبنالدكتور 

  ينصال
 6712 األيتاذ عبد الرمحن ناجونغ
 5009 الدكتورة أمل قوه شوه ىوه

  فرنسة
 6711 ندره ميكيلأاأليتاذ 

 6771 األيتاذ جاؾ النغاد
 6771 األيتاذ جورج بوىاس
 6771 األيتاذ جريار تروبو
  دـالهن

 5005 زلمد أمجل أيوب اإلصالحي الدكتور
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[2] 

 نْحلو الرا  مشقبد     ةبـيَّالعر    ةاللـغَ مجمع    ءُاعـضَأ
 رؤساء ادجمع الراحلون -أ

 

ه رئاسة املجمع رئيس املجمع  مدة توِّلي

 األستاذ حممد كرد عيل
(9191 - 9191) 

 (9191 - 9191) األستاذ خليل مردم بك

 (9191 - 9191) مصطىف الشهايباألمري 

 (9119 - 9191) ادلكتور خسين سبح

 (8001 - 9119) ادلكتور شاكر الفدام
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 أعضاء مجمع اللغة العربية الراحلون -ب
 األعضاء -1

 

 تاريخ الوفاة  
 6750 الشيخ طاىر السمعوين اجلزائري

 6751 األيتاذ إلياس قديي
 6751 ارياأليتاذ يليم البخ

 6757 األيتاذ مسعود الكواكيب
 6716 األيتاذ أنيس يلـو
 6711 وريحاأليتاذ يليم عن

 6711 األيتاذ مرتي قندلفت
 6712 الشيخ يعيد الكرمي
 6711 الشيخ أمني يويد

 6711 األيتاذ عبد اهلل رعد
 6746 الشيخ عبد الرمحن يالـ
 6741 األيتاذ رشيد بقدونس

 6742 لتقياأليتاذ أديب ا
 6742 الشيخ عبد القادر ادلبارؾ
 6741 األيتاذ معروؼ األرناؤوط

 6726 الدكتور مجيل اخلاين
 6725 األيتاذ زلسن األمني
 األيتاذ زلمد كرد علي

 «رئيس اجملمع»
6721 

 تاريخ الوفاة  
 6722 األيتاذ يليم اجلندي
 6722 األيتاذ زلمد البـز

 الشيخ عبد القادر ادلغريب
 «معنائب رئيس اجمل»

6721 

 6721 يكندر ادلعلوؼإاأليتاذ عيسى 
  األيتاذ خليل مردـ بك
 «رئيس اجملمع»

6727 

 6716 الدكتور مرشد خاطر
 6715 األيتاذ فارس اخلوري

  األيتاذ عز الدين التنوخي
 «نائب رئيس اجملمع»

6711 

  األيتاذ األمري مصطفى الشهايب
 «رئيس اجملمع»

6711 

  يػاألمري جعفر احلسن
 «نائب رئيس اجملمع»

6790 

 6796 الدكتور يامي الدىاف
 6795 الكواكيب الدكتور زلمد صالح الدين
 6792 األيتاذ عارؼ النكدي

 6791 البيطار ةاأليتاذ زلمد هبج
 6791 الدكتور مجيل صليبا



 (6( اجلزء )11اجمللد ) -رللة رلمع اللغة العربية بدمشق
 

 

525 

 تاريخ الوفاة  
 6797 الدكتور أيعد احلكيم
 6710 األيتاذ شفيق جربي
 6710 الدكتور ميشيل اخلوري

 6716 تاذ زلمد ادلبارؾاألي
 6715 الدكتور حكمة ىاشم

 6712 األيتاذ عبد الكرمي زىور عدي
 الدكتور شكري فيصل
 «أمني اجملمع»

6712 

 6711 الدكتور زلمد كامل عياد
 الدكتور حس  يبح
 «رئيس اجملمع»

6711 

 6711 األيتاذ عبد اذلادي ىاشم
 6775 األيتاذ أمحد راتب النفاخ

 6775 هندس وجيو السمافاأليتاذ ادل
 الدكتور عدناف اخلطيب

 «أمني اجملمع»
6772 

 6777 الدكتور مسعود بوبو
 5000 الدكتور زلمد بديع الكسم
 5006 الدكتور أرلد الطرابلسي

 تاريخ الوفاة  
 5005 الدكتور سلتار ىاشم

 5005 الدكتور عبد الوىاب حومد
 5005 الدكتور عادؿ العوا

 5002 األيتاذ زلمد عاصم بيطار
 5001 الدكتور عبد احلليم يويداف

 5009 الدكتور زلمد عبد الرزاؽ قدورة
 الدكتور شاكر الفّحاـ
 «رئيس اجملمع»

5001 

 5001 الدكتور عبد الكرمي اليايف
 5060 األيتاذ جورج صدق 
 5066 الدكتور زلمد زىري البابا

 عبد الكرمي األشرت  الدكتور
 «5066عضو شرؼ يف »

5066 

 صور زلمد إحساف النّ الدكت
 «اجملمع نائب رئيس»

5065 

 5065 الدكتور زلمد عزيز شكري
 5061 الدكتورة ليلى الّصباغ

 5061 يليماف العيسى الشاعر األيتاذ
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 (*) األعضاء المراسلون الراحلون من األقطار العربية -2
 

                                                           

 لرتتيب الزم .ل وفًقاواألمساء  ،لرتتيب اذلجائيل وفًقاذكرت األقطار ( *)

  المملكة األردنية الهاشمية
 6790 ريقياأليتاذ زلمد الش

 6777 الدكتور زلمود إبراىيم
 5060 الدكتور يامي خلف محارنة
  الجمهورية التونسية

 6711 األيتاذ حسن حس  عبد الوىاب
 6790 األيتاذ زلمد الفاضل ابن عاشور
 6791 األيتاذ زلمد الطاىر ابن عاشور

 6791 األيتاذ عثماف الكعاؾ
 6772 الدكتور يعد غراب

 6777 يم عّمارالدكتور يل
 5009  سويسيالزلمد الدكتور 
 5007 صاحل اجلابريالدكتور 

 5060 األيتاذ زلمد ادلزايل
 5065 الدكتور زلمد احلبيب بلخوجة
  الجمهورية الجزائرية
 6757 الشيخ زلمد بن أيب شنب

 6712 األيتاذ زلمد البشري اإلبراىيمي
 6797 زلمد العيد زلمد علي خليفةاأليتاذ 

 6775 األيتاذ مولود قايم
 6771 األيتاذ صاحل اخلريف

 5061 الدكتور أبو القايم يعد اهلل
  المملكة العربية السعودية

 6791 األيتاذ خري الدين الزركلي
 6771 األيتاذ عبد العزيز الرفاعي

 5000 األيتاذ محد اجلاير
 5004 األيتاذ حسن عبد اهلل القرشي

 5066 مخيس نباأليتاذ عبد اهلل 
  جمهورية السودان
 6790 الشيخ زلمد نور احلسن
 5001 الدكتور زليي الدين صابر
 5001 الدكتور عبد اهلل الطيب

 5002 األيتاذ حسن فاتح قريب اهلل
 5001 األيتاذ ير اخلتم اخلليفة

  الجمهورية العربية السورية
 6752 الدكتور صاحل قنباز

 6751 األب جرجس شلحت
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 6711 ب جرجس منشاأل
 6711 األيتاذ مجيل العظم
 6711 الشيخ كامل الغزي

 6712 األيتاذ جربائيل رباط
 6711 األيتاذ ميخائيل الصقاؿ
 6746 األيتاذ قسطاكي احلمصي

 6745 الشيخ يلماف األمحد
 6741 الشيخ بدر الدين النعساين

 6741 األيتاذ ادوارد مرقص
 6726 األيتاذ راغب الطباخ

 6726 الشيخ عبد احلميد اجلابري
 6726 الشيخ زلمد زين العابدين
 6721 الشيخ عبد احلميد الكيايل
 6721 الشيخ زلمد يعيد العريف
 6729 البطريرؾ مار اغناطيوس افرـا
 6721 ادلطراف ميخائيل خباش
 6719 األيتاذ نظري زيتوف

 6717 الدكتور عبد الرمحن الكيايل
 6716 ليماف األمحداأليتاذ زلمد ي

  «بدوي اجلبل»
 6770 األيتاذ عمر أبو ريشة
 6779 الدكتور شاكر مصطفى

 5000 الدكتور قسطنطني زريق
 5000 الدكتور خالد ادلاغوط

 5001 األيتاذ عبد ادلعني ادللوحي
 5001 الدكتور عبد السالـ الرتماني 
 5001 الدكتور عبد السالـ العجيلي

 5001  عبد الداميالدكتور عبد اهلل
 5060 الدكتور صالح الدين ادلنجد

 5066 الدكتور عدناف تكرييت
 5066 األيتاذ مدحة عكاش

 قداية البطريرؾ
 ماراغناطيوس زكا األوؿ عيواص

5064 

 5064 الدكتور برىاف العابد
  الجمهورية العراقية

 6754 األيتاذ زلمود شكري اآللويي
 6711 وياأليتاذ مجيل صدقي الزىا
 6742 األيتاذ معروؼ الرصايف

 6741 األيتاذ طو الراوي
 6749 األب انستاس ماري الكرملي
 6710 الدكتور داود اجلليب ادلوصلي

 6716 األيتاذ طو اذلامشي
 6712 األيتاذ زلمد رضا الشبييب
 6717 األيتاذ ياطع احلصري
 6717 األيتاذ منري القاضي
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 6717 الدكتور مصطفى جواد
 6796 األيتاذ عباس العزاوي
 6795 األيتاذ كاظم الدجيلي
 6791 األيتاذ كماؿ إبراىيم

 6791 الدكتور عبد العزيز الدوري
 6799 الدكتور ناجي معروؼ

 6710 البطريرؾ اغناطيوس يعقوب الثالث
 6711 الدكتور عبد الرزاؽ زليي الدين

 6711 الدكتور إبراىيم شوكة
 6711 طائيالدكتور فاضل ال

 6714 الدكتور يليم النعيمي
 6714 األيتاذ طو باقر

 6714 الدكتور صاحل مهدي حنتوش
 6712 األيتاذ أمحد حامد الصراؼ

 6711 الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري
 6770 الدكتور مجيل يعيد
 6775 األيتاذ كوركيس عواد

 6771 الشيخ زلمد هبجة األثري
 6771 خطاباأليتاذ زلمود شيت 
 6771 الدكتور فيصل دبدوب

 5006 الدكتور إبراىيم السامرائي
 5005 الدكتور زلمد تقي احلكيم

 5001 صاحل أمحد العليالدكتور 

 5002 الدكتور عبد العزيز البساـ
 5002 الدكتور مجيل ادلالئكة

 5001 الدكتور عبد اللطيف البدري
 5007 الدكتور حسني علي زلفوظ

 5066 ناجي ىالؿ األيتاذ
 5066 الدكتور زلمود اجلليلي

 5061 الدكتور يويف عز الدين
  فلسطين

 6756 األيتاذ خنلة زريق
 6746 الشيخ خليل اخلالدي
 6749 األيتاذ عبد اهلل سللص

 6741 األيتاذ زلمد إيعاؼ النشاشييب
 6721 األيتاذ خليل السكاكي 

 6729 األيتاذ عادؿ زعيرت
 6711 سطني مرمرجي الدومنيكياألب أوغ

 6796 األيتاذ قدري حافظ طوقاف
 6771 األيتاذ أكـر زعيرت

 5001 الدكتور إحساف عباس
 5001 األيتاذ أمحد صدقي الدجاين

 5001 الدكتور إدوارد يعيد
  الكويت

 5061 الدكتور خالد عبد الكرمي مجعة
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  الجمهورية اللبنانية
 6752 األيتاذ حسن بيهم

 6759 ألب لويس شيخوا
 6759 األيتاذ عباس األزىري

 6757 أليتاذ عبد البايط فتح اهللا
 6710 الشيخ عبد اهلل البستاين
 6710 األيتاذ جرب ضومط
 6740 األيتاذ أمني الرحياين
 6746 األيتاذ جرجي ي 

 6742 الشيخ مصطفى الغاليي 
 6741 األيتاذ عمر الفاخوري

 6741 ويلاأليتاذ بولس اخل
 6726 الشيخ إبراىيم ادلنذر

 6721 الشيخ أمحد رضا )العاملي(
 6721 األيتاذ فيليب طرزي
 6729 الشيخ فؤاد اخلطيب
 6721 الدكتور نقوال فياض

 6710 األيتاذ يليماف ظاىر
 6715 األيتاذ ماروف عبود
 األيتاذ بشارة اخلوري

 «األخطل الصغري»
6711 

 6791 األيتاذ أمني خنلة
 6799 األيتاذ أنيس مقديي

 6791 األيتاذ زلمد مجيل بيهم
 6711 الدكتور صبحي احملمصاين

 6719 الدكتور عمر فّروخ
 6771 األيتاذ عبد اهلل العاليلي

 5001 الدكتور نقوال زيادة
 5007 الدكتور زلمد يويف صلم

  ة العربية الليبيةير يهاالجم
 6712 األيتاذ علي الفقيو حسن

 لدكتور علي فهمي خشيما
 «رئيس اجملمع»

5066 

  جمهورية مصر العربية
 6754 األيتاذ مصطفى لطفي ادلنفلوطي

 6752 األيتاذ رفيق العظم
 6759 األيتاذ يعقوب صروؼ

 6710 األيتاذ أمحد تيمور
 6715 األيتاذ أمحد كماؿ

 6715 األيتاذ حافظ إبراىيم
 6715 األيتاذ أمحد شوقي

 6711 داود بركاتاأليتاذ 
 6714 األيتاذ أمحد زكي باشا
 6712 األيتاذ زلمد رشيد رضا
 6712 األيتاذ أيعد خليل داغر

 6719 األيتاذ مصطفى صادؽ الرافعي
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 6711 يكندرياإلاأليتاذ أمحد 
 6741 الدكتور أمني ادلعلوؼ

 6741 الشيخ عبد العزيز البشري
 6744 األمري عمر طويوف

 6741 عيسى الدكتور أمحد
 6749 الشيخ مصطفى عبد الرازؽ

 6741 األيتاذ أنطوف اجلميل
 6747 األيتاذ خليل مطراف

 6747 األيتاذ إبراىيم عبد القادر ادلازين
 6721 األيتاذ زلمد لطفي مجعة

 6724 الدكتور أمحد أمني
 6721 األيتاذ عبد احلميد العبادي
 6721 الشيخ زلمد اخلضر حسني

 6727 عبد الوىاب عزاـالدكتور 
 6727 الدكتور منصور فهمي

 6711 األيتاذ أمحد لطفي السيد
 6714 األيتاذ عباس زلمود العقاد

 6714 األيتاذ خليل ثابت
 6711 األمري يويف كماؿ

 6711 األيتاذ أمحد حسن الزيات
 6791 الدكتور طو حسني
 6792 الدكتور أمحد زكي

 6714 األيتاذ حسن كامل الصرييف

 6712 األيتاذ زلمد عبد الغ  حسن
 6779 األيتاذ زلمود زلمد شاكر

 5005 األيتاذ إبراىيم الرتزي
 5001 الدكتور عبد القادر القط
 5001 الدكتور أمحد سلتار عمر
 5001 الدكتور شوقي ضيف

 5009 الدكتور عز الدين إمساعيل
 الدكتور زلمود حافظ
 «رئيس اجملمع»

5066 

  ة المغربيةالمملك
 6721 األيتاذ زلمد احلجوي

 6715 األيتاذ عبد احلي الكتاين
 6791 األيتاذ عالؿ الفايي
 6717 وفاأليتاذ عبد اهلل كن  

 6776 األيتاذ زلمد الفايي
 6774 األيتاذ زلمد ادلكي الناصري
 5006 األيتاذ عبد الرمحن الفايي

 5001 األيتاذ عبد الوىاب بن منصور
 5001 ور أمني علي السيدالدكت

 5001 األيتاذ األخضر الغزاؿ
 5065 األيتاذ عبد العزيز بن عبد اهلل
  الجمهورية العربية اليمنية

 5001 القاضي إمساعيل بن علي األكوع
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 األعضاء ادراسلون الراحلون من البلدان األخرى -3

 

 تاريخ الوفاة  
  «سابقا  » االتحاد السوفييتي

 6726 )أغناطيوس( كراتشكوفسكي  ذاأليتا
 6729 فيتش()ايفك  ادواردو  األيتاذ برتل

 5001 الدكتور غريغوري شرباتوؼ
  إسبانية

 6744 األيتاذ آيني بالييوس )ميكل(
 6772 األيتاذ اميليو غارييا غومز

  ألمانية
 6751 األيتاذ ىارمتاف )مارتني(

 6710 دوارد(إاأليتاذ ياخاو )
 6716 ىوروفيتز )يويف(األيتاذ 

 6711 األيتاذ ىوميل )فربيتز(
 6745 األيتاذ ميتفوخ )أوجني(
 6741 األيتاذ ىرزفلد )أرنست(
 6747 األيتاذ  فيشر )أوغست(
 6721 األيتاذ بروكلماف )كارؿ(
 6712 األيتاذ ىارمتاف )ريتشارد(
 6796 الدكتور ريرت )ىلموت(

 تاريخ الوفاة  
  إيران
 6749 صلاينالشيخ أبو عبد اهلل الز 
 6722 األيتاذ عباس إقباؿ

 6716 الدكتور علي أصغر حكمة
 6772 الدكتور زلمد جواد مشكور

 5009 الدكتور ىادي معرفت
  إيطالية

 6752 األيتاذ غريفي  )اوجينيو(
 6751 األيتاذ كايتاين )ليوف(

 6712 األيتاذ غويدي )اغنازيو(
 6711 األيتاذ نلّينو )كارلو(

 6771 ذ غربييّلي )فرنسيسكو(األيتا
  باكستان

 6799 األيتاذ زلمد يويف البنوري
 6791 الراجكويت األيتاذ عبد العزيز ادليم 

 6771 األيتاذ زلمد صغري حسن ادلعصومي
 األيتاذ زلمود أمحد غازي الفاروقي

 
5060 
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 تاريخ الوفاة  
  البرازيل
 6724 الدكتور يعيد أبو مجرة

 األيتاذ رشيد يليم اخلوري
القروي( لشاعرا)  

6714 

  البرتغال
 6745 األيتاذ لويس )دافيد(
  بريطانية

 6751 دوارد )براوف(إاأليتاذ 
 6711 نطوين(أاأليتاذ بفن )

 6740 األيتاذ مرغليوث )د.س.(
 6721 األيتاذ كرينكو )فريتز(

 6712 لفريد(أاأليتاذ غليـو )
 6717 األيتاذ اربري )أ.ج.(
 6796 توف أ.ر.(األيتاذ جيب )ىامل

  بولونية
 6741 األيتاذ )كوفالسكي(
  تركية
  األيتاذ أمحد اتش
 6715 األيتاذ زكي مغامز

  «سابقا  » تشكوسلوفاكية
 6744 األيتاذ موزؿ )ألوا(

 تاريخ الوفاة  
  الدانمرك
 6715 األيتاذ بوىل )فرانز(

 6711 األيتاذ ايرتوب )حيىي(
 6794 األيتاذ بدرين )جوف(
  السويد

 6721 يتاذ ييرتيتني )ؾ.ؼ.(األ
 6711 األيتاذ ديدرينغ يفن

  سويسرة
 6759 دوارد(إاأليتاذ مونتة )

 6747 (.األيتاذ ىيس )ح.ح
  فرنسة
 6754 األيتاذ باييو )رينو(

 6751 األيتاذ ماالصلو
 6759 األيتاذ ىوار )كليماف(

 6751 رثور(أاأليتاذ غي )
 6757 األيتاذ ميشو )بلري(

 6745 تاذ بوفا )لويياف(األي
 6721 األيتاذ فراف )جربيل(
 6721 األيتاذ مارييو )وليم(
 6721 األيتاذ دويو )رينو(

 6715 مايينيوف )لويس( األيتاذ
 6790 األيتاذ ماييو )ىنري(
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 تاريخ الوفاة  
 6791 الدكتور بالشري )رجييس(
  األيتاذ كوالف )جورج(
 6711 األيتاذ الويت )ىنري(

 6779  إيلييسفاأليتاذ نيكيتا 
  فنلندة

  األيتاذ كرييكو )يوحنا اىتنن(

  المجر
 6756 غناطيوس(أاأليتاذ غولدزيهر )
  دوارد(إاأليتاذ ماىلر )

 6797 األيتاذ عبد الكرمي جرمانوس
  النروج

  األيتاذ موبرج

  النمسا
  الدكتور اشتولز )كارؿ(
 6757 األيتاذ جري )رودلف(
 نز(الدكتور موجيك )ىا

 
6716 

 تاريخ الوفاة  
  الهند

 6759 احلكيم زلمد أمجل خاف
 6716 األيتاذ آصف علي أصغر فيضي
 6777 الندوي األيتاذ أبو احلسن علي احلس 
 5002 الدكتور عبد احلليم الندوي
 5060 الدكتور سلتار الدين أمحد

  هولندة
 6711 األيتاذ ىورغرونج )ينوؾ(

 6741 األيتاذ ىوتسما
  دوروس()مارتينوس تيو 

 6749 األيتاذ اراندونك )ؾ. فاف(
 6790 األيتاذ شخت )يويف(

  الواليات المتحدة األمريكية
 6741 الدكتور مكدونالد )ب(
 6741 األيتاذ ىرزفلد )ارنست(
 6721 األيتاذ يارطوف )جورج(
 6796 الدكتور ضودج )بيارد(
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 ((  كاراستد  ))

  سهوًا يف املطبعة، وهذا مضموهنا: (78/4)من اجلزء  1111سقطت الصفحة 

(41) 

ٌت وَوقتِ   يٌّ ـَموُقوٌت وُمَوقَّ

َتٌة ووقتِيٌَّة(  )ُحُكوَمٌة ُمَوقَّ

 :املسألة -1

.   ع يف آستعامل اإلداري خاصة كلامتشـيي )ُمَوقٌَّت وُمؤقٌَّت وَموُقوٌت وَوْقتـٌّ(

ــُ   ــٌّ وُُيطِّ ــتعامل كل ت ــٌت "بعضــ ا اس َق ــاز زة. و "ُمؤَّ ــٌّ( ")ب
ــذ الب(ــ .  "َوقتِ )ع

  "َموُقوٌت وُموقٌَّت "والصواب عبدها: 

 االقرتاح: -2

قٌت "وجواز استعامل  "ُمَوقٌَّت وَموُقوٌت وَوْقتٌّ( "صحة استعامل:   باز زة  "مؤَّ

 التعليل: -3

ماِن   و"جاء  يف الل(ان  رت لـح حيبـاه   ـو شــٌّكـُّ  الَوقُت: ِمؼَداٌر من الزَّ  قـدَّ
ٍ
ء

ـَت ال تـُح  وَوَقَتـُح َيِؼُتـُح   ا شــٌُّمَوقٌَّت   وَوْقٌت َموُقوٌت وُموّقٌت: حمدود    ووقَّ َء ُيوقِّ

ُُقِّ  ُه   بؼول: َوَقَتُح   و ُموُقوٌت   ا بَّيَّ للػعُِّ َوقتاه ُيػَعُُّ  يـح  و ْت بـاز زة  ـَتــبَّيَّ حدَّ

ُُُجوٌه  ويف قولح تعاىل: ﴿ لغة  مثُّ: َٱاَإذَ وَ ُوُجوٌه و َ ل   ِّت
ُ
َُ ُُ   [22]ادرسـتت: ﴾ لرُُّسل

َتْت.  وقرُها ُبو جعػر )ُوِقَتْت.  اجت ع الُؼّراء عذ مهزها  وهٌّ يف قراءة عبداهلل )ُوقِّ

ت مُهِـزت  يؼـال:  زت ألنَّ الواو   ا كانـت ُول حـرو وُمـ َّ
خػيػة بالواو  و نامَّ مُهِ

ََُقَت.   هذه ُُجوهٌ   ح(اٌن  ألنَّ م ة الواو ثؼيلة  وليس يف الل(ان )
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