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 ة:ـراض المجلـأغ
إن أغساض اىٍزية ٌستجٍر  ٌتَ أغتساض اىٍزٍتو اىتٔاي   نتٖ ك ُُٔتّ 

 والئحجّ اىرادي٘ة وأبسزْ :

، وربيٓت  وان٘تة بٍل ىتآل اٙ ا  ىٍح نظة عيٕ ستمٌة اىيةتة اىبسب٘تةا

واىبئم واىفِٔن، وٌمئٍة ىح ر ت اىح٘   اىٍجلٔي ، ووضو اىٍطتليح ت 

 ٓ  ونق ٌِٓذ ٌحر ، واىسبٖ ىجٔح٘رْ ة، و ياسجٗاىبيٍ٘ة واأل ب٘ة واىحض ي

 ٘ة ن نة.باىبس ينٖ األكل 

 :رـشروط النش
 أن ٗجسً اىبحح ب ىزرَّ  واألض ىة واىٍٔضٔع٘ة. –1

 .ىهجسوُٖإلواىبِٔان اىبسٗري وا ب ىس٘س  اىزاث٘ة اىبححأن ُٗسنق  -2

ٗشٗتر عيتٕ خمختَ٘ ضتفحة ٌتَ  الَّ أٗلوَّ اىبحح عَ عشس ضفح ت و أالَّ  -3

بسٗتتب ب ىهجتتآل أٌتت  اىٍلتت الت واىجنيٍتتة ،  7000ٍزيتتة  ضتتفح ت اى

 عَ عشس ضفح ت. نُ٘لبَو ٌِٓ  ٌ ٗلو  

، ٗشت٘س بٔضتٔإ إىتٕ ة ُٗلبو نتٖ براٗجتٍّيذص ب ىبسب٘أن ٗسنق اىبحح ب -4

 ُج ئزّ. أبسزِ إىٕ اىزرٗر نٖ اىبحح، و

    واىبتت حدَ٘ أو غ٘تتسًْ، أن ٗذيتتٔ اىبحتتُح ٌتتَ أي إستت ل  إىتتٕ اىُهجّتت -5

 .اىٍبجلرات اىرِٗ٘ة واىفهسٗة ىيشبٔ سم جوأن ٗح

 اىفسُس٘ة. وأٌيذط ً ىبحدّ ب إلُهي٘شٗة  -إذا يغآل نٖ ذىم  -أن ُٗبرَّ اىب حح  -6

َّٖ نتتٖ اىجٔخ –7 نجُبلتتٕ اىحٔا تتٖ أيك ٌتت ً  ،ق٘تتأن ٗيجتتشم اىب حتتح اىٍتتَِٓذ اىبيٍتت

 ٌجسيسية ٌَ براٗة اىبحح حجٕ ُٓ ٗجّ، وثزنس حٔا ٖ نو ضفحة نٖ أسفيٓ 

:ٖ ٗيت   ٍ ٍلىتب أو اىه ثتآل» ن ً اى زيتة -است ً اىهجت   أو اٍى ً اىطتفحة -است   ،«يكت



استً  اي  -اسً اىٍلىتب  -اسً اىهج   »ونٖ اىٍط  ي واىٍسارو ٗهجآل: 

 .«يكً اىلببة وث يٗذٓ  -اىِشس وٌه ُٓ  

ية ٌِضتر  بت ىحس  تأن ثهٔن اىبحٔث واىٍل الت اىٍسستية إىتٕ اىٍزت –8

 Mylotus  أو  Traditional Arabic  ( وأن ثشتتفو بلتتس    16  ك٘تت

 ب ىبسٗر اإلىهجسوُٖ. ٌرٌذ ٌسزٍو عيّ٘ اىبِٔان، أو ٌسسية

9–  ٍُ بة كبتو ٌل بيٓت  األرِبتٖ عِتر ويو ْت  بسَّ ثُٔضو اىهيٍ ت اىبسب٘ة أو اى

 أول ٌس ، ُحٔ:

  .Psychologic، ُفس٘ة   Computer ، ح سٔ   Technologyثِل ُة  

 ، اىف ضية اىٍِلٔطة،اىف ضية ،كً٘: اىِللةبِٕ اىه ثآل ببمٌ ت اىجسأن ُٗ  –10

 .ىخإ...

11–  َ ببتر أن ثذضتو عي٘ٓت  اىجتٖ ثتس   واىٍلت الِت  س اىٍزيتة اىبحتَٔث ِشُ ث

ّسي.  ىيجلًٔٗ اىسِّ

أو ٌسجما ٌَ أو ٌسسمً ىيِشس نٖ ٌزية أدسى  ٗهٔن اىبحح ٌِشًٔيا أالَّ  -12

 يس ىة وٗجبٓر اىب حح دل٘ا  بزىم.

 ىٍل الت ونق اعجب يات نِ٘ة.ثَّآل اىبحٔث واسثُ  –13

 إىٕ أضح بٓ . واىٍل الت اىجٖ ال ثُِشس ال ثس   اىبحٔث –14

 :اٙثٖ و اىبحٔث واىٍل الت إىٕ اىٍزية عيٕ اىبِٔانسسَ ثُ  –15

 E - mail: mla@net.syاىبسٗر اإلىهجسوُٖ:   327 ٌشق  .   

 ت :ٔكو اىٍزٍو عيٕ اىش بهة  اإلُجسُس اىٍزية نٖ ٌشَ ِثُ 
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 705 أ. أؤٌث امحصي وشروع ضِن امتراث امصِري امعاجل -4

 711 أ. وأوِن امطاغرجْ رؤٓث فْ آمٔث امحفاظ عنّ امىذطِطات وضٔاًتُا -5

 أنباء جممعية وثقافية
 :عبد الواصر عسافحفل استقبال الدكتور  -

 722 وروان امىحاشٌْامركتِر كنىث رئٔس امىجىع  -1

 728 األشتاذ وروان امتِاب فْ اشتلتال امعضِ امجرٓركنىث  -2

ٍ عتر امٌاضر عصاف كنىث امركتِر  -3  738 شنٔه امتذاريامشٔخ ٓتحرث فُٔا عي شنف

 ل استقبال الدكتور عبود السراج:حف -

 760 كنىث رئٔس امىجىع امركتِر وروان امىحاشٌْ -1

 763 كنىث امركتِر وِفق دعتِل فْ اشتلتال امعضِ امجرٓر -2

 773 كنىث امركتِر عتِد امصراج ٓتحرث فُٔا عي شنفٍ د. عزٓز شكري -3

 783 األشامٔبووي كرارات وجنس امىجىع فْ األمفاظ  -

 805 امىُراة إمّ وكتتث امىجىع وامىجالتب امكت -

*   *   * 



 راسات لدِّا و  ثُلبحوا



 



- 583- 

 

 
 

 إكًال يادج نغىٌح
(3) 

 ()ٌٍدوح خصارةد.  أ.

ز٧ح ٧٤٠ةت صؽٱػؽ  ٦ػ٨ عٕٚػةؿ كعقػ٧ةل دػ٤ػخ  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح  ٌدخو:

زح ٥٣ د٨١ ٣٭ة ٔ٪ػؽ  ٣ٞػؽ٦ةل،  ٍٜٚ عث٪ٲح ٔؿثٲح، ك٨ٍ١٣ ثؽٹٹت ٦عؽى  ٧٣ٕةوؿ  كى

ـ، عزَّـ، ظةقػٮ.(و كثػة٣٪ْؿ ٣نػٲٮٔ٭ة، ٚػإف  ٣عةصػح  ػؽى ٕى ٍ ٢،  ٩ ذٞى ٍٔ ٦س٢ ٢ٕٚ ) 

ر قػح ٠ػ٢ ٦٪٭ػة ٤ٔػٯ ظػؽ ، كٹ قػٲ٧ة  ٵٕٚػةؿ، ٧٣ٕؿٚػح ٦ػؽل دؽٔٮ إ٣ػٯ د

و٤ٮظ٭ة ٣ؽػٮؿ  ٧٣ٕض٥  ٣ٕؿثٰ، ثٕؽ عف دػ٤ىخ ٦ٲؽ ف  ٹقذ٧ٕةؿ  ٤٣٘ػٮمو 

تُّ ٤ٔٯ  ٵٕٚةؿ، ٚػؾ٣ٟ ٵف إٝؿ ر٬ػة ٱىٍكػذذجٓ ٦نػذٞةد٭ة  كإذ  ٠ةف ثعس٪ة قٲ٪ىى

 ٨٦ عق٧ةل ٚة٤ٔٲ٨ ك٦ٕٛٮ٣ٲ٨ كقةاؿ  ٣ىٛةتو

 ؾيً

كظؽٱسػ٫ٱع٢ٛ  ٧٣ٕض٥  ٣ٕؿثٰ ٝؽٱ٫٧ 
(1)

ث٪عػٮ قػذح كػ٧كػٲ٨ ٦ػؽػٺن  

(و كز د ٤ٔٲ٭ػة  ٹقػذ٧ٕةؿ  ٤٣٘ػٮم  ٧٣ٕةوػؿ قػجٕحن )٦٥٤ٔأػٮذ ن ٨٦  ٣ضؾر 

٬ػٮ صؽٱػؽ د٧ة٦ػةن  ٦٪٭ػة ٦ػة كٔنؿٱ٨ ٦ؽػٺن دذ٨َّ٧ٌ ٩عٮ قذٲ٨ دٹ٣ح صؽٱؽ ،

٧ٍ٤٪ح(، ث٪ةل كدٹ٣ح ٕى ٍٮ٣ى٥ ك ٣ ٔى   ٠ذكت دٹٹت إًةٚٲح ٤ٔٯ ٦ػة ، ك٦٪٭ة ٦ة٦س٢ )

 (و٤ى٥ٕك ٧٣ى ٷٔٺـ ، ٦س٢ ) ٠ة٩خ ٫٣

                                                 

() ٌٔٮ ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜو 

ث٧ٕضػ٥ دػةج  ٣ٕػؿكس ٦ػ٨ صػٮ ٬ؿ  ٣ٞػة٦ٮس ٤٣ـثٲػؽم   ٧٣ٕض٥  ٣ٕؿثػٰ  ٣ٞػؽٱ٥ ٧٦ػسٺن  (1)

 وٲٍ ٧٣ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿ ثة٧٣ٕض٥  ٣ٮق  ٣عؽٱر ٧٦سٺن  ٕؿثٰ ٣ك ٧٣ٕض٥ 



 584 (3)اجلسء  (09)اجمللد  -دللة دلنع اللػة العربية بدمشل 

٧٣ٞذؿظػح ٷ٧٠ػةؿ  عك  ٣ضؽٱػؽ  دٹ٣ػح  ،ك ٧٣ؽ ػ٢  ٣ضؽٱؽ  ث٪ةل كدٹ٣ػح

 ٬ؾق  ٧٣ةد ، ٬ٰ:

 :و ك ٣ؽٹ٣ح  ٧٣ٕةوؿ  ٫٣ ٷػجةر :٬ٮ ٰٚ  ٧٣ٕةص٥: إلؾالم  -1

  قػُح  ٷذ ٔػح ك ٣ذ٤ٛـٱػٮف ك ٣ىػعةٚح، كٱ١٧ػ٨ عف ٱٛػػؿَّع  ٣٪ٍَّنػؿ ثٮ

 ووك ٷٔٺـ  ٧٣ٞؿكل ،ك ٷٔٺـ  ٧٣ك٧ٮع ، ٷٔٺـ  ٧٣ؿاٰ :٤ٔٲ٫

  ث٧ة ٌُٰ ٥١ٍ، إٔػٺـ ثػة٣عي  :٦س٢ ،٤ٔٯ مؼه عك ٬ٲبح ٱذٕٲ٨َّإمٕةر ػ

 إٔٺـ ثة٣ٌؿٱجحوو

2-  ّٖ  : ٨٦ ٱ٢٧ٕ ٰٚ ٦٭٪ح  ٷٔٺـ، ٠ةدجةن عك ٦عؿِّر ن عك ٦ؿ قٺن عك ٦ؾٱٕةنواإلؾالٌ

٤ػ٫ ٱٕػؿؼ اىخَّْؿيً٘-3 ٕى : كرد ٰٚ  ٧٣ٕةص٥ ٦ىؽر ن ٢ٕٛ٣ )٥َّ٤ٔ(، ث٧ٕ٪ٯ صى

ؿى  ٵ٦ؿ كٱذٞ ٍٛ  ٱ٤ٰ: و كٱٞذؿح إ٧٠ة٫٣ ث٧ةد ٫٣ ٦ؽػ٢ ػةص ث٫٪٫و ك٥٣ ٱي

 ٤ٲ٥: دؽرٱف  ٣ُٺ. ع٩ٮ ع  ٧٣ٕةرؼ ك ٤ٕ٣ٮـ ك ٣ٛ٪ٮفو ٍٕ   ٣ذَّ

ٌٰ كٱىذٛؿَّع ٤ٔٲ٫  ٣ذ٤ٕػٲ٥  ٣ؼػةٌص،  ،،  ٣ذ٤ٕػٲ٥  ٣ع١ػٮ٦ٰ:  ٣ذ٤ٕػٲ٥  ٷ٣ـ ٦ػ

  ٣ذ٤ٕٲ٥  ٧٣كذ٧ٌؿووو

 ن، إٹ كٱ٤عِ عف  ٧٣ٕةص٥  ٣ٞؽٱ٧ح ص٤ٕخ  ٷٔٺـ ك ٣ذ٤ٕػٲ٥ مػٲبةن ك ظػؽ

عفَّ  ٷٔٺـ  ػذٌه ث٧ة ٬ٮ قؿٱٓ، ك ٣ذ٤ٕٲ٥  ػذٌه ث٧ة ٬ٮ ثذ١ؿٱؿ كد١سٲؿ
(2)

 و

ْؿئٌث-4 ٍَ  (: ٬ٰ ٰٚ  ٧٣ٕةص٥  ٣ٞؽٱ٧ح ٦ؤ٩ػر  قػ٥  ٧٣ٕٛػٮؿ )٤ٕ٦ػٮـاى

ذؿىح إًةٚح ٦ة ،ك٬ٰ وٛح ٍٞ  ٱ٤ٰ: كٱي

 ٱػؤدم إ٣ػٯ ٠نػٙ  ٣عٞػةاٜ  ك٠ػ٢ ٦ػة ،١ٚؿ  عك ػجؿ ٦يذى٪ةٝىػ٢ : ٤ٕ٧٣ٮ٦ح

 (و)كردىدٍ٪ة ٤ٕ٦ٮ٦ح صؽٱؽ :ٱٞةؿ و٤ٕ٦ٮ٦ةت كإٱٌةح  ٵ٦ٮر، ك ٣ض٧ٓ

ْؿئٌُات-5     ٍَ ٩ػح عك اى َـّ : ٦ض٧ٮٔػح  ٵػجػةر ك ٵ١ٚػةر ك ٣جٲة٩ػةت  ٧٣ؼى

)٣ػػؽٱ٪ة ٝةٔػػؽ  : ٱٞػػةؿ عك ٚػػٰ كزػػةاٜ ػُٲَّػػحو ، ٧٣٪كػػٞح ثٮ قػػُح  ٣عةقػػٮ.

 و(عك ) ٤ٕ٧٣ٮ٦ةت  ٧٣ذٮٚؿ  ٣ؽٱ٪ة ٤ٝٲ٤ح ،(٤ٕ٦ٮ٦ةت ك قٕح

                                                 

 و٥٤ٔ -٣كةف  ٣ٕؿ.  - ث٨ ٦٪ْٮر  (2)
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   6-  ٍَ ك٬ػٰ ٦ض٧ػٮع  ٣ذٞة٩ػةت  ،ث٪ػةل كدٹ٣ػح ٧٤٠ح صؽٱػؽ  :ْؿئٌاحّ٘ثاى

  ٧٣ذ٤ٕٞح ث٤ٕٮـ  ٣عةقٮ. ك ٹدىةٹتو كديكذ٢٧ٕ وٛحن ثة٤٣ِٛ ٩ٛك٫ ٚٲٞػةؿ:

 و()٤٠ٲح  ٣٭٪ؽقح  ٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح

ْؿيًَ -7 ٍَ  ٵزػؿ ٱيكػذؽؿُّ ثػ٫ ٤ٔػٯ : ٬ٮ ٰٚ  ٧٣ٕةص٥  ٣ٞؽٱ٧ح ك ٣عؽٱسػح :اى

ة٥ً٣(و كٱٞذؿح إًةٚح ٦ة ٕى ٫ )٦ى ٕي ٧  ٱ٤ٰ إ٣ٯ ٦ٕ٪ةق:  ٣ُؿٱٜ كصى

 ثؿز  ٳزةر عك  ٵث٪ٲح عك  ٧٣ؿ ٜٚ  ٣ذٰ دنذ٭ؿ ث٭ة ٦ؽٱ٪ػح عك دك٣ػح دكف ع

عك:  () ٵ٬ؿ ٦ػػةت ع٬ػػ٥  ٧٣ٕػػة٥٣  ٵزؿٱػػح ٚػػٰ ٦ىػػؿ :ٱٞػػةؿ ٗٲؿ٬ػػةو

٤ى٥ ٰٚ د٦نٜ(و ٍٕ  ) ٣ضة٦ٓ  ٵ٦ٮم ع٥٬ُّ ٦ى

 ؽىثه دةرٱؼٰ ٬ةـ  :ٱٞػةؿ و٬ٲبػح٠ةف ٫٣ آزػةر ٠جٲػؿ  ٤ٔػٯ دك٣ػح عك ، ظى

٤ى٥ ثةرز ٰٚ د ٍٕ  و(ةرٱغ  ٵ٦ح) قذٞٺؿ  ٣ضـ اؿ ٦ى

ْؿيٍَةةث-8    ٍَ ذػػؿح ٣٭ػػة  ٧٣ٕ٪ػػٯ  ،:٣ػػ٥ دػػؿد ٚػػٰ  ٧٣ٕػػةص٥اى كٱ١٧ػػ٨ عف ٱٞي

 : ٧٣ٕةوؿ  ٳدٰ

 ك٬ػػٰ ٦ٕضػػ٥ ك قػػٓ ٣ٶ١ٚػػةر ك ٧٣ٛػػة٬ٲ٥ ك ٵظػػؽ ث  :ٍٮقػػٮٔح٧ى  ٣

ه ٣ٶٔٺـ، ك٧٣ػة ك ٵٔٺـو ٱ٤ُػٜ ٤ٔٲػ٫ )٠ذػت  كٱ٨١٧ عف دؼىَّ

ةت  ١٣ذت ٨٦ ٦س٢ )٠نٙ  ٣ْ٪ٮف َّٛ٪ ( ٣ذؿ ص٥(، كعق٧ةلي ٦يىى
(3)

 و

ْؿئم -9   ٍَ كٱ١٧ػ٨ عف  ،(٥٣ دؿد إٹ  ق٥  ٧٣ٕٛٮؿ ٦ػ٨  ٣ٕٛػ٢ )٤ٔػ٥ :اى

 ٱٞذؿح ٣٭ة:

 و٬ٮ ٦ٕؿكؼ ٨٦ ٔ٪ةوؿ  ٧٣ٕةد٣ح ٰٚ  ٣ضجؿو كٱٞةث٤٭ة  ٧٣ض٭ٮؿ ٦ة 

  و)عُٔةق  ٤ٕ٧٣ٮـ( :ٱٞةؿ، ٠٪ةٱح ٨ٔ  ٣ؿَّمٮ 

ْؿئٌَّ٘ث -11 ٍَ كردت ٚػٰ  ٧٣ٕػةص٥  ،٦ىؽر وػ٪ةٰٔ ٦ػ٨ ) ٤ٕ٧٣ػٮـ( :اى

 كٱٞذؿح ٣٭ة: ٕٲ٪حوث٧ٕ٪ٯ ٚؿٝح وٮٚٲَّح ٦

                                                 

ػ٫ ٦ىػُٛٯ ثػ٨ ٔجػؽ  :  ٣نػ٭ٲؿ: (3) ِّٛ  ٬ٮ ٠نٙ  ٣ْ٪ٮف ٔػ٨ عقػة٦ٰ  ١٣ذػت ك ٣ٛ٪ػٮف ٧٣ؤ٣

 و(1667٬ثعةصٰ ػ٤ٲٛح )ت 
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  ًن امشْ وعنِوا ِْ َك
(4)

 عنّ ِغرار )وَْظنِؤّة(. 

 ٓنْ وي امىعاًْ إمُٔا: وٓقترح إضافة وا :مالُهَعل   -11

 ومكي وجدًا أجٔره ،امُىَعنِّه: َربُّ امعىل ٓقال: مه ًجد امىعنه. 

 ُٓقال فٔىا بئي امىيِينٔي: ،أو امرئٔس فْ إدارة أو وؤّسسة: امىدٓر 

 .(َعنِّه بعد)مه ٓحضر امىُ 

وٓقتيرح مُيا  ٓستدلُّ بٍ عنّ امطرٓق. وا: َْ فْ امىعاجه :الَعالنة -11

 :امىعاًْ امتامٔة

 ًال جىأًي َعالوية،  :امدَّرجة امرقىَّٔة فْ امتقِٓه أو االوتحان، ٓقال(

 .(وأحرز عالوات عامٔة فْ امشُادة امحآًِة

 وعالويية جهوييٍ امسييكِن :ٓقييال ،حركيية ارعييراب عنييّ امكنىيية، 

ه امكسرة  ....وعالوة جرِّ

 ْكتي  تُ : ٓقيال ،َروْه ٓيدل عنيّ ًيِل امطيِت ووسيتِاه امىِسئق

 .األمحان بعالوات وِسٔقٔة

  وَيْ ؛َروْه حسابْ ٓدل عنّ إحيدى امعىنٔيات امحسيابٔة األربي: 

 ÷(.، ×، -)+، امجى  وامطرح وامضرب وامتقسٔه

 وٓقترح مُا:، مه ترد فْ امىعاجه :االْستِعالنات -11

 تنسارات واالستٔضاحاتاالس. 

  .وكت  أو وركه وُىتٍ إعطاء امىعنِوات حِل خدوٍة أو وسأمة 

 راج  االستعالوات( أي امىكت  امىكنَّف بتقدٓه امىعنِوات مطامبُا.: )ٓقال

 وٓقترح مُا: (: َْ وطدر ضٌاعْ وي )امِعنْهالِعلهيَّة -11

 امٔقئيوَِ اردراك عنّ وجيٍ  ،كِن امشْء وتَّطناً بخطائص امعنه، 

 ٓقال: )امِعنْىّٔة أَّه شروط امبحث(.، ووجرَّداً وي امخٔال وامعاطنة

                                                 

 .56: 8ونتاح امعنِم منسكاكْ  -84::8امتعرٓنات  امجرجاًْ،  (4)
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 ٫  ٧٣ذًَّىػٙ ثػة٥٤ٕ٣، ٰلوٛح  ٣نػ ًَ ٠ة٣جعػر ك ٹقذٞىػةل ، كمػؿك

٨ٔ  ٣٭ػٮلو ٱٞةؿ:) ٣٪ْؿٱػةت  ٧٤ٕ٣ٲػح ٬ػٰ  ٳر ل  ك ٣ذع٤ٲ٢ ك ٣جٕؽ

 َّ ضش ك ٵد٣  ح ك ٣جؿ ٬ٲ٨(وك ٵ١ٚةر  ٧٣ؽٔٮ٦ح ثة٣عي

٤ىػ٥(، ك٬ػٮ  ٣ػؽ ؿٌ  :اىَؿيٍََّ٘ث -15    ٕى ةق  ٦ىؽر و٪ةٰٔ ٨٦ ) ٣ ػ٧َّ ٤ٔػٯ ٦يكى

 دكف ٝؿٱ٪٫و ك٥٣ ٱيؾ٠ؿ ٦ؽػٺن كٱٞذؿح ٫٣:

 ٤ىػ٥و ٱٞػةؿ ٔى ؼه ٦ٕؿكٚةن ٦ٕؽكد ن ٰٚ  ٵٔٺـ عك ٬ٮ  ق٥   :٠ىٍٮف  ٣نَّ

ٕيٍض٧ح(و٪ً )٦ي  ٤ى٧ٲح ك ٣ ٕى  ٓ ٨٦  ٣ىؿؼ ٤٣

ف ٣ذىػٮُّ  كرد ٚػٰ  ٧٣ٕػةص٥ عف ٦ٕ٪ػةق: ٱٛ٭٥ ٧٦ػة :َؾيًَّ-16  ر ٩جَّػ٫  ٣ػ٪َّٛ

٤ى٫ ٱذ٥َّ٤ٕ، ، ٧٣ٕة٩ٰ ٕى  :كٱٞذؿح إًةٚح  ٣ؽٹٹت  ٳدٲح كصى

 وكٹقٲ٧ة ٰٚ  ٧٣ؽ رس  ٹثذؽ اٲح ،دىرَّس :٥َّ٤ٔ 

 :٥َّ٤ ٫٧َّ٤  ٣٪ضةر  ،درَّ. ٤ٔٯ ظؿٚح عك و٪ٕح ٔى ٔى  و(ٱٞةؿ:)

  ٥ِّ٤ ٣ٰ ٔ٪ؽ  ٱٞةؿ: ،عرق٢ إ٣ٲ٫ ٔٺ٦ح ٤ٔٯ  ٣٭ةدٙ  ٣ضٮَّ ؿ :٥َّ٤ ٫٣ٔى ٔى (

 كوٮ٣ٟ(و

 ٔ ًٍٓٛخ  ٣٪ْؿ إ٣ٲ٭ةٔى٥َّ٤ ٤ٔٯ: ك  وٺ٦ح عك ر٦ـ ن ٤ٔٯ كرٝح كٗٲؿ٬ة ٤٣ى

 ٥َّ٤ ٤ٔٲ٫ ـ ٦٪٫ ٤ٛ٘٣ح ٚٲ٫ :ٔى  ،(دىؽىٔٮ  ٗٲؿ٩ػة ٱ٤ِّٕػ٥ ٤ٔٲ٪ػة ٱٞةؿ: )ٹ، ٗى٧ى

٤ىذ٪ػة: ك٬ٮ دٕجٲؿ ٦٭ؾَّ. ث٧ٕ٪ػٯ )ٹ ٍٛ ٗى ٭ػؿ  ٱكػؿؽ ٦٪َّػة مػٲبةن ٠ىػأىٍف  ٱْي

 و(٤ٝٲٺنو عك ٱ٪ج٫ِّ ٤ٔٯ ٬ٛٮ  ٣٪ة

 - ٝٲةقػةن  -و ك١٣٪٭ػة ة٩ى   (٧٤٠ح ) ٣ذ٤ٕٲ٧ح ٣ٲف ٰٚ  ٧٣ٕةص٥ :اىخَّْؿيٍِ٘ث -17

ٔى٥َّ٤( عم  ٣ذ٤ٕٲ٥ ٦ؿ  ك ظؽ   كٱٞذؿح إًةٚح  ٣ؽٹ٣ذٲ٨  ٳدٲذٲ٨:و ٦ىؽر ٦ؿَّ  ٨٦ )

 ٤ٲ٧ح  كقذأدٰو ٬ٰ ٦ٛؿد )د٤ٕٲ٧ةت(، : ٣ذَّٕ

 ٤ٍٕٲ٧ح ٕىٺ٦ح:  ٣ذَّ ٔٺ٦ح ٤ٔٯ كرٝح عك ٔجةر  ٤٣ٛخ  ك٬ٰ كًٓ إمةر  عك:  ٣

 و(٦ذعةفٔٺ٦ح عك د٤ٕٲ٧ح ٤ٔٯ كرٝح  ٹ )ٱي٧٪ٓ كًٓ  ٣٪ْؿ إ٣ٲ٭ة ٱٞةؿ:
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 ٤ٲ٧ح إرقةؿ إمةر  إ٣ٯ ٬ةدٙ صٮَّ ؿ، عك ٤َت ر٥ٝ ٬ػةدٙ دكف  : ٣ذَّٕ

ت ١٦ة٧٣ح ٦أصٮر  ، ٣بٺ ديٍعكى ٌٍ ٤ٍٕٲ٧ح ٱٞةؿ: ،ٚذط  ٣ؼ ى  و()د٤ٞٲخ ٦٪٫ د

٤ٲ٧ػح و٥٣ دؿد ٰٚ  ٧٣ٕػةص٥ :اىخَّْؿيٍ٘ات -18 ٍٕ ى و كٱٞذػؿح (ك٬ػٰ ص٧ػٓ )د

٭ةت ك صجػح  ٣ذ٪ٛٲػؾ قػٮ ل ع٠ة٩ػخ مػٛ٭ٲح عـ إًةٚذ٭ة ث٧ٕ٪ٯ إرمةد ت كدٮصٲ

 و، كٱٞةؿ عٱٌةن: )د٤ٕٲ٧ةت  ٹقذ٧ٕةؿ(()٬ؾق د٤ٕٲ٧ةت ٔك١ؿٱح ٠ذةثٲح ٱٞةؿ:

٤ٲ٥ ٍٕ ى ، ك٩ؿل عف  ٵٌٚػ٢ (كصةل ٰٚ ثٕي  ٧٣ٕةص٥  ٣عؽٱسح ع٩٭ة ص٧ٓ )د

٤ٲ٥ ،عف د١ٮف ص٧ٕةن ٣ذ٤ٕٲ٧ح ٍٕ ى ػة٣ًٲ٥ (كعف ٱض٧ٓ )د ٕى ى كإف  -ك ٧٤١٣ذػةف  و٤ٔػٯ د

 ٌٚؿؽ ثٲ٪٭٧ة ٧٠ة ق٪ؿلو٧ٕةوؿ ٚإف  ٹقذ٧ٕةؿ  ٣ -  ظؽ٠ة٩ذة ث٧ٕ٪ٯ ك

ك٥٣ دؿد ٦ؽػٺن ٚػٰ  ،٥٣ دؿد  ٧٤١٣ح ٰٚ  ٧٣ٕةص٥  ٣ٞؽٱ٧ح :اىخَّؿاىً٘ -19

 ٧٣ٕةص٥  ٣عؽٱسح
(5)

ك١٣٪٭ة كردت ٚػٰ قػٲةؽ ٔجػةر ت مػةرظح  و ٣ذٰ ذ٠ىؿدي٭ة 

  ٣ذٕة٣ٲ٥  ٧٣كٲعٲحوو(و ،٦س٢ ) ٣ذٕة٣ٲ٥  ٣ٞؿآ٩ٲح

ٌٰ ٨٦  ٧٣نذٞةت ث٢ ٦ػةإف  ٧٣ٕةص٥ ٹ د :ٝؽ ٱٞةؿك ٬ػٮ ٣ػٲف  ؾ٠ؿ  ٣ٞٲةق

،  ٚ٪ٞٮؿ: ٌٰ ، ٣ػ٥ ٱٕػؽ ٣٭ػة ٦ٕ٪ػٯ (إف ٧٤٠ػح )د٤ٕػٲ٥( كص٧ٕ٭ػة )دٕػة٣ٲ٥ ثٞٲةق

ػؿؼ ث٭ػة  ٧٣ىؽر ٌٰ ٨٦ )٥َّ٤ٔ( ث٧ٕ٪ٯ ص٢ٕ ٣٪ٛكػ٫ ع٦ػةر  ٱٕي عك ص٤ٕػ٫  ، ٣ٞٲةق

ح ث٧ة ٬ػٮ ٔٞةاػؽٌم  ،ث٢ وةرت ث٧ٕ٪ٯ  ٣ذٮصٲ٭ةت ك ٷرمةد ت ،ٱذ٥َّ٤ٕ ٦ؼذىَّ

 ٌٰ د ن ٨٦ ٦ٕ٪ٯ  ٣عؽث ٰٚ  ٧٣ىؽروعم و ،عك عػٺٝ  ةرت  ق٧ةن ٦ضؿَّ

ْٔىٍث -21  ك٬ٰ: ،٥٣ دؿد ٰٚ  ٧٣ٕةص٥  ٧٣ؿصٕٲح ٔ٪ؽ٩ة، كٱٞذؿح إًةٚذ٭ة :اىَؿ

  ػػ٤ٓى ك ٵ١ٚػػةر ٱَّػػح  ٩ذٞػػةؿ  ٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت كرمكس  ٵ٦ػػٮ ؿ ك ٣كِّ ؿِّ ظي

 وك ٧٣٪ذضةت ثٲ٨ ٦ؼذ٤ٙ  ٧٣ضذ٧ٕةت  ٣جنؿٱٌح

ىٍَث -21 ْٔ ىً َؾ ْٔ ىً َُٗؿ ْٔ َّ  :َؾ ٢ٍٕه ٦ٮ٣  ٤٧٣عػٜ  (٤ٔٯ ث٪ػةل )ٚٮٔػ٢ ؽ ظؽٱسةن ًٚ

ذؿىح ٫٣: ثة٣ؿثةٰٔ  ٧٣ضؿدو ٍٞ  كٱي

                                                 

  ٧٣ٕةوؿ  ٤٣ؽ٠ذٮر عظ٧ؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ٩ٕ٪ٰ ثٕجةر   ٧٣ٕةص٥  ٣عؽٱسح ٦ٕض٥  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح  (5)

 و٨٦ دٕؿٱٛةت  ٧٣ؽ ػ٢  ٣ضؽٱؽ  عػؾ٩ة ٦٪٫ ٠سٲؿ ن  ؽكٝ وكٚؿٱ٫ٞ
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 هًة فٔ االقجصاد واهدقافة وٍحِْا ْْ هًَات  ٕقاال ، أَخَذ بَظام اهَػ ْْ )َغ

 اهدوهة اقجصادِا(.

ماو    -22 ل لم  تََعول داد يادٕداه وِاْ ي ااوع اه ػان تََعولم  يَتََعوول   فػان يْه

هَى( وٕػَٔ  ْْ  )َغ

هًة صار ذا صبغة غاهًّٖة ْْ هى االقجصادُ ٕقال  ،واثدصف باهَػ ْْ إذا صار  ،ثََػ

هًَة ،ذا صبغة غاهًٖة ْْ  .وظّر غوُٖ طابَع اهَػ

بًػَآ إلسااا اهػواى  ،اهجػواٖى()ِٔ ٍسبة يؤٍداة إهآ  :التعليايّة -22

يااٌ  ،واهًػرفااة أو اهجاادرٕو.  وهمااٌ ٍقوّااا بػاان اهجرباإٌْٖ فاأ اهًغاارا

  اهْص ٖة إهٓ االسًٖة وصارت بًػَٓ

 ُ(ة اهوغات األرَبٖةٖد فٖقْهْن يداله  )ثػوًٖ ،يَاِذ اهجػوٖى وأساهٖب.. 

ياْاه ب اٌ  أو لنُّ ياا ،اهَخوق ُلوُُّ افٔ اهًػارى أٍّ تورد  الع لَم -42

 .أو لنُّ صاَف ياٌ أصاَال اهخواق لػااهى اهحٖاْان وغااهى اهَباات اه وَك،

 اهدالالت اهًسجحدخة ؤِ  اوٕقجرح أن ٕضال إهّٖ

 زًْغااة يااٌ اهاادول أو اهمٖاٍااات اهسٖاسااٖة ذات طااابع ي  اهػاااهَى

 اهػاهى اإلسالئ(. )اهَػاهَى األوربٔ، ًٕٖزِا يٌ سْاِا ٕقال 

 يزًْغة اهقارات واألقاهٖى واهدول غوآ اهمارا األرةاٖة  اهػاهَى. 

 .()خرٕ ة اهػاهَى ٕقال 

 هدول اهًجخوِّ ة غٌ غٖرِا غوًًّٖا واقجصادًّٕاا  اهػاهَى اهداهح.. 

  َ  ،)غاهى االقجصاد  يزال َغًٍن بشرّي أو ٍشاط إٍسأٍ، ٕقال ى اهػاه

 .(.وغاهى اهرِّٕاةة ،غاهى اهًالو

يسابقات )  فقْهَا .وثَْحجًن اهَسبة إهّٖا يخجوف يػاٍّٖا بحسو اهسٖاق

 ()اهًاَُاخ اهػاهًٔو .و يػظًّاإٔػَٔ أٍُ ٕشجرك فّٖا لنُّ دول اهػاهى  (غاهًَٖة

 .يٌ يرارا وبرودا وأي ار ٕػَٔ يَاخ اهمرا األرةٖة
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  يػَاِاو ،ثرد فٔ اهًػارى، وٕقجرح إةافجّا هى  لَعللا نيةا -49

  َْثٖة يٌ اهػالقاات َّ ّٔ ُْٕخِرج االغجبارات اهدَٕٖدة واهَم َِو سٖاس يَْذ

 .()دَْوهة َغوًْاٍٖدة  ٕقال ،اهًدٍٖدة واهجػوٖى واإلدارا

داد  َعللانة َعللَان يمَعللان -42  (يادٕداه غوآ بَااف )فَْػوَاٌ وِاْ فػان يْه

رد اهًوحق باهرباغٔ اهًزد
(2)

  . وٕػَٔ

ّٔ ال ًَاٌ  ،ّٕاجى إال بشاؤون اهادٍٖا َرَػن ٍظام اهحمى غٖار دَٕا ٕقاال  َغوْ

ٌْ ْوهة أو َغوًٌْ اهجػوٖى إذا رػوًّا غٖر دَٕٖٖد  .اهدد

ًٌَ  تََعللَان -42  .وٕػَٔ أٍاُ صاار غٖار دَٕأ وال لَّاْثٔ (ي اوع )َغوْ

ًٌَ اهجػوٖىُ )  ٕقال ًََت اهدوهة اهجػوَٖى فَجََػوْ  .(َغوْ

*   *   * 

ة لغوية
َّ
 إكمال ماد

(4) 

 جاهر

ورد فٔ اهًػارى اهػربٖة يا
(2)

  يٌ ِذه اهًادا ٍحْ َغَشرا يػاٍن ِٔ 

ر اهش - َّ ًْ ًَػُُ.  ٔفَر  َر

ر اهًجاع  أَخَذ يُْػَظًُ - َّ ًْ  .َر

غوآ غٖار  َظًُ أو ببػضُ،، أخبره بزًّْره ويُػْ ُأَْرًوَ   رًّر اهمالمَ  -

 .اهًرادوأَْخ ٓ غَُ ، ورُّ

                                                 

اهَْن ياٌ يارول ألن  ،( واهصْاا ياذلرٍاهغوٓ بَاف )فَْػوَن - بػضّى يع أيداهُ ُٕزػو (2)

 .بحسو قْاغد اهصرل اهزٕادا ويقّا أن ثزاد فٔ اهًٖزان

 اله هوًػزاى اهقادٕى واهًػزاى اهمبٖار يًادِّ  اله ػَٔ باهًػارى اهػربٖة ثااج اهػاروم يًادِّ ٍ (2)

 هوًػزى اهحدٕح.
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-  ٍ٧  و٭ٮر:  ٣ؿ٤٦ح  ٧٣نؿٚح ٤ٔٯ ٦ة ظٮ٣٭ة ٣ضي

َّٞؽ ٨٦  ٣ؿ٢٦:   و٦ة دٕ

٢َّ  ٣٪ةس كعمؿ ٚ٭٥:   وصي

٧٭ٮر  - َّٞؽ ٨٦  ٣ؿ٢٦َّ ٦ة : ٣ضي  ودٕ

 و ٧٣ؿع   ١٣ؿٱ٧ح: 

٧٭ٮرٌم:  ق٥ مؿ . ٦يٍك١ؿ، ك٬ٮ ٩جٲؾ  ٣ٕ٪ت عدٯ ٤ٔٲ٫ زٺث ق٪ٲ٨و -   ٣ضي

ؿ  ٧٣ػيضى  - ٧٭ٮر ر٢٦: ٩ةٝح ٧ٍ٭ى ٤ٜ ٠أ٩٭ة صي  و٦ذؽ ػ٤ح  ٣ؼى

َّٞؿ - ُىةكؿ، ظ ٧ٍ٭ؿ ٤ٔٲ٪ة: دى  ودىضى

ٍؼ٥ - ٌَّ ٧ة٬ًؿ:  ٣  و ٣ضي

٧ٍ٭ؿ :  ٧٣ض٧ٮع ك ٣ض٧ٓ ك٥ْٕ٦  ٣نٰلو -   ٣ضى

ذىؿح إ٧٠ةؿ ٬ؾق  ٧٣ةدٌ  ثة ٍٞ  :٧٣ٕة٩ٰ  ٣ٕىؿٱح  ٧٣ذؽ ك٣ح  ٳدٲحكٱي

ر اىِاس -1 َٓ ٍْ ٕيٮ  ٧٤٣ُة٣جح :حََج ل  ٍصذى٧ى ٍٰ َِّٺع ٤ٔٯ ، ثنى  ٦ؿوععك ٣ٺ

ر ٌؽ غ٘ره -2 َٓ ٍْ ٧ٍ٭ؿ٩ػة ٦ػٓ ، ٱمةرؾ ٰٚ  صذ٧ػةع ٤ُ٦جػٰ :حََج ٞػةؿ: )دىضى

٧ًٍ٭ؿ، كص٫ٕ٧ ٦يذى ك ق٥  ٣ (، ٣ىعةٚٲٌٲ٨ ٧ًٍ٭ؿكفٛة٢ٔ ٦٪٫ ٦يذىضى  وضى

ر -3 ُٓ ٍْ ، ك٬ٮ مػ٢١ ٦ػ٨ ٓ ٧٤٣ُة٣جح ثنٰل عك  ٹَٺع ٤ٔٲ٫:  ٣ذض٧ُّ اىخََّج

َّٜٞ دض٧٭ؿي  ، ٣ذْة٬ؿ  (و٩ة ثٕيى  ١٧٣ةقتٱٞةؿ: )ظى

ٍْٓٔر -4 ٌٰ اىُج ، ٱٞةؿ: )ص٧٭ٮر  ٧٣٪ذؼت  ٣ػٮَ٪ كح عك ٩ةدو  ،: ع٩ىةر ٦ؤقَّ

 (وكص٧٭ٮر ٦٪ذؼت  ٣ضٲل

٧٭ػػٮر :اىَجٍةةاْ٘ر -5 ، ٱٞػػةؿ ةس، ك٬ػػٰ  ٣عنػػٮد  ١٣سٲػػؿ  ٦ػػ٨  ٣٪ػػج صي

ػةج( كٱٞةؿ ،ر٠ىٍخ ص٧ة٬ٲؿ  ٣نٕت ٰٚ  ٹظذٛةل ثة٣٪ٍَّىؿ(مة) ضَّ ٧ة٬ٲؿ  ٣عي : )صى

٧ة ٤جحك)صى َُّ  و(٬ٲؿ  ٣

ٌٰ  ٣ٕػةـ ك٦ػة: ٩كجح إ٣ٯ  ٣ض٧ة٬ٲؿاىجٍاْ٘ريّ  -6  ، كدٕ٪ػٰ  ٵ٦ػؿ  ٣نػٕج



 592 (3)اجلسء  (09)اجمللد  -دللة دلنع اللػة العربية بدمشل 

ك ٣٪كػجح إ٣ػٯ  ٣ض٧ػٓ (، ) ٣ٕؽ ٣ح ٤ُ٦ػت ص٧ػة٬ٲؿم و ٱٞةؿ: ٣٪ةس ٱي٭٥ُّ ٥ْٕ٦ى 

 صةاـ  ٔ٪ؽ  ٣عةصحو

ٍْٓٔريّ  -7 )٦ؿقػٮـ  :ٱٞػةؿ، عك راٲف  ٣ض٧٭ٮرٱح، : ٩كجح إ٣ٯ  ٣ض٧٭ٮرٱحاىُج

٧٭ٮرمٌ   و٤ٕٲة  ٣ذٰ ٱىؽر٬ة راٲف  ٣ض٧٭ٮرٱح ٣( ٣٪ٮع ٨٦  ٣ٞؿ ر ت  ٷد رٱح صي

ٍْٓرة -8 ؿ  ٨٦  ٣جةظسٲ٨اىَج ٧ٍ٭ى  و(:  ٣ض٧ةٔح  ٧٣عؽكد ، ٱٞةؿ )صى

ٍْٓٔرة-9 ، ٤ٔػٯ ص٭ػح  ٹقػذ٭ة٩ح عك  ٣ذعٞٲػؿ، ٵف :  ٣ض٧ةٔح  ٤ٞ٣ٲ٤حاىُج

٧ٍ٭ؿ ٤ٔٲ٫ َّٞؿقو ٨٦ ٦ٕة٩ٰ دىضى ؿ ن ٤٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ  ٣ُٕٞػح ٦ػ٨ كدػـ د  ٣ذػةل ٠سٲػ: ظ

 (وٰٚ  ٹٔذىةـ إٹ ص٧٭ٮر  ٨٦  ٣٪ةس : )٥٣ ٱنةرؾ ٣نٰل، ٱٞةؿ

*   *   * 

ج نغىٌح
َّ
 إكًال ياد
(5) 

 دول

٦ػؽػٺن دٌػ٧٪خ ٩عػٮ كرد ٰٚ  ٧٣ٕػةص٥ ٦ػ٨ ٬ػؾ   ٣ضػؾر قػجٕح ٔنػؿ 

 :ك٬ٰ ؛ٔنؿٱ٨ ٦ٕ٪ٯ

 و ٩ذ٢ٞ ٨٦ ظةؿ إ٣ٯ ظةؿ د ؿ دىٍكٹن: -

ىدى ؿ  ٣نٰلى  - ٹن ]٦٪ذٞٺن[(وع  : ص٫٤ٕ ٦ذؽ كى

 و  ك٦ؿَّ ن ٣٘ٲؿق٬ىت ٦ىؿَّ ن ٣٭ؾ: ذى د ؿى  ٣نٰلي  -

- ٰ يٮ   ٣نَّ ٣  ولى: عػؾق ٬ؾ  ٦ىؿ ن كآػؿي ٦ؿَّ ن دىؽ كى

٣ٮ  ٨٦ ١٦ةف إ٣ٯ آػؿ -  و ٩ٍؽ ؿ  ٣ٞٮـي: دعٮَّ

ٍخ  ؿىصى  و ٩ٍؽ ٣خ عظنةمق: ػى

ىذى٭ة  قذىؽ ؿ  ٵٱة  و]إ٣ٲ٫[ـى:  قذُٕٛ٭ة ك٤َت دىٍك٣
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ي.: اهدَّال  حرف يٌ حروف اهتّجِّ

 .اهًرأة اهصًيَث :

 .اهدَّواهي: اهِػََب-

 ]يٌ غروق اإلٍصان[.، ردة غويظث: أو  

هث - و   االشتيالء واهغوتث. :اهدَّ

 : حْصوث اهطائر.

 : ِشق شقث اهتػير.

ة . رَّ  : اهصُّ

:  ًَ  .َزادةاه

: يجًْع لتير يٌ األفراد يقطٌ إقويًاً يػيَاً ةصفث دائًث ويتًتع 

 وةَظام حمى واشتقالل شياشي. ةاهشخِصيَّث اهًػَْيَّث

 .تج اهياةساهدَّوين: اهََّ -

  ً  .إجاهث اهرأي في قضيث :َداَوهث_اه

َداورة. :  ً  اه

 .دوَّل حرَف اهدال: َلتَتُ -

ل و  ْ  :اهدَّ ه  .اهدَّ

 ي داَوهثً. دََواهَي ك:-

تَ اهدََّول-  ً  .داول: اهََّتن اه

اهث: اهشُّ - رة ]ةاهصْءاهدَّ  ّ.] 

 :شاع يٌ لوًات يْهَّدة َشت ع، وِيويقترح أن ي ضاف إهيّا يا 

ة د َول :دَوَّل -1 َرك في اهقضيث أو اهًصأهث غدَّ هوْا اهقضويث ي ،أَش  قال: )دوَّ

ل( .(اهفوصطيَيث ل(. ،واشى اهفاغن )يدوِّ  واشى اهًفػْل )ي َدوَّ
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ؿ ٱٞػةؿ:اىخَّدْوٗو -2  : صٕػ٢  ٣ٌٞػٲح عك  ٧٣كػأ٣ح ٦نػذؿ٠ح ثػٲ٨ ٔػؽ  ديكى

ؿىٰٚ  ٣٪ـ ع دؽكٱ٢  ٵز٦ح )ٱيعةًكؿ َى  (وعظؽ 

ىج اىلض٘ث -3 (٦ُػةكع )دىكَّ  :حََدوَّ ػح ثػؽكؿ ٔؽٱػؽ  ؿى ، عم وػةرت ٦ذ٤ِّٕٞ

٣خ  ٧٣كأ٣ح  ٤ٛ٣كُٲ٪ٲح(و ٱٞةؿ: كَّ  )دىؽى

 ودجةدؿ  ٳر ل ظٮؿ ٦كأ٣ح عك ٦ٮًٮع: اىخَّداُول -4

ٍّٜ ٨٦ ٦ة٣ٟ إ٣ٯ آػؿ  : ٕي٧يٺتٱٞةؿ: ) ٩ذٞةؿ ظى  (ودىؽى كؿي  ٣

5-  ّٖ ْوى ْوى٘ث ك٦ؤ٩س٫اىدَّ ػه ٣(دىٍك٣ػح)إ٣ٯ ٩كجح : اىدَّ ىَّ ٕٺٝػح ثػٲ٨ ٤، كديؼى

ىذٲ٨، ٱٞةؿ ، كإذ  ٠ة٩خ ثٲ٨ ع٠سػؿ ٦ػ٨ ح( إذ  ٠ة٩خ ثٲ٨ دك٣ذٲ٨ دٛةٝٲح دىٍك٣ٲَّ : )دىٍك٣

٣ٲَّح :دك٣ذٲ٨ ٱٞةؿ  ذ٣ٟ عف  ٣٪كجح إ٣ٯ  ٣ض٧ٓ صةاـ  ٔ٪ؽ  ٣عةصحو (،)ديكى

َوىٖ  -6 َوىَّ٘ث ك٦ؤ٩س٫اىدُّ ، اىدُّ ٌٰ ؿ( :  ٣ٕة٧٣ : ص٧ٓ دىٍك٣حو ٱٞةؿ٩كجح إ٣ٯ )ديكى

ًٞؽى ٦ؤيد٧ؿ ديكى  ٔي  و(ظٮؿ  ٣ٞؽس ٣ٰ)

ىػ٨( ىحق: ٤ىػ٨  ٝذؿح ثٌٕػ٭٥  ٣ٕٛػ٢ )دىٍك٣ ٍٕ ٯ صٕػ٢ ( ث٧ٕ٪ػ٤ٔػٯ ث٪ػةل )ٚى

٪ػٰ ٔ٪ػ٩٫ؿل ذ٣ٟ  كٹ و ٣نٰل دك٣ٲةن  َّٕػ٢( ٱ٘ي ؿ( ٤ٔػٯ ث٪ػةل )ٚى  ،ٵف  ٢ٕٛ٣ )دكَّ

ػٌٰ ك٦ةد ـ ٔ٪ؽ٩ة ث٪ةل عوػ٤ ٥ دكػذضؽ ، ك٣ػٜ، ٚػإف ذ٣ػٟ ٱضػـن ٔػ٨ ث٪ػةلو ٦ي٤ٍعى

ى  ٍٮ٣ ٔى ٨٧ٍ٤ى ك ٔى  و( إذ  ٣ؽٹ٣ح ٬٪ة ٦ؼذ٤ٛح٥ًؿكر  ٣ؾ٣ٟ ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٪ة: )

*   *   * 
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 حانعـرتٍح انشًانٍ
 (انمسى األول)

 ()أ.د. رفؿج ْزًٗ

« ٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ص٪ػٮ.  ٣ضـٱػؿ   ٣ٕؿثٲػح»دجٲ٨ٌ ٣٪ة ٰٚ ثعػر 
(1)

عٌف ٣٘ػح  ١٣ذةثػح  

٣ٕؿ.  ٣ض٪ٮ.  ٣ٞػؽ٦ةل ٤ٌّػٍخ ٦عٛٮّػحن ظذػٯ  ٣ٲػٮـ ٚػٰ ًػؿثٲ٨ ٦ػ٨  ٣٪ٞػٮش: 

َـّثػٮر»ضػؿ ك ٧٣ٕػؽف؛ ك ١٧٣ذٮثح ٤ٔػٯ  ٣ع« ٩ٞٮش  ٧٣يك٪ؽ»  ١٧٣ذٮثػح « ٠ذةثػةت  ٣

ٔيكت  ٣٪َّؼ٢ كعٔٮ د  ٣ؼنت، ٌٚٺن ٤ٔٯ ٩ىٮصو عظؽث ز٦٪ةن قػ٧ٌٮ  ٣٘ذ٭ػة  ٤ٔٯ 

، «٧ٲؿٱٌح ٣عً » ٌٰ ، ك٣٘ح ٬ؾق  ٵًؿ.  ٣سٺزػح ٦ُةثٞػح ٤٣ٛىػعٯ ٚػٰ  ٣٪ْػةـ  ٣ىػٮد

ٺن ٌٚػ٧٦ةز٤ح عك ٦نةث٭ح ٣٭ة ٰٚ ٠سٲؿو ٨٦  ٣ْٮ ٬ؿ  ٣ىػؿٚٲٌح ك ٣٪عٮٱٌػح ك ٵقػ٤ٮثٲٌح، 

  مذؿ ؾ  ٣ٛىعٯ ك ٣ٕؿثٲح  ٣ض٪ٮثٲح ٰٚ ٝؽرو ٠جٲؿ ٨٦  ٧٣ٕض٥  ٤٣٘ٮٌمو٤ٔٯ 

ع٦ٌػة إػػٮ ٩٭٥  ٣ٕػؿ.  ٣ػػؾٱ٨ صػةكرك٥٬ كٔةوػؿك٥٬ ٚػػٰ ثٞػةعو مػذٯ ٦ػػ٨ 

ٌٰ ٚٞؽ دؿ٠ٮ  ٣٪ة ٩ٞٮمةن ١٦ذٮثػح ٤ٔػٯ  ٣ىػؼٮر، ثػؽع  ٧٣كذنػؿٝٮف   ٧٣نؿؽ  ٣ٕؿث

 ٣ٕؿثٲٌػح »٭ػة  ٠ذنةٚ٭ة ٚػٰ  ٣٪ىػٙ  ٣سػة٩ٰ ٦ػ٨  ٣ٞػؿف  ٣ذةقػٓ ٔنػؿ، كقػ٧ٌٮ  ٣٘ذ

؛ ك٬ػٮ Old/Early North Arabic ؛ عم ٦ػة ٱيكػ٧ٌٯ ثةٷ٤١٩ٲـٱػح « ٣نػ٧ة٣ٲٌح  ٧٣ج١ٌػؿ 

ٵ٩ٌ٭ػة د٧سٌػ٢  Frühnordarabischثةٵ٧٣ة٩ٲػح  W.Caskelدؿص٧ح ٧٣ة ق٧ٌةق )٠ةق٢١( 

«  ٣ٕؿثٲٌػح  ٣جةاػؽ »٦ؿظ٤حن ٦ج١ؿ  ٨٦  ٣ٛىعٯ، ٰٚ ظٲ٨ ٱك٧ٌٲ٭ة  ٣جةظسٮف  ٣ٕػؿ. 

                                                 

() ٌٔٮ ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜو 

 و٨٦88  ٧٣ض٤ؽ  4ك 3ك 2 ٩ْؿ  ٵصـ ل  (1)
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ٵٌف عوػعةث٭ة ثػةدك  ك ٩ٌٞػٮ ؛ عك  - ٧Protoarabicى٤ُط دؿص٧حن ٚٲ٧ة ٱجؽك ٤٣ -

ثػـ٨٦و  -٧٠ػة ٱػٌؽٔٮف  -ٵ٩٭ة ٹ دج٤ٖ ٦كذٮل  ٣ٛىعٯ، كٵ٩٭ة دكجٞ٭ة «  ٣جؽ اٲٌح»

َٮٱ٢، ك٬ٰ عرثٓ ٣٭ضةت:  ٤٣عٲة٩ٲح ك ٣س٧ٮدٱح ك ٣ىٛٮٱح ك ٵظكػةاٲحو كٱٌػةؼ 

=  Early Arabicإ٣ٲ٭ػة ٩ٞػٮش ٤ٝٲ٤ػح ٦ذٌٛؿٝػح عظػؽث ز٦٪ػةن ٱيكػ٧ٌٲ٭ة  ٧٣كذنػؿٝٮف 

 ٣ٕؿثٲػح  ٣جةٝٲػح عك »، كٱك٧ٌٲ٭ة  ٣جةظسٮف  ٣ٕػؿ. « ٣ٕؿثٲٌح )عم  ٣ٛىعٯ(  ٧٣ج١ٌؿ »

 «و ٣ٕؿثٲح  ٣جةاؽ  عك  ٣جؽ اٲٌح» ػٺٚةن ٣ػ«  ٣ٞؽٱ٧ح

٧ٌٲخ  ٤٣عٲة٩ٲٌح ٠ؾ٣ٟ ٣ٮركد  ٹقػ٥  ٚػٰ ثٕػي « = ٣عٲػةف lḥyn»كٝؽ قي

ٍؿ٥٬  ٌٰ ع٩٭ة ٨٦ صي ص٤ٕ٭ة  ثػ٨  ٤ٯ ظٲ٩ٔ٨ٞٮم٭ة، ك٬ٰ ٝجٲ٤ح ذ٠ؿ  ٣ُجؿٌم ك ٣٭٧ؽ ٩

 Laianitaiك Leanitaeك Lechieniو ككرد ذ٠ؿ٬ػة ثػسٺث وػٲٖ: ظــ ٨٦ ٬يؾٱ٢

 -C.Ptolemaeus (96 (ث٤ُٲ٧ػػٮس)ـ( ك23-79) Plinius (ث٤ٲ٪ٲػػٮس)٣ػػؽل 

 وStephanus of Byzantium ٣جٲـ٩ُٰ(   قُٛةفك)ـ( 168

 D.H.Müllerك)٦ػٮ٣ؿ(  J.Eutingك٦ػ٪٭٥ )عكٱذ٪ػٖ(  -ع٦ٌة  ٣س٧ٮدٱح ٚة٣جػةظسٮف 

 قػ٧ةن  ٦mdtذٛٞٮف ٤ٔٯ ٬ػؾق  ٣ذكػ٧ٲٌح ٣ػٮركد  - M.Lidzbarskiك)٣ٲؽزثةرق١ٰ( 

٣ٞجٲ٤حو ٰٚ ثٕي  ٣٪ٞٮش  ٣س٧ٮدٱٌح  ١٧٣ذنػٛح ٚػٰ ٦ٮ ٝػٓ ٤ٔػٯ ٦ٞؿثػحو ٦ػ٨ دجػٮؾ 

عف ٱ١ٮف ٠ةدجٮ ٬ؾق  ٣٪ٞػٮش  -٧٠ة ٱٞٮ٣ٮف  -كظةا٢ كدٲ٧ةل، دكف عف ٱٕ٪ٰ ذ٣ٟ 

 ٣ٞػؿآف  ١٣ػؿٱ٥ ٚػٰ قػٲةؽ ٦ػؿ ر ن ٚػٰ « ز٧ػٮد»٨٦ ز٧ػٮد كظػؽ٬ةو كٝػؽ ذي٠ػؿٍت 

ي١٤٬ػٍخ ك٦٪٭ػة ٣ػٮط كٔػةد ك٦ػؽٱ٨ ٠ٞٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ:   ٣عؽٱر ٔػ٨  ٵٝػٮ ـ  ٣ذػٰ ع

 ژ ۈئۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ   ەئ ائ ائ ى    ى ې ېژ

ٚػػٰ  ٣٪ٞػػٮش  ٣كػػجبٲح  - mdtعم  -و ٧٠ػػة ذي٠ػػؿت ثة٣ىػػٲ٘ح ٩ٛكػػ٭ة [13-12ص: ]

إظؽل  ٣ٞجةا٢  ٣ذػٰ ركل  ٤٧٣ػٟ  ٳمػٮرم  tamudiك ٣٪ٞٮش  ٣ىٛٮٱح، ك٠ة٩خ 

 715ؽوـ( ع٩٭ػة ػٌػٕخ ٣ػ٫ ٔػةـ  765-721)قؿصٮف( ]مػؿك٠ٲ٨[  ٣سػة٩ٰ )

ٌٰ ٠ػػةف ٱٌػػ٥ٌ ٚؿقػػة٩ةن ز٧ػػٮدٱٲ٨  ؽوـ، زػػ٥ ذ٠ػػؿ )ث٤ٲ٪ٲػػٮس( عٌف  ٣ضػػٲل  ٣ؿك٦ػػة٩
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«  ٣ًعٍضػؿ» Hegra( كة)عم  ٣ضػٮؼ ظة٣ٲ ػ« دك٦ح  ٣ض٪ػؽؿ» ٦Domathaٮ َ٪٭٥ ٰٚ 

 ( ظٲر د٪ذنؿ ٬ؾق  ٣٪ٞٮشوة)عم ٦ؽ ا٨ وة٣ط ظة٣ٲ  

٩ٞػٮش  ٣ٌػؿ.  M.de Vogüéك)دك ٚٮصٲػ٫(  J.Halévyككوٙ )٬ػة٣ٲٰٛ( 

 ٩Les Inscriptionsٞػٮش  ٣ىػٛة =»كق٧ٌٲة٬ة « Safaitiqueوٛٮٱٌح = » ٣سة٣ر ثأ٩٭ة 

du ṣafa »  ٨٦ صج٢ ظػٮر ف  1877ٔةـ ٌٰ ٩كجحن إ٣ٯ د٤ٮؿ  ٣ىٛة ٰٚ  ٣ن٧ةؿ  ٣نؿٝ

سؿ ٤ٔٲ٭ة ٰٚ ٬ػؾ   ٧٣ٮٝػٓ ثػ٢ ٚػٰ ، ٦ٓ ص٪ٮثٰ قٮرٱح «  ٣ؿظجػح»عٌف  ٣٪ٞٮش ٥٣ ٱٕي

ػؼ٥ ٹ »ك٬ػٰ «  ٣ىػٛة »ص٧ٓ «  ٣ٌىٛة»إ٣ٯ  ٣ض٪ٮ. ٦٪٫و ك ٌٌ  ٣عضػؿ  ٣ٌىػ٤ؽ  ٣

 ، كٝؽ كرد  ق٧ة ٬ةدٲ٨  ٧٣٪ُٞذٲ٨ ٰٚ ٝٮؿ صؿٱؿ:«ٱي٪جخي مٲبةن 

٧ةٹن ٚىًؾ٠ؿل ٦ة  ذى٠ؿدي١ي٥ي  ٬جٌٍخ مى

 

ٌٰ ظٮر ٩ػة   ٔ٪ؽى  ٣ٌىٛةً   ٣ذٰ مؿٝ

 (دكقػػٮ) ٣ذػػٰ وػػةٗ٭ة  Les Safaites  ( ٣ىػػٛٮٱٲ٨)زػ٥ مػػةٔخ دكػػ٧ٲح  

ٚٲ٧ػة  -١٣ةدجٰ  ٣٪ٞٮش ٝٲةقةن  1963ٔةـ  R. Dussaud & F.Macler (٦ة٤٠ٲؿ)ك

، « ٣س٧ػٮدٱٲ٨»ك « ٤٣عٲػة٩ٲٲ٨»٤ٔٯ دكػ٧ٲح ٠ػةدجٰ  ٣ٌػؿثٲ٨  ٣كػةثٞٲ٨  - ٱجؽك

ٵٌف ٠ذت  ٣ذؿ ث  ٣ٕؿثػٰ ك ٧٣ىػةدر  ٣ٞؽٱ٧ػح ص٧ٲٕ٭ػة ٹ  ٮ ٝٲةسه ػةَئ؛ك٬

ٔذػؿ ض ٤ٔػٯ ٝٮ٦ةن ٱع٤٧ٮف ٬ؾ   ٹق٥، كٹ ٱ١٧ػ٨  ٹ - ٚٲ٧ة ع٥٤ٔ -دٕؿؼ 

ٔػؿ. »ذ٠ؿ  عٌف ق١ة٩٭ة ٠ػة٩ٮ  ٱيكػ٧ٌٮف ع٩ٛكػ٭٥  (٦ة٤٠ٲؿ)ك (دكقٮ)ذ٣ٟ ثأف 

 وٵ٩٭ة دك٧ٲحه ظؽٱسح ٹ دضؽ ٣٭ة ق٪ؽ ن ٰٚ  ٣ٕىٮر  ٣٘ةثؿ  « ٣ىٛة

 - « ٵظكةاٲٌح/ ٣عكػٮٱٌح» Ḥasaean /Ḥasaiticك٩كػت ك ًػٓ ٦ىػ٤ُط 

ٰ ذ٣ٟ  ٣ٌؿ. ٨٦  ٣٪ٞٮش إ٣ػٯ إ٤ٝػٲ٥  ٵظكػةل ٚػ - A.Jamme «صةـ»ك٬ٮ 

  ٧٣٪ُٞح  ٣نؿٝٲٌح ٨٦  ٣كٕٮدٱٌح ٵ٩٭ة  ٠ذنٛخ ٰٚ ٦ٮ ٝٓ ٦ؼذ٤ٛح ٦٪٫و

؛ كإ٣ٯ ٝجٲ٤ح ز٧ٮد ك٦ى٨ جٮف إ٣ٯ ٝجٲ٤ح ٣عٲةف ك٦ى٨ صةكر٬ةٚإذ  ٠ةف  ٧٣٪ذك

٠ػةدجٮ  ٣٪ٞػٮش قة٠٪٭ة ٥٬  ٣ؾٱ٨ ٠ذجٮ   ٣٪ٞٮش  ٤٣عٲة٩ٲح ك ٣س٧ٮدٱح ٧ٚػ٨ ٬ػ٥ 

دذجػٓ دػةرٱغ  ٣ٕػؿ. ثٌؽ ٣ٸصةثح ٨ٔ ٬ؾ   ٣كؤ ؿ ٨٦  ؟ ٹ ٣ىٛٮٱح ك ٵظكةاٲح
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ٌٰ ٰٚ  ٵ٣ٙ  ٵٌكؿ ٝج٢  ٧٣ٲٺد ٵٌف  ٣جػةظسٲ٨ ٱذٛٞػٮف ٤ٔػٯ  ٰٚ  ٧٣نؿؽ  ٣ٕؿث

ٵرثٕػح ٦ػ٨ ٩ٞػٮش ٦ذٞةرثػح ٦٪ػ٫  ٵًػؿ.   عظٲةفو ع٫٩  ٣ـ٨٦  ٣ؾم ٩نأت ٰٚ 

و كٱؿصػػٓ عٝػػؽـ ذ٠ػػؿو ٤٣ٕػػؿ. إ٣ػػٯ ٔ٭ػػؽ  ٤٧٣ػػٟ  ٳمػػٮرم  ٣ٕؿثٲػػح  ٣نػػ٧ة٣ٲح

٨ٔ ٦ٕؿ٠ح ػةًػ٭ة ٚػٰ   ٣سة٣ر  ٣ؾم ٱذعؽث ٰٚ عظؽ  ٣٪ىٮص (م٧٤ة٩ىؿ)

٤ٔػػٯ ٩٭ػػؿ  «ٝؿٝػػؿ»ٚػػٰ  - ؽوـ 853قػػ٪ح  عم - ٣كػػ٪ح  ٣كةدقػػح ٦ػػ٨ ظ٧١ػػ٫ 

٪ػؽ. » ٣ٕةوٰ  ٩ذ٭خ ث٭ـٱ٧ح ػىػٮ٫٦ ك٠ػةف عظػؽ٥٬  ،  ٣ٕؿثػٰ« Gindibuصي

كٱجؽك عف  ٧٣٪ُٞح  ٣ؼةًٕح ٣ك٤ُح ذ٣ػٟ  ٣نػٲغ ٠ة٩ػخ ٚػٰ  ٣جةدٱػح  ٣كػٮرٱح 

 ٣سة٣ػر  (ؿدػٲضٺت ثٲٺوػ)ز٥ دؿكم ظٮ٣ٲةت  و٤ٔٯ عَؿ ؼ ك دم  ٣كؿظةف

 Zabibe زثٲجٰ»، ٚذؾ٠ؿ  ق٥ ح ٤ٔٯ  ٵٔؽ لعػجةر  ٩ذىةر د٫ ٰٚ ظ٧ٺد٫  ٧٣ذذة٣ٲ

دٕٚٮ  ٣ػ٫  ٷدػةك  قػ٪ح ٨٧ً عق٧ةل  ٣ع١ةـ  ٣ؾٱ٨  «١٤٦ح  ٣ٕؿ. -زثٲجح عم-

ؽوـ  قػ٥ ١٤٦ػحو عػػؿل ديػؽٔٯ  733، ز٥ ٱػؿد ٚػٰ ظٮ٣ٲةدػ٫ ٣كػ٪ح ؽوـ 738

عظؽ  ٣ضجةؿ كٝذ٢  ١٤٦ح  ٣ٕؿ. ٬ةص٧٭ة ٔ٪ؽ - م٧ف عم - Samsi( ق٧كٰ)

ٚٛػػٌؿت  ١٤٧٣ػػح إ٣ػػٯ  ٣جةدٱػػح ك١٣٪٭ػػة ٔػػةدت إ٣ػػٯ  ،دكػػٕح آٹؼ ٦ػػ٨ ص٪ٮد٬ػػة

كٱػٮرد  ٤٧٣ػٟ ٚػٰ رك ٱذػ٫ عقػ٧ةل  ، ٣ٕةو٧ح  ٳمػٮرٱح كع٤ٔ٪ػخ ػٌػٮٔ٭ة

ص٧ةٔةت ٔؿثٲح عػؿل ػٌٕخ ٫٣ كدٕٚخ إدةك ن ٨٦  ٣ؾ٬ت ك ٣ٌٛػح ك ٷثػ٢ 

  ٣سػػة٩ٰ ٔػػ٨ إػٌػػة٫ٔ عرثػػٓ (قؿصٮف/مػػؿك٠ٲ٨)زػػ٥ ٱعػػؽز٪ة  وك ٣ُٲػػٮ.

ك وٛةن عٚؿ د٬ة ثأ٩٭٥ ٔؿ.ه ٱٞٲ٧ٮف ٚػٰ  -= ز٧ٮد tamudiإظؽ ٬ة  -ص٧ةٔةت 

ٟو ٨٦ ٝجػ٢ زػ٥ دػؿكم  و ٣جةدٱح  ٣جٕٲؽ  ٥٣ ٱؼٌٕٮ  ٵظؽو ك٥٣ ٱؽٕٚٮ  إدةك ن ٤٧٣

ؽوـ  ٣ٕػؿ.  ٣ػؾٱ٨  689ك 691ٲ٨ ٔػة٦ٰ ع٫٩ ٬ةص٥ ثػ (ق٪عةرٱت)ظٮ٣ٲةت 

 «ظـ اٲػ٢»٣ػػ ك٠ة٩خ ظ٤ٲٛػحن  unuhTe'el (دب٤ؼٮ٩ٮ)٠ة٩خ دٞٮد٥٬  ٦ؿع  ديؽٔٯ 

كعر د  ٣ع٤ٲٛػةف ثٕػؽ  ، ٣ؾم كيوٙ ٰٚ ٩ٞٮشو عػؿل ثأ٫٩ ٤٦ٟ ٝٲػؽ ر  ٣ٕؿثٲػح

ٗٲػػؿ عٌف  «دك٦ػػح  ٣ض٪ػػؽؿ عم Adummatu»٬ـٱ٧ذ٭٧ػػة  ٣٪ضػػة  ثػػة٣ٛؿ ر إ٣ػػٯ 
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ثأ٩ػ٫ صٕػ٢  (عقػؿظؽكف)زػ٥ ٱؼجؿ٩ػة  و ٳمٮرٱٲ٨ دٕٞجٮ٧٬ة كٝجٌػٮ  ٤ٔٲ٭٧ػة

كثأف  ،١٤حن ٤٣ٕؿ.٦ (ق٪عةرٱت) ٣ذٰ ٠ة٩خ ر٬ٲ٪ح ٣ؽل  Tabua )دجٮق( ٵ٦ٲؿ  

ص٧ٲٓ ٤٦ٮؾ  ٣ٕؿ. ٌٝؽ٦ٮ  ٫٣  ٷث٢  ٣ذٰ  ظذةج إ٣ٲ٭ة ٣ٕجٮر وعؿ ل قػٲ٪ةل ٚػٰ 

 (آمػٮر ثة٩ٲجػةؿ)ك٠ػةف  ٣ٕػؿ. ٚػٰ ٔ٭ػؽ  وؽوـ 673ظ٤٧ذ٫ ٤ٔٯ ٦ىؿ قػ٪ح 

ؽوـ( ٱ٪ذ٤ٞٮف ٨٦ ظةؿ  ٧٣ٮ ٹ  ك ٣ؼٌٮع ٫٣ إ٣ٯ ظػةؿ  ٣ذ٧ػٌؿد  668-626)

٦ػؿ ث٭ضػٮـ  ٳمػٮرٱٲ٨ ٤ٔػٯ ك ٩ذ٭ػٯ  ٵ ،ك ٣سٮر  ٤ٔٲ٫ دجٕةن ٤٣ْؿكؼ  ٣كةاؽ 

عظػػؽ٧٬ة ٤٦ػػٟ  -٦ٕكػػ١ؿ د٭٥ كإظػػؿ ؽ ػٲػػة٦٭٥ كعقػػؿ  ز٪ػػٲ٨ ٦ػػ٨ ٤٦ػػٮ٠٭٥ 

ٚإذ   ٩ذ٤ٞ٪ػة إ٣ػٯ كزػةاٜ  ٣ؽك٣ػح  «و٤٦ٟ  ٣ٕؿ.»كيوٙ ٢٠ ٦٪٭٧ة ثأ٫٩  -ٝٲؽ ر

 (٩جٮػػؾ ٩ىػؿ) ٣جةث٤ٲح  ٣عؽٱسح ٚإٌف عٌكؿ ذ٠ؿو ٤٣ٕؿ. ٬ٮ ٦ة كرد ٰٚ ظٮ٣ٲػةت 

ؿ د ٬٪ة قػٮرٱح -سٲٲ٨ ؽوـ( ٨ٔ ظ٤٧ذ٫ إ٣ٯ ثٺد  ٣ع 665-562) ٚػٰ  - ك ٧٣ي

ظٲ٨ عرق٢  ٤٧٣ػٟ ٠ذةاجػ٫ إ٣ػٯ  ٣ىػعؿ ل ١ٚة٩ػخ  ، ٣ك٪ح  ٣كةدقح ٨٦ ظ٫٧١

كٱجػؽك  ،ٗ٪ةا٧٭ة ٨٦ ٦ٞذ٪ٲةت  ٣ٕؿ.  ٧٣ذ٧ؿدٱ٨ كعو٪ة٦٭٥ كظٲٮ ٩ةد٭٥ ٠سٲػؿ 

زػ٥  وعف ذ٣ٟ  ٣ذ٧ٌؿد كٝٓ ٰٚ ٦٪ةَٜ ٰٚ ص٪ٮثٰ قٮرٱح كمةرؾ ٚٲ٫ ٤٦ٟ ٝٲػؽ ر

ؽوـ(  539-555) (٩ةثٮ٩ٲػؽ)٬ؾق  ٣ؽك٣ح  دؾ٠ؿ  ٣٪ىٮص ٨٦ ٔ٭ؽ آػؿ ٤٦ٮؾ

كعٝػةـ ٚٲ٭ػة  ،ع٫٩ ٗةدر ثةث٢ إ٣ٯ دٲ٧ةل ٚؼةض ٬٪ةؾ ظؿثةن  ٩ذ٭خ ث٧ٞذػ٢ ١٤٦٭ػة

 ٣سة٩ٰ ٤ٔٯ ثةثػ٢ قػ٪ح  (٠ٮرش)٧ٌ٤ٚة  قذٮ٣ٯ  ٤٧٣ٟ  ٵػ٧ٲ٪ٰ  ؤنؿ ق٪ٮ ت

ك١٣ػػ٪٭٥  ،ؽوـ ثػػؽع  ٵػ٧ٲ٪ٲػػٮف ثإػٌػػةع  ١٣ٲة٩ػػةت  ٷز٪ٲٌػػح  ٧٣كػػذ٤ٞح 539

 (٧ٝجٲػـ)عٌف  (٬ٲػؿكدكت)ٚٞؽ ذ٠ؿ  ،ظ٤ٛةل ٣٭٥ - ٱجؽك ٚٲ٧ة - دؼؾك   ٣ٕؿ. 

ؽوـ  525ٝجٲ٢ ظ٤٧ذ٫ ٤ٔٯ ٦ىؿ قػ٪ح  «٤٦ٟ  ٣ٕؿ.» ٣سة٩ٰ ٔٞؽ ٦ٕة٬ؽ ن ٦ٓ 

٧٠ػة ذ٠ػؿ عٌف  ،.  ٧٣ةل عز٪ةل ٔجٮرق وعؿ ل قٲ٪ةلؿى ًٞ ٣ذـكٱؽق ثةٷث٢  ٧٣ع٤٧ٌح ثً 

عظنػٮٱؿش  عم Xerxes»كظؽ ت ٔؿثٲح ٦ٞةد٤ح ٨٦  ٣٭ٌضة٩ح مةر٠خ ٰٚ ظ٤٧ح 

 ٣ى٤ٌٰٞ إ٣ٯ ٦نػةر٠ح  (دٱٮدكر)ز٥ عمةر  وؽوـ ٤ٔ486ٯ  ٣ٲٮ٩ةف ق٪ح  «ٌكؿ ٵ
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 416 ٣ٕؿ. ٰٚ ظ٧ٺت عػؿل ٤ٔٯ  ٣كةظ٢ كٰٚ عٔة٣ٰ  ٣جعػةر ٚػٰ ٔػة٦ٰ 

عٌف مػػػٲؼةن  ؽوـPolybius(198-117 )  (ثٮ٣ٲجٲػػػٮس)ؽوـو كركل  386ك

ك٦ٕػ٫ ٔنػؿ  آٹؼ رصػ٢ قػة٩ؽك   ٤٧٣ػٟ  ٣كػ٤ٮٰٝ  «زثؽم ث٢»ٱيؽٔٯ  ةٔؿثٲ  

 ٣سة٣ر ٰٚ  ٧٣ٕؿ٠ح  ٣ذٰ ػةً٭ة ًػؽ  ٣جُة٧٣ػح ٚػٰ رٚػط ٔػةـ  (ٮسع٩ُٲٮػ)

٦ػؿ ر ن  « ٣ٕػؿ.»ٱنػٲؿ إ٣ػٯ  « ٣ٕ٭ؽ  ٣ٞؽٱ٥»ك٩ٌٲٙ إ٣ٯ ذ٣ٟ عٌف  وؽوـ 217

٧٠ػة ٱػؾ٠ؿ عقػ٧ةل  ،٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ  ٣ٞجةا٢  ٣ٕؿثٲح ٰٚ مػ٧ة٣ٰ  ٣ضـٱػؿ   ٣ٕؿثٲػح

 وعك٣بٟ  ٣ؾٱ٨ ّ٭ؿك  ثٕؽ٥٬ ٠ة٣ٞٲؽ رٱٲ٨ ك ٣ٲُٮرٱٲ٨

٣ٕػؿض  ٧٣ٞذٌػت عٌف  ٧٣ىػةدر  ٳمػٮرٱح ك ٣جةث٤ٲػح كٱيكذ٪ذش ٨٦ ٬ػؾ   

ك ٵػ٧ٲ٪ٲح ك ٣ذٮر دٲح دسجخ عف  ٣ٕؿ. ٠ة٩ٮ  َٮ ؿ ػ٧كػح ٝػؿكف ٦ػ٨  ٵ٣ػٙ 

 ٵكؿ ٝج٢  ٧٣ٲٺد ٦ض٧ٮٔحن إز٪ٲٌحن ٠جػؿل د٪ذنػؿ ٝجةا٤٭ػة ٚػٰ مػ٧ة٣ٰ  ٣ضـٱػؿ  

كٝػؽ  ٩ٌػٮل ثٌٕػ٭ة ٚػٰ  دعػةد ت  ، ٣ٕؿثٲح كعَؿ ؼ ثٺد  ٣ؿ ٚؽٱ٨ كقٮرٱح

ةر تو ٥٣ دؾ٠ؿ  ٧٣ىةدر  ٣ذٰ ثٲ٨ عٱؽٱ٪ة قٮل عق٧ةل ثٕي مٲٮػ٭ة ٝج٤ٲٌح عك إ٦

 َّٞ ي٦ؿ ا٭ة  ٣ؾٱ٨ ٣ ٵٌف ٧٩ٍ ظٲةد٭ة  ٣جؽكٌم ٦عة آزةر٬ة ٤ٔػٯ ٦ػٌؿ  ،جذ٭٥ ثة٤٧٣ٮؾعك ع

 ٣ٞؿكف ػٺٚةن ٤٣ؽٱؽ ٩ٲٲ٨ ك ٤٣عٲة٩ٲٲ٨  ٣ؾٱ٨ ٠ػة٩ٮ  ٦ػ٨ ع٬ػ٢  ٣عٌػؿ ٤ٌْٚػخ 

٨١ ٠ٺ  ٣ٛؿٱٞٲ٨ ٦ػ٨ ك٣ ،آزةر٥٬ ٰٚ دٱؽ ف ك ٣عضؿ كقٮ ٧٬ة ظٲٌحن ظذٯ  ٣ٲٮـ

ٔػػؿ.  ٣نػػ٧ةؿ عقػػ٭٧ة إقػػ٭ة٦ةن ك ًػػعةن ٚػػٰ  ٣ذػػةرٱغ  ٣كٲةقػػٰ ك ٣سٞػػةٰٚ 

إذ   ؟ٚجأٌم ٣٘حو ٠ذت عك٣بٟ  ٣ٕػؿ. ،ك ٣ٕك١ؿم ك ٹٝذىةدم ٧٤٣نؿؽ  ٣ٕؿثٰ

كٔؿ.  ٠ةف إػٮ ٩٭٥  ٣ؾٱ٨ ػ٤ٛٮ٥٬ ٠ةٵ٩جةط ك ٣ذؽ٦ؿٱٲ٨ ٰٚ قٮرٱح  ٣ُجٲٕٲح

٤٣٘ػح  ٳر ٦ٲػح  ٣ذػٰ ٠ة٩ػخ ٰٚ ثػٺد  ٣ؿ ٚػؽٱ٨ ٝػؽ ػٌػٕٮ  ٣ذػأزٲؿ   « ٣عٌؿ»

ٚػػإٌف  ،ظٲ٪ػؾ ؾ ك قػػٕح  ٹ٩ذنػػةر ١ٚذجػػٮ  ٩ٞٮمػػ٭٥ ثؼُػػٮطو ك٣٭ضػػةتو آر ٦ٲٌػػح

 ٣ؽٱؽ ٩ٲٲ٨ ك ٤٣عٲة٩ٲٲ٨ ك ٣س٧ػٮدٱٲ٨ ك٠ػةدجٰ  ٵظكػةاٲٌح ك ٣ىػٛٮٱٌح كقػٮ ٥٬ 

كٝػؽ ٔؿٚ٪ػة  ، ػذةرك  ٣٘ذ٭٥  ٣ٕؿثٲح ٣ٲ١ذجٮ  ث٭ة ٦ػة ػ٤ٛػٮ  ٦ػ٨ د٤ػٟ  ٣٪ٞػٮش
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ة٩ٲٌح ك ٣س٧ٮدٱٌح ٰٚ ظٲ٨ ٤ٌّػخ ٬ٮٱٌػح ٠ػةدجٰ عوعة.  ٣٪ٞٮش  ٣ؽٱؽ ٩ٲٌح ك ٤٣عٲ

مٟ ع٩٭٥ ٱ٪ذ٧ٮف إ٣ػٯ  كٹ ، ٣٪ٞٮش  ٵظكةاٲٌح ك ٣ىٛٮٱٌح ٦ض٭ٮ٣حن ظذٯ  ٣ٲٮـ

 ود٤ٟ  ٣ٞجةا٢  ٣ٕؿثٲح

٠ػةدجٮ د٤ػٟ  ٣٪ٞػٮش ٚػإٌف  ةٚإذ   ٩ذ٤ٞ٪ة إ٣ٯ  ٣ذٕؿٱٙ ثة٣ؼُٮط  ٣ذٰ  قذ٤٧ٕ٭

 ٌٰ ٨٦ ظػؿكؼ ٣ؾم ٱذأ٣ٌٙ  «  ٧٣يٍك٪ىؽ»عم  ؛ ٵظكةاٲح دي١ذت ثة٣ؼٍ  ٣ٕؿثٰ  ٣ض٪ٮث

كٹ ٱػؿد ٚٲػ٫ ظػؿكؼ  ،ٚعكت ٹ ٱذى٢ ثٌٕ٭ة ثػجٕي  ٣جذػح consonantsوة٦ذح 

، ك٣ٮٹ  ٣ذ٤ٙ ك ٧ُ٣ف  ٤٣ؾ ف عوةثة عصػـ ل ٠سٲػؿ  ٦ػ٨ ٩ٞٮمػ٭ة vowelsوٮ اخ 

ع٦ٌػة و ١٣ة٩خ ٝؿ لد٭ة ٱكٲؿ  ٣ٮًٮح  ٣عػؿكؼ ككصػٮد  ٣ٛٮ وػ٢ ثػٲ٨  ٧٤١٣ػةت

٧ٮدٱح ٚ٭ػٰ ١٦ذٮثػح ثعػؿكؼو ٦ذنػةث٭ح عػٮ د٭ة  ٣سٺث:  ٤٣عٲة٩ٲح ك ٣ىٛٮٱح ك ٣س

ٍو ٦ذٌٛؿع ٨٦  ، كٝٲ٢ إٌف ٬ؾٱ٨  ٣ٌؿثٲ٨ ٱٕٮد ف ٠ٺ٧٬ة إ٣ٯ عوػ٢و « ٧٣يك٪ؽ»٨٦ ػ

 ٍٍّ  ٦نذؿؾ دٌُٮر ٣ؽل ٔؿ.  ٣ض٪ٮ. إ٣ٯ  ٧٣يكػ٪ؽ ك٣ػؽل ٔػؿ.  ٣نػ٧ةؿ إ٣ػٯ ػػ

٦كذ٢ٞ دكف  دىةؿو ثٲ٪٭٧ةو ك٨١٣ ٝؿ ل   ٣٪ىٮص  ٤٣عٲة٩ٲح ك ٣ىٛٮٱح ك ٣س٧ٮدٱػح  

ٓو إ٣ٯ آػػؿ دذ٤ٌُت ص٭ؽ ن ع ٠جؿ، ٥ْٕ٧٤ٚ  ٣عؿكؼ عم١ةؿ ٦ذٕؽد  دؼذ٤ٙ ٨٦ ٦ٮٝ

ث٢ ٨٦ ٩ٞلو إ٣ٯ ٩ٞلو ٦ضةكر ٤ٔٯ  ٣ىؼؿ  ٩ٛكػ٭ة، ك دضػةق  ١٣ذةثػح ٦ػ٨  ٣ٲ٧ػٲ٨ 

عك  ة، ك ٵ٤ٗت عف ٱ١ػٮف د اؿٱ ػةعك ٧ٔٮدٱ   ةإ٣ٯ  ٣ٲكةر عك ثة١ٕ٣ف، كٝؽ ٱ١ٮف عٚٞٲ  

٩ٞػه ٩ػةدش ٔػ٨ ش ٠سٲػؿو ٦ػ٨  ٣٪ٞػٮكٚػٰ ، كٹ ٚٮ و٢ ثٲ٨  ٧٤١٣ػةت، ةظ٤ـك٩ٲ  

، ٚٲؤدٌم ٬ؾ  ٫٤٠ إ٣ٯ وػٕٮثح  ٣ٞػؿ ل  ك ػػذٺؼ  ٣جػةظسٲ٨ ٚػٰ  ٣ذ٤ٙ عك  ٧ُ٣ف

٩ٞعؿ   ٣عؿكؼ، ك ٰٚ دعؽٱػؽ ثؽ ٱػح  ٧٤١٣ػح ك٩٭ةٱذ٭ػة، كٚػٰ ٦ٕؿٚػح  ٣ذػة٣ٙ عك 

 ٣ض٧٭ػؿ  زد ٤ٔٯ ذ٣ٟ عٌف  ٧ُ٧٣ٮس عك  ٣٪ةٝه ٦٪٭ة، كٰٚ دعؽٱؽ ٩٭ةٱح  ٣٪ٞلو 

 ٣٪ٞػٮش  ٣ٞىػةر عك  ٧٣ؼؿثنػةت  ٦ػ٨ ٬ٰػ  ٤٣٭ضةت  ٵرثٓ ٩ٞٮش ١٣جؿل ٨٦ 

Graffiti ، ٣ذٰ ٹ دذ٨٧ٌٌ ٗة٣جةن قٮل عقػ٧ةل  ٵٔػٺـ كثٕػي  ٵ٣ٛػةظ  ١٧٣ػؿَّر  

ٚ٪نأ ٨ٔ ٬ؾ  وػٕة.ه ٧ٌ٤ٝػة دٮ صػ٫  ٣جةظػر ٚػٰ  ٣ٕؿثٲػح  ٣ض٪ٮثٲػح، ٵٌف  ٣ػ٪ٞل 
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ي ٝػؿ ل ت ٦ؼذ٤ٛػح ٱ٪نػأ  ػؿع  ٣ٮ ظؽ ٨٦  ٣٪ٞٮش  ٤٣عٲة٩ٲح عك ٣س٧ٮدٱح عك  ٣ىٛٮٱح ٱٞي

ت ٦ذٌٕؽد ، عًٙ إ٣ٯ ذ٣ٟ  ػػذٺؼ  ٣جػةظسٲ٨ عظٲة٩ػةن ٚػٰ دىػ٪ٲٙ ٔ٪٭ة دٛكٲؿ 

ٵٌف  ٧٣ٮٝٓ  ٣ٮ ظؽ ٱعػٮم ٩ٞٮمػةن ٣عٲة٩ٲػحن كز٧ٮدٱػح، عك وػٛٮٱحن  ،ة ٣٪ٞٮش ٣٘ٮٱ  

كز٧ٮدٱح، ٚٲؤدٌم دنةث٫  ٣ؼُٮط ك ٵ٣ٛةظ  ٧٣نذؿ٠ح إ٣ٯ  ٹػػذٺؼ ٚػٰ دعؽٱػؽ 

ٚ٭ػٮ ٔ٪ػؽ  -٤٣ػجف إٹ إذ  كردت ٚٲ٫ عقػ٧ةل آ٣٭ػحو عك ٤٦ػٮؾو دـٱػ٢   -٣٘ح  ٣٪ٞل 

ٌٰ عك وٛٮٌم، ث٢ إٌف  ٣جةظر ٩ٛك٫ ٱ٘ٲٌؿ ٰٚ ٩نػؿ و  عظؽ٥٬ ز٧ٮدمه كٔ٪ؽ آػؿ ٣عٲة٩

 صؽٱؽ  دى٪ٲ٫ٛ  ٤٣٘ٮٌم ٰٚ ٩نؿد٫  ٵك٣ٯ، كإ٣ٲٟ  ٣جٲةف:

ى:النقوُشىاللحوانوةىوالدودانّوةى-أواًل
 دٗدان وىح٘ان:

ٮثػةن  ٠ذنٛخ ٥ْٕ٦  ٣٪ٞٮش  ٤٣عٲة٩ٲح ٰٚ ٦٪ُٞذٲ٨ ثػٲ٨  ٧٣ؽٱ٪ػح  ٧٣٪ػٌٮر  ص٪

ٕيٺ ظة٣ٲ   (  ٣ذٰ كرد ذ٠ؿ٬ة ث٭ػؾق  ٣ىػٲ٘ح ٚػٰ ةكدجٮؾ م٧ةٹن، إظؽ ٧٬ة: دىٱٍؽ ف ) ٣

ٰٚ  ٣٪ٞٮش  ٤٣عٲة٩ٲػح ك ٧٣ٕٲ٪ٲٌػح « ddn»٦ٕض٥  ٣ج٤ؽ ف ٣ٲةٝٮت  ٣ع٧ٮم، كثىٲ٘ح 

يػؿل، ٩عٮ:  «  ٣ٕ٭ػؽ  ٣ٞػؽٱ٥»ٚػٰ  Dedânك ٣س٧ٮدٱٌح، كثىٲٖ ٦نةث٭ح ٰٚ ٦ىةدر ع

، كع٬ػػ٥ ٦ٮ ٕٝ٭ػػة Septuagintذػػٰ ديكػػ٧ٌٯ ٚػػٰ دؿص٧ذػػ٫  ٣كػػجٕٲ٪ٲح  ٣ Daidânك 

ٕيػؾٱت»ك  -ك٬ٰ دٱؽ ف/دد ف  ٣ٞؽٱ٧ػح  –«  ٣ؼؿٱجح» « ك دم  ٧٣ٕذػؽؿ»ك« ثبػؿ  ٣

(  ٣ذٰ دجٕػؽ ٔػ٨ ة ٧٣ضةكر ف ٣٭ة، ك ٧٣٪ُٞح  ٵػؿل:  ٣ًعٍضؿ )٦ؽ ا٨ وة٣ط ظة٣ٲ  

٥٠ م٧ةٹن، كٝؽ ذ٠ؿ٬ة  ٣ُجؿم ك ٷوُؼؿم كٱةٝٮت  ٣ع٧ػٮم  22دٱؽ ف ز٬ةل 

ـ( ك)ث٤ُٲ٧ػػػٮس( 23 -ؽوـ 64) Straboذ٠ؿ٬ػػػة )قػػػذؿ ثٮ( كقػػػٮ ٥٬، ٧٠ػػػة 

، ككردت ثىػٲ٘ح Hegra، ك)ث٤ٲ٪ٲٮس( ثىػٲ٘ح Egraك) قُٛةف(  ٣جٲـ٩ُٰ ثىٲ٘ح 

«ḥgr' » :ٝىػؿ »ك« ٝىؿ  ٣ج٪ػخ»ك« صج٢ إز٤ت»ٰٚ  ٣٪ٞٮش  ٣٪جُٲح؛ كع٥٬ ٦ٮ ٕٝ٭ة

د ؿ ٝج٢  ٧٣ػٲٺك٠ة٩خ ٤٠ذة  ٧٣٪ُٞذٲ٨ ٰٚ  ٣٪ىٙ  ٣سة٩ٰ ٨٦  ٵ٣ٙ  ٵكٌ «و  ٣ىة٩ٓ

 َُّ ٤ٔٯ َؿٱٜ  ٣جؼػٮر  ٣ػؾم ٠ػةف َؿٱػٜ  ٣ذضػةر  ٦ػ٨ ص٪ػٮثٰ  دضةرٱح ٬ة٦ح ح٦ع
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 ٣ضـٱؿ   ٣ٕؿثٲح إ٣ٯ ٦ٮ ٩ئ  ٣جعؿ  ٵثٲي  ٧٣ذٮقػٍ مػ٧ةٹن كإ٣ػٯ ٦ػٮ ٩ئ  ٣جعػؿ 

 ٵظ٧ؿ ٗؿثةنو كإذ  ٠ةف  ٣جػةظسٮف ٱذٛٞػٮف ٤ٔػٯ قػ١٪ٯ عرثػٓ ٦ض٧ٮٔػةت ٝج٤ٲٌػح 

٩جػةط ٚػٰ دٱػؽ ف ك ٣عضػؿ ٚػٰ ٔؿثٲٌح:  ٣ؽٱؽ ٩ٲٌٮف ك ٧٣ٕٲ٪ٲٌػٮف ك ٤٣عٲػة٩ٲٌٮف ك ٵ

 ٵ٣ٙ  ٵٌكؿ ٝج٢  ٧٣ٲٺد ٦ؼ٤ٌٛحن آزةر ن ك٩ٞٮمةن دٱؽ ٩ٲٌػح ك٦ٕٲ٪ٲٌػح ك٣عٲة٩ٲػح ك٩جُٲٌػح 

ٌٰ ١٣ػ٢ٍّ ٦٪٭ػة كٚػٰ دٕةٝػت  ٣ػٌؽكؿ ٚػٰ ٬ػؾق  ٚإ٩٭٥ ٱؼذ٤ٛٮف ٚػٰ  ٣ػؽكر  ٣كٲةقػ

 ٣ـ٦٪ٲػح ٣ذ٤ػٟ  ٣ػؽكؿ،  ٣عٞجػح  ٧٣٪ُٞح  ٣ذٰ ٠ة٩خ دٱؽ ف ظةًؿد٭ة كٰٚ دعؽٱػؽ 

سٮف ث٧ػػة ػ٤ٛػػٮق ٦ػػ٨ آزػػةرو ك٩ٞػػٮش كث٧ػػة كرد ٚػػٰ  ٧٣ىػػةدر ٚةقػػذٕةف  ٣جػػةظ

ٌٰ ٣ذ٤ػٟ   ١٣ٺقٲ١ٲٌح كثة٣ؽر قح  ٣جة٣ٲٮٗؿ ٚٲح ٤٣٪ٞٮش ٣ٲى٤ٮ  إ٣ٯ  ٣ذك٤ك٢  ٣ـ٦٪ػ

 - F.V.Winnett ٣ؽكؿ  ٣عة٧٠ح، ٚأػؾ ٧ْٕ٦٭٥ ثة٧٣ؾ٬ت  ٣ػؾم ٱ٧س٤ػ٫ )كٱ٪ػخ( 

 A.van den Brandenك)ٚػػةف دف ثؿ ٩ػػؽف(  W.F.Albrightكٱؤٱػػؽق ) ٣جؿ ٱػػخ( 

ك٬ػٮ ٱػؿل  -كإٍف ٠ة٩ٮ  ٱؼة٣ٛٮ٫٩ ٰٚ ثٕي  ٣ذٛةوػٲ٢  G.Ryckmansك)رٱ٧١ة٩ـ( 

عف عك٣ٯ  ٣ؽكؿ ٬٪ةؾ ٠ة٩خ  ١٤٧٧٣ح  ٣ؽٱؽ ٩ٲٌح ٰٚ  ٣ٞؿف  ٣كةدس ؽوـ عز٪ةل ظ١ػ٥ 

ؽوـ(  ٣ؾم ٌٝٯ ٔنػؿ 539-555آػؿ ٤٦ٮؾ  ٣ؽك٣ح  ٣جةث٤ٲٌح  ٣عؽٱسح )٩ةثٮ٩ٲؽ( )

ةكر  ك٦٪٭ػة دٱػؽ ف إذ كرد ق٪ٮ ت ٨٦ ٔ٭ؽق ٰٚ دٲ٧ةل ك٬ٲ٨٧ ٤ٔٯ  ٧٣٪ةَٜ  ٧٣ض

دكف عف ٱؾ٠ؿ  ق٫٧، كز٧ح إمػةر  إ٣ػٯ « دٱؽ ف» da-da-nuٰٚ ٠ذةثةد٫ ع٫٩ ٬ــ ٤٦ٟ 

ٰٚ ٩ٞٮشو ز٧ٮدٱٌػح ٦ػ٨  ddnظؿ.و ثٲ٨ ق١ةف  ٣ٮ ظةت ٰٚ م٧ة٣ٰ  ٣عضةز ك٦٪٭ة 

ٌٰ ٦ػ٨ دٲ٧ػةل دٕػٮد إ٣ػٯ  ٣ٞػؿف  ٣كػةدس ؽوـو « صج٢ ٗ٪ٲ٥» ٚػٰ  ٣ض٪ػٮ.  ٣٘ؿثػ

ؿؼ ٦٪٫ قٮل عق٧ةل زٺزػح ٦ػ٨ كٱ١ذ٪ٙ دةرٱغ ٬ؾق  ١٤٧٧٣ح   ٧٘٣ٮض ٵ٫٩ ٹ ٱٕي

٤٦ٮ٠٭ة ٰٚ  ٣٪ٞٮش  ٣ؽٱؽ ٩ٲٌح، ك٩ٞٮم٭ة ٝىٲؿ  ٚٞٲؿ   ٧٣عذٮل ٗٲؿ ٦ؤٌرػح، ك٣ػ٥ 

ؿؼ ٦ذٯ ٠ة٩خ ٩٭ةٱذ٭ةو سؿ ٤ٔٯ مٰل ٨٦ آزةر  ١٤٧٧٣ح  ٣ذٰ ٹ ٱٕي  ٱٕي

٭ة  ١٤٧٧٣ح  ٤٣عٲة٩ٲٌح ٨٦  ٣ٞؿف  ٣ؼة٦ف ظذػٯ قػٞٮَ٭ة ٚػٰ عك ػػؿ ذٍ ٛى ٤ى كٝؽ ػى 

 ٣ؾم  -ٌكؿ ؽوـ، ١ٚة٩خ ع٠سؿ  دكةٔةن كعَٮؿ ٦٪٭ة ٧ٔؿ ن، كذ٠ؿ )ث٤ٲ٪ٲٮس(  ٣ٞؿف  ٵ
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عف  ٣عضػؿ دٞػٓ ٚػٰ عرض  -ٔةش ٰٚ ز٨٦  ٵ٩جةط عم ثٕؽ زك ؿ  ٣ؽك٣ح  ٤٣عٲة٩ٲٌػح 

 ٤٣عٲة٩ٲٲ٨، ٧٦ػة ٱٕ٪ػٰ عٌف ٦كػة٠٪٭٥ ٠ة٩ػخ ٚػٰ مػ٧ة٣ٰ  ٣عضػةزو ع٦ػة  ٧٣ٕٲ٪ٲػٮف 

٣ٲح ٚػٰ عكٝػةت ٦ؼذ٤ٛػح، ك٦ػة صةمك  ٨٦  ٣ٲ٨٧  ٣ٞؽٱ٥ ص٧ةٔةتو ٦ذذة ٚة٣ؿ صط ع٩٭٥

ٰٚ دضةر   ٣ٞٮ ٢ٚ ثػٲ٨  ة٣جسٮ  عف عوجعٮ  صة٣ٲحن ذ ت ٩ٛٮذ ٰٚ دٱؽ ف عدٌت دكر ن ٦٭٧  

 ٣ٞػػؿ٩ٲ٨  ٣ؿ ثػػٓ ك ٣سػػة٩ٰ ؽوـ دكف عف دٞػػٮـ ٣٭ػػ٥ دك٣ػػح، ظػػة٣٭٥ ٚػػٰ ذ٣ػػٟ ٠عػػةؿ 

٠ة٩ػخ  -ك٦٪٭ػة  ٣ًعٍضػؿ  - ٣ض٧ةٔةت  ٧٣ٕٲ٪ٲٌح  ٣ذٰ  قػذٌٞؿت ٚػٰ ٦٪ػةَٜ عػػؿل 

ٜ  ٣ذضػةرٌمو ك١٣ػ٨ٌ  ١٧٣ذنػٛةت  ٵزؿٱٌػح ٚػٰ  ٣عضػؿ ك٠سػؿ  ٦عُةت ٤ٔٯ  ٣ُؿٱ

ٌٰ ٚٲ٭ة دػؽٌؿ ٤ٔػٯ ع٩٭ػة  زد٬ػؿت ٚػٰ ٔ٭ػؽ  ٵ٩جػةط ٚػٰ  ٣ٞػؿف  ٵٌكؿ   ٣ٌٛؼةر  ٣٪جُ

 ٧٣ٲٺدٌم، ثٕؽ عف ظٌٮ٣ٮ   ٣ُؿٱٜ  ٣ذضػةرم ٦ػ٨ دٱػؽ ف إ٣ٲ٭ػة ٧٦ػة عًػٕٙ  ٣ؽك٣ػح 

عظؽث ٣ٞٲةـ  ٣ؽك٣ح   ٤٣عٲة٩ٲٌح كٌٔض٢ى ثـك ٣٭ةو ك ٩ٛؿد )٠ةق٢١( ث٧ؾ٬تو ٱٞذؿح ز٦٪ةن 

ؽوـ ٣ذ١ػٮف  166ك 466 ٤٣عٲة٩ٲح، إذ ٱؿل عف  ٧٣ٕٲ٪ٲػٲ٨ عٝػة٦ٮ  دك٣ػحن ثػٲ٨ ٔػة٦ٰ 

ظٲػر  ،ؽوـ 115ٔةـ  -ٔ٪ؽق  -ثؾ٣ٟ قةثٞح ١٤٧٧٤٣ح  ٣ؽٱؽ ٩ٲح  ٣ذٰ  ٩ذ٭ٯ ٔ٭ؽ٬ة 

ـ( 46-ؽوـ  9ّ٭ؿت  ٣ؽك٣ح  ٤٣عٲة٩ٲح، ز٥ صةل  ٵ٩جةط ٚػٰ ٔ٭ػؽ ظةرزػح  ٣ؿ ثػٓ )

 ٣سة٩ٲح ٦ػ٨ ٧ٔػؿ  ٣ؽك٣ػح  ٧٣ؿظ٤ح ـ ٣ذجؽع  86ظذٯ ٔةـ  ٤ْٚخ  ٧٣٪ُٞح ػةًٕح ٣٭٥

  ٤٣عٲة٩ٲح  ٣ذٰ  قذ٧ؿت ظذٯ ٦٪ذىٙ  ٣ٞؿف  ٣سة٩ٰ  ٧٣ٲٺدمو

 انخظاف اىِلٔش:

ٌٰ  - Ch.Doughty( د كدٰ)٠ةف  عكؿ ٦ػ٨ ٩كػغ ٩ٞٮمػةن  -ك٬ػٮ صٲٮ٣ػٮص

رظ٤ذػ٫  ٣ذػٰ مػ٤٧خ دٲ٧ػةل كصجػ٢  ع٩٭ة ٔؿثٲح ص٪ٮثٲٌػح ٚػٰ عز٪ػةل ةّة٩   ٣عٲة٩ٲح

 ،1876/1877 ا٨ وة٣ط ك ٣ٕٺ ٰٚ م٧ة٣ٰ  ٣ضـٱؿ   ٣ٕؿثٲػح ٔػة٦ٰ ظك٧ٯ ك٦ؽ

٦ٓ ٩ٞػٮش عػػؿل  -ك٬ٰ زٺزٮف  -د٤ٟ  ٣٪ٞٮش  E.Renan (رٱ٪ةف)كٝؽ ٩نؿ 

ٙو ٨٦  ٵ٠ةدٱ٧ٲح  ٣ٛؿ٩كٲح ٤٣٪ٞٮش ك ٳد . ٔػةـ  و 1884آر ٦ٲٌح ك٩جُٲٌح ثذ٤١ٲ

كػٲجػػؿ ٔػػة٦ٰ   ٣ػػؾم ز ر ظةاػػ٢ كصجػػ٢ ظكػػ٧ٯ Ch.Huber (٬ػػٮثؿكدػػٺق )

ٔػةـ  -16كٔػؽد٬ة  -ك٩نؿ  ٣٪ٞٮش  ٤٣عٲة٩ٲح  ٣ذٰ ص٧ٕ٭ػة  ،1881/1882
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 ٣ؾم ص٧ػٓ ٚػٰ رظ٤ذػ٫ إ٣ػٯ ٦ػؽ ا٨  J.Euting (عكٱذ٪ٖ) ك٠ةف  ٣سة٣رى  و1884

 1883/1884ٔػة٦ٰ  - ٣ذٰ وعج٫ ٰٚ ثٕي ٦ؿ ظ٤٭ة )٬ٮثؿ(  -وة٣ط ك ٣ٕٺ 

٩نػؿ٬ة  ة٩ٞنػةن ٣عٲة٩ٲ ػ 74، ٦٪٭ػة ٩ٞل ث٤٘ػةتو ك٣٭ضػةت ٦ؼذ٤ٛػح 966ز٬ةل 

وػعٲعةن ٔػةـ  ةع٢٧٠ ٝػؿ ل  ظؿكٚ٭ػة ٩نػؿ ن ٧٤ٔٲ ػ ثٕؽ عف D.H.Müller (٦ٮ٣ؿ)

ٛيذعٍخ ثػؾ٣ٟ ٦٘ػة٣ٲٜ  ٤٣عٲة٩ٲػح كوػةرت عقػ٭٢ ثعسػةنو زػ٥ ٩كػغ  ،1889 ٚ

٩ٞنػػةن  (1775) - ك٧٬ػػة ٦ػػ٨  ٳثػػةل  ٣ػػؽك٦ٲ٪ٲ١ةف - (قػػةٚٲ٪ةؾ)ك (صةقػػةف)

ٰٚ زٺث رظٺت إ٣ٯ مػ٧ة٣ٰ  ٣ضـٱػؿ   ،ثة٤٣عٲة٩ٲح 379ك٦٪٭ة  ،ث٤٘ةتو مذٯ

ك٩نػؿ  د٤ػٟ  ٣٪ٞػٮش ٚػٰ ٠ذػة. ٦ػ٨  ،1916ك 1969ك 1967ٮ ـ ٰٚ  ٵٔ

كزة٩ٲ٭٧ػة ٦ػة  ،«صجػ٢ إز٤ػت»٦ػ٨  ة٣عٲة٩ٲ ػ٩ٞنػةن  29د٨٧ٌٌ عك٣٭٧ة  ،٦ض٤ٌؽٱ٨

٩ٞنةن  356ك٬ٮ « ٣ؼؿٱجح»ص٧ٕةق ٨٦ 
(2)

ٚػٰ َػٮؿ  ٣ضـٱػؿ  ( ٚٲ٤جٰ)ز٥ صةؿى  و

ثػػٲ٨ ٔػػة٦ٰ  -( رٱ٧١ػػة٩ـ)إظػػؽ ٬ة ٦ػػٓ  -كٔؿًػػ٭ة ٚػػٰ عرثػػٓ رظػػٺت 

كٝػؽ ٩ينػؿ  ،٨٦ دىٮٱؿ آٹؼ  ٣٪ٞٮش ث٤٘ةتو ٦ؼذ٤ٛػحكد٨١ٌ٧  1953ك1956

1957ٔةـ  -٩ٞنةن  36ك٬ٮ  - ٤٣عٲة٩ٰ ٦٪٭ة 
(3)

 (رٱػؽ)ك (كٱ٪ػخ)زػ٥ وػٌٮر  و

٩ٞنػةن  18، ك٦٪٭ة ٩1962ٞٮمةن ٰٚ عز٪ةل صٮ٣حو ٰٚ م٧ة٣ٰ  ٣ضـٱؿ   ٣ٕؿثٲح ٔةـ 

1976ٔػةـ  ٩نػؿ ٬ة ٚػٰ ٠ذةث٭٧ػة  ٧٣ُجػٮع « ٣ٕٺ»٨٦  ة٣عٲة٩ٲ  
(4)

ك قػذُةع  و

 دىػٮٱؿ - 1968ٰٚ صٮ٣ح ٰٚ  ٧٣٪ُٞح ٔػةـ  (ثةر)ك٬ٮ ٱىعت  - (٬ٖ٩ةرد)

1972ٔةـ  ٩نؿ٬ة «ك دم  ٧٣ٕذؽؿ»٨٦  ة٩ٞنةن ٣عٲة٩ٲ   15
(5)

و كدجٕذ٫ ٰٚ  ٣ٕػةـ 

ٕيػؾٱت»ٚىػٌٮرت عرثٕػٲ٨ ٩ٞنػةن ٦ػ٨  R.Stiehl مذٲ٢ 1968 ٩ٛك٫ عم  «ثبػؿ  ٣

                                                 

(2) J. A. Jaussen et R. Savignac: Mission archéologique en Arabie, I-II, 

Paris 1909, 1914. 

(3) St.J.B.Philby: The Land of Midian, Londen 1957. 

(4) F.Winnett & W.Reed: Ancient Records from North Arabia, Toronto 1970. 

(5) P.J.Parr, G.L. Harding & J.E.Dayton: Preliminary Survey in North 

West Arabia, London 1972. 
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1971 ٣ػػؾم وػػؽر ٔػػةـ  ٚػػٰ ٠ذةثػػ٫ (رٱ٧١ػػة٩ـ)٩نػػؿ٬ة 
(6)

 (صػػةـ)زػػ٥ ٩نػػؿ  و

ـو ٦ػ٨  W.Perry Hillص٧ٕ٭ػة  1974ٮٔحن ٨٦  ٣٪ٞٮش ٔةـ ٦ض٧ ٝجػ٢ ذ٣ػٟ ثٕػة

«ك دم  ٧٣ٕذػػؽؿ»
(7)

 1984ٚػػٰ  ٣كػػٕٮدٱح ٔػػةـ   ٹػذىػػةصكمػػؿع ذكك  و

كٱْ٭ػؿ عٌف  ،مة٢٦ ٣ض٧ٲٓ  ٧٣٪ةَٜ ٰٚ  ١٤٧٧٣ػح كإثٲ٘ؿ ٰٚ ثإصؿ ل ٦كط عزؿمٍّ 

٦٪ؾ ثٌٓ قػ٪ٮ ت٦ة ص٧ٕٮق ٨٦  ٣٪ٞٮش  ٤٣عٲة٩ٲح  ٩ينؿ 
(8)

كٝػؽ ٩ْػؿ ثٕػي  و

ظسٲ٨ إ٣ٯ  ٣ٛؿكؽ  ٣ُٛٲٛح ٰٚ عم١ةؿ ٦ض٧ٮٔح ٨٦  ٣عؿكؼ كإ٣ٯ  ٷمةر   ٣جة

ٗٲؿ عٌف  ٧٣ػؾ٬ت  ،ٚى٪ٌٛٮ٬ة ثأ٩٭ة دٱؽ ٩ٲح «٤٦ٟ دٱؽ ف»ٰٚ ثٕي  ٣٪ٞٮش إ٣ٯ 

د١ٛػٰ   ٣نةآ ٬ٮ عف عكص٫  ٹػذٺؼ ٰٚ  ٧٣ضة٣ٲ٨  ٣جة٣ٲٮٗؿ ٰٚ ك ٤٣٘ػٮم ٹ

 -٩ٞنػػةن ٱذضػػةكز ٔػػؽد٬ة قػػجٕٲ٨   ٣ذػػٰ ٹ -٤٣ٛىػػ٢ ثػػٲ٨  ٣٪ٞػػٮش  ٣ؽٱؽ ٩ٲػػح 

 وًؿثةن ك ظؽ ن ك٣ؾ  ص٤ٕ٭٧ة ٥ْٕ٦  ٣جةظسٲ٨  ،ك ٤٣عٲة٩ٲح

 ىغث اىِلٔش: -

ٌٟ عٌف عق٤ٮ.  ٣٪ٞٮش   ٣ذٰ ٹ ٱذضةكز ٦ض٧ٮع ٦ة ٩ينؿ ٦٪٭ة ظذػٯ  -ٹ م

ٌٰ ك ٣٪عػٮمٌ ذى ٱيػ - ٣ٲٮـ ع٣ٛةن كعرث٧ٕبح  ،ع٥١ٌ ٚػٰ ٣٘ذ٭ػة ٚػٰ  ٧٣ضػة٣ٲ٨  ٣ىػؿٚ

٦ػ٨  ٣ىػٲٖ  ٣ىػؿٚٲٌح  ٚىٮٗ٭ة ث٧ٌٲؿ  ٣٘ةات ص٤ٕ٭ة ٧٩ُةن ك ظؽ ن ٱ١ةد ٱؼ٤ػٮ

ٱػؿد ٦ػ٨ وػٲٖ  ك٣ػؾ  ٹ ،ك ٵقة٣ٲت  ٣٪عٮٱٌح  ٣ؼةٌوح ثة٧٣ذ٥ٌ٤١ عك  ٧٣ؼةَت

 ع٦ػة  ٣نػٮ ٬ؽ  ٣سٺزػح ٣ٌػ٧ٲؿ  ٧٣ػذ٥٤١ ،٤٣٘ةاجٲ٨ hm ٧ٌ٣ٲؿ  ٧٣٪ٛى٢ قٮل 

ٚ٭ٰ ٣ٲكخ ٦ؤ٠ٌؽ و كدٮ ٜٚ وٲٖ  ٧ٌ٣ٲؿ  ٧٣ذى٢ ثةٹقػ٥ ٦سٲٺد٭ػة ٚػٰ  «ع٩ة»

                                                 

(6) .aib, 1971dcU-Neue lihyanische Inschriften aus al: mansG.Ryck 

(7) A.Jamme: Lihyanite Rock Inscriptions from Wadi Muctadil, 1974. 

٦ػؽ ا٨ »ٚػٰ  «صجػ٢ إز٤ػت»٨٦  ٣٪ٞٮش ٦ػ٨  ٩356نؿ ز٬ةل ٝؿعتي عٌف ظكٲ٨ عثٮ  ٣عك٨  (8)

ةؿ ث٭٧ػة درصذػٰ ٚػٰ در قػذٲ٨ ٩ػ « ٣ٕػٺ»ك٦ٮ ٝٓ عػؿل ٰٚ  «صج٢ ٧١ٔح»ك ٨٦ « وة٣ط

كٹ عقذُٲٓ دعؽٱؽ ظض٥  ١٧٣ٌؿر ٦ػ٨  ٣٪ٞػٮش ٚٲ٭٧ػة ٵ٩٪ػٰ ٣ػ٥  ق، ٧٣ةصكذٲؿ ك ٣ؽ٠ذٮر 

 قذٲ٨وعد٨١ٌ٧ ٨٦  ٹَٺع ٤ٔٯ ٬ةدٲ٨  ٣ؽر 
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 ،٤٣٘ػةاجٲ٨ hm-ٲةؽ ٱٛػٌؿؽ ثٲ٪٭٧ػة( ك٤٣٘ةات ك ٣٘ةاجح )ك ٣ك h- ٣ٛىعٯ، ٚ٭ٰ 

كع٦ػة  ٣ٌػ٧ةاؿ  ٧٣ذىػ٤ح ثة٣ٕٛػ٢ ٚ٭ػٰ ك ك  ،-٦hmyةٔؽ  وٲ٘ح  ٧٣س٪ػٯ ٚ٭ػٰ 

و كٹ ٩ضػؽ ٦ػ٨ «عزةثػ٫ي » 'bhtك٬ػةل  ٣٘ةاػت  «ٝػٌؽ٦ٮ » hwdqw ٩عػٮ: ، ٣ض٧ةٔح

ػ٢ى ، ك ٤٘٣جح ٚٲ٭ة ٣ٮزف عكز ف  ٵٕٚةؿ إٹ  ٧٣ةًٰ  ٧٣ك٪ؽ إ٣ٯ ٧ًةاؿ  ٣٘ٲجح ٕٚى

 ،«ظػةر.ى » ٩ḥrbعػٮ  ،fclٚةٔػ٢ى  قػذ٧ٕةؿ ٌؿ  ٣كػٲةؽ ٤ٔػٯ كٱؽ ،fcl) ٣سٺزٰ( 

ٌٕٙ  ٩tqṭعػػٮ:  ،ftcl  ٚذٕػػ٢ى ك ٍَّ  » qṭ)٦ػػ٨  ٣سٺزػػٰ  ٧٣ٌػػ  ،(«٠ذػػتى  ،٩ٞػػلى  ،ٝػػ

،» nktb :٩عػػٮ ،nfcl ٩ٕٛػػ٢ى ك  ٣ػػؾم دٕؿٚػػ٫  - ٬hfclٕٛػػ٢ى ك ،«٠يذػػتى   ١٩ذػػتى

 ،«عّػ٢َّ » hẓllك« ٌٝؿ.ى  ،ٌٝؽـى » hwdqك« ع٥ٕ٩ى » hncm ٩عٮ: -  ٣ٛىعٯ ك ٣كجبٲٌح

، ٩عٮ  -ع٦ٌة  ٧٣ٌػةرع ٤ٚػٲف ٣ػ٫  ،«ع٢َّّ » 'lẓll/'ẓ ك: «عزة.ى  'bt» :ك٦ؿ د٫ٚ ع٢ٕٚى

 ystfyك «)٬ػٰ( ديىجط» tṣbḥك «ٱك٧ٓ» ysmcقٮل زٺزح مٮ ٬ؽ:  -ٚٲ٧ة ٱجؽك 

ٌٰ «و ٱكذٮٰٚ» ك٨٦ ع٥٬  ٣ك٧ةت  ٣ؼةوح ثةٵٕٚةؿ ٠ذةثح  ٣ٕٛػ٢  ٣٪ػةٝه  ٣ٲػةا

 dmyك «ث٪ػٯ» bny :٩عػٮ ،طة٣ٲةل ٧٦ة ٱٕ٪ٰ ع٫٩ ٱٕة٢٦ ٦ٕة٤٦ػح  ٣ٕٛػ٢  ٣ىػعٲث

ٓى  ٣ؽٱح» wdyك «رق٥ى »  damayaك banaya، كٱْ٭ؿ ع٩٭ة د٪ُٜ «دٮٌق٢ى » dlyك «دٚ

 ،كظ٤ٮؿ ك ك  ٣ض٧ةٔح ٦ع٢ٌ ٧ًٲؿ  ٧٣س٪ٌٯ إذ  ٠ػةف ٚػةٔٺن  ،dalayaك wadayaك

ػةؿ ، كٱي١ذػػت «كدىك =دٕٚػٮ   ٣ؽٱػح» wdywك:  «ث٪ىػػٮ » bnywٚػٺف كٚػٺف  :ٚٲٞي

ٌٰ عك    ṣdثػةتى ك bt :٩عٮ ،٣ٮ كٌم ثعؾؼ  ٣ٲةل ك ٣ٮ ك ٗة٣جةن  ٢ٕٛ٣  ٵصٮؼ  ٣ٲةا

كوػػٲٖ  و(«ثػػةدى» -ثإزجػػةت  ٣ٲػػةل  - ٠bydػػةفى )كدؼة٣ٛ٭ػػة  knد ـى ك dmوػػةد ك

ذ ، » ك ٣٭ةل د٪ةّؿ  ٵ٣ٙ ٰٚ  ٣ٛىػعٯ()٧٤٣ؾ٠ؿ  hdعك  d :عق٧ةل  ٷمةر  ٬ٰ

ع٦ػػة  ٹقػػ٥  ٧٣ٮوػػٮؿ ٚىػػٲ٫٘ ٠٪ْةاؿ٬ػػة ٚػػٰ  ،«٬ػػؾق» ٧٤٣ؤ٩ػػر tdك ،«٬ػػؾ 

ٚػػٰ ٩ٞػػل  «ذك»  ٧٧٣ةز٤ػػح ٣ػػػ dك « ٣ػػؾم» l'ك ٦ػػة» mhك« ٦ىػػ٨» mn : ٣ٛىػػعٯ

ٵ٩ٌ٭ة ٠ة٩خ دكذؼؽـ  ق٧ةن ٦ٮوٮٹن ٚػٰ  «ذك  ٣ُةاٲٌح» كٱك٧ٌٲ٭ة  ٣٪ٌعة  ، ٣٪٧ةر 

 :٠ٞٮؿ مةٔؿ٥٬ ،٣٭ضح ٝجٲ٤ح َٲئ
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 ٚػػػإٌف  ٧٣ػػػةلى ٦ػػػةلي عثػػػٰ كصػػػٌؽم

 

 كثبػؿم ذك ظٛػؿتي كذك َػٮٱػػخي  

إذ  دٺ٬ػة  hnعك  ،« ٣ػٌؽ ري » hdr :ٮ٩عػ ،كظؽ٬ة hكوٲ٘ح عد    ٣ذٕؿٱٙ ٬ٰ  

 ٌٰ ك٣ض٧ػٓ  ٣ذ١كػٲؿ ثٌػٕح مػٮ ٬ؽ ٤ٔػٯ  «و ٵو٢ي » ٩hn'ṣlعٮ:  ،وٮته ظ٤ٞ

ٰٚ ظٲ٨ ع٩ػ٫ ٣ػ٥  ،«عرثة.» rbb'ك «عثٕةؿ bcl'ك «عٱٌةـ» ym' :٩عٮ ،«عٕٚةؿ» كزف

ث٪ػٮ » bnw :ٱؿد ٤٣ض٧ٓ  ٣كة٥٣ قٮل مة٬ؽ ك ظػؽ ٚػٰ ظة٣ػح  ٷًػةٚح، ك٬ػٮ

ؽ ٤ٝٲ٤ح عٱٌةن ٰٚ ظة٣ح  ٷًةٚح ك٬ٮ ٱ٪ذ٭ٰ ثة٣ٲػةل ك٣ٺق٥  ٧٣س٪ٌٯ مٮ ٬ «وٚٺف

ع٦ٌػة  قػذ٧ٕةؿ  ٵٔػؽ د ٚ٭ػٮ  «و٣عٲةف ١٤٦ىٰ» mlky lḥyn :كديعؾؼ ٩ٮ٫٩، ٩عٮ

 rn wtscšsnt cك:  «٦بػح كعرثٕػٮف» ٧٦m't w'rbcnةز٢ ٧٣ة دٕؿ٫ٚ  ٣ٛىعٯ، ٩عػٮ: 

ٓو »  «وٚٺف [ ٤٧٣ٟ] ق٪ح ػ٧فو ٣ػ»  ms lhn'shsntك:  «ق٪ح ٔنؿٱ٨ كدك

ٌٰ  قػػذ٧ٕةؿ  ٣ىػػٮ ٦خ كع٬ػػ٥ٌ    ٣consonantsٌكػػ٧ةت ٚػػٰ  ٧٣ضػػةؿ  ٣ىػػٮد

ٚػػٰ ٩٭ةٱػػح  â ، ٚة٣ٛذعػػح  ٣ُٮٱ٤ػػح٤٣vowelsؽٹ٣ػػح ٤ٔػػٯ  ٣ىػػٮ اخ عم  ٣عؿ٠ػػةت 

، كٚػػٰ «ذ ، ٬ػػؾ » hdك: « إذ » 'hd ك:« ٦ة/٦ػػةذ » mh ٧٤١٣ػػح دي١ذػػت ٬ػػةلن، ٩عػػٮ: 

إذ   ك ك ن  û كدي١ذتي  ٧ٌٌ٣ح  ٣ُٮٱ٤ح  ٣ؼة٣ىػح«و ٬ؾ ف» hndhكقُ٭ة ٠ؾ٣ٟ، ٩عٮ: 

ى٪ىػٮ » bnywك« عػػؾك » '٠whdة٩خ ٰٚ ٩٭ةٱح  ٧٤١٣ح، ٩عٮ:  ى٪يػٮ، عث٪ػةل» bnwك« ث ، «ث

« عػػٮ٥٬» 'whmhٚإذ  ٠ة٩خ ٰٚ كقٍ  ٧٤١٣ح صةز إزجةت  ٣ٮ ك عك ظؾٚ٭ة، ٩عػٮ: 

٤ٚػٲف ٚػٰ  (î) ع٦ة  ١٣كػؿ   ٣ُٮٱ٤ػح  ٣ؼة٣ىػح«و  ٧٣ٞذٮؿ» hmqtlك ق٥  ٧٣ٕٛٮؿ 

٤ٛػِ ثة٣ٲػةل ٚة٣ْػة٬ؿ عف  ٣ٲػةل د٧سٌػ٢  ١٣كػؿ   ١٣ذةثح ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٭ػة، ٚػإذ   ٩ذ٭ػٯ  ٣

ك قػ٥ « ث٪ػٯ bny» ٣ُٮٱ٤ح  ٧٧٣ة٣ح  ٣ذٰ دٕؿٚ٭ة ثٕػي  ٤٣٭ضػةت  ٣ٕة٦ٲٌػح، ٠ٕٛػ٢ 

ـٌل hnczy» ٷ٣٭ح   banë؛ ٚة٣٪ُٜ ٚٲ٭ػة: «٧٬ةhmy-»ك ٧ٌ٣ٲؿ  ٧٣ذى٢ ٧٤٣س٪ٯ «  ٣ٕ

ك١٣ػػ٨  ٣عؿ٠ػػح  ٣ُٮٱ٤ػػح ديعػػؾؼ ٗة٣جػػةن إذ  ٠ة٩ػػخ ًػػ٧ٌحن عك  ،humëك hancuzzëك

، كٱْ٭ػػػؿ عف  ٣ىػػػٮت  ٧٣ؿ٠ػػػت «عثػػػٲ٭٥» bhm'ك: « ذك» d، ٩عػػػٮ: ٠كػػػؿ ن 

(diphthong :)ay عكau  :ٱجٞٯ إذ  ٠ػةف ٚػٰ ٩٭ةٱػح  ٧٤١٣ػح، ٩عػٮcly «عك إذ  « ٤ٔػٯ
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ى٪ىٍٮ » bnywدٺق ٧ًٲؿ ٦ذى٢، ٩عٮ:  ، كٱذعٮؿ ٰٚ كقػُ٭ة إ٣ػٯ banayûٚ٪ُٞ٭ة « ث

ىٲٍػخه  bt»٠كؿ و َٮٱ٤ح ٧٦ة٣ح دكف عف ٱ٧س٤٭ة ظؿؼ وة٦خ، ٩عػٮ:  « زىٱٍػؽه » zdك:  «ث

و كدػؽ٥ٗ Zëdك bët -٧٠ة ٰٚ  ٣ٕة٦ٲٌػح  - ٣ذٰ دي٪ُٜ ٚٲ٧ة ٱجؽك ث١كؿ و َٮٱ٤ح ٧٦ة٣ح 

ثػؽٹن ٦ػ٨:   tntك: « ع٩سٯ» (tt'n)ثؽٹن ٨٦  ('tt) ٣٪ٮف ٰٚ  ٣ىة٦خ  ٣ذة٣ٰ ٣٭ة، ٩عٮ: 

ntnt «ك:« ز٪ذةف bt  ثؽٹن ٨٦bnt « ث٪خه»
(9)

 و

 ةِاء اىِلٔش وٌضٍُٔٓا: -

وٮر   - ٠ة٣٪ٞٮش  ٣كجبٲٌح ٦سٺن  -ٌؽـ  ٣٪ٞٮش  ٤٣عٲة٩ٲح ٱذٮٝٓ  ٧٣ؿل عف دٞ

ك١٣٪ػ٫ ٹ ٱضػؽ  ،ك ًعح ٨ٔ  ٣ضٮ ٩ت  ٧٣ؼذ٤ٛح ٨٦ دةرٱغ  ٣ؽك٣ػح  ٤٣عٲة٩ٲػح

 ك ٣ض٧٭ػػؿ   ١٣جػػؿل ٦٪٭ػػة ٬ػػٰ ٦ػػ٨ ،ٚٲ٭ػػة قػػٮل عقػػ٧ةل ٤٦ٮ٠٭ػػة كآ٣٭ذ٭ػػة

 'bgr bn hn': ٩عػٮ ، ٧٣ؤ٣ٌٛح ٨٦ عق٧ةل  ٵٔػٺـ كظػؽ٬ة Graffiti ٧٣ؼؿثنةت 

)دػٲ٥  :  ٩tmlh rcyعػٮ:  ،كٝؽ د١ٮف ٦ىعٮثح ثىٲ٘حو ٤ٕٚٲح (،ة٩ئ)عثضؿ ث٨ ٬

 -ع٦ة ثٞٲػح  ٣٪ٞػٮش و)عػ٤ؽ ػةدـي عثؿد( 'ld cbd 'brdh :٩عٮ ،عك كوٛٲٌح، رٔٯ(

 ،ٚٺ ٱذضػةكز َػٮؿ ٧ْٕ٦٭ػة قػذح ٦ػ٨  ٵقػُؿ  ٣ٞىػةر –ك٬ٰ ٦بذةف ك٩ٲٌٙ 

ٮؽ ٩ٞٮش  ١٤٧٣ٲػح  ٣ذػٰ دسجػخ ظٞػ :عظؽ٬ة ،كٱ٨١٧ دى٪ٲٛ٭ة ٰٚ زٺزح ع٩ٮ ع

  ١٤٧٣ٲح، كٱ٧س٤٭ة ز٬ةل عرثٕٲ٨ ٩ٞنةن ٨٦ ثبؿ  ٣ٕؾٱت دٮزٌٜ ٩ْةـ  ٣ؿٌم، ك٬ؾ  عظػؽ٬ة:

rthhlh bbn 'l frḍh ws 4) cdh w'h1) ḥẓl bn 'fṣh sb 'ẓ 2) ll hẓll bkhl bcd n 3)  

ٌُٯ -1: »ك٬ٮ ٰٚ  ٣ٛىعٯ ٚػٰ  [ ٣ذػٰ عٝة٦٭ػة]ٝ٪ة   ٧٣ةل  -2ٚٺف ث٨ ٚٺف ٗ

٤ٍٚٲيؿ٫ً  ٷ٣ػ٫ي  ،bn'l [ ٧٣ٮٝٓ  ٧٣ك٧ٌٯ]٫ ٰٚ ٣٪ؼٲ٤-khl 3 [ ٧٣ٮًٓ  ٧٣ك٧ٌٯ]

ٕيػٺ» ك٦٪٭ة ٬ؾ   ٣ػ٪ٞل ٦ػ٨ «وكٱكٕؽق ٬ٮ كذرٱذ٫-4  :ٚػٰ ١٤٦ٲػح ٦ػؽ٨ٚو  « ٣

 hdh kllh3) w'dh hkfr tbt bny h 2) kfr lh wlwrdġ rg bn flh zdh1)cbd 

tn ltlmy bn 4) hn'st brn sntthmو 

                                                 

 W.Caskel: Lihyan und Lihyanisch : ٩ْؿ ٦ة ٠يذت ٨ٔ ٣٘ح  ٣٪ٞٮش  ٤٣عٲة٩ٲػح ٚػٰ (9)

 وW.W. Müller: Das Frühnordarabische, pp.20-22 ك:
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 ٣ٞجػؿ ٣ػ٫  -2ث٪ػٯ  ]٠ةدت  ٣٪ٞل[ ٚٺف ث٨ ٚػٺف ]ثػ٨[ ٚػٺف ذك ٗةثػح -1

 كعػؾى  ٣ٞجؿٱ٨ ٰٚ  ٣ك٪ح  ٣سة٩ٲح ٣ػ]ٔ٭ؽ  ٤٧٣ٟ[ ٚٺف ثػ٨ -3ك٣ٮرٱس٫،  ٣ٞجؿ ٬ؾ  ٫٤٠ 

 ٚػػٺفو كزة٩ٲ٭ػػة:  ٣٪ٞػػٮش  ٣٪ؾرٱٌػػح، ك٬ػػؾ  عظػػؽ٬ة ك٬ػػٮ ٦ػػ٨  ٣ٕػػٺ عٱٌػػةن: -4

rthhfrḍh w 7) ' b 1) smlh b 2) nt qsm 3) hdqt h 4) ṣlmn 5) lhn'kt 6)  « ٚٺ٩ػح

كزة٣س٭ػة: «و ٚأرًػة٬ة ٬ػٰ كذرٱذ٭ػة ٣hn'ktbذ٧سػة٣ٲ٨ ٣ػػ] ٷ٫٣[ ث٪خ ٚٺف ٝػٌؽ٦ٍخ  

 tc hldġ1) cqrb bn mr'lh hṣ 2) nc' ٩ٞٮش  ٣ج٪ةل، ك٦٪٭ة ٬ؾ   ٣٪ٞل ك٬ٮ ٨٦  ٣ؼؿٱجح: 

ms 6) lhn's bn tlmy 7) mlk hrth snt h) '53)'b'lf bḥqwy k 4) fr frḍh wscdh w 

lḥyn  :٨٦ آؿ ٚػٺف ٩عػخى  -2ٓ ٔٞؿ. ث٨ ٚٺف  ٣ىة٩ -1كٚعٮ ق ٰٚ  ٣ٛىعٯ

 -6كذرٱذػ٫ قػ٪ح ػ٧ػفو -5ٚأرًػةق كعقػٕؽق  -٣4ٛٺف ٤ٔٯ صة٩جٰ  ٣ٞجػؿ  -3

 ٤٦ٟ ٣عٲةفو -٣7ٛٺف ث٨ ٚٺف 

ىالنقوشىالصفـوّوة:ى-ثانوًا
 االنخظاف: -

 ،كدؿصٓ ثؽ ٱح  ٠ذنةؼ  ٣٪ٞٮش  ٣ىٛٮٱح إ٣ٯ ٦٪ذىٙ  ٣ٞؿف  ٣ذةقٓ ٔنؿ

 عز٪ةل رظ٤ح إ٣ٯ 1857ٔةـ  Cyril Graham (ٗؿ ٬ةـ) إذ ٩كغ ثٌٕ٭ة  ٣جؿٱُة٩ٰ

ٌؿ » ك قذُةع ٝ٪ى٢ ثؿكقػٲة ٚػٰ د٦نػٜ  وثٲ٨ د٤ٮؿ  ٣ىٛة كصج٢ ظٮر ف « ٣عى

ذ٣ػٟ  ٷ٤ٝػٲ٥ ٚػٰ  ٣ٕػةـ  ٣ذػة٣ٰ عم  ٰٚ رظ٤ذ٫ إ٣ٯ J. Wetzstein (ٚٲذكنذةٱ٨)

 (ٲػ٫ٗدك ٚٮ)ٲ٨ٍ و ع٦ة  ٣ؿظ٤ػح  ٣سة٣سػح ١ٚة٩ػخ ٤٣ٛؿ٩كػٲَّ ٩ٞنةن  ٩379كغ  1858

M.de Vogüé (كد٩٘ذػػٮف)ك W. Waddington  زػػ٥ ٠ة٩ػػخ رظ٤ػػح  و1862ٔػػةـ

، 1899ٔػةـ  Fr. Macler (٦ػة٤٠ٲؿ)كز٦ٲ٤ػ٫   R. Dussaud(دكقػٮ) ٣ٛؿ٩كػٰ 

ٔةـ ، كٝؽ ٔةد  إ٣ٯ  ٧٣٪ُٞح ٩ٞل (  ز٪ة ٔنؿ كعرث٧ٕبح412)ك٠ة٩خ ظىٲ٤ذ٭ة 

ٌػػ٥  ٵ٦ؿٱ١ٲػػٮف إ٣ػػٯ ز٦ٺا٭ػػ٥ ك ٩ و٦ػػ٨  ٣٪ٞػػٮش ٣964ٲض٧ٕػػة  1961

يػػؿٱٲ٨ ٦ٮٚػؽدٲ٨ ٦ػ٨  1899ثٲٲ٨ ٚأرق٤ٮ  ثٕسحن عزؿٱػح ٔػةـ  ٵكر زػ٥ ثٕسذػٲ٨ ع
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ُٚةٚخ  ٣جٕسةت  ٣سٺث عرصةل  ،1969ز٥ ٔةـ  1964ٔةـ  (ثؿ٩كذٮف)صة٦ٕح 

 - E. Littmann (٣ٲذ٧ػةف)ك قذُةع  ٵ٧٣ة٩ٰ  وقٮرٱح ٨٦  ٣ن٧ةؿ إ٣ٯ  ٣ض٪ٮ.

٩ٞػل 1466غ ع٠سػؿ ٦ػ٨ ٍكػ٩ى  - ٣ؾم مةرؾ ٚٲ٭ػة ٤٠٭ػة 
(16)

 (دك٩ػةف)ك٩نػؿ  و

M.Dunand  ٩ٞل ٩كؼ٭ة ٬ٮ كزكصذ٫ ٨٦ صجػ٢  2666دٞؿٱؿ ن ٨ٔ  1934ٔةـ

١ٚة٩ػخ ًػ٨٧  1956ٗٲؿ عف د٤ٟ  ٣٪ٞٮش دأٌػؿ ٩نػؿ٬ة ظذػٯ ٔػةـ  ،ظٮر ف

 :٩ٞنػػةن ًػػ٧ٌ٭ة  ٧٣ض٤ٌػػؽ  ٣ؼػػة٦ف ٦ػػ٨ ٦ؽٌك٩ػػح  ٣٪ٞػػٮش  ٣كػػة٦ٲٌح 5386

CIS,V(1950)  (ر ٱ٧١ػػة٩ـ) ٣ػػؾم ػىٌىػػ٫ ٦عػػؿِّرق G.Ryckmans  ٤٣٪ٞػػٮش

 ،1995ح ٔػةـ ك قذؤ٩ٙ  ٣جعر ٔػ٨  ٣٪ٞػٮش ٚػٰ ص٪ػٮثٰ قػٮرٱ و ٣ىٛٮٱٌح

 (٦ة٠ؽك٩ة٣ػؽ)ك قٕةن ثػإد ر   ة٦كعةن إثٲ٘ؿ ٚٲ  ظٲر عصؿت ثٕسح ثؿٱُة٩ٲح قٮرٱح 

M.C.Macdonald  ٣جةظسح ٰٚ  ٧٣ؽٱؿٱح  ٣ٕة٦ػح ٣ٴزػةر  - ٧٣ؤذٌف  ٪ٯ  ك٦نةر٠ح ٦ي 

 ٧بح ٩ٞل ٦ػ٨  ٧٣ض٧ٮٔػح  ٣ذػٰ ٩يكػؼخ ٦ػ٩٨نؿ عرثٕ كٗةزم ٤ٔٮ٣ٮ  ٣ؾم -

« ٣ـ٣ٙ» مؿٰٝ «ك دم  ٣كٮع»
(11)

 و

، ك٠ة٩خ ع٬ػ٥ ٩ذةاضػ٫ 1956كط  ٷٱج٘ؿ ٰٚ ٰٚ  ٣جةدٱح  ٵرد٩ٲح ٔةـ كثؽع  ٧٣

٩نػؿ٬ة «  ٣ىػٛةكم»عم « H 5 ٹصٛػةٱٙ= »٩ٞل ٨٦ ٦٪ُٞػح  ٩1666كغ ز٬ةل 

1957)كٱ٪ٲخ( ٔةـ 
(12)

إ٣ػٯ  ٣ض٪ػٮ.  ٣٘ؿثػٰ « ك دم ٦ٞةط»٩ٞل ٨٦  486، ك

٩1968نػؿ٬ة )عك٠كػذجٰ( ٔػةـ «  ٣ٌؿكٱنػؽ»عم  H4 ٷصٛٮر= »٨٦ 
(13)

، كز٬ػةل 

٩نؿ٬ة )كٱ٪ٲخ( ك)٬ػةرد٩ٖ(  ،«د٢ ٝيٍؿ٦ح»ك«  ٣جؿٝٓ»ك«  ٣ٌؿكٱنؽ»٩ٞل ٨٦  4666

                                                 

 وSafaitic Inscriptions, Leiden 1943 :ٰٚ ٠ذةث٩٫نؿ٬ة ٤٠٭ة  (16)

، ز٥ ٣1996ٲؿ٦ٮؾ ٰٚ  ٵردف ٔةـ ٩ةؿ ٗةزم ٤ٔٮ٣ٮ ث٪نؿ٬ة درصح  ٧٣ةصكذٲؿ ٨٦ صة٦ٕح   (11)

 و٩ٞٮش وٛةاٲٌح صؽٱؽ  ٨٦ ص٪ٮ. قٮرٱح :ثٕ٪ٮ ف 2611ٔةد ٩نؿ٬ة ثؽ٦نٜ ٔةـ ع

(12) F.Winnett: Safaitic inscriptions from Jordan, Toronto 1957. 

(13) W.Oxtoby: Some inscriptions from the safaitic Bedouin, New Haven 

1968. 
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F. Winnett & G.L. Harding  1978ٔػػةـ
(14)

٩ٞػػل ٦ػػ٨ ظػػٌؿ   1266، كز٬ػػةل 

1979 ٣ٌؿ ص٢ ك٦ٮ ٝٓ عػؿل ٩نؿ٬ة )٠ٺرؾ( ٔػةـ 
(15)

ػةؼ إ٣ٲ٭ػة   3266و كٱٌي

ٔػةـ  Macdonaldكع٣ٙ عػؿل ٩كؼ٭ة )٦ة٠ؽك٩ة٣ؽ(  ٩G. Kingٞل ٩كؼذ٭ة )٠٪ٖ( 

و ز٥ مؿع ٝكػ٥  ٣٪ٞػٮش )عم ٝكػ٥  ٤٣٘ػةت  ٣ٞؽٱ٧ػح( ثضة٦ٕػح  ٣ٲؿ٦ػٮؾ 1982

 ٣ػؾم « ٦ؽٌك٩ػح  ٣٪ٞػٮش  ٵرد٩ٲٌػح»ثة٣ذٕةكف ٦ٓ د اؿ   ٳزةر  ٣ٕة٦ح ثذ٪ٛٲؾ ٦نػؿكع 

ٰو مة٢٦ ٣٪كػغ ص٧ٲػٓ  ٣٪ٞػٮش  ١٧٣ذٮثػح ث٤٘ػةتو  ٱ٭ؽؼ إ٣ٯ إصؿ ل ٦كطو إٱج٘ؿ ٚ

 ٧٣كط  ٣ؾم عصػؿ ق )٦ة٠ؽك٩ة٣ػؽ(  قة٦ٲٌح عك ٗٲؿ قة٦ٲٌح ٰٚ  ٵردف، ك٠ة٩خ  ٣جؽ ٱح

، زػ٥ دػةثٓ عٌٔػةل 1981/1982ٔػة٦ٰ «  ٣ىػٛةكم»م٧ة٣ٰ « صةك »ٰٚ ٦ٮٝٓ 

٬ٲبح  ٣ذؽرٱف ثٞك٥  ٣٪ٞٮش ثة٣ذٕةكف ٦ٓ ٤َجح  ٣ٞكػ٥ ٬ػؾ   ٧٣كػط ٚػٰ ٦ٮ قػ٥ 

، ك٠ة٩ػخ « ٣ؿكٱنػؽ»ك«  ٣ىػٛةكم»ٰٚ  ٧٣٪ُٞػح ثػٲ٨  1989ق٪ٮٱٌح ثؽل ن ٨٦ ٔةـ 

٩يًكػغى « ثٲةر  ٣٘ىػٲ٨»ك«  ٣نجٲ١ح»ك« دم ق٧٤ٯك »ك« ٗؽٱؿ  ٧٣ٺٌح»ع٥٬ ٦ٮ ٫ٕٝ 

٦٪٭ة ز٬ةل ػ٧كح آٹؼ ٨٦  ٣٪ٞٮش
(16)

 و  

ع٦ٌة ٰٚ  ٣كٕٮدٱح ٚإٌف ٩كغ  ٣٪ٞػٮش  ٣ىػٛٮٱٌح ٱضػؿم ٚػٰ إَػةر  ٧٣كػط 

 ٷٱج٘ؿ ٰٚ  ٣نة٢٦  ٣ؾم مػؿٔخ ثػ٫ د اػؿ   ٳزػةر ك ٧٣ذػةظٙ ثة٣ذٕػةكف ٦ػٓ 

ةكٝؽ ٩ينؿ ثٌٕ٭ ،1984 ٧٣ؼذىٲ٨ ٰٚ  ٣ضة٦ٕةت  ٣كٕٮدٱح ٔةـ 
(17)

 و

                                                 

(14) F. Winnett & G. L. Harding: Inscriptions from fifty safaitic cairns, 

Toronto 1978. 

(15) V.Clark, A Study of new safaitic inscriptions from Jordan, Melbourn 1979. 

 ي٩نؿ ثٌٕ٭ة ٰٚ رقة٣ذٲ٨ ٩ةؿ ث٭٧ة وةظجة٧٬ة ٔجؽ  ٣ؿظ٨٧ ث٪ٰ ٔٮ د ك٦ع٧ػؽ  ٣ىػٮٱؿ٠ٰ  (16)

ثٲػةر »درصح  ٧٣ةصكذٲؿ ٨٦ صة٦ٕح  ٣ٲؿ٦ٮؾ، ز٥ ٩نػؿ ٚػٮ ز  ٣ؼؿٱنػح ػ٧كػ٧بح ٦٪٭ػة ٦ػ٨ 

 و ك ٩ْؿ ٦ٮ ٝٓ  ٣٪ٞٮش ٰٚ قٮرٱح ك ٵردف ٰٚ  ٣ؼؿٱُحو2662ٔةـ «  ٣٘ىٲ٨

، ك ٩ْػؿ: قػ٤ٲ٧ةف  ٣ػؾٱٲت: ٩ٞػٮش وػٛٮٱح ٦ػ٨ «ؿ ٵَٺ»٩ينؿت دٞةرٱؿ ٔ٪٭ة ٰٚ ٦ض٤ح  (17)

 و2663م٧ة٣ٰ  ٣كٕٮدٱح،  ٣ؿٱةض 



 613 ـ د. رفعت ٍسيه (الكصه األول)العربية  الشنالية 

 ٌٔاكؽ اىِلٔش: -

 ٣ذػٰ ٱ٧ذػٌؽ ز٦ػ٨ ٠ذةثذ٭ػة ٦ػ٨  ٣ٞػؿف  -ك ٣ؼٺوح عٌف  ٣٪ٞٮش  ٣ىػٛٮٱح 

دذٮزع ٚػٰ رٕٝػح ك قػٕح د٧ذػؽ ٦ػ٨  - ٵكؿ ؽوـ إ٣ٯ  ٣ٞؿف  ٣سة٣ر  ٧٣ٲٺدم 

 ٣ٛؿ ت  ٵكقٍ م٧ةٹن إ٣ٯ ) ٣ىة٣عٲٌح( ٤ٔٯ  Dura Europos (دكر   كرثٮس)

ك٦ػ٨  ٣ؿَجػح ٚػٰ  ٣ض٪ػٮ.  ك دم  ٣كؿظةف ك ٣ضػٮؼ ٚػٰ  ٣كػٕٮدٱح ص٪ٮثػةن 

سػؿ  و ٣٘ؿثٰ ٨٦  ٣ٕؿ ؽ مؿٝةن إ٣ٯ  ٣٪ٞت ٰٚ ٤ٚكػُٲ٨ ٗؿثػةن  ٔي ك١٣ػ٨ ٧ْٕ٦٭ػة 

٤ٔٲ٫ ١٦ذٮثةن ٤ٔٯ  ٵظضةر  ٣جؿ٠ة٩ٲٌح ٰٚ  ٧٣٪ُٞح  ٣ذٰ وةرت دؿثذ٭ة ٦ؤ٣ٌٛحن ٨٦ 

 ٣ٺثةت  ٣جؿ٠ة٩ٲح  ٧٣ذؿ ٧٠ح ثٕػؽ دجٌؿد٬ػة كدٌٕؿًػ٭ة ٣ٕٮ ٦ػ٢  ٣عػٌخ ك ٣ذٕؿٱػح 

ؿَّ » ؿ دعذِٛ ثةق٧٭ة  ٣ٞؽٱ٥ك٦ة دـ  ،ز٦٪ةن َٮٱٺن  ك٬ػٰ ٔ٪ػؽ  ٣ض٘ػؿ ٚٲٲ٨  « ٣عى

يظؿٝخ ثة٣٪ةر»  ٣ٕؿ. كٝػؽ كوػٛ٭ة  ،«عرضه ذ ت ظضةر و قٮدو ٩ؼؿ ت ٠أ٩٭ة ع

ديك٧ٌٯ ظٌؿ   ٣ٌؿ ص٢ ٩كجحن إ٣ٯ ك دو ٚٲ٭ػة  قػ٫٧  » عظ٧ؽ كوٰٛ ز٠ؿٱة ثٞٮ٫٣ إ٩٭ة

 ٚ٭ػٰ كٔػؿ ه  ،ت صج٢ ظٮر ف  ٣نؿٰٝ  ٣ض٪ٮثٰجى ك دم  ٣ٌؿ ص٢  ٧٣٪عؽر ٨٦ وى 

 ،«[ ٣ىٛةكم]» H5ك«[  ٣ؿكٱنؽ»H4 ]ْٔٲ٧ح د٧ذٌؽ د ػ٢  ٵردف ثٲ٨ ٦عُذٰ 

ك٬ٰ ٦ؤ٣ٛح ٨٦ وؼٮرو ثؿ٠ة٩ٲح و٘ٲؿ  ٧ٌ٣ةٔح قٮد ل ٠ة٣ٛع٥  ٣عضؿٌم ٝؾٚذ٭ة 

وو ك٠ة٩ػخ ٚػٰ ٔىػٮر ،وظ٥٧ي صج٢ ظٮر ف ٧٠ة ٝؾٚخ ظٌؿدٰ  ٤٣ضػة ك ٣ىػٛة

ٱٌػػح ٱػػؽٌؿ ٤ٔػػٯ ذ٣ػػٟ عَػػٺؿ  ٧٣جػػة٩ٰ  ٣عضؿ ، ٣ذػػةرٱغ  ٵك٣ػػٯ مػػج٫ ٦أ٬ٮ٣ػػح

« ١٣ذةثةت  ٣ىٛٮٱٌح  ١٣سٲؿ  ٚٲ٭ةك ٵدك ت  ٣ٌْؿ ٩ٲٌح ك
(18)

ص٪ػٮثٰ دن٢٧ ، ٚ٭ٰ 

قػػٮرٱح ك ٣جةدٱػػح  ٧٣ضػػةكر  ٚػػٰ مػػ٧ةؿ مػػؿٰٝ  ٵردف كد٪ذ٭ػػٰ ٚػػٰ ك دم 

ك دعذػٮم ٦٪ُٞػح  ٣عػؿ ر ٤ٔػٯ ٬ٌػة.و كدػٺؿو  ، ٣كؿظةف م٧ة٣ٰ  ٣كٕٮدٱح

نةـ كك دم كع٧٬٭ة ك دم  ٣ ،ك٦٪ؼٌٛةتو دُٕٞ٭ة كدٱةفه د٤٧ؤ٬ة ٦ٲةق  ٵ٦ُةر

                                                 

 و29-28ز٠ؿٱة: ٔنةاؿ  ٣نةـ، ص (18)
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٘ىٍؿز  ٤٣ؾ ف ٱىجٌةف ٰٚ ك ظح  ٣ؿظجح ٝؿ. د٤ٮؿ  ٣ٌىػٛة كك دم ٦ٞػةط  ٣ػؾم  ، ٣

كك دم ر ص٢  ٣ػؾم ٱىػٌت  ،ٱ٧ذؽ ٨٦ ص٪ٮثٰ د٤ٟ  ٣ذ٤ٮؿ إ٣ٯ  ٣جةدٱح  ٵرد٩ٲح

 وٰٚ ك ظح  ٵزرؽ ٰٚ  ٵردف

 كراءة اىخّط اىػفٔي: -

ٌٟ ر٦ػٮز ٬ػؾ   ٣ؼػٍ D. H. Müllerز٥  O. Blauعػٜٛ    ٦ػ٨ -ٵ٩ػ٫  ٰٚ ٚ

عٱػؽٱ٭٧ة إٌٹ ٔػؽد ٤ٝٲػ٢ ٦ػ٨  ٣٪ٞػٮش ٱنػ٢٧ ٦ػة ٩كػؼ٫ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ثػٲ٨  - ٩ةظٲح

ٱٞةر٩ةف ٦ٞةر٩حن دٝٲٞح ثٲ٨ د٤ػٟ  -٨٦ ٩ةظٲح عػؿل  -كٵ٩٭٧ة ٠ة٩ة  ،)ٚٲذكنذةٱ٨(

ؿ ٩نػؿق ( ٬ة٣ٲٰٛ)ك٨١٣  «و ١٣ذةثح  ٣ع٧ٲؿٱح» ١٣ذةثح ك د٨١ٌ٧ ٚػٰ ثعػرو ٦ُػٮَّ

 :ٔنػؿ ظؿٚػةن ك٬ػ٨٦ٰ ٝؿ ل  قػذح  1882ك 1877ٰٚ زٺزح عصـ ل ثٲ٨ ٔة٦ٰ 

 ٵ٣ٙ ك ٣جةل ك ٣ذةل ك ٣عػةل ك ٣ؼػةل ك ٣ػؽ ؿ ك ٣ػؿ ل ك ٣كػٲ٨ ك ٣ُػةل ك ٣ٕػٲ٨ 

 إ٣ٲ٭ػة Fr. Praetoriosك ٣ٞةؼ ك ١٣ةؼ ك ٣ٺـ ك ٧٣ٲ٥ ك ٣٪ٮف ك ٣ٲػةلو كعًػةؼ 

ػ٧كح ظؿكؼ عػؿل ٬ٰ:  ٣سػةل ك ٣ػؾ ؿ  ٬1883ؾ   ٣جعر ٔةـ ك٬ٮ ٱؿ صٓ 

٤٧ٔ٭٧ػػة ثٞػػؿ ل   (٣ٲذ٧ػػةف)زػػ٥  قػػذ٢٧١  ، ٧٣ٕض٧ػػح ك ٣٘ػػٲ٨ ك ٣٭ػػةل ك ٣ػػٮ ك

ك٬ٰ  ٣ضٲ٥ ك ٣ـ م ك ٣نٲ٨ ك ٣ىةد ك ٣ٌةد ك ٣ْػةل  - ٵظؿؼ  ٣كجٕح  ٣جةٝٲح 

1961ٰٚ ٠ذة. ٩نؿق ٔةـ  -ك ٣ٛةل 
(19)

 و

 ىغث اىِلٔش: -

ٚػٰ  ٵٔػ٥ٌ  -كع٥٬ ػىةاى٭ة ٰٚ  ٧٣ضة٣ٲ٨  ٣ىٮدٰ ك ٣ىؿٰٚ إٗٛة٣٭ػة 

 ،auك ay :ك٬ػػٰ ،(diphthong)=  ٠ذةثػػح عوػػٮ ت  ٤٣ػػٲ٨  ٧٣ؿ٠ٌجػػح - ٵ٤ٗػػت 

ٲٍؿه )= ظ٧ةره( دػؿد ١٬ػؾ  :ٚةٵق٧ةل ٔى ٲ٢ٍه ك:   ،ṣf :وٲٍٙ ك: ثٲٍخ ك: ٦ٍٮت ك: ػى

bt ،mt ،lh، cr،  ٧٠ة ٚػٰ  ٣ٕة٦ٲٌػح  -ٚذي٪ُٜ ٚٲ٧ة ٱجؽك ث١كؿ و َٮٱ٤ح ٧٦ة٣ح- ëfṣ 

                                                 

(19) Zur Entzifferung der ṣafâ-Inschriften, Leipzig 1901. 
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ٙه ك:  yfṣ :٩عٮ ،)كز٧ح مٮ ٬ؽ ٦ؼة٣ٛح mÔtك bëtك =  ylhك: = ثٲخ  byt=وٲ

، ك:  ٲ٢ٍه ٲٍؿه  cyrػى ٔى ( كإٗٛة٣٭ة ٠ذةثح عوٮ ت qyẓك: =  ِه  ٣عؿ٠ةت  ٣ُػٮ ؿ  = ٝٲ

، lh ،dr :دؿد ١٬ػؾ ، ك: ٔةـه ك: د ره  ،ػةؿه  :ٚةٵق٧ةل ،ظؿكؼ  ٧٣ٌؽ( عٱٌةن  )عم

cmػ٧ٲؿ  ٧٣٪ٛىػ٢ ٌٌ ك٠ػؾ٣ٟ ظػؿكؼ  ٣ضػؿ  «ع٩ػة» ، كوٲ٘ح  ٧٣ػذ٥٤١ ٦ػ٨  ٣

+  n'» ٚىٲ٘٭ة ٬ٰ ،٦ؼذىؿ  ثعؾؼ  ٣عؿؼ  ٵػٲؿ« إ٣ٯ ك٤ٔٯ كٰٚ»  ٣سٺزح

'l +cl  +f» ٔ١٬ػػؾ  «ٚةٔػػ٢ى » ككزف ،٤ػػٯ  ٣ذؿدٲػػت: sfr « كٱػػؿد  ٣ٕٛػػ٢  «وقػػةٚؿى

ك:  «ر حى » rḥك:  «ٝػةـى » qm :٩عػٮ ، ٣سٺزٰ  ٵصٮؼ ثعؾؼ  ٣ٮ ك عك  ٣ٲةل دةر ن 

ḥr « ك:  «ظةرىḥb  « ، كثإزجةد٭٧ػة دػةر ن  ،«وػةر» ṣrك:  «ثةتى » btك:  «دعٌكؿى ظة.ى

ة٦ػ٢ ع٦ٌة  ٣ٕٛػ٢  ٣٪ػةٝ وṣyrك:  byt :ك ḥwbك:  ٩ḥwrعٮ:  ،عػؿل ٌٰ ٚٲٕي ه  ٣ٲػةا

 rcy ك: «ث١ػٯ» bkyك:   «ث٪ػٯ» bny :٩عٮ ،٦ٕة٤٦ح  ٢ٕٛ٣  ٣ىعٲط ثسجٮت  ٣ٲةل

 cwq +cyq :٩عػٮ ،ك٨١٣  ٣ٮ ك ك ٣ٲةل دذٕةٝجةف ٰٚ  ٵصٮؼ ك ٣٪ةٝه ،«رٔٯ»

 bnw  + bnyك:  «عدػػٯ» tw +'ty'ك:  ،)ٚػػٰ  ٵصػػٮؼ( ḥwb  +ḥyb ك: «ٔػػةؽى »

كدعؾؼ  ٣ٮ ك ٨٦ وٲ٘ح  ٵ٦ؿ ٦ػ٨  و)ٰٚ  ٣٪ةٝه( «مذة» twš  +tyšك: « ث٪ٯ»

ٌٕٙ ثةٷدٗػةـ كث٘ٲػؿق ،«٬ىػٍت » hb : ٢ٕٛ٣  ٧٣سةؿ، ٩عٮ  ،كٱػؿد  ٣سٺزػٰ  ٧٣ٌػ

، عم» ẓl  +ẓllك:  ،«ٝػػؿَّ » qr +qrr ، ك: «ظػػ٢َّ » ḥl +ḥll :٩عػػٮ  «و قػػذ٢َّْ  ّػػ٢َّ

)إ٣ٯ صة٩ػت  «ث٪خه » btك:  «ك ٩ذْؿى » ٩wtẓrعٮ:  ،كديؽ٥ٗ  ٣٪ٮف ثة٣ذةل  ٣ذٰ د٤ٲ٭ة

bnt ٩عٮ ، ٣ضةٌر  «٨٦ً» ٨٦  ٣٪ٮف ك٠سٲؿ ن ٦ة ديعؾؼ (،دٗةـثؽكف إ: n'šm « ٦ػ٨

و «٦ػ٨ ٔجٍػؽقً » mcbdhك:  «٨٦ ظػٮر ف» mḥwrn ك: «٨٦ ثأسو » mb'sك:  «مة٩ٍئ

٣ػؾ ؿ ٚىػٲ٘ذ٫ ك٬ػٰ ظػؿؼ   -٧نةر إ٣ٲ٫ ٗة٣جةن ك٬ٮ ٱ٤ٰ  ٣ -ع٦ة  ق٥  ٷمةر  

ٌؿؽ  ٧٣ٕض٧ح ك ظؽ  ١٣ٺ  ٣ض٪كٲ٨ ثٲ٪٭٧ػة  -٤ٔٯ  ٵرصط  -؛ ك٨١٣  ٣٪ُٜ ٱٛي

   ٩dgwعٮ:  ،٧٤٣ؤ٩ٌر «ذم» ٧٤٣ؾ٠ٌؿ ك «ذ » ٚ٭ٮ ،٧٠ة ٬ٰ  ٣عةؿ ٰٚ  ٣ٛىعٯ

ك ٣ػؾ ؿ  «و٬ػؾق  ٣٪ةٝػح» hbkrt dك:  ،« ١٧٣ػةف ٬ػؾ » 'dr tك:  ،« ٣ػٮ دم ٬ػؾ »
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 «ذك  ٣ُةاٲٌػح» ٚذ٧ةزػ٢ ثػؾ٣ٟ ، ٧٣ٕض٧ح ٬ػٰ وػٲ٘ح  ٹقػ٥  ٧٣ٮوػٮؿ عٱٌػةن 

ٚػٺف ٦ػ٨ آؿ » l zhr d' :٩عػٮ ،٤٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ  ٣٪ٌكػت «l'» كدذجٕ٭ة ٔةد ن ٧٤٠ػح

٧٠ػة  ،«ٚٺ٩ح ٨٦ آؿ دػٲ٥ » t tmd' :٩عٮ ،٧٤٣ؤ٩ر td'، كٝؽ كردت ثىٲ٘ح «ز٬ؿ

 - كع٦ة عد    ٣ذٕؿٱٙ ٚ٭ٰ وٰٚ ثٕي  ٣٪ٞٮش «٦ى٨ٍ » mnكرد  ٹق٥  ٧٣ٮوٮؿ 

 hgml :٩عػػٮ ، ٣٭ػػةل، كدٹ٣ذ٭ػػة ٠ؽٹ٣ػػح  قػػ٥  ٷمػػةر  - ٧٠ػػة ٚػػٰ  ٤٣عٲة٩ٲػػح

كٱ٤٘ػت عف دكػجٞ٭ة  ٣جػةل  ،«٬ػؾق  ٣ػؽ ر ٣ؽ ر/» hdrك:  «٬ؾ   ٣ض٢٧ ٣ض٢٧/»

، ك ٣٭ػػةل وػػٲ٘ح «ث٭ػػؾق  ٵرض» bh'rḍك:  «ث٭ػػؾق  ٣ػػٌؽ ر» ٩bhdrعػػٮ:  ، ٣ضػػةٌر 

ٱػة ثٕػ٢ » !hbclsmyn slm :٩عػٮ ،عقػ٧ةل  ٳ٣٭ػحإٹ ٦ٓ  كٹ مٮ ٬ؽ ٣٭ة ، ٣٪ؽ ل

ثٕؽ  ٧٣٪ةدل ٬٪ة ٢ٕٚ ع٦ؿو ، كٱ١ٮف  ٤٣ِٛ « !ٱة رًة» !hrḍw scdh :ك « ٣ك٧ةل!

قةٍٔؽقي( ك: ،)ق٥ِّ٤ٍ 
(26)

كٱضٮز عف ٱ١ٮف ٰٚ  ٧٣سةؿ  ٵكؿ  ق٧ةن ٦٪ىٮثةن ث٢ٕٛو  ،

ك ٹق٥ «و ع٬ٺن كق٭ٺن » ٧٠ة ٬ٰ  ٣عةؿ ٰٚ  ٣ذٕجٲؿ  ٣نةآ (٦ٌٞؽر ) ٦٪ط قٺ٦ةن 

، ٩عٮ ٌٰ ٌٰ « ث٨ه » bnك:  «ع.ه » b' :ز٪ةا  «٦ُػؿه » rṭmك:  «ذاته » bd'٩عٮ:  ،؛ عك زٺز

+  « ٦ػؿم» 'mrك:  «عػػخه » 'th+  «عخه » 'h :٩عػٮ ،كدأ٩ٲس٫ ثة٣ذةل ،«ٚؿسه » frsك: 

mr't « ك:  « ٦ػػؿع هġlm « ٗػػٺـه»  +ġlmt « كٱيض٧ػػٓ ٗة٣جػػةن ص٧ػػٓ  ،«ٚذػػة ه  ،ٗٺ٦ػػحه

 ġnm'ك:  «ع٣ًكػػ٪حه » lsnt'( ك: «٩ةٝػػحه » nqt)ك٦ٛػػؿدق  «٩يػػٮؽه » nq :د١كػػٲؿ، ٩عػػٮ

جٲةف؟» bynẓhك:  «إػٮ ٫٩» 'nhhك:  «عٗ٪ةـه » ًْ ، ك٩ػؽر كركد  ٣ض٧ػٓ  ٧٣ػؾ٠ٌؿ « ٣

كٝػؽ دذُػةثٜ وػٲ٘ذة  ٧٣ٛػؿد ك ٣ض٧ػٓ  ،«عرثػٓ قػ٪ٲ٨» rbc snn'ٮ: ٩ع ، ٣كة٥٣

٢٧ه » ٩gmlعٮ:  ،عظٲة٩ةن  كز٧ح مػٮ ٬ؽ ٹقػ٥  ،«ثٲٮته  ،ثٲخه » bytك:  «ًص٧ةؿه  ،صى

ٲٍػػ٢ه » ylhك:  «ًػػأفه » nḍ'ك:  «إثًػػ٢ه » bl' :٩عػػٮ ، ٣ض٧ػػٓ ع٦ػػة  ٧٣س٪ػػٯ ٧ٚػػ٨  «ػى

«و ْجٲذػػةف ٣» hẓbytnك:  « ٣ج١ًؿدػػةف» hbkrtnك:  « ٣ض٧ػػٺف» hgmlnمػػٮ ٬ؽق: 

٤ٔٯ عكز ف  ٵٕٚةؿ ٚػإٌف  -ٰٚ  ٵ٥ٌٔ  ٵ٤ٗت  -دؽٌؿ  عٌف وٲ٘ح  ١٣ذةثح ٹ٦ٓ ك

                                                 

 وf slm hltك٧٦ة ٱؤٱٌؽ ذ٣ٟ كركد  ق٥  ٷ٫٣ ٦ؤٌػؿ ن عظٲة٩ةن، ٩عٮ:(26)
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ٕى٢ى : » ٣كٲةؽ ك ٧٣ٞةر٩ح ثة٣ٛىعٯ ٱي١ٌ٧٪ةف ٨٦ ٦ٕؿٚح ع٠سؿ٬ة، ٧ٚ٪٭ة ؛ ٩عػٮ:  «ٚى

wgd « ك:  «كصؽىwgm « ك:  «كص٥ىḥbd « ٢ٌٕى » ك ،«ذثطى  ك ،«ق٥َّ٤ى » slm؛ ٩عٮ:  «ٚ

ٔى٢ى » ٕى٢ى » ك: ،«قةٚىؿى » sfr؛ ٩عٮ: «ٚة ، عم» 'rqš؛ ٩عٮ: «عٚ  ك: « دض٫ مؿٝةن  عمؿؽى

fh' « ػػ٢ى » ك: ،«عػػػةؼى ٌٕ  tcffك:  «دؼػػٌٮؼى » wfhtك:  «دنػػٌٮؽى » wqšt؛ ٩عػػٮ:  «دٛ

ٙى » ٌٛ ؛ ٩عٮ:  ،«دٕ «ك ٩ذْؿى » wtẓrك:  ٢ٕٛ٩ى
(21)

 و

ٖي  ٧٣ٌةرع ك ٵ٦ؿ ك ق٥  ٣ٛةٔػ٢  ٩rqšyعػٮ:  ،كدؤ٠ٌؽ د٤ٟ  ٣ٞؿ ل ت وٲ

ؽٍ » scdك:  «ٱيؼجٌػػ٢ي » blhyك:  «ٱيٍنػػًؿؽي » ًٔ  «وك ٣ًػػ٫ه » wlhك:  «مػػة٩ئه » n'šك:  «قػػة

 ٌٜ كٱنٲؿ  قذ٭ٺؿ  ٹق٥ ثعؿؼ  ٧٣ٲ٥ إ٣ٯ ع٫٩  ق٥ ٚة٢ٔ عك  ق٥ ٦ٕٛػٮؿ  مػذ

٥ًٕه » mncmك:  ،«٦يًعته » mḥb :٩عٮ ،٨٦ ٢ٕٚو ٦ـٱؽ ػٲ٥ه » mqm ك: ،«٦ي٪ ك:  ،«٦ٞي

blhm « ك:  ،«٦ؼج٢ِّهmqdm « ـه ؽَّ  ،١٦ةف ٧٠ة دؽؿ  ٧٣ٲ٥ ٤ٔٯ عف  ٤٣ِٛ  ق٥ «و٦ٞي

ًٞٲِ» ẓmq ك: ،«٦ىٍنذٯ» ٩tyšmعٮ:  ظٲػر ٱٌٞػٰ ٠ةدػت ) «٦ىػؽزأ» tmd'ك:  «٦ى

 ٣٪ٞل  ٣نذةل عك  ٣ىٲٙ عك  ٣ؿثٲٓ(
(22)

 و

 ةِاء اىِلٔش وٌضٍُٔٓا: -

ثػؽكه  - ٣ذٰ دضةكز ٔؽد٬ة ٔنػؿٱ٨ ع٣ٛػةن  - كعوعة.  ٣٪ٞٮش  ٧٣٪نٮر 

كٝػؽ  ،٧ؿٔػٯ٠ة٩ٮ  ٱذ٪٤ٞٮف ٰٚ ٚىٮؿ  ٣ك٪ح ٧٠ة ٱ٤ٕٛٮف  ٣ٲٮـ ٤َجةن ٧٤٣ػةل ك ٣

٠ذجٮ٬ة ٤ٔٯ  ٵظضةر  ٣جؿ٠ة٩ٲٌح ٣ذك٤ٲح ع٩ٛك٭٥ عز٪ةل  ٣ٌؿٰٔ عك  ٣ىٲؽ عك  ٣٘ػـك 

ع٠ػٮ ـ  ٰ ٦ٮ ًػٓ  ٣ذؼٲػٲ٥ عك ٚػٰ  ٣ؿصػٮـ عمٰٚ  ٵ٦ة٨٠  ٣ذٰ ٦ٌؿك  ث٭ة عك ٚػ

 كإذ   قػػذس٪ٲ٪ة ٦بػػةتو ٦ػػ٨  ٣ٌػػؿ.  ٧٣كػػ٧ٌٯ و ٣عضػػةر   ٣ذػػٰ دُ٘ػػٰ  ٣ٞجػػٮر

                                                 

  Littmann, Thamud und Safa, P.109. ٩ْؿ: (21)

 E.Littmann, Safaitic ٩ْػػؿ ٦ػػة ٠يذػػت ٔػػ٨ ٣٘ػػح  ٣٪ٞػػٮش  ٣ىػػٛٮٱح ٚػػٰ ٠ذػػةثٰ ٣ٲذ٧ػػةف:  (22)

Inscriptions , pp.VII-XXVII. ،  :كThamud und Safa, pp.92-143.، 

ك:  ٣ؿكقػػةف،  ٣ٞجةاػػػ٢  ،W.W.Müller: Das Frühnordarabische pp.22 -25ك

 ظنح:  ٢ٕٛ٣ ٰٚ  ٣٪ٞٮش  ٣ىٛٮٱحو، ك: ظؿ 256-237 ٣س٧ٮدٱٌح ك ٣ىٛٮٱٌح ، ص
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ل  قػ٥  ١٣ةدػت ك قػ٥ عثٲػ٫ ٱذٌػ٨٧ٌ قػٮ  ٣ؾم ٹ «Graffiti  ٧٣ؼؿثنةت =»

 ٣٪ٞػٮش= » ٦ذجٮٔةن ثأق٧ةل ثٕي عقٺ٫ٚ عظٲة٩ةن ٚإٌف  ٣ٌؿ.  ٳػػؿ  ٧٣كػ٧ٌٯ

Inscriptions»  ٦ىٮغه ثٌػ٧ٲؿ  ٣٘ةاػت  -م١ٺن ك٧ٌ٦ٮ٩ةن  -ٵ٫٩ عَٮؿ كعٗ٪ٯ

ٍو ك ظػػؽ  ٚ٭ػػٰ ديكػػذ٭٢ُّ  ثةقػػ٥  ١٣ةدػػت ٦ٞذؿ٩ػػةن ثػػٺـ  ١٤٧ً٣ٲٌػػح عك ،٤ٔػػٯ ٧٩ػػ

 ٣ذػٰ دذضػةكز عظٲة٩ػةن ٔنػؿ ن ٦ػ٨ عصػؽ دق  ٹػذىةص ك٦ذجٮٔةن ثك٤ك٤ح ٩كػج٫ 

جٌػؿ ٔػ٨ ٔةَٛػح )٩عػٮ:  ،٣ًذ٪ذ٭ٰ ثةق٥ ٝجٲ٤ذ٫ ك:  «٩ػًؽـى » ndmكٱ٤ٰ ذ٣ٟ ٢ٕٚه ٱٕي

wqšt « ك:  «دنٌٮؽىngc « دؽٌؿ ٤ٔٯ مٮؽ ٦ى٨ ٠ذج٭ة إ٣ٯ عظجٌحو ٦ػٌؿك  ثػؽٱةرو «دةؽى )

 ،٧٦ة ٱيؾ٠ؿ٩ة ثة٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ  ٵَٺؿ ٚػٰ  ٣نػٕؿ  ٣ضػة٤٬ٰ ،٠ة٩خ ٣٭٥ ٨٦ ٝج٢

جٌؿ ٨ٔ ظؽثو عك ٕٚ ى٪ٯ» ٩bnyعٮ: )٢ه ٱٕي  «كردى  ٧٣ػةلى » wrd :ك «رىٔٯ» rcyك: « ث

ٓى  ،ر ٝتى » rṣhك:   «ٌٝػٯ  ٣ؿثٲػٓ» td'ك:  «ٗػـ » ġzzك:  «وةدى» ṣydك:  « قذ٤ُ

ِى » qyẓك:  ( ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ مؤكف دذىػ٢ ثعٲػة  ٠ةدجٲ٭ػة ٠ؿٔػٰ «مذة» tyšك:  «ٝٲٌ

 ،٣جةدٱػح ٠ة٣ْجػةل ك ٣٪ٕػةـكوٲؽ ٦ة ٱضؽك٫٩ ٨٦ ظٲٮ ٩ةت ٰٚ   ، ٵٗ٪ةـ ك ٷث٢

كٗـك  ٣ٞجةا٢ ثٌٕػ٭ة  ،كوؿ ٔ٭٥ ٦ٓ  ٣عٲٮ ٩ةت  ٧٣ٛذؿقح ٠ة٣ؾاة. ك ٵقٮد

ـو ٦ىةظجح ٤٣٪ٞٮش ٱكػذٕٲ٨  ٣جػةظسٮف ث٭ػة ٚػٰ  ثٌٕةن، ٦ٮزٌٞٲ٨ ذ٣ٟ ٫٤٠ ثؿقٮ

٧ٚ٪٭ػة ٦ػة ٱجػٲ٨ٌ ١٤٦ٲػح  ،ك٬ٰ ٤ٔٯ  ٵ٤ٗت رقٮـ ظٲٮ ٩ةت ، ٣ٞؿ ل  ك ٣ذٛكٲؿ

 ٣ض٧ػ٢ي ٣ٛػٺف ثػ٨ » ٩lḥy bn 'czm hgmlعػٮ:  ، ١٣ةدػت ٤٣عٲػٮ ف  ٧٣ؿقػٮـ

٩عػٮ:  ،ك٦٪٭ة ٦ة ٱينٲؿ إ٣ٯ ع٫٩ وةظتي  ٣ؿق٥ إذ  ٠ةف ٣عٲٮ فو ٦ٛذػؿس ،«ٚٺف

 tld'y bn bġḍ hl « ع٦ة  ٣٪ٞػٮش  ٣ذػٰ دىػةظت «و  ٤٣ٲر[ رق٥ي ]٣ٛٺف ث٨ ٚٺف

 ٣ؿصٮـ ٚ٭ٰ دْ٭ؿ ظـف ٠ةدجٲ٭ة ٤ٔٯ  ٵ٦ٮ ت كد٤ُت ٨٦  ٳ٣٭ح  ٣ٕٮف ٤ٔػٯ 

٧٠ة ٱيؼذذ٥ ٠سٲؿه ٨٦  ٣٪ٞػٮش ثة٣ذٌػٌؿع إ٣ػٯ  وإذ  ٠ة٩ٮ  ٝذ٤ٯ  ٣سأر ك ٹ٩ذٞةـ ٣٭٥

ك ٣٘ة٣ت عف ٱجذ٭ػ٢  ١٣ةدػت إ٣ػٯ  ٳ٣٭ػح َة٣جػةن ٦٪٭ػة  ،ك ظؽ عك ع٠سؿ ٨٦  ٳ٣٭ح

عك  ((scdك  ٣ٕػٮف ك ٧٣كػةٔؽ  ع (،lṣh) ٣ؼػٺص ك ٣٪ضػة   عك (،slm) ٣كٺ٦ح 
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ونأن(،ġnyt)أونالتنالال  رننالالونالواالال نوالػالالَزنن(rwḥ)الخالال مننالالونالن نالال نن

ن(blh،نcwrأونط لةال ًننيٍال نلػالوننيالونّػةال ن)ن(،ġnmt)النصَلنغلالُنالنيْهالتن

نة نمالتنرلالُنن.ب لياشنوب ل سَمنالهص حةتنلً وقال نتتماله ونأحْ ىال ًنرصال راام

نن.أح اثنت رّخْت وٌذهنبمػتنىاَشنتَضال ناسساللَونوالهمالهَننلهٍال ام

dcwr msn' wqyẓ hḥwy fhlt  slm fhlt r bn chd bn…hl ن:أحال ٌ ن،نونىظ ئ ٌال 

ycwr hsfr wcyd 'hlh bḥbs w'srq bḍ'n=فْال نأّتٍال نالال انن،...لو ننبونف ن»ن

نفِنالَادين،الس نتننونالض ىئ َ رينالالذينّتلال نن،وقْ ظي فْ نأّتٍال نالال انغال

نب لمأن،نثمنغْ  نأٌلًنفِنح بسن،الياش وق نذكال نك تالانالالياشنن،«ثم نأص قي

ٍمننالونأسال فً قمال ءنالصالْ نفالِنن:اثوأصال رنرلالُنث ثالتنأحال ن،أسه ءنغضال 

رلالُننًٍننعنقطْالعناسةيال منرلالُنالضال قنأيوتَجن،وتٍيٍتنأٌلًنب لػْ ن،الَادي

ه د»نالهيطاتنالتِنتُسه ُنالَْم وابتٍلنرلُنال انن تْونس ئ ًنالنه ّالتنن،«الني

ونّخة ىال نك تالانثال ىِنالياالَشنأىالًنن.نونالخصَمنونػ قةتننيونُّتلال نالالياش

لوال نن»نl's bn ysḥḥ wṣyd cr mn ngdن«:ىج »ناصط دنحه راًنوحضْ ًنفِننيطات

ونّػة  نص حانالالياشنالا لال نغالونح ىالًنن،«واصط دنغْ اًننونىج ن،بونف ن

نوّطلالانالاالأرنلالً  l 'ty wwgm cl syd mqtl ty' fhlt dlnqm bn rsn':نغلُنقتْاللم

'rtwdsr ن،ووجمينغلُنف ننالهاتالَلننالونفال نن،لو ننبونف نننونآلنف ن»ن

ن«.الض ىنالاأرنلًناذّ نونال انأّتٍ ف

نللةن نصلت
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 Transliteration= ())جةدول اىِلحةرة(

 ص ṣ ع ’

t ث ḍ ض 

ḥ ح ṭ ط 

h خ ẓ ظ 

d ذ c ع 

Š ش ġ غ 

â ٚذعح َٮٱ٤ح î ٠كؿ  َٮٱ٤ح ػة٣ىح 

û ٧ًح َٮٱ٤ح ػة٣ىح Ô ٧ًح َٮٱ٤ح ٧٦ة٣ح 

Ë ٠كؿ  َٮٱ٤ح ٧٦ة٣ح   

                                                 

()  ٣٪ٞعؿ  ٱكذ٤٧ٕ٭ة ثٌٕ٭٥ ث٧ٕ٪ٯ ٢ٞ٩ عوٮ ت ٣٘ح كظؿكٚ٭ة إ٣ٯ ٣٘ػح عػػؿل، ٩عذنػة ٦ػ٨ 

 دؿ٠ٲت )٢ٞ٩  ٣عؿكؼ( =  ٧٣ض٤حو



 آلراءا و المقاالتُ 



 



- 623- 

 غفحث ىغث

 
 

 يف انعِهى وادلعرفح
 رق تٍُهًاوانف

 ()د. ٌهٖ اىحصِٖ أ.

إدر ؾ  ٣نٰل ثعٞٲٞذ٫، عك إدر ؾ وػٛةد٫و ٚٲ١ػٮف ثػة٧٣ٕ٪ٯ  ٵكؿ  :الِعلم

٤ى٥([ ث٪ٛكػ٫ إ٣ػٯ ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ ك ظػؽ، ٌرادفةاً ىيٍؿرفث ٥٤ً ٱٕى ٔى ، ٚٲذٌٕؽل ]٤ًٕٚي٫ )

و ك٩عػٮ: ٧٤ٔػخي [66] ٵ٩ٛػةؿ:  ژەئەئ ائ ائ ىژ٩عٮ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ: 

ٜى ذ٣ٟ  ٣ٮ دمو  ع٦ًف ٧ٔ

٤ػ٥ ٩ةٕٚػةنو   ، ٣نٰلى ظةوٺن: عٱ٨ٞ ث٫ كوؽ٫َّٝ كٱٞةؿ: ٥٤ٔ ًٕ ٩عٮ: ٧٤ٔخي  ٣

ٚٲ١ػٮف ٚٲػ٫ ٦ٕ٪ػٯ  ٷظةَػح،  ٣ذػٰ ٬ػٰ إدر ؾ  ٣نػٰل ث٧١ة٣ػ٫ ٗخؿدى ةاىتاء ك

 و[14 ٤ٕ٣ٜ: ] ژ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ژّة٬ؿ ن كثةَ٪ةن، ٩عٮ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ: 

 ڭژ ٩عػٮ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ: إىةٕ ٌفؿةٔىَ٘ اٌخؿةدٗ  كٱ١ٮف ثػة٧٣ٕ٪ٯ  ٣سػة٩ٰ 

و[٧16ذع٪ح: ] ٧٣ ژۇ ڭ ٥٤ى  ٣ض٭٢ي ًٕ ةدُّ  ٣  و كٱٌي

 ٝةؿ ٔ٪ذؿ :

ٟو   ٬ٌٺ قػأ٣ًخ  ٣ؼٲػ٢ى ٱػة  ث٪ػح ٦ة٣ػ

 

 حؿيٍٖث٧ة ٥٣  - جاْيثً إف ٠٪ًخ  - 

 ٱيٍؼجًػػٍؿًؾ ٦ػػ٨ مػػ٭ؽ  ٣ٮٝٲٕػػح ع٩٪ػػٰ 

 

ٍ٘ػ٪٥  ُّٙ ٔ٪ػؽ  ٧٣ى ًٔ  عٗنٯ  ٣ٮٗٯ كع

 
                                                 

() ٌٔٮ ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜو 
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٧٤ٯ:  كٝةؿ ز٬ٲؿ ث٨ عثٰ قي

 ًُ ٤ػػ٥  ٣ٲػػٮـ ك ٵ٦ػػف ٝج٤ػػ٫ وأؾيَةة ًٔ 

 

٤ػ٥ ٦ػ  ًٔ ٔىػ٥ً ك١٣٪٪ٰ ٨ٔ  ٗىػؽو   ة ٚػٰ 

   (466٬~ٚٲٞٮؿ عثٮ ٬ٺؿ  ٣ٕك١ؿم )ت  اىٍؿرفثع٦ة
(1)

: 

ًٌ ةَِؿةَْ٘ اىظةٖء ٌفّػةالً ؾٍةا شةٔاهٵ٩٭ة  أخّع ٌَ اىؿيً ٧٣ٕؿٚح » و ؾية

و ٢١ٚ ٦ٕؿٚح ٥٤ٔ، ك٣ػٲف ٠ػ٢ ٤ٔػ٥ ٦ٕؿٚػحواىؿيً ٗهٔن ٌجٍالً وٌفػالً 
()

و 

ٹ ٱٛٲػؽ إٹ ك٣ِٛ  ٤ٕ٣ػ٥  ،ٗف٘د حٍ٘٘ز اىٍؿئم ٌَ غ٘ره اىٍؿرفث ىفغكذ٣ٟ عف 

ثٌؿ.و آػؿ ٨٦  ٣ذؼىٲه ٰٚ ذ٠ؿ  ٤ٕ٧٣ػٮـو ك ٣نػة٬ؽ ٝػٮؿ ع٬ػ٢  ٤٣٘ػح إف 

إال أن ٗهةٔن ٣ػٲف ٣ػٟ  ٹٝذىػةر ٤ٔػٯ عظػؽ٧٬ة  ٗخؿدى إىٕ ٌفؿٔىَ٘ ٥٤ٕ٣ 

 ژ ەئەئ ائ ائ ى  ى ې ې ژ٠ٞٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ:  ةٍؿِٕ اىٍؿرفةث

: ٌةتًٓ ىفةغ اىؿيةًعم ٹ دٕؿٚٮ٩٭٥و كإ٧٩ة ٠ةف ذ٣ٟ ٠ػؾ٣ٟ ٵف  [66] ٵ٩ٛةؿ: 

ًٛػٍؽ؛ ٚػإذ   ٗؿرفّٚؾ٠ؿدى٫ ثةق٫٧  ٣ؾم  ؾيٍُِج زٗداً   ٤ٝخ: ٚإذ َىت ٥٣ ٱي ث٫  ٧٣ؼة

، ٵ٩ٟ د٤٣خى ثؾ٣ٟ ٤ٔٯ ع٩ٟ ٧٤ٔخى زٱؽ ن ٤ٔٯ وٛحو صةز  ىٍؽتى ٚى ٤ٝخى )ٝةا٧ةن( ع

ّعٌٹ  ٍَ ، ٵ٩ػ٫  ؾرفُج زٗداً ٤ٔٲ٭ة ٦ٓ ٧٤ٟٔ ث٫ ٰٚ  ٣ض٤٧حو كإذ  ٤ٝخ:  حَؿيَ عٚؽتى

ىٍةا ٚةقذ٘٪ٯ ٨ٔ ٝٮ٣ٟ ٦ذ٧ٲـ ن ٨٦ ٗٲؿق  ،ٌخٍ٘زاً ٌَ غ٘رهث٧٪ـ٣ح ٝٮ٣ٟ ٧٤ًٔذ٫ 

ك ٣ٛؿؽ ثٲ٨  ٥٤ٕ٣ ك ٧٣ٕؿٚح إ٧٩ة ٱذجػٲ٨ٌ  فٖ ىفغ اىٍؿرفث ٌَ اىدالىث ؾيٕ ذىم.

ٰٚ  ٧٣ٮًٓ  ٣ؾم ٱ١ٮف ٚٲ٫ ص٤٧ػح ٦ج٭٧ػح
(2)

عف  ؾيٍةُج ، عٹ دػؿل عف ٝٮ٣ػٟ 

 «وعف ٣ـٱؽ ك٣ؽ ن ٱضؿٱةف ٦ضؿل ك ظؽ ن  ؾرفُج ٣ـٱؽ ك٣ؽ ن، كٝٮ٣ٟ 

 ٣ؾ  صةل ٰٚ ٣كةف  ٣ٕؿ.:

ٲبح: مةٔؿ  ُى  )عم ٦ذ٧ٲِـّ ٨٦ ٗٲؿق!(و ٌؿروف)ظُأ(، ك ٣عي

                                                 

 و72ص  1983 - 5ط  -ثٲؿكت  -د ر  ٳٚةؽ  ٣ضؽٱؽ   - 13 ٣ٛؿكؽ ٰٚ  ٤٣٘ح / (1)

كوٛةن ٨٧٣ « ع٢٬  ٥٤ٕ٣ ك ٧٣ٕؿٚح»٢٧ٕ ٧٤ٔةل  ٤٣٘ح )ك٦٪٭٥  ٣ـ٦ؼنؿم( ٔجةر  ك٣٭ؾ   قذ )*(

ٍك٪ٲٲ٨و  ص٧ٓ  ٣عي

 ٰٚ  ٵو٢ )ٗٲؿ ٦ج٭٧ح(و (2)
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 وٌؿروف)ظ٪أ(، ك ٣ًع٪ٌةل: ثة٧٣ؽِّ ك ٣ذنؽٱؽ: 

 وٌؿروف)رَت(،  ٣ؿَُّت ٨٦  ٣ذ٧ؿ 

ٍكـي مضؿ   وٌؿروف)دكـ(،  ٣ؽَّ

ثة ٰٚ  ٣٪َّكٲبح ٬ٰ  ٣جٲٓ إ٣ٯ عص٢و   وٌؿئم)٩كأ(، إ٧٩ة  ٣ؿِّ

ٌٰ ٤ٔٲػ٫  ٣ىػٺ  ك ٣كػٺـ  ٙى )ق٤ٙ(، ريكم ٨ٔ  ٣٪جػ ع٩ػ٫ ٝػةؿ: ٦ػ٨ قػ٤َّ

ٍٙ ٰٚ ٠ىٲ٢ٍو   وٌؿئمإ٣ٯ عص٢و  ٌؿئمككزفو  ٌؿئمٚى٤ٍٲيٍك٤ً

د  ٙه ٦عؽَّ ةتو ٌؿروفكٱٞةؿ: ٦ذٮ زم  ٵًٺع: و٪  ٨٦  ٧٣ي٤ٌَّٕ

  ( ٩ٞػػٺن ٔػػ٨ 1265٬كصػػةل ٚػػٰ )دػػةج  ٣ٕػػؿكس( ٤٣ـثٲػػؽم )ت

ًُ (: 562٬ ٣ؿ ٗػػت  ٵوػػٛ٭ة٩ٰ )ت  إدر ؾ  ٣نػػٰل ثعٞٲٞذػػ٫و كذ٣ػػٟ  اىِؿيةة

ىػ٫ي،  ات اىظٖءإدراك ذًؿثةف:  ك ٣سة٩ٰ  ٣ع٥١ ٤ٔٯ  ٣نٰل ثٮصٮد مػٰلو ٬ػٮ ٣

ٌّٰ ٔ٪٫و ٚةٵكؿ ٬ٮ  ٧٣ذٕؽم إ٣ٯ ٦ٕٛٮؿ ك ظؽ ٩عػٮ ٝٮ٣ػ٫   ٬ٮ ٦٪ٛ
عك ٩ٰٛ مٰلو

و ك ٣سة٩ٰ إ٣ػٯ ٦ٕٛػٮ٣ٲ٨ ٩عػٮ [66] ٵ٩ٛةؿ:  ژ ەئەئ ائ ائ ى ژدٕة٣ٯ: 

 و[16] ٧٧٣ذع٪ح:  ژ  ۇ ڭ ڭ ژٝٮ٫٣: 

  ٣جىػةاؿ»كصةل ٚٲ٫ ٩ٞٺن ٔػ٨ »
(3)

ُّؿ : اىٍؿرفةث: » إدر ؾ  ٣نػٰل ثذ١ٌٛػؿ كدػؽث

حخؿيةق ةةذات اىظةةٖء واىؿيةً ٗخؿيةةق ٵزػؿق، ك٬ػٰ عػػػٌه ٦ػ٨  ٤ٕ٣ػ٥و ك ٧٣ٕؿٚػػح 

د١ٮف ٰٚ  ٣٘ة٣ت ٧٣ة ٗة. ٨ٔ  ٤ٞ٣ت ثٕػؽ إدر ٠ػ٫، ٚػإف عدر٠ػ٫  واىٍؿرفثو حٔاىّةأ

 «وٝٲ٢ ٔؿ٫ٚ

ًٌ ىَِؿَْ٘ اىظٖء  واىٍؿرفث ٺن ٧ٌٔػة قػٮ ق، ثؼػٺؼ  ٤ٕ٣ػ٥ ٚإ٩ػ٫ ٝػؽ ؾي ٦ٛىَّ

 «و٦يٍض٧ىٺن ٱذ٤ٕٜ ثة٣نٰل 

  :كٹ رف اهللَ ورشةٔىّؿْ َٗ كٱٞةؿ ٚٺف »ووو كصةل ٚٲ٫ ٩ٞٺن ٨ٔ  ٣ؿ ٗت ،

                                                 

 (و٤٣817٬ٛٲؿكز آثةدم )ت « ثىةاؿ ذكم  ٣ذ٧ٲٲـ ٰٚ ٣ُةاٙ  ١٣ذة.  ٣ٕـٱـ» (3)

 (و1996 ٣ٞة٬ؿ  )َجٓ  ٣ضـل  ٵػٲؿ ق٪ح  - ٧٣ض٤ف  ٵ٤ٔٯ ٤٣نؤكف  ٷقٺ٦ٲح 
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٦ذٕؽٱةن إ٣ٯ ٦ٕٛٮؿ ك ظػؽ، ٧ً٣ػة ٠ػةف ٗؿيً اهللَ ٱٞةؿ 
(4)

٦ٕؿٚػح  ٣جنػؿ : دٕػة٣ٯ  

٬ٮ
(5)

ُّؿ آزةرق    دون إدراك ذاحّ. دؽث

 دكذ٢٧ٕ ٚػٰ اىٍؿرفث٧ً٣ة ٠ة٩خ  اهللُ ٗؿيً نذا وال ٗلال ٗؿرف نذاكٱٞةؿ: 

ؿ ٢ إ٣ٲ٫ ثذ١ُّٛ  «و ٥٤ٕ٣  ٣ٞةوؿ ]٨ٔ  ٷظةَح، ـ ح[  ٧٣ذٮوَّ

٪َّػػحو  ًْ  ٚكػػجعةف رى.ٍّ ٚػػٮؽ ٠ػػ٢ ٦ى

 

 أن ُٗحةةاب ةذاحةةّدٕػػة٣ٯ صػػٺٹن  

 إذ  ٝةؿ )إ٩ٌػٰ( ذ ؾ كظػؽ  ٝيؽًقػ٫ 

 

 كإف ٝةؿ )إ٩ٌػة( ذ ؾ ظنػؽي وػٛةد٫ 

ٍك٨ ٦ٕة٤٦ذ٫ دٕة٣ٯو واىؿارف   ٬ٮ  ٧٣ؼذه ث٧ٕؿٚح  : ك٦ٕؿٚح ١٤٦ٮد٫ كظي

وكًؽُّ  ٥ً٤  ٣ض٭٢ي ًٕ   ٧٣ٕؿًٚح  ٷ١٩ةري، كًؽُّ  ٣

 ق٥  ٧٣ٕٛٮؿ ٨٦: ٔؿؼ  ٣نٰلى ٱًٕؿٚػ٫ ٦ٕؿٚػح كٔؿٚة٩ػةن: واىٍؿروف  :

 عدر٫٠ ثعةقح ٨٦ ظٮ ٌق٫ عك ث٫٤ٕٞو

ٍك٪ي٫  واىٍؿروف: ؿؼ ظي ك٬ػٮ ػػٺؼ  اىظةر  عك ةاىؿلو ق٥ ٢١٣ ٢ٕٚو ٱٕي

  ٣ى٪ٲٕح ٱيكؽٱ٭ة  ٧٣ؿل إ٣ٯ ٗٲؿقو واىٍؿروف: ٧٣٪١ىؿو 

 و[71] ٣ذٮثح:  ژ    ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ ٝةؿ دٕة٣ٯ:

 ٦ة دٕةر٫ٚ  ٣٪ةس ٰٚ ٔةد د٭٥ ك٦ٕة٦ٺد٭٥وواىُؿرف : 

 ، ٬ٮ ػٺؼ  ٣٪١ٍؿ ) ٵ٦ؿ  ٧٣٪١ىؿ(واىٍؿروف: واىُؿرف

 ٝةؿ  ٣عُٲبح:

ٮ زٱىػ٫ ػؽىـ صى  ٨٦ ٱ٢ًٕٛ  ٣ؼٲؿى ٹ ٱٕى

 

 ثٲ٨  : ك ٣٪ػةساىُؿْرُف  ٹ ٱؾ٬تي  

 ) ٣ضٮ زم: ص٧ٓ  ٣ضةزٱح:  ٣سٮ .(و 

ٍؿٚةن ٠ة٧٣نؿكط مؿَةن! اىٍؿروفٕةرؼ  ٧٣ذؽ كؿ ثٲ٨  ٣٪ةس عف ك٨٦  ٧٣ذ  ٔي

                                                 

ػػة: )٦ػػة( ٦ىػػؽرٱح ٗٲػػؿ ز٦ة٩ٲػػحو ك٦ٕ٪ػػٯ )٧٣ػػة ٠ػػةف(: ١٣ػػٮف  ٧٣ٕؿٚػػحوووو )٦٘٪ػػٰ  (4) ٧ً٣ى

 (و399 ٤٣جٲت/

ُّؿ(و (5)  ٱضٮز )٦ٕؿٚح  ٣جنؿ : دٕة٣ٯ ٬ٮ/٬ٰ دؽث
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 ًؿٚى٨َّ ٣ٟ ٦ة و٪ٕخ: ٵيصةًزٱ٪َّٟ ث٫و ٍٔ  كٱٞةؿ: ٵى

 و[58]ٱٮقٙ:  ژڱ ں ں ڻ ڻ    ڻ ژ ٝةؿ دٕة٣ٯ: 

 و[83] ٣٪ع٢:  ژک ک ک ک گ  ژ كٝةؿ:

 و[146] ٣جٞؿ :  ژ پٻ ٻ  پ پژ كٝةؿ: 

 و[7] ٵ٩جٲةل:  ژھ ۀ ۀ  ہ     ہ ہ            ہ   ژ كٝةؿ: 

 و[19]٦ع٧ؽ:  ژيب جت    حت    خت  مت  ىت يت جث      ژكٝةؿ: 

 و[66] ٣جٞؿ :  ژ کژ ژ ڑ ڑ کژ كٝةؿ: 

 ژېئائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ  ۈئ             ۈئژ كٝةؿ: 

ق ٰٚ كصٮ٬٭٥و[72] ٣عش:  ـي  و عم ديؽًرؾ  ٧٣٪١ؿ كدي٧ٲِّ

 ُّؿ  فاىٍؿرفث ػ٢ إ٣ٲ٭ػة ثة٣ذػؽث ك ٣ذ١ُّٛػؿ، ٩ٮع ٦ؼىٮص ٨٦  ٥٤ٕ٣، ٱيذٮوَّ

 ةاىذوات، وضّدْا اإلُهار.كٱ٤٘ت ٤ٔٲ٭ة  ٣ذ٤ٌٕٜ 

  ةاىػةفات ٚ٭ػٮ عٔػ٥ُّ ٦ػ٨  ٧٣ٕؿٚػح، كٱ٤٘ػت ٤ٔٲػ٫  ٣ذ٤ٌٕػٜ  اىِؿيةًع٦ة

ه اىجٓو.  واألحٔال، وضدُّ

  كٱعٲٍ ثأصـ ل  ٵمٲةل، كٱذٕة٣ٯ ٨ٔ  ٣ٞىٮر  ؾيً اهلل فٓٔ ٌُعيَقكع٦ة

ُّؿ ك ٹصذ٭ةد!  عك  ٣ذؽث

  ،( فالن ٌةَ اىؿيٍةاءٝٮ٣ٟ ): »3/331ٝةؿ  ٣ـ٦ؼنؿم ٰٚ  ١٣ٌنةؼ

ٖي ٨٦ ٝٮ٣ٟ )ٚػٺفه ٔػة٥ً٣( ٵ٩ػٟ دنػ٭ؽ ٣ػ٫ ث١ٮ٩ػ٫ ٦ٕػؽكد ن ٚػٰ ز٦ػؿد٭٥،  ىث٤ٍ ع

 «و٦كة٧٬ذ٫ ٣٭٥ ٰٚ  ٥٤ٕ٣ وٌؿروفث

٥٣ ٱ٢ٞ )٤ٕ٦ٮ٦ح( ث٢ )٦ٕؿكٚح( ٵف ع٧ٔةؿ  ٣ٕة٥ً٣ ٬ٰ ٠يذيج٫، ٚ٭ٰ ذك تو ٧ٚسٺن 

٢ ٰٚ  ٣٪عٮ  وو ذك ت!و٠يذت  ٣ـ٦ؼنؿم:  ١٣نةؼ كعقةس  ٣جٺٗح ك ٧٣ٛىَّ

 وفٍ٘ا ٗيٖ طٔاْد ؾيٕ اشخؿٍال اىؿيً واىٍؿرفث:

  :پ  ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پژ ٝػػةؿ دٕػػة٣ٯ
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دٕػٮد ٤ٔػٯ « ٱٕؿٚٮ٩ػ٫» ٣٭ةل ٰٚ  و[146] ٣جٞؿ :  ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

٤ٔٯ رعم  ٣ـ٦ؼنؿم ملسو هيلع هللا ىلص ٣٪جٰ 
(6)

ٚإدر ٠٭٧ة ٦ٕؿٚػح، ع٦ػة  واىِتٖ واألةِاء ذوات، 

 ،٥ٍ٤ ًٔ ُّٜ ٬٪ة ٚإدر ٫٠  و ةاىخدةر واالجخٓاد.ألُّ ٌَ اىٍؿاُٖ و ٣ع  ٗخحػَّ

  :  دَّ  ثٲ٨ ػ٤ٲٛح رقػٮؿ ، ملسو هيلع هللا ىلصثٕؽ  ٣ًعٮ ر  ٣ؾم صؿل ٝيجٲ٢ ظؿك.  ٣ؿِّ

ٌُة. رًٰ  : ٔ٪٫ ٝةؿ ٧ٔؿ:  ٚٮ : ٦ة ٬ػٮ إٹ عف رعٱػخ عف  : »ك٧ٔؿى ث٨ً  ٣ؼ

ٌٜ  فؿرفُج ٝؽ مؿح وؽر عثٰ ث١ؿ ٤٣ٞذةؿ،   «وع٫٩  ٣ع

َّر ُؾٍر أذره اىخع٘ر اىظأن  ٣ؾم« ٝؿ ر  ٣ٞذةؿ»] ٧ٌ٣ٲؿ ٰٚ )ع٫٩( ٱٕٮد ٤ٔٯ   [وحدة

  :عم [83] ٣٪عػػ٢:  ژک ک ک ک گ  ژ ٝػػةؿ دٕػػة٣ٯ ،

َّٞ٭ػة ك٬ػٮ  ٣نػ١ؿ ٕى٥  : ٵ٩٭٥ ٦٪ذٕٛٮف ث٭ة، كٱي٪١ؿك٩٭ة ثإ١٩ةر ظ ٱٕؿٚٮف ٩ً
(7)

و 

ؽُّ  ٧٣ٕؿًٚح  ٷ١٩ةري ٧٠ة ٰٚ  ٳٱحو فاىِؿٍث ذات ًً  كإدر ٠٭ة ٦ٕؿٚح، ك

  :عم  ،[97] ٵ٩ٕػػػةـ:  ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ژ ٝػػػةؿ دٕػػػة٣ٯ

ٱؽر٠ٮف عف ذ٣ٟ ٧٦ة ٱكذؽؿ ث٫ ٤ٔٯ كصػٮد  ٣ىػة٩ٓ  ٧٣ؼذػةر ك٧٠ػةؿ ٝؽردػ٫ 

ك٧ْٔذ٫، كثؽٱٓ و٪ٕذ٫ ك٫٧٤ٔ كظ٧١ذ٫
(8)

ةؿ: ٣ٞٮـ ٱٕؿٚػٮف، ٵ٩ػ٫  و ٚ٭٪ة ٹ ٱٞي

 ٥٣ د٨١ ٰٚ  ٣ؾ٨٬ قةثٞةنو إدراك ىحلائق٬٪ة 

  :٬٪ػة [65] ٣جٞؿ :  ژڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ژ ٝةؿ دٕة٣ٯ ،

 ، ك٣٭ؾ  دٕؽَّل إ٣ٯ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ك ظؽ ٍٚٞوةاىذوات ىخؿيلّ ٥٤ٕ٣ ث٧ٕ٪ٯ  ٧٣ٕؿٚح 

  :عم [62] ٣ٮ ٕٝػح:  ژک  ک گ   گ گ گ ژ ٝةؿ دٕة٣ٯ ،

ٜى آدـ ٤ٔٲ٫  ٣كٺـ ٍ٤ ػى
(9)

ةؿ ٬٪ة: ٔؿٚذ٥، ٵ٫٩  ٣٭ٲبػح ٣ػٲف  إدراك ذِْةٖو كٹ ٱٞي

 ٣٭ة وٮر  ٦عكٮقحو

                                                 

 و د ر  ٥٤ٞ٣، د٦نٜو169: 2ٱي٪ْؿ:  ٣ؽر  ٧٣ىٮف ٰٚ ٤ٔٮـ  ١٣ذة.  ١٧٣٪ٮف، ٤٣ك٧ٲ٨  ٣ع٤جٰ  (6)

 و٧1984ع٧ؽ  ٣ُة٬ؿ ث٨ ٔةمٮر،  ٣ؽ ر  ٣ذٮ٩كٲح ٤٣٪نؿ، و 242٣: 14ٱي٪ْؿ:  ٣ذعؿٱؿ ك ٣ذ٪ٮٱؿ  (7)

 و263: 4( ٱي٪ْؿ: ٚذط  ٣جٲةف ٰٚ ٦ٞةوؽ  ٣ٞؿآف 8)

 و1935و د ر  ١٣ذت  ٧٣ىؿٱح، 217: ٣17ٸ٦ةـ  ٣ٞؿَجٰ «  ٣ضة٦ٓ ٵظ١ةـ  ٣ٞؿآف»ٱي٪ْؿ: دٛكٲؿ  (9)
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  :ڀ ڀ ڀ  پٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ ٝػػةؿ دٕػػة٣ٯ( ) ٺڀ 

 و[169] ٧٣ةاؽ :  ژٺ    ٺ ٺ ٿ 

  :وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ژ ٝػػػػةؿ دٕػػػػة٣ٯ

 و[113] ٧٣ةاؽ :  ژىئ 

  :و[167]آؿ ٧ٔؿ ف:  ژ ڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤژ ٝةؿ دٕة٣ٯ 

  ًْ ( ٣٭ة عظ١ةـ دؼذه ث٭ة ) ٧٣ة٣ٰٞ/ اِْؾي  (و96عٌف )ري.َّ

 ٗلال:

  ٷقجة٩ٲح؟ حؿرفع٩ٟ دذ٨ٞ  ٷ٤١٩ٲـٱح، ك٨١٣ ٢٬  أؾيًع٩ة  

 ٗٲؿ ٦ض٭ٮؿ(وعف  ٣ؼنت ٱُٛٮ ٤ٔٯ قُط  ٧٣ةل )عم ٬ؾ ٌَ اىٍؿئم   

 ػؽ  ٣ٕػػؿ.  ٣ٞػؽ ٦ٯ عف ًدٱىػػحى  ٣ٞذٲػ٢ ٝػػؽ دىػ٢ إ٣ػػٯ  ٌةَ اىٍؿةةروف٪ٔ

 / ٩ةٝح )عم ٠ةف ذ٣ٟ ٨٦  ٧٣ذٕةرؼ ثٲ٨  ٣٪ةس(و166/

  أؾرفمٲبةن ٨ٔ ٬ؾ   ٵ٦ؿ )عم عص٭٢ ٢٠ مٰل ٔ٪٫( ١٣٪ٰ  ال أؾيًع٩ة 

 دٛةوٲ٢  ٧٣نؿكع  ٣ؾم ظؽزذ٪ٰ ٔ٪٫و

 وجاء فٖ نخاب اىػِاؾخَ٘ ألةٖ ْالل اىؿصهري:

 و76 ٣ؼُأ ٠ةف صؽٱؿ ن ثة٣ٮٝٮع ٚٲ٫و ص  ٗؿرف ٨ ٹك٦ 

 و335 ٵو٧ٰٕ كعثٮ ٧ٔؿك ٦ٕ٪ٯ ٬ؾ   ٣جٲخو ص  ٗؿرف ك٥٣ 

 ]عم ٥٣ ٱ٧ٲِـّ   ٧٣ٕ٪ٯ ٨٦ ٗٲؿق[و

  :ٍرد ل رًٰ  : ٔ٪٫ ؿي ز٦ةفو ٝػؽ ٚػةت،  ٌؿروفُ كٝةؿ عثٮ  ٣ؽَّ ز٦ة٩٪ة ٦ي٪١ٍى

قي   و369ز٦ةفو ٥٣ ٱأتو ص  ٌؿروفُ ك٦ي٪١ؿي

                                                 

ٌُة. رًٰ  : ٔ٪٫ قأؿ رصٺن ٨ٔ مٰل، ٚٞػةؿ: وٌَ اىٍأذٔر: )*(  : ع٤ٔػ٥ي،  عف ٧ٔؿ ث٨  ٣ؼ

ٚٞةؿ ٧ٔؿ: ٣ٞؽ مٞٲ٪ة إف ٠ي٪ٌة ٹ ٥٤ٕ٩ عف  : ع٥٤ٔ! إذ  قب٢ عظػؽ٥٠ ٔػ٨ مػٰل ٹ ٱ٧٤ٕػ٫، 

٥٤ى ٣ٰ! ًٔ  ٤ٍٚٲ٢ٍٞ: ٹ 
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 ًو324ٝىؿي. ٦٪ٟ ػٲؿيقو ص عف ٝؿٱجٟى ٦ى٨ واؾي 

  : ىكدُّؾ ٦ٮدٌ  ػة٣ىحو ص ٗؿيًك  و442ع٩ٌٰ ع

  إذ  ٝػؿعد٥ مػٲبةن ٦ػ٨ ٠ذػة.  : ٤ٚػ٥ » :رًػٰ  : ٔ٪ػ٫كال اةَ ؾتاس

 «وٚة٤َجٮق ٰٚ عمٕةر  ٣ٕؿ.، ٚإف  ٣نٕؿ دٱٮ ف  ٣ٕؿ. حؿرفٔه

 / ؾارفةاً ٝػؽ ٱ١ػٮف  ٣ؿصػ٢  :3/335وكال اىزٌخظري فٖ اىهّظةاف 

ةتو  ثٕؽ  ٣٘ي

 نىالذعر:ذواهدىم

  (:136٬ٝةؿ ٔؿك  ث٨ عذٱ٪ح )ت 

ٰ ؾيٍُج ٣ٞؽ  ٤ٞي  ك٦ة  ٷقؿ ؼ ٨٦ ػي

 

 عف  ٣ؾم ٬ٮ رزٝػٰ قػٮؼ ٱػأدٲ٪ٰ 

  :ٝةؿ ٧ٔؿ ث٨ عثٰ رثٲٕح 

جػػػؿل  ىػػػًخ  ١٣ي ََ ٝة٣ ذػػػٯ أحَؿةةةِرفْ ٛى ٣  

 

ػػؿ  ٧ى ٔي ػػؾ   ػػ٥ ٬ى ٕى ى ىػػًخ  ٣ٮيقػػُٯ ٩  ٝة٣

ٝىػػػؽ دىٲ٧َّذي٭ػػػة  ػػػ٘ؿل كى ىػػػًخ  ٣ىي  ٝة٣

 

ػػؿ َؾَرفِةةاهٝىػػؽ   ٧ى ٞى  ك٬ػػ٢ ٱىؼٛػػٯ  ٣

  :ٝةؿ  ٣جعذؿم 

ىٱػػخي  ع يػػ٫ي  ٌَؿةةروفَ كرى ٱٍ٪ ػػؿٱ٥ً ٱـى   ١٣ى

 

دى٧ة٦يػػػ٫ي   ٝذًػػػ٫ً، كى ػػػ٨ كى ٔى ضٲ٤يػػػ٫ي   دٕى

  :ٝةؿ عثٮ د٧ةـ 

رىت  ٣ٮٹ  مػذًٕةؿي  ٣٪ػةر ٚٲ٧ػة صػةكى

 

ػٍؿًؼ  ٣ٕػٮدً  ُٗؿَرفُ ٦ة ٠ةفى   ٔى  َٲػتي 

  :كٝةؿ 

ًُ ٣ٮ  ٦ػة َٗؿيَ َـ٦ّةًف كى ٧٤ٰ ثًة٣ ًٔ   ٣٪ةسي 

 

َّػػٮ  كىٹ كى   ث ى٧ػػة رى ىػػؽيك ٔةزىػػخ ٱىػػؽ قي ٣ ٣ 

  :ٰٝةؿ  ٧٣ذ٪ج 

جَّػػػػ ته  َؾَرفخُةةةةَم  ٕى ػػػػٛٮؼي ٦ي  كى ٣ىُّ

 

ػػػٲشي   ٟى ٹ دٕى ًٛ ػػػٲ ٘ىٲػػػًؿ قى ى٩ػػػخى ث ع  كى

كىصػػ٫ي  ٣جىعػػًؿ   ٲػػؽو  ُٗؿةةَرفُ كى ٕى  ٦ًػػ٨ ث

 

ٙى إًذ  ٱى٧ػػػػٮجي   ٲػػػػ  إًذ  ٱىٍكػػػػضٮ ٚى١ى
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 ٱٕٲش ثة٣كٲٙ: ٱٕذ٧ؽ ٤ٔٲ٫و

 :كٝةؿ 

ىػػ٥  ٦يكػػذى١جؿو ٣ ى قػػةٔحن  َٗؿةةِرِف كى   :ى

 

ػػػ٫ً   ِّٛ ٫ي ٚػػػٰ ٠ى ٛى ػػػٲ ؽ  رىعل قى ػػػ٭َّ  ٚىذىنى

   :كٝةؿ 

 ٌٚػػػ٫٤ ؾرفِةةةاك٩ىػػػؾٱ٧ي٭٥ كث٭ػػػ٥ 

 

ػػػػػؽ٬ة دذ٧ٲػػػػػـ  ٵمػػػػػٲةل  ٌٌ  كث

٦ُّ٭٥و ُذًٍٗٓ:  ٲٍجي٭٥ ك٩ىؾي ًٕ ى ٩ 

 :ٝةؿ ثنةر ث٨ ثؿد 

 عٹ عٱ٭ػػػػػة  ٣كػػػػػةا٤ٰ صة٬ػػػػػؽ ن 

 

ٙي  ١٣ىؿىـ )عم ٦٪ذ٭ةق(ىِ٘ؿرفِٖ   ، ع٩ة ع٩

  :ٝةؿ  ٣نةٔؿ 

ًؾ  : ع٩٪ػػٰ حؿيٍةةٖ ع٣ػػ٥  ٱػػة ٧ٔػػؿى

 

 ٤ٝٲػػ٢؟ ٠ػػؿٱ٥ه ٤ٔػػٯ ظػػٲ٨ً  ١٣ػػؿ ـي  

  :ٝةؿ  ٣نةٔؿ 

ٍكػ٨  ٣ٛذػة    وِؾيٍْٓةاٹ ػٲؿى ٚػٰ ظي

 

٬ة   إذ  ٠ةف ٰٚ ٗٲؿ  ٣ىػٺح رًػةمي

  :ٝةؿ  ٣نةٔؿ 

َّٞ٭ػة حؿةرفْ  إذ  ع٩خ ٥٣  ٣٪ٛكػٟ ظ

 

 ٬ٮ ٩ةن ث٭ة، ٠ة٩خ ٤ٔٯ  ٣٪ةس ع٬ٮ٩ػة 

 
*   *   * 
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 فٍهسىف اجلًال
 وأدٌة انفالسفح

 ()ةليً د. غصان طحرور

ٔةمػٜ  ١٣ذػة. ثػٺ ٦٪ػةزع، كع٦ٲػؿه ٦ػ٨ ع٦ػؿ ل  «ٔجؽ  ١٣ػؿٱ٥  ٣ٲػةٰٚ»إ٫٩ 

٥٣ ٱض٤ف ٚٲ٫ إ٣ٯ ٠ذة.، ظذٯ إف ٨٦ ٱـكر ثٲذػ٫  ٱؾ٠ؿ ٱٮ٦ةن   ٣جٺٗح ك ٣جٲةف، ٹ

ٙو  ٱ٨ْ ع٫٩ ٰٚ ١٦ذجح دضذ٧ٓ ٚٲ٭ة  ١٣ذػت ٦ػ٨ ٠ػ٢ِّ  ك٣ػٮف، كدع٧ػ٢ ثػٲ٨  وػ٪

ث ًػٲ٫ٛ ٔػ٨ ثٌٕػ٭ة د٪ذ٭ٰ، ٠سٲؿ ن ٦ة ظػؽَّ  دٚذٲ٭ة ٦ٕةرؼ كذ٠ؿٱةت ٔـٱـ  ٹ

 ٱذضـع ٨٦ ظٲةد٫ ككصؽ ٫٩و ٩٭ة صـل ٹإ٣ٯ درصح د٨ْ ع

، عظػؽ عٔػٺـ  ٣ٞػؿف «عثٮ ظٲػةف  ٣ذٮظٲػؽم»٣ٞؽ ذ٠ؿ٩ٰ ٔن٫ٞ ٣٭ة ثٕنٜ 

ت ثٛٲ٤كٮؼ  ٵدثةل كعدٱت  ٣ٛٺقٛح، ٱي  ؿكل ع٫٩ ٝػةـ  ٣ؿ ثٓ  ٣٭ضؿم،  ٣ؾم ٣ٞي

٫ٞ ث٭ة، ثٕؽ عف ٧٣ف ٔؽـ  ٠ذػؿ ث ٔة٦ػح  ٣٪ػةس ث٧ػة   د٤ٌٕ ثإظؿ ؽ ٠ذج٫ ٨٦ مؽَّ 

٣ٞػؽ ٚٞػؽت ك٣ػؽ ن ٩ضٲجػةن، »كق ٤ٔٯ ٤ٕٚذ٫ د٤ػٟ عصػة.: ٱ١ذت، ك٧٣ة ٔةدج٫ ذك

َّٰ عف عدٔ٭ػة  كوؽٱٞةن ظجٲجةن، كوةظجةن ٝؿٱجةن، ك٩ةث٘ةن عدٱجةن، كراٲكةن ٦٪ٲجةن، ٚنٜ ٤ٔ

 و«٣ٞٮـ ٱذٺٔجٮف ث٭ة

٣ؽ  ٣ٕٺ٦ح ك ١ٛ٧٣ؿ ك ٵدٱػت  ٧٣ٮقػٮٰٔ  ٚػٰ  «ٔجػؽ  ١٣ػؿٱ٥  ٣ٲػةٰٚ»كي

ث٪ٲ٢  ٷصةز   ٣ضة٦ٕٲػح  ٤٣ذ٥٤ٕ، ٥٤ٚ ٱ١ذٙ ة، ك٠ةف ٦عج  ـ٦1919ؽٱ٪ح ظ٧ه 

                                                 

() وَجٲت ك٠ةدت ٨٦ قٮرٱح 
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إصةز  ٰٚ  ، ث٢ ٩ةؿ عٱٌةن ـ1946 ٨٦ ٚؿ٩كة ٰٚ  ٤ٕ٣ٮـ  ٣ؿٱةًٲح ك ٣ُجٲٕٲح ٔةـ

 ٳد . كد٠ذٮر ق ٰٚ  ٤ٛ٣كٛح، ٧٠ة ٩ةؿ م٭ةد ت ٔؽٱؽ  ٰٚ ٥٤ٔ  ٣٪ٛف  ٣ٕةـ، 

ك٤ٚكٛح  ٣ض٧ةؿ، ك٤ٔػ٥  ٣ٛػ٨ ك ٧٣٪ُػٜ، كدػةرٱغ  ٤ٕ٣ػٮـ ك٤ٚكػٛذ٭ة، ك٤ٔػ٥ 

  ٹصذ٧ةع ك ٵػٺؽو

در قػةت » (،ـ1964) «د٧٭ٲؽ ٚػٰ ٤ٔػ٥  ٹصذ٧ػةع»١ٛ٣ؿم ٨٦ إ٩ذةص٫  

 «در قػػػةت ٚ٪ٲػػػح ٚػػػٰ  ٳد .  ٣ٕؿثٲػػػح» (،ـ1964) « صذ٧ةٔٲػػػح ك٩ٛكػػػٲح

٦ٕة٥٣ ١ٚؿٱح ٰٚ دةرٱغ  ٣عٌػةر  » (،ـ1983)« صؽ٣ٲح عثٰ د٧ةـ» (،ـ1963)

٦ٕض٥ ٦ىػ٤ُعةت  ٣ذ٪٧ٲػح  ٹصذ٧ةٔٲػح ٚػٰ » (،ـ1982) « ٣ٕؿثٲح  ٷقٺ٦ٲح

، «ظٮ ر  ٣جٲؿك٩ٰ ك ث٨ قٲ٪ة»، « ٥٤ٕ٣ ك ٣٪ـٔح  ٷ٩كة٩ٲح» ،« ٤ٕ٣ٮـ  ٧٣ذى٤ح ث٭ة

٦ػػ٨  ٧٣ٞػػةٹت ك ٣ٕؽٱػػؽ ٦ػػ٨  ٣عػػٮ ر ت   ١٣سٲػػؿك٣ػػ٫ ، « ٵد. ٦جػػة٬ش»ك

ك ٤٣ٞػػةل ت  ٵدثٲػػح  ٣سٞةٚٲػػح،  ٧٣ع٤ٲػػح ك ٣ٕؿثٲػػح ك ٣ؽك٣ٲػػح، كٝػػؽ عقػػ٭ت ٚػػٰ 

ك ٣ٛػ٨ٌ ك ٣ػٌؾكؽ، ك٬ػٮ   ٣ُجٲٕػح  ٣ذٌٕة٢٦ ٦ٓ ٤ٚكٛحعك  ، ٣ذٕؿٱٙ ث٥٤ٕ  ٣ض٧ةؿ

ٚػٰ  ٣سٞةٚػح  ةن ٤ٚكػٛٲ ةن ٩ٞػؽٱ  ن ؿكع  ٧٣ذٕؽد  ٤ٛ٤٣كٛح، ٱؿ ق  ٣جٕي د١ٛٲؿعظؽ  ٣ٛ

 وٰٚ دؽرٱك٫ ك ٣عؽٱر ٔ٪٫ « ٣ٲةٰٚ»، ثؿع ك ٨ٛ٣ ك ٣ُجٲٕح

-1947ٚػػٰ صة٦ٕػػح د٦نػػٜ )  ن ػػػٺؿ ظٲةدػػ٫  ٧٤ٕ٣ٲػػح ك ٵدثٲػػح، عقػػذةذ

ثؽ٦نػٜ، عقػ٭٥ ٚػٰ دٕؿٱػت  «٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲػح» ٰٚ كٌٔٮٱذ٫ ،(ـ2663

قٲ٧ة ٰٚ ٦ٲػةدٱ٨   ٣ذؿثٮٱح ك ٹصذ٧ةٔٲح ك ٣ُجٲح، كٹ  ٣ٕؽٱؽ ٨٦  ٧٣ى٤ُعةت

 ٷٔةٝح ك٥٤ٔ  ٹصذ٧ػةع، ٧٠ػة ٝػؽـ ػػٺؿ راةقػذ٫  ٣ٞكػ٥  ٧٤ٕ٣ػٰ ٣ٺدعػةد 

 ٣ٕؿثٰ ٤٣٭ٲبةت  ٣ٕة٤٦ح ٦ٓ  ٣ى٥ ػؽ٦ةت ص٤ٲ٤ح ٤٣جػةظسٲ٨ ك ٧٣ؼذىػٲ٨ ٚػٰ 

ٚػخ إ٣ٲػ٫ ػػٺؿ  صذ٧ةٔػةت دأ٬ٲ٢ كد٦ش  ٵمؼةص  ٣ى٥ ك ٧٣ٕػٮٝٲ٨، دٕؿٌ 

٦ػٓ  ١٧٣ذػت  ٣ذ٪ٛٲػؾم ٣ٺدعػةد  ٣ٕؿثػٰ  ٣ػؾم مػ٤٘خ  ٬ؾ   ٣ٞكػ٥  ٧٤ٕ٣ػٰ

ٌٔٮٱذ٫، كقؿٔةف ٦ة ص٧ٕذ٪ة  ٣ٕؽٱؽ ٨٦  ٤٣ٞةل ت  ٣ؼةوح ٦٪٭ػة ٦ػة ٠ػةف ٦ػٓ 
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٬ػؾق  ٣ض٤كػةت  « ٣ٲػةٰٚ»ٔةا٤ذ٫  ١٣ؿٱ٧ح  ٧٧٣ٲػـ  ٚػٰ ٦ٮ ٬ج٭ػة، كٝػؽ عٗ٪ػٯ 

 ٌٰ ػٺ٣٭ة  ٣ٕؽٱؽ ٨٦ ٦ٞةٹدػ٫  ثؾ٠ؿٱةد٫  ٣ض٧ٲ٤ح كعظةدٱس٫  ٣ٕؾثح، كٝؽ ع٬ؽل إ٣

 ظٲػػة  ٚػػٰ ٦ػػؽٱ٪ذٲ٨ ٝىػػح»ٚ٪ٰ عٱٌػػةن ث١ذةثػػح ٦ٞؽ٦ػػح ٠ذػػةثٰ كٝػػؽ مػػؿٌ ك٠ذجػػ٫، 

 وك ٧٣ضة٤٦ح  ٧٣ٮد  ٨٦ ٠سٲؿ ن  ٠ٕةدد٫ ك٧ًٌ٪٭ة ،« ٣جعٲؿم

 ٧٣ؽ ٕٚٲ٨ ٨ٔ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح، ك ٣سٞةٚح  ٣ٕؿثٲح كصٮ ٩ج٭ػة  ٣ٞؽ ٠ةف ٨٦ عمؽٌ 

 ٣عٌةرٱح  ٷ٩كة٩ٲح، ك٠سٲؿ ن ٦ة ٠ةف ٱن١ؿ ٢٠ ٨٦ ٱذعؽث ٨ٔ ٝؿٱػح عك ٦ؽٱ٪ػح 

ٔؿثٰ، عك ٨٦ ٱذُؿؽ إ٣ٯ ّة٬ؿ   صذ٧ةٔٲح عك وعٲح ٚٲ٭ة، عك ظذٯ ٦ػ٨ عك ث٤ؽ 

٬٪ة ك٬٪ةؾ، ٧٠ة ٠ػةف ٱػؿل عف  ٣عػؽٱر ٔػ٨  ةعك قٲةظٲ   ة٧٤ةن دةرٱؼٲ  ٍٕ ٱىٙ ٦ى 

 ٌٜ إ٩كػػة٩ٰ، كك صػػت ٝػػٮ٦ٰ ككَ٪ػػٰ   ٵٔػػٺـ كظٲػػةد٭٥ كإقػػ٭ة٦ةد٭٥، ظػػ

 ك صذ٧ةٰٔ، كدٮ و٢ ظٌةرم كزٞةٰٚ، ٦كذ٧ؿ ثٲ٨  ٵصٲةؿو

كقٲجٞٯ ٬ة٦ح مة٦ؼح ٨٦ ٬ة٦ػةت  ٣سٞةٚػح ك ٵد.  «ٰٚ ٣ٲة»٥ٕ٩ ٣ٞؽ ٠ةف 

ك ٤ٛ٣كٛح، ٔجَّػؿ ثىػؽؽ كإػػٺص ٔػ٨ ٧٬ػٮـ  ٷ٩كػةف كٌٝػةٱة  ٵ٦ػح، كٹ 

٩كػذُٲٓ، كٝػػؽ ٩ٕذػػ٫ د٦نػٜ ٚػػٰ ٱػػٮـ  ٣ض٧ٕػػح  ٧٣ٮ ٚػٜ ٤٣ٕةمػػؿ ٦ػػ٨ دنػػؿٱ٨ 

 ث٫٤ٌٛ ك٩كذٮد٫ٔ  : ثؿظ٧ذ٫و  عف ٩ٞؿٌ ، إٌٹ ـ2668  ٵكؿ/ع٠ذٮثؿ

 إف ٗػػػة. ٌٚػػػ٢ه ٱٮ٦ػػػةن ٣ىػػػةظج٫

 

 ٌٚٛػػ٫٤ ٚػػٰ  ٣ٕٞػػٮؿ ٣ػػ٥ ٱ٘ػػًت  

 *   *   * 
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 جهاد اجملًعٍني انسىرٌني

 يف إلرار األنفاظ واألسانٍة ادلعاصرج

 ()أ.د. ؾ٘صٕ ؾيٖ اىؿانٔب

ىكلماٌتىِمنىأجلىالَفْكم:ى-
ًٓ  ٤٣ٌ٘ح  ٣ٕؿثٲٌح ٰٚ  ٫ عٌٔةلي ٦ىٍض٧ى

ي ٍ٭ًؽ  ٣ؾم ٱجؾ٣ ٖى  ٣ضي ث٧ٌة ٹ ٱ٤ٕى٥ي ٠سٲؿه ٦ج٤ٍى ري

، ٰٚ إٝؿ ر ٜى ٜي ٚػٰ  ًد٦ىٍن  ٵ٣ٛةًظ ك ٵقة٣ٲت  ٣ذٰ ٱيػٍؽًػ٤ي٭ة دٲٌػةري  ٣عٲػةً   ٧٣ذػؽِّٚ

ٱٍ٭٥ عٱٌػػ ىػػؽى ٜه  ةن  ٹقػػذ٧ٕةًؿ  ٤٣ٌ٘ػػٮٌم  ٣ٕػػةـِّ  ٣عةًػػًؿ، كٹ ٱ١ػػٮفي ٣ ره دٝٲػػ دىػػٮُّ

٭ة عٌٔةلي  ٧٣ٍض٧ىػٓ  جٍؿ،  ٣ذٰ ٱىض٤ًكي ْىؿ، ك ٣ذٌٌٛعًه ك ٣كَّ ٤كةًت  ٧٣٪ةٝىنًح ك ٣٪ٌ ٣ًضى

 قةثٲٓ  ٣ٕةـو٣ًكةٔةتو ٦ذُةك٣حو، ٤ٔٯ  ٦ذؽ د ع

 َّ٢ ٕى  ١٣سٲؿى ٦ٕؾكركفى ٰٚ ذ٣ٟ؛ ًٵقجة.و ٹ ٦ضةؿى ٬٪ػة ٣ًٍٸٚةًػًح  ٬ؤٹلً ك٣

ػؿكر ًت دأ٠ٲػًؽ  ًى ػؿً   ٣٪ٌػةًس  ٧ٍ٭ى ٥ٍ٤ى صى ًٔ ٰٚ  ٣عؽٱًر ٔ٪٭ةو ك٨٦ً ثةً.  ٣ٲٞٲ٨ عٌف 

٧ى٢ى عٌٔػةًل  ٔى ٧ًٍ٤٭٥  ًٔ ٌعًح ك ٣ٌكٺ٦ًح ًٵ٣ٛةًظ ٣٘ذ٭٥ كعقة٣ٲج٭ة ع٢ُّٝ ث١سٲؿو ٨٦ً   ٣ىِّ

ٰى ٔ٪ؽى إٍظؽ زًػ٫ ٚػٰ ٔػةـ  ٧٣ضٍ  ِّ٧ ، ٧٠ة قي ٌٰ ٌٰ  ٣ٕؿث ٧ٍ٤ ًٕ ٣  ًٓ ـ، ٚػٰ ٬ػؾ  ٧1919ى

ًٜ صؽ   ٌٰ  ٣ٌؽٝٲ ٧ٍ٤ ًٕ  و  ٧٣ضةًؿ  ٣

ٍ٭جةًل  ٣سٌٞةٚٲٌح، عك ٤ً٣ٍجٲٌةًل  ٣سٌٞةٚٲٌػح ٧٠ػة ٬ػٮ  ؿى ٤ً٣نَّ ك٬٭٪ة ٦ى٪ٍؽيكظحه ١٣ٰ عم١ي

ػٌؽثى ص يظى ٛيٍؿوػحى ٣ػٰ ١٣ػٰ ع ؽي عقػ٧ةًل ظ٤ىػتى  ٣ٞؽٱ٧ػًح، إدةظذى٭ػة  ٣ ىظى ٧٭ٮرى٬ػة ع

                                                 

() ٜو، كعقذةذي  ٣جٺًٗح ك ٣٪ًٞؽ ٰٚ صة٦ٕح ظ٤تٌٔٮ ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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ذً٪ػة  ٘ي ًٜ  ٣ٌىػٌعًح ك ٣ٌكػٺ٦ًح ًٵ٣ٛػةًظ ٣ ـو كإٱضةزو، ٨ٔ ٤ٚكًٛح دعٞٲػ ، ثذؿ٠ٲ  ٣ض٧ٲ٢ى

ٜي  ٣ؾم ٱ٪٭ىيي ثػ٫  ٣ض٪ػٮدي  ٧٣ض٭ٮ٣ػٮفى   ٵزٲ٤ًح  ٣ض٧ٲ٤ًح كعقة٣ٲج٭ة؛ ٬ؾ   ٣ذٌعٞٲ

ٌٰ كٔٲكػٯ إًٍقػ١٪ؽر  ٤ًػ ٔى ٙي ٦ع٧ٌػؽ ٠يػٍؿدٍ  ، ػٺاػ ٌٰ ٍض٧ىٓ  ٣ٌؽ٦نٞ ٨٦ً عٌٔةًل  ٧٣ى

ىٲ٤ػٯ  ٣ٌىػجٌةغ  ٤ٕ٧٣ٮؼ كٔجًؽ ٣ٞة ٌعػةـ ك٣ ٛى ػجىط كمػة٠ًؿ  ٣ ٍك٪ٰ قى در  ٧٣جةرؾ كظي

ىػٍؽًل ٦ًبٮٱٌذًػ٫  ٜي  ٣ؾم ٱٞذؿ.ي  ٳفى ٦ًػ٨ ث ؿٱ ٕى ٓي  ٣ ٍض٧ى كٔجؽ : ك زٜ م٭ٲؽو ٬ؾ   ٧٣ى

ٌْػؿكًؼ 2619 ٣سٌة٩ٲح ٰٚ ق٪ح  ػ٢ٌ  ٣ ًّ ٍض٧ىٕٲٌػٲ٨ى ٚػٰ  ٭ػٮًد  ٧٣ى ػ٢ى صي ـو كإٌف دىٮ وي

ٮًرٱىذي٪ة،  ٣ ٭ة قي ، ك ًظؽه ٨٦ً عد٣ًٌح  ٣ٞةقٲًح  ٣ذٰ ديٮ ًص٭ي ٤ٍتي  ٣ٞٮٱٌػح ٚػٰ ريكًح   ٣عٲة ً ٞى

ؽ٬ةو كى  ٬ؾق  ٵ٦ٌح كصى

ىفيىأدادّواتىالِفكرة:ى-
ةد٭ة كعقة٣ٲج٭ة  ٘ي ًٜ  ٣ٌىٌعًح ك ٣ٌكٺ٦ًح ٵ٣ٛةًظ ٣ ًٜ دعٞٲ دؾ٬تي  ٵ٥٦ي ٰٚ َؿٱ

ًٛؽي ذ٣ٟ ٨٦ً ٔٞٮًؿ ٦يجؽٔٲ٭ة ص٭ٮد ٦يٌ٪ٲحنو كع٩خى دػؿل   ن إ٣ٯ ع٦ؽ لو ٝىًىٲٌحو، كٱكذ٪

ٌؽري ٢٠َّ ذ٣ٟ ع٠ ٫ي، كدٞي ٕى ـًفي ٢٠َّ مٰل دذٕة٦ى٢ي ٦ سؿى ٦ة دؿ قي ٔ٪ؽى  ٵ٥٦  ٣ٌؿ ٝٲح  ٣ذٰ دى

ٓي  ةن ٩ذٲضحو كعزىؿ، كدعًكتي ًظكةث ػ٪ٲ ػ٥ٍ، ذ١٣ػ٥ ٬ػٮ وى ٕى ى ؾي ك٦ػة دىػؾىرو ٩ ٢ٌ١٣ ٦ة دأػي

ػؽ دى  ٣ٞػٮًؿ   ٵ٥٦  ٣ذٰ دىؿل عٌف إوٺحى  ٧٣٪ُٜ قجٲ٢ه ٷوٺح  ٣ٕٞػ٢، كعٌف قى

ؽ ًد  ٣ذٛ ٮر ه ٣ًكى ٧ةًت  ٵ٣ٛةًظ ك ٵقػة٣ٲت ٬ػٰ ػػـ ا٨ي وي ضى ْىؿ، كعٌف ٦ٕي ًؿ ك ٣٪ٌ ُّ١

ًؿ٥٬و ك ثذ٘ةلى ٝؽرو ع٠جؿى ٦ًػ٨  ٷٱٌػةح  ًَ ةتي ػٛٲٌةًت ػٮ  ١ًًٍٚؿ  ٣٪ٌةًس، ك٦يكذٮدٔى

ـى ٬٪ة ٦ٮزَّٔ ٕى٢ي ظؽٱسى٪ة  ٧٣يٮصى ، ٩ض٤ٕي٭ة ٦يذ١ٌ تو ٤٣ذٌ٪ةكؿ: ةن ق٪ض ؿو ٤٧ًٍح ١ًٚى  ٤ٔٯ صي

ًُ اىحرٗػةَٔن ؾيةٕ حػةح٘د أداِة اىخّؿت٘ةر ىيِفهْ  اً اىذَٗ ٗلٍَ٘ٔن َوْزُ - ر ْ

 ؾَ اىِفْهر:

ػؿٱ٨ ٬ػ٥ي  ػًؿ٥٬ إ٣ػٯ  ٳػى ًح  ٣ؾٱ٨ ٱي٭٧ُّ٭ػ٥ إثػٺغي ١ًٚى عوعة.ي  ٣ٌؿقة٣ًح ك ٧٣ي٭٧َّ

 ًٍ ػجٍ ٌٌ  ٵٔ٪ٯ ثػإػؿ ًج ٦عىػٮًؿ ١ًٍٚػًؿ٥٬ ثػأدك ًت دٕجٲػؿو ٗةٱػحو ٚػٰ  ٣ٌكػٺ٦ح ك ٣

ٌؿكظٲٌٲ٨ى ك ٹصذ٧ػػةٔٲٌٲ٨، ك ٣ذٌػػؽٝٲٜ، دػػؿل ذ٣ػػٟ دىٱٍػػؽفى  ٵ٩جٲػػةًل ك ٧٣يٍىػػ٤عٲ٨ى  ٣ػػ
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ن  واألفراِد اهذٌٕ ََٕرون رساهةً عظًٖةً هّى فٔ اهحٖاة دعْةَ اهَّاِس إهىٓ يىا ٕحَبىنْ 

. ثىّى فىٔ اهحرىارِة اهيرةّٖىِة ايسى يّٖة خاّ ىةً   ى ا وَجًىا ً  اوَحق   اً أّن فُٖ َخٖر

ّٔ فصاحة  اهوِّبان  وَرجاحة  اهَجَ اً َضْرة  ان.ِيٌ اهًثَِن األعوٓ اهَجًاه

ىّح  ال  ى  ِ   - ِِ ىّحِ  ااءاِ  ُُسْنى ِِ ِسىْرصى على   ِِ الِحْرُص على  

 ُالّظَفر بالُخل ء:

ٍ  لثٖىىرة  هَٖبىىْي ِيىىٌ اهَ  ّٖىىاِ  عوىىٓ  ٕ ْحىىَر   عوىىٓ ِ ىىّحة األداِا ألسىىنا

ًُّ  أّن أعًىاَر األفىراِد  ٍِ اهنصائر. وهينَّ ِيٌ ذهك  وِيٌ أِ ٌِ وأرةا ٍِ اهِ َط أ حا

ٌ  اهِ َمىر  سىرٕيتطْل  ةجًاِل أدائّى  اً   وٍَصاعِة ةَٖاٍّى  وإشراِق عناراتّى. وتَىَ فِ

ٍ  اهِ َمىر  ِْا إة  ّا  فًٖىْ   أ ىحا ةَ َطِن أدائّا  وفباِد أدواِ  إخراِجّا  وس 

 ةًِْ  فَِمِرِى اهتٔ سارَعْي إهٓ أج اثِّا ةَ باِد وسٖوتِّا اهوَّغّْٕة.

ىّْ ٍِ ِحىْر ف فىائعف عوىٓ س  َا عََ  اهيىر هِة األداِا وَجًاهِىُ وأهِْقىُ وٕطاهِي 

ىا  ًّ ِن ةَىاِ  اهيقىِْل ع ْْ ُ  ذهىك إّ  هَِحًّٖىة  يا ٖىة  هَِصى وفصاحتُ  و  ٍَحَبى

ّّ َحىَرَ  َٕوْحق ّا ِيٌ عار فَباِد األداِا وَشَاِره. وِيثْوًَىا  اهىذّ َٕنٖى   اهجىْاِر

 ّٔ ِو رَ ةأ و ة وأشمال عوٓ َعْرِضّا اهح  ِِ ْبىَِّا  ويظىا ىر  ِشىٖاِ  ح  ِّ فِتَْتِّىا   ت ظ

 ًَّٓ ًَيارض»ت ب ٔل عوىٓ «ِيْيَرضف »  اهتٔ واِح  ِا «اه ى  اهيرةى
  َحىَرَ  اهًىتموِّ

َجًاِل أردِٕة فَِمِره  وَس يِة أدواِ  تينٖره ِيٌ لّن َشىٌْٖ  حتّىٓ َ ىأَّ أن ٕ قىال 

 فٔ ي  َرداتُِ وأساهٖنُِ:

ا ُف َْٕبىىىىىتايّ   إذا أتاِىىىىىا ياهىىىىى

 

ىىىىا  ُِ ِلرايّ   تمىىىىاثَرْ  فىىىىٔ عَِٖىىىى

ّٔ عوىىٓ ايتىى اد تىىارِٕة ِىىذه اهوّغىىِة اهّ ىىرٕ ِة ٍَ   ٍَّ اهًتحىى ِّل  اهيرةىى َيىىْى  ذَ

َ  وَسىَق    ًَٓ حقٖقتَّىا  حتّىٓ أٍَِ ىْي لىنَّ إْسى ا فِة عٌ َحرٕى ه غتُ  وَح ً  رَّ اه

 ور ذال   واٍطنَع عوّٖا َوْ ف  َعَتَرةَ ٍاقتَُ ةاهقْل:

ٌِ فأ نَحْي  َضْٖ ْحر   َشِرةَْي ةًاِا اه ل

 

ْٕوَىِ َزْورااَ    تََِْ ىىر  عىىٌ ِحٖىىاِض اهىى َّ
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ػػؿ ٛى ى ػػ٧َّٯ  ٣ٕػػؿى.ي ٩ ٍٕؿ»٦ًػػ٨  ٣ٌنػػٕؿ ًل   ن ك٦ًس٤ٍى٧ػػة قى ػػ جٲػػؽى  ٣نِّ ؿى «ٔى ٍٕ ، ًٵٌف  ٣ٌنػػ

ؽى٦ ٍٛؿغى ٦ض٭ٮدى٥٬ ك٠ة٩ٮ  ػى جؽى٥٬ ك قذى ٍٕ ٫٣ ث١ي٢ِّ ٦ة عكدٮ  ٨٦ً ٝيٮل كٝيػؽىر،  ةن  قذى

ٰى ٠سٲػػؿ ٤ى٧ػػةًل  ٣ٕؿثٲٌػػ  ن ٚػػٰ ٦كػػذُةٔ٪ة عف ٩يكػػ٧ِّ ٔي ٔجٲػػؽى  ٵ٣ٛػػةًظ »ح ٦ًػػ٨ ٦يجػػؿِّزم 

ْىػؿ، كع٩ةٝػًح «ك ٵقة٣ٲت ى٪ػةًت  ٣٪ٌ ١ًٛىػؿ، كرىكٔػًح ث ، ٧ً٣ة  قذٕجؽى٥٬ ٨٦ً ًوػٌعًح  ٣

 : ًٓ
َّٛ ٙي »٦يؼجَّ ًت  ٣ٌىٍؽر، ظذٌٯ ٝةؿ  ث٨ي  ٧٣ٞ ٍؽرم ٚػأًٝ دىًظ٥ي ٰٚ وى ىٲـى إٌف  ١٣ٺـى ٣

ٓي ٚٲ٭«٣ًذؼٲًُّؿق ٥ٍ،  قذٕجؽىٍت ًوٌعحي  ٵ٣ٛةًظ ك ٵقة٣ٲًت ك ٣ذٌ٪ٮٱ ٕى ى ٦ًػ٨  ة رصػةٹن و ٩

ٜي ٤ٔٯ  ٣ٮ ًظًؽ ٦٪٭٥ ٝٮؿي  ٣جيٍعذيؿٌم:  ع٢٬  ٤٣ًٌ٘ح ك ٣جٲةف ٱ٪ُج

ٓه  ٛػػةً ، كمةًقػػ ٕي  د فو ٤ٔػػٯ عٱػػؽم  ٣

 

ػؿٱًت   ًى ٨ٍ ٠ػ٢ِّ ٩ًػؽٍّ ٚػٰ  ٣٪ٌػؽىل ك  ٔى

ػٍٮمقي   ًى ، ك ٤يػٮِّ ٕي  ٠ة٣جىٍؽًر عٚؿطى ٚػٰ  ٣

 

ٍىػػػجًح  ٣ٌكػػػةرٱ٨ى ًصػػػؽُّ ٝىؿٱػػػًت   ٕي ٍ٤ً٣ 

ٙى ٹ ٱ١ٮفي ذ٣ٟ ٦٪٭٥ ك٥٬ ٱىذٍ   ػجعة٩ى٫ ك٠ٲ ِّٜ قي ػ ٌضحى  ٣عى جةحى ٦كةلى ظي ٤يٮفى وى

ػجٍعة٩ى٫: ٤ٍٜ ٰٚ ًوٌعح  ٵ٣ٛةًظ ك ٵقة٣ٲت ك ٣ذٌ٪ٮٱػٓ ٚٲ٭ػة ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ قي  ٤ٔٯ  ٣ؼى

 ژٺ ٺ  ڀ ڀ  ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

ى٭٥ي  ٣ٞٮؿى ثأقة٣ٲتى ٦ؼذ٤ٛحو[54] ١٣٭ٙ:  ٪ة ٣ ٍٔ ىٌٮ  ، عم: ٩

ٙى ٹ ٱ١ٮفي ذ٣ٟ ٨٦ً رصػةؿو ٝػة٣ٮ  ٦ىػسىٺن  ػتى إ٣ػٯ : إزي٥ٌ ٠ٲ ٤ًٍ٘ػتى »ٌف  ٣٪كى ى  «د

ػعةح:  ذًٍط  ٣ػٌٺـو ٱٞػٮؿ  ٣ػٌؿ زمُّ ٚػٰ ٦يؼذػةًر  ٣ىِّ ٛى ، ث ٌّٰ جً
٤ٍ٘ى ى ٤ًٍ٘ػتي »د ى ٍكػًؿ «كد ، ث١ى

ٌّٰ » ٣ػػٌٺـ، عثػػٮ ٝجٲ٤ػػحوو ك ٣٪ٌٍكػػجحي إ٣ٲػػ٫  جػػ
٤ٍ٘ى ى ػػذًٍط  ٣ػػٌٺـ،  قذٲعةمػػ«د ٛى ٣ًذىػػٮ ٣ٰ  ةن ، ث

ٍكػػؿ؛ ٵ ػػتوو كرث٧ٌػػة ٝػػة٣ٮق ثة١٣ى ٓى ٱػػةًل  ٣٪ٌكى دىٲ٨ًٍ ٦ػػ ٍكػػؿى ػػٍؿٚىٲ٨ًٍ ٗٲػػؿى  ١٣ى ٌف ٚٲػػ٫ ظى

ٱ٨ًٍ، ٚٛةرؽى  ٣٪ٌٍكجحى إ٣ٯ  : ٱٕ٪ٰ عٌف ٰٚ «٩ى٧ًؿ»١٦كٮرى ٍؿٚػ «٩ى٧ًػؿ»و ٝي٤ٍخي   ن ك ًظػؽ ةن ظى

ذٍط ٍٚٞو ٛى ى٢ٍ ثة٣ جٮ  إ٣ٲ٫ ثة١٣ىٍكؿ، ث  ٗٲؿى ١٦كٮرو؛ ٤ٚى٥ٍ ٱ٪كي

ِي ٹقػذٕجةًد  و كٚٲ٫  ٣ذٌأ٠ٲؽي  ٧٣ي٤َّ٘ػ ٍىؿي ك٦ًس٢ٍي ٬ؾ  ع٠سىؿي ٨٦ً عف ٱأدٰ ٤ٔٲ٫  ٣عى

٘ىٮٱٌح عٚؾ ذ ٣كٌ  ٤ٍػ٥ً ٦ػ٪٭٥و ٚ٭ػؾ ،   ن ٺ٦ًح  ٤٣ٌ ًٕ ـً ع٬ػ٢  ٣ ١ِّؿم  ٣ٕؿ. كعٔػٺ ٨٦ً ٦ٛي

٨ي ٦ىسىٺن  ؿً   ٣٘ةٱحى؛ ٵ٫ٌ٩ ٚىٲطه ٹ ٱى٤ٍعى ٖه ٰٚ  ٧٣ٛةػى ً ٌٰ ٦ي٪ٍذىلو ثة٣ ٣ مى ، عثٮ  ٵقٮًد  ٣ؽُّ
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َُ فٖ حصدِ٘ح ٌُفرداحّ وأشاى٘تّ، وذىم إذ ٗلُٔل:  وٍُِٗع

ِم: كاو ْٔ و  ْد غاي٘اوْج وَلا أكُٔل ىِِلْدِر اىلا

 

 وَلا أكوؤُل ىِتوواِل اىووّداِر: ٌاْ يوؤ ُ  

: غاياْج كِْدُر اىلِٔم، و: ةاُل اىّدار ٌُْ ياٌق.  َا أن ُٗلالا صا د٘حا اىدا  ذىم ألّن اىصَّ

للحا ى نَّ لللا ى َلللاِْم ِ للّ  َّللي   للّ ى  - َحْملل ا نَّللسِْ لى اإلللي نِ ْاللّحى َِّّلف

 نِنسّنافة نألرفع:

ر اىلرآ ُّٔ ُ اإلُصاُن فٖ اىخّص ّا ًا ُشوتداُ وُّ اىعيو٘ اِن، أي إّن خاىِلا ًُ اىت٘ا يَّ ّٖ ٌُعا ُ 

وُّ اإلةاُوثا  وَ  [٧]اىّصجدة:  ژ ہہ ہ ہ  ۀ ۀ ژ ٍا َّٕ حعي٘ ْٔ اىذي حٔى

َّ إضعافا آثاِر ْذا اىخّعيً٘ ٗدُصوُو فوٖ ْوذه اىد٘واِة اىخوٖ ُٗخواُا ف٘ٓوا  ٌلاِصِده، ىه

أ ْذا اإلضعاِف ُخّرّٗوثُ  ىإلُصان ُخّرّٗثُ اىخصرُّف واَلجخراا فٖ نّو شٖء. وألنّ  ٌِشا

ْاودةو فوٖ ْوذه اىد٘واة فوٖ  اتوثو وٌُجا ٌِوَ ٌُ اى اىدرنِث  يٕ ٌاْصراا اىد٘اة، نان َل ةُّد 

وْطر ًِ اىٍِِطِق وحثلِ٘ف آىوِث اىت٘وانأل ألّن شا ٍِْو اىِّْفِس  يٕ حلٔٗ ٌِوَ  ْوال    ا  ٌجاِل خا

 رِْشيِٓا، حفعاُو ٌا حشاء. إُصاُِّ٘ث اإلُصاِن ٗاضُ٘ع ةإٍْاِل ْذه اٙىِث وحاْرنِٓا  يٕ

ة نألَّ للّفى ُنأللللَّّا  فلل   - للحف َى َّىَ للمّحى لى للد َِ لََِّّللةى ُنَّمادّ َلللدن ا نَّما

  َْدَمعى نَّإلفلة نَّعمِافة:

ٌِوَ ُجٓود فوٖ إكوراِر األىفواِ   ٌا ٗتذىُّ اىّزٌ ءُ اىِهورامُ أ ضواءُ اىٍجٍوع 

ٍُٔافلخٓوا  واألشاى٘ب اىخوٖ حِجودُّ فوٖ خ٘احِوا، ةْعودا اَلنٍ ِواِن إىوٕ ِصوّدخٓا ة

ٓا وُيالِرْا فٖ اىيّ ث اىعرةّ٘ث أو ةواىعثٔر  يوٕ أصؤلو  ِْ اَلحّجاها اىعامَّ فٖ أشتا

ٌَِ ِصوِِْف األ ٍوال اىّصواىدث اىٍٍُ٘ٔوث إن شواء ا ُ  د٘دث ىٓا،  اشخعٍاىّ٘ث صا

ٍثو نت٘رةو فٖ اىِدفاِ   يٕ اىتِِْ٘ث األشاشّ٘ث ىُِصؤرِة اىيّ وث  ْٓ ٌَِ ُش حعاىٕ، ىٍِا ىّ 

ّٖ اىعرةّ٘  ِل اىلوأُُ ٍُشورِّ وِ٘عا اى ّٖ اىعامّ. وٗاْدهوٖ صوُِ٘عًٓ صا خِٓا اإلةدا  ٍْ ث وشا

ٌِوَ ضوروِل  ٍُٔافِوقا وغاْ٘ورا اىٍٔافِوق،  اىذي ُِٗٔضح اىجالزا وغاْ٘ورا اىجوالِز، واى

ئك واَلجخراا  .اىصُّ
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يػـكـي  ٤ًٌط ٚػٰ ٬ػؾ   ٣ػؾم ٩عػ٨ي إز لق ٣ ؿكرٌم ك ٧٣ي ٌَّ ٣  ًٙ كٱ٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ًو٪

ُّٜٞ ك ٣ذٌسجُّخ ك ٣ذٌجىٲ٨ُّ؛  ثذ٘ػةلى  ٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ ٦ىعٌضػحو ثٲٌػةلى  ث٤ٮًغ  ٣٘ةٱح ٰٚ  ٣ذٌع

٣ٲفى ٚٲ٭ة إٌٹ  ٣ٮًٮحي ك ٹ٧َب٪ةفي ك ٣ذٌك٤ٲ٥يو ٚأٌٔةلي  ٧٣ض٧ٓ ٰٚ ٬ؾ   ٣ٌنػأف 

ٌك ده» ٜي ٤ٔٲ٭٥ ٦ٛ٭ٮـي  ٣عػؽٱر  ٣ٌنػؿٱٙ:  «ري ، ٱ٪ُج ًْٞٮفى ٦يؤد٧ى٪ٮفى ٦يضذ٭ؽكفى ٱى

و و ك ٣ؿٌ « ٣ٌؿ اؽي ٹ ٱ١ًؾ.ي ع٤٬ٍى٫» ٤ىػت  ١٣ػٶى ُى  اؽي ٬ٮ  ٣ؾم ٠ة٩خ  ٣ٕؿ.ي ديؿًق٤ي٫ي ٣

ػؿ ن  ِّ١ ٲٌػحن ٦ٛي ٌّٜ ٤ٕ٦ٮـه ٣ى٭٥ ٣ؽل  ٣عؿٱىٲ٨ى ٤ٔٯ  قذ٧ؿ ر ثٞػةًل ع٦ٌػذً٭٥ ظى ىعى كإ٫ٌ٩ ٣

ٕى٭٥، كعف  ، كعف ٱٞػؽِّرك  ٣٭ػ٥ وػ٪ٲ ٍ٭ػؽى  ٧٣ذٮ ًوػ٢ى ٦يجًؽٔحن عف ٱجػةر٠ٮ  ٬ػؾ   ٣ضي

 ٣٪ةٚٓ  ٣ػؾم ٣ػ٫ دىٍػػ٢ه ٠جٲػؿه ٚػٰ ٱي٭ٲِّبٮ  ٣٭٥ عقجة.ى  ٹقذـ د  ٨٦ً ٬ؾ   ٷ٩ذةًج 

ػطه  ًً ٢ً  ٵ٦ٌح ك٦ىٍض٤ىٯ د١ٛٲًؿ  ٧٣جؽٔٲ٨ى ٨٦ً عث٪ةا٭ة، كإقػ٭ةـه ك  ٍٞ ٍٮًف وٮرً  ٔ وى

و ٌٰ ٤ ٧ى ٕى ؿٌم ك ٣
ْى ٌ٪٣  ِّٰ ١ًًٍٛؿ ك ٣ذ١ٌٛٲؿ ٰٚ ٧ٌ٦ةًر  ٷثؽ ع  ٤ٕٞ٣ ـً  ٣  ٰٚ إ٧٩ةًل دٞؽُّ

، ك ٙى  :ي قجعة٩ى٫ ٦ىسيٮثحى ٬ؤٹل  ٣ٕة٧ً٣ٲ٨ى  ٣ٕة٤٦ًٲ٨ى ًٜ ًةٔ ػٌؽدى ٤ٔػٯ َؿٱػ قى

ؿ ٥٬ ػٮى ٦ػٮٹقي ٔٲكػٯ ثػ٨  وژ گ گ گ ژ  ٣ؼٲؿ قي ٍٛ ٔى ك٠ذجى٫  ٣ٌؿ صٰ 

 ٤ٰٔ  ٣ٕة٠ٮ.و

*   *   * 



 
 

دوات ()تسار ا دلم ا و   ت اضرلمحاا   والن

                                                 

( )سيِمنار  :المدارسة( وي اممقابل امعربي مكنمةseminar األجنبية، وتعني بحثاً يقدمه أحد أعضاا ) ،،اممجما 

 في مجنس اممجم،.ومناقشته به  منتذاكر
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  عبقري

 
 العربي: القص

 
 
 عبد السالم الع

 
 ج

 
 يف مرآة النقد املقارن يلي

 ()د. عبد النبي اصطيفأ. 

 خالصة:
ِ  ج  ّكاد الدكخَر عتد السالم  ال    حكَّيالً القاالا ِ أن ّكالَن  ةاىتخالاح  ْلال

علُ الهَروث ال رةِ السردي الغيِ نو جٍث  والهَارّالد القاا ْالث الغرةْالث 

  ٌ لالً ةجالدارة نو جٍالث أرالرى  أىهَاجالاً  رّالداً  الِ  يالً الاططالِ الال ي ّ 

 للدرَل إلُ دائرة األدب ال الهِ.

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

 «أجهلٍالو»الهحاضرة إلُ حادّهً نو رالمل ححلْلٍالا لرواّالث وٌَ نا حس ُ 

(  والَقَف علُ عمقاحٍالا ةالالتيَن الجهْلالث األرالرى كالهَسالْاا  1002)

ضمحٍا ةاألسطَرة  وحالَار  علُوالسْيها واليحج والرسم وال هارة   ضمً 

القاا ات  وقضاّا حهكْو الهرأة  إلُ جاىب حتاعلٍا نال  الهالَروث ال رةالِ  

 لٍا جٌَرة الخاج  ِ  و الاص ال جْلِ.نها ّج 

*   *   * 

                                                 

() ث دنشقأسخاا األدب الهاارن والياد الحدّد  جان . 

  11/3/1027اضطْف ٌ ه الهحاضالرة ةخالارّ  الدكخَر عتد اليتِ ألاُ األسخاا 

  ِ نجه  دنشق.



 646 (3)اجلسء  (09)اجمللد  -دللة دلنع اللػة العربية بدمشل 

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

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

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

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

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

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

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

 ٔجٞؿمو ؼٲٺن و٪٫ٕ ٝةصٌّ ٦ذ

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

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

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

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

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

 ثُؿٱٞح ٝىىٲحو ك١٬ؾ  ٩ؿ ق ٱٌٲٙ:

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

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

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

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

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

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

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

آر اٰ  ٧٣ٞةر٩ح ٰٚ ع٧ٔةؿ ٔؽد ٨٦  ٣ٛ٪ة٩ٲ٨  ٣جةرزٱ٨ ٨٦  ٣ؾٱ٨ د٪ةك٣ٮ  ٦ٮًٮع 
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«ثة٣ذىٮٱؿ ك ٣٪عخ ةد٪ةكٹن ٚ٪ٲ   «٦٫ٮركثكٲنآ»
(1)

 و

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

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

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

عٝىٯ  ٣ن٧ةؿ  ٵكرثٰ
(2)

 ؛

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 

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

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

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

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

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

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

، 3،  ٣كػ٪ح  ٧٣٪نٮر  ٚػٰ ٦ض٤ػح  ٳد . )ثٲػؿكت( «قة٣ٰ»سةؿ ٝىذ٫  ٩ْؿ ٤ٔٯ قجٲ٢  ٧٣ (2)
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٥٣ دجؽع ٰٚ ٚؿ٩كح عك إقػجة٩ٲح، كعف ٤ٔٲ٪ػة عف ٧٩ٌػٰ عثٕػؽ ٦٪٭٧ػة ٚػٰ  ٣ـ٦ػةف 

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

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

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

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

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

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

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

 و

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

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

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

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

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

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

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

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

 دؽثٌؿ ٩ىٮو٫  ٣ذؽثؿ  ٵ٦س٢و

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

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

                                                 

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

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

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

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

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

«عص٤٧٭٨»كرك ٱح ثٲ٨ ك
(4)

٣نٲغ  ٣ؿك اٲٲ٨  ٣ٕؿ.  ٣كٮرٱٲ٨  ٣ؿ ظ٢ ٔجؽ  

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

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

 ؿ٥٬، ك٠سةٚح ٰٚ ٩كٲض٭ة  ٷ٩نةاٰوك٦نةٔ

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

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

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

 ،دكػٕٯ إ٣ػٯ زٔـٔػح  ٣٭ٲ٧٪ػح  ٣ؾ٠ٮرٱػح feminist novel، رك ٱح ٩كػٮٱح رصٺن ٠ةدج٭ة 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«آ٦ٮر كثكٲن٫»عقُٮر  
(5)

 ٣ذٰ كردت ثذ٧ة٦٭ة ٰٚ رك ٱح دعػٮٹت  ٣ضعػل  

(عثٮ٣ٲٮس ٣ٮمٲٮسػ) ٣ؾ٬جٰ ٣
(6)

 ٣ٕؿثػٰ ٦ٮ٣ػؽ ن،  : ٣ؿك٦ػة٩ٰ ٵدٱت  ٣ٕؿثٰ  

                                                 

() ٠ة٩خ ٰٚ  ٵو٢ )قٲ١ٮ٣ٮصٲح كقٮقٲٮ٣ٮصٲح( =  ٧٣ض٤حو  

 Apuleius, The Golden Ass, Translated by Jack Lindsay  ٩ْػؿ ٩ىػ٭ة ٚػٰ: (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ثٕجٞؿٱح ٦ة ٱ٪ض٥ ٔ٪٫ ٨٦ ٨ٚ رٚٲٓو

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

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

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

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

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

 ،

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

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

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

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

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

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

  ٵػؿل  ٧٣ؼذ٤ٛحو

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

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

 ٣ػؾم وػ٪٫ٕ  

                                                 

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

 (و1993ٔىٛٮر )كز ر   ٣سٞةٚح، د٦نٜ، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carlotta  (138-٤ٔ137ٯ مةَئ ثعٲؿ  ٠ٮ٦ٮ ٚػٰ إٱُة٣ٲػة )ص
(9)

، كٱ٪كػج٫ 

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

 عقذةذق، ثٕؽ عف عُٔةق  ٵ٧٩ٮذج  ٣ضىٰو

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

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

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

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

عك دعػػػػػٌٮٹت « ٣ع٧ػػػػػةر  ٣ػػػػػؾ٬جٰ»
(16)

 The Golden Ass or Metamorphoses 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 

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

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

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

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

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

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

 ثةٵظضةر  ٣س٧٪ٲح، ٱ٘ؽك ٦ك١٪٭ةو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ٝج٢ عف دج٤ٖ  ٣كٕةد  ك ٣ؼ٤ٮد
(11)

 و

                                                 

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

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

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

 ،ٮ ف  ٣ؿك ٱح عص٤٧٭٨ ٨٦ ص٭ح٪ٔ 

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

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

 ٣كٮز ف ٨٦ ص٭ح زة٣سح، 

 و٤ح  ٣ؿك ٱح ثةٵقُٮر ؟ ٬ٮ: ٦ةك ٣كؤ ؿ 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 

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

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

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

 Eros and Psyche”  :ٰٚNew Larousse Encyclopedia of“ك٠ؾ٣ٟ ٦ةد  

Mythology, New Edition, Introduction by Robert Graves (Hamlyn, 

London and New York, 1968) p. 132. 

 Arthur Cotterell, Encyclopediaٚػٰ:  ”Psyche“ك  ”Cupid“ك٠ؾ٣ٟ ٦ةددٰ 

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

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

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

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

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

  ٵك ف، ٣ٞؽ ك٬جخ ٩ٛك٭ة ٣ٲكٮعو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :ك ٧٣ذ٧س٢ ثػ

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

 ىصٔزرنلٌَلجٓالثإُ٘ا،

 وٌِفضالرىصجإ  لرىٍِدٔتالٌَلرىدج لرىأرنلريٕللهولكيب،ل 

لصيالرى ورٗالبإىِدت؟لْٔ:لٌإرىصؤرهلو

نإنلٌاثرلرإلىٓإملرى  ٘صٖلىعبثلرىصالملرىعج٘يدٖ،لأيل«لالتمثال»رىٔركعلأنل»

،لأول«األدب»بٔصفّلأخثلرىفِٔنلرىجٍ٘يالنإنلرىٍيًٓلىفَلآخد لْدٔل«لالوحت»أنل

صد٘حلأنلرألشطٔر لْدٖلٌدإل«.لرى ورٗا»بإألخ ىلىجِسلر ٘صٖلٌَلأجِإشّلْٔل

،لأولُصد غّلالتمثاالى ر ع،لوىهَلرىاد٘حلأٗضإًلأنلأىًٓل)أُطُٔ٘ٔلنإُٔفإ(لتٍةإىّلر

رىغٖلُدغٓإل)آدٌٔلتإدوىِٖ٘(،لنإنلٌيًٓلرىعج٘يٖ،ل ذلرت ذلٌِّلٌدٔررًلأشإشًّ٘إلٌدَل

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

يٓإملرىدثنغٔرلربدثلنالًلٌَلشع٘ثلوشٔزرنلوربثلرىعزٗزلوُدثى،لفضدالًلريدٕلرشدغ

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

رىغٖلنإُتلتعب٘ رًلٌزدوجإًلرٍإلنإنلٗعغٍدولفدٖلُفدٔسل«لقلب من حجر»كا٘ثتّل

نولٌَلربثلرىعزٗدزلوُدثىلوشدع٘ثلوشدٔزرن،لوْدٔلٌدإلتلشد هلرىلاد٘ث لبِادٓإل

ل«.رىٍهةّفلرىٍفعًلبإىٍعإُٖلورى ِٖلبإىثالالت

 هص القصيدة:

لكيبلٌَلخج 

لْولْٔلكيبٖ

لأملْٔلكيبم

لأملْٔلكيبلرىهٔن

لٌَلخج ؟لث لْذرلرىليبلرىذيلكُل

لكيبلٌَلخج 

لأٌإملرِٖ٘لْٔ
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 ٛؿ ٤ٔٯ  ظ٧ؿ رٍى ّة٬ؿق ٦ي 

 ثةَ٪٫ ثٲ٨ ثٲةض ٩ةوٓ كظ٧ؿ 

 ظ٧ؿ  ٚةٕٝحو ع٬ٰ دـ دؼسؿ

 ٰٚ ٤ٝت ٨٦ ظضؿ؟

 ٹو ٣ٲف ٤ٝجٟ ٬ٮ 

 ع٩خ  ٣ذٰ  ٳف ع٦ةـ ٔٲ٪ٰ

 ٰع٦ةـ ثىٲؿد

 ٦عٲة ٨٦ ٱةق٧ٲ٨

 ركظةن ٨٦ ع٩كةـ

 د١ٮٱ٪ةن ٨٦ ًٲةل

 ٠ٲٙ ٱ١ٮف ذ٣ٟ

 ٬ؾ   ٤ٞ٣ت ٨٦ ظضؿ؟

 ٫٤ٕ٣ ٤ٝجٰ ع٩ة

 ٨١٣ ٤ٝجٰ دع٥ُ

 عق٧ٓ ٩عٲج٫ ك٬ٮ ٱذ٧ـؽ

 ك٬ٮ ٱ٪ـؼ

 ٢٬ ٱذ٧ـؽ كٱ٪ـؼ

 ٤ٝت ٨٦ ظضؿ؟

ٌٰ ٬ؾ   ٤ٞ٣ت  ٣ىؼؿم ٥٣ عرق٤ًخ   إ٣

 ع١٣ٰ دٞٮ٣ٰ ٣ٰ إف  ١٣ٮف

 إف ع٢٬  ١٣ٮف

 ٫ ًٲةلك  ٤ٝجٟ  ٣ؾم ٤٠ؤ ٣ؾم عَٛ

 ٤ٝٮث٭٥ ٨٦ ظضؿ؟
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 ٱة مٞٲٞح  ٣ؿكح

 ٱة دٚٞح ٨٦ مٕةع

 ٱة ص٧ةؿ  ٣٪ٛف ك ٣ضكؽ

 ٣ٲخ ٠ةف ٣ٰ ١٦ةف ٤ٝجٰ  ٣ؾم دع٥ُ

 ١٦ةف ٤ٝجٰ  ٣ؾم د٧ـؽ ك٩ـؼ

 ٤ٝت ٨٦ ظضؿ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 قٮز ف ٠ة٧٣ذكةا٤ح، آػؿ ٧٤٠ةت قٕٲؽ: دتردَّ

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

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

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

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

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

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

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

(132 ٣ٕة٧٣ٲٲ٨ )ص
(12)

٦ٮًػٓ  ٬ذ٧ة٦ػ٫،  ةعف د١ٮف  ٧٣ٮقٲ٠ٞةف ٨٦  ٣ُجٲٰٕ ، 

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

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

 (و٤ٔ42ٯ  ٣جٲة٩ٮ )ص (ثٮ٣ٮ٩ٲـ مٮثةف)إ٣ٯ 

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

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

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

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

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

 ٨٦ ١٦ٌٮ٩ةت ظٲةد٭٧ةو ١٦ٌٮ٩ةن عقةقٲ ة

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

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

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

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

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

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

                                                 

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

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

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

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

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

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

(و 25)ص 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 

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

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

Enjoyment of Music: An Introduction to Perceptive Listening, Revised 

Edition (W. W. Norton & Company, New York, 1963), p. 296. 
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  ن ، ك١٣٪٭ة قػذٕضت قػٕٲؽ(كعكثؿ د٫ (٦ٮز رت)٠ٮ٩نٲؿدةت ) ٣ذٰ ٣ٲكخ ٦س٢ 

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

 (و٦85ؽٱ٪ذ٫، قة٣ـثٮرغ )ص 

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

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

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

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

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

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

 ٠ة٩خ ٤ٔٲ٫ ٨٦ إ٩٭ةؾ ك٩ىت:

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

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

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

(آٱ٪٫ ٠ٺٱ٪٫ ٩ةػخ ٦ٮزٱٟ)
(14)

 ٤٣ٲ٢  ٣ى٘ٲؿ ، إ٣ػٯ  ٣ذ٧ذػٓ ثض٧ػةؿ  ، ٦ٮقٲٞة

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

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

 ٰٚ ٩ٛك٭ة ثٞٮ٫٣: (٦ٮز رت)

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

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

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

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

                                                 

(14)  “Eine Kleine Nachtmusik” 



 664 (3)اجلسء  (09)اجمللد  -دللة دلنع اللػة العربية بدمشل 

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

 

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

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

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

 (و132)ص «ك٣ذعؽز٫ ٬ٰ ٨ٔ ظج٭٧ة

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

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

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

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

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

« ٧٣ٮقٲٰٞ، ٦ٮق٥ ٦٭ؿصةف ٦ٮز رت
(16)

 (و139)ص 

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

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

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

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

 (و143)ص «عرصةل  ٧٣ؽٱ٪ح  ٧٣ؼذ٤ٛح

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

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

                                                 

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

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

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

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

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

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

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

 ٲؽ دؿص٧ذ٭ة:عف ٔؿض ٤ٔٲ٭ة قٕ

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

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

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

 ى:بونىالرواوةىوالدون
عف ٬ػؾق  ٣ىػ٤ح صػؽُّ ؟  ٣ضػٮ . ٬ػٮ ٦ةثٲ٨  ٣ؿك ٱح ك ٣ػؽٱ٢٬٨ ز٧ح ٨٦ و٤ح 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 كق١خ ٤ٝٲٺن، ٚٞة٣خ ٬ٰ ٦ذكةا٤ح:

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

 كر ٬جةت؟

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

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

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

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

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

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

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

 (و43-42و )ص «ٝؿ ل دٰ  ١٣سٲؿ 

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

 :٦كةل٣ح مؽٱؽ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٲٞح ثة٣ٕٮ َٙ ك ٣ن٭ٮ ت:كز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٝةؿ ٣٭ة:

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

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

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

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

 ز٥ عًةؼ:

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

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

 (و163-164

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

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

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

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

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

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

 (و164)ص  «عٱ٭ة  ٧٣عة٦ٰ؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (165)ص  « ٣ىجةح

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

 (و166)ص  «عرصٮؾ

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٩ْؿ٬ة ٤ٔٯ  ٧٣عجح ٨٦ صة٩ت آػؿو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ص٭ح، كثإم٭ةرق ٨٦ ص٭ح زة٩ٲحو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٤ٔٯ  ٣٪عٮ  ٣ذة٣ٰ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زح قٕٲؽ ٝةا٤ح:  د٤ٌٕٜ ٦عؽِّ

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

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

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

 (و116)ص  «ظٮؿ  ٧٣ٕذٞؽ ت  ٣ؽٱ٪ٲح

 لغربيىرندماىوتراءوانالذرقيىوا: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ٲ٨ ٰٚ ٦٪ـ٣ح ك ظؽ   (و182)ص  « ٣ذ٤ُّٕٞ

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

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

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

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

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

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

المدهَ الىذي ُخدىرك فِىى شىعِد العرةَ مجخمعات الرواُث الرالذث: المجخمع 

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

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

الومصىىاوي الىىذي ُدخعىىن معاىىي أخىىداث الرواُىىث وُظىىك  فصىىدث الللىىاق 

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

اً وحلالِىد وعالكىات شىخكٌن مرِىرة للفعىٌل، فىأعرايذه المجخمعات كِماً و

شىِما عالكىات الرجى   لٍ االيخمام ةمىا حدملىى مىن مفاركىات والإوخافزة 

الىدور  لىٍةالمرأة، والمٌكف من المؤشصات االجخماعِث والدُوِىث، فعىالً ع

 الذي حؤدُى يذه المؤشصات فَ حلرُر مصائر الظخصِات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ٹقذ٧ؿ ر ٰٚ ٔٺٝح  ٣عت  ٣ذٰ ص٧ٕذ٭٧ةو

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

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

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

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

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

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

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

 كدأػؿ ٦جةدرد٫ إ٣ٯ ٤َت  ٣ـك ج ٦٪٭ةو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 دؿ٠خ ٤٧ٔ٭ة؛

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

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

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

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

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

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

 ثؽوصؿٱ٧ح  ٧٣ؤقكح  ٹصذ٧ةٔٲح ٨٧٦ عظت إ٣ٯ  ٵ

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

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

 ة٧٣ٲذحو ٣ذٰ دجؽك ٫٣ ٠ ٫جكٲنثٞج٤ذ٫ ٣

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

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

   ،«إٱعةا٫ ثذ٤ٟ  ٤٣ؾ 

 كٱٌٲٙ:

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

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

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

 و(138)ص  « ٣ٮوةؿ

*   *   * 

 دالالتىالرواوة 

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

 ٬ٰ ٦ؤمؿ كصٮد  ٣عٲة و

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

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

  ٣جنؿو

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

  ٣جنؿ ٧٣ة ٚٲ٫ ػٲؿ٥٬ كقٕةدد٭٥و

*   *   * 
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 أٗٓا اىص٘دات واىصادة:

حو قة٦ٲىحو ٬ٰ ر ٱح  ٣ذؿ ث، كظٲ٨ ٩ٞٮؿ ثػأف دؿ زى٪ػة ٬ػٮ ٩ضذ٧ٓ  ٣ٲٮـ دعخ ر ٱ

ٌٰ ٣ػؾ دٲذ٪ة  ٣سٞةٚٲػح ٩ٕ٪ػٰ ثػؾ٣ٟ عف  ٩ذ٧ةل٩ػة إ٣ػٯ  ٣سٞةٚػح  ٣ٕؿثٲػح  ٜي  ٵوػ٤ ٧٣٪٤ُ 

 ٱع٢٧ إ٣ٲ٪ة قٲٺن ٦ٕؿٚٲ ة، كدضةر.ى إ٩كة٩ٲح، دنذؿؾ ٰٚ ث٪ةل مؼىٲذ٪ة  ٣عٌةرٱحو

ـً  ٣ذؿ ث ٔ ٤ٯ  ٵمٲةل  ٧٣عكٮقػح إٹ ع٫٩ ٠سٲؿ ن ٦ة ٱضؿم ظٮ٣٪ة إَٺؽي ٦ٛ٭ٮ

ػت، ك ٵدك ت، ك ٤٣ٮظػةت  ٣ٛ٪ٲػح،   ٧٣ٮركزح ٰٚ ٦ضةؿ ظٌػةرم ٦ٕػٲ٨، ٠ة٣٪يىي

ك ٣٪ٞٮش، ك ٧٣ى٪ٮٔةت  ٣ؼةوًح ثسٞةٚػح ٦ػ٨  ٣سٞةٚػةت، عم إ٩٭ػة دنػ٢٧ ص٧ٲػٓ 

ـي ث٭ػة د٤ػٟ  ٣سٞةٚػحو ٚػ٪ع٨ ٔ٪ؽاػؾ ٩ػذ٥ٌ٤١ ٚػٰ ٦ضػةؿ   ٧٣ْة٬ؿ  ٣عٲةدٲح  ٣ذٰ دذ٧ٲٌ

ٙ ثأ٩٭ة دؿ زٲح، ٵ٩٭ة صـل ٨٦ ذىكٝٲػح ػةوػحو  ٧ٕ٣ؿ ف ٨ٔ ع٧٩ةط ٨٦  ٧٣جة٩ٰ دٮوى 

قةاؽ  ٰٚ ٦ض٧ٮٔح إ٩كة٩ٲح ٦عؽد ، عك ٬ٰ ٩ذٲضػح ٣ٌػؿكر تو ٦ع٤ٌٲػح، ثنػؿٱحو عك 

عةت  ٣ٌكعة. ٚػٰ ع٦ؿٱ١ػة، عك  ًَ ٛي٭ة ثأ٩٭ة دؿ زٲح ٩ْؿ ن ٹ٩ذنةر٬ة، ٠٪ة ٦٪ةػٲح، ٚى٪ًى

ٌؽث ٔػ٨  ٵث٪ٲح  ٣جكٲُح ٰٚ  ٣ُٞت  ٣ن٧ة٣ٰ، عك ٦ضة٢٬ إٚؿٱٞٲح، كع٦ة ظػٲ٨ ٩ذعػ

 ٨ٌٛ٣  ٣ىػٲ٪ٰ عك  ٣ٲةثػة٩ٰ، ٚإ٩٪ػة ٩جعػر ٚػٰ ٠ػ٢ ٦٪٭٧ػة ٔػ٨  ٣ٕ٪ةوػؿ  ٣ٮوػٛٲح 

 ٣ذؿ زٲح،  ٣ذٰ د١ٌ٧٪٪ة ٨٦  ٣ذٛؿٱٜ ثٲ٨  ٧٣٪ذضةت  ٣ٛ٪ٲح ٢ٌ١٣ ٦٪٭٧ػةو ك٠ػؾ٣ٟ ظػٲ٨ 

                                                 

()  ٵقذةذ  ٣ؽ٠ذٮر ٦ؿك ف  ٧٣عةقػ٪ٰ ٬ػؾق  ٧٤١٣ػح  ثٲح ثؽ٦ن٦ٜض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿع٣ٞٯ راٲف 

 و19/4/2617ٰٚ  ٚذذةح ٩ؽك  ) ٣ذؿ ث ٰٚ ز٨٦  ٧٣ؼةَؿ( ثذةرٱغ 
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ٍى  ذ٠ؿ  ٤٣جةس  ٣ذؿ زٰ ٣ٶٝٮ ـ  ٧٣ؼذ٤ٛح، ٩ٕ٪ٰ ث٫  ٤٣جػةسى  ٣ٲػٮ٦ٰ  ٧٣ٕذػةد  ٧٣ػؿدج

صَّ ثة٧٣٪ةقجةت ك ٹظذٛةٹت، ك٬ػٮ ٣جػةسه ٗة٣جػةن ثة٧٣٪ةخ  ٧٣ع٤ٌٰ، عك ذ٣ٟ  ٣ؼة

 ٦ة ٱ١ٮف قةاؽ ن ٰٚ ٦٪ُٞح ٦ٕٲ٪ح ٨٦ ٔة٧٣٪ةو

ك٨٦ ص٭ح عػؿل ٬٪ةؾ ّٮ ٬ؿ دؿ زٲحه ٣ٕؽد ٠جٲؿ ٨٦  ٣٪نةَةت  ٷ٩كػة٩ٲح ٚػٰ 

٢٠ ٦ضذ٧ٓ، ٦٪٭ة  ٧٣٭ؿصة٩ةت  ٧٣ؿدجُػح ثة٧٣٪ةقػجةت  ٣ؽٱ٪ٲػح، عك َٞػٮسي زٱػةر  

ٚػةؼ  ٣ٕػؿ اف، عك  ٣ؿٝىػةت  ٣ؼةوػح  ٵ٦ة٨٠  ٧٣ٞؽقح، ٧٠ػة دنػ٢٧ ٝٮ ٔػؽ ز

 ٠ة٣ؽَّث١ح ٰٚ ٦نؿٝ٪ة، ك٬ٰ ٔةد ته ٱىٕت ٤ٔٲ٪ة عف ٩ٕٮد إ٣ٯ عوٮ٣٭ةو

ف ٧٣ضذ٧ٕ٪ة، ٚ٭ػٮ ذ٣ػٟ  كع٦ة ٦ة ٩ٕ٪ٲ٫ ثة٣ذؿ ث ٰٚ  ٧٣ضةؿ  ١ٛ٣ؿم  ١٧٣ٮِّ

ًٜ دةرٱؼ٭ػة، ٦ػ٨  ٩ُٺٝ٭ػة ٦ػ٨   ٧٣كةري  ٧٣ذٌى٢ ث٧ةًٰ ع٦ذ٪ػة، ثذٛىػٲ٢ دٝػةا

٦ة ع٩ضـد٫ ٨٦ ظٌػةر و ٦نػؿٝٲحو دع٤٧٭ػة ٣٘ػحه صـٱؿ   ٣ٕؿ. إ٣ٯ ثٺد  ٣نةـ، ك

دُةثٞخ ٦ٓ ٦ؼذ٤ٙ ٦يضؿٱةت  ٣ذةرٱغ، ظذػٯ ع٩ذضػخ ٤ٔٮ٦ػةن ٤ٞٔٲػحن دضؿٱجٲػح 

ٜو ظٞٲٰٞ ٰٚ  ٫ٞٛ٣، كٰٚ  ٤ٛ٣كٛحو  ٔة٣ٲحى  ٧٣كذٮل، إ٣ٯ صة٩ت د٧ٌٕ

ٚإذ  ٠ػةف  ٣ذػؿ ث  ٣ٛ٪ػٰ ك ٧٣ضذ٧ٕػٰ ٚػٰ ثٺد٩ػة ٝػةثٺن ٤٣ذػأزؿ ثٌػ٘ٮط 

٭ٌؽد ث٫ ٨٦ ٦ؼةَؿ، ٩ْؿ ن ٧٣ة ٩ؿ ق ٦ػ٨ دكػةرعو ٚػٰ  ٣عؽ زح عك ٦ينٌضٕةد٭ة، ث٧ة د

إ٩ذةص٭ة ٣ٮقةا٢ى ديكٌ٭٢ ظٲة   ٷ٩كةف  ٧٣ٕةوؿ، ٚٞؽ ٱىًى٢ي دأزٲؿي٬ة إ٣ٯ إظػؽ ث 

 ٩ٛىةؿو زٞةٰٚ ٠ة٢٦ ٧٠ة ٩ؿ قي ٰٚ ٦ضةٹت  ٣ٛ٪ٮف ك ٣ى٪ةٔةت، ٚٺ ثٌؽ ٣٪ة ٦ػ٨ 

  ٣ٞٮؿ ثأف  ٣ذؿ ث  ١ٛ٣ؿم  ٹصذ٧ةٰٔ ٣ٲف ٰٚ ٦ذ٪ةكؿ د٤ٟ  ٧٣ؤزؿ تو

ػ٫ ذ ٕي ٤ ٣ٟ ٵف دؿ ز٪ة  ١ٛ٣ػؿم ٦يذضػٌؾره ٚػٰ ذ دٲذ٪ػة  ٣سٞةٚٲػح، كٹ ٱ١ػٮف ػى

كإثٕةدق ٨ٔ رك ًقػٲ٫ًٍ إٹ ثُؿٱػٜ  ٹقػذًٺ.  ٣سٞػةٰٚ،  ٣ػؾم ٱكػذُٲٓ ٚػٰ ثٕػي 

ى٭ػػة ٔػػ٨   ٣عػػةٹت عف ٱيجٕػػؽ  ٵٚػػؿ د، عك  ٣ض٧ةٔػػةت، ٔػػ٨ ٣٘ذ٭ػػة ٦ؤ٠ػػؽ ن  ٗذؿ ث

ًؿ٫ً ٤ٔػ ٯ  ٵٚػؿ د ك ٣ض٧ةٔػةت،  ٩ذ٧ةل د٭ةو ك٬ؾ  ع٦ؿ ٹ دكذُٲٓ  ٧٣ؼةَؿ عف دٛى

 Jacques (صػةؾ ثػؿؾ)إٹ إذ  عر دك   ٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ٦ة ٱك٧ٲ٫  ٧٣كذنؿؽ  ١٣جٲؿ 
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Berque «ىذؿ ن ٣٘ٮٱ ة ٤٣عٞػةاٜ  ٣ذؿ زٲػح  ٌٰ ، ٩ْؿ ن ٵف  ٤٣٘حى ٬ٰ  ٣عة٢٦ي  ٵقةقػ«ث

  ٧٣يؽٌك٩ح ٰٚ  ٣٪ىٮص، ٠يذيجةن ك٦ؼُٮَةتو

٧٣ؼػةَؿ إٹ إذ  عر د ٣ؾ  ٱ٨١٧  ٣ٞٮؿ ثأف صٮ٬ؿ  ٣ذؿ ث  ١ٛ٣ؿم ٹ د٪ة٫٣  

َى٫ َٮٔةنو  وةظجي٫ إقٞة

 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ:

عف دكػػٲُؿ ٤ٔػػٯ  ٧٣ٌٞٮ٦ػػةت  ٧٣ةدٱػػح  ٣عة٤٦ػػح ٤ٔػػٯ إٌف  ٧٣ؼػػةَؿ ٝػػةدر ه 

ؿىًػةن، كذ٣ػٟ  ٔى ٤٣ذؿ ث،  ٣عةْٚح ٫٣، ٚ٭ٰ دكذُٲٓ عف دٌٰٞ ٤ٔٲ٭ػة ٝىػؽ ن عك 

٤ٔٯ  ٵػه ٰٚ ز٦ػ٨  ٣عػؿك. ك ١٣ػٮ رث  ٣ُجٲٕٲػح ٠ػة٣ـٹزؿ ك ٣عؿ اػٜ 

 ؿ ت  ٣جنؿٱح  ٧٣ؿدجُح ثة٣نؤكف  ٧٣ٕٲنٲحوك ٣٭ض

كع٦ة إذ  ٠ةف دؿ ز٪ة ظٲ ة ٰٚ عذ٬ة٩٪ة، ك٬ٮ  ٧٣عٌؿؾ  ٧٣كػٲُؿ ٤ٔػٯ دٕة٤٦٪ػة 

٦ٓ ٦ة ٱعٲٍ ث٪ة ٨٦ عظؽ ث كّؿكؼو َةراػح، عم إ٩ػ٫  ٣٪ػة٥ّي  ٣ٮصػؽ ٩ٰ ١٣ػ٢ 

ٚؿد ٰٚ دٕة٫٤٦ ٦ٓ  ٳػػؿ، ٧ٚػ٨  ٣جػؽٱ٭ٰ  ٣ذأ٠ٲػؽ عف ٦٪٤ُٞػةت ٬ػؾ   ٣ذػؿ ث 

،  ٧٣ي٭ٲ٢١ً  ٌٰ ٣نؼىٲذ٪ة  ٣عٌةرٱح، ٬ٰ ٦عٛٮّػحه ٚػٰ قػُٮرو ٦جسٮزػح ٚػٰ   ٣ع

٠ذت ٦ُجٮٔح، عك ٦ةز ٣خ ١٦ذٮثحن ٰٚ ٦ؤ٣ٛةتو ٥٣ دى٢ إ٣ػٯ ٦ُػةثٓ  ٣عؽ زػح، 

عك ٰٚ ٦ؼُٮَةتو ز٧ٲ٪ح  ػذؿٝخ  ٵز٦٪ح ك ٣ٕىٮر، ككو٤خ إ٣ٲ٪ة ظة٤٦ػحن ٦ػة 

وػ٢ ٱي١ً٧٪٪ة  ٔذجةريق ٦ؿصٕٲةتو ٣٘ٮٱحن كٚٞ٭ٲح ك٧٤ٔٲح، دنؿح ٣٪ة ٦ي١ٌٮ٩ةت ٦ػة ك

ىجىذىخ ٔ٪٫ ٬ؾق  ٧٣ؿ صٓو  إ٣ٲ٪ة ٨٦ ١ٚؿو عوٲ٢ ٩

كع٦ة  ٣٪ىٮص ٚٞؽ ٠٪ٌة و٘ةر ن ٩نة٬ؽي ع٦سةؿ د٤ٟ  ١٣ذت ك ٧٣ؼُٮَةت، 

 ِّٰ ػ ، ٦عٛٮّػحن ٚػٰ « ٣ٞ٪ػٮ ت»عك «  ٧ٕ٣ػةر »ٰٚ ثٲٮًت د٦نٜ  ٣ٞؽٱ٧ح، ٚػٰ ظى

٤ٞحه ثة٣ـصةج، ظ٧ةٱحن ٣٭ة ٨٦  ٣٘جةر، دذىػٌؽر  ٣ٞةٔػح  ٠يذٍجًٲٌةت عثٮ ث٭ة  ٣ى٘ٲؿ  ٦٘ي

ػ٢ٌ ٤ٔػٯ   ٣ض٧ٲ٤ح  ٣ذٰ  ٠ذكٍخ صؽر ٩٭ة ثة٣ؼنت  ٣نة٦ٰ  ٧٣ـػؿؼ، ك٬ٰ دُي

ح ريػة٦ٲح و٘ٲؿ ، ٱيك٧ٓ ػؿٱؿ ٦ٲة٬٭ة  ٣٭ةدن ٰٚ  ٣ٕذجح، دىجيٌر ٚػٰ  ٣ٞةٔػح ٚكٞٲَّ 
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 ٣ؿَٮثحى  ٤ُ٧٣ٮثح، ٣عِٛ  ١٣ذت ٧٦ة ٬ٮ ٦ٕؿكؼه ٨ٔ صٮ د٦نٜ  ٧٣ةاػ٢ إ٣ػٯ 

٭ة ٨٦ ٩ٛٮذ ظؿ ر   ٣ن٧ف،  ٣ضٛةؼو ك ٣ٞةٔح ذ دي٭ة ٱىع٧ٲ٭ة  ٷٱٮ ف  ٧٣ضةكر ٣

٢ٌ ٤ٔٯ عرض  ٣ؽ ر  ٣ٮ قػ ًُ ٕح، إٹ ٨٦ ٩ةٚؾ و و٘ٲؿ  ٰٚ صؽ ر٬ة  ٣ن٧ة٣ٰ،  ٧٣ي

 ٣ٞٲ٤ٮ٣ح ثٕؽ  ٣ْ٭ؿو ك٠ة٩خ  ٣ٞةٔح ٦ىٺذ ن ٦سة٣ٲ ة

كع٦ة  ٣ٲٮـ ٚذؿ ز٪ة  ٧٣ةدم  ١٧٣ذٮ. ٦عٛٮظه ٚػٰ  ٧٣ؤقكػةت  ٣ؿقػ٧ٲح، 

د ٦ض٧ٕ٪ػة ٔ٪ػؽ ك٠ة٩خ  ١٧٣ذجح  ٣ْة٬ؿٱػح عكؿى ٬ػؾق  ٧٣ؤقكػةت ظػٲ٨  قػذٛة

إ٩نةا٫ ٨٦ ذ٣ػٟ  ٣ج٪ػةل  ٣ذؿ زػٰ  ٣جػؽٱٓ  ٣ػؾم ٱػؤكم ًػؿٱط  ٤٧٣ػٟ  ٣ْػة٬ؿ 

كص٢ٕ  ٧٣ؽرقح  ٣ٕةد٣ٲػح  ٧٣ٞةث٤ػح ٤٣ْة٬ؿٱػح ثٲجؿس، ٚض٫٤ٕ ١٦ذجحن ٧٤٣ض٧ٓ، 

 ٦ؿ٠ـ ن ٹصذ٧ةٔةد٫و

كثٞػٰ  ،٬ؾق  ٧٣ؼُٮَةت إ٣ٯ ١٦ذجح  ٵقؽ ثٕؽ إ٩نةا٭ة كٝؽ  ٩ذ٢ٞ ٥ْٕ٦ي 

 ةؤؽد ٤ٝٲ٢ ٦٪٭ة ٰٚ ١٦ذجح ٦ض٧ٕ٪

 :أٗٓا اىحفو اىهرًٗ

٣ٞػػؽ ٠ػػةف ٣ـ ٦ػػةن ٤ٔٲ٪ػػة عف ٩عػػٲٍ د٤ػػٟ  ٧٣ؼُٮَػػةت ثة٣ؿٔةٱػػح ك ٣ٕ٪ةٱػػح 

َٮٱػ٢ ٚػٰ ٬ػؾ   ػ٤ٲضٲػح ٣٭ػة ثػةعه  ٦ة ص٤ٕى٪ة ٩كذٕٲ٨ ثنؼىػٲحو ك٬ؾ   ٣ؽ ا٧ح، 

٨ ٱيػؽٌر.  ٣ٕػة٤٦ٲ٨ ٚػٰ ٦ض٧ٕ٪ػة  ٧٣ضةؿ، ٬ٮ ص٧ٕح  ٧٣ةصؽ  ٣ؾم عرق٢ ٣٪ة ٦ى 

ل إ٣ٲ٪ػة  ٣ذض٭ٲػـ ت  ٣عؽٱسػح ٧٠ػة ع٬ػؽ ٤ٔٯ  ٣ٕ٪ةٱػح  ٣ؽٝٲٞػح ثة٧٣ؼُٮَػةت،

  ٣ٺز٦ح ٣٭ؾ   ٢٧ٕ٣و

كٝػؽ  ،ك٦ة دـ ؿ  ٧٣ؼُٮَةت  ٣ٕؿثٲح ٦٪سٮر  ٰٚ ١٦ذجةت ٔٮ و٥  ٣ٕػة٥٣

٪ػة ٧٣عذٮ ٬ػػة ك٠ة٩ػخ ٦ٕؿٚذي  ، قػذٛةد ٦٪٭ػة  ٧٣كذنػؿٝٮف ع٠سػؿ ٦ػػ٨ عوػعةث٭ة

 ٧٦٭ٮر ن ثذٛكٲؿ٥٬ ٰٚ ع٤ٗت  ٵظٲةفو

٬ٰ عٗ٪ػٯ  ٣ػجٺد  ،ٮـك٬ٰ ٦ٮرٱذة٩ٲة  ٣ٲ ،كٝؽ دجٲ٨ ٦٪ؾ ثٌٓ ق٪ٮ ت عف م٪ٞٲٍ

دضػةر   ٤٧٣ػط   ٣ٕؿثٲح ٰٚ ظٲةز   ٧٣ؼُٮَةت، كذ٣ٟ ٰٚ ١٦ذجػح د٪ج١ذػٮ، ٔةوػ٧حً 
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 ٧٣ؼػةَؿ عوػجعخ  كٹ مػٟ ثػأفٌ  ،ثٲ٨  ٣ك٪٘ةؿ ك ٧٣نؿؽ ٰٚ  ٣ٞػؿكف  ٣ٮقػُٯ

 ٚؿٱٰٞوٝحن ث٭ة ٰٚ د٤ٟ  ٵصٮ ل  ٧٣نعٮ٩ح ثأ٩ٮ ع  ٣ٕ٪ٙ ٰٚ  ٣ن٧ةؿ  ٷعؽً ٦ي 

ٙه  كٰٚ عٱح ظةؿ ٚإفٌ  ٚ٪ٲح ٧٤ٔٲح ز٧ٲ٪ػح ٤ٔٲ٪ػة عف ٩ضٕػ٢  ٧٣ؼُٮَةت ديعى

ٲٛٮف ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ دٝػةاٜ  ٧٣ضػةٹت  ٦عذٮ ٬ة  ٧٤ٕ٣ٰ ٰٚ ٦ذ٪ةكؿ  ٣جةظسٲ٨، ٱٌي

ث٭ة إ٣ٯ ٦ة ٬ٮ ٦٪نٮر ٰٚ  ٣جعٮث  ٣عؽٱسح، ٤ٕ٣ٌ٭٥ ٱ١نٛٮف ٚٲ٭ػة   ٣ذٰ دؼذهٌ 

جةت ظٌػةرٱح ٣ػ٥ د١ػ٨ ك ًػعحن دى  كػذٕٲ٪ٲ٨ ث٧ُٕٲػةت  ٣٪ٞػؽ ٝجػ٢  ٳف، ٦ي  ؿقُّ

 ٧٦ة ٩ك٧ٲ٫  ٣ٲٮـ  ٣ذ٪ةٌصو جؿزٱ٨  ١٣سٲؿ٦ي  ، ٣عؽٱر

كثؼةوح د٤ػٟ  ٧٣ذ٤ٌٕٞػح  ،كٝؽ دضةك. ٦ض٧ٕ٪ة ٦ٓ ٬ؾق  ٣ٌؿكر ت  ٧٣ي٤ٌعح

ث٭نةمح  ٧٣ؼُٮَةت، كثة٩ذنةر  ٣ٕ٪ٙ ٰٚ ٔة٧٣٪ػة، ٚةٔذ٧ػؽ٩ة  ٣ٮقػٲ٤ح  ٣عؽ زٲػح 

 ٤٣عٛةظ ٤ٔٯ ٦عذٮل د٤ٟ  ٧٣ؼُٮَةتو ،ك٬ٰ  ٣ؿى٧ٝ٪ح ، ٧٣س٤ٯ

ٛػةاف ٚػٰ ٩ْػةـ ظةقػٮثٰ كٝؽ ثؽع٩ة  ٹدىةٹت  ٣ٺز٦ح ٷدر ج د٤ٟ  ٣٪

كذ٣ػٟ ثةٹ٣ذعػةؽ ثجؿ٩ػة٦ش  ،ٱض٤ٕ٭ة ٰٚ ٦ذ٪ةكؿ  ٣جةظسٲ٨ ٰٚ ع٩عةل  ٧ٕ٧٣ٮر 

ٍى   ة١٧٣ذجةت  ٣ٕة٧٣ٲحوث٦عذٮٱةت ١٦ذجذ٪ة  ظةقٮثٰ ٔة٧٣ٰ ٱىذىٮ٣ٌٯ رث

ٔػؽد ن ٦ػ٨ ٬ػؾق  ٧٣ؼُٮَػةت ٱذٌػ٨٧ رقػٮ٦ةن كمػؿكظةن  كٹ ٩٪كػٯ عفٌ 

ٰ  ٣جىػؿٱةت، إ٣ػٯ رٱةًٲح ٣جعٮث  ٧٤ٕ٣ةل، ٨٦ ع٦سةؿ  ٣عكػ٨ ثػ٨  ٣٭ٲػس٥ ٚػ

 ٦ة ٱض٢ٕ ثػة.ى ك٬ؾ  عم  ٧٣ٲ١ة٩ٲٟ،  ( ٣ًعٲى٢)صة٩ت دؼُٲُةت دٝٲٞح ٰٚ ٥٤ٔ

  ٣ذىٮٱؿ ٱجٞٯ ٦ٺز٦ةن ٣٭ؾق  ٣جؿ ٦ش  ٣ؿ٧ٝٲحو

كٝؽ رعٱخ ٰٚ ٦ؿ٠ـ  ٤ٕ٣ٮـ  ٣ٕؿثٲح  ٣ؾم ٱؽٱؿق  ٵقذةذ ٚؤ د قػـ٠ٲ٨ ٚػٰ 

ح ٚؿ ١٩ٛٮرت ٠ٲٙ د٨١ٌ٧  ٧٣٭٪ؽقٮف  ٵ٧٣ةف ٨٦ إٔةد  دؿ٠ٲت ٧٩ٮذًج  ٣كةٔ

 ٣ذٰ ٠ة٩خ ٤ٔٯ ثػة.  ٧٣كػضؽ  ٵ٦ػٮم ثؽ٦نػٜ، ٣ٌػجٍ ٦ٮ ٝٲػخ  ٣ىػٺ ، 

ٞىؽ عفٌ  ذ ػ) ٣كةٔح  ٣ذٰ عرق٤٭ة ٬ةركف  ٣ؿمٲؽ إ٣ٯ  كٱٕي ي ؿٍ مى ٠ة٩ػخ ٦نػةث٭ح  (٧ةف٣

 ٣٭ؾ   ٣٪٧ٮذجو
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 :أٗٓا اىحفو اىهرًٗ

 ٱٮـ  ٧٣ؼُٮَةت  ٣ٕة٧٣ٰ ٚؿوحه ٦٪ةقجح ٣ٺقػذ٧ةع إ٣ػٯ ٦ػة ٣ٞؽ رعٱ٪ة عفٌ 

١ذٮ. ٰٚ ثٺد٩ػة، كٝػؽ ٣٧عٛةظ ٤ٔٯ  ٣ذؿ ث  ٣ٱٞٮ٫٣  ٧٣ؼذىٮف ٰٚ مؤكف  

 و٥  ٣ن١ؿ  ٣ضـٱ٢٭٨٦  ٵقةدؾ  دٔٮد٪ة، ك٣ ز٤ٌحه  ٤ٍخ ٝجً 

كٱُٲت ٣ٰ عف ع٤َت إ٣ٯ  ٵقذةذ  ٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد  ٣كػٲؽ ٩ةاػت  ٣ػؿاٲف 

 و٤ٚٲذ٢ٌٛ ، ٣ذ٢ٌٛ ثإد ر   ٣ض٤كح  ٧٤ٕ٣ٲح

*   *   * 
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 آنٍح احلفاظ عهى ادلخطىطاخ يف أٌاو اخلطر

 ()ٌٔاىدي ٌػعفٕأ.د. 

 َّ ؽ  ٧٣ؼُٮَةت  ٣ٕؿثٲح،  ٣ذٰ ع٣ ٛ٭ة  ٧٤ٕ٣ةل  ٣ٕػؿ. ك ٧٣كػ٧٤ٮف، ٣ج٪ػح دٕي

 ٨٦ ٣ج٪ةت وؿح  ٣عٌةر   ٷ٩كة٩ٲح ٰٚ ص٧ٲٓ ٚؿكع  ٧٣ٕؿٚح  ٣جنؿٱحو

كدأدٰ ع٧٬ٲح  ٣عٛةظ ٤ٔػٯ  ٧٣ؼُٮَػةت  ٣ٕؿثٲػح كدعٞٲٞ٭ػة كدر قػذ٭ة 

ةر  ك٩نؿ٬ة ٨٦ ع٩٭ة ٦ْ٭ؿ ٨٦ ٦ْػة٬ؿ  ٣٪نػةط  ١ٛ٣ػؿم  ٧٣ٕؿٚػٰ ٚػٰ  ٣عٌػ

 ؿ ٰٚ دُٮر  ٣عٌةر   ٷ٩كة٩ٲح ثن٢١ ٧٤٦ٮسو ٣ٕؿثٲح،  ٧٣ؤزِّ 

ـت كرٝح  ٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ آ٣ٲح  ٣عٛةظ ٤ٔٯ  ٧٣ؼُٮَةت ٰٚ عٱةـ  ٣ؼُػؿ ر٠َّ 

 ٨٦ ػٺؿ ٦ض٧ٮٔح ٨٦  ٷصؿ ل تو

 دذٕؿض  ٧٣ؼُٮَةت ٤٣ٕؽٱؽ ٨٦  ٧٣ؼةَؿ ٩ذٲضح:

٣ٕٮ ٢٦ إ٩كة٩ٲح ) ٣عؿ. ك ٣كػؿٝح ك ٣ذ٧ـٱػٜ ك ٣ذنػٮٱ٫ ك ٣عػٟ  -

 وو(،ك ٷ٧٬ةؿ،و

ك٣ٕٮ ٢٦ ٚٲـٱةاٲح ك٠ٲ٧ٲةاٲح ) ٣عؿ ر  ك ٣ٌٮل ك ٣ؿَٮثح، كَجٲٕػح  -

  ٣ٮرؽ ك ٣عجؿ ك ٣٘جةر،ووو(،

 ك٣ٕٮ ٢٦ ثٲٮ٣ٮصٲح ) ٣ٞٮ رض ك ٣عنؿ ت ك ٣ؽٱؽ ف ك ٣ُٛؿٱةت،ووو(، -

كٝؽ دذؽ ػ٢ د٤ٟ  ٣ٕٮ ٢٦ ٰٚ  ١٧٣ةف ك ٣ـ٦ةف، ك٣ؾ٣ٟ ٹ ثؽ ٨٦  ٔذ٧ػةد 

 ٧٣ؼُٮَةت ٝجػ٢ ظػؽكث  ٦ض٧ٮٔح ٨٦  ٷصؿ ل ت  ٧٣ذ١ة٤٦ح ٤٣عٛةظ ٤ٔٯ

                                                 

()  ٰوصة٦ٕح ظ٤ت -٧ٔٲؽ ٦ٕ٭ؽ  ٣ذؿ ث  ٧٤ٕ٣ٰ  ٣ٕؿث 
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 ٧٣ؼةَؿ، كعز٪ةل ظؽكز٭ة كثٕؽ٬ة، ك٠ؾ٣ٟ د١ٮف د٤ػٟ  ٷصػؿ ل ت ٦ذؽ ػ٤ػح 

ثة٣ـ٦ةف ك ١٧٣ةف، ك١٣٪٭ة دكٕٯ ٣٭ؽؼ ك ظؽ ك٬ٮ  ٧٣عةْٚح ٤ٔٯ ٬ؾق  ٣سؿك  

  ٣ٞٮ٦ٲح ك ٷ٩كة٩ٲح  ٣ٛؿٱؽ  كٗٲؿ  ٧٣ذضؽد و

ق٪نٲؿ إ٣ٯ ظـ٦ح ٨٦  ٷصؿ ل ت  ٣ٌؿكرٱح  ٣ٮ صت  دؼةذ٬ة ٧٤٣عةْٚػح 

 ٯ  ٧٣ؼُٮَةت ك٬ٰ:٤ٔ

ة دىٮٱؿ ٠ةٚح  ٧٣ؼُٮَةت  ٣ٮَ٪ٲػح ) ٣ٕة٦ػح ك ٣ؼةوػح( دىػٮٱؿ ن ر٧ٝٲ ػ -1

دٝٲٞةن، ك٤ٔٯ ٔؽ  ٩كغ، كظْٛ٭ة ٰٚ ع٦ة٨٠ ٦ؼذ٤ٛح ثعٲر د١ػٮف آ٦٪ػح، 

 ٩ُٺٝةن ٨٦  ٣٪كػؼح  ٣ؿ٧ٝٲػح ٵ٩ػ٫ ٹ  - ةك٠ؾ٣ٟ دىٮٱؿ٬ة دىٮٱؿ ن كرٝٲ  

ة كظْٛ٭ة كدض٤ٲؽ٬ - ٔؽٱؽ   تو ٌٮل ٦ؿٌ ٤٣ٱضٮز دٕؿٱي  ٧٣ؼُٮَةت 

 ٰٚ ٦كذٮدٔةت ٦ذؼىىح ك٦ض٭ـ  ثٮقةا٢  ٣عِٛ  ٧٣٪ةقجحو

إٔؽ د ٚ٭ةرس ٩ٮٔٲح دؼىىٲح ثة٧٣ؼُٮَةت، كد٧ٕٲ٧٭ة ٤ٔٯ  ٣ض٭ةت  -2

٧ٕػٲ٥ ذ ٣سٞةٚٲح  ٣ٮَ٪ٲح ك ٣ؽك٣ٲح، إزجةدػةن ١٤٧٣ٲػح د٤ػٟ  ٧٣ؼُٮَػةت، ك٣

  ٣ٛةاؽ   ٧٤ٕ٣ٲح ٦٪٭ةو

٢ د٤١ٲٙ إظؽل ٦ؽٱؿٱةت كز ر   ٣سٞةٚػح ثإٔػؽ د قػض٢ رقػ٧ٰ ٣ذكػضٲ -3

 ٧٣ؼُٮَةت  ٣ٕة٦ح ك ٣ؼةوح ٦ٓ وٛةد٭ة  ٣ؽٝٲٞػح، كدعؽٱػؽ ١٤٦ٲذ٭ػة، 

ثٮ قػػُح ثعٲػػر ٱ١٧ػػ٨ ٩ٞػػ٢ ١٤٦ٲػػح  ٧٣ؼُٮَػػةت  ٣ٕة٦ػػح ك ٣ؼةوػػح 

َي٤ت ذ٣ٟ -  ٣ض٭ةت  ٣ع١ٮ٦ٲح  ٣ٕة٦ح ٍٚٞ ، ك٨٧ً ظػؽكد - ٚٲ٧ة إذ  

ثعٲر ٱنةث٫ قض٢  ٧٣ؼُٮَةت  ٣كض٢  ٣ٕٞػةرم ٦ػ٨   ٣ٮ٨َ ظىؿ نو

 و ٣٪ةظٲح  ٣عٞٮٝٲح ك ٣ٞة٩ٮ٩ٲح

ٔؽـ ظْٛ٭ػة ٱ٪جٰ٘ دٮزع  ٧٣ؼُٮَةت  ٵو٤ٲح ٤ٔٯ ٔؽ  ع٦ة٨٠ آ٦٪ح، ك -4

ؽ  ٣ؼؿ ٰٚ ١٦ةف ك ظؽ ظؿوةن  ُح  ٣ض٘ؿ ٚٲح ٣ذٮزٱػٓ ٱ٤ٔٯ قٺ٦ذ٭ة، كدٕي

  ٧٣ؼُٮَةت ٨٦ عقؿ ر  ٣ؽك٣ح  ٤ٕ٣ٲةو
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ٱ٧٪ٓ إػؿ ج  ٧٣ؼُٮَػةت  ٵوػ٤ٲح ثػأم مػ٢١ ٦ػ٨  ٵمػ١ةؿ ػػةرج  -5

 ظؽكد  ٣ٮ٨َو

٥، ٤ٍ ١ػػؿكًٚ ، عمػؿَح ٦ً C.Dص ٦ٕة٣ضػح كقػةا٢ ظٛػػِ  ٧٣ؼُٮَػةت )عٝػػؿ  -6

١ؿكٚٲل،  ٣٪كغ  ٣ٮرٝٲح  ٧٣ىٮر  ٨ٔ  ٧٣ؼُٮَةت  ٵوػ٤ٲح( مؿ اط  ٧٣ً 

 ، ك ٧٣عةْٚح ٤ٔٲ٭ة ٨٦  ٣ذ٤ٙ كٚٞؽ ف  ٤ٕ٧٣ٮ٦ةتوةدكرٱ  

ػػ -7  ٣ٞػػٮ ٩ٲ٨ ك ٣ذنػػؿٱٕةت  ٣ؼةوػػح ثع٧ةٱػػح  ٧٣ؼُٮَػػةت ٤ٔػػٯ  ٨ُّ قى

 ٦كذٮٱةت كَ٪ٲح كٝٮ٦ٲح كٔة٧٣ٲحو

٧٣٭ذ٧ػػح ثع٧ةٱػػح  ٣ذػػؿ ث  ٣سٞػػةٰٚ  ٹ٩ٌػػ٧ةـ إ٣ػػٯ  ٹدٛةٝٲػػةت  ٣ؽك٣ٲػػح   -8

 كثؼةوح  ٧٣ؼُٮَةتو

َؿٱػٜ ظ٧ةٱح  ٧٣ػٮّٛٲ٨  ٧٣٭ذ٧ػٲ٨ ثة٣عٛػةظ ٤ٔػٯ  ٧٣ؼُٮَػةت ٦ػ٨  -9

  ٹدٛةٝٲةت  ٣ؽك٣ٲحو

 إ٩نةل و٪ؽكؽ ٔؿثٰ ػةص ٣ذ٧ٮٱ٢ ظ٧ةٱح  ٧٣ؼُٮَةتو -16

ٗػػؿس كد٧ٕٲػػٜ ركح  ٹظذػػؿ ـ  ٣ٮ صػػت إز ل  ٣سٞةٚػػةت ك ٧٧٣ذ١٤ػػةت  -11

 ث١ةٚح ٚبةد٭٥و ٣سٞةٚٲح ك ٷ٩كة٩ٲح ٣ؽل  ٧٣ٮ َ٪ٲ٨ 

ُّٰ ك ٣ؽٝٲٜ  ٣ذؼُٲٍ  -12 ج٤ًٍ ٞى ك ٧٣٪٥ْ ٣ع٧ةٱح  ٧٣ؼُٮَػةت كَػؿؽ ٤ٞ٩٭ػة  ٣

ٚػؿ غ إ٦سةؿ  ٣ذؼُػٲٍ  ٣ػؽٝٲٜ:  إ٣ٯ ع٦ة٨٠ آ٦٪ح ٰٚ ظةؿ  ٩ؽٹع  ٣عؿك.و

٦ذعٙ  ٤٣ٮٚؿ ٰٚ ثةرٱف ٨٦ ص٧ٲٓ ٦ٞذ٪ٲةد٫ ٝج٢ دػػٮؿ  ٣ضػٲل  ٵ٧٣ػة٩ٰ 

 إ٣ٯ ثةرٱف عز٪ةل  ٣عؿ.  ٣ٕة٧٣ٲح  ٣سة٩ٲحو

ٌٝةاٲح، دُة٣ت  ٣ؽكؿ  ٣ذٰ ظةزت ٦ؼُٮَػةت عوػ٤ٲح دعٌٲؿ ٤٦ٛةت  -13

ثٕػؽ دعؽٱػؽ وػٛةت د٤ػٟ  ثإٔةدد٭ػة ٨٦ دكؿ عػؿل ثُؿؽ ٗٲؿ مػؿٔٲح

 ، كإزجةت ١٤٦ٲذ٭ةوثؽٌٝح ٧٣ؼُٮَةت 

إٔػػؽ د  ٧٣ؼػػةثئ  ٧٣٪ةقػػجح ٣ع٧ةٱػػح  ٧٧٣ذ١٤ػػةت  ٣سٞةٚٲػػح ك٦٪٭ػػة 
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 ٧٣ؼُٮَةت، ثعٲر د١ٮف ٰٚ ٦٪ةَٜ آ٦٪ح ثٕٲؽ  ٨ٔ  ٧٣٪ةَٜ  ٣عٲٮٱػح 

ٲضٲح  ٧٣كذ٭ؽٚح ٨٦  ٣ض٭ةت  ٧٣ذ٪ةزٔح، كثعٲر د١ػٮف د٤ػٟ ك ٹقذؿ د

 ٵ٦ة٨٠ ثٕٲؽ  ٨ٔ  ٣ذ٤ػٮث  ٣ضػٮم، ك٦ض٭ػـ  ثضػؽر ف ػةوػح دعٛػِ 

ؼػػـ ا٨  ٧٣ٞذ٪ٲػػةت ٦ػػ٨  ٣عؿ اػػٜ ك ٣ػػـٹزؿ، كٱكذعكػػ٨  قػػذؼؽ ـ  ٣

ٗؿٚػح  ٧٣ؼُٮَػةت ٬ػٰ  -٣عِٛ  ٧٣ؼُٮَةت    ٣عؽٱؽٱح  ١٣جٲؿ  صؽ  

 َّٛ وػػح ٧٠ػػة ٚػػٰ ػـ ٩ػػح عح ك٦ض٭ػػـ  ثأٝٛػػةؿ ػةػـ ٩ػػح ظؽٱؽٱػػح ٦ىػػ

 و-  ٧٣ؼُٮَةت  ٣ؿاٲكح ٰٚ ٦ؽٱ٪ح ٝٮ٩ٲح ثذؿ٠ٲة

كٱضت دض٭ٲـ د٤ٟ  ٣ؼـ ا٨ ثؿٚٮؼ ٦ٕؽ٩ٲػح ٦ذعؿ٠ػح، ك قػذؼؽ ـ 

٩ٮٔٲح  ١٣٭ؿثةل  ٧٣٪ةقجح  ٣ذٰ ٹ دٌػؿ ثػة٣ٮرؽ، كدػٮٚٲؿ درصػح  ٣عػؿ ر  

ػإك ٣ؿَٮثح  ٧٣٪ةقجذٲ٨، كدـكٱػؽ٬ة ثػأص٭ـ   ؿ ثٮٝػٮع  ٣عؿ اػٜ ٩ػؾ ر ٦ج١ِّ

ؿ اٜ ٨٦  ٣٪ٮٔٲح  ٧٧٣ذةز ، ك٠ؾ٣ٟ  قػذؼؽ ـ  ٧٣ػٮ د كعص٭ـ  إَٛةل  ٣ع

 ِّٞ  ٧ح  ٧٣ذجؼؿ  د ػ٢ د٤ٟ  ٣ؼـ ا٨ ١٧٣ةٚعح آٚةت  ٧٣ؼُٮَةتو ٧٣ٕ

دأقٲف ٦ؼةثؿ ٣ذؿ٦ٲ٥  ٧٣ؼُٮَةت ك٦ٕة٣ضذ٭ة ٦ػ٨  ٣ضٛػةؼ ك ٣عنػؿ ت  -14

  ٣ٌةر  كٗٲؿ٬ة ٨٦  ٵ٦ؿ ض  ٣ذٰ دىٲت  ٧٣ؼُٮَةت كدٕٞٲ٧٭ةو

ؿ ٧٣ٲـ ٩ٲػةت ًػؼ٧ح ك٣ض٭ػٮد دعذةج  ٷصػؿ ل ت  ٣كػةثٞح  ٣ػؾ٠ :عػٲؿ ن 

صجةر  ك٦ٌ٪ٲح، كٱضت  ٣ٞٲةـ ث٧ْٕ٧٭ة ٝجػ٢ ظػؽكث  ٧٣ؼػةَؿ، ك١٣ػ٨ ٬ػؾ  

ـ ظٌػةرد٪ة  ٣ٕؿثٲػح ٢ كٱ٧ٲِّػ ٷرث  ٣ْٕٲ٥  ٧٣ذ٧س٢ ثة٧٣ؼُٮَةت ك ٣ؾم ٱ٧سِّ 

ك ٷقٺ٦ٲح ٨ٔ ثةٰٝ  ٣عٌةر ت  ٷ٩كة٩ٲح ٨٦ ظٲر  ٥١٣ ك ١٣ٲػٙ، ٱكػذعٜ 

ةن ثػؾ ٠ؿد٪ة كثٮصٮد٩ػة  ٣عٌػةرم ٤ٔػٯ ٬ؾ   ٹ٬ذ٧ةـ، ٵ٫٩ ٱؿدجٍ  ردجةَةن كزٲٞػ

 قُط  ٣جكٲُحو

*   *   * 
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 رلًُح ادلخطىطاخ يف ادلكتثاخ
 إرشاداخ عايح نهحفاظ

 عهى انرتاث انىطًُ يف زيٍ ادلخاطر 

 ()د. ؾت٘ر ؾِاد اىؿصاف

ىتمكود:

 ٱؽق ثؼٍ  ٧٣ؤ٣ٙ ٠ذج٭ة  ٣ذٰ  ٵو٤ٲح  ٣٪كؼح» ثأ٩٭ة  ٧٣ؼُٮَةت دٕؿىؼ

 عػػؿل ٩كػغ ٚػٰ ذ٣ػٟ ثٕػؽ  ٝٮف ٣ٮرٌ  ٩كؼ٫ ٦ة عك ٬ةٝؿَّ ع عك ث١ذةثذ٭ة ق٧ط عك

٢ ٬ػػؾق د٧سِّػػك و« ٵوػػ٢ ٗٲػػؿ عػػػؿل ٩كػػغ ٔػػ٨ عك  ٵوػػ٢ ٔػػ٨ ٦٪ٞٮ٣ػػح

 ٧٣ؼُٮَػػةت زػػؿك  كَ٪ٲػػح دعػػذِٛ ث٭ػػة  ١٧٣ذجػػةت ٚػػٰ ٦ض٧ٮٔػػةت ػةوػػح 

٩ْؿ ن ١٣سؿ   ٧٣ؼةَؿ  ٧٣عؽٝح ث٧ؼُٮَةت ١٦ذجةد٪ة ٩ذٲضح ك ٦عؽكد   ٷدةظحو

ة ث٤ؽ٩ة  ٣عجٲت قٮرٱح عوجط ٣ـ ٦ةن ٤ٔٲ٪ة  ٹٔذ٧ةد ٭ث ٧ؿُّ ٱ ٣ْؿكؼ  ٣ؿ ٬٪ح  ٣ذٰ 

٣ذٲكػٲؿ إدةظػح ك ٤ٔٯ دٞ٪ٲح  ٣ؿ٧ٝ٪ح ٧ٌ٣ةف  ٣عٛةظ ٤ٔٯ عوٮؿ  ٧٣ؼُٮَػةت

ؽِّ  ٣٪كغ  ٧٣ؿ٧ٝ٪ح ٦٪٭ة    ظذٲةصةت ٦ضذ٧ٓ  ٧٣كذٛٲؽٱ٨و٣ًكى

دذ٪ةكؿ كرٝح  ٢٧ٕ٣ ٬ؾق  ٧٣ؼةَؿ  ٣ذػٰ دٮ صػ٫ ظٲػة   ٧٣ؼُٮَػةت، زػ٥ 

٨ ػػٺؿ ٦عػٮرٱ٨ ٦ذ١ػة٤٦ٲ٨:  ٵكؿ ٱنػذ٢٧ دذُؿؽ إ٣ٯ آ٣ٲح  ٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ة ٦

٤ٔٯ ٦ٺ٦ط  ٣جٲبح  ٧٣ٺا٧ح ٣ع٧ةٱػح  ٵوػٮؿ  ٣ذ٤ٞٲؽٱػح، ع٦ػة  ٧٣عػٮر  ٣سػة٩ٰ 

                                                 

() وصة٦ٕح د٦نٜ - ٤ٕ٣ٮـ  ٷ٩كة٩ٲحك ٤٠ٲح  ٳد . – ٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ك ٝك٥  ١٧٣ذجةت 
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 ٧٣ؿ ظػ٢ ك  ٧٣ذ٤ُجةتك  ٵ٧٬ٲحك ٚٲذ٪ةكؿ ٦ٮًٮع  ٣ؿ٧ٝ٪ح ٨٦ ظٲر  ٧٣ٛ٭ٮـ

 ٣ؿاٲكٲح ٷَػٺؽ ٦نػؿكع  ٣ؿ٧ٝ٪ػح ٦ػٓ  ٷمػةر  إ٣ػٯ  ٷمػ١ة٣ٲةت  ٧٣ؿ ٚٞػح 

إ٣ٯ ع٧٬ٲح  ٹقذٛةد  ٨٦  ٣ذضػةر.  ٧٣ع٤ٲػح ثةٷمةر   ٯ٭ ٩ذك ،٤٧ٕ٣ٲح  ٣ؿ٧ٝ٪ح

  ٣ذٰ د٢٧ٕ ظة٣ٲةن ٤ٔٯ ر٧ٝ٪ح ٦ىةدر٬ة  ٣ذؿ زٲحو

ىالمخاطرىالتيىتكددىحواةىالمخطوطات:ى-
ٚػػٰ  ٣جؽ ٱػػح، ٹ ثػػؽ ٣٪ػػة ٦ػػ٨  قػػذٕؿ ض ٦ض٧ٮٔػػح  ٧٣ؼػػةَؿ  ٧٣عؽٝػػح 

ػ  ٣ذػٰ ٱ١٧ػ٨ عف ك ٪ٓ  ٷ٩كػةفثة٧٣ؼُٮَةت قػٮ ل ٠ة٩ػخ َجٲٕٲػح عك ٦ػ٨ وي

 ةٳدٰ:دذ٤ؼه ث

 اىٍخاظر اىعت٘ؿ٘ث: -1

إف  ردٛةع ٩كػجح  ٣ؿَٮثػح ٚػٰ  ٣جٲبػح  ٧٣عٲُػح ٱػؤدم إ٣ػٯ  اىرظٔةث: -1

 ٣ع٧ٮًػح ك ٣جٞػٓ  ٣ىػٛؿ ل  فً ٮُّ ١ى دنٮ٬ةت ٰٚ م٢١  ٧٣ؼُٮط كدى 

 ٤ٔٯ  ٵكر ؽ ك٧٩ٮ  ٣عنؿ ت ك ٣ُٛؿٱةت ك ٣ج١ذؿٱة كقٮ ٬ةو

٬٪ػةؾ عًػؿ ر ٦ذٛةكدػح ١٣ػ٢ ع٩ػٮ ع  ٣ٌػٮل ) ٵمػٕح ٚػٮؽ  اىضٔء: -2

ضٲح،  ٧٣ٮصةت  ٣ٞىٲؿ ،  ٵمٕح  ٣ع٧ػؿ لووو( ٦سػ٢  وػٛؿ ر  ٣ج٪ٛك

 ٵكر ؽ كزك ؿ ثٕي  ٵ٣ٮ ف ك ٣٪ٞٮش ك ٵظجةر  ٣عكةقح ٤٣ٌٮل 

 ذأزٲؿ ت  ٣ضٛةؼ ك٦ْة٬ؿق  ٧٣ؼذ٤ٛحو٣كدٕؿض  ٧٣ؼُٮَةت 

إف  ردٛةع  ٣عؿ ر   ٣٪ةص٥ ٔػ٨  ٣ضػٮ  ٣ؼػةرصٰ ٱػؤدم  اىحرارة: -3

صٛػةؼ  ٣ٕضٲ٪ػح إ٣ٯ عًؿ ر ٱىٕت عظٲة٩ةن ٦ٕة٣ضذ٭ة ٩ػؾ٠ؿ ٦٪٭ػة 

  ٣ض٤ػػٮدك   ٵكر ؽ صٛػػةؼك  ٣ٺوػػٞح ٵ٤ٗٛػػح  ٧٣ؼُٮَػػةت

 دٛذذ٭ةوك ؿدم ٧٦ة ٱؤدم إ٣ٯ د١١ٛ٭ة ٣جي ك

 اىٍخاظر اىهٍ٘٘ائ٘ث: -2

عقؿع  ٧٣ٮ د دػأزؿ ن ثػة٧٣ٮ د  ١٣ٲ٧ٲةاٲػح  ٣ذػٰ ك دٕؽ  ٧٣ؼُٮَةت ٨٦ عمؽ
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ٱع٤٧٭ة  ٣٭ٮ ل ٧٦ة ٱؤدم إ٣ٯ إوةثذ٭ة ثةٵظ٧ةض  ٣ذػٰ دنػ٢١ ػُػؿ ن ٚةد١ػةن 

 ٨٦ ٬ؾق  ٣ٕٮ ٢٦:ك ٯ ظٲةد٭ة،٤ٔ

٦ػػ٨ ع٠سػػؿ  ٣٘ػػةز ت  ٤٧٣ٮزػػح  اىخيةةٔث اىٓةةٔائٖ واىحٍٔضةةث: -1

ٰ ع٠كػػٲؽ  ١٣جؿٱػػخو كٝػػؽ دعػػؽث اة٪ػػ) ٣ع٧ٌػػٲح( ػُػػؿ ن ٗػػةز ز

 ٣ع٧ٮًح ٚػٰ  ٧٣ؼُٮَػةت ٣ٕٮ ٦ػ٢ عػػؿل ثؼػٺؼ  ٣ذ٤ػٮث 

 ٣٭ٮ اٰ ٠ٮصٮد ٩كجح ٔة٣ٲح ٨٦ ظة٦ي  ١٣جؿٱذٲٟ ك٠ػؾ٣ٟ ثٞةٱػة 

 و٤١٣ٮر ٰٚ ٤٧ٔٲةت  ٣ذجٲي ٤٣ٮرؽ 

كدع٧ػ٢ ٦ٕ٭ػة صػؿ زٲ٥  األحرةث واىٍؿيلات اىٍٔجٔدة فٖ اىٓٔاء: -2

 ٣ُٛؿٱةت كثٮٱٌةت  ٣عنؿ ت  ٣ذٰ د٪٧ٮ ثكؿٔح ٦ذ٪ة٬ٲح ػةوػح 

 ؿت  ٣ؿَٮثح ك ٣عؿ ر وٚإذ  دٮ

 :اىؿضٔٗثاىؿٔاٌو  -3

٢ د٭ة ٨٦ عو٢ ٌٔػٮم ٚ٭ػٰ ٝةث٤ػح ٤٣ذع٤ُّػ٩ْؿ ن ١٣ٮف  ٧٣ؼُٮَةت ك١٦ٮ٩ة

ٝج٢  ١٣ةا٪ةت  ٣ؽٝٲٞػح  ٣ذػٰ ٱ١ػٮف ثإ١٦ة٩٭ػة  ذأزٲؿ  ٵكًةع  ٧٣٪ةقجح ٨٦ثك ٣ٛكةد 

 إظؽ ث د٘ٲؿ ت كدنٮ٬ةت ٰٚ  ٣ٮرؽ ك ٵ٤ٗٛح ك ٤٣ٮ وٜ ك ٵظجةر كٗٲؿ٬ةو

 اىؿٔاٌو اىذاح٘ث: -4

 :عفذ٣ٟ  ،٣ٸ٩كةف دكرق ٰٚ إدٺؼ  ٧٣ؼُٮَةت

 ٣ٕ٪ٲػػٙ ٣ىػػٛعةت  ٧٣ؼُٮَػػةت ٱػػؤدم إ٣ػػٯ د٧ـٝ٭ػػة   ٣ذ٤ٞٲػػتى  -1

 كدنٮق عظؿؼ زك ٱة ٬ؾق  ٣ىٛعةتو

 ٣ذ٪ةكؿ ٧٤٣ؼُٮَةت ثأوةثٓ ٝؾر  عك ٤٦ٮزح ثػة٣عجؿ عك ك  ٣ذ٤ٞٲتى  -2

٦جذ٤ح ثة٣ٕؿؽ ك ٣ؽ٬ٮف ٱؤدم إ٣ٯ ّ٭ٮر ثٞػٓ كثىػ٧ةت ٦نػٮ٬ح 

 ٤ٔٯ ٬ؾق  ٧٣ؼُٮَةت كوٛعةد٭ةو

ٰى  -3  ٵكر ؽ ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ  ٵ٦ة٨٠  ٣ذٰ كو٢ إ٣ٲ٭ة  ٣ٞػةرلل ٦ػ٨  ز٪
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٥  ٣ٕةد ت  ٣كٲبح  ٣ذٰ دػؤدم إ٣ػٯ د١كػؿ ع٣ٲػةؼ  ٣ػٮرؽ ك٦ػ٨ زىػ

 ٕي عصـ ل  ٣ٮرؽو ظذ٧ةؿ ٚٞؽ ف ث

َػٺع ٤ٔػٯ  ٧٣ؼُٮَػةت عك  ٵ٢٠ ك ٣نػؿ. عز٪ػةل  ٹ  ٣ذؽػٲ٨ى  -4

ٱؤدم إ٣ٯ عػُةر قٞٮط  ٣ؽػةف عك مؿر  ٣ؽػةف عك  ٧٣ػأ٠ٮٹت 

ك ٧٣نػػؿكثةت ٤ٔػػٯ وػػٛعةد٭ة كع٤ٗٛذ٭ػػة، ٧٦ػػة ٱكػػجت عًػػؿ ر ن 

 ٦ذٕؽد  ٨٦  وٛؿ ر ك ظذؿ ؽ كدجٞٓ ٱىٕت إز ٣ذ٫ ثٕؽ ذ٣ٟو

  ٧٣ٺزـ كد٤ٙ ٠ٕت  ٧٣ؼُٮطو ٧٣ذ١ؿر ٱؤدم إ٣ٯ د١ٟٛ   ٣ذىٮٱؿى  -5

 ٔٺ٦ةت ك٠ذةثةت عز٪ةل  ٣ٞؿ ل  ٧٦ة ٱنٮق ث٭ةل  ٣٪ه  ٵو٤ٰو إًةٚحى  -6

ُـّ  -7 ٗٲػؿ ٦ػ٨ ٝجػ٢ كػجت  ٣ذػؿ٦ٲ٥ ث  ٵكر ؽ كد٤ٙ  ٧٣ؼُػٮط ؽى د٧

 و ٧٣ؼذىٲ٨

ثٕي  ٣ٕة٤٦ٲ٨ ٰٚ ٦ؼةزف  ٧٣ؼُٮَةت ثػة٣ُؿؽ  ٣كػ٤ٲ٧ح  ص٭٢ى  -8

 ٧٦ة ٱٕؿً٭ة ٤٣ٌؿر ك ٣ذٞٮسو ،٣ٮًٕ٭ة ٤ٔٯ  ٵرٚٙ

كٔؽـ  ٹ٣ذـ ـ ثة٧٣ٕةٱٲؿ  ٣ٺز٦ح ٰٚ درصح  ٣عػؿ ر  ك٩كػجح   ٷ٧٬ةؿى  -9

  ٣ؿَٮثح كٝٮ   ٵمٕح  ٣ٌٮاٲح ٧٦ة ٱٕؿً٭ة عظٲة٩ةن ٵًؿ ر ثة٣٘حو

قػ٤ٲ٥، ٤ٔٯ ٩عٮو ٦ٞةك٦ح كإثةد   ٣ٞٮ رض ك ٣عنؿ ت كقٮ ٬ة  ٔؽـى  -16

 ثة٧٣جٲؽ ت  ٣ٺز٦ح ٣ؾ٣ٟو ةٌٚٺن ٨ٔ ٔؽـ رش  ٧٣ؼةزف دكرٱ  

 :ٌخاظر اىحروب واىِزاؾات -5

  ٣ٌٲةعوك  ٷ٧٬ةؿك  ٣ذ٤ٙك  ٣عؿٱٜك  ٧٣ذ٧س٤ح ثة٣كؿٝح

ىآلوةىالحفاظىرلىىالمخطوطاتىمنىالزوالى-
٤٣عؽ ٨٦  ٧٣ؼةَؿ  ٧٣عؽٝح ثة٧٣ؼُٮَةت، ٹ ثؽ ١٧٤٣ذجةت ٨٦  ٧ٕ٣ػ٢ 

 ٤ٔٯ ٦عٮرٱ٨ عقةقٲ٨ ٦ذ١ة٤٦ٲ٨:
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 :اىٍحٔر األول: االشخٍرار فٖ اىخزام اىٍهختات ةحفغ أغٔل اىٍخعٔظات

  ٣جٲبػح  ٧٣٪ةقػجح ٣عٛػِ عوػٮؿ  ٧٣ؼُٮَػةتدٮٚٲؿ ٨٦  ٹ ثؽ ١٧٤٣ذجةت

 ٦ض٧ٮٔح  ٷرمةد ت  ٣ذة٣ٲح:ثذعٞٲٜ ذ٣ٟ ك

ػةوػح ك ٧٣ؼُٮَػةت٤ٔٯ  ًؿكر   ١٣نٙ  ٣ؽكرم  ٧٣ذ١ة٢٦  -1

ٔػػؽـ دٕؿًػػ٭ة ك ٦ػ٨ قػػٺ٦ذ٭ة٤٣ذعٞػػٜ عصـ ا٭ػػة  ٣ؽ ػ٤ٲػػح ٤ٔػٯ 

ٍٕػ٢ي ٱ٨١٧ ك آٚةت ٦ٕٲ٪حوك ٵًؿ ر ٬٪ػة ك ذ٣ػٟ عز٪ػةل  ٣ذ٪ْٲػٙوًٚ

٥ زيػ ع٦ة٠٪٭ة إ٣ٯ ع٦ة٨٠ ١٦نٮٚح صٲؽ   ٣ذ٭ٮٱح،ٱكذعك٨ ٤ٞ٩٭ة ٨٦ 

٢ ذ٣ٟ  ٣٪ٞػ٢ ٦ؼػةَؿ عػػؿل ٠ة٣كػؿٝح عك ٤ٔٯ عٹ ٱن١ٌ د٪ْٲٛ٭ة 

  ٣ٌٲةع عك  ٷ٧٬ةؿو

ٗٲؿ٬ػة ٦ػ٨ ك  ٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ ٔـؿ  ٧٣ؼُٮَةت  ٧٣ىةثح ثة٣ُٛؿٱةت -2

كًػٕ٭ة ثٕٲػؽ ن ٔػ٨ ك ، ٳٚةت ظػةؿ  ٠ذنػةؼ ذ٣ػٟك  ٣عنؿ ت

 ٧ٕة٣ضح ٣٭ةوإصؿ ل  ٣ك قةاؿ  ٧٣ؼُٮَةت  ٵػؿل  ٣ك٤ٲ٧ح

ذ٣ػٟ ٔػ٨ ك ظ٧ةٱح  ٧٣ؼُٮَػةت ٦ػ٨ ٔٮ ٦ػ٢  ٣ذ٤ػٮث  ٣ضػٮم -3

دػػٮؿ ك ٦٪ػٓ  ٣ذػؽػٲ٨ك، ثإظ١ػةـ ٣٪ٮ ٚؾ ك َؿٱٜ ٤ٜٗ  ٵثٮ .

وػػةٹت  ٣ٞػػؿ ل ، ك ٗػػؿؼك ٧٣ؼػػةزفإ٣ػػٯ   ٣٘ػػةز ت  ٣ٌػػةر  

  قذؼؽ ـ ٦ؿمعةت ٦ةاٲح ٷ٦ؿ ر  ٣٭ػٮ ل  ٣٪ٞػٰ د ػػ٢  ٣ىػةٹت

ٰ ػـ ا٨ كًٓ  ٧٣ؼُٮَةت ٚك  ٣ذؼ٤ه ٨٦  ٣٘ةز ت  ٣ٌةر ،ك

 ٣ُٛؿٱػػةت إ٣ٲ٭ػػة ك ٦ع٧١ػػح  ٷٗػػٺؽ ٧٣٪ػػٓ كوػػٮؿ  ٣عنػػؿ ت

 ػةوح ٰٚ  ٧٣٪ةَٜ  ٣ذٰ دؿدٛٓ ٚٲ٭ة ٩كجح  ٣ؿَٮثحو

ٱٕ٪ػٰ ذ٣ػٟ  ٣ػذع٥١ ثؽرصػح ك  ٣ذع٥١ ٰٚ ٔٮ ٢٦  ٣جٲبح  ٣ُجٲٕٲح -4

 ٦ٞةدٱؿ  ٵمٕح  ٣ٌٮاٲحوك ٩كجح  ٣ؿَٮثحك  ٣عؿ ر 

 ٣ػؽ٦ةر   دؼةذ  ٹظذٲةَةت ك ٷصؿ ل ت  ٣كؿٱٕح ٧٤٣عةْٚح ٤ٔٲ٭ة ٨٦ -5

 ك ٣ٌٲةع ٰٚ ظةؿ  ٣عؿ اٜ ك ٣ٛٲٌة٩ةت ك ٣ـٹزؿ ك ٣عؿك.و
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 :اىٍحٔر اىراُٖ: اىحفاف ؾيٕ اىٍخعٔظات ةاالؾخٍاد ؾيٕ حلِ٘ث اىركٍِث

عك  ٤٧ٔٲػحه » رث٧ة عثكُ٭ة ٬ػٮك دذٕؽد  ٧٣ٛة٬ٲ٥  ٧٣ذ٤ٕٞح ث٧ى٤ُط  ٣ؿ٧ٝ٪ح

د٤ٞٲػؽم )٦سػ٢ ٦ػةدم ٣ذعٮٱ٢  ٧٣عذٮل  ١ٛ٣ؿم  ٧٣ذػةح ٤ٔػٯ كقػٲٍ  إصؿ له 

و «ٹت  ٣ؽكرٱةت،  ١٣ذت،  ٧٣ؼُٮَةت،  ٣ؼؿ اٍووو( إ٣ٯ مػ٢١ ر٧ٝػ٦ٰٞة

ف ر٧ٝ٪ح  ٧٣ؼُٮَةت ٬ٰ ث١ػ٢ ثكػةَح دعٮٱ٤٭ػة ٦ػ٨  ٣نػ٢١  ٧٣ُجػٮع إعم 

 ) ١٧٣ذٮ.( إ٣ٯ  ٣ن٢١  ٣ؿ٧ٰٝو

ىأدبابىرقمنةىالمخطوطاتى-
 ٬٪ةؾ ٔؽ  عقجة. دؽٚٓ ثة١٧٣ذجةت إ٣ٯ ر٧ٝ٪ح ٦ؼُٮَةد٭ة، عثؿز٬ة:ك

دػٮٚٲؿ ٨  ٣ؿ٧ٝ٪ح ٨٦ ظٲر د١٧ِّ  اىِادرة:حٍاٗث اىٍجٍٔؾات األغي٘ث و -1

٩كغ ر٧ٝٲػح ٦ذةظػح ٤٣ذػؽ كؿ د ػػ٢  ١٧٣ذجػح كػةرص٭ػة دعػٮؿ دكف 

ظةصح  ٧٣كذٛٲؽ ٤٣ؿصٮع إ٣ػٯ  ٧٣ؼُػٮط  ٵوػ٤ٰ إٹ ٚػٰ ظػةٹت 

ػٕٙ  ظذ٧ػةؿ ك٬ؾ  ٨٦ مأ٫٩ عف  ،ػةوح دٕػؿٱي  ٧٣ؼُٮَػةت ٱٌي

 كػةوح د٤ٟ  ٣ذٰ د١ٮف ٰٚ ظة٣ح ٦ةدٱح ٬نحو٤٣ذ٤ٙ، 

ٲح ٦ػ٨ عف إدةظح ٩كؼح ر٧ٝذ٣ٟ  ر اىٍؿئٌات:اىخظارك فٖ ٌػاد -2

٦ٮٝػػػٓ  ١٧٣ذجػػػح ٦ػػػ٨ ٚػػػٰ ٦ذ٪ػػػةكؿ  ٧٣كػػػذٛٲؽٱ٨  ٧٣ؼُػػػٮط 

٤ٔٲػػ٫ ٦ػػ٨ صة٩ػػت ٔػػؽ    ٹَػػٺع٦ػػ٨ مػػأ٫٩ دػػٮٚٲؿ  ، ٷ١٣ذؿك٩ػػٰ

٤٦٘ٲةن ثؾ٣ٟ ٦ن٤١ح  ٣٪كغ  ٧٣عػؽكد  ك ظؽ  ٦كذٛٲؽٱ٨ ٰٚ كٝخو 

 ٨٦  ٧٣ض٧ٮٔةت  ٣٪ةدر و

إف  ٣٪كػؼح  :ؾيٕ اىِػةٔص ةػةٔرة أفضةو وأنرةر احصةاؾاً  االظال  -3

ةت ُٮَػػةت ٱ١٧ػػ٨ عف دػػٮٚؿ ثٕػػي  ٷ١٦ة٩ػػ ٣ؿ٧ٝٲػػح  ٣جؽٱ٤ػػح ٧٤٣ؼ

 ٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲح  ٣عؽٱسح ٦س٢ إصؿ ل د١جٲؿ ٤ٔٯ  ٣٪ه كدى٘ٲؿق ك ٹ٩ذٞةؿ 

  ٣كؿٱٓ إ٣ٯ عم صـاٲح ٨٦ صـاٲةت  ٣٪ه ٨٦ ػٺؿ  ٣ؿك ثٍ  ٣ٛةاٞحو
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إدةظح  ٣٪كغ  ٣ؿ٧ٝٲح  ٣جؽٱ٤ح ٧٤٣ؼُٮَةت  زٗادة كٍ٘ث اىِػٔص: -4

 ٹقػذٛةد   ٣ٞىػٮل ٦ػ٨ ٱػٮٌٚؿ ١٧ذجػح  ٷ١٣ذؿك٩ػٰ ٤ٔٯ ٦ٮٝٓ  ٣

 ٣ذػٰ ٱ١٧ػ٨ عف د١ػٮف ٚػٰ ك  ٣٪ػةدر ك ٧ح٦ىةدر  ٤ٕ٧٣ٮ٦ةت  ٣ٞٲِّ 

 ثٕي  ٵظٮ ؿ  ٗٲؿ ٦٪نٮر  ٤ٔٯ ٩ُةؽ ك قٓو

 ٣ذٕػةكف ٦ػٓ ك دةظػح ٚؿوػح  ٧٣نػةر٠حإ حؿزٗز اىؿٍةو اىخؿةاوُٖ: -5

  ١٧٣ذجػػةت  ٵػػػؿل ٚػػٰ إ٩ذػػةج ٦ىػػةدر  ٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت  ٧٣ؿ٧ٝ٪ػػح

 ٛٲؽٱ٨وإدةظذ٭ة ٧٤٣كذك

 قػػذ٘ٺ٫٣ ٚػػٰ  ٣عٛػػةظ ٤ٔػػٯ عوػػٮؿ ك ٌٔانتةةث اىخعةةٔر اىخلِةةٖ -6

 ٰٚ د٤جٲح  ظذٲةصةت  ٧٣كذٛٲؽٱ٨  ٧٣ذ٘ٲؿ وك  ٧٣ؼُٮَةت

إ٩نػػةل ٝةٔػػؽ  ثٲة٩ػػةت إٌف  ٌ٘زاُ٘ةةث إضةةاف٘ث ىيٍهختةةات:حةةٔف٘ر  -7

 ١ٛ٣ؿٱػح ك ص٧ٲػٓ  ٣ؼىػةاه  ٣ٛ٪ٲػح٣٭ػة  ٧٣ؼُٮَةت  ٧٣ؿ٧ٝ٪ح 

١٧٣ذجػةت كة٥٬ ٚػٰ زٱػةد  دػػ٢  ٱ ،١٣ةٚح عم١ةؿ  ٧٣ؼُٮَةت

 ٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ  ، إًةٚح إ٣ٯ إ١٦ةف٨ٔ َؿٱٜ إدةظح  ٹمذؿ ؾ ث٭ة

ػؽ٦ػػح  ٧٣ؼُٮَػػةت  ٧٣ُجٮٔػػح دعػػخ  ٤ُ٣ػػت ظٲػػر ٱ١٧ػػ٨ 

٧٤٣كذٛٲؽ، قػٮ ل ٠ػةف ٚػؿد ن عك ٦ؤقكػح، ٤َػت  ٣عىػٮؿ ٤ٔػٯ 

 ٩كؼح كرٝٲح ٨٦  ٣٪كؼح  ٧٣ؿ٧ٝ٪ح ٝةث٤ح ٤٣ذؽ كؿو

ىمتطلباتىمذروعىرقمنةىالمخطوطاتى-
 اىخخع٘ط: -1

إصػؿ ل ت ك َػؿؽ  ٧ٕ٣ػ٢ك كًػٓ  ٣كٲةقػةتك ٱؽ  ٵ٬ػؽ ؼٱٕ٪ٰ دعؽك

كًٓ  ٣جػؿ ٦ش  ٣ـ٦٪ٲػح ٣ذعٞٲػٜ  ٵ٬ػؽ ؼ ك إٔؽ د  ٧٣ٲـ ٩ٲح  ٣ذٞؽٱؿٱحك  ٣ذ٪ٛٲؾ

 ٝؽ ٱ١ٮف  ٣ذؼُٲٍ ٤ٔٯ  ٧٣ؽل  ٣ٞؿٱت عك ٤ٔٯ  ٧٣ؽل  ٣جٕٲػؽوك  ٧٣ٮًٮٔحو

ٔةد  ٦ة ٱك٪ؽ ٦نؿكع  ٣ؿ٧ٝ٪ح إ٣ٯ ٣ض٪ح دنؿؼ ٤ٔٯ  ٧٣نػؿكع دٕػؿؼ ثةقػ٥ ك



 696 (3)اجلسء  (09)اجمللد  -دللة دلنع اللػة العربية بدمشل 

ف ٦ػ٨ ٔ٪ةوػؿ ٱنػ٭ؽ ٣٭ػة ثة١٣ٛػةل  ذ١ٮٌ ٱم ٱضت عف ؾ ٣ك ،ؿ٧ٝ٪حٚؿٱٜ ٢٧ٔ  ٣

 ٤٧ٕ٣ٲح، ظٲر دٞٮـ ٬ؾق  ٤٣ض٪ح ثٮًٓ ػُح ٦٪ةقجح ٧٣ؿ ظػ٢ د٪ٛٲػؾ ك  ٧٤ٕ٣ٲح

 عثؿز ٔ٪ةوؿ  ٣ؼُح:ك ٦نؿكع  ٣ؿ٧ٝ٪ح

قػذيضؿل دعؽٱؽ  ٵ٬ؽ ؼ  ٧٣ؿ د دعٞٲٞ٭ة ٨٦ ٦نؿكع  ٣ؿ٧ٝ٪ح )٢٬  -1

 ٲ٨ ٦ٕةن(و ٣ؿ٧ٝ٪ح ث٭ؽؼ  ٷدةظح عـ ٨٦ عص٢  ٣عِٛ عـ ٤٣٭ؽٚ

 ٣جنػؿٱح ك ٚٲ٭ة دعؽٱؽ  ٧٣ذ٤ُجةت  ٧٣ةدٱػح، ٱضؿم در قح صؽكل -2

  ٣ٌؿكرٱح ٤٧ٕ٣ٲح  ٣ؿ٧ٝ٪حو

 دعؽٱؽ د١ة٣ٲٙ  ٧٣نؿكع كإٝؿ ر ٦ٲـ ٩ٲح ٦٪ةقجح ٧٤٣نؿكع ٦ٓ دجٮٱج٭ةو -3

 كًٓ ػُح ز٦٪ٲح ك ًعح ٧٣ؿ ظ٢ د٪ٛٲؾ  ٧٣نؿكعو -4

  ٤٧ٕ٣ٲةت  ٣ٛ٪ٲح ث٧ػةك إٔةد  ٬٪ؽقح  ٷصؿ ل ت  ٷد رٱح  ٣ذ٪ْٲ٧ٲح -5

  ٣ذعٮؿ  ٣ضؽٱؽوك ٱذ٪ةقت

دعؽٱؽ ٠ٲٛٲح إد ر   ٧٣ؼػةَؿ عم  ٷصػؿ ل ت  ٣ذػٰ قػٮؼ دذؼػؾ  -6

 ثؼىٮص  ٧٣نة٢٠  ٣ذٰ قٮؼ دٕذؿض  ٧٣نؿكعو

 ححض٘ر اىخجٓ٘زات اىٍادٗث واىترٌج٘ث اىٍعئةث: -2

،  ٧٣ةقػػعةت  ٣ٌػػٮاٲح ٮ قػػٲت٤ٔػػٯ قػػجٲ٢  ٧٣سػػةؿ ٹ  ٣عىػػؿ:  ٣ع

ٞةط  ٣ىٮر، ثؿ ٦ش دعؿٱػؿ  ٣ىػٮر، ؿ ت  ٣ؿ٧ٝٲح، ثؿ ٦ش  ٣ذ٧ً  ٷ١٣ذؿك٩ٲح،  ١٣ى 

 (وOCR)ًٮاٲ ة  ؼ  ٣عؿكؼؿُّ ٕى ثؿ٩ة٦ش دى 

)رك دػت، دػؽرٱت،  اىٍٔارد اىٍاى٘ث اىالزٌث ىخهيفث اىلٔى اىتظرٗث -3

إوٺح، د٤١ٛح مؿ ل ك وٲة٩حك  ت )٨٦ مؿ لؽٌ ٕى د٤١ٛح  ٧٣ي ك ٢٧ٔ إًةٰٚووو(،

 دعؽٱس٭ةووو(وك  ٣جؿ٦ضٲةت

 اىتظرٗث:األُُظر  -4

ىػٲ٨  ٹمػذؿ ؾ ٦ػٓ ٦ذؼىِّ ك  ٣ذؽرٱت عك  ٣ذٕةٝؽك ذأ٬ٲ٢ة٣ثذ٣ٟ كٱ١ٮف 
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ض٭ػح ػةرصٲػح ٣ً ٰٚ ٦ضةؿ  ٣ؿ٧ٝ٪حو ثٕي  ٧٣ؤقكةت د٧٪ط ٦نػةرٱٓ  ٣ؿ٧ٝ٪ػح 

 و ٧٣ع٤ِّٲػٲ٨ثٌٕ٭ة  ٳػؿ ٱٕذ٧ؽ ٤ٔٯ  ٣ٕة٤٦ٲ٨ ك ،٦ذؼىىح ث٧ٮًٮع  ٣ؿ٧ٝ٪ح

 ٦ػؽل دػٮٚؿ،  ٧٣ة٣ٲػح  ٧٣ؼىىػةت ٱٕذ٧ؽ  ٹػذٲةر ٤ٔٯ ٔؽ  ٔٮ ٢٦: ظض٥ك

 ر٧ٝ٪ذ٭ػػة  ٧٣ػػؿ د  ٧٣ؼُٮَػػةت ٦ض٧ٮٔػػح ظضػػ٥،  ٧٣ؽرثػػح  ٣ٕة٤٦ػػح  ٣٭ٲبػػح

  ٧٣ؤقكػح ػجػؿ ،  ٧٣ؤقكػح ػػةرجٯ ٣ػإ  ٧٣ؼُٮَةت ٢ٞ٩ إ١٦ةف، َجٲٕذ٭ةك

 صػٮد  ٦كذٮل ٰٚ  ٣ذع٥١،  ٣ؼةرصٲح  ٣ؿ٧ٝ٪ح د١ة٣ٲٙ،  ٣ؿ٧ٝ٪ح ٰٚ  ٣ؼةرصٲح

  ٧٣ؤقكحو ػةرج  ٧٣ؿ٧ٝ٪ح  ٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٦ىةدر

ٓةا ٌةؽ ححدٗةد دراشث وإؾداد ٌػادر اىٍؿئٌةات اىٍةراد ركٍِخ -5

ٹ ثػؽ عف ٱ١ػٮف ١٧٤٣ذجػح  ُٔؾ٘ث اىٍصخف٘د ٌَ ركٍِةث ْةذه اىٍخعٔظةات:

قٲةقح ٹػذٲةر  ٧٣ىةدر  ٧٣ؿ د ر٧ٝ٪ذ٭ة ٚٺ ٱ٨١٧ ٵم ١٦ذجح عف دٞٮـ ثؿ٧ٝ٪ػح 

 ٚجٕي  ٧٣ؼُٮَةت ٣ٲكخ ثذ٤ػٟ  ٵ٧٬ٲػح ٣ذٞػٮـ ثؿ٧ٝ٪ذ٭ػة ،٢٠ ٦ض٧ٮٔةد٭ة

٧٬ٲح دعؽٱػؽ ٦ضذ٧ػٓ  ٣جٕي  ٳػؿ ثعةصح ٣ذؿ٦ٲ٥ ٝج٢  ٣ؿ٧ٝ٪حو إًةٚح إ٣ٯ عك

 ػذٲػةر ك ٨ ٧٣كذٛٲؽٱ٨ ٣ٲىجط ثةٷ١٦ةف دعؽٱؽ ٠ٲٛٲح إدةظح  ٧٣عذٮل  ٧٣ؿ٧ٝى 

  ٹقذؿصةع  ٧٣ٺا٧حوك عدك ت  ٣جعر

ىمراحلىالقوامىبمذروعىرقمنةىالمخطوطاتى-
ٝج٢  ٣ٞٲػةـ ثػأم  :ٓاوحرٌٍ٘ خٓاوغ٘اُاىٍخعٔظات ٌرحيث حِؼً٘  -1

٦ٲ٫٧ قٮ ل ٠ػةف ػُٮ  ٣ؿ٧ٝ٪ح  ٧٣ؼُٮط ٹ ثؽ عف ٱذ٥ وٲة٩ذ٫ كدؿ

 ةوة عك آ٣ٲ   ٣ذؿ٦ٲ٥ ٱؽكٱ  

 إف ٤٧ٔٲح  ٣ؿ٧ٝ٪ح دأػؾ م٤١ٲ٨ عقةقٲ٨: ٌرحيث اىركٍِث: -2

 ٣ؿ٧ٝ٪ح ثن٢١ وٮر : ك٬ػٰ د٧سٲػ٢ دٝٲػٜ ٤٣ىػٛعح  ٣ذػٰ دػ٥  -ع

٤٧ٕ٣ٲػح   ن ٦ٛٲؽ  ن  ٣ذٞةَ٭ة ٨٦  ٧٣ؼُٮَح  ٵو٤ٲح كٱٕذجؿ ٬ؾ  ع٦ؿ

أ٩ػ٫ ٹ ٱ١٧ػ٨ ث ، ٣ذعٞٲٜو كٱذ٧ٲـ  ٣٪ه  ٧٣ؿ٨٧ٝ ثن٢١ وٮر 
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مػ٢١ ٦ػ٨ عمػ١ةؿ  ٣جعػر  مٌ أل دىٛع٫ عم ٹ ٱكػ٧ط ثػقٮ

عقة٣ٲت ٤٣ؿ٧ٝ٪ح ثُؿٱٞػح  ٣ىػٮر:  حد ػ٢  ٣٪ىٮصو ٬٪ةؾ زٺز

 ٣ؿ٧ٝ٪ح ٰٚ م٢١ عثٲي كعقٮد،  ٣ؿ٧ٝ٪ح ٚػٰ مػ٢١ ٦كػذٮٱةت 

 ٣ؼىٮوػػٲح ٩ْػػؿ ن ك  ٣ؿ٦ػػةدم ك ٣ؿ٧ٝ٪ػػح ثأقػػ٤ٮ.  ٵ٣ػػٮ فو

  ٵ٩كتو ٬ٰ وٮر  ثن٢١  ٣ؿ٧ٝ٪ح ٚإف  ٧٣ؼُٮَةت

٧ط ٬ؾق  ٣ذٞ٪ٲح ثةقػذٕةد   ٧٣عذػٮل  ٣ؿ٧ٝ٪ح ثن٢١ ٩ه: دك -.

 ٨١٣ َؿٱٞح  ٣ٕؿض ٔةد  ٦ة ٱذ٥ ٚٞؽ٬ةوك  ٣٪ىٰ

دعٮٱ٤٭ػػة إ٣ػػٯ ك ثٕػػؽ ر٧ٝ٪ػػح  ٧٣ؼُٮَػػةتٌرحيةةث اىٍؿاىجةةث:  -3

 ٦ؼُٮَةت إ١٣ذؿك٩ٲح دأدٰ ٦ؿظ٤ػح ٦ٕة٣ضػح ٬ػؾق  ٧٣ؼُٮَػةت

ٱ٨١٧ عف ٩٪ضـ ٤٧ٔٲح  ٧٣ٕة٣ضح  ٣ذة٣ٲح: دعكػٲ٨ ك ،ٮر ٣ذٰ ٬ٰ وي 

 ٤ٞٲػ٢ ٦كػةظح  ٣ذؼػـٱ٨، د٪ْػٲ٥ذ٩٣ٮٔٲح  ٣ىٮر، ًػٍ٘  ٣ىػٮر 

 وPDFدؿدٲت  ٣ىٮر ٰٚ ٤٦ٛةت، دعٮٱ٢  ٣ىٮر إ٣ٯ وٲ٘ح ك

ثػة٣ذٮ زم ٦ػٓ ٤٧ٔٲػح  ٣ذىػٮٱؿ دضػؿم ٦ؿظ٤ػح  ٌرحيث اىٍراكتةث: -4

 ٤٧٣ٛػةت  ٧٣ىػٮر  ٚػٰ ذػؽٝٲٜ ة٣ ٣ٌٮاٰ ظٲر ٱٞٮـ  ٧٣كؤكؿ ث

ٔػؽـ ك صٮدد٭ةك ٨٦ كًٮظ٭ة٤٣ذعٜٞ ٦ٞةر٩ذ٭ة ثةٵو٢ ك ًٮاٲة

سػؿ ٚػإذ   و٭ة  ٧٣ؼُٮطًٲةع عم ٤ٕ٦ٮ٦ح ٝؽ ٱعذٮٱ  ٤ٔػٯ وػٮرو ٔي

ةد ر٧ٝ٪ذ٭ةو٣ٲكخ ثة١٣ٛةل   ٤ُ٧٣ٮثح   دٕي

دذ٤ُت ٤٧ٔٲح  ٣ؿ٧ٝ٪ح ٚ٭ؿقح  ٌرحيث إؾداد اىخصج٘الت اىٔاغفث: -5

  ٧٣ض٧ٮٔػػةت ٚ٭ؿقػػح دٝٲٞػػح كذ٣ػػٟ ٣ذكػػ٭ٲ٢ ٤٧ٔٲػػح  ٣جعػػر

  قذؿصةع  ٤ٕ٧٣ٮ٦ةتوك

ٱذ٧س٢  ٣٭ؽؼ  ٣ؿاٲكٰ ٦٪٭ػة ٚػٰ ظٛػِ  ٌرحيث اىحفغ واإلحاحث: -6

١٦ػةف ث٧ؼذ٤ػٙ ك إدةظذ٭ػة ٚػٰ عم كٝػخك  ٧٣ؿ٧ٝ٪ح ٤ٕ٧٣ٮ٦ةت 
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كقػػةاٍ  ٣عٛػػِ  ٣ؿ٧ٝػػٰ  ٧٣ٕذ٧ػػؽ  )مػػج١ح  ٹ٩ذؿ٩ػػخ، ص٭ػػةز 

وو( إًػػةٚح إ٣ػػٯ ًػػ٧ةف وٝػػؿ ص  ٧٣ٌػػ٘ٮَح،،  ٵ ٣عةقػػٮ.

 َٮٱ٤حو  ٹقذ٧ؿ ر ٦ؽ ن ك  ٣ىٲة٩ح

ٰٚ ٬ػؾق  ٧٣ؿظ٤ػح دٞٲػٲ٥  ٵد ل ٱضؿم ك ٌرحيث اىخلً٘٘ واىخلًٔٗ: -7

ٱضةثٲػح ٔػ٨ ٩عؿ ٚػةت  ٷذ٣ػٟ ثذعؽٱػؽ  ٹك ٰٚ ٦نؿكع  ٣ؿ٧ٝ٪ح

٠نػٙ  ٹ٩عؿ ٚػةت ك ، ٣ؼُح  ٧٣ؿقٮ٦ح ٣ٺقذٛةد  ٦٪٭ة ٦كذٞجٺن 

 ٦ٕؿٚػػح عقػػجةث٭ةك دع٤ٲ٤٭ػػةك  ٣كػػ٤جٲح ٔػػ٨ ػُػػح  ٧ٕ٣ػػ٢  ٧٣ٞػػؿر 

 ٭ة ٦كذٞجٺنوٚٲٔؽـ  ٣ٮٝٮع ك إٱضةد  ٣ع٤ٮؿ  ٣٪ةصٕح ٣٭ة ٣ذٺٚٲ٭ةك

ىإذكالواتىمذروعىرقمنةىالمخطوطاتى-
إ٩٭ػة ٔػةد  ٦ػة ٦ٚ٭ة ٤٧ٔٲػح  ٣ؿ٧ٝ٪ػح ٤ٔٯ  ٣ؿ٥ٗ ٨٦  ٧٧٣ٲػـ ت  ٣ذػٰ دٞػؽ

 دىُؽـ ث١سٲؿ ٨٦  ٣ذعؽٱةت:

دعذةج ثٕي  ٧٣ؼُٮَةت إ٣ٯ  إطهاى٘ث حلٔق اىٍيه٘ث اىفهرٗث: -1

  دٛةٝةت ٦ٓ عوعة.  ٣عٞٮؽوك ٦ٛةكًةت

 إطهاى٘ات فٖ ظت٘ؿث اىٍخعٔظات اىٍراد ركٍِخٓا: -2

٠ؾ٣ٟ ٩ٮٔٲػح  ٣ؼػٍ ٚػٰ ك ع عظضةـ  ٧٣ؼُٮَةت  ٣ٕؿثٲحد٪ٮُّ  -ع

  ٧٣ؼُٮط  ٣ٮ ظؽو

 كصٮد ٠ذةثةت كد٤ٕٲٞةت ٤ٔٯ  ٣عٮ مٰ دأػؾ عم١ةٹ ٦ذٕؽد و -.

 ظة٣ح  ٧٣ؼُٮط ٨٦ ظٲر  ٣عِٛو -ج

 و ٧٣ؼُٮَةت ػةوح  ٣ؼؿ اٍ ك ٣ؿقٮـوٕٮثح ٰٚ ٦ؿٚٞةت  -د

 ٵمػ١ةؿ ٚػٰ ك كصٮد  ١٣ذةثح ٚػٰ إَػةر ٚ٪ػٰ ٦ػ٨  ٣ـػػةرؼ -ق

 ٦ٞؽ٦ح ثٕي  ٧٣ؼُٮَةتو

 ٤ٔٯ ٩ٛف  ٣ىٛعحو ح  ٧٣ؼُٮط  ٣ٮ ظؽ ث٤٘ذٲ٨ عك زٺث٠ذةث -ك
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الهجبؽ ًخجلف نو نخعوط إلى آخر فهيها  نا  ًذخاذ  الجيقٌط -ز

 بذلوان نخجلفة. اً أشك ال دائرًة صغٌرة أو نثلث ت أو أزه ر

ثجهثااب ب لقاار ة  إشككلياتيالحاظ ككرلحا للككطلاال:   ككيا  -3

 لكجروىٌة,  رصية الهوا ؽ, الفٌروسا ت, ثلاف بؿال الهاواداإل

ههكاو لكو ناو الو االىجح ل...و ؾدم   بلٌجه  للقراءة, الجزوًرو

الجحادًح, وي هذه اإلشك لٌة نو خالل الر  بة الهقاجهرة, ثخع  

حفغ اله دة الهر هية الواحدة ؾلى أكثر ناو وساٌط لحه ًجها  و

 االسجي د إلى هجرة الهؿلون ت.و ,نو الجلف

نو الضروري البحح ؾو نصا در الجهوًاب  حإلشلياتيالحالياتة  -4

ة ؾيادن   بب البدء في الهشروع ىؼاراً لضاخ نة الجكا لٌف خ صا

 ًكون حجم الهواد الهراد ر هيجه  كبٌراً. 

 ثجهثب ب لججهٌزات اله دًة والبرنجٌا ت حإلشلياتيالحاتقنتةلوحا نتة  -5

 الهجالحقة في هذا الهج ل.و خ صة في ػب الجعورات القرًؿة

نماذج من التجارب المحلية في مجال رقمنةة المخوطوةاو طالكتةب     -
 التراثية:

ع ؾلى ثج ر  الهسسق ت األخارى فاي نجا ل ظالنو األههٌة بهك ن اال

ؾلى األخع ء الق بقة واالساجف دة ناو الخبارات والخعاط  الو وف  بُغٌة الر هية 

نؽ أي نسسقاة ك ىات. وناو الهالحاغ  ىج ز الهش رًؽ  بب الجؿ  دإالهجبؿة في 

 الر هياة لحه ًاة نفهاوماؾجها د  ؾلاى ثؿهاب القورًة نكجب ثي  نو اً ؾدد أن الٌوم

 , ىذكر نيه :الهقجفٌدًو نو ؾدد كبرأل إث حجه و الزوال نو  نخعوظ ثه

 نكجباة بادأت  حا  نتكةلسك حأللملتبكةلفكطلحال:   كيالرللنةلمش وع

 الكجا و نخعوظ ثها  بر هياة بها  الخا   الجصاوًر  قم في الوظيٌة سداأل
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ٍ  و ةشهو ضٔرة اىِادرة  اىِسة  حفة ح  و .اىركٍ٘ةث ةرذىم ةاالغخٍاد غيٕ اىه

ث غيٕ اىٍركٍِث  حفة  ضةٍا  فةٖ اىٍشروع ْدف ٗخٍحٔرو .أكراص ٌخراضَّ

 اىٍخطٔطةات غيةٕ االطةعع حخة٘  اىٍهختةث حزال ال ىهَو .اىخراث٘ث اىٍطادر

 .ًي  اىٍهروف   أجٓزة غيٕ ةاالغخٍاد

 ٌرنةز ةةدأ :التئريخيةة الوثةئق  مركة  فة  التراثيةة الكتب رقمنة مشروع

 ركٍِةث ةٍشةروع اىٍخةاح و ارثةىآل اىػاٌةث ىيٍدٗرٗث اىخاةع اىخارٗخ٘ث اىٔثائق

, اىطةةٔرو, اىهخةةبو, ةاىٍخطٔطةةات اىٍخٍثيةةثو 5005 غةةا  فةةٖ ٌطةةادر 

 اىٓةدف ٗخٍحةٔر. االحةخعل اىػثٍةاُٖىحلتث حػٔد اىخٖ  ,اىٔثائقو اىطح و

 اىٍةد  تػ٘ةداى اىركٍةٖ اىحف  غٍي٘ث فٖ اىركٍِث ٌشروع إطعق ٌَ اىرئ٘سٖ

 اىٍطادر ٌَ اىٍركٍِث اىِس  ٕغي اىتاحثَ٘ طععا ح٘س٘رو اىخارٗخ٘ث ىيٍطادر

ضةٔرة  ةشهو ٌطادر  غيٕ اىركٍِث اىداخي٘ث ىركٍِث اىٍرنز اغخٍد. اىخارٗخ٘ث

  ٍ  اىٍركٍِةث  اىٍرنةز ٌطةادر   اىٍاس  اىضٔئٖ. أحةا و اىركٍ٘ث ةرةٔاسطث اىه

ةةح   ةةةذىمو 5075 غةةا  ٌةةَ اغختةةارا   ىيتةةاحثَ٘ داخي٘ةةا    غيةةٕ االطةةعع بج 

 جظةف  ح  . حٍاٗخٓةا ىضةٍا  اىٍرنةز خةار ىٕ ُ ل يج إ اىخٖ األضي٘ث اىٍطادر

ث أكراص  غيٕ اىٍركٍِث اىِس   .اىػخادٗات إىُٕ ل يج  ثًٌخراضَّ

مشروع رقمنة المخطوطئت ف  مكتبة بطريركيةة نططئكيةة وئةئقر المشةر  

ةٓةدف حٍاٗةث اىهاٌيةث ركٍِةث ٌجٍٔغخٓةا ىحسةػٕ اىٍهختةث  للروم األرثوذكس:

وحخٍحةٔر  .ِسة  اىٍركٍِةث ىيٍسةخف٘دَٗحاحث اىإٌخطٔطاحٓا ٌَ اىخي  وحسٓ٘و 

اإلشهاى٘ات اىخلِ٘ث ٌثةو اإلضةا ة ودكةث فٖ شهاى٘ات اىخٖ ضادفج اىٍشروع اإل

 وفق اىخطٔات اىخاى٘ث:اىركٍِث حجري ىٓا.  حو  ٕ ىإاىخٔضو  أٌهَاىطٔرة و

ظَّةة  اىٍخطةٔ  ةحسةةب ركٍةّ اىخسيسةيٖ  ٗ خخةار -7 ٗ ةةركًَّ ثةً وِٗ 

ىضةٍا  اىحطةٔل غيةٕ ُسة   إذا ىةً ٗهةَ ٌركٍةا   ناٌع   حركٍ٘ا  

 ٌركٍِث ٌخسيسيث.
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ةحجري  -5  ٍ  ,100ُ٘هةٔ  دي  ةرغٍي٘ث اىركٍِةث ةاالغخٍةاد غيةٕ ن

 , jpegاىخلا  ض٘غخَ٘ ٌَ اىطةٔر  ٗجري غدادات اىطٔر وفٖ إ

nef) ىهو جٔاُب اىٍخطٔ  و اىخلا  ضٔر ىهو ضفحثٗجري و

ةجاُةب  ق ٌسةطرة  رف ةح  وىعحخفاظ ةاىشهو األضيٖ ىيٍخطةٔ  

 خٔض٘  حجً اىٍخطٔ  األضيٖ.اىٍخطٔ  ى

ٍ   فٓرسةةثحجةةري  -3 ِةةث, ركةةً اىٍخطةةٔ  ناىخةةاىٖ: اسةةً اىجٓةةث اىٍرك

 اىٍخطٔ  اىخسيسيسٖ, ُٔع اىط٘غث وركً اىطفحث.

اىطٔر حسةب اىطة٘غث ضةٍَ ٌيفةات ىخةٔف٘ر ح فرز ةػد االُخٓا   -4

 إحاحخٓا فٍ٘ا ةػد.

 الخاتمة
اىحةو األٌثةو ىحٍاٗةث ُسخخيص فٖ اىِٓاٗث أ  اىركٍِث حػختر فٖ أٗاٌِا ْةذ  

وىهةَ ْةذا ال ِٗفةٖ وجةٔد  ,أضٔل اىٍخطٔطات واىهخب اىخراث٘ةث ٌةَ اىةزوال

غيةٕ اىٍهختةات ٗجةب ٌجٍٔغث ٌَ اىخحدٗات اىٍخػيلث ةاىت٘ئث اإلىهخروُ٘ث اىخةٖ 

 أخذْا ةػَ٘ االغختار ىئضٔل إىٕ اىٓدف اىٍطئب ٌَ ٌشروع اىركٍِث.

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

 ٧٣ؼُٮَةت  ٹدعةد  ٣ػؽك٣ٰ ك ذؼُٲٍ ٣ؿ٧ٝ٪ح  ١٣ذت  ٣٪ةدر إرمةد ت ٤٣ -

و ٦ذػػػةح ٤ٔػػػٯ  ٣ػػػؿ ثٍ: 2664، ٦ؤقكػػػةت  ١٧٣ذجػػػةتك ٣ض٧ٕٲػػػةت

https://www.ifla.org>rbms-guidelines   

 ث٤ٕػة٥٣ ثػةم ٦ع٧ػؽ  ٣نػٲغ ز كٱح: ثة٣ضـ اؿ  ٧٣ؼُٮَةت ر٧ٝ٪ح إم١ة٣ٲح -

 -و ظ٧ػـ   ٣عجٲػت عثػة و٧٩ػٮذصٲ٨ ثأدر ر ٧٤٣ؼُٮَةت  ٣ٮَ٪ٰ  ٧٣ؿ٠ـك

:  ٣ػؿ ثٍ ٤ٔػٯ ٦ذػةح( ٦ةصكذٲؿ إَؿكظح) 2615، ك٬ؿ ف صة٦ٕح:  ٣ضـ اؿ

https://theses.univ-oran1.dz>tha3948  

 ٚػؿج عظ٧ػؽ و ٣ؿ٧ٝٲػح  ٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ٦ىػةدر دى٧ٲ٥ك دع٤ٲ٢ ٰٚ در قةت -

 و2669،  ٣ٮَ٪ٲح ٚ٭ؽ  ٤٧٣ٟ ١٦ذجح:  ٣ؿٱةض - عظ٧ؽ

 و٧٩ٮذصػةن   ٣ٞػة٬ؿ  ثضة٦ٕح  ٣ذؿ زٲح  ١٧٣ذجح: دٞ٪ٲةد٭ةك  ٣٪ةدر   ١٣ذت ر٧ٝ٪ح -

 ص -و(2615)، 15 ع -وإ٤ٔػػ٥ ٦ض٤ػػح -و  ٣٭ػػةدم ٔجػػؽ ٚذعػػٰ ٦ع٧ػػؽ

 و175-264

ـ ؿ ٔةدؿ و ٵقة٣ٲتك  ٣ُؿؽ:  ٣ٕؿثٲح  ٧٣ؼُٮَةت ر٧ٝ٪ح -  -و ٣ذؿ ث ٦ض٤ح -و ٗ

  https://adelghezzal>wordpress.com : ٣ؿ ثٍ ٤ٔٯ ٦ذةحو (2612) 2 ع

 - ١٧٣ذجػح  ٧٣ؿ٠ـٱػحو   ٵٚػةؽوك  ٧٣ؼُٮَةت ٰٚ  ٣ٕة٥٣  ٣ٕؿثٰ:  ٣ٮ ٝػٓ -

(و ٦ذػػةح ٤ٔػػٯ  ٣ػػؿ ثٍ 2612) 14، ع 2س  -٦ض٤ػػح وػػؽل  ١٧٣ذجػػحو

https://lib2.kfu.edu.sa>web>8.2.asp 

*   *   * 
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 يشروع صىٌ انرتاث انسىري انعاجم

 ()األشخاذة أٌِ٘ث اىحصَ

ٕي٪ٰ ٦ؼة٣ٛذيػ٫  ٣ػؽ٠ذٮر: دٔة٩ٰ ٦ى٨ٍ ٹ  ٷ٣ٞػةًل ٬ػؾق  «٦ع٧ػٮد  ٣كػٲؽ»ٱكػ

ًٓ  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح إ٩ٌٰ ك ، ٧٣عةًؿ ً  عدٌٞؽـ ثة٣ن١ًؿ  ٣ضـٱػ٢ ٣ػ٫، ك٣ػؿاٲًف ٦ض٧ػ

٤ٔٯ دٔٮدٰ إ٣ٯ ٬ؾق  ٧٣أدثػح  ٣ذؿ زٲػح، كعمػ١ؿي  «٦ؿك ف  ٧٣عةق٪ٰ» ٣ؽ٠ذٮر: 

ٓى ٦ى٨ ٣جٌٯ دٔٮدٰ ٨٦ عقةدؾدٰ  ١٧٣ؿ٦َّٲ٨و  ص٧ٲ

كثٕؽ: ٣ٞػؽ ٌٝػٯ عصػؽ دي٩ة  ٧٤ٕ٣ػةلي صػ٢َّ  ، دعٲح ٣كةد   ٣عٌٮر  ٵ٠ةرـ

٧ًٔؿ٥٬ ٰٚ  ٥ً٤ٕ٣ ك ٣ذعىٲ٢، كعدىٮ  ث٪ٛػةافى ك٠٪ػٮزو ثٞٲػخ إرزػةن ٣٪ػة، كدؿ زي٪ػة 

، ك ٣ذةلي ٚٲ٭ػة ٦جؽ٣ػحه ٦ػ٨  ٣ػٮ ك،  ًرثى ٗـٱؿه ٦ذ٪ٮع، ك٧٤٠حي  ٣ذؿ ًث ٦أػٮذ  ٨٦ كي

ْى٭ػة ٣٪ػة  كدٕ٪ٰ: كر زحى  ٧٣ةؿ، كدؿ زي٪ة ٱن٢٧ي  ٳزةرى  ١٧٣ذٮثحى  ٧٣ٮركزحى   ٣ذٰ ظٛ

 ٣ذةرٱغي ٚٮو٤خ إ٣ٲ٪ة ٰٚ وػٮرً  ٠ذػتو ٦ؼُٮَػح، كٝػؽ ٠ة٩ػًخ  ١٣ذةثػحي ثة٣ٲػًؽ 

 كقٲ٤حن ٦ذٮ ًٕحن ٣٪٢ًٞ  ٧٣ٕؿٚحو

ًٍ  ٣ٲػػؽ، كد٪ٞكػػ٥ إ٣ػػٯ ٝكػػ٧ٲ٨:  ك ٧٣ؼُٮَػػةتي ٬ػػٰ ٠ػػ٢ُّ ٦ػػة ٠يذػػتى ثؼػػ

ري ٧ٔؿي٬ػػة ثػػأ٠سؿى ٦ػػ٨ ػ٧كػػٲ٨ ٔة٦ػػةنو  ػػؽَّ ٦ؼُٮَػػةته ٝؽٱ٧ػػحه ك٬ػػٰ  ٣ذػػٰ ٱٞي

 ٨٦ ػ٧كٲ٨ ٔة٦ةنو ٧ٔؿي٬ة ع٢ُّٝ ك٬ٰ  ٣ذٰ  ك٦ؼُٮَةته ظؽٱسح:

ٲٍخ ٬ؾق  ٧٣ؼُٮَةتي  ٬ذ٧ة٦ةن ٠جٲػؿ ن ٦٪ػؾ  ٣ٞػؽٱ٥، ٚٞػؽ  ٬ػذ٥َّ  ٣٪َّكػةخي  ٞى ٣

جٮف ثذؾ٬ٲجً٭ة كزػؿٚذً٭ػة، ك ٧٣ؼُٮَػةتي ٬ِّ ؽكف ثذض٤ٲًؽ٬ة، ك ٧٣ؾث٪كًؼ٭ة، ك ٧٣ض٤ِّ 

                                                 

() قٮرٱحو -د٦نٜ  - ٣٪ةدر  ٰٚ ١٦ذجح  ٵقؽ  ع٦ٲ٪ح  ٧٣ؼُٮَةت ك ١٣ذت 
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 ًٓ ٓه ٰٚ ص٧ٲػ ٓي ُٔةلو ك٦ؿص ؿ ث٭ة  ٵ٦حي  ٣ٕؿثٲح، ك٬ٰ ٩ج ٦ٲػةدٱ٨ً  زؿك ه ٝٮ٦ٲٌحه دٛؼى

ٌٰ ٱ٪٭٢ي ٦٪٫ ٤َجحي  ٥٤ٕ٣و ٓه عقةق   ٤ٕ٣ٮـ، ك٬ٰ عـُّ  ٣سٞةٚح، ك٦ؿص

ِّٰ  ٣كػٮرمِّ ٦ػ٨ ٠جػؿل  ؽُّ ١٦ذجحي  ٵقؽ  ١٧٣ذجحى  ٣ٮَ٪ٲػحى ٤٣ُٞػؿ  ٣ٕؿثػ ٕى ي كد

  ١٧٣ذجةًت  ٣عؽٱسًح ٰٚ  ٣ٮ٨ًَ  ٣ٕؿثٰ، ك٬ٰ كٔةله ١ٚؿمٌّ دٞؽَّسى ثأقؿ ًر٬ةو

ِي ث٧ض٧ٮٔحو ٠جٲؿ و ٨٦  ٧٣ؼُٮَةًت   ٣ذٰ آ٣ٍخ إ٣ٲ٭ة ٨٦  ١٧٣ذجةًت كدعذٛ

ٜى  ٣ذٰ كرد ٣٪ة ٦٪٭ػة ) َّْة٬ؿٱح ثؽ٦ن ( ذي٠ًػؿىٍت ٚػٰ 11964 ٵػؿل ٠ة١٧٣ذجًح  ٣

٢ً  ٣ْة٬ؿٱًح  ٣ؾم َجٕػ٫  ٵقػذةذ ف  ٣ؼٲ٧ػٰ ك ٣عػةِٚ، ك٦ػ٨  ١٧٣ذجػةًت  قضِّ

ِّٰ ٚػٰ  ـً  ٣سٞػةٚ  ٧٣ذٕؽدً  ٰٚ ظ٤ت، ك١٦ذجًح ٦ؽٱؿٱح  ٳزةًر ك ٧٣ذػةظٙ، ك ٧٣ؿ٠ػ

ًٜ  ةد ن زٱظ٧ة  كإد٣ت،  ٤ٔػٯ ٦ػة ٱىًؿدي٬ػة ثةقػذ٧ؿ رو ٦ػ٨ ٦ؼُٮَػةتو ٔػ٨ َؿٱػ

  ٷ٬ؽ ًل عك  ٣نؿ لو

 ك٬٪ةؾ ٔؽَّ ي دك٧ٲةتو ٣٭ة ٦٪٭ة:

ػٺَٲ٨ عك   ٧٣ؼُٮَةتي  ٣ؼـ ا٪ٲح: ٙي ٚٲ٭ػة عظػؽي  ٣كَّ ك٬ٰ  ٣ذٰ ٠ةف ٱ٤١ِّػ

ك ٧٣ؼُٮَةتي  ٣ٛؿٱؽ ي: ك٬ػٰ  ٣ذػٰ ٹ   ٣ٮزر ل ٠ةدجةن ثة٣٪كغ ٣ؼـ ٩ذ٫ً  ٣ؼةوح،

 و ٣ؼـ ا٨غه عػؿل ٰٚ ٱٮصؽي ٦٪٭ة ٩ك

ٛي٭ػػة ثٲػػًؽق، عك عمػػؿؼى ٤ٔػػٯ ٩كػػًؼ٭ة  ٭ة ٦ؤ٣ ك٬٪ػػةؾ ٦ؼُٮَػػةته ٩كػػؼى

٫و ٙي ٩ٛكي  كدىعٲًع٭ة  ٧٣ؤ٣

ك٣ؽٱ٪ة ٦ض٧ٮٔحه ز٧ٲ٪حه ٨٦  ٧٣ؼُٮَةًت  ٣ٞؽٱ٧ًح  ٣ذػٰ ٱـٱػؽي ٧ٔؿي٬ػة ٔػ٨ 

ًٙ ٔةـ ك٦٪٭ة:  ع٣

 (و٦267٬كةا٢  ٷ٦ةـ عظ٧ؽ ث٨ ظ٪ج٢: ٫٣ دةرٱغ ق٧ةع ق٪ح ) -

 (و316٬ ٣ؽ٩ٲة: دةرٱغ ٩كؼ٫ )وٛح  ٣٪ةر ٹث٨ عثٰ  -

 (و331٬مؿح دٱٮ ف  ٣ٛؿزدؽ: دةرٱغ ٩كؼ٫ ) -

 (و411٬ ٣ذؿثٲٓ ك ٣ذؽكٱؿ ٤٣ضةظِ: دةرٱغ ٩كؼ٫ ) -
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٤ٌػٲةًع ك ٣ػؽ٦َّةر، ٣دٕؿًًَّخ  ١٣سٲؿي ٦ػ٨  ٧٣ؼُٮَػةًت كػػـ ا٨ً  ١٣ذػًت 

ػؿٝح، ٵقػجة.و ٦ؼذ٤ٛػح، كػػٺؿى  ٣٘ػـ ًٙ ك ٣كَّ ِّٰ ٣ج٘ػؽ دى قػ٪حى ك ٣ذ٤َّ ًك  ٧٣٘ػٮ٣

ي 1258/656٬)  ٣ٕؽٱػؽي ٦ػ٨ ػػـ ا٨ً  ١٣ذػت، ك٦٪٭ػة ػـ ٩ػحي  ظؿؽ كدي٦ِّػؿـ( ع

ػًؿٝىٍخ   ٧٣ؽرقًح  ٧٣كذ٪ىؿٱًح  ٣ذٰ ري٦ٲٍخ ثٕيي ٦ؼُٮَةدً٭ة ٰٚ ٩٭ؿ ًدص٤ح، كقي

(  ٣ػؾم دػػ٢ ٦ػٓ ٌٰ ٓي ٨٦ ٩ٮ دًر  ٧٣ؼُٮَةت ٨٦ )٩ىٲًؿ  ٣ؽٱ٨  ٣ُٮق  ٦ضة٦ٲ

ػؿًٝح ك  ٬ٮٹ٠ٮ ٣ذ٭ؿٱػًت إ٣ٯ ث٘ؽ د، ك٥٣ دك٥ٍ٤ ػػـ ا٨ي  ٧٣ؼُٮَػةًت ٦ػ٨  ٣كَّ

 عز٪ةل  ٹظذٺًؿ  ٣ذٲ٧ٮرمِّ ك ٣ىٛٮمِّ ٣ج٘ؽ دو

ىًخ  ٣ض٭ٮدي  ١٣جٲؿ ي ٰٚ  ٣ٕىًؿ  ٣عؽٱًر ٷ٩ٞةًذ ٦ة ٱ٨١٧ي إ يًؾ٣ ٩ٞةذىق ٨٦ ٣ٞؽ ث

 ً٤ ى٥ي ٧ ٧٣ؼُٮَةًت  ٣ذٰ قى ٔىػؿؼى  ٣ٕػة٣ ٍخ ٨٦  ١٣ٮ رًث ك ٣٪١جػةًت  ٣كػةثٞح، ك

ًٰ ٝج٤ػػحه ع٧٬ٲػػحى إ٩ٞةذ٬ًػػة، كظ٧ةٱذً٭ػػة، ك ٣عػػؿًص ٤ٔٲ٭ػػة، ٩ْػػؿ ن ٵ٧٬ٲذً  ٭ػػة، ٚ٭ػػ

 ٤٣جةظسٲ٨ى  ٣ذٰ دٛذطي ٣٭٥ آٚةٝةن ٦ٕؿٚٲحن ٤٣٪٭ٮًض ك ٣ؿٰٝو

ًٕ٭ػة،  ٹ ثؽَّ ٨٦ دٮظٲػًؽ  ٣ض٭ػٮًد ٷ٩ٞػةًذ  ٧٣ؼُٮَػةًت كرٔةٱذً٭ػة، كدض٧ٲ

ًٙ ث٭ة  ًٞ٭ة ك ٣ذٕؿٱ كظ٧ةٱػحي  ٧٣ؼُٮَػةًت  ٦ذٕؽد وو٣ٮقةا٢ كدىٮٱًؿ٬ة، كدعٞٲ

ـً  ـً  ٣ٛؿدمِّ إ٣ٯ  ٹ٬ذ٧ة  ٧٣ؤقكػةدٰ، كٹ ثػؽَّ ٦ػ٨  ٱضت عف دؼؿجى ٨٦  ٹ٬ذ٧ة

ًٜ  ٧٣ذَّجٕػح  ٌَػٺًع ٤ٔػٯ  ٣ُؿ اػ زٱةر تو ٧٤ٔٲٌحو ١٧٤٣ذجةًت  ٣نػؿٝٲًح ك ٣٘ؿثٲػًح ٣ٺ

 ٣ىٮ٩٭ة كظ٧ةٱذً٭ةو

ًٞؽىٍت ٰٚ ثٲؿكتى ثٕ٪ٮ ف: )٦نػؿكع  ٦ٞؽ٦حى ك٣ٞؽ ظٌؿتي  ٔي ٦نؿكًع دكر و 

٧ًَّْح  ٣ٲٮ٩ك١ٮو ٕىؽُّ ٦نؿكعي وٮًف  ٣  ٣ىٮف  ٣ٕةص٢ ٤٣ذؿ ث( ثؿٔةٱًح ٦٪ ذؿ ًث كٱي

ِّٰ  ٣كػٮرمِّ ٦ػ٨ ع٧ٔػةًؿ   ٣ٕةص٢ً  ٣كٮرمِّ ٦نؿكٔةن ٦٭٧ٌةن؛ ٣ع٧ةٱًح  ٣ذؿ ًث  ٣سٞةٚ

  ٣ؽ٦ةًر ك ٣ذؼؿٱًت  ٣ذٰ ٝؽ دُةؿي قٮرٱحو

ـً  ٣سٞةٚٲػػح،  ٦ػػ٨ ٬٪ػػة ٹ ثػػؽَّ ٦ػػ٨ إٔػػؽ ًد ٦عةًػػؿ تو كع٩نػػُحو ٚػػٰ  ٧٣ؿ ٠ػػ

ـً  ٣ؽك٣ٲًح ك ٷ٤ٝٲ٧ٲًَّح ك ٣ٮَ٪ٲػح،  ًٓ  ٤٣٘ٮٱح، ككقةا٢ً  ٷٔٺ كمػج١ةًت ك ٧٣ضة٦
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الخياصِل االجخماغَث؛ لخيغَةِث المقفيةَو والػةانَََو واصة اِل ال تةهم ليىة  

 الياقع، واح اِذ الخداةَِه الالزنِث والسهٍػِث ل ماٍخِه، وصينِه.

ولهجاِل الشهظِث والجمارِك دوٌر كتَه فةٌ نااف ةِث حىهٍةِب الممخَاةاِن 

 القفافَِث والخهاثَث.

ََو ل ماٍِث الخهاِه اثناءَ النزاِع وةَػةدهُ، وذلة  وحخضافُه الجىيدُ لخدرٍب الػانَ

 دوراٍن ٍشهُف غََىا ن خصيَن نو ننظماٍن ن ٍََث ونجخمٍع ندنٌ. ةإقانث 

 ٌِّ ونو الضهوريِّ الػمُل الدؤوُل غًَ الخ عَِط لمهاقتةِث الخةهاِه القفةاف

 فٌ سيرٍثَ نو الجىاِن المػنََِّث ةصيِن وةاا الخةهاِه كمنظمةِث الَينسةاي الخةٌ

انعَفةةجب ةمشةةهوِغىا ا وِل فةةٌ ا وِل نةةو  ذار غةةام ارةػةةثَ غشةةه واليةةَو 

 ( لَسخمَه ثالَه سنياٍن.4002)

والم عيظةاُن ا صةََث ثرٌه غظةٌَ  نةو ا جةداِد الةاٍو اناتىةيا غَةً 

زنٍو ظيٍٍل لَفةدِّنيا ثلَنةا ثمةهمَ خالَل الػمل فٌ الخألَِف والخصنَِف واإلةداِع 

 ٍَُػدى كنةزاً ثمَناً.نخاِجى  الياهيِّ الاي 

ٌَ ةىاا الانةز؛ وذل  ةالم افظث غََه نو اٍدي الػاةقَو.  ٍجدر ةنا ان ن خي

الخةةٌ حفخنةةٌ وةةاه الم عيظةةاِن القمَنةةثَ ان حفةةيمَ  الماختةةانغَةةً و

ةالم افظةةِث غََىةةا؛ وذلةة  ةخػفَِمىةةا، وحهنَِمىةةا، وحجََةةِدوا، وو ةةِػىا فةةٌ 

( 55( نئيٍث، ودرجةث رظيةةث نةو )07ظهوٍف نُناخٍَث نناستٍث ةدرجث حهارم )

 ( درجث نئيٍث.00ثلً )

غًَ انناِء المسخيدغاِن ان ٍضػيوا غًَ رفيٍف نػدنٍَث ةشال غمةيدي  

ننخظ ، وغََى  ان ٍفينةيا ةةإجهاءاٍن إلرسةالىا ثلةً الم خصةَو ةخػفَِمىةا، 

وحهنَِمىةةا، وحجََةةِدوا؛ ة َةةثَ الم افظةةِث غََىةةا نةةو الخَةةِف واليعهٍةةاِن 

 ِث الخٌ قد حؤثه فَىا.رَ  وا َ وال شهاِن 
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طصٕن  ةسَّ يٌ إعساِد رتصاء ةخصيِٖى وحعقِٖى وحجوِٖس اهًزطْطات ينٌ  وال

 احِّتاِع دوراٍت يخخاهٍٖث ٕشصف عوّٖا يزخصْن.

وهعنَّ أجّضةَ إطفاِء اهدصِٕ  يٌ األشٖاِء اهضصورِٕث اهخنٔ َٕتينٔ أن حمنَْن 

 قصٕتثً يٌ اهًسخْدعاِت عَس ٍشِْب أيِّ خصٕ .

ٌَ قنْامَى أو عو ٓ اهعايوٌٖ فٔ يجاِل اهًزطْطاِت االعخَاءُ ةأرشفخِّا ضً

وٕجسر ةّى االِخًامُ ةفّصسخِّا وحصَِٖفّا، وإعساِد فّارٍس  سجالٍت هخقِٖٖسِا.

يطتْعث وإهمخصوٍٖث هّا. وقس قايْج يسٕصٕثُ اهًزطْطاِت ةإعساد يا َٕٖف عنٌ 

 أرةعٌٖ فِّصساً فٔ يْضْعاٍت يخَْعث.

 ْن ةًسٕصٕث اهخصْٕص ةخصْٕصِا ةأشمال يخعسدة يَّا:وقام اهعايو

عوننٓ يصننيصاٍت فوًٖننٍث ليمننصوفوىف: لقننصم فوًننٔف، ليمننصوفٖ ف: 

ٌَ أدراِجّا. لشصامح فوًٖثف وال  ةسَّ يٌ حعِّسِا ةاهخِّْٕث اهًسخًصِة ضً

 هصقًَخّا.وأقصاٍم صوتث حصُْٕصِا عوٓ أقصاٍم يسيجٍث ٕجصي و

اخثٌٖ دوَن االطِّالِع عوٓ اهَسنِذ األصنوِٖث لنُّ ِشه اإلجصاءاِت هزسيِث اهت

 هوًزطْطات؛ وذهك هودفاِظ عوّٖا يٌ اهخمسِص واهخوف.

ٌَ اهدصِب  ٌٍ حخنْويٌ اهًقخصخاِت هصٍّْا زي فص ٍقوُّا إهٓ يماٍن سصيٍّ آي

 فُٖ اهشصوُط اهًَاستثُ اٍٗفثُ اهشلص، واهًدافظثُ عوّٖا أثَاءَ ٍقِوّا.

اءاِت االخخٖاطٖنِث هدًإخِّنا فنٔ اهًعنارِ  ويٌ اهضصوريِّ احِّزاذُ اإلجص

ٌَ زجاجٖنٍث ييوقنِث  ٌَ رنضام إخمنام ةاهسامًِث واهًْسًّٖث؛ وذهك ةْضِعّا ضنً

اة، ٕشصُف عوّٖا عايوْن و  .ألفٖاءييطَّ

أيا ةاهَستِث هومخِب اهَادرِة فّٔ لخٌب يطتْعث حدخنُّ يساخثً يًّثً ةعس اهَُسنِذ 

 ،اهَنسرةالخسنتخّْا ينٌ وهّا يضإنا يخعنسدةٌ  اهزطٖث؛ وذهك همٍّْا فصٕسةً وقسًٕث،

 لاهقٖاِس اهمتِٖص أو حْقٖعاِت أخِس اهْزراِء أو اهسالطٌٖ فٔ عٍّْد ساةقث.
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ك٧ً٣ة ١٤٣ذًت  ٣٪َّةدرً  ٨٦ ع٧٬ٲٌحو ٠جٲؿ و ٧ٝ٪ة ثذىٮٱًؿ٬ة كدٕٞٲ٧ً٭ػة كدؿ٦ٲ٧ً٭ػة 

 ٣ىٲة٩ذً٭ةو

ظ٧ةٱػًح ٬ػؾ  كعػٲؿ ن عدٞؽـي ثضـٱ٢ً  ٣نػ١ًؿ ١٣ػ٢ِّ ٦ىػ٨ٍ قػة٥٬ى ٚػٰ وػٮًف ك

 ٧٣٭٧ًٌح ٢ٕ٣َّ ٬ؾ   ٣عةًػؿى  ٣٪ؽك   ٣ذؿ ًث  ٣٘ة٣ٰ ك٧ً٣ى٨ٍ ٢٧ٔى ٤ٔٯ دٔٮد٪ًة ٣٭ؾق 

 ٱعذ٨ٌي ٦ةًٲةن ٔؿٱٞةن صؽٱؿ ن ثة٧٣عةًْٚح ٤ٔٲ٫و

*   *   * 
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 رؤٌح يف آنٍح احلفاظ عهى ادلخطىطاخ وصٍاَتها

 ()ٌأٌٔن اىػاغرجٖ

٤ٔٯ  ٧٣ؼُٮَةت عظؽز٥١ ٰٚ ٬ؾق  ٣ٕضة٣ح ٨ٔ ٦ٺ٦ط ٰٚ آ٣ٲح  ٣عٛةظ 

 كوٲة٩ذ٭ة:

ىلمحةىتاروخوة:
دع.  ٣ٕؿ. ك ٧٣ك٧٤ٮف ٰٚ قة٣ٙ عٱة٦٭٥ ٤ٔٯ  ٣ٕ٪ةٱح ث٧ة دؼُػ٫ عٝٺ٦٭ػ٥ 

ػة ٤ٔػٯ ٦ػة صػةل ثػ٫  ّن ٕيكت ك ٣ؿِّٝةع،  كُٝٓ  ٵدٱ٥، كْٔةـ  ٵ٠ذةؼ، ظٛة ٤ٔٯ  ٣

٧ٓ  ٣ٞؿآف ٤ٔػٯ ملسو هيلع هللا ىلصكثٕؽ  ٩ُٞةع  ٣ٮظٰ ثٮٚةد٫  و، ٨٦ ٝؿآف ٦٪ـؿملسو هيلع هللا ىلص ٣ؿقٮؿ  ، صي

٥ ٤ٔٯ ٔ٭ؽ ٔس٧ةف، رًٰ  : ٔ٪٭٧ة، ٨٦ د٤ػٟ  ٵدك ت  ٣جؽ اٲػح ٔ٭ؽ عثٰ ث١ؿ، ز

كعٕٚة٣ػ٫ كعظٮ ٣ػ٫،   ٣ذػٰ  ملسو هيلع هللا ىلصآ٩ؾ ؾ، ك ٣ذٛخ  ٧٣ك٧٤ٮف إ٣ٯ رك ٱح عٝٮ ؿ  ٣ؿقٮؿ 

٠ةف ٤ٔٲ٭ة ٰٚ  ٣كٛؿ ك ٣عٌؿ ك ٣٘ـك ت، ك٦ة ٌٚكؿق ٣٭ػ٥ ٦ػ٨ ٠ذػة.  :  ٣ٕـٱػـ، 

٦ضذ٧ػٓ  ٣ٞػؿف  ٣ؾم ٱذٕجؽكف ث٫ رث٭٥، ٨ٔ َؿٱٜ  ٣ؿك ٱػح  ٣نػٛٮٱح  ٣كػةاؽ  ٚػٰ 

نػة، كدػػ٢   و ٵكؿ  ٣٭ضؿم ك٧٣ة  ٩ذنؿ  ٷقٺـ ٰٚ  ٣ٕ٭ػٮد  ٣ٺظٞػح مػؿٝنة كٗؿث

ٔيؿثي٭٥ كٔض٧ي٭٥، ٣ضؤك  إ٣ٯ دٛكػٲؿ آٱػةت  ١٣ذػة.،  ة،   ٣٪ةس ٰٚ  ٷقٺـ عٚٮ صن

٤ػخ ٦ػ٨  ٵدك ت  ٣جؽ اٲػح،  كد٥ُّ٤ٕ  ٤٣كةف  ٣ٕؿثٰ، ٚؽيك٩ٍخ  ٣ؿك ٱةت  ٣نٛٮٱح ك٩ٞي

ؽ، كّ٭ػػؿ ٧٤ٔػػةل  ٣ٕؿثٲػػح، كعًػػعخ  ٣نػػٕٮ. زػػ٥ إ٣ػػٯ كرؽ  ٣جػػؿدم ٚٲ٧ػػة ثٕػػ

 ٵٔض٧ٲح، دذ٥٤ٕ  ٣ٕؿثٲح، ٚ٪نأت رك ٱح  ٣نٕؿ  ٣ؾم  دُّؼؾ د٣ٲٺن ٤ٔػٯ  ٣ذٛكػٲؿ ت 

                                                 

() ثةظر ٰٚ  ٣ذؿ ث  ٣ٕؿثٰو 
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 ٤٣٘ٮٱح ٤٣ٞؿآف، ك٩نأ ٨ٔ ذ٣ٟ ص٧ٓ  ٣نٕؿ  ٣ضة٤٬ٰ، كص٧ٓ ٣٘ح  ٵٔػؿ .، ٚػٰ 

ع٦كػخ ٬ػؾق  ٥َّ كوٙ  ٣كعة. ك ٧٣ُػؿ ك ٷثػ٢ ك ٣ىػٲؽ كٗٲػؿ ذ٣ػٟ، ك٦ػ٨ زىػ

ك٦ٓ دٕةٝت  ٵٱةـ ك ٣ك٪ٲ٨، وةر  ٧٤ٕ٣ػةل  و ٧٣ٕض٧ةت  ٤٣٘ٮٱح ٧٣ض٧ٮٔةت ٩ٮ   

ٱ١ذجٮف  ٣ذٮ رٱغ ٤٣ؼ٤ٛةل ك ٤٧٣ٮؾ، ز٥ دعٮ٣خ ٬ؾق  ٧٣عٛٮّةت  ٧٣ؽك٩ػح، إ٣ػٯ 

عكر ؽ ١٦ذٮثح ك٠ذتو ٦ؼُٮَح، ثٕؽ عف دٮ ٚؿ ٔؽد٬ة كد١ػةزؿ دٕػؽ د٬ة ٦ػ٨ صٲػ٢ 

يػػؽن ث٪ٞػػ٢ آد .  ٣ٲٮ٩ػػةف ك ٣ؿك٦ػػةف ك٤ٔػػٮ٦٭٥  إ٣ػػٯ صٲػػ٢و كثؼةٌوػػح ٔ٪ػػؽ٦ة ث

ك٤ٚكٛةد٭٥ إ٣ٯ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح، ٰٚ ٔىؿ  ٣ؿمٲؽ ك ٧٣أ٦ٮف، ك٬ٮ ٦ة ٱكػ٧َّٯ ثٕىػؿ 

٧ِّٲخ د ر  ٣ع٧١ػح ٚٲ٧ػة ثٕػؽ،    ٣ذؿص٧ح، إذٍ ع٩ن ك٠ػةف ٔػؽد د ر  ٣ذٕؿٱت،  ٣ذٰ قي

كػٓ  ٣ٮ ظػؽ  ٦٪٭ػة دذَّ  ،عرثٕٲ٨ ػـ ٩ػح ٩عٮ -٤ٔٯ ٝٮؿ  ٧٣ٞؿٱـم  -  ٣ؼـ ا٨ ٚٲ٭ة

كث٤ٖ ٔؽد  ١٣ذت ٰٚ ١٦ذجح د ر  ٤ٕ٣ػ٥ ٚػٰ ز٦ػ٨  ٣ؽك٣ػح  ،٠ذة. س٧ة٩ٲح ٔنؿ ع٣ٙ٣ً 

  ٣ٛة٧َٲح ٩عٮ ٦بذٰ ع٣ٙ ٦ض٤ؽو

٭ػة عصػؽ د٩ة ك ٣ذػٰ  ك٤ٔٯ ع٧٬ٲح ٬ؾق  ٣سػؿك   ٣ٞٮ٦ٲػح  ١٣جٲػؿ ،  ٣ذػٰ ػ٤َّٛ

ف ع٠جؿ ٦٪ذٮج ظٌةرم ٔؿٚذ٫  ٣جنؿٱح ٰٚ ذ٣ٟ  ٣ٮٝخ، ٚإفَّ   ٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ة  د١ٮِّ

٬ػؽٚةن  ٣ٲٮـ ك ٣ٕ٪ةٱح ث٭ة كظ٧ةٱذ٭ة ٨٦  ٧٣ؼػةَؿ  ٣ؽ ػ٤ٲػح ك ٣ؼةرصٲػح ٣ٲ٧سِّػ٢ 

ة  ٰٚ عك٣ٮٱةت  ٧٣ضذ٧ٓ  ٣ٕؿثٰ  ٣عؽٱر، كدةرٱؼ٫  ٧٤ٕ٣ػٰ ك ٣سٞػةٰٚو إذٍ ٦٭٧ 

ٱ٧ذؽُّ دةرٱؼ٭ة ٰٚ عَػٮؿ ظٞػت ٦ذذةثٕػح ٦٪ػؾ  ٣ٞػؿف  ٵكؿ  ٣٭ضػؿم ) ٣كػةثٓ 

 ٣ٞػؿف  ٣سة٣ػر  إ٣ٯ ٔة٧٣٪ة  ٣ٕؿثٰ عك اػ٢ى  ٧٣ٲٺدم( إ٣ٯ دةرٱغ دػٮؿ  ٣ُجةٔح 

ٔنؿ  ٣٭ضؿم ) ٣ذةقٓ ٔنؿ  ٧٣ٲٺدم(، ٱٕ٪ٰ ٩عٮ  ز٪ٰ ٔنؿ ٝؿ٩نة،  ٦ذٌؽت ٰٚ 

دٮ رث  ٧٣ؼُٮط صٲٺن ثٕؽ صٲ٢، ٦ٓ  زدٱةد عٔػؽ د  ٧٣ؼُٮَػةت، ٚػٰ ٠ػ٢ 

 َجٞح ٨٦ َجٞةت  ٣٪ةسو

ىالطرقىالتقلودوةىفيىحفظىالمخطوط:
كٰ  ١٧٣ذجةت  ١٣جٲؿ   ٵك ا ٤ىػؽ٥٬ ٦ػة ٱ١ذ٪ػٙ إف ٦ؤقِّ ٢ ٣ػ٥ ٱىػؽير ٚػٰ ػى

http://www.marefa.org/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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 ١٣ذت  ٣ذٰ ص٧ٕٮ٬ة ٨٦ ٦ؼةَؿ ٝؽ دٕىٙ ث٭ة ٰٚ كٝخ ٨٦  ٵكٝةت، ك٦ػٓ 

ٞى  ٧ٮف ٤ٔٲ٭ة ٰٚ ذ٣ٟ  ٣ٮٝخ قػٮل عدك ت ٲِّ دٮ ٚؿ عٔؽ د  ١٣ذت ٚٲ٭ة ٥٣ ٱضؽ  ٣

  ٣عِٛ  ٣جؽ اٲح ٨٦ دض٤ٲؽ كدـٱٲ٨ كظِٛ ٤ٔٯ  ٣ؿٚٮؼو

ىخطرىالعواملىالداخلوةىالبوولوجوة:
٩ضؽ  ١٧٣ذجةت ثٕة٦ح ٱ١ذ٪ٛ٭ة ػُؿ ف ٠جٲؿ ف، ٱٕىػٛةف ث٭ػة:  ك ٣ٮ ٝٓ ع٩٪ة

ٮف ٦ػ٨ ، ٩ْػؿن  ١٣ػٮف  ٧٣ؼُٮَػةت دذ١ػٌٔٮٱحعك٣٭٧ة د ػ٤ٰ ك٬ٰ ٔٮ ٢٦ 

٢ ك ٣ٛكػةد ك ٩ذنػةر  ٣عنػؿ ت ثػؽ ػ٤٭ة ٦ػٓ عو٢ ٌٔٮم، ٚ٭ٰ ٝةث٤ح ٤٣ذع٤ُّ 

٦ؿكر  ٣ـ٨٦، كٔ٪ؽ٦ة ٹ دذٮٚؿ ٣٭ة  ٣نؿكط  ٣ٛ٪ٲح  ٧٣ٺا٧ح، ك ٣ذٰ دض٢ٕ د٤ػٟ 

ت ثإ١٦ة٩٭ة إظؽ ث دنٮ٬ةت ٚػٰ  ٣ػٮرؽ ك ٵ٤ٗٛػح ك ٤٣ٮ وػٜو كٝػؽ  ١٣ةا٪ة

ىػٮف ٚػٰ  ة٣ٌٞةلً ثد٢ٛ١  ٤ٔٲ٭ة ٰٚ  ٣ٕىؿ  ٣عؽٱر دؽ ثٲؿي ٱٞػٮـ ث٭ػة  ٧٣ذؼىِّ

٦ٕة٣ضح  ٧٣ؼُٮَػةت كدؿ٦ٲ٧٭ػة، ٚٲذع٧١ػٮف ثٕٮ ٦ػ٢  ٣ُجٲٕػح، ٦ػ٨ درصػح 

 ٣عؿ ر ، ك٩كجح  ٣ؿَٮثح، ك٦ٞةدٱؿ  ٵمٕح  ٣ٌػٮاٲح، كٗٲؿ٬ػة ٧٦ػة ٝة٦ػخ ث٭ػة 

ؿٱةت  ٣عؽٱسح ٤٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ةو ك٬ػؾ  ٣ػ٨ عدٕػؿض ٣ػ٫ ٚػٰ ٬ػؾق  ٣ٕضة٣ػح،  ٣٪ْ

 كعدؿؾ ذ٣ٟ ٤٣ٛ٪ٲٲ٨  ٧٣ذؼىىٲ٨و

ىخطرىالعواملىالخارجوة:
ك٦ة ع٨ّ عف ز٧ح ١٦ذجح دؿ زٲح  ٣ٲٮـ دعذٮم ٦س٢ ٬ؾق  ٣٪ٛػةاف، كٹ دذػٮٌٚؿ 

ٚٲ٭ة  ٣نػؿكط  ٣ٛ٪ٲػح، ك١٣٪ػٰ ع٩جِّػ٫ ٬٪ػة ٤ٔػٯ  ٵػُػةر  ٣ذػٰ دعػٲٍ ثسؿك د٪ػة 

 ٣ذػٰ   ٹًػُؿ ثةت  ٣كٲةقػٲح٨٦ ٠ػ٢ِّ ظػؽى. كوػٮ.؛ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ   ٣ٞٮ٦ٲح، 

٧٤ؿ ٠ػـ ٩٣٭ػت دٕىٙ ثة٣ؽكؿ، ك٦ة ٱ٪نأ ٔ٪٭ػة ٦ػ٨ دػؽ٦ٲؿ ٣سػؿك ت  ٣ػجٺد، ك

ك ٣ذذػةر، كدذ٧سػ٢   ٧٣٘ػٮؿ مٱػؽع٤ٔػٯ ٚٲ٭ة، ٧٠ة قض٫٤  ٣ذةرٱغ ٣٪ة  رٱحة ٣عٌ

 ٬ؾق  ٵػُةر ثةٵ٦ٮر  ٣ذة٣ٲح:
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 ٣ؿق٧ٲح ٰٚ  ٣عػؿك. ك ٣ٛػذ٨ عك٣٭ة  ٣ؽ٦ةر  ٣ؾم ٱ٤عٜ ثة٧٧٣ذ١٤ةت ك ٣ؽك اؿ 

 ٧٣ذ١ؿر ،  ٣ذٰ ٦ؿت ٤ٔٯ  ٣ٕػة٥٣  ٷقػٺ٦ٰ، ٦ػ٨ ٦سػ٢ ٚةصٕػح ث٘ػؽ د عٱػةـ  ٣٘ػـك 

 ٧٣٘ٮ٣ٰ، كقٞٮط ٗؿ٩ةَح، زػ٥  ٣كػؿٝةت  ٧٣ذذة٣ٲػح ٚػٰ عز٪ػةل  ٣عػؿك.  ٣ىػ٤ٲجٲح، 

ٚػٰ  ثػؾ٣ٮ  ك٦ػةآزػةر  ٧٤ٕ٣ػةل  كثٕؽ٬ة ٰٚ ٔىؿ  ٹقذ٧ٕةر  ٣عؽٱرو إذٍ ٌٝٮ  ٤ٔٯ

 وٰٚ  ٣ض٧ٓ ك ٣ذؽكٱ٨، ك ٣ؽرس ك ٣جعر ظٲةد٭٥ ٨٦ ص٭ٮد ًؼ٧ح

 ٣ذٰ مػ٪ذ٭ة قػٮرٱح  1393٬  ٣ٕةمؿ ٨٦ ر٦ٌةف ٔةـ ظؿ.كإ٩ٰ ٵذ٠ؿي عٱةـى 

دنػؿٱ٨ قػ٪ح  ٦ػة ٱكػ٧َّٯ ثعػؿ.  ٣كػةدس ٦ػ٨ ك٦ىؿ ٤ٔٯ  ٣ٕؽك  ٣ى٭ٲٮ٩ٰ، عك

إذ ٠ة٩خ ٦ؼُٮَةت د ر  ١٣ذت  ٣ْة٬ؿٱح ٱٮ٦ى٭ة ٦ٮصٮد ن ٰٚ د ر  ١٣ذت ـ 1973

ؿٱؽ،  ٣ذةثٕح ٧٣ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثؽ٦نػٜ، كذ٣ػٟ ٝجػ٢  ٣ْة٬ؿٱح  ٣ٲٮـ ٰٚ ثة.  ٣ج

٤ٞ٩٭ة إ٣ٯ ١٦ذجح  ٵقؽ  ٣ٮَ٪ٲح، كٝؽ ٠ة٩خ إد ر   ٧٣ض٧ٓ ٝؽ عػؾت دػؽ ثٲؿ عك٣ٲػح 

ٙى  ٦٪ؾ ز٨٦ ثٕٲؽ، كذ٣ٟ ثذىٮٱؿ  ٧٣ؼُٮَةت  ٣ذٰ ٱ٪ة٬ـ ٔؽد٬ة زٺزػح ٔنػؿ ع٣ػ

٧ػٓ ٥، ككًٕخ  ٵٚٺـ ٰٚ ػـ ا٨ ػنجٲح ٰٚ ث٪ةل  ٧٣ض٤ٍ ٦ؼُٮط ٤ٔٯ  ١٧٣ؿك ًٚ 

) ٧٣ؽرقػػح  ٣ٕةد٣ٲػػح(، ككًػػٕخ  ٧٣ؼُٮَػػةت  ٵوػػ٤ٲح ثىػػ٪ةدٱٜ ظؽٱؽٱػػح 

٤ػخ ص٧ٲٕ٭ػة إ٣ػٯ  ٧٣ذعػٙ  ٦ع٧١ح، كٱٞػؿ. ٔػؽد٬ة ٦ػ٨ ٦بػح وػ٪ؽكؽ، كريظِّ

ديػٮَّٚؿ ٤َجةت  ٣ذىػٮٱؿ  خ ٣ٮَ٪ٰ، ظٲر  ١٧٣ةف  ٳ٨٦ ٣٭ة ٰٚ ذ٣ٟ  ٣ٮٝخو ك٠ة٩

 ٥ ٰٚ  ٧٣ض٧ٓو٤ٍ آ٩ؾ ؾ ٨ٔ َؿٱٜ  ١٧٣ؿكًٚ 

ثكجت ٗٲة.  ٣ٮٰٔ ثأ٧٬ٲح  ٧٣ؼُٮط ك٦ػة زة٩ٰ ٬ؾق  ٧٣ؼةَؿ:  ٷ٧٬ةؿ 

ٱ٤ع٫ٞ ٨٦  ٣ٮرزح  ٣ضة٤٬ٲ٨ ثٞٲ٧ذ٫و كٗة٣جنة ٦ة ٱ١ٮف ذ٣ٟ ٰٚ  ٣جٲٮت ك ٧٣٪ةزؿ 

  ٵ٦ؿو ٝذٌٯ  ٣ؼةوح، ٚٺ ٱٕذ٪ٮف ثة٣عٛةظ ٤ٔٲ٫ كدؿ٦ٲ٫٧ إف 

زة٣ر ٬ؾق  ٧٣ؼةَؿ، ك٬ٮ ٨٦ عمػؽ٬ة دػأزٲؿن  ٚػٰ  ٣ٕىػؿ  ٣عػؽٱر: ٬ػٮ 

ذثح، دٞٙ ظةاٺن ٚػٰ كصػ٫  ٧٤ٕ٣ػةل إظةَح ثٕي  ١٧٣ذجةت ثعؿ قح مؽٱؽ  ٠ة

ُػؿؽ ٤٦ذٮٱػح، ثك ٣جةظسٲ٨ ك٤َجح  ٥٤ٕ٣، ثعٲر ٱكػذعٲ٢  ٣ٮوػٮؿ إ٣ٲ٭ػة، إٹ 
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ػة ثة١٣كػت ٮ ٧٣ٮ٠ ٧٣ى١ةدجٲِّٲ٨ ٱك١٤٭ة ثٕيي  ٧٣ٮّٛٲ٨  ٕن ْي٭ة، ٧َ ؿ إ٣ٲ٭٥ ظٛ

ة ٧٣أزؿ  ظٌةرٱح ر ٝٲح، ٱٛذؼؿ ث٭ة  ٣ٕؿ. ك ٧٣كػ٧٤ٮف،  ٗٲؿ  ٧٣نؿكع، ك٧َكن

ٰ  ٣ؾم ٱكٕٯ إ٣ٯ دؿقٲغ عقف  ٣ذٕػةكف ثػٲ٨ عٚػؿ د عٹ ك٬ٰ  ٣ٮٝٙ  ٷقٺ٦

ٙي ٱيعػجىف ٣ٶصٲػةؿ  ٣ٞةد٦ػح ٣ذ٪ذٛػٓ ثػ٫، ك٬ػٮ  ٧٣ٕجَّػؿ ٔ٪ػ٫   ٧٣ضذ٧ٓ، إذ  ٣ٮٝ

ي٭ة  ٙه ظجىكػ٭ة عوػعةث ثة٣ىؽٝح  ٣ضةرٱحو ٥ْٕ٧ٚ  ٧٣ؼُٮَةت إٍف ٬ػٰ إٹ كٝػ

ي ٰٚ  ٧٣كةصؽ ك ٣ـك ٱة ك ٣ػؿُّ  ٍ ٤ٔػٯ  ٧٤ٕ٣ػةل كَػٺ.  ٤ٕ٣ػ٥، ٧٠ػة ٱعجًكػٮف ث

٤ػػخ ٬ػػؾق  ٪ػػةس، كٱ٪ذٕٛػػٮ ٞؿع٬ػػة ٔة٦ػػح  ٣ ٧٣ىػػةظٙ ٣ٲ ث٧ػػة ٚٲ٭ػػةو زػػ٥ ٩ٞي

  ٧٣ؼُٮَةت إ٣ٯ  ١٧٣ذجةت  ٣ٮَ٪ٲح  ١٣جٲؿ  ٣عْٛ٭ة كدؿ٦ٲ٧٭ة كوٲة٩ذ٭ةو

كٱذؾٌرع ثٕي  ٣ٞػةا٧ٲ٨ ٤ٔػٯ ػػـ ا٨  ٧٣ؼُٮَػةت ثعضػش ك ٬ٲػح، ٠ػٰ ٹ 

ديذؼؾى ق٤ٕحن ٤٣ذضةر و ٚٲذنػؽدكف ٚػٰ مػؿكط  ٣عىػٮؿ ٤ٔػٯ  ٧٣ؼُػٮط، ٣ٲٞٛػٮ  

٦كذعٞٲ٫، عٚٺ ٱ٧٤ٕٮف عف ٤٧ٔ٭٥ ٬ؾ  ٬ٮ  ٣ؾم ٱػؽٚٓ  ٣٪ػةس إ٣ػٯ  ظةاٺن ثٲ٪٫ كثٲ٨

٤ٚػٮ ٱػؽرم  ٣ذػةصؿ عف ؽ  ٣ضةاؿ ، ثٕة٦ػ٢  ٣ٕػؿض ك ٤ُ٣ػت،  ٣ذضةر  كق٤ٮؾ  ٣ُؿ

 ك٣جةرت دضةرد٫ ثة٣ؼكؿ فو ، ٧٣ؼُٮط ٦جؾكؿ ٢١٣  ٣٪ةس ٨٦ ٗٲؿ ٔ٪ةل، ٵظض٥

ك٤٣ٌٞةل ٤ٔٯ ٬ؾق  ٣ْة٬ؿ ، ك ٣ٛكةد  ٣ػؾم ٩نػأ ٔ٪٭ػة، قػٕٯ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ 

ٞةا٧ٲ٨ ٤ٔٯ  ٧٣ؤقكةت  ٣ؼٲؿٱح إ٣ٯ صٕػ٢  ٧٣ؼُػٮط ٦جػؾكٹن ٣ُة٣جػ٫ ٦ػ٨  ٣

ـ  ٣ذٞ٪ػٰ ٤ٔػٯ ع٢٬  ٥٤ٕ٣، ٧ٔٺن ثنؿكط  ٣ٮٝٙو كٝػؽ قػةٔؽ٥٬  ذ٣ػٟ  ٣ذٞػؽُّ

 ٣ػػؾم  ٩ذنػػؿ ٚػػٰ عوػػٞةع  ٧ٕ٧٣ػػٮر ، كٗػػـ  ٦ٲػػةدٱ٨  ٤ٕ٣ػػٮـ ك ٣ىػػ٪ةٔةت 

ك ٣ذضةر ت، كعًعٯ عد  ن َٲٕح ٱكذ٤٧ٕ٭ة عٚؿ د  ٧٣ضذ٧ٓ ثنؿ اع٫ ٠ةٚحو ٚػإذ  

ػٮِّرت  ٦ة ظْٛػخ  ٧٣ؼُٮَػةت ٚػٰ ع٦ة٠٪٭ػة،  ٣عػةاـ   ٣نػؿكطى   ٣ٛ٪ٲػح، كوي

ثة٣ىٮر  ٤٧٣ٮ٩ح  ٣ؽٝٲٞح، ز٥ كًٕخ ٤ٔػٯ  ٣نػةث١ح، ٚأوػجعخ ٤ٔػٯ َػؿىؼ 

ِّ٘ؿ٬ة ظكت ظةصذ٫و   ٣س٧ةـ، ٱذ٪ةك٣٭ة  ٣ؿ اٰ ٱ١جٌؿ٬ة عك ٱى

  ٧٣ٮ ٝػٓ ٤ٔػٯ  ٣نػةث١ح،  ٣ذػٰ ٬ٲػأت كعًؿ. ٥١٣ ع٦س٤ح ٔػ٨ ثٕػي د٤ػٟ
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َيؿ٬ة ي ٦خ ثذىٮٱؿ  ٧٣ؼُٮَةت، ككًٕذ٭ة ٤ٔػٯ  ٣نػةث١ح ٧٣ػ٨ مػةل  ٣ٛ٪ٲح، كٝة ع

 عف ٱٞذ٪ٲ٭ة ٨٦ ٗٲؿ ٦ٞةث٢، ك٧ٔٺن ثة٣ٮٝٙ  ٣ؾم عمؿت إ٣ٲ٫، ٨٦ ٬ؾق  ٧٣ٮ ٝٓ:

٬ؾ  ٦ٮٝٓ ١٦ذجح  ٧٣عضح ٤ٔٯ  ٣نةث١ح،  ٣ك٭٥  ٵٱ٨٧ ٱنٲؿ إ٣ٯ ٝكػ٥  ●

 ٧٣ؼُٮَةت، ك ٣ك٭٥  ٵٱكؿ ٱنٲؿ إ٣ػٯ ٔ٪ػٮ ف ٦ضػة٦ٲٓ  ٧٣ؽرقػح  ٧ٕ٣ؿٱػح 

 ٨ٔ ٦ؼُٮَةت  ٣ْة٬ؿٱحوك٬ٰ ٦ىٮر  

 ػذٲةر ُٕٝح ٨٦ دةرٱغ  ث٨ ٱضؿم ك٬٪ة ٦ٮٝٓ  ٧٣عضح ٩ٛك٫ ك٨١٣ ٬٪ة  ●

ٔكة٠ؿ ك ٣ك٭٥  ٵق٢ٛ ٱنٲؿ إ٣ػٯ  ٣ذع٧ٲػ٢ ٧٣ػ٨ ٱؿٱػؽ عف ٱأػػؾ ٦٪ػ٫ ٩كػؼح 

 ثة٧٣ضةفو

 ٧٤٣ؼُٮَةت ٤٣جعر ٨ٔ ٦ؼُٮط كدع٧ٲ٫٤و (كدديكى )ك٬٪ة ٦ٮٝٓ ٦ؿ٠ـ  ●

ؿ ٚػٰ  ٵ٤ٔػٯ إ٣ػٯ ك٬٪ة ٦ٮٝػٓ صة٦ٕػح  ٤٧٣ػٟ قػٕٮد، ك ٣كػ٭٥ ٱنػٲ ●

  ٣جعر ٨ٔ  ٧٣ؼُٮَحو

ٱ٧ػ٨ إ٣ػٯ ك٬٪ة ٦ٮٝٓ صة٦ٓ  ٧٣ؼُٮَةت  ٷقٺ٦ٲح ٱنػٲؿ  ٧ٕ٣ػٮد  ٵ ●

 ر٥ٝ  ٧٣ؼُٮط، ك ٵٱكؿ إ٣ٯ دىٛط  ٧٣ؼُٮَح ٝج٢ دع٧ٲ٤٭ةو

كٚٲػ٫ ٝكػ٥ ٦ػ٨ ٦ؼُٮَػةت د ر  ١٣ذػت ك٬٪ة  ٧٣ٮٝػٓ  ٣كػةثٜ ٩ٛكػ٫  ●

٦ػػ٨   ٣ْة٬ؿٱػػح، كٱكػػٕٯ  ٧٣ٮٝػػٓ ٹقػػذ٧١ةؿ ص٧ٲػػٓ ٦ٞذ٪ٲػػةت  ٣ْة٬ؿٱػػح

  ٧٣ؼُٮَةتو

ٱنٲؿ إ٣ٯ ٝةا٧ح ٦ذضؽد  ث٧ٕ٪ٯ عف  ٧٣ٮ ٝٓ  (دك٥١٩ إرز٥١)ك٬٪ة ٦ٮٝٓ  ●

 ٧٣ؾ٠ٮر  ٦ة دـ ؿ د٭ٲئ ٦ؼُٮَةت ٤٣ٕؿض ٢٠ ٱٮـ، ٣ذكذ٢٧١ ٦ة ٣ػؽٱ٭ة ٦ػ٨ 

 ٦ؼُٮَةت ككًٕ٭ة ٰٚ  ٧٣ٮٝٓ  ٧٣نةر إ٣ٲ٫و

ك٬ؾق عق٧ةل ٦ٮ ٝٓ  ٧٣ؿ ٠ـ  ٣ٕؿثٲح ٧٤٣ؼُٮَةت كرك ثُ٭ة  ٣ذٰ ٱػؽؿُّ  ●

ةو٤ٔٲ٭ة  ٧٣ ٕن  ٮٝٓ  ٣كةثٜ، كٝؽ كو٢ ٔؽد٬ة إ٣ٯ  ز٪ٲ٨ كٔنؿٱ٨ ٦ٮٝ

ك٬ؾق عق٧ةل ٦ٮ ٝٓ  ٧٣ؿ ٠ػـ  ٵص٪جٲػح ٧٤٣ؼُٮَػةت كرك ثُ٭ػة  ٣ذػٰ  ●
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ةو ٕن  ٱؽؿُّ ٤ٔٲ٭ة  ٧٣ٮٝٓ  ٣كةثٜ، كٝؽ كو٢ ٔؽد٬ة إ٣ٯ عرثٕح كػ٧كٲ٨ ٦ٮٝ

رث٧ة د١ٮف ٥ْٕ٦ ٬ؾق  ٧٣ؿ ٠ـ  ٧٣ؾ٠ٮر  ٥٣ دىكذ٢٧ً١ ثٕؽ كًػٓ ٠ػ٢ ٦ػة 

٤ٔػٯ ٦ٮ ٕٝ٭ػة، ك١٣٪٭ػة دكػٕٯ ٷد٧ػةـ ٬ػؾ   ٧٣نػؿكع ٣ؽٱ٭ة ٨٦ ٦ؼُٮَةت 

َّٞٯ ٣ؽٱ٭ة ٨٦ ٦ؼُٮَةت ٣ٕؿً٭ة ٚٲ٭ةو   ٣ٌؼ٥ ك٬ٮ إ٧٠ةؿ ٦ة دج

كػذة٦نة عٝٮؿ: إفَّ رمٱح  ٧٣ؼُػٮط ٤ٔػٯ  ٣عةقػٮ. ٚٲ٧ػة عّػ٨، عصػؽل 

رن  ثذٞ٪ٲػح ٔة٣ٲػح  كع٩ٛٓ ٨٦ رمٱذػ٫  ٣جىػؿٱح  ٣عٞٲٞٲػح، كػةوػح إذ  ٠ػةف ٦ىػٮَّ

كذ٣ٟ ٧٣ة ٱذ٧ذٓ ثػ٫  ٣عةقػٮ. ٦ػ٨ ٝػؽر  ٤ٔػٯ  ٣ضٮد ، كثةٵ٣ٮ ف  ٣ُجٲٕٲح، 

 ٣ذع٥١ ثأكًةع  ٣ىٮر ، ٨٦ د١جٲؿ كدى٘ٲؿ ك٤ٝت كدكر ف، كٗٲؿ ذ٣ٟ، ٧٦ة 

ؿي ٤ٔٯ  ٧٣عٜٞ ٦ة ٱضؽ ٨٦ وٕٮثح ٰٚ ٝؿ ل   ١٣ػٺـ  ٣ػؽٝٲٜ  ٧٣ؿوػٮص  ٱٲكِّ

 ث٫ٌٕ إ٣ٯ ثٕيو

عرصٮ عف ع٠ٮف ث٭ؾق  ٣٪ْؿ  ٝؽ قػة٧٬خ ٚػٰ دٞػؽٱ٥ رمٱػح دعػةِٚ ٤ٔػٯ 

ؿن  ٢١٣ ٔة٥٣، عك َة٣ػت ٤ٔػ٥، كإف  ٩ذنػةرق   ٧٣ؼُٮط ٨٦ ص٭ح، كدض٫٤ٕ ٦ٲكَّ

٤ٔٯ  ٣نةث١ح، ٬ٮ ٨٦ ع٥٬  ٣ٮقةا٢  ٣٪ةصٕػح ٚػٰ  ٣عٛػةظ ٤ٔٲػ٫و ك٧٠ػة ٝٲػ٢: 

  ٥٤ٕ٣ ٱـ٠ٮ ٤ٔٯ  ٷ٩ٛةؽو

 ك ٣كٺـ ٤ٔٲ٥١و

*   *   * 
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 حفم استمثال

 عثذ انُاصر عسافاألستار انذكتىر 

 ٍحيف جمًع انهغح انعرتعايالً عضىًا 
 

٦ض٤ف ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ٰٚ ص٤كذ٫  ٣ذةقػٕح ٔنػؿ   ٧٣٪ٕٞػؽ    ٩ذؼت

ٔجػػؽ  ٣٪ةوػػؿ ـ(  ٵقػػذةذ  ٣ػػؽ٠ذٮر 27/16/2616 –26/1/1438٬)ٚػػٰ 

ٰٚ ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح، ٣ٲنػ٢٘  ١٣ؿقػٰ  ٣ػؾم مػ٘ؿ ٔة٦ٺن ٌٔٮ ن ٔكةؼ 

ؿ٥ٝ ذك  ٣ػ، كوؽر  ٧٣ؿقػٮـ  ٣ض٧٭ػٮرم  ٵقذةذ  ٣نٲغ ق٤ٲ٥  ٣جؼةرمثٮٚة  

 ـ( ثذٕٲٲ٪٫و15/12/2616( ٰٚ )374)

 ٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ  ٣٪ةوػؿ ٔكػةؼ ٚػٰ ص٤كػح ك ظذ٢ٛ  ٧٣ض٧ٓ ثةقذٞجةؿ  ٣ـ٦ٲ٢ 

ـ( ٰٚ ٝةٔح  ٧٣عةًؿ ت ٰٚ  ٧٣ض٧ػٓ، 12/4/2617ٱٮـ  ٵرثٕةل ٤ٔ٪ٲح ٔٞؽ٬ة )

 ظٌؿ٬ة ٩ؼجح ٨٦ رصةؿ  ٥٤ٕ٣ ك ٣كٲةقح ك ٵد. كعوؽٝةل  ٧٣عذٛٯ ث٫و

٧٣ض٧ػٓ ث٧٤١ػح  ٵقذةذ  ٣ؽ٠ذٮر ٦ؿك ف  ٧٣عةق٪ٰ راٲف    ٣ض٤كح ٚذذط 

٦ٮصـ  رظت ٚٲ٭ة ثة٣كةد   ٣عٌٮر، ٦٭٪بةن  ٣ـ٦ٲ٢  ٧٣ض٧ٰٕ  ٣ضؽٱػؽ، ٦جةر٠ػةن 

  ٧ٌ٩ة٫٦ إ٣ٯ ٦ض٧ٓ  ٣ؼة٣ؽٱ٨و

٧٤٠ذػ٫  ٣ذػٰ دعػؽث ٚٲ٭ػة ٔػ٨  ٣ـ٦ٲػ٢ ٦ػؿك ف  ٣جػٮ . ز٥ ع٣ٞٯ  ٵقذةذ 

  ٧٣عذٛٯ ث٫، ك٩ٮق ث١٧ة٩ذ٫  ٧٤ٕ٣ٲح ك ٣ؼ٤ٞٲحو

٫  ٣ذػٰ كع٣ٞػٯ ٧٤٠ذػ ،ٔجؽ  ٣٪ةوؿ ٔكةؼ دٞؽـ ثٕؽ ذ٣ٟ  ٵقذةذ  ٣ؽ٠ذٮر

 و ٵقذةذ  ٣نٲغ ق٤ٲ٥  ٣جؼةرم دعؽث ٚٲ٭ة ٨ٔ ق٫ٛ٤  ٣ؿ ظ٢

 :ك٩٪نؿ ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ٧٤٠ةت  ٣ع٢ٛ
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 كلمة الدكتور مروان احملاسني
 بدمشق رئيس جممع اللغة العربية

 عبد الناصر عسافيف حفل استقبال الدكتور 
 

 أيها السيدات والسادة

شااكنوا ياَ تقاخلتاض عضاٌ عا ا  ححِث طِتث لمن لَتٍَّ دعٌحوا وحضر لِ

ُادل   ممنواا  حماٌعً عإاٍ جهخاجاى تلنإماَ تليزُار ياَ تل ار  ، جدُد

 تلاذي يٌ تلدنخٌك عتد تلواصار عااا  وتلوحٌ وتألقالِب تلإيٌُث تلمناصرة.

ُوضا  جلاٍ  سقااث تًارت جلاٍ ، حخّرج يَ جا نث د شق وهاض تلدنخٌكته يًِاا

وناهاج ووض  ممال لياٌي ياَ تلناال  ، تلٌجٌد كت   ا ُلاكب كرهاً  ان تلز اا 

وكاد ةارار ، وجعادحًاا جلاٍ وجادت  وةوا ًاا، وهشئ لإحفاا  عإاٍ تلإياث، تلنرةَ

ةند تهطاق  تلوًضاث تلنرةِاث لمناصرة ت سقاٌه ةك  جّد تعهفخاح عإٍ تلحدتثث 

 تلخَ لإفًا عًد تلخوٌُر تألوكةَ.تلمناصرة 

كا ق تلإياث تلنرةِاث إٍ يً  دعوهحن تلٌِم هنخلد و   ًام تلمممل حرحكز 

وياَ جُ ااض ، تلخَ ُمكن و  ُُنِوَوا تلخنّمُق يًِا عإٍ تلاِر يَ  ًمخوا تلكترى

لوُنِد جلًِا ، ليخوا جلٍ تحخٌتء حٌطِن تلنإٌم يَ طِّات  خزوهًا تلإيٌي تلفرُد

  ٌكنًا تلنالمَ يَ حدتثث قرُنث تلخطٌك.

لاثً حمإخًاا جلِواا ولِااج لياثً عخِ، جّ  تلإيث تلنرةِاث لياثٌ عرُلاث كدُماث
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٤ٌُخ ١٦ٮ٩ةت ٩ْة٦٭ة ث٢ إ٩٭ة ٣٘ػح ٦ػةز ؿ ٩ْة٦٭ػة ، ٔٮ وٙ  ٣ذةرٱغ ثٕؽ عف ٔ

٦ؿدجُةن ثة٧٣عٌؿ٠ةت  ٵو٤ٲح  ٣ذٰ دكٲٌؿ  ٤٣٘ةت: ك٬ٰ دٝح  ٣ذٮوػٲٙ  ٣ػؾ٬٪ٰ 

٤ٔػٯ ٦ؼػـكف  ثةٹٔذ٧ػةد، كوٮٹن إ٣ٯ  ٣ٛ٭٥، كظك٨ قجٟ  ٣ٕجةر ، ٣ٶ٣ٛةظ

ٮ٣ٲذ٫و ذ٣ػٟ عف ٬٪ػةؾ ٔػؽد ن ٦ػ٨ ٦ذ٪ة٬ٲةن ٚػٰ د٪ٮٔػ٫ كمػ٣٧٘ٮم ٱ١ةد ٱ١ٮف ٹ

ك قذٛةدت ،  ٤٣٘ةت  ٵكرثٲح ٝؽ دنٌؿثخ ٔ٪ةوؿ ٣٘حو ٔة٧٣ٲح َةٗٲح ٰٚ ز٦ةف ٦ة

٦ٕذ٧ػؽ ن ، ٷدػة٣ػ٫ ٚػٰ  ٩ٛذةظ٭ػة  ٤٣٘ػٮم، ٧ٌ٦ة ٱع٧ػ٢  ٧٣ٕ٪ػٯ ٦ػ٨ عصـ ا٭ػة

ٲػػؽ دؿ٠ٲػػت ع٣ٛةّ٭ػػة ثإد٦ػػةج  ٣ٕ٪ةوػػؿ  ٣٘ؿٱجػػح ٚػػٰ  ػىةاىػػ٭ة  ٷ٣ىػػةٝٲح ٣ذٕي

 ٣ذػػٰ ، ٜ ك ٤٣ٮ ظػػٜ  ٣ٺدٲ٪ٲػػح ك ٷٗؿٱٞٲػػحك٬ػػٰ  ٣كػػٮ ث، ٦٪٤ُٞػػةت ع٣ٛةّ٭ػػة

عوػجعخ عصـ م٬ػة ١٦ٌٮ٩ػةتو ٦كػذٞؿ ن ٣ذٮًػٲط ٦ٕ٪ػٯ  ٵ٣ٛػةظ ٚػٰ  ٤٣٘ػػةت 

ؿ ٠كٲجٮٱ٫ ك ٣ؼ٤ٲ٢ ثػ٨ ٧٠ة ظ٤٤٭ة  ٤٣٘ٮٱٮف  ٵيكى ،  ٵكرثٲحو كع٦ة  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح

ك٬ٰ ٧٤ٔٲحي  ٣ذ١ٮٱ٨ ثةقذ٪ةد٬ة ، ٚ٭ٰ ٣٘ح ٱع٧١٭ة  ٧٣٪ُٜ ثأدؽ ٝٮ ٩ٲ٪٫، عظ٧ؽ

  ٣ؿٱةًٲح  ٣ٮ ًعح ٰٚ إثؽ ؿ  ٣عؿكؼ كدىؿٱٙ  ٵٕٚةؿوإ٣ٯ  ٵقف 

كعف ، ك٬ؾ  ٦ة ٱض٤ٕ٪ة ٩ؿٚي عٝٮ ؿ ٨٦ ٱيىٌؿكف ٤ٔٯ عف ٣٘ذ٪ة ٝؽ مػةػخ

٬ة ٱىعٮؿ دكف د١ٌ٧٪٭ة ٨٦  ٣ذضةك. ٦ٓ ٦ذ٤ُجةت  ٣عؽ زح كٱػٌؽٔٮف ع٩٭ػة ، ٩عٮى

٣ٲكخ ٝةدر ن ٤ٔٯ د٤جٲح ظةصةد٪ػة  ٣ٲىٍٮ٦ٲػح  ٧٣ٮوػٮٚح ث٧ىػ٤ُعةتو « كعٝذجف»

ك٬ٮ ٦ؽل دأزٲؿ  ٤٣٘ح ٰٚ  ٢ٕٞ٣ »، كذ٣ٟ إًةٚح إ٣ٯ  قذٛكةر آػؿ، ٪٭ةٗؿٱجح ٔ

٫ ٝةا٤ٲ٨: ٦ة ٬ٮ ٦ؽل دأزٲؿ  ٢ٕٞ٣ ، «ك ٣ك٤ٮؾ  ٣جنؿم ك٬ٮ دكةمؿ ٱضت ١ٔكي

 ٰٚ  ٤٣٘ح؟و

 ٣ذػٰ ، كٝؽ كو٢ ثٌٕ٭٥ إ٣ٯ دنجٲ٫  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح  ٣ٲػٮـ ث٤٘ػح م١كػجٲؿ

ـٱػػح  ٣ٞػػؿكف ٤١٩ٲإك١٣ػػ٨ عٱػػ٨ ، ٱٞٮ٣ػػٮف إ٩٭ػػة عوػػجعخ ٣٘ػػحن ٹ ٱٛ٭٧٭ػػة عظػػؽه 

ك٦ػة ز ؿ مػٕؿي٬ة ٚػٰ ،  ٣ٮقُٯ ٨٦ ٣٘حو د٘ٮص صؾكر٬ة ٰٚ ع٧ٔػةؽ  ٣ذػةرٱغ

ـٌ  ك ١٣ؿ ٦ح؟و، صة٤٬ٲذ٭ة دذٶٵ ٚٲ٫ ٩ٛعةت  ٧٣نةٔؿ  ٷ٩كة٩ٲح  كوٛعةت  ٣ٕ
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ك٬ٰ ٣٘ح  قذعٮذت ٰٚ َٲٌةت ٩ْة٦٭ػة  ٤٣٘ػٮم ٤ٔػٯ ٦٪٤ُٞػةت  ٤ٕ٣ػٮـ 

٤ٚكػٰٛ كدٕجٲػؿ  ٧ة كو٢ إ٣ػٯ عكرثػة ٦ػ٨ ١ٚػؿك ٤٣ج٪ةت  ٣ٞةٔؽٱح ٣ً ،  ٣ذضؿٱجٲح

ظذٯ د١٧٪خ ٦ػ٨  قػذ٪جةط ٤ٔٮ٦٭ػة ٦ػ٨ د٤ػٟ  ١٣ذػت  ٣ٕؿثٲػح  ٣ذػٰ ، رٱةًٰ

 ديؿص٧خ إ٣ٯ  ٤٣٘ةت  ٵكرثٲحو

ثؽ ٣٪ة ٦ػ٨  ٣ٞػٮؿ إف ٦سػ٢ ٬ػؾق  ٣ذٌؿ٬ػةت ٹ د٧ػٌف  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح ٚػٰ  ٹ

ك٩ٛؼؿ ثة٩ذ٧ةا٪ػة ثٮ قػُذ٭ة إ٣ػٯ ظٌػةر و دضةكثػخ ٦ػٓ ، ظٞةاٞ٭ة ٧٠ة ٩ٕٲن٭ة

 ٬ػة ٦ذ٤ُجػةًت ٮي عٍ ةٔذ٧ةد٬ػة ٣٘ػحن ٦ذ١ة٤٦ػحن ٱعذػؿـ ٩ى ث، ٦ذ٤ُجةت  ٢ٕٞ٣  ٣جنػؿم

كٝؽ ٔؿٚذ٥ د٤ٟ  ٣ذكةمٹت  ٣ذٰ د رت ثػٲ٨ ٦ػؽ رس  ٣٪عػٮ ،  ٢ٕٞ٣  ٷ٩كة٩ٰ

 ظٮؿ ًؿكر  دٮًٲط  ٣ٕة٢٦ ٰٚ  ٣ٮّةاٙ  ٣٪عٮٱحو

٣ػػؾ  ٱضػػت ٤ٔٲ٪ػػة  ٣ذىػػؽم ٧٣ػػة ٱعػػٲٍ ث٪ػػة ٦ػػ٨ آر ل  ٩٭ـ ٦ٲػػح ٹ د١ذٛػػٰ 

 دٕػؿؼ ٦ػ٨ ٦ٮ زٱ٪٭ػة إٹ ثػ٢ دؿد٧ػٰ ٚػٰ عظٌػةف ٣٘ػةتو ٹ، ث٧٭ةص٧ح ٣٘ذ٪ػة

ٜو ٧٤ٔػٰ ٬ػٮ إ٩ذػةج  ١ٛ٣ػؿ  ٷ٩كػة٩ٰ،  ٤ٞ٣ٲ٢ ك٣ػٲف إ٩ذػةج ، كدجٞٯ ٦٘ذٌؿ  ثجؿٱ

  ٤٣٘ةت  ٵص٪جٲحو

، إٌف ٦ض٧ٕ٪ة ٱؿٚي عف ديعنؿ ع٧ٔة٫٣ ٚٲ٧ة ٱكػ٧ٌٮ٫٩ دُػٮٱؿ  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح

 ٣ؾم ٱ٨١٧  ػذـ ٫٣ ثأ٫٩ دنٮٱ٫ه ٣٪عًٮ٬ة كإقٞةطه ٧٣ة دذ٧ٲـ ث٫ ٨٦ دٝػةاٜ دػؽٚٓ 

عك ٦ة دؼذه ث٫ ٨٦ كًػٮًح إٔػؿ .و ، ٠ى٪يٮف  ٣٪كٮ  ٦سٺن ،  ٣ؼُة.  ٤٣جف ٨ٔ

كق٭ٮ٣ًح  ٹمذٞةؽ  ٧٣ٛذػٮح ٤ٔػٯ دٮ٣ٲػؽ  ٵ٣ٛػةظ ، ٱعٌؽد  ٣ٕٺٝح ثٲ٨  ٵ٣ٛةظ

  ٣نةرظح ٧٤٣ٕة٩ٰ ثؿ٥ٗ دٕؽد ٦ضةٹت  قذ٧ٕة٣٭ةو

عم ٚػػذط  ٵثػػٮ . ، إٌف ٦كػػةر٩ة ٬ػػٮ ٦كػػةره صػػةده ٣ذعػػؽٱر  ٤٣٘ػػح  ٣ٕؿثٲػػح

ثؿ٥ٗ ٦ة ٱٕذؿم د٤ٟ  ٣ػؿكح ٦ػ٨ وػؿٔةت ، ٣ؿكح  ٣ٕىؿ ٧٣ؤدٱح إ٣ٯ دٌٛ٭٧٭ة 

ـٌ ت  ٣ذػٰ ٦ػة ، ٣ٲىك٭٢ دُةثٜ ٣٘ذ٪ة ٦ٓ ٦٪ذضةت  ٣عؽ زػح  ٧٤ٕ٣ٲػح ك ٣ذٞ٪ٲػح، ك٬

ؿؽ  ٵقٮ ؽ ك ٵذ٬ةف ث٧ة ديؽػ٫٤ إ٣ٯ ظٲةد٪ة  ٣ٲٮ٦ٲحو  ٚذبخ د٘ي
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إٌف ٬ؾ   ٣ذعؽٱر ٬ٮ ٦ة د٭ؽؼ إ٣ٲػ٫  ٧٣ٕض٧ػةت  ٧٤ٕ٣ٲػح  ٣ذػٰ عوػؽر٬ة 

ٲطى ٵث٪ةا٪ة عف ٱذؼػةَجٮ  ٚػٰ ٦ضػةؿ  ػذىةوػ٭٥ ث٤٘ػح كذ٣ٟ ثأف ديذ،  ٧٣ض٧ٓ

٣ٕػ٢ٌ د٤ػٟ  ٣عػٮ ر ت ، ٰٚ قػٲةؽ ٦٪ةٝنػةد٭٥  ٧٤ٕ٣ٲػح، ٔؿثٲح وعٲعح ٦ٕجٌؿ 

 د٪ذ٭ٰ إ٣ٯ ٦نةر٠حو ٤٧ٔٲح ٰٚ دٞؽـ  ٤ٕ٣ٮـو

، إٌف ٦ة دذ٧ٲـ ث٫ ٣٘ذ٪ة ٨٦ ٝٮ ٣تى ثً٪ٲٮٱحو ك ردجةطو كزٲٜ ثٲ٨  ٤٣ٛػِ ك ٧٣ٕ٪ػٯ

ذ٭ػة ثٌٛػ٢ ػىةاىػ٭ةك٤ًًٌٝح ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ ٦ٞذؿًةت ٣كة ٔى ػحن ، ٩ٲح ٌَٮ ٘ي ٱض٤ٕ٭ػة ٣

ٌُػ٢ دُةثٞ٭ػة ٦ػٓ ٩ػٮ ٥ّ ، ٚؿٱؽ  ٰٚ ٔة٥٣  ٣ٲٮـ ١ٌػؿ وػٛةل٬ة مػٮ اتي دٕ ٹ دٕي

 ٚ٭ٰ ٨٦ عكقٓ  ٤٣٘ةت  ٣ٕة٧٣ٲح إف ٥٣ د٨١ عكقٕ٭ةو، كدٝح  ٣ذٕجٲؿ،  ٣نٕؿ

 :أٗٓا اىحفو اىهرًٗ

٦٭٧ػػح ٦ض٧ػػٓ  ٤٣٘ػػح  ٣ٕؿثٲػػح دٞذىػػؿ ٤ٔػػٯ ٦ذةثٕػػح  ٱٕذٞػػؽ  ١٣سٲػػؿكف عفٌ 

كع٬ػ٥ ٦ػ٨ ، ٝؽ ٱُؿع ٤ٔٯ ظك٨  ٩ذٞػةل ع٣ٛةّ٭ػة ٤ٯ ٦ةٔذ٧ٕةؿ  ٤٣٘ح ٤٣ذ٪جٲ٫  ق

 ٬ٮ دٲكٲؿ ٝٮ ٔؽ  ٣٪عػٮ  ٣ذػٰ ٱٕذجؿك٩٭ػة وػةر٦حن  ٌعةن ٤ً ٢٠ ذ٣ٟ ك٦ة ٱٕذٞؽك٫٩ ٦ي 

٣ػػؾ  ٚ٭ػػ٥  ٤ٔػػٯ  ٧٣ض٧ٕٲػػٲ٨ إٱضػػةد  ٣كػػج٢ ٣ذكػػ٭ٲ٤٭ةو كعفٌ ، ٭ػػةٱىػػٕت ٚ٭٧ي 

 ك ٩ذٞػةلو ، ٨ ٤ٔٯ ٦٪ةٝنػةت ٚػٰ  ٣٪عػٮ ك ٣ىػؿؼجٲٌ ٪١ى ٱذىٮركف  ٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ٦ي 

ٙو ، ٣ٶقة٣ٲت ، عػؽد ٦ٮٕٝػةن ١٣ػ٢ ٣ْٛػح٦ذؽرج ٱي  ٥و ٤ٌ ٣ٶ٣ٛةظ ظكت قي  كدى٪ٲ

 ٰٚ ٦ؿ دت  ٣ٛىةظحو، ك٢١٣ دٕجٲؿ

 ٷ٩ذةج  ٵ٠جػؿ ٧٣ض٧ٕ٪ػة ٬ػٮ ٦ض٧ػٮع د٤ػٟ  ٧٣ٕػةص٥  كظٞٲٞح  ٵ٦ؿ عفٌ 

ك٬ػٰ د٪ٌػٮم ،  ٧٤ٕ٣ٲح  ٣ذٰ عوؽر٬ة  ٧٣ض٧ٓ ٰٚ  ٣كػ٪ٮ ت  ٣ٕنػؿ  ٵػٲػؿ 

 ٧٣ىػػ٤ُعةت  ٧٤ٕ٣ٲػػح ٚػػٰ  ٣ذػػؽرٱف  ٲػػؽي ٤٧ٔػػٰ: دٮظ دعػػخ ٣ػػٮ ل ٦نػػؿكعو 

٤ٔػٯ دػؽرٱف  ىػؿٌ ٦ة د ٦خ قٮرٱح ٬ٰ  ٣ج٤ػؽ  ٣ٕؿثػٰ  ٣ٮظٲػؽ  ٧٣ي ،  ٣ضة٦ٰٕ

 ك٬ٮ ٦نػؿكعه ، كذ٣ٟ ٰٚ صة٦ٕةت ػ٧ف رق٧ٲح، ص٧ٲٓ  ٤ٕ٣ٮـ ثة٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح

 ٧٣ىػ٤ُعةت  ٞػ٢ً   ظٲ٨ ٩ى ثٕؽ ّ٭ٮر ػٺٚةت ظةدٌ، ٚؿًذ٫ ٦ن١ٺت ظٞٲٞٲح
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إذ ّ٭ػػؿت ٦ىػػ٤ُعةت صؽٱػػؽ  ٱؿٱػػؽ ، ٲػػح ٧٤ٕ٣ٲػػح  ٣عؽٱسػػح إ٣ػػٯ  ٤٣٘ػػح  ٣ٕؿث

ي  ًى عوعةث ٦كذ٪ؽٱ٨ إ٣ٯ ٚ٭٧٭٥ ٣٭ة ٨٦ ػٺؿ ٣٘ح  ٣جٺد  ٣ذػٰ عكٚػؽك  ، ٭ة٭ة ٚؿ

كإ٣ػٯ صة٩ػت  ٣ٛؿ٩كػٲح ، إذ دػ٢ دػأزٲؿ  ٵ٧٣ة٩ٲػح إ٣ػٯ صة٩ػت  ٣ؿكقػٲح، إ٣ٲ٭ة

٭ػة إٹ ٔػ٨ َؿٱػٜ ٣ضػةف كٝة٦خ ٦نةد ت ظٞٲٞٲح ٥٣ ٱ١٧ػ٨ ظ٤ُّ ، ك ٷ٤١٩ٲـٱح

٭ة َّٛ ى٣ ، ًٮف ٦ٲٮ٣٭٥ ٤ٔٯ ٣ض٪ػح دٌػ٥ ص٧ٲػٓ  ٣٪ـٔػةتٕؿً د ٱى  ٧٣ض٧ٓ ٨٦ عٚؿ  ع

 ٢١٣ ٦ى٤ُطو ٔؿثٰ ك ًطو  ىٮ  إ٣ٯ إٱضةد ٦ٞةث٢و ٣ٲؼ٤ي 

 كٝؽ عوؽر ٦ض٧ٕ٪ة  ٧٣ٕةص٥  ٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ  ٧٣ٮًٮٔةت  ٣ذة٣ٲح:

، ٤ٔٮـ  ٣عٲة   ٣٪جةدٲح  ٣ـر ٔػح، ٤ٔٮـ  ٣عٲة   ٣عٲٮ ٩ٲح،  ٣ٛٲـٱةل،  ١٣ٲ٧ٲةل»

ك٩عػػ٨ ٚػػٰ ، «نػػٕةر ٔػػ٨ ثٕػػؽقذ ٹ ، ٣ؿٱةًػػٲةت،  ٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػػح،  ٣ضٲٮ٣ٮصٲػػة

 وك قذ٧١ةؿ ٦ٕض٥ ع٣ٛةظ  ٣عٌةر ، َؿٱٞ٪ة إ٣ٯ إوؽ ر ٦ٕض٥ ٤ٕ٤٣ٮـ  ٣جٲبٲح

 ٵَجػةل  ٚٞػؽ قػجٜ  دعػةدي، كع٦ة  ٧٣ٕض٥  ٧٣ٮظؽ ٧٤٣ىػ٤ُعةت  ٣ُجٲػح

ٕى  ٰ ٔػ٨ َؿٱػٜ ًػة٧٪ة ٰٚ إوؽ رق ٰٚ  ٣كػجٕٲ٪ٲةت ٦ػ٨  ٣ٞػؿف  ٣ ٣ٕؿ. ٦ض٧

  ٣ػؿاٲفى  ٠ػةفك، رظ٧ػ٫  : قػجط ٣ض٪ح ٱؿعق٭ة عقذةذ٩ة  ١٣جٲؿ  ٣ؽ٠ذٮر ظكػ٪ٰ

َٮٱ٤ػح ٝجػ٢  كقة٧٬٪ة ٚٲ٭ة ع٩ة كز٦ٲ٤ٰ ٬ٲس٥  ٣ؼٲػةط قػ٪ٮ تو ،  ٣ؿ ثٓ ٧٣ض٧ٕ٪ة

 ل ٨٦ ٦ىؿ ك ٣ٕؿ ؽوإ٣ٯ صة٩ت ٦ض٧ٕٲٲ٨ عصٌٺ ، دػٮ٣٪ة إ٣ٯ  ٧٣ض٧ٓ

دٹٹت جذ١ػؿ ٬ػٮ ٦ٕضػ٥ دٹ٣ٰ ٦ي   ٧٣ٕةص٥ ثذعٌٲؿ ٦ٕض٥و  ٞٮـ  ٣ٲٮـ ٣ض٪حي دك

ٙى  ٧٣ػة دذ٧ذػٓ  ةن إزجةدػ،  ٵ٣ٛةظ ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ػؽ٣ٮٹد٭ة  ٵث٪ٲح  ٤٣٘ٮٱح، ٩عةكؿ ٚٲ٫ دى٪ٲ

٣ْٛٲح دْ٭ؿ ٰٚ  ٣٪ىٮص ثة٧٣ٕ٪ٯ  ٣ػؾم ٱٛؿًػ٫  ٣كػٲةؽ،  ث٫  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ٨٦ زؿك و 

ٌَ ، دكف عف ٱؽٔٮ ذ٣ٟ إ٣ٯ عم  ٣ذجةس ٺع ٤ٔػٯ  ٧٣ضػةٹت  ٧٣ؼذ٤ٛػح  ٣ذػٰ ثٕؽ  ٹ

 وػٛةت  ٷ٩كػةفثػة٧٣ٕ٪ٯ  ٤ُ٧٣ػٮ. )عثػٮ .  ٚٲ٭ػة ٱ٨١٧  قذ٧ٕةؿ د٤ػٟ  ٤٣ْٛػح

 (وك ٣عٲٮ ف ك ٣٪جةت ك ٧٣نةٔؿ ك ٣ٕٮ َٙ ك ٵ٦ؿ ض ك ٵدكٱحووو

َػت ك، ثؽ ٨٦ ذ٠ؿ د٤ػٟ  ٤٣ضػةف  ٧٣ؼذىػح ث٧ىػ٤ُعةت  ٷٔػٺـ كٹ
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كع٦ػة ،  ٣ذٰ ٥٣ دى٢ ثٕؽ إ٣ػٯ إد٧ػةـ ع٧ٔة٣٭ػة، ك٤ٔٮـ  ٣جٲبح،  ٵق٪ةف  ٣عؽٱر

٦ػ٨ ،  ٣ؽر قةت  ٤٣٘ٮٱح  ٣ؽٝٲٞح  ٣ذٰ دٞٮـ ث٭ػة ٣ض٪ػح  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح ك٤ٔٮ٦٭ػة

ٚ٭ػػٰ ،  ٣ضؽٱػػؽ  ٵقػة٣ٲتٶ٣ٛػػةظ ك  ٣نػةإح عك در قػػحو ٣٣ٶػُػػةل عٲطو دىػ

ػؿض ٚٲ٭ػة ٝؿ ر د٭ػة ٤ٔػٯ ػجػؿ ل   ٧٣٪٤ُٜ ٧٣ة ٱٞٲ٫٧  ٧٣ض٧ٓ ٦ػ٨ ٩ػؽك ت دٕي

ٱيؽٔٮف ٧٤٣نةر٠ح ٰٚ ع٧ٔةؿ  ٣٪ؽك  كٱ٪ذ٭ٰ  ٵ٦ؿ ث٭ة ثٕؿً٭ة ٤ٔٯ ٦ػؤد٧ؿ ت 

  دعةد  ٧٣ضة٦ٓ  ٣ٕؿثٲح ٷٱىة٣٭ة إ٣ٯ إٝؿ ر ٩٭ةاٰو

 :رًٗأٗٓا اىحفو اىه

 ٚػٰ ٹ ٱكٕ٪ة إٹ عف ٩نػ١ؿ  ٤٣٘ػٮٱٲ٨ ٦ػ٨ عٌٔػةل  ٧٣ض٧ػٓ ٧٣نػةر٠ذ٭٥

٧٣كةٔؽ   ٧٣ؼذىٲ٨ ٤ٔػٯ  ٩ذٞػةل عٌٚػ٢  ٧٣ٞػةثٺت ، ع٧ٔةؿ  ٤٣ضةف  ٧٤ٕ٣ٲح

دٛكػػٲؿ ن ك ًػػعةن ٧٣ػػة  ـ  ٧٣ؼذىػػٮفٞػػؽٌ ثٕػػؽ عف ٱي ، ٧٤٣ىػػ٤ُعةت  ٧٣ٕؿكًػػح

 ٰٚ  ٤٣٘ح  ٵص٪جٲحو ٱذ٧ٌ٪٫  ٧٣ى٤ُط  ٵص٪جٰ ٨٦ ٦ٕةفو 

٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوؿ ٔكةؼ مػؿٱ١ةن ٚػٰ  ٤٣ضػةف  ٧٤ٕ٣ٲػح ك٩ع٨ ٩ؿظت ثة٣ؽ

 ٣٪كذٛٲؽ ٨٦ ػجؿ د٫و

كٝؽ ٤َج٪ة إ٣ٯ  ٵقذةذ ٦ؿك ف  ٣جٮ . ٌٔػٮ  ٧٣ض٧ػٓ عف ٱجكػٍ ع٦ػة٥١٦ 

ٌٰ  ٧٣ؤٌقف  ٣نػٲغ ،  ٣كٲؿ   ٧٤ٕ٣ٲح ٣ـ٦ٲ٤٪ة  ٣ضؽٱؽ  ٣ؾم قٲذ٥ٌ٤١ ٨ٔ  ٧٣ض٧ٕ

 ٤ٚٲذ٢ٌٛو ق٤ٲ٥  ٣جؼةرم
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 انثىابيرواٌ األستار كهًح 
 عثذ انُاصر عسافستمثال انذكتىر يف حفم ا

 

 أٗٓا اىص٘دات واىصادة

 األشخاذ اىدنخٔر ٌروان اىٍحاشِٖ رئ٘س ٌجٍؽ اىيغث اىؿرة٘ث

 أٗٓا اىصادةُ أؾضاءُ اىٍجٍؽ اىٍٔكَّرون

 أٗٓا اىحضُٔر اىهرًٗ

 اىصالم ؾي٘هً ورحٍث اهلل وةرناحّ

ى٫ ت ث٥١ عص٢٧ى دؿظٲتو كعصـ٣ ٠ح كعمػ١ؿ ١٣ػ٥ دٌٛػ٤ى٥١ ثة٧٣نػةر، عرظِّ

ٰٚ ظ٢ٛ  قذٞجةؿ ز٦ٲ٤٪ة  ٣ضؽٱؽ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوؿ ٔكةؼ ٌٔٮن  ٔة٦ٺن ٚػٰ 

 ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜو

 :أٗٓا اىحفُو اىهرًٗ

ة  ٕن ٦ٓ ٤َٮع ٚضؿ ٬ؾ   ٣ٲٮـ ٱج٤ٖ ٧ٔؿي ٦ض٧ٕ٪ة ٰٚ  ٣ذٞػٮٱ٥  ٧٣ػٲٺدم قػج

ؿى ى عم٭ؿو كعرثٕحى عٱةـ ٔىنى ق ٰٚ  ٣ذٞٮٱ٥  ٣٭ضػؿم ٦، كدكٕٲ٨ ق٪حن ك بػحى كٱج٤ٖ ٧ٔؿي

 ق٪حو كز٧ة٩ٲحى عم٭ؿو كز٧ة٩ٲحى عٱةـو 

كٝؽ ٦ؿت ٬ؾق  ٵٔٮ ـي  ٣ٕؽٱؽ  ك ٵز٦٪ح  ٧٣ؽٱؽ  ٨٦ ٧ٔؿ ٬ػؾ   ٧٣ض٧ػٓ 

ـ  ٣ُٕةل د٤ٮ  ٣ُٕةل ك ٷظكةف إزؿ  ٷظكةفو ك٠ةف ٦ػ٨ عكؿ ،  ٣ٕؿٱٜ ك٬ٮ ٱٞؽِّ

ًٕ٭ة ق٪ةل عف عز ح  ٤٣٘حى  ٣ذؿ٠ٲحى ك٦عػة آزةرى٬ػة ٦ػ٨  ُٔةل د٫ كع٧ًْٔ٭ة مأ٩نة كعرٚ

كعٔةد  ٤٣٘حى  ٣ٕؿثٲح ، ٱ٨  ٥٤ٕ٣ ك ٣ذ٤ٕٲ٥ ك ٷد ر  ك ٣عٲة   ٣ٕة٦ح ٰٚ قٮرٱح٦ٲةد
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إٱ٧ة٩نة ٦٪٫ ثأف ٠ًٲةفى  ٵ٦ػح إ٧٩ػة ٬ػٮ ٣كػة٩ي٭ة ، ثج٭ةا٭ة كرك٩ٞ٭ة إ٣ٯ ٬ؾق  ٧٣ٲةدٱ٨

ةوعكعف  ٵ٦حى ك٣كة٩ى٭ة دٮ،  ٣٪ةَٜ ٕن ٕةف ٦ ة كٱىذٌَّ ٕن  ٦ةف ٹ ٱ٪ٛىٺف؛ ٱؿدٕٛةف ٦

ث٢ٌٛ ص٭ٮد عٌٔةل  ٧٣ض٧ٓ  ٣ػؾٱ٨ ، ثٕخز٥ دذة٣خ د٤ٟ  ٣ُٕةل تي كدذة

٢٧ٍ رقة٣ذ٫ ٹ ٱى٪يػٮف ، ٱىذجةرىٍكف ٰٚ ػؽ٦ح  ٣ٕؿثٲح، دٕةٝجٮ  صٲٺن ثٕؽ صٲ٢ ٤ٔٯ ظى

ذيؿكف ٛى٫ قػٲِّؽ، كٹ ٱٛى ٤ى ٱػؤدُّكف ، ٱىكػٲؿكف ٤ٔػٯ  ٣ضػةد ، إذ  ٌٝٯ ٦٪٭٥ قٲِّؽه ػى

َّٜ  ٵ٦ة٩ح  ٣ذٰ ظ٤٧ٮ٬ةو  ظ

إ٩٪ػة ٣٪كػٕؽ ث٧ػ٨ ، ة ٦ػ٪٭٥ك٣ب٨ عقٲ٪ة ٤ٔٯ ٚؿ ؽ ٦ى٨ ز ٤٦٪ػةق ٚػٰ ٦كػٲؿد٪

٩ة ٤ٔػٯ  ٹًػُٺع ثٮ صجة، ٱ٪٥ٌُّ إ٣ٲ٪ة ٱىنؽُّ عزر٩ة كٱٞٮِّم ٔـٱ٧ذى٪ة  د٪ػةكٱكػةٔؽي

 ديضةقى ٣٘ذ٪ة  ٣ٕؿثٲح  ٣نؿٱٛحو

 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ:

ت  ٣ٲٮـى ثة٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوػؿ ٔكػةؼ ز٦ػٲٺن صؽٱػؽن  ٚػٰ ٦ض٧ٕ٪ػة ، ٩ؿظِّ

ٌّٰ ٝػؽٱؿ  صػة٦ٕ
ؾدػ٫  ٣ذضػةر.، كثةظػره ٦ػؽِّٜٝ ػجٲػؿ، ك٬ٮ عقذةذه دػ٫ ، ٩ىضَّ ٗىؾَّ ك

ؿى ٤ٔٯ ظت  ٣ٕؿثٲح ٚٛذط ٣كعًؿ٬ة كٔجٞؿٱذً٭ة ٤ٝجى٫ ك٤ٞٔى٫،  ٣ع٧١ح ًُ ٤٧ٚػٟ ، ٚي

ٓى ٨٦ ك، ٩ةوٲذى٭ة َّ٤ ٌى ى ػؿ، ٩عٮ٬ة كوػؿٚ٭ةد عدث٭ػة كثٺٗذ٭ػةو دؿَّ ٤ٔػٯ  ٚػٰ ك٦ى٭ى

 ذ٣ٟ ثٮ ٠ٲؿي ع٧ٔة٫٣ ٨٦ ٦ؤ٣ٛةتو ك٦عةًؿ تو كثعٮثو كدر قةتو 

ة ٮف  ٩ٌػػ٧ة٦ي٫ إ٣ػػٯ عقػػؿ   ٧٣ض٧ػػٓ قػػ٪ؽن  ٝٮٱ ػػك ٵ٦ػػ٢ي ٦ٕٞػػٮده ٤ٔػػٯ عف ٱ١ػػ

ٕنة ٣ؿ ٱذ٭ة، ٧٣كٲؿد٭ة ٱي٧١ِّػ٢ي ٦ػة ثػؽعق ، ك٩ىٲؿن  ٱنٌؽ ٨٦ عزر٬ة ٣ٲكذٌؽ قػةٔؽ٬ة، ر ٚ

ة ػ٫ زجةدنػة كرقػٮػن ٚذػـد دى ، قةثٞٮق ٣ٲذٕة٥ّى ث٪ػةل  ٧٣ض٧ػٓ  ٣نػة٦غ كدػـد دى دٔةا٧ي

ٞنة ككًةل ن كإمؿ ٝنةو ٬ؾق  ٤٣٘ح  ٧٣يجٲ٪ح  ٣ذٰ  ُّ ػٕذ٭ة كَٮ ٔٲذ٭ػة  ٣ٕؿثٲحي دأ٣  دك٧ٍخ ثكى

ٓي ٦ػ٨  ٣ٞػة٦ٮس ، كعوة٣ذ٭ة كٔجٞؿٱذ٭ة كقعؿ٬ة؛ ٬ٰ ٣كةف  ٣ٕػؿ.  ٣٪ػةَٜ عكقػ

كعرقغي ٦ػ٨ عقػةس ، كع٠جؿي ٨٦ ػـ ٩ح  ٵد.، كعٗ٪ٯ ٨٦ دةج  ٣ٕؿكس،  ٧٣عٲٍ

ٍُؿ  ٣٪َّؽل،  ٣جٺٗح ؾكر  ٣ؾ٬تو، كعظ٤ٯ ٨٦ ٝى  كعص٢٧ي ٨٦ مي
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٭ة ٔضٲ، كٚىةظذ٭ة ًقؿٌ ، ثٲة٩ي٭ة ًقٍعؿ قػ٭٤حي ، ك٦ـ ٱة٬ػة ٚؿٱػؽ ، جحػىةاىي

كٹ ٱيػؽرىؾ ، ٦ة ٣عك٪٭ة ٩٭ةٱح، ٔؾثحي  ٣ٮٍٝٓ ٤ٔٯ  ٵق٧ةع،  ٣ضؿم ٤ٔٯ  ٵ٣ك٪ح

 ٣ض٧ة٣٭ة ٗةٱحو

 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ:

َّٰ عف عٔؿِّؼ ثـ٦ٲ٤٪ة  ١٣ؿٱ٥ ٢٠ً إ٣ ٪َّحي  ٧٣ض٧ػٓ، كي كعف ، ٧٠ة صؿت ثؾ٣ٟ قي

ٚنة ٨٦ قٲؿد٫ كآزةرق ؿى َى دى  ػؿ. ٔػ، عقؿي ٨ ٦عة٦ػؽ ٌٚػ٫٤ ك٬ػٰ ٧٠ػة قػذؿكف دٕي

 كٗـ ر  ٫٧٤ٔو، كدن٭ؽ ث١ؿٱ٥ ػىة٫٣ كم٧ةا٫٤، ك٦ زؿ ٩ج٫٤

ػٝؿٱػح ٚػٰ   ٣ؽ٠ذٮر ٔجػؽ  ٣٪ةوػؿ ٔكػةؼ كي٣ًؽ ٚػٰ ٦ػ٨ ع٧ٔػةؿ درٔػة  ؿ ؾ ٣عى

و ٚ٭ٮ ثؾ٣ٟ عو٘ؿ عٌٔةل  ٧٣ض٧ٓ  ٣عة٣ٲٲ٨ ًق٪ ة؛ إذ إ٫٩ ٥٣ ٱذضػةكز 26/3/1965

ٲ٨   ٣سة٩ٲحى ك ٣ؼ٧كٲ٨و كٰٚ ًق٨ِّ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوؿ ٬ػؾق ردٌّ ٤ٔػٯ عك٣بػٟ  ٧٣نػ٪ِّٕ

ٓى ثأ٫٩ ٹ ٱؼذةري ٣ٌٕٮٱذ٫ًً إٹ  ٣ؾٱ٨ ث٤٘ٮ  ٦ػ٨  ١ً٣جىػؿ   ٣ؾٱ٨ ٹ ٱٛذؤكف ٱذَّ٭٧ٮف  ٧٣ض٧

ٔذٲ ة، ٨٦  ٣ؾٱ٨ دضةكزك   ٣كذٲ٨ ك ٣كػجٕٲ٨و كٚػٰ  ٣نػٮ ٬ًؽ  ٣ذػٰ قأقػؿيد٬ة ٤ٔػٯ 

٢ ًٍٚؿٱىذى٭٥؛  ًُ ٲ٨ كديجٍ ٥ٍٔ ٬ؤٹل  ٧٣ن٪ِّٕ  ظٌؿ د٥١ ظضحه ٝةَٕحه دؽظي زى

٠ػةف عوػ٘ؿى ، ك٬ٮ عظػؽ ٦ؤقكػٰ  ٧٣ض٧ػٓ، ٦حي ٔـ  ٣ؽٱ٨  ٣ذ٪ٮػٰٚة٣ٕٺ

 ك٠ةف ٰٚ  ٣سٺزٲ٨ ٨٦ ٧ٔؿقو، عٌٔةًل  ٧٣ض٧ٓ كٝذىبؾو 

،  ي٩ذيؼت ٌٔٮن  ٰٚ  ٧٣ض٧ٓ ك٬ٮ ٚػٰ  ٣سٺزػٲ٨، ك ٣نةٔؿي ػ٤ٲ٢ ٦ؿدـ ثٟ

ة ٧٤٣ض٧ٓ ك٬ٮ ٰٚ  ٣سة٦٪ح ك ٣ؼ٧كٲ٨و  كوةر راٲكن

ٌٰ ٦ؿمؽ ػةَؿ  ك ٣سٺزٲ٨و٠ةف ٰٚ  ٣عةدٱح ، ك ٣ُجٲتي  ٧٣ٮقٮٔ

 ٠ةف ٰٚ  ٵرثٕٲ٨و، ك ٣ؽ٠ذٮر ص٧ٲ٢ و٤ٲجة

 ِّٜٞ  ٠ةف ٰٚ  ٣سة٩ٲح ك ٵرثٕٲ٨و، ٦ع٧ؽ ق٤ٲ٥  ٣ض٪ؽمك ٵدٱتي  ٧٣ع

ك ٣ػػؽي عقػػذةًذ٩ة  ٣ػػؽ٠ذٮر ٦ػػةزف ، ك ٣ٕٺ٦ػػح  ٤٣٘ػػٮم ٔجػػؽ  ٣ٞػػةدر  ٧٣جػػةرؾ

 ٠ةف ٰٚ  ٣سة٣سح ك ٵرثٕٲ٨و،  ٧٣جةرؾ
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٠ػةف ٚػٰ ، ٧ض٧ػٓك٬ٮ عكؿي راػٲف ٤٣، ك ٵقذةذ  ٣ؿاٲف ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ

ة ٌن  و ٣سة٣سح ك ٵرثٕٲ٨ عٱ

ة، ك ٵ٦ٲؿ ٦ىُٛٯ  ٣ن٭ةثٰ ٌن  و٠ةف ٰٚ  ٣سة٣سح ك ٵرثٕٲ٨ عٱ

 ٠ةف ٰٚ  ٣ؿ ثٕح ك ٵرثٕٲ٨و، ك ٧٣ؤرِّخ رمٲؽ ثٞؽك٩ف

٠ػةف ٚػٰ  ٣ؼة٦كػح ، ك٬ٮ عظػؽ رمقػةل  ٧٣ض٧ػٓ، ك ٣ُجٲت ظك٪ٰ قجط

 ك ٵرثٕٲ٨و

ؿ ٚةرس  ٣ؼٮرم  ٠ةف ٰٚ  ٣كةدقح ك ٵرثٕٲ٨و، ك ١ٛ٧٣ِّ

 ٠ةف ٰٚ  ٣سة٦٪ح ك ٵرثٕٲ٨و، ك ٣نةٔؿ عدٱت  ٣ذٰٞ

ًٓ  ٣ؾٱ٨ وةرك  عٌٔةلن ٚػٰ  ٍؿدى عق٧ةًل ص٧ٲ ك٣ٮٹ ػنٲحي  ٷَة٣ًح ٣ذةثٕخي قى

ك١٣٪ٰ  ٠ذٛٲػخي ثػؾ٠ؿ  ٵٔػٺـ ،  ٧٣ض٧ٓ ك٠ة٩ٮ  ٰٚ ًق٨ِّ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوؿ

  ٣ؾٱ٨ ٥٣ ٱج٤٘ٮ   ٣ؼ٧كٲ٨و 

ٓى قٲؿ ى عػٲ٪ة  ٣ـ٦ٲ٢  ٣ضؽٱؽ  ٚأٝٮؿ:، كعٔٮدي ٵدةث

َّٞ   ٣عؿ ؾ ٝؿٱحً ٦ؽ رس ٰٚ   ٫ً ٫ ث٧ؿ ظ٤ًػد٤ٕٲ٧ى  ٣ٛذٯ ٔجؽ  ٣٪ةوؿ ٔكةؼ ٯ د٤

ػجى ظى ٣ؽرصػًح ع٩ػ٫   مػؽٱؽن  ٫ً ثة٥٤ٕ٣ كعدك دً  ٫ٛي ٘ى ك٠ةف مى ،  ٧٣ؼذ٤ٛح ٔػ٨  ٣٪ػةس  ٫ي كى

 ٜى ٤يػػي  ث٢ إ٫٩ ع٩ٍجىخى ثٲ٨ صٮ ٩ًًعػ٫ً ، ٭ة٨٦ ٦ٺ٬ٰ  ٣عٲة  كمؤك٩ً  ٨ٔ ٠سٲؿو  ٫ي ٚى ؿى كوى 

ٕي  ٌٟ  ٣٫ ٦ٺز٦حن  وٛحن  عوجطـ٣ح  ٣ؾم  ٣  عظؽي٧٬ة ٨ٔ  ٳػؿو ٹ ٱ١ةد ٱ٪ٛ

 ِّٰ ٪ً ة ٚػٰ ًقػ١ٚػةف ٦ذٌٛٮٝنػ،  ٣ذٛػٌٮؽ َٕػ٥ً ظٺك ى كٰٚ د٤ٟ  ٧٣ؽ رس ذ ؽ 

ًٕ٭ػػة در قػػذ٫  ٣ىػػٙ  ٣سة٣ػػر ك٣ػػ٥ ٱؼػػؿج ٔػػ٨  ٣سٺزػػح  ٵك اػػ٢ إٹ ٚػػٰ ، ص٧ٲ

ة و كٰٚ د٤ٟ  ٧٣ؽ رس ٣سة٩ٮم ٌن ٬ػؾ   ٣عػتُّ  خى جىػ٩ى  ود٨١ٌ٧ ٦٪٫ ظتُّ  ٣ٕؿثٲح عٱ

ػة  قػذجٌؽ ثػ٫  قػذجؽ دن  ، مٲبنة ٚنٲبنة كٱ٪٧ٮٮ ز٥ٌ عػؾ ٱ٪٧ ظذٯ عوجط ٬ػٮنل ٦ٞٲ٧ن

ٯ در قذ٫  ٣ضة٦ٕٲح؛ ٚعٲ٨  ٲِّؿ ٦٪عى ٤ى٫ي ٱ٘ي ٕى  ٩ػةؿ مػ٭ةد ى  ٣سة٩ٮٱػح  ٧٤ٕ٣ٲػح قػ٪حى صى

ثةاٲػح ١٭ؿى  ٣٭٪ؽقح ٠ة٣ بؾو ٱٮ٦ى  ٫  ٧٤ٕ٣ٲحي ذٲع٫ ٫٣ م٭ةددي ٪ًٌٮ ٚٲ٧ة دي ٥٣ ٱى ، (1983)
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عوٌؿ ٤ٔٯ  ٣ذكضٲ٢ ٰٚ ٝك٥ ث٢ ، ٞٮؽ٣ع ٹٝذىةًد ك ٣ذضةرً  ك ٧ٲ١ة٩ٲ١ٲح ك ٣ك

ى ٍٕ ٦ي ،  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثضة٦ٕح د٦نٜ ة ٧ٌٔة ع٣ ًن ق ٦ػ٨ إٔػةد   ١٣ػٌؿ  ٌط ث٫ ٤ٔٲ٫ ك ٣ؽي ؿ

 و ٣جنؿمٌ   ٣ٌُت  ٰٚ ٤٠ٲح ذكضٲ٢ى  ٣ذٲط ٫٣ ٰٚ  ٣سة٩ٮٱح ٣٪ٲ٢ ٦ة ٱي 

ػ٫ ٚػٰ ٦ؿظ٤ػح  ٷصػةز  ثً  ٞى ٌٜ  ٣ُة٣ػتي َؿٱ  ؽٍّ ًضػكٰٚ ٝك٥  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح مػ

 ك٠ةف ٨٦ ز٤ٌح  ٧٣ذٌٛٮٝٲ٨و، ك ٝذؽ ر كظ٧ةقحو  ك٦ٮ ّجحو 

ٲ٨ِّ 1988كٰٚ ق٪ح ) ٔي ٦ٕٲؽن  ٰٚ  ٣٪عػٮ ك ٣ىػؿؼو ظذػٯ إذ  ٚػؿغ ٦ػ٨ ( 

ذٍ ، ٦ؿظ٤ح دث٤ٮـ  ٣ذؼٌىه ػ٩ى ، ٫  ٵٱٌةـ إ٣ٯ ٦ؿظ٤ح  ٧٣ةصكػذٲؿكعق٧٤ى ًٕ ٌؽ ٭ػيى ٱي

 ٌمو ثةذً ؿى ذى قٍ )مؿح  ٣نةٚٲح( ٣ؿ٨٠  ٣ؽٱ٨  ٵى  :رقة٣ذ٫

ةصكػذٲؿ ٚػٰ  ٣٪عػٮ ك ٣ىػؿؼ  ٧٣ درصحى  ٩ةؿ  ٣جةظري  (1992كٰٚ ق٪ح )

 وث٧ؿدجح  ٦ذٲةز

  ثػ٨ً  ص٭ٮدى) ٣ؽ٠ذٮر ق ٰٚ  ٣٪عٮ ك ٣ىؿؼ  ٣ذٰ د٪ةكؿ ٚٲ٭ة  ز٥ٌ عٌٔؽ رقة٣حى 

ِّٰ  ُٔٲٌحى   و(ك ٣ٌىؿٚٲح  ٣٪عٮٱٌحى   ٵ٩ؽ٣ك

ٙو  كٹ ثأس ٰٚ ذ٠ؿً  يذى كٚٲ٭ػة ، ة ٝة٫٣ ثٕيي ٦٪ةٝنٰ  ٣جةظر ٰٚ رقة٣ذ٧٫َّ ٦ً  ٩

ـ ٧٣٪ةٝنػذ٫ ٩جٲػ٢ عثػٮ ٧ٔنػح ٱٞػؽِّ  ر٠ذٮؽ ٣ػك٣ؿقة٣ذ٫؛ ٚ٭ػؾ  ٤جةظر ن٭ؽ ٦٣ة ٱى 

ٱكػٕٯ إ٣ػٯ ػؽ٦ػح  ٣ٕؿثٲػح ث٧ػة ، ضؽ   ٣٪ةوؿ ثةظسنة ٦ي  ٔجؽى  عٔؿؼ  ٵخى »ثٞٮ٫٣: 

ٰى دػؿؾ  ك قٕح ٤ٔٯ  ٣جعر ك ٹصذ٭ةدو عكدٰ ٨٦ ٦ٞؽر و  كٹ رٱت عٌف ٬ؾ   ٣كٕ

 ٌٰ ة ٰٚ د١ٮٱ٪٫  ٧٤ٕ٣ػ ٔى  ٚةردٞػٍخ ، عزؿن  ك ًعن ٚػإذ  ٬ػٮ ، ٫ٔجةرديػ ٍخ ٤ىػ٦ؽ ر٠يػ٫ ك

، ٚ٘ػؽ  ٣كػة٩ي٫ عمػج٫ى ث٤كػة٩٭٥، ثةظر! كٝةرثخ ٣٘ذي٫ ٣٘حى  ٣ٞػؽ٦ةل كعمُّ ، ثةظر

، كّ٭ؿت مؼىٲٌذي٫ ٰٚ قٕٲ٫ إ٣ٯ ٦٪ةٝنذ٭٥ ك ٣ذؽٝٲٜ ٰٚ ٠ٺ٦٭ػ٥ ك٦ػؾ ٬ج٭٥

ىػ٬ؾ   ٥٤ٕ٣ ٦ً  ك٪٫ إٹ ع٢٬ي عٍ ك٬ٮ ٦ة ٹ ٱي   ؿى ٨٧ٌ ث
ى ٞي٭٥ ٍت ع ك مػذٌؽ ٔػٮد٥٬و ، قػٺا

ٞىػ٥ ث٢ٌ١ ٦ة ٱي  ٣ذك٤ٲ كٔؽـي ، ٫ ٤ٔٯ  ٣٘ٮص ك ٣ذع٤ٲ٢ٕضج٪ٰ ٚٲ٫ ٝؽردي كدي  ثػ٢ ، ٢٪

ِّٜٞ كٱٞةرف كٱكذ٪جٍ  ٧ٌة ٱػؤذف ثٛ٭ػ٥و ٦ً ، ٬ٰ ٦ة ٬ٰ كٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٯ ٩ْؿ تو ، ٠ةف ٱع
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ٚٲ٧ػة  ٤٣٪ىٮص ك قذٲٕة. ٧٣ؾ ٬ت  ٣٪عٮٱٌٲ٨ كآر ا٭ػ٥و ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨  ٣جةظػري 

عق٫ٕٛ ٰٚ ذ٣ػٟ ، كع٦ة٩ح ـ ٬حو ك٦ة ٤ٔٲ٫ ث٪ى  ٚٞؽ ثٲ٨ٌ ٦ة ٹث٨ ُٔٲٌحى ، ذ  ٬ٮنل ٠ذتى 

ٕي ، ٰٚ  ٧٣ىةدر ٨ي دأدٌٲ٫ ٧٣ةكٍ ٫ ظي ٤٠ِّ  ػ ٤ٔػٯ ٩عػٮو ، ٫ ٧٣ة ٚٲ٭ةكدذجُّ ٍٕ ي ًٮزق ٹ د١ػةد د

 و٩جٲ٢ عثٮ ٧ٔنح ٩ذ٭ٯ ٠ٺـ  ٣ؽ٠ذٮر  و« ٣ؽٝح

٧ٌػة  ٣جةظػري ع٤ٔػٯ ث١سٲػؿ ٦ً »: ذ٫٪ةٝنػ٦ ٚػ٦ٰكٕٮد ثٮثػٮ   ٣ؽ٠ذٮركٱٞٮؿ 

٤ٔػٯ  ٣ىػجؿ ك ٧٣ذةثٕػح  ٱ٧ذ٤ػٟ  ٣ٞػؽر ى  تو ك٦٪ؾ ق٪ٮ ت ٥٣ عٝػؿع ٣جةظػرو ذى ٠ى 

٭ة ٠٭ؾ   ٣جةظػرو ك : إ٩ٌػٰ ٣كػٕٲؽ  ٣ٕجةر  ك٦ذة٩ذً  كدٝحً ، ك ٷٚةد  ٨٦  ٧٣ؿ صٓ

 و٦كٕٮد ثٮثٮ ٩ذ٭ٯ ٠ٺـ  ٣ؽ٠ذٮر و «ث٧٪ةٝنذ٫

،  ٣ؽ٠ذٮر ق ٰٚ  ٣٪عٮ ك ٣ىػؿؼ ث٧ؿدجػح  ٦ذٲػةز درصحى  ٩ةؿ  ٣جةظري  ك١٬ؾ 

ٲ٨ٌ إزؿ ذ٣ٟ، (1996) ق٪ح ٔي ، ٰٚ  ٣٭ٲبح  ٣ذؽرٱكٲح ٚػٰ ٝكػ٥  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح، ك

ة ٤٣٪عٮ ك ٣ىؿؼو٦، ٰٚ ٤٠ٲح  ٳد . ثضة٦ٕح د٦نٜ  ؽٌرقن

 ٣٪ةوؿ ٣ذؽرٱف  ٣٪عٮ ك ٣ىؿؼ ث٧٪٭ش  ٣ٞػؽ٦ةل  كٝؽ ٩٭ي  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽي 

إ٣ٯ ذ٣ٟ دىػؽل ٚػٰ إًةٚحن ك، ػٺؼ ة ك٦كةا٢ى كدةرٱؼن  كعدك تو  ٦ٮًٮٔةتو 

ك ٵقػة٣ٲت  ٤٣٘ٮٱػح ، ٤٣ؽر قةت  ٣٪عٮٱح  ٧٣ٕةوػؿ   ٣ك٪ٮ ت  ٣ٕنؿ  ٵػٲؿ ً 

ػ٫ كك صجيػ٤ي ٫ ٤ٔٲػ٫ ػي ٫ ٱٞٮـ ث٧ة ٱ٤٧ٲػ ٧٣ٕةوؿ و ك٠ةف ٰٚ ذ٣ٟ ٤٠ِّ  ػ، ٫ٞي ة ظؿٱىن

ٞن ، ٤ٔٯ رقة٣ذ٫  ٧٤ٕ٣ٲح  ة ٚٲ٧ة ٱيك٪ىؽ إ٣ٲ٫وع٦ٲ٪ن ، ة ٣٭٩٥ةوعن ، ة ثُٺث٫رٚٲ

ٚٞػؽ مػةرؾ ، ٱكٲؿ  ٰٚ دأ٣ٲٙ  ١٣ذة.  ٣ضة٦ٰٕ  ٣ضؽٱؽ ٦نةر٠حه  ك٣ـ٦ٲ٤٪ة

ػ ) ٣٪عػٮي  ٲ٨؛  ٵكؿ:ثٕيى ز٦ٺا٫ ٰٚ دأ٣ٲٙ ٠ذةث ك ٳػػؿ: ) ٣٪عػٮ ، ٫(كدةرٱؼي

  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثضة٦ٕح د٦نٜوك٦كةا٫٤( ٣ُٺ. ٝك٥ 

 ٣٪ةوؿ ٰٚ  ٣ؽر قػةت  ٤ٕ٣ٲػة ٚػٰ ٝكػ٥  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح  ٣ػؾم  ك٤٣ؽ٠ذٮر ٔجؽً 

ًٔ ٧ذى ٱى  كعزؿ َٲٌته  ٱؽٌرس ٚٲ٫ ٩ىٲته ظك٨ه  ٤ٜي ٥٤و ط ٨٦   ؿً ٤ٔٯ ٍٔنػ ٚٞؽ عمؿؼى ، كػي

ي  ٩ػةؿى ، ٦٪٭ػة ٧ػفه ٩ػٮًٝل ػى ، رقةا٢ ٦ةصكذٲؿ ٰٚ  ٣٪عٮ ك ٣ىػؿؼ ٭ة ث٭ػة عوػعةث
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كدػؽٌؿ ٤ٔػٯ ٦ػة ، ٫ ٧٣نػؿؼ كع٦ة٩ذىػ ؽى ٍ٭ػدع١ٰ صي ، جح  ٦ذٲةز ٧٣ةصكذٲؿ ث٧ؿد درصحى 

 وةدٝحو ٦ؼ٤ىحو  ك٧٣كةتو  كدىعٲعةتو  ٠ةف ٫٣ ٚٲ٭ة ٨٦ دٮصٲ٭ةتو 

ٰ  ٧٣ةصكػػذٲؿ رقػػة٣حن ٣٪ٲػػ٢ درصذىػػ ٦ػػ٨ ٔنػػؿٱ٨ى  عزٱػػؽى  كمػػةرؾ ٚػػٰ ٦٪ةٝنػػحً 

ؿ  ح٧ٔٲٞ ٝؿ ل و كزةٝت  دؽٌؿ ٤ٔٯ ٩ْؿو  َٲٌجحن  ذي٦٫نةر٠ ك٠ة٩خ، ك ٣ؽ٠ذٮر ق  و٦ذجىِّ

٢٧ًى ذؽرٱف ٣ ٣٪ةوؿ ٰٚ  ٤٣ؽ٠ذٮر ٔجؽً ضؿثحه عػؿل كزى٧حى د ٔى ٚػٰ ٤٠ٲػح ؛ إذ 

كظذػٯ ، ٦2661ػ٨ ٔػةـ قػ٪ٮ ت ) ػ٧ػفً ٦ؽ ى   ٧ٌ٤ٕ٧٣ٲ٨ ثأث٭ة ٰٚ  ٣كٕٮدٱح

ٚػٰ ٜ كدَّٝػ، ة ٔؽٱؽ عثعةزن  ٥ى كظ١َّ ، ٭ة ٣ٕؿثٲح ك٤ٔٮ٦ى  س ٚٲ٭ة  ٤٣٘حى درَّ ، (2666

ٰ  ٧٣٭ػةر ت ثٕي  ٧٣كػةثٞةت  ٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ٚػ كعٔؽَّ ،  ١٣ذت ك ٣ؿقةا٢ٔؽدو ٨٦ 

ثٲػةدر  ك٦ض٤ػحً ، ٤٠ٲح  ٧ٌ٤ٕ٧٣ػٲ٨ ثأث٭ػة ٰٚ ٦ض٤حً  ك٠ذتى ، ٤ٔٲ٭ة  ٤٣٘ٮٱح كعمؿؼى 

ى ، ٨ٔ ٩ةدم عث٭ة  ٵدثٰ  ٣ىةدر ً  ٨٦ دٞؽٱؿ  ٷد ر  ك ٣ػـ٦ٺل  ٫ً ٰٚ ذ٣ٟ ٤٠ِّ  ٰى ًٞ ك٣

ؾ  ٬ػ ٧٣ػة ثػؽ  ٣٭ػ٥ ٚػٰ، ق  ٣ٮوػٙؽُّ عي ك ٣ُٺ. ك٦عجٌذ٭٥ كد١ؿٱ٧٭٥ ٦ة ٹ ٱى 

 وكصؽٍّ ك صذ٭ةد وؽؽ كإػٺص كع٦ة٩ح كٰٚ عٕٚة٫٣ كق٤ٮ٫٠ ٨٦  ٵقذةذ

قي ، كثٕؽ ٍٔنًؿ ق٪ٮ تو ٨٦ ٔٮد   ٣ؽ٠ذٮر ٔجػؽ  ٣٪ةوػؿ إ٣ػٯ  ٣ػٮ٨َ  ػذػةرى

 ٰٚكوؽر  ٣ٞؿ ر ٰٚ ذ٣ٟ ، ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٣ٲ١ٮف ٌٔٮن  ٦ؿ قٺن 

 و6/1/2616

 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ:

ةت ٣ـ٦ٲ٤٪ة  ٣ؽ٠ذٮر ٔجًؽ  ٣٪ةوػؿ ٦ض٧ٮٔػحه وػة٣عحه ٦ػ٨  ٣جعػٮث ك ٣ؽر قػ

 ٦ض٤ػحً ك، ٩نؿ٬ة ٰٚ ٦ضٺت ٔؽٱؽ ؛ ٨٦ً ٦س٢ً: ٦ض٤ًح ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثؽ٦نػٜ

٦ض٤ػػح ك، ٦ض٤ػػح  ٣ذػػؿ ث  ٣ٕؿثػػٰك، صة٦ٕػػح د٦نػػٜ ٣ػػٴد . ك ٤ٕ٣ػػٮـ  ٷ٩كػػة٩ٲح

 ٧٣ض٤ح  ٣ٕؿثٲػح ك، عث٭ةٰٚ ٦ض٤ح  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ك، ٦ض٤ح  ٣ٛٲى٢ك،  ٧٣ٮٝٙ  ٵدثٰ

 و ٣جٲؿكدٲح (عظ٧ؽ)٦ض٤ح ك، عث٭ةٰٚ ك٦ض٤ح ثٲةدر ،  ٣ؿٱةضٰٚ 

ػػة ٧٣ٮًػػٮٔةد٭ة؛  ٕن ىجى َّٔػػخ ٦عػػةكري ٬ػػؾق  ٣جعػػٮًث ك ٣ؽر قػػةًت د كٝػػؽ د٪ٮ
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 ك ٤٣٭ضػةًت  ح ٣ٕة٦ٲػكٚىػةًح ، ك ٣٪ًٞؽ ك ٣ذىػٮٱًت  ٤٣٘ػٮمٌ ، ٠ة٣٪عٮ ك ٣ىؿؼ

 ، كعدً.  ٵَٛةؿو ٧٣ٕةوؿ   ٣ٕؿثٲٌحً 

 ٩ٞؿع  ٣ٕ٪ةكٱ٨  ٳدٲح:، ٰٚٛ ٦ٮًٮع  ٣٪عٮ ك ٣ىؿؼ

   (و ٣٪عٮٱح ٬ؾق  ٧٣ى٤ُعةتي ) -1

 (وح ٰٚ  ٣٪عٮ  ٣ٕؿثٰعك  ٧٣ٞةوَّ  ٞةصِّ  ٣ذَّ  حي ٤َّ ًٔ ) -2

مػٮٰٝ  كٝػؿ ل ً  « ٣ؿدٌ ٤ٔٯ  ٣٪عػة »ٌةل ثٲ٨ ٠ذةث٫ ٦ى  ٔ٪ؽ  ث٨ً   ٣ذ٪ةزعي ) -3

 (وًٲٙ

 (وإ١٩ةري دٞؽٱؿ ٧ًةاؿ  ٣ؿٚٓ  ٧٣كذذؿ ً ٹقذ٘٪ةل  ٢ٕٛ٣ ث٧ةدٌد٫ً ٨ٔ ٚة٫٤ٔ) -4

ًٖ  إدٗةـي ) -5 ٢ٌٕ كدٛة٢ٔ كد٢٤ٕٛ : ٣ذةل ٰٚ  ٵوٮ ت  ٧٣ٞةرثح ٰٚ وٲ  (ودٛ

ف ٤٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوؿ ٰٚ ٬ػؾق  ٣جعػٮث آر له كردكده دذ٤ٕػٜ ثذكػ٧ٲًح ك٠ة

 وثٕي  ٧٣ى٤ُعةت  ٣٪عٮٱح ك٩كجذً٭ة إ٣ٯ عوعةث٭ة

   ٩ٞؿع ٔ٪ةكٱ٨ى ٨٦ ٦س٢:، كٰٚ ٦ٮًٮع  ٣٪ٞؽ ك ٣ذىٮٱت  ٤٣٘ٮم

 و( ٣ٞؿآف ٧فُّ ٝؽ دى  ٣٘ٮٱحه  عك٬ةـه ) -1

 (و ٣ذىعٲط ثٲ٨  ٣ٕٞٮد ك ٣ض٤ٮس دىعٲطي ) -2

 (وٰٚ زٺث ٧٤٠ةت ٱضة٩ج٫  ٣ىٮ .ي   ٣ؽػٲ٢ي ) -3

 ػُػةلً  ٵك٬ةـ ك ٵ٨٦ ٬ؾق  ٧٣ٞةٹت كٗٲًؿ٬ة ٰٚ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوؿ ر ظؾَّ 

ُِّبٮف، ُٲ٨ ٤٘٧٣ِّ ص٧ةٔح ىؽر ٨ٔ  ٣ذٰ دى  ٦ػة ٠ػةف ٦ػ٨ ٰٚ عظةٱٲ٨ى ٠سٲػؿ و   ٣ؾٱ٨ ٱيؼ

ة ة وػعٲعن ٌٜ  ٔ٪ػ٫ ث٘ٲػؿ كصػ٫ً  ك ٣ٕػـكًؼ  إ٣ػٯ ٩جػؾقً  فٔٮؽٍ ٱىػك،  ١٣ٺـ ٚىٲعن ، ظػ

ٕى٪ىًخ  ٱيىٲجٮفك ،٣ٕؿثٲح ٣ٌٲ٥ى ثةٚٲي٤عٞٮف  َّٞحو  ١٣ذٌة. ك ٧٣ذ٧ٌ٤١ٲ٨ ثة٣  ك ٧٣ن

٬ػؾق  ُٲ٨ إ٣ٯ  ٣ذأ٩ٌٰ ٔ٪ػؽ دؼُبػحً  ٤٘٧٣ِّ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽي  ٣٪ةوؿ ٬ؤٹل  كدٔة

  ٧٣ػؿ دً  ٚٺ ٱى٪جىؿيكف ٣٭ة إٹ ثٕؽ  قػذٞؿ لً ، عك د٤ٟ ك٬ؾق  ٣ٕجةر ً ، عك د٤ٟ  ٧٤١٣حً 

ُّؿً ،  ٣ٮ قٕح ٰٚ  ٧٣ؽٌك٩ح  ٣ٕؿثٲحً  ٚٲ٧ػة  ٩ذ٭ػخ إ٣ٲػ٫  ٣٪ْػؿً ك ، ٠ػٺـ  ٧٤ٕ٣ػةل كدؽث
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ٓي  ٤٣٘حً   ٦ة مةع ٤ٔٯ ع٣كػ٪حً  د٪ُٮم ٤ٔٯ إقةٗحً  ٨٦ ٝؿ ر تو   ٣ٲٮـى   ٣ٕؿثٲحً  ٦ضة٦

٧٪ػٓ ٦٪ػ٫ ركحي ك٣ػ٥ دى ، ة  دكػٕخ ٣ػ٫  ٵوػة٣ح٧ٌػ٦ً ، ث٫ عٝٺ٦ي٭٥ ٍت ؿى  ١٣ذٌة. كصى 

ٞي   ٭ةو ٣ٕؿثٲح كَؿ ا

ٮف ٚإذ  ٥٣ ٱضؽ ػؽو ٧ةعو د٤ٟ  ٣ٕجةر ى عك  ٧٤١٣حى ٨٦ قى  ك٪ؽي ٦ة ٱى   ٤٘٧٣ُِّ  ٦ٕذى٧ى

ٔ٪ؽاؾو عف ٣٭٥  صةزى ، ٝةَٕح ضحو ٦ًٛع٥ عك ظي  ٪ىؿي٬ة ٨٦ د٣ٲ٢و عك ٱى ، عك ٝٲةسو ٦ذٌجٓى

 ٤ٔٯ ٦ة ٝة٦خ ٤ٔٲ٫و  ٮ ٭ي ٪جِّ عف ٱي ك، ٬ةٮُي ٤ِّ٘ ٱي 

 ٦ػة وػؽرى  ٩ْػؿ ته كدٕٞٲجػةته ٤ٔػٯ ٣٪ةوؿ  ٤ؽ٠ذٮر ٔجؽً ٣ ٠ةفك٨٦ ٬ؾ   ٣ٞجٲ٢ 

 ٵ٣ٛػةظ ك ٵقػة٣ٲت  ٰٚ ثٕي ٨٦ ٝؿ ر تو  ٰٚ ٬ؾ   ٧٣ض٧ٓ ٨ٔ ٣ض٪ح  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح

٬ػة  ٣ذٰ دؽٌؿ ٤ٔػٯ ٦ػة كر لى  ٧يًٕضجحي  ٣  ٣ذٰ ٱكذ٤٧ٕ٭ة  ٣٪ةس ٰٚ ز٦ة٩٪ةو د٤ٟ  ٣٪ْؿ تي 

ٞنة ك٦ؿ صٕحن   و٤٣٘ح ؽو دؾكُّ  ٨ى كٍ ك صذ٭ةدن ، كٚٞ٭نة ٤٣٪ىٮص، كظي  ٧٤ٔنة كدعٞٲ

ة ٠ة٩خ ٣ـ٦ٲ٤٪ة  ٣ؽ٠ذٮر ك٨٦ ٬ؾ   ٣ٞجٲ٢ ٌن ٚػٰ  ةته  ٣٪ةوػؿ ٦نػةر٠ ٔجؽً  عٱ

 ًٍ ة ٦٪٭ضٲ ة ٦ي  ١٣ٺـ ٤ٔٯ ٚىة ًج ُن  ٚىػةحى  ٨ ٚٲ٭ػة عفَّ ثػٲَّ ، ٧١نػةعٍ ح  ٣ٕة٦ٲح ًج

در قػحن ٧٤ٔٲػحن ثٕٲػؽ ن ٔػ٨ إذ  ديًرقػخ ،  ٧٣ٕةوػؿ   ٣ٕؿثٲحى  ك ٤٣٭ضةًت   ٣ٕة٦ٲحً 

ٲٌٞحك ٣٪َّ   ٵٗؿ ض  ٧٣نجٮ٬حً  ٌٌ ٍّٟ  ضٮد ٗٲؿى دى ٚإ٩٭ة ، ـٔةت  ٣  ٔؽٱػؽ و  ثٛٮ اػؽى  مػ

٭ة ٰٚ ػؽ٦ح  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ىتُّ ٱى  ٌي ٦ػة  ٨٦ ع٣ٛةظ  ٤٣٘ػحً  جٕرى دى عف  ٭ةٱ١٧٪؛ إذ ثٕ

ٗى ضٍ ٰى ٦ة َةؿ ٬ى ٲً كديعٍ ، ٮ دنةٱ١ةد ٱ١ٮف ٦ى  ق ك  و٤ٔٲ٫  ٣٪ِّكٲةف تى ٤ى ؿي

 ٣٪ةوػؿ ٚػٰ  ١٣ذةثػح  ٔجػؽ ٠ذٮرؽ ٣ػمػةرؾ ، كٰٚ ٦ٮًٮًع عدً.  ٵَٛػةؿ

ٔػ٨ عد.  ١ٚذت ٚٲ٭ة ظ٤ٞةتو ،  ٣جٲؿكدٲح (عظ٧ؽ)٣ٶَٛةؿ ك ٣ٲةٕٚٲ٨ ٰٚ ٦ض٤ح 

ك٠ذػتى إًػةٚحن ، ك٦ٕؿكؼ  ٣ؿوػةٰٚ ٵَٛةؿ ٔ٪ؽ دٮ٣كذٮم ك٦ع٧ؽ  ٣٭ؿ كم 

ًٞ  ثٕيى إ٣ٯ ذ٣ٟ   وىه ٣ؼٮ َؿ ك ٣

ظ٥َّ١  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣٪ةوؿ ص٤٧حن وة٣عحن ٨٦  ٣جعٮث ٣ٕػؽدو ٦ػ٨ ، كعػٲؿن 

٦٪٭ػة: ٦ض٤ػحي صة٦ٕػح د٦نػٜ ٣ػٴد . ك ٤ٕ٣ػٮـ ،  ٧٣ضٺت  ٧٤ٕ٣ٲح  ٧٣ع٧َّ١ح
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ك٦ض٤ػحي  ٣ذػؿ ث ، ك٦ض٤ػحي  ٣ٛػؿ ت ٤٣ؽر قػةت ك ٣جعػٮث  ٧٤ٕ٣ٲػح،  ٷ٩كة٩ٲح

 ٰ، ك٦ض٤حي ٤٠ٲح  ٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ثأث٭ةو٣ٕؿث 

ع٬٪بٟ عٱ٭ة  ٣ـ٦ٲ٢ي  ٣ٕـٱػـ ٤ٔػٯ ٦ػة ٤ً٩ٍذىػ٫ ٦ػ٨ زٞػًح ز٦ٺاػٟ ، كٰٚ  ٣ؼذةـ

ر صٲنة ٣ٟ  ٧٣ـٱؽى ٨٦  ٢٧ٕ٣  ٧٣ٮَّٜٚ ك ٷ٩ذةًج  ٧٣س٧ؿ ٰٚ ، كدٞؽٱًؿ  ٧٣ض٧ٓ ٣ٟ

 رظة. ٦ض٧ٕ٪ة  ٣ْٕٲ٥و

 ك ٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ كرظ٧ح  : كثؿ٠ةد٫و

12/4/2617 

* * * 
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 عثذ انُاصر عسافانذكتىر  كهًح
 اٌتحذث فٍه هيف حفم استمثان

 انشٍخ سهٍى انثخاريهفه سعٍ 
 

 أٗٓا اىص٘دات واىصادة

 ، األشخاذ اىدنخٔر رئَ٘س اىٍجٍؽ اىٍٔكّر

 ، األشاحذةُ أؾضاءَ اىٍجٍؽ اىهرام

 ، أشاحذةً وزٌالءَ وزٌ٘الت وأغدكاءَ وظاّلةاً وٌحتَّ٘ :اىضُ٘ٔف األنارم

 ، ت األفاضواإلخٔة واألخٔا

اىصالم ؾي٘هً ورحٍث اهلل وةرناحّ 
(1)

: 

ُيؿ ثجػة٣ٰ ٱٮ٦ػةن ٦ػ٨  ٵٱػةـ، ٝػٌؽرق  :  ٬أ٩ؾ  عٝٙ ثٲ٨ عٱؽٱ٥١ ٰٚ ٦ٞةـ ٥٣ ٱؼ

كعر دق ١ٚةف ٧٠ة ٝةؿ ٨٠ ٚٲ١ٮف، ٫٤ٚ  ٣ع٧ؽ ٤ٔٯ ْٔٲ٥ إ٩ٕة٫٦، ع٣ٞٯ ٰٚ وػؽكر 

٣٘ذػ٫ عٌٔةل ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح  ١٣ؿ ـ ظك٨ى  ٨ٌْ٣ ثُة٣ت ٥٤ٔ ٱنػؿيؼ ثؼؽ٦ػح 

 ٵـ، ٚةػذةرك٩ٰ ٚٲ٭٥ د١ؿٱ٧ةن؛ ٤ٚ٭٥ ك٢ٌ١٣ ٨٦ ٠ةف ٫٣ ٢ٌٚه ٰٚ ث٤ٮغ ٬ؾ   ٧٣ٞػةـ 

ٰٚ رعم عك ٝؿ ر صـٱ٢ي  ٣ن١ؿ ك ٹ٦ذ٪ةف، ك :ى عدٔٮ عف ع٠ػٮف ٔ٪ػؽ ظكػ٨ ّػ٪ٌ٭٥ 

ٔٮ٩ةن ٣٭٥ كق٪ؽ ن ٰٚ ػؽ٦ح ٣٘ذ٪ة  ٣ْٕٲ٧ح  ٣ذٰ ر٦ة٬ة ًٚبةـه ٨٦  ٧٣يٍعؽىزٲ٨ ث٧ػة ٣ػٲف 

                                                 

ٔجؽ  ٣٪ةوؿ إق٧ةٔٲ٢ ٔكةؼ ٰٚ ظ٢ٛ  قػذٞجة٫٣ ٌٔػٮ ن ٔػة٦ٺن ٚػٰ  و ٧٤١٣ح  ٣ذٰ ع٣ٞة٬ة د (1)

 و٩2617ٲكةف  12 ٧٣ٮ ٜٚ  1438٬رصت  ٦15ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲٌح ثؽ٦نٜ ٱٮـ  ٵرثٕةل 
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ى  ٦ن١ٺت وؽرك  ٚٲ٭ة ٨ٔ عك٬ةـ كعًة٣ٲ٢ كعػُػةل ٚػٰ ؿ ل، ٨٦ ٦٪٭ة، ك٬ٰ ٦٪٫ ث

ٖى   ٣ٛ٭٥ ك ٣ذٞؽٱؿ ك ٣ع٥١، ك ػذ٤ػٙ ٚٲ٭ػة عٝػٮ ـ ٦ػ٪٭٥  ػذٺٚػةن ث٤ػٖ عظٲة٩ػةن ٦ج٤ػ

 ٣ؼىٮ٦ح ك ٹدٌ٭ةـ ك ٣ذؽ ثؿ، ك٢٠ٌّ ٱٌؽٰٔ كوٺن ث٤ٲ٤ٯو ك ٣٘ٲؿ ي ٤ٔٯ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲٌػح 

ٌٟ عف ٱ١ػٮ ف ٚٲ٪ػة ص٧ٲٕػةن،  ٣ذٰ دعٌؿؾ ٚؿٱٞةن ٨٦ ٬ؤٹل كعك٣بٟ ٧ٌ٦ة ٱضت ٗٲؿ مػ

ٚ٭ٰ ُٕٝح ٨٦ دٱ٨  ٧٣ؿل كٔؿكثذ٫و ٨ٌ١٣ د٤ٟ  ٣٘ٲؿ  ٹ ٱ٪جٰ٘ عف د١ػٮف ٧٠ػة ٝٲػ٢ 

كظنةن ثٕٲٮف ػٌؿ ل، د٪ذ٭ٰ ث٪ة إ٣ٯ ػؿ ٚح  ٣ؽ.ِّ  ٣ؾم ٌٝٯ ٤ٔػٯ وػةظج٫ ظجٌػةن 

ظٲ٨ ر٦ةق، ك٬ٮ ٩ةا٥ ٰٚ ٢ٌّ مضؿ ، ثىؼؿ  عر د ث٭ة عف ٱُؿد ذثةثح ٠ة٩ػخ دعػٮـ 

ف د١ػٮف ظجٌػةن وػةدٝةن ٱ٪جيػخ ثػة٥٤ٕ٣  ٣ىػعٲط ظٮؿ كص٭٫، ٚأ١٤٬ذ٫؛ ث٢ ٱضػت ع

ك ٣ع٧١ح  ٣جة٣٘ح ك ٣ؿعم  ٣ىةات ك ٣ؿمٱح  ٣ٮ ًعحو ٤ٔٯ عٌف ٨٦ عظةثٲػ٢  ٣ػ٪ٛف 

َـّٱ٨َّ زي٤ٌحه ٰٚ  ٳػػؿٱ٨ ٦ػ٨ ث٪ػٰ ص٤ػؽد٪ة ثػة٣٘ٲؿ  ك ٣عػؿص  ى  ٣جنؿٱٌح  ٧٣ؿ كٗح عف د

٤٣٘ػح عػػؾت ث٤ٖ ث٭ة ٦ج٤٘ةن ٦ػ٨ ٠ٲػةف   ٦٪٫ ظىةف َؿك د ، إذٍ  دىًؼؾىٍت  مٕةر ن ٣٭ة، 

دؿدٓ ٚٲ٭ة ثأٚة٩ٲ٨ ٨٦  ٣ٕجػر ك ٣ٛٮًػٯ، دكػ٧ٌٲ٭ة ث٘ٲػؿ عقػ٧ةا٭ة، كد٤ػٟ دٔػٮل 

 ّة٬ؿ٬ة  ٣ؿظ٧ح كثةَ٪٭ة  ٣ٕؾ . ك ٣ؼؿ .و

كإذ  ٠ةف ٠سٲؿ ٨٦  ٣٪ةس ٱ٪ْؿ ٰٚ ٬ؾ   ٧٣ٞةـ إ٣ٯ ٦ة ٱؽيٌؿ ٤ٔٲػ٫  ٹػذٲػةر ٦ػ٨ 

٘ى٤ي  ٭٥ ٦٪ـ٣ح كد١ؿٱ٥، ٱؿىكف ذ٣ٟ، كٹ ٱ١ةدكف ٱػؿىكف ٗٲػؿق، ٚػإ٩ٰ ٦ػ٨  ٣ػؾٱ٨ ٱنػ

 ٣ٮص٫ي  ٳػؿ ٨٦  ٵ٦ؿ، ك٬ػٮ ْٔػٲ٥  ٣ذ٤١ٲػٙ ك٦ػة ٱ٪ُػٮم ٤ٔٲػ٫ كٱٞذٌػٲ٫ ٦ػ٨ 

ٌٰ ٦ػة  ًكػؽ ٤ٔػ ٭ػؽ ك٧ٔػ٢، ٱذ١ٌ٤٧٪ػٰ ذ٣ػٟ كٱ١ػةد ٱٛي رقة٣ح كع٦ة٩ح ك٦كؤك٣ٲٌح كصي

  ٣٪ٛف كٱؽٗؽغ ٦نةٔؿى٬ة كٱينجٓ ًٕٛةن عٝةـ ٚٲ٭ةو ؿُّ كي ٧٤٣ٞةـ ٨٦ د١ؿٱ٥ كدٞؽٱؿ ٱى 

 ًٔ ك٨ ثٰ  ٨ٌْ٣ ٨٦ وػؽٱٜ عك ؽي  ٧٣ض٧ٓ  ١٣ؿٱ٥ ك٨٦ ٠ةف ٱعكإ٩ٌٰ ٬٪ة ٵ

ز٦ٲ٢ عك ٦عٌت كٔؽ ن وةدٝةن عف ع٩٭ي ثؾ٣ٟ  ٣ذ٤١ٲٙ كد٤ٟ  ٧٣كػؤك٣ٲح ٧٠ػة 

يقػأؿ ٔ٪٭ػةك٠ٲٙ ٹ، كذ٣ٟ ٨٦ ْٔٲ٥  ؛ٱضت ـٌ كصػ٢ٌ ،  ٵ٦ة٩ح  ٣ذػٰ ع ك : ٔػ

 ؟و[165 ٣ذٮثح: ] ژ ېې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژ: ٱٞٮؿ
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 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ:

ٞػةـى ثكػ٤ٙ ٨٦ ق٪ٌح  ٧٣ض٧ٓ  ٣ذٰ  قذ٪ٌ٭ة عف ٱٌٕؿؼ  ٣ ٧ؿل إذ  ٝةـ ٬ػؾ   ٧٣ي

ر ظ٢و ٫٣ ٦ػ٨  ٧٣ض٧ػٓ
(2)

ٙى دػؾ٠ٲؿ ك د٠ٌػةر  ٌْػٰ عف دٕؿٱػ ، كإٌف ٦ػ٨ ظكػ٨ ظ

ٕى عٌٔؿؼ ٬ة ٤ٔٯ  ٣ؿ٥ٗ ٨٦ ع٫ٌ٩ ٠ةف ٦ػ٨ َٺاػٓ ، ٱض٭٫٤ ٠سٲؿ ٨٦  ٣٪ةس ٥و ٤ى ٬٪ة ث

ح  ٣عؽٱسح ٰٚ قٮرٱح ٧٠ ْى ٞى ُّٰ دؿص٧ذىػ٫ ٚػٰ  ٷوٺح  ٣ؽٱ٪ٰ ك ٣ٲى ِـّر٤٠ ة وٌؽر  ٣

ك ٣٪ػػةٚغي ٚػػٰ ثػػٮؽ ، عر٠ػػةف  ٣٪٭ٌػػذٲ٨  ٣ٮَ٪ٲٌػػح ك ٧٤ٕ٣ٲٌػػح كعظػػؽي ، () ٵٔػػٺـ

دع٢٧ٌ ع٦ة٩حى ٩نؿ  ٥٤ٕ٣  و ٣ذضؽٱؽ ٧٠ة كوٛذ٫ صؿٱؽ  ) ٣ٕ٭ؽ  ٣ضؽٱؽ(  ٣جٲؿكدٲح

٧٠ػػة دع٧ٌػػ٢ى ع٦ة٩ػػحى إذ ٔػػح  ٧٣ٕؿٚػػح ، ك ٣ذٮصٲػػ٫ ك ٷرمػػةد ك٦عةرثػػًح  ٣ض٭ة٣ػػح

ٺن ك٦ػسٺن ٦ذ١ػة٦، ك٠ػةف وػٮر   ٵػػٺؽ  ٣ٛةًػ٤ح  ١٣ؿٱ٧ػح، ك٦عةرثح  ٥٤ْ٣

 وص٧ٓ ثٲ٨  ٧٣ٕؿٚح ك ٣ؼٲؿ

ذ٥١٣  ٵقذةذي  ٣نٲغ ٦ع٧ٌؽ ق٤ٲ٥ ث٨ي إق٧ةٔٲ٢ى  ٳ٦ؽمُّ عوػٺن  ٣جؼػةرمُّ 

 وراٲفي  ٧٤ٕ٣ةل كمٲغي  ٵظؿ ر، م٭ؿ ن 

٣ًؽ  ٣جؼةرٌم ٰٚ د٦نٜ ق٪ح  كد٤ٌٕػ٥ ، ٵ. ٠ةف ٨٦ ًجةط  ٣ؽرؾ 1848كي

 كعػػؾ ٤ٔػٮـ  ٣ٕؿثٲٌػح ٦ػ٨ ٩عػٮ كوػؿؼ، ٰٚ  ٧٣ػؽ رس  ٣ذعٌػٲؿٱٌح  ٣ذؿ٠ٲػح

ك ٤ٕ٣ػٮـ  ٣نػؿٔٲٌح ٦ػ٨ ، ك ٤ٕ٣ٮـ  ٤ٕٞ٣ٲٌح ٨٦ ٦٪ُػٜ كظ٧١ػح كصػؽؿ، كثٺٗح

كٝػؽ ٹزـ ، عوٮؿ ٫ٞٚ ك٠ٺـ كدٛكٲؿ كظػؽٱر ٦ػ٨ ٧٤ٔػةل د٦نػٜ ٚػٰ ز٦٪ػ٫

ٌى  ٍي  ٧٣عجٌػح ك ٣ػٮٹل ٠ة٧٣عػٌؽث ثػؽر  ٣ػؽٱ٨ ، ٭٥ثٕ كرثُذػ٫ ثجٌٕػ٭٥ رك ثػ

كصػةكر ث١ٌ٧ػح  ١٧٣ٌؿ٦ػًح ظػٲ٨ ظػٌش ًظٌضػح  و ٣عك٪ٰ ك ٣نٲغ َة٬ؿ  ٣ضـ اؿم

                                                 

ػٌؿؼ عظػؽي  ٠1921ةف ٨٦ ػُح  ٧٣ض٧ػٓ ٦٪ػؾ ٔػةـ  (2)  ٝذػؽ لن ثة٧٣ضػة٦ٓ  ٧٤ٕ٣ٲٌػح  ٵص٪جٲٌػح عف ٱٕي

عٌٔةل  ٧٣ض٧ٓ ثة٣ٌٕٮ  ٣ضؽٱؽ ٰٚ ص٤كح  ٣ٞجٮؿ، ٚٲضٲج٫  ٣ٌٕٮ  ٧٣ٞجٮؿ ث٧٤١ح ٦٪ةقػجح، زػ٥ٌ 

ٲٙ مٰله صؽٱؽ ٰٚ  ٧٣ٮًٮع، ك٬ٮ عف ٱ١ذت  ٵٌٔةلي ٤٦ٌؼىةن ٣ذؿ ص٥ ظٲػةد٭٥ كآزػةر٥٬  ًي ع

٢ ٰٚ  ٣كض٢ٌ  ٧٣ؼىٮصو دةرٱغ  ٧٣ض٧ٓ   و237 ٧٤ٕ٣ٰ  ٣ٕؿثٰ، عظ٧ؽ  ٣ٛذٲط، ص ٣ذيكضَّ
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ٌٞٯ ٚٲ٭ة  ٥٤ٕ٣ ٨٦ ثٕي ٧٤ٔػةل ١٦ػح ك٦ٛذٲ٭ػة ٠ة٣نػٲغ ، ٷقٺـ قذح عم٭ؿ  د٤

 ورظ٧ح  :  ٣٭٪ؽم ك ٣نٲغ عظ٧ؽ  ٣ؽ٬ٌةف ك ٣نٲغ زٱ٪ٰ دظٺف

دٮ٣ٌٯ ٦٪ىت  ٷٚذةل ٤ٔٯ ظؽ زح ق٪٫ٌ ٰٚ ٠ذٲجح  ٧٣ؽٕٚٲٌح ٨٦ ٚٲ٤ػٜ  ٣نػةـ ٚػٰ 

٪ذػ٫ ٦٪ػ٫  ٣ضٲل  ٣ٕس٧ة٩ٰ ثٕؽ٦ة ٩ضط ٰٚ  ػذجةر  ٳقذة٩ح )إقػُ٪جٮؿ( ٩ضةظػةن ١٦ٌ 

ٗـ ر ي ٫٧٤ٔ كٌٝٮ  ٔةرًذ٫، ٦ٓ إصةدد٫  ٣ػذ٥ٌ٤١ى ك ١٣ذةثػحى ثة٤٣٘ػح  ٣ذؿ٠ٲٌػح ك٦ٕؿٚذػ٫ 

٤ٝٲٺن ٨٦  ٤٣٘ح  ٣ٛةرقػٲٌح، كّػ٢ٌ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ز٬ػةل رثػٓ ٝػؿف، ٠سػؿ ٚٲػ٫ ٔػةرٚٮق، 

كذ ٔخ م٭ؿد٫  ٧٤ٕ٣ٲٌح ٰٚ ثٺد  ٣نةـ كثٕي  ٵُٝةر  ٧٣ضةكر ، ك٬ٲٌػأ ٣ػ٫ ذ٣ػٟ 

، ك٦٪٭٥ ٦ع٧ؽ ٔجػؽق كرمػٲؽ رًػة، ك٠ػةف ثٲ٪ػ٫ ٦ؼة٣ُحى ٠سٲؿ ٨٦ رصةٹت  ٥٤ٕ٣

٤يٌٮ ٦٪ـ٣ذ٫و ٔي  كثٲ٪٭٥ عز٪ةلى ذ٣ٟ ٦٪ةّؿ ته ٧٤ٔٲٌحه مً٭ؽت ٫٣ ث٘ـ ر  ٫٧٤ٔ ك

كٝؽ ٣ٞػٰ ٚػٰ ذ٣ػٟ ، ك٠ةف  ٵقذةذ ٨٦ دٔة   ٷوٺح  ٣كٲةقٰ ك ٣ؽٱ٪ٰ

ػٰ، ٨٦  ٣ذٌٲٲٜ ك ٵذل ٦ة ٣ٰٞ ػًض٨ ك٩ٛي ظذػٯ إذ  ز ؿ  وك٠ةف ٦ػ٨ ذ٣ػٟ عف قي

ٌٰ ٌٔٮ ن ٚػٰ ٦ض٤ػف ، إ٣ٯ د٦نٜ ظ٥١  ٣ٕس٧ة٩ٲٲ٨ ٔةد ٲ٨ٌ ٰٚ  ٣ٕ٭ؽ  ٣ٛٲى٤ ٕي ٚ

ًٞػ٢ إ٣ػٯ ٦ض٤ػف  ٧٣ٕػةرؼ  ٵ٤ٔػٯ،  ٣نٮرل ي  1926زػ٥ٌ  ٩ذيًؼػت قػ٪ح ، ز٥ٌ ٩

يقػ٪ًؽت إ٣ٲػ٫ راةقػحي  ٧٤ٕ٣ػةل ، ٌٔٮ ن ٔة٦ٺن ٰٚ  ٧٣ض٧ٓ  ٧٤ٕ٣ػٰ  ٣ٕؿثػٰ زػ٥ٌ ع

، ٯٚأٔةد إ٣ٯ  ٧٣ؤقكح  ٣ؽٱ٪ٲٌح ٬ٲجذى٭ة مٲبةن ٚنٲبةن ثٕؽ عف د١ٌ٧٪ػخ ٦٪٭ػة  ٣ٛٮًػ

ٰى ٚػٰ  1924ظذٌٯ إذ  ٠ةف  ٣ٕةمؿ ٦ػ٨ آذ ر قػ٪ح   ٔذػـؿ ٦ٕذ١ٛػةن إ٣ػٯ عف ديػٮٌٚ

ًٓ ك ٣ٕنؿٱ٨ ٨٦ دنؿٱ٨  ٵٌكؿ ق٪ح  ةل  ، 1928 ٣ؿ ث ًٌ ٍٛعحه ك ًٮٱىخ ثؾ٣ٟ و ُي ٚ

ٛىعةت  ٥٤ٕ٣ ك ٣ٮَ٪ٲٌح ك ٷػٺصو  ٨٦ و

ك٬ؾق  ٣ذؿص٧ح  ٧٣ؼذىؿ ي ٹ دعٮؿ دكف دجٲٲ٨ ثٕػي  ٧٣ٛةوػ٢  ٧٣٭٧ٌػح 

كرث٧ٌػة عمػؿٝخ ثػؾ٣ٟ ركحي ،  ٵقذةذ  ٣نٲغ ق٤ٲ٥  ٣جؼةرم ٧٣ٛٲؽ  ٨٦ قٲؿ  

 :كعٚنٯ  ٷص٧ةؿي عقؿ ر ن ػجٌأ٬ة ٰٚ َٲٌةد٫،  ٣كؿد كع٨٤ٔ  ١٣ٺـي ص٧ة٣ى٫

ىمؤّلفاته:ى*
٤ٔػٯ ، ٥٣ د٨١  ١٣ذةثحي ك ٣ذأ٣ٲٙ ٧ٌ٦ة  مذيً٭ؿ ٨ٔ  ٵقػذةذ قػ٤ٲ٥  ٣جؼػةرم
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ذ٣ػٟ  ؛٤ٕػ٥ ٣ؿ٥ٗ ٨٦ د٤ٟ  ٣ؿٗجح  ٣ذٰ ٠ة٩خ دؿ كدق ٦ؾ ٠ةف ٰٚ ق٨ٌ ٤َػت  ٣

٠ذج٭ػة ث٤٘ػح ، ع٫٩ و٪ٌٙ ٵكؿ ٔ٭ؽق ث٤ُت  ٤ٕ٣ػ٥ رقػة٣حن وػ٘ٲؿ  ٚػٰ  ٧٣٪ُػٜ

ػ٭ة ، كوػٕٮثح  ٣ٛ٭ػ٥، د٪ٰٛ ٨ٔ ٬ؾ   ٤ٕ٣ػ٥ دٕٞٲػؽ  ٣ٕجػةر ، ق٭٤ح ٔؾثح ًى كٔؿى

، كٝ٭ؿق ثة٣ذسجٲٍ ك ٣ـصؿ ٝ٭ػؿ ن ٚكًؼؿ ٦٪٫ كع٩ٌجى٫، ٤ٔٯ عظؽ ٦نةٱؼ٫
(3)

كقػٞٯ ، 

ٚأ٤٬ٟ ذ٣ٟ  ٧٣ٲػ٢ى ٦٪ػ٫ إٌٹ ، ٦ٲ٤ى٫ إ٣ٯ  ٣ذأ٣ٲٙ كرٗجذ٫ ٰٚ  ٣جعر ث٤٧ط عصةج

حى  ١٩كةر ٦ج١ٌؿ ن دؿ٠خ ٰٚ ٩ٛك٫ ٩يؽكثةن  ٦ذٌؽت ، ٤ٝٲٺن  ٌُ ك٠ة٩خ ٬ؾق  ٣ٮ ٕٝحي ٦ع

، ٤ٔػٯ صٺ٣ػح ٝػؽرق، ك٥٣ ٱٕػؽ إ٣ػٯ  ٣ذػأ٣ٲٙ، إذ ٚذؿت ٧ٌ٬ذي٫ ٰٚ ذ٣ٟ ؛َٮٱٺن 

 وإٌٹ ٦ة ٩ؽر، كمؽ  ثٲة٫٩، كٝٮ  ٫٧٤ٝ، ك٠سؿ  ٫٧٤ٔ

 وٌَ أذر ذىم اىِادر:

 وك٬ٰ ٦ض٭ٮ٣ح  ٧٣ىٲؿ(،  ٣جعر ك ٧٣٪ةّؿ  ٰٚ آد .)رقة٣حه  -

ك٬ٮ ٦ُجٮع(، ظ٢ُّ  ٣ؿ٦ٮز ٰٚ ٔٞةاؽ  ٣ؽركز)٠ذة.  -
(4)

 و

ٛىعةت ٰٚ دؿص٧ح  ٣ٞةًٰ  ٣ٕة٥٣  ٧٣ٌٛكػؿ ُٝػت  - رقة٣ح ٰٚ ثٌٓ وى

(،  قذ٪كػػؼ٭ة ٦716٬ع٧ػػٮد ثػػ٨ ٦كػػٕٮد )ت،  ٣ػػؽٱ٨  ٣نػػٲؿ زم

٭ة ٰٚ ٦ض٤ح ) ٧٣ٞذجف( م١ؿم  ٣ٕك٤ٰ، ك٩يًنؿ ٤٦ٌؼىي
(5)

 و

ٔي٪ػٰ  (942٬ت )٧٤ةت  ٧٣ٌٕؿثح ٹث٨ ٧٠ػةؿ ثةمػة رقة٣ح ٰٚ  ١٣ -

ٲٌػح ث١٧ذجػح  ٌُ ث٭ة ك٩نؿ٬ة  ٵقػذةذ قػ٤ٲ٥  ٣جؼػةرٌم ٔػ٨ ٩كػؼح ػ

                                                 

 و ٨ٔ  ١٧٣ذجح  ٣نة٤٦حو22، ص 166، ع 1935 ٣ذنضٲٓ، ٤ٰٔ  ٣ُ٪ُةكم، ٦ض٤ح  ٣ؿقة٣ح،  (3)

جًٓ ثٕ٪ٮ ف  (4)  ،در قح كدعٞٲٜ ظ٧ؽ ثػ٨ وػة٣ط  ٣ع٧ًٲػؽق (،ظ٢  ٣ؿ٦ٮز ٰٚ ٔٞٲؽ   ٣ؽركز)َي

٠ؿد ٤ٰٔ ٝؽ ٣ٌؼػه ٦ع٧ؽ  وك٠ةف ع و2614 ،1ط ، ٧٣ؽٱ٪ح  ٧٣٪ٮر  -١٦ذجح د ر  ٣٪ىٲعح 

، كٝػػةؿ: ٔػػ٨ عوػػ٢  ٣ػػؽركز ،257-4/256، 5ـ  ،1916 ( ٧٣ٞذػػجف)٦٪ػػ٫ مػػٲبةن ٚػػٰ 

٦ػ٨  ،ٵقذةذ٩ة ق٤ٲ٥ عٚ٪ؽم  ٣جؼػةرم (ظ٢ٌ  ٣ؿ٦ٮز ٰٚ ٔٞةاؽ  ٣ؽركز)٤٦ٌؼىح ٨٦ ٠ذة. »

ػُػٍ )ك٦٪٫ ٢ٞ٩ عٱٌةن ٚػٰ ٠ذةثػ٫  «وك٬ٮ ٹ ٱـ ؿ ٦ؼُٮَةن ٥٣ ٱي٪نؿ ثة٣ُجٓ ،٧٤ٔةل د٦نٜ

 و267-6/264(  ٣نةـ

 و7-1/3، 2ـ  ،1967 ، ٧٣ٞذجف (5)
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ٍٛعحن (  ٧٣ٞذجف) ٰٚ ٦ض٤ح، ص٧ٲ٢  ٣نُٰ ٓى ٔنؿ ى و ٰٚ عرث
(6)

 و

د٤ٕٲٞػةت ك٦ٞػةٹت » :ك٫٣ ٧٠ة ٝةؿ  ٵقذةذ ٦ع٧ٌؽ قػٕٲؽ  ٣جػة٩ٰ -

ٛى٤خ ث٭ة ظٮ مٰ  ١٣ذت  ٣ذٰ َة٣ ٕ٭ة ٚػٰ ٰٚ ٦ٮًٮٔةت مذٌٯ ظ

 و«دؽٌؿ ٤ٔٯ د٨١ٌ٧ ٨٦ عقؿ ر  ٵد. ك ٣نؿٱٕح، ظٲةد٫

 ٰٚ ٩نؿ ثٕي  ١٣ذت ك ٣ؿقةا٢ ك ٷمؿ ؼ ٤ٔٲ٭ة ك٠ةف ٫٣ إق٭ةـ -

دىعٲع٭ةو ٚٞؽ عمؿؼ ٦ػسٺن ٤ٔػٯ َجةٔػح ٠ذػة.  ٣نػٲغ ٔػٺل ك

ٚػػٰ  ٣ٛٞػػ٫  ( ٣٭ؽٱػػح  ٣ٕٺاٲٌػػح)( 1889ت )٨ ٔةثػػؽٱ٨ ثػػ ٣ػػؽٱ٨ 

رؼ قػػ٪ح ث٧ُجٕػػح ٦ض٤ػػف  ٧٣ٕػػة،  ٣ع٪ٛػػٰ ظػػٲ٨ َجػػٓ عكؿ ٦ػػٌؿ 

(، إرمةد  ٣ٞةوؽ إ٣ٯ عقػ٪ٯ  ٧٣ٞةوػؽ)كوٌعطى ٠ذة.ى ، 1299٬

 (،749٬ٹث٨  ٵ٠ٛة٩ٰ ٦ع٧ٌؽ ث٨ إثؿ ٬ٲ٥ ث٨ قةٔؽ  ٵ٩ىػةرم)ت 

ٕى٭ػة  ٛى٭ة ك٦٪ةٚ ك٬ٮ ٠ذػة. ٩ٛػٲف ذ٠ػؿ ٚٲػ٫ ع٩ػٮ ع  ٤ٕ٣ػٮـ كدىػ٪ٲ

جًٕػػخ ، ك٦ؿ دجى٭ػػة َي وػػٌعع٫ قػػ٤ٲ٥  ٣جؼػػةرم ٚػػٰ َجٕذػػ٫  ٣ذػػٰ 

٣نػٲغ َػة٬ؿ  ٣ضـ اػؿم ٧٠ة كٝٙ ٤ٔٲ٫   ؛1322٬ق٪ح ، ثجٲؿكت

 ودىعٲعةن ك٦ٕةرًح ك٦ٞةث٤ح ٤ٔٯ ٠سٲؿ ٨٦ ٩كؼ٫

ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ذ٣ٟ ٫ُّ٤٠ ٦ػ٨ ٤ٔػ٥  ٵقػذةذ  ٣جؼػةرم كد١ٌ٧٪ػ٫ ٦ػ٨  ٤ٔٯ عٌف ٦ة

ق  ٣جة٩ٰ  -ٹ ٱٮ زم ، ٤ٔٮـ  ٣ٕؿثٲح ك ٣نؿٱٕح ق كد٧٤ٲؾي ٦ضةؿى  -٧٠ة ٝةؿ ٦ٕةوؿي

 و٫٧ً٤ٔ  ٣ٮ قٓ

دٌػٰل ػُٮَػةن ٦ػ٨ ، ٤ٲ٭ةككٝٛخ ٔ، ك ٳزةر  ٣ذٰ  ٩ذ٭ٲخي إ٣ٲ٭ة ٨٦ ذ٣ٟ

كٹ دؤ٣ٌػػٙ وػػٮر ن ، صة٩ػػت  ١٣ةدػػت  ٧٣ؤ٣ٌػػٙ ٚػػٰ مؼىػػٲح  ٵقػػذةذ  ٣نػػٲغ

ِى ، ٦ػسٺن  (ٰٚ آد .  ٣جعر ك ٧٣٪ةّؿ )ٚ٘ٲة. رقة٣ح ، ٦ذ١ة٤٦ح ٔ٪٫ إذ ٣ػ٥ عظػ

ٵٌف ٬ؾق  ٣ؿقػة٣ح  ؛ٱذؿؾ ٰٚ د٤ٟ  ٣ىٮر  ٦ًكةظح ٚةرٗح، ث٭ة عك ثأزؿ ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٭ة

                                                 

 و867-11/861، ك727-16/721، 7ـ ،1912 ، ٧٣ٞذجف (6)
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ٌٰ ٧ٌ٦ة ٱ٨١٧ ٰٚ دٞؽٱؿم عف ٱٌٰل صة٩ج ةن راٲكٲةن ٰٚ د١ٮٱ٪٫  ٧٣ٕؿٰٚ ك ٧٣٪٭ضػ

ٙى ثٕيى آر ا٫ ٔيؿؼ ث٫ ك مذيً٭ؿ ٔ٪٫ ٰٚ ٨ٚ  ٣جعر ك ٧٣٪ةّؿ ، كٱ١ن  و٧٣ة 

ك ٣ذىعٲط  ٣ؾم ٩٭ي ث٫  ٣جؼةرم ٚٲ٧ػة وػٌعع٫ ٦ػ٨ ٠ذػت عك عمػؿؼ 

ث٧ػة ٠ػةف ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ ، ٤ٔٯ ٩نؿق ٱؽٌؿ ٧٠ة د٪جػئ ٩ىػٮص ثٕػي د٤ػٟ  ١٣ذػت

كدٌٝػح ٩ْػؿ   ل  ػجٲػؿ كٚٞػ٫ ٔػة٤ٔ٥٣ٯ ٝػؿ، د٧ةقٟ كقٺ٦ح كوٲة٩ح ٨٦  ٣ـ٢٣

٫ ١٣٪٫ٌ ٱ٧ًٍ٘، كع٩ة  ٌٞ ٵٌف د٤ٟ  ١٣ذت ًػ٤ٍػٮى ه ٧ٌ٦ػة ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ ،  ٣نٲغى ثٕيى ظ

كٰٚ ٦س٫٤ د١ٮف مؼىٲحي  ٧٣ىػٌعط ، ٦٪٭ض٫ ٰٚ ذ٣ٟ كظؽكد ص٭ؽق كعزؿق ٚٲ٫

ٌٜ  ٧٣ٕؿٚح،  ٧٤ٕ٣ٲٌح ٚػٰ ٠ذػت ٗةثػخ ٔ٪٭ػة ، ك٠ٲٙ ٣ٟ عف دٕؿؼ ذ٣ٟ ٫ٌ٤٠ ظ

٤خ ٨٦  ٧٣ٞؽ٦ح ك ٣ؼةد٧ح  ٤٣ذٲ٨ د٪ٌىةف ٤ٔٯ ذ٣ٟ ػ، ك ٣عٮ مٰ ك ٣ذ٤ٕٲٞةتي 

ك ػذٛػٯ ٦ػ٨ ٩ٌىػ٭ة  ٣ٕٺ٦ػةتي  ٧٣ةدٌٱٌػح  ٣ؽ ٣ٌػح ٤ٔػٯ ًػؿك. ، كدىٌؿظةف ث٫

 ؟و ٣ذىعٲط ك ٹقذؽر ؾ ك ٣ٌجٍ

ح  ٣جةٝٲح ٨٦ آزةر  ٵقذةذ  ٣جؼةرم  ٣ذٰ كٝٛخ ٤ٔٲ٭ة دي٪جبيػٟ ثػجٕي ك ٣جٞٲٌ 

، ؿٱًع٫ ث٧ىػةدرق٦ػ٨ ع٦ة٩ػح دُػ٢ٌ ٤ٔٲػٟ ٦ػ٨ دىػ، ق٧ةت ٦٪٭ض٫ ٰٚ  ٣ذأ٣ٲٙ

كدعؽٱػًؽ ، كدجٲٲ٨ً ٬ٲبح ٫٤ٞ٩ ٨٦ د٤ٟ  ٧٣ىةدر إ٦ٌة ٠ةف د٤ؼٲىةن كإ٦ٌة ٠ةف ث٫ْٛ٤

٦ػة  ك٨٦ ٥٤ٔو ٦ؤٱٌؽو ثػة٣٪ٌه ك ٣ػؽ٣ٲ٢ ٱىػؿٚي٫ ؛ ٣٪ىٮص  ٣ذٰ ٤ٞ٩ى٭ة ٨٦ ٦ْة٩ٌ٭ة

٤ٍػ٥ي ٱكػذٮ٨َ ًػٛةؼى ، ع٨١٦ ٨ٔ ظؽٱر  ٣ؾ ت ك ٩ٕٛةٹد٭ة  ٣ؼةٌوح ًٕ ٠أ٩ٌػ٫  ٣

ي٫  و ٣عٲةد ٚٛػٰ ٬ػؾ   ١٣ذػة. ٱعػٌؽزٟ  ؛د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ (زظ٢ٌ  ٣ؿ٦ٮ)ك٠ذةث

 -،  ٣جؼةرمُّ ثة٣٪ٌه ك ٣ؽ٣ٲ٢ ٧ٌٔة دض٭٫٤ ٨٦ دٝةاٜ ٰٚ ٦ٕذٞؽ  ٣ُةاٛػح  ٣ؽرزٱٌػح

ك٬ػ٥ مػؿ٠ةلي ٣٪ػة ٚػٰ  ٣ػٮ٨َ ٚػٰ ٦ةًػٲ٫ كظةًػؿق ، ك٬ٰ َةاٛحه ع٤٬ي٭ػة ٦٪ٌػة

ـيكٚػةن ٔػ٨  -كُٕٝحه ٨٦ ٩كٲش  ٧٣ضذ٧ٓ  ٧٣ذ٪ٌٮع ، ك٦كذٞج٫٤ ٔى ٱعػٌؽزٟ ظػؽٱسةن 

١ٚأ٩ٌػ٫ ، ثٕٲؽ ن ٨ٔ  ٣٪َّجٍـ عك  ٣٭ضػةل ك ٣ػذ٭ٌض٥،  ٣عكةقٲةت  ٣ؼةوح ٧٣نةٔؿ ك

رىع ٫ كٔجةرد٫ ثة٣ٮى د ٦ػ٨ ٦نػةٔؿق، ٠ةف ٱٞٲٌؽ ٩ٛكى ػؿِّ ك٩ػأل ، ك٠أ٩ٌٟ ث٫ كٌوةؼه صي
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، ٨ٔ د٤ٟ  ٣ؽرك.  ٣ٌٲٌٞح  ٣ذٰ دٌٕنل ٚٲ٭ة رك قتي  ٣٪ٛف  ٣ذٰ د٪٧ٮ ثػةٵزؿ 

ٌٰ ، كدٌُؿـ ٚٲ٭ة ٩ةري  ١٣ؿ ٬ٲح ٱؤ٠ٌػؽ  كذ٣ٟ ثٕي ٦ػة ٠ػةف، كٱٞذ٤٭ة  ٣٭ٮ ل  ٣٪ٞ

ًؿٚخ ٔ٪٫و ٔي ٧ٍعحى  ٣ذٰ   د٤ٟ  ٣ؿكحى  ٣كَّ

٪ػٰ ث٭ػة  ٵقػذةذ  ( ٧٤١٣ةت  ٧٣ٕؿثػح)كرقة٣ح  ٔي ٹثػ٨ ٧٠ػةؿ ثةمػة  ٣ذػٰ 

٤ٕٟ ٤ٔٯ مٰل ٨٦ ٦ٺ٦ط  ٧٣ػ٪٭ش  ( ٧٣ٞذجف) ٣جؼةرم ك٩نؿ٬ة ٰٚ ٦ض٤ح  دُي

كًجٍ ثٕي ،  ٧٤ٕ٣ٰ ٰٚ دعٞٲٜ ٩ىٮص  ٣ذؿ ث ٨٦ إٝة٦ح  ٣٪ٌه ٤ٔٯ كص٭٫

ٍى ٩هٍّ ع٣ٛةّ ٞىٍ عك دعؿٱػٙ عك ، ٫ ًج ػ كدىػعٲًط ٦ػة ٠ػةف ٚػٰ  ٣ػ٪هِّ ٦ػ٨ قى

، كثٲةًف ٦ٕ٪ٯ ثٕي ع٣ٛة٫ّ كدجٲٲ٨ً ثٕي ٦ة ٌٝؽر  ٣عةصحى إ٣ػٯ دجٲٲ٪ػ٫، دىعٲٙ

ك٦ٕةرًػح ٦ػةدٌ   ٣ػ٪ه ثػجٕي عوػٮؿ ، ك٩كجًح ٦ة ٠ةف ٚٲ٫ ٨٦ مٕؿ إ٣ٯ ٝةا٤ػ٫

ٚػٰ  ٱػؽ٣ٌٟ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٤٠ٌػ٫ د٤ٕٲٞػةتي  ٵقػذةذ  ٣جؼػةرم و ٣ٕؿثٲٌح ك٦ىةدر٬ة

د٤ٟ  ٣ذ٤ٕٲٞةت  ٣ذٰ ٠ةف ٱؼ٤ٓ ٤ٔٲ٭ة ٔجػةر   ٧٤ٕ٣ػةل  ظذػؿ ز ن ، ظٮ مٰ  ٣٪هٌ 

ةن  ، «٣ٕػ٢ٌ » ٚإذ  ث٫ ٱٞٲٌؽ ٦ػة ٣ػ٥ ٱُٞػٓ ثػ٫ ٦ػ٨  ٵ٦ػؿ ٬٪ػة ك٬٪ػةؾ ث٧٤١ػح، كدٮُّٝٛ

و عك ٣ػ٥ ٱْ٭ػؿ ٣ػ٫ ٚٲػ٫ كصػ٫، عك ٥٣ ٱ٭ذًؽ إ٣ٲ٫، كٱذٮٌٝٙ ٨ٔ  ٣جٌخ ٚٲ٧ة ٥٣ ٱٕؿ٫ٚ

ٙى ثػ٫  ٣نػٲغى ثٕػيي ك٢ٌٕ٣ ٰٚ ثٕي د٤ػٟ  ٣ذ٤ٕٲٞػةت ٦ػة ٱـ٠ٌػٰ ك ػ وى وػٛةن كى

ٮمٌّ ٠جٲؿ :إذ ٝة٣ٮ ، ٦ذؿص٧ٲ٫  و٣٘ي

ح  ٣جةٝٲح دن٭ؽ عٱٌةن ٧٣ػة ٝة٣ػ٫ ثٕػي ٦ذؿص٧ػٰ  ٣جؼػةرم ٦ػ٨ عٌف كد٤ٟ  ٣جٞٲٌ 

 و«عق٤ٮث٫ ٰٚ  ١٣ذةثح عق٤ٮ.  ٧٤ٕ٣ةل، ٹ ٔٲت ٚٲ٫ ٨٦ ظٲر  ٣جٺٗح ك ٣ٛىةظح»

ىالعلمىوالعمل:* 
ٲ٨  ٤ٕ٣ػ٥ ك ٧ٕ٣ػ٢ً، كث٭٧ػة ص٧ىٓ  ٵقذةذ  ٣نٲغ ق٤ٲ٥  ٣جؼةرم ٰٚ ظٲةدػ٫ ثػ

كو٫ٛ ٨٦ ٔؿى٫ٚ كػجًؿق كدؿص٫٧، ٚٞٲ٢:  ٣ٕػة٥٣  ٣ٕة٦ػ٢و كد٤ػٟ ٦ـٱٌػحه د ٣ٌػح ٤ٔػٯ 

يكدٲى٭ة  ٧٣ؿلي ٠ة٩خ ٫٣ ٦٪ـ٣ح ك١٦ة٩حو ك٨٦ ع٦ةر ت ذ٣ٟ كدٹا٤ػ٫  ة كدٮٚٲٜ، إذ  ع ًن ر

( إذ 1933د٤ٟ  ٵػٺؽي  ٣ؿٚٲٕح  ٣ذٰ كوٛ٭ة  ٵقذةذ ٦ع٧ػؽ قػٕٲؽ  ٣جػة٩ٰ )ت 
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ػٺ٫ٝ، كٝؽ ٔةوؿق كػة٫ُ٣ كعٝةـ ٦ٕػ٫ ٚػٰ ٦٪ٛػةق ثةٵ٩ةًػٮؿ كوٙ قضةٱةق كع

ٰٚ ٗؿٚح ك ظؽ ، ك٬ٮ ٨٦ عثؿز ٨٦ دؿص٫٧ كٌٔؿؼ ث٫ ٰٚ ٦ٞة٣ح ٩نػؿ٬ة ٚػٰ ٦ض٤ػح 

٬ؾ   ٧٣ض٧ٓ  ٣ٕؿٱٜ
(7)

٤ٔٯ صة٩ت ْٔٲ٥ ٨٦  ٣ػؾ٠ةل  -رظ٫٧  :  -٠ةف »، ٚٞةؿ: 

٧ًؿ  ٣كػٮل عك  ٣٘ػٌل   ٣ُٛؿٌم كقؿٔح  ٣ؼةَؿ، كٌٝٮ   ٣عةْٚح، ق٤ٲ٥ى  ٣ىؽر ٹ ٱٌي

ػ٨ى  ٧٣ٕةمػؿ ، ٱعػٌت  كى ٜى  ٣نػ٧ةا٢، ظى َّٰ  ٧٣ـ ج، ص٧ٲ٢ى  ٧٣عٲٌة، رٝٲ ٵظؽ، ٔىج

 ٣٪ْةٚحى ك ٷدٞةف ك ٣ذؿدٲت، كٱؿٗت ٚػٰ كًػٓ  ٵمػٲةل ٦ٮًػٕ٭ة، ك٠ػةف ٦٭ٲجػةن 

ٰى  ٣ٕـٱ٧ح، وػجٮر ن  َّٰ  ٤ُ٣ٕح، صة٦ٕةن ثٲ٨ ع٩ة   ٣نٲٮخ ك٧ٌ٬ح  ٣نجٌةف، ٦ةً كٝٮر ن ث٭

ٯ ْٔةا٥  ٵ٧ٔةؿ، مؽٱؽى  ٣٘ٲؿ  ٤ٔػٯ  ٣ػٮ٨َ كع٤٬ػ٫، ٤ٔٯ  ٧٣ىةات، ٦ٞؽ ٦ةن ٤ٔ

ٓى ٰٚ  ٣ػؽٱ٨ ك ٣ذٌٕىػتى  ٧٧٣ٞػٮت، ٠سٲػؿى  ٌُ ٤جةن ثؽٱ٪٫ ك٦جةدا٫  ٣ٞٮٱ٧ح، ٱ١ؿق  ٣ذ٪ وي

 ٣ذٮ ًٓ ٦ٓ إثةل ٩ٛػف، ٚػٺ ٱذـ٣ٌػٙ كٹ ٱعػةثٰ، كٹ ٱذ٧ٌضػؽ ثة٧٣ضػؽ  ١٣ػةذ. 

ت ك ٣ٛؼٛؼػػح  ٣ٛةرٗػػح، ٤ٚػػ٥ ٱذػػؾٌرع ثة٣عىػػٮؿ ٤ٔػػٯ  ٵكقػػ٧ح  ٣ؼٌٺثػػح ك ٣ؿدػػ

ٌٜ وٌؽ ٔةن ث٫، ٚإذ  زجخ ٔ٪ػؽق عٌف ٬ػؾ   ةٔةن ٤٣ع ٌٌ  ١٣ٌؾ ثح، ث٢ ٠ةف ٱ٭ـع ث٭ة، ك٠ةف ػ

ٌٜ ٱؼٌٓ ٫٣ ثؽكف ١٦ةثؿ  كٹ ٧٦ةر  ، كعٌف ٬ؾ  ثةَػ٢ ٱضػة٬ؿ ث٧٪ةكعدػ٫   ٣نٰل ظ

ٙي ٔضٲجحه ٦ٓ عك٣ٲةل  ٵ٦ٮر ٰٚ ٢ٌ٠ دكر ٦ػ٨  ثؽكف دٞٲٌح ك٣ٮ دٮٌٝٓ  ٣ؼُؿ، ك٫٣ ٦ٮ ٝ

 و«عدك ر  ٣ع١ٮ٦ةت  ٧٣ذٕةٝجح

٢ى  ٠ةف »ك٨٦ د٤ٟ  ٵػٺؽ عٌف ٦ض٤ك٫ ٧٠ة كو٫ٛ ثٕيي ٨٦ ٩ٕةق ٱٮـى رظى

 و«كٱأثٯ عف ٱيؾ٠ىؿ ٰٚ ظٌؿد٫ إ٩كةفه ثكٮل٦ض٤ف ٥٤ٔ كعد.، 

مً٭ؽ ٫٣ ث٭ة ثٕيي ٨٦ ٔةوػؿق كػة٣ُػ٫ ، ٬ؾق عػٺؽ رص٢ ٨٦ ٣ع٥ كدـ

كدثٌضػخ ، ٹ وٛةتي رص٢ ٨٦ كرؽ  ػذ٫ٞ٤ ٚ٪ٌػةفه ظػةذؽه  ؛ٰٚ  ٣كٌؿ ل ك ٣ٌٌؿ ل

 و٦٪نئ كٌوةؼ وٛةد٫ً ٱؽي 

                                                 

 ،د٦نػٜ - ٦ض٤ح  ٧٣ض٧ػٓ  ٧٤ٕ٣ػٰ  ٣ٕؿثػٰ ،٦ع٧ؽ قٕٲؽ  ٣جة٩ٰ ، ٣ٌٕٺ٦ح ق٤ٲ٥  ٣جؼةرم (7)
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ٰى  ؛ك٨٦ ذ٣ٟ ز٬ؽي  ٣نٲغ ٰٚ  ٧٣٪ةوت ٥٤ٚ ٱ٨١ ٧ٌ٦ػ٨ ٱكػٕٯ إ٣ٲ٭ػة قػٕ

جِّ٭خ ٣٭٥  ٧٣٪ةوتي ٩ٕٲ٧ةن ٦ٞٲ٧ةن ٹ ٱ٪ٛؽ عك ، ث٢ ٠ة٩خ دأدٰ ٫٣ ٤ٔٯ ٝؽـ، ٨٦ مي

ـٌ ن  ُـّ إ٣ٲ٭ة ٣ ٦ة كصػؽ ٚٲ٭ػة ، ٱيضٲت ٚٲ٭ة دٔٮ ى ٨٦ ٱعك٨  ٨ْ٣َّ ث٫ كٱؼذةرق ٣٭ة، ٱي٤ى

ٌٞٞح د٤ٟ  ٧٣٪ةوتي  ٣ذٰ درج ٚٲ٭ة كد٤ٌٞؽ٬ة ع٦ة٩حن ٥٣ ك٠ة٩خ  و٦ى٤عح ٔة٦ٌح ٦ع

ٙى ، دكذٮًؿ ٤ٔٲ٫ إٌٹ ٧٠ة دكذٮ٣ٰ  ٵ٦ة٩ػحي ٤ٔػٯ ظة٤٦٭ػة ٘ىٙ ث٭ػة مػ٘ ٤ٚػ٥ ٱينػ

ًؿم ث٭ة  ٣ػ٪ٛفي ،  ٧٣ذ٭ة٣ٟ ٤ٔٯ  ٣ؽ٩ٲة كزػؿٚ٭ة أى ن ٧٣ ر.ى ٫٣ د٘ي ك٥٣ ٱذٌؼٍؾ٬ة دي١ى

ٜى ٦ىػ٤عح ، كدنذ٭ٲ٭ة ٨٦ صةق عك ق٤ُح عك ٦ةؿ ٔة٦ٌػح ث٢ ٠ةف ٱؿٱؽ ٦٪٭ػة دعٞٲػ

ٰى  و٧٤٣ضذ٧ٓ عك ٤٣ؽٱ٨ عك ٤٣ٮ٨َ ٌٞػٜ ثػ٫ ع٦ػة٩ ك٣ٮ ٠ة٩خ ٧ُ٦عةن ٱذ٤ٌُٓ إ٣ٲ٫ ٱع

كعر د٬ة َٮ ؿ ظٲةد٫ ٱذ٤ٌٞت ٰٚ ٦٘ة٧٩٭ػة ١٣ة٩ػخ ،  ٣٪ٛف كٱؿًٰ ث٭ة ٗؿكرى٬ة

ك٠ٲٙ د١ٮف د٤ٟ  ٧٣٪ةوت ٦٘٪٧ةن ٨٧٣ ٠ةف ٹ ٱ٤٧ٟ ٦ٮردى رزؽ  و٫٣ ٧٠ة عر د

 ؟و٫٣ قٮل كّٲٛذ٫

ٔي  ٔيػًؿض ٤ٔٲػ٫ ك٨٦ عّ٭ؿ  ٣نٮ ٬ؽ ٤ٔٯ ذ٣ٟ  ـكؼي  ٣نٲغ ٨ٔ ثٕي ٦ػة 

عك  ٔذـ ؿي ثٌٕ٭ة إذ  ٦ة كٝٓ ، عك ٝىجٮؿي ثٌٕ٭ة ٝجٮٹن ٦ٞٲٌؽ ن ، ٨٦ د٤ٟ  ٧٣٪ةوت

ًٞؽق ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٦ٞةوؽى ك٦ىة٣طى ٔة٦ٌح ٚٞػؽ رٗػت ٧ٌٔػة  ؛ٚٲ٫  ٷػٺؿي ث٧ة ٠ةف ٱٕ

٘ىؿىت زػٺث ٦ػٌؿ ت ٢ًٍ٘ كّٲٛح ٚذٲة د٦نٜ  ٣ذٰ مػ ة. كعصػ، ٔيًؿض ٤ٔٲ٫ ٨٦ مى

ٰى د٦نٜ إق٧ةٔٲ٢ ٚة٢ً ثةمة ك ٣
(8)

إ٣ػٯ ٦ػة عر دق ٚػٰ عف ٱ١ػٮف ٌٔػٮ ن ٚػٰ  

                                                 

كٹ  د٦نٜ ٰٚ )٧٠ة كرد ٰٚ ٠ذة.  ،٠1328٬ةف إق٧ةٔٲ٢ ٚة٢ً ثةمة ك ٣ٲةن ٣ؽ٦نٜ ق٪ح  (8)

٦ع٧ؽ قػٕٲؽ  وكذ٠ؿ ع و95ص  ،1949 ،د٦نٜ ،٣ىٺح  ٣ؽٱ٨  ٧٣٪ضؽ (،٣ٕ٭ؽ  ٣ٕس٧ة٩ٰ 

إظة٣ذىػ٫  ( ٣ؽقػذٮر) ٣جة٩ٰ عٌف  ٵقذةذ ق٤ٲ٥  ٣جؼةرم ٤َت ثٕؽ إٔٺف  ٣ٞػة٩ٮف  ٵقةقػٰ 

 ،ك١ٔٙ ٤ٔٯ ٦ُة٣ٕح ٠ذج٫ ك٦ـ ك٣ػح درقػ٫ كثعسػ٫ ،ٚأيصٲت ٤َجي٫ ك٣ــ د رىق ،٤ٔٯ  ٣ذٞةٔؽ

كعر دق ثإ٣عػةح عف  ،ٲ٢ ٚة٢ً ثةمة عر د عف ٱؼؿص٫ ٨٦ ٔـ٣ذ٨ٌ١٣٫ عظؽ كٹ  قٮرٱح إق٧ةٔ

كثٕؽ عٍػؾ كردٍّ كمٍؿط مػؿكط ٝجًػ٢ كدػؾٌرع ث٧نػةرٱٓ  وٱ١ٮف ٌٔٮ ن ٰٚ ٦ض٤ف  ٵكٝةؼ

 و٩ةٕٚح ظةؿ دكف إد٧ة٦٭ة ٔـؿي  ٣ٮ ٣ٰ
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٦ض٤ػػف  ٵكٝػػةؼ ثٕػػؽ عف كٔػػؽق  ٣ػػٮ ٣ٰ ثإصةثػػح ٤ُ٦جػػ٫ ٚػػٰ دعٞٲػػٜ ثٕػػي 

ك ٔذـؿ ٦٪ىت راةقح  ٧٤ٕ٣ةل ٔ٪ػؽ إٔػٺف ػٺٚػح  ٤٧٣ػٟ ،  ٧٣نةرٱٓ  ٣٪ةٕٚح

إذ ٤٠ٌٛذ٫ ،  ٣ذؽٌػ٢ ٰٚ  ٣نؤكف  ٣ؽٱ٪ٲٌح ٧ٌ٣ة ظةك٣خ  ٣ع١ٮ٦حي ،  ٣عكٲ٨ ث٨ ٤ٰٔ

ٚػؿٚي ، ٪ًؾرى ػُجةلى  ٧٣كةصؽ ثُٞٓ رك دج٭٥ إذ  ٦ة ٤ٌّػٮ  ٱػؽٔٮف ٤٧٤٣ػٟعف ٱي 

ٙي ظٲ٪بػؾ ثنػٲجًح  ٣ع٧ػؽ، ك ٔذـؿ ٦٪ىػجى٫ جذػ٫  ٣ىػع ٌٞ ٤ٚ
(9)

ك٦ػٶت ٦ػة ثػٲ٨ ، 

 و  ع٧ٔؽد٭ة ثكُٮر  ٣سٌ٪ةل ٤ٔٲ٫

إذ د٤ٌٞػؽ ٝيجٲػ٢ى  ؛ك٤ٔٯ ٦س٢ ذ٣ٟ ٱؽٌؿ ٦ة ٠ةف ٦ػ٨  ٣نػٲغ ٚػٰ آػػؿ ظٲةدػ٫

 ٷقٺ٦ٲٌح إصةثحن ٣ؽٔٮ  ٦٪ذؼجٲػ٫  ٣ٮ ٚػؽٱ٨ ٦ؿض كٚةد٫ راةقحى ٦ؤد٧ؿ  ٵكٝةؼ 

٧٣ة ثػؽ  ٣ػ٫ ٚػٰ ذ٣ػٟ ٦ػ٨ دعٞٲػٜ ٦ىػ٤عح ، إ٣ٯ د٦نٜ ٨٦ ع٩عةل ثٺد  ٣نةـ

ـى ، ٱكٕٯ ثٲ٨ ٱؽٱ٭ة ظك٨ي ٨ٌّ عك٣بٟ  ٧٤ٕ٣ةل ث٫ ٧ٚة ٠ةف ٦٪٫ إٌٹ عف ٗة٣ت ٔضػ

ٞى٥ ـً كآٹـى  ٣ك  و ك٠ةف ٦ة عر دكق،  ٣٭ؿى

 اإلصالح:* 

 ُّٰ ُّٰ ك ٣ؽٱ٪ ٘ى٢  ٣جؼػةرمَّ ٚػٰ ظٲةدػ٫ ٠ةف  ٷوٺح  ٣كٲةق ، ٨٦ ع٥٬ِّ ٦ة مػ

ث٢ ٠ةف ع٥ٌ٬ ٦ػة  قػذٮ٣ٯ ٤ٔٲػ٫ كد١ٌ٧ػ٨  :ك٣ٮ ٤ٝخى ، ٱ٪ةٚط ث٭٧ة  ٥٤ْ٣ى ك ٣ٛكةد

ة عػُأتى  ى٧ى ٠ةف ٱ٪ةدم ث٧ة د٧ٲ٢ إ٣ٲ٫ ٩ٛفي ٢٠ِّ ظػؿٍّ ٦ػ٨ ظؿٱٌػح  و٦٪٫ ك٩٭ي ٫٣ ٣

ػ٫ ، كٱ٪ةٚط ٨ٔ ذ٣ٟ، ك٦كةك   كٔؽؿ ػ٫  ٣ػ٪ٛفي  ٣كػٮٱٌحي كٱ٧يضُّ كٱٞةكـ ٦ة د١ؿ٬ي

كٝؽ ك ٜٚ ٰٚ ذ٣ٟ د٤ٟ  ٵ٬ػؽ ؼى  و ١ٛ٣ؿي  ٣ىعٲط ٨٦ ٥٤ّ كثُل ك قذجؽ د

٨٦ إَٺؽ  ٣عؿٱٌةت كإٝة٦ح ظٲة  ٩ٲةثٲٌح كإٔػٺف  (دؿ٠ٲٌة  ٣ٛذة ) ٤ٕ٧٣٪حى ٣ض٧ٕٲح 

                                                 

ٌٰ ٦ع٧ٌؽ مٲجحي  ٣ع٧ؽ (9) ٤ٌُت صٌؽ  ٣٪ج ٰى ثػؾ٣ٟ ٵ٩ٌػ٫  ؤ٪ؽ  ٣ض٧٭ٮر ملسو هيلع هللا ىلص:  ق٥ ٔجؽ  ٧٣ ٧ً كقي

٣ًؽ  ؛ك١٣سؿ  ظ٧ؽ  ٣٪ػةس ٣ػ٫ ،كذي٠ًؿ  ٣ع٧ؽ ٰٚ  ق٫٧ ٣ضٮدق كق٧ةظذ٫ ،ٰٚ رعق٫ مٲجحه ك ،كي

: ٦٪ةظػ٢  ٣نػٛة ك٦٪ة٬ػ٢ و  ٩ْػؿك٤٦ضأ٥٬ ٰٚ  ٵ٦ػٮر ،ٵ٫ٌ٩ ٠ةف ٦ٛـع ٝؿٱل ٰٚ  ٣٪ٮ ات

، ك٧ٔؽ   ٣ٞةرم ،1/27، ك ٹقذٲٕة. ،1/331،  ٣ىٛة ثذعٞٲٜ ٠ذة. مؿؼ  ٧٣ىُٛٯ

 و6/183، كإرمةد  ٣كةرم ،16/361
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ِّٰ ، ٚة٩ؼؿط ٚٲ٭ة ز٬ةل زٺزٲ٨ ٔة٦ةن ،  ٣ؽقذٮر ظذٌٯ ٠ةف إٔٺفي  ٣ٞػة٩ٮًف  ٵقةقػ

 ِّٰ ك٧ٌ٣ػة  ٩ض٤ػخ ٣ػ٫ ظٞٲٞػحي  و1968قػ٪ح إٔٺ٩ػةن زة٩ٲػةن ، عم  ٣ؽقػذٮر،  ٣ٕس٧ة٩

دؿ٠٭٥ ك ٩كػعت ٦ػ٨ ص٧ٕٲٌػذ٭٥ ، كثؽ  ٫٣ قٮلي َٮٱٌذ٭٥ ك١٦ؿي٥٬،  ٹدٌعةدٱٌٲ٨

ظػـ.  ٣عؿٱٌػح )ك ٩ػذ٥ْ ٚػٰ ، ز٥ ٔةرًػ٭٥ ثٕػؽ ظػٲ٨(، دؿ٠ٲة  ٣ٛذة )ص٧ٕٲٌح 

ك٩ةدل ث٧٪ط  ٣ٕػؿ. ظٞػٮٝى٭٥ ، ك ٹاذٺؼ(  ٣ؾم  دٌؼؾ  ٣ٺ٦ؿ٠ـٱٌح مٕةر ن ٣٭ة

٫َّٞ كإُٔةل ٢٠ِّ ،  ٧٣٘ىٮثح ٍّٜ ظ ثٲػؽ  وك ٩ذيًؼتى راٲكةن ٣نٕجذ٫ ٰٚ د٦نػٜ، ذم ظ

ُي٢ٍ  ك٦ىػ٨ٍ كر لق ٔضػـ ن  (إذ رعل ٰٚ )ظـ.  ٣عؿٱٌػح ك ٹاػذٺؼ، عٌف ذ٣ٟ ٥٣ ٱ

ة٬ٯ كعػػؾ ٱُة٣ػت ٦ُة٣جػحن ٔةد٣ػحن ثعٞػٮؽ ، ٚة٩ىػؿؼ ٔػ٪٭٥، كًٕٛةن ٹ ٱٌي

 ٣ػؾم عػػؾ ٚٲػ٫ ،  ٣ذٰ  ردٕٛخ ر ٱةد٭ػة ٚػٰ ذ٣ػٟ  ٣ـ٦ػةف،  ٣ٕؿ.  ٧٣٭ٌٮ٦ح

ِّٰ ثة٣ٞٮ٦ٲٌح ٱ٪٧ٮ كٱذٕة٥ّإظكة  وسي  ٣نٕت  ٣ٕؿث

ٕة  ٦ة ٣ٰٞ، ٥١ٚ ٨٦ ٦ٌؿ   كٝؽ ٣ٰٞ  ٣نٲغ ٰٚ ذ٣ٟ ٨٦  ٣ضٺكز  ك ٣ٕٲٮف ك ٣كُّ

آذىكق ك ًُ٭ؽكق كًٲٌٞٮ  ٤ٔٲ٫، ك٥٠ ٨٦ ٦ٌؿ  د٧٬ٮ  ثٲذ٫ ك٩جنٮ  ١٦ذجذ٫!، ك٠ةف ٧ٌ٤٠ة 

؛ قؿت ٰٚ  ٣٪ةس دٔٮ  صؽٱؽ ه، عك وػؽر ٠ذػة.ه ٱػؽٔٮ إ٣ػٯ  ٣ذضؽٱػؽ ك ٷوػٺح

ٞي٫  ٣نٲغ َة٬ؿ  ٣ضـ اؿم ٧٤٣كةل٣ح ك ٣ذعٞٲٜو كعمٌؽ ٦ة ٠ةف ٨٦   قذيؽٰٔ ٬ٮ كوؽٱ

ٌٛةح مػ٭ؿٱ٨ ٚػٰ د اػؿ   ٣نػؿَح، ٧٣٪ػةكى  ٪ى٫ ص٧ػةؿ ثةمػة  ٣كػ   عذ٣ٟ قض٪ي٫، إذ قضى

  ٣ع١ٮ٦ح  ٣ذؿ٠ٲٌح، ك ٣ذٌٕىت ٤٣ٕؿ.، ز٥ٌ ٩ٛٲي٫ كعقؿدى٫ إ٣ٯ  ٵ٩ةًٮؿو

ك٠ػةف ، ٦سػةؿى  ٧٣ٌػةلك٠ػةف د٧سػةؿى  ٣سجػةت ك، ٨ٌ١٣  ٣نٲغ زجخ ك وُجؿ

د٣ٲٺن ٩ة٬ٌةن كظٌضح د ٦٘ػح ،  وُجةرق كزجةد٫ ٦ٓ كًٮظ٫ كثٕؽق ٨ٔ  ٧٣ىة٩ٕح

ك ٣ٞػٲ٥  ٣ؼة٣ػؽ  ،  ٧٣جؽع ظٲػة  ٹ وػٮر  :١ٚأ٫ٌ٩ ٱٞٮؿ، ٫اؽجٍ ٤ٔٯ وٺثذ٫ ٰٚ ٦ى 

دعٲػػة ثة٣ٕٛػػ٢ ، كدؼ٤ػػٓ ٤ٔػػٯ  ٣عٲػػة  ٦ٕ٪ة٬ػػة،  ٣ذػػٰ د٧ػػ٪ط  ٷ٩كػػةف إ٩كػػة٩ٲٌذ٫

ٌِ ثةٵ٣ٛػةظ  ٣ٛؼ٧ػح ك ٣٪َّجىػؿ ت ٹ ثة٣نػٕةر ت كٹ ثػة١٣، ك ٣ك٤ٮؾ ٺـ  ١٧٣ػذ

ى٭ة، ث٢ إٌف ذ٣ٟ ٱٞذ٢  ٷظكةسى ث٭ة،  ٣ٕة٣ٲح ٢ٌُ ٦ٕٛٮ٣  وكٱٕ
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؟ ٌٰ ٫ ٰٚ  ٷوٺح  ٣ؽٱ٪
ي ، ٧ٚة ظة٣ ٌٰ ٫ ٰٚ  ٷوٺح  ٣كٲةق

ي  كإذ  ٠ة٩خ د٤ٟ ظة٣

٦ػة ، ٠ةف ٨٦ ٦ْة٬ؿ إوٺح  ٣نٲغ ٰٚ ٬ؾ   ٣جػة. كع٦ةر دػ٫  ٣ؽ ٣ٌػح ٤ٔٲػ٫

يقػ٪ًؽ إ٣ٲػ٫ ، ؤكف  ٣ؽٱ٪ٲٌح كًجُ٭ة مٲبةن ٚنٲبةن ٠ةف ٨٦ قٕٲ٫ إ٣ٯ د٪ْٲ٥  ٣ن ظٲ٨ ع

إذ ظػةكؿ ػػٺؿ ذ٣ػٟ عف ٱػ٪ٛغ ٚٲ٭ػة ، ٰٚ مٲؼٮػذ٫ ٦٪ىتي راةقػح  ٧٤ٕ٣ػةل

ٜى ثٲ٨  ٣ؽٱ٨ ك٦ٞذٌٲةت  ٣ٕىؿ، ثؿكح  ٣ذضؽٱؽ ٚأ٣ٌٙ ٦ض٤فى  ٣نػٮرل ، كٱٮٌٚ

ٍٰ  ٧٣ؾ ٬ت  ٵرثٕح كع٦ٲ٨ى  ٣ٛذٮل كز٤ٌػحن ٦ػ٨ ػٲػؿ    ٣نؿٔٲًٌح  ٣ؾم ص٫ٕ٧ ك٦ٛذ

 ٣ذػٰ  (٣ض٪ػحي دعٞٲػٜ  ٣ٛذػٮل)كدٌٛؿٔخ ٦٪٫ ، ةل  ٧٣ضٌؽدٱ٨ ك ٧٣عةْٚٲ٨ ٧٤ٕ٣

ؽر ٨٦ ٚذةكل ٰٚ ع٩عةل  ٣جٺد كٰٚ ذ٣ػٟ ٦ػة ٚٲػ٫  -، ٠ة٩خ د٪ْؿ ٰٚ ٢ٌ٠ ٦ة ٱىي

كدذىػٌؽل  -٨٦ ًجٍ  ٣ٛذٮل كد٪ْٲ٧٭ة كظْٛ٭ة ٦ػ٨  ٣ٛٮًػٯ ك ٹػػذٺؼ 

٫ ٤ٔٲ٭ة ٨٦ ٚذةكل ٔىؿٱٌح وػٮؿ دٞذٌٲ٭ة ركحي  ٣ٕىػؿ كٹ د٪ػةٰٚ ع ٧٣ة ٱٞذؿظي

ق  ٣ٕة٦ٌح كد١ذكػت ، كثؾ٣ٟ دىُجٖ  ٣ٛذٮل ث٧ة ٱنج٫  ٷص٧ػةع،  ٣ؽٱ٨ كٝٮ ٔؽى

ٜى ثػٲ٨  ٣ػؽٱ٨ ،  ٣ىٛحى  ٣ؿق٧ٲٌح  ٣ذٰ د٧٪ع٭ة  ٹ٩ذنةر ك ٣نٲٮع كدؿ ٔػٰ  ٣ذٮٚٲػ

دً ، ك ٣عٲػػة  ك٦كػػذضٌؽ ت  ٣ٕىػػؿ كد٪ػػأل ٔػػ٨  ٹقػػذجؽ د ، ك ٵوػػة٣ًح ك ٣ذضػػؽُّ

ٛي   وٲةذٍ ثة٣ؿعم ك ٹ٩ٛؿ د ثة٣

ِى ك ٷرمػػةد ك٦ػ٨ ذ٣ػػٟ  ٣ٞػة٩ٮفي   ٣ػػؾم عوػؽرق ظٲ٪بػػؾ ٱ٧٪ػٓ ٚٲػػ٫  ٣ػٮٔ

ٌّٛٲ٨  ٧٣نػ٭ٮد ٣٭ػ٥ إٌٹ ثٮزٲٞػح  ك ٣ذؽرٱف ٰٚ  ٧٣كةصؽ ٣٘ٲؿ  ٧٣ؽٌرقٲ٨  ٧٣ٮ

كٰٚ ذ٣ػٟ ٦ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ًػجٍ  ٣ذٮصٲػ٫ ، رق٧ٲٌح ٨٦  ٧٣ٛذٲ٨ عك راةقح  ٧٤ٕ٣ةل

٢ً  ٣ضٌ٭ةؿ، ك ٷرمةد  وك٦٪ٓ ٚٮًٯ  ٣ذؽرٱف كدىصى

، ؾٱؿي ٦ػ٨  ٣جػؽع ك ٣ؼؿ ٚػةتك٠ةف ٨٦ و٧ٲ٥ دٔٮد٫ إ٣ٯ  ٷوٺح  ٣ذعػ

ٰي إ٣ػٯ  قذبىػة٣٭ة ُّٞهو ٦ػ٨  ؛ك ٣كٕ ٧٣ػة د٪ُػٮم ٤ٔٲػ٫ ٦ػ٨ إزر لو ثة٣ٕٞػ٢ كدػ٪

ػؿِّؼ ث٭ػة ٭ػة  ٷ٩كػةفي كمي ك صذػؿ لو ٤ٔػٯ  ٣ػؽٱ٨ ،  ١٧٣ة٩ح  ٷ٩كػة٩ٲٌح  ٣ذػٰ ٦ي٪ًعى

 وثةػذٺؽ ٦ة ٣ٲف ٦٪٫ ٧ٌ٦ة ٹ ٱٮ ٜٚ ٦ٞةوؽى  ٣نؿع ك٦ىة٣طى  ٣ٕجةد
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ىالكتاب:* 
٪ػٰ ثػ٫  ٣نػٲغي ٠ةف  ١٣ذة.ي ٨٦ عٔ٪ ٔي ك٬ػٮ ٦ػ٨ ر٠ػةاـ ، ك٠ٲػٙ ٹ، ٯ ٦ػة 

ٌّٰ ٦ػ٨ ٦ىػةدر  ٤ٕ٣ػ٥ ك ٧٣ٕؿٚػح ،  ٣عٌةر   ٷ٩كة٩ٲح  ٧٣ٕؿٝػح ك٦ىػؽره راٲكػ

ٌٕةؿ ٰٚ ٩٭ػٮض  ٵ٦ػ٥، ك ٣سٞةٚح ك٦عةرثػح  ٣ض٭ػ٢ ، كثػرِّ  ٣ػٮٰٔ، ٫٣ عزؿق  ٣ٛ

 وَٮ ؿ ظٲةد٫ ١ٚةف ٫٣ ػٲؿى رٚٲٜ كز دو  ؟ك ٥٤ْ٣

 ٤ٕ٣ٮـى  ٣٪٤ٞٲٌح ك ٤ٕٞ٣ٲٌػحى  ٝذٌػٯ ٦ػ٨ كإذ  ٠ةف ٤َتي  ٥٤ٕ٣ كد٤ٕٲ٥ي  ٤ُ٣جح 

ٌَٺعى ٤ٔٯ ًؿ. ٦ٕٲ٨ٌ ٨٦ ٠ذت  ٣ٕؿثٲٌح كعوٮؿ   ٣نٲغ ٰٚ ٚذٮد٫ ك٠٭ٮ٣ذ٫  ٹ

كٹ ، ٚإ٫ٌ٩ عػػؾ ٱ٧ٕػ٨ ثٕػؽ ز٦ػ٨،  ٫ٞٛ٣ ك ١٣ٺـ ك ٣ذٛكٲؿ ك ٣عؽٱر ك ٧٣٪ُٜ

 ٣ٕؿثٰ كعقؿ رق ك٠ذت  ٣ذػةرٱغ ك ٣ُجٞػةت  ٰٚ ٠ذت  ٵد.، قٲ٧ٌة ٰٚ ٠٭ٮ٣ذ٫

٤ٌُٓ ٤ٔٯ  ٧٣ؤ٣ٛػةت  ٣عؽٱسػح ٚػٰ ، ع٦ٌ٭ةت ٠ذت  ٣نؿٱٕحك ٢٤٧٣ ك ٣٪ع٢ ك كٱ

ك٤ٔػػٯ ، ٤ٔػػ٥  ٹصذ٧ػػةع ك ٣كٲةقػػح ك ٣ع٧١ػػح ك ٤ٕ٣ػػٮـ  ١٣ٮ٩ٲػػح  ٧٣ذؿص٧ػػح

ٌَػػٺعي ٤ٔػػٯ د٤ػػٟ  ١٣ذػػت و ك ٣ىػػعٙ ك ٧٣ضػػٺت  ٣ؽٱ٪ٲػػح ك ٧٤ٕ٣ٲٌػػح  ٹ

رو  ًٓ ٦ذ٪ػٮِّ عٙ ك ٧٣ضٌٺت ثذ٪ٌٮٔ٭ة  ٣ْة٬ؿ ٰٚ ذ٣ٟ  ٣ـ٦ةف د ؿٌّ ٤ٔٯ د٤ٌُػ ك ٣ىُّ

ٙو ك قٕح كرمٱح، ظؿٌ  ٌٞ  وك٦ٛيو إ٣ٲ٭٧ة، ٦س

 ٱػؾرق ك٠ةف ٨٦ ٦٪ـ٣ح  ١٣ذة. ٔ٪ؽق إذ  ٔسؿ ٤ٔػٯ ٠ذػة. ٱٺاػ٥ ذكٝػ٫ عٹَّ 

٤ٌُٓ ٤ٔٲ٫ ثإ٦ٕػةف ٦ػ٨ عٌك٣ػ٫ إ٣ػٯ آػػؿق ك٠ػةف ٣ػ٫ ٚػٰ ذ٣ػٟ د٤ٕٲٞػةت  وظذٯ ٱ

ٛى٤خ ث٭ة ظٮ مٰ  ١٣ذت  ٣ذػٰ َة٣ٕ٭ػة دػؽٌؿ  ك٦ٞةٹت ٰٚ ٦ٮًٮٔةت مذٌٯ ظ

ك٦ػ٨  و٨ ٨٦ عقؿ ر  ٵد. ك ٣نؿٱٕحك٤ٔٯ د١٧ٌ ، ٤ٔٯ ٧ٔٲٜ ٝؿ ل  كدٝٲٜ ٩ْؿ

٩ػٌٮق ث٭ػة  ١٣ةدػت ( 664٬ت ) ٣ج٤ٮم (ع٣ٙ ثةل) ذ٣ٟ د٤ٕٲٞةت ٫٣ ٤ٔٯ ٠ذة.

ٌٰ ٔجػؽ  : ٦ؼ٤ػه  ككوػٛ٭ة ، ( ٚػٰ ٦ض٤ػح ) ٧٣ٞذػجف(1947ت ) ٤ٛ٣كُٲ٪

ٙى إ٩نةل ٚٞةؿ كو
(16)

 و«ٗةد  ظك٪ةل ؽً ٲٍ ٰٚ صً  ٩ٌٲؽ و  ٠ٕٞٮدو »: 
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ٓي  ٣نػٲغ ـً ثة١٣ذػة. ك٣ػ ، ثةٝذ٪ػةل آزػةر  ٣كػ٤ٙ ك٨٦ مٮ ٬ؽ ذ٣ٟ  ٹ٬ذ٧ة

ظذٯ ٠ةف ٣ػ٫ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ١٦ذجػح ، ك ٣عؿصي ٤ٔٯ ص٧ٓ  ٧٣ؼُٮَةت ك ٣٪ٛةاف

ك٠ةف ٫٣ ٰٚ ذ٣ٟ ٚ٭ؿس ق٧ٌةق ٦ع٧ٌؽ ٠ؿد ٤ٔػٰ  وظة٤ٚح ثة٧٣ؼُٮَةت  ٣٪ةدر 

٥ًٌ ٚٲ٧ة ٥ًٌ عق٧ةل ٦ؼُٮَةت  ٧٣ؽرقح ، «ٚ٭ؿقخ ق٤ٲ٥ عٚ٪ؽم  ٣جؼةرم»

 ٵظ٧ؽٱح
(11)

ٌؽل ٣٪كغ ثٕػي  ١٣ذػت ك٨٦ ٬ؾ   ٣ٞجٲ٢ ٨٦  ٹ٬ذ٧ةـ عف ٱذى و

٫  ٣ض٧ٲ٢ ٌُ كٹ قٲ٧ٌة ظٲ٨ ٠ةف ٌٔٮ ن ٚػٰ  ٣ض٧ٕٲػح  ٣ؼٲؿٱٌػح  ٣ذػٰ ،  ٣ٞٲ٧ٌح ثؼ

 و٠ة٩خ ثؿاةقح  ٣نٲغ ٔٺل  ٣ؽٱ٨ ٔةثؽٱ٨

كدنضٲٓ  ٣ٞػٌؿ ل ،  ١٧٣ذجةت كإ٣ٯ ذ٣ٟ ٠ةف  ٣نٲغ ٨٧ٌ٦ ٢٧ًٔ ٤ٔٯ إ٩نةل

ٌَػٺع ٤ٔػٯ ٦ػة ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ ٠ذػ، ك ٣نجة. ٤ٔٯ  ردٲةد٬ة ٌٞٛٲ٨ ٣ٺ ت كإرمةد  ٧٣س

ك٠ةف ٫٣ ٰٚ ٬ؾ   وكدٮصٲ٫  ٣ٞةدرٱ٨ ٦٪٭٥ ٤ٔٯ دعٞٲٞ٭ة ك٩نؿ٬ة، ك٦ؼُٮَةت

 ٣جة. ك٣ىةظج٫  ٣نٲغ َة٬ؿ  ٣ضـ اؿم ٢ٌٚه ٠جٲؿ ٰٚ إ٩نةل  ١٧٣ذجح  ٣ْة٬ؿٱح 

٢ً  ٧٣ؽرقح  ٣ْة٬ؿٱح ٦ٌٞؿ ن ٣٭ة، 1886ق٪ح  ٍٕ  وكصى

ٔي٪ٰ ث٪نؿ ثٕي  ١٣ذت ك ٣ؿقةا٢ ك ٷمؿ ؼ  كإ٣ٯ ٬ؾ  كذ ؾ ٠ةف  ٣نٲغ ٨٧ٌ٦ 

ة كدىعٲع٭ةو ك٨٦ ذ٣ٟ ٦سٺن ٠ذة.  ٣نٲغ ٔٺل  ٣ػؽٱ٨ ثػ٨ ٔةثػؽٱ٨ ) ٣٭ؽٱػح ٤ٔٲ٭

 )إرمةد  ٣ٞةوؽ إ٣ٯ عق٪ٯ  ٧٣ٞةوؽ(و  ٣ٕٺاٲٌح(، ك٠ذة.ي  ث٨  ٵ٠ٛة٩ٰ

ىالبخارّيىمجمعوًا:* 
يػ٫ ة٠ةف  ٣جؼةرمُّ رظ٫٧  : ٦ض٧ٕٲ   ٰى ٤ٔػٯ  ٣٪ػةس ظة٣ ًٛ ٚٞػؽ  ٩ذيًؼػت ، ػ

ٓى ٔنػؿى ٌٔٮ ن ٔة٦ٺن ٰٚ عكؿ ص٤كح ٧٤٣ض٧ٓ إزؿ ٔ ٮدد٫ إ٣ٯ ٩نػة٫َ ٚػٰ  ٣ؿ ثػ

١٣٪ٌػ٫ ٣ػ٥ ٱ٪ذػ٫ً ٣٪ػة ٦ػة ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ عزػؿق ٚػٰ ٬ػؾ  ، ٨٦1926 م٭ؿ عٱ٤ٮؿ قػ٪ح 

إذ ٥٣ ٱ٨١ ٫٣ ٰٚ ٦ض٤ح  ٧٣ض٧ٓ  ٣ٕؿٱٞح عك ٦عةًؿ د٫ عك ٦٪نػٮر د٫ ،  ٧٣ض٧ٓ

١ٚػأ٩ٌٰ ثػ٫ ٠ػةف ٱٞذىػؿ ٤ٔػٯ  ؛عمُّ ٦نةر٠ح عك عزؿو ّة٬ؿو ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ ظة٣ػ٫ ٚٲػ٫
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ق ، ٦ةدٌٱح ك٦ٕ٪ٮٱح٦ؤ زر   ٧٣ض٧ٓ ٦ؤ زر ن  ق ثػ٫ كٱؤٱٌػؽي ق ث٧ة ٱ١٧ػ٨ عف ٱ٧ػؽَّ ٱ٧ؽُّ

ي٫ ٤٣٪ػةس ك٠أ٧ٌ٩ػة مػ٤٘ذ٫ ٦نػة٫٤ٗ  ٣ٕة٦ٌػح ك ٵ٦ػٮر  ٷد رٱػح  ٣ذػٰ ٠ػةف ، كٱـٱٌ٪

 وٱذٮٌٹ٬ة ك ٣ذٮصٲ٫ ك ٷرمةد ٨ٔ  ٧٣ض٧ٓ

ىمالمحىراّمةىمنىمنكجىالبخارّي:* 
٪ػة ٦٪ػ٫ إذ  عردت عف د٪ْؿ ٰٚ قٲؿ   ٵقذةذ  ٣نٲغ  ٣جؼةرم ٚٲ٧ة  ٩ذ٭ٯ إ٣ٲ

كعف د٪ًكش ٦٪٭ة ػٲٮطى ٦٪٭ض٫  ٣ػؾم ٠ػةف ٱضػؿم ثػ٫ ٚػٰ  ٤ٕ٣ػ٥ ، ثٲٌ٪ةته كعد٣ٌح

يقػػ٪ًؽ إ٣ٲػػ٫ ٦ػػ٨ ٦ي٭٧ٌػػةت  ك ٣ذ٤ٕػػٲ٥ ك ٣كٲةقػػح ك ٣ذٮصٲػػ٫ ك ٷرمػػةد كإد ر  ٦ػػة ع

ػٮنل ٹ ٱؼُب٭ػة ٩ْػؿ ٩ػةّؿ عك دأ٦ٌػ٢ ، ك٦٪ةوت ثؽ  ٣ٟ ٨٦ ذ٣ػٟ ٦ٕػة٥٣ يكوي

 :ك٨٦ ذ٣ٟ و٦ذأ٢ٌ٦

ٰي  ٣ٛٮًػٯ -1 ػ ٍٛ ى ٱذ٤ٌٕػٜ ث٭٧ػة ٦ػ٨ كًػٓ  ٵمػٲةل ٚػٰ  ك٦ػة،  ٣ذ٪ْٲ٥ ك٩

كإقػ٪ةد  ٵ٦ػٮر إ٣ػٯ ، كإٔةدً  ٦ة  ٩عؿؼ ٦٪٭ة ٨ٔ ق١ٌذ٫ إ٣ٯ ٩ىةث٫، ٦ٮ ًٕ٭ة

كثٲبػح ،  ٣ذ٪ْٲ٥ ٦ْ٪ٌح  ٷ٩ذةج  ٣ضٲٌؽ كٹ عّ٪ٌٟ دض٭٢ عفٌ ، ع٤٬٭ة  ٣ؼجؿ ل  ٵ٦٪ةل

ٛى٭ة  ٹردضةؿى ٦٭١٤حه ٤٣ض٭ؽ ، وة٣عح ٢٧ٕ٤٣  ٣٪ةصٓ  ٧٣ٛٲؽ كعٌف  ٣ٛٮًٯ كردٱ

ٲػخ  ٣٪ػةٚٓ  ٧٣ٛٲػؽ ٧ً كث٭٧ة د٪جخ  ٵٔنة.  ٣ٌةٌر   ٣ذٰ ٝؽ دي ، ك ٧٣ةؿك ٣ٮٝخ 

 و٨٦  ٣٪جخ ك ٣نضؿ

، ٠ةف ٨٦ ع٦ؿ  ٣نٲغ عف دىؿىؾى د٤ٞٲػؽى ٦ػة ٣ػ٥ ٱيػج٨ى ٤ٔػٯ د٣ٲػ٢ : ٣ذعٞٲٜ -2

ك٬ؾ  ٦ؿ د ٦ع٧ؽ رمػٲؽ  وآ٩ك٫ عك عر دق ق٤ٮؾ  ٣٪ْؿ ك ٹقذؽٹؿ كق٤ٟ ٚٲ٧ة

كٱػؽ٣ٌٟ ٤ٔػٯ ، ثة٣ٕة٥٣  ٧٣كػذ٢ٌٞ  ٣جؼةرمَّ  إذ كوٙ  ٣نٲغى  ( ٧٣٪ةر)رًة ٰٚ 

ٌٰ ٤ٔػػٯ » :ذ٣ػػٟ ٝٮ٣ػػ٫ ز٧ٌػػح ٌٰ  ٧٣ج٪ػػ ك ٤ٕ٣ػػ٥  ٣ىػػعٲط ٬ػػٮ  ٤ٕ٣ػػ٥  ٹقػػذٞٺ٣

« ٣ؽ٣ٲ٢
(12)

ك٣ٕػ٢ٌ  ةوة ٹ إ٦ٌٕٲ ػعٱػ٫ ك٤ٞٔػ٫  قػذؽٹ٣ٲ  و كث٭ؾ  ٠ةف  ٣جؼةرم ٰٚ ر

                                                 

:  ٣نٲغ ٦ع٧ؽ ص٧ةؿ  ٣ؽٱ٨  ٣ٞةقػ٧ٰ،  ٣نةـ ثؿصةؿ  ٥٤ٕ٣ كظ٤٧ح  ٵٝٺـ٦ىة. ٦ىؿ ك (12)

 و7/559 ،17ـ ، 1914ظـٱؿ ف  -٦ض٤ح  ٧٣٪ةر 
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كع إ٣ػٯ  ٣جعػر ك ٧٣٪ػةّؿ   ٣ذػٰ ٠ة٩ػخ  ٌٗؾل ذ٣ٟ ٔ٪ؽق ٦ة  مذيً٭ؿ ٔ٪٫ ٨٦ ٩ـي

ح ٦ٓ ثٕي رصةٹت  ٤ٕ٣ػ٥ ٚػٰ  ٵ٦ىػةر مػة٬ؽ ن ٣٭ػة كد٣ػٲٺن ٦٪ةّؿ د٫  ٧٤ٕ٣ٲٌ 

 و٤ٔٯ ٗـ ر  ٫٧٤ٔ

3-  ٌٜ ٌٞح ك٦ة ٱٌٰٛ إ٣ٲ٭٧ة ٨٦ دـٱٌؽ ك ثذؽ ع ث٘ٲؿ ظػ ٪ىًخ ك ٧٣ن ٕى ٦ؽ ٕٚح  ٣

ٓو كدٌٕىت
ٌُ ك٨٦  ٣ىٮر  ٣ؽ ٣ٌح ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٦ٲ٢ي  وكػؿ ٚةتو كٝٮؿو ث٘ٲؿ ٥٤ٔ كد٪

ؿٱًؿ٬ػة ٤ٔػٯ ٦ٞذٌػٯ  ٣جؼةرٌم إ٣ػٯ د٭ػؾٱت  ٧٣كػةا٢  ٣ٛٞ٭ٲػح  ٧٣ٌُٮ٣ػح كدع

 ٣ـ٦ةف كع٫٤٬ كد٤ؼٲًى٭ة ث٧ة ٱٮ ٜٚ ركحى  ٣ٕىؿ ٣بٺ ٱ١ٮفى ٧٣ذٌٞٮؿ عك ٦ؿصٙ 

كعٌف ٠ذجىػ٫ دعػٮؿ ، إٌف  ٷقٺـ ٱ٧٪ٓ دٌٞؽـ ع٫٤٬ ٰٚ  ٧٣ؽ٩ٲٌػح  ٣عؽٱسػح :عف ٱٞٮؿ

، كوٲة٩ذ٭ة ٨٦  ٹًػُؿ .، ك٦٪٭ة ًجٍ ع٦ٮر  ٣ٛذٮل ودكف  ٣ذضؽٱؽ ك ٣ذٌُٮر

   و ت ظٲةد٭ةك٦ؿ ٔة  عظٮ ؿ  ٣٪ةس ك٦كذضؽٌ 

ٚٞػؽ ٠ػةف ، ظِٛ ٬ٲجح  ٤ٕ٣ػ٥ ك٠ٲػةف  ٣ػؽٱ٨ ٦ػ٨  ٣ذٕػٌؽم ك ٹصذػؿ ل -4

ٚػٺ ٱ١ػٮف ، ظؿٱىةن ٤ٔٯ عف ٱ١ٮف ٤٣ؽٱ٨ ٠ٲة٩ي٫  ٧٣كذ٢ُّٞ  ٣ؾم ٱعِٛ ٫٣ ٬ٲجذ٫

٥١ٚ ٨٦ ٔة٥٣ دٱ٨ ٠ةف ع٣ٕٮثحن ثٲؽ ٬ػؤٹل كعك٣بػٟ قػٍٞ ، ق٤ٕح دجةع كدنؿل

 و٨٦ عٔٲ٨  ٣٪ةس ٧ٌ٣ة ع٬ةف ٩ٛك٫ ك٫٧٤ٔ كرقة٣ذ٫ !

٦ػ٨ مػٮ ٬ؽ ذ٣ػٟ عٱٌػةن و كٝؽ ثؽ  ٣ٟ ٨٦ ٝج٢ي عد٣ٌحه مة٬ؽ ه ٤ٔػٯ ذ٣ػٟك

٤٧ٔي٫ إذ ٠ةف ٰٚ ٦ض٤ف  ٣نٮرل ٤ٔٯ ٚؿض رك دتى مػ٭ؿٱٌحو ٣ػجٕي  ٧٤ٕ٣ػةل 

ٜو  و ٧٣ٕٮزٱ٨  ٧٣٪ـكٱ٨  ٣ؾٱ٨ ٹ ٱٕؿٚ٭٥ إٌٹ  ٧٤ٕ٣ةل ٤يػ كد٤ٟ ٣ٛذحه دػ٪٥ٌ ٤ٔػٯ ػي

٣كػةف ظة٣ػ٫  ٠ػأفٌ ، كرعم ظ١ٲ٥ و ٗٲٮرو ظؿٱه ٤ٔٯ ٠ؿ ٦ح  ٥٤ٕ٣ كع٫٤٬، ٠ؿٱ٥

إٌف ٥٤ٕ٤٣ عػٺٝى٫ كآد ث٫  ٣ذٰ دع٫ْٛ كدعٛػِ ع٤٬ػ٫ ٦ػ٨ وػؽع  :ٰٚ ذ٣ٟ ٱٞٮؿ

ٜي  ٣ؾم ٱنٲؿ إ٣ٲ٫  ٣٪ةس ٦ػ٨ ثٕٲػؽ،  ٣ؽ٩ٲة ٠ػأ٩ٌ٭٥ ٱؿك٩ػ٫ ، ٚٲجٞٯ ٣٭٧ة ذ٣ٟ  ٵ٣

ٲذػ٫  ٣ؿوػٲ٪ح ك٦٪٭ضػ٫  ٧٣كػٌؽد ٪ٍ جً إٌف ٠ٲةف  ٤ٕ٣ػ٥ ثً ، ك٦ٌٞؽقةن ٹ ٱ٪جٰ٘ عف ٱي٧ىفَّ 

ـٌ ٰٚ عٔٲ ، ٨  ٣٪ةس إذ   ٬ذػـت ٚٲػ٫ د١٤ػ٥  ٳد .ي ك ٵػػٺؽكٗةٱذ٫  ٣٪جٲ٤ح ٱ٭ذ
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، ك٦كػذ٪ٞٓ  ٣ٌػٕٙ  ٣جنػؿم، كإذ  ًٲٌٕ٭ة ع٤٬ٮق كٕٝٮ  ٰٚ مؿؾ  ٣ٮ ٝٓ  ٧٣ؿٌ 

ٛىػِ ، كإٌف ٥٤ٕ٤٣ ٠جؿٱةلىق  ٣ؾم ٹ ٱجةعك إف ٠ؿ ٦ح  ٥٤ٕ٣ ك ٧٤ٕ٣ػةل ٱضػت عف ديع

ذؿىؼ ٣٭٥ ثة٣ض٧ٲ٢، ٰٚ  ٣كٌؿ ل ك ٣ٌؿ ل ِى ظٞػٮٝي٭٥ ث١سٲػؿ ٦ػ٨ ، كعف ٱٕي ٛى كديع

 وك٣ٮ آ٣خ ث٭٥  ٵٱةـ إ٣ٯ  ٣ذٞةٔؽ ك ٹقذٞة٣ح،  ٣ذٞؽٱؿ ك ٣ذًَّض٤ٌح

٠ةف  ٵقذةذ  ٣جؼةرم ٦ػ٨  ٣ؿصػةؿ  : ٣٘ةٱح  ٣ىعٲعح ك ٣٭ؽؼ  ٣٪جٲ٢ -5

كٹ دكػػذٕجؽ٥٬ وػػ٘ةاؿي ،  ٣ػػؾٱ٨ دعػػٌؿ٠ي٭٥  ٣٘ةٱػػةتي  ٤ٕ٣ٲػػة ك ٵ٬ػػؽ ؼي  ٣٪جٲ٤ػػح

، ٥٤ْ٣ ك ٣ٛكػةد١ٚةف  ٣ٮ٨َي ك ٣ؽِّٱ٨ ك٦٪ةٚعحي  ، كدن٤٘٭٥ ٨ٔ ٤ٔٲةا٭ة،  ٣عٲة 

ٰى ٦ػ٨ ٱػؿل ع٩ٌػ٫ ، ك ٥٤ٕ٣ي ك ١٣ذة. ك ٣ؼ٤ٜ  ٣ٞٮٱ٥ ٩ىٍىتى ٔٲ٪ٲ٫ ٱكٕٯ إ٣ٲ٭ة قٕ

٤ًٜ ٣٭ة ك٨٦ ٠ةف ذ٣ٟ كَ٪ةن ٫٣ كٔ٪ٮ ٩ةن ٠ةف ٤٦عةن دـ٠ػٮ ثػ٫  ٣عٲػة ي كد٪ٕٞػؽ  وػي

 و ٳ٦ةؿي كد٪٧ٮ  ٵكَةف

 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ:

٨ ع٦ػؿق ٦ػة كدؿ لل ٣ػ٫ ٦ػ، ٬ؾ  ٝٮؿي ٨٦ ٩ْؿ إ٣ٯ  ٣نٲغ  ٣جؼةرم ٨٦ ثٕٲؽ

كٝؿع ثٕيى ٦ة د٪ة٫٤ٝ ٦ذؿص٧ٮق ٝؿ ل ى ٦ٕ٪نٯ  ٦ذٌؽ ٚٲ٭ة مػٰله ٦ػ٨ دٛكػٲؿ ، دؿ لل

ًٕػؽ ٔ٪٭ػة ، ٚجؽ  ٫٣ ٚٲ٭ة ظؿٱىةن ٤ٔٯ عف ٱ٧ػ٪ط  ٵمػٲةل ٦ٕة٩ٲى٭ػة، كدأكٱ٢ كعف ٱيج

ِى ٣٭ة ٩ىةث٭ة،  ٣ٛٮًٯ ٬ػؾق ٧٤٠ػةت  وكٱؿد٬َّة إ٣ػٯ وػؿ َ٭ة  ٧٣كػذٞٲ٥، ٱعٛ

ؿِّؼ ثضٮ ٩تى ٨٦ مؼىٲٌح ، ك ٧٣ؿ صٓ ٩كضذي٭ة ٧ٌ٦ة د٪ةزؿ ٰٚ ثٕي  ٧٣ىةدر دٕي

ق كٹ ٱكػذٮٔج٫ كٹ ٱؼذىػؿق ػؽُّ ثػؽ  ٣ػٟ ،  ٵقذةذ ق٤ٲ٥  ٣جؼةرم دٕؿٱٛةن ٹ ٱعي

٧ٌ٤٠ة ظةك٣خ عف د٤ذ٫ُٞ ع٤ٚخ ٨٦ ٱؽٱٟ كٚىػٌؿ ، ٚٲ٭ة  ٣نٲغ ٱ٤ٮح ٨٦ ثٕٲؽ ثٕٲؽ

٨ٌ١٣ ٔجٜ  ٧٣ٕة٩ٰ  ٣ض٧ٲ٤ًح ٦٪ػ٫ ك ٣ٞػٲ٥ً ، ٠أ٫ٌ٩ ػٲٍ ٨٦ دػةف، ٰٚ ثعؿ  ٣ـ٦ةف

 وؽ  ٱ٧ٶ ٤ٔٲٟ ع٩ٛةقٟ ! ٚؿظ٫٧  : ٰٚ  ٣ؼة٣ؽٱ٨ ٣ؼة٣

 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ:

إفٌ ٨٦ ك صت  ٧٣ؿل ٰٚ ٦ٞةـ ٠٭ؾ   ٧٣ٞةـ عف ٱن١ؿ ٨٦ ٠ة٩خ ٫٣ ٱؽه ٤ٔٲػ٫ 
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ك٦ػة ع٠سػؿى٥٬ ! ك٣ػٮ دؿ٠ػخي  ٣ػ٪ٛفى ٤ٔػٯ ، ٰٚ ٥٤ٔ عك ٦ٕؿكؼ عك ٧٤٠ح َٲٌجػح

٧ػة ثٞػٰ ك٣، قضٲٌذ٭ة دعىٰ ٢٠َّ ٨٦ ٠ة٩خ ٫٣ ٔةرٚحه ٔ٪ؽم ٧٣ة  قُةٔخ ذ٣ٟ

ًٰٞ ث١ػؿـ ػ٤ٞػ٫ ك٦ٕػؿكٚ٭٥ ، كٚإ٩ٌٰ ٔجؽ ًٕٲٙ ػ٫ٞ٤  ٣جػةرن، ٦٪ٌٰ مٰل ػ قي

ٞىٮق ٨٦ ٧ّأ، كٚٮ ٤ً٭٥ ك٧ٌ٤ٔػٮق ، كآ٦٪ٮق ٨٦ ػػٮؼ، كع٧َٕٮق ٨٦ صٮع، ق

ٌٰ ، ٨٦ ص٭٢ ٚضـل  : ٔ٪ٰ ػٲؿ ن ٰٚ  ٵٌك٣ٲ٨ ك ٳػؿٱ٨ ٢ٌ٠ ٦ػ٨ ٠ػةف ٣ػ٫ ٤ٔػ

 وك٫٣ ٔ٪ؽم ٔةرٚح، ٢ٌٚ

 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ:

ذ٭ة  ٣ٲ٦ة ٨٦ رٱت ٰٚ ع ٌُ ٮـ ٱؽي  ٣ٞؽر ٣ٮظحه ص٤ٲ٤ح ٦ى٭ٲجح! ٌف  ٤٣ٮظح  ٣ذٰ ػ

! ك٬ػ٢ د١ذ٧ػ٢ ٣ٮظػحه  ػذُٛػخ ٦٪٭ػة  ٣عػؿ.ي ك٦ة ٠ةف عص٤٧ى٭ة ٣ػٮ  ٠ذ٤٧ػخ

٭ة كعص٢٧ ٦ٕة٩ٲ٭ة ، كٝؽ ع٩نجخ  ٣عؿ.ي ٚٲ٭ػة عّٛةر٬ػة، ك٠ٲٙ د١ذ٢٧ !؟ٚؿظى

ٜى ع٣ٮ ٩٭ة، كع٣ٞخ ٤ٔٲ٭ة ثْٺ٣٭ة  كثسٌػخ ٚٲ٭ػة ػٲٮَػةن قػٮد ن ، كقؿٝخ ٦٪٭ة ثؿٱ

َ٘خ ٤ٔٯ  ٣جٲةض ك ٣ؼٌؿ  ك ٣ـرٝح كقةاؿ  ٵ٣ػٮ ف  ٣ض٧ٲ٤ػح َ٘ٲة٩ػةن ٱ٤ػٮح 

٪ػخ ؟٣ٟ ٨٦ كر ا٫ عمجةحه ك٬ٲة٢٠ ! ك٠ٲٙ ٣٭ة عف د١ذ٢٧ ثٲ٨ ٱؽم ظؿ. ٔضى

عك٣بٟ ، كَع٪خ عث٪ةلق ثة٧٣ٮت ك ٣عـف ك ٣ٕؾ .،  ٣ٮ٨َ ثة٧٣ٮ صٓ ك ٣عـف

ـٌ ٩ػةت ٦ٶد٭ػة ثعػـ ف  ٣٪ةس  ٣ُٲٌجٮف  ٣ؾٱ٨ ظٛؿت  ٣عػؿ. ٚػٰ ٩ٛٮقػ٭٥ ػ

كٝػؽ ٗػة. ٔ٪٭ػة عـٌّ ٣ػٰ ، ! ك٢٬ ٤٣ٮظحو عف د١ذ٢٧؟ ٣ٕة٥٣ ٫ِّ٤٠ ٰٚ ثٌٓ ق٪ٲ٨

٠٪خ عظتُّ عف د١ٌع٢ ٔٲ٪٭ة ث٧ن٭ؽ ك٣ؽ ٣٭ة ٱٞػٮـ ، ًٕٲٛح ٌٗؿثذ٭ة قٮد  ٤٣ٲة٣ٰ

كَة٧٣ة ٦ٌؽت ٣ػ٫ ٱػؽى٬ة ، َة٧٣ة دؿ لل ٣٭ة ثٕٲ٨  ٵ٦ٮ٦ح و٘ٲؿ ن ، ٰٚ ٬ؾ   ٧٣ٞةـ

َّٰ  ٣ٞٲٌٮـ ١ٚػةف دٔةم،  ٣عة٩ٲح ٬ػة ٦ٛذػةح ػٲػؿ كدٮٚٲػٜ كظٛػِ كدٔخ ٫٣  ٣ع

ٚػػٰ  ٣ػػ٪ٛف ٦ًكػػةظةته ٹ ، ك! ك٠ٲػػٙ ٤٣ٮظػػح عف د١ذ٧ػػ٢؟٤ٚ٭ػػة  :، كرظ٧ػػح

٬ة إٌٹ عظجٌح عثٕؽد٭٥ ٔٮ دم  ٣ػـ٨٦ ٠ػة٩ٮ  ٱٞٲ٧ػٮف ٚػٰ مػؿٚح ٔة٣ٲػح ٦ػ٨ ؤٱ٤٧

ك٣٭ػؾ   ٣ػٮ٨َ  ٣عػـٱ٨ ، ٤ٚ٪ػة ك٣٭ػ٥ ص٧ٲٕػةن   ٤ٞ٣ت ٹ دىػ٢ إ٣ٲ٭ػة  ٣ُٲػٮر؟!
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بني اله وألبٌوو و ويٌووط امين اووني امىدووض، امىكنوو   والَ أدعوو  أ   .وًني امىعووش 

 .وأ  يك   ع وٌه  هوشا ر مىوا األخوضا ، يكصوٌ  بفصج ع جل ورالص كصيب

 .وامدىس ل رب  امع مىني أو الً وآرصاً ، وشكصاً مكه

 
 املصادر واملراجع

 التي أفدت منها في إعداد هذه الكلمة:
 

، 55ط ، نوصوتب -دار امعنوه منىاليوني ، رنوص اموسيي امضرينوط، األعال  -

2002 ،3/556 ،6/547. 

 .559-2/558، 5958، دوشق، أدهه آل جٌسي، أعال  األدب وامفي -

دار امغوصب ، زيط ودىس وج هس، األعال  امشصكن ا فط امىئا امصابعا عشصة -

 .586-2/885، 5992، 2ط ، بنصوت -اإلسالوط 

دار اآلفو   ، أخىوس منىو ر، أعال  امفكص اإلسالوط فط امعصوص امدوسي  -

 .296-293ص ، 2003، امل هصة -معصبنا ا

ودى وس وينوع ، 5ج، امهجوصي عشوص م ريذ عنى و دوشق فط املص  امصابع -

 - 435ص ، 5986، 5ط، دوشووق -دار امفكووص ، وًووضار أب  ووا، امدوو ف 

435. 

ويا ع ت امىجىع امعنىط ، أخىس امفتنح، م ريذ امىجىع امعنىط امعصبط -

 .236-235، 526-525ص ، 5956، امعصبط بسوشق

دراسوا ، ودىوس سوننه اآلووسي امازو ري، خل  امصو ز فط علنسة امسروز -

، امىسيٌا امىٌ رة -وكتاا دار امٌصندا ، ومدلنق خىس بي ص مح امدىنسه

 .2054، 5ط 

، 5983، 3ط ، دوشوق -وكتاوا امٌو ري ، ودىس يصد عنوط، ريط امش   -
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 و6/199، 4/66

 ٧٣ض٧ػٓ  ٧٤ٕ٣ػٰ ٦ض٤ػح ، ٦ع٧ػؽ قػٕٲؽ  ٣جػة٩ٰ،  ٣ٌٕٺ٦ح ق٤ٲ٥  ٣جؼػةرم -

 و749-742/ 12، 9ـ ، 1929، د٦نٜ - ٣ٕؿثٰ 

٦ُجٮٔػةت ٦ض٧ػٓ  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲٌػح ، ٦ةزف  ٧٣جةرؾ ود،  ٧٣ض٧ٕٲٌٮف  ٵك ا٢ -

 و89، 43-42ص ، 2615، ثؽ٦نٜ

، 1ط، ثٲػؿكت -٦ؤقكػح  ٣ؿقػة٣ح ، ٧ٔػؿ رًػة ٠عة٣ػح، ٦ٕض٥  ٧٣ؤ٣ٛٲ٨ -

 و1/777، 1993

، ٣ػػؽٱ٨  ٣عىػػ٪٦ٰع٧ػػؽ عدٱػػت آؿ دٞػػٰ  ، ٦٪ذؼجػػةت  ٣ذػػٮ رٱغ ٣ؽ٦نػػٜ -

 و845-2/844، 1927، د٦نٜ - ٧٣ُجٕح  ٣عؽٱسح 

، ٱٮقػٙ  ٧٣ؿٔنػ٤ٰ ود، ٩سؿ  ٣ضٮ ٬ؿ ك ٣ؽرر ٰٚ ٧٤ٔةل  ٣ٞؿف  ٣ؿ ثٓ ٔنؿ -

 و479-478ص ، 2666، 1ط، ثٲؿكت -د ر  ٧٣ٕؿٚح 

٠ػة٩ٮف ، ٦ىػؿ - ٧٣٪ةر  ٦ض٤ح، كٚة   ٣ٌٕٺ٦ح  ٣ض٤ٲ٢  ٣نٲغ ق٤ٲ٥  ٣جؼةرم -

 و634-17/633ـ ، 1928 - ٵكؿ 

 *  *   * 
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 حفم استمثال

 عثىد انسراجاألستار انذكتىر 

 ٍحيف جمًع انهغح انعرتعايالً عضىًا 
 

 ٩ذؼت ٦ض٤ف ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ٰٚ ص٤كذ٫  ٣ذةقػٕح ٔنػؿ   ٧٣٪ٕٞػؽ  

ٔجػٮد  ٣كػؿ ج ـ(  ٵقذةذ  ٣ػؽ٠ذٮر 27/16/2616 –26/1/1438٬)ٰٚ 

٣ػؾم مػ٘ؿ ثٮٚػة  ٌٔٮ ن ٔة٦ٺن ٰٚ ٦ض٧ػٓ  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح، ٣ٲنػ٢٘  ١٣ؿقػٰ  

( 374ؿ٥ٝ )ذك  ٣، كوؽر  ٧٣ؿقٮـ  ٣ض٧٭ٮرم  ٣ؽ٠ذٮر ٔـٱـ م١ؿم ٵقذةذ 

 ـ( ثذٕٲٲ٪٫و15/12/2616ٰٚ )

ٚػٰ ص٤كػح ٤ٔ٪ٲػح ٔجػٮد  ٣كػؿ ج ك ظذ٢ٛ  ٧٣ض٧ٓ ثةقذٞجةؿ  ٣ـ٦ٲ٢  ٣ػؽ٠ذٮر 

ـ( ٚػٰ ٝةٔػح  ٧٣عةًػػؿ ت ٚػٰ  ٧٣ض٧ػػٓ، 16/5/2617ٔٞػؽ٬ة )ٱػٮـ  ٵرثٕػػةل 

 ٣كٲةقح ك ٵد. كعوؽٝةل  ٧٣عذٛٯ ث٫وظٌؿ٬ة ٩ؼجح ٨٦ رصةؿ  ٥٤ٕ٣ ك 

 ٵقذةذ  ٣ؽ٠ذٮر ٦ؿك ف  ٧٣عةق٪ٰ راٲف  ٧٣ض٧ػٓ ث٧٤١ػح   ٚذذط  ٣ض٤كح

٦ٮصـ  رظت ٚٲ٭ة ثة٣كةد   ٣عٌٮر، ٦٭٪بةن  ٣ـ٦ٲ٢  ٧٣ض٧ٰٕ  ٣ضؽٱػؽ، ٦جةر٠ػةن 

  ٧ٌ٩ة٫٦ إ٣ٯ ٦ض٧ٓ  ٣ؼة٣ؽٱ٨و

٧٤٠ذػ٫  ٣ذػٰ دعػؽث ٚٲ٭ػة ٔػ٨  ٣ػؽ٠ذٮر ٦ٮٚػٜ دٔجػٮؿ ز٥ ع٣ٞٯ  ٵقذةذ 

 ٢  ٧٣عذٛٯ ث٫، ك٩ٮق ث١٧ة٩ذ٫  ٧٤ٕ٣ٲح ك ٣ؼ٤ٞٲحو ٣ـ٦ٲ

٫  ٣ذٰ دعػؽث ، كع٣ٞٯ ٧٤٠ذٔجٮد  ٣كؿ ج دٞؽـ ثٕؽ ذ٣ٟ  ٵقذةذ  ٣ؽ٠ذٮر

 و ٵقذةذ  ٣ؽ٠ذٮر ٔـٱـ م١ؿم ٚٲ٭ة ٨ٔ ق٫ٛ٤  ٣ؿ ظ٢

 :ك٩٪نؿ ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ٧٤٠ةت  ٣ع٢ٛ
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 كهًح انذكتىر يرواٌ احملاسًُ
 تذيشك رئٍس جمًع انهغح انعرتٍح

 عثىد انسراجثال انذكتىر يف حفم استم
 

 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ

ؿ و د٭ػذ٥ٌ ثػأ٦ٮر ٦ض٧ٕ٪ػة،  إ٩٭ة ٚيؿصه قٕٲؽ ه د٤ٟ  ٣ذٰ دض٧ٕ٪ة ثٮصٮقو ٩ٌى

 كدذعٲ٨ٌ  ٣ٛؿصى ٣عٌٮر ٩نةَةد٫و

ك٩ع٨  ٣ٲٮـ ٩عذ٢ٛ ثةقذٞجةؿ ٌٔػٮو ٔة٦ػ٢ صؽٱػؽ ٬ػٮ  ٵقػذةذ  ٣ػؽ٠ذٮر 

 ؤجٮد  ٣كؿ ج،  ٣عٞٮٰٝ  ٣ضة٦ٰٕ  ٧٣ذ٧ٲٌـ

٥ْ  ١٧٣ٌٮ٩ػةت  ٤٣٘ٮٱػح  ٣ذػٰ كٹ مٟ ثأف  ٧٣ضة ٹت  ٣عٞٮٝٲح دكذ٪ؽ إ٣ٯ ٦ٕي

ٌٞؽ ، كوٮٹن إ٣ػٯ إٱضػةد  ٱعذةج إ٣ٲ٭ة ٢٠ ٨٦ ٱكٕٯ إ٣ٯ دٮًٲط  ٧٣ٮًٮٔةت  ٧٣ٕ

ك٨  ٣جٲةف، كٚىةظح  ١٣ٺـ، كثٺٗح  ٣ذٕجٲؿؤ ٣ع٤ٮؿ  ٧٣٪ةقجح ٣٭ة، ٦يؿدى١ًـ ن   ٤ٯ ظي

ػ٢ ٤٣عضػش،  ٧٣ؿدٌػت ٣ ٧٤ُٕٲػةت إف ٣٘ح  ٣عٞٮؽ ٬ٰ ٣٘حي  ٢ٕٞ٣  ٧٣يٛىِّ

ػ ٮؿ دكف دأوػٲ٢  ٣نػ١ٮؾ، كدؤ٠ػؽ ٦يذك٤ك٤حن ٤ٔٯ ٝٮ ٔؽى ٦٪ُٞٲحو ٦ذؿ ثُح، دعي

 إز ٣ح  ٣نج٭ةتو

كظٲ٨ ٩ذ٥ٌ٤١ ٨ٔ  ٢ٕٞ٣  ٣ؾم ٹ ثؽ ٨٦  ٔذجةرق ػٺوحى إ٩كة٩ٲًٌح  ٷ٩كػةف، 

ٲٕٮد ٬ؾ   ٢ٕٞ٣ إ٣ٯ ق٨ٌ  ٣ؿمؽ ٰٚ ز٦ة٩٪ة؟  ٱعٜ ٣٪ة عف ٩ذكةلؿ: ٢٬ قى

عزٞػةؿ ٦ةًػٲ٫، ٦ٕذ٧ػؽ ن ػجؿ دًػ٫  عم ٢٬ ٬ٮ ٤ٔٯ ٦كػةرو ٱكػذٛٲؽ ٚٲػ٫ ٦ػ٨
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ٞيؽردػػ٫ ٤ٔػػٯ  ٣ذٕة٦ػػ٢ ٦ػػٓ  ٌٞ٭ة ث  ٧٣ذ١ة٤٦ػػح، ٣ٲىػػ٢ إ٣ػػٯ  ١٧٣ة٩ػػح  ٣ذػػٰ ٱكػػذع

ٕة.، ٤٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ٦ٺ٦كح  ٣عٞٲٞح؟   ٣ىِّ

ٺٹت ٠سٲؿ و ،ٚإف  ٣عٞٲٞح ٬ٰ ك ظؽ  ٌٌ كظٞٲٞح  ٵ٦ػؿ ع٩٪ػة ٦ػة ز٣٪ػة  ك ٣

٦ٛ٭ػٮـ ٩كٲؿ ٩عٮ  قذ٧١ةؿ ظؽ زحو  ٤ُ٩ٞػخ ٦ػ٨ ظؿ٠ػح  ٣ذ٪ػٮٱؿ، صة٤ٔػحن ٦ػ٨ 

 ٣ذٌٞؽـ  ٧٣كذ٧ٌؿ ٔٞٲؽ ن ٹ ٱضٮز  ٣ذعٌٮؿ ٔ٪٭ة، كذ٣ػٟ ثةٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ  ٣ٕٞػ٢ 

٤٣ذؼ٤ٌه ٦ػ٨ ًػ٘ٮط  ٣ُجٲٕػح، ٦كػذ٪ؽٱ٨ إ٣ػٯ  ٤ٕ٣ػٮـ  ٣عؽٱسػح، ك ٣ذٞة٩ػةت 

٨ٌ عف ٚٲ٫ قٕةد   ٣جنؿٱحو ْي   ٧٣ذٌٛؿٔح ٔ٪٭ة ٰٚ قجةؽو ٦كذ٧ٌؿ ٩عٮ ٦ة ٩

٥  ٣ذٞة٩ػح ٤ٔػٯ كٝؽ ثؽع٩ة ٩نٕؿ ثذؿ صٓ ٝٲ٧ػح  ٷ٩كػةف ثٕػؽ  قػذٲٺل ٔػة٣

ثذٮ٬ٌضػةت  ل٤٣ؿ٦ػٮز ك٤٣ٞػٲ٥، ك ٧٣ػٶ  ٧٣٪٤ُٞةت  ٷ٩كة٩ٲح  ٧ٕ٣ٲٞح،  ٣عة٤٦حً 

 ٧٣نةٔؿ، إذ إف ٔة٥٣  ٣ذٞة٩ح ٱسةثؿ ٤ٔٯ دُٮٱؿ  ٣ٮقةا٢،  ٣ذٰ دؤدم إ٣ػٯ إ٩ذػةج 

كقةا٢ى عٝٮل، ٰٚ ٦كةرو دىةٔؽٌم ٹ ٗةٱح ٫٣ قٮل  ٣ذك٤ٌٍ ٤ٔٯ ع٥٬ ١٦ٌٮ٩ةت 

 ػٺٝٲةد٫  ٣ذٰ ٱذع٥١ٌ ث٭ة  ٢ٕٞ٣وإ٩كة٩ٲح  ٷ٩كةف، ك٬ٰ ١٦ٌٮ٩ةت ع

ٮ ًًط  ٵ٬ؽ ؼ، ٝؽ ثؽع ٱٛػؿض كصػٮدق  ٣ك٬ؾ   ٧٣كةر  ٣ذىةٔؽم ٗٲؿ 

ٰٚ  ٣عٲة   ٣ٲٮ٦ٲح ٤٣نٕٮ.  ٣ذٰ ٥٣ دكة٥٬ ٚػٰ دُػٮرق، كذ٣ػٟ ثةٝذعػةـ ٣يػتِّ 

 ٣نؼىٲح  ٣سٞةٚٲح ٣ٶٚؿ د ٰٚ ٦ضذ٧ٕةد٪ة، ث٧ة ٱ١ٌٕؿ وػٛةل ٣٘ذ٪ػة، ك٬ػٰ ٧ٔػةد 

ةف ٦ؼ٤ٮٝةن  ٚذؿ ًٲةن، قؿٱؿد٫ ٦ٕؿكًحه ٤ٔػٯ ٧ٗة٦ػح ذ٪ة، ظذٯ ٱيىجط  ٷ٩كٮٱَّ ٬ي 

  ٣نج١ح  ٣ٕ٪١جٮدٲح، ظٲر ٱضؿم دؼةَج٭ة ٦ٓ  ٳػؿو

ى٧ػةن إ٩كػة٩ٲةن،  يؽَّ ٣٪ة ٦ػ٨ دأ٠ٲػؽ ٝ٪ةٔذ٪ػة ثأ٩ػ٫ ٦ػةز ؿ ٔة٣ كع٦ة ٔة٥٣  ٣عٞٮؽ ٚٺ ث

ٱؽ ٚٓ ٧ٔة ٩نأ٩ة ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٝٲ٥و ك ٔذجةر ت كٔٺٝةت، ٩ةثٕػحو ٦ػ٨ ع٧ٔػةؽ ظٌػةرد٪ة 

ك٭ة، ك٬ٰ  ٣ذٰ دؽٕٚ٪ة دك٦ةن إ٣ػٯ  ٣ٕؿثٲح  ٷقٺ يقي ي٪ٲخ ٦ضذ٧ٕةد٪ة ٤ٔٯ ع ٦ٲح،  ٣ذٰ ث

ٮف ٦ضذ٧ٕ٪ػة  إظٞةؽ  ٣عٜ ٦ذٯ كصؽ٩ة إ٣ٯ ذ٣ٟ قجٲٺن، كإ٣ٯ ٩ىضؽ   ٣ٌٕٲٙ كوى

٨٦  ٹ٩ضؿ ر ٰٚ  ٹ٩عؿ ٚةت  ١٣ةذثح ٤٣عؽ زح، ػٮٚةن ٨٦  ٣٪١ػٮص إ٣ػٯ ٦ذة٬ػةًت 

٘ىؿىؽ ٰٚ ع٦ٮ ج  ٵزؿ  ك ٣ذ٤ٌٲ٢  و ٹقذؼٛةؼ ثة٣ٞٲ٥، ك ٣
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٢ى  ًٔ كقٮؼ ٱجٞٯ ٦ض٧ٕ٪ة ظؿٱىةن ٤ٔٯ دٌٛ٭٥ ظٞةاٜ دؿ ز٪ة، ٣ٲٕذ٧ؽ٬ة ٦ىنػة

د٪ٲؿ ٦كةر٩ة ٰٚ  ٣ذُةثٜ ٦ػٓ ٦ُٕٲػةت  ٣عؽ زػح ٣٪كػذُٲٓ عف ٩ٕػٲل ٚػٰ ٦ًػ٢ل 

 ظةًؿ٩ة ك٣ٲف ٰٚ ٦ٕةزؿ  ٣ذٌٕىت  ٣ؼة٩ٞحو

 أٗٓا اىص٘دات واىصادة

ٝج٢ عف ٱذ٥٤١  ٵقذةذ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجٮد  ٣كؿ ج ٨ٔ ق٫ٛ٤  ٧٣ض٧ٕػٰ  ١٣جٲػؿ 

 ق٧عٮ  ٣ٰ عف عػؿج ٨ٔ  ٧٣أ٣ٮؼ، ،  ٵقذةذ  ٣ؽ٠ذٮر ٔـٱـ م١ؿم رظ٫٧  :

 كعقج٫ٞ ثٕؿض ٩ْؿدٰ  ٣نؼىٲح إ٣ٯ ٚٞٲؽ٩ةو

ٚٞؽ ٔؿٚذ٫ ٰٚ  ٣س٧ة٩ٲ٪ٲةت ٨٦  ٣ٞؿف  ٧٣ةًٰ، ػٺؿ زٱةر و ٝىػٲؿ  ٝي٧ػخ 

عزجػخ ٣٪ٛكػ٫ ٦ؿدجػحن دؽرٱكػٲح  كٔؿٚخ ٚٲ٫ ٦سٞٛػةن قػٮرٱ ة ث٭ة ٣ضة٦ٕح  ١٣ٮٱخ،

ك٣٘ذ٫،  ٣ذٰ ٥ًٌ إ٣ٲ٭ة د٧ٌٕٞةن ٰٚ  ٤٣٘ػح  ٷ٤١٩ٲـٱػح،  ٣٘ة٣جػح  ٔة٣ٲح، ث٢ٌٛ ٫٧٤ٔ

 ك٬ٰ ًؿكرٱح ٨٧٣ ٱذٮ٣ٌٯ دؽرٱف  ٣عٞٮؽ  ٣ؽك٣ٲحو، ٤ٔٯ صة٦ٕةت  ٣ؼ٤ٲش

زػ٥  ٣ذٞٲ٪ػة ٚػػٰ رظػة. ٦ض٧ٕ٪ػػة، ظٲػر ٠ػػةف ٌٔػٮ ن ثػػةرز ن ٚػٰ ٦٪ةٝنػػح 

 ٧٣ٮًٮٔةت ٰٚ ٦ض٤ف  ٧٣ض٧ٓ، ٱيؽ٣ٰ ثةٳر ل  ٣ٮ ًعح ٦ٓ  ٣٪ٞػؽ  ٤٣ُٲػٙ 

 ؼىٲذ٫و ٣ؾم ٱ٧ٲـ م

  ٤ٔػٯ  ٣ذٕػةكف ٦ػٓ ز٦ٺاػ٫  ٧٣ض٧ٕٲػٲ٨ ٚػٰ إ٩ضػةز ؿ  ًىػك٠ةف ٠ػؾ٣ٟ ٦ي 

  ٧٣ٮقٮٔح  ٣ٕؿثٲح،  ٣ذٰ عكو٤٭ة إ٣ٯ  ٣ٞؿٱت ٨٦ د٧ة٦٭ةو

 ك٣ٞؽ دؿؾ رظ٫٧  :  ٩ُجةٔةن ٹ ٱ٪كٯ ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ضةٹت  ٢٧ٕ٣  ٧٣ض٧ٰٕو

كعدؿؾ  ١٣ٺـ  ٳف ٣ٶقذةذ  ٣ؽ٠ذٮر ٦ٮٜٚ دٔجٮؿ ٌٔٮ  ٧٣ض٧ػٓ ٣ٲٞػؽـ 

 و٤ٚٲذ٢ٌٛ    ٣ؾ دٲح ٣ـ٦ٲ٤٪ة  ٧٣ض٧ٰٕ  ٣ضؽٱؽووو٣٪ة  ٣كٲؿ
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 يىفك دعثىلكهًح انذكتىر 
 عثىد انسراجيف حفم استمثال انذكتىر 

 

 أٗٓا اىص٘دات واىصادة

 رئ٘س ٌجٍؽ اىيغث اىؿرة٘ث، اىص٘د األشخاذ اىدنخٔر ٌروان اىٍحاشِٖ

 اىصادة اىزٌالء أؾضاء اىٍجٍؽ

 اىصادة اىحضٔرو اىص٘دات

 ةؿد،و ةرناحّو رحٍث اهللو اىصالم ؾي٘هً

ٚإ٩ٰ عم١ؿ ٥١٣  ٬ذ٧ة٥١٦ ث٭ؾق  ٧٣٪ةقجح، ٦٪ةقجح  قػذٞجةؿ ٌٔػٮ صؽٱػؽ 

 ٬ٮ  ٵقذةذ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجٮد  ٣كؿ جوو ٰٚ  ٧٣ض٧ٓ

إ٩ٰ عم١ؿ  ٣كػٲؽ راػٲف  ٧٣ض٧ػٓ ٹػذٲػةرم ٣ذٞػؽٱ٥  ٣ٌٕػٮ  ٣ضؽٱػؽ ك

 إف ٠٪ػخك إ٩ضةز د٫وو عٔػٌؿ٥١ٚ ثػ٫،ك دأ٤ٔ٫ٞ٣ٯ مؼىٲذ٫ كد٧ٲـق ك إ٣ٲ٥١، ع٦ؿُّ 

رث٧ػة ك عٔذٞؽ عف  ٣عةًؿٱ٨ عك ٤ٔٯ  ٵ٢ٝ ص٤ٌ٭٥، ٱٕؿٚٮف  ٣ػؽ٠ذٮر  ٣كػؿ ج،

 ٱٕؿ٫ٚ ثٌٕ٭٥ ع٠سؿ ٧٦ة عٔؿؼ، ٕٚؾر ن ٣٭ؤٹلووو

إ٩ٰ عرصٮ عف عد٨١٧ ٨٦ دك٤ٲٍ  ٣ٌٮل ٤ٔٯ  ٤ٞ٣ٲ٢ ٨٦ قٲؿد٫، آ٦ػٺن عف ك

 ٌٞ  ٫وعكٌٚٲ٫ ثٕي ظ

٢ٌٕ٣ ث٥١ٌٕ ٱذكةلؿ ٧٣ػةذ   ػذػةر٩ٰ راػٲف  ٧٣ض٧ػٓ ٵٝػٌؽـ  ٣ػؽ٠ذٮرى ك

كؿ ج، إذ إٌف  ػذىةوػٰ  ٧٤ٕ٣ػٰ ٬ػٮ ٚػٰ عظػؽ  ٤ٕ٣ػٮـ  ٣جعذػح، ٚػٰ ظػٲ٨  ٣
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 ػذىةص  ٣ؽ٠ذٮر  ٣كؿ ج ٬ٮ ٰٚ  ٣عٞٮؽوو ٬ؾ  وػعٲط، ٗٲػؿ ع٩٪ػة ٩نػذؿؾ 

ٌٚٺن ٤ٔٯ ذ٣ٟ،  ٣ذٮ و٢ ٚٲ٧ة ثٲ٪٪ة، ٱ٧ذػؽ كثأ٦ؿ ٬ةـ ٬ٮ ٔنٜ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲحو 

 ٣ٕػة٣ٰو  إ٣ٯ ٦ة ٱـٱؽ ٨ٔ زٺزٲ٨ ق٪حوو ٠٪ة ٦ٕةن عٌٔةل ٰٚ ثٕي ٣ضةف  ٣ذ٤ٕػٲ٥

 ٣٪نػؿ ٚػٰ ٦ض٤ػح ك ك٠٪خ عرق٢ إ٣ٲ٫  ٣جعٮث  ٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ  ٣عٞػٮؽ ٤٣ذع١ػٲ٥

صة٦ٕح د٦نٜ ٤٣جعر  ٧٤ٕ٣ٰ، إذ ٠٪خ كٝذ٭ة راٲف دعؿٱؿ ٬ؾق  ٧٣ض٤ػحوو زػ٥ 

إ٩ٌة ٦ٕةن ٌٔػٮ ف كٰٚ ٦ض٤ف صة٦ٕح د٦نٜ ظٲر ٠ةف ٧ٔٲؽ ن ٤١٣ٲح  ٣عٞٮؽوو 

 ٰٚ ٦ض٤ف ع٦٪ةل ٦ؤقكح  ٣ٞؽسووو

إ٣ٯ ٣ٞػةل ت ث٧٪ةقػجةت ك إ٣ٯ زٱةر ت ٦ذجةد٣ح ٦ذؽت  ٣ى٤ح ثٲ٪٪ة ٣ذى٢ ك

٨ٔ عٚػؿ د ك ٔؽ ، ٚأدةظخ ٣ٰ ٬ؾق  ٣ـٱةر ت  ٧٣ـٱؽ ٨٦  ٧٣ٕؿٚح ٨ٔ مؼىٲذ٫

  ٣ؽ٠ذٮر  ق٤ٮل  ٣نٲغوو ػةوحن زكصذ٫  ٵقذةذ   ٣ٞؽٱؿ ك عقؿد٫،

إ٩ػػٰ ع٩ذ٭ػػـ  ٧٣٪ةقػػجح  ٳف ٵظػػٌؽز٥١ ٔػػ٨  ٧٣ٺ٦ػػط  ٣٭ة٦ػػح ٣نؼىػػٲح ك

  ٣ؽ٠ذٮر  ٣كؿ جوو

ق  ٣نؼىٲح ٬ٮ  ٣٭ؽكل ك ٣سٞػح ثة٣ػؾ ت، كإذ  ٦ػة دعػؽث، إف عكؿ ٦ٺ٦ط ٬ؾ

ك٧ٌ٤ٝػة  ،ٚإف ٔجةر د٫ ك ًعحه ك٦ؽركقح، كع١ٚػةرق ٦كػذ٪ؽ  إ٣ػٯ رمٱػح ٦ٮًػٮٔٲح

 ٱٌ٘ت ثة٩ٕٛةؿ، ث٢ ٱٞذىؿ  ٵ٦ؿ ٤ٔٯ  ردٛةع ثكٲٍ ٰٚ وٮد٫و

ٔ٪ػؽ٦ة ٱ١ػٮف ٬٪ػةؾ ك ثٕٲػؽ، ٬ٮ ظك٨  ٣ذٮ و٢ ٦ٓ  ٳػؿٱ٨ إ٣ػٯ ظػؽٍّ ك

٩ؼذ٤ٙ ثٕػي  ٣نػٰل،  ػذٺٚػةن ٹ ٱٛكػؽ ٤٣ػٮدٌ  ظٮ ر ظٮؿ ١ٚؿ  ٦ة، ٚإ٩٪ة ٝؽ

٥٠ ٱ١ػٮف ٬ػؾ   ٹػػذٺؼ ٦ٛٲػؽ ن ك ٌٝٲح، كٹ ٱى٢ عثؽ ن إ٣ٯ درصح  ٣ؼٺؼو

 ٰٚ دٞؽٱ٥ ٦ـٱؽ ٨٦  ٷٱٌةح ١ٛ٤٣ؿ   ٧٣ُؿكظحوو

ع٦ة ٨ٔ ٔٺٝذ٫ ثـكصذ٫ ٚ٭ٰ ٔٺٝح د١ة٤٦ٲح، ٣ٲف ٚٲ٭ة دك٤ٍ ٦ػ٨ َػؿؼ ك

 و٤ٔٯ آػؿوو

٨ٔ  ٳػؿ، ثػ٢ ٝػؽ ٱعىػ٢  ػػذٺؼ ٦٪٭٧ة ٩كؼح  ٬ؾ  ٹ ٱٕ٪ٰ عف ٠ٺ  ك

 ٱكةٔؽ ٤ٔٯ  ٣ٮوٮؿ إ٣ٯ رمٱح ك ظؽ و
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 قػػ٧عٮ  ٣ػػٰ  ٳف عف عثػػؽع  ٣عػػؽٱر ٔػػ٨ ظٲػػة   ٣ػػؽ٠ذٮر  ٣كػػؿ ج، ٝجػػ٢ 

ٱىٲ٨ٍ  ٣ٕؿثٰك  ٣عؽٱر ٨ٔ إ٩ضةز د٫  ٧٤ٕ٣ٲح   ٣ؽُّك٣ٰووك ٩نةَةد٫ ٤ٔٯ  ٧٣كذٮى

٣ؽ  ٣ٌٕٮ  ٣ضؽٱؽ ٰٚ ٦ؽٱ٪ح دٱؿ  ٣ـكر عك ػؿ ٔةـ   و1936كي

٨٦ صة٦ٕح د٦نٜ، ز٥ ٤ٔػٯ  1966ةز  ٰٚ  ٣عٞٮؽ ٔةـ ظى٢ ٤ٔٯ  ٷص

 ٦ػ٨ صة٦ٕػح ثػةرٱف، 1968دث٤ٮـ  ٣ؽر قةت  ٤ٕ٣ٲة ٰٚ  ٤ٕ٣ٮـ  ٣ض٪ةاٲػح ٔػةـ 

٤ٔػػٯ ك ،٤ٕ٣1969ٲػػة ٚػػٰ  ٣ٞػػة٩ٮف  ٣ؼػػةص ٔػػةـ ٤ٔػػٯ دث٤ػػٮـ  ٣ؽر قػػةت  ك

 و«ٮرثٮفك ٣»٨٦ صة٦ٕح ثةرٱف  1971د٠ذٮر ق ٰٚ  ٣عٞٮؽ ٔةـ 

عوػجط ك ،1971ة٦ٕح د٦نػٜ ٔػةـ  ٣ذعٜ ثة٣ذؽرٱف ٰٚ ٤٠ٲح  ٣عٞٮؽ ثض

 و1999ٔةـ  ظذٯ 1973راٲكةن ٣ٞك٥  ٣ٞة٩ٮف  ٣ضـ اٰ ٔةـ 

 و دػٮ٣ٯ ٦٪ىػت ٧ٔٲػؽ ٤٠ٲػح1981ز٥ عقذةذ ن ٰٚ ٤٠ٲح  ٣عٞٮؽ ٦٪ؾ ٔػةـ 

 و2663-1999 ٣عٞٮؽ ثضة٦ٕح د٦نٜ ٨٦ ٔةـ 

 صة٦ٕةت عرد٩ٲحوك كصؿل  ػذٲةرق عقذةذ ن ٰٚ  ٣ضة٦ٕح  ٤٣ج٪ة٩ٲح

-1976ق٪ٮ ت عقذةذ ن ٦كةٔؽ ن ٦ػ٨ ٔػةـ  ٌٝٯ ٰٚ صة٦ٕح  ١٣ٮٱخ عرثٓ

 و1986

 ٷد رٱح  ٧٤ٕ٣ٲح ٚػٰ  ٣ضة٦ٕػةت، ٱ٧ػةرس ك ثٕٲؽ ن ٨ٔ  ٣ٮّةاٙ  ٧٤ٕ٣ٲحك

 و1966 ٹقذنةر ت  ٣ٞة٩ٮ٩ٲح ٦٪ؾ ٔةـ ك  ٣ؽ٠ذٮر  ٣كؿ ج  ٧٣عة٦ة 

إ٣ػٯ ٔػةـ  ٧٠1962ة م٢٘ ٦٪ىت ٝةضو ٚػٰ ٦ض٤ػف  ٣ؽك٣ػح ٦ػ٨ ٔػةـ 

 و1964

ثؽرصػح ٚػةرس ٦ػ٨ « ٣كٕٛح  ٵ٠ةدٱ٧ٲح »ٱع٢٧  ٣ؽ٠ذٮر ٔجٮد  ٣كؿ ج كقةـ 

ـه صػػةاـ  عٌٚػػ٢ عَؿكظػػح د٠ذػػٮر ق ٚػػٰ  ٣ٞػػة٩ٮف   ٣ع١ٮ٦ػػح  ٣ٛؿ٩كػػٲح، ك٬ػػٮ ظػػةا

 ٮرثٮفوك٤٠ٲح  ٣عٞٮؽ، ٨٦ صة٦ٕح  ٣ - 1971 ٣ضـ اٰ ك ٤ٕ٣ٮـ  ٣ض٪ةاٲح ٣ٕةـ 

مةرؾ  ٣ؽ٠ذٮر  ٣كؿ ج ٰٚ ٣ضةف ٔؽٱؽ  ٦٪٭ة ٣ض٪ح إٔػؽ د ٦نػؿكع ٝػة٩ٮف 
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رٱٓ ٝػػٮ ٩ٲ٨  ٣ٕٞٮثػػةت ٪ػػح إٔػػؽ د ٦نػػة٣ضك  ٣ٕٞٮثػػةت  ٣ٕكػػ١ؿم  ٣كػػٮرم،

ٚػػٰ دك٣ػػح   ٧٣ؼة٣ٛػػةتك  ٵظػػؽ ثك  ٣ض٪ةاٲػػح ك ٧٣ؼػػؽر تك ٷصػػؿ ل ت 

عوػػٮؿ ك ،٠ػػةف ٌٔػػٮ ٣ض٪ػػح إٔػػؽ د دٕػػؽٱ٢ ٝػػة٩ٮف  ٣ٕٞٮثػػةتك  ١٣ٮٱػػخ،

ٌٔػٮ ٣ض٪ػح إٔػؽ د ٦نػؿكع ك 1981 ٧٣عة٧٠ةت  ٣ضـ اٲح  ٣كٮرٱح ٦٪ؾ ٔةـ 

 و1983ٔةـ   ٧٣ع٧١ح  ٣ضـ اٲح  ٣ؽك٣ٲحك  ٣ٞة٩ٮف  ٣ضـ اٰ  ٣ؽك٣ٰ

   و2669-٣1975ض٧ٕٲح  ٣ؽك٣ٲح ٣ٞة٩ٮف  ٣ٕٞٮثةت ٌٔٮ 

  ػػؽ راػػٲف ٣ض٪ػػح إٔػػؽ د ٦نػػؿكع  ٣ٞػػة٩ٮف  ٣ٕؿثػػٰ  ٣٪٧ػػٮذصٰ  ٧٣ٮظَّ

 و1986-٧٤٣1983ؼؽر ت، ٦ض٤ف كزر ل  ٣ؽ ػ٤ٲح  ٣ٕؿ. 

  راػػٲف ٣ض٪ػػح إٔػػؽ د ٦نػػؿكع  ٹقػػذؿ دٲضٲح  ٣ٕؿثٲػػح ١٧٣ةٚعػػح

٦ض٤ف  -٤ٲح  ٧٣ؤزؿ ت  ٣ٕٞك  ٹقذ٧ٕةؿ ٗٲؿ  ٧٣نؿكع ٧٤٣ؼؽر ت

 و1987-1983كزر ل  ٣ؽ ػ٤ٲح  ٣ٕؿ. 

 ٝػة٩ٮف  ٧٣ؼػؽر ت  ٣ضؽٱػؽ ٚػٰ قػٮرٱح ٦ٞؿر ٣ض٪ػح إٔػؽ د ك ٌٔٮ

 و1992-1993

  و2669-1995ٌٔٮ ٣ض٪ح دٕؽٱ٢  ٣ٞٮ ٩ٲ٨  ٣ضـ اٲح ٰٚ قٮرٱح 

   ٦ض٤ػف كزر ل  -ٌٔٮ  ٤٣ض٪ح  ٧٣ذؼىىح ٰٚ  ٣ضؿ ا٥  ٧٣كػذضؽ

 و1994-1993 ٵ٦ة٩ح  ٣ٕة٦ح،  - ٣ؽ ػ٤ٲح  ٣ٕؿ. 

  1996ٌٔٮ ٦ض٤ف إد ر  ع٠ةدٱ٧ٲح ٩ةٱٙ  ٣ٕؿثٲح ٤ٕ٤٣ػٮـ  ٵ٦٪ٲػح-

 و1998

  راٲف  ٣ٮٚؽ  ٣كٮرم إ٣ٯ  ٤٣ض٪ح  ٧٣ؼىىػح ٣ٮًػٓ  دٛةٝٲػح  ٵ٦ػ٥

 ٣جؿكدٮ٠ػٮٹت ك  ٧٣ذعؽ  ١٧٣ةٚعح  ٣ضؿٱ٧ح  ٧٣٪٧ْح ٔجػؿ  ٣ٮَ٪ٲػح

 ٣ذٰ ك ،2661-2666-1999 ٤٧٣عٞح ث٭ة ٰٚ ٚٲٲ٪ة ػٺؿ  ٵٔٮ ـ 

 ٣ذٮٝٲٓ ٤ٔٲ٭ة ك ح ك ٣جؿكدٮ٠ٮٹت  ٣سٺزح، ٩ذ٭خ ثٮًٓ ٬ؾق  ٹدٛةٝٲ
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هيي نا دد24-21فييمديرة ييلدريي بإسيادراة  بإيي ددفييمد ب يير دييي د

 .1222دةط بسد ألول/

 رئإصد بافرد بطاريدإبىد بلج لد ب ذصصيلدباعياد اق لإيلد أليي د

 ب تحر دب و فحلد بقط ددد بتمد نعمرتدجلط اه دفيمدفإإ ي دددي لد

دنتهييبدراعيياد قاق لإييل بتييمد ودد1222-1221-1222 ألعييا  د

د21-8فمدجشةس ديإسةر دفيمد ب وطيإنددفيمد ب ير ديي دواالإعه د

د.1222دةط بسده نا د ألول/

 ي د ألي د ب تحر دبل شي رهلدفيمدبجي  دا ياةسدديعت رددوبم دددبإس

 لتيييس شديشييي رةادود بتشيييسةع تد باة إيييلدفيييمد بيييرولد ألع ييي  

لددي ييزدعيي  د إلللإ إييلدو با  ئإييود ب ع هيير تدو قاق لإيي تد بروبإييل

دحتىدهز د بت رةخ.2884

 رئإصدبج لدوعادل نا د بعمار تد بجرةردفيمد بج هارةيلد بعسرإيلد

د.1224-1222 بطارةلد

 بم نانإلدي يزدودرئإصداحسةسديجللدج يعلدديشكدبلعلا د قلتص دةل 

 .1222ع  د

يئلدرحي دودس دهتبأي ديؤبق اهد بعل إلدفللرهتارد بطس جدي دةشةردع دعش د

 إلنولإشةييلدفييمديجيي تدعل إييلدفييمدود بقسنطييإلودلغيي تد بعسرإييلي شييار در ب

د:أه دهزهد بوتبي دوديا عإادشتى.

و بم نا د بطياريدد بتشسةاد بجش ئمد ب م ر دفمد بقمهد إلض يم -

 صقحل(.د423)ج يعلدديشكد

 صقحل(.د114لا عرد ب ع دفمد ألحو  د بجش ئإلد)ج يعلدديشكد -

 صقحل(.د457بدعل د بعم بد)ج يعلد بواةودعل د إلجس   -
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َجٕػح ك ،وػٛعح 413)َجٕح عك٣ٯ ٝة٩ٮف  ٣ٕٞٮثةت  ٣ٞك٥  ٣ٕةـ  -

 صة٦ٕح د٦نٜ(و -وٛعح  524زة٩ٲح 

 صة٦ٕح د٦نٜ(و -وٛعح  256 ٣ضؿ ا٥  ٹٝذىةدٱح ) -

 -وػػٛعح  ٤ٔ276ػػ٥  ٣ٕٞٮثػػةت )ك  ٣ػػٮصٲـ ٚػػٰ ٤ٔػػ٥  ٷصػػؿ ـ -

 صة٦ٕح د٦نٜ(و

صة٦ٕػح  -وػٛعح  527 ٣٪ْؿٱح  ٣ٕة٦ح ) -مؿح ٝة٩ٮف  ٣ٕٞٮثةت  -

 د٦نٜ(و

 مػػؿح ٝػػة٩ٮف  ٣ٕٞٮثػػةت  ٹٝذىػػةدم ٚػػٰ  ٣ذنػػؿٱٓ  ٣كػػٮرم -

 صة٦ٕح د٦نٜ(و -وٛعح  276 ٧٣ٞةرف )ك

 266 ٧٣جػػةدن  ٣ٕة٦ػػح ٚػػٰ ٝػػة٩ٮف  ٣ٕٞٮثػػةت ٩ْؿٱػػح  ٣ضؿٱ٧ػػح ) -

 صة٦ٕح د٦نٜ(و -وٛعح 

وػٛعح  241)  ٧٣جةدن  ٣ٕةـ ٰٚ ٝة٩ٮف  ٣ٕٞٮثةت ٩ْؿٱح  ٣ٕٞٮثػح -

 صة٦ٕح د٦نٜ(و -

 وػٛعح ٥٤ٔ254  ٣ٕٞة. )ك صؿ ـ ٣٪ْؿٱةت  ١٣جؿل ٰٚ ٥٤ٔ  ٷ -

 صة٦ٕح د٦نٜ( ثةٹمذؿ ؾ ٦ٓ دو وٛةل عكدة٩ٰو -

 ٣ضػػؿ ا٥ ك  ٣ضػػؿ ا٥  ٹٝذىػػةدٱح -ٝػػة٩ٮف  ٣ٕٞٮثػػةت  ٣ؼػػةص  -

نٜ( ثةٹمػذؿ ؾ صة٦ٕح د٦ -وٛعح  355 ٣ٮ ٕٝح ٤ٔٯ  ٵ٦ٮ ؿ )

 و٦ٓ دو وٛةل عكدة٩ٰ

 -وػٛعح  815 ٣ٞكػ٥  ٣ٕػةـ ) -مؿح ٝػة٩ٮف  ٣ٕٞٮثػةت  ٣ٕػةـ  -

 (وصة٦ٕح د٦نٜ

 صة٦ٕح د٦نٜ(و -وٛعح  456مؿح ٝة٩ٮف  ٣ٕٞٮثةت  ٹٝذىةدم ) -

 مػػؿح ٝػػة٩ٮف  ٣ٕٞٮثػػةت  ٹٝذىػػةدم ٚػػٰ  ٣ذنػػؿٱٓ  ٣كػػٮرم -

 صة٦ٕح د٦نٜ(و -وٛعح  635 ٧٣ٞةرف )ك
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 صة٦ٕح د٦نٜ(و -وٛعح  827مؿح ٝة٩ٮف  ٣ٕٞٮثةت  ٣ٕةـ ) -

 ك٬٪ةؾ ٔؽد ٠جٲؿ ٨٦  ٣جعٮث ثة٤٣٘ةت  ٣ٕؿثٲح ك ٷ٤١٩ٲـٱح ك ٣ٛؿ٩كٲحو -

ثعػػٮث، ٩ٺظػػِ ك ٝػػؿ ل  ٦ؤ٣ٛػػةت ) ٣ػػؽ٠ذٮر  ٣كػؿ ج( ٦ػػ٨ ٠ذػػت٦ػ٨ ك

 ٷ٩كػة٩ٲح ٤ٔػٯ ص٧ٲػٓ ٬ػؾق ك  ٹصذ٧ةٔٲػحك ثٮًٮح دػةـ  ٧٣كػعح  ٤ٛ٣كػٛٲح

  ٧٣ؤ٣ٛةت، ك ٣ذٰ عًٛخ ٤ٔٯ ٚ٭٫٧  ٧ٕ٣ٲٜ ٤٣ٞة٩ٮف ١٩٭ح ػةوحو

 ٣ذنػؿٱٓ  ٣ضـ اػٰ »ٚإذ  عػػؾ٩ة عكؿ ٠ذػة. ع٣ٌٛػ٫ دعػخ ٔ٪ػٮ ف :  -1

،  ٣ػؾم ٝػٌؽـ ٣ػ٫ «ف  ٣كػٮرم ٣ٞة٩ٮك  ٧٣ٞةرف ٰٚ  ٫ٞٛ٣  ٷقٺ٦ٰ

 ٵقذةذ  ٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ  ٣ٛة٢ً، كوؽر ٨ٔ صة٦ٕػح د٦نػٜ ٚػٰ 

ٱيؽرَّس ٚٲ٭ة ظذٯ ٬ؾ   ٣ذةرٱغ، ٩ٺظِ عف  ٣ػؽ٠ذٮر ك ،1976ٔةـ 

 ٣كؿ ج ٱؿل ٰٚ ٦ٞؽ٦ح ٬ؾ   ١٣ذة. عف  ٣ضؿ ا٥ ٰٚ  ٷقٺـ ٬ػٰ 

صؿ ا٥ عػٺٝٲح، ٵف  ٣نؿٱٕح ٰٚ صٮ٬ؿ٬ة دػؿدجٍ  ردجةَػةن ٠ػة٦ٺن 

٤ٜ  ٣ض٧ةٔح،ك ة٣ٯ،ثة: دٕ  ٵػػٺؽ ك  ٧ٌ٣ٲؿك ث٧ٌٲؿ  ٣ٛؿد كػي

 ثة٧٣ٛ٭ٮـ  ٷقٺ٦ٰ ٱٞٮ٦ةف ٤ٔٯ ٝٮ ٔؽ عقةقػٲح ظػٌؽد٬ة  ٣ٞػؿآف

٪ح،ك ٬ػٰ ٚػٰ ٦ض٤٧٭ػة دؿ٦ػٰ إ٣ػٯ ث٪ػةل ٦ضذ٧ػٓ إقػٺ٦ٰ، ك  ٣كُّ

ٲ٨ٍ ث٧ٛ٭ٮ٦٭٧ة  ٣ٮ قٓوك ٧ٌ٦ٮ٫٩  ٣ؿظ٧ح ٕى   ٣ٕؽؿ، ٦ضذ٧

 ٥٤ٔ  ٷصػؿ ـ»ع٦ة  ٧٣كعح  ٷ٩كة٩ٲح ك ٹصذ٧ةٔٲح ٚذْ٭ؿ ٰٚ ٠ذةث٫  -2

و 1986،  ٣ؾم وؽر ٨ٔ صة٦ٕح  ١٣ٮٱخ ٰٚ ٔةـ «ك٥٤ٔ  ٣ٕٞة.

)ٚة٣ؽ٠ذٮر  ٣كؿ ج( ٱ٪ْؿ إ٣ٯ  ٣ضؿٱ٧ح ثٮوٛ٭ة ّة٬ؿ   صذ٧ةٔٲح، 

 ٣ٮٝةٱػح ك ٱجػٲ٨ٌ عقػجةث٫ك ،ٱذ٧ٕٜ ٰٚ در قح  ٣ك٤ٮؾ  ٷصؿ ٦ٰ ز٥

  ٵ٤٬ٲح ٰٚ ٔٺص٫وك  ٧٣ؤقكةت  ٣ع١ٮ٦ٲحك دكر  ٣ٞة٩ٮفك ٦٪٫،

ح عقػجة. ؿ  ٣٭ة دٹ٣ذ٭ة ٔ٪ؽ٦ة ٱنػؿٱنٲؿ  ٧٣ؤ٣ٙ إ٣ٯ ١ٚك

  ٣ضؿٱ٧ح كٱع٤ٌ٤٭ة ٚٲٞٮؿ:
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كثٕؽ ٦بح ٔػةـ ٦ػ٨  ٣جعػر ٔػ٨ عقػجة.  ٣ضؿٱ٧ػح ٱٞػٙ »

 ٧٤ٕ٣ةل ٦ذكةا٤ٲ٨: إذ  ٠٪ة ٩ًىٙ  ٣نؼه  ٣ؾم ٱٞذ٢ إ٩كػة٩ةن ٚػٰ 

٩ع٥١ ٤ٔٲ٫ ثةٷٔؽ ـ، ٚج٧ةذ  ٩ىٙ راٲف دك٣ح ك ٗةثح ثأ٫٩ ٦ضؿـ

 ٣سة٩ٲػح ثإ٣ٞػةل  ٧ْٔٯ، ٱىؽر ع٦ؿق ٔ٪ؽ ٩٭ةٱةت  ٣عػؿ.  ٣ٕة٧٣ٲػح

٬ػٮ ٱ٤ٕػ٥ ثأ٩٭٧ػة ك ٝ٪ج٤ذٲ٨ ذرٱذٲ٨ ٤ٔٯ ٦٪ةَٜ ٦أ٬ٮ٣ح ثة٣كػ١ةف،

ٲ٭ة ٤ٔػٯ  ٣٪ك٢ ٚك  ٣ـرعك قٮؼ دٌٞٲةف ٤ٔٯ  ٷ٩كةف ك ٣عؿث

 «و؟٦ؽل ٔٞٮد َٮٱ٤ح ٨٦  ٣ـ٨٦

مػؿح »: كػؿ ج( ٦كػٲؿد٫  ٷ٩كػة٩ٲح ٚػٰ ٠ذةثػ٫ٱذةثٓ ) ٣ؽ٠ذٮر  ٣ك -3

ٔػ٨   ٣ػؾم وػؽر ٚػٰ َجٕذػ٫  ٣ؼة٦كػح «ٝة٩ٮف  ٣ٕٞٮثػةت  ٣ٕػةـ

 و ٚجٕػؽ عف ٱنػؿح عر٠ػةف  ٣ضؿٱ٧ػح2614صة٦ٕح د٦نٜ ٰٚ ٔػةـ 

٦جػؽع »ٱع٤ٌ٤٭ػة، ٱؤ٠ػؽ ع٧٬ٲػح إ٧ٔػةؿ ك ٝٮ ٔؽ  ٣ٕٞة. كٱ٪ةٝن٭ةك

 ٔح ظٞٮؽ  ٷ٩كػةفوؿٍ  ٣ؾم ٩ٮدمى ث٫ ٦ٓ إٔٺف مً  «دٛؿٱؽ  ٣ٕٞة.

ٷٔػةد   دأ٬ٲ٢  ٧٣ضؿـ  صذ٧ةٔٲ ة»ٱ٭ؽؼ ٬ؾ   ٧٣جؽع إ٣ٯ ًؿكر  ك

ف  ٣ضؿٱ٧ػػح ٧٠ػػة ٱٞػػٮؿ  ٧٣ضذ٧ػػٓ ٦ػػ٨ صؽٱػػؽ، ٵٚػػٰ إد٦ةصػػ٫ 

د٧س٢  ٧٣ةًٰ، ع٦ة  ٧٣ضؿـ ٚٲ٧س٢  ٧٣كذٞج٢، عك ٧٠ػة  )٣ٮ٦جؿكزك(

إف »: (عكٗكػخ ٠ٮ٩ػخ)٤ٔػٯ رعقػ٭٥ ك ٱٞٮؿ ٧٤ٔةل  ٹصذ٧ػةع،

 و« ٣ك٤ٮؾ  ٷصؿ ٦ٰ ٬ٮ ق٤ٮؾ إ٩كة٩ٰ

ز٥ ٱض٧ٓ ) ٣ؽ٠ذٮر  ٣كؿ ج(  ٣ٞة٩ٮف ك ٹٝذىةد ك ٣كٲةقح ٰٚ ٠ذةثػ٫   -4

ؾم وؽر ٰٚ َجٕذ٫  ٵػٲػؿ   ٣« مؿح ٝة٩ٮف  ٣ٕٞٮثةت  ٹٝذىةدم»

و ك٩ٞذُػٙ ٦ػ٨ ٬ػؾ   ١٣ذػػة. 2616ٔػ٨ صة٦ٕػح د٦نػٜ ٚػٰ ٔػةـ 

دع٤ٲػػ٢  ٧٣ؤ٣ػػٙ ٣ٶز٦ػػةت  ٹٝذىػػةدٱح  ٣ٕة٧٣ٲػػح، ك ١ٕ٩ةقػػةد٭ة 

 ٣كٲةقٲح ك ٹصذ٧ةٔٲح ٤ٔٯ  ٷ٩كةف ك ٧٣ضذ٧ٓ ك ٣ؽك٣حو ٚ٭ٮ ٱٞػٮؿ 
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٣ٞػؽ  قػذُةٔخ  ٣ػؽكؿ  ٣ؿعقػ٧ة٣ٲح عف دذضػةكز »ٰٚ ٦ٞؽ٦ػح ٠ذةثػ٫: 

ٍٰ 1929ةدٱح  ١٣جػؿل، ك٦٪٭ػة عز٦ػح ٔػةـ  ٵز٦ػةت  ٹٝذىػ ، كعز٦ذػ

 ٣عؿثٲ٨  ٣ٕػة٧٣ٲذٲ٨  ٵك٣ػٯ ك ٣سة٩ٲػح، ثإٔػةد  دٮزٱػٓ  ٧٣كػذ٧ٕؿ ت 

ك ٵقػػٮ ؽ  ٧٣ة٣ٲػػح  ٣ٕة٧٣ٲػػح، ك ٣ٞٲػػةـ ثة٦ذػػؽ د ت ص٘ؿ ٚٲػػح ث٘ٲػػح 

 ٹقذٲٺل ٤ٔٯ  ٣سػؿك ت  ٹقػذؿ دٲضٲح ك٤ٔػٯ رعقػ٭ة  ٣ػ٪ٍٛو كٝػؽ 

٨  ٣ٕػة٥٣، ٦٪٭ػة د٤ٌُت ذ٣ٟ  ٚذٕةؿ ظػؿك. ٚػٰ ع٦ػة٨٠ ٦ؼذ٤ٛػح ٦ػ

ظؿ.  ٣ؼ٤ٲش  ٵك٣ٯ ك ٣سة٩ٲح، كظؿك. قؿِّٱح ٚػٰ ٔػؽد ٗٲػؿ ٤ٝٲػ٢ 

، 2661عٱ٤ػٮؿ ٔػةـ  ٨٦11 دكؿ  ٣ٕة٥٣و إ٣ٯ عف صػةلت ٬ض٧ػةت 

 ٣ذٰ دجٕذ٭ة  ٣عؿ. ٤ٔٯ عٚ٘ة٩كذةف ز٥  ٣ٕؿ ؽ ك ظذٺ٣٭٧ػة ٔكػ١ؿٱ ة 

 «وثعضح ٦ٞةك٦ح  ٷر٬ة. ك٦٪ٓ  ٦ذٺؾ عق٤عح  ٣ؽ٦ةر  ٣نة٢٦

 ٣كؿ ج( ثةٷمػةر  إ٣ػٯ  ٵز٦ػح  ٧٣ة٣ٲػح  ٣ٕة٧٣ٲػح ٣ٕػةـ ٱ١ذٰٛ ) ٣ؽ٠ذٮر ك

 ٦ضؿد إمةر  قؿٱٕح ٵف ٩ذةاض٭ة ٥٣ د٨١ ٦ٕؿكٚح ثٕؽو 2668

٣ٞؽ وؽر ٠ذةث٫ ٦ٓ ثؽ ٱح عظؽ ث ٦ة ق٧ٰ ثة٣ؿثٲٓ  ٣ٕؿثٰ، ٚ٭ػ٢ ٚػٰ ٩ٲٌذػ٫ 

ٔ٪ؽ٦ة ٱيىؽر َجٕح صؽٱؽ  ٨٦ ٠ذةث٫ ٰٚ  ٧٣كذٞج٢ عف ٱٞٮؿ إف عظػؽ  ٵقػجة. 

دضـاػح ك دٞكٲ٥ك د٦ةرك ظة٣ٲةن ٰٚ دكؿ ٔؿثٲح ٨٦ ٝذ٢ٱضؿم ك  ٣٭ة٦ح ٧٣ة صؿل

 ؟2668ز٦ح  ٧٣ة٣ٲح  ٣ٕة٧٣ٲح ٣ٕةـ ٬ضؿ  ٬ٮ ٩ذٲضح ٣ٶك كد٧ـٱٜ

٠ػةف  ٣عػ٢ ك ،٣2668ٞؽ ٚؿٗخ ػـ ا٨  ٧٣ىةرؼ  ٵ٦ؿٱ١ٲػح ٚػٰ ٔػةـ 

١٬ؾ  دؽٜٚ  ٣كػٺح  ٧٣ىػ٪ٌٓ ٚػٰ ك ٣٭ؾق  ٵز٦ح ٰٚ إٔةد  ٦ى٢ٍل ٬ؾق  ٣ؼـ ا٨و

 ٧٣٪ُٞح  ٣ٕؿثٲح ٠ة٣ُٮٚػةف، زػ٥ دجٕػ٫ ثة٧٣ٞةثػ٢   ٣ؽكؿ  ٣ؿعق٧ة٣ٲح  ١٣جؿل إ٣ٯ

 دؽٜٚ  ٵ٦ٮ ؿ  ٣ٕؿثٲح ٠ة٣ُٮٚةف إ٣ٯ ػـ ا٨  ٣ؽكؿ  ٣ذٰ دةصؿت ثة٣كٺحو

 أٗٓا اىحضٔر اىهرام:

٬ؾ  ٬ٮ  ٵقذةذ  ١٣جٲؿ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجٮد  ٣كؿ ج  ٣ؾم  ٥ٌ٩ إ٣ٯ ز٦ٺا٫ عٌٔػةل 
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ٚػٰ ٦كػٲؿد٫ ٵد ل ة ٣٭ؾ   ٧٣ض٧ٓ ٱنػةر٫٠  ٧٣ض٧ٓو كإ٩ٰ آ٢٦ عف ٱ١ٮف رٚؽ ن ٬ة٦  

دكرق  ٣٭ةـ ٰٚ مأف ٨٦ ع٥٬ مؤكف ث٪ةل  ٵ٦ح، ظٛةّةن ٤ٔٯ ٣٘ذ٭ةوو ك٬ػٰ  ٣ٕ٪ىػؿ 

 ٵ٥٬ ٰٚ ث٪ةل ٬ػؾق  ٵ٦ػحوو كٹ ػٲػؿ ٚػٰ ع٦ػح ٹ دعػةِٚ ٤ٔػٯ ٣٘ذ٭ػة ٦كػذضٲجح 

 ٤٣عةصةت  ٧٣ذـ ٱؽ  ٣ض٢ٕ ٬ؾق  ٤٣٘ح ٦ذٺا٧ح ٦ٓ  ٣ذُٮر  ٣عٌةرمووو

ي٬٪ٌئ  ٣ىؽٱٜ  ٣ٕـٱـ  ٵقذةذ  ٣ؽ٠ذ ٮر ٔجٮد  ٣كػؿ ج ثة٩ٌػ٧ة٫٦ ٣٭ػؾ  إ٩ٰ ع

عػةـ ٱ٪ٕذػ٫ ث٧ض٧ػٓ  ٧٣ض٧ٓ ) ٣ؾم ٠ةف  ٵقػذةذ  ٣ؿ ظػ٢  ٣ػؽ٠ذٮر مػة٠ؿ  ٣ٛ

ي٬٪ٌئ  ٧٣ض٧ٓ ث٭ؾ   ٣ٌٕٮ  ٣ضؽٱؽو ٣ؼة٣ؽٱ٨(، ك  ع

 

 رظ٧ح  :٤ٔٲ٥١ ك ٣كٺـ عم١ؿ ٥١٣ ظك٨ إو٘ةا٥١ ك

*   *   * 
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 عبود السراجكلمة الدكتور 
 يتحدث فيها يف حفل استقباله

 عزيز شكريالدكتور فه لسعن 
 

 أيها الصيدات والصادة

 ان المحاشني رئيس مجمع اللغة العربيةواألشتاذ الدكتور مر

 الصادة الزمالء أعضاء المجمع ...

 خوة المحاضرون...الزمالء واإل

أثلدم أوالً بجزٗو شكهر  واكصىت ثلكدٗر  ىزٌ أكٖ أ مكصع ٌجٍك  

 ُمٍصم إىً٘ٓ، وأسأل اهلل ثعصىٕ اىيغة اىعرب٘ة، اىذَٗ شرفُٖٔ بصُجخصبًٓ ىٖ ى

 أن أنٔن فٖ اىٍسجلبو  ِد حسَ ظًِٓ و ظً٘ خلجًٓ.

نٍص أشهر صدٗلٖ وزٌ٘يٖ األسجصذ اىدنجٔر ٌٔفق د بكٔل  يكٕ ثلدٍٗكّ 

ىٖ بٍص ٗهرٌِٖ وٗشرفِٖ، ؤْ ا٘ر ٌَ ٗعرفِكٖ فكٖ صكداكة ثجكصوز  ٍرْكص 

 خ خة  لٔد.

ألُِٖ ُشأت فٖ أسرة ثلكرأ ٌِذ طفٔىجٖ وأُص شغٔف بصىيغة اىعرب٘ة، ربٍص 

اىلرآن اىهرًٗ، وثردد األحصدٗح اىِبٔٗة اىشرٗفة، وثراج  أحكداخصً ٌكَ ثكصرٗ  

اىعرب واإلس م. ىذىم ىً أنكَ أثجكصوز اىعصشكرة ٌكَ  ٍكر   ِكدٌص نِكت 

 أحفظ أجزاعً ٌَ اىلرآن واىحدٗح، وغ٘ر كي٘و ٌَ اىجصرٗ  اإلس ٌٖ.
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إ٩٪ٰ ٠٪خ ٚ ٣ٕةا٤ح  ١٣جٲؿ،  ك٤ٔٯ  ٣ؿ٥ٗ ٨٦ كصٮد ١٦ذجح ك قٕح ٰٚ ٦٪ـؿ

٠سٲؿ ن ٦ة عقذأصؿ ٠ذجةن ٨٦ ١٦ذجػح ٦ذؼىىػح ث١ذػت  ٵد.  ٣ٕؿثػٰ  ٣ٞػؽٱ٥، عك 

عقذٕٲؿ٬ة ٦ػ٨ ١٦ذجػح  ٧٣ؽرقػح عك ١٦ذجػح  ٵكٝػةؼ ٚػٰ دٱػؿ  ٣ػـكرو كٔ٪ػؽ٦ة 

عوجعخ َة٣جةن ٰٚ ٤٠ٲح  ٣عٞٮؽ ثؽ٦نٜ، ثؽعت ثة٣ذؿدد ٤ٔٯ  ١٧٣ذجح  ٣ْة٬ؿٱح 

 ٰ ر٦ة٩ح، ٧٤٠ة ق٪عخ ٣ٰ  ٣ٛؿوح ثؾ٣ٟوك ٧٣ؿ٠ـ  ٣سٞةٰٚ  ٣ٕؿثٰ ٰٚ عث

ٔة٩ٰ عقذةذم  ١٣جٲؿ كوؽٱٰٞ ثؽعت و٤ذٰ ث٧ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ٔ٪ؽ٦ة د

٫ ٚػٰ  ٧٣ض٧ػٓ، ك٠ػةف  ٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ  ٣ٮ٬ة. ظٮ٦ؽ إ٣ٯ ظٌٮر ظ٢ٛ  قػذٞجة٣

ٔنؿ ٨٦ م٭ؿ دنؿٱ٨  ٵكؿ ٔةـ ك ظػؽ كدكػٕٲ٨ كدكػ٧ٕبح  ذ٣ٟ ٰٚ  ٣كةدس

ثؽ٦نػٜ؛ ك٦٪ػؾ ذ٣ػٟ  ٣ٕةد٣ٲػح  ٦ع٧ؽ ٠ػؿد ٤ٔػٰ ثة٧٣ؽرقػحكع٣ٙ، ٰٚ ٝةٔح 

  ٣ذةرٱغ كع٩ة عدةثٓ عػجةر  ٧٣ض٧ٓ ك٩نةَةد٫، كعٝذ٪ٰ ٔؽد ن ٨٦ ٦ُجٮٔةد٫و

عكد عف ع٠ٮف وؿٱعةن ٥١ٕ٦ عٱ٭ة  ٣كػةد ، كع٩ػة عدعػؽث ٔػ٨ ظػةؿ  ٤٣٘ػح 

ٚٲ١ٛػٰ عف ٩ٞػؿع عك ٩كػ٧ٓ ٚػٰ  ، ٣ٕؿثٲح، ٵٝٮؿ: إ٩٪ة ع٦ةـ َؿٱٜ مةؽو كَٮٱػ٢

، ظذػٯ ٚػٰ ٩ػؽك  عك ٚػٰ ٦ؿ٠ػـ زٞػةٰٚكقةا٢  ٷٔٺـ، عك ٰٚ ٦عةًؿ  د٤ٞٯ 

ظػٲ٨ ، كٗػ٥ٍّ  ٱىػٲج٪ٰ ٦ػ٨ ٬ػ٥ٍّ ٠ةف ٔذؿؼ ث٧ة ع ة٩نٕؿ ثةٷظجةطو كع٩ة مؼىٲ  

عوعط  ٵكر ؽ  ٹ٦ذعة٩ٲح ٣ُٺ. ٤٠ٲح  ٣عٞٮؽ ٤ٔٯ ٦ؽل ٩ىٙ ٝؿف ٠٪خ 

٨٦  ٣ـ٨٦، كع٠ذنٙ ع٦ٲػح  ٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ كٔضػـ٥٬ ٔػ٨ ٚ٭ػ٥ ٣٘ػذ٭٥ كظْٛ٭ػة، 

ٚ٭ة كظذٯ ٨ٔ ٦ضؿد ٦عةك٣ح  ؿُّ ٕى ى ٠ذنٙ كصٮد  ردجةط عٲ٨ عٱؽٱ٭٥و ٧٠ة ك٬ٰ ثد

مؽٱؽ كثىٮر  د ا٧ح ثٲ٨ دؽ٩ٰ ٦كذٮل  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح ٚػٰ  ٣ٮرٝػح  ٹ٦ذعة٩ٲػح 

 كًعة٣ح  ٷصةثح  ٧٤ٕ٣ٲح ٤ٔٯ  ٵقب٤ح  ٧٣ُؿكظح ٰٚ  ٹ٦ذعةفو

٦٪٭ضٲح د٤ٕٲ٥  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ؽ رق٪ة ٝةوػؿ و ٚذ٤ٕػٲ٥  فص٧ٲٕ٪ة ٱ٥٤ٕ ع

٦ؿظ٤ػح  ٣ذ٤ٕػٲ٥  ٵقةقػٰ ٬ػٰ  فٌ ع ، ك ٤٣٘ح ٱضت عف ٱجؽع ٦ػ٨ د ػػ٢  ٵقػؿ

٣ػ٥ ٱذعٞػٜ،  ،ٶقػٙ، كٱػة ٣ ٧٣ؿظ٤ح  ٣عةق٧ح ٰٚ ظٲة   ٣ذ٧٤ٲؾ، ك١٣ػ٨ ٬ػؾ 
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كإ٧٩ة ٰٚ  ٣ؽكؿ  ٣ٕؿثٲح  ٵػؿل  ٣ذٰ زرد٭ة ص٧ٲٕػةنو  ،٣ٲف ٰٚ قٮرٱح ٚعكت

ؿ  ٣ؾم ٱي  ٍٕٮى ـ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ضذ٧ٕةد٪ة ٬ػٰ  ٣ٕة٦ٲػح  ٣ذػٰ ٱع٤٧٭ػة ٭ؽِّ إف  ٧ً٣

ووو ٛػةز ك ٣كػٲ٪٧ة ك ٧٣ك٤كػٺت  ٣ٕؿثٲػح٦ٲػح ك ٣نػةرع ك ٣ذ٤إ٣ٲ٪ة  ٣ض٭ػ٢ ك ٵ

كظذػػٯ ٚػػٰ  ٣ضة٦ٕػػةت ٩ٺظػػِ عف ٔػػؽد ن ٗٲػػؿ ٤ٝٲػػ٢ ٦ػػ٨ عقػػةدؾد٭ة ٱ٤ٞػػٮف 

٨  ٣عةؿ ثؼ٤ٲٍ ٨٦  ٣ٛىعٯ ك ٣ٕة٦ٲحو كي  ٦عةًؿ د٭٥ ثة٣ٕة٦ٲح، عك إذ  ظى

:كع٦ةـ ٬ؾ   ٣ٮ ٝٓ  ٧٣ؤ٥٣، ٠سٲػؿ ن ٦ػة  ٬ػ٢  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح وػٕجح  دكػةل٣خي

 ٣ػػؾم ٱض٤ٕ٭ػػة ٔكػػٲؿ   ٧٣٪ػػةؿ ظذػػٯ ٤ٔػػٯ  ٧٣ذ٧٤ٕػػٲ٨  عػػؽِّ ك٦ٕٞػػؽ  إ٣ػػٯ  ٣

 ك ٣ؽ رقٲ٨ كظ٤٧ح  ٣ن٭ةد ت  ٣ضة٦ٕٲح؟

ك٨١٣ قؿٔةف ٦ة عٔٮد إ٣ٯ  ٣عٞٲٞح ك ٣ٮ ٝٓ:  ٧٣ن٤١ح ٚٲ٪ػة ٩عػ٨ ك٣ػٲف 

 ٰٚ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲحو

ٚإذ  ٦ة رصٕ٪ة إ٣ٯ عصػؽ د٩ة  ٣ٕػؿ.، ٩ضػؽ  ٣كػٮ د  ٵْٔػ٥ ٦ػ٪٭٥ ٠ػة٩ٮ  

ز٥ ٱىجعٮف عدثػةل عك مػٕؿ ل  ،عثةن ٨ٔ صؽٌ  ع٦ٲٲ٨، ك٦ٓ ذ٣ٟ ٚ٭٥ ٱذٞ٪ٮف ٣٘ذ٭٥

عك رك   عد. كمٕؿ كدةرٱغو كص٧ٲٕ٪ة ٱ٥٤ٕ عف ٩ـكؿ  ٣ٞؿآف ٤ٔػٯ  ٣ٕػؿ. ٣ػ٥ 

 د٪ـٱ٢ ٨٦ ر.  ٣ٕة٧٣ٲ٨و ٫ٱ٨١ وؽٚح؛ إ٩

إف ٨٦ ٱٕؿؼ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ظٜ  ٧٣ٕؿٚػح، كٱ١ذنػٙ عقػؿ ر٬ة، كٱذػؾكؽ 

ؽر إٹ ٔػ٨ ٹ ٱ١٧ػ٨ عف دىػ ٠٭ػؾق ص٧ة٣٭ة، قٮؼ ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٯ  ٣ٞػٮؿ: إف ٣٘ػحن 

ـو ٤ٔٯ درصح ٔة٣ٲح ٨٦  ٣عٌػةر   ٷ٩كػة٩ٲحو ٣ػؾ٣ٟ ع٩ػة عرٚػي  مٕٮ.و  كعٝٮ 

 ٧٣ٞٮ٣ح  ٣ذٰ ٱؿدد٬ة  ٣جٕي ٨٦ عف  ٣ٕػؿ. ٠ػة٩ٮ  ٝجػ٢  ٷقػٺـ ٗػةرٝٲ٨ ٚػٰ 

ٔىؿ  ٣ضة٤٬ٲحو إف ٬ؾق  ٧٣ٞٮ٣ح ثة٤َح ٱؿٌٚػ٭ة  ٣ٕٞػ٢ ك ٧٣٪ُػٜ، كدؽظٌػ٭ة 

 ل ٰٚ ٔىؿ  ٣ضة٤٬ٲحوةد  ٨٦ ٱٕٲ ٣عٞةاٜ  ٧٤ٕ٣ٲح ك ٣ذةرٱؼٲحو ٩ع٨ عٱ٭ة  ٣ك

ٱكٕؽ٩ٰ عف عدعػؽث ٚػٰ ٬ػؾ   ٣ؼُػة. ٔػ٨ قػ٤ٰٛ ٚػٰ ٦ض٧ػٓ  ٤٣٘ػح 

 ٣ٕؿثٲػػح، ز٦ٲ٤ػػٰ كوػػؽٱٰٞ،  ٵقػػذةذ  ٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػؽ ٔـٱػػـ مػػ١ؿم،  ٣ػػؾم 

 ص٧ٕذ٪ٰ ث٫ ٦ؿ ظ٢ ٨٦ ظٲةد٪ة دذنةث٫ ٤ٔٯ ٦ؽل ٩ىٙ ٝؿف ٨٦  ٣ـ٨٦و
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ٍحٌ فٔ سٌ يجقاربة، سبقَٔ د. عزٕز بسَة واحدة  فدٔ اهًدةارح. ح دن 

دإٍْدة اهاايدة فدٔ فدالج ااعجًاعٖدا  عداو مًدن ومًسدٌٖ وثسداً ة عوٓ اه

 وأهف، وأٍا ح وت عوٓ اهدإٍْة اهااية فٔ فالج ااعجًاعٖا  باة عاو واحة.

ثخددالد د. عزٕددز يددٌ لوٖددة اهحقددْع فددٔ اهةاياددة اهسددْرٕة عدداو ثسدد   

وأهدف. لدام يةودن اهةوهدة حَّٖدا حدةٕح اهَ د   فدٔ   ةوثساًومًسٌٖ 

د. عزٕدز عضدْاف فدٔ فُادٌٖن يٌ بٌٖ اهخالٕةٌٖ األوائدن،  سْرٕة وٕاٌٖ قضاثُ

يةون اهةوهة. وهمَُ هى ٕوبدح فٖدُ رٖدال بضداة أحدّال حجدٓ امجارثدُ و ار  

مدا، ٕاهجالبٖة واهجاوٖى واهةاياة اهسْرٕة هًَحة هةراسة اهقاٍْم اهةوهٔ فٔ أيال

د. عزٕدز إهدٓ  قةيجّا إهٓ سْرٕة عًاٖة أصةقاء اه الع األوسط. وقدة سدافال

  ة وأهف.اه ّال اهالاب  يٌ عاو سجٌٖ وثساً ما فٕٔالأي

َٖت عضْاف فدٔ يةودن أٍا ثخالعت يٌ لوٖة اهحقْع باة عاو واحة. عُ 

ّٔ يَحدة يقةيدة يدٌ عًاٖدة أصدةقاء اه دالع األوسدط  الضت  اهةوهة، وعُ  عو

ما، وهمَٔ آخدال  اهجالٕدح ألم ِدةفٔ اهد   ٕاهسٖاسٖة فٔ أيال وهةراسة اهاوْ

ة اهقاٍْم. وِد ا يدا ح دن فادنف عَدةيا يَ  ظفْهجٔ ِْ دراس هُ أعًن لَت

 ،اٍجقوت يٌ يةون اهةوهة إهٓ لوٖة اهحقْع ياٖةاف فٔ قسى اهقاٍْم اهةزائدٔ

 خى سافال  إهٓ فالٍسا إلثًاو ثح ٖؤ.

ما معْا  يْفقدة  ح دن عودٓ اهًاعسدجٖال يدٌ ٕد. عزٕز فٔ أيال امع

اهسدٖة  ٌ عاياة فٖالعَٖٖا، خى اهةلجْراه يٌ عاياة لْهْيبٖا، وبًَّٖا ثزود يد

مدا إهدٓ أم ٕيدٌ ظفْهجّدا وثاوًّٖدا فدٔ أيال اف يوك اهاأٍ اهجٔ أيضدت عدزء

ثخالعت يٌ لوٖة اهةراسا  اهةوهٖة فٔ عاياة عْرد ثاوم بْاحَعٌ. وبادة 

 ًِا عًال.ة  ه  قا و     سَة واحة  يٌ  واعًّا رُ 

فبادة أربد  سدَْا   ،مدا بسدالعة قٖاسدٖةٕأٍّٓ د. عزٕز دراسدجُ فدٔ أيال
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رّخ إّفاده عاد إلُ دنشق وٌَ ّحهل  شلٍادا دللررخَرده ودهطث أشٍس نو حا

 ث  نلو علام أرة للَق فِ دلشٍس دلخاضع فِ دللاىَن دلرولِ. ودلخحق ةكلْث دلح

فلِ دىخالار وريج َّنٍلا ن ْلردً فلِ رلْلث دلحللَق  ،وضخْو وحط هئث وألف

عشّش فِ دلطاعث دألولُ لَضَلً إلُ رلْث دلحللَق،  ةالررخَردإلّفاد. ح سفج 

 ضردكث دضخهست ىطف كسن نو دلشنو. َنٍا دى لرت ةْيياونو ّ

فِ دلكلْث ألىً لم ّهظ علُ إّفاده دهلص ضليَدت، ولكيلً  معيدا ًُعِّْو 

 ضاً فٍْا عيرنا أحم دلطيَدت دلذهص.ُعّْو نررِّ 

نو فسىطا ران د. عشّش ن اردً لجان ث دلكَّج، وة ر دهص  حْيها عرُت 

ا فِ نيلشلْو نخجلاورّو دلكَّج، فطكيّ ةً ن اردً أّضاً لجان ث  ضيَدت لحلُج 

َدحِ نلو وضت ْو وحط هئث وألف. ة ر ع ثإلُ أن غادر دلكَّج فِ عام ضت 

ئث وأللف دفخخحلج دلجان لث دألردىْلث فلِ عهلان دلكَّج عام ذهاىْو وحطل ه

ذيلْو ودللررخَر ىحلو دانيا  فِ رلْث دلحلَق، فطلتج   كطهاً للرردضات دل لْا

فطلسىا  ،ِ درجث دلهاجطخْس َّناً ودحردً فِ دألضتَعس فررِّ أن ىُ رهال دلغالِ،

 .علُ نرى ضيث رانلث أضتَع  ر  ىطافس إلُ عهان 

ف ه  عهْردً لكلْث دلحللَق  ؛حَلُ د. عشّش عرددً نو دلهياضب غْس نا ذرسُت 

وعهْلردً  ،وذهاىْو وحط هئث وألف، ولهرا ذهلاىِ ضليَدت ث  ةجان ث دنشق عام ضخ

لرةلَناضْث فِ جان ث دلللهَن دلذاضلث فلِ علام دذيلْو لكلْث دل الكات دلرولْث ود

إللُ أن ودفخلً  ،ا لٍْئث دلهَضَعث دل سةْث نو عام أرة ث وألفْووألفْو، ذم نرّسدً عان  

 .ادذيِ عشسألفْو ودلهيْث فِ دل اشس نو راىَن دألول عام 

ث، ا لَزدرا دلذارجْث دلطَرّث، ولجان ث دلرول دل سةْلرها عه  نطخشاردً كاىَىْ  

 ولحكَنث دلكَّج، وشارك فِ عرد رتْس نو دلهؤحهسدت دل سةْث ودلرولْث.

أررسٌلا فلِ  ،عرد رتْس نلو دلكخلب ودلتحلَل دلهيشلَرا للررخَر عشّش
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ردً نلؤدزردً دللاىَن دلرولِ، رها رخب فِ دللضْث دلفلططْيْث عيرنا عه  نحلسِّ 

 فِ دلهَضَعث دلفلططْيْث.

ضلَ  فلنىِ و دلرردضلث ودلخحلْل ، أن نؤلفاحً حطخحق كلرردً رتْلسدً نلنع و

 الن ر  نا رخب فِ ىطف كسن نو دلشنو.أحَكف عير رخاةْو ّهرِّ 

فلً أل  ؛ ، ةلارَرا رختلً«دلخياْم دلرولِ دل الهِ»رخاب  :دلكخاب دألول ٌَ

ْلً دلخيالْم وضلت ْو وحطل هئث وأللف، شلارحاً ف ث  فِ دلكَّج، فِ عام ذالذل

 ةحلَق دإلىطان ودلحسّات دل انث. ق، نع كطم ّخ لاا وودك ْ  دلرولِ ىاسّ  

رضلِ دفِ ٌزد ٌَ رخلاب نررضلِ أُعلر لررخاةً: فهؤل   ثوٌَ ّلَل فِ نلرن

لجان ات دل سةْث، ضلَد  فلِ رلْلات دلحللَق أو دل للَم فِ ددلهياهات دلرولْث 

رهلا ّللَل  -ف دلطْاضْث ودل الكات دلرولْث. ونا دعختسه نو نهْشدت لٍزد دلهؤل  

حرّلرٌا فلِ ىلطخلْو: أواٌهلا ةطلاوخً، وذاىٍْهلا نحاولخلً ّهكلو ح -د. عشّش 

 دلهياهات دلرولْث نو جاىتٍْا دلياسي ودل هلِ ةخَدزن ن لَل.ن الجث 

ىً كانَس ّطخحق أن ّسجع إلْلً أي إ :وأكَل أىا فِ حلْْهِ لٍزد دلكخاب

دلخياْهلِ لمنلم دلهخحلرا    دلتيْلان  والب أو ددرس أو ةاحد ّسّر أن ّخ لس  

دألنلم دلهخحلرا فلِ حفلس دلطلالم  دور  ووورااحٍلا دلهخذططلث،  عٍاووفس

 ودألنو دلرولْْو.

، «دردضلث كاىَىْلث ىاكلرا -دإلرٌلاب دللرولِ » رخلاب وآدس نا رختً د. عشّش

دذيْو وحط ْو وحطل هئث وٌَ رخاب ضرر عو ددر دل لم للهالّْو فِ ةْسوت عام 

 د  دللتياىِ.م لً دلررخَر ضلْم دلحص رئْص نجلص دلَزر، وكر  وألف

ّلش ىكلْشّث عيرنا أوفلر دللررخَر عشوكر أُعر ٌزد دلكخاب أضالً ةاللغث دإل

كْث، لهرا ضيث ودحرا أنضاٌا فِ جان لث ّسةهيحث نو نؤضطث فَلتسدّج دألن

كْلث، ّشلس فلِ دلَاّلات دلهخحلرا دألنسٌارفارد إلعردد ٌزد دلكخاب، دلزي ىُ 

 وحط ْو وحط هئث وألف. عام ودحر  
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٤١٩ٲـٱح ك ٣ٕؿثٲح، كعقذ٢ ٦٪ػ٫  ٵ١ٚػةر ؾ   ١٣ذة. ثة٤٣٘ذٲ٨  ٷ٣ٞؽ ٝؿعت ٬

 ك ٣ٕجةر ت  ٳدٲح:

 ٱٞٮؿ  ٣ؽ٠ذٮر ٔـٱـ:

ة ٱضؿم  قػذؼؽ ٫٦ ثنػ٢١ ٔنػٮ اٰ ك٠ٲٛػٰ ٚةٷر٬ة. ٱ٢ْ مٕةر ن قٲةقٲ  »

ك ٩ذٞةاٰ ٣ٌؿ. ظؿ٠ةت  ٣ذعؿر  ٣ٮَ٪ٰ ٰٚ ٦٪ةَٜ ٦ٕٲ٪ح ٨٦  ١٣ػؿ   ٵرًػٲحووو 

قٲةقػٲح ٱػذ٥ ػ٤ٛ٭ػة  رد١ػة. صػؿ ا٥ ع٠سػؿ ٚذػح ٹٚإر٬ة.  ٣ؽك٣ح  ٣ٕةثؿ ٤٣عؽكد 

ْٚةٔح، إ٦ة ثن٢١ ٦جةمؿ عك ٗٲؿ ٦جةمؿ، ٤ٔٯ ٱؽ ٧ٔٺل  ٣ػؽكؿووو ٣عكػة. ٬ػؾق 

، « ٤٧ٕ٣ٲػػةت  ٣كػػؿٱح»ٙ  ٵٝ٪ٕػػح، ٦سػػ٢  ٣ػػؽكؿ عك ثة٣٪ٲةثػػح ٔ٪٭ػػةووو دعػػخ ٦ؼذ٤ًػػ

 ٣ػؽٚةع ٔػ٨  ٣عؿٱػح ك ٣ؽٱ٧ٞؿ َٲػح ٚػٰ »، ك« ٣عؿ. ذ ت  ٣نػؽ   ٧٣٪ؼٌٛػح»ك

إف ٧ٔٺل ٬ؾق  ٣ؽكؿ ٱؿد١جٮف صػؿ ا٥ ػُٲػؿ  ًػؽ ظ١ٮ٦ػح  ووو« ٣ؽكؿ  ٵػؿل

كق١ةف دك٣ح عػؿل ٦س٢: إثةد   ٣ض٪ف  ٣جنؿم، ك ٣ٛىػ٢  ٣ٕ٪ىػؿم، ك ظذضػةز 

ٝػٮ ٩ٲ٨ »٧٠ة دٞٮؿ  - ٣ؿ٬ةا٨ ثة٣ض٤٧ح، كثةػذىةر ٢٠ صؿ ا٥  ٣عؿ.  ٵػؿل عك 

ؿض ػ٤ػٜ ظة٣ػح ٦ػ٨ ٘ػ، ث«ح ٹ٩ذ٭ة٠ػةت  ٣ضكػٲ٧»٢٠  ٣ؼؿكٝػةت ك - «ص٪ٲٙ

ةف  ٣ٞةد  عك  ٣٪ةس ٰٚ  ٣ؽك٣ح  ٣ٌػعٲح )كعظٲة٩ػةن ٚػٰ عذ٬ػةف ٝػةد   ٣ؿٔت ٰٚ عذ٬

 و«كمٕٮ. دكؿ عػؿل( ٣ذعٞٲٜ ٩ذٲضح ٦ٕٲ٪ح ثة٣ٞٮ 

١ٲح ٤ٔػٯ َػؿ ث٤ف ٱ٦سٺن ثة٣٘ةر   ٣ضٮٱح  ٵ٦ؿ ٔـٱـك٬٪ة ٱٌؿ.  ٣ؽ٠ذٮر 

ك ٣ذٰ ٣ػ٥ د١ػ٨ دٌػٓ ٩ىػت  كز٧ة٩ٲ٨ كدك٧ٕبح كع٣ٙ، حو قذكث٪٘ةزم ٰٚ ٔةـ 

ٮـ ؾ ٰٚ ثةٔذجةرق  ٣ؽ٦ةغ  ٧٣ؼٍُ عك  ٧٣عٌؿض  ٧٣ـٔػؿ  ٣ٞٔٲ٪ٲ٭ة  ٣ؿاٲف ٧ٕ٦َّ 

وووو ثٲؽ عف ٔ٪ػٙ  ٣٘ػةر  ككظنػٲذ٭ة ص٤ٕػخ ٤ٔٯ  ٷر٬ة. ٰٚ  ٣ٕة٥٣  ٣٘ؿثٰ

٭ػة، ٬ػ٥ ع٬ػؽ ؼ ٨٦  ٣ٮ ًط عف  ٣ك١ةف  ٧٣ؽ٩ٲٲ٨ ٰٚ  ٧٣ؽٱ٪ذٲ٨ كٰٚ ٣ٲجٲػة ٤٠ِّ 

 ٣٘ةر ، كذ٣ٟ ث٭ؽؼ ك ًط ثضٺل دةـ، ك٬ٮ ػ٤ٜ ظة٣ح ٨٦  ٣ؼػٮؼ ك ٣ٛػـع 

ٮ. كعذ٬ةف  ٧٣ؽ٩ٲٲ٨  ٵثؿٱػةلو ك٠ة٩ػخ  ١ٛ٣ػؿ  ٬ػٰ إٚ٭ػة٦٭٥ ك ٣ؿٔت ٰٚ ٤ٝ
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 ٣ٕٞػة. ، ٚػإف  ٧٣ـٱػؽ ٦ػ٨ ٮ  ٨٦  ٧٣ٮت عك  ٷوةثح ثضؿ حو ضٍ ثأ٩٭٥ ظذٯ ٣ٮ ٩ى 

 و«كُٞٮ   ٣ؿاٲف  ٣ٞؾ ٥٣ٰٚ ٱي  ٦ة « ٥ٕ٣ قةـ» ٣سٞٲ٢ ٝةدـ إ٣ٲ٭٥ ٤ٔٯ ٱؽ 

.؟ ٚإذ  ٥٣ ٱ٨١ ٬ؾ  إر٬ةثةن، ٧ٚة ٬ٮ  ٷر٬ة»ز٥ ٱذةثٓ  ٣ؽ٠ذٮر ٔـٱـ ٝٮ٫٣: 

كإذ  ٠ةف  ٗذٲةؿ  ٧٣بةت ٨٦  ٤ٛ٣كُٲ٪ٲٲ٨، كصؿح ك ٔذٞػةؿ ٔنػؿ ت  ٵ٣ػٮؼ 

٦٪٭٥ ٚػٰ  ٣كػ٪ح  ٵك٣ػٯ كظػؽ٬ة ٦ػ٨  ٹ٩ذٛةًػح ٤ٔػٯ ٱػؽ  ٣ٞػٮ ت  ٣٪ْة٦ٲػح 

ووو ٣ػٲف إر٬ةثػةن ٧ٚػة ٰٚ  ٣ٌٛح  ٣٘ؿثٲح كٗـ   ٷقؿ اٲ٤ٲح ك ٧٣كذٮَ٪ٲ٨  ٣ٲ٭ٮد

 ٬ٮ  ٷر٬ة.؟

ٞػة٩ٮف ث٧ٮصػت ٦ٲسػةؽ ٨  ٣إف  ٣سأر ك ٹ٩ذٞةـ ك ٣ٕٞة. ٠ي٤ٌ٭ػة ػةرصػح ٔػ

ووو كإف ٚن٢ ٦ض٤ف  ٵ٨٦ ظذٯ  ٳف ٰٚ  ٣عٛةظ ٤ٔٯ  ٣كٺـ  ٵ٥٦  ٧٣ذعؽ 

ػٲة٩ػػح ثٕػػي عٌٔػػةا٫  ٣ػػؽ ا٧ٲ٨   ٵ٦ػػ٨  ٣ػػؽك٣ٲٲ٨، ٠ػػةف قػػجج٫  ٣ػػؿاٲفك

٦ػ٨  -كٝػؽ ٦٪ٕػٮق ٕٚػٺن  -٧٣كؤك٣ٲذ٭٥؛ إذ إ٩٭٥ ٝةدركف ٤ٔٯ ٦٪ٓ  ٧٣ض٤ػف 

 و«وٮؿعد ل ك صجةد٫ َجٞةن ٣ٞة٩ٮف دك٣ٰ ٦٪ةقت ظكت  ٵ

كع٩ة عمةرؾ  ٣ػؽ٠ذٮر قػ٤ٲ٥  ٣عػه ظٲ٪٧ػة ٱؤٱػؽ ٚػٰ دٞؽٱ٧ػ٫ ١٤٣ذػة.، 

صٮ٬ؿ ٦ة  ٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫  ٣ؽ٠ذٮر ٔـٱـ ٰٚ ٠ذةثػ٫، كػةوػح ٔ٪ػؽ٦ة ٱػؿكم  ٣ػؽ٠ذٮر 

  ٣عه  ٣ٮ ٕٝح  ٳدٲح:

ٙو دٕػؿض ٣٭ػة عظػؽ  ٧٣ػٮ َ٪ٲ٨  ٵ٦ػؿ» ١ٲٲ٨ ٚػٰ ٱ٤ٔٯ عزؿ ٤٧ٔٲػح ػُػ

٦ػة ٦ٕ٪ػةق: إف  (ٮ٣ذـصػٮرج مػ)١ٰ آ٩ؾ ؾ ٱثٲؿكت، ٝةؿ كزٱؿ  ٣ؼةرصٲح  ٵ٦ؿ

 ٣ٮًٓ  ٧٣ذكٲٌت ٰٚ  ٣ٕةو٧ح  ٤٣ج٪ة٩ٲػح ٬ػٮ عمػج٫ ثٮثػةل  ٣ُػةٔٮف، كإف ع٬ػ٢ 

ـؿ  ثٲؿكت ٦كؤك٣ٮف ٨ٔ ٬ؾق  ٣عةؿ، كإ٫٩ ٱٞذٌٰ، ٦ة د ـ  ٵ٦ؿ ٠ؾ٣ٟ، عف دٕي

 و«٬ؾق  ٧٣ؽٱ٪ح كٱٛؿض  ٣عضؿ ٤ٔٲ٭ة

ووو إذ  ٠ة٩ػخ »ز٥ ٱذةثٓ  ٣ؽ٠ذٮر  ٣عه د٤ٕٲ٫ٞ ٤ٔٯ ٬ؾق  ٣ٮ ٕٝح ٚٲٞػٮؿ: 

، ك ٣ع١ٮ٦ح ٧٦ـٝح كٗٲؿ ٚة٤ٔح، ٣ج٪ةف ٔةصـ  عك ٗٲؿ ٦ٮصٮد  ٤٧ٔٲ ة٣ح ٰٚ  ٣ؽك
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٧ٚة ذ٩ت  ٣نٕت  ٤٣ج٪ة٩ٰ  ٣ُٲت؟ ك٢٬ ٬ٮ ٦كؤكؿ كظػؽق ٧ٔػة ٱعىػ٢ ٚػٰ 

٧ة ظى٢ ٚػٰ ٚٲ ٣ج٪ةف؟ ع٣ٲف ٤٣ٞٮل  ٷ٤ٝٲ٧ٲح، ك٨٦ كر ا٭ة  ٣ٞٮل  ٣ٕة٧٣ٲح ٱؽه 

ص٭ـ  د٤ػٟ ق٪ٮ ت  ٵز٦ح؟ ع٥٣ ٱ٨١ ٬٪ةؾ دؽػ٢ ٦جةمؿ ٨٦ ٝج٢ عػٺؿ ٣ج٪ةف 

 ٣ؽكؿ  ٣كؿٱح ٰٚ إًؿ ـ  ٣٪ةر؟ ع٥٣ ٱ٨١ ٷقؿ اٲ٢  ٣ٲػؽ  ٣ُػٮ٣ٯ ٚػٰ دعؿٱػٟ 

٧ٔٺا٭ة ٷذ٠ةل  ٣ىؿ ع ك ٧٣نةر٠ح ٚٲػ٫؟ ٣ٞػؽ ٔػة٩ٯ  ٤٣ج٪ػة٩ٲٮف  ٵ٦ػؿَّٱ٨ ٦ػ٨ 

ووو ٚجػؽٹن ٦ػ٨ ٰ ٤ٔػٲ٭٥قػؿ اٲ١٤ٲػح ٚػٰ دُ٘ٲذ٭ػة ٤٣ٕػؽك ف  ٷٱ ٣كٲةقح  ٵ٦ؿ

ؿ، ع٣ػٲف ٦ػ٨  ٵك٣ػٯ  ٣ؽٔٮ  إ٣ٯ ٚؿض  ٣ٕػـؿ ك ٣عضػؿ ٤ٔػٯ  ٣ج٤ػؽ  ٣ىػ٘ٲ

« ٣ؽٔٮ  إ٣ٯ دعؿم عقجة. ٦ؿ٫ً ك٦كةٔؽد٫ ٰٚ  ٣ذ٤٘ت ٤ٔٯ ٬ؾ   ٧٣ؿض
(1)

 و

، ٰٚ ٬ؾق  ٵٱػةـ  ٣ذػٰ ذٞٮؿ، ٣ٮ ٠٪خ ظٲ ةرظ٧ٟ  : ٱة عثة ٧ٔؿووو ٦ةذ  ق

٧٩ؿ ث٭ة، ٧ٔة ٫٤ٕٚ ث٪ة إر٬ة.  ٣ؽكؿ  ٧٣ذعٌؿ   ٣ذٰ  ٔذةدت  ٧٣ذػةصؿ  ثة٣ػؽـ 

عرً٪ة، ك ٩ذى٭١ػخ قػٲةدد٪ة، كػؿٝػخ ك ٣كٺح كظٞٮؽ  ٷ٩كةف: ٣ٞؽ  ظذ٤ٍخ 

ص٧ٲٓ  ٣ٞٮ ٩ٲ٨ ك ٧٣ٮ زٲٜ  ٣ؽك٣ٲح ٔ٪ػؽ٦ة  ٔذػؽت ٤ٔػٯ كَ٪٪ػة ثةقػ٥  ٣عؿٱػح 

ك ٣ؽٱ٧ٞؿ َٲح ك ٣ؽٚةع ٨ٔ  ٣نٕت  ٣كٮرمو عم دٚةع ٬ؾ  ثٕؽ عف ٝذ٤ٮ  ٦بػةت 

 ٵ٣ٮؼ ٨٦ عث٪ةا٪ة، كمؿدك   ٧٣ٺٱٲ٨ ٦ػ٨ مػجةث٪ة، كد٦ػؿك  كعٗؿٝػٮ  كٝكػ٧ٮ  

ػًؿ.  ٧٣سػ٢ ٚػٰ ع٦٪ػ٫ كقػٺ٫٦،  كَةفوووك٦ـٝٮ  كَ٪ةن ٣ٲف ٢١٠  ٵ ٌٍ ٠ػةف ٦ى

 ككد ٔح مٕج٫، كٔؾكثح ٚؿ د٫، كص٧ةؿ مة٫٦، كر اعح ٱةق٧ٲ٪٫ووو

 ك ٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ كرظ٧ح  : كثؿ٠ةد٫و

*   *   * 

 

 

                                                 

 و8ك ٠7ذة.  ٷر٬ة.  ٣ؽك٣ٰووو ص  (1)
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) 
 

(545)
(1)

 

بَّة( َُ َ بَة ال )أ َْ ُ  أ

 

 امىصأمة: -5

تَّث( ٦٤ ٤ر٠ ٣٫١٬ٛ: ٯفخ٠٥ٓ ةٓ ى٪ي تَّػث »و ا٥١خطػذ٦ٰ ٥٢ٞث )أ ى٪ي ٪ػ٬ ٢ْػ٭ أ

 ةٙخص ا٥٫١ؾة كى٣ ا٫١اء كحلػٯػ ا١تاء. «االـخٓػاد

 االكجراح: -2

يٍ٪تىث( ة٥٫ػؾة ٤يػ٤٬٥ث  ك٪٬ اـخ٥ٓاؿ عاٌئ ألف ىتً ٪ؼق ا٥٢ٟ١ث ٪٬ )أ

٢ىث(. ٍٓ  ك٪اء ـا٨ٞث كةاء ٤ٙخ٬ضث، ك٪ٮ ٢ْ٭ ز٧ث )٘ي

 امجػنٔل: -3

يٍ٪تىخػ٩»ٜػرة، ٯٜاؿ: كاأليٍ٪تىث ٪ٮ ا١ أم اـػخٓػَّ ١ػ٩، كحش٥ػّ  «أعػؼ ١م٤ػؽ أ

ي٪ىب.  األيٍ٪تث ٢ْ٭ أ

 ٨٥٢ْا. ك٣١ ٯيف٥ّ عالؼ ٘ٮ ىتً ٪ؼق ا٥٢ٟ١ث ٢ْ٭ ضػِّ 

 ٥٤ػكح عفارة ا١ٓي٬: د.

                                                 

() مترمر اجمممع هذه قرارات جملس جممع اللغة العربية بدمشق، وهي قابلة للتعديل يف  

 )يرجى ممَّن له مالحظات عليها أن يتػضل بإرساهلا إىل اجمملة( 

ٛػؽارات ٘ػٮ األ١ٙػاظ كاألـػا١ٰب  111٘ػٮ ا١هػٙطث  88/1ـتٚ أف ٧يلؽ ٘ػٮ ا٥١ش٢ػػ  (1)

، ١ػؼا ـػٰتػأ 118٘ٮ ا١هػٙطث  09/1( كحٟؽر ٧لؽ٪ا ـ٬٫ان ٘ٮ ا٥١ش٢ػ 11-1أرٛا٫٤ا )

 (.111ا١خؽ٣ٰٛ ٘ٮ ٪ؼا ا١شؾء ٦٤ ا١ٜؽار )
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 كرار امنخٌة: -4

بَّة(. َُ َ بَة( ال )أ َْ ُ  امضبط امصرٔد منكنىة َِ )أ

*   *   * 

 (546) 

 امبَْدمة بىػٌّ امُرنَّة

 

 ىصأمة:ام -5

٢َّػث، أك دذػار ٤ػ٦  ٯلّٰ ٘ٮ االـخ٥ٓاؿ ا٬ٖ٢١م ٥٢ٞث )ا١تىٍػ١ػث( ة٨ٓ٥ػ٭ ا١طي

ك٣١ حػؼٞؽ ا٥١ٓػاس٣ ا١ٜػٯ٥ػث  ،ٍٛٓخ٦ٰ ٤خشا٧فخ٦ٰ ٪٥ا ـؽكاؿ كـخؽة أك أٞرؽ

 ٫١ا ٪ؼق ا١ػال١ث.

 :االكجراح -2

٢َّث، كإىا٘ث ٪ؼق ا١ػال١ػث إ١ػ٭ ا٥١ٓشػ٣  «ا١تىٍػ١ث»س٬از ٣٫١٬ٛ:  ة٨ٓ٥٭ ا١طي

 ا١ٓؽةٮ.

 فْ امىػاحه: -نٔل: أامجػ -3

  ا١تىٍػ١ث( ة٫ػؼا ا٨ٓ٥١ػ٭، ك١ٟػ٦ ١فاف ا١ٓؽب: ١ٰؿ ٘ٮ ١فاف ا١ٓؽب ٥٢ٞث(

 .«ا١تًٍؼ١ث كا٥ً١تٍؼى١ث ٦٤ ا١رٰاب: ٤ا ٯي٢تىؿ كٯ٥خ٫ى٦ كال ٯهاف»٩ٰ٘: 

  :ك٬ٛؿ ا١ٓا٤ث )ا١تىٍػ١ػث( ةػا١ٙخص كإ٪٥ػاؿ ا١ػػاؿ ٢١رٰػاب »حاج ا١ٓؽكس

ْشاـ ا١ػؼاؿ، كأ٧ػ٩ ا١شػد عٍأ، كا١ه٬اب ةٟفؽ ا٬٥١ضػة ]ا١تاء[ كإ

، كٛػ حش٥ّ ا١تًٍؼ١ث ٢ْ٭ ةًؼىؿ ٢ٚى  .«اـ٣ ٢١رٰاب ا١غى

  :ًٰ٢َّث حي٢ٍتىؿ عارج ا١تٰج ْادة )٤طػذث(»ا٥١ٓش٣ ا٬١ـ  .«ا١تىٍػ١ث: ا١طي

ا١تًؼ١ث ٦٤ ا١رٰاب ٤ا ٯي٢ػتؿ ٘ػٮ ا٨٫٥١ػث كا٥ٓ١ػ٠ كال ٯهػاف، »كساء ٩ٰ٘: 

 .«ةًؼىؿ ج.
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٢َّػث: ا١رػ٬ب ا١شٰػػ ا١شػٯػػ ٢ِٰٕػان »كساء ٩ٰ٘:  أك رٰٜٛػان، كذػ٬به ١ػ٩  ا١طي

 .«ةٍا٧ث، كذ٬ةاف ٦٤ س٨ؿ كاضػ، كذالذث أذ٬اب كٛػ ح٬ٟف إزاران كرداءن 

 ككاىص أف ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ ٛػ أذتج ٪ؼق ا٥٢ٟ١ث ة٫ؼق ا١ػال١ث ا٥١طػذث.

 فْ امنغة واالطجلاق: -ب

ٯ٦ٟ٥ حف٬ٯٔ ٛت٬ؿ ٥٢ٞث )ا١تػ١ث( ةا١ػاؿ ة٥ؽكر٪ا ة٥ػؽض٢خ٦ٰ: أكال٪٥ػا:  .1

١ٝ إةػاؿ ا١ؼاؿ ٦٤ )ةؼ١ث( داالن، ك٪ؼق ُا٪ؽة ٘اكػٰث اإلةػاؿ ا٬ٖ٢١م، كذ

٘ٮ ا١ٓؽةٰث ٤ر٠: عؽذىؿى ا٢١ط٣ كعؽدى٩١: ٩ٍٓٛ ك٘ؽَّٛػ٩، ك٤رػ٠: ا١طػؽذكف 

كا١طؽدكف. كٯٓيػ ٪ػؼا ا١خفػ٬ٯٔ أف ا٥٢ٟ١ػث ح٨ٍػٚ ٘ػٮ ٤هػؽ )ةًػ١ػث( 

 ةٟفؽ ا١تاء كٯش٫٧٬ٓ٥ا ٢ْ٭ )ةًػىؿ(، ك٪٬ ة٨اء س٥ّ )ةًٍؼ١ث( أٯيان.

١ث ا٥٢ٟ١ث، ٘تٓػ أف ٞا٧ػج )ا١تؼ١ػث( ح٨ٓػٮ كذا٧ٰخ٥٫ا: ح٬ـّٰ دال

٤ا ٯي٢تؿ ٘ٮ ا٠٥ٓ١ كال ٯهاف، أم ال ٯ٢تؿ ٩ٛ٬٘ ٤ػا ٯط٥ٰػ٩، نػارت 

ح٨ٓٮ ٤ا ٯ٢تؿ ْا٤ث ةٍّٜ ا٨١ِػؽ ٥ْػا إذا ٞا٧ػج )ا١تػ١ػث( ٤ ١ٙػث ٤ػ٦ 

 ٍٛٓث أك ٍٛٓخ٦ٰ أك أٞرؽ.

ىػػىؿى( ا١ػؼم ٞرٰػؽان ٤ػا  .1 ٯ٦ٟ٥ حف٬ٯٔ ٪ؼق ا٥٢ٟ١ث ةأ٫٧ا ٤هػر ٤ػ٦ ا١ٙٓػ٠ )ة

ىػػىؿى ا١لػٮءى ةٰٖػؽق »٤شاؿ ا١رٰاب. ساء ٘ٮ ا٥١ٓش٣ ا١ٟتٰػؽ:  ٯفخ٠٥ٓ ٘ٮ ة

ىٍػالن: س٩٢ٓ ٬ْىان ٩٨ْ، ٯٜاؿ: ةػؿ ا١ر٬ب ا١شػٯػ ةا١ر٬ب ا١ٜػٯ٣ ي٩ ة  .«ٯىتػي١

ك٥٤ا ٛػ ٯٓيػ ٪ؼا ا١خ٠ٰ٢ٓ أف ا٨١اس ٘ٮ ا١لاـ ٯف٬ُّ٥ف ا٢١تاس 

ٰاران(، ٟ٘أف ٢١ختػٯ٠ كا١خٰٰٖؽ نػ٢ث عانػث ةا٢١تػاس أل٧ػ٩  ًٕ ا١ػاع٢ٮ )

 ٢١ختػٯ٠ كا١خٰٰٖؽ أٞرؽ ٦٤ ـ٬اق.ْؽىث 

 فْ االشجئٌاس: -ج

 حٟؽرت ا٥٢ٟ١ث ٤ئات ا٥١ؽات ٘ٮ ٞخب ٤ا ةٓػ ْهؽ االضخشاج أ٪٫٥ا:

ػخ٫ٍا أـُّ سٓٙػؽو ا١تىٍػ١ػثى »: 7/131ا١ٟا٠٤ ٘ٮ ا١خارٯظ الة٦ األذٰػؽ  - ى١ٍتىفى كأ

 .«ا٢١ ١ ٯث األ٬٤ٯث
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ذػ٣ ٯػ ٤ؽ ةلػػِّ »: 7/17ا٨١ش٬ـ ا١ؾا٪ػؽة ٘ػٮ ٢٤ػ٬ؾ ٤هػؽ كا١ٜػا٪ؽة  -

 .«ا٢ِ٥١ث ا١خٮ حيلا٠ٞ ح٢ٝ ا١تػ١ث

ك٪ػؼق ا١تػ١ػث ١ػ٣ حٟػ٦ ٥ٰ٘ػا »: 1/11ا٬٥١اَْ كاالْختار ٥٢١ٜؽٯػؾم  -

تث ٤ت٫ٖ٢ا حف٬ٓف دٯ٨اران ك٧هٗ حٜػـ ٘ٮ أٯاـ ا١ٙي٠..  .«ةػ١ث ٤ؼ٪َّ

ٞاف اة٦ أةٮ ْٰٜػ٠ ٯتٓػد ٤ػ٦ »: 11/177ـٰؽ أْالـ ا٨١تالء ٢١ؼ٪تٮ  -

٬ر إ١٭ ا١لٰظ أةٮ إـ  .«٥ر٨َّ٥ثطاؽ ا١تىٍػ١ث كا٥ٓ١ا٤ث ا١ني

 .«كةػ١ث ا١رٰاب أ٘ي٠ ٦٤ ا١تػ١ث األك١٭» :1/71ٞخاب االْختار الة٦ ٨٤ٜؼ  -

 ٥٤ػكح عفارة ا١ٓي٬: د.

 كرار امنخٌة: -4

 بىػٌّ امُرنَّة، وإضافة َذه امدالمة إمّ امىػخه امػربْ. «امبَْدمة»حِاز كِمُه: 

*   *   * 

(547) 

 برََي غنّ صرة امٌظرٓة

 وبرَي صرة امٌظرٓة

 

 صأمة:امى -5

ٍِّئ ةٓي٣٫ ْتارة ةػؽ٪٦ »كا١ه٬اب ٨ْػ٪٣:  «ةؽ٪٦ نطث ا٨١ِؽٯث» :ٯغ

 ، ألف ا٠ٓٙ١ )ةؽ٪٦( ٠ٓ٘ ٤خٓػٍّ ةػ )٢ْ٭(.«٢ْ٭ نطث ا٨١ِؽٯث

 :االكجراح -2

ةػؽ٪٦ ٢ْػ٭ »، كا١هػ٬اب: «ةػؽ٪٦ نػطث ا٨١ِؽٯػث»ْػـ س٬از ٛػ٣٫١٬: 

 .«نطث ا٨١ِؽٯث

 فْ امىػاحه: -امجػنٔل: أ -3

  :٩ٰ٢ْ ا١طشثةؽ٪٦ ٩ٰ٢ْ: أٛاـ »ا١هطاح». 
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 :أم إف «ةؽ٪٦ ٯتػؽ٪٦ ةؽ٪٨ػث: إذا سػاء ةطشػث ٛآٌػث» ١فاف ا١ٓؽب ،

 ا٠ٓٙ١ الزـ.

  :ًٰقى أم أح٭ ةا١تؽ٪اف، كٯٜاؿ: ةػؽ٪٦ ٢ْػ٭ ا٨١ِؽٯػث: »ا٬١ـ ةٍؽى
ى ةؽ٪٦: أ

 . أم إ٩٧ س٠ٓ ا٠ٓٙ١ الز٤ان أك ٤خٓػٯان ةػ )٢ْ٭(.«د٠َّ١ ٢ْ٭ نطخ٫ا

 فْ امدالمة: -ب

اكػؽة دال١ػث سػٯػػة ٯ٥ٟػ٦ أف حيػاؼ ال حط٠٥ حٓػٯث ا٠ٓٙ١ )ةؽ٪٦( ٤ت

غ ا١خٓػٯث ٤تاكؽة. إ  ١٭ ا١ػال١ث األن٢ٰث ١ٟٮ حيف٬َّ

، ٘ػ٦ٟ٥ٰ ض٢٥ػ٩ ٢ْػ٭ «ةؽ٪٦ أ٧ػ٩ نػادؽ»كأ٤ا ٤ا ٯلّٰ ٘ٮ ٧ط٬ ٣٫١٬ٛ: 

ٍَّؽد ٘ٮ ا١ٓؽةٰث.  ضؼؼ ضؽؼ ا١شؽ ٛت٠ )أفَّ(، ك٪٬ ٤

٣١ حلّ ٪ؼق ا١هٰٖث ٘ٮ ٞخاةات ٦٤ ٯ٦ٟ٥ االـػخئ٨اس ةٟال٫٤ػ٣ إال  -ج

 ٤ٓش٣ ا١ٓؽةٰث ا٥١ٓانؽة. ٤ا كرد ٘ٮ

 ٥٤ػكح عفارة ا١ٓي٬: د.

 كرار امنخٌة: -4

بررَي غنرّ »، وامصِاب: «برَي صرة امٌظرٓة»غدم حِاز وثل كِمُه: 

 .«صرة امٌظرٓة

*   *   * 

(548) 

 امَىبٔع وامُىباع بىػٌّ واذد

 

 امىصأمة: -5

ٍِّئ ةٓي٣٫ ْتارة ٦٤ ٤ر٠:  ة٨ٓ٥ػ٭ أ٧ػ٩ ٛػػ ةٰػّ،  «٪ؼا ا١ش٫از ٤يتػاع»ٯغ

٪ػ٬  «أةاع ا١لػٮءى »، ألف ٨ٓ٤٭ «٪ؼا ا١ش٫از ٤ىتّٰ»كا١ه٬اب ٨ْػ٪٣ أف ٯٜاؿ: 

٩ ٢١تّٰ. ؽىىى  ْى
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 :االكجراح -2

 س٬از ٣٫١٬ٛ ا٥١ػىتّٰ كا٥١ػيتاع ة٨ٓ٥٭ كاضػ.

 فْ امىػاحه: -أ امجػنٔل: -3

  ك٦ٟ١ ،) ّى ى ٰى ( ٘ٮ ٤ادة )ة ١فاف ا١ٓؽب: ٣١ ٯؼٞؽ )أةاع( ٢ْ٭ ة٨اء )أ٠ٓ٘ى

ت٩َّ ا١لػا٘ٓٮ ذ١ػٝ ةػا٬١الدة ٘ػٮ اإل٤ػاء إذا ككػ»ساء ٘ٮ ٤ادة )أةػؽى(: 

يةٰٓػػج ضػػا٤الن حت٫ٓػػا ك١ػػػ٪ا، ٘ػػقف ك١ػحٍػػ٩ ٛتػػ٠ ذ١ػػٝ ٞػػاف ا١٬١ػػػ  أ

اع ٍَّ  .«٢١تائّ...ك٩١٬ٛ )أةاع( ١ٖث ٘ٮ ةاع، ٥ٞا ٛاؿ اة٦ ا١ٜ

  :٩ي »ا٥١ٓش٣ ا١ٟتٰؽ ْى  .«أةاعى ٘الفه ا١لٮءى: ةا

٬ر ك١ػ٣ أم إف اة٦ ا١ٍٜاع أذتج )أةاع( ة٨ٓ٥٭ )ةاع(. كذٞؽ ذ١ٝ اة٦ ٨٤ِ

ئ٫ا، إذ ٪ٮ كردت ة٨ٓ٥٭ )ةاع( ٘ٮ ٞالـ ا١لا٘ٓٮ. ٍِّ  ٯغ

 فْ امدالمة: -ب

٢ػجي كأ٢ٓ٘ػج ٨ٓ٥١ػ٭ »(: 1/177ٛاؿ ـٰت٬ٯ٩ )ا١ٟخػاب  ٓى كٛػػ ٯشػٮء ٘ى

. أم إف ٤ا ساء ٢ْ٭ ٪ؼٯ٦ ا١ت٨اءٯ٦ ٪٬ اعػخالؼ «كاضػ إال أف ا٢١ٖخ٦ٰ اعخ٢ٙخا

٧ى٩ كأضؾ٩٧، كسػَّ كأسػػَّ  ق، كضؾى ىنػَّ ق كأ ٘ػٮ األ٤ػؽ. ك٘ػٮ  ١ٖات ٦٤ ٧ط٬: نػَّ

 ا٬١اّٛ ٘قف ٠ٓٙ١ )ةاعى( ةٓو ا١غه٬نٰث:

 ٬٫٘ ٯأحٮ ة٨ٓ٥٭ )اكخؽل( أم ٪٬ ٦٤ األىػاد. -

ِّػّ( حػأحٮ ة٨ٓ٥ػ٭ اـػ٣ ا١ٙاْػ٠ )ةػائّ(  - ٰى ٥ٞا أف ا١هٙث ا٥١لت٫ث ٨٤ػ٩ )ة

اف ةا١غٰار ٤ا ٣١ ٯخٙؽٛا»ةػ٠ٰ١ ا١طػٯد ا١لؽٯٗ:  ، ٤ّ أف ٫١ا ٨ٓ٤٭ آعؽ «ا١تِّٰٓ

 ٪٬ ا١شٰػ ا١تٍّٰ.

 ٥ا أف ٠ٓٙ٢١ )ةاع( ٨ٓ٤٭ آعؽ ٪٬ )س٢ٓى٩ ٯتّٰ( ٢ْ٭ ا١ٰٜاس.ٞ -

ك٪ؼق ا١غه٬نٰث ال ٯٙفػ٪ا إٍْاء دال١ػث سػٯػػة ٢١ٙٓػ٠ )أةػاع( 

 ٬ٰٟ١ف ة٨ٓ٥٭ )ةاع( ال ْؽضى ٢١تّٰ ًٜ٘.
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اكػػخػ »(: 188ص 8سػاء ٘ػٮ ٞخػػاب ٫٧اٯػث األرب ٘ػػٮ ٨٘ػ٬ف األدب )ج -

يةٍٰٓج ٕؽارةي ا٥ٜ١ص ةأرة٥ٓ ا١ٖالء ةا١لاـ ٦ٰ در٪٥ان، كا١لػٰٓؽ ئث كع٥ف، كأ

يةٰة٥ ئػث در٪ػ٣، ذػ٣ ّى ا٥ٜ١ص ةط٥اة ٦ْ ٠ٞ ٬ٟ٤ؾ أرة٥ٓئخ٦ٰ كع٥ف٦ٰ، كأ

 .«٢ٕج ـائؽ األن٨اؼ، ك٤ات ع٢ٚ ٞرٰؽ ٦٤ ا١ش٬ع

ساء ٘ٮ ةػائّ ا١هػ٨ائّ ٘ػٮ حؽحٰػب ا١لػؽائّ ١ٓػالء ا١ػػٯ٦ ا١ٟاـػا٧ٮ  -

٫٘ػػا ٪٨ػػا أ٤ػػؽه أف ٯ٥ٓػػ٠ ةا١ػػػَّٯ٦ كة٨هػػٗ ذ٥ػػ٦ »: ٪8/117( 183)

 .«ا رةص ٘ٮ ضهث ا١ػٯ٦ ٬٫٘ ا٥١ػ٬٘ع إ٩ٰ١)ا٥١ػيتاع( ٥٘

٥٘ػا رةػص ٘ػٮ »ك٨ٓ٤٭ ا٥١تاع ٪٨ا ٪٬ ٤ا ٛػ ةّٰ ٘ٓالن ةػ٠ٰ١ ١٬ٛػ٩ ةٓػػ٪ا: 

ؽؼ إال ةٓػ ا١تّٰ. «ضهث ا١ػٯ٦  ألف ا١ؽةص ال ٯٓي

كال ٯٟاد ا٥١ٓانؽكف ٤ػ٦ ا٫ٜٙ١ػاء كا١خشػار ٯفػخ٬٢٥ٓف )ا٥١ػػيتاع( إال  -

 ة٨ٓ٥٭ ا٥١ػىتّٰ ك١ٰؿ ا٥١ٓؽكض ٢١تّٰ.

 ٥٤ػكح عفارة .ا١ٓي٬: د

 كرار امنخٌة: -4

 حِاز كِمُه امَىبٔع وامُىباع بىػٌّ واذد.

*   *   * 

 (549) 

 ثََىجَْرَس وثَجرَّسَ 

 امىصأمة: -5

( ة٨ٓ٥ػ٭  خٍػؽىسى ٯلّٰ ٘ٮ االـخ٥ٓاؿ ا٬ٖ٢١م ا١ٓؽةٮ ا٥١ٓانػؽ ا١ٙٓػ٠ )حى٥ى

، كٯغٍئ٫ا ةٓي٣٫ أل٩٧ ٣١ ٯؽد ٘ػٮ ا٥١ٓػاس٣ ،حىخؽَّسى أم ح٬َّٛ٭ ةا١خُّؽس ك٧ط٬ق

.)  كا١ه٬اب ٨ْػ٪٣ )حخؽَّسى

 :االكجراح -2

( ة٨ٓ٥٭ حىخؽَّسى أم ح٬َّٛ٭ ةخيؽس ك٧ط٬ق ٥٤ا ٯيخ٬َّٛ٭ ة٩.  س٬از ٣٫١٬ٛ: )حى٥ىخٍؽىسى
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 فْ امىػاحه: -أ امجػنٔل: -3

  :ثه ١ػٝ... كا١خَّخىػؽُّس: ا١خفػخؽ »ا٢١فاف ـى ٠ٞ كٮء حخؽَّـجى ة٩ ٬٫٘ ٤ًخٍؽى

٭... كا٥١ػػىخٍؽكـث  ةا١خُّؽس، كٞؼ١ٝ ا١خخؽٯؿ، كحخؽَّس ةػا١خؽس:
حػ٬َّٛ

 .«٤ا حيخيؽِّس ة٩

  :ًٰح٬َّٛ٭ ةا١خٍُّؽس..»ا٬١ـ : : حؽَّسى كا١خؽس: ٤ا ٞاف ٯيخ٬َّٛ٭ ةػ٩  حخىؽَّسى

ا٥ً١خػػؽاس: ٤ػػا ٯ٬ىػػّ ٘ػػٮ ٌؽٯػػٚ ا١ٓػػػك ١ٓؽ٢ٛخػػ٩،  ٘ػػٮ ا١طػػؽب..

 .«ج.٤خارٯؿ )٬٤(. كا٥١ػىخٍؽىس كا٥ً١خؽس: ا١خؽس

 فْ امصرف: -ب

( ٤لخٚ ٦٤ اـػ٣ ا١ػؼاا٠ٓٙ١  ت )ا١خُّػؽس(، ك٪ػؼا االكػخٜاؽ ٤ػ٦ )حخؽَّسى

 ٌؽائٚ ا١ٓؽب ٘ٮ ا١خ١٬ٰػ ا٬ٖ٢١م.

(أ٤ا ا٠ٓٙ١  ٜ  ا١ؼم كاع ةػٰ )حى٥ىخٍؽىسى ٤ػ٦  ا٦ ا٥١ٓانػؽٯ٦ ٘ػ٦ٟ٥ٰ أف ٯٟػ٬ف ٤لػخ

ٜ   كردا ٘ٮ ا٢١فػاف، كاألرسػص أف ٯٟػ٬ف٤ًخٍؽىـث أك ٤ىخؽكـث ا٢١ؼٯ٦  ٤ػ٦ االـػ٣  ا٤لػخ

( ٯ٨ٓٮ حػ٬َّٛ٭ خ٩، ٣٫١٬ٜ٘ )٤ًخٍؽاس أك ٤ًخٍؽىس( ك٪٬ ٤ا ٯ٬ىّ أ٤اـ ا١ٓػك ١ٓؽ٢ٛ )حى٥ىخٍؽىسى

ةا٥ً١خؽـث أك ا٥١ػىخؽكـث أك ا٥ً١خؽاس أك ا٥ً١خؽس، ك٪٬ اكػخٜاؽ ٤ػ٦ االـػ٣ ا٥١لػخٚ، 

( اكػخٜاٛان  ٬ؿ ا١ٓؽب )حى٥ىٍفػ٦ٟى ٥ا ٘ٮٛ  ث ٘ٮ ا١خ١٬ٰػ كاالكخٜاؽ،ٞ  ٦٨ ا١ٓؽٰة ك٪٬ ٦٤ـ 

 ا.٦٤ ا٥١ػىف٨ٟث أك ا٥١ف٦ٰٟ، ك)حى٥ىٍػرعى( ١تؿى ا٥ً١ٍػرْث اكخٜاٛان ٫٨٤

 فْ االشجئٌاس: -ج

أساز٪ا ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةا١ٜا٪ؽة ٘ػٮ ٞخػاب األ١ٙػاظ كاألـػا١ٰب  -

 ٥٤ػكح عفارة ا١ٓي٬: د. .1/171

 كرار امنخٌة: -4

حِاز كِمُه: )ثََىجَْرَس( بىػٌّ ثَجرََّس أي ثِكَّّ بجُرس وًرِه وىا ُٓجرِكَّّ 

 بٍ، وإضافة َذه امدالمة إمّ امىػخه امػربْ.
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(551) 

 َج وثثنٔجثَنَّ 

 

 امىصأمة: -5

ػػى،  ( ة٨ٓ٥ػ٭ ةػؽَّدى أك س٥َّ ٯلّٰ ٘ٮ االـخ٥ٓاؿ ا٬ٖ٢١م ا٥١ٓانػؽ ا١ٙٓػ٠ )ذ٢َّػزى

 ك٣١ حؽد ٪ؼق ا١ػال١ث ٠ٓٙ٢١ ٘ٮ ا٥١ٓاس٣ ا١ٜػٯ٥ث. ،ك٤لخٜاح٩ ٤ر٠ )حر٢ٰز ك٤ير٢َّز(

 :االكجراح -2

ػػى(، كإىػػا٘ث ٪ػػؼق  «ذ٢َّػػز»سػ٬از ٛػػ٣٫١٬:  دى ك س٥َّ ك٤لػخٜاح٩ ة٨ٓ٥ػػ٭ )ةػػؽَّ

 ث إ١٭ ا٥١ٓش٣ ا١ٓؽةٮ.ا١ػال١

 فْ امىػاحه: -أ امجػنٔل: -3

  :ا١ر٢ز: ا١ؼم ٯفًٜ ٦٤ ا١ف٥اء، ٤ٓػؽكؼ. ك٤ػاء ٤ىر٢ػ٬ج: »١فاف ا١ٓؽب

: إذا ةؽدى ٢ٛتي٩ ٦ْ كٮءو، كإذا ٘ؽحى أٯيان   .«٤تؽَّد ةا١ر٢ز..كذي٢ًزى ا١ؽس٠ي

  :ًٰدى. كذى٢ىػزى ا٥١ػاءى كٰٕػؽى »ا٬١ـ ىػؽى ق ذى٢ىزى ا٥١اءي ك٧طػ٬ق ٯىػر٢ٍيز ذي٢ي٬سػان: ة

.. ًج ا١ف٥اءي ا١ٜػ٬ـى: أ١ٜػج ٢ْػ٣٫ٰ ا١ػر٢زى  ذى٢ٍشان: أ١ٜ٭ ٩ٰ٘ ا١ر٢ز. كذى٢ىشى

ًج ا١ف٥ا ىذ٢ٍىشى .. كا١ػرالَّ كأ ؽىًت ا١ر٢زى ٍى ٍ٤
ى سػث: ج: ةػائّ ا١ػر٢ز. كا١رالَّ ءي: أ

 .«س٫از ا١ختؽٯػ كضَٙ ا١ٍٓاـ ك٧ط٬ق )٤طػذث(

( ٤شؽدان ٤خٓػٯان،  أ٤ػا ك٤ا ٯخيص ٦٤ ٪ؼا أف ا١ٜػ٤اء اـخ٬٢٥ٓا ا٠ٓٙ١ )ذ٢ىزى

ا٥١طػذ٬ف ٜ٘ػ اـخ٬٢٥ٓا ا٠ٓٙ١ ا٥١شؽد الز٤ػان ة٨ٓ٥ػ٭ ةػؽدى، ك٤خٓػػٯان ة٨ٓ٥ػ٭ 

سث( كاـ٣ ٬٢٥ا اـ٣ اٱ١ث )ا١رالَّ ٥ٞا اـخٓ أ١ٜ٭ ا١ر٢ز ٘ٮ ا٥١اء ك٧ط٬ق ١ختؽٯػق،

( ا٥١شػؽد. كأ٤ػا ٤ػ٦ ٤ؾٯػػق ناضب ا١طؽ٘ث )ا١رالَّ  ج(، ك٪ٮ ٤لخٜث ٦٤ )ذ٢زى

( ٘ٮ ٣٫١٬ٛ:  ك١ػ٣  «ج ا١ف٥اءي: أ١ٜػج ا١ػر٢زأذ٢ش»ٜ٘ػ اـخ٬٢٥ٓا ا٠ٓٙ١ )أذ٢زى

.َّٗٓ  ٯيؼٞؽ ة٨اء )ذ٢َّز( ا٥١ي
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 فْ امصرف: -ب

(، ك١ػ٣ ٯػؽد ٘ػٮ  اـخ٠٥ٓ ٦٤ ٪ؼا ا٠ٓٙ١ ا١ت٨اء ا٥١ؾٯػ ة٥٫ؾة ك٪ػ٬ )أذ٢ػزى

.) ٠َّٓى  ا٥١ٓاس٣ ا٥١ؾٯػ ةا١خيٰٓٗ ٩٨٤ ك٪٬ )ذ٢َّز( ٢ْ٭ ة٨اء )٘ى

ة، ك٦ٟ١ ا١ؾٯادة ةا١خيٰٓٗ ٰٛاـٰث ٘ٮ ا١ٓؽةٰث، ٘ال ٤ػا٧ّ ٤ػ٦ ٪ػؼق ا١ؾٯػاد

( ٦٤ ة٨ائػ٩ ٨ْػػ ا٥١طػػذ٦ٰ ٥ٞػا ٘ػٮ ا٬١ـػًٰ:  ٥ٞا ٣١ ٯ٨٥ّ ْػـ كركد )أذ٢زى

 .«أذ٢شج ا١ف٥اءي: أ٤ٍؽت ا١ر٢ز»

 فْ امدالمة: -ج

( ا٥١تا١ٖث، ك٨ٓ٤٭ )ذ٢َّز( ٪ػ٬ زٯػادة ا١ختؽٯػػ ٥١تا١ٖػث  ٠َّٓى ٥٤ا ٯٰٙػق ة٨اء )٘

ٞػاف  ٩ٰ٘ ٬٢١ن٬ؿ إ١٭ ضا١ث ا١خش٥ػ. ك٥٤ا ٯٰٙػق ٪ؼا ا١ت٨اء أٯيان ا١خٓػٯث، ٘ػقذا

٨ٓ٤٭ ذ٢زى ا٥١اءي )ةؽدى( ٘قف ذ٢َّز ا٥١اءى أك ا١لٮءى ٪ػ٬ )س٢ٓىػ٩ ةػاردان إ١ػ٭ درسػث 

٠ٓ ٘ٮ ٪ؼا ا٬٨١ع ٦٤ ا٥١أ٬ٞالت.  ا١خش٥ػ( ك٪ؼا ٤ا ٯٙي

ك٢ْ٭ ٤ا ـتٚ ٢ٰ٘ؿ ٦٤ ٤ا٧ّ نؽ٘ٮ أك دال١ٮ ٯط٬ؿ دكف اـخ٥ٓاؿ ٪ػؼا 

 ا١ت٨اء ةػال١خ٩ ا١شػٯػة.

 فْ االشجئٌاس: -د

ةا١ٜػػا٪ؽة ٘ػػٮ ٞخػػاب األ١ٙػػاظ كاألـػػا١ٰب أسػػاز ٤ش٥ػػّ ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث 

دى أك س٥َّػى.( اـخ٥ٓاؿ ا٠ٓٙ١ )ذ٢َّز( 1/111)  ة٨ٓ٥٭ ةؽَّ

 ٥٤ػكح عفارة ا١ٓي٬: د.

 كرار امنخٌة: -4

ررَد(، وإضررافجٍ إمررّ  «ثنَّررج»حررِاز كررِمُه:  دَ وحىَّ ووظررجلاثٍ بىػٌررّ )برررَّ

 امىػخه امػربْ.

*   *   * 
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 (555) 

 وُثنَّخات أو وَثْنِحات

 رٓه()ال آٓس ك

 

 امىصأمة: -5

األس٨تٰػث ٢١ػال١ػث ٢ْػ٭ ٯفخ٠٥ٓ ٞرٰؽ ٦٤ ا٥١خطػذ٦ٰ ٥٢ٞث )آٯؿ ٞػؽٯ٣( 

ةخ٫ا ا١ٓا٤ث ٦٤ ْتارة  ٬٧ع ٦٤ ا٥١أ٬ٞالت أك األكؽةث ا١تاردة ا٥١ش٥َّػة. كٛػ ْؽَّ

(ice cream  ِٰٙاألْش٥ٰث حٓؽٯتان ١ )ةٰٓػػان ْػ٦ ىػ٬اةً ا١خٓؽٯػب ٥ٞػا ٯيػؽل ا، 

 ك٨ٓ٤ا٪ا ا١طؽ٘ٮ )ٛلػة ٤ر٢َّشث(.

 االكجراح: -2

َّػػػ ٫١ػػؼق ا٥٢ٟ١ػػث أك ا١خؽٰٞػػب ك٪ػػ٬  ك٧ٜخػػؽح كىػػّ ٤ٜاةػػ٠ ْؽةػػٮ ١٬٤

)٤ير٢َّشػػات(، ألف ا١غانػػٰث األـاـػػٰث ٫١ػػؼا ا٨١ػػ٬ع ٤ػػ٦ األ٥ٌٓػػث ا١خر٢ػػٰزي أك 

ا١خش٥ٰػ، أ٤ٌا أف ٯ٬ٟف ٦٤ ٧٬ٟ٤اح٫ا ا١ٜلػة ٜ٘ػ ال حٟػ٬ف ٞػؼ١ٝ دائ٥ػان، ٜ٘ػػ 

 ٯش٥َّػ ٤ا ١ٰؿ ٩ٰ٘ ٛلػة.

 امجػنٔل: -3

٪ٮ س٥ّ ٥٢ٟ١ث )٤ير٢َّشث(، ك٪ٮ ٦٤ حفػ٥ٰث ا١لػٮء ةهػٙخ٩  ك)٤ير٢َّشات(

٥ٞا ٪٬ ٤ٓؽكؼ ٘ٮ ا١ٓؽةٰث، ٜ٘ػ حؼٞؽ ا١هٙث كٯؽاد ة٫ػا ٬٤نػ٫٘٬ا، ك٪ػؼا ٤ػا 

ـ٥اق ةٓي٣٫ ةا١هٙث ا١ٖا١تث، ك٦٤ ذ١ػٝ ٥٢ٞػث )٧ا٘ػؼة( ٤ػرالن ٘ق٥٧ػا ٪ػٮ ٘ػٮ 

 خطثه ٧ا٘ؼة(، ك٨١٬ٛا )٤ػرَّْث( إ٥٧ا ٪ٮ ٘ٮ األن٠ )٤ىؽٞتػث ٤ػرَّْػث(،األن٠ )٘ي 

 ٢ٖ٘تج ا١هٙث.

أ٤َّا إٌال٫ٛا ٢ْ٭ ٤ا ٩ٰ٘ ٛلػة كـ٬ا٪ا ٤ػ٦ ا٥١ػأ٬ٞالت ا٥١ش٥َّػػة ٫٘ػ٬ ٤ػ٦ 

ٛت٠ٰ ح٣ٰ٥ٓ ا١ػال١ث، ٦٤ ٤ر٠ ٥٢ٞث )ا١شؽٯػة( ا١خٮ ٞا٧ج ح٢ٍٚ ٢ْػ٭ د٘خػؽ أرزاؽ 
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خب ٫ٰ٘ا ٤ٜاالت كأعتار كخَّ٭. ٚى ٢ْ٭ ٠ٞ نطٰٙث ٯٟي ْي٥ِّ٥ج ١خ٢ٍ  ا١ش٨ػ، ذ٣ 

 ٥٤ػكح عفارة ا١ٓي٬: د.

 خٌة:كرار امن -4

 )وُثنَّخررات( أو وَثْنِحررات ولابررل كنىررة امىِافلررة غنررّ وضررع كنىررة 

(ice cream.األحٌبٔة ) 

*   *   * 

 (552) 

 َحبَلَ 

 

 امىصأمة: -5

( ك٤لػخٜاح٩ ٤رػ٠:  تىػ٠ى ٯلّٰ ٘ٮ االـخ٥ٓاؿ ا٢١ٖػ٬م ا٥١ٓانػؽ ا١ٙٓػ٠ )سى

ًى ا١خػؽاب أك اإلـػ٨٥ج أك ا١ؽ٤ػ٠ ك٧ط٬٪ػا ةا٥١ػا ٢ى تَّا١ث، ة٨ٓ٥٭ عى ء ٤ىٍشتى٠ كسى

٬٢١ن٬ؿ ةا١غ٢ًٰ إ١٭ ضا١ث ٨ٰٓ٤ث، ك٣١ حؽد ٪ؼق ا١ػال١ث ٢١ٙٓػ٠ ٘ػٮ ا٥١ٓػاس٣ 

 ا١ٜػٯ٥ث كا١طػٯرث.

 :االكجراح -2

تى٠ى »س٬از ٣٫١٬ٛ:  ة٨ٓ٥٭ ع٢ػً ا١خػؽاب أك ا١ؽ٤ػ٠ ك٧ط٬٪٥ػا ةا٥١ػاء،  «سى

تَّا١ث، كإىا٘ث ٪ؼق ا١ػال١ث إ١٭ ا٥١ٓش٣ ا١ٓؽةٮ.  كٞؼا ٤لخٜاح٩ ٤ر٠ ٤ىٍشتى٠ كسى

 امىػاحه:فْ  -أ امجػنٔل: -3

  :تى٢ىػ٩ »١فاف ا١ٓؽب ٜى٫ػ٣. كسى ٚى ٯشػت٣٫٢ً كٯشػتي٣٫٢: ع٢ ست٠ى اهلل ا١غ٢

تًػّ ٢ْٰػ٩.  ٌي ت٠ً اإل٧فاف ٢ْػ٭ ٪ػؼا األ٤ػؽ أم  ٓى٩، كسي تى ٌى ٢ْ٭ ا١لٮء: 

ت٢ٍخػ٩ ةػا١ٙخص )ْػ٦ ٞػؽاع(:  ت٢ٍخ٩ كسى كًست٢ٍث ا١لٮء: ٌتٰٓخ٩ كأن٩٢، كسي

..٩ٜ٢ ت٢ٍث كا١ًشت٠ًٌ كا١ًشت٢ًَّث كا١ عى تٍػ٠ كا١ًشتٍػ٠ كا١ًشت٢ٍث كا١شي ت٠ٰ كا١شي شى
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٢ػٚ كا١ش٥اْػث ٤ػ٦ ا٨١ػاس، كضػٮ   تي٠ٌ، ٠ٞ ذ١ٝ األ٤َّػث ٤ػ٦ ا١غى كا١شي

تػػ٬الء:  : ٞرٰػػؽ. كا١شى : ٞرٰػػؽ. كا١ًشت٢ًَّػػث: ا١ًغ٢ٜػػث، ك٤ػػاؿه ًستٍػػ٠ه ًستًػػ٠ 

ت٢ٍث كا١ًشت٢ٍث: ا٬١س٩ ا١ٓهٰػة..  .«كا١شى

 .ك٤ر٩٢ ٘ٮ حاج ا١ٓؽكس 

  :ًٰتاٍلن »ا٬١ـ ٚى ٯىشتي٣٫٢ سى ت٠ى اهلل ا١غ٢ تى٢ى٩ ٢ْػ٭ سى ٜى٣٫. كٯٜاؿ: سى : ع٢

ٜى٩.. ق.  ٞؼا: ع٢ تى٠ى ٘ال٧ان ٢ْ٭ ا١لػٮء كاأل٤ػؽ: أستػؽى . كسى : ٢َٕي ت٠ًى كسى

ت٢ٍث: األرض ا١ه٢تث ٩ٍَّٓ. ا١شى ت٢َّى٩ي: ٛ  .«سى

  :نبَّ ا٥١اء ٢ْ٭ ا١لٮء»ا٥١ٓش٣ ا١ٟتٰؽ : تى٠ى  .«سى

(، أ٤ تى٠ى ا ك٪ٟؼا ٧ؽل أف ا٥١ٓاس٣ ا١ٜػٯ٥ث ٣١ ح٬رد ٪ؼق ا١ػال١ث ٠ٓٙ٢١ )سى

 ا٥١ٓاس٣ ا١طػٯرث ٣٢٘ ح٬ردق ةػال١خ٩ ا١ػٰٜٛث ا٢٥ٓ١ٰث.

 فْ امدالمة: -ب

كاع ٪ؼا ا٠ٓٙ١ ك٤لخٜاح٩ ٞرٰؽان ٘ٮ ٪ؼا ا١ٓهؽ، كالـ٥ٰا ٘ٮ ضٜػ٠ ا١ت٨ػاء 

٬٨ف ة٩ ع٢ً ٤ادة ن٢تث ٞا١ؽ٠٤ كا١خؽاب كاإلـػ٨٥ج ك٧ط٬٪ػا  كا١ه٨اْث، كٯٓى

ـػخغػاـ، ةا٥١اء ة٨فتث ٨ٰٓ٤ث ٬٢١نػ٬ؿ ةػا١غ٢ًٰ إ١ػ٭ ضا١ػث ٯهػ٢ص ٫ٓ٤ػا ١ال

 ك١ٰؿ ٦٤ ٠ٓ٘ آعؽ ٘ٮ ا١ٓؽةٰث ٯ٬ٜـ ة٫ؼق ا١ػال١ث.

ك١ٓػػ٠ أٛػػؽب ا٥١ػػ٬اد ا٬ٖ٢١ٯػػث إ١ٰػػ٩ ٘ػػٮ ا٥١ٓػػاس٣ ا١ٜػٯ٥ػػث ٪ػػٮ ٥٢ٞػػث 

ػتظ، كا١شػا٤ّ  ػ٦٥  كٯٍي ت٬الء( ك٪ٮ ا١ٓهٰػة، ا١خٮ ٪ٮ دٰٛٚ ٯي٢ىػجُّ ةا١فَّ )ا١شى

( ا١ؼم ٯ٨ٓٮ ا١غ٢ً، سػاء ٘ػٮ ا٢١فػاف:  ة٫٨ٰا كة٦ٰ ا١ػال١ث ا١شػٯػة ٪٬ )ا٢١َّجُّ

٬ٯٚ أم ٯغ٩ٍ٢»  .«ا١التُّ ا١ؼم ٞاف ٯ٢جُّ ٨ْػ ٪ؼق األن٨اـ ا١فَّ

أ٤ا حٓؽٯٗ ا٥١ٓش٣ ا١ٟتٰؽ ٬٫٘ ال ٯٍٓٮ ا١ػال١ث ا١ػٰٜٛث ا٢٥ٓ١ٰػث ٢١ٙٓػ٠  

ت٠ٍ ٪٬ ٤شؽد نب ا٥١اء ٢ْ٭ ا١لٮء، ة٠ ٪٬ ع٩ٍ٢ ةٰٖؽق ٦٤ ٬٤اد  إذ ١ٰؿ ا١شى

 ن٢تث ٬٢١ن٬ؿ ةا١غ٢ًٰ إ١٭ ٤ادة ٨ٰٓ٤ث.

 ٥٤ػكح عفارة ا١ٓي٬: د.
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 رار امنخٌة:ك-4

بىػٌّ َخنَرَط امجرراَب أو امرورَل وًرَِىرا بامىرا ،  «َحبَلَ »حِاز كِمُه: 

 وكذا وظجلاثٍ وثل وَْخبَل وَحبَّامة، وإضافة َذه امدالمة إمّ امىػخه امػربْ.

*   *   * 

 (553) 

 َحابٍَ ووُخابُة وَحبُْة

 

 امىصأمة: -5

ػٯفخ٠٥ٓ ةٓي٣٫ ا٠ٓٙ١ )ساة٩ى( ة٨ٓ٥٭ كاس٩ى أك ٛاة٠ى  ة، ػَّ اٱعؽى ةػا٬ٜ١ة كا١لِّ

 ٍِّ  ئ٫ا ةٓي٣٫ أل٩٧ ١ٰؿ ٠ٓٙ٢١ ٪ؼق ا١ػال١ث ٘ٮ ا٥١ٓاس٣ ا١ٜػٯ٥ث.كٯغ

 :االكجراح -2

ة٨ٓ٥٭ كاسػ٩ى اٱعػؽ كٛاة٢ػ٩ ةػا٬ٜ١ة كا١لػػة، ٞػأف  «ساة٩ى »س٬از ٣٫١٬ٛ: 

ق»ٯٜاؿ:  ، كإىػا٘ث ٪ػؼا ا١ت٨ػاء كدال١خػ٩ ٤ػّ ٤لػخٜاح٩ إ١ػ٭ «ساة٩ى ا١شٰقي ْػػكَّ

 ا٥١ٓش٣ ا١ٓؽةٮ.

 فْ امىػاحه: -أ امجػنٔل: -3

كا١شت٫ث ٬٤ىّ ا١فػش٬د. كٰٛػ٠:  ا١شت٫ث ١إل٧فاف كٰٕؽق..»ا٢١فاف:  -

٪ٮ ٤فخ٬ل ٤ا ةػ٦ٰ ا١طػاست٦ٰ إ١ػ٭ ا٨١انػٰث. كا١شاةػ٩ي ا١ػؼم ٯ٢ٜػاؾ 

كا١شت٫ػث ٤ػ٦  ة٬س٩٫ أك ست٫خ٩ ٦٤ ا١ٍٰؽ كا٬١ضق، ك٪٬ ٯيخلاءـى ةػ٩..

بىرا  حبٍَ امرحَل َحبُْاً: ردَّه غي ذاحجٍ واشرجلبنٍ ك ا٨١اس: ا١ش٥اْث..

تى٫ٍخيػػ٩ ةػػا٥١ٟؽكق إذا اـػػخٜت٢خى٩ ةػػ٩.. ..َٓكررره تٍػػ٩ي: االـػػخٜتاؿ  كسى كا١شى

د ٫١ػا كاضػػ.. ةا٥١ٟؽكق.. ؽى ت٫ٍث: ا١غ٠ٰ ال ٯٙي كا١شت٫ػث: ا١ؽسػاؿ  كا١شى

ـ أك ستٍؽ ٰٜ٘ؽ ؽى ٓى٬ف ٘ٮ ًض٥ا١ث ٤ٖى  .«ا١ؼٯ٦ ٯف
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ًٜػػؽل، »ا٬١ـػػًٰ:  - ػػ٩ي ٘ػػٮ ا١ ػػ٩ ٤يشاة٫ػػثن كًستا٪ػػان: ٕا١تى٩ي..كساة٫ى ى٫ى ساة

ًج  ف٦ كساة٫ى  .«ا٥١ؽأة ناضتخى٫ا: ٕا١تخ٫ٍا ٘ٮ ا١طي

 فْ امصرف: -ب

تى٩ى(، كإذا ٞػاف  ( ٦٤ ا٠ٓٙ١ ا١رالذٮ )سى ا٠ٓٙ١ )ساة٩ى( ٠ٓ٘ه ٢ْ٭ ة٨اء )٘ا٠ْى

د ٘قف ا٥١طػذ٦ٰ ٛػ اـخ٬٢٥ٓا ٤ؾٯػػق ٢ْػ٭  ا١ٜػ٤اء ٣١ ٯفخ٬٢٥ٓا ٩٨٤ إال ا٥١شؽَّ

( ك٪٬ ٣٫١٬ٛ ٥ٞا ٘ٮ ا٬١ـًٰ:  ػ٩ي: ٕا١تىػ٩ي »ة٨اء )٘ا٠ْى ١ؾٯػادات ٢ْػ٭ ، كا«ساة٫ى

 ا١رالذٮ ا٥١شؽد ٰٛاـٰث ٕا١تان.

 فْ امدالمة: -ج

(. ٯ٦ٟ٥ أف ٯط٠٥ ٪ؼا ا١ت٨اء أم  ٓىػ٠ى د )٘ى (، ٨ٓ٤ػ٭ ا١رالذػٮ ا٥١شػؽَّ )٘ا٠ْى

: ساء ٘ػٮ  ّى ّى كدا٘ ( ٘ٮ ا١ػال١ث ٤ر٠ د٘ ٓى٠ى ك ٘ا٠ْى ك٘ٮ ا١ٓؽةٰث ٯخٓاٛب ة٨اءا )٘ى

ّى ٨ْػ٩ ا»ا٬١ـًٰ:  اق كأزا١ػ٩ ةٜػ٬ة، كدا٘ػ ّى ا١لٮءى: ٧طَّ ػاقد٘ ق ك٧طَّ  «ألذل أةٓػػى

قي. ك٤ا ٯٓيػ ٪ػؼا ا١ػؽأم  قي كىارَّ ك٤ر٠: س٫ؽى ةا١ٓػاكة كسا٪ؽى ة٫ا، ك٤ر٠: ىؽَّ

(، ك٪ػٮ دال١ػث ٛػػ حٟػ٬ف  أف ا٥١ٓاس٣ ا١طػٯرث أكردت )ساة٩ى( ة٨ٓ٥٭ )ٕا١بى

٤أع٬ذة ٦٤ ا١شت٫ث ا١خٮ ٪ٮ س٥اْث أعؽل أك ٤ػ٦ )ستػ٩ى( ا١خػٮ ح٨ٓػٮ )ٛاةػ٠ى 

ؽق(.  ا١غه٣ ة٥ا ٯٟى

ت٫ٍث( ٥١ٟاف حٜاةي٠ ا١شٰل٦ٰ ا٥١خغان٦ٰ٥.كٯلّٰ اٱف   اـخغػاـ ٥٢ٞث )ا١شى

 ٥٤ػكح عفارة ا١ٓي٬: د.

 كرار امنخٌة:-4

بىػٌّ واحرٍَ إخرر وكابنرٍ براملِة وامظردة، كرأن  «حابٍَ »حِاز كِمُه: 

ه»ٓلال:  ، وإضرافة َرذا امبٌرا  ودالمجرٍ ورع وظرجلاثٍ إمرّ «حابٍَ امخٔض غردوَّ

 امىػخه امػربْ.

*   *   * 



 308 (3)اجلزء  (09)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 (554) 

راً  داً بىػٌّ وكرَّ  وُخدَّ

 

 امىصأمة: -5

ران أك  دان( ة٨ٓ٥ػ٭ ٤ٟػؽَّ ٯلّٰ ٘ٮ االـخ٥ٓاؿ ا٬ٖ٢١م ا٥١ٓانؽ ٥٢ٞث )٤يشػػَّ

ان، ٘ٮ ٤ر٠ ٣٫١٬ٛ:  ئ٫ػا «أ٦٢ْ ا٬١زٯؽ ٤شػدان ْػ٦ اإلنػالضات»٤فخأ٧ٙى ٍِّ . كٯغ

 ةٓي٣٫ أل٩٧ ١ٰؿ ٥٢ٟ٢١ث ٢ْ٭ ٪ؼق ا١هٰٖث ٪ؼق ا١ػال١ث ٘ٮ ا٥١ٓاس٣ ا١ٓؽةٰث.

 :راحاالكج -2

دان »س٬از ٣٫١٬ٛ:  ان أك ٤ؽةن سػٯػة. «٤يشػَّ ٙى ران أك ٤فخأ٧  ة٨ٓ٥٭ ٤ٟؽَّ

 فْ امىػاحه: -أ امجػنٔل: -3

ػػَّ ا١رػ٬بي  ا١ًشػَّة: ٧ٰٜو ا١ت٢ً٭، كٯٜاؿ: كٮءه سػٯػ..»١فاف ا١ٓؽب:  - كسى

.. ٢ٚى ٙثه سػٯػػة ضػ٦ٰ  كا١لٮءي ٯىًشػُّ: نار سػٯػان، ك٪٬ ٧ٰٜو ا١غى ك٢٤ًٍطى

ٍٍّ(، ٘أ٤ا ٤ا سػاء ٢ْػ٭  ٓى٫ا..سػَّ٪ا ا١طائٝ أم ٍٛ ٜى كأن٠ ذ١ٝ ٩٢ٞ )ا١

 «سػَّدى ا٬١ىػ٬ءى كا٫ٓ١ػػى »ٰٕؽ ٤ا ٯٜت٠ ا١ٍّٜ ٢ٓ٘٭ ا٥١رى٠ ةؼ١ٝ ٣٫١٬ٜٞ: 

 .«كا١ًشػَّة ٤هػر ا١شػٯػ، كا١شػٯػ ٤ا ال ٫ْػى ١ٝ ة٩

د ا١لٮءي: نار سػٯػان.. »ا٬١ـًٰ:  - د ا١لٮءى نَّٰؽق سػٯػان .. كحشػَّ ػَّ سى

ة: ض  .«ػث ةٓػ أف ٣١ ٯ٦ٟ كنار سػٯػان كسػَّ ا١لٮءي ًسػَّ

٣٫ ٥٤ا ـتٚ أف )ا١شػٯػ( ٪٬ ا٬ٍٜ٥١ع ١فا ْخ٩ ٦٤ ذ٬ب ك٧ط٬ق كأ٧ػ٩ كٯٙي

 ٚ أم ا٥١خ٫ؽِّئ، كأ٩٧ ٤ا ضػث ةٓػ أف ٣١ ٯ٦ٟ، ك٤ا ال ٫ْػ ٨١ا ة٧.٩ٰٜو ا١غ٢ً 

 فْ امصرف: -ب

َّٓػ٠(، ك٪ػٮ نػٰٖث  ٙى دى( ٢ْػ٭ كزف )٤ي ػػَّ د اـ٣ ٬ٓٙ٤ؿ ٦٤ ا٠ٓٙ١ )سى ٤شػَّ

 رالذٮ ا٥١ؾٯػ ا٥١يٓٗ، ٘ال عالؼ ٩ٰ٘.اـ٣ ٬ٓٙ٤ؿ ٢١
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 فْ امدالمة: -ج

دان »٣٫١٬ٛ:  أ٧ػ٩ أضػػث  اٯ٨ٓٮ ضؽٰ٘ ػ «أ٦٢ْ ا٬١زٯؽ ٦ْ اإلنالضات ٤شػَّ

اإلْالف ةٓػ أف ٣١ ٯ٦ٟ، ٘ٮ ض٦ٰ أف ٨ٓ٤اق ا٥١ٜه٬د ٪٨ا ٪٬ أ٩٧ ٞؽَّر اإلْػالف 

ا١ؼم ٞاف ٛػ ضػث ةا٠ٓٙ١، ٦٥٘ أٯ٦ أحج دال١ػث ا١خٟػؽار كاإلْػادةا كا١ػؼم 

أف ا١خٟؽار كاإلْادة إ٥٧ا أحج ٦٤ ٨ٓ٤٭ )ا١خٟرٰؽ( ا١ؼم ٪٬ ٦٤ ٤ٓا٧ٮ ة٨اء  ٧ؽاق

٥ىٓػػا ةػػ٦ٰ ا١خٓػٯػػث  دى( كاـػػ٣ ١٬ٓٙ٤ػػ٩ )٤شػػػَّد( سى (، أم إف ا١ٙٓػػ٠ )سػػػَّ ػػ٠ى َّٓ )٘ى

 كا١خٟرٰؽ، ك٪٬ ٤ا أٍْا٪٥ا دال١ث ا١خٟؽار أك اـخئ٨اؼ ٤ا ـتٚ.

 فْ امٌرِ: -د

ٰاةث ا٥١هػر، ٜ٘ػ٣٫١٬: حفخ٠٥ٓ ٪ؼق ا١هٰٖث ٫١ؼق ا١ػال١ث ةا٨١هب ٢ْ٭ ٧

دان » األن٠ ٩ٰ٘: )أ٦٢ْ ٦ْ اإلنػالضات  «أ٦٢ْ ا٬١زٯؽ ٦ْ اإلنالضات ٤شػَّ

دان( ك٥٤ا ٯ٬٨ب ٦ْ ا٥١هػر نٙخ٩.  إْال٧ان ٤شػَّ

 فْ االشجئٌاس: -َ

أساز٪ا ٤ش٥ّ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ةا١ٜػا٪ؽة ٘ػٮ ٞخػاب األ١ٙػاظ كاألـػا١ٰب 

 ك٦ٟ١ دكف ح٠ٰ٢ٓ ٤فخٰٙو. 1/110

 ارة٥٤ػكح عف ا١ٓي٬: د.

 كرار امنخٌة: -4

داً »حِاز كِمُه:  راً أو وصجأًَفاً أو ورةً حدٓدة «وُخدَّ بىػٌّ وكرَّ
(). 

*   *   * 

 

                                                 

() ا١طؽٰ٘ث ٢١خٓتٰؽ ا١ٙؽ٧فٮ ٦٤ ا١خؽس٥ث  ػالن ةde nouveau: ٦٤ سػٯػ! 
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(555) 

 حدارَّٓة

 

 امىصأمة: -5

ٯلّٰ ٘ٮ االـخ٥ٓاؿ ا٢١ٖػ٬م ا٥١ٓانػؽ ٥٢ٞػث )سػارٯَّػث( ة٨ٓ٥ػ٭ ٬١ضػث 

١ػث رـ٣ أك حه٬ٯؽ أك ٞخاةث ح٢َّٓٚ ٢ْ٭ ا١شػار. ك٣١ حؽد ٪ؼق ا٥٢ٟ١ث ة٫ؼق ا١ػال

 .٘ٮ ا٥١ٓاس٣ ا١ٓؽةٰث

 :االكجراح -2

ة٨ٓ٥ػ٭ ٬١ضػث ٨ٰ٘ػث ح٢َّٓػٚ ٢ْػ٭ ا١شػػار ٢١ؾٯ٨ػث،  «سػارٯَّث»س٬از ٣٫١٬ٛ: 

 .كإىا٘خ٫ا إ١٭ ا٥١ٓش٣

 فْ امىػاحه: -أ امجػنٔل: -3

قي »١فاف ا١ٓؽب:  - رى ػػى ػٍػراف. كسى ػػير كسي ا١شػار: ا١طػائً، كا١ش٥ػّ سي

ػ٩.. ٌى ٍػران: ض٬َّ رىق: ة٨ػاق، ك ٯىشػيرق سى سػػَّرق: كػَّٰػق. كا١شػػٯؽ: كاسخػػى

 .«ا٥١ٟاف ا١ؼم ٯت٨٭ ض٩١٬ سػار

ٍَّٰؽ»حاج ا١ٓؽكس:  -  .«كا٥ً١شػار: ٤ا ٯي٨هب ٘ٮ ا١ؾرع ٤ىٍؾسؽةن ٢١فتاع كا١

 فْ امصرف: -ب

 ا١شػارٯَّث: نٰٖث ٧فتث إ١٭ ا١شػار ٤ ٧رث، ٘ال عالؼ ٘ٮ ا١ت٨اء كاكخٜا٩ٛ.

 فْ امدالمة: -ج

ضثن ٨ٰ٘ث حطخ٬م رـ٥ان أك حهػ٬ٯؽان ح٨ٓٮ ٥٢ٞث )سػارٯَّث( ٨ْػ ا٥١طػذ٦ٰ ٬١

، ح٢َّٓٚ ٢ْ٭ ا١شػار ٢١ؾٯ٨ث، ك٪ٮ ٦٤ حف٥ٰث ا١لػٮء ةهػٙخ٩، إذ أنػ٠ أك ٞخاةث

ا٥٢ٟ١ث )٬١ضث سػارٯث أك زٯ٨ث سػارٯث( كا١خف٥ٰث ةا١هٙث ك٫٢ٜ٧ا إ١٭ االـػ٥ٰث 

٤ػػ٦ ـػػ٦٨ ا١ٓؽةٰػػث، كـػػتٚ أف ا١ٓػػؽب ٛا١ػػج )٤ًشػػػار( ٥١ػػا ٯيفػػخ٠٥ٓ ٘ؾاْػػث 

 ٢ث ة٦ٰ ا١ػال١ث األن٢ٰث كا١ػال١ث ا١شػٯػة.٬٢١ضق كا١ٍٰؽ، كألك٪٭ ن
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 فْ االشجئٌاس: -د

 (.1/117أساز٪ا ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةا١ٜا٪ؽة ٘ٮ األ١ٙاظ كاألـا١ٰب )

 ٥٤ػكح عفارة ا١ٓي٬: د.

 كرار امنخٌة: -4

بىػٌّ مِذة فٌٔة ثػنَّق غنّ امخدار منزٌٓة، وإضافجُا  «حدارَّٓة»حِاز كِمُه: 

 .إمّ امىػخه

(556) 

 وَل وامَخْدَومةَحدْ 

 امىصأمة: -5

(، ة٨ٓ٥ػ٭ سٓػ٠ى  ؿى ػٍػكى ٯلّٰ ٘ٮ االـخ٥ٓاؿ ا٬ٖ٢١م ا٥١ٓانػؽ ا١ٙٓػ٠ )سى

ا١لٮء ٘ػٮ سػػاكؿ، أك ْػؽضى حٙانػ٠ٰ ٬٤ىػ٬ع ٘ػٮ سػػكؿ. كٞػؼا ٯلػّٰ 

ٍػك١ث( إلضػاث ا٠ٓٙ١، ك٪ٮ ١ٰفج ٥٤ا كرد ٘ٮ ا٥١ٓاس٣.  ٤هػرق )سى

 :االكجراح -2

ٍػكؿى »س٬از ٣٫١٬ٛ:  ٤ػا ٘ػٮ سػػاكؿ،  ٠ ٬٤ى٬عو ة٨ٓ٥٭ ْؽض حٙانٰ «سى

ٍػك١ث(. د، كٞؼا س٬از ٤هػرق )ا١شى َّٙؼ أكٰاء ك٘ٚ ٧ِاـ ٤طػَّ  أك ة٨ٓ٥٭ ٧

 فْ امىػاحه: -أ امجػنٔل: -3

 ، ك٤ر٩٢ ٘ٮ ا١خاج.«ا١شػكؿ: ا٫٨١ؽ ا١هٰٖؽ» ١فاف ا١ٓؽب: -1

سػكؿى ا١لٮءى: ْؽض حٙان٩٢ٰ ٘ٮ سػكؿ ك٘ٚ »ا٥١ٓش٣ ا١ٟتٰؽ:  -1

ا١خٙان٠ٰ ٬٥١ىػ٬ع ٤ػا ٧ِاـ ٦َّٰٓ٤ )٤طػذث(..كا١شػك١ث: ْؽض 

 .«٘ٮ سػكؿ أك ح٨ٰٙؼ٪ا ك٘ٚ ٧ِاـ ٦َّٰٓ٤ )٤طػذث(

ًُّ ٫ٰ٘ػػا عٍػػ٬ط ٤خ٬ازٯػػث ٛػػػ »ا٬١ـػػًٰ:  -7 ا١شػػػكؿ: نػػٙطث ٯيغػػ

خىب ٥ٰ٘ا ة٫٨ٰا )٬٤(  .«حخٜاٌّ ٘خ٬ٟف ٤ؽةٓات ٯٟي
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 في االستئناس: -ب

جروَل »كٔىًٓ:  4/535أجاز ٌجٍع اىلاْسة فٖ األىفاظ واألضاى٘ب  -

ةٍعِٕ شقَّ ف٘ٓا جراول. ونان كر أجااز ااىجروىاثب ةٍعِإ حسح٘اب  «رضاأل

 .8/3اىٍطائو فٖ جرول فٖ األىفاظ واألضاى٘ب 

 ٌٍروح دطارة اىعضٔ: د.

 كرار امنجنة: -4

وا في جداول، أو  ةىعنى عرض تفاصٌل ووضوع   «َجْدولَ »جواز كومهه: 

امَجْدومدة،، وضضدافة ةىعنى نفَّذ أشٌاء وفق نظام وحدَّد، وكذا جواز وصددر   

 هذ  امدالمة ضمى امىعجه.

*   *   * 
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 الكتب واجملالث املهداة
 إىل مكتبت جممع اللغت العربيت

 م1027عام 

 ()أ. أنور دروًش

 امكتب امعرةٌة

ٗح٘إ ، حسجٍث: إةساًْ٘ يلسن اىحادي واىعشسَٗ: ةٔل نِ٘رياالضخعراد ى -

 .8008اىشٓاةٖ، دار اىفهس، دٌشق، 

 حيب. اضخهشف اىهٔن: ضائس ةطٍّ جٖ، دار اىتاةا ىيِشس، -

أضٔل اىطااةةث وٌعخلاراحًٓ اىرِٗ٘اث: زشٗاش ضاتاْٖ، دار اىٍارى ىي لافاث  -

 .8، ط5333واىِشس، دٌشق، 

األزٍال اىلٌٔ٘ث ىطااعع اىحطاسي: ضااعع اىحطاسي، ٌسناش دراضاا   -

 .8، ط5330اىٔحرة اىعسة٘ث، ة٘سو ، 

أوىٔٗااا  اىحهٌٔااث فااٖ ض٘اضااث اىعيااً واىخهِٔىٔج٘ااا: نيااً٘ حطاا٘رٗو،  -

حسجٍاث: ٗٔضااف ٗعلاأل اىطاايسان، ٌكضطاث اىهٔٗااج ىيخلاار  اىعيٍااٖ، 

 .5323اىهٔٗج، 

                                                 

 أٌَ٘ اىٍهختث اىعسة٘ث فٖ اىٍجٍع. با
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أُساأان زحاامن، ٌسنااش دراضااا   اىتعاار اىخهِٔىاأجٖ ىئحاارة اىعسة٘ااث، -

 .5325اىٔحرة اىعسة٘ث، ة٘سو ، 

 .8، ط8005ىث ىيستازث واىِشس، ة٘سو ، حح٘ث ع٘تث وةعر: اىطادق اىِ٘ٓٔ ، حا -

اى ٔرة اىعاىٍ٘ث األوىٕ: ٌَ أجو ٌجخٍع زاىٍٖ جرٗار: اىهطاِرر ن٘اِ ،  -

إةساًْ٘ زتر اىاسحٍَ، حسجٍاث: وفااب زتار ا ىاّ، ةسحساُر شِ٘رر، حلرًٗ: 

 .5338 ٌسنش دراضا  اىٔحرة اىعسة٘ث، ة٘سو ،

اىخهِٔىٔج٘ااا، اىٍعٓاار اىعاااىٖ ىيعياأ  اىخست٘ل٘ااث و زٍااسان كٔةااا، اىجتااس: -

 .، اىجشب األول8003 ]دٌشق[،

اىحسنث األدة٘ث فٖ ةمد اىشاا : زتار اىِتاٖ اضاس٘ف، ٌحٍأد رةاراوي،  -

 .8002 وْب روٌ٘ث ..وآدسون، دٌشق زاضٍث اى لافث اىعسة٘ث، دٌشق،

ح٘ازة اىخهِٔىٔج٘ا اىٍطخٔردة ٌَ أجو اىخٍِ٘ث اىطِاز٘ث، فسِْام جامل،  -

ون، حسجٍث: ٌحٍار رااا ٌحاس ، وآدس ٌحٍر زٍ٘سة، ٌحٍر ٌسانب...

 .5321 ٌسنش دراضا  اىٔحرة اىعسة٘ث، ة٘سو ،

اىروىث واىٍجخٍع: دراضث ضٔضا٘ٔىٔج٘ث ُلرٗاث فاٖ حارٗذاُ٘اث اىٍجخٍاع  -

اىٍعٍاري، ةٔدسٗط٘ث ةٔةهس، حلرًٗ وححل٘ق: ٌحٍر ٌحفو، دار عمس، 

 .8005 دٌشق،

وغان، حلارًٗ ضارة: اىٍسأة اىخٖ ْرٌج ا ٌتساعٔرٗث اىع ٍاُ٘ث، ىسفٖ أنر -

 .5335وٌساجعث: ٌحٍر ٌحفو، دار عمس، دٌشق، 

ٌارنط٘ث اىلسن اىعشسَٗ: روج٘اّ غاارودي، حسجٍاث: ُشٗاّ اىحهاً٘، دار  -

 .5، ط5323اٙدال، ة٘سو ، 

ٌحٍاار نااسد زيااٖ اىٍ لااف وكضاا٘ث اىاأالب اىط٘اضااٖ، ٌحٍاار اىِاضااس  -

 ٌعاىً اىحراثثب.اضيطيث  ،5333 اىِفشاوي، دار اىجِٔل ىيِشس، حُٔص،
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ث فاٖ ٌشاهيث اىاازاب فاٖ اىتياران اىعسة٘اث، ٘اٌيذص نخاال ُراسة ححي٘ي -

 .5328 ضتحٖ اىلاضً، ٌكضطث زتر اىحٍ٘ر شٔفان،

 .8، ط8005ٌَ ٌهث إىٕ ِْا: اىطادق اىِ٘ٓٔ ، حاىث ىيستازث واىِشس، ة٘سو ،  -

ٌَ ُٔادر ٌذسٔعا  اىٍهختث اىٍاسة٘اث: ُجااة اىٍسِٗاٖ، ٌستعاث اىِجااح  -

 .8005ب، ر اىت٘ضاااىجرٗرة، اىر

 ى لافاث،آُاٗث اىخارٗخ: ِْسي ىأف٘فس، حسجٍاث: فاعٍاث اىج٘ٔشاٖ، وزارة  -

 .ب15، اضيطيث دراضا  فهسٗث؛ 8008دٌشق، 

اىِٓضااث اىلٌٔ٘ااث اى لاف٘ااث اىعسة٘ااث: ٗا٘ااا ةذارٗااان، حسجٍااث: ةٔغاأ   -

 .8005 ضساج٘ان، اىرار اىٔعِ٘ث اىجرٗرة، دٌشق،

فٕ عامس، دار اىازانسة، ٍْطا : أحٍر إةساًْ٘ زتر اهلل، حلرًٗ: ٌطاس -

 ة٘سو .

، 8055وْزا ىطاان زسةاٖ ٌتاَ٘: ٌاازن اىٍتاارر، دار اىتشاائس، دٌشاق،  -

 ب.3 اضيطيث ْزه ضت٘يٖ؛

*   *   * 
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