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 أغراض المجلة:

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 

 :شروط النشر

 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 ،  7000زيتتة  ضتتفح ت اىٍ

 عَ عشس ضفح ت. نُ٘لبَو ٌِٓ  ٌ ٗلو  

ُٗلبتو نتٖ  ، نٖ حرو  دٍستة أستلس،ةٍيذص ب ىبسب٘أن ٗسنق اىبحح ب -4

 ُج ئزّ. أبسزِ إىٕ ، ٗش٘س بٔضٔح إىٕ اىزرٗر نٖ اىبحح، وبراٗجّ

   واىبت حدَ٘ أو غ٘تسًْ، وأن أن ٗذئ اىبحُح ٌَ أي إس ء  إىتٕ اىُهجّت -5

 .ٍبجلرات اىرِٗ٘ة واىفهسٗة ىيشبٔ سم اىجٗح

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

َّٖ نتٖ اىجٔخ٘تق –7 نجُبلتٕ اىحٔايتٖ أيك ٌت ً  ،أن ٗيجشم اىب حح اىٍتَِٓذ  اىبيٍت

ٌجسيسية ٌَ براٗة اىبحح حجتٕ ُٓ ٗجتّ، وثتزنس حٔايتٖ نتو ضتفحة نتٖ 

 أسفيٓ  نٍ  ٗيٖ:



، «يكتً اىطتفحة - اسً اىهج   أو اىٍزيتة –اسً اىٍؤىب أو اىه ثآل » -أ

 ٗهجآل: وفي المصادر والمراجع

يكتً  -استً  اي اىِشتس وٌه ُٓت   -استً اىٍؤىتب  -اسً اىهجت   » - 

 .«اىلببة وث يٗذٓ 

 .   أو  أ   ٗجذّ٘س أحر اىبِرَٗ * وٍٗهَ ىيه ثآل أن

أن ثهٔن اىبحٔث واىٍلت الت اىٍسستية إىتٕ اىٍزيتة ٌِضتر  بت ىحس   –8

 Mylotus  أو  Traditional Arabic  ( وأن ثشتتفو بلتتس    16  ك٘تت

 ب ىبسٗر اإلىهجسوُٖ. ، أو ٌسسيةاىبحح عِٔانٌرٌذ ٌسزٍو عيّ٘ 

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

 ، ُحٔ:فقط أول مرة

  .Psychologic، ُفس٘ة   Computer ، ح سٔ   Technology ُة  ثِل

 ، اىف ضية اىٍِلٔطة،اىف ضية ،بِٕ اىه ثآل ببمٌ ت اىجسكً٘: اىِللةأن ُٗ  –10

 .ىخإ...

ببر أن ثذضو ىيجلًٔٗ عي٘ٓ  اىجٖ ثس   ثِشس اىٍزية اىبحٔث واىٍل الت –11

ّسي.  اىسِّ

أو ٌسجما ٌَ س نٖ ٌزية أدسى أو ٌسسمً ىيِش ٗهٔن اىبحح ٌِشًٔيا أاّل  -12

 وٗجبٓر اىب حح دل٘ا  بزىم. ،يس ىة

 نق اعجب يات نِ٘ة.ثَّآل اىبحٔث واىٍل الت وَ سثُ  –13

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

 :اٙثٖ ثسسو اىبحٔث واىٍل الت إىٕ اىٍزية عيٕ اىبِٔان –15

 E – mail: mla@net.sy . اىبسٗر اإلىهجسوُٖ:327 ٌشق  .   

 ت :ٔكو اىٍزٍو عيٕ اىش بهة  اإلُجسُشس اىٍزية نٖ ٌِثُ 
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 8122 فْ اضخلتال امػضِ امجرٓرامركخِر غتر اإلمٍ ًتُان كنىث  -2

 ٓخحرث فُٔا غي ضنفٍوحىر ظٔب حٔشٌْٓ كنىث امركخِر  -8
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 انشٛخ انهغٕ٘ حمًذ سضا انشبٛبٙ
 ٔجمًع ديشك

 ()ٌٍدكح خصارة. د. أ

ٓ ا٧٣ؿءى إٹ أف ٱذ٫١٤٧ ا٣ذ٭ٲُّت ٛىؽة ٧٤ٔػةء ا٣ٕؿثٲػح ، ٹ ٱىكى ك٬ٮ ٱذعؽث إ٣ٯ ظى

ٞيؽا٦ٯ ا٣ؾٱ٨ امذةركا ٣٪ة أَةٱػت ٣٘ذ٪ػة ٩ٞٲػح ، اٵيكىؿ ك٠أ٩ٰ ٰٚ ظٌؿة أصؽاد٥٬ ا٣

ذىػؽُّ ث٤٘ذ ٍٕ ٩ٮا ٚؿااػؽ٬ة، ٭ػةرَجح ٨٦ أٚػٮاق ا٣ٞجةاػ٢ ا٣ذػٰ ٱي ، كٝٲنػؽكا مػٮارد٬ة، ٚػؽكن

ٕنؽكا ٤ٔٲ٭ػة ٚػٰ ٩ىٍعػٮ٥٬، كص٧ٕٮا أمذةد٭ة ٰٚ رقةا٤٭٥ ك٠ذج٭٥ كأكدٔٮ٬ػة ، ز٥ ٝى

٧ةت ثٲخ ظ٧١ذ٭٥ٮٍ كأٗ٪ى ، ٦ٕةص٧٭٥ ظذٯ كو٤خ إ٣ٲ٪ة ٤ٔٯ أ٧٠ػ٢ ، ٬ة ٰٚ ٦ذؿصى

ٚج٢١ ُٝؿة ٔؿؽ قة٣خ ٨٦ صجة٬٭٥ ا٣كػ٧ؿ ٚػٰ . إ٣ٯ أث٪ةا٭ة وٮرة دى٢ ث٭ة ٣٘حه 

كث١ػ٢ ُٝػؿة زٱػخ ، كث٢١ ُٝؿة ٦ؽاد ٬ؿٱٞػخ ٦ػ٨ ٦عػةثؿ٥٬، عةرٱ٪ة٬ٮاصؿ و

٣كػػةف ا٣ذ٪ـٱػػ٢ ، ٩ػػ٪٥ٕ ا٣ٲػػٮـ ث٭ػػؾا ا٤٣كػػةف ا٣ٕؿثػػٰ ا٧٣جػػٲ٨، أًػػةءت ٦كػػةرص٭٥

ثٌٛػ٢ ص٭ػٮد اثػةا٥١ ٚػٰ ا٣جىػؿة كا١٣ٮٚػح كث٘ػؽاد ا٣ػؾٱ٨ ٬ٲنػأ٥٬ ا  ، ا١٣ؿٱ٥

 .ا٣ؾ٠ؿى ا٣ع١ٲ٥ - ثٕؽ كٔؽق ا٣ىةدؽ -٣ٲعِٛ ثٮقةَذ٭٥ ، كثةر٠٭٥

ْٛذػة كػ٤ػؽدة ثة٣ٮٔػؽ اٷ٣٭ػٰ ا٣ىػةدؽ  وعٲط أف  ٔؿثٲذ٪ة كٔٞٲػؽد٪ة ظي

ك٨١٣ ا  قجعة٫٩ إذا أراد مػٲبةن ، [9ا٣عضؿ  ] ژڱ  ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳژ

                                                 

()  ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ٧٦سػ٢ ا٧٣ض٧ػٓ  ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜا٣جعر ا٣ؾم ٌٝؽ٫٦

٦ؤد٧ؿ اٹظذٛةء ثة٣ؾ٠ؿل ا٣ؼ٧كٲ٨ ٣ٮٚةة ا٣نػٲغ ا٧٣ض٧ٕػٰ ٦ع٧ػؽ رًػة ا٣نػجٲجٰ ا٣ػؾم  ٰٚ

 .ـ22/88/2187أٝة٫٦ ٦ض٤ف ا٣٪ٮاب ا٣ٕؿاٰٝ كا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿاٰٝ ثج٘ؽاد ٰٚ 



 882 (4)اجلزْ  (09)اجمللز  -جملُ جمنع اللغُ العزبًُ بزمشل 

ُٚٮثٯ ٨٧٣ اػذى٫ ا  ٣ٲ١ػٮف قػججةن ٦ػ٨ أقػجةب ظٛػِ ٝؿا٩ػ٫ . ٬ٲنأ ٫٣ أقجةث٫

 .ا١٣ؿٱ٥ ك٣كة٫٩ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣جٲ٨

ػ٭٥ ا  ث٭ػؾا ا٣ٌٛػ٢ ٦ػ٨ اػ، ك٬ػ٥ أصػؽاد٩ة، كإذا ٠ةف ٨٦ أصؽاد٥٠ ذىن

ٚإف ٬ؾا ا٢ٌٛ٣ قؿل ٨٦ اٵصؽاد إ٣ٯ اٵظٛةد ٱذٮارزٮ٩ػ٫ ٠ػةثؿان ٔػ٨ ، ا٣ْٕٲ٥

ػٛةا٫ ٚضػـا٥٬ ا  ، ٠ةثؿ ٨٦ ٔ٭ؽ ا٣ٛؿا٬ٲؽم كأوعةث٫ إ٣ٯ ز٨٦ ا٣نػجٲجٰ كريوى

ىدى٧ن٫  .ٔ٪ة ػٲؿ ا٣ضـاء كأ

ٍٕؾىر َة٣تي ٥٤ٔ ٦س٤ٰ إٍف ٬ٮ د٭ٲنت ٔجٞؿٱح ا١٧٣ةف كأ٤٬ػ٫  كإف ٬ػٮ، أٚٺ ٱي

 .إ٩٭ة ث٘ؽاد ثٕجٞؿٱذ٭ة كٔجٞ٭ة، ا٩ذنٯ ثٕجٞ٭٧ة

ػاضذبغبّيػسيػدطذقػوطجططؼا:ػ-ػأواًل
ٹ ٱض٢٧ ث٧س٤ٰ أف ٱذعؽث ٨ٔ ٩نأة ا٣نٲغ ٦ع٧ؽ رًة ا٣نػجٲجٰ رظ٧ػ٫ 

ك١٣ػ٨ ٧٦ػة ٱضػؽر ، ٚأ٠ٮفى ٠عة٢٦ ا٣ذ٧ؿ إ٣ٯ ٬ضػؿ، ا  كقٲؿد٫ ا٣ؾادٲح ثٲ٪٥١

ضػةز ثٕػؽ ا٣عػؿب ٠ػةف ٝػؽ قػةٚؿ إ٣ػٯ ا٣ع، ذ٠ؿق ٔ٪ؽم أف ا٣ٕٺ٦ح ا٣نػجٲجٰ

٢ٍٕى ٠سٲؿ ٨٦ ا٣ٕؿكثٲٲ٨ ٣ؾ٣ٟ ا٣ٕ٭ؽ، ا٣ٕة٧٣ٲح اٵك٣ٯ كٔةد إ٣ٯ ث٤ػؽق ثُؿٱػٜ ، ًٚ

(8921ٝج٢ أف ٱٕٮد إ٣ٯ ا٣ٕؿاؽ ق٪ح )، د٦نٜ ثٕؽ أف أٝةـ ٚٲ٭ة ق٪ح ٠ة٤٦ح
(8)

 .

١ٚةف أف اصذ٧ػٓ ا٣ٕػة٥٣ ا٣نػجٲجٰ ، كا٧٤ٕ٣ةء إذا دػ٤ٮا ٦ؽٱ٪ح أٚةدكا كاقذٛةدكا

ا٣نػةـ ك٤ٚكػُٲ٨ ك٣ج٪ػةف كا٣ٕػؿاؽ ٦ػ٨ ا٧٣ٕ٪ٲ ػٲ٨ ٚٲ٭ة ث٪ٛؿو وة٣ط ٨٦ ٧٤ٔػةء 

إذ ا٣ذٞٯ ثأ٩جػ٫  - كا٧٣ؿء ٱأًرز إ٣ٯ أ٫٤٬ -ثة٣ٌٞةٱة ا٣ٞٮ٦ٲح كا٣سٞةٚٲح كا٣كٲةقٲح 

كٔجؽ ا٣ٞػةدر ا٧٣٘ؿثػٰ كاٵقػذةذ ، ٣٘ٮٱ ٲ٭ة كأثٲ٪ةا٭ة ٠ة٣كٲؽ ٦ع٧ؽ رمٲؽ رًة

ك٠ةف ٱٞٲ٥ ٦ٕ٭ػ٥ ك٩ْػؿاا٭٥ ٩ػؽكات ، ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ كٔجؽ ا٧٣عك٨ اٵ٦ٲ٨

، دثٲح ك٣٘ٮٱح ٰٚ ا٧٣ؽرقح ا٧٣عك٪ٲح ا٣ذٰ ٦ة زا٣خ دػ٪٭ي ثؿقػة٣ذ٭ة ا٣ذؿثٮٱػحأ

كٰٚ ا٣٪ةدم ا٣ٕؿثٰ ا٣ػؾم ٠ػةف أثػؿز ٦ٕػة٥٣ د٦نػٜ ا٣سٞةٚٲػح كا٣ٞٮ٦ٲػح ٣ػؾ٣ٟ 

                                                 

 .827  6اٵٔٺـ  -ا٣ـر٤٠ٰ  (8)
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كٚػٰ دكر ا١٣ذػت ثػ٢ كٚػٰ ، كٰٚ ١٦ةدت ثٕي ا٣ىػعٙ ا٣ؽ٦نػٞٲح، ا٣ٕ٭ؽ

رد٬ةت ا٣ٛ٪ؽؽ ظٲر ٠ةف ٱٞٲ٥
(2)

. 

ػذ٫ٍ ثٕػيى ك٢ٕ٣ ٦ؿكر ٩عٮ ٩ىٙ ٝؿف ٤ٔػٯ ذ٠ؿٱػةت  ٱكػذٕٲؽ٬ة ٝػؽ أ٩كى

ك٠ة٩خ دٞةـ »إذ ٱٞٮؿ ٨ٔ ٦سةٝٛةد٫ ٰٚ د٦نٜ  ، ا٣ذٛةوٲ٢ ٨ٔ ا١٧٣ةف كا٣ـ٦ةف

ٞىؽ اصذ٧ةٔةت قٲةقٲح، ٰٚ ا٣٪ةدم ا٣ٕؿثٰ ظٛٺت أدثٲح ٍٕ ي ػة ٱ٪نػأ ، كد ٬ػؾا ك٧٣ن

كإ٧٩ة أ٩نئ ثٕؽ ٦جةرظذٰ ا٣نةـ ثأ٠سؿ ٤ٝػٲٺن ٦ػ٨ ، ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ ثٕؽ

ا أف ا٣٪ػػةدم أٝػػؽـ ٤ٝػػٲٺن ٦ػػ٨ ا٧٣ض٧ػػٓ ٦ػػ٨ ظٲػػر ك٦ٕ٪ػػٯ ٬ػػؾ، قػػ٪ح كاظػػؽة

«ا٣ذأقٲف
(8)

ك٦ٕؿكؼ أف ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ ثؽ٦نٜ أ٩نئ ٰٚ ظـٱؿاف . 

ك٬ؾا ٦ة ظ٢٧ ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ د٦نٜ ٤ٔػٯ أف ، أم ٝج٢ ٦ة ذ٠ؿ ثك٪ح، (ـ8989)

ٰ ثأف ا٧٣ض٧ٓ أ٩نئ ق٪ح )  .(8989دعن 

ةف ذ٣ػٟ قػ٪ح ٠ػ»٦ة ٝةؿ رظ٫٧ ا  ٨ٔ ذ٠ؿٱةد٫ ٚٲ٭ػة  ؽككٝٓ ٦س٢ ٬ؾا ٔ٪

ظٲر ٠٪خ ٩ـٱ٢ ا٣نػةـ ٚػٰ ٚ٪ػؽؽ ، أم ٝج٢ أ٠سؿ ٨٦ أرثٕٲ٨ ٔة٦ةن . (ـ8921)

«ٱ٢ُ ٤ٔٯ مةرع ث٘ؽاد
(4)

ػٰ ثأ٩ػ٫ ٚػٰ قػ٪ح ،  ٧٦ة صٕػ٢ ٦ض٤ػح ا٧٣ض٧ػٓ دعن 

ك٤ٕ٣ػ٫ ٠ػةف ٱؿٱػؽ أف ٱٞػٮؿ  )مػةرع ، ( ٥٣ ٱ٨١ مةرع ث٘ؽاد ٝؽ اٚذذط8989)

أ٩ة أٝٮؿ  إف ٬ػٮل ك. ٚ٭ٮ ٝؽ ذ٠ؿ أف ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣نةرع ٦عُح ا٣عضةز، ا٣٪ىؿ(

٤ٝج٫ ا٣ؾم ٠ةف ٰٚ ث٘ؽاد ٬ٮ ا٣ػؾم ص٤ٕػ٫ ٱكػ٧ ٰ مػةرع ا٣٪ىػؿ ثةقػ٥ مػةرع 

 أ٣ٲف ٬ٮ ا٣ٞةا٢ ، ث٘ؽاد

 ثج٘ػػؽاد أمػػذةؽ ا٣نػػ ـ ك٬ػػة أ٩ػػة

 

ٍؿخ ٨٦ ث٘ؽاد ص٥ُّ ا٣ذنػٮُّؽ   إ٣ٯ ا١٣ى

                                                  

٦ض٤ػح  -ا٣نٲغ ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣٘ؿثٰ صٮا٩ػت ٦ض٭ٮ٣ػح ٦ػ٨ ظٲةدػ٫  -٦ع٧ؽ رًة ا٣نجٲجٰ  (2)

 .452  ٦41ش  -ٓ د٦نٜ ٦ض٧

 ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ ٩ٛك٫. (8)

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫. (4)
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ٲػةـ ثػٲ٨ ا٣ٕػؿاؽ  كأ٣ٲف ٬ػٮ ا٣ػؾم ٔ٪ػٮف ٝىػٲؽد٫ ا٣ٞةٚٲنػح ٬ػؾق ثػػ )ا٣٭ي

كا٣نةـ(
(5)

ػؽي أ٠جػؿ ث١سٲػؿ ٦ػ٨ مػةرع  ؟ ٤ٔٯ أف مػةرع ٍٕ ى ث٘ػؽاد ا٣ػؾم اٚذيػذًط ث

 .ك٤ٔٯ أم ظةؿ ٚج٘ؽاد كا٣٪ىؿ ٹ ٱٛذؿٝةف. ا٣٪ىؿ

٫ أٌٔػةءي ٦ض٧ٕ٭ػة ثػكٝؽ أدةظخ ٫٣ زٱةرد٫ ٣ؽ٦نػٜ كإٝة٦ذػ٫ ٚٲ٭ػة أف ٱذٕػؿؼ 

ٲػح ، كأف ٱؽر٠ٮا ٝؽراد٫ً ا٧٤ٕ٣ٲح كا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕة٣ٲح، ك٧٤ٔةؤ٬ة ٨ٔ ٠ست ٤ٞي كم٧ةا٤ى٫ ا٣ؼي

( ٌٔٮان ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ ٧٠ة ٠ػةف 8928ذؼجٮق ٔةـ )١ٚةف أف ا٩، ا٣٪جٲ٤ح

كٲ٨ اٵيكىؿ ٧٤٣ض٧ٓٚ٭ٮ ٣ؾ٣ٟ . ٱك٧نٯ ا٩بؾ ٕىؽُّ ٨٦ رٔٲ٢ ا٧٣ؤق   .ٱي

ة٣ٲةدػ٫ ، ٠ةف ا٣نجٲجٰ كزٲٜ ا٣ى٤ح ث٧ض٫ٕ٧ ٕن ٱذض٤نٯ ذ٣ٟ ٰٚ ٦نةر٠ذ٫ ٰٚ ٚ

ة كٚػٰ دى٭ةدٱ٭٧ػ، كٰٚ ثعٮز٫ ا٣ذٰ ٱ٘٪ٰ ث٭ػة ٦ض٤ػح ا٧٣ض٧ػٓ، اٵدثٲح كا٣سٞةٚٲح

 .ا١٣ذت كا٧٣ُجٮٔةت

 ( ٌظارنخّ ـٖ ـػاى٘ات اىٍشٍع:1

ة٣ٲةت ا٧٣ض٧ٓ ا٣سٞةٚٲح كاٵدثٲػح ٕن كأ٧٬٭ػة ٦نػةر٠ذ٫ ، أق٭٥ ا٣نجٲجٰ ٰٚ ٚ

-28ٰٚ )ا٧٣٭ؿصةف اٵ٣ٰٛ ٵثٰ ا٣ُٲت ا٧٣ذ٪جٰ( ا٣ؾم أٝة٫٦ ا٧٣ض٧ػٓ ٦ػ٨ )

كا٣ؾم مةرؾ ٚٲ٫ أٱٌةن ٩ؼجػح ٦ػ٨ مػٕؿاء ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ  ،(8986د٧ٮز  29

كٝؽ أ٣ٞٯ مػٞٲٜ ا٣نػةٔؿ . ٫ اٵقذةذ ا٣نةٔؿ )٦ٕؿكؼ ا٣ؿُّوةٰٚ(ك٦٪٭٥ ٦ٮاَ٪

ٔ٪ٮا٩٭ػة ، ا٣كٲؽ ظك٨ ٩ٲةثح ٔ٪٫ ٝىٲؽد٫ ا٣ؽا٣ٲح ا٣ذٰ ث٤٘خ كاظؽان كزٺزٲ٨ ثٲذػةن 

 )ذ٠ؿل مةٔؿ( ك٤ُ٦ٕ٭ة 

ٜو ٔةاػػؽي   ٱػػة ٝى٤ٍػػتي ٔػػةدىؾ ٦ػػ٨ د٦نػػ

 

ػػةًكد   كا٣ػػؾ٠ؿٱةت ٦ػػ٨ ا٣عجٲػػت دٕي

 ٤ٯ ا٧٣ذ٪جٰ ك٦٪٭ة ٝٮ٫٣ ا٣ؾم ٱىؽؽ ٤ٔٯ ا٣نجٲجٰ وؽٝى٫ ٔ 

قي  ًٖ ٦ػػ٨ أصػػؽنت ذ٠ػػؿى ٲٍػػؿي ا٣٪ٮاثػػ  ػى

 

ؽدٍػػػػػ٫ أٝػػػػػةربه كأثةٔػػػػػؽي    كدٕ٭ن

ػػػػ٫  ُّٞ ٍخ أف ا٣ـٔة٦ػػػػح ظ  كدكػػػػة٧٣ى

 

 ٚػػٰ ا٧٣جػػؽٔٲ٨ ٦ػػؾا٬ته كٔٞةاًػػؽ 

                                                  

 .42دٱٮا٫٩   -٦ع٧ؽ رًة ا٣نجٲجٰ (5)
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ؽنٍت ذ٠ؿؾ أٝةربي كأثةٔؽ ىصى ٟى أف أ ٦ح  ٣ٲىٍ٭٪ً كأ٩٭ػة دكػة٧٣ىٍخ ، مٲؼ٪ة ا٣ٕٺن

٢ ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ػـ٨٦ ك٦ػة أظٮص٪ػة إ٣ػٯ أف ٩ذ٧سنػ، ٤ٔٯ زٔة٦ذػٟ ٚػٰ ا٧٣جػؽٔٲ٨

 ا٣ىٕت ٝٮ٣ٟ ٚٲ٭ة 

 أ٦ة ا٧٣ؾا٬ت ٚ٭ػٰ مػذنٯ ٣ػ٥ دػـؿ

 

 !١٣٪٧ػػة ا٣ػػٮ٨َي ا٧٣ٛػػؽنل كاظػػؽي  

 ( ةطٔذّ ـٖ ٌشيث ٌشٍع دٌظق:2 

٧٤٣عذٛٯ ثؾ٠ؿاق أرثٓ ٦كة٧٬ةت ك٦ٮاد ٣٘ٮٱػح ٚػٰ ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح 

 ٬ٰ ، ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ

د٦نػٜ  ٔؿض كدراقح ١٣ذةب )ثكذةف اٵَجةء كركًح اٵدثةء أك األكىٕ:

( دػأ٣ٲٙ اٷ٦ػةـ ٦ٮٚػٜ ا٣ػؽٱ٨ ثػ٨ أثػٰ ا٣ٛػذط إ٣ٲػةس ثػ٨  ٌٰ ٰٚ ٔىؿ٬ة ا٣ؾ٬ج

ٍُؿاف ا٣ؽ٦نٰٞ ا٧٣ذٮٚٯ ق٪ح )صؿصف ا٧٣ٕؿكؼ ثةث٨  كا١٣ذػةب  .(587٬ا٧٣ى

ؿنٝػخ ، ٦ؼُٮَح ٔسىؿ ٤ٔٲ٭ػة ا٣نػجٲجٰ ٚػٰ ا٣ؼـا٩ػح ا٣نػؿٱٛح ا٤ٕ٣ٮٱػح ٛى ثٕػؽ٦ة د

ح ثٕػؽ أف دٞٓ ا٧٣ؼُٮَح ٚػٰ ػ٧ػف ٔنػؿة ٠ؿاقػ .كدُؿنٝخ إ٣ٲ٭ة ا٣عٮادث

ؽ ٦٪٭ة ٔنؿ ٠ؿاقةت . (...ك٬ٰ ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ٦ػ٨ ٠ذػةب )ثكػذةف اٵَجػةء، ٚٞي

)٠ػة٩ٮف ا٣سػة٩ٰ  ٩ينؿت ٬ؾق ا٣ؽراقح ٰٚ ا٧٣ض٤ؽ ا٣سة٣ػر ٦ػ٨ ٦ض٤ػح ا٧٣ض٧ػٓ

أم ٝج٢ أف ٱ٪ذؼت ٌٔٮان ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ، (8928
(6)

. 

 كحخشيَّٕ ٌَ غرؽّ ىيهخاب اىٍخفٔط ٌ٘زحاف:

 ٚ ٰٚ ٭٧ػ٫ ا٣ػؽٝٲٜ ٤٣٪ىػٮص ا٣ٞؽٱ٧ػح ػجؿد٫ ٰٚ ا٣ذعٞٲٜ ا٣ذٰ دجؽنت

ك٨٦ ذ٣ٟ ا٧٣ٞةر٩ح ثٲ٨ ٔجػةرات ٠ػ٢ ٦٪٭٧ػة ، كأقة٣ٲت ا٣ذٕجٲؿ إذ ذاؾ

 .كدٹٹد٭ة

 ٫ ٤ٔٯ اٵ٦ة٩ح ا٧٤ٕ٣ٲح قػ٪ح  ٯإذ ثٲن٨ أف اث٨ أثٰ أوٲجٕح ا٧٣ذػٮٚ، ًظؿوي

ٍُؿاف ٠سٲػؿان ٦ػ٨ ا٣٪ىػٮص دكف أف ، (686٬) أػؾ ٨ٔ قةث٫ٞ اث٨ ا٧٣ى

 .إ٣ٯ ذ٣ٟكدكف أف ٱنٲؿ  ،ٱ٪كج٭ة إ٣ٯ وةظج٭ة
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ٞى٫ُ ٤٣ـ٦ؼنؿٌم( اىراُ٘ث: كٝؽ ٩يًنؿ ٰٚ ا٧٣ض٤ؽ ، ثعر )د٭ؾٱت ا٤٣٘ح ك٦ي٤ٍذى

ٔىػٍؿضه كدراقػح ٧٣ػة كرد ٚػٰ ٠ذػةب )٤٦ػذٍٞ . (ـ8927ا٣كةثٓ ٤٣ٕةـ ) ك٬ٮ 

(588٬ا٣ذ٭ؾٱت ٣ضةر ا  ا٣ـ٦ؼنؿم( ا٧٣ذٮٚٯ ق٪ح )
(7)

ٞىٍ ٬ػؾا ٬ػٮ .  ٤ٍذى كا٧٣ي

د٭ؾٱت ا٤٣٘ػح( ٣ٶز٬ػؿم اػذٲةرات ٧٣ٛؿدات ا٩ذٞة٬ة ا٣ـ٦ؼنؿم ٨٦ ٦ٕض٥ )

ك٥٣ ٱيؾ٠ىؿ ا١٣ذةب ٚٲ٧ة ذ٠ؿق . ٚجعس٫ اػذٲةر ٨٦ اػذٲةر، (871٬ا٧٣ذٮٚٯ ق٪ح )

٧٠ة ٥٣ ٱؾ٠ؿق ظةصٰ ػ٤ٲٛح ٰٚ ٠نٙ ا٣ْ٪ٮف  ،ا٣ـر٤٠ٰ ٨٦ ٠ذت ا٣ـ٦ؼنؿم

٧٦ة ٱض٢ٕ ٨٦ ٠نػ٫ٛ ٬ػؾا ، كٹ ا٣ج٘ؽادم ٰٚ ذٱ٢ ا١٣نٙ كٹ ٬ؽٱح ا٣ٕةرٚٲ٨

 .إًةٚحن إ٣ٯ ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح

ؿ أف ا٣نجٲجٰ ٠ذت ٬ؾا ا٣جعر ٝجػ٢ َجػٓ ك٩نػؿ ٠ذػةب )د٭ػؾٱت كا٣ْة٬

ٚػٰ ظػٲ٨ ٝػةؿ ، ٵفن ا٣ـر٤٠ٰ ذ٠ػؿ ٚػٰ أٔٺ٦ػ٫ أ٩ػ٫ ٦ُجػٮع، ا٤٣٘ح( ٣ٶز٬ؿم

. «إ٩ن٫ ٨٦ أ٦٭ةت ا١٣ذت ا٣٪ةدرة أك ا٧٣ٛٞٮدة»ا٣نجٲجٰ  
(8)

 

كٱذجؽنل ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ظؿو٫ ٤ٔٯ إظٲةء ا٥٤١٣ ا٣ػؾم ٱ١٧ػ٨ أف ٱ٪ذٛػٓ 

 ؽة ٨٦ ٦س٢ ث٫ ٰٚ اٵكًةع ا٣ضؽٱ

  ـىؼ ٱي ٕى اٵٔٞةب  ػى ػ٢ ثػٲ٨ اٳض ٰ  ١٣ػٰ ٱنػذؽ ؿٌ صي كٱ١٧ػ٨ . ٚػٰ ا٣ُػ

 .اقذؼؽا٦٭ة ٰٚ ٦ى٤ُعةت ا٣ج٪ةء

 كٝؽ ٱكذٛةد ٦٪٭ة ٰٚ ٬٪ؽقح ا٣ُؿؽ .ا٧٣ٕةصٲ٢  ا٧٣ؼذىؿات ٨٦ ا٣ُؿؽ. 

 ٕىٍٮَت  أ٧ٜٔ ٦ٮًٓ ٰٚ ا٣جعؿ كدىػ٤ط . كا٧ُ٧٣ب٨ ثٲ٨ ٦ٮصذٲ٨، ا٣

 .ٗٲ٢  أ٦ٮاق دٞؿب ٨٦ ا٣جعؿك٦س٤٭ة  ا٣جؿا. ٥٤ٕ٣ ا٣ض٘ؿاٚٲة كا٣جعةر

 ؿ ا٣عؽٱؽ أدكات ظةدٌة كٱ٨١٧ اقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ ٥٤٠ ، ا٣ُجنةع  ا٣ؾم ٱعٮ 

 .ا٣ى٪ةٔح
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 ٰكٱ٨١٧ ٦ٞةث٤ذ٭ة ٹق٥ ا٣ح دكٮٱح ٤٣ُؿؽ، ا٧٣ٕةثًؽ  ا٧٣كةظ. 

 ثةع كا٧٣٪ةزؿ نةع  ا٣ؾم ٱ١سؿ ٨٦ مؿاء ا٣ؿ  كٱ٨١٧ اٷٚةدة ٦٪٭ة ٰٚ ، ا٣ؿث

 .٦ى٤ُعةت ا٣ذضةرة كاٹٝذىةد

  ٕن كدىػ٤ط ، ةٔح  ٨٧٣ ٱذ٤١ػٙ كًػٓ اٵ٣عػةف ٤ٔػٯ ٗٲػؿ وػٮابا٤٣

 .٧٤١٣ةت ا٧٣ٮقٲٞٯ كا٣ٛ٪ٮف

٬ػٮ ، إف ٬ؾق ا٧٤١٣ةت ٦جسٮزح ٰٚ ٦ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ذؿازٲح! أصػ٢ كد ٗلاؿ:

٪ٯ ٦ٕػٲ٨ ا٣ٕؿثٲػح ، ٠ؾ٣ٟ ًٗ ك٨١٣ ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٲ٭ة ك٩نؿ٬ة إ٧٩ة ٱؿ٦ٰ إ٣ٯ إّ٭ةر 

ٞػةثٺت ٤١٤٣ػ٥ اٵص٪جػٰ كأف دٔٮل ٚٞؿ ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ا٧٣، ٨٧٣ أراد أف ٱكذٰٞ

 .٣ٲكخ وعٲعح إٹ ٔ٪ؽ ٨٦ ٥٣ ٱذٞهن كٱجعر

ٝىػػٲؽد٫ ٚػػٰ ا٧٣٭ؿصػػةف اٵ٣ٛػػٰ ٵثػػٰ ا٣ُٲػػت ا٧٣ذ٪جػػٰ ثٕ٪ػػٮاف  اىراىرػػث:

 .كٝؽ ذ٠ؿ٩ة٬ة ٝج٢ي ، )ذ٠ؿل مةٔؿ(

ك٤٣نجٲجٰ ا٣نةٔؿ ٦ُٞٮٔح مٕؿٱح ٨٦ دكٕح أثٲةت ثٕ٪ػٮاف )ا٣ٛٲٌػةف ٚػٰ 

 ٤ُ٦ٕ٭ة  ( ٨٦ ٦ض٤ح ا٧٣ض84ٓ٧ا٣ٕؿاؽ( ٩نؿت ٰٚ ا٧٣ض٤ؽ )

ٛىػػٯ ٱػػة ٦كػػٍٞ ا٣ػػٮادم ا٩ػػؽٚةٝة ٠ 

 

 أٹ دؿٔػػػػٯ ا٣ضـٱػػػػؿة كا٣ٕؿاٝػػػػة 

 ك٥٣ ٱٛخ ا٣نةٔؿى ا٤٧٣ذــ أف ٱ٪ٛر ثٕي ٧٬ٮـ أ٦ذ٫ إذ ٱٞٮؿ ٚٲ٭ة  

 أ٣كػػػ٪ة أ٦نػػػحن ًػػػًضؿت ك٦ى٤نػػػخ

 

ٹ ا٩ٕذةٝػػػة ٦ػػػ٨ ا٣جػػػةٗٲ٨ رٝ ػػػة 
(9)

 

. صة٩ت ٦ض٭ٮؿ ٨٦ قػٲؿد٫(، ٦ٞة٣ذ٫ )ا٣نٲغ ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣٘ؿثٰ اىراةػث: 

ك٠ػةف ٚػٰ »ك٧٦ة صةء ٚٲ٭ة  . نؿت ٰٚ ا٧٣ض٤ؽ اٵرثٕٲ٨ ٨٦ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓك٩

 - ([8921]أم ٚػٰ أز٪ػةء زٱةردػ٫ ٣٭ػة قػ٪ح ) - ٤َٲٕح ٨٦ ٣ٞٲ٪ة٥٬ ٰٚ د٦نػٜ

. «ا٣نٲغ ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣٘ؿثٰ كا٣كٲؽ ٦ع٧ؽ رمٲؽ رًة وةظت صؿٱؽة ا٧٣٪ةر

ٲ٨ٍك٠ةف ز٧ػح ٦ؿاقػٺت ك١٦ةدجػةت ثػٲ٨ ا٣ىػؽٱٞٲ٨ ا٣ٕػة٣ً  ٰء )كمػج٫ي ا٣نػ، ٧ى

                                                 

 .865كدٱٮا٫٩ -68  7 -٦ض٤ح ٦ض٧ٓ د٦نٜ ٦ش  (9)



 888 (4)اجلزْ  (09)اجمللز  -جملُ جمنع اللغُ العزبًُ بزمشل 

ثٕػؽ أف ، كٝؽ اصذ٧ٕة زة٩ٲح ٰٚ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثة٣ٞػة٬ؿة. ٦٪ضؾبه إ٣ٲ٫(

 ٦٪٭٧ة دؿؾ ٚػٰ ٩ٛػف كٱجؽك أف ٠ٺ  . (8947ا٩ذؼت ا٣نجٲجٰ ٌٔٮان ٚٲ٫ ق٪ح )

ٯ ٦ىػٲجح »ص٢ٕ ا٣نجٲجٰ ٱىٙ كٚػةة ا٧٣٘ؿثػٰ ثأ٩٭ػة ، اٳػؿ أزؿان َٲجةن ٹ ٱي٧ٍعى

ثػػة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ىػػعٲط  ٲ ػػة٧ٕكأ٩ػػ٫ ٠ػػةف ٔة٧٣ػػةن ٦ض، ٧٤٣ضػػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػػح ا٣ٕؿثٲػػح

«٧٤١٤٣ح
(81)

ك٨٦ ا٧٣ٛةرٝةت ا٣ٺٚذح أف ا٣نجٲجٰ ٠ذت ٬ؾق ا٧٣ٞة٣ح ق٪ح كٚةدػ٫  .

 .رظ٧٭٧ة ا . ٬ٮ

ػاضذبغبيػاضضعوي:ػ-ػثاظغًا
ػٺن ٧٦ػة ٚػٰ صةثٲذػ٫  ٣ٲف ٦ة ٩نؿق ا٣نجٲجٰ ٰٚ ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ د٦نٜ إٹ كمى

يؽن . ا٤٣٘ٮٱح كاٵدثٲح ٦ػ٨ دذجُّػٓ ذ٣ػٟ ٚػٰ  ٚإذا أرد٩ة دٕؿُّؼ ا٣نجٲجٰ ا٤٣٘ٮم ٚٺ ث

٧ح ٚػٰ ٦ض٤ػح ا٧٣ض٧ػٓ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ٕؿاٝػٰ ، ٦ض٢٧ ٠ذج٫ كثعٮز٫ ا٧٣٪نٮرة ٦٪ضن

كٰٚ ٦عةًؿاد٫ ك٦ؽاػٺد٫ ا٣٘٪ٲػح ا٣ذػٰ ، ك٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة

 .ٝؽن٦٭ة ٰٚ ا٣٪ؽكات كا٧٣ؤد٧ؿات ا٧٣ض٧ٕٲح

 دػػؽؿ ٤ٔػػٯ أف، إف ا٣٪ْػػؿة ا٧٣ذأ٦ ٤ػػح ا٣ٛةظىػػح ٷرزػػ٫ ا٤٣٘ػػٮم كاٵدثػػٰ

٧ػةة ك٦ػ٨ ٠جػةر ظي ، ثػ٢ ٚٞٲػ٫ه ٣٘ػٮم ك٦ضذ٭ػؽ، ٚعكت جٲجٰ ٥٣ ٱ٨١ ٣٘ٮٱ ةا٣ن

 كٱذض٤نٯ ذ٣ٟ ٰٚ ٦ٮاٝٙ كاراء أثؿز٬ة . ا٣ٕؿثٲح كقؽ٩ذ٭ة

ِـّالغػػّ اىٔاشػػع غيػػٕ اىػرة٘ػػث1 ، كٚىػػٲع٭ة، ك٦ٕؿٚػػح ٦ىػػةدر٬ة، ( ا

إف ا٧٣ذذجٓ  ٧٤٣ىةدر كا٧٣ؿاصػٓ ا٣ذػٰ ذٱنػ٢ ث٭ػة . كمٮارد٬ة كمةإ٭ة كدػٲ٤٭ة

ح ٧٣نةظػح٦ؤ٣ٛةد٫  ٤ٕى َي أوػٮؿ أ٣ٛػةظ )٧ٚىػةدر ٠ذةثػ٫ ، كثعٮز٫ د٪جئ ٨ٔ ٔة٥٣ 

ك٦س٤٭ػة ٦ؿاصػٓ ٠ذةثػ٫ ، دؿثٮ ٤ٔٯ ز٧ة٩ٲ٨ ٦ىػؽران أك ٦ؿصٕػةن  (ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲح

) ٌٰ َ ٛيٮى ك٣ٲكخ ٠سؿة ٦ىػةدرق ٬ػٰ . ك٠ؾا قةاؿ ٦ؤ٣ٛةد٫، )٦ؤرخ ا٣ٕؿاؽ اث٨ ا٣

٤ٮب ٠ذةثذػ٫ ٹ ث٢ إف أقػ، ا٣ؽ٣ٲ٢ ا٣ٮظٲؽ ٤ٔٯ قٕح اَٺ٫ٔ ٤ٔٯ دؿاز٪ة ا٣ٕؿثٰ
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ةت ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح ٤ٓن ٨٦ أ٦٭ةت ٦ى٪ٛن ٌى كقٮؼ ٩ٕؿض ٰٚ  .ٱذأدنٯ إٹ ٨٧٣ د

ك٠أ٩ػ٫ أػػؾ٬ة ٩ؽٱنػح ، ثعس٪ة ٣ٕجةرات كدؿا٠ٲت ٹ دىؽر إٹ ٧ٔن٨ د٧سن٢ ا٣ٕؿثٲح

ٚأ٩خ ٔ٪ػؽ٦ة دٞػؿأ ٣ػ٫ ، ٱ٪ٌةؼ إ٣ٯ ذ٣ٟ ٦ٮقٮٔٲذ٫ ا٧٤ٕ٣ٲنح. ٨٦ أٚٮاق ا٣ٞؽ٦ةء

كٱ١ؾب ك٧٬يٟ ٔ٪ػؽ٦ة دٞػؿأ ، ٫٩ ٹ ٱيٍعك٨ ٗٲؿقٝؽ دذٮ٥٬ أ، ٰٚ اػذىةص ٦ة

ك٦ة ذ٣ٟ إٹ ٣٘٪ٯ ٦ٕؿٚػح كقػٕح اَػٺع ٹ دذأدٲػةف إٹ . ٫٣ ٰٚ اػذىةص اػؿ

عةثة( ذٍت ا٣ى  عت ا١٣ذةثة( ٹ ٦ى٨ )ثؽنؿ ثة١٣ي  .٨٧٣ )ثؽنؿ ثة٣ىن

 ( دـاغّ غَ اىػرة٘ث:2

ؾٱ٨ خ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر ثؿى٬ٍٍ ٨٦ اٵٔػؽاء كا٣ؼىػٮـ ا٣ػٲى ٤ً اثذي 

٦ػػ٨ ٬ػػؾا ا٣ػػؿ٬ٍ . ٣ػػ٥ ٱذؿ٠ػػٮا ٦٪ةقػػجح كٹ كقػػٲ٤ح ٤٣٪ٲػػ٢ ٦٪٭ػػة كاٷزراء ث٭ػػة

ٍؿؼى أث٪ةء ا٣ٕؿثٲػح . ٦كذٕؿثٮف ٗؿثٲٮف ك٦كذ٘ؿثٮف ٦نؿٝٲٌٮف ك٠ةف ٗؿً٭٥ وى

ضةن ك٧٬ٲػح ٹ ٱىػؽ ٝ٭ة كاٝػٓ، ٔ٪٭ة ك٨ٔ د٧ُّ٤ٕ٭ة ضى ٣ٲ٨ ظي ٮ  ٤ٲ٨ ك٦يذىكى إٹ . ٦يذىٮق 

ثٲػح ص٧ػٓ َٲ ػت ٦ػ٨ ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ أ٫٩ كٝٙ ٰٚ كص٫ ذ٣ٟ ا٣٪ٛػؿ ٦ػ٨ أٔػؽاء ا٣ٕؿ

٘يٲي  ا٣ؾٱ٨ ٩ؾركا ٧٤ٔ٭٥ كأٝٺ٦٭٥ ٤٣ؾكد ٨ٔ ٣٘ح ا٣جٲةف كا٣ٛؿٝػةف  ؿً ا٣ٕؿكثٲٲ٨ ا٣

ك٨٦ ا٣ُجٲٰٕ أف ٱ١ٮف ٨٦ ٬ؤٹء ا٧٣٪ػةٚعٲ٨ ٔػ٨ ظٮزد٭ػة ا٣نػٲغ  .كاٷدٞةف

 كٱذجؽنل ذ٣ٟ ٰٚ ٦ٮا٫ٛٝ اٳدٲح . ا٣نجٲجٰ

 اىدـاع غَ ضركؼ اىػرة٘ث كْشائٓا: -أ

ك٠ي٢ٌّ ػؿج ٦ػ٨ ٔجػةرة . ذٰ دٔة ثٌٕ٭٥ إ٣ٯ ا٣ذؼ٤ٰ  ٔ٪٭ةد٤ٟ اٵثضؽٱح ا٣

( ا٣ؾم ٝؽـ إ٣ٯ د٦نػٜ ٝجٲػ٢ ا٣عػؿب ا٣ٕة٧٣ٲػح ا٣سة٩ٲػح ثا٧٣كذنؿؽ )٦ؿ٤ٗٲٮ

كٱ٤ُت ، ٣ٲضذ٧ٓ إ٣ٯ راٲف ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ اٵقذةذ ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ

، ٰ ٨ٔ ا٣عؿكؼ ا٣ٕؿثٲح كاٵػؾ ثة٣عؿكؼ ا٣٘ؿثٲح ا٣ٺدٲ٪ٲػحإ٣ٲ٫ ثإ٣عةح ا٣ذؼ٤  

٦ؽنٔٲةن أف ٦ػ٨ أقػجةب دؼ٤ُّػٙ ، قٮة ثؽكؿ ٦نؿٝٲح قجٞخ ٠ذؿ٠ٲة كأذرثٲضةفأ

ٚ٘ػةدر ، ( ريًٚػيثك٨١٣ن ٤َت )٦ؿ٤ٗٲٮ، ٭٥ ثأثضؽٱذ٭٥ ا٣ٕؿثٲح١ى كُّ ٧ى ا٣ٕؿب دى 
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ـ  إ٣ٯ َ٭ؿاف ٣ ٞ ٜ ٰٚ َ٭ؿاف ٦ػة ، ا٫٤ٕ ٱضؽ ٣نٛؿد٫ ا٧٣ك٧ٮ٦ح ٦ىع إٹ أ٫٩ ٥٣ ٱع

ـ ٨ٔ دعٞٲ٫ٞ ٰٚ د٦نٜ  .ٔضى

ٛػػةن ٠جٲػػؿان ٚػػٰ كزارة ثؿ٤ٗٲػػٮك٧٦ػػة ٱضػػؽر ذ٠ػػؿق أف )٦ ّن ( ٠ػػةف ٦ٮ

كَ٭ؿاف ثذ٤١ٲٙ ٦٪٭ة كأ٫٩ أكٚؽ إ٣ٯ د٦نٜ، ا٧٣كذ٧ٕؿات ا٣جؿٱُة٩ٲح
(88)

. 

ٍىػجىحه ٦ػ٨ ٧٤ٔػةء ا٣ٕؿثٲػح ٦ػ٪٭٥  ٔي ا٦ػح  ١ٚةف أف دىؽنل ٣٭ؾق ا٣ؽٔٮة ا٣٭ؽن

ٚ٭ة ٩ع٨ ٩ػؿل ٚػٰ وػ٧ٲ٥ أُٝػةر اٷقػٺـ »ظٲر ٱٞٮؿ رظ٫٧ ا   ، ا٣نجٲجٰ

ة ثٺد ا٣نؿؽ ٝٮ٦ ؿن ٲٍجػح ا٤ٕ٣ػ٥ ، ةن ٦ٛذٮ٩ٲ٨كقي ٔى ٍٛعذ٭٥ ٤٣٘ػح ا٣ٞػؿاف ك ػ ٍكا وى أثؽى

، دأٲ٨ إ٣ٯ اقذجؽاؿ أظؿٚ٭ة ا٣٭ضةاٲح ثأظؿؼ ا٤٣٘ح ا٣ٺدٲ٪ٲح ]٠ػؾا[، كا٣ٕؿٚةف

٧ؿٱ٨ ٨٦ كراء ذ٣ٟ ٦ة ٱيكذٕةذ ٦٪ػ٫ ٦ػ٨ ٚكػةد ، أك إ٣ٯ اٹقذٕةًح ثة٣ٕة٦ٲح ٌٍ ٦ي

جػػر َٮٱنػػح كقػػٮء ٩ٲػػح ٤٧٣نػػح ك٬ٲ٭ػػةت ٱػػأثٯ ا  ذ٣ػػٟ كأٔػػٺـ ا، دػ٤ػػح كػي

ػػؿة ثأٱػػؽم ٠ػػؿاـ ثػػؿرة، كأوػػعةبي ا٣ٞج٤ػػح ٙه ٦ُ٭ن «ك٠ذيػػته ٝٲ ٧ػػح كوػػع
(82)

 .

٧ةة ا٣ٕؿثٲح زجذىػٍخ أثضػؽٱذ٪ة ا٣ٕؿثٲػح اٵوػٲ٤ح كقػُٞخ  كث٫٤ٌٛ كأ٦سة٫٣ ٨٦ ظي

 .دٔةكل أٔؽاا٭ة

 ردُّ دىٍغٔل غػٔةث حىػيًُّ اىػرة٘ث: -ب

ػٕٮثح د٧ُّ٤ٕ٭ػة  ٦ٞةر٩ىػحن ٧ٌ٦ة دٕةكرق ٦٪ة٬ٌػٮ ا٣ٕؿثٲػح ٤٣ذ٪ٛٲػؿ ٦٪٭ػة دٔػٮل وي

، ٱؿد ٤ٔٲ٭ة ا٣نجٲجٰ ثعضح ٦٪ُٞٲح كإٝٲػح، ك٬ٰ دٔٮل داظٌح، ثة٤٣٘ةت ا٣ٺدٲ٪ٲح

٧٤ى٭ػة وػٕٮثةته ٚػٰ ٚ٭ػ٥ ٦ذ٪٭ػة أك ًػجٍ  ك٬ٰ أ٫٩ ٦ة ٨٦ ٣٘ػح إٹ كٱٕذػؿض ٦يذٕى

كٱٌٕػؽ رىأٍم . كا٣ٕؿثٲػح ٣ٲكػخ ٚػٰ ذ٣ػٟ ثًػٍؽٔةن ٦ػ٨ ثػٲ٨ ٣٘ػةت ا٣ٕػة٥٣، ٠ذةثذ٭ة

إذ أرقػػ٢ ا٧٣كذنػػؿؽ ، ٧٣٪ىػػٛٲ٨ا٣نػػجٲجٰ ٦ػػة ذ٬ػػت إ٣ٲػػ٫ ثٕػػي ا٧٣كذنػػؿٝٲ٨ ا

ا٣ٛ٪٤٪ؽم )٠ؿق١ٮ( ٌٔٮ ٦ض٧ٓ د٦نٜ ٦ٞةٹن إ٣ٯ ٦ض٤ح ٦ض٧ػٓ د٦نػٜ ٔ٪ٮا٩٭ػة 
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 .62  ٦7ض٤ح ٦ض٧ٓ د٦نٜ  ٦ش  -)د٭ؾٱت ا٤٣٘ح ك٦ي٤ٍذ٫ُٞ( ٤٣ـ٦ؼنؿم  (82)
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ٰي أك٬ةـ اٵكرثٲٲ٨ ٰٚ وػٕٮثح د٤ُّٕػ٥ ا٣ٕؿثٲػح( ٍٛ ى كٝػؽ دٌػ٧ن٨ ا٧٣ٞػةؿ ٦ٞةر٩ػح . )٩

٧٤ٔٲح ٦ٮًٮٔٲح ثٲ٨ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٤٣٘ػةت اٵكرثٲػح أدثػةن ك٣٘ػح كوػؿٚةن ك٩عػٮان 

ٞةن ك٠ذةثح قػ٧ةتي اٷظةَػح ك٧ٔػٜ  - ٔؽا ٧٤ٔٲنذػ٫ ك٦٪٭ضٲنذػ٫ -ك٤ٔٯ ٦ٞة٫٣ ، ك٩ُي

ػ٧نٯ ا٧٣نػة٢٠ ا٧٣ـٔٮ٦ػح ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ، ا٣ؽرس كص٧ةؿ اٷ٩ىةؼ ك٬ٮ ا٣ؾم قى

ًؿ٦ح أف دعىػٲ٢ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح أقػ٭٢ ٤ٔػٯ »كػ٤ه ٰٚ ٦ٞة٫٣ إ٣ٯ ، ثةٵك٬ةـ ا٣٭ى

٢ن اٷوػؿار ٠ػ»كأ٫٩ ٱيًىٌؿ ، «ا٣ُة٣ت اٵكرثٰ ٨٦ دعىٲ٢ ٗٲؿ٬ة ٨٦ ٣٘ةت ا٣ٕة٥٣

«٤ٔٯ أف اراء اٵكرثٲٲ٨ ٩ذةاش أك٬ةـ ٬ىًؿ٦ح كثٮادر ػٲةٹت مةاؼح
(88)

. 

ث٢ ٱذٕؽاق إ٣ػٯ ا٣ػؿد ، كٹ ٱ١ذٰٛ ا٣نجٲجٰ ثة٣ؿد ٤ٔٯ ّة٬ؿ ٠ٺـ ا٣ُةٔ٪ٲ٨

٧٣ةذا ٹ ٱٞٮ٣ٮف  إ٩٪ة ٹ ٩ذ٥٤ٕ ا٣ٕؿثٲح ٵ٩٭ػة ٣٘ػح »٤ٔٯ ثةَ٪٫ ا٧٣ٞىٮد ٚٲٞٮؿ  

«ح اٳداب ا٣ٕؿثٲػحأك ٣٘ػ، ا٣ٕة٥٣ اٷقٺ٦ٰ أك ٣٘ح ا٣ٞؿاف
(84)

ك٤ٕ٣ػ٫ ٱؿٱػؽ أف  .

 .ٱٞٮؿ  إف دٔٮل وٕٮثح د٥٤ٕ ا٣ٕؿثٲح إ٧٩ة ٬ٰ ٧٤٠ح ثة٢َ أرٱؽ ث٭ة ثة٢َ

 ٌػارؽث دغاة اىػاٌ٘ث: -ج

ٝؽ ٱكجٜ إ٣ٯ ٨ّ  ٨٦ ٱٞؿأ ٔ٪ٮاف ٠ذةث٫ )أوٮؿ أ٣ٛػةظ ا٤٣٭ضػح ا٣ٕؿاٝٲػح( أ٩ػ٫ 

٩ٛٲكح ٚػٰ ا٣ػؽٚةع ٔػ٨ ٰٚ ظٲ٨ أف ٠ذةثح ٬ؾا ديرنةه ، ٰٚ ا٣ؽٔٮة إ٣ٯ ا٣ٕة٦ٲح ا٣ٕؿاٝٲح

قػ٤ٲ٧ةن ٣ؽراقػح  ٦ح ٬ؾا ا١٣ذةب دى٤ط ٦٪٭ضةن ٧٤ٔٲ ػةث٢ إف ٦ٞؽ، ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ

كإفن اٵظ١ةـ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذٰ كردىٍت ٚٲ٭ة دٛٮؽ ثأ٧٬ٲذ٭ة قػةاؿ ٦ػة ذ٠ػؿى ٚػٰ ، ا٣ٕؿثٲح

ٚػ٪ىهن ، ك٢ٕ٣ن ا٣نجٲجٰ دىٮصنف ػٲٛح ٨٦ قٮء ٚ٭٥ ثٌٕ٭٥ ٧٣ٌػ٧ٮف ٠ذةثػ٫. ٠ذةث٫

ٌٰ أدثٰ ٰٚ أوٮؿ أ٣ٛةظ ٬ػؾق ا٤٣٭ضػح»ٯ ٦ة ٱ٤ٰ  ٰٚ ا٣ٕ٪ٮاف ٤ٔ ، ٬ٮ ثعر دةرٱؼ

كٱ٤ٰ ذ٣ػٟ ٦ٕضػ٥ ثأ٣ٛػةظ ، كٰٚ ٥٤ٔ ا٤٣٭ضةت ككقةا٢ ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

أم إف ا١٣ذػةب ثعػر ٚػٰ َجٲٕػح ا٤٣٭ضػةت ٹ ٚػٰ  ،«ا٤٣٭ضح ا٣نةإح ٰٚ ا٣ٕؿاؽ
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 ٛؿ ك٨٦ أّ٭ؿ ٦ٌة٦ٲ٨ ٬ؾا ا٣ك  . كٰٚ كقةا٢ ا٣٪٭ٮض ثة٣ٕؿثٲح، ا٣ؽٔٮة إ٣ٲ٭ة

  ا٣ؿدٌ ٤ٔٯ ٦ى٨ٍ ٱؽٔٮ إ٣ػٯ ا٧٣عةْٚػح ٤ٔػٯ ا٤٣٭ضػةت ا٣ٕة٦ٲػح كٱؼػةؼ

٭ة ًى ، ٤ٚذ٪ًٞؿٍض ٬ؾق ا٤٣٭ضةت ا٣نػةإح ٗٲػؿ ٦أقػٮؼ ٤ٔٲ٭ػة»إذ ٱٞٮؿ  ، ا٩ٞؿا

كٝػؽ ، ٧ٚة ٚةاؽد٪ة ٨٦ ٣٭ضةت ٹ دذنكٓ ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦كأ٣ح ٧٤ٔٲح أك ١ٚػؿة أدثٲػح

ؼٲػؿ أف دذٌػةٚؿ ٧ٚػ٨ ا٣، ٠ة٩خ ك٦ة زا٣خ ٨٦ ص٤٧ػح ٔٮا٦ػ٢ ا٣ج٤ج٤ػح ا٤٣٘ٮٱػح

ٰٚٛ كظؽة ا٤٣٘ح ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ ا٣ؼٲؿ ، ص٭ٮد٩ة ٤ٔٯ إ٦ةدح د٤ٟ ا٤٣٭ضةت ا٣كٞٲ٧ح

ٍٛكػؽة، كا٧٣ى٤عح ، كٰٚ د١ةزؿ ا٤٣٭ضةت كا٩ٞكة٦٭ة ٦ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ا٣ٌػؿر كا٧٣ى

«ػىٮوةن ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ذٰ دضذةز٬ة اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح
(85)

. 

 ػط ا٣نػٮا ا٣ذػٰ  دراقذؼؿاج كدعىٲ٢ ٦ة ٰٚ ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲػح ٦ػ٨ ٚيىى

ة٬ة ٩ْٲؿق ٰٚ ٦ض٧ػٓ د٦نػٜ اٵقػذةذ )مػٛٲٜ صجػؿم(  )ثٞةٱػة ا٣ٛىػةح(  ق٧ن

ٲذي٭ة أ٩ة ٰٚ ٦ٕض٥ ٣ٰ  )ًٚىةح ا٣ٕة٦ٲح( كق٧ن
(86)

ك٬ؾا ا٧ٕ٣ػ٢ ٱؼػؽـ ا٣ٕؿثٲػح . 

ا٣ذػػٰ ، إذ ٱػػؽؿُّ ٤ٔػػٯ ا٧٤١٣ػػةت ا٣ٛىػػٲعح ٚػػٰ ا٤٣٭ضػػح ا٣ٕة٦ٲػػح، ا٧٣ٕةوػػؿة

٤ٔػٯ أ٩ػ٫ ٹ . ٺ٦ذ٭ةٱذعةمة٬ة ٠سٲؿ ٨٦ ا٧٣ذ٤١ ٧ٲ٨ كا١٣ذنػةب ٣ذػٮ٥ُّ٬ ٔػؽـ قػ

ي٭ة ٚػٰ ، ٚ٭ٰ ٔؿثٲح وػعٲعح، دسؿٱت ٤ٔٲ٭٥ ٰٚ اقذ٧ٕة٣٭ة ٤ ػ٢ اقػذ٧ٕة٣ ٞى كٹ ٱي

كَة٧٣ة أمةر ا٤٣٘ٮٱٮف ا٣ٞؽا٦ٯ إ٣ٯ ا٧٤١٣ةت ا٣ٕة٦ٲنػح . ا٣ٕة٦ٲةت ٨٦ ٚىةظذ٭ة

٢ٍٕى رًٰ ا٣ؽٱ٨ ا٣ع٪ج٤ٰ )ت  اـ ٚٲ٧ػة 978٬ا٣ٛىٲعح ًٚ ػٮن ٕى ( ٰٚ ٠ذةث٫ )ثعؿ ا٣

ٙه ٰٚ ا٣ذىعٲط ا٤٣٘ٮم ٨٦ اٷمةرة كٹ ٱ١ .أوةب ٚٲ٫ ا٣ٕٮاـ( ةد ٱؼ٤ٮ ٦ى٪ن

ثػ٢ كإ٣ػٯ ٧٤٠ػةت أوػةثخ ٚٲ٭ػة ا٣ٕة٦نػح كأػُػأت ، إ٣ٯ ا٣ٛىةح ٰٚ ا٣ٕة٦ٲػح

ٱؤٱ ؽ ٦ة ذ٬ج٪ػة إ٣ٲػ٫ أف ٠ذةثػ٫ ٱنػذ٢٧ ٤ٔػٯ ٧٤٠ػةت ٔؿثٲػح ٧ْٕ٦٭ػة . ا٣ؼةوح

ثةت كٜٚ ٦٪٭ش ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذٕؿٱت، وعٲط ٌٰ  ،ك٤ٔٯ ٦ٕؿن  .ك٣٭ة ظ٥١ ا٣ٕؿث
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 ىػرة٘ث اىػط٘طث اىخٖ أكردْا:ـٍَ األىفاظ ا

 .اٷدارة كا٧٣ؽٱؿ كا٧٣ؽٱؿٱح ث٧ٕ٪ٯ دؽثٲؿ اٵ٧ٔةؿ ك٦ؿ٠ـق كا٣ٞةا٥ ٤ٔٲ٭ة -

ُن٢ - ٕى ى ُن٢ ث٧ٕ٪ٯ د ى  .ث

كدٕ٪ٰ ٦ة ٱذجٞػٯ ٤ٔػٯ ، ك٬ٰ ٔؿثٲح ص٧ٓ ثٞٲنح، ا٣جٞةٱة ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣ذجٞٲةت -

ٞنةت  .ا٣نؼه ٨٦ ٦جة٣ٖ أك ٦كذع

 .وة٩ٓ ث٧ٕ٪ٯ ػةدـ -

 .ا٣نؿب كٗٲؿق ا٧ً٣ٍؿ٨٠  ٣ٮٔةء -

 .ا٣ٞةٔؽ ث٧ٕ٪ٯ ا٣ضة٣ف -

 .ا٣ؽنٔٮة  ث٧ٕ٪ٯ ا٣ؽٔةء إ٣ٯ ا٣ُٕةـ -

دى٥ن  -
ى  .٧٠ن٢ ث٧ٕ٪ٯ أ

د كٱيجٍكٍ ٨٦ ٣ٛح ا٧ٞ٣ةش - ؿى ٍٛ ٍؿدة  ٦ة ٱي ٛى  .ٰ ٨٦ ا٣ذك٧ٲح ثة٧٣ىؽر٬ك، ا٣

٢ ث٧ٕ٪ٯ ا٣ـكج -  .ا٣ؿنصي

-  ً٤ ٍن٢ ث٧ٕ٪ٯ ا٣عي  .ٌٰ ا٣ؼى

ٍهً اىػرةٖ ةات اىخٖ ىٓا ضي  ألىفاظ:ا، كٌَ اىٍػرَّ

 ...ا٣جى٪ٍؽ، ا٣كةذج، ا٣ـر٠نح، ا٣ؽٱٮاف -

أ٦ة اٵ٣ٛةظ ا٣ؽػٲ٤ح ا٣ذٰ ٥٣ دؼٌٓ ٧٣٪٭ةج ا٣ٕؿثٲح ٚٞؽ أمةر إ٣ٲ٭ة كدٔػة 

إ٣ٯ دض٪ُّت اقذ٧ٕة٣٭ة ٦س٢ )دكمؼة٩ح(
(87)

. 

 ٌٔكفّ اىطػ٘ؿ ٌَ اىٍػرَّب كاىدخ٘و: -د

كد٘٪ػٰ ، ٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮـ أف ٢٠ ا٤٣٘ةت دذٞةرض ٚذ٘ذ٪ٰ ٢٠ ٣٘ػح ث٧ػة دأػػؾ

ثةن أك دػٲٺن كا٧٣ٞذؿى . ٬ة ث٧ة دُٰٕٗٲؿى   .ض ٰٚ ٣٘ذ٪ة إ٦ة أف ٱ١ٮف ٦ٕؿن

ٕى ، ٚة٧٣ٕؿنب ٬ٮ ٦ة أػؾد٫ ا٣ٕؿثٲح ك٤ٞ٩ىذ٫ ٨٦ ٣٘ذ٫ اٵو٤ٲح ٌى ٫ ذٍ ك٨١٣ ثٕؽ أف أػ
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وهى حخلن هتخَلا يلٌ يػرتةلاذ يَلذ اهػصلر اهخلاِؤ . هقْاٍَّٖا اهصْحٖث واهصرفٖث

ملرٕى لوًلاذ يػرتةلث َصلَت ّا لًلا حلاف فلٔ اهقلرلن اه. وصدر اإلشالم إهلٓ اٗن

 ...شخٖن، شخترقإِ ، ويَّا اهموًاذ: فردوس ،اهصْٖطٔ وغٖره فٔ لخب خاصث

ألٍّا حلافذ يخْافقلث ، ويثن ِذه اهموًاذ ال حخخوف غٌ اهموى اهػرةٔ

 .يع اهَظام اهصرفٔ اهػرةٔ

وَٕطق غوٓ صْرحُ فّٖا دون ، فّْ يا ٕؤَخذ يٌ هتاذ أحَتٖث أيا اهدخٖن

 .ٌٍٖ اهػرةٖث اهصرفٖث واهصْحٖثإخضاغُ هقْا

ّٔ و َحلَرْذ غوٖلُ  أو يَُػلرت  صلار ةخػرٕتلُ غرةٖ لا، َلِوى اهقرلن اهمرٕى غرة

، فٔ ذٌٖ ٕتقلٓ اهلدخٖن خلارَ َذلَرم اهوتلث، أذمام اهػرةٖث وصار حزفاً يَّا

للنن ٕملْن فٖلُ ذلر  يلٌ غٖلر ، ألٍُ هى ّٕذت  وٕػدتل وفق يَّلاَ اهػرةٖلث

أو أٍُ اةخلدأ ةصلالٌ أو ، ة غوٓ غدد ذرو  اهموًث اهػرةٖثأو فُٖ زٕاد، اهػرةٖث

، وهمٌ هٖس فٔ اهقلرلن دخٖلٌن وال أغخًلٔ يلٌ اهمولى. ..اهخقٓ فُٖ شالَان

 .[2ْٕشف: ] ژ  ھ ھ ھ ہ ژهقْهُ حػاهٓ: 

وهمٌ اهخلال  ِلْ ، ال خال  ةٌٖ اهوتٌْٕٖ فٔ قتْل اهخػرٕب واهًػرتةاذ

 لخَد ةلا  اهخػرٕلب غولٓ يصلراَغُْٖ فتػضلّى ٕلرى أن ُٕ . فٔ يدى ِذا اهخػرٕب

هًا قلد ، ودوًٍا قْٖد ةُرخج َطخٓت ال حقْى غوٓ اهصًْد أيام اهًرالًث اهصوًٖث

لث . حرًوُ اهًػرتةاذ يلٌ يخلاطر إ ا أطوقلج دون بلْاةغ وهتٖلر بلرورة ياشت

وال ، وةػضّى اٗخر ٕرى أن إدخال اهًػرةاذ ال ٕصد أن ٕخخاوز ذد اهضرورة

ال ، اهًلال خراض اهوتْي لاقخراض واشخداٍثإ  االق، هػؤًشًٖا فٔ اهًصطود ا

ث، ٕخْز أن ُٕوْخن إهُٖ  .وإال لان ٍقٖصث، إال هضرورة قصْى يُِورت

َا إٕاِلا ذٖلد ٕقلْل: ، وقد أدرك اهظتٖتٔ ةرصافخُ ِذه اهرقٖقث قَتْوَا وغوًت

َقلن وفٔ ِذا اهػصر ٕخرختى غوٓ اهًػَٖلٌٖ ةلاهترْا اهوتْٕلث أن َْٕرلُذوا فلٔ اه»
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وأن ٕ ربلْا ، واهخرحًث غٌ اهوتاذ األحَتٖث َذلْذَو اهَقولث األوهلٌٖ يلٌ اهػلر 

، غوٓ أٍ صّى اهخر ُّظ واالذخٖاط فٔ فخد ةا  اهخػرٕب وأَْخذ اهلدخٖن اهرلدٕد

فلاألغخًٔ اهلدخٖن ال ٕصلدُّ حَقتُّوُلُ فلٔ ، وال ٍظاطر رأَي يٌ ٕرى خال   هك

«غصرٍا ِذا إال غَد االبطرار
(14)

، ك ةروح اهتْٖر غوٓ أيخلُ وهتخّلاوٕػون  ه .

لْػف  ؤِ، غصْرٍا اهردٕثث اهخٔ ٍػٖض فّٖاأيا »فٖقْل:  غصلْر اهخخوُّلف واهضت

ًَولث ، يادٕ ا ويػَْٕ ا فّلٔ غصلْر حًٖتلزذ ةخصلرُّ  األشلاهٖب األغخًٖلث إهلٓ َذ

وٌٖ ، وطًلا فّٖلا شلُٖن اهًصلطوراذ األحَتٖلث غولٓ األهصلَث، األقالم واهًخرشِّ

ٍُ ٕخػوَلا ٍظلػر ةلاهخطر  تث فٔ أيْاَوغرقج اهو حوك األه اظ اهدخٖوث غوٓ َوْح

اون فٔ فلخد ، اهداِى غوٓ اهػرةٖث يٌ ِذه اهَاذٖث هذهك ال ٕخْز اهختصايد أو اهخّت

وال يَاص هَا يٌ اهخزام حاٍب اهخر ُّظ واالذخٖلاط ، ةا  اهخػرٕب غوٓ يصراَغُْٖ

«هَاذٖثألن اه رق حصٖى ةٌٖ ذابرٍا وغاةرٍا يٌ ِذه ا
(19)

. 

فّْ ٕراول وبع اهتدٕن اهػرةٔ هوموًث اهًػرتةث فلٔ اهػايٖلث ، وألثر يٌ ِذا

َْقَصللث( ةًػَللٓ اهًمللر واإلبللرار ًِرللال( ةًػَللٓ ، يثللن )اهظت فٖقخللرح هّللا )اه

اهَمْٖد
(20)

وِْ غَديا ٕذلر اهموًاذ األغخًٖث فٔ لخاةُ )أصْل أه لاظ اهوّخلث . 

ةلن ٕريلٔ إهلٓ اهخَتٖلُ غولٓ ُغخًخّلا ، ّااهػراقٖث( ال ٕرئ إهٓ حخلْٕز اشلخػًاه

فػَلديا ٕلذلر لوًلث أغخًٖلث . واهرد غوٓ برورة اشخػًال اهػرةٔ ةلدالً يَّلا

ًَ  ،يثن )اهَْلرٕث(: ِى اهخدم واهرظى ن اهًقاةلن اهػرةلٔ أو إًٍا ٕرٕلد أن ُٕصلخػ

فّْ َُٕصرُّ الشختدال اهموًلاذ اهػرةٖلث اه صلٖرث  ،وألثر يٌ ِذا. يػَاه فٔ اهػرةٖث

وقلد اشلختَٓ »ٕقلْل: ، وهلْ لاٍلج يلٌ اهًػرتةلاذ اهقدًٕلث، موًاذ اهًػرتةثةاه

                                                 

 .11-11أصْل أه اظ اهوّخث اهػراقٖث:  (14)

 .11-11أصْل أه اظ اهوّخث اهػراقٖث:  (19)

 .11أصْل أه اظ اهوّخث اهػراقٖث:  (20)
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ا٣ٕؿاٝٲٮف ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ا٣عةًػؿ ٠٘ٲػؿ٥٬ ٦ػ٨ أث٪ػةء اٵُٝػةر ا٣ٕؿثٲػح ٔػ٨ ٬ػةدٲ٨ 

ٍكذؼة٩ح( ث٧٤١ػح )ا٧٣كذنػٛٯ( ٮا ٧٠ػة أ٩٭ػ٥ اقػذ٘٪ى ، ا٧٤١٣ذٲ٨ أٔ٪ٰ )٦ةرقذةف كػى

«ا٣ؿنَة٩ح ك٠ٛٯ ا  ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ مؿن ، ٨ٔ )أصـاػة٩ح( ث٧٤١ح )وٲؽ٣ٲح(
(28)

. 

 ( اسخٓاداحّ اىيؾٔٗث كشالٌث ذائلخّ ـ٘ٓا:3

٤ٛخ ا٣٪ْؿ ٰٚ دذجُّٓ ٥ْٕ٦ أ٧ٔة٫٣ اصذ٭ةدادي٫ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ؿا٦ٲػح إ٣ػٯ دُػٮٱؿ ٧٦ة ٱى 

ر ٰٚ ٢٠ ذ٣ٟ ٨ٔ ٚ٭٥ ٧ٔٲػٜ ٣ُجٲٕػح ا٤٣٘ػح ؽي ٍى ك٠ةف ٱى ، ا٣ٕؿثٲح أ٣ٛةّةن كدٹٹتو 

ٺ٦ػ٫ أ٣ٛةّػةن كٔجػةرات ٚػٰ ٠ ٚٞػؽ اقػذ٢٧ٕ. ك٨ٔ ذااٞح ٣٘ٮٱح ق٤ٲ٧ح، ككّٲٛذ٭ة

ػؽي كادؼػؾت ، ٠ة٩خ ػٺٚٲح ٰٚ ز٦٪٭ة ٍٕ ى ك٨١٣ ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح أٝػؿت قػٺ٦ذ٭ة ث

 ك٦سةؿ ذ٣ٟ ، ٚٲ٭ة ٝؿارات ٧٤ٔٲح ٤ٕ٦ن٤ح أدػ٤ذ٭ة ظؿـ ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة

  ؽُّ ٠ذةب ا٧٣جة»ٝةؿ ا٣نجٲجٰ  )ةٍراةث(: ٧٤٠ح ٕى ٤ٔػٯ ، ظسةت ٹث٨ قػٲ٪ةٱي

ة ٚٲػػ٫ ٦ػػ٨ دٕٞٲػػؽ ث٧سةثػػح ًقػػض٢ٌ ٣٭ػػؾق ك٤ٔػػٯ ٦ػػ، ًؼػػ٢ٌ أظٲة٩ػػةن إٱضػػةزق ا٧٣ي 

«اٵظؽاث
(22)

ؿكف ا٣ىػٮاب أف كٱىػ ،ك٠سٲؿان ٦ة ٠ةف ٱؿد٬ُّة ثٕي ا٧٣ذنػؽدٱ٨ .

ٱٞةؿ )ث٧٪ـ٣ح أك ث١٧ة٩ح(
(28)

. 

  رأٱ٪ػة٥٬ ٱؤ٠ػؽكف ٤ٔػٯ ًػؿكرة »ٝػةؿ ا٣نػٲغ   )ٗؤنِّد غيػٕ(:ٔجةرة

«ا٣ذؽرُّج ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥
(24)

ُن    .أ ثٌٕ٭٥ دٕؽم ا٢ٕٛ٣ ث٤ٕٯكَة٧٣ة ػ

 ٠ػةف ك٦ػػةزاؿ ثٕػي ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ ٱذض٪نػت اقػػذ٧ٕةؿ  )اشػخخداـ(: ٧٤٠ػح

ا٢ٕٛ٣ )اقذؼؽـ( ك٦نذٞةد٫ إٹ ٧٣ٕ٪ػٯ ٤َػت ا٣ؼؽ٦ػح كا٧ٕ٣ػ٢ ٦ػ٨ اٷ٩كػةف 

                                                 

 .48ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ   (28)

 .٠65ذةث٫ )٨٦ دؿاز٪ة ا٤ٛ٣كٰٛ(   (22)

٦ٕضػ٥ ا٣ىػٮاب  -، كد. أظ٧ػؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ ٦884ٕض٥ أػُةء ا١٣ذنةب   -ا٣ـٔجٺكم  (28)

 .898  8ا٤٣٘ٮم 

 .٠81ذةث٫ )ا٣ذؿثٲح ٰٚ اٷقٺـ(   (24)
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٨١٣ ا٣نػجٲجٰ ٱكػذ٢٧ٕ ٬ػؾا . كٱؼُبٮف ٦س٢ ٝٮ٣٪ة  )اقذؼؽاـ ا٣كٲةرة(، ٍٚٞ

اٝذىػؿىٍت ٤ٔػٯ »كذ٣ػٟ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫  ، ا٢ٕٛ٣ ك٦نذٞةد٫ ث٧ٕ٪ػٯ اقػذ٢٧ٕ د٧ة٦ػةن 

«٣ٛةظ كا٧٣ى٤ُعةت ا٣نةإحاقذؼؽاـ اٵ
(25)

. 

 :ِّ٘لث ِّ٘ق كاىظَّ ٠سٲػؿان ٦ػة د٧ػةرل ٣٘ٮٱػٮف ٚػٰ وػٮاب ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح  اىظَّ

ُنأ٬ة ثٌٕ٭٥ كذ٬ت إ٣ٯ أف ا٣ىٮاب ٬ٮ )ا٣نةاٜ كا٣نػةاٞح(، ٚؼ
(26)

ك١٣ػ٨ . 

إذ كردت ٚػٰ ، ذااٞح ا٣نجٲجٰ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ك٤ٲ٧ح ٥٣ دأبى اقػذ٧ٕةؿ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح

اءٱُٲت ٣ٰ دٞؽٱ٥ ٬ؾق ا٧٣»ٝٮ٫٣   ؿن ٞي ح إ٣ٯ ا٣ ٲٞ  «ض٧ٮٔح ا٣نن
(27)

. 

٤ػٜ ا٣جػةب دكف ا٧٤١٣ػةت أك  - ٔي٤يٮ  ٠ٕجػ٫ ٚػٰ ا٤٣٘ػح -أم إ٫٩ ٠ةف ٤ٔٯ  ٹ ٱ٘ي

ك٠ػةف ٹ . كا٣ذٰ ر٦ة٬ة ثٌٕ٭٥ ثة٣ؼُأ كا٣نػؾكذ، ا٣ٕجةرات ا٧٣عؽزح ٣ْٛةن أك دٹ٣ح

، ث٢ ك٤ٔٯ ق٤ٲٞح ٣٘ٮٱػح قػ٤ٲ٧ح، ٱٕذ٧ؽ ٰٚ ذ٣ٟ ٤ٔٯ ا٧٣ؿاصٕةت ا٤٣٘ٮٱح ٚعكت

ػح(ك٬ؾا ٦ ضن ػٺاٜ ظي . ىؽاؽ ٧٣ة ٱذ٪ة٤ٝػ٫ ٣٘ٮٱػٮف ٠جػةر ٦ػ٨ أفن )٣٘ػح أوػعةب ا٣كن

ك٢ٕ٣ن ٬ؾا ٦ة ص٢ٕ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ٱٞؿُّ ٝجٮؿ ٔجػةرات ا٧٣عػؽزٲ٨ ٦ػ٨ 

«٧ىةع ٨٦ ا٧٣عؽزٲ٨ا٣كن »ك٬ٮ ٦ة ق٧نةق ، أ٢٬ ا٣جٲةف كا٣ٛىةظح
(28)

. 

كٚػٰ كقػٕ٪ة أف »كٱٕج ؿ ٨ٔ ٚ٭٫٧ ٣ٮّٲٛػح ا٤٣٘ػح ككصػٮب دُٮٱؿ٬ػة ٝٮ٣ػ٫  

٩ٞٮؿ  إف ٠سٲؿان ٨٦ ا٧٣ٮاد ا٤٣٘ٮٱح ا٧٣كذ٤٧ٕح ٰٚ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕؿثٲح ٥٣ ٱ٭ذؽ اٵا٧ػح 

ٚٛػٰ إص٧ػةع ا٣٪ػةَٞٲ٨ ثة٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ اقػذ٧ٕةؿ ، ٨٦ أوعةب ا٧٣ٕض٧ةت إ٣ٲ٭ة

حه ٝةَٕح ٤ٔٯ ٔؿكثذ٭ة أٝٮل ٨٦ ظضش أ٢٬ ا٧٣ٕض٧ةت ضن «٣ْٛحو ٦ة ظي
(29)

. 

                                                 

 .87أوٮؿ أ٣ٛةظ ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲح   (25)

 -ؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ. كد. أظ٧ػ٦2/84ٕضػ٥ أػُػةء ا١٣ذػةب  -وٺح ا٣ؽٱ٨ ا٣ػـٔجٺكم  (26)

 .479  ٦8ٕض٥ ا٣ىٮاب ا٤٣٘ٮم 

 .9أوٮؿ أ٣ٛةظ ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲح   (27)

 .56  8ٝؿارات ا٧٣ض٧ٓ  -٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ  -٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة  (28)

 .84أوٮؿ أ٣ٛةظ ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲح   (29)
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ٱؿٱػؽكف أف ٱض٧ ػؽكا ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ كٝؽ ًةؽ ا٣نجٲجٰ ذرٔةن ثأك٣بٟ ا٣ؾٱ٨ 

كٝػػؽ ظػةكؿ ثٕػػي »ك٦ػة أصػػٮدى ٝٮ٣ػ٫ ٚػػٰ ذ٣ػٟ   .ظػؽكد ٔىػؿ اٹظذضػػةج

ػػػؿ ب ثٕػػػؽ ا٣ٕىػػػؿ اٵ٦ػػػٮم ٔي  ، ا٧٣ذعػػػؾ٣ٞٲ٨ ٦ػػػ٨ ا٤٣٘ػػػٮٱٲ٨ ردن ٦ػػػة 

ٓى اٹظذضةج ثأكًةع ا٧٣ٮ٣نؽٱ٨ ثٕؽ ا٧٣بح اٵك٣ٯ زكا اٵػؾ ثػ٫، ك٦ى٪ٍ ، ك٥٣ ٱضٮ 

ٍخ ثؼٺ ٌى «ؼ ذ٣ٟك٨١٣ ا٣عةصح كًؿكرة ا٣عٲةة ٝى
(81)

. 

 ( سٓٔدق ـٖ حٍِ٘ث اىيؾث اىػرة٘ث كحفٔٗرْا:4

كػػح -ا٤٣٘ػػح  ثعةصػػح داا٧ػػح إ٣ػػٯ ا٣ذ٪٧ٲػػح كا٣ذُػػٮٱؿ  - ٠ػػأم ٦٪ْٮ٦ػػح أك ٦ؤقن

إفن ٣٘ػح ٹ دكػذُٲٓ . ٧٣ٮا٠جح ا٣عةصةت ا٧٣ذضؽ دة ٧٣ذ٧٤١ٲ٭ة ٰٚ ا٣ذٮاوػ٢ كا٣ذٕجٲػؿ

 ٌُّ ؿة ٣٭ٰ ٣٘ح ١٦ذٮب ٤ٔٲ٭ة ا٣  .٧ٮر ٚة٧٣ٮتا٣ٮٚةء ث٧ذ٤ُجةت ا٣ذضؽُّد كا٧٣ٕةوى

ػة . كٝؽ أق٭٥ ا٣نجٲجٰ ٰٚ اٹًُٺع ث٧٭ةـ د٪٧ٲح ا٣ٕؿثٲػح كدُٮٱؿ٬ػة ك٧٣ن

ٚإف ، ٠ةف ا٤٣٘ٮٱٮف ٦٪نٕجٲ٨ ٰٚ ٬ؾا إ٣ٯ ٦عةِٚ ٦ذـ٦ خ كإ٣ٯ ٦ذكة٢٬ ٦يذىؿاخو 

إذ ٱٞػٮؿ  ، كٝٛٮا ٰٚ ٦٪ـ٣ح ثٲ٨ ا٧٣٪ػـ٣ذٲ٨، ا٣نجٲجٰ كأ٦سة٫٣ ٨٦ ظ٧١ةء ا٣ٕؿثٲح

 ك٬ٮ ٱٞٮـ ٤ٔٯ أ٦ؿٱ٨ ، ٪ـ٣ذٲ٨ا٧٣ ك٦٪٭ض٪ة ٰٚ ٬ؾا ا٣جةب كقٍ ثٲ٨»

كػىٮوةن ٰٚ دأ٣ٲٙ ا٣ض٤٧ػح ، ًؿكرة ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ دؿاز٪ة ا٤٣٘ٮم -1

 .كأقة٣ٲت ا٣ذٕجٲؿ

، ا٣ٕ٪ةٱح ثذ٪٧ٲح ا٤٣٘ح كدضؽٱؽ٬ة كد١سٲؿ ٦ٮاد٬ة ثُؿٱٜ اٹمذٞةؽ كا٣ذٕؿٱػت -2

كذ٣ػٟ ٣ٲضػؽ ا٧٣ذ٧٤ٕػٮف كا٣ؽارقػٮف ، كزظـظذ٭ة ٨ٔ ا٣ض٧ػٮد ٚػٰ ٬ػؾا ا٣نػأف

٭ٮ٣ح كا٧٣ؿك٩ح ا٣ٌؿكرٱح كا٣جةظسٮف ٰٚ ا٣ ٕؿثٲح ٦ة ٱضؽك٫٩ ٰٚ ٗٲؿ٬ة ٨٦ ا٣ٲكؿ كا٣كُّ

ػح ، ك٣ؾ٣ٟ ٱضت ا٣ذٮٚٲٜ ثٲ٨ اٵ٦ؿٱ٨، ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ا٣ؼٮاَؿ كاٳراء ٚٺ ٱيعةؿ ثعضن

. «ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ دؿاز٪ة دكف ا٣ذضؽٱؽ كاٷوٺح ٰٚ ٬ؾق ا٣نؤكف
(88)

 

                                                 

 .86ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ   (81)

 .8-٠7ذةث٫  أوٮؿ أ٣ٛةظ ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲح   (88)
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دـكٱػؽ  دؽػ٢ ص٭ٮدق ٰٚ ا٣ؽٔٮة إ٣ػٯ، كٰٚ ٦ٲؽاف د٪٧ٲح ا٤٣٘ح كدضؽٱؽ٬ة

ة زػػػ٥ ا٣ػػػؽٔٮة إ٣ػػػٯ دٮظٲػػػؽ ، ا٣ٕؿثٲػػػح ثة٧٣ىػػػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػػػح ا٧٣كػػػذضؽن

 كدذض٤نٯ ص٭ٮدق ا٧٣ى٤ُعٲح ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ . ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٕؿثٲح

 )( 24ك 86كٝؽ ٝؽ٫٦ ٚػٰ ا٣ػؽكردٲ٨ ) ،ثعر  )دٮظٲؽ ا٧٣ى٤ُعةت

 .٧٣ؤد٧ؿ ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة

 )٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة( ٧٣ؤد٧ؿ ٦ض89كٝؽن٫٦ ٰٚ ا٣ؽكرة )، ثعر )دعؽٱؽ ا٣ذٕؿٱت. 

  ثعػػر )ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػػح ك٠ذػػةب ا٣ضػػة٦ٓ ٵمػػذةت وػػٛةت

( ٧٣ػؤد٧ؿ 89كٝؽ٫٦ ٚػٰ ا٣ػؽكرة ). (٣561٬ٸدرٱكٰ )ت ، ةت(جا٣٪

 .٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة

 )كٝؽ٫٦ ٚػٰ ، ثعر )دؿاز٪ة ا٣ٞؽٱ٥ ٨٦ ا٧٣ى٤ُعةت  ٦ْة٫ٌ٩ ك٦ىةدرق

 .( ٧٣ؤد٧ؿ ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة24ا٣ؽكرة )

 )( 25ٝؽ٦ػ٫ ٚػٰ ا٣ػؽكرة )ك، ثعر )٦ى٤ُعةت ٰٚ اٵدب كا٣ذؿثٲػح

 .٧٣ؤد٧ؿ ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة

 )( 25كٝؽ٦ػػ٫ ٚػػٰ ا٣ػػؽكرة )، ثعػػر )ا٣ُػػت كا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٣ُجٲػػح

٧٣ؤد٧ؿ ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة
(82)

. 

ك٧٦ة ٱـٱ٨ ص٭ٮدىق ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة ا٩ٛةن مضةٔحه كصػؿأة ٧٤ٔٲنػح كأدثٲػح 

 .ٱ٪ُٜ ث٭ة أ٠سؿ ٨٦ مة٬ؽ ٚٲ٧ة ٝؽن٦٪ة ٨٦ أٝٮا٫٣ كثعٮز٫

ػاضدغادظػواضضعظ:ػاضذبغبيػبغنػ-ػضحق
، جى٫ه ٰٚ قٲؿة ك٦كٲؿة ٢٠ ٨٦ راٲف ٦ض٧ػٓ ث٘ػؽاد ا٣نػٲغ ا٣نػجٲجٰز٧نح مى 

 - رظ٧٭٧ػة ا  -١ٚٺ٧٬ػة ، كراٲف ٦ض٧ٓ د٦نٜ اٵ٦ٲؿ ٦ىػُٛٯ ا٣نػ٭ةثٰ

كٝؽ قب٢ ا٣ن٭ةثٰ ٦ؿةن  ٠ٲػٙ اقػذُةع أف . ٢٧ٔ ٰٚ اٷدارة كا٣كٲةقح كا٤٣٘ح

                                                 

 ]٨ٔ ا١٧٣ذجح ا٣نة٤٦ح[. 2  8ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ٦ٮصـ ٨ٔ دةرٱؼ٫ كإ٩ضةزاد٫ ٦ض٧ٓ  (82)
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٣ػح كأ٧ٔة٣ػ٫ ا٧٤ٕ٣ٲػح كا٤٣٘ٮٱػح ٱٮٜٚ  ثٲ٨ أ٧ٔة٫٣ ا٣كٲةقٲح كاٷدارٱػح ٚػٰ ا٣ؽك

كاٵدثٲح؟ ١ٚةف صٮاث٫ أف ا٣ض٧ػٓ ثٲ٪٭٧ػة ١٧٦ػ٨ ٔ٪ػؽ٦ة ٱػ٪٥ْ اٷ٩كػةف كٝذػ٫ 

ٓه ٚٲ٫»كثة٣ٞٲةس إ٣ٲ٫ . كٱعك٨ اقذ٘ٺ٣ى٫ جٍ َى كا٧٣ٲ٢ إ٣ػٯ ، إف ا٧٣ٲ٢ إ٣ٯ اٵدب 

جُّٓ ُى ى جُّػٓ، ا٣كٲةقح د ُى . «ك٧٤٠ة دىةد٦ة ٤ٗت ا٣ُجٓ ٤ٔٯ ا٣ذن
(88)

ك٩ٞػؽر أف ٬ػؾا  

 .٤ٔٯ أف )أ٢٬ ١٦ح أدرل ثنٕةث٭ة(، ٤ٯ ا٣نٲغ ا٣نجٲجٰا٣ٞٮؿ ٱىؽؽ ٔ

ػٍخ ثػٲ٨ ردجػح اٹصذ٭ػةد ٚػٰ ا٤٣٘ػح ٕى ٬ػح كمػ٧ةا٢ ا٣٪جة، إف ٝة٦ح ٔة٣ٲح ص٧

ػكا٣نضةٔح كا٣ىؽؽ كا٣٘ٲؿة ا٣ٺ ًؿمٌّ ٦عؽكدة ٤ٔٯ ٣٘ح أ٦ذػ٫ كزٞةٚذ٭ػة ٣٭ػٮ ظى

 .كأ٠ًٍؿـٍ ثٮ٨َو ٱٕؿؼ أٝؽار رصة٫٣، ثأف ٱعذٛٯ ث٫ أٱن٧ة اظذٛةء

*   *   * 

 

 اصدر  ااملااع امل
 

٦ُجٕػح ا٧٣ض٧ػٓ  - ٦ع٧ؽ رًػة ا٣نػجٲجٰ -أوٮؿ أ٣ٛةظ ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲح  -

 .(ـ8956-8876ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿاٰٝ )

 .(2112ثٲؿكت ) - 85ط - دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨ - ا٣ـر٤٠ٰ - اٵٔٺـ -

٥ ا٣نػٲغ ٦ع٧ػؽ دٞػؽٱ - َة٣ت ا٣عٲػؽرم - ٦ض٧ٮٔح مٕؿ - أ٣ٮاف مذٯ -

 .ـ(8949رًة ا٣نجٲجٰ )

 .(ـ8965ث٘ؽاد ) -٦ُجٕح ا٣ٕة٩ٰ  -٦ع٧ؽ رًة ا٣نجٲجٰ  -كٰٛ دؿاز٪ة ا٤ٛ٣ -

ٕػح ا٧٣ض٧ػٓ ا٧٤ٕ٣ػٰ ٦ُج - ٦ع٧ػؽ رًػة ا٣نػجٲجٰ - ا٣ذؿثٲح ٰٚ اٷقػٺـ -

 .ـ(8959ا٣ٕؿاٰٝ )

                                                 

 .888ا٣نؾرات   -٦ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ  (88)
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٦ُجٕػح ٣ض٪ػح ا٣ذػأ٣ٲٙ  -قػٕٲؽ اٵٚ٘ػة٩ٰ  ظةًؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ا٣نػةـ -

 .ـ(8962ا٣ٞة٬ؿة ) - كا٣ذؿص٧ح كا٣٪نؿ

٦ُجٕػح ٣ض٪ػح  - ا٣ٞة٬ؿة - ثُح ا٧٤ٕ٣ٲح اٵدثٲحص٧ٕٲح ا٣ؿا - دٱٮاف ا٣نجٲجٰ -

 .(ـ8941ا٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح كا٣٪نؿ )

دٞػؽٱ٥ ا٣نػٲغ ٦ع٧ػؽ رًػة  -دط رمػٲؽ ا٣ىػٛةر  -دٱٮاف ا٣نؿٱٙ ا٧٣ؿدٌٯ  -

 .(ـ8958ٔٲكٯ ا٣جةثٰ ا٣ع٤جٰ كمؿ٠ةق ) -دار إظٲةء ا١٣ذت ا٣ٕؿثٲح  -ا٣نجٲجٰ

 .(ـ8966كت )ثٲؿ - دار ا١٣ذةب ا٣ضؽٱؽ - ٦ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ - ا٣نؾرات -

٦ُجٕػح  - ظ٧١ػخ دٮ٦ةمػٰ - ٚ٭ةرس ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ػٓ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ٕؿاٝػٰ -

 .(ـ8968ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿاٰٝ )

٦ُجٕػػح  - ٠ػػٮر٠ٲف ٔػػٮاد - ا٧٣جةظػػر ا٤٣٘ٮٱػػح ٚػػٰ ٦ؤ٣ٛػػةت ا٣ٕػػؿاٝٲٲ٨ -

 .(ـ8965ث٘ؽاد ) -٩ٰا٣ٕة

 - ٔجػؽ ا  ا٣ضجػٮرم - ٩نأد٫ أٌٔةؤق أ٧ٔة٫٣ - ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿاٰٝ -

 .(ـ8965ث٘ؽاد ) - ٦٩ُٰجٕح ا٣ٕة

ث٘ػؽاد  -٦ُجٕػح اٷرمػةد  -٠ٮر٠ٲف ٔػٮاد  -٦ٕض٥ ا٧٣ؤ٣ٛٲ٨ ا٣ٕؿاٝٲٲ٨  -

 .(ـ8969)

)٦ػػ٨  - ٦ع٧ػػؽ رًػػة ا٣نػػجٲجٰ -كٝػػةآ ٦ػػؤد٧ؿ ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح  -

 .(ـ8965ث٘ؽاد ) - (85/2/8965-8/8/8965

 اىدكرٗات:

 .(8928) ٦8ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٦ش -

 .(8927) 7ح ثؽ٦نٜ ٦ش٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲ -

 .(8986) ٦84ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٦ش -

 .(8965) ٦41ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٦ش -
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ّ
ت انشًانٛ

ّ
 تانعـشبٛ

 (انخاَٙ انمضى)

 ()رـػج ْزًٗ. د. أ

ػاضظػوشػاضثطودغظ:ػ-ثاضثًاػ
 ٌٔاكع اىِلٔش:االنخظاؼ ك -

ز٧ٮدٱح ٰٚ أز٪ػةء رظ٤ذػ٫  أكؿ ٨٦ ٩كغ ٩ٞٮمةن  Ch. Doughty (داكدٰ)٠ةف 

ك٦ؽاا٨ وة٣ط )ا٣عضؿ( كا٣ٕٺ )دٱؽاف( ٰٚ  ظك٧ٯا٣ذٰ م٤٧خ دٲ٧ةء كصج٢ 

  ٰ  -٩ٞنػةن  881ك٬ػٮ -ك٩نؿ ٦ة ٩كؼ٫ ، 8876/77ا٣ضـٱؿة ا٣ٕؿثٲح ٔة٦ٰ  م٧ة٣

ا٣ػؾم  Ch. Huber (٬ػٮثؿ)كدػٺق . ٦8884ٓ ٩ٞٮش أػؿل ارا٦ٲٌح ك٩جُٲٌح ٔةـ 

ك٩نؿ  8888/84كٔة٦ٰ  8888/82ٲجؿ ٔة٦ٰ كػ ٯ٧ى كٍ ظً زار ظةا٢ كصج٢ 

ك٠ػةف .  8898ك 8884ٱح ك٣عٲة٩ٲح كارا٦ٲػح ٔػة٦ٰ ٩كؼ٫ ٨٦ ٩ٞٮش ز٧ٮد ٦ة

ا٣ؾم ٩كغ ٰٚ رظ٤ذ٫ إ٣ٯ ٦ؽاا٨ وػة٣ط كا٣ٕػٺ  J. Euting (أكٱذ٪ٖ)ا٣سة٣ر ٬ٮ 

٧٠ػػة ٩كػػغ ثٕػػي ، ث٤٭ضػػةتو ٦ؼذ٤ٛػػح ٩ٞنػػةن  911ز٬ػػةء  8888/84 ٔػػة٦ٰ

زػػ٥ ٩كػػغ اٵثػػٮاف . 8889ا٣٪ٞػػٮش ا٣س٧ٮدٱٌػػح ٚػػٰ مػػج٫ صـٱػػؿة قػػٲ٪ةء ٔػػةـ 

ٚػٰ زػٺث  ٩ٞنػةن  J. A. Jaussen & R. Savignac 761( قػةٚٲ٪ةؾ)ك (صةقػةف)

  ٰ ك٩نػؿا ، 8981ك 8919ك 8917ا٣ضـٱػؿة ٚػٰ اٵٔػٮاـ  رظٺت إ٣ٯ م٧ة٣

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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جوك اهَقْش ؾٔ لحابًّا اهًعسوف
(1)

ؾئ  St. J. B. Philby (ؾٖوةئ)دى جاَل . 

 ( ٕمًيياٍش)ا ييي  إ ييراِ -طييْل اهيشٕييسر واسفييّا ؾيئ ت بيي    يي   

G. Ryckmans -  ٔوجًّمٌ يٌ ٍطخ آالف اهَقيْش  ،1953و 1951بٌٖ ااي

وِئ جشٕير ايٌ جطيعت  -وفر ٍغيس اهذًْيّٕيت يَّيا ، بوؼاٍ  وهّيا  يذحوؿت

1956اام  (ؾان يٌٕ بساٍرن) -آالف ٍقظ 
(2)

. 

 1947ايام  (ِا يٍغ)تيا ؾٔ األ ين ؾماٍث  صٖوت اهًطح اهزي تجساه 

اييام  (هٖحًييان)ٍغييسِا ِييْ و ٍقغيياً  524ويْافيي  يييياو ر  «وايي َ م» ؾيئ

1952
(3)

اهةحخ ؾٔ اهًَطقيت ٍؿطيّا ؾحًّمَيث ييٌ  G. King (لَغ)وجابعْث ، 

لًيا . يعيان جَيَْ   «وايي ُجَرٕر» يٌ 1986/87اائ  ٍقظ 1711 ٍطخ

اهَقْش بيايعيت اهٖسييْك ب ي  ي يا  ييٌ اهَقيْش ؾئ يْاضيى  جً  فطىُ 

َٔ )اهًطييح  يييٌ يْافيي   1989اهًححاهٖييت بييرماً يييٌ اييام  (ؾيئاإلبٖؼسااهَقائغيي

ًّان ووايي  م عسق ؾٔ جَْ  «بإس»يذحوؿت عًوث اهةايٕت اهغسفٖت و  .ا

ٍطخ ي حٌٖ يٌ اهَقْش يٌ يَطقت  ائين ؾئ  ( ٕر)و (وَٕٖث)واضحطاع 

  ٔ 1971اهطييعْيٕت اييام  عييًاه
(4)

ُٕ يياف إهّٖييا يييا ٍُطييخ يَّييا يييٌ يَيياطـ ، 

اهحٔ جيسّٕا يائسر اٗدا  واهًحا ؽ اهَقائغٔ  يذحوؿت ؾٔ إطا  يْاضى اهًطح

 .1984ؾٔ اهطعْيٕت يَز اام 

اهحٔ جياوز اري اهًَغْ  يَّا دًطت  -واهذ صت تّن اهَقْش اهذًْيّٕت 

                                                 

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

1909, 1914. 

(2) A.van den Branden: Les Texte thamoudéenes de Philby, Vol. I.II, Louvain 1956. 

(3) G.L. Harding: Some thamudic inscriptions from the Hashmite Kingdom of 

Jordan, Leiden 1952. 

(4) F. Winnett & W. Reed: Ancient Records from North Arabia, Toronto, 1970. 
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م إهيٓ اهقيسن اهسابي  . اغس تهؿاً وًٕحيّر زييٌ لحابحّيا ييٌ اهقيسن اهطياي  ق

جةْك ػسباً دى ؾئ  جَحغس ؾٔ اهًَاطـ اهًًحّرر يٌ  ائن عسفاً إهٓ -اهًٖ يي 

  ٔ ٔ  ، األ ين  حٓ يعيان جَْب  لًيا ُاذيس اويٓ بع يّا ؾئ يصيس وؾئ عيًاه

اهَقُْش اوٓ صذْ ِا  وجق  اهح ُل اهحٔ ُلحةِث . األ ين وؾٔ جَْبٔ ؾوططٌٖ

 .فس  َٕابٖ  اهًٖاه تو تيالٌ اهحذٖٖى تو فس  األيالٌ اهطمَّٖت - ػاهةاً  -

 قراءة الخط وتصنيف النقوش: -

يًَّيا  بعر تن ي   لين   - D. H. Müllerو)يْهس(  J. Halévyؿٔ( لان )ِاهٖ

، اهطيابَقٌْٖ إهيٓ يحاوهيت فيسامر اهذي  -يا ٍطذُ )ياوجٔ( و)ِيْبس( و)توٕحَيغ( 

وهمًَّا هيى ٕطيحطٖعا ، واضحطااا فسامر ييًْاٍت يٌ اهحسوف اهذًْيٕت اهْافحت

 .Mوفيير تضييّى )هٖرزبا ضييمٔ( . اهؼييْف ؾيئ ي ييًْن اهَقييْش وؾيئ بَائّييا

Lidzbarski  )ِييص(وJ. Hess  )ُو)هٖحًييان( و)ػسًٕييH. Grimme  ٔوضييْاِى ؾيي

وال عك تّن فسامر اهَقْش اهذًْيٕت وجؿطيٖسِا تلذيس صيعْبت ييٌ تدْاجّيا . ذهك

ؾٖصين ، ألٍّّا جَؿسي يوٌٍّ بيْاز فسامجٌٖ تو تلذس ؾئ بعيا اهحيسوف ؛اهذ ث

ٌّ بأّن اهم م ٕحَاول ٍقغٌٖ ي ؾقير فيست )ؾيان يٕيٌ ، ذحوؿيٌٖاهحةإٌ ت ٖاٍاً إهٓ اهظ

]اإلهيُ  يديٌ اهيس ّي  بي»وجسجًُ إهٓ: ، brḥn ry wtbdبساٍرن( ت ر اهَقْش ِمزا: 

بيردٌ طٖيْ  »وجسجًُ إهٓ ، bryḥn r(h)y w tbdؾٔ  ٌٖ فسته )وَٕٖث(: « واهحةْ 

 hnhy wd scdt mḥnt ِميزا وفست األول ٍقغياً آديس وؾّطيسه ، «اهمسلٔ واهُحةا ى

tmn tymġ ِييٌ )لاجيا اهيَقظ( ، اهيْيّ )هيي( ؾي ن )بيٌ( ؾي ن، اإلهُ  ٍّٔ] تّٕا

إّن َاير  ، ]اإلهُ  ٍّئتّٕا  tnt mn tymġḥhnhy cd bcdt mوِْ اَر اهذأٍ: ، «ؾ ن

 .Aوتفياف )جيام( ، اهةُعر )تي  طا  اهًطاؾت( ِْ إ ِاٌق ِييٌ )تي هيي( ؾي ن

Jamme  وجّاً داهذاً بأن فستcd «َوٍقن اهحيام ييٌ « اايmḥnt  إهيٓ  يسف اهييّسmn 

ٌَ »ؾع ً  mḥnؾأصةح   hnhy cdؾصا  اهيَقظ ِميزا: ، اضى اوى tmnوجعن « يََح
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tn tmn tymġḥbcdt m «ٔػةد ٚػٺفه ، ]اٷ٣ػ٫[ ٩٭ػٰ أٱ٭ة ، ) )ك( ا٦ػذع٨ى )أم ًػؿبى

ث٢ إٌف ا٣جةظػر ٩ٛكػ٫ ٱيػٮرد ٚػٰ أثعةزػ٫ ا٧٣ذذةثٕػح ٝػؿاءات ٦ؼذ٤ٛػح . «ٚٺفه ٚٺ٩ةن 

زػ٥  ġlbاق٥ ٥٤ٔو زػٺث ٝػؿاءات   -٦سٺن  -)٣ٲذ٧ةف( ٚٞؽ ٝؿأ ، ٷظؽل ا٧٤١٣ةت

rṭb  ز٥blġ .)ة ٗٲؿ أٌف )كٱ٪ٲخ ْ ك٬ػٮ ، ثٌٛػ٢ ٦٪٭ضػ٫ ٚػٰ ا٣جعػر ٠ةف اٵكٚؿ ظ

كرثُ٭ػة ثةٵقػة٣ٲت ا٣ذػٰ ادٌجٕ٭ػة ، (ة٣ٲٮٗؿاٚٲ ةثة )ُةَٲ  ػً دراقح أم١ةؿ ا٣عؿكؼ 

٭ػػة كدٞكػػٲ٥ ا٣٪ٞػػٮش إ٣ػػٯ ٦ض٧ٮٔػػةت اقػػذ٪ةدان إ٣ػػٯ ٦ٮإٝ٭ػػة كأ٧٩ةَ، ٠ةدجٮ٬ػػة

ٌٰ ا٧٣ٛذػػؿض 8987ٚػػة٩ذ٭ٯ ٚػػٰ ٠ذةثػػ٫ ا٧٣٪نػػٮر ٔػػةـ ، كدك٤كػ٤٭ة ا٣ـ٦٪ػػ
(5)

إ٣ػػٯ  

ٚ٘ؽا ثػؾ٣ٟ دٛكػٲؿ ٠سٲػؿو ٦ػ٨ ، ٦٪٭ة ٚؿكع ك٢١٣  ، دى٪ٲٛ٭ة ٰٚ ػ٧ف ٦ض٧ٮٔةت

ك٦ػ٪٭٥ )٣ٲذ٧ػةف( ك)ٗؿٱ٧ػ٫(  -ك٨ٌ١٣ ثٕي ا٣جػةظسٲ٨ . ا٣٪ٞٮش ١٧٦٪ةن ٵٌكؿ ٦ٌؿة

ٵٌف ثٕػي ا٣٪ٞػٮش  ؛ٙا٩ذٞػؽكا ٬ػؾا ا٣ذىػ٪ٲ -ك)رٱ٧١ة٩ـ( ك)ٚةف دٱ٨ ثؿا٩ؽف( 

ك٣ؾا ٱىٕت إدراص٫ ٰٚ إظؽل ا٧٣ض٧ٮٔػةت  ،ٱعٮم ػىةاه ٨٦ ٦ض٧ٮٔذٲ٨

8971ز٥ أٔةد )كٱ٪ٲخ( ٔةـ ، ا٣ؼ٧ف
(6)

دى٪ٲٙ ا٣٪ٞٮش ٰٚ أرثػٓ ٦ض٧ٮٔػةت  

، = ا٣ذٲ٧ةاٲٌػح Aٚىةرت دك٧ٲةد٭ة ١٬ػؾا  ا٧٣ض٧ٮٔػح ، ٩كجحن إ٣ٯ ٦ٮآً ا٠ذنةٚ٭ة

B ا٣٪ضؽٱٌح = ،C+D ا٣عضةزٱٌح = ،E  ٌح= ا٣ذجٮ٠ٲ. 

 ىؾث اىِلٔش: -

كدنذؿؾ ا٣س٧ٮدٱٌح ٦ٓ ا٣ىٛٮٱٌح ٰٚ ٥ْٕ٦ ا٣ٌك٧ةت ٰٚ ا٧٣ضة٣ٲ٨ ا٣ىػٮدٰ 

  ٩عػٮ، ٚ٭ٰ د٢ٛ٘ ٠ذةثح ا٣ٛذعح ا٣ُٮٱ٤ح ٰٚ اػؿ ا٧٤١٣ح أك كقػُ٭ة، كا٣ىؿٰٚ

'n «ك   «أ٩ػػةhn «ػػة٪ ذك [ اٷ٣ػػ٫] dšr»ك   «ريًػػة» [اٷ٣ػػ٫] rḍ ك  «إ٣ػػٯ» l'ك   «٬ي

 - auك  ay-كا٣ىٮتى ا٧٣ؿ٠ٌت ، «ذات» td  ك «٦٪ةة[ »٣٭حاٷ] mntك   «ا٣ٌنؿل

كدػؽ٥ٗ ا٣٪ػٮف ٚٲ٧ػة ، «أكسه » s'ك   «دػٲ٥ٍه » tmك   «ٝػٲ٨ٍه » qn ٩عٮ ، ٰٚ كقُ٭ة

                                                 

(5) F. Winnett: A Study of the Lihyanite and Thamudic Inscriptions, Toronto 1937. 

(6) F.Winnett & W. Reed: Ancient Records, pp.69-70. 
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/أ٩ػًخ » t'  ٩عػٮ، ثٕؽ٬ة ٰٚ كقٍ ا٧٤١٣ح كدكػٍٞ ا٣٪ػٮف ، «أ٩سػٯ» 'ttك   «أ٩خى

 mn  ٚٲؿداف ثإظؽل ا٣ىػٲ٘ذٲ٨ «اث٨» ك٨٦ ٧٤٠ح «٨٦ً» أظٲة٩ةن ٨٦ ظؿؼ ا٣ضؿ

+ m   كbn + b .ٙ٩عػٮ  ، كا٣٭ةء ٬ٰ أداة ا٣ذٕؿٱhgml «ٚػإذا دجٕ٭ػة ، «ا٣ض٧ػ٢

. «ٱػة ذا ا٣ٌنػؿل!»  hdšr ك «أٱذ٭ة ا٣ػٺت» ٩h'ltعٮ  ، أق٧ةء اٳ٣٭ح ٚ٭ٰ ٤٣٪ؽاء

ا٤٣ػؾٱ٨  -كٹ ٱؿد ٨٦ ا٧ٌ٣ةاؿ ا٧٣٪ٛى٤ح قٮل ٧ًٲؿم ا٧٣ذ٥٤١ كا٧٣ؼةَت 

ء أ٦ػة ا٣ٌػ٧ةاؿ ا٧٣ذىػ٤ح ٚ٭ػٰ ٱػة، ٰٚ ٦كذ٭٢ ثٕي ا٣٪ٞػٮش - قجٜ ذ٠ؿ٧٬ة

كأ٦ػة . ا٧٣ذ٥٤١ كا٣٪ٮف ٧٤٣ذ٧٤١ٲ٨ كا١٣ةؼ ٧٤٣ؼةَت كا٣٭ةء ٤٣٘ةات كا٣٘ةاجح

 - «ا٣ذػػٰ دٞةثػػ٢ ذك ا٣ُةاٲٌػػح -= ا٣ػػؾاؿ » dاٹقػػ٥ ا٧٣ٮوػػٮؿ ٚىػػٲ٘ذةق ٧٬ػػة 

ا٣ػػؾاؿ كظػػؽ٬ة ٬ػػٰ وػػٲ٘ح اقػػ٥ اٷمػػةرة ك .٧٤٣ؤ٩ػػر «ذات» ٧٤٣tdػػؾ٠ؿ ك  

٪ػة» ٚ٭ٰ دػؿادؼ db  =âd-bi  ٚإذا قجٞذ٭ة ا٣جةء، ٧٤٣ؾ٠ٌؿ  ndظػٲ٨ دػؿد ٚػٰ ، «٬ي

n d  ٧٠ػة ٚػٰ ا٣ػ٪ٞل، ٧٤٣ؾ٠ؿ ândكٱؿل ا٣جةظسٮف أ٩٭ة دي٪ُٜ ، ١٣ٺ ا٣ض٪كٲ٨

mntdc «ك  ، «٬ؾا ٚٺفînd ٧٤٣ؤ٩ر ٧٠ػة ٚػٰ ا٣ػ٪ٞل  ltdnkt bnt ḥn d « ٬ػؾق

كٹ د١ػةد أكزاف ا٣ٕٛػ٢ كوػٲ٫٘ ٚػٰ ا٧٣ةًػٰ كا٧٣ٌػةرع . «ٚٺ٩ح ث٪خ ٚػٺف

ٌٕٙ ثةٷدٗػةـ كٱػؿد ا٣سٺزػ، كاٵ٦ؿ دؼذ٤ٙ ٨ٔ ٩ْةاؿ٬ة ٰٚ ا٣ىٛٮٱح ٰ ا٧٣ٌػ

 štyك  «رٔػٯ» rcy  ك٨٦ مٮا٬ؽ ا٢ٕٛ٣ ا٣٪ػةٝه. «ظ٢ن » ḥl +ḥll  ٩عٮ، كث٘ٲؿق

 qnṣك  «ًوػٲؽى » ṣyd  كا٢ٕٛ٣ ا٧٣ج٪ٰ ٧٤٣ض٭ٮؿ، «٬ٍت » hbك٢ٕٚ اٵ٦ؿ  ، «مذة»

٢ٌٕى » ككزف، «ٝي٪ًهى »  mḥbك «ٔةمػٜ» cšq  كاقػ٥ ا٣ٛةٔػ٢، «دنػٌٮؽى » tšwq  دٛ

كا٧٣س٪ػٯ ، «٩ٞػٮش، أقػُؿ» sṭr'٩عٮ  ، ٲؿكٱيض٧ٓ اٹق٥ ص٧ٓ د١ك. «٦يًعته »

كٱ٪ذ٭ػٰ اٹقػ٥ ا٧٣٪كػٮب . «ا٣ج١ًؿدػةف» ٩hbkrtnعػٮ  ، ٠٪ْٲؿق ٚػٰ ا٣ىػٛٮٱح

كد٪ذ٭ٰ ثٕي أق٧ةء اٵٔٺـ . «ر٬ٮمٌ » rhwy ك  «ز٧ٮدمٌ » ٩mdy tعٮ ، ثة٣ٲةء

ٍٕؽ» ٩scdmعٮ  ، ثة٧٣ٲ٥ ك٬ؾق ا٣ْػة٬ؿة ، «ٔجٍؽ» cbdmك   «٦ٕؽٌ » mcdmك   «ق
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«ا٧٣يك٪ؽ» ٦ٕؿكٚح ٰٚ ٩ٞٮش - «ذ٧ٲٲ٥ا٣» ا٣ذٰ ديك٧ٌٯ -
(7)

. 

 ةِاء اىِلٔش كٌؾٍُٔٓا: -

كدٮاٜٚ ا٣٪ٞٮش ا٣س٧ٮدٱٌح ٩ْةاؿ٬ة ا٣ىٛٮٱٌح ٰٚ ٤ٗجح ا٣ٌػؿب ا٣ذػؾ٠ةرٌم كٚػٰ 

، -ا٣ذٰ دٞةث٢ ٹـ ا١ٍ٤٧ً٣ٲٌح كاٹػذىةص ٚػٰ ا٣ٛىػعٯ  -اقذ٭ٺؿ ٧ْٕ٦٭ة ثة٣ٺـ 

١٣ػ٨ ثٕػي . «ثٲػ٣٫ًػػ ٱػؽع ثػ٨ ك٬ػت كدنػٌٮؽ ٵ» ٩lydc bn whb wtšwq l'bhعٮ  

ٰٚ ظػٲ٨ دكػذ٭٢ ثٕػي ا٣٪ٞػٮش ، ٩tnm tm yġعٮ   nmا٣٪ٞٮش ا٣٪ضؽٱٌح دكذ٭٢ٌ ثػ 

كٝؽ ذ٬ت ا٣جػةظسٮف ٚػٰ دٛكػٲؿ٧٬ة ٦ػؾا٬ت ، ٩lm yrf'l bn gbcعٮ   lmا٣ذٲ٧ةاٲح ثػ 

ا٣ؾم ٩ةؿ ٦ٮاٚٞح )٣ٲذ٧ةف( ك)ٚػةف دٱػ٨ ثؿا٩ػؽف(  -أرصع٭ة ٦ؾ٬ت )كٱ٪ٲخ( ، مذٌٯ

ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ػٺـ ا٣ذػٰ دػؿد ٚػٰ ٤٠ذػة  -ٔ٪ػؽق  -ك٧٬ة  ،٦ذؿادٚذٲ٨ lmك  nmإذ ص٢ٕ  -

كا٣سػة٩ٰ  « ٣ػ دٲ٥ ٱ٘ػٮث»ٚٲ١ٮف ٧ٌ٦ٮف ا٣٪ٞل اٵكؿ ٦٪٭٧ة  ، ا٧٣ض٧ٮٔذٲ٨ أٱٌةن 

«٣ػ ٱؿؼ إٱ٢ ث٨ صجٓ»
(8)

ٚٲؼذ٤ػٙ  ،كٱيكذ٭٢ٌ ٔػؽده ٦٪٭ػة ثة٣جػةء ٦ذجٮٔػحن ثةقػ٥ إ٣ػ٫. 

٦ػ٨ »ؽف( ك٬ٮ ٔ٪ؽ )ٚةف دٱػ٨ ثؿا٩ػ ٩brḍ cn ḥnعٮ  ، ا٣جةظسٮف ٰٚ ٝؿاءد٭ة كدٛكٲؿ٬ة

 brḍw nḥnٝػؿأق )كٱ٪ٲػخ( ١٬ػؾا  ٤ٔػٯ ظػٲ٨  «]اٷ٫٣[ ريًة ا٣ٕٮف كا٣ع٪ٌٮ/ا٣ع٪ةف

٤ػٜ ٣ػؽل اٳ٣٭ػح -ٔ٪ؽق  -ٵ٫٩ ٱينٲؿ  ؛«ثؿًة ٩ع٨»  bnhy 'hl nr ك  .إ٣ػٯ وػٛح ا٣ؼى

٤ػٜ( »كٔ٪ػؽ )كٱ٪ٲػخ(  ، «ثػ)رٔةٱح( ]اٷ٫٣[ ٩٭ٰ اؿي ٩يٮرو »ٚذٛكٲؿق ٔ٪ؽ اٵكؿ  ثػػ )ػى

٤ٞػٮا ٦ػ٨ ا٣٪ٌػةر! ؛ؿاد ٔ٪ػؽق ا٣ًضػ٨ٌ ٵٌف ا٧٣ي  «٩٭ٰ أ٢٬ي ا٣٪ةر ٵ٩٭ػ٥ ػي
(9)

كٱىػةظت . 

ا٣٪ٞٮش أظٲة٩ةن رقٮـ ا٣عٲٮا٩ػةت ٠ة٣ض٧ػةؿ كا٣ؼٲػٮؿ كا٣ٮٔػٮؿ كا٣جٞػؿ ا٣ٮظنػٰ 

                                                 

  Thamud und Safa, pp.1-91ا٩ْػػؿ ٦ػػة ٠يذػػت ٔػػ٨ ٣٘ػػح ا٣٪ٞػػٮش ا٣س٧ٮدٱػػح ٚػػٰ  (7)

E.Littmann ك ،W.W.Müller Das Frühnordarabische, pp.18-21 ك  ٦ع٧ػػٮد ،

 .79-68ٮدٱٌح كا٣ىٛٮٱٌح، صا٣ؿكقةف  ا٣ٞجةا٢ ا٣س٧

زػػ٥ أ٠ٌػػؽق ٚػػٰ ثعسػػ٫  A Study … , 1937, p.24 ذ٠ػػؿ كٱ٪ٲػػخ رأٱػػ٫ ٬ػػؾا ٚػػٰ ٠ذةثػػ٫ (8)

A Reconsideration…, 1980, p.135. 

(9) F. Winnett , 1973, p.95-100. 
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٧ٚ٪٭ػة ٦ػة ٱجػٲ٨ٌ ، كا٣٪ٕةـ ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ١٤٦ٲذ٭ة أك وٲؽ٬ة أك ٣٘ؿض ا٣ذك٤ٲح ٚعكت

٦٪٭ة ٦ػة ٱينػٲؿ ك، «ا٣ض٢٧ي ٣ٛٺف» ٩lḥtl hgmlعٮ  ، ١٤٦ٲح ا١٣ةدت ٤٣عٲٮاف ا٧٣ؿقٮـ

كدػؿد أقػ٧ةء . «٣ٛػٺف ]رقػ٥ي[ ا٣ٮٔػ٢ً » ٩lḥtl hwclعػٮ  ، إ٣ٯ أ٫٩ وةظتي ا٣ؿقػ٥

ٟى ا٣كػؿكر» ٩hkhl bk hsrrعٮ  ، اٳ٣٭ح ٦كذ٘ةزةن ث٭ة  lbdc bnك  ، «أٱ٭ة اٷ٫٣ ٠٭ػ٢ ثػ

'l nmr wtšwq fhlt slm wqblldqn  «ٚٲػة أٱذ٭ػة ، كدنٌٮؽى ، ث٨ ٚٺف ٨٦ً اؿ ٚٺف ٣ٛٺف

ٱػة رًػة ك٩٭ػٰ »  hrḍw wnhy wctrsm scdn cl wddyك  ، «جػٮؿا٣ػٺت قػٺـه كٝ

 .«كٔسذؿ ق٧ٲ٨ قةٔؽك٩ٰ ٤ٔٯ كدادم

ٚأ٠سؿ٬ػة ٹ ، كدؼذ٤ٙ ا٣س٧ٮدٱح ٨ٔ ا٣ىٛٮٱح ٰٚ ٔؽـ اٹ٬ذ٧ةـ ثةٵ٩كةب

٧٦ة ٱنػٲؿ إ٣ػٯ أٌف ، ٱذ٨٧ٌ قٮل اق٥ وةظت ا٣٪ٞل ٦ذجٮٔةن أظٲة٩ةن ثةق٥ أثٲ٫

ثٲ٪٧ػة ٠ػةف ثٕػي ٠ػةدجٰ ، ؽاكة٠ةدجٰ ا٣٪ٞٮش ا٣ىٛٮٱح ٠ػة٩ٮا أٝػؿب إ٣ػٯ ا٣جػ

كٱؤ٠ػؽ ذ٣ػٟ ، ا٣٪ٞٮش ا٣س٧ٮدٱٌح ٦كذٌٞؿٱ٨ ٰٚ أ٦ة٨٠ ٝؿٱجح ٨٦ ٦ٮاٝٓ ا٣٪ٞػٮش

 .ك٬ؾا ٤ٝٲ٢ ٰٚ ا٣س٧ٮدٱٌح ،أٌف ا٣عؽٱر ٱ١سؿ ٰٚ ا٣ىٛٮٱٌح ٨ٔ ا٣ٌؿٰٔ

ػاضظػوشػاألحدائّغظ:ػ-ػرابطًا
 االشً كاىٍهاف: -

 -ةثٞةن ٧٠ػة ذ٠ؿ٩ػة قػ -٬ػٮ « ا٣عكػٮٱٌح»أك « اٵظكةاٲٌح»كآً ٦ى٤ُط 

٩كجحن إ٣ٯ إ٤ٝٲ٥ اٵظكةء ٰٚ ا٧٣٪ُٞح ا٣نؿٝٲٌح ٨٦ ا٣كػٕٮدٱٌح  A. Jamme)صةـ( 

ٰي  ا٣ٌؿ٢٦ي ا٧٣ذؿا٥٠ أق٫٤ٛ صجػ٢ه وػ٤ٍؽ» .ظٲر ا٠ذنٛخ ٬ؾق ا٣٪ٞٮش ، كا٣ًعٍك

ٙى ٦ةءي ا٧٣ُؿ ؿى ا٣ؿ٢٦ي ٩ن ًُ ٟى ، ٚإذا ٦ي ٚإذا ا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ ا٣ضجػ٢ ا٣ػؾم أقػ٫٤ٛ أ٦كػ

ٓى ا٣ؿ٢٦ي ظؿن ا٣ن٧ف أفٍ  ٙى ا٧٣ػةءى  ا٧٣ةءى ك٦٪ ٚػإذا امػذؽن ا٣عػؿُّ ٩يجًػرى كصػ٫ي ، ٱي٪ن 

ٓى ثةردان ٔؾثةن  «كا٣ض٧ٓ ٦٪٫  اٵظكػةء كا٣ًعكػٯ، ا٣ؿ٢٦ ٨ٔ ذ٣ٟ ا٧٣ةء ٚ٪ىجى
(81)

 ،

 ḥsyك١٣٪ػ٫ كرد ثىػٲ٘ح  ،ٰٚ ٬ػؾق ا٣٪ٞػٮش -ٚٲ٧ة أ٥٤ٔ  -ك٥٣ ٱؿد ٬ؾا ا٤٣ِٛ 

                                                 

 ا٤٣كةف  ظكة. (81)
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ػؽٌ . ٰٚ ا٣٪ٞٮش ا٣ىٛٮٱح ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ا٧٣ٮًػٓ ا٣ػؾم ٱ٪ػـؿ ٚٲػ٫ ٠ةدجٮ٬ػة  كدٕي

كثٕي ا٧٣ٮاٝٓ ا٧٣ضةكرة ٣٭ة ٬٪ةؾ ٦ػٮ٨َ ٦ْٕػ٥ ا٣٪ٞػٮش ا٧٣ٕؿكٚػح « زةج»

٥٠ إ٣ػٯ ا٣٘ػؿب  65ك٬ٰ دٞٓ ٤ٔٯ ثٕؽ  -« زةج»كإذا ٠ة٩خ . ٨٦ ٬ؾا ا٣ٌؿب

جٲ٢»٨٦ ٦ٲ٪ةء  ٝؿٱػحن ٦٪كػٲٌح  -٥٠ إ٣ٯ ا٣ن٧ةؿ ٦ػ٨ ٦ٲ٪ػةء ا٣ْ٭ػؿاف 851ك« ا٣ضي

٤٠سػٮـ ٚػٰ ٚٞؽ ذ٠ؿ٬ػة ٧ٔػؿك ثػ٨ ، ا٣ٲٮـ ٚإ٩٭ة ٠ة٩خ ٝؽٱ٧ةن ذات دةرٱغ ظة٢ٚ

وةرت ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ك، ز٥ ذ٠ؿ٬ة ذك ا٣ؿ٦ح ٰٚ ا٣نٕؿ اٵ٦ٮم ،ا٣نٕؿ ا٣ضة٤٬ٰ

كذ٠ػػؿ . اٵ٦ػػٮم ٤٦ضػػأن ٧٣ٕةرًػػٰ ا٣ٌؽك٣ػػح ٠ػػة٣ؼٮارج كا٣ٌنػػٲٕح كا٣ٞؿا٦ُػػح

٦ةءاف ٣ذ٧ٲ٥« ٦ذة٣ٓ»ك -ثة٣٭٧ـ  -« زأج»ا٣٭٧ؽا٩ٰ أٌف 
(88)

زػ٥ ذ٠ؿ٬ػة ٱػةٝٮت ، 

ضة٤٬ٰ كاٷقػٺ٦ٰ كا٣ْة٬ؿ أ٩٭ة اقذ٧ؽت أ٧٬ٲذ٭ة ٰٚ ا٣ٕىؿٱ٨ ا٣. ا٣ع٧ٮم

٨٦ كٝٮٔ٭ة ٤ٔٯ َؿٱٜ ا٣ٞٮا٢ٚ ثٲ٨ ثٺد ا٣ؿاٚػؽٱ٨ كص٪ػٮثٰ ا٣ضـٱػؿة ا٣ٕؿثٲٌػح 

كٝػؽ ٝة٦ػخ ثٕسػح دا٧٩ؿ٠ٲٌػح . كثٲ٨ ٩ىٍضؽ كا٣ؼ٤ٲش ا٣ٕؿثٰ كثػٺد ٚػةرس أٱٌػةن 

ٚػػٰ  8958ثأ٧ٔػػةؿ ا٧٣كػػط كا٣ذ٪ٞٲػػت ٦٪ػػؾ ٔػػةـ T. Bibbyك P. Globثػػإدارة 

َٜ مػذٯ ٤ٔػٯ َػٮؿ ا٣كػةظ٢ ٦ٮاق٥ ٦ذذة٣ٲح دا٦خ ٔٞؽان ٨٦ ا٣ك٪ٲ٨ ٚػٰ ٦٪ػة

ٌٰ ٨٦ ا٣ضـٱؿة ا٣ٕؿثٲح م٤٧خ ا١٣ٮٱخ كُٝؿ كا٣جعؿٱ٨ كاٵظكةء كأثػٮ  ا٣نؿٝ

ز٥ اقذأ٩ٛخ دااؿة اٳزةر كا٧٣ذةظٙ ٚػٰ ا٣كػٕٮدٱح د٤ػٟ ، ّجٰ كرأس ا٣ؼٲ٧ح

، اٵ٧ٔةؿ ٰٚ اٵظكةء ٰٚ ا٣ؿثٓ اٵػٲؿ ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨ ٰٚ ٦ٮاق٥ ٦ذٕؽدة

٤٠ػ٫ ا٣ٕسػٮر ٚػٰ ا٣ػذٺؿ كا٧٣ػؽا٨ٚ  ٚ٪ػذش ٔػ٨ ٬ػؾا، ثجٌٕػ٭ة« زةج»كػٌىٍخ 

ٓو ٚؼةرٱح كأدكات ٔةصٲٌح كرؤكس ر٦ةح ثؿك٩ـٱٌح ك٬ٲة٠ػ٢  كاٵ٩ٞةض ٤ٔٯ ُٝ

ٱؿصػٓ « زةج»كا٩ذ٭ٯ ا٣جةظسٮف إ٣ٯ أف دةرٱغ ، ٧ْٔٲٌح ثنؿٱٌح كظٲٮا٩ٲٌح كقٮا٬ة

ٌٓ =  84كأٌف اقذؼؽاـ ا١٣ؿثٮف ، إ٣ٯ ٦ة ٱـٱؽ ٨ٔ قذح ٝؿكف ٝج٢ ا٧٣ٲٺد ا٧٣نػ

C 14 ؽٱؽ ٧ٔؿ ا٣٭ٲة٢٠ ا٧ْٕ٣ٲٌحقٲكةٔؽ ٰٚ دع
(82)

. 

                                                 

 .888ا٣٭٧ؽا٩ٰ  وٛح صـٱؿة ا٣ٕؿب، ص (88)

 .8422٬اٵزؿٱح ٣ٕةـ ا٩ْؿ  ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ ا٣عنةش  ظٛؿٱح زةج  (82)
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 انخظاؼ اىِلٔش: -

ٕيسٮر ٤ٔٯ أكؿ ٩ٞل ٨٦ ا٣٪ٞٮش اٵظكةاٲٌح ٚٲٕٮد إ٣ػٯ ٦٪ذىػٙ  أ٦ٌة دةرٱغ ا٣

ك٨٦ ا٣٘ؿٱت أف ٦ٮ٫ٕٝ ٥٣ ٱ٨١ ٚػٰ إ٤ٝػٲ٥ اٵظكػةء ثػ٢ ٚػٰ  .ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ

( ٚػٰ ص٪ػٮثٰ ثػٺد ا٣ٌؿاٚػؽٱ٨! ٗٲػؿ أٌف ا٣٪ىػٮص )ا٣ٮر٠ةء ظة٣ٲ ة Uruk« أكركؾ»

ك٣ٯ ٨٦ اٵظكةء ٩ٛك٭ة ٥٣ ٱجؽأ ّ٭ٮر٬ة إٹ ثٕؽ ذ٣ػٟ ثٕٞػٮد ٔ٪ػؽ٦ة ا٠ذنػٙ اٵ

٩ٞنػٲ٨  W. H. Shakespearا٧٣٪ؽكب ا٣جؿٱُة٩ٰ ٰٚ ا١٣ٮٱخ ا١٣ػةثذ٨ )م١كػجٲؿ( 

ٌٰ ٦ػ٨ ا٣ضـٱػؿة ا٣ٕؿثٲػح ٔػةـ  ٚػٰ  8988از٪ٲ٨ أز٪ةء دضٮا٣ػ٫ ٚػٰ ا٣كػةظ٢ ا٣نػؿٝ

 9ٹ ٱجٕؽ ٔ٪٫ قػٮل ا٣ؾم « ًظ٪ٌح»؛ ك«زةج»أ٩ٞةض ٦ٮٕٝٲ٨ أزؿٱٲ٨ ٦ذضةكرٱ٨ ٧٬ة 

ك٬ػٰ  ،ك٧ٌ٣ة ٠ة٩خ ٬ؾق ا٣٪ٞٮش ا٣سٺزػح ٦ػ٨ مػؿٰٝ ا٣ضـٱػؿة ا٣ٕؿثٲػح. ٥٠ م٧ةٹن 

ٌٍ ا٣ٕؿثٰ ا٣ض٪ٮثٰ أم  ّػ٨ٌ ا٣جػةظسٮف « ا٧٣يكػ٪ؽ»١٦ذٮثح ٤ٔٯ مٮا٬ؽ ا٣ٞجٮر ثة٣ؼ

ك٣ػؾا ٩ينػؿٍت ، ٔؿثٲػح ص٪ٮثٲػح -٦ػ٨ ظٲػر ا٣ذىػ٪ٲٙ ا٤٣٘ػٮم  -أٌكؿ اٵ٦ؿ أ٩٭ة 

٦ؽٌك٩ػح ا٣٪ٞػٮش »ٚػٰ ا٣ضػـء ا٣ؼػةص ث٭ػة ٦ػ٨ ٨٧ً ا٣٪ٞٮش ا٣ٕؿثٲح ا٣ض٪ٮثٲػح 

«ا٣كة٦ٲٌح
(88)

ك٥٣ ٱي١ذنٙ ٚػٰ ا٣ٕٞػٮد ا٣سٺزػح ا٣ذة٣ٲػح قػٮل ثٌػٕح ٩ٞػٮش ٚػٰ . 

٤ٔٲػ٫ ٩ٞػل إ٣ػٯ « زػةج»إذ صةء ثػؽكمٌّ ثعضػؿو ٦ػ٨ ، كا٧٣ٮاٝٓ ا٣ٞؿٱجح ٦٪٭ة« زةج»

ٝجػ٢ ا٩ػؽٹع  H. Dicksonا٧٣٪ؽكب ا٣جؿٱُة٩ٰ ٰٚ ا١٣ٮٱخ ا١٣ٮ٣ٮ٩ٲ٢ )دٱ١كٮف( 

. 8987ٚػػؽٚٓ ثػػ٫ إ٣ػػٯ )راٱ٧١ػػة٩ـ( ا٣ػػؾم ٩نػػؿق ٔػػةـ ، ٧ٲٌػػح ا٣سة٩ٲػػحا٣عػػؿب ا٣ٕة٣

إًػةٚح أرثٕػحو ٦٪٭ػة أز٪ػةء  -ثة٣ذٕػةكف ٦ػٓ زكصذػ٫  -كاقذُةع )دٱ١كٮف( ٩ٛكػ٫ 

 P. Cornwallكا٠ذنٙ ا٣جةظػر اٵ٦ؿٱ١ػٰ ، 8942ٔةـ « زةج»ا٣جعر ٰٚ أَٺؿ 

ص٪ػٮثٰ رأس د٪ٌػٮرة « دػةركت»٩ٞنٲ٨ اػؿٱ٨ ٤ٔٯ ا٣كةظ٢ ا٢ُ٧٣ ٤ٔػٯ صـٱػؿة 

8945زػػ٥ ٔػػةـ  8948ةـ ٔػ
(84)

أظػػؽ ا٣ٕػػة٤٦ٲ٨ ٚػػٰ مػػؿ٠ح  F. Vidalزػػ٥ ًػػ٥ٌ ، 

                                                 

٦ٕٲ٪ٲٌح، ٤ٔٯ ظػٲ٨ ذ٬ػت  Fr. Hommel، كٝؽ ص٤ٕ٭ة ٬CIH 699, 984 , 985ٰ ا٣٪ٞٮش  (88)

G.Ryckmans .إ٣ٯ أ٩٭ة ٣عٲة٩ٲح 

(84) Cornwall P. Ancient Arabia: Explorations in Hasa, 1940- 41, in: Gj ,107, 1946. 
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ٌٞت ٚػٰ ٦ٞجػؿة  -إ٣ٲ٭ة « أرا١٦ٮ» ٗؿثػٰ رأس د٪ٌػٮرة ٔػةـ « ٔػٲ٨ صػةكاف»ك٬ٮ ٱ٪

ك٨١٣ ا٢ٌٛ٣ ٰٚ ا٠ذنةؼ ٩عٮ ٔنؿٱ٨ ٨٦ ا٣٪ٞػٮش ثػٲ٨ . ٩ٞنٲ٨ أٱٌةن  - 8958

كز٦ٺاػػ٫  ٦J. Mandavilleػػ٨ ٬ػػؾق ا٧٣٪ُٞػػح ٱؿصػػٓ إ٣ػػٯ  8964ك8962ٔػػة٦ٰ 

إ٣ػٯ أٌف 8946كٱجؽك أٌف )كٱ٪ٲخ( ٠ةف أٌكؿ ٦ػ٨ ٩جٌػ٫ ٔػةـ . «أرا١٦ٮ»٣ٕة٤٦ٲ٨ ٰٚ ا

كإٍف ٠ة٩ػخ  ،٬ؾق ا٧٣ض٧ٮٔح ٨٦ ا٣٪ٞٮش ٣ٲكخ ٦ػ٨ ظٲػر ٣٘ذ٭ػة ٔؿثٲػحن ص٪ٮثٲٌػح

ٌٍ ا٣ٕؿثٰ ا٣ض٪ٮثٰ إٌف ٩ٞٮش ٦٪ُٞح ا٣ؼ٤ٲش دذ٨٧ٌ ّػٮا٬ؿ »ٚٞةؿ  ، ١٦ذٮثحن ثة٣ؼ

ك١٣ػػ٨ٌ ، جبٲٌح أك ا٣ع٧ٲؿٱٌػػحك٣٭ضٲٌػػح دجػػٲ٨ٌ اقػػذٞٺ٣٭ة ٔػػ٨ ا٣٪ٞػػٮش ا٣كػػ٩ٞةانػػٲح 

ٌٍ ا٣ع٧ٲػؿٌم ٚػٰ ٠ذةثذ٭ػة ٱينػٲؿ إ٣ػٯ اردجةَ٭ػة ا٣ٮزٲػٜ  اقذ٧ٕةؿ ًػؿبو ٦ػ٨ ا٣ؼػ

ٌٰ ا٣ضـٱػػؿة ا٣ٕؿثٲٌػػح مػػأ٩٭ة ٚػػٰ ذ٣ػػٟ مػػأف ا٣٪ٞػػٮش ا٤٣عٲة٩ٲٌػػح ، ثعٌػػةرة ص٪ػػٮث

 ٌٍ «كا٣س٧ٮدٱٌح كا٣ىٛٮٱٌح ا١٧٣ذٮثح ثأًؿب ٨٦ ذ٣ٟ ا٣ؼػ
(85)

ك٧ٌ٣ػة ٩نػؿ )صػةـ( . 

أ٤َػٜ ٤ٔٲ٭ػة ا٣ذكػ٧ٲح  J. Mandavilleث٭ػة إ٣ٲػ٫ ا٣٪ٞػٮش ا٣ذػٰ ثٕػر  8966ٔػةـ 

ةؿ أٱٌةن  Hasaeanا٣عة٣ٲٌح  Hasaiticكٱٞي
(86)

. 

 ىؾخٓا كةِاؤْا: -

، أك٣٭ػة  ظؽازػح ا٣ٕ٭ػؽ ث٭ػة، كدؼذ٤ٙ اٵظكةاٲٌح ٨ٔ أػٮاد٭ة ٨٦ ٌٔؽة أكص٫

ٚإذا ٠ةف ا٠ذنةؼ ا٣٪ٞٮش ا٣ىػٛٮٱٌح كا٣س٧ٮدٱٌػح كا٤٣عٲة٩ٲٌػح ٝػؽ ثػؽأ ٚػٰ ا٣٪ىػٙ 

ا٣ذةقٓ ٔنؿ ٚإٌف ا٠ذنةؼ ٥ْٕ٦ ا٣٪ٞٮش اٵظكػةاٲح دػأٌػؿ ظذػٯ ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣ٞؿف 

ٚٺ ٱـٱؽ ٔػؽد٬ة ٔػ٨ زٺزػٲ٨ ، كزة٩ٲ٭ة  ٤ٌٝح ٔؽد ٩ٞٮم٭ة، ٦٪ذىٙ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨

ثٲ٨ ا٣ٞؿ٩ٲ٨ ا٣ؼػة٦ف كا٣سػة٩ٰ ٝجػ٢  -ثكجت اػذٺؼ ا٣جةظسٲ٨  -ٱيؿاكح دةرٱؼ٭ة 

ًػؿب ا٣سٺزػح ك٬ٮ ٔؽد ًبٲ٢ه صؽ ا ثة٧٣ٞةر٩ح ثػةٵ٣ٮؼ ٦ػ٨ ٩ٞػٮش اٵ، ا٧٣ٲٺد

ٲٜ ا٣ؿٕٝح ا٣ذٰ دعذٮم ٤ٔٯ ا٣٪ٞٮش، ا٧٣ؾ٠ٮرة ًً ٤١ٚ٭ػة ٦عىػٮر ٚػٰ ، كزة٣س٭ة  

                                                 

(85) Winnett 1946, p.6. 

(86) Jamme, A.: Sabaean and Hasaean inscriptions. 
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ك٧ْٕ٦٭ػة ٦ػ٨ . ثٌٕح ٦ٮاٝٓ ٰٚ إ٤ٝٲ٥و كاظؽ ٬ٮ ا٧٣٪ُٞح ا٣نػؿٝٲح ٦ػ٨ ا٣كػٕٮدٱٌح

ك   «ٝجػؿه » qbrك٧٬ػة  ، ا٣٪ٞٮش ا٣ؽٚ٪ٲٌح ا٣ذٰ ديكػذ٭٢ ث٤ْٛػٲ٨ دؿثُ٭٧ػة كاك ا٣ُٕػٙ

wgr  أكnfs ، كٱػػؿل ا٣جػػةظسٮف أٌفwgr  ٦ٕ٪ػػةق ٌٰ ا٣٪ىػػت ا٣عضػػؿٌم »٣ٛػػِ ارا٦ػػ

ٍٛف» ٹ ٱؿد ٬٪ة ثة٣ؽٹ٣ح ا٧٣ٕؿكٚح ٣ػ nfsكأٌف  ،«ا٧٣ىةظت ٤٣ٞجؿ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ثػ٢ « ا٣٪

ك٬ػٮ ٚٲ٭ػة ثة٣نػٲ٨  ،()ا٣ؾم دٕؿ٫ٚ ثٕي ا٤٣٘ةت ا٣كػة٦ٲٌح« مة٬ؽة ا٣ٞجؿ»ث٧ٕ٪ٯ 

 (  Ja 1044أظػؽ٧٬ة )، ك٬ػؾاف ٩ٞنػةف ٱ٧ػسٺف ٬ػؾق ا٣٪ٞػٮش ا٣ؽنٚ٪ٲٌػح. ا٧٣ٕض٧ح

'l scd'ld1) nfs w qbr lḥyh 2) n bn hncbd bn c 3) yny  « مػة٬ؽة ا٣ٞجػؿ كا٣ٞجػؿ

 (hmt' w'š1)wgr w qbr 2 (  Ja 1046كا٣٪ٞل اٳػؿ )، «٣ٛٺف ث٨ ٚٺف ٨٦ً اؿ ٚٺف

3) th btšc' 4) bnt 'slm 5) bn … «٩ىت كٝجؿ ٚٺف كأػذ٫ ٚٺ٩ح ث٪خ ٚٺف ثػ٨...» .

 (wṣd  šlt bn nylt ' 2) fkl ybdb1( Ja 1052ك٬ؾا ٩ٞله زة٣ر ٱؼذ٤ػٙ ٔ٪٭٧ػة )

4) h wydh wd'b hqh m'db ' 3) «ٚػٺف ثػ٨ ٚػٺف ٠ػة٨٬ ]ا٧٣ٕجػؽىٱ٨ٍ[ ٠ػؾا ك٠ػؾا ،

كٱذجػٲ٨ٌ ٦ػ٨ أقػ٤ٮب ٬ػؾق ا٣٪ٞػٮش . «]ا١٣ةدت[ ٚٺف، كٚٺف ٦ؤد بي أػٲ٫ ٚٺف

ٚٺ ٱؿد ٚٲ٭ػة قػٮل اقػ٥ ، ا٣سٺزح ٚٞؿي ٦عذٮا٬ة ك٤ٌٝحي صؽكا٬ة ٰٚ ا٧٣ضةؿ ا٤٣٘ٮمٌ 

ك٣ػؾا ٱ٤ضػأ ا٣جػةظسٮف ، ٧٣ٲخ أك ا١٣ة٨٬ ٦ذجٮٔةن ثةق٥ أثٲ٫ أك أػٲ٫ كاقػ٥ ا٣ٞجٲ٤ػحا

ٚأقػ٧ةء ، إ٣ٯ اقذ٪ذةج ا٣ْٮا٬ؿ ا٤٣٘ٮٱح ٦ػ٨ وػٲٖ اٵ٣ٛػةظ ا٣ػٮاردة ٚػٰ ا٣٪ٞػٮش

 كا٣ٌػ٧ٲؿ ا٧٣ذىػ٢، hnدنٲؿ إ٣ٯ أٌف أداة ا٣ذٕؿٱٙ ٬ٰ  rmhn'ltك  hncbdا٥٤ٕ٣ ٩عٮ 

 td'= ذك ك  dة اٹقػ٥ ا٧٣ٮوػٮؿ ٧٬ػة كوٲ٘ذ، أم ا٣٭ةء -٤٣h٘ةات أك ا٣٘ةاجح ٬ٮ 

٤٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ ا٣ٕنػٲؿة أك « اؿ»٬ػٮ l'كا٤٣ٛػِ ، =ذات ا٤٣ذةف دؿداف ٰٚ ا٤٣عٲة٩ٲػح

٬ٮ ا٤٣ٛػِ « أ٢١ٚ أم ٠ة٨٬» fkl'ٚإف  ٔؿثٲ ة« ٦ؤد به » m'dbكإذا ٠ةف ا٤٣ِٛ ، ا٣ٞجٲ٤ح

٦ؿٱٌحا٣ؾم ٱؿد ٰٚ ا٣٪ٞٮش ا٣كجبٲٌح كا٤٣عٲة٩ٲح كا٣٪جُٲٌح كا٣ذؽ afkalluاٵ٠ةدٌم 
(87)

. 

                                                 

()  ٹ ٱٞؿ ا٧٣ض٧ػٓ اقػذ٧ٕةؿ ٦ىػ٤ُط )ا٣كػة٦ٲح( كٱػؿل اقػذ٧ٕةؿ )ا٤٣٘ػةت ا٣ضـٱؿٱػح( أك

 )ا٤٣٘ةت ا٣ٕؿكثٲح ا٣ٞؽٱ٧ح( ثؽٹن ٦٪٭ة = ا٧٣ض٤ح.

 W.W. Müller: Das Frühnordarabischeا٩ْؿ ٦ة ٠يذت ٨ٔ ٣٘ح ا٣٪ٞٮش اٵظكةاٲح ٰٚ  (87)

, pp.25 -26. 
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 :اىفػطٕ اىٍتٌهرة

د٧سٌػػ٢ ٔ٪ػػؽ ا٣جػػةظسٲ٨ ٦ؿظ٤ػػحن قػػةثٞح  «ا٣ٕؿثٲػػح ا٣نػػ٧ة٣ٲح» ك٧ٌ٣ػػة ٠ة٩ػػخ

أًػةٚٮا ٦ىػ٤ُعةن ، ٧٦ة ٱٕ٪ٰ أٌف ا٣ٛىعٯ ّ٭ؿت ٰٚ ز٨٦و ٹظػٜ، ٤٣ٛىعٯ

ا٣ذٰ ٱيؿاد ث٭ة ٔؽده ًبٲ٢ ٦ػ٨  «Early Arabic ا٣ٛىعٯ ا٧٣ج١ٌؿة = » صؽٱؽان ٬ٮ

ا٣ذػٰ ٠ذج٭ػة  -٧ة٣ٰ ا٣ضـٱػؿة ا٣ٕؿثٲػح ا١٧٣ذنٛح ٰٚ ثٺد ا٣نػةـ كمػ ،ا٣٪ٞٮش

 ،ٱؿكف أف ٣٘ذ٭ة د٧س٢ٌ ا٣ٛىعٯ ا٣ذٰ قجٞخ ا٣ٕىؿ ا٣ضػة٤٬ٰ -ٔؿب ا٣ن٧ةؿ 

ٌٍ ا٣ؾم ٠يذجٍخ ث٫  ،إٍف ٥٣ د٨١ ٬ٰ ٩ٛك٭ة ٣ٮٹ ٠ذةثذ٭ة ثؼُٮطو دؼذ٤ٙ ٨ٔ ا٣ؼ

ٌٍ . ا٣ٛىعٯ كٱجؽك أ٩ٌ٭٥ ا٩ىؿٚٮا أكؿ اٵ٦ؿ إ٣ٯ ا٣جعر ٰٚ ٦كأ٣ح أوػ٢ ا٣ؼػ

ثٌػٕح ٩ٞػٮش دٮًػع٭ة ٚػٰ ا٧٣ضػةؿ كا ثعػس٭٥ ٤ٔػٯ ٚٞىؿ ،ا٣ٕؿثٰ ك٩نأد٫

ٌٍ ، ا٣جة٣ٲٮٗؿاٰٚ ٗٲؿ أ٩٭٥ أدر٠ٮا أٌف ٩نأة ا٣ٛىػعٯ ٹ دذػـا٨٦ ٦ػٓ ٩نػأة ا٣ؼػ

ٌٍ ا٧٣ك٪ؽ أك، ا٣ٕؿثٰ  ثة٣ؼٍ ا٤٣عٲػة٩ٰ أك ٚس٧ح ٩ىٮص ثة٣ٛىعٯ ١٦ذٮثح ثؼ

 ٮقك٣ؾا كٌقٕٮا دااؿة ا٣جعر ٣ذن٢٧ ٩ٞٮمةن أػؿل د٧س٢ٌ ٦ة ق٧ن  ،ثة٣ؼٍ ا٣٪جُٰ

  ك٬ؾا ثٲة٩٭ة ظكت دك٤ك٤٭ة ز٦٪ةن ، «ا٧٣ج١ٌؿةا٣ٛىعٯ »

ٵ٩٭٧ػة  ؛  ا٤٣ؾاف ٩ينػؿا ٤ٔػٯ أ٩٭٧ػة ٣عٲة٩ٲػةفJs 384ك Js 71ا٣٪ٞنةف  -8

ٌٰ ٨٦ ا٣ؼؿٱجح، ١٦ذٮثةف ثة٣ؼٍ ا٤٣عٲة٩ٰ ٩كغ ثٲكػذٮف ٦ػة  ،كأك٣٭٧ة ٩ٞل دٚ٪

  دٺ اق٥ ا١٣ةدت ك٩كج٫ ٚٲ٫ ٧٠ة ٱ٤ٰ

Sḥ šfh 
ͻ
mr blḥgr wš[d] snt mn 

ͻ
dy sfy fhfr hlmfl d ltlt snn 

٫ي   »ٚٞؿأق ١٬ؾا، كدجٲ٨ٌ ٫٣ أ٫٩ ثة٣ٛىعٯ ُّٛ طن ًم ( ثػة٣ًعٍضؿ )أ٦ىؿى ، قى ٦ ػؿى
ي أك  أ

ٛؿى  ٛٯ ٚؼى ؽن ق٪حن ٨٦ً أذل قى «٣سٺًث ق٪ٲ٨ [ثٕؽ٬ة]٬ة٧٣ٛة٣ٰ  [ثػ]كمى
(88)

ٚٛٲ٫ ، 

 «ػٛػؿى » كا٣ٕٛػ٢ ا٧٣ةًػٰ «اؿ» دٕؿٚ٭٧ة ا٤٣عٲة٩ٲح ٧٬ة أداة ا٣ذٕؿٱٙ ٣ْٛةف ٹ

 - Js 384 كٚعٮل ا٣ػ٪ٞل ا٣ٞىػٲؿ اٳػػؿ أم. ٚىٲطه د٧ة٦ةن ٧٠ة أٌف اٵق٤ٮب 

                                                 

(88) Beeston 1973, PP.69-72 
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واهرهٖن غوٓ أٍُ هيٖ   .«ةَْج ٍُعتا  » أّن فالٍث ِٔ اهًسأة اهخٔ -وِْ يٌ اهػال 

= nfs»و  «=اهخييltٔ': »ود هفظييٌٖ فٖييُ ر حػسفًّييا اهوحٖاٍٖييث وًِييارُ وُ  هحٖاًٍّٖييا

 .«ٍَْف   » ٕسد فّٖا إر ةًػَٓ ألٍُ ر ؛«ٍعب

ٔ  فٔ حسػث أسطس يمخيْ  ةياهذ  Js 17ٍقش اهحخس )-2 (: وِْ ٍقش  دفَ

أحيرِى رييسأٍة « = ظَػُُ ṣnch»وٕخحرث غٌ قتٍس ، م267اهَتطٔ ٕسحع إهٓ غام 

أدرك ، وةيياهس ى يييٌ ورود أهفيياٍي ٍتطٖييث يههْفييث فٖييُ .«= رقييْ šrqw» حُييرغٓ 

  ٔ ٔا دياهط: ، اهتاحثْن أٍُ غسة . ..hlkt fy lḥgrwألّن األسوْ  فئ يػظًيُ غسةي

لًيا أّن ، ويَيٌ ٕفخحيُ حاصيا وهيرِا  wldh yšwmn yftḥh ḥ، مْج فٔ اهِحخيسِو

واهفػيالن « ال»ؤِ: حسف اهخس وأداة ارسيخثَا  وأداة اهخػسٕي   ،ةػغ أهفاظُ

 .غسةٖث ور حسد فٔ اهَقْ  اهَتطٖث ،«ِوَك »و« ظَعَ »

ّٔ إٔ يا   -3 ٍقش أمّ اهِخًال األّول: وِْ صاِرة قتٍس يمخْةيث ةياهذ  اهَتطي

 صًاهٔ األردن قس  حروده يع سْرٕث:قسٕث أمّ اهِخًال  يٌ

 dnh nfšw fhrw br šly rbw gdymt mlk tnwḥ 

ّٔ  .«ِزا قتس فّس ةٌ صؤ يسةّٔ حزًٕث يوك حَْخ»ويػَاه:  ًّا ليان اهًػَي وه

حزًٕث األةس  اهزي لاٍج هُ أدتار  يع زٍْةٖيا يوميث  -فٔ رأي  اهتاحثٌٖ  -َِا 

 .م272غام  حريس أرحػْا حهرٕذُ إهٓ

ٍقش اهًَارة: وِْ ٍقش فٔ دًسث أسطس يمخْ  ةياهذ  اهَتطئ غويٓ -4

فئ ِيزا اهًْقيع حَيْةٔ حويْل اهعيفا غيام  R. Dussaudقتيٍس الخضيفُ )دوسيْ( 

أسوْةُ اهتياحثٌٖ ٕػّروٍيُ أقيرم حػن وةاهس ى يٌ ورود أهفاٍي ٍتطٖث فُٖ . 1921

ٍٍط ةاهفعحٓ
(19)

 mr'lqys br cmrw mlk 'lcrb(1 وفحْاه أّن ظاحب اهقتس ِيْ ، 

klh … 2)wmlk 'l'sdyn wnzrw wmlwkhm…4)flm yblc mlk mblch… 5) hlk 

                                                 

ِيزا = » nfš tyاسخّالل اهَقش ةاهوفظٌٖ اٗرايٖيٌٖ  )وهفَسْن( اهزي اسخَخج يٌ يا غرا (19)

ّٔ ألثس يَُ غسةًّٖا»أٍُّ « قتس  .193حارٕخ اهوغات اهسايّٖث، ص«: آراي
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snt 223…ylscd dw wldh « «ا٣ػؾم ... ا٦ؿؤ ا٣ٞٲف ث٨ ٧ٔؿك  ٤٦ٟ ا٣ٕؿب ٤٠٭ػ٥

ٟى اٵٍقؽىٱ٨ٍ )=اٵٍزدىٱ٨( ك٩ـار ك٤٦ٮ٠٭٥ ٟه ٦ج٤٘ػ٫... ٤٦ ٟى ، ...٤ٚػ٥ٍ ٱج٤ػٖ ٤٦ػ ٤٬ػ

، «كٱة ٣كٕؽ ذك )=ا٣ػؾم( ك٣ػؽقي ، ـ[828ٜ ق٪ح ]ثذٞٮٱ٥ ثىؿل ا٧٣ٮاٚ 228ق٪ح 

كص٧ػػٓ ا٣ذ١كػػٲؿ « اؿ»كٱؤ٠ػػؽ٬ة كركد أداة ا٣ذٕؿٱػػٙ ، ٚٛىػػةظح اٵقػػ٤ٮب ثٲٌ٪ػػح

ٍٕؿب « ٤٬ٟ»كا٢ٕٛ٣ « ٤٦ٮؾ»  .«اٵٍقؽىٱ٨ٍ»كا٧٣س٪ٌٯ ا٧٣ي

ا١٧٣ذنػٛح ٚػٰ كادم ا٣ٌؽكاقػؿ « ا٧٣يك٪ؽ»٩ٞٮش ا٣ٛةك  ا١٧٣ذٮثح ثؼٍ  -5

ا٣ذػٰ ٠ة٩ػخ « ٝؿٱػح ذات ٠ة٬ػ٢»ثةقػ٥  ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٮٝٓ ا٣ؾم ذي٠ؿ ٚػٰ ا٣٪ٞػٮش

ك٠ة٩ػخ ، ٔةو٧حن ١٤٧٧٣ح ٠٪ؽة ٰٚ د٤ٟ ا٧٣٪ُٞح ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣سة٣ػر ا٧٣ػٲٺدم

٦ؿ٠ـان ٬ة٦ ة ٤ٔٯ َؿٱٜ ا٣ٞٮا٢ٚ ا٧٣ذض٭ح ٨٦ ٩ضؿاف إ٣ٯ ا٣جعػؿٱ٨ زػ٥ إ٣ػٯ ثػٺد 

٤٦ػٟ ٝعُػةف »ك« ٤٦ػٟ ٠٪ػؽة كٝعُػةف»كٱيؾ٠ؿ ٰٚ ثٕي ا٣٪ٞػٮش . ا٣ؿاٚؽٱ٨

ُؿ كٝػػؽ ٩نػػؿق أكؿ ٦ػػٌؿة ٔجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧ كأظػػؽ٬ة ٚػػٰ ٔنػػؿة أقػػ، «ك٦ػػؾظش

8977اٵ٩ىةرم ٔةـ 
(21)

= ث٪ػٯ ٵػٲػ٫ ٝجػؿان  'h…qbrhbn lكٱؿكم ٠ةدجػ٫ أ٩ػ٫ ، 

rq šr 'th bkhl wcdwlhw wlwldhw wmr'th … , wnsyhm ḥryr … f'cك٠ػؾ٣ٟ »

mn czzm wwnym wšrym wmrthnm 'bdm bn wksm cdky tmṭr 'smy dm 

wl'rḍ šcr  كأٔػةذق ثػػ]اٳ٣٭ح[ ..، ااػؿ.ك٤٣٪كػةء ا٣عؿ. ..= ٣٪ٛك٫ كك٣ؽق كزكصذ٫

ـو ككافو كمةرو ٣ػ٫ أك ٦ػؿد٭٨و أثػؽى ا٣ػؽ٬ؿ دكف  ٠ة٢٬ كٔسذؿ ا٣نةرؽ ٨٦ ]٢ٌ٠[ ٔـٱ

ةن )=٦ُؿان داا٧ةن( كاٵرضي ]د٪جػخ[  ا٩ذٞةصو ٨٦ ٝؽرق ٦ة دا٦خ ا٣ك٧ةءي د٧ُؿ ًدٱى٧ى

ؿان )= ٩جةدةن( ٕى «مى
(28)

. 

ٝىػػةر ٔسػػؿ ٤ٔٲ٭ػػة  ٩Graffitiٞػػٮش صجػػ٢ رـ  ك٬ػػٰ زػػٺث ٦ؼؿثنػػةت  -6

ا٣ٕٞجػح ٚػٰ  ٰٚ ٦ٕجؽو ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ضج٢ مػؿؽى  8988ٔةـ  G. Horsfield)٬ٮرقٛٲ٤ؽ( 

                                                 

 .8982ا٩ْؿ ٠ذةث٫  ٝؿٱح ا٣ٛةك  (21)

 .٬A.Beeston: Nemara & Faw , PP.1-6ؾق ٝؿاءة ثٲكذٮف كدؿص٧ذ٫، ا٩ْؿ   (28)
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ك٣ػ٥ ٱكػذُٓ ا٣جػةظسٮف ، 8985ٔػةـ  R. Savignacك٩نؿ٬ة ٦ٓ )قػةٚٲ٪ةؾ( ، اٵردف

ك١٣٪٭ػة ٦ٛٲػؽة ، ٤ٝٲ٤ح ا٣ضؽكل ٣٘ٮٱ ػة٠ة٩خ ك٣ؾا ، ةن كاًعدٛكٲؿان ٝؿاءد٭ة كدٛكٲؿ٬ة 

ٱؿكف أ٩٭ة د٧س٢ٌ ا٧٣ؿظ٤ح اٵػٲػؿة ٦ػ٨ اقػذ٧ٕةؿ ا٣ؼػٍ ا٣٪جُػٰ  ٵ٩ٌ٭٥ ثة٣ٲٮٗؿاٚٲ ة؛

ك٩نأة ا٣ؼٍ ا٣ٕؿثٰ
(22)

 .كٱؿصٕٮ٩٭ة إ٣ٯ ٦٪ذىٙ ا٣ٞؿف ا٣ؿاثٓ ا٧٣ٲٺدم، 

أم  - ٤ٔarchitraveػٯ )أرمػٲذؿاؼ(  ٩ٞل زثؽ  ك٬ٮ ٩ٞل زٺزٰ ا٤٣٘ةت-7

ٚػػٮؽ ٦ػػؽػ٢ ٠٪ٲكػػح ٚػػٰ ٬ػػؾا ا٧٣ٮٝػػٓ ٝػػؿب ث٤ػػؽة  -ا٣ٞكػػ٥ ا٧٣ضػػةكر ٣ٸٚؿٱػػـ 

ك٩نػؿق  E. Sachauٯ ا٣ض٪ٮب ا٣نؿٰٝ ٨٦ ظ٤ػت ؛ ا٠ذنػ٫ٛ )زػػةك( إ٣« ػ٪ةوؿ»

 -ـ 582ك٬ػٮ ٦ػؤرخ ثٕػةـ  -كٝؽ ٠يذت صـؤق ا٤ٕ٣ػٮم ثةٷٗؿٱٞٲػح ، 8882ٔةـ 

ك٬ػٮ  -كٱيكذ٭٢ ٬ؾا ا٣ضـء اٵػٲؿ ، كاٵكقٍ ثة٣كؿٱة٩ٲح كا٣ك٤ٰٛ ثة٣ؼٍ ا٣٪جُٰ

أ٩٭ػ٥  كٱ٤ٲ٭ػة ثٌػٕح أقػ٧ةء ٣ؿصػةؿو ٱجػؽك« ث٪ىؿ اٷ٣ػ٫»ثٕجةرة  -ٰٚ قُؿو كاظؽ 

ن  كٱ٪ذ٭ٰ ث٧٤١ح ١٦ذٮثح ثعؿكؼو قػؿٱة٩ٲح، ٮا ث٪ةء ا١٣٪ٲكحدٮ٣
(28)

كٱػؿل ا٣جػةظسٮف . 

٫ٌُ أٝؿب إ٣ٯ ا٣ؼػٍ ا٣ٕؿثػٰ ٌٰ ٵٌف ػ ٧٠ػة أٌف ، «اؿ»كٚٲػ٫ أداة ا٣ذٕؿٱػٙ ، أ٫ٌ٩ ٔؿث

 .٥ْٕ٦ أق٧ةء ا٥٤ٕ٣ ٚٲ٫ )مؿٱط ك٦٪ةؼ كقٕؽ كا٦ؿؤ ا٣ٞٲف( ٔؿثٲح

ا٧٣ٮٝػٓ ثػٲ٨ دٱػؿة ا٠ذن٫ٛ أثٮ ا٣ٛػؿج ا٣ٕػل ٚػٰ ٬ػؾا   ٩ٞل أقٲف -8

ك٬ػٮ رثػةٰٔ اٵقػُؿ ، 8967ك٩نؿق ٔةـ ، ا٣ذ٤ٮؿ م٧ةٹن كد٤ٮؿ ا٣ىٛة ص٪ٮثةن 

ك٦ىػػٮغ ، ٱي١٧ػػ٨ ٝؿاءدػػ٫ ثكػػ٭ٮ٣حا٣ػػؾم  ئ١٦ذػػٮب ثػػة٣ؼٍ ا٣ٕؿثػػٰ ا٣٪ةمػػ

ا٧٣٘ٲػؿة  أ٩ػة[ إثػؿا٬ٲ٥ ثػ٨»]ثةٵق٤ٮب ا٧٣ٮصـ ا٧٣أ٣ٮؼ ٰٚ ٠ذةثػح ا٣جؿٝٲػةت  

 428قػ٤ٲ٧ةف قػ٪ح  [ٯا٧٣يكػ٧ٌ ]٤ٔٯ ًظىػ٪٫  [أ٦ٲؿان ]أرق٤٪ٰ ا٣عةرث ا٤٧٣ٟ 

[«ـ528]ثذٞٮٱ٥ ثىؿل أم  
(24)

كٱؿل ا٣جةظسٮف أف ا٧٣ؿاد ٬٪ة ا٣عػةرث ثػ٨ . 

                                                 

(22) Winnett,1937 p.52-53. 

 ٬E. Littmann: Osservazioni … di Harran e di Zebedؾق ٝؿاءة )٣ٲذ٧ةف( ٰٚ  (28)

ا٣٪ػؽكة اٷ٤ٝٲ٧ٲٌػح اٵك٣ػٯ ٔػ٨ »أػؾ٩ة ثٞؿاءة ٔؿٚةف م٭ٲؽ كدٛكٲؿق ٰٚ ثعػرو أ٣ٞػةق ٚػٰ  (24)

ٔي « ا١٣ذةثةت ٰٚ ثٺد ا٣نةـ ظذٯ ّ٭ٮر اٷقٺـ ثضة٦ٕػح ٞػؽٍت ٚػٰ ٝكػ٥ ا٣٪ٞػٮش ا٣ذػٰ 

 .8994ا٣ٲؿ٦ٮؾ ٔةـ 
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 .ـ569إ٣ٯ ٔةـ  ٧528ذؽ ٔ٭ؽق ٨٦ ٔةـ صج٤ح أ٥ْٔ ٤٦ٮؾ ا٣٘كةق٪ح ا٣ؾم ٱ

 J. Wetzstein (ٚٲذكنذةٱ٨)ك٬ٮ ٩ٞل ز٪ةاٰ ا٤٣٘ح ا٠ذن٫ٛ   ٩ٞل ظؿاف-9

، «ٝ٪ػٮات» مػ٧ة٣ٰ ث٤ػؽة« ةا٤٣ضػ» ٚٮؽ ثةب ٠٪ٲكحو ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٮٝٓ ٰٚ ٦٪ُٞػح

أ٩ػة مػؿظٲ٢ »  كٱٞٮؿ ٠ةدت ا٣٪ٌه ا٣ٕؿثػٰ، 8884ٔةـ  P. Schroederك٩نؿق 

]ثذٞػٮٱ٥ ثىػؿل أم   468قػ٪ح  [ا١٣٪ٲكح ]أمث٨ ّة٧٣ٮ ث٪ٲخ ٬ؾا ا٧٣ؿَٮؿ 

 lmrṭl'»ك «= اثbr٨ » كٚٲ٫ ٧٤٠ذةف ارا٦ٲذةف ٧٬ة، «ثٕؽ ٦ٛكؽ ػٲجؿ ثٕةـ [ـ568

«اؿ»٦ٌٕؿٚحن ثػ «ا٧٣ؿَٮؿ =
(25)

. 

١٦ذٮثػةن  ٩8915ٞل أـ ا٣ض٧ةؿ ا٣سة٩ٰ  ا٣ػؾم ا٠ذنػ٫ٛ )٣ٲذ٧ػةف( ٔػةـ  -81

ٚأرصٕػػ٫ إ٣ػػٯ أكااػػ٢ ا٣ٞػػؿف ا٣كػػةدس ، ٤ٔػػٯ أظػػؽ اٵظضػػةر ٚػػٰ ٠٪ٲكػػحو ٬٪ػػةؾ

 -llh cfr' l'lyh 2- br cbydt k'tb 3' -1  8929كٝػؿأق ٔ٪ػؽ٦ة ٩نػؿق ٔػةـ ، ا٧٣ػٲٺدم

'lḥbyr 'cly bny 4- cmry ṣlw clh mn 5- (yqrwh) ٱػةرب! اٗٛػٍؿ »ٱ٤ٰ   كدؿص٫٧ ٧٠ة

«ادعي ٫٣ أٱ٭ة ا٣ٞةرئ، ٣ٛٺف ث٨ ٚٺف ا١٣ةدت ا٣ؼجٲؿ أمؿؼ ث٪ٰ ٧ٔؿكو 
(26)

. 

ػظتائجػاضبحث
كٱْ٭ؿ ٨٦ ٬ؾا ا٣ٕؿض ادٛةؽ اٵًػؿب اٵرثٕػح ٦ػ٨ ا٣ٕؿثٲػح ا٣نػ٧ة٣ٲح ٚػٰ 

ك٢ٕ٣ أ٠سؿ٬ة كًٮظةن امػذؿا٠٭ة ، ٥ْٕ٦ ا٣ْٮا٬ؿ ٰٚ ا٧٣ضة٣ٲ٨ ا٣ىٮدٰ كا٣ىؿٰٚ

ٗٲؿ أٌف ا٣ىػ٤ح ثػٲ٨ . ( أداةن ٤٣ذٕؿٱٙ كأداةن ٤٣٪ؽاءhnأك ٰٚ اقذ٧ٕةؿ ا٣٭ةء كظؽ٬ة )

ٌٍ  -ا٣ىٛٮٱح كا٣س٧ٮدٱح دض٤ٕ٭٧ة  ٦ض٧ٮٔػح كاظػؽة ٦ػ٨  -٨٦ ظٲر ا٤٣٘ح كا٣ؼػ

 ٚ٭٥ ثؽكه ٱ٪ذ٧ٮف إ٣ػٯ ٝجةاػ٢ ٦ذضػةكرة ،ٵٌف ٠ةدجٲ٭ة ٱ٧س٤ٌٮف ٦ضذ٧ٕةن كاظؽان ، ا٣٪ٞٮش

                                                 

ك٬ػٮ  ٬E. Littmann: Osservazioni …di Harran e di Zebedؾق ٝؿاءة )٣ٲذ٧ةف( ٰٚ  (25)

٩ٞل ظؿاف ٬ػٮ »ٱنٲؿ إ٣ٯ ٗـك أ٦ٲؿو ٌٗكة٩ٰ. كٱؿل )ك٣ٛ٪كٮف( أٌف « ٦ٛكؽ ػٲجؿ»ٱؿل أف 

ػ ا٣٪٧ػةرة  ًٰ أكؿ ٩هو صة٤٬ٰ ٔؿثٰ ٠ة٢٦ ٰٚ ٢٠ ٧٤٠ةد٫ ٚ٭ٮ ٣ؾ٣ٟ أْٔػ٥ ٝٲ٧ػحن ٦ػ٨ ٩ٞنى

 .898دةرٱغ ا٤٣٘ةت ا٣كة٦ٲٌح، ص «  كزثؽ

(26) E. Littmann: Die vorislamische … Umm ig-Gimal II. , 1929 pp.197-204. 
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، ٣ُؿٱٞح ٩ٛكػ٭ةٚٲىٛٮف ٦ٕٲنذ٭٥ كٱٕجٌؿكف ٨ٔ ٔٮاَٛ٭٥ كٱجذ٭٤ٮف إ٣ٯ ا٣٭ذ٭٥ ثة

ٌٰ . ٧٦ة ٱض٢ٕ ا٣ذٛؿٱٜ ثٲ٪٭٧ة وٕجةن أظٲة٩ةن  كٹ ثٌؽ ٨٦ اٷمةرة إ٣ػٯ ا٣ذعػة٣ٙ ا٣ٞج٤ػ

ٌٰ ٦ػ٨ ٦٪ُٞػح ٦ػؽٱ٨ ٱٕػٮد إ٣ػٯ  šrkt tamuduا٣ؾم كرد ذ٠ؿق ثىٲ٘ح  ٰٚ ٩ٞلو ٩جُ

كأ٤ٗت ا٨ٌْ٣ أف أٚؿاد ٬ؾا ا٣ذعػة٣ٙ ك٦ػة قػج٫ٞ  .٦٪ذىٙ ا٣ٞؿف ا٣سة٩ٰ ا٧٣ٲٺدمٌ 

ك٣ؾا ادٛٞػخ ، ٥٬ ا٣ؾٱ٨ ٠ذجٮا د٤ٟ ا٣٪ٞٮش -ٌؽـى ذ٠ؿي٬ة دٞ -٨٦ دعة٣ٛةتو ٧٦ةز٤ح 

ُ ة أك ا٣ذجٮ٠ٲٌػح ٦ػ٨  Eكٝؽ ٹظِ أظؽ ا٣جػةظسٲ٨ أٌف أقػ٤ٮب ا٧٣ض٧ٮٔػح . ٣٘حن كػ

ٌٍ ك٦ة ٚٲ٭ػة -ا٣٪ٞٮش ا٣س٧ٮدٱٌح أٝؿب  إ٣ػٯ  -٦ػ٨ أقػ٧ةء اٵٔػٺـ  ٨٦ ظٲر ا٣ؼ

«ض٪ٮثٲٌػحا٣ىٛٮٱح ا٣»ٚك٧ٌة٬ة  ،٦٪٭ة إ٣ٯ قةاؿ ا٧٣ض٧ٮٔةت ا٣س٧ٮدٱٌح ا٣ىٛٮٱٌح
(27)

 ،

ٌٰ ك٣ٲف ز٧ح ٦كٌٮغه ٣٘ػٮٌم أك . حن ٤ن ثً  ٚـاد ثؾ٣ٟ ا٣ُٲ٨ى  ٣٭ػؾا  -ٚٲ٧ػة ٱجػؽك  -ػُػةَ

 ٌٰ ٌٰ أك ا٣سٺز ٵٌف ا٣ٛؿكؽ ا٣ٌبٲ٤ح ثٲ٨ ا٣ىػٛٮٱٌح كا٣س٧ٮدٱٌػح ٹ دـٱػؽ  ؛ا٣ذٞكٲ٥ ا٣س٪ةا

ٔػػ٨ د٤ػػٟ ا٣ذػػٰ ذ٠ؿ٬ػػة ا٣جػػةظسٮف ثػػٲ٨ ا٣٪ٞػػٮش ا٣ؽٱؽا٩ٲٌػػح كا٤٣عٲة٩ٲٌػػح دكف أف 

ػ. ز٪ذٲ٨ٱض٤ٕٮ٧٬ة ٣٭ضذٲ٨ ا ر ؽى أ٦ٌػة ا٣ٌػؿثةف اٳػػؿاف ٚأوػعةث٭٧ة ٬ػ٥ أ٬ػ٢ ا٧٣ى

 ٌٰ ا٣ضـٱػؿة ا٣ٕؿثٲٌػح ك٠ذجػٮا  ا٣ؾٱ٨ أٝة٦ٮا ٰٚ دٱؽاف كا٣ًعضؿ كقػٮا٧٬ة ٚػٰ مػ٧ة٣

ٌٰ ، ا٣٪ٞٮش ا٤٣عٲة٩ٲح ا٣ضـٱؿة ك٠ذجٮا ثؼٍ ا٧٣ك٪ؽ ا٣٪ٞٮش اٵظكػةاٲٌح  أك ٰٚ مؿٝ

٨٦ ظٲر ا٤٣٘ػح  -ك٣ؾا ٱىٕت ٧ًٌ٭ة  ،ا٣ذٰ ٹ دذٌط ق٧ةد٭ة ا٤٣٘ٮٱح ٤ٞ٣ح ٔؽد٬ة

 .إ٣ٯ ا٤٣عٲة٩ٲح ٣ذ١ٮ٩ة ٣٭ضحن كاظؽة دٞةث٢ ا٤٣٭ضح ا٣ىٛٮٱح ا٣س٧ٮدٱح -

ٚإذا ا٩ذ٤ٞ٪ة إ٣ٯ ا٧٣ٞةر٩ح ثٲ٨ ا٣ٕؿثٲح ا٣ن٧ة٣ٲح كا٣ٛىعٯ ٚٺ ثٌؽ ٨٦ ا٣٪ْؿ ٚػٰ 

 أكص٫ اٹػذٺؼ ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة ا٣جةظسٮف ثٲ٪٭٧ة ٰٚ ا٧٣ضة٣ٲ٨ ا٣ىٮدٰ كا٣ىؿٰٚ 

ك  « أ٩سػٯ» tt'nثػؽٹن ٦ػ٨  tt' ٰ كقٍ ا٧٤١٣ػحٚٲ٧ة ثٕؽ٬ة ٚ كأك٣٭ة  إدٗةـ ا٣٪ٮف

tnt    ثؽٹن ٨٦ntnt «ك  « ز٪ذػةفbt  ثػؽٹن ٦ػ٨bnt «كديػؽ٥ٗ ا٣٪ػٮف ثة٣ذػةء ا٣ذػٰ . «ث٪ػخ

ك٠سٲػؿان ٦ػة ، ثػؽكف إدٗػةـ(bnt )إ٣ػٯ صة٩ػت « ث٪ػخه » btك  « ا٩ذْؿ» ٩tẓrعٮ  ، د٤ٲ٭ة

                                                 

(27) E.Knauf: Südsafaitisch  كا٩ْؿ ،G. King,1990. 
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ٚػٰ « ٨ ثػأسو ٦ػ» mb'sك  « ٨٦ مػة٩ٍ» ٩n'šmعٮ  ، ا٣ضةٌرة« ٨٦ً»٨٦ ا٣٪ٮف  ديعؾؼ

/أ٩ػًخ » t'٩عػٮ  ، كدؽ٥ٗ ا٣٪ٮف ٚٲ٧ة ثٕؽ٬ة ٰٚ كقػٍ ا٧٤١٣ػح، ا٣ىٛٮٱح  'ttك   «أ٩خى

داف ؿً ٲىػٚى  «اثػ٨»ك٦ػ٨ ٧٤٠ػح  «٦ًػ٨»كدكٍٞ ا٣٪ٮف أظٲة٩ػةن ٦ػ٨ ظػؿؼ ا٣ضػؿ ، «أ٩سٯ»

ك٬ٰ ّػة٬ؿة ذ٠ؿ٬ػة ا٤٣٘ٮٱػٮف ، ٰٚ ا٣س٧ٮدٱح bn + bك   mn + mثإظؽل ا٣ىٲ٘ذٲ٨  

ٔ٪ػؽ اٵ٣ػٙ كا٣ػٺـ « ٔػ٨»ك« ٦ًػ٨»ا٣٪ػٮف ٦ػ٨ كٱضٮز ظؾؼ »ٝة٣ٮا  ، ا٧٣ذٞؽ٦ٮف

ـً اٳفً ، ٹ٣ذٞةء ا٣كة٠٪ٲ٨ ـً ا١٣ؾًب ك   ةؿي   «ٱٞي
(28)

ك٦ةزا٣ػخ مػةإح ٚػٰ ا٤٣٭ضػةت ، 

 .«٤٦ًٍجٲٍخ »ٰٚ ا٣٪ُٜ إ٣ٯ  -٦سٺن  -« ٨٦ً ا٣جٲًخ »إذٍ ديؼذىؿ ، ا٣ٕة٦ٲٌح ا٣ٲٮـ

ٚػٰ ظػٲ٨ أ٩٭ػة ٚػٰ ، ثة٣ٲػةء  mczyك  smyك  myا٩ذ٭ةء اٵقػ٧ةء    كزة٩ٲ٭ة

ك٣ػٮ ٔػؽ٩ة إ٣ػٯ ، «ا٧٧٣ػؽكد» ٧٦ة ٱيك٧ٌٯ ىعٯ  ٦ةءه ك  ق٧ةءه ك  ٦ٕـاء أما٣ٛ

٦ؿٚػأ   ا٧ً٣ٲ٪ػة  »٩عٮ، ا٣ٛىعٯ ٣ٮصؽ٩ة أ٦س٤ح ٠سٲؿة كردت ٦ٞىٮرةن ك٧٦ؽكدة

ا٣ٌكػؿٔح ٚػٰ  كا٣٪ٌضػة ا٣٪ٌضػة أم، ا٣٪نضػةء ا٣٪ٌضػةء  كٝػة٣ٮا، ٱي٧ٌؽ كٱٞىؿ، ا٣ٌك٨ٛ

ٲؿ ٧ٌٚؽكا كٝىػؿكا ٩ضػة ٱ٪ضػٮ ٩ضػٮان ، ٦ػ٨ ا٣نػٰءا٣ؼػٺص   ك  ا٣٪ٌضػةةي ، ا٣كن

 !كا٣ٮىظةء ا٣ٮظةء !ا٣ٮىظٯ ا٣ٮظٯ  كٱٞٮ٣ٮف، ٦ٞىٮر  ٩ضةةن ك، ٧٦ؽكد  ك٩ضةءن 

كٱٌػةؼ إ٣ٲ٭ػة أقػ٧ةء كردت . «ٚٲ٧ٌؽك٩٭٧ة كٱٞىؿك٩٭٧ة، ا٣جًؽار ا٣جؽار  ٱٕ٪ٰ

ػعةٱح ، ٦٭٧ٮزةن كٗٲؿ ٦٭٧ٮزة ػعةءة كا٣ك  عةة )ثة٣ٛذط( كا٣ك  عة كا٣كن ٩عٮ  ا٣كن

جةٱػػح ، ؿى ٦ػػ٨ ا٣نػػٰء ٠ًكػػعةءة ا٣٪نػػٮاة كا٣ٞؿَػػةس٦ػػة ا٩ٞنػػ  )ثة١٣كػػؿ( ٕى ك  ا٣

ٕىْةٱح كا٣ْٕةءة، كا٣ٕجةءة ك  ا٣
(29)

. 

كٝؽ رأٱ٪ة أ٩٭ة كردت ، اقذ٧ٕةؿ ا٣ؾاؿ ا٧٣ٕض٧ح اق٧ةن ٧٤٣ٮوٮؿ  كزة٣س٭ة

ٵ٩ٌ٭ػة ٠ة٩ػخ دكػذؼؽـ اقػ٧ةن  ؛«ذك ا٣ُةاٲٌح» كٱك٧ٌٲ٭ة ا٣٪ٌعةة، ٰٚ ٩ٞل ا٣٪٧ةرة

 .٦ٮوٮٹن ٰٚ ٣٭ضح  ٝجٲ٤ح َٲئ

                                                 

 .Rabin , p. 73، كا٩ْؿ  «٦٪٨»ا٤٣كةف   (28)

 «.كظٯ»ك « ٩ضة»ك « ك٩ٯ»ا٤٣كةف   (29)
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، ٔؽـ إزجةت ا٣عؿ٠ةت ا٣ُٮاؿ كا٣ىٮت ا٧٣ؿ٠ٌػت ٚػٰ ا١٣ذةثػح  ثٕ٭ةكرا

ٌٍ ك٣ٲكخ ػٺٚةن ٣٘ٮٱ    .ةك٬ؾق ٦كأ٣ح ػةوح ثة٣ؼ

٩عػٮ  ، كركد ا٢ٕٛ٣ ا٣سٺزٰ اٵصػٮؼ ثإزجػةت ا٣ػٮاك أك ا٣ٲػةء  كػة٦ك٭ة

ḥwr « ك   «ظةرىḥwb « ك «دعٌكؿى   byt « ك   «ثةتىṣyr «ػٺٚةن ٤٣نػةآ ٦ػ٨  «وةر

اك أك ا٣ٲػةء ديعػؾؼ ٚٲ٭ػة ا٣ػٮٗٲػؿ أٌف أ٦س٤ػحن ٠سٲػؿة ، ٯ٬ؾا ا٣ٌؿب ٰٚ ا٣ٛىع

ةثٜ ثؾ٣ٟ ا٣ٛىػعٯ ك   btك   ḥb ك  ḥrك   «راحى » rḥك  « ٝػةـى » qm  ٩عػٮ، ٚذُي

ṣr . ة٦ػ٢ ٚػٰ ا٣ٛىػعٯ أظٲة٩ػةن ٦ٕة٤٦ػح زد ٤ٔٯ ذ٣ٟ أف اٵصػٮؼ ا٣ػٮاكٌم ٱٕي

زي ٚ٭ػٮ أٔػٮزي ك    ٩عٮ، ا٢ٕٛ٣ ا٣كة٥٣ ري ٚ٭ٮ أٔٮري ك  ٔػًٮزى ٱٕػٮى ظػًٮؿى ًٔٮرى ٱٕٮى

ؿي ٚ٭ٮ أظٮؿي ك  ٬ى  ٙي ك  وى ٲً ٱعٮى ٙي ٚ٭ٮ أ٬ٲ ٗى ٙى ٱ٭ٲى ؽى ٲًػٲؽى ٱىٲىؽي ٚ٭ٮ أوٲؽي ك  

 .ٱ٘ٲىؽي ٚ٭ٮ أٗٲؽي 

ٌٰ ٠ة٣ٕٛػ٢ ا٣ىػعٲط؛ أم٦ٕة٤٦ح ا٢ٕٛ٣ ا٣  كقةدق٭ة ثسجػٮت  ٪ػةٝه ا٣ٲػةا

ك٬ػؾا ٦ٕػؿكؼ ٚػٰ ، «رٔػٯ» rcyك   «ث١ػٯ» bkyك   «ث٪ػٯ» bny  ٩عػٮ، ا٣ٲةء

ٱي٪ُٜ إذ ، ٣ٲف ٗؿٱجةن ٨ٔ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح ا٣ٲٮـثٕي ا٤٣٘ةت ا٣كة٦ٲٌح ٧٠ة أ٫٩ 

ٌٰ ٚػٰ ثٌٕػ٭ة ثة١٣كػؿة ا٣ُٮٱ٤ػح ا٣ؼة٣ىػح   îbekث١ػٯ=   ٩عػٮ، ا٣٪ةٝه ا٣ٲةا

ٰى =  ك  ٧ًٔîcem  = ٰى ًٞ  .îeqšك  م

+ cwq  ٩عػٮ، أٌف ا٣ٮاك كا٣ٲةء دذٕةٝجةف ٰٚ اٵصػٮؼ كا٣٪ػةٝه  كقةثٕ٭ة

cyq « ك   «ٔةؽىḥwb  +ḥyb )ك  ، )ٰٚ اٵصٮؼ'tw +'ty «ك   «أدػٯbnw  +bny 

ك٬ؾق ا٣ْة٬ؿة ٦ٕؿكٚح ٚػٰ ٤٠ٲ٭٧ػة . )ٰٚ ا٣٪ةٝه( «مذة» twš  +tyšك   «ث٪ٯ»

ٚةظٍخ رٱطي ا٧٣كٟ دٛٮح كدٛٲط ٚٮظػةن   »ٱٞٮ٣ٮف ٰٚ اٵصٮؼ، ٰٚ ا٣ٛىعٯ

ًٍٞؽري دٛٲطي كدٛٮح كٚةظًخ ، ...كٚٲعةن  دةقى ٰٚ اٵرض   »كٱٞٮ٣ٮف، «إذا ٤ٍٗخ   ا٣

ػ٢ن ذ مٱذٮقي دٮ٬ةن كٱذٲ٫ي دٲ٭ػةن أ ًى َػةؼ ثػ٫   »كٱٞٮ٣ػٮف أٱٌػةن ، «٬ػتى ٦ذعٲٌػؿان ك

ٙه ، ...ا٣ؼٲةؿي ٱُٮؼ كٱُٲٙ َٮٚةن كَٲٛةن  كأوةث٫ َػٮؼه ٦ػ٨ ا٣نػٲُةف كَٲػ
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، «لرِسسُ   :أبسسٓ اهءسٔيَ ٕهبسس ه وٕهبٖسُ  بسس ي  : »وٕقْهسسْن  سٔ اهَسس   . «يَسس   أي

َن وأثٖجُ   : »وٕقْهْن وشسٖت   :وأثْت  بُ وأثْٖت  بُ وغوُٖ أَثْا  وأَثٖ   ، أثْت  اهرح 

َٔ بسُ َْٕءسَخٓ ،  ذا َِّٖج أذزاٍَُ   :شخ ه  اهغَ ي  : »وٕقْهْن لذهك، «بُ و س  شسَخ

 :شّك أّن ثػوٖن ِذه اهظ ِرة ٕمْن بردِّ   هٓ اخسجف  اهوّخس ت وال. « َشخ  

و:  وْٖت  اهورَى غوٓ ، هغة طِّٖئ... :وٕقفه  ، ثقْل:  فه  ٕقوُٖ، اهبغض :اهَقوٓ»

قوٓ أ وُٖ  وٖ    ًَ ْ  ... اه ُ    ّْ يقو و: ير  اهءٔيَ ًَٕرسْه وًَٕرس ه ، هغة :و:  وْث

«ثقْل: يَرْٖجُ يَرٖ   ويرْا   وطِّٖئ، يرْا  ويرٖ   
(30)

. 

ّٔ اهًضّػف ٕرد ب إلدغ م وبغٖره :وث يَّ   «ذسن  » ḥl +ḥll» ٍرْ، أن اهثفث

وٕ رحع اهًجقسّ يْن .  ٔ اهورٖ ٍٖة« أظن  »  + ẓll 'ẓl'و:،  ٔ اهصفْٕة واهثًْدٕة

ويسٌ شسْاِ ه  ،   إلدغس م هجًسٖى، ِذه اهظ ِرة  هٓ اخجف  اهوّخس ت إٔضس   

ّٔ ،  ْل حرٕر  :وِْ ثًًٖ

سْرَ   ٍّسك َيسٌ ًٍٖسر     غ سض  اهَّ 

 

  سسسف لػبسسس   بوغسسسَت وال لفبسسس  

: لقْهُ ثػس هٓ، و   ورد  ٔ اهقرآن اهمرٕى، و ّك اإلدغ م ألِن اهرخ ز 

 .[2٩طُ: ] ژ ک ک ک ک ژ و: [٩١هقً ن: ] ژىتمت خت حتژ

أن اهّ ي ِٔ أداة اهجػرٕسف وأداة اهَس اي  :-وِْ أًِّ   -واهْحُ األخٖر 

 هيس  اشسجػً ل اهّس ي أداة  هوجػرٕسف  قس  ذس ول بػسض ،  ٔ اهػربٖة اهءسً هٖة

 hnأن اهصسٖغة األلسن ِسٔ وزغًْا ، اهب ذثٌٖ أن ٕخ وا هّ  ٍظٖرا   ٔ اهػبرّٕة

، ّس  يسٌ ألسْات اهروس ألٍّ  ثرد  ٔ بػض اهَقْش  ذا ل ن اهرر  اهج هٔ ه

غٖسر ،  سٔ األذصس ةٖة  rmhn'lt ٔ اهورٖ ٍٖة واشى اهػوى  «األلن  » hn'ṣl :ٍرْ

 :و «األثس ن» h'tn :ٍرسْ، أّن شْاِ  لثٖرة يٌ اهصسفْٕة ثس ذض ِسذا اهسزغى

hḥmr «و: «اهرً ر hḥsy «ٔو «اهَرصس: hcr «واألرحسد أّن دالهجّس  . «اهػٖسر- 

                                                 

 اهوص ن: ب ب اهْاو واهٖ ي. (30)
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كا٣ػؽ٣ٲ٢ ، كٱجػؽك ٣ػٰ أ٩٭ػة ٦ؼذىػؿة ٦٪ػ٫، رة٠ؽٹ٣ح اق٥ اٷمة -٧٠ة ٝةؿ ثٌٕ٭٥ 

ك٣ؾا ٱ١ٮف ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٣ػؾم ، ٤ٔٯ ذ٣ٟ أ٫٩ ٱ٤٘ت أف ٱ١ٮف ا٣٪ٞل ٦ىعٮثةن ثة٣ؿقٮـ

٠ةدػت ا٣ػ٪ٞل ا٣ؾم أرادق ك، «٬ؾا ا٣ض٢٧ ٣ٛٺف»٬ٮ   lḥtl hgmlأرادق ٠ةدت ا٣٪ٞل 

lslm hwcl   ك٦ػةزاؿ ٬ػؾا اٹقػذ٧ٕةؿ مػةإةن ٚػٰ ، «ٚػٺف رقػ٥ى ٬ػؾا ا٣ٮٔػ٢»٬ػٮ

 ḥgك٢ٌٕ٣ ٬ؾا ا٣٪ٞل ا٣ىٛٮم ٱجػٲ٨ٌ ذ٣ػٟ ثٮًػٮح  ، ا٣ٕة٦ٲٌح ظذٯ ا٣ٲٮـ ا٤٣٭ضةت

rḥldbn… hfrs w hyt bnšl «ا٣ٛػؿسي ك٬ػؾا ا٣ؿنٍظػ٢ي )أم  ٬ػؾق ... ٣ٛػٺف ثػ٨ ٚػٺف

ٚٞؽ كرد اق٥ اٷمةرة كأداة ا٣ذٕؿٱٙ ٬٪ة ص٪جةن إ٣ػٯ ص٪ػت ، «ا٣ٛؿس ك٬ؾق ا٣ٌؿاظ٤ح(

ا٣ٛى٢ ثٲ٪٭ػة كثػٲ٨  -ٚٲ٧ة ٱجؽك  - ٚ٭ٮأ٦ة قجتي إ٣عةؽ ا٣٪ٮف ثة٣٭ةء . ثة٣ؽٹ٣ح ٩ٛك٭ة

كٱعكػ٨ أف ٩كػذٕٲ٨ ثأقػ٧ةء اٵٔػٺـ . أوٮات ا٣ع٤ٜ ا٣ذٰ دذ٤ٮ٬ة ٣ذك٭ٲ٢ ا٣٪ُػٜ

ٚٞػؽ كردت أقػ٧ةء ، ا٧٣ؿ٠ٌجح ٦ٓ أق٧ةء اٳ٣٭ح ٚػٰ ا٣٪ٞػٮش ٣ضػٺء ٬ػؾق ا٧٣كػأ٣ح

ٚػٰ ا٣٪ٞػٮش  whblhyٰٚ ا٤٣عٲة٩ٲػح كا٣ىػٛٮٱح كا٣س٧ٮدٱػح )كثىػٲ٘ح  whblhا٥٤ٕ٣  

ٚػػٰ slh'   ك، ٚػػٰ زٺزذ٭ػػة أٱٌػػةن  scdlhك، ٚػػٰ ا٤٣٭ضػػةت ا٣ػػسٺث tmlhك، ا٣٪جُٲػػح(

ٌٟ أ٩٭ة ٠ة٩خ د٪ُٜ ثىٲ٘ح اٷًةٚح ٧٠ة ٚػٰ ا٣ٛىػعٯ  ، ا٣ىٛٮٱح كا٣س٧ٮدٱح كٹ م

كٚػٰ  -أم أف أداة ا٣ذٕؿٱٙ ٚٲ٭ػة « أكس ا ً »ك« قٕؽ ا ً »ك« دٲ٥ ا ً »ك« ك٬ت ا ً »

 sh'lh'ثىػٲ٘ح أػػؿل   كا٣ُؿٱػٙ أف ثٕػي اٵقػ٧ةء كردت، «اؿ»٬ٰ  -أًؿاث٭ة 

٧٦ػة ٱٕ٪ػٰ ، أم أف أداة ا٣ذٕؿٱٙ ٚٲ٭٧ة ٬ٰ ا٣٭ػةء« دٲ٥ ا٣ٺت» tmh'ltك« أكس اٷ٫٣»

ك٦ٕ٭ػة  -كأٌف ا٤٣عٲة٩ٲح كا٣ىٛٮٱح كا٣س٧ٮدٱح ، اقذ٧ٕةؿ ٠ةدجٰ ا٣٪ٞٮش ٤٠ذة اٵدادٲ٨

أ٦ػة اقػذ٧ٕةؿ ا٣٭ػةء أداة . «اؿ»ٔؿٍٚخ أداة ا٣ذٕؿٱػٙ ا٣ٛىػعٯ  -ا٣٪جُٲح كا٣ذؽ٦ؿٱح 

٩عػٮ  ، ٰٚ ا٣ىػٛٮٱح« hy»اقذ٧ٕةؿ ا٣ىٲ٘ح اٵػؿل  -ٚٲ٧ة أرل  -ٮًع٭ة ٩ؽاء ٚٲي 

hylt  كhy'lt «!ا٣ٛىعٯ« ٬ٲة»ا٣ذٰ دُةثٜ « أٱذ٭ة ا٣ٺت ٰٚ. 

أ٦ٌة ٦ض٧ٮٔح ا٣٪ٞػٮش ا٣ٕنػؿة ٚػإف ا٧٣ػؿء ٹ ٱ٤٧ػٟ ثٕػؽ أف ٱ٪ذ٭ػٰ ٦ػ٨ 

١ٚٲػٙ ٱضػٮز ، «ا٣ٛىػعٯ ا٧٣ج١ػؿة» ٝؿاءد٭ة إٹ أف ٱيجؽم اقذ٘ؿاث٫ ٣ذكػ٧ٲذ٭ة
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الجسمِة علٍ هصٌٍص ُكجبْت فيَ الريرا السي اس الميِالا  فيَ  إطالق ثلك

عليٍ نا  الصصي ٍ بل يت نم   - عربي   مسسجضيرنِن -حِن ُُجمع الب حدٌا 

 :نِي  ؟ فإاْ !الس اسفَ الررهِن الخ سس م العصر الج يلَ ن ازاي ري  فَ 

إا  المراا يو  نا  يذه الوصٌص يَ نندم هصٌص سكجٌبٍة ب لصص ٍ مصيلت 

مصي  إلِوي  بيرُيل الرماُية مليْ   -هديرا  صعرا  م -ا  األا  الج يلَ أل ؛إلِو 

ا إال بعد ظًٌر اإلسالم ّ  نم  :ف لرا  سن مجًِن، ُُدم  إْا ك ا الب ح فَ الخي

َ  الخيييٌا الجييَ اسييجعملت فييَ كج بيية الصصيي ٍ فًييٌ ب ييح   ُججبييع خييي ط

ره مصيلجى بي لخّ  ٌ  المذايب المخجلصة فَ نص  الخّ العربيَ مهضيهثى مثيي

ميذا ب ح سسجر  ُ ج   إلٍ اراسة ، المسود نم ب لخيِن الوبيَ مالسرُ هَ

ّ  نم ، خ صة بى مإْا ك ا الب يح يوي  فيَ الصصي ٍ هصسيً  مليِس فيَ الخي

ملم   . خي طًِّ الخيٌا الجَ اسجعملت فَ كج بجً  مثدمُوً  فًٌ ل ٌ   ملِس 

سخربض ت جبي   بد سن اسجبع ا ك ا ب دو  يذا ُسجود إلٍ المعِ ر الل ٌ  فال

منربعٍة سن الوريٌش ززبيد منسيِس محيراا منم الجمي   ، رم لعدم مضٌحً 

ر مهرش نم الجم   األم  ألهًمي   Js 384مالورش ، الد هَ( ألهً  سن زسٍن سجهخ 

مييذا ُعويَ نا   .عين هريٌش العربِية الضيم لِة -ل ة  منسيلٌب    -ال ُخجلص ا 

ِن الٌحِدُن اللذُن ُضيبً ا هصيٌص الودي ر فيَ األا  الجي يلَ يمي  الوص 

 غِر نا  هرض   هبيًِّ . مكاليم  ُعٌا إلٍ الررا الرابع، هرش الوم رة مهرش الص م

نخبيت نا  الصصي ٍ  9191فيَ الوريب عي م  «عبدة/عب اة» ف فَ سٌنعض  اكجُ 

ى بى ك ثبى إلٍ سلك األهب ا عبي اة ، نندم عًدا   فرد ذكر ه صر الورش الذ  ثٌج 

ا  السيييرُن الرابييع مالخيي سس سيين نسيييره السييج ة م( ن. ق 1-03الد لييح ز

َ   -ألا  الك ثييب  ؛سصييٌغ ا ب لصصيي ٍ نراا اخجِيي ر عبيي رات  - ميييٌ عربيي

ف ضيير  إليٍ  ،فل  ُجيد سي  ُو سيب ذليك فيَ الوبيِية ،سو سبة ل م ُة هصسى
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 fyfcl l' fd' wl' 'td' fkn hn' ybcn' 'lmwtw l' 'bch  اٹقذٕة٩ح ث٤٘ذ٫ ا٣ٕؿثٲح ١ٚذت

fkn hn' 'dd gḥu l' yrdn' ، ٓو كٹ ظْٮة» كٚعٮاق ثة٣ٛىعٯ ، ٚٲ٢ٕٛ ٹ اثذ٘ةء ٩ٛ

ا٣ج٤ػػٮل ٤ٚذٞىػػؽ  كإذا ظ٤ٌػػًخ ، كإذا قػػٕٯ ا٧٣ػػٮتي إ٣ٲ٪ػػة ٚػػإ٩ٌٰ ٹ أقػػٕٯ إ٣ٲػػ٫

كأ٩ػ٫ ٹ ٱ١٧ػ٨  ،ـ826ك 88ٌف دةرٱغ ا٣٪ٞل ثٲ٨ ٔة٦ٰ كرأل ا٣٪ةمؿ أ، «قٮا٩ة

سؿ ٤ٔٯ أم ٩ٞلو  ؛أف ٱذضةكز ٦٪ذىٙ ا٣ٞؿف ا٣سة٩ٰ ٩جُػٰ ٚػٰ ذ٣ػٟ ٵ٫٩ ٥٣ ٱٕي

ا٧٣ٮٝٓ ثٕؽ ٬ؾا ا٣ذةرٱغ
(88)

. 

ك٬ٮ ٱٞةرف ثػٲ٨  ،ك٦٭٧ة ٱ٨١ ٦٪٭ش ا٣جةظر ٚٲ٪جٰ٘ أف ٱأػؾ ٰٚ ا٣عكجةف

ز٥ ثٲ٪٭ة كثػٲ٨ ا٣ٛىػعٯ ، ٣٭ضةت ا٣ٕؿثٲح ا٣ن٧ة٣ٲح اٵرثٓ كا٣ٛىعٯ ا٧٣ج١ؿة

إ٣ػٯ ٦ػٌؽة  -٨٦ ظٲػر ا٣ـ٦ػةف  -أٌف ا٣٪ٞٮش ٹ دؿصٓ   أ٦ٮران صٮ٬ؿٱٌح ؛ أٌك٣٭ة

إ٣ػٯ ـ ٰٚ ظٲ٨ ٱٕٮد أظؽز٭ة . ٦٭ة ٱٕٮد إ٣ٯ ا٣ٞؿف ا٣كةدس ؽٵٌف أٝؽ ؛ٝىٲؿة

٦ػ٨ ظٲػر  -٧٠ػة أ٩٭ػة ، أف ز٦٪٭ة ٱ٧ذٌؽ أ٣ٙ ٔػةـ أم، ا٣ٞؿف ا٣ؿاثٓ ا٧٣ٲٺدمٌ 

ٚػٺ ٱي١٧ػ٨ أف دْػ٢ٌ ٣٘ذ٭ػة ٦ٮٌظػؽة ، دن٢٧ رٕٝحن ص٘ؿاٚٲػح كاقػٕح -ا١٧٣ةف 

٣عػةؿ ٚػٰ ا٣ٛىػعٯ كٹ ثٌؽ ٨٦ ٩نٮء ٣٭ضةت ٚؿٔٲٌػح ٧٠ػة ٬ػٰ ا، ا٣ؼىةاه

أٌف ا٣٪ٞػٮش دذٌػ٨٧ أ٣ٮٚػةن ٦ػ٨ أقػ٧ةء اٵٔػٺـ   كزة٩ٲ٭ة. ٨٦ ا٤٣٘ةت كٗٲؿ٬ة

ك١٣ػ٨ ٦ٕض٧٭ػة ا٤٣٘ػٮٌم ٚٞٲػؿه ، ك٦بةتو ٨٦ أق٧ةء ا٣ٞجةا٢ كاٳ٣٭ػح كاٵ١٦٪ػح

ا إٔٚةٹن كأق٧ةء  -٤ٔٯ زٺث ٦بح إذٍ ٹ ٱـٱؽ ٔؽد أ٣ٛةظ ا٣٪ٞٮش ا٤٣عٲة٩ٲح ، صؽ 

١حن داـ ٔ٭ؽ٬ة ثٌػٕح ٝػؿكفك٬ٰ د٧س٢ٌ ٤٧٦ -كظؿكٚةن 
(82)

كٹ ٱذٕػٌؽل ٔػؽدي  ،

 -ا٣ذػٰ دضػةكز ٔػؽد ا٧٣٪نػٮر ٦٪٭ػة ٔنػؿٱ٨ أ٣ٛػةن  -أ٣ٛةظ ا٣٪ٞٮش ا٣ىٛٮٱح 

٧بحػ٧ك
(88)

٣ػ٥  -ك٥٬ ٱ٪ذ٧ٮف إ٣ٯ ٝجةا٢ ٠سٲؿة  -أٌف ٠ةدجٰ ا٣٪ٞٮش   كزة٣س٭ة. 

                                                 

(88) A. Negev: Obodas the God , pp. 56-60 ،كا٩ْػؿ  ٬ػـٱ٥  ٦ذػٯ ٩نػأت ا٣ٛىػعٯ ،

 .79-78ص

 .878ا٣ٞؽرة  دراقح ٦ٕض٧ٲح ٵ٣ٛةظ ا٣٪ٞٮش ا٤٣عٲة٩ٲٌح، ص  (82)

 .227ص ، ظؿاظنح  ا٢ٕٛ٣ ٰٚ ا٣٪ٞٮش ا٣ىٛٮٱح (88)
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ةٱ٪  ْ ك٥٣ ٱ٨١ أ٦ة٦٭٥ ٧٩ٮذجه ٣٘ٮم ٦ٮٌظؽ ٚػٰ ، ٨٦ ا٣ذ٤ٕٲ٥ أك ا٣ذؽرٱت ة٣ٮا ظ

يدٲط ٨٧٣ دٺ٥٬ ، ٤ٮثٲٌح ٣ٲ٤ذـ٦ٮا ث٫ػىةاى٫ ا٣ىٮدٲٌح كا٣ىؿٚٲٌح كاٵق ك٬ٮ ٦ة أ

 ٌٰ  -أٌف ٠ذةثػح ا٣٪ٞػٮش   كراثٕ٭ػة. ٨٦ ا١٣ذٌةب كا٣نػٕؿاء ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ا٣ضػة٤٬

ٙو أك ٧َػف ك٦ة ،ثة٣ىٮا٦خ كظؽ٬ة -ٗة٣جةن  صٕػ٢  ،٣عٜ ث١سٲؿو ٦٪٭ة ٦ػ٨ د٤ػ

كػة٦كػ٭ة  أٌف  ا٣٘ػؿض ٦ػ٨ . ٦ٕؿٚذ٪ة ق٧ةد٭ة ا٤٣٘ٮٱح كأقة٣ٲج٭ة ٗٲػؿ ١٦ذ٤٧ػح

٨ دأرٱؼةن أك كوٛةن ٧٤٣ضةٹت ا٧٣ؼذ٤ٛح ٦ػ٨ ظٲػةة ا٧٣ضذ٧ٕػةت ٠ذةثذ٭ة ٥٣ ٱ١

 Graffitiثػ٢ ٠ة٩ػخ ٚػٰ اٵٔػ٥ٌ اٵ٤ٗػت ٦ؼؿثنػةت ، ا٣ذٰ ٔةش ٚٲ٭ة ٠ةدجٮ٬ة

ٚىةرت ا٣٪ٞٮش مجٲ٭حن ثة٤٣ٮظػةت ا١٧٣ذٮثػح  ،د٧س٢ٌ ًؿثةن ٨٦ ا٤٣٭ٮ كا٣ذك٤ٲح

ا٣ٲٮـ ٤ٔٯ مٮا٬ؽ ا٣ٞجٮر أك ثة٧٣٪نػٮرات ا٣ذػٰ ٱىػٮٗ٭ة ا٣جةٔػحي ٤ٔػٯ ٔضػ٢ 

كإذا ٠ةف ثٌٕ٭٥ ٱض٢ٕ ا٣٪ٞٮش ا٣س٧ٮدٱح ا٣ذٰ دذىٌؽر٬ة ا٣جةء . ؿض ا٣ؽٔةٱح٣٘

أٌف » كٱػؾ٬ت إ٣ػٯ، ٩ىٮوػةن دٱ٪ٲػح -ا٩ٛةن كٝؽ ٤ٞ٩٪ة ثٌٕ٭ة  -٦ذجٮٔحن ثةق٥ إ٫٣و 

كا٣ْػة٬ؿ ٚٲ٭ػة قػٰٕ ٠ةدجٲ٭ػة إ٣ػٯ اٵوػة٣ح ، ...ثٌٕػ٭ة ذك ٦ٌػ٧ٮفو ٤ٚكػٰٛ

 -ؾ٠ؿ ٚٲػ٫ أقػ٧ةء ٠ةدجٲػ٫ ٧٠ة أٌف ٧ْٕ٦٭ة ٥ٍ٣ ٱيػ، ٣ٲذض٪ٌجٮا د١ؿار ٦ة ٝة٫٣ ٗٲؿ٥٬

«٧٦ة ٱينٲؿ إ٣ٯ أ٩٭٥ ٱ٪ذ٧ٮف إ٣ٯ ثٲبحو زٞةٚٲحو ٦ؼذ٤ٛح - ػٺٚةن ٧٤٣أ٣ٮؼ
(84)

ٚ٭ؾا  

ٮف إذ ٱٛذػؿض أف ٱ١ػٮف ثٕػي ا١٣ػةدجٲ٨ ٧٦ػ٨ ٱٕؿٚػ ،٦ؾ٬ته ٹ ٱ٨١٧ ٝجٮ٫٣

ٌٞٛٲ٨» ٨٧٦ ٩ك٧ٌٲ٭٥ ا٣ٲٮـ اٵدٱةف كا٣ٕٞةاؽ كا٤ٛ٣كٛح أم كٹ د٣ٲ٢ ٤ٔٲػ٫  ،«ا٧٣س

 .ؿب اٵرثٕح ٨٦ ا٣ٕؿثٲح ا٣ن٧ة٣ٲح ا٣جذٌحٰٚ اٵً -ٚٲ٧ة أرل  -

ا٩ذ٭ػٯ إ٣ٲػ٫  ٦ػة٦ًس٢ كا٣ؼٺوح أٌف ا٧٣ؿء ٱ٪ذ٭ٰ ثٕؽ ا٣ٌؽرس كا٣ذؽٝٲٜ إ٣ٯ 

ة٣ذُػةثٜ ثػٲ٨ ا٣ٛىػعٯ كٔؿثٲػح ٚ، «ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ص٪ٮب ا٣ضـٱؿة ا٣ٕؿثٲح»ثعر 

ٚػٰ ا٧٣ضػة٣ٲ٨ ا٣ىػؿٰٚ  كٱ١ػةد ٱ١ػٮف دة٦ ػة ،ٰ ا٧٣ضةؿ ا٣ىٮدٰا٣ن٧ةؿ دةـ ٚ

ٮة كاقػػٕح ثٲ٪٭٧ػػة ٦ػػ٨ ظٲػػر ا٣سػػؿاء ا٤٣٘ػػٮم كد٪ػػٌٮع ك١٣ػػ٨ ا٣٭ػػ، كا٣٪عػػٮم

                                                 

(84) F. Winnett, 1973, p98-99. 



 857 ـ ر. رفعت ٍزيه (الكشه الجاىٌ)العزبًُ الشنالًُ 

ز٧ػة٩ٲ٨ ٩ٞنػةن إ٣ػٯ  -٦سٺن  -ؽ٩ة ٔي  ك٣ٮ، اٵقة٣ٲت ٩ذٲضح ا٣ٕٮا٢٦ ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة٬ة

 ٚػٰ ٦٪ُٞػح - «رصػ٥ ٬ػة٩ئ» ك٬ػٮ -٤ٔٯ أظضةرو دُٰ٘ أظؽ ا٣ؿصٮـ  وٛٮٱ ة

ٰٚ اٵردف ٧٣ة كصؽ٩ة ٚٲ٭ػة قػٮل اقػ٥ ا٧٣ػؽٚٮف ٚٲػ٫ ٦ىػعٮثةن  «ا٣ىٛةكم»

، ٩ػؽـى ndm ك ، ك٣ػ٫ى  wlh  ك  ، كص٥ى  wgm  ٕجٌؿة ٨ٔ ا٣عـف كاٵ٥٣ثةٵٕٚةؿ ا٧٣

ثػ٢ ، ك٨٣ ١٩ٮف ثعةصحو إ٣ٯ ا٧٣ٞةر٩ح ثٲ٨ ٬ؾق ا٣٪ٞٮش ا٣ؽٚ٪ٲٌح ك٦ؿازٰ ا٣ؼ٪كةء

ٚٞؽ ركل ا٧٣جػٌؿد ، ٱ١ٰٛ أف ٩ٕٮد إ٣ٯ ثٕي ٦ة ٝة٣ذ٫ ا٦ؿأةه ٨٦ ا٣ٕة٦ٌح ٰٚ ا٣ؿزةء

ا٣ؼ٤ٲٛح اٵ٦ٮم ٔجؽ أف قٲٌؽ د٧ٲ٥ اٵظ٪ٙ ث٨ ٝٲف دٮٰٚ ٰٚ ا١٣ٮٚح ٰٚ ٔ٭ؽ 

ػؿ  -٧ٌ٤ٚة دي٨ٚى ٝة٦خ ا٦ؿأةه ٤ٔٯ ٝجؿق »، ا٤٧٣ٟ ث٨ ٦ؿكاف ٞى  -أٍظًكجي٭ة ٨٦ً ث٪ٰ ٦ً٪

٨  رُّ  دى ً   ٚٞة٣خ ٪ى٨و  [٦ؽٚٮف ]أم ؾى ٨٦ً ٦يضى  !ك٦يٍؽرىجو ٚػٰ ٠ٛػ٨[ ٝجؿ ]أم ٰٚ صى

ٟى  ٟى ، ٚ٪كأؿي ا٣ؾم ٚضٕ٪ة ث٧ٮد ، كاثذٺ٩ة ثٛٞؽؾى أٍف ٱضٕػ٢ قػجٲ٢ى ا٣ؼٲػؿ قػجٲ٤ى

ٟى ٰٚ ٝجؿؾى كأٍف ٱ ٚٮا ً ٣ٞؽ ٠٪خى ٰٚ ا٧٣عة٢ٚ ، كٱ٘ٛؿى ٣ٟ ٱٮـ ظنؿؾى ، ٮٌقٓ ٣

دان كإ٣ػٯ ا٣ؼ٤ٲٛػح ، مؿٱٛةن ك٤ٔٯ اٵرا٢٦ ُٔٮٚةن  ٰ  ٦يكػٮن ػ ك٣ٞػؽ ٠٪ػخى ٚػٰ ا٣عى

ٟى ٦يذنجًٕٲ٨، ٦يٮٚىؽان  ٟى ٦كذ٧ٕٲ٨ ك٣ًؿأٱ «ك٣ٞؽ ٠ة٩ٮا ٣ٞٮ٣
(85)

. 

*   *   * 

 

 املاصدر  ااملااع 
 

 ةاىػرة٘ث: -1

 .ـ8929ا٣ٞة٬ؿة ، إقؿااٲ٢ ك٣ٛ٪كٮف، ة٦ٲٌحدةرٱغ ا٤٣٘ةت ا٣ك -

                                                 

 .4/88ا١٣ة٢٦   (85)
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، ٚػٰ  اٵَػٺؿ، ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ ا٣عنػةش، 8422٬ظٛؿٱح زةج اٵزؿٱح ٣ٕةـ  -

 .48-85ـ( ص 2116)، 86ا٣ٕؽد 

 صة٦ٕح ا٣ٲؿ٦ػٮؾ/، ظكٲ٨ ا٣ٞؽرة، دراقح ٦ٕض٧ٲح ٵ٣ٛةظ ا٣٪ٞٮش ا٤٣عٲة٩ٲٌح -

 .ـ )رقة٣ح ٦ةصكذٲؿ ٗٲؿ ٦٪نٮرة(8994اٵردف 

 .Dدعٞٲػٜ ، ٦ع٧ؽ ا٣عك٨ ث٨ ٱٕٞٮب ا٣٭٧ؽا٩ٰ أثٮ، وٛح صـٱؿة ا٣ٕؿب -

H. Müller  ، ـ٣8898ٲؽف. 

 .ـ8988، 2ط، د٦نٜ، أظ٧ؽ كوٰٛ ز٠ؿٱة، ٔنةاؿ ا٣نةـ -

صة٦ٕػح ا٣ٲؿ٦ػٮؾ /اٵردف ، راٚػٓ ظؿاظنػح، ا٢ٕٛ٣ ٰٚ ا٣٪ٞٮش ا٣ىػٛٮٱح -

 .)رقة٣ح ٦ةصكذٲؿ ٗٲؿ ٦٪نٮرة( ـ8994

 .ـ8992، 2ط، ا٣ٌؿٱةض، ٦ع٧ٮد ا٣ؿكقةف، ا٣ٞجةا٢ ا٣س٧ٮدٱٌح كا٣ىٛٮٱٌح -

ٔجػػؽ ، اٵ٩ىػػةرم، ٝؿٱػػح ا٣ٛػػةك وػػٮرة ٤٣عٌػػةرة ا٣ٕؿثٲػػح ٝجػػ٢ اٷقػػٺـ -

 .ـ8982ا٣ؿٱةض   ا٣ؿظ٨٧ ا٣ُٲت

دعٞٲػٜ  ٦ع٧ػؽ أثػٮ ، ٦ع٧ؽ ثػ٨ ٱـٱػؽ ا٧٣جػٌؿد، ا١٣ة٢٦ ٰٚ ا٤٣٘ح كاٵدب -

 .ـ8956ا٣ٞة٬ؿة ، ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥ كقٲٌؽ معةد٫

 .ـ8966ثٲؿكت ، ٦ع٧ؽ ث٨ ١٦ؿـ، اث٨ ٦٪ْٮر، ٣كةف ا٣ٕؿب -

رٕٚخ ، ٯ ٩نأت ا٣ٛىعٯ كأٱ٨ ك٠ٲٙ؟ ٰٚ  ا٣٪ٞٮش ا٣ٕؿكثٲح ا٣ٞؽٱ٧ح٦ذ -

 .88-67ص، ـ2117َؿاث٤ف ، )٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح /٣ٲجٲة(، ٬ـٱ٥

 .ـ2188د٦نٜ ، ٗةزم ٤ٔٮ٣ٮ، ٩ٞٮش وٛةاٲٌح صؽٱؽة ٨٦ ص٪ٮب قٮرٱح -

صة٦ٕح ا٣ٲؿ٦ػٮؾ ، ٚٮاز ا٣ؼؿٱنح، «ثٲةر ا٣٘ىٲ٨»٩ٞٮش وٛٮٱح صؽٱؽة ٨٦  -

 .ـ2112

 .ـ2118ا٣ؿٱةض ، ق٤ٲ٧ةف ا٣ؾٱت، ٨ م٧ة٣ٰ ا٣كٕٮدٱح٩ٞٮش وٛٮٱح ٦ -
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 يشحٛت أعشٗ باْهت انشائٛت
 )انفشٔصٛت ٔانبُاء(

 ()غتد اىهرًٗ ٌطٍد ضصَ٘. د. أ

، ٭ة ا٣ٛؿكقٲح ث٧ٕة٩ٲ٭ة كد٤٭ش ثذٛؿد٬ة َؿٱٞح ٔؿض ٦جة٩ٲ٭ػةُّٛ عي ا٣ٞىٲؽة دى 

 كٱن٭ؽ ٣٭ػة ثػؾ٣ٟ ا٧٤ٕ٣ػةء ا٧٣ذٞػؽ٦ٮف ٠ةٵوػ٧ٰٕ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ثػ٨ ٝؿٱػت

( 685٬) ( كاثػ٨ قػٕٲؽ اٵ٩ؽ٣كػ285٬ٰ) ( ك٦ع٧ؽ ث٨ ٱـٱؽ ا٧٣جػؿد286٬)

ٲذ٭ػة ٪ٍ كٹ د٣ٲػ٢ أمػؽ ٝػٮة ٧٦ػة ٚػٰ دراقػح ثً ، ٧٠ة دٮ٦ئ ٦٪ةقجذ٭ة إ٣ٯ َجٲٕذ٭ة

دذ٤ُٓ ٦٪٭ػة ا٣ػ٪ٛف  كٱ٪ٛذط ٰٚ ٌٚةا٭ة ٦٪ةٚؾي ، ؿ ا٧٤ٕ٣ةءا٣ٲسجخ ا٣سةثخ ٨٦ أٝٮ

 .إ٣ٯ ذ٣ٟ ا٣ٌٛةء ا٣عة٢ٚ ثة٣ٞٲ٥ اٷ٩كة٩ٲح كراء ا٣ٛؿكقٲح كا٣ج٪ةء كا٣ؿزةء

١ٮف ٝةٔؽة ا٩ُػٺؽ إ٣ػٯ ٦٪ةقػجح ا٣ؽراقح إزجةت اراء ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨ ٣ذػُح ك

زػ٥ ٱسجػخ . ك٦ٛةو٤٭ة ا٣ذٰ صؾثخ أك٣بػٟ ا٧٤ٕ٣ػةء إ٣ٲ٭ػة، ا٣ٞىٲؽة ك٦ٕة٧٣٭ة

٫ً  ا٣٪ه ًّ ك٨٦ أذةص ٤ٔٲػ٫ ، ار ظةصح ا٣ؽراقح إ٣ٲ٫ؽإٹ ث٧ٞ ٨٦ ٗٲؿ مؿح أ٣ٛة

ٲذػ٫ ٪ٍ كٱذجٕػ٫ دع٤ٲػ٢ ثً ، ا٣ٞىٲؽة ٧٦ة قٲأدٰ ٰٚ ٦ٮ٫ًٕ مٰء ٦٪٭ة ٤ٕٚٲ٫ ث٧ْةف  

ك٦ٛذةظةن ٣ذؾكؽ ٦ؿارة ا٣ػ٪ه ك٦ذٕذػ٫ ، ٣ٲٺن ٤ٔٯ ٦ة دٞؽـٲ١ٮف د٣ ،ا٧٫٪٭ش ث٪ةٚ

 .ٹ ٰٚ ا٧٣ؿارة ٩ٛك٭ة ا١٣ة٦٪ح ٰٚ َؿٱٞح ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦ؿارد٫

                                                 

() صة٦ٕح د٦نٜ -٣ٕؿثٰ ا٣ٞؽٱ٥ كا٣جٺٗح ك٥٤ٔ ا٣ض٧ةؿ أقذةذ ا٣٪ٞؽ ا. 
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ػرأيػاألصططيػوسحوضظػاضػصغدة:
إذ ، ة ص٤ٕ٭ة دا٣ح ٤ٔٯ ا٣ٛعٮ٣ػح٫ ٤ٔٯ ا٣ٞىٲؽة ٧٣ن ٱؿى ًى ٪ٍ ٔٞؽ اٵو٧ٰٕ ػً 

 ( 248٬) ٝةؿ أثٮ ظةد٥ ا٣كضكذة٩ٰ ق٭٢ ث٨ ٦ع٧ؽ

ك٣ػ٫ ٦ؿزٲػح ٣ػٲف ٚػٰ ، أ٨٦ًى ا٣ٛعٮؿ ٬ٮ؟ ٝةؿ  ٥ٕ٩، نٯ ثة٤٬ح٤ٝخ  ٚأٔ»

ك٬ٰ، ا٣ؽ٩ٲة ٦س٤٭ة
(8)

 ]٨٦ ا٣جكٲٍ[  

ي إ٩ػػػٰ أدىذ٪ػػػٰ ٣كػػػةفه ٹ  ػػػأ  ث٭ػػػة ؿُّ قى

 

ٔى   ؿي ٨٦  ؼى «٤ٮ ٹ ٠ىًؾبه ٚٲ٭ة كٹ قى
(2)

 

، كا٣ٞىٲؽة ٦ذٛػؿدة ٚػٰ ٦ػ٪٭ش ث٪ةا٭ػة، ٨٦ ٚعٮؿ ا٣نٕؿاءٔ٪ؽق  ٚة٣نةٔؿ ٚع٢ 

، ٛؿد٬ة دا٣ػح ٤ٔػٯ ٚعٮ٣ػح ا٣نػٕؿ َجٕػةن ٹ د٤١ٛػةن ٚ٭ٰ ثذ، كَؿٱٞح د٪ةكؿ ٦ٮًٮٔ٭ة

كا٧٣ـٱػح . جٜ إ٣ٲ٭ة ا٣نػةٔؿي ٧٠ػة قػٲأدٰكٍ ٦ـٱحن ٰٚ ق٧ةتو ٨٦ ق٧ةد٭ة ٥٣ ٱي ظٞٞخ ك

ي ى  رث٧ة ظي   .٤عِ ٥٣ د٨١ ٨٧٣ قج٨١٣٫ٞ ٤ٔٯ إظؽاث ٦ـٱح دي  ،٦ج٪ةق ٙى ٣ً ٤خ ٰٚ أ٦ؿ أ

كرأل  ،٣٭ػة ةكدؿ ٤ٔػٯ ا٣ؿزػةء ٚ٪ ػ، ٚةٵو٧ٰٕ أمةر إ٣ٯ ا٣ٞىٲؽة ثجٲخ ٦٪٭ة

٨٦ ٗٲؿ أف ٱعؽد ا٣ض٭ةت ا٣ذػٰ دٛػؿدت  )٣ٲف ٰٚ ا٣ؽ٩ٲة ٦س٤٭ة( ٨٦ ق٧ةد٭ة ا٣ذٛؿد

 ؽراقػحٚ٭٢ دٞٙ ا٣ ؛أػٮاد٭ة ٨٦ ذكات ا٣ؿزةء ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲحدكف ث٭ة د٤ٟ ا٣ٞىٲؽة 

  ٜ  أك ق٤ُةف ٗة٣ت؟، ٗةات ٤ٔٯ مٰء ٧٦ة دٛؿدت ث٫ دٞؽٱؿان ٣ع

ػاضطبردػوطوشعػاضػصغدة:
ة ٚػٰ قػٲةؽ ا٣عػؽٱر ٔػ٨ ٦ؿازػٰ ظةكؿ ا٧٣جؿد ا٣عػؽٱر ٔػ٨ ا٣ٞىػٲؽ

٦ػح كذضةدة ا٧٣ٞؽن ٪ح ا٧٣ي كذعكى ٦ؿازٰ ا٣ضة٤٬ٲح ا٧٣ن٭ٮرة ا٧٣ي »ا٣ضة٤٬ٲح إذ ٝةؿ  

٤ٔػٯ أف قػةاؿ ، ٥ ث٨ ٩ٮٱؿة ٰٚ أػٲ٫ ٦ة٣ػ٦ٟ٪٭ة ٝىٲؽة ٦ذ٧  ، ٤ٕٮ٦ح ٦ٮقٮ٦ح٦ى 

ف دٞؽ٦ذ٭٨ ا٣ٕٲ٪ٲح ا٣ذٰ أك٣٭ةإك، أمٕةرق ٗٲؿ ٦ؾ٦ٮـ
(8)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

                                                 

 .781  مٕةر ا٣ٕؿب ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲح كاٷقٺـص٧٭ؿة أ (8)

 .58قؤاٹت أثٰ ظةد٥ ا٣كضكذة٩ٰ ٣ٶو٧ٰٕ   (2)

 (.67، ا٤ٌٛ٧٣ٲح)265ا٤ٌٛ٧٣ٲةت   (8)
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ٟو  ٧ٕ٣ؿم ك٦ة د٬ؿم ثذأثٲ٨  ٬ة٣ػ

 

 كٹ صػػـعو ٧ٌ٦ػػة أوػػةب ٚأكصٕػػة 

ك٦٪٭ة ٝىٲؽة درٱؽ ٰٚ أػٲ٫ ٔجؽ ا  ا٣ذٰ أك٣٭ة 
(4)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

جػػؽ جػػ٢ً ٦ػػ٨ أـٌ ٦ٕى  أرٌث صؽٱػػؽي ا٣عى

 

ػػػػؽً   ًٔ ػػػػٍخ ٠يػػػ٢ن ٦ىٮ ٛى  ثًٕةٝجػػػحو كأٍػ٤ى

ك٬ٰ ا٣ذٰ أك٣٭ة، ك٦٪٭ة ٝىٲؽة ٠ٕت ث٨ قٕؽ ا٣٘٪ٮم ٱؿزٰ ٚٲ٭ة أػةق 
(5)

  

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[

 كػ٧ٟ مػةظجةن ضً ٦ػة ٣ً دٞٮؿ قػ٤ٲ٧ٯ 

 

 ؟ٲػػتي جً َى  ٠أ٩ٌػػٟ ٱع٧ٲػػٟ ا٣ٌنػػؿابى  

 ك٬ٰ ا٣ذٰ أك٣٭ة  ،أثٰ ٝعةٚح، ك٦٪٭ة ٝىٲؽة أٔنٯ ثة٤٬ح 

ي  ػػػإ٩ٌػػػٰ أدذ٪ػػػٰ ٣كػػػةفه ٹ أ  ث٭ػػػة ؿُّ قى

 

ٔى    ٮ ٹ ٔضػته ٦٪٭ػة كٹ قػؼؿي ٤ٍػ٨٦ 

«...ك٦ؿازٰ ا٣ؼ٪كةء ك٦ؿازٰ ٣ٲ٤ٯ اٵػٲ٤ٲح 
(6)

. 

، كا٣نػ٭ؿة زة٩ٲػةن ، ء أكٹن ٚ٭ؾق ثٕي ٦ؿازػٰ ا٣ضة٤٬ٲػح اصذ٧ٕػخ ٚػٰ ٚػ٨ ا٣ؿزػة

 .كا٣ذٞؽـ ٤ٔٯ قةاؿ ٦ؿازٰ ا٣ضة٤٬ٲح ػة٦كةن ، كاٹقذضةدة راثٕةن ، كاٹقذعكةف زة٣سةن 

ٚػٺ ، كٱ٪جٰ٘ ا٣جعر ٨ٔ ا٧٣ـٱح ك١٦ة٩٭ػة ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٣ىػٛةت ا٧٣ضذ٧ٕػح

رٱت ٰٚ أف اٹقذعكةف كاٹقذضةدة كا٣ذٞؽـ ٤ٔٯ قٮا٬ة ٧٦ػة ٹ صػؽاؿ ٚػٰ 

، كمػ٭ؿة ثؼٛػح ث٪ةا٭ػة ٤ٔػٯ اٵ٣كػ٪ح، ٪ ػة)ٚ كٝٮع ا٧٣ـٱح ٰٚ ا٣ىػٛةت ٩ٛكػ٭ة

١٣ػػ٨ اٹقذعكػػةف درصػػةت أك  ،كاقػػذضةدةن ٧٤٣ٕ٪ػػٯ(، كاقذعكػػة٩ةن ٧٤٣ج٪ػػٯ

ٕى ذى كٍ َجٞػػةت ٹ دي  ا٣ػػ٪ٛف كا٣ٕٞػػ٢ ٚػػٰ  ف  ثٞٮأػػؽ ا٤ٕ٣ػػ٥ ا٤٣٘ػػٮم دكف ًظػػ ؿي نػػ

 .ٞةث٢ ا٣ُةٝح اٷثؽأٲح ٣ؽل ا٧٣جؽعٱم ؾا٧٣ذ٤ٰٞ ا٣

ٚػأٱ٨ ، ق ا٣ض٭ػةت ا٣ػسٺث٬ػؾ ٦٨٦ة ص٤ٕ٪ةق أوٺن ٹ صؽاؿ ٚٲ٫  طن ٚإف وى 

ة؟ ثٲػؽ أف اٹقذعكػةف دٞٓ ا٧٣ـٱح ٰٚ ا٣ؿزػةء؟ كأٱػ٨ دٞػٓ ا٧٣ـٱػح ٚػٰ ا٣نػ٭ؿ

                                                 

ن٧ٰ   (4)  .45دٱٮاف درٱؽ ث٨ ا٣ى٧ح ا٣ضي

 .751ح اٵػٛل اٵو٘ؿ  ٠ذةب اٹػذٲةرٱ٨ ا٤ٌٛ٧٣ٲةت كاٵو٧ٕٲةت، و٪ٕ (5)

 .٧٤88جؿد  ٣ا٣ذٕةزم كا٧٣ؿازٰ،  (6)
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 .كاٹقذضةدة ٦ـٱحي ٢٠ ٦٪٭٧ة ّة٬ؿةه ٰٚ ٤ٔٮ ردجح ا٣عك٨ ك٤ٔٮ ردجح ا٣ضٮدة

 ،ا٣ؿزةء إذا ٠ةف ٦ٮًػٮٔةن ٤٣ٞىػٲؽة ٚػٺ ٦ـٱػح ٚٲػ٫ أفن دٛٲؽ كاٷصةثح ا٣ٮصٲـة 

ر٬ػة ا٣نػٕؿ كا٣نػٕؿاء ٔ٪ػؽ ٱذٕةكؿٱػٜ ا٣عٲػةة ٚ٭ٮ ٠ة٧٣ٕة٩ٰ ا٧٣ُؿكظػح ٤ٔػٯ َ

إذ ٱػذ٥ ا٣٪ْػؿ إ٣ػٯ َػؿؽ ، ة٣ؿزػةء دٞػٓ ٚٲػ٫ ا٧٣ـٱػحث اٹٚذ٪ػةف٨١٣ . وؽ٦ح ا٧٣ٮت

ك٬ٰ ثؤرة ا٣ض٧ػةؿ أك ، ٰٚ ٔؿض أكصةع ا٣عٲةة ٚٲ٭ة د٪ٮٔ٭ةك، ا٣نٕؿاء ٰٚ ا٣ؿزةء

ك٨٦ ٩كض٭ة ٱْ٭ؿ ا٣ُؿب ٣ج١ػةء ا٧٣ٲػخ أك دأثٲ٪ػ٫ أك ٩ؽثػ٫ أك ، ا٣ٞجط ٰٚ ا٣ٞىٲؽة

 .ـاء ث٫ أك ا٣ذٛضٓ أك ا٣٪ٰٕ أك ا٣ؽٔةء ٫٣ أك ٧٣عٲ٫ُ أرًةن كإ٩كة٩ةن ك٩جةدةن ا٣ٕ

، كدْ٭ػؿ َةٝػةد٭٥ اٷثؽأٲػح، كٰٚ َػؿؽ ٚػ٨ ا٣ؿزػةء دجػؿز ثىػ٧ةت ا٣نػٕؿاء

، كدعؽث ا٧٣ـاٱة ٰٚ ا٣٪ىٮص ٤ٔٯ كظؽة ا٣ٮزف كا٣ٞةٚٲح كزجةت ٦ٮًٮع ا٧٣ػٮت

ا٧٣جػؽٔٮف ٚػٰ ٝىػةاؽ٥٬  ك٣ٮٹ د٤ٟ ا٧٣ـاٱة ا٣ذٰ ٱعؽز٭ة. ك٦ة قٲٞةؿ، ك٦ة ٝٲ٢ ٚٲ٫

ٚة٧٣ـٱح اث٪ح ا٣ٛػ٨  ٚػ٨ ا٣ؿزػةء أك . كٹ دٞؽـ مٕؿاء كدأػؿ اػؿكف، ٦ة دٛةكت ا٣نٕؿ

 .ك٣ٲكخ ٹز٦ح ٧٤٣ٮًٮع ثة٣ٌؿكرة، ا٣٭ضةء أك ا٧٣ؽٱط أك ا٣٘ـؿ

ٚةػذٲةر ا٣ىٲةٗح كث٪ةء ا٣ىٮر كا٧٣نة٬ؽ كدؿدٲج٭ة ٰٚ ا٣٪ه كٚػٜ دؿدٲج٭ػة 

ت ا٣ٮزف كا٣ٞةٚٲح ٨٦ ٗٲؿ د٤١ٙ ٰٚ ا٣٪ٛف ك٦ٮصجةت ا٨ٛ٣ ا٣نٕؿم ك٦ٞذٌٲة

كدجػؽأ ، ٚذ٪نػأ ا٤٣ػؾة، اٹقػذضةدة ٚٮؽكٱع٤ٮ ا٣نٕؿ ثة٣عك٨ ، دعؽث ا٧٣ـاٱة

 .ك٤٣نةٔؿ زة٩ٲةن ، كدْ٭ؿ ا٣ن٭ؿة ٤٣ٞىٲؽة أكٹن ، قٲؿكرة ا٣نٕؿ

، كدضؿم ٰٚ ا٣٪ةس ٦ضؿل اٵ٦سةؿ، كدنؿد اٵثٲةت، ٨١٣ ٧٣ةذا دكٲؿ ا٣ٞىةاؽ

٪ٲػح ا٣ػ٪ه ٱكػٮ غ ق؟ أ٣ٲف ٬٪ةؾ مٰء ٰٚ ثً كد١ذكت ا٣ن٭ؿة ث٭ؾا ا٧٣كٲؿ كاقذ٧ؿار

كإقؿا٫ٔ إ٣ٯ ا٤ٞ٣ٮب كا٣ٕٞٮؿ ٦ٕةن؟ كاٷصةثح ٨ٔ ٬ؾا ا٣ذكةؤؿ ، ػٛذ٫ ٤ٔٯ اٵ٣ك٪ح

إ٩٭ػ٥ ٠ػة٩ٮا ٱعػةك٣ٮف  مػؿؼ ا٧٣ٕ٪ػٯ »( ثٞٮ٣ػ٫  428٬-) أك٦أ إ٣ٲ٭ػة ا٧٣ؿزكٝػٰ

ك٦ػ٨ اصذ٧ػةع ٬ػؾق  - كاٷوةثح ٚػٰ ا٣ٮوػٙ، كصـا٣ح ا٤٣ِٛ كاقذٞة٦ذ٫، كوعذ٫

«...شػػٔائر األٌرػػاؿ كطػػٔارد األة٘ػػاتسٺزػػح ٠سػػؿت اٵقػػجةب ا٣
(7)

ٚٞػػؽ أكًػػط  .
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ا٧٣ؿزكٰٝ أف قجت قٲؿكرة اٵ٦سػةؿ كاٵثٲػةت ا٣نػةردة دٕػٮد إ٣ػٯ ٤ٔػٮ ا٧٣ٕػة٩ٰ 

ػٛةء ٱكػ٧ٯ ٣ُػٙ ٱ٤ُٙ أك ، ا ٱك٧ٯ مؿٚةن ا٣نٕؿاء ٤ٔٮ   قٮادا٣نٕؿٱح ٨٦ ٦ذ٪ةكؿ 

ًٕ  ٮ  ٤ي كأ٣عٜ ا٤ٕ٣ٮ ثنؿط ػي . ا٧٣ٕ٪ٯ ح ثةٚذؿاض وػعذ٭ة ٚػٰ ٤ن ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣نٕؿٱح ٨٦ ا٣

كامػذؿط ٤٣كػٲؿكرة ، ٜ ٦٪ُٜ ا٣نٕؿٍٚ أك كى ، ٔة٥٣ ا٨ٛ٣ اٷثؽأٰ ا٣ؾم ٱجؽ٫ٔ ا٣نةٔؿ

كٰٚ ا٣ُٞٓ اٗذؿاؼ ا٤٣ٛػِ ٦ػ٨ ، كٰٚ ا٣ضـا٣ح ٦ٕ٪ٯ ا٣ُٞٓ، صـا٣ح ا٤٣ِٛ كاقذٞة٦ذ٫

، كاوػُٛةء كاٹػذٲػةر ظػؾؼه ، كاٹٗذؿاؼ اػذٲةر، ا٣نةٔؿ ف  ٦ٕض٥ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ظً 

١٣ػ٨ ، ٦ػ٨ ٗٲػؿ كٔػٰ ٦٪ػ٫ ا٧٣ُجػٮع ٢ٞ ا٣جة٨َ ٣ؽل ا٧٣جػؽعكذ٣ٟ ٨٦ ػٺؿ ا٣ٕ

ث٢ ٰٚ ٦ٕؿٚح كًٓ ا٤٣ِٛ ٰٚ امذٞة٫ٝ ك٦ٮ٫ًٕ  ،ا٣ضـا٣ح ٹ د١ٮف ٰٚ اٹػذٲةر ٍٚٞ

كاقذٞة٦ذ٫ ٤ٔٯ دؿدٲت ا٧٣ٕػة٩ٰ ٚػٰ ا٣ػ٪ٛف كا٣ٕٞػ٢ ، ا٣ٺاٜ ث٫ ٨٦ ا٣ج٪ٲةف ا٣نٕؿم

 .ٛٯك٦ٮصجةت دؿدٲج٭ة ٰٚ ٩ْةـ ا٤٣٘ح ك٩ْةـ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٮزكف ا٧٣ٞ

، كدعؽث ٦ـٱح ا٣ضـا٣ح ٨٦ ٝٮة اٹردجةط ثة٣كٲةؽ ا٣ٛ٪ٰ كا٤٣٘ػٮم كا٧٣٪ةقػجح

كا٣ٞؽرة ٤ٔٯ ٢ٞ٩ ا٣ذضؿثح كدٮوٲ٤٭ة إ٣ٯ ا٧٣ؼةَػت ث٤٘ػح ا٧٣ذٞػؽ٦ٲ٨ كا٧٣ذ٤ٞػٰ 

، ث٤كةف ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٤ٔٯ ا٧٣كةٚح ثٲ٨ ا٣ؼةص ٰٚ ا٧٣ؼةَت كا٣ٕةـ ٰٚ ا٧٣ذ٤ٞػٰ

٣ٞٮة ا٣ُةٝػح ا٧٣ذٮ٣ػؽة ٦ػ٨  ؛كاػذٺؼ درصةت اٹقذضةثح كا٣ذٛة٢ٔ ثٲ٨ ا٧٣ذ٤ٞٲ٨

 .اقذٞة٦ح ا٤٣ِٛ ا٣ضـؿ ٤ٔٯ ٩ٮا٦ٲف ا٣٪ٛف كا٣٪ه ٦ٕةن 

أف ٱٮوٙ ا٧٣ٮوٮؼ ث٧ػة  ٰكدجٞٯ اٷوةثح ٰٚ ا٣ٮوٙ ٔجةرة ٩ٞؽٱح دٕ٪

كٔٲػةر اٷوػةثح ٚػٰ »ٱػؽؿ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٝػٮؿ ا٧٣ؿزكٝػٰ  ، ٱ٪جٰ٘ أف ٱ١ٮف ٫٣

ٚػٰ  ٧ٚة كصؽاق وػةدٝةن ٚػٰ ا٤ٕ٣ػٮؽ ٧٦ةزصػةن ، ا٣ٮوٙ ا٣ؾ٠ةء كظك٨ ا٣ذ٧ٲٲـ

كٱػؿكل . ٚؾاؾ قٲ٧ةء اٷوةثح ٚٲػ٫، ؤ ٦٪٫ؿ ا٣ؼؿكج ٔ٪٫ كا٣ذجؿُّ ٱذٕكن ، ا٤٣ىٮؽ

٠ػةف ٹ ٱ٧ػؽح ا٣ؿصػ٢ إٹ ث٧ػة »أ٫٩ ٝةؿ ٰٚ ز٬ٲؿ   - ا  ٔ٪٫رًٰ  -٨ٔ ٧ٔؿ

«٬ؾا ا١٣ٺـ ٚإف دٛكٲؿق ٦ة ذ٠ؿ٩ةق ٢ٍ ٚذأ٦ن  «ٱ١ٮف ٤٣ؿصةؿ
(8)

. 
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، كح ٦سػةٹن ٧٧ػؽا٣ىػٛح ا٣ذػٰ د٤ٲػٜ ثة٣ا٣نػةٔؿ ضؽ ٱٚةٷوةثح ٰٚ ا٣ٮوٙ أف 

كٹ  ٦٪ػ٫ ٚ٭ٰ ٹوٞح ثػ٫ ٹ دٞجػ٢ اٹ١ٛ٩ػةؾ، كٱض٤ٕ٭ة ا٧٣ضذ٧ٓ ٨٦ ٦ٕة٩ٰ رصٮ٣ذ٫

ٚؾ٣ٟ ٦ٕ٪ٯ اٷوةثح ٧٣ة ٱٛذؿض ٹ ٧٣ة كٝٓ ٦٪٫ ظٞٲٞػح ، اٹ٩ذٞةص ٨٦ ث٤ٮغ د٧ة٦٭ة

ٚج٤ػٖ  ؛ا٣ٮوػٙ ٤ٔػٯ ا٣كػؼؿٱح ٢ى ٧ً ظي ٫٣  ٰؽنٔٚٲ٫ ٦ة ٱى ٨١ ٱٚإف ٥٣ ، ٰٚ ظٲةة ا٣٪ةس

ثةٚذٞػةد ذ٣ػٟ كٱ١ػٮف ، ٹ ٱج٤٘ػ٫ ا٣كػجةب ٚػٰ ا٣٭ضػةء ا٣٭ضةء ثة٣كؼؿٱح ا٣ٌؽٱح ٦ة

 .كا٧٣سةؿ ا٧٣ضٕٮؿ ٣ذ٤ٟ ا٣ىٛح، اٷوةثح إذا ٝٲكخ ا٧٣كةٚح ثٲ٨ كاٝٓ ا٧٣ٮوٮؼ

٬ػؾق اٷمػةرة إ٣ػٯ قػٲؿكرة ا٧٣سػ٢ كاٵثٲػةت ا٣نػةردة ٦ػ٨  ٤ٍٕخ كٝؽ صي 

، ك٠ػؾ٣ٟ مػ٭ؿد٭ة، أقجةب قٲؿكرة ا٣ٞىٲؽة ٦٭٧ػة ٱ١ػ٨ ٚ٪٭ػة أك ٦ٮًػٮٔ٭ة

 .٣٭ة ٦ٞةٹن اػؿ ك٤٣ن٭ؿة أقجةث٭ة أٚؿدتي . س م٭ؿت٧٤١ٚة قةرت ٰٚ ا٣٪ة

ثٕي ظؽكد٬ة ٰٚ ٬ؾق ا٣ٞىػٲؽة  كٱ٨١٧ إدراؾي ، ك٢ٕ٣ ا٧٣ـٱح ٱ٨١٧ دؾكٝ٭ة

ٔى  ،أك د٤ٟ ٨٦ اٵكوةؼ ا٧٣ؾ٠ٮرة ٤ٔٯ ا٣ذٕٲٲ٨؛ ٵف ٔىػت  ٌّٰ ًى ٨١٣ ٦ٞؽار٬ة 

ثػ٢ ٱأػػؾ ٦ضػؿاق ٚػٰ ٩٭ػؿ ا٣ذػؾكؽ  ،دٞؽٱؿ ا٧٣ـٱػح ٹ ٱٞػٙ ٤ٔػٯ ظػؽكد ا٤ٕ٣ػ٥

ك٣ٕػ٢ ذ٣ػٟ ٱضٕػ٢ ، د دضةرب ا٧٣ذ٤ٰٞ ا٣٪ةٝؽ اٵدثٰ أك ا٣ض٧ػة٣ٰا٧٣ذضؽد ثذضؽ

ٱذؿدد ٰٚ دعؽٱؽ ا٧٣ـٱح أك أقجةث٭ة أك ٦كػةراد٭ة ثػةػذٺؼ ز٦ػ٨ ٦ٕػةكدة  ا٣ؽارسى 

ا٣ٞىػٲؽة؛ ٵف ا٣ٞىػٲؽة ا٣عٲػح ٔػة٥٣ ٦ٕٞػؽ ٦ػ٨ ا١٣ةا٪ػةت ا٣نػٕؿٱح ا٣ذػٰ ٝؿاءة 

 .أك ا٧٣ض٧ٮٔح ٹ ثٕ٪ةوؿ٬ة ا٣جكٲُحكدٛة٤ٔ٭ة ا٧٣ـٱح ثذؿ٠ٲج٭ة كدٕٞٲؽ٬ة  عؽثي دى 

٧٦ة دٞػؽـ ٱذجػٲ٨ أف ا٣ٞىػةاؽ ا٧٣ػؾ٠ٮرة ٝػؽ ظػؽث ٣٭ػة ٦ـاٱػة ٦ػ٨ ٬ػؾق 

ٔى  كثػؿزت د٤ػٟ ا٧٣ـاٱػة ، ١٦ة٩ذ٭ػة ٍخ ٤ىػا٣ض٭ةت ا٧٣ؾ٠ٮرة ٚٞٮٱػخ رظ٤ذ٭ػة ك

٧ٚة أثػؿز د٤ػٟ ا٧٣ـاٱػة؟ أ٣ػٲف . ٦ض٧ٮٔح أك ٦ذٛؿٝح ٰٚ ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة أك د٤ٟ

 ؟٤٠٭ة أك ثٌٕ٭ة ٧٣ذ٤ٞٲ٭ة ٰٚ إَؿاب ا٣ٞىٲؽة

ػطعربيػواضػصغدة:ابنػدطغدػاض
ك٬ػٰ إرٝةوػ٭ة ، كٝٙ اث٨ قٕٲؽ ا٧٣٘ؿثػٰ ٤ٔػٯ ص٭ػح ٧ٔٲٞػح ٦ػ٨ ا٣ٞىػٲؽة
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، كا٣ؿٝه ٦ْ٭ػؿ ظكػٰ ٤٣ُػؿب ٱ٤ٕػٮق، كٹ ٱ١ٮف ا٣ؿٝه ث٘ٲؿ إَؿاب، ا٧٣ذ٤ٰٞ

ٱػؽؿ ، ٦ـٱػح ٦ػ٨ ٦ـاٱػة ا٣ٞىػٲؽة ك٬ٮ، اٷَؿاب إ٧٩ة ٬ٮ دعؿؾ ا٣٪ٛف ثأزؿ ا٣٪هك

 ]٨٦ ا٣جكٲٍ[  ٫ك٣، ٫٣ ٰٚ ا٧٣ؿٝىةت (٫٤٬ةأٔنٯ ث»)٤ٔٯ ذ٣ٟ ٝٮ٫٣  

 إف دٞذ٤ػػػٮق ٚٞػػػؽ أمػػػضة٥٠ي ز٦٪ػػػةن 

 

 ٠ؾ٣ٟ ا٣ػؿ٦ط ذك ا٣٪ىػ٤ٲ٨ ٱ٪١كػؿ 

 ٹ ٱػػأ٨٦ ا٣ٞػػٮـ ٧٦كػػةق ك٦ىػػجع٫ 

 

«٨٦ ٢٠ أكب كإف ٥٣ ٱ٘ػـ ٱ٪ذْػؿ 
(9)

 

 «٫٣ ٚػٰ ا٧٣ؿٝىػةت»ٚٞٮ٫٣  ، ٠ٺـ ا٧٣٘ؿثٰ كصٲـ ٱٞج٢ ا٣ذٞؽٱؿ كا٣ذأكٱ٢ 

 ؿ ٦ؿدػؽ إ٣ػٯكا٣ٌػ٧ٲ]٦٪٭ػة   كٝٮ٫٣  )ك٣ػ٫( أم، ا٧٣ؿٝىةت ٞىةاؽا٣   ٰٚأم

ٲن٪ى٭ة ثة٣جٲذٲ٨ ا٧٣ؾ٠ٮرٱ٨ ٤ٔٯ َؿٱٞػح  ك٫٣ ، [ا٧٣ؿٝىةت ٔى ا٣ٞىٲؽة ا٣ؿااٲح ا٣ذٰ 

 .ٰٚ ا٧٣ضةز ا٧٣ؿق٢( ؿى صـءان كأراد ٠يٺ  ٠ى ذى )

كاػذٲةر ا٣جٲذٲ٨ ٱٮ٦ئ إ٣ػٯ ثػؤرة ا٣ٞىػٲؽة أك ٩ُٞػح ا٣ػؾركة ٚػٰ ظؿ٠ذ٭ػة 

 .ا٣ؽاػ٤ٲح ٨٦ ص٭ح أ٩٭ة ٰٚ ا٧٣ؿٝىةت ٨٦ ا٣نٕؿ

ٚػٰ  ٱ٪٤ُػٜٚػإف ا٣ذكػةؤؿ  ،ة ٤٠٭ة أـ أراد ثٲذػٲ٨ ٦٪٭ػةكقٮاء أراد ا٣ٞىٲؽ

  ٦ػة ٦ٕ٪ػٯ ا٧٣ؿٝىػةت كا٧٣ُؿثػةت؟ كأم ٦ـٱػح ٚػٰ إ٣ٯ ص٭ةت ٦٪٭ة ا٣٪ٛف

 ٞىٲؽة؟ذ٣ٟ؟ ك٨٦ أم ص٭ح صةء إرٝةص ا٣

 ك٣ٸصةثح ٔ٪٭ة ٱ٪جٰ٘ ٝؿاءة ٝٮ٫٣ 

، ا٣ُجٞةت ا٣ذٰ ث٪ٰ ا٣ضة٦ٓ ا٧٣ؾ٠ٮر ٤ٔٯ ا١٣ٺـ ٚٲ٭ة ػ٧ف  ا٧٣ػؿٝه»

 .كا٧٣ذؿكؾ، كا٧٣ك٧ٮع ،كا٧٣ٞجٮؿ، كا٧٣ُؿب

نؽان ٱ١ةد ٱ٤عٜ ثُجٞح اٹػذؿاع؛ ٧٣ة ٱٮصؽ ٚٲػ٫ اىٍركع   ٦ة ٠ةف ٦ؼذؿٔةن أك ٦ٮ٣

ىز٦ًنحى ا٤ٞ٣ٮب ٨٦ ٱؽٱ٫ كذ٣ػٟ راصػٓ إ٣ػٯ ، كٱ٤ٰٞ ٦عجح ٤ٔٲ٫، ٨٦ ا٣كؿ  ا٣ؾم ٱي٧ى١ ٨ي أ

٠ٞٮؿ ا٦ؿئ ا٣ٞٲف، كا٣عف ٨٘٦و ثةٷمةرة ٨ٔ ا٣ٕجةرة، ا٣ؾكؽ
(81)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

                                                 

 .64ا٧٣ؿٝىةت ا٧٣ُؿثةت ٨٦ ركاآ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ، اث٨ قٕٲؽ اٵ٩ؽ٣كٰ   (9)

 .88دٱٮاف ا٦ؿئ ا٣ٞٲف   (81)
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ػػ٧ٮتي إ  ٣ٲ٭ػػة ثٕػػؽى ٦ػػة ٩ػػةـ أ٤٬٭ػػةقى

 

جةًب ا٧٣ةًء ظةٹن ٤ٔٯ ظػةؿً   ٮن ظى ٧ي  قي

  ٦ة ٩ٞه ٚٲ٫ ا٣٘ٮص ٨ٔ درصػح اٹػذػؿاع؛ إٹ أف ٚٲػ٫ ٦كػعحن اىٍفرب 

٠ٞٮؿ ز٬ٲؿ، ٨٦ اٹثذؽاع
(88)

ٰٚ ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨ 
(82)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

٤ٺن  اقي إذا ٦ػػػػة ًصبذػػػػ٫ي ٦يػػػػذى٭ى  دىػػػػؿى

 

ُٲػػ٫ً ا٣ػػؾم أ٩ػػخى قػػةا٫٤ٍ   ٟى دٕي  ٠أى٩نػػ

٧٦ػة ٹ ٱ١ػٮف ٚٲػ٫ ٗػٮص ٤ٔػٯ دنػجٲ٫ ،   ٦ة ٠ةف ٤ٔٲ٫ َػٺكةٔؿاىٍلتك 

٠ٞٮؿ َؿٚح ٰٚ ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨، كد٧سٲ٢ ك٦ة أمج٫ ذ٣ٟ
(88)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

ٟى اٵٱةـي ٦ة ٠٪خ صػة٬ٺ ذيجؽم ٣  قى

 

دً   ك  ـى ٟى ثةٵػجػػةر ٦ػػ٨ ٣ػػ٥ ديػػ  كٱأدٲػػ

  ٦ة ٤ٔٲػ٫ أ٠سػؿ ا٣نػٕؿاء ٧٦ػة ثػ٫ ا٣ٞةٚٲػح كا٣ػٮزف دكف أف كاىٍصٍٔع ... 

ٓي ٱ٧ٌض٫ي ا٣ ٓي ، ُج ٠ٞٮًؿ ا٦ؿئ ا٣ٞٲف، كٱكذس٫٤ٞ ا٣ك٧
(84)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

ٰن ٦ى  ػػكٝٮٚػػةن ث٭ػػة وػػعجٰ ٤ٔػػ  ٭٥ٍ ٲن ًُ

 

ػ  ٱٞٮ٣ػٮف  ٍٟ أقن ٧نػػ٢ً  ٯٹ د٭٤ػػ  كدىضى

٠ٞٮؿ ا٧٣ذ٪جٰ، ٤ٔٯ ا٣ك٧ٓ كا٣ُجٓ   ٦ة ٠ةف ٠ىٺ  اىٍخركؾك ... 
(85)

  

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[ 

٤ٍخي ثة٣٭٥  ا٣ؾم ٤ٝٞػ٢ى ا٣عنػة ٞى ٍ٤ ٞى  ٚى

 

ػػػ٨ن ٝٺٝػػػ٢ي ٝٺٝػػػ٢ى ٔػػػٲفو ٤٠ُّ    ٭ي

٦ػة ٠ػةف ، كا٧٣ٞذىؿ ٤ٔٯ إٱؿادق ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕ٪ٮاف ٨٦ ا٣ُجٞػةت ا٧٣ػؾ٠ٮرة 

كإزػةرة ، ك٠ٺ٧٬ة دااػؿ ٤ٔػٯ ٗػٮص ا١ٛ٣ػؿة، ٨٦ َجٞذٰ ا٧٣ؿٝه كا٧٣ُؿب

«...ا٧٣ٕ٪ٯ
(86)

. 

، كا٧٣ٞجػػػٮؿ، كا٧٣ُػػؿب، ٚة٣نػػٕؿ ػ٧ػػف َجٞػػةت ٬ػػٰ  ا٧٣ػػؿٝه

                                                 

 .57س٤ٕت  ٣، مٕؿ ز٬ٲؿ ث٨ أثٰ ق٧٤ٯمؿح  (88)

 .888 مٕؿ ز٬ٲؿ ث٨ أثٰ ق٧٤ٯ  مؿح (82)

 .48دٱٮاف َؿٚح ث٨ ا٣ٕجؽ   (88)

 .9دٱٮاف ا٦ؿئ ا٣ٞٲف   (84)

 .8/875  ١ٕ٤جؿم٣، ا٧٣ذ٪جٰ أثٰ ا٣ُٲت دٱٮاف (85)

 .88-84ا٧٣ؿٝىةت ا٧٣ُؿثةت   (86)
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، ة ٝٲ٧ح ا٧٣ذػؿكؾكأد٩ة٬، أٔٺ٬ة ٝٲ٧ح ك٦ـٱح ا٧٣ؿٝه. كا٧٣ذؿكؾ، كا٧٣ك٧ٮع

 .كا٣ذؿدٲت ٰٚ ا٣٪ه ذك ٝٲ٧ح ٩ٞؽٱح وؿٱعح

ٚػٰ  (ا٣جعؿ ا٣ُٮٱ٢)ا٣نٕؿ ا٣ىٮدٲح  ة٦ٛ٭ٮـ ا٣ؿٝه ٥٣ ٱؿدؽ إ٣ٯ ٦ٮقٲٞك

ٚػؾ٣ٟ ٦ػ٨ ، ٚػٰ ا٣ٞىػٲؽة ٦ٮًػٮع ا٣ؽراقػح (ا٣جكػٲٍ)كٹ ، ا٣ؼجػؿ ا٣٪ٞػؽم

ك٣ٮ ٠ة٩خ ٠ؾ٣ٟ ٹقػذٮل ا٣نػٕؿ كا٣ػ٪٥ْ ، ا٧٣نذؿؾ ٧٦ة ٹ د١ٮف ا٧٣ـٱح ٚٲ٫

ك٬ػؾا ٹ ٱٕ٪ػٰ أف ا٣ػٮزف ، ك٬ؾا ٦عةؿ، ص٭ح اٷَؿاب كا٣ؿٝه ٰٚ ٝٲ٧ذ٫ ٨٦

 .١٣٪٫ ٨٦ ا٧٣نذؿؾ، ٣ٲف مؿَةن ٣ٸَؿاب

ٹ  ٣كػ١ة٩٭ة ٦ػ٨ ا١٣ةا٪ػةت ا٣نػٕؿٱح اٵث٪ٲح ا٣ٕؿكًٲح٦٪ةقجح كا٧٣ـٱح ٰٚ 

كٹ ٰٚ ا٣ك١ةف دك٩٭ة ٰٚ ا٧٣٪ةقجح كا٣ذ٪ة٥ٗ كاٹ٣ذبةـ ٤ٔٯ ، كظؽ٬ةٰٚ اٵث٪ٲح 

٧٠ػة أَػؿب ا٧٣جػؽع ، كا٣عٮاس ٚػٰ ا٧٣ذ٤ٞػٰرمةٝح ٰٚ اٵداء ٱُؿب ا٣٪ٛف 

كٱيػؿٝه ، ز٥ ٱؿٝه ا٧٣جؽع ٨٦ أ٫٧٣؛ ٚٲىؿٝيه ا٨ٛ٣ ا٣نٕؿم ٰٚ ا٣نٕؿ، ٩ٛك٫

ٰى   .ٰٚ ٩ٛك٫ كثؽ٫٩ ا٧٣ذ٤ٞ

ٱعٞػٜ  ٚػٰ ا٧٣ٕ٪ػٯ ٚة٧٣٘ؿثٰ ٱٛ٭٥ اٷرٝةص ٰٚ ا٣نٕؿ ٤ٔٯ أ٫٩ اػذؿاع

ز٧ػؿة  ٱػأدٰ ا٣ػؿٝه ا٣ذٛؿد كا٧٣ـٱح ٦ٕةن ٣ٲ١ٮف ا٣نػٕؿ ٦ُؿثػةن ثػ٢ ٦ؿٝىػةن أم

كصٕػ٢ إَػؿاب ، كا٣ؿٝه أ٤ٔٯ ٦ؿدجػح، أم ا٣ُؿب مؿط ٤٣ؿٝه، ٸَؿاب٣

ك٦ػة ، ا٧٣ٕة٩ٰ أثٲ٨ى ٫٣ ٨٦ إَؿاب اٵوػٮات ٣ٲ١نػٙ ٔػ٨ ص٭ػح ٣٘ػح ا٣ػ٪ٛف

٦ُؿثػح أك ٦ٞجٮ٣ػح دكف ٦ػة  ٦ؿٝىػح أك دكذٞج٫٤ ٨٦ أوٮات دؤكؿ ث٫ إ٣ٯ ٦ٕةفو 

كاٷٱٞػػةع ٚػػٰ ، ٚػػٰ دٛةٔٲػػ٢ ا٣ػػٮزف ةأك ٦ذٕػػح قػػ٧ةع ٚٞػػٍ ٠ة٧٣ٮقػػٲٞ، دٞػػؽـ

 .٪ٛف كاٵذف ٦ٕةن ك٦ة ٱ١ٮف ٦ذؿك٠ةن دٕة٫ٚ ا٣، ٰا٣ٞٮاٚ

 ك٬ٰ ص٭ح ٨٦ ص٭ةت ٦ـاٱة ا٣ٞىٲؽة كٝٙ ٤ٔٲ٭ػة ا٧٣٘ؿثػٰ ١ٚػةف ٔة٧٣ػةن 

ةاؽ ا٣ذػٰ وػ٪ٛ٭ة ٦كػذ٪جُةن ا٠ذنػة٫ٚ ٦ػ٨ ا٣ٞىػ، ةك٦جؽٔةن ٩ٞػؽٱ  ، ة٦ذؾكٝةن ص٧ة٣ٲ  

 .كذ٠ؿ٬ة ٰٚ ٦ى٪٫ٛ
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ازٰ ٚة٣ٞىٲؽة كاظؽة ٨٦ ٦ؿٝىةت ا٣عـف كاٵ٥٣ ٰٚ ا٣ُجٞح ا٤ٕ٣ٲة ٨٦ ٦ؿ

أ٩٭ػة دػؿٝه  كأكصؽ ٣٭ة ٦ـٱح اث٨ قٕٲؽ ا٧٣٘ؿثٰ، ا٣ضة٤٬ٲح ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة ا٧٣جؿد

كاٷَػؿاب ا٬ذػـاز ا٣ػ٪ٛف ، كا٣ؿٝه ظؿ٠ح ا٣جػؽف كا٬ذػـازق ٤٣ػ٪ه، ٭ة٦ذ٤ٞٲى 

إَؿاب ٤٣ػ٪ٛف ٦ػؿٝه ك٦ة ٢ٌ٠ ، ثؽ ٫٣ ٨٦ إَؿاب ا٣٪ٛف كا٣ؿٝه ٹ. ٤٣٪ه

 .ٚٞؽ دُؿب ا٣٪ٛف كٹ ٱؿٝه ا٣جؽف، ٤٣جؽف

 ف اٵو٧ٰٕ ص٢ٕ أٔنٯ ثة٤٬ح ٚعٺن ٨٦ ٚعٮؿ ا٣نٕؿاء٧٦ة دٞؽـ ٱذجٲ٨ أ

«ٱؿاد أف ٫٣ ٦ـٱح ٤ٔػٯ ٗٲػؿق ٧٠ـٱػح ا٣ٛعػ٢ ٤ٔػٯ ا٣ًعٞػةؽ»
(87)

كصٕػ٢ اٱػح  ،

ككٝٙ ا٧٣جؿد  ؛)٣ٲف ٰٚ ا٣ؽ٩ٲة ٦س٤٭ة( ٚعٮ٣ذ٫ ٦ذض٤ٲح ٰٚ دٛؿد ٝىٲؽد٫ ا٣ؿااٲح

٦ٮًٕ٭ة ٰٚ ا٣ٞىةاؽ ا٧٣ٮوػٮٚةت ثٛػ٨ ا٣ؿزػةء كا٣نػ٭ؿة كاٹقذعكػةف ٔ٪ؽ 

ك٬ػ٨ ٠ػة٣ؼُٮط ، كا٣ذٞؽـ ٤ٔػٯ قػٮا٨٬ ٦ػ٨ ٦ؿازػٰ ا٣ضة٤٬ٲػحكاٹقذضةدة 

 .كا٩ُٺٝ٭ة ث٭ة، ا٧٣ذٮازٱح ٰٚ اصذ٧ةٔ٭ة ٤ٔٯ د٤ٟ ا٣ىٛةت

  أم، كدجٲ٨ ٹث٨ قٕٲؽ ا٧٣٘ؿثٰ أف ا٣ٞىٲؽة ا٣ؿااٲح ٨٦ ا٣نػٕؿ ا٧٣ػؿٝه

ىٲن٨ى ا٧٣ٞىػٮد ، ٨٦ ص٭ح دأزٲؿ٬ة كردج٭ة، ٰٚ أ٤ٔٯ َجٞةت ا٣نٕؿ ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة كث

 .٨٦ ٢٠ َجٞح ٦٪٭ة

 ٌٚػةء د١نػٙ ٔػ٧ٚ٨ة ٦٪ةقجح ا٣ٞىٲؽة ا٣ذٰ ، ؾق أٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٬٨

ا٣ؽٹ٣ح ٚٲ٭ة؟ ك٦ة ٦٪ةقجذ٭ة ا٣ذٰ دٌٰء ص٭ةت ا٣ىؽؽ ٰٚ ا٣ذضؿثح؟ ك٦ة ٦٪ةقػجذ٭ة 

 ا٣٪ه ا٣نٕؿم؟ ٰٚ ٌٚةءا٣ذٰ دج٪ٰ صكٮر ا٣ذٕةَٙ ثٲ٨ ا٧٣ذ٤ٰٞ كا٣نةٔؿ 

ػطظادبظػاضػصغدة:
 ٩ٕٛػةؿٹف اا٣ػٮأكد٤ٮٱ٨ه ٱعػؽد  ،٦٪ةقجح ا٣ٞىٲؽة ٝٲؽه ٱعؽد أثٕةد ٌٚةا٭ة

٤ى٥ه ٱعؽد ٚ٪٭ة كٗةٱذ٭ة، ٭ةٚٲ ا٣ػٲ٨٧  ري ٘ػةكً ٱي  «ا٧٣٪ذنػؿ»دٞٮؿ ا٣ؿكاٱح  ٠ػةف . ك٦ٕى

 ٌٰ ٫ي ، ٚأثٯ، ٤ُٚت إ٣ٲ٫ ا٣ٛؽاء، ك٠ةف ٚةد١ةن ، ٚأقؿ وٺءة ث٨ ا٣ٕ٪جؿ ا٣عةرز ٕى ُن ٞى ٚ

                                                 

 .81قؤاٹت أثٰ ظةد٥ ا٣كضكذة٩ٰ ٣ٶو٧ٰٕ كردق ٤ٔٲ٫، ٚعٮ٣ح ا٣نٕؿاء   (87)
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َى ، ٮان م٤ٮان ًم٤ٍ  ٤ٔٲػ٫  د٣ػخ، (ذا ا٣ؼ٤ىح)ا٧٣٪ذنؿ  شن ٫ ث٪ٮ ا٣عةرث ٧٤ٚة ظى جذٍ ٤ى ك

، ٚضػةءق ثٕػي ث٪ػٰ ا٣عػةرث ٚٮصػؽكق ٩ةا٧ػةن ، ٛٲ٢ ث٨ ٧ٔؿك ثػ٨ ٠ػٺبث٪ٮ ٩ي 

ٓى وٺءة، ٚأػؾكق ُن كُٕٝٮق ٧٠ة ٝى
(88)

. 

، ٰٚٛ ا٧٣٪ةقجح أف ا٧٣٪ذنؿ ٠ةف ٚةرقةن ٱ٘ٲؿ ٤ٔٯ ثٕػي أث٪ػةء ا٣ػٲ٨٧ دػةرة

كَة٣جػ٫ ، ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ٠ٺب وٺءةى  ا٧٣٪ذًنؿ ٚأقؿ، كٱ٘ٲؿكف ٤ٔٲ٫ دةرة أػؿل

كرٗجح ٚػٰ إرٗة٦ػ٫ ، ١ٚةف ٱُٞٓ ثؽ٫٩ ُٕٝح ُٕٝح دٕؾٱجةن ٫٣، ٥٤ٚ٢ٕ ٱٛ، ثة٣ٛؽاء

 .٧ٚةت وٺءة دكف ذ٣ٟ، دٚٓ ا٣ٛؽٱح٤ٔٯ 

ٚػؽؿ ، ٫ككٝٓ ٰٚ أقؿ ػىػٮ٦، و٪٧ةن ٱك٧ٯ ذا ا٣ؼ٤ىح ا٧٣٪ذنؿ ز٥ ظش

ٚؿزػةق ، كٔٮٝت ثذُٞٲٓ ثؽ٫٩ إ٣ٯ أف ٝذ٢ ٬٪ػةؾ، ٤ٔٲ٫ ث٪ٮ ٩ٛٲ٢ ١ٚةف ٗؽر٥٬ ث٫

٤ٔٯ اػذٺؼ ا٣ؿكاٱح أػذ٫أػٮق أك 
(89)

 .١ٚة٩خ ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة، 

ؿ ا٧٤ٕ٣ةء ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨ ٰٚ ا٣ٞىػٲؽة ك٦٪ةقػجذ٭ة ٧ٚػة ٱٞػٮؿ ٣كػةف ا٬ؾق أٝٮ

كإزا٣ػح ، ثػؽ ٦ػ٨ إزجػةت ٩ػه ا٣ٞىػٲؽة ظةؿ ا٣ٞىٲؽة؟ ٣ٸصةثح ٔػ٨ ذ٣ػٟ ٹ

جةت ا٣٘ؿثح ٨٦ َؿٱٜ دؾكٝ٭ة ثنؿح ثٕي أ٣ٛةّ٭ة ٦ػ٨ مػؿكح ا٧٣ذٞػؽ٦ٲ٨ ٞٔ

٦ػ٨ ٗٲػؿ أف د١ػٮف ، ةا٣ٕؿثٲػح؛ ٣ٲػأ٩ف ا٧٣ذ٤ٞػٰ ث٧ٕة٩ٲ٭ػ ض٧ػةت٣٭ة أك ٨٦ ٦ٕ

ف اٹصذ٭ةد ٰٚ ًٮء قٲةؽ ا٣٪ه أك ا٧٣ٕ٭ٮد ٨٦ دكا٧٣ٕض٧ٲح ظةصـان  كاؿُّ ؽا٣

 .٦ٕة٩ٰ ا٤٣ِٛ ٔ٪ؽ أث٪ةء ا٣جٮادم ٰٚ ا٣نةـ

ػاضػصغدة:
ك٦ذٕػػح اٵٝػػٺـ ، ك٦٪جػػٓ اٵظ١ػػةـ ثٌٛػػةا٭ة، ا٣ٞىػػٲؽة ٦ػػةدة ا٣ؽراقػػح ث٪ىػػ٭ة

ثٟ ٤ٔػٯ  ٢ُّ ًُ ٭ة ٩ٮاٚؾ دي ّي ٚأ٣ٛة. ثذنؿٱع٭ة دةرة كإٔةدة ٩كض٭ة أك ا٣ذبة٦٭ة دةرة أػؿل

ػف  ، ا٧٣ٕة٩ٰ ٚ٭ػٰ ٝػٮاـ ا٣ؽراقػح . ثػ٫ كوٮري٬ة دضكػٲ٥ ٧٤٣ٕٞػٮؿ ٚػٰ ٔػة٥٣ ٦يعى

                                                 

 .85ثٰ ٔجٲؽة ٧ٕ٦ؿ ث٨ ا٧٣س٪ٯ  ا٣ؽٱجةج، ٵ (88)

 .8/75  ق٧ٍ ا٣ٴ٣ٰ ٰٚ مؿح أ٦ة٣ٰ ا٣ٞة٣ٰ (89)
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كٹ دٌػؿ ، ٱنػ٭ؽ ث٧ػة ٱػؿل ان كمة٬ؽ، كصةء ٩ى٭ة؛ ٣ٲ١ٮف ا٧٣ذ٤ٰٞ مؿٱ١ةن ، ك٦ةدد٭ة

ك٢ٕ٣ ثٌٕػ٪ة أثٕػؽ ثىػٲؿة ، ثىؿان ٨٦ ثٕي ٢ٕ٤ٚ ثٌٕ٪ة أمؽُّ  ؛م٭ةدة أظؽ٩ة اٳػؿ

ك٣ٲع٧ػؽ ا  ٔ٪ػؽ ، ٲٕػؾر أظػؽ٩ة وػةظج٫ ٔ٪ػؽ اٹػػذٺؼ٤ٚ، ٰٚ ا٣٪ه ٨٦ ثٕي

٩ى٭ة - دٌٛٺن  - ٥كإ٣ٲ١، اٹدٛةؽ كاٹاذٺؼ
(21)

 ]٨٦ ا٣جكٲٍ[  

 ]اىيصاف[ -1

ىدىذ٪ػػٰ ٣ًكػػةفه  -8 ػػؿُّ ث٭ػػة٦ىػػإ٩ٌػػٰ أ قى
ي  ة أ

 

ؿي   ػؼى ػة كٹ قى ته ًٚٲ٭ى ٔىضى ٤ٍٮى ٹ  ٔى  ٨٦ً 

ري٬ة -2  ىٍظػؾى حن ٝىٍؽ ٠ي٪ٍػخي أ ٧ى ةءىٍت ٦يؿىصن  صى

 

ري ٣ٮ ٠ةفى ٱى   ػؾى ٛىةؽي كا٣عى ٕي٪ٰ اًٷٍمػ ٛى ٍ٪ 

ػؽو  -8  ىظى  دىأٍدًٰ ٤ٔٯ ا٣٪ٌةًس ٹ دى٤ًٍٮم ٤ٔٯ أ

 

ىػػة  ىدىذٍ٪ ػػؿي ، ظذػػٯ أ ٌى ى٪ىػػة ٦ي ٠ىة٩ىػػٍخ ديك٩  كى

يػػػػ٫ي  -4  ث ي٠ىؾ  ػػػػةدي ٣٭ػػػػة ًذ٠ٍػػػػؿه أ ٕى  إذا ٱي

 

جىػػؿي   ا٣ؼى ػػة اٵ٩ٍجىػػةءي كى  ظذػػٯ أدىذٍ٪ػػٰ ثً٭ى

 = اىِدب[ ]ككػٓا -2 

افى  -5 ػػػػؿن يػػػػ٫ي  ٚىجًػػػػخُّ ٦ي١ٍذىبًجػػػػةن ظى ث ى٩ؽي  أ

 

ري   ٓي ٦ة ٱىأٍدًٰ ث٫ًً ا٣ٞػؽى ىدٍٚى ٣ىٍكخي أ كى
(28)

 

ػ٥ي  -6  ٭ي ٕي ٧ٍ ةءى صى ى٧ٌة صى ٍٛفي ٣ ًخ ا٣٪ٌ ةمى  ٚىضى

 

ةءى ٨ٍ٦ً دىس٤ًٍٲرى   رىا٠ته صى ذى٧ًػؿي ، كى ٍٕ ٦ي
(22)

 

يػ٫ي ٦ً ، إفن ا٣ؾم ًصبٍخى  -7  ث  ٨ٍ دىس٤ًٍٲػرى دى٪ٍؽي

 

ٲىػؿي   ً٘ ا٣ ٦ً٪٫ٍي ا٣ضٮدي كى ٦ً٪٫ٍي ا٣ٌك٧ىةحي كى
(28)

 

 = اىِػٖ[] -3 

ن ٹ -8 ٕىٯ ا٦ػؿأ ٪ىذيػ٫ي ٘يػدى  دى٪ى ٍٛ ٰن صى ػ  تُّ ا٣عى

 

ٌٮل  إذا ا١٣ىٮىا٠ًتي ػى
(24)

ُىؿي ءى ٩ىٮٍ    ٬ة ا٧٣ى

ٍ٘جىػػؿ   -9  ػػٍٮؿي ٦ي ػػًخ ا٣نن رىاظى  ٦ى٪ىة٠ًجي٭ػػة اكى

 

ىؿي   ث ا٣ػػٮى ُّٰ كى ػػة ا٣٪نػػ ٘ىٲٌػػؿى ٦ً٪ٍ٭ى ى سةن د ٍٕ ػػ  مي

ًٓ ثًػ٫ً  -81  ًٞٲ ٤ٍتى ٦يجٍٲىيُّ ا٣ىن ؿى ا١٣ى ٍصعى
ى أ  كى

 

  ٌ٧ ًى ٌؿاًدقً كى ٰن ٨ٍ٦ً وي ًخ ا٣ع
(25)

ؿي   ضى  ا٣عي

                                                  

 .85، اٵ٦ة٣ٰ، ٵثٰ ٔجؽ ا٣ٲـٱؽم  781ص٧٭ؿة أمٕةر ا٣ٕؿب ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲح كاٷقٺـ   (21)

 اٹ٠ذبةب  ا٣عـف كاٹ١٩كةر كاقٮداد ا٣ٮص٫ ٣ٮ٩ةن ٹ ٠٪ةٱح. (28)

س٪ػٯ، كزااػؿان ٧٠ػة ٱػؿل اٵوػ٧ٰٕ، ك٬ػٮ أم ٱٌٓ ٧ٔح ٧٠ة ٱؿل أثٮ ٔجٲؽة ٧ٕ٦ؿ ثػ٨ ا٧٣ (22)

 ا٣ؿا٠ت ا٣ؾم أػجؿق ث٧ٞذ٢ أػٲ٫.

 ٨٦ مؿح ا٣ض٧٭ؿة. ،كا٣٘ٲؿ  ا٣ذ٘ٲٲؿ (28)

ل  إذا ٥٣ ٱ٧ُؿ، ٨٦ مؿح ا٣ض٧٭ؿة، دضةكز أك دؼُٯ. (24) ٮن  ػى

اد  مؽة ا٣جؿد. (25) ؿن  ا٣ىُّ
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ـً  -88 ػػٍٮ ٞى اًد ا٣ ىٌكؿي زى ٤ىٲٍػػ٫ً أ ٧٤ًػػٮا، ٔى ٔى  ٝىػػٍؽ 

 

  ٌٰ ىٍر٦ى٤ٮا - زي٥ن ا٧٣ىُ إذا ٦ة أ
(26)

ـىريكا -   صى

 نرٌّ ـٖ اىصفر كاإلكاٌث[ = ]ؽرةخّ -4 

ىذى٫ي  -82 ػػػٍؿث ًى  ٹ دىػػػأ٦ٍى٨ي ا٣جػػػةزؿي ا١٣ٮ٦ػػػةءي 

 

 

   ٌٰ ٚ ثًة٧٣ىٍنؿى
(27)

طى إذا ٦ة اٍػؿىكٌ ، 
(28)

ػ   ٛىؿي ا٣كن

 

 

ـٍؿي  -88 ٥ي ا٣جي ًْ ٝىٍؽ دى١ٍ
(29)

ٍٛضؤ٬ة   ٦ً٪٫ٍي ًظٲ٨ى ٱى

 

ري   ٪ىةًٝ٭ػػة ا٣ًضػػؿى ٍٔ
ى ٓى ٚػػٰ أ ػػ ُن ٞى ى ذٌػػٯ د  ظى

ي٭ة -84  ٱيٍكػػأى٣ ػػة كى ٲ٭ى ًُ ٍٕ ٗىةاًػػتى ٱي ػػٮ رى ىػي  أ

 

ُـّ   ُّْٺ٦ىحى ٦ً٪٫ٍي ا٣٪نٍٮٚى٢ي ا٣ ٚىػؿي ٱىأثٯ ا٣
(81)

 

قي  -85  ػػٌؽري ٲٍػػًؿًق ٦ىػػ٨ٌّ ٱي١ى ىػػٲٍفى ٚػػٰ ػى  ٦ىػػ٨ٍ ٣

 

  ًٜ ًؽٱ ٤ىٯ ا٣ىن ري ، ٔى ًٮًق ٠ىؽى ٍٛ  كىٹ ٰٚ وى

 ]ٌظ٘خّ[ -5 

ػؽه  -86 ىظى ػة أ اءى ٹ ٱى٧ٍنػٰ ثً٭ى  ٱى٧ٍنٰ ثًجىٲٍػؽى

 

ٺ - ٱيعىفُّ  كىٹ  ا٣ؼةٰٚ ػى
(88)

زىؿي  - 
ى ة أ  ثً٭ى

ٍٕؽى ًوٍؽؽً ، ٠ىأى٫ٌ٩ي  -87  ى ث
(82)

ػ٭٥ٍ   ٛيكى ٍ ى٩ ـً أ ٍٮ ٞى  ا٣

 

ٓي   ا٦ًػ٫ً ، ثًة٣جأًس ٱى٧ٍ٤ى ٍؽى ٝى ري ، ٨ٍ٦ً أ  ا٣ٌنػؿى

ػػ٢ه  -88  ٔىضى ٍؿدى٫ي  ْى ىػػٲٍفى ًٚٲػػ٫ً إذا اٍقػػذى٪ٍ ٣  كى

 

ػػػؿي   ٔيكي ػػػٍؿدى٫ي  ىػػػٲٍفى ٚٲػػػ٫ً إذا ٱةقى ٣  كى

أةو  -89  ػػػؽكٌّ ٚػػػٰ ٦ي٪ىػػػةكى ٔى  إ٦ٌػػػة ٱيًىػػػج٫ٍي 

 

٤ٰ، ٱىٍٮ٦ةن   ٍؽ ٠ىةفى ٱىٍكػذٕى ٞى ٱى٪ٍذىًىػؿي ، ٚى  كى

 ]أخٔ ضركب[ -6 

ؿكبو  -21 ٮ ظي ىػي أ
(88)

ٔىؽً   ةبه إذا   ٦يٮاك١ٍ٦ًكى

 

ةٚىًح ٦ً٪ٍػ٫ي   ري  كٰٚ ا٧٣ىؼى ػؾى  ا٣ًضػؽُّ كا٣عى

                                                  

 كزاد ا٣ٞٮـ  ٝيٮدي٭٥. .أر٢٦ ا٣ٞٮـ  ٢ٝ زاد٥٬ (26)

 .87ٰ  كٹ اٵ٦ٮف، ٰٚ اٵ٦ة٣ (27)

 أم اثذٕؽ ا٣ُؿٱٜ، أم  اثذٕؽ ا٣كٛؿ. (28)

ا٣جـؿ ٨٦ ا٣٪ٮؽ ٦ة أد٧خ ا٣سة٦٪ح كَٕ٪خ ٰٚ ا٣ذةقٕح ، كا٣ضؿر ٬ٰ ا٣عجةؿ ا٣ذٰ دضػؿ ث٭ػة  (29)

ا٣ضػةرة  ؿأك أرقة٩٭ة، ٚ٭ٰ د٥ْ١ ٗٲْ٭ة ٨٦ قٲؽ٬ة، كٱنؽ٬ة ٱضؿ٬ة ٚذ٧ذ٪ٓ ٚذذُٞٓ ا٣عجػة

 .٣8/894ؼـا٩ح  ٣٭ة ٨٦ د٧٪ٕ٭ة ٧٤ٕ٣٭ة ثٕٞؿ٬ة. ػٺٚةن ٤٣ج٘ؽادم ٰٚ ا

  ا٣٪ٮٚػ٢  ا٣ٕـٱػـ ا٣ػؾم 85ا٣٪ٮ٢ٚ  ا١٣سٲؿ ا٣ُٕةء، كا٣ـٚؿ  ا٣كٲؽ. كٰٚ أ٦ػة٣ٰ ا٣ٲـٱػؽم   (81)

 ٱ٪٢ٛ ٔ٪٫ ا٣ٌٲ٥ أم ٱؽ٫ٕٚ، كا٣ـاٚؿ كا٣ـاٚؿة  ك٥٬ اٵ٩ىةر ا٣ؾٱ٨ ٱ٪ىؿك٫٩.

 ا٣ؼةٰٚ ٨٦ ا٣ض٨. (88)

 صؿٱ٫ ثٕؽ٥٬. وؽؽ ا٣ٞٮـ  إص٭ةد٥٬ أ٩ٛك٭٥. ٱ٧٤ٓ ٨٦ أٝؽا٫٦ ا٣نؿري  ٠٪ةٱح ٨ٔ مؽة (82)

 )أػٮ مؿكب(. 86ٰٚ أ٦ة٣ٰ ا٣ٲـٱؽم   (88)
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٦ًؿدىل -28
(84)

ةءي ثًػ٫ً   ٌى ؿكبو ًم٭ةبه ٱيٍكذى  ظي

 

ػػؿي   ٧ى ٞى ٍؼٲىػػًح ا٣ ُُّ ادى ا٣ ػػٮى ػػةءى قى ًى
ى ػػة أ  ٠ى٧ى

 ]ْ٘ئخّ ـٖ شػّ٘[ -7 

ًؿؽه  -22 ٲ٨ً ٦ي٪ٍؼى ٥ي ا١٣ىٍنعى ٌى ٬ٍ
ى ٙه أ ٭ى ٍٛ  ٦ي٭ى

 

٧ًٲهي   ٞى ٪٫ٍي ا٣ ًٞػؿي ، ٔى ٲًٍؿ ا٤٣ٌٲٍػ٢ً ٦يٍعذى  ٣ًكى

ٕىحً  -28  ٍؼ٥ي ا٣ٌؽًقٲ (85)ًى
ٮ زًٞحو   ىػي  ٦ذٺؼه أ

 

ؿي   ٛىؼى ٮدي كا٣ ًٞٲًٞح ٦ً٪٫ٍي ا٣ضي ة٦ًٰ ا٣عى  ظى

ـٌاءً  -24  ٕى َةكم ا٧٣ىًىٲًؿ ٤ٔٯ ا٣
(86)

ًؿده   ٦ي٪ٍضى

 

ؿي   ػػػضى ىٲ٤ٍىػػػحى ٹ ٦ػػػةءه كٹ مى ـً ٣ ٍٮ ٞى  ثًػػػة٣

ًٕتي اٵ٦ػؿى إٹ رٱػرى ٱىؿ٠ىجيػ٫ي  -25   ٹ ٱيٍى

 

٠ي٢ن أ٦ػؿو ًقػٮل ا٣ٛعنػةًء ٱىػأدى٧ًؿي    كى

 []غفخّ ككِاغخّ -8 

ٹ ٱىذىأٌرل -26
(87)

ًٞػٍؽًر ٱىٍؿٝيجيػ٫ي   ة ٰٚ ا٣  ٧ً٣ى

 

ٛىؿي   ٮ٫ًًٚ ا٣ىن ؿقي ٕىيُّ ٤ٔٯ مي كٹ ٱى
(88)

 

ػػة -27  ى٣ػػ٥ٌ ثً٭ى ىٍعػػ٥و إٍف أ ةي ٣ ًٛٲػػ٫ً ٤ًٍٚػػؾى  دى١ٍ

 

ٱى   ٮاًء كى ػؿي ٨٦ًى ا٣ن  ٘ي٧ى ى٫ي ا٣ ٍؿث ؿكم مي
(89)

 

 ]ْ٘تخّ اىطرة٘ث[ -9 

٫ي  -28 ٦يٍىػجىعى ػةقي كى  ٹ ٱىأ٦ٍى٨ي ا٣٪ٌػةسي ٦ي٧ٍكى

 

ػؿي ، ٰٚ ٠ػ٢ٌ ٚىػش    ْى ـي ٱي٪ٍذى ػ ىػ٥ٍ ٱ٘ى  كإٍف ٣

 29-  ٍٕ ٥ٍ ضً ا٧٣ي اًص٤ي٭ي ٤ٰ ٦ىػؿى ٍف د٘ى
ى ٍٮـى أ ٞى  ٢ي ا٣

 

جىةحً   ػؿي ، ٝىج٢ٍى ا٣ىن ػًط ا٣جىىى ى٧ٌة ٱي٧ٍكى ٣  كى

تو  -81  ىٱ٨ٍو كٹ ٩ىىى ـي ا٣ٌكةؽى ٨ٍ٦ً أ ٧ًٍ٘  ٹ ٱى

 

ًٛػػؿي  كىٹ  ذى ٍٞ ـً ٱى ػػٍٮ ٞى ٦ىػػةـى ا٣
ى اؿي أ ـى ٱىػػ

(41)
 

 [. . ]اىػزاء -11 

ػػحن دى٬ٍػػؿان  -88 يٍؿ٬ى ٍنػػ٪ىة ثًػػ٫ً ث ٪ػػة، ًٔ ٔى دٌ  ٚىٮى

 

ٟى ا٣ؿُّ   ً ٣ ًكػؿي ٠ىؾى  ٦ٍطي ذيك ا٣٪ٌٍى٤ىٲ٨ًٍ ٱى٪١ٍى

ٲٍػًؿ دي  -82  ٪ٍػؽى ا٣ؼى ًٔ ى٩ٍػخى  ٥ٍٕى ٦ىػة أ ي٫ي ٚى٪ً  ٍكػأى٣

 

ػؿي   ًٌ ٪ٍؽى ا٣جػأًس دىٍعذى ًٔ ى٩ٍخى  ٥ٍٕى ٦ىة أ ً٩  كى

                                                  

ُُّؼٍ ا٧٣ؿدل ا٣ؾم ٱيٍؿدل ث٫ ٰٚ ا٣عؿكب أك ٱؿدم ا٣ؼىٮـ ٚٲ٭ة،  (84)  ٲىحي  ا٧٤ْ٣ح.كا٣

ُّٜ أف ٱ٧٪٫ٕ. (85)  ا٣ٌؼ٥  ا٣ْٕٲ٥، كا٣ؽقٲٕح  ا٣ُٕٲح. كا٣عٞٲٞح ٦ة ٱع

 ا٣ٕـاء  ا٣ك٪ح ا٣نؽٱؽة ا٣ٞعٍ. (86)

 .86 ٹ ٱذعجف كٱذ٤جر، اٵ٦ة٣ٰ  (87)

 ا٣ىٛؿ  دكٱج٫ د١ٮف ٰٚ ا٣ج٨ُ دؽٔٲ٭ة اٵٔؿاب، كٱ١ٮف ٦ٕ٭ة ا٣ضٮع. (88)

٤ًٛؾ  ُٕٝح ٣ع٥ ٤ٕ٣٭ة ٨٦ ٠جؽ ا٣جٕٲؿ ٱنٮٱ٭ة ٨٦ ٠ةف ٔٛٲٛةن ٨ٔ  (89) ا٧٘٣ؿ  ا٣ٞؽح ا٣ى٘ٲؿ. كا٣

 ا٤٣ع٥، كٱأ٢٠ صـءان ٦٪٭ة..

 .86 اٹٝذٛةر  ادجةع اٵزؿ ٰٚ ا٣ٞٛؿ، ٱٞٮؿ  ٬ٮ د٣ٲ٢ ا٣ٞٮـ ك٬ةدٱ٭٥  اٵ٦ة٣ٰ  (41)
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 اإلصابة بين الجزع والصبر والدعاء[] -11

ِّببأ أََاببأ ةَِلبب   أََصببتَْ   ببٖ َمببَر    -33 ٌِ 

 

 ٍَٕ ََ َشيْ ْ َِْد ب َفبر    اَل ِْ َِأ ىََم اىظَّ ْٓ َٗ 

ببرَّ أَْزَزَعَِببأ، ْعَِببأ ببْْ  َززِ  -34    ببّْ  اىرَّ

 

ببت ر  ، َوإْ  َصببتَْرَُأ    ََُّْببأ ٌَْشَرببرب ص 

ِْببّ  ُ   -35  ًْ نَه  ْٔ ىَبب ِّ فَ ىَبب ّر بِبب ٍَ  ٘ببوب ْْشببرَ

 

ِوردب 
(41)

َذا اىِّأسِ   َٓ ًُّ بِ  أَْو َصَدر  ، ٗ ِي

ً   ََلببْد َْٗصببتِ ، إْ  نَْلر ي ببٔ    -36   ٖ َُِصببأكَن

 

ْشالة    ٍِ َوكَْد نَه ٔ   ىَّ  اى
(42)

 َواىَهَطر   

ببِر واىٍٍ٘ببٔ    ببأ ر    -37   اىصببأىم  اىغَِّ

 

بب  ًُّ اىش  بب  داِة ىٍببَ عببأدا   ٌ ْرببرَِ ر  ش 

 َشيَْهَ  َشبت٘ال  ن ِْبَ  َشبأىَِهٓأ  ْذْ  -38 

 

ببْ   َببال َ   َْ ْرَ  ٗ تِْشببَدَُْم ال   أذْ  ر  ِرببٌِ 

 الفروسية في الشعر: 
، اىفروشبب٘  ٌرنتطبب  بأىفببأرس واىفببرس واى ببراكة  ببٖ اىلرببأ  أصببال  

واىٍبراد بأىفروشب٘  ، عِّ صرِِٕ بٓأ  ٖ اىرشت٘رِ واىفروش٘  صف  اىفأرس اىرٖ ٗ  

ىٍِررر اىبذ  نبأ  ٌٍبَ ِٗبزو  اوْ  روش٘  ، ِْأ  روش٘  اىرشر ْ اىحرب

وْبٔ  بٖ شبئنّ ، أشرع زرٗأ  ٌبَ اىظتبأكونأ  ، عيٕ أرزيًٓ ٌَ غ٘ر  رس

 بٖ عبشر  اىربٖ  فروشب٘  اىربأعر . أكرب إىٕ اىصشأى٘م ٌِبّ إىبٕ اىفرشبأ 

 :وكد شتق األصٍشٖ إىٕ اىلٔ ، اىدراش  ٌلصٔد  أشتِٓأ عيٕ أاّ٘

«ٌَ  رشأ  اىحرب  رشأ  اىرشر أكوُّ »
(43)

 

 ٗرِبأ س اىربشراك و ٖ ميتب  شبتأ ،  فٖ اىرشر  روش٘  نٍأ  ٖ اىحرب

.  رشأ  اىرشر  ٖ  ُِّٔ اىٍهريف  نأىٍِأىت  بَ٘ اىفرشأ   بٖ شبأم  اىحبرب

و بٖ أبِ٘رٓبأ ، واىٍلأ  ٗيرٍس  روش٘  اىرأعر  بٖ ٌبِٓب بِبأك اىلصب٘دة أوْ  

 .ةأُ٘أ )اىتِأك اىفهر  واىِفصٖ واىفِٖ أو اى ٍأىٖ(

                                                 

 اىٔرد ِْأ: ٌٔرد اىٍِ٘ . (41)

 اىٍشالة نص  اىررف، واىهطر: اىررف ُفصّ. (42)

 .203يتأكالُٖ: ىإع أز اىلرآ ،  (43)
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، ا٣ٞىػٲؽة ٦ؿٝىػح أفٚٛؿكقٲح ا٣نٕؿ ٰٚ ٚذط أثٮاب ا٣ذضؽٱؽ ا٣ذٰ دؿاءت ٰٚ 

٦ػ٨ ٦جة٩ٲ٭ػة ٚػٰ  ن٧غك٦ة ٱ، ك٦ة ٱكذضةد ٨٦ ٦ٕة٩ٲ٭ة، ة ٱكذعك٨ ٨٦ و٪ةٔذ٭ةكٚٲ٧

 .كٝؽ م٭ؿت ث٫ د٤ٟ ا٣ٞىةاؽ ٨٦ ا٧٣ؿازٰ ا٣ضة٤٬ٲح، ٨ٚ ا٣ؿزةء ٩ٛك٫

ػطظؼجػبظاءػاضػصغدة:
دذض٤ٯ ا٣ٛؿكقٲح ٰٚ أف ا٣نةٔؿ ٝةؿ ٝىػٲؽد٫ ٦ػ٨ ٗٲػؿ أف ٱعذػؾم ٦سػةٹن 

٪٭ش ٝىػٲؽة ا٧٣ػؽٱطٹ ٤ٔٯ ٦ة ق٫ٕ٧ اث٨ ٝذٲجػح ٚػٰ ٦ػ، ٦عؽدان ٰٚ ث٪ةا٭ة
(44)

 ،

كا٣ؿزةء ٦ؽح ٧٤٣ٲخ
(45)

كٹ ٤ٔٯ ٦ة قجٜ ٨٦ ٦ؿازٰ مػٕؿاء ا٣ضة٤٬ٲػح ا٣ػؾٱ٨ ، 

ا٣ٲ٨ ٚػٰ د٤ػٟ دارت أمٕةر٥٬ ٰٚ ٦كة٫ٕ٦ ٨٦ ركاة اٵ٩كةب كاٵمٕةر ا٣ضػٮن 

 ٚٲ٧ة ٱأدٰ  ةث٪ةء ا٣ٞىٲؽة ١ٚؿٱ   قٱؽؿ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٦ة ٱىٮر، اٵز٦ةف

، ٪ة٬ة ٤ٔٯ دك٤ك٢ أثٲةد٭ػة ٦ػؿة٥ ثً ٱ٨١٧ ا٣٪ْؿ إ٣ٯ ٦٪٭ش ث٪ةء ا٣ٞىٲؽة ٰٚ دٞكٲ

د٧٪ػٓ دٞكػٲ٧٭ة؛  ا٣ٞىػٲؽةكٹ ٱؼٛٯ أف كظػؽة . ك٤ٔٯ ٚ٪ٮف ا٣ؿزةء ٚٲ٭ة ٦ؿة أػؿل

ٙ ٧٦ػة ٱؤ٣ ػ٣ذع٤ٲػ٢ ا٣ػ٪ه  ثةثةن ١٣٪٫ ٱٛذط ، ا٣٪ه ص٧ةؿ ٵف ا٣ذٞكٲ٥ ٱؾ٬ت ثؿكاء

 ٤ٔػٯ أف .٤ٔٯ ا٠ذنةؼ َجٲٕح ا٣ٕٺٝةت ثٲ٨ أصـاء ا٣ج٪ػةء ٝجػ٢ ا٣ذع٤ٲػ٢ ةن ظسٲس ةن ثةٔس

كدػؽرس ، كظػؽة ا٣ػ٪هأف ا٣ؽراقح ا٣ذع٤ٲ٤ٲح دكذعٌؿ ٦ٕة٩ٰ ٰٚ ىٮر ٦كذ٧ؿ ا٣ذ

 .كدؿاثٍ ٦ٕة٩ٲ٭ة ٩كش ا٣ٞىٲؽة ا٣ضـاٲح ٰٚ ًٮء ا٣ؿكاثٍ ا٤١٣ٲح ا٣ضة٦ٕح ٰٚ

 ٧٠ة ٱأدٰ  تٰٚٛ ا٣ٮص٫ اٵكؿ ا٧٣ج٪ٰ ٤ٔٯ دك٤ك٢ ث٪ةء ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣نٕؿٱح صةء

 .(4-8ا٤٣كةف أك رقة٣ح ا٣٪ةٰٔ ٰٚ اٵثٲةت ) -8

ك٩ػؽب ا٧٣ٲػخ( ٚػٰ ، كاظذؿاؽ ا٣ػ٪ٛف، ٺـ ٤٣ٞؽراٹقذك) كٕٝ٭ة -2

 .(7-5) اٵثٲةت

 .(88-8ا٣٪ٰٕ ك٩ؽب ا٧٣ٲخ إ٣ٯ ٦ةًٲ٫ ٰٚ اٵثٲةت ) -8

 .(85-82) اٵثٲةتًؿثذ٫) ٠ؿ٫٦ ٰٚ ا٣كٛؿ كاٷٝة٦ح( ٰٚ  -4

                                                 

 .84ث٨ ٝذٲجح  ٹا٣نٕؿ كا٣نٕؿاء،  (44)

 .٤2/888ٞٲؿكا٩ٰ  ٣ا٧ٕ٣ؽة ٰٚ و٪ةٔح ا٣نٕؿ ك٩ٞؽق،  (45)
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 .(89-٦86نٲذ٫ ٰٚ اٵثٲةت ) -5

 .(28-21) جٲذٲ٨أػٮ ظؿكبو ٰٚ ا٣ -6

 .(25-22) ٬ٲبذ٫ ٰٚ قٕٲ٫ -7

 .(27-26) ٔٛذ٫ كٝ٪ةٔذ٫ -8

 .(81-28) جذ٫ ا٣عؿثٲح٬ٲ -9

 .(82-88) جٲذٲ٨ا٣ٕـاء ٰٚ ا٣ -81

ٍُٞٓ اٷوةثح ثٲ٨ ا٣ضـع كا٣ىجؿ كا٣ؽٔةء ٰٚ  -88  .(88-88) اٵػٲؿا٧٣ى

ٹ ثػػؽ ٦ػػ٨ اٷمػػةرة إ٣ػػٯ أف ث٪ػػةء ٩٭ػػش ا٣ٞىػػٲؽة ٤ٔػػٯ اصذ٧ػػةع ا٧٣ٕػػة٩ٰ 

كٝٲػةس ، كدٮا٣ٲ٭ة ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ذك٤ك٢ أ٦ؿ دٛؿدت ث٫ ٬ؾق ا٧٣ؿزٲح ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲػح

ك٣ٲف ث٨٧ صةء ثٕؽق أك ٝةـ ث٧عة٠ةدػ٫ أك ، ا٣نةٔؿ أك ٔةوؿقـ دٞؽن  ٨ا٣ذٛؿد ث٧

ا٧٣نػةث٭ح ٚػٰ ثٕػي اٵصػـاء دكف  عػٮؿٚإف زجخ ٬ؾا اٵوػ٢ ٤ٚػ٨ د، ٤ٝنؽق

 .دكف دؿدٲج٭ة - ٚؿىًةن  - كٹ اصذ٧ةٔ٭ة، دة٦ح اصذ٧ةٔ٭ة

أف ا٣ذنةث٫ ٰٚ ا٤٣ِٛ ٦ٓ اػذٺؼ ا٧٣ٞةـ ٹ ٱ٧٪ػٓ  ٦ـٱح ك٧٦ة ٱض٢ٕ ا٣ذٛؿد

ثػٲ٨ أٔنػٯ  ٧٠ة قٲأدٰ ٰٚ ٦نػةث٭ح اٹثذػؽاء ثة٤٣كػةف٨٦ إَٺؽ وٛح ا٣ذٛؿد 

 .ثة٤٬ح كا٧٣ؿٝل اٵ٠جؿ

، ٧٦ة دٞؽـ ٱذجٲ٨ أف ا٣ٞىٲؽة ثؽأت ثة٤٣كةف كػذ٧ػخ ثةٷوػةثح كا٣ػؽٔةء

كأَػٮار ظؿ٠ذ٭ػة ، ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞىٲؽة ا٤ٕٞ٣ٲح كا٣٪ٛكٲحكثٲ٪٭٧ة دذعؽد ٦ٺ٦ط ث٪ةء 

 .٨٦ اثذؽاا٭ة إ٣ٯ ا٩ذ٭ةا٭ة

ػاالبتداءػباضضدان:
ا٣ذنػػةث٫ ٚػػٰ ا٣ىػػٮرة ٹ ٱ٧٪ػػٓ اٹػػػذٺؼ ٚػػٰ ا٧٣عذػػٮل أك أف ٹ رٱػػت 

قػؿُّ ث٭ػ، ا٣ضٮ٬ؿ
ي أراد  (ةٚٞؽ ثؽأ أٔنٯ ثة٤٬ح ٝىٲؽد٫  )إ٩ػٰ أدذ٪ػٰ ٣كػةف ٦ػة أ

ي  ك٠ةف ا٧٣ؿٝل اٵ٠جػؿ ٝػؽ ٝػةؿ ، ا٧٣٪ذنؿ ٫ً ٦  ثة٤٣كةف ٦ٞة٣ح ا٣٪ةٰٔ ثٞذ٢ أػٲ٫ ًٵ
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ُنٕح ا٣نٕؿٱح ٝىٲؽة ٝىٲؿة أٝؿب إ٣ٯ ا٧٣ٞ
(46)

 ]٨٦ ا٧٣ذٞةرب[  

ىدى  ى٪ًػػػٰ ٔػػػة٦ًؿو أ  ذٍ٪ًػػػٰ ٣ًكػػػةفي ث

 

ػػؿٍ   ىظةًدٱسي٭ػػة ٔػػ٨ٍ ثىىى  ٚىض٤نػػٍخ أ

، ك٬ٰ ز٧ة٩ٲػح أثٲػةت دع٧ػ٢ ٦ٌػ٧ٮف ا٣ؿقػة٣ح ٦ٛةد٬ػة ا٣ذ٭ؽٱػؽ ثػة٣عؿب 

ككصػ٫ ا٣ذنػةث٫ أف ٣ٛػِ ا٤٣كػةف ٚٲ٭٧ػة  .كإٝػةن ٧٠ة ٣ٮ ٠ػةف  ث٫ ككوٙ ٦ة دأدٰ

٤ٔػٯ اػػذٺؼ  ك٦ضٲب٭ػة ٚػٰ اثذػؽاء ا٣ٞىػٲؽدٲ٨ ٤٠ٲ٭٧ػة ،ٱع٢٧ ٦ٕ٪ٯ ا٣ؿقة٣ح

٨١٣ ٦ٞػةـ ا٤٣كػةف ٚػٰ ٝىػٲؽة ، ٤٭٧ة ٤ٔٯ دجةٱ٨ دٹ٧ٌٰٕ٣ٮف ٢٠ ٦٪٭٧ة ٱض٦

ك٦ٞةـ ا٤٣كػةف ٚػٰ ٝىػٲؽة ا٧٣ػؿٝل ، اٵٔنٯ ٦ٞةـ ٣كةف ا٣٪ةٰٔ كا٣ؼجؿ ا٣سٞٲ٢

 ٚإف ا٣ذ٭ؽٱؽ ٱكجٜ ا٣عػؿكب ؛كمذةف ٦ة ثٲ٪٭٧ة ٰٚ ٩كٜ ا٣عٲةة، ا٣ذ٭ؽٱؽ كا٣ٮٔٲؽ

 .ؿكب كٗٲؿ٬ة٨٦ ا٣ع )كا٣عؿب أك٣٭ة ا١٣ٺـ( ك٣كةف ا٣٪ةٰٔ ٱٕٞت ا٧٣ٮت

ا٣ٞىٲؽة ٹ ٱ٧٪ٓ ا٣ذ٪ٮع  اءٚةدٌط ثؾ٣ٟ أف ا٣ذنةث٫ ث٧ٮٝٓ ا٤٣كةف ٰٚ اثذؽ

كا٣ذ٘ةٱؿ ٰٚ ا٣ىٲةٗح ا٣نٕؿٱح كا٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕ٪ٮٱح ٧٠ة د٘ةٱؿ ا٣ٮزف ا٣جكٲٍ ٔ٪ؽ 

 .ا٧٣ذٞةرب ٔ٪ؽ ا٧٣ؿٝلكاٵٔنٯ 

ؿ ٔػػ٨ ا٣ؼجػػؿ كٔجنػػ، ٚة٤٣كػةف ٚػػٰ ٝىػػٲؽة اٵٔنػػٯ صػػةء ٤ٔػٯ ٣كػػةف ا٣٪ػػةٰٔ

، أث٪ةء ا٣جٮادم ٰٚ ثٺد ا٣نةـ ٱض٤ٕٮف ػجؿ ا٧٣ٮت ٨٦ اٵػجةر ا٣سٞػةؿٵف  ؛ثة٤٣كةف

ك٣ٮ قب٢ ٨ٔ أػٙ مػٰء ٚػٰ ، ك٣ٮ قب٢ ٨ٔ أز٢ٞ ٦ة ٰٚ اٷ٩كةف ٵصةثٟ  ا٤٣كةف

كأػػٙ مػٰء  ،)٠ٺـ ا٣نؿ( ٚأز٢ٞ مٰء ٱع٫٤٧ ا٤٣كةف، ا٤٣كةف  اٷ٩كةف ٵصةثٟ

ٚة٤٣كةف دٕجٲؿ ٦ضةزم ٨ٔ ا٣ٞػٮؿ ،ٱع٫٤٧ )٠ٺـ ا٣ؼٲؿ(
(47)

م ٱع٤٧ػ٫ ا٤٣كػةف ا٣ػؾ 

كٱك٧ٯ ا٣ؼجؿ
(48)

كٱك٧ٯ ا٣ؿقة٣ح كا٧٣ٞة٣ح، 
(49)

ٵ٩ػ٫ أراد  ؛٦ضةز ٦ؿقػ٢ كا٤٣كةفي ، 

ك٢ٕ٣ ٬ؾا ا٣ٮصػ٫ أٝػؿب ٦ػ٨ ا٣ٞػٮؿ   .ك٬ٮ ا٤٣كةف ،ا٣ٞٮؿ أك ا٧٣ٞةؿ ٕٚجؿ ٔ٪٫ ث ٣ذ٫

                                                 

 .58  دٱٮاف ا٧٣ؿٝنٲ٨ (46)

 .٣846ؽٱ٪ٮرم  ث٨ ٝذٲجح اٹدأكٱ٢ ٦ن٢١ ا٣ٞؿاف،  (47)

 .847دأكٱ٢ ٦ن٢١ ا٣ٞؿاف   (48)

 )٣ك٨(. ٣82/275كةف ا٣ٕؿب   (49)
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)اٷ٩كػةف( كأثٞػٯ  إ٩٭ة اقذٕةرة ٨٦ ص٭ح دنجٲ٫ ا٧٤١٣ح ثةٷ٩كةف ٚعؾؼ ا٧٣نػج٫ ثػ٫

 .ةف ا٣٪ةَٜ( ٤ٔٯ َؿٱٞح اٹقذٕةرة ا١٧٣٪ٲح)ا٤٣ك مٲبةن ٨٦ ٣ٮاز٫٦

٦٭٧ة ٱ٨١ ٨٦ أ٦ؿ ٚإف ا٣ؿقػة٣ح ٚػٰ ٬ػؾا اٹثذػؽاء إػجػةر ا٣٪ػةٰٔ ث٧ػٮت 

ا٣نةٔؿ؟ ٣ٸصةثح ٨ٔ ا٣ذكةؤؿ ٱ٪جٰ٘ اٹ٣ذٛةت إ٣ػٯ  ةأػٲ٫؛ ٨١٣ ٠ٲٙ ٩ْؿ إ٣ٲ٭

ٚٞؽ صةءدػ٫ ٦ػ٨ ، ثٲؽ أف ا٣نةٔؿ ٹ ٱكؿق د٤ٞٲ٭ة، ٚ٭ٰ ٣كةف ،َؿٱٞح دٕجٲؿق ٔ٪٭ة

كٔ٪ؽ٦ة ٱػأدٰ ا٤٣كػةف ، ١٣٪٫ ٰٚ امذٞة٫ٝ ٱع٢٧ ٦ٕ٪ٯ ا٤ٕ٣ٮ ،ةف)٤ٔٮ( اق٥ ١٦

ٔى٢و ٱٮ٦ئ إ٣ٯ  ٠ػةف ا٤ٕ٣ػٮ ٚػٰ إظؽازػ٫  ة٦ىؽرق كػٌٮع ٦ذ٤ٞٲ٫ أٱ ػ (٤ٔٮ)٨٦ 

 .أ٠ة٩خ ٨٦ ا  أك ٨٦ ا٣٘ة٣جٲ٨ ٤ٔٲ٫ ك٤ٔٯ أػٲ٫

كٰٚ ٦س٢ ٬ؾق ا٣عةؿ ٱٞٙ ا٣نةٔؿ ٨٦ ا٣ؼجؿ ٤ٔٯ ص٭ذٲ٨  اٵك٣ٯ ٤ٞٔٲػح 

٠أ٧٩ػة ٱؿٱػؽ ، قي دىرى كركدق كٹ قػؼؿٱح ٧٦ػ٨ كى دٞٮؿ  إف ا٧٣ٮت ٹ ٔضػت ٚػٰ 

غي ثؿاثٍ أػٮة اٵـ ا٣ذٰ دؼ٤ػٮ ، ٢ ٨٦ ٔٞؽة ا٣سأر ٵػٲ٫ا٣ذع٤ُّ  ٮن ك٬ؾق ا٣ض٭ح ديكى

ػ٣ػ٫ ١٣ػ٨ ا٣ٞجةاػ٢ دضٕػ٢  ،٨٦ ٔىجٲح ا٣ؽـ  ٞ ثٌػؿثح ا٣ؼىػ٥ ٦ػؿة كاظػؽة  ةظ

ٱىٲت ٦٪٫ ٦ة ٱىٲت ٣ٮ ٠ة٩خ ا٣ٕةدات ا٣ٞج٤ٲػح ٱٮ٦بػؾو ٠ٕػةدات ٝجةاػ٢ ا٣نػةـ 

 .ك٤ٕ٦ٮـ أف أٔؿاٚ٭ة ٹ د١ةد دذ٘ٲؿ. ٬ٰ ٝجةا٢ ا٣ٛذطك، ا٣ٲٮـ

 ًٌ ، كٝٮٔػ٫ ح ا٢ٕٞ٣ دٮ٦ئ إ٣ٯ قؿ ا٣ذىجؿ كا٣ذٕـم ثأف اٵ٦ؿ ٹ ٔضت ٰٚٛن ٚ

كا٣ض٭ح اٵػؿل ٬ٰ ا٣ض٭ح اٹ٩ٕٛة٣ٲح ا٧٣٪٤ٛذح ٨٦ ١٦ةثط ا٣ٕٞػ٢ . كٹ قؼؿٱح ٦٪٫

ٌكػحو ا٣ذٰ كاص٭ذ٫ ثىػٮرة  كا٣ػؿص٥  ًػؿث٭ة ،   صػةءت ٦ؿص٧ػح٦٫ؾ٤٬ػح ٣ٞٮ٣ػ ٦يعى

، ٦ؿص٧ػح ٠أ٩ػ٫ ٱ١ػؾث٭ة كصػةءت، ثة٣عضةرة دٕجٲؿان ٨ٔ ٠ؿا٬ٲح ا٣نػةٔؿ ٣كػ٧ةٔ٭ة

كٱذؿٝج٭ػة؛ ، كٱؿل أ٫٩ ٠ػةف ٱعػؾر كٝٮٔ٭ػة، ٨٦ ثةب ا٣ؿص٥ ثة٣٘ٲت ةكٱض٤ٕ٭ة ّ٪  

ٵف أػةق أظؽ ا٤٣ىٮص ا٣ؾٱ٨ ٱ٘ـكف ٤ٔػٯ أرص٤٭ػ٥ ٚػٺ ٱؿ٠جػٮف ا٣ؼٲػ٢ ا٣ذػٰ 

١٣٪ػ٫ ٠ػةف ، ا٧٣ىػٲؿ ١ٚةف ا٣نةٔؿ ٱنٜٛ ٤ٔٯ أػٲ٫ ٨٦ ٦س٢ ٬ؾا، ٱؿ٠ج٭ة ا٣ٛؿقةف

 .ٱذؿٝج٫ ثٲ٨ ا٨ْ٣ كا٣ٮ٥٬ كا٣عٞٲٞح ا٣ذٰ ٠ةف ٱؼنة٬ة
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كٱػؿل ا٧٣٪ٲػح دػأدٰ ٤ٔػٯ ا٣٪ػةس ٹ دكػذس٪ٰ ، كٱٕٮد إ٣ٯ ا٣ٕـاء كا٣ذىػجؿ

، ا٣٪جػأك٠ةف ٚٲ٧ة ٦ٌٯ ٨٦ د٬ؿق ٧٤٠ة ذ٠ػؿت ٦٪ٲػح أػٲػ٫ ٱ١ػؾب ، ٦٪٭٥ أظؽان 

 ٵ٩ػ٫، ان ظذٯ دٮادؿ ٦ٮد٫ ٤ٔٯ اٵقػ٧ةع ٚىػةر ػجػؿ ٫جٱ١ؾدؽ ّ٪ٮ٫٩ ٰٚ ؽي ٍى كدى 

إمػةرة إ٣ػٯ  «اٵ٩جػةء»كص٧ٕػ٫ ، ٚإف أٔٲؽ ذ٠ؿق وةر ػجػؿان ، أكؿ ٦ؿة ٩جأن  ٱ١ٮف

، كاظؽ ٦٪٭٥ ٩ة٢ٝ ٤٣٪جأ ٵكؿ ٦ؿة إ٣ػٯ ٝٮ٦ػ٫ ٢١ٌٚ  ،دٕؽد ا٣ؾٱ٨ م٭ؽكا ٦ىؿ٫ٔ

كأراد اٷػجػةر ٚػٰ ا٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ ا٣٪جػأ  ،كا٣٪جأ ٰٚ دؽاك٫٣ وةر ػجؿان ٚأٚؿد ا٣ؼجؿ

 .ك٨ٔ اٵػجةر ثة٧٣ٛؿد، ثة٣ض٧ٓ

، ٣٭ػة ذػ٫ك٠ؿا٬، ا٤ُ٧٣ٓ ٱ١نٙ ٔػ٨ ا٣ؿقػة٣ح ا٣ذػٰ ظ٤٧٭ػة ا٣٪ػةٰٔٚ٭ؾا 

 ةن كدػػؿدد ٦نػػةٔؿق د١ػػؾٱج، ةن ٫ ٩ٛكػػكدٕـٱػػ٫ ٔٞػػٺن كا٩ٕٛة٣ًػػ، كز٤ٞ٭ػػة ٤ٔػػٯ ٩ٛكػػ٫

١ٚة٩خ ٬ؾق ا٧٣ٞؽ٦ػح ٝةٔػؽة ا٩ُػٺؽ ا٣ٞىػٲؽة ١٤٣نػٙ ٔػ٨ أزػؿ ، ةن كدىؽٱٞ

 .ا٣ؿقة٣ح ٰٚ ٩ٛك٫ كثؽ٫٩ ٦ٕةن ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ُٞٓ اٳدٰ

ػوشطؼاػسيػاضظغسػواضبدن:
٣ٞٮ٫٣  )ٚجػخ ١٦ذبجػةن ، ٠ةف ٣ذ٤ٟ ا٣ؿقة٣ح ا١٣ؿٱ٭ح ازةر٬ة ٰٚ ا٣٪ٛف كا٣جؽف ٦ٕةن 

ٰٚٛ اٵثٲػةت أ٩ػ٫ ٣ػ٥ . ( إ٣ٯ ٝٮ٫٣  )٦٪٫ ا٣ك٧ةح ك٦٪٫ ا٣ضٮد كا١٣ؿـ(...ظؿاف أ٩ؽث٫

ٯ ا٣ذػٰ ٧نػٕػ٫ ٦ػ٨ ظػؿارة ا٣عي كدٮصُّ ، كمؽة ٠ ثذ٫، ك٣س٢ٞ ظـ٫٩، ٱ٪٥ ٫ٞ٤ٞ٣ ٧٦ة ق٧ٓ

 .كإٔٺف ٔضـق أ٦ةـ ٝؽر ا  كٝؽرد٫ ،كامذ٘ة٫٣ ث٪ؽب أػٲ٫، أوةثخ ثؽ٫٩

كاٹٔذٞةد ثٞؽر ا  كٝؽرد٫ كٔضـ اٷ٩كةف ٔػ٨ ٦ٮاص٭ذػ٫ ثٞٲػح ٦ػ٨ ثٞةٱػة 

كا٣٪ؽب  دٔٮة ا٧٣ٲخ إ٣ٯ ا٣عٲػةة ٦ػؿة أػػؿل؛ . دٱ٨ إثؿا٬ٲ٥ كدٔٮد٫ إ٣ٯ ا 

، كرص٢ ٨٦ أ٢٬ ا٣ضٮد ث٧ة ٰٚ ٱؽٱػ٫ .ٵ٫٩ ٦٪جٓ ٨٦ ٦٪ةثٓ ا٣ٕٛٮ ٨٧ٔ أقةء إ٣ٲ٫

كاٚذٞةدق ٣٭ؾق ا٣ىٛةت ٱٮ٦ئ ، ٨ ٱ٤ٮذ ث٤٫ٯ د٘ٲٲؿ أظٮاؿ ٦ى ذكم ا٣ٞؽرة ٨٦ٔ ك

 .إ٣ٯ ػ٤ٮ اٵرض ثٕؽق ٨٦ أ٦سة٫٣ ٰٚ ٦جة٣٘ح ظىؿ ا٣٪ٕٮت ث٫

كٝؽ أوةث٫ ٦ة دٞؽـ ٨٦ ٣عْح كوٮؿ اٵ٩جةء ا٧٣ذػٮادؿة ٦ػ٨ ٤ٔػٮ ك٦ػ٨ دس٤ٲػر 

، ٠ة٩خ أ٩جةء دأدٲ٫ ٨٦ ٬ؾق ا٣ض٭ػح؛ ٚٲؿص٧٭ػة ثة٣ذ١ػؾٱت إ٩جةا٫ ٨٧ٚ ٣عْح، كٗٲؿ٧٬ة
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، إ٣ٯ أف ث٤٘خ ظؽ ا٣ؼجؿ ا٣ٲٞٲ٨، ٚٲؿص٧٭ة ثة٣جٕؽ ٨٦ ا٣ىؽؽ، ٨ د٤ٟ ا٣ض٭حكدأدٲ٫ ٦

٧ٚة ٠ةف ٫٣ ٨٦ ٦٭ؿب ٨٦ َؿٱٜ ا٣عٞٲٞح ا٧٣ؿة ا٣ذٰ ص٤ٕذ٫ ظػؿاف ١٦ذبجػةن أك ظٲػؿاف 

 .٭ة١٦ذبجةن ٰٚ ثٕي ا٣ؿكاٱةت ٨٦ ٬ؾق اٵظٮاؿ ا٧٣ضذ٧ٕح ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٣ض٭ةت ٤٠ٌ 

قػة٣ح قػججةن ٵظٮا٣ػ٫ ا٣ذػٰ ١ٚة٩ػخ ا٣ؿ، ٚ٭ؾا كٝٓ اٵ٩جةء كا٣ؼجؿ ٤ٔػٯ ا٣نػةٔؿ

ح٦ٮاٝٓ ٩ؽب أػٲ٫ ث٘ٲؿ د٤ٟ ا٣٪ٕٮت ا٣ع٧ٲؽة ا٣سٺزػ خظضج
(51)

ا٣ذػٰ ص٤ٕ٭ػة ٚػٰ  

 ٚػٰكأزػؿ ذ٣ػٟ ا٣٪ٕػٰ ، ٧ٕػةكدة ا٣٪ٕػ٣ٰ ٚٲ٭ػة٣ذ١ٮف ثٮاثح ٱ٤ش  ؛ذٱ٢ ا٧٣ُٞٓ ا٣سة٩ٰ

أك ٱٕٲل ثٲ٨ أػجٲذ٭ة ك٦جة٩ٲ٭ة ٧٠ة دٕػٲل ٦ٕة٩ٲػ٫ ، ا٣عٲٮاف كأث٪ةء ا٣ٞجٲ٤ح ا٣ذٰ ٱٮا٣ٲ٭ة

 .د٫ ثٲ٨ دٛةٔٲ٢ ا٣نٕؿ كٝٮاٚٲ٫ كوٮرق ك٦نة٬ؽق ا٣ذٰ دك٧ٮ ثؾ٠ؿ أػٲ٫كا٩ٕٛةٹ

ػاضظطيػوأثرهػسيػاضػبغضظ:
 كا٣٪ػةٰٔ رقػٮؿ ٱج٤ػٖ ا٣٪ػةس ا٣ػؾٱ٨ ٱػؿكف ا٣عٲػةة، ا٣٪ٰٕ ػجؿ كٚةة إ٩كػةف

ػ ،ظذٯ د٦ٮع ا٣ٕٲ٨( ةن كدىٱ٪ ةن )ٝؿً ٔى ػجػؿ  ؿضي ٚضـء ٨٦ اقػذٲٛةء ا٧٣ٲػخ ظٞٮٝػ٫ 

)ا٣س٪ػةء ٤ٔػٯ ا٧٣ٲػخ ٦ػٓ  س ثٮاصت ا٣ذأثٲ٣٨ٲٞٮـ ا٣٪ة ؛كٚةد٫ ٤ٔٯ ٦ٕةر٫ٚ ك٦عجٲ٫

ٌٜ  ،اٹٔذؿاؼ ث٧ٮد٫( ك٣ٲٞٮ٦ػٮا ثٮاصػت ا٣ٕػـاء ، ةا٧٣ٲخ ٤ٔػٲ٭٥ اصذ٧ةٔٲ ػ ك٬ٮ ظ

( ٦ىػةث٭٥ دأقٰ أ٢٬ ا٧٣ٲخ ث٧ة أوةب ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨ ٦ػ٨إ٣ٯ ىجؿ كذ)ا٣ؽٔٮة إ٣ٯ ا٣

)د٪ٕػٯ   ضةءت ا٧٣ٕة٩ٰ ٰٚ اٵثٲةت ٨٦ ٝٮ٫٣ٚ. ٣ٲؼٛٛٮا ٨٦ كٝٓ ا٧٣ىةب ٤ٔٲ٭٥

ن ٹ د  .( إ٣ٯ ٝٮ٫٣  )ز٥ ا٧٣ُٰ إذا ٦ة أر٤٦ٮا صـركا(...٘ت ا٣عٰ صٛ٪ذ٫ا٦ؿأ

١ٚةف ا٣٪ةٰٔ ٱ٤ُت أػةق ٚػٰ اػػؿ اٵثٲػةت ، ٰٚٛ اٵثٲةت ٦ـج ا٣٪ٰٕ كا٣٪ؽب

ك٬ٮ ًؿب ٦ػ٨ ا٣ذؼٲػ٢ ا٧٧٣ػـكج ث٤عْػح ٦ٌػخ ثة٣ُػة٣جٲ٨ قػ٧ةظ٫ ، ا٧٣ذٞؽ٦ح

م ١ٚػةف أظػؽ٥٬ ٱ٪ؽثػ٫ ٦ػ٨ ثػٲ٨ ا٣٪ػةس أ، ٣ذ٘ٲٲػؿ أظػٮا٣٭٥ ؛كصٮدق كا٣ٺاؾٱ٨ ث٫

ٚ٭٧ػة ٣عْذػةف ٦ػ٨ ٣عْػةت ، كا٣ٲٮـ ٱٞج٢ ا٣٪ةٰٔ ٤ٕ٦٪ةن كٚةدػ٫، ٱؼى٫ ثة٣ذٮص٫ إ٣ٲ٫

ك٦٪ةد ٱ٪ةدم ا٣٪ػةس ٣ٲضذ٧ٕػٮا ٤ٔٲػ٫ ٦ػٮدٔٲ٨؛ ، ا٧٣ٛةرٝح ثٲ٨ ٦٪ةد ٱ٤ُج٫ ٣ٲكذضٲؿ ث٫

ا٣نػةٔؿ ٠بٲجػةن ٤ٔػٲٺن  ٦٪٭٧ػة ٠ػ٢ٌّ  ٧٦ة ٱؼ٤ٜ ظةٹن ٨٦ ا٧٣ٛةرٝح ثٲ٨ ٣عْذػٲ٨ دضٕػ٢

                                                 

 إذا قجٜ ا٧٣ٕؽكدي ا٣ٕؽدى ٚضٮازه دؾ٠ٲؿي ا٣ٕؽد كدأ٩ٲس٫، كا٣ىٛح دُةثٜ ا٧٣ٮوٮؼ. (51)
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وذلر يحاشَُ اهخئ ، وَٕدب اهَاس هخأةَُٖ، جٖر ةُفمأٍُ َٕدب أخاه هوًصخ، ةأحراحُ

فجًع اهَدب واهخأةٌٖ واهَعٔ يعاً فئ ٍصيو واحيد ٕمعي  ويٌ يْ يع ، لاٍج فُٖ

فأثتيج اهعياور يخٖيُ هيْنه وَيديا ٕعصير اهمير   ،)اهقٖى واهَاس( أخُٖ فٔ  ْيُ

فجًع ةٌٖ اوخقانِى اهرزق ةيأٍْاء ، وحصْء أحْاهّى وأحْال حْٖاٍّى، ووٓ اهَاس

اهًعروفيث ةاهبيتر وحغٖير  إةويُ وحغٖرت أحيْال، روافوى ًُٕط  ، َجْ  أو اهمْالباه

يٍيُ  ؛وأةَاء اهتْاني ٕصيًٍُْ )اهقحيٖ (، وهاء اهبقٖع، ّا ووةرِاًشحًّا وهح

وذِيب ، وهجأ اهموب إهيٓ هحيره، ٕخصتب ةًْت ايوعاب يًا ٕجدب ايرض

 .احخًاء يٌ اهبقٖع أِن اهحٔ إهٓ حجراحّى اهخٔ ٕتٍَّْا إهٓ هْار ةْٖت اهععر

، ويٌ اهَيار (هفَخيُره )د    يففٔ حوك ايو ات اهعبٖتث لان اهًَخعر ال ٕرفع 

إذا ييا   ينز زانِيى ذةحيْا اهًطئ اهخئ ، وِْ أول يٌ ٕقد  اهطعا  يةَياء  ْييُ

ّيا ييٌ رٖير همَُ هعيدة شيئا ُ ال ٕحيزن هيْ ذةحيج لو   ،ًٕومّا )أران ةعضّا(

وًِا و خيان ٕقين فًّٖيا ، حن وفٔ أو ات اهعخاءٔ اهًَ  فّْ هْان فٔ ش  . اشخثَاء

، وِذا اهجْن فٔ أو يات اهعيدة ٕجعويُ فئ  ًيث ايهيْان، ايهْان وَد اهعرب

فّن لان ٕدوْه هٖقْ  ةْاهتُ ٍحْ ِؤالء اهًجخًعٌٖ ووٓ ٍدةُ أو ٍعٖيُ أو حأةَٖيُ 

 يزهاً هفَْن اهرثاء يخفرناً؟ذهك ّى ةفقده؟ أهٖس يباة  وٌ أو حعزٕث  ْيُ 

 ه:ضربت
)اإلةن زلضرةخان: ضرةث فٔ اهتُ  - أخُٖ أوعٓ ةاِوث س  فٔ ح   -هوًَخعر 

، فئ اهَياس يًيٌ ٕغيزوِى أُخيرىو إذا أحًج اهثايَث وطعَج فئ اهخاشيعث(

ٕحين هّيى فٖيُ ييا ٕحين ييٌ رَيا ى ، ون اهغزو ضرةاً يٌ اهتطْهيثولاٍْا ٕعد  

ْ  ، باهحيير روشييٖث يييٌ يمييار  اهف اا حاي ييوهييْ أن اهوبْةييٖث ال حئوييْ خويي

وال ٕغيزون هياراً ، فًٌ وانة هبْص اهتْاني رزو اهدٕار اهتعٖيدة، وحقاهٖدِا

فخوك يٌ أورافّى اهًصخًرة إهٓ اهْٖ  ، الًا ال ٕغزو اهوص هب  ، ٌ هٖراٍّىي

 .خّا وا خراةّا يٌ االضًحالل ةصتب اهعوى واهخًدنووٓ  و  
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ةزؿ ا١٣ٮ٦ػةء أ٦ة ًؿثذ٫ اٵك٣ٯ ٰٚٛ ا٧٣ُٞٓ ا٣ؿاثٓ ٨٦ ٝٮ٫٣  )ٹ دأ٨٦ ا٣ج

ري( ٚ٭ػٰ ًػؿثح ٚػٰ ا٣٪ٲػةؽ  ،ًؿثذ٫( إ٣ٯ ٝٮ٫٣  )ظذٯ دُٞٓ ٰٚ أٔ٪ةٝ٭ػة ا٣ًضػؿى

٨٦ ا٤٣ع٥ ٹ ٩ةٝح أد٧خ ا٣سة٦٪ح ٨٦  ١ٚأ٩٭ة ٣نؽة ا٦ذٺا٭ة ٠ٮ٦حه  ،ا٧٧٣ذ٤بح ٣ع٧ةن 

كٔةدة ٹ ٱضٮد ا١٣ؿاـ ث٭ػة راٗجػٲ٨ إٹ ٤ٞ٣ػح ٦ػ٨ ، ٧ٔؿ٬ة كَٕ٪خ ٰٚ ا٣ذةقٕح

٫ ٚػٰ ا٣ًعػ٢  كا٣كػٛؿ ا٣ُٮٱػ٢ ٣ػٲ٥ُٕ ٱ٪عؿ٬ة ٣ٌػٲٮٚ ا٧٣٪ذنؿ٨١٣ ، ا٣ٌٲٮؼ

 .كٱ٥ُٕ وعج٫ ٰٚ اٹردعةؿ، صٲؿا٫٩ كًٲٮ٫ٚ ٰٚ اٷٝة٦ح

كص٢ٕ ٫٣ وٛةت ٦٪٭ػة أف ا٣كػٲؽ ا١٣ػؿٱ٥ ٱ٪ػةؿ ظٞػ٫ ٦ػ٨ اٷ٠ػؿاـ ٠ضٲؿا٩ػ٫ 

كٹ ، ٦ٞة٦ػ٫ ٥كٱٕؿؼ ٢١٣ كاظؽ ٦٪٭، كأوعةث٫ د٪جٲ٭ةن ٤ٔٯ أ٫٩ ٱ٤ٰٕ مأف ًٲٮ٫ٚ

ّي   ٱنػ١ٮ ٦٪ػ٫ أظػؽ ٧٤ْ٦ػح أك٣ػٯ أٌٹ  ك٨٦ ثػةبو ، ٺ٦ح ٤ٝٲ٤حٱٞٓ ٵظؽ ٦٪٭٥ ٤ٔٲ٫ 

ػ. ٠جٲؿة ٧٠ػة أف وػٛةء ، كٹ أذل ٤ٔػٯ وػؽٱ٫ٞ ٨  كص٢ٕ ُٔةءق َٲجةن ٹ ٱ٧ػـج ث٧ًى

ٚضٕػ٢ ا٣نػةٔؿ . ٩ٛك٫ د٧٪٫ٕ ٨٦ د١ػؽٱؿق ثة٣كػؼٍ أك ا٣ٌ٘ػت أك ا٧٣ػ٨ كاٵذل

 ك٬ؾق ثٕي ٝٲ٥ ا٣ٕؿب ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲػح إٌٹ ، ٰٚ ق٥٤ ا٣ٞٲ٥ كا٣ُٕةء ٔة٣ٲحأػةق ثؿدجح 

ةة أػٲ٫ ا٧٣٪ذنؿ ٚإف ا٣نػةٔؿ كوػ٫ٛ ث٧ػة ٱ٪ج٘ػٰ ٤٣ٛؿقػةف ٦ػ٨ د٨١ كٕٝخ ٰٚ ظٲ

 .ٱ٤ٲٜ ثأػٲ٫ كوٛةن  ٚٮو٫ٛ، ك٨٦ ٱذنج٭ٮف ث٭٥ ٨٦ وٕة٣ٲٟ ا٣ٕؿب، ا٣نٕؿاء

إر٬ةوػةن ٚػٰ ا٧٣ُٞػٓ  ةكٝؽـ ٣٭ػ، كأ٦ة ا٣ٌؿثح اٵػؿل ٌٚؿثذ٫ ٰٚ ٗـكق

كصٕػ٢ ا٣ٞكػ٥ ا٣سػة٩ٰ  ،ا٣ؿاثٓ ثة٣جٲخ ا٣ؿاثٓ ٦٪٫  )إٹ ث٭ة ٨٦ ثٮادم ك٫ٕٝ أزؿ(

 كؿ ٦٪٫ إذ ٱٞٮؿ ا٧٣ُٞٓ ا٣ذةقٓ ٰٚ ا٣جٲخ اٵ ٰٚ

 )ٹ ٱػػأ٨٦ ا٣٪ػػةس ٦ي٧كػػةق ك٦ىػػجع٫

 

ـي ٱي٪ذْػػؿ(   ٚػػٰ ٠ػػ٢ ٚػػش  كإف ٣ػػ٥ ٱ٘ػػ

٧ٚػػ٨ ٔػػةدة ٚؿقػػةف ا٣ٕػػؿب اٷٗػػةرة وػػجةظةن ٦كػػجٮٝح ثإ٩ػػؾار أك إٔػػٺف  

٨١٣ ا٤٣ىٮص ٱ٘ٲػؿكف ٤ٔػٯ ا٧٣ٮامػٰ ، أظؽ ٰٚ ا٧٣كةء ل٘ـكٹ ٱي ، ا٣عؿب

كإٹ أػػؾكا ، ة٩ذجةق ا٣ٞػٮـ ١٩ىػٮا ٤ٔػٯ أٔٞػةث٭٥ٮا ثٚإف أظكُّ ، ك٦كةءن  ةن وجةظ

٤ٚؾ٣ٟ ٱ٪ذْؿ ا٣٪ةس ٗةراد٫ ٰٚ ا٣ىجةح كا٧٣كةء؛ ٵ٫٩ ٹ ٱػأ٨٦ ، ٦ة أػؾكا ٭ة٦٪

 .ةأك٠ة٩خ ا٣ٕؿب دٕؽ ذ٣ٟ ٨٦ ا٣نضةٔح كا٣ضؿ. ا٣٪ةس ٗةرد٫
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كصٕػ٢ صؿاءدػ٫ ٚػٰ ا٧٣نػٰ ، نػضةٔذ٫ثٚؿثٍ ا٣نػةٔؿ ٠ػؿـ أػٲػ٫ ا٧٣٪ذنػؿ 

ك٤ٝح اٵ٩ٲف ث٢ ٩ؽرد٫ ٚػٰ ا٧٣ُٞػٓ  ا٣ُٕل أك ا٣عؿٌ ثة٣جٲؽاء ا٣ذٰ دجٲؽ ق١ة٩٭ة ٨٦ 

 ػػٺ -)ٱ٧نػٰ ثجٲػؽاء ٹ ٱ٧نػٰ ث٭ػة أظػؽ/ كٹ ٱيعػفُّ  ا٣ؼة٦ف ثة٣جٲخ اٵكؿ

ٚذػؿل  ،عػؿب دا٣ػح ٤ٔػٯ ثأقػ٫ أم ٝٮدػ٫ا٣ ٚػٰ ٦نٲذ٫ كص٢ٕ ،(أزؿ ث٭ة - ا٣ؼةٰٚ

٫٤ٚ ٦نٲذةف  كاظؽة ٰٚ ا٣ىعؿاء دػؽؿ ، ا٣نؿر ٱذُةٱؿ ٨٦ كٝٓ ٝؽ٦ٲ٫ ٤ٔٯ اٵرض

 .٤ٔٯ ا٣نضةٔح٦٪٭٧ة  ٢٠ٌّ كأػؿل ٰٚ ا٣عؿب دؽؿ ، ٣ٮظؽد٫ ٚٲ٭ة ضؿأة٤ٔٯ ا٣

ا٣ضػؿأة ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب ٚػٰ أك ٧٦ة دٞؽـ ٱذجٲ٨ ا٣ؿثٍ ثٲ٨ ا١٣ؿـ كا٣نػضةٔح 

١ٚػ٢ ٠ػؿٱ٥ مػضةع  ،كا١٣ؿـ أو٢ ٤٣نؼىٲح ا٧٣ٮوٮٚح ثة٣نضةٔح، ا٣ضة٤٬ٲح

ك٬ػٮ ٦ػ٨ كاٝػٓ ، ك٣ػٲف ٠ػ٢ مػضةع ٠ؿٱ٧ػةن ، ٱضٮد ث٪ٛك٫ ٧٠ػة ٱضػٮد ث٧ة٣ػ٫

، ٬ؾا صـء ٨٦ ق٥٤ ا٣ٞٲ٥ ا٤ٕ٣ٲة ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب دج٪ٯ ٤ٔٲ٫ دؿثٲح ا٣ؿصةؿك، ا٣ٛؿقةف

 .(...ة٣ى  ، و٤ٕٮ٠ةن ، ٚةرقةن ، ة )أ٦ٲؿان ة ٱ٨١ ٦ٮٕٝ٭٥ ٰٚ ا٣عٲةة اصذ٧ةٔٲ  ٦٭٧

ػطذغتهػأوػعغئتهػوعغبته:
٬ؾا ا٧٣٪ذنؿ ٰٚ وٛةد٫ ا١٣ؿـ كا٣ضػؿاءة كا٣كػُٮ ٤ٔػٯ ا٣ٞجةاػ٢ ٚػٰ َؿٚػٰ 

 ركا٣نػؿ، ٲ٭ػة قػٮل ٔـٱػٙ ا٣ضػ٨ ثة٣ؿ٦ػةؿٱ٧نٰ ثة٣جٲؽاء ٹ أ٩ػٲف ٣ػ٫ ٚ، ا٣٪٭ةر

ـ  ك٧٦ة ٱي ، كٹ ٱجؼ٢ إذا اٗذ٪ٯ، ك٬ٮ ٹ ٱٕض٢ إذا أ٦٭٢، ٱذُةٱؿ ٨٦ كٝٓ ٝؽ٦ٲ٫ م ٕػ

 .ا٣٪ٛف ٣ؽل ا٣نةٔؿ أف أػةق ٠ةف ٝج٢ أقؿق ٱكذ٤ٰٕ ٤ٔٯ ػىٮ٫٦ كٱ٪ذىؿ

١٣ػ٨ اٵ٦ػؿ ٹ ، كٰٚ ٬ؾا ٔـاء ٱ٘٪ٰ ٨ٔ ا٣سأر ث٫؛ ٵ٫٩ أػؾ ظ٫ٞ ٝج٢ ٦ٮد٫

ك٤ٗج٭٥ ، ٚٞؽ ٝ٭ؿ٥٬ ٝج٢ أف ٱٞ٭ؿكق، ذٞةد ٹ ٨٦ ٝ٭ؿ ٝةد٤ٲ٫ٱؼ٤ٮ ٨٦ ظـف اٹٚ

 .ٝج٢ أف ٱ٤٘جٮق

ػأخوػحروب:
ٰٚ ا٧٣ُٞٓ ا٣كةدس ثٲذةف ٚٲ٭٧ة وػٮر ٦ع٧ٮ٣ػح ثض٧ػ٢ إػجةرٱػح ١٣٪٭ػة 

كذ٣ٟ ٨٦ ٝٮ٫٣  )أػٮ ظؿكب ك١٦كةب إذا ٔؽ٦ٮا( إ٣ػٯ ٝٮ٣ػ٫  )٧٠ػة ، ٦ٕجؿة

 أًةء قٮاد ا٣ُؼٲح ا٧ٞ٣ؿ(
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، ٕٚةمػة ٦ٕػةن ، ٣ػؽا ٦ػ٨ رظػ٥ كاظػؽة٠أ٧٩ػة ك !ٱة ٤٣ىٮرة )أػٮ ظؿكب(

ػٚ٪نأت ثٲ٪٭٧ة اوؿة وؽاٝح اردٞخ إ٣ٯ اٵي ، كقةرا ٰٚ ٚضةج ا٣عٲةة ٦ٕةن  ، ةٮٌ ػي

كوػةر . كٹ ٱؼنػة٬ة ثػ٢ ٱ٘نػة٬ة، كوةر ٹ ٱ٭ةث٭ة، ٚىةرت ا٣عؿب دؿظ٫٧

 قكأ٩ػ٫ ظػةزـ ٱعػؾر، ا٣٪ةس ٱ٧٤ٕٮف ٨٦ ػجؿد٭٥ ث٫ كٝخ ا٣نؽااؽ أف ٝٮ٫٣ ًصؽٌّ 

ٚػٰ  ثػ٫ ك٠ػةف ٱيؿ٦ػٯ. كٱٕػؽ ٧٣ٺٝػةد٭٥ ا٣ٕػؽة، ٥ق ٦ػ٨ ا٩ذ٭ػةب أ٦ػٮا٣٭ؤأٔؽا

٣ٞػٮؿ ا٣ج٘ػؽادم  ، ا٣عؿكب ٠أ٫٩ م٭ةب ٱٌػٰء ّػٺـ ا٤٣ٲػ٢ مػؽٱؽ ا٣كػٮاد

ى٫٩ ٠ىة٢٦ً مضةٔح كٔٞٺن » ك٤ٞٔػ٫ ، ٚنػضةٔذ٫ ٠ىٮ٩ػ٫ ٱٍؿ٦ػٯ ًٚػٰ ا٣عػؿكب ٱيًؿٱؽ أ

أٍٱ٫ ٩ٮران  ٗىة٣ًجةن ، ٱكذٌةء ث٫ًً  ٠ىٮف رى «ك٧٬ة كوٛةف ٦ذٌةداف 
(58)

. 

ٱض٢ٕ ا٧٣٪ذنؿ ٦ؽٔٮان ٧٣سػ٢ ٬ػؾق ا٣نػؽااؽ ا٣ذػٰ ا٣٪ٕخ  ٨٦ ك٬ؾا ًؿب

)ذ٠ؿ ٦عةق٨ ا٧٣ٲخ  كٰٚ ٬ؾق ا٣٪ٕٮت دأثٲ٨ ٫٣. قٲٛذٞؽق ٚٲ٭ة وعج٫ أك ٝٮ٫٦

٨١٣ ا٣٪ؽب ظٌؿ ٹقذنٕةر ٦ٕ٪ٯ اٚذٞػةدق ٦ػ٨ ػػٺؿ  ،٦ٓ اٹٔذؿاؼ ث٧ٮد٫(

ًٛػ ؛كو٫ٛ ثة٣ىٮر ا٧٣ؾ٠ٮرة ثة٣جٲذٲ٨ ، ٌٰ ٚة٦ذـج اٹٚذٞةد ثة٣ذػأثٲ٨ كا٣٪ػؽب ا٣ؼ

 .ء ٧٦ذـصح أ٩ٮا٫ٔ ٱىٕت ٚى٢ ثٌٕ٭ة ٨٦ ثٕيو ٚىةر ا٣ؿزة

ػعغئتهػسيػدطغهػورزغطته:
دجػؽأ ثٞٮ٣ػ٫  )٦٭ٛ٭ػٙ أ٬ٌػ٥ ا١٣نػعٲ٨ ، ٰٚ ا٧٣ُٞٓ ا٣كةثٓ أرثٕح أثٲػةت

٦٪ؼؿؽ/ٔ٪٫ ا٧ٞ٣ٲه( كد٪ذ٭ٰ ٔ٪ػؽ ٝٮ٣ػ٫  )ك٠ػ٢ن أ٦ػؿ قػٮل ا٣ٛعنػةء ٱػأد٧ؿ( 

، ك٬ؾا ٦ؽح ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب، ٦٪٭٥ٌ ا٣ض٪جٲ٨، دٝٲٜ ا٣ؼىؿ، ٚأػٮق ػ٧ٲه ا٣ج٨ُ

٧ى٨ ٰٚ ا٣ؿصػةؿٵ ٧٦ػـؽ ا٣سٲػةب ٣ُػٮؿ ا٣كػٛؿ، ٩٭ة د٧ؽح ا٣٭ـاؿ كدؾـ ا٣ك 
(52)

. 

١ٚأف ا٣ؿٱط د٭ٛ٭٫ٛ أم دعؿ٠ػ٫ ،ة ٩عٮ٫٣كٝٮ٫٣  )٦٭ٛ٭ٙ( ٱٮ٦ئ إ٣ٯ مؽن 
(58)

٧٦ػة  ؛

. ك٠سػؿة ٗـكادػ٫ كأقػٛةرق، ا٦ذٺء ا٣ػج٨ُ ٦٪ػ٫ا٦ذ٪ة٫ٔ ٨ٔ ا٣ُٕةـ كٰٚ ٱٕ٪ٰ ز٬ؽق 
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، ؼ ٧٤٣ةؿ ٰٚ َؿٱػٜ اٳػػؿٱ٦٨ذٺ، ٬ؾا ٰٚ ثؽ٫٩ ١٣٪٫ ٰٚ ٦ضذ٫ٕ٧ ًؼ٥ ا٣ُٕٲح

ـو  ك٬ػٮ ٝػؽكة ٱػذ٥٤ٕ ٦٪ػ٫ ، ٦ة ٱكذعٜ ا٣ع٧ةٱح ٨٦ ٔػؿض ك٦ػةؿ كمػٲ٥ كٝػٲ٥ ظة

ذ٠ػؿ  = )ا٣ٕػـاء ٢ٍعػكٰٚ قػ٪ٰ ا٧٣ى ، ا٣٪ةس ا٣ضٮد كا٧٣ٛةػؿ ا٣ذٰ ٱٕذـ ث٭ة ا٣ٕؿب

ػا٣ىٛح  ا٣ٕـاء كأراد ا٧٣ٮوٮؼ ا٣ك٪ح( ٱذضؿد ٤٣ُٕػةء ٚػٰ اٵكٝػةت ا٣ذػٰ ٱي  ٞى ؽ ٛذ

، ٢ ا٣ىٕةب إذا ر٠ج٭ػة ٱُٮٔ٭ػة ٧٠ػة دُػٮع ا٣٭ضػ٨ؾ٣  ٱي  ك٬ٮ، ٚٲ٭ة ا٧٣ةء كا٣ُٕةـ

 .كٱ٤ُت ٦ٕة٣ٰ اٵ٦ٮر ١٣٪٫ ٹ ٱ٤ُت ا٣ٛعنةء أك ٦ة ٱٮو٢ إ٣ٲ٭ة

ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ُٞٓ كوٙ أػةق ٰٚ ثؽ٫٩ ث٧ة ٱٛذط ا٣جةب ٤٣س٪ةء ٤ٔٲ٫ ٰٚ ٠ؿ٫٦ ثػٲ٨ 

، كٱ١نٙ ٨ٔ إٱسةر ٝٮ٫٦ ٤ٔٯ ٩ٛك٫، أوعةث٫ كأث٪ةء ٝٮ٫٦ ٰٚ ا٣ك٪ٲ٨ مؽٱؽة ا٣ٞعٍ

 .ة٣ٛعنةء كٹ ٱٞج٢ اٵ٦ؿ ث٭ة ٨٦ أظؽثة ص٫٤ٕ ٹ ٱأ٦ؿ ةٚؾة ٣ٕٛذ٫ ٧٣ٌ كأثؽل ٩

ػرغتهػوشظارته:
صةء ا٧٣ُٞٓ ا٣سة٨٦ ٰٚ زٺزح أثٲةت دجؽأ ثٞٮ٫٣  )ٹ ٱ٭ذٟ ا٣كذؿ ٨ٔ أ٩سػٯ 

ٚ٭ٮ ٱ٘ػي ثىػؿق  .كٱ٪ذ٭ٰ ثٞٮ٫٣  )٨٦ ا٣نٮاء كٱؿكم مؿث٫ ا٧٘٣ؿ( ،ُة٣ٕ٭ة(ٱ

ٗت ٰٚ رظٲ٢ ا٣٪ْؿ إ٣ٲ٭ػة ٦ػ٨ كٹ ٱؿ، ٨ٔ أم أ٩سٯ دُة٫ٕ٣ ٰٚ ا٣عٰ أك ا٣كٛؿ

كٹ ٱؿٝت ٦ة ٰٚ ا٣ٞؽر ٔٛػح ٔػ٨ ، ٧٦ة ٱض٫٤ٕ ٨٦ أ٢٬ ا٧٣ؿكءة، كٗٲؿد٫، ٔٛذ٫

، كٹ ٱنٕؿ ثة٣ضٮع ٣ؼ٤ٮ ثُ٪٫ ٨٦ ظٲةت ا٣ػج٨ُ، ك٧ٕٝةن ٣ن٭ٮة ا٣ج٨ُ، ا٣ُٕةـ

كٱٞ٪ٓ ثجٕي ا٣نٮاء ٧٦ة ٱٮًٓ ٤ٔٯ ا٣٪ةر ٧٤٣ذٕض٢ ٨٦ ا٣ؿصػةؿ أك ا٧٣نػذ٭ٰ 

ٚضٕػ٢ ٣ػ٫ . كصؿٔح ٨٦ ا٧٣ػةء، جٕي ٨٦ ا٣نٮاءٚٲٞ٪ٓ ث، ٨٦ ا٣٪كةء كاٵَٛةؿ

ا٣ٕٛح ٨ٔ ا٣٪كةء كا٣ُٕةـ كا٣ٞ٪ةٔح ثة٤ٞ٣ٲ٢ ٧٦ة ٱ١٤٧ػ٫ ٦ػ٨ ا٣ُٕػةـ كا٣نػؿاب 

 .إٱ٧ةء إ٣ٯ إٱسةر اٳػؿٱ٨ ٤ٔٯ ٩ٛك٫

ػعغبتهػوشوته:
كٰٚ ا٧٣ُٞٓ ا٣ذةقٓ اٝذؿاف ثٲ٨ ٬ٲجح أػٲػ٫ ا٣عؿثٲػح ٚػٰ ا٣٪ػةس كوػجؿق ٤ٔػٯ 

كا٩ذ٭ٯ ثٞٮ٫٣  )كٹ ٱػـاؿ  ،س ٧٦كةق ك٦ىجع٫(إذ ثؽأ ثٞٮ٫٣  )ٹ ٱأ٨٦ ا٣٪ة، ا٧٣نةؽ

ٰٚٛ ثٲذٲ٨ ٱجؽم ػٮؼ ا٣٪ػةس ٦ػ٨ إٗةردػ٫ ٤ٔػٲ٭٥ ٚػٰ ا٣ىػجةح  ؛أ٦ةـ ا٣ٞٮـ ٱٞذٛؿ(
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وجعيو ىيّ ، إغارة اىفرشان وفيٖ اىٍصياء إغيارة اىيصئ اىصتاح ففٖ ، واىٍصاء

فٓٔ ٗغزو اىلٔم كتيو أن حغييٖ ٌيراجيًٓ وكتيو أن ٍٗصي ٔا  ،إغارة اىصتاح ٌلدٌث

فهان خئ  ، وفٖ ذىم نِاٗث عَ اىٍفاجأة واىٍتاغخث واىخته٘ر، عًُ٘ٔٓ اىلذى عَ

)اىصيتاح أو اىٍصياءك نفئفًٓ ٌيَ أن  ٌيتًٓ وكيج فيٖ اىِاس ٌِّ ٌَ أن ٗيأحً٘ٓ

ٌيَ امٌيانَ ٌٍيا زاد فيٖ كيلٓيً وذْياه طيعٔرًْ  غ٘ر ٌ ددة ٗأحً٘ٓ ٌَ جٓث

ظيٖ ةاعخيدا  ىهَ حاىّ فيٖ ُفصيّ أن ٍٗ، اىِاس دعِ ّْذا حاى. ةامٌان ٌَ غضتخّ

رنالً ةاىرنياه عييٕ  ّفٓٔ ال ٗ رك شاك، إعالُاً ىظعٔره ةامٌان وثلخّ ةِفصّ وكٔحّ

وْئ ، ال ٌَ حعب فٖ ةدُّ وال ٌيَ حعركيّ، فٓٔ ال ٍٗيهّ ،ةطَ اى صان أو صدره

 .رائد كٌّٔ ٗصخطيع اىٍٔاكع عيٕ أُّ رائد ٗخلدًٌٓ وٗصدكًٓ وال ٗهذةًٓ

واكخيداره ، اىِياس اىيذَٗ ٗغيزوًْ ففٖ ْذا اىٍلطع أند ْ٘تخّ فٖ كئه

وٌييَ صييفا  ، اً وافييراً وجعييو ىييّ ٌييَ ٌزاٗييا اىفرشييان ُصيي٘ت. وثلخييّ ةِفصييّ

 .عيٕ عر  اىلتائو فٖ اىغزو، آخر اً اىيصٔ  ُص٘ت

 العزاء والندب:

إذا نان اىعزاء طيتاً ىيصئى فإن اىِده ٗتِٕ عيٕ االفخلياد ىخعييً٘ طيأن 

ة٘خيَ٘ فلي ف فاةخيدأ  فيٍٖلطع اىعاطر ف عيّ٘ اىاىٍؤى   ةِٕوذىم ٌا ، اىفاجعث

واُخٓيٕ ةلٔىيّ: )وُعيً ٌيا أُيج عِيد اىتيأس  ،ةلٔىّ: )عظِا ةّ دْراً فٔدعِياك

أٌا اىعزاء ففٖ اىت٘ج امو  ٌَ اىٍلطع إذ ٗرى أُٓيً عاطئا ةصيتتّ  .ح خضرك

دخو فيٖ اىيِفس أُيّ ٌخِياك  أو أخطيأ فليا : ةرْيث ثيً ٌٍيا ٗ ي، ةرْث دْراً 

، ك٘اشاً إىٕ ح٘لِّ ٌَ ٌٔحيّناُج واى ق أن نيٍث ةرْث  .اشخدرك فلا : )دْراًك

)ةرْيثك  إالفهأُّ ىيً ٗهيَ  ،ٕ اىظعٔر ة ٘اة اىراحويغ  يث حيلٖ اىِتأ ٗ   ففٖ ى

)حيَ٘ ٌيَ  ضره ٌَ اىخعيق ةياىززء اىٍظيخرك فيٖ اىعي٘ض عييٕ طٔىيّفٖ 

ىهيَ  ،وْذا ىعيً اىظيعٔر ةاىفاجعيث، فهأُّ ةرْث أضاء  ثً حالطج اىدْرك
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كٔػ٨ وػٕةث٭ة  ٫  )د٬ؿان( ٝٲةقةن ثأٱة٫٦ ا٣ذٰ دٞؽـ ا٣عػؽٱر ٔ٪٭ػةأقؿع إ٣ٯ ٝٮ٣

ٰ ٦نػػةٔؿ٥٬ ٧٠ػػة ٱ٘٪ػػٰ ٔٞػػٮ٣٭٥ ٘٪ًػػٱي ٠ػػةف ٚٞػػؽ ، ٚػػٰ دٌةرٱكػػ٭ة ا٧٣ؼذ٤ٛػػح

 ..كز٢ٞ ٦ة ٱضؿق ٤ٔٲ٭٥ ٨٦ ٣ٮـ ك٦ٞةًةة ؛كثُٮ٩٭٥ ك٦ُة٣جةت ا٣٪ةس ث٫

ٹ أ٩٭ة ٨٦ ص٭ػح ، كا٣ؽ٬ؿ ٹٔذجةر اػؿ، ٚة٣جؿ٬ح ٹٔذجةر، ١ٚة٩خ ثُٮ٣٭ة ٠ة٣ؽ٬ؿ

كا٣ٕػـاء أ٩ػ٫ ، كا٣ٕـاء أ٫٩ كدٔ٭٥ ٝجػ٢ رظٲ٤ػ٫، ٚة٣ٕـاء ٰٚ َٮؿ ٔٲن٫ ثٲ٪٭٥. اظؽةك

١ٚأف ذ٣ٟ ق٪ح ا٣عٲةة ٰٚ ا٣ؿ٦ةح ، كأ٫٩ ٱ٪١كؿ، ٠ة٣ؿ٦ط ذم ا٣٪ى٤ٲ٨ ٰٚ أٔٺق كأد٩ةق

ٕؿؼ ا٣ؿ٦ةح ٨٦ اقذٞة٦ح كٚذٟ ٕؿٚٮف ٰٚ ا٣٪ةس ث٧ة دي كٱي ، ٮ٩٭ةٔنؿكا٣ؿصةؿ ا٣ؾٱ٨ ٱي 

ٚ٭ػٮ إف  ،اٳػؿ ٤ٔٯ أق٤ٮب إ٩نةء ا٧٣ػؽح ثػػ)٥ٕ٩(كصةء ا٣٪ؽب ٰٚ ا٣جٲخ . ةؽن كظً 

ٚ٭ٮ ظةًػؿ . كإف اقذ٪ضؽد٫ ٰٚ ا٣نؽة ٰٚ ا٣عؿب أ٩ضؽؾ، ٤َجخ ا٣ؼٲؿ ٦٪٫ أُٔةؾ

أم أٱ٨ أػٮؾ إف ًةٝخ ثٟ ا٣ك٪ٮف؟ كأٱ٨ أػػٮؾ إف ، ٰٚ مؽة ا٣ؽ٬ؿ كمؽة ا٣جنؿ

ٟى ا٣ؿصةؿ ٰٚ ا٣عؿب؟ ٤ٚٲف ٣ٟ ثٕؽ ا٧٣٪ذنؿ أخه ٱٕٲ٪ػٟ ٤ٔػٯ ٩ٮااػت ا٣ـ٦ػةف  ْن ٠ى

 .ٚةصذ٧ٓ ٫٣ ٩ؽب كٔـاء كد٤ٮٱط ثة٣ٛةصٕح. ؼةو٧ح اٵٝؿافك٦

ػاإلصابظػبغنػاضجزعػواضصبرػواضدراء:
كٰٚ ا٧٣ُٞٓ ا٣عةدم ٔنؿ قجٕح أثٲةت د٪ةك٣خ إٱضةزان ٧٣ٮت أػٲػ٫ ٧٦ػة كرد 

كقػ٧ةق ث٭ػؾق ا٣ؿكاٱػح ٬٪ػؽ ثػ٨ ، ٰٚ ا٧٣٪ةقجح ٨٦ ٝذ٢ ٬٪ؽ ث٨ أق٧ةء أػػةق ا٧٣٪ذنػؿ

١ٚػةف ا٣نػؿ ٚػٰ ، ٕؾر ث٥ْٕ ا٧٣ىٲجح ثأػٲػ٤ٔ٫ٯ ٦ـج ا٣ذىجؿ كا٣ذٛضٓ كا٣، ق٧٤ٯ

كٱىجؿكف ٤ٔػٯ ٦ىػةث٭٥ دىػجؿان ظذػٯ ٹ ، إوةثذ٫ ٧٦ة ص٤ٕ٭٥ ٱضـٔٮف ٧٣ة أوةث٫

ك٣ػٮٹ ذ٣ػٟ ٣ْػ٢ ػُػؿق ، ٛٲ٢ ٣ػ٩٫ي  ث٪ٰ كأذؾر ٵػٲ٫ ثؼٲة٩ح. ٱن٧خ ث٭٥ اٵٔؽاء

ااػ٫ أف ٝذ٤ػ٫ ا٣ٲػٮـ ـك٦ػ٨ ٔ. ك٢ْ٣ ٱض٤ت ا٣ؼٲ٢ ٨٦ رٗٮاف كظٌػؿ، ٝةا٧ةن ٤ٔٲ٭٥

ٔي ٦كجٮؽ ثكجٰ   .ةكػٮٚ٭٥ ٨٦ ػُؿق ٤َٲٞةن ظٲ  ، رؾق ٤ٔٲ٭٥ ٰٚ ا٧٣ٕة٤ٮ  ٩كةا٭٥ ك

، كأز٪ٯ ٤ٔٲ٫ ٦ؤث٪ةن )ا٣كة٣ٟ ا٣س٘ؿ( وةظت ا٣عِ ا٧٣ٲ٧ٮف ٚػٰ ا٧٣ٕػةرؾ

نػةصؿد٫ أك كٱضذ٪جػٮف ٦، ٚ٭٥ ٱؿ٬جٮ٩ػ٫، كا٧٣ؼٮؼ صة٩ج٫ ٵ٫٩ ٠ة٣ك٥ ٵٔؽاا٫

 .٦ٮاص٭ذ٫ ٠ةصذ٪ةب ا٣ك٥
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ٚأٔةدق إ٣ٯ . ة ٣ٮ ٠ةف ذا٬جةن ٤٣٘ـككٱؼذ٥ ا٧٣ُٞٓ كا٣ٞىٲؽة ٦ٕةن ثذٮدٱٓ أػٲ٫ ٧٠

 ٲػةن ٦٪٫ ا٣ؾ٬ةب ٚٲ٭ة دأ ٤٦ذ٧كةن ٤ٔٯ َؿٱ٫ٞ  اٚض٫٤ٕ ٦ىؿ  . كدٔة ٫٣، كأكوةق، ةةا٣عٲ

ة ٱجٕؽق ا  ٦٪٫ أٹن   .ٟ ثةق٧ٟ كمؼىٟأم أػىُّ ( أػةق ثٞٮ٫٣ )٦٪ذنؿي  ػةو 

 ثٞٮ٫٣  ١ٚأ٧٩ة ٱٮ٦ئ إ٣ٯ إٱ٧ة٫٩ ث٤ٞةء أػٲ٫ ثٕؽ ٦ٮد٫ ٚٲؽٔٮ ا 

ػػ٤ى١ٍ  ٚػػإذٍ  ػػة١ً٣ى٭ةقى ػػجٲٺن ٠ي٪ٍػػخى قى  خى قى

 

ػػٍت ٚىػػٺ  ٟى ا ي  ٚىةذ٬ٍى ٍ ٩ ػػؽى ًٕ  ؿي ًنػػ ٦ي٪ٍذى ٱيجٍ

كٱػؿاق قػة١٣ةن قػجٲ٢ ، ٦ػ٨ ٝؿٱػت ث٫ ٱ٤عٜ ٚٲٮد ٣ٮ، أم ٚٺ ٱجٕؽ ا  ا٤٣ٞةء ثٲ٪٪ة 

كٹ ٱؼػة٣ٙ ٬ػؾا . رث٧ػة أذٞػةدان ثةٳصػةؿ ا١٧٣ذٮثػح. . ؽة ٔ٪ػ٫ٲٍ ا٧٣ٮت ٨٦ ٗٲؿ ظى 

٩ػػخ كقػػٲُةن ثػػٲ٨ ا٣عػػٜ كا٣ؼ٤ػػٜ ٧٠ػػة ٱػػـ٥ٔ ٵف اٵوػػ٪ةـ ٠ة ؛ثةٵوػػ٪ةـ قأذٞػػةد

 .[8ا٣ـ٦ؿ  ] ژ ڳ گ    گ  گ گ ک ک ژا٣ضة٤٬ٲٮف ثٞٮؿ ا  ٤ٔٯ ٣كة٩٭٥  

ٔى  كأذػؾر ٦ػ٨ ا٣ضػـع كا٣ىػجؿ ، ٸوػةثح كأ٠ػؽ٬ة٣ ضى ؿى ٰٚٛ ا٧٣ُٞٓ اٵػٲؿ 

كدٕػـل ثجُٮٹدػ٫ ، كأز٪ٯ ٤ٔٯ أػٲػ٫، ٩ٛٲ٢ث٪ٰ كأذؾر ٵػٲ٫ ثؼٲة٩ح ، ٣٪ٛك٫ كٝٮ٫٦

 .كدٔة ٣٪ٛك٫ ثكؿٔح ا٤٣عةؽ ث٫، ذٞةدق ثةٳصةؿ ا١٧٣ذٮثحكٝؿر أ، ٝج٢ ٦ٮد٫

ػسرودغظػاضػصغدة:
، ٚؿكقٲح ا٣ٞىٲؽة ٰٚ دؼُٰ ا٣نةٔؿ دٞة٣ٲؽ ا٣نٕؿاء ٰٚ ث٪ةء ٝىةاؽ ا٣ؿزةء

)ا٣ذؿدٲت( كا٣ذبةـ ا٧٣ٕػة٩ٰ كا٣ذٛػةؼ ثٌٕػ٭ة  كٚؿكقٲذ٭ة ٰٚ ٦٪٭ش ث٪ةء ٦ٕة٩ٲ٭ة

 .٤ٔٯ ثٕي

ػتغردػاضطبظىػاضغصري:
ٚٞػؽ ، ا١ٛ٣ؿم َؿٱٞحي ٔؿض ا٣نػةٔؿ ٦ٕػة٩ٰ ا٣ٞىػٲؽةا٧٣ٞىٮد ثذٛؿد ا٧٣ج٪ٯ 

ٔى ، ثؽأ ا٣ٞىٲؽة ثذ٤ٟ ا٣ؿقة٣ح ا٣ذٰ كردد٫ ٝةد٦ح ٨٦ ٤ٔٮ دق ٨ٔ ٩ٛكػ٫ دؿدٌ ٓى ٍٚ دى ضى ؿى ك

 ك٦ٌٯ ٰٚ ا٧٣ُٞٓ ا٣سة٩ٰ إ٣ٯ دأزٲؿ ا٣ؼجؿ ٰٚ ٩ٛكػ٫ )اٵرؽ، ٰٚ ٝجٮؿ ا٣٪جأ أك ا٣ؼجؿ

ٝجػ٢ ا٣ؿقػة٣ح ا٣ذػٰ ز٥ ٱؿدػؽ إ٣ػٯ ٦ػة ، كا١٣ ثح، ق٭ؿ ا٤٣ٲ٢( كا٣ع٧ٯ دىٲت ثؽ٫٩ =

أقؿع إ٣ٯ ثٲةف ٦عذٮا٬ة كثٲةف أزؿ٬ة ٰٚ ٩ٛك٫ ك٫٤ٞٔ كثؽ٫٩ ٚأمةر إ٣ٯ ص٧ػٓ ٝػؽ٦ٮا 

كصةء ا٣٪ةٰٔ ٦ػ٨ دس٤ٲػر ٱ٪ػؽب ، كٝؽ صةمخ ٩ٛك٫ دعكجةن ٣ؼجؿ ٦ٮت أػٲ٫، إ٣ٲ٭٥
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زػ٥ ٱ٧ذػـج ا٣٪ٕػٰ ، أ٢٬ ا٧٣ذٮٚٯ ٣ٲكذٞج٤ٮا ا٣٪جأ ا٣ؾم وةر ػجؿان ث٧كػٲؿ ا٣٪ػةٰٔ ٣ػ٫

اء كأكوةؼ أػٲ٫ ٧٦ذؽة ٰٚ ا٧٣ٞةَٓ ا٣ذة٣ٲح مػٲبةن ٚنػٲبةن إ٣ػٯ كا٣٪ؽب كا٣ذأثٲ٨ كا٣ٕـ

 .كٱٌةؼ ا٣ؽٔةء ٵػٲ٫ ٰٚ ٩٭ةٱذ٭ة ،ا٧٣ُٞٓ اٵػٲؿ ظٲر دٮصـ ا٣ٞىٲؽة

كٱ٨١٧ دنجٲ٫ ظؿ٠ح ا٧٣ٕة٩ٰ ثعج٢ صؿل ثة٣ؿقة٣ح ز٥ ا٩ع٪ػٯ ٣ٲٕػٮد إ٣ػٯ 

١٣٪٭ة ا٦ذؽت ث٧ٞةَٓ ٔػؽة  ،٦ة ٝج٤٭ة ٣ٲؤ٣ٙ ثعؿ٠ذ٫ مج٫ إمةرة اٹقذٛ٭ةـ )؟(

ا٣ذٮا٣ٰ ٣ذ٪ٕٞؽ دااؿة ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣عج٢ دٮصـ ٦ة دٞؽـ كدٌٲٙ ا٦ذػؽادان ٬ػٮ ٤ٔٯ 

 .٧نؿؾا٣ؽٔةء ا٧٣٪ٛذط ٤ٔٯ ٌٚةء ا٣ٕة٥٣ اٳػؿ ٰٚ ظف ا٣ٕؿثٰ ا٣ضة٤٬ٰ ا٣

ٚة٣ٞىٲؽة ٨٦ ٬ؾق ا٣ض٭ح ٦ذٛؿدة ٰٚ َؿٱٞح قجٟ ٦ٕة٩ٲ٭ة أ١ٚةران ٦ذؿاثُػح ٤ٔػٯ 

ٚ٭ػٰ ٦ػ٨ ص٭ػةت  .ٚٺ د١ةد دضؽ ٝىٲؽة ث٪ٲػخ ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣٪عػٮ، ا٣٪عٮ ا٧٣ؾ٠ٮر

كاردجػةط ، أثٲةت ا٣ذؼ٤ه كا٣ؼٲٮط ا٧٧٣ذؽة ثػٲ٨ ا٧٣ٞػةَٓ ٨ٔث٘ي ا٣٪ْؿ ، ا٣ذٛؿد

إًةٚح إ٣ٯ اردجة٫َ ثضٮارق ٠ة٧٣ٞػةَٓ ا٣ذػٰ ٚٲ٭ػة  ،ا٧٣ُٞٓ ا٣جٕٲؽ ٨٦ ا٧٣ُٞٓ اٳػؿ

٦ٛذةح )ٹ دأ٨٦( ٧ٚؿة ٹ دأ٦٪٫ اٷث٢ ك٦ؿة ٹ دأ٦٪٫ ا٣ٞجةا٢ ٤ٔػٯ ٦ػة ثػٲ٨ ا٧٣ُٕٞػٲ٨ 

ي ك٦ة ثٲ٨ ٚ. ٨٦ ٦كةٚح ػ٪ٮف ا٣ؿزةء ٨٦ ٦ػـج أ ًً ٚج٪ٲػح . ٦ٕة٩ٲػ٫ ٚٲ٧ػة دٞػؽـ ط ثٕػيي ك

كٹ دكذ٘٪ٰ ثٕػي أصػـاء ا٣ٞىػٲؽة ٚػٰ ، ا٣ٞىٲؽة ٦نذج١ح ٤ٔٯ ٩عٮ ٱجؽم دؿاثُ٭ة

كٹ ٚػٰ ، كا٣ذضؽٱؽ ا٣ػؽأٰ ٤٣ػؿٝه ٣ػٲف ٚػٰ كز٩٭ػة. وٮرد٭ة ا٧٣س٤ٯ ٨ٔ ثٕيو 

ي  ،٦ٕة٩ٲ٭ة ا٣ضـاٲح ًً ث٢ ثُؿٱٞح ث٪ةا٭ة ا٣ذٰ أ  .عخ ٰٚ ٬ؾق ا٣ٛٞؿةك

ٞؽـ دجؿز ٦ـٱح ا٣ٞىٲؽة كص٭ح إَؿاث٭ة ٰٚ صؽة ث٪ةا٭ة ٤ٔػٯ ٦ػة دٞػؽـ ٧٦ػة ٧٦ة د

ك٦ـٱػح ، ٱٮًط ص٭ح ا٣ذٛؿد ا٣ذٰ ص٤ٕ٭ة اٵو٧ٰٕ اٱػح ٦ػ٨ اٱػةت ٚعٮ٣ػح ا٣ٞىػٲؽة

كٹ أّػ٨ أف أم ٦ؿزٲػح ، دعؽث ٔ٪٫ اث٨ قٕٲؽ ا٧٣٘ؿثٰ ٣ؾماٷَؿاب ٰٚ ا٣ذضؽٱؽ ا

أُٔػٯ ا٣ٞىػٲؽة ١٦ة٩ػح  ٨٦ ا٣ذؿدٲت كا٣ذضةكر كاٹ٦ذـاج ٧٦ةا٣٪٧ٍ ث٪ٲخ ٤ٔٯ ٬ؾا 

 .ٔة٣ٲح ثٲ٨ ٦ؿازٰ ا٣ضة٤٬ٲح ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة ذ٠ؿ ا٧٣جؿد كاث٨ رمٲٜ ا٣ٞٲؿكا٩ٰ

ٔى٨ن ٣ٰ ٰٚ دراقح ٬ؾق ا٣ٞىػٲؽة ٚػٰ ًػٮء  ٚػإف . ٦ػة دٞػؽـ٬ؾا ثٕي ٦ة 
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كإف د١ػ٨ ، أوجخ ٰٚ اصذ٭ةدم ٚؾ٣ٟ ٌٚػ٢ ا  ٱؤدٲػ٫ ٦ػ٨ ٱنػةء ٦ػ٨ ػ٤ٞػ٫

كٚذعػخ ا٣جػةب ، كٚػٰ ٠ػ٢ ٦عةك٣ػح ٦ذٕذ٭ػة، اٵػؿل ٕٚػؾرم أ٩ػٰ ظةك٣ػخ

، ٤٣جةظسٲ٨ ا٣ضةدٱ٨ ٣ٲ١نٛٮا ثجىةاؿ٥٬ ٨ٔ ٣جةب ٬ػؾق اٳراء ا٣٪ٞؽٱػح ا٣ذؿازٲػح

٣ذ١ٮف ا٣ؽراقح ظضؿان ٰٚ زاكٱح ث٪ةء صكٮر  ،ٯ ٤ٔٲ٭ة ا٣٪ٞؽ ا٣ٕؿثٰ ا٣ضؽٱؽج٪ى ٚٲي 

 .ا٣ذٮاو٢ ثٲ٨ ا٣جةظسٲ٨ كدؿاز٪ة ا٣٪ٞؽم ا٣ٞؽٱ٥

*   *   * 

 

 املاصدر  ااملااع 
 

 وػ٪ٕح اٵػٛػل اٵوػ٘ؿ، كاٵوػ٧ٕٲةت٠ذةب اٹػذٲةرٱ٨ ا٤ٌٛ٧٣ٲةت  -

دار ا١ٛ٣ػػؿ  - ثٲػػؿكت، ٚؼػػؿ ا٣ػػؽٱ٨ ٝجػػةكة. ( دعٞٲػػٜ  د285-885٬)

 .ـ8999، دار ا١ٛ٣ؿ -كد٦نٜ ، ا٧٣ٕةوؿ

دعٞٲػٜ  ا٣كػٲؽ ، ٵثٰ ث١ػؿ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ا٣ُٲػت ا٣جػةٝٺ٩ٰ، إٔضةز ا٣ٞؿاف -

 .ـ8988، 5ط، دار ا٧٣ٕةرؼ - ا٣ٞة٬ؿة، أظ٧ؽ وٞؿ

٨ ا٣ٕجةس ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ أثٰ ٦ع٧ػؽ ٱعٲػٯ ٵثٰ ٔجؽ ا  ٦ع٧ؽ ث، اٵ٦ة٣ٰ -

 - كا٣ٞػػة٬ؿة، ٔػػة٥٣ ا١٣ذػػت - ( ثٲػػؿكت881٬-) ثػػ٨ ا٧٣جػػةرؾ ا٣ٲـٱػػؽما

 .8869٬، ١٦ذجح ا٧٣ذ٪جٰ

( دعٞٲػٜ  276٬-) ٔجؽ ا  ث٨ ٦ك٥٤ ث٨ ٝذٲجح ا٣ػؽٱ٪ٮرم، دأكٱ٢ ٦ن٢١ ا٣ٞؿاف -

 .ـ8988-8418٬، 8ط، ا١٧٣ذجح ا٧٤ٕ٣ٲح - ثٲؿكت، ا٣كٲؽ أظ٧ؽ وٞؿ

( 286٬-281) ٵثػػٰ ا٣ٕجػػةس ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ ٱـٱػػؽ ا٧٣جػػؿد، زػػٰا٣ذٕػػةزم كا٧٣ؿا -

 .ـ8976-8896٬، ٦ُجٕح زٱؽ ث٨ زةثخ - د٦نٜ، دعٞٲٜ  ٦ع٧ؽ ا٣ؽٱجةصٰ



 892 (4)اجلزْ  (09)اجمللز  -جملُ جمنع اللغُ العزبًُ بزمشل 

( دعٞٲٜ  871٬-282) ٵثٰ ٦٪ىٮر ٦ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ اٵز٬ؿم، د٭ؾٱت ا٤٣٘ح -

 .ت[. ]د، ا٣ؽار ا٧٣ىؿٱح ٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح - ا٣ٞة٬ؿة، ٔجؽ ا  دركٱل. د

ٵثٰ زٱػؽ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ أثػٰ ، ب ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲح كاٷقٺـص٧٭ؿة أمٕةر ا٣ٕؿ -

 - ا٣ٞة٬ؿة، ظ٫ٞٞ كزاد ٰٚ مؿظ٫ ٤ٰٔ ٦ع٧ؽ ا٣جضةكم، ا٣ؼُةب ا٣ٞؿمٰ

 .ـ8988، دار ٩٭ٌح ٦ىؿ

، ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ثػ٨ ٧ٔػؿ ا٣ج٘ػؽادم، ػـا٩ح اٵدب ك٣ت ٣جةب ٣كةف ا٣ٕؿب -

دار ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ ٤٣ُجةٔح  - ا٣ٞة٬ؿة، دعٞٲٜ  ٔجؽ ا٣كٺـ ٦ع٧ؽ ٬ةركف

 .ـ8967-8887٬، ٣٪نؿكا

ٔجػؽ ا  . ( دعٞٲٜ  د219٬-881) ٵثٰ ٔجٲؽة ٧ٕ٦ؿ ث٨ ا٧٣س٪ٯ، ا٣ؽٱجةج -

 - ا٣ٞػة٬ؿة، ا٣ؿظ٨٧ ث٨ ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕسٲ٧ػٲ٨ ٔجؽ. كد، ث٨ ق٤ٲ٧ةف ا٣ضؿثٮعا

 .8481٬، ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ

دار  - ا٣ٞػة٬ؿة، دعٞٲٜ  ٦ع٧ؽ أثػٮ ا٣ٌٛػ٢ إثػؿا٬ٲ٥، دٱٮاف ا٦ؿئ ا٣ٞٲف -

 .ـ8984، 4ط، ا٧٣ٕةرؼ

ن٧ٰدٱ - ، ص٧ػٓ كدعٞٲػٜ  ٦ع٧ػؽ ػٲػؿ ا٣جٞػةٰٔ، ٮاف درٱؽ ث٨ ا٣ى٧ح ا٣ضي

 .ـ8988-8418٬، دار ٝذٲجح - د٦نٜ

ا٧٣ؤقكح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ُجةٔػح  - ثٲؿكت، ٠ؿـ ا٣جكذة٩ٰ، دٱٮاف َؿٚح ث٨ ا٣ٕجؽ -

 .ت[. ]د، كا٣٪نؿ

ثنؿح أثٰ ا٣جٞةء ا١ٕ٣جؿم ا٧٣ك٧ٯ ا٣ذجٲػةف ٚػٰ ، دٱٮاف أثٰ ا٣ُٲت ا٧٣ذ٪جٰ -

ثٲةرم كٔجؽ ا٣عٛػٲِ ٦ىُٛٯ ا٣كٞة كإثؿا٬ٲ٥ اٵ وعع٫ ، مؿح ا٣ؽٱٮاف

 .ت[. ]د، دار ا٧٣ٕؿٚح - ثٲؿكت، م٤جٰ

( كا٧٣ػؿٝل ٬. ؽ 57-) دٱٮاف ا٧٣ؿٝنٲ٨  ا٧٣ؿٝل اٵ٠جؿ ٧ٔؿك ث٨ قٕؽ -

 - ثٲػؿكت، دعٞٲٜ  ٠ةرٱ٨ وةدر، (٬. ؽ 51-) اٵو٘ؿ ٧ٔؿك ث٨ ظؿ٤٦ح

 .ـ8998، 8ط، دار وةدر
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، دق ٤ٔٲػ٫ ٚعٮ٣ػح ا٣نػٕؿاءقؤاٹت أثٰ ظةد٥ ا٣كضكػذة٩ٰ ٣ٶوػ٧ٰٕ كر -

، ١٦ذجػح ا٣سٞةٚػح ا٣ؽٱ٪ٲػح - ا٣ٞػة٬ؿة، ٦ع٧ػؽ قػٺ٦ح أثػٮ صػؿم. دعٞٲٜ  د

 .ـ8994-8484٬

أثٮ ٔجٲؽ ٔجؽ ا  ث٨ ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ثػ٨ ، ق٧ٍ ا٣ٴ٣ٰ ٰٚ مؿح أ٦ة٣ٰ ا٣ٞة٣ٰ -

دعٞٲػػٜ  ٔجػػؽ ا٣ٕـٱػػـ  (٦487٬ع٧ػػؽ ا٣ج١ػػؿم اٵ٩ؽ٣كػػٰ )ا٧٣ذػػٮٚٯ  

 .ت[. ]د ،دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح - ثٲؿكت، ا٧٣ٲ٧٪ٰ

 ٵثٰ ٤ٰٔ أظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ا٣عكػ٨ ا٧٣ؿزكٝػٰ، مؿح دٱٮاف ا٣ع٧ةقح -

، دار ا٣ضٲػ٢ - ثٲؿكت، ( ٩نؿق  أظ٧ؽ أ٦ٲ٨ كٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف428٬-)

 .ـ8998-8488٬، 8ط

. دعٞٲػٜ  د، وػ٪ٕح أثػٰ ا٣ٕجػةس ز٤ٕػت، مؿح مٕؿ ز٬ٲؿ ث٨ أثٰ ق٧٤ٯ -

، 8ط، ٦٪نػػٮرات دار اٳٚػػةؽ ا٣ضؽٱػػؽة - ثٲػػؿكت، ٚؼػػؿ ا٣ػػؽٱ٨ ٝجػػةكة

 .ـ8982-8412٬

 .ـ8912، ٦ُجٕح ثؿٱ٢ - ٣ٲؽف، ٔجؽ ا  ث٨ ٦ك٥٤ ث٨ ٝذٲجح، ا٣نٕؿ كا٣نٕؿاء -

 ٵثٰ ٤ٰٔ ا٣عك٨ ثػ٨ رمػٲٜ ا٣ٞٲؿكا٩ػٰ، ا٧ٕ٣ؽة ٰٚ و٪ةٔح ا٣نٕؿ ك٩ٞؽق -

١٦ذجػػح  - ا٣ٞػػة٬ؿة، ا٣٪جػػٮم ٔجػػؽ ا٣ٮاظػػؽ مػػٕٺف. ( دعٞٲػػٜ  د456٬-)

 .ـ2111-8421٬، 8ط، ا٣ؼة٩ضٰ

دار إظٲػةء  - ( ثٲؿكت788٬-681) ر ا٧٣ىؿمٹث٨ ٦٪ْٮ، ٣كةف ا٣ٕؿب -

 .ـ8988-8418٬، 8ط، ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ

دػػأ٣ٲٙ اثػػ٨ قػػٕٲؽ ، ا٧٣ؿٝىػػةت ا٧٣ُؿثػػةت ٦ػػ٨ ركااػػٓ ا٣نػػٕؿ ا٣ٕؿثػػٰ -

. كد، إثؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ؽ ظكػ٨ ا٣ض٧ػ٢. ( دعٞٲٜ  أ685٬-681) اٵ٩ؽ٣كٰ

 .ـ2112، دار ا٣ٌٛٲ٤ح - ا٣ٞة٬ؿة، ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ ٬٪ؽاكم

، ٦ع٧ؽ مة٠ؿ كٔجػؽ ا٣كػٺـ ٦ع٧ػؽ ٬ػةركفدعٞٲٜ  أظ٧ؽ ، ا٤ٌٛ٧٣ٲةت -

 .ـ8964، 8ط، دار ا٧٣ٕةرؼ - ا٣ٞة٬ؿة
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 مدخل:
٣ٌٞةٱة ا٣٪ٞؽٱٌػح ذات ابثٕػةد ا٣ض٧ة٣ٲٌػح ا٣ذػٰ ٰٚ اٱ٭ؽؼ ٬ؾا ا٣جعر إ٣ٯ ا٣٪ْؿ 

٩ٞؽمٍّ ظؽٱرو ٦ذؼؾٱ٨ ٨٦ ابقف ا٣ذٰ اقػذ٪جُ٭ة ٦ػ٨  ٔة٣ض٭ة ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ, ث٧٪ْٮرو 

ا٣٪ىٮص, كاٳراء ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ػة ٚػٰ ا٣ػؽ ا٢ كابقػؿار اقةقػةن اك ن, زػ٥ٌ ٩كػذٕٲ٨ 

إ٣ٯ ٦ؼةَؿ ا٧٣ٞةر٩ػح ك٠سػؿة ٦ـا٣ٞ٭ػة, ٣الػػذالؼ  ٦ذ٪ج٭ٲ٨ث٧ٞةٱٲف ا٣٪ٞؽ ا٣عؽٱر 

؛ ةًػؿقكابقف ا١ٛ٣ؿٱٌح ثػٲ٨ ٦ةًػٰ ا٣٪ٞػؽ كظ, ا٣جٲ٨ٌ ٰٚ ّؿكؼ ا٣ـ٦ةف كا١٧٣ةف

ٓ كا٣ذع٤ٲػ٢ كا٣ع١ػ٥ ٰٚٛ ا٣٪ٞؽ ا٣عؽٱر دْ٭ؿ ا٣ؿكح ا٧٤ٕ٣ٲٌح ا٣ذٰ دجػؽك ٚػٰ ا٣ذذجُّػ

 .ث٭ؾق ا٣ك٧ةت ٤٠ِّ٭ة, كثة٣ٞؽر ٩ٛك٫ٱذىٙ  ا٢ٌ٤ٕ٧٣, ٰٚ ظٲ٨ افَّ ا٣٪ٞؽ ا٣ٞؽٱ٥  

ٚذذض٤ٯ ٚػٰ  -ك٬ٰ ٦ٮًٮع ا٣جعر  ,ا٦ٌة ا٣٪ْؿة ا٣ض٧ة٣ٲٌح ٣ؽل ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ

ٌٰ ٰٚ ٩ْؿق   ٱذ٤ٌٕ  ٜ ثة٣ىٮرة ا٣ؼةرصٲٌح ا٣ذٰ د٧س٢ٌ ا٣ض٧ةؿ, كإ٧َّ٩ػة افَّ ا٨ٛ٣ ابدث

ٱذ٤ٌٕٜ ث٧ة كراء٬ة ٨٦ وٮرو ثةَ٪ٲحو دضكؽ٬ة ا٣ىػٮرة ا٣ؼةرصٲٌػح, ٚة٣ٛ٪ػةف اٝػٮل 

, د ٣ٲٌػحو ثٕجػةرات ٦٪ة دٕجٲؿان ٨ٔ ا١ٚةرق كاظةقٲك٫, ك٬ٮ ا٣ٞػةدر ٤ٔػٯ وػٮٗ٭ة 

كػةس ك٤ٔٯ ٬ػؾا ابقػةس ا ظ .كّالؿو مٕٮرٱٌحو ٦ذٕؽدةو , كإمٕةٔةتو ٦ٕ٪ٮٱٌحو 

ٍّٰ ٩ػؿل ٚٲػ٫ ٱي   , ثض٧ةؿ ا٨ٛ٣ , كإ٧َّ٩ة إ٣ٯ إظكةسو ثةَ٪ ؿد إ٣ٯ إظكةسو ّة٬ؿمٍّ

                                                 

() )اقذةذ ا٣٪ٞؽ ابدثٰ كا٣جالٗح كا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة ثضة٦ٕح ا٣جٕر )ظ٧ه. 
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, ابزؿ ا٣ض٧ٲ٢ ٦ىٮران ثؽاػ٤٪ة ٰٚ وٮرةو ذ٬٪ٲحو دٕجٌؿ ٔ٪٫, إذف ا٣ذٕجٲػؿ ٬ػٮ ا٣ٛػ٨

ٌّٰ ٱذضكؽ ٚػٰ امػ١ةؿو ٦ؼذ٤ٛػحو, ك  ٌّٰ داػ٤ ٚػؿؽ  ك٬ٮ ا٣ض٧ةؿ, ك٬ٮ دٕجٲؿه ثةَ٪

ك٤ٔػٯ ذ٣ػٟ إفَّ ا٣ٞٲ٧ػح  .ٲٕػةن مػٰءه كاظػؽه ٚ٭ػٰ ص٧ ,ثٲ٨ ابم١ةؿ كا٧٣ٌة٦ٲ٨

كا٣ض٧ةؿ ٱذ٧سالف ٰٚ ا٣ىٮرة ا٣ذٰ ٱٕجٌؿ ٚٲ٭ة ا٧٣عذػٮل ٔػ٨ ثٞٲػح ٔ٪ةوػؿ ا٣ٛ٪ٲح 

ٰ ٩ٞػؽ ك٨٦ ٬٪ة ٠ةف ا٣ؾكؽ كا٣جعػر ٔػ٨ ا٣ض٧ػةؿ ٚػ .ا٤٣ٌ٘ح ٰٚ ا٣كٲةؽ ا٣ٮاظؽ

ٌٰ ٦٪ىج   ٌٰ ا٣ذع٤ٲ٤ ٤ٔٯ ا٣ٕ٪ةوؿ ا١٧٣ٮ٩ح ٣٭ػؾق ا٣ىػٮرةو كدذ٧سٌػ٢ ٚػٰ  ةا٣ضؿصة٩

 .كا٣ذ٪ةقٜ كا٣ذٮزٱٓ ثٲ٨ ا٣ٕالٝةت ٧٠ة ق٪جٲ٨ٌ ا ٩كضةـ

ؿُّ ٚٲػ٫ ٧ًػدي إ٩َّٟ ٨٣ د٥٤ٕ ٚػٰ مػٰءو ٦ػ٨ ا٣ىػ٪ةٔةت ٧٤ٔػةن »ٱٞٮؿ ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿو 

ًٍٛىػ٢ي ثػٲ٨ ا قػةءة ٨٦ ا٣ىػٮاب, كٱى ٚٲ٭ة ع٤ٰ ظذٯ د١ٮف ٨٧ٌ٦ ٱٕؿؼ ا٣ؼُأ كدي 

كا ظكػػةف, ثػػ٢ ظذػػٯ دٛةًػػ٢ ثػػٲ٨ ا ظكػػةف كا ظكػػةف, كدٕػػؿؼ َجٞػػةت 

«ا٧٣عك٪ٲ٨
(1)

ٌٰ ٱذىٌٮر اب٣ٛةظ ٚةرٗح ٨٦  ٭ٮ  , ٚ ا٧٣عذٮل, كا٣نػ٢١ ا٣ؼػةرص

ٱؼ٤ٜ ٦ٮاٝٙ ص٧ة٣ٲٌح ٦ؼذ٤ٛح, ب٩َّػ٫  ا٣ن٢١ ا٧٣عي  ك٨ٔ ا٧٣عذٮل,  ٦كذٞال  

ٱذأدٌل إ٣ٯ ا٣عٮاس, ك٢٧ٔ ا٣عٮاس كاظؽ ٔ٪ؽ ا٣ض٧ٲٓ, ك٬ؾا ٱٕ٪ػٰ ا٩َّػ٫ ٱضٕػ٢ 

ا٣ٕالٝةت ا٣ذٰ دٞٮـ ثٲ٨ ٔ٪ةوؿ ا٣ن٢١ ٬ٰ ٩ٛك٭ة ا٧٣عذٮل
(2)

. 

ا٣ٞة٬ؿ ٱعٌؽد ٦ٞٮ٦ةت ا٣٪ةٝؽ ا٣ؾم ٱذ٧ذٓ ث٧ٕؿٚػحو دكػذُٲٓ ا٣ذٛىػٲ٢ ٚػٰ ٕٚجؽ 

٬ة كاظػؽة , ك٩ٞػؽً ٥ً ٤ًػٰٚ ٩ْػ٥ ا١٣ى  ضي ؿً ٍٕ ا٣ٞٮؿ, كدٌٓ ا٣ٲؽ ٤ٔٯ ا٣ؼىةاه ا٣ذٰ دى 

ػ, كاظؽة ٩ٓ ا٣عػةذؽ ا٣ػؾم ٱ٤ٕػ٥ ةكدك٧ٲذ٭ة مٲبةن مٲبةن, كد١ٮف ٦ٕؿٚذػ٫ ٦ٕؿٚػح ا٣ىَّ

٦ٮاّجح ا٣ذػؽثؿ٥٤ٔ ٬ؾق ا٣ى٪ةٔح, كٱذ٧ذٓ ثة٣ىجؿ ٤ٔٯ ا٣ذأ٢ٌ٦ ك
(3)

, ٚة٣سٞةٚػح ا٣ؿٚٲٕػح 

كا٧ُ٣ٮح إ٣ٯ ث٤ٮغ ا٣٘ةٱح, كا٢ٕٞ٣ ا٣ؿاصط, كا٣ٞؽرة ٤ٔٯ اقذجُةف دضؿثػح ا٣ٌنػةٔؿ, 

 ظذٯ ٱ١ٮف  قذعكة٩ٟ اٌم ٠الـ دكذعك٪٫, اك ٣٪ْؿ دكػذضٲؽق,ًؿكرٱح ٦ٞٮ٦ةت 

٤ٕ٦ٮ٦ح, ك٤ٌٔح ٦ٕٞٮ٣ح, كاف ٱ١ٮف ٤٣ٕجةرة ٨ٔ ذ٣ٟ قػجٲ٢, ك٤ٔػٯ وػعح ٦ػة  ص٭حه 

                                                 

 (.37) ( كَجٕح مة٠ؿ33ا٧٣٪ةر) 1د ا٢ ا ٔضةز ط (1)

 (.168)إق٧ةٔٲ٢ ٔـ ا٣ؽٱ٨  –ابقف ا٣ض٧ة٣ٲح ٰٚ ا٣٪ٞؽ ا٣ٕؿثٰ  (2)

 (.ا٧٣٪ةر) (32, 31) ا ٔضةز د ا٢ (3)
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ح, ٚػة٩ْؿ خ ٣ػؾ٣ٟ ارٱعٲٌػٚٲ٢, ٚإذا ٩ْؿت كراٱػخ ٌٚػالن ك٦ـٱٌػحن كوػةددٔٲذ٫ د٣ا

ٌٰ كا٣٪ْؿمٌ  ٍؽ ٣ذضؽ دٮاز٩ةن ثٲ٨ ا٣ضة٩جٲ٨ ا٣ذُجٲٞ
 .٣ذٕؿؼ, كراصٓ ٩ٛكٟ كاقجؿ كذي

٣ٞؽ ٩ْؿ ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ إ٣ٯ ا٣ضـاٲةت ٨٦ ػالؿ ا٢١٣, ز٥ٌ إ٣ٯ ا٢١٣ ٨٦ وػٮرة 

إ٣ػٯ  ئ٣ؽٝٲٜ ا٣ؾم ٱػٮ٦كظؽة ٦ذ١ة٤٦ح, ١ٚةف ٦٪٭ض٫ ا٣٪ٞؽٌم ٱكذ٪ؽ إ٣ٯ ا٣ذع٤ٲ٢ ا

, ك١٣٪َّػ٫ دع٤ٲػ٢ه   ٜو ٍّٰ ٧ٔٲ ا١ٛ٣ػؿة ٚػٰ ثٲػخو اك  ٱذٕػٌؽل ا٣ٌىػٮرة اك دؾكؽو ص٧ة٣

ثٲذٲ٨, ٧٠ة ٱٞٮؿ ا٣ؽ٠ذٮر إظكةف ٔجةس
(4)

ذ٠ػؿق ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ٦ػ٨ ٦ٞٮ٦ػةت  ك٦ة. 

ٌٰ ١ٍ ٱٕ٪ٲ٫ ا٣٪ٞػةد ا٧٣ٕةوػؿكف ثة٣٪ٞػؽ ا٣عي  ا٣٪ةٝؽ ا٣عٜ ٬ٮ ٔٲ٨ ٦ة ك٬ػٮ ا٣ُػةثٓ , ٧ػ

٣ٞؽٱ٥, إذ ٱنٕؿ ا٣٪ةٝػؽ ثأ٩َّػ٫ ٝػةضو كظ١ػ٥, ك٦٭٧ٌػح ا٣ٞةًػٰ ا٣٘ة٣ت ٤ٔٯ ٩ٞؽ٩ة ا

ثؽ اف ٱٞٮؿ ٣٪ة ا٣٪ةٝؽ ٧٣ةذا ظ٥١ ثػة٣ضٮدة ٣٭ػؾا  ك » د٪ذ٭ٰ داا٧ةن ثإوؽار ا٣ع٥١,

ٰٚ ا٣ؽرصح ثػٲ٨  ٫ ا٣ٛؿؽى ٱعٌؽد ٣٪ة ظ٧١ي  كٱ١ٮف ٰٚ ظةصحو بفٍ  ...؟كثة٣ؿداءة ٣ؾاؾ

ٞ  ٧مٲبٲ٨ ٠ال٧٬ة صٲؽ, ك٬٪ة د١ «ة٨ ٦٭٧ٌح ا٣٪ةٝؽ ظ
(5)

. 

ٌٰ د٣ٲػ٢ه   ك٦ٮٝٙ ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ٨٦ ا٣ض٧ةؿ ا٣ؾم ٱكذ٧ؽ اظ١ة٫٦ ٨٦ ا٣ذأزٲؿ ا٣٪ٛك

ٌٰ ٬ٮ ا٣ذٕجٲؿ ا٣ؿ٦ـٌم ٨ٔ ابظةقٲف ا٣ؽاػ٤ٲٌػح ا٧ٕ٣ٲٞػح ٤٣ٛ٪ػةف, ٤ٔٯ  افَّ ا٢٧ٕ٣ ا٣ٛ٪

ؿ ص٧ة٣ٲةت ا٣ذن١ٲ٢ ٰٚ اقؿار ا٣جالٗح ٨٦ ػالؿ ثة دضةق ا٣جةَ٪ٰ, كٱؤكِّ  ٕ٪ٯٚ٭ٮ ٱ

اٝػػؿب ا٤ٕٞ٣ٲػػةت ا٧٤ٕ٣ٲٌػػح » ٱ١٧٪٪ػػة اف ٩ٕػػٌؽق ثعٲػػر, ا قذعكػػةف اك ا قػػذٞجةح

ا قال٦ٲٌح ا٣ٞؽٱ٧ح ٰٚ دراقح ابدب إ٣ٯ ا٤ٕٞ٣ٲٌةت ا٧٤ٕ٣ٲٌح ا٣عؽٱسػح, ك٣ػ٫ ا٣ذٛةدػةت 

«قٲ٤١ٮ٣ٮصٲح قجٜ ث٭ة ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣عؽٱر]٩ٛكٲح[ ٚ٪ٲٌح 
(6)

إ٣ػٯ افَّ ٣ٕجػؽ  ٬ؾا إًػةٚحن . 

ٰ دٮزٲٜ ا٣ٌى٤ح ثٲ٨ ا٣ ا٣ٞة٬ؿ ٌٚالن   ٚ ٌّٰ  ىٲةٗح كا٧٣ٕ٪ٯ, كثٲةف دأزٲؿ٬ةٱؽا٩ٲ٫ ٩ةٝؽه ٔؿث

ٰٚ ا٣ىٮرة ابدثٲح, إذ ٩ٌضخ ٰٚ ثعٮز٫ ٦كػأ٣ح ا٣نػ٢١ كا٧٣ٌػ٧ٮف, اك ا١ٛ٣ػؿة 

 ٌٰ , كإٍف ٠ةف ٥٣ ٱٞىؽ إ٣ٯ ا١ٛ٣ؿة ٰٚ كظؽة ا٢٧ٕ٣ ا٣ٛ٪ػ ٌٰ , ٮوػ٫ٛ ٠ػال  ث كٝة٣ج٭ة ا٣ٛ٪

ٌٰ ٦ػ٨ ٦ض٧ٮٔػحو  كإ٧َّ٩ة ٝىؽ إ٣ٯ ا٣ىٮرة ابدثٲح ا٧٣ٛؿدة ا٣ذٰ ٱذ١ػٌٮف ا٧ٕ٣ػ٢ ابدثػ

                                                 

 (.8د٦نٜ ص ) -ا٣٪ٞؽ ا٣ٕؿثٰ ا٣ٞؽٱ٥ ٨٦ ػالؿ ٦ٛ٭ٮ٦ةت ا٣٪ٞؽ ا٣عؽٱر, ٦ض٤ح ا٧٣ٕؿٚح  (4)

 (.88) إق٧ةٔٲ٢ابدب كٚ٪ٮ٫٩, د. ٔـ ا٣ؽٱ٨  (5)

 (.37, ٨٦22 ا٣ٮص٭ح ا٣٪ٛكٲح ٰٚ دراقح ابدب ك٩ٞؽق, ٦ع٧ؽ ػ٤ٙ اهلل اظ٧ؽ ) (6)
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٧٠ة ٱٞٮؿ ا٣ؽ٠ذٮر ٬الؿ ٦٪٭ة,
(7)

ٚػٰ  (٠ؿكدن٫)ا٣ؾم ٱؤ٠ٌؽ افَّ ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ٱ٤ذٰٞ ك, 

  , دٮزٲٜ ا٣ى٤ح ثٲ٨ ا٣ن٢١ كا٧ٌ٧٣ٮف, ٚة٣ىٮر ا٣جالٗٲٌح ٦ٓ صؿٱة٩٭ة ٰٚ اب٣ٛػةظ

ٱْ٭ؿ ظك٪٭ة إ  إذا رأٲ٪ة ٚٲ٭ة كصٮق ا٣ض٧ةؿ ٰٚ ا٣ىػٲةٗح كا٣ذىػٮٱؿ, ٱٞػٮؿ ٔجػؽ 

٨ ثٲة٫٩ إ  ٨٦ ثٕؽ ا٥٤ٕ٣ ثة٣٪٥ْ كا٣ٮٝٮؼ ٤ٔػٯ ٱ١٧ إٌف ٰٚ ا قذٕةرة ٦ة  »ا٣ٞة٬ؿو 

«ظٞٲٞذ٫
(8)

, ٚة٣٪٥ْ ٱٌٲٙ ا٣ض٧ةؿ إ٣ٯ ا٣ىٮرة, ك٬ٮ ٥٣ ٱٞٙ ٔ٪ؽ ظؽكد ا٣ض٧ػةؿ 

ػا٣٪٥ْ, ٚٞؽ ظى  ٨ى كي ا٧٣عي ٨٦ دكف ٝىؽ إ٣ٯ مؿؼ ا٧٣ٕ٪ٯ ٰٚ ذاد٫, ٧ٚذٯ ظى   ٨ى كي

ٍُٓا١٣الـ  ٞى ةف, ا٣٪ْؿ ٨ٔ ٧ٌ٦ٮ٫٩, ٚة٤٣ٌِٛ كا٧٣ٕ٪ٯ ٰٚ ١ٚؿ ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ٦ذالز٦ػ ث

كا٤٧ٕ٣ٲح ا١ٛ٣ؿٱٌح كاظؽة, كٚٲ٭ة دذض٤َّٯ ا٣ىٮرة ابدثٲح ٨ٔ َؿٱٜ وٲةٗذ٭ة, كا٣ػ٪٥ٌْ 

ا٣ؾم ٬ٮ وٲةٗح ا٣ض٢٧ كد ٣ذ٭ة ٤ٔٯ ا٣ىػٮرة ٬ػٮ ٦عػٮر ا٣ٌٛػٲ٤ح كا٧٣ـٱػح ٚػٰ 

(syntaxeٱ٤ُٜ ٤ٔٲ٫ ا٣٘ؿثٲٮف ٥٤ٔ ا٣ذؿا٠ٲت ) ا١٣الـ, ك٬ٮ ٦ة
(9)

. 

, كدػؿثٍ ثػٲ٨ كإذا ٠ة٩خ ا٤ٛ٣كػٛح ا٣ض٧ة٣ٲٌػح دؤ٠ٌػؽ كظػؽة ا٧ٕ٣ػ٢  ٌٰ ا٣ٛ٪ػ

ٜو ٨٦ ا٣ٮظؽة كا ٣ذعةـ, ٚػإفَّ ٬ػؾا ٦ُػةثٜ د٧ػةـ  ٦ٌة٦ٲ٪٫ كام١ة٫٣ ثؿثةطو كزٲ

٤ٛٚكٛذ٫ ا٤٣ٌ٘ٮٱح ذات ٝٲ٥ ص٧ة٣ٲٌح ٦جذ١ػؿة,  ,ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣٪ٞؽٱح ٣ؿؤٱحا٧٣ُةثٞح 

ٚة٤٣ٌِٛ ٱكذ٧ؽ ٔ٪ؽق ثالٗذ٫ ٨٦ ا٫َّ٩ ٢ّ ٧٤٣ٕ٪ٯ, كا٧٣ٕ٪ػٯ ٱكػذ٧ؽ ٦ؿدجذػ٫ ٦ػ٨ 

٘ي ظٲر إ٫َّ٩ ا٧٣ةدة  ا٣ذٰ ٱىٮٗ٭ة ا٤٣ٌِٛ ٢ٍٛا٣
(13)

ٚة١٣٪ةٱػح »ٱٞٮؿ ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿو  .

كا قذٕةرة كا٣ذ٧سٲ٢ كا٧٣ضػةز كا ٱضػةز ٬ػٰ ابُٝػةب ا٣ذػٰ دػؽكر ا٣جالٗػح 

٤ٍجػػح ا٣ذػػٰ ٱذ٪ةزٔ٭ػػة  ٌُ ٤ٔٲ٭ػػة, كابٌٔػػةد ا٣ذػػٰ دكػػذ٪ؽ ا٣ٛىػػةظح إ٣ٲ٭ػػة, كا٣

«ٚٲ٫ ا٣ضٲةد بضؿَّ ٬ةف ا٣ؾم دي ا٧٣عك٪ٮف, كا٣ؿِّ 
(11)

. 

ٰٚ ثٕي د  د٭ة ا٣ض٧ةؿ, اك ا٣ىٲةٗح, إ٧َّ٩ة ٬ػٰ ٚػٰ ا٣ذٰ دٕ٪ٰ  - ٚة٣جالٗح

ٰٚ اب٣ٛةظ ٩ٛك٭ة, ٚ٪٥ْ ٬ؾق )ابُٝةب( كوػ٤ح  و٤ح ا٧٣ٕة٩ٰ ثٌٕ٭ة ثجٕي؛  

                                                 

 (.287, 286ا٣٪ٞؽ ابدثٰ ا٣عؽٱر )  (7)

 (.79ا ٔضةز )د ا٢  (8)

 (.277ا٣٪ٞؽ ابدثٰ ا٣عؽٱر, ٬الؿ ) (9)

 (.٦25ٞؽ٦ح ٔجؽ ا٧٣٪٥ٕ ػٛةصٰ ), اقؿار ا٣جالٗح (13)

 (.399ا٣ؽ ا٢ ) (11)
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ا٧٣ٕة٩ٰ ثٌٕ٭ة ثجٕي ٦ىؽر ثالٗذ٭ة
(12)

 ا٣ض٧ةؿ ٚػٰ ا٣ىػٮرة ا٣جؽٱٕػح   ؿُّ ٚكً . 

ظىػال ٚػٰ ا٧٣ٕ٪ػٯ, بفَّ  ك٦ـٱحو  ٱ١ٮف ٨٦ اص٢ ا٣عؿكؼ, ك٨١٣ ٨٦ اص٢ ظك٨و 

ِ ٱ١ٮف ٚىٲعةن ٨٦ اص٢ ٦ـٱػح ٚػٰ ٦ٕ٪ػةق  ا ٦ػ٨ اصػ٢ صؿقػ٫ كوػؽاق ٤٣َّٛ
(13)

 ,

كٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ٱؤ٠ٌؽ اٌف قجٲ٢ ا١٣ػالـ قػجٲ٢ ا٣ذىػٮٱؿ كا٣ىػٲةٗح, كقػجٲ٢ ا٧٣ٕ٪ػٯ 

ا٣ؾم ٱٕجٌؿ ٔ٪٫ قجٲ٢ ا٣نٰء ا٣ؾم ٱٞٓ ا٣ذىٮٱؿ كا٣ىػٮغ ٚٲػ٫
(14)

ٚػة٣٪٥ْ وػ٪ٕحه . 

ٌٰ ا٣ؾم ٱكػذ٪ؽ إ٣ػٯ ا٣جعػر ثة٣ضة٩ت ا٣ذع٤ٲ ٕ٪ٯ٫ٌ٩ ٱي إٱكذٕةف ٤ٔٲ٭ة ثة١ٛ٣ؿة, ام  ٤

كٱذُػٌؿؽ إ٣ػٯ ادٌؽ وػ٪ٮؼ د٤ػٟ ا٣ٕالٝػةت, , ٰٚ ا٣ٕالٝةت ا١٣ة٦٪ح ثٲ٨ ا٧٣ٕة٩ٰ

كثػة٣ْالؿ ا٣ذػٰ د٧ػٌؿ , كثة ٱعةءات ا٣ضة٩جٲػح, ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ كٱٕ٪ٯ ثأو٘ؿ ا٣ٕ٪ةوؿ

ٔةرؼه ثةبزؿ ا٧٣٪ٞٮد د٧ةـ ا٧٣ٕؿٚح ئه ٨٦ دكف اف ٱ٤عْ٭ة ٝةر
(15)

. 

ٌٰ ثة٣ٕٛػ٢, إفَّ ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٥٬ ا٣٪ٞةد ا٣ ٕؿب ا٣ؾٱ٨ ٦ةرقػٮا ا٣٪ٞػؽ ا٣ذُجٲٞػ

, ام ٚٲ٧ػة  ٌٰ ك٠ة٩خ ٌٝٲح ا٤٣ٌِٛ كا٧٣ٕ٪ٯ ٔ٪ؽق ٦ٕؿكًػح ٚػٰ قػٲةٝ٭ة ا٣ذُجٲٞػ

ٱذى٢ ث٥٤ٕ د ٣ح اب٣ٛةظ
(16)

 ٌٰ كا٣جالٗػح  , ٚػإذا ٠ػةف ٚػٰ دػةرٱغ ا٣٪ٞػؽ ا٣ٕؿثػ

, ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ ا١ٛ٣ؿ ا٣عؽٱر ٰٚ ا٣ؽراقػةت ا٣٪ٞؽٱٌػح كا٣جالٗٲٌػح ,ا٣ٕؿثٲٌح مٰء ٦ة

ٌٰ إًػةٚةت ظٲٌػح ا٧ٌ٬٭ػةو ٚ٭ٮ ٦ ٪٭ش ٔجؽ ا٣ٞػة٬ؿ, إذ اًػةؼ إ٣ػٯ ا٣٪ٞػؽ ابدثػ

دٮظٲؽق ثٲ٨ ا٤٣ٌ٘ح كا٣ٌنٕؿ, اك ا٣ذٞةء ٤ٚكٛح ا٤٣ٌ٘ح ث٤ٛكٛح ا٨ٛ٣, كٌٝػةؤق ٤ٔػٯ 

ز٪ةاٲح ا٤٣ٌِٛ كا٧٣ٕ٪ٯ, كا٣ٛى٢ ثػٲ٨ ا٣ذٕجٲػؿ ا٣ٕػةرم كا٧٣ـػػؿؼ, كا٣ضة٩ػت 

ٌٰ ٰٚ دراقح ابدب ك٩ٞؽق ا٣ذُجٲٞ
(17)

. 

 ٬ػٰصػٮ٬ؿ ٤ٚكػٛح ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ا٣٪ٞؽٱٌػح كا٣ٛ٪ٲٌػح,  ٌٮفد٬١ؾق اٳراء ا٣ذٰ 

                                                 

 (.186ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ, اظ٧ؽ ثؽكم ) (12)

 (.325) ا٣ؽ ا٢ (13)

 (.196) ٩ٛك٫ (14)

 (.473-469) ٩ض٥ ٱٮق٦ٙع٧ؽ  دؿص٧ح ,دٱذنف - ابدثٰ ا٣٪ٞؽ ٦٪ة٬ش (15)

 (.138 – 137ٱ٪ْؿو ا٣٪ٞؽ ا٣ذع٤ٲ٤ٰ, ٦ع٧ؽ ٔ٪ة٩ٰ ) (16)

 ٔجػؽ ٔ٪ػؽ ا٣جالٗٲػح ا٣ىػٮرةو ٠ذةث٪ة ٱ٪ْؿ , ك٤٣ذٮقٓ(332) كا٣جالٗح ابدثٰ ا٣٪ٞؽ ٌٝةٱة (17)

 .ا٣ضؿصة٩ٰ ا٣ٞة٬ؿ
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ٌٜ ا٩ػٮاع ا٣٪ٞػؽ, ك  ٌٰ ٦ػ٨ امػ  صٮ٬ؿ ٩ـٔذ٫ ا٣ض٧ة٣ٲٌح ٰٚ ا٣٪ٞؽ, ٚة٣٪ٞؽ ا٣ض٧ػة٣

ثػؽ ٣ػ٫ ٦ػ٨ ٦ٮاوػٛةتو ٱضػت  اك ٦نػة٬ؽ, ٚػال ئ٦ذؾكؽ اك ٝةر ٱى٤ط ٫٣ امُّ 

ٌٰ ُّٚ ٮدى  ٌٰ ٧٠ة ٱٞٮؿ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٣ؽقٮٝ ك٬ٰ, ؿ٬ة ٰٚ ا٣٪ةٝؽ ا٣ض٧ة٣
(18)

 و

ف ٤ٔٯ ٝؽرو ٨٦ ا٣عكةقػٲٌح كا٣ٛ٪ٲٌػح, كاف ٱ١ػٮف ذكٝػ٫ ٦ؿ٬ٛػةن اف ٱ١ٮ -1

 ٌٰ  .ٱ٪ٛؾ إ٣ٯ صٮ٬ؿ ا٢٧ٕ٣ ابدث

, اف ٱ١ػػٮف ذكٝػػ٫ ٦سٞٛػػةن ك٦ػػؽرثةن ثُػػٮؿ ٦جةمػػؿة اب٧ٔػػةؿ ابدثٲٌػػح -2

 .ك٧٦ةرقح دؾكٝ٭ة كٚعى٭ة

ف ٱ١ػٮف ٦ذػـكدان ااف ٱ١ٮف ٤ٔٯ ٝؽرو ٠جٲػؿو ٦ػ٨ ا٣سٞةٚػح ا ٩كػة٩ٲٌح ام  -3

ٌٰ ث٢ٌ١ ا٧٣ٕةرؼ ا٣ذٰ دذ٤ٌٕٜ ثة  .٣٪ٞؽ ابدث

اف ٱ١ػػٮف ٔةرٚػػةن ث٤ٕػػٮـ ا٤٣ٌ٘ػػحو ٩عٮ٬ػػة كوػػؿٚ٭ة كثالٗذ٭ػػة, ٦عٲُػػةن  -4

 .ثةبقة٣ٲت ا٣عؽٱسح ٰٚ دراقح ا٤٣٘ةت ا ٩كة٩ٲٌح

اف ٱ١ٮف ٝةدران ٰٚ ا٣٪٭ةٱح ٤ٔٯ وٲةٗح اظةقٲك٫ كا٩ُجةٔةد٫ كدأزٲؿادػ٫  -5

 .ثُؿٱٞحو دٝٲٞحو ٦ٮظٲح

٪ؽق إ٣ٯ ػجػؿةو ٩ٛكػٲٌحو ؿ ٫٣ ٢ٌ٠ ٬ؾق ا٧٣ٲـات, كدذعٌٮؿ ٔٚة٣٪ةٝؽ ا٣ؾم دذٮَّٚ 

كزٞةٚٲٌحو, دنعؾ ذك٫ٝ كدؾ٠ٰ ٫٤ٞٔ كدؼىت كصؽا٫٩, ٱ١ٮف ٝةدران ٤ٔٯ ٤٧ٔٲح 

 ٌٰ ٌٰ ٠ة٧٣جؽع ابدثػ ابكؿ ٱأػػؾ  ؛ا٣٪ٞؽ ا٣ض٧ة٣ٰ ا٣ىعٲعح, بفَّ ا٣٪ةٝؽ ا٣ض٧ة٣

٦ةدة إثؽا٫ٔ ٨٦ ا١٣ذت ابدثٲٌح كا٣ٛ٪ٲٌح, كا٣سػة٩ٰ ٱأػػؾ٬ة ٦ػ٨ ا٣عٲػةة ٦جةمػؿة, 

 .ٮأؽ ا٣٪ٞؽ ٤٠ٌ٭ة ظةًؿة ٰٚ ٬ؾا ا دضةق ا٣٪ٞؽمٌ كا٣ذع٤ٲ٢ كا٣ذٛىٲ٢ كٝ

ظٌؽدق ٔجؽ ا٣ٞػة٬ؿ ٦ػ٨ وػٛةت ٤٣٪ةٝػؽ ا٣عىػٲٙ ا٧٣سٞػٙ  ك٬ؾا ٔٲ٨ ٦ة

, ك ٌٰ ٧٠ػة  «إ٫ٌ٩ ٩ةٝؽ ٔٞال٩ػٰ ص٧ػة٣ٰ» اب٦ؿ ٱؽٕٚ٪ة إ٣ٯ ا٣ٞٮؿوك٬ؾا ا٧٣ٮًٮٔ

ٱٞٮؿ ٔجةس
(19)

 ٌٰ , ا٣ؾم ٱٞػٌؿر ا٩َّػ٫ ٣ػٲف ز٧ٌػح د٪ػةٝي ثػٲ٨ كوػٙ ا٣ضؿصػة٩

, ٚ٭ٮ ٱذٌؼؾ ٦٪٭ضثة٣ٕٞال٩ٲٌح كا٩َّ  ٌّٰ ٰٚ إدراؾ )اقؿار( ا٣ٞػٮؿ  ةةن ٤ٞٔٲ  ٫ ٩ةٝؽه ص٧ة٣

                                                 

 (.459, 458دُٮر ا٣٪ٞؽ ا٣ٕؿثٰ ا٣عؽٱر ٰٚ ٦ىؿ ) (18)

 (.432, 426دةرٱغ ا٣٪ٞؽ ابدثٰ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ) (19)



ـ د. أمحد دهمان  931 عبد القاهر اجلرجاني والنظرة اجلمالية والعقالنية يف النقد 

ٍّٰ  ػػؿ ٬ػٮ ٝؽا٦ػ ٌٰ ٱؼذ٤ٙ ٔػ٨ ٩ةٝػؽو ٔٞال٩ػ ثػ٨  حا٣ج٤ٲٖ, ك٨١٣ ٦٪٭ض٫ ا٤ٕٞ٣

ٔي٪ٰصٕٛؿ, ذ٣ٟ بفَّ ٝؽا٦ ٌٰ ٰٚ دؿ٠ٲت ٦٪٭ض٫ كدٞكػٲ٧ةد٫ ح  , ثة٣ن٢١ ا٧٣٪ُٞ

, ٚػإفَّ ٬ػؾا أذ٧ػؽ ١ٚػؿ ٌٰ ا٣٪ٛػةذ إ٣ػٯ ٚػٰ  قك٣ٲف اب٦ؿ ٠ؾ٣ٟ ٔ٪ؽ ا٣ضؿصػة٩

٩ٮٔةن ٨٦ ا٣ؾ٠ةء ا٣ؼىت ا٧٣ٞذػؿف ثإظكػةسو  ٫ثٮا٨َ اب٦ٮر, ١ٚة٩خ ٔٞال٩ٲٌذ

ٜو ث٧ٮا٨َ ا٣ض٧ةؿ ٰٚ ٨ٌٚ ا٣ٞٮؿ, ك٣ػ٥ ٱي  ٍّٰ دٝٲ ٠سٲػؿان ثػة٧٣ج٪ٯ ا٧٣٪ُٞػٰ  ٕػ٨ى ٚ٪

 , كثٲةف ذ٣ٟ ٰٚ ظؽٱس٪ة ٨ٔوحا٣ؾم ك٫ًٕ ٝؽا٦

 العالؼة بين النظم والذوق والجمال ػي نقد الجرجانّي:
٣ٲف ا٣٪٥ْ قٮل د٤ٕٲٜ ا٥٤١٣ ثٌٕ٭ة ثجٕي, كص٢ٕ » ة٬ؿوٱٞٮؿ ٔجؽ ا٣ٞ

«ثٌٕ٭ة ثكجت ٨٦ ثٕي
(23)

ِّ  ٚةب٣ٛةظ  .  ػدٛٲؽ ظذٯ دؤ٣ ٦ػ٨  ةٙ ًؿثةن ػةو 

٧ٕؽ ث٭ة إ٣ٯ كص٫ دكف كص٫ ٨٦ ا٣ذؿ٠ٲػت كا٣ذؿدٲػت ٤ٔػٯ َؿٱٞػح ا٣ذأ٣ٲٙ, كٱي 

٤ٕ٦ٮ٦ح دعى٢ ٤ٔٯ وٮرة ٨٦ ا٣ذأ٣ٲٙ ٦ؼىٮوح, ك٬ػؾا ا ػذىػةص ٚػٰ 

ٚػٰ ا٣ػ٪ٛف, ا٧٣٪ذ٧ْػح  ا٧٣ذؿدجػح٣ٛةظ ٦ؿدجةن ٤ٔٯ ا٧٣ٕػة٩ٰ ا٣ذؿدٲت ٱٞٓ ٰٚ اب

, ٚٲنػٲؿ  .ٚٲ٭ة ٤ٔٯ ٌٝٲح ا٢ٕٞ٣ ٌٰ ك٠أ٫ٌ٩ ث٭ؾا ا٣ٞٮؿ ٱعػٌؽد َجٲٕػح ا٣ؼ٤ػٜ ا٣ٛ٪ػ

 , ٌٰ إ٣ٯ دكراف ا٣ذضؿثػح ا٣نػٕؿٱٌح ٚػٰ ٩ٛػف ا٧٣جػؽع, ٣ذ٪جسػٜ ٚػٰ قػٲةؽ ظٞٲٞػ

ك٬ٮ ٱٌٞؿر اٱٌةن . ٱع٫٧١ ا٢ٕٞ٣ ك٦ٞذٌٲةت ا٣ٛ٭٥ كا٣ٞجٮؿ
(21)

اٱخ ر اا٩َّٟ إذ» 

ا٣جىٲؿ ثضٮا٬ؿ ا١٣الـ ٱكذعك٨ مٕؿان, اك ٱكذضٲؽ ٩سؿان ز٥َّ ٱض٢ٕ ا٣س٪ػةء ٤ٔٲػ٫ 

ٚة٥٤ٔ ا٩َّػ٫ ٣ػٲف ٱ٪جبػٟ ٔػ٨ اظػٮاؿ دؿصػٓ إ٣ػٯ اصػؿاس  ...٨٦ ظٲر ا٤٣ٌِٛ

ا٣عؿكؼ, كإ٣ٯ ّة٬ؿ ا٣ٮًٓ ا٤٣٘ٮٌم, ث٢ إ٣ٯ ا٦ؿ ٱٞٓ ٨٦ ا٧٣ػؿء ٚػٰ ٚػؤادق, 

كٱ٢ كٝػؿاءة ٦ػة ػ٤ػٙ ٚة قذجُةف كا٣ذأ, «. . ك٢ٌٚ ٱٞذؽظ٫ ا٢ٕٞ٣ ٨٦ ز٩ةدق

ا٣٪ه ٬ٰ ا٣٘ةٱح ٨٦ ا قذضةثح ا٣ض٧ة٣ٲٌػح, ا٣ذػٰ د١ػٮف ثػؽػٮؿ ا٧٣ٕ٪ػٯ إ٣ػٯ 

 .ا٤ٞ٣ت)ا٣ٕةَٛح( ثٕؽ اف ٱ١ٮف ا٢ٕٞ٣ ٝؽ اٝذؽظ٫ ٨٦ ز٩ةدق

                                                 

 ٩ْؿٱػح ٔػ٨ ا٣عػؽٱر دٛىػٲ٢ , كا٩ْػؿ(1)ص ا٧٣٪ػةر َجٕػح, ا ٔضةز ا٢د  ٰٚ ٦ؽػ٢ (23)

 (.2) ا٣جالٗح اقؿارك. ابكؿ ابكؿ, ا٣ٛى٢ ا٣جالٗٲح, ا٣جةب ا٣ىٮرة و٠ذةث٪ة ٰٚ ا٣٪٥ْ

 (.3اقؿار ا٣جالٗح ) (21)
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م كا٣ذسجػخ كا٣ؽٝػح ٚػٰ ابظ١ػةـ إ٣ػٯ ا٣ذعػؿِّ , اك ا٧٣ذ٤ٞػٰ, ك٬ٮ ٱؽٔٮ ا٣٪ةٝؽ

ا٧٣ج٪ٲح ٤ٔٯ ا٣ؿام ا٣ىعٲط
(22)

ٮ ا٣ػ٪٥ْ, كا٣عةصػح , ذ٣ٟ بٌف اقػةس ا٣ض٧ػةؿ ٬ػ

ثػٌؽ ٚٲ٭ػة  ت ٰٚ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٧٣ٕ٪ٯ, ٚة٧٣ٕة٩ٰ ا٣نؿٱٛح ا٤٣ٌُٲٛح  ىى إ٣ٯ ا١ٛ٣ؿ كا٣٪َّ 

دةؿو إ٣ٯ قةثٜ, ك٬ػٰ دعذػةج إ٣ػٯ ا١ٛ٣ػؿ ٚػٰ دعىػٲ٢  دِّكرى  ,٨٦ ث٪ةء زةفو ٤ٔٯ اكؿ

 ١ةثػػؽ ا ٦ذ٪ػػةع كا ٔذٲػػةصٱا٤ُ٧٣ػػٮب ظذٌػػٯ    ٱ٪ػػةؿا٧٣ػػؿاد ٦٪٭ػػة, بٌف ا٣ٛ٪ٌػػةف 

ٔي٥٤ ا٫َّ٩ ٥٣ ٱي ك٤ٕ٦ٮـه اٌف ا»   ثٕػؽ ا٣ذٕػت, ك٣ػ٥ ٱػؽرؾ إٌ  ٢ ٚػٰ اوػ٫٤ إٌ  ٪ىػ٣نٰء إذا 

ا٣٪ػةس  ؾً ثةظذ٧ةؿ ا٣٪ٌىت, ٠ةف ٥٤ٕ٤٣ ثؾ٣ٟ ٨٦ ا٦ؿق ٨٦ ا٣ؽٔةء إ٣ٯ دْٕٲ٫٧, كاٍػػ

«ٱ١ٮف ٧٣جةمؿة ا٣ض٭ؽ ٚٲ٫, ك٦الٝةة ا١٣ؿب دك٫٩ ثذٛؼٲ٫٧ ٦ة
(23)

. 

كا قػػذضةثح ا٣ض٧ة٣ٲٌػػح دٕػػٮد إ٣ػػٯ ا٣ػػؾكؽ اك ا ظكػػةس ثض٧ة٣ٲػػةت 

ٱٕػٮد ص٧ة٣ػ٫ اك ٝجعػ٫ إ٣ػٯ  جٮؿ ا٣ٕٞػ٢, ٚػة٣ذض٪ٲف ٦ػسالن  ا٣ذن١ٲ٢, كإ٣ٯ ٝى 

 ٚإ٩َّػٟ  . . ٱ٪ػةصٰ ٚٲػ٫ ا٣ٕٞػ٢ كا٣ػ٪ٛف إ٣ػٯ ٦ػة ٦ضؿد ا٤٣ٌِٛ كا٣ضؿس, ثػ٢

دكذعكػ٨ دضػػة٩ف ا٤٣ٌْٛذػٲ٨ إ ٌ إذا ٠ػػةف ٦ٮٝػٓ ٦ٕ٪ٲٲ٭٧ػػة ٦ػ٨ ا٣ٕٞػػ٢ ٦ٮٕٝػػةن 

ٱُٰٕ ا٣ذض٪ػٲف  ٦ةكإٌف  ...ٯ ثٕٲؽان ظ٧ٲؽان, ك٥٣ ٱ٨١ ٦ؿ٦ٯ ا٣ضة٦ٓ ثٲ٪٭٧ة ٦ؿ٦ن 

ا٦ؿ ٥٣ ٱذ٥ إ  ث٪ىؿة ا٧٣ٕ٪ٯ, إذ ٣ٮ ٠ةف ثة٤٣ٌِٛ كظػؽق, ٧٣ػة ٠ػةف  ٲ٤ح٨٦ ا٣ٌٛ

٧ٚػ٨ ٩ىػؿ ا٤٣ٌٛػِ ٤ٔػٯ . . ٨ٕٲت ٦كػذ٭ضى ؽ ٚٲ٫ إ  ٦ى صً ٚٲ٫ ٦كذعك٨, ك٧٣ة كي 

ا٧٣ٕ٪ٯ ٠ةف ٨٧٠ ازاؿ ا٣نٰء ٨ٔ ص٭ذ٫ كاظة٫٣ ٨ٔ َجٲٕذ٫
(24)

 - ٚػة٣ذض٪ٲف. 

ص٧ػٲالن إ  إذا كٝػٓ  ؽٌ ٕى ٱي    - ا٣جؽٱٓك٦ؾ٠ٮر ٰٚ اٝكةـ , ك٬ٮ ٨٦ ظ٤ٰ ا٣ٌنٕؿ

 .٤ُ٣ج٫ تو كدأ٬ُّ  ,٨٦ ٗٲؿ ٝىؽ ٨٦ ا٧٣ذ٥٤١ إ٣ٯ اصذالث٫

ٱ١ٮف ا قذعكةف ٰٚ ا٨ٌٛ٣ ٧ٔٮ٦ةن إ  إذا ٠ػةف ٧ْ٩ػ٫ وػعٲعةن,  ك١٬ؾا  

ٌٰ ظؿ٠ذػ٫ ا٣ذػٰ ٬ػٰ » ك٠ةف ا٧٣ذؾكؽ ظكةقةن ٱٕؿؼ كظػٰ َجػٓ ا٣نػٕؿ, كػٛػ

٤ٍ ٠ة٣ «ٰٚ ا٣٪ٛفا٣٪ٛف ف, ك٧٠كؿل ؼى
(25)

ٟ ٠ةف ٨٦ اٳٚػح ا٣ػـ٥ٔ ثأ٩َّػ٫ , ك٣ؾ٣

                                                 

 (.21) ٩ٛك٫ (22)

 (.٩123ٛك٫ ) (23)

 (.5-4) اقؿار ا٣جالٗح (24)

 (.٩266ٛك٫ ) (25)
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إذا ٠ػةف ٣ػ٫ ٦ٮٝػٓ ٦ػ٨  إ  قجٲ٢ إ٣ٯ ٦ٕؿٚح ا٤ٕ٣ٌح ٚٲ٧ة ث٫ ٠ةف ا١٣الـ ص٧ٲالن,  

ا٣٪ٛف كظِ ٨٦ ا٣ٞجٮؿ, ٧٠ة ٱؾ٠ؿ ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ
(26)

, ٚإذا ٥٣ ٱ٨١٧ ٦ٕؿٚح ا١٣ػ٢, 

٥ ٱٞجػ٢ ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ٣ػ ةٲ  ك٧٣ة ٠ةف ا٣ض٧ةؿ ٦ٮًٮٔ. كصت دؿؾ ا٣٪ْؿ ٰٚ ا٢١٣ٌ 

ٌُؿد ا ٣ٞةٔؽة ا٣ض٧ة٣ٲٌح ٰٚ ٢ٌ٠ ١٦ةف كٰٚ ٢ٌ٠ ظةؿ, ٚال ٱىػط اف ٱ١ػٮف إ  اف د

ٓو  ا٣نٰء قجت ا٣ض٧ةؿ ٰٚ ٦ٮًٓ, ك  ٱ١ػٮف ٩ٛكػ٫ قػججةن ٤٣ض٧ػةؿ ٚػٰ ٦ٮًػ

دعذػةج إ٣ػٯ  ػؿ, ٧ٕٚؿٚح ا٣ؼىةاه ا٣ٛ٪ٲٌح ٚػٰ ا٣ىػٮرة ا٣ذػٰ ٱع٤ٌ٤٭ػة ا٣٪ٌةٝػؽ 

ٰٚ كثةب ا صذ٭ةد كا٣ذأكٱ٢ ٦ٛذٮح , كدك٧ٲذ٭ة كاظؽة كاظؽة, كًٓ ا٣ٲؽ ٤ٔٲ٭ة

ٱٕػؿؼ,   ٦ػة ؼ قػجٲ٢ إ٣ػٯ ٕػؿى ٱي  بٌف ٦ة ؛٬ؾق ابقجةبظةؿ ٔؽـ ٦ٕؿٚح ا٣٪ةٝؽ 

كا٣ذٛىٲ٢ كا قذٞىةء كا٧ٕ٣ٜ كٔؽـ ا٣ٮٝٮؼ ٔ٪ؽ ٦ضػؿد ا قذعكػةف ٚٞػٍ, 

٬ٰ كقةا٢ دٮو٢ إ٣ٯ ٦ٕؿٚح ا٣ؼىةاه ا٣ض٧ة٣ٲٌح ٰٚ ابدب
(27)

. 

٤٣ػؾكؽ كإذا ٠ة٩خ ا٣سٞةٚح اظؽ ا٧ٔؽة ٦٪٭ش ا٣ضؿصة٩ٰ ا٤٣٘ٮم ا٣ذع٤ٲ٤ٰ, ٚإفَّ 

ٌّٰ ٰٚ ا٣ؽراقح ا٣٪ٞؽٱٌػح, كٚػٰ ا ظكػةس ثض٧ػةؿ  ٦٭٧ٌحن  ١٦ة٩حن   اقةق
ٚٲ٫, ٚ٭ٮ مؿطه

ؾ ظذٌػٯ ٱ١ػٮف ا٧٣ذ٤ٞػٰ ٦ػ٨ ا٬ػ٢ ؽرى ديػ ٦ـاٱة ا٨ٌٛ٣, ٚة٣ٞٲ٥ ا٣ض٧ة٣ٲٌػح ٚػٰ ابدب  

ػا٣ؾكؽ كا٧٣ٕؿٚح, كظذٌٯ ٱ١ٮف ٨٧ٌ٦ دعؽز٫ ٩ٛك٫ ثأٌف ٣ً  إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ ا٣عكػ٨  ٱػٮ٦ئة ٧ى

ٚٲضؽ ابرٱعٲػح ا٣ذػٰ , دأ٢ٌ٦ ا١٣الـ ٔ٪ؽ٣عةؿ ٤ٔٲ٫ كا٤٣ٌُٙ اوالن, كظذٌٯ ٱؼذ٤ٙ ا

ٌّٰ ٤٣ذؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ ا٣ذؾكؽ, كظ ل ٦٪٭ػة دػةرة اػػؿل, ؿى ٍٕ ذٌٯ ٱى ٬ٰ اقةسه مٕٮرمٌّ ك٩ٛك

٫ي ٤ٔٯ ٦ٮًٓ ا٧٣ـٱح ا٩ذج٫ذى ٫ي ٔضت, كإذا ٩جَّ٭ٍ ذى جٍ كظذٯ إذا ٔضَّ 
(28)

. 

ٔي  كا٣ػؾكؽ  .اقذٕىػٯ ٤ٔٲػ٫ ا ظكػةس ثة٣ض٧ػةؿ ا٣ػؾكؽى  ؽـ ا٣٪ةٝؽي ٚإذا 

ٌٰ ٤ٔٯ ثٲةف َجٲٕذ٫ كدكرق ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲٌح ا٣٪ٞؽٱٌح, ٬ػٮ ا٣ػؾكؽ ا٣ؾم ٱ ٤ط ا٣ضؿصة٩

ٌٞٙ ا٧٣٭ٌؾب كا٢ٌ٤ٕ٧٣ بظ١ة٫٦, ا٧٣ذكةكؽ ٦ٓ ا٧٣ٮ٬جح  .ا٧٣س

 دور الخبرة الجمالّية ػي درادة الّصورة البالغّية:
ق٪عةكؿ اف ٩٪ْؿ إ٣ٯ ا١ٚػةر ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ , ٰٚ ًٮء ٦ٛ٭ٮ٦ةت ٥٤ٔ ا٣ض٧ةؿ

                                                 
 .(266د ا٢ ا ٔضةز ) (26)

 .ثٕؽ٬ة ك٦ة( 395) ا٣ضؿصة٩ٰ ٔ٪ؽ ا٣جالٗٲح ا٣ىٮرة (27)

 (.225د ا٢ ا ٔضةز ) (28)
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ك٤ٕ٦ػٮـ اٌف . دب ٧ٔٮ٦ةن, كا٣ىٮرة ا٣ٛ٪ٲٌح ػىٮوػةن كاقف ٦٪٭ض٫ ٰٚ دراقح اب

٧َّػة ٱٕ٪ػٰ ا ثػؽاع, كٚػٰ ا٣٪٭ةٱػح ا٣جالٗػح,  ا٨ٌٛ٣ ٔ٪ؽ ا٣ٕػؿب ٱٕ٪ػٰ ا٣ٌىػ٪ةٔح, كرث

كا٣جالٗح ٬ػٰ ا٣ض٧ػةؿ
(29)

)ا٣جػؽٱٓ(  ثػ٨ ٬ػٮ ك٠ػةف اٌكؿ ٦ؤ٣َّػٙ ٚػٰ ا٣جالٗػح  ,

بفَّ  ؛ا٧٣ٕذـ, ك٦ٛ٭ٮـ ا٣جؽٱٓ ٔ٪ػؽق ٬ػٮ ا٣ض٧ٲػ٢ ٚػٰ ثٕػي د  ت ا٧٣ىػ٤ُط

جالٗػػح دجعػػر ٚػػٰ دٝػػةاٜ ابقػػ٤ٮب, كٗةٱذػػ٫ اقذ١نػػةؼ ابقػػؿار ا٣ض٧ة٣ٲٌػػح ا٣

, ك٤ٔٲ٫ كابق ٌٰ إٌف ا٣ض٧ة٣ٲٌػح ٬ػٰ ا٤ٕ٣ػ٥ ا٣ػؾم ٱجعػر ٚػٰ ٤ٮثٲٌح ٰٚ ا٣٪ٌه ابدث

 ٌٰ ٱٛذػؿض ٚٲػ٫ ا٧١٣ػةؿ ٦ػ٨  ا٣ض٧ةؿ كا٣ٕةَٛح ا٣ذٰ ٱسٲؿ٬ػة ٚٲ٪ػة؛ بفَّ ا٣٪ذػةج ا٣ٛ٪ػ

ؽ ا٧٣ذٕح ا٣ٛ٪ٲٌح, ك٨٦ ٬ػؾق ك٣ؾ٣ٟ ٩٪ن, )ا٣ٌن٢١ كا٧ٌ٧٣ٮف( ٪ٲحظٲر ا١ٛ٣ؿة كا٣جً 

اب٧ٔةؿ ا٣ٛ٪ٲٌح ا٧٧٣ٲٌـة ا٣ذٰ دىؽر ٔػ٨ ا٧٣جػؽٔٲ٨ ٱكػذؼ٤ه ا٣٪ٞػةد ٚػٰ ا٣ٕػةدة 

 .كًٓ اوٮؿ ٔة٦ٌح ٨ٌٛ٤٣ ا٣ض٧ٲ٢ ثٮقةَذ٭ةٝٮأؽ ٱعةك٣ٮف 

ٌٰ ٤٣ٕةَٛح ٦٪٭شه ٣ذ٧ٕٲٜ ا٧٣ٕؿٚح ا ٩كة٩ٲٌح, بفَّ ا٣ٛػ٨ٌ  إفَّ ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ض٧ة٣

ٯ رثػٍ ا٣ٌىػ٤ح ثػٲ٨ ا٧٣ؿقػ٢ ا٣ػؾم ٬ػٮ ٰٚ اٌم ٦ٛ٭ٮـ ٨٦ ٦ٛ٭ٮ٦ةد٫ ٱ٭ؽؼ إ٣

٤ٕٚػ٥  كا٧٣ذ٤ٰٞ ا٣ؾم ٱ١ٮف ٝةراةن اك ٦ذٛؿصةن اك ٦كػذ٧ٕةن, ا٧٣جؽع, ا٧٣ؤ٣ٌٙ اك

ٌٰ ٱض٧ٓ ٰٚ ثعس٫ ا٦ؿٱ٨ ا٣ض٧ةؿ ابدث
(33)

 و

1-  ُّ  .ؽ ا٢٧ٕ٣ ابدثٰ ٰٚ ٩ٛف ا١٣ةدت٠ٲٛٲح دٮ٣

 .دأزٲؿ ا٢٧ٕ٣ ابدثٰ ٰٚ ا٣ض٧٭ٮر -2

٣ٲكػة إ   ٞػؽ ا٣ض٧ٲػ٢,٪كا٣ؾكؽ ظػٲ٨ ٱ ٚة٨ٌٛ٣ ظٲ٨ ٱؼ٤ٜ وٮر ا٣ض٧ةؿ,

ٱذعؽث ث٭ة ا٣نٕؿ  ا٣٪ٛٮس كٝٮة ٰٚ ا٣نٕٮر, كدٝح ٰٚ ا٣ٮصؽاف, ػجؿة ثأ٬ٮاء

ظػؽٱر ا٣٪ػةم كا٣ٕػٮد, كدؿص٧ػح اب٣ػٮاف كابوػجةغ, ك٩ُػٜ ا٣ؿػػةـ  كا٣٪سػؿ

ا٣ٛٞػػؿات, كٚػػٰ اب٩٘ػػةـ  كمػػ٭ةدة ا٣عضػػؿ, ٚٲٞؿؤ٬ػػة ا٣٪ةٝػػؽ ثػػٲ٨ ابقػػُؿ اك

٦ٲ٨ ا٣ؼٮ٣ٰكا٣٭٧كةت, كٰٚ ا٣ْالؿ كابًٮاء, ٧٠ة ٱٞٮؿ ا
(31)

. 

 ٱكػػذسٲؿ إٔضةث٪ػػة كٱنػػٕؿ٩ة ثة٤٣ػػٌؾة ٚػػٰ اٌم ٧ٔػػ٢  ٬ػػٮ ٦ػػة»ٚة٣ض٧ػػةؿ 

                                                 

 (.16 – ٦11ؿدةض ) ؟,كإ٣ٯ اٱ٨ ؟ا٣٪ه ابدثٰ ٨٦ اٱ٨ (29)

 (.٦185٪ؽكر ) -ٰٚ ابدب كا٣٪ٞؽ  (33)

 (.193ص ) 961ا٣ٞة٬ؿة  -٦٪ة٬ش دضؽٱؽ ٰٚ ا٣٪عٮ ك ا٣جالٗح كا٣ذٛكٲؿ كابدب, دار ا٧٣ٕؿٚح  (31)
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 ٌٰ ٪ٚ»
(32)

ػؽَّ ص٧ػٲالن, َّٚ ٮى كا٣ض٧ةؿ ٬ٮ ا٣ىٛةت ا٣ذٰ إذا ٦ة دى .  ٔي ؿت ٰٚ اٌم مٰء 

٨٦ ٦ٮصٮد, كإف د٨١ ثػٲ٨  دؿصٓ إ٣ٯ اٌم ٦ٮصٮدو ٦ٕٲ٨ٌ, ك  إ٣ٯ ا٠سؿ ك٬ٰ  

. ٟ ا٣ىػٛةت ٤٠ٌ٭ػة اك ثٌٕػ٭ة٬ؾق ا٧٣ٮصٮدات ٦ٕة٥٣ ٦نذؿ٠ح دْ٭ؿ ٚٲ٭ػة د٤ػ

ٚة٣ض٧ةؿ ٰٚ ا٨ٌٛ٣ ٬ٮ دىٮٱؿه ص٧ٲ٢ه ٣نٰء
(33)

ظؽكد ٥٤ٕ٣ ا٣ض٧ةؿ, ٧٠ػة  , ٚال

سػ٢ ا٤ٕ٣ٲػة, ك٤٧ٔٲػح  ا٫َّ٩   ظؽكد ٤٣ؾكؽ, بفَّ ٤ٚكٛح ا٣ض٧ةؿ دجعػر ٔػ٨ ا٧٣ي

 ٌٰ ٌٰ ا٣ذُجٲٞػػ ٧ٚٮًػػٮع ٤ٔػػ٥ ا٣ض٧ػػةؿ ٣ػػٲف ابمػػٲةء  .ا ثذ١ػػةر, كا٣٪ٞػػؽ ا٣ٛ٪ػػ

, ث٢ ٬ٮ اٝؿب إ٣ٯ اف ٱ١ٮف دٛكػٲؿان ٤٣ذٕجٲػؿ ٚٮرٱ ةإدرا٠ةن ا٣ض٧ٲ٤ح ا٣ذٰ ٩ؽر٠٭ة 

ا٣ض٧ٲ٢ ٨ٔ ابمٲةء, قٮاء ٠ة٩خ َجٲٕٲٌح اك ٦كذ٧ٌؽة ٨٦ ا٣عٲةة ا ٩كػة٩ٲٌح
(34)

 ,

ٔػ٨ إظكػةس ا ٩كػةف, ٦ىػؽاؽ ذ٣ػٟ دٕؿٱػٙ  ٱٮصػؽ ٦كػذٞال   كا٣ض٧ةؿ  

٣ؾة دعٮ٣خ إ٣ٯ ٦ٮًٮع, كا٣ض٧ةؿ ٨٦ إثؽاع » ٤٣ض٧ةؿ ثأ٫ٌ٩ (صٮرج قة٩ذٲة٩ة)

, ام ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ا٣ض٧ٲ٢ ٨ٔ ابمٲةءا٨ٌٛ٣ ا  ٌٰ «٩كة٩
(35)

. 

, ٚٲع٥١ ٤ٔٯ ٝىٲؽة اك ٣ٮظح, ٣ٲجػٲ٨ٌ  ٌٰ ٚإذا ٠ةف ا٣٪ٞؽ ٱ٭ذ٥ ثذع٤ٲ٢ ا٢٧ٕ٣ ا٣ٛ٪

ا٣ٕة٦ٌح ٤٣٪ٞؽ ا٣ذٰ ٱٛذؿً٭ة ا٣٪ةٝؽ, إ٧َّ٩ػة  ا٧٣جةدئ٦ٮا٨َ ا٣ض٧ةؿ اك ا٣ٞجط ٚٲ٭٧ة, ٚإفَّ 

بفَّ ا٣٪ٞػؽ  ...ٗح, اك ابقػ٤ٮبدؿصٓ إ٣ٯ ٥٤ٔ ا٣ض٧ةؿ, اك ا٣جالٗح, اك َؿٱٞح ا٣ىٲة

ٍه ٩ـٱ٫ه ثٲ٨ ا٣ٛ٪ةف كص٧٭ٮر ا٧٣ذؾكٝٲ٨ , كا٣٪ةٝؽ كقٲ ٌٰ  .دٛكٲؿ ٢٧ٕ٤٣ ابدث

ٚ٭ػٮ ٚػؿعه ٦ػ٨ ٚػؿكع  ,٬ٮ ٩ٞؽه ٤٣٪ٞؽ ك٥٤ٔ ا٣ض٧ةؿ ٬ٮ دٛكٲؿ ٣٭ؾا ا٣ذٛكٲؿ, اك

ثػٌؽ ٣ػ٫ اف ٱٕػؿؼ اٱٌػةن ٣ًػ٥ى ٠ػةف  ا٣ضٲؽ, ٚػال ا٤ٛ٣كٛح, ٚة٣٪ةٝؽ إذا ٠ةف ٱٕؿؼ ٦ة ٬ٮ

كث٭ؾق ا٣ىٛح ٱىجط ا٣٪ةٝؽ ٩ٛك٫ ٚٲ٤كٮٚةن ٫٣ رامٌّ ٰٚ ا٨ٌٛ٣ ثٕة٦ٌح .ان ا٣ضٲؽ صٲؽ
(36)

. 

ػ ل ٮن ٬ؾق اٳراء اك ا٧٣ٛ٭ٮ٦ةت ا٣عؽٱسح ٤٣٪ٞؽ كا٣ض٧ةؿ ٩ضؽ ٦سػٲالن ٣٭ػة, اك وي

ٌّٛػ٫  دي٪جئ ٔ٪٭ة ٰٚ ص٭ٮد ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ, كػىٮوةن ٰٚ ٠ذةث٫ )اقؿار ا٣جالٗح( ا٣ػؾم ك

                                                 
 (.67) رٱةف اثٮ - ا٣ض٧ٲ٤ح ا٣ٛ٪ٮف ك٩نأة ا٣ض٧ةؿ ٤كٛحٚ (32)

 (.41-43) ز٠ٰ ٧٠ةؿ اظ٧ؽ, ا٣عؽٱر ابدثٰ ا٣٪ٞؽ (33)

 (.٦8ٞؽ٦ح ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ض٧ةؿ ك٤ٚكٛح ا٨ٛ٣, ا٦ٲؿة ٦ُؿ ) (34)

 (.٦12ٞؽ٦ح ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ض٧ةؿ ك٤ٚكٛح ا٨ٛ٣ ) (35)

 (.16( ٩ٛك٫ )36)
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٨ ػػالؿ ثعسػ٫ ٚػٰ ٦ٮًػٮٔةت ٤٣جعر ٰٚ اقؿار ا٣ض٧ةؿ, كث٪ٲػح ابقػ٤ٮب, ٦ػ

ا قذٕةرة كا٣ذنجٲ٫ كا٣ذ٧سٲ٢ كا٧٣ضػةز كا٣ذؼٲٲػ٢, ك٬ػٰ ٦كػةا٢ ثٲة٩ٲػ٫ ذات وػٛح 

, ك٤٣ٌىٮر ا٣ٛ٪ٲح ا٣ذٰ د٪ؽرج دعذ٭ة دأزٲؿ ػةص ٰٚ ابذ٬ةف  ٌٰ ٜ ابدث ػةٌوح ٰٚ ا٣ؼ٤

ٱذ١ٌنٙ ٤ٔٯ اقػةس ١ٚػؿة  ٚض٧ةؿ ا٣ىٮرة ا٣ٛ٪ٲٌح ٰٚ ٬ؾق ابثٮاب  »كا٣٪ٛٮس, 

ٌٰ اف دجعر ثعسةن ػةو   ةفا٣٪٥ْ كظؽ٬ة, ١ٚ ٱؤ٠ؽ ٚٲ٫ ا٣ضة٩ت ا٣٪ٛكػة٩ٰ  ة٨٦ ا٣ُجٲٕ

«٨٦ ص٧ة٣٭ة, ك٬ؾا ٬ٮ ٦ٮًٮع ابقؿار
(37)

ح ٰٚ )اقؿار ا٣جالٗػح( ٚة١ٛ٣ؿة ا٣ؿاٲك. 

٬ٰ اٌف ٦ٞٲةس ا٣ضٮدة ابدثٲٌح ٬ٮ دأزٲؿ ا٣ىٮر ا٣جٲة٩ٲٌح ٰٚ ٩ٛف ٦ذؾكٝ٭ة
(38)

٧َّػة .  كرث

ب٫َّ٩ ٱ٧س٢ٌ ٦ؿظ٤ػح ٦٭٧ٌػح ٚػٰ  ؛ٔضةز(٠ةف )ابقؿار( ٦ؿظ٤ح دة٣ٲح ١٣ذةب )د ا٢ ا 

ٰٚٛ ا٣ؽ ا٢ ٔة٣ش ٩ةظٲح ا٣ج٪ػةء كا٣ػ٪٥ْ كا٣ذؿ٠ٲػت, كٚػٰ . د١ٛٲؿ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ك٦٪٭ض٫

ا٣سة٩ٰ ٩ةظٲح ا٣ىٲةٗح كا٣ذىٮٱؿ كا٣ض٧ةؿ, ٣ؾ٣ٟ ٠ةف ا١٣ذةب ا٣سة٩ٰ ٧ٌ١٦الن ٣ألكؿ, 

 .كثٲ٪٭٧ة كظؽة د١ٛٲؿٱٌح دؿثٍ ثٲ٨ اب٬ؽاؼ كا٣ٮقةا٢

مػج٭ح اٌف  ة ا٣ذُجٲٜ كا قذٕةرة كقةاؿ اٝكةـ ا٣جؽٱٓ, ٚػالكا٦»ٱٞٮؿ ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿو 

ٱٕذؿض ا١٣الـ ث٭٧ة إ  ٨٦ ص٭ح ا٧٣ٕة٩ٰ ػةٌوح, ٨٦ ٗٲؿ اف ٱ١ٮف  ا٣عك٨ كا٣ٞجط  

ػػالؼ ا٣ذعكػٲ٨ دىػٕٲؽ  ٱ١ٮف ٣٭ػة ٚػٰ ا٣ذعكػٲ٨ اك ٣أل٣ٛةظ ٰٚ ذ٣ٟ ٩ىٲت, اك

«كدىٮٱت
(39)

 ٦عةق٨ ا١٣الـٚة٣ذنجٲ٫ كا٣ذ٧سٲ٢ كا قذٕةرة اوٮؿ ٠سٲؿة, ٠أف ص٢ٌ . 

ك٠أ٩ٌ٭ة اُٝةب دؽكر ٤ٔٲ٭ة ا٧٣ٕػة٩ٰ »٦ذٛؿٔح ٔ٪٭ة كراصٕح إ٣ٲ٭ة,  - إف ٥٣ ٱ٨١ ٤٠ٌ٭ة -

ٰٚ ٦ذىؿٚةد٭ة, كاُٝةر دعٲٍ ث٭ػة ٦ػ٨ ص٭ةد٭ػة
(43)

ٚة قػذٕةرة كا٣ذُجٲػٜ ٦ؿدجُػةف . 

ٚٲ٧ة دٕٲ٫ ا٤ٞ٣ػٮب, »ثة٧٣ٕة٩ٰ, كا٣ذنجٲ٫ ٝٲةس, كا٣ٞٲةس ٱضؿم ٧٠ة ٱٞٮؿ ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ 

«ٯ ٚٲ٫ ابٚ٭ةـ كابذ٬ةف,   ابق٧ةع كاٳذافكذٛذى كدي  كدؽر٫٠ ا٣ٕٞٮؿ,
(41)

. 

                                                 

 .2/1944 ع٧ؽ ػ٤ٙ اهلل٦ و٩ْؿٱح ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ ٰٚ اقؿار ا٣جالٗح (37)

 .ا٣٪٥ْ ١ٚؿة ػالؿ ٨٦ ا٣ىٮرة, ا٣سة٩ٰ ا٣جةب, ا٣جالٗٲح ا٣ىٮرةو ٠ذةث٪ة كا٩ْؿ( 42) ص ٩ٛك٫ (38)

 (.15-14اقؿار ا٣جالٗح ) (39)

 (.23) اقؿار ا٣جالٗح (43)

 (.٩15ٛك٫ ) (41)
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ٌٰ كا دراؾ  ٌٰ ٬ػٰ ا٣ذٕػةكف ثػٲ٨ ا ظكػةس ا٣ٕػةَٛ ٧ٚٞٮ٦ةت ا٣٪ٞؽ ا٣ض٧ة٣

, كا٧٣ٞةر٩ح كا٣سٞةٚح, كا٣ؽراقح ا٧٣ٮًٮٔٲٌح كا٧٣ٮًػٕٲح ا٣ذػٰ دٮٌظػؽ ثػٲ٨  ٌٰ ا٤ٕٞ٣

ة٣ٲٌح ا٣ذػٰ ك٬ؾا ٧ٌ٦ٮف ا٣ؼجؿة ا٣ض٧. ا٤٣ٌِٛ كا٧٣ٕ٪ٯ, اك ثٲ٨ ا٣ن٢١ كا٧ٌ٧٣ٮف

ٌٰ ٰٚ ا٣٪ةٝؽ ا٣عىٲٙ ٚة قػذٕةرة ا٧٣ٛٲػؽة ا٣ذػٰ ٬ػٰ اذ٬ػت . ٱنذؿَ٭ة ا٣ضؿصة٩

٩ضؽان ٰٚ ا٣ى٪ةٔح كٗٮران, ٬ٰ ا٣ذٰ د٧أل ا٣ىؽر, كد٧ذٓ ا٢ٕٞ٣, كدػؤ٩ف ا٣ػ٪ٛف, 

ا٧٣كػذ٪ؽ إ٣ػٯ ا٣ض٧ػةؿ كا٧١٣ػةؿ كا ثػؽاع  -كدٮٚؿ اب٩ف, كد٭ؽم إ٣ٯ إثؽأ٭ة 

ا٣ض٤ٲ٤ح ا٣ذٰ دجؽٱ٭ة , كابكوةؼكا٣ٌٛٲ٤حى  ا٣نؿؼى  -كا٣ذٌٛؿد 
(42)

. 

ٚ٭ؾق ا٣ٞٲ٥ ا٣ض٧ة٣ٲٌح ا٣ذٰ دعذٌ٪٭ة ا قػذٕةرة ا٧٣ٛٲػؽة, ٬ػٰ ا٧٣ٮًػٮٔةت 

ك٬ػؾا ٔجػؽ . ٗةٱح ظؽكد ٫٣ ك  ا٣ذٰ ٱجعس٭ة ٥٤ٔ ا٣ض٧ةؿ, ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة, كا٣ض٧ةؿ  

ظػؽكد,  ٗةٱح ٣٭ة ك  ا٣ٞة٬ؿ ٱؾ٠ؿ ٬ؾق ا٣عٞٲٞح ٔ٪ؽ٦ة ٱؤ٠ٌؽ اٌف ا٣ؼجؿة ا٣ض٧ة٣ٲٌح  

ٲ٢ ا قذٕةرة ٦سالن اص٢ُّ ٨٦ اف دأدٰ ا٣ٌىػٛح ٤ٔػٯ ظٞٲٞػح ظة٣٭ػة, ٚض٧ة٣ٲٌةت دن١

ٰى  ٚة قذٕةرة دجؿز ا٣جٲةف ٰٚ وػٮرة ٦كػذضؽة دـٱػؽ ٝػؽرق , ص٤٧ح ص٧ة٣٭ة كدكذٮٚ

, ٫ إ٣ٯ إمٕةع ا٤٣ِٛ, كإٱعةاٲٌػح ا٣ىػٮرة٪جَّ ذكٱ. ٩جالن, كدٮصت ٫٣ ثٕؽ ا٢ٌٛ٣ ٌٚالن 

ىػ٭ة ا٣ذػٰ دػؾ٠ؿ ث٭ػة, ك٦ػ٨ ػىةا»كا٣ٞؽرة ا٣ذٰ دع٤٧٭ة ٤ٔٯ ا٣ذأكٱ٢, ٚٲٞػٮؿو 

ك٬ٰ ٔ٪ٮاف ٦٪ةٝج٭ة, ا٩َّ٭ة دُٕٲٟ ا١٣سٲؿ ٦ػ٨ ا٧٣ٕػة٩ٰ ثة٣ٲكػٲؿ ٦ػ٨ ا٤٣ٌٛػِ, ظذػٯ 

ٚح ا٣ٮاظؽة ٔؽة ٨٦ ا٣ؽُّرر, كدض٪ٰ ٨٦ ا٣٘ى٨ ا٣ٮاظؽ ا٩ٮأةن ٦ػ٨ ؽى دؼؿج ٨٦ ا٣ىَّ 

«ا٣س٧ؿ
(43)

٩ةَٞػةن,  ةا٣ض٧ػةؿ ظٲ ػ دؿل - ك٬ٮ كّٲٛح ٨٦ كّةاٛ٭ة - ٚجة٣ذنؼٲه. 

دؿٱػٟ ا٧٣ٕػة٩ٰ , كدٕؽد ا٣ؽ  ت كا٣ؿؤل, ة ٱعةء كا٣٪٧ٮكابٔض٥ ٚىٲعةن, كث

ػصي )ا٤٣ُٲٛح( ا٣ذٰ ٬ٰ ٦ػ٨ ػجةٱػة ا٣ٕٞػ٢ ٠أ٩ٌ٭ػة ٝػؽ  ٣ُٛػخ ابكوػةؼ  ٧خ, اككِّ

 .د٪ة٣٭ة إ  ا٣ْ٪ٮف ا٣ضك٧ة٩ٲح ظذٯ دٕٮد ركظة٩ٲح  

٦٪٭ض٫ ٰٚ دراقح ص٧ة٣ٲح ا٣ىٮرة ٚٲكذ٪ؽ إ٣ػٯ ا٣ذػؽرج ٚػٰ ا٣عػؽٱر  ا٦ٌة

«٨٦ ا٣ٌٕٙ إ٣ٯ ا٣ٞٮة»ٚٲؽرص٭ة ٨ٔ ص٧ةؿ ا قذٕةرة ٦سالن, 
(44)

  , ػؽي ٕى ٚٛٲ٭ة, ث

                                                 

 (.32)اقؿار ا٣جالٗح  (42)

 (.٩33ٛك٫ ) (43)

 (.٩41ٛك٫ ) (44)



 938 (4)اجلزء  (09)لد اجمل -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

٢٘ه ١ٛ٤٣ؿ, ك٦ؾ٬ت ٤٣ٞػٮؿ, كػٛةٱػة ك٣ُػةاٙ  ٨٦ ص٭ح ا٣ٞٮا٩ٲ٨ كابوٮؿ مي

ٌُ ضي دجؿز ٨٦ ظي  ٰٙ كا٣ذأ٩ٌ ج٭ة ثة٣ٌؿٜٚ, كا٣ذؽرج كا٣ذ٤
(45)

ك٬ؾا ا٧٣٪٭ش ٱذػٲط  ...

 .٤٣ؾكؽ ا٣ؽكر اب٠جؿ ٰٚ ا٣٪ٞؽ

ا٣٪ةص٧ػح ٔػ٨ كظػؽة  ك٣ٲف ا٣ؾكؽ قٮل ا ٣ذٛةت ٩عٮ ص٧ة٣ٲةت ا٧٣ٮًػٮع

٫٦ ث٧ةدد٫ ا٣ذٰ دُٕٲ٫ م٫٤١ ا٣ٛ٪ٰ, ٚإذا ٠ةف ٨٦ مػأف ا٧ٕ٣ػ٢ ابدثػٰ بةٔ٪ةوؿق, كا٣ذ

٫ ٚ٪ٰ ٬ػٮ قػ٧ح اف ٱٞٮـ ا٣ؼٲةؿ ثإزةرة ا٣عٮاس, ٚإفَّ ٬ؾق ا زةرة   دعؽث إ  ث٧٪جٌ 

ك٤ُ٩ٜ ٤ٔٲػ٫ )ا٧٣٪جػ٫ ا٣ض٧ػة٣ٰ(, ٢٠ ادب
(46)

 Aestheticكٱعػةكؿ ٤ٔػ٥ ا٣ض٧ػةؿ  ؛

ٮء ا٧٣ةدة كا٧٣ٮًػٮع ٤ٔػٯ اقػةس ا٩َّ٭٧ػة كظػؽة ٌٔػٮٱح ٣٭ػة د٪ْٲؿ اقجةث٫ ٰٚ ً

ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ اف دٕجؿ, ٰٚٛ ابدب مٲبةف اقةقٲةف ٧٬ةو ا٣ض٧ةؿ ٨٦ ٩ةظٲح, كا٣ػؾكؽ 

كا٣ذؾكؽ ٧ٌ٦ٮف ام ظ٥١ ص٧ػة٣ٰ, ك٤ٚكػٛح ا٣ض٧ػةؿ ٦عةك٣ػح . ٨٦ ٩ةظٲح اػؿل

٩ٞػةد كٰٚ ا٣٪ٞؽ ا٣عؽٱر دذ٤٘ت ٩ـٔح ا٣ذع٤ٲ٢ ٤ٔٯ ا٣ع٥١, كز٧ٌػح . ٣ذٛكٲؿ ا٣ذؾكؽ

٣ٲف ٨٦ ٦٭٧ح ا٣٪ةٝػؽ اف ٱع١ػ٥, كإ٧ٌ٩ػة ٦٭٧ذػ٫ اف ٱػؽرس كٱع٤ػ٢ »ٱض٭ؿكف ثأ٫٩ 

«كٱؽؿ ٤ٔٯ ٦ٮا٨َ ا٧٣ٲـات ٣ٲف ٗٲؿ
(47)

ٌٜٞكا٣٪ةٝؽ ا٣ذع٤ٲ٤ٰ ا٣عٜ ٬ٮ ا٣ؾم .   ٱذع

(دٱذنػف)ٱٞؿا ابزؿ ٝؿاءة وعٲعح, ٧٠ة ٱٞٮؿ  ئ٨٦ اف ا٣ٞةر
(48)

ك٬ػؾا ٱٕ٪ػٰ اف . 

. ٧ٮًٮع ا٣٪ةص٧ح ٨ٔ كظػؽة ٔ٪ةوػؿقا٣ذؾكؽ ا٣ٛ٪ٰ ٬ٮ ا ٣ذٛةؼ ٩عٮ ص٧ة٣ٲةت ا٣

٧ٚؿظ٤ح ا٣٪ٞؽ ا٣ٛ٪ٰ ٬ٰ ٦ؿظ٤ح زة٩ٲح دأدٰ ثٕؽ ٦ؿظ٤ح ا٣ذػؾكؽ, ك٬ػٰ ٦ؿظ٤ػح ٱٞػٮـ 

ام ث٤٧ٕٲػػح ١ٚؿٱػػح   ذكٝٲػػح, إذ ٱعػػةكؿ اف ٱ٤ػػذ٧ف  ؛ٚٲ٭ػػة ا٣٪ةٝػػؽ ث٤٧ٕٲػػح دع٤ٲ٤ٲػػح

ا٧٣ٮآً كا٣ٕ٪ةوؿ ا٣ذٰ دؽػ٢ ٰٚ دؿ٠ٲت ا٣نٰء ا٧٣٪ٞٮد, كا٣ذٰ ٠ػةف ٦ػ٨ مػأ٩٭ة 

ؽ اظؽزذ٫ ٨٦ ازؿ إثةف ٤٧ٔٲح ا٣ذؾكؽٝ اف دعؽث ٦ة
(49)

. 

إ٩ٌ٪ػة ٚػػٰ ٤٧ٔٲػػح ا٣٪ٞػؽ ٧٩ػػؿ ث٧ػػؿظ٤ذٲ٨و ابك٣ػػٯ ٩ضػؽ٬ة ٚػػٰ ٤ٔػػ٥ ا٣ض٧ػػةؿ 

                                                 
 (.73) اقؿار ا٣جالٗح (45)

 (. 43-39ز٠ٰ )  ,ا٣٪ٞؽ ابدثٰ ا٣عؽٱر (46)

 (.119ا٣٪ٞؽ ابدثٰ, ق٭ٲؿ ا٧٤ٞ٣ةكم ) (47)

 (.472) ابدثٰ ا٣٪ٞؽ ٦٪ة٬ش (48)

 (.219ز٠ٰ ٩ضٲت ٦ع٧ٮد ), ٱ٪ْؿو ٤ٚكٛح ا٨ٛ٣ (49)



ـ د. أمحد دهمان  939 عبد القاهر اجلرجاني والنظرة اجلمالية والعقالنية يف النقد 

ا٣ذع٤ٲ٤ٰ, ك٬ٰ ا٣ذٰ ٩عةكؿ ٚٲ٭ة اف ١٩نٙ ٨ٔ ا٣ٞٮأػؽ كا٧٣ٞػةٱٲف ا٣ض٧ة٣ٲػح, 

كا٣سة٩ٲح ٩ضؽ٬ة ٰٚ ٤ٔػ٥ ا٣ض٧ػةؿ ا٧٣ٕٲػةرم, ك٬ػٰ ا٣ذػٰ ٩عػةكؿ اف ٩ُجػٜ ٚٲ٭ػة 

اقةقػةن بظ١ة٦٪ػة ا٣ض٧ة٣ٲػحا٧٣ٞةٱٲف ثأف ٩ض٤ٕ٭ة 
(53)

كا٣عػؽ ابد٩ػٯ ٤٣نػٕٮر  .

ا٣ض٧ة٣ٰ ا٣٪ةدش ٨ٔ دؾكؽ ا٣ض٧ةؿ كا٣ع٥١ ٤ٔٲ٫ ٬ٮ ا٣نٕٮر ثة٣ؿاظح ا٣ذٰ دٕذػؿم 

كدأدٰ ٦ؿظ٤ح زة٩ٲػح ٱذٌػط ٚٲ٭ػة اف ا٣نػٰء ا٧٣٪ٞػٮد اص٧ػ٢ ٦ػ٨ اٳػػؿ, . ا٣٪ٛف

ٲ٪ػة ف ص٧ة٫٣ ٝؽ ٚةؽ ٢٠ ا٣عؽكد, ك٬ؾق ا٣ؿكٔح دسٲؿ ٚإٚ٪نٕؿ )ثؿكٔح( ا٢٧ٕ٣, ام 

َـّ  ة ا٧ٕ٣ٲٞػح( ثعٲػر ٩٪ػذٕل ٚػٰ ا٧ٔػةؽ ٩ٛٮقػ٪ة, ك٩نػٕؿ ثة٣ج٭ضػح ٩ٮٔةن ٨٦ )ا٣٭

ٚة٣ؿكٔػح ٚػٰ » ؛كا٧٣ؿح كا٣٘جُح كا ٩ُالؽ إزؿ دػؾكٝ٪ة ٧٣سػ٢ ٬ػؾا ابزػؿ ا٣ؿااػٓ

ا٣ض٧ةؿ دؿدجٍ ثأ٧ٔةؽ ٩ٛكٲح ا٧٣ذؾكؽ, كدؽٚٓ ث٫ إ٣ٯ ٦ٮصح ٔةر٦ح ٦ػ٨ ا ٩ٕٛػةؿ 

«ا٣ؿكٔح د١ٮف اقةقةن ٣ذٞٮٱ٫٧ ٬ؾا ا٣نٰء ثأ٫٩ ث٤ٖ ظؽٌ 
(51)

. 

٤ٔٲػ٫ ٧ٚ٭٧ح ا٣٪ةٝؽ ابقةقٲح ٬ٰ اف ٱذأ٢٦ ا٢٧ٕ٣ ابدثٰ كٱع٤٤ػ٫, كٱع١ػ٥ 

 , اكبفَّ ابدب ٚػ٨ٌ  ؛اك مٲبةن ٦ػ٨ ا٣ض٧ػةؿ ٚػٰ وػٛذ٫ ا٣ض٧ة٣ٲػح ةثٮو٫ٛ ٧ٔالن ٚ٪ٲ  

كا٣نٰء ا٧٣ى٪ٮع إ٧َّ٩ة ٬ٮ مػٰء ٦ػ٨ ا٣ض٧ػةؿ, ك٦ػ٨ . م٢١ ٨٦ ا٧٣٭ةرة ٦ى٪ٮع

ٝػؽ ٱ٭ػذ٥ ثة٣ج٪ػةء ا٣ٛ٪ػٰ, كثة٣ؼىٮوػٲةت ز٧ٌح ٬ٮ ٦ىؽر ث٭ضح إ٣ػٯ ابثػؽ, كا٣٪ة

ا٣ض٧ة٣ٲح ٰٚ ا٣نٰء ا٧٣ى٪ٮع ث٧ال٦ع٫ ا٧ٕ٧٣ةرٱح, ٠ة٣ٮظػؽة كا٣ذػٮازف كا٣ذأ٠ٲػؽ 

كا ٱٞةع, ك٠ؾ٣ٟ ٱ٭ذ٥ ثة٣٪٧ٮذج ا٣عك٨ ا٣ن٢١ ا٣ؾم ٱ٪نػأ ٔ٪ػؽ٦ة دىػجط ٠ػ٢ 

٬ؾق ا٧٣ٮاد, ٱٕ٪ٰ ا٣ٕٮاَٙ كا٣ىٮر كاب١ٚػةر كا٣ػؿؤل, ٦ٞؽ٦ػح ٣نػ٢١ ٦ػة ٚػٰ 

٢٦دٛة٢ٔ دةـ كدٮدؿ ٠ة
(52)

 ٚة٣٪ةظٲح ا٣ض٧ة٣ٲح ٣ألدب ٬ػٰ ا٣٭ػؽؼ ا٣ػؾم   ٦ٛػؿَّ . 

 .ةؽ ابدثٰ ا٣ؾم ٱىؽر ظ٧١ةن ص٧ة٣ٲ  ٦٪٫ ٤٣٪ةٝ

ك٦٭٧ذػ٫ , كٚٲ٧ة ذ٠ؿ٩ةق ٨٦  راء ٣ٕجؽ ا٣ٞة٬ؿ, ٧٦ة ٱذى٢ ثة٣ؾكؽ كَجٲٕذػ٫

ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣٪ٞؽٱح, كدٛكٲؿ ا ظكةس ا٣ض٧ة٣ٰ
(53)

ثؿا٬ٲ٨ ٤ٔٯ ذ٣ٟ, ٚٛٲ٭ػة  

                                                 

 (.85اثٮ رٱةف ), ٤ٚكٛح ا٣ض٧ةؿ (53)

 (.٤ٚ86كٛح ا٣ض٧ةؿ ) (51)

 (.243إثؿا٬ٲ٥ ظ٧ةدة ), ٦ٞة ت ٰٚ ا٣٪ٞؽ ابدثٰ (52)

 (.368( ابقؿار )22, 34ا٣ؽ ا٢ ) (53)
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ك٣ِٛ دكػذضٲؽق ٦ػ٨ اف ٱ١ػٮف  قذعكػة٩ٟ , ـ دكذعك٪٠٫ال ٢١٣ِّ  ثؽٌ  ٱؿل ا٫٩  

٫ د٣ٲػ٢ٔٲذىػكاف ٱ١ػٮف ٤ٔػٯ وػعح ٦ػة ادٌ ...ص٭ح ٤ٕ٦ٮ٦ح ك٤ٔح ٦ٕٞٮ٣ػح
(54)

 .

ٚة٣نؿط ابقةقٰ ٧٣ٕؿٚػح ٩ػٮاظٰ ا٣ض٧ػةؿ ٚػٰ ا٣ػ٪ه ابدثػٰ ٬ػٮ ا٣ػؾكؽ, 

ػ ٥ اقػؿار ا٣ضػٮدة كا٣ؾكؽ ٔ٪ؽق اقذٕؽاد ػةص ٱض٢ٕ وةظج٫ ٝةدران ٤ٔٯ دٛ٭ُّ

ثؽ ٣ػ٫ ٦ػ٨ ٦ٕؿٚػح ادثٲػح ك٣٘ٮٱػح مػة٤٦ح ٣ؾكؽ  ك٨١٣ ٬ؾا ا. ٰٚ ا١٣الـ
(55)

 .

 ك٦ٛ٭ٮـ ا٣ؾكؽ ٔ٪ؽق ٱٕ٪ٰ ا ظكةس ثة٣ض٧ةؿ, زػ٥ دػأدٰ ا٧٣ٕؿٚػح ٚذ٤ٕػ٢ ٦ػة

٧٠ة ٱٞٮؿ ٦٪ؽكر «ٚٲى٢ ا٣٪ٞؽ»ٱ٨١٧ د٤ٕٲ٫٤, ك٬ؾا 
(56)

. 

ِّػ ٙ ٚػٰ ٤ٔػ٥ ك٬ؾا ا٧٣ٛ٭ٮـ ا٣ىةات ٦نػةث٫ د٧ة٦ػةن ٧٣ػة ٝة٣ػ٫ أْػ٥ ٦ؤ٣

ٱٞػٮؿو إٌف َجٲٕػح ا٣ض٧ػةؿ ٠ةا٪ػح ٚػٰ ا٣ػؾم  (صٮرج قػة٩ذٲة٩ة)ا٣ض٧ةؿ, أ٪ٰ 

ٱ١ػٮف إ   ا دراؾ ا٣عكٰ ا٣ؾم ٱىةظج٫ ظ٥١ ٩ٞؽم, كا٣ع١ػ٥ ا٣ض٧ػة٣ٰ  

. ثة٣ذؾكؽ ا٧٣جةمؿ ٣ألزؿ ا٧٣ةز٢ ا٦ة٦٪ة ثعٲر ٩عف ٫٣ ٰٚ ٩ٛٮق٪ة ٣ػؾة ك٩نػٮة

كا٣ع٥١ ا٣ض٧ة٣ٰ ٝةا٥ ٤ٔٯ ػجؿة ٦جةمؿة ثة٣عك٨, ا٦ة ا٣ع٥١ ا٤ٕٞ٣ٰ ٧ٚؽارق 

ا٣ٮٝػػةآ
(57)

راء ا٠سػػؿ ٔ٪ػػؽ٦ة ٩ذٮٝػػٙ ٤ٝػػٲالن ٔ٪ػػؽ ا٣ضة٩ػػت كدذٌػػط ٬ػػؾق اٳ. 

 .ا٣ذُجٲٰٞ ا٣ذع٤ٲ٤ٰ ا٧٣كذ٪ؽ إ٣ٯ ٤ٚكٛذ٫ ٰٚ ا٤٣٘ح كا٨ٛ٣ كا٣ض٧ةؿ

 الجمال والوحدة والنزعة العقلية ػي الدرادة الجمالّية:
إفَّ ا٣ض٧ةؿ ٬ٮ كظؽة ا٣ٕالٝةت ا٣ن٤١ٲح ثٲ٨ ابمٲةء ا٣ذٰ دػؽر٠٭ة ظٮاقػ٪ة, 

(٬ؿثؿت رٱؽ)٧٠ة ٱٞٮؿ 
(58)

. ٰ ٩ْؿق ٬ٮ ا٣ٮصؽاف ٦ذؼؾان مػ١الن ص٧ػٲالن ٚ ٚة٨ٛ٣ٌ . 

٬ٮ ٦جؽا اوٲ٢ ٚػٰ , ٠ؾ٣ٟ ٦جؽا ا٣ٮظؽة ا٣ذٰ د٥ٌ ٠سؿة ا٣ٕ٪ةوؿ ٰٚ ٠ةا٨ كاظؽك

ا٣ٛ٪ٮف ٤ٔػٯ اػذالٚ٭ػة, ك٬ػٮ ا٧٣جػؽا ا٣ػؾم ث٧ٞػؽار دعٞٞػ٫ ٱ١ػٮف ٣ألزػؿ ا٣ٛ٪ػٰ 

                                                 

 (.33) ا٣ؽ ا٢ (54)

 .ثٕؽ٬ة ك٦ة( 433) ا٣ضؿصة٩ٰ ٔ٪ؽ ا٣جالٗٲح ا٣ىٮرة (55)

 (.231ٰٚ ا٧٣ٲـاف ا٣ضؽٱؽ ) (56)

دٛىٲ٢ ذ٣ٟ ٰٚ ٠ذةث٫ ا ظكةس ثة٣ض٧ةؿ, دؿص٧ح ٦ع٧ؽ ٦ىُٛٯ ثػؽكم, دٞػؽٱ٥ ز٠ػٰ  (57)

 (.25 -٩11ضٲت ٦ع٧ٮد ) 

 (.37( ٦ٕ٪ٯ ا٨ٛ٣ )58)
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ٝٲ٧ح
(59)

ٚة٣ٞٲ٧ػح ا٣عٞٲٞٲػح ٤٣نػٕؿ ٣ٲكػخ ٚػٰ ا٧٣عذػٮل اك ٚػٰ ا٣نػ٢١, بف . 

ٱ٪ٛىػػالف, ٚةدعةد٧٬ػػة ٬ػػٮ صػػٮ٬ؿ ا٣نػػٕؿ, كٚػػٰ ا٣نػػٕؿ  ف  ا ز٪ػػٲ٨ ٦ذالظ٧ػػة

ة٣ضكػ٥ كا٣ػؿكح ظذػٯ دػذ٥ ػ٤ٞػةن ا٣ؼة٣ه د٪٧ٮ ا٣ٞىػٲؽة ثػٲ٨ ٱػؽم وػةظج٭ة ث

ةقٮٱ  
(63)

ٚة٢٧ٕ٣ ا٣ٛ٪ٰ ث٪ةء ٦ذ١ة٢٦   ازؿ ٚٲ٫ ٧ٌ٧٣ٮف ٦كػذ٢ٞ ٔػ٨ ا٣نػ٢١ اك . 

ٚ٭ػٮ   ٱع١ػ٥ »ا١ٕ٣ف, ك٤ٔٯ ٬ؾا ابقةس اٝةـ )ثؿك٠ف( ٦٪٭ضػ٫ ا٣ذع٤ٲ٤ػٰو 

٤ٔٯ ا َالؽ, كإ٧ٌ٩ة ٱػؿثٍ ا٣ٕ٪ةوػؿ ٚػٰ  داػ٢ ا٢٧ٕ٣ ظ٧١ةن ٦كذٞال   ٤ٔٯ مٰء

جٕي, كٱٕذ٧ؽ ٰٚ دٞكػٲ٫٧ ٤ٔػٯ ا٣ذ١ة٦ػ٢ ا٣ذػةـ ثػٲ٨ , ثٌٕ٭ة ثًٮء كظؽة ا٢١٣ٌ 

«اصـاء ا٢٧ٕ٣ ا٣ٛ٪ٰ
(61)

 ٱع١ػ٥ ٤ٔػٯ وػٮرة ٚ٪ٲػح ثأٌ   ٤ــ ا٣٪ةٝؽى ٚ٭ؾا ا٣ذ١ة٢٦ ٱي . 

 ؽ٬ة ا٣ٛ٪ػٰ, ٧٠ػة  ٰٚ ذاد٭ة ٦ٕـك٣ح ٨ٔ قػٲةٝ٭ة ا٣نػٕؿم, اك ٦ٞذُٕػح ٦ػ٨ صكػ

اك ٱؿٌٚ٭ة ثعضح ا٩ٌ٭ة ٗٲػؿ مػةٔؿٱح, , ٱكذُٲٓ اف ٱ٢ٌٛ ٣ْٛح ثعضح ا٩٭ة مةٔؿٱح

اك ٱٕذؿض ٤ٔٯ وٮرة ب٩ٌ٭ة ٗٲؿ ص٧ٲ٤ح ٰٚ ذاد٭ة, ٢ٌ١ٚ ٦ة ٚػٰ ا٣ٞىػٲؽة ٱؼٌػٓ 

 .٣ٞٮا٩ٲ٨ ا٢٧ٕ٣ ا٣ٛ٪ٰ ا٣ؼةوح

عػؽاف, بفَّ ا٣٪كػجح )ا٣نػ٢١( ٣ػؽل )٠ؿكدنػ٫( ٦ذٌ  كا٧ٌ٧٣ٮف كا٣ىٮرة

٪٭٧ة ٬ٰ كظؽ٬ة )ٚ٪ٲح( ام ا٣ٮظؽة ا٣ٕٲة٩ٲػح ا٣عٲػح ا٣ذػٰ دؿصػٓ إ٣ػٯ ا٣ٞةا٧ح ثٲ

ٞى  دؿ٠ٲت ٝج٤ٰ ظٞٲٰٞ, دؿ٠ٲت ٤٣ٕةَٛح كا٣ىٮرة ٰٚ  ٤ٰ, بٌف ا٨ٛ٣َّ جٍ ا٣ذؿ٠ٲت ا٣

ا٣عؽس, ٚة٣ٕةَٛح ثؽكف وٮرة ٧ٔٲػةء, كا٣ىػٮرة ثػؽكف ٔةَٛػح ٚةرٗػح
(62)

 .

٪ػػٰ, ٦ذٞةرثػػةف د٧ة٦ػػةن ٚػػٰ ٩ْؿد٭٧ػػة إ٣ػػٯ ا٣ض٧ػػةؿ ا٣ٛ (٣كػػٲ٪ٖ)ك (٠ؿكدن٫ػ)ٚػػ

كاقذٞال٫٣ ٨ٔ ا٣ض٧ةؿ ٰٚ ٔة٥٣ ا٣ٮاٝٓ, ثٲ٪٧ة ٱ٪١ؿ ا٣٪ةٝؽ )رٱذنػةردز( كصػٮد 

ٔالٝح ثٲ٨ ا٣ض٧ٲ٢ كا٣ٞجٲط كٱ٪١ؿ ٦ػة ٱكػ٧ٯ ثة٣ض٧ػةؿ ا٣ؼػة٣ه
(63)

كٱػؿل . 

,  ا٫ٌ٩ ٠ٰ ٱذ٨١ٌ٧ ا٣٪ةٝؽ ٨٦ د٪ةكؿ ا٢٧ٕ٣ ا٣ٛ٪ٌٰ ثة٣٪ٞؽ (٠ؿكدن٫) ٌٰ ٌٰ ا٣ٛ٪ػ ا٣ض٧ة٣

                                                 

 (.211ز٠ٰ ٩ضٲت ٦ع٧ٮد ) ,ك٨ٚ ( ٤ٚكٛح59)

 (.198) ٔجةسف إظكة ,ا٣نٕؿ ٨ٚ( 63)

 (.127( كا٩ْؿ )122ٔ٪ة٩ٰ ), ا٣٪ٞؽ ا٣ذع٤ٲ٤ٰ (61)

 (.64ا٧٣ض٢٧ ٰٚ ٤ٚكٛح ا٨ٛ٣ ) (62)

 .(73)ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ظ٧ٮدة, , ٥٤ٔ ا٣ض٧ةؿ كا٣٪ٞؽ ا٣عؽٱر (63)
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, كاف ٱ٪ْؿ ٦ػ٨ ٭ة٭ح ا٣٪ْؿ ٩ٛك٤ٔٲ٫ اف ٱٌٓ ٩ٛك٫ ١٦ةف ا٣ٛ٪ةف, كاف ٱذج٪ٯ كص

ٌٰ ٬ٰو د٧ٕٲػٜ إظكةقػ٪ة ٭ةا٣ـاكٱح ٩ٛك , بفَّ ا٣٘ةٱح ا٣ذٰ ٤ُ٩ج٭ة ٨٦ ا٢٧ٕ٣ ا٣ٛ٪

ٌٰ ٤ٔٯ ا٫َّ٩  كٱػؿل . ٤٠ٲػحه ٦ذ١ة٤٦ػحه  كظػؽةه ٩ذٲضح ٤٣٪ْؿة ا٧ٕ٣ٲٞح إ٣ٯ ا٢٧ٕ٣ ا٣ٛ٪

ٌٰ ٰٚ ابدب اٌ  »افَّ  (رٱذنةردز)  ٱ١ٮف ٬٪ةؾ ٚى٢ ظٞٲٞػٰ ثػٲ٨ ا٣ٮًٓ ا٧٣سة٣

«٧ٌ٧ٮفا٣ن٢١ كا٣
(64)

٧ٚ٭٧ح ا٣٪ةٝؽ اف ٱكةٔؽ٩ة ٤ٔٯ اف ٩ؽرؾ َجٲٕح ابزػؿ . 

ٌٰ كٝٲ٧ذ٫, ك٣ٲكخ ٦٭٧ذػ٫ اف ٱٞػؽـ ٣٪ػة ٩ي  اك ٩ْؿٱػةت ٔػ٨ , ٧ػةن ٤ٚكػٛٲحْي ابدث

٧ةن إٱؽ٣ٮصٲح, ٧٠ة ٱٞٮؿ )اك٠ٮ٩ٮر(ْي اك ٩ي , َجٲٕح ا٤٣٘ح
(65)

. 

ا٦ٌة ا٣٪ةٝؽ ا ٩ض٤ٲـم ا٣نػ٭ٲؿ )٠ػٮ٣ؿدج( ٚإ٩َّػ٫   ٱذعػؽث ٔػ٨ ا٣ض٧ػةؿ 

ٱكٌٮم ثٲ٪٫ كثٲ٨ ا٤٣ؾة, ٚة٣ض٧ٲػ٢ ٱجٕػر ٤ٔػٯ ا٤٣ػؾة ٩ذٲضػح ٠ٮ٩ػ٫  ظؽٱر ٨٦

ٚة٤٣ؾة ٣ٲكخ ٬ٰ صٮ٬ؿ ا٣ٛ٪ٮف ا٣ض٧ٲ٤ح اك ٗةٱذ٭ػة, كإ٧ٌ٩ػة ٬ػٰ ٚٞػٍ . ص٧ٲالن 

ٱ٪نأ ٰٚ  ا٣٪ذٲضح ا٣ذٰ دىةظت إدراؾ ا٣ض٧ةؿ, كذ٣ٟ بفَّ ا٣ض٧ةؿ ٰٚ ٩ْؿق  

ُّٰ ا ظكةس ٤ؼه ٚػٰ ٚة٣ض٧ةؿ ٰٚ صٮ٬ؿق ٱذ. , كإ٧َّ٩ة ٦ىؽرق ا٢ٕٞ٣ ا ٩كة٩

إدرا٠٪ة ١٤٣سؿة ثٮوٛ٭ة ٠سؿة, ك٬ٰ دذعٮؿ إ٣ٯ كظؽة, كا٣ض٧ةؿ ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ, 

ك٬ػؾا ٦ػ٨ , كصٮد ا١٣سؿة ٰٚ وٮرة ا٣ٮظػؽة, كدعٮٱػ٢ ا١٣سػؿة إ٣ػٯ ا٣ٮظػؽة

٦٭٧ػػةت ا٣ؼٲػػةؿ ا٣سػػة٩ٮم ا٣ػػؾم ٱػػؾٱت كٱالمػػٰ كٱعُػػ٥ ١٣ػػٰ ٱؼ٤ػػٜ ٦ػػ٨ 

صؽٱؽ
(66)

٫, ٣ػ٫ ا٢٧ٕ٣ ا٣ٛ٪ٰ ٦ذ١ة٢٦ ٰٚ ظػٌؽ ذادػ»٠ؾ٣ٟ )إ٣ٲٮت( ٱؿل افَّ ك. 

«٠ٲة٫٩ ثٞؽر ٦ة ٫٣ ٨٦ ٦ٮًٮٔٲذ٫
(67)

. 

 - كا٣عٞٲٞح افَّ ا٣ىٮرة ا٣ٛ٪ٲح ا٣ذٰ ٬ٰ صٮ٬ؿ ا٣نػٕؿ, ك٦ٕٲػةر إثػؽاع ا٣ٛ٪ػةف

ا٣ض٧ة٣ٲػح, ٠ة دكػةؽ كا٣ٮظػؽة كا ردجػةط ثة٧٣ٌػ٧ٮف  ا٧٣جػةدئدٛذؿض ثٕي 

ا٣ؾم دٕجؿ ٔ٪٫
(68)

ٱؤ٠ؽق ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ٚػٰ دٕؿٱٛػ٫ ا٣ػ٪٥ْ اك ا٣ىػٲةٗح اك  ٦ةك٬ؾا . 

                                                 

 (.29) ردنةردز, كا٣نٕؿ ا٥٤ٕ٣ (64)

 (.257) ٲ٥إثؿا٬والح  دؿص٧ح, ابدثٰ ا٣٪ٞؽ (65)

 (.87, 62, ٦61ىُٛٯ ثؽكم ), ٠ٮ٣ؿدج (66)

 (.25ٜ ٦ذٯ )اٚة, إ٣ٲٮت (67)

 (.٦21ُؿ ), ٦ٞؽ٦ح ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ض٧ةؿ (68)
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ٰ ٦ٕػة٩ٰ ا٣٪عػٮ كاظ١ة٦ػ٫ ككصٮ٬ػ٫  دػٮػِّ ٣ٲف ا٣٪٥ْ مػٲبةن إٌ  » ٞٮ٫٣وا٣ذؿ٠ٲت ث

ػػ ...٤ً٥ػػكٚؿكٝػػ٫ ٚٲ٧ػػة ثػػٲ٨ ٦ٕػػة٩ٰ ا١٣ى  ََّ ؿح ا٣ػػ٪٥ْ ك٦ػػة راٱ٪ػػة ٚػػٰ ا٣ػػؽ٩ٲة ٔػػةٝالن ا

كا٧٣عةق٨ ا٣ذٰ ٬ػٮ ا٣كػجت ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ ا قػذٕةرة كا١٣٪ةٱػح كا٣ذ٧سٲػ٢ كًػؿكب 

«ا٧٣ضةز كا ٱضػةز
(69)

ٌػٲةت ا٣ػ٪٥ْ ب٩َّػ٫   ٱيذىػٮر اف ٱػؽػ٢ مػٰء ٦ػ٨ ٦ٞذ ؛

ك٬ٰ اٚؿاد, ٥٣ ٱيذٮٌخ ٚٲ٧ػة ثٲ٪٭ػة ظ١ػ٥ ٦ػ٨ اظ١ػةـ  ,ٰٚ ا٥٤١٣ )ا٣ىٮر ا٣جالٗٲح(

ٱذىٮر اف ٱ١ٮف ٬ة٬٪ة ٢ٕٚ اك اق٥ ٝؽ دػ٤ذػ٫ ا قػذٕةرة ٦ػ٨ دكف اف  ا٣٪عٮ, ٚال

ي  ِّ ٱ١ٮف ٝؽ ا ٙ ٦ٓ ٗٲؿق٣
(73)

ٚة٣٪ْةـ كا٣ذ٪ةقت كا٣ذ٪ةقٜ كا٧٣الء٦ح ٬ػٰ ا٧٣ٕػة٩ٰ . 

ٰٚ ا٣نػٰء ا٣ض٧ٲػ٢, ٧٠ػة ٱٞػؿر ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ٚػٰ  ا٣ذٰ دؽٕٚ٪ة إ٣ٯ إدراؾ ا٣ض٧ةؿ

ػؽ ادؽ ٠ذػةب ثة٤٣٘ػح  ٩ْؿٱح ا٣٪٥ْ, قٮاء ا٠ةف ذ٣ٟ ٰٚ ٠ذةث٫ )ابقػؿار( ا٣ػؾم ٱٕي

ٱػؽؿ  ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣عؽٱر ٨ٔ ًؿكب ا٣جٲةف, كٚٲ٫ ٦ػ٨ ا٣ذٛكػٲؿات ا٣ض٧ة٣ٲػح ٦ػة

ٰٚ )ا٣ؽ ا٢( ا٣ؾم كًػٓ ٚٲػ٫ اوػٮؿ ٩ْؿٱػح ا٣ػ٪٥ْ  ـ٤ٔٯ ذكؽ ٩ٞؽم اوٲ٢, ا

 ٰٚو ٯض٤َّ دذك٠ة٩خ ٦ْة٬ؿ ٬ؾق ا٣ذٛكٲؿات ا٣ؾكٝٲح ا٣ض٧ة٣ٲح  .ك٦ٞذٌٲةد٫

 .ظؽٱس٫ ٨ٔ ا٣ذ٧سٲ٢ كدأزٲؿق ٰٚ ٩ٛٮس ا٧٣ذ٤ٞٲ٨ -1

ا٣٪ْؿة ا٣ٕٞال٩ٲح إ٣ٯ ا٣ض٧ةؿ ٚػٰ ظؽٱسػ٫ ٔػ٨ ا٣ذنػجٲ٫ كا٣ىػٮرة  -2

 .ا٣عؿ٠ٲح اك ا٣عكٲح كا٣ؾ٬٪ٲح

 .د٪ج٭٫ إ٣ٯ ٝٲ٧ح ا د٬ةش ٰٚ ظؽٱس٫ ٨ٔ ٗؿاثح ا٣ذنجٲ٫ -3

 .ٰ ا٣نٕؿ٦ٮ٫ٛٝ ٨٦ ا٣ىؽؽ كا١٣ؾب ٚ -4

 .ظؽٱس٫ ٨ٔ ا٣كؿٝةت -5

 .ا ظذ١ةـ إ٣ٯ ا٢ٕٞ٣ ٰٚ ٝك٧ح ا٧٣ٕة٩ٰ إ٣ٯ ظٞٲٞٲٌح كدؼٲٲ٤ٲح -6

كقٮؼ ٩ذٮٝٙ ٔ٪ؽ ثٕي ٬ؾق ا٧٣ْة٬ؿ ٠ٰ ٩جؿ٨٬ ٤ٔٯ ٧ٜٔ ا٣٪ْػؿة ا٣ض٧ة٣ٲٌػح 

, ك٦ٛ٭ٮ٫٦ ٤٣ض٧ةؿ ا٧٣ؿدجٍ ثة٣ؾكؽ ا٣ؾم ٱع٫٧١ ا٣ٕٞػ٢ كا٧٣٪ُػٜ,  ٌٰ ٣ؽل ا٣ضؿصة٩

. ٞؽٱح إ٣ٯ ا١ٛ٣ؿ ا٣عػؽٱر اك ا٣٪ٞػؽ ا٧٣ٕةوػؿ٧ٌ٦ة ٱؽ٢٣ ٤ٔٯ ٠ٮ٫٩ اٝؿب ا٤ٕٞ٣ٲةت ا٣٪

                                                 

 (.433) ا٣ؽ ا٢ (69)

 (.331, ٩333ٛك٫ ) (73)
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وذىم عِدٌا ٗجدّدث عَ )ثأوٗو اىِطٔص(, ؤْ اىٍجاال اىاذي ذتاذت ثدأث 

اا هايٓاا ثأً٘لااً ىِ رٗاات اىلارا ة  ٍّ عيً اىجٍال فٖ اٙوُة األت٘رة ثطا  ف٘اّ, ٌ

نٍا ٗلٔل ضالح فضو, واىجيلٖ اىٍلاُدة ىبالغة اىخطاب
(71)

د خاالث , اىاذي ٗدادّ 

فلاد ثِااول عباد اىلااْر ْاذه . اىجأوٗو ْٖ اىفًٓ واىجفل٘ر واىجطب٘ق ٌراخو فٖ عيً

ّٖ اىذي ٗبَ٘ ٌا ٕ اىذوق األدث فٖ اىِص ٌَ ٌٔاطَ اىدلَ واىلبح,  اىلضاٗا ٌلجِداً إى

ٕ اإلكِاع ثاىالو ٔ اىطرٗق إى ّ ذٌر ورا  اىدجة واىٍِطق اىذي ْ ّ  ٗلٔل عبد اىلاْر: .وذُ

« ُٓ ٍَ ّٔر ىًٓ شأُٓا, ذٌأر تفّ٘اة, وٌااان  ألّن اىٍزاٗا اىجٖ ثدجاج ذن ثُاِي ً ٌهآُا وثط

أً خجٕ ٗهأن ٌٓ٘ ا, روخاُ٘ة, ذُت ال ثلجط٘ع ذن ثِبّّ اىلاٌع ىٓا, وثددث ىّ عيٍاً ثٓا

إلدرانٓا, وثهٔن فّ٘ طب٘اة كاثية ىٓا, وٗهأن ىاّ ذوق وكرٗداة, وٌٍاَ إذا ثطافح 

«اىهالم وثدث ر اىشار, فّرق ثَ٘ ٌٔكع شٖ  ٌِٓاا وشاٖ 
(72)

اإلخلااس ثاىجٍاال ف. 

ٗرى ذن اىطدة اىِدٔٗاة ثهفاٖ  شٖ  غ٘ر اىطدة واىلالٌة ٌَ اىٍااٗ , وىذىم ال

ٗذْ  إىّ٘ اىِلد اىددٗح دْا ىجدل٘ق اىبالغة, وْذا ٌاخو
(73)

. 

ً ُ رٗجّ فٖ اىِ ً ىجهٔن دى٘الً ٗٓجدي ثاّ ٌجاذوق ىد عبد اىلاْر ٌااىلد خدّ 

ٗطادف ٌٔكاااً  اىلٔل اىجٍ٘و الٗهفٖ وخده, ألن   األدب, فاىشرح واىجددٗد ال

, خجإ ...خجٕ ٗهٔن ٌَ ذْو اىذوق واىٍارفة»ٗجد ىدّٗ كبٔالً  ٌَ اىلاٌع, وال

ٗخجيف اىدال عيّ٘ عِد ثأٌو اىهالم, ف٘جد األرٗد٘ة ثارة وَْٗااَرى ٌِٓاا ذتارى, 

«. . , وإذا ُبٓجّ ىٍٔضع اىٍزٗة اُجبَّ  جِ ّ عَ جَ بْ ج  وخجٕ إذا عَ 
(74)

فاىجٓاد اىاذي , 

عبد اىلاْر فٖ ٌجال اىِلد واىِدٔ اإلثداعٖ, وكرا ثّ كرا ة هدٗادة ذٌار  كدٌّ

ك ىياالكة ثاَ٘ األىفاا , وذخار اإذ ْٖ ثٍدو كٍة اإلدر ؛ٌد٘ر ىيدْشة واىاج 

النجٍال ُ رٗة ىغٔٗة ُلدٗة فٖ فٓاً  ُِّٗٓ٘ئذىم فٖ تيق اىط٘اغة األدث٘ة, ٌٍّا 

نٍا ٗلٔل ٌدٍد عبد اىٍطي . اىِص األدثٖ وثفل٘ره
(75)

. 

                                                 
 .(59) 1996ثالغة اىخطاب وعيً اىِص, اىلاْرة  (71)

 (.547) شانر شرح - اإلعجاز دالئو (72)

 (.58, 57) 1996 ىبِان ٌهجبة, نرٗشّ ذثٔ ٌططفٕ طّ, األدثٖ اىِلد ذضٔل (73)

 (.225عجاز )دالئو اإل (74)

 (.5) اىلدًٗ اىارثٖ اىِلد فٖ واىجرن٘  اإلفراد ٘ةىهد (75)
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 نماذج تطبيقية:
ٔي , ك٬ٮ وٮرة ثالٗٲح, ٱٞؿر ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ اٌف ا٣ذنجٲ٫ ا٣٪٥ْ, كابُٝػةب  ؽً ٧ي ٨٦ 

ا٣ذٰ دؽكر ٤ٔٲ٭ة ا٧٣ٕة٩ٰ, ًؿثةفو اظؽ٧٬ة دنجٲ٫ ا٣نٰء ثة٣نػٰء ٦ػ٨ ص٭ػح ا٦ػؿ 

عذةج ٚٲ٫ إ٣ٯ دأكٱ٢, ٠ة٣ذنجٲ٫ ٨٦ ص٭ح ا٣ىػٮرة ا٣ذػٰ د٧ٲػـ ا٣ضكػ٥ ٦ػ٨ ٱي   , ثٲ٨ٌ

ة٣ٮرد, ا٣سؿٱػة ٠ة٣ذنجٲ٫ ٨٦ ص٭ح ا٣عض٥ كا٤٣ٮفو ا٣ؼؽ ٠ػٗٲؿق ٨٦ ظٲر ا٣ن٢١, ك

ر, ك٨٦ ص٭ح ا٣٭ٲبحو ٝة٦ذ٭ة ٠ة٣ؿ٦ط, ك٨٦ ص٭ح ا٣ُجػةعو ٚػالف ٮٌ ٠ٕ٪ٞٮد ا١٣ؿـ ا٧٣٪

 ٠ةبقؽ ٰٚ ا٣نضةٔح, ك٬ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣ذنجٲ٫ ٬ٮ ا٣ىؿٱط كا٣ٕػةدم, كا٣سػة٩ٰ ٦ػة

كصػ٫ ا٣نػج٫ كا٣ذأكٱ٢ ٱ١ٮف ثإرصةع , ٱعذةج كص٫ ا٣نج٫ ٚٲ٫ إ٣ٯ ًؿب ٨٦ ا٣ذأٌكؿ

إ٣ٯ ٦ٕ٪ٯ ٱ١ٮف ٦ذعٞٞةن ٰٚ ا٣ُػؿٚٲ٨ ثٮصػ٫ ٦ػ٨ ا٣ذ٤ُػٙ كا٣عٲ٤ػح
(76)

٠ٞٮ٣٪ػةو  ؛

ظٌضح ٠ة٣ن٧ف ٰٚ ا٣ْ٭ٮر, ك٦ة ٱعذةج إ٣ػٯ ٌٚػ٢ ركٱٌػح ٠ٞٮ٣٪ػةو ٬ػ٥ ٠ة٣ع٤ٞػح 

كا٣ٛػؿؽ ثػٲ٨  .اٱ٨ َؿٚة٬ة, ك٬ػؾا ا٣٪ػٮع ٬ػٮ ا٣ذنػجٲ٫ ا٣ذ٧سٲ٤ػٰ لؽرٱي  ا٧٣ٛؿٗح  

, (ا٣ذ٧سٲػ٢)ةن, كابكؿ ٔةـ, كا٣سػة٩ٰ ا٣٪ٮٔٲ٨ اف ا٣ذنجٲ٫ ٱ٤ُٜ ٤ٔٯ ا٣ٌؿثٲ٨ ص٧ٲٕ

 .ك٣ٲف ٢٠ دنجٲ٫ د٧سٲالن  ,٦٪٫, ٢١ٚ د٧سٲ٢ دنجٲ٫ اػهُّ 

 ٚٞٮؿ اث٨ ا٧٣ٕذـو

كػٮ ػًي ا٣عى ٌى  اوجٍؿ ٤ٔػٯ ٦ى

 

 

 

 ٚػػػػػإفَّ وػػػػػجؿىؾى ٝةد٤يػػػػػ٫ٍ  دً  

 

 

 

 

ػػػػػ ٚة٣٪ػػػػػةري دأ٠ػػػػػ٢ي  ٍٛكى  ٭ة٩

 

 

 ٫ٍ ٦ػػػة دأ٤٠يػػػ ٣ػػػ٥ دضػػػؽٍ  إفٍ  

ؿؾ ٗٲْػ٫ ١خ ٔ٪ػ٫, كديػجؿ ٤ٔٲ٫, كقي بفَّ دنجٲ٫ ا٣عكٮد إذا وي  ؛٬ٮ د٧سٲ٢ 

ثة٣عُت ظذٯ ٱأ٢٠ ثٌٕػ٭ة ثٌٕػةن, ظةصذػ٫ إ٣ػٯ  ؽٌ ٧ى ٱذؿدد ٚٲ٫, ثة٣٪ةر ا٣ذٰ   دي 

ٱعى٢ ٣ٟ إ  ٨٦ ص٤٧ح ٨٦ ا١٣ػالـ,  ؿ ّة٬ؿة ثٲِّ٪ح, ككص٫ ا٣نج٫ ٬ؾا  ا٣ػذأكٌ 

٦عٌػةن,  ةٲ٫ ٧ٌ٤٠ة ٠ةف اك٢ٗ ٰٚ ٠ٮ٫٩ ٤ٞٔٲ ػاك ص٤٧ذٲ٨, اك ا٠سؿ, ظذٯ إفَّ ا٣ذنج

٣ض٤٧ح ا٠سؿ٠ة٩خ ا٣عةصح إ٣ٯ ا
(77)

. 

, ٱٞػؿب ٦أػػؾق ٚة٣ذأكٱ٢ ٰٚ ا٣ذنجٲ٫ ا٣ذ٧سٲ٤ٰ ٱذٛةكت دٛةكدةن مؽٱؽان, ٧ٚ٪٫ ٦ػة

                                                 

 .ثٕؽ٬ة ك٦ة( 73) ا٣جالٗح اقؿار (76)

 (.٩87ٛك٫ ) (77)
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ُى كٱي , كٱك٭٢ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٲ٫ ظذػٯ إ٩ٌػ٫ ٱ١ػةد ٱػؽاػ٢ ا٣ٌػؿب , َٮٔػةن  ٯ ا٧٣ٞػةدةى ٕ

ٱػؽٌؽ  عذةج ٚٲ٫ إ٣ٯ ٝؽر ٨٦ ا٣ذأ٦ػ٢, ك٦٪ػ٫ ٦ػةك٦٪٫ ٦ة ٱي . ابكؿ )ا٣ذنجٲ٫ ا٣ىؿٱط(

ؿاص٫ إ٣ٯ ٢ٌٚ ركٱح ك٣ُػٙ ١ٚػؿةعذةج ٰٚ اقذؼكٱ٧٘يي ظذٯ ٱي 
(78)

كا٣ذػأكؿ . 

ٱؤكؿ إ٣ٲػ٫ ا٣نػٰء ٦ػ٨ ا٣عٞٲٞػح, اك ا٣ٮًػٓ ا٣ػؾم ٱػؤكؿ إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨  اف د٤ُت ٦ة

 .)ك٬ٮ ٨٦  ؿ اب٦ؿ إ٣ٯ ٠ؾا ٱؤكؿ إذا ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫, كا٧٣آؿو ا٧٣ؿصٓ(. ا٢ٕٞ٣

كٰٚ ظؽٱس٫ ا٧٣ٌُٮؿ ٨ٔ دأزٲؿ ا٣ذ٧سٲ٢ إذا صةء ٰٚ أٞةب ا٧٣ٕة٩ٰ ٱٞػٌؿر ٔجػؽ 

٧٦ة ادٜٛ ا٣ٕٞػالء ٤ٔٲػ٫ اٌف ا٣ذ٧سٲػ٢ إذا صػةء ٚػٰ أٞػةب ا٧٣ٕػة٩ٰ, اك »٫ ا٣ٞة٬ؿ ا٩َّ 

٤ػخ ٔػ٨ وػٮر٬ة ابوػ٤ٲح إ٣ػٯ وػٮرد٫,  ثؿزت ٬ٰ ثةػذىةر ٰٚ ٦ٕؿًػ٫, ك٩ٞي

ٞىجح, كرٚٓ ٨٦ اٝؽار٬ة, كمتَّ  ٨٦ ٩ةر٬ة, كًػةٔٙ ٝٮا٬ػة  ٠كة٬ة اثٌ٭حن, ك٠كج٭ة ٦ى٪ٍ

٦ػ٨ اٝةوػٰ ابٚبػؽة ٰٚ دعؿٱٟ ا٣٪ٛٮس ٣٭ة, كدٔة ا٤ٞ٣ٮب إ٣ٲ٭ػة, كاقػذسةر ٣٭ػة 

ػ٘ٛةن  ػؿى ا٣ُجػةع ٤ٔػٯ اف دُٕٲ٭ػة ٦عجػح كمى «وجةثح ك٤٠ٛػةن, كٝىكى
(79)

ٚة قػذضةثح . 

ا٣ض٧ة٣ٲح )ا٣ٕةَٛٲح( د٪ذش ٨ٔ دعؿٱٟ ا٣٪ٛٮس ثٕؽ دن٘ٲ٢ )ا٢ٕٞ٣( كدأكٱ٤ػ٫ ٣٭ػة, 

 ٝٮؿ ا٣جعذؿمو٩عٮ ا٩ْؿ إ٣ٯ »٣ذىجط ٰٚ وٮرة ا٠سؿ ث٭ةء كارٚٓ ٦٪ٞجح, 

ٓه  ٛػػةًة كمةقػػ ٕي  دافو ٤ٔػػٯ اٱػػؽم ا٣

 

 

 

 

ػػ٪َّػػ٩ػػؽٍّ ٚػٰ ا٣ ٔػ٨ ٠ػػ٢ِّ   ًى  ًت ٱٍ ؿً ؽل ك

 

 

 

 

 

٤ػػٮِّ كًػػٮؤي  ٠ة٣جػػؽًر اٚػػؿطى  ٕي  قي ٚػػٰ ا٣

 

 

 

ٕي   ػػػٍىػػػ٤٣  ًت ٱٍػػػؿً ٝى  ؽُّ ًصػػػ ٱ٨ى ةرً جًح ا٣كَّ

 

 

٣ػ٥ د٪ذػ٫ , ٰٚ ظة٣ٟ كظةؿ ا٧٣ٕ٪ٯ ٦ٕٟ, كا٩خ ٚػٰ ا٣جٲػخ ابكؿ ك١ٌٚؿٍ 

, إ٣ٯ ا٣سة٩ٰ, ك٥٣ دذؽثؿ ٩ىؿد٫ إٱةق, كد٧سٲ٫٤ ٫٣ ٚٲ٧ة ٱي٤٧ٰ ٤ٔػٯ ا ٩كػةف ٔٲ٪ػةق

٤ٔٲ٫, كدأ٤٦ػخ َؿٚٲػ٫,  ٧ة ٤ٔٯ ا٣عةؿ كٝؽ كٝٛخى ٭ي كٍ كٱؤدم إ٣ٲ٫ ٩ةّؿاق, ز٥َّ ًٝ 

ؽى ٦ة ثٲ٨ ظة٣ذٲٟ, كمػؽة دٛةكد٭٧ػة ٚػٰ د١ٌ٧ػ٨ ا٧٣ٕ٪ػٯ ٣ػؽٱٟ,  ٍٕ ي ٚإ٩ٌٟ د٥٤ٕ ث

٥ ٣ػٰ ثة٣ىػؽؽ ٚٲ٧ػة ٟ, كدع١يػكً ٩ٍ ٫ ٰٚ ٩ٛكٟ, كدٮٚٲؿق بي ٤ً جٍ كدعجٌج٫ إ٣ٲٟ, ك٩ي 

ٌٜ  ,٤ٝخ «دٌٔٲخاٚٲ٧ة  كا٣ع
(83)

ا٣ػؽرس ا٣ٛ٪ػٰ ا٣ض٧ػة٣ٰ إ٣ػٯ  ٚ٭ٮ ٱؽٔٮ ٚػٰ. 
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ا٣ذ١ٛٲؿ كا٧٣ٞةر٩ح, كا٣٪ْؿة ا٣نة٤٦ح, كا٣ذٕجٲؿ ٔػ٨ دػأزٲؿ ا٧٣ٕ٪ػٯ ٚػٰ ا٣ػ٪ٛف, 

ي  ٢ى جٍ ٣ٲذجٲ٨ٌ ا٧٣ذ٤ٰٞ اك ا٣٪ةٝؽ ٩ي  كاقػذضةثح ص٧ة٣ٲػح,  فو ٩ٍػا٧٣ٕ٪ٯ, ك٦ة ازةرق ٦ػ٨ ا

 .ك٧٬ة ٨٦ ٝٲ٥ ا٣ض٧ةؿ ك٦س٫٤ ا٤ٕ٣ٲة ,٦٪ذ٭ٲةن إ٣ٯ ٝٲ٧ذٰ ا٣عٜ كا٣ىؽؽ

٧٣ٕؿٚػح ا٣ض٧ة٣ٲػح إ٣ػٯ ثٲػةف ا٣ٛػؿؽ ثػٲ٨ ا٣ذ٧سٲػ٢ كٱٞٮدق ا٣عؽٱر ٔػ٨ ا

ٚٲٞٮؿ ,ا٣ؽٝٲٜ كا٣ذٕٞٲؽ ا٧٣ٕ٪ٮم, ٰٚ ابق٤ٮب اك ا٣ىٲةٗح
(81)

إفَّ ا٧٣ٕ٪ػٯ »و 

ٟ إ٣ٯ ٤َج٫ ثػة١ٛ٣ؿة, كدعؿٱػٟ صى ٮً عٍ إذا ادةؾ ٧٦سالن ٚ٭ٮ ٱ٪ض٤ٰ ٣ٟ ثٕؽ اف ٱي 

 ٢ى ٲٍػ٨٧ٚ ا٧٣ؿ٠ٮز ٚػٰ ا٣ُجػٓ افَّ ا٣نػٰء إذا ٩ً , ...ا٣ؼةَؿ إ٣ٲ٫ كا٣٭٧ٌح ٰٚ ٤َج٫

ثٕؽ ا٤ُ٣ت ٣ػ٫ اك ا مػذٲةؽ إ٣ٲػ٫, ك٦ٕة٩ػةة ا٣ع٪ػٲ٨ ٩عػٮق, ٠ػةف ٩ٲ٤ػ٫ اظ٤ػٯ, 

ٙى  كثة٧٣ـٱح اك٣ٯ, ١ٚػةف ٦ٮٕٝػ٫ ٦ػ٨ ا٣ػ٪ٛف اصػ٢َّ  , ك٠ة٩ػخ ثػ٫ اًػ٨ٌ كا٣ُػ

٦ػ٨ ا١ٛ٣ػؿ كا٣ذٌٕػت, ب٩ٌػ٫    رو ؽٍ كام٘ٙ, ٠ٞٮؿ ا٧٣ذ٪جٰ ا٣ؾم ٱعذةج إ٣ػٯ ٝىػ

 ٱؼ٤ٮ ٨٦ ا٣ذٕٞٲؽ كا٣ذ٧ٕٲح كا٧٘٣ٮضو

ػ  ق٥ً  أ٩ٲري ك٦ة ا٣ذَّ   ته ٲٍػٔى  فً ٧ٍ ا٣نَّ

 

 

 

 

 

 الؿً ٤٣ً٭ػػػػ ؿه ٍؼػػػػٚى  ٠ٲؿي ؾٍ ك  ا٣ذَّػػػػ 

 

 

 

 

 

 

٫ٌٞ ٔ٪ػ٫,  ؼ,  ؽى ٚ٭ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ ا٧٣ٕة٩ٰ ٠ة٣ضٮ٬ؿ ٰٚ ا٣ىَّ  ٱجؿز إ  اف دنػ

 ٌٜ  ًت ؿدَّ ٚح, كا٣ذٕٞٲؽ ٦ؾ٦ٮـ بص٢ اٌف ا٤٣ِٛ ٥٣ ٱي ؽى ا٣ىَّ  ك٦ة ٢٠ اظؽ ٱ٤ٛط ٰٚ م

ظذػةج ا٣كػة٦ٓ اف ٧س٫٤ دعىػ٢ ا٣ؽ ٣ػح ٤ٔػٯ ا٣٘ػؿض ظذػٯ اثا٣ذؿدٲت ا٣ؾم 

 ٱ٤ُت ا٧٣ٕ٪ٯ ثة٣عٲ٤ح, كٱكٕٯ إ٣ٲ٫ ٨٦ ٗٲؿ ا٣ُؿٱٜ ٠ٞٮ٫٣و

 اُٗٲػح ا٣ٕٲػٮف صٛٮ٩ي٭ػة ك٣ؾا اق٥ي 

 

ػػ٢ى   ٧ى ٔى  ا٣كػػٲٮًؼ ٔٮا٦ػػ٢ي  ٦ػػ٨ ا٩َّ٭ػػة 

٬ؾا ا٣ض٪ف ب٫ٌ٩ اظٮصٟ إ٣ٯ ١ٚػؿ زااػؽ ٤ٔػٯ ا٧٣ٞػؽار ا٣ػؾم  ـَّ كإ٧ٌ٩ة ذي  

ة٣ت ٗٲػؿ ٦كػذٮو ؾ ثكٮء ا٣ٌؽ ٣ح, كاكدع ا٧٣ٕ٪ٯ ٣ٟ إ٣ٯ ٝٱضت ٰٚ ٦س٫٤, ك٠ؽَّ 

ٔى  خى ك  ٤٧٦ٌف, ث٢ ػن٨ ٦يٌٌؿس, ظذٯ إذا ري٦ٍػ ػإػؿاصػ٫ ٦٪ػٟ  ٤ٔٲػٟ,  ؿى كي

 .«كإذا ػؿج ػؿج ٦نٌٮق ا٣ىٮرة ٩ةٝه ا٣عك٨

كٱذ٪ج٫ ا٣ضؿصة٩ٰ إ٣ٯ اٌف ٨ٛ٣ ا٣ذ٧سٲ٢ ا٣ؾم ٱأدٰ ٚػٰ أٞػةب ا٧٣ٕػة٩ٰ دػأزٲؿان 

٧ٕٞٮ٣ػػح ٫ ٱىػػٌٮر ا٧٣ٕ٪ػػٯ كٱ٧س٤ػػ٫, ٚٲجػػؿز ا٧٣ٕػػة٩ٰ ا٩٣ٌػػ, بى ٞػػةن ٩ٛكػػٲةن ك١ٚؿٱػػةن ٧ٔٲ
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ا٧٣ٕ٪ٯ ثٕؽ ٤ٞ٩ػ٫  ٦عكٮقح ظٲح, ٠ٰ دؤدم كّٲٛذ٭ة ٰٚ دعؿٱٟ ا٣٪ٛف كدٮًٲط

ًٔ ةإ٣ٯ ا٣ٕٲةف ظٲ   ٫ ٤ىػ٤ى , ك١٣ٰ ٱعؽد ا٣ٞٲ٥ ا٣ض٧ة٣ٲح ا٣ذٰ ٱعذٌػ٪٭ة دػأزٲؿ ا٣ذ٧سٲػ٢ ك

ٌف إ٬ػٰ اقػؿارق؟ ك٬٪ػة ٱضٲػتو  ٠ةف ٤٣ذ٧سٲ٢ ٬ؾا ا٣ذأزٲؿ؟ ك٦ة ٥ى ا٣٪ٛكٲح ٱذكةءؿو ٣ً 

 كٱ٢٧١, ٧٠ة ٱأدٰو, كٱذنؿؼ ث٫كٱ٪ج٢ , ا٧٣ٕ٪ٯ ٱٛؼ٥ ثة٣ذ٧سٲ٢

1-  ٍّٰ ي٩ف ا٣٪ٛٮس ٦ٮٝٮؼ ٤ٔٯ اف دؼؿص٭ة ٨٦ ػٛػ ٭ػة إ٣ػٯ ص٤ػٰ, كدأدٲى  اٌف ا

ثىؿٱط ثٕؽ ١٦٪ٌٯ رث٧ٌة ٱٮصج٫ دٞؽـ ا ٣ٙ, كاٝذؿاف ا٧٣ٕ٪ٮم ثة٣عكٰ, ام ا ٩ذٞةؿ 

كٰٚ ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة  .ٱ٪ذش ٨ٔ ذ٣ٟ ٨٦ ٦ذٕح ظٲح ك٩ةثٌح ٨٦ ا٢ٕٞ٣ إ٣ٯ ا ظكةس, ك٦ة

إدراؾ ا٣عٞةاٜ ابدثٲح كا٣٪ٛكٲح, ٚة ٩كةف ٱذ٧س٢ ا٣عكٲةت ثأٝٮل ٧٦ػة دٝح ثة٣٘ح ٰٚ 

ظذػٯ ٣ذىػجط ٠أ٩ٌ٭ػة , ٱذ٧س٢ ا٤ٕٞ٣ٲةت ٣ذٞؽ٦٭ة ٰٚ ٦ؽر٠ةد٫, ك٣نؽة إ٣ٙ ا٣٪ٛف ٣٭ػة

وؽٱ٫ٞ, ٧٠ة ٱٞٮؿ ًٲٙ
(82)

كٱٞك٥ ٬ؾا ا٣ذ٧سٲ٢ إ٣ٯ ًؿثٲ٨و ابكؿو ٗؿٱت ثؽٱٓ . 

ٙى ٱ٨١٧ اف ٱي   ٮدق ٠ٞٮؿ ا٧٣ذ٪جٰؤٯ ا٦ذ٪ة٫ٔ كاقذعة٣ح كصؽَّ ٚٲ٫ كٱي  ؼة٣

 ًٜ ػػ ٛي ى  ٥ٍ ٭ي ٪ٍ كا٩ػػخى ٦ًػػ اب٩ػػةـى  ٚػػإف د

 

ـً ا٣٘ػػـاؿ ٚػػإفَّ   ٟى ثٕػػيي د  ا٧٣كػػ

ى  اراد ا٫ٌ٩ ٚةؽ اب٩ةـ إ٣ٯ ظؽٍّ   ٫ٕ٦ اف ٱ١ػٮف ثٲ٪ػ٫ كثٲػ٪٭٥ ٦نػةث٭ح ك٦ٞةرثػح,  ٢ى ُى ث

ث٢ وةر ٠أ٫ٌ٩ او٢ ث٪ٛك٫ كص٪ف ثؿاق٫, ك٨٦ ٬٪ػة دػأدٰ ا٣٘ؿاثػح, ٚٞػؽ د٪ػة٬ٯ ٚػٰ 

أ٫ٌ٩ ٣ٲف ٨٦ ذ٣ٟ ا٣ض٪ف, ٤ٚضأ ا٣نةٔؿ إ٣ٯ ا٣ذ٧سٲػ٢ ا٣ٌٛةا٢ ا٣ؼةوح ظذٯ وةر ٠

 ., اك ا٣ؼ٤ٜ ا٣ٛ٪ٰدرة واإلةداعقيمث الغراةث والق٣ذٞؽٱ٥ ا٧٣ٕ٪ٯ ٦ٮّٛةن 

ٚٲػ٫ دٔػٮل ٠ٮ٩ػ٫ ٤ٔػٯ  عذػةج ٱ١ٮف ا٧٣ٕ٪ٯ ٧٦سالن ٗؿٱجةن ٱي ا٦ٌة ا٣سة٩ٰو اٌ  

 ا٣ض٤٧ح إ٣ٯ ثٲ٪ح كظضح كإزجةت, ٠ٞٮؿ ا٣نةٔؿو

 ٠ٞػةثيو  ٨٦ ٣ٲ٤ٯ ا٣٘ؽاةى  ٚأوجعخي 

 

ًٓ  ٫ي ذٍػػة٩ى  ٤ٔٯ ا٧٣ػةءً    ٚػؿكجي ابوػةث

٧٦ذ٪ػٓ ٚػٰ ا٣ٮصػٮد, اك ػػةرج ٔػ٨  ٔضٲػت ك  ٚ٭ؾا ٣ػٲف ث٧٪١ػؿ ك  

ٚة٣نػةٔؿ ٬٪ػة اراؾ . اف ٱؼٲت ٨ّ ا ٩كةف ٰٚ امجةق ٬ػؾق اب٦ػٮر, ا٧٣ٕؿكؼ

ٚػةبزؿ ا٣٪ٛكػٰ  ...كا٩ذ٭ػٯ إ٣ػٯ اثٕػؽ ا٣٘ةٱػةت, ٰٚ ثٮار قٕٲ٫ اٝىٯ ا٧٣جة٣ٖ

الوظير  لليا  العقليي لليا اليصييم ومين س منهو هقل الوفابكؿ ٤٣ذ٧سٲ٢و 
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 ., كد٤ٟ ٝٲ٧ح ص٧ة٣ٲح رٚٲٕح كذات دأزٲؿ ٧ٔٲٜ ٰٚ ٩ٛف ا٧٣ذ٤ٰٞالضرور 

كدجؽك ركٔح ا٣ذ٧سٲ٢ ٰٚ اف ا٣ٮوٙ ٱعذةج إ٣ٯ إٝة٦ح ا٣عضح ٤ٔػٯ وػعح  -2

كصٮدق ٰٚ ٩ٛك٫, كزٱةدة ا٣ذسجخ كا٣ذٞؿٱؿ ٰٚ ذادػ٫ كاوػ٫٤, ٚٞػؽ ٱعذػةج إ٣ػٯ ثٲػةف 

كا٣ـٱػةدة , ٝٲةس ٨٦ ٗٲؿق ٱ١نٙ ٨ٔ ظٌؽق ك٦ج٫٘٤ ٚػٰ ا٣ٞػٮؿا٧٣ٞؽار ٚٲ٫, ككًٓ 

٨٦ ا٣نٰء ٰٚ ٗٲؿ ص٪ك٫ كم٫٤١, كا٣ذٞةط ذ٣ٟ ٣ػ٫ ٦ػ٨  ٫ً جى كا٣٪ٞىةف, ٤ٚذىٮٱؿ ا٣نَّ 

ٌٜ )ا٣ضة٩ػت( ا٣جٕٲػؽ ػ ثػةبه , ٗٲؿ ٦ع٤ٌذ٫, كاصذالثػ٫ إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ ا٣ٌنػ َّْ ؼ ؿٍ  ػػؿ ٦ػ٨ ا٣

ٚػإذا , . ...ٱؼٛٯ ٦ٮًػ٫ٕ ٦ػ٨ ا٣ٕٞػ٢  ظكةف  اٙ, ك٦ؾ٬ت ٨٦ ٦ؾا٬ت ٍُ كا٤٣ُّ 

٠ة٩ػخ إ٣ػٯ , ا٣ذجةٔػؽ ثػٲ٨ ا٣نػٲبٲ٨ ٧ٌ٤٠ػة ٠ػةف امػؽ كصؽتى , ا٣ذنجٲ٭ةت اقذٞؿٱخى 

ا٣٪ٛػػٮس أضػػت, ك٠ة٩ػػخ ا٣٪ٛػػٮس ٣٭ػػة اَػػؿب, ك٠ػػةف ١٦ة٩٭ػػة إ٣ػػٯ اف دعػػؽث 

ابرٱعٲح اٝػؿب
(83)

 ...٦ذجػةٱ٪ٲ٨, ك٦ػؤد٤ٛٲ٨ ٦ؼذ٤ٛػٲ٨ ٨ً ٲٍ ٤ىػسٍ ٚٞػؽ دػؿل ا٣نػٲبٲ٨ ٦ً . 

 اك اث٨ ا٧٣ٕذـو, ك٣ؾ٣ٟ دضؽ دنجٲ٫ ا٣ج٪ٛكش ٰٚ ٝٮؿ ا٣ـا٬ٰ

ٍرٝىذً٭ػػػػػة ـي ٍردٱٌػػػػػحو دـ٬ػػػػػٮ ث  ك  زىكى

 

٧ٍػ ٱةضً ثٲ٨ ا٣ؿِّ    اٝٲػًخ ٮى ا٣ٲى  ؿً ٤ٔػٯ ظي

٨ٍٛى ث٭ػػة ٝة٦ػػةتو  ٠أ٩َّ٭ػػة ٚػػٮؽى   ٕي ػػ  ًى

 

 ًخ ٱٍػػؿً جٍ ٠ً  ةر ٚػػٰ اَػػؿاًؼ ٢ي ا٣٪َّػػاكااًػػ 

  َّٜ , كاظػ كاصػؽر ٦ػ٨ دنػج٫ ا٣٪ػؿصف ث٧ػؽا٨٬ ديرٍّ , ثػة٣ٮ٣ٮع اٗؿبى كأضػتى

, كاكراؽ رَجػح دػؿل ا٧٣ػةء ٦٪٭ػة ؿؼٌ ةت ٗي ٱى ج٪٣ظنٮ٨٬ ٔٞٲٜ, ب٫٩ اراؾ مج٭ةن 

 ٌٙ ٦ج٪ػٯ »ذ٣ػٟ بفَّ  ؛, ث٤٭ت ٩ةر ٰٚ صك٥ ٦كذٮؿو ٤ٔٲ٫ ا٣ٲجف, كثةدو ٚٲ٫ ا٤١٣ٙٱن

ح ٤ٔٯ اف ا٣نٰء إذا ّ٭ؿ ٨٦ ١٦ػةف ٣ػ٥ ٱٕ٭ػؽ ّ٭ػٮرق ٦٪ػ٫, ٤َّ جً ا٣ُجةع ك٦ٮًٮع ا٣ضً 

ػف ٫٣, ٠ة٩خ وجةثح ا٣٪ٛٮس ثػ٫ ا٠سػؿ, ك٠ػةف ثة٣كػؿج ٨٦ ٦ٮًٓ ٣ٲف ث٧ٕؽً   ًٙ ٘ى نَّ

«٦٪٭ة اصؽر
(84)

ٚ٭ؾق ا٣ٞٲ٧ح ا٣ض٧ة٣ٲح ا٣ذٰ ٱجٮح ث٭ػة ا٣ذػأزٲؿ ا٣٪ٛكػٰ ٤٣ذ٧سٲػ٢ ٬ػٰ , 

ٞؽرة ٤ٔٯ إٱٞةع ا ػذالؼ ا٣, اك مخالفث اإللف والعادة, اك التقريب ةين المتتاعدين

ٚإ٩ٌ٭ػة , كا٧٣ذٛٞح ٰٚ ا٣٪ػٮع, ثٲ٨ ابمٲةء ا٧٣ؼذ٤ٛح, ا٦ٌة ابمٲةء ا٧٣نذؿ٠ح ٰٚ ا٣ض٪ف

 .ثٲ٨ ٔ٪ةوؿ٬ة ٝةا٥ ك٦ذعٜٞ ا دٛةؽ٣ٟ, بٌف ٣ٲكخ ٰٚ ظةصح إ٣ٯ ذ

                                                 

 (.139-138) ابقؿار (83)

 (.113) ٩ٛك٫ (84)



 923 (4)اجلزء  (09)لد اجمل -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ج ا٧٣ذػؾكؽ إ٣ػٯ ٤َجػ٫ ثػة١ٛ٣ؿة, عػٮً ا٦ٌة ا٣ذأزٲؿ ا٣سة٣ر ٤٣ذ٧سٲ٢ ٚ٭ػٮ ا٩ٌػ٫ ٱي  -3

إٌف ا٧٣ٕ٪ػٯ »ٱٞٮؿ ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿو . اللذة العقليثاب٦ؿ ٱؤدم إ٣ٯ ك٬ؾا كإ٧ٔةؿ ا٣ؾ٨٬, 

ثػة١ٛ٣ؿة, الن ٚ٭ٮ ٰٚ اب٠سػؿ ٱ٪ض٤ػٰ ٣ػٟ ثٕػؽ اف ٱعٮصػٟ إ٣ػٯ ٤َجػ٫ إذا ادةؾ ٧٦سَّ 

ك٦ة ٠ةف ٦٪٫ ا٣ُٙ ٠ةف ا٦ذ٪ة٫ٔ ٤ٔٲػٟ ا٠سػؿ, . كدعؿٱٟ ا٣ؼةَؿ ٫٣ كا٣٭٧ٌح ٰٚ ٤َج٫

٩ٲػ٢ ثٕػؽ  ك٦ػ٨ ا٧٣ؿ٠ػٮز ٚػٰ ا٣ُجػٓ, اف ا٣نػٰء إذا .كإثةؤق اّ٭ؿ كاظذضةثػ٫ امػؽ

٫ اظ٤ػٯ, كثػة٧٣ٲـة ٤يػٲٍ ا٤ُ٣ت ٫٣, اك ا مذٲةؽ إ٣ٲػ٫, ك٦ٕة٩ػةة ا٣ع٪ػٲ٨ ٩عػٮق, ٠ػةف ٩ى 

«٢ٌ كا٣ُٙ, ك٠ة٩خ ث٫ اًػ٨ٌ كامػ٘ٙاك٣ٯ, ١ٚةف ٦ٮ٫ٕٝ ٨٦ ا٣٪ٛف اص
(85)

, ٚ٭ػٮ 

 ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة ٱؿٱؽ ٦ة ٱعذةج إ٣ٯ ٝؽر ٨٦ ا٣ذأٌكؿو ٠ٞٮؿ ا٧٣ذ٪جٰو

ٟى  ٚإفَّ  ـً  ثٕيي  ا٧٣ك  ؿً اا٣٘ـ د

 ٠ٰؽرً ا٣ؾم ٬ٮ ٦ي  ٟ ٠ة٤٣ٲ٢ً ٚإ٩َّ  اك ٝٮؿ ا٣٪ةث٘حو

ٱؿٱؽ ا٧٣جة٣٘ح ٚػٰ د٪ػةكؿ ا٧٣ٕ٪ػٯ ٣ؽرصػح  ٱؿٱؽ ا٣ذٕٞٲؽ ب٫ٌ٩ ٦ؾ٦ٮـ, ك  ٚ٭ٮ  

ت اب٣ٛػةظ, ا٣ٮاًػط ا٣ؽ ٣ػح, كا٣ػؾم قػ٧ةق , كإ٧ٌ٩ة ٱؿٱؽ ا١٣الـ ا٧٣ؿدَّ ا قذعة٣ح

ا٣ؾم ٱٛذط ١ٛ٣ؿدٟ ا٣ُؿٱٜ ا٧٣كذٮم كٱ٧٭ػؽق, ظذػٯ دكػ٫١٤ قػ٤ٮؾ  (ها٤٧٣ؼَّ )

ا٧٣ؿ٦ٯ ٰٚ إ٧ٔةؿ ا١ٛ٣ؿ ث٧ة دٞؽـ ٨٦ دٞؿٱػؿ ا٣نػج٫ ثػٲ٨  ؽؽٌ ٚال ٱى . . ا٧٣ذجٲ٨ٌ ٣ٮص٭ذ٫

ٚػٰ  ؽي ؾٍ ٰ صٮدة ا٣ٞؿٱعػح, كا٣ًعػابمٲةء ا٧٣ؼذ٤ٛح ٰٚ ا٣ض٪ف, ب٩َّ٭ة و٪ٕح دكذؽٔ

ٓى اف ٱى  ٍ أ٪ةؽ ا٧٣ذ٪ةٚؿات ٰٚ رً  ض٧ ػ, كٱٕٞؽ ثٲ٨ ابص٪جٲةت ٦ٕةٝػؽ ٩ى حو ٞى ث ػج١ح,  تو كى كمي

, إ  ب٩َّ٭٧ة ٱعذةصةف ٨٦ دٝػح ا١ٛ٣ػؿ, ب٫َّ٩ ٦ة مؿٚخ و٪ٕح ك  ذ٠ؿ ثة٣ٌٛٲ٤ح ٢٧ٔ

ٱعذةج إ٣ٲ٫ ٗٲؿ٧٬ة إ٣ٯ ٦ة  , ك٩ٛةذ ا٣ؼةَؿ, ك٣ُٙ ا٣٪ْؿ
(86)

. 

, ٧ٕٚؿٚح ا٣نٰء ٦ػ٨ َؿٱػٜ ا٣ض٤٧ػح. ٔ٪ؽق ٗؿٱت كٗٲؿ ٗؿٱت كا٣ذنجٲ٫ -4

ٗٲػػؿ ٦ٕؿٚذػػ٫ ٦ػػ٨ َؿٱػػٜ ا٣ذٛىػػٲ٢, ٚة٣ض٤٧ػػح اثػػؽان اقػػجٜ إ٣ػػٯ ا٣٪ٛػػٮس ٦ػػ٨ 

ا٣ذٛىٲ٢
(87)

, كٱ١ٮف ا٣ذٛىٲ٢ ٔ٪ؽ إٔةدة ا٣٪ْؿ ٚػٰ ا دراؾ ا٧٣ض٧ػ٢, كثػإدراؾ 
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ض٧ػ٢ ٚذكػذٮم ٚٲػ٫ ٧ي كقة٦ٓ كقة٦ٓ, ٚأ٦ٌة ا٣, ا٣ذٛىٲ٢ ٱٞٓ ا٣ذٛة٢ً ثٲ٨ راءو كراءو 

بٝؽاـ, ز٥ د٥٤ٕ ا٩ٟ ٰٚ إدراؾ دٛىٲ٢ ٦ة دؿاق كدكػ٫ٕ٧ اك دؾكٝػ٫, ٧٠ػ٨ ٱ٪ذٞػٰ ا

 .ا٣نٰء ٨٦ ثٲ٨ ص٤٧ح, ك٨٧٠ ٱ٧ٲٌـ ا٣نٰء ٧٦ة ٝؽ اػذ٤ٍ ث٫

ٚذنجٲ٫ ظ٧ؿة ا٣ؼؽ ثة٣ذٛةح كا٣ٮرد, امذؿاؾ ٰٚ ا٣ىٛح ٤ٔٯ ا٣ض٤٧ح, ٨١٣ 

ا٣ذٛىٲ٢ ٰٚ ٬ؾا ا٣ذنجٲ٫ ٱعذػةج إ٣ػٯ اف دػؽؽ ا٣ٕجػةرة ٔ٪ػ٫, كٱذٕػؿؼ ثٌٛػ٢ 

٢, ٧٦ة ٱذ٤ُت ٝٮة ٰٚ اٝذٌةء ا١ٛ٣ؿ, كذ٣ٟ ٩عٮ دنجٲ٫ قػٍٞ ا٣٪ػةر ثٕػٲ٨ دأ٦

 ا٣ؽٱٟ ٰٚ ٝٮؿ ذم ا٣ٌؿ٦حو

ًٟ ا٣ؽِّ  ٨ً ٕٲٍ ٠ى  ٍو ٍٞ كقى   ذٰجى عٍ وي  تي ٔةكرٍ  ٱ

 ٍ٩ ـٌ ٩ؽ ثٕػٲ٨ ٍٞ ؽ ك٩ةرق, ٚٲنج٫ )ا٣كَّ ٱىٙ ا٣ ـٌ ٍ( ام ا٣٪ةر ظٲ٨ قُٞخ ٨٦ ا٣

ٲ٢ كذ٣ػػٟ افَّ ٦ػػة ٚػػٰ ٔٲ٪ػػ٫ ٦ػػ٨ دٛىػػ. ا٣ػػؽٱٟ ٱٞػػؽح ٬ػػؾا ٦ػػؿة, ك٬ػػؾا ٦ػػؿة

كػىٮص, ٱـٱؽ ٤ٔٯ ٠ػٮف ا٣ع٧ػؿة رٝٲٞػح ٩ةوػٕح, كا٣كػٮاد وػةٚٲةن ثٌؿاٝػةن, 

 ...ٱكػذٮم ٚٲ٭ػة ا٣ج٤ٲػؽ كا٣ػؾ٠ٰ ك٤ٔٯ ٬ؾا ٩ضؽ ٬ؾا ا٣عؽ ٨٦ ا٧٣ؿدجح ا٣ذٰ  

٧٠ػة ٱٞػٮؿ ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ - كا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ضة٦ٓ ٰٚ قجت ا٣٘ؿاثح
(88)

اف ٱ١ػٮف » و

ٱٞٓ ٰٚ ا٣ٮ٥٬ ٔ٪ػؽ  إ٣ٲ٫ ا٣ؼةَؿ, ك  ٱذكؿَّع ا٣نج٫ ا٧٣ٞىٮد ٨٦ ا٣نٰء ٧٦ة  

٤٣ػ٪ٛف ٚػٰ  ؿو ١ٍػكًٚ , ٫ ث٫, ث٢ ثٕؽ دسجخ كدؾ٠ؿنجَّ ثؽٱ٭ح ا٣٪ْؿ إ٣ٯ ٩ْٲؿق ا٣ؾم ٱي 

ا٣ىٮر ا٣ذٰ دٕؿٚ٭ة, كدعؿٱٟ ا٣ػٮ٥٬ ٚػٰ اقػذٕؿاض ذ٣ػٟ, كاقذعٌػةر ٦ػة 

ٚ٪ع٨ ٧٠ة ٩ؿل ا٣ن٧ف, كٱضؿم ٰٚ ػةَؿ٩ة اقػذؽارد٭ة ك٩ٮر٬ػة, . «ٗةب ٦٪٫

ة ا٣نج٫ ٚٲ٭ة, ك٨١٣ ػةَؿ٩ة   ٱكػؿع دٞٓ ٰٚ ٤ٝٮث٪ة ا٧٣ؿ ة ا٧٣ض٤ٌٮة كٱذؿاءل ٣٪

ٌٙ ابم٢ٌ ٠ٞٮ٫٣و  إ٣ٯ دنجٲ٫ ا٣ن٧ف ثة٧٣ؿ ة ٰٚ ٠

ِّٙ  ٠ة٧٣ؿ ةً  في ٧ٍ كا٣نَّ   ٢ٌ مى ابى  ٰٚ ٠

ٚػٰ  ؽى ؿٍ ك٦س٢ ذ٣ٟ ٝٮؿ اث٨ ا٧٣ٕذػـ ٱنػج٫ ا٣جىػ. ٬ؾا ا قؿاع ك  ٝؿٱجةن ٦٪٫

 ا٩جكة٫َ كا٩ٞجة٫ً كا٣ذ٧ة٫ٔ كااذال٫ٚ ثة٩ٛذةح ا٧٣ىعٙ كا٩ُجة٫ٝو

 ٝػػةرو  ٙي عى ٍىػػ٦ي  ؽى ا٣جػػؿ ك٠ػػأفَّ 

 

 كا٩ٞجةًػػػػة ٚة٩ُجةٝػػػػةن ٦ػػػػٌؿةن  
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ٚة٣ؾم قجٟٞ إ٣ٯ امجةق ٬ؾق ا٣ذنجٲ٭ةت ٥٣ ٱكجٜ إ٣ػٯ ٦ػؽل ٝؿٱػت, ثػ٢ 

اوػػةب ا٣٘ػػؿض إ  ثٕػػؽ ا ظذٛػػةؿ   ٱ٪ة٣٭ػػة ٗٲػػؿ ا٣ضػػٮاد, ك اظػػؿز ٗةٱػػح  

كمػؽة , )ا٣٘ؿٱت( ٦٪ىت ٤ٔٯ ٬ٲبػح ا٣عؿ٠ػح ٚإٔضةث٫ ث٭ؾا ا٣٪ٮع. كا صذ٭ةد

ػٚة٣ذنجٲ٫ ا٣٘ؿٱت ٱعذػةج إ٣ػٯ ٝى . ا ػذالؼا اذالؼ ٦ذعؽة ثنؽة  ٦كػةٚح  ًٓ ٍُ

ٱ٪ة٣٭ة إ  ٨٦ ٠ةف ٧ٔٲٜ ا٣ذ١ٛٲؿ, ك٣ؾ٣ٟ ٱُٲػ٢ ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ا٣جعػر  إ٣ٲ٫, ك 

ٚٲؿد ذ٣ٟ إ٣ػٯ ٤ٔذػٲ٨و , اك ٔىٲة٫٩ ٤ٔٯ ا٣ٛ٭٥, ٰٚ اقجةب قؿٔح ٚ٭٥ ا٣ذنجٲ٫

 .ابك٣ٯو افَّ ا٣ض٤٧ح اثؽان اقجٜ إ٣ٯ ا٣٪ٛٮس ٨٦ ا٣ذٛىٲ٢

دكراف ا٣نٰء ٤ٔٯ ا٣ٕٲٮف, كزجٮت وٮرد٫ ٚػٰ ا٣ػ٪ٛف, كإدراؾ كا٣سة٩ٲحو ٠سؿة 

كٱٌٲٙ ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ إ٣ػٯ ثػةب  .ا٣عٮاس ٫٣, ك٬ؾا ٫٤٠ ٦عى٤ح ٦ة ق٧ةق ا٣ذٛىٲ٢

اف ٱضػٰء ٚػٰ ا٣٭ٲبػةت ا٣ذػٰ , ا٣ذٛىٲ٢ كا٣ذؿ٠ٲت اٌف ٧٦ة ٱـٱؽ ا٣ذنجٲ٫ دٝح كقػعؿان 

كا٣كػ١ٮف دٞٓ ٤ٔٲ٭ة ا٣عؿ٠ةت ٧٦ة ٱؤدم إ٣ٯ دٝح ا١ٛ٣ؿ, ٦ٕذجؿان ٬ٲبػح ا٣عؿ٠ػح
(89)

 

ٚٛػٰ . . ٱٞػٮم ا٣ذ٧سٲػ٢ كا٣ذنػجٲ٫ ك٬ؾا ٦ػة ,الغراةث أو اإلدهاش٬ٰ ا٣ذٰ دؤدم إ٣ٯ 

٤ٚكػػٛح ا٣ض٧ػػةؿ ا٣عؽٱسػػح ا٬ذ٧ػػةـ ثة٣ض٧ٲػػ٢ كا٣٘ؿٱػػت, ٚٞػػؽ دع١ػػ٥ ٤ٔػػٯ ا٣نػػٰء 

ة٣ض٧ةؿ ب٫َّ٩ صؽٱؽ اك ٗؿٱػت ٣ػ٥ دٕ٭ػؽق ٦ػ٨ ٝجػ٢, إذ إٌف اب٣ٛػح ٝػؽ دػ٪ٞه ٦ػ٨ ث

ٱضػت اف ٩عػؾر  ٤ٔٯ ظٲ٦٨ؿاء ٚٲ٫ ٬ٮ ا٫ٌ٩  دٞؽٱؿ٩ة ٣ض٧ةؿ ابمٲةء, كاب٦ؿ ا٣ؾم  

٩٪ػة ٚإكا٣ىػٛةت ابػػؿل ا٧٣ذ٤ٕٞػح ثػ٫, , ٨٦ ا٣ؼ٤ٍ ثٲ٨ وٛح ا٣ض٧ةؿ ٰٚ ا٣نػٰء

ٚذؽػ٢ ٰٚ دٞؽٱؿ٩ة ٣ض٧ةؿ ا٣نٰء, كٱ١ػٮف , ٠سٲؿان ٦ة ٩ٕضـ ٨ٔ ٚى٢ ٬ؾق ا٣ىٛةت

ذ٣ٟ دأٲةن إ٣ٯ ا٣ذنذخ ا١٣جٲؿ ٰٚ اػذالؼ اذكاؽ ا٣٪ةس
(93)

. 

ٔ٪ػؽ ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ, ك٣ػؽل ا٧٣٭ذ٧ػٲ٨ ث٤ٛكػٛح ٚذؾكؽ ا٣ض٧ةؿ, ٧٠ة راٱ٪ػة 

ا٣ض٧ةؿ كا٨ٛ٣, ٰٚ ظٞٲٞح ا٦ػؿق إظكػةس ذ٬٪ػٰ, ك١٣٪ػ٫ ٦ػؿدجٍ ثة٧٣ٮًػٮع 

اك ٦ٲػ٢ ثٲ٪٪ػة كثػٲ٨ , ٚة٣ض٧ةؿ ٔالٝػح. ا٣ٞةدر ٤ٔٯ اف ٱجر ٚٲ٪ة ٬ؾا ا ظكةس

ٚٲ٭ة ٨٦ ق٧ةت ص٧ة٣ٲح دػؽٕٚ٪ة  تى ٠ِّ ابمٲةء ا٣ذٰ دكذعٮذ ٤ٔٯ ٦نةٔؿ٩ة, ث٧ة ري 

 .٤ٲ٭ة ثة٣ض٧ةؿإ٣ٯ إوؽار ظ٧١٪ة ٔ

                                                 

 (.163) ابقؿار (89)

 (.38-37) ا٣ض٧ةؿ ٤ٚكٛح (93)
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ك٬ؾا ٩ٛك٫ ٦ة ٩ضؽق ٰٚ ظؽٱر ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ٨ٔ د٪ةقػٰ ا٣ذنػجٲ٫, اك ا٣ذؼٲٲػ٢ 

ث٘ٲؿ د٤ٕٲ٢
(91)

ك٠ػؾ٣ٟ  .قيميث اإلدهياش والتع يبك٬ٮ اب٦ؿ ا٣ؾم ٱذ٪ةكؿ ٚٲ٫ . 

ك٦ٮًػػٮع  ,, اك اوػػؽ٫ٝ(ػٲػػؿ ا٣نػػٕؿ ا٠ؾثػػ٫)اب٦ػػؿ ٚػػٰ ٦ٮٝٛػػ٫ ٦ػػ٨ ٦ٞٮ٣ػػح 

ا٣ذؼٲٲ٢
(92)

كٝك٧ح ا٧٣ٕة٩ٰ إ٣ػٯ دؼٲٲ٤ٲػح كظٞٲٞٲػح, 
(93)

ك٦ػة اٌٚػ٪ة ٚػٰ  ,ا٬ػؾ. 

ا٣عؽٱر ٔ٪٫ ٱؤ٠ؽ اف ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ٩ةٝؽ ٱٮرد ا٣نة٬ؽ ا٣عكػٰ ثٕػؽ كًػٓ ا٣ع١ػ٥ 

«٩ةٝؽ ٔٞال٩ٰ» ا٤ٕٞ٣ٰ, ك٣ؾ٣ٟ كو٫ٛ ا٣ؽ٠ذٮر إظكةف ٔجةس ثأ٫َّ٩
(94)

, ٱؿٚػٓ ٦ػ٨ 

ٝٲ٧ح ا١ٛ٣ؿة, كٱؿل افَّ ا ٬ذؽاء إ٣ٲ٭ة ٦ػ٨ ا٬ػ٥ ًػؿكب ا٤٣ػؾة ا٣٪ٛكػٲح ٚػٰ دذجػٓ 

٧سٲ٢ كدأزٲؿق ٰٚ ٩ٛػٮس ا٧٣ذ٤ٞػٲ٨, كاقػجةب ذ٣ػٟ ٚعؽٱس٫ ٨ٔ ا٣ذ. وٮر ا٣ض٧ةؿ

, كا٣ذٛىػٲ٢ كا ص٧ػةؿ, كا٤٣ػؾة ا٤ٕٞ٣ٲػح ,)ا٣٘ؿاثح كا د٬ةش, كا٧٘٣ٮض اٳقؿ

كا اذالؼ ثٲ٨ ا٧٣ذ٪ةٚؿات, ك٦ؿأةة ٬ٲبح ا٣عؿ٠ح ٰٚ ا٣ذىػٮٱؿ ا٣ٛ٪ػٰ, كا ٩ذٞػةؿ 

( ٢٠ ذ٣ٟ مػٮا٬ؽ ٤ٔػٯ ا٩ػ٫ ٠ػةف ...إ٣ٯ وؿٱط ٍّٰ ٪ً ١ٍ ٨٦ ػٰٛ إ٣ٯ ص٤ٰ, ك٨٦ ٦ى 

ػالؿ ا٣٪ْػؿة ا٣ٕٞال٩ٲػح ٱ٪ْػؿ إ٣ػٯ ا٣ض٧ػةؿ, كٱػـف ٦ٞػؽار ا٣ذػأزٲؿ ٚػٰ ا٣ٛػ٨ ٨٦ 

ابدثٰ, ٧٦ة ٱض٢ٕ ٦٪٫ ٩ةٝؽان ظىٲٛةن, كدٝٲٜ ا٧٣الظْح, ٝؿٱجةن إ٣ٯ ا٣٪ٞػؽ ا٣ض٧ػة٣ٰ 

 .ا٣عؽٱر ٰٚ ٩ْؿد٫ إ٣ٯ ا٣نٰء ا٣ض٧ٲ٢

٦ٲػـة ٦ذٛػؿدة ٣ػؽل ٔجػؽ  ٚذع٤ٲ٢ ا٣٪٧ةذج ا٣نٕؿٱح ٨٦ ا٣٪ةظٲػح ا٣ض٧ة٣ٲػح

٢ بظ١ة٦ػ٫, ذ٣ػٟ إ٣ػٯ إظكػةس ا٣٪ةٝػؽ ابوػٲ٢, ا٤ٕ٧٣ِّػ ا٣ٞة٬ؿ, ٱكػذ٪ؽ ٚػٰ

كا٧٣ٮًٮٰٔ ا٣ؾم ٱعؽ ٨٦ َ٘ٲةف ا٣ٕ٪ىػؿ ا٣ػؾادٰ ا٣ذػأزؿم ٚػٰ ا٣٪ٞػؽ, ٦ػ٨ 

. ػالؿ ا٣٪ْؿة ا٧ٕ٣ٲٞح ا٣نة٤٦ح ا٣ذٰ دػؽؿ ٤ٔػٯ ٧ٔػٜ ٩ٛكػٰ ك١ٚػؿم ٚػٰ  ف

ٚػٰ إدراؾ اقػؿار  ةة ٤ٞٔٲ ػ٩ةٝؽ ص٧ة٣ٰ ٱذؼػؾ ٦٪٭ضػةن ٦ٮًػٮٔٲ   ك٬ؾا ٱؤ٠ؽ ا٫ٌ٩

ٌٛ ا٣ض٧ٲ٢ اك)ا كا٣جؿا٬ٲ٨ ٤ٔػٯ . ٯ٣ٞٮؿ ا٣ج٤ٲٖ( ٨٦ دكف اف ٱ٭٢٧ ا٣ؾكؽ ا٧٣ى

ػذ٣ٟ ا٫ٌ٩ ٥٣ ٱ٭ذ٥ ثة٣ن٢١ ا٧٣٪ُٰٞ ٚ  ؽٰ دؿ٠ٲت ٦٪٭ضػ٫ كدٞكػٲ٧ةد٫, ثػ٢ كظَّ
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ثٲ٨ ا٣ن٢١ كا٧ٌ٧٣ٮف, كٌٝٯ ثؾ٣ٟ ٤ٔٯ ٝك٧ح ا٣ذٕجٲػؿ إ٣ػٯ ٣عْذػٲ٨ ٦ػ٨ 

٤ٔٯ ١ٚؿة ا٣٪ٛةذ إ٣ٯ ثػٮا٨َ اب٦ػٮر, ٧٦ػة صٕػ٢  كأذ٧ؽػالؿ ١ٚؿة ا٣٪٥ْ, 

ٲذ٫ ٩ٮٔةن ٨٦ ا٣ؾ٠ةء ا٣ؼىت ا٧٣ٞذؿف ثإظكةس ٚ٪ٰ ٧ٔٲٜ دٝٲٜ, ٦ػؽرؾ ٔٞال٩

٧٣ٮا٨َ ا٣ض٧ةؿ ٰٚ ٨ٚ ا٣ٞٮؿ, كثؾ٣ٟ وعط ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣ٛ٭ٮ٦ةت ا٣٪ٞؽٱػح 

ٚةٝذؿب ث٧٪٭ضػ٫ ٦ػ٨ ا٣٪ٞػؽ ا٧٣ٕةوػؿ, ا٣كةاؽة
(95)

١ٚة٩ػخ ٦ٮاٝٛػ٫ ا٣٪ٞؽٱػح . 

دُجٲٞػٰ ٗةٱح ٰٚ ٩ٛك٭ة, ٚ٭ٮ ٩ةٝؽ ٣٘ٮم  )ا٣جالٗٲح(   ل ٣٪ْؿاد٫ ا٣ض٧ة٣ٲحوؽن 

 .دع٤ٲ٤ٰ ص٧ة٣ٰ ٚؿٱؽ ٰٚ ٦ٮركز٪ة ا٣٪ٞؽم كا٣جالٰٗ

 خاتمة:
ٞػة٬ؿ ا٣ػؾم كًػٓ ٔجػؽ ا٣, كثٕؽو ٚإٌف ا٧٣ػ٪٭ش ا٤٣ٌ٘ػٮم ا٣ذع٤ٲ٤ٰ)ا٣ذ١ػة٤٦ٰ(

إ٣ػػٯ دػػؾكؽ ص٧ػػة٣ٰ ٧ٔٲػػٜ, كٱكػػذ٧ؽ اظ١ة٦ػػ٫  ئاقكػػ٫ كاظ١ة٦ػػ٫ ك٦ٕػػةٱٲؿق ٱػػٮ٦

٦ػـم ٔػ٨ كا٢٧ٕ٣ ا٣ٛ٪ٰ ٬ػٮ ا٣ذٕجٲػؿ ا٣ؿ. ا٣ض٧ة٣ٲح ٨٦ ا٣ذأزٲؿ ا٣٪ٛكٰ ٢٧ٕ٤٣ ابدثٰ

كٰٚ ٩ْؿق ا٣٪ٞؽم كا٣جالٰٗ ٱ٤ذٞػٰ ٦ٛ٭ػٮـ ا٣ىػ٪ةٔح, . ابظةقٲف ا٣ؽاػ٤ٲح ٤٣ٛ٪ةف

اك ا٣ىٮرة, اك ا٣٪٥ْ ٦ٓ  راء ثٕي ا٣٪ٞةد ا٧٣ٕةوؿٱ٨و ٚة٤٣ِٛ كا٧٣ٕ٪ٯ ٦ذالز٦ػةف, 

ػػ ؽاف, كا٤ٛ٣كػػٛح ا٣ض٧ة٣ٲػػح دؤ٠ػػؽ كظػػؽة ا٧ٕ٣ػػ٢ ا٣ٛ٪ػػٰ ثؿثػػةط ا٣ٮظػػؽة ثػػ٢ ٦ٮظَّ

 .ي د  د٭ة ا٣ض٧ةؿ, اك ا٣ىٲةٗحكا٣جالٗح ٬ٰ ٰٚ ثٕ ؛ا٧٣ٮًٮٔٲح كا٣ٛ٪ٲح

 ثػػؿاز ا٧٣ـاٱػػة , ك٬ػػٮ ٦ػػ٪٭ش ٱ٭ػػذ٥ ثة٣ضة٩ػػت ا٣ذع٤ٲ٤ػػٰ, اك ا٣ذُجٲٞػػٰ

كا٧٣عةق٨ كابقؿار ا٣ٛ٪ٲح ا٣ذٰ ٱذ٧ٌ٪٭ة ا٣ذؿ٠ٲت ا٤٣٘ػٮم, كا٣ذػٰ دجػؿز ٦ػ٨ 

ػالؿ ا٣ٕالٝةت ا٧٣ذؽاػ٤ح ٰٚ ا٣كٲةؽ, كثػؾ٣ٟ ٠ػةف ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ا٬ػ٥ ٩ةٝػؽ 

 .ٰٔ ٰٚ دؿاز٪ة٦ةرس ا٣٪ٞؽ ا٣ذُجٲٰٞ ا٣٪ىٰ ا٧٣ٮًٮ

كٝؽ دض٤خ ثٮًٮح ا٣ٕالٝح ثٲ٨ ا٣٪٥ْ كا٣ؾكؽ كا٣ض٧ػةؿ ٚػٰ ٩ٞػؽ ٔجػؽ 

إذ ظؽد َجٲٕح ا٢٧ٕ٣ ا٣ٛ٪ٰ, كدكر ا٣ىٮرة ا٣ٛ٪ٲح ٰٚ دٞػؽٱ٥ ا٣ذضؿثػح,  ؛ا٣ٞة٬ؿ

ثىٲؿان ثضػٮا٬ؿ ا١٣ػالـ, ب٩ٌ٭ػة ا٦ػٮر ػٛٲػح, ك٣ُػةاٙ دجػؿز ٦ػ٨  كٱؿل ا٣٪ةٝؽى 
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ةف ا٬ذ٧ة٦ػ٫ ثة٣ٕةَٛػح كدكر٬ػة ك٠. ج٭ة ثة٣ذٌؿٜٚ كا٣ذؽرج كا٣ذ٤ُٙ كا٣ذأ٩ٰضي ظي 

ا قذضةثح ا٣ض٧ة٣ٲح, كثؽكر ا٢ٕٞ٣ ٚػٰ  حٰٚ ا٢٧ٕ٣ ابدثٰ ْٔٲ٧ةن, ٚ٭ٰ ظةً٪

كا٣ؽٝػح ٚػٰ ابظ١ػةـ ا٧٣ج٪ٲػح ٤ٔػٯ ا٣ػؿام , كا٣ذعؿم كا٣ذسجخ, ا٣ٛ٭٥ كا١ٛ٣ؿ

اك ا ظكػةس ثض٧ة٣ٲػةت , ٚة قذضةثح ا٣ض٧ة٣ٲح دٕٮد إ٣ػٯ ا٣ػؾكؽ. ا٣ىعٲط

ض٧ةؿ ٰٚ ٩ْؿ ٔجؽ ا٣ٞػة٬ؿ ٦ٮًػٮٰٔ, قػجٲ٢ ٚة٣. كإ٣ٯ ٝجٮؿ ا٢ٕٞ٣, ا٣ذن١ٲ٢

ثٲة٫٩ ا٣٪ٞؽ ا٧٣ٮًٰٕ)ا٣٪ٌىٰ( ا٣ؾم ٱ٪ْؿ إ٣ٯ ا٣ٞةٔؽة ا٣ض٧ة٣ٲح ٤ٔٯ ا٩ٌ٭ػة ٗٲػؿ 

 .٢١٤ٚ ٩ه ٦٪٫ُٞ ا٣ؼةص كأذجةراد٫ ا٣ؾادٲح ؛٦ُؿدة ٰٚ ٢٠ ١٦ةف

إٌف ا٣سٞةٚح كا٧٣ٕؿٚح كا٣ؼجؿة كا٣ٌؽرثح ٬ٰ ا٬ػ٥ ا٧ٔػؽة ٦٪٭ضػ٫, إًػةٚح إ٣ػٯ 

ظ١ة٦ػػ٫, ك٬ػػؾا ا٧٣ٛ٭ػػٮـ اقػػةس  دراؾ ا٣ض٧ػػةؿ ا٣ػػؾكؽ ا٧٣ىػػٛٯ ا٤ٕ٧٣ػػ٢ ب

ٚؽكر ا٣ؼجؿة ا٣ض٧ة٣ٲح ٰٚ دراقح ا٣ىٮرة, ٝةا٥ ٤ٔٯ اقػةس . كا ظكةس ث٪نٮد٫

اٌف ا٣جالٗح ٬ٰ ا٣ض٧ةؿ, ب٩ٌ٭ة دذ٪ةكؿ دٝةاٜ ابقػ٤ٮب, كا٣٘ةٱػح ٬ػٰ اقذ١نػةؼ 

ر ٚػػٰ ا٣ض٧ػػةؿ ٚة٣ض٧ة٣ٲػػح ٬ػػٰ ا٤ٕ٣ػػ٥ ا٣ػػؾم ٱجعػػ. اقػػؿار ا٣ض٧ػػةؿ ٚػػٰ ا٣ػػ٪ه

ابدثػٰ ٚػٰ  , ا٦ٌة ٥٤ٔ ا٣ض٧ةؿ ٚٲجعر ٰٚ ٠ٲٛٲح دٮ٣ػؽ ا٧ٕ٣ػ٢سٲؿقكا٣ٕةَٛح ا٣ذٰ د

ٰٚ ا٣ض٧٭ٮر, بٌف ا٨ٛ٣ ٱؼ٤ػٜ وػٮر ا٣ض٧ػةؿ, كا٣ػؾكؽ  ٩ٛف ا١٣ةدت, ز٥ دأزٲؿق

ض٤ٕ٪ة ٩نٕؿ ثة٤٣ؾة ٚػٰ ام ٧ٔػ٢ ٱك, كا٣ض٧ةؿ ٬ٮ ٦ة ٱكذسٲؿ إٔضةثةن . ٱ٪ٞؽ ا٣ض٧ةؿ

٪ْؿٱػػح ٣ػػؽل كاٳراء ا٣, كٝػػؽ ثػػؽا ٣٪ػػة ٦ػػ٨ ػػػالؿ ا٣ؽراقػػح ا٣ذع٤ٲ٤ٲػػح .إثػػؽأٰ

اف ا٣ض٧ةؿ ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ ٬ٮ دىٮٱؿ ص٧ٲ٢ ٣نٰء ٦ة, ك  ظػؽكد ٤ٕ٣ػ٥ , ا٣ضؿصة٩ٰ

 .ٚ٭ؾق اٳراء ٦ُةثٞح د٧ة٦ةن ٣أل٩ْةر ا٣٪ٞؽٱح ا٣عؽٱسح. ا٣ض٧ةؿ

ٰٚٛ ظؽٱس٫ ٨ٔ ا قذٕةرة كا٣ذنجٲ٫ كا٣ذ٧سٲ٢, كا١٣٪ةٱح كٗٲؿ٬ة, ٱٞؿر ا٩ٌ٭ة 

٢ٌ ٦عةق٨ ا١٣الـ, كابُٝػةب ا٣ذػٰ دػؽكر ٤ٔٲ٭ػة ا٧٣ٕػة٩ . ٰ ٚػٰ دىػؿٚةد٭ةصي

٧ٚٞٮ٦ةت ا٣٪ٞؽ ا٣ض٧ة٣ٰ ٔ٪ؽق ٬ٰ ا٣ذٕةكف ثٲ٨ ا ظكةس كا دراؾ ا٤ٕٞ٣ػٰ, 

ا٦ٌة ٦٪٭ض٫ ٰٚ ا٠ذنةؼ ا٣ض٧ةؿ كثٲةف ٦ْػة٬ؿق كاقػؿارق كدٝةاٞػ٫ كػىةاىػ٫ 

ٰ, كٱذػٲط دٌ ٚٞةا٥ ٤ٔٯ ا٣ذؽرج ٨٦ ا٣ٌٕٙ إ٣ٯ ا٣ٞٮة, كا٣ذ٤ُػٙ كظكػ٨ ا٣ذػأ

 َّٞ ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣٪ٞؽٱػح ا٣ذع٤ٲ٤ٲػح,  اب٠جؿ ٢ بظ١ة٫٦ ا٣ؽكرى ٙ ا٤ٕ٧٣ٌ ٤٣ؾكؽ ا٧٣س
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ص٧ة٣ٲػةت ا٧٣ٮًػٮع ا٣٪ةص٧ػح ٔػ٨  ٬ٮ ا ٣ذٛةت ٩عٮ ا٣ؾكؽ ٰٚ ٦ٛ٭ٮ٫٦ بفٌ 

 .كظؽة ٔ٪ةوؿق, ك٬ؾا ٬ٮ ا٧٣٪ج٫ ا٣ض٧ة٣ٰ ٰٚ ا٧٣ى٤ُط ا٣٪ٞؽم ا٧٣ٕةوؿ

٤ٔػ٥  وٰٚٛ ٤٧ٔٲح ا٣٪ٞؽ ٩ٞٙ ٤ٔٯ ٦ػؿظ٤ذٲ٨ ٦ذذػة٣ٲذٲ٨ ٦ذػؽاػ٤ذٲ٨, ٧٬ػة

ا٧٣ٞػةٱٲف, كابقػف ا٣ض٧ة٣ٲػح, ا٣ض٧ةؿ ا٣ذع٤ٲ٤ٰ ا٣ؾم ٱ١ذنػٙ ا٣ٞٮأػؽ ك

كا٣ٞٲ٥ ا٣ذٰ دكذ٪ؽ إ٣ٲ٭ة, ك٥٤ٔ ا٣ض٧ةؿ ا٧٣ٕٲةرم ا٣ؾم ٱُجػٜ ٬ػؾق ا٧٣ٞػةٱٲف 

كث٭ػؾا ا٣ػؿام ا٣ىػةات ٱٞذػؿب ٦ٛ٭ػٮـ  .ثٮوٛ٭ة اقةقػةن ٣ألظ١ػةـ ا٣ض٧ة٣ٲػح

, ١ٚال٧٬ة ٱؿل اٌف ا٣ؾكؽ ٬ػٮ (صٮرج قة٩ذٲة٩ة)ا٣ض٧ةؿ ٣ؽٱ٫ ٨٦ ٦ٛ٭ٮ٫٦ ٣ؽل 

. ؿة كا٧٣ٕؿٚػح ٣ذ٤ٕٲػ٢ ٦ػة ٱ١٧ػ٨ د٤ٕٲ٤ػ٫ا ظكةس ثة٣ض٧ػةؿ, زػ٥ دػأدٰ ا٣ؼجػ

ٚة٣ع٥١ ا٣ض٧ة٣ٰ ٝةا٥ ٤ٔٯ ػجػؿة ٦جةمػؿة ثة٣عكػ٨ كا٣ٞجػٲط ٚػٰ ا٣ٛػ٨, ا٦ػة 

 .«ا٣ٮاٝٓ كا٣ٮٝةآ» ا٣ع٥١ ا٤ٕٞ٣ٰ كابػالٰٝ ٧ٚؽارق

ا٦ة ا٣ضة٩ت ا٣ذُجٲٰٞ ا٣ؾم ٠ةف صٮ٬ؿ ٬ؾا ا٣جعػر ك٦ٲؽا٩ػ٫, ٚٞػؽ ا٠ػؽ ٚٲػ٫ 

, الدراشيث التيليلييث ث هيي ايالو العقلي أن ال مال والوحدة والوزعثٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ 

بٌف ا٣ٞٲ٧ح ا٣عٞٲٞٲح ٤٣ٛػ٨ د١ػٮف ٚػٰ ادعػةد ا٣نػ٢١ ثة٧٣ٌػ٧ٮف داػػ٢ ا٧ٕ٣ػ٢ 

ثٕػؽـ ا٣ع١ػ٥ ٤ٔػٯ وػٮرة ٚ٪ٲػح  ٤ػــ ا٣٪ةٝػؽى ٚ٭ٮ ث٪ةء ٦ذ١ة٢٦, كا٣ذ١ة٢٦ ٱي . ا٣ٛ٪ٰ

ٱ١٧ػ٨ ثٲة٩ػ٫  ٦ٛىٮ٣ح ٔػ٨ قػٲةٝ٭ة, ٕٚجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ٱٞػؿر اٌف ٦ػ٨ ا قػذٕةرة ٦ػة  

 ا٥٤ٕ٣ ثة٣٪٥ْ كا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ اقؿارق كدٝةا٫ٞ, ك٬ؾا ٔٲ٪٫ ٦ػة كا٣ع٥١ ٤ٔٲ٫ إ  ثٕؽ

كرام ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ٝؿٱػت  .ا٣٪ٞػؽ)ثؿك٠ف( وةظت ا٧٣٪٭ش ا٣ذع٤ٲ٤ٰ ٰٚ  ٱٞؿرق

 (٠ػٮ٣ؿدج))٠ؿكدن٫( ٚٲ٤كٮؼ ا٣٪ٞؽ ا٣ض٧ة٣ٰ ٰٚ إٱُة٣ٲػة, ك ٠ؾ٣ٟ ٨٦  راء اصؽ  

. س. )ت كا٣٪ةٝػؽ ,ا٣نةٔؿ كا٣٪ةٝؽ ا ٤١٩ٲـم وػةظت ٩ْؿٱػح ا٣ؼٲػةؿ ا٣نػٕؿم

, ١ٚسٲؿ ٨٦ ٬ؾق اٳراء قجٜ إ٣ٯ ٚعٮا٬ة ٔجؽ ا٣ٞػة٬ؿ ٚػٰ ٩ْؿٱػح ا٣ػ٪٥ْ ...إ٣ٲٮت(

ٝؽ ثػؿز ذ٣ػٟ ككا٣جعر ٨ٔ ا٣ذٛكٲؿات ا٣ض٧ة٣ٲح ا٣ذٰ دكذ٪ؽ إ٣ٯ ا٣ؾكؽ ابوٲ٢, 

. .ٚػػٰ ظؽٱسػػ٫ ٔػػ٨ ا٣ىػػٮر ا٣جالٗٲػػح ٠ة٣ذ٧سٲػػ٢ كدػػأزٲؿق ٚػػٰ ٩ٛػػٮس ا٧٣ذ٤ٞػػٲ٨

 .كال٦ح ا٣٪عٮٱحٚة ظكةس ثض٧ةؿ ا٣ذنجٲ٫ ا٣ذ٧سٲ٤ٰ مٰء ٗٲؿ ا٣ىعح كا٣

كٝؽ ثؿ٨٬ ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ٤ٔػٯ وػعح  رااػ٫ . ك٬ؾا ٬ٮ رام ا٣٪ٞؽ ا٣عؽٱر
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كٝؽ دٕٚ٪ة ذ٣ٟ إ٣ٯ ا٣ذٮٝٙ ٔ٪ؽ . ٬ؾق ٰٚ ا٣ضة٩ت ا٣ذُجٲٰٞ ٨٦ ٩ْؿٱح)ا٣٪٥ْ(

كدكر ا٢ٕٞ٣ كا٣ٕةَٛح ٰٚ ا٣٪ٞػؽ, ٣٪ضػؽق , ا٣ذنجٲ٫ ا٣ذ٧سٲ٤ٰ ك٦ة ٱذى٢ ثة٣ذأكٱ٢

ا٣نػة٤٦ح,  ر٩ح, كا٣٪ْػؿة ا٧ٕ٣ٲٞػحٱؽٔٮ ٰٚ ا٣ؽرس ا٣ض٧ة٣ٰ إ٣ٯ ا٣ذ١ٛٲؿ كا٧٣ٞة

ػ َّٞ كٱٞػٮدق . ةدكا٣جعر ٰٚ ٦٪ةظٰ ا٣ذػأزٲؿ ا٣ض٧ػة٣ٰ ٚػٰ ٩ٛػٮس ا٧٣ذ٤ٞػٲ٨ كا٣٪

ٌٞػؽ ٦ػ٨  ا٣عؽٱر ٨ٔ ا٧٣ٕؿٚػح ا٣ض٧ة٣ٲػح إ٣ػٯ ثٲػةف ا٣ٛػؿؽ ثػٲ٨ ا٣ػؽٝٲٜ كا٧٣ٕ

الوّييدرة ) ا٣ذىػػٮٱؿ ا٣ٛ٪ػػٰ, اك دٞػػؽٱ٥ ا٧٣ٕ٪ػػٯ, ٚٲجػػٲ٨ ثٮًػػٮح ٦ٌػػ٧ٮف ٝٲ٧ػػح

 ,ز٥ ٱعؽد اقػؿار ا٣ض٧ػةؿ ٚػٰ ا٣ذ٧سٲػ٢. (المقتول والغموض اآلشر والغراةث

كدأزٲؿ٬ة ٰٚ ا٣٪ٛٮس ثة ثؽاع كا٣٘ؿاثح, كٝؿب ا٧٣ٕ٪ػٯ ٦ػ٨ ا٣ػ٪ٛف, كرٗجذ٭ػة 

 ٰٚ ا٣ؼؿكج ٨٦ ا٣ؼٰٛ إ٣ٯ ا٣ض٤ٰ, كإٱٞةع ا اػذالؼ ثػٲ٨ ا٧٣ذجةٔػؽات, ك٦ػة

ا٣ذػٰ  اللذة العقلييث, ا٦ة ا٣ٞٲ٧ح ا٣سة٣سح ٚ٭ٰ اإلع اب واإلدهاشٱؤدم إ٣ٲ٫ ٨٦ 

ٮٕٝةن ٰٚ ا٣٪ٛف ٣ُٲٛةن كص٤ٲالن ثٮقةَح ا٣ذأكٱػ٢ ا٣ػؾم ٱذ٤ُػت دض٢ٕ ٧٤٣ٕ٪ٯ ٦

 .دٝح ٰٚ ا١ٛ٣ؿ, ك٣ُٛةن ٰٚ ا٣٪ْؿ, ك٩ٛةذان ٤٣ؼةَؿ

قػجٲالن  طريي  التفيييل الغراةيث ومعرةيث الءيين عينكاػٲؿان ٠ة٩خ ٝٲ٧ح 

ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ دٝػح كقػعؿ  ٤٣عؽٱر ٨ٔ ٗؿاثح ٬ٲبح ا٣عؿ٠ػةت ٚػٰ ا٣ذ٧سٲػ٢, ك٦ػة

ا٣ٛػػ٨ إ٧٩ػػة ٧٬ػة إظكػػةس ذ٬٪ػػٰ ٦ػػؿدجٍ كص٧ػةؿ, ٣ٲ٪ذ٭ػػٰ إ٣ػػٯ اف ا٣ض٧ػةؿ ك

ثة٧٣ٮًٮع ا٣ٞةدر ٤ٔٯ اف ٱجر ٰٚ ا٧٣ذ٤ٰٞ ا ظكةس ثة٣ض٧ةؿ ا٣ؾم ٬ٮ ٦ٲ٢ 

ؽق ٰٚ ظؽٱس٫ ٔػ٨ ٌٝػةٱة اػػؿل دذ٤ٕػٜ ٠َّ اك٬ؾا ٦ة . ثٲ٪٪ة كثٲ٨ ابمٲةء ا٧٣سٲؿة

كا٣ىػؽؽ كا١٣ػؾب ٚػٰ ا٣نػٕؿ, كا٣ذؼٲٲػ٢ , ثة٣ىٲةٗح, كا٣كػؿٝةت ا٣نػٕؿٱح

ٯ ظٞٲٞٲح كدؼٲ٤ٲٲػح, ٧ٌ٦ػة دٕٚ٪ػة إ٣ػٯ ا٣ٞػٮؿ ٦ػٓ كا٣ذ٤ٕٲ٢, كٝك٧ح ا٧٣ٕة٩ٰ إ٣

ٔٞال٩ٰ ص٧ػة٣ٰ, ٱذؼػؾ ٦٪٭ضػةن إظكةف ٔجةسو إٌف ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ ٩ةٝؽ 

ٰٚ إدراؾ اقؿار ا٣ٞٮؿ ا٣ض٧ٲ٢ كا٣ج٤ٲػٖ, ٱٕذ٧ػؽ ٚػٰ ذ٣ػٟ ٤ٔػٯ ١ٚػؿة  ة٤ٞٔٲ  

ك٠ة٩خ ٔٞال٩ٲذ٫ ٩ٮٔةن ٨٦ ا٣ؾ٠ةء ا٣ؼىػت ا٧٣ٞذػؿف . ا٣٪ٛةذ إ٣ٯ ثٮا٨َ اب٦ٮر

كثػؾ٣ٟ . ٰ دٝٲٜ ثىٲؿ ث٧ٮا٨َ ا٣ض٧ةؿ ك٦ٮا٫ٕٝ ٚػٰ ٚػ٨ ا٣ٞػٮؿثإظكةس ٚ٪

ل ك٠ة٩ػػخ ٦ٮاٝٛػػ٫ ا٣٪ٞؽٱػػح وػػؽن  وػػعط ا١٣سٲػػؿ ٦ػػ٨ اٳراء ا٣٪ٞؽٱػػح ا٣كػػةاؽة,
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ك٣ٲكخ ٗةٱح ٰٚ ٩ٛك٭ة, ١ٚةف وةظت ٩ْؿٱح ص٧ة٣ٲػح ٝؿٱجػح  ,٣٪ْؿاد٫ ا٣جالٗٲح

٤ٔػٯ ا٣ػؿ٥ٗ , إ٣ٯ ا٣ذ١ة٢٦ ثٲ٨ ا٣٪ْؿ كا٣ذُجٲٜ ٰٚ ٦ٮركز٪ة ا٣جالٗػٰ كا٣٪ٞػؽم

 .ك٬ؾا دٱؽف ا٣٪ٞؽ ٰٚ دؿاز٪ة, ٥٣ ٱذ٪ةكؿ ٝىٲؽة ٠ة٤٦ح ٠ٮف ٩ٞؽق صـاٲ ة ٦٨

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
٩ض٤ػٮ ب٦ىُٛٯ ثؽكم, ا. ٩ة, دؿص٧ح دةا ظكةس ثة٣ض٧ةؿو صٮرج قة٩ذٲ -

 .ت(. ا٧٣ىؿٱح, ا٣ٞة٬ؿة )د

 .(٣1955ٞة٬ؿة )ا - ٔـ ا٣ؽٱ٨ إق٧ةٔٲ٢, دار ا٣٪نؿ ا٧٣ىؿٱح. ابدب كٚ٪ٮ٫٩و د -

ٔػـ ا٣ػؽٱ٨ إقػ٧ةٔٲ٢, دار ا١ٛ٣ػؿ . قف ا٣ض٧ة٣ٲح ٰٚ ا٣٪ٞػؽ ا٣ٕؿثػٰو داب -

 .(1955ا٣ٕؿثٰ, ا٣ٞة٬ؿة )

جٕح رمٲؽ رًة )ا٧٣٪ػةر( ا٣ٞػة٬ؿة اقؿار ا٣جالٗحو ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ, َ -

 .(1991(, كثنؿح ٦ع٧ٮد ٦ع٧ؽ مة٠ؿ, ا٣ٞة٬ؿة )1978) 2ثٲؿكت ط -

 .(1996ح ٣ج٪ةف )٫َ ٦ىُٛٯ اثٮ ٠ؿٱن٫, ١٦ذج. اوٮؿ ا٣٪ٞؽ ابدثٰو د -

 .(1969ٚةاٜ ٦ذٯ, دار ا٧٣ٕةرؼ, ا٣ٞة٬ؿة ). ٨٦ ٩ٮاثٖ ا١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿثٰو د -إ٣ٲٮت  -

 .(1965ا٣ٞة٬ؿة ) -مٮٰٝ ًٲٙ, دار ا٧٣ٕةرؼ . ةرٱغو دا٣جالٗح دُٮر كد -

 .(1996والح ٢ٌٚ, ١٦ذجح ٣ج٪ةف ). ثالٗح ا٣ؼُةب ك٥٤ٔ ا٣٪هو د -

 .(1971ثٲؿكت ) -ر اب٦ة٩ح اإظكةف ٔجةس, د. دةرٱغ ا٣٪ٞؽ ابدثٰ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿبو د -

٦ع٧ػػؽ ٔجػػؽ . صؽ٣ٲػػح ا ٚػػؿاد كا٣ذؿ٠ٲػػت ٚػػٰ ا٣٪ٞػػؽ ا٣ٕؿثػػٰ ا٣ٞػػؽٱ٥و د -

 .(1995ا٤ُ٧٣ت, ١٦ذجح ٣ج٪ةف )

د ا٢ ا ٔضةزو ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ا٣ضؿصػة٩ٰ, ثذعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽق كرمػٲؽ  -

كثنؿح ٦ع٧ٮد ٦ع٧ؽ مػة٠ؿ, ٦ُجٕػح . (1978ثٲؿكت ) –رًة, ا٣ٞة٬ؿة 

 .(1992ا٣ٞة٬ؿة ) –ا٧٣ؽ٩ٰ 
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اظ٧ػؽ . ا٣ىٮرة ا٣جالٗٲح ٔ٪ؽ ٔجؽ ا٣ٞػة٬ؿ ا٣ضؿصػة٩ٰ, ٦٪٭ضػةن كدُجٲٞػةنو د -

 .(٤ٔ2333ٰ د٧٬ةف, كزارة ا٣سٞةٚح, د٦نٜ )

 .(1962ا٣ٞة٬ؿة ) –اظ٧ؽ ثؽكم, ١٦ذجح ٦ىؿ . ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰو د -

 –رؼ ةٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ظ٧ػٮدة, دار ا٧٣ٕػ. ٥٤ٔ ا٣ض٧ةؿ كا٣٪ٞؽ ا٣عػؽٱرو د -

 .ا٣ٞة٬ؿة )اٝؿا(

٦ع٧ػؽ ٦ىػُٛٯ ثػؽكم, ا٣ٞػة٬ؿة, . ؿو رٱذنػةردز, دؿص٧ػح دا٥٤ٕ٣ كا٣نٕ -

 .٩ض٤ٮ ا٧٣ىؿٱحبا

٦ع٧ػؽ ٤ٔػٰ اثػٮ رٱػةف, ا٣ػؽار . ٤ٚكٛح ا٣ض٧ةؿ ك٩نأة ا٣ٛ٪ٮف ا٣ض٧ٲ٤ػحو د -

 .(1964ا ق١٪ؽرٱح ) –ا٣ٞٮ٦ٲح 

 .(1963ا٣ٞة٬ؿة ) -٩ض٤ٮ ا٧٣ىؿٱح بز٠ٰ ٩ضٲت ٦ع٧ٮد, ا. ٤ٚكٛح ك٨ٚو د -

 .3ثٲؿكت ط –ح إظكةف ٔجةس, دار ا٣سٞةٚ. ٨ٚ ا٣نٕؿو د -

 .٦ع٧ؽ ٦٪ؽكر, ا٣ٞة٬ؿة, دار ٩٭ٌح ٦ىؿ. ٰٚ ابدب كا٣٪ٞؽو د -

 .٦ع٧ؽ ٦٪ؽكر, ا٣ٞة٬ؿة, دار ٩٭ٌح ٦ىؿ. ٰٚ ا٧٣ٲـاف ا٣ضؽٱؽو د -

٦ع٧ػؽ ز٠ػٰ ا٣ٕنػ٧ةكم, دار ا١٣ةدػت . ٌٝةٱة ا٣٪ٞؽ ابدثػٰ كا٣جالٗػحو د -

 .(1967ا ق١٪ؽرٱح) –ا٣ٕؿثٰ 

 –٦ع٧ػؽ ثػؽكم, ا٣ٞػة٬ؿة . ٨٦ ٩ٮاثٖ ا١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿثٰو دؿص٧ػح د –٠ٮ٣ؿدج  -

 .دار ا٧٣ٕةرؼ

قػة٦ٰ ا٣ػؽركثٰ, . ا٧٣ض٢٧ ٰٚ ٤ٚكٛح ا٨ٛ٣و صةف ٦ةرم صٮٱٮ, دؿص٧ػح د -

 .(1948ا٣ٞة٬ؿة ) –دار ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ 

 .(٦1968ٕ٪ٯ ا٨ٛ٣و ٬ؿثؿت رٱؽ, دؿص٧ح قة٦ٰ ػنجح, ا٣ٞة٬ؿة ) -

ٰ ا٣٪ٞؽ ابدثٰو د -  .(1982ا٣ٞة٬ؿة ) –إثؿا٬ٲ٥ ظ٧ةدة, دار ا٧٣ٕةرؼ . ٦ٞة ت ٚ

ا٦ٲػؿة ٦ُػؿ, دار ا٧٣ٕػةرؼ, . ٦ٞؽ٦ح ٚػٰ ٤ٔػ٥ ا٣ض٧ػةؿ ك٤ٚكػٛح ا٣ٛػ٨و د -

 .(1989ا٣ٞة٬ؿة )

٦ع٧ؽ ػ٤ػٙ اهلل اظ٧ػؽ, . ٨٦ ا٣ٮص٭ح ا٣٪ٛكٲح ٰٚ دراقح ابدب ك٩ٞؽقو د -

 .(1973ا٣ٞة٬ؿة )
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٦٪ػػة٬ش دضؽٱػػؽ ٚػػٰ ا٣جٺٗػػح كا٣٪عػػٮ كا٣ذٛكػػٲؿ كاٵدب  أ٦ػػٲ٨ ا٣ؼػػٮ٣ٰ،  -

 .(8968دار ا٧٣ٕةرؼ) –ا٣ٞة٬ؿة 

ٲؽ دٱذنف  دؿص٧ػح ٦ع٧ػؽ اٵدثٰ ثٲ٨ ا٣٪ْؿٱح كا٣ذُجٲٜ  دٱ٦ٛ٪ة٬ش ا٣٪ٞؽ  -

 .(8967) إظكةف ٔجةس، ثٲؿكتٱٮقٙ ٩ض٥ ك

ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ٦ؿدػةض، دٱػٮاف . دثػٰ  ٦ػ٨ أٱػ٨؟ كإ٣ػٯ أٱػ٨؟  دا٣٪ه اٵ -

 .(8988ا٧٣ُجٮٔةت ا٣ضـااؿٱح )

٦ع٧ؽ ػ٤ٙ ا  أظ٧ػؽ ) ثعػر( . ٩ْؿٱح ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ٰٚ أقؿار ا٣جٺٗح  د -

 .(8944رٱح )٦ض٤ح اداب اٷق١٪ؽ

  دؿص٧ح وٺح إثؿا٬ٲ٥، دار وةدر ثٲؿكت ٪ٮرا٣٪ٞؽ اٵدثٰ  ك٣ٲ٥ ٚةف أك٠ -

(8961). 

 .(8959دار ا٧٣ٕةرؼ ) –ق٭ٲؿ ا٧٤ٞ٣ةكم، ا٣ٞة٬ؿة . ا٣٪ٞؽ اٵدثٰ  د -

 .(...ا٣ٞة٬ؿة ) –٩ض٤ٮ ا٧٣ىؿٱح ٵا –٦ع٧ؽ ٦ع٧ؽ ٔ٪ة٩ٰ . د ا٣٪ٞؽ ا٣ذع٤ٲ٤ٰ  -

أظ٧ػؽ ٧٠ػةؿ ز٠ػٰ، ا٣٭ٲبػح . دا٣٪ٞؽ اٵدثٰ ا٣عؽٱر  أوٮ٫٣ كادضة٬ةدػ٫   -

 .(8972ا٧٣ىؿٱح ١٤٣ذةب )

 –٩ض٤ػٮ ا٧٣ىػؿٱح ٦ع٧ػؽ ٗ٪ٲ٧ػٰ ٬ػٺؿ، اٵ. ا٣٪ٞػؽ اٵدثػٰ ا٣عػؽٱر  د -

 .(8978ا٣ٞة٬ؿة )

أظ٧ػؽ ٤ٔػٰ د٧٬ػةف، ٦ُجٮٔػةت . ا٣٪ٞؽ ا٣ٕؿثٰ ا٣ٞؽٱ٥، ٌٝةٱة كأٔٺـ  د -

 .(2117صة٦ٕح ا٣جٕر )

إظكػةف . دا٣٪ٞؽ ا٣ٕؿثٰ ا٣ٞػؽٱ٥ ٦ػ٨ ػػٺؿ ٦ٛ٭ٮ٦ػةت ا٣٪ٞػؽ ا٣عػؽٱر    -

 .(8972د٦نٜ ) –ٔجةس )ثعر( ٰٚ ٦ض٤ح ا٧٣ٕؿٚح 

*   *   * 
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 عجى انعشبٙيف امل ٔس٘انتعشٚف انذ
 ا  انمايٕس احملٛط أمنٕرج

اس. د َّٔ غيٖ ضئ ض
() 

ػ:صاضطضخ
ٔيؿٚػخ ٚػٰ ا٧٣ٲػؽاف ا٧٣ٕض٧ػٰ ، ٱك٤ٌٍ ٬ػؾا ا٣جعػر ا٣ٌػٮء ٤ٔػٯ إمػ١ة٣ٲح 

٢ ٨٦ ٔٲٮب  ض   كٝػؽ اػذؿ٩ػة كاظػؽان ، ٰٚ ذ٣ٟدذ٪ةكؿ مؿح ا٤٣ْٛح كدٛكٲؿ٬ة ك٦ة قي

٧ٌٰ ثػ )ا٣ذٕؿٱٙ ا٣ؽكرم( ك٬ػٮ ٦ػ٨ ٔٲػٮب ا٣ذٛكػٲؿ ا٣ذػٰ ٣ػ٥ ، ٨٦ ٬ؾق ا٣ٕٲٮب قي

 .٣ٯ ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍإ ٨٦ ا٣ٕٲ٨ ككوٮٹن  اثذؽاءن ، دك٥٤ ٦٪٭ة ا٧٣ٕض٧ةت ا٣ٞؽٱ٧ح

، كٱيؿاد ث٭ؾق ا٣ْة٬ؿة دٛكٲؿ ا٤٣ْٛح ثأػؿل ز٥ دٛكػٲؿ ٬ػؾق اٵػٲػؿة ثػةٵك٣ٯ

ػؿة ٚػٰ ٦ٮًػٓ اػػؿفن ا٤٣ْٛح ا٧٣ٛإأم  ؿة د١ٮف ٦ٛك  ك٬ػٮ ٦ػة ٱ٪ػؽرج دعػخ ، كن

ٙ  ثكػجج٭ة ا٧٣ٕضػ٥؛كٝؽ ٱىُؽـ ٬ؾا اٵ. ا٣ذٛكٲؿ ثة٣ذؿادؼ ي٣  ق٤ٮب ثة٣٘ةٱح ا٣ذٰ أ

٣ٯ ا٧٘٣ٮض ظٲ٨ ٱؽكر ٦كذ٢٧ٕ ا٧٣ٕض٥ ٰٚ ظ٤ٞح ٦ٛؿٗح ٦ٓ ا٤٣ْٛذػٲ٨ إٚٲؤدم 

ؿة ؿة كا٧٣ٛكن ٣٭ػؾا  ةن ٩ثػةدم ٦ٲػؽااكٝؽ ا٩ذؼج٪ػة ا٣ٞػة٦ٮس ا٧٣عػٲٍ ٤٣ٛٲؿكز. ا٧٣ٛك 

٤٦ذػـ٦ٲ٨ ثػة٧٣٪٭ش  ،قػ٤ٮب٣٭ػؾا اٵ ةن إذ كردت ٚٲ٫ أ٦س٤ػح ٠سٲػؿة ٦ىػؽاٝ، ا٣جعر

أم ، ك٬ػٮ ٦ػ٪٭ش ا٣جػةب كا٣ٛىػ٢، ثةدم ٰٚ دؿدٲت اٵ٣ٛةظاا٣ؾم اػذةرق ا٣ٛٲؿكز

دؿدٲت اٵ٣ٛةظ ثعكت ظؿكٚ٭ة اٵكاػؿ ٦ٓ ٦ؿأةة ا٣عؿكؼ اٵكاا٢ داػػ٢ ٠ػ٢ 

 .ذع٤ٲ٢ كا٣ذٞٮٱ٦٥ؿأةة ٣ٸظةٹت ٔ٪ؽ ا٣ ثةب ٨٦ ٬ؾق اٵثٮاب؛

                                                 

()  ٤٠ٲح ا٣ذؿثٲح / اث٨ رمؽ ٤ٕ٤٣ٮـ اٷ٩كة٩ٲح -صة٦ٕح ث٘ؽاد. 
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 .ا٧٣ٕض٥، ا٣ذٕؿٱٙ ا٣ؽكرم ، ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ  اىهيٍات اىٍفخاض٘ث:

ػاضطدخل
٣ٲػ٫ إٚٞؽ قػجٞ٭٥ ، ٥٣ ٱ٨١ ا٣ٕؿب أوعةب ا٣ؿٱةدة ٰٚ ا٣ذأ٣ٲٙ ا٧٣ٕض٧ٰ

ٵفن  كٹ ٔٲػت ٚػٰ ذ٣ػٟ؛، ة ظٲ ػة٣٘ٮٱ ػ ٧٦ػ٨ ٱ٧ذ١٤ػٮف روػٲؽان ، أٝٮاـ أػؿل

ك٦ػػ٨ ا٣نػػٕٮب . ؿ كا٣ذػػأزٲؿ٩كػػة٩ٲح ٦جةظػػح كػةًػػٕح ٧٣جػػؽأ ا٣ذػػأزُّ ا٧٣ٕؿٚػػح اٷ

ا٣ٞؽٱ٧ح ا٣ذػٰ ٔؿٚػخ ا٣جعػر ا٧٣ٕض٧ػٰ كقػجٞخ ا٣ٕػؿب ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣٭٪ػٮد 

 .كا٣ٲٮ٩ة٩ٲٮف كا٧٣ىؿٱٮف ا٣ٞؽ٦ةء كا٣كؿٱةف كا٣ٕجؿا٩ٲٮف كا٣ىٲ٪ٲٮف

ٚأكؿ ٬ؾق ا٣نٕٮب ٥٬ ا٣٭٪ٮد ا٣ػؾٱ٨ قػض٤ٮا ا٣كػجٜ ٚػٰ ٤ٔػٮـ ا٤٣كػةف 

٤٧٭٥ ا٧٣ٕض٧ػٰ ٚٞؽ ثؽأ ٔ، ك٨٦ ثٲ٪٭ة ا٣جعر ا٣ىٮدٰ كا٧٣ٕض٧ٰ، ا٧٣ذٕؽدة

ز٥ن ، ٰٚ م٢١ ٝٮاا٥ د٥ٌُّ اٵ٣ٛةظ ا٣ىٕجح ا٧٣ٮصٮدة ٰٚ ٩ىٮو٭٥ ا٧٣ٞؽقح»

ِو ٰٚ ا٣ٞةا٧ح مػؿح ٧٣ٕ٪ػةق ر ٬ؾا ا٣٪ْةـ ٚأي٣عٜ ث٢١  ٣ٛ ػؽن ، دُٮن كٱي١٧ػ٨ أٍف ٱٕي

كثٕؽ ذ٣ػٟ . ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ ٨٦ ٩ٮع )٦ٕةص٥ ا٧٣ٮًٮٔةت( أك )٦ٕةص٥ ا٧٣ٕة٩ٰ(

«٣٪ىٮص ا٧٣ٞؽقحّ٭ؿت ٠ذت ٹ دٞىؿ ٩ٛك٭ة ٤ٔٯ أ٣ٛةظ ا
(8)

. 

٦ػ٨  ًػؼ٧ةن  ٩ذضٮا ٔػؽدان أ»إذ ، كٝؽ ٠ةف ٤٣ٲٮ٩ة٩ٲٲ٨ ص٭ؽ ٦ٕض٧ٰ كاًط

 ةن ٝؽ اٝذجف ٩ىٮوػ Athenaeusكدٞٮؿ دااؿة ا٧٣ٕةرؼ ا٣جؿٱُة٩ٲح إفن ، ا٧٣ٕةص٥

ؽت ص٧ٲٕ٭ة ة٨٦ ػ٧كح كزٺزٲ٨ ٧ٔٺن ٦ٕض٧ٲ   «ٚٞي
(2)

. 

، ٝجػ٢ اٷقػٺـ أ٦نة ا٣ٕؿب ٥٤ٚ ٱيؤزؿ ٔ٪٭٥ أمُّ ٩ٮعو ٨٦ ا٣ؽراقةت ا٤٣٘ٮٱػح

ك٣٭ؾا ٚ٭٥ ٦ذأػؿكف ز٦٪ٲ ة ٔػ٨ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ اٵ٦ػ٥ ا٣ذػٰ قػجٞذ٭٥
(8)

؛ كٱجػؽك أفن 

ؽنق ةن ا٣كجت ٰٚ ذ٣ٟ ٔؽـ ا٦ذٺ٠٭٥ ٠ذةث أ٦نة ٔ٪ؽ ٩ـكؿ ا٣ٞؿاف ا١٣ؿٱ٥ ٚٞػؽ ، ةن ٦ٞي

 .ا٣ٕـٱـ ١٤ذةب٣ا٤٣٘ٮم ٱنذؽُّ كٱجؿز ػؽ٦ح  ثؽأ ا٣٪نةط

                                                 

 .61 د.أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ، ا٣جعر ا٤٣٘ٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب  (8)

 .68 ا٣جعر ا٤٣٘ٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب  (2)

 .79 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  ٱ٪ْؿ  (8)
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ػؿُّ أ٩ن  ٨ٍ ك٦ى  ٔي ٱٞؿأ ا٣٪نػةط ا٣جعسػٰ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب ٱٞي ٮا اثذػؽاءن ثػة٤ٕ٣ٮـ ٪يػ٭ػ٥ 

٭ػػخ ٔ٪ػػةٱذ٭٥ ، ا٣نػػؿٔٲح كاٷقػػٺ٦ٲح ك٦٪٭ػػة ، ٣ػػٯ ا٤ٕ٣ػػٮـ اٵػػػؿلإزػػ٥ن دٮصن

إ٩ن٫ ٦٪ؾ ٦٪ذىٙ ا٣ٞؿف ا٣سة٩ٰ ا٣٭ضػؿم ثػؽأ ٧٤ٔػةء »ٱٞٮؿ ا٣كٲٮَٰ   .ا٤٣٘ٮٱح

ٌٰ كا٣ذٛكػٲؿ ، ٮمٌ جا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٱيكٌض٤ٮف ا٣عؽٱر ا٣٪ كٱيؤ٣ٌٛٮف ٰٚ ا٫ٞٛ٣ اٷقػٺ٦

دؽكٱ٨ ٬ػؾق ا٤ٕ٣ػٮـ ادٌضػ٫ ا٧٤ٕ٣ػةء كص٭ػحن أػػؿل ٩عػٮ  كثٕؽ أٍف د٥ن . ا٣ٞؿا٩ٰ

«دكضٲ٢ ا٤ٕ٣ٮـ ٗٲؿ ا٣نؿٔٲح ك٨٦ ثٲ٪٭ة ا٤٣٘ح كا٣٪عٮ
(4)

. 

كٹ قػٲ٧ة ،  ػػةدـ ٤ٕ٣ػٮـ ا٣نػؿٱٕحك٦ة ا٣جعر ا٤٣٘ػٮم ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب إٌٹ 

٨٧ٚ ا٧٣ٕؿكؼ أفن كصٮد ٦ٛؿدات كدٕةثٲؿ ٩ػةدرة » ،ا٣جعر ا٧٣ٕض٧ٰ ا٣ؽٹ٣ٰ

٣ػٯ إ٤ٚضػؤكا ، اقػذؽٔٯ ا٧٣ٛكػؿٱ٨ كا٣ٞػؿاء أك ٗؿٱجح ٚػٰ ا٣ٞػؿاف كا٣عػؽٱر

«دٛكٲؿ٬ة ثة٣نػٕؿ
(5)

ًصػؽى ٚػٰ ا٣ٞػؿف اٵكؿ ا٣٭ضػؿم ٦ػ٨ ٦عػةكٹت .  ٧ٚػة كي

ػؽ ٣ؾادػ٫، ةقٺ٦ٲ  إ٣ٲ٭ة إ٤٣ؽراقح ا٧٣ٕض٧ٲح ٠ةف ا٣عةٚـ  ٍٞىى ك٦ػ٨ ذ٣ػٟ ، ك٣ػ٥ ٱي

٣ٛةظ ا٣٘ؿٱجح ٰٚ ا٣ٞؿاف ا١٣ؿٱ٥ كمؿظ٭ة٦عةك٣ح اث٨ ٔجةس ص٧ٓ اٵ
(6)

. 

ٔة٦نػح عةكٹت اٵك٣ٯ ٤٣ؽرس ا٤٣٘ٮم ٔ٪ؽ ا٣نٕٮب كٱجؽك أفن أ٤ٗت ا٧٣

٩ضػؽ ٬ػؾا ٔ٪ػؽ ا٣٭٪ػٮد ا٣ػؾٱ٨ ثػؽؤكا ثعػس٭٥ . ٠ة٩خ ٦ؿدجُح ثة٣ؽٱ٨ كا٣ٕٞٲؽة

ك٦س٤ػػ٫ ٩ضػػؽق ٔ٪ػػؽ . ا٤٣٘ػػٮم ٣ؼؽ٦ػػح ٠ذػػةث٭٥ ا٧٣ٞػػؽس ا٧٣كػػ٧ٯ )ا٣ٛٲػػؽا(

ٚػٰ ٩نػأة  ةن إذ ٠ة٩خ دراقح ا٣٪ىٮص ا٣ؽٱ٪ٲػح ا٣جٮذٱػح كٗٲؿ٬ػة قػجج ا٣ىٲ٪ٲٲ٨؛

٠ؾ٣ٟ ٠ة٩خ دراقح ا٣نٕؿ ا٣ع٧ةقٰ كا٣ؽٱ٪ٰ ٰٚ ا٣ٲٮ٩ػةف ك. ا٧٣ٕةص٥ ا٣ىٲ٪ٲح

ثؽأت دراقح ا٤٣٘ػح كا٣٪عػٮ ٣ؼؽ٦ػح  ةن كٰٚ ا٣ٕجؿٱح أٱٌ. ٤٣ذأ٣ٲٙ ا٤٣٘ٮم دإٚةن 

ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس
(7)

. 
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 .867 ؿثٲح ٣ٯ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕإد.أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ ٝؽكر، ٦ؽػ٢  (5)

 . 79 ا٣جعر ا٤٣٘ٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب  (6)

 .81 ٱ٪ْؿ  ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  (7)



 984 (4)اجلزْ  (09)اجمللز  -جملُ جمنع اللغُ العزبًُ بزمشل 

٥٦ ك٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ ظؽازح ا٣ؽرس ا٤٣٘ٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب إذا ٦ة ٝٲكػٮا ثػةٵ

ُى ، اٵػؿل ؿثٲح ا٧٩ػةزت ٚة٤٣٘ح ا٣ٕ، ػُٮات كاقٕح ص٤ٕذ٭٥ ٰٚ ا٧٣ٞؽ٦ح اٮػ

 ك٬ٰ دٛةػؿ٨٬ن ث٧ٕضػ٥و وػ٪٫ٕ ٧٤ٔةؤ٬ػة ظٛةّػةن ، ثة٣ذ٪ـٱ٢ ا٣ٕـٱـ»٨٦ ٗٲؿ٬ة 

كٔجٞؿٱنذ٭٥ ثٕػؽ ، ٔٲ٪٫ ٔجٞؿٱنح ا٣ٕؿب ٰٚ ثؽاكد٭٥دً ٮٍ ٦ي ، ٤ٔٯ ٣٘ح ا٣ٞؿاف ا١٣ؿٱ٥

ػ ١ٚةف ٦ٕض٧ةن ، أٍف و٤ٞذ٭٥ ظٌةرة اٷقٺـ  حى ٕى ٣ٲف ٵ٦ػح ٦ػ٨ اٵ٦ػ٥ ٦س٤ػ٫ قى

ٯ ٚ٭ػٰ ٝةوػؿة ٔ٪ػ٫، اٚةؽ كٗـارة ٦ةدة كد٪ٌٮع أثٮاب ، أ٦نة ٦ٕض٧ةت قةاؿ ا٤٣ُّ٘

ؿة ٤ٔٲ٫ زىح ثة٣٪كجح إ٣ٲ٫، ٦ذأػ  «٦يٍعؽى
(8)

. 

ػح ٬ػؾق ا٤٣٘ػح ا٣ػؾٱ٨ قػ١٤ٮا قػجٺن  ٢ ا٢ٌٛ٣ ٰٚ ٬ؾا ا٣ذ٧ٲُـّ ٵا٧ن ٚػٰ  كٱيكضن

ا٣ذػػأ٣ٲٙ ا٧٣ٕض٧ػػٰ دؤ٠ػػؽ ٩ٌػػش د١ٛٲػػؿ٥٬ ا٤٣٘ػػٮم كثػػؿأذ٭٥ ٚػػٰ ا٣ىػػ٪ةٔح 

ٍٕؿىؼي أ٦ح ٨٦ اٵ٥٦ ٰٚ دأ»ٚٺ ، ا٧٣ٕض٧ٲح رٱؼ٭ة ا٣ٞؽٱ٥ أك ا٣عػؽٱر ٝػؽ دٛ٪ن٪ػخ دي

كٝػؽ دٕػٌؽدت . كٰٚ َؿؽ دجٮٱج٭ة كدؿدٲج٭ة ٧٠ة ٢ٕٚ ا٣ٕؿب، ٰٚ أم١ةؿ ٦ٕةص٧٭ة

كٝػؽ . َؿؽ كًٓ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ظذٯ ٠ةدت دكذ٪ٛؽ ٢٠ اٹظذ٧ةٹت ا١٧٧٣٪ػح

ٚؿدنجػٮا ، ك٧٬ة ا٤٣ِٛ كا٧٣ٕ٪ٯ، ٠ةف ا٣ٕؿب ٦٪ُٞٲٲ٨ ظٲ٪٧ة ٹظْٮا صة٩جٰ ا٧٤١٣ح

كث٭ػؾا كيصػؽ ٝكػ٧ةف ، كإ٦نة ٤ٔػٯ ا٧٣ٕ٪ػٯ، إ٦نة ٤ٔٯ ا٤٣ِٛ - ٹن إص٧ة -٦ٕةص٧٭٥ 

«٦ٕةص٥ اٵ٣ٛةظ ك٦ٕةص٥ ا٧٣ٕة٩ٰ راٲكةف ٧٬ة 
(9)

ٱيعؽ د اقػذ٧ٕة٣٭٧ة ٦كػذ٢٧ٕي  ،

٣ػٯ إٚإذا أراد ا٣جعر ٨ٔ ٦ٕ٪ٯ ٣ْٛح ٨٦ اٵ٣ٛةظ ٚإ٩ن٫ ٱ٤ضأ ٰٚ د٤جٲح ظةصذ٫ ، ا٤٣٘ح

٣ػٯ إ٪ةقجحو ٧٣ٕ٪ٯ ٱٕؿ٫ٚ ٚإ٩ن٫ ٱ٤ضػأ أ٦نة إذا أراد ا٣جعر ٨ٔ ٣ْٛحو ٦، ٦ٕةص٥ اٵ٣ٛةظ

 .٦ٕةص٥ ا٧٣ٕة٩ٰ أك ا٧٣ٮًٮٔةت

ا٣ؾم ديج٪ػٯ ٦ةددػ٫ ، ك٦ة ٱٕ٪ٲ٪ة ٰٚ ثعس٪ة ٬ؾا ٨٦ ٬ؾٱ٨ ا٣ٞك٧ٲ٨ ٬ٮ اٵكؿ

ٔيؿٚػخ ٚػٰ ، ٤ٔٯ أقةس ا٤٣ِٛ ك٣ٲف ا٧٣ٕ٪ٯ كدك٤ٲٍ ا٣ٌٮء ٤ٔػٯ إمػ١ة٣ٲح 

٢ ٦ػ٨ ٔٲػٮب ٚػ ،ا٧٣ٲؽاف ا٧٣ٕض٧ٰ ض  ٰ دذ٪ةكؿ مؿح ا٤٣ْٛح كدٛكٲؿ٬ة ك٦ة قي
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ٍّٖ ةــو ،ٌَ ْذه اىؽ٘ٔب وكد اخخار اىتحد واحداً  .ذىم )اىخؽرٗـ   ْٔ ٌا ُس

 .ىيدراسث اً ةادي أٍُٔذجآواخخرُا اىلأٌس اىٍح٘ط ىيف٘روز، اىدوري(

 وظيفة المعجم
ّٖ ٌخا  ـاً  ًٔ  ىً ٗهـَ اىٍؽمـً اىؽرةـ ى ٌـَ ٌتـخٔٗات اىتحـد فـٖ ٌتـخ

وىهـَ ، ودالى٘ـثصـٔح٘ث وصـرف٘ث وحرن٘ت٘ـث  اً فاىلـار  ٗمـد ف٘ـّ ةحٔذـ، اىيغٔي

ّٖ ، ساس٘ث حخحدَّد ةاىٍتخٔى اىراةػوع٘فخّ األ إذ إنَّ اىيتِـث  ؤْ اىٍتـخٔى اىـدالى

ٍَّا ُٗؽرف فٖ اىتحـد اىيغـٔي ةاىرسـااو اىيغٔٗـث ، األوىٕ ىيٍؽمً ناُج ؼتارة ؼ

ٌـَ اىخِغـً٘  شـٓدت ُٔؼـاً ، وْٖ اىٍرحيث األوىٕ فٖ حطٔر اىخـلى٘  اىٍؽمٍـٖ

اىث ٌمٍٔؼث ٌَ األىفاظ ةِ٘ٓا راةـط ٌؽِـٔي أو ةح٘د جٍؽج نوُّ رس، واىختٔٗب

ِّ  فٖ اىِتات أو اىح٘ٔان أو اإلُتان، ٌٔضٔؼٖ ـً ، فٍِٓا ٌا أُى وسـتب ذىـم أَُّٓ

فٖ نوٍّ ٌِٓـا ٌمٍٔؼـث ٌـَ األىفـاظ ، ٍٗهَ ح ِ٘فٓا ؼيٕ طٔاا  وجدوا أىفاعاً 

ٌّٖ ٌؽَ٘ ٍَّٕ )ُغرٗث اىحلٔل اىدالى٘ث(و، اىخٖ ٗرةطٓا حلو دالى حُت
(10)

. 

 ٍٗهَ إجٍاىٓا ةٍا ٗلحٖ:، عٓٔر اىٍؽمً ةٍمٍٔؼث ٌَ اىدوافػارحتط  وةذىم

 .اىشرؼّ٘ثؤْ خدٌث اىلرآن اىهرًٗ واىؽئم  اىدافػ اىدِٖٗ: -1

 .ؤْ حفظ اىؽرة٘ث ٌَ األىفاظ اىدخ٘يث اىدافػ اىلٌٖٔ: -2

ف ؼـادات اىؽـرب وحلاى٘ـدًْ وسـئنًٓ رُّ ؽ ـوْـٔ ح   اىدافػ االجخٍاؼٖ: -3

ٖ اىٍؽمً اىؽرةٖ اىخراذٖ أنَّ وع٘فخّ ال حلخ ر ؼيٕ ة٘ـان فاىٍؽروف ف. االجخٍاؼٖ

 .ةو ْٔ سموٌّ دوَّن فّ٘ اىٍؽمٍ٘ٔن نو ٌا ٗخؽيق ةح٘اة اىمٍاؼث اىيغٔٗث، اىٍؽِٕ

ـؽٓا ، اىدافػ اىيغٔي -4 ؤْ ٗ بُّ فٖ خدٌث اىيغث اىؽرة٘ـث ةتـتب حٔسُّ

ا جؽو نر٘ـراً  وازدٗاد اىرروة اىيغٔٗث  ٍَّ فغٓـرت ، فٓـامٌِٓـا ٗافـٕ ؼيـٕ األ ٌِ

ّىٕ ٌدإاىحاجث  ر ْذا اىغاٌض وحتِِّ٘ وُات حفتِّ
(11)

. 
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كٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ثة٣ٮّٲٛػح ا٤٣٘ٮٱػح ٧٤٣ٕضػ٥ إفن ٦ػ٨ أقكػ٫ ا٣ٕ٪ةٱػح ثة٧٤١٣ػح 

ٰٚ ظػةؿ اقػذ٧ٕة٣٭ة ٦ٛػؿدة ك٦ؿ٠جػح ٦ػٓ ٗٲؿ٬ػة ٚػٰ قػٲةٝةت ، ٯك٦ٕ٪ن  م١ٺن 

٭ة كدعؽٱؽ رق٧، ثؽن أٍف ٱجٲ ٨ ٦ٕ٪ٯ ا٧٤١٣ح كَؿٱٞح ٩ُٞ٭ة ٚة٧٣ٕض٥ ٹ. ٦ذٕؽدة

ٌٰ اٷ ٌٰ ، ٦ٺاٰ أك ا٣٭ضةا ، ٲذ٭ة وؿٚٲ ة ك٩عٮٱ ة٪ٍ جً ك٦ة ٱذ٤ٕٜ ثً ، كدأوٲ٤٭ة اٹمذٞةٝ

٨ٔ قٲةٝةت اقذ٧ٕة٣٭ة ٌٚٺن 
(82)

. 

 ،٧٤١٤٣ػح ا٤ٕٛ٣ػٰ ا٣عٰ ا٣ن٢١ ٬ٮ ا٣٪ُٜ ٚإفة ٠ذةثٲ   ان ر٦ـ ا٣٭ضةء ٠ةف ٚإذا

 ا٣ذكضٲ٢ ثٲ٨ دذٛةكت ا٧٣عةك٣ح ك٬ؾق ،ا٧٤١٣ح ٩ُٜ ٣ذكضٲ٢ ٦عةك٣ح كا٣٭ضةء

 ةن كإٝػ اٹػػذٺؼ ٠ػةف ك٧٣ة .أػؿل   ةن أظٲة٩ ا٣ؽٝٲٜ كٗٲؿ ،ةن أظٲة٩ ٤٣٪ُٜ ٲٜا٣ؽٝ

 ،)ا٣٭ضػةء( ا١٧٣ذػٮب ا٣٭ضػةاٰ كا٣ؿ٦ػـ ،)ا٣٪ُػٜ( ا٣ىػٮدٰ ا٤٣٘ٮم ا٣ؿ٦ـ ثٲ٨

 د١ػٮف أف - اٷ٦ٺاٰ ا٣٪ْةـ ٱ٧س٤٭ة ٧٠ة - ا٣ٕؿثٲح ٧٤١٤٣ح ا٧٣عذ٢٧ ٨٦ أوجط

 ٔػ٨ ٱ١نػٙ ٲ٨ظػ ا٧٣ٕضػ٥ َة٣ػت ٱذٮٝػٓ ٥ن زى  ك٨٦ ،ا٣٪ُٜ ٰٚ ٤٣ؼُأ ٔؿًح

ثٌجُ٭ة ٩ُٞ٭ة َؿٱٞح ٫٣ ٱعؽد ثأف ا٧٣ٕض٥ ٱجؽأ أف ٦ة ٧٤٠ح ٦ٕ٪ٯ  
(88)

. 

 ٚػٰ ٧٬ة٣٭ػةإ -ثة٣ن٢١ ٱذ٤ٕٜ ٚٲ٧ة - ا٣ٞؽٱ٧ح ا٧٣ٕض٧ةت ٤ٔٯ ٱؤػؾ ك٧٦ًنة

 دكف ثػة٥٤ٞ٣ ا٣ٌػجٍ ٤ٔٯ كاٹٝذىةر ،ا٧٤١٣ح ًجٍ ٤ٔٯ   ا٣٪ه ٦ذٕؽدة ٦ٮآً

 ،ٔ٪٭ػة ثعؽن دى  ا٣ذٰ ا٣ىٲٖك ا٧٣ٮاد اٵظٲةف أ٠سؿ ٰٚ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٱٌجٍ ٥٤ٚ ،ا٣ٕجةرة

 ا٣ؿقػ٥ ٩ْةـ ٱع٫٤٧ ٦ة ٣ٯإ ٦كذ٪ؽان  ،ا٣ن٢١ ٰٚ كا٣ؼُأ ا٣ذىعٲٙ إ٣ٲ٭ة بٚذكؿن 

 قػ٤ٮباٵ ٬ػؾا أظػؽث كٝؽ ،كظؿ٠ذ٫ ا٣عؿؼ ٩ٮع ديعؽ د ،كر٦ٮز ٔٺ٦ةت ٨٦

 ا٣ؿ٦ػٮز ٬ػؾق ٵفن  ؛«ا٣ٕػٲ٨» د٤خ ا٣ذٰ ا٧٣ٕض٧ةت ٰٚ ٠سٲؿان  دىعٲٛةن  ا٣ٌجٍ ٰٚ

ٲنؿ ٝؽ أك ٨٦ا٣ـ ٦ٓ دؼذٰٛ ٝؽ كا٣ٕٺ٦ةت  ٣ػٯإ ٱػؤدم ٧٦ًنة ،ا٣ىعٲط ٦ٮًٕ٭ة ٱ٘ي

 ا٣ذػٰ ا٧٤١٣ػح ٗٲػؿ ك١٣٪٭ػة ،ك٦ٕ٪نػٯ ٣٘ػحن  وػعٲعح د١ٮف ٝؽ صؽٱؽة ٧٤٠ح ٩ُٜ

 ٱػؤدم كٝػؽ .اٷَػٺؽ ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ ٣٭ػة ٱ١ػٮف ٹ كٝؽ ،اٵكؿ كإً٭ة ٝىؽ٬ة
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 ،صؽٱػؽة أ٦س٤ػح كٹدة ٣ػٯإ ٚٲػؤدم ،ا٣عػؿؼ ظؿ٠ػح د٘ٲٲػؿ ٣ٯإ أٱٌةن  ا٣ذىعٲٙ

 وػٲٖ ٔػ٨ دؼػؿج كٝػؽ ،ٝجٺن  ٤ٔٲ٫ ٠ة٩خ ٧٣ة ٦ؼة٣ٛح ؿٚٲحو وٲٖ دعخ د٪ؽرج

ثة٣ؼُأ ٤ٔٲ٭ة ٚٲيع٥١ أوٺن  ا٤٣ِٛ ك٦ٞذٌٲةت ا٣ىؿؼ
(84)

. 

ٞ ػٜ ،٤٣ٌػجٍ أػؿل قجٺن  اثذ١ؿكا ٦ٕض٧ٲٮف ّ٭ؿ ا٣ؼُؿ ذ٣ٟ ك٣ؽٚٓ  دع

 ك٦ػ٨ .كا٣ذعؿٱػٙ ا٣ذىعٲٙ ٨٦ ٦أ٨٦ ٰٚ كدض٤ٕ٭ة ،ا٧٤١٣ح ًجٍ ٨٦ ا٣٘ةٱح

 .ظؿ٠ذػػ٫ أك ا٣عػػؿؼ ٩ػػٮع ٤ٔػػٯ ٪هٌ ا٣ػػ ك٬ػػٮ ،ثة٣ٕجػػةرة ا٣ٌػػجٍ ا٣كػػج٢ د٤ػػٟ

 ا٣ذ٧سٲػ٢ أك ،ا٣ىػؿٰٚ ا٧٤١٣ػح كزف ٤ٔػٯ ا٣ػ٪هٌ  إ٦نػة ك٬ػٮ ،ثة٧٣ٲـاف كا٣ٌجٍ

 .أم٭ؿ ٧٤٠ح زفثٮى 

ٌض٢ ٦ة أ٦نة  ٧ٚ٪٭ػة ،ا٧٣ٕ٪ٯ د٪ةك٣خ ٔٲٮب ٨٦ ا٣ٞؽٱ٧ح ا٧٣ٕض٧ةت ٤ٔٯ قي

 .ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕض٧ٰ ا٣ذؿاث ٦٪٫ ٔة٩ٯ ا٣ؾم ،ا٣ؽكرم ثة٣ذٕؿٱٙ ٱيك٧نٯ ٦ة

ػ:اضدوريػاضتطرغف
ؽُّ   ا١٣جػؿل ا٣٘ةٱػح ٚ٭ػٮ ،ا٧٣ٕضػ٥ ٣ىػة٩ٓ ٦ؿ٠ـٱ ػة ٧ٔٺن  اٵ٣ٛةظ دٛكٲؿ ٱٕي

 ٦ذٕػؽدة قػجٺن  ا٣ٕػؿب ا٧٣ٕض٧ٲػٮف ادجػٓ كٝػؽ ،٦ؤ٣ٛػ٫ ٔػ٨ ٌٚٺن  ٧٣كذ٫٤٧ٕ

 ا٣كػج٢ ٬ػؾق ك٦ػ٨ .ٱٺا٧٭ػة ك٦ػة ا٤٣ْٛػح َجٲٕػح ثعكػت ،ا٣٘ةٱح ٬ؾق ٣ذعٞٲٜ

 ٔػػ٫ثأ٩ٮا ا٣كػػٲةؽ كاقػػذ٧ٕةؿ ،كا٧٣٘ػػةٱؿة ،ا٧٣ػػؿادؼ كاقػػذ٧ٕةؿ ،ا٣ذٕؿٱػػٙ

 .كاٹصذ٧ةٰٔ كا٧٣ضةزم كا٣كججٰ ا٤٣٘ٮم ا٧٣ؼذ٤ٛح 

 ٚػةث٨ ،٦ذٕػؽدة ثٕجةرات ا٣ذٕؿٱٙ ٨ٔ ٨ٲك٦عؽز ٝؽ٦ةء ا٣جةظسٮف ٔجنؿ كٝؽ

ؽ أفٍ  ٬ٮ» ا٣ذٕؿٱٙ أفن  ٣ٯإ ٱؾ٬ت قٲ٪ة ٍٞىى ر مةٔؿ ث٫ مٕؿ إذا مٰء ٢ٕٚي  ٱي  دىٮن

 ا٣ػؾ ،إمػةرة ٱ١ٮف كٝؽ ٠ٺ٦ةن  ٱ١ٮف ٝؽ )ا٢ٕٛ٣( كذ٣ٟ ،ا٧٣ٕؿكؼ ٬ٮ ٦ة مٲبةن 

د أفٍ  ٱضت ؿى  ا٣ؾ٨٬ ٰٚ ا٣نٰء د٧سٲ٢ ث٫ ا٧٣ٞىٮد ٱ١ٮف ٧٣ة )ا٣ذٕؿٱٙ( ٣ِٛ ٱٛي

«٦ع٧ٮٹد٫ ص٭ح ٨٦
(85)

 ٦ػ٨ ٩ػٮع» ٬ٮ ثٌٕ٭٥ ٔ٪ؽ ٚة٣ذٕؿٱٙ ا٧٣عؽزٮف أ٦نة .

                                                 

 .885ك818د.٦ع٧ؽ ٔٲؽ، ٰٚ ا٤٣٘ح كدراقذ٭ة   (84)

 .29اث٨ قٲ٪ة، رقة٣ح ا٣عؽكد   (85)
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 ،ا٣ٕجػةرة( أك )ا٤٣ٛػِ ٩ػهٌ  مػؿح ٠ػؾ٣ٟ ك٬ٮ ،ا٣ٕجةرة أك ا٤٣ِٛ ٤ٔٯ ا٣ذ٤ٕٲٜ

 ٦٪ُٞٲ ػة ٱٛذػؿض ٩٫نػإ أم ،٦ٞةثػ٢ ٔجػةرة أك ٣ْٛػح ١٣ػ٢ٌ  ٱ١ٮف أفٍ  ٱٛذؿض ك٬ٮ

 دأدٰ أفٍ  إ٦ة ا٣ؽٹ٣ح ك٬ؾق ،ا٧٣ٕ٪ٲذٲ٨ ا٣ٕجةرة أك ا٤٣ْٛح دٕةدؿ ٤٠ٲح دٹ٣ح كصٮد

«ص٤٧ح أك ٣ِٛ م٢١ ٰٚ
(86)

. 

ٲػؽ أ٩نػ٫ ث٧ٕ٪ػٯ ،أػػؿل ث٧٤١ػةت ا٧٣ٕ٪ػٯ د٧سٲ٢ ٬ٮ ثة٣ذٕؿٱٙ ٚة٧٣ؿاد  ٱٕي

أػؿل ثأ٣ٛةظ ا٧٣ٕ٪ٯ ٨ٔ ا٣ذٕجٲؿ
(87)

 ا٣ذٕؿٱػٙ ٔػ٨ ا٧٣٪ُػٜ أ٢٬ ٱٕج ؿ ك٣٭ؾا .

ف ا٣ذٰ ا٣ىٛةت ٦ض٧ٮع ٫ثأ٩ن  ٲنػـ ا٣نٰء ٦ٛ٭ٮـ د١ٮ  ػة ان ٦ي٧ى  ٚػة٣ذٕؿٱٙ .ٔػؽاق ٧ٔن

ـ أظػؽ٧٬ة كاظػؽ مػٰء ٔػ٨ دٕجٲػؿاف كا٧٣ٌٕؿؼ ػ٢ كاٳػػؿ ،٦يػٮصى ىن ٦ٛي
(88)

. 

 .ػةوػذ٫ أك ا٣٪ػٮٰٔ كٚىػ٫٤ ا٣نػٰء صػ٪ف ثػؾ٠ؿ» ٱ١ػٮف ٔ٪ؽ٥٬ كا٣ذٕؿٱٙ

 ٮاعاٵ٩ػػ ثٞٲػػح ٦ػػ٨ ٣ذ٧ٲٲػػـق ا٣ؼةوػػح أك كا٣ٛىػػ٢ ،ا٧٣ة٬ٲنػػح ٣ذعؽٱػػؽ ٚػػة٣ض٪ف

 كدٕؿٱٙ ،٩ةَٜ ظٲٮاف ثأ٩ن٫ اٷ٩كةف دٕؿٱٙ ذ٣ٟ ك٦سةؿ .ص٪ك٫ دعخ ا٣ؽاػ٤ح

«)ػةوح( ٦ذـٌكج ٗٲؿ ا٣ذٕؿٱٙ( ٰٚ )ص٪ف رص٢ ثأ٩ن٫ اٵٔـب
(89)

. 

 ا٧٣٪ُٞػٰ ا٣ذٕؿٱػٙ ثنػؿكط ظؿٚٲ ػة ٱ٤ذػــ ٹ ا٧٣ٕض٧ػٰ ا٣ذٕؿٱٙ ك٨١٣ن 

ُّٰ  ،ك٦ٮاوٛةد٫  ،ا٧٣ٕضػ٥ ٦كػذ٢٧ٕ ظكػجة٫٩ٚػٰ  ٱٌػٓ ٱٕػؿ ؼ ظٲ٨ كا٧٣ٕض٧

 دعؽٱػؽ ٣ػٯإ ٱ٤ضػأ ٦ػة ٔػةدة ك٣ؾا ،ا٣ٞةرئ ٱٛ٭٧٭ة كقٲ٤ح ٱكذ٢٧ٕ أفٍ  عةكؿكٱ

 أك ا٣ٕ٪ةوػػؿ ثػػؾ٠ؿ ا٧٣ػػؽػ٢ ٧٤٠ػػح أك ا٧٣ٕػػٌؿؼ ٤٣ٛػػِ ا٣ؽٹ٣ٲػػح ا٣ؼىػػةاه

ا٧٣ٌٕؿؼ ا٤٣ِٛ قٮل اػؿ ٣ِٛ ٰٚ دضذ٧ٓ ٹ ا٣ذٰ ا٣ذ٧ٲٲـٱح ا١٧٣ٮ٩ةت
(21)

. 

                                                 

 ، ثعر ٦٪نػٮر ًػ٨٧ ٠ذػةب889ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٧٣ُةد، ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ كٌٝةٱة ا٣ذٕؿٱٙ   (86)

 م١ةٹد٫(.إ)ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٣ٕىؿم ك

 .828و٪ةٔح ا٧٣ٕض٥ ا٣عؽٱر   (87)

 .75ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ثؽكم، ا٧٣٪ُٜ ا٣ىٮرم كا٣ؿٱةًٰ   (88)

 .828، كو٪ةٔح ا٧٣ٕض٥ ا٣عؽٱر  75ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫   (89)

 .822و٪ةٔح ا٧٣ٕض٥ ا٣عؽٱر   (21)
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أ٧ٌ٬٭ة ا٣ذٕؿٱٙ ٰٚ ٦ذٕؽدة وٕٮثةت ا٧٣ٕض٧ٲٲ٨ كاص٭خ كٝؽ
(28)

  

 اىٍأىٔـث: أك اىصٓيث اىهيٍات حػرٗؿ غػٔةث -1

 ا٤٣٘ػٮم ا٧٣ضذ٧ٓ دؽاك٣٭ة ا٣ذٰ اٵ٣ٛةظ ٨٦ ٠سٲؿ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕض٥ ٰٚ كرد

ُّٰ  كاص٫ ذ٣ٟ كٰٚ ،ا٣ك٭٢ ا٧٣أ٣ٮؼ ٨٦ كوةرت  ا٣ذٕجٲػؿ ٚػٰ وٕٮثح ا٧٣ٕض٧

 )٦ٕػؿكؼ( كوػٙ ثةقػذ٧ٕةؿ اٹ٠ذٛةء ٣ٯإ ٠سٲؿة ٦ٮآً ٰٚ ٤ٚضأ ،ذ٣ٟ ٨ٔ

 .اٵ٣ٛةظ ٨٦ ا٣٪ٮع ٬ؾا إزاء )ـ( ا٣عؿؼ اقذ٧ٕةؿ أك

 أك ا٤٣ْٛػح ٦أ٣ٮٚٲػح دعؽٱػؽ ٚػٰ ا٧٣ٕض٧ػٰ ادؼػؾق ا٣ؾم ا٧٣ٕٲةر أفن  ٱجؽك

 ٚػٰ ٠سٲػؿة أظٲةف ٰٚ كٝٓ ٣ؾ٣ٟ ،ا٣ؾادٰ كرأٱ٫ حا٣نؼىٲ زٞةٚذ٫ ٬ٮ ٦ٕؿكٚٲذ٭ة

 ٔػٌؽ٬ة ٦أ٣ٮٚػح ٗٲػؿ أ٣ٛػةظ أ٦ػةـ ٩ٛكػ٫ ا٧٣ٕضػ٥ ٦كػذ٢٧ٕي  ككصػؽ ،ا٧٣عؾكر

 ُّٰ دٍػؿيجُّ » ز٬ػؿٌم اٵ ٝٮؿ ذ٣ٟ أ٦س٤ح ك٨٦ .ا٧٣أ٣ٮؼ ٨٦ ا٧٣ٕض٧
ػؿيكؼ :اٵي ٍٕ  ،٦ى

يػػٮفى  كا٣ٕػػٮاـ ٞيٮ٣ ٩ٍشه  ٱى دٍػػؿي
ي ٩ٍشه  ،أ ىػػٯ .كديػػؿي اٍٵك٣ ـ كى «ا٣ٛىػػعةء ٠ىػػٺى

(22)
 كٝػػٮؿ .

ٰي » ا٣ضٮ٬ؿٌم  «٦ٕؿكؼ ا٣سٌٲةب  ٨٦ ا٣ٮم
(28)

. 

 ثػةدماا٣ٛٲؿكز أدجػٓ إذ ،ا٧٣ٕض٧ٲػٲ٨ أ٤ٗت ٔ٪ؽ ا٧٣ن٤١ح ٬ؾق اقذ٧ؿنت كٝؽ

 ٱعذػةج ٹ ٦ٕػؿكؼ أ٩نػ٫ ٱٕ٪ٰ ا٣ؾم )ـ( ٦ـثة٣ؿ ٦أ٣ٮٚح را٬ة ا٣ذٰ اٵ٣ٛةظ ٨٦ ٠سٲؿان 

 ا٣نػةآ ا٤٣ِٛ ٣ذٛكٲؿ ا٣ض٭ؽ ثؾؿ ٦عةك٣ح ٨٦ ٬ةربه  ا٣عٞٲٞح ٰٚ ك٬ٮ ،دٛكٲؿ ٣ٯإ

 .٦كػذ٫٤٧ٕ ٦ػ٨ أـ ا٧٣ٕضػ٥ كآً ٩ْؿ كص٭ح ٨٦ ةن ٦أ٣ٮٚ أ٠ةف قٮاء ،ا٧٣أ٣ٮؼ أك

ىةي » ٝٮ٫٣  ذ٣ٟ ك٨٦ أ ٪ىجىحو  ،ا٣ًعؽى ًٕ «ـ َةاؿه  ٠
(24)

«ـ  ثة١٣كػؿ ،ا٣ًع٪نػةءي » كٝٮ٫٣  .
(25)

. 

ٰءي » كٝٮ٫٣  «ـ ا٣نن
(26)

«ثةا٫ٕ كا٣سنٌٺج  ،ـ ا٣سن٤ٍشي » كٝٮ٫٣  .
(27)

. 

                                                 

 .828ك822ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫   (28)

 .88/8اٵز٬ؿم، د٭ؾٱت ا٤٣٘ح  )دؿج(   (22)

 .6/2524ا٣ضٮ٬ؿم، ا٣ىعةح )كمٯ(   (28)

 .48ثةدم، ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ  )ظؽأ( اا٣ٛٲؿكز (24)

 .49ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ظ٪أ(  (25)

 .55ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )مٲأ(  (26)

 .881ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ز٤ش(  (27)
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 ،كا١٣ؿا٬ٲػػح ،ا٣عػػٌت  ٦سػػ٢ اىخشرٗدٗػػث اىخػػػٔرات حػرٗػػؿ غػػػٔةث -2

ةؿ ٬ؾا ك٦س٢ .كا٧٣ٕؿٚح ،كا٣ىؽؽ ،كا٣ٕؽؿ ،كا٣ع٧١ح  ا٣ؽا٣ػح اٵ٣ٛػةظ ٨ٔ ٱٞي

 .كٱ١كػؿ ،ذػ٢كٱٞ ،ككاقٓ ،َٮٱ٢ ٦س٢  ،كاٵٕٚةؿ كاٵظؽاث ا١٣ٲٛٲةت ٤ٔٯ

ةؿ ٬ؾا ك٦س٢  أمػٲةء ٤ٔٯ دؽؿُّ  ا٣ذٰ ،ا٣عكٲح ا٣ذىٮرات ٨٦ ٠سٲؿ دٕؿٱٙ ٰٚ ٱٞي

 أك ،كدٛػةح ،كصػـر ،٦ػٮز ٦سػ٢ َجٲٕٲػح أك ،كد٣ٮ ،كٚ٪ضةف ،٦٪ٌؽة ٦س٢ ٔةدٱح

 .٣غإ ...كق٪ضةب ،كذثةب ،ظىةف ٦س٢ ظٲنح

ٰن  ا٣ىٕٮثح ٬ؾق أ٣ضأت كٝؽ  ،ا٣ػؽكرم ا٣ذٕؿٱػٙ ٱيكػ٧نٯ ٦ػة ٣ٯإ ا٧٣ٕض٧

 ٦ػ٨ اثذػؽاءن  ،ا٣ٞؽٱ٧ػح ا٧٣ٕض٧ػةت ٦٪٭ػة دك٥٤ ٥٣ ا٣ذٰ ا٣ذٛكٲؿ ٲٮبٔ ٨٦ ك٬ٮ

ُّٰ  ٝة٣ػ٫ ٦ػة ذ٣ٟ أ٦س٤ح ك٨٦ .ا٧٣عٲٍ ا٣ٞة٦ٮس ٣ٯإ ككوٮٹن  ا٣ٕٲ٨  ٚػٰ ا٣ٛػةراث

ؿ٬ة ٚٞؽ ،)ا٣٪جؿة( ٣ْٛح دٛكٲؿ )ا٣٭٧ـة( ث٧ؿادٚذ٭ة ٚكن
(28)

ػؿ ٔػةد ز٥ن  ،  ٬ػؾق كٚكن

)ا٣عٞػؽ( ٣ْٛح كٲؿدٛ ٰٚ ٚةرس اث٨ ٝة٫٣ ٦ة أٱٌةن  ك٦س٫٤ .ثةٵك٣ٯ اٵػٲؿة
(29)

، 

ؿ٬ة ٚٞؽ ٨٘( ث٧ؿادٚذ٭ة ٚكن ٌٌ ؿ ٔةد ز٥ن  ، )ا٣ ثةٵك٣ٯ اٵػٲؿة ٬ؾق كٚكن
(81)

. 

 اٵػٲػػؿة ٬ػػؾق دٛكػػٲؿ زػػ٥ ثػػأػؿل ا٤٣ْٛػػح دٛكػػٲؿ ا٣ْػػة٬ؿة ث٭ػػؾق كٱيػػؿاد

ؿة ا٤٣ْٛح فن إ أم ،ثةٵك٣ٯ ؿة د١ٮف ا٧٣ٛكن  ٱ٪ػؽرج ك٬ػٮ ،اػػؿ ٦ٮًػٓ ٰٚ ٦ٛك 

 ا٣ذػٰ ثة٣٘ةٱػح قػ٤ٮباٵ ٬ػؾا ٱىػُؽـ كٝؽ .ثة٧٣ؿادؼ ا٣ذٛكٲؿ أق٤ٮب دعخ

 ٙ ي٣  ٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥ ٦كذ٢٧ٕ ٱؽكر ظٲ٨ ا٧٘٣ٮض ٣ٯإ ٚٲؤدم ا٧٣ٕض٥؛ ثكجج٭ة أ

ػؿة ا٤٣ْٛذػٲ٨ ٦ػٓ ٦ٛؿٗح ظ٤ٞح ػؿة ا٧٣ٛك   ا٣ٞػة٦ٮس ٚػٰ كردت كٝػؽ .كا٧٣ٛكن

 ٦٪٭ة  ،ا٣ذٛكٲؿ ٨٦ ق٤ٮباٵ ٬ؾا ٤ٔٯ ٠سٲؿة أ٦س٤ح ا٧٣عٲٍ

 كاىًخ٘ىار: اىًلرَّاءي   -

ًٞسنػةءي »  ثػةدمُّ اا٣ٛٲؿكز ٝةؿ «ا٣ًؼٲىػةر أك ،ـ كا٣ٌػ٥ٌ  ثة١٣كػؿ ،ا٣
(88)

 كٚػٰ .

                                                 

 .8/841ا٣ٛةراثٰ، دٱٮاف اٵدب  )٩جؿ(  (28)

 .8/245اث٨ ٚةرس، ا٧٣ض٢٧  )ظٞؽ(  (29)

 .٨٘8/568( ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ً (81)

 .58ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ  )ٝسأ(  (88)
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ًٞسنػةء ًمػج٫ٍي  كا٣ًؼٲىةري » ٝةؿ  اػؿ ٦ٮًٓ «ا٣
(82)

ًٙ  ٣ػ٥ إذ .  ا٣ٞػةرئ ث٧ٕؿٚػح ٱ١ذػ

 ّ٪ن٭ػة ث٤ْٛػح أردٚ٭ػة كإ٩ن٧ػة ،)ـ( ثػة٣ؿ٦ـ ٣ٲػ٫إ أمةر ا٣ؾم )ا٣ٞسنةء( ٣ْٛح ٧٣ٕ٪ٯ

ؿى  ٔةد ز٥ن  .أٔؿؼ  ٬ػؾا أفن  إ٣ػٯ اٷمػةرة أٗٛػ٢ كٝػؽ .ا٣ٞسنػةء ثنػج٫ ا٣ؼٲػةر كٚكن

ًٞسنةءي  ا٣ًؼٲىةري » ا٣ضٮ٬ؿمُّ  ٝةؿ ،اٹٝذؿاض قجج٫ ا٣ذؿادؼ ٰ   ك٣ٲف ،ا٣ «ثٕؿثػ
(88)

. 

ٌّٰ  ك٬ٮ ٌّٰ  ا٣ًؼٲىػةري » مػٲؿ  مدأ ٝةؿ ،ٚةرق «٦ٕػؿكؼه  ك٬ػٮ ٦عػيه  ٚةرقػ
(84)

. 

ةؿ ٬ؾا ك٦س٢ ثة٣ضؽ   ا٣جىٍؼخ دٛكٲؿق ٰٚ ٱٞي
(85)

ثة٣جىٍؼخ كا٣ضؽٌ  ،
(86)

. 

تىر اىَِّتأ -  :كاىخى

جىؿي  ٦عؿن٠حن  ،ا٣٪نجىأي » ثةدمُّ اا٣ٛٲؿكز ٝةؿ «ا٣ؼى
(87)

جىػؿي » ٝةؿ  اػؿ ٦ٮًٓ كٰٚ .  ،ا٣ؼى

«ا٣٪نجىأي  ٦يعؿن٠حن 
(88)

 أفن  ا٣عٞٲٞػح كٚػٰ ،ٔ٪ػؽق ٦ذؿادٚذػةف ا٤٣ْٛذػٲ٨ ٬ػةدٲ٨ أفن  ث٧ٕ٪ٯ .

ػةثً  ٣ٸػجةر إًٹن  ٱ١ٮف ٹى  ا٣٪جأ» ا٣ٕك١ؿٌم  ٬ٺؿ أثٮ ٝةؿ .ثٲ٪٭٧ة دٹ٣ٲ ة ٚؿٝةن  ٬٪ةؾ  ٹى  ٧ى

ىفٍ  كىٱضٮز ،ا٧٣ؼجؿى  ٫٧٤ٕي ٱى  جىؿ ٱ١ٮف أ ث٧ًىة ٫٧٤ٕي ٱى  ث٧ًىة ا٣ٍؼى «٫٧٤ٕي ٱى  ٹى  كى
(89)

ٞنػت ٣ػؾ٣ٟ . ٔ 

 ٝػةؿ ،ثٕػيه  ثٲ٪٭٧ة كٚؿنؽ ،٦ذؿادٚةف ك٧٬ة» ثٞٮ٫٣  ا٣ٞة٦ٮس وةظت ٤ٔٯ ا٣ـثٲؽمُّ 

٢ي  ،ْٔٲ٧حو  ٚةاؽةو  ذك ػجؿه  ا٣٪نجىأي  ا٣ؿاٗتي  ٥ٍ٤ه  ث٫ ٱعىي «٨ّ   ٗى٤ىجحي  أك ًٔ
(41)

. 

بُّ  - دُّ: اىطي ٔي  كاى

تُّ » ثةدمُّ اا٣ٛٲؿكز ٝةؿ «ا٣ًٮدىاد ا٣عي
(48)

دُّ» ٝػةؿ  اػػؿ ٦ٮًػٓ كٰٚ .  ا٣ػٮي

                                                 

 .868ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ػٲؿ(  (82)

 .2/658ا٣ىعةح  )ػٲؿ(  (88)

ثح   مدأ (84)  .58مٲؿ، ٦ٕض٥ اٵ٣ٛةظ ا٣ٛةرقٲح ا٧٣ٕؿن

 .849ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ  )ثؼخ(  (85)

 .261ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )صؽد(  (86)

 .62ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )٩جأ(  (87)

 .857ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ػجؿ(  (88)

 .48ثٮ ٬ٺؿ ا٣ٕك١ؿم، ا٣ٛؿكؽ ا٤٣٘ٮٱح  أ (89)

ثٲؽم، دةج ا٣ٕؿكس  )٩جأ(  (41) ـن  .8/448ا٣

 .79ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ  )ظجت(  (48)
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تُّ  كا٣ًٮدىادي  «ا٣عي
(42)

 ٝػؽ ا٣ذضؿٱػؽمٌ  ا٣ذىػٌٮر ٬ػؾا ٔػ٨ ا٣ذٕجٲػؿ وٕٮثح إفن  إذ .

 ٬ػػةدٲ٨ أفن  ا٤٣٘ٮٱػػح ا٣ٛػػؿكؽ أوػػعةب كٱػػؿل .ركٍ ثة٣ػػؽن  ا٣ذٛكػػٲؿ إ٣ػػٯ أ٣ضأدػػ٫

ػتُّ » ا٣ٕكػ١ؿمُّ  ٝةؿ ،ةدٹ٣ٲ   ٦ؼذ٤ٛذةف ا٤٣ْٛذٲ٨  ٦ٲػ٢ي  ٱيٮًصجػ٫ي  ٚٲ٧ػة ٱ١ػٮف ا٣عي

جىةع ًُ ح ا٣ ا٣ع٧١ى ٧ًٲٕ كى دُّ ،ةن صى جىةع ٦ٲ٢ي  كا٣ٮي  ُ ٞىٍ ا٣ ىٹ ،ٚى ى٩نػٟ دؿل أ ػٮؿ  أ يًظػتُّ  دٞى  أ

دٞٮؿي  ،كأكدُّق ةن ٚيٺ٩ يًظتُّ  كى ةى  أ ٺى ٹى  ،ا٣ىن ٮؿي  كى ة أكدُّ  دٞى ٺى «ا٣ىن
(48)

. 

ٍزرىاب - ًٍ ٍرزىاب اى ًٍ ٍ٘  كاى ًٍ  زىاب:كاى

 دٕػٮد ا٣ذػٰ ا٣ػسٺث اٵ٣ٛػةظ ٬ػؾق ٦ٕة٩ٰ ٱٌةحإ ٰٚ ثةدماا٣ٛٲؿكز أػٜٛ

 ٚ٭ػٮ ،٦ذٕؽدة وٮر ٰٚ ٚض٤ٕذ٫ ٦ذٕؽدة ٣٭ضةت ٤ٔٲ٫ دٕةٝجخ ،كاظؽ أو٢ إ٣ٯ

رىابي » ٱٞػػٮؿ  ـٍ «ا٧ً٣ػػٍؿزىابي  ا٧ً٣ػػ
(44)

 ا٧ً٣ػػٍؿزىابي » ٱٞػػٮؿ  اػػػؿ ٦ٮًػػٓ كٚػػٰ .

ـىابي  «ا٧ً٣ٲٍ
(45)

 ثٲػةف دكف ٨٦ ،ٛؿٗح٦ ظ٤ٞح ٰٚ ٱؽكر ا٣ٞةرئ ص٢ٕ اٵ٦ؿك٬ؾا  .

 ٚػٰ ا٤٣ْٛػح ٬ػؾق ذ٠ػؿ ٧٣ٮًػٓا ٬ػؾا ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ثٮآً كاٵظؿل .٧٤٣ٕ٪ٯ

د إ٣ٯ مةرةكاٷ كاظؽ ٦ٮًٓ  .ٚٲ٭ة ا٤٣٭ضٰ ا٣ذٕؽُّ

ثٲؽمُّ  ذ٣ٟ دؽارؾ كٝؽ ـن ٘ىػحه  كا٧ً٣ػٍؿزىابي » )رزب(  ٦ػةدة ٚػٰ ثٞٮ٫٣ ا٣ ي  ٚػٰ ٣

اًب  ـى ح ك٣ٲكخ ،ا٧ً٣ٲ ٛىًىٲعى ى١ٍ٩ىػؿق ،ثة٣ ىثػٮ كأ جٲػؽو  أ ٘ى٤ٲػ٢( )مػٛةءً  ٚػٰ ك٦س٤يػ٫ ،ٔي  ا٣

ٰ   ٤٣نػػ٭ةب ػػةًص ٛى ًٛٲ٪ىحي  كا٧ً٣ػػٍؿزىابي  ،ا٣ؼى ػػ ػػحي  ا٣كن ٲ٧ى ًْ ٕى «ا٣
(46)

 ٦ػػةدة ٚػػٰ كٝٮ٣ػػ٫ .

ـىاب  كٱٞةؿ» )زرب(  رىابي  ٧ً٤٣ٲ ـٍ ػٮى  ،كا٧ً٣ػٍؿزىابي  ا٧٣ػ ٘ىػحه  ك٬ي ي  اثػ٨ كٝػةؿ .ٚٲػ٫ ٣

ٲًخ   ١ ٮى  ا٣ك  ٫ ا٧ً٣بٍـابي  ٬ي ٕي ٧ٍ ػةؿي  كٹ .٦ى ًزٱتي  كصى ٞى ػ ك٠ػؾ٣ٟ ،ا٧ً٣ػٍؿزىاب ٱي ٛى اءي ا٣  ؿن

يٮ ىث ةد٥ً كأ «ظى
(47)

. 

                                                 

 .817ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )كدد(  (42)

 .822ا٣ٛؿكؽ ا٤٣٘ٮٱح   (48)

 .811ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ  )زرب(  (44)

 .96ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ  )رزب(  (45)

 .2/495دةج ا٣ٕؿكس  )رزب(  (46)

 .8/88ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )زرب(  (47)



 943 التعريف الدوري يف املعجم العربي ـ د. علي حلو حواس

َمك: الُحْوت -  والسَّ

ُُٔ: » باا ُّ:  آاىف٘روز كاا   ٍ ُم  اىُداا اا «اىصَّ
(48)

 كاا    آخاار ٌٔضاا  وفااٖ .

ٍ ُم » رَّنةً  ،اىصَّ ُُٔ:  ٌُد  «اىُد
(49)

 ْاذا ظب٘عة ٗبَِّ٘ ووصف ُّك٘ق تعرٗف ُّون ٌَ .

ّٔز فإذا ،واخد شٖءى ٌتراُّفتَ٘ اىيفظتَ٘ ْ تَ٘ جعو بو ،اىد٘ٔان  صا٘رتففاٖ  تُج

ٍم؛ اىدٔ: ٍ م تفص٘ر ُٗلب و فه٘ف ،جِصّ ٌَ ألَُّّ ب ىصَّ  ب ىدٔ:؟ اىصَّ

ر وكد اٍم اىدٔ: كبوُ  ٌَ اىجْٔر:   فصَّ ب ىصَّ
(50)

 فاٖ ٗرتها  ىاً وىهَِّاّ ،

ٍ ُم » بلٔىّ  ُّك٘ل ً  ن ن بو ،اىدور: اىتعرٗف ٌخ ىفة ذىم ا يُاق   ٌاَ اىصَّ  ،اىٍا ء خ 

ٍ ه ة   اىٔاخدةُ  ٍ م   وجٍ  ،ش  ٍ  ك   اىصَّ ٍُٔك ش  «وُش
(51)

 األزْار: إىإ رجعِ  وىٔ .

 ،اىصاٍ ء فاٖ بُاُر    فا ىدٔ: ،با ىًْٔ با ُّ:آاىف٘روز أوكا  اىذ: اىي غزُ  ْذا ىُفمَّ 

ٍم وى٘س ٍ ُم » اىي٘ا:  عاَ ُلا ً  األزْار:   كا   ،ب ىٍا ء ٗصبح اىذ: اىصَّ ا  اىصَّ

ٍ هة   اىٔاخدةُ  ٍ ه ةُ  ك    ،ش  ٍ  ء فٖ بُُر    واىصَّ «ُُٔ: اىدُ  ىّ  ُٗل   ُ  اىصَّ
(52)

. 

 والبَْعل: الزَّْوج -

ُوُ  » ب ُّ:  آاىف٘روز ك   «اىب ُعوُ  اىزَّ
(53)

 اىب ُعاُو » كا    آخر ٌٔض  وفٖ .

ُو ُ  «اىزَّ
(54)

ُو ٌ  .  أعا ُّ وكاد ،أٗضا ً  ِْا  ُٗل   آُف ً  اىٍذنٔرة اىٍتراُّف : فٖ ك٘ 

اىجْٔر:   ذنره ٌ  ب ُّ:آاىف٘روز
(55)

 اىادور:ّ  اىتعرٗاف شارك فاٖ وك  اىذ: 

ر فيً األزْر:   أٌَّ  ،وُ كب ٌَ ُو    ٗفصِّ ب ىب ُعو اىزَّ
(56)

. 

                                                 

 .152اىل ٌٔس اىٍد٘ط  )خٔ:(  (48)

 .869اىٍصدر ُفصّ  )شٍم(  (49)

 .1/247اىصد ح  )خٔ:(  (50)

 .4/1592اىٍصدر ُفصّ  )شٍم(  (51)

 .10/84تٓذٗ  اىيغة  )شٍم(  (52)

 .189اىل ٌٔس اىٍد٘ط  )زو (  (53)

 .890اىٍصدر ُفصّ  )بعو(  (54)

 .4/1635و)بعو(  1/320 اىصد ح  )زو ( (55)

 وٌ  بعدْ .11/151تٓذٗ  اىيغة  )زو (  (56)
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ـنكج دكػػ٧ٲح أفن  ك٩ػػؿل ػػٺن  ا٣ػػ ٍٕ ى  ٔٺٝذػػ٫ ا٣ػػؾم ا٧٣ضػػةز قػػجٲ٢ ٤ٔػػٯ كرد ث

ٰى  ٚإ٩ن٧ة ،ا٣كججٲح  ٧  ٝػةؿ .٤ٔٲ٭ػة كٝػٲ ٥ه  ٔ٪٭ػة ٦كػؤكؿ ٵ٩نػ٫ ثٕػٺن  ا٧٣ؿأة زىٍكجي  قي

 ژوئ  ەئ ەئ ائ ائژ دٕػػة٣ٯ  ٝٮ٣ػػ٫ دٛكػػٲؿ ٚػػٰ اٵز٬ػػؿمُّ 

ٍٕٺن  إفن   ًٝٲ٢ٍى »  [825ا٣ىةٚةت  ] ى ٪ى٧ ٠ةف ث ىدػؽٔٮفى  كًٝٲٍػ٢ى  .ٱٕجؽك٫٩ ذى٬ىتو  ٨٦ ةن وى  أ

ٍٕٺن  ى ةؿي  ،رث ة أمٍ  ث ٞى ٢ٍٕي  أ٩ة ٱي ى ٰءً  ٬ؾا ث ٫ رث٫ٌ أمٍ  ،ا٣نن «ك٦ة١ً٣ي
(57)

 أوػعةب كٱػؿل .

 إفن » ا٣ٕكػ١ؿمُّ  ٝػةؿ ،ةن دٝٲٞ دٹ٣ٲ ة ةن ٚؿٝ ا٤٣ْٛذٲ٨ ٬ةدٲ٨ ثٲ٨ أفن  ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٛؿكؽ

ىة ثٕػٺن  ٮفٱ١ػ ٹ ا٣ؿص٢ ػؿأ ذنػٯ ٧٤٣ى ػة ٱػؽػ٢ ظى ٟى  ،ث٭ى ذى٣ًػ ىفن  كى ػةؿ  أ ٕى ػةح ا٣جً  ا٣٪ ١ى

جىح ٔى ٦ً٪٫ٍ ،كا٣ػ٧يٺ ٤ىٲ٫ًٍ  ٝىٍٮ٫٣ كى ـ ٔى ٺى ىٱنةـ  ا٣كن ى٢٠ٍو  )أ ٍؿبو  أ مي ( كى ةؿو ٕى «كثً
(58)

. 

ـىاس - اؽىد: اىًلٍر  كاىهى

ػػػةسي » ثػػػةدمُّ اا٣ٛٲؿكز ٝػػػةؿ َى ًٍٞؿ ػػػؿو  ،ا٣ٞػػػةؼ ٦يس٤نسػػػح ،ا٣ ٛى ٍٕ ػػػ٥و  ك٠ضى  كًدٍر٬ى

ؽي  ًٗ ة «ا١٣ى
(59)

ٗىػؽي » ٝػةؿ  اػؿ ٦ٮًٓ كٰٚ . ة َىػةسي  ا١٣ى ًٍٞؿ ػؿنبه  ،ا٣ ٕى «٦ي
(61)

ػؿ ، ك   ان ٦ٛي

ٌٰ  ث٧ٞةث٤٭ة ا٣ٕؿثٲح ا٤٣ْٛح ٌٰ  ٥ن زي  ،اٵٔض٧ ٌٰ  اٵٔض٧  ٱؼػة٣ٙ أ٦ؿ ك٬ٮ .دكرٱ ة ثة٣ٕؿث

ػة ،دٝٲػٜ ٩عػٮ ٤ٔػٯ ا٤٣ْٛذػٲ٨ ٦ٕ٪ػٯ ٨ٱيجػٲ   ٹ ٵ٩ن٫ ا٣ىعٲط؛ ا٣ذٕؿٱٙ مؿكط  ٧٦ًن

ٗىحو  ظ٤ٞحو  ٰٚ ٱؽكر ٕض٥ا٧٣ ٦يكذ٢٧ٕ ٱض٢ٕي  ؿى  أثػةف ظٲ٨ اٵز٬ؿمُّ  ٢ٕٚ ةن كظك٪ .٦ٛي

 ا٤٣ٲػػر  ٔػػ٨ ٩ٞػػٺن  ٝػػةؿ ،كاؼو  ٩عػػٮ ٤ٔػػٯ كٔؿنٚ٭ػػة )ا٣ٞؿَػػةس( ٣ْٛػػح ٦ٕ٪ػػٯ

َىةسي » ًٍٞؿ ؾي  ٦ٕؿكؼه  ا٣ ىػٍؿًدم   ٦ػ٨ ٱيذنؼى دٱػ٥و  ك٠يػ٢ُّ  ٝػةؿ  .ث٧ًًىػؿ ٱ١ػٮفي  ث
ى ػتي  أ  ٱي٪ٍىى

ةؿ ٌى َىةس ٚةق٫٧ ٤٣٪ ٭ٍ  ا٣ٌؿا٦ٰ أوةث٫ ٚإذا ،ًٍٝؿ َىفى  ًٝٲ٢ٍى  ،٫٧ًً ثًكى «ٝىٍؿ
(68)

. 

 )٠٘ػؽ( ٦ػةدة إفن  إذ ،ا٣ٞؽٱ٧ح ا٧٣ٕض٧ةت أ٤ٗت ٰٚ دؿد ٥٤ٚ )٠ةٗؽ( ٣ْٛح أ٦نة

                                                 

 .2/482د٭ؾٱت ا٤٣٘ح  )ث٢ٕ(  (57)

 .288ا٣ٛؿكؽ ا٤٣٘ٮٱح   (58)

 .528ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ  )ٝؿَف(  (59)

 .298ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )٠٘ؽ(  (61)

 .9/891د٭ؾٱت ا٤٣٘ح  )ٝؿَف(  (68)
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ٌٰ  ٧ٚ٪٭٥ ذ٠ؿ٬ة ٦ى٨ٍ  أ٦نة ،كا٣ضٮ٬ؿمُّ  كاٵز٬ؿمُّ  ا٣ؼ٤ٲ٢ أ٫٤٧٬ ٧٦ًنة  ٝػةؿ ،ا٣ىػةٗة٩

ـنثٲػػؽمُّ  ٗىػػؽي » ا٣ ة ى٤٧٬ػػ٫ ،ا٣٘ػػٲ٨ ثٛػػذط ،ا١٣ى ٌٰ  كٝػػةؿ ،ا٣ضػػٮ٬ؿمُّ  أ  ٬ػػٮ ا٣ىػػةٗة٩

ػػةسي ا َى ًٍٞؿ ٣  ٌّٰ ػػؿنب ٚةرقػػ ٕى «٦ي
(62)

 ثٞٮ٣ػػ٫  ،مػػٲؿ مأد ٚةرقػػٲذ٭ة إ٣ػػٯ ذ٬ػػت كٝػػؽ .

ٗىؽي » ٌّٰ  ا١٣ة َىةس ث٧ٕ٪ٯ ٦عي ٚةرق ًٍٞؿ ٗىؾي  .ا٣ «ٚٲ٫ ٣٘حه  كا١٣ة
(68)

. 

ػػ٤خ كٝػػؽ  ا٣ذٛكػػٲؿ ٚػػٰ أقػػ٤ٮثةن  ثة٧٣٘ػػةٱؿة ا٣ٞؽٱ٧ػػح ا٧٣ٕض٧ػػةت أ٤ٗػػت دٮقن

 ٱىػٕتي  ا٣ذػٰ حا٣ذضؿٱؽٱػ ا٣ذىػٮرات د٪ةكؿ ٦ة قٲ٧ة كٹ ،كدٞؿٱج٫ ا٧٣ٕ٪ٯ كدٮًٲط

ٌٰ  ٤ٔٯ ٕىخ كٝؽ ،٣٭ة ا٧٣٪ةقت ا٣ذٕؿٱٙ ٱضةدإ ا٧٣ٕض٧ ًً  ا٣ذٛكػٲؿ ٚػٰ اٳ٣ٲح ٬ؾق كي

٤خ ا٣ذٰ ا٣ٕٲٮب ٨٧ً ض   ٝةقػ٥  ز٠ػٰ رٱةض ٝةؿ .ا٣ٞؽٱ٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕض٥ ٤ٔٯ قي

 ،كا٣ٮًػٮح ا١٣نػٙ ٩عػٮ ا٤ُ٧٣ػٮب ثة٣ذٕؿٱٙ ٱؽٚٓ ٹ ا٣ذٛكٲؿ ٰٚ ا٧٣٪٭ش ٬ؾا»

يػؿل ٧٤٠حو  أ٦ةـ ٱٌٕ٪ة كإ٩ن٧ة «٦ٕ٪ة٬ة دٛكٲؿ إ٣ٯ ٠ةٵك٣ٯ ثعةصحو  ٬ٰ أ
(64)

. 

 ا٧٣ٮًػٓ ٚػٰ اقػذ٧ٕة٣٭ة ثنػؿط ةن ٔٲجػ د١ػٮف ٹ ا٧٣٘ةٱؿة أفن  ا٣جةظر كٱؿل

 دٛكػٲؿ ٦سػ٢ ،كٱؼة٣ٛ٭ػة ٱ٘ةٱؿ٬ة ث٧ة ٦ٕ٪ة٬ة ٱذٌط ا٣ذٰ اٵ٣ٛةظ ٰٚ أم ،ا٧٣٪ةقت

 ا٣ذٕؿٱػػٙ ًػػ٨٧ اقػػذ٧ٕة٣٭ة أ٦نػػة .ا٣ض٭ػػ٢ ٩ٞػػٲي كا٤ٕ٣ػػ٥ ،ا٧٤ْ٣ػػح ًػػؽ ا٣٪ػػٮر

 ك٦ج٭٧ػحن  ٗة٦ٌػحن  كدٛكػٲؿق دٕؿٱٛػ٫ ٱيػؿاد ٧٣ػة ا٧٣٘ػةٱؿة ٣ٛةظاٵ ٠ٮف أك ،ا٣ؽكرم

 ذ٣ٟ  أ٦س٤ح ك٨٦ .ك٦ن٤١ح ٔٲت ذ٣ٟ ٰٚٛ ،كدٛكٲؿ دٕؿٱٙ إ٣ٯ دعذةج

ر - ٍٔ  كاىػىٍدؿ: اىشى

ػٍٮري » ثػةدمُّ اا٣ٛٲؿكز ٝةؿ ًٞػٲيي  ا٣ضى ى ػٍؽؿ ٩ ٕى ػؽُّ  ،ا٣ ًً ٍىػؽً  ك ٞى «ا٣
(65)

 كٚػٰ .

ٍؽؿي » ٝةؿ  اػؿ ٦ٮًٓ ٕى ػؽُّ  ا٣ ػٍٮرً  ًً «ا٣ضى
(66)

 ٬ػؾا ٔػ٨ ا٣ذٕجٲػؿ وػٕٮثح فن إ إذ .

                                                 

 .9/881دةج ا٣ٕؿكس  )٠٘ؽ(  (62)

 .886ح ا٧٣ٕؿثح  ٦ٕض٥ اٵ٣ٛةط ا٣ٛةرقٲ (68)

 .274ثعٮث ٰٚ ا٧٣ةدة كا٧٣٪٭ش كا٣ذُجٲٜ   -د.رٱةض ز٠ٰ ٝةق٥، ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ  (64)

 .845ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ  )صٮر(  (65)

 .948ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ٔؽؿ(  (66)
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 ٦٪ػ٫ ّ٪ ػة ،ا٧٣٘ةٱؿة ثأق٤ٮب ،ركٍ ثة٣ؽن  ا٣ذٛكٲؿ إ٣ٯ أ٣ضأد٫ ٝؽ ا٣ذضؿٱؽمٌ  ا٣ذىٌٮر

ع٫ ا٧٣ٕ٪ٯ ٱٞؿ ب ذ٣ٟ أفن  ًٌ ٞػةن  ٩ضػؽق ٹ أ٦ػؿ ك٬ػٮ .كٱٮ ٌٞ  ٦ػ٨ ٠سٲػؿ ٚػٰ ٦ذع

ػٍٮري  ا٤٣ٲػري  ٝػةؿ» اٵز٬ػؿمُّ  ٝةؿ ،ا٤٣ٲر ٨ٔ ذ٣ٟ ريكم كٝؽ .ا٧٣ٮآً  ا٣ضى

ٍؽؿً  ٩ٞٲيي  ٕى ٍٮري  ،ا٣ ٞىٍىؽ دىٍؿؾي  كا٣ضى ٲٍؿ ٰٚ ا٣ «ا٣كن
(67)

 ٱذجػٓ ٤ٚػ٥ ا٣ضػٮ٬ؿمُّ  أ٦نػة .

ػٍٮري » ٝػةؿ  ،)ا٣ضٮر( ٣ْٛح دٛكٲؿ ٰٚ ق٤ٮباٵ ٬ؾا ٲٍػ٢ي  ا٣ضى ٞىٍىػؽ ٔػ٨ ا٧٣ى  .ا٣

ةؿي  ٞى ةرى  ٱي ُنؿٱٜ ٨ٔ صى ةرى  ،ا٣ «ا٣ع٥١ ٰٚ ٤ٔٲ٫ كصى
(68)

 ا٧٣٘ػةٱؿة إ٣ػٯ ٣ضأ ك١٣٪٫ .

)ا٣ٕؽؿ( ٣ْٛح دٛكٲؿ ٰٚ
(69)

. 

رىـ -  ىيٌؤـ:كا اىهى

ـي » ثةدمُّ اا٣ٛٲؿكز ٝةؿ ؿى ؿن٠حن  ،ا١٣ى ؽُّ  ٦يعى «ا٤٣ٍُّؤـ ًً
(71)

 اػػؿ ٦ٮًػٓ كٚػٰ .

٥   ،ا٤٣ٍُّؤـي » ٝةؿ  ٌن ؽُّ  ثة٣ ـً  ًً ؿى «ا١٣ى
(78)

 دٹ٣ح ٦ٕؿٚح ا٧٣ٕض٥ ٦٧٢كذٕ أراد ٚإذا .

ٌٜٞ ٹ ٚإ٩ن٫ ا٤٣ْٛذٲ٨ ٬ةدٲ٨  أظة٫٣ ٝؽ )ا١٣ؿـ( ٧٤٠ح دٕؿٱٙ ٰٚ إ٩ن٫ إذ ٦ؿادق؛ ٱيع

 ُّٰ  إ٣ػٯ ا٣ػؾ٬ةب كٔ٪ػؽ ،ا٧٣ٕض٥ ٨٦ اػؿ ٦ٮًٓ ٰٚ أػؿل ٧٤٠ح إ٣ٯ ا٧٣ٕض٧

ؿةن  قٲضؽ٬ة ا٧٤١٣ح ٬ؾق ٛىكن  اقػذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕضػ٥ وة٩ٓ أقةء كثؾ٣ٟ .ثةٵك٣ٯ ٦ي

ةؿ ٬ؾا ك٦س٢ .ا٧٣٪ةقت ا٧٣ٮًٓ كأػُأ ،ا٣ذٛكٲؿ ٰٚ ا٧٣٘ةٱؿة أق٤ٮب  ٚػٰ ٱٞي

ْن٭ؿ ا٣ج٨ُ ٧٤٠ذٰ دٛكٲؿ ٨ٍُي » ثةدمُّ اا٣ٛٲؿكز ٝةؿ ،كا٣ ٍ٭ػؿً ا ًػٺؼي  ا٣جى ْن ٣»
(72)

. 

ٍ٭ؿي » ٝةؿ  اػؿ ٦ٮًٓ كٰٚ ْن ٨ًٍُ  ًػٺؼي  ا٣ «ا٣جى
(78)

. 

 دٕؿٱٛػ٫ ٱيػؿاد ٧٣ػة ا٧٣٪ةٌٝػح ٣ٛػةظاٵ ٠ٮف ثة٧٣٘ةٱؿة ا٣ذٛكٲؿ ٔٲٮب ك٨٦

                                                 

 .88/878د٭ؾٱت ا٤٣٘ح  )صٮر(  (67)

 .2/987ا٣ىعةح  )صٮر(  (68)

 .5/8761ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ٔؽؿ(  (69)

 .8168)٠ؿـ(  ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ  (71)

 .8166ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )٣ؤـ(  (78)

 .8187ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ث٨ُ(  (72)

 .414ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ّ٭ؿ(  (78)
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 بىَ اىصىاب  نلىٔ  ،وتفسى٘ر تعرٗى  إىىٕ تحتاج وٌبٍٓة   غاٌضة   وتفس٘ره

«اىَجىىُرو  خىى  ُ  اإلبىىو  ٌىىَ واىَخُصىىٔ » عبىىا  
(74)

 ىٍسىىتعٍو عيىىً وال .

رة اىيفظة بدالىة ىٍعجًا  فىٖ ُلرأ فحَ٘ ،واضحة   تهٔن أنْ  ِٗبغٖ اىتٖ ،اىٍفسِّ

د  ُها  ال )جر ( ٌا ة ٔ   عيٕ اىيفظة ْذه ٌعِٕ ُُحِّ  عبىا   ابىَ كىا  ، ك٘ق ُح

«اىغاٗىة أكصىٕ إىىٕ وىىدْا تُجر   ٌا اىحٔاٌو  ٌَ واىَجُرو ُ »
(75)

 ذىىم وفىٖ .

ا اكىةُ اىِ   تَُجىر   أنْ  واىَجىر  » ٌِظٔ   ابَ ِٗلو َْ ىا ِ  بعىد َوىَىَد ٍَ َ ىِة ت ر اىس  ْٓ  أو ا  َشى

 َِ َرٗ ْٓ ََ  أو َش ٌ أ بع٘ ْٔ «فلط ا  َٗ
(76)

 اىتعرٗى  ٌى  اىظىاْرة ْىذه ٌصا ٗق وٌَ .

ُرو » اىجْٔرّي  كٔ  اىدو ي «اىُجىُرو  خى  ُ  اىىب ِ   ٌَ واىص 
(77)

 وفىٖ .

ُرو  ِخ   اىب ِ   ٌَ واىُجُرو ُ » ٗلٔ   )جر ( ٌا ة «اىص 
(78)

 فىٖ رٗدُٗ  ؤْ .

 .اىحا  ة خ   وْٖ ،اىبا  ة اىب   و األ اىٍٔض 

 إىىٕ تحتىاج بيفظىة اىيفظىة تفسى٘ر أٗضىا   اىىدو ي اىتعرٗ  ٌظاْر وٌَ

 اىتعرٗى  بِىا  شروط فٍَ ،ىيٍعجً ساس٘ةاأل اىٔظ٘فة تغ٘  وبذىم ،تفس٘ر

ًُ  ال بىاألخفٕ اىتعرٗى » إن   إذ ،ٌِّ أخفٕ ْٔ بٍا اىشٖ  تعرٗ  اجتِاب ى َٓ  ُْٗف

 ىغىة عيىٕ وجى  ىىذا ،عِاصىره ىغٍٔض اىتعرٗ  أجزا  عَ اىبحث بعد إاّل 

 ن  إ أي ،غرٗبىة وال ٌجٓٔىىة ال ٌأىٔفىة وتران٘بٓىا أىفاظٓىا تهىٔن أنْ  اىتعرٗ 

َعر   ٍُ َعىر   ٌَ أشٓر ٗهٔن أنْ  ِٗبغٖ بّ اىى ٍُ «اى
(79)

 باذي  اسىتراأل ٌِى  ىٓىذا .

 ٌىَ عي٘ىّ ىٍتعا  ا اىٍشٓٔ  استعٍا  وأوج  ،اىحدو  فٖ األىفاظ اختراع

اىتبَ٘٘ ْٖ اىحدّ  غاٗة ألن   ؛اىصرٗحة األىفاظ
(80)

. 

                                                 

 .4/050ابَ عبا ، اىٍح٘ط فٖ اىيغة  )خص (  (74)

 .6/400اىٍصد  ُفسّ  )جر (  (75)

 .590ىسان اىعرب  )جر (  (76)

 .0/496اىصحاح  )صر (  (77)

 .5/5885صد  ُفسّ  )جر ( اىٍ (78)

 . 536عبد اىعزٗز اىٍطا ، اىٍعجً اىعربٖ وكضاٗا اىتعرٗ    (79)

 .6-5شرح اىرضٖ ىهاف٘ة ابَ اىحاج    (80)
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ة  ٱأدٰ  ٦ة ا٧٣عٲٍ ا٣ٞة٦ٮس ٰٚ ذ٣ٟ ٨٦ كرد ك٧٦ًن

ِىدي  - : اىظَّ َي رى  كاىظَّ

٪ىري » ثةدمُّ اا٣ٛٲؿكز ٝةؿ سى٨ي  ٦يعؿن٠حن  ،ا٣نن «ا٣نن
(88)

 ٝةؿ  اػؿ ٦ٮًٓ كٰٚ .

سً٪ىٍخ » ٫ي  مى ُّٛ ًؿحى  ،٠ى ٛى ـى  ٠ سى٪ ،ك٠ىؿي سيٮ٩ىحن ك ةن مى ٪ىٍخ  مي ني «ػى
(82)

 ٦كػذ٢٧ٕ ا٠ذٛػٯ ٚػإذا .

ػ٪ىر( ٣ْٛػح إزاء ذي٠ًؿى  ث٧ة ا٧٣ٕض٥  دكف ٦ػ٨ ٦ٕ٪ة٬ػة ٦ٕؿٚػح ٱكػذُٲٓ ٤ٚػ٨ )ا٣نن

ٓي  ٨ّن  ا٣ذٰ ا٤٣ْٛح ٦ٕ٪ٯ ٨ٔ ا٣جعر ػؿة أ٩ن٭ة ا٧٣ٕض٥ وة٩  ك٬ػؾا .٣ٶك٣ػٯ ٦ٛك 

 .ا٣ٞؽٱ٧ح ا٧٣ٕض٧ةت أ٤ٗت ٰٚ اقذنؿت ا٣ذٰ ا٣ٕٲٮب ٨٦

ذي  - ؾي : اىطي ؼي ؾي  كاىطي

ؾي » ثةدمُّ اا٣ٛٲؿكز ةؿٝ ٌي ذٲ٨  ،ا٣عي يي  ث٧ٌن ٌي «ا٣عي
(88)

 اػؿ ٦ٮًٓ كٰٚ .

ٲٍيي » ٝةؿ  ًٌ اري  ا٣عى ؿى ٞى حه  اٵرضً  ٰٚ ا٣ ٌن ىًظ ػيه  ج أ ٌي «كظي
(84)

د ١٤ٚػٰ .  ٩يعػؽ 

ؿة ا٤٣ْٛح دٹ٣ح  .ذ٣ٟ ٣جٲةف )ظٌي( ٦ةدة ٦ؿاصٕح ٨٦ ثؽن  ٹ ا٧٣ٛك 

ذي  - ٍِفي ًي: اىلي ٓى ٍ٘  كاىظَّ

ٛي ا٣» ثةدمُّ اا٣ٛٲؿكز ٝةؿ ٍ٪ ذىطي  ،ؾي ٞي ٍٛ ي ٥ي  ا٣ٛةءي  كد ٲٍ٭ى «ا٣نن
(85)

 اػػؿ ٦ٮًٓ كٰٚ .

٥ي » ٝةؿ  ٲٍ٭ى ؿي  ا٣نن ٣ٍؽي ػ٥ى  ٦ػة أك ،ا٣ٞ٪ةٚؾ كذى٠ىؿي  ،ا٣ؽُّ ْي ػٍٮ٠ي٫ي  ٔى ا٩ً٭ػة ٦ػ٨ مى «ذي٠ٍؿى
(86)

. 

ػؿةى  ا٤٣ْٛػحى  اػذػةر ا٧٣ٕضػ٥ وػة٩ٓ أفن  ٬ػؾا ٚػٰ كا٣٘ؿٱت  ٦ػ٨ أ٧ٗػيى  ا٧٣ٛك 

ؿة  ٱٌٞػٰ ا٣ؾم ا٣ضٲؽ ا٣ذٕؿٱٙ ٤ٌج٫ٱذُ ك٦ة ،ا٧٣ٕض٥ ٗةٱح ػٺؼ ك٬ٮ ،ا٧٣يٛكن

 .كدؽاكؿو  أ٣ٛحو  أ٠سؿ أ٣ٛةظ ثةػذٲةر

                                                 

 .871ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ  )م٪ر(  (88)

 .8884ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )مس٨(  (82)

 .884ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ظٌؾ(  (88)

 .591ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ظٌي(  (84)

 .488ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ٝ٪ٛؾ(  (85)

 .٫8189  )م٭٥( ا٧٣ىؽر ٩ٛك (86)
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ٍُزي  - : اىرُّ  كاأليٍرزي

ـي » ثةدمُّ اا٣ٛٲؿكز ٝةؿ ٍ ٩ ٥   ،ا٣ؿُّ ٌن «اٵيٍرزي  ثة٣
(87)

 ثػؽن  ٹ ا٤٣ْٛػح ٬ؾق ٦ٕ٪ٯ ك٣جٲةف .

٥ُّ  ،اٵىٍرزي » ٝةؿ  إذ ،)أرز( ٦ةدة إ٣ٯ ا٣ؿصٮع ٨٦ ٌى ؿي  كٱي ضى ىؿ مى ٪ىٍٮث «ؿيقي ذى٠ى  أك ،ا٣ىن
(88)

. 

ًصٍ٘ؿي  - : اىفى  كاىرٍُّفريكؽي

ٍي » ثةدمُّ اا٣ٛٲؿكز ٝةؿ ًكٲٍ ٛى ػؿيكؽي  ٠ػأى٦ًٲٍؿو  ،ا٣ ٍٛ «ا٣سُّ
(89)

 ٬ػؾق ٦ٕ٪ػٯ ك٣جٲػةف .

ػؿيكؽي »  ٝػةؿ إذ ،ا٣سػةء ٚىػ٢ ٦ػ٨ ا٣ؿثػةٰٔ إ٣ػٯ ا٣ؿصٮع ٨٦ ثؽن  ٹ ا٤٣ْٛح ٍٛ  ،ا٣سُّ

  ٥ ٌن ٓي  ثة٣ ةً  ٧ًٝى ـًؽي  ٦ة أك ،ا٣ذن٧ٍؿى ة ث٫ ٱ٤ذ ٭ى ٕي ٛى  ،٧ًٍٝ ى «ةًرٱٜج ز
(91)

. 

ِيقي  - : اىػُّ َُّ  كاىػِّ

ٜي »  ثةدمُّ اا٣ٛٲؿكز ٝةؿ ٪ي ةي  كثة٣ذعؿٱػٟ  ،اٵًوػ٪نحي  ث٧ٌذٲ٨  ،ا٣ىُّ  ذىٚىػؿً  ًمػؽن

 ًٍ ٍ «اٷث
(98)

 إذ ،)وػ٪٨( ٦ػةدة إ٣ػٯ ا٣ؿصٮع ٨٦ ثؽن  ٹ ا٤٣ْٛح ٬ؾق ٦ٕ٪ٯ ك٣جٲةف .

ىٍٮؿي  ثة١٣كؿ  ،ا٣ًى٨ُّ »  ٝةؿ ًٍ  ذىٚىؿي  كث٭ةءو  ...ا٣جٕٲؿ ث ٍ «اٷث
(92)

. 

نىوي ا - ٍٔ تى : ىطى نىري ٍٔ تى  كاىطى

جىٍٮ٠ىػػ٢ي »  ثػػةدمُّ اا٣ٛٲؿكز ٝػػةؿ جىػػٍٮ٠ىؿو  ا٣عى «ك٦ٕ٪نػػٯ ةن ٣ْٛػػ ٠عى
(98)

 أ٩نػػ٫ أم .

 ا٤٣ْٛٲػػح ا٧٧٣ةز٤ػػح ك٬ػػٮ ،كا٧٣ٕ٪ػػٯ ا٣ػػٮزف ٚػػٰ ا٣ذ٧سٲػػ٢ أقػػ٤ٮب اقػػذ٢٧ٕ

 ٠ٞػٮؿ ،ا٧٣ذػأػؿة ا٧٣ٕض٧ػةت ٚػٰ اٵقػ٤ٮب ٬ؾا ّ٭ؿ ٦ة ك٠سٲؿان  ،كا٧٣ٕ٪ٮٱح

ثٲؽمٌ  ـن ىحه ٠يؤى  ث٫ًً  ٦ة ٱٞةؿ »  ا٣ ةو  ،ث ـى ٧ى ىم  ،٠٭ي ىحه  أ ث ٍز٩ةن  ،ديؤى ٪نٯ كى ٍٕ «ك٦ى
(94)

. 

                                                 

 .475ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ر٩ـ(  (87)

 .466ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )أرز(  (88)

 .627ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ  )ٚكٍ(  (89)

 .818ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )زٛؿؽ(  (91)

 .888ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )و٪ٜ(  (98)

 .8886ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )و٪٨(  (92)

 .918ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ظج٢(  (98)

 .4/98دةج ا٣ٕؿكس  )٠أب(  (94)
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 ٝػةؿ إذ ،ؿ(١ػ)ظج ٦ػةدة إ٣ػٯ ا٣ؿصػٮع ٨٦ ثؽن  ٹ ا٤٣ْٛح د٤ٟ ٦ٕ٪ٯ ك٣جٲةف

جىػػٍٮ٠ىؿي »  ثػػةدماا٣ٛٲؿكز ؿو  ،ا٣عى ٛى ػػ٪ٍ ٌى ٘ى ػػ٢ُّ  رى٦ٍػػ٢ه  ٠ ًٌ ٟي  ٚٲػػ٫ ٱى ً ػػة٣ ا٬ًٲىػػحي  ،ا٣كن  ،كا٣ؽن

ٍؼ٥ي  ٌن ٓي  كا٣ ٍضذى٧ً ًٜ  ا٧٣ي ٍ٤ ٢ي  ،ا٣ؼى ٞىةربي ا٧٣ي  كا٣ؿنصي ٮً  ذى ٍُ ٙي  ا٣ؼى ٲٍ ًٌ ٞى «ا٣
(95)

 كٝػةرئ .

ؿة ا٤٣ْٛح ٬ؾق ٦ٕة٩ٰ ٣ذٕؽُّد قٲ٢ٌُّ  ا٣٪هٌ  ٬ؾا  .ا٧٣ٛك 

ٞىةؿ ٬ؾا ك٦س٢ ( ٣ْٛح دٛكٲؿق ٰٚ ٱي ؿُّ ًٞسٍٮى ؿُّ »  ثػةدماا٣ٛٲؿكز ٝةؿ ،)ا٣ ًٞسٍػٮى  ،ا٣

ؿُّ  سٍٮى ًٕ «ك٦ٕ٪نٯ ًز٩ىحن  ٠
(96)

ؿة ا٤٣ْٛح ٦ٕ٪ٯ ك٣جٲةف .  إ٣ػٯ ا٣ؿصػٮع ٦ػ٨ ثؽن  ٹ ا٧٣ٛك 

ؿُّ »  ٝةؿ إذ ،)ٔس٢( ة٦ةد سٍػٮى ًٕ ػٌت  ،ا٣ ًٍٞؿمى ػٍؽـي  ٠ ٛى ٍكػذىٍؿًػٰ ا٣ ؿً  كا١٣سٲػؿي  ،ا٧٣ي ٍٕ ػ  مى

ؽً  ا٣ؿنأسً  كى ةًٚٲىحي  كا٣٪نٍؼ٤ىحي  ،كا٣ضى «ا٤٘٣ٲْػح ا٣ضى
(97)

 قٲٌػ٢ُّ  ا٣ػ٪ه   ٬ػؾا كٝػةرئ .

د ةن أٱٌ  ا٣ذػٰ ا٤٣ْٛػح ٦ػ٨ ا٧٣ٞىػٮد ٬ػٮ ا٧٣ٕة٩ٰ ٚأمُّ  ،ا٤٣ْٛح ٬ؾق ٦ٕة٩ٰ ٣ذٕؽُّ

ُّٰ  اقذ٤٧ٕ٭ة ؿُّ »  ثٞٮ٫٣ ٤ذ٧سٲ٣٢ ا٧٣ٕض٧ سٍٮى ًٕ  ؟«ك٦ٕ٪نٯ ًز٩ىحن  ٠

د أ٦س٤ح ك٨٦ ػؿة ا٤٣ْٛح ٦ٕة٩ٰ دٕؽُّ  ثػػة٢ٕٛ٣ )٦ىذىػ٫ى( ا٣ٕٛػ٢ دٛكػٲؿق ، ا٧٣ٛك 

) ٣ٍٮى  ٦ىذى٫ى »  ثةدماا٣ٛٲؿكز ٝةؿ ،)٦ىذىطى ٓى  ،ا٣ؽن ٪ى ة ٧٠ى ٭ى «٦ىذىعى
(98)

 ا٣ٕٛػ٢ ٔػة٩ٯ كٝؽ . 

ؿ ٌٰ  ا٣ذٕؽُّد ٬ؾا ٨٦ ا٧٣ٛك  ٓى  ،ا٧٣ػةءى  ٦ىػذىطى »  ٝػةؿ ،ا٣ؽٹ٣ ٪ىػ ػ٫ ٧٠ى ٔى ـى ى ٫ ،٩ ٔى ػؿى  ،كوى

ٕى٫ ٫ ،كٝى٤ى ٕى ُى ى٫ ،كٝى ث ؿى ًى «ك
(99)

ة  ـو  إ٣ٯ ٱؤدم ٧٦ًن  .ك٧ٗٮضو  إث٭ة

َي  - : اًٙش َي  كاًٙس

ٍٕػ٢ي  ،ا٧٣ػةء اٳًص٨ي  ٦ػ٨ اٳًقػ٨ي »  ثةدمُّ اا٣ٛٲؿكز ٝةؿ ًٛ ٍٕػ٢ً  كا٣ ًٛ «٠ة٣
(811)

. 

  ٝػػةؿ إذ ،)أصػػ٨( ٦ػػةدة إ٣ػػٯ ا٣ؿصػػٮع ٦ػػ٨ ثػػؽن  ٹ ا٤٣ْٛػػح ٬ػػؾق ٦ٕ٪ػػٯ ك٣جٲػػةف

                                                 

 .١847ؿ( جا٧٣عٲٍ  )ظا٣ٞة٦ٮس  (95)

 .965ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ٝس٢(  (96)

 .947ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ٔس٢(  (97)

 .8858ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ  )٦ذ٫(  (98)

 .288ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )٦ذط(  (99)

 .8188ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )أق٨(  (811)



 958 التعزيف الزورٍ يف املعجه العزبٌ ـ ر. علٌ حلى حىاض

ٲ ؿي  ٨ي ا٧٣ةءي اٳصً » ذ٘ى ٍٕػ٥ً  ا٣ػ٧ي ُن ػ٨ى  ،كا٤٣نػٍٮفً  ا٣ ىصى ػؿىبى  ،أ ٌى ػؿى  ٠ ىٍص٪ػ ،كٚىػًؿحى  ك٩ىىى  ةن أ

٪ ىصى ٮ٩ ةن كأ يصي «ةن كأ
(818)

ٞػ .  ٞ  أراد إذ ،كاٹػذىػةر اٷٱضػةز ا٣ٮز٩ٲػح ثةٷظة٣ػح ةن ٦ع

٢ٍٕي » ثٞٮ٫٣ ًٛ ٢ٍٕ كا٣ ًٛ  ٦ػ٨ ٤٣ٕٛػ٢ ٧٦ةزػ٢ )اًقػ٨( ٣ْٛػح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كزف أفن  «٠ة٣

ؿة ا٤٣ْٛح  .٨()اصً  ا٧٣ٛك 
 

 ٦ٮاًػٓ ٚػٰ ثػةدماا٣ٛٲؿكز أفن  اٵػػؿل ا٣ػؽكرم ا٣ذٕؿٱػٙ ٦ْة٬ؿ ك٨٦

 ٚػٰ اٹػػذٺؼ ثكػجت ،٦ةدنة ٨٦ أ٠سؿ ٰٚ ا٣ٮاظؽة ا٤٣ْٛح ٦ٕ٪ٯ ٱينذ خي  ٦ذٌٕؽدةو 

 .ا٤٣ْٛح ٬ؾق امذٞةؽ

( كا٣جةزي  )ا٣جىأٍزي  ذ٣ٟ أ٦س٤ح ك٨٦  دينٲؿ ا٣سٺث ا٤٣ْٛٲح ا٣ىٮر ٬ؾق ،كا٣جىةًزمي

 ثعكػػت ٦ٮاًػػٓ زٺزػػح ٚػػٰ ثػةدماا٣ٛٲؿكز ر٬ػػة٠ؿن  كٝػػؽ ،كاظػػؽ ٦ػػؽ٣ٮؿ إ٣ػٯ

زه  ا٣جىةًزم ا٣جىأٍزي »  ثٞٮ٫٣ )ثأز( ٦ةدة ٰٚ اٵك٣ٯ ا٣ىٮرة ذ٠ؿ إذ ،اٹمذٞةؽ ىثٍؤي  ج أ

يؤكزه  افه  كث ـى «كثًب
(812)

ازه  ا٣جىػةًزم ا٣جىػةزي »  ثٞٮ٫٣ ،)ثٮز( ٦ةدة ٰٚ كا٣سة٩ٲح . ثٍػٮى
ى  ج أ

افه  ـى اةه  ا٣جػةزم  كص٧ػٓ ،كثًٲٍ ـى يػ ػةدي ،ث ٕى «م ز ب ٚػٰ دٕػة٣ٯ ا ي  ءمػة إفٍ  كٱي
(818)

. 

ٍؿبه  كا٣جةًزم  كا٣جىةزي »  )ثـم( ٦ةدة ٰٚ كا٣سة٣سح ٞيٮر ٨٦ًى  ًى ػ ازو  ا٣ىُّ ىػٮى اةه  ج ث ـى يػ  كث

زه  ىثٍؤي يؤيكزه  كأ افه  كث ـى ا ٨٦ ٠أ٩ن٫ ،كثًٲٍ ـى ى ك ث ـي «كدىأى٩نفى  ،دُةكؿ إذا ،ٱىجٍ
(814)

. 

 أفن  ة٦٪٭ ،٦ؼة٣ٛح ٨٦ أ٠سؿي  أ٦ة٫٦ ٱنؼه ا٣سٺزح ا٣٪ىٮص ٬ؾق ٰٚ ا٣٪ةّؿ

٥ ا٧٣ٕض٥ وة٩ٓ  ،٦ذٕػؽدة ٦ٮاًػٓ ٚػٰ ا٣ٮاظػؽة ا٤٣ْٛػح ٱؿادقإث ٦ٕض٫٧ ًؼن

 .ا٤٣ْٛٲػح وٮر٬ة دٕؽد إ٣ٯ كاٷمةرة كاظؽ ١٦ةف ٰٚأف د١ٮف  اٵظؿل ٠ةفك

 ا٣ىػٮرة ٚػٰ إٹ ا٤٣ْٛػح ٬ػؾق ٦ٕ٪ػٯ إ٣ػٯ ٱينػؿ ٣ػ٥ أ٩ن٫ أٱٌةن  ا٧٣ؼة٣ٛةت ك٨٦

 إ٣ػٯ ا٤٣ْٛػح ٬ػؾق ٩ذ٧ػةءثة ٦ػؤ٨٦ أ٩ن٫ ث٧ٕ٪ٯ ،د١ؿار ٚ٭ٮ ذ٣ٟ قجٜ ك٦ة ،ا٣سة٣سح

                                                 

 .8182ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )أص٨(  (818)

 .466ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ثأز(  (812)

 .467ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  )ثٮز(  (818)

 .٧8868ىؽر ٩ٛك٫  )ثـم( ا٣ (814)
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«َٗتْهُزو ةَهَزا ٌهَ نأَُّهّ» ةلٔىّ ذىم ُٗخاىف ُفسّ اىٔكج فٖ وىهَِّّ ،)ةزي( ٌادة
)*(
. 

 ٗسهخرٍر  ىهً اىرهاُٖ اىهِ ّ  فهٖ ىيخفسه٘ر اا أسهئة حاىثاإل ظٓٔر أنَّ  عَ فظلا 

 إذ اىخههرار  وعهد  االخخصهار وْٖ ،فائدحّ ف٘حلِّق ،أٌرو اسخرٍاراا  اىٍعجٍٖ

 فهٖ اىٍعجهً صهاُ  عي٘ٓها ٗعخٍد اىخٖ ،اىٍعروفث اىخفس٘رٗث األساى٘ب ٌَ إَُّّ

هر أنْ  ف٘حهاو  ،ٌٔطهعَ٘ فهٖ ورودْها ٗصهي  اىخٖ األىفاظ  فهٖ اىيفظهث ُٗفسِّ

 .األو  اىٍٔط  فٖ كاىّ ٌا عيٕ اٙخر فٖ وُٗح٘و ،واحد ٌٔط 

ا ٍَّ ٌِ  اىيفظهث أنَّ  حاىثاإل أسئب اسخعٍاىّ عِد ةاديّ آاىف٘روز عيٕ ُٗؤَخذ و

 ذىهم وٌهَ .عيّ٘ أحا  اىذي اىٍٔط  فٖةعض األح٘ان عَ سٓٔ  ٗذنرْا ال

ُق:» :كٔىّ ٍَ ٖ   ،اىَلتَاءُ  اىَ٘يْ ٌِهقُ  ،ٌَُعهرَّب   فارس «ق     فهٖ: وحلهدَّ َ  ،ج:َٗل
(105)

. 

اىيفظث ىٓذ  اا ذنر ُجد ىً )ىٍق( ٌادة إىٕ اىرجٔع وعِد
(106)

. 

 أو ،ةِفسههٓا اىهيٍهث حعرٗهف ،األخهر  ورياىهدَّ  اىخعرٗهف ٌظهاْر وٌهَ

 اىِلهْدرَ  َوذَهَف » :ةهاديّ آاىف٘روز كهٔ  ذىهم أٌريهث وٌهَ .ٌشخلاحٓا ٌَ ٍاتةهي

ا َٓ ا ،َٗرُِف َٓ ا وأَْوذََف َٓ ذُِف ْٔ ا ،ُٗ َٓ ََّف ذِْ٘فه ووذ ْٔ َ َٖ  ىٓها جعهو :اا ح «أَذَهافِ
(107)

 القَ » :وكٔىهّ .

َواةَ  ا: ،اا وىَْ٘ل ىََْ٘لثا  َِٗي٘لٓا اىدَّ َٓ «ىَِْ٘لثا  ىٓا َجَعوَ  وأالكَ
(108)

 ىٍسهخعٍو ٍٗههَ فهل .

ر ال اىيفظث ألنَّ  اىٍلصٔد  اىٍعِٕ ححدٗد اىٍعجً  .ةٍشخّلاحٓا أو ةِفسٓا حَُفسَّ

 وأرسهػٔ أفلغٔن ٌِذ اىعيٍاءُ  وط  وكد ،اىجِّ٘د ةاىخعرٗف ٗلدح حلدَّ  ٌا نو  

 وعيٍهاء واىٍحهدذٔن واىٍِاغلهث اىفلسهفث إى٘ٓا وأطاف ،اىجِّ٘د ىيخعرٗف اا شروغ

ٗأحٖ فٍ٘ا إجٍاىٓا ٍُٗهَ أخر  اا شروغ واىٍعجً اىدالىث
(109)

: 

                                                 

 .857اىلأٌس اىٍح٘ع: )ٗيٍق(  (105)

 .849اىٍصدر ُفسّ: )ىٍق(  (106)

 .793اىٍصدر ُفسّ: )أذف(  (107)

 .850اىٍصدر ُفسّ: )ى٘ق(  (108)

 .126-123صِاعث اىٍعجً اىحدٗد:  (109)
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 ا٧٤١٣ػةت دجٌؽد أٌٹ  ا٧٣ٕض٥ دٕؿٱٛةت ٰٚ ٱ٪جٰ٘ كاٷٱضةز  اٹػذىةر -8

 ٱٕذ٧ػؽ ٹ ا٣ذٕؿٱػٙ ٨ٌٚ  إفن  إذ ٔ٪٫؛ اٹقذ٘٪ةء ٱ٨١٧ ٦ة ا٣نؿح ٰٚ دكذ٢٧ٕ كٹ

 مػؿح ٤ٔػٯ ا٣ٞػؽرة ٤ٔٯ أٱٌةن  ك٨١٣ ،كا٣ٛ٭٥ ا٣ذع٤ٲ٢ ٤ٔٯ ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ ٍٚٞ

 .ةزاٷٱض ٰٚ ثؿأح ٦ٓ ثإظ١ةـ ا٧٣ٕة٩ٰ

 كٹ ،ٗة٦ٌػػح ث٤ْٛػػح ا٤٣ْٛػػح دٛكػػٲؿ ٱضػػٮز ٹ كا٣ٮًػػٮح  ا٣كػػ٭ٮ٣ح -2

ٕىؿنؼ ٹ ث٧ة دٕؿٱٛ٭ة  .ث٫ دي

ٚػح ا٧٤١٣ح دؽػ٢ أفٍ  ٱضٮز ٹ ا٣ؽكر  دض٪ُّت -8  ٚػٰ ٦نػذٞةد٭ة كٹ ا٧٣ٕؿن

 ا٣ػؾم ا٣ضؽٱػؽ ا٧٣ٕ٪ػٯ ثنػؿظ٫ كٝيًىػؽى  ،ةن ٦يؿ٠نجػ ا٧٣ؽػ٢ ٠ةف إذا إٌٹ  ا٣ذٕؿٱٙ

ةؿ ٠أفٍ  ،ثة٣ذؿ٠ٲت ٠ذكج٫ا  ا٣ُة٣ػت إ٩نػ٫  ا٣ذؿثٲػح( )َة٣ت ا٧٣ؿ٠نت دٛكٲؿ ٰٚ ٱٞي

ؽُّ  ا٣ؾم ٕى  .ةن ٦ؽٌرق ٣ٲ٢٧ٕ دؿثٮٱ ة ٱي

ؿنؼ ٥٣ مٰء إ٣ٯ أك ،٦ض٭ٮؿ إ٣ٯ اٷظة٣ح دض٪ُّت -4 ٕى  .١٦ة٫٩ ٰٚ ٱي

 ٱجػؽأ أفٍ  ٱضػت اٹقػ٥ ٚذٕؿٱػٙ ،ا٧٣يٕؿنٚح ٧٤١٤٣ح ا١٣ٺ٦ٰ ا٣٪ٮع ٦ؿأةة -5

 ا٣ٞؽٱ٧ػح ا٧٣ٕض٧ػةت ثٕػي ٤ٔٯ ٔٲت ٣ؾا .ك١٬ؾا ...ثٮوٙ كا٣ٮوٙ ،ثةق٥

ٮاد ثٲ٨ ٣ٮفه  اٵ٤٠ٙ  ٝٮ٣٭ة  ٛىح  ا٣ذٕؿٱٙ  كوٮاب .كا٣ع٧ؿة ا٣كن ٍ٤  ثػٲ٨ ٣ػٮفه  ا١٣ي

ٮاد  .كا٣ع٧ؿة ا٣كٮاد ثٲ٨ ٣ٮ٫٩ ٠ةف ٦ة اٵ٤٠ٙ  أك ،كا٣ع٧ؿة ا٣كن

ػ:اضبحثػشاسغظ
د٩ٍىة ىرى ػة مػٰءو  ٔػ٨ سػةـا٤٣   ٧٩ػٲٍ أفٍ  ا٣جعًر  ٬ؾا ٰٚ أ ٢ ٧٦ًن ػض   ٝةا٧ػح ٚػٰ قي

ٟن  كٹ .ا٣ٞؽٱ٧ح ا٧٣ٕض٧ةت ٤ٯٔ ا٧٣ؤاػؾات  ا٣ض٭ؽ ٱك٤ت ٹ ذ٣ٟ أفن  ٰٚ م

ٔي٭ة ثؾ٫٣ ا٣ؾم ا١٣جٲؿ ٪نة ٓي  .كدأرٱؼ٭ة ك٣٘ذ٭ة اٵ٦ح دؿاث ٤ٔٯ ةن ظٛةّ وي  ك٩كذُٲ

٢ى  أفٍ   ٬ٰ  ا٤٧٣عٮّةًت  ٨٦ًى  ٦ض٧ٮٔحن  ٩كض 

 ٝٲكٮا ٦ة إذا ا٣ٕؿب ٔ٪ؽ ا٧٣ٕض٧ٰ ا٣ؽرسدأػؿ ّ٭ٮر  ٨٦ ا٣ؿ٥ٗ ٤ٔٯ -

ُى  ٚإ٩ن٭٥ ،اٵػؿل ثةٵ٥٦  دؿ٠ٮا ث٧ة ،ا٧٣ٞؽ٦ح ٰٚ ص٤ٕذ٭٥ كاقٕح ػُٮات اٮٍ ػ

ٰ   دؿاث ٨٦  .ك٦ٕةٱٲؿ٬ة ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ى٪ةٔح أقف ظ٢٧ ،٩ة٬يو  ٦ٕض٧



 954 (4)اجلزْ  (09)اجمللز  -جملُ جمنع اللغُ العزبًُ بزمشل 

 ا٣ٕؿب ٔ٪ؽ ا٧٣ٕض٧ٰ ا٣ذأ٣ٲٙ ظؿ٠ح ازد٬ةر ٰٚ ةن قجج ا٣نؿٔٲح ا٤ٕ٣ٮـ ٠ة٩خ -

 .ا٧٣ٕض٥ و٪ةٔح ٰٚ ا٣ؿٱةدة ٣ٮاء ظ٤٧خ ا٣ذٰ اٵػؿل ا٣نٕٮب ٨٦ كٗٲؿ٥٬

 كٔ٪ػػؽ ٔػػةـ   ٩عػػٮو  ٤ٔػػٯ ا٣ٕػػؿب ٔ٪ػػؽ ا٧٣ٕض٧ٲػػح ا٣ىػػ٪ةٔح ٔة٩ػػخ -

 ٦٪٭ة ،٠سٲؿة ٦ؤاػؾات ٨٦ ػةص   ٩عٮو  ٤ٔٯ ا٧٣عٲٍ ا٣ٞة٦ٮس ٰٚ ثةدماا٣ٛٲؿكز

 اٵػٲػؿة ٬ؾق دٛكٲؿ ز٥ن  ،ثأػؿل ا٤٣ْٛح دٛكٲؿ ك٬ٮ ،كرما٣ؽن  ا٣ذٕؿٱٙ ٱيك٧نٯ ٦ة

ػة ،٦ذٕؽدة ٦ٮآً ٰٚ ث٭ةـكاٷ ا٧٘٣ٮض إ٣ٯ ذ٣ٟ أدنل كٝؽ ،ثةٵك٣ٯ  صٕػ٢ ٧٦ًن

ؿة ا٤٣ْٛذٲ٨ ثٲ٨ ٦ٛؿٗح ظ٤ٞح ٰٚ ٱؽكر ا٧٣ٕض٥ كذ٦٢٧ٕ ؿة ا٧٣ٛك   كٝػؽ .كا٧٣ٛكن

 ثة٣ػؽكر ا٣ذٕؿٱػٙ ٦٪٭ة ،٣ؾ٣ٟ ةن ٦ىؽاٝ ٠سٲؿة أ٦س٤ح ا٧٣عٲٍ ا٣ٞة٦ٮس ٰٚ كردت

ػػٌت  ،ؿجىػػكا٣ؼى  أجىػػكا٣٪ن  ،ةرٲىػػكا٣ؼً  ا٣ٞسنػػةء ثػػٲ٨ دٌ كا٣عي ـٍرىاب ،كا٣ػػٮي  كا٧ً٣ػػٍؿزىاب كا٧ً٣ػػ

ـىاب ٍٮت ،كا٧ً٣ٲٍ ٧ىٟ كا٣عي ـنٍكج ،كا٣كن ٢ٍٕ كا٣ َىةس ،كا٣جى ًٍٞؿ ٗىؽ كا٣ ة  .كا١٣ى

٤خ -  ،اٵ٣ٛػةظ دٛكػٲؿ ٚػٰ أقػ٤ٮثةن  ثة٧٣٘ةٱؿة ا٣ٞؽٱ٧ح ا٧٣ٕض٧ةت أ٤ٗت دٮقن

 ذ٣ػٟ ا٣جػةظسٲ٨ ثٕػي صٕػ٢ كٝػؽ ،ا٣ذضؿٱؽٱػح ا٣ذىػٮرات د٪ةك٣خ ا٣ذٰ قٲ٧ة كٹ

 أم ،ا٧٣٪ةقػت ا٧٣ٮًػٓ ٰٚ اقذ٧ٕة٣٭ة ثنؿط ٔٲجةن  ٚٲ٭ة ٱؿل ٹ ا٣جةظر أفن  إٹ ،ةن ٔٲج

 ٚػٰ ٦ضٲؽان  ٱ٨١ ٥٣ ثةدمٌ اا٣ٛٲؿكز ك٨١٣ن  .ٱ٘ةٱؿ٬ة ث٧ة ٦ٕ٪ة٬ة ٌطٱذٌ  ا٣ذٰ اٵ٣ٛةظ ٰٚ

 ،ا٣ذٕؿٱػٙ ٚػٰ ا٣ػؽكر قأذ٧ةد ثكجت ،اٵ٣ٛةظ ٨٦ ٔؽد ٦ٓ ق٤ٮباٵ ٬ؾا اقذ٧ٕةؿ

ٍٮر ثٲ٨ ثة٣ؽكر ا٣ذٕؿٱٙ ذ٣ٟ أ٦س٤ح ك٨٦ ٕىٍؽؿ ا٣ضى  .كا٤٣ؤـ كا١٣ؿـ ،كا٣

 إ٣ػٯ دعذةج ٗة٦ٌح أيػؿلث ا٤٣ْٛح دٛكٲؿ ا٣ؽكرم ا٣ذٕؿٱٙ ٦ْة٬ؿ ٨٦ -

ػة .ا٧٣ٕض٧ٲح ٧٤٣ؽك٩ح قةقٲحاٵ ا٣ٮّٲٛح ٗةثخ كثؾ٣ٟ ،دٕؿٱٙ  ٦ػ٨ كرد ك٧٦ن

ػ٪ىر ثٲ٨ ثة٣ؽكر ا٣ذٕؿٱٙ ،ا٧٣عٲٍ ا٣ٞة٦ٮس ٰٚ ذ٣ٟ ػسى٨ ا٣نن ػؾ ،كا٣نن ٌي  كا٣عي

ي ٌي ٛيؾ ،كا٣عي ٍ٪ ٞي ٲ٭٥ كا٣ ٩ٍـ ،كا٣نن ٛىًكٲٍ ،كاٵيٍرز كا٣ؿُّ ػؿيكؽ كا٣ ٍٛ ػ٪ٜي ،كا٣سُّ  كا٣ىُّ

 ٌ٨ جىٍٮ٠ى٢ ،كا٣ى  جىٍٮ٠ىؿ كا٣عى  .٨كاٳصً  ٨كاٳقً  ،كا٣عى

 ٦ٮاًػٓ ٚػٰ ثػةدمٌ اا٣ٛٲؿكز أفن  اٵػػؿل ا٣ػؽكرم ا٣ذٕؿٱٙ ٦ْة٬ؿ ٨٦ -

 ٚػٰ اٹػػذٺؼ ثكػجت ٦ػةدة ٦ػ٨ أ٠سؿ ٰٚ ا٣ٮاظؽة ا٤٣ْٛح ٦ٕ٪ٯ مذنخى  ٦ذٕؽدة



 955 التعزيف الزورٍ يف املعجه العزبٌ ـ ر. علٌ حلى حىاض

( كا٣جىةز )ا٣جىأٍز أ٣ٛةظ ٨ٔ ظؽٱس٫ ذ٣ٟ ك٨٦ .امذٞةٝ٭ة  ،٦ٮادن زٺث ٰٚ ،كا٣جىةزمُّ

 .كاظؽ أو٢ إ٣ٯ دٕٮد ظٞٲٞذ٭ة ٰٚ ك٬ٰ

 دٕؿٱػٙ ثػةدمٌ اا٣ٛٲؿكز ٔ٪ػؽ ّ٭ػؿت ا٣ذػٰ ا٣ؽكرم ا٣ذٕؿٱٙ وٮر ٨٦ -

 ا٣ذٕؿٱػٙ أقػف ٱؼػة٣ٙ أ٦ػؿ ك٬ػٮ ،٦نذٞةد٭ة ٨٦ ث٧٤١ةت أك ث٪ٛك٭ة ا٤٣ْٛح

ؿ ٹ ا٧٤١٣ح أفن  ٤ٔٯ د٪هُّ  ا٣ذٰ ،ا٣ضٲؽ كن ٜن  ث٧ة أك ث٪ٛك٭ة دٛي  .٦٪٭ة امذي

*   *   * 

 

 املاصدر  ااملااع 
 

 .ا١٣ؿٱ٥ ٣ٞؿافا *

 أظ٧ػؽ .د ،كا٣ذػأزؿ ا٣ذػأزٲؿ ٣ٌٞػٲح دراقػح ٦ٓ ا٣ٕؿب ٔ٪ؽ ا٤٣٘ٮم ا٣جعر -

 .ـ8988 ،ا٣ٞة٬ؿة ،ا١٣ذت ٔة٥٣ ،6ط ،٧ٔؿ ٦ؼذةر

ثٲػؽمٌ  ا٣عكػٲ٪ٰ ٦ؿدٌػٯ ٦ع٧ػؽ ،ا٣ٞػة٦ٮس صٮا٬ؿ ٨٦ ا٣ٕؿكس دةج - ـن  ا٣

 .ا١٣ٮٱخ ظ١ٮ٦ح ٦ُجٕح ،اٵقةدؾة ٨٦ ٦ض٧ٮٔح دعٞٲٜ ،(8215٬)ت

 ،ظػــ اثػ٨ دار ،8ط ،(988٬)ت ا٣كػٲٮَٰ ٣ؽٱ٨ا صٺؿ ،ا٣ؼ٤ٛةء دةرٱغ -

 .ـ2118 ،ثٲؿكت

 دعٞٲٜ  ،(871٬)ت اٵز٬ؿمٌ  أظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ٦٪ىٮر أثٮ ،ا٤٣٘ح د٭ؾٱت -

 قػض٢ ٦ُةثٓ ،كا٣ذؿص٧ح ٤٣ذأ٣ٲٙ ا٧٣ىؿٱح ا٣ؽار ،٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا٧٣عٞٞٲ٨

 .ـ8964 ،ا٣ٕؿب

ٌٰ  إثػػؿا٬ٲ٥ ثػػ٨ إقػػعةؽ إثػػؿا٬ٲ٥ أثػػٮ ،اٵدب دٱػػٮاف -  ،(851٬)ت ا٣ٛػػةراث

 ا٣ٕة٦ػح ا٣٭ٲبػح ،أ٩ػٲف إثػؿا٬ٲ٥ .د ٦ؿاصٕح  ،٧ٔؿ ٦ؼذةر أظ٧ؽ .د  دعٞٲٜ

 .ـ8974 ،ا٣ٞة٬ؿة ،اٵ٦ٲؿٱح ُةث٧ٓا٣ ٣نؤكف
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 عكااة  ن شااارا  ،ا عبااد نحهااد تحق اا  ابااو ساا  ة،  ،ا حااد   رسااة   -

 .م9691 ،ا جديدة ا سك  ،ا عصري 

 سااارابة  األ ا ااديو رضاا  ،ا حةجاا  ابااو  كةف اا  رضاا ا  شاارح -

 جةنعا  ،9ط ،ا حفظ  براه مإ بو نحهد بو وحس تحق    ،(ه989) 

 .م9661 ،سالن  اإل سعا  بو نحهد نةماإل

 ا جااهر    حهاة  باو ساهةع  إ ،ا عرب ا   صحةح ا لغ  تةج - ا صحةح -

  ار ،9ط ،عطاةر ا غفار عبد أحهد تحق    ،(ه011 حد   ف  )ا هاافَّى

 .م9659 ،ا قةهرة ، لهالي و ا علم

 .م9668 ،ا كا  عة م ،9ط ،عهر نخاةر حهدأ .  ،ا حديث ا هعجم ص ةع  -

 تحق ا   ،(ه011 سا   بعاد )  ا عساكر    هاال  أباا ،ا لغايا  ا فر ق -

 .  .  ،ا قةهرة ، ا ثقةف  ا علم  ار ،سل م إبراه م نحهد

 .م9690 ،ا قةهرة ،ا كا  عة م ،ع د نحهد .  ،  راساهة ا لغ  ف  -

 بااة    آ زا ف ر يعقااا  بااو نحهااد ا ااديو نجااد ،ا هحاا   ا قااةناس -

  ار ،2ط ،ا هرعشال  ا ارحهو عباد نحهاد  تقديم  إعدا  ،(ه899) 

 .م2111 ،ب ر   ،ا عرب  ا اراث ح ةءإ

 ،صة ر  ار ،(ه999)  ن ظار بو ا ديو جهة  ا فض  أبا ،ا عر   سةن -

 .  .  ،ب ر  

 ا عةنا  ا هصري  ا ه ئ  ،2ط ،حسةن تهةم .  ، نب ةهة نع ةهة ا عرب   ا لغ  -

 .م9696 ، لكاة 

 ا هحساو عباد زه ار تحق ا   ،زكرياة باو فةرس بو أحهد ،ا لغ  نجه  -

 .م9689 ،ب ر   ،ا رسة   نؤسس  ،2ط ،سلطةن

 تحق ا   ،(ه185)  عباة  باو إساهةع   ا صاةح  ،ا لغا  ف  ا هح   -

 .م9660 ،ب ر   ،ا كا  عة م ،9ط ،يةس و آ  حسو نحهد ا ش خ
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 .ـ8999 ٧ٔةف ،وٛةء دار ،8ط ،ا٣ض٤ٲ٢ ٔجؽ ا٣ٞةدر ٔجؽ .د ،ا٧٣ٕض٧ٲح ا٧٣ؽارس -

 ا١ٛ٣ػؿ دار ،8ط ،ٝػؽكر ٦ع٧ػؽ أظ٧ػؽ .د ،ا٣ٕؿثٲػح ا٤٣٘ػح ٚٞػ٫ إ٣ٯ ٦ؽػ٢ -

 .ـ8998 ٣ج٪ةف - ثٲؿكت ،ا٧٣ٕةوؿ

ثح ا٣ٛةرقٲح اٵ٣ٛةظ ٦ٕض٥ -  .ت .د ،٣ج٪ةف ١٦ذجح ،مٲؿ مأد ا٣كٲؽ ،ا٧٣ٕؿن

 ا٧٣ٮقػػٮٔح ،ا٣ٕػػة٩ٰ ذا٠ػػؿ ٩ٮرٱػػح ،كدٞػػٮٱ٥ ٩ٞػػؽ - ا٣ٕؿثٲػػح ا٧٣ٕض٧ػػةت -

 .ـ8998 ،ث٘ؽاد ،(872) ا٣ى٘ٲؿة

 ز٠ػٰ رٱػةض .د ،كا٣ذُجٲػٜ كا٧٣٪٭ش ا٧٣ةدة ٰٚ ثعٮث - ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕض٥ -

 .ت .د ،ثٲؿكت ،ا٧٣ٕؿٚح دار ،ٝةق٥

 ١٦ذجػح ،2ط ،ا٣ؼُٲػت ٔػؽ٩ةف ،كا٣عةًػؿ ا٧٣ةًػٰ ثٲ٨ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕض٥ -

 .ـ8994 ٣ج٪ةف-ثٲؿكت ،٩ةمؿكف ٣ج٪ةف

 ٦٪نػٮر رثع ك٬ٮ ،ا٧٣ُةد ا٣ٕـٱـ ٔجؽ ،ا٣ذٕؿٱٙ كٌٝةٱة ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕض٥ -

 أظ٧ػػؽ إٔػػؽاد  ،مػػ١ةٹد٫(إك ا٣ٕىػػؿم ا٣ٕؿثػػٰ )ا٧٣ٕضػػ٥ ٠ذػػةب ًػػ٨٧

 ،٤٣ذٕؿٱػت كاٵثعػةث تا٣ؽراقػة ٦ٕ٭ؽ ٦٪نٮرات ،ث٪٧ٕؿ ك٠٪ـة ثؿٱكٮؿ

 .ـ2117 ،ا٣ؿثةط

 .ـ8977 ،ا١٣ٮٱخ ،ثؽكم ا٣ؿظ٨٧ ٔجؽ ،كا٣ؿٱةًٰ ا٣ىٮرم ا٧٣٪ُٜ -

*   *   * 
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 تعلٍقات على حبث

 )التعرٌف الدوري يف املعجم العربً(
 

 (:25الحاشية )في 

ُُ اهيٖسو  ثَس آهٖص يٌ اهطْاب أن ٕسئ اهتاحث ةثايي َِثا ةثاهِْى فس رط 

ًّٓ ةُ اهطًك رٔ اهوغث اهعسةٖث. « اهحْت»اهطًك ةاهحْت؛ ألن   ةعظ يا ُٕط

ثث يثٌ قثا    ًّ وقر ٍّص اهعوًاءُ عوٓ سهك، وهى ٕذاهف عَثُ أحثر. عوثٓ أن  ة

ةثن اهطثًك لوّثُ حٖ.ثان. ولث    اهحْت  يا عظى يٌ اهطًك، وقثا  قثْ  

ّٔ عوٓ اد. ف واعطساب؛ فس لٖف هُ  أن ٕقتثن ة.يطثٖس اهحثْت اهتاحُ يتَ

ثب يثٌ تيطثٖس اهطثًك  ّْ  لًا قا ؛ ألٍُّ يٌ جَطثُ، وتعج  ةاهطًك عوٓ تج

 ةايي؟!آةاهحْت رٔ ل   اهيٖسو 

ةايي هى َٕيسي ةثزهك، و  ضثتإ فهٖثُ. وتعسٕثف اهطثًك آةى فّن اهيٖسو 

ٌ قتٖن تعسٕف اهشٔء ةًا ِْ يٌ جَطُ، أو ةَْع يَُ، وسهك جثازش ةاهحْت ي

 ةاهطًك، = ]اهًجوث[ تلًا جا  أن ُٕعس ف اهحْ

 (:79حاشية )

يْضثْهث ةًثا قتوّثا يون تًٖٖثش = « واهَذوث اهجارٖث اهغوٖظث»ضسي عتارة 

ّ ، وِثْ عوثٓ و ن آتحسٕف   ٕجْ ؛ ألّن اهيٖسو  َْ « رِْعوَثنّ »ةايي سلثس هوِعْْث

يعٌَٖٖ أرايًِا رٔ ل يُ  اهَيْر  اهًط.سدٔ، واهمْٖس شعس اهثسأ  واهجطثر. 

ي يعاٍن ٕيغٔ فهٓ ع هث اهقارئ لًثا رأى  وةزهك هى ٕمٌ رٔ ِزا اهَّص تعرُّ

ةثثايي فهثثٓ ةَثثاء آدثثس يثثٌ ٍيثثص اهًثثايّة، رقثثا   آاهتاحثثُ. ةثثى اٍ.قثثن اهيٖسو 



 858 التعريف الدوري يف املعجم العربي ـ د. علي حلو حواس

وِثْ ٕسٕثر أن «. ولطتْر  األحًثإ،   لُم.ُثب، واهَذوثث اهجارٖثث اهغوٖظثث»

ٕمثْن ةًعَثٓ األحًثإ، وجًعثُ ُعُْثن، وٕمثْن « رَُعثْ »عوٓ و ن « َعُْْ »

 ةًعَٓ اهَذوث اهجارٖث اهغوٖظث. = ]اهًجوث[

 (:77حاشية )

يٌ ي هٔ هثثآهٖص رٔ ٍّص اهيٖسو  ، ةثن ِثْ يعَثٓ «يث.  اهًثاءَ »ةايي تعر 

عثُ، أي ٍش« يث.  اهًثاء»واحر، وِثْ اهًعَثٓ األّو . راهًقطثْي يثٌ قْهثُ  

يَ.َثَُ »جزب اهًاء ةاهرهْ يٌ اهتئس. وِْ يا ٕؤّلره قْهثُ رثٔ اهًْعثآل اٗدثس  

، لًَآل  يَ.ََحّا َْ  ]اهًجوث[«. = اهره

 حاشية مستقلة *:

ةَثْشو اهشثٔء  عرهثُ.  -و»ةايي اهًايّة ةاهْاو حثٌٖ قثا   آاهيٖسو  تطرٕس

اوّي   ٕثازٔ. يهٖن واع  عوٓ أن اهتا ي سو أضثن و« واهتا  واهتا ي... فهخ

ويثٌ َِثا «. ةشا ٕتشو، فسا تطاو ، وتأٍّص»يأدْساً يٌ اهيعن أن ٕمْن ةى قّرر 

 لان اع.ساض اهتاحُ وتعّقتُ عوٓ غٖس وجُّ. = ]اهًجوث[

*   *   * 





 آلراءا و المقاالتُ 
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 غفطث ىؾث

 
 

 (8))ْكزا( ٔ)كٓزا( ٔانفشٔق بًُٛٓا يف املعىن ٔاالصتعًال
!!
ّ
ِٕ٘
َ
ٛ
ْ
، ال خِه

ّ
ِٕ٘
َ
ه
َ
 ْاتف خ

 ()د. ٌهٖ اىطصِٖ أ.

)١٬ؾا( ك)٠٭ؾا( ٧٤٠ذةف ٦ؿ٠ٌجذػةف ٦ػ٨ ٩ٛػف اٵظػؿؼ  )٬ػة( ا٣ذ٪جٲػ٫،  -أكالن 

٦ػٓ ذ٣ػٟ ٗٲػؿ ٦ذُػةثٞذٲ٨ ٹ ٚػٰ  ٧٬ةك٠ةؼ ا٣ذنجٲ٫، كاق٥ اٷمةرة )ذا(. 

 ا٧٣ٕ٪ٯ كٹ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ، كثٲ٪٭٧ة ٚؿكؽ  

ٲٙ ٠٭ؾا ا٣كٲٙ. ٗي٘ٓا)٠٭ؾا(  -8  ا٧٣نةر إ٣ٲ٫، ٩عٮ  ٬ؾا ا٣كن

ٲٙ!ا٧٣نةر إ٣ٲ ال ٗي٘ٓا)١٬ؾا(  ٲٙ ١٬ؾا ا٣كن  ٫، ٚٺ ٱٞةؿ  ٬ؾا ا٣كن

ق ٣٘ذ٪ة  ك١٣٪٪ة ٩ك٧ٓ ٨٦ ٠سٲؿ ٨٦ ا٧٣ذعؽزٲ٨ ٔجةرات دؤذم ا٣ك٧ٓ، كدنٮ 

 ا٣ض٧ٲ٤ح، ٩عٮ 

أ٦ؿ  نٓذقثؽٹن ٨٦  إف ٝؿاراتو  إف ١٬ؾا ٝؿارات أ٦ؿ ٤ُ٦ٮب ثإ٣عةح!

 ٤ُ٦ٮب ثإ٣عةح.

 ا٣ٞؿارات أ٦ؿ ٤ُ٦ٮب ثإ٣عةح.ٌرو ْذق أك  إف 

دنػجٲ٫  -٨٦ ظٲػر ا٧٣ٕ٪ػٯ-ا ا٣كٲٙ ٠٭ؾا ا٣كٲٙ( ٱٛٲؽ ز٥ إف ٝٮ٣٪ة )٬ؾ -2

                                                 

 -٤٣ؽ٠ذٮر ٚةًػ٢ ا٣كػة٦ؿااٰ  «٦ٕة٩ٰ ا٣٪عٮ»اقذٛؽت ٔ٪ؽ ٠ذةثح ٬ؾق ا٣ىٛعح ٨٦ ٠ذةب  (8)

 ـ.2117 -ثٲؿكت  -8إظٲةء ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ طدار 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 



 469 (4)اجلزء  (09)لد اجمل -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

سْف ةسْف. أنا قَليا )إن ٌذا السْف ٌكذا( فهعياا  أن ٌاذا الساْف لاً 

 ٌذ  الصَرة، أي ُصيع علُ ٌذ  الٍْئث، أو ٌَ آن علُ ٌذ  الحال!

، تقااَله ٌكااذا ّاعااا الروااال! أو ٌكااذا فِعلل )ٌكااذا( ّهكااو أن ّلٍْااا  -3

 .غالبا   االسمّلٍْا كٍذا( التِ ّضّحِ األةطال! ةخالف )

أي ٌاذا  هو هكلاا الجَابه ل فالن ّاعا كذا وكذا؟ فقد ّكَن إذا قْاه نا ةا -9

 إال ةهعيُ ٌَ شتًْ ةٍذا. وشتان نا ةْو الهعيْْو. هو كهاا شأىً، وال ّقاله 

 ثم إن اسم اإلشارة )ذا( فِ )كٍذا( ّتغْر تذكًْرا وتأىْثًا وإفرادًا ووهًعا، تقاَله -5

 وال ّقاله ٌكذي، وال ٌكذّو، وال ٌكؤالء... كٍذ ، كٍذّو، كٍؤالء...

 ةا ّقال نثاًله ٌكذا ٌها، وٌكذا ىحو، وٌكذا ٌم...

إن ٌذا التشًَّ الهستهر للغتيا الجهْلث ٌَ نو وياّاات التروهاث الحرفْاث 

ااعف الرقاةااث اللغَّااث لَسااا ا اإلعااال   الركْكااث إلااُ العرةْااث، وىتْجااث قا

 َسا ا اإلعالن ونؤسستً.الهختلاث، ول
 

ال( ةاإلىكلْزّاث  -ثاني ا َّ أو  cell phoneّسهُ وٍااز الٍااتف الهحهاَل )الجا

cellular phone  ونعيُ كلهثcell  ِلّْث. وحْو ظٍر ٌاذا الٍااتف ةالعرةْثه خا

الجدّد تاروم اسهاً نو ال ّتقو العرةْث فقاله ٌاتف خلَْي! وٌاذا خطاأ 

، وٌااذ  الصااْغث َخلَللِو   )خلّْااث( ٌااِ  شاايْع، ألن اليسااتث الصااحْحث إلااُ

نستعهلث فِ سَرّث فِ كتب الطب والعلَ  الحَّْث نيذ عشرات السيْو! 

 ولكو لهاذا ّجب أن ىقَل خلَي؟

ألن القاعدة تقَله عيد اليستث إلاُ االسام الهختاَ  ةتااء نرةَجاث ّجاب 

 تضْف إلُ االسم ّاءً نشددة، ىحَهإسقاجٍا ثم 

 نك ي  نكة كوفي   كوفة

...  القاهرة بصر  ةبصر  القاهر  
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، قُصا  ِّ ..فإذا كان االسم ّيتٍِ ةْاٍء نُشدَّدة قتلٍا حرفان، ىحَه عاِدّي، ىت ِّ ، عل ِّ 

 تحِذف الْاء األولُ وتقِلب الثاىْث واًوا ثم تايسب فتقَله

َِّي. لا َِّي، عا َِّي، قُصا اتا ِوّي، ى دا  عا

لّْث  ِّ  خا ِل َِّي. خا لا  خا

سَءُىِ أن أرى  كلهث )خلَْي( الهخطَء فٍْا نساتعهلث فاِ فاَاتْر وإىً لْا

لااث» اإلعالىااات  ، وفااِ«الشااركث السااَرّث لالتصاااالت الهساااٌهث الُهْغاا

 الدعا ْث للكثْر نو الهيتجات السَرّث.
 

*   *   * 





 دلنـقْا و  فُي  رـعْلت ا 
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 ساث جمهش اجملًعيف بعض لشا َظشاث أخشٖ
 يف بعض األنفاظ ٔاألصانٛب 

 ()د. غتد اىِاغر إشٍاغ٘و غٌصاؼ

ناف ٌَ أٌرم أف ُظرتي ـٖ ةػؼ كرارات ٌشيس ٌشٍػع اىيؾػث اىػرة٘ػث ـػٖ 

، كةػؼ ٌػا نػاف 2111 - 2119دٌظق ـٖ األىفاظ كاألشاى٘ب اىخٖ ناُج غاٌٖ 

ـ ظػػٖ ةلتػػٔؿ ةػػػؼ أغؾػػاء اىٍشٍػػع اىهػػراُظػػران ضى  2111ٌػػَ ذىػػم غػػاـ 

ٌٖ غ٘ػٔةٖ(،  كاشخطصآًُ، ضخٕ نأٌف ىصاف ضاىًٓ ٗلٔؿ: )رضػً ا  ٌػَ أْػدل إىػ

ٌػَ اىخلػدٗر  سػيػُٖٔ كاضػدان ٌػًِٓ، كذىػم ؽػربه  كناف ٌػَ ضصػَ اىخلػدٗر أف

كاىخهرًٗ ال ٗيؾإْ، ةو ْٔ ؽاٗخّ كٌِخٓاق. ككد رأٗج كـاءن ةٍا كغدحًٓ اىخِتّ٘ى غيٕ 

ـٖ األسزاء اىرالذث األخ٘رة ٌَ اىٍشيػد  حيم اىلراراتةػؼ ٌا ةدا ىٖ ـٍ٘ا ُيًظر ٌَ 

 ، ككد ذاغج كغارت غيِان.2115اىراٌَ كاىرٍاَُ٘ ٌَ ٌشيث اىٍشٍع غاـ 

 (2ج  88ـ =  87)* أصةز ٦ض٤ف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ثؽ٦نٜ ٚػٰ ا٣ٞػؿار 

 .«ث٧ػة أفٌ »ا٣ذ٤ٕٲ٢ى ثة٣ذؿ٠ٲت ا٣ػؾم ٱنػٲٓ ٚػٰ اٹقػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػٮٌم ا٧٣ٕةوػؿ 

٢٧ً ذ٣ٟ ا٣ذؿ٠ٲتي ٚٲ٧ػ ٤ ػ٢ ثػ٫ ثػٲ٨ ٱػؽًم ا٣ٞػؿار ٤ٔػٯ أٌف كظي ٔي دٛٲػؽ  «ا٣جػةء»ة 

أٌف دػػٮؿ ا٣جػةء »كرد ٰٚ أز٪ػةء ذ٣ػٟ . كزااؽة ٤ٔٯ ا٣ؿاصط «٦ة»كأٌف  ،ا٣ذ٤ٕٲ٢ى 

٧٠ػة أٌف  ،ك٬ٰ دٛٲػؽ ٚػٰ د٤ػٟ ا٧٣ٮاًػٓ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ى  ،٠سٲؿ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح «أفٌ »٤ٔٯ 

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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ٲؽ ا٣ذ٤ٕٲ٢ى ٔ٪ؽ٦ة دؽػ٢ ا٣جػةء ّػة٬ؿةن أك ٦ٞػٌؽرة «أفٌ »ا٣عؿؼ  كأٌف ٬ػؾا  ،«..ٱٛي

ا٣ذؿ٠ٲت د١ؿنر ٔ٪ؽ ا١٣ذٌةب كا٧٣ٌٛكؿٱ٨ ٦٪ؾ ا٣ٞؿف ا٣كػةثٓ ا٣٭ضػؿٌم أ٠سػؿ ٦ػ٨ 

 .أ٣ٰٛ ٦ٌؿة ٰٚ ا١٧٣ذجةت اٷ١٣ذؿك٩ٲح

  ا٣ٛعه ٦ة ٱؽٔٮ إ٣ٯ ا٣ذٮُّٝٙ كا٣ذٕٞٲتكٰٚ ذ٣ٟ ٔ٪ؽ ا٣٪ْؿ ك

ٲػؽ ا٣ذ٤ٕٲػ٢  «أفٌ »٣ٲف وػعٲعةن أٌف  -8 إذا دػ٤ػخ ٤ٔٲ٭ػة ا٣جػةءي ا٣ذػٰ دٛي

رةن أ ثػ٢ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ي ٦كػذٛةده  ،ٚةدت ا٣ذ٤ٕٲ٢ى أك د٣نخ ٤ٔٲػ٫ّة٬ؿةن أك ٦ٞؽن

   .ثٕؽكل ا٧٣ضةكرة «أفٌ »ك٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ٥٣ ٱ٪ذ٢ٞ إ٣ٯ  ،٨٦ ا٣جةء

ٲجػ٫  «أفٌ »ا٣ؽاػ٤ػحى ٤ٔػٯ  «ا٣جػةء»ا٣ع٥١ي ٤ٔػٯ أٌف  -2 دٛٲػؽ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ى = ٱٕى

٦ػ٨ مػٮا٬ؽ  «أفٌ »ٵٌف ا٣جةء ٰٚ ثٕي ٦ة دػ٤خ ٚٲ٫ ٤ٔػٯ  ؛اٷَٺؽي 

 .رةن ٠ة٩خ ٣٘ٲؿ ذ٣ٟ ا٧٣ٕ٪ٯا٣ٕؿثٲٌح ّة٬ؿةن أك ٦ٞؽٌ 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ  ٧ٚػػ٨ ذ٣ػػٟ ٦ػػسٺن ٝٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ

٤٣جػػؽؿ أك  ا٣ػػؾم ٠ة٩ػػخ ٚٲػػ٫ ا٣جػػةء [888ا٣ذٮثػػح  ] ژ ۅۅ   ۋ ۋ  ٴۇ

أك ا٧٣ٞةث٤ح ا٣ٕٮض
(8)

. 

 .٠ة٩خ زااؽةن ٤٣ذٮ٠ٲؽ [84ا٤ٕ٣ٜ  ] ژۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆژ  كٰٚ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ

٫ كٝٮ٣ [888ا٣٪كػةء  ] ژ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ےژ  كٰٚ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ

كٝٮ٣ػػػ٫  ،[47اٵظػػػـاب  ] ژڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ    ڤ     ڤ ڤژ  دٕػػػة٣ٯ

 ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  دٕػػػػػػػة٣ٯ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ  ٿژ  كٝٮ٫٣ دٕػة٣ٯ ،[25ا٣جٞػؿة  ] ژڀڀ

 ٣ٸ٣ىةؽ.٠ة٩خ ا٣جةء ٤ٔٯ ا٣ْة٬ؿ  ....[2ٱٮ٩ف  ] ژڤڤ

، ٚٞٲ٢  ٞيٲ ؽ دٞٲٲؽان ٱ٧٪ٓ اٹٔذؿاضى يرًٱؽى ٣٭ؾا ا٣ع٥١ اٷظ١ةـي ٣ دٹ٣ػحي ا٣جػةء  ك٣ٮ أ

                                                 

ا٣ػػؽر ك،891ط ثٲػػخ اٵ١ٚػػةر ا٣ؽك٣ٲػػح، ا١ٕ٣جػػؿم،ا٣ذجٲػػةف ٚػػٰ إٔػػؿاب ا٣ٞػػؿاف،  ا٩ْػػؿ  (8)

 .6/827 ، ا٣ك٧ٲ٨ ا٣ع٤جٰ،ا٧٣ىٮف



 978 ىظزات أخزّ يف قزارات األلفاظ واألسالًب ـ ر. عبز الياصز عشاف

ٌٟ ٚٲ٭ة، مٮا٬ؽ٬ة ٠سٲؿة. «أفٌ »ا٣ؽاػ٤ح ٤ٔٯ   ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذ٤ٕٲ٢ زةثذحه ٹ م

ٚػٰ ا١٧٣ذجػةت اٷ١٣ذؿك٩ٲػح  «ث٧ػة أفٌ »ٰٚ اٹقذب٪ةس ثذ١ػؿار ا٣ذؿ٠ٲػت  -8

ٔ٪ؽ ا١٣ذٌةب كا٧٣ٌٛكؿٱ٨ ٦٪ؾ ا٣ٞؿف ا٣كةثٓ ا٣٭ضؿٌم، كًذ٠ٍؿ ا٣ػؿازٌم ٚػٰ 

 ا٣ذٮٌٝٙ ٨٦ كص٭ٲ٨  أثؿز ٦ى٨ً اقذ٤٧ٕ٭ة ٨٦ أك٣بٟ = ٦ة ٱؽٔٮ إ٣ٯ

٦س٢ ذ٣ٟ ٝؽ ٱيؼٲ ٢ ٤٣ٞةرئ أٌف ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت ٥٣ ٱ١ػ٨ ٝجػ٢ ا٣ٞػؿف  -أ

كا٣ؾم رأٱذي٫ أٌف ز٧ٌح ٨٦ اقذ٢٧ٕ ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲتى ٝج٢ ذ٣ػٟ  .ا٣كةثٓ

ٌٰ  .ا٣ٞؿف ٝػةؿ ٚػٰ  (.427٬ت )ك٨٧ٌ٦ اقذ٫٤٧ٕ ٝج٢ ذ٣ٟ ا٣س٤ٕجػ

٩ٌػػ٫ ٱ٧ػٮت ٦٪ػػ٫ ٦سػػ٢ ا٣عؽٱػػؽة أث٧ػػة أٌف اٵ٤ٗػػت  ،....»  دٛكػٲؿق

٫ أك ٝػؼنجح ا٣ْٕٲ٧ح كا٣عضؿ ا١٣جٲؿ ك٩عٮ٬ة أك ظؿٝيػ٫ أك ٗؿكا٣

ا٣ٌنؽة ٨٦ ظج٢ أك قُط أك ٰٚ ثبؿ ك٦ػة ٱنػج٫ ذ٣ػٟ ٧٦ػة ٱذ٧ٌٕػؽ 

«٤ٝج٫. ٰٚٛ ٬ؾا ا٣ٞىةص أك ا٣ٌؽٱح
(2)

. 

 ،أٌف ا٣ٛؼؿ ا٣ؿازم وةظت ا٣ذٛكٲؿ ٣ٲف ٨٦ ٧٤ٔةء ا٣ٞؿف ا٣كػةثٓ -ب

ٙ ٰٚ أف ٱيى٪ٌ  ٨٧ٚ616٬ ا٣ٺاٜ ا٧٣٪ةقت ث٨٧ ٠ة٩خ كٚةد٫ ق٪ح 

 .ا٣ٞؿف ا٣كةدس ا٣٭ضؿم

ٝػٮؿى ا٧٣ٕةوػؿٱ٨  (2ج  88ـ  = 89) ٞػؿارا٣* أصةز ٦ض٤ػف ا٧٣ض٧ػٓ ٚػٰ 

ىً٭خ ا٤٣ٮفي » ث٧ٕ٪ٯ مػةظت كٚةٝػؽ  «ثة٬ًخ»ث٧ٕ٪ٯ معىت كٚٞؽ ٧٣ٕة٫٩ كز٬ٮق، ك» ث

ا٧٤٣ٕةف؛ كدٔة إ٣ٯ إًةٚح ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥. كاقػذ٪ؽ ٚػٰ ذ٣ػٟ إ٣ػٯ دٹ٣ػح 

ٲػؿة كا٣ػؽن  «ا٣جىٍ٭خ» ٬ىل، كا١٣ػؾب، ٦ذٮٌقػٺن ث٧ػة دذٲعػ٫ ٝػٮا٩ٲ٨ي ا٣ٕؿثٲٌػح ٤ٔػٯ ا٣عى

ث٧ٕ٪ػٯ  «ا٣ج٭ػخ»كأوٮ٣٭ة ٨٦ ًؿكب اٹدٌكةع كا٧٣ضػةز، ٚأٚػةد ٦ػ٨ ٦ىػةظجةت 

ٌٰ إ٣ٲ٫ ٨٦ د٘ٲٌؿ ا٤٣ٮف، ٚع٢٧ دٕجٲػؿى ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ ٤ٔػٯ  ا٣عٲؿة كا٣ؽ٬ل، أك ٦ة ٱٛي

ػ٢، ذ٣ٟ، كأػؿص٫ ٤ٔٯ دك٧ٲح ا٣نٰء ث٧ة ٱؤكؿ إ٣ٲ٫، ك٬ٮ ٨٦ أ٩ٮاع ا٧٣ضةز ا٧٣ؿ قى

                                                 

 .2/55ؿاث ا٣ٕؿثٰ، دار إظٲةء ا٣ذط ا١٣نٙ كا٣جٲةف، ا٣س٤ٕجٰ،  (2)
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٦ٞذٛٲةن ٰٚ ذ٣ٟ أزؿ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ٞػة٬ؿة، ٚػٰ دٮصٲػ٫ ٬ػؾا اٹقػذ٧ٕةؿ؛ 

ٞى٢ى دٹ٣حى  ٌٰ ادٌكػةٔةن، ٚكػٌٮغ ثػ٫  «ا٣ج٭خ»ك٩ ث٧ٕ٪ٯ ا١٣ؾب ٨٦ ا٧٣ٕ٪ٮٌم إ٣ػٯ ا٣عٌكػ

ٙى ا٤٣ٮف إذا ٗةدر أو٫٤ أك ظٞٲٞذ٫ ثأ٫ٌ٩ )ثة٬خ( ث٧ٕ٪ٯ ٠ةذب.  كو

ذؿىض ك٬ؾا ظك٨ ٰٚ ثٕػي ٦ػة ٠ػةف ثػٲ٨ ٱػؽم  ثٲؽ أفٌ  .ٹ أرل ٚٲ٫ ٦ة ٱٕي

 .ا٣ٞؿار ٦ة ٱعذةج إ٣ٯ دىعٲط أك إظ١ةـ

٤ٔػٯ ٦ػة ٠ػةف ١٦كػٮر  «ثً٭خ ا٤٣ػٮفي »اٝذىؿ ا١٣ٺـي ظٲر د٪ةكؿى ا٢ٕٛ٣ى  -8

ػػخ»ا٣ٕػػٲ٨، كدػػؿؾ  ى٭ى ثٛػػذط ا٣ٕػػٲ٨، ك٬ػػٮ كصػػ٫ه ٦كػػذ٧ٕى٢ ٠سٲػػؿ ٚػػٰ ٔجػػةرة  «ث

٢٧ً ٤ٔٲ٫ ١٦كػٮر ا٣ ا٧٣ٕةوؿٱ٨، كٹ ٕػٲ٨؛ قٲ٧ٌة ا٣ٕة٦ٌح؛ كٱ٨١٧ ظ٤٧ي٫ ٤ٔٯ ٦ة ظي

ى٭ىخى »٣ضٮاز أف ٱ١ٮف  ىً٭خ»٣٘حن ٰٚ  «ث ، ٧٠ػة ٝػةؿ ث٧ٕ٪ٯ ا٩ُٞٓ كق١خ ٦ذعٲٌػؿان  «ث

اث٨ ص٪ٌٰ
(8)

٧ىٲٛٓ   ك٬ػٮ  ،[258]ا٣جٞػؿة   «ٚجى٭ىخ ا٣ؾم ٠ٛػؿ»ٰٚ دٮصٲ٫ ٝؿاءة اث٨ ا٣كن

ؽ ر ث٫ ا٣ذ٤ٕٲ٢ي ٣٭ؾا ا٣ٞؿار.  ثٕي ٦ة ٠ةف ٰٚ ٩ٌه اث٨ ٦٪ْٮر ا٣ؾم وي

 ،ؿ أٌف ا٣ٛذطى ٣ٲف ٧ٌ٦ة دٌٛؿد ث٫ ا٧٣ضػؽي ْٚ٭ؿ ث٧ة ذي٠ً » ( ث٭خ)ٝةؿ ا٣ـثٲؽٌم 

ٌٰ ]ث٢ ٝؿأ ث٫ اثػ٨ي ا٣كػ٧ٲٛٓ [ ٚػٰ ٦ؼذىػؿ ا٣ض٧٭ػؿة 488٬ت ، ك٤ٞ٩ػ٫ ا٣ذٲٌػة٩

ُّٰ ٩ٞٺن ٨ٔ ا٣ٮأٰ ،كٗٲؿق ٛىػؿ  كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ ا٤٣ٌج٤ ػخ ا٣ػؾم ٠ ثٞػٰ   أم ،ٚجى٭ى

ؿى ا٧٣ذٌٕضت ،٦ذعٲٌؿان  ْى  .«ٱ٪ْؿ ٩

ى٭ىػخ»ك٨٦ ز٥ٌ ا٩ج٘ٯ أف ٱكذٮٔت ا١٣ٺـي ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ى  كأف  ،ثٛػذط ا٣ٕػٲ٨ «ث

 .ٱذ٧ٌٌ٪٫ ٩هُّ ٝؿار ا٤٣ض٪ح ا٣ؾم كاٜٚ ٤ٔٲ٫ ٦ض٤ف ا٧٣ض٧ٓ

ر ا٣ذ٤ٕٲ٢ي ٤٣ٞػؿار ثػجٕي ٦ػة ٠ػةف ٚػٰ ٣كػةف ا٣ٕػؿب -2 ؽ  ا٧٣ٕضػ٥ ك وي

ٞ ػتى ٤ٔػٯ ذٱ٪ػٟ ا٣٪ٌٌىػٲ٨ ثة٣ذٕٞٲػت ا٣ذػة٣ٰ (،ث٭ػخ)ا٣ٮقٲٍ ٦ػ٨ ٦ػةدٌة  ٔي   ك

ِ أ٫ٌ٩ ٹ ػٺؼ ٰٚ كركد ا٢ٕٛ٣ » إذ إٌف اقػ٥  ،٪ػ٦٫ اىفاغػو كاشػً ةٓػجكٱي٤عى

 .«.،.كا٧٣ذٌٕؽم اىالزـا٣ٛة٢ٔ ٱأدٰ ٨٦ 

                                                 

 .8/885ا٧٣عذكت، اث٨ ص٪ٰ،  (8)
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ٵٌف ٚػٰ كركد  ؛ك٬ؾا ا٣ذٕٞٲتي ٔ٪ػؽ ا٣ذعٞٲػٜ ٧ٌ٦ػة ٹ ٱ٪ج٘ػٰ ا٣ذكػ٤ٲ٥ ثػ٫

ىً٭ػػخ»ا٣ٕٛػػ٢  ككركد اقػػ٥ ا٣ٛةٔػػ٢  ،دعٲنػػؿ  ث٧ٕ٪ػػٯ ،ث١كػػؿ ا٣٭ػػةء أك ٚذعػػ٫ «ث

ق ّة٬ؿان ٰٚ ثٕي ٦ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲٌح ،ث٧ٕ٪ةق = ػٺٚةن ٝؽٱ٧ةن  «ثة٬خ»  .دؿل أزؿى

ػؿى ك٠ىػؿيـى، » ؿ ا٣ـثٲؽٌم ٝة ٥٤ًى ك٩ىىى ٕى ىً٭خى  إًذا دعٲنؿ.... ٤ٕٚ٭٧ة ٠ى ، كث ى٭يخى كٝؽ ث

ٛىًىػٲط كٗٲػؿق، كوػؿنح ثػ٫ اثػ٨  ىع٭ة، ك٬ٮ ا٣ػؾم ٚػٰ ا٣ يً٭خى أٚى أم  ٦يسى٤نسةن... كث

ٌُةًع كا٣ضٮ٬ؿمُّ كٗٲؿ٧٬ة، ث٢ اٝذىؿ ٤ٔٲ٫ اثػ٨ ٝذٲجػح ٚػٰ أدب ا١٣ةدػت ك٦٪ػٓ  ٞى ا٣

، كٹ  ٗٲؿىق، د٤ٞٲػؽان ٣س٤ٕػت... ػةؿ  ثة٬ًػخه ٞى ، كٹ ٱي ػٮته كٚػٰ ا٣ىػعةح  ك٬ػٮ ٦ىجٍ٭ي

ٌّٰ ٤ٔػٯ اٹٝذىػةر ٚػٰ  ، ك٬ٮ ٦ج٪ػ ٌٰ ، كأو٫٤ ١٤٣كةا ٌٰ . ك١٬ؾا ٝة٫٣ ا٣ٌىةٗة٩ ىً٭ٲخه ث

ٓى ٣ػ٫ ٚػٰ ا٣ٞٲػةس،  ، ٚػٺ ٦ػة٩ ٓى ؿى ك٦٪ى ى٭ىخ، ٠٪ىىى ؛ كأ٦ٌة ٨٦ ٝةؿ  ث يً٭خى ا٢ٕٛ٣ ٤ٔٯ  ث

ُّٰ ٰٚ مؿح ا٣ٛىٲط. ٝة٣ٮا  ثة٬ً  ج٤ًٍ
،....كٝؽ ٤ٞ٩ى٫ ا٤٣ن ىً٭ٲخه ، كث ىٌ٭ةته  .«خه كث

٬ؾا ٩هُّ ا٣ـثٲؽٌم ٱؽٌؿ ٧٠ة ٹ ٱؼٛٯ ٤ٔٯ مٰء ٨٦ اػذٺؼ ثٲ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء 

ىً٭خ»ٰٚ زجٮت   ؛«ثة٬ػخ»كٚػٰ اقػ٥ ا٣ٛةٔػ٢  ،ث١كػؿ ا٣ٕػٲ٨ ث٧ٕ٪ػٯ دعٲٌػؿ «ث

٤ٔػٯ أٌف  .١ٚٲٙ ٹ ٱ١ٮف ٚٲ٭٧ة ػٺؼ ٧٠ة ٠ةف ا٣٪هُّ ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ذٕٞٲػت ؟ !

٨ اٵػؾي ث٫ زجٮدي   .ة٩ى  ٭٧ة ا٣ىعٲط ا٣ؾم ٱعكي

اقػػذ٧ٕةؿى ( 2ج  88ـ  = 21) ٞػػؿارا٣* أصػػةز ٦ض٤ػػف ا٧٣ض٧ػػٓ ٚػػٰ 

زٲ٨ ٧٤٠ح  كص٧ٕ٭ػة  ،ث٧ٕ٪ٯ ظـ٦ح ا٣سٲةب أك ا٣سٲةب ا٧٣كػذ٤٧ٕح «ا٣جىة٣ح»ا٧٣يعؽى

ـ ٫٣ ٚػٰ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ ظ٧ػ٢ي  .كدٔة إ٣ٯ إًةٚذ٭ة إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ؛ثةٹت ك٠ةف ٧ٌ٦ة ٝيؽ 

 ،ثنػٰء ٦ػ٨ ا٣ٞٲػةس ،٤٧ٕحث٧ٕ٪ٯ ا٣سٲةب ا٣ٞؽٱ٧ػح ا٧٣كػذ «ا٣جة٣ح»٬ؾق ا٧٤١٣ح 

ػًؾؼ ا٧٣ٮوػٮؼ ،زٲػةب ثة٣ٲػح  أم ،٤ٔٯ أٌف أو٤٭ة ا٣ٮوػٙ كٝة٦ػخ  ،زػ٥ٌ ظي

 «ثة٣ػح»ث٧ضػٰء  ،ك٬ػٰ ا٣ٲػةء ،ز٥ٌ اٹقذب٪ةس ٣عؾؼ ٹـ ا٧٤١٣ح ؛ا٣ىٛح ٦ٞة٫٦

 .«ثة٣ٲح»٤ٔٯ أف أو٫٤ ٰٚ ا٣ذٞؽٱؿ  ،ث٧ٕ٪ٯ ٦جةٹة «ثة٣ٯ»٣٘ح ٰٚ ٦ىؽر ا٢ٕٛ٣ 

ُىٓ ث٫ ٨ٌ١٣ ذ٣ٟ ا٣ع٢٧ أك ا٣ٞٲةس ٠ةف رأٱةن  ٤ٌٞةن ٥٣ ٱٞي كٝٮٹن ٣ػ٥ ٱػؿؽى  ،٦ٕي
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ذ٥ً ثػة٣ٞٮؿ .إ٣ٯ ظٌؽ ا٣جٌخ كا٣ضــ ٚػإذا »  كأّ٭ؿي د٣ٲ٢ ٤ٔٯ ذ٣ٟ أٌف ا٣ذ٤ٕٲ٢ى ػي

ٰى ٤ٔػٯ  (ا٣جة٣ٲح)صةز ظ٢٧ ٧٤٠ح  ٦ىػؽران ٦ػ٨ ثػة٣ٯ ٚػٰ  (ا٣جة٣ٲػح)وٛحن ٨٦ ث٤

ب ٚذ١ٮف ا٣جة٣ح ٬ػٰ ا٣سٲػة «زٲةبه ثة٣ٲح أك زٲةبه ثة٣ح»  صةز أف ٱٞةؿ ،ظؾؼ ا٣ٲةء

 .!«اٵػٺؽ أك ا٧٣كذ٤٧ٕح

 ،أٔ٪ػٰ ثة٣ػح ،٣٘ػح «ثػة٣ٯ»٤ٔٯ ٦ة كرد ٰٚ ٦ىػؽر  «ا٣جة٣ح»٤ٔٯ أٌف ظ٢٧ 

٫ٌٕٕ أٌف ظؾؼ ا٣ٲةء ٦٪٫ ٤٣ذؼٛٲٙ ٣ٲف ٝٲةقةن  كأٌف  ،٧ٚؽارق ٤ٔٯ ا٣ٌك٧ةع ،ٱٌي

ٹ  ،ّة٬ؿان ثٲ٨ ا٣ٛؿع كاٵو٢ ةٞذٌٰ ٰٚ ا٣٘ة٣ت اردجةَةن ٦ٕ٪ٮٱ  وٌعح ا٣ٞٲةس د

 ،ٟ ٱ١ٮف ٬ؾا ا٣ع٢٧ي أك ا٣ٞٲةس ًٕٲٛةن ٚٲػ٫ ٣ػٲ٨ه ّػة٬ؿكثؾ٣ .٩ضؽ ٫٣ أزؿان ٬٪ة

ٙه ك٩ْؿ  .كٱ١ٮف ٰٚ صٮازق دٮٌٝ

، ٤ٔٯ ٦ة ٚٲ٫ ٦ػ٨ اصذ٭ػةد ٚػٰ  كإذا ٠ةف ٣ٰ أف أٝٮؿ ٦ة أراق ٤ٝخ  ٬ؾا ا٣ذ٤ٕٲ٢ي

ٌٰ ٱ٪ًك٢ ٨٦ ٦ةدٌة )ث٤ٰ(، كثة٣جة٣ح ث٧ٕ٪ػٯ  دؼؿٱش ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ كرث٫ُ ثأو٢ ٔؿث

يػ٫؛ كاثذٕػؽ ا٣ضؿاب ا٣ٌؼ٥، ك٬ٰ ٨٦ ا٧٣ٌٕؿب ا٣ٞؽ ٱ٥ = أ٢٧٬ى ٦ة ٹ ٱ٪جٰ٘ إ٧٬ة٣

ؿ ث٫ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ، كأ٣ىٜ ٦ة ٱ١ٮف ثػ٫ ٚػٰ ا٣ٮاٝػٓ.  كن ٨ٔ أٝؿب ٦ة ٱ٪جٰ٘ أف ٱٛي

ػػ٫ ٦ػػٓ  -ذ٣ػػٟ أٌف ٬ػػؾا اٹقػػذ٧ٕةؿ ا٧٣يعػػؽىث  ك٬ػػٮ اقػػذ٧ٕةؿه ٹ ٱذٕػػٌؽل دةرٱؼي

٠ػػةف ز٧ػػؿة اقػػذٲؿاد ثٌػػةآ ٦ػػ٨ ا٧ٞ٣ػػةش  -اٹدٌكػػةع ٚػػٰ ا٣ذٞػػؽٱؿ ثٌػػٕحى ٔٞػػٮد 

٧٣كػذ٤٧ٕح أك ا٣ذػٰ أوػةث٭ة ثٕػيي ٔٲػٮب ا٣ذىػ٪ٲٓ كا٣ذؼػـٱ٨ ك٦ػة كا٧٣ٺثف ا

ـى٦ػةن  إ٣ٲ٭٧ة، ٨٦ ثٕي ا٣ػجٺد اٵكرثٲٌػح، ك٠ة٩ػخ د٤ػٟ ا٣جٌػةآ دػؿد ٦عـك٦ػحن ظي

ج ػؿ ٔ٪ػ٫ ثٕػيي ا٤٣٘ػةت  ٌٙ كا٣نٌؽ، ك٬ٮ ٦ة دٕي كأ٠ٲةقةن ٠جٲؿةن ٦ٌ٘ٮَحن ٦ع١ى٧ىحى ا٤٣

ـٍـي د٤ٟ ا(bale)اٵكرثٲٌح ٠ةٷ٩ض٤ٲـٱح ٦سٺن ثػ  ك٩ػٌه  ،(baling)٣جٌةآ ٱيك٧ٌٯ ، كظى

ٌٙ كا٣ػؿثٍ، »ا٣جكذة٩ٰ ٤ٔٯ أٌف  ا٣جة٣ػح  ظـ٦ػح ٦ػ٨ ا٣جٌػةآ ًػؼ٧ح ٦ع٧١ػح ا٤٣ػ

«إٱُة٣ٲٌح ٦ٌٕؿثح
(4)

٩ذٲضػح ذ٣ػٟ  «ا٣جة٣ػح»١ٚة٩خ ا٧٤١٣ح ا٣ذٰ ٱكذ٤٧ٕ٭ة ا٧٣يعؽزٮف  ؛

                                                 

 .  26ص  (ثةؿ) ، ا٣جكذة٩ٰ،٦عٲٍ ا٧٣عٲٍ (4)
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ىحن ٨ٔ د٤ػٟ ا٧٤١٣ػح ا٣ٺدٲ٪ٲٌػح. زػ٥ٌ أوػةب دٹ٣ػحى ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ا٧٣ٌٕؿثػح ٦ػ٨  ٦ٌٕؿث

ٰ اقذ٧ٕةؿ ا٧٣عػؽزٲ٨ ٦ػة ٹ ٱؼٛػٯ؛ إذ ٠ػةف أ٠سػؿ اقػذ٧ٕة٣٭ة ٚػٰ ٚ ا٣ذؼىٲه

 ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ د٤ٟ ا٧٣ٺثف ا٣ٞؽٱ٧ح ا٧٣كذ٤٧ٕح. كا  دٕة٣ٯ أ٥٤ٔ.

ٰن ٣ٺقذؼؽاـ ا٧٣يعؽىث ٣٭ؾق ا٧٤١٣ػح  ك٬ؾا ا٣ؿأم ا٣ؾم ٱؿأٰ ا٣ٌكٲةؽ ا٣ذةرٱؼ

ٞيي ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ثٕيي ا٧٣يعؽىزٲ٨ اصذ٭ةدان ٦  «ا٣جة٣ػح»٨ أٌف ك٦ٺثكةد٭ة ا٣ٮإٝٲٌح ٹ ٱ٪

، ك٬ٰ ا٣عـ٦ػح ٦ػ٨ ا٣عُػت، ٚ٭ػٰ ثػؾ٣ٟ «إثة٣ح»ث٧ٕ٪ٯ ا٣عـ٦ح ٦ؼذـ٣ح ٨٦ ٧٤٠ح 

(، كأٌف ا٤٣٘ػةت اٵػػؿل ا٣ذػٰ ذ٠ػؿت  ٌٰ ٌٰ ٝػؽٱ٥ )صػـرم / قػة٦ ذات أو٢ ٔؿثػ

( أػؾت ذ٣ٟ ٨ٔ ا٣ٕؿثٲٌح.bulla( كاٷٱُة٣ٲٌح )٦balleس٢ ا٣ٛؿ٩كٲٌح ) «ا٣جة٣ح»
(5)

 

اقػػذ٧ٕةؿى ا٣ٕٛػػ٢  (2ج 88ـ  = 22) ٧ض٧ػػٓ ٚػػٰ ا٣ٞػػؿارا٣* أصػػةز ٦ض٤ػػف 

ق دس٧ٲ٨، ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ث٧ٕ٪ٯ  دٞػؽٱؿ ز٧ػ٨ ا٣نػٰء، كإٱػٺء ك٦ىؽرً  «ز٧ن٨ى »

. ٌٰ  ا٣نٰء أ٧ٌ٬ٲٌحن كدٞؽٱؿان؛ كرأل إًةٚحى ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ثٮص٭ٲ٭ة إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿث

ـ ثٲ٨ ٱؽم ٬ؾا ا٣ٞؿار أٌف ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٚػٰ ٩عػٮ ٝػٮ٣٭٥   كٝؽ ٠ةف ٚٲ٧ة ٝيؽ 

٪ٍخي ٦ٮ٫ٛٝ ٨٦ ا٣ٌٞٲٌح»ك ؛«ارى ز٧ن٨ى ا٣ؽٌ » ٛى٫ كأ٤ٔٲذػ٫   ث٧ٕ٪ٯ «زى٧ن ٣ػ٥ »ٝؽنرت ٦ٮٝ

ػٲ٨ ا٤٣ػؾٱ٨ «دؿد ٣٭٧ة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح . ك٠ةف ٨٦ ظىٲ٤ح ا٣٪ْؿ ٚػٰ ا٣٪نىن

يًػؾا ز٧ٌح ٨٦ ٣كةف ا٣ٕؿب كا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ اقذ٪ذةجي أٌف ث٪ةء كرد ٚػٰ  (ز٧نػ٨ى )أ

٪ٍػخ ا٣نػٰءى   ا٣ض٧ػٓا٧٣ٞىٮد ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔػٯ  -ا٧٣ٕةص٥ ثؽٹ٣ح أػؿل  إذا   ز٧ن

كأٌف كركد ا٢ٕٛ٣ ثذ٤ٟ ا٣ؽٹ٣ػح ٦ػؤذفه ثػٮركد ٦ىػؽرق  ؛-ٚ٭ٮ ٦س٧ن٨  ،ص٧ٕذي٫

ٌّٰ ٗة٣جػةن  ؛ك٣ػٮ ٣ػ٥ ٱيػؾ٠ىؿ (،دس٧ٲ٨) كأٌف  ؛ٵٌف ا٧٣ٕػةص٥ ٹ دػؾ٠ؿ ٦ػة ٬ػٮ ٝٲةقػ

كأٌف ا٧٣ٕػةص٥  (،زػة٨٦)ا٧٣ٕةص٥ى ا٣ٞؽٱ٧ح دكذ٢٧ٕ ٣ؽٹ٣ح دٞؽٱؿ ا٣س٨٧ ا٣ٕٛػ٢ى 

                                                 

ٌٰ إ٣ٯ ا٣ٛىٲط، أظ٧ؽ رًػة،   ا٩ْؿ (5) ٰ   ،71ردٌ ا٣ٕة٦ كا٣ػؽػٲ٢،  ك٦ٕضػ٥ ُٔٲػح ٚػٰ ا٣ٕػة٦ٌ

ٌٰ ثػٲ٨ 216، ك٦ٕض٥ ٚىةح ا٣ٕة٦ٲح، ٬نةـ ا٣٪عةس، 21 رمٲؽ ُٔٲح، ،كا٧٣ٕضػ٥ ا٣ػؽٹ٣

ٌٰ كا٣ٛىٲ  .88-87ٔجؽ ا  ا٣ضجٮرٌم،  ط، د.ا٣ٕة٦ٌ
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ث٧ٕ٪ٯ ٔٺ  (زى٧ي٨ى ا٣نٰء) كأكردت ،ث٧ٕ٪ٯ ٝىؽنر ا٣س٨٧ (٧ن٨ى زى )ا٣عؽٱسح أكردت 

زػ٥ٌ ٠ة٩ػخ ظىػة٣ح ذ٣ػٟ  .ث٧ٕ٪ٯ ص٢ٕ ٫٣ ز٧ة٩ٲػح أر٠ػةف ،كز٨٧ٌى ا٣نٰءى  ،ٝؽرق

رى ا٣ػس٨٧ (ز٧ن٨ى )إذف ٹ ػٺؼ ٰٚ كركد »  دٕٞٲجةن  إذ ٬ػٮ ٦٪ىػٮصه  ،ث٧ٕ٪ٯ ٝؽن

أ٧ٌ٬ٲٌػح أك  إٱػٺء)٦ٕ٪ػٯ  (ز٧نػ٨ى )ك٨ٌ١٣ ا٣ؼٺؼ ٚػٰ إُٔػةء  ،٤ٔٲ٫ ٰٚ ا٣ٮقٲٍ

ٍٛ٭٥ ٨٦ ٩ةظٲذٲ٨ (،١٦ة٩ح ٔة٣ٲح  .«..ك٨١٣ ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٱ٨١٧ أف دي

٤٣ذ٪جٲػ٫  ؛قٞذ٫ ٤٦ٌؼىػةن ٦ىػٮ٩ةن ٦ػ٨ ا٣ذ٘ٲٲػؿ ،ث٢ أ٠سؿق ،٬ؾا ثٕي ٦ة ٠ةف

    ٤ٔٯ ٦ة ٚٲ٫ ٨٦ أػُةء كاػذٺؼ

ٰي كركد ث٪ةء  -8 ٰٚ ،ٕٚٺن ك٦ىؽران ٧٣ٕ٪ػٯ دٞػؽٱؿ ز٧ػ٨ ا٣نػٰء (زى٧ن٨ى )٩ٛ

ٰى  ،ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ثإزاء ا٣٪ٌه ٤ٔػٯ اقػذ٧ٕةؿ ا٣ٕٛػ٢  ،٩ه  ك٩ٰٛ اٝذٌةء ٩ٛ

ٵٌف ذ٣ػٟ ٧ٌ٦ػة ٩ػهن ٤ٔٲػ٫  ؛٣ؾ٣ٟ ٰٚ د٤ٟ ا٧٣ٕةص٥ = ػٺؼي ا٣ٮاٝٓ (زة٦ى٨ى )

   .ثٕيي ا٧٤ٕ٣ةء ٰٚ ثٕي د٤ٟ ا٧٣ٕةص٥

٪ى٫  كزى٧ن٨ ٬ؾا ا٧٣ذةعى » ( ز٨٧)ٝةؿ ا٣ـ٦ؼنؿٌم ٰٚ أقةس ا٣جٺٗح  ىٲن٨ ز٧ى  ،ث

٦ى٫ ي كًٓ ثٲ٨ ٱ  ٧٠ة دٞٮؿ  ٝىٮن  .«٧س٧ى٨ؽم ا٣جةآ ا٣سن٧ى٨ كا٧٣س٧ن٨ أك ا٣

 ٌٰ ٪ٍذيػػ٫ دس٧ٲ٪ػػةن » ( ز٧ػػ٨)كٝػػةؿ ا٣ٛٲٌػػٮ٦ ص٤ٕػػخي ٣ػػ٫ ز٧٪ػػةن ثة٣عػػؽس   زى٧ن

 .«كا٣ذؼ٧ٲ٨

  كزى٧ن٨ ا٧٣ذةعى دس٧ٲ٪ةن » ( ز٨٧)كٝةؿ ا٣ـثٲؽٌم ٚٲ٧ة اقذؽر٫٠ ٤ٔٯ ا٣ٞة٦ٮس 

٦ى٫ ٪ى٫ ٠ٞٮن  .«ثٲن٨ى ز٧ى

 .«٦ٍخ ا٣ك٤ٕح كاقذ٧ٞذ٫  ز٧ن٪ٍذي٫كٝٮن »كٝةؿ وةظت ا٣ٞة٦ٮس ٰٚ ٦ةدٌة )ٝٮـ(  

حى »  ٝةؿ ا٣ـثٲػؽٌم ٚػٰ مػؿح ذ٣ػٟ ٕى ػ٤ٍ ٦ٍػخي ا٣ك  ػة كٝىٮن ًٮٱ٧ن ٍٞ ى ػحى  .د كأ٬ػ٢ي ٦ى١ن

٧ٍذي٫)  ٱٞٮ٣ٮف ٞى ػغ (.اقذى ػٮابي  ،٠ؾا ٰٚ ا٣٪ُّكى ٧ٍذي٭ة   كا٣ىن ٞى ٪ٍذيػ٫)اقػذى ي٫ (زى٧ن ػٮاث   وى

٪ٍذي٭ة أم ٍردي٭ة  زى٧ن  .«ٝىؽن

ٰ د٤ٟ ا٧٣ٕػةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ػح ٤٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ كإ٣ٯ ٬ؾٱ٨ ا٤ٕٛ٣ٲ٨ ا٤٣ؾٱ٨ ٠ة٩ة ٚ
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أك  ،زة٦ى٨( كرد ٚٲ٭ة ٕٚػ٢ اػػؿ ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ ا٧٣ٕ٪ػٯ ٩ٛكػ٫ا٧٣ٕ٪ٯ )ز٧ن٨ى ك ذ٣ٟ

ىز٧ٍىػ٨ى »٬ٮ ا٢ٕٛ٣  ،٤ٔٯ ٦ة ٬ٮ ٦ٮوٮؿ ث٫ ٝؿٱت ٦٪٫ «أ
(6)

، ١ٚة٩ػخ ثػؾ٣ٟ دا٣ٌػح 

 .ٹ ٕٚٺن كاظؽان  ،٤ٔٯ أ٩ٌ٭ة اقذ٤٧ٕخ زٺزح إٔٚةؿ ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ذ٣ٟ

ٰي كركد  -2  ،ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ٤٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ دٞػؽٱؿ ا٣ػس٨٧ (٨ى زى٧ن )٩ٛ

ٹ »زػ٥ٌ ا٣ػ٪هُّ ٚػٰ ا٣ذٕٞٲػت ٤ٔػٯ أ٩ٌػ٫  ؛كإزجةتي كركدق ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسػح

ػػ٨ى )ػػػٺؼ ٚػػٰ كركد  رى ا٣ػػس٨٧ (ز٧ن إذ ٬ػػٮ ٦٪ىػػٮصه ٤ٔٲػػ٫ ٚػػٰ  ،ث٧ٕ٪ػػٯ ٝػػؽن

 ٣ذ٤ػٟ ا٣ؽٹ٣ػح ٚػٰ (ز٧نػ٨ى )ٵٌف د٤ُّٞتى كركد ا٣ج٪ةء  ؛= اػذٺؼه ثٲ٨ٌ . «ا٣ٮقٲٍ

ٚػٰ ًػٮء د٤ػٟ ا٣جٲٌ٪ػةت  ،ثػٲ٨ ا٣٪ٛػٰ كاٷزجػةت ،ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح كا٣عؽٱسح

ٌٟ  ،كاٵظ١ةـ كٱ٪٤ٞػت إ٣ػٯ  ،١ٚٲٙ ٱ٪ذٰٛ ذ٣ٟ ثػأيػؿة ،٩ٮعي اػذٺؼ دكف م

 ؟!كا٧٣ٌٞؽ٦ةتي دي٪جئ ثؼٺ٫ٚ ،كٚةؽ

ا٣٪هُّ ٤ٔٯ كركد )ز٧يػ٨ى ا٣نػٰءي( ث٧ٕ٪ػٯ ٔػٺ ٝػؽرق، ك)ز٧نػ٨ى ا٣نػٰءى(  -8

ف، ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسح، دكف ا٧٣ٕػةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ػح، ث٧ػة ث٧ٕ٪ٯ ص٢ٕ ٫٣ ز٧ة٩ٲح أر٠ة

ٚٲ٫ ٨٦ ٩ٛٲ٭٧ة اٝذٌةءن ٨٦ د٤ٟ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح = صةرو ٤ٔٯ ػٺؼ ا٣ٮاٝػٓ؛ ٵٌف 

 ذ٣ٟ ٧ٌ٦ة كرد ٰٚ ثٕي د٤ٟ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح كركد ٩ه  أك مج٭٫.

 .«كزىٍٮبه زى٧ًٲ٨ٍه  ٠ىسًٲؿي ا٣سن٧ى٨ً » ( ز٨٧)ٰٚ ٦عٲ٫ُ ٝةؿ اث٨ ٔجةد 

كأز٨٧ى ا٣نٰءي ٚ٭ػٮ ز٧ػٲ٨ ك٦يػس٨٧ًٍ، »  (ز٨٧)ٰٚ ا٣ض٧٭ؿة ٨ درٱؽ كٝةؿ اث

 .«إذا ٠سؿ ز٧٪ي٫

٢ًٕ ٣ػ٫ ز٧ة٩ٲىػحي أر٠ػةف.»  )ز٨٧(كٝةؿ ا٣ضٮ٬ؿٌم  كمػٰء  كمٰء ٦س٧ن٨  صي

ػ٥و » ( ز٨٧)ٝةؿ ا٣ـثٲؽم ك «أم ٦ؿدٛٓ ا٣س٨٧ ،ز٧ٲ٨ ْن ٕى سى٧ن٨ي ٧٠ي ًٕػ٢ى   كا٧٣ي ٦ػة صي

ىٍر٠ةفو  ى٫ي زى٧ة٩ًٲىحي أ ٣». 

ة٩ىح ؛٠ىسٲؿي ا٣سن٧ى٨ً   ك٦ذةعه زى٧ًٲ٨ه »  اقذؽر٫٠ ز٥ ٝةؿ ٚٲ٧ة  .«كٝؽ زى٧ي٨ى زى٧ى

                                                 

 ا٧٣٘ؿب، دةج ا٣ٕؿكس )ز٨٧(. ا٧٣عٲٍ، أقةس ا٣جٺٗح،  ا٩ْؿ ٦سٺن  (6)
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ط ا٣جٲٌ٪ػةت كاٵظ١ػةـ ا٣ذػٰ  كإذا ٠ةف ٨٦ ا٣ٮاصت، ٰٚ ًٮء ذ٣ٟ، أف ديىعن

ًقٲٞخ ثٲ٨ ٱؽًم ا٣ٞؿار دىعٲعةن ٱؽٚٓ ٦ة دؿدٌد ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ أػُػةءو كاػػذٺؼ؛ ٚػإٌف 

إذا ٝػٌؽرق،  «ز٧نػ٨ى ا٣نػٰءى »٣٪ةس  ٨٦ ا٣ٮاصت أٱٌةن أف ٱىذٍؿيؾ ا٣ٞؿاري ا٣جخن ٰٚ ٝٮؿ ا

خ ٤ٔٲ٫ ثٕػي ا٧٣ٕػةص٥  كثٲ٨ٌ ز٧ى٪ى٫ )ٝٲ٧ذ٫(، ٵ٫ٌ٩ ٨٦ ا٧٣كذ٧ٕى٢ ا٣ٞؽٱ٥ ا٣ؾم ٩ىن

ػ٫ كرأٱػ٫»ا٣ٞؽٱ٧ح؛ كأف ٱٞذىؿ ا٣ٞػؿاري ٤ٔػٯ اقػذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨   ٛى  «ز٧نػ٨ى ٦ٮٝ

ػؿيق اٹدٌ  ك  ػ٥ى ٤ٔٲػ٫ ثػة٣ضٮاز ظ٧١ػةن ٱٛي كػةعي ث٧ٕ٪ٯ ٝؽنرق ك٩ٌٮق ث٫ كأز٪ٯ ٤ٔٲػ٫؛ ٱىع١ي

، ٣ٲكذٮٔت ثؾ٣ٟ ٠ػ٢ٌ ٦ػة «ا٢ٕٛ٣ كدىؿٱٛةد٫»كاٹ٩ذٞةؿ ا٧٣ضةزٌم، كٱكٓ ثٕجةرد٫ 

ٌٞةد٫. ٢٧ً ٨٦ ثةثذ٫ ، أك ٦ة ٱ٨١٧ اقذ٧ٕة٫٣ ٨٦ ٦ىؽرق ك٦نذ  اقذٕي

ػػح( ٚػػٰ  (2ج 88= ـ 25)* د٪ػػةكؿ ا٣ٞػػؿاري  ٞن ٌٜ كا٣ع ا٣ٮوػػٙ ث٧٤١ذػػٰ )ا٣عػػ

ٌٰ كا٣عٞٲٞٲٌح ٰٚ  ٦سػ٢ ٝػٮ٣٭٥  )ا٣ٮٔػؽ اقذ٧ٕةؿ ا١٣ذٌةب ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ث٧ٕ٪ٯ ا٣عٞٲٞ

ٌٞح(. ك٠ةف ا٣ؿأم ا٣ؾم ا٩ذ٭خ إ٣ٲ٫ ا٤٣ض٪ح، ككاٚػٜ ٤ٔٲػ٫ ٦ض٤ػف  ٌٜ كا٧٤١٣ح ا٣ع ا٣ع

 .«ٗٲؿي ا٣ٮوٙ ثة٧٣ىؽر ا٣ؽاٌؿ ٤ٔٯ ا٧٣جة٣٘ح»ا٧٣ض٧ٓ، صٮاز ذ٣ٟ ٤ٔٯ أ٫ٌ٩ 

٣ػٮ ٠ػةف ٧٤٣ؿظ٤ػح . ككثؾ٣ٟ ٠ةف ٬ؾا ا٣ٞؿار كاٹٝذؿاح ٤ٔػٯ كٚػةؽ دػةـ  

كٱ٧ٌ٭ػؽ  ،ٱؤٱٌػؽ اٹٝذػؿاحى كٱكػٌؽدق ،٣ػ٦ٟسػ٢ي ذ ،أم ا٣ذ٤ٕٲػ٢ ،ا٣ٮقُٯ ثٲ٪٭٧ػة

ٌػػٰ إ٣ٲػػ٫ ٌٰ  ؛٤٣ٞػػؿار كٱٛي ٣ج٤ػػٖ ا١٣ػػٺـ ٗةٱذىػػ٫ ٦ػػ٨ اٷظ١ػػةـ كا٣ذػػؿاثٍ ا٧٣٪ُٞػػ

 ٌٰ ٱػؽ٣ٌ٪ة ٤ٔػٯ ٦ػة  ،٨ٌ١٣ دأ٢ُّ٦ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ث٧ة ٚٲ٫ ٦ػ٨ ثٲٌ٪ػةت كاقػذؽٹؿ .كا٧٣٪٭ض

ار ٦ػ٨ ا٩عػؿاؼ ٔػ٨ ك٦ة ٠ػةف ٚػٰ ا٣ٞػؿ ،أوةب ا١٣ٺـى ٨٦ دٛةكت كاػذٺؼ

ٌٰ ٠ػةف ذ٣ .٦ٞذٌٯ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٟ أٌف ا٣ذ٤ٕٲ٢ ثجٲٌ٪ةد٫ كاقذؽٹ٫٣ ا٣ْة٬ؿ أك اٹٝذٌةا

ح  -ٱ٪عٮ إ٣ٯ ا٣ع٥١ ثضٮاز ذ٣ٟ اٹقذ٧ٕةؿ  ٌٞ ٌٜ كا٣ع  -ا٣ٮوٙ ث٧٤١ذٰ ا٣ع

ػٓ  .٤ٔٯ أ٫ٌ٩ ٨٦ ٝجٲ٢ ا٣ٮوٙ ثة٧٣ىؽر ًً ك٬ٮ ٦ة ٥٣ ٱجةًؿ ث٫ اٹٝذؿاح ا٣ؾم كي

ض كًػؿب ثػ٫ ا٣ٞػؿاري ٔػؿ ،٤٣ػؽٚةع ٔ٪ػ٫ كاٹظذضػةج ٣ػ٫ ،ا٣ذ٤ٕٲػ٢ أوػٺن  ٫٣

دؿثُػ٫ ثػ٫ ٔٺٝػح اردجػةط ٧٤ٔٲٌػح  ،ك٬ٮ ا٣ؾم ٱ٪جٰ٘ أف ٱ١ٮف ز٧ؿةن ٫٣ ،ا٣عةاٍ
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ٰي ذ٣ػٟ ا٣ع١ػػ٥  ؛وػعٲعح ٦ػػ٨  ة٩ٛٲػػةن ٤٠ٲ ػ -ا٣ٮوػٙ ثة٧٣ىػؽر  -١ٚػةف ٩ٛػػ

 .!كاٵػؾ ثؼٺ٫ٚ ،اٹٝذؿاح كا٣ٞؿار

ٹ ًػٲؿ ٚػٰ صػٮاز ا٣ٮوػٙ ث٧٤١ػح   ك٣ٮ ٠ةف ٣ٰ ٰٚ ذ٣ػٟ رأم ٤ٞ٣ػخ

( ٌٜ ٱؤٱٌػؽ٩ٰ ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣كػ٧ةعي  ؛ىػؽر٤ٔٯ أف ٱ١ٮف ٦ػ٨ ا٣ٮوػٙ ثة٧٣ (،ا٣ع

ٌّٜ » ( ظٜٞ)أ٦ٌة ا٣ك٧ةع ٚنٰء ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ٝٮؿ اث٨ ٦٪ْٮر   كا٣ٞٲةس   كٝػٮؿه ظػ

 .«ٝٮؿ ثة٢َ  ٧٠ة دٞٮؿ ،كيًوٙ ث٫

ك٬ػػٮ اٷٚػػؿاد  ،كأ٦ٌػػة ا٣ٞٲػػةس ٧ٚكػػذ٪ؽق أٌف مػػؿط ا٣ٮوػػٙ ثة٧٣ىػػؽر

 .ّة٬ؿ ثٲ٨ٌ ٚٲ٫ ،كا٣ذؾ٠ٲؿ

ٰٚ  ٮر ٧ٌ٦ة ٠ةفكٝٮؿي اث٨ ٦٪ْ ،ك٣كخ أدرم ٠ٲٙ ٗةب ذ٣ٟ ٨ٔ ا٤٣ض٪ح

 .!ثٲٌ٪ةت اٹقذؽٹؿ كا٣ذ٤ٕٲ٢؟

ك٨٦ ٬٪ة أرل أف ٱذ٨٧ٌٌ ا٣ٞؿاري ا٣ؾم أذي٧ًؽ ا٣٪هن ٤ٔٯ صػٮاز ا٣ٮوػٙ 

ٌٜ )ث٧٤١ح  ٌٜ   ٰٚ ٩عٮ ٝٮؿ ا٣٪ةس ،كوٛةن أك ٦ىؽران  (ا٣ع كا٣ٞػٮؿ  ،ا٣ٮٔؽ ا٣عػ

 ٌٜ ٌِٛ أك دؿدٌد ،ا٣ع  .ٰٚ ذ٣ٟ كأف دذ٨٧ٌٌ ا٣جٲٌ٪ةت ٦ة أ٩ج٭خ ٤ٔٲ٫ ،دكف دع

ا٣ٮاصػت ا٣ذ٪جٲػ٫ي ٬٪ػة ٤ٔػٯ ٦ػة ٹ ٱ٪ج٘ػٰ اٹ٧َب٪ػةفي إ٣ٲػ٫ ٚػٰ  ك٦ػ٨ ،٬ؾا

 .٨٦ ثٲٌ٪ةت أك ٨٦ كصٮق اقذؽٹؿ ،ا٣ذ٤ٕٲ٢

ا٣ع٥١ ثأٌف اث٨ ٱٕٲل ٣ػ٥ ٱنػذؿط ٚػٰ ٠ٺ٦ػ٫ اٷٚػؿادى ٚػٰ ا٧٣ىػؽر  -8

ٙه ٧٣ة ٠ةف ٚػٰ ٠ٺ٦ػ٫ ٠ػة٣٪ٌٌه ٚػٰ  ،ػٺؼي ا٣ٮاٝٓ ،ا٧٣٪ٕٮت ث٫ ث٢ ٬ٮ دعؿٱ

 .امذؿاط ذ٣ٟ

ٌٞةتٝؽ ٱيٮوى »  ٝةؿ اث٨ ٱٕٲل   ٚٲٞػةؿ ،ٙ ثة٧٣ىةدر ٧٠ة ٱٮوٙ ثة٧٣نػذ

كاٵوػ٢ي أ٩ٌ٭ػة ... .رصػ٢ ٚةًػ٢ كٔػةدؿ  ٧٠ة ٱٞةؿ ،رص٢ه ٢ٌٚ كرص٢ ٔؽؿ

كإف صػؿت ٤ٔػٯ ٦س٪ٌػٯ أك ٦ض٧ػٮع أك  ،ٹ دؤ٩نػر٦ىةدر ٹ ديس٪ٌٯ كٹ ديض٧ىٓ ك

ٍؽؿه   دٞٮؿ ،٦ؤ٩ٌر ٔى ك٦ػؿرت ثؿصػ٢ ٔػؽؿ  ،كرأٱػخ رصػٺن ٔػؽٹن  ،٬ؾا رص٢ه 
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ٔىٍؽؿ ٬ػؾا رصػ٢ ظكػجٟي ٦ػ٨   ..... كدٞػٮؿ.رصػٺف ٔػؽؿك٬ػؾاف  ،كثة٦ؿأة 

ك٬ػؤٹء  ،ك٬ؾاف رصٺف ظكػجٟي ث٭٧ػة ٦ػ٨ رص٤ػٲ٨ ،ك٬ىؽُّؾ ٨٦ رص٢ ،رص٢

دان غيٕ نٌو ضاؿ ؛رصةؿ ظكجٟ ٨٦ رصةؿ اىٍػػدر ٌٌٔضػده  ألفٌ  ؛ـ٘هٔف ٌٔضَّ

ٍىعال ٗيرٌِٕ ك ؾِٖ غػَ ألٌُّ سِس ٗدٌؿ ةيفظّ غيٕ اىلي٘ػو كاىهر٘ػر ـاشػخي  ،ال ٗيش

ىؾيتث  ،ضٌ٘ز اىػفات ٌَـ٘ػ٘ر  ،اٌل أف ٗهرر اىٔغؿ ةاىٍػدرإ ؛سٍػّحرِ٘خّ ك

  ٩عٮ ٝٮ٫٣ حرِ٘خّ كسٍػّ ـ٘صٔغ ضِ٘ئذ ،اىٔغؿ ةّ

ٓي   ............................ «م٭ٮدم ٤ٔٯ ٣ٲ٤ٯ ٔؽكؿ ٦ٞػة٩
(7)

 

٬ؾا ٠ٺـي اث٨ ٱٕٲل ٤٦ٌؼىةن ٱؽٌؿ ٤ٔٯ أٌف ا٣ٮوٙ ثة٧٣ىػؽر ٔ٪ػؽق ٱٞذٌػٰ  

ٙي ث٫، ٚٲىػٲؿ ٚػٰ ظٲٌػـ أف ٱ١ٮف ٦ٮٌظؽان ٦ؾ٠ٌؿان ٤ٔٯ  ٢ٌ٠ ظةؿ، إٌٹ أف ٱ١سؿ ا٣ٮو

ا٣ىٛةت، كٱؼؿج ٨ٔ ظٌؽ ا٣ٮوٙ ثة٧٣ىؽر، ك٦ة ٱٞذٌٲ٫ اٵوػ٢ي ٚٲػ٫، ٚٲكػٮغ 

ظٲ٪بؾو دس٪ٲذ٫ كص٫ٕ٧ كدأ٩ٲس٫. ٚأ٩ٌٯ ٤٣ٞةرئ أف ٱكذ٪جٍ ٦٪٫ ٔؽـى امذؿاط اٷٚؿاد ٚػٰ 

 ا٧٣ىؽر إذا كيًوٙ ث٫، ٧٠ة ٩يًكت ذ٣ٟ إ٣ٲ٫ ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢؟!.

ٲٌ٪ةت ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٩هٌّ ٨٦ ٣كةف ا٣ٕؿب د٪ػةكؿ ٚٲػ٫ اثػ٨ي ٦٪ْػٮر كرد ٰٚ ث -2

ٙى ثة٧٣ىؽر مٰء ٨٦ دعؿٱػٙ  ٢ٞ٩ ٚٲ٫ ٠ٺ٦ةن ٹث٨ ص٪ٌٰ أوةث٫ ،«ٔىٍؽؿ» ا٣ٮو

أٌٚٯ إ٣ٯ ٦ة أٌٚٯ إ٣ٲ٫ ٨٦ ػ٤ػ٢ كػُػأ ٚػٰ  ،إػٺؿ ٰٚ ا٣٪٢ٞ كا٣ذ٤ؼٲهك

 .ا٣ع٥١ كاٹقذ٪ذةج

ٍؽؿه كرصٺًف ٔؽؿ» ( ٔؽؿ)ٝةؿ اث٨ ٦٪ْٮر  ٔى ةؿ  رص٢ه  كرصةؿ ٔؽؿ  كٱٞي

ٍؽ٣ح ،....كا٦ؿأة ٔؽؿه ك٩ًكٮةه ٔؽؿ ٔى أ٩نسٮا ا٧٣ىؽرى  ،كٝؽ ظ١ٯ اث٨ ص٪ٰ   ا٦ؿأة 

ى٧نة صؿل كوٛةن ٤ٔٯ ا٧٣ؤ٩نر كٹ ٬ػٮ  ،كإًف ٥٣ ٱ٨١ ٤ٔٯ وٮرة اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ،٣

ٍؿٱي٭ة كوٛةن ٤ٔػٯ ا٧٣ؤ٩نػر. كٝػةؿ  ،ا٣ٛة٢ٔ ٰٚ ا٣عٞٲٞح كإ٧٩ًة اقذ٭ٮاق ٣ؾ٣ٟ صى

ٔى  إ٧٩ًة اصذ٧ٕة ٰٚ ا٣ىٛح ا٧٣ػؾ٠نؿة ٵف  غىٍدؿٍؽؿه كا٦ؿأة اث٨ ص٪ٰ   ٝٮ٣٭٥ رص٢ 

                                                 

 .58-8/51 ، اث٨ ٱٕٲل،مؿح ا٧٣ٌٛى٢ (7)



 988 ىظزات أخزّ يف قزارات األلفاظ واألسالًب ـ ر. عبز الياصز عشاف

ىحاْاا٣ذؾ٠ٲؿ إ٧٩ًة  ٙى   ٨٦ ًٝجى٢ ا٧٣ىػؽرٱنح، ٚػإذا ًٝٲػ٢ أ ًوػ ػٍؽؿه ١ٚأ٩ػ٫ كي ٔى رصػ٢ه 

ٱةقػح  ٓى ا٣ؿ  ٢ كظػةز ص٧ٲػ ٌٍ ٛى ثض٧ٲٓ ا٣ض٪ف ٦جة٣٘حن ٧٠ة دٞٮؿ  اقذٮ٣ٯ ٤ٔٯ ا٣

٧ٮًػٓ كدٮ٠ٲػؽان، كا٣٪ُّج٢ٍ ك٩عٮ ذ٣ٟ، ٚٮيًوٙ ثة٣ض٪ف أص٧ٓ د١٧ٲ٪ػةن ٣٭ػؾا ا٣

ٍىػ٥و  ى٦ةرةن ٧٤٣ىؽر ا٧٣ؾ٠ٮر، ك٠ػؾ٣ٟ ا٣ٞػٮؿ ٚػٰ ػى ٢ًٕ اٷٚؿاد كا٣ذؾ٠ٲؿ أ كصي

ـًإف ىفق اىٍػدر كد ساء  :ـًإف كييٍجى ٝىةؿى   .ك٩عٮق ٧ٌ٦ة كيًوٙ ث٫ ٨٦ ا٧٣ىةدر

ًسػػدة  ٍٔ ٍى ٘ىػػث كاى ًٍ ٍط ٍى ٌٓٔػػث كاى ػػؤيكىث كاىشي ٗػػادة كاىًػ٘ػػادة كاىؾُّ ٌيؤَُّرػػان ُطػػٔ اىزِّ

كد ساء ٌؤُران ـٍا ْػٔ  ُفس اىٍػدرـًإذا ناف  ،تاـث كُطٔ ذىمكاىصَّ  كاىفَّالكث

ٍىػوي  :كً٘ػوى  ،غيّ٘ أضشٕ ةخأُ٘رػّ ـٖ ٌػِاق كٌطٍٔؿه ةاىخأكٗو ىٍض حػّ أ َّٔ غػو ىل
األى

ٌٓٔث كاىفَّالكػث  ٗادة كاىػ٘ادة كاىشي ػفّ، كذىم أف اىزِّ َى اىفرع ىًؾى ىٓذا اىٍػِٕ ٌ

ػا ذتػج كُطٔ ذىم ٌػادري ؽ٘ر ٌظهٔؾ ـ٘ٓا، ـيطاؽي اىخٌ  ٍَّ اء ىٓا ال ٗيخرسٓػا غ

ـٖ اىٍَِّفس ٌَ ٌػػدرَّٗخٓا، كىػ٘س نػذىم اىػػفثي ألُٓػا ى٘صػج ـػٖ اىطل٘لػث 

ٍِػث إًىّ٘ ،ٌػدران  ىث غيّ٘ كٌردكدة ةاىػَّ ػٍدؿه  :كىػٔ كً٘ػوى  ،كإًٍُا ْٖ ٌيخأكَّ ػوه غى رسي

ٍدىث ككد سرت غفث نٍا حرل ىً ٗيؤٌَى ٌَ ةٓا أُٓا غفث ضل٘لَّ٘ػث  كاٌرأة غى أف ٗيظ

ًو نػى  ، كـىٍخٍث ٌَ ـىٍخ ، كُىٍدةث ٌَ ُىٍدبو ٍػبو ة  ،ٍػتث ٌَ غى َّٔ ـيً ٗهَ ـً٘ٓا ٌػَ كػ

ػػٌٓٔث  ٌٓٔػػث كاىظُّ اىدالىػػث غيػػٕ اىٍػػػدرٗث ٌػػا ـػػٖ ُفػػس اىٍػػػدر ُطػػٔ اىشي

الكث ػٕٛ٭ة ٱيذٮٝنػٙ ث٭ػة،  ،كاىخى ٌى د٭ػة ٱيذىػؿنؼ ٚٲ٭ػة كا٣ٛػؿكعي ٣ ٚةٵوػٮؿ ٣ٞٮن

ةي ٵوػٮ٣٭ة. ٫ٗ ا٣ٞٮن رصػ٢   ٚٞػؽ ٝػة٣ٮا ٚػإف ٝٲػ٢  كٱٞذىؿ ٤ٔٯ ثٕي ٦ة ديكٮ 

ًٞٲةد؛.... ًٝٲ٢ى  ٍٮٔح ا٣ َى ٍؽ٣ح كٚؿسه  ٔى ٬ؾا ٝػؽ ػػؿج ٤ٔػٯ وػٮرة   ٔىٍؽؿ كا٦ؿأة 

يػ٫ أف  ٕيؽكا ٢٠ن ا٣جٕؽ ٨ٔ أو٢ ا٣ٮوػٙ ا٣ػؾم ثةث ا٣ىٛح ٵ٩٭٥ ٥٣ ٱؤزؿكا أف ٱج

ُّٛػخ  ،ٱٞٓ ا٣ٛؿؽ ٚٲ٫ ثٲ٨ ٦يؾ٠ٌؿق ك٦ؤ٩ٌس٫ ٚضؿل ٬ػؾا ٚػٰ ظٛػِ اٵيوػٮؿ كا٣ذ٤

جةٝةة ٣ ٩عػٮ  ،٭ة كا٣ذ٪جٲ٫ً ٤ٔٲ٭ة ٦ضؿل إػؿاج ثٕي ا٧٣ٕذ٢ٌ ٤ٔٯ أو٫٤إ٣ًٲ٭ة ٧٤٣ي

٪ً٪يٮا.... ًى ٭٥ ٚٞةؿ ؛اقذعٮذ ك ٌي ٲٍٛح  ك٤ٔٯ ذ٣ٟ أ٩نر ثٕ ًى ٍى٧ح ك  «.....ػى
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٬ؾا ٩هُّ اث٨ ٦٪ْٮر ٧٠ة كرد ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب، كٚٲػ٫ ٠ػةف اثػ٨ ص٪ٌػٰ ث١ٺ٦ػ٫ 

-214، 2/212ا٣ؽٝٲٜ ا٣ػؾم قػة٫ٝ اثػ٨ ٦٪ْػٮر، ك٦ىػؽريق ٠ذةثػ٫ ا٣ؼىػةاه ]

ٌكؿ دؾ٠ٲؿى وٛح ا٧٣ؤ٩ٌر إذا كيًوٙ ثة٧٣ىػؽر، كا٦ذ٪ػةعى ذ٣ػٟ؛ 215 ؿ ٚٲ٧ة ٱٛي ك  [، ٱٛي

ي٩ٌػر ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ٠ػةف  ٢ًٕ ٫٣ اٷٚؿادي كا٣ذؾ٠ٲؿي أ٦ةرةن ٫٣. ك٦ػة أ ٷرادة ا٧٣ىؽر ا٣ؾم صي

ي٫ أف ٱٞٓ ا٣ٛؿؽي ثٲ٨ ٦ؾ٠ٌؿق ك٦ؤ٩ٌسػ٫، د٪جٲ٭ػةن ٤ٔػٯ  ا٩ضؾاثةن إ٣ٯ أو٢ ا٣ٮوٙ ا٣ؾم ثةث

ٌٛذةن إ٣ٲ كٝؽ قةؽ اث٨ ص٪ٌٰ ثٕػي ذ٣ػٟ ثُؿٱٞػح ا٣ٛ٪٤ٞػح   ٭ة كظْٛةن ٣٭ة.اٵوٮؿ كد٤

ا٣ذٰ د١ذ٢٧ ا٣ٌٞٲٌح ٚٲ٭ة ثُؿٚٲ٭ة  ا٣ٛؿض كا٣ضٮاب؛ كد١ػٮف  «إف ٤ٝخ ... ٝٲ٢..»

ػٺوحي ا٧٣كأ٣ح ك٦٪ذ٭ة٬ة كا٣ؿأمي ا٣ٛى٢ ٚٲ٭ة، ٰٚ ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ٦٪٭٧ة. كٝؽ ٝة٦ػخ 

ٙى ثػ٫ ا٧٣ؤ٩ٌػر، ا٣ُٕٞحي اٵك٣ٯ ٨٦ ٚ٪٤ٞح اث٨ ص٪ٰ ٬٪ة ٤ٔٯ دأ٩ٲر ا٧٣ىؽ ًو ر إذا كي

ي٩ٌر ٨٦ ٦ىةدر، ٚؿًةن أك اظذ٧ةٹن؛  -أم  ا٣ضػٮاب  -كٝػةـ دٮأ٦٭ػة  ظ٧ٺن ٤ٔٯ ٦ة أ

 ٤ٔٯ ٦٪ٓ ذ٣ٟ، كاٹظذضةج ٫٣، كٚٲ٫ ٠ةف ا٣ع٥١ي كا٧٣٪ذ٭ٯ.

٬ؾا ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ٠ٺـي اثػ٨ ص٪ٌػٰ ا٣ػؾم ٤ٞ٩ػ٫ اثػ٨ ٦٪ْػٮر ٧٠ػة كرد ٚػٰ 

ا٣ٞؿار إ٣ػٯ ٦ػة ٩جٌ٭ػخ ٤ٔٲػ٫ ٦ػ٨ ٨ٌ١٣ ذ٣ٟ وةر ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ثٲ٨ ٱؽٌم  ؛٦ٕض٫٧

ٌٟ أفٌ ك .دعؿٱٙ كإػٺؿ كػُأ ٦ٕةرًحى ا٣٪ٌىٲ٨ أظؽ٧٬ة ثةٳػؿ ثنػٰء  ٹ م

ٌٟ ثة٣ٲٞٲ٨دك ،ٲ٨ ٨ٔ ذ٣ٟجً دي ٨٦ ا٣ذأ٢ٌ٦  ؛ كد٭ؽٱٟ إ٣ٯ ٦ة ٠ةف ٰٚ ٢ٞ٩ ُٞٓ ا٣ن

دػؿؾي صػٮاب ا٣ٛ٪٤ٞػح  كٝػؽ ٠ػةف .ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٨٦ دىٌؿؼ أدٌل إ٣ػٯ إػػٺؿ ّػة٬ؿ

ٍّ٭ؿى  ٓي دأ٩ٲر ا٧٣ىؽر إذا كيًوٙ ث٫  ؛ذ٣ٟ اٝذىةران ٤ٔٯ ا٣ٛؿض أ إذ ث٫ وةر ٦٪

 .ظ٧ٺن ٤ٔٯ ٦ة صةء ٨٦ ا٧٣ىةدر ٦ؤ٩ٌسةن = صةاـان قػةا٘ةن ٹ مػٰء ٚٲػ٫ ،ا٧٣ؤ٩ٌري 

ًٞجى٫ ٔى    .ك٬ٮ ٦ة دٌؿ ٤ٔٲ٫ اٹقذ٪ذةج ا٣ىؿٱط ا٣ؾم صةء 

ك٦ة ٝةد إ٣ٲ٫ ٨٦ اًُؿاب ٱؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ د٧ػةـي  ،٢ٌ ؼً ك٨٦ ٦ْة٬ؿ ا٣ذىٌؿؼ ا٧٣ي 

ٌٍ د٘ ،ا١٣ٺـ ثكٲة٫ٝ ٓ دعذ٫ ػػ ًً ٍؽ٣ػح»  ٲٲؿ ٦ة كي   كا٣ىػٮاب ،«...... أدة٬ػة.ٔى

 .«..... أدة٧٬ة.ٔؽؿ»
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٩ٛػف »ا٣ذٰ ٠ة٩خ ٰٚ اٵوػ٢  «ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫»٤ٔٯ أٌف ا٣ذ٘ٲٲؿ ٰٚ ٔجةرة 

ي٪ٰ ٤ٔٯ ٨ّ  ػى  «ا٧٣ىؽر    .ك٬ٰ ٧٠ة ٠ة٩خ وعٲعح ػٺٚةن ٤٣نةآ ،٭ةبً ُى ث

ٌٞح»٠ةف ٧ٌ٦ة ذي٠ًؿ ٰٚ ثٲٌ٪ةت ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٣ضٮاز اقذ٧ٕةؿ  -8 ثة٣ذأ٩ٲر أٌف  «ا٣ع

وػٛح  (٦ٕضػ٥ ا٣ىػٮاب ا٤٣٘ػٮم)أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ ٔؽن ٬ؾق ا٧٤١٣ػحى ٚػٰ  .د

   .كأٌف ٠ذت ا٣ذىعٲط ا٤٣٘ٮٌم اٵػؿل ٥٣ دذٌٕؿض ٣٭ة ؛ٚىٲعح

ٚٞػؽ دُػؿنؽ إ٣ٲ٭ػة ٦ػسٺن  ،أظ٧ؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ .ث٢ دٕؿنض ٣٭ة ٗٲؿي د  ٤ٝخ

وؿة ٦ٕض٥ اٵٗٺط ا٤٣٘ٮٱٌح ا٧٣ٕة ٦ع٧ٌؽ ا٣ٕؽ٩ة٩ٰ ٰٚ ٠ذةث٫
(8)

 . 

ذ٥ًى ثٲخ أ٦ٲٌح ا٣ؾم اقػذؽٌؿ ثػ٫ اثػ٨ ص٪ٌػٰ ٚػٰ ػىةاىػ٫  ح ٦ٺظْ -4 ػي

 .«ا٣ٞكػػػ٥»ث٧٤١ػػػح  588( ٧٠ػػػة كرد ٚػػػٰ ا٣ذ٤ٕٲػػػ٢ ص 2/215 ،8/854)

 .«ا٥٤١٣»  ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ىةدر كا٣ىعٲط

 كا٣عٲٌػح ا٣عذٍٛػحي ا٣ؿٝنػةء أػؿص٭ػػة

 

 ٦ػػ٨ صعؿ٬ػػة ا٦٪ػػةتي ا  كا٤١٣ػػ٥ي  

 (2ج 88= ـ 27) ٞػػؿارا٣ٚػػٰ * أصػػةز ٦ض٤ػػف ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح  

ث٧ٕ٪ػٯ َػؿؼ ا٣ُؿٱػٜ أك ا٣نػةرع  «ا٣ؿوػٲٙ» اقذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ ٧٤١٣ػح

أك ث٧ٕ٪ػٯ  ،أك َؿؼ ا٣جعؿ ا٣ؾم دٞٙ إ٣ٲ٫ ا٣كػ٨ٛ ،ا٣ؾم دٞٙ إ٣ٲ٫ ا٧٣ؿ٠جةت

ك٩ٌه ٰٚ ٔؿض ا٧٣كأ٣ح ٤ٔٯ أف ٬ػؾق ا٣ػؽٹٹت ٣ػ٥ دػؿد  .ا٣ـ٦ٲ٢ ٰٚ ا٢٧ٕ٣

 .٣٭ؾق ا٧٤١٣ح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح

ٰ ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲٜ ٹ ٱ٪جٰ٘ اٹ٧َب٪ةف إ٣ٲ٫؛ ٵٌف ثٕي د٤ػٟ ا٣ػؽٹٹت ك٬ؾا ا٣٪ٛ

. ك٨٦ ذ٣ٟ ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ا٣ـ٦ٲ٢. ٌٟ  زةثخ ٰٚ ثٕي ٦ٕةص٥ ا٣ٞؽ٦ةء ثٺ م

٫ » )روٙ(  ٫ٝةؿ اث٨ ٚةرس ٰٚ ٦ٞةٱٲك ًي ، أم ٱٕةًر ٙي ٚٺفو كٚٺفه روٲ

٫٤٧ٔ ٰٚ». 

ٙي ٚٺفو »  كٝةؿ اث٨ ٔجٌةد ٰٚ ا٧٣عٲٍ )روٙ( ًوٲٍ ٫ كٚٺفه رى ًي ةًر   أم ٱٕي

ةًر٫ٝ ٛى ٛي٫ كٹ ٱي ى  .«ٰٚ ٫٤٧ٔ كٱىأ٣ٍ

                                                 

 .512، 862 ٦ع٧ؽ ا٣ٕؽ٩ة٩ٰ، ٦ٕض٥ اٵٗٺط ا٤٣٘ٮٱٌح ا٧٣ٕةوؿة، (8)
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ّع رضااًا ااِاا:أيا،وٌااَارحااْ ً»ا:وقاا صاحاا لقاموساا نَسا رحاا  

ا.«عهلً،اوّأو ًاوالاّ  رقً

أياَُّع ِرُضًُا ِاا،ٌَاَرِحُْ ًُاا:ق صامبواَعبَّ د ا»ا :رح  و ِات جاموعروسا

ا.«وٌَانج زا،والاُّ  ِرقًُا،وَّأوَُ ًُاا،عهلً

ونيٍا اأواا.موَمردا ِاتلكاموهع جماٌاَاموهسواَداب وزنْا ا ٍذماموهعيُ

وٌاَارحاْ ا ا نا»ا:نوابعضٍ اىُِس ان اك نا ِاموهعجماموَشْطا رحا  

ا.ّح كًْا ِاعهلًاوّأو ًاوالاّ  رقً

ىُِسا ا اِاموتعلْا اهعجماموَشْطاووٌ اّختل اموهعيُاموذياوردا ِامو

ناواموصاٍَاوموعجلا ااأ لاْسا.!ّه اوردا ِاتلكاموهع جماأماٌَاٌَ؟ولسرمراع

ا.؟ٌذهامودالو ا ِاموهع جماموسدّه اموحكُمابي ِاورودانإذ

 صلةللبحث 

ا*ااا*ااا*



 
 

 ()تسار ا دلم ا و   ت اضرلمحاا 

                                                 

( )سيِمنار  :المدارسة( وي اممقابل امعربي مكنمةseminarاألجنبية، وتعني بحثاً يقدمه أحد أعضاء ) ،،اممجمع 

 في مجنس اممجم،.ومناقشته به  منتذاكر   
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 انتخطٛط انهغٕ٘
 ٔدٔسِ يف محاٚت انهغت انعشبٛت

 ()ٌطٍٔد اىصٌ٘د أ.د.

٩عةكؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ا٧٣ػٮصـ أف ٩ذٕػؿؼ دكر ٣٘ذ٪ػة ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ظٲػةة 

٭٭ة ٬ؾق ا٤٣٘ػح، كدكر ا٣ذؼُػٲٍ ا٣ٕؿثٰ كأ٦ذ٫، كأف ٩ذجٲ٨ ا٣ذعؽٱةت ا٣ذٰ دٮاص

 ا٤٣٘ٮم ٰٚ وٮ٩٭ة كظ٧ةٱذ٭ة ٣ذضةكز د٤ٟ ا٣ذعؽٱةت.

ػدورػضعتظاػاضطربغظػسيػحغاةػاضطواطنػاضطربيػوأطتهػ-أواًل
 ٝةؿ مةٔؿ٩ة ا٣ٕؿثٰ ٦جٲٌ٪ةن ٦كٌٮٗةت ٦عجذ٫ ٤٣٘ذ٫ ا٣ٕؿثٲح 

 إ٩ٰ أظجػٟ ٠ػٰ أثٞػٯ ٤ٔػٯ وػ٤حو 

 

 ثػػة  ثػػةٵرض ثة٣ذػػةرٱغ ثػػة٣ـ٨٦ 

 ذػػٰ دُٕػػٰ ٬ٮٱذ٭ػػةأ٩ػػخ ا٣ػػجٺدي ا٣ 

 

 ٦ػ٨ ٹ ٱعجػػٟ ٱجٞػػٯ دك٧٩ػػة كَػػ٨ 

كظٞٲٞح اٵ٦ؿ ٹ ٱ٨١٧ ٵم ٦ٮا٨َ ٔؿثٰ أف ٱذٕؿؼ أكا٦ؿ رثػ٫ ك٩ٮا٬ٲىػ٫  

٦ة ٥٣ ٱ٨١ ٦ذ١٧٪ةن ٨٦ ٣٘ذ٫ ا٣ٕؿثٲػح، ٚٛ٭ػ٥ي ا٣ػؽٱ٨ ٦ذٮٝػٙ ٤ٔػٯ إدٞػةف ا٤٣٘ػح 

٣ػ٫ ٦ػة ا٣ٕؿثٲح، كٚ٭٥ي دةرٱغ أ٦ذ٫ كدؿاز٭ة ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح ٹ ٱذػأدٯ 

ٰٚ ٣٘ذ٫، ك٦ؽر٠ةن أقؿار٬ة كػىةاى٭ة كقػ٧ةد٭ة، كٹ ٱ١٧٪ػ٫ أف  ٨ ٠ٛٲ ة٥٣ ٱ١

ؿ كا٧٣ٕة٩ٰ ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ ٦نػؿؽ ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ كٚػٰ  ١ًٛى ٱٛ٭٥ ا٣

                                                 

()  ٧٣عةًػؿة ثذػةرٱغ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كػٲؽ ٬ػؾق ا ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜأ٣ٞٯ

 .ـ27/82/2187
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٦٘ؿث٫ إٹ ثةقذؼؽاـ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح، ذ٣ٟ ٵف ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح ٬ػٰ ٔة٦ػ٢ 

كا٣ٕػؿكة دٛؿٱٜ ثٲ٨ أث٪ةء اٵ٦ح، ٚػٰ ظػٲ٨ أف ا٣ٛىػٲعح ٬ػٰ ا٣ػؿاثٍ ا٣ضػة٦ٓ 

ؽة، ك  در مةٔؿ٩ة ا٣ٌؿوةٰٚ ا٣ٞةا٢  ؽة كا٧٣ٮظن  ا٧٣ٮظ 

 كدض٧ٕ٪ة صٮا٦ٓ ٠جؿٱةته 

 

 كأك٣٭ػػ٨ قػػٲٌؽة ا٤٣٘ػػةت 

 كمةٔؿ٩ة أ٦ٲؿ ا٣نٕؿاء مٮٰٝ ا٣ٞةا٢  

 كٱض٧ٕ٪ة إذا اػذ٤ٛخ ثٺده

 

ٜي    ثٲةفه ٗٲؿ ٦ؼذ٤ػٙ ك٩ُػ

 كاٹػذٺؼي ا٣ؾم ٱنٲؿ إ٣ٲ٫ مةٔؿ٩ة ٬ٮ اػذٺؼ ٰٚ ا٣ذٌةرٱف ثٲ٨ رثٮع 

وعؿاكٱح كصج٤ٲح كقةظ٤ٲح، ك٦ٓ ذ٣ٟ اٵرضي ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ٦ٮ٨َ ٢٠ ٔؿثٰ، 

ـٌز ٔؿكثػح  ك٬ة ٬ٰ ذم وؿػح ٦عت ا٣ؽٱ٨ ا٣ؼُٲت د٪٤ُٜ ٨٦ اٵ٧ٔػةؽ ٣ذٕػ

 أرض اٵ٦ح ٤ٔٯ أ٩٭ة ثٺد ٢٠ ٔؿثٰ، إذ ٱٞٮؿ 

 ٣جٲػٟ ٱػة أرض ا٣ٕؿكثػح كاقػػ٧ٰٕ

 

 ٦ة مبخ ٨٦ مؽكم ك٨٦ إ٩نػةدم 

 أ٩ػػة ٹ أٚػػٌؿؽ ثػػٲ٨ أ٤٬ػػٟ إ٩٭ػػ٥ 

 

 ٤٬ػػٰ، كأ٩ػػخ ثٺد٬ػػ٥ كثػػٺدمأ 

 ك٣ٞػػؽ ثؿاػػخ إ٣ٲػػٟ ٦ػػ٨ كَ٪ٲػػحو  

 

 ثذػػػػؿاء دػػػػؤزؿ ٦ػػػػٮ٨َ ا٧٣ػػػػٲٺدً  

 ك٬ة ٬ٮ ذا ا٣نةٔؿ ثؽكم ا٣ضج٢ ٱذ٘٪ٯ ثأرض ا٣ٕؿكثح ٝةاٺن  

 أرز ٣ج٪ػػػػةف أٱ١ػػػػحه ٚػػػػٰ ذرا٩ػػػػة

 

 كا٣ٛؿادػػػػػػةف ٦ةؤ٩ػػػػػػة كا٣٪ٲػػػػػػ٢ي  

 كرٱةظٲ٪ي٪ػػة ٤ٔػػٯ دػػٮ٩ف ا٣ؼٌػػؿا 

 

؟ًء    ػٌػػػؿاءي أٱػػػ٨ ٦٪٭ػػػة ا٣ػػػؾثٮؿي

 ثٮع ا٣ٕؿب ٠ةٚح إ٧٩ة ٬ٰ ك٨َ ٫٣ ٚٲٞٮؿ كٱؿل أف ر 

 ٢٠ ا٣ؿثٮع رثٮًع ا٣ٕؿب ٣ػٰ كَػ٨ه 

 

ذىػػًؿب  ٍٞ ػػؽو ٦٪٭ػػة ك٦ي ًٕ  ٦ػػة ثػػٲ٨ ٦يجٍذى

ك٦ٓ د٪ٌٮع ا٧٣٪ػةَٜ ا٣ٕؿثٲػح، كد٪ػٌٮع رثٮٔ٭ػة، ٱجٞػٯ ثٲػخ ا٣ٕؿكثػح ًٝج٤ػح  

 ا٣نةٔؿ إذ ٱٞٮؿ 

ؽ ٝج٤ذػٰ  ثٲخ ا٣ٕؿكثػح ظػٲ٨ أقػضي

 

 ٹ َػػػٮرق ٝىػػػؽم كٹ ٔؿٚةديػػػ٫ 
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 ا٣ٕؿكثػػح أرزيق٦ػػ٨ ثٕػػي أقػػ٧ةء 

 

 ٱػػػػٮـ ا٣ٛؼػػػػةر ك٩ٲ٤يػػػػ٫ كٚؿاديػػػػ٫ 

ٙن ا٣ؼ٧ةاػ٢ ٩ةًػؿان    ٠ة٣ؿكض ٤٦ذػ

 

ق ٣ػػػٮ ٩ي   قي ٮ  ٦ػػػة ًػػػؿن  ٔػػػخ أز٬ػػػةري

٠ةف ق٤ٛ٪ة ٱُجٌٜ ٬ؾا ا٣ذٮصػ٫ ٤ٔػٯ أرض ا٣ٮاٝػٓ، إذ ٠ػةف ا٣ٕؿثػٰ  ٥ٍ ك١٣ى  

ٱ٪ذ٢ٞ ٦ػ٨ ٦نػؿؽ ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ إ٣ػٯ ٦٘ؿثػ٫ ثعسػةن ٔػ٨ ٦ٕؿٚػح ظػؽٱر، أك 

ٙى ٰٚ كص٭٫ أم ا٠ذكةب ٥٤ٔ، أك ٧٦ةرقح ٢٧ٔ ، دكف أف دٕٮ٫ٝ ظؽكد، أك دٞ

كَة٧٣ة أ٣ٛٲ٪ة ٧٤ٔةء ك٣ؽكا ٰٚ ث٤ؽ ٔؿثٰ ز٥ ٠ة٩خ  !قؽكد، أك ٱنٕؿى ثأم ٗؿثح

إٝة٦ذ٭٥ ٰٚ ث٤ؽ ٔؿثٰ اػؿ، ك٠ةف إ٩ذةص٭٥ ا١ٛ٣ؿم ٝؽ اٝذؿف ث٧ٮ٨َ إٝػة٦ذ٭٥، 

ك١٣٪٫ ٩ذةج ٔؿثٰ ا٣ُةثٓ أ٩ٌٯ ٠ةف ٦ٮٝٓ وػةظج٫ ٤ٔػٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲػح ظٲػر 

 ا٣ٕؿثٲح.دكٮد ا٤٣٘ح 

ػؽ، كظةًػًؿ٩ة ا٧٣ٛػٌؿؽ،  كمػذةف ثػٲ٨ ٦ةًػٲ٪ة كظةًػؿ٩ة، ٦ةًػٲ٪ة ا٧٣ٮظ 

كرظ٥ ا  ا٧٣ض٧ٰٕ ا٣ؿاظ٢ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب ظٮ٦ؽ ا٣ػؾم قػٌٮغ ٦ضٲبىػ٫ 

 إ٣ٯ د٦نٜ ٣ٸٝة٦ح ٚٲ٭ة ثٕؽ أف ٌٝٯ ظٲٌـان ٨٦ ٧ٔؿق ٰٚ ا١٣ٮٱخ ثٞٮ٫٣ 

 ٠ٮٱػػخي ٹ دٕذيجػػٰ إ٩ػػٰ ٤ٔػػٯ ٔذػػت

 

 ثٲ٪ٰ كثٲ٪ٟ ٦ٮوػٮؿ ٦ػ٨ ا٣٪كػت 

ٜى دى    ع٪ػػػةف ٱػػػؤرٝ٪ٰكثػػػٰ ٣ض٤ٌػػػ

 

 مٮٝةن ٠٪ةر ا٣ٌ٘ػة ٦نػجٮثح ا٤٣٭ػت 

 كٚٲػػٟ ٱ٪ذػػةث٪ٰ إظكػػةس ٦٘ذػػؿب 

 

 !ٱة ثؤق٭ة ٗؿثحن ٚػٰ ٦ػٮ٨َ ٔؿثػٰ 

كا٤٣٘ح ٬ٰ ا٣ذةرٱغ، ٬ٰ ا٧٣ةًٰ كا٣عةًػؿ كا٧٣كػذٞج٢، ك٬ػٰ ا٣ٮصػٮد  

ذادػػ٫، ث٭ػػة دٮاوػػ٢ اٷ٩كػػةف ٔجػػؿ دةرٱؼػػ٫ ا٣ُٮٱػػ٢، كث٭ػػة ٔجٌػػؿ ٔػػ٨ ٦نػػةٔؿق 

كدٛػة٥٬ ٦ػٓ ث٪ػٰ ص٪كػػ٫، ك٬ػٰ ٚػٰ ا٣ٮٝػخ ٩ٛكػ٫ ا٣ػػٮ٨َ  كٔٮاَٛػ٫ كرؤاق،

ا٣ؿكظٰ ٵث٪ةء اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح، ك٬ٰ ٦كذٮدع دػؿاز٭٥، كا٧٣ٕجٌػؿة ٔػ٨ ٬ػٮٱذ٭٥، 

 ك٦ة ٠ة٩خ ا٣ٕؿثٲح إٹ أـ ا٣ٕؿب كأثة٥٬، كإ٣ٲ٭ة دؿصٓ أ٩كةب ٦ٌٛؿٝح 

 ٤٣ٌػػػةد دؿصػػػٓ أ٩كػػػةب ٦ٌٛؿٝػػػح

 

ىػػػػ   كأًب  ةو ؿن ٚة٣ٌػػػػةد أظكػػػػ٨ أـ ث
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 ةد ػة٣ػؽةن دٛ٪ٯ ا٣ٕىٮر، كدجٞٯ ا٣ٌ

 

ة   ثع٤ٜ ٗؿٱت ا٣ؽار ٦٘ذىػت مضن

كإذا ٠ة٩خ اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲػح ٝػؽ ٦ػؿنت ث٧ؿاظػ٢ اقػذي٭ؽٚخ ٚٲ٭ػة ٣٘ذي٭ػة ٦ػ٨  

أٔؽاا٭ة، ١ٚةدكا ٣٭ة، ك٤٧ٔٮا ٤ٔٯ ٧َكػ٭ة، كظػة٠ٮا ا٧٣ػؤا٦ؿات ٤٣٪ٲػ٢ ٦٪٭ػة 

 كوػػؽؽ ا  ا٣ْٕػػٲ٥ ا٣ٞةاػػ٢  ،ث٧ؼذ٤ػػٙ ا٣ٮقػػةا٢ كاٵقػػة٣ٲت، ك١٦ػػؿكا

، ١ٚةف ا٣عةِٚ ٣٭ػؾق [81 اٵ٩ٛةؿ ] ژڻ ڻ ں ںڱ  ڱ ڱژ

، ك٠ة٩خ ٬ؾق ا٤٣٘ح ر٦ػـان [9ا٣عضؿ  ] ژڱ  ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳژا٤٣٘ح 

 ١٤٣ٲةف ا٣ٕؿثٰ ث٧ك٧٤ٲ٫ ك٦كٲعٲٲ٫ 

 ٝج٢ ا٧٣كػٲط كأظ٧ػؽو 

 

 ٠٪ػػة ك٦ػػة ز٣٪ػػة ٔػػؿب 

٧ة إق٭ةـ، ٚٮٝٛػٮا إ٣ػٯ ٚٞؽ أق٭٥ ا٧٣كٲعٲٮف ا٣ٕؿب ٰٚ ػؽ٦ح ا٣ٕؿثٲح أٱٌ  

٣٭٥ دكر ٠جٲؿ ٚػٰ ا٣عٛػةظ ٤ٔٲ٭ػة  صة٩ج٭ة ٰٚ ا٧٣ع٨ ا٣ذٰ دٕؿًخ ٣٭ة، ك٠ةف

ٰٚ اٵدٱؿة كا١٣٪ةاف، ١ٚةف ز٧ح دٕةًؽ كد١ػةدٙ ثػٲ٨ اٵذاف كا٣٪ػةٝٮس ٚػٰ 

دٕـٱـ ركاثٍ ا٣ٮظؽة ا٣ٮَ٪ٲح كظ٧ةٱػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، ك٣ٞػؽ أمػةر إ٣ػٯ ذ٣ػٟ 

 ا٣نةٔؿ ثؽكم ا٣ضج٢ ٝةاٺن 

١ي٥ي ا٣ٛىعٯ ك٠ةف ٣٭ة  وة٩خ ٦كٮظي

 

 ٦ػػ٪٥١ ث٧ع٪ذ٭ػػة اٵر٠ػػةف كا٧ٕ٣ػػؽي  

 ت ثػػػأدٱؿة ا٣ؿ٬جػػػةف ٱ٧٘ؿ٬ػػػة٦ػػػؿن  

 

 مػػٮؽ ا٣ج٪ػػٲ٨ كظػػت ٦ذػػؿؼ رٗػػؽي  

 ٣ػػ٥ ٱؼػػؾ٣ٮا ٣٘ػػح ا٣ٞػػؿاف أ٦٭ػػ٥ 

 

ػؽي   ٌي ٕى  ك٠ٲٙ ٱؼػؾيؿ ٝؿثػٯ ٠ٛػ٫ ا٣

 ـؽى ك٣ػػػٶذاف ك٤٣٪ػػػةٝٮس ٦ػػػ٨ ًٝػػػ 

 

ًٞػؽي    ٔ٭ؽه ٤ٔٯ ا٣عٌت كا٣٘ٛػؿاف ٱ٪ٕ

 دٕة٩ٞػػػػخ ٦ػػػػؿٱ٥ه ٚٲػػػػ٫ كا٦٪ػػػػحه  

 

ػػ  ػػكظػػ٨ن ٤٣ؿنمى  ؽي ؽ اٷٱ٧ػػةف كا٣ؿنمى

٦كػذ٤٧ٰٕ  ، دذٮٝٙ ظٲةد٫ ٤ٔٯ ظػةؿ٣٘حو، ٠ةا٪ةن ظٲ ة ٠ة٩خ ا٤٣٘ح، أمكإذا  

ا كا٦ذؽادان ٤ٔٯ ٠سؿة ظةصةد٭٥ كػٮاَؿ٥٬، ك٤ٔٯ ٝػؽر  ٬ؾق ا٤٣٘ح، كٱـداد ٧٩ٮ 
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ادكةع ٦ٕؿٚذ٭٥ ٤ٔٯ ظٌؽ دٕجٲؿ ا٣ضةظِ
(8)

، ٚإف ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح كاص٭خ كدٮاصػ٫ 

ٌٕةؿ ٣ذضةكز٬ة، ٧ٚة ٬ػؾق ا٣ذعػؽٱةت  دعؽٱةت دذ٤ُت كًٓ دؼُٲٍ ٬ةدؼ كٚ

 كاص٭ذ٭ة كدٮاص٭٭ة ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ؟ ا٣ذٰ

ػتحدغاتػواجؼتؼاػوتواجؼؼاػضعتظاػاضطربغظػ-ثاظغًا
، ثٌٕػ٭ة ػػةرصٰ، ٔػؽةن  كاص٭خ ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ك٦ة دـاؿ دٮاص٫ دعػؽٱةتو 

كثٌٕ٭ة اٳػؿ داػ٤ٰ، كز٧ح ٩ٮٔةف ٨٦ اٵٔؽاء ٱ٧ٕػٺف ٤ٔػٯ إثٕػةد ا٣ٕؿثٲػح 

ؿ ٦ػ٨ اٵٔػؽاء ٚ٭ػ٥ أٔػؽاء ٨ٔ اظذٺ٣٭ة ا١٧٣ة٩ح ا٣ضؽٱؿة ث٭ة، أ٦ة ا٣٪ػٮع اٵك

اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٧٣كذ٧ٕؿٱ٨ كا٣ؽااؿٱ٨ ٰٚ ٤ٚػٟ ا٣ٕٮ٧٣ػح ا٣ٕة٧٣ٲػح، كا٣٪ػٮع 

ا٣سة٩ٰ ٩ٛؿ ٨٦ أث٪ةء اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ داػػ٢ ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ قػةر كٱكػٲؿ ٚػٰ 

 ٦ٮ٠ت اٵٔؽاء ٨ٔ كٰٔ أك ٨ٔ ٗٲؿ كٰٔ.

 ٌَ اىخطدٗات اىخارس٘ث:

ٵ٩٭ػة ا٣ؿثػةط  ؛ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعحأ٦ة أٔؽاء اٵ٦ح ٚٞؽ كٌص٭ٮا ق٭ة٦٭٥ إ٣ٯ 

ا٣ؾم ٱؿثٍ ثٲ٨ أث٪ةء اٵ٦ح ا٣ٮاظؽة، كٱعةِٚ ٤ٔػٯ ٬ػٮٱذ٭٥ كذادٲػذ٭٥ ا٣سٞةٚٲػح
(2)

. 

كإذا ٠ة٩خ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ٣٘ح ا٣ٞؿاف ا١٣ؿٱ٥ ا٣ؾم ٩ـؿ ث٫ ا٣ػؿكح اٵ٦ػٲ٨ ٤ٔػٯ 

إ٩٭ة ٚػٰ ٤ٝت ا٣ؿقٮؿ ا٣ٕؿثٰ ا١٣ؿٱ٥ اٱح ٣٪جٮد٫، كدأٱٲؽان ٣ؽٔٮد٫، كدقذٮران ٵ٦ذ٫، ٚ

ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ ٬ٰ ا٤٣٘ح ا٣ٞٮ٦ٲػح ٤٣ٕػؿب، ك٬ػٰ ٦ؿصٕٲػح أذجةرٱػح ٣عػٮا٣ٰ ٤٦ٲػةر 

ك٩ىٙ ٨٦ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٗٲؿ ا٣ٕؿب، ٣ؽٱ٭٥ ٧ّأ ٣ذٕؿؼ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كا٠ذكػةث٭ة، 

٧ة إق٭ةـ ٰٚ ٦كٲؿة ا٣عٌػةرة ا٣جنػؿٱح، ك٬ٰ ظةْٚحه دؿاث اٵ٦ح، كٝؽ أق٭٧خ أٱٌ 

كا٣ُجٲػح كا٤ٛ٣كػٛٲح، ك٬ػٰ ظة٤٦ػحه  كٰٚ ٦ؼذ٤ٙ ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح كا٤ٕ٣ٮـ ا٣٪ْؿٱح

                                                 

 .22ص 8965 -ا٣ٞة٬ؿة -ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح -دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف -٠ذةب ا٣عٲٮاف -ا٣ضةظِ (8)

ا٣٭ٲبػح  -كزارة ا٣سٞةٚػح ا٣كػٮرٱح -ٰٚ رظةب ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲػح -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ (2)

 .26ص 2187د٦نٜ  -ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب
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٬ؾق ا٣سٞةٚحى ٔجؿ ا٣ٕىٮر، ك٬ٰ ٬ٮٱح اٵ٦ح، كوة٩ٕح ٬ؾق ا٣٭ٮٱػح، إذ ٹ ٬ٮٱػح ٦ػ٨ 

دكف زٞةٚح، كٹ زٞةٚح ٨٦ ٗٲؿ ٣٘ح. كا٣٭ٮٱح ث٧ٛ٭ٮ٦٭ة ا٣نة٢٦ ٬ػٰ ٝٲ٧ػح صٮ٬ؿٱػح 

، ةظٲ ػٲ ػة ٝجػ٢ أف ٱ١ػٮف ٠ةا٪ػةن زٞةٚ (ثٲٮ٣ٮصٲ ػةظٲ ػة )ة اٷ٩كةف ثٮو٫ٛ ٠ةا٪ةن ٰٚ ظٲة

كصٮ٬ؿ ا٣٭ٮٱػح اٹ٩ذ٧ػةء، كاٹ٩ذ٧ػةء ٦ٌػ٧ٮف كإثػٺغ، كأ٦ػة ا٧٣ٌػ٧ٮف ٕٚٞٲػؽة 

ٞ ػٜ د٢ٛ١ ٫٣ اٷٱ٧ةف، كدٞٲ٫ مٌؿ ا٣ٌٲةع ٚػٰ ا٣ٮصػٮد، كأ٦ػة اٷثػٺغ ٤ٚ٘ػح  ٣ػ٫ ديع

ا٣ذٮاوػػ٢ اٷ٩كػػة٩ٰ ا٣ؼػػٺؽ
(8)

كإف ٝجػػٮؿ دٛذٲػػخ ا٤٣٘ػػح ا٣ٞٮ٦ٲػػح ٬ػػٮ ا٣ؼُػػٮة  .

دٛذٲػخ ا٣٭ٮٱػح، كٝجػٮًؿ دٛذٲػخ  اٵك٣ٯ ا٣عةق٧ح ٩عٮ ٝجٮًؿ دٛذٲخ ا٣ؾات، كٝجٮؿً 

 ا٣كٲةدة، ز٥ ٝجٮًؿ دٛذٲخ اٵرض.

ؾىٍت ٦عةكٹت أٔؽاء اٵ٦ح ٰٚ ٦عةرثذ٭٥ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦كةرات ك٣ٞؽ ادن  ؼى

٦ذٕؽدة، ٚس٧ح قٲةقح ا٣ذذؿٱٟ ٤ٔٯ أٱؽم ص٧ةٔح اٹدعةد كا٣ذؿٝػٰ ٚػٰ دؿ٠ٲػة، 

 ٌ ؿ ا٣ٕس٧ػة٩ٰ ةف اٹظذٺكٝؽ ر٦خ إ٣ٯ ٚؿض ا٤٣٘ح ا٣ذؿ٠ٲح ١٦ةف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح إث

٣جٺد ا٣نةـ، ك٬٪ةؾ اٹقذ٧ٕةر ا٣ٛؿ٩كٰ ا٣ؾم راـ ٚؿض ٣٘ذ٫ ا٣ٛؿ٩كػٲح ١٦ػةف 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح إثػةف اٹ٩ذػؽاب ا٣ٛؿ٩كػٰ ٤ٔػٯ قػٮرٱح ك٣ج٪ػةف، كإثػةف اظذٺ٣ػ٫ 

٤٣ضـااؿ، ك٤ٔٯ ٗؿارق ٠ةف اٹقذ٧ٕةر ا٣جؿٱُػة٩ٰ ٝػؽ ٚػؿض ٣٘ذػ٫ اٷ٩ض٤ٲـٱػح 

٬ؾق ا٣جٺد. إٹ أف ٦عةكٹت ٤ٔٯ ٦ىؿ ك٤ٚكُٲ٨ كا٣ٕؿاؽ إثةف قٲُؿد٫ ٤ٔٯ 

ا٧٣كذ٧ٕؿٱ٨ ٠ةٚح ثةءت ثةٷػٛةؽ ٰٚ ٚؿض ٣٘ةد٭٥، ك١٣٪٭٥ ٣ػ٥ ٱٲأقػٮا ٦ػ٨ 

قػػذجٕةد٬ة، ٹ٦عةرثػػح ا٣ٛىػػٲعح ٤٧ٕٚػػٮا ٦ضػػؽدان ٤ٔػػٯ ظىػػةر٬ة، كا٣كػػٰٕ 

ك٨٦ ٦عةكٹد٭٥ .ككو٧٭ة ثة٣ذؼ٤ٙ كٔؽـ ٦ٮا٠جح ركح ا٣ٕىؿ
(4)

  

ٖي  -8 ً اىٍخطػدة شختػادْا ٌػَ ةػَ٘ اىيؾػات اىٍػخٍػدة ـػٖ األٌػالاىصػ

                                                 

ا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٕؿثٰ ٣ٶثعػةث  -ا٣٭ٮٱح ا٣ٕؿثٲح كاٵ٨٦ ا٤٣٘ٮم -ـ ا٧٣كؽما٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣كٺ (8)

 .276ص  2184ثٲؿكت  -ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ -كدراقح ا٣كٲةقةت

 .٦29ؿصٓ قةثٜ ص -ٰٚ رظةب ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ (4)
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ثعضح ٔؽـ كٚةء ٥ْٕ٦ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح ثة٣ذـا٦ةد٭ة ا٧٣ذ٤ٕٞػح كٌِظٍاحٓا 

ـً  ثؽٚٓ د١ػة٣ٲٙ اقػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ اٵ٦ػ٥ ا٧٣ذعػؽة، كٔػؽ

اقذ٧ٕةؿ ٧٦س٤ٰ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٧٤٠ػةد٭٥، كٔػؽـ 

 ٣غ.إكصٮد ٦ذؿص٧ٲ٨ أ٠ٛٲةء... 

اىػدغً ىيتطػٔث ـػٖ ٌشاالحٓػا، خػزٗز اىيٓشات اىػاٌ٘ث، كحلدًٗ ىاىصػٖ  -2

ذ٣ٟ ٵف ا٣ٕة٦ٲةت ٔة٢٦ي دٛؿٱٜ ثٲ٨ أث٪ةء اٵ٦ح ٰٚ ظٲ٨ أف ا٣ٛىػٲعح ٬ػٰ 

ٔة٢٦ دٮظٲؽ، كاٵٔؽاء ٱؿك٦ػٮف دسجٲػخ ا٣ذضـاػح كاٹ٩ٛىػةؿ ثػٲ٨ أُٝػةر 

ط ٵث٪ػةء ا٣ضة٣ٲػح ا٣ٕؿثٲػح أف كػ٧ى اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٮاظؽة. كٚػٰ ٚؿ٩كػة ٣ػ٥ ٱي 

ة٩ٮٱػح )ا٣ج١ة٣ٮرٱػة( ثة٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح ٱٌٞؽ٦ٮا ا٦ذعة٩ةد٭٥ ٚػٰ ا٣نػ٭ةدة ا٣س

ط ٣٭ػ٥ أف ٱٞػٌؽ٦ٮا اٹ٦ذعة٩ػةت ٧ً ٤ٔٯ أ٩٭ة ٣٘ح زة٩ٲح ثٕؽ ا٣ٛؿ٩كٲح، كإ٧٩ة قي 

ثة٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح  ٣٭ضػح ا٧٣٘ػؿب ا٣ٕؿثػٰ، ٣٭ضػح ٦ىػؿ ككادم ا٣٪ٲػ٢، 

 ٣٭ضح ثٺد ا٣نةـ، ٣٭ضح ا٣ضـٱؿة ا٣ٕؿثٲح.

كدٞػؽٱ٥ إض٘اء ىؾات ةػؼ اىظرائص اىٍلٍ٘ػث غيػٕ األرض اىػرة٘ػث،  -8

ا٣ؽ٥ٔ ٤٣ٞةا٧ٲ٨ ٤ٔٲ٭ة دعػخ مػٕةر ظٞػٮؽ اٷ٩كػةف، كٝػؽ كرد ٚػٰ 

٧٠ػة  حأف ثؿ٩ػة٦ش مػ٧ةؿ إٚؿٱٞٲػ»إظؽل كزةاٜ ا٣ؼةرصٲػح ا٣ٛؿ٩كػٲح  

ٱؽٌرس ا٣ٲٮـ ٫٤٠ دـٱٲٙ كدعؿٱػٙ، كٱضػت ٤ٔػٯ ا٣جؿثػؿ أف ٱذعػؽكا 

 «.ًٌؽ صؿٱ٧ح ١٩ؿاء اق٧٭ة ا٣ٕؿكثح

٧٣ػة  كٝؽ ٔٞػؽ ٚػٰ ٦ؽٱ٪ػح )صؿثػح( ا٣ذٮ٩كػٲح ا٧٣ػؤد٧ؿي ا٣كػةدس

ٚػٰ أكااػ٢ « صج٭ػح ١٦٪ػةس -ا١٣ٮ٩٘ؿس ا٣ٕة٧٣ٰ اٵ٦ةزٱٰ٘»ٱك٧ٯ 

، كذ٣ػٟ ثة٣ذٕػةكف ٦ػٓ ا٣ض٧ٕٲػح ا٣ذٮ٩كػٲح 2188دنؿٱ٨ اٵكؿ ٔػةـ 

٤٣سٞةٚح اٵ٦ةزٱ٘ٲح ا٣ذٰ ٩نأت ثٕؽ اٷَةظح ثة٣ؿاٲف زٱ٨ ا٣ٕةثؽٱ٨ ث٨ 

٤ٰٔ، كظٌؿق ٧٦س٤ػٮف ٔػ٨ اٵ٦ػةزٱٖ ٦ػ٨ صػـر ا١٣٪ػةرم كا٣٪ٲضػؿ 
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ؿ اٵكرثػٰ، ٭ضى ٧٘ؿب كا٣ضـااؿ ك٦ىؿ كا٧٣ى ك٦ة٣ٰ ك٣ٲجٲة كدٮ٩ف كا٣

ا٣نػٕت اٵ٦ػةزٱٰ٘ ٚػٰ ا٣ُؿٱػٜ إ٣ػٯ »كا٩ٕٞؽ ا٧٣ؤد٧ؿ دعخ مػٕةر 

ْنؿ ٦٪٧ْٮق ٤ٔٯ ا٧٣نةر٠ٲ٨ ٚٲ٫ اقذؼؽاـ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح «ا٣عؿٱح ، كظ

ثؾرٱٕح أ٩٭ة ٣٘ح اظذٺؿ كاقذٕجةد، كدؿ٦ـ إ٣ٯ أرثٕح ٔنؿ ٝؿ٩ةن ٌٝػة٬ة 

ظػٲ٨ قػ٧عٮا ثةقػذؼؽاـ اٵ٦ةزٱٖ دعخ دك٤ٍ ا٣ٕؿؽ ا٣ٕؿثػٰ، ٚػٰ 

ا٤٣٭ضػةت ا٧٣ع٤ٲػػح ٧٧٣س٤ػٰ ا٣ػػؽكؿ ا٧٣نػةر٠ح إ٣ػػٯ صة٩ػت ا٤٣٘ذػػٲ٨ 

 ا٣ٛؿ٩كٲح كاٷ٩ض٤ٲـٱح، كاٵ٦ةزٱ٘ٲح.

اغخٍاد اىيؾث اإلُشي٘زٗث ىؾث رشٍ٘ث ـٖ سِٔب اىصٔداف ةػد اُفػػاىّ،  -4

ا٣كػٮداف ث٧ؽرقػٲ٨  كٝة٦خ أ٦ؿٱ١ة كإقؿااٲ٢ ث٧ػٌؽ ظ١ٮ٦ػح ص٪ػٮب

ا ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٠ةف ٚٲ٫ أوعةب ا٣ٕؿثٲػح ٣عةصةد٭ة، ٰٚ  ٣٭ؾق ا٤٣٘ح قؽ 

ٗة٤ٚٲ٨ ٨ٔ قٲؿكرة ٣٘ذ٭٥ كا٩ذنػةر٬ة كا٣ذ١٧ػٲ٨ ٣٭ػة ٤ٔػٯ أرًػ٭٥، 

 ٚع٤ٌخ اٷ٩ض٤ٲـٱح ١٦ة٩٭ة ث١ٲؽ ٨٦ أٔؽاء اٵ٦ح.

ًي أكاةدْا اىخارٗخ٘ػث:  -5 ٝػةـ أٔػؽاء اٵ٦ػح ٚػٰ شركث حراث األٌث كحطف٘

ٮػػػؾ ٩ىػػؿ، كقػػٌٮم جأز٪ػػةء اظػػذٺ٣٭٥ ٤٣ٕػػؿاؽ ثذعُػػٲ٥ ًػػؿٱط ٩

كأوػػجط ٦ٮٕٝػػ٫ ٦ٮٝٛػػةن ٤٣كػػٲةرات ا٣ٕكػػ١ؿٱح اٵ٦ؿٱ١ٲػػح، ثػػةٵرض، 

كٝة٦ٮا أٱٌةن ثكؿٝح ٤٦ٲٮف ٠ذةب ٨٦ أ٦٭ػةت ا١٣ذػت، كقػؿٝح ز٧ة٩ٲػح 

أرثػٓ  ٣84٬111ٮظح أزؿٱح ٦٪٭ػة  ٦871٬111ٺٱٲ٨ كزٲٞح، كقؿٝح 

 ٣ٮظح ٣ٲف ٣٭ة ٦سٲ٢.أ٣ٙ ٔنؿة 

د٤ػػٟ ٬ػػٰ قٲةقػػح ا٣ٕػػؽك  غترُػػث األرض اىٍطخيػػث ـػػٖ ـيصػػفَ٘: -6

اظذش أ٣ٲٕةزر ث٨ ٱ٭ػٮدا ٤ٔػٯ ا٧٣٪ػؽكب ا٣جؿٱُػة٩ٰ ا٣ى٭ٲٮ٩ٰ، ك٣ٞؽ 

٤ٔٯ ٤ٚكُٲ٨ ٵ٫٩ وٟ ٩ٞٮدان ثة٤٣٘ذٲ٨ اٷ٩ض٤ٲـٱح كا٣ٕؿثٲح، كزةر ٚػٰ 

كص٭٫ ٝةاٺن  أٱ٨ ا٤٣٘ح ا٣ٕجؿٱح؟ ٧ٚة ٠ةف ٨٦ ا٧٣٪ػؽكب ا٣جؿٱُػة٩ٰ إٹ 
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أف ص٧ٓ ا٣٪ٞٮد ٨٦ اٵقٮاؽ، كأٔةد و١٭ة ٦ضؽدان ثة٤٣٘ةت ا٣ػسٺث  

 ٕجؿٱح.اٷ٩ض٤ٲـٱح كا٣ٕؿثٲح كا٣

كأ٣ٲٕةزر ث٨ ٱ٭ٮدا ٬ٮ ا٣ؾم ر٠ٌـ ٤ٔٯ أف ٤ٚكػُٲ٨ ٬ػٰ أرض إقػؿااٲ٢، 

ٱٞػٮؿ  8948كثٕؽ ٝٲةـ إقؿااٲ٢ ٔةـ  .كٝةـ ثٕجؿ٩ح ا٣نةػىةت ٤ٔٯ ا٣ُؿٝةت

٩عػ٨ ٦ٌػُؿكف ٷزا٣ػح اٵقػ٧ةء »اث٨ ٗٮرٱٮف أكؿ راٲف كزراء ٷقػؿااٲ٢  

ٔجؿٱػح ٣٭ػة  ا٣ٕؿثٲح ث٧ة ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ذٺؿ كا٣ٮدٱػةف كا٣ٲ٪ػةثٲٓ، كاػػذٺؽ أقػ٧ةء

 «.ٵقجةب دذ٤ٕٜ ث٭ٮٱح ا٣ؽك٣ح

٬ؾق ٧٩ةذج ٧٦ة ٱٞٮـ ث٫ أٔؽاء اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ٦عةكٹت ٧٣عةرثح ا٤٣٘ح 

ـً ٦ٮا٠جػح ركح ا٣ٕىػؿ،  ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح، كاد٭ة٦ً٭ة ثة٣ىٕٮثح كا٣ذؼ٤ٙ كٔػؽ

ٔىؿ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞة٩ح، كا٣ذؿكٱًش ٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح ٤ٔٯ أ٩٭ة ٣٘ػح ا٤ٕ٣ػ٥، ٦ػٓ أف 

ٰ ٣٘ح ٔة٧٣ٲح أق٭٧خ أٱ٧ة إق٭ةـ ٰٚ ٦كٲؿة ا٣عٌةرة ا٣جنؿٱح، ك٬ٰ ا٣ٕؿثٲح ٬

ثٲ٨ ا٤٣٘ةت ا٣كخ ا٣ٕة٧٣ٲح ا٧٣ٕذ٧ؽة ٰٚ اٵ٥٦ ا٧٣ذعػؽة كا٧٣٪٧ْػةت ا٣ذةثٕػح 

/ أرث٧ٕبػح ٤٦ٲػٮف ٔؿثػٰ ٦ػ٨ قػ١ةف ٣411٭ة، ٧٠ة أ٩٭ة ٣٘ح ٦ػة ٱـٱػؽ ٤ٔػٯ /

٣ٞػؿاف ا٣ٕة٥٣، كٱذٮؽ ٤٦ٲةر ك٩ىٙ ٨٦ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ إ٣ٯ ٦ٕؿٚذ٭ة ثةٔذجةر٬ة ٣٘ػح ا

 ا١٣ؿٱ٥ كا٣ك٪ح ا٣٪جٮٱح ا٣نؿٱٛح.

 ٌَ اىخطدٗات اىداخي٘ث:

ة  ٞ أف ٩ٺظِ أف ٦ة ٔضـ اٹقػذ٧ٕةر ٔػ٨ دعٞٲٞػ٫  ثٲؽى أف ٨٦ ا٧٣ؤقٙ ظ

ٝؽ ٩ضط ٩ٛؿ ٨٦ أث٪ةء اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ دعٞٲٞػ٫  ،ٰٚ ٚؿض ٣٘ذ٫ كإثٕةد ا٣ٕؿثٲح

دضػةق ك٬ة ٬ٰ ذم ٧٩ةذج ٧٦ة ٱعػؽث  .٤ٔٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲح ٰٚ أٱة٦٪ة ا٣عة٣ٲح

ًٜ ثةٵص٪جٲح كاقذ٧ٕة٣ً٭ة ١٦ة٩٭ة.  اقذجٕةد ا٣ٕؿثٲح كا٣ذ٤ٕ

د٪ه دقةدٲؿ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ اىخيهؤ ـٖ إغدار كرار اىخػرٗب:   -8

أف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ا٤٣٘ح ا٣ؿق٧ٲح ٰٚ ا٣ؽك٣ح، إٹ أف ٦ػ٨ ا٧٣ٺظػِ 
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أف ٬ٮة ثٲ٨ ٦ة د٪ه ٤ٔٲ٫ ا٣ؽقةدٲؿ، ك٦ػة ٱُجػٜ ٤ٔػٯ أرض ا٣ٮاٝػٓ، 

ا٣كٲةقٰ ٰٚ ٚؿض ا٣ذٕؿٱت ٰٚ مؤكف ا٣عٲةة ٗةاجػةن  ك٦ة ٱـاؿ ا٣ٞؿار

 ٰٚ ٥ْٕ٦ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح.

ككٔؼ ُفر ٌَ أةِاء األٌث إىٕ ساُب أغداء األٌػث ـػٖ دغػٔحًٓ إىػٕ  -2

ك٨٧٦ ظ٢٧ ٣ٮاء ٬ػؾق ا٣ػؽٔٮة  كاىهخاةث ةاىطركؼ اىالحِ٘٘ث: اىخيٓ٘ز

، كا٧٣كذنػؿؽ اٵ٧٣ػة٩ٰ «كٱ٧٤ػٮر»ا٣جؿٱُػة٩ٰ  إ٣ٯ صة٩ت ا٣ٞةًػٰ

، ٢٠ ٨٦ قٺ٦ح «٦ةقٲ٪ٲٮف»، كا٧٣كذنؿؽ ا٣ٛؿ٩كٰ «ذةقجٲ»ا٣ؽ٠ذٮر 

٣ػغ إ.... ٱـ ٚ٭٧ٰ، كأ٩ٲف ٚؿٱعػح، كقػٕٲؽ ٔٞػ٦٢ٮقٯ، كٔجؽ ا٣ٕـ

 ٨٦ أث٪ةء اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح.

ٰ ا٣عػؿكؼ ا٣ٺدٲ٪ٲػح كا١٣ذةثػح كٱْ٭ؿ ثضٺء أف ا٣٭ػؽؼ ٦ػ٨ دج٪ ػ

ثة٣ٕة٦ٲح ٱذ٧س٢ ٰٚ إثٕػةد ا٣ٕػؿب ٔػ٨ ظٌػةرد٭٥ كدػؿاز٭٥، إذ إف ٬ػؾا 

كا٣ٌؼ٥ ١٦ذٮب ثةٵظؿؼ ا٣ٕؿثٲػح كثة٤٣٘ػح ا٣ٛىػٲعح، ا٣ذؿاث ا٣٘٪ٰ 

ٚإذا ٬ضؿ أث٪ةء ا٣ٕؿثٲح ظؿكٚ٭٥ إ٣ٯ اٵظؿؼ ا٣ٺدٲ٪ٲػح ا٩ُٕٞػٮا ثػؾ٣ٟ 

٨ٔ دؿاث اثةا٭٥ كأصؽاد٥٬، ك٬ؾا ٦ة ٱ٪نؽق كٱذٮػػةق أٔػؽاء اٵ٦ػح، إذ 

إ٩٭٥ ٱ٪نؽكف ػ٤ٜ ٚضٮة ثٲ٨ ٦ةًػٰ ٬ػؾق اٵ٦ػح كظةًػؿ٬ة، ٧٠ػة أف 

ة٦ٲح ٬ٮ دسجٲخ ا٣ذضـاح كاٹ٩ٛىةؿ ثػٲ٨ ا٣٭ؽؼ ٨٦ أذ٧ةد ا٤٣٭ضةت ا٣ٕ

أُٝةر اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٩ْؿان ٹػذٺؼ ٣٭ضح ٢٠ ُٝػؿ ٔػ٨ ٣٭ضػح اٳػػؿ، 

ػ خ اٵ٦ػح ذػـ وػؿح ا٣ٛىػٲعح دٛذٌ ؽً كٰٚ ذ٣ٟ ٬ؽـ ٤٣ٛىٲعح، ك٦ذٯ ٬ي

 كدؿقغ اٹ٩ٛىةؿ ثٲ٨ أُٝةر٬ة، كق٭٤خ ا٣كٲُؿة ٤ٔٲ٭ة.

كاىخيػ٘ز اُطصار اىػرة٘ث ىٍػيطث األسِت٘ث ـٖ دكؿ اىٍؾرب اىػرةػٖ   -3

ٱنؿؼ ٤ٔٯ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ٚػٰ دكؿ ا٧٣٘ػؿب ا٣ٕؿثػٰ أقػةدؾة اىػرةٖ: 

كإدارٱٮف ٦ذعٲـكف إ٣ٯ صة٩ت ا٣ٛؿ٩كٲح، كٱٞٛٮف ٰٚ كصػ٫ ا٣ٕؿثٲػح، ٹ 
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ةل ٌٓظرون ًظرة فِقٔث إمّ امىؤَنٔي ةُا، وٓصفًُِه ةامخخنف، وغداا 

 امخعنٔه امعامْ قنعث حصٌٔث فْ ٓا امىخفرًصٔي.

ْ حصِد امنغث اإلًجنٔزٓث فْ امعىنٔث امخعنٔىٔث امخعنىٔدث وفْ دول امخنٔج امعرة

فْ امجاوعات، ومه ٓقخصر األور عنّ حارٓصُا فْ امجاوعات فقع، وإًىدا حدارس 

وفدْ  .امىِاد امعنىٔث ةاألجٌتٔث أٓظاً فْ امىاارس امخاصث ةاءاً وي رٓاض األغفال

إلًجنٔزٓدث، وجدْء ه امىدِاد امعنىٔدث فدْ وراحدل امخعندٔه امعدا  ةاعن ددومث قػدر ح  

ةىارشٔي أورٓكٔٔي وةرٓػأًٔي مخدارٓس امنغدث اإلًجنٔزٓدث وامعندِ  وامرٓاطدٔات 

وفْ دومث اإلوارات امعرةٔدث امىخدداة حداراس امعندِ  وامرٓاطدٔات  .وامىعنِواحٔث

ةاإلًجنٔزٓددث أٓظدداً ةدداءاً وددي امصددف األول حخددّ امصددف اممدداًْ ع ددر، وحُددٔىي 

 امخعنٔه امعامْ حخّ فْ قصه امنغث امعرةٔث. اإلًجنٔزٓث عنّ امخخصصات كافث فْ

وفْ اجخىاعات أومٔاء األوِر فْ ةعض امىداارس امخاصدث فدْ إحداى 

اماول امعرةٔث غنب امى رفِن عنّ َذه امىاارس إمّ األَنٔي امخداث ود  

 أةٌائُه فْ امتِٔت ةامنغث األجٌتٔث ال ةامعرةٔث.

ج قا أًجزحٍ وؤشصدث وثىث و روع ٓروْ إمّ امٌُِض ةامنغث امعرةٔث كاً

امفكر امعرةْ
(5)

مٌدٌُض ةنغخٌدام و دروع »، وعٌِاًدٍ 2102فْ ةٔروت عدا   

عدج عندّ ز  ت و  ورد فٍٔ فْ طِء اشدختاًا ،«الشخ راف وصخقتل امنغث امعرةٔث

 ( اشختاًث، ورد وا ٓنْم9:87، وعاد  َذه االشختاًات )أحا ع ر ةنااً عرةًّٔا

 س امعنِ  ةامنغث اإلًجنٔزٓث.% فْ دول امى رق امعرةْ حارا  9:ًصتث  -

 % فْ دول امىغرب امعرةْ حاراس امعنِ  ةامنغث امفرًصٔث. ::ًصتث  -

 % فقع حاراس ةامنغث امعرةٔث. ;ًصتث  -

                                                 

شخ ددراف وصددخقتل امنغددث و ددروع مٌددٌُض ةنغخٌددام و ددروع ال -وؤشصددث امفكددر امعرةددْ (5)

 .2102ةٔروت  -امعرةٔث
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كٱ٪كعت ذ٣ػٟ ٤ٔػٯ كاٝػٓ اٹ٦ذعة٩ػةت كا٣جعػٮث، إذ ٣ػ٥ د٪ػ٢ ا٤٣٘ػح 

 % ثة٣ٛؿ٩كٲح. 87% ثةٷ٩ض٤ٲـٱح، ك 76% ٦ٞةث٢  84ا٣ٕؿثٲح إٹ 

 اٵقةدؾة ٱؤٱؽكف دؽرٱف ا٤ٕ٣ٮـ ثة٣ٕؿثٲح. % ٍٚٞ ٨٦ ٩88كجح   -

حدُٖ اىٍصخٔل اىيؾٔم ـػٖ اىػدكؿ اىػرة٘ػث اىخػٖ حصػخخدـ اىػرة٘ػث ـػٖ   -4

كإذا أ٣ٞٲ٪ة ٩ْؿة ٤ٔٯ ا٣ٮاٝٓ ا٤٣٘ػٮم ٚػٰ ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح ا٣ذػٰ اىخدرٗس: 

دكذؼؽـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح ٚإ٩٪ة ٩ٺظِ أف ا٤٣٘ػح 

 ة٣ٕة٦ٲح، كثةٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح، كثة٣٭ضٲ٨ ا٤٣٘ٮم.ا٧٣كذؼؽ٦ح زاػؿة ث

٣ػػ٥ ٱٞذىػػؿ اقػػذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲػػح اُطصػػار اىػرة٘ػػث اىفػػػ٘طث ٌػػَ اىٔاكػػع:   -5

كاٵ٣ٛةظ اٵص٪جٲح كا٣٭ضػٲ٨ ا٤٣٘ػٮم ٤ٔػٯ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح، 

ا٣ذضةرٱح كا٣ؼؽ٦ٲػح  كإ٧٩ة مٜ َؿٱ٫ٞ إ٣ٯ اٷٔٺ٩ةت ككاص٭ةت ا٧٣عةؿٌ 

٧٣٪ذضةت ا٣ٮَ٪ٲح، كٚػٰ ا٣نػؿ٠ةت كا٧٣ىػة٩ٓ ٤ٔٯ اا٩ذنؿ كا٣كٲةظٲح، ك

كا٧٣ٕة٦ػػ٢ كا٧٣ُػػة٥ٔ كا٣ٛ٪ػػةدؽ كا٧٣ٞػػة٬ٰ، كٚػػٰ ا٧٣ُٮٱػػةت، كٚػػٰ 

ا٣جؿا٦ش اٷٔٺ٦ٲح ٦كؿظٲةت ك٦ك٤كٺت إذأٲح كد٤ٛـٱػح، كظػٮارات، 

كٰٚ مػؤكف ا٣عٲػةة ٔة٦ػح، كٚػٰ ا٣ج٪ػٮؾ كا٧٣ىػةرؼ كا٣ُٲػؿاف، كٚػٰ 

ػػ ٌن ٤٘ػػح اٵص٪جٲػػح ٢ ا٣٪ػػةصعٮف ٚػػٰ ا٣ا٧٣كػػةثٞةت كا٣ذٕٲٲ٪ػػةت ظٲػػر ٱٛي

٤ٔػٯ ا٣٪ضػةح ثة٣ٕؿثٲػح ٚػٰ اٷٔػٺف ٔػ٨ ٬ػؾق  ٪هُّ كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح، كٹ ٱي 

 ا٧٣كةثٞةت كا٣ذٕٲٲ٪ةت ٰٚ كّةاٙ ا٣ؽك٣ح، كٰٚ ا٣ُٞةع ا٣ؼةص.

كإذا ٠ةف ا٣ذ٤ٮث ا٤٣٘ٮم ٨٦ ٝج٢ي ٱذض٤ٯ ٰٚ ارد١ةب اٵػُػةء 

ا٤٣٘ٮٱح ٨٦ ص٭ح، كٰٚ اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح ٨٦ ص٭ػح أػػؿل، 

ٰ أٱة٦٪ػة ٬ػؾق دجػؽل ٚػٰ ظ٤ػح صؽٱػؽة أًػٲٛخ إ٣ػٯ ٚإف ا٣ذ٤ٮث ٚػ

قةثٞذٲ٭ة ك٬ػٰ ا٣ٕؿثٲػـم أك ا٣ٛؿا١٩ػٮ اراب، كٝػؽ ّ٭ػؿت ثع١ػ٥ 

ا٩ذنػػةر كقػػةا٢ ا٣ذٮاوػػ٢ ا٣عؽٱسػػح ٦ػػ٨ ا٣جػػر ا٣ٌٛػػةاٰ كٝ٪ٮادػػ٫ 

 ا٧٣ذٕؽدة، ككقةا٢ ا٣ذٮاو٢ اٹصذ٧ةٰٔ.
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 ٖ ُصتث ٌا ٗخرسً إىٕ اىيؾث اىػرة٘ث كٌِٓا إىٕ اىيؾػات األسِت٘ػث:حدٌُ   -6

ٺظِ أف اٷظىػةءات ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿ ٦ذٛةكدػح، ك١٣٪٭ػة ٨٦ ا٧٣

ص٧ٲٕ٭ة دنٲؿ إ٣ٯ دػؽ٩ٰ ٩كػجح ٦ػة ٱذػؿص٥ إ٣ػٯ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، ك٦ػة 

ٱذؿص٥ ٦٪٭ة إ٣ٯ ا٤٣٘ػةت اٵػػؿل، كأف ٩كػجح ا٣ذؿص٧ػح ٚػٰ ٦ضػةؿ 

ا٤ٕ٣ػػٮـ ا٣جعذػػح كا٣ذُجٲٞٲػػح أٝػػ٢ ٦٪٭ػػة ٚػػٰ ٦ضػػةؿ ا٤ٕ٣ػػٮـ اٷ٩كػػة٩ٲح 

 ت اٵص٪جٲح ٩كجح ًبٲ٤ح أٱٌةن.كاٵدثٲح، كأف ٩كجح ٦ة ٱ٪٢ٞ إ٣ٯ ا٤٣٘ة

ك٨٦ ا٧٣ٺظِ أٱٌةن أف ثٕي ا٧٣ؤد٧ؿات ا٣ذٰ دٞةـ ٤ٔٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲح 

دكػذؼؽـ ا٤٣٘ػح اٵص٪جٲػح ١٦ػةف ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٦٪ةٝنػح ٌٝػةٱة٬ة ك٦ٮًػٮٔةد٭ة 

ا٣ٕؿثٲح؛ ك٬ؾق ا٣ذعؽٱةت ا٣ذػٰ دٮاص٭٭ػة ٣٘ذ٪ػة ا٣ٕؿثٲػح إف ٠ة٩ػخ ػةرصٲػح أك 

نػٮٱ٫ وػٮرة ا٣ػٮ٨َ، كزٔـٔػح اٹ٩ذ٧ػةء، داػ٤ٲح ٨٦ مأ٩٭ة دؽ٦ٲؿ ا٣٭ٮٱػح، كد

٧ٚػة ٬ػػؾا  .كدكػذ٤ــ ٦ٕة٣ضػح كأٲػح، ك٣ػػ٨ ٱػذ٥ ذ٣ػٟ إٹ ثػػة٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ػٮم

 ا٣ذؼُٲٍ؟ ك٦ة أ٬ؽا٫ٚ؟ ك٦ة مؿك٫َ؟ ك٦ة ا٣ٲةت د٪ٛٲؾق؟.

ػاضتخطغطػاضضعويػطغؼوطًاػوأعداسًاػوشضاغاػ-ثاضثًا
ذػٰ ؼ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ػٮم كدجٲػةف اٵ٬ػؽاؼ ا٣ٕؿُّ ٩عةكؿ ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ دى 

ٱؿ٦ٰ إ٣ٲ٭ة، كا٣ٌٞػةٱة ا٣ذػٰ ٱٕة٣ض٭ػة، ك٦ٮٝٛػ٫ ٦ػ٨ ٠ػ٢ ٦٪٭ػة، كاٷصػؿاءات 

 ا٣ذ٪ٛٲؾٱح ٧٣ٕة٣ضح ٬ؾق ا٣ٌٞةٱة.

ٱػ٪٥ْ  ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ٬ٮ ٢٧ٔ ٦٪٭ضػٌٰفٓٔـ اىخخف٘ؿ اىيؾٔم:  -8

٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا٣ض٭ٮد ا٧٣ٞىٮدة ا٧٣ى٧٧ح ثىٮرة ٦٪كٞح ٷظؽاث د٘ٲٲػؿ ٚػٰ 

إ٣ٯ ظػ٢ ٦نػ٤١ح ٣٘ٮٱػح ٝةا٧ػح  ا٣٪ْةـ ا٤٣٘ٮم أك اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم، كٱٞىؽ

ثةقذٞىةء ا٣جؽاا٢ ٣ع٤٭ة
(6)

. 

                                                 

ا٣ُجٕػح  -ٌٝٲح ا٣ذعٮؿ إ٣ٯ ا٣ٛىعٯ ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ا٣ٕؿثٰ ا٣عػؽٱر -ا٣ؽ٠ذٮر ٩٭ةد ا٧٣ٮقٯ (6)

 .81ص 8987دار ا١ٛ٣ؿ  -٧ٔةف -اٵك٣ٯ
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٪ٯ ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ثؽراقح ا٧٣ن١ٺت ا٣ذٰ دٮاصػ٫ ا٤٣٘ػح قػٮاء أ٠ة٩ػخ  كٱٕي

٦ن١ٺت ٣٘ٮٱح ثعذح ٠ذٮ٣ٲؽ ا٧٣ٛؿدات، ككًٓ ا٧٣ى٤ُعةت، أـ ٦ن١ٺت ٗٲػؿ 

 ٣٘ٮٱح ذات ٦كةس ثة٤٣٘ح كاقذ٧ٕة٣٭ة، ٦س٢ ا٣ض٭٢ ثأ٧٬ٲح ا٤٣٘ح ٰٚ قٲةدة اٵ٦ح.

كٱٮًٓ ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ًٮء ا٣كٲةقػح ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ذػٰ دٕػؽ ٦ٮص٭ػةن 

ك٦ؿصٕٲػػح ٤٣ذؼُػػٲٍ ا٣ػػؾم ٱٮاصػػ٫ ا٣ذعػػؽٱةت ا٣ذػػٰ دٮاصػػ٫ ا٤٣٘ػػح، كد٭ػػؽؼ 

 ا٣كٲةقح ا٤٣٘ٮٱح ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٞٮ٦ٰ إ٣ٯ 

 إٔٺء مأف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثٮوٛ٭ة ٔ٪ٮا٩ةن ٤٣٭ٮٱح كاٹ٩ذ٧ةء. -8

ؽـ كاٹردٞػةء كا٣ذ٪٧ٲػح ا٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ػة ثةٔذجةر٬ػة أداة ًػؿكرٱح ٤٣ذٞػ -2

 ا٧٣كذؽا٦ح، ك٦ٮا٠جح ركح ا٣ٕىؿ، ٔىؿ ا٥٤ٕ٣ كا٣ذٞة٩ػح )ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲػة(

 ٰٚ ٦ضذ٧ٓ ا٧٣ٕؿٚح.

 دٕـٱـ ا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮم ثأ٧٬ٲح ا٤٣٘ح ٰٚ ظٲةة ا٣ٛؿد كاٵ٦ح. -8

 ا٣عؿص ٤ٔٯ قٲؿكرة ا٤٣٘ح اٵـ ٰٚ ٦ٲةدٱ٨ ا٣عٲةة ٠ةٚح. -4

٤٣كٲةقػح ا٤٣٘ٮٱػح ك٬ؾق اٵ٬ؽاؼ ٦ةدٱح ك٦ٕ٪ٮٱح. أ٦ػة اٵ٬ػؽاؼ ا٧٣ةدٱػح 

ا٣ؼةوح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚ٭ٰ دٮّٲٙ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح كقػٲؿكردي٭ة كا٩ذنػةري٬ة ٚػٰ 

٦ضةٹت ا٣عٲةة ٠ةٚح ٝٮٹن ك٧ٔٺن، ك٦٪طي ا٣ىؽارة كاٵك٣ٮٱػح ٣٭ػؾق ا٤٣٘ػح ٚػٰ 

ٟي  ٢٠ اقذ٧ٕةؿ، كدـكٱؽي أث٪ةًء اٵ٦ح ث٧ٕؿٚذ٭ة كػىةاى٭ة كقػ٧ةد٭ة، كا٣ذ٧كػ

٤ٔٯ دٮظٲؽ ٦ى٤ُعةد٭ة ٣ض٧ٓ مػ٢٧ اٵ٦ػح.  ث٭ة ٤٣ذعؿر ٨٦ ا٣ذجٕٲح، كا٢٧ٕ٣ي 

كأ٦ة اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ٕ٪ٮٱح ٤٣كٲةقح ا٤٣٘ٮٱح ٚ٭ٰ اٹٔذـاز ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح، كإ٠جػةري 

 مأ٩٭ة كدٌٛٲ٤ي٭ة ٤ٔٯ قةاؿ ا٤٣٘ةت ٤ٔٯ أ٩٭ة ا٤٣٘ح اٵـ، كر٦ـ ٠ٲةف اٵ٦ح.

كا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ٧٠ة ا٣ذؼُٲٍ ا٣ذؿثػٮم مػجٲ٫ ثذؼُػٲٍ ا٧٣ػؽف ا٣ػؾم 

مٜ ا٣ُؿؽ، كدنٲٲؽ ا٧٣جة٩ٰ، ٦ٓ ٦ؿأةة ا٧٣ُة٣ػت ا٣ىػعٲح  ٱ٭ذ٥ ثٮًٓ ٩ْةـ

كا٣ض٧ة٣ٲح. كز٧ح د١ة٢٦ ثٲ٨ ا٣ذؼُٲٍ ا٣ذؿثٮم كا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ػٮم، إذ إف ٦ػ٨ 
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أك٣ٮٱةت ا٣ذؼُٲٍ ا٣ذؿثٮم اٹ٬ذ٧ةـى ثة٤٣٘ػح ٤ٔػٯ أ٩٭ػة كٔػةء ا٧٣ٕؿٚػح، كث٭ػة 

ٱضؿم ا٣ذٮاو٢ كدجةدؿ اٵ١ٚةر، كٱذٮٝٙ دعٞٲٞ٭ة ٰٚ ا٣ذؼُٲٍ ا٣ذؿثػٮم ٣٭ػة 

٤ٔٯ ٦ض٧ٮٔح صٮا٩ت ٬ٰ
(7)

  

٫ ٤ًػا٧٧٣ةرقح ا٣نٛ٭ٲح ٤٣٘ح ثُؿٱٜ اقذٞجةؿ ا٣ؼُةب ا٣نػٛ٭ٰ كد٧سُّ  -8

 ٨٦ ص٭ح، كإ٩ذةص٫ كا٣ذع٥١ ٰٚ دٞ٪ٲةد٫ ٨٦ ص٭ح أػؿل.

 ا٧٧٣ةرقح ا١٣ذةثٲح ٤٣٘ح. -2

 ٧٦ةرقح ا٣ٞؿاءة كا٧٣ُة٣ٕح. -8

ػة َجٲٕٲ ػةأْداؼ اىخخفػ٘ؿ اىيؾػٔم:  -2  ٞ  ٣ٶٚػؿاد ٧٣ػة ٠ة٩ػخ ا٤٣٘ػح ظ

ٵث٪ةء ا٧٣ضذ٧ٓ، ك٦ىؽران ٦ػ٨ ٦ىػةدر ا٣ػؽػ٢ ا٣ٞػٮ٦ٰ، ٠ػةف  كراثُةن ٦ٮظؽان 

ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ٱ٭ؽؼ إ٣ٯ د٪٧ٲح ا٧٣ضذ٧ٓ ث٤٘ذ٫ دضكٲؽان ٤٣ذٕػةٱل كدعٞٲٞػةن 

٣ذ٪٧ٲػح ١ٚؿٱػح كاصذ٧ةٔٲػػح كاٝذىػةدٱح ٦ػػ٨ ػػٺؿ دػٮٚٲؿ أ٦ػػ٨ ٣٘ػٮم ٤٣٘ػػةت 

 ا٧٣ذٕةٱنح ٰٚ ا٣ٮ٨َ إف كصؽت ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ.

دعؽٱػؽ ا٧٣نػ١ٺت ا٤٣٘ٮٱػح، كإذا ٠ةف ا٣ذؼُػٲٍ ا٤٣٘ػٮم ٱؿد١ػـ ٤ٔػٯ 

كإٱضةد ظ٤ٮؿ ٣٭ػة، ٚػإف ا٣ذ٪ػٮع ا٤٣٘ػٮم إف ٣ػ٥ دػذع٥١ ٚٲػ٫ ا٣ؽك٣ػح كدعػؽد 

٬ػة إ٣ػٯ ظػؿكب قٲةقذ٭ة دضة٫٬ كػُذ٭ة ٧٣ٕة٣ضذ٫ ٚإ٫٩ ٝؽ ٱًٕىٙ ث٭ة كٱضؿُّ 

 د١ٟٛ ا٧٣ضذ٧ٓ. ك٠ٮارثى 

 ك٨٦ ٬٪ة ٠ةف ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ا٣ٕؿثٰ ٱ٭ؽؼ إ٣ٯ 

٣ذػٰ دٮاص٭٭ػة، كدجٲػةًف ظ٧ةٱح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٦ػ٨ ٠ػ٢ ا٣ذعػؽٱةت ا -8

أ٧٬ٲذ٭ة كزٱةدة ا٣ٮٰٔ ث٭ة كظةصذً٪ػة إ٣ٲ٭ػة ٣ذعٞٲػٜ اٵ٦ػ٨ ا٣سٞػةٰٚ 

 كا٤٣٘ٮم كا٧٣ضذ٧ٰٕ.

                                                 

٦ؽٱؿٱػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥  -٦٪٭ةج ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كاداث٭ػة ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣سػة٩ٮم ا٣ٕػةـ -كزارة ا٣ذؿثٲح (7)

 .29ص 8995 -ا٣ضـااؿ -ٔةت ا٧٣ؽرقٲحا٣ؽٱٮاف ا٣ٮَ٪ٰ ٧٤٣ُجٮ -ا٣سة٩ٮم ا٣ٕةـ
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 اظذؿاـ ا٣٭ٮٱح ا٣ٕؿثٲح كا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ اٷقٺ٦ٰ. -2

 ٣غ.إدعٞٲٜ أ٬ؽاؼ اقذؿادٲضٲح كقٲةقٲح كاٝذىةدٱح ك٧٤ٔٲح كدؿثٮٱح...  -8

 دعؽٱر ا٣جؿا٦ش ا٤٣٘ٮٱح كدٮظٲؽ ا٣ض٭ٮد ظٮ٣٭ة. -4

ٹ٬ذ٧ةـ ثؽراقح ا٧٣نػ١ٺت ا٣ذػٰ دٞػٙ ٔةاٞػةن ٚػٰ دُػٮر ا٤٣٘ػح ا -5

 ٣غ.إ ٠ذٮظٲؽ ا٧٣ى٤ُعةت أك دؿص٧ذ٭ة أك دٕؿٱج٭ة...

 دراقح ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٤٣٘ح كا٧٣ضذ٧ٓ. -6

كًٓ ًٮاثٍ ك٦ٕةٱٲؿ ٤٣٘ح ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ، كمؿٔ٪ًح ثٕي ا٧٣كةا٢  -7

 ا٤٣٘ٮٱح.

 ٌَ كؾاٗا اىخخف٘ؿ اىيؾٔم: -3

م ٚػػٰ داػػػ٢ ا٤٧ٕ٣ٲػػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػػح ز٧ػح ٌٝػػةٱة ٱٕ٪ػػٯ ث٭ػػة ا٣ذؼُػػٲٍ ا٤٣٘ػػٮ

  كٌَ اىلؾاٗا ـٖ اىػٍي٘ث اىخػيٍ٘٘ث اىخػيٍ٘ث .ا٣ذ٧٤ٕٲح أك ٰٚ ػةرص٭ة

 «.ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح»د٤ٕٲ٥ ٦ٮاد ا٧٣ٕؿٚح ٠ةٚح ثة٤٣٘ح اٵـ  -

 دعؽٱؽ ٦ٮٝٓ ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح ٰٚ ٩كٜ ا٣٪ْةـ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ. -

دعؽٱؽ ٦ٮٝٓ ا٧٣ؽارس ا٣ؼةوح كا٣ضة٦ٕةت ا٣ؼةوػح كا٧٣ػؽارس  -

 ٪جٲح كٚؿكع ا٣ضة٦ٕةت اٵص٪جٲح ٰٚ داػ٢ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ.اٵص

٦كذ٤ـ٦ةت د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح اٵـ ٵث٪ةا٭ػة ك٤٣٪ػةَٞٲ٨ ث٘ٲؿ٬ػة دٮٚٲؿ  -

 ٨٦ ا٤٣٘ةت اٵػؿل ٰٚ داػ٢ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ أك ٰٚ ػةرص٫.

 ٣ٺ٣ذعةؽ ثة٣ضة٦ٕةت. ص٢ٕ ا٤٣٘ح ا٣ٞٮ٦ٲح ٤ُ٦جةن أقةقٲ ة -

اىيؾػٔم ـػٖ خػارج ُفػاؽ اىػٍي٘ػث كٌَ اىلؾاٗا اىخٖ ٗػِٕ ةٓا اىخخف٘ؿ 

 اىخػيٍ٘٘ث اىخػيٍ٘ث:

  ٰدعؽٱؽ ا٧٣ٮٝػٙ ٦ػ٨ ٣٘ػةت ا٣ٛبػةت ذات ا٣سٞةٚػةت ا٣ؼةوػح ٚػ

 داػ٢ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح.
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  دعؽٱؽ ا٧٣ٮٝٙ ٨٦ ا٤٣٭ضةت ا٧٣ع٤ٲح )ا٣ٕة٦ٲػةت(، ك٦ػ٨ ا٣نػٕؿ

 ا٣٪جُٰ كا٣ذؿاث ا٣نٛٮم.

 )ٺـق٤ٲ٧ح ٤ٔٯ اٵ٣ك٪ح كاٵٝػ اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ح اٵـ )ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح 

 ٰٚ اٷٔٺـ ا٧٣ٞؿكء كا٧٣ك٧ٮع كا٧٣ؿاٰ، كٰٚ اٷٔٺ٩ةت.

  ًح ٦ٲٌػػػؽٍ دٕؿٱػػت أقػػػ٧ةء ا٧٣عػػٺت ا٣ذضةرٱػػػح كا٧٣ؤقكػػةت ا٣ؼ

كا٣كػػٲةظٲح كا٧٣ؿاقػػٺت ثػػٲ٨ ا٧٣ىػػةرؼ كا٣٘ػػؿؼ ا٣ىػػ٪ةٔٲح 

 ٣غ.إكا٣ذضةرٱح ... 

 ٕ٣ٺ٣ذعػةؽ ثة٣ٮّػةاٙ  ٤ُ٦جةن أقةقٲ ةا٣ٕؿثٲح ٢ ا٣٪ضةح ٰٚ ا٤٣٘ح ص

 ا٣ع١ٮ٦ٲح كا٣ؼةوح.

 ٔذ٧ةد٬ة ٣٘ح رق٧ٲح ٚػٰ ا٧٣ػؤد٧ؿات كا٣٪ػؽكات ا٣ذػٰ دٕٞػؽ ٚػٰ ا

 ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ.

  اقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ ا٧٣عة٢ٚ ا٣ؽك٣ٲح كا٣ذـاـ ٧٦س٤ٰ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح ٬ػؾا

 اٹقذ٧ٕةؿ ٰٚ اٵ٥٦ ا٧٣ذعؽة كا٧٣٪٧ْةت ا٣ذةثٕح ٣٭ة.

 حطدٗد اىٍٔكؿ ٌَ ةػؼ كؾاٗا اىخخف٘ؿ اىيؾٔم: -4

 ٯ دعؽٱؽ ٦ٮٝٙ ٦٪٭ة ٨٦ ٌٝةٱة ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ا٣ذٰ دعذةج إ٣

  ٧٣ػػة ٠ػػةف ا٣ذؼُػػٲٍ ا٤٣٘ػػٮم كؾػػ٘ث اىػاٌ٘ػػث كاىيٓشػػات اىػػدكارج -8

ا٧٣ى٥٧ ٰٚ ًٮء ا٣كٲةقح ا٤٣٘ٮٱح ٱؿ٦ٰ إ٣ٯ قٲةدة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح كقػٲؿكرد٭ة 

٣ػغ، ٠ة٩ػخ إٰٚ ٦ضػةٹت ا٣عٲػةة ٠ةٚػح د٤ٕٲ٧ػةن كإٔٺ٦ػةن كإدارة كاٝذىػةدان .. 

كا٣كػٲؿكرة،  ٲ٢ د٤ػٟ ا٣كػٲةدةٰٚ قػج ٤٭ضةت ا٧٣ع٤ٲح ٔة٦ٺن ق٤جٲ ةا٣ٕة٦ٲح كا٣

 ؟٧ٚة ا٧٣ٮٝٙ دضةق ذ٣ٟ

٣ٞؽ ظك٥ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ ٬ػؾا ا٧٣ٮٝػٙ ٔ٪ػؽ٦ة أ٠ػؽ ٚػٰ ثٲػةف 

وةدر ٔ٪٫ ػُٮرة دعٮٱ٢ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح ٨٦ ا٧٣كذٮل ا٣نػٛ٭ٰ إ٣ػٯ ا٧٣كػذٮل 
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ا١٣ذةثٰ، كٚػؿنؽ ثػٲ٨ ا٣ؽراقػةت ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ذػٰ دذ٪ػةكؿ ا٣ٕة٦ٲػح ٦ٮًػٮٔةن ٤٣ػؽرس 

ػؽ٦ػػح ٤٣ٛىػػٲعح، كثػػٲ٨ ا٣ؽراقػػةت ا٣ذػػٰ دؿ٦ػػٰ إ٣ػػٯ دٕٞٲػػؽ ا٣ٕة٦ٲػػح كا٣ذع٤ٲػػ٢ 

٧٠ػػة أ٠ػػؽ ػُػػٮرة دٕٞٲػػؽ ا٤٣٭ضػػةت ا٣ٕة٦ٲػػح، ككًػػٓ أ٧ْ٩ػػح ٩عٮٱػػح  ،كدؿقػٲؼ٭ة

ٵف ٬ؾا ٦ؤذف ثذعٮٱ٤٭ة إ٣ٯ ٣٘ةت ٦كذ٤ٞح، ك٬ؾا ٦ة ٱؤدم إ٣ػٯ قػ٤غ  ؛كوؿٚٲح ٣٭ة

ة٦ٲػةت ردٌة اٷ٩كةف ا٣ٕؿثٰ ٨ٔ ٬ٮٱذ٫ كدؿاز٫. كٔػؽن ا٧٣ض٧ػٓ أػٲػؿان أف دنػضٲٓ ا٣ٕ

 ٝٮ٦ٲح ك١٩كح كظؽكٱح ٱٞٙ كراء٬ة دٔةة ا٣ذضـاح كد٧ـٱٜ اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح.

 كؾ٘ث اىيؾات األسِت٘ث ـٖ اىػٍي٘ث اىخػيٍ٘٘ث اىخػيٍ٘ث: -2

دكذ٤ــ َجٲٕح ا٣ٕىؿ اٷ٧٣ةـ ثة٤٣٘ةت اٵص٪جٲػح كإدٞة٩٭ػة إ٣ػٯ صة٩ػت إدٞػةف 

ةٚح ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٦ة ٝجػ٢ ٥ ٦ٮاد ا٧٣ٕؿٚح ٤ٕ٠ن دي  ٤ٔٯ أفٍ  ،«ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح»ا٤٣٘ح اٵـ 

ا٣ضة٦ٰٕ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كٹ ًٲؿى ٨٦ د٥٤ٕ ٣٘ح أص٪جٲح أك ٣٘ذٲ٨ أص٪جٲذٲ٨ ٚػٰ ٬ػؾق 

ا٤٣٘ػح اٷ٩ض٤ٲـٱػح ثػؽءان ٦ػ٨ ا٣ىػٙ اٵكؿ ٦ػ٨ ا٣ُة٣ػت ا٧٣ؿظ٤ح، ثعٲر ٱػذ٥ٌ٤ٕ 

٦ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ اٵقةقٰ، كا٣ٛؿ٩كٲح ثؽءان ٦ػ٨ ا٣ىػٙ ا٣كػةثٓ، ٚٲذؼػؿج ا٣ُة٣ػت 

إ٣ػٯ صة٩ػت إدٞة٩ػ٫ ٤٣٘ذػ٫  ،ك٬ٮ ٥ٌ٤٦ ث٤٘ذػٲ٨ أص٪جٲذػٲ٨ ،ة٩ٮٱحٰٚ ٩٭ةٱح ا٧٣ؿظ٤ح ا٣س

ا٣ٞٮ٦ٲح ا٣ذػٰ دػؽٌرس ٦ػٮاد ا٧٣ٕؿٚػح ٠ةٚػح ث٭ػة. كٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ضػة٦ٰٕ دػؽرس 

 ا٧٣ٞؿرات ا٣ضة٦ٕٲح ٠ةٚح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كٱ٨١٧ دؽرٱف ٦ٞؿرٱ٨ ثة٤٣٘ح اٵص٪جٲح.

ٜ ٬ػػؾا ا٣ػػ٪٭ش ٤ٔػػٯ ا٧٣ػػؽارس ا٣ؿقػػ٧ٲح كا٣ؼةوػػح كا٣ضة٦ٕػػةت ُجنػػكٱي 

ؿق٧ٲح كا٣ؼةوح أٱٌػةن، كٱ١٧ػ٨ أف د١ػٮف ز٧ػح ٦٪ػة٬ش إزؿااٲػح ٚػٰ ا٧٣ػٮاد ا٣

ا٧٤ٕ٣ٲح ثة٤٣٘ح اٵص٪جٲح إ٣ٯ صة٩ت ا٧٣٪ة٬ش ا٣ذٰ دػؽٌرس ثة٣ٕؿثٲػح، كذ٣ػٟ ٚػٰ 

 ا٧٣ؽارس ا٣ؼةوح كا٣ضة٦ٕةت ا٣ؼةوح.

ثػؽ ٦ػ٨  كٰٚ ٚؿكع ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؼةوح اٵص٪جٲح ٤ٔػٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲػح ٹ

٤ٔػٯ أف ٱ١ػٮف  ،٥ كص٘ؿاٚٲذ٭ػة ثة٣ٕؿثٲػحدؽرٱف َٺث٭ة ا٣ٕػؿب دػةرٱغ أ٦ػذ٭

 ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣نؿٱعح ٨٦ ا٤ُ٣جح. ة٦ٞؿران إصجةرٱ  
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ٞػح اٵك٣ػٯ ٦ػ٨ ٦ؿظ٤ػح ٤ٍ ك٦ٓ أف ٦ٮًٮع د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح ٰٚ ا٣عى 

ا٣ذ٤ٕٲ٥ اٵقةقٰ ٝؽ أزةر ٠سٲؿان ٨٦ اٹٔذؿاًػةت ثعضػح دػأزٲؿق ا٣كػ٤جٰ ٤ٔػٯ 

 ٰ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿ أف ٹ أزػؿى ا٣ؽراقةت ا٣ذٰ صؿت ٚػأزجذخ إدٞةف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، 

٤ٔٯ إدٞةف ا٤٣٘ح اٵـ ٧٠ة أمػةرت إ٣ػٯ ذ٣ػٟ ا٧٣٪٧ْػح ا٣ؽك٣ٲػح ٤٣ذؿثٲػح  ق٤جٲ ة

 كا٤ٕ٣ٮـ كا٣سٞةٚح )ا٣ٲٮ٩ك١ٮ(.

  كؾ٘ث ىؾات اىفئات اىخاغث غيٕ األرض اىػرة٘ث  -3

ز٧ػػح ٚبػػةت ٤ٔػػٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲػػح ٣٭ػػة ٣٘ذ٭ػػة ا٣ؼةوػػح ث٭ػػة ٠ةٵر٦٪ٲػػح 

 ٣غ، ٧ٚة ا٧٣ٮٝٙ دضةق ٬ؾق ا٤٣٘ةت؟إ...  كا٣نؿ٠كٲح كا١٣ؿدٱح كاٵ٦ةزٱ٘ٲح

إف أ٦ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ٝج٢ي اظذؿ٦خ ا٤٣٘ةت اٵػػؿل، كٝػٌؽرت أوػعةث٭ة، 

كاٝذجكخ ثٌٕةن ٨٦ ٦ٕةرٚ٭ة، كٱؿ٦ٰ ا٣ذؼُػٲٍ ا٤٣٘ػٮم ا٣ٕؿثػٰ إ٣ػٯ اظذػؿاـ 

٬ؾق ا٤٣٘ةت كأوعةث٭ة، كإ٣ٯ أف ٣٭٥ ا٣عٜ ٰٚ ٧٦ةرقح ٣٘ذ٭٥ ا٣ؼةوح ث٭ػ٥، 

٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ ا٣ػٮَ٪ٰ كا٣ٞػٮ٦ٰ ٚػٰ « ا٣ٕؿثٲػح»ـ ٤ٔٯ أف ٱٕذ٧ػؽكا ا٤٣٘ػح اٵ

ؽة ٤ٔٯ وٕٲؽ  ؽة كا٧٣ٮظن مؤكف ا٣عٲةة ٠ةٚح ٦ة دا٦خ ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ا٤٣٘ح ا٧٣ٮظ 

اٵ٦ح. أ٦ة أف د١ٮف د٤ٟ ا٤٣٘ةت ثؽٱٺن ٨ٔ ا٣ٕؿثٲح، ا٤٣٘ح ا٣ؿق٧ٲح ٰٚ ا٣ؽك٣ػح، 

 ٚ٭ؾا ٱ٪ةٰٚ ٦جؽأ ا٣ٮظؽة ا٣ٮَ٪ٲح كا٣ٞٮ٦ٲح ٵث٪ةء اٵ٦ح ٠ةٚح.

 اىػٍاىث غيٕ األرض اىػرة٘ث:كؾ٘ث ىؾات  -4

ز٧ح ٣٭ضةت اقٲٮٱح ٰٚ ا٣كٮؽ كا٧ٕ٣ػ٢، كٚػٰ داػػ٢ ا٣جٲػٮت ٚػٰ دكؿ 

ا٣ؼ٤ٲش ا٣ٕؿثٰ، ٣٭ة ازةر ق٤جٲح ٰٚ ا٠ذكػةب ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٣ػؽل أَٛػةؿ ٬ػؾق 

ا٣ؽكؿ. كٱٞذٌٰ ا٧٣ٮٝػٙ اٷٱضػةثٰ ٧٣ٕة٣ضػح ٬ػؾق ا٣ْػة٬ؿة إصػؿاءى دكرات 

ٲح، كأف ٱ١ٮف ٨٦ مػؿكط ٧ٔػ٢ ٤٣ٕة٤٦ٲ٨ ٤ٔٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲح ٣ذ٤ٕٲ٧٭٥ ا٣ٕؿث

٬ؤٹء أف ٱٕؿٚٮا ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كذ٣ٟ ٤٣عٌؽ ٨٦ دأزٲؿاد٭٥ ا٧٣جةمؿة ا٣ك٤جٲح ٰٚ 

 ٥ ا٧٣ج١ؿة.٭ً ٲٍ ٪ً كاٝٓ ا٤٣٘ح داػ٢ اٵقؿ، كٰٚ اٵَٛةؿ ٰٚ قً 
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ك٬ؾق ّػة٬ؿة  كؾ٘ث ش٘ركرة اىهيٍات األسِت٘ث ـٖ اىصيع كاىتؾائع: -5

ذنػؿت ٚػٰ أ٤ٗػت ا٣كػ٤ٓ اقذنؿت ٰٚ أ٣ٕةب اٵَٛةؿ ك٦ٺثكػ٭٥، ٧٠ػة اق

كا٣جٌةآ ا٧٣كذٮردة، كٱذض٤ٯ ا٧٣ٮٝٙ ٦٪٭ة ٰٚ ٤٧ٔٲح ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ػٮم ٚػٰ 

إ٣ـاـ أوعةب ا٣جٌةآ كا٣نؿ٠ةت اٵص٪جٲح ا٣ذٰ دذٕة٢٦ ٦ٕ٭ة ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح 

أقػػ٧ةء ا٣كػػ٤ٓ كا٣جٌػػةآ، ك٦ػػة ٱذ٤ٕػػٜ ث٭ػػة ٦ػػ٨ ٠ذةثػػةت كدٔةٱػػةت  دؿص٧ػػحى 

كإدػة٣٭ة إ٣ٯ اٵقػٮاؽ ا٣ٕؿثٲػح إ٣ٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ٝج٢ دٮرٱؽ٬ة  ،كدٮًٲعةت

 ٤ٔٯ ا٣٪عٮ ا٧٣كذ٢٧ٕ ٰٚ ثٕي اٵدكٱح ا٧٣كذٮردة ٨٦ ا٣ؼةرج.

٨٦ كؾ٘ث اىٍؤحٍرات اىٍِػلدة غيٕ األرض اىػرة٘ث ةاىيؾث األسِت٘ث:  -6

ا٧٣ٺظػػػِ أف ز٧ػػػح ٦ػػػؤد٧ؿات ك٩ػػػؽكات ٔٞػػػؽت ٤ٔػػػٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲػػػح 

ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ  كاقذؼؽ٦خ ٚٲ٭ة ا٤٣٘ح اٵص٪جٲح. كٱٞذٌٰ ا٧٣ٮٝٙ أذ٧ةدى ا٤٣٘ح

٣ٮ ٠ةف ا٧٣نةر٠ٮف ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ كاٵرض ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٧٣ؤد٧ؿات كا٣٪ؽكات ٠ةٚح 

اٵصة٩ت، ٤ٔػٯ أف دكػذؼؽـ ا٣ذؿص٧ػح إ٣ػٯ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ك٦ػ٨ ا٣ٕؿثٲػح إ٣ػٯ 

اٵص٪جٲح ٰٚ د٤ٟ ا٧٣ػؤد٧ؿات كا٣٪ػؽكات، إذ ٱ١٧ػ٨ أذ٧ػةد ا٤٣٘ذػٲ٨ ا٣ٕؿثٲػح 

جٲح كظؽ٬ة ٚ٭ؾا ٱذ٪ػةٚٯ كقػٲةدة كاٵص٪جٲح ٚٲ٭ة. أ٦ة اٹٝذىةر ٤ٔٯ ا٤٣٘ح اٵص٪

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ أرً٭ة، كٱذ٪ةٚٯ ٦ٓ ٠ٮ٩٭ة ٣٘ح ٔة٧٣ٲػح ثػٲ٨ ا٤٣٘ػةت ا٣كػخ 

 ا٧٣ٕذ٧ؽة ٤ٔٯ ا٣٪ُةؽ ا٣ٕة٧٣ٰ.

قجٞخ اٷمةرة إ٣ػٯ أف أٔػؽاء كؾ٘ث اىيؾث اىػرة٘ث ـٖ اىٍطاـو اىدكى٘ث:  -7

ٕى  ٧ٕذ٧ػؽة ٚػٰ قذجٕةد ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ثٲ٨ ا٤٣٘ةت ا٣كػخ ا٣ًٹ ٮا صة٬ؽٱ٨ اٵ٦ح ق

٣ػ٥ إذ ـة ٠ػٮف ٣٘ػذ٭٥ ٣٘ػح ٔة٧٣ٲػح ٲٍ اٵ٥٦ ا٧٣ذعؽة، كٱجؽك أف ا٣ٕؿب ٥٣ ٱٞؽركا ٦ً 

دعِ ث٭ؾق ا٧٣ٲـة ٢٠ ٨٦ ا٤٣٘ةت ا٣ٲةثة٩ٲح كاٵ٧٣ة٩ٲح كاٷٱُة٣ٲػح ٤ٔػٯ ا٣ػؿ٥ٗ ٦ػ٨ 

ٝٮة أوعةث٭ة. ٣ؾ٣ٟ ٠ةف ٤ٔٯ ٧٦س٤ػٰ ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٧٣عةٚػ٢ ا٣ؽك٣ٲػح أف 

٣ٕؿثٲػػح ا٣ٛىػػٲعح( ٚػػٰ ٦٪ةٝنػػةد٭٥ كدٕٞٲجػػةد٭٥ ٱ٤ذـ٦ػػٮا ثةقػػذ٧ٕةؿ ٣٘ػػذ٭٥ اٵـ )ا
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كأكراؽ ا٢٧ٕ٣ ا٣ذٰ ٱذٞؽ٦ٮف ث٭ة إ٣ٯ د٤ٟ ا٧٣عة٢ٚ، كأف ٱعْؿ ٤ٔػٲ٭٥ اقػذ٧ٕةؿ 

ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح ٦ة دا٦خ ٣٘ذ٭٥ ٦كذ٤٧ٕح ٱذؿص٥ ٦٪٭ة كإ٣ٲ٭ة، كثػؾ٣ٟ ٱعػةْٚٮف 

 ٤ٔٯ ٠ؿا٦ذ٭٥ ك٠ؿا٦ح أ٦ذ٭٥ ك٬ٮٱذ٭ة ا٣عٌةرٱح.

ىػرةػػٖ غيػػٕ اىظػػاةهث كؾػػ٘ث زٗػػادة ُصػػتث اىٍطخػػٔل اىركٍػػٖ ا -8

 ٧٣ة ٠ة٩خ ا٣ذٞةرٱؿ ا٣ٕة٧٣ٲح دنٲؿ إ٣ٯ أف ٩كػجح ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ )اإلُخرُج(:

ا٣ٕؿثٰ ٤ٔػٯ ا٣نػةث١ح )اٷ٩ذؿ٩ػخ( ٬ػٰ ٩كػجح ًػبٲ٤ح ٠ػةف ٤ٔػٯ ا٧٣ؼُُػٲ٨ 

ٕى  ـٱػةدة ٬ػؾق ا٣٪كػجح، ٤ٔػٯ أف ٱ١ػٮف ا٧٣عذػٮل ٣ً ٮا صة٬ػؽٱ٨ ا٤٣٘ٮٱٲ٨ أف ٱك

٨ٔ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح كا٣٭ضػٲ٨ ٦ىٮٗةن ثة٣ٛىٲعح ا٣ك٭٤ح كا٧٣ٲكؿة ٰٚ ٦٪أل 

ا٤٣٘ػػٮم ٦ػػ٨ ٔؿثٲػػـم كٚؿا١٩ػػٮ اراب، ك٤ٔػػٯ كزارات اٹدىػػةٹت كا٣ذٞة٩ػػح 

كا٣ض٧ٕٲةت ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح أف د٤ٌُٓ ثؽكر٬ة ٰٚ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿ، كدعػٮؿ دكف 

اقذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲةت كا٣٭ضٲ٨ ا٤٣٘ٮم ٤ٔٯ ٦ٮاٝٓ ا٣ذٮاوػ٢ اٹصذ٧ػةٰٔ، إ٣ػٯ 

 ا٤٣٘ٮٱح كا٣ذ٤ٮث ا٤٣٘ٮم.صة٩ت د٪ٞٲح ٦ة ٱ٪نؿ ثة٣ٛىٲعح ٨٦ اٵػُةء 

إٌف ٦ضذ٧ٓ ا٧٣ٕؿٚح ا٣ؾم ٱ٪نؽ ا٣ذ٪٧ٲػح، كٱذ١ػئ ٤ٔػٯ اٹٝذىػةد ا٣ؼػةدـ 

٧٤٣ٕؿٚح كا٧٣كذس٧ؿ ٣٭ة ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛكػ٫ قػٲ٢ْ ٦ذٕػؾران ػػةرج دااػؿة ا٤٣٘ػح 

ٝٮ٦ٲػح ٣٭ػة صة٬ـٱػح دؤ٤٬٭ػة ٹظذٌػةف  ا٣ٞٮ٦ٲح. ك٨٦ ظِ ا٣ٕؿب أٌف ٣٭٥ ٣٘حن 

ة ٱ٪ض٥ ٔ٪ػ٫ ٦ػ٨ دٞ٪ٲػةت أ٦ػؿ ٦كػذعٲ٢ ا٣سؿكة ا٧٣ٕؿٚٲح، كأٌف دٮَٲ٨ ا٥٤ٕ٣ ك٦

اقذعة٣ح ٝةَٕح ػةرج دااؿة ا٤٣٘ح ا٣ٞٮ٦ٲح ا٣ؿ٦ـ اٵ٤ٔػٯ ٚػٰ ا٣ػٮٰٔ ا٣ض٧ٕػٰ 

ا٧٣ٕجٌؿ ٨ٔ ا٣٭ٮٱح، ك٣ٲف ٨٦ قجٲ٢ إ٣ٯ اٵػؾ ثأقػجةب ا٣ذ٪٧ٲػح إٹ ثةٹٔذ٧ػةد 

٤ٔٯ ٣٘ح ٝٮ٦ٲح دض٧ٓ كٹ دٌٛؿؽ، كدؤو٢ كٹ دكذأو٢، كدكذـرع كٹ دضذر 

ر ٔجؽ ا٣كٺـ ا٧٣كؽم٤ٔٯ ظٌؽ دٕجٲؿ ا٣ؽ٠ذٮ
(8)

. 

أف ٱأػػؾ ٱ٪ج٘ػٰ  كؾ٘ث اىخرسٍث إىٕ اىػرة٘ث كٌِٓا إىٕ اىيؾػات األسِت٘ػث: -9

                                                 

 .28-٦21ؿصٓ قةٜث ص -ا٣٭ٮٱح ا٣ٕؿثٲح كاٵ٨٦ ا٤٣٘ٮم -ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣كٺـ ا٧٣كؽم (8)
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٩كجح ٦ة ٱذػؿص٥ إ٣ػٯ ا٣ٕؿثٲػح ك٦٪٭ػة إ٣ػٯ ا٤٣٘ػةت  ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ثة٣عكجةف زٱةدةى 

ٰى  إ٣ٯ أف ٱٟٛ ا٣عىةر ا٧٣ٛؿكض ٤ٔٯ إوؽارات ٬ٲبح ا٧٣ٮقٮٔح  اٵص٪جٲح، كا٣كٕ

ثٲح ا٣نة٤٦ح، كا٧٣ٮقٮٔةت ا٣ٛؿٔٲح ا٧٣ذؼىىح ٚػٰ ا٣ُػت ا٧٣ٮقٮٔح ا٣ٕؿ  ا٣ٕؿثٲح

 .كا٣ٞة٩ٮف كا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞة٩ةت كاٳزةر ٰٚ قٮرٱح، ك٤٠٭ة ٦ىٮٗح ثة٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح

ٱ٪جٰ٘ أف دنٜ إوؽارات ا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٕؿثػٰ ٤٣ذٕؿٱػت كا٣ذؿص٧ػح كا٣ذػأ٣ٲٙ كا٣٪نػؿ ك

ذ٪ػةء ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ذةثٓ ٧٤٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ َؿٱٞ٭ة إ٣ٯ اٹٝ

 ا٣ٕؿثٲح، ك٤٠٭ة ٨٦ أ٦٭ةت ا١٣ذت ٰٚ ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح ا٧٣ؼذ٤ٛح.

دعذةج ا٣كٲةقػح ا٤٣٘ٮٱػح  كؾ٘ث اىخظرٗػات كاىلٔاَُ٘ اىخٖ حطٍٖ اىيؾث: -11

ٰٚ د٪ٛٲؾ ٦ؿا٦ٲ٭ة ثُؿٱٜ ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم إ٣ٯ ٝٮا٩ٲ٨ دع٧ٰ ظػؽكد٬ة، كدعػةِٚ 

د ٬ػؾق ا٣ٞػٮا٩ٲ٨ ث١ػ٢ ٤ٔػٯ أف د٪ٛػؾ ٦ػٮا .٤ٔٲ٭ة ٧٠ة ا٣عٛةظ ٤ٔٯ ظؽكد ا٣ػٮ٨َ

٤ٔٯ ا٣ٮًٓ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٣جٲبػح ا٣ؼةرصٲػح  ٱ١ٮف اٹ٬ذ٧ةـ ٦٪ىج ة صؽٱح، ك٤ٔٯ أف

كا٧٣عةؿ ا٣ذضةرٱح كا٣ؼؽ٦ٲح كا٣كٲةظٲح كاٷٔٺ٩ػةت ٚػٰ ا٣كػةظةت كا٣ُؿٝػةت 

 ا٣٪ٞةء ا٤٣٘ٮم ٰٚ ٦ٮاٝٙ ا٣عٲةة ٠ةٚح.دعٞٲٜ ظؿوةن ٤ٔٯ 

ؿ٦ػٰ إ٣ػٯ د٪ٛٲػؾ ا ٠ةف ا٣ذؼُػٲٍ ا٤٣٘ػٮم ٱإذكؾ٘ث اىخٔغ٘ث اىيؾٔٗث:  -11

ا٣كٲةقح ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ ا٣ؽك٣ػح، كٱعذػةج إ٣ػٯ دنػؿٱٕةت كٝػٮا٩ٲ٨ ث٘ٲػح دعٞٲػٜ 

ٚإ٫٩ ٱعذةج أٱٌةن إ٣ٯ كٰٔ ٣٘ٮم ٱٕـز ا٩ذ٧ةء ا٣ٛؿد إ٣ػٯ أ٦ذػ٫  ،أ٬ؽا٫ٚ ك٦ؿا٦ٲ٫

 كا٦ةٹن ك٦كذٞجٺن. ةن كزٞةٚح ك٬ٮٱح ك٠ٲة٩ةن ٝٮ٦ٲ ةك٣٘ذ٭ة دةرٱؼ

ٲػةت كادعػةدات ك٤ٔٯ ا٣ُٞةٔٲ٨ ا٣ؿقػ٧ٰ كا٧٣ػؽ٩ٰ ا٣ؼػةص ٦ػ٨ ص٧ٕ

كٱػؤدم  ٣غ ا٣ٞٲةـ ثع٧ٺت ا٣ذٮٔٲح ا٤٣٘ٮٱػح،إك٩ٞةثةت كركاثٍ ك٦٪ذؽٱةت... 

 ٰٚ د٪ٛٲؾ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح ٣ذ٤ٟ ا٣ع٧ٺت. ا٢٧ٕ٣ ا٣ذُٮٰٔ دكران ٬ة٦ ة

كدضؽر اٷمةرة إ٣ٯ أف ا٧٣كؤك٣ٲ٨ ٰٚ دك٣٪ة ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ اٵٔػ٥ اٵ٤ٗػت ٹ 

ي ٱي  ثػ٫، ك٬ػ٥ ديٮ٠نػ٢ ٤ٔٲػ٫، ككدٞػؽر  ٣ػ٫،ا٣ؾم دذكٓ ٮف ا٤٣٘ح ظض٧٭ة ا٣عٌةرم ٮ٣
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غافوْن عٌ أن ةقااهِى وةقااه رعإااِى يخْن اان عوآ ةقااه ِإْخّىق وأن ةقااه 

ِْٕخّى يسصْد ةتقاه هغخّى اهقْيٖث اهجايعثق وأٍُ ال ذقافث ةغٖاس ِْٕاث اراارٕثق 

وال ِْٕث ةغٖس إٍخاج فمسيق وال فمس يٌ دون يؤضطاا  عوًٖاث يخَٖاثق وال عواى 

ثق وال حأذٖس وال حْاصان إال ةوغاث نْيٖاث حراسو هازورِا فأ ةغٖس اسٕث يعسفٖ

اهخارٕخق وحشارف ةشًْخ ااهث اهعصس وضسورا  اهًطخقتن
(1)

. 

وإذا لان اهصساع عوٓ األرض واهرسوة واهًاه يطٖث هوصساع عوٓ اهطٖادة 

واهًجاار فاأ لاان اهعْهًااثق فااإن اهصااساع األدب واألعًاا  واألةقاآ ورةًااا 

ذهك ألن اهّْٕث نوعث اصاَّا اهرقافاث وضاٖاهّا  األعَف ِْ صساع اهّْٕا ق

 اهوغثق واهح  اهرقافٔ ٕخَافٓ وأضوْو اإليّال واهًّادٍث ألٍُ عًاد اهّْٕث..

وهًا لاٍج اهوغث يطؤوهٖث هًاعٖث لان عوَٖا أن ٍخْهُ ةذطاةَاا اهوغاْي 

فٔ يجال اهخذطٖط اهوغْي ةغٖث ححقٖ  األِاراف اهًسضاْيث هّازا اهخذطاٖط 

طٖاضٖث اٖاد يطاأِ صاَاعث اهقاسارق وإهآ اهَذاب اه مسٕاث إهٓ اهَذب اه

اٖاد وراااا  إٍخاااج األفمااارق وإهاآ اهجًّاْر اهاازي عواآ لْاِوااُ حَتراا  

 األفمارق وعوٓ ضْاعره ٕخَشل اهقسار عوٓ اّر حعتٖس اهرلخْر اهًطري.

 ى على دروب التخطيط اللغويًوبعض ُص -رابعًا
اهخذطٖط اهوغْيق وِزا ياا ذًث حشاين ةٌٖ غٖاو اهقسار اهطٖاضٔ وغٖاو 

ٕؤدي إهٓ اضخشساه اهرعف اهوغْي وعار  حْاٖار اهجّاْد واهخَطاٖ  ةَّٖاا. 

ويٌ َِا ٕجأه اهخذطاٖط اهوغاْي فأ أوهْٕاا  اهَّاْض ةااهْاني اهوغاْي 

او .واهخًمٌٖ هوغث اهعسةٖث ةار ياٌ أدازِا ةاهحطاتان فأ إٍ ااذ  ى الًْ ذًث ص 

 فًٖا ٕأحٔ: يسائ ِزا اهخذطٖطق وًٕمٌ ذلس ةعرّا يخًرلً 

االٍطلب يٌ اهطٖاضث اهوغْٕث اهخٔ حعماص اهًْناف اهسضأً ياٌ  -9

                                                 

 .272اهًسهي اهطاة  ص  -اهرلخْر عتر اهطل  اهًطري (1)
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ا٤٣٘ػػػح ا٣ٕؿثٲػػػح ٦نػػػذ٧ٺن ٤ٔػػػٯ كًػػػٕ٭ة كظٞٮٝ٭ػػػة كا٦ذٲةزاد٭ػػػة 

كاقذ٧ٕةٹد٭ة ك٢٠ ٦ة ٱىػٮ٩٭ة كٱعػةِٚ ٤ٔٲ٭ػة ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٱع٧ػٰ 

 قٲةدد٭ة ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ ا٣كٲةٝةت كا٧٣ضةٹت ا٣عٲٮٱح كا٧٣٭٪ٲح.

ا٤٣٘ٮٱح، إذ إف ا٣ذؼُػٲٍ ا٤٣٘ػٮم ا٣ن٧ٮ٣ٲح ٣ض٧ٲٓ صٮا٩ت ا٧٣كأ٣ح  -2

ٌٕةؿ ٬ٮ ا٣ؾم ٱذ٪ةكؿ أثٕةد اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ٠ةٚػح، ٚػٰ مػؤكف  ا٣ٛ

ا٣عٲةة ا٧٣ضذ٧ٕٲح ٤٠٭ػة، ٦ةدا٦ػخ ا٤٣٘ػح ٦ؤقكػح اصذ٧ةٔٲػح، ك٬ػٰ 

 ٤٦ٟ ا٧٣ضذ٧ٓ ٫٤٠، ك٦كؤك٣ٲح ا٧٣ضذ٧ٓ ٫٤٠.

ا٣ذ٪كٲٜ ثٲ٨ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح ٠ةٚح ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ ثعٲػر د٪٤ُػٜ ٬ػؾق  -8

ؿادٲضٲح كاظػؽة، كػُػح كاًػعح، كأف د٤ذػــ ٠ػ٢ ا٣ض٭ةت ٨٦ اقذ

 ص٭ح ثذ٪ٛٲؾ ا٧٣٭ةـ ا٧٣٪ٮَح ث٭ة.

 ا٣ذ١ة٢٦ ثٲ٨ ص٭ٮد ا٧٣ٕ٪ٲٲ٨ ٠ةٚح دٮػٲةن ٣ذعٞٲٜ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح. -4

ٞي  كًٓ ػُح دذ٨٧ٌ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣أ٦ٮؿى  -5 ٭ة كٝٲػةس اٵداء ٤ٔػٯ دعٞٲ

ا٧٣ؽل ا٣ُٮٱ٢، ٤ٔٯ أف د١ٮف اٵ٬ػؽاؼ مػة٤٦ح ٣ض٧ٲػٓ ا٣ضٮا٩ػت 

٧٣كأ٣ح ا٤٣٘ٮٱح، ك٤ٔٯ أف دؿدت ٬ؾق اٵ٬ؽاؼ ٰٚ ًػٮء ا٣٭ة٦ح ٰٚ ا

 أ٧٬ٲذ٭ة ٦ٓ إُٔةء أكزاف ٩كجٲح ٢١٣ ٬ؽؼ.

امػػذ٧ةؿ ٦ؿظ٤ػػح ا٣ذ٪ٛٲػػؾ ٤ٔػػٯ اٵ٩نػػُح ا٣ذٛىػػٲ٤ٲح كاٷصػػؿاءات  -6

كا٧٣جةدرات كا٧٣نؿكٔةت كا٧٣كةثٞةت كا٣ضٮااـ ا٣ذػٰ دكػ٭٥ ٚػٰ 

دعٞٲٜ اٵ٬ؽاؼ ا٣ذٰ ا٤ُ٩ٞخ ٨٦ ا٣كٲةقح ا٤٣٘ٮٱح، ٤ٔػٯ أف د١ػٮف 

 نؿكٔةت ٝةث٤ح ٤٣ذ٪ٛٲؾ كٜٚ ا٣ْؿكؼ كاٷ١٦ة٩ةت ا٧٣ذةظح.ا٧٣

كًٓ ا٣ٲةت ٚة٤ٔح ٧٤٣ذةثٕح ا٣ؽٝٲٞح ث٘ٲح دؾ٣ٲ٢ ا٣ٕٞجةت كا٣ذنػضٲٓ » -7

«كا٣ذعٛٲـ
(81)

. 

                                                 

٦ؿ٠ـ ا٤٧٣ٟ ٔجػؽ ا  ثػ٨ ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ا٣ػؽك٣ٰ ٣ؼؽ٦ػح ا٤٣٘ػح  -ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا  ا٣جؿٱؽم (81)

 .2188أٱةر  -ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم  دٕؿٱٙ ٩ْؿم ك٧٩ٮذج دُجٲٰٞ -ا٣ٕؿثٲح



 8188 التدطًط اللغىٍ وروره يف محايُ اللغُ العزبًُ ـ ر. حمنىر الشًز

كًٓ ا٣عٮاٚـ ا٧٣ةدٱح كا٧٣ٕ٪ٮٱح كا٣ضٮااـ ا٣ذٞؽٱؿٱػح ١٣ػ٢ ٦كػذٮل  -8

٦ٕػػٲ٨ ٦ػػ٨ ٦كػػذٮٱةت اٷ٩ضػػةز ا٤٣٘ػػٮم، ٚػػٰ ا٧٣ػػؽارس أك ٚػػٰ 

 ٣غ.إقكةت كا٧٣ؿا٠ـ ... ا٣ضة٦ٕةت، أك ٰٚ ا٧٣ؤ

ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ ُٝةٰٔ ا٣ذؿثٲح كاٷٔٺـ إٔػؽادان ٧٤ٕ٧٤٣ػٲ٨ كا٧٣ػؾٱٕٲ٨  -9

٠ةٚح، كٔؽـ اٹٝذىةر ٤ٔػٯ إٔػؽاد ٧٤ٕ٦ػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كظػؽ٥٬ 

 دأ٬ٲٺن كدؽرٱجةن، ث٢ ٱن٢٧ ذ٣ٟ ٧٤ٕ٦ٰ ا٧٣ٮاد ٠ةٚح.

كاٹ٬ذ٧ػةـ ثػة٣جؿا٦ش  ،دٕـٱـ اٵ٧ٔةؿ ا٣ؽرا٦ٲح ا٧٣ىٮٗح ثة٣ٛىػٲعح -81

 ح إ٣ٯ اٵَٛةؿ.ا٧٣ٮص٭

دٕـٱػػـ ا٧٣كػػةثٞةت ا٣نػػٕؿٱح ثة٣ٛىػػٲعح، كا٣ٕػػؽكؿ ٔػػ٨ اقػػذؼؽاـ  -88

 ا٣نٕؿ ا٣٪جُٰ ا٣ؾم ٱـ٠ٰ ا٣ٕىجٲح ا٣ٞج٤ٲح..

كًٓ ٦٪نٮرات ٣٘ٮٱح ٚىٲعح ٰٚ ٦ذ٪ةكؿ اٵٱػؽم ٚػٰ ٠ػ٢ ١٦ػةف   -82

ٰٚ ا٧٣ُةرات، ك٦عُةت ا٩ذْةر ا٣عةٚٺت، كٰٚ ا٣نٮارع ا٣ؿاٲكح، 

٣غ دػؽٔٮ إ٣ػٯ إ٣٪ٮادم ... كا٧٣ُة٥ٔ ا١٣جٲؿة، كا٣ٛ٪ةدؽ، كوةٹت ا

 ا٣ذٮٔٲح ا٤٣٘ٮٱح كد٥ٌ٤ٕ ا٤٣٘ح ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫.

اٹقػػذس٧ةر ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح د٪٧ٲػػح ٣ٺٝذىػػةد ٦ػػ٨ ػػػٺؿ دىػػؽٱؿ  -88

ا٣جؿا٦ش ا٤٣٘ٮٱح، كا٣ذٞ٪ٲةت ا٣ذٰ دٕة٣ش ٦٪ْٮ٦ذ٭ة، كٹقٲ٧ة ا٣جػؿا٦ش 

 ا٧٣ٮص٭ح إ٣ٯ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة ٨٦ ٗٲؿ أث٪ةا٭ة.

ٮظٲؽ ا٧٣ىػ٤ُعةت ٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ ا٣ٕؿثػٰ ثٕػؽ أف ذى ٣ً كٰٕ ا٣ضةد ا٣ -84

 دجٲ٨ أف ز٧ح ٚٮًٯ ٰٚ كًٓ ا٧٣ى٤ُعةت، كٰٚ اقذ٧ٕةٹد٭ة.

دٕٛٲ٢ ا٣ذؿص٧ح ٨٦ ا٣ٕؿثٲح إ٣ٯ ٗٲؿ٬ػة ٦ػ٨ ا٤٣٘ػةت، ك٦ػ٨ اٵص٪جٲػح  -85

 إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ثٕؽ أف دجٲ٨ أف ز٧ح ٩ٞىةن ٠جٲؿان ٰٚ ٦ٲؽاف ا٣ذؿص٧ح.
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حث امدومث ووصلنحث اففلراف فلْ امىحافظث غنّ امخِازن ةٔي وصن» -05

«امىجال امنغِي
(00)

. 

االرحلاء ةامػىل امىػجىْ امىالئه وامىٌاسب منىراحل امدراسلٔث » -06

«وامخخصصات امػنىٔث واففةٔث
(01)

. 

إّن غىنٔث امخخػٔع امنغِي مي حلتحْ ذىارَلا امىرةلِ   :وخالصث املِل

 إال ةخحلٔق وا ٓنْ:

كلا  مُلذا افولث ومغخُلا االًخىاء افصٔل وامجلاف ولي امللاف  وامح -0

امػرةٔث امخامد ، غنّ أن ٓكًِلِا كلدو  وورلاالً فلْ امحلر  غنلّ 

 اسخػىال امنغث امػرةٔث فْ شتون امحٔا  كافث.

 وطع كِأًي رافغث محىآث امنغث امػرةٔث وي االغخداء غنُٔا. -1

 .امِغْ امنغِي -2

امخٌسٔق وامخكاول ةٔي ةىٔع كػاغات امىجخىع، فن امتٌلاء ال ٓىكلي أن  -3

 د  وي ةُث أخرى.ُ  ن  م  ٌُٓض إذا كٌج حتٌٍٔ وي ةُث، وٓخػرض 

 امىخاةػث امحرٔرث مخٌفٔذ ةٌِف امخػث امِغٌٔث منخىكٔي منغث امػرةٔث. -4

*   *   * 

                                                 

 .00  0882ةٔروت  -فار امػنه منىالٓٔي -كظآا أمسٌٔث حػتٔلٔث -امدكخِر ؤشال زكرٓا (00)

 -وجنلث وجىلع امنغلث امػرةٔلث ةدوشلق -امنغلث وامُِٓلث -امدكخِر وحىِف أحىد امسلّٔد (01)

 .551   1101امد امجزء امر 74امىجند 
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 املاصدر  ااملااع 
 

 ا٣ُجٕػح ا٣سة٩ٲػح - دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ػةركف - نخاب اىط٘ٔاف - ا٣ضةظِ -

 .8965ا٣ٞة٬ؿة  -

ا٧٣ؿ٠ػـ  - اىٓٔٗث اىػرة٘ث كاألٌَ اىيؾػٔم - ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣كٺـ ا٧٣كؽم -

 .2184ثٲؿكت  - ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ - ا٣ٕؿثٰ ٣ٶثعةث كدراقح ا٣كٲةقةت

٦ؿ٠ـ ا٤٧٣ٟ ٔجؽ ا  ثػ٨ ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ا٣ػؽك٣ٰ  -ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا  ا٣جؿٱؽم -

دٕؿٱػػٙ ٩ْػػؿم ك٧٩ػػٮذج  -اىخخفػػ٘ؿ اىيؾػػٔم -٣ؼؽ٦ػػح ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح

 .2188أٱةر  -دُجٲٰٞ

ٌظػركع الشخظػراؼ  -ٌظػركع ىِػِٓؼ ةيؾخِػا -٣ٕؿثػ٦ٰؤقكح ا١ٛ٣ػؿ ا -

 .2182ثٲؿكت  -ٌصخلتو اىيؾث اىػرة٘ث

ا٣٭ٲبػح ا٣ٕة٦ػح  -ـػٖ رضػاب ىؾخِػا اىػرة٘ػث -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ -

 .2187د٦نٜ  -ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب

٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح  -اىيؾث كاىٓٔٗث -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ -

 .2181ا٣سة٣ر ا٣ضـء  85ا٧٣ض٤ؽ  -ثؽ٦نٜ

 -دار ا٤ٕ٣ػ٥ ٧٤٣ٺٱػػٲ٨ -كؾػاٗا أىصػِ٘ث حفت٘ل٘ػث -ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ٲنػةؿ ز٠ؿٱػة -

 .8998ثٲؿكت 

كؾ٘ث اىخطٔؿ إىػٕ اىفػػطٕ ـػٖ اىػػاىً اىػرةػٖ  -ا٣ؽ٠ذٮر ٩٭ةد ا٧٣ٮقٯ -

 .٧ٔ8987ةف  -دار ا١ٛ٣ؿ -ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ -اىطدٗد
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ً٘ اىرػأُم ٌِٓاج اىيؾث اىػرة٘ث كآداةٓا ـٖ اىخػيػ - كزارة ا٣ذؿثٲح ا٣ضـااؿٱح -

ا٣ػؽٱٮاف ا٣ػٮَ٪ٰ ٧٤٣ُجٮٔػةت  - ٦ؽٱؿٱػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣سػة٩ٮم ا٣ٕػةـ - اىػاـ

 .8995ا٣ضـااؿ  -ا٧٣ؽرقٲح

*   *   * 



 وثقافية مجمعيةٌ  ءٌأنبا



 



- 8187- 

 
 

 

 حفم اصتمبال

 حمًذ طٛب تٛزُٚٙاألصتار انذكتٕس 

 ٛتيف جمًع انهغت انعشبعايال  عضٕا  
 

ا٩ذؼت ٦ض٤ف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ص٤كذ٫ ا٣ذةقػٕح ٔنػؿة ا٧٣٪ٕٞػؽة 

٦ع٧ػؽ َٲػت ـ( اٵقػذةذ ا٣ػؽ٠ذٮر 27/81/2186 –26/8/8488٬ٰٚ )

ٌٔٮان ٔة٦ٺن ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، ٣ٲنػ٢٘ ا١٣ؿقػٰ ا٣ػؾم مػ٘ؿ دٲـٱ٪ٰ 

( 874ؿ٥ٝ )ذك ا٣ػ، كوؽر ا٧٣ؿقٮـ ا٣ض٧٭ٮرم صٮرج وؽٝ٪ٰثٮٚةة اٵقذةذ 

 ـ( ثذٕٲٲ٪٫.85/82/2186ٰٚ )

ٚػٰ ص٤كػح ـٱ٪ػٰ ٦ع٧ػؽ َٲػت دٲكاظذ٢ٛ ا٧٣ض٧ٓ ثةقذٞجةؿ ا٣ـ٦ٲ٢ ا٣ػؽ٠ذٮر 

ـ( ٰٚ ٝةٔح ا٧٣عةًؿات ٰٚ ا٧٣ض٧ػٓ، ٤ٔ24/5/2187٪ٲح ٔٞؽ٬ة )ٱٮـ اٵرثٕةء 

 .٣ٌٕٮ ا٣ضؽٱؽاظٌؿ٬ة ٩ؼجح ٨٦ رصةؿ ا٥٤ٕ٣ كا٣كٲةقح كاٵدب كأوؽٝةء 

اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿكاف ا٧٣عةق٪ٰ راٲف ا٧٣ض٧ػٓ ث٧٤١ػح  اٚذذط ا٣ض٤كح

ا٣ضؽٱػؽ، ٦جةر٠ػةن ٦ٮصـة رظت ٚٲ٭ة ثة٣كةدة ا٣عٌٮر، ٦٭٪بةن ا٣ـ٦ٲ٢ ا٧٣ض٧ٰٕ 

 .٧ض٧ٓا٣ا٧ٌ٩ة٫٦ إ٣ٯ 

٧٤٠ذػ٫ ا٣ذػٰ دعػؽث ٚٲ٭ػة ٔػ٨ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اٷ٫٣ ٩ج٭ةف ز٥ أ٣ٞٯ اٵقذةذ 

 ا٣ـ٦ٲ٢ ا٧٣عذٛٯ ث٫، ك٩ٮق ث١٧ة٩ذ٫ ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ؼ٤ٞٲح.

٫ ا٣ذػٰ ، كأ٣ٞػٯ ٧٤٠ذػ٦ع٧ؽ َٲت دٲـٱ٪ٰ دٞؽـ ثٕؽ ذ٣ٟ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر

 .ج وؽٝ٪ٰاٵقذةذ صٮر دعؽث ٚٲ٭ة ٨ٔ ق٫ٛ٤ ا٣ؿاظ٢

  ك٩٪نؿ ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ٧٤٠ةت ا٣ع٢ٛ
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 كهًت انذكتٕس يشٔاٌ احملاصُٙ
 بذيشك سئٛش جمًع انهغت انعشبٛت

 حمًذ  طٛب تٛزُٚٙيف حفم اصتمبال انذكتٕس 
 

 أٗٓا اىطفو اىهرًٗ:

إٌف ظٌٮر٥٠ ٬ؾق ا٣ض٤كح ا٤ٕ٣٪ٲح ا٣ذٰ ٱكذٞج٢ ٚٲ٭ة ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

٣ؽ٠ذٮر َٲت دٲـٱ٪ٰ، ٱؤ٠ٌؽ ٣٪ة دٛػة٥١٤ٔ ٦ػٓ ٌٔٮان ٔة٦ٺن صؽٱؽان ٬ٮ اٵقذةذ ا

 ٩نةَةت ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

٤٣ػؽٚةع ٔػ٨ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٩ٲ ػٙ كدكٕٲ٨ ٔة٦ةن إٌف ٦ض٧ٕ٪ة ٱٕذـ ثأ٫٩ أ٩نئ ٝج٢ 

ٰٚ ٦ٮاص٭ذ٭ة ٣٭ض٧ح زٞةٚٲح ٗؿثٲح دعةكؿ إٗؿاٝ٭ة ٰٚ قػٲٮؿ ٧٤ٔٲػح ٬ػةدرة دذ٪ػةكؿ 

 ْؿة صؽٱؽة ٤ٔٯ ظٲةة اٵٚؿاد ا٣ٲٮ٦ٲح.ص٧ٲٓ ١٦ٮ٩ةت ظٲةة ا٧٣ضذ٧ٓ، ٚةرًحن ٩

إٌف ٬ؾا ا٧٣ٌؽ ا٧٣ٕؿٚػٰ ا٣ضػةرؼ ٝػؽ ظ٧ػ٢ إ٣ػٯ ٦ضذ٧ٕةد٪ػة ٦ىػ٪ٮٔةت 

دػ٤خ ٰٚ وػ٧ٲ٥ ظٲةد٪ػة ظة٤٦ػحن ٧٣ػة ٱكػٌ٭٢ ا٣ذ٤٘ػت ٤ٔػٯ ٦ػة ٩ٮاص٭ػ٫ ٦ػ٨ 

٦ىةٔت، ك٠ةف ٣٭ة أٱٌةن أف أدػ٤خ دٕٞٲؽاتو صؽٱؽة ٨ٔ َؿٱػٜ دأزٲؿ٬ػة ٚػٰ 

ظٲةة اٵٚؿاد، ديؼ٤ًؼ٢ ٦ة أذ٧ػؽكق ظؿ٠ٲةت ا٧٣ضذ٧ٕةت، ك٩ٛٮذ٬ة إ٣ٯ دٝةاٜ 

 ٨٦ ٦ٮاٝٙ ًكٍصؽا٩ٲح ٰٚ ا٣ذٕة٢٦ ٦ٓ ٦عٲُ٭٥.

ٌٜ ٔ٪٭ػة ثةقػذ٧ؿار ٣٘ػةت ٚؿٔٲػح  إ٩ٌ٭ة ٣٘ح ٧٤ٔٲح دٞ٪ٲح قؿٱٕح ا٣ذُػٮر د٪نػ

دؽػ٢ إ٣ٯ و٧ٲ٥ ا٣ٕ٪ةوؿ ا١٧٣ٌٮ٩ح ٣ٶمٲةء، د٤ُٜ ٤ٔٲ٭ة دك٧ٲةت دعذةج إ٣ٯ 
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ٞةثٺت ا٣ٕؿثٲػح ٣٭ػة، ثٕػؽ د١ٛٲٟ ٦يؿ٠ جةد٭ة ٤٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ٚ٭٧٭ة ٝج٢ إٱضةد ا٧٣

أف أوجعخ ٦ى٤ُعةتو ٤٘٦ٞحن ٤ٔٯ ٩ٛكػ٭ة، ثٕٲػؽةن ٧ٔػة أذػةدق ا٣ٕؿثػٰ ٦ػ٨ 

ٖو دؿدجٍ ثة٣ؽٹ٣ح كوٮٹن إ٣ٯ ٦ٕ٪ٯ ا٧٣ٕ٪ٯ.  وٲ

إ٫ٌ٩ ا٣ن٢٘ ا٣نة٢ٗ ٵٌٔةء ا٤٣ضةف ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٧٣ض٧ٕٲػح ا٣ذػٰ أوػؽرت ٔػؽدان 

ا٣عٲػٮاف، ك٤ٔػ٥ ٨٦ ا٧٣ٕةص٥ ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ؽٝٲٞح ٠ة٣ٛٲـٱػةء، كا٣ضٲٮ٣ٮصٲػح، ك٤ٔػ٥ 

ذٮظٲػػؽ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػػح ٣ً ا٣٪جػػةت، كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػػح، ك٤٠٭ػػة ٦ٕػػةص٥ دكػػٕٯ 

ا٣ذؽرٱكٲح ثٲ٨ ا٣ضة٦ٕةت ا٣كػٮرٱح، ٬ةدٚػح إ٣ػٯ اٹقػذٞؿار ٚػٰ أذ٧ةد٬ػة، ثٕػؽ أف 

اػذٺٚةت ٰٚ َؿٱٞح كًٕ٭ة، ك٬ٰ اػذٺٚةت دػؿدجٍ ث٧نػةرب اٵقػةدؾة  تّ٭ؿ

يكٚؽكا إ٣ٲ٭ة ٤٣ذؼىه. ك٬٪ػةؾ ٦ٕػةص٥ أػػؿل ٚػٰ  ا٣ضة٦ٕٲٲ٨ ظكت ا٣جٺد ا٣ذٰ أ

 ٝٲؽ اٷٔؽاد ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣جٲبح، كأ٣ٛةظ ا٣عٌةرة، كمؤكف اٷٔٺـ كٗٲؿ٬ة.

 أٗٓا اىص٘دات كاىصادة:

٩ع٨ ا٣ٲٮـ ٩كذٞج٢ ا٣ؽ٠ذٮر َٲػت دٲـٱ٪ػٰ اٵقػذةذ ا٣ضػة٦ٰٕ ا٧٣ٕػؿكؼ 

ا٧٣ؼذه ثة٤ٛ٣كػٛح، ذ٣ػٟ ا٧٣ضػةؿ ا١ٛ٣ػؿم ا٣ٮاقػٓ ا٣ػؾم ٱىؿدػٓ ٚٲػ٫ ٔٞػ٢ 

 عس٫ ٨ٔ ظٞةاٜ اٵ٦ٮر.اٷ٩كةف ٰٚ ث

إ٩ٌ٭ػة قػػةظح ١ٚؿٱػػح ٦ٛذٮظػػح ٔؿٚ٪ػػة دجةمػػٲؿ٬ة ٔ٪ػػؽ ا٣كٛكػػُةاٲٲ٨ ا٣ػػؾٱ٨ 

ٞيػٮا ٤ٔػٯ ٨ٔ ظةك٣ٮا إٱضةد أصٮثح  ى ث ٠سٲؿ ٨٦ ا٣ذكةؤٹت، ٚػأزجذٮا ٔضػـ٥٬، كى

دكةؤٹد٭٥، إٹ أ٩٭٥ ٠ة٩ٮا ا٣كةثٞٲ٨ ٰٚ ص٤ٕ٭٥ اٷ٩كةف ٦ٞٲةقةن ٢١٣ اٵ٦ػٮر، 

ف ث٤ٕٞػ٫ كظؿٱذػ٫، كذ٣ػٟ ٵف أْٔػ٥ ١٣٪٭٥ ٥٣ ٱى٤ٮا إ٣ٯ رثٍ ١٦ة٩ح اٷ٩كػة

ٞىٍٮف أقؿل ٤٣ؿؤٱح ا٣٘ة٣جح ٤ٔٯ ز٦ة٩٭٥.  ا١ٛ٧٣ؿٱ٨ ٱج

ك٨١٣ ا٧٣كةر ا٤ٛ٣كٰٛ ثٰٞ ٦سةثؿان ٤ٔٯ ٦كٕةق ٰٚ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ ظٞػةاٜ 

اٵ٦ٮر ٦كذ٪ؽان ٰٚ مؿظ٫ ٧٣ٕ٪ٯ ا٣عٲةة إ٣ٯ ٔٞػ٢ اٷ٩كػةف ٦نػٛٮٔةن ثعؿٱذػ٫، 

ذ٧ٕػةت اٷ٩كػة٩ٲح ك٣ب٨ ٠ة٩خ ٤ٚكػٛح ا٣ٞػؽ٦ةء ٝػؽ أدٌت ػػؽ٦ةت ص٤ٌػٯ ٧٤٣ض
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ثذضةكث٭ة ٦ٓ ٦ػة ٱؼػٲ٥ٌ ٤ٔػٯ اٵٚػؿاد ٦ػ٨ ًػةاٞح كصٮدٱػح ٚػٰ دٕػة٤٦٭٥ ٦ػٓ 

اٵظؽاث، إف ا٧٣ضذ٧ٕةت ا٧٣ٕةوؿة ٝؽ دػ٤خ ٰٚ ٦ٮاص٭ةت وػةًد٦ح ظػٲ٨ 

٥ كإٝ٭ة ثةٹقذ٪ةد إ٣ٯ ٦ة ٠ةف ٦ٕؿكٚةن ٦ػ٨ ظ٧١ػح اٵٝػؽ٦ٲ٨ ٔػ٨ ظةك٣خ دٛ٭ُّ 

ذ٧كػػٟ ثعؿٚٲٌػػح مػػٟ ثػػأٌف ا٣ َؿٱػػٜ د٤ػػٟ ا٧٣ػػؽارس ا٤ٛ٣كػػٛٲح ا٣ذؿازٲػػح. كٹ

ا٧٣ةًٰ، ٦٭٧ة د٨١ درصةت ريٝٲٌ٭ػة، ٬ػٮ ٦ٮٝػٙ ٱعػٮؿ دكف د١٧٪٪ػة ٦ػ٨ أف 

ٝٲ٨ ٵ٦ضػةد ا٧٣ةًػٰ كثؿٱٞػ٫ كٹ ٩ػؿل ٚػٰ ٮ  ٩ٕٲل ٰٚ ظةًؿ٩ة ٚ٪جٞػٯ ٦ذنػ

 ا٤٧٧٣ٮء ثةٵظٞةد كا٣ؼٺٚةت، إٹ ٦كةران ٱ٤٘ت ٤ٔٲ٫ ا٣ٲأس. كإٝ٪ة

ٚ٭٥ ا٧٣ةًٰ، إٌف ا٣٭ٮاصف ا٣ذٰ دُ٘ٯ ٤ٔٯ ظٲةد٪ة، ٨٦ دكةؤٹت ٦ٮص٭ح إ٣ٯ 

كدؼٲٺت دعٲٍ ث٪ْؿد٪ة إ٣ٯ ا٧٣كػذٞج٢، ٹ ٱ١٧ػ٨ ٣٪ػة ا٣ؼػؿكج ٦ػ٨ دػؽأٲةد٭ة إٹ 

ث٪ْؿة دض٤ٕ٪ة ١٩نٙ ٦ة ٰٚ كإٝ٪ة ٨٦ ظٞةاٜ ٩كجؿ أٗٮار٬ة ٠ػٰ ٩ٮٝػٙ اقذؿقػة٣٪ة 

 ٰٚ ا٣ذ١٭٪ةت، ٣ٲجٞٯ أذ٧ةد٩ة ٧٤٣٪٤ُٞةت ا٣ٕٞٺ٩ٲح ٦٪ةرةن ٧٣كةر٩ة.

 :أٗٓا اىص٘دات كاىصادة

٣ٕؿثٲح إ٣ٯ أكرثة ا٣٘ةرٝح ٰٚ ٦ذة٬ةت ٝؿك٩٭ػة ا٣ٮقػُٯ ٣ٞؽ ظ٤٧خ ا٤٣٘ح ا

ط ١ٛ٧٤٣ػؿٱ٨ ٚٲ٭ػة ٦ػة ًٌ ٠ػةف ػةٚٲػةن  ٤ٚكٛحن ٧ٔٲٞح ا٣ضؾكر،٦نؿٝح ا٣ذٕجٲؿ، دٮ

 ٤ٔٲ٭٥ ٨٦ ا٧٣ٛة٬ٲ٥ ا٣ؽٝٲٞح ٰٚ ٦ؤ٣ٛةت ا٣ٛٺقٛح اٷٗؿٱٜ اٵكاا٢.

ي   ت  ٚٞؽ ١ٌ٦٪ذ٭٥ دؿص٧ح مؿكح اث٨ رمؽ ٧٣ؤ٣ٛةت أرقُٮ أف ٱى٤ٮا إ٣ٯ ٣

كٝػؽ ٝػؽركا ٝٲ٧ػح ٬ػؾق  ،دؿص٧ةت أ٩ؽ٣كٲح أصؿٱخ ٰٚ ٤َٲ٤ُح ٦ٞٮٹد٫، ك٬ٰ

ا٣ذؿص٧ةت إ٣ٯ ا٤٣٘ح ا٣ٺدٲ٪ٲح ا٣ذػٰ ٠ة٩ػخ ا٤٣٘ػح ا٣كػةاؽة ٝجػ٢ دُػٮر ا٤٣٘ػةت 

ٚةٔذ٧ؽك٬ة كأ٤َٞٮا ٤ٔٯ اث٨ رمؽ ٣ٞت ا٣نػةرح ا٧٣ذ٧ٲػـ.  ،ا٣ٮَ٪ٲح ا٧٣ؼذ٤ٛح

ك٠ة٩خ ٤ٚكٛح اث٨ رمؽ ٦ٕؿكٚح ثإوؿار٬ة ٤ٔػٯ ا٣ذٮٚٲػٜ ثػٲ٨ ا٣ٕٞػ٢ كا٣ػؽٱ٨ 

 كٝػؽ ردٌ ،«د٭ةٚػخ ا٣ٛٺقػٛح»ؽ أف امذ٭ؿ ػٺ٫ٚ ٦ٓ ا٣٘ـا٣ٰ ٦ؤ٣ػٙ ٠ذػةب ثٕ

 .«د٭ةٚخ ا٣ذ٭ةٚخ»ػ ٤ٔٲ٫ اث٨ رمؽ ث
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٠ذجػ٫  إذ إفٌ  ،ذٕة٥ّ ٰٚ ا٧٣ضةٹت ا١ٛ٣ؿٱح اٵكرثٲحٱكثٰٞ دأزٲؿ ا٤ٛ٣كٛح ا٣ؿمؽٱح 

 س ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت اٵكرثٲح ظذٯ ٩٭ةٱح ا٣ٞؿف ا٣ؼة٦ف ٔنؿ ا٧٣ٲٺدم.ؽرن ثٞٲخ دي 

أف ا٩جسٞخ د٤ػٟ ا٣عؿ٠ػح ا١ٛ٣ؿٱػح ا٣ذػٰ أ٤َػٜ ٤ٔٲ٭ػة اقػ٥  ك٠ةف ٨٦ ازةر٬ة

١ٚة٩خ ٦٪٤ُٞةن أٔةد إ٣ٯ اٷ٩كػةف ١٦ة٩ذػ٫ ٦عػٮران ٤٣عٲػةة  ،(humanisme)اٷ٩ةقح 

 ،Dante (دا٩ذػ٫)ك ،Pico (ثٲ١ػٮ)كامػذ٭ؿ ٚٲ٭ػة ٔػؽد ٦ػ٨ ا١ٛ٧٣ػؿٱ٨   ،ٰٚ ٔة٧٣٪ػة

 حك٬ٰ د٧س٢ ا٣ؼُٮات اٵك٣ٯ ا٣ذٰ ا٤ُ٩ٞخ ٦٪٭ػة ا٣٪٭ٌػ ،Erasmus (راق٧ٮسإ)ك

ٚػٰ ا٣ٞػؿف  Lumièresكد١ة٤٦ػخ ٚػٰ ٔ٭ػؽ ا٣ذ٪ػٮٱؿ  ،Renaissanuا١ٛ٣ؿٱح كا٣ٛ٪ٲػح 

 ا٣سة٨٦ ٔنؿ كوٮٹن إ٣ٯ اٷٔٺف ا٣ٕة٧٣ٰ ٣عٞٮؽ اٷ٩كةف ٰٚ ا٣سٮرة ا٣ٛؿ٩كٲح.

٬ؾا ا٣ذك٤ك٢ ا١ٛ٣ؿم ا٣ؾم دٮ٬ٌش ٤ٗٲة٩ػ٫ ٚػٰ أكرثػة ثٕػؽ دػػٮؿ ا١ٛ٣ػؿ  إفٌ 

 ،ٺقٛح ا٣ٕؿب ٠ػةث٨ قػٲ٪ةث٢ إ٩٭٥ ٔؿٚٮا ا٣ٛ ،ا٣ٕٞٺ٩ٰ ٣ٲف ٦عىٮران ثةث٨ رمؽ

 إٹ أف اث٨ رمؽ ثٰٞ أثؿز ٧٦س٢ ٣٭ؾا ا٣ذٲةر ا٣ٕٞٺ٩ٰ. ،كاث٨ َٛٲ٢ ،كاث٨ ثةصح

ك٬ػؾا ٦ػة  ،ك٬ٮ دأزٲؿ ٦ةزاؿ ٝةا٧ةن ٰٚ اٵكقةط ا١ٛ٣ؿٱح ا٣ؿٚٲٕح ٰٚ أكرثػة

دٔة ٔؽدان ٨٦ اٵ٠ةدٱ٧ٲةت إ٣ٯ ا٣ذنةرؾ ٰٚ إوػؽار ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ ا٧٣ؤ٣ٛػةت 

ي  ك٬ٰ دراقػةت دنػؿح  ،Averroès Latin« ٺدٲ٪ٰاث٨ رمؽ ا٣»٤َٜ ٤ٔٲ٭ة اق٥ أ

٦ؽل دأزٲؿ اث٨ رمؽ ٰٚ ا٤ٛ٣كٛةت اٵكرثٲح ا١٧٣ذٮثػح ثة٣ٺدٲ٪ٲػح ا٣ذػٰ ّ٭ػؿت 

 ك٬ٮ دةرٱغ كوٮؿ ا٣ؿمؽٱح إ٣ٯ أكرثة. ،ثٕؽ ا٣ٞؿف ا٣سة٩ٰ ٔنؿ

ٛػٜ ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ذن ٌط ٬ػٮ أف د٤ًػك٩ع٨ ٩كٕٯ ٤٣ذضةكب ٦ٓ ٤ُ٦ت ٦ي 

ؽٱح ا٣ٕؿثٲح" ٰٚ ٦ض٧ٮٔح ٩كذٞىٰ ٚٲ٭ػة مٍ ا٣ؿُّ ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ إوؽار ٦ة ق٪ؽٔٮق "

 ٦ة ٱ٨١٧ إزجةد٫ ٨٦ ازةر ٧ٔٲٞح ٤٣ؿمؽٱح ٰٚ ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح ا٣عؽٱسح.

 :أٗٓا اىطفو اىهرًٗ

٣ٞؽ ٤َج٪ة إ٣ٯ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اٷ٫٣ ٩ج٭ةف ٌٔٮ ا٧٣ض٧ٓ أف ٱجكػٍ أ٦ة٦٪ػة 

ا١٣ٺـ ٔػ٨ قػ٫ٛ٤ ٚٞٲػؽ ا٣كٲؿة ا٣ؾادٲح ٣ـ٦ٲ٤٪ة ا٣ضؽٱؽ ٝج٢ أف ٱذٮ٣ٯ ا٣ؽ٠ذٮر دٲـٱ٪ٰ 

 .٤ٚٲذ٢ٌٛ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اٷ٫٣ ٩ج٭ةف ،ا٧٣ض٧ٓ اٵقذةذ صٮرج وؽٝ٪ٰ
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 انذكتٕس عبذ اإلنّ َبٓاٌ عضٕ اجملًعكهًت 
 حمًذ طٛب تٛزُٚٙيف حفم اصتمبال انذكتٕس 

 

 ش٘دم األشخاذ اىدنخٔر ٌركاف اىٍطاشِٖ رئ٘س ٌشٍع اىيؾث اىػرة٘ث اىٍٔكٌر

 ؾاء ٌشٍع اىيؾث اىػرة٘ث اىٍٔكٌرَٗشادحٖ األـاؽو أغ

 ش٘داحٖ شادحٖ:

 ا٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ كرظ٧ح ا  كثؿ٠ةد٫ 

ٱكٕؽ٩ٰ ا٣ٲٮـ أٱ٧ٌة قٕةدة أف ٱ٪ةط ثٰ ا٣ذؿظٲتي ثػأػٰ اٵقػذةذ ا٣ػؽ٠ذٮر 

ا ٔة٦ٺن ٰٚ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  ٦ع٧ؽ َٲت دٲـٱ٪ٰ ٰٚ ظ٢ٛ اقذٞجة٫٣ ٌٔٮن

 ٮه ٨٦ ز٧ة٩ٰ ق٪ٮات.ثؽ٦نٜ ثٕؽ أف ٦ٌٯ ٤ٔٯ دؿمٲع٫ ٣٭ؾق ا٣ٌٕٮٱح ٩ع

كا٣ػػؽ٠ذٮر ا٣ُٲػػت ٦ػػ٨ أقػػةدؾة ا٤ٛ٣كػػٛح ا٣جػػةرزٱ٨ ك٦ػػ٨ رصػػةؿ ا١ٛ٣ػػؿ 

ا٧٣ٕػػؽكدٱ٨ ك٦ػػ٨ ا٧٣٪ذضػػٲ٨ ا١٣جػػةر ١٤٣ذػػت ا٣ضػػةدة ا٣ؿوػػٲ٪ح كا٣ؽراقػػةت 

 كا٣جعٮث ا٧ٕ٧٣ٞح.

 أأظؽز٥١ ٨ٔ ا٣ُٲت؟ ك٨١٣ ٠ٲٙ أثؽأ ا٣عؽٱر ك٨ٔ أم مٰء؟

ا ٦ػ٨ أ ػٌٮة كوػؽاٝح دضػةكزت ثىػٛةا٭ة ٩عػٮن يػي رثٕػٲ٨ ٔة٦نػة أأظؽز٥١ ٨ٔ أ

ٌ٘ه قػٕةدد٭ة  ، اقذ٧ٌؿت ثة٣عت كا٣ٮٚةؽ، ٥٣  ٱؼة٣ٍ وٛٮ٬ة ٠ؽر، ك٥٣ ٱ٪ ك٩ٲٙ 

ػٺؼ، إ٧٩ة وؽاٝح ك٦ؿاٚٞح ك٦ٮاٚٞح، ٠ة٩ػخ اٵظ٤ػٯ كاٵص٧ػ٢ كاٵ٩ٌػؿ ٚػٰ 

ثةدٱح ا٣عٲةة ... أأظٌؽز٥١ ٨ٔ أ١ٚةرق ك٨ٔ ٠ذج٫؟ ك٦ى٨ٍ ٣ػٰ ثة٧٣ٞػؽرة ٤ٔػٯ إٱضػةز 

 ؟ٜ ٦عكٮثحو ٦ٕؽكدةٰٚ دٝةا - ثٺ ٦جة٣٘ح -اٹؼ ا٣ىٛعةت 
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ٰٚ ٗؿٚح و٘ٲؿة، ١٦ذْػح ثة١٣ذػت، ٗؿٚػحو ٹ ٱكػ١٪٭ة إٹ  8969ٰٚ ٔةـ 

ب، ٠ػةف ٣ٞػةاٰ اٵكؿي ثة٣ػؽ٠ذٮر ا٣ذٲـٱ٪ػٰ، ك٠٪ػخ اؿَة٣ت أك ٠ةدح، ٗؿًٚح ٦ًػ

وعجح اٵخ ا٣ىؽٱٜ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٧٣ُٰٕ قٮٱؽ، ك٠ةف ا٣ُٲت ٝؽ ٝىًؽـ ظؽٱسنة 

٣ػخ إ٣ػٯ ٦ ٕؿٚػح كزٲٞػح كوػؽاٝح ١ٚؿٱػح ٨٦ أ٧٣ة٩ٲػة. كد٪ة٦ػخ ا٧٣ٕؿٚػح كدعٮن

٦ؽٱؽة، ٣ؾ٣ٟ ٚإ٩٪ٰ أز٥ٔ أ٩ػ٫ ٱ١٧٪٪ػٰ أف أكصػـ ١٣ػ٥ قػٲؿة ٩ٌػةؿ ٔىػة٦ٲحن 

 ه ٣ٰ ٨٦ دٝةاٜ.ى  ١ٚؿٱح ٚٲ٧ة ػي 

ص٧ػةؿ »ك٣ؽ ا٣كٲؽ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ َٲت دٲـٱ٪ٰ ٰٚ ظ٧ه ا٣ٞؽٱ٧ػح ٚػٰ 

ٱؿاف، كٝؿأ ا٣ٞؿاف كد٤ٌٕػ٥  8986ثجةب ا٣ؽرٱت ٔةـ « ا٣ؽٱ٨ ـً ٰٚ ا٣ٕةمؿ ٨٦ ظى

ةب ا٣نٲغ ٔجؽ ا٣كٺـ، ٬ؾا ا٣نٲغ ا٣ؾم ٠ػةف ٣ػ٫ دػأزٲؿ ٠ػة٨٦ ا٣عكةب ٰٚ ٠ذٌ 

 ٰٚ كٰٔ ا٣ذ٧٤ٲؾ.

ا، ٱ٤ٌٕػ٥ اٵكٹد، كٱػؤذٌف ٚػٰ  ػة ٚٞٲػؿن ٠ةف ا٣نٲغ ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٬ػؾا ٠ةدظن

ا ٣ؽل ثٕي دضػةر  ا٧٣كضؽ، كٱى٤ٌٰ إ٦ة٦نة، ك٠ةف ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ ٔة٦ٺن أصٲؿن

زٍؿىكا ٤ٔٯ ٩عٮو ٦ؾ٢٬ا٣٪ك
ى ذٮر ا٣ُٲػت دٹ٣ػح ٬ػؾا ... كٝؽ كٔٯ ا٣ؽ٠ٲش ا٣ؾٱ٨ أ

ا٣ٮًٓ ا٧٣أقةكم ٰٚ ق٪ٮات دة٣ٲح، كادٌٌط ٫٣ أف ا٣ؽٱ٨ ٣ٲف ٬ٮ ا٣ؾم ٱٌٛكػؿ 

... ػٲػؿ ٬ػٮ ا٣ػؾم ٱٞػٌؽـ ٦كػٌٮٗةت ا٣ػؽٱ٨ا٣ٮًٓ اٹصذ٧ةٰٔ، كإ٧٩ة ٬ؾا اٵ

ة كذ٠ؿٱػةتو ٹ كٝؽ دؿؾ ٰٚ ذ٨٬ ا٣ٛذٯ  ،ك٦ةت ا٣نٲغ ٔجؽ ا٣كٺـ ك٤ٝج٫ دركقن

ق ثٕـااػ٫ ا٣ػؽٱ٪ٰ، ٔػـاء كٝةؿ ٔ٪٫ ثٕؽ ذ٣ٟ  ٣ٞػؽ دضػةكز  ،دي٧عٯ ػ٫ كٚٞػؿى ثؤقى

 ا٣كٕةدة ا٣ٞىٮل ٰٚ ص٪ةت ا٣٪ٕٲ٥.

٢ٌٞ ا٣ُٲت ٚػٰ ا٧٣ػؽارس ظذػٯ ٩ػةؿ درصػح ا٣نػ٭ةدة  ثٕؽ ٦ؿظ٤ح ا١٣ذٌةب، د٪

كٌٝػٯ كٝذنػة ثٕٲػؽنا ٔػ٨ اٹقػذٞؿار ا٧٣ػةدم كا٧٣ؽرقػٰ،  ،(ا١٣ٛةءة)ا٧٣ذٮقُح 

ا٣سة٩ٮٱػح  كثةدر إ٣ٯ اٹ٣ذعةؽ ثؼؽ٦ػح ا٤ٕ٣ػ٥ ا٣ذػٰ أ٩٭ة٬ػة ك٩ػةؿ ػٺ٣٭ػة ا٣نػ٭ةدة

ك٠ػةف ٚٲػ٫ ٗؿٚػح « ص٧ػةؿ ا٣ػؽٱ٨»ا٣ٕة٦ح. ك٠ةف ٧٦ة أزٌؿ ٰٚ د١ٌٮ٫٩ ثٲخ أ٤٬ػ٫ ٚػٰ 
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ٱك٭ؿ ٚٲ٭ة زٌكار داا٧ٮف ٨٦ ٦ؼذ٤ػٙ ا٧٣نػةرب. ٚػٰ « ا٧٣٪ـكؿ»كاقٕح ٱك٧ٌٮ٩٭ة 

٬ؾق ا٤٣ٞةءات اٵقجٮٔٲح ٠ة٩خ ٬٪ةؾ ٦ضةدٹت ١ٚؿٱح كدٱ٪ٲح، ٠ةف ٚٲ٭ة ٦ػة صؾثػ٫ 

ٌٛؿق ٦٪٭ة، كا ـو ٦ػ٨ إ٣ٲ٭ة، ك٠ةف ٚٲ٭ة ٦ة ٩ ٲ ػ قذأزؿت ٦ن٤١ح ا٣ضجؿ كا٣ذؼٲٲػؿ ٤ٔػٯ ظى

كثذأزٲؿ ٨٦ ٬ؾا ا٣ضٮ ا٣سٞةٰٚ ا٩ػؽٚٓ ا٣ُٲػت إ٣ػٯ ا٣ٕ٪ةٱػح ثػة١ٛ٣ؿ  ،د٤ٟ ا٣عٮارات

ٌٰ ا٧٣كذ٪ٲؿ ك٦ٮ٫ٛٝ ٨٦ ا٣ٕة٥٣، ز٥ ٝػؿأ  ا٤ٛ٣كٰٛ، ٚٞؿأ ا٧٣ٌٕؿم كدٌٕؿؼ ١ٚؿق ا٤ٕٞ٣

٢ ا٣ذٰ دضٕػ٢ ا٧٣ػٮت ا٣ؼٲػةر اٵ٦سػم كصةف صةؾ ركقٮ ٰٚ أذؿاٚةد٭٧ة دٮ٣كذٮ

... كثػؽأت رظ٤ػح ا٤ٕ٣ػ٥ ٌٕؿؼ ثةث٨ ػ٤ؽكف كدٱ١ةرت ك٦ةر٠فكد ،أ٦ةـ اٷ٩كةف

، ك٧٣ؽة ق٪ح كاظؽة ٚػٰ ٚػؿع ا٣سٞةٚػح  كا٣ذعىٲ٢ ا٣ُٮٱ٤ح، إ٣ٯ صة٦ٕح د٦نٜ أكٹن

٧ٍٞ٭ة، ٚذٮٌصػ٫ إ٣ػٯ أكرثػة ٚػٰ رظ٤ػح مػةٌٝح  ٔي ا٣ٕة٦ح ظٲر مٕؿ ثٌعة٣ح ا٣ذضؿثح ك

ؿغ كثؿ٣ٲ٨ ٝؿأ ٦ػة ك٬٪ةؾ ٰٚ ٹٱج ا٣ؽٱ٧ٞؿاَٲح، ٧ذٕح ا٩ذ٭خ ثةٹقذٞؿار ٰٚ أ٧٣ة٩ٲة٦

اقذُةع ٝؿاءد٫ ٨٦ ا٧٣ٮركث ا٤ٛ٣كٰٛ ا٣ٲٮ٩ة٩ٰ كاٷ٤١٩ٲـم كا٣ٛؿ٩كٰ كاٵ٧٣ػة٩ٰ 

.. كٝػؽ ٹظػِ ٚػٰ أز٪ػةء دراقػذ٫ ٗٲػةب ٩ضـ م٭ةددٰ ا٧٣ةصكػذٲؿ كا٣ػؽ٠ذٮراقكأ

ا٣ؽراقةت ٨ٔ دةرٱغ ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ا٣ٮقػٲٍ كا٣عػؽٱر ٤ٔػٯ ٩عػٮو 

.. ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ذ٣ػٟ ٝىػٮرنا ثٞػؽر ٦ػة ٠ػةف ٤ٛ٣كٛح ٬٪ةؾٜ ٰٚ ٦ٕة٬ؽ ا٦ٮٌقٓ ٧ٕ٦ٌ 

ٕنة دةرٱؼٲنة د٧ذؽ صؾكرق إ٣ٯ ٦ؿظ٤ح ٝؽٱ٧ح.  كً

ك٬ػػٮ ٱ٧ُػػط إ٣ػػٯ ا٧ٕ٣ػػ٢ ٚػػٰ  ،8968ٔػػةد ا٣ذٲـٱ٪ػػٰ إ٣ػػٯ قػػٮرٱح ٔػػةـ 

ػة  ا٣ذؽرٱف ا٣ضة٦ٰٕ ٰٚ ٝك٥ ا٤ٛ٣كٛح، ك٥٣ ٱ٨١ َؿٱ٫ٞ إ٣ػٯ ا٣ضة٦ٕػح ٦ٛؿكمن

ة ٔن ك٣ػ٥ ٱكػذٌٞؿ  ،ؿاَٲػحكٔػة٩ٯ ٦ػ٨ ا٣جٲؿكٝ ،ثة٣ٮرد كا٣ؿٱعةف، ٣ٞؽ ػةض وؿا

ك٫ًٕ إٹ ثٕؽ ٬ٲةطو ك٦ٲةط، كمٛةٔح ٨٦ ٩ـا٬ذػ٫ كأ٦ة٩ذػ٫ كوػٺثذ٫ كظؿوػ٫ 

 ا٤ُ٧٣ٜ ٤ٔٯ ظؿٱح ا١ٛ٣ؿ كاظذؿاـ اٷ٩كةف.

 ٤ٚٲف ا٣ؾم ٝةقٯ ا٧٣ُة٣ػت ٗػؽكةن 

 

ا، ٨٧٠ ٝةقٯ ا٧٣ُة٣ت ظ٪ْٺ   ٬جٲؽن

كٰٚ ٬ؾق ا٧٣ؿظ٤ح صةءد٫ ٚؿوح ٧٣ذةثٕح ا٣ذعىٲ٢ ا٧٤ٕ٣ػٰ، ك٠ػةف ذ٣ػٟ  



 8125 حفل استكبال الزنتىر حمنز طًب تًزيين

كٝؽ ٫ٛ٤٠ ذ٣ػٟ  ،«اٵقذةذٱح»ةز أَؿكظح صؽٱؽة ٩ةؿ ٤ٔٲ٭ة م٭ةدة ٦٪ةقجح ٷ٩ض

 ػ٧ف ق٪ٮات ٨٦ ا٢٧ٕ٣.

كٰٚ صة٦ٕح د٦نٜ ادض٫ إ٣ٯ ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ ٦نػؿكع ١ٚػؿم كاقػٓ اٳٚػةؽ 

إًةٚحن إ٣ػٯ ٤٧ٔػ٫ ا٣ذؽرٱكػٰ، كثػؽأ ٦نػؿك٫ٔ ث١ذػةب أٚىػط ٚٲػ٫ ٔػ٨ اٚةٝػ٫ 

 ،«٦ٍنؿكع رؤٱح صؽٱػؽة ١ٛ٤٣ػؿ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ا٣ٮقػٲ»ا١ٛ٣ؿٱح كق٧ٌةق 

٨٦ »ك٬ٮ ٠ذةب د٨٧ٌٌ اٵقف ا٣ذٰ قٲج٪ٰ ٤ٔٲ٭ة ٠ذج٫ ا٣ٺظٞح، كأك٣٭ة ٠ذةب 

ك٬ٮ ٠ذةب  ،«ا٣ذؿاث إ٣ٯ ا٣سٮرة  ظٮؿ ٩ْؿٱح ٦ٞذؿظح ٰٚ ٌٝٲح ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ

ًؼ٥، ٰٚ ظض٫٧ ا٣ٮرٰٝ، كٰٚ ظض٧ػ٫ ا١ٛ٣ػؿم، ك٧٦ػة أػجؿ٩ػٰ ثػ٫ ا٣كػٲؽ 

ٮا٣ػخ ٠ذجػ٫ ا٣ؽ٠ذٮر أ٫٩ قٲك٧ٲ٫ إذا أٔةد ٩نؿق  ٦ػ٨ ا٣ذػؿاث إ٣ػٯ ا٣٪٭ٌػح. كد

 دذؿل ثٕؽ ذ٣ٟ، كقأي٣ٍعٜ أق٧ةء ٦ؤ٣ٛةد٫ ٰٚ زجخ ٰٚ ٩٭ةٱح ٬ؾق ا٧٤١٣ح.

ٞنة، أ٦ة ٨٦ ظٲر ا٣كُط ٚٞؽ ٠ةف  ة ك٧ٔ كا٩ُٺٝنة ٨٦ د٦نٜ ادكٓ ٩نة٫َ قُعن

ٮـ ا٣٪ةس كا٧٣سٞٛٲ٨، ٰٚ ا٧٣ؿا٠ـ ا٣سٞةٚٲح، ٧ذ٣ٟ ٰٚ ٦ضةؿ ا٧٣عةًؿات ا١ٛ٣ؿٱح ٣ٕ

ك٠ةف ٱيضٲت ص٧ٲٓ ا٣ؽٔٮات، قٮاء أ٠ةف كا٣ض٧ٕٲةت ا٣سٞةٚٲح، كٰٚ ٦٪٧ْح ا٣نجٲجح، 

ٞنة ٚإف ذ٣ٟ ٠ةف ٰٚ ٦ضػةؿ دُػٮٱؿ أ١ٚػةرق  ذ٣ٟ ٰٚ ا٧٣ؿ٠ـ أـ ٰٚ اٵَؿاؼ، أ٦ة ٧ٔ

كإ٧٩ةا٭ة كدكضٲ٤٭ة ٰٚ ٠ذت ك٦ٞػةٹت، قػؿٔةف ٦ػة كصػؽت َؿٱٞ٭ػة إ٣ػٯ أٱػؽم 

ا٣جةظسٲ٨ كأ١ٚةر٥٬... ٣ٞؽ أػؾ ٤ٔٯ ٔةد٫ٞ ٦ى٭٧نح ٩نؿ ا٣ػٮٰٔ ٦ػ٨ ٦٪ْػٮر د٪ػٮٱؿم 

، كاقذ٭ؽؼ ٰٚ ثعٮز٫ داا٧نة دضكٲؽ ٝػة٩ٮف ا٣ٕٺٝػح ا٣ضؽ٣ٲػح ثػٲ٨ ك٤ٔٯ ٢٠ وٕٲؽ

ٞنة ٨٦ رؤٱح اقذنؿاٚٲح دٞٮـ ٤ٔٯ ٝ٪ةٔػح ٤ٞٔٲػح ٝٮا٦٭ػة أف ٌٝػٲح  ا١ٛ٣ؿ كا٣ٮاٝٓ ٦٪٤ُ

ا٣ذؿاث كا٣٪٭ٌح ٠ة٩خ ك٦ة زا٣خ ٬ٰ ا٣ٌٞٲح ا٣ذٰ ٱ٨١٧ ١ٛ٧٤٣ؿ أف ٱ٤ش ٦٪٭ػة إ٣ػٯ 

ة ١ٚؿٱ ػاٷم١ة٣ٲح ا٣سٞةٚٲح ا٣٪ْؿٱح ٰٚ ا٣ٮًٕٲح ا٣ٕؿثٲح ا٣ؿا ة ٬٪ح ٣ذ١ٮف ا٣٪ذةاش قػٺظن

ٛنة ٰٚ ك٨َو  ٞنة ٦ؿ٬  ف أف ٱيعذٌؿ.كاٳػؿ٫٣ ؿٱؽ ٱدٝٲ

٤ى٪نػة، ٬ػٮ ا٧٣ػ٪٭ش ا٧٣ػةدم  ٍٕ ة ٦ي ػة كاًػعن كٱٕذ٧ؽ ا٣ؽ٠ذٮر ٰٚ ثعٮز٫ ٦٪٭ضن
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ػٌؿد ٦ػ٨ ٦ْٕػػ٥ ذا إا٣ضػؽ٣ٰ ا٣ذػةرٱؼٰ، كذ٣ػٟ ٵ٩ػػ٫ ٱػؿل أف ٬ػؾا ا٧٣ػػ٪٭ش  صي

ػة ث ْن ؿ٠ٲـدػ٫ ا١٣جػؿل ا٣عةقػ٧ح ا٧٣ذ٧س٤ٌػح ٦ُٕٲةد٫ ك٦ٞٮ٦ةد٫، ٚإ٩ػ٫ ٱْػ٢ٌ ٦عذٛ

ٌُٰ ا٣ضؽ٣ٲٲ٨ ا٧٣ةدٱٲ٨، كثأ٫٩   - أم ٬ؾا ا٧٣٪٭شى  -ث١ٮ٫٩ ٦٪٭ش ا٣ذضةكز كا٣ذؼ

ٌُٰ كذ٣ٟ ا٣ذضةكز.  ٬ٮ أكؿي ػةًٓ ٣٭ؾا ا٣ذؼ

كٹ ٱكٕ٪ٰ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٞةـ اٹقذُؿادي ٰٚ ٔؿض أ١ٚةر ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ذٲـٱ٪ػٰ، 

ة أف ا٧٣٭ٍ كظكج٪ة ٨٦ ا٣٪ى  ٢، كػىٮون ٞػةـى ٦ٞػةـي اقػذٞجةؿ ٹ ٦ٞػةـي ؿ ٦ٌىحي ا٣ٮمى

ؿ ؼ ث٫ ازةرق ٨٧٣ أراد أف ٱٕؿؼ.   دٕؿٱٙ أك د٤ٕٲ٥، كا٣ؿص٢ دٕي

 شادحٖ أغؾاء اىٍشٍع اىهراـ

 :ش٘داحٖ شادحٖ

إ٩٪ة إذ ٤٩ذٰٞ ا٣ٲٮـ ٰٚ ص٤كح اٹقذٞجةؿ ٬ؾم ٹقذٞجةؿ ا٣ؿوٲٙ ا١٣ػؿٱ٥ 

ا ٔؿثٲ ة ثةرزن إ٧٩ة ٩كذٞج٢ ثةقذٞجة٫٣ اث٪نة كَ٪ٲ   ا، ك١ٛ٦ؿن ا، ٚػؿض اقػ٧ى٫ ٤ٔػٯ ة ثةر 

 قةظح ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ، ك٤ٔٯ ا٣ذةرٱغ ا١ٛ٣ؿم ا٧٣ٕةوؿ.

كٹ ٤٧٩ٟ إٹ أف ٩ينٲؽى ثذٮا٫ًٕ ا٣ض٥ٌ كمؽة اظذؿا٫٦ ٷ٩كػة٩ٲح اٷ٩كػةف، 

٫ًٞ ث٫، كدٛة٩ٲ٫ ٚػٰ قػجٲ٢ أ٦ذػ٫، كثـ٬ػؽق ٚػٰ  كدٱ٧ٮٝؿاَٲذ٫، كظج٫ٌ ٣ٮَ٪٫ كد٤ٕ

ؾق ا٣ك٧ةت ٩ذ٧٤كػ٭ة ٚػٰ ... ك٢ٌ٠ ٬كتد٤ٟ اٵٔؿاض ا٣ٛة٩ٲح ٨٦ ٦ةؿو ك٨٦ ٩

ة أف ٱٌٞؽـ ا٣ن١ؿ ٣ؼىػٮ٫٦ ا١ٛ٣ػؿٱٲ٨  ق٤ٮ٫٠ كٰٚ دراقةد٫، ٚ٭ٮ ٹ ٱ٪كٯ داا٧ن

ػػة ٦ػػ٨ ٦ٞٮ٣ذػػ٫ ا٣ذػػٰ ٠ػػةف ك٦ػػة ٱػػـاؿ ٱؿدد٬ػػة دااجنػػة   ٞن إف »٦ػػٓ اٹظذػػؿاـ، ٦٪٤ُ

، ك٠ػأٌف «ا٣ؽٱ٧ٮٝؿاَٲح ٱضت أف د١ٮف ٰٚ ظٲةد٪ة ا٧٣ٞؽ٦ػحى كا٧٣ػذ٨ى كا٣ؼةد٧ػحى 

ٌٰ ا٣ٞؽٱ٥ ٝؽ ٔ٪ة  ق ٔ٪ؽ٦ة ٝةؿ ا٣نةٔؿ ا٣ٕؿث

 إذا أظكػػ٨ اٵٝػػٮاـ أف ٱذُػػةك٣ٮا

 

 ثػػٺ ٧ٕ٩ػػحو، أظكػػ٪خ أف دذُػػٮٹ 

٥ٌْ ٦ػػ٪٭٥ي   ٧ٌْػػخى ٔػػ٨ ذاؾ ا٣ػػذٕ  دٕ

 

 كأكوػػػةؾ ٩يجػػػ٢ ا٣ٞػػػؽر أٌٹ دى٪ىػػػجنٺ 

ا أف دٮٌصػػػ٫ ظٲ٤ػػػحن    دجٲػػػخ ثٕٲػػػؽن

 

 ٤ٔػػٯ ٩نػػت ا٣كػػ٤ُةف أك دذػػأٌكٹ 

 كاىصالـ غي٘هً 
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 ِٖٗاٙذار اىفهرٗث ىألشخاذ اىدنخٔر ٌطٍد ـ٘ب ح٘ز

 

 اىٍطٔر األٌكؿ

 -٦نؿكع رؤٱح صؽٱؽة ١ٛ٤٣ؿ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣ٮقٲٍ. دار د٦نػٜ  -8

 .8978 د٦نٜ

ظػٮؿ ٩ْؿٱػح ٦ٞذؿظػح ٚػٰ ٌٝػٲح ا٣ذػؿاث »٨٦ ا٣ذػؿاث إ٣ػٯ ا٣سػٮرة   -2

 .8979ثٲؿكت  -دار ا٣ضٲ٢  -د٦نٜ  -دار د٦نٜ  «.ا٣ٕؿثٰ

 .8982د٦نٜ  -ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ثٮا٠ٲؿق كاٚة٫ٝ اٵك٣ٯ. دار د٦نٜ  -8

 .8985د٦نٜ  -. دار د٦نٜ 2-٨8 ٱ٭ٮق إ٣ٯ ا  ٦ -4

د٦نػٜ  -ا٣٪ه ا٣ٞؿا٩ٰ أ٦ػةـ إمػ١ة٣ٲح ا٣ج٪ٲػح كا٣ٞػؿاءة. دار ا٣ٲ٪ػةثٲٓ  -5

8997. 

ػة. دار  -6 ٦ٞؽ٦ةت أك٣ٲح ٚػٰ اٷقػٺـ ا٧٣ع٧ٌػؽم ا٣جػة٠ؿ ٩نػأةن كدأقٲكن

 .8994د٦نٜ  -د٦نٜ 

 .2-٨٦8 ا٣ٺ٬ٮت إ٣ٯ ا٤ٛ٣كٛح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٮقٲُح   -7

 .2112د٦نٜ  -ثذؿا  -كٛح كظذٯ دؼٮ٦٭ة ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ ٝج٢ ا٤ٛ٣ -أ 

د٦نػٜ  -كزارة ا٣سٞةٚح  -ا٤ٛ٣كٛح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٮقٲُح ٰٚ دعٞٞ٭ة  -ب 

2115. 

ٚػػؿادة ٚػػٰ ا٣عٌػػٮر ا٣ٮصػػٮدم »ا٣ذىػػٮؼ ا٣ٕؿثػػٰ اٷقػػٺ٦ٰ   -8

 .2188د٦نٜ  -كزارة ا٣سٞةٚح  .«كاٹقذعٞةؽ ا٣ٞٲ٧ٰ
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 اىٍطٔر اىراُٖ

 ركصٲ٫ ٗةركدم ثٕؽ ا٣ى٧خ. -8

ػػة ٚػػٰ ا٣كػػضةؿ ا١ٛ٣ػػؿم ا٣ػػؿا٬ -2 ٨ ظػػٮؿ ثٕػػي ٌٝػػةٱة ا٣ذػػؿاث ٦٪٭ضن

ٞنة.  .8989دار ا١ٛ٣ؿ ا٣ضؽٱؽ  كدُجٲ

 .٣8989ج٪ةف  -ٚىٮؿ ٰٚ ا١ٛ٣ؿ ا٣كٲةقٰ ا٣ٕؿثٰ. دار ا٣ٛةراثٰ  -8

٠ذةثػػةت ٚػػٰ ا٤ٛ٣كػػٛح كا١ٛ٣ػػؿ »٤ٔػػٯ َؿٱػػٜ ا٣ٮًػػٮح ا٧٣٪٭ضػػٰ   -4

 .8989ثٲؿكت  -دار ا٣ٛةراثٰ «. ا٣ٕؿثٰ

ٰ ا٣ٞؿاءة ثعر ٚ»٨٦ اٹقذنؿاؽ ا٣٘ؿثٰ إ٣ٯ اٹقذ٘ؿاب ا٧٣٘ؿثٰ   -5

 -دار ا٣ػػؾا٠ؿة «. ا٣ضةثؿٱػػح ١ٛ٤٣ػػؿ ا٣ٕؿثػػٰ كٚػػٰ اٚةٝ٭ػػة ا٣ذةرٱؼٲػػح

 .8996ظ٧ه 

د٦نػٜ  -٨٦ زٺزٲح ا٣ٛكةد إ٣ٯ ٌٝةٱة ا٧٣ضذ٧ػٓ ا٧٣ػؽ٩ٰ. دار صٛػؿا  -6

2118. 

 -اٷقٺـ كا٣ٕىؿ )٦ٓ ا٣ؽ٠ذٮر قٕٲؽ ر٦ٌةف ا٣جػٮَٰ(. دار ا١ٛ٣ػؿ -7

 د٦نٜ.

 .2115كت ثٲؿ -دار ا٣ٛةراثٰ ٲةف ٰٚ ا٣٪٭ٌح كا٣ذ٪ٮٱؿ ا٣ٕؿثٰ. ث -8

دار  اٚةؽ ٤ٚكٛٲح ٔؿثٲح ٦ٕةوؿة )٦ٓ ا٣ؽ٠ذٮر أثٮ ٱٕؿب ا٧٣ؿزكٝػٰ(. -9

 .2116د٦نٜ  -ا١ٛ٣ؿ 

اقذ١نةؼ أقب٤ح ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ ا٣ؿا٬٪ح. ا٣ؽار ا٣كٮرٱح ا٤٣ج٪ة٩ٲػح ٤٣٪نػؿ  -81

2188. 

 -وٮ٣ٲح ثٲ٨ ا٣ْٺ٦ٲح كا٣ذ٪ٮٱؿ ك٣ٮاظٜ أػػؿل ٦ذ٧٧ػح. دار صٛػؿا اٵ -88

 .2182د٦نٜ 

*   *   * 
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 حمًذ طٛب تٛزُٚٙتٕس كهًت انذك
 ّ ٚتحذث فٛٓايف حفم اصتمبان

 عٍ صهفّ األصتار جٕسد صذلُٙ
 

 األشخاذ اىدنخٔر ٌركاف اىٍطاشِٖ

 :أٗٓا اىزٌالء اىٍطخرٌٔف

ا إٱضةثٲ ػ ة ٚػٰ ظٲػةة إف ٦ة ٱ٤ٛخ ٩ْؿم ٰٚ ٬ػؾا ا٤٣ٞػةء أ٩ػ٫ ٱضكػؽ د٤ٞٲػؽن

ر ا٧٣ض٧ٓ ا١٣ؿٱ٥، ك٬ٮ ذ٣ٟ ا٣ؾم ٱذ٧س٢ ٰٚ د٪ػةكؿ ا٣ػـ٦ٺء ا٣ضػؽد ا٣عػؽٱ

٨ٔ ز٦ٺا٭٥ ا٣كةثٞٲ٨ ا٣ؿاظ٤ٲ٨، ٤ٔٯ ٩عػٮو ٱكػ٭٥ ٚػٰ ا٣ذػؾ٠ٲؿ ث٧ػة أ٩ضػـكق 

٨٧ً ا٧٣ض٧ٓ كٝؽ٦ٮق، ٦عٞٞٲ٨ ثؾ٣ٟ ا١ٛ٣ػؿة ا٣نػ٭ٲؿة ا٣عىػٲٛح كا٣ٞةا٧ػح 

ٞ  «. ٦ضة٦ٓ ا٣ؼة٣ؽٱ٨»٤ٔٯ أف ا٧٣ضة٦ٓ ا٧٤ٕ٣ٲح إ٧٩ة ٬ٰ  ة ػة٣ؽكف ٚػٰ ٚ٭٥ ظ

 ٚػٰ از٪ذػٲ٨ظٲةة أ٧٦٭٥، ٤ٔٯ اٵ٢ٝ ٨٦ ٦ٮٝٓ ٠ٮ٩٭٥ ٱضؽكف ٦٭٧ػةد٭٥ ٦ةز٤ػح 

، ك٤ٔػٯ   ٧٬ة ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ ا٧٣٪ضػـات ا٣ٛػؾة ٣٭ػؾق اٵ٦ػح أكٹن

دُٮٱؿ٬ة كٜٚ ٝة٩ٮف ا٣ذٞؽـ ا٣ذةرٱؼٰ ا٧٣ٛذٮح زة٩ٲنة. ك٬ػؾا ٧٩ػٍ ٦ػ٨ اٷ٩ضػةز 

ا١٣جٲؿ ٤ٔٯ َؿٱٜ ث٤ػٮرة كوػٮغ ا٣ػؾا٠ؿة ٣ٶصٲػةؿ ا٣ٞةد٦ػح ا٧٣ذٕةٝجػح. ٤ٚٞػؽ 

كا٣نػٕٮب كاٵصٲػةؿ كٚػٜ ٰٚ ظٲةة اٵ٦ػ٥ « ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ»اثذيؽٔخ ١ٚؿة 

اٵثٕةد ا٣سٺزح ا٣ذة٣ٲح، اٵٰٚٞ كا٧ٕ٣ٮدم كا٧ٕ٣ٞػٰ ا٣ػؽاػ٤ٰ، كدعٮ٣ػخ إ٣ػٯ 

 رااـ ظةق٥ ٣ىٮغ ا٣ٮٰٔ ا٣ٮَ٪ٰ كا٣ٞٮ٦ٰ كاٷ٩كة٩ٰ.
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، ظػٲ٨ ٩٪ْػؿ إ٣ػٯ  ثٕػٲ٨ « ا٧٣ض٧ػٓ ا٧٤ٕ٣ػٰ» كٱىجط اٵ٦ؿ أ٠سؿ مػ٧ٮٹن

ذنػ٫ٛ ا٣جةظر ا٣ٕة٥٣ ٧٣ة ٱٕٲن٫ ٨٦ ٦ن١ٺت ٦ؿظ٤ذ٫ كرث٧ػة ٔىػؿق، ك٦ػة ٱ١

 ٨٦ ٔٮااٜ ٦ٮًٮٔٲح كذادٲح دٮاص٫ ٫٤٧ٔ كظٲةد٫.

 - ٚػٰ أظػؽ اظذ٧ةٹدػ٫ -ٚة٣عؽٱر ٨ٔ دؿاث ا٣ؿاظ٢ صٮرج وػؽٝ٪ٰ ٱٕ٪ػٰ 

ة، كذ٣ػٟ ثذ١ٛٲ١٭ػة  ا٠ذنةؼ ٦ةدد٫ ٨٦ ػٺؿ ٦ة دؿص٫٧ ٨٦ أ٧ٔةؿ ٤ٚكٛٲح ػىٮون

كاقذ٪جةط ا٣ؽٹٹت كا٧٣ٕة٩ٰ ا٧٣٘ؿكزة ٚٲ٭ة، ٱؽنا ثٲؽ ٦ٓ ًجٍ ا٧٣ؿظ٤ػح ا٣ذةرٱؼٲػح 

ي٩ضـ ذ٣ٟ ٤ٔػٯ ا٦ذػؽاد٬ة. أ٦ػة ا٧٣ؿظ٤ػح ا٣ذػٰ ٔػةش ٚٲ٭ػة ٚٞػؽ د٧س٤ػخ ٚػٰ  ا٣ذٰ أ

٦ػؽػ٢ إ٣ػٯ ٤ٔػ٥ »ا٣سٺزٲ٪ٲةت ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣ٕنػؿٱ٨ ٚىػةٔؽنا. ٤ٚٞػؽ دػؿص٥ ٠ذػةب 

. ك٠ةف ا٣ؿأم ا٣ٕةـ ا٣ػؽك٣ٰ ٦٪نػ٘ٺن ٚػٰ ظٲ٪ػ٫ (٠ةرؿ ٱةقجؿز)٤٣ٛٲ٤كٮؼ « ا٤ٛ٣كٛح

 ؿ ا٣٪ٮكم.ثٌٞٲح ا٣ؽٚةع ٨ٔ ا٣ك٥٤ ًؽ ػُؿ ٠جٲؿ د٧س٢ ٰٚ ا٣ؼُ

كثة٣ذٮاٜٚ ٦ٓ د٤ٟ ا٣ٌٞٲح ا١٣جؿل كصػؽ وػؽٝ٪ٰ ٩ٛكػ٫ أ٦ػةـ اقػذعٞةؽ 

ا٣عؿٱح، ا٣ذٰ دٌجٍ ا٣ذٕة٢٦ ٦ٓ ذ٣ٟ ا٣ؼُؿ ا٣٪ػٮكم كٌٝػةٱة را٬٪ػح أػػؿل. 

ا كصؽ ٩ٛك٫ أ٦ػةـ اقػذعٞةؽ ا٣عؿٱػح،  كثة٣ذٮاٜٚ ٦ٓ ٬ؾق ا٣ٌٞٲح ا٣عكةقح صؽ 

٤ػٯ ا٣عؿٱػح اٷ٩كػة٩ٲح، ة. ٚؿ٠نػـ ٔة كٔة٧٣ٲ ػا٣ذٰ ٱذٕٲ٨ أف ٱي٧ةرس دكر٬ة ٦ع٤ٲ  

دكف أف ٱ١ٮف ا٣جٕػؽ ا٧٣ضذ٧ٕػٰ كا٣ذػةرٱؼٰ ٣٭ػؾق ا٣عؿٱػح ٦ػةزٺن ث٧ٕػٜ ٚػٰ 

، « ا٣ٮصٮد اٷ٩كة٩ٰ»٦نؿكع ا٢٧ٕ٣. ٣ٞؽ ٠ةف  ٌٰ ٪ ٍٕ ا٧٣ضكؽ ثةٷ٩كةف ا٣ٛؿد ا٧٣ى

٬ٮ ٦ة ٱ٪جٰ٘ ا٣ؽٚةع ٔ٪٫ ٚػٰ ظؿٱذػ٫، ا٣ذػٰ دٌػجٍ ا٣ذٕة٦ػ٢ ٦ػٓ ذ٣ػٟ ا٣ؼُػؿ 

 ٥ ا٣ٕة٧٣ٰ أ٦ةـ اقذعٞةٝةت ػُٲؿة.ا٣٪ٮكم، كذ٣ٟ ٰٚ ٦ؿظ٤ح ٠ةف ٚٲ٭ة ا٣ك٤

كٱٺظِ أف ا٣ؿاظ٢ وؽٝ٪ٰ ٠ةف ٝؽ دأزؿ ٦جةمؿة ثة٣ؿاظ٢ اٳػؿ ا٣ػؽ٠ذٮر 

ػة،  ٞن ثؽٱٓ ا١٣ك٥ ٚٞؽ ٠ةف د٧٤ٲؾق ٰٚ صة٦ٕح د٦نٜ. كدػةثٓ ا٣كػٲؿ ٠ػؾ٣ٟ ٹظ

ظٲر ا٬ذ٥ ث١ذةثةد٫ ا٤ٛ٣كٛٲح، ك٦٪٭ة ٦ة ٩نؿق ا٣ػؽ٠ذٮر ا١٣كػ٥ ٚػٰ ٚىػ٢ ٦ػ٨ 

ا٣عٞٲٞػح »٬٪ة ٠ذت ٨ٔ ا٣سٺزٲح ا٣ذة٣ٲح ٬ة«. ٤ٛ٣كٛحا٣جؿ٬ةف كا»٠ذةثةد٫، ثٕ٪ٮاف  
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ٯ، أم ا٣عٞٲٞػح ا٤ٛ٣كػٛٲح ٚػةٵك٣«. ا٣عؿٱػح»إًةٚح إ٣ػٯ « ا٣ٞٲ٧ح»ك« ا٤ٛ٣كٛٲح

٤ٔٯ ٩عٮ ٹ ٱ٪ٛىػ٢، ثٞػؽر ٦ػة د١ػٮف ا٣ٞٲ٧ػح ٬ػؾق راقػؼح « ا٣ٞٲ٧ح»دؿدجٍ ثػ

ؿت ثٞػؽر ٹٚػخ ٚػٰ مؼىػٲح كٱٺظِ أف ٬ؾق ا٣سٺزٲػح أزنػ .ا٣ٕٺٝح ثة٣عؿٱح

ىط ٔػ٨ ٩ٛكػ٫ ٚػٰ ٦٪ةٝنػةد٫ كظٮارادػ٫، ٧٦ػة  صٮرج وؽٝ٪ٰ. ك٠ةف ذ٣ٟ ٱٛي

 ٱنٰ ثذ١ٮٱ٪٫ ا١ٛ٣ؿم، ٰٚ صـء ٤٦عٮظ ٦٪٫ ثذأزؿق ثة٣ؽ٠ذٮر ثؽٱٓ ا١٣ك٥.

كقٮؼ ٩ذجٲ٨ ذ٣ٟ، ثةٹٔذجةرٱ٨ ا١ٛ٣ؿم كا٣كٲةقٰ، ٰٚ ٦ؿظ٤ػح ا٣ٮظػؽة 

ثٲ٨ قٮرٱح ك٦ىؿ؛ ك٬ؾا ٦ة ص٢ٕ دٮص٭٫ ا٣ٞٮ٦ٰ ا٣ٕؿثػٰ ٱنػٲؿ إ٣ػٯ أف ذ٣ػٟ 

ػػة ظة٠ ػػة ٚػػٰ ثً ٱ٧سػػ٢ ادضة٬ن ٪ٲذػػ٫، كٚٲ٧ػػة ٱ١٧ػػ٨ أف ٱؤقػػف ٤ٔٲػػ٫ ٦ػػ٨ ػُػػٍ ٧ن

 ك٦نةرٱٓ اٝذىةدٱح كقٲةقٲح كزٞةٚٲح.

٢ ٚكغي ا٣ٮظؽة ثٲ٨ ا٣ُٞؿٱ٨ ا٧٣ؾ٠ٮرٱ٨ ٔػة٦ٺن وػةد٦نة ٚػٰ ٨٦ ٬٪ة، م١ن 

كٝؽ ّ٭ؿ ذ٣ٟ ثٲٌ٪نة وؿٱط ا٣ؽٹ٣ػح، ظػٲ٨ ٩ٲُػخ ثػ٫ كزارة  ،مؼىٲح وؽٝ٪ٰ

ة ٬٪ة ّ٭ؿت َةٝةد٫ ك٦٭ةراد٫، ا٣ذٰ ّ٭ؿت ٠ؾ٣ٔٺـ. ٚ٭ةاٷ ٟ ظٲ٨ وةر راٲكن

ٟن ا٣ٮظػؽة ا٣ٞٮ٦ٲػح ثػٲ٨ إ  ٬٪ػةةب ا٣ٕؿب. كٱ٪جٰ٘ ا٣ٞػٮؿ ٬ةد ا١٣ذن ٹدعة ف ٚػ

ق كأدػ٫٤ ٰٚ ظة٣ػح ٦ػ٨  ـٌ ا ثة٣٘ح اٵقٯ ا٧ٕ٣ٲٜ. ٤ٚٞؽ ٬ قٮرٱح ك٦ىؿ دؿؾ ازةرن

ة ظٲ٨ د٤ٞػٙ ٦ػة ٠ػةف ٝػؿأق ٔ٪ػؽ  ا١٣ ثح. كٝؽ ّ٭ؿ اٵقٯ ٰٚ ظٲةد٫، ػىٮون

 «.ا٣جؿ٬ةف كا٤ٛ٣كٛح»ى٢ ٨ٔ ا١٣ك٥ ٰٚ أظؽ أ٧ٔة٫٣ ٰٚ ٚا٣ؽ٠ذٮر ثؽٱٓ 

ا٣عٲػةة ا٣كٲةقػٲح  ٬٪ة ٱذعؽث اٵقذةذ ا١٣ك٥ ٨ٔ ٦ىػ٤ُعٲ٨ ٱجػؿزاف ٚػٰٚ٭ة

ة، ك٧٬ة  ز ٬ؾا كٝؽ ثؿ«. ا٧٣كةك٦ح ٰٚ ا٣عٲةة ا٣ٕة٦ح»ك« ا٧٣كةك٦ح ا٣عٞٲٞٲح»ػىٮون

كٝػؽ «. د١ٛٲٟ ا٣ٮظؽة ا٣س٪ةاٲػح ثػٲ٨ ٦ىػؿ كقػٮرٱح»ا٧٣ٮٝٙ ا٧٣أقةكم ٰٚ قٲةؽ 

)أف ٌا نػاف ٗشػب أف ٗهػٔف وؽٝ٪ٰ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٤ٕ٦٪نة  ّ٭ؿ ذ٣ٟ ٰٚ د٤ٕٲٜ ا٣ؿاظ٢

ٍنا ـٖ إـار اىٔضدة اىٍذنٔرة   (.«اىٍصاكٌث»ةدالن ٌَ  «اىخصاٌص اىطق»ضان

٠ةف ا٣ؿاظ٢ اٵقذةذ وؽٝ٪ٰ صةد ا ٰٚ ٔٺٝذػ٫ ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، ١ٚػةف ٱػؿل، 
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 ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣جٲ٪ػح أداة اٷٚىػةح» ٧٠ة ٱ١ذت ا٣ؿاظ٢ ا٣ؽ٠ذٮر مة٠ؿ ا٣ٛعةـ أف 

كا٣جٲةف ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ٲػةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚػح كا٣عٲػةة، دضػةرم ا٤٣٘ػةت ا٣ٕة٧٣ٲػح، ٚذ٘٪ٲ٭ػة 

كٝؽ دٕـزت ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة ٔ٪ؽ صػٮرج وػؽٝ٪ٰ ث٧ـٱػؽ ٦ػ٨ ا٣ٞ٪ةٔػح، «. كد٘ذ٪ٰ ث٭ة

٩ْؿنا ٹ٦ذٺ٫٠ ا٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح، ا٣ذػٰ أكصػؽت ٚؿوػح ٧٤٣ٞةر٩ػح ثٲ٪٭ػة كثػٲ٨ ا٤٣٘ػح 

٤٠٘ح، دٞٮـ ث٧ػة دٞػٮـ « ٭ضح ا٣ٕة٦ٲحا٤٣»  ٔٮةدا٣ٕؿثٲح. ك٠ةف ٬ؾا د٧ٔنة ٤٣ٞٮؿ ثأف 

ث٫ ا٣ٛىعٯ ا٣ٕؿثٲح؛ ك٠ؾا اٵ٦ؿ ٚٲ٧ة ٱذى٢ ثة٣ؽٔٮات اٵػؿل ٨٦ ٦سػ٢ ا٣ػؽٔٮة 

. ٣ٞؽ د٤ٌ٣خ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ٝؽرد٭ة ا٧ٕ٣ٲٞػح ٚػٰ دٔٮات ٦٘ؿًح - إ٣ٯ ا٣ٺدٲ٪ٲح

دُ٘ٲح ا٣ذُٮرات ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣ى٪ةٔٲح كا٣كٲةقٲح كا٣سٞةٚٲح كٗٲؿ٬ة. ٬ة ٬٪ػة ٱجػؿز دكر 

ٔنة كدُٮٱؿنا.٬ؾا ا٧٣ٍض٧ٓ كٗٲ  ؿق ٰٚ ٚذط ا٣ُؿؽ ا٣كة١٣ح أ٦ةـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح إثؽا

ث٤٘ذ٪ػة، كا٣ػؾم  ٘ٮًؼ ٍنػ٧ى ٬٪ة ٠ؾ٣ٟ ٩ذجٲ٨ ٦ٮٝػٙ ا٣ؿاظػ٢ وػؽٝ٪ٰ ا٬٣ة

كذ٣ػٟ ثة٣عٛػةظ ٤ٔٲ٭ػة  ،أق٭٥ ٰٚ ٠سٲؿ ٨٦ ا٧٣٪ةقجةت ثإٗ٪ةا٭ة كا٣ؽٚةع ٔ٪٭ة

ا ثٲؽ ٦ٓ دُٮر ا٤ٕ٣ٮـ كا٣سٞةٚح كاٹٝذىةد كٗٲػؿق، كدعٮٱػ٢ ٬ػؾا  كدُٮٱؿ٬ة ٱؽن

 ٫٤ إ٣ٯ قةظح ا٣ذ٘ٲٲؿ ٰٚ ظ٢ٞ ٔؿثٰ ٥ٕٛ٦ ثة٣ٕٞجةت.٠

ك٬ؾا ٦ة ٱؽٔٮ٩ٰ ٤٣ذأ٠ٲؽ أف ا٣عٛةظ إ٧٩ة ٬ٮ ظة٣ح ٦ؿ٠ٌجح دكذؽٰٔ ص٭ٮدنا 

 ٬ةا٤ح ٤ٔٯ اٵ٢ٝ ثٞؽر ٦ة ا٣ٕٞجةت ا٣ذٰ دٞٙ ٰٚ كص٫ ذ٣ٟ ٬ةا٤ح.

إف قػٮرٱح كا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ ٱعذةصػةف  :أٗٓا اىصادة اىزٌالء اىٍطخرٌػٔف

٦ٓ ا٣ٕؿثٲػح ٤٠٭ػة. ٕٚكػٯ أف ٱ١ػٮف ٬ػؾا ا٧ٕ٣ػ٢ ٧٣ض٥١ٕ٧ ا١٣ػؿٱ٥ ك٧٤٣ضػة

ػػة إ٣ػػٯ أ٧ٔػػةؿ ٦نػػذؿ٠ح أػػػؿل دضٕػػ٢ ٦ػػ٨ ا٣ج٤ػػؽاف ا٣ٕؿثٲػػح  ٞن ا٧٣نػػذؿؾ َؿٱ

ػػذ٥ ث١ػٮف ا٣ػٮ٨َ أا٧٣نؿذ٦ح أٝؿب إ٣ٯ ا٣ذٮاٜٚ كا٢٧ٕ٣ ا٧٣نذؿؾ. ك٤ٕ٣ػٰ 

ا إ٣ػٯ أ٩ػ٫ ٱٞػٙ، زة٩ٲػح، أ٦ػةـ ا٣ؼٲػةر  ا٣ٕؿثٰ ٱعذػةج إ٣ػٯ ذ٣ػٟ ا٧ٕ٣ػ٢، ٩ْػؿن

 ثٲ٨ ٦ة ٱضت أف ٱ١ٮف.ا٣ذةرٱؼٰ ا٣ىٕت ثٲ٨ اٳف ك

 أطهرنً سزٗو اىظهر إلُػاحهً، كدٌخً ةخ٘ر غًٍ٘.



- 8188- 

 

 اجملًع جمهش لشاساث يٍ
*)ٔاألصانٛب األنفاظ يف



) 
 

(157) 

رى  ذَّ  حىشى

 

 اىٍصأىث: -1

( ٚػٰ ٦سػ٢  ػ٢ى ؾنرى( ث٧ٕ٪ٯ )دىسجنخى كدىأون ٱنٲٓ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوؿ ا٢ٕٛ٣ )دىضى

ُ ب٫ ثٌٕ٭٥ ٵ٫٩ ٣ٲف ٢ٕٛ٤٣ ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح «. ٨دىضؾنر ا٣ؼٺؼ ثٲ٨ ا٣ؽك٣ذٲ»ٝٮ٣٭٥   كٱؼ

. ٢ى  ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞؽٱ٧ح ك٠سٲؿ ٨٦ ا٣عؽٱسح، كا٣ىٮاب ٔ٪ؽ٥٬ د١٧ن٨ى أك دىأون

 :االكخراح -2

، كإًةٚذ٭ة إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥. ٢ى رى( ث٧ٕ٪ٯ دىسجنخى كدىأون ؾن  صٮاز ٝٮ٣٭٥  )دىضى

 ـٖ اىٍػاسً: -أ اىخػي٘و: -3

ػؾر  اٵوػ٢ ٦ػ٨ ٠ػ٢ مػٰء »ا٤٣كةف   دةج ا٣ٕؿكس ك٦س٫٤ ٰٚ - ا٣ضى

٫ي.. ٕى ُى ٍؾران  ٝى رى ا٣نٰءى صى ؾى ؾر ٤ٝٮب  كصى كٝة٣ٮا  ٩ـ٣خ اٵ٦ة٩ح ٰٚ صى

 .«ا٣ؿصةؿ أم ٰٚ أو٤٭ة

قي. »ا٣ٮقٲٍ   - رى ػؾى رى ا٣نػٰءى صى ىٍصػؾى ٍؾران  اقذأوػ٤ى٫، كأ رى ا٣نٰءى صى ؾى صى

ٕنت ٚػٰ  ٍؾر أو٢ ٢٠ مٰء، ك٦ػ٨ ا٣٪جػةت صػـؤق ا٣ػؾم ٱذنػ كا٣ضى

 س٫٤ ٰٚ )ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ(.. ك٦«اٵرض

                                                 

()  قرارات جمؾس جمؿع الؾغة العربقة بدمشؼ، وهي قابؾة لؾتعديل يف مممتر ادجؿع.هذه 

 )يرجى ممَّن له مالحظات عؾقفا أن يتػضل بنرشاهلا إىل ادجؾة(.
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 ـٖ اىػرؼ: -ب

رى( ك٬ػٮ ٦ُػةكع ا٢ٕٛ٣  ؾى ( ٨٦ ا٢ٕٛ٣ ا٣سٺزٰ )صى ٕن٢ى رى( ٤ٔٯ ث٪ةء )دٛى ؾن )دىضى

رى( أٱٌةن، ٚةٹمذٞةؽ ق٤ٲ٥. ؾن  ٢ٕٛ٤٣ )صى

 ـٖ اىدالىث: -ج

ٞى٧نهى أم ٣ػجف  ٜن ٦٪٫، ٧٠ة ٱٞةؿ  دى ( ا٣ذن٤جُّف ث٧ة امذي ٕن٢ى ٛى ى ٨٦ ٦ٕة٩ٰ ث٪ةء )د

( وػٲؿكرة كاٵ٤ٗت ٰٚ »٨ ٦ٕة٩ٲ٫ ا٣ىٲؿكرة، ٝةؿ ا٣ؿًٰ  ٧ٝٲىةن. ك٦ ٕن٢ى )دٛى

ج٪ػةن، «مٰء ذا و٤ح جن٨ى ا٤٣ج٨ي  وةر صي . ك٨٦ أ٦س٤ذ٫  دأ٬ن٢ى أم وةر ذا أ٢٬، كدىضى

ثنت ا٣ٕ٪تي  وةر زثٲجةن. ـى ى  كد

ٍؾران أم أوػٺن، ٚٞػؽ  رى( وةر صى ؾن ك٤ٔٯ ٦ة قجٜ ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ٦ٕ٪ٯ )دىضى

. ٢ى كدىسجنخى  دىأون

ٔىؽىد٩ٍة )دى  ؾنرى( ك٣ٮ  ؾنرى( ٦ُةكٔةن ٣ػ )صى ٕنػ٢ى ا٧٣ٕ٪ػٯ  ٱؼذ٥٣ٙ٤ ضى ٵف ث٪ػةءم )ٚى

ٛى١نؿى كك٣نٯ كدىٮ٣نٯ.ك ( ٝؽ ٱذٕةٝجةف ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٮاظؽ ٩عٮ  ١ٚنؿى كدى ٕن٢ى ٛى ى  د

ػؾر ٤ٝػٮب »كٱ٤عِ أف ا٣ٞؽ٦ةء ٝة٣ٮا ٧٠ة ٰٚ ا٣ذةج   ٩ـ٣خ اٵ٦ة٩ػح ٚػٰ صى

دضؾنرًت اٵ٦ة٩ػح »ة ٱٕ٪ٲ٫ ا٧٣ٕةوؿكف ثٞٮ٣٭٥  أم ٰٚ أو٤٭ة، ك٬ؾا ٦ «ا٣ؿصةؿ

 .«ٰٚ ٤ٝٮب ا٣ؿصةؿ

( ٚػإف كإذا ٠ةف ا٣ٞؽ٦ةء ث٪ىٮا دٹ٣ػذ٭٥ ٤ٔػٯ اٵوػ٢  ٓى رى( ك٬ػٮ )ُٝػ ػؾى )صى

ٍؾر(، ك٬ٮ ٠سٲؿ ٰٚ ا٣ٕؿثٲػح  ا٧٣عؽزٲ٨ ث٪ىٮق ٤ٔٯ اٹمذٞةؽ ٨٦ اق٥ ا٣ؾات )ا٣ضى

ؿ، ٚٲ١ػٮف ضى ػؿى  وػةر ٠ػة٣عى نػ٢ى  ادؼػؾى إثػٺن، كدىعضن دىضػؾنر »ٝػٮ٣٭٥   ٩عٮ  دىأث

 ث٧ٕ٪ٯ دىسجنخى كد١٧ن٨ى ٧٠ة ا٣ضؾر وعٲعةن. «ا٣ؼٺؼ

 ـٖ االشخئِاس: -د

رى ا٣ٕػػؽكُّ »أكردق ٦ٕضػػ٥ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ا٧٣ٕةوػػؿة إذ ٝػػةؿ   - ػػؾن صى

٫ي  ؼى ٫٤ي كرقن ق ا٣ٕك١ؿم  أون  .«ظٌٮرى
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٫ي »كأكردق ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثػٰ اٵقةقػٰ ٝػةؿ   - ػؼى صػؾنر ا٣نػٰءى  رقن

٫٤ي. ا٣ٕؽكُّ ٝ ق ا٣كٲةقٰ كا٣ٕك١ؿمكأون رى ظٌٮرى ؾن  «.ؽ صى

 ٧٦ؽكح ػكةرة ا٣ٌٕٮ  د.

 كرار اىيشِث: -4

، كإؽاـخٓا إىٕ اىٍػشً. وى رى( ةٍػِٕ حىرتَّجى كحىأغَّ ذَّ  سٔاز كٔىًٓ: )حىشى

*   *   * 

 (158) 

 اإلسراء

 

 اىٍصأىث: -1

اٷدارٱح ك٩عٮ٬ػة اقػذ٧ٕةؿ ٧٤٠ػح )اٷصػؿاء( ث٧ٕ٪ػٯ  اٵكقةطٱنٲٓ ٰٚ 

 ٰٚ مأفو ٦ة أك ا٣ذىؿؼ ا٣ؿق٧ٰ ٰٚ ظة٣ح ٦ٕٲ٪ح. َؿٱٞح ا٣ذىؿؼ

 :االكخراح -2

صٮاز اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح )إصػؿاء( ث٧ٕ٪ػٯ َؿٱٞػح ا٣ذىػؿؼ ٚػٰ مػأف ٦ػة أك 

 ا٣ذىؿؼ ا٣ؿق٧ٰ ٰٚ ظة٣ح ٦ٕٲ٪ح، كإًةٚح ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥.

 ـٖ اىٍػاسً: -أ اىخػي٘و: -3

ٍؿٱػػحن  صؿٱػػةن صػػؿل ا٧٣ػػةءي كا٣ػػؽـ ك٩عٮ٧٬ػػة »٣كػػةف ا٣ٕػػؿب   - كصى

ٱة٩ةن..ك ؿى ٱذي٫.. صى ٍصؿىٱخي ا٧٣ةءى ٤ٔٯ ا٧٣ةء  وػججخي  أصؿاق ٬ٮ كأصؿى
ى كأ

ق صٍؿٱػةن كًصػؿاءن  أصػؿاق.. ا٧٣ةءى ٤ٔٯ ا٣جىٍٮؿ.. ؿىل ا٣ٛؿسى كٗٲػؿى  كصى

ػؿىًت  ؿىًت ا٣ن٧في  قػةرت ٦ػ٨ ا٧٣نػؿؽ إ٣ػٯ ا٧٣٘ػؿب.. كصى كصى

يصؿٱػخ  ا٣كٛٲ٪حي صؿٱةن ٠ؾ٣ٟ.. ك٦يضؿا٬ة ك٦يؿقػة٬ة ٦ىػؽراف ٦ػ٨ أ

يرقػ ىدى٦ٍػخي ٣ػ٫..كاٷٍصًؿٱنة ا٣كٛٲ٪ح كأ ٲخ، كأصؿٱػخي ٤ٔٲػ٫ ٠ػؾا أم أ

 .«كاٷٍصًؿٱنةء  ا٣ٮص٫ ا٣ؾم دأػؾ ٚٲ٫ كدضؿم ٤ٔٲ٫
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ؿُّ ا٣كؿٱٓ كأوػ٫٤ ٧٣ػؿ  ا٧٣ػ»دةج ا٣ٕؿكس   - ٍؿم  ا٧٣ى ةء، كصػؿل ا٣ضى

 .«كأٍصؿل  أرق٢ ك٠ٲٺن  ل..ا٣ٛؿس كأصؿاق ٚ٭ٮ ٦يٍضؿن 

ؿ٬ة، كأصػؿل أصؿل ا٧٣ةءى  أقة٫٣، كأصؿل ا٣كٛٲ٪ح  قػٲن »ا٣ٮقٲٍ   -

 «.ٚٺ٩ةن ٰٚ ظةصذ٫  أرق٫٤، كأصؿل ٤ٔٲ٫ ٠ؾا  أدا٫٦ ٫٣

٢ٍٕ ا٣نٰء ٱضؿم ٠إصؿاء  أم إف ا٣ؽٹ٣ح ا٧٣ٕض٧ٲح ٢ٕٛ٤٣ )أصؿل( ٬ٮ ص

 ا٣ن٧ف أك ا٣ٛؿس، أك اٷقة٣ح ٧٤٣ةء ك٩عٮق.

 ـٖ اىدالىث: -ب

٭٥ ٧٦ة قجٜ أف  ؛ أم ا٣ذكػٲٲؿ ٱٛي ٢ٍٕ ا٣نٰء ٱكٲؿ أك ٱ٧ؿُّ )اٷصؿاء( ٱٕ٪ٰ ص

. كاٷصؿاء ثة٣ؽٹ٣ح ا٧٣عؽزح ٬ٮ دكػٲٲؿ ا٣نػٰء كص٤ٕػ٫ ٱ٧ػؿُّ ثُؿٱٞػح كاٷ٦ؿار

٦ذٕةرؼ ٤ٔٲ٭ة، كا٣عة٣ح ٬٪ة ٬ٰ دؼىٲه ا٣ؽٹ٣ح ا٣ٕة٦ح، ٚةٷصؿاء ٣ػٲف ٬ػٮ 

ا٣ذكٲٲؿ ٤ٔٯ إَٺ٫ٝ ث٢ ا٣ذكٲٲؿ ثُؿٱٞح ٦ذٕةرؼ ٤ٔٲ٭ة، كث٭ؾا دعٮ٣خ ا٧٤١٣ػح 

 ٨٦ ا٧٣ىؽرٱح إ٣ٯ اٹق٧ٲح، ك٬ٮ مةآ قةاٖ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح.

 االشخئِاس:ـٖ  -ج

أصةز٬ة ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ٣٭ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٚػٰ ٠ذػةب اٵ٣ٛػةظ  -

 .8/272كاٵقة٣ٲت 

 كٹ د١ةد دؼ٤ٮ ٦٪٭ة ا٣٪ىٮص ا٣ٞة٩ٮ٩ٲح.

 ٧٦ؽكح ػكةرة ا٣ٌٕٮ  د.

 كرار اىيشِث: -4

سٔاز اشخػٍاؿ نيٍث )إسػراء( ةٍػِػٕ ـرٗلػث اىخػػرؼ ـػٖ طػأف ٌػا أك 

 كإؽاـث ْذق اىدالىث إىٕ اىٍػشً.اىخػرؼ اىرشٍٖ ـٖ ضاىث ٌػِ٘ث، 

*   *   * 
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(159) 

رى كحىٍشص٘ر رى كسصَّ صى  سى

 

 اىٍصأىث: -1

ػػؿى  ػػؿى كصكن كى ٱنػػٲٓ ثػػٲ٨ ا١٣ذنػػةب كا٧٣ذعػػؽزٲ٨ اقػػذ٧ٕةؿ ا٤ٕٛ٣ػػٲ٨ صى

ٍكؿ كا٣ذنضكٲؿ ث٧ٕ٪ٯ إٝة٦ح ًصكؿ ظٞٲٞح، أك ث٧ٕ٪ٯ ردـ ا٣٭ي  ة ٮن ك٦ىؽرٱ٭٧ة ا٣ضى

ػةؿ  ثٲ٨ ١٦ة٩ٲ٨ أك إزا٣ح ا٣ؼٺؼ ثٲ٨ ٚؿٱٞٲ٨ ٦ ػؿ ا٣٪٭ػؿ»ضةزان؛ ٠أف ٱٞي أك  «صكن

كؿ ٬ي »  .«ة ا٣ؼٺؼ ثٲ٨ ا٣ؽك٣ذٲ٨ٮن أدت ا٧٣ٛةكًةت إ٣ٯ صى

 :االكخراح -2

ػػ»صػػٮاز ٝػػٮ٣٭٥   ػػؿ ا٣٭ي كى ػػؿ٬ةٮن صى ٍكػػؿ  «ة كصكن ك٠ػػؾا صػػٮاز ٦ىػػؽرٱ٭٧ة ا٣ضى

 كا٣ذضكٲؿ ث٧ٕ٪ٯ ردـ ا٣٭ٮة كإزا٣ح ا٣ؼٺؼ، كإًةٚح ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥.

 :ـٖ اىٍػاسً -أ اىخػي٘و: -3

ٛىػؾ..»٣كةف ا٣ٕؿب   - ةرة  ٦ٌٯ ك٩ كى ٮران كصى كي ؿي صي ؿى ٱىٍضكي كى كإ٩ػ٫  صى

..٫ٕ ؿ ٚٺ٩ةن أم ٱنض  كؿ كا٣ًضكػؿ ٣٘ذػةف ك٬ػٮ ا٣ٞ٪ُػؿة  ٣ٲيضك  كا٣ضى

جىؿ ٤ٔٲ٫.. ٚٮٝػٓ »كٰٚ ظؽٱر ٩ٮؼ ث٨ ٦ة٣ٟ ٝػةؿ   ك٩عٮ٬ة ٧٦ة ٱٕي

ؿ٥٬ ق٪حن  ، أم وةر ٣٭٥ صكؿان ٱٕجػؿكف «ٔيٮج ٤ٔٯ ٩ٲ٢ ٦ىؿ ٚضكى

ٔيٮج  «٤ٔٲ٫ رص٢ أقُٮرم ًؼ٥ ٧٦ػ٨ ظػةرب ٦ٮقػٯ ٤ٔٲػ٫  ]ك

 ا٣كٺـ[ ك٦س٫٤ ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس.

ػػؿ »ا٣ٮقػٲٍ   - ٛىػؾ. كصكى ٓ ك٦ٌػػٯ ك٩ ػةرة  مػضي كى ػػٮران كصى كي ػؿى صي كى صى

ٔىجىؿدٍ٭ة.]كا٣ؿ ٠ػةب   ا٣ٞٮـي  ٔٞؽكا ًصكؿان.. ؿىًت ا٣ؿ ٠ىةبي ا٧٣ٛةزةى   كى كصى

ٮ٬ػة اٷث٢، كاظؽد٭ة  ا٣ؿاظ٤ح ٨٦ ٗٲؿ ٣ْٛ٭ة[. ا٣ًضكػؿ  ا٣ٞ٪ُػؿة ك٩ع

جىؿ ٤ٔٲ٫، كًٛح ا٣ذُّؿٔح كا٣عؽ ا٣ٛةو٢ ثٲ٨ أرًٲ٨  .«٧٦ة ٱٕي
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 ـٖ اىػرؼ كاىدالىث: -ب

ؿى( ث٧ٕ٪ٯ وةر ا٣نٰء صكؿان أك ث٧ٕ٪ٯ ث٪ػٯ صكػؿان، كإذا إذف كرد ا٢ٕٛ٣ ) كى صى

ٞىؽ أك ث٪ٯ صكؿان ٧ٚضٰء ٦ـٱؽق  ؿى( ث٧ٕ٪ٯ ٔ كى وطن كصٮد ا٢ٕٛ٣ ا٣سٺزٰ ا٧٣ضؿند )صى

ٕن٢ى( ؿ( ٤ٔٯ ث٪ةء )ٚى ٨١٧٦ وؿٚٲةن. كٱ١ٮف ٦ٕ٪ػةق ٔ٪ؽاػؾ وػٲنؿ ا٣نػٰء صكػؿان  )صكن

ٮنة. كثة٧٣ضػةز ٱىػجط ا٧٣ٕ٪ػٯ ٤ٔٯ ا٣عٞٲٞح؛ أم ٦ٕجؿان ثٲ٨ ًٛذٰ ٩٭ؿ أك َؿٚػٰ ٬يػ

إٝة٦ح أك إٱضةد كقٲ٤ح أك كاقُح ٤٣ذٛة٥٬ كا٣ذٞؿٱت ثٲ٨ ٚبذٲ٨ أك ٚؿٱٞٲ٨ ٱٛى٢ ثٲ٪٭٧ة 

 ٫ ك٦ىؽرىٱ٫ٍ.ػٺؼ، ك٬ؾا ٬ٮ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٕةوؿ ا٣نةآ ٣٭ؾا ا٢ٕٛ٣ ثج٪ةءىٱٍ 

 ـٖ االشخئِاس: -ج

أصةز٬ة ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ٣٭ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٚػٰ ٠ذػةب اٵ٣ٛػةظ  -

 .4/282كاٵقة٣ٲت 

ة( ٔنؿات ا٧٣ؿات ٰٚ ٠ذةثةت ا٧٣عؽزٲ٨. -  كردت ٔجةرة )دضكٲؿ ا٣٭ٮن

 ٧٦ؽكح ػكةرة ا٣ٌٕٮ  د.

 كرار اىيشِث: -4

ػػرْا»سػػٔاز كػػٔىًٓ:  ػػر اىٓػػٔة كسصَّ صى ٍصػػر كنػػذا سػػٔا «سى ز ٌػػػدىرىٍٍٗٓا: اىشى

 كاىخشص٘ر ةٍػِٕ ردـ اىٓٔة كإزاىث اىخالؼ، كإؽاـث ْذق اىدالىث إىٕ اىٍػشً.

*   *   * 

(161) 

 اسخٍعى ٌػّ كةّ

 

 اىٍصأىث: -1

ك٣ػ٥  ،ٱنٲٓ اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ )اصذ٧ٓ ٦ٓ أك ثػ( ث٧ٕ٪ٯ ا٣ذٞػٯ ثػ٫ أك ا٣ذٞػةق

 .ثٲحدؿد ٣٭ؾا ا٣ج٪ةء ٨٦ ا٢ٕٛ٣ ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿ
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 :االكخراح -2

صٮاز اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ )اصذ٧ٓ( ٦ذٕػؽٱةن ثػػ ٦ػٓ أك ا٣جػةء ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ذٞػةق أك 

 .ا٣ذٞٯ ث٫، كإًةٚذ٫ إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥

 ـٖ اىٍػاسً: -أ اىخػي٘و: -3

ٕى٫ »٣كةف ا٣ٕؿب   - ٓى ا٣نٰء ٨ٔ دٛؿٝح ٱض٫ٕ٧ ص٧ٕةن، كص٧ن٫ٕ كأص٧ ص٧

َّٔض٧٣ة »كٰٚ ٦ةدة )٩ٮس(   «ٚةصذ٧ٓ  .«٦٪٫ اسخٍع ٌع اىٍػ

..»  ا٣ٕؿكسدةج  - ٓى ًػؽ دٛػؿنؽى  كص٧نٕػ٫ كأص٧ٕػ٫ ٚػةصذ٧ٓ.. اصذ٧

ٕى٫ ٤ٔٯ أ٦ؿ ٠ؾا  ٦ةٵق ٤ٔٲ٫   .«كاسخٍع ٌػّكصة٦

٫ي ٤ٔٯ أ٦ًؿ ٠ؾا، أم اصذ٧ٓ ٫ٕ٦»  ا٣ىعةح - ٕى ة٦ى  .«كصى

ٓى ا٧٣ذٛؿ ؽ ص٧ٕةن  ٥ًن ث٫ٌٕ إ٣ٯ ثٕػي..»  ا٣ٮقٲٍ - كاصذ٧ػٓ  ص٧

٫ي.. ٕى ٧ ٓى ٚٺ٩ةن ٤ٔٯ أ٦ؿ ٠ؾا   ٦ُةكع صى  .«٤ٔٲ٫ ع ٌػّاسخٍكصة٦

 .«ا٣ذٞٯ ا٣ؿصٺف كا٣نٲبةف اصذ٧ٕة»كصةء ٰٚ ا٣ٮقٲٍ )٣ٰٞ(  

 ـٖ اىػرؼ كاىدالىث: -ب

ٱ٤عِ أف ا٢ٕٛ٣ )اصذ٧ٓ( ٱؽؿ ٤ٔٯ ا٧٣ُةكٔح ٔ٪ؽ٦ة ٱ١ٮف ز٧ػح ٦ٕة٣ضػح 

ٰٚ ظؽث. ك٨١٣ ٔ٪ؽ٦ة ٹ ٱ١ٮف ز٧ح ٦ٕة٣ضح ٧ُٚةكٔػح ٚة٣ؽٹ٣ػح ٣٭ػؾا ا٣ج٪ػةء 

ا٣ٮقٲٍ، كاقذ٫٤٧ٕ ٦ذٕػؽٱةن ثػػ ٦ػٓ،  ٨٦ ا٢ٕٛ٣ ٬ٮ )ا٣ذٞٯ(. ك٬ؾا ٦ة ٩هن ٤ٔٲ٫

ك٠ؾا ٰٚ اقذ٧ٕةؿ ٣كةف ا٣ٕؿب كدةج ا٣ٕؿكس، كإف ٥٣ ٱػؾ٠ؿا ٬ػؾق ا٣ؽٹ٣ػح؛ 

 أم )اٹ٣ذٞةء( ٰٚ ا٧٣ؽػ٢ )اصذ٧ٓ(.

أ٦ة دٕؽٱذ٫ ثػ ٦ٓ ٚٲ٤عِ أ٩٭ة كردت ٰٚ اقذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةص٥، كأ٦ة دٕؽٱذػ٫ ثة٣جػةء 

(  8/671كصػةء ٚػٰ دٛكػٲؿ ا٣ٛؼػؿ ا٣ػؿازم )ٚ٭ٮ ٨٦ ظ٫٤٧ ٤ٔٯ ا٢ٕٛ٣ )ا٣ذٞٯ(. 

ٚٲٕضج٪ػٰ اٹ٣ذٞػػةء ثػػٟ ». كٚػػٰ رقػةا٢ ا٣جػػؽٱٓ ا٣٭٧ػػؾا٩ٰ  «ا٣ذٞػٯ ٦ػػٓ أثػٰ ث١ػػؿ»

 .«كاٹصذ٧ةع ٦ٕٟ

 ٧٦ؽكح ػكةرة ا٣ٌٕٮ  د. 
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 كرار اىيشِث: -4

ان ةػػ ٌػع أك اىتػاء ةٍػِػٕ اىخلػاق أك سٔاز اشخػٍاؿ اىفػو )اسخٍع( ٌخػػدٗ

 .اىخلٕ ةّ، كإؽاـخّ إىٕ اىٍػشً

*   *   * 

 (161) 

ٍػَّ٘ث  اىشى

 

 اىٍصأىث: -1

ٱنٲٓ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ا٧٣ٕةوؿ ٧٤٠ح )ا٣ض٧ٕٲنح( ثٕػؽة ٦ٕػةف ٬ػٰ 

كح أك ٬ٲبح أك ص٧ةٔح ػةوح ك٩عٮ٬ة، ك٬ٰ دٹٹت ٦عؽزح ٥٣ دػؿد ٚػٰ  ٦ؤقن

 .ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞؽٱ٧ح

 :االكخراح -2

 صٮاز اقذ٧ٕةؿ ا٣ؽٹٹت اٳدٲح ا٧٣عؽزح ٧٤١٣ح )ص٧ٕٲنح(، ك٬ٰ 

 ٦ؤقكح قٲةقٲح أك اٝذىةدٱح أك ػٲؿٱح ٠ة٣ض٧ٕٲح ا٣ذنؿٱٕٲح. -8

 َةاٛح دذأ٣ٙ ٨٦ أٌٔةء ٣٘ؿض ػةص ٠ة٣ض٧ٕٲح اٵدثٲح. -2

٬ٲبػػح د٧سػػ٢ مؼىػػٲةت أذجةرٱػػح ٠ة٣ػػؽكؿ أك مؼىػػٲةت ظٞٲٞٲػػح  -8

 ٠ة٧٣ك٭٧ٲ٨ ٰٚ مؿ٠ح.

٦ج٤ٖ ٨٦ ا٧٣ةؿ ٱيض٧ٓ دكرٱةن أك أٝكةَةن ثٲ٨ ٔؽد ٨٦ اٵٚؿاد، كٱُٕٯ  -4

٢ ٣ٮاظؽ ٦٪٭٥ ثعكت دكر ٱذٛٞٮف ٤ٔٲ٫.  ا٧٣ض٧ٮع ا٧٣ذعى 

 كإًةٚح ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣سٺزح اٵك٣ٯ إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥.

 ـٖ اىٍػاسً: -أ اىخػي٘و: -3

٧ٍػٓ  دػأ٣ٲٙ ا٧٣ذٛػؿ ؽ..»دةج ا٣ٕؿكس   - ًػ٥ُّ ا٣نػٰء ثذٞؿٱػت  ا٣ضى
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ٜه ٤ٔٲ٫.. ث٫ٌٕ ٨٦ ثٕي.. ٛى ٓه ٤ٔٲ٫  ٦ذن كا٧٣ىض٧ٓ ٱ١ٮف  كأ٦ؿه ٦يض٧ى

 .«اق٧ةن ٤٣٪ةس أك ٧٤٣ٮًٓ ا٣ؾم ٱضذ٧ٕٮف ٚٲ٫

ا٣ض٧ٕٲنػػح  َةاٛػػح دذػػأ٣ٙ ٦ػػ٨ أٌٔػػةء ٣٘ػػؿض ػػػةص »ا٣ٮقػػٲٍ   -

ك١ٚػػؿة ٦نػػذؿ٠ح، ك٦٪٭ػػة ا٣ض٧ٕٲػػح ا٣ؼٲؿٱػػح كا٣ض٧ٕٲػػح ا٣ذنػػؿٱٕٲح 

 «.كا٣ض٧ٕٲح ا٣ذٕةك٩ٲح كا٣ض٧ٕٲح اٵدثٲح كا٧٤ٕ٣ٲح )٦عؽزح(

 ٖ اىػرؼ:ـ -ب

٧ٍػٓ( ث٧ٕ٪ػٯ ا٧٣ض٧ػٮع، ك٬ػٮ ٦ػة  ا٧٤١٣ح ٦ىؽر و٪ةٰٔ ٦نذٜ ٨٦ )ا٣ضى

٣ٲف ٦ٛؿدان، كا٧ٌ٧٣ٮـ ث٫ٌٕ إ٣ٯ ثٕي. ك٬ػؾا ا٧٣ىػؽر ٦ػ٨ قػ٪٨ ا٣ٕؿثٲػح 

٠سؿ اقذ٧ٕة٫٣ ٰٚ ا٣ٕىػؿ ا٣عػؽٱر، ك٬ػٮ ٱؤػػؾ ٦ػ٨ اٵقػ٧ةء ذات ا٣ؽٹ٣ػح 

 ا٣عكٲح أك ا٧٣ٕ٪ٮٱح، ٚٺ ٦ة٩ٓ وؿٚٲةن ٨٦ اقذ٧ٕة٫٣.

 ـٖ اىدالىث: -ج

٣ؽٹٹت ا٣سٺث اٵك٣ٯ ٣٭ؾق ا٧٤١٣ح ٦ذ٧ٌن٪ح ٚٲ٧ة كرد ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ، ا

٦ج٤ٖ ٨٦ ا٧٣ةؿ ٱيض٧ٓ دكرٱةن أك أٝكةَةن ثٲ٨ ٔؽد ٦ػ٨ اٵٚػؿاد، »أ٦ة ا٣ؽٹ٣ح اٵػٲؿة  

٢ ٣ٮاظؽ ٦٪٭٥ ثعكػت دكر ٱذٛٞػٮف ٤ٔٲػ٫ ٚ٭ػٰ ٧٦ػة  ،«كٱُٕٯ ا٧٣ض٧ٮع ا٧٣ذعى 

 (.4/858ب اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت )أصةزق ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ٰٚ ٠ذة

 ٧٦ؽكح ػكةرة ا٣ٌٕٮ  د.

 كرار اىيشِث: -4

 سٔاز اشخػٍاؿ اىدالالت اٙح٘ث اىٍطدذث ىهيٍث )سٍػَّ٘ث(، كْٖ:

 ٌؤشصث ش٘اش٘ث أك اكخػادٗث أك خ٘رٗث ناىشٍػ٘ث اىخظرٗػ٘ث. -

 ـائفث حخأىؿ ٌَ أغؾاء ىؾرض خاص ناىشٍػ٘ث األدة٘ث. -

ىػػدكؿ أك طخػػػ٘ات ضل٘ل٘ػػث ْ٘ئػػث حٍرػػو طخػػػ٘ات اغختارٗػػث نا -

 ناىٍصٍَٓ٘ ـٖ طرنث.
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ٌتيؼ ٌَ اىٍاؿ ٗيشٍع دكرٗان أك أكصاـان ةَ٘ غدد ٌػَ األـػراد، كٗػفػٕ  -

و ىٔاضد ًٌِٓ ةطصب دكر ٗخفلٔف غيّ٘.  اىٍشٍٔع اىٍخطػِّ

 كإؽاـث اىٍػاُٖ اىرالذث األكىٕ إىٕ اىٍػشً.

*   *   * 

(162) 

ٔرٌم( ٓي رمٌّ ال )سى ٔى ٍٓ  غٔته سى

 

ػػٮرٌم( ث٧ٕ٪ػػٯ ٦ؿدٛػػٓ ٱنػػٲٓ ٤ٔػػٯ أ٣ ٭ي كػػ٪ح ثٕػػي ا٧٣ذعػػؽزٲ٨ ٧٤٠ػػح )صى

ػػٮرمٌ »ا٣ىػػٮت ٚػػٰ ٦سػػ٢ ٝػػٮ٣٭٥   ك٬ػػٮ ػُػػأ، كا٣ىػػٮاب  «٬ػػٮ ٦ػػؾٱٓ ص٭ي

رٌم( ثٛذط ا٣ضٲ٥ كق١ٮف ا٣٭ةء كٚذط ا٣ٮاك. ٍ٭ٮى  )صى

٭ػػةرةن  اردٛػػٓ، »ك٧٦ػػة صػػةء ٚػػٰ ا٧٣ٕػػةص٥   ػػٮرةن كصى ٭ي ػػؿى ا٣ىػػٮتي صي ص٭ى

٭ٲؿ... رى ٚػٺفه  رٚػٓ ا٣ىػٮتى ثػة٣ كا٣ىٮت صى ٍ٭ٮى رٌم كصى ٍ٭ػٮى ٞٮؿ، ٚة٣ؿصػ٢ صى

رمٌ  ٍ٭ٮى  ٧٦ؽكح ػكةرة ا٣ٌٕٮ  د. .«كا٣ىٮت صى

 كرار اىيشِث: -

ٔرٌم(. ٓي رٌم( ال )سى ٔى ٍٓ  اىؾتؿ اىػط٘ص ىيهيٍث ْٔ )سى

*   *   * 

 (163) 

اؿ ال )ٌٔةاٗو( كال )ش٘ي٘ي٘ر( َّٔ  س

 

اؿ( ٦ٞػةثٺن ٔؿثٲػةن ٧٤١٣ذػٰ ) ( cellular( ك)mobileثؽأت دنٲٓ ٧٤٠ح )صٮن

( ا٣ٛؿ٩كٲذٲ٨ ا٤٣ذٲ٨ دٕ٪ٲةف ٬ةدٛةن ٱيع٧ػ٢ cellulaire( ك)mobileذٲ٨، ك)اٷ٤١٩ٲـٱ

 كٱي٪٢ٞ كٱ٢٧ٕ ٤ٔٯ مج١ح ٹق١٤ٲح.
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ونان ٌجٍع اىيغث اىعرة٘ث ةاىلاْرة كد أكرر اترخعٍاا اىٍلراةال اىعرة٘رث 

رراا cellular( و)mobile)اىراذررث ىهيٍخررٖ  اا وُلق ٔق ( اإلُهي٘ررزٗخَ٘و وْررٖ )لرر

نخرا   و نٍرا ُر ع ىيرٕ  ىرم (2442( ىيعرا  )26وٌحٍٔا( فٖ اىدورة )

 (.0/331ى٘ب )اٛىفاظ واٛتا

وحسخعٍو ْذه اىهيٍال فٖ اٛكطار اىعرة٘ث ةِسب ٌخفاوحرثو فلرد حغيرب 

اا( فٖ ٌِطلث ونيٍث )ٌحٍٔا( فٖ أخرى. ٔق  )ل

قردة نيٓرا ترا غث وصرح٘حث ٌرَ  وْذه اىهيٍال اىعرة٘ث اىٍعاصرة اىٍٔى

ح٘د اىتِاء واىدالىثو إ  ْٖ ٌَ حسٍ٘ث اىشٖء ةصرفث ٌرَ صرفاحّو وْرٖ ٌرَ 

 اىخسٍ٘ث.تَِ اىعرة٘ث فٖ 

اا وُلقاا( ىيٕ ةِاء )فَعقاا(و وْٖ صفث ىيٕ ص٘غث ٌتاىغرث  ٔق وكد لاء )ل

اتً اىفاىو. ولاء ىيٕ ْذا اىتِاء أتٍاء أدوال ىدٗدة فٖ اىعرة٘ث اىٍعاصرة 

اد(و وإ ا ك٘و اش وىدق ان ورشق ىيٕ  ندالع ٗإن اتً اىفاىو وٌتاىغخّ  :ٌرو )تخق

فٖ ْذه اىهيٍرثو فراىجٔا  أن إترِاد  ٌَ وكع ٌِّ اىفعوو وْذا ٌا ىً ٗخحلق

وو إٍُرا ْرٔ ٌرَ اىٍجراكو ون ُرّ  ٍِ اىفعو إىٕ اٙىث ِْا ال إىٕ اإلُسان اىٍسخع

اش( اىذي ٗرش ْٔ اإلُسران وى٘سرج اٛداةو  حشخ٘  ىٚىثو ففٖ نيٍث )رشق

وإتِاد اىفعو إىٕ أداحّ نر٘رر فرٖ اىعرة٘رث نٍرا فرٖ كٔىِرا:  صردٌِج اىسر٘ارة 

 ن ٌَ وكع ٌِّ اىفعو ْٔ تا ق اىس٘ارة وى٘سج اىس٘ارة.اىرلَو و واىحل٘لث أ

 اىعضٔ: د.ٌٍدوح خسارة

 قرار المجوة: -

اال مقالاك كممتا   ال ومحمول وَخمَوي وهقَّ جواز استخدام كممات: جوَّ

(mobile(و )cellular.اإلهكميزيتين ) 

*   *   * 
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 احملاضشاث ٔانُذٔاث
 اىٍطاؽرات اىخٖ أىل٘ج ـٖ اىٍشٍع -أ

 ـ2117غاـ 

 

 تاريخ اإللقاء عنوان املحارضة املحارض

 69/5 األغذية ادعّدلة وراثقًّا د. عبد اجلبار الّضّحاك

 66/6 رحؾة عز تراث شورية اجلقولوجي مقخائقل معطيد. 

 عبؼري الؼص العريب: د الـبي اصطقػعبد. 

 66/7 عبد السالم العجقيل يف مرآة الـؼد ادؼارن 

 ضغقان الػؽر العؾؿي اخلاضئ هاين رزقد. 

 8/:6 (من أرشطو إىل داروين) 

 75/9 التطور الؾغوي يف العربقة ادعارصة عبد الـارص عسافد. 

 :/65 التـوع احلقوي حمقي الدين عقسىد. 

 69/54 لػاظ عربقة توّضحفا الؾغات العروبقة الؼديؿةأ رفعت هزيمد. 

 55/=6 من كحن؟ بحٌث يف اهلوية وهب رومقةد. 

 56/;6 التخطقط الؾغوي ودوره يف محاية الؾغة العربقة د. حمؿود السقد

*   *   * 
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 م1027عام الندوات التي عقدت  -ب

 

 6/8/7462بتاريخ  واألصول األلفاظ واألساليبعنوان الندوة:  -1

 وقائع الـدوة:

 لدكتور مروان ادحاسـيا كؾؿة افتتاحقة -

 .رةادشاركون: الدكتور مازن ادبارك، الدكتور ممدوح خسا -

قّدم ادداخالت: د. عبد الـاا  عساا ، د. دؿاد موعاد، د. عباده فؾػا   -

 )مداخؾة خطّقة(.

 61/9/7462بتاريخ  التراث زمن المخاطرعنوان الندوة:  -2

 وقائع الـدوة:

 مروان ادحاسـيلدكتور ا كؾؿة افتتاحقة -

 ادشاركون:

 .حؾبعؿقد معفد الرتاث العؾؿي العريب ب -الدكتور مصطػى ادوالدي  -

 .قسم ادؽتبات جامعة دمشق -كؾقة اآلداب  -الدكتور عبد ادجقد مفـا  -

 مؽتبة األسد الوطـقة بدمشق. -ة احلسن ـاألستاذة أمق -

 جمؿع الؾغة العربقة بدمشق. -األستاذ ملمون الصاغرجي  -



 6492 7902احملاضرات والندوات يف عام 

 دور المؤسسات الوطنية العاملةعنوان الندوة:  -2
 74/67/7462بتاريخ  في خدمة اللغة العربية

 وقائع الـدوة:

 لدكتور مروان ادحاسـيا كؾؿة افتتاحقة -

قةااة اهلكؾؿااة وزارة التعؾااقم العاااه ألؼاكااا الاادكتور دؿااد موعااد عضااو  -

 تدريسقة يف جامعة دمشق.ال

 ؾفقةة العامة السورية لؾؽتاب )وزارة الثؼافة(.لعام الدير ادد. ثائر زين الدين،  -

 ربقة.د. دؿود السقد، رئقس جلـة التؿؽني لؾغة الع -

 د. كضال الصالح، رئقس احتاد الؽتاب العرب. -

*   *   * 
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 م7102رات اجملمع عام إصدا
 

 .2صػحات لغوية ق -

 فهارس مؼصورة ابن دريد. -

 بأجزائه الثاين والثالث والرابع. 18ة جممع اللغة العربوة: املجلد جمل -

 .م2482التؼرير السنوي عن عام  -

*   *   * 
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 املٓذاة ٔاجملالث انكتب
 انعشبٛت انهغت جمًع يكتبت إىل
 و7102 عاو يٍ انشابع انشبع يف

 ()دركٗض أُٔر .أ

 اىهخب اىػرة٘ث -أ

ة٦ٲح ٹ دذ٤ٕس٥ ثة٣ٛىػعٯ  ظكػٲ٨ ٔجػؽ ا١٣ػؿٱ٥، كزارة ا٣سٞةٚػح، أ٩ٮزح ثة٣ٕ -

 .2186د٦نٜ، 

ثةث٢ ا٣ضؽٱػؽة ٚػٰ ا٣سٞةٚػح كاٵدب كا٣ٮاٝػٓ  ٩ػة٥ّ ٦٭٪ػة، كزارة ا٣سٞةٚػح،  -

 . 2186د٦نٜ، 

  ٦ض٧ٮٔػػح ٦ٞػػةٹت، دار ٲذٲح صؽٱػػؽة ٚػػٰ اٵدب ا٣ٕؿثػػٰٲث قػػٮٚثعػػٮ -

 .8986رادكٗة، ٦ٮق١ٮ،

٣ؿكاٱػح كا٣ٛػ٨ ا٣ذنػ١ٲ٤ٰ  زػةاؿ   ٔػ٨ ادعٮٹت مضؿة ا٣ـٱـٚٮف ا٣ٌةإح -

 .2185كزارة ا٣سٞةٚح، د٦نٜ ، زٱ٨ ا٣ؽٱ٨،

٦ع٧ؽ إثػؿا٬ٲ٥، دُٮر ا١ٛ٣ؿ اٹصذ٧ةٰٔ ا٣ٕؿثٰ، ز.إ.٣ٲٛٲ٨، دؿص٧ح  أ٩ٮر  -

 .8988، ا٣ٞة٬ؿة، دار ا٣ٕة٥٣ ا٣ضؽٱؽ

 .2186ا٣ضٲٮثٮ٣ٲذٲٟ ا٣كٮرم  إثؿا٬ٲ٥ قٕٲؽ، كزارة ا٣سٞةٚح، د٦نٜ،  -

                                                 

() .ٓأ٦ٲ٨ ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٧٣ض٧ 
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اك٠ٮ٩ػٮر، دؿص٧ػح  كٚٲػٜ ٠ؿٱنػةت، ظ١ةٱةت مٕجٲح ٦ػ٨ ا٣ذجػخ  ك.ؼ.  -

 .(2 ، )اداب ٔة٧٣ٲح؛2186كزارة ا٣سٞةٚح، د٦نٜ، 

٦ةرم د٩ذـر، دؿص٧ح  دٱ٧ػة    ثةق١ةؿ ٤٠ٮم ثة٣ذٰ ، دٞؽٱ٥  صةف8ظٮراف  -

 (.8 ، ) ا٣ؼُح ا٣ٮَ٪ٲح ٤٣ذؿص٧ح؛2186 د٦نٜ، ، كزارة ا٣سٞةٚح،اٵمٞؿ

ٰ، ٦ؤقكح ٔجػؽ   ٚة٢ً ا٣ض٧ة٣ٰ، دٞؽٱ٥  ا٣نةذ٣ٰ ا٤ٞ٣ٲجدٚةٔةن ٨ٔ ا٣ٕؿثٲح -

 .8996ا١٣ؿٱ٥ ث٨ ٔجؽا  ، دٮ٩ف، 

 ح، كزارة ا٣سٞةٚػح،ٮٌ   أ٦ٲ٤ٰ ٩ٮدٮ٦ػت، دؿص٧ػح  ٣جة٩ػح ٦نػؿ كاردٕةشذ٬ٮ -

 .(21 ا٣ؼُح ا٣ٮَ٪ٲح ٤٣ذؿص٧ح؛، )2185 د٦نٜ،

 قؽ٩ح اٹٗذؿاب  رقةا٢  ٱٮقٙ ا٣ٲٮقٙ، ٗةدة ا٣ٲٮقٙ، كزارة ا٣سٞةٚػح، -

 .2186د٦نٜ، 

 كد أثػػٮ مػػٞؿق، كزارة ا٣سٞةٚػػح،قػػ٤ٲ٧ةف ا٣ع٤جػػٰ  ا٣ٕػػٲ٨ كا٧٣ؼػػؿز  دا -

 .2186 د٦نٜ،

 ا٣ٌجةب  ٦ٲ٘ٲ٢ دم أك٩ة٦ٮ٩ٮ، دؿص٧ػح  صٕٛػؿ ا٤ٕ٣ػٮا٩ٰ، كزارة ا٣سٞةٚػح، -

 (.28)ا٣ؼُح ا٣ٮَ٪ٲح ٤٣ذؿص٧ح؛ ،2185 د٦نٜ،

دعٞٲٜ  ظٲػةة ثػٮ ٤ٔػٮاف، دار ا٤ُ٣ٲٕػح،  وةٔؽ اٵ٩ؽ٣كٰ،  َجٞةت اٵ٥٦ -

 .8985 ثٲؿكت،

، ٠ػؾ٣ٟ  ٦ع٧ػؽ ٠ة٦ػ٢ ا٣ؼُٲػت ٣ٮ ٠٪ٌة ٦ةذا -ا٣ٕؿب  كص٭ح ٩ْؿ ٔؿثٲح  -

 .(4 )أ١ٚةر؛ ،٦2115ُجٕح ا٣ٲةزصٰ، د٦نٜ، 

ا٣ٕؿثٲح  ٦ؼذةرات ٨٦ أقؿار٬ة كأػجةر٬ة  ثٲػةف ا٣ىػٛؽم، كزارة ا٣سٞةٚػح،  -

 (.896 ، )إظٲةء ك٩نؿ ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ؛2185د٦نٜ ، 

ٚةرس كدؼٮـ  دراقح ٩ٞؽٱح كاراء كمػ٭ةدات ٚػٰ دضؿثػح دٮٚٲػٜ أظ٧ػؽ   -

 .2185ٝٲٜ ٧ٔؿ ص٧ٕح،كزارة ا٣سٞةٚح، د٦نٜ،٦ؿ٬ٙ زٱ٪ٮ، ٦ؿاصٕح كدؽ
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١ٚؿ اث٨ ػ٤ؽكف ا٣ٕىجٲح كا٣ؽك٣ح  ٦ٕة٥٣ ٩ْؿٱح اث٨ ػ٤ػؽكف ٚػٰ ا٣ذػةرٱغ  -

 .8، ط8982دار ا٤ُ٣ٲٕح، ثٲؿكت،  اٷقٺ٦ٰ، ٦ع٧ؽ ٔةثؽ ا٣ضةثؿم،

ٚؿٱؽ اٵَػؿش  ٔجٞؿٱػح ٦ٮقػٲٞٲح ػة٣ػؽة  أظ٧ػؽ ثػٮثف، كزارة ا٣سٞةٚػح   -

 (.8 )٦كةرات ٚ٪ٲح؛ ،2185ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب، د٦نٜ، 

٦عُةت ٰٚ اٹٝذىةد ا٣كٲةقٰ ا٣ؽك٣ٰ  ٝعُةف ا٣كٲٮٰٚ، كزارة ا٣سٞةٚػح،  -

 .2185د٦نٜ، 

٦ٮقٮٔح أكرقذٮف كٱ٤ؿ  دنٟ ثٲؿغ، دٮـ إرق١ٲ٨، دؿص٧ح  ٦ع٧ػؽ ٦٪ٲػؿ  -

 (.257 ا٨ٛ٣ ا٣كةثٓ؛، )2186كزارة ا٣سٞةٚح، د٦نٜ،  اٵوجعٰ،

٧ػح  ٩جٲػ٢ ا٣ػؽثف؛ ٦ٮقٮٔح قٲ٪٧ة ا٣ج٤ؽاف  ٦ض٧ٮٔح ٦ػ٨ ا٣جػةظسٲ٨، دؿص -

ا٣ؼُػح ا٣ٮَ٪ٲػح ، )2186 ٦ؿاصٕح  ص٧ةؿ معٲؽ، كزارة ا٣سٞةٚح، د٦نػٜ،

 (.4 ٤٣ذؿص٧ح؛

٣ٮ٠ٲٲ٤ـٱٮ؛ دؿص٧ػح  ٧ٔػةد صةف ٦ةرم ٗٮقذةؼ   ٦ٮ٩ؽك كظ١ةٱةت أػؿل -

 (.8 )اداب ٔة٧٣ٲح؛ ،2186 كزارة ا٣سٞةٚح، د٦نٜ، ٦ٮٔؽ،

ح، ٱنػػج٫ ا٣كػػٲؿة  ٦ع٧ػػؽ ص٧ٕػػح ظ٧ػػةدة، كزارة ا٣سٞةٚػػ   ٦ػػة٩ػػؾٱؿ صٕٛػػؿ -

 .2185 د٦نٜ،

  دؿص٧ػػح  ٦٭ػػةة ٚػػؿح ا٣ؼػػٮرم، ا٣ض٧ٕٲػػح ا٧٤ٕ٣ٲػػح ٚػػٰ ؿ٩ٲػػٟث٩ٲٞػػٮٹ ٠ٮ -

 .8972دٮركف، ثٮ٣ٮ٩ٲة، 

كادم ثػػؿدل ٔجػػؿ ا٣ٕىػػٮر  ٦ع٧ػػٮد ٦ع٧ػػؽ ٤ٔٞػػ٥، كزارة ا٣سٞةٚػػح،  -

 .2185 د٦نٜ،

*   *   *





- 5497 - 

 

 

 

 انفٓاسس انعايت
 نينتضعانهًجهذ 

 

ػسؼرسػأدطاءػ-أ
ػصّتابػاضطػاالت

 

 =59 أ. إبراهقم الزيبؼ

 9=> د. أمحد دمهان

 877 أمحد قدور د.

 49; أ. أمقـة احلسن

 77>، 9=9، =97 د. رفعت هزيم

 8:5 شؿر الديوب د.

 ;6 د. عباس اجلراخ

 5466 عبد اإلله كبفاند. 

 5:> د. عبد الؽريم حسني

 =:=، >7;، 947، =57 د. عبد الـارص عساف

 89: د. عبد الـبي اصطقػ

 7;; د. عبود الرساج



 (4) اجلزْ (09) اجمللز ـ جملُ جمنع اللغُ العزبًُ بزمشل

 

5498 

 =>: د. عبر العساف

 75= د. عيل حواس

 =55 د. عؿر صابسقغ

 ;7:، =84 عقسى العاكوب د.

 77: د. غسان صحرور

 =;7 لباكة مشوح د.

 787، 9: مازن ادبارك د.

 55; أ. ملمون الصاغرجي

 =546 تقزيـيد. حمؿد ضقب 

 =54 أ. حمؿد عدكان شامل

 ;97 د. حمؿد حمػل

 ;>=، ;75، 9>5 د. حمؿود السقد

 >6; أ. مروان البواب

 >545، 4:;، 66;، =;:، 976، 695، =;5 د. مروان ادحاشـي

 9>: د. مصطػى موالدي

 7:=، 67:، 9=8، ;; مؽي احلسـي د.
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ػ
ػطػاالتاضرظاوغنػسؼرسػػ-ب

ػ
 >548 م;645إصدارات ادجؿع عام 

 =55 إضالق رساح العؾم

 ==6 م(;645-ه>587) أعضاء جمؿع الؾغة العربقة بدمشؼ يف مطؾع عام

 7>9، 7:7 إكامل مادة لغوية

 =;7 آلقات الدماغ يف اكتساب الؾغة وتولقدها

 9>: آلقة احلػاظ عذ ادخطوضات يف أيام اخلطر

 =84 الؽريم اكؽسار بـقة ادتن يف لغة الؼرآن

 787 باع وأباع وادبقع وادُباع

 ;>= التخطقط الؾغوي ودوره يف محاية الؾغة العربقة

 9=8 تذكرة بلهم دالالت األداة )إذن( وأحؽامفا

 75= التعريػ الدوري يف ادعجم العريب الؼاموس ادحقط أكؿوذجاً 

 ;7: جفاد ادجؿعقني السوريني يف إقرار األلػاظ واألشالقب

 975 تؼبال الدكتور رفعت هزيمحػل اش

 65; بال الدكتور عبد الـارص عسافحػل اشتؼ

 =9; حػل اشتؼبال الدكتور عبود الرساج

 ;545 حػل اشتؼبال الدكتور حمؿد ضقب تقزيـي

 =68 حػل اشتؼبال الدكتور وهب رومقة

 8:5 احلوار يف الـؼائض

 667 اخلاليا اجلذعقة وادوت ادزمج

 =>: يف ادؽتبات رقؿـة ادخطوضات
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 55; رؤية يف آلقة احلػاظ عذ ادخطوضات وصقاكتفا

 55> الشقخ حمؿد رضا الشبقبي وجمؿع دمشؼ

 9>5 ضبقعة العرص وادحتوى الرقؿي العريب

 9=> عبد الؼاهر اجلرجاين والـظرة اجلاملقة العؼالكقة يف الـؼد

 89: ؼارنعبؼري الؼص العريب: عبد السالم العجقيل يف مرآة الـؼد اد

 77>، 9=9 العربقة الشاملقة

 5497 ففرس ادجؾد التسعني

 67: يف العؾم وادعرفة والػرق بقـفام

 77: فقؾسوف اجلامل وأديب الػالشػة الدكتور عبد الؽريم القايف

 =548، 49>، ;=6 الؽتب وادجالت ادفداة إىل مؽتبة ادجؿع

 >6; اجلديدكؾؿة األشتاذ مروان البواب يف اشتؼبال العضو 

 =;5 ادخطوط العريب الؽؾؿة االفتتاحقة يف احتػالقة

 =97 شؾػه د. لقذ الصباغعن كؾؿة الدكتور رفعت هزيم 

 5466 كؾؿة الدكتور عبد اإلله كبفان يف اشتؼبال العضو اجلديد

 >7; عن شؾػه الشقخ شؾقم البخاريكؾؿة الدكتور عبد الـارص عساف 

 7;; عن شؾػه د. عزيز صؽريلدكتور عبود الرساج كؾؿة ا

 =546 عن شؾػه األشتاذ جورج صدقـيكؾؿة الدكتور حمؿد ضقب تقزيـي 

 ;97 يف اشتؼبال العضو اجلديد كؾؿة الدكتور حمؿد حمػل

 :69 يف اشتؼبال العضو اجلديد كؾؿة الدكتور ممدوح خسارة

 7:; كؾؿة الدكتور موفؼ دعبول يف اشتؼبال العضو اجلديد

 6:7 ة يتحدث فقفا عن شؾػه أ. شؾقامن العقسىكؾؿة الدكتور وهب رومق
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 ،711، 976، 531، 152 كؾؿة رئقس ادجؿع الدكتور مروان ادحاسـي

  797 ،2721 

 276 الؾغة العربقة يف مواجفة التحديات

 2715 م1727ادحارضات والـدوات عام 

 192 والبـاء(مرثقة أعشى باهؾة الرائقة )الػروسقة 

 133 مسائل صوتقة من كتاب الؼاكون يف الطب البن سقـا

 775 مرشوع صون الرتاث السوري العاجل

 17 1لالصطالحات الطبقة ج مرشوع لؽتابة ادعجم التارخيي

 5 معجم اإلبدال الؾغوي من لسان العرب

 2733، 713، 557، 113 من قرارات جمؾس ادجؿع يف األلػاظ األسالقب

 77 التؼاء الساكـني وما يرتتب عؾقه د الؼراءة:من قواع

 ،236 كظرات أخرى يف بعض قرارات جمؾس ادجؿع يف األلػاظ واألسالقب

  573 ،696 

 17 كظرات كؼدية يف ديوان ابن اخلقؿي

 693 هؽذا وكفذا والػروق بقـفام يف ادعـى واالستعامل

 327 واقع تدريس الؾغة العربقة يف اجلامعات العربقة

 256 متى كتبت؟ وثقؼة الـبوية يف ادديـة ادـورةال

 95 وقػة لغوية مع سورة الـاس

*   *   * 
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