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 جربي وانهغة شفٍق

 ()د. ىٍف٘ث تةؽاًْ٘ ةؽًْ 

إ١ػ٭ ٛػػ٬ؿ أضػػ اٳـػػاحؼة ٘ػٮ ٞخاةػػ٩  «كػٰٙٚ ستػػؽم»٧خغػؼ ٤ػ٦ إكػػارة 

«!ا١ٰػ، ا٢١ٖث، ٪ؼق ٪ٮ ا١تلػؽٯث»: (ا١تلؽٯث ٛت٠ ا١خارٯظ)
(3)

٤ػػعٸن ٢١طػػٯد  

، ة٬نػ٫ٙا ٨ْػ٬اف حٜػٌػـ ا٨٥١ٍػٚ ا٢٥ٓ١ػٮ،  ٦ْ ْٸٛخ٩ ةا٢١ٖث، ٤خشاكزٯ٦ ا١ٰػػى

٬افى حٌٜػـ ا٨٥١ٍٚ ا١ٟٙؽم٤ف٦ٌٍٰ٢ ا١ي٬ء ٢ْ٭ ا٢١ٖث، ة٬ن٫ٙا ٨ْ
(3)

، ك٤ٰؽاذ٨ػا 

ك١ػئ٦ ْترػج اٳٯػاـ ة٥ػٯػػ »ا٨ٌ٬١ٮ ا١ؼم ضَٙ ٪٬ٯخ٨ا ٤ػ٦ ا١يػٰاع. ٯٜػ٬ؿ: 

ك٪ػ٬: ا٢١ٖػث،  ،٨ٟ٢٤ا ٘ٮ ا١ٜػٯ٣ ٜ٘ػ ْشؾت ْػ٦ أف حٓتػد ة٥ٰؽاذ٨ػا ا١ػ٨ٌ٬ٮ

نارْج ١ٖخ٨ا ١ٖات كخ٭ حٓاٛتج ٢ْ٭ آ٘ا٨ٛا ٦٤ ٛػٯ٣ ا١ػػ٪ؽ ٘هػؽْج ٪ػؼق 

٢تج ضيػارات أ٪٫٢ػا أس٥ػ٠ س٥ا٫١ػا كأضفػ٦ ةطؼاٰ٘ؽ٪ا ةٓػ أف ـ ا٢١ٖاًت 

ٌٟػ٦ اٳضٰػاء ا١ػؼٯ٦ نػارْخ٣٫  ٨ٌٟج ٘ٮ ٞرٰؽ ٦٤ ةٜاع اٳرض ح٥ ضف٫٨ا كح٥

ا١ٍتٰٓث كنار٬ْ٪ا ك٤ارـخ٣٫ ك٤ارـ٬٪ا ٘ٓشؾت ٣٫٨ْ كحػؽٞخ٣٫ ككػأ٣٫٧، 

                                                 

()  ا١ٸذٰٛث. -سا٤ٓث حلؽٯ٦  -ٛف٣ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث  -أـخاذة ٤فاْػة ٘ٮ ٢ٰٞث اٱداب 

 ـ.38/33/3039كرد ا١تطد إ١٭ ٤ش٢ث ا٥١ش٥ّ ةخارٯظ 

٢تػث ٛفػ٣ ٢ْػ٭ ٌ «كػٰٙٚ ستػؽم» كٰٙٚ ستؽم، أ٧ا كا٨١رػؽ، ٤طاىػؽات أ١ٜا٪ػا اٳـػخاذ (3)

ا١ػراـات اٳدةٰث كا٬ٖ٢١ٯث، سا٤ٓػث ا١ػػكؿ ا١ٓؽةٰػث، ٫ٓ٤ػػ ا١ػراـػات ا١ٓؽةٰػث ا١ٓا١ٰػث، 

 .333، ص3810

 .333ٯ٨ِؽ: ا٥١هػر ا١فاةٚ، ص (3)
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عؽسج ١ٖخ٨ا ٦٤ س٥ٰػّ ٤هػائت٫ا ٬ٛٯػث ٘ػٮ أنػ٫١٬ا ك٘ؽك٫ْػا، ـػ٥ٰ٢ث ٘ػٮ 

«...ك٬٤ـٰٜا٪احؽٰٞت٫ا كة٨ٰخ٫ا، ٘خٌا٧ث ٘ٮ أ٧ٖا٫٤ا 
(1)

. 

 ٧خ٬ٛٗ ٘ٮ ٪ؼا ا٥١ٜت٬س ٨ْػ ٤ش٬٥ْث ٦٤ ا١ٓٸٛات حغٌم ا٢١ٖث، ٪ٮ:

ى:أواّل:ىاللعظىوالؼووظ
 :اللغة واهلوية الوطيية -1

ا٧ٍٸٛان ٤ػ٦ ْتػارة أف ٤ٰؽاذ٨ػا ا١ػ٨ٌ٬ٮ ٪ػ٬ ا٢١ٖػث، ة٬نػ٫ٙا ٨ْهػؽان ٤ػ٦ 

اة ٰػ٥ٰٛث س٬٪ؽٯث ٘ػٮ ض»٨ْانؽ ا٬٫١ٯث ا١خٮ حخطٌػد ٘ٮ ٫٤٬٫ٙ٤ا ا١لا٠٤ ةأ٫٧ا 

، كسػ٬٪ؽي ا٬٫١ٯػث اٛتػ٠ أف ٯٟػ٬ف ٞائ٨ػان ة٬١٬ٰسٰ ػ ااٵ٧فاف ة٬ن٩ٙ ٞائ٨ػان ذٜاٰ٘ ػ

اٷ٧خ٥اءي، ك٪٬ ا١ػؼم ةػ٩ ٯٙػارؽ اٵ٧فػاف آد٤ٌٰخػ٩ ا١ٖؽٯؾٯػث ٤ؽحٰٜػان إ١ػ٭ آد٤ٰخػ٩ 

«ا٥١خفا٤ٰث
(3)

ا٬٫١ٯث ا٨ٌ٬١ٰث، كا١ػ٦ٌ٬ سؾء س٬٪ؽٌم ٦٤ ا٢١ٖث ٪ٮ ٧شػ أٌف  = 

 ٨اإذا ـػ٢ت أ٨٧ػاك٪ػؼا ٯ٨ٓػٮ  ،ضػػ ٨٤ٌػاا١طٌٮ ا٥١خػٌ٘ٚ ا١ؼم ٯف٦ٟ ٢ٛب ٞػ٠ٌ كا

٤ػ٦ ٞػ٠ ٘ػؽد ٨ْػ٬اف  ٨ا٢تـػ ٟ٘أ٨٧ػا ،ك٪٬ ا٢١ٖث ،ا٧خ٥ائ٫ا ا٨ٌ٬١ٮ ٬٨ْافى  ا١تٸدى

ذاحٰخ٩
 (3)

٬٫٢١ٯث ْٸٛث ةا١خٍاةٚ ٤ّ ا١ؼات ٨ْػػ كػغم ٤ػا أك س٥اْػث »ٳف  ؛

ة٥ش٬٥ْث اسخ٥اْٰث ٤ا ٘ٮ س٥ّٰ اٳز٨٤ث كس٥ّٰ اٳض٬اؿ، ٫٘ٮ حخ٢ٓٚ ةٟػ٬ف 

٤ا ٛادران أك ٛادرة ٢ْ٭ اٷـػخ٥ؽار ٘ػٮ أف حٟػ٬ف ذاح٫ػا، كغم ٤ا أك س٥اْث 

«ك١ٰؿ كغهان آعؽ أك كٰئان آعؽ
(1)

ة٦ٰ ٬٫ٙ٤ـ ا٬٫١ٯػث  اكةؼ١ٝ ٧شػ ًٛؽا٧ان حا٤  ؛ 

                                                 

 .38ا٥١هػر ا١فاةٚ، ص (1)

د. ْتػػ ا١فػػٸـ ا٥١فػػػم، ا١ٓػؽب كاٷ٧خطػػار ا٢١ٖػػ٬م، دار ا١ٟخػاب ا١شػٯػػػ ا٥١خطػػػة،  (3)

 .13، ص3033ا١را٧ٮ/ٯ٨اٯؽ/ ، ٞا٬٧ف ١3ت٨اف، ط - ةٰؽكت

 .13، صٯ٨ِؽ: ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ (3)

٤ٰٖػاف ٤ػ٬رٯؿ، ٤ٙػػاحٰص انػٍٸضٰث سػٯػػة: ٤ٓشػػ٣  - غؽ١ػ٬را٧ؿ ٕؽكـػػتٰ - ٌػ٧٬ٮ ة٨ٰٰػج (1)

ٰٓػ ا١ٖا٥٧ٮ، ا٥ِ٨٥١ث ا١ٓؽةٰث ٢١خؽس٥ث، ح٬زٯػّ: ٤ؽٞػؾ  ٤ه٢ٍطات ا١رٜا٘ث كا٥١شخ٥ّ، حؽس٥ث:ـ 

ات ا٬١ضػة ا١ٓؽةٰث، ةٰؽكت  .300ص ،3030أٯ٬٢ؿ )ـتخ٥تؽ(  ،١3ت٨اف، ط - درـا
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ةاٷ٧خ٥ػاء، ٪ػٮ ة٥ػا ٫ٰ٘ػا ٤ػ٦ إضفػاس ا٨ٌ٬١ٰث كا٬ٌٜ٥١ـ ا٬ٖ٢١م؛ ٳف ا٢١ٖث، 

٤ػ٦  ا١طا٠٤ ا١ؽ٤ؾم ا٥١لخؽؾ ة٦ٰ أة٨اء اٷ٧خ٥ػاء ا١طيػارم ا٬١اضػػ، كذاةػج

ذ٬اةج اٳ٤ػث، ك٤ٜػ٬ٌـ ٤ػ٦ ٤٬ٌٜ٤ػات ا١لغهػٰث ا٨ٌ٬١ٰػث ا١ؽاـػغث كاٷ٧خ٥ػاء 

ٯخطخ٣ٌ ا١فٓٮ إ١٭ ح٬ٍٯؽ ا٢١ٖث ا٨ٌ٬١ٰػث كاٷرحٜػاء ة٫ػا ضخػ٭ »ا١طيارم؛ ١ؼا 

كا١ٟٙػؽ ا٥١ٓانػؽ ع٢ٜػان كإةػػاْان  كا١خٜا٧ثح٫٨و ةٟٙاٯث كاٛخػار ةٜياٯا ا٣٢ٓ١ 

«كضخ٭ حف٣٫ ٦ْ سػارة ٘ٮ ضيارة اٵ٧فاف
(3)

٬ٟف ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث ح ؛ كةؼ١ٝ

٦٤ ٤٬ٌٜ٤ات ح٦ٌٰٓ ا٬٫١ٯث؛ ٳف ا١ل٬ٓر ةاٷ٧خ٥اء ٯيٓٗ أك ٯػؾكؿ  ا٤٬ٌٜ٤ان ٥٫٤  

ك٥٧ً حٰٟٙؽ٪ػا،  ،ك٤لاْؽ٪ا ،، حطاَ٘ ٢ْ٭ ٪٬ٯث اٳ٤ثف. ٘ا٢١ٖث، إذ٫ا٦٤ دك٧

٢ثن ٤٬ٌٜ٤ػان أـاـػٰ  كٌؽائٚ ضٰاح٫ا كذٜا٘خ٫ا كإرذ٫ػا  ٌٟ ان ٤ؽحتٍػ اا١طيػارم، ٤لػ

 ْتؽ حارٯغ٫ا. اسؼرٯ   ةٟٙؽة ا١ٓؽكةث ارحتاٌان 

نػارْج »ك٪ٮ ذ٨ائٰث ٤ت٨ٰث ٢ْ٭ ا١هؽاع ة٥٫٨ٰا،  ذِائ٘ث )اُٛا واٙعؽ(: -

٘هػؽْج ٪ػؼق ا٢١ٖػات  ،١ٖخ٨ا ١ٖات كخ٭ حٓاٛتج ٢ْ٭ آ٘ا٨ٛا ٦٤ ٛػٯ٣ ا١ػ٪ؽ

ةطؼاٰ٘ؽ٪ا ةٓػ أف ـ٢تج ضيػارات أ٪٫٢ػا أس٥ػ٠ س٥ا٫١ػا كأضفػ٦ ضفػ٫٨ا 

٨ٌٟج ٘ٮ ٞرٰػؽ ٤ػ٦ ةٜػاع اٳرض ٧طػ٦ ١ٖػث )اٳ٧ػا( ا٨ٌ٬١ٰػث  . ٢ٖ٘خ٨ػا«...كح٥

نارْج ١ٖات كخٌ٭ ١ٖث )اٱعؽ(؛ كةػؼ١ٝ أنػتص ٫ٙ٤ػ٬ـي ا٨ٌ٬١ٰػث، ة٬نػ٩ٙ 

ٛؽٯ٦ ا٬ٌٜ٥١ـ ا٬ٖ٢١م، ٤٬٫ٙ٤ان ٬٥٢١اس٫ػث، كـػٸضان ٤ػ٦ أـػ٢طث ا١ػػ٘اع ْػ٦ 

٪٬ٯث اٳ٤ث، ككـ٢ٰث ٦٤ كـائ٠ حأٰٞػػ ا٤خػػاد٪ا ا١خػارٯغٮ. ٘ا٢١ٖػث، ة٬نػ٫ٙا 

ط٥ٮ اٳ٧ػا ٤ػ٦ ا١يػٰاع كاٷٕخػؽاب، ح - «ستؽم»٥ٞا ٯؽل  -٤ٰؽاذ٨ا ا٨ٌ٬١ٮ 

كحؽدٌ ٫ٰ٢ْا ح٬از٫٧ػا ٘ػٮ نػؽا٫ْا ٤ػّ ٧ٜائيػ٫ا، كحتٜػٮ ٫ٰ٢ْػا كضػػح٫ا ٘ػٮ 

٬٤اس٫ث ٤ا ٯ٫ٌػد٪ا ةا١خٙخج، كحفاْػ٪ا ٢ْ٭ د٣ْ ٨ْانػؽ ٬ٛح٫ػا ٘ػٮ ضهػار 

ا٢١طِػث ا١خارٯغٰػث اٵكػػٟا١ٰث؛ كةػؼ١ٝ حٟػػ٬ف ا٬٫١ٯػث ردٌ ٘ٓػػ٠ ىػٌػ اٱعػػؽ، 

                                                 

 .333ص ،د. ْتػ ا١فٸـ ا٥١فػم، ا١ٓؽب كاٷ٧خطار ا٬ٖ٢١م (3)
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حتػؽز أٞرػؽ إ٫٧ػا  :٘ػٮ ٤ؽض٢ػث ا١هػؽاع؛ أمك٧ؾكْان ١خأٰٞػ اٳ٧ا ةه٬رة أٛػ٬ل 

٘ٮ ا٥١شاة٫ث كا١هؽاع، ٳ٫٧ا ٷ ح٬سػ د٘ٓث كاضػة، ة٠ كأٞتؽ ٤ا ٯ٬ٟف ا١تؽكز 

 ح٬سػ٪ا ٢٥ْٰث ح٬ٌٟف دائ٣، ح٫ٍٜٓا ا٬١ٛٙات كاٳز٤ات.

اٱعؽ، ك٪ػ٬  ٬رك٦٤ عهائم ٪ؼق ا١ر٨ائٰث ا١ل٬ٓر ة٬ٜة )اٳ٧ا( ٘ٮ ضي

أك  «اٱعػؽ»٤ػّ ٞػ٠ حٓا٤ػ٠ ٤ػّ ك٬ٓر ٯ٨فؽب ةأكٟاؿ ٤تاكؽة كٰٕؽ ٤تاكؽة 

٤خٓػٌػد، كذٜا٘خ٩ أك إ٧شازاح٩ ا١طيارٯث. ٘اٳ٧ا )ا٢١ٖث( كاضػة، كاٱعؽ ٤خ٨ػ٬ٌع، 

٤خ٨ا٘ؽ، ةطي٬ر٪ا ا١غاص، ك٩ٰ٢ْ ٯٖػك كس٬د٪ا ا٥١ياد ١ٲعؽ ك٤خ٨اٛو، ك

نػنل ٨٤ٟٓفان ١ٰٖاة٩، ٰ٘طٜػٚ عه٬نػٰخ٫ا ا١خػٮ حط٫ٰ٥ػا، أك أنػا١خ٫ا ا١خػٮ 

ٞؾٯػث )اٳ٧ػا = ا٢١ٖػث(، كإ١ػ٭ إذتػات ا١ػؼات حه٫٧٬ا. ٠ٞ ذ١ٝ ٯٙيٮ إ١٭ ٤ؽ

ػ أكك٧ٙٮ اٱعؽ؛ كةؼ١ٝ ح٬ٟف ن٬رة )اٳ٧ا(   اا٨١ٰٜو ا٬٥١سب، ٤٬ٌٜ٤ػان ٥٫٤ 

٦٤ ٤٬ٌٜ٤ات ا٬٫١ٯث. كا١طٰٜٜث أ٩٧ ٤ا ٦٤ ضيارة إ٧فا٧ٰث ازد٪ؽت كحأ١ٜػج إٷ 

ةػ٦ٰ ا٨٥١شػؾ  ا٧شػػ ا١خطا٤ػان ر٤ؾٯ ػ ٞا٧ج ١ٖخ٫ا ر٤ؾان ٷزد٪ار٪ا ك١خأ٫ٜ١ػا؛ ١ػؼا

ا١خطاـ  رم ا٨ٰٓ١ٮ كا٢١ٖث ا١خٮ حٓتٌؽ ٩٨ْ، كحشٌفػ ذٜا٘خ٩؛ كةؼ١ٝ ٯخطٜٚا١طيا

ةا٬٫١ٯث ا٬ٖ٢١ٯػث. ٘ٙػٮ ا٬٫١ٯػث ا١رٜاٰ٘ػث حلػخ٠ٖ سػ١ٰػث  اا٬٫١ٯث ا١رٜاٰ٘ث ضيارٯ  

اٳ٧ا كاٱعؽ، كحٰٓػ ٠ٌٞ ٤ش٬٥ْث ةلؽٯث حأكٯ٠ ذٜا٘خ٫ا ٤ػ٦ عػٸؿ احهػاٷح٫ا 

ٍنػ٭ سػا٪ؾان كا١رٜاٰ٘ث. ٘ا٬٫١ٯث ا١ر ٞػائ٦ ضػٌٮ  ، ةػ٠ ٪ػٮا٫٧ائٰ ػٜاٰ٘ث ١ٰفػج ٤ٓ

، إ٫٧ػا حٖخ٨ػٮ ةخشػارب أ٪٫٢ػا كا٧خهػاراح٣٫ اكعارسٰ ػ اٯخط٬ٌؿ كٯخٌٰٖػؽ داع٢ٰ ػ

كح٢ٍٓاح٣٫، ٥ٞا حٖخ٨ٮ ةاضخٟا٫ٞا ـ٢تان كإٯشاةػان ةا٬٫١ٯػات ا١رٜاٰ٘ػث اٳعػؽل. 

 ث،ا٥١لػػخؽٞ كا١فػػ٥ات ،٘ا٬٫١ٯػػث ا١رٜاٰ٘ػػث كا١طيػػارٯث ٳ٤ػػث ٪ػػٮ ا١شػػ٬٪ؽ

٤ث ٦٤ ٰٕؽ٪ا ٤ػ٦ ا١طيػارات، كا١خػٮ حشٓػ٠ كا١ٜف٥ات ا١خٮ ح٥ٌٰؾ ضيارة أ

 ؛ كةػؼ٢ٝ١لغهٰث ا٨ٌ٬١ٰث ٌاةٓان حخ٥ٌٰؾ ة٩ ٦٤ ا١لغهٰات ا٨ٌ٬١ٰػث اٳعػؽل١

 ا١فٰاؽ ٢ْ٭ ٬٫ٙ٤ـ نؽاع ا١طيارات. حٙخص ٪ؼق ا٬٫١ٯث
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 :اللغة واهلوية القومية -2
٨٭ ـ اؿ ا٬٫١ٯث ةٍؽائٚ ٤طٌػدة ٘ٮ حغ٠ٌٰ س٥اْات اسخ٥اْٰػث كحأـٰفػ٫ا  ٯٓي

٥اْٮ إ٫ٰ١ا، ٘خ٬ٟف ا٬٫١ٯث، ٪٨ا، ٪٬ٯث س٥ٰٓث، حيّ ٤تػادئ ا٬١ضػػة كاٷ٧خ٥اء ا١ش

كاٷـخ٥ؽارٯث ٘ٮ ا١هػارة. إ٫٧ا ٪٬ٯث ٯ٠٥ٓ ٫ٍٜ٨٤ا ٥١ه٢طث ا٥ٟ١اؿ كا١خ٥اـػٝ 

ػؽؼ ةا١ػؼات ا١ش٥ٰٓػث؛ إذٍ حػ٣ٌ حهػ٬ٌر ا١ش٥اْػث  ٘ٮ ىػ٬ء ا١ٓٸٛػث ة٥ػا نػار ٯٓي

ي٧ٟػػؽ  حٰٜٓػػػ٪ا ة٬نػػ٫ٙا ٰٞا٧ػػان ٨٤فػػش٥ان ٤خشا٧فػػان، كأ٤ػػث ذات سػػ٬٪ؽ ٤لػػخؽؾ، أ

ٌٓت٫ا؛ إذ ٯ٨٨ٟ٥ا أف ٧شػ، أكٷن، أف ا١هػ٬ر ا١ٖا١تػث ح٨خ٥ػٮ إ١ػ٭ ْائ٢ػث  ا١ػاع٢ٮ كحل

٤٬ٰٛػػث كاضػػػة، كسفػػػ كاضػػػ، كدـ ٤لػػخؽؾ، ككٌػػ٦ ٢١ش٥ٰػػّ. كذا٧ٰػػان، ٞا٧ػػج 

ا١ش٥اْث حؽٯػ ا٥١طاِ٘ػث ٢ْػ٭ ذٜا٘خ٫ػا كحؽاذ٫ػا كذٞؽٯاح٫ػا ك٫٥ٰٛػا كٌاة٫ٓػا، ٷ 

ا١خٌٰٖػؽ كاٷ٧ٍٜػاع ا١خػارٯغ٦ٰٰ؛ ٘أىػٙج ـ٥ٌٰا ٘ؽادح٫ا، ْتؽ ا١ؾ٦٤، كح٨ٟؽ كاٰٛٓث 

٥ٰٛث إٯشاةٰث ٢ْ٭ اٷـخ٥ؽارٯث ة٦ٰ اٳسٰاؿ كا٬ٜ١ة اٳعٸٰٛث ٢١خؽاث
(9)

. 

، «ستػػؽم»رؤٯػػث كٷ حٙػػارؽ ا٢١ٖػػث ٪ػػؼق ا١ٓائ٢ػػث ا٤٬ٜ١ٰػػث ا٬١اضػػػة ٘ػػٮ 

ٯٜػ٬ؿ: اٵضفاس ةا١ٓؾة ا٬ٖ٢١ٯث ٛػؽٯ٦ ٌتٰٓػٮ ١ٶضفػاس ةػا١ٓؾة ا٤٬ٜ١ٰػث، ٘

٤ث ا١خٮ حخ٨ٖ٭ ة٤٬ٰٜخ٫ا كحشا٪ػ ٘ٮ ـػت٠ٰ ٪ػؼق ا٢١ٖث أ٣ِْ كٮء ٘ٮ ضٰاة اٳ»

كإذا ذ٪تج أكٰاء ٞرٰؽة ٦٤ ٤ٰؽاذ٨ا ا١ٜػٯ٣ ٜ٘ػ ةٰٜج ٪ػؼق ا٢١ٖػث ا١خػٮ  ،ا٤٬ٜ١ٰث

، كإذا ٨ٞج أْشب ٦٤ كٮء ٘ػن٧ٮ ...٬ٌٯج ٢ٛتٮ ٢ْ٭ ضت٫ا ك٘خ٨ج ةفطؽ٪ا

أْشب ٦٤ ٪ؼق ا٥ٖ٨١ث ا١لائٓث، ٥ٖ٧ث ا١ٓا٤ٰث ٘ٮ ا١ٟخاةث، ٟ٘أف أنطاب ٪ػؼق 

ٌٟػػؽكف ٘ػػٮ ٬ْاٛػػب ٤ػػؼ٪ت٣٫، ٞػػأ٣٫٧ ٷ ٯ٥٢ٓػػ٬ف أف ا١ٓا٤ٰػػث إذا ا٥ٖ٨١ػػث ٷ  ٯٙ

اـخٙاىج ىٓٗ ةاـخٙاىخ٫ا ـ٢ٍاف ٤٬ٰٛخ٨ا ٧ٙف٩، ٘ا١ٓؽةٰػث ا١ٙهػٰطث ٪ػٮ 

ا١ؾ٤اـ ا٬١ضٰػ ا١ؼم ٯلٌػ أ٪٫٢ا ةٓي٣٫ ٢ْػ٭ ةٓػو، ٰ٘ ١ػٗ ةػ٦ٰ أ٤هػار٪٣ 

                                                 

٤ٰٖاف ٬٤رٯؿ، ٤ٙاحٰص انػٍٸضٰث سػٯػػة:  - غؽ٬١را٧ؿ ٕؽكـتٰ - ٯ٨ِؽ: ٧٬ٌٮ ة٨ٰٰج (9)

 .303ػ 303ص، ٤ٓش٣ ٤ه٢ٍطات ا١رٜا٘ث كا٥١شخ٥ّ، حؽس٥ث: ـٰٓػ ا١ٖا٥٧ٮ



 330 (4-9)اجلصءان  (39)اجملمد  -دلمة دلمع المغة العسبية بدمػل 

كٯ٨ٌفٚ ك٬ٓر٪٣ كٯ٬ٌضػ إضفاـ٣٫، ٢ْ٭ ض٦ٰ ا١ٓا٤ٰث حتاْػػ ةػ٦ٰ أة٨ػاء ٪ػؼق 

«٭ ٯأحٮ ز٤اف ٷ ٯ٣٫ٙ ٩ٰ٘ أضػ ٣٫٨٤ أضػان ا٢١ٖث ضخ
(8)

. 

٢٭ عٍػؽ ْة٦ٰ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهط٭ كا٤٬ٜ١ٰث، ٨٤ت٫ٌان  «ستؽم»١ٜػ رةً 

 :ا١ٓا٤ٰث، أك ا٫٢١شات ا١ٓا٤ٰث ا١خٮ اٞخفطج ا٥١شاؿ ا١ط٬ٰم ٢١ٖػث ا١ٙهػط٭

ا٢١ٖث ا٤٬ٜ١ٰث، ٖ٘ؾت ا١ٓا٤ٰث ٘ٮ ْهؽق أٛٸـ ا١ٟخاب، كٕػؾت ا١ٓا٤ٰػات ٘ػٮ 

٤شا١فػ٨ا  ا اٵْٸ٤ٰث: ا١ف٥ٰٓث كا١تهؽٯث، كـ٨ٟخ٨ا، ٥ٞػا ٕػؾتْهؽ٧ا ٨٤اةؽ٧

ض٬اراح٨ا ا١رٜاٰ٘ث. إف ةٜػاء ا٬١ىػّ ا٢١ٖػ٬م ٢ْػ٭ ضا١ػ٩، ك ؛ ا١خػرٯؿ،ا١ٟٙؽٯث

ٌٜػاف ٥٫٤ث  ٌٟٝ ا١خػرٯشٮ ا١ؼم ٯ٨غؽ ا٢١ٖث ا٤٬ٜ١ٰث ـٰٓي كاـخٙطاؿ ُا٪ؽة ا١خٙ

ا١طيارٯث، ك٪٬ ردـ ا١ٙش٬ة ا١رٜاٰ٘ث، ا١خٮ ٨٢٢ُا ٧فٓ٭ إ٫ٰ١ا ٨٤ؼ ةػاٯث ا٫٨١يث 

كىّ أ٧خز أـئ٢ث، أ٪٫٥ٌا ٤ا ٧شػق ٢ْػ٭ ١فػاف ْتػػ ا١فػٸـ ا٥١فػػم ة١٬ٜػ٩: 

ٰٞٗ ٧خطٌػث ٦ْ ا٬٥١ارد ا١تلػؽٯث كح٥٨ٰخ٫ػا، أك ْػ٦ ا١خغٍػًٰ ا٥١فػخٜت٢ٮ »

ا١لا٠٤، ك٧ط٦ ٧ٰٓق ا٧ٙها٤ان ة٦ٰ أدكات ا٤٬ِ٨٥١ث ا١خؽة٬ٯث ككؽكط ا٫٨١يث 

٠ ا١خ٬انػ٠؟ كٰٞػٗ ا١طيارٯث؟ ٰٞٗ ٧ؽٛ٭ إ١ػ٭ آ١ٰػات اٷـػخر٥ار ٘ػٮ ضٜػ

ٓي  ... ٨ا ا١ٓؽةٮ ٪٬ ا٥١شخ٥ّ ا٬١ضٰػػ٧ي٥فٝ ةأـاـٰات اٛخهاد ا٥١ٓؽ٘ث ك٤شخ٥

ك٪ػ٬ ْػاسؾ ْػ٦ حطؽٯػؽ ْلػؽ  ،ا١ؼم ٯخغؽج ٩ٰ٘ ا١خ٥٢ٰؼ ٦٤ ا١خ٣ٰ٢ٓ ا١رػا٬٧م

«نػػٙطات حطؽٯػػؽان ـػػ٥ٰ٢ان: ٷ ة٢ٖخػػ٩ ا٤٬ٜ١ٰػػث كٷ ة٢ٖػػث أس٨تٰػػث؟
(30)

. ٥٘ػػ٦ 

ٰػػث ٤ػػ٦ دكف أف ٯ٥خ٢ػػٝ ا٥١خٓػػٌؼر ٢ْػػ٭ أم ٤شخ٥ػػّ أٍف ٯ ـػػؿ ٤٬ِ٨٤ػػث ٤ٓؽ٘

 ،ٟ٘ػؽان  :٤٬ِ٨٤ث ٬ٖ١ٯث، كا٢٤ث، ٤لػخؽٞث، ٤خشػٌؼرة، ض٥ٌا١ػث ١ٴةٓػاد ا٥١خ٬٨ْػث

كإةػاْان. ٘ا٢١ٖث ٪ٮ ا١طا٠٤ ا١يؽكرٌم ا٥١طاٯد ٠ٌٟ١ إ٧شاز ح٬٥٨م؛  ،كركضان 

ر٨ٞػان  -ة٥ا ٪ػٮ ٬٤ىػ٬ع ٢١خ٢ٓػ٣ٰ ك٢١تطػد ك١ٶ٧خػاج  -كةؼ١ٝ ح٬ٟف ا٢١ٖث 

                                                 

 .390-338كٰٙٚ ستؽم، أ٧ا كا٨١رؽ، ص (8)

 .33، 30د. ْتػ ا١فٸـ ا٥١فػم، ا١ٓؽب كاٷ٧خطار ا٬ٖ٢١م، ص (30)
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٘ػٮ ٞػ٠ ٤لػؽكع اٛخهػادم اأـاـٰ  
(33)

كا٢١ٖػث ا٥١طػػَّدة، ٪٨ػا، ٪ػٮ ا٢١ٖػث  .

ا٢١ٖث ا٤٬ٜ١ٰث؛ ٳف ا١ٓا٤ٰث ح٬ٌٜض ا٢١ٖػث ٤ػ٦ داع٫٢ػا، ٘خػ دم إ١ػ٭  :ا١ٙهط٭

ٷ »حلِٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهط٭، كزْؾْث اٳ٤ػ٦ ا٢١ٖػ٬م ا١ػؼم ٯٓػٌػ سػؾءان 

ٯخشػػٌؾأ ٤ػػ٦ اٳ٤ػػ٦ ا١ٜػػ٤٬ٮ، كٷ ٯٜػػ٠ٌ أ٪٥ٰػػث ْػػ٦ اٳ٤ػػ٦ ا١ٖػػؼائٮ كاٳ٤ػػ٦ 

«ا٥١ائٮ
(33)

حٙخٰج ا٢١ٖث ا٤٬ٜ١ٰػث ٪ػ٬ ا١غٍػ٬ة اٳك١ػ٭ »ت٬ؿ ك٪ؼا ٯ٨ٓٮ أف ٛ .

ا١طاـ٥ث ٧طػ٬ ٛتػ٬ؿ حٙخٰػج ا١ػؼات، كٛتػ٬ؿ حٙخٰػج ا٬٫١ٯػث، ٜ٘تػ٬ؿ حٙخٰػج 

«ا١فٰادة، ذ٣ ٛت٬ؿ حٙخٰج اٳرض
(31)

؛ كةؼ١ٝ ٯ٬ٟف ٤لؽكع ا١خٙخٰج ا١رٜػا٘ٮ 

ةخٙخٰػج ا٢١ٖػث  ،ٛػ احغؼ ـت٩٢ٰ ْتؽ حٰٟٙٝ ٥ٓ٤ار ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٤ػ٦ داع٫٢ػا

إف ا٤ػػخٸؾ ا١فػػٰادة ا١رٜاٰ٘ػػث داع٢ٰػػان كعارسٰػػان  :؛ أما١ٙهػػط٭ إ١ػػ٭ ْا٤ٰػػات

ٯخ٬ٛٗ، ٘ٮ اٳـاس، ٢ْ٭ ـٰادة ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث ا١ٙهػط٭ ةػ٦ٰ أة٨ائ٫ػا؛ ٳ٫٧ػا 

 ٬ٌٜ٤ـ ٣ٌ٫٤ ٦٤ ٤٬ٌٜ٤ات ا٬٫١ٯث ا١ٓؽةٰث.

٘ا٢١ٖث ا٤٬ٜ١ٰث ١ٰفج ٤شؽد كـ٢ٰث حٓتٰؽ كحٙا٪٣ ةػ٦ٰ إ٧فػاف كآعػؽ، ةػ٠ 

ة٨ا٪ػا كحؽاٰٞت٫ػا، راةٍػث اسخ٥اْٰػث ٪ٮ، ةط٣ٟ ٫ٍٜ٨٤ا ا١ػاع٢ٮ كحارٯغٌٰخ٫ا ك

ٟ٘ؽٯث ٦٤ ا١ػرسث اٳك١٭. ٯختػ٦ٌٰ ذ١ػٝ ٤ػ٦ زكاٯػا ذػٸث ٤ػ٦ ا٨١ِػؽ ٯخٟا٤ػ٠ 

ةٓي٫ا ٤ّ ةٓو: ٘ا٢١ٖث أداة ح٢ٜٮ ا٥١ٓؽ٘ث، كأداة ا١خٰٟٙؽ كر٤ػؾق كحشفػٰػق، 

إ٫٧ا ا١ٟٙؽ ٧ٙف٩ ٘ٮ ضا١ث ا٠٥ٓ١. ٢ٰ٘ؿ ذ٥ث ٟ٘ؽ ٤شؽد ةٰٖؽ ر٬٤ز ٬ٖ١ٯػث، كٷ 

. كةٜػر ٤ا ح٬ٟف ا٢١ٖث دٰٜٛث ضٰػث ٥ِ٨٤ػث ٯٟػ٬ف ا١ٟٙػؽ حٰٟٙؽ إٷ ٘ٮ اٳ١ٙاظ

٥ِ٨٤ان. كا٢١ٖث ٤ػ٦ س٫ػث أعػؽل ح٥رٌػ٠ ذاٞػؽة اٳ٤ػث، حغخػؾف ٫ٰ٘ػا  اٜان ضٰ  دٰٛ

حؽاذ٫ا، ك٤ٙا٪٫٥ٰا، ك٫٥ٰٛا، ٫٘ٮ أداة ا١خ٬ان٠ ة٦ٰ ا٥١اىػٮ كا١طاىػؽ، ٥ٞػا 
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ح٥ر٠ ا١ؼاٞؽة ا١طيارٯث، ك٬ٛاـ ا١لغهٰث، ك٨٤اط اٳنا١ث. كا٢١ٖث ٤ػ٦ س٫ػث 

١رث أداة أـاـٰث ٘ٮ ضؽٞث ا٥١شخ٥ّ ك٥٧ػ٬ٌق، كذات كُٰٙػث اسخ٥اْٰػث كذٰٜػث ذا

 ة٫ؼق اٳ٤ث كةخ٬ٌٍر٪ا ا٥١فخٜت٢ٮ.ا١ه٢ث 

ْٸٛث ٤ختاد١ػث نػ٥ٰ٥ٰث، ٳف ا٢١ٖػث ٫٘ٮ ا٢١ٖث كا٥١شخ٥ّ أ٤ا ا١ٓٸٛث ة٦ٰ 

ٷ حخطؽؾ ٦٤ دكف ٤شخ٥ّ ٯخطؽؾ، كٳف ا٥١شخ٥ػّ ٷ ٯخطػؽؾ ٤ػ٦ دكف ١ٖػث 

ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٫١ؼق اٳـػتاب س٥ٰٓػان حخهػ٠ ة٥ٰػادٯ٦ ضؽٰٞث ح٥اذ٩٢ كح٬اٞت٩. ك

ذٜاٰ٘ث ٌْػة ٪ٮ ٦٤ أٞرؽ ا٥١ٰادٯ٦ عٍػؽان ككػأ٧ان: ٫ٰٙ٘ػا ا١غه٬نػٰث ا٤٬ٜ١ٰػث، 

كا١خػػؽاث كا٬١ضػػػة ا١فٰاـػػٰث، كض٬ٰٯػػث ا١ٟٙػػؽ ا٥٢ٓ١ػػٮ، كاٵةػػػاع اٳدةػػٮ 

...، ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث ٪ػػٮ أةػػؽز ٤ِػػا٪ؽ ا١رٜا٘ػػث ا١ٓؽةٰػػث، كاٷـػػخ٥ؽارٯث ا١رٜاٰ٘ػػث

 ٤ػ٦ ة٬ن٫ٙا كْاء ا٬١سػاف ا١ٜػ٤٬ٮ، ٘ػٸ ذٜا٘ػث ٤٬ٰٛػث ،٪ا حٓتٰؽان كأذؽان كأٞرؽ

دكف ١ٖث ٤٬ٰٛث. كا٨٥١اٌٚ ا١رٜاٰ٘ث ا١ٟتػؽل كا١هػٖؽل، إ٥٧ػا ٯؽة٫ٍػا ةٓيػ٫ا 

ةتٓو ا٬١ضػة ا٬ٖ٢١ٯث ٘ٮ ا١ػرسث اٳك١٭، كٞرٰػؽان ٤ػا ح٨ػػ٤ز عٸئػً ْؽٰٛػث 

ٷسخ٥ػاْٮ ٤ختاٯ٨ث ٘ػٮ إٌػار ذٜا٘ػث ٤٬ٰٛػث كاضػػة ٧خٰشػث ٢١ٓا٤ػ٠ ا٢١ٖػ٬م كا

ا٬٥١ضػ
(33)

ٌٜٚ ا١غه٬نٰث ا٤٬ٜ١ٰث، كا٬١ضػة ا١فٰاـٰث،  . ٘ا٢١ٖث ا١ٙهط٭ حط

ٌٜٜث ةؼ١ٝ ا٬٫١ٯث ا١رٜاٰ٘ث كا١طيارٯث ١ٴ٤ث ا١ٓؽةٰث؛  كاٷـخ٥ؽارٯث ا١رٜاٰ٘ث، ٤ط

ػ ٤ػ٦ ٤٬ٌٜ٤ػات ا٬٫١ٯػث: ا٨ٌ٬١ٰػث كا٤٬ٜ١ٰػث،  اكةؼ١ٝ حٟػ٬ف ا٢١ٖػث ٤٬ٌٜ٤ػان ٥٫٤ 

ث ا٨١خاج ا٥١ٓؽ٘ٮ كاٵةػاْٮ، ٯخ٢ٌٍػب ا١رٜا٘ٮ كا١طيارم، كآ١ خؽاثكضا٢٤ث ا١

ا١طٙاظ ٫ٰ٢ْا، كا٬٫٨١ض ة٫ا، كا٠٥ٓ١ ٢ْ٭ أف ح٬ٟف كاٰ٘ػث ة٥ٍا١ػب ا١ٓهػؽ 

٤خفٓث ١طاساح٩ كذ٬رح٩ ا٥١ٓؽٰ٘ث، ٘يػٸن ْػ٦ ا١خٜػٌػـ ا٥١ػؼ٪٠ ٘ػٮ ٤شػاٷت 

أف ٯٟػ٬ف » -٥ٞػا ٯػؽل ا٥١فػػم  -ا٬٢ٓ١ـ كا١خ٬١٬٨ٟسٰا، ٯخ٢ٌٍب ذ١ٝ ٢ٌٞػ٩ 

سٰٓػث ا١ػؽأم ٤ػا ٯش٢ٓػ٩ ٛػادران ٢ْػ٭ ا١ٙٓػ٠ ٥١ش٫ٓ٥ا ٦٤ ـػ٢ٍث ا١ٜػؽار ك٤ؽ

                                                 

 .313، 313ٯ٨ِؽ: د. ْتػ ا١فٸـ ا٥١فػم، ا١ٓؽب كاٷ٧خطار ا٬ٖ٢١م، ص (33)
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ٌٜٚ ةا٠ٓٙ١ ةا٨١فتث إ١٭ ْػػد ٤ػ٦ ا٥١شػا٤ّ ا٬ٖ٢١ٯػث  كا٠٥ٓ١، ك٪٬ اٳ٤ؽ ا٥١خط

رأم، ك٫١ؼا ا١ؽأم كزف، كٷ ةٌػ ٦٤ ا١خ٦ٰٟ٥ ٫١ؼا ا١ؽأم  ...ا١ٓؽةٰث، ٥٢٢٘ش٥ّ

ٌٜػٚ ٘ا٢ْٰخػ٩ «ضخ٭ ٯ٥ارس دكرق كٯط
(33)

؛ كةػؼ١ٝ ٯٜخػؽف كس٬د٧ػا ا١خػارٯغٮ 

٬د ا١رٜا٘ٮ، ٪ؼا ا٬١س٬د ا١ؼم ٯطػٌػد عه٬نػٰخ٨ا ا١رٜاٰ٘ػث، كا١شٖؽا٘ٮ ةا٬١س

٠ٌٟ ٪٬ٯخ٨ا كا٧خ٥اءاح٨ا أ٤ػاـ اٱعػؽٯ٦ ٘ػٮ ُػ٠ٌ ٤ػا ٯفػ٥ٌ٭ ا١ٰػ٬ـ ةا١رٜا٘ػث  كٯل

ةلٰؽان ةأز٤ث ٪٬ٯث. كٕا١تان ٤ا ح٬ٟف اـخشاةث ٤ى٦ٍ ٯلػٓؽكف »، ة٬ن٫ٙا ا٥١٬ٓ٥١ث

ةأف ٪٬ٯػاح٣٫ حخٓػؽض ٢١خٜػ٬ٯو ٢ْػ٭ ٪ػؼا ا٨١طػ٬ ٪ػٮ ا١خ٥فػٝ ة٬٫ٯػاح٣٫ 

«( ا٥١أ٬١٘ػػث كإْػػادة حأٰٞػػػ٪ا«ا١خ٢ٰٜػٯػػث»ذٜا٘ػػاح٣٫ )ك
(31)

إف كس٬د٧ػػا،  :أم ؛

٤ؽ٪ػ٬ف ةا٥١ٜػػاـ اٳكؿ ، ة٬نػ٨ٙا ٤شخ٥ٓػػات ْؽةٰػث ٘ػػٮ ا١خػارٯظ كا١شٖؽاٰ٘ػػا

ا١ؼم ٯي٦٥ ١ٴ٤ث اٷـخ٥ؽارٯث ا١خارٯغٰث، كدرسث ْا١ٰث ٤ػ٦  ة٬س٬د٧ا ا١رٜا٘ٮ

٤٬ٜ١ٰػػث ا١خشػػا٧ؿ كاٷ٧فػػشاـ ةػػ٦ٰ ا١فػػٟاف ٘ػػٮ ا١ػػ٦ٌ٬ ا١ٓؽةػػٮ، كا٬٫١ٯػػث ا

كةؼ١ٝ ٯ٬ٟف ٫ٙ٤ػ٬ـ  كا٨ٌ٬١ٰث ا١خٮ حطاَ٘ ٢ْ٭ ن٬رح٨ا أ٤اـ اٳ٣٤ اٳعؽل؛

ا٬٫١ٯث ٤٬٫ٙ٤ان ٤خطٌؽٞان، ك٪٬ ٘ٮ ضا١ث ة٨اء دائػ٣ ٤ػ٦ عػٸؿ ا٬١ىػٰٓات ا١خػٮ 

ٯ٬ٟف ٫ٰ٘ا اٳ٘ؽاد، كا١ش٥اْات، ك٬٧ْٰث ا١ٓٸٛات ا٬٥١س٬دة ة٫٨ٰا، ك٘ٮ ٞػ٠ 

كػ٬ٓر اٷ٧خ٥ػاء  ح٢ٝ ا٬١ىػٰٓات ك٤ػا ٯطػػث داع٫٢ػا ٤ػ٦ ْٸٛػات، ٯٜػ٬ـ

 كرـ٣ ٤ٸ٤ط٫ا. ،حأٰٞػ ا٬٫١ٯث ٪ٮة٬ُٰٙث ٥٫٤ث 

ى:ثانوّا:ىاللعظىوالتطور
أف ٥٢ْاء ا٢١ٖث ٘ٮ ا١ٜػٯ٣، اسخ٫ػكا ٘ٮ ضهػؽ ا٢١ٖػث ضخػ٭  «ستؽم»ة٦ٌٰ 

ٷ حخٜاذ٫٘ػا ٫٤ػاٌب اٳٌػػ٬ار ا١خػٮ ٌػػؽأت ٫ٰ٢ْػا، ٘اـخٓهػػج ا٢١ٖػث ٢ْػػ٣٫ٰ، 

                                                 

 .331، صا٥١ؽسّ ا١فاةٚ (33)

٤ٰٖاف ٬٤رٯؿ، ٤ٙاحٰص انٍٸضٰث سػٯػػة: ٤ٓشػ٣  - غؽ٧ؿ ٕؽكـت٬١ٰرا - ٧٬ٌٮ ة٨ٰٰج (31)

 .303، ص٤ه٢ٍطات ا١رٜا٘ث كا٥١شخ٥ّ، حؽس٥ث: ـٰٓػ ا١ٖا٥٧ٮ
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وٌضت فٖ سب٘يٓا ال ثئي غيٕ شيٖ،  ااعيػة فيٖ  ىيم ىجيت ٘يئت ا٘ جٓيا 

نػاٌيو ئىضضيا،ة  ئىجدٗدة  وىٍيا ُأيت فيٖ ْيله ئىب٘ ية ٌيَ غٔئٌيو ن ٘يية  

وئالججٍاع وؽ٘يٍْا
(17)

يان ئسيجِد هىٍ٘ٓيا  ٍا فيٖ  «جبييي»  وٍْا غياٌنن ٌٓ

، ئىيؾة؛ ألُٓا ثجت ي ااىب٘ ة وئىٍججٍع وئىضضيا،ة  ثيت يئً ٍٗي ا  ٔا حدٗ ّ غَ ثط

ئىيؾة ئىػيا٘ة ئىفصضٕ: ئىيؾية ئىلٌٔ٘ية  أهيفٓا ئىيٌيع ئألغييٕ ئىٍػبايي غيَ 

يٓا طب٘ػجٓيا ئىض٘ية ئىٓٔٗة فٖ ئىٔغٖ ئىفيدي  وئىٔغٖ ئىجٍػ ْا ٖ  وْٖ ىؾة ثؤ

 الحجضان ئى ٔ،ة ئىٍػيف٘ة غبي ئٙى٘ات ئٙث٘ة:

 :املشتقات -1
أن وجٔد ئىٍأجلات فٖ ئىيؾة ئىػيا٘ة أسًٓ فٖ غيدم ئىجِل٘ي   «جبيي»ٗيى 

غييَ ئىٍفيييدئت ئىٍ٘جيية  أو ئألىفيياة ئىضٔشيي٘ة ئىؾيٗبيية  السييجػٍاىٓا فييٖ اػيي  

ئىػصيي ئىيلي ٗػي٘ي ف٘يّل فاىيؾية ى٘ يت  نجاااثّ؛ ألُٓا  ايأٗيّ  ال ثِاسي  ،و 

هي٘ؾاً »ٗلٔل: هن ىيؾة  لجاٌدة  او ْٖ ح٘اة  ىٓا حينجٓا ئىدئىة غيٕ حينة ئىلَْ

شجٕ ثدلا غييٕ ئىٍػياُٖ ئىٍلجيفية  فليد ،حكيت حينية ؽيٗبية وأاػيد ئ  غِٓيا 

ئسجفػو أو فاغو أو ثفاغيوللل أو ؽ٘يي  :ئىجٍٔد  ونوا ه٘ؾة ٌَ ْله ئىص٘ؼ ٌ و

وغييٕ ْيلئ ئىأيهو   ٍُا ثدلا غيٕ حينة ااهة ٌَ حينات ئىلَْْله ئىص٘ؼ ه

ٌػِٕ ٌيَ ئىٍػياُٖ هي٘ؾة  ُجد ئىلَْ ٗجضياك ُأاطّ وال ٗجٍد  فٓٔ ٗليق ىهوا 

َا أن  :أي  ي غِيّ ااسيجؾفيػب  طي  ئىؾفيئن ٌ نً ٗ   ااهة  فإن   افػيو وئحيد  وأّي

ونيلىم  لياػ  ئىيؾات ال اد ىٓا فٖ ْلئ ئىٍػِٕ ٌَ ئىيجٔ، هىٕ ٌادثَ٘ أو أن ي

«ُجد ٌ و ْلئ ئىلص  فٖ أسٍا، ئىٍهان وئىعٌيان وئٙىيةللل
(18)

 «جبييي» فيي ل

ال ٗ جػٍو فٖ نجاااثّ أىفاّاً ال ثِاس  ،و  ئىػصي  نٍا ٗفػو اػ  أسياثلة 

                                                 

 ل148ِٗظي: شف٘ق جبيي  أُا وئىِ ي  ص (17)

 ل148-147شف٘ق جبيي  أُا وئىِ ي  ص (18)
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٪ػ٣ كٮ ا١ٟخاةػث، ا٢١ٖث ا١ؼٯ٦ ٯفخ٫ِؽكف ٤ٓػا٧ٮ ا٥١ٙػؽدات، كٷ ذكؽ ٫١ػ٣ ٘ػ

ة٨٥ؾ١ث ٤ٓش٥ات ٤خطؽٞث
(38)

، ٧طػ٦ ٛػادركف ٢ْػ٭ ف، إذ. ٘تخ١٬ٰػ ا٥١لػخٜات

 ضاساح٨ػػاإٯشػػاد ا٥١ٙػػؽدات كا١خؽاٰٞػػب ا١ٓؽةٰػػث ا١فػػ٥ٰ٢ث ا١خػػٮ حطػػًٰ ةٟػػ٠ 

 .ا١خٓتٰؽٯث، ٦٤ دكف ا٢١ش٬ء إ١٭ اٳ١ٙاظ ا٥١ٰخث أك ا١ط٬كٰث

 ًٗ ٦ٰ ةؼ١ٝ، ة٠ ا١خٙج إ١ػ٭ ٤ؽاٛتػث ا٨١فػتث ا١ؽكضٰػث ةػ «ستؽم»ك٣١ ٯٟخ

ا٥١ادة ك٤لخٜاح٫ا، ك٪ٮ ٧فتث أك ن٢ث ركضٰث ٤ط١٬٥ث إ٤ا ٢ْ٭ ضٰٜٜث ا٨ٓ٥١٭، 

ٳف ا٥١ادة ك٤لخٜاح٫ا حٰٓق ٘ػٮ أـػؽة ٬ٖ١ٯػث كاضػػة ؛كإ٤ا ٢ْ٭ ا٥١شاز
(30)

 ،

ك٪٬ ا١خٙات ٯٙخص ا١فٰاؽ ٢ْ٭ ٧ِؽٯث ا١ط٬ٜؿ ا١ػٷ١ٰث، ة٬ن٫ٙا ٤ش٬٥ْث ٤ػ٦ 

ا٥٢ٟ١ات حؽحتً دٷٷح٫ا، كح٬ىّ حطج ١َٙ ْاـ ٯش٫ٓ٥ا
(33)

. 

 :التطور الداللي لأللفاظ -2
ةخختٌّ ا١خ٬ٌٍر كا٬ٌ٥٨١ ٘ٮ ْػا٣١ ا٢١ٖػث، ٤فػ٢ٌٍان ا١يػ٬ء ٢ْػ٭  «ستؽم»٘يخ٦ًى 

٠ٜ٧ ٤ٓػا٧ٮ اٳ١ٙػاظ ٤ػ٦ كسػ٩ إ١ػ٭ كسػ٩، ٥ٞػا ٢ٜ٧ػج ةٓػو ٤ٓػا٧ٮ أ١ٙػاظ 

ٞا٥١ؾ٪ؽ كٰٕؽق، ٛػ ٢٤ئج ة٫ػؼق اٳ١ٙػاظ  ،ا١شا٪٢ٰث ٘ٮ اٵـٸـ، كٞخب ا٢١ٖث

..إ١ظ.كا١ؾٞاة ،كا١ه٬ـ ،كا١هٸة ،ـ١ج ٤ٓا٫ٰ٧ا ٞاٵـٸ٬ِّ ا١خٮ ضي 
(33)

، اٳ٤ػؽ 

ا١ؼم د٩ٓ٘ إ١٭ اٷ٪خ٥اـ ةا٥١هادر كح٬ٌٍر ٤ٓا٫ٰ٧ا، ٘تٓي٫ا ذاةج ٢ْػ٭ أنػ٠ 

ٯخختػّ  «ستػؽم» . ٘ػ٨ٓ٤اق، كةٓي٫ا ٯ٨خ٠ٜ ٦٤ ٨ٓ٤٭ إ١٭ ٨ٓ٤٭، كةٓي٫ا ٯ٬٥ت

٘ٮ ضٰاة اٳ١ٙاظ ٤ٰٸد ةٓي٫ا، ك٤ػ٬ت ةٓيػ٫ا اٱعػؽ، ٥ٞػا ٯخختػّ ا٧طػؽاؼ 

                                                 

 .333ٯ٨ِؽ: ا٥١هػر ا١فاةٚ، ص (38)

 .338-333ٯ٨ِؽ: ا٥١هػر ا١فاةٚ، ص (30)

ث، ٤ٟختث دار ١ٌٸع ٢ْ٭ ٧ِؽٯث ا١ط٬ٜؿ ا١ػٷ١ٰث ٯ٨ِؽ: د. أض٥ػ ٤غخار ٥ْؽ، ٣٢ْ ا١ػٷ١ٸ (33)

ا١ٙهػ٠ د. ط، كد. ت، ا١ٓؽكةث ٨٢١لؽ كا١خ٬زٯّ، ـاْػت سا٤ٓػث ا٬ٟ١ٯػج ٢ْػ٭ ٧لػؽق، 

 .331-38ا١ؽاةّ، ص

 .338-333ٯ٨ِؽ: كٰٙٚ ستؽم، أ٧ا كا٨١رؽ، ص (33)
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٦ ٤ٓا٫ٰ٧ا، كدع٫١٬ا ٘ػٮ ا٥١ٓػا٧ٮ ا١شػٯػػة، ك٪ػؼا ٯ٨ٓػٮ أف ةٓو اٳ١ٙاظ ْ

٢١ٖث ْا٫٥١ا ا١ؼم ٯلت٩ ْا٣١ ا١ٍتٰٓػث
(31)

ٛػػ ٤رٌػ٠  «ستػؽم»؛ كةػؼ١ٝ ٯٟػ٬ف 

ا٢١ٖث ةا١ٟائ٨ات ا١طٰث، إذٍ ٯشػ٬ؿ ٫ٙ٤ػ٬ـ ا١طٰػاة ك٫ٙ٤ػ٬ـ ا٥٥١ػات، كة٥٫٨ٰػا 

 ٬٫ٙ٤ـ ا١تٜاء إذا اسخ٥ٓج ٤٬ٌٜ٤اح٩، ك٬٫ٙ٤ـ ا٨ٙ١اء إٍف حطخ٥ٌج دكا٩ْٰ. ك١ٟػ٦

ضػ٦ٰ ٧فخٟلػٗ  «ا٨١لػأة»٪ؼق ا١خش٢ٰات ا٥١غخ٢ٙث ١خ٬ٌٍر ا٢١ٖػث كػأ٫٧ا كػأف 

ٷ حطهػ٠ ٘ػٮ ا٥١ػػل ا١ؾ٨٤ػٮ  -ا٢١ٖات ةٓي٫ا ٦٤ ةٓػو  «كٷدة»ُؽكؼ 

ا١ؼم ٯطًٰ ةػ٩ إدراؾ ا١ٙػؽد اٱد٤ػٮ، ك١ػؼ١ٝ نػٓبى ا١ػ٬ْٮ ة٫ػا، ة٬نػ٫ٙا 

ضٜائٚ حخ٨ٌؾؿ ٢ْ٭ ا٬١اّٛ ا٬ٖ٢١م ٥ٞا ٧ٰٓل٩، كاٛخهؽ ا١ػ٬ْٮ ٢ْػ٭ ٤ػا ٤يػ٭ 

ا١ؾ٦٤ ا٨٥١ٜيػٮ ـػاةٜان ٘ٮ 
(33)

كاْٰػان ة٥ػا ٯخهػ٠  «ستػؽم»؛ كةػؼ١ٝ ٯٟػ٬ف 

ة٬٥ىػػ٬ع ضٰػػاة ا٢١ٖػػث، ٤ػػ٦ ضٰػػد ٬ْا٤ػػ٠ ةٜائ٫ػػا كدكا٫٤ػػا، أك أـػػتاب 

اكدٷ١ٰ ػ اإ٧لاء ٤ٓش٣ ٯخاةّ اٳ١ٙاظ ٞخاةٰ ػاى٥طٸ٫١ا كا٧ٜؽاى٫ا، ٤خ٨٥ٌٰان 
(33)

 ،

ٌٜػػك٪ا ا١ػؼٯ ٦ زادكا ٘ػٮ ٤ت٨ٌٰان أٌف ا١ٟخٌاب كا١لػٓؽاء ٪ػ٣ ٤خ٫ٌٓػػك ا٢١ٖػث، ك٤خٙ

... »٤طاـ٫٨ا ك٘خ٨خ٫ا، ك٪٣ ا٨ٓ٥١ٰػ٬ف ة٥فػأ١ث ا٢١ٖػث ٛػػٯ٥ان كضػػٯران. ٯٜػ٬ؿ: 

ٌٜػك٪ا ٘ؾادكا ٘ٮ ٤طاـ٫٨ا ك٘خ٨خ٫ػا «٘ؽض٣ اهلل ٞخٌاةان ككٓؽاء ح٫ٌٓػك٪ا كحٙ
(31)

 ،

 ،١ئ٦ ذ٪ب ة٢ٖاء ٞخٌاة٨ا ٘ٮ ا١ٜػٯ٣ ١ٜػ ةٰٜج آذار٪٣ ٢ْ٭ كس٩ ا١ػ٪ؽ» كٯ٬ٜؿ:

ك٣ٞ أكٓؽ ةأ٣١ إذا ٛاة٢ج ةػ٦ٰ ٰٕػؽة  .ؼق اٱذاركةٰٜج ا٢١ٖث ا١خٮ ع٢ٌػكا ة٫ا ٪

ٞخٌاة٨ا ٘ٮ ا١ٜؽف ا١خاـّ ْلؽ ٢ْ٭ ٪ؼق ا٢١ٖث كة٦ٰ ح٫اكف ٞرٰػؽ ٤ػ٦ ٞخٌاة٨ػا ٘ػٮ 

ٜ٘ػػ ا٧طػػرت اٳذكاؽ كىػٓٗ ا١لػ٬ٓر، ٘أنػتط٨ا ٷ  !٪ؼا ا١ٓهؽ ةأ٬٤ر٪ا
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«٨ٓ٧٭ ة٥ا ٧ٟخب كٷ ٧تا١ٮ ةؾٷت أٛٸ٨٤ػا كٷ ٥٧لػٮ ٢ْػ٭ آذػار ة٢ٖائ٨ػا
(33)

 ،

ٌٞؾ ٤ش٬٫دق  ٘ػٮ ٞخاةػ٩  «ٛػا٤ث ة٦ سٓٙؽ» ػ٢ْ٭ ٰٕؽة ٞخٌاة٨ا ة٤فخل٫ػان  ا١ؼم ر

)٧ٜػ ا١لٓؽ( ٢ْ٭ حغ٢ٰم سٌٰػ ا١لػٓؽ ٤ػ٦ ردٯئػ٩؛ ٳف ا٨١ػاس ٯغتٍػ٬ف ٘ػٮ 

٫ٌٜػ٬ا ٘ػٮ ا٢ٓ١ػ٣، ٢ٜ٘ػٰٸن ٤ػا ٯهػٰت٬ف ٣٢ْ سٌٰػ ا١لٓؽ ٦٤ ردٯئ٩، ٨٤ػؼ حٙ
(39)

 ،

٤ػث ةػ٦ ٛػا»٤خفائٸن: إذا ٞاف ا٨١اس ٯغت٬ٍف ٘ػٮ ٤رػ٠ ٪ػؼا اٳ٤ػؽ ٢ْػ٭ أٯػاـ 

ٰٟ٘ٗ ٯ٬ٟف عت٣٫ٍ ٰ٘ػ٩ ٢ْػ٭ أٯا٨٤ػا ٪ػؼق؟ ك٤ػ٦ ا٥١ػ ٣١ أف احفػاع  «سٓٙؽ

ا١ٓهؽ ٘ٮ ٤ؼا٪ب ا١رٜا٘ث، كـؽْث ا١طٰاة، كاٷ٪خ٥اـ ةخٟا٫ٰٙ١ا، ٞػ٠ٌ ٪ػؼا ٛػػ 

٘ٮ ا٥١اىٮ، ٣٢٘ ٧ٓػ ٧ٓخ٨ٮ ةا٢١َٙ ضخ٭  «ٛػا٤ث»زاد ٘ٮ ا١غتً ا١ؼم أ٣١ ٩٨٤ 

ْىؽىض اٳ ٬٤ر ٷ ٦٤ س٬٪ؽ٪ا، ك٣١ أنتط٨ا ٧ٓخٜػ أف ٪ؼا اٷْخ٨اء إ٥٧ا ٪٬ ٦٤ 

٧ٓػ ٧ٓؽؼ ٤ا ٬١ىّ ا٢١َٙ ٘ٮ ٬٤اى٩ٓ ٦٤ س٠ٰ٢ ا١لأف ٘ٮ أ٬٤ر ا٦ٌٙ١ ذاح٫ػا، 

ك٘ٮ ا١طٰاة ٫ٌ٢ٞا، ٘أٞرؽ ٤ا ٧ل٫ػق ٘ٮ ْهؽ٧ا ٪ؼا ٥ٌ٤ا ٧ف٩ٰ٥ ـ٬ء ا١خٙا٪٣ إ٥٧ا 

٪٬ ٧اك، ٦٤ ـ٬ء ٨٥٫٘ا ٬١س٬ق ا٢١َٙ، ك٤ا أنػؽ ٤ا ٛا٩١ إ٤اـ ٦٤ أئ٥ث ٞخٌاب 

إف كىػّ ا٢١ٙػَ ٘ػٮ  !اضؽكف؛ ٳ٫٧ػ٣ ٷ ٯخٙػا٪٬٥فا١ٖؽب ٤ػ٦ أف ا١تلػؽ ٯخ٨ػ

٬٤اى٩ٓ رأس ٬ٛاْػ ا٦ٌٙ١. ك٦٤ ٪٨ػا ٯختػ٦ٌٰ ٨١ػا عٍػأ ٪ػ ٷء ا١ٟخٌػاب ا١ػؼٯ٦ 

ٯٙؽدكف ٘ٮ ةٓو ٞخػت٣٫ أة٬اةػان ٯلػط٬٨ف ٫ٰ٘ػا أ١ٙاُػان ٤شػٌؽدة، ٤خٜارةػث ٘ػٮ 

ا٥١ٓا٧ٮ، ضخٌ٭ ٯف٠٫ ٢ْ٭ ا١ٜارئ اٷـخٓا٧ث ة٫ا ٘ٮ ٤ٜخيػ٭ ا١طػاؿ، ٟ٘ػأ٣٫٧ 

ا٢١ٙػػَ ٷ ح٫ِػػؽ ٤طاـػػ٩٨ أك ٤فػػاكئ٩ إٷ ٘ػػٮ ٬٤اىػػ٩ٓ ٤ػػ٦ ٷ ٯ٥٢ٓػػ٬ف أف 

 ا٢١َٙ. ااٷـخ٥ٓاؿ، أ٤ا حشؽٯػق ٦٤ ٪ؼق ا٬٥١اىّ ٥٘ا ٪٬ إٷ ْٸ٤ث ٬٤ت ٪ؼ

كٛػ ة٢ٔ ٦٤ ٢ٌٛث ٨ْاٯخ٨ػا ةا٢١ٖػث ٘ػٮ ا١ٓهػؽ ا١ػؼم ٧ٓػٰق ٰ٘ػ٩ أف ةٓػو 
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ا١لتاب ٦٤ كٓؽائ٨ا ٛػ ة٢ٍج ٘ٮ ٤ٓخٜػ٪٣ ٤فأ١ث ا٢١ٖث؛ ٨ٓ٤٭ ٪ؼا أ٩٧ ٯشػ٬ز 

ا١ٓهؽ أف ٯٜؽف ١ِٙان ةأم ١َٙ ٯؽٯػ، كأف ٯيٰٗ ١ِٙان إ١٭ أم ١َٙ ١لاْؽ ٪ؼا 

ٯلاء، ـ٬اء أٞاف ٘ٮ ذ١ٝ كٮء ٦٤ ا١خ٨اـب أـ ٣١ ٯ٦ٟ، ك١فػج أدرم ٰٞػٗ 

ٯ٬ٟف ٤هٰؽ ا١ؼكؽ ا٨ٙ١ٮ إذا رـػغج ٤رػ٠ ٪ػؼق اٱراء ٘ػٮ اٳذ٪ػاف، ٷ ةػ٠ 

ٰٞٗ ٯ٬ٟف ٤هٰؽ ا٢١ٖث ٧ٙف٫ا
(38)

. ٘ا٢١ٖث ح٬ٜل كحطيؽ ة٬ٌٜة ا١ػؼٯ٦ ٯ٨خ٥ػ٬ف 

٤ػ٦ ىػ٫ٙٓا ٘ػٮ  «ستػؽم»٫ٰا كضي٬ر٪٣، كحيٓٗ ةيػ٣٫ٙٓ، ٘ػنف كػٟا إ١

 .ز٩٨٤، ٥٘ا ٨١٬ٛا ٧ط٦ ا٬ٰ١ـ؟

 :بقايا الفصاح -3
إٌف ا١ؽةً ة٦ٰ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهط٭ كا٬٫١ٯث ا٤٬ٜ١ٰث ٘ػٮ ٤ٓا١شػث ٤فػأ١ث 

ٯ٣ٌ٨ ٢ْػ٭ كْػٮ ١ٖػ٬م، ٤هػاًضبو ٢١خ٥ٰٰػؾ ةػ٦ٰ ا١ٓا٤ٰػث،  «ستؽم»ا٢١ٖث ١ػل 

ٞتؽ ١خٙخٰج ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، كةٜاٯا ا١ٙهاح ا١خٮ ا٪خ٣ٌ ة٬ن٫ٙا ا١ٓػٌك ا١ػاع٢ٮ اٳ

ٌٜب ٫٨ْا، ٘ش٫ٓ٥ا، ك ـخ٫٢٥ٓا ٘ػٮ ٞخاةاحػ٩، اا١ٟاحب ةٍائٙث ٦٤ أ١ٙا٫ُا ٞاف ٯ٨

اٳ١ٙاظ ا١خٮ اـخٙاىج ٘ٮ ا١ٓا٤ث كأن٫٢ا ٘هٰص، إٷ أ٫٧ا ٤ػّ حٓاٛػب »ك٪ٮ 

ا١فػػ٦ٰ٨ ٫ٰ٢ْػػا حتاْػػػ ٫٨ْػػا ٘ؽٯػػٚ ٤ػػ٦ ا١ٟخٌػػاب، ٘ػػؼ٪ب ك٪٨٥ػػا إ١ػػ٭ أ٫٧ػػا 

«ْا٤ٰث
(10)

ك٫١ػؼق اٳ١ٙػاظ ٛػ٬ة ٕؽٯتػث ٘ػٮ ضٰاح٫ػا، ٜ٘ػػ ع٫ٌٙ٢ػا ا٥١اىػٮ،  .

كحػاك١خ٫ا ا١ٓا٤ث ٣٢٘ حٜٙػ كٰئان ٦٤ ضٰاح٫ا ٢ْ٭ ا١ؽ٣ٕ ٤ػ٦ اعخٸ٫ٌػا ةأ١ٙػاظ 

أْش٥ٰث ا٧طػرت إ٫ٰ١ا ٦٤ اٳ٣٤ ا١خػٮ ا٧تفػً ـػ٢ٍا٫٧ا ٢ْػ٭ ٪ػؼق ا١ػتٸد أك 

٫ٰ١ػا ٌائٙث ٦٤ ٪ػؼق اٳ١ٙػاظ، ٯؽسػّ إ «ستؽم»٢ْ٭ ةٸد ا١ٓؽب ْا٤ث. س٥ّ 

٦٤ ض٦ٰ إ١٭ آعؽ، ٘خ٬ٍ٨م ٩١ أضٜاب ةٰٓػة، كٯؽل ٘ػٮ حيػا٫ْٰٙا ضٰػاة ة٢ػػ 

أك ْػ٦  ،ةأس٩ٓ٥؛ إذٍ إ٫٧ا حٙهص ٦ْ ٧اضٰث ٦٤ ٬٧اضٮ اٷسخ٥ػاع أك اٷٛخهػاد

                                                 

 .313-311ٯ٨ِؽ: كٰٙٚ ستؽم، أ٧ا كا٨١رؽ، ص  (38)

 .333ا٥١هػر ا١فاةٚ، ص (10)



 338 ة بسهميد. لطف -مغة غفيل جربي وال

 ، أٯيػان،أك ٰٕؽ ٪ؼا ٩ٌ٢ٞ، ك٫١ؼق اٳ١ٙاظ ،٨ٓ٤٭ ٦٤ ا٥١ٓا٧ٮ ا٨١ٙفٰث أك ا٥١ادٯث

 ،ٓا٤ػث ٢ْػ٭ حؽاعػٮ ا١فػ١٦ٰ٨ه٢خ٫ا ةا١ ،٨٤ؾ١ث رٰ٘ٓث كـ٢ٍاف ٬ٛم ٘ٮ اٳدب

كٷ٤خؾاس٫ا ةأ١ف٨خ٣٫، كإذا ١ؾ٨٤ا أف ٧غاٌب ا٨١اس ٢ْ٭ ٤ٜادٯؽ ٣٫١٬ْٜ ضخ٭ 

ٯ٬ٟف ١ٟٸ٨٤ا حأذٰؽ ٘ٮ ٪ؼق ا٬ٜٓ١ؿ ٢ٰ٘ؾ٨٤ا أف ٧غاٌب ا١ٓا٤ث ةأ١ٙػا٣٫ُ ا١خػٮ 

ٜٓػ٠ أك ٘ػٮ ا٢ٜ١ػب أك ٘ػٮ ا١ٯأ٧ف٬ف ة٫ا، ٘ا٥٢ٟ١ث ا١خٮ حأ٧ؿ ة٫ػا ح٥ٓػ٠ ٘ػٮ 

ا٥١فخ٬ضق ا١ٟٸـٰٕؽ ا٠٥ٓ١ ا١ؼم ٯ٩٢٥ٓ  ا٨١ٙؿ
(13)

. 

كةؼ١ٝ ٧شػ إكارةن كاىطث إ١٭ ا١تطد ٦ْ ٪ؼق اٳ١ٙاظ ا١خٮ اـخٙاىج 

٢ْ٭ ضٜب ة٢ػػاف، ٘خيػٮء ٨١ػا  اكأن٫٢ا ٘هٰص؛ ٳ٫٧ا ح٨ٙخص دٷ١ٰ   ،٘ٮ ا١ٓا٤ث

ـػػٰاٛاح٫ا اٷسخ٥اْٰػػث، كاٷٛخهػػادٯث، كا١فٰاـػػٰث، كا١رٜاٰ٘ػػث، كا١طيػػارٯث، 

ةأ١ٙاظ أْش٥ٰث، ا٧طػرت إ٫ٰ١ا ٦٤ اعخٸ٫ٌا ٦٤ ؽ٣ٕ ا٤١طخِٙثن ةطٰاح٫ا ٢ْ٭ 

اٳ٣٤ ا١خٮ ا٧تفً ـ٢ٍا٫٧ا ٢ْ٭ ٪ؼق ا١تٸد، أك ٢ْ٭ ةٸد ا١ٓؽب ْا٤ػث. ١ػٰؿ 

٪ػؼا ٘طفػب، ةػ٠ إف ٫١ػؼق اٳ١ٙػػاظ ٨٤ؾ١ػث رٰ٘ٓػث ٘ػٮ اٳدب، ٳ٫٧ػا حطٜػػٚ 

٤ػػح ـػٰػ  «ستػؽم»ا١خ٬ان٠ ة٦ٰ ا٥١تػػع كا٥١خ٢ٜػٮ. ك٢ْػ٭ ا١ػؽ٣ٕ ٤ػ٦ أف 

كح ا١ٓا٤ػث، ٥٘ػاؿ إ١ػ٭ ٤هػ٢ٍطاح٣٫ ا١ٟخٌاب: ا١شاضَ، ا١ؼم ح٢ٖٖػ٠ إ١ػ٭ ر

كا٧تفً إ١٭ حٓاةٰؽ٪٣، ٷ ٯطٌؽض ٢ْػ٭ اـػخ٥ٓاؿ اٳ١ٙػاظ ا١ٓا٤ٰػث، أك ٢ْػ٭ 

ا١غؽكج ٢ْ٭ ٬ٛاْػ اٵْؽاب ٘ٮ ةٓػو ا٬٥١اىػّ، ٥٘ػا ٯشػ٬ز ٢١شػاضَ ٷ 

، كٷ ١ٰٖؽق، ٬٫٘ ـٰػ ا٢١ٖث ةطؼاٰ٘ؽ٪ا، ٷ ح٢ٙػج ٨٤ػ٩ ١ِٙػث «ستؽم» ٯش٬ز ١ػ

ء ٌائٙث ٦٤ اٳ١ٙاظ ا١ٓا٤ٰػث ا١خػٮ ٫١ػا أنػ٠ ٫٨٤ا، كإ٥٧ا ٤ػار ٞٸ٩٤ ٢ْ٭ إضٰا

٘هٰص، كحػؿ ٢ْ٭ ةٓو ا٥١ٓا٧ٮ اٷسخ٥اْٰث، أك اٷٛخهادٯث، أك ا٨١ٙفػٰث، أك 

ٰٕؽ ذ١ٝ، كٛػ ضاَ٘ ٛفػ٣ ٤ػ٦ ٪ػؼق اٳ١ٙػاظ ٢ْػ٭ ٨ٓ٤ػاق اٳكؿ، ٢٘ػ٣ ٯ٨لػأ 

ا٦ٰٰ٨ٓ٥١: ا١ٙهٰص، كا١ٓػا٤ٮ، كٛفػ٣ ٫٨٤ػا ْػٌػؿ ةٓػو ا١خٓػػٯ٠  ة٦ٰحٙاكت 
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٦ٰٰ ٤فخط٥ٟث ٢ْ٭ ا١ؽ٣ٕ ٦٤ ٪ؼا ا١خٓػٯ٠، ٤خ٬ٛٙان ٨ْػ ك٦ٟ١ ة٨فتث ة٦ٰ ا٨ٓ٥١

ةٓو دٷٷت ٪ؼق اٳ١ٙاظ ٘ٮ ا١ٜا٬٤س ا٥١طًٰ، ك٘ٮ اٷـػخ٥ٓاؿ ا١ٓػا٤ٮ، 

٤ت٨ٌٰان أف ة٦ٰ ا٦ٰٰ٨ٓ٥١: ا١ٙهٰص، كا١ٓا٤ٮ، ٧فتث كاضػة، ٘ٸ ٘ػؽؽ ةػ٦ٰ ٨ٓ٤ا٪ػا 

ا٧تفػً إ١ٰػ٩،  :٧ٖػق ١ػ٩ ٢ٛتػٮ، أم :ا١ٙهٰص ك٨ٓ٤ا٪ا ا١ٓا٤ٮ، ٦٤ ذ١ٝ ٣٫١٬ٛ

٫٘ػؼق ا٥١ػادة  .ٯ٥ٰػ٠ :ا٥١طًٰ: ك٪٬ ٯ٨ٖق إ١ٰػ٩؛ أم ؿ ة٩. ك٘ٮ ا١ٜا٬٤سكأ٧

٣١ حٜٙػ كٰئان ٦٤ ن٢خ٫ا ةأن٫٢ا ا٬ٖ٢١م، ٥٘ا زا١ػج ٢ْػ٭ ٨ٓ٤ا٪ػا اٳكؿ دكف 

أف ٯػع٫٢ا كٮء ٦٤ ا١خٓػٯ٠
(13)

. 

٨ْػ ةٓو ا١خؽاٰٞب ا١خػٮ حفػخ٫٢٥ٓا  «ستؽم»١ٰؿ ٪ؼا ٘طفب، ة٠ ح٬ٛٗ 

إضٰػاء ٌائٙػث ٤ػ٦ ةٜاٯػا  ٩ٟػ٬ف ٪ػ٘ػك٪ٮ ٘هػٰطث؛ كةػؼ١ٝ ٯ ،ا١ٓا٤ث ٘ٮ ٞٸ٫٤ا

ا١ٙهاح ـ٬اء أٞا٧ج ٪ؼق ا١تٜاٯا ٤ٙؽدات أـ حؽاٰٞب، كٛػ ٯ٬ٟف ٘ٮ ٪ؼق اٳ١ٙػاظ 

   .د٠ٰ١ ٬ٛم ٢ْ٭ ٘هاضث ا٢١ٖث ٘ٮ ا١لاـ أك ٢ْ٭ ٛؽة٫ا ٦٤ ا١ٙهاضث

ا١ٓا٤ث ٤ٙؽدات كحؽاٰٞب سػؽت ة٫ػا أ١فػ٦  ٧٦٤ف٥ّ ٘ٮ ْهؽ٧ا ٪ؼا  ٛػ

٘ػٮ عػٸؿ ٪ػؼق اٳ١ػٗ ا١فػ٨ث ٤ػ٦ ا٨١اس ٦٤ أ١ٗ ـ٨ث، ك٬١ ـ٥٢ج أ١فػ٨خ٨ا 

ا١ٙفاد ا٨١اك، ٦ْ ٤غا١ٍث اٳْاس٣ ١ٟا٧ج ١ٖخ٨ا ا١ٓا٤ٰث ٘ٮ ْهؽ٧ا ٛؽٯتث ٤ػ٦ 

ٯػؾكؿ  أ٧ػ٩ «ستؽم»ك٪٬ حتاْػ ٯؽل ١ٖث اٳدب، ٥٘ا ٨ٞا ٧لٓؽ ةختاْػ ا٢١ٖخ٦ٰ، 

أذػػؽق ةٓػػو ا١لػػٮء ٘ػػٮ ٤فػػخٜت٠ اٳٯػػاـ ةٙيػػ٠ أ٤ػػ٬ر ٞرٰػػؽة، ٞا١شؽائػػػ، 

ْث كأ٤را٫١ا. كإذا ٛار٧ا ة٦ٰ ١ٖخ٨ػا ا١ٓا٤ٰػث كا٥١شٸت، كا٥١ػارس، كدكر اٵذا

٘ٮ ٪ؼا ا٬ٰ١ـ ك١ٖخ٨ا ا١ٓا٤ٰث ٦٤ ٧هٗ ٛؽف ٘ن٧ا ٧ػرؾ ا١ٙؽؽ ة٥٫٨ٰا، ٘ػٸ كػٝ 

٘ٮ أف ا١ٓؽةٰث ا١ٓا٤ٰث حٜؽب ٠ٞ ٯ٬ـ ٦٤ ١ٖث اٳدب
(11)

١ٰؿ »، فإذ ،. ٘ا٫١ػؼ

ا٨١ؾكؿ ةا١ٙهٰطث إ١٭ ٤فخ٬ل ا١ٓا٤ٰث، ة٠ اٷرحٙاع ةا١ٓا٤ٰث إ١٭ ٤ا ٯٜػؽب ٤ػ٦ 

                                                 

 .331-333، صكٰٙٚ ستؽم، أ٧ا كا٨١رؽٯ٨ِؽ:  (13)

 .339-331، ص ا٥١هػر ا١فاةٚٯ٨ِؽ:  (11)
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ٰطث، ٤ػّ ٤ٸضِػث أف اـػخ٥ٓاؿ ٘هػاح ا١ٓا٤ٰػث ٷ ٯٟٙػٮ كضػػق ١ؽ٘ػّ ا١ٙه

٤فخ٬ل ا١غٍاب ا٤٬ٰ١ٮ ا١ل٫ٙٮ، ة٠ ٷ ةٌػ ٦٤ ٤ؽاْاة حؽٰٞب ا١ش٢٥ث ا١ٓؽةٰػث 

٬ٛاْػ ا٨١ط٬ كا١هؽؼ ا١ٓؽة٦ٰٰ، ك٤ؽاْػاة ٧ٍػٚ ا١طػؽكؼ ٤ّ ة٥ا ٷ ٯخٓارض 

«٦٤ ٤غارس٫ا اٳن٢ٰث
(13)

. 

٪٬ رّ٘ ٤فخ٬ل ا١فػٸ٤ث ٦٤ ا١ش٬٫د ا٬ٖ٢١ٯث ا١خٮ ةؼ٫١ا  «ستؽم»٫٘ػؼ 

ا٬ٖ٢١ٯث، ـٰٓان ٩٨٤ إ١٭ ردـ ا٬٫١ة ة٦ٰ ا١ٓا٤ٰث كا١ٙهط٭، كن٬ٷن إ١٭ ٤فػخ٬ل 

٦٤ ا١غٍاب ا٤٬ٰ١ٮ ا١ل٬ٙم ٯ٨ش٬ ٦٤ رٞاٞث ا١ٓا٤ٮ كعٍئ٩؛ كةػؼ١ٝ ٯٟػ٬ف 

ٛػ ٥ٌْٚ ا٬١ْٮ ةأ٪٥ٰث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهط٭ ٘ٮ ضٰاح٨ا ك٤فػخٜت٨٢ا؛  «ستؽم»

ار ا٢١ٖػ٬م ةػ٦ٰ أة٨ائ٫ػا ٨٤ػؼ أٛػػـ ٧ػٌم ٳ٫٧ا حطٜٚ ٪ؼا ا١خ٬انػ٠ كاٷـػخ٥ؽ

٤ٟخػػ٬ب كضخػػ٭ أضػػػث ٤ػػا أ٧خشػػ٩ ْهػػؽ ا١طاـػػ٬ب كا١لػػتٟث ا١ٓا٥١ٰػػث 

٤٬٢ٓ٥٢١ات. ٠٫٘ ٰٕؽ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٤ا ٯ٬ٌضػ أة٨اء٪ا أ٤اـ اٳعٍػار كا١هػٓاب 

٘ٮ ز٦٤ أنتص ا٥١ختاْػكف ٰ٘ػ٩ ١ٖػث كحارٯغػان كحؽاذػان ٯخش٥ٌٓػ٬ف كٯطخلػػكف 

 إ١٭ ا٬ٌٜ١ة؟.٢ٌتان ٥٢١ه٢طث كرٕتث ٘ٮ ا٬١ن٬ؿ 

ى:خاتمظ
٤ػ٦ ا٨ٓ٥١ٰػ٦ٰ ة٥فػأ١ث ا٢١ٖػث  «ستػؽمكػٰٙٚ »ة٨اءن ٢ْ٭ ٤ا ـتٚ ٧شػػ أف 

ذاةخان ٦٤ ا٧٬ٌٟ٥١ات ا١خٮ حطػٌػد ا٬٫١ٯػث  اٰث ا١ٙهط٭، ة٬ن٫ٙا ٧٬ٌٟ٤ان ٥٫٤  ا١ٓؽة

ا٨ٌ٬١ٰث كا٤٬ٜ١ٰث كا١رٜاٰ٘ث كا١طيارٯث ١ٴ٤ث ا١ٓؽةٰث، ٤ّ ١ٙج اٷ٧ختػاق إ١ػ٭ أف 

 ، ٤خطػٌؽؾ، ك٪ػ٬ ٘ػٮ ضا١ػث حٌٰٖػؽ دائػ٣، ٷرحتاٌػ٩ؽخٌٰٖػ٬٫ٙ٤٤ـ ا٬٫١ٯث ٬٫ٙ٤ـ 

. ٠ٞ ذ١ٝ ٯ٨ٓٮ أف ا٬٫١ٯث حطخاج إ١ػ٭ نػٰإث، كحلػ٠ٰٟ، كح٥٨ٰػث، ٥شخ٥ّا١ة

ا١شٖؽاٰ٘ث، كا١خارٯغٰػث، كاٷسخ٥اْٰػث، كا١فٰاـػٰث  ا١فٰاٛاتْتؽ ا١خٙا٠ْ ٤ّ 

                                                 

٦ ١فاف ا١ٓؽب، ٤ٍت٬ْات ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ٯ٨ِؽ: د. ٥٤ػكح عفارة، ٤ٓش٣ ٘هاح ا١ٓا٤ٰث ٤ (13)

 ـ، ٤ٜػ٤ث ا٥١ ١ٗ.3033-٪3313ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ، 
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كا١رٜاٰ٘ث، ٘خ٬ٟف ٤ؽ٧ث ةا١ٜػر ا١ؼم ٯ٫٨ٟ٥ا ٦٤ ا١طي٬ر ٘ػٮ ا٬١اٛػّ؛ كةػؼ١ٝ 

٤ش٬٥ْث ٤ػ٦ ا١غهػائم ا١خارٯغٰػث كا٬ٖ٢١ٯػث كا٨١ٙفػٰث ا١خػٮ »ٯث ح٬ٟف ا٬٫١

حٙه٠ ة٦ٰ س٥اْث كأعؽل، اٳ٤ػؽ ا١ػؼم ٯش٫٢ٓػا حغػؽج ٤ػ٦ إٌػار ا١رتػات، 

٫٧٬ٟ١ا ٧خاج ضؽٞث ٤خٓاٛتث ١ش٢٥ث ٦٤ ا١لؽكط ا١خٮ حٙؽض ٢ْػ٭ ٞػ٠ ٤ؽض٢ػث 

٤ش٬٥ْث ٦٤ ا١خط٬ٷت ا٬٨١ْٰث ٘ٮ ا٥١شخ٥ّ، ٘خ دم إ١ػ٭ ضػػكث ٧ػ٬ع ٤ػ٦ 

ؽار ةػػ٦ٰ ا١ٜػػػٯ٣ ا٥١ػ٬ركث كا١شػٯػػػ ا١ػػؼم ٯفػػٓ٭ ١خٰٓػػ٦ٰ ا١خػ٬ازف كاٷـػػخٜ

كس٬دق. ك١ٟٮ ٧ٓٮ ٪ؼا ا١خٌٰٖؽ كا١خ٬ٌٍر ٷ ةٌػ ٦٤ كْٮ ا١غ٢ٰٙث ا١خارٯغٰث ا١خػٮ 

«ك١ػت ٪ؼا ا١خٰٖؽ، كا٬ٓ١ا٠٤ ا١خٮ أـ٥٫ج ٘ٮ ضػكذ٩
(13)

. 

إف كْٮ ا١خٰٖؽ كا١خ٬ٍر ٘ٮ ـػٰاٛاح٥٫ا ا١خارٯغٰػث ٯشٌفػػ ا١خطػ٬ؿ ا١ػؼم 

ٰث، ة٬ن٩ٙ اٷ٧خٜاؿ ٤ػ٦ ا٬١ضػػة إ١ػ٭ ا١خٓػٌػد ا١ػؼم أناب ا٥١شخ٥ٓات ا١ٓؽة

أنتص ا٫١ػؼ ا١ٓا٥١ٮ. كا٫١ػؼ ا٬١ضٰػ ٘ٮ ٪ؼا ا١خط٬ؿ ٪٬ ٤ا ع٢ٜخ٩ ا٬٫١ٯػث 

٦٤ أ٪٥ٰػث ٤خ٨ا٤ٰػث ٢ْػ٭ ا١فػاضث ا١ٓا٥١ٰػث، ٳف ٞػ٠ٌ ٤ػا ٯفػ٥ٌ٭ اٳ٤ػث ٯ٥ػٌؿ 

ا١خشفٰػ ا١طيارم ٬٫٢١ٯث ا١رٜاٰ٘ث ا٤٬ٜ١ٰث، ة٬نػ٫ٙا ا٬٫١ٯػث ا٥١لػخؽٞث ا١خػٮ 

اء ا٦ٌ٬١ ا١ٓؽةٮ، ك٪ؼا ٷ ٯ٨ٓٮ إٛهػاء ا٬٫١ٯػات ا٨ٌ٬١ٰػث اٳعػؽل حش٥ّ أة٨

كإ١ٖاء٪ا، كٷ ٯ٨ٓٮ ٘ؽض ٥٧ً ذٜا٘ٮ ٤ٓػ٦ٌٰ ٤ػ٦ اٳ٥٧ػاط ا١رٜاٰ٘ػث ا٥١خٓػٌػدة 

اٳعػػؽل. ٘ا٬١ُٰٙػػث ا١خارٯغٰػػث ٫١ػػؼق ا١رٜا٘ػػث ٪ػػٮ كُٰٙػػث ا١خ٬ضػػػ ا٨ٓ٥١ػػ٬م 

ٜا٘ػث كا١ؽكضٮ كا٢ٜٓ١ٮ، كاٷرحٙاع ةا٦ٌ٬١، كإٯشاد أـتاب اٷ٧ٙخاح ٢ْػ٭ ا١ر

 ٤٬ٌٜ٤ػان  ا٢١ٖػثكا٬٫١ٯث ا١غارسٰث؛ ٳف ا١خ٬٨ع ٷ ٯ٢ٖٮ ا٬١ضػػة ا١ٓؽةٰػث، كٯتٜػٮ 

ٯيػٓٗ أك ٯػؾكؿ ا١ؼم ك٬ٓر اٷ٧خ٥اء ا١طا٢٤ث  ٦٤ أ٪٣ٌ ٤٬ٌٜ٤ات ح٦ٌٰٓ ا٬٫١ٯث

٦٤ دك٫٧ا، كةؼ١ٝ حطاَ٘ ٢ْ٭ اٳ٤ث، ك٤لاْؽ٪ا، ك٥٧ػً حٰٟٙؽ٪ػا، كٌؽائػٚ 

                                                 

دراـػث ٘ػٮ ا١ٟٙػؽ ا١ٓؽةػٮ  :٫ْػ ٥ٞاؿ ك٦ٰٖ٢، ا٬٫١ٯث ا١ٓؽةٰث نؽاع ٟ٘ؽم كأز٤ػث كاٛػّ (13)

 .3، ص3033ا٫١ٰئث ا١ٓا٤ث ا١ف٬رٯث ٢١ٟخاب، د٤لٚ،  - ا٥١ٓانؽ، كزارة ا١رٜا٘ث
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ٍػػث ةٟٙػػؽة ا١ٓؽكةػػث ٤ؽحتضٰاح٫ػا، كذٜا٘خ٫ػػا، كإرذ٫ػػا ا١طيػػارم؛ ة٨ٓ٥ػػ٭ أ٫٧ػػا 

 .اارحتاٌان سؼرٯ  

حشٌفػػ ا٢١ٖػث، ة٬نػ٫ٙا ٞائ٨ػان  أ٤ا ا١ٓٸٛث ة٦ٰ ا٢١ٖث كا١خ٬ٍر ٫٘ػٮ ْٸٛػث

ةا٥١لخٜات، كا١خ٬ٍر ا١ػػٷ١ٮ ١ٴ١ٙػاظ،  «ستؽم»، ٯخشٌػد ةال١ٰات ضٌػد٪ا اضٰ  

كةٜاٯا ا١ٙهػاح، ك٪ػٮ آ١ٰػات ح ٌ٪ػ٠ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ا١طٰػث ٷضخيػاف ا١رػ٬رة 

كةٓػػـ ٛػػرح٫ا ٢ْػ٭  ،٥١ٰث، ٧اٛيث رأم ٤ى٦ٍ ٯخ٫٧٬٥٫ػا ةػا١ش٬٥دا٥١ٓؽٰ٘ث ا١ٓا

دٷ١ٰػث حؽنػػ ٤فاٯؽة ح٬ٍر ا١ٓهؽ، كح ٌ٪٠ ا٥١لخ٦ٰ٢ٖ ٫ٰ٢ْا ٵ٧لاء ٤ٓػاس٣ 

 ، ٢ْ٭ ك٘ٚ ٧ِؽٯث ا١ط٬ٜؿ ا١ػٷ١ٰث.اح٬ٍر اٷ١ٙاظ دٷ١ٰ  

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

لػؽ كا١خ٬زٯػّ، أض٥ػ ٤غخار ٥ْػؽ، ٢ْػ٣ ا١ػٷ١ػث، ٤ٟختػث دار ا١ٓؽكةػث ٨٢١ -

 ـاْػت سا٤ٓث ا٬ٟ١ٯج ٢ْ٭ ٧لؽق، د. ط، كت.

٢ْػ٭  «كٰٙٚ ستػؽم»كٰٙٚ ستؽم، أ٧ا كا٨١رؽ، ٤طاىؽات أ١ٜا٪ا اٳـخاذ  -

٢ٌتث ٛفػ٣ ا١ػراـػات اٳدةٰػث كا٬ٖ٢١ٯػث، سا٤ٓػث ا١ػػكؿ ا١ٓؽةٰػث، ٫ٓ٤ػػ 

 .3810ا١ػراـات ا١ٓؽةٰث ا١ٓا١ٰث، 

ٰص انػٍٸضٰث ٤ٰٖاف ٬٤رٯؿ، ٤ٙاح -غ ؽ٬١را٧ؿ ٕؽكـتٰ -٧٬ٌٮ ة٨ٰٰج  -

سػٯػة: ٤ٓش٣ ٤ه٢ٍطات ا١رٜا٘ث كا٥١شخ٥ّ، حؽس٥ػث: ـػٰٓػ ا١ٖػا٥٧ٮ، 

ا٥ِ٨٥١ث ا١ٓؽةٰث ٢١خؽس٥ث، ح٬زٯّ: ٤ؽٞؾ دراـات ا٬١ضػة ا١ٓؽةٰث، ةٰػؽكت 

 .3030، أٯ٬٢ؿ )ـتخ٥تؽ( ١3ت٨اف، ط -
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ْتػ ا١فٸـ ا٥١فػػم، ا١ٓػؽب كاٷ٧خطػار ا٢١ٖػ٬م، دار ا١ٟخػاب ا١شػٯػػ  -

 .3033، ٞا٬٧ف ا١را٧ٮ/ٯ٨اٯؽ/ ١3ت٨اف، ط -ا٥١خطػة، ةٰؽكت 

دراـػث ٘ػٮ  :٫ْػ ٥ٞاؿ ك٦ٰٖ٢، ا٬٫١ٯث ا١ٓؽةٰث نؽاع ٟ٘ؽم كأز٤ث كاٛػّ -

ا٫١ٰئػث ا١ٓا٤ػث ا١فػ٬رٯث ٢١ٟخػاب،  -ا١ٟٙؽ ا١ٓؽةٮ ا٥١ٓانؽ، كزارة ا١رٜا٘ث 

 .3033د٤لٚ، 

٧ٜػ ا١لٓؽ، حطٰٜػٚ كح٢ٰٓػٚ د. ٤ط٥ػػ ْتػػ  ،ٛػا٤ث ة٦ سٓٙؽ )أة٬ ا١ٙؽج( -

، 3ا٨١اكػػؽ: ٤ٟختػػث ا٢ٟ١ٰػػات اٳز٪ؽٯػػث، ا١ٜػػا٪ؽة، ط ا٥١ػػ٣ٓ٨ عٙػػاسٮ،

 ـ.3890-3300٪

٥٤ػكح عفػارة، ٤ٓشػ٣ ٘هػاح ا١ٓا٤ٰػث ٤ػ٦ ١فػاف ا١ٓػؽب، ٤ٍت٬ْػات  -

 .ـ3033-٪٤3313ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ، 

*   *   * 


