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 تقابلية يف الرتاث العربي اإلسالميلغوية نظرات 
 عند البريونيبني العربية واهلندية والفارسية 

 ()عباس علي السوسوةأ. د. 

 مدخل:

مخفرقث منذ القرر  الارانٌ )حقاةلَث( فٌ حراثنا الػرةٌ اإلسالمٌ نظرات لغيٍث 

الىجري
 

مخخلفرث وما حاله، نجدوا غند فئات
 

مر  الػلاراو والاخراه اوخاامراحى  

 ةررَ  الن رري والاػجرر  والتالنررث واإلناسررث الاقارنررث والررر الت مخنيغررث، مررا

لاناستث ستقج فٌ الارال،، وةػظرىا جراو  ػض النظرات جاو غرطاً ةوالفلسفث. 

للاقاةلرث ةررَ  مسرخيٍَ  لغرريٍَ  ٍنخاَرا   لررً لغرث وا ررد    ردواا ٍػررد  قصرداً 

وةػظرىا  لر   ؛كارا فرٌ مفلفرات ل ر  الػامرث فصَ ىا واُخر ٍػد مل ينىرا

فررٌ افلفررات الخررٌ اقخرطررخىا الػرةَررث مرر   لسررنث  خرررى فرر جرى غلَىررا  قصررداً 

كاا فرٌ كخرب  ةي  حغََرات فٌ  صياحىا و ةنَخىا لخخناسب مع  نظاث الػرةَثالاػر

 الاػره والدخَل ومياطع مخفرقث م  مػاجانا القدٍاث.

لاػطَرات الػصرر الرذي  سراةقاً ، م  وذه النظرات كا  مخفرداً  قلَل جداً 

 لرً السرَاا الاقرافٌ الزمنرٌ  فنظرت  لَىا ةػَ  الخػراف  نظرراً ، فَهئج  ُنش

                                                 

()  سخاذ اللسانَات، حػزجامػث . 

 ،.9/6/0202ورد  لً مجلث الاجاع ةخارٍخ 
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ي  أف أ٠ٮف  راصٲةن ، كٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ أظ٤٤٭ة كأ٤٤ٔ٭ة كأ٩ذٞؽ٬ة، ٩ذضخ ٚٲ٫ا٣ؾم أ

 ٚٲ٧ة ري٦خ  ٝؽ كٚٞخ

ك٣ػ٥  ،دٞةث٤ٲػح  ٣٘ٮٱػح ا٩ْؿات :٤ٝخ ؛ًجٍ يمٍْةت اهَْٕان٨٦ ا٣ٺزـ 

ا٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ذٞةث٤ٰ  أك اا٤٣كة٩ٲةت ا٣ذٞةث٤ٲح ؛ ٚأ٤ٗت اٵ٧ٔةؿ ٨٦ ٝجٲ٢  :أ٢ٝ

ا٧٣ذٛةكدح ٰٚ ٦ؽل اٝذؿاث٭ػة ٦ػ٨  - تكا٧٣ٺظْة إف مبخى ا٣٪ْؿات - اٵ٩ْةر

ا٣ذكػػجٲط  ٗةٱذ٭ػػةك٣ٲكػػخ ٬ػػؾق ا٣ؽراقػػح ا٧٣ذٮاًػػٕح ٦٪ةٝجٲػػح  أ١ٚػػةر ز٦ة٩٪ػػة 

 ٬ةكٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ ٣ٲكخ إقػٞةَٲح دػؿكـ ظنػؿ، كا٣ذ٧ضٲؽ ٵقٺٚ٪ة كدؿاز٪ة

ٰٚ قٲةٝ٭ة ا٣ـ٦٪ػٰ ا٣سٞػةٰٚ، ٤ٞؿااة ٣إ٧٩ة ٬ٰ ٦عةك٣ح   ٰٚ زٲةب ٦ٕةوؿة ٝكؿان 

 ةد٫ ٦٪٤ُٞح ٨٦ ٔىؿ٩ة ك٦ُٕٲ

٩ْؿٱػح ٤ٔػ٥ »كٝؽ اصذ٧ٓ د٧ضٲؽ دؿاز٪ة ٦ٓ ظنؿق ٰٚ زٲةب ٦ٕةوػؿة ٚػٰ 

«ا٤٣٘ح ا٣ذٞةث٤ٰ ٰٚ ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ
 1ا

ك٬ػؽٚ٭ة ثٲػةف أقػجٞٲح ا٣ٕػؿب ا٣ٞػؽا٦ٯ  ،

٬ػ٢ كصػؽت دراقػةت دٞةث٤ٲػح  :ةك٨٦ أقب٤ذ٭ ، 242اص ٝج٢ ٧٤ٔةا ا٣٘ؿب

 ٦ٕؿكٚػةن إف د٥٤ٕ ا٤٣٘ةت كدراقذ٭ة ٠ػةف  كأصةب: ٝؽٱ٧ح ثٲ٨ ا٣ٕؿثٲح كٗٲؿ٬ة؟

 ئرك٦ٲح كٚةرقٲح ٰٚ مٕؿ اٵٔنػٯ كا٦ػؿ ٚ٪ضؽ أ٣ٛةّةن  ٨٦ ا٣ٕىؿ ا٣ضة٤٬ٰ!!

ػ   244صا ا٣ٞٲف ٠ة٣كض٪ض٢ كا٣ؽٱةثٮذ! ٔي ٠ذػةب  ضى ٣ػ٥ ٱذٕػؽَّ ؿً ك٠ػ٢ ٦ػة 

٤ضةظِ ٰٚ ا٣جٲةف ٣ ك٩ْؿات ، 245ا ا١٬ؾا  قٲجٮٱ٫ ثةب اَؿاد ٰٚ ا٣ٛةرقٲح

٣ذٞػػةث٤ٰ ٣ػػٲف أف ٤ٔػػ٥ ا٤٣٘ػػح ا  256ا كػػػذ٥ كازٞػػةن    248-246ا كا٣ذجٲػػٲ٨

 ٚ٭ٮ ٦ٮصٮد ٦٪ؾ ا٣ؼ٤ٲ٢ كقٲجٮٱ٫ كا٣ضةظِ كا٣كٲٮَٰ!، إٹ ثةق٫٧ صؽٱؽان 

، ٣ٲؽػ٢ ٚٲ٫ ٨٦ ٠ةف ٦كػ٧٤ةن   اهذؿاث اهٕؿثٔ ااقالئاٰٚ  كٰٚ ا٣ٕ٪ٮاف

ا٣ٕ٪ػٮاف  كٰٚ ثة٣ٕؿثٲح  مؿٱُح أف ٱ١ٮف ٫٤٧ٔ ١٦ذٮثةن ، ٠ةف أـ ٗٲؿ ٔؿثٰ ٔؿثٲةن 

                                                 

قػجذ٧جؿ  84-83د٦نٜ، ا٣ٕؽد  -ض٤ح ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ ٣ضةق٥ ٤ٰٔ صةق٥ كأػٲ٫ زٱؽاف، ٦  1ا

  251-242، ص2661
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ة٣ىتى ثة٣ن٧ٮؿ  ٍْؿات ا وووأوَة  ا٣ؾم ٣ٲف ٚػٰ إ١٦ة٩٪ػة ثة٣ذ٪١ٲؿ ظذٯ ٹ ٩ُي

٦٪ؾ ٔٞٮد ٰٚ أدثٲةد٪ة ٨٦ أف دراقح  ثةٔذجةر ٦ة أوجط ٦كذٞؿان  اهَْؿات ثةهذقةثوٖح

٩ْػػة٦ٲ٨ ٣٘ػػٮٱٲ٨ ث٘ػػؿض ٦ٕؿٚػػح أكصػػ٫ ا٣ؼػػٺؼ ثٲ٪٭٧ػػة
 

 دٕػػؽ دراقػػح دٞةث٤ٲػػح

contrastive، ْػة٦ٲ٨ ٝػؽ ٱ١ٮ٩ػةفك٣كخ ٰٚ ظةصح ٤٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔػٯ أف ٬ػؾٱ٨ ا٣٪: 

٣٘ذػٲ٨ أك، ٣٘ٮٱػح كاظػؽة ٠ة٣ٕؿثٲػح كا٣كػؿٱة٩ٲح٣٘ذٲ٨ ٦٪ذ٧ٲذٲ٨ إ٣ٯ أقػؿة 
 

٠ػ٢ 

٦كذٮٱٲ٨ ٦٪ذ٧ٲٲ٨ إ٣ػٯ  أك، ؿة ٦ؼذ٤ٛح ٠ة٣ٕؿثٲح إزاا ا٣ذؿ٠ٲح٦٪٭٧ة د٪ذ٧ٰ إ٣ٯ أق

٣٘ح كاظؽة
 2ا
 ،ا٣ٕؿثٲػح ٦ٞةثػ٢ أم ٦كػذٮل آػػؿ ٚٲ٭ػة٠ة٧٣كذٮل ا٣ٛىٲط ٰٚ  

َْأؿات ثك٩جػؽأ ثةقػ٥ اهلل دٕػة٣ٯ   أـ ٥٣ ٱ١ػ٨ كقٮاا ٠ةف ا٣٭ؽؼ ٦٪٭ة د٤ٕٲ٧ٲةن 

 ز٥ أ٩ذ٢ٞ إ٣ٯ ا٣جٲؿك٩ٰ ٦ٮًٮع ا٣جعر ،   فٔ اهمذةب181ِ)ت  جُْٕقٖ

٠ة٣ؼ٤ٲػ٢ ، كأثؽأ ثػأف ثٕػي أٔٺ٦٪ػة ا٣ْٕػةـ ٠ػة٩ٮا قػةثٞٲ٨ ٣ٕىػٮر٥٬

كأزٱػؽ أف ا٣سٺزػح  ؛كاثػ٨ ػ٤ػؽكفكا٣ضةظِ، كد٧٤ٲؾق كٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ كا٣ٛةراثٰ 

كآػؿ٥٬ ظ٧ة٣ٮ أكص٫ ٱ٨١٧ ٝؿااة أ٧ٔة٣٭٥ ٨٦ كص٭ػةت ٩ْػؿ ٦ذٕػؽدة  ؿى كى اٵي 

ٚ٭ػٮ  - ٦ٮًٓ ٠ٺ٦٪ة - ٚإذا اٝذىؿ٩ة ٤ٔٯ ٠ذةب قٲجٮٱ٫ ؽد ٰٚ ٢٠ ز٦ةف دذض

ك٬ٮ ا٣جعؿ ا٣ػؾم ٱ٪ج٘ػٰ ٧٣ػ٨ أراد ا٣٘ػٮص ٤ٔػٯ دررق أف ، ٝؿآف ا٣٪عٮ ثعٜ

ٙى ٠ذػت ا٧٣ذػأػؿٱ٨ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ٦ضػؿد ٠ذػةب ٚػٰ ، ٱذأ٩ٯ كٱ٭ةث٫ ك ٬ٮ ٨٧٣ أ٣ًػ

                                                 

، 1998دار ٝجػةا، ا٣ٞػة٬ؿة،  7راصٓ ٦ع٧ٮد ٚ٭٧ٰ ظضةزم: ٦ؽػ٢ إ٣ػٯ ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح، ط  2ا

ك٦ع٧ػػٮد إقػػ٧ةٔٲ٢ وػػٲ٪ٰ كإقػػعةؽ ٦ع٧ػػؽ اٵ٦ػػٲ٨: ، 1976ٔػػةـ  1ط، 26-24ص

  95-77ص، 1981 ا٣ذٞةث٢ ا٤٣٘ٮم كدع٤ٲ٢ اٵػُةا، صة٦ٕح ا٤٧٣ٟ قػٕٮد، ا٣ؿٱػةض

 Fisiak,J: Contrastive Linguistics and the Language Teacherكا٩ْػػؿ

.Oxford Univ Press      

ٚػٰ » كا٣جؽراكم ز٬ػؿاف، 7، ص«٤٣٘ح ا٣ذٞةث٤ٰٰٚ ٥٤ٔ ا» أ٦ة أظ٧ؽ ق٤ٲ٧ةف ٱةٝٮت

ثػٲ٨ ٣٘ذػٲ٨ ٦ػ٨ أقػؿدٲ٨  ٚٲضٕٺ٩ػ٫ ػةوػةن ، 11، ص«٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ذٞةث٤ٰ دراقةت ٩ْؿٱح

 ٲف ثىعٲط ك٣ ٦ؼذ٤ٛذٲ٨!
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 ك٬ػٮ ٔ٪ػؽ ٦٪ذٞػؽم ا٣٪عػٮ ٔجةرد٫ ك٦ى٤ُعةد٫ ٗٲؿ قػةا٘ح ، ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ

 َّْ ت دُ٘ػٯ ٤ٔٲػ٫ ا٧٣ٕٲةرٱػح ٹ ا٣ٮوػٛٲح ٥ كٹ ٦ؿدَّػا٣ٕؿثٰ ٔة٦ح ٠ذةب ٗٲؿ ٦٪

كٱكٲُؿ ٤ٔٲ٫ ا٧٣٪ُٜ كأ١ٚةر ٗٲؿ ٧٤ٔٲح ٠ة٣ٕة٢٦ كا٢٧ٕ٣  ك٬ػٮ ٔ٪ػؽ آػػؿٱ٨ 

كٔ٪ؽ آػؿٱ٨ ٬ٮ ٚػٰ ا٣٪عػٮ ا٣ذٮ٣ٲػؽم ا٣ذعػٮٱ٤ٰ  ٧٩ٮذج ٤٣كة٩ٲةت ا٣ٮوٛٲح 

ك٬ػٮ ٔ٪ػؽ  ا٧٣ٮقٕح ٰٚ أ٤ٗت أَٮارق اثذؽاا ٨٦ ا٣٪ْؿٱح ا٧٣ٕٲةرٱح ٚة٧٣ٕٲةرٱح 

ـو قةثٜ إ٣ٯ ٩ْؿٱح ا٣كٲةؽ ث٢١ ١٦ٮ٩ةد٭ة ظذٯ إ٩ػ٫ ٱؿأػٰ ذ٣ػٟ ٚػٰ كًػٓ  ٝٮ

 ٤٣ذؽاك٣ٲح رااؽ  ةن ك٬ٮ أٱٌ ا٣ٞٮأؽ 

، ثػ٢ أزٔػ٥ أف كٹ أز٥ٔ ٬٪ة أف قٲجٮٱ٫ رااؽ ا٣ؽراقةت ا٣ذٞةث٤ٲح ٰٚ دؿاز٪ة

 ٱٞةثػػ٢ ٚٲ٭ػػة ثػػٲ٨ ا٣ٕؿثٲػػح كاٵ٣ٛػػةظ اٵٔض٧ٲػػح/٣ؽٱػػ٫ ٦ٺظْػػةت/٩ْؿات، 

ك٦ة ٱعؽث ، ٔ٪ؽ٦ة دٕؿب ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ث١سؿة اقذ٧ٕة٣٭٥ ٣٭ة ٦٪ؾ د٬ؿ ا٣ٛةرقٲح

ك٦ذػٯ ، ؟ك٬ػ٢ دؼٌػٓ ٣ٶث٪ٲػح ا٣ٕؿثٲػح ،٣٭ة ٨٦ د٘ٲٲػؿ ٚػٰ أكاػؿ٬ػة وػٮدٲةن 

٣ػـ٥ٔ ٚؿقػذٲغ أف  ػٺٚػةن ، ٰٚ أرثٕح أثٮاب ؟،ك٦ذٯ ٱ٧ذ٪ٓ وؿٚ٭ة ؟،د٪ىؿؼ

٤٣ٕؿثٲح ك٥٣ ٱنؿ إ٣ٯ ا٣ٛةرقٲح ٍٝ ٠ة٦ٺن  قٲجٮٱ٫ ٝؽـ ٰٚ ا١٣ذةب كوٛةن 
 3ا

! 

ػػؿب » ثأأةب األقأأًةء األٔضًٖأأح األول: ٔي ا٤ٔػػ٥ أف ٠ػػ٢ اقػػ٥ أٔض٧ػػٰ أ

ٚإ٩ػٟ إذا قػ٧ٲخ ثػ٫ ، كوةر ١٩ػؿة٨ ٰٚ ا١٣ٺـ ٚؽػ٤ذ٫ اٵ٣ٙ كا٣ٺـ، كد١٧

كذ٣ػٟ ٩عػٮ ا٤٣ضػةـ  إٹ أف ٱ٧٪٫ٕ ٨٦ ا٣ىؿؼ ٦ة ٱ٧٪ٓ ا٣ٕؿثٰ ، وؿٚذ٫ رصٺن 

ًًٛؿ٩ؽ كا٣ـ٩ضجٲ٢ كاٵر٩ؽىج كا٣ٲة ٩ؽىج كا٣٪ٲؿكز كا٣ ق٧ٲ٨ ٰٚ ٦ػ٨ كا٣ؽٱجةج كا٣ٲىؿى

ؿي    «ٝةؿ: ٱةق٧ٲ٨ه ٧٠ة دؿل كا٣ك٭ؿٱـ كاٳصي
 4ا

كاًط أ٫٩ ٱٞىؽ ثةٵٔض٧ٲح   

                                                 

  ك٥٣ ٱؾ٠ؿ ٔٺٝذ٫ ث٤٘ح أػؿل 97ٱ٪ْؿ: ٠ٲف ٚؿقذٲغ: ا٣ٕؿثٲح، دؿص٧ح ٦ع٧ؽ ا٣نؿٝةكم   3ا

، كٱ٪ْػػؿ 85-65ٮٱ٫ ٚػػٰ: أٔػػٺـ ا١ٛ٣ػػؿ ا٤٣٘ػػٮم، صجٚػػٰ ا٣ٛىػػ٢ ا٧٣ؼىػػه ٣كػػٲ

٥ٍٔ يصةق٥ ٤ٰٔ كأػٲ٫ ا٧٣نةر إ٣ٲ٫ ٨٦ ٝج٢   «!! ثةب اَؿاد ا٣ٛةرقٲح»زى

  235-3/234ـ، 1988ف، ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ ثة٣ٞة٬ؿة، ٠ذةب قٲجٮٱ٫، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةرك  4ا
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ة د١ػٮف ٦٪١ػؿ، ك٬ؾق ١٣سؿة دؿدد٬ة ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب وةرت ٔؿثٲػح ا٣ٛةرقٲح 

 ظذٯ ٣ٲٛذؿض أف دك٧ٰ ثٮاظؽ ٦٪٭ػة إ٩كػة٩ةن دةرة كدؽػ٢ ٤ٔٲ٭ة أداة ا٣ذٕؿٱٙ، 

 إذا كصػؽت ٚٲػ٫ ٤ٔػ٢ ا٧٣٪ػٓ  ٚذىؿ٫ٚ أك دٕة٫٤٦ ٦ٕة٤٦ح ا٧٧٣٪ٮع ٨٦ ا٣ىؿؼ

 ك٩ٺظِ أف اٵق٧ةا ا٣ذٰ ٦س٢ ث٭ة أث٪ٲذ٭ة ا٣ىؿٚٲح ٦ذٕؽدة 

ُ اهسةٍٔ ب فمكأؿدُؿِ ْٔ : ثةب ية لةن يٌ األٔضًٖح ٔوٓ أرثٕح أظؿ  وقؽ أ
 

ن.  ِٔ  ٦سػ٢ ٢ أ٩٭ػ٥ ٱ٤عٞػٮف ص٧ٕػ٫ ا٣٭ػةا ٠سٲػؿان ٔػ٨ ا٣ؼ٤ٲػ ٢ٞ٩ٔوٓ يسةل يَوة

ٮ٣ىش كوٮا٣ضح، ٦ىٮزىج ك٦ٮازصح» َىٲ٤كةف كَٲة٣كح، اثضحك٠يؿثيش ك٠ؿ، كوى ، ك

ػػٮرىب كصٮارثػػح  ة ٠ة٣ىػػٮا٦ٓ ٧ػػك٠ٲػػة٣ش ص٤ٕٮ٬كٝػػؽ ٝػػة٣ٮا: صػػٮاربي  كصى

ك٩ْٲؿق ٰٚ ا٣ٕؿثٲح وػٲ٢ٞ ، كٝؽ أدػ٤ٮا ا٣٭ةا أٱٌة ٚٞة٣ٮا: ٠ٲة٣ضح  كا١٣ٮا٠ت

ٕى٥ كٝنة٧ٔح، كوٲؿؼ كوٲةرٚح، كوٲة٤ٝح ي ، كٝىن ٤ىػٟ ؿً ٍٔػٚٞؽ صػةا إذا أ ب ٧٠ى

آؿ ٚػٺف أك ص٧ةٔػح  كأ٩ػخ دؿٱػؽ: ا     ك٠ؾ٣ٟ إذا ٠كؿت اٹقػ٥ ك٦ٺا١ح

ٕىح كا٧٣٪ةذرة كا٧٣٭ة٣جػح كاٵظػة٦ؿة كاٵزارٝػح ا٣عٰ أك ث٪ٰ ٚٺف  ا    ا٧٣ىكة٦ً

٧ٕػخ ص٧ػٓ د١كػٲؿ ٱ١ػٮف  «ا     ٱؿٱؽ أف اٵ٣ٛةظ اٵٔض٧ٲح إذا دٕؿثػخ كصي

٤ىح ًٔ ة كٱ١ػٮف ، ٧ٚس٤٭ػة ٦سػ٢ ا٣ٕؿثٲػح د٤عٞ٭ػة ا٣٭ػةا أك ٹ د٤عػٜ ،٤ٔٯ ٦سةؿ ٦ٛى

٤ىح ٣ض٧ٮع ا٣ج ًٔ ة نؿ ا٧٣٪ذ٧ٲ٨ ٣عٰ أك ٝجٲ٤ح ك٩عٮ٧٬ة٦ٛى
 5ا

  

ُ  اهسةهر: ٦ػة ٱ٘ٲػؿكف  ٱؿل أف ا٣ٕػؿب ٠سٲػؿان   ب يٌ األٔضًٖحؿِ ْٔ ثةب ية أ

كأ٩٭٥ أػٌٕٮا اٵ٣ٛػةظ ٵث٪ٲػح ، ا٣عؿكؼ اٵٔض٧ٲح ا٣ذٰ ٣ٲكخ ٨٦ ظؿكٚ٭٥

كرث٧ػة دؿ٠ػٮا ، ا٣ٕؿثٲح ٦س٢ در٥٬ كث٭ؿج كدٱ٪ةر كإقعةؽ ك ٱٕٞٮب كصٮرب

، ظؿكٚػ٫ ٦ػ٨ ظػؿكٚ٭٥ ث٘ػي ا٣٪ْػؿ ٔػ٨ ا٣ج٪ػةااٹق٥ ٤ٔٯ ظة٣ػ٫ إذا ٠ة٩ػخ 

ثذٛىٲ٢ ٠ةؼ
 6ا

  

                                                 

  621-٠3/626ذةب قٲجٮٱ٫   5ا

  364-4/363ٱ٪ْؿ ٠ذةب قٲجٮٱ٫   6ا
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ٚػٰ زػٺث وػٛعةت ٱػؾ٠ؿ   ثأةب اَأؿاد ااثأؽال فأٔ اهوةرقأٖح اهؿاثٓ:

، اٷثػػؽاؿ ا٧٣ُػػؿد ٣عػػؿكؼ ا٣ٛةرقػػٲح إذا دػ٤ػػخ ا٣ٕؿثٲػػح ثذٛىػػٲ٢ مػػؽٱؽ

ك٣ٶوٮات ا٣ذٰ ٹ دسجػخ ٚػٰ ا٣ٛةرقػٲح ، ٣ٶوٮات ا٣ذٰ ٹ دٮصؽ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح

كٱؾ٠ؿ اٷثؽاؿ ٗٲػؿ  ؛ثٕي ا٣عؿ٠ةتك٣ذ٘ٲٲؿ٥٬  ؛٢٤ ٢١٣كٱٕةن، أك كٝٛ كوٺن 

ٰٚ ا٣عؿكؼ ا٧٣نذؿ٠ح ثٲ٨ ا٤٣٘ذٲ٨ ا٧٣ُؿد
 7ا

  

 ك٬ؾا قجٜ ز٦٪ٰ كاًط ٦٪٫ ٢١٣ ٨٦ دعؽث ثٕؽق ٨ٔ ا٧٣ٕؿب 

دعقٖأق يأة »فأٔ   441-362)اهجٖؿوٍأٔ كاٳف ٩أدٰ إ٣ٯ ٦ٮًٮع ثعس٪ة 

«يقجْهح فٔ اهٕقن أو يؿذوهح، هوَّؽ يٌ يقْهح
(8 
 . 

ا٣ؿٱعةف، ٦ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ ا٣جىٲؿك٬ٰ٩ٮ أثٮ 
 9ا
 رٱةًػٰ ٦ذ٤ٛكػٙ ،ا٣ؼٮارز٦ٰ 

ا٤َٓ ٤ٔٯ ٤ٚكٛح ا٣ٲٮ٩ةف كا٣٭٪ػٮد، كاردٕٛػخ ٦٪ـ٣ذػ٫ ٔ٪ػؽ ، ٦ؤرخ ٦٭٪ؽس ١٤ٰٚ

 أٝةـ ٰٚ ا٣٭٪ؽ ثٌٓ ق٪ٲ٨، ك٦ةت ٚػٰ ث٤ػؽق  ٤٦ٮؾ ٔىؿق ٨٦ ا٣٘ـ٩ٮٱٲ٨ كٗٲؿ٥٬ 

َي  ٠سٲػؿة ٦٪٭ػة: و٪ٙ ٠ذجػةن  ٥ إ٣ػٯ ؿصً كديػ ٓجًػاٳزػةر ا٣جةٝٲػح ٔػ٨ ا٣ٞػؿكف ا٣ؼة٣ٲػح 

قُؿٹب، ا٣ض٧ػة٬ؿ ٚػٰ ٦ٕؿٚػح ا٣ضػٮا٬ؿ، اٷ٩ض٤ٲـٱح، اٹقذٲٕةب ٰٚ و٪ٕح اٵ

دةرٱغ اٵ٥٦ ا٣نؿٝٲح، ا٣ٞة٩ٮف ا٧٣كٕٮدم ٰٚ ا٣٭ٲبح كا٣٪ضٮـ كا٣ض٘ؿاٚٲػح، دػةرٱغ 

                                                 

  367-٠4/365ذةب قٲجٮٱ٫   7ا

ٮ٣ػح، ٦ٞجٮ٣ػح ٚػٰ ا٤ٕ٣ػ٥ أك أثٮ ا٣ؿٱعةف ٦ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ ا٣جٲؿك٩ٰ: دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٨٦ ٦ٞ  8ا

، ٧1958ٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩ٲح، ظٲؽر أثةد ا٣ػؽ٨٠ دكارد قؼةك، ص٧ٕٲح دااؿة ا٣إثٕ٪ةٱح ٦ؿذك٣ح، 

    كٝؽ كرد قؼٮ، كقؼةك ٦ٕةن 1999وٮرد٫ ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ٣ٞىٮر ا٣سٞةٚح ٰٚ ٦ىؿ 

ث١كؿ ا٣جةا ا٧٣ٮظؽة، كدةثٕػ٫  2/392ذةب اٵ٩كةب ٤٣ك٧ٕة٩ٰ ٠ٰٚ ًجٍ ثةا٫: صةا ٰٚ:   9ا

 526-1/524، ك٣ػٲف ٚػٰ ٦ٕضػ٥ ا٣ج٤ػؽاف ٣ٲػةٝٮت ج1/197اث٨ اٵزٲػؿ ٚػٰ ا٤٣جػةب 

، دعٞٲػٜ 2331-2336، ص5، ك٨١٣ ٚػٰ ٦ٕضػ٥ اٵدثػةا، ج٦ٮًٓ ثةق٥ ثٲؿكف أوٺن 

كأ٩ػ٫ رأل  ،٦ٕ٪ة٬ة ا٣جؿا٩ٰ ٨٧٣ ٬ٮ ػػةرج ا٣ج٤ػؽ -دكف ًجٍ  -إظكةف ٔجةس أف ثٲؿك٩ٰ 

ثٛػذط ا٣جػةا ا٧٣ٮظػؽة ك٠كػؿ ا٣ٲػةا  8/138ٚ٭ؿقخ ٠ذج٫ ٰٚ قذٲ٨ كرٝح  كٰٚ ا٣ىٛؽم 

 ٱةٝٮت ٨ٔ   ا٣جؿا٩ٰاآػؿ ا٣عؿكؼ    ك٢ٞ٩ ا٧٣ٕ٪ٯ 
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ه إمّ اإلًجنٔزٓة، اإلرشاد فْ أحكام امٌجِمرج  ع وت  ب  امٌُد ط  
(10)

. 

 وبٌُٔىيا أشيةنة وجِابيات... غاصر ابي شئٌا» وفْ امِافْ بامِفٔات أًٍ

وأكيام ، دخل صحبة امصنطان امغزًِي بالد امٌُد وأكيام بٔيٌُه وتػنيه مغي ُه

مٍ امجىاَر فْ وػرفية امجيِاَر وامدئدمة  بغزًة ح ّ وات غي شي غامٔة...

«واملاًِن امىصػِدي وتحلٔق وا منٌُد وي ولِمة وولامٔد امُٔةة...
(11)

. 

كد طبع أول وير  فيْ مٌيدن  «لرون امخامٔةإثار امباكٔة غي ام» كان ك ابٍ

وطبييع ثأًيية فييْ ، 1879 دوارد شييخِ وييع ترجى ييٍ إمييّ اإلًجنٔزٓييةإبػٌآيية 

فطبيع « تحلٔق وا منٌُد وي ولِمة ولبِمية فيْ امػليل أو ورةومية».أوا 1923

ص منىي ي امػربيْ وولدوية باإلًجنٔزٓية 365فيْ  1887بػٌآة شخِ ًفصيٍ 

1888 ةٓص. وترجىٍ إمّ اإلًجنٔز41فْ
(12)

. 

بل هو دراسة إناسية، منغة ميس امكتاب خامصا  
 

منهند في امقرن امهجرر  

امخررا س
 

األدٓييان وامىػ لييدات  فرري contrastive/تقابنيررة  دراسررة  واةنررة

ويي تػيدد أًيِال اميزوا ، وامػادات وام لامٔد االج ىاغٔية
(13)

وكثير  أًيِال  ،

ِال امىذًبٔيواخ داصاتُا بأً - ٕخر  وص لر امػدا ا ًار - امجٌُىات
(14)

، 

ٓ ضي  ويي  امحاويل امرئصيْ مكيل ويا شيبق.وظِاَر مغِٓة، باغ بيار امنغية 

                                                 

، 206-6/205، 1985ركنْ: األغيالم، ط دار امػنيه منىالٓئي بٔيروت خٔر امدٓي امز (10)

 وأحال غنّ غد  ودادر.

ِافْ بامِفٔات  (11)  ت  س.دٓدرٌٓؼ، وكد شُا فجػنٍ أحىد بي وحىد. 142-8/138امدفدي: ام

مٔان شركٔس: وػجه امىطبِغات امػربٔة وامىػربة، وطبػة شركٔس بىدر إاًظر: ِٓشف  (12)

 .امىحلق غٌده شخِ وشخاو وػا  . 1/615-616،  1928

 .84-82امبٔروًْ: تحلٔق وا منٌُد  (13)

د.اشِك كِوار شيٌُا، فيْ وٌزميْ ب ػيز فيْ أ.. وأخبرًْ امزؤل 49-45تحلٔق وامنٌُد  (14)

أن بػض أشىايُا امِارد  غٌد امبٔروًْ وا زال فْ اغ لاد امٌاس فْ امٌُد،  2010وا10ِٓ

 ح ّ إن فْ حٔي أن بػضُا وٌلرض.
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قػػُٮ ٚ٭ػػٮ ٱ٪ذٞػػؽ أر ،ا١٣ذػػةب أف زاد ا٧٣ؤ٣ػػٙ ٦ػػ٨ ا٤ٕ٣ػػٮـ ا٤ٕٞ٣ٲػػح كٚٲػػؿ

٧٬٪ػة ٚػٰ ا١٣ذػةب ٩ْؿادػ٫ ا٤٣٘ٮٱػح ٤٣٭٪ؽٱػح كٚٲسةٗٮرس كٗٲؿ٧٬ة ٠سٲػؿٱ٨  ك

 ٦ٞةث٢ ا٣ٕؿثٲح ك٣٘ةت أػؿل 

ؼ ٱٛٲػؽ ٚػٰ دٕػؿٌ اش ٗٲؿ أف ثٕي ٦ة ٔؿًػ٫ جةؽ ا٣٪ذةك٩ع٨ ٹ ٩عت اقذ

ا٣ذُٮر /ا٣ذ٘ٲؿ ٰٚ ا٤٣٘ةت ا٣٭٪ؽٱح ٹ ٩ضؽق ٚػٰ ٦ىػؽر آػػؿ
 15ا

٢ ٧٠ػة ٱـٱػ، 

ا٣نػةإح ثػٲ٨ ا٣ؽارقػٲ٨ ٔػ٨ ثٕػي ا٤٣٘ػةت ثٕي اٵك٬ةـ كاٵ١ٚةر ا٣٪٧ُٲح 

 كػىةاى٭ة قٮاا أ٠ة٩خ ا٣٭٪ؽٱح أـ ٗٲؿ٬ة 

٩كػذ٪ذش  - ٲؿ ٬ؾاٗ ا٣ذٰ ٥٣ ٱؾ٠ؿ ٣٭ة اق٧ةن  - ٨٦ ظؽٱس٫ ٨ٔ ا٤٣٘ح ا٣٭٪ؽٱح

ٚػة٤ٕ٣ٮـ  ؛٨٦ ػػٺؿ أكوػةٚ٭ة ا٧٣ذ٪ػةزؿة ٚػٰ ٠ذةثػ٫ أ٩٭ػة ا٤٣٘ػح ا٣ك٪كػ١ؿٱذٲح

 ك٬ٮ ٱىٛ٭ة ثأ٩٭ة:، كاٳداب كاٵمٕةر ٦ؽك٩ح ث٭ة

ـو » -1  َٮٱ٤ح ٔؿٱٌح دنةث٫ ا٣ٕؿثٲح، ٱذك٧ٯ ٚٲ٭ػة ا٣نػٰا ا٣ٮاظػؽ ثٕػؽة أقػة

ةؿي ثة٣نػ٧ف كا٧٣س  ٚإ٩٭٥ ٱك٧ٮف ا٣نٰا ا٣ٮاظؽ ثأق٧ةا ٠سٲؿة صؽان  ا     ٦ٞذٌجح

٤ٔٯ ٦ة ذ٠ؿكا، ٠ذك٧ٲح ا٣ٕؿب اٵقؽ ثٞؿٱت ٨٦ ذ٣ػٟ،  ٮ٬ة ثأ٣ٙ اق٥و ٚإ٩٭٥ ق٧َّ 

، كثٌٕػػ٭ة ٦نػػذٞح ٦ػػ٨ اٵظػػٮاؿ ا٧٣ذ٘ػػةٱؿة أك اٵٕٚػػةؿ ثٌٕػػ٭ة ٦ٞذٌػػجح اٝذٌػػةثةن 

ك٥٬ ٱذجضعٮف ثؾ٣ٟ، ك٬ٮ ٨٦ أ٥ْٔ ٦ٕةٱت ا٤٣٘ح، ٧ٚٮًٮٔ٭ة إٱٞػةع  ا٣ىةدرة 

ػ٭٥ اق٥ ٤ٔٯ ٢٠ كاظؽ ٨٦ ا٧٣ٮصٮدات كآزةر٬ة ث٧ ٌي ٮاَأة ثٲ٨ ٩ٛؿ ٱٕؿؼ ث٭ة ثٕ

٫ ٔ٪ؽ إّ٭ةر ذ٣ٟ اٹق٥ ثة٣٪ُٜ ًى «٨ٔ ثٕيو ٗؿ
 16ا

  

ٗي٤ٮاا ثٕي ا٣ٕؿب ٝؽ٦ةا ك٦عؽزٲ٨ ، ك٢ٕ٣ ٦ة ذ٠ؿق ا٣جىٲؿك٩ٰ ٱؼٛٙ ٨٦ 

٠سؿة ا٧٣ذؿادٚػةت  - دكف قةاؿ ا٤٣٘ةت - ا٣ؾٱ٨ ٱؤ٦٪ٮف ثأف ٨٦ ٦ٲـات ا٣ٕؿثٲح

٨٦ ا٣ض٢٧ كا٣ٛؿس  كٵف ٤٣ن٧ف ٔ٪ؽ ا٣٭٪ٮد أ٧٬ٲح أ٥ْٔ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ كاظؽ 

                                                 

  ٦9ؿثٮر٠ؿ ٤٣٪نؿ صأدٲٮارم: ٚىٲ٤ح ا٤٣٘ةت ا٣٭٪ؽٱح اٷٱؿا٩ٲح، ثةد٪ة:   15ا

  186-185ك13دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ   16ا
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كاٵقؽ كا٣ؽا٬ٲػح كٗٲؿ٬ػة ٦ػ٨ اٵمػٲةا كا٧٣ٕػة٩ٰ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب ٚٞػؽ ٠سػؿت 

كٝؽ ٧٣ف ا٧٣ؤ٣ٙ ثٕػي أقػجةب ظػؽكث  أق٧ةؤ٬ة ظذٯ كو٤خ إ٣ٯ أ٣ٙ 

أك ، ككًػٓ ٤٣ىػٛح ٦عػ٢ اٹقػ٥ ا٠ذٛػةا ث٭ػة، ٦ػ٨ اػذىػةر ٤٣ٛػِ، ا٣ذؿادؼ

 اٹٝذىةر ٤ٔٯ ثٕي أظٮا٫٣ 

٦ٲػـة ٵم ٣٘ػح ٚإ٩٪ػة ٹ ٩ٮاٚػٜ  ك٩ع٨ كإف ٠٪ة ٹ ٩ٕػؽ ٠سػؿة ا٧٣ذؿادٚػةت

 أمِّ  - ٧ٚكػذ٢٧ٕ ا٤٣٘ػح٣ٮف ٨٦ ٔٮاٝج٫، ٱ٭ٮٌ  ٬ة ٔٲجةن ا٧٣ؤ٣ٙ كٹ ٗٲؿق ٤ٔٯ ٔؽِّ 

 - ٹ ٱذةح ٫٣ ٰٚ ا٧٣ٮٝٙ ا٤٣٘ػٮم اٹصذ٧ػةٰٔ ا٧٣ٕػٲ٨ ٬ػؾا ا٧٣ؼػـكف - ٣٘ح

ث٢ ا٣ؾم ٱعٌؿ ٣ؽٱ٫ ٦ة أذػةدق أث٪ػةا ، ٣ٲ٪ذٰٞ ٦٪٫ ثٲ٨ ثؽاا٢ - ٦٭٧ة د٨١ قٕذ٫

ك٣ػػٲف ٔ٪ػػؽ  كٝػػؽ ٹ ٱعٌػػؿق إٹ كاظػػؽ ، إ٣ػػٯ زٺزػػح ثػػٲ٨ ٣ٛػػِ ٦ضذ٧ٕػػ٫ ٦ػػة

اًػؿاش  ظٲ٨ د١ةزؿت ا٣ْجةا  ٹ ا٣عٲؿة ا٣ذٰ أوةثخ، ك٦كذ٢٧ٕ ا٤٣٘ح ا٣ذؿؼ

 ٥٤ٚ ٱؽر ٦ة ٱؽع ك٦ة ٱىٲؽ ، ٤ٔٲ٫

٨ ا٣ذؿادؼ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣٭٪ؽكقذة٩ٲحك٠٪ة ٰٚ ثعر قةثٜ ٔ
 17ا

 ٣٘ػح ك٬ٰ -

، قػػٮرىج :ك٬ػػٰ- كٗٲؿ٬ػػة - ا٣نػػ٧ف ٦ذؿادٚػػةت اقػػذؼؿص٪ة - ٦ٕؿثػػح ٗٲػػؿ

ؿ، ث٭ةق١ىؿ، قٮرٱٰ /g/دٱٮاٝىؿ، دٱ٪١ى
 18ا

  

ذا ٝةث٤٪ة٬ػػة ث٧ػػة ذ٠ػػؿق ا٣جٲؿك٩ػػٰإك
 19ا

 - ٵ٩ػػ٫ ٣ػػ٥ ٱػػؾ٠ؿ اٵ٣ػػٙ ٤٠٭ػػة - 

ك٢ٕ٣ دٱػٮا٠ؿ ٬ػٰ ا٣ذػٰ  ٬ٲ٢ي ، ثًجىذة، رىًب ، دٱجة٠ىؿ، ارؾ، ث٭ةف، قٮرىج :كصؽ٩ة

 ثضة٦ٓ ا٣نٛٮٱح ثٲ٪٭٧ة ٰٚ ا٧٣ؼؿج  دعٮ٣خ ا٣جةا كاكان ، ٠ة٩خ دٱجة٠ؿ

                                                 

 ٦1439٬ٞجٮؿ ٤٣٪نؿ ٰٚ ٦ض٤ػح ٔٺ٦ػةت « ا٣ذؿادؼ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣٭٪ؽٱح ٨٦ ػٺؿ ا٣كٲ٪٧ة»  17ا

 ك٧٣ة ٱ٪نؿ ظذٯ اٳف 

دٮ٠ٲؽ أف أ٣ٛةظ ا٣ن٧ف أ٣ػٙ،  175-174كٰٚ ا٣جٲؿك٩ٰ   14ا٣ذؿادؼ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣٭٪ؽٱح   18ا

كمؿح ٣جٕي امذٞةٝةد٭ة  كٝؽ أٱؽ ز٦ٺؤ٩ة ا٣٭٪ٮد ٰٚ ٤٠ٲذٰ اٳداب كا٣ذؿثٲح ثضة٦ٕػح دٕػـ 

 ٦ة دٮو٤خ إ٣ٲ٫ كوععٮا ٣ٰ ثٕي ٦ة ق٧ٕذ٫ ػُأ 

  137دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ   19ا
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ةظت ا٣ن٧ف ٰٚ ا٣ؾ٠ؿ ٔةدة، أكرد ا٣جىٲؿك٩ٰ ٨٦ أقػ٧ةا٫: قػٮـى، كا٧ٞ٣ؿ ٱى

ٟي  اصٲ٥ ٦٪ٞٮَح ثسٺث  ص٪ؽري  ا٤ٔٯ َؿؼ ا١٣ةؼ ٩ُٞذػةف ، مٲذىؿىمػ٥ي،  إ٩ؽي، ٧٬ًى

٥ي، مٲذة٩ف، مٲذىؽٱؽىت، ٧٬ًى٧ىـؾي  / Jاز ٦٪ٞٮَح ثسٺث د٪ُٜ/ ٧٬ًىؿمي
 26ا

  

دنة٩ؽىر٦ة، ٠ة٩خ، ك٬ٰ اٳف: دنة٩ؽ
 21ا

  

ا٣٭٪ؽكقػذة٩ٲح  ك٬ٰ ٰٚ، ذؿادٚةت ٤ٔٯ ا٣ٌٮا/ا٣٪ٮرك٥٣ ٱؾ٠ؿ ا٣جىٲؿك٩ٰ ٦

كدػػ٢ ٚٲ٭ػة ٣ٛػِ ٔؿثػٰ ٧٠ػة ٹ ، ٦ؿادٚػح ٧ٞ٤٣ػؿ أظٲة٩ػةن ا٧٣ٕةوؿة ٦كذ٤٧ٕح 

٪ؽيردة، ٍْر، أكصةٹ، ثىؿ٠ةش، ك٬ٰ: ركم٪ٰ ٱؼٛٯ  ٪ؽيرج، قي قي
 22ا

  

، لسٖأؿ فأٔ اهَّؽٕأح يسأن لسؿدأُ فأٔ اهٕؿثٖأح واهًنذؿك اهوؤْ إٌٔةً  -2

صػػح ٚػػٰ عٮً ٲةت ٦ي اٹقػػ٥ ا٣ٮاظػػؽ ٤ٔػػٯ ٔػػؽة ٦كػػ٧ٌ ثٮٝػػٮع » ٚة٣٭٪ؽٱػػح دذ٧ٲػػـ

إذ ٹ ٱٛػؿؽ ثٲ٪٭ػة إٹ ذك ُٚ٪ػح ٧٣ٮًػٓ ا١٣ػٺـ ، ا٧٣ٞةوؽ إ٣ٯ زٱةدة وػٛةت

، ٦ػ٨ كٱٛذؼؿكف ثؾ٣ٟ اٚذؼةر ٗٲػؿ٥٬ ثػ٫، كٝٲةس ا٧٣ٕ٪ٯ إ٣ٯ ا٣ٮراا كاٵ٦ةـ

«٬ٮ ثة٣عٞٲٞح ٔٲت ٰٚ ا٤٣٘ح!ا    ظٲر 
 23ا

  

ٚػإذا ٠ػةف » :ٗٲؿ٬ػة ٝػةاٺن  كٱٮقٓ رأٱ٫ ٰٚ أف ا٧٣نذؿؾ ٔٲت ٰٚ ا٣٭٪ؽٱح كٚػٰ

ٓى  اٹق٥ ا٣ٮاظؽ ثٕٲ٪٫ كإٝةن  ٤ٔٯ ٔؽة ٦ك٧ٲةت دؿ ٤ٔٯ ًٲٜ ا٤٣٘ح كأظػٮجى ا٣كػة٦

إ٣ٯ قؤاؿ ا٣ٞةا٢ ٧ٔة ٱٕ٪ٲ٫ ث٫ْٛ٤، ٚكٍٞ ذ٣ٟ اٹقػ٥ي إ٦ػة ثػآػؿى ٦س٤يػ٫ ٱ٘٪ػٰ كإ٦ػة 

٠سٲؿة ك٥٣ ٱ٨١ قػجتي ذ٣ػٟ  كإذا ٠ةف ٤٣نٰا ا٣ٮاظؽ أق٧ةاه  ؼ ٧٤٣ٕ٪ٯ ثذٛكٲؿ ٦ٕؿِّ 

٢٠ ٝجٲ٤ح أك َجٞح ثٮاظؽ ٦٪٭ة ك٠ةف ٰٚ ا٣ٮاظؽ ٦٪٭ة ٠ٛةٱػح، ادىػٛخ ا٣جةٝٲػح اقذجؽادى 

ر، كوػةرت قػجت ا٣ذ٧ٕٲػح كاٷػٛػةا أك دع٧ػ٢ كا٣٭ػؾٱةف كا٣٭ػؾى  ا١٬ؾا  ثة٣٭٧ؿ

                                                 

 ٩ٛك٫   26ا

  17ا٣ذؿادؼ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣٭٪ؽٱح ٨٦ ػٺؿ ا٣كٲ٪٧ة   21ا

  18ا٣ذؿادؼ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣٭٪ؽٱح   22ا

  13دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ   23ا
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«ا٧٣نةؽ ٣عِٛ ا٣ض٤٧حا! ثٺ ٚةاؽة ٗٲؿ ًٲةع ا٧ٕ٣ؿ
 24ا

  

ك٦٪٭ػة دٕػؽد  ،٤ٝخ: ٧٣ف ا٧٣ؤ٣ٙ ثٕي أقجةب ٩نػٮا ا٧٣نػذؿؾ ا٤٣ْٛػٰ

ع اٹقذ٧ٕةؿ، ظذٯ ٱى٢ اٵ٦ؿ إ٣ٯ ا٣ذ٧ٕٲح  ك٦ة ٤ٝ٪ةق ٔػ٨ ا٣ذػؿادؼ ا٣ٮًٓ، كد٪ٮ

َى  ٓى  - قػجعة٫٩ كدٕػة٣ٯ - اهلل ٓى جىػ٩ٞٮ٫٣ ٨ٔ اٹمذؿاؾ، ٨٦ أ٩٭٧ػة إ١٦ة٩ٲذػةف   ص٧ٲػ

ٱيكػذعٲة ٦٪ػ٫ كٹ  ٤ٚٲكػخ ٔٲجػةن  ػ٫ٞ٤ ٤ٔٲ٭٧ة ك٤ٔٯ ٗٲؿ٧٬ة ٨٦ إ١٦ة٩ٲةت ا٤٣٘ػح 

ذؼؿ ث٭ة  إذا ٝىؽ ا٧٣ذ٥٤١ إ٣ػٯ ذ٣ػٟ  أ٦ة ا٣ذ٧ٕٲح ثة٧٣نذؿؾ ٚٺ دعؽث إٹ ٦ٲـة ٱٛي

ٔؽا ذ٣ٟ ٚػةث٨ ا٤٣٘ػح ٹ ٱجػؿز ٣ؽٱػ٫ إٹ ٦ٕ٪ػٯ  أ٦ة ٦ةكثةٵظةصٰ كاٵ٣٘ةز   ٝىؽان 

كاظؽ ٤٣ِٛ ٰٚ ا٧٣ٮٝٙ ا٧٣ٕٲ٨، كٹ ٱٞٙ ٦ٮٝٙ ا٧٣ذعٲؿ أ٦ةـ ٠سؿة ا٧٣ٕػة٩ٰ، إذ 

٦ػ٪٭٥  دع٧١ةن  -ٹ كصٮد ٣٭ة ظٲ٪بؾ  كٱجؽك أف ٦٪١ؿم ا٣ذؿادؼ كاٹمذؿاؾ أرادكا 

تة أراد ٣٭ة ا٧٣٪ةَٞح ٧٠ػة ٝػةؿ ٦عٌكػ٧٦ أ٠سؿ ٦٪ُٞٲح ؿثٲحا٣ٕ د١ٮف أف -
 25ا

ثػ٢   

إف ثٌٕ٭٥ ٹ ٱؿٔٮم ٨ٔ ا٣ٞٮؿ ثأ٫٩ د١سٲؿ ٤٣٘ح ث٧ة ٹ ٚةاػؽة ٚٲػ٫
 26ا

أ٩ػ٫ ٱـٱػؽ ك؛ 

٤ٌٚح ٹ ٱيعذةج إ٣ٲ٭ة
 27ا

، كٰٚ ٬ػؾا اصذػؿاا ٤ٔػٯ ٦ٞػةـ ا٣ؼػة٣ٜ صػ٢ كٔػٺ  

 ٱ٪جٰ٘ أف ٱذٮرع ٔ٪٫ ا٣عىٲٙ 

ظ٫ْ ثةظسٮف ٗؿثٲٮف ك٬٪ػٮد ٦عػؽزٮف، ك٠سؿة ا٧٣نذؿؾ ٰٚ ا٣ك٪ك١ؿٱذٲح ٹ

أف ا٧٤١٣ح ا٣ٮاظؽة ٝؽ دٛٲؽ أ٠سؿ ٨٦ از٪ٰ ٔنؿ ٦ٕ٪ٯ، ز٥ ٔٞت ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ » ٢ى ًٞ ك٩ي 

إذا أذجػؿ دٕػؽد ا٧٣ٕ٪ػٯ ٔٺ٦ػح ا٣عٌػةرة ٚػإف ا٣ك٪كػ١ؿٱذٲح رث٧ػة دػـ٥ٔ  ثٞٮ٫٣:

«٣٪ٛك٭ة أ٩٭ة ٣٘ح ٝٮـ ذكم ظٌةرة ٔة٣ٲح
 28ا

 كٹ د٤ٕٲٜ!  

                                                 

  186دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٨٦ ٦ٞٮ٣ح   24ا

٩عػةة ا٣ٞػؿف ا٣ؿاثػٓ  -ٱ٪ْؿ: ٦عٲٰ ا٣ؽٱ٨ ٦عكت: ا٣سٞةٚح ا٧٣٪ُٞٲػح ٚػٰ ا١ٛ٣ػؿ ا٣٪عػٮم   25ا

  117ا٣٭ضؿم ٧٩ٮذصةن 

  13أثٮ ٬ٺؿ ا٣ٕك١ؿم: ا٣ٛؿكؽ ٰٚ ا٤٣٘ح   26ا

  17ك16ٱ٪ْؿ ا٣ٛؿكؽ ٰٚ ا٤٣٘ح   27ا

  21-26ـ، ص1972أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ: ا٣جعر ا٤٣٘ٮم ٔ٪ؽ ا٣٭٪ٮد، دار ا٣سٞةٚح، ثٲؿكت   28ا
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هًنأأذؿك َٔأأؽ اهًقةثوأأح ثأأٌٖ اهَّؽٕأأح وال ٕقأأ  اِذًأأةم اهجٖؿوٍأأٔ ثة -3

اٷ٣ػ٫ كاٳ٣٭ػح ٔ٪ػؽ ٱٮ٩ػةف »إف  :ٚ٭ٮ ٱٞٮؿ، واهٕؿثٖح ثن ٕذٕؽاًِة إهٓ اهٍْٖةٍٖح

، ٚذةرات ٠سٲؿة ٱؿٱؽكف ث٭ة ا٧٣ٺا١ح ا٧٣ؼذىح ث٢٧ٕ ٦ػة، ٨٦ ا٧٣نذؿؾ ا٤٣ْٰٛ

كدػػةرة ٱؿٱػػؽكف ثػػ٫ ػػػة٣ٜ ا١٣ػػٮف  إ٣ػػ٫ ا٣جعػػؿا    ، إ٣ػػ٫ ا٣ػػؿٱط ٠ػػأف ٱٞٮ٣ػػٮا:

«٦سٺن 
 29ا

«إ٣ٲةذة ٬ٮ٦ٲؿكس» ٝةؿ ق٤ٲ٧ةف ا٣جكذة٩ٰ ٰٚ دؿص٧ذ٫٫ كث٧س٤  
 36ا

  

: ٚٲٞٮؿ وفٔ يْاٌَ ٕذعؽث ٌٔ ثَةء اهموًح فٔ أقًةء إٔةم األقجْ  -4

كٱكػ٧ٮف ا٧٣ٮٝػٓ ٦ػ٨  ،ٔ٪ؽ٥٬ ٬ٰ أق٧ةا ا١٣ٮا٠ت ا٣كجٕح ثأم٭ؿ أقػ٧ةا٭ة»

ٓي اق٥ى ا١٣ٮ٠ت ٤ٔٯ ٬ٲبح إدجةع اٵقجٮع ٪ج٫ً  ٚػٰ ا٣ٛةرقػٲح ٔػؽة  اثةر  ٚٲيذج امى

ٮـ ٨٦ اٵقجٮعا٣ٲ
 31ا

  

٤٣ن٧ف :أم، ٚٲٮـ اٵظؽ: آًدت ثةر
 32ا

 :أم، قػٮـى ثػةر :ز٪ػٲ٨كٱػٮـ اٹ، 

 ٧٤٣ػؿٱغ  كٱػٮـ اٵرثٕػةا: :اث١ةؼ ٚةرقػٲح ، أم ٦ى٪١ى٢ ثةر زةا:كٱٮـ ا٣سٺ ؛٧ٞ٤٣ؿ

يؽثةر ىؿ٬ىكجىخ ثةر كٱٮـ ا٣ؼ٧ٲف: ؛٣ُٕةرد :أم، ث  :أم ،اا٣جةا ا٣سة٩ٲح ٦٭٧ٮقح  ث

ػ كٱػٮـ ا٣ض٧ٕػح: ؛٧٤٣نذؿم ثةرمي ة :أم، ١ؿى ػؿى ٬ى ـي ؿ كٱػٮـ ا٣كػجخ: ؛٤٣ ٪ٲنػضى  مى

«٣ـظ٢ :أم، اثضٲ٥ ٦س٤سح 
 33ا

  

                                                 

  27-26دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٨٦ ٦ٞٮ٣ح   29ا

 1ٱ٪ْؿ: إ٣ٲةذة ٬ٮ٦ٲؿكس ٦ٕؿثح ٧ْ٩ةن ك٤ٔٲ٭ة مؿح دػةرٱؼٰ، ث٤ٞػ٥ قػ٤ٲ٧ةف ا٣جكػذة٩ٰ، ط  36ا

  83ك 82ك 1/78ـ، 1963ث٧ىؿ

ز ٬ةم ٬ٛذ٫، ٨٦ ا٣كػجخ إ٣ػٯ ا٣ض٧ٕػح: مػ٪ج٫، ٱػٟ مػ٪ج٫، أٱةـ اٵقجٮع ٰٚ ا٣ٛةرقٲح، رك  31ا

ػ٫   دكم٪ج٫، ق٫ م٪ج٫، ص٭ةر م٪ج٫ اصٲ٥ ثسٺث ٩ٍٞ ، ث٪ش م٪ج٫ اصٲ٥ ثسٺث ٩ٞػٍ ًٕ ٧ ، صي

  كا٧٣ٺظػِ أف 13ٱ٪ْؿ أظ٧ؽ ٧٠ةؿ ا٣ػؽٱ٨ ظ٧٤ػٰ: ا٧٣ؿصػٓ ٚػٰ ٝٮأػؽ ا٣ٛةرقػٲح ص

 ٵقةقٲح ا٣ٕؿثٲح كأػٮاد٭ة أػؾت اٵٱةـ ٨٦ اٵظؽ إ٣ٯ ا٣ؼ٧ٲف ٨٦ اٵٔؽاد ا

/ كاٷثؽاؿ ثػٲ٨ ا٣ػٮاك كا٣ٛػةا ا٧٣ض٭ػٮرة ٠سٲػؿ ٚػٰ vٰٚ أٱة٦٪ة: آدت كار، ٤ٕ٤ٚ٭ة ٠ة٩خ/  32ا

 ٣٘ةت ا٣ٛىٲ٤ح ا٣٭٪ؽٱح 

  171دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٨٦ ٦ٞٮ٣ح،   33ا
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أن البثرونوة  م(3232 مواي  34)تواية  وترى الػالم الهندي تثواايي

أتامووف يووة الاوورن الشووا ي غ وور تصووح لووال الالوود الهندتوود ا   ثوود  كووان

وقوود ازلووزل الاصووم ا زثوور موو  ال اموود ، المثال ي/الخووامس الهيووري

ويووة ، أو واي vaarيووة الاصووان الهندوشوولانة يأصووب   ،vaasara لثدالصنصوو رت

وية البنلالة  اي ،vaar البنيا ة:
(45)

. 

ولما كانت  ي  قاالةتب لتلغ لن تلغ زمت ةحد ثلعت وح اتغ و ت ثز ا  -5

يونن  - وهما أمور والود غنود أكاور الاودما  - و روف ا في ثلك الب، ثلصوزلب

 هوا غو  الػر ثود والىايشوثد مػواً ل نوف اكلىوب  ازلاليصالبنا لم تنس ذلو،، 

هوة » كان لإللوح أرور يوة ذلو،. قوال:و. وصػا د نطاها وغدم اللمثثز  ثنها

، مركبد م  لروف ال تطا ق  ػضها لروف الػر ثود والىايشوثد وال ت وا هها 

 ل ال ت ا  ألصنلنا ولهااتنا تناا  إلزراجها غاب لاثاود مخايجهوا وال اذاننوا 

«لمثثزها م  نظائرها وأشباهها(  ولػاها تصم  )ه ذا تصمع
(46)

. 

كموا تيلموع  - تيلمع يوة للولهم»وتدزل ية االزلاليات الصاتثد أنف 

وهة اللة تصومثها أصوشا نا ، لريان شاكنان ورالرد - ية شائر للات الػيم

وتصوػ  غاثنوا اللىواه  وأكار كاماتهوا وأشومائها ، ملشركات  شركود زىثىود

«اليللالها  الصااك 
(47)

 يوة ن لالػوا   )تصػ  غاثنا(: االفوقد ألص    .

، )أكاور كاماتهوا(: وألصو  يوة قالوفية الصهالد،  الالد منذ الصلر أرراً نطق 

 ياللركث  الماطػة ية الهندتد تصم   بد  الماطع  صاملث .

اروض ولةمااطع يثر في -7
 

ذُكتر ل ت ا ثل متملب يو ثلشعر في ثلةنات، 

                                                 

 .24-22يصثاد الالات الهندتد  :تنظر تثاايي مرجع شبق (45)

 .24تشاثق ما لاهند  (46)

 .25نىصف  (47)
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فهنن  ،ال ٓستغٌِن غٌهٍ» امذي دوهوامبَرونٌ ٍذكر أوىَة امعروض عن بغَروا.

«وقصدَه أن ٓسُل استظُارَا ،كتبُه وٌظِوة
(37)

ف أًٍ مه ٓطنع وقد اغتر .

فْ أوزان امشػرغنّ شْء وي كتبُه 
(38)

كتهبُه فهْ امػنهِع وهع »وقهرر أن . 

«بأًِاع وي امهِزن فهْ ذوقُههذمك وٌظِوة 
(39)

وٌَها ٌٓبغهْ أن ً هر منٌُهد  .

 بامسبق فْ امىٌظِوات امتػنٔىٔة.

 ،وفْ وِضع ٓرى أن امىتدهر  وهع سهاكي وأكحهر ٓسهىٍٔ امًِٔهان )سه بْ(

وٓسههىِن امتعاغٔههل با ر ههل
(40)

ف سههعة  syllabeف ههد ً ههل امسهه بْ  وفػهه ً . 

كهل خهرف  :غربٔاً  وشرخِه وابتكروا مٍ اسىاً  (339َامىسنىٔي وحل امعارابْ )ت

مػهر  غٔر وصِت أتبع بىصِت قصٔر قرن بهٍ فنًهٍ ٓسهىّ امى طهع ام صهٔر، وا

ٓسىًٍِ امدرف امىتدر ، وي قبل أًُه ٓسىِن امىصِتات خركات وكهل خهرف 

. فهنًُه ٓسهىًٍِ امدهرف امسهاكي ،وَِ ٓىكي أن ٓ رن بٍ ،مه ٓتبع بىصِت أص ً 

«وكل خرف غٔر وصِت قرن بىصِت طِٓل ًسىٍٔ امى طع امطِٓل
(41)

. 

استعىل امبَرونٌ امحروف امعربَة وع  عععدٍ ع عنَىعا -8
 

مَعد  عنعً 

كىا  هب  وال ش   مكنه مألسف مه ٍذكر كَف عنطق وال قارب  ، اع غَر عربَةأصي

و هدًا  فػل غنىاء امػربٔة وع امدروف امعروع وستدسهٌة وغٔهر وستدسهٌة.

ٌها أًُها فخى  ، إخداَا كاف بزٓادة خط أف ْ غنّ ذراغُا :منكاف ج ث صِر

                                                 

. وامشهػر 122مبدث امنغِي غٌهد امٌُهِد ، وأشار إمٍٔ أخىد وختار غىر: ا105تد ٔق  (37)

 امٌُدي كىْ، وٓسىح بامٌبر واإلطامة، كىا قال امزؤل تِٔاري.

 .106تد ٔق (38)

 .14تد ٔق  (39)

 .110تد ٔق (40)

، 1963امعارابْ: كتا  امىِسٔ ّ امكبٔر، تح غطاس غبد امىنك خشبة، وزارة امح افة بىصهر  (41)

بدهِث »وع تػنٔق غبد امرخىي امداج صامح:  وغٌد ابي سٌٔا شرح أوسع، اًظره .1157ص

 .177-175، ص2ع، ج2012وِفه منٌشر، امجزائر « ودراسات فْ امنسأًات امػربٔة
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 :وػٮردةفك٤٣ضػٲ٥  كإظؽا٬ة ث٪ُٞذٲ٨ أٚٞٲذٲ٨ ٤ٔٯ ذرأ٭ػة  ،ا١٣ةؼ ا٣ٛةرقٲح

٪ة٬ة كزام ٤ٔٲ٭ة زٺث ٩ٍٞ ػ٧ٌ ، ٪ة٬ة ا٣ضٲ٥ ا٣ٛةرقٲحإظؽا٧٬ة ثسٺث ٩ٍٞ ػ٧ٌ 

ذ٠ؿ٩ػة ذ٣ػٟ ٚػٰ  ٪ة٬ػة ا٣جػةا ا٧٣٭٧ٮقػح كثةا ثسٺث ٩ٞػٍ ػ٧ٌ ، ا٣ضٲ٥ ا٣نة٦ٲح

ك٩٪ذ٭ػٰ ٦ػ٨ ا١٣ذػةب دكف أف ٤ٕ٩ػ٥ ٦٪ػ٫ ٔػؽد ظػؿكؼ ٬ػؾق ا٤٣٘ػح  ٦ٮا٫ًٕ 

ؿ ٨ٔ ثػٮ٣ؿ أف كٝؽ ٢ٞ٩ أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔ ،- ظكت كو٫ٛ - ا٣ُٮٱ٤ح ا٣ٕؿٱٌح

ر٦ـان 51أٝؽـ أثضؽٱح ٬٪ؽٱح ٨٦ 
 42ا

٦٪ٲؿ ك٣ٲػة٦ـ ٚػٰ ٦ٞؽ٦ػح ا٧٣ٕضػ٥  كٱٞٮؿ  

52إف ظؿكٚ٭ة  :ا٣ك٪ك١ؿٱذٰ
 43ا

  

ٕٕـون قجت ٍنأأة ٔوأى اهَعأْ  أن اهٕوًةء اهَّْدك٨٦ ا٣ُؿٱٙ أف ٱؾ٠ؿ 

َٔؽِى
 

٦س٤٭ػة ٦سػ٢ ؼ دٹ٣ذ٭ة، ؿَّ ٤٣ض٤٧ح ظى  ئ٦ذ٤ٕٜ ث٪ُٜ ػةَ قجت دَٕٔ إهٓ

ك٠ةف ٝٮا٩ٲ٨ ٱكٲؿة ٧٠ة كًػٕ٭ة     » قٮد ا٣ؽؤ٣ٰ ٦ٓ أثٲ٭ةظ١ةٱح ث٪خ أثٰ اٵ

«ٰٚ ا٣ٕؿثٲح أثٮ اٵقٮد ا٣ؽؤ٣ٰ
 44ا

  

ٚٲ٭ػة  - قةثٞح ز٦٪٭ػةأف ٤٣جٲؿك٩ٰ ٩ْؿات دٞةث٤ٲح ٩ةًضح  وػالوح اهقْل

ك٣ػٲف ٔ٪ػؽق ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح ، ثٲ٨ ا٣ٕؿثٲح ك٣٘ح ا٣٭٪ؽ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ؼة٦ف -ٔٲٮب 

 ٝ٭ة ا٣ـ٦ة٩ٰ كا١٧٣ة٩ٰ كٱ٪جٰ٘ أف دٮًٓ ٩ْؿاد٫ ٰٚ قٲة، ا٣ذٞةث٤ٰ

كآػؿان  أوالً  أقأؿ اهلل دٕة٣ٯ أف أ٠ٮف ٝؽ كٚٞخ ثٕي ا٣ذٮٚٲٜ  كا٣ع٧ؽ هلل
(45 

. 

*   *   * 

                                                 

  ٨ٔ65 آػؿٱ٨ أف ٔؽد٬ة 27كٰٚ 25أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ: ا٣جعر ا٤٣٘ٮم ٔ٪ؽ ا٣٭٪ٮد ص  42ا

 ;Williams; M.M: “A Sanskrit English Dictionaryٱ٪ْػؿ ٦ٞؽ٦ػح ٦ٕض٧ػ٫   43ا

Etymologically and Philologically Arranged.(Motial Banarsidass 

Publishers; Delhi;     , p . 

  كا٩ْؿ د٤ٕٲٜ أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ ٰٚ ا٣جعر ا٤٣٘ٮم ٔ٪ػؽ 165دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٨٦ ٦ٞٮ٣ح   44ا

  141ا٣٭٪ٮد 

 ا٣جعر ا٣ن١ؿ ا٣ضـٱ٢ ٣ٶقذةذ ظكٲ٨ ٦٪ىٮر ا٣نٲغ ا٣ؾم ٩كٜ   45ا
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 املصادر واملراجع
 

اث٨ اٵزٲؿ ا٣ضـرم أـ ا٣ػؽٱ٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ا٣نػٲجة٩ٰ : ا٤٣جػةب ٚػٰ  -

 ـ 1986ث٘ؽاد، ١٦ذجح ا٧٣س٪ٯ، د٭ؾٱت اٵ٩كةب

دار ا٧٣ٕؿٚػػح ، 1ط، ا٤٣٘ػػح ا٣ذٞػػةث٤ٰأظ٧ػػؽ قػػ٤ٲ٧ةف ٱػػةٝٮت: ٚػػٰ ٤ٔػػ٥  -

 ـ 1984، اٷق١٪ؽرٱح، ا٣ضة٦ٕٲح

٦٪نػٮرات ، أظ٧ؽ ٧٠ةؿ ا٣ؽٱ٨ ظ٧٤ٰ: ا٣ضة٦ٓ ٰٚ ٝٮأؽ ا٤٣٘ػح ا٣ٛةرقػٲح -

 ـ 1986، ذات ا٣كٺق٢ ثة١٣ٮٱخ

، دار ا٣سٞةٚػح ثٲػؿكت، أظ٧ؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ: ا٣جعػر ا٤٣٘ػٮم ٔ٪ػؽ ا٣٭٪ػٮد -

  ـ1972

دار اٳٚػةؽ ، دراقػةت ٩ْؿٱػح، ٞػةث٤ٰا٣جؽراكم ز٬ؿاف: ٰٚ ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ذ -

  ـ2668، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ٕؿثٲح

اأثٮ ا٣ؿٱعةف ٦ع٧ؽ ثػ٨ أظ٧ػؽ : دعٞٲػٜ ٦ػة ٤٣٭٪ػؽ ٦ػ٨ ٦ٞٮ٣ػح  ا٣جٲؿك٩ٰ -

ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ػح ٣ٞىػٮر ، دكارد قؼةكإدعٞٲٜ ، ٦ٞجٮ٣ح ٰٚ ا٢ٕٞ٣ أك ٦ؿذك٣ح

 ـ 1999، ا٣سٞةٚح ٰٚ ٦ىؿ

٘ػح ا٣ذٞػةث٤ٰ ٔ٪ػؽ ٥٤ٔ ا٤٣ ٩ْؿٱح» صةق٥ ٤ٰٔ صةق٥ كزٱؽاف ٤ٰٔ صةق٥: -

 ـ 2661 قجذ٧جؿ، 84-83 ا٣ٕؽد، د٦نٜ، ٦ض٤ح ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ، «ا٣ٕؿب

 ـ 1985، ثٲؿكت، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨، ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ٰ: اٵٔٺـ -

، ك٤ٔٲ٭ػة مػؿح دػةرٱؼٰ ق٤ٲ٧ةف ا٣جكذة٩ٰ: إ٣ٲةذة ٬ٮ٦ٲؿكس ٦ٕؿثح ٧ْ٩ػةن  -

 ـ 1963، ٦ٍ ا٣جكذة٩ٰ ث٧ىؿ



 451 د. عباع الطوضوة -ٌظسات لغوية تكابمية عٍد البريوٌي 

وػعع٫ ، : ٠ذػةب اٵ٩كػةب ١٣ؿٱ٥ ث٨ ٦ع٧ػؽاأثٮ قٕؽ ٔجؽ ا ا٣ك٧ٕة٩ٰ -

ظٲػؽر ، ص٧ٕٲح دااؿة ا٧٣ٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩ٲػح، ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ ٱعٲٯ ا٧٤ٕ٧٣ٰ

 ـ 1963 ثةد ا٣ؽ٨٠آ

دعٞٲػٜ ٔجػؽ ، اأثٮ ثنؿ ٧ٔؿك ث٨ ٔس٧ةف ث٨ ٝ٪جػؿ : ٠ذػةب قػٲجٮٱ٫ قٲجٮٱ٫ -

 ـ 1983، ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ ثة٣ٞة٬ؿة، ا٣كٺـ ٬ةركف

دعٞٲػػٜ ، أٱجػٟ : ا٣ػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػةتاوػٺح ا٣ػؽٱ٨ ػ٤ٲػ٢ ثػ٨  ا٣ىػٛؽم -

  ـ1971 ٚٲكجةدف، ٚؿا٩ـ مذةٱ٪ؿ، س دٱؽرٱ٪ٖ

، «ا٣ذؿادؼ ٰٚ ا٤٣٘ػح ا٣٭٪ؽٱػح ٦ػ٨ ػػٺؿ ا٣كػٲ٪٧ة»ٔجةس ٤ٰٔ ا٣كٮقٮة:  -

 ٦ٞجٮؿ ٰٚ ٔٺ٦ةت ٰٚ ا٣٪ٞؽ ك٥٣ ٱ٪نؿ 

، ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣عةج وة٣ط: ثعػٮث كدراقػةت ٚػٰ ا٤٣كػة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػح -

 ـ 2612 ا٣ضـااؿ، ٦ٮ٥ٚ ٤٣٪نؿ، 2ج

١٦ذجح ا٣ٞؽقٰ ، اأثٮ ٬ٺؿ ا٣عك٨ ث٨ ق٭٢ : ا٣ٛؿكؽ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕك١ؿم -

  1353٬ ثة٣ٞة٬ؿة

ا٣ٛةراثٰ اأثٮ ٩ىؿ ٦ع٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ َؿػةف ث٨ أكز٣ٖ : ٠ذةب ا٧٣ٮقػٲٞٯ  -

 ـ 1963ا١٣جٲؿ، دعٞٲٜ ُٗةس ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ػنجح، كزارة ا٣سٞةٚح ٦ىؿ 

 ٠ٲف ٚؿقذٲغ: 

دؿص٧ػح أظ٧ػؽ مػة٠ؿ ، ا٤٣٘ػٮم ا٣ٕؿثػٰا٣ذ٤ٞٲػؽ  - أٔٺـ ا١ٛ٣ػؿ ا٤٣٘ػٮم -

 ـ 2667 ثٲؿكت، دار ا١٣ذةب ا٣ضؽٱؽ ا٧٣ذعؽة، ا١٣ٺثٰ

، دؿص٧ػػح ٦ع٧ػػؽ ا٣نػػؿٝةكم، دةرٱؼ٭ػػة ك٦كػػذٮٱةد٭ة كدأزٲؿ٬ػػة - ا٣ٕؿثٲػػح -

 ـ 2663، ا٧٣ض٤ف اٵ٤ٔٯ ٤٣سٞةٚح ث٧ىؿ

٦ع٧ػػٮد إقػػ٧ةٔٲ٢ وػػٲ٪ٰ كإقػػعةؽ اٵ٦ػػٲ٨: ا٣ذٞةثػػ٢ ا٤٣٘ػػٮم كدع٤ٲػػ٢  -

 ـ 1981 قٕٮدصة٦ٕح ا٤٧٣ٟ ، اٵػُةا
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، دار ٝجػةا ثة٣ٞػة٬ؿة 8ط، ٦ع٧ٮد ٚ٭٧ٰ ظضةزم: ٦ؽػ٢ إ٣ٯ ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح -

 ـ 1997

٩عػةة ا٣ٞػؿف  - ٦عٲٰ ا٣ؽٱ٨ ٦عٌكت: ا٣سٞةٚح ا٧٣٪ُٞٲح ٰٚ ا١ٛ٣ؿ ا٣٪عػٮم -

  1428٬ ٦ؿ٠ـ ا٤٧٣ٟ ٚٲى٢ ثة٣ؿٱةض، ا٣ؿاثٓ ٧٩ٮذصةن 

ؿٚػح إرمةد اٵرٱػت إ٣ػٯ ٦ٕ = ٦ٕض٥ اٵدثةا ٱةٝٮت ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ع٧ٮم: -

 ـ 1993 ثٲؿكت، دار ا٣٘ؿب اٷقٺ٦ٰ، دعٞٲٜ إظكةف ٔجةس اٵدٱت 

  د ت  ثٲؿكت، دار وةدر، ٦ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف -

٦ٍ قؿ٠ٲف ، ٱٮقٙ إ٣ٲةف قؿ٠ٲف: ٦ٕض٥ ا٧٣ُجٮٔةت ا٣ٕؿثٲح كا٧٣ٕؿثح -

 ـ 1928 ث٧ىؿ
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 آلراءا و المقاالتُ 


