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 حمبٔالد تفضري يُشأ احلشاسح انشًضٍخ
 و41أقذو انعصٕس ٔحىت انقشٌ يُز 

 يع إصٓبيبد انعهًبء انعشة ٔادلضهًي فٍٓب

 ()ـائؽ ةه٩٥ سٮ أ. د.

ى:ملخص
إٌف أكؿ ٦ىؽر ٤٣عؿارة ٔؿ٫ٚ اٷ٩كةف ٬ٮ ا٣ن٧ف، ٚ٭ٰ ا٣ضؿـ ا٣ػؾم وػةف 

ٹ٩ٛىػةؿ  اك٩ْػؿن  .٤٦ٲٮف ٠ٲ٤ٮ٦ذؿ 041ك٬ٰ ٤ٔٯ ثٕؽ  ،ا٣عٲةة ٤ٔٯ ٬ؾا ا١٣ٮ٠ت

٣ن٧ف آزةر داػػ٢ اٵرض دْ٭ػؿ ٤ٔػٯ مػ٢١ اٵرض ٨ٔ ا٣٪ض٥ اٵـ، ثٰٞ ٨٦ ا

٧٠ػة أف َةٝػح ا٣٪جةدػةت ا٧٣كػذ٧ؽة ٦ػ٨ ا٣نػ٧ف  ،ةت كٱ٪ةثٲٓ ظػةرةثؿا٠ٲ٨ كظ٧ٌ 

اػذـ٩خ ٰٚ ثة٨َ اٵرض ٤ٔٯ م٢١ ٚع٥ كثذؿكؿ كٗةز
(0)

. 

كٝؽ اظذْٛخ ا٣ن٧ف ثكٌؿ ك٦ىؽر ظؿارد٭ة ٣ـ٨٦ َٮٱػ٢، ك٣ػ٥ دكػذُٓ 

كثػؾ٣ٟ  ،ا٣٪ْؿٱػةتإٹ ثٕػؽ أف اقػذ٪ُٞذ٭ة ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨  ا٣جٮح ثؾ٣ٟ ا٣كػؿ  

اقذُٕ٪ة أف ٩ٛ٭٥ ظٞٲٞح ٦ة ٱعؽث ٰٚ ثة٨َ ا٣ن٧ف. ٦٪ؾ أٝػ٢ ٦ػ٨ ٦بػح قػ٪ح 

٦ٌخ، ٥٣ ٱ٨١ ٱٕؿؼ أظؽ ٠ٲٙ دعذِٛ ثعؿارد٭ة، كٝج٢ ظٮا٣ٰ قػذٲ٨ قػ٪ح 

                                                 

() ٰقٮرٱح -ثةظر ٰٚ ا٣ذؿاث ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿث. 

 ـ.17/01/1111كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 

 .118، ص1،ج2ركؼ، أ٣جؿت، ٦ة ٬ٰ ا٣عؿارة؟ ا٧٣ٮقٮٔح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ٲكؿة، ٦ض٤ؽ (0)



 051 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

٤ٲةت ا٣٪ٮكٱح ا٣ذٰ دٮٝؽ ا٣ن٧ف دىجط ثٲ٪ػحن ككاًػعح٧ثؽأت دٛةوٲ٢ ا٣ٕ
(1)

 .

٤٣ػ٪ٞه ا٣نػؽٱؽ  اْػؿن ٩ ؛٤ٔٯ ا٣ٛ٭٥ ا٣جنػؿم ةك٨١٣ ٝج٢ ذ٣ٟ ٠ةف قٌؿ٬ة ٔىٲن 

 ٰٚ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٧٣ذ٤ٕٞح ثة٣ؾٌرة كا٤٧ٕ٣ٲةت ا٣٪ٮكٱح ا٣ذٰ دعؽث داػ٢ ا٣٪ٮاة.

ٱ٭ؽؼ ٬ؾا ا٣جعر إ٣ٯ روؽ دُٮر ا١ٛ٣ؿ ا٧٤ٕ٣ػٰ ٧٣عػةكٹت ا١٣نػٙ 

، ااٵك٣ٯ ٨ٔ قٌؿ ظؿارة ا٣ن٧ف، ا٣ؾم ٦ٌؿ ث٧ؿاظ٢ َٮٱ٤ح ٥٣ د٨١ قػ٭٤ح أثػؽن 

جؽ ٭ة ٠آ٣٭ح ٦ذع٧١ٌح ث١٣ٮف ثؽاٱح ا٣ٕٺٝح  ا٩ْؿن  ٦سػ٢ ٹ ٨٦ ظٲر ٬ػٰ صػؿـه دٕي

ثٞٲح ا٣٪ضٮـ. كد٨٧١ أ٧٬ٲح ٬ؾا ا٣ؿوؽ أف ٱك٤ٍ ا٣ٌٮء ٤ٔػٯ ا٧٣ؿاظػ٢ ا٣ذػٰ 

ٞن   .ةدحقكخ ٤ٔٲ٭ة ٚٲـٱةء ا٣ن٧ف ٹظ

كٝؽ ظةك٣٪ة ٚػٰ ٬ػؾا ا٧ٕ٣ػ٢ اقذٞىػةء ٠ػ٢ ٦ػة أ١٦ػ٨ ٦ػ٨ أ١ٚػةر كآراء 

ك٩ْؿٱةت كإق٭ة٦ةت دذ٤ٕٜ ثة٣ن٧ف ٦٪ؾ أٝؽـ ا٣عٌػةرات كظذػٯ ٦٪ذىػٙ 

كدٮوػ٤٪ة إ٣ػٯ أف ٧٤ٕ٤٣ػةء ا٣ٕػؿب كا٧٣كػ٧٤ٲ٨ ص٤٧ػح ٦ػ٨  ؛٨ا٣ٞؿف ا٣ٕنػؿٱ

اٷق٭ة٦ةت ا٧٣٭٧ح ا٣ذٰ دكذعٜ أف دحػؾ ١٦ة٩٭ة ٚػٰ دػةرٱغ ا٣ٛٲـٱػةء ا١٤ٛ٣ٲػح 

 .ةكٚٲـٱةء ا٣ن٧ف ػىٮون  ،ة٧ٔٮ٦ن 

 ا٣ن٧ف، ا٣ُةٝح ا٣ن٧كٲح، ا٣عؿارة، أمٕح ا٣ن٧ف. ا٥٢ٟ١ات ا٥١ٙخاضٰث:

ى:مقدمة
ة ؿ ا٣عػؿارة ا٣ن٧كػٲح أ٩٪ػ٦ة ٱؽ٬ل ٰٚ دذجٕ٪ة ٧٣عةكٹت ا١٣نٙ ٨ٔ ق

ـو  ؿ ٰٚ ا٧٣ض٧ٮٔح ا٣ن٧كٲح؛ ٚة٩ذ٤ٞػخ ا٣نػ٧ف  ثٮقةَح ا٥٤ٕ٣ أػٌٕ٪ة أ٠جؿ صي

 ٨٦ ٤ٔٲةء أ٣ٮ٬ٲذ٭ة ثٮوٛ٭ة ٦ؼؽك٦ح ٣ذىجط ٦كٌؼؿةن ٣ؼؽ٦ح اٷ٩كةف.

دٕذجؿ ا٣ن٧ف ٦ىؽر٩ة ا٣عػؿارٌم اٵ٬ػ٥
(2)

، ٵ٩ػ٫ ٣ػٮ ٝيػٌؽرى ٣٭ػة أف دجػؿد، 

                                                 

، ق٤ك٤ح اٵ٣ٙ ٠ذػةب ٧0ف، دؿص٧ح: ٣ج٪ٯ ا٣ؿٱؽم، طصؿٱجٲ٨، صٮف، ا٣عٲةة ا٣كؿٱح ٤٣ن (1)

 .6ـ، ص1117ا٣سة٩ٰ، ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب، ا٣ٞة٬ؿة، 

 =ـ 1106ٰٚ أظؽث ثعر ٧٤ٰٔ صؽٱؽ ٩نؿد٫ ك٠ة٣ح ا٣ٌٛةء ٩ةقة ٰٚ ا٣ن٭ؿ ا٣ؼة٦ف ٨٦ ٔةـ  (2)
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٦ػ٨  اأ٩ػ٫ ٱىػ٢ صػـء ٱكػٲؿ صػؽن ٚٲ٭ة ا٣عٲةة. ك٦ػٓ كا٩ٕؽ٦ىٍخ اٵرض  ٣جؿدًت 

ا٣عؿارة ا٧٣٪ذضح ٰٚ ا٣ن٧ف إ٣ٯ اٵرض، ٚإ٫٩ ٱ١ٰٛ ٹقذ٧ؿارٱح ا٣عٲةة ٤ٔػٯ 

اٵرض ٣٪ة ك٢١٣ أ٩ػٮاع ا١٣ةا٪ػةت ا٣عٲػح. كد٧ػذه ا٣جعػةر كقػُط اٵرض 

كا٣٪جةدةت كا٣٘ٺؼ ا٣ضٮم ظؿارة ا٣ن٧ف. كٱ٨١٧ ص٧ٓ ٧٠ٲٌػةت ٠جٲػؿة ٦ػ٨ 

ا٣ن٧كػٲح ا٣ٌػؼ٧ح. كدعػٮم ظؿارة ا٣ن٧ف ثةقذؼؽاـ أص٭ـة ٦سػ٢ اٵٚػؿاف 

٬ؾق اٵٚؿاف ا٣ن٧كٲح ٤ٔٯ ٦ؿاٱة د١ٕػف أمػٕح ا٣نػ٧ف ٦ػ٨ ٦كػةظح كاقػٕح 

٣ذؿ٠ٌـ٬ة ٤ٔٯ ثٕٞح كاظؽة. كثٕي اٵٚؿاف ا٣ن٧كٲح ٱ٨١٧ أف د٪ذش ٧٠ٲػح ٦ػ٨ 

ٱ١٧ػ٨ أف دض٧ػٓ اٵٚػؿاف ا٣ىػ٘ٲؿة ٤ٔػٯ ظػٲ٨ ا٣عؿارة د١ٰٛ ٣ى٭ؿ ا٣ٛٮٹذ 

٧٠ٲح ظؿارة د١ٰٛ ٤٣ُجغ
(3)

.   

أ٠سػؿ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ، إ٩٭ػ٥ ٱٞٮ٦ػٮف ثذىػ٧ٲ٥ )مػ٧ف  ة٣ٲنػكٱ٧ٌٰ ا٧٤ٕ٣ػةء ظة

آٹؼ  01و٪ٕٲح( دٛٮؽ ثٞؽرد٭ة ٝؽرة أمٕح ا٣ن٧ف ا٣ٮاو٤ح ٣ٶرض ثػح٠سؿ ٦ػ٨ 

٦بٮٱح° 1871.11 ٦ؿة، كدى٢ درصح ظؿارد٭ة إ٣ٯ
(4)

أظػؽث ٦عةك٣ػح ٣ٮ٠ة٣ػح ك. 

ٲػح ـ 1106ا٣ٌٛةء اٵ٦ؿٱ١ٲح )٩ةقة( ٬ٰ إرقةؿ ا٣كةثؿ )ثػةر٠ؿ( ٔػةـ  ٘ي ٦ٺ٦كػح ث

                                                 

ٮاٲح أف ا٣نػ٧ف ٝػةدرة ٤ٔػٯ إَػٺؽ إمػٕةٔةت ًػ ذي٠ًػؿى  ٤ٔEarth Changes Mediaٯ ٦ٮٝػٓ  =

ض٤خ ٦٪ؾ ثػؽء ٦ؿاٝجػح اٷ٩كػةف ٤٣نػ٧ف،  ك٬ػٰ ػةرٝح، أٝٮل آٹؼ ا٧٣ؿات ٨٦ د٤ٟ ا٣ذٰ قي

ٝػػةدرة ٤ٔػػٯ دػػؽ٦ٲؿ ػُػػٮط دٚػػةع اٵرض ا١٣٭ؿك٦٘٪ةَٲكػػٲح. ك٬ػػؾق اٷمػػٕةٔةت ا٣ٌػػٮاٲح 

ك٬ٰ ٔجةرة ٨ٔ زٮرة ٚضةاٲح ٤ٔٯ قُط ا٣ن٧ف ٵمٕح ػةرٝػح  ،«Super flare»ا٣ؼةرٝح دك٧ٯ 

كدى٢ إ٣ٯ ا١٣ٮا٠ت. ٬ؾق ا٣ذٮ٬ضةت ا٣ٌٮاٲح ا٣ؼةرٝح ٱ١٧ػ٨ أف  دكذُٲٓ أف د٪ذنؿ ٰٚ ا١٣ٮف

٤ٔػٯ قػُط ا٣ذٰ دؤدٌم إ٣ٯ ٩ذةاش ٠ةرزٲح، إذ ٣٭ة ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ دُٕٲ٢ أ٧ْ٩ح اٹدىةٹت كا٣ُةٝح 

-http://www.earthchangesmedia.com/superflare-sun-could-release اٵرض. ا٩ْػػػػػػؿ:

flares-    x-greater-than-previously-recorded 

 ـ.1113، ا٣ؿٱةض، «ا٣عؿارة»ا٧٣ٮقٮٔح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٕة٧٣ٲح، ٦ؽػ٢  (3)

إمػؿاؼ ٔػة٥٣ ا٣ٌٛػةء اٵ٧٣ػة٩ٰ ٠٪ػٰ ڤٲ٪٘ػؽرت ثدضؿم ثعٮث ٬ؾق ا٣ن٧ف ٰٚ أ٧٣ة٩ٲة  (4)

، ك٬ػٮ ٦عة٠ػػةة ٧ٔٺٝػح ٤٣نػ٧ف ٦ػػ٨ ظٲػر ٝٮد٭ػة كظؿارد٭ػػة Synlightًػ٨٧ ٦نػؿكع 

ة ٧٣ة صةء ٤ٔٯ ٦ٮٝ 038ثةقذؼؽاـ  ٞن  ٓ كاٱؿد.٦ىجةح زٱ٪ٮف، كٚ
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٤٦ٲٮف ٠ٲ٤ٮ٦ذؿ ٨٦ ٦ؽار٬ة، ظذػٯ ٱٞػٲف ٩نػةط ا٣كػُط  514ثٕؽ ا٣ن٧ف ٤ٔٯ 

ا٣ؼةرصٰ ا٧٣ٕؿكؼ ثةق٥ )٠ٮرك٩ة( أك ا٣ذةج
(5)

. 

ىكنودالمبحثىاألول:ىال
٤ٔػٯ ا٣ػؾرات،  اأذ٧ػةدن ة٦ةدٱن  اظةكؿ ا٣٭٪ٮد أف ٱٛكؿكا ا٣ٕة٥٣ دٛكٲؿن ٣ٞؽ 

ك٬ٮ ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ )٠ة٩ةدا( ٦ؤقف ا٤ٛ٣كٛح ا٣ٛةٱنٲكػٲ١ٲح، إذ رأل أف ا٣ٌػٮء 

ذ٬ػت )ٱٮداٱة٩ػة( إ٣ػٯ ٤ٔٯ ظٲ٨ ٣عؿارة ّة٬ؿدةف ٦ؼذ٤ٛذةف ٣ٕ٪ىؿ كاظؽ، كا

أف ص٧ٲٓ ا٣عؿارة ٦ىؽر٬ة ا٣ن٧ف
(6)

  . 

كٱؾ٠ؿ ٣٪ة ا٣جٲؿك٩ػٰ ٩ْػؿة ا٣٭٪ػٮد ا٣ٞػؽ٦ةء ٤٣نػ٧ف ٦ٕذجػؿٱ٨ أف ٦ىػؽر 

 ٤٣211س٤ش ك ٧٤٣211ُؿ ك 311ظؿارد٭ة ٬ٮ ا٧٣ةء كدٮز٫ٔ ٤ٔٯ أ٣ٙ مٕةع: 

ٵرقُٰ، ٨١٣ ا٣ىج٘ح ا٣ٮز٪ٲح كاًعح ٤٣ضٮ، ك٥٬ ٱذٞةرثٮف ثؾ٣ٟ ٦ٓ ا١ٛ٣ؿ ا

ٔةـ ثٮص٫و ٰٚ ٬ؾا اٹٔذٞةد 
(7)

. 

ىالمبحثىالثاني:ىالوونانوون
ؽ.ـ( ٱٕؿٚػػٮف أف ا١٣ػػؿات ا٣ـصةصٲػػح  4ا٣ٲٮ٩ػػة٩ٲٮف ٚػػٰ ا٣ٞػػؿف ) ٠ػػةف

ا٧٧٣ذ٤بػػح ثة٧٣ػػةء دكػػذُٲٓ أف دؿ٠ٌػػـ أمػػٕح ا٣نػػ٧ف ا٣عػػةرة كدنػػ٢ٕ ا٣٪ٲػػؿاف. 

 ٪ٲٮف ا٧٣ؿاٱػة ا٧٣٪ع٪ٲػحؽ.ـ( اقػذؼؽـ ا٣ٲٮ٩ػة٩ٲٮف كا٣ىػٲ 2كثع٤ٮؿ ا٣ٞػؿف )

٣ذؿ٠ٲـ أمٕح ا٣ن٧ف ٷمٕةؿ ا٣٪ةر
(8)

. 

                                                 

           /٨ٔhttps://www.aksalser.com/news ٦ٮٝٓ:  (5)

ُٔٲذٮ، ظؿثٰ ٔجةس، ٦ٺ٦ط ا١ٛ٣ؿ ا٤ٛ٣كٰٛ كا٣ؽٱ٪ٰ ٰٚ ٦ؽرقػح اٷقػ١٪ؽرٱح ا٣ٞؽٱ٧ػح،  (6)

 .51ـ. ص 0881، دار ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٕؿثٲح، ثٲؿكت، 0ط

: إدكارد قػؼةك، ا٣جٲؿك٩ٰ، دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٨٦ ٦ٞٮ٣ح ٦ٞجٮ٣ح ٰٚ ا٢ٕٞ٣ أك ٦ؿذك٣ح، دعٞٲٜ (7)

 .056ـ. ص 0776َجٕح ٣٪ؽف، 

 ـ.1113، ا٣ؿٱةض، «ا٣ُةٝح ا٣ن٧كٲح»ا٧٣ٮقٮٔح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٕة٧٣ٲح، ٦ؽػ٢  (8)
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  ؽ.ـ( 6ٰ٘را٬ٕرس )ا١ٜؽف 

ا٣ذػػٰ أقكػػ٭ة ٚٲسػػةٗٮرس  ٱذ٧سػػ٢ ا٧٣جػػؽأ ا٣ػػؿاٲف ٧٤٣ؽرقػػح ا٣ٛٲسةٗٮرقػػٲح

ا٣ٕػؽد ٬ػٮ صػٮ٬ؿ  فٌ إ»ثة٣ٕجػةرة:  Pythagorasؽ.ـ( 411ا٣كة٦ٮقٰ )دػٮٰٚ ٩عػٮ

صػٰ، ك٠ػة٩ٮا ٱٞؽقػٮف . ١ٚةف أف ٝك٧ٮا ا٣ٕؽد إ٣ٯ ٝك٧ٲ٨: ٚػؿدم كزك«اٵمٲةء

( 3-2-1-0كأ٧٬٭ػة ) ،/، كٱٞك٧ٮف اٵٔػؽاد ا٣ؽاػ٤ػح ٚػٰ د١ٮٱ٪ػ01٫ا٣ؿ٥ٝ /

ُىػ ا٣ػؿ٥ٝ  ٣Kairosػـ٨٦ ا٣عٞٲٞػٰ اٮا كٱٌٕٮ٩٭ة ٰٚ ٩ٍٞ ٤ٔٯ م٢١ ٬ؿـ، كٝػؽ أٔ

/6/
(01)

. كٱٞٮؿ أدجةع ٚٲسةٗٮرس ثٮصٮد ٔنؿة ٦جةدئ، ٱؿدجٮ٩٭ة ٚػٰ ٧ٔػٮد ٦ػ٨ 

ٮدؿ، ا٣ٮاظػؽ كا٧٣ذٕػؽد، ا٣ػؾ٠ؿ اٵزكاج: ا٧٣عؽكد كٗٲؿ ا٧٣عػؽكد، ا٣نػٛٓ كا٣ػ

كاٵ٩سٯ، ا٣كػ١ٮف كا٣عؿ٠ػح، ا٧٣كػذٞٲ٥ كا٧٣٪ع٪ػٰ، ا٣ٌػٮء كا٧٤ْ٣ػح، ا٣ىػة٣ط 

كا٣ُػػة٣ط، ا٧٣ؿثػػٓ كا٧٣كػػذُٲ٢
(00)

 Aristotleؽ.ـ(  211دػػٮٰٚ . ١٣ػػ٨ أرقػػُٮ )

ٱ٪كت ٬ػؾق ا٧٣جػةدئ إ٣ػٯ ا٣ٛٲسةٗٮرقػٰ ا٧٣ذػحػؿ ا٧١٣ٲػٮف ا١٣ؿكدػٮ٩ٰ )ا٣ٞػؿف 

ا٩ذ٧ػػةء ٬ػػؾا ٚػػٰ ف ٱجػػخ ٚػػٰ اٵ٦ػػؿ، أك دكف أ Alcmaeon of Crotonaؽ.ـ( 3

ا٣ٛٲ٤كٮؼ إ٣ٯ ا٧٣ؽرقح ا٣ٛٲسةٗٮرقٲح
(01)

. 

٧٣ىؽر اٵكؿ ٢١٣ ظؿ٠ح ٚػٰ ا١٣ػٮف ٔ٪ػؽ ا٣ٛٲسةٗٮرقػٲٲ٨ ٚ٭ػٰ ا٣٪ػةر اأ٦ة 

ا٧٣ؿ٠ـٱح ٗٲؿ ا٧٣٪ْٮرة، ا٣ذٰ د٧ؽ ا٣ن٧ف ثعؿارد٭ة كدٞٓ ٰٚ كقػٍ ا٣ٕػة٥٣
(02)

 ؛

ٚذ١ٕف ا٣ن٧ف ا٣عؿارة ٤ٔٯ اٵرض ك٤ٔػٯ ا٧ٞ٣ػؿ
(03)

اه ٬ػؾق ٦ػ٨ ػىػةك. 

ٵ٩٭ة كإٝح أق٢ٛ أرً٪ة ؛ا٣٪ةر ا٧٣ؿ٠ـٱح أ٩٭ة ٗٲؿ ٦ؿاٲح
(04)

كثػؾ٣ٟ ثةدػخ ا٣٪ػةر  .

                                                 

 .014ُٔٲذٮ، ا٤ٛ٣كٛح ا٣ٞؽٱ٧ح، ص  (01)

(00) Sambursky, Physical thought, p   . 

 .16ـ. ص 0880، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨، ثٲؿكت، 0دةرٱغ ا٤ٛ٣كٛح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح،ط ٦ةصؽ، ٚؼؿم، (01)

 .٠22ؿـ، دةرٱغ ا٤ٛ٣كٛح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح، ص (02)

 .003ا٤ٛ٣كٛح ا٣ٞؽٱ٧ح، ص ُٔٲذٮ، ظؿثٰ ٔجةس،  (03)

 .٠21ؿـ، ٱٮقٙ، دةرٱغ ا٤ٛ٣كٛح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح، ص  (04)



 053 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

ا٧٣ؿ٠ـٱح ا٣ٺ٦ؿاٲح ٬ٰ ٦ؿ٠ـ ا١٣ٮف، ك٣ٲكخ اٵرض ا٣ذٰ ٩ٕػٲل ٤ٔٲ٭ػة ٧٠ػة 

 دػٮٰٚأرٱكػذةرػٮس ا٣كة٦ٮقػٰ ) قػٲ٪٤ٞ٭ةٱٌؽٰٔ ا٣جٕي. ك٬ٰ ا١ٛ٣ؿة ا٣ذٰ 

٦ؿ٠ـ ا٣ٕة٥٣ ٣ٯ ا٣ن٧ف ٣ذىجطإ Aristarchus of Samosؽ.ـ(  121
(05)

. 

  ؽ.ـ( 6اإلٯ٬ٰ٢ف )ا١ٜؽف 

ثٮوػٙ  ٤ٝػٲٺن  ة، ك٬ػ٥ ٚٺقػٛح ا٣ٮاظػؽ، ا٬ذ٧ة٦نػEleatiesا٬ذ٥ اٷٱ٤ٲٮف 

إَػةر ا٣ؼٲػةؿ. كٝػؽ  ٚػٰ إٹ - أذٞػةد٥٬ ثعكت -ا٣ْة٬ؿات ا٣ذٰ ٹ دؽػ٢ 

٠ة٩ٮا ٱٞٮ٣ٮف ثحف ا٣ن٧ف كا٧ٞ٣ؿ ا٩ٛىٺ ٨ٔ دااؿة ا٧٣ضٌؿة، ١ٚة٩ػخ ا٣نػ٧ف 

ٛن  ك٬ػٮ  ،ك٬ٮ ا٣عؿارة، كا٧ٞ٣ؿ ٨٦ ا٧٣ـٱش اٵ٠سؿ ٠سةٚحن  ،ة٨٦ ا٧٣ـٱش اٵ٠سؿ ٣ُ

ا٣جؿكدة
(06)

. كرث٧ة د١ٮف ٬ؾق أكؿ ٩ْؿٱح دعةكؿ أف دٞؽـ ٣٪ة أف ٦٪نح ا٣نػ٧ف 

٬ػػٮ ا٧٣ضػػٌؿة، ك٬ػػٰ ا٣نػػؿٱٍ ا٣كػػ٧ةكم ا٧٣ؿوػػٓ ثػػة٣٪ضٮـ ا٣ػػؾم ٱْ٭ػػؿ ٚػػٰ 

ٔيؿؼ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ثة٣ُؿٱٜ ا٤٣ج٪ٰ.  ا٣ك٧ةء، كا٣ؾم 

   ؽ.ـ( 6أ٧اٞف٥ٰا٧ؿ )ا١ٜؽف 

ؤرخ ا٤ٕ٣ٮـ صٮرج قةردٮف أ٩ػ٫ ٵكؿ ٦ػؿة ٔ٪ػؽ ا٣ٲٮ٩ػة٩ٲٲ٨ ٣ػ٥ ٱٕذػؿؼ ٱؿل ٦

ثة٣ُجٲٕػح ٩ٛكػ٭ة ا٣ذػٰ  Anaximenesؽ.ـ(  414أ٩ة٠كٲ٧ة٩ف ا٤٧٣ُٰ )دػٮٰٚ ٩عػٮ 

ة ٦ػػ٨ اٵصػػؿاـ ٧ػػ١٤٣ٮا٠ػػت ا٣كػػٲةرة ك٤٣٪ضػػٮـ ا٣سةثذػػح؛ ٚة٣نػػ٧ف كا٧ٞ٣ػػؿ كٗٲؿ٬

ف ٦ع٧ٮ٣ػح ا٣ك٧ةكٱح ذات ا٣ُجٲٕح ا٣٪ةرٱح )ا٣ذػٰ دكػ٧ٯ ثة١٣ٮا٠ػت ا٤٧٣ذ٭جػح( د١ػٮ

ثٮقةَح ا٣٭ٮاء، أ٦ة ا٣سٮاثخ ٚ٭ٰ ٠ة٧٣كة٦ٲؿ ٦٘ؿكقح ٰٚ ث٤ٮر ا١٣ؿة ا٣كػ٧ةكٱح
(07)

 .

ككص٭ح ا٣٪ْؿ اٵػٲؿة قٲذج٪ة٬ة أرقُٮ ٩ٛك٫ ٰٚ آزػةرق ا٤ٕ٣ٮٱػح، ك٬ػؾا ٦ػة قػٲض٢ٕ 

ـن   ا٣كٲةرة. ٣٨٦٭ة  اا٣ٕؿب ٱ٤ُٞٮف ٤ٔٲ٭ة اق٥ ا١٣ٮا٠ت ا٣سةثذح د٧ٲٲ

                                                 

 .٠165ؿـ، ٱٮقٙ، دةرٱغ ا٤ٛ٣كٛح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح، ص  (05)

 .111، ص 0قةردٮف، صٮرج، دةرٱغ ا٥٤ٕ٣، ج (06)

 .107 ص ٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ ٩ٛك٫،ا (07)



 561 د. سائر بصمه جي -حماوالت تفشري منشأ احلرارة الشمشية  

اهعَصؽ األول ِوْ اهّوْاأ أو اهوَ ؿه وِوْ  ٖوؽ أن  أٍالفًٖاٍؿهؼهك اعختؽ 

؛وأن سًٖع األسفوا  حَأوم يوٌ حمرٖوه اهّوْاأ أو حغوغووُ هيخَاه
 

واهعايون عووٓ 

اهخغوغن واهخمرٖه ِْ اهطؽلث. أيا عوٌ اهعواهى نوصن توْاحُ اهطاهٖوث حَعوػ ه ذوى 

ٕخشووػ ه نّووْ ةّووؼا اهًعَووٓ يطووػث
(59)

وو. وِووْ إي ٕووؽى  ًً  اأن اهّووْاأ يخطووؽئ  ا 

. ةػتٖعخُ ٕعَٔ أن هُ نٔ ياحُ ِؼه اهقػاةه وال ٕ خؽض يتوػأ أول هوطؽلوث  ٖوؽ ِوؼا

وهمٌ قْحّا اهًوخّتث اهًطؽقوث حعوْ  إهوٓ  هيِب إهٓ أن اهأًؿ عتااة عٌ أاضو

ِٔ اهخٔ حشعوّا شػٕػة اهطؽااة هـؽعث ضؽلخّا
(20)

 هوةؼهك ٕغاهه اأي حواهٖؿ ه

  وُٕقوػ  غتٖعث اهأوًؿه نٔ  Anaxagorasق. (  828 ٔ)حْنوٕفتق أٍالفا ْااس 

 .اهأًؿ يٌ اهطؽااة ٍأْأ ـتب هخ فٖؽ يطاوهث أول - اةًا -هَا 

  ق.م( 5)القرن أناكساغوراس 

اعختووؽ أٍالفووا ْااس اهأووًؿ حخمووْن يووٌ ضشووااة يوخّتووثه وأٍّووا حصووتص 

ّْن يوٌ األاضةفتب ـاغعثً  وِوْ ٕعموؿ ٍوْا  هـؽعث ضؽلخّاه وأن اهقًؽ حمو

ًؿه هٖقػ  هَا ةؼهك اهفوتب اهطقٖقؤ هَوْا اهقًوؽاهأ
(25)

. وقوػ سواأت نموؽة 

اهتَٖث اهصوتث هوأًؿ ألٍالفوا ْااس يوٌ يأواِػحُ هفوقْط ٍٖوؾئ تو ٖؽ يوٌ 

اهفًاأ يات ْٕ  عَػيا لان نٔ يَػقث نٔ ةال  اهؽانػٌٕه وعَػيا أيفوك ةواهَٖؾئ 

الضخوْاأ  اقوػ سواأ يوٌ اهأوًؿ. وٍ وؽً ال ةوّػ أن ِؼا اهطشؽ نقّػا ه الان ـاعًَ 

ٓ هوإ. وأطوا  ااهَٖؾئ عوٓ اهطػٕػه اـخَخز أن اهأًؿ حخمْن يٌ اهطػٕػ إًٔظو

نوْق األاض اوته اهأًؿ أٍّا لؽة ضػٕػٕث ـاعَث ضًؽاأ حخطوّؽئ عاهًٖو
(22)

. 

                                                 

 .  201نؽوخه حاإظ اهعوْ  عَػ اهعؽبه ص  (59)

 .18يؽضتاه يطًػ عتػ اهؽضًٌه حاإظ اه وف ث اهٍْٖاٍٖثه ص  (20)

 .202اه وف ث اهقػًٕثه ص عػٖخْه ضؽةٔ عتاسه  (25)

 .50-9سؽٕتٌٖه سْنه اهطٖاة اهفؽٕث هوأًؿه ص (22)



 566 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -للغة العربية بدمشق جملة جممع ا

 ق. ( 070حوْنٔ اةًاه ةخمذؽ يوٌ أنمواا أٍالفوا ْااس اقخوؽم  ًٕوْقؽٕػؿ )و

Democritus  أو ضشؽ ٍاايةعػ يهك أن اهأًؿ لخوث ضًؽاأ ـاعَثه
(20)

. 

  ق.م( 4أرسطو )القرن 

نؤ  - اهَّوػي ةواه مؽ اهًخومذؽٌٕ أوهئوكلواٍْا  اةًا -غؽم ةعض األقْا  

عّػ أاـػْ ٍ ؽٕثً هخ فٖؽ يصػا اهػاقث اهؼي حفخًػ يَُ اهأوًؿ قوػاحّا عووٓ 

اهتقاأ لن ِؼا اهؾيٌه ولٖه حًػٍا ةاهظْأ واهطوؽااة يَوؼ األ،له هموٌ أاـوػْه 

ال ًٕموٌ اهقتوْل  اًا ةعػه ٕشػ نٔ ِؼا اهػؽم عػوم واطوطً وحوًٖؼه اةٌ اشػ نٖ

ةُه ألن اهأًؿ )ولؼهك اهمْالب وةقٖث األسؽا  اهفًاوٕث اهًظٖئث( هوْ لاٍوج 

وِوؼا ٕعَؤ  .َٕ ػ نُٖ يهوك ْٕ همان حفخًػ يا حّا يٌ اهتغاا أو اهًاأ أو اهّْاأ 

هوى عػ  وسْ   ْٖ  ويػؽ و ٖؽ يهك يٌ اه وْاِؽ اهشْٕوث األعوؽىه وِوْ يوا 

يصػا آعؽيٌ وسْ  ةػ  ٕطػث ضخٓ اٗنه هؼهك ال
(28)

  . 

 :أن اهأًؿ ال حفخًػ يا حّا يٌ إٔث يا ٍة أاطٖث ذى أذتج أاـػْ ي ّصاًل 

اهؽغْةث اهخٔ حصوعػ يوٌ »ضشزه نقال: إن  ةغاا أو  ٖؽهه وقػ  هؼهك ذًأٍ

إن اهأوًؿ حشخوؼةّا هخ خوؼي ةّواه  :اهًٖاه ةػؽٕق اهتطاا قوال ةعوض اهَواس

 ؼا َٕخقضه وٕخظص لؼةّى يٌ ذًاٍٖث أوسُ:وقْهّى ِ

أوهّا أن اهتغاا نٔ تعْ ه ال ٕخشواو، اؤوس اهشتواله وهوؼهك ال  -

 ّ  ػ َِائ.ٍشػ اه ْٖ  حخْه

واهرأٍ أٍُ هْ لاٍج اهأًؿ ح خؼي هْسب أن حخًػ  نٔ لن غؽنوث  -

 عٌٖه وٕؤول ضاهّا إهٓ اه فا  يخٓ هى حشػ  ؼاأً ٕ ؼوِا.

حُِطن اهؽغْةث إهٓ اهتغاا ةخْـع  (اهخٔ)واهراهد أٍُ لًا حْسػ اهَاا  -

                                                 

 .220اه وف ث اهقػًٕثه  اا اهًعؽنث اهشايعٖثه اإلـمَػإثه ) .ت.(ه ص عػٖخْه ضؽةٔ عتاسه  (20)

 .86-81اةٌ اشػه حوغٖص اٗذاا اهعوْٕثه ص  (28)



 056 د. ضائس بصىْ ج٘ -ذلأالت تفطري وٍػأ احلسازٚ الػىطٗٛ  

ر ٨٦ ٗٲؿ أف د٘ذػؾم ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ا٣جؼػةر، ٠ػؾ٣ٟ ا٣نػ٧ف ٨٦ ا٣ٞؽك

د٢ٕٛ ٨٦ ٗٲؿ أف د٘ذؾم ٦٪٫، كذ٣ٟ أ٩٭ة ديًع٢ ا٣ؿَٮثةت إ٣ٯ ا٣جؼةر 

ؿ. يػى ـو أ  ثذٮقٍ ٨٦ أصكة

كا٣ؿاثٓ أف ا٣ن٧ف ٬ٰ أظؽ اٵصـاء ا٣ك٧ةكٱح إف ٠ة٩خ دعذةج إ٣ٯ  -

ٌن  ْى٥ ٬ػؾق اٵصػؿاـ  ةٗؾاء، ٚكةاؿ ا١٣ٮا٠ت أٱ ًٔ ٱعذةج إ٣ٯ ذ٣ٟ. ك

 ٨ ا٣جؼةر ٍٚٞ.ٔ ٌٚٺن  ،ٹ دٛ٪ٰ اٵرض ك٦ة ٤ٔٲ٭ة ث٘ؾاا٭ةك٠سؿد٭ة 

إ٦ػة  ،كا٣ؼة٦ف أف ا٣جؼةر ا٣ؾم ٱؿدٰٞ ٰٚ ا٣ىٲٙ ٱ٪ع٢ٌ ٰٚ ا٣نػذةء -

 ٰٚ ق٪ح كاظؽة ثٕٲ٪٭ة، كإ٦ة ٰٚ ق٪ح أػؿل.

ْى٥ى ا٣نػ٧ف، ٧٠ػة ٝػؽ ثػٲ٨ أوػعةب ا٣٪ضػٮـ، ٦بػح  - ًٔ كا٣كةدس أف 

٬ػؾا كقجٕٮف ًٕٙ اٵرض، ك٣ٲف ٱ٨١٧ أف ٱٰٛ ث٧ة ٬ؾا ٦ٞؽارق 

 ا٧٣ٞؽار ٨٦ ا٣جؼةر.

 دٞػؿب ك٣ؾ٣ٟ -كا٣كةثٓ: أف ا٣ن٧ف ٣ٮ ٠ة٩خ ٦عذةصحن إ٣ٯ ا٣٘ؾاء  -

 دضػؽق ث٧ػة د١ذٰٛ ٹ ٵ٩٭ة ؛ثٌٕ٭ة ٰٚ كدجٕؽ اٵكٝةت ثٕي ٰٚ ٦٪ٌة

ٌن  دذعٌؿؾ أف ٣ٮصت - ٝة٣ٮا ٧٠ة ا٣٘ؾاء ٨٦ كاظؽ ٦ٮًٓ ٰٚ  إ٣ٯ ةأٱ

، كذ٣ػٟ أف كصػٮد ا٣٪٧ػةذج ٚػٰ اٹ٩ٞٺثػٲ٨ ٨ٔ ا٣ؼةرصح ا٧٣ٮآً

 ٱ١ٮف أ٠سؿ. -ٵ٩٭ة أثؿد  -د٤ٟ ا٧٣ٮآً 

ْىػ٥  - ًٕ كا٣سة٨٦ أف ا٣ن٧ف ٣ٮ ٠ة٩خ د٘ذؾم ٣ٮصت أف دؼذ٤ػٙ ٚػٰ ا٣

ٌن  ٵ٩٭ة د٘ذؾم دؼذ٤ٙ  ةأك ٰٚ ا٤٣ٮف، أك ٰٚ ا٣ن٢١، ٧٠ة أف ا٣٪ةر أٱ

«ٰٚ ٬ؾق اٵمٲةء
(14)

. 

أف ظضػ٥ ا٣نػ٧ف، ٧٠ػة ٬ػٮ إ٣ػٯ ك٩ضؽ أرقُٮ ٱنٲؿ ٰٚ د٤ٟ ا٣عضػش 

                                                 

ثؽكم، ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧، مؿكح ٤ٔٯ أرقُٮ ٦ٛٞػٮدة ٚػٰ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح )كرقػةا٢ أػػؿل(، دار  (14)

 .001ـ. ص 0860ا٧٣نؿؽ، ثٲؿكت، 



 868 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ضػف حجً األرض، وْذذا ٗػِذٖ  871ْٔ شائع ىدى اىفيهَ٘٘ فٖ غطره: 

ضػف نٍ٘ة اىبخار اىٍٔجٔد فٖ جٔ األرض.  871أن اىشٍس شجحجاج إىٕ 

وْذا اىجلدٗر ىحجً اىشٍس أكو بهد٘ذر ٌذَ ثلذدٗرات أُانصذاسٔراذ اىذذي 

لذد  ىِذا أرشذؤ ىذً ٗ نّ خً إجػو حجٍٓا ٗػادل حجً جزٗرة ب٘ئبُٔ٘زوذ. 

 طرٗلة ىحصاب بػد اىشٍس غَ األرض نٍا فػو شيفّ.

 المبحث الثالث: الرومانيون
 ،واىجذٖ ثبذرض ضذٔ  ،أن اىحرارة اىجٖ ثبػدٓا اىشٍس»نان ىٔنرٗجٔذ ٗػيً 

ال ثػبر ٌَ خالل خٔا  فارغ، وىٓذا فٖٓ ٌجبرة غيٕ أن ثِجلذو بذب   أندذر، إىذٕ 

وال ثلٔ  حجٕ األجصذا  اىدك٘لذة  أن ثشق طرٗلٓا ٌَ خالل األٌٔاج ٌدو اىٓٔا .

، ح٘ذح اٌججٍػذة وٌجشذابهة ًٌػذبذو ثئ اٙخر،  ااىػدٗدة ىيحرارة باىػبٔر واحدً 

غِد واحدة وفٖ اىٔكت ُفصّ ٗصحبٓا آخر وٗجً إغاكجٓا بدون ذىم، ح٘ح ثهذٔن 

«ٌجبرة غيٕ االُجلال بب   أندر
(26)

. 

باىوب٘ػذة  وْذه إحدى أوىذٕ اىفرضذ٘ات فذٖ اىف٘زٗذا  اىفيه٘ذة اىجذٖ ثلذٔل

اىجصٍ٘٘ة اىدك٘لة ىيحرارة، وْٖ اىفرض٘ة اىجٖ شجػٔد ىيظٓذٔر غِذد ابذَ اىٓ٘ذدً 

 ىدى حدٗدّ غَ طب٘ػة وٌاْ٘ة اىضٔ .

 نوالمبحث الرابع: العلماء العرب والمسلم
ًُ » جا  فٖ ٌػجً )ٌلاٗ٘س اىيغة( البَ فارذ ٌادة )شٍس(: ذ٘ ٍِ ْ َُ َواى ذ٘ اىشِّ

َُ أَْضٌو َُٗدلُّ َغيَٕ ثَ  ٘ ٍَِّْ٘ت بِذَذىَِم َواىصِّ ٍُْس ٌَْػُروفَذةٌ، َوُشذ ٍن َوكِيَِّة اْشجِْلَراٍر. فَاىشَّ ُّٔ يَ

َٖ أَبَدً  ِْ ةٍ،  ا َسُْ٘ر ٌُْصجَِلرَّ َٓ َّ ذا)ٌُجََحرَِّنذةٌ. َوكُذِر َ  اأِلَُ َٓ َ ٍُْس ثَْجذِري اَل ٌُْصذجََلرَّ ى ذ  (َواىشَّ

                                                 
(26) Cajori, Florian, On the History of Caloric, Isis, Vol.  , No.   (Apr.,     ), Chicago 

Uni.  p.    . 

إكاٌجذّ   ٖفذ وفٖ اىديح األخ٘ر ٌَ اىِّص اىٍجرجً ضػف ظاْر، ىً ٗبُد ىِا اىٔجذّ

 اىِّص ى٘س بَ٘ أٗدِٗا. = ]اىٍجية[.أضو ألّن 
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[27]ٱف:
(16)

ٞىةؿي  . ٱي ٍمػ٧ًفى  :كى
ي أ ٧ىفى ٱىٍٮ٦ي٪ىػة، كى ػ٧يٮسي  :مى ا٣نق ػ٫ي. كى ٧ٍكي إًذىا اٍمػذىؽقٍت مى

ا ػةؿي ٨٦ًى ا٣ؽقكى ٞى ًٞؿ . ٱي قًؾم ٹى ٱى١ىةدي ٱىٍكػذى : ا٣ ػ :ب  ػ٧ىفى ًم٧ىةقن ػ٧يٮسه ةمى ةه مى
ى أ ا٦ٍػؿى إًذىا  :. كى

٧يفه  ٓي مي ٧ٍ ا٣ٍضى ٪ٍؽى٬ىة؛ كى ًٔ ًٞؿ   ٱجىًح كىٹى دىٍكذى ًٛؿي ٨٦ًى ا٣ؿ  ى٪ٍ «٠ىة٩ىٍخ د
(17)

. 

ـ( ٱعؽد ٣٪ة امػذٞة٫ٝ ٵوػ٢ ٬01/ 3كاث٨ ٚةرس )ك٬ٮ ٨٦ أٔٲةف ا٣ٞؿف 

كٛح ا٤٣٘ٮٱػح ٤٣ٕػؿب كا٣ٕؿثٲػح ٝجػ٢ اٷقػٺـ، ٚ٭ػٮ ٚػٰ ا٣عؿكؼ أ٫٩ ٨٦ ا٤ٛ٣

اٵو٢ أذ٧ؽ ٤ٔٯ )٠ذةب ا٣ٕٲ٨( ك)ا٣ض٧٭ؿة( ك)٦ى٪ٙ ا٣٘ؿٱت( ك)ٗؿٱػت 

ةا٣عؽٱر(  إظػؽل ا٣ٞػؿاءات ا٣ٞؿآ٩ٲػح. ث. زػ٥ ٱػؽ٥ٔ ٬ػؾا ا٣ػؿأم أذ٧ةدنا راٲكن

ٞن  ثػٲ٨ ا٣عٞٲٞػح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٧٣ٕؿكٚػح اٳف ٔػ٨ ا٣نػ٧ف  ا٠جٲػؿن  ةك٤ٕ٣٪ة ٩ضؽ دُةث

٧٣ٞؿرة ٰٚ ٠ٺ٫٦، ٨٦ ظٲر اٵوػ٢ ا٣ػؾم ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ د٤ػٌٮف ك٤ٝػح كا٤٣٘ٮٱح ا

 ظٮؿ ٩ٛك٭ة أك ظٮؿ ا٧٣ضٌؿة. كظؿ٠ح داا٧ح ،اقذٞؿار

كٹ ٩كذ٘ؿب أف دعْٯ ا٣ن٧ف ٰٚ ثٺد ا٣ٕؿب ثحق٧ةء ٔؽٱػؽة ك٠سٲػؿة، 

ٚ٭ٰ د٤ٛع٭٥ ث٤ْة٬ة ٢٠ ٱػٮـ، ك٣ػؽٱ٭٥ ٝػؽرة ٣٘ٮٱػح دٛػٮؽ ٠ػ٢ ا٣عٌػةرات 

إذٍ ٠ة٩ػخ دكػ٧ٯ )١٩ػؿاح( ٚػٰ  ؛ة٢٠ ظة٣ػح ٦ػ٨ ظةٹد٭ػ كوٙا٣كةثٞح ٤ٔٯ 

                                                 

كٝؿأ اث٨ ٦كٕٮد كاث٨ ٔجةس: )كا٣نػ٧ف دضػؿم ٹ ٦كػذٞؿ ٣٭ػة( »ٱٞٮؿ اٷ٦ةـ ا٣ٞؿَجٰ:  (16)

٣٭ة كٹ ٝؿار، إ٣ٯ أف ٱ١ٮر٬ة ا  ٱػٮـ ا٣ٞٲة٦ػح.  أم: إ٩٭ة دضؿم ٰٚ ا٤٣ٲ٢ كا٣٪٭ةر ٹ كٝٮؼ

كٝؽ اظذش ٨٦ ػة٣ٙ ا٧٣ىعٙ ٚٞةؿ: أ٩ة أٝؿأ ثٞؿاءة اث٨ ٦كٕٮد كاثػ٨ ٔجػةس. ٝػةؿ أثػٮ 

ث١ؿ اٵ٩جةرم: ك٬ؾا ثة٢َ ٦ؿدكد ٤ٔٯ ٨٦ ٫٤ٞ٩؛ ٵف أثة ٧ٔؿك ركل ٨ٔ ٦ضة٬ػؽ ٔػ٨ اثػ٨ 

 ژ ې     ې ۉ ۉ ژٔجةس، كاث٨ ٠سٲؿ ركل ٨ٔ ٦ضة٬ػؽ ٔػ٨ اثػ٨ ٔجػةس: 

ٚ٭ؾاف ا٣ك٪ؽاف ٨ٔ اث٨ ٔجةس ا٤٣ؾاف ٱن٭ؽ ثىعذ٭٧ة اٷص٧ػةع ٱػجُٺف ٦ػة ركم ثة٣كػ٪ؽ 

ا٣ٌٕٲٙ ٧٦ة ٱؼة٣ٙ ٦ؾ٬ت ا٣ض٧ةٔح، ك٦ة ادٛٞخ ٤ٔٲ٫ اٵ٦ح. ٤ٝخ: كاٵظةدٱػر ا٣سةثذػح 

ا٩ذ٭ٯ. ٨ٔ: ا٣ضػة٦ٓ ٵظ١ػةـ  «ٝةد٫٤ ا  !ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة٬ة دؿد ٝٮ٫٣، ٧ٚة أصؿأق ٤ٔٯ ٠ذةب ا 

 (.18-04/17ا٣ٞؿآف، )

، 2اث٨ ٚةرس، أظ٧ؽ ث٨ ز٠ؿٱةء ا٣ٞـكٱ٪ٰ ا٣ؿازم، أثٮ ا٣عكٲ٨، ٦ٕض٥ ٦ٞػةٱٲف ا٤٣٘ػح، ج (17)

 .102-101ص
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اىِصوؤالاىٍػِ٘٘ووثذلت  ا 
 29)

خٍووً(ذلت  ا لخٍووً(ذلت  ا لخٍووً٘(ذلل

ت  ا لةػدن(ذلت  ا لغظرن(ذلت  ا لةرن(ذلت  ا لظٓرن(لفٖلاىِصٔال

ٍ لتح لل؛اىصوووت ٘ث ٕل  ا لصوووًِ(ذلت  ا لصوووٓرن(ذلت  ا لفخوووتَ(لفوووٖلصووو

تاُ٘ووثاىِصوؤالاىلخ
 31)

وو لٍ ل.لتش    ا لاىرخووا (لت  ا للااىشووٍسلضًٗظوول٘ج 

اشًل  تلاىشرى(لغيوٕلضخودلضروٓرللق لغي لض لتل.اىغدفان(لت  ا لاىئنلاىذْتٖ(

تنوأُالٗلصودتنلةوّلاىشوٍسذللذاإلىوّلاىٍِ٘ورل:األصِاملغِودلاىػور لةٍػِوٕ

تاىصًِلاٙخرلْٔل ةػو(
 30)

 ةػيتوم(لفوٖلل:ذلتٌِّلجاءلاشوًلٌدِٗوثلاىشوٍس

ق.مل64ِاْالاىرتٌانلخٔاىٖلغاملىتِانلاىخٖلة
 32)

ل.

لفوٖلنخاةوّل األُؤاء(:م(ل879ْ/ل276تٗلٔللاةَلكخ٘تثلاىدِٗٔفيل حٔفٖل

ةذىملألُٓالحوذنٔلنٍوالحوذنٔلاىِواف.لتٗلواللل٘ج لٍ لناءذلش ل  لل:اىشٍسلٗلاللىٓا»

لاىجُٔوثذلىت٘اطوٓا.لتٗلوالل:اةَل ناءذلألُّلٌَلطٔئٓا...لتٗلاللىيشٍسل:ىيصتح

ٔنذلتىألل:ىألشٔد «جٔن.لتْذالٌَلاألطداد.لتاىغزاىث:لاىشٍسل:ة٘ضج 
 33)

ل.

لم(0253ْ/650تٗظ٘فلرٓا لاىدَٗلضخٍدلةَلٗٔشفلاىخ٘فارٖل حٔفٖل

اىخٍووس(لفووٖلنخاةووّل شوورتفلاىووِفسلةٍوودافكلاىدوؤا  ل
 34)

ضخوورىللضشووٍاءًلل

                                                 

 حف٘دلاىخٍيم.ل-لنٍالتفد لفٖلخعلاىٍصِدل-  ا (لضتل   (لل(29 

ذلدافلاىخورا لاىػرةوٖل2اىتيخاجٖذلٌدٍدلاألُؤافلضخٍودذلٌوَلتصواٗالاىلوركنلاىهورًٗذل ل(31 

ل.074-073مذلال0985ىيػتاغثذل

ذل0لغتدلاىرخٍَذلإةراًْ٘ذلاىخفص٘رلاألشوػٔفيلىيشوػرلاىجواْيٖذلٌجيوثلفصؤلذلاىػوددل(30 

ل.031-029مذلا0980ذل3لاىٍجيد

لم.2114ذلٌؤشصثلضغٍاللاىٍٔشٔغثذلاىرٗاضذل«ةػيتم»لاىٍٔشٔغثلاىػرة٘ثلاىػاىٍ٘ثذلٌدخول(32 

اةَلكخ٘تثلاىدِٗٔفيذلنخا لاألُٔاءل فٖلٌٔاشًلاىػر (ذلغتػثلخ٘ودفلكةوادلاىودنَذلٌػتػوثلل(33 

ل.036مذلال0956ٌجيسلدائرةلاىٍػاففلاىػثٍاُ٘ثذلاىِٓدذل

ذلصاخبلىصوانلاىػور ذلةاغوادةلُشورلغشورةلضةؤا لٌوَلنخوا لكاملاةَلٌِظٔفلاإلفرٗلٖل(34 

لذػِٔانل ُثافلاألزْافلفوٖلاىي٘وولتاىِٓواف(ةاىخ٘فارٖل شرتفلاىِفس(لحػادللاىجزءلاألتلذل

ل.0298ْتكدلغتعلفٖلٌػتػثلاىجٔائبذلكصػِػِ٘٘ثذلاىػتػث:لاألتىٕذل
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ػا٣ن٧ف كذي » ٤٣ن٧ف ٚٲٞٮؿ: ٦ٌػ٧ٮ٦ح  -ٮؿ ٠ةء ثة٧٣ػٌؽ، كذ٠ػة ثة٣ٞىػؿ، كظي

كإٹ٬ح كأٹ٬ػح ث١كػؿ ا٣٭٧ػـة كٚذع٭ػة، كاٷٹ٬ػح ثػة٣ذٕؿٱٙ،  - ٗٲؿ ٦ٕض٧ح

 -كا٣ضةرٱح كا٣٘ـا٣ح كا٣ٛذةة كا٣كؿاج كا٣ٌٌط كا٣جٲٌةء كثػؿح كثػؿاء كا٣ضٮ٩ح 

ٲخ ثؾ٣ٟ ٵ٩٭ة دٛذػٜ ث٪ٮر٬ػة ٧  كا٧٣٭ةة كا٣ٞؿص كا٣ٛذةؽ، قي  -٠ُٞةـ كظؾاـ 

«مٰء ا٣٘ٲ٥ ك٢٠ق 
(24)

. 

أ٦ة دىػ٪ٲٛةت ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ ا٣ٕػؿب ١٣ػ٢ ٦ػة ٱذ٤ٕػٜ ثة٣نػ٧ف ٦ػ٨ وػٛةت 

 كإٔٚةؿ ٚإ٩٪ة ٩ٮرد٬ة ٧٠ة ٱحدٰ:

 ل٥ؿ. ةا٨١فتث ١ي٬ء ا1١

ًػٮؤ٬ة،  :مٕةع ا٣ن٧ف» ـ(:371/٬0176 ٔ٪ؽ ٔٲكٯ ا٣ؿثٰٕ )دٮٰٚ

«ًػػػٮؤ٬ة كمػػػػٕةٔ٭ة :كإٱػػػةةي ا٣نػػػ٧ف
(25)

)دػػػػٮٰٚ  كٔ٪ػػػؽ ا٣سٕػػػة٣جٰ. 

«ٵٹء ا٣ن٧ف كا٧ٞ٣ؿ :ٰٚ ا٧٤٣ٕةف» :ـ(٬0127/318
(26)

ٔ٪ؽ ا٣ذٲٛةمػٰ:  .

ػٕؿارة» -كص٧ٕ٭ػة مػٕةرٱؿ  ،كٱٞةؿ ٣٪ٮر ا٣ن٧ف ا٣ؽاػ٢ ٨٦ ٠ٮة ا٣جٲخ: ا٣ن 

ل ٚٲ٫ ٦ػ٨ ا٣٭جػةء ؿى ، كٱٞةؿ ٧٣ة ٱي -ا٣ٮاظؽ كٚذع٭ة ٰٚ ا٣ض٧ٓ ث١كؿ ا٣نٲ٨ ٰٚ 

٫ ا٧٣ػؿاد ثٞٮ٣ػ٫ ٔػـ كصػ٢: إ٩ٌ  :كٝٲ٢ ،-٦ٕض٧ح ا٣ؾاؿ  -: ا٣٭جةء كا٣ؾر ا٧٣٪جٌر 

ّ٭ػٮر  :ركر ا٣نػ٧فكذي  .[7ا٣ـ٣ـ٣ح: ] ژ گ گ ک ک ک کژ

ؿىًٝخ ا٣ن٧ف  ػًؿٝخ  :-ثٛذط ا٣ؿاء  -ًٮا٭ة كمٕةٔ٭ة؛ كمى  -إذا ٤َٕػخ، كمى

                                                 

ا٣ذٲٛةمٰ، أثٮ ا٣ٕجةس أظ٧ؽ ث٨ ٱٮقٙ، قؿكر ا٣٪ٛف ث٧ؽارؾ ا٣عٮاس ا٣ؼ٧ف، ٬ؾثػ٫ي:  (24)

، ا٧٣ؤقكػح ٦0ع٧ؽ ث٨ صٺؿ ا٣ؽٱ٨ ا١٧٣ؿـ )اث٨ ٦٪ْػٮر(، دعٞٲػٜ: إظكػةف ٔجػةس، ط

 .012ـ، ص 0871ثٲؿكت،  ا٣ٕؿثٲح ٤٣ؽراقةت كا٣٪نؿ،

ةـ ا٣٘ؿٱت، اقذؼؿص٫ كوعع٫ ثػٮ٣ف ثؿك٤٩ػ٫، ا٣ٌؿثٰٕ، ٔٲكٯ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ث٨ ٦ع٧ؽ، ٩ْ (25)

 .074، ٦ُجٕح ٬٪ؽٱح ثة٧٣ٮق١ٰ ث٧ىؿ، )د.ت(، ص 0ط

ا٣سٕة٣جٰ، أثٮ ٦٪ىٮر ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ إق٧ةٔٲ٢، ٫ٞٚ ا٤٣٘ح كقؿ ا٣ٕؿثٲح، دعٞٲػٜ:  (26)

 .106ـ، ص 1111، دار إظٲةء ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ، ثٲؿكت، 0ٔجؽ ا٣ؿزاؽ ا٧٣٭ؽم، ط



 061 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

«ا ٝؿثخ ٨٦ ا٣٘ؿكب، كأمؿٝخ: إذا وٛة ًٮؤ٬ة كأ٩ةرإذ -ث١كؿ ا٣ؿاء 
(27)

. 

 . ةا٨١فتث ١لؽكؽ ا١ل٥ؿ كٕؽكة٫ا2

«أكؿ ٦ة ٱ٤ُٓ ٦٪٭ة :ٝؿف ا٣ن٧ف» ٔ٪ؽ ٔٲكٯ ا٣ؿثٰٕ:
(28)

كٔ٪ػؽ ا٣سٕػة٣جٰ: . 

«إذا د٩ة ٗؿكث٭ة :دٌٲٌٛخ ا٣ن٧ف»
(31)

كا٣ٕػؿب دٞػٮؿ ٧٣ػ٨ »كٔ٪ػؽ ا٣ذٲٛةمػٰ: . 

ػػؿٝح كا ػػؿؽ، كا٣نػػؿؽ اقػػ٧٭ة إذا دىػػ٫ٛ ثة٣عكػػ٨: أظكػػ٨ ٦ػػ٨ ا٣ٛذػػةؽ، كا٣نق ٣نق

٦ػة  :ٹ آدٲٟ ٦ة ٤َٓ ا٣نؿؽ، كٹ ٱٞػةؿ :ٯ ث٫ ٔ٪ؽ ا٣٘ؿكب، ٱٞةؿك٧ق ٤َٕخ، كٹ دي 

عةء  ٌق كا٣٪ٲ ػؿ كاٵزٲػؿ اٵوػ٘ؿ كاٳٱػح  -ثٛذط ا٣ٌػةد  -ٗؿب ا٣نؿؽ؛ كٱٮح كا٣

«كٝػؽ د٧٤١ػٮا ثػ٫ ،ا٧٣نؿٝح كأظؽ ا٧ٞ٣ؿٱ٨ كأ٤ٝٲؽس، ك٬ٮ اق٧٭ة ثة٣ٲٮ٩ة٩ٲح
(30)

 .

ت كًػٕٙ ًػؤك٬ة، كا٢ُٛ٣ ٔ٪ؽ ٗٲجٮثح ا٣نػ٧ف إذا اوػٛؿٌ »ٰ: كٱذةثٓ ا٣ذٲٛةم

ٌٛ ٤خ دُٛٲٺن ٱٞةؿ: ٌَٛ  ٌٛ ، كدُ ، كذ٣ٟ ظػٲ٨ دضػ٪ط ٤٣٘ػؿكب، كص٪ٮظ٭ػة ٺن ٤خ دُ

 جت ژثة٣ٮصٮب، ك٬ٮ اٵوٲ٢ كص٫ٕ٧ آوةؿ. كٰٚ ا٣ذ٪ـٱػ٢ ا٣ٕـٱػـ:  ظٲ٨ د٭٥ٌ 

قًخ [25ا٣٪ٮر: ] ژ ىت  مت خت  حت ػخ  ، كأزث ا٣ن٧ف كزثقػخ كًػؿٔخ كد٩ٛق

ٗؿكث٭ػة، كا٣٘ػؿكب  :زكا٣٭ػة، كٝٲػ٢ :٤٣٘ؿكب، كد٣ػٮؾ ا٣نػ٧ف٢٠ ذ٣ٟ د٩خ 

كأ٩٭ػة ٠ػة٧٣ٺء  ،كا٣نٕؿاء ٱىػٛٮف ا٣نػ٧ف ٔ٪ػؽ ٦٘ٲج٭ػة ثةوػٛؿار ا٤٣ػٮف .أ٠سؿ

«٤ٔٯ اٳ٠ةـ كا٣ٞٲٕةف ةا٧٣ٕىٛؿ، ك٠ح٩٭ة ٩ٌٛخ كرقن 
(31)

. 

 . ةا٨١فتث ١لػة ضؽارة ا١ل٥ؿ3

ػػحي ا٣نػػ٧ف» ٔ٪ػػؽ ٔٲكػػٯ ا٣ؿثٕػػٰ: ٞى ٬ػػة، كص٧ٕ٭ػػة كدااػػٜ، مػػؽة ظؿٌ  :كدٱ

                                                 

 .012ٕجةس أظ٧ؽ ث٨ ٱٮقٙ، قؿكر ا٣٪ٛف ث٧ؽارؾ ا٣عٮاس ا٣ؼ٧ف، ص ا٣ذٲٛةمٰ، أثٮ ا٣ (27)

 .074ا٣ٌؿثٰٕ، ٔٲكٯ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ث٨ ٦ع٧ؽ، ٩ْةـ ا٣٘ؿٱت، ص  (28)

 .101ا٣سٕة٣جٰ، أثٮ ٦٪ىٮر ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ إق٧ةٔٲ٢، ٫ٞٚ ا٤٣٘ح كقؿ ا٣ٕؿثٲح، ص  (31)

 .012ا٣عٮاس ا٣ؼ٧ف، ص  ا٣ذٲٛةمٰ، أثٮ ا٣ٕجةس أظ٧ؽ ث٨ ٱٮقٙ، قؿكر ا٣٪ٛف ث٧ؽارؾ (30)

ا٣ذٲٛةمٰ، أثٮ ا٣ٕجػةس أظ٧ػؽ ثػ٨ ٱٮقػٙ، قػؿكر ا٣ػ٪ٛف ث٧ػؽارؾ ا٣عػٮاس ا٣ؼ٧ػف،  (31)

 .018-017ص



 371 د. سائر بصمه جي -تفسري منشأ احلرارة الشمسية   حماوالت

م :وامُجٔرة جُْمم   ىِمشدة خّر امشمىس  ولنمٍ امص  ِّخه وجىعمٍ شمىم.هو ووعٌمّ م

جُْم ِّل  مم :والخه ِّل اممذي ٓنم ٓصمنّّ  ُمم  :ٌمم،  أيغّٔرت أمِاًُمم  وامعمِا امَىنهم

اه امٌم، ِّ دفجص ْٔخه م :ووو وامصه مْٔخِا وامصه ُِْٔا اشه مشدة خّر امشىس  وولنمٍ امصه

ىم،   ُِْٔ،  وخه  :  وامعهكٔم مأًٓضمشدة امدّر  :شّدة خّره  وامىعىعمن :ةَ امقٔظوامصه

وفْ امقٔظ أشد ومم   صِمة شدٓدة :ووو وامِعكمك وامعهك ٍ وي امدرّ مشدة امدّر أًٓض 

«وَِ امِقت امذي ثركد فٍٔ امرٓح  ٓكِن وي امدرّ 
(41)

 و

 . بالنسبة لتأثير حرارة الشمس4

،ضف إال إذا كمًمت ودىممة  ممشمىس أو  :ال ٓقمل مندجم،ة» عٌد املعممبْ:

«امغزامة إال عٌمد ا،ثامما امٌُمم، :ال ٓقمل منشىس وامٌم،
(44)

 شمدة خمرّ  :األوا،»  و

«شدة امدمرّ  :امشىس  امِآقة
(45)

«أثمر امشمىس عنمّ امِجمٍ :امِودمة»  و
(46)

و 

ِ   :عي األ.ىة»و ِ  ص وصمخده صمُده امدمر  وإذا أذوثٍ وآذثٍ :خجٍخجٍ امشىس وم

وكممات   رت فٔمٍإذا أثّم :ودشجٍ امٌم، ووُشجٍ ور فْ مًٍِإذا أثّ  :وصدِه وصُره

وعكجمٍ امدىمّ  وفمْ جنمده رت قنمًٔ  إذا أثّم :خدشجٍ امصقطة وخىشمجٍ وثدرقٍ

«رت مًٍِ وأكنت مدىمٍإذا غّٔ  :وًُكجٍ
(47)

 مإذا كممن وصمبِغً  :ىُمرً ثمِ  وَ »و و

وَمْ امصمارةو   ُمراةعىم.ه امىَ امعر  ثنبس ام امصماة ويه  وكمًِت  و نِن امشىس

 [وي امطِٓل] :عرمقمل امش

 ،أٓجممم  َرٓمممت امعىمومممة  عمممدوم

 

«مه ثعىه اخمشرً  معىرت زومًً  
(48)

 

                                                  

 و386امّر عْ  عٔصّ  ي إ رأَه  ي ودىد  ًظمم امغرٓب  ص  (41)

 و15املعممبْ  أ ِ وٌصِ، عبد امىن   ي ودىد  ي إشىمعٔل  فقٍ امنغة وشر امعر ٔة  ص  (44)

 و47ص  امصم ق ًاصٍ  مىصد،ا (45)

 و75ص  امصم ق ًاصٍ  مىصد،ا (46)

 و76ص  امصم ق ًاصٍ  مىصد،ا (47)

 و369ص  امصم ق ًاصٍ  مىصد،ا (48)



 063 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

 
 سػكؿ ٛػـ ٨١ا ٩ٰ٘ ا١تٰؽك٧ٮ اـ٣ ا١ل٥ؿ ٘ٮ ٤غخ٢ٗ ا٢١ٖات

ا١خٮ ٞاف ٯٓؽ٫٘ا ٘ٮ ْهؽق
(49)

. 

أ٦ة ٦ة ٱذ٤ٕٜ ثح١ٚةر ا٧٤ٕ٣ةء ا٣ٕؿب كا٧٣ك٧٤ٲ٨ ظٮؿ ا٣نػ٧ف كَجٲٕذ٭ػة 

 ً٭ة ٚٲ٧ة ٱحدٰ:اٵرض ٚإ٩٪ة ق٪كذٕؿ ٰٚك٠ٲٛٲح دحزٲؿ ظؿارد٭ة 

  ـ(11٪/4)ا١ٜؽف أة٬ ٧هؽ ا١ٙاراةٮ 

ٹ ٱينةر٠٭ة ٰٚ كصٮد٬ة »ا٣ن٧ف  ـ(228٬/841)دٮٰٚ ظكت رأم ا٣ٛةراثٰ 

ٰ ٦يذٛؿدة ثٮصٮد٬ة «مٰء آػؿ ٨٦ ٩ٮٔ٭ة. ك٬
(41)

. ٚ٭ٮ ٹ ٱٕذٞؽ أ٩٭ة دذ٧ةز٢ ثُجٲٕذ٭ة 

ا٣ػؿأم ثػحف اٵصػؿاـ دؼذ٤ػٙ  أ٩ة٠كػٲ٧ة٩فك٬ٮ ثػؾ٣ٟ ٱنػةرؾ ٦ٓ ثٞٲح اٵصؿاـ، 

ا٧٤ٕ٣ةء ادٛٞٮا ٤ٔػٯ أف ا١٣ٮا٠ػت كا٣نػ٧ف »جٲٕذ٭ة ثٌٕ٭ة ٨ٔ ثٕي. كذ٠ؿ أف ثُ

ٌن  «ة٣ٲكخ ظةرة كٹ ثةردة ٰٚ ذكاد٭ة، كٹ ٱةثكح كٹ رَجح أٱ
(40)

. 

ٕن ك ثٲ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء ا٣ٕػؿب ظذػٯ  ةرث٧ة ٱ١ٮف ٬ؾا اٹدٛةؽ اٹوُٺظٰ مةا

زؿ ٔػ٨ ا٣ذػح ا٦٪ذىٙ ا٣ٞؿف ا٣ٕةمؿ ا٧٣ٲٺدم، إٹ أ٫٩ قػٲذ٘ٲؿ ثٕػؽ ذ٣ػٟ ثٕٲػؽن 

 ثة١ٛ٣ؿ اٵرقُٰ.

                                                 

ا٣جٲؿك٩ٰ، أثٮ ا٣ؿٱعةف، اٳزةر ا٣جةٝٲح ٨ٔ ا٣ٞؿكف ا٣ؼة٣ٲح، دعٞٲٜ: إدكار قػؼةك، ٹٱجـٱػٖ،  (38)

 .081ـ، ص 0767

 .58ا٣ٛةراثٰ، آراء أ٢٬ ا٧٣ؽٱ٪ح ا٣ٛة٤ًح ، ص:  (41)

 .  53ا٣ٛةراثٰ، رقة٣ذةف ٤ٚكٛٲذةف ، ص:  (40)



 064 د. ضائس بصىْ ج٘ -ذلأالت تفطري وٍػأ احلسازٚ الػىطٗٛ  

  ـ(11٪/ ٤4ط٥ػ ا١خ٥ٰ٥ٮ )ا١ٜؽف 

ـ( ٦271/٬881ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ قٕٲؽ ا٣ذ٧ٲ٧ٰ ا٧٣ٞؽقٰ )دٮٰٚ ثٕؽ ٠ةف 

ٱؿل ٰٚ ا٣ن٧ف ٠ؿة ٤٦كةء وٞٲ٤ح مٛةٚح، دٞٮـ ثؽكر ا٣ٕة٠ف ٷمٕةع اٵزٲؿ ا٣عػةر، 

ٰ ثٲ٨ إمٕةع اٵزٲؿ كاٵرض ٍ ٦ؿآد ٟ ا٣ن٧ف ٦ضؿد كقٲ ٤ٯ ذ٣ كث٪ةءنٔ 
(41)

. 

 ـ(11٪/ ١4هٙا )ا١ٜؽف إع٬اف ا 

٩ةٝل إػٮاف ا٣ىٛة ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ زاكٱح قٞٮط مٕةع ا٣ن٧ف كدرصػح ا٣عػؿارة 

كدٮو٤ٮا إ٣ٯ أف ا٣ـكاٱة ا٣عةدة ا٣ذٰ ٱكٍٞ ث٭ة ا٣نٕةع ا٣ن٧كػٰ ٬ػٰ اٵ٠سػؿ  ،ثؽٝح

٬ػٰ زاكٱػح قػٞٮط  ٨٦34 ثٞٲح زكاٱة ا٣كٞٮط. كظكت دراقذ٭٥ ا٣ـاكٱػح  ةدكؼٲ٪ن 

د١ػٮف ٚػٰ ٦٪ذىػٙ ك٣كػُط اٵرض أك ا٣جعػؿ،  ةا٣نٕةع ا٣ن٧كٰ اٵ٠سؿ دكػؼٲ٪ن 

ػٺؼ  اا٣٪٭ةر ٔةدةن، ك٬ؾا ٱٛكؿ قجت اردٛةع درصح ا٣عؿارة ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ٮٝخ دعؽٱؽن 

 ص٧ٲػٓ ٤ٔػٯ د٪ُجػٜ - ا٣ىٛة إػٮاف ظكت - ثٞٲح أكٝةت ا٣٪٭ةر. كا٣ٞةٔؽة ا٣كةثٞح

٪ضٮـ أك ا٧ٞ٣ؿ أك ا٣ن٧فا٣ ٨٦ ا٣ٞةد٦ح اٷمٕةٔةت أ٩ٮاع
(42)

. 

 ة٣ؿق٥ ٨ٔ ا٣عةٹت ا٣كةثٞح ٧٠ة ٱحدٰ:كٱ١٧٪٪ة ا٣ذٕجٲؿ ث

 
( ٯٓتٌؽ ٦ْ ا١لٓاع ا٬١ارد ٦٤ ا١ل٥ؿ ك٪ٮ 1ك٠ٟ ٯٓتٌؽ ٦ْ ٞ ـ إع٬اف ا١هٙا ا١فاةٚ، إٌف: )

، ك٪٨ا حؾداد ضؽارة 45( ٨ْػ٤ا ٯهتص ا١لٓاع ا٬١ارد ٢ْ٭ زاكٯث ٛػر٪ا 2) .ٛؽٯتث ٦٤ األ٘ٚ

٢١تٜٓث ٦٤ األرض ا١خٮ  اا٤خن ( ٤ف3كحت٢ٔ ذركح٫ا ٨ْػ٤ا ٯهتص ا١لٓاع ) ؛اإلكٓاع ا١ل٥فٮ

 ٟ٘ؽح٣٫ ٪ؼق ٞا٧ج ٤ٓؽك٘ث ٨ْػ ا٧٬ٰ١ا٦ٰٰ٧ ٦٤ ٛت٠، ك٣١ ٯٜػ٬٤ا أم سػٯػ ٫ٰ٘ا.كحفًٜ ٫ٰ٢ْا. 

                                                 

ا٣ذ٧ٲ٧ٰ، ٦ع٧ؽ، ٦ةدة ا٣جٞةء ٰٚ إوٺح ٚكةد ا٣٭ٮاء كا٣ذعؿز ٨٦ ًػؿر اٵكثػةء، دعٞٲػٜ  (41)

 .082-081ـ، ص 0888كدراقح: ٱعٲٯ مٕةر، ٦ٕ٭ؽ ا٧٣ؼُٮَةت ا٣ٕؿثٲح، ا٣ٞة٬ؿة، 

 .57-56، ص  1إػٮاف ا٣ىٛة، رقةا٢ إػٮاف ا٣ىٛة، ج (42)



 671 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  م(11ه/ 5ابن سينا )القرن 

أن األشنة  اما)دون  وني ام نىس  م(6301َ/824تنِيْ ٓرى ابني شنٌٔ)  

) يْ امبا)ع امتْ تكِن ئُ) أشة  ام نىس عىِدٓن  عننّ تكِن عنّ أشد حرارتُ

رؤوس امص)كٌٔي
 58)

كى) وجندً) عٌند إانِان ام ن )  )وَذه يكرة وةروي  ش)باً  .

وامًِٔ)ًٔٔي وي قبل
 55)

أعظه امكِاكن  »من ىس بأًُ)  اوحددً ). ثه قدم مٌ) تةرٓ ً 

«ووك)ًٍ امطبٔةنْ ينْ امكنرة امرابةن  ،اوأشدَ) ضِءً  )ُ) جروً كن  
 51)

يُنِ ٓعن  . 

وك)ًُ) يْ امكرة امصى)وٓ  امرابة ، حص  امٌظرٓ  األرشنطٔ  ينْ تنِاع األجنرام 

وركننز  ألًُنن) ؛امصننى)وٓ  بةنند اماىننر وعطنن)رد وامزَننرة، دون احتصنن)  األر 

عنّ أن ام ىس تتحنر  عننّ كنرة  ادً دمٔل وؤك  أن ال امكِن. مكي ابي شٌٔ) ٓرى 

ذا ت نكٔ  ب نح  امطنرح وَن . وَْ كرة ا)رج وركزٓن  امكِاكن ( ،تدوٓرٓ 

امبطنىِٔشْ ب أن ت صٔره محرك  ام ىس امظ)َرٓ  حِل األر 
 57)

. 

بٔي عنى)ء امارن امة)شنر  )ك)ن ش)ئةً ية)ئد إمّ و) حرارة ام ىس رأٍٓ يْ أو) 

ٓانرر عندم وام ىس مٔصت حن)رة وال بن)ردة وال رةبن  وال ٓ)بصن ،  أن   :منىٔالد

وٌُن): أن األشنة  امحرارٓن  ال شاِط األشة  امح)رة وي ام نىس مةندة أشنب)  

أًنٍ ٓ  نل بنٔي امعنِء وامحنرارة، وٓةتبنر أن  :تىن  امادرة عنّ االًتان)ل، أي

ألن امعنِء ال امجصه تٌ أ امحرارة بداانٍ بةند تةرضنٍ معنِء ام نىس يان ، 

يكنرة ال  ترشنٔ ٓحىل امحرارة وةٍ، وإًى) ألًٍ ٓتناّ اإلض)ءة. وَِ ٓرٓد بذم  

                                                 

، دار 6يروخ، عىر، بحِث ووا)رً)ت يْ ت)رٓ  امةنه وت)رٓ  ام نصن   ينْ اإلشنالم، ط (58 

 .67م. ص 6641امطنٔة ، بٔروت، 

 .63ابي شٌٔ)، امىبدأ وامىة)د، ص   (55 

 .63ابي شٌٔ)، تص  رش)ئل يْ امحكى  وامطبٔةٔ)ت، ص (51 

 .76ابي شٌٔ)، وجىِع رش)ئل، ص  (57 



 066 د. ضائس بصىْ ج٘ -ذلأالت تفطري وٍػأ احلسازٚ الػىطٗٛ  

ٌْةـ. ك٩ْؿن  ٧ف ثعػؽ ١٣ٮف ا٣نػ ا٦ةدٱح اٷمٕةع ا٣عؿارم ا٣ذٰ َؿظ٭ة إثؿا٬ٲ٥ ا٣٪

ذاد٭ة ٣ٲكخ ظةٌرة إذا أذجؿ٩ة أف ا٣عؿارة ا٣ىةدرة ٔ٪٭ة ٦ةدٱح ٚإ٩٭ة ثكػٞٮَ٭ة ٤ٔػٯ 

اٵرض ٨٣ دكٌؼ٪٭ة
(47)

ٞن  ٦ػ٨  اٹث٨ قٲ٪ة ٚإف ا٣نػ٧ف ٹ دٕػٌؽ ٦ىػؽرن  ة. ٣ؾ٣ٟ كٚ

 ٦ىؽر ٤٣ٌٮء ٍٚٞ.ٚ٭ٰ  ،٦ىةدر ا٣عؿارة

  ـ(11٪/5ا١طف٦ ة٦ ا٫١ٰر٣ )ا١ٜؽف 

اٵزػػؿ ـ( 321/٬0127ٮٰٚ )دػػٚػػٰ )رقػػة٣ح ا٣ٌػػٮء( د٪ػػةكؿ اثػػ٨ ا٣٭ٲػػس٥ 

ٍُٓ ٔةـ  ثٮص٫و ا٣عؿارم ٤٣ٌٮء  ٞى كٱجػؽك أ٩ػ٫ ٠ػةف ٱذٛػٜ ٦ػٓ  .ا٣٪ْػؿ ٔػ٨ ٦ىػؽرقث

أف ا٣عػػؿارة دذؿاٚػػٜ ٦ػػٓ ا٣ٌػػٮء، ٚػػٰ ا٣ؿٱةًػػٲٲ٨ ا٣ٛٲـٱػػةاٲٲ٨ )أوػػعةب ا٣ذٕػػة٣ٲ٥( 

١ٔف ٦ة اٚذؿ٫ً اث٨ قٲ٪ة ٨٦ ٝج٢، كد٣ٲ٫٤ ٤ٔٯ ذ٣ٟ أف اصذ٧ةع ًٮء ا٣ن٧ف ٚػٰ 

ٱعذؿؽٱض٢ٕ ذ٣ٟ ا٣ضك٥ ٝةث٢ ٣ٺظذؿاؽ  ٦ؿآة ٦ٕٞؿة كدٮصٲ٭٫ ٩عٮ صك٥
(48)

. 

ٱذةثٓ اث٨ ا٣٭ٲس٥ قؿد اٵد٣ح ا٧٣ٞ٪ٕح ثحف أمٕح ا٣ن٧ف ا٧٣ٌٲبح دع٢٧ ز٥ 

ا٣عؿارة ٦ٕ٭ة؛ ٚ٭ٰ د٤٧ٟ ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ دكؼٲ٨ ا٣٭ٮاء ا٣ؾم ٱ٧ٌؿ ػٺ٣٭ة، ك٣ػٮ 

ػٍؽرو كؼ٨ ٣كًٓ صك٥ دعخ أمٕح ا٣ن٧ف ٣ـ٨٦ ٦عؽد  ٞى ك٦ػ٨  .٦عكػٮس ث

أف ًػٮء ا٣نػ٧ف ٱع٧ػ٢  :- )ثن٢١ اقذٞؿااٰ( -ذ٣ٟ ٩ى٢ ٤٣ٞةٔؽة ا٣ٕة٦ح 

كاٵ٦ؿ ٱ٪ُجٜ ٤ٔٯ ص٧ٲٓ ٦ىةدر ا٣ٌٮء، ك١٣ػ٨  ،أمٕح ظؿارٱح )ظؿارة ٩ةرٱح(

ٚػٰ ثٌٕػ٭ة كٹ ٩كذنػٕؿ٬ة ٚػٰ أػػؿل ظكػت مػؽة  ة٩كذنٕؿ ا٣عؿارة ظكٲن 

٧٠ػة ٬ػٮ ا٣عػةؿ  ةاٷًةءة، كظكت ٝؿث٪ة كثٕؽ٩ة ٨ٔ ا٧٣ىؽر ا٣عؿارم، د٧ة٦ن 

ٕؿ ثعؿارد٭ة أ٠سؿ ٧٦ة ٣ٮ اثذٕؽ٩ة ٔ٪٭ة٦ٓ ا٣٪ةر، ٕٚ٪ؽ٦ة ٩ٞذؿب ٩ن
(51)

. 

                                                 

 .17ص  اث٨ قٲ٪ة، ٦ض٧ٮع رقةا٢ اث٨ قٲ٪ة، (47)

ـ. 0826ا٣عك٨ ث٨ ا٣٭ٲس٥، رقةا٢ ا٣عك٨ ث٨ ا٣٭ٲس٥، إٔةدة َجٕح ظٲؽر آثةد ا٣ؽ٨٠، ٔةـ  (48)

 .2-٦1ٕ٭ؽ دةرٱغ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٕؿثٲح، ٚؿا١٩ٛٮرت، ص 

 .2-1ا٣عك٨ ث٨ ا٣٭ٲس٥، رقةا٢ ا٣عك٨ ث٨ ا٣٭ٲس٥، ص  (51)



 067 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

  ـ(11٪/ 5ا١تٰؽك٧ٮ )ا١ٜؽف 

٠ػٺـ اثػ٨ ا٣٭ٲػس٥،  ـ(331٬/0137 دػٮٰٚأٱٌؽ أثٮ ا٣ؿٱعػةف ا٣جٲؿك٩ػٰ )

ا٣نػ٧ف دع٧ػ٢ ٦ٕ٭ػة ا٣عػؿارة أمػٕح  أفٌ ٚػٰ كٔةرض ٦ٕةوػؿق اثػ٨ قػٲ٪ة، 

٦ػ٨  ةكٝؽ ثعر ا٣جٲؿك٩ٰ ٚػٰ َجٲٕػح ا٣نػ٧ف ا٩ُٺٝنػ .٦ة ٱٞةث٤٭ة ٢٠ٌ  ٨كدكؼٌ 

إ٩٭ػة ُٝػٓ ٩ةرٱػح  :ٚة٣جٕي ٱٞػٮؿ ،ذ٭ة، ٚ٭٪ةؾ آراء ٠سٲؿة ٦ؼذ٤ٛح دذ٤ٕٜ ث٭ةأمٕ

ٱؤ٠ػؽ اٳػػؿكف أف  ٤ٔٯ ظٲ٨كد٪ٛى٢ ٨ٔ صك٧٭ة،  ،٦نةث٭ح ٣ُجٲٕح ا٣ن٧ف

٬ؾا ا٣ؿأم اٵػٲػؿ ك. ةا٣٭ٮاء ٱذكٌؼ٨ ثة٣ن٧ف ٦س٧٤ة ٱذكٌؼ٨ ا٣٭ٮاء ثة٣٪ةر د٧ة٦ن 

آػػؿكف كز٧ػح . ةقػةػ٪ن  ة٩ةرٱ ػ ة٬ٮ رأم أك٣بٟ ا٣ؾٱ٨ ٱٕذجؿكف ا٣نػ٧ف صكػ٧ن 

ٱٕذٞؽكف أف ا٣٭ٮاء ٱذكٌؼ٨ ٨ٔ َؿٱٜ اٹ٩ذٞةؿ ا٣كؿٱٓ ٵمٕح ا٣ن٧ف ػٺ٫٣، 

ػةرج ٔة٢٦ ا٣ػـ٨٦ ٧٠ػة ٬ػٮ ا٣ٮاٝػٓ. ٚ٭ػؾا ٬ػٮ رأم أك٣بػٟ  ثٱعؽ ٬ٮ ٦ةك

ا٣ؾٱ٨ ٱٕذٞؽكف أف َجٲٕح ا٣ن٧ف ٦٪ٛى٤ح ٨ٔ َجٲٕح ا٣ٕ٪ةوؿ اٵرثٕح
(50)

. 

 :ٚة٣جٕي ٱٞػٮؿ ؛ا٣٪ْؿ إ٣ٯ ظؿ٠ح أمٕح ا٣ن٧فٰٚ ز٧ح دٛةكت كاقٓ  فإذ

ٵ٩٭ة ٣ٲكخ ٦ػةدة، ٚػٰ ظػٲ٨ ٱٕذٞػؽ ا٣ػجٕي  ؛إ٩٭ة دعؽث ػةرج ٔة٢٦ ا٣ـ٨٦

مػٰء أقػؿع ٦ة ٨٦ ، ك٨١٣ اكٝخ ٝىٲؿ صؽن ٰٚ ف ٬ؾا ا٧٣ؿكر ٱعؽث أاٳػؿ 

أز٢ٞ ٨٦  ٦٪٫، كثكجت قؿٔذ٫ ٹ ٱ٨١٧ ٝٲةق٫. إف كٝٓ ا٣ىٮت ٰٚ ا٣٭ٮاء ٦سٺن 

ٚةقػذؼؿصخ  ،حعؿ٠ػح اٵمػٕثظؿ٠ح اٵمٕح، ك٣ؾ٣ٟ ٝٮر٩خ ظؿ٠ح ا٣ىٮت 

إ٩ػ٫  :قؿٔح ظؿ٠ح ا٣ىٮت. أ٦ة ٦ىؽر ظؿارة اٵمٕح ا٣ن٧كٲح ٚٞػؽ ٝٲػ٢ ٔ٪ػ٫

ٵف ا٣عػؿارة  ؛ٱ٪ذش ٨ٔ ظٌؽة زاكٱح ا١ٕ٩ةقػ٭ة. ك٦ػٓ ذ٣ػٟ ٬ػؾا ٗٲػؿ وػعٲط

ثة٣ضـء ا٣ؽاػ٤ٰ ٦ػ٨  دٮصؽ ٰٚ أمٕح ا٣ن٧ف. أ٦ة ا٣ضك٥ ا٣ؾم ٱ١ٮف ٦ذىٺن 

ٰ ٦سػ٢ ا٣ذػؿاب، ا٣٪ةر، ٚ٭٪ةؾ دح٠ٲؽات أ٫٩ ٔ٪ىػؿ أقةقػ :ا٣ضٮ ا٣ك٧ةكم، أم

كا٧٣ةء، كا٣٭ٮاء، كأ٫٩ ٦ؽٌكر ٰٚ م٫٤١. كٰٚ رأم ا٣جٲؿك٩ٰ أف ا٣عؿارة د٪جٕػر 

                                                 

 .145ا٣جٲؿك٩ٰ، أثٮ ا٣ؿٱعةف، اٳزةر ا٣جةٝٲح ٨ٔ ا٣ٞؿكف ا٣ؼة٣ٲح، ص  (50)
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٨٦ دكؼٲ٨ ا٣٭ٮاء ا٣٪ةدش ٔػ٨ اظذ١ػةؾ ا٣ضػٮ، ك٦ػ٨ دحزٲؿادػ٫ كادىػةٹد٫ ٚػٰ 

 ٣ن٢١ صك٥ ٱذ١ٌٮف ٔ٪ؽ٦ة ٩ؽٱؿ ٬ػٺٹن  ظؿ٠ح قؿٱٕح، كأف م٫٤١ ٱ١ٮف ٧٦ةزٺن 

ةاػ٢ ثح٩ػ٫ ٹ ٱٮصػؽ صكػ٥ه ٦ٛػؿد كدؿ ٝٮق٫. ك٬ؾا ٱذُةثٜ ٦ػٓ ا٣ػؿأم ا٣ٞ ؿظٮ

ثٮ٫ًٕ ا٣ُجٲٰٕ، كأف ٦ٮ٫ٕٝ ٝكؿمٌ 
(51)

. 

  ـ(12٪/ 6أة٬ ضا٤ػ ا١ٖؾا١ٮ )ا١ٜؽف 

ـ( ٚػػٰ ٠ذةثػػ٫ )د٭ةٚػػخ ٩414/٬0000ػػةٝل اٷ٦ػػةـ ا٣٘ـا٣ػػٰ )دػػٮٰٚ 

ق ٤ٔٯ َػؿح ٢ ا٣ن٧ف كٚٞؽا٩٭ة ٧٣ةدد٭ة، ٰٚ ٦ٕؿض رد ا٣ٛٺقٛح( ٌٝٲح دع٤  

ٲ٢ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٔػؽـ ػٛػٮت كا٣ػؽ٣ ،صة٣ٲ٪ٮس ا٣ؾم ٝةؿ ثٕؽـ ٚكةد ا٣نػ٧ف

 أمٕذ٭ة ثٕؽ آٹؼ ا٣ك٪ٲ٨ ٨٦ اٷًةءة.

كظةكؿ ا٣٘ـا٣ٰ، ك٬ؾا ٠ةف أظؽ أ٬ؽا٫ٚ، أف ٱكذؼؽـ ا٣ٮقػةا٢ ا٧٣٪ُٞٲػح 

٤ٔػٲ٭٥  ٣ٲػؿدٌ ؛ا٣ذٰ ٱٕذ٧ؽ٬ة ا٣ٛٺقٛح أ٩ٛك٭٥ ٰٚ د١ٛٲؿ٥٬ ك٩ْؿد٭٥ ٤٣ُجٲٕػح

دع٤ػػ٢ ا٣نػػ٧ف ف ٤ٔػػٯ ٦كػػح٣ح ةكٱػػ٪ٞي ظضض٭ػػ٥، كٝػػؽ ٠ػػةف ٣ػػ٫ أذؿاًػػ

٤ٕ٣٭ة دٛكؽ ث٘ٲؿ َؿٱػٜ  :اٹٔذؿاض ٨٦ ا٣ٮص٫ اٵكؿ» :ظة٣٭ة)ٚكةد٬ة( كد٘ٲؿ 

إف مػ٢١  :٤ٔٲػ٫ ٦ػ٨ كصػٮق: اٵكؿ اٹٔذػؿاضي ك ،ا٣ؾثٮؿ ٧٠ة ٰٚ ظةؿ ا٣ج٘ذح

ا٣ن٧ف دٛكؽ ٚٺ ثؽ كأف ٱ٤عٞ٭ػة ذثػٮؿ، ١٣ػ٨  خ٬ؾا ا٣ؽ٣ٲ٢ أف ٱٞةؿ: إف ٠ة٩

ٰق ك٧ق ٚة٧٣ٞؽـ ٦عةؿ، ك٬ٮ ٝٲةس ٱي  ،ا٣ذة٣ٰ ٦عةؿ ، ىػ٢ى ا٧٣ذٌ  ٯ ٔ٪ػؽ٥٬ ا٣نػؿَ

 ،إ٣ٲ٫ مؿط آػػؿ ٍٙ ٌى ٵف ا٧٣ٞؽـ ٗٲؿ وعٲط ٦ة ٥٣ ٱي  ؛٬ؾق ا٣٪ذٲضح ٗٲؿ ٹز٦حك

ك٬ٮ ٝٮ٫٣: إف ٠ة٩خ دٛكؽ ٚٺ ثؽ كأف دؾث٢، ٚ٭ؾا ا٣ذة٣ٰ ٹ ٱ٤ػــ ٬ػؾا ا٧٣ٞػؽـ 

ٚٺ ثؽ كأف دػؾث٢  ةذثٮ٣ٲن  ادٛكؽ ٚكةدن خك٬ٮ أف ٩ٞٮؿ: إف ٠ة٩ ،إٹ ثـٱةدة مؿط

ؾثٮؿ ظذٯ ٱ٤ــ ا٣ذػة٣ٰ ٧٤٣ٞػؽـ. أك ٱجٲ٨ أ٫٩ ٹ ٚكةد ثُؿٱٜ ا٣ ؛ٰٚ َٮؿ ا٧٣ؽة

كٹ ٩ك٥٤ أ٫٩ ٹ ٱٛكؽ ا٣نٰء إٹ ثة٣ؾثٮؿ، ث٢ ا٣ؾثٮؿ أظؽ كصٮق ا٣ٛكػةد. كٹ 
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 081 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

«ؤْ عيٕ خال نٍاىّ ،ٗتعس أن ٗفعس اىؼٖء ةغخث  
(63)

. 

نانن ٗاشةو  ،وْهشا، فاىِاس حعخسل عيٕ فعاد اىجعً ةخغ٘ص خاىّ اىظااْص 

ٗخجّعس أو ِٗهٍغ عيٕ ُفعّ، وْاشا ٌاا ن ُاصاي فاٖ اىؼاٍط، ون ٍٗهاَ أن  أو

ن اىؼاٍط حعيِ٘اا اىداصا ة وألٗدسث ْشا فجنة  ف٘ٓا، ةو ٗدخاج إىٕ زٌَ نت٘ص، 

ن حزضا  ىيخغ٘٘اص فجانة .  نوىاً ٗخغ٘اص خاىٓاا، فٓاٖ إ  ،واىضٔء ٌِش زٌَ ةع٘اس

خعاب حلاسٗصات عيٍااء اىف٘ضٗااء اىفيه٘اث  -، فاىؼٍط ق  د  واىغضاىٖ فٖ  ىم ٌ  

 ٌي٘ا ات ٌَ اىعَِ٘ خخٕ حتسأ ُٓاٗخٓا. 5حدخاج إىٕ  - اىٍعاؾصَٗ

ٗعخد٘و انعخٍاد عيإ  َ نانوٗخاة  اىغضاىٖ ةخلسًٗ اعخصاضّ اىثاُٖ، خ٘

األ ؾاد اىفيه٘ث خِ٘ٓاا، وىأ أراشُا ةاسعٔ  أن اىؼاٍط أنتاص ٌاَ األ   

ؼٍط عِسٌا ِٗلؽ ٌِٓا ػاٖء ىاَ ٗظٓاص اى ٌصة، نٍا كال أ ظئ، إنّ  071 ةا

 ىيع٘ان، نٍا ْٔ اىدال فٖ ُلؽ خجص ٌَ جتو.

اىثااُٖ أُاّ ىأ  .اىفعاد ن ٗظٓص ىيدط (فإنّ )انعخصا  ٌَ اىٔجّ اىثاُٖ »أٌا 

وأُّ ن فعاد إن ةاىشةٔل، فٍَ أَٗ عصف أُاّ ىا٘ط ٗعخصٗٓاا اىاشةٔل   ،ظيً ىّ ْشا

ن حعصف ٌلادٗصْا إن ةاىخلصٗب. واىؼاٍط ألُٓا  ؛وأٌا اىخفاحّ إىٕ األ ؾاد فٍدال

ىأ ُلاؽ ٌِٓاا ٌلاسا   ،أو ٌا ٗلصب ٌِّ ،إُٓا ناأل   ٌئث وظتعَ٘ ٌصة :اىخٖ ٗلال

ىهان ن ٗتَ٘ ىيدط، فيعيٓا فاٖ اىاشةٔل، وإىإ اٙن كاس ُلاؽ ٌلاسا   جتال ٌثل  

ألن حلسٗصي فٖ عيً اىٍِاظص ىاً  ؛جتال وأنثص. واىدط ن ٗلس  عيٕ أن ٗس ك  ىم

 ،وْشا نٍا أن اى٘اكٔت واىشْب ٌصنتان ٌَ اىعِاؾاص عِاسًْ .صف إن ةاىخلصٗبٗع

ا ثوْٖ كاةيث ىيفعاد، ثً ىٔ وض  ٗاكٔح ، فيعاو اٌئث ظِث ىاً ٗهاَ ُلؿااُّ ٌدعٔظ 

ُعتث ٌا ِٗلؽ ٌَ اىؼٍط فٖ ٌسة حا ٗذ األ ؾاد نِعتث ٌاا ٗاِلؽ ٌاَ اى٘ااكٔت 

                                                 

دا   - د ة٘جأ، دا  اىخلأ وعيق عيّ٘: ٌدٍٔ كصأياىغضاىٖ، أةٔ خاٌس، حٓافج اىفلظفث،  (63)
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 181 د. سائر بصمه جي -تفشري منشأ احلرارة الشمشية   حماوالت

«اٗث اىفصادـدل أن دى٘يّ ـٖ ؽ ،ـٖ ٌئث شِث. وذىم ال ٗظٓر ىيدس
(64)

. 

ىٔ ناُج اىشٍس حِلص وحخفج ةٍررور اىرزٌَ ٌرا ْرٖ اىٔشر٘يث أو  اإذ  

ـرٖ غطرره ذىم ٌا ىً ٗهَ األداة اىخٖ ٍٗهِِا ةٓا ٌػرـث ٌلدار ْذا اىِلطان؟ 

 ،ٌرَ األُردىس وٌع أن طرح اىؾزاىٖ ٌِطلٖ، إال أن رجل   .ىخج٘تّ غَ شؤاىّ

 .اش٘هٔن ىّ رأي آخر نٍا شِجد الخل   ،ْٔ اةَ رشد

  م(21ه/ 6ابن ملكا البغدادي )القرن 

رأي آخرر ـرٖ حصرخَ٘  م(565ْ/1165الةَ ٌيها اىتؾردادي )حرٔـٖ نان 

وإٍُرا حصرخَ األر   ،ال حصّخَ اىٓٔاء نٍا ال حِ٘ره»اىشٍس ىيٓٔاء؛ ـاىشٍس 

ر ،ةٍا ِٗ٘رْا. واىشػاع اىٔارد ى٘س ٗصّخَ، واىطاغد ـي٘س ةشرػاع ّر ةرو ْرٔ اىد 

اىشػاع ـأشخِج ةّ األكرب ـاألكرب ٌِٓا ٌَ اىٓرٔاء،  اىذي انخصتخّ األر  ٌَ

خخٕ إذا ةػد وغل ضػؿ غِرد ـيرم اىزٌٓرٗرر اىرذي ـرٖ اىجرٔ ٌرَ جٓرث ةررد 

«ـختررده ،ألن ذىم اىٓٔاء حِخٖٓ إىّ٘ ةررودة األر  واىٍراء ؛األر  واىٍاء
(65)

 .

واىدل٘لث أن اةَ ٌيها كد أدرك اىدل٘لث اىػيٍ٘ث اىطد٘دث ةرَ٘ اىػيٍراء اىػررب، 

وإٍُرا األر  ْرٖ اىخرٖ  ،َ اىٓرٔاءصرخّ اىشػاع اىشٍصٖ اىداٌو ىيدررارة ال ٗ  ـ

 وٗدو ٌديّ اىٓٔاء اىتارد. ،ـ٘طػد ىألغيٕ ،ٌِٓا اهُّٔ كرٗت  ىحصخِّ 

  م(21ه/ 6ابن رشد )القرن 

غردة ردود غيرٕ اىلرانيَ٘ ةٍِشرأ م( 595ْ/1198وجّ اةَ رشد )حٔـٖ 

. وكد أثتج خطأ ٌرَ ادغرٕ ون٘ف٘ث اشخٍرار إشػاغٓا غيٕ ٌّر اىزٌَ ،اىشٍس

أن اىٍجرة ْٖ األثر اىذي حخرنّ خيفٓا اىشٍس ـٖ ٌص٘رْا
(66)

. 

                                                 

 .55ص  اىصاةق ُفصّ، ىٍطدرا (64)

 .255، ص1، ط2اىتؾدادي، اةَ ٌيها، اىٍػختر ـٖ اىدهٍث، ج (65)

 .52-51اةَ رشد، أةٔ اىٔى٘د، حيخ٘ص اٙثار اىػئٗث، ص  (66)
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ر ٌػرّ ـرٖ  اثً رد اةَ رشد ـٖ نخاةّ )حٓاـج اىخٓاـج( غيٕ اىؾزاىٖ ٌخفل 

ٍا وـ٘ةشهو ٌفاجئ، ال  ،ىهَ ٌع حلدم اىزٌَ ،ٌصأىث ذةٔل اىشٍس وـصادْا

وى٘صج ةرْاُ٘رث،  ،اغ٘ثغختر أن ٌلٔىث جاىِ٘ٔس إكِااألول،  ٗخص االغخرا   

أُّ كدٌٓا دون دى٘و :أي
(67)

ثً كدم ىِا اةَ رشد دى٘يرّ اىترْراُٖ غيرٕ غردم ، 

اىٍاء واىٓٔاء  :يٓا إىٕ غِاضرْا األوى٘ث اىٍهُٔث ٌِٓا، أيـصاد اىشٍس وحدي  

واىِار واىخراب
(68)

. 

، وىً ٗدرنّ اواىٔاكع أن ُلطان ٌادة اىشٍس ةٍرور اىزٌَ ضد٘ح غيٍ٘  

ضرون إال ةػد ٌِخطؿ اىلرن اىػشررَٗ؛ ـلرد أثترج اىػيٍراء أن اىػيٍاء اىٍػا

ٗتيرؼ وزُٓرا أرةػرَ٘ ٌي٘رٔن طرَ،  اىشٍس حخصر ٌَ وزُٓا ـٖ نو ثاُ٘ث طاكث  

حخصر ـٖ نو شرِث ٌرا ٗػرادل ثلثرَ٘  :، أياؤْ ٗػادل نخيث ْرم خٔـٔ حلرٗت  

 ىهخيث اىشٍس اىٓانيث ال ٍٗهَ اإلخصاس ةراىخؾ٘رات اىخرٖ اٌي٘ٔن ْرم. وُظر  

أو ٌصرارات اىهٔانرب اىٍخٔكػرث.  ،كد حددثٓا ـٖ حٔازن اىٍجٍٔغث اىشٍص٘ث

وأُرّ  ،شرِث نرو   شر1ًحتَ٘ اىدصاةات أن ٌدار األر  ٗخطاول ةٍلدار  ـٍثل  

دٔ ٌي٘ٔن شِث ش٘زٗد طٔل اىصِث ةٍلدار أرةع ثٔان  ُةػد 
(69)

. 

ٍّ  -اىٔى٘د غيٕ االغخرا  اىثاُٖ  ٖىِلرأ رد أة ـرٖ  - و ىهلم اىؾزاىرٖاىٍه

و ٌِٓا ـٖ ٌدة األرضراد ؽ٘رر ىٔ ناُج اىشٍس حذةو، ونان ٌا ٗخديّ  :كيج» :كٔىّ

ٌدصٔس ىػظً جرٌٓا، ىهان ٌا ٗددث ٌَ ذةٔىٓرا ـٍ٘را ِْٓرا ٌرَ األجررام ىرّ 

و، وال ك ْدر ٌدصٔس: وذىم أن ذةٔل نو ذاةو إٍُا ٗهٔن ةفصاد أجزاء ٌِّ حخديّر

                                                 

يق غيّ٘: ضلح اىدَٗ اىٓرٔاري، اىٍهخترث وغ كرأهاةَ رشد، أةٔ اىٔى٘د، حٓاـج اىخٓاـج،  (67)

 .113م. ص 2558اىػطرٗث، ة٘روت، 

 .114-113اةَ رشد، أةٔ اىٔى٘د، حٓاـج اىخٓاـج، ص  (68)

، 1شهِدر ٌِ٘رؿ وةصرام اىدصرَ٘، طإة٘رٗيٍان، ٗانٔف، ىٍاذا؟ اشأل اىف٘زٗاء، حرجٍث:  (69)

 .246م. ص 2551دار شػاع، خيب، 
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ذ٤ٟ اٵصكةـ ا٧٣ذع٤٤ح ٨٦ ا٣ؾاث٢ أف دجٞٯ ثحقؿ٬ة ٰٚ ا٣ٕة٥٣، أك دذع٤ػ٢ إ٣ػٯ ٣ً ثؽ 

 ،، إ٦ػة ٚػٰ ٔػؽد أصػـاا٭٨ةثٲ٪نػ اذ٣ٟ ٠ةف ٱٮصت ٰٚ ا٣ٕة٥٣ د٘ٲؿن  أصـاء أػؿ. كأم  

كإ٦ة ٰٚ ٠ٲٛٲذ٭ة. ك٣ٮ د٘ٲؿت ٧٠ٲةت اٵصؿاـ ٣ذ٘ٲػؿت إٔٚة٣٭ػة كا٩ٕٛةٹد٭ػة. ك٣ػٮ 

ا٩ٕٛةٹد٭ة، كثؼةوح ا١٣ٮا٠ت، ٣ذ٘ٲؿ ٦ة ٬٭٪ة ٨٦ ا٣ٕػة٥٣، ٚذػٮ٥٬ كد٘ٲؿت إٔٚة٣٭ة 

ا٣ػؾم ٬٭٪ػة ٔ٪ػؽ  أف اٹ٧ًعٺؿ ٤ٔٯ اٵصؿاـ ا٣ك٧ةكٱح ٦ؼػ٢ ثة٣٪ْػةـ اٷ٣٭ػٰ

«ا٣ٛٺقٛح، ك٬ؾا ا٣ٞٮؿ ٹ ٱج٤ٖ ٦ؿدجح ا٣جؿ٬ةف
(61)

. 

ٱٮصػؽ ٣٭ػة ا٣ذكػؼٲ٨ ٦ػ٨ »أ٦ة ٨٦ ظٲػر اٵزػؿ ا٣عػؿارم ٚػإف ا٣نػ٧ف 

ص٭ذٲ٨: إظؽا٧٬ة ٨٦ ٝج٢ ا٣عؿ٠ح، كا٣سة٩ٲح ٨٦ ٝج٢ اٷًةءة. أ٦ة ا٣عؿ٠ػح ث٧ػة 

كذ٣ٟ ٦عكٮس، كأرقُٮ ٱكذن٭ؽ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ  ،٬ٰ ظؿ٠ح ٚإ٩٭ة دسٲؿ ا٣عؿارة

ٚٲؾكب ٚٲ٭ػة ا٣ؿوػةص ٔ٪ػؽ٦ة ٱكػؼ٨ ا٣٭ػٮاء ثنػؽة  ،ةثح ا٣ذٰ ٱؿ٦ٯ ث٭ةثة٣٪ن

ةف ا٧٣عٌؿؾ ٰٚ ا٣٭ٲٮ٣ٯ ا٣ذٰ ٣ؽٱ٪ة ٠ة٣عةؿ ٰٚ ا٣كػ٭٥ ٚ٭ػٮ ٠ظؿ٠ذ٭ة. ٨١٣ إف 

ٌن  ٦ذكٌؼ٨ ٦ٓ أ٩ػ٫ ٱكػٌؼ٨. ٚػإف ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٠ػؾ٣ٟ ٠ة٣عػةؿ ٚػٰ ا١٣ٮا٠ػت  ةأٱ

 ٤ٌٔذػٰ دكػؼٲ٨ ()ف ٱكؼ٨. كإذا ٠ةف ٬ؾا ١٬ػؾا ٚػإذف أظػؽأكا٣٭ٮاء ٥٣ ٱ٤ــ 

«٬ٰ ا٣عؿ٠ح ،كثؼةوح ا٣ن٧ف ،ا١٣ٮا٠ت
(60)

. 

ك٦٪٭ػة  ،ك٬ؾا ٱٕ٪ٰ أف اث٨ رمؽ كاٜٚ رأم أرقُٮ ٰٚ ٝٮ٫٣: إف ا١٣ٮا٠ت

كإ٧٩ػة  ،ف ظؿارد٭ػة ٣ٲكػخ ٦ػ٨ داػ٤٭ػةإ٣ٲكخ ذات َجٲٕح ٩ةرٱػح، ك ،ا٣ن٧ف

ذ٭ة ٤٣٭ٮاء ا٧٣عٲٍ ث٭ة. كثؾ٣ٟ ٱ١ٮف اث٨ رمػؽ قجج٭ة ظؿ٠ح ا١٣ٮا٠ت ك٧٦ةقٌ 

ٌن  ٣ٲذٜٛ ثؾ٣ٟ ٦ٓ اث٨ قٲ٪ة ،ةٝؽ أًةؼ ٔة٢٦ ا٣ٌٮء أٱ
(61)

. 

                                                 

 .004اث٨ رمؽ، أثٮ ا٣ٮ٣ٲؽ، د٭ةٚخ ا٣ذ٭ةٚخ، ص  (61)

() .]١٬ؾا كرد، كا٧٣٪ةقت: إظؽل ٤ٔقذٰ = ]ا٧٣ض٤ح 

اث٨ رمؽ، أثٮ ا٣ٮ٣ٲؽ، رقةا٢ ٤ٚكٛٲح )ا٣ك٧ةء كا٣ٕػة٥٣(، دٞػؽٱ٥ كًػجٍ كد٤ٕٲػٜ: صٲػؿار  (60)

 .53ـ، ص 0883ر ا١ٛ٣ؿ ا٤٣ج٪ة٩ٰ، ثٲؿكت، ص٭ة٦ٰ كرٚٲٜ ا٣ٕض٥، دا

٦ػ٨  ٦4ة ثٕػؽ٬ة ، ك٬ػة٦ل: ك 131، 130، 131اث٨ رمؽ، مؿح ا٣ك٧ةء كا٣ٕة٥٣ ، ص:  (61)

 .132ص: 



 073 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

  ـ(14٪/ 8أٯػ٤ؽ ا١ش٢ػٞٮ )ا١ٜؽف 

آػؿ ٔة٥٣ ٔؿثػٰ ٩ػةٝل  ـ(631/٬0231)دٮٰٚ ٝؽ ٱ١ٮف أٱؽ٦ؿ ا٣ض٤ؽ٠ٰ 

٦ٮًٮع َجٲٕح ا٣ن٧ف كظؿارد٭ة، كٱجؽك أ٩ػ٫ ظػةكؿ ظكػ٥ ا٣ضػؽؿ ا٣ػؽااؿ ثػٲ٨ 

ـ ٚؿًػٲحن ا٧٤ٕ٣ةء ا٣ٕؿب ظذٯ ٔىؿق ثنحف ٦ىؽر ظػؿارة ا٣نػ٧ف ٩ٛكػ٭ة، ٚٞػؽق 

ٱىػؽر ٬ػؾا  ،ٛةد٬ة أف ا٣ن٧ف دذ٧ذػٓ ث٧٪جػٓ ٩ػٮرا٩ٰ ذادػٰ ػػةص ث٭ػةصؽٱؽةن ٦

ا٧٣٪جٓ أمٕح دع٢٧ ا٣ٌٮء كا٣عؿارة، ٚإذا ٦ٌؿت ٬ؾق اٵمٕح ثة٣ٕػة٥٣ ا٤ٕ٣ػٮم، أك 

، كإذا عػؿؽو أزػؿ ٦ي  ا٧٣كةٚح ا٧٧٣ذؽة ثٲ٨ ا٣نػ٧ف كاٵرض، ٚإ٩٭ػة ٹ د٧ػةرس أمق 

اء ا٧٣عٲُػػح دػ٤ػػخ ا٣ٕػػة٥٣ ا٣كػػ٤ٰٛ، أك ا٧٣كػػةٚح ا٧٧٣ذػػؽة ثػػٲ٨ أكؿ ٠ػػؿة ا٣٭ػػٮ

ثةٵرض إ٣ٯ قػُط اٵرض، ٚإ٩٭ػة د٧ػةرس دحزٲؿ٬ػة ٚػٰ ا٣ذكػؼٲ٨ كاٷظػؿاؽ، 

صكػ٥ ٩عػٮ كدٮصٲ٭٭ػة  ،كٱجؿز ٬ؾا اٵزؿ ٣ؽل دض٧ٲٕ٭ة ٤ٔٯ ٦ؿآة ٦ٕٞؿة ٦ىٞٮ٣ح

عؿ٠ح ا٣نػ٧ف ك٦كػٲؿ٬ة ثٝةث٢ ٣ٺظذؿاؽ. كدذحزؿ ٧٠ٲح ا٣عؿارة ا٣ٮاو٤ح ٣ٶرض 

كدكػذعٜ أف دحػػؾ  ،ك٦٪ُٞٲػحدجؽك ا٣ٛؿًٲح ٦عةك٣ح ٦ٕٞٮ٣ػح  ٤ٔٯ دااؿة ا٣جؿكج.

ٝػٌؽر إًػةٚحن ٣ػؾ٣ٟ ك .١٦ة٩٭ة ٰٚ دةرٱغ ا٣ٛؿًٲةت ا٧٣ذ٤ٕٞح ثة٣ن٧ف كظؿارد٭ػة

٦ؿة( 348 2/4أ٠جؿ ٨٦ اٵرض ثة٣ؿ٥ٝ ) ٫ا٣ض٤ؽ٠ٰ ظض٥ ا٣ن٧ف ثح٩
(62)

، ١٣ػ٨ 

٤ٔٯ ا٧ٕ٣ػٮـ ٬ػٮ أ٠جػؿ ٦ػ٨ ا٣ػؿ٥ٝ ك٬ؾا ا٣ؿ٥ٝ. ٯ ٣إدكف أف ٱٮًط ٠ٲٙ دٮو٢ 

ٕن  ا٣ؾم ٠ةف 061اٵرقُٰ  ٦ؿات( 1.6ثٲ٨ ا٣ٕؿب ثػ ) ةمةا
(63)

. 

ى:خاتمةىونتائج
دن٢١ اٷق٭ة٦ةت ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٕؿثٲػح كاقػُح ا٣ٕٞػؽ ثػٲ٨ ا٣ذػؿاث ا٣ٲٮ٩ػة٩ٰ 

                                                 

، ٦ؼُٮَػح ٚػٰ ١٦ذجػح كٱ١٤ػ٥، 0ا٣ض٤ؽ٠ٰ، أٱؽ٦ؿ، ا٣جؿ٬ةف ٰٚ أقػؿار ٤ٔػ٥ ا٧٣ٲػـاف، ج (62)

 .088(، ص   _٣WMS_Arabic٪ؽف، ر٥ٝ )

، دار ا١٣ذػت 1ٰ ثػ٨ آٱػؽ٦ؿ، ا٣جؿ٬ػةف ٚػٰ أقػؿار ٤ٔػ٥ ا٧٣ٲػـاف، جا٣ض٤ؽ٠ٰ، ٔـ ا٣ؽٱ٨ ٤ٔ (63)

 .42، ص 37ا٧٣ىؿٱح، ٩كؼح ٦ىٮرة ث٧ٕ٭ؽ ا٣ذؿاث ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ، صة٦ٕح ظ٤ت، ر٥ٝ 
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كاٵكرثٰ. كٝؽ ظةك٣٪ة ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر دك٤ٲٍ ا٣ٌٮء ٤ٔٯ ٦عةكٹت ا٧٤ٕ٣ػةء 

ا٣ٕؿب كا٧٣ك٧٤ٲ٨ دٛكٲؿ ظؿارة ا٣ن٧ف كَجٲٕذ٭ة ٨٦ ا٣٪ةظٲح ا٧٤ٕ٣ٲػح، كٝػؽ 

٨ اٷق٭ة٦ةت ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح ٦د٤ٟ ا٧٧٣ٲـة ٦٪٭ة ص٤٧ح ٨٦ ا٣٪ذةاش ٩ٮرد ػ٤ى٪ة إ٣ٯ 

 ٚٲ٧ة ٱحدٰ:

٭ة اكًػٮ٠ٺ٦ػ٫ ٤ٔػٯ أقػ٧ةء ا٣نػ٧ف كأكوػةٚ٭ة ٧٤ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ٚػٰ ٣ -

جٜ، كذ٣ٟ ٦ة كمؿكٝ٭ة كٗؿكث٭ة كمؽة ظؿارد٭ة كدحزٲؿ٬ة  ٥٣ ٩ضؽق ٚػٰ ٝىت ا٣كق

 أٱح ظٌةرة أػؿل.

ٱػح قػٞٮط مػٕةع ا٣ٕٺٝػح ثػٲ٨ زاك٠ةف إػٮاف ا٣ىٛة أكؿ ٦ػ٨ ٩ػةٝل  -

كدٮو٤ٮا إ٣ٯ أف ا٣ـكاٱة ا٣عةدة ا٣ذٰ ٱكٍٞ ث٭ة  ،ا٣ن٧ف كدرصح ا٣عؿارة ثؽٝح

 ٨٦ ثٞٲح زكاٱة ا٣كٞٮط. ةا٣نٕةع ا٣ن٧كٰ ٬ٰ أ٠سؿ دكؼٲ٪ن 

ٝؽـ ا٣عك٨ ث٨ ا٣٭ٲس٥ أد٣ذ٫ ا٧٤ٕ٣ٲح ٤ٔٯ دؿاٜٚ اٵمػٕح ا٣عؿارٱػح ٦ػٓ  -

ؽة اٵمٕح ا٣ٌٮاٲح ا٣ٞةد٦ػح ٦ػ٨ ا٣نػ٧ف، ككصػؽ ا٣ذ٪ةقػت ا٣ُػؿدم ثػٲ٨ مػ

 ا٣عؿارة كمؽة اٷًةءة. كٝؽ أٱؽ ا٣جٲؿك٩ٰ رأم اث٨ ا٣٭ٲس٥ ٰٚ ذ٣ٟ.

ن  كردق ،ةا٣ضؽؿ ا٣ؾم أزةرق ا٣٘ـا٣ٰ مؿٝن  - ٰٚ ٦كػح٣ح  ،ة٤ٔٲ٫ اث٨ رمؽ ٗؿث

ا٣ٕػٮدة دعػؽث ٣ػ٥  ،دٞؽٱؿ ٢ ا٣ن٧ف كد٪ةٝه ٦ةدد٭ة ث٧ؿكر ا٣ـ٨٦ ٦ع٢  دع٤ق 

ٚػٰ ٦٪نػح إ٣ٲ٭ة إٹ ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣ذةقػٓ ٔنػؿ ٔ٪ػؽ٦ة ٝػةـ اٵكرثٲػٮف ثة٣جعػر 

ا٣ن٧ف كَجٲٕذ٭ة ك٦ىؽر ظؿارد٭ة. كٝؽ زجخ ٰٚ ا٣٪٭ةٱح وعح رأم اث٨ رمؽ 

 ثذ٪ةٝه ٦ةدة ا٣ن٧ف.

أدرؾ اثػػ٨ ١٤٦ػػة ا٣ج٘ػػؽادم ث٧ٺظْذػػ٫ ا٣ؽٝٲٞػػح أف ا٣نػػٕةع ا٣ن٧كػػٰ  -

ؿث٫ًً كإ٧٩ة اٵرض ٬ٰ ا٣ذٰ دكؼ٪٫  ،ا٣عة٢٦ ٤٣عؿارة ٹ ٱكؼ٨ ا٣٭ٮاء ٞي ً  ،٦٪٭ػة ٣

 ٣جةرد.٫ ا٣٭ٮاء اكٱع٢ ٦ع٤ق  ،ٚٲىٕؽ ٣ٶ٤ٔٯ



 075 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

دٛٲػؽ أف أمػٕح ا٣نػ٧ف  ٝؽـ أٱؽ٦ؿ ا٣ض٤ؽ٠ٰ ٚؿًٲح ٦ٕٞٮ٣ح ك٦٪ُٞٲػح -

اٵكقةط ا٧٣ةدٱح، ٰٚ ظٲ٨ أ٩٭ة ٹ د٧ةرس أم دػحزٲؿ ٚػٰ ٰٚ ا٣عؿارٱح ٣٭ة دحزٲؿ 

 ا٣ؼٺء ثٲ٨ ا٣ن٧ف كاٵرض.

ا١٣سٲؿ ٨٦ اٵد٣ح ا٣ذٰ دنٲؿ إ٣ٯ أذ٧ةد اٵكرثٲػٲ٨ ثٕػؽ ذ٣ػٟ ك٣ٲف ٣ؽٱ٪ة 

ؿب كا٧٣ك٧٤ٲ٨، ٨١٣ ٰٚ ص٧ٲٓ اٵظػٮاؿ إف ٦ػة ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣٪ذةاش ا٧٤ٕ٣ٲح ٤٣ٕ

ٚػٰ دػةرٱغ  اٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ٠ٛٲ٢ ثحف ٱٌٓ ٣٭ػ٥ ٦ػٮَئ ٝػؽـ ثػةرزن  ضى ٕؿً اقذي 

 ا٣ٛٲـٱةء ا١٤ٛ٣ٲح.

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 : ا٥١ؽاسّ ا١ٓؽةٰثأكلن 

 إػٮاف ا٣ىٛة، رقةا٢ إػٮاف ا٣ىٛة كػٺف ا٣ٮٚة، دار وةدر، ثٲؿكت، )د.ت(. -

ظ٨٧، مؿكح ٤ٔٯ أرقُٮ ٦ٛٞٮدة ٰٚ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح )كرقػةا٢ ثؽكم، ٔجؽ ا٣ؿ -

 ـ.0860أػؿل(، دار ا٧٣نؿؽ، ثٲؿكت، 

، َجٕح ظٲػؽر آثػةد ا٣ػؽ٨٠، 0ا٣ج٘ؽادم، اث٨ ١٤٦ة، ا٧٣ٕذجؿ ٰٚ ا٣ع٧١ح، ط -

 ـ.٦0828ُجٕح ٦ض٤ف دااؿة ا٧٣ٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩ٲح، ا٣٭٪ؽ، 

 ، دار1ا٣ج٤ذةصٰ، ٦ع٧ػؽ اٵ٩ػٮار أظ٧ػؽ، ٦ػ٨ كوػةٱة ا٣ٞػؿآف ا١٣ػؿٱ٥، ط -

 ـ.0874ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ ٤٣ُجةٔح، 

ا٣جٲؿك٩ٰ، أثٮ ا٣ؿٱعةف، اٳزةر ا٣جةٝٲح ٨ٔ ا٣ٞػؿكف ا٣ؼة٣ٲػح، دعٞٲػٜ: إدكار  -

 ـ.0767قؼةك، ٹٱجـٱٖ، 
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ا٣جٲؿك٩ٰ، أثٮ ا٣ؿٱعةف، دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٦ػ٨ ٦ٞٮ٣ػح ٦ٞجٮ٣ػح ٚػٰ ا٣ٕٞػ٢ أك  -

 ـ.٦0776ؿذك٣ح، دعٞٲٜ: إدكارد قؼةك، َجٕح ٣٪ؽف، 

قػ١٪ؽر ٦٪ٲػٙ كثكػةـ إا؟ اقحؿ ا٣ٛٲـٱةء، دؿص٧ح: ثٲؿٱ٧٤ةف، ٱة٠ٮؼ، ٧٣ةذ -

 ـ.1110، دار مٕةع، ظ٤ت، 0ا٣عكٲ٨، ط

ا٣ذ٧ٲ٧ٰ، ٦ع٧ؽ، ٦ةدة ا٣جٞةء ٰٚ إوٺح ٚكةد ا٣٭ٮاء كا٣ذعػؿز ٦ػ٨ ًػؿر  -

اٵكثػػةء، دعٞٲػػٜ كدراقػػح: ٱعٲػػٯ مػػٕةر، ٦ٕ٭ػػؽ ا٧٣ؼُٮَػػةت ا٣ٕؿثٲػػح، 

 ـ.0888ا٣ٞة٬ؿة، 

٪ٛف ث٧ػؽارؾ ا٣عػٮاس ا٣ذٲٛةمٰ، أثٮ ا٣ٕجػةس أظ٧ػؽ ثػ٨ ٱٮقػٙ، قػؿكر ا٣ػ -

ا٣ؼ٧ف، ٬ؾث٫ي: ٦ع٧ؽ ث٨ صٺؿ ا٣ؽٱ٨ ا١٧٣ؿـ )اث٨ ٦٪ْٮر(، دعٞٲٜ: إظكػةف 

 ـ.0871، ا٧٣ؤقكح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ؽراقةت كا٣٪نؿ، ثٲؿكت، 0ٔجةس، ط

ا٣سٕة٣جٰ، أثٮ ٦٪ىٮر ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ إق٧ةٔٲ٢، ٫ٞٚ ا٤٣٘ػح كقػؿ  -

ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ، ، دار إظٲػةء ا0٣ا٣ٕؿثٲح، دعٞٲٜ: ٔجؽ ا٣ػؿزاؽ ا٧٣٭ػؽم، ط

 ـ.1111ثٲؿكت، 

، ق٤كػ٤ح 0صؿٱجٲ٨، صٮف، ا٣عٲةة ا٣كؿٱح ٤٣ن٧ف، دؿص٧ح: ٣ج٪ٯ ا٣ؿٱػؽم، ط -

 ـ.1117اٵ٣ٙ ٠ذةب ا٣سة٩ٰ، ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب، ا٣ٞة٬ؿة، 

، ٦ؼُٮَػح ٚػٰ ٣0ض٤ؽ٠ٰ، أٱؽ٦ؿ، ا٣جؿ٬ةف ٰٚ أقػؿار ٤ٔػ٥ ا٧٣ٲػـاف، جا -

 (.  _١٦WMS_Arabicذجح كٱ٥١٤، ٣٪ؽف، ر٥ٝ )

، دار ا١٣ذػت ا٧٣ىػؿٱح، 1ا٣ض٤ؽ٠ٰ، آٱؽ٦ؿ، ا٣جؿ٬ةف ٰٚ أقؿار ٥٤ٔ ا٧٣ٲـاف، ج -

 .٩37كؼح ٦ىٮرة ث٧ٕ٭ؽ ا٣ذؿاث ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ، صة٦ٕح ظ٤ت، ر٥ٝ 

ا٣عك٨ ث٨ ا٣٭ٲس٥، رقػةا٢ ا٣عكػ٨ ثػ٨ ا٣٭ٲػس٥، إٔػةدة َجٕػح ظٲػؽر آثػةد  -

 ـ. ٦ٕ٭ؽ دةرٱغ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٕؿثٲح، ٚؿا١٩ٛٮرت.0826ا٣ؽ٨٠، ٔةـ 

ٯ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ث٨ ٦ع٧ؽ، ٩ْةـ ا٣٘ؿٱت، اقذؼؿص٫ كوػعع٫ ا٣ٌؿثٰٕ، ٔٲك -



 077 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

 ، ٦ُجٕح ٬٪ؽٱح ثة٧٣ٮق١ٰ ث٧ىؿ، )د.ت(.0ثٮ٣ف ثؿك٫٤٩، ط

، 2ركؼ، أ٣جؿت، ٦ة ٬ٰ ا٣عػؿارة؟ ا٧٣ٮقػٮٔح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٧٣ٲكػؿة، ٦ض٤ػؽ -

 ـ.0874، ٦٪نٮرات كزارة ا٣سٞةٚح كاٷرمةد ا٣ٞٮ٦ٰ، د٦نٜ، 1ج

ح، دعٞٲػٜ: ص٧ػةؿ ا٣ػؽٱ٨ اث٨ رمػؽ، أثػٮ ا٣ٮ٣ٲػؽ، د٤ؼػٲه اٳزػةر ا٤ٕ٣ٮٱػ -

 ـ.0883، دار ا٣٘ؿب اٷقٺ٦ٰ، ثٲؿكت، 0ا٤ٕ٣ٮم، ط

ك٤ٔػٜ ٤ٔٲػ٫: وػٺح ا٣ػؽٱ٨  ٝػؿأقاث٨ رمؽ، أثٮ ا٣ٮ٣ٲؽ، د٭ةٚخ ا٣ذ٭ةٚخ،  -

 ـ.1117ا٣٭ٮارم، ا١٧٣ذجح ا٣ٕىؿٱح، ثٲؿكت، 

اث٨ رمػؽ، أثػٮ ا٣ٮ٣ٲػؽ، رقػةا٢ ٤ٚكػٛٲح )ا٣كػ٧ةء كا٣ٕػة٥٣(، دٞػؽٱ٥ كًػجٍ  -

 ـ.0883ٲٜ ا٣ٕض٥، دار ا١ٛ٣ؿ ا٤٣ج٪ة٩ٰ، ثٲؿكت، كد٤ٕٲٜ: صٲؿار ص٭ة٦ٰ كرٚ

، دؿص٧ػح: ٣ٛٲػٙ ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء، دار 0قةردٮف، صػٮرج، دػةرٱغ ا٤ٕ٣ػ٥، ج -

 ـ.0846ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ، ا٣ٞة٬ؿة، 

اث٨ قٲ٪ة، دكٓ رقةا٢ ٰٚ ا٣ع٧١ح كا٣ُجٲٕٲةت، ٦ُجٕح ٬٪ؽٱح ثة٧٣ٮق١ٰ،  -

 ـ.0817ا٣ٞة٬ؿة، 

٦ؤقكػةت ٦ُة٣ٕػةت  اث٨ قٲ٪ة، ا٧٣جؽأ كا٧٣ٕةد، دعٞٲػٜ: ٦٭ػؽم ٦عٞػٜ، -

 ـ.0818إقٺ٦ٰ، َ٭ؿاف، 

ٔجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧، إثػػؿا٬ٲ٥، ا٣ذٛكػػٲؿ اٵقػػُٮرم ٤٣نػػٕؿ ا٣ضػػة٤٬ٰ، ٦ض٤ػػح  -

 ـ.0870، 2، ا٧٣ض٤ؽ0ٚىٮؿ، ا٣ٕؽد

ا٤ٛ٣كػػٛح ا٣ٞؽٱ٧ػػح، دار ا٧٣ٕؿٚػػح ا٣ضة٦ٕٲػػح، ُٔٲذػػٮ، ظؿثػػٰ ٔجػػةس،  -

 اٷق١٪ؽرٱح، )د.ت.(.

ح ُٔٲذػػٮ، ظؿثػػٰ ٔجػػةس، ٦ٺ٦ػػط ا١ٛ٣ػػؿ ا٤ٛ٣كػػٰٛ كا٣ػػؽٱ٪ٰ ٚػػٰ ٦ؽرقػػ -

 ـ.0881، دار ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٕؿثٲح، ثٲؿكت، 0اٷق١٪ؽرٱح ا٣ٞؽٱ٧ح، ط

ك٤ٜٔ ٤ٔٲ٫: ٦ع٧ٮد ثٲضٮ، دار  ٝؿأقا٣٘ـا٣ٰ، أثٮ ظة٦ؽ، د٭ةٚخ ا٣ٛٺقٛح،  -



 078 د. ضائس بصىْ ج٘ -ذلأالت تفطري وٍػأ احلسازٚ الػىطٗٛ  

 ٧ٔةف، دكف دةرٱغ ٩نؿ.-دار ا٣ٛذط، د٦نٜ-ا٣ذٞٮل

، ٝؽـ ٣ػ٫ ك٤ٔػٜ 1ا٣ٛةراثٰ، أثٮ ٩ىؿ ٦ع٧ؽ، آراء أ٢٬ ا٧٣ؽٱ٪ح ا٣ٛة٤ًح، ط -

 ـ. 0857در، دار ا٧٣نؿؽ، ثٲؿكت، ٤ٔٲ٫: أ٣جٲؿ ٩ىؿم ٩ة

 ـ.0876ا٣ٛةراثٰ، أثٮ ٩ىؿ ٦ع٧ؽ، رقة٣ذةف ٤ٚكٛٲذةف، دار ا٧٣٪ة٢٬، ثٲؿكت،  -

اث٨ ٚةرس، أظ٧ؽ ث٨ ز٠ؿٱةء ا٣ٞـكٱ٪ٰ ا٣ؿازم، أثػٮ ا٣عكػٲ٨، ٦ٕضػ٥ ٦ٞػةٱٲف  -

 ـ.0868، دعٞٲٜ: ٔجؽ ا٣كٺـ ٦ع٧ؽ ٬ةركف، دار ا١ٛ٣ؿ، ثٲؿكت، 1ا٤٣٘ح، ج

، دار ا٤ٕ٣ػػ٥ ٧٤٣ٺٱػػٲ٨، 0ح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػػح، طٚؼػػؿم، ٦ةصػػؽ، دػػةرٱغ ا٤ٛ٣كػػٛ -

 ـ.0880ثٲؿكت، 

ٚؿكخ، ٧ٔؿ، ثعٮث ك٦ٞةر٩ػةت ٚػٰ دػةرٱغ ا٤ٕ٣ػ٥ كدػةرٱغ ا٤ٛ٣كػٛح ٚػٰ  -

 ـ.0875، دار ا٤ُ٣ٲٕح، ثٲؿكت، 0اٷقٺـ، ط

اث٨ ٝذٲجح ا٣ؽٱ٪ٮرم، ٠ذةب اٵ٩ٮاء )ٰٚ ٦ٮاق٥ ا٣ٕؿب(، َجٕػح ظٲػؽر آثػةد  -

 ـ.0845، ا٣٭٪ؽ، ا٣ؽ٨٠، ٦ُجٕح ٦ض٤ف دااؿة ا٧٣ٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩ٲح

٠ؿـ، ٱٮقٙ، دةرٱغ ا٤ٛ٣كٛح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح، ٦ُجٕػح ٣ض٪ػح ا٣ذػح٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ػح  -

 ـ.0825كا٣٪نؿ، ا٣ٞة٬ؿة، 

٦ؿظجة، ٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧، دةرٱغ ا٤ٛ٣كٛح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح، ٦ؤقكح ٔػـ ا٣ػؽٱ٨،  -

 ـ.0882ثٲؿكت، 

، دار وػةدر، 2ث٨ ٦٪ْٮر، ٦ع٧ؽ ث٨ ١٦ؿـ ثػ٨ ٤ٔػٰ، ٣كػةف ا٣ٕػؿب، طا -

 ـ.0882ثٲؿكت، 

 ـ.٧٣1113ٮقٮٔح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٕة٧٣ٲح، ٦ؤقكح أ٧ٔةؿ ا٧٣ٮقٮٔح، ا٣ؿٱةض، ا -

، دؿص٧ح: ٬0ٺقٰ )اٹث٨(، د.س.، ا٣ُةٝح ا٣ن٧كٲح قٺح ا٧٣كذٞج٢، ط -

 (.ت. .٩ضةح م٧ٕح ٝؽكرة، دار ا٣نؿؽ ا٣ٕؿثٰ، ثٲؿكت، )د
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 : ا٥١ؽاسّ األس٨تٰثاذا٧ٰن 

- Cajori, Florian, On the History of Caloric, Isis, Vol.  , No.   Chicago 

Uni. Apr.,     . 

- Samursky, Shmuel, Physical Thought, PICA press, New York.     . 

 : ٬٤اّٛ ٢ْ٭ ا١لاةٟث )ال٧خؽ٧ج(اذا١رن 

 http://www.earthchangesmedia.com/superflare-sun-could-release-

flares-    x-greater-than-previously-recorded 

 https://www.aksalser.com/news/           

*   *   *


