




 

 أغراض المجلة:

إن أغػاض اىٍزية ٌسجٍعة ٌَ أغػاض اىٍزٍع اىٔاردة فٖ كأُُّ والئصجهّ 

 اىعاطي٘ة وأبػزْا:

، ورػيٓها واف٘هة بٍلاىهآل اٙداا واىػيهٔ  ىٍصافظة غيهٕ الهةٌة اىي هة اىػػب٘هةا

واىفِٔن، وٌةئٍة ىصارات اىص٘اة اىٍجلٔرة، ووضهع اىٍطهليصات اىػيٍ٘هة وايدب٘هة 

 ٘ة نافة.باىػػ رفٖ ايكلا ٓا وفق ٌِٓذ ٌصعد، واىسػٖ ىجٔش٘عْاة، ودراالجٗواىصضار

 البحوث واملقاالت املنشورة يف اجمللة تعّبر عن آراء أصحابها،
 وال تعّبر بالضرورة عن رأي اجملمع باستثناء القرارات اجملمعّية

 :النشر قواعد
ة وايصاىة واىٍٔضٔغ٘ة. –1  أن ٗجسً اىبصح باىزعَّ

 .ىهجػوُٖإلواىػِٔان اىبػٗعي وا باىس٘ػة اىغاث٘ة اىبصحأن ُٗػفق  -2

ٗؼٗههع غيههٕ خةخههَ٘ صههفصة ٌههَ  الَّ أٗلههوَّ اىبصههح غههَ غاههػ صههفصات و أالَّ  -3

ػػٗه  باىهجهآل فُ٘لب هو أٌها اىٍلهاالت واىجنيٍة(،  7000صفصات اىٍزية )

 غَ غاػ صفصات. ٗلو   ٌِٓا ٌا

د اىػئ٘سه٘ة اىجهٖ ثهجآل فٖ بعاٗة اىبصح ٌلعٌة ثبهَ٘ اى هػض ٌِهّ واىبِهٔأن  -4

 ال٘جِاوىٓا باىجفط٘و.

ػ  جهاا واىباشدَ٘ أو غ٘ػًْ، وأن ٗصأن ٗظئ اىبصُح ٌَ أي إالاءة إىٕ اىُهج   -5

 .اىٍػجلعات اىعِٗ٘ة واىفهػٗة ىياػٔا

 اىفػُس٘ة. وأٌيظطاً ىبصدّ باإلُهي٘ؼٗة  -إذا رغآل فٖ ذىم  -عَّ اىباشح أن ُٗػ   -6

7–  َّٖ فجُػلٕ اىصٔاشٖ أركاٌهاً ٌجسيسهية  ،فٖ اىجٔخ٘ق أن ٗيجؼ  اىباشح اىٍِٓذ   اىػيٍ

 ٌَ بعاٗة اىبصح شجٕ ُٓاٗجّ، وثغنػ شٔاشٖ نو صفصة فٖ أالفيٓا نٍا ٗيٖ:

وفي  ، «ركهً اىطهفصة - االً اىهجاا أو اىٍزية –االً اىٍؤى  أو اىهاثآل » -أ

 ٗهجآل: المصادر والمراجع



ركهً اىلبػهة  -االً دار اىِاهػ وٌهآُها  -االً اىٍؤى   -االً اىهجاا » -ا

 .«وثارٗظٓا

غيٕ أن ٗزػي غيٕ ُسهق  )أ( أو )ا( وٍٗهَ ىيهاثآل أن ٗجظ٘ ػ أشع اىبِعَٗ

 ثٔخ٘ق اىٍطادر واىٍػارع واىصٔاشٖ. فٖواشع 

أن ثهههٔن اىبصههٔث واىٍلههاالت اىٍػالههية إىههٕ اىٍزيههة ٌِضههعة بههاىصػ   –8

(Mylotus( أو )Traditional Arabic( ك٘اس )16)،  وأن ثاهفع بلهػم ٌهعٌذ

 باىبػٗع اإلىهجػوُٖ.ثػالو ، أو اىبصح ٌسزٍو غيّ٘ غِٔان

غيٕ اىباشح أن ٗيجؼ  ٌطليصاً واشعاً فٖ بصدّ إذا ثػهعدت اىٍلهابةت اىػػب٘هة  –9

 ىألصو ايرِبٖ وايوىٕ أن ٗهٔن ٌٍا راء فٖ اىٍػارً اىٍجظططة.

ٍُ ثُٔضع اىهيٍات اىأن  –10  أول مير ٌلابيٓا ايرِبٖ غِع ورودْها  قبلبة ػػَّ ػػب٘ة أو اى

 (.Psychologic، ُفس٘ة )(Computer(، شاالٔا )Technologyث لاُة ) ، ُصٔ:فقط

 .ىضإ... ، اىفاصية اىٍِلٔطة،اىفاصية ،ػِٕ اىهاثآل بػةٌات اىجػكً٘: اىِللةأن ُٗ  –11

ػ ي. غي٘ٓااىجٖ ثػد  ثِاػ اىٍزية اىبصٔث واىٍلاالت –12  بػع أن ثظضع ىيجلًٔٗ اىسِّ

ٌهَ  أو ٌسهجًة أو ٌػالةً ىيِاهػ فهٖ ٌزيهة أطهػ   اً  ٗهٔن اىبصح ٌِأرأال   -13

 .اطلً٘  بغىم وٗجػٓع اىباشح ،رالاىة

إذا ىً ٗيجؼ  اىهاثآل بإرػاء ٌا ٗزآل ٌَ ثػعٗةت ٗلجػشٓا اىٍصهٍهٔن فهٖ  -14

ال ثػهاد و -ٌادثّ اىجٖ أراليٓا إىٕ اىٍزية، فٖ اىفػصهة اىٍجاشهة ىيجطهص٘س 

ة واشهعة فله   اىٍاد ة إىٕ صاشبٓا إلرػاء اىجػعٗةت إال   نهان ىيٍزيهة  -ٌػ 

 اىصق  فٖ رفض ُاػ ثيم اىٍاد ة.

 فق اغجبارات فِ٘ة.ثَّآل اىبصٔث واىٍلاالت و  ػثُ  –15

 إىٕ أصصابٓا. واىٍلاالت اىجٖ ال ثُِاػ ال ثػد  اىبصٔث –16

 :اٙثٖ ث واىٍلاالت إىٕ اىٍزية غيٕ اىػِٔانثػالو اىبصٔ –17

 E – mail: mla@net.sy. اىبػٗع اإلىهجػوُٖ: 327دٌاق م. ا 

 ت(:ٔكع اىٍزٍع غيٕ اىاابهة )اإلُجػُاػ اىٍزية فٖ ٌِثُ 
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 األول والثاني أينفهرس اجلز

 والتسعينالخامس من المجلد 

 ابلحوث وادلراسات
 9 د. وروان امىحاشٌْ امخرجىث ووػرفث إخر -

ٍ   ك  در  اشخ   وا -  52 أحىد كدور د. ٍ امىخارج  فْ درش   غنّ شٔتِٓ

 ِٓشف أةِ امػدوس د. ًظرات فْ امػالكث ةٔي امدراشث األدةٔث -

 25 فؤاد غتد امىطنب ود. وامٌظرٓث وامٌلد

 78 وحىد جىػث امدرةْ د. امجُِد امىػجىٔث مػتد املادر امتغدادي -

 559 غتاس امجراخ د. ٓػلِب ةي أحىد امٌٔصاةِري -

 529 شائر ةصىٍ جْ د. وحاوالت حفصٔر وٌشأ امحرارة امشىصٔث -

 «غىر أةِ رٓشث»مـ« اورأة وحىثال»كصٔدة  -

 595 د. غتد امٌتْ اصطٔف ُاوْدراشث فْ امخنلْ اإلٓجاةْ االشخن

 املقاالت واآلراء
 555 د. وازن امىتارك ةٔي امنغث وامٌاس -

 522 وكْ امحصٌْ د. وي امكنىات امػجٔتث: وراء -

 528 د. رفػج َزٓه (5) امكشكِل امنغِي -

 548 د. غٔصّ امػاكِب غتد اإلمٍ ًتُان واإلٓذان ةامخالص كتل األوان -



 اتلعريف وانلقد
 522 غتد اإلمٍ ًتُان د.غنق غنٍٔ  وػجه امىشخرك امنغِي امػرةْ امصاوْ -

 واملدارسات املحارضات
 امنغث امػرةٔث وحػرٓب امخػنٔه امطتْ -

 562 أحىد ةِةس. أ ورشد خاطر ًىِذًجا

 أنباء جممعية وثقافية
 588 امىجىع فْ األمفاظ واألشامٔبوي كرارات  -

 592 ًػْ فاضل -

 592 امدكخِر وروان امىحاشٌْاألشخاذ ِفاة رئٔس امىجىع ةزٓث كنىات امخػ -

 205 مىجىعا رئاشثكنىات امخٌُئث ةخصنه األشخاذ امدكخِر وحىِد امصٔد  -

ا فْ امىجىع حفل اشخلتال األشخاذ امدكخِر وحىد شفٔق امتٔطار - ًِ  209 غض

 255 رئٔس امىجىعوحىِد امصٔد كنىث األشخاذ امدكخِر  -5

 252 مدكخِر وَب روؤثكنىث األشخاذ ا -5

 256 كنىث األشخاذ امدكخِر شفٔق امتٔطار -2

 228 5055أغضاء وجىع امنغث امػرةٔث فْ وطنع غام  -

*   *   * 
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 الرتمجة ومعرفة اآلخر

 ()أ. د. مروان المحاسني

رً ٌخػاامً ؽ٘اص ٌعاتٔج ٗجػاو رٗاح اىخجسٗس غيٕ غاىً اى٘ٔم ـٖ زَ  حّٓب 

 ض ىّ ٌَ ُلس وحجصٗح.ىٍا حخػصّ  إىٕ االضٍدالل ُخ٘جثً  ٌصحهضات اىداضص آٗيثً 

 ّٔ ، حليب اىٍفاًْ٘ ٕاىُزع رة، ٌخعارغثَ ورٗاح اىخجسٗس ْشه حدٍو ثلاـثً ٌخع

ً  ،ئسةاىعا ؿ جسٗسة ـٖ ٌع٘صحٓا ُدٔ نْؼا اوحُػ٘س اىِظص ـٖ ٌِعيلاحٓا، وحفخح أةٔاة

 اىدلائق اىسـِ٘ث ـٖ غئم اىعت٘ػث، نٍا حَعتِص ٌجاالت اىفهص اىٍزخيفث.

غااىً اى٘أم، واىخاٖ حعفأ غيإ ـٖ إن اىثلاـث اىداٌيث ىيدضارة اىؾاىِتث 

خ٘ااحًٓ ٌاَ ةاحخٔال اىؼاػٔو وةٍاا حُدسثاّ ـاٖ  ظعح األخساث ؽ٘اص آةٓاثٍ 

اىخؾ٘صات، كس أثارت اىهث٘ص ٌَ اىخعاؤالت غِس األكٔام اىشَٗ ىً ٗؼارنٔا ـاٖ 

 ةِائٓا، اىالْثَ٘ وراء االظخفادة ٌَ إُجازاحٓا.

وأْااً اىخعاااؤالت اىٍعصوخااث اىخعاااؤل غااَ ن٘ف٘ااث انخعاااو اىثلاـااث 

اىٔكأ  غيإ اىٍدّصناات األصا٘يث اىخاٖ حضاٍَ  اىٍػاصصة، أو غيٕ األكوّ 

إىإ اىفهاص اىاشي  وْشا ال ٗهأن إال ةٍداوىاث اىِفأ ِ  .وارحلاءَْااظخٍصارْا 

إن  :أي ،اىتااْصةاغخٍسه اىلائٍٔن غيٕ حدل٘اق حيام اجُجاازات اىدضاارٗث 

ِاخِ ، واىِااظق ةيؾااٍت   ُ اىٓس  ْٔ حػص   ٍُ ٍُعخخص وراء  ىم اىفهاص اى اٙرص اى

 أرشت حع٘عص غيٕ اىفهص اىػاىٍٖ.

                                                 

() ٌجٍع اىيؾث اىػصة٘ث ةسٌؼق رئ٘ط. 



 01 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -للغة العربية بدمشق جملة جممع ا

ى٘ٔم ٌحزكَٓا خَ٘ حداول اىٔصٔل إىإ إن اىٍجخٍػات اىٍػاصصة حُٔاجّ ا

ات خاادة ةاَ٘ ظا٘و ٌُخدااغس ٌاَ اىٍهخؼافات ضاٗد٘ط ةٓا ٌَ حِاك ـًٓ ٌا

 اىػيٍ٘ث اىخٖ خيّج رٌٔز اىهث٘ص ٌَ رفاٗا اىهٔن اىاشي ُػا٘غ ـ٘اّ، وةاَ٘ ٌاا

 ط وازدراء ىيلً٘ اجُعاُ٘ث.ٗصاـق  ىم ٌَ ةصةصّٗث وحعيّ 

اط اىتؼاصي اىٍخعيّاع إُٓا أزٌث حضصو اىػٍَو اىدضااري وحعادق اىِؼا

اىٍ٘اث إىٕ حدعَ٘ األوضاع اىٍػ٘ؼ٘ث ىيٍالَٗ٘ ٌَ اىٍدصوٌَ٘. وْٖ أزٌاث غ

ألُٓا حخِاول أػاهال اىٍؼاصوغ٘ث ـاٖ غِااوَٗ  ؛اوجٔدٗ   اوػاٌيث أرشت ظاةػً 

اىٔجٔد اىلسٍٗث واىدسٗثث. وْٖ حلٔد إىٕ اىخؼه٘م ـٖ اىلاً٘ اىخاٖ اغخٍاسْا 

أو إىإ  ،االظخِاد إىإ اىخػااىً٘ اىسِٗ٘اثاجُعان ـٖ ٌعاره اىخارٗزٖ اىعٔٗو، ة

ـٖ ٌٔاجٓاث االُفجاارات واىخدأالت  احدي٘الت اىفالظفث، وٗتصز  ىم جي٘  

َْسة خٔىِا ٍُؼا ِاات ةلاصو ك٘اام اىعااغث، أو خاَ٘ راّصثً  اى ّٓ ، خَ٘ حظٓص اىخه

ٗخّجّ اىٍفهصون ُدٔ إثتاات ُٓاٗاث اىخاارٗذ ةػاس وصأل اجُعاان إىإ ُٓاٗاث 

ره ـٖ ظصٗل ّٔ  .اجُعاُ٘ثُدٔ االغخصا  ةدلٔكّ  ِّ حع

وْٖ أزٌث كس حِفش إىٕ صًٍ٘ ثلث اجُعان ةاىدضارة اىعاائسة ـاٖ غااىً 

ى٘دااتح ضااد٘ثً ىخٍٓٔٗاحٓااا  ،اى٘اأم، وحَسـػااّ إىاإ االُهفاااء غياإ ثلاـخااّ

إُلاا  ٌصجػ٘اات اىٍػِإ  ألُظٍخّ وكِاغاحّ ٌداواًل  اوأظاظ٘صْا، وٗتلٕ أظ٘صً 

 ً اىخٖ ٗػصـٓا.ٍات اىلَ٘ وٌِظ  

ٌجخٍاع ٌاَ  وْشا ٌا ٗجػيِا ةداجث إىإ حٔضا٘ح واكاع اىثلاـاث ـاٖ أي  

اىٍجخٍػات، إ  الةس ٌَ اىلٔل ةٔجٔد ٌعخٔٗات ٌزخيفث ٌَ اىثلاـث ةَ٘ أـصاد 

 اىٍجخٍع اىٔاخس.

ـِٓاك اىثلاـث اىشاح٘ث اىلٌٔ٘ث اىخٖ حجٔل ٌػع٘احٓا ـٖ أ ْان ٌَ ِٗخٍأن إىإ 

وحخؾّشى ٌاَ حاصانً ٌاا  ،ٌو ةَ٘ األـصاد ىم اىٍجخٍع، وْٖ ثلاـث ُاةػث ٌَ اىخػا
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ارخضُخّ األج٘ال ٌَ رتصات وحدٔرات وٌػخلسات. وىاشىم حهااد حهأن ثلاـاثً 

ـٖ غائيخّ، وْاٖ اىثلاـاث اىخاٖ  :أي ؛ـعصٗث ٌؼخصنث ٗخؼّصةٓا اىفصد ٌَ ة٘ئخّ األوىٕ

َ ٌِ  وُ ِٓ٘هاحُصح ب أٌٔر خ٘اة األـصاد، وحّٔجّ حػاٌالحًٓ وحُ  ًٓ اىجٍااغٖز٘ااى
(0)

ا ةٍا 

ّٔن أـهارًْ ةحىٔان حزخيؿ ةَ٘ اىفصد واىفصد اٙراص  حدخّٔٗ ٌَ ٌٔروث ثلاـٖ ٗي

 ةدعب اُؾٍاظّ ـٖ اىد٘اة اىٍؼخصنث ؤٌكػّ ٌِٓا.

وْشه اىثلاـث حتلٕ ٌددأرة ضاٍَ ظّ٘اات اىيؾاث اىٍؼاخصنث ةاَ٘ أـاصاد 

اىٍجخٍع، حيم اىيؾث اىعاةػث ىهو ُؼاط  ِْٖ، وْٖ اىخٖ حخٍثو ـ٘ٓاا اىشاح٘اث 

اىخػااٌالت  ج أىٔآُا وحػت٘صاحٓا جٍ٘عُ ث ىشىم اىٍجخٍع، وحدعتؼ ةخسرّ اىثلاـّ٘ 

 ُاكيثً ٌٔروثّ اىفهصي إىٕ اىد٘اة اىػاٌث. ،ةَ٘ أـصاد اىٍجخٍع اىٔاخس

إال أن حيم اىثلاـث ال حتلٕ غيٕ خاىٓا اىفعصٗث ٌؼخصنثً ةاَ٘ األـاصاد، ةاو 

، ىخداو ـاٖ حصحلٖ إىٕ ٌعخٔٗات ٌخفاوحث ةًِ٘ٓ خعب درجث اُخؼاار اىخػياً٘

ًّ  أغيٕ ٌصاحتٓا إىٕ ثلاـث واظػثٍ   اجُخااج اىفهاصي، ورالصاثَ  ثٍاارَ  أص٘يث حض

 رتصات األج٘ال اىعاةلث.

َٓو ٌَ ٌَػَ٘ اىيؾث اىٍؼخصنث ىشىم اىٍجخٍاع دون  وٌٍٓا ةل٘ج اىثلاـث حَِ

ن حيم اىثلاـث ىَ حخجاوز اىخََٔج إىٕ اجخاظث ةهو ٌا إ :ؽ٘صِه ـإُّ ٍٗهِِا اىلٔل

                                                 

، ٌػِااه: ُٗػاّس إظااًرا أو جاسواًل ىيػٍاو؛ ىخصح٘تاّ «ْ٘هاو»و: ـػو ٌدَسث ٌٔىس ٌَ ٗٓ٘ه (0)

 وضتعّ، وحِظٍّ٘ وـق كٔاغس وضٔاةط غاٌث وٌِخظٍث.

واىٍز٘اااال: نيٍاااث ٌعاااخدسثث وضاااػٓا ةػاااة اىٍداااسثَ٘ حصجٍاااث ىهيٍاااث 

«L’Imaginare » ِْت غيٕ ٗسي غاىً اىخدي٘و اىِفعٖ اىفصُعٖ جاك الناان ـاٖ سَ اىخٖ ُوى

اىلااصن اىػؼااصَٗ. وكااس اظاخزسٌج األُثصةٔىٔج٘ااا اىفصُعاا٘ث ٌفٓاأم )اىٍز٘ااال  ٌِخداؿ

واىٍز٘اال «. ٌجٍٔغاث ٌاَ اىخٍاثالت األظاعٔرٗث ىيٍجخٍاع»اىجٍاغٖ(، وغّصـخّ ةحُاّ 

ةػتارة أرصى اىصؤٗث اىجاٌػث، واجظار اىجٍاغٖ اىشي ّٗٔجّ وٗدّسد ٌعا٘صة اىٍجخٍػاات 

 وخضاراحٓا. = ]اىٍجيث[.
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ٍَّ غَ اىػاىً اىشي ٗػ٘غ ـ٘اّ  ىام اىٍجخٍاع. غيإ أُاّ، حعخع٘ع ا ىيؾث حلسٗ

ٌددٔرةً ضٍَ خسوٍد ىؾٔٗث جؾصاـ٘ث ظ٘اظ٘ث، ـاإن ارحفااَع  وإن ةل٘ج اىثلاـث

ٌعخٔى اىخػيً٘ ال ةس أن ِٗٔصو ةػة األـصاد إىٕ ثلاـث خل٘ل٘ث واظػث حخؾّشى 

عاةلث ـٖ ٌؤىفاات ٌَ االّظالع غيٕ اىٍٔروث اىثلاـٖ اىشي صتّخّ األج٘ال اى

اظااخٔغتج حااحث٘صاٍت ثلاـ٘ااث ٌخػااسدة، وحعّصكااج إىاإ اىٍجاااالت اىفهصٗااث 

ٔضا٘ح ىٍاا حَفخقاق غِاّ ُتأُؽًٓ ـاٖ ح اىٍزخيفث، ٌػخٍسةً اىيؾث اىلٌٔ٘ث خااٌاًل 

ٌات اىػاىً اىٍد٘ط ةًٓ. ّٔ  ٌل

حػ٘غ ـٖ ـاصا  جؾصاـاٖ، ةاو الةاس  ٌػظً اىٍجخٍػات اىتؼصٗث ال نّ وأل

ٌِاا  ٌاَ أن حُتاسي اىيؾاث  ٌع ٌجخٍػات أراصى، ال ٌَ وجٔد حتادالت ىٓا

ـٖ كُسرحٓا غيٕ إكاٌث رواةط ٌٍٓاا حهاَ ظاعد٘ث ٌاع  اواضدً  ااىلٌٔ٘ث كدٔرً 

اىٍجخٍػات اىخٖ حػ٘غ ـٖ غاىً ىؾٔي ٌزخيؿ، ؤْ إػهاٌل ال ٗديّّ ظأى 

 إكِاع اٙرص ةخػيًّ ىؾث  ىم اىٍجخٍع. وأ ،حػيًّ ىؾث اٙرص

ت صد٘دث ةاَ٘ ثلااـخَ٘ ال حجٍاع ةٍِ٘ٓاا وٌَ اىٍػصو  أن ك٘ام غالكا

ّٔ  ىؾثٌ واخسة ٗصاـلّ مٓٔرُ  ٍَضٗس غَ اىثلاـث  ى األـصادج نت٘ص ىسحؼ إىٕ ٌػصـث اى

ً ٌصحهضات ٌا ٗؼاْسون  ّٓ األرصى، نٍا ٗضداد اىفضٔل اىشي ٗسـع ةًٓ إىٕ حف

 ـٖ اىٍجخٍع اٙرص. ؽصٗتثٍ  ٌَ ٌظاْصَ 

ٌجٍٔع أـاصاد اىٍجخٍاع  ٌػصـث اىيؾات األرصى ى٘عج ـٖ ٌخِاول نّ ألو

ةاىٍعخٔى اىشي ُٗخ٘ح االّظالع غيٕ اىِدأ  اىداٌياث ىيٍصحهاضات اىثلاـ٘اث 

ـٖ ىؾاحٓا األصي٘ث، ـإن حصجٍث حيم اىِدٔ  ْٖ اىٍجال األوظع اىٍِٔصو 

إىٕ غالكث خ٘ث ٌُخدصنث ةَ٘ األـصاد وةَ٘ اجُخاج اىفهصي اىػاىٍٖ غيٕ أغيإ 

 اىٍعخٔٗات.
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صجٍااث ى٘عااج ةاىضااصورة ٌدداأرةً ـااٖ ن٘ف٘ااث ـٓااً إال أن اىداجااث إىاإ اىخ

 حهأن اىٔظا٘يثَ  ٌاا ااىثلاـات األرصى واىٔىٔج إىٕ ٌِعيلاحٓا اىفهصّٗث، ةو إُٓا ؽاىتً 

ّٓو  ثً ىخيتِ٘ث خاجات ثلاـ٘ث اجخٍاغ٘اث ٌُداسقدة. ـعأاءٌ أناُاج اىخصجٍاث خٔارّٗا حُعا

ّٔرت مكضاء اىٍداىح خَ٘ اىخلاء اىِااظلَ٘ ةيؾخاَ٘ ٌزخيفخاَ٘، أ إىإ حصجٍاث  حعا

ك٘ام غالكات ُاضجث ـٖ ٌجاالت اىختادل اىفهصي أو اىخجااري، ـإُٓاا حدّلق ُدّ٘ث 

ـاٖ راّصاث الةس أن حصكٕ إىٕ ٌعخٔى خاجٍث ـهصٗث ٌُِيّدث، و ىام ىاسى اىٍثلفاَ٘ 

ـاٖ ةِااء اىدضاارة اىخاٖ وصايج ٌؼارنث ـػي٘اث حيم اىٍجخٍػات اىخٖ ىً حؼارك 

ظاخفادة ٌاَ اجُخااج اىٍػصـاٖ اىٍٔـأر ـاٖ فأن إىإ االإ  ٗاخػّعغ اىٍثلّ ، إىاً٘ٓ

اىٍجخٍػات األرصى، وْشا ْٔ اىٍعػٕ اىٍؤدّي إىٕ حفاخّح أةأاو ٌػصـاث اٙراص 

 حفخّح أةٔاو اىخثاكؿ اىفّػال.ٕ إى :أي ،اىٍاثو ـٖ حيم اىثلاـات

ثيإ خاَ٘ اىخعاّصج إىإ وْهشا ُجس أن اىخصجٍث كس ـصضج ُفعآا وظا٘يثً ٌُ 

، اغاىًٍ٘ا اَ خسودْا اىجؾصاـ٘ث وـصضج ىِفعٓا ٌصناضً إُخاج اىيؾاِت اىخٖ رصجج ٌ

ّٔ  اُظصً  ر اىداٌاو ىيخعااؤالت اىٔجٔدٗاث، الضعالغٓا ةحغتاء ُلو ُِخاج اىفهص اىٍخع

ًَ حعاخع٘ع اىخصجٍاث  ـاإن؛ إىٕ جاُب اجُجاازات اىٍصحتعاث ةخلاُاات جسٗاسة  حلاسٗ

فأن إىإ ثٍصات اىفهص اىػاىٍٖ إىٕ اىٍجخٍػات األرصى، اىخٖ ىً ٗدو ـ٘ٓا اىٍثل

، غيإ اىِدأ اىٍتاػاص ىٓاً االّظاالَع  ٌػصـث ناـ٘ث ـاٖ اىيؾاات اىعاائسة حخا٘حُ 

 وحُؼتع حَٔكًَٓ إىٕ ٌػصـث اٙرص غَ ظصٗق ـًٓ ُِخاجّ اىفهصي.

ناُج ـّ٘ اىيؾث اىػصة٘ث ـٖ ٌثو  ىام اىٍٔكاع اىهأُٖ  اىلس غص  اىػاىً زًٌِ 

ٌ٘ث اىِاػائث غاَ خَ٘ ناُج حِلو اىفهاص اىلاسًٗ اىاشي ورثخاّ اىدضاارة اجظاال

اىدضارات اىعاةلث، وخَ٘ كام غيٍاؤْا ةإغادة اىِظاص ـاٖ  ىام اىفهاص وحلاسًٗ 

حصجٍاث اىِدأ  ٌاَ ناُاج حدي٘يًٓ وُلسًْ ىخيم اىٍػع٘ات اىفهصٗث. وكاس 

 ىؾاحٓا األصي٘ث إىٕ اىيؾث اىػصة٘ث ةهاو دكاث وأٌاُاث، ةػاس أن اكخضإ  ىام إٗجاادَ
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اًْ٘ ؽصٗتااث، وْااشا ٌااا ٌّهااَ ٌلاااةالت غصة٘ااث ىيٍدااعيدات اىٍخػيلااث ةٍفاا

ـٖ ٌداوىث اىِفٔ  إىٕ ىُاّب ، اىٍخصجٍَ٘ ٌَ إىلاء ُظصات ُلسٗث غيٕ  ىم اىخصاث

 اىٍٔضٔغات اىٍعصوخث ٌَ أجو نؼؿ دكائق اىفهص اىٍِلٔل.

ٌا أدى إىٕ جػو حيم اىِدأ ، ةػاس أن أصاتدج غصة٘اث،  اوْشا أًٗض 

ٍَ اغخٍسه اىؾصو ـٍ٘ا ةػس ٌَ أجو اىٔصأل إىإ صاٍ اأظاظً  ػاَ٘ ً٘  ىام اى

ٌزخياؿ اىدلأل اىٍػصـ٘اث،  ـاٖاىفهاصي اىلاسًٗ اىضاراص ةااىِظصات اىثاكتاث 

وجػو اىفهص األورةٖ اىَلصوظعٖ ٗخؾّشى غيإ اىخصجٍاات اىػصة٘اث ىالّظاالع 

 ث.غيٕ اىفهص اجؽصٗلٖ راّص 

ىلس نان أن اُتثلج اىداجث إىٕ اىخصجٍث غِسٌا ارخار اىزيفاء اىصاػاسون 

ُهفاء غيٕ ٌا ٗدا٘ط ةٓاً ٌاَ د اىػصو، وىً ٗلتئا االُؼص اجظالم رارج ةال

أكٔام ٗػصـٔن اىهث٘ص غَ ثلاـاحًٓ. وْهشا اُخٕٓ األٌص، ـاٖ ٌاسة ىاً حخجااوز 

صاٍٍٖ٘ ٌاع خضاارات  أن أصتح اىٍعئٍن ـاٖ حٍااس  إىٕ اىلصن اىٔاخس، 

ٍَ  ٌخٍّ٘ضة ٌَ اىِعِْس إىإ جتاال اىتِصُ٘اض، ـه٘اؿ ال تاع ِْ حهأن اىخصجٍاث ْاٖ اى

   إىّ٘ ٌَ ثلاـات حيم اىؼػٔو؟ىهو ٌا ٍٗهَ اىخػصّ  ٖاىصئ٘ع

ْأ ٌػاصو  ٌاَ نت٘اص اْخٍاام  ٍاىوْو ىِا أن ُخعاءل غَ اىساـع اىدل٘لٖ 

اىاشي دغاا اىصػا٘س إىإ إُؼااء ٌاا ٗعإٍ  اىٍعيٍَ٘ ةؼؤون اىخصجٍث، إىٕ اىدسّ 

األٌأال  إؽساجِ إىٕ و ٌَ ةػسه ، وخسا ةاىٍحٌٔن واىٔاثق واىٍخٔنّ «ة٘ج اىدهٍث»

إىإ  ،ٕ ْشه اىٍؤظعث اىػيٍ٘اث اىخاٖ ارخداج ةسراظاث اىِدأ  اجؽصٗل٘اثغي

ق   ؟فات اىفارظ٘ث واىعصٗاُ٘ث ىِليٓا إىٕ اىيؾث اىػصة٘ثجاُب اىٍؤى

ػم ةحن ُظصة اىٍعيٍَ٘ إىٕ حصاث اىػاىً اىلاسًٗ ناُاج ُظاصةَ إنتاار  ال

ّ حيام وحلسٗص ىِلسٌٓا وٌِضىخٓا اىخارٗز٘ث. إال أُّ إ ا نان اْخٍآًٌ ةٍاا حدٔٗا

اىٍؤىفات ٌَ غئم حعت٘ل٘اث ـاٖ اىعاب واىٍاساواة ٗفّعاص إجالىَٓاً ألغٍاال 
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ٰٚ ٧٦ةرقح أَجػةء ا٣جٲ٧ةرقػذة٩ةت  ٱجٮٝؿاط ذات ا٧٣ؿدكد ا٤٧ٕ٣ٰإصة٣ٲ٪ٮس ك

ي  ٩نبخ ٰٚ ث٘ؽاد، ١ٚٲٙ ٩ٌٛكؿ إٝجة٣٭٥ ٤ٔٯ ا٧٣ؤ٣ٛةت ا٣ٕؿٱٞػح اٵػػؿل ا٣ذٰ أ

ٰ د٪ةك٣ػػخ ٤ٝٲػػؽس كث٤ُٲ٧ػػٮس، د٤ػػٟ ا٧٣ؤ٣ٛػػةت ا٣ذػػإ١ٛ٧٣ػػؿٱ٨ ٠حرقػػُٮ ك

ا٤ٛ٣كػػٛح ك٤ٔػػٮـ ا٤ٛ٣ػػٟ كا٣ؿٱةًػػٲةت كٗٲػػؿ ذ٣ػػٟ ٦ػػ٨ ا٧٣ضػػةٹت ا١ٛ٣ؿٱػػح 

ا٣٪ْؿٱح ا٧٣ذٕؽدة، ا٣ذٰ ٥٣ ٱ٨١ ٣٭ة ٦ؿدكد ٤٧ٰٔ ٦جةمؿ ٱنٌضٓ ٤ٔٯ اٹ٬ذ٧ػةـ 

 ؟!ث٭ة ثٕؽ أف َٮدٍ٭ة ٝؿكف ٔؽٱؽة ٨٦ ا٣٪كٲةف

كاٷٗؽاؽ ٤ٔٯ ا٧٣ذػؿص٧ٲ٨  «ثٲخ ا٣ع٧١ح»ف دحقٲف إ :٣ؾ٣ٟ ٱ٨١٧ ا٣ٞٮؿ

٤ٔٯ ٢ٞ٩ د٤ٟ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣٪ْؿٱح إ٣ٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ٠ةف ٦ؿدٌق إ٣ٯ رٗجػح  ٚٲ٫، ا٣ٞةدرٱ٨

٤٦ٌعػػح ٚػػٰ ا٣ٮوػػٮؿ إ٣ػػٯ ٚ٭ػػ٥ ا٧٣ٌٞٮ٦ػػةت اٵقةقػػٲح ٣ذ٤ػػٟ ا٣عٌػػةرات ا٣ذػػٰ 

١ػػؿ اٳػػػؿ ا٧٣يكػػذىذًؿ كراء إ٩ضػػةزات د٤ػػٟ قػػجٞذ٭٥، ٤ٕ٣ٌ٭ػػ٥ ٱكػػجؿكف أٗػػٮار ًٚ 

 ا٣عٌةرات، كٱ٪ٛؾكف إ٣ٯ ٦كةرق ا٣ؾ٬٪ٰ ٨٧ً زٞةٚذ٫ اٵقُٮرٱح.

٠ةف ٣٭٥ ذ٣ٟ ثىٮرة ػةوػح ظػٲ٨ كوػ٤خ إ٣ػٲ٭٥ أ٧ٔػةؿ أرقػُٮ كٝؽ 

، «٠ذػةب ا٣جؿ٬ػةف»قػعٜ، ٕٚؿٚػٮا ا٧٣٪ُػٜ ٦ػ٨ إا٣ذٰ ٝةـ ثذؿص٧ذ٭ة ظ٪ٲ٨ ث٨ 

ا٣عػةكم ٤ٔػٯ  «آداب ا٣ٛٺقػٛح»ا٤َٕٮا ٤ٔٯ ٩ػٮادر ا٣ٛٺقػٛح ٦ػ٨ ٠ذػةب ك

 ةأ٦ٲ٪نػ» قعٜ ا٣ؾم ٔٲٌ٪٫ ا٧٣ذٮ٢٠إػٺوح ا١ٛ٣ؿ اٷٗؿٱٰٞ. ٚٞؽ ٠ةف ظ٪ٲ٨ ث٨ 

 ٞٺا٢ ا٧٣٪ذ٧ٲ٨ إ٣ٯ زٞةٚةت زٺث:٨٦ ا٣ «٧ح٤ٔٯ ا٣ذؿص

   ك٣ؽ ٰٚ ا٣عٲؿة ا٣ذةثٕح ٤٣ٌؼ٧ٲٲ٨، ةا٣ٕؿثٲح ثع٥١ ٠ٮ٫٩ ٔؿثٲ 

 ،كا٣ٛةرقٲح ا٣ذٰ ٠ة٩خ زٞةٚح قةاؽة ٰٚ ١٤٧٦ذ٭٥ 

 إ٫٩ ٠ةف  :كٝٲ٢ ،ٌٝٯ ٔؽة ق٪ٮات ٰٚ ثٺد ا٣ؿكـ؛ ٵ٫ٌ٩ كا٣ٲٮ٩ة٩ٲح

 ٱعِٛ مٕؿ ٬ٮ٦ٲؿكس.

ٔي إك١٬ػػؾا ٠ػػةف ظ٪ػػٲ٨ ثػػ٨  ؽ اٹقػػذؿصةاٲح ا٣سٞةٚٲػػح ٧يػػقػػعٜ ٦ػػ٨ أثػػؿز 

قذؿادٲضٲح( ٧٤٣ح٦ٮف ٰٚ قٕٲ٫ إ٣ٯ د٧ذٲ٨ ظٌػٮر ٦٪ُػٜ أرقػُٮ ٚػٰ ا٣سٞةٚػح )اٷ



 05 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

كإٝىػةء ا٤٣ضػٮء إ٣ػٯ  ،ا٣ٕؿثٲح اٷقٺ٦ٲح، ٨٦ أص٢ دحقٲف ا٣جٲةف ٤ٔػٯ ا٣جؿ٬ػةف

 ًٕ ك٬ػٮ اٵقػةس  ،ا٣٭ؿ٦كٲح ا٣ذٰ أدػ٤٭ة ػة٣ػؽ ثػ٨ ٱـٱػؽ(ا٣٘٪ٮوٲح  :ؿٚةف )أما٣

ٲ٤ٲح ٰٚ ػٺٚ٭ة ا٣كٲةقٰ ٦ٓ ا٣ؽك٣ػح ا٣ٕجةقػٲح. ك٦ػ٨ ا٣ؾم ٠ة٩خ دٕذ٧ؽق اٷق٧ةٔ

ا٣ذػػٰ  إف دػػػٮؿ ا٧٣٪ُػػٜ ٔػ٨ َؿٱػػٜ ا٣ذؿص٧ػػح ٠ػةف ا٣ٞةٔػػؽةى  :زىػ٥ق ٱ١٧ػػ٨ ا٣ٞػٮؿ

ٱ٧سػ٢ ٦ٕػؿٚذ٭٥ مػٕجنة أكو٤خ ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح إ٣ٯ ٚ٭٥ ٣ت زٞةٚح اٷٗؿٱٜ، كإ٣ػٯ 

ـة ٚػٰ دػةرٱغ اٷ٩كػة٩ٲح، ذ٣ػٟ اٳػػؿ ا٧٣ةزػ٢ ٚػٰ ٫٣ صٮٹت ٦ذ٧ٲٌ  ةآػؿ ظٌةرٱ  

قػ١٪ؽر. كأ١٦ػ٪٭٥ ا٣عٌةرة ا٣٭٤٪كػذٲح ا٧٣جؾك٣ػح ٚػٰ ثػٺد ا٣نػةـ إزػؿ ٦ػؿكر اٷ

كػح ٧٣ؼذ٤ػٙ ا٣ذٲػةرات ا١ٛ٣ؿٱػح ٚػٰ ٠ؾ٣ٟ ا٣٪ٛٮذ إ٣ٯ وػ٧ٲ٥ ا٧٣٪٭ضٲػح ا٧٣ؤق  

ا٣سٞةٚح اٷٗؿٱٞٲح ا٣ذٰ أ٩ذضخ د٤ٟ ا٣عٌةرة. ٚٞػؽ اقػذٛةدكا ٦ػ٨ ٦٪ُػٜ أرقػُٮ 

ػ ؿ ٣٭ػ٥ اٹثذٕػةد ٔػ٨ ا٣ذع٤ٲ٤ٰ ا٣ؾم ٱ٪٤ُٜ ٨٦ ا٣ٮاٝٓ ا٧٣ةدم ا٧٤٧٣ػٮس، ٦ػة ٱىكق

٤ٔػٯ ا٣ٞٲػةس ٠ػةف ا٣ذنػؽٱؽ  ا٧٣ك٧ٌ٤ةت ا٧٣٪ٞٮ٣ح، كا٧٣ٞٮٹت ا٣ضة٦ؽة، ك٨٦ ز٥ٌ 

٣ٛ٭٥ ٢٠ ٦ة ٬ٮ ٗؿٱت ٨ٔ زٞةٚذ٭٥، ك٦ة ٬ٮ ٦ػؿدجٍ ثحقػف د٤ػٟ  ةا٣جؿ٬ة٩ٰ أقةقن 

 ا٣ذٰ أزةرت إٔضةث٭٥.ا٣جة٬ؿة ا٣عٌةرة 

 ا٣ؾم ٚػذط اٵثػٮاب كاقػٕحن « ثٲخ ا٣ع٧١ح»إف ذ٣ٟ ا٧٣ض٭ٮد ا٧٣جؾكؿ ٰٚ 

ـى٦ػح = أ٦ةـ ٦ٕؿٚح اٳػؿ ٨ٔ َؿٱٜ ا٣ذؿص٧ح  ٝؽ ص٢ٕ ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح اٷقػٺ٦ٲح ٦ي٤

ٙو دٞج ٤ٰ ٰٚ ٦ٮاص٭ح ذ٣ٟ ا٣كق  ؽٱ٥ ٦ػ٨ ا٧٣ػؤزؿات ا٣سٞةٚٲػح ا٧٣عٲُػح ثك٤ٮؾ ٦ٮٝ

ٌٰٞ ا٣ذٰ ٱ٢٧ٕ ا٢ٕٞ٣ي  .ث٭ة ٫٤٧ٔ اٹ٩ذٞػةاٰ ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ أصػ٢  ك١٬ؾا ٩نحت زٞةٚح ا٣ذ٤

 ٪ٮا٥ّ ا٣ؼةوح ثة٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح.اػذٲةر ا٣ٕ٪ةوؿ ا٣ذٰ دذٺءـ ٦ٓ ا٣

ٰٚ إٱىةؿ أٚؿاد ا٧٣ضذ٧ٓ إ٣ٯ  ة٦ؿ٦ٮٝن  ةك٣ؾ٣ٟ ثٞٲخ ا٣ذؿص٧ح دعذ٢ ١٦ة٩ن 

١ٚؿة وعٲعح كوةدٝح ٔػ٨ ا٣ذٲػةرات ا١ٛ٣ؿٱػح ا٣ذػٰ دكػٮد ٔػة٧٣٭٥، ٤ٕ٣٭ػ٥ 

٦ػة دجػؽك  اٱكذؼ٤ىٮف ٦٪٭ة ٦ة ٱكةٔؽ٥٬ ٤ٔٯ ٚ٭٥ ٦ضؿٱةت اٵ٦ٮر ا٣ذٰ ٠سٲػؿن 

ٮف دعؽٱػؽى ٦ػٮٕٝ٭٥ ٚػٰ ٔػة٥٣ ظةٚػ٢ ثٕٲؽة ٨ٔ ٢٠ ٦٪ُػٜ. كثػؾ٣ٟ ٱكػذُٲٕ
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ٌٰ ٤ٔٯ ٠ػ٢ ٦ٞةرثػحو ٔٞٺ٩ٲػح، ثةٹقػذ٪ةد إ٣ػٯ ٦ٕؿٚػح اٳػػؿ  ثة٣ذ٪ةٌٝةت، ٔى

 ٨٦ ٩ذةص٭ة. ٣ذ٤ٟ ا٣ذٲةرات ا١ٛ٣ؿٱح كا٧٣كذٛٲؽً  ا٧٣عؿ ؾً 

٣ٞؽ أزجخ ا٣ذؿاص٧ح أ٩٭٥ كقُةء ثػٲ٨ زٞػةٚذٲ٨، ك٧٬ ٭ػ٥ اٵوػ٤ٰ ٩ٞػ٢ ا١٣ذ٤ػح 

ا١٣ذت ا٣ذػٰ دعذػٮم ٤ٔػٯ ثٕػي  ثُٮفا٧٣ٕؿٚٲح ا٧٣ذؿا٧٠ح ٰٚ زٞةٚةت أػؿل ٨٦ 

ثػٲ٨ ا٣سٞةٚػةت ا٣عٲٌػح ٦٪٭ػة  ا٭ػ٥ صكػٮرن ٤ٕى صى أصـاء د٤ٟ ا١٣ذ٤ح ا٧٣ٕؿٚٲح. ك٬ؾا ٦ػة 

٨ ٦ة ٱىكذكػٲ٫٘ ٦ػ٨ ٦ٞٮ٦ةد٭ػة،  ًُ كا٧٣٪ٞؿًح، ثعٲر ٱكذُٲٓ ا٣ٞةرئ ا٣ٕؿثٰ أف ٱىكذىج

ٲٌح ك٦ذعؿ٠ح ثٲ٪٫ كثٲ٨ اٷ٩ذةج ا١ٛ٣ؿم ٣سٞةٚػح اٳػػؿ. ك٬ػٰ ٔٺٝػح  ٷٝة٦ح ٔٺٝح ظى

ح، أك دكذجٌؽ ثػ٫ ٔٞٲػؽة أك ك٦كذ٧ؿة ثعٲر ٹ دكذٕجؽق ٬ٮٱٌ  ٭ة ٩ة٦ٲحن ٱضت ٤ٔٲ٫ أف ٱيجٞٲى 

ػ٧٩ٮذج، ٚٲكذُٲٓ أف ٱذعػؿر ٦ػ٨ ٝٲػٮد زٞةٚػح دعػةكؿ أ٧ْ٩ذيػ ًى ٭ة ٤ٔٲػ٫ ظػٲ٨ ٫ ٚؿ

ى٫ ٝٮٕٝحن ٹ ٱ٪ٛؾ ٨٦ ػٺ٣٭ة إ٣ٲ٫ إٹ ٦ة دٛؿ٫ً د٤ٟ اٵ٧ْ٩ح. ًؿب ظٮ٣  دٌى

ػذؿى ٚة٣ٞةرئ ا٣ٕؿثٰ ٱضؽ ٰٚ ٬ػؾق ا٣ذؿص٧ػةت ٦ٛي ٱ٤ضػح إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ أصػ٢  ةصن

ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ٧٦ةرقح ظؿٱذ٫ ا١ٛ٣ؿٱح، ٰٚ اٹ٩ذٞةء أك ٰٚ اقذؼٺص ٦ة ٱؿكٝػ٫ 

 ٨٦ اٵ١ٚةر ا٧٣ٕؿكًح.

ؽٱ٫: ا٧٣ٕؿٚػح  :كظٲ٨ ٩ٞٮؿ إف ظؿٱح اٷ٩كةف دذ٤ؼه ٰٚ إ١٦ة٫٩ ا٣ٮصٮدم ثًجٕي

 كا٣ٞؽرة، ٩ٕ٪ٰ أف ا٧٣ٕؿٚح ٬ٰ ا٧٣كذ٪ؽ ٢١٣ ٦ْ٭ؿ ٨٦ ٦ْة٬ؿ ا٣ٞؽرة.

٥ ذادػ٫ ٍ٭ػٚى  :٥ةر٬ة ا٣ٮاقٓ ٬ػٰ ا٣ذػٰ دٮوػ٢ اٷ٩كػةف إ٣ػٯ ا٣ٍٛ٭ػكا٧٣ٕؿٚح ثإَ

ٚػإف  «٬ةٱؽ٠ؿ»ٝٮاـ اٷ٩كةف ٧٠ة ٱٞٮؿ  ٥ ٬ٮك٧٣ة ٠ةف ا٣ٛ٭ٍ  .٥ ا٣ٕة٥٣ ا٧٣عٲٍ ث٫كٚ٭ٍ 

٫٤ ا٣ذؿص٧ح ٬ػٮ ا٣ػؾم ٱينػجٓ دىػٮؽ اٷ٩كػةف إ٣ػٯ ٦ٕؿٚػح اٳػػؿ، ا٧٣يٛذؿىج ا٣ؾم د٧سٌ 

ػ ٞى ا٣ذ١ٛٲػؿ كا٣ذٕجٲػؿ، كإ٣ػٯ ٫ إ٣ػٯ ٧٦ةرقػح ظؿٱػح كٱـٱ٢ ا٣ٕٞجةت ا٣ذٰ دٕذؿض َؿٱ

 ا٧٣نةر٠ح ٦ٓ اٳػؿ ثٕؽ دعؽٱؽ ا٣ٞٮاق٥ ا٧٣نذؿ٠ح ثٲ٪٫ كثٲ٨ ا٣سٞةٚةت اٵػؿل.

٥٣ ٱٞذىؿ ٦ض٭ٮد ا٣ذؿص٧ح ٰٚ ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح اٷقٺ٦ٲح ٤ٔٯ ٦ة أ٩ذضػ٫ 

ا١ٛ٣ؿ اٷٗؿٱٞػٰ ٧٠ػة ٤ٞ٩ػ٫ دؿاص٧ػح ثٲػخ ا٣ع٧١ػح، ثػ٢ إف ٦ٮركز٪ػة ا٣سٞػةٰٚ 
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ات ٠جػؿل ٝػةـ ث٪ٞػ٢ إ٩ذةص٭ػة دؿاص٧ػحه ٱعذٮم ٤ٔٯ ركاٚؽى ٔؽٱؽةو ٦ػ٨ ظٌػةر

 ٱعذ٤ٮف ١٦ة٩ح ٦ؿ٦ٮٝح ٰٚ دةرٱغ أدث٪ة.

ـٍدىؾ وػةظت  ٚٞؽ ٝةـ اث٨ ا٧٣ٞٛٓ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٩ٰ ا٣٭ضؿم ثذؿص٧ح ٠ذةب ٦ىػ

ٔػ٨ ٔٞٲػؽة  ثٕٲػؽةن  ا٣ٕٞٲؽة ا٧٣ـد٠ٲح، كثؾ٣ٟ أدػ٢ إ٣ٯ ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح ٦٪٤ُٞػةتو 

ؿٝٲحن ٚعكػت، ثكػجت ادىػة٣٭ة ح ٥٣ د٨١ ٦ىنػا٣ذٮظٲؽ، ك٬ٰ ٩ةثٕح ٨٦ زٞةٚح ٚةرقٲٌ 

ثة٣سٞةٚةت ا٣٭٪ؽٱح، ث٢ إ٩٭ة امذ٤٧خ ٤ٔٯ ٔ٪ةوؿ ٠سٲؿة ٨٦ ا٧٣ػٮركث اٷٗؿٱٞػٰ، 

« ٤٠ٲ٤ػح كد٦٪ػح»٠ذةثػ٫ كح ا٣ٕٞػ٢. ٨٦ ٦ْة٬ؿ ٔة٧٣ٲٌ  ا٦ة ٱؤ٠ؽ إ١٦ةف أذجةر٬ة ٦ْ٭ؿن 

ا٧٣حػٮذ ٨٦ دؿص٧ح ٚةرقٲح ٨ٔ ا٣ك٪ك١ؿٱذٲح ٝؽ أدػ٢ ٰٚ ٔىؿق ٩ْػؿةن دجكػٲُٲح 

، كٚٲ٫ ا١٣سٲػؿ ٦ػ٨ ا٣٪ٞػؽ «٦ؿآة اٵ٦ؿاء»٤ٮٝةت ٰٚ ٦ة أ٤َٜ ٤ٔٲ٫ ٤٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٧٣ؼ

 ٠ىٲ٨ً ٧عػؿٌ ا٣ا١ٛ٣ؿم كاٹصذ٧ةٰٔ ا٣ؾم ٱ٪ذ٭ػٰ إ٣ػٯ ا٣ذٮٚٲػٜ ثػٲ٨ ا٣ػؽٱ٨ كا٣ٕٞػ٢ 

 ٢٧ٕ٤٣ ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ. وٲ٤ٲ٨ً اٵ

كثؾ٣ٟ ٱ١ٮف اث٨ ا٧٣ٞٛٓ ٝؽ قة٥٬ ٰٚ إدػةؿ ٔ٪ةوؿ دكػ٧ط ١ٛ٤٣ػؿ ا٣ٕؿثػٰ 

٧ٺف دٱة٩ةت أػؿل ك٩ْؿات ٦ؼذ٤ٛػح إ٣ػٯ ؼ اٳػؿ ٰٚ زٞةٚذٲ٨ دعاٷقٺ٦ٰ ثذٕؿ  

٤ٯ كصٮد ٦٪٤ُٞػةت ١ٚؿٱػح دٕذ٧ػؽ٬ة ٔا١٣ٮف كإ٣ٯ اٷ٩كةف. ك٬ؾا ٦ة ٚذط اٵذ٬ةف 

 مٕٮب أػؿل ٱ٨١٧ ا٣ذٌٕؿؼ إ٣ٲ٭ة كاٹقذٛةدة ٨٦ دضةرث٭ة كػجؿاد٭ة.

 ١٣جٲؿة ا٣ذػٰ ظ٤٧ذ٭ػة ا٣ذؿص٧ػح دػػٮؿى ك٣٪ة أف ٩ؾ٠ؿ ٰٚ ٔؽاد ا٧٣ؤزؿات ا

 ًٛ ٧ح ا٣نةٔؿ ا٣ ٰ إ٣ٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣كػةثٓ ا٣٭ضػؿم. ٚٞػؽ كقؿدى٦ى٤ٍعى

 ًٛ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ؼة٦ف ا٣٭ضؿم ثة٤٣٘ػح « ا٣نة٬٪ة٦ح»كقٰ ٠ذت ٤٦ع٧ذ٫ ؿدى٠ةف ا٣

ثح٦ؿ ٨٦ ا٤٧٣ٟ ا٥ْٕ٧٣  531٬ا٣ٛةرقٲح، كٝةـ ثذؿص٧ذ٭ة ٦ع٧ؽ ا٣ج٪ؽارم ٔةـ 

ٛن  ٭ؽو اقذ٧ؿ ٩ٲ  .ةكٔنؿٱ٨ ٔة٦ن  ةٔٲكٯ ث٨ ا٣ٕةدؿ اٵٱٮثٰ ثٕؽ صي

ػ إ٣ٯ صة٩ت ٠ٮ٩٭ة أٔضٮثػحن  -ٚ٭ؾق ا٤٧٣ع٧ح  ٛن ٦ػ٨  ة٦ذ٧س٤ػح ٚػٰ قػذٲ٨ أ٣

ٝػؽ أدػ٤ػخ ٚػٰ ا٣سٞةٚػح ا٣ٕؿثٲػح ٦ٕؿٚػحن صؽٱػؽة ٔػ٨ ا٣ٕػة٥٣  -أثٲةت ا٣نػٕؿ 
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ٮؼ ٣ؽٱػ٫، أقػُٮرم ٗٲػؿ ٦ػح٣ ا٣ٞةرئ ا٣ٕؿثٰ إ٣ٯ صػٮٌ  ٚٞؽ أدػ٤ًخ  ؛ا٣ٛةرقٰ

٢ ٚٲ٭ػة مؼٮوػ٭ة، كثٲٌ٪ىػخ ٣ػ٫ دْٕػٲ٥ ا٣ٛؿدكقػٰ كإ٣ٯ ٦كةرات ثُٮ٣ٲح ٱؿٚيػ

صٕػ٢ إذ ٨ٔ ا٣ٮ٨َ ٨٦ ػٺؿ ا٧٣ٕةرؾ ثػٲ٨ ا٣ٛػؿس كا٣ذػؿؾ،  ٧٣ٛ٭ٮـ ا٣ؽٚةع

ى   ا٣ذٰ دعذؾل ٰٚ ٬ؾا ا٧ٌ٧٣ةر. ةى كى ٞيؽٍ ٫ ا٣أثُة٣

ػ٢٠ ٬ػؾق ا٣ٕ٪ ٤٣ٞػةرئ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ  ةقػعؿٱ   ةةوػؿ ا٣سٞةٚٲػح ٠ة٩ػخ ٦ٛذةظن

 ٰٕ ٰٚ ٝة٣ت مٕؿم رٚٲٓ.٧ٍ ٣ٯ اٳػؿ اٷٱؿا٩ٰ ا٣ضى إؼ ا٣ذٕؿٌ 

 ٦ة دؿص٧ذ٫:ٚٞةؿ ٫٤٧ٕ كٝؽ ٔؿؼ ا٣ٛؿدكقٰ ا٣ٞٲ٧ح ا٣عٌةرٱح كا٣٘٪ٲح ٣

 ٣ٞؽ ص٤ٕخي ا٣ؽ٩ٲة ٠ة٣ض٪ٌػح ٦ػ٨ ا٣جٲػةف

 

 ظٲ٨ ٥٣ ٱـرع أظؽه ٨٦ ٝج٢ ثؾكرى ا٣جٲةف 

 ةمػة٦ؼن  اكمٲٌؽتي ٨٦ ا٣نٕؿ ٝىػؿن  

 

 ٹ دػػػؤزؿ ٚٲػػػ٫ ا٣ؿٱػػػةح كاٵ٦ُػػػةر 

ٌٰ  ،ك٣ػػ٨ أ٦ػػٮت ثٕػػؽ ٬ػػؾا   ٚح٩ػػة ظػػ

 

 ا٣جٲةف ٵ٩ٰ ٩سؿت ٚٲ٧ة ٦ٌٯ ثؾكرى  

 
ي٤ٍجيػ٢ مػٲؿاز»ك٠ؾ٣ٟ ظٲ٨ ديؿص٥ مٕؿ  ظػةِٚ ا٣نػٲؿازم إ٣ػٯ ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ « ث

إذ  ،ٚٞؽ أدػ٢ إ٣ػٯ ا٣سٞةٚػح ا٣ٕؿثٲػح ٔىػةرةى ا١ٛ٣ػؿ اٷٱؿا٩ػٰ ؛ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ ا٣٭ضؿم

ٜى  ٕي٭ػة  اٷ٣٭ٲػٲ٨ إًػةٚحن  كا٣ٕؿٚػةفى  ٥ًٌ دٱٮا٫٩ ا٣ٕن إ٣ػٯ اٷمػؿاؽ اٷٱؿا٩ػٰ، كص٧ٲ

ةوػؿٱ٫ ٝػؽ كصٮق ٥٣ د٨١ ٦ح٣ٮٚحن ٰٚ ا٣سٞةٚح ا ٔؿٚػٮا ٦ػ٨ ٣ٕؿثٲػح. كٹ مػٟ ثػحف ٦ٕي

ٰق  ؿ دؿص٧ح ٬ؾا ا٣ؽٱٮاف ذ٣ٟ اٳػؿى ػٺ ا٧٣ضةكر ٣٭٥، ا٣ؾم ٠ػةف ٱٛىػ٤٭٥  اٷٱؿا٩

ٔ٪٫ ٔؽـ ٦ٕؿٚذ٭٥ ٤٣٘ذ٫. ٚٺ ٩ٕضت إذف ظٲ٨ ٩ؿل ا٣نػةٔؿ اٵ٧٣ػة٩ٰ ا١٣جٲػؿ ٗٮدػ٫ 

ظٲ٨ اَٺ٫ٔ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ ٤ٔػٯ دٱػٮاف ظػةِٚ ا٣ػؾم  ا٠جٲؿن  ةٱجؽم ا٩ؽ٬ةمن 

، كٝػؽ ٠ػةف ٦ػ٨ ا٧٣ػؤزؿات ٦سػٲٺن ٚذط ٫٣ أثٮاب ٔة٥٣ قعؿم ٥٣ دٕػؿؼ ٣ػ٫ أكرثػة 

 إٱضةد ٦ة ٔؿؼ ٚٲ٧ة ثٕؽ ثة٣عؿ٠ح ا٣ؿك٦ة٩كٲح ٰٚ اٵدب اٵكرثٰ.ٰٚ ا١٣جؿل 

ك٣ؾ٣ٟ ٱ٨١٧ كوٙ دحزٌؿ ٗٮد٫ ثنٕؿ ظػةِٚ ثح٩ػ٫ ٱػؽػ٢ ٚػٰ ٩ُػةؽ ٦ػة 

ٰى ٱيك٧ٌ  ٌٞ ٰق  ٯ ا٣ذ٤ ـن  اٷ٣٭ة٦ ٱٞٮد إ٣ٯ ّ٭ػٮر إ٩ذػةج أدثػٰ  اٗة٦ؿن  اا٣ؾم ٱن٢١ٌ ظةٚ
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 ع.جؽً ٧ي ؿٱح إٱضةثٲح ٦ٓ ٦٪٤ُٞةت اٳػؿ ا٣٣ذٛةٔٺت ١ٚ ٩ذٲضحن أك ٚ٪ٰ 

ك١٬ؾا ٩ؿل أ٫٩ ٹ ٱضٮز ظىؿ ٦ضةٹت ا٣ذؿص٧ح ٚػٰ ظٞػ٢ اٹقػذٛةدة ٦ػ٨ 

ا٣ػؿاٲف ٚػٰ ٦عةك٣ذ٪ػة  اٷقٞةَةت ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ذُجٲٞٲح ا٣ذػٰ دٕذجػؿ ا٣ٲػٮـ ا٧٣ٞىػؽى 

ٰٚ ٗٲةب ظؿ٠حو ٧٤ٔٲح ٔؿثٲح أوػٲ٤ح. ٬ػؾا ك٣ػٮ أف د٤ػٟ  ،ا٤٣عةؽ ثة٣سٞةٚح ا٣٘ؿثٲح

ٓو ٰٚ ظٲػةة  ،٤ٔٯ ا٣ٕة٥٣ ٚؿًخ ٩ٛك٭ة ٕٚٺن ا٣سٞةٚح ٝؽ 
ثةٹقذ٪ةد إ٣ٯ ٦ة ٣٭ة ٨٦ كٍٝ

 د٤ٌ٘ت اٷ٩كةف ٤ٔٯ ٦ىةٔت ا٣عٲةة ا٣ٲٮ٦ٲح.= ا٧٣ضذ٧ٓ ٨٦ ظٲر دك٭ٲ٤٭ة 

إف اٷٝجةؿ ٤ٔٯ روػؽ اٷ٩ذػةج ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ٕػة٧٣ٰ، ك٤ٞ٩ػ٫ إ٣ػٯ ا٣ٕؿثٲػح ٹ 

ٟ ا٣سٞةٚػح ٱضٮز أف ٱعٮؿ دكف ٝؿاءة ا٣٪ذةج اٵدثٰ ٣ٴػؿ ا٣ؾم ٱ٪ذ٧ٰ إ٣ٯ د٤ػ

ٌَػٺع ٤ٔػٯ ا٣نػٕؿ كا٧٣كػؿح كا٣ٞىػح إ٣ػٯ ا٣٘ة٣جح، ٤ٕ٣ٌ  ٪ة ٩٪ٛؾ ٨٦ ػػٺؿ اٹ

ا٧٣٪٤ُٞػػةت ا١ٛ٣ؿٱػػح ا٣كػػةاؽة ٚػػٰ ٦ضذ٧ٕػػ٫، كا١٧٣ٌٮ٩ػػح ٣٪ْؿدػػ٫ إ٣ػػٯ ا٣عٲػػةة 

 كا٧٣٭ٲ٤١ح ٣ؾادٲذ٫ ا٣سٞةٚٲح.

ثؽ ٨٦ دح٠ٲؽ أف ٬ػؾق  ك٣ؾا إف ٠ة٩خ ا٧٣ذٕح ٬ٰ ًة٣ٌح ٝةرئ اٵدب ٚإ٫٩ ٹ

٠جٲؿ ٨٦ ا٣ذ٭ؾٱت ٣ٶذكاؽ، ك٨٦ اٷٗ٪ةء ٣ذضةرب ا٣عٲػةة، ا٧٣ذٕح دذؿاٜٚ ثٞؽر 

 ك٨٦ اٹقذٲٕةب ٣ٕ٪ةوؿ ظٌةرٱح ٠ة٦٪ح كراء ا٢٧ٕ٣ اٵدثٰ.

٣ػ٥ ٱػؿؽى إ٣ػٯ ٦كػذٮل ا٣ذ٤ٞػٰ  ٦ة ةق٤جٲ   ةأف ٬ؾا ا٣ذ٤ٰٞ ٱجٞٯ د٤ٞٲن وعٲط 

٠ةف ٧٣كػذٮل  اٷٱضةثٰ ظٲ٨ دذؿاٜٚ ٬ؾق ا٧٣ذٕح ثإ٩ذةج ٩ه ٩ٞؽم، ٱ١نٙ ٦ة

٢ إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ ٦ٕؿٚػح دٮٌوػ ٰ ا٣ذضؿثح ا٣عٲةدٲح ٤٣ٞةرئ، ك٦ػة٬ؾا اٵدب ٨٦ أزؿ ٚ

 .حاٳػؿ، كدعؽٱؽ ٧٣ؿصٕٲذ٫ ا٣سٞةٚٲح ػةٌو 

ل ا٧٣ذؿص٥ ٣٪٢ٞ أم ٢٧ٔ أدثٰ إ٣ٯ ٣٘ذػ٫ ٹثػؽ ٣ػ٫ أف ك٣ؾ٣ٟ ظٲ٨ ٱذىؽٌ 

 إ٣ٯ ٦ٕؿٚح دٝةاٜ ٣٘ذػ٫، ٹ ا٦كذ٪ؽن  ،ثة٣ؼ٤ٛٲح ا٣عٌةرٱح ٢١٣ ٦ؤ٣ٙ ةٱ١ٮف ٧٤٦ن 

ثػ٢ ٦ػ٨ ظٲػر اردجػةط د٤ػٟ ا٣ذؿا٠ٲػت ٨٦ ظٲر ا٣ذؿا٠ٲت ا٣ذػٰ د٧ذػةز ث٭ػة، 

 ثذُٮرات دةرٱؼٲح ّ٭ؿت ٰٚ د٤ٟ ا٤٣٘ح.
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ػ ة٧ٚة دا٦ػخ ا٤٣٘ػح دنػ٢١ ٩ْة٦نػ ثػٲ٨ ٦ض٧ٮٔػح اٵ٧ْ٩ػح ا٣ؿ٦ـٱػح  ةػةو 

 ا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ ث٪ةء وٮرة ٨ٔ كاٝٓ ا٧٣ضذ٧ػٓ، ك٬ػٰ ٹ اٷ٩كة٩ٲح، ٚإ٩٭ة ٩ذةج دُٮرو 

 ٣ػؾ٣ٟ ا٣ٮاٝػٓ.٤٘٦ٞػح  ٱ١ػٮف وػٮرةن  ةا٩ذٞةاٲنػ ةثىٛذ٭ة ٩ْة٦ن ٱ٨١٧ أف د٪نح إٹ 

ثػ٢ إ٩٭ػة ػٺوػح  ،ٱٕ٪ٰ أف ا٤٣٘ح ٬ٰ ٩كؼح َجٜ اٵو٢ ٨ٔ ا٣ٮاٝػٓ ك٬ؾا ٹ

ػرؤٱح دنذ٢٧ ٤ٔٯ ١٦ٮٌ  ٚػٰ  ٌت ٩ػةت ا٣ؼ٤ٛٲػح ا٣سٞةٚٲػح ٣ػؾ٣ٟ ا٧٣ضذ٧ػٓ، د٪ىى

ا٩ذ٭ػخ إ٣ػٯ د١ػٮٱ٨  زٞةٚٲحن  كركاٚؽى  أم١ةؿ ٣٘ٮٱح ٦ٛة٬ٲ٧ٲح دٮًط ٣٪ة ٔٺٝةتو 

ؿ ا٣ٕؽٱػؽ ٦ػ٨ ا٧٣ػؤزؿات ٬ؾق ا٤٣٘ح ا٣عٲح، ا٣ذػٰ دجٞػٯ ظٲػح ٝػةدرة ٤ٔػٯ ٝجػٮ

 ا٧٣ى٭ٮرة ٰٚ زٞةٚح ٦ضذ٧ٕ٭ة.

ٔضت أف دعذ٢ ا٤٣٘ح  ٚٺ -٧٠ة ٱٞٮؿ ا٣ضةظِ  -٢ ا٤٣كةف ٬ٚإذا ٠ةف ا٣ٕؿب أ

ـن  ٕن  ؛ٰٚ زٞةٚذ٭٥، دعذ٨ٌ ٠ػ٢ ٚػؿع ٦ػ٨ ٚػؿكع ا٧٣ٕؿٚػح ة٦عٮرٱ   ا٦ؿ٠  ة٣ذجػؿزق ٩ةوػ

ٞن  ُن  ة٦ذ٪ةق  ا٤٣٘ح. ؿكحثث٧٪ْٮ٦ذ٭ة ا٣نة٤٦ح ٷثؽأةت ٦ذى٤ح  ة٦ٓ ٦ٞةٱٲك٭ة، ك٦ؿدج

ا٣ذعؽٱةت ا٣ذٰ ٦ٮاٚٞح د٧ذةز ث٫ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ٦ٞؽرة ٚةاٞح ٤ٔٯ  كإف ٦ة

دٮاص٭٭ة ٱؽٕٚ٪ة إ٣ٯ اٷوؿار ٤ٔٯ دنضٲٓ ا٣ذؿص٧ح، ٣ذ١ٮف ٦ٛذةح ا٩ذ٧ةا٪ة إ٣ػٯ 

ا٣ٕىؿ ا٣ؾم ٩ٕٲل ٚٲػ٫، ثٕٲػؽٱ٨ ٔػ٨ ٩ؿصكػٲح ا٣ذػؿاث، قػةٔٲ٨ إ٣ػٯ إمػةدة 

 ذٲٕةب ا٧٣ٕةوؿة.ا٣ٞةٔؽة ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣سٞةٚٲح ا٣ذٰ دذٲط ٣ٶوة٣ح اق

ٔٮدة ٔ٪٭ة، ك٬ػٰ دذعػؽل ٝػؽرة ا٣ٕٞػ٢  أ٦ةـ ١٦ذكجةت ٦ٕؿٚٲح ٹ ٚ٪ع٨

٥ ٤ٔٲ٪ة إٱضةد ا٣كج٢ ا٣ذػٰ د١٧٪٪ػة ٦ػ٨ ٱعذٌ  ٰٚ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٧٣ٕؿٚح، ك٬ؾا ٦ة

ا٣ٕجٮر ٨٦ ػٺؿ ا٣٪ه إ٣ٯ أم ٤ٞٔٲح ٗؿٱجح ٣٭ة ٦كذ٪ؽاد٭ة ا١ٛ٣ؿٱػح كػجؿاد٭ػة 

د١ذٰٛ ثإٱضةد ٧٤٠ح ٔؿثٲح ٦ٞةثػ٢  كا٣ذؿص٧ح ا٣ذٰ ٩ٕ٪ٲ٭ة ٬ٰ ا٣ذٰ ٹ ا٣ٮصٮدٱح.

٢ ٦ػ٨ ٦ٛ٭ٮ٦ػةت دنػ١ٌ  ٙ ا٣٪هٌ ؿ ػ٤ٍ ٱذكذٌ  ٢٠ ٧٤٠ح أص٪جٲح، ث٢ د١نٙ ٣٪ة ٦ة

٧٣ؤزؿات ٦ؼذ٤ٛػح، ك٬ػٰ ا٣ذػٰ  ٠ذ٤ح ٦ذنةث١ح ٨٦ ا٧٣ؿد١ـات ا١ٛ٣ؿٱح، صة٦ٕحن 

 ا٣ؿؤٱح ا٣سٞةٚٲح ا١٣ة٦٪ح كراء ذ٣ٟ اٷثؽاع ا١ٛ٣ؿم. د١ٕف
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ٔؿٚذػ٫ ا٣جنػؿٱح ٦ػ٨ دػؿاث،  ٦ة ؿاث ا٣٘ؿثٰ ٰٚ ٢٠ ا٤ٕ٣ٮـ ٬ٮ أ٠جؿذإف ا٣

ٱؿٱؽ  صةظؽ ٹ ٬ؾا ا٣ذؿاث ٤ٔٯ ا٧٣ضذ٧ٕةت ا٧٣ٕةوؿة إٹ ٢٠   ٱ٪١ؿ ٢ٌٚى  كٹ

 ث٧ة ٱٞؽ٫٦ ا٥٤ٕ٣ ا٣٘ؿثٰ ٨٦ دك٭ٲٺت ٰٚ ص٧ٲٓ ٦٪ةظٰ ا٣عٲةة ا٣ٲٮ٦ٲح. ٞؿٌ أف ٱي 

ك٬ٮ دؿاث أكو٤٪ة إ٣ٯ ٠نٙ أقؿار ا١٣سٲؿ ٨٦ ظٞػةاٜ ا١٣ػٮف، كٚػذط أ٦ة٦٪ػة 

كٝؽ دىجط ظٞٲٞػح ٚػٰ ٔػة٥٣  ،ػٲة٣ٲح ٰٚ ٔة٥٣ ا٣ٲٮـرات ٦ةزا٣خ أثٮاب دىٮٌ 

 ا٣٘ؽ، ثٕؽ أف ٚؿًخ ٤ٔٮـ ا٣ذٞة٩ح ٩ٛك٭ة ٤ٔٲ٪ة ثك٤ُةف ا٣جؿ٬ةف.

ح ٧٣ػة ٱ٪ضػـق ا٣ٕػة٥٣ ا٣٘ؿثػٰ ٚػٰ ٦ضػةٹت ٤ٌعػ٦ةزا٣خ ٦ضذ٧ٕةد٪ة ثعةصح ٦ي 

ة ثػٲ٨ زٞةٚذ٪ػة كا٣سٞةٚػح ا٣ٕة٧٣ٲػح ا٥٤ٕ٣ كا٣ذٞة٩ح، ك٬ٰ ظةصح ٦ذٕة٧ّح دضٕػ٢ ا٣٭ػٮٌ 

 ٦ذكةرع ٦٭٧ة ص٭ؽ٩ة ٰٚ ٢ٞ٩ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣عؽٱسػح إ٣ػٯ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح. ٤ٔٯ ٩عٮو كٓ دذٌ 

عةؽ ثة٣عؽازح ٬ٮ ٦عةك٣ػح ا٣ٮوػٮؿ ٱؼؿص٪ة ٨٦ ٔـ٣ذ٪ة كٱؽ٥ٔ قٕٲ٪ة ٤٣ٌ  إٹ أف ٦ة

اؿ إ٩ػ٫ ذ٣ػٟ ا١ٛ٣ػؿ ا٣ضػٮٌ  ٥ ا١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿثٰ ا١٣ة٨٦ كراء د٤ٟ اٷ٩ضػةزات.إ٣ٯ دٛ٭ٌ 

ضٲػػةت ا٤ٕ٣ػػٮـ ٚٲػػ٫ ٦ػػ٨ ٦ؿك٩ػػح ٦ػػ٨ ٦٪٭ ٦ػػة ؼ٤هي ٩ىكػػذا٧٣ذٕػػؽد ا٣ٮصػػٮق ا٣ػػؾم 

ك٩ذٕؿؼ إ٣ٯ ٦ؼـك٫٩ ا٣ٕػةَٰٛ ٦ػ٨ ا٩ُػٺؽ اٵظةقػٲف ٚػٰ مػٕؿق،  ،اٷ٩كة٩ٲح

 ك٩ٕضت ٨٦ دعؽٱ٫ ٧٤٣ن١ٺت اٹصذ٧ةٔٲح ٰٚ ا٣ؿكاٱح كا٧٣كؿح.

كا٣ذؿص٧ح اٵ٦ٲ٪ح ٣ذ٤ٟ اٵ٧ٔةؿ اٵدثٲح ٬ٰ ا٣جةب اٵكقٓ ا٣ؾم ٱٮوػ٤٪ة 

ةوػػٲ٢ إ٣ػػٯ دٛ٭ػػ٥ ا١ٛ٣ػػؿ ا٣٘ؿثػػٰ ثٮقػػةَح رؤٱػػح زٞةٚٲػػح مػػة٤٦ح دؿقػػ٥ ٣٪ػػة دٛ

٠ةت ذ٣ٟ ا٧٣ضذ٧ٓ ا٣٘ؿثٰ ا٣ٞةدر ٤ٔٯ إ٩ذةج د٤ٟ اٷثؽأةت ا٣ذٰ صؿل ٦عؿٌ 

 دٮّٲٛ٭ة ٣ؼؽ٦ح اٷ٩كة٩ٲح ٰٚ وؿأ٭ة ٦ٓ ا٣ُجٲٕح.

٪ة ٩عػٮ ٠ى ٫ دعؿ  ٲ٢ اٵقةس ا٣ؾم ٩كذُٲٓ أف ٩ج٪ٰ ٤ٔإ٩٭ة ا٣ؿؤٱح ا٣ذٰ دن١  

ذ٣ػٟ  ٨٦ ٦ُٕٲةت ١ٚؿٱح ك٦٪٭ضٲح. إ٣ٲ٫ ٩عذةج ا٧٣ٕةوؿة، ثٕؽ أف ٩كذج٨ُ ٦ة

ث٧ؿاظػ٢ زػٺث: أك٣٭ػة ٬ٌػ٥ ا٣ٕ٪ةوػؿ  ف اٹ٩ُٺؽ ٩عٮ ٦ٕؿٚح اٳػؿ ٱ٧ػؿٌ أ

ا٣ذٰ د١ٕػف ا٧٣ؿد١ػـات ا١ٛ٣ؿٱػح ٧٤٣ؤ٣ػٙ،  ،ـة ٣ذ٤ٟ اٵ٧ٔةؿا٣سٞةٚٲح ا٧٧٣ٲٌ 
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كزة٩ٲ٭ة إ٣ٞةء ٩ْؿة ٩ةٝؽة دٞٮٱ٧ٲح ٤ٔٯ ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣كذؼ٤ىح ٨٦ ذ٣ػٟ ا٧ٕ٣ػ٢، 

ٌٛ  ،٣٪ى٢ إ٣ٯ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٣سح ؽ ٦ٞةث٤ػح دضٌكػـ ٩عػٮ إ٩ذػةج إثػؽأةت ك٬ٰ ا٣ذع

 كدؤ٠ؽ ا٩ذ٧ةء٩ة إ٣ٯ ظؽازح د٪كض٥ ٦ٓ ٝٲ٧٪ة ك٦ٕةٱٲؿ٩ة.  ،مؼىٲذ٪ة ا٣سٞةٚٲح

ٌَ  :٦ػػ٨ ا٣ٞػػٮؿ ثػػؽٌ  ك٬٪ػػة ٹ كٚ٭٧٪ػػة  ،ٺٔ٪ػػة ٤ٔػػٯ ٤ٔػػٮـ اٳػػػؿٱ٨إف ا

 ٢ي نػ١  ٱي  كقػٕٲ٪ة إ٣ػٯ ثػؾؿ ص٭ػٮد ٦ٞةث٤ػح ٣ض٭ػٮد٥٬ ٹ ،٧٣٪٤ُٞةد٭٥ ا١ٛ٣ؿٱح

٦ػ٨  ٨ ٤ٔػٯ د٧ٲٲػـ ا٣٘ػٌر ثٞٲ٪ػة ٝػةدرٱ ٦ػةكذ٣ػٟ  ،٤ٔٯ ذادٲذ٪ػة ا٣سٞةٚٲػح اػُؿن 

 ٦ٓ اٹ٣ذـاـ ث٧ٕةٱٲؿ٩ة. ،٨ٔ ا٣ذ٧ة٬ٰ ٩ة ا٣جٕؽى كآزؿٍ  ،ا٣٪ٛٲف

٤ٛٞػح، ٱؼٌػٓ ٣عذ٧ٲػح ٦ي  ذ٫ أ٩ػ٫ ٹػةوٲٌ  ،ذ٣ٟ أف اٷ٩كةف ٠ةا٨ اقذس٪ةاٰ

ك٣ػؾ٣ٟ إف  جػؽع.ؽ ك٦ي دحقؿق ٦ة٬ٲح زةثذح أك ٬ٮٱح ٩٭ةاٲح، ث٢ ٬ٮ ٠ةا٨ ػػٌٺ  كٹ

ىػظٞٲٞح ا٣٭ٮٱح ا٣سٞةٚٲح ٣ٲكػخ ٧٠ػة ٱذىػٮر٬ة ا ؽ اٷ٩كػةف ٣ػجٕي صة٦ػؽة، ٱٮ٣

ػ٦ي  ةوػ٤جن  ة٣ٲع٤٧٭ة َٲ٤ح ظٲةد٫ ٝة٣جن  ٱ٪ٛػؾ إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ ػٺ٣ػ٫ إٹ ا٣نػٰء  ٹ ةع٧١ن

٦ٓ ثذ٧ةس  اأٚؿادنٰٚ كاٝٓ اٵ٦ؿ ٩ٕٲل ٚإ٩٪ة  ا٣ٲكٲؿ ا٣ؾم ٱ٧ف ر٦ٮزق ا٣سٞةٚٲح.

ٌٕ ٦ؤزٌ  ىػ٢ ثسٞةٚػةت ـ٩ػة ا٣سٞػةٰٚ ا٧٣ذٌ ة٣ٲح د٪ٛؾ إ٣ٲ٪ة ٨٦ ز٘ٮر ظٲٌ ؿات مؽٱؽة ا٣ٛ

ب ٦٪٭ة قٲ٢ ٨٦ اٹ٩ُجةٔةت ا٣ضـاٲح ا٣ذٰ دضذ٧ػٓ ٱذكؿٌ  ل، ز٘ٮرو كأٔؿاؽ أػؿ

 ٥ ا٣ؾم ٩ٕٲل ٚٲ٣.٫ؼؿج ٣٪ة وٮرة ٦ذُٮرة ٨ٔ ا٣ٕة٣ذي  ؛ا٣ض٧ةٰٔ ٲة٣٪ةٰٚ ٦ؼ

ٞػٮٹت ٦ؾ٬جٲػح أك ؽ ا١ٛ٣ػؿ ا٣ٕؿثػٰ كقػض٪٫ داػػ٢ ٦ى اٹ٩٘ٺؽ ا٣ؾم ٝٲٌػ إفٌ 

ٵ٫٩ ظجك٫ ٰٚ ٩ُةؽ أقٮصح ؛ٔٞةاؽٱح ٝؽ أقةء إ٣ٯ ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ
(1)
ثػؽ  ٚٺ .ًٲٞح 

 ٌَ ٺع ٤ٔٯ ٦٪ْٮ٦ةت ١ٚػؿ اٳػػؿ ك٤ٔػٯ ٦جػة٩ٰ زٞةٚذػ٫ دكف ا٣ٮٝػٮع ٚػٰ ٨٦ اٹ

٩عػ٨  ٦٪عؽر ا٧٣عة٠ةة أك ا٧٧٣ة٬ةة ا٣ذػٰ دؼػؿج ٔػ٨ ٩ُػةؽ ٦ؿد١ـاد٪ػة ا٣سٞةٚٲػح.

٩كٕٯ إ٣ٯ ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ اظذٲةصةت ا٣ٮاٝٓ ا٣ٕؿثػٰ، كإ٣ػٯ دٞػؽٱؿ ا٣ٞػٮل ا٣ٛة٤ٔػح 

                                                 

 كٱةاٲذ٭ة. = ]ا٧٣ض٤ح[.اٵقٮصح: ص٧ٓ ا٣كٲةج. كا٧٤١٣ح كاكٱح ا٣ٕٲ٨  (1)



 42 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -للغة العربية بدمشق جملة جممع ا

ٌَ اىٔاكع  اىرببعٖ وتاوعاوفه فعٖ  ىِطو إىٕ تشه٘و بِ٘ة ثلاف٘ة جذٗذة تِبثق ؛فّ٘

 .اآن ٌر  

 نٍععا ُععبفظ أن ،فععا ا نِععا ُععبفظ اىالبٗععي اىثلععافٖ ىيرلععو اىرببععٖ

َُرَطِٔضي
(3)

ٗلٔدُعا إا  ألن  ىعم ا ؛حٔل دكائق تباثِا اىزاخب باىٍرط٘عا  

اطالعِا عيٕ اىابجٍا  اىاٖ تِلو ىِا حلائق اىفهب اٙخب  إىٕ اىؤٍد، فيرو  

ُطبٔ إى٘عّ ٌعَ  تحل٘ق ٌا اىراىً اىلببٖ، ٗا٘ح ىِا فبضةَ اىهاٌَ وراء إُوافا  

 اىة فٖ اىٍوٓٔد اىراىٍٖ ُحٔ ٌصالبو أفضو.فر   ٌشارنة  

*   *   * 

 

                                                 

َضَي اىلٔم: اجاٍرٔا وضاروا عطابة )جٍاعة( واحذة.  (3) ْٔ اشعادذام )ُرطٔضعي( واعَط

عي،  وْعٔ ٌعا ٗلاضعّ٘ اىٍرِعٕ اىعٔارد فعٖ فٖ نيٍة رئ٘س اىٍوٍ  ِْا ف٘ٓا ٌرِعٕ اىارطب

 اىٍراجً وٗشٖ بّ، وإن ىً تِص  عيّ٘ وتطب ح بّ. = ]اىٍوية[.
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َ
 عهى صٍجٌّٕ يف دسصِِّ ادلخبسج

َ
ذسِك

ُ
 يب اصت

 ()أ. د. أض٥ػ ٤ط٥ػ ٛػكر

ى:تمكودى-1
 ٔؿض قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٤ُ٦ٓ ثػةب اٷدٗػةـ ٧٤٣جػةدئ ا٣ٌؿاٲكػح ٤٣ػؽرس ا٣٪ٌْػؿم

٣ٶوٮات ا٣ٕؿثٲح
(0)

ٚؾ٠ؿ ٵص٢ ٚ٭٥ اٷدٗةـ ٦ة ٱيعذةج إ٣ٲ٫ ٨٦ دٕٲػٲ٨ ظػؿكؼ  ؛

٭ػة، كثٲػةًف ٦ؼةرص٭ػة، كمػؿًح ٦ض٭ٮر٬ػة ك٦٭٧ٮقػ٭ة،  ًٔ ا٣ٕؿثٲٌح، أوػٮ٣ً٭ة كٚؿك

كقةاًؿ وٛةد٭ة. ك٦ٓ أٌف ٦ة كرد ٣ؽل قٲجٮٱ٫ ٠ةف ٨٦ اٷٱضةز ث١٧ةف، إذ ٣ػ٥ ٱذٕػؽق 

كةا٢ ا٣ؽرس ا٣٪ٌْػؿم ٣ٶوػٮات، ، ٚإ٫ٌ٩ ٠ةد ٱكذٮٰٚ ٦ػ٧ف وٛعةت إٹ ٤ٝٲٺن 

ك٬ٮ ٱٕةدؿ ٦ة ٱيؽٔٯ ٰٚ ا٣ؽرس ا٣عؽٱر ث٥٤ٕ اٵوٮات ا٣٪ٌُٞػٰ. ك٦ٕػؿكؼ أٌف 

٨٦ ا٣٪عٮ أك ا٣ٕؿثٲح، كذ٣ٟ ٧٣كٲف ا٣عةصح إ٣ٲػ٫  ا٬ؾا ا٣ٌؽرس ا٣ٌىٮدٰ ٠ةف صـءن 

ٰٚ ٤ٔٮـ ا٤٣٘ح ٠ةٚح. كٱ٨١٧ اٹ٧َب٪ةف إ٣ٯ أٌف ٦ة ذ٠ؿق قٲجٮٱ٫ ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ػؽرس 

كرأم مػٲٮػ٫ - أك ٦ػة د٧س٤ٌػ٫ -٫ ٬ٮ ص٤٧حن رأٱيػ
(1)

ٌٟ ٝةا٧ػح ثػٲ٨  . ٚة٣ٌىػ٤ح ٹ مػ

قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ؾا ا٣ٌؽرس، كمٲؼ٫ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٚٲ٧ة ريكم ٔ٪٫ أك ديٌكف ٰٚ ٠ذػةب ا٣ٕػٲ٨. 

                                                 

() ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٌٔٮ. 

 ـ.7/6/1111كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 

كٝةرف ثُجٕح ثٮٹؽ  .374 -3/320، ا١٣ذةب ثذعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، ا٩ْؿ: قٲجٮٱ٫ (0)

. كا٩ْػػؿ: أظ٧ػػؽ ٦ع٧ػػؽ ٝػػؽكر، دراقػػةت ٚػػٰ ٤ٔػػ٥ 321-1/313(، 0206٬)قػػ٪ح 

 ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة. 028اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، ص

 .40، كد٧ةـ ظكةف، ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة، ص0/74ا٩ْؿ: ا٣كٲٮَٰ، ا٧٣ـ٬ؿ،  (1)



 15 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

٨ٌ١٣ قٲجٮٱ٫ ٠ةف ٱؤ٣ٌٙ ا٣ذح٣ٲٙ ا٧٣ٞىٮد، ْٚ٭ؿ درقػ٫ ٦ْ٭ػؿى ا٣ػ٪ٌٌه ا٧٣ع١ػ٥، 

ػ٢ ٔػ٨ ا٣ؼ٤ٲػ٢ ٔة٦ٌػح ركاٱػةتو  ق، ٚةػذ٤ٛػخ ظْٛ٭ػة دٺ٦ٲػؾ ٤ٔٯ ظٲ٨ ٠ةف ٦ة ٩ٞي

كد٧عػٲه ١٣ػٰ دؤػػؾ ٚػٰ  ٔجةرد٫، كدٌٕؽدت آراؤق، كاظذػةج ثٌٕػ٭ة إ٣ػٯ دػحف  

ا٣عكجةف. كإذا ٩ْؿ٩ة إ٣ٯ ٦ة ا٠ذ٪ٙ ٠ذةب ا٣ٕٲ٨ ٨٦ ٦ن١ٺت ظػٲ٨ ّ٭ػؿ ٤٣٪ػةس 

ج٢ى ا٣٪عػةة ا٣ذػة٣ٮف كٗٲػؿ٥٬ ٦ػ٨ َٮااػٙ  كامذ٭ؿ ثح٫ٌ٩ ٤٣ؼ٤ٲ٢، ثةت ٦ٞجٮٹن  أف ٱٞي

ؽ قػٲجٮٱ٫ ٚٲ٧ػة ٤ٞ٩ػ٫ ٔػ٨ مػٲؼ٫ ا٧٤ٕ٣ةء ٤ٔٯ درس قٲجٮٱ٫ ٤٣ٮزػٮؽ ثػ٫، كًوػؽ

ن  ٨٦ أ٣ٙ كرٝح ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ؼ٤ٲ٢ ةا٣ؼ٤ٲ٢. ك٣ؾ٣ٟ ٝٲ٢: إ٫ٌ٩ أ٣ٌٙ ٠ذةث
(2)

. 

ك٣ٲف ٣ؽل ا٣ٞؽا٦ٯ إذف إًةٚةت صٌؽٱٌح إ٣ػٯ درس قػٲجٮٱ٫ ا٣ٌىػٮدٰ، إذ 

٦ة ٔؽا ٦ٮآً ٤ٝٲ٤ح ٠ػةف ٚٲ٭ػة مػٰء  ،أٝج٢ ٤ٔٲ٫ ٬ؤٹء، كق٧ٌ٤ٮا ث٧ة صةء ٚٲ٫

. اذ٣ٟ ٥٣ ٱ٨١ ٱؿد ٣ؽل ثٌٕ٭٥ إٹ ٩ػةدرن  ٨٦ اٷًةٚح أك اٹٔذؿاض، ٤ٔٯ أفٌ 

كرث٧ػة ثػؽا مػٰء ٦٪ػ٫  - ةأك كاًػعن  ة٨ٌ١٣ ٠ٺـ قٲجٮٱ٫ ٥٣ ٱ١ػ٨ ٤٠ٌػ٫ ٦ٛ٭ٮ٦نػ

 (ا١٣ذػةب)ٚةظذةج إ٣ٯ مؿح أك اقذؽراؾ، مح٫٩ ٰٚ ذ٣ٟ مػحف قػةاؿ  - ة٩ةٝىن 

ا٣ؾم ظْٰ ثٕؽد كاٚؿ ٨٦ ا٣ذآ٣ٲٙ، ثٲ٨ مػؿح ٣ػ٫، أك د٤ٕٲػٜ ٤ٔٲػ٫، أك دٛكػٲؿ 

٤ٯ أث٪ٲذ٫، كٗٲؿ ذ٣ٟٵثٲةد٫، أك ٠ٺـ ٔ
(3)

. كرث٧ة ٠ةف دٕؿٱ٫ٛ ا٣ض٭ؿ كا٣٭٧ػف 

ٰٚ درق٫ ا٣ٌىػٮدٰ ٤ٔػٯ ا٦ذػؽاد ا٣ٕىػٮر. ٗٲػؿ أٌف  ٨٦ أ٠سؿ ا٧٣ٮآً إم١ةٹن 

٣ٛعه ٔؽد آػؿ ٦ػ٨ ا٧٣كػةا٢ ٣ذٛكػٲؿ٬ة، كدٮصٲػ٫ ٦ػة  ا٧٣ضةؿ ٦ة ٱـاؿ ٝةثٺن 

، كٹ قٲ٧ٌة درس ا٧٣ؼػةرج كدؿدٲػت ا٣عػؿكؼ ٚٲ٭ػة، اصؽٱؽن  ةصةء ٚٲ٭ة دٮصٲ٭ن 

٦ػ٨  اامذ٭ةرق ك٤ٌٝح اٹٔذؿاض ٤ٔٲػ٫. كدعكػ٨ اٷمػةرة ٬٪ػة إ٣ػٯ أٌف ٔػؽدن ٦ٓ

ا٣جػػةظسٲ٨ ا٧٣عػػؽزٲ٨ ٦ػػ٨ ا٣٘ػػؿثٲٲ٨ أمػػةد ث٧ػػة صػػةء ٣ػػؽل قػػٲجٮٱ٫ ٚػػٰ درقػػ٫ 

ا٣ٌىػػٮدٰ، ٠ػػآردٮر مػػةدق، كثؿصنذؿاقػػؿ كصػػةف ٠ػػة٩ذٲ٪ٮ، كصػػٮرج ٦ٮ٩ػػةف، 

                                                 

 .41م، َجٞةت ا٣٪عٮٱٲ٨ كا٤٣٘ٮٱٲ٨، صا٩ْؿ: ا٣ـثٲؽ (2)

 .0/25ا٩ْؿ: ٦ٞؽ٦ح ا١٣ذةب ٣٭ةركف،  (3)



 16 د. أمحد قدٔز -وا اضتدزك عمٜ ضٗبْٕٖ يف دزضْ املدازج 

كركث٪ـ
(4)

ٱكذعٜ ٚٲ٧ة كو٢ إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ ٗةٱػةت ٤ٔػ٥ اٵوػٮات أف ». ٚكٲجٮٱ٫ 

 - ٦ة أص٧ٓ ٤ٔٯ دك٧ٲذ٫ ٢ٌ٠ ٨٦ درق٫ ٦ػ٨ ٧٤ٔػةء ا٣نػؿؽ كا٣٘ػؿب -ق ٩ٕذجؿ

«٨٦ أ٥ْٔ ٦ٛةػؿ ا٣ٕؿب ا٦ٛؼؿن 
(5)

. ك٤٣ؽ٠ذٮر ٧٠ةؿ ثنػؿ )رظ٧ػ٫ ا ( ٧٤٠ػح 

٨٦ ٩ٞةط ا٣ؼٺؼ ٱ٨١٧ أف ٩٘ػٌي  اإف ٠سٲؿن »٦٪ىٛح ٰٚ ٬ؾا ا٣ىؽد، إذ ٱٞٮؿ: 

ا٣٪ُػٜ. ا٣٪ْؿ ٔ٪٭ة، كأف ٩٭٤٧٭ة، كذ٣ٟ ٣نٌؽة ا٣ذٞةرب كا٣ذؽاػ٢ ثٲ٨ ٦ؼػةرج 

 ثٲ٨ ثٕي ٬ػؾق ا٧٣ؼػةرج. ك٦ػ٨ ةدة٦   ٤ٚٲف ٬٪ةؾ ٰٚ ا٣ٮاٝٓ ظؽكد ٚةو٤ح ٚىٺن 

 ز٥ٌ ٚإ٫٩ ٨٦ ا٣ضةاـ أف د٪كت ٦ض٧ٮٔح ٨٦ اٵوٮات إ٣ٯ ٦ؼػؿج ٦ٕػٲ٨ٌ، كٱ٪كػج٭ة

«ثةظر آػؿ إ٣ٯ ٦ؼؿج آػؿ ٝؿٱت ٦٪٫ أك ٦ذٌى٢ ث٫ ك٦ذؽاػ٢ ٫ٕ٦
(6)

. 

ٱ٫ ٰٚ درق٫ كق٪ٕؿض ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ا٣ٮصٲـ أ٥ٌ٬ ٦ة اقذيؽرؾ ٤ٔٯ قٲجٮ

ا٧٣ؼةرج ٣ؽل ٔػؽد ٦ػ٨ ا٣ٞػؽا٦ٯ كا٧٣عػؽزٲ٨. كدىٍرسي ا٧٣ؼػةرج ٚػٰ ٤ٔػ٥ 

٧٠ػة ٬ػٮ -اٵوٮات ٬ٮ مُؿ ا٣ٌؽراقح ا٣ٌىٮدٲح، كٱ٧س٢ٌ ٦ػٓ درس ا٣ىػٛةت 

 ٣ٌت ا٣ؽراقح ا٧٣ؾ٠ٮرة كأقةق٭ة ا٣٪ْؿم. -٦ٕؿكؼ

ىمدألةىالمخارجىلدىىالقدامى:ى-2
٤ع٤ٜ زٺزح ٦ؼػةرج، ، ٚض٢ٕ ٣ةظٌؽد قٲجٮٱ٫ ٔؽد ا٧٣ؼةرج ثكذح ٔنؿ ٦ؼؿصن 

ٱ٥ٌٌ اٵٌكؿ ٦٪٭ػة ا٣٭٧ػـة كا٣٭ػةء كاٵ٣ػٙ، كٱٌػ٥ٌ ا٣سػة٩ٰ ا٣ٕػٲ٨ كا٣عػةء، كٱٌػ٥ٌ 

                                                 

ا٩ْؿ: مةدق، ٦عةًؿة ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫، ٩نػؿ وػجٲط ا٣ذ٧ٲ٧ػٰ ٔػ٨ اٵوػ٢ ا٧٣٪نػٮر  (4)

-00، كثؿصنذؿاقؿ، ا٣ذُٮر ا٣٪عٮم ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح، ٩نػؿ ر٦ٌػةف ٔجػؽ ا٣ذػٮاب، ص0820ٔةـ 

، كصػٮرج 55ٮات ا٣ٕؿثٲػح، دؿص٧ػح وػة٣ط ا٣ٞؿ٦ػةدم، ص، ك٠ة٩ذٲ٪ٮ، دركس ٰٚ ٤ٔػ٥ أوػ02

، ٦016ٮ٩ةف، دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٦٪ؾ ٩نحد٭ة ظذٯ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨، دؿص٧ح ثػؽر ا٣ػؽٱ٨ ا٣ٞةقػ٥، ص

 .062، 86كركث٪ـ، ٦ٮصـ دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٰٚ ا٣٘ؿب، دؿص٧ح أظ٧ؽ ٔٮض، ص

ا٣ؿاٚػؽٱ٨ )وػٮرة  مةدق، ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫، ٩نؿ وجٲط ا٣ذ٧ٲ٧ٰ ٰٚ ٦ض٤ح آداب (5)

 ٨٦ ا٣نةث١ح ٨٦ ٗٲؿ أرٝةـ(.

. كا٩ْؿ ٔجػؽق ا٣ؿاصعػٰ، 011-٧٠008ةؿ ٦ع٧ؽ ثنؿ، ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ، اٵوٮات، ص (6)

 .024، ٫ٞٚ020 ا٤٣٘ح ٰٚ ا١٣ذت ا٣ٕؿثٲح، ص
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ا٣سة٣ر ا٣٘ٲ٨ كا٣ؼةء. ز٥ٌ ٱ٤ٰ ذ٣ٟ ٦ؼؿج ا٣ٞةؼ ٨٦ أٝىٯ ا٤٣كةف، كٱػحدٰ ٦ؼػؿج 

ا١٣ةؼ ثٕؽ ذ٣ٟ. كص٢ٕ ٤٣ضٲ٥ كا٣ٌنٲ٨ كا٣ٲةء كقٍ ا٤٣كةف ٦ٓ كقٍ ا٣ع٪ٟ. زػ٥ٌ 

ح ا٤٣كةف. كدؿد ا٣ٺـ ثٕؽ ذ٣ٟ ٨٦ ظةٚح ا٤٣كػةف، د٤ٲ٭ػة دحدٰ ا٣ٌةد ٨٦ ثٲ٨ أكؿ ظةٚ

ػةء كا٣ػٌؽاؿ كا٣ذٌػةء ٧ٚػ٨ ٦ؼػؿج ثػٲ٨ َػؿؼ  ا٣٪ٌٮف ز٥ٌ ا٣ٌؿاء، ٢٠   ٌُ ٰٚ ٦ؼؿج. أ٦ٌة ا٣

ـٌام كا٣ٌكٲ٨ كا٣ٌىةد، ٨٦ َػؿؼ ا٤٣كػةف  ا٤٣كةف كأوٮؿ ا٣سٌ٪ةٱة، ٱ٤ٰ ذ٣ٟ ٦ؼؿج ا٣

ٌْةء كا٣ٌؾاؿ كا٣سٌػ  ا٤٣كػةف كأَػؿاؼ ا٣س٪ةٱػة. ةء ٦ػ٨ َػؿؼكٚٮٱٜ ا٣س٪ةٱة، ز٥ٌ ٦ؼؿج ا٣

ٕي٤ػٯ ٦ؼػؿج ا٣ٛػةء. ك٦ػ٨ ثػٲ٨ ا٣ٌنػٛذٲ٨  ك٨٦ ثة٨َ ا٣ٌنٛح ا٣ٌك٤ٛٯ كأَؿاؼ ا٣سٌ٪ةٱة ا٣

٦ؼؿج ا٣جةء كا٧٣ٲ٥ كا٣ٮاك. ك٨٦ ا٣ؼٲةمٲ٥ ٦ؼؿج ا٣٪ٌٮف ا٣ؼٛٲٛح )أك ا٣ؼٛٲٌح(
(7)

. 

٨٧ٌ٦  اك٣ٲف ٣ؽل قٲجٮٱ٫ ٬٪ة ذ٠ؿ ٵٌم مٲغ ٨٦ مٲٮػ٫، إذ ٥٣ ٱؾ٠ؿ أظؽن 

٧ة مٲؼ٫ ا٣ؼ٤ٲ٢ ا٣ؾم د١ةد ٹ دؼ٤ٮ وػٛعح ٦ػ٨ ا١٣ذػةب ٦ػ٨ دٌٞؽ٫٦، كٹ قٲٌ 

ذ٠ؿق. كرث٧ٌة ٠ةف كراء ذ٣ٟ أٌف قٲجٮٱ٫ ٱٌٞؽـ ػٺوح ٳراءو ٦ذٌٛػٜ ٤ٔٲ٭ػة، ٤ٚػ٥ 

إ٣ٯ ٔؿض أكقٓ ٧ٌ٦ة دٌٞؽـ. كٱ٪جٰ٘ أٍف ٩نٲؿ إ٣ٯ أ٫ٌ٩ ٨٦ ػػٺؿ ٦ػة  ةٱضؽ دأٲن 

ْن  ة كاًػعح ٤ٔٯ دؿدٲج٫ ٧٤٣ؼةرج ثىٮر ةذ٠ؿق ٰٚ ثةب اٷدٗةـ ٫ٌ٤٠ ثٰٞ ٦عةٚ

 ص٤ٲٌح. ٤ٔٯ أ٫ٌ٩ زاد ٤ٔٯ ذ٣ٟ زٱةدات ٧٣ـٱؽ ٨٦ اٷٱٌةح كا٣ذٌٛكٲؿ. 

ا٣ٌؿٔةٱػح »( ٚػٰ ٠ذةثػ٫ 326٬كصةء ٣ؽل ١ٌ٦ٰ ث٨ أثٰ َة٣ت ا٣ٞٲكػٰ )ت 

إٌف  :أٌف قٲجٮٱ٫ كأ٠سؿ ا٣٪ٌعٮٱٲ٨ ٱٞٮ٣ٮف» «٣ذضٮٱؽ ا٣ٞؿاءة كدعٞٲٜ ٣ِٛ ا٣ذٌٺكة

ك٤٣ٛػ٥ زٺزػح ٔنػؿ ، ٤٣ع٤ٜ ٦٪٭ة زٺزػح ٦ؼػةرج، ة٤٣عؿكؼ قذح ٔنؿ ٦ؼؿصن 

( ك٨٦ دةث٫ٕ، ٚٞػةؿ: ٤٣عػؿكؼ أرثٕػح 114٬.. كػة٣ٛ٭٥ ا٣ضؿ٦ٰ )ت ة٦ؼؿصن 

ػةٔنؿ ٦ؼؿصن  ، كذ٣ػٟ أ٩ٌػ٫ ة، ٤٣ع٤ٜ زٺزح ٦ؼةرج، ك٤٣ٛػ٥ أظػؽ ٔنػؿ ٦ؼؿصن

ص٢ٕ ا٣ٺـ كا٣٪ٮف كا٣ؿاء ٨٦ ٦ؼؿج كاظػؽ. كصٕػ٢ ٣٭ػة قػٲجٮٱ٫ ك٦ػ٨ دةثٕػ٫ 

«زٺزح ٦ؼةرج ٦ذٞةرثح
(8)

. 

                                                 

 .321-1/313، كٝةرف ثُجٕح ثٮٹؽ، 323-3/322ا٩ْؿ: قٲجٮٱ٫، ا١٣ذةب )ط. ٬ةركف(،  (7)

 .106ا٣ؿٔةٱح )ط. ٚؿظةت(، صا٩ْؿ: ١٦ٰ ا٣ٞٲكٰ،  (8)
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نو اليّحاة  والراّراذ ذكاروا أّن  اأّن كحْرً »( 333ٌوذكر ابو الجزري )ت 

، فأشاروَا نخارج الحارول الجَفْاة التاِ ٌاِ ةالهخةرج شتة عشر نخرجً 

وجعلَا نخرج األلف ناو أصىاُ الحلاو، والاَاو ناو  ،حرول الهّد واللّْو

(، والجرناِ، 202ٌنخرج الهتحركاة، وكاذلا الْاةذذ وذٌار صوار  )ت 

( إلاُ 244ٌوابو كْصةن )ت  ،(321ٌ(، وابو درّد )ت 202ٌوالفّراذ )ت 

أىٍّة أربعة عشر، فأشروَا نخرج اليَّن والالم والّراذ، وجعلٌَاة ناو نخارج 

والّىااحْع عياادىة األّوه ل ٍااَر ذلااا فااِ  ذوٌااَ فاارل اللصااةن ،واحااد

«االختْةر
(10)

أىٍّة لدى الخلْل باو أحهاد ونّياِ باو أباِ فةلار »جّم زعم  ؛

ذ وٌاذا ةعشار نخرًجاغْرٌم شبعة وأبِ الرةشم الٍذلِ وأبِ الحصو شرّع و

شاْية فاِ نَّل اف  الذي ّ ٍر نو حْث االختْةر، وٌَ الذي أجبتاً أباَ علاِ باو

«أفرده فِ نخةرج الحرول وصفةتٍة
(11)

 ذ  

وعلّو الدكتَر غةىم صّدوري الحهد علُ كالم ابو الجازري برَلاًإ إّن صةاْة 

ألّن الخلْال لام الهخةرج لدى الخلْل، كهة جةذ فِ كتة  العاْو صةاْة خالفّْاة، 

ً  اّذكر عددً ( فلاْس لدّاً عادد نعاّْو 423ٌأنّاة اباو شاْية )ت وللهخةرجذ  ةنعّْي

اوللهخةرج كذلاذ  ال شابعة  ةأىٍاة شاتة عشار نخرًجا ةأنّة نيِ الرْصِ فذكر ىى 

ةأنّة الٍذلِ وشرّع فال ىعلم عو رأٍّهة شْئً وعشر كهة ذكر ابو الجزريذ 
(12)

 ذ

فاِ عادد الهخاةرج باْو شابعة عشار  ةالفًاوّتّةع نهة ترّدم أّن ٌيةك خ

                                                 

، واالختْةر بةلْاةذ 144-1/143ابو الجزري، اليشر فِ الرراذات العشر )طذ الةبةع(،  (10)

إلُ اباو درّاد، ولاْس علْاً  - كهة ترّدم -غلط، والىَا  بةلبةذذ وىصر ٌذا الهذٌر 

 ذةشْرد الحرً ، كهة ذكر ابو درّد أىٍة شتة عشر نجًرى دلْل، بل

 ذ1/143الهىدر الصةبو،  (11)

، واى ار نياِ 32غةىم صدوري الحهد، الدراشاةت الىاَتْة عياد علهاةذ التجَّاد،   (12)

 ذ113الرْصِ، الرعةّة،  



 21 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

، ٧٠ة دٌٞؽـ ٰٚ ٠ٺـ اث٨ ا٣ضـرم، ك٤ٔٲػ٫ قػةر ٚػٰ ٦ٌٞؽ٦ذػ٫ ٚػٰ ٤ٔػ٥ ة٦ؼؿصن 

ا٣ذضٮٱؽ
(02)

ػ ؛ ، ك٬ػٮ ٦ػؾ٬ت قػٲجٮٱ٫ ك٦ػ٨ دجٕػ٫ ٦ػ٨ ةكثٲ٨ قذح ٔنؿ ٦ؼؿصن

ـٌصػػةصٰ )ت  ( كاثػػ٨ ص٪ٌػػٰ )ت 257٬( كا٣ٌكػػٲؿاٰٚ )ت 226٬ا٣٪ٌعػػةة ٠ة٣

(558٬( كاث٨ ٔىٛٮر )ت 281٬
(03)

٨٦ ذ٬ػت إ٣ػٯ أ٩ٌ٭ػة أرثٕػح ٔنػؿ . أ٦ٌة 

٥٤ٚ ٩ٞٙ ٫٣ ٤ٔٯ أزؿ، كٝؽ دٌٞؽ٦خ اٷمةرة إ٣ٯ ذ٣ٟ ٰٚ ٠ػٺـ ١٦ػٰ.  ة٦ؼؿصن 

ػ . كٝػؽ ةكذ٬ت ثٕي ا٣٪ٌعةة ك٧٤ٔةء ا٣ذٌضٮٱؽ إ٣ػٯ أ٩ٌ٭ػة ػ٧كػح ٔنػؿ ٦ؼؿصن

(450٬وٌؿح ث٫ اث٨ ا٣ُعةف )ت 
(04)

. ٗٲؿ أٌف ثٕي ا٣٪ٌعػةة ذ٠ػؿ قػذح ٔنػؿ 

ٌكػةدس ٔنػؿ، ك٬ػٮ ٤٣٪ٌػٮف ا٣ؼٛٲٌػح. ، ١٣٪ٌػ٫ أ٧٬ػ٢ ا٧٣ؼػؿج ا٣أػؽدن ة٦ؼؿصن 

ـ٦ٌؼنؿٌم )ت  ، زػ٥ أ٧٬ػ٢ ا٣٪ٌػٮفة( ذ٠ؿ قذح ٔنؿ ٦ؼؿصن 427٬ٚة٣
(05)

. ك٣ػ٥ 

ـ٦ٌؼنػػؿٌم 532٬ٱنػػؿ اثػػ٨ ٱٕػػٲل )ت  إ٣ػػٯ  «ا٧٣يٌٛىػػ٢»( مػػةرح ٠ذػػةب ا٣

ذ٣ٟ
(06)

قػذح  «ا٣ٌنةٚٲح»( ا٧٣ؼةرج ٰٚ 535٬ا٣عةصت )ت  . ك٠ؾ٣ٟ ٌٔؽ اث٨ي 

كأ٧٬ػ٢ ٦ؼػؿج ا٣٪ٌػٮف. ك٣ػ٥ ٱ٤ٌٕػٜ ، ١٣٪٫ٌ ذ٠ؿ ػ٧كح ٔنؿ ٦٪٭ػة، ةٔنؿ دٞؿٱجن 

ٌٰ ا٣ٌؽٱ٨ اٵقذؿاثةذم )ت  ( ٤ٔٯ ذ٣ػ577٬ٟمةرظ٫ رً
(07)

. ١٣ػ٨ٌ ا٣ؼٌػؿ 

                                                 

ا٩ْؿ: ٦ذ٨ ا٧٣ٞؽ٦ح ا٣ضـرٱح ٰٚ ا٧٣ذٮف ا٣ؾ٬جٲح ٚػٰ ا٤ٕ٣ػٮـ اٷقػٺ٦ٲح ٣ٲةقػؿ دؿثػ٫ صػٰ،  (02)

 ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة. 4ص

صػػةصٰ، ٠ذػػةب ا٣ض٧ػػ٢، ، كا٣ـ280-4/281ا٩ْػػؿ: ا٣كػػٲؿاٰٚ، مػػؿح ٠ذػػةب قػػٲجٮٱ٫،  (03)

، كاثػ٨ 37-0/35، كاث٨ ص٪ٰ، قػٌؿ وػ٪ةٔح اٷٔػؿاب )ط. ٬٪ػؽاكم(، 300-301ص

 .557-1/556ٔىٛٮر، ا٧٧٣ذٓ ٰٚ ا٣ذىؿٱٙ، 

كذ٠ؿ  .21-21ا٩ْؿ: اث٨ ا٣ُعةف، ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ إ٣ٯ ٦ٕة٥٣ ا٧٣ٞةرئ )ط. ا٣ٌة٨٦(، ص (04)

ج ا٣٪ػٮف ا٣ؼٛٲػح ثإقٞةط ٦ؼؿ ةد٧ةـ ظكةف أف ا٧٣ؼةرج ٣ؽل قٲجٮٱ٫ ػ٧كح ٔنؿ ٦ؼؿصن 

 .47-46أك ا٣ؼٛٲٛح. ا٩ْؿ ٠ذةث٫ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة، ص

 .012، 01/015ا٩ْؿ: اث٨ ٱٕٲل، مؿح ا٧٣ٛى٢،  (05)

 .01/015ا٩ْؿ: ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ،  (06)

 ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة. 2/141ا٩ْؿ: اٵقذؿاثةذم، مؿح مةٚٲح اث٨ ا٣عةصت،  (07)
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إ٣ٯ أٌف ا٧٣ىػ٪ٌٙ  ة( أظؽ مٌؿاح ا٣ٌنةٚٲح أمةر ٩ى  611٬ق٪ح  ا٣ٲـدم )٠ةف ظٲ ة

، ك٥٣ ٱؾ٠ؿ إٹ ػ٧كح ٔنؿ، ٧٠ة قػ٤ٙ، ةٝؽ ذ٠ؿ أٌف ا٧٣ؼةرج قذح ٔنؿ دٞؿٱجن 

ؼٲنٮـ، ك٬ػٮ ٤٣٪ٌػٮف ا٣ؼٛٲٌػح، ك١٬ػؾا ٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿ كا٧٣ؼؿج ا٣ٌكةدس ٔنؿ: ا٣

ـ٦ٌؼنؿم ا٣ٌكةدس ٔنؿ ثٕؽ أٌف ذ٠ؿ أ٩ٌ٭ة قذح ٔنؿ ا٣
(08)

  . 

ذي٠ًؿى ا٣عػؿكؼي ا٣ذٌكػٕح كا٣ٕنػؿكف »ك٢ٞ٩ ا٣ٲـدم ٨ٔ أظؽ ا٣ٌنٌؿاح ٝٮ٫٣: 

ٜى مٰء ظذٌٯ ٱ١ٮف ٣ػ٫ ا٧٣ؼػؿج  ٰٚ ا٧٣ؼةرج ا٣ؼ٧كح ٔنؿ ا٧٣ؾ٠ٮرة، ٥٤ٚ ٱج

ذ٠ؿ ٦ؼؿج ا٣٪ٌٮف ٚٲ٧ة دٞؽـ، ٚٺ ظةصح إ٣ٯ  ٌف ا٧٣ى٪ٌٙإ ، أٍم:«ا٣ٌكةدس ٔنؿ

٤ٔٯ أٌف ا٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم ٱؿدٌ ٤ٔػٯ  .ص٢ٕ ا٧٣ؼؿج ا٣ٌكةدس ٔنؿ ٤٣٪ٌٮف ا٣ؼٛٲٌح

ٔن »ذ٣ٟ ثٞٮ٫٣:  ػؿكرة وػةر ةٵٌف ٦ؼؿص٭ة كإٍف ٠ةف ٦ذٛؿ ٌٌ ، إٹ أ٫ٌ٩ ٨٦ ٗةٱػح ا٣

«٠ح٫ٌ٩ أو٤ٰ ٹ ثٌؽ ٔ٪٫ ٔ٪ؽ ص٧٭ػٮر أرثػةب ا٤٣٘ػح ا٧٣ؿًػٲٌح ٦ػ٨ ا٣ٕػؿب
(11)

 .

ٵقذؿاثةذم ٤ٔٯ ثٕي ٦ػة أذػؿض ٤ٔٲػ٫ ا٣ٛػٌؿاء ٦ػ٨ دؿدٲػت قػٲجٮٱ٫ ك٤ٌٜٔ ا

«كأظك٨ اٵٝٮاؿ ٦ة ذ٠ؿق قٲجٮٱ٫، ك٤ٔٲ٫ ا٧٤ٕ٣ةء ثٕؽق»ثٞٮ٫٣: 
(10)

. 

أٌف قٲجٮٱ٫ ٣ػ٥ ٱٕػؿض  كٱجٞٯ أ٦ؿاف ٹ ثٌؽ ٨٦ اٷمةرة إ٣ٲ٭٧ة، ك٧٬ة: أكٹن 

٤ٔػٯ  «وػٮااخ»، ك٢٤ٔ «وٮا٦خ»ٵٌم ٝك٧ح ٤٣عؿكؼ ا٣ٕؿثٲٌح ثٲ٨ وعةح 

دٌٞؽـ ٣ؽل ا٣ؼ٤ٲ٢ ٚػٰ ٦ٞؽ٦ػح ٠ذػةب ا٣ٕػٲ٩٨عٮ ٦ة 
(11)

٧ٕػخ  ؛ ٚػة٣عؿكؼ صي

٤٠ٌ٭ة ٰٚ ٬ؾا ا٣ذٌؿدٲت ٨٦ ٗٲؿ إمةرة زى٥ٌ إ٣ٯ اػذٺؼ ظةٹت ا٣ٮاك كا٣ٲػةء ثػٲ٨ 

                                                 

. كذ٠ػؿ 878-1/877عةصػت )ط. ا٣ٕس٧ػةف(، ا٩ْؿ: ا٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم، مؿح مةٚٲح اث٨ ا٣ (08)

ٔجؽ ا٣جؽٱٓ ا٣٪ٲؿثة٩ٰ أف أ٠سؿ أوعةب ٠ذت اٹظذضةج ٤٣ٞؿاءات ٤ٔػٯ أف ا٧٣ؼػةرج قػذح 

٧٦ةز٤ح ٣كٲجٮٱ٫، ٤ٔٯ ظٲ٨ أف ثٌٕ٭٥ أ٢٧٬ ا٣٪ٮف ا٣ؼٛٲح. ا٩ْؿ: ا٣٪ٲؿثػة٩ٰ،  ةٔنؿ ٦ؼؿصن 

 .48، 44ا٣ضٮا٩ت ا٣ىٮدٲح ٰٚ ٠ذت اٹظذضةج ٤٣ٞؿاءات، ص

 .881-0/878دم، ا٣ؼٌؿ ا٣ٲـ (11)

 .281-4/280، كٝةرف ثنؿح ا٣كٲؿاٰٚ، 2/143اٵقذؿاثةذم، مؿح ا٣نةٚٲح،  (10)

كد٭ػػؾٱت ا٤٣٘ػػح  0/46ا٩ْػػؿ: ا٣ؼ٤ٲػػ٢، ٠ذػػةب ا٣ٕػػٲ٨ )ط. ا٧٣ؼـك٦ػػٰ كا٣كػػة٦ؿااٰ(،  (11)

 .41، ٣0/37ٶز٬ؿم، 



 21 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

أف د١ٮ٩ة ظؿٰٚى ٦ٌؽ ك٣ٲ٨، أك د١ٮ٩ة أٝؿب إ٣ٯ ا٣ٌىعةح إذا دعٌؿ٠ذػة أك قػ١٪ذة 

ٚٲ٧ػة دٞػٌؽـ ٦ػ٨ ، ك٦ػٌؿ ثػ٫ قػٲجٮٱ٫ اثٕؽ ٚذط، ك٬ٮ ٦ة أمػةر إ٣ٲػ٫ ا٣ؼ٤ٲػ٢ ثػؽءن 

٠ذةث٫
(12)

أٌف ٬٪ػةؾ ركاٱػح ٔػ٨ َؿٱػٜ اٵػٛػل اٵكقػٍ )قػٕٲؽ ثػ٨  ة. كزة٩ٲنػ

 - «دػؾ٠ؿة ا٣٪ٌعػةة»٧٠ة صةء ٰٚ ٠ذةب  -( ذ٠ؿ ٚٲ٭ة ا٣ؼ٤ٲ٢ ٦104٬كٕؽة ت 

ـن أٌف ا٣عؿكؼ ا٣ٕؿثٲٌح ز٧ة٩ٲح كٔنؿكف أوٺن  ، كا٣عٲٌػـ ٬٪ػة ا، ك٣٭ة قذح ٔنؿ ظٲٌ

٦ىػ٤ُعةت ٦ذٕػٌؽدة ٠ة٧٣ضػةرم  ٹ ٦ٕ٪ٯ ٫٣ إٹ ا٧٣ؼؿج، ٤ٔٯ أ٩ٌػ٫ ٱكػذ٢٧ٕ

ا٧٣ذػؽٌرج كا٧٣ؽرصػح كا٧٣عػ٢ٌ ك ،كا٧٣جةدم كا٧٣ؽارج كا٧٣ؼةرج كا٧٣ٮآً

كا٧٣جؽأ كا٣ضؿٱةف
(13)

. 

٠ةف دؿدٲت قػٲجٮٱ٫ ٱ٧ػٌخ إ٣ػٯ ٚؿث٧ٌة أٝٮؿ: إذا ا٧َح٩ٌ٪ة إ٣ٯ وعح ا٣ٌؿكاٱح 

ك٬ػٮ اٵػٛػل  ،٬ؾا اٵو٢، كٹ قٲ٧ٌة أ٫ٌ٩ صػةء ٔػ٨ أظػؽ أٝؿا٩ػ٫ ك٦ٺز٦ٲػ٫

ٌٜٞ ٣ٲف ٦ذٲٌكؿن  اٵكقٍ، ٤ٔٯ اٳفى. كذ٠ػؿ  اأٌف اٵ٦ؿ ٱعذةج إ٣ٯ ٦ـٱؽ ٨٦ ا٣ذٌع

 ة٨٦ ا٣٪ٌعٮٱٲ٨ ذ٬جٮا إ٣ٯ أٌف ٬ػؾق ا٣ذٌكػٕح كا٣ٕنػؿٱ٨ ظؿٚنػ ةٝٮ٦ن »اث٨ درٱؽ أٌف 

ٛن «٣٭ة قذح ٔنؿ ٦ضؿل قٲجٮٱ٫ ٰٚ ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣ٮاًػٓ ٦ػ٨  ة، ز٥ ٌٔؽد٬ة ٦ؼة٣

ٗٲؿ أف ٱؾ٠ؿق، أك ٱؾ٠ؿ ا٣ؼ٤ٲ٢
(14)

. 

ع اٹػذٺؼ ٰٚ ص٢ٕ ا٣ٺـ كا٣٪ٌٮف كا٣ٌؿاء ٦ػ٨ ٦ؼػؿج كٱي٤عٜ ث٭ؾا ا٧٣ٮًٮ

كاظؽ، أك ٨٦ ٦ؼػةرج زٺزػح ٦ذذة٣ٲػح، ٵٌف ذ٣ػٟ أظػؽ أقػجةب ا٣ذٌجػةٱ٨ ٚػٰ ٔػؽد 

٦ػؾ٬ت ا٣ضؿ٦ػٰ ك٦ػ٨ دةثٕػ٫ ٚػٰ  - ٧٠ة دٞػٌؽـ -ا٧٣ؼةرج. كذ٠ؿ ١ٌ٦ٰ ا٣ٞٲكٰ 

 ة٣كٲجٮٱ٫ ك٨٦ دةث٫ٕ. ١٣ػ٨ق ١٦ٲ ػ ةص٢ٕ ا٣ٺـ كا٣٪ٌٮف كا٣ٌؿاء ٨٦ ٦ؼؿج كاظؽ ػٺٚن 

                                                 

، 3/073، 2/245، كا٩ْؿ: قػٲجٮٱ٫، ا١٣ذػةب، 0/41ا٩ْؿ: د٭ؾٱت ا٤٣٘ح )٨ٔ ا٣ؼ٤ٲ٢(  (12)

، 3/065ك٬ػٰ ظػؿكؼ ٦ػٌؽ ك٣ػٲ٨،  ،. كا٩ْؿ كوػ٫ٛ ٣ٶ٣ػٙ كا٣ػٮاك كا٣ٲػةء245، 082

 .325-3/324أمةر ظٲ٨ ٔؿض ٤٣ىٛةت ٣جٕي ٦ة ٱذى٢ ث٭ة ك٦ة دذىٙ ث٫. ا٩ْؿ: ك

 .21-15ا٩ْؿ: أثة ظٲةف اٵ٩ؽ٣كٰ، دؾ٠ؿة ا٣٪عةة، ص (13)

 .35-0/34اث٨ درٱؽ، ص٧٭ؿة ا٤٣٘ح،  (14)



 22 د. أمحد قدٔز -وا اضتدزك عمٜ ضٗبْٕٖ يف دزضْ املدازج 

ذ٠ؿ أٌف اث٨ ٠ٲكةف ٫٣ ٝٮؿ ٱؤٱٌػؽ قػٲجٮٱ٫ ٚػٰ صٕػ٢ ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ ٦ػ٨ ٦ؼػةرج 

ٵٌف ا٣٪ٌٮف أدػ٢ ٰٚ ا٤٣كةف ٨٦ ا٣ٌؿاء، كٰٚ ا٣ٌؿاء د١ؿٱؿ ٣ٲف ٰٚ ا٣٪ٌػٮف، »٦ذٌٕؽدة، 

كاردٕةد َؿؼ ا٤٣كةف ثة٣ٌؿاء ٣ذ١ؿٱؿ٬ة ٦ؼػة٣ٙ ٧٣ؼػؿج ا٣٪ٌػٮف، ٚ٭٧ػة ٦ؼؿصػةف 

٨ ٦ٮًػػٓ ا٣٪ٌػػٮف، د٪عػػؿؼ ٔػػ٨ ٦ذٞةرثػػةف. كا٣ػػٺـ ٦ةا٤ػػح إ٣ػػٯ ظةٚػػح ا٤٣كػػةف ٔػػ

ةظٟ كا٣٪ٌةب كا٣ٌؿثةٔٲح ظذٯ دؼة٣ٍ ا٣سٌ٪ةٱة، ٚ٭ؾا ٦ؼؿج زة٣ر ٌٌ «ا٣
(15)

. 

كا١٣ٺـ ٬٪ة كاًط ٰٚ أٌف اث٨ ٠ٲكةف ٱعػذٌش ٣ٞػٮؿ قػٲجٮٱ٫. كٱذكػةءؿ اثػ٨ 

ا٧٣ؼؿج كاظؽ، ك٨ٌ١٣ ا٣ـٱةدة ا٣ذػٰ ٚػٰ »ٝةؿ ٝةا٢:  ٠ٲكةف ٨ٔ ٝٮؿ ٦ؼة٣ٙ، ٚإفٍ 

ـٌٱة دة ا٣ذٰ ٚػٰ ا٣٪ٌػٮف ٦ػ٨ ا٣٘٪ٌػح ا٣ؼةرصػح ٦ػ٨ ا٣ؼٲةمػٲ٥ ا٣ٌؿاء كا٣ٺـ كا٣٪ٌٮف ٠ة٣

ٌف ا٣ٛؿكؽ ثٲ٨ د٤ٟ ا٣عػؿكؼ ٬ػٰ ٦ػ٨ ثػةب ا٣ٌىػٛةت ا٣ذػٰ ٹ دػؤزٌؿ ٚػٰ إ :)أم

٦ؼؿج ٬ؾق ا٣عػؿكؼ ٔ٪ػؽ ٦ػ٨ ادٌٔػٯ  :ا٧٣ؼةرج(. كاػذٺؼ ٬ؾا ا٧٣ؼؿج )أم

أ٫ٌ٩ ٦ؼؿج كاظؽ( ٠ةػذٺؼ ا٧٣ؼؿج ا٣ؾم ٚٮ٫ٝ ٨٦ كقٍ ا٤٣كةف، ك٬ػٮ ٦ؼػؿج 

ػا٣ٌنٲ٨ كا٣ضٲ٥  ٌن )ثػة٣٪ٌْؿ إ٣ػٯ  ةكا٣ٲةء. ٚٲ٪ج٘ػٰ أٍف ٱٞػةؿ: ٬ػؾق زٺزػح ٦ؼػةرج أٱ

وٛةد٭ة ا٧٣ؼذ٤ٛح(، ٝٲ٢ ٫٣: اثذؽاء ا٣ٌنٲ٨ كا٣ضٲ٥ كا٣ٲةء ٨٦ ٦ؼػؿج كاظػؽ، كإ٧ٌ٩ػة 

اػذ٤ٛخ ٬ٰ ٰٚ أ٩ٛك٭ة ثةقذُة٣ح ا٣ٌنٲ٨ كا٩جكةط ا٣ضٲ٥ ك٦ٌؽ ا٣ٲةء، ٧٠ػة أٌف ا٣ػٌؽاؿ 

ٌُةء كا٣ذٌةء ٨٦ ٦ؼؿج كاظؽ، ك٬ٰ ٦ؼذ٤ٛةت ٚػٰ أ٩ٛكػ٭ة ٣ٸَجػةؽ ا٣ػؾم ٚػٰ  كا٣

ٌُةء، كا٣ض٭ؿ ا٣ؾم ٰٚ ا٣ٌؽاؿ، كا٣٭٧ف ا٣ؾم ٰٚ ا٣ذٌةء ا٣
(16)

. ٚة٣ٛؿؽ كاًػط ثػٲ٨ 

ا٣٪ٌٮف كا٣ٌؿاء كا٣ػٺـ، إذ ٬ػٰ ٦ػ٨ ٦ؼػةرج ٦ذٞةرثػح، كٹ ٱ١٧ػ٨ ٔػٌؽ٬ة ٦ػ٨ ثػةب 

ا٧٣ض٧ٮٔذٲ٨ ا٣ذٌة٣ٲذٲ٨، ك٧٬ة ٦ض٧ٮٔح ا٣ٌنٲ٨ كا٣ضػٲ٥ كا٣ٲػةء، ك٦ض٧ٮٔػح ا٣ػٌؽاؿ 

ٌُةء كا٣ذٌةء، ٵ  ٛةت.٦٪٭٧ة ٫٣ ٦ؼؿج كاظؽ، كاٹػذٺؼ ٰٚ ا٣ٌى  ٌف ٠ٺ  كا٣

إذ »ٚػٰ ٚ٭٧ػ٫،  ةٗؿٱجنػ ةككٝٙ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ع٧ؽ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪ٌه، كذ٬ت ٦ػؾ٬جن 

                                                 

 .107-١٦106ٰ ا٣ٞٲكٰ، ا٣ؿٔةٱح، ص (15)

 ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ، ا٧٣ٮًٓ ٩ٛك٫. (16)
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رأل أٌف ا٧٣ُٞٓ اٵٌكؿ ٨٦ ٠ٺـ اث٨ ٠ٲكةف ٱؤٱؽ ٦ػؾ٬ت قػٲجٮٱ٫، كٱعػذٌش ٣ػ٫ ٚػٰ 

ؿ ص٢ٕ ٦ؼةرج ٬ؾق ا٣عؿكؼ زٺزح، ٢ٌ١٣ ظؿؼ ٦ؼؿج. أ٦ٌة ٦ػة ثٕػؽ ا٧٣ُٞػٓ اٵكٌ 

٣ذح٠ٲؽ ٦ؾ٬ت قٲجٮٱ٫، ٚ٭ٮ ٱى٤ط ٣ٺظذضةج ٧٣ؾ٬ت ا٣ٛػٌؿاء  ةٚإ٫ٌ٩، كإٍف ٠ةف ٦كٮٝن 

كُٝؿب كا٣ضؿ٦ٰ ٰٚ ٌٔؽ ا٣عؿكؼ ا٣سٌٺزح ٨٦ ٦ؼؿج كاظؽ. ٚةث٨ ٠ٲكةف ٚػٰ أٌكؿ 

٠ٺ٫٦ ٦ٓ قٲجٮٱ٫، كٰٚ آػؿق ٦ٓ ا٣ٌٛؿاء كأوعةث٫. كٝؽ اػذ٤ٙ ا٧٤ٕ٣ةء ٚػٰ دعؽٱػؽ 

«٦ٮٝٙ اث٨ ٠ٲكةف...
(17)

. 

ٌٜ أٌف ٦ٮ ٌٰ كا٣ع ٌٰ ٚػٰ اٹ٩ذىػةر ٣كػٲجٮٱ٫، كٹ دأػٰ ٤٣ػ ٝٙ اث٨ ٠ٲكػةف ص٤ػ

أٔ٪ةؽ ا٧٤١٣ةت ٹقذؼؿاج ٦ٮٝٙ ٗٲؿ ٦ٞىٮد ٦ػ٨ اثػ٨ ٠ٲكػةف، ٚػةٵ٦ؿ كاًػط، 

ٌُٙ. كدنٲؿ ا٣ؿكاٱػةت ا٧٣٪ٞٮ٣ػح ٔػ٨ ا٣ؼ٤ٲػ٢  كإف اظذةج إ٣ٯ مٰء ٨٦ ا٣ذٌح٩ٌٰ كا٣ذ٤ٌ

٧ػة صػةء أٌف ٬ؾق ا٣عؿكؼ ٣٭ة ظٲٌـ كاظؽ، ٚٲ٫ زٺزح ٦ؼةرج ٦ػ٨ ٦ؽرصػح كاظػؽة، ٠

٨ٔ اٵػٛل اٵكقٍ. كركل ا٣٪ٌٌؿ ثػ٨ مػ٧ٲ٢ أ٩ٌ٭ػة ٦ػ٨ زٺزػح ٦ىضػةرو، ك٣ٞػؿب 

٦ؼةرص٭ة ٱجؽؿ ثٌٕ٭ة ٨٦ ثٕي
(18)

. 

٭٥ ٨٦ ٠ٺ٫٦ أ٩ٌ٭ة ٦ػ٨ زٺزػح ٦ؼػةرج أ٦ٌة اث٨ درٱؽ ٚٲٛي
(21)

. كذ٠ػؿ اٵز٬ػؿم 

( ٨ٔ ٗٲؿ ا٤٣ٲر ث٨ ا٧٣ْٛؿ أٌف ٬ؾق ا٣عؿكؼ ٣٭ة ظٲٌـ، ٬ٮ ظٲٌـ ا٣ػٺـ، 261٬)ت

ٚٲ٭ة زٺزح ٦ؼةرج ،ة٫٣ ٦ؽرصح كاظؽ
(20)

. كدؽٌؿ ٬ؾق ا٣٪ٌٞٮؿ ٤ٔػٯ أٌف صٕػ٢ ٬ػؾق 

.٢ ٔ٪٫  ا٣عؿكؼ ٨٦ زٺزح ٦ؼةرج مةآ ٚٲ٧ة ريكم ٨ٔ ا٣ؼ٤ٲ٢ أك ٩ٞي

ى:المدائلىالُمدتدَركةىلدىىالمحدثونى-3
ن  ثػٲ٨ درس اٵوػٮات ا٣ٞػؽٱ٥،  ةك٦كذنؿٝٲ٨ى ٚؿكٝن  ةذ٠ؿ ٔؽد ٨٦ ا٣جةظسٲ٨ ٔؿث

ْٕػ٥ ا٣ٞػؽا٦ٯ، كثػٲ٨ ا٣ػٌؽرس ا٣عػؽٱر. ك٣ج ٫ درس قٲجٮٱ٫ ا٣ػؾم صػؿل ٤ٔٲػ٫ ٦

                                                 

 .067ا٣ع٧ؽ، ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء ا٣ذضٮٱؽ، ص (17)

 .20-15ا٩ْؿ: أثة ظٲةف، دؾ٠ؿة ا٣٪عةة، ص (18)

 .0/34ا٩ْؿ: اث٨ درٱؽ، ٠ذةب ص٧٭ؿة ا٤٣٘ح،  (21)

 .0/41ا٩ْؿ: اٵز٬ؿم، د٭ؾٱت ا٤٣٘ح،  (20)



 35 د. أمحد قدور -ما استدرك عمى سيبويه يف درسه املخارج 

ٍََو اىفروق ةَ٘ اىّدرشَ٘ اىلدًٗ واىحدٗد فٖ اىٍصائو اىخّاى٘ث:  وٍٗهَ أْن حُْج

ٍُحودذَ٘ ٌصخلًّل  اوؽع ش٘تّٔٗ ىئِّن اىخفّ٘ث ٌخرجً  -1 ، وْؤ ىودى اى

 زٗادة ال ٌػِٕ ىٓا.

حّدد ذّلذث ٌخارج ىّلم واىِّٔن واىّراء، وْٖ ٌَ ٌخرج واحد، نٍوا  -2

 ّر ىدى ةػؼ اىلدإٌ.ٌ

 ىيّؾاد ال ِٗفتق غيٕ وغفٓا اىحدٗد. اغَّ٘ ٌخرجً  -3

جػووو ىحووروط اىّفوواء واىووّداء واىخّوواء، وحووروط اىّػوواد واىّصووَ٘  -4

ٍُحدذَ٘ ٌَ ٌخرج واحد.  واىّزاي، ٌخرجَ٘، وٍْا ىدى اى

وؽع اىغَ٘ واىخاء ٌع حروط اىحيق كتو اىلاط، وْٖ ةػدْا، إٌّوا  -5

 .اٍا شِرى الحلً ىٓٔٗث أو ـتلّ٘ث، ن

 ِجرّٗان.وغف اىٓاء واىٍٓزة ةأٍُّٓا ٌَ اىحيق، واىّػٔاب ْٔ أٍُّٓا حَ  -6

غوائج   :غّد األىف ٌَ أكػٕ اىحيق، وْٖ حرط ٌوّد وىوَ٘ يأي -7

 اىػٔاٌج . :ى٘س ىٓا ٌهان ٌع اىّػحاح يأي

ى٘صج طفّٓ٘ث فلوؿ، ةوو أكػوٕ فٖٓ ٌَ وغف اىٔاو،  اأُلع جزءً  -8

 ُػف غاٌج . أو ْٖ يُػف غائج حِهّ٘ث، وْذه اىحاىث

أٌّا ٌصأىث غدد اىٍخارج فاخخيف ف٘ٓا اىتاحرٔن، واكخرحٔا أن حهٔن ةوَ٘ 

ذنور حصوػث ٌخوارج ةػود أْن   ناُخِ٘ٔويف ؛احصػث ٌخارج وخٍصث غظر ٌخرجً 

وجػوو اىِّؤن أشوِاُّ٘ث، واىوّراء واىوّلم أدُوٕ  ،غرض حرح٘ب شو٘تّٔٗ وأـوراه

حِهّ٘ث
 32ي

جٍوع ف٘ٓوا اىِّؤن واىوّراء  اػث ٌخارج أًٗؾ . وذنر شيٍان اىػاُٖ حص

واىّلم ٌع اىّداء واىّؾاد واىخّاء واىّفاء واىّزاي واىّصوَ٘ واىّػواد
 33ي

. أٌّوا ٌوَ 

                                                 

 .33روس فٖ غيً أغٔات اىػرة٘ث، صاُظر: ناُخِ٘ٔ، د  32ي

 .49اُظر: شيٍان اىػاُٖ، اىخظه٘و اىػٔحٖ ىيغث اىػرة٘ث، ص  33ي



 36 (2-1)اجلزءان  (59)اجملمد  -لمغة العربية بدمشق جممة جممع ا

وام حّصوان  ٍّ ذنر أُّٓا ٌَ غظورة ٌخوارج فٓوً أنرور ٌوَ ،٘ورًْ، وأةورزًْ ح

ورٌؾووان غتوود اىخّوؤاب وٌحٍوود األُفووانٖ وٗٔشووف ،ووازي وحوواحً غوواى  

اىّؾاٌَ
 34ي

ء اىوّلم واىِّؤن واىوّراء ٌوَ ٌخورج واحود دغوٖ وجػوو ْو ال ،

ةاىيِّرٔي، ٌا غدا ٗٔشف ،ازي اىذي فػو ةَ٘ اىّلم واىِّٔن ٌَ جٓوث، واىوّراء 

ٌَ جٓث أخرى
 35ي

. وجػو ٌحٍٔد اىّصػران ونٍاء ةظر وأحٍد ٌخخار غٍور 

وُّٗلحق أّن اىّصػران جػو اىِّٔن واىّلم شوَِّّ٘٘،  ،ااىٍخارج أحد غظر ٌخرجً 

 ةَ٘ اىّلم واىِّؤن واىوّراء، او اىّراء ىرّٔٗث. أٌّا نٍاء ةظر ففػو أًٗؾ غيٕ حَ٘ جػ

إذ جػو اىّلم واىِّٔن ٌَ اىٍخرج األشِاُٖ اىيِّرٔي، غيوٕ حوَ٘ وؽوع اىوّراء 

فٖ اىٍخرج اىيِّرٔي. وجػو أحٍد ٌخخار غٍر اىّلم واىِّٔن واىّراء ٌَ ٌخرج 

واحد، ْٔ اىيّرث ٌع ـرط اىيصان
 36ي

٘ض ةواكخراح خٍصوث . واُفورد ِْوري فيو

، جػو ف٘ٓا اىِّٔن أشِاُّ٘ث ىرّٔٗث، غيٕ حوَ٘ جػوو اىوّراء ذوىل٘وث، اغظر ٌخرجً 

واىّلم حاف٘ث
 37ي

. وُٗفًٓ ٌَ نّلم إةوراًْ٘ أُو٘س أّن ْوذه اىحوروط ٌخلارةوث 

نذىم جػو ةّصام ةرنث ْوذه ووكد ذنر ىٓا اىلدإٌ ذّلذث ٌخارج،  ،اىٍخارج

اىحروط ٌَ ذّلذث ٌخارج
 38ي

اىغاىب ْٔ غّدْا ىرّٔٗث. غيٕ أّن 
 39ي

. 

                                                 

، ورٌؾوان غتود اىخؤاب، اىٍودخو 117اُظر: حٍام حصان، اىيغث اىػرة٘ث ٌػِاْا وٌتِاْوا، ص  34ي

، وٗٔشوف ،وازي، 162، وٌحٍد األُفانٖ، اىٔج٘ز فٖ فلّ اىيغث، ص61إىٕ غيً اىيغث، ص

 .147، وحاحً غاى  اىؾاٌَ، فلّ اىيغث، ص134األىصِ٘ث، صٌدخو إىٕ 

 .134اُظر: ٗٔشف ،ازي، ٌدخو إىٕ األىصِ٘ث، ص  35ي

، ونٍواء ةظور، غيوً اىيغوث اىػوام، 171-169اُظر: ٌحٍٔد اىصوػران، غيوً اىيغوث، ص  36ي

-313، وأحٍد ٌخخار غٍور، دراشوث اىػؤت اىيغؤي، ص113-112األغٔات، ص

 م .1991يط. غام  319

 .43اُظر: ِْري في٘ض، اىػرة٘ث اىفػحٕ، ص  37ي

، وةصام ةرنث، غيً األغٔات اىػام، 75-64اُظر: إةراًْ٘ أُ٘س، األغٔات اىيغٔٗث، ص  38ي

 .128-119ص

 ، وٌحٍد =234-232اُظر: إؽافث إىٕ ٌا حلّدم، غتد اىرحٍَ أٗٔب، أغٔات اىيغث، ص  39ي



 26 د. أمحد قدٔز -وا اضتدزك عمٜ ضٗبْٕٖ يف دزضْ املدازج 

ك١٬ؾا ٱذجٲ٨ٌ أٌف أظؽ أقجةب اٹػذٺؼ ٰٚ ٔػؽد ا٧٣ؼػةرج ٬ػٮ اٹػػذٺؼ 

ٰٚ ٌٔؽ ا٣ٺـ كا٣٪ٌٮف كا٣ٌؿاء ٨٦ ٦ؼؿج كاظؽ، أك ٨٦ ٦ؼةرج ٦ذٌٕؽدة، ك٣ٲف ٚٲ٧ػة 

دٌٞؽـ إص٧ةع ٤ٔٯ أظؽ ٬ؾٱ٨ اٵ٦ؿٱ٨. كٱػؿل ٔجػؽ ا٣جػؽٱٓ ا٣٪ٌٲؿثػة٩ٰ أٌف ا٣ٞػؽا٦ٯ 

ف كا٣ٌؿاء ٨٦ ٦ؼةرج ٦٪ٛىػ٤ح، كإٍف ٠ة٩ػخ ٦ذؽا٩ٲػح، ٵٌف إدٗػةـ ٌٔؽكا ا٣ٺـ كا٣٪ٌٮ»

٬ػػؾق ا٣عػػؿكؼ ثٌٕػػ٭ة ٚػػٰ ثٕػػي ٱؼذ٤ػػٙ ظ٧١ػػ٫ ثػػٲ٨ ا٣ٮاصػػت كا٣ضػػةاـ 

«كا٧٧٣ذ٪ٓ
(31)

. كٱؤٱ ؽ ذ٣ٟ أٌف قٲجٮٱ٫ ذ٠ؿ ٚػٰ دٌػةٔٲٙ ثػةب اٷدٗػةـ أٌف ثػٲ٨ 

ا٧٣ؼؿصٲ٨، كا٣ػٌؿاء أٝػؿب ا٣عػؿكؼ إ٣ػٯ ا٣ػٺـ كأمػج٭٭ة ث٭ػة  ا٣ٺـ كا٣ٌؿاء ٝؿبى 

رٔذة ا٣عػػؿٚٲ٨ ا٤٣ٌػػؾٱ٨ ٱ١ٮ٩ػػةف ٦ػػ٨ ٦ؼػػؿج كاظػػؽ. كا٣ػػٺـ كا٣٪ٌػػٮف ٝؿٱجذػػة ٌٚػػة

ا٧٣ؼػػةرج
(30)

. ك٬ػػؾا ٦ػػة ٱٌٛكػػؿ ٣٪ػػة اردجػػةط ا٣عػػؽٱر ٔػػ٨ ٦ؼػػةرج اٵوػػٮات 

إذ إٌف اٹٔذ٧ةد ٤ٔػٯ أٌٔػةء ا٣٪ٌُػٜ  ؛كوٛةد٭ة ثة٣عؽٱر ٨ٔ اٷدٗةـ ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫

، ٵٌف ا٧٣ؼػؿج ٣ػٲف  ثػ٢ ٬ػٮ ، «٩ُٞػح»كظؽى٬ة ٰٚ دعؽٱؽ ا٧٣ؼػةرج ٗٲػؿي ٠ػةؼو

ك٬ؾا ٦ػة ٱضٕػ٢ اٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ ا٣ضة٩ػت  ،ة٦كةظح أك ١٦ةف ٝةث٢ ٣ٺ٣ذجةس أظٲة٩ن 

ٹ ٦ٛؿق ٦٪٫، ك٬ٮ ٦ة صؿل ٤ٔٲ٫ ا٣ٞؽا٦ٯ اا٣ذٌن١ٲ٤ٰ ٣ٶوٮات أ٦ؿن 
(31)

. 

ك٣ٲكخ ا٧٣كةا٢ اٵػؿل ٤ٔٯ ٝػؽر كاظػؽ ٦ػ٨ اٵ٧ٌ٬ٲػح ا٣ذػٰ رأٱ٪ة٬ػة ٣ٕػؽد 

٪ٌٮف ا٣ؼٛٲٌػح ا٣ذػٰ ذ٠ؿ٬ػة ٚػة٣ ؛ا٧٣ؼةرج، ك٦ة ٱذى٢ ث٧ؼػؿج ا٣ػٺـ كا٣٪ٌػٮف كا٣ػٌؿاء

ػ ،قػٲجٮٱ٫ ٚػٰ ا٣ٛػػؿكع ا٧٣كذعكػ٪ح ٦ػٓ ا٣عػػؿكؼ  ٦كػػذٞٺ   ةزػ٥ٌ صٕػػ٢ ٣٭ػة ٦ؼؿصن

                                                 

٦ػ٨ ثعػر  ، كٗة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ؽ )٩ٞػٺن ٤ٔ074ٰ ا٣ؼٮ٣ٰ، ٦ٕض٥ ٥٤ٔ اٵوٮات، ص =

ٵوٮات ا٣ىة٦ذح ٔ٪ؽ ا٣ؽ٠ذٮر ٗة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ؽ ٣جػؽر ٚؼػؿم ٦ٲػؿاف ك٤ٔػٰ ٦ؼةرج ا

 (.22صٮاد ٠ة٥ّ، ص

 .52ٔجؽ ا٣جؽٱٓ ا٣٪ٲؿثة٩ٰ، ا٣ضٮا٩ت ا٣ىٮدٲح، ص (31)

 .373، 346، 3/341ا٩ْؿ: قٲجٮٱ٫، ا١٣ذةب،  (30)

أك ١٦ػةف  ،٩ُٞح ا٣٪ُٜ». كا٩ْؿ ٧٤٣ٞةر٩ح دٕؿٱٙ 52ا٩ْؿ: ا٣٪ٲؿثة٩ٰ، ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ، ص (31)

 .٦107ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣ؼٮ٣ٰ، ٦ٕض٥ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣٪ْؿم، ص :ٰٚ «ا٣٪ُٜ



 27 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

عٲعح دؼذ٤ػػٙ ٔػػ٨ ا٣٪ٌػػٮف اٵػػػؿل )ا٧٣ذعٌؿ٠ػػح أك وػػ= اٵوػػٮؿ دكف ٗٲؿ٬ػػة 

٧ٚػ٨ ص٭ػح ا٣٪ٌُػٜ دٞذىػؿ ٤ٔػٯ ا٣٘٪ٌػح ا٣ؼةرصػح ٦ػ٨  ؛كدنػ١ٲ٤ٲ ة ةا٣ٌك١ٮف( ٩ُٞٲ ػ

ك٨٦ ص٭ح ا٣ذٌن١ٲ٢ دؼذٌه ٬ػؾق ا٣٪ٌػٮف  ،ُٞ٭ة٢ ٤٣كةف ٰٚ ٩ا٣ؼٲنٮـ ٨٦ دكف دؽػ  

ا٣ؼٛٲٌح ثحظ١ةـ ٌٚى٢ ٚٲ٭ة ا٣٪ٌعةة كا٣ٌٞؿاء ك٧٤ٔةء ا٣ذٌضٮٱػؽ ث٧ػة ٬ػٮ ٦ٕػؿكؼ. ك٦ػٓ 

ذ٣ٟ رأل ا٧٣عؽزٮف أ٩ٌ٭ة ٣ٲكخ إٹ وٮرة ٩ُٞٲٌح )أ٣ٛٮف( ٨٦ ا٣٪ٌٮف ا٣ٞٲةقٲٌح
(32)

. 

ػةء كا٣ذٌػةء كا٣ػؽٌ  ٌُ ةد إ٣ٯ ٦ؼؿج أق٪ة٩ٰ ٣سٮم ٦ػٓ ا٣ ٌٌ اؿ أ٦ٌة ٢ٞ٩ ٦ؼؿج ا٣

ـٌام ٰٚ ا٣ٌؽرس ا٣عؽٱر ػٺٚن  ٣كٲجٮٱ٫ ٚكػجج٫ أٌف كوػٙ  ةكا٣ٌكٲ٨ كا٣ٌىةد كا٣

ةد ظؽٱسن  ٌٌ ػةد )ا٣عؽٱسػح( ةٱؼذ٤ٙ ٔػ٨ كوػٛ٭ة ٝػؽٱ٧ن  ةا٣ ٌٌ ، إذ رث٧ػة ٠ة٩ػخ ا٣

٦ذٌُٮرة ٨ٔ اٵػؿل ا٣ٞؽٱ٧ح ا٣ذػٰ ٱ٪ُجػٜ ٤ٔٲ٭ػة كوػٙ قػٲجٮٱ٫. ٚػة٧٣ؼؿج 

ةد ا٣عؽٱسح، ك٣ٲف ٤٣ٞؽٱ٧ح، ٚٺ ٱي٪ٍ  ٌٌ تي ٔ٪ؽاؾ ػُػح إ٣ػٯ ا٣ضؽٱؽ ٬ٮ ٣٭ؾق ا٣ كى

قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ؾا ا٣ٌىؽد
(33)

. 

ٌُةء كا٣ٌؽاؿ كا٣ذٌةء ٦ٓ ا٣ٌكػٲ٨ كا٣ٌىػةد  كص٢ٕ ا٣ٌؽرس ا٣عؽٱر، ٧٠ة دٌٞؽـ، ا٣

ـٌام ٰٚ ٦ؼؿج كاظؽ، ك٥٣ ٱٕذٌؽ ثة٣ٛؿؽ ثٲ٪٭٧ة، ٧٠ة ٕٚػ٢ قػٲجٮٱ٫ ٚػٰ دؿدٲجػ٫.  كا٣

دٗػةـ أٌف ٰٚ ٬ؾا ا٣ٛؿؽ، إذ ذ٠ؿ قٲجٮٱ٫ ٚػٰ ثػةب اٷ اكٱجؽك أف ٣ع٥١ اٷدٗةـ أزؿن 

ٌُةء كا٣ٌؽاؿ كا٣ذٌةء، ٦ٓ أ٩ٌػ٫ ذ٠ػؿ أٌف  ـٌام ٹ ٱؽ٨٧ٗ ٰٚ ا٣ ػةء »ا٣ٌىةد كا٣ٌكٲ٨ كا٣ ٌُ ا٣

                                                 

ٔػ٨ ثعػر  ، كٗة٥٩ ا٣ع٧ؽ، )٩ٞٺن 006ا٩ْؿ: ٧٠ةؿ ثنؿ، ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ، اٵوٮات، ص (32)

(، كٝػةرف ث١ذػةثٰ، ٦41ؼةرج اٵوٮات ا٣ىة٦ذح ٔ٪ؽ ا٣ؽ٠ذٮر ٗة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ػؽ، ص

 .035دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، ص

، كاٵوٮات ا٤٣٘ٮٱػح ٷثػؿا٬ٲ٥ أ٩ػٲف، 08-07ثؿصنذؿاقؿ، ا٣ذُٮر ا٣٪عٮم، ص ا٩ْؿ: (33)

، ك٦٪ػة٬ش ا٣جعػر ٚػٰ ٧١010ةؿ ثنػؿ، صا٣ٕةـ، اٵوٮات ٣، ك٥٤ٔ ا٤٣٘ح 50-37ص

كا٣ؽراقػةت ا٣ىػٮدٲح ٔ٪ػؽ ٧٤ٔػةء ا٣ذضٮٱػؽ ٣٘ػة٥٩  010-011ا٤٣٘ح ٣ذ٧ػةـ ظكػةف، ص

، 63-51ٮاب، ص، كا٧٣ؽػ٢ إ٣ٯ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٣ؿ٦ٌػةف ٔجػؽ ا٣ذػ170-154ا٣ع٧ؽ، ص

، كا٣ضٮا٩ػػت ا٣ىػػٮدٲح ٚػػٰ ٠ذػػت 074كا٣ػػٮصٲـ ٚػػٰ ٚٞػػ٫ ا٤٣٘ػػح ٧٣ع٧ػػؽ اٵ٩ُػػة٠ٰ، ص

 .50اٹظذضةج ثة٣ٞؿاءات ٣ٕجؽ ا٣جؽٱٓ ا٣٪ٲؿثة٩ٰ، ص



 28 د. أمحد قدٔز -وا اضتدزك عمٜ ضٗبْٕٖ يف دزضْ املدازج 

ـٌام «كا٣ٌؽاؿ كا٣ذٌةء ٝؿٱجح ا٧٣ؼةرج ٨٦ ا٣ٌىةد كا٣ٌكٲ٨ كا٣
(34)

. 

ككوٙ قٲجٮٱ٫ ا٣٭ةء كا٣٭٧ـة ثح٩ٌ٭٧ة ظ٤ٞٲةف، ٦ػ٨ أٝىػٯ ا٣ع٤ػٜ. كٱٕػةدؿ 

 ت ا٣عؽٱر.ؿدٲٰٚ ا٣ذٌ  ٪ضؿمق ٬ؾا ا٧٣ؼؿج ا٧٣ؼؿج ا٣عى 

٪ضػؿة ًػ٨٧ أٌٔػةء كٱٺظِ أٌف قٲجٮٱ٫ كمٲؼ٫ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿا ا٣عى 

 ة٪ضؿة ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ كاًػعن ا٣٪ٌُٜ، أك ٰٚ كوٙ ا٧٣ؼةرج. كٱجؽك أٌف ٦ٛ٭ٮـ ا٣عى 

٪ضؿة كارد ٣ؽٱ٭٥، كٝػؽ ذي٠ػؿت ٦ٓ أٌف كوٙ ا٣عى  ،٣ؽل ا٧٣ذٌٞؽ٦ٲ٨ ٨٦ ا٣٪ٌعةة

ٰٚ ا٣ٞؿآف ٦ؿدٲ٨ «ا٣ع٪ةصؿ»
(35)

٣ػٯ كوػٙ ػػؿكج أٌف اث٨ قٲ٪ة قجٜ إ ٤ٔٯ. 

ٌٞج٭٧ة ثة٣عى ٬ؾٱ٨ ا٣عؿٚٲ٨ ٨٦ ا٣عى  ٪ضؿٱٲ٨٪ضؿة ٨٦ ٗٲؿ أف ٱ٤
(36)

. 

كٌٔؽ قٲجٮٱ٫ اٵ٣ٙ ٦ػٓ ا٣٭ػةء كا٣٭٧ػـة ٚػٰ ٦ؼػؿج كاظػؽ، ٬ػٮ أٝىػٯ 

ٚض٧ٓ ثٲ٨ اٵ٣ػٙ، ك٬ػٰ ٦ػ٨ ا٤ٕ٣ػ٢ )ا٣ٌىػٮااخ(، كثػٲ٨  ،ا٣ع٤ٜ، ٧٠ة دٌٞؽـ

نػؿ ا٣٭٧ـة كا٣٭ةء، ك٧٬ة ٨٦ ا٣ٌىعةح )ا٣ٌىػٮا٦خ(. كٱػؿل ا٣ػٌؽ٠ذٮر ٧٠ػةؿ ث

أٌف ٦ٮًٮع ا٣٭٧ـة كاٵ٣ٙ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ٱنػ٢١ٌ وػٕٮثح ّػة٬ؿة ٚػٰ ا٣ػٌؽرس »

ػػ ،ا٤٣ٌ٘ػػٮم ٔ٪ػػؽ٥٬ ُن ٮا ٦٪٭٧ػػة ، كأدىػػةكاًػػعن  ةكٝػػؽ ػ٤ػػٍ ا٧٤ٕ٣ػػةء ثٲ٪٭٧ػػة ػ٤

، «ث٧٪ةٝنةت دذك٥ ثة٧٘٣ٮض كٔؽـ اٷدراؾ ا٣عٞٲٰٞ ٣ُجٲٕح ٬ؾٱ٨ ا٣ٌىػٮدٲ٨

ٙ كا٣ػٮاك ٦ٓ أ٫ٌ٩ ٱ٪كت إ٣ٯ اث٨ ص٪ٌٰ ٦ٕؿٚح ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ )اٵ٣ػ

كا٣ٲةء( ثٮوٛ٭ة ظؿ٠ةت، كثٲ٨ اٵوٮات ا٣ٌىة٦ذح
(37)

  . 

                                                 

٦٪ػة٬ش ا٣جعػر ٚػٰ  ،، كٝةرف ثذ٧ةـ ظكةف352-351، 3/353ا٩ْؿ: قٲجٮٱ٫، ا١٣ذةب،  (34)

 .010ص، ك٧٠ةؿ ثنؿ، ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ، اٵوٮات، 006-001ا٤٣٘ح، ص

، كاٳٱذةف ا٤٣ذةف كردت ٚٲ٭٧ػة 35ـ(، ص0885ا٩ْؿ: ٠ذةثٰ، ٦جةدئ ا٤٣كة٩ٲةت )ط. ٔةـ  (35)

 .07اٳٱح : ، كٗةٚؿ01اٳٱح: ٧٬ة اٵظـاب« ا٣ع٪ةصؿ»٧٤٠ح 

، كٝةرف ث٧١ػةؿ ثنػؿ، ٚػٰ ٤ٔػ٥ 61ا٩ْؿ: اث٨ قٲ٪ة، رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ، ص (36)

 .046ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ، اٵوٮات، ص

 .٥٤ٔ012 ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ، اٵوٮات، ص٧٠ةؿ ثنؿ، (37)



 31 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

ك٠ةف ا٣ٌؽ٠ذٮر إثػؿا٬ٲ٥ أ٩ػٲف قػجٜ إ٣ػٯ ٬ػؾا ا٧٣ٮًػٮع، إذ أػػؾ ٤ٔػٯ 

 اقٲجٮٱ٫ ٌٔؽق اٵ٣ٙ ٨٦ أٝىٯ ا٣ع٤ٜ ٦ٓ ا٣٭٧ـة كا٣٭ػةء، كٌٚكػؿ ذ٣ػٟ دٛكػٲؿن 

٨ دٛكٲؿ ا٧٣ٞىٮد ٦ «اٵ٣ٙ»رث٧ٌة أراد ث٧٤١ح »ذ٬ت ٚٲ٫ إ٣ٯ أٌف قٲجٮٱ٫  ةٗؿٱجن 

ٗٲؿ ٦ح٣ٮؼ ٰٚ أٱٌة٫٦، أك  ةوٮدٲ   ةا٣ذٰ ٚٲ٧ة ٱجؽك ٠ة٩خ ٦ى٤ُعن  «ا٣٭٧ـة»٧٤٠ح 

ظؽٱر ا٣ٕ٭ؽ ثٲ٨ ا٣ٌؽارقػٲ٨، ٚػحراد دٮًػٲع٫ ثػؾ٠ؿ ٦ػؿادؼ ٣ػ٫ أ٠سػؿ مػ٭ؿة 

«اٵ٣ٙ»كأ٣ٛح، ك٬ٮ ٧٤٠ح 
(38)

. ك٥٣ ٱؿدًي ٔؽد ٨٦ ا٣ٌؽارقٲ٨ ٬ؾا اٹٔذػؾار، 

ك٬ٮ وةظت ٝػؽرة ٤ٞٔٲٌػح  ٵ٫ٌ٩ ٨٦ ا٣ٌكؾاصح أٍف ٩٪كت إ٣ٯ قٲجٮٱ٫ ٬ؾا اٵ٦ؿ،

ك٦ٕؿٚح ٧ٔٲٞح
(41)

ٰٚ ٔىؿ قٲجٮٱ٫  ة٥٣ ٱ٨١ ٦ٕؿكٚن  (ا٣٭٧ـة). أ٦ٌة أٌف ٦ى٤ُط 

ٚذؽظ٫ٌ أٝٮاؿ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٰٚ ٠ذػةب ا٣ٕػٲ٨، ك٦ػة ريكم ٔ٪ػ٫ ٚػٰ ٠ذػت أػػؿل. 

ثؽٹ٣ػح  ،كٱؿٱػؽ ثػ٫ ا٣٭٧ػـة ،ٰٚ أٌكؿ دؿدٲت ا٣عػؿكؼ «اٵ٣ٙ»ٚة٣ؼ٤ٲ٢ ٱؾ٠ؿ 

ٕنػ ثٕػؽ ذ٣ػٟ، ٚٲٞػٮؿ ٔػ٨ اٵظػؿؼ  ةا٣ٌكٲةؽ، ١٣٪ػ٫ ٱىػٌؿح ثة٧٣ىػ٤ُعٲ٨ ٦

ٮؼ ػ«ا٣ػٮاك كا٣ٲػةء كاٵ٣ػٙ ا٤٣ٌٲ٪ػح كا٣٭٧ػـة»إ٩ٌ٭ة  :ا٣ضي ٌن كأ٦ٌػة »: ة، كٱٞػٮؿ أٱ

ٚ ػ٫ ٔ٪٭ػة ٹ٩ػخ،  ،ا٣٭٧ـة ٧ٚؼؿص٭ة ٨٦ أٝىٯ ا٣ع٤ٜ ٦٭ذٮدح ٦ٌ٘ٮَح ٚػإذا ري

«ٚىةرت ا٣ٲةء كا٣ٮاك كاٵ٣ٙ ٨ٔ ٗٲؿ َؿٱٞح ا٣عؿكؼ ا٣ىعةح
(40)

. 

أرثٕػح أظػؿؼ: ا٣٭٧ػـة »٤ػح، ك٬ػٰ كٱىٙ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٬ػؾق اٵظػؿؼ ثح٩ٌ٭ػة ٦ٕذ

«كاٵ٣ٙ ا٤٣ٌٲ٪ح كا٣ٲةء كا٣ٮاك
(41)

ك٠ٲٙ ٱكػذٞٲ٥ ٠ػٺـ ا٣ػٌؽ٠ذٮر أ٩ػٲف، كٝػؽ ذ٠ػؿ  .

ػ :قٲجٮٱ٫ ك٦ى٨ دٌٞؽ٫٦ ظٲ٨ ٌٔؽكا ا٣عؿكؼ اٵوػٮؿ ٕن  اإمػٕةرن  ،ةا٣٭٧ػـة كاٵ٣ػٙ ٦

كا٣ػؾم ٩ػؿاق  ؟ثةقذٞٺؿ ٢ٌ٠ ٦٪٭٧ة ٨ٔ اٵػؿل، كاٵ٦ؿ كاًط ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿ

                                                 

 .005ا٩ْؿ: إثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف، اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح، ص (38)

 .51، كا٣٪ٲؿثة٩ٰ، ا٣ضٮا٩ت ا٣ىٮدٲح، ص012ا٩ْؿ: ٧٠ةؿ ثنؿ، ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ، ص (41)

 .40، 0/38، كٝةرف ثذ٭ؾٱت ا٤٣٘ح، 46، 0/41ا٣ؼ٤ٲ٢، ٠ذةب ا٣ٕٲ٨،  (40)

، كٝةرف ثض٧٭ؿة ا٤٣٘ػح ٹثػ٨ درٱػؽ، ٤0/40ٲ٢(، ا٩ْؿ: اٵز٬ؿم، د٭ؾٱت ا٤٣٘ح )٨ٔ ا٣ؼ (41)

 «.ك٬ٰ أػخ ا٣٭٧ـة كاٵ٣ٙ ،أف أٝىٯ ا٣عؿكؼ ا٣٭ةء»، إذ ٱؾ٠ؿ 0/34



 30 د. أمحد قدٔز -وا اضتدزك عمٜ ضٗبْٕٖ يف دزضْ املدازج 

 دنػ١ٲ٤ٲ ة ة، قػججن كص٤ٕ٭٧ة ٰٚ ٦ؼؿج كاظؽ ،٣ض٧ٓ ثٲ٨ اٵ٣ٙ كا٣٭٧ـة٬٪ة أٌف كراء ا

ٱؿصٓ إ٣ٯ ػىةاه ٠ٺـ ا٣ٕؿب، إذ ٠سؿ دىٌؿؼ ا٣ٕؿب ثة٣٭٧ـ ٦ٓ ظؿكؼ ا٤ٕ٣ػ٢ 

ػةوػح.  ةكٵصػ٢ ذ٣ػٟ صٕػ٢ ا٣٪ٌعػةة ٤٣٭٧ػـ أظ١ة٦نػ ؛ك٩عٮ ذ٣ٟ كإٔٺٹن  إثؽاٹن 

٦٪٭٧ة د٪٤ٞػت إ٣ػٯ  ك٠ةف ٨٦ ٬ؾا ا٣٪عٮ ا٣ذنةث٫ ثٲ٨ ا٣٭٧ـة كاٵ٣ٙ، ٵٌف ٢٠ كاظؽة

وةظجذ٭ة، كاٵ٦س٤ح ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٦جسٮزح ٰٚ ٦ىػةدر ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ٕؿكٚػح
(42)

أ٦ٌػة ٦ػ٨ ك. 

 ٦ػٓص٭ح ا٣٪ُٜ، ٚإٌف قٲجٮٱ٫ مؿح ػىةاه اٵ٣ٙ ٦ٛؿدة، ٧٠ة مػؿظ٭ة ٦ض٧ٮٔػح 

ٱ٪جئ ثةقذٞٺؿ ٢ٌ٠ ٦٪٭ة، كاػذٺٚ٭ة ٨ٔ ا٣٭٧ـة ةا٣ٮاك كا٣ٲةء مؿظن 
(43)

. 

ٕػي ا٧٣عػؽزٲ٨ ٦ػ٨ أٌف ٬٪ػةؾى كٝؿٱت ٨٦ ٬ؾق ا٧٣كح٣ح ٦ػة ذ٬ػت إ٣ٲػ٫ ث

ٰٚ كوٙ ٦ؼؿج ا٣ٮاك ا٣ٌىعٲعح )٩ىٙ ا٣ٌىة٦ذح(، ٵٌف ٦ؼػؿج ٬ػؾق  ة٩ٞىن 

ا٣ٮاك ٣ٲف ا٣نٛذٲ٨ ٧٠ة كرد ٣ؽل ا٣ٞؽا٦ٯ، ثػ٢ ٬ػٮ ٚػٰ ا٣عٞٲٞػح ٦ػ٨ أٝىػٯ 

 -ك٧٬ة ٌٔػٮ ثػةرز-ا٤٣كةف ظٲ٨ ٱٞذؿب ٨٦ أٝىٯ ا٣ع٪ٟ، ٗٲؿ أٌف ا٣ٌنٛذٲ٨ 

دكذؽٱؿاف ظٲ٨ ا٣٪ٌُٜ ث٫
(44)

. 

                                                 

٣ٲف ظؿؼ أٝػؿب إ٣ػٯ ». كٱٞٮؿ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ؾا ا٣ىؽد: 445-2/430ا٩ْؿ: قٲجٮٱ٫، ا١٣ذةب،  (42)

ػ ٌن ٭ة أٝػؿب ٦ػٓ مػؿ٠ذ ةا٣٭٧ـة ٨٦ اٵ٣ٙ، ك٬ػٰ إظػؽل ا٣ػسٺث. كا٣ػٮاك كا٣ٲػةء مػجٲ٭ح ث٭ػة أٱ

ٱٕ٪ػٰ ثػؾ٣ٟ أف اٵ٣ػٙ ٬ػٰ مػجٲ٭ح ثػة٣٭٧ـة، »كٰٚ ا٣عةمػٲح ٝػٮؿ ا٣كػٲؿاٰٚ: «. ا٣عؿكؼ ٦٪٭ة

ٌن  ( ٦ػ٨ 0، كا٣عةمػٲح رٝػ٥ )434-2/433ا٩ْؿ: ا١٣ذػةب، «. مجٲ٭ح ثة٣٭٧ـة.. ةكا٣ٮاك كا٣ٲةء أٱ

 ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة. 006. كا٩ْؿ: ٦ةزف ا٧٣جةرؾ، ٦ٞةٹت ٰٚ ا٣ٕؿثٲح، ص2/442. كا٩ْؿ 434وٛعح 

اٵ٣ٙ ٣ٲف ٦٪٭ػة ٔػٺج ٤ٔػٯ »ٌف إ :. كٱٞٮؿ قٲجٮٱ325٫-324، 3/065: ا٣كةثٜ، ا٩ْؿ (43)

٦ٲذػح ٹ »ك٬ػٰ  ؛3/225ا٩ْػؿ: « ، ٚإ٧٩ة ٬ٰ ث٧٪ـ٣ح ا٣٪ٛفاؾ أثؽن عؿق ا٤٣كةف كا٣نٛح كٹ دي 

ا٩ْػؿ: « كٹ رٚٓ كٹ ٩ىت. ك٬ؾق اٵ٣ٙ إًٔٙ دؾ٬ت ٦ٓ ٢٠ ظؿؼ قة٨٠ ٱؽػ٤٭ة صؿ  

كا٣ٮاك كا٣ٲػةء  ،٠خ وةرت ٗٲؿ أ٣ٙؿٌ ٵ٩٭ة إف ظي ٹ د٘ٲٌؿ ٤ٔٯ ٢٠ ظةؿ، »ك٬ٰ  ؛2/245

أ٦ة ا٣٭٧ـة ٚ٭ٰ ٩جؿة ٰٚ ا٣ىػؽر دؼػؿيج ثةصذ٭ػةد، ك. 2/437ا٩ْؿ: «. دعؿ٠ةف كٹ د٘ٲؿاف

ٞي٢ ٤ٔٲ٭٥ ذ٣ٟ، ٵ٫٩ ٠ة٣ذٌ٭ٌٮع. ا٩ْؿ: ةك٬ٰ أثٕؽ ا٣عؿكؼ ٦ؼؿصن   .2/437، ٚس

٘ػػح ا٣ٕػػةـ، ، ك٧٠ػػةؿ ثنػػؿ، ٤ٔػػ٥ ا32٤٣ا٩ْػػؿ: إثػػؿا٬ٲ٥ أ٩ػػٲف، اٵوػػٮات ا٤٣٘ٮٱػػح، ص (44)

 .071، كٝةرف ث٧ع٧ٮد ا٣كٕؿاف، ٥٤ٔ ا٤٣٘ح، ص011اٵوٮات، ص



 42 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -للغة العربية بدمشق جملة جممع ا

ذكرًا أّن سٔبٍِٓ استجِىّ صضتا امتِاص صامٔتاأل صا متا   أقِل: سبق أنْ 

صإْن مه ٓىّٔز ٌَا بٔي حاالثُا بىا ٓتلّل لنتّ وفرىجتٍ بى تره َتحر ام ترص  

صضتتتاثُاو صوتتّ أّن بفتتظ امى تتل ٔي أعتتا  إمتتّ صضتتا امتتِاص  ًطتتا 

امّطاوجة( أًُّا حٌكّٔة قطّٔة  ىإّن آخرٓي وٌُه وي لنىاأل ا ضِات اثتقتِا وتّ 

لّل امِاص شتِّٓةامقلاوّ ىْ 
 56)

 و

ىتْ ثرثٔت   -صأ ار بفظ امى ل ٔي وسأمة صعّ امغٔي صام األ قبل امقتا  

َتِ أنًتّ ام نتق إمتّ امتتهو ىامّطت ٔه لٌتل َت الأل َتِ  ىْ و تره - سٔبٍِٓ

َْ بتامببقْ  أص  ا قطتّ حٌكتْ( صعفُىا بفل امقا  ىْ و ره جلٓل نُِل
 57)

و 

ُّ َحٓي ام رىٔي قبل امقا  صارنٌ ملى  ام نٔل لي طرٓق رصآتات وجفتّلن  صَصْع

ثجفنُىتتا حنقٔتتٔي كتتحم 
 58)

و صذكتتر ستتٔبٍِٓ ىتتْ ثغتتالٔا بتتان ا ن تتا  أّن 

و ره امغٔي صام تاأل َتِ أنًتّ امى تاره وتي و تاره ام نتق إمتّ امنستانوو »

صبفتظ امفترن ٓجترل امغتٔي صام تاأل وُْجتَرى امقتا   صَىتا بىٌزمتة امقتا وو 

«صقربُُىا وي امته كقرن امقا  وي ام نق
 59)

وىتا ىتِ  »و صَىا ملى ابي جٌّْ 

«وتّ أّصل امتته - امى ره امثّاًْ وي و اره ام نق -ذم  
 60)

صبٌتّ امقتلاوّ  و

  صإْن كاًتت ام تاأل أختره ا  وٌُا جِاز قن  ام األ  ٌٔ  النّ َحا امجقارن أحكاو  

وٌُتا   ًُّىتا أُجرٓتا وجترى حترص   - ىامجرثٔ  َِ امغٔي  ّه ام األ -إمّ امته 

                                                 

صكال  امتلكجِر بشتر ٓججتٍ إمتّ  و121اًظر: كىال بشر  لنه امنغة امفا   ا ضِات  ص (56 

 و114وّ أًٍ ذكر أّن ا ضل َِ مسٔبٍِٓو اًظر: ص ا ابي جٌْ نائى  

 و157  139  121نه امنغة امفا   ا ضِات  صاًظر: كىال بشر  ىْ ل (57 

أضامة لنه ا ضِات لٌتل  :صوا ٓنُٔا  صقارن بكجابْ 1/47اًظر: ام نٔل  كجان امفٔي   (58 

 و120-97ام نٔل وي خالل وقلوة كجان امفٔي  ص

 و480  454  4/451سٔبٍِٓ  امكجان   (59 

 و2/336  366-1/365ئص    صام طا48 -1/45اًظر: ابي جٌْ  سّر ضٌالة ا لران   (60 
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ضػػؿل ظػػؿكؼ ا٣ع٤ػػٜ ا٣ذػػٰ ٹ ٱ٤ٞػػت اٵػػػؿج ٦٪٭ػػة إ٣ػػٯ اٵدػػػ٢. ا٣ٛػػ٥، ٹ ٦

٦ضؿل ا٥ٛ٣ ثؼٺؼ اٵثٕؽ ٚة٧٣ؼؿج اٵٝؿب إ٣ٯ ا٥ٛ٣ صةرو 
(50)

. 

ك٨٦ ٬ؾق اٵظ١ػةـ صػٮاز إػٛػةء ا٣٪ٌػٮف ا٣ٌكػة٠٪ح ٔ٪ػؽ٧٬ة ٣ٞؿث٭٧ػة ٦ػ٨ 

ك٬ػٮ اٷّ٭ػةر ،ظؿكؼ ا٣ٛػ٥، ٦ػٓ ثٞػةء ا٣ع١ػ٥ اٵوػ٤ٰ
(51)

كٱ٪كػت ٬ػؾا  .

ٶػٛل اٵكقػٍا٣ع٥١ إ٣ٯ ا٣ؼ٤ٲ٢، ٨٦ ركاٱح ٣
(52)

كإ٣ػٯ اٷػٛػةء ذ٬ػت  .

ثٕي ا٣ٞؿاء، ٤ٔٯ أٌف أ٠سؿ٥٬ ٤ٔٯ اٷّ٭ةر
(53)

. 

ككوٙ قٲجٮٱ٫ ٬ؾٱ٨ ا٣عؿٚٲ٨ ثةٹقذٕٺء، كا٣عؿكؼ ا٧٣كذ٤ٕٲح دذضػ٫ 

إ٣ٯ ا٣ع٪ٟ اٵ٤ٔٯ، ٤ٔٯ أٌف ا٧٣ٕذجؿ ٚػٰ اٹقػذٕٺء اقػذٕٺء أٝىػٯ ا٤٣كػةف 

ٹإ٣ٯ ص٭ح ا٣ع٪ٟ اٵ٤ٔٯ قٮاء اقذ٤ٕٯ ٫ٕ٦ ثٞٲح ا٤٣كػةف أـ 
(54)

. ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ 

٬ؾا ا٣ٮوٙ ٣ٲكٮغ ٣٭ؾٱ٨ ا٣عؿٚٲ٨ ٣ٮٹ اظذكةب مػٰء ٦ػ٨ أٝىػٯ ا٤٣كػةف 

ٱذٌض٫ إ٣ٯ ا٣ع٪ٟ اٵ٤ٔٯ، ك٣ٮ أ٩ٌ٭٧ة ٠ة٩ة ظ٤ٞٲٲ٨ ػة٣ىٲ٨ ٧٣ة ٠ةف ٬٪ةؾ ٬ػؾا 

ا٣٪ٌعٮ ٨٦ اٹقذٕٺء. كٱؽٌؿ ٬ؾا ا١٣ٺـ ٫ٌ٤٠ ٤ٔٯ ٚ٭٥ ا٣ٞػؽا٦ٯ ٣ٞػؿب ٬ػؾٱ٨ 

ن  كاٵ٦ػؿ ٦كػذٛٲي  .٨٦ أظ١ة٦٭ػة ةٱُٕٲ٭٧ة مٲبن  ةا٣عؿٚٲ٨ ٨٦ ظؿكؼ ا٥ٛ٣ ٝؿث

 ٰٚ ٦ىةدر٩ة ٤ٔٯ اػذٺؼ ص٭ةد٭ة ٰٚ ٤ٔٮـ ا٤٣٘ح كا٣ذضٮٱؽ كا٣ٞؿاءات.

كذ٬ت ا٧٣عؽزٮف ٰٚ دٕٲٲ٨ ٦ؼؿج ا٣٘ٲ٨ كا٣ؼةء ٦ؾا٬ت مذٯ، ٨ٌ١٣ أ٠سؿ٬ػة 

ٔن   .٬ٮ ا٣ؾم ٱض٤ٕ٭٧ة َجٞٲٲ٨ ٱنذؿ٠ةف ٦ٓ ا١٣ةؼ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ؼؿج ا٧٣عػؽث ةمٲٮ

ةؼ ثةدٌضػةق ا٣ٛػ٥، ك٬ػٮ ١ٔػف ٦ػة صػةء ٣ػؽل ك٧٬ة ٰٚ ا٣ذٌؿدٲت ا٣ضؽٱؽ ٱ٤ٲػةف ا٣ٞػ

                                                 

، 2/162كاٵقػذؿاثةذم، مػؿح ا٣نػةٚٲح،  573-1/572ْؿ: اثػ٨ ٔىػٛٮر، ا٧٧٣ذػٓ، ا٩ (50)

 .0111-1/0111كا٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم، مؿح ا٣نةٚٲح، 

 .611-1/588، كاث٨ ٔىٛٮر، ا٧٧٣ذٓ، 3/343ا٩ْؿ: قٲجٮٱ٫، ا١٣ذةب،  (51)

 .18ا٩ْؿ: أثة ظٲةف، دؾ٠ؿة ا٣٪عةة، ص (52)

 .088ا٩ْؿ: ٗة٥٩ ا٣ع٧ؽ، ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح، ص (53)

 .181-180، كا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح ٤٣ع٧ؽ، ص018-3/017ا٩ْؿ: قٲجٮٱ٫، ا١٣ذةب،  (54)
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قٲجٮٱ٫ ك٨٦ دج٫ٕ
(55)

ٙى ثٕي ٬ؤٹء ا٧٣ؼؿج ا٣ضؽٱؽ ثح٫ٌ٩ ظ٪١ٰ .  ٝىػٰ، - ككىوى

أك أ٩ٌ٭٧ة ٱؼؿصةف ٨٦ أٝىٯ ا٣ع٪ٟ، أك ٨٦ ٦ؤػؿة قٞٙ ا٣ع٪ٟ
(56)

. ٨ٌ١٣ اٵ٦ػؿ 

ُقؿدن ، ٚذ٧ٌةـ ظٌكةف ٱؿصٓ ٨ٔ ٠ٺ٫٦ ٰٚ أ٩ٌ٭٧ة َجٞٲةف، كٱٌٓ ا٣٘ٲ٨ كا٣ؼػةء ا٣ٲف ٦

ٌُجٞػٰ ٚجٞػٰ ١٤٣ػةؼ اٰٚ  ٧٣ؼؿج ا٣ع٤ٞٮ٦ٰ )ا٤٣ٌ٭ٮم( ٦ٓ ا٣ٞةؼ. أ٦ٌػة ا٧٣ؼػؿج ا٣

كظؽى٬ة
(57)

. ك١٬ؾا ٱجؽك أٌف ٥ْٕ٦ ا٧٣عؽزٲ٨ ٨٦ ٧٤ٔةء اٵوػٮات ٦ذػؿدٌدكف ثػٲ٨ 

ٌُجٞػػٰ، أك ا٣ض٧ػػٓ ثٲ٪٭٧ػػة، كا٣ذٌٛؿٱػػٜ ثػػٲ٨  كًػػٕ٭٧ة ٚػػٰ ا٧٣ؼػػؿج ا٤٣ٌ٭ػػٮم، أك ا٣

اقٲةٝةت ٩ُٞٲٌح ٦ٕٲٌ٪ح دض٢ٕ كوٛ٭٧ة ٦ذٌٕؽدن
(58)

. 

ق٧٤ةف ا٣ٕة٩ٰ ا٣ؾم درس أوٮات ا٣ٕؿثٲٌح دراقح ٦ؼجؿٱٌح أٌف ٩ُٜ ا٣ؼةء كرأل 

أ٦ٌة ا٣٘ػٲ٨ ٤ٚ٭ػة ٩ُٞػةف )أ٣ٛٮ٩ػةف( ٧٬ػة:  ة،اظذ١ة٠ٲ   ةَجٞٲ   ةٱض٤ٕ٭ة وٮدن « ا٧٣ٕةوؿ»

٧ح كا٣ٮاك، كا٣ٛذعح كاٵ٣ٙ. كاٳػؿ َجٰٞ ثضٮار ا١٣كػؿة  ٣٭ٮم ٌٌ ٱ١ٮف ثضٮار ا٣

ٚػٰ صػؽكؿ اٵوػٮات ًػ٨٧ ا٧٣ؼػؿج « ٔة٦ٌػح»كا٣ٲةء. ٨ٌ١٣ ا٣ٕة٩ٰ و٪ٌٙ ا٣٘ٲ٨ 

ٌُجٰٞ ،ا٤٣٭ٮم ٤ٔٯ ظٲ٨ ثٞٲخ ا٣ؼةء ٦ٓ ا١٣ةؼ ٰٚ ا٧٣ؼؿج ا٣
(61)

 . 

٣ٮ رظ٪ة ٩ذذجٓ أٝٮاؿ ا٧٣عػؽزٲ٨ ٤ٔػٯ اػذٺٚ٭ػة  اكٱُٮؿ ث٪ة ا٣عؽٱر صؽ  

ٰٚ ٬ؾا ا٣ىػؽد، إذ ٣ػ٥ ٱكػذٌٞؿ اٵ٦ػؿ ثٕػؽ ٤ٔػٯ رأم كاظػؽ. ٚذكػ٧ٲح ٬ػؾٱ٨ 

 ٱ١٧ػػ٨ ا٣ذٌكػػ٤ٲ٥ ثؼُػػح ا٣عػػؿٚٲ٨ ٦ػػة زا٣ػػخ ٦نػػ٤١ح ٦ُؿكظػػح ٤٣٪ٌٞػػةش، إذ ٹ

                                                 

 .021-018ا٩ْؿ: د٧ةـ ظكةف، ٦٪ة٬ش ا٣جعر ٰٚ ا٤٣٘ح، ص (55)

كص٭ػح ٩ْػؿ »، كٝةرف ث٘ة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ؽ، 066ا٩ْؿ: ٦ع٧ٮد ا٣كٕؿاف، ٥٤ٔ ا٤٣٘ح، ص (56)

( 66ثٲح اٵرد٩ٰ، ا٣ٕؽد )، ٰٚ ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿ«صؽٱؽة ٰٚ ٦ؼؿج اٵوٮات ا٣كذح

 .22، ص٣1101ٕةـ 

. كقػجٜ أف كوػٙ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ 68ا٩ْؿ: د٧ةـ ظكةف، ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٦ٕ٪ة٬ػة ك٦ج٪ة٬ػة، ص (57)

 ٦٪٫. 021-٬018ؾٱ٨ ا٣عؿٚٲ٨ ثح٩ٌ٭٧ة َجٞٲةف. ا٩ْؿ: ص« ٦٪ة٬ش ا٣جعر ٰٚ ا٤٣٘ح»

 .015-014ا٩ْؿ: ثكةـ ثؿ٠ح، ٥٤ٔ اٵوٮات ا٣ٕةـ، أوٮات ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ص (58)

 ،47-46ا٩ْؿ: ق٧٤ةف ا٣ٕة٩ٰ، ا٣ذن١ٲ٢ ا٣ىػٮدٰ ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، ٚ٪ٮ٣ٮصٲػة ا٣ٕؿثٲػح، ص (61)

 .38كا٩ْؿ ٠ؾ٣ٟ ص
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ا٣ٞؽا٦ٯ ثٕؽ ٢ٌ٠ ا٣ؾم ٔؿً٪ةق ٨٦ ٚ٭٧٭٥ ٣ٞؿب ٬ػؾٱ٨ ا٣عػؿٚٲ٨ ٦ػ٨ ا٣ٛػ٥، 

ػ ، ٵٌف ثٕػي ة٧٠ة ٹ ٱ٨١٧ ا٣ٌؿ٠ٮف إ٣ٯ ا٣ٌؿأم ا٣ٌنةآ ٰٚ ٠ٮ٩٭٧ة َجٞٲٲ٨ ظذ٧ن

ا٣ٌكٲةٝةت دؼؿج ٨ٔ ذ٣ٟ، كٹ ثٌؽ ٨٦ اظذكةث٭ة ٰٚ كوٙ ا٧٣ؼػؿج. كرث٧ٌػة 

ٓي ٬ؾٱ٨ ا٣عؿٚٲ٨ ٦ٓ ا٣ٞةؼ ٔ ٧ٍ ٤ٯ وٕٲؽ كاظؽ أٝػؿبى إ٣ػٯ ا٣ٌىػٮاب. ٠ةف صى

ك٩٪ذ٭ٰ ٨٦ ٬ؾا ٫ٌ٤٠ إ٣ٯ أٌف ٥ْٕ٦ى ٦ة اقذيؽرؾ ٤ٔٯ قٲجٮٱ٫ ٹ ٱٕػٌؽ ٦ػ٨ ا٣ؼُػح 

سىةرة ظؽٱسن  ؛ا٧٣عي، كإٍف ٠ةف ٤ٝٲٺن  ٬ػة اٷص٧ػةع كدٞػؽٱ٥ زي ٮً ٍٕ ٱي  ةٚة٧٣كةا٢ ا٧٣ي

ا٣ؽ٣ٲ٢ ا٣ٞةَٓ. ك٣ؾ٣ٟ ٩ؽٔٮ إ٣ٯ ا٧٣ـٱؽ ٨٦ ا٣ذٌؿٌكم ٰٚ ٬ػؾا ا٣ٌىػؽد ك٩عػٮق 

ةا٢ ا٣ذٰ ٱؿاصٓ ٚٲ٭ة درق٪ة ا٣ٕؿثٰ ٚػٰ ًػٮء ا٣ػٌؽرس ا٤٣ٌكػة٩ٰ، ٦ػٓ ٨٦ ا٧٣ك

ا٣ٌكٰٕ إ٣ٯ اٷٚةدة ٧ٌ٦ة اقذضٌؽ ٣ؽل ا٧٣عػؽزٲ٨ ٦ػ٨ ٗٲػؿ ٩ػٮازع اقػذٕٺء، أك 

 اقذؼٛةؼ ث٧ة أ٩ضـق ا٣ٞؽا٦ٯ، كقجٞٮا ث٫ اٵ٥٦.

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 : ا١ٟخبأكلن 

ح ٠ذةب ا٣ٕٲ٨، ٵظ٧ػؽ أوة٣ح ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٨٦ ػٺؿ ٦ٞؽ٦ -

 ـ.٦1112ع٧ؽ ٝؽكر، دار ا١ٛ٣ؿ، د٦نٜ، ط. زة٩ٲح 

 ـ.0852أوٮات ا٤٣٘ح ٣ٕجؽا٣ؿظ٨٧ أٱٌٮب، ١٦ذجح ا٣نجةب، ا٣ٞة٬ؿة، ط. أك٣ٯ  -

اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح ٷثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف، ١٦ذجح اٵ٩ض٤ٮ ا٧٣ىػؿٱح، ا٣ٞػة٬ؿة، ط.  -

 ـ(.0836ـ )ط. أك٣ٯ 0860راثٕح، 

ظذٯ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨، ٣ضٮرج ٦ٮ٩ةف، دؿص٧ػح دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣ٌ٘ح ٦٪ؾ ٩نحد٭ة  -

 ـ.0870ثؽر ا٣ؽٱ٨ ا٣ٞةق٥، كزارة ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ، صة٦ٕح ظ٤ت 
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دؾ٠ؿة ا٣٪عةة ٵثٰ ظٲةف اٵ٩ؽ٣كٰ، دعٞٲٜ ٔٛٲٙ ٔجػؽا٣ؿظ٨٧، ٦ؤقكػح  -

 ـ.0875ا٣ؿقة٣ح، ثٲؿكت، ط. أك٣ٯ 

ا٣ذن١ٲ٢ ا٣ٌىٮدٰ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح )ٚٮ٩ٮ٣ٮصٲػة ا٣ٕؿثٲػح( ٣كػ٧٤ةف ظكػ٨  -

ك٦ؿاصٕػح ٦ع٧ػؽ ٦ع٧ػٮد ٗػة٣ٰ، ا٣٪ػةدم  ،ٰ، دؿص٧ح ٱةقؿ ا٧٣ػٺحا٣ٕة٩

 ـ.0872اٵدثٰ ا٣سٞةٰٚ، صٌؽة، ط. أك٣ٯ 

ا٣ذُٮر ا٣٪عػٮم ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٣جؿصنذؿاقػؿ، ط. ر٦ٌػةف ٔجػؽ ا٣ذػٮاب،  -

 ـ.١٦0871ذجح ا٣ؼة٩ضٰ ثة٣ٞة٬ؿة، كدار ا٣ؿٚةٰٔ ثة٣ؿٱةض، 

ٌٞٞػ٫ كٝػٌؽـ ٣ػ٫ ٔجػ - ؽ ا٣كػٺـ ٦ع٧ٌػؽ د٭ؾٱت ا٤٣٘ح ٣ٶز٬ػؿم، ا٣ضػـء اٵٌكؿ، ظ

ٌُجةٔح )ا٣ٞة٬ؿة(   ـ.٬0853ةركف، راص٫ٕ ٦ع٧ٌؽ ٤ٰٔ ا٣٪ٌٌضةر، ا٣ؽار ا٣ٞٮ٦ٲٌح ٤٣

ص٧٭ؿة ا٤٣٘ح ٹث٨ درٱؽ، دعٞٲٜ ر٦ـم ٦٪ٲؿ ث٤ٕج١ٰ، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱػٲ٨،  -

 ـ.0876ثٲؿكت، ط. أك٣ٯ 

ا٣جػؽٱٓ ا٣٪ٲؿثػة٩ٰ،  ا٣ضٮا٩ت ا٣ىٮدٲح ٰٚ ٠ذت اٹظذضةج ٤٣ٞػؿاءات ٣ٕجػؽ -

 .1115د٦نٜ، ط. أك٣ٯ دار ا٣٘ٮزة٩ٰ، 

ا٣ؼىةاه ٹث٨ ص٪ٌٰ، دعٞٲٜ ٦ع٧ٌؽ ٤ٰٔ ا٣٪ٌضةر، دار ا٣٭ػؽل، ثٲػؿكت،  -

 ط. زة٩ٲح، د.ت.

ا٣ؽراقةت ا٣ىػٮدٲح ٔ٪ػؽ ٧٤ٔػةء ا٣ذضٮٱػؽ ٣٘ػة٥٩ ٝػؽكرم ا٣ع٧ػؽ، كزارة  -

 ـ.0875اٵكٝةؼ كا٣نؤكف ا٣ؽٱ٪ٲح، ث٘ؽاد 

دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ٵظ٧ؽ ٦ع٧ػؽ ٝػؽكر، دار ا٤ٞ٣ػ٥  -

 ـ.1103ٕؿثٰ كدار ا٣ؿٚةٰٔ، ا٣ٞة٬ؿة كظ٤ت، ط. أك٣ٯ ا٣

دراقح ا٣ٌىٮت ا٤٣ٌ٘ٮم ٵظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ، دٮزٱٓ ٔة٥٣ ا١٣ذت، ا٣ٞة٬ؿة،  -

 ـ(.0880)كَجٕح ٔةـ  ـ.0865ط. أك٣ٯ 

دركس ٰٚ ٥٤ٔ أوٮات ا٣ٕؿثٲح ٣ضةف ٠ة٩ذٲ٪ٮ، دؿص٧ح وػة٣ط ا٣ٞؿ٦ػةدم،  -

 ـ.0855ا٣ضة٦ٕح ا٣ذٮ٩كٲٌح 
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ٹث٨ قٲ٪ة، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ظكػةف ا٣ُٲػةف  رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ -

 ـ.٦0872ٲؿ ٥٤ٔ، ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، د٦نٜ، ط. أك٣ٯ  ٯكٱعٲ

ا٣ؿٔةٱح ٣ذضٮٱؽ ا٣ٞؿاءة كدعٞٲٜ ٣ِٛ ا٣ذٺكة ١ٌ٧٣ٰ ث٨ أثٰ َة٣ت ا٣ٞٲكٰ،  -

 ـ.0862دعٞٲٜ: أظ٧ؽ ظك٨ ٚؿظةت، دار ا٧٣ٕةرؼ، د٦نٜ، ط. أك٣ٯ 

٬٪ػؽاكم. دار ا٤ٞ٣ػ٥، قٌؿ و٪ةٔح اٷٔػؿاب ٹثػ٨ ص٪ٌػٰ، دعٞٲػٜ: ظكػ٨  -

 ـ.0874د٦نٜ، ط. أك٣ٯ 

ٌٍ ٤٣ؼٌػؿ ا٣ٲػـدم  - مؿح مةٚٲح اث٨ ا٣عةصت ٰٚ ٧٤ٰٔ ا٣ذىػؿٱٙ كا٣ؼػ

٤٣٭ضؿة(، دراقح كدعٞٲٜ ظك٨ أظ٧ؽ ا٣ٕس٧ةف، ٦ؤٌقكػح  611)أد٫٧ٌ ق٪ح 

 ـ.1117ا٣ٌؿٱٌةف، ثٲؿكت، ط. أك٣ٯ 

ٌٰ ا٣ػٌؽٱ٨( ٦ػٓ مػؿح مػٮا٬ؽق  - مؿح مةٚٲح اث٨ ا٣عةصت ٣ٶقذؿاثةذم )رًػ

دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٩ٮر ا٣عك٨ ك٦ع٧ٌػؽ ا٣ـٚػـاؼ ك٦ع٧ٌػؽ  ،ا٣ٞةدر ا٣ج٘ؽادم ٣ٕجؽ

 .0247٬-٦0245عٲٰ ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ، ٦ُجٕح ظضةزم ثة٣ٞة٬ؿة 

مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫ ٤٣كٲؿاٰٚ، دعٞٲٜ أظ٧ؽ ظكػ٨ ٦٭ػؽ٣ٰ، ك٤ٔػٰ قػٲؽ  -

 ـ )وٮرة ٨٦ ا٣نةث١ح(.٤ٔ1117ٰ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ط. أك٣ٯ 

جةٔح ا٧٣٪ٲؿٱٌح ث٧ىؿ، د. ت.مؿح ا٧٣ٌٛى٢ ٹث٨ ٱٕٲل، إد - ٌُ  ارة ا٣

َجٞػػةت ا٣٪عػػٮٱٲ٨ كا٤٣٘ػػٮٱٲ٨، ٤٣ـثٲػػؽم، دعٞٲػػٜ: ٦ع٧ػػؽ أثػػٮ ا٣ٌٛػػ٢  -

 إثؿا٬ٲ٥، دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ، ط. زة٩ٲح، د.ت.

ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ ٣٭٪ؿم ٤ٚٲل، دٕؿٱت كدعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ىجٮر مػة٬ٲ٨، دار  -

 ـ.0872ا٧٣نؿؽ، ثٲؿكت، ط. زة٩ٲح 

ح ا٣ٕؿثٲػح ٣جٌكػةـ ثؿ٠ػح، ٦ؿ٠ػـ اٷ٧٩ػةء ٥٤ٔ اٵوٮات ا٣ٕةـ، أوٮات ا٤٣٘ -

 ا٣ٞٮ٦ٰ، ثٲؿكت د.ت.

٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ: اٵوٮات ٧١٣ةؿ ثنؿ، دار ا٧٣ٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة، ط. أك٣ػٯ  -

 ـ.0861
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وقّدوة منقارئ  امررياْ مىوىاِل امّراررانش وٌاامة امىرارئ   :عنه امنغة -

 م.2691سكٌدئٓةش ط. أومّ يرإل

جوْش لائ امٌُضة امررئةش ئاروت فقٍ امنغة فْ امكتب امررئة مربده امرا -

 م.2696

كترب امرٔي منخنٔل ياي أمىاد امارأَادتش يوقٔاد وُادت امىخزوواْ  -

 .2841َلائ امُجرةش قهش إٓرانش  شوإيرأَه امرروّرائْ

عاارمه امكتاابش  شامكتاارب مراأبٍِٓش يوقٔااد وداارال عبدامراا م َاارئون -

 .2129َوط. يِالق سٌة  .ئروتش ل.ت

ووبٌرَر متّىرم مّررنش امُٔئة امىصرّٓة امرروّة منكتاربش امنغة امررئة ورٌرَر  -

 م.2696م وط. ثرًٔة 2691امقرَرةش ط. أومّ 

 م.2669وبرل  امنررًٔرتش ألمىد ووّىد قّدوئش لائ اماكرش لوادش ط. أومّ  -

امىتااِن امذَبٔااة فااْ امرنااِم اإلساا ؤة مٔرساار ٓؤااّ يريااٍ جااْش لائ  -

 م.1429إسترًبِمْش ط. أومّش منبش 

ل إمّ األمرٌٔة مِٔسف غرزتش وٌاِئات امرارمه امررياْ امجرورٔاةش ودخ -

 م.2641لوادش ط. أومّ 

ابش  - ِّ امىدخل إمّ عنه امنغة ووٌارَ  امبواا امنّغاِت مروضارن عبادامتّ

 م.2641وكتبة امخرًجْ يرمقرَرةش ط. ثرًٔة 

وردد امقرئ  إمّ وررمه امىقرئ  اليي امّطّورن امرىريْش يوقٔد مريه صارم   -

 م.2666ووؤسرة امّرسرمةش ئروتش ط. أومّ  شويش لائ امبأرش عّىرنامّضر

 م.2641ورجه عنه األصِات مىوىد عنْ امخِمْش ط. أومّش  -

ورجه عنه امنغة امٌظرت مىوىد عنْ امخِمْش وكتبة مبٌرنش ئاروتش ط.  -

 م.2641أومّ 
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 ـ.٦0888ٞةٹت ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ٧٣ةزف ا٧٣جةرؾ، دار ا٣جنةاؿ، د٦نٜ، ط.أك٣ٯ  -

٧٧ذٓ ٰٚ ا٣ذٌىؿٱٙ ٹث٨ ٔىٛٮر، دعٞٲػٜ ٚؼػؿ ا٣ػٌؽٱ٨ ٝجػةكة، ا١٧٣ذجػح ا٣ -

 ـ.0861ا٣ٕؿثٲح، ظ٤ت، ط. أك٣ٯ 

٦٪ػػة٬ش ا٣جعػػر ٚػػٰ ا٤٣ٌ٘ػػح ٣ذ٧ٌػػةـ ظٌكػػةف، دار ا٣سٞةٚػػح ثة٣ػػؽار ا٣جٲٌػػةء  -

 ـ.0868)ا٧٣٘ؿب( 

٦ٮصـ دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٰٚ ا٣٘ؿب ٣ؿكث٪ػـ، دؿص٧ػح أظ٧ػؽ ٔػٮض، ٔػة٥٣  -

 ـ.0886دنؿٱ٨ ا٣سة٩ٰ  (116ا٧٣ٕؿٚح، ا١٣ٮٱخ، ا٣ٕؽد )

ا٣٪نؿ ٰٚ ا٣ٞؿاءات ا٣ٕنؿ ٹث٨ ا٣ضـرم، دىعٲط ٤ٔػٰ ٦ع٧ػؽ ا٣ٌػجةع،  -

 ا١٧٣ذجح ا٣ذضةرٱح ا١٣جؿل ث٧ىؿ.

ا٣ٮصٲـ ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح ٧٣ع٧ؽ اٵ٩ُة٠ٰ، ١٦ذجح دار ا٣نػؿؽ، ثٲػؿكت، د.ت  -

 ـ(.0858)ط. أك٣ٯ 

 ا١تط٬ث :اذا٧ٰن 

ذ٧ٲ٧ػٰ، ٦ض٤ػح ٵردٮر مةدق، ٩نػؿ وػجٲط ا٣ «٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫» -

 ـ.1107( ٣ٕةـ 47آداب ا٣ؿاٚؽٱ٨، ا٣ٕؽد )

٦ؼةرج اٵوٮات ا٣ىة٦ذح ٔ٪ػؽ ا٣ػؽ٠ذٮر ٗػة٥٩ ٝػؽكرم ا٣ع٧ػؽ، ٣عٲػؽر  -

ٚؼؿم ٦ٲؿاف ك٤ٰٔ صٮاد ٠ة٥ّ، ٦ض٤ح ٦ؿ٠ـ ثةث٢ ٤٣ؽراقػةت اٷ٩كػة٩ٲح، 

 ـ.1101(، ا٣ٕؽد اٵكؿ، ظـٱؿاف 1ا٧٣ض٤ؽ )

كرم ا٣ع٧ػؽ، ٣٘ػة٥٩ ٝػؽ «كص٭ح ٩ْؿ صؽٱؽة ٰٚ ٦ؼؿج اٵوٮات ا٣كػذح» -

 ـ.1101( ٣ٕةـ ٦66ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح اٵرد٩ٰ، ا٣ٕؽد )

*   *   * 
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 يف العالقة  
ٌ
  نظرات

ن
 :الدراسة  األدبية  والنظرية  والنقد   بي

 
ُ
 والتطور

ُ
 واملكونات

ُ
 التعريف

 ()يوسف أبو العدوسد. أ. 

 ()د. فؤاد عبد المطلبأ. 

ى:هاىوتطوُرهامناهُجهاىوطبوعُتىالدراسُةىاألدبوُة
ً   بداٗةً إىٕ أن   ٌَ اإلشارة   د  ال ب   ٍ   ْذا اىبدثح  ال ٗعثػٕ إىثٕ ثلثدٗ ٌثِٓ

ا باىِلد   األدب٘ة   جدٗد  فٖ اىدراسة   ً   وغالكجٓ  ، وإٍُثا ٗرٌثٖ إىثٕ ثلثدٗ  وُظرٗجّ 

ٓا أن واىجػرٗفات  واالفجراضثات  األوى٘ثة  اىجثٖ ٌثَ شث ُ   ٌجٍٔغة  ٌَ األفهار  

  َ ٖ  ُظرثّ  اىٍِٓج٘ة  فٖ دراسثج   ب  اىباخح  فٖ األد ثػ٘  ىِصثٔص  اّ غيٕ أن ٗغِ

ِّٖ  اىع٘اق   إن ثطٔٗع  ْذه األفهار  وفق  ف ،اىػرب٘ة   األدب٘ة   ِّٖ اىػربث اىِلديِّ واىثلاف

َ   ٍبدع  ىيضرورةً خ٘ٔٗةً  أصبح   فثٖ  ، وذىثم  سثٔا    غيٕ خد   واىدارس  اىػرب٘٘

  ً واىٍٍارسثة  فثٖ  ا ٌثا ناُثت  اىِظرٗثة  فغاىبًث ،واىظٔاْر  األدب٘ثة   اىِصٔص   فٓ

ٖأ  -اىِلديِّ  اىجراث   ٖأ أا اىػثاىٍ ٔ   ثعث٘ران   - سثٔا  اىػربث اىدكثة  واىبثب    ُدث

 ِّٖ .ٌَ أجو   ؛اىػيٍ ً  ٗف٘د  ٌِّ اىجٍ٘ع   وضع  رطٔط  غاٌة  ىػي

                                                 

()  جاٌػة جرش. -ني٘ة اٙداب  -أسجاذ اىبالغة واىِلد األدبٖ فٖ كعً اىيغة اىػرب٘ة وآدابٓا 

()  ًكع ٖ  جاٌػة جرش. -ني٘ة اٙداب  -اىيغة اإلُهي٘زٗة وآدابٓا أسجاذ األدب اإلُهي٘زي واىِلد ف

 ا.6/5/0205ورد إىٕ ٌجية اىٍجٍع بجارٗذ 
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ؿ ؼى اٵدبي  ٔي ا  - ٚٞؽ  ا ٠ةف أـ مٕؿن  ٩ػ٫ ٦ذٕػحه ا٣ذ٤ٞٲؽٱًح ثح ٦٪ؾ ا٣ٕىٮرً  -٩سؿن

 ،ك٣ٮ٩ضٲ٪ػػٮس ،ك٬ػػٮراس ،أرقػػُٮ ١٬ػػؾا رآقي ك، أػٺٝٲػػحه  ٦٪ٕٛػػحه ك ص٧ة٣ٲػػحه 

 .ٗٲؿي٥٬ ك٠سٲؿكفى 

 ٍٙ ٙي اٵدًب أك ك٥٣ ٱؼذ٤ ػ ا٣ٕػؿًب  ٦ٛ٭ٮ٦ي٫ ٔ٪ؽى  دٕؿٱ ا ٧ٔق  ة ٬ػٮ ٔ٪ػؽى ٠سٲػؿن

ًٜ كا٣ؿك٦ػةفً اٷ ا٣٪ٞؽٱٲ٨ى  ا١ٛ٧٣ؿٱ٨ى  ٙه ٔػةـ  ٧٤١٤٣ػحً  ٚٞػؽ كردى ،ٗؿٱػ ٚػٰ  دٕؿٱػ

٥ً »ا٧٣ٕة٩ٰ أ٫٩  ٝة٦ٮسً   ف اٵدىبى إ :كٝةؿ اثػ٨ي ٦٪ْػٮرو  ،«٪قسؿً كا٣ ا٣ض٧ٲ٢ي ٨٦ ا٣٪ْق

ؿً » ٍك٨ي ا٣ذق٪ىةكي ْقٍؿؼي كظي «ا٣
(0)

ٍٓ  ك٨٦ٍ  . ٰ  ٱضػؽٍ  ٱُة٣  ٦ٕةص٥ى ا٤٣٘ػًح كاٵدًب ا٣ٕؿثػ

ة ٦ٓ دحد  ٱذٺزـي  أف ا٧٣ٕ٪ٯ ٠ةفى  ٌن ًٓ  ،ب ا٣ؾاًت أٱ ، كر٬ةًٚح ا٣عػف   ،كو٢ًٞ ا٣ُج

. ًٓ  كٱيٮازم ٰٚ ٦ٕ٪ةقي ا٣ٕةـ  ا٣سٞةٚحى ث٧ٕ٪ة٬ة ا٣ٮاق

ٓى  ٓى  ٚػٰ ا٣ٕىػؿٱ٨ً  دُػٮًر ا٣عٲػةةً  ك٦ ٰ  ادكػ  ٦ٛ٭ػٮـي ٧٤٠ػحً  اٵ٦ػٮم  كا٣ٕجةقػ

ٰ   إًةٚحن  - ٣ٲع٢٧ى  (؛دًب )اٵ ٰ  اٵوػ٤  ٦ٕ٪ػٯ ا٤ٕ٣ػ٥ً  - إ٣ٯ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذحدًب اٵػٺٝ

ٰ  ا٣نػة٢٦ً  ،ا٣ؾم ٱذ٪ةكؿي اقذ٧ٕةٹًت ا٤٣ً٘ح، كا٣ذ٭ؾٱًت  ًٙ ا٧٣ٕؿٚػ  كصػةءى  ،كا٣ذسٞٲػ

ٌؿٚى٫ي  أ٬ػ٢ً  ٔ٪ؽى  ٥٤ٔه ٹ ٦ٮًٮعى ٫٣... ا٧٣ٞىٮدي ٦٪٫ي  :دبي اٵ»: ثٞٮ٫ً٣اث٨ي ػ٤ؽكفو ٣ٲٕي

ـً كا٧٣٪سػٮًر ٤ٔػٯ أقػة٣ٲًت ا٣ٕػؿًب ك٬ٰ اٷصةدةي ٰٚ ٚ٪قػ ،ا٤٣كةًف ز٧ؿدي٫  ًٰ ا٧٣٪ْػٮ

ـً  ٭٥... ٦ٓ ذ٠ؿً ٲٍ ك٦٪ةظً  ٟى ذ٠ؿي ا٧٣٭٥  ٦ػ٨ اٵ٩كػةًب  ثٕيو ٨٦ أٱة  ا٣ٕؿًب... ك٠ؾ٣

ي كا ظػا٣ن٭ٲؿًة كاٵػجةًر ا٣ٕة٦ًح... ز٥ إ٩٭ػ٥ إذا أرادي ٮا: اٵدبي ٬ػٮ ؽق ٬ػؾا ا٣ٛػ٨  ٝػة٣

ِي أمٕةًر ا٣ٕؿًب كأػجةًر٥٬ ... ٨٦ ٢٠   كاٵػؾي  ،ظٛ «٥٤ٔو ثُؿؼو
(1)

. 

ٰ  ٧ػ٨ ا٣ٚ ؛«اٵدثٲحى  ا٣ؽراقحى »ٯ ك٧ق ٦ة ٱي  ٬٪ةؾى  كإذا ٠ةفى  مػٲبنة  أف ٬٪ػةؾى  ض٤ػ

 .٦ٮًٮعي ٬ؾق ا٣ؽراقحً  ٬ٮ« اٵدبى »آػؿى ٱيك٧قٯ 

 ، ٚٞػؽ أ١٦ػ٨ى ٧ٮٔحن ٦ػ٨ ا٣ذكػةؤٹًت دسٲؿي ٦ض دٕؿٱٛةته ٠سٲؿةه ٣ٶدًب  كز٧حى 

                                                 

، 115، ص0، ٦ػش5( ط0886ا٩ْؿ: اث٨ ٦٪ْػٮر، ٣كػةف ا٣ٕػؿب )ثٲػؿكت: دار وػةدر،  (0)

 «.٦ةدة أدب»

 .446(، صد.ت ،اث٨ ػ٤ؽكف، ا٧٣ٌٞؽ٦ح )ثٲؿكت: دار إظٲةء ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ (1)
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ٛي٫ ٦سٺن  «ث٧ٕ٪ٯ ا٣ذؼٲٲ٢ً  ٠Imaginativeذةثحه دؼٲٲ٤ٲحه »ثح٫٩  دٕؿٱ
(2)

كٱ٪كض٥ي ٬ؾا  .

ٓى  ٙي ٦ ٜو ٝؽق  ا٣ذٕؿٱ ٙو قةث إف » :٠ذجػة ٦ى٫ي رٱ٪ٲػ٫ كٱ٤ػٟ كأكقػذ٨ كارف ظػٲ٨ى دٕؿٱ

ِى   ٤ٔػػٯ أدًب  :أم ؛اٵدًب  ٤ٔػػٯ ٚػػ٨   ػٲػػؿه أف ٱٞذىػػؿى ٦ٕ٪ػػةقي  (اٵدًب ) ٣ٛػػ

«ا٣ؼٲةؿً 
(3)

ٙي ٦ٞجٮٹن  . ؽ  ٬ؾا ا٣ذٕؿٱ ٦ػ٨ أ٩ػ٫ ٱسٲػؿي  ٤ٔػٯ ا٣ػؿ٥ًٗ ٔة٦ ػة  ٝجٮٹن  كٱٕي

ٜي  دذ٧سػ٢ي ٚػٰ أف ا٣٪ػةسى قػٲيؽًػ٤ٮفى  ،ثحدثٲػًح ا٣٪ىػٮصً  وٕٮثةتو ٦٪٭ضٲحن دذ٤ٕ

ة ٦ؼذ٤ٛػحن ٦ػ٨ ا١٣ذةثػةًت  دعخى  ٔن كا٣٪سػًؿ  ا٣ذػٰ دذىػ٢ي ثة٣نػٕؿً  ٬ؾا ا٣ٕ٪ٮاًف أ٩ٮا

  ٰ ٰ  كا٧٣كؿظ  ،كا٧٣ٞػةٹًت  ،كا٣ؼُػًت  ،ا٤ٛ٣كػٛٲحً  ا١٣ذةثةًت  ٦س٢ً  ؛ ٨٦ا٣ٞىى

ٜي ثة٣سٞةٚػحً  ،ًؿ اٵدثٲحً ٲى كا٣ك   أك  كا٣ؿقةا٢ً، كٝؽ د٧ذػؽ  إ٣ػٯ ٠ذةثػةتو أػػؿل دذ٤ٕػ

 ح.ا٣كٲةقًح أك ا٣عٌةرًة ٔة٦ٌ 

ٰ  ٝؽق  كز٧حى  ٙه أك٣ ٰٚ  ٱٛٲؽي  ؛كا٣ؽراقًح اٵدثٲحً  ٶدًب ٫٦٣ كٱ٤ٟ ككارف دٕؿٱ

 اٵدًب كثػٲ٨ى  ثٲ٨ى  ثة٣ذٛؿٝحً  ٣٪جؽأ أكٹن » ؛ ٝةٹ:٬ؾا ا٧٣ٮًٮعً  إ٣ٯ ٦٪ةٝنحً  ا٣ٮ٣ٮجً 

ـي أظػؽي  ٚ٭٧ة ٩ٮٔةًف ٨٦ ا٣٪نػةطً  ،ا٣ؽراقًح اٵدثٲحً  اٵكؿي  ،٧٬ة ٔػ٨ً اٳػػؿٱذ٧ٲػ

، ثٲ٪٧ة اٳػؿي إف ٥٣ ٱ٨١ٍ  ؛٩نةطه ػٺؽه  ة ثحدؽ  ٦ٕة٩ٰ ٬ؾق ا٧٤١٣ػحً  ٚ٭ٮ ٨ٚ   ؛٧٤ٔن

«أًك ا٣ذعىٲ٢ً  ٚ٭ٮ ًؿبه ٨٦ ا٧٣ٕؿٚحً 
(4)

. 

ٙه ٦ٕةوؿه ٧٣ كز٧حى  ٩ة ٰٚ  «اٵدًب » ى٤ُطً دٕؿٱ  ا٣ؽراقةًت  اٷثة٩ًح ٨ٔٱٛٲؽي

 :ا٣٪ْؿٱٲ٨ى  ا٣٪ٞةدً ثٕيي ٠ذتى ٞؽ ٚ ،كَجٲٕذً٭ة ،كدُٮًر٬ة ،اٵدثٲحً 

 ،ٱجٲ ٨ي اٵدبي ا٣ذض٤ٲػةًت ا٣٪ىػٲحى ٚػٰ ا١٣ذةثػحً  ثن٫ً٤ً١ اٵ٠سًؿ ظٲةدٱحن كم٧ٮٹن »

ة إ٣ٯ إ٩ذةجً  ٌن أًك  ٪ػحو ٦ػ٨ ا٣نػٕؿً كإ٣ٯ ٦ض٧ٮٔةتو ٦ٕٲ ،أ٧ٔةؿو أدثٲحو  كٱنٲؿي ا٣ذٕجٲؿي أٱ

                                                 

(، ٦1113ػةف، ا٣ذحكٱ٢ )ا٣ؿثػةط: ١٦ذجػح دار اٵ - ٛ٭٥ا٣ - أظ٧ؽ ثٮ ظك٨، ٩ْؿٱح اٵدب: ا٣ٞؿاءة (2)

 .13-01ص :ا٩ْؿ ؛اٹٔذؿاًةت أك ا٣ىٕٮثةت ا٧٣٪٭ضٲح٨ٔ ٧٣ـٱؽ دٛةوٲ٢ ك ،8ص

ٔةدؿ قػٺ٦ح )ا٣ؿٱػةض: دار ا٧٣ػؿٱغ،  :أكقذ٨ كارف، ٩ْؿٱح اٵدب، دٕؿٱت ؛رٱ٪ٲ٫ كٱ٤ٟ (3)

 .23ص(، 0880

 .12صا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ،  (4)
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أك  (إثؽأٲػػحو )أك  (دؼٲ٤ٲػػحو )اٵدبي ٱيكػػذ٧ٕى٢ي ٣ذعؽٱػػؽ أم  ٠ذةثػػحو  ك٠ػػةفى  ،ا٣٪سػػؿً 

ٟى ك ،أك ا٣٪سؿً  (ا٣ؽرا٦ة)أك  ٰٚ ا٣نٕؿً  (ٝىىٲحو )  ا٣ذٕجٲػؿً  ٱٮصػؽي ٚػٰ اقػذ٧ٕةؿً  ٠ػؾ٣

  ٰ ٪٧ً  ٰ ػؽ  ثٕػيي اٵ٧ٔػةًؿ  ، ثعٲػري أك م٢١ه آػؿي ٦ػ٨ ا٣ذٞػٮٱ٥ً  ،م٢١ه ص٧ة٣ دٕي

ٟى  ػؿل ٣ٲكٍخ ٵي كا ،أدثٲحن  ـً  دعؽٱػؽه آػػؿي ٣ػٶدًب  كز٧حى  .٠ؾ٣ اقػذ٧ٕةًؿ  ٚػٰ د٧ٲٲػ

ٔىٯ ثة٣عؽٱًر  َؿؽً ٹ قٲ٧ٌة  ،ا٤٣٘حً  ٰ   ا٣ٕػةدم   دعٮٱ٢ً ٦ة ٱيؽ  ٦ػ٨ اٷٝىػةءً  أًك ا٣ٲػٮ٦

ـً ا٧٣ضػػةزم  ٦ػػسٺن   ،رؤٱػػحه ٬ػػٰ ا٤٣٘ػػحي اٵدثٲػػحي، أك ثٕػػيي قػػ٧ةدً٭ة ٚس٧ػػحى  ،أًك ا٣ذؿ٠ٲػػ

ًٛػخي اٹ٩ذجػةقى  كا٣ُؿٱٞحي ا٣ذٰ د٢٧ٕي ث٭ة، كٱ٨١٧ي  ٬ػة إ٣ػٯ اثذٕةدً  ٦ٺظْذي٭ة ٰٚ أ٩٭ة دى٤

ٙى  ػؿل ٬ٰ أفق ا٣كٲةؽى ٱ٨١٧ي كا٣ؿؤٱحي اٵي  ،ا٣ٲٮ٦ٲحً  ٨ًٔ ا٧٣٪ُٮٝةًت  أف ٱعؽدى دٕؿٱػ

ٔػ٨ ٠ذػةبو  أـ أداةو دكٮٱٞٲحو د٨٤ٕي  ،، قٮاءه أ٠ةف ٬ؾا ٦كح٣حى ق٤ُحو ٦ؤقكةدٲحو اٵدًب 

ٰ   (؛ركاٱحه )أ٫٩  ٟى ٦كح٣حي ا٧ٕ٣ػ٢ً اٵدثػ إ٣ػٯ أم  ػىػةاهى  ثة٣ٌػؿكرةً   د٪ػـؿي ٹ ٣ؾ٣

ػ ا٣ٞػؿاءةً  صٮ٬ؿٱحو ٝةث٤حو ٣ٸدراؾ ٧٠ة دٕٛػ٢ي ثػإصؿاءاًت  ٫ي ٚٲ٭ػة كا٣ُػؿًؽ ا٣ذػٰ دٮصق

ي  ٦ٕٲ٪حو ٣٪ه  ثؽٹن  ٭ة إ٣ٯ ق٧ةتو ا٣ٞؿاءةي ٩ٛكي  «ػؿل٨٦ ٩ىٮصو أ
(5)

. 

ٰق  ا٣ؽراقػحى اٵدثٲػحى  راٲٙ ػػٮرم ٦ػسٺن  ٥ي ٱٞك   ؛كٚٲ٧ة ٱؼه  اٵدبى ا٣ٕؿث

ٜي ثؽراقحً  :راٲكٲ٨ً  ٨ً ٝك٧ٲإ٣ٯ  ٬ػٰ ٦جػةفو  اٳزةًر اٵدثٲًح ٦ػ٨ ظٲػري  اٵكؿي ٱذ٤ٌٕ

، أك ٦ة ٱي  ٰق  ا٣٪ٞؽى »ٯ ك٧ق ك٦ٕةفو ٜي ، كا٣سة٩ٰ «اٵدث ٬ػٰ  ٭ة ٦ػ٨ ظٲػري ثؽراقػذً ٱذ٤ٕق

 كٱذ٪ػػةكؿي ٬ػػؾٱ٨ً  .«دػػةرٱغى اٵدًب »ٯ كػػ٧ق ٩ذػػةجي أمػػؼةصو كٔىػػٮرو، أك ٦ػػة ٱي 

إ٣ػٯ أقػًف  ٱذُػؿؽي ٚػٰ اٵكؿً  ؛ٲ٨ً ٤ق ٦كػذٞ اٵدثٲًح ٰٚ ثػةثٲ٨ً  ٤ؽراقحً ا٣ٞك٧ٲ٨ً ٣

  ٰ  ،كاٵ٩ػػٮاعً  ،كا٧٣ٕػػة٩ٰ ،كَػػؿًؽ اٵداءً  ،، ٠ػػة٧٣ج٪ٯك٦جػػةدا ا٣٪ٞػػًؽ اٵدثػػ

ٟى  ،كاٵقة٣ٲًت  ٰق ٦ي  ٕة٣شي ٱك ،كٗٲًؿ ذ٣ ػة ج  ٪ٰٚ ا٣سة٩ٰ ا٣ذةرٱغى اٵدثػ ٤ػٯ ٠ٲٛٲػًح ٔ٭ن

ٰ   ١ٲٛٲػحً ٣ زٺثى دراقةتو أ٦س٤حن  ٮرديٱي  إذ ؛دجٮٱج٫ً د٪ػةٝلي  ،دراقػًح ا٣ذػةرٱًغ اٵدثػ

                                                 

ف، ٦جةدئ دحقٲكٲح ٰٚ ا٣٪ْؿٱح اٵدثٲح )إد٩جؿة: ٦٪نػٮرات صة٦ٕػح صٮ٣ٲةف ك٣ٛؿٱـ، كآػؿك (5)

 . )ثةٷ٩ض٤ٲـٱح(.51(، ص1115إد٩جؿة، 
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ٌِ اهعتِػ، وساٍتًا يٌ شغطٖثِ  ٌِ عتّاٍد لًاا ٕطاُهّا أةاْ  سٖؽةَ طؽفثَ ة اهطاضِب ة

ِّٔ  ، وهًطاٍت يٌ حارٕظِ اهخْضٖػيُّ  ضٖانَ   ةاةًا ذاهرًا ههَاْنِ  هؽدُُٕ و ،اهشعِؽ األٍػهس

 ،واهتطخاؽيِّ  ،شعَؽ اهًخَتٔ ، يخَاوًل خَّاويُْردًا أيرو ،اهػراسِث األدةِٖث، يعّؽفًا ةّا

ٌِ  ، لاهًقارٍثِ ٕثٍ وغِٖؽِى، إضافثً إهٓ أيروٍث ٍرؽ ،وأةٔ ٍْاسٍ  ،أةٔ حًامٍ و ةاٌٖ اةا

َ  اهًقهعِ  «اهطْٖان»و «لوٖوث وديَث»ًّٖا واهشاضِظ فٔ لخاة
(7)

. 

ٍّٔ  لنِّ فٔ  إسًاًل و ٍّٔ ألادًٕ  دٌ واضٌػ عوٓ األقنِّ يْضٌْع يطػَّ  ضقٍن دراس

ٌّٔ واضٌػ ٕسخعًوُُ ،ٕػرُسُ فاإنَّ  ؛هاػَٕا ضقاٌْل يعَٖاثٌ  ْج فاإاا لاٍا ،ويٌَّز ةطر

ٕخغااُؼ  ياارً   فطقااُن حااارِٕظ األدِ   ،فّٖااادةٌ طااػَّ يُ  ايْضااْعاحِّا ويَّشٖاحِّاا

اهخسوساِن  يرانِ ياٌ يَّشٖاٍت حارٕغٖثً  يسخعًً   ،يْضًْعا هُ األعًاَل األدةٖثَ 

 ِّٔ ، ودراساِت اهطقِب اهخارٕغِٖث، واهطؽلاِت األدةِٖث، ودراساِت اهخأذِٖؽ اهخارٕغ

ِص حوَك األعًاالِ  يٌ أسنِ  ؛ِؽ، وغِٖؽِاأذُّ واهخ ٌْ فأ ضاهاثِ و ،حهطُّ اهػراساِث  هما

ُّٔ اهًْضُْع واهًاَُّز  يٌ ضُٖد  اهًسأهثُ أعقَػ قوًٖ   حطتصُ  األدةٖثِ  ول  .اهتطرا

اا هوػراساثِ  ّاا يْضاْعٌ ٍّ أعوٓ ُز تؽَ أنَّ األعًاَل األدةٖث حُ  فٔ شكَّ  ًً أنَّ  ةٖاػَ  ؛دائ

ُُ عوآ دراساثِ ٍِ اهػراساِت األدةٖثَ ةإيما ٌَ ةطرًا ٕعما ٍّٔ  ّا أن حخضً عًاٍن أدةا

ِّٔ حقوٖػيٍّ  ، أو اهمخاةاِث، أو اهواااِت، أو ، أو حطوٖاِن اهغاااِ  ، أو اهخارِٕظ األدة

ُ  َخُز إًٔضا أشماًل وحُ  ؛اهرقافِث اهشعتٖثِ  ِّٔ ةًعاؾٍل عاٌ  عؽى يٌ اهخعتٖاؽِ أ اإلٍسااٍ

ا ًاٍّأعوآ دةٖاثُ واهَقاُػ يًعاا حغاػمُ اهَرؽٕاثُ األ ولاؼا ،وٖاثٍ ٖأدةٍٖث حغٖ أعًالٍ 

 اهخاأ حااؽحتُا ةاهػراساااِت  يشًْعااثً يااٌ اهًَّشٖاااِت ٕسااخْعتان  نِ يطاااوطا

ٌُ حقؽٕتًا لنَّ شٍٔء يٌ دراسثِ  ،األدةٖثِ  ُِ وسٖؽحِ  وحخضً  ُ إهٓ اهخطواٖ ِت اهًؤه

األدِ ،  إهآ حاارٕظِ ذاى  ،ااِت األةعاِد اهسٖاسِٖث والسخًاعِٖث ألعًااٍل يَهاؽدةٍ 

ٍْاِع، واهقؽاءاِت اههاضطِث، واهقؽاءاِت اهخهمٖمِٖث، ويَّشٖاٍت عػٍة ودراسِث األ

                                                 

 .(3102رئُٖ عْري، اهػراسث األدةٖث )ةٖؽوت: دار اهساقٔ،  :اٍرؽ (7)
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َّٔ  ،حخَاوُل اهواثَ  ُ  ،أو اهسٖاَق اهخارٕغ ِّٔ  عؽى هوخعتٖؽِ أو طؽائَق أ  .اإلٍساٍ

ٌِ  ع لَ و ٌَ عشاَؽ واهخاساَع عشاَؽ فأ أوروةاا راضاج لوًاثُ  اهقؽٍٖ اهرااي

؛يعؽف فٔ أيِّ ضقنٍ  يٌ يعَٓ اهمخاةثِ  حخطْلُ  (دِ  )األ اهًطػدِة  إهٓ اإلشارةِ  ّٔ

ِّٔ  ، واهَراؽِ اهشاعؽِ ل ،وٖاثِ ٖاألدةٖاِث اهخغٖ إهٓ يشًْعاٍث ياٌ األعًاالِ  ، اهقططا

ٌَ  .واهًسؽحِ  غاُؼ حخّ  -ّا اإلٍشوٖؾيُّ وغُٖؽه ويٌ ةَِٖ  - ةػأْت أقسامُ األدِ   وضٖ

 أضااتطْج  ؛عاا ل اهقااؽِن اهخاسااَع عشااؽَ  أشااماهَّا اهْاضااطثَ فاأ اهشايعاااِت 

ِّٔ ٖاألدِ  اهخغٖ ٖثُ حخطػدُ فٔ أشامالِ يْضْعاحُّا اهػراس ولاٍاِج األعًااُل  ،وا

، ساْاءٌ ألاٍاج إًٔضا ساؾءًا ياٌ يْضاْعاِت اهػراسااِت األدةٖاثِ  غُٖؽ اهؽوائٖثِ 

َاا ِاؼه قاػ حضاىُّ وفأ إٔايِ  .أم رسائَن فوسهٖثً  ،أم سًٖؽا ااحٖثً  ،حارٕغٖثً  أعًاًل 

 ٌَ ٌَ طغخأٍاًساا ي األدةٖاثِ  فٔ قساٍى ٕعَآ ةاهػراسااِت  سًاعثُ اهتاضرٖ فأ  طاٖ

أو  ، وعوااِى اهواااثِ اإلةػاعٖااِث، واهت غااِث واإلٍشاااِء، واهرقافااِث اهشااعتٖثِ  اهمخاةااثِ 

 .أو اهخؽسًاثِ  ،أو اهطاطافثِ  ،اهًسؽِح أو األف مِ  دراسثِ فٔ أضٖاًٍا واهوّشاِت، 

اهوااِث  ن دراساثً يعَٖاثً ل حَخًأ إهآ قساىِ إ :َا أضٖاًٍا شغًطا ٕقْلُ وإاا سًعْ 

ُِ  فإٍُ ٕغاؽُ  وآداةِّا؛ ٕثِ اإلٍشوٖؾ  اِت اهواا مِ اقساأعاٌ  يطاػدةً  فماؽةً  هَا أن هػٕ

ا اهاااءَ اهْاسَع اهؼي ٕضىُّ ضقاًْل  ةؼا لاٍِج اهػراسثُ األدةٖثُ و .واٗداِ   ًً  دائ

 ذإٍْثً يغخوهثً ويقارةاٍت يخَْعثً.

 :القراءُة الفاحصُة والدراساُت األدبيُة
 اهقؽاءِة اههاضطث يْقًعا يؽلؾًّٕاا فأ ضقانِ  ِج اهًًارسثُ اهَقػٕثُ هًهّْمِ اضخوّ 

ُِ األرةعَٖٖاِت يٌ اهقؽنِ  اهػراساِت األدةٖثِ  وارحتااْج ِاؼه  ،اهًاضأ يَؼ يَخط

ٌَ  اهًًارسثُ ةاهَقادِ   واهًًارساِث اهتؽٕااٍٖاِث هوَقاػِ  ،فأ أيؽٕماا اهشاػِد اهشام ٍٖٖ

 ِّٔ  ٌِ ٕواؼٕاثَ اهواهشػّ  وٕؼلُؽ ضاهص ِْٕاػي اإلحقاانَ  .سائًػا آٍؼاكَ  اهؼي لانَ  اهعًو

 اهًؽلؾيِّ هّا )اهقاؽاءةِ  ِا يٌ اهًهّْمِ فٔ احغااِ  ضؽلثُ اهَقِػ اهشػٕػِ »ا ًةّ ؾْت حًَّٖ 
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ٰ   ا٣ج٪ٲًح ا٣٪ىٲًح ٢٧ٕ٤٣ً  ٣ذع٤ٲ٢ً  ( أداةن ا٣ٛةظىحً   ،٫ ا٤٣٘ٮٱػًح كا٣٪عٮٱػحً ٰٚ دؿا٠ٲجً  اٵدث

ٌػ٪ٲحي ٧٣ػة ؽدٍ٭ة دع٤ػٲٺدي٭٥ ا٣ذُجٲٞٲػحي ا٧٣ق كإمػةراد٫ً ا٣ذػٰ صٌكػك٦ضةزاد٫ً كوػٮرً 

«ا٣ضٮ٬ؿٱًح ٤٣٪ه   أق٧ىٮق ثة٣ٕ٪ةوؿً 
(7)

 دٕ٪ػٰ ا٣ٞػؿاءةي ا٣ٛةظىػحي  .دعؽٱػؽو  كث٧ـٱؽً  .

  ٰ ٧٤٣ٕة٩ٰ ا٣ذػٰ دنػٰ ث٭ػة  ا٣ؽٝٲٞحً  ا٣نؽٱًؽ إ٣ٯ ا٣ٛؿكؽً  ثةٹ٩ذجةقً  ٦ٞةرثحى ا٣٪ه  اٵدث

دٕ٪ػٰ دراقػحى اػذٲػةًر  ٚة٣ٞؿاءةي ا٣ٛةظىحي ٣ٞىٲؽةو ٦ٕٲ٪حو أك ُٕٝػحو ٩سؿٱػحو  ،٣٘حي ا٣٪ه  

ًٓ ا٣ٮًػػٮحً  أك ا٧٘٣ػػٮًض أك ا٧٣ٛةرٝػػًح، كاٷ٩نػػةًء  ا٧٤١٣ػػةًت، كا٣٪٧٘ػػًح، ك٦ٮاًػػ

ٰ  ٤٣عج١ػحً  ٦سػ٢ً ا٣ُػؿازً ٦ػ٨ ا٧٣كذ٧ٕى٢ً، كا٣ج٪ٯ ا٧ٕ٣ٲٞػًح  ٰ   ،ا٣جػؽا ، كا٣٪ػٮًع اٵدثػ

ي  كا٣ذ٧٤ٲعةًت إ٣ٯ أ٧ٔةؿو أدثٲحو  ي أ كدٛذؿضي ٬ػؾق  ،ػؿلػؿل، ككصٮقو ٔؽةو ٣ٌٞةٱة أ

ًٙ »ا٣ٞؿاءةي أفق  ٍى ا٧٣ؤ٣ ـو  أك ٝىؽىق، ٣ٲفى ، ٦ؼُ ٍق ا٬ذ٧ػة نػة ٚٲػ٫  ،٦ع ك٣ػٲف ٦ؿٗٮث

ٰ   ٣ذٞٮٱ٥ً  ٧٠ٕٲةرو ٩ٞؽم   ٰ  أدثػ ػة «٩ضةًح ٧ٔػ٢و ٚ٪ػ ٌن ا٣ذػٰ  «ثة٧٣٘ة٣ُػحً »، كدٞػٮؿي أٱ

ا٣ٞىػٲؽًة  ٦ػ٨ دػحزٲؿً  ا٧٣ٕٲػةًر ا٣٪ٞػؽم   ٹقػذؼٺصً  ا٧٣عةك٣ػحً » ديؿد١ىتي ٰٚ أز٪ػةءً 

  ٰ ٰ  كا ٵف ٬ػؾا قٲىػت  ٚػٰ ا٧٣ػؾ٬جٲ٨ً  ؛ا٣٪ٛك ٰ  اٹ٩ُجػةٔ كٹ  - ٚػة٣٪ه   ،٣٪كػج

«٬ٮ ٢٠  مٰءو  - مٰءى قٮل ا٣٪ه  
(8)

. 

ا٣ٞةرا  ٱؤ٠ؽي أف ا٬ذ٧ةـى  كراحى  ،٬ؾق ا٣ٞؿاءةى  ا٣٪ٞؽي ا٣ضؽٱؽي أكٹن  أذ٧ؽى ٝؽ ك

ـً  أًك ا٣ؽارًس ٱضتي  ٫ى ٰٚ ا٧٣ٞة ٓي إ :مأ ؛إ٣ػٯ ا٣ػ٪ه   اٵكؿً  أف ٱيٮصق ٩٪ػة ٹ ٩كػذُٲ

أك  ،٫ًضػ٦ػة َجٲٕػحي ٔٺٝذًػ٫ ث٧٪ذً  :مأ ؛ا٣ػ٪ه   أقب٤حن كاقٕحن ٔػ٨ ٝٲ٧ػحً  أف ٩ُؿحى 

ٰ   أك ا٣ض٪فً  ،ٔىًؿق ٦ةذا  :إٹ ٔٞتى دراقذ٫ً ثة٣ذٛىٲ٢ً  ؟ا٣كةاؽً  أك ا١ٛ٣ؿً  ،اٵدث

ي٫ ؟ظٞٲٞحن  ٱٞٮؿي   ؟ك٠ٲٙ ٱٞٮ٣

                                                 

(، 1104وة٣ط ٬ٮٱؽم، ا٧٣٪ة٬ش ا٣٪ٞؽٱح ا٣عؽٱسح: أقب٤ح ك٦ٞةرثةت )د٦نٜ: دار ٩ٲ٪ػٮل،  (7)

 ؛ك٦ٛ٭ػٮـ ا٣ٞػؿاءة ا٣ٛةظىػح ،ا٣ن١ٺ٩ٲٲ٨ كا٣٪ٞػةد ا٣ضػؽد٨ٔ ٲ٢ ك٧٣ـٱؽ دٛةو .008ص

 .  011-015ص :ٚٲ٫ ا٩ْؿ

ٚػؤاد ٔجػؽ ا٤ُ٧٣ػت  ح:رٱذنةرد دادٮف، ٦ٞؽ٦ح ٣ؽراقح ا٣٪ٞػؽ اٵدثػٰ اٷ٩ض٤ٲػـم، دؿص٧ػ (8)

 .  87(، ص1103)٧ٔةف: دار ز٬ؿاف، 
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ٟى  ٥٣ ٱ٨ً١ ا٣٪ٞؽي ا٣ضؽٱؽي  ا٣ٛةظىػًح  ٧٦ةرقػحي ا٣ٞػؿاءةً  ٧ٚة دـاؿي  ،٦ؼُبنة ٰٚ ذ٣

ٰ   ٨٦ ا٣٪ٞؽً  ١ٚسٲؿه  ،٬ؾقظذٯ أٱة٦ً٪ة  اٵدثٲحً  ٝةا٧حن ٰٚ ا٣ؽراقةًت  ا٣ؿا٨ً٬ ا٣ػؾم  اٵدث

 = ا٣٪ٞؽٱػًح ا٣ضة٦ٕٲػحً  ا٧٣٪نػٮًر ثحمػ١ةؿو ٦ؼذ٤ٛػحو إ٣ػٯ ا٣٪نػةَةًت  ٱ٧ذؽ  ٨٦ ا٣٪ٞػؽً 

ك٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢ي ا٣٪ٞػؽم   ،ا٣ٛةظىػحً  ا٣ٞػؿاءةً ٔ٪ةوػًؿ ٦ػ٨  ا أك أ٠سػؿى كذ٢٧ًٕي ٔ٪ىػؿن ٱ

ـي٩ة ث٦ة ٬ٮ دعؽٱؽنا   .٠ذٌػةبي ا٣كػٲؿًة ا٣ؾادٲػحً  أك ،٧ة ٱٞٮـي ث٫ ا٧٣ؤرػػٮفى ٦ ٩٪ة ٩ٞةدهحٱ٧ٲ

ٜي ا٣٪ٞةدي إ٣ٯ ٦٪ةٝنحً  كظٲ٨ى  ٔٮا٦ػ٢ى  ٚػٰ ا٣عكػجةفً  فى كٱحػػؾك ،أ٧ٔةؿو َٮٱ٤ػحو  ٱ٪٤ُ

ًٙ  ٦س٢ً ٨٦ ػةرصحن ٨ًٔ ا٣٪ه   ٰ   ،قٲؿًة ا٧٣ؤ٣ػ دْػ٢   = ٧ٕ٤٣ػ٢ً  أك اٷَػةًر ا٣ذػةرٱؼ

ٰ  ة٢ً٧ٔ ا٣٪ ٰٚ و٧ٲ٥ً  ا٣ٞؿاءةي ا٣ٛةظىحي راقؼحن   .ًٝؽ اٵدث

 ا٤٣٘ػحً  ٤َجحي ا٣ذٰ ٱُٮري٬ة  ٲٌحا٧٣٭ةراًت اٵقةق ٨٦ا٣ٲٮـى  كا٣ٞؿاءةي ا٣ٛةظىحي 

ٙى  د٧س٢ي ك ،ا٧٣كذٞج٤ٲحً  ٚٲ١٧٪ي٭٥ ا٣ذك٤طي ث٭ة ٰٚ ٔؽدو ٨٦ ا٧٣٭٨ً  كاٵدًب،  ٦ٮاٝػ

ٜي ٱكػذُٲٕٮفى ٦ػ٨ ػٺ٣ً  كز٧ػحى  .ا٣ٲٮ٦ٲحً  ٰٚ ا٣عٲةةً  ٭ػة اقػذ٧ٕةؿى ٦٭ػةراًت َؿااػ

 ؛ إذا٣ؽراقػًح ا٣ضة٦ٕٲػحً  ثٕػؽى ٮ٬ػة ا٣ٞؿاءًة ا٣ٛةظىًح كا٧٣ٞة٣ًح ا٣جعسٲًح ا٣ذػٰ د٤ٕق٧ي 

مػٰءو  ا٣ذ٤ٕٲ٧ةًت كاٷمةراًت ٚػٰ ٠ػ٢   ٰٚ ٝؿاءةً  ٦سٺن دكةٔؽي ا٣ٞؿاءةي ا٣ٛةظىحي 

ٟ  اٳٹًت كاٵمٲةًء كدؿ٠ٲجً٭ة ػة ٚػٰ اٹ٩ذجػةقً  ؛دٞؿٱجنة، ظذٯ ٚ ٌن إ٣ػٯ  كدكػةٔؽي أٱ

ػػ اٵقػػة٣ٲًت   ٚػػٰ ٢ً ا٣ذػػٰ ٱكػػذ٢٧ٕي ث٭ػػة ا٣٪ػػةسي ا١٣ػػٺـى ٤٣ذػػحزٲؿً جي ا٣جٺٗٲػػًح كا٣ك 

٭٥ اٳػؿٱ٨ى  ًٔ ١ٚسٲػؿه  ،٦س٢ً ا٣ؼًُت ا٣كٲةقٲًح كاٷٔٺ٩ػةًت ا٣ذضةرٱػحً  ، ٨٦كإٝ٪ة

ا٣عٞػٮًؽ أك  دراقػحً إ٣ػٯ أظٲة٩نػة  ٣ػٮفى ٮا ا٤٣٘ػحى ٱذعٮق درقي  ا٣ؾٱ٨ى  ٨٦ ا٣ؼؿٱضٲ٨ى 

٣٭ػة  ٩٭ة أداةه حٰٚ ٬ؾق ا٣عةًؿ دؼؽـي ا٣ٞؿاءةي ا٣ٛةظىحي ثك .٧٦ةرقًح ٦٭٪ًح ا٧٣عة٦ةةً 

ٖي  َي  ،ا٣ٞة٩ٮ٩ٲحً  ٰٚ ا٣٪ىٮصً ا٣٪ْؿ  إ٦ٕةفٰٚ دحزٲؿي٬ة ا٣جة٣  ٓو ٰٚ أز٪ػةءً كإصؿاًء دٞة

ٰٚ ٠سٲؿو ٦ػ٨  ٱؼؽـي رصةؿى ا٣ٞة٩ٮفً  ٚةٹ٩ذجةقي إ٣ٯ ٦ٕة٩ٰ ٦ٛؿداًت ا٣٪ه   ،ا٧٣ٕةٱ٪حً 

 ا٧٣٭٪ٲػحً  ٰٚ ٠سٲػؿو ٦ػ٨ ا٧٣ضػةٹًت  كدؼؽـي ٬ؾق ا٣ٞؿاءةي ا٧٣ذح٩ٲحي ٤٣٘حً  .ا٣عةٹًت 

ٰ   ،ىعةٚحً كا٣ ،كا٣ٕٺٝةًت ا٣ٕة٦حً  ،٦س٢ً اٷٔٺ٩ةًت  ٨٦ ٯ كمػذق  ،كا٣ذٮاو٢ً ا٣ذٞ٪
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ٰق  ٨٦ ا٣ٞؿاءةً  ٬ؾا ا٣٪ٮعى أف  ٨ٔ ٌٚٺن  ،أ٩ٮاًع ا١٣ذةثحً  ٱنعؾي اٷظكػةسى ا٣ض٧ػة٣

ٰ  ٣ؽٱ٪ة ثض٤ًٕ  ـً ة ٱػؤد ٧ٌػ٦ ،٪ة ٩ذؾكؽي ٚ٪ٲحى ا٢ً٧ٕ٣ اٵدثػ ٤٧ٔٲػًح  م ٗة٣جنػة إ٣ػٯ دٕـٱػ

ا ا٣ٞؿاءًة  ـن  .ا٣٪ٞػًؽ ا٣سٞػةٚٲٲ٨ً ك أك إ٣ٯ قٲؿةو ٦٭٪ٲحو ٩ةصعػحو ٚػٰ ا٣٪نػؿً  ة،داا٧ن دٕـٱ

ة٬ؾق ا٣ٞؿاءةي  كٝؽ د١ٮفي  ٌن  ثةٹ٣ذٛػةًت  :أم ؛ٝؿاءةن ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ضةزم  ٧٤١٤٣حً  أٱ

إ٣ػػٯ ا٧٣ٕػػة٩ٰ ا٣ؼٛٲػػًح، كا٧٣ٛةرٝػػةًت، كا٣عج١ػػةًت ا٧٣ٕٞػػؽًة، كا٣ذ٪جػػؤاًت، 

ػ ٪ػة كدػؾكًٝ٪ة ٦كػؿظٲحن ٨٦ ٚ٭٧ً  كا٣كؼؿٱًح ا٣ذٰ دـٱؽي  ك٣عْةًت ا٣ذ٭٥١ً   ةأك ٚٲ٧٤ن

ًن ٲق د٤ٛـٱٮ٩ٲ ة ة٪٧ةاٲ ة أك ٔؿ
(01)

. 

ى:والنقِدىتطوُرىنظروِةىاألدِب
اٵدثٲًح ظذػٯ  ٰٚ ا٣ؽراقةًت  حن ٦ؿ٠ـٱ حن دعذ٢  ١٦ة٩ ا٣ٛةظىحي  ا٣ٞؿاءةي  ٹ دـاؿي 

ٓى ٬ٰ ك٪ة ٬ؾا، ٱٮ٦ً  ػة  ا٣ذٰ د٧ذػؽ   ٨٦ ٩ذةصةًت ا٣ذةرٱغً  اٵدثٲحً  ا٣ؽراقةًت ٦ ٔن رصٮ

ًٜ كا٣ؿك٦ػةفً  ـً ا١ٛ٧٣ًؿٱ٨ى ا٣٪ٞؽٱٲ٨ى اٷٗؿٱػ ٟى  حً ك٧٣ٕؿٚػ .ظذٯ أٱة يػ ذ٣ػ ٦ػ٨  ؽق ٹ ث

ي  ،ظؿ٠ةتو ٦عؽدة ث١سٲؿو ٨٦ اٷ٦ٕةفً  اقذ١نةًؼ  ٔػ٨  اٷثة٩ػحً ؽق ٦ػ٨ ك٨٦ ز٥ق ٹ ث

 ا٣ٕة٦ػًح ٝجػ٢ى  ٣ىػٮرةً ا ٣ػٯ ٚ٭ػ٥ً إوػٮًؿ ٮا٣ ٨٦ أصػ٢ً  ٲٌحا٧٣ؿاظ٢ً اٵقةق ثًٕي 

ْ ؿٱ٨ى ٦٪ٛؿدٱ٨ى كأ٧ٔةؿو ثٕٲ٪ً  ا٣ٮ٣ٮجً   ٭ة.ٰٚ أ٧ٔةًؿ ٦ي٪ى

اٵدًب كا٣٪ٞػًؽ ٹ  ا٣ذٰ دٕػؿضي ٣٪ْؿٱػحً  ٨٦ اٵ٧ٔةؿً  اأفق ٠سٲؿن  ظً ٮك٨٦ ا٤٧٣ع

، كإذا ٝجػ٢ى ا٣ٞػؿًف ا٣ٕنػؿٱ٨ى  ا٧٣ضػة٣ٲ٨ً  ٚػٰ ٬ػؾٱ٨ً  ٠سٲػؿةن  ٲحن ٦ٮادق أقةقػدكذٮٔت 

ٟى ٔي اقذٮٔجخ ٚؾ٣ٟ ٤ٔٯ  ٠سٲػؿنا ٦ػ٨  أف ٬٪ػةؾى  ضة٣ػحو، كا٣كػجتي ا٣ػؿاٲفي ٚػٰ ذ٣ػ

 ٚ٭ػ٥ي  ةأٱ ػة ٠ػةف ٱكػةٔؽي٩ك .دً٭ةأ٧٬ٲذً٭ػة كصػؽق  ثكػجًت اقػذٲٕةث٭ة ا٣ذٰ ٱضتي  ا٧٣ٮاد 

اقػذ٧ؿارٱذً٭ة  ٤٧ٔٲػةًت  ثٲػةفً ٚػٰ  ؛كا٣٪ٞػؽً  ٩ْؿٱػًح اٵدًب  ا٣ذٞة٣ٲًؽ ا٣ذةرٱؼٲًح ٧٣كٲؿةً 

٧ٚ٪ػؾ أف ثػؽأ ا٣٪ػػةسي  ،ا٣ذػػةرٱغً  أك دذ١ػؿري ٔجػؿى أك د٪ٌػػشي كا٣ٌٞػةٱة ا٣ذػٰ دكػذضؽ  

                                                 

(، 1104ثػؿس،  . قذٲٛ٪ـ، ا٣٪ْؿٱح اٵدثٲح كا٣٪ٞػؽ: ٦ػؽػ٢ )دٮر٩ذػٮ: ثؿكدٚٲػٮ٬آف  :ا٩ْؿ (01)

 . )ثةٷ٩ض٤ٲـٱح(.08-07ص
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ًٜ  ٩٭ػيى أ٩ػةسه آػػؿكفى  ؛ا٣ـ٦ػةفً  ٨٦ ٝؽٱ٥ً ا٣عٲةدٲحى مؤك٩ى٭٥  ٱ١ذجٮفى  ٤ٔػٯ  ٤٣ذ٤ٕٲػ

ٟى ا٧٣ػػؽك٩ةتي ا٣ؿقػػةا٢ى ا١٧٣ذٮثػػحى  ،٭٥ ك٩ٞػػًؽ٬ة٠ذةثػػةدً  ا٣نػػًٕؿ  ٔػػ٨كدذٌػػ٨٧ي د٤ػػ

ـً  كا٣جٺًٗح كاٵ٧ٔػةًؿ ا٣جةٝٲػحً  ًٜ  ا٧٣ج١ػؿًة ٦٪ػؾ أٱػة ًٓ  .اٷٗؿٱػ  ٤٪ٞػؽً ف ٣إ كٚػٰ ا٣ٮاٝػ

ٚػػٰ ظػػٮاراتو  :أم ؛ا١٣ذٌػػةًب ا٧٣ؼذ٤ٛػػحً  ١٦ة٩ى٭٧ػػة ٚػػٰ ٠ؿاقػػةًت  اٵدًب  ك٩ْؿٱػػحً 

ػٌؽ٬ة ٦ؤ٣ٛػٮفى  ،ٲحو أدث ٤ٚكٛٲحو، كأ٧ٔةؿو دٱ٪ٲحو، ك٦ٞؽ٦ةتو ٩ٞؽٱحو ٵ٧ٔةؿو  ٔى ، كثٲة٩ةتو أ

ٟى ٤٠ ٫ي ٝج٢ى  ، كذ٣  دراقٲ ة. اٵدثٲًح ظٞٺن  ا٣ؽراقةًت وٲؿكرة  ك٦ؿاصٕةتو

ي٪ًٲًخ ا٣ضة٦ٕحي ا٣عؽٱسحي  ٦ٞؿرادً٭ػة  اٵ٠ةدٱ٧ٲًح ٦ػ٨ ػػٺؿً  ا٣عٞٮؿً  ٤ٔٯكٝؽ ث

ظػػؽكًد  ًػػ٨٧ى  ا٣٪ػػةسي ٗة٣جنػػة ٱنػػذ٤٘ٮفى  ك٠ػػةفى  ،ك٦٪ة٬ًض٭ػػة كأٝكػػة٦ً٭ة ك٤٠ٲةدً٭ػػة

ة ذٰ ٱؽرقٮ٩ى ا٣عٞٮًؿ ا٣ ًن ٍى ثػٲ٨ى  ٨ إ٩نةءً ٦٭ة ٔٮ ٟى ا٣عٞػٮًؿ ا٣ؽراقػٲحً  ركاث  .د٤ػ

ًٍ  كثؿزى  ٰ  ا٣عؽٱًر ٨٧ًى  ٬ؾا ا٣٪ٮعي ٨٦ ا٣ذؿاث ٚػٰ  ا٣ج٪ٲًح ا٧٣ٕؿٚٲػًح ا٣ٕة٦ػحً  ا٣ؽراق

ٓى ٔنؿى  ٩٭ةٱحً  ٟى  كٝج٢ى  .ا٣ٞؿًف ا٣ذةق ا  ا٣٪ْؿٱػٮفى ٱذٮقػٕٮفى  ا١ٛ٧٣ؿكفى  ٠ةفى  ذ٣ ٠سٲػؿن

ٰ  ظٲػػةزًة دػػؽرٱتو  ٦ػػ٨ دكفً ظٞػػٮًؿ ا٣ؽراقػػًح ا٧٣ؼذ٤ٛػػًح  ًػػ٨٧ى  ٜو دؼىىػػ قػػةث

د٧سٲػ٢و  ؽ.ـ( أٌٚػ٢ى 211-273كٱ٧سػ٢ي أرقػُٮ ) .ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٣عػؽٱًر ٧٤١٤٣ػحً 

ٟى  ا٣ؾم ٠ةفى  ا١ٛ٣ؿم   ا٣ُجٲٕحى ا٣ٮاقٕحى ٤٣جعًر  . اٵكااػ٢ي  ا١ٛ٧٣ؿكفى  ٱٞٮـي ث٫ أك٣ب

ٰى أ٫٩ ك٬ٮ ٦ٓ   ٺٗػحى ، كا٣جا٣كٲةقػٲحى  ، كا٤ٕ٣ٮـى ا٤ٛ٣كٛحى  دىرقسى  ة؛أقةقن  ثة٤ٛ٣كٛحً ٔ٪

إثػةفى  ا٣ٕػؿبي كا٧٣كػ٧٤ٮفى  ا٧٤ٕ٣ةءي كا١ٛ٧٣ػؿكفى  اكٝؽ ظؾ .أك ا٣ؽراقةًت اٵدثٲحى 

ظؾكى أرقُٮ ٰٚ إدٞة٩ً٭٥ ا٤ٕ٣ٮـى ا٧٣ؼذ٤ٛحى ا٣ذٰ  ٮ ا٣عٌةرًة ا٣ٕؿثٲًح اٷقٺ٦ٲحً ٬ٍ زى 

ٚػٰ ٬ػؾق ا٣عٞػٮًؿ ٤٠ ٭ػة،  أرقػُٮ أ٧ٔػةٹن  ٚٞػؽ ٠ذػتى  ،٭٥قةاؽةن ٰٚ أٱة٦ً  ٠ة٩ٍخ 

ـً ضٮٱحً ا٣ ٰٚ اٵروةدً  كأ٧ٔةٹن  ٪ػة ٚػٰ أٱة٦ً  ١٣ػ٨ٍ ك .، كدنؿٱًط ا٣عٲٮاًف، كاٵظػٺ

ػة ٦عذؿ٦نػة ٚػٰ ٔػؽدو ٦ػ٨ ا٣عٞػٮؿً  أف ٱ١ػٮفى إ٣ٯ مؼهو ٱكٕٯ  ٬ؾق أم   ٕن  ٦ؿص

ٰى ٔٞػٮدنا ٠ػٰ ٱعػؿزى دػؽرٱجنة ٦ذٞػؽ٦نة  ٤ُ٦ٮبه ٦٪٫ = ا٧٣ٕؿٚٲًح ا٧٣ؼذ٤ٛحً  ًٌ أف ٱي٧

ـً  ا٣جٕٲػؽً  د٧ذؽ  ٚػٰ ا٣ذػةرٱغً  كٵف صؾكرى ا٣ؽراقًح اٵدثٲحً  .ٚٲ٭ة  ،أرقػُٮ إ٣ػٯ أٱػة
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ٜى أ ٔ٭ؽو إ٣ٯ كرث٧ة  ُن دةرٱؼي ٠ةف  ؛قج ٠ة٩ػٍخ  ا٣ؾ ؛٢و ٦ٕؿٚٲ ة ٤ٔٯ ٩عٮو ٦ذحٌو  ة٫ي ٦ذؿاث

ٜى ثة٤ٛ٣كػػٛحً  دراقػػحي دػػةرٱغً  َى٭٧ػػة ا٣ٮزٲػػ ً٭ػػؿي اردجة ، كا٣ذػػةرٱًغ، ا٣٪ْؿٱػػًح كا٣٪ٞػػًؽ دْي

، حً قػة، ك٤ٔػ٥ً اٷ٩، كا٣ػؽٱ٨ً، ك٤ٔػ٥ً اٹصذ٧ػةعً ، ك٥ً٤ٔ ا٣٪ٛفً كا٣٪ْؿٱًح ا٣كٲةقٲحً 

ـً   كظٞٮؿو ٦ٕؿٚٲحو ٗٲًؿ٬ة. ،كا٧٣كؿحً  كدراقةًت اٵٚٺ

ى:الدراداُتىاألدبوُةىفيىالجامعاِت
ٓى ٔنػؿى ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ٍ  أفق اٵدبى ا٣عؽٱرى  ٦ٕؿكؼه  ة  ٰٚ ا٣ٞؿًف ا٣ذةقػ ٔن ٦ٮًػٮ

ٛػٰ ٚ ،ٚٲ٭ػة دعذػ٢  ا٣ىػؽارةى ا٣ذ٤ٞٲؽٱحي إذ ٠ة٩ًخ اٳدابي  ؛ٰٚ ا٣ضة٦ٕةًت  ٦ٞجٮٹن 

ػة  ٠ةفى  ٦سٺن  ٲحً اٵ٦ؿٱ١كا٣جؿٱُة٩ٲًح  ا٣ضة٦ٕةًت  ا أقةقن ٰ  ٦عىػٮرن ا٣ذ٤ٕٲ٥ي ا٣ضة٦ٕ

ْى  ا٣جٲًي ا٣ؾٱ٨ى  ٚبًح ا٣ؿصةًؿ ٱ٪عىؿي ٰٚ ا٣ؿصةؿً  ، ك٨٧ًى ثة٣ؿصةؿً  ـو  ٮفى ٱع ث٧ؿ٠

ٙي ٦ػ٨ ا٣ؽراقػةًت  ـو، ك٠ػةف ا٣ذ٤ٕػٲ٥ي ٱذػح٣ اٷٗؿٱٞٲػًح كا٣ٺدٲ٪ٲػًح  اٝذىةدم  ٦ذ٧ٲ

 ٥ي ٔجػؿى ٤ٕق ذى ديػك١٣ػ٨  ،٥ْٕ٦ي ا٧٣٭٨ً دذ٤ُتي مػ٭ةدةن صة٦ٕٲػحن  ك٥٣ د٨١ٍ  ا٣ذ٤ٞٲؽٱًح،

ٟى ظٞٮؿه ك٨٦ ٩ًٛك٫ً،  ٢٧ٕ٤٣ً  ا٧٧٣ةرقةًت ا٧٣٭٪ٲحً   ،ا٣ٞة٩ٮًف كا٣ُػت   ٦س٢ً ٨٦ ذ٣

، ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٣عػؽٱًر ٧٤١٤٣ػحً  ٦٭٪حه ٤ٔٯ اٷَٺؽً  ٣ؽٱ٫ً  ٥٣ ٱ٨١ٍ  ك٠سٲؿه ٨٦ ا٣٪ةسً 

ك٠ػةف ٤َجػحي  ،ٗة٣جنػة ا٣ُجٞػةًت ا٣سؿٱػحً  كٰٚ أكقةطً  ،ا٣٪كةءً  ٰٚ أكقةطً ٹ قٲ٧ٌة 

ي  أظٲة٩نة ٱؽرقٮفى  ا٤١٣ٲةًت   ا٣ؽراقحى ٰٚ ا٤١٣ٲػحً  ٨١٣ق ك٧٤ٔٲحن، كػؿل دٱ٪ٲحن ٦ٮادق أ

ٙي ٗة٣جنػة ٦ػ٨ ا٣ٞػؿاءةً  ٠ة٩ٍخ  ًب أًك ا٣ذػؽر   ا٣ذ٤ٞٲؽٱػًح، ا٣٪جٲ٤ػًح ا٣ؿاٝٲػًح ٣ٴزػةرً  دذح٣

ٰ   ٨ًٔ ا٣ذؼىًه  ٦ة ٱ١ٮفي  أثٕؽي  ، ك٬ؾاٲىجطى ا٧٣ؿءي رص٢ى دٱ٨و ٣ كا٣ذؽرًب ا٧٣٭٪

 ا٣عؽٱسًح. ة٦ٕةًت ا٣ؾم ٱضؿم ظة٣ٲ ة ٰٚ ا٣ض

  ٰ ٓى ٔنؿى راظػٍخ ث٪ٲػحي ا٣جعػًر ا٧٤ٕ٣ػ ٚػٰ  أكٹن  ؛دذج٤ػٮري  ك٦٪ؾ ٩٭ةٱًح ا٣ٞؿًف ا٣ذةق

كثػػؽأًت  ،ا٧٣ضػػةكرةً ثٲػػًح اٵكر ٚػػٰ ا٣ج٤ػػؽافً  ا٩ذنػػؿٍت زػػ٥ق  ،اٵ٧٣ة٩ٲػػحً  ا٣ضة٦ٕػػةًت 

ـو ٩ةمػبحو آ٩ػؾاؾى  ـو أ٠ةدٱ٧ٲحو دعذٰٛ ث٤ٕٮ ٭ة ٰٚ أٝكة ٟى ك٦ػ٨ ، ا٣ضة٦ٕةتي د٪٥ْي ٩ٛكى ذ٣ػ

ـً ظٞٺ ا دذعؿؾي دػؽرٱضٲ ة ٦ػ٨  كأػؾًت ا٣ؽراقحي اٵدثٲحي  ،اٹصذ٧ةٔٲًح كاٷ٩كة٩ٲحً  ٤ٕ٣ٮ
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ٰه أ ٓى إدةظحن ٦ٕؿٚٲحو ٦ذةظحو  إ٣ٯ ظٞٮؿو  ،٩جٲ٢ه  ٦٭ؾبه  ٩٭ة قٕ  ا٤ُ٣جػحي ٦ػسٺن  ٚحوجطى  ،أكق

كأوػػجعًخ  ،٤ٔػػٯ كّٲٛػػحو ٦٭٪ٲػػحو د٤ٕٲ٧ٲػػحو  ا٤٣٘ػػحى اٷ٩ض٤ٲـٱػػحى ٤٣عىػػٮؿً  ٱؽرقػػٮفى 

٦ذةظػحن ٧٣ػ٨ ٱؿٗػتي ٚػٰ  ؛كا٧٣ةصكػذٲؿ ق، ٠ة٣ػؽ٠ذٮراؽ٦حي ا٣ن٭ةداتي ا٣ضة٦ٕٲحي ا٧٣ذٞ

ا٣ٞؽٱ٧ػػحي ا٣ذ٤ٞٲؽٱػػحي ثػػؽأًت ا٧٣٪ػػة٬شي  ك٧٣ػػة ،اٵدًب ٤ٔػػٯ ٦كػػذٮل ا٣ضة٦ٕػػحً  د٤ٕػػٲ٥ً 

ا٧٣٪ةقتى  ٭ة١٦ة٩ى  عذ٢ق ذ٣ دعؿ٠ٍخ دراقحي ا٣٪ىٮًص اٵدثٲحً  ؛دؼذٰٛ
(00)

. 

َنة إ٣ػٯ أف د١ػٮفى  دعؿ٠ًخ ا٣ؽراقةتي اٵدثٲحي  كظٲ٨ى  ٰ  ٗٲػؿى ٩نػة  :أمٍ  ؛٦٪٭ضػ

  ٙ ي  - ٤ٔٲ٭ة ٠ةفى  ؛ػةرجى ٩ُةًؽ ا٣ى أف دعػٮزى ٦ٺ٦ػطى  - ػؿل ٩ةمبحو ٦ٓ دراقةتو أ

ٰ  ا٣عؽٱًر  صؽٱؽةن ذاتى ٔٺٝحو ثج٪ٲحً  نػة ٦ػ٨ ا٣ؽارقػٲ٨ى  ك٠ػةفى  ،ا٣ع٢ًٞ ا٧٣ٕؿٚ  ٤ُ٦ٮث

ـي  ،ا٧٣ذٞؽ٦ًح ٠ذةثحي أَؿكظةتو ٰٚ ظ٢ٞو ٦عؽدو  ٰٚ ا٧٣ؿاظ٢ً   ٔةدةن ٤ٔػٯ دراقػحً  دؿ٠

ٞىًت ٦عؽدةو ٨٦ ظٞجحو  ٰ   ًظ ٦سػ٢ً ا٣ٕىػٮًر ا٣ٮقػُٯ أك ٔىػًؿ ٦ػ٨ ، ا٣ذػةرٱًغ اٵدثػ

ا٣ؽراقػةًت  ٰٚ ظ٢ًٞ  اٵ٧ٔةًؿ ا٣جعسٲحً  كًخ ا٧٣ضٺتي ا٧٤ٕ٣ٲحي ٣٪نؿً كدحقٌ  ،ا٣٪٭ٌحً 

 ا٣عٞػٮًؿ ا٣ؽراقػٲحً قةاًؿ كٗؽٍت ٬ؾق ا٣ؽراقةتي ٦٭٪ٲحن راقؼحن د٧ة٦نة ٦س٢ى  ،اٵدثٲحً 

( ٔػةـ MLA) ا٣عؽٱسػحً  ا٤٣٘ػحً راثُػحي  ا٧٣ذعػؽةً  كدحقكٍخ ٰٚ ا٣ٮٹٱػةًت  ،ػؿلاٵي 

كأوػػجعخ  ،(0781( ٔػػةـ )APAاٵ٦ؿٱ١ٲػػحي ) (، كراثُػػحي ٤ٔػػ٥ً ا٣ػػ٪ٛفً 0772)

أكؿى صة٦ٕػحو ثعسٲػحو ٚػٰ أ٦ؿٱ١ػة،  ؛صة٦ٕحي صػٮ٩ـ ٬ػٮث١٪ـ ٚػٰ ثػة٣ذ٧ٮر، ٦ٲؿٱٺ٩ػؽ

كراظٍخ د٧ػ٪طي مػ٭ةداًت دراقػةتو ٤ٔٲػة ٦٪ػؾ  ،كد٪ٮٍٔخ ٚٲ٭ة ا٣عٞٮؿي اٵ٠ةدٱ٧ٲحي 

كػؿٔحو ثظؾكى٬ة، كأوجعًخ ا٤٣٘ػحي اٷ٩ض٤ٲـٱػحي  ٕةتي ا٣ضة٦ كظؾًت  ،(0765ٔةـ )

ٔنة أ٠ةدٱ٧ٲ ة أ٠كػٛٮرد  ٦سػ٢ً  ٦ػ٨ كٰٚ ثؿٱُة٩ٲة راظًخ ا٣ضة٦ٕػةتي ا٣ٕؿٱٞػحي  .٦ٮًٮ

ا٣ٞػػؿًف  ٚػػٰ ثؽاٱػػحً  ٩ض٤ٲػػـم  اٷ دٞػػؽـي ٦ٞػػؿراتو دراقػػٲحن ٚػػٰ اٵدًب  ؛ك٧٠جػػؿدج

ؽف ا٣ذػٰ صة٦ٕػًح ٣٪ػ ٦سػ٢ً  ٦ػ٨ - ٍخ صة٦ٕةته صؽٱػؽةه ٗٲػؿي دٱ٪ٲػحو درققك ،ا٣ٕنؿٱ٨ى 

ٟى  ٩ض٤ٲـٱػحً ٦ٞؿراًت ا٤٣ً٘ح اٷ - (0725ٔةـ ) كٍخ دحقق   .ٚػٰ كٝػخو أث١ػؿى ٦ػ٨ ذ٣ػ
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عتتا ْْ دؽستتااِْْسامعتتثُْدنتتػلْ وَاْسامعتتٍثْةؽٍ انبتتٍثْحستتتُ ْ دنفتتا َْمتت َْْوكانتتج ْ

(8181)
(82)

ْفيْهتؼ ْ طاتاِرْمتإلْ طةتارِلْإدتاْإـت اماٍ ْْ. ٍثْفتيْ ورةبتوالْةُػَّ

،ْسػٍِثْ دمغخلفِث،ْوالْـبماْ دتػوُرْ دفؽنفتيْ هِزْ دن دخأـبِؿْدلنظؽٍِثْ ألدةبِثْو دمنا

ْحمتنُصْ ْسامعثُْ دفورةولْمإلْ دشامعاِ ْ ألوداْفيْ وروةاْ دختيْةتػ    فسػْكانج 

ومإلْ دمفبِػْحغطبُصْدر ـٍثْمفتخسلٍثْدلتطتِدْْ.فيْهؼ ْ دمبػ لِْْهة ادلَْ دػكخور 

فيْ دػوِرْ دفؽنفيْ 
(86)

.ْ

ْ دمن تتاِ ْْ ِْومتت ْحؽ ُستت  دموضتتوعاِ ْ دػر ـتتبِثْْدستتػٍِ ْ متتا َْ  دخسلبتتػي 

ْسػٌٍػْفيْ مؽٍكاٍْخأدُفْْ؛طثِْغط دمخ سامعبتٍثْحمت  ْْمإلْةت ادلٍْْنشأْنظا ٌْدر ـيٌّ

كلبتٍثْْإضافثْإداْمستؽر ِ ٍْصْفيْضسٍ ْرئبٍؿْمطػٍدْمسؽر ِ ْحغط ْو ضػْفيْآٍلْ

ْ.ٍثْعامتثٍْ وْذسافبْبث ـاـْ وْسامعٍثْحؾودُْ د لتثَْةمشاالٍ ْدر ـبٍثْوم ار ٍ ْحؽةوٍثٍْ

ستتؾ ً ْ عخبادٍ تتاْفتتيْْ-ْ دكخاةتتثَْْوالْـتتبماْ-مستتؽر ٌ ْ دةبتتثٌْْ ضتتتطج ْ دبتتو َْو

،ْودوْكالْ د ادُبٍْخغطُصْفتيْ دعامثِْْ دشامعبِثْذ ِ ْ د تبعِثْ دخؽةوٍثِْْ دمخ لتاِ ْ

در ـتبثًْ دةبتثًْْ. وْ ألعماِاْوغبِؽْذدَكْْ دعلو ِْ ٍْأعَؼْ د ادُبْمتو دَّْ وحعودُْفكؽلُْ ل 

ْ د لتتثُْ ألدَ ْْ.حعلبٍ ْنتبتٍ ْمُ تؼ ٍ ْْداْ دمتػ ْ دسػٍِ ْفيْحسػٍ ِْإضافبثًْإ ُُ وٍتػر

                                                 

ْ.28،ْصـخبفنؾ،ْ دنظؽٍثْ ألدةبثْو دنسػْ: نظؽْ(82)

ث،ٍْمكإلْ دعودلْفيْهؼ ْإداْكخاةبإلْم مبإل؛ْهما:ْإٍفْـتخادوني،ْ دمتػ رُْو دخبتار  ْ ألدةبتْ(86)

مبشب ْسارحي،ْ دنستػْو(؛2182ْحؽسمث:ْغفالْ دفبػْ)دمشق:ْ د بئثْ دعامثْ دفورٍثْدلكخا ،ْ

(،ْحؽسمتث:ْغفتالْ دفتبػْ)دمشتق:ْ د بئتث2111ْ-8111 ألدةيْفيْفؽنفا:ْحارٍظْومنتاهزْ)

(.ٍْعتتؽاْ دكختتا ْ ألواْ دمتتػ رُْو دخبتتار  ْ ألدةبتتث2111ْ دعامتتثْ دفتتورٍثْدلكختتا ،ْ

والدح ا،ْوظؽوف اْوح ورهتاْمنتؼْ دعطتورْ دوـت ا،ْمتؽوًر ْةعطتؽْْ دمعؽوفثْفيْ وروةاْمنؼ

إداْمػ رُْ دشعؽْو دمفؽحْو دؽو ٍثْوحبار ح تاْفتيْ دستؽلْْ دن مثْو دسؽولْ دالضسث،ْوضواًلْ

 دعشؽٍإل،ْوٍفتؽْ دكخا ْ درانيْ دطؽكثْ دنسػٍثْوح ورهاْفتيْفؽنفتاْمتإلْةػ ٍتثْ دستؽلْ دخاـت ْ

عإلْ دخ ؽقْإداْ ة ؽْ عالم ا،ْو دطتؽ  ْ دفكتؽيْ دتؼيْْةػ ٍثْ دسؽلْ دطادي،ْفماًلْْإداعشؽْ

ْ. دىْإداْح ورْ ألدو  ْ دنسػٍثْفيْ دخعام ْم ْ ألعمااْ ألدةبث
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ًٓ ٦ػؽار٠ً٭٥ كٔؽةو،  ٤ٔٯ ٠يذٌةبو  اٹَٺعً  د٤ٕٲ٧ٲحو ٔة٦حو ٨٦ أص٢ً  ٰٚ ٦ٞؿراتو  دٮقػٲ

٥، كا٣عىػػٮًؿ ٤ٔػػٯ ٣ػػؽٱ٭ً  ا٣ٕة٦ػػًح، كمػػعًؾ ٦٭ػػةراًت ا٣ٞػػؿاءًة كا٣ذ١ٛٲػػًؿ ا٣٪ٞػػؽم  

ًٰ  ؛دٱ٧ٲحً ا٧٣ٞةٹًت اٵ٠ة ٧٦ةرقحو ٰٚ ٠ذةثحً   ا٣ؽراقػًح ث٘ٲػحى  ٦ذةثٕحً ٯ ٣إ أ٠سؿى ٨٦ ا٣كٕ

 كآداثً٭ة. ٩ض٤ٲـٱحً اٷ ا٤٣٘حً ٰٚ ظٲةزًة م٭ةدةو ٦ذٞؽ٦حو 

٦٪ػؾ  ٰٚ ا٣٪ْؿٱًح اٵدثٲػًح كا٣٪ٞػًؽ ٠ة٩ػٍخ  ٠سٲؿةن  أف أ٧ٔةٹن  ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ًٗ ٨٦ك

ـً  ًٜ  أٱة ا د٘ٲؿًت اٵصٮاءي  ؛ا٣عؽٱسحً  إ٣ٯ اٵز٦٪حً  كوٮٹن  اٷٗؿٱ ؾ أف ٦٪ػ ة٦٭٧  د٘ٲ ؿن

 ،ا٣ٞػؿًف ا٣ٕنػؿٱ٨ى  ثؽاٱػحً ٦ػٓ  ثؿزًت ا٣ؽراقػةتي اٵدثٲػحي ا٣٪ٞؽٱػحي ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػحً 

ٰ  ٱذ٤ُتي  ٰ  ا٣ضة٦ٕ  ٚػٰ ٦ٮًػٮعو  ٚة٣ع٢ٞي ا٣ؽراق
ٔةدةن ٣٘ػحن ٦ؼذىػحن، كػجػؿةن

ٰ  ٦عؽدو، ك٦٪٭ضٲحن ٧٤ٔٲحن ٨٦ ٩ٮعو   ك٠ػةف ٣ـا٦نػة ٤ٔػٯ ا٣ؽراقػةًت  ،٦ٕٲ٨و  دراق

أف دذ٪ةقػتى  ٦ػ٨ أصػ٢ً  ٧٤ٔٲػحن ٚػٰ ا٣جعػًر  اٵدثٲًح أف د٪ذ٢ٞى إ٣ٯ أق٤ٮبو أ٠سؿى 

كػٮغى دٞػؽٱ٥ى مػ٭ةداًت دراقػةتو ك٠ٰ دي  ،كاٵصٮاءى ا٣جعسٲحى ا٣ضة٦ٕٲحى ا٣ضؽٱؽةى 

 ٝؽ اػذ٤ٛػٍخ  إف ا٣ؽراقةًت اٵدثٲحى ا٣٪ٞؽٱحى  :كٱ٨١٧ي ا٣ٞٮؿي  .٤ٔٲة ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿً 

ٞى ٧ٔق  ا٣ٞؿًف ا٣ٕنؿٱ٨ى  ٰٚ ثؽاٱةًت  ٧ػ٨ي ٱ١ ٣كػجتو صػٮ٬ؿم   ؛٭ة ٨٦ دراقةتو ة قج

ة دراقٲ ة ٰٚ ا٣ضة٦ٕحً  ٰٚ أ٩٭ة أوجعٍخ  ٔن ـىل ا٣٪٧ٮ  ا١٣جٲؿي  ، كٱ٨١٧ي ٦ٮًٮ أف ٱٕي

ٟى ا٧٣ؿظ٤ًح إ٣ٯ ٬ؾق ا٣عٞٲًٞح، إًػةٚحن  ٰٚ ا٣ؽراقةًت  إ٣ػٯ  اٵدثٲًح ا٣٪ٞؽٱًح ٰٚ د٤

 ٭ة ٤٣ؽراقةًت ٨٦ وٛعةدً  ا٠سٲؿن  ىٍخ ا٣ذٰ ػىق  ٔؽدو ٠جٲؿو ٨٦ ا٣ؽكرٱةًت  وؽكرً 

ٔي٭ػة ا٣كػةاؽةي  ،٭ػة كا٬ذ٧ة٦ةدً٭ػةاٵدثٲًح ا٣٪ٞؽٱًح ك٦٪ة٬ضً   ٦ػ٨ ٦سػ٢ً  كراظػٍخ ٚؿك

دـد٬ػؿي =  ا٣٪ىػٲحً  ، كا٣ؽراقحً ، كا٧٣ةر٠كٲحً اٵدثٲحً  ، كا٣كٲؿةً ا٣ذةرٱؼٲحً  ا٣ؽراقحً 

ُي  ٰٚ ٬ؾا ا٧٣٪ةًخ ا٣ضؽٱًؽ؛ ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ًٗ  ٓى اً ا٣٪ْػًؿ  إٔػةدةً ٯ ٣إكا ؿ  ٨٦ أفق ا٣ض٧ٲ

ٞن ٮا ٱٕذ٧ؽك٩ى كاٵقًف ا٣ذٰ ٠ة٩ي  ٰٚ ا٧٣جةدا كّ٭ػؿًت ا٬ذ٧ة٦ػةته أدثٲػحه  .ة٭ة قةث

د٤جٲحن  ؛إ٣ٯ ا٣كذٲ٪ٲةًت دٞؿٱجنة ا٣ٕنؿٱ٪ٲةًت ٨٦ ا٧٧٣ذٌؽة ا٧٣ؿظ٤ًح ٰٚ ٩ٞؽٱحه صؽٱؽةه 

ٰ   ٧٣كذ٤ـ٦ةًت دؽرٱًف ا٣٪ٞؽً  ، كادؼؾٍت ٬ؾق اٹ٬ذ٧ة٦ةتي ٔ٪ٮا٩نة ٔة٦نة ٣٭ػة اٵدث
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، كأ٩نػ أدثػةءي ك٩ٞػةده أ٦ؿٱ١ٲػٮفى  كأذ٧ؽى  ،«ا٣٪ٞؽي ا٣ضؽٱؽي »٬ٮ  كا ؤي ٬ػؾا ا٣ٕ٪ػٮافى

 ًٕ ا٣ذػٰ دج٤ػٮرٍت  ٔؽدنا ٨٦ ا٧٣جػةدا ٦ة دُٮرى إ٣ٯ ٦ؽرقحو ٩ٞؽٱحو دٕذ٧ؽي  ٲ٨ى ٦ضذ٧

ّي   :ا٣ٞػٮؿي  كٱ٨١٧ي  .كٲ٭ة كدحزٲًؿ٥٬ ٰٚ ا٣ضة٦ٕةًت ؤق  ٥ً دكًر ٦ي كدعؽدٍت ثٕؽ دٕة

 ٦ج١ؿو ٰٚ إ٩ض٤ذؿا، كثنٰءو ٦ػ٨ ا٣ذعؽٱػؽً  دٕٮدي إ٣ٯ ز٨٦و  إف أقفى ا٣٪ًٞؽ ا٣ضؽٱؽً 

ٚػٰ  ٦ػ٨ أفق ٬ػؾا ا٣ذٮصػ٫ى ٣ػ٥ ٱذٮَػٍؽ آ٩ػؾاؾى  ٥ً ٤ٔٯ ا٣ػؿٗ ؛٧٠جؿدج ٰٚ صة٦ٕحً 

راقغو  ٦ؽرقحو ٦عؽدةو ذاًت ثؿ٩ة٦شو ٩ْؿم  
(03)

. 

ٰٚ اٵدًب كا٣٪ٞػةدي ٹ ٱ٪ػةّؿي ٔػةدةن  إف ٩ٮعى ا٢ً٧ٕ٣ ا٣ؾم ٱٞٮـي ث٫ ا٣جةظسٮفى 

ٰ   ا٢٧ٕ٣ى ا٣ؾم ٱىؽري ٨ًٔ ا٧٣ؼذجؿً ٰٚ كًٮحو   أف ثٕػيى ا٣جػةظسٲ٨ى ٦ػٓ ، ا٧٤ٕ٣

ـً اٷ٩كة٩ ٰٚ ٦ضةؿً  أظٲة٩نػة ٱكػذ٤٧ٕٮفى  اٷدرا٠ٲػحً ٧ٲًح كا٣ؽراقػةًت ٍٝ ا٣ؿٌ  ٲحً ا٤ٕ٣ٮ

 ك٦ػة زا٣ػًخ ا٣ىػٛحي ا٧٤ٕ٣ٲػحي ا٧٣ؼذىػحي ٧ٕ٤٣ػ٢ً  .ثُؿؽو صؽٱػؽةو ٦جذ١ػؿةو  ا٣ذٞ٪ٲحى 

  ٰ ـي  ٰٚ ا٣ؽراقةًت  اٵ٠ةدٱ٧ ٙه  ٫٩ ٢٧ٔه حق ثاٵدثٲًح ا٣٪ٞؽٱًح د٧ٲ  ٔػ٨ ا٧ٕ٣ػ٢ً  ٦ؼذ٤

  ٰ ًٙ  ٚػػٰ ا٧٣ضػػٺًت  ا١٣ذػػًت  ةًت ٦سػػ٢ً ٦ؿاصٕػػ٦ػػ٨  ٗٲػػًؿ اٵ٠ػػةدٱ٧  ،كا٣ىػػع

دكذ٢٧ٕي  ٦سٺن  ا٣ؽراقةًت اٵدثٲحً  دكرٱةًت ا٣ذٰ دي٪نؿي ٰٚ  اٵ٠ةدٱ٧ٲحي  كا٧٣ٞةٹتي 

٢ي إ٣ٯ ٦ع١ٌ كا٣عٮامٰ ٣٘حن دٞ٪ٲحن، كد١ٮف أظٲة٩نة ٦س٤ٞحن ثةٷظةٹًت  ٧ػٲ٨ى ، كدؿقى

ٰ  ٝج٢ى  ىٲ٨ى ٰٚ ا٣ع٢ًٞ ؼى٦ذ ٟى ثة٣ُؿؽً ٝجٮ٣ً٭ة ٤٣٪نؿً  ا٧٣ٕ٪ ٩ًٛكػ٭ة ا٣ذػٰ  ، كذ٣

ٕي٭ة ا٣جعٮ ٓى  كا٩جسًٞخ ا٧٣ٞةرثةتي ا٧٣ج١ؿةي ٣ٶدًب  .ثي ا٧٤ٕ٣ٲحي دذقج ٰٚ ا٣ٞؿًف ا٣ذةق

٦ة  دراقحى اٵدًب ٨٦ ػٺؿً  ا٣ؾم ٱؤ٠ؽي  «ا٣ٛٲ٤ٮ٣ٮصٲة» ٫ًٞٚ ا٤٣٘حً  ٔنؿى ٨٦ ظ٢ًٞ 

٩ة ث٫   ا٣ٮقػُٯ ٦ػ٨ ػػٺؿً  دراقًح ٩ىٮًص ا٣ٕىػٮرً  :أمٍ  ؛دةرٱًغ ا٤٣٘حً ٰٚ ٱٛٲؽي

 .ٔة٦ٌحن ك٣٘ذً٭ة ، حن ػةٌو ٝٮأًؽ٬ة ك٦ٛؿدادً٭ة 

ٜي صؽٱؽةه ٦ذ٪ٮٔحه كٝؽ  ، ا٣ٞػؿًف ا٣ٕنػؿٱ٨ى  اٵدًب ٰٚ ثؽاٱحً  ٣ؽراقحً  دُٮرٍت َؿاا

ٟى ا٣ٞؿاءةي ا٣ٛةظىحي ك٨٦  ٞنة، كدٕ٪ٰ ا٣ٞػؿاءةى ا٧٣ذح٩ٲػحى ا٣ُؿٱٞحي ا٣ذٰ أمؿٍ  ؛ذ٣ ٩ة إ٣ٲ٭ة قةث

                                                 

 .84دادٮف، ٦ٞؽ٦ح ٣ؽراقح ا٣٪ٞؽ اٵدثٰ اٷ٩ض٤ٲـم، ص :ا٩ْؿ (03)
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ٰ   ٣نػػ٢١ً ٚػػٰ اا٧٣ؽٝٞػػحى  اٹ٣ذٛػػةًت إ٣ػػٯ ا٣٪ػػٮاظٰ اٹصذ٧ةٔٲػػًح  ٦ػػ٨ دكفً  اٵدثػػ

ا٣٪ٞػًؽ »ا٣كػذٲ٪ٲةًت قػةدٍت ٦ٞةرثػحي  ًٙ ا٣ٕنؿٱ٪ٲةًت إ٣ٯ ٩٭ةٱحً ٨٧ٚ ٦٪ذى ،كا٣ذةرٱؼٲحً 

ـً  «ا٣ضؽٱؽً  اٵ٦ؿٱ١ٲػحً، ٦ػٓ  ٰٚ ا٣ضة٦ٕةًت كآداثً٭ة ا٤٣ً٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح  ا٣ؽراقحى ٰٚ أٝكة

ي  ٟى ا٣ؽراقةتي ا٣ذةرٱؼٲػحي كاٹصذ٧ةٔٲػحي، كصٮدو ٤٦عٮظو ٧٣ٞةرثةتو أ ػؿل، ث٧ة ٰٚ ذ٣

ٰ  كا٣٪ٞؽي ا٣ٛؿكٱؽم    ا٣نػ١ٺ٩ٲحي  عؽزػحي ا٧٣ي  ، كا٧٣ٞةرثػةتي اٵرقػُٲحي ، كا٣٪ٞؽي ا٧٣ةر٠ك

ٍ  ٦ػ٨ ا٣ذ١ٛٲػؿً  ا٣سٺزٲ٪ٲػةًت ثػؿزى  كٰٚ ثؽاٱػحً  .ٰٚ كٝخو أث١ؿى ٠ة٩خ ا٣ذٰ  ا٣٪ٞػؽم   ػػ

ٰ  ٰٚ ا٣ؽراقةًت  ٰ   اٵدثٲًح ٰٚ ثؿٱُة٩ٲة، إ٣ٯ صة٩ًت  ا٧٣ةر٠ك ٜ   .ا٣٪ًٞؽ ا٣نػ١ٺ٩ كا٣عػ

إ٣ػٯ دراقػحو ػةوػحو  ٬ػةًت دعذػةجي أفق دراقحى ا٣ذُٮراًت ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ٞةرثةًت كاٹدضة

ي  ؛٨١٣ٍ ك .٦كذ٤ٞحو  ـً ٰٚ ٬ؾا  ؽق ٹ ث ـً  «ا٣٪ْؿٱحى »إ٣ٯ أف  ٨٦ اٷمةرةً ا٧٣ٞة  أدٍخ إ٣ػٯ أٝكػة

٦ػ٨  ا٣كػذٲ٪ٲةًت، كأفق ا٣ؽراقػةًت اٵدثٲػحى ا٣٪ٞؽٱػحى  ٰٚ ثؽاٱػحً كآداثً٭ة  ا٤٣ً٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱحً 

ٔي  أكًؿ ٦بحً  أ٠ةدٱ٧ٲ ة ػٺؿى  ظٞٺن ظٲري ٠ة٩ٍخ  ى  ٠ة٩ػٍخ  = ٬ػةؿً ٧ي قػ٪حو ٦ػ٨  ٭ػة ًٕ ٚػٰ َةث

ٜي ٔؽةه، صؽ ا٩ْؿٱحن ك٦ٕٞؽةن  ٟى ا٧٣ٞةرثةتي ا٣نػ١ٺ٩ٲحي كا٣ذةرٱؼٲػحي ك٨٦ ، ك٣٭ة َؿاا ذ٣

٭ة دذٕةٱلي  ٠ة٩ٍخ  حي ا٣ذٰكا٣٪ٛكٲحي كا٣كٲةقٲ ٌي ٓى ثٕ  .ثٕيو  ٦

ى:انتذاُرىالنظروِة
ـً  قػٲ ة صة٦ٕٲ ػة درا ظٞػٺن  ا٣ؽراقػةًت اٵدثٲػًح ا٣٪ٞؽٱػحً  اٵك٣ٯ ٣جػؿكزً  ٰٚ اٵٱة

ٜي ٦٪٭ضٲحه ٔؽةه  ٕنة َؿاا  كأ٠سؿي ا٧٣ٞةرثػةًت ا٧٣٪٭ضٲػحً  .كد٪ةٚكٍخ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ،دٕةٱنٍخ ٦

ًٙ اٵكؿً  ػٺؿى  ا٣ذٰ قةدٍت  ٜي ثة٣ؽراقػةًت  ٨٦ ا٣ٞؿًف ا٣ٕنؿٱ٨ى  ا٣٪ى اٵدثٲػًح  دذ٤ٕػ

 ،٤٣٘ػةًت )ٚٞػ٫ ا٤٣٘ػح( ا٣ذٮوػ٢ً إ٣ػٯ ٚ٭ػ٥و أٌٚػ٢ى  اٵدبى ث٘ٲحى  كدؽرسي  ،ا٣ضة٦ٕٲحً 

ٰ  إَةرً  دؽرسي اٵدبى ٰٚك ٥ًٕي ا٣٪ْؿى  ق ا٣ذةرٱؼ اٵدثٲػًح  ا٣ذًٞ٪ٲػحً ٰٚ  )ا٣ذةرٱؼة٩ٲح(، كدي٪

ا٣كػػذٲ٪ٲةًت كا٣كػػجٕٲ٪ٲةًت مػػ٭ؽًت ا٣ؽراقػػةتي اٵدثٲػػحي  كػػػٺؿى  .)ا٣نػػ١ٺ٩ٲح(

ٟى ٩ْؿٱحو صؽٱػؽةو،  ٦ٞةرثةتو  ثٲ٨ى  دؽاػٺن  ا٣ضة٦ٕٲحي  ا٣ذػٰ صػةءٍت ٦ػ٨ كٹ قػٲ٧ة د٤ػ

ٞ ة ٚؿ٩كة، كٗٲقؿٍت   ٬ؾا ا٣ع٢ًٞ. ٰٚ ا٧٣ن٭ؽى ا٣ٞةا٥ى ظ
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 ؛أك ٠ؿاقةته د٥ٌ  ٦ٞةرثةتو ٩ْؿٱحن  ،اٵدثٲحً  ٤٣٪ْؿٱحً  ٠ذته دؤرخي  كوؽرٍت 

ًٍ  ثػة٣ْ٭ٮرً  «ا٣٪ْؿٱػحي ا٣ٛؿ٩كػٲحي »ثػؽأًت  ظػٲ٨ى  ا٣كػذٲ٪ٲةًت  ٨٦ ثؽاٱحً   ٚػٰ ا٣ٮقػ

  ٰ ٰ  اٵ٦ؿٱ١ ٟى  ك٥٣ د٨١ٍ  ،ا٣سٞةٚ ا٣٪ْؿٱػحى » ١٣ػ٨ق كا٧٣ٞةرثػةتي ٤٠ ٭ػة ٚؿ٩كػٲحن،  د٤

 ص٭ػحو ٨٧ٚ  ،ارقٲ٨ى ٤ؽٌ ٣ ٕحن ٩ْؿٱحن ٦ؼذىؿةن ق٭٤حى ا٣ذ٪ةكؿً ُٝ أوجعٍخ  «ا٣ٛؿ٩كٲحى 

ٙي ا٣كذٲ٪ٲةًت  ٠ةفى  ٚٲ٭ػة ا٣ؽراقػةتي  ح٩٭ة ا٤٣عْحي ا٣ذةرٱؼٲحي ا٣ذٰ أوػجعٍخ ث كو

ٰ  ٱٕ٪ٰ ٧ً٪نة دضة٬ي  = اٵدثٲحي ٩ْؿٱحن  ًٓ ا٣ذػةرٱؼ ػة ٠ػة٩ي  أف ا٣٪ػةسى  ٢ ا٣ٮاٝ ٕن ٮا ص٧ٲ

ػػؿكفى   ْ ، كأف ثٕػػيى ا١٧٣ذٮثػػحً  كا١٣ذةثػػًح ٦٪ػػؾ اػذػػؿاًع ا٧٤١٣ػػحً  اٵدًب ٚػػٰ  ٱي٪

ٰ   ٪ة ٨٦ ا٣ذؿاًث إ٣ٲ ا٧٣ج١ؿًة ا٣ذٰ كو٤ٍخ  ا٣٪ىٮصً  مػٕؿٱحن ك٣٘ٮٱػحن  ٠ة٩ٍخ  ا٣٘ؿث

يػػؿل؛ك٦ػ٨  ،مح٩ي٭ة محفي ا٣٪ىٮًص ٰٚ دؿازةتو أدثٲحو ٔؽةو  ٦٪ػؾ ا٩ذنػةًر  ص٭ػحو أ

كا٣٪ٞػةًد  ٚػٰ اٵدًب  ا٣جػةظسٮفى  ا٣كذٲ٪ٲةًت كا٣كجٕٲ٪ٲةًت أوجطى  ػٺؿى  «ا٣٪ْؿٱحً »

، ٩ْٚؿٱ ٲ٨ى  ٓى  ،ا٣٪ٞؽٱػحى  أَؿكظػةدً٭٥ ككأٲ٨ى ٰ كًٮحو ٦ػؽل ا٣ؽراقػةًت  كادكػ

ذٌػةب كا٣٪ىػٮًص كا٧٣ٞةرثػةًت  ا٣٪ٞؽٱًح ٣ٲن٢٧ى  اٵدثٲحً  ق٤كػ٤حن َٮٱ٤ػحن ٦ػ٨ ا١٣ي

دذ٘ٲػؿي، كد١ٕفي ٬ؾق ا٣ذ٘ٲؿاتي ا٣ُؿؽى ا٣ذٰ راظٍخ ٚٲ٭ػة ا٣ضة٦ٕػةتي  .ا٧٣٪٭ضٲحً 

ا.أ٠سؿى د٪ٮ   وجطى ٚحق، ا٣ٕة٥٣ي ثحقؿً ث٢  ة كدٕٞٲؽن  ٔن

ٚػٰ  ؛ا٣ج٪ٲػحي، ا٣ٕٺ٦ػحي، ا٤٣ٕػتي »ثػػ٦ٞة٣حي صػةؾ دٱؿٱػؽا ا٧٣ٕ٪ٮ٩ػحي  رث٧ة ٠ة٩ٍخ ك

ـً  ػُػػةًب   ز٦ػػ٨ً ا٩ذنػػةرً  ٣ٛ٭ػػ٥ً  ( ٩ُٞػػحى ا٩ُػػٺؽو ٦ذ٧ٲػػـةن 0855) «اٷ٩كػػة٩ٲحً  ا٤ٕ٣ػػٮ

( مؼىٲحن راٲكػحن ٚػٰ 1113 -0825ك٠ةف صةؾ دٱؿٱؽا ) .ا٣٪ْؿٱًح ٰٚ ا٣كذٲ٪ٲةًت 

ٰ   ٦ة ثٕؽى  ا٣٪ٞؽً  ٙى ١ٚ ،ا٣ج٪ٲٮم  كا٣ذ١ٛٲ١ ـي  ٲ  - ٯ٦ٕ٪نػ٨٦ ظٲػري ٬ػٮ  -ٱ١ٮفي ا٧٣ؿ٠

ة ٰٚ ٦٪ْٮ٦حً  ػةٚػٰ  ا٣ج٪ٲًح، ك٬ٮ ٗةاػته كػػةرجى دااػؿًة ا٣ذع٤ٲػ٢ً  ر٠٪نة أقةقن ٕن ؟ آفو ٦

ًٟ ٚػٰ ٦ٞة٣ذًػ ٜي دٱؿٱؽا ٨٦ ٬ؾا ا٣كػؤاًؿ ا٣نػةا ا٣ذػٰ أ٣ٞة٬ػة ٚػٰ ا٧٣ػؾ٠ٮرًة ٫ كٱ٪٤ُ

ٰ   صة٦ٕحً  ًٞؽى  صٮ٩ـ ٬ٮث١٪ـ ٰٚ ٦ؤد٧ؿو ٧٤ٔ  إذ ٠ة٩ػٍخ  (؛0855)ٔػةـ  ا٣ج٪ٲٮٱحً ٨ٔ ٔي

كا٣سٞةٚػًح كاٵقػُٮرًة  ٚػٰ ا٤٣٘ػحً  ٲٌحا٣جي٪ٯ اٵقةقػ ثؽراقحً  ظؿ٠حه ١ٚؿٱحه د٭ذ٥   ٬٪ةؾى 
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ٰ   ٤٣ض٧٭ػٮرً  «ا٣ج٪ٲٮٱحً »٨ًٔ  دٱؿٱؽا ٱٞؽـي رؤاقي  كثٲ٪٧ة ٠ةفى  .كاٵدًب   أػػؾى  ؛اٵ٦ؿٱ١ػ

ٞنة  ٲىخ ٹظ ًٔ ٫ي ٩ٞؽىق إ٣ٲ٭ة ثُؿٱٞحو دي ٰٚ ٬ػؾا  حي(ٱجٕؽك)ا٣ ،«ا٣ج٪ٲٮٱحً  ٦ة ثٕؽى  ادضةقى »ٱٮص 

ي  ا٣ج٪ٲٮٱػحً  ا٣ذٕجٲًؿ دٕ٪ٰ أف ٦ػة ثٕػؽى  ٰى ٝػؽ ث ً٘ ٱي ك٣ػ٥  ،٤ٔػٯ ا٣ج٪ٲٮٱػحً  ٪ػ  ذ٧عػٮري كد .٭ػة٤

كدعػةكؿي  ،ا٣ج٪ٯ ا٧٣ٕ٪ٲحً  ا٣عؿ٠ًح ٨٧ًى  :أم ؛ٌٝةٱة ا٤٣ًٕت ٤ٔٯ ٦عةٌصةدي٫ي ا٧٣ٕٞؽةي 

ـى  أف دـٱطى ث٪ٯ ا١ٛ٣ًؿ ثةٷمةرةً  ا١ٛ٣ػًؿ  ا٣ذٰ دـكدي اٹقػذٞؿارى ٵ٧ْ٩ػحً  إ٣ٯ أف ا٧٣ؿا٠

ٟى ا٣ضٮ٬ؿي، كا٣ٮصٮدي، كا٧٣ةدةي، كا٣ؾاتي ك، ٧ؼذ٤ٛحً ا٣ ،  ،ٰٚ ذ٣ ٰي كا٣ذكة٦ٰ، كا٣ػٮٔ

٭ة أث٪ٲػح٭ة ثػؾادً ٤٠ق  = إ٣غ كا٣ٮصؽافي، كاٷ٩كةفي...
(04)

 ٓى دٱؿٱػؽا أف ٱذذجقػ كٱعػةكؿي  .

 ، كا٣ذ٪ةٌٝػةًت ا٣ؽاػ٤ٲػحى ا٣ذػٰ دٌػٰءي ٚٞػؽافى ا٣ج٪ٲػحً أ٧ْ٩ًح ا١ٛ٣ؿً  ا٣٪نٮاًت ٨٧ًى 

ظؿ٠حو ظؿةو، كَػؿؽو صؽٱػؽةو  :أم ؛ظؿ   «ث٤ٕتو »أف دك٧طى  ٨٦ أص٢ً  ا٦كذٞؿ   ةأقةقن 

ًٜ ا٤٣٘ػحً دو ٤٣ؿ  ؿٱؽا ٤ٔٯ دضؽ  ٱا٩ُٮل دعٮؿي دٝؽ ك .٤٣ذ١ٛٲؿً  كٔٺٝذً٭ػة  ؤل دضةقى ٩ك

٭ػة ٚػٰ دع٤ٲ٤ً  ا٧٤ٕ٣ٲًح ا٣ذٰ ادىٍٛخ ث٭ػة ا٣ج٪ٲٮٱػحي  ٨٦ ا٣ىج٘حً  ٤ٕٚٯ ا٣ؿ٥ًٗ  ،ثة٧٣ٕ٪ٯ

٬ة ثٌػٕحي ا٣كذٲ٪ٲةًت ك٦ة ثٕػؽى  ًٙ ٰٚ ٦٪ذى» ثؿزٍت  ؛اٵدًب ٨٦ مٕؿو ك٩سؿو  ٩ىٮصى 

٣ٍخ ٬ؾق ا٣نػ١ٮؾي ٦ة دعٮق  قؿٔةفى  ؛... ك٨١٣ٍ ا٧٣٪٭ضٲًح ٤٣ج٪ٲٮٱحً  م١ٮؾو ٰٚ ا١٣ٛةٱحً 

ا٣ػؾم  ، ك٧٩ٮذًص٭ػة ا٤٣٘ػٮم  ٩ٞؽم  ٱعةكؿ ٩ٞؽى ا٣ٮًٕٲًح ا٣ج٪ٲٮٱًح ا٧٣ضؿدةً  إ٣ٯ دٲةرو 

ـً اٷ٩كة٩ٲحً  ٧ذ٫ٍي ٤ٔٯ ا٧٣ٕةرًؼ ٧ٔق  «كا٤ٕ٣ٮ
(05)

. 

                                                 

، ا٣ؼػٺؼ «ا٣ٕٺ٦ػح كا٤٣ٕػت ٚػٰ ػُػةب ٤ٔػٮـ اٷ٩كػةفكا٣ج٪ٲػح »صػةؾ دٱؿٱػؽا،  :ا٩ْؿ (04)

ٱٮصٲ٪ٲٮ دك٩ةدٮ )ثة٣ذ٧ٮر:  ،رٱذنةرد ٦ة٠كٰ :ا٣ج٪ٲٮم: ٣٘ةت ا٣٪ٞؽ ك٤ٔٮـ اٷ٩كةف، دعؿٱؿ

. )ثةٷ٩ض٤ٲـٱػػح(؛ قػػذٲٛ٪ـ، ٦ٞؽ٦ػػح 138(، ص٦0861٪نػٮرات صة٦ٕػػح صػػٮ٩ـ ٬ػػٮث١٪ـ، 

 .13-٣12ؽراقح ا٣٪ْؿٱح كا٣٪ٞؽ، ص

قػذؿادٲضٲح اٵقةس ا٣ج٪ٲٮم ٷ»ػة٣ؽ ا٣ٞةق٧ٰ،  :ا٩ْؿ ؛٦ٛة٬ٲ٥ دٱؿٱؽا٨ٔ ٧٣ـٱؽ دٛةوٲ٢  (05)

 كز٧ػح دؿص٧ػػح. 14/7/1101 ،٧2721ػؽف، ا٣ٕػػؽد ، ا٣عػػٮار ا٧٣ذ«ا٣ذ١ٛٲػٟ ا٣ؽٱؿٱؽٱػح

ا٣ج٪ٲح، ا٣ٕٺ٦ح، ا٤٣ٕت، ٚػٰ ػُػةب ا٤ٕ٣ػٮـ »ا٩ْؿ: صةؾ دٱؿٱؽا،  ؛ٔؿثٲح ٧٤٣ٞةؿ ا٧٣ؾ٠ٮر

، مػذةء 3ؽد ٕػا٣، ٤00ػؽ ٧ضا٣صةثؿ ٔىٛٮر، ٦ض٤ح ٚىٮؿ، ا٣ٞة٬ؿة،  :، دؿص٧ح«اٷ٩كة٩ٲح

 .141-121، ص0882
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ََّّباإلحىةا ًرًةا َّوقامةُ َّ َّنت َّووث َّ ُ َّ ميةيََّّشنصةنًَُّوةيَّ مىقاابةات   مفكرًة

ََّّشػبًٌَُّكبٌرةًَّفيَّأو خةر ََّّحازت َّ َّ مصةبػٌٌٌات  َّوبةا ًات  إمةىََّّوأ ت ََّّ، مصةيٌٌٌات 

ُ ََّّتهاًه َّ ُ َّ ميقنٌاً َّأحز ءًَّويَّ ألشس ََّّ محكى ُ ،َّو قيطػت  َّإمةىَّ مقاًى ،َّوأشاات 

َّشيء ََّّ الحيىاغي ََّّ مبٌاء َّ ُ ََّّ؛فيَّكل  ُ ََّّيغَّإمىَّ ألفكاا ََّّويَّ منغ َّ،و مػةر  ََّّ، مخٌوش

َّ ُ َّ مغربٌ َّ مفكر   ُ َّوةاَّبػةا ََّّبرز َّومهَّت ََّّ.وأًظى َّ مبٌٌوًةَُّوةيَّنةىي ََّّهذهَّ مىقاابةات 

َّ ُ َّ أل بٌ َّكثٌر َّ ماا شات  ََّّ،َّشأً هاَّشأن  َّوةيََّّويَّ مىقاابات  َّ ميةيَّ ًبثقةت   ُ  مصةابق

ُ َّأ ََّّحقةةو  َّ َّغنةةه َّ إلًوػرفٌةة ،َّ،َّوغنةةه َّ الحيىةةا  َُّ َّشةةاخةةرىَّوثةةل  ،َّو ميةةااً، 

َّ ُ َّفر ًٌةةانَّ وَّشوشةةَّفقةةاَّ،و مفنصةةف 71َّ>7-:8;7اَّ)وكةةانَّ منغةةويد (َّ ألب 

َّ ُ َّمنبٌٌوًةة ََّّ،َّو اس َّ مروحةةي  َّ مةةااس  َّأرةةو   َّوٌهخٌفةةا،َّفقةةو    بٌةةىَّ منغةةات 

َّ مبٌٌوي ََّّ ميقنٌاي َّ َّ مىٌهج  ُ ،َّوأاشىَّقو غا  ُ َّ أل ََّّفيَّ محقو  ََّّمنغ َّ،خةرى مىػرفٌ

َّ  وََّّ(َّأفكةةاا َّ>999-;9>7كنةةو َّمٌ ةةيَّشةةير وسَّ)َُّ َّشةةاغةةامه َّ إلًثةةهََّّب ةة  

ُ َّغيَّاَّوشوش ََّّ؛ََّّب ق ها منغ َّحقةً ََّّ،َّفأوحةا َّغاوةَُّغنىَّ مثقافات   َ  ا شةٌفاََّّبةذم

ُ ََّّفيَّحقل ََّّ مباحثون ََّّوكان ََّّ.« مبٌٌوي ََُّّ َّشاغنه َّ إلً»يَّى َّش َّ َّ أل بٌ وةيََّّ ماا شات 

َّأفكاا َّواَّبػا ََّّأو ئل َّ َّالغيٌا   َّو مىيحىصٌي  ُ ََّّ مىهيىٌي  َّ. مبٌٌوً

ُ َّأنََّّويَّقبٌل ََّّومٌس َّ ََّّ مخاًاة ََّّهذهَّ مىقاابات َّتحظىَّ مىصا ف َّفةيَّ ماا شةات 

َّ ُ ََّّخ   َّباإلغخابََّّ أل بٌ َّو مصةبػٌٌٌات  ََّّذإَُّ؛غاو ة مصيٌٌٌات  َّ مةٌق ت  حةاثت 

َّ مييَّتخن َّ ََّّت َّ مثقافٌُ َّ ألوشع  ُ َّنةىي ََّّفةيَّ ميغٌةر ت  ُ ََّّ محارةن َّ أل بٌة  ُ َّ مٌظرًة

ُ َّو فوَّ،و مٌقا َّ َّإمىَّ مٌظرً َّ ميحو     ََّّ ُ َّ ًةاال  ََّّفيًَّهاً َّ النةطَّ مصيٌٌٌات  ر بات 

َّ ُ َ ََّّ الحيىاغٌ َّفيَّتن  ُ ُ ،َّوكثٌرًََّّو مصٌاشٌ ََّّ  مىرحن ُ ََّّوةيَّ محركةات  وةيََّّ مٌظرًة

َّ ُ َّو ماا شات  َّ مٌصوً ُ َّوثل  َّ مػرقٌة ُ َّأوشةع  َّشٌاشةٌ َّوةيَّحركةات   ميةيَّ ًبثقةت 

َّ مىةةرأة َّك ُ َّتحرًةةر  ُ َّحركةة َّ مىاًٌةة ُ َّ محقةةو   ُ َّ،َّوحركةة ُ َّ ألورًكٌةة ،َّو محركةة

َّنا َّ ُ ،َّو ميظاهر ت  ََّّ إلشباًٌ ُ َّفيَّفةَّ محرب  َّ مػامىٌة  ُ َّ مط بٌة  ُ ٌَّيٌةا،،َّو محركة
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ثػةرٱف  ٚٞػؽ ٠ة٩ػٍخ  ،ٚػٰ ٚؿ٩كػةكٹ قػٲ٧ٌة  ،أكاػػؿى ا٣كػذٲ٪ٲةًت  ا٣ذٰ ا٩ػؽ٣ٍٕخ 

 ا٣كٲةقٲًح كا٣٪ْؿٱػًح اٵدثٲػحً  ٚٲ٫ ا٣ٕٺٝحي ثٲ٨ ا٣سٮرةً  ٍخ ا٣ؾم دض٤ق  ا١٧٣ةفى اٵ٦س٢ى 

ٰ ٚػ ًػؿاثةتي ا٣ُٺثٲػحي ٚٞػؽ ثػؽأًت اٷ (،0857) أٱػةرى  / أظؽاًث ٦ػةٱٮ ػٺؿى 

، كظػػؿًب اٷوػػٺظةًت ا٣ضة٦ٕٲػػحً  ثؼىػػٮصً  (0857)رثٲػػٓ ٔػػةـ  ا٣ذىػػةٔؽي 

 جػحى ا٣ػجٺًد ٤٠ ٭ػة ا٤ُ٣ ا٧ٕ٣ػةؿي ٔجػؿى  كمػةرؾى  ،اٷ٦جؿٱة٣ٲػًح ا٣ٕة٧٣ٲػحً  ٲذ٪ةـ، كًؽق ٚ

ى  ٦ػ٨  ٦119ػة ٹ ٱٞػ٢  ٔػ٨  مػةرؾى ٦ةٱٮ / أٱةرى ٰٚٛ ا٣سة٣رى ٔنؿى ٨٦  ،٭٥إًؿاث

ثػةرٱف،  ٚػٰ مػٮارعً  ةه ٤٦ٲٮ٩ٲػحه ا٣ٕػةـ ، كا٤ُ٩ٞػٍخ ٦كػٲؿ ٰٚ اٷًػؿاًب  جحً ا٤ُ٣

 كا٧ٕ٣ػةؿي ا٧٣ٕةرًػٮفى  جػحي ا٤ُ٣ ك٠ةفى  ،اٷًؿاًب  ٭ة ٰٚ ظة٣حً كدػ٤ًخ ا٣جٺدي ٤٠  

ـً ٱي٤ٮ ظٮفى ثثةرٱف  ٰٚ مٮارعً  ٟى  .ةٵٔٺ ٠ ؿي د٤ػ ا٣ذػٰ  ا٣عػةٹتي ثة٧٣نػة٬ؽً  كديؾى

ٗػؽا  ا٣ػؾٱ٨ى  - ا٤ُ٣جػحى  كمػةرؾى  .«ا٣جؤقػةء» ذًػ٫ر٬ة ڤٲ١ذٮر ٬ٮٗٮ ٚػٰ ركاٱوٮق 

ٌي  ة أقةدؾةن صة٦ٕٲٲ٨ى ثٕ ٕن ْ  ٨٦ ا٧٣ي  ٠سٲؿه  - ٭٥ قؿٱ ٦ػ٨  اٵدثٲٲ٨ى ا٣ٛؿ٩كػٲٲ٨ى  ؿٱ٨ى ٪

ا  ٥ؿكا ث٭دحزق  في كصةؾ دٱؿٱؽا، كآػؿ ٦س٢ً   ٦ٲنٲ٢ ٚٮ٠ٮ. ٦س٢ً ٨٦ ٠سٲؿن

ى:الووَمىالنظروُةىوالنقُد
 ػػٺؿى كٗٲًؿ٬ػة ٦ػ٨ ٚؿ٩كػة  ا٣ذػٰ ػؿصػٍخ  أق٭٧ًخ ا٧٣ٞةرثػةتي ا٣٪ْؿٱػحي 

 ا٣ٕٞػؽٱ٨ً  ٬ػؾٱ٨ً  ػػٺؿى  ا٣ؽراقػةًت اٵدثٲػحً  ٰٚ وٮغً  ا٣كذٲ٪ٲةًت كا٣كجٕٲ٪ٲةًت 

ا ثة٣ٕٞؽٱ٨ً  ا٣ذكٕٲ٪ٲةًت  كٗؽا ػٺؿى  ،ا٣س٧ة٩ٲ٪ٲةًت كا٣ذكٕٲ٪ٲةًت  :ا٣ٺظٞٲ٨ً  ٦ؿكرن

  ٰ ٦ػ٨  ١٦ٮ٩نة ٝٲةقٲ ة ٚػٰ ٠سٲػؿو  - ا٣٪ْؿٱحى اٵدثٲحى ٱن٢٧ ا٣ؾم  - ا٧٣ٞؿري ا٣ؽراق

 ًٍ كا٣ؽراقةًت ا٤ٕ٣ٲػة،  ا٣ضة٦ٕٲًح اٵك٣ٯ اٵدثٲًح ٰٚ ا٧٣ؿظ٤حً  دراقًح ا٧٣ٮاد  ػُ

ة ثؾادً إ٦ق  ا ٝةا٧ن ػؽ  ٦ػؽػٺن  ًػ٨٧ى  ٚىٺن  إ٦قةك ،٫ة ٦ٞؿرن ٚػٰ  ٦ٞػؿرو أك ٦ٞػؿراتو دٕي

ًٞػػؽٍت  ؛ا٣ؽراقػػةًت اٵدثٲػػحً  ظٞػػ٢ً  ٔي ي٩ًنػػبٍخ  ،٦ػػؤد٧ؿاته ٧٤ٔٲػػحه  ك دكرٱػػةته  كأ

ٓو  ٤ٔٯ ٩ُػةؽو  اٵدًب  ٩ْؿٱحً ٰٚ ىحه ؼى٦ذ ٟى  كاقػذ٧ؿق  ،كاقػ  ا٣ذىػةٔؽً ٚػٰ ذ٣ػ

ة أوجطى  ًة ظذٯ٧سةثؿكا٣ ٕن  .٦ٕؿكٚنة مةا
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ػة ًػؽق  ٍخ كدجٕ ٛن ٞنة ظؿ٠حه اردضةٔٲحه ادؼػؾٍت ٦ٮٝ ٟى ٹظ ثحمػ١ةؿو  ا٣٪ْؿٱػحً  ذ٣

ٌي  كراحى  ،ٔؽةو   كا٬ة، كا٧٣ؽل ا٣ؾم كوػ٢ى ؽٍ كصى  «ا٣٪ْؿٱحً »أ٧٬ٲًح ٨ٔ ٱذكةءؿي  ٭٥ثٕ

، اٵدثٲػًح ا٣ذ٤ٞٲؽٱػحً  ٚػٰ ا٣ؽراقػةًت  أك إٔةدًة ا٣٪ْؿً  ٨ًٔ ا٣٪ْؿً  إ٣ٲ٫ ا٣٪ٞةدي ٰٚ اٹثذٕةدً 

ٜه كاًطه  ؿى كّ٭ ٭ة نػة٬ؽك٩ى ٱي كإ٧٩ػة ، اٵ٧ٔػةؿى اٵدثٲػحى  ٱٞؿؤكفى ٹ  أفق ا٤ُ٣جحى ٨٦ ٤ٝ

 ٤ٔػٯ دراقػحً  ٔ٪٭ػة، أك ٱ١ٕٛػٮفى  أ٧ٔةٹن  ، أك ٱٞؿؤكفى د٤ٛـٱحن أك  اٝذجةقةتو قٲ٪٧ةاٲحن 

ٟى  اٵمػ١ةًؿ ا٤٣ُٲٛػحً ٦ػ٨  ك٠ػةفى  .ٚعكػتي  دٲةراتو كادضة٬ةتو ٔة٦حو  ا٣عؿ٠ػًح  ٣ذ٤ػ

ٰ  ذاًت ا٣جي  ا٣ؽراقةًت  ثؿكزي  اٹردضةٔٲحً   ٤ٔػٯ ا٣ٮًػٮحً  ا٣ـااؽي  ، كا٣ذح٠ٲؽي ًٕؽ ا٣ذةرٱؼ

ٚػػٰ  ا٣٪ْؿٱػػحً  ٬ػػؾق ا٣عؿ٠ػػحي اٹردضةٔٲػػحي ًػػؽق  كثػػؽأٍت  .اٵ٠ةدٱ٧ٲػػحً  ٚػػٰ ا١٣ذةثػػحً 

ٟى ا٣ذكٕٲ٪ٲةًت ك٦ة ثٕؽى  ػٺؿى  ٍت كاقذ٧ؿق  ،ا٣س٧ة٩ٲ٪ٲةًت  ٜى ذ٣ ٓى  ٬ة، كدُةث  كدػؽاػ٢ى ٦ػ

 ا٧٣ٕةٱٲًؿ اٵدثٲًح ٩ًٛك٭ة.ٰٚ  ٍت ؿى ظٮاراتو صى 

 ا٩ُػٺؽً  ٔٺ٦حن ٚةرٝػحن ٚػٰ ثؽاٱػحً  ا٣ؾ٠ؿً قة٣ٛحي ٦ٞة٣حي صةؾ دٱؿٱؽا  ٧ة ٠ة٩ٍخ ك٠

ـً ا٣كٲةقػٲحً  ٠ذةبه ٵقذةذً  ثؿزى  ؛ا٣٪ْؿٱحً  مػٲ١ةٗٮ آٹف  ٚػٰ صة٦ٕػحً  ا٤ٛ٣كًٛح كا٤ٕ٣ٮ

ٰ  » ثٕ٪ٮافً  ث٤ٮـ (0876ٔػةـ ) «إٗػٺؽي ا٣ٕٞػ٢ً اٵ٦ؿٱ١ػ
(06)

ارد١ػةزو  ٩ُٞػحى ٠ػةفى  ،

ٔىػ0881-0821ٱ٪ذٞػؽي ث٤ػٮـ ) ٫كٚٲػ ،ٱػحً ا٣٪ْؿ ًػؽق اٹردضةٔٲًح  ٤٣عؿ٠حً   قي ؽق ( ٦ػة 

 أ١ٚػةرنا ًػؽق  ا٧٣ذعػؽةً، كٱ٪ػةٝلي  ا٣ٕة٣ٰ ٚػٰ ا٣ٮٹٱػةًت  صٮا٩تى ق٤جٲحن ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ً 

 أكصػؽى  ا٧٣ٛذػؿضى  جحً ٔٞٮًؿ ا٤ُ٣ أف ا٩ٛذةحى ٰٚ  ا٣٪كجٲًح ا٣ذٰ أكصؽٍت ٦ٛةرٝحن  ا٣٪ْؿٱحً 

، كأزاؿى  كٝٮقضى ٝؽردى٭٥ ٤ٔٯ ا٣ذ١ٛٲؿً  ،٭٥ّة٬ؿةن ا٦ذسة٣ٲحن ثٲ٪ى   كص٭ػحى ا٣٪ْػؿً  ا٣٪ٞػؽم 

ػػؿ ؼي ا٣سٞةٚػػحى  ٗىٲقػػتى ا٣ٞػػٲ٥ى ا٧٣ٞجٮ٣ػػحى ا٣ذػػٰ دٕي ا٣ضة٦ٕػػةًت ٦٪ػػؾ  ٔة٧٣ٲ ػػة ًػػ٨٧ى  ، ك

ٰ  أدق٧٦ة ، ا٣كذٲ٪ٲةًت  ًٕ ٦ي  كٱ١ذػتي  ؛ل إ٣ٯ إٗٺًؽ ا٣ٕٞػ٢ً اٵ٦ؿٱ١ػ ٫ إ٣ػٯ نػٲؿنا ثإوػج

                                                 

ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ا٣ؽٱ٧ٞؿاَٲح كأٚٞػؿ أركاح  آٹف ث٤ٮـ، إٗٺؽ ا٢ٕٞ٣ اٵ٦ؿٱ١ٰ: ٠ٲٙ أٚن٢ (06)

قػذٲٛ٪ـ،  :كا٩ْػؿ ،(. )ثةٷ٩ض٤ٲـٱػح(0876)٩ٲٮٱٮرؾ: قػٲ٧ٮف كمكػذؿ،  ؟ا٣ُٺب ا٣ٲٮـ

 .15ا٣٪ْؿٱح اٵدثٲح كا٣٪ٞؽ، ص
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،ِواهَظرٕث ِاهخفمٖمٖث ،ِواهرقافث ِاهشعتٖثِ ِضرلثِ  ِّٔ ِاهطالة ٌِياعًْضااِِم ِقدِِّٕ ِوِ،اهخطرف 

ِاألعًاَلِاهعظًٖثَِاهًعروفثَِفأِاهرقافاثِ   ٌ قادِوِ.اهغرةٖاثِ ِذهَكِخطثًِدراسٖثًِحخضً

ِسدًلِِأذارَِ ِةشأنِ ِ،لتًٖراِاهمخاب  ِاهَقاد  ِاٍطتاعات  يطخْاه ِِوحَْعج 
(18)

يا ِواٍخشَرِِ.

ِ ِٔ اهاخعو ِ»ِةعَاْانِ ِآخارِ ِةوْمِلخااب ِِلخاب  ِ(ِهًؤهفاُِإ..ِد.1888)عاامِِ«ى ِاهرقااف

ِ ِاهعظًٖاثِ ِعاٌِِٖرشِاهذ.ِأذارِسوسوثًِيٌِاهَقاشات  ّرِةإذارحاُِواشاخ ِِ،األعًاال 

ِوخاللَِ ِِقضٖثَِاهًعٖار ِفِٔأواخرِاهرًاٍَٖٖات  اهخسعَٖٖات 
(18)

ِِغادت ِاهخأِِ، ح عاَرف 

ِ ِاهًعٖارِ ِةطروب  ِِوحقْلِ ِ.اهرقافث ِأوِضروب  اهمخاب  ِِتاثَِإنَِّطوِ:أطروضثِ   ِ اهًادار

ٌَِفِٔأيرٕماِأصتطِ  ىِيٌِاهعًانِ اهخِٔحًمِِِّّٖثاألساسِيٌِاهًعرفثِ ِْاِيطرويٖ فأَِِّ 

ِِاهًشخً ِ  ِِِّٔإهِٓاهخعوىِ ِفّىِٕفخقرونَِِ،اهطدٕد  ِِ:أ.ِ ِ؛اهرقاف ِاإلضاطاث ِةاهًعوْياات 

 ِِ ِواهًخطدذْنَِِاألسا ِاهمخّاب  وهاِِْ،ّااِسااةًقاّٖىِٕعرفٍَِْسخًعِ أنِي ِِاهخَِٕٔفخر ض 

ٕعرفاْنَِِلانَِ ِفأِاهطٖااةِ هإٌِساخطٖعِ ِا؛سٖادًِِاهوغاثَِاإلٍشوٖزٕاثَِِاهطوتثِ  ََ ِْاِاهْهاْ

األيرٕمٖاث ِِْإِعرفْنَِهىِٕمٍْ ِياِاأليرٕمٖث ِاهًعاصرة ِ ِاألِوٖاثِ  ِاهطرب  ِيخٍِٓشتج 

ِسدًلِقدِوِ.يراًلِ ِاهخعوٖىِ فِٔواسًعاِإًٔضاِِأذاَرِِذاِاهمخاب  ِواهرقافث .ِيعإٖر 

َِٕتغِٔهَاِو ِاهَظرٕثَِلاٍَِّاِأنٍِ ق رَّ ِالِخًايات  ِأنَّ اِسازًًاِِج ِةطقٖقث  ًً دائ

ِاألدةٖثِ ِيٌِحقاهٖدِ ِلِٕخشزأ ِ ِأصاتصَِِاٍادل ِ ِوةعادَِِ،اهدراسات  ِتاث ِطوِاهَظرٕاات 

ِ ِألرااَرِوعًٖاااِهواٖااارات  ِإٍّااىِةّاااِِاهخاإِٔقْيااْنَِِاألدب  عتااَرٍِِقاااد يااٌِضٖااد 

ِاهخاأِّااا،ِواألساا وث ِاهخاإِٔطرضٍَِْاهخاإِٔقرؤوٍَِِاهَصااْ ِ  ّااا،ِواهًسااائن 

ِِفاهَظرٕث ِواهَقدِ ِ،ّإطذفٍَِْ ِٖ ِسزًًاِأساسِنِ سٖظالَّ ِيااِِاِياٌِاهدراساات  األدةٖاث 

                                                 

ضساٌِيطًادِوسٖاُ،ِاهعقانِِ:اٍظارِ؛«إغاال ِاهعقانِاأليرٕمأ»هقراًةِوافٖثِفِٔلخابِِ(18)

-113(،ِ 2004هعقنِاأليرٕمٔ..ِإهِٓإٌٔ؟!ِ)اهقاِرة:ِاهًمختثِاأللادًٕٖث،ِاهعرةِٔوا

اٍسدادِاهعقنِِ:قراًةِفِٔلخاب»ضاحىِضًٖدِضسٌ،ِِ:اٍظرِ؛وهعرضِيْسزِهومخابِ،114

ِ.2807ِ،10/2/2020،ِيْق ِصطٖفثِاهًرقف،ِاهعددِ«األيرٕمٔ

ِ.ِ)ةاإلٍشوٖزٕث(.(1888إ..ِد.ِِٖرش،ِاهخعوىِاهرقافِٔ)ٍْْٖٕرك:ِلخبِفَخٖز،ِِ:اٍظرِ(18)



 62 د. أبٕ العدٔع ٔد. املطمب -ٌظسات يف العالقٛ بني الدزاضٛ األدبٗٛ ٔالٍظسٖٛ 

، كز٧حى ٔٺٝحه صؽ٣ٲحه أز٣ٲػحه ثػٲ٨ اٵدًب كدراقذ٫ً ٰٚ ٝؿاءةً  ٱ٨ى كذ٧ؿ  ا٣٪ةسي ٦ي  داـى 

يػؿل.  ا٣٪ْؿٱًح كا٣٪ًٞؽ ٨٦ ص٭حو، كاٷثؽأةًت اٵدثٲًح ا٧٣ؼذ٤ًٛح ٨٦ ص٭حو أ

ٰ  ٝؽ ك ٰ   ٔيًؿؼى ا٣٪ةٝػؽي ا٣جؿٱُػة٩ ( 0877-0810ٲػة٦ـ )رٱ٧ٮ٩ػؽ ك٣ ا٧٣ةر٠كػ

١ٚػ٢   ،٣عْػحو دةرٱؼٲػحو  ٚػٰ أم   دٕٞٲؽاًت ا٣سٞةٚػحً  ٰٚ ضؽٱًح ٰٚ ا٣ذ١ٛٲؿً ٫ ا٧٣ي ثُؿٱٞذً 

ي  دذ٨٧ٌي  ٣عْحو دةرٱؼٲحو  ػػؿل ٩ةمػبحن ٔ٪ةوؿى قػةاؽةن، ك٦ٮركزػحن، كأ
(11)

 كٚػٰ أم   ،

ػة ٹ  أف ٬ػؤٹءً  ثٲػؽى  ؛دٕٚػحن كاظػؽةن  أصٲةؿه ٔػؽةه ٦ػ٨ ا٣جنػؿً  ز٨٦و ٨٦ اٵز٦٪حً  ٕن ص٧ٲ

٭ة ٲٌحا٣سٞةٚٲحى اٵقةقا٧٣ؤ٬ٺًت  ٮفى ٱ٧ذ١٤  ا٣ضٲػ٢ً ٰٚٛ  ،كا٣ذ٤ُٕةًت ا٧٣كذٞج٤ٲحى ٩ٛكى

)ا٣ذٞة٣ٲػؽي  د٤ٞٲػؽٱٮفى  )ا٧٣ؤقكةتي ا٣ٞةا٧حي(، كآػؿكفى  أ٩ةسه قةاؽكفى  ٫ً ٩ٛكً  ا٣ٮاظؽً 

٥٬ ١ٚؿٱ ػػة )ا٣ذنػػ١ٲٺتي ا٣ضؽٱػػؽةي( ٚػػٰ أ١ٚػػةرً  ٦ذٞػػؽ٦ٮفى  ا٧٣ٮركزػػحي(، كآػػػؿكفى 

ًٛ٭٥ي ا٧٤ٕ٣ٲحً  ٤ ٺن ٠ةف  ا٣ؾ ؛ك٦ٮاٝ ٙي ظٞجػحو ٦ػ٨ ا٣ػـ٨٦ً ٗة٣جنػة  كٗٲؿى وةاتو  ٦ٌي  كوػ

ـنا ٨٦ ظٲػري  ةحف ٣٭ث ٕنة كاظؽنا ٧٦ٲ ػ َةث ٚةٵ١ٚػةري  ،٫ ا٣٪ػةسي ٪ى ا٣ػؾكؽي أك ٦ػة اقذعكى

اٳزػةري ا٣جةٝٲػحي ٦ػ٨  ٭ػة اٹصذ٧ةٔٲػًح، كقػذ١ٮفي ٦ؿ٠ـٱػحن ٚػٰ ١٦ة٩ذً  ا٣كةاؽةي قذ١ٮفي 

ٜو ـ٬ػؿى إٹق ٤ػ٨ دي ة اٵ١ٚةري ا٣جةزٗػحي ٚ، أ٦ق ا٧٣ةًٰ صـءنا ٨٦ ا٣سٞةٚحً   ؛ ٚػٰ كٝػخو ٹظػ

ا٣ٕ٪ةوػًؿ  دعؽٱػؽي  ؛ ٱيكػةٔؽي٩ةك٣ٲػة٦ـ كثعكًت  ،٭ة ا٧٣ج١ؿةً ٰٚ ٦ؿاظ٤ً  ٵ٩٭ة قذ١ٮفي 

 = أك ا٣ذٰ ٬ٰ صـءه ٨٦ ادضةقو صؽٱؽو ٩ةمػٍ ،٨٦ ٦ؿاظ٢ى ٦ج١ؿةو ٨٦ ا٧٣ةًٰ ا٣جةٝٲحً 

ػػة ٚػػٰ د١ػػٮٱ٨ً كػػةٔؽي ٱي  ٰ   ٩ة داا٧ن ػىػػةاًه ا٣ٕ٪ةوػػًؿ  كٚػػٰ ٚ٭ػػ٥ً  ،ٚ٭ػػ٥و دػػةرٱؼ

ؽةً ا٣كةا
(10)

ؽ  ا٧٣ٞةرثةتي ا٣٪ْؿٱحي  ٰٚٛ ا٣ؽراقةًت  ،  ا٧٣ذحزؿةي ث٧ة ثٕػؽى  اٵدثٲًح ا٣ٲٮـى دٕي

ٟى ك٤ٔٯ ا٣ػؿ٥ًٗ ٦ػ٨  ؛ٔ٪ةوؿى قةاؽةن  ا٣ج٪ٲٮٱحً  ة أقػةدؾةه أ٠جػؿي قػ٪   ٬٪ػةؾى  ٦ػة زاؿى  ذ٣ػ

٤ ٧ٮفى  كٱ١ذجٮفى  ٱٞؿؤكفى  ا٣ؼ٧كػٲ٪ٲةًت  ُٔةاً٭٥ ٚػٰ أز٪ػةءً  ٮا ٰٚ ذركةً ٠ة٩ي كٝؽ ، كٱٕي

                                                 

ٚػٰ  «كا٧٣ٮركزػح كا٣٪ةمػبح ا٣ٕ٪ةوؿ ا٣كةاؽة» :ٕ٪ٮافثا٩ْؿ ا٣ٛى٢ ا٣سة٨٦  ؛ؽ دٛةوٲ٧٣٢ـٱ (11)

رٱ٧ٮ٩ػؽ ك٣ٲػة٦ـ، ا٧٣ةر٠كػٲح كاٵدب )أ٠كػٛٮرد: ٦٪نػٮرات صة٦ٕػح أ٠كػٛٮرد،  :٠ذةب

 . )ثةٷ٩ض٤ٲـٱح(.016-010(، ص0866

 .16قذٲٛ٪ـ، ا٣٪ْؿٱح اٵدثٲح كا٣٪ٞؽ، صك؛ 011ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ، ص :ا٩ْؿ (10)
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ٟى ك ،ا٧٣ٞةرثةًت ا٣جةٝٲػحى ا٣ذ٤ٞٲؽٱػحى  ٤ٮفى ٧س  كٱي كا٣كذٲ٪ٲةًت،  ٓي  ٠ػؾ٣ إفق  :ا٣ٞػٮؿى  ٩كػذُٲ

 ٢ي ٧س ػدي  = ظذػٯ اٳفى  ديؽرقسي ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةًت  ا٣ٞؿاءًة ا٣ٛةظىًح ا٣ذٰ ٦ة زا٣ٍخ  َؿٱٞحى 

ا٣نػجةبى  ٪ػة كا٣جػةظسٲ٨ى كإفق ٤َجػحى ا٣ضة٦ٕػةًت ٚػٰ أٱة٦ً  ،«ا٣٪ٞػًؽ ا٣ضؽٱػؽً »أٱةـى ز٬ًٮ 

 ،ٚػٰ ا٧٣كػذٞج٢ً  ا٣ؽراقػةًت اٵدثٲػحى  ا٣ؾم قٲن٢١ي  ؽٱؽى ا٣٪ةمئى ا٣ضٲ٢ى ا٣ض ٤ٮفى ٧س  ٱي 

ٓى أف ٩ٕػؿؼى  ك٨٦ ا٧٣ؤ٠ؽً  ا٣ؽراقػةًت اٵدثٲػًح ٦ٕؿٚػحن دٝٲٞػحن ظػةؿى أ٩٪ة ٣ػ٨ ٩كػذُٲ

٦سػ٢ً اٵدًب ٦ػ٨ ٚػٰ ٦ضػةٹتو  كا٣ذُجٲٞػةًت  ٨١٣ق ثٕيى ا٧٣عةكٹًت ك، ٦كذٞجٺن 

ٰ  ا٣ؿٍٝ   دراقػةًت ا٣ىػٮرًة كإٔػةدةً ، كدراقةًت ا٣ض٪ٮقػًح، كا٣ٕؿٝٲحً ، كا٣ؽراقةًت ٧

ا٧٣ٞةرثػػةًت ، كاٷدرا٠ٲػػحً ، كا٣ؽراقػػةًت اٵدثٲػػحً  اٵص٪ػػةسً  ٢ً إ٩ذةًص٭ػػة، كدػػؽاػي 

(، ك٦ٞةرثػػةًت ا٣ذع٤ٲػػ٢ً اٹقػػذ٧ٕةرً  ، ك٦ػػة ثٕػػؽى ا٣ضؽٱػػؽةً  ا٣كٲةقػػٲًح )ا٧٣ةر٠كػػٲحً 

  ٰ ًٔ ا٣٪ٛك ٦ػ٨  ٤٠ ٭ػة ٬ػٰ = ٭ػة، كا٣ذةرٱؼة٩ٲًح ا٣ضؽٱػؽةً، كا٣ؽراقػةًت ا٣سٞةٚٲػًح ثح٩ٮا

٩ة كٱٛٲػؽي  ،ا٤ٞ٣ٲ٤ػًح ا٧٣٪ىػؿ٦حً  ٚػٰ ا٣ٕٞػٮدً  ٹدضة٬ةًت ا٣ضؽٱؽًة ا٣ذٰ ٩نحٍت ا ٨٧ًً 

ٟى ٤٠ ٫ي أفق ا٣ضؽٱؽى ٹ ٱ٧ؿ   ٍه ك٩٭ةٱػحه ٚعكػتي  ٚػٰ دكرةً  ذ٣ ، ظٲػةةو ٣٭ػة ثؽاٱػحه ككقػ

ًٓ ا٣ػ٪ًٛف ا٣جنػؿٱحً  ٵف ا٣٘ٮصى ٰٚ أ٧ٔػةؽً  ؛اقذ٧ؿارو ٰٚ ٱذضؽدي كإ٧٩ة  ، كا٧٣ضذ٧ػ

 ذ٪ة٬ٲحو.٦ي  ٗٲؿً إ٣ٯ ظؽكدو  ٱ٧ذؽ   = ، كا٣ذةرٱغً ، كا٣ذؿاًث ا٣ٞةا٥ً 

ى:األدبوِةىالتاروخوِةىفيىالمدورِةىالتحوِلىدوافُع
 ٝػػؿاءةً  كأقػػة٣ٲًت  ،اٵدًب  ٣ُجٲٕػػحً  ا٧٣٪٭ضٲػػحي  ٬ػػٰ ا٣ؽراقػػحي  اٵدثٲػػحي  ا٣٪ْؿٱػػحي 

 ثػ٫ إٹق  ٫، كٹ ٱٞػٮـي كدٞٮٱ٧ً  اٵدًب  ٚ٭٥ً  ٤٧ٔٲحي  كا٣٪ٞؽي  ،٭ةكدع٤ٲ٤ً  اٵدثٲحً  ا٣٪ىٮصً 

ـً مذق  ٰٚ ا٧٣ذجعؿي  ا٣ٞةرئي   كا٤٣٘ٮٱػحً  ا١ٛ٣ؿٱػحً  ٨٦ اٳ٣ٲػةًت  كا٧٣ذ٨١٧ي  ،ا٣٪ه   ٯ ٤ٔٮ

ٰ   ٚػٰ ا٧ٕ٣ػ٢ً  كا١٣ػة٨٦ً  ا٣ْػة٬ؿً  اقػذؼؿاجً  ٰٚق ا٣ذٰ دكةٔؽي   أ٦ػة ا٣ؽراقػحي  ،اٵدثػ

ٰ   ٚذؼه   اٵدثٲحي  ٬ة، كدٞة٣ٲػؽً  ا٤٣٘حً  ، كأ٧٩ةطً ا٣٪ه   ٩٭ة دٕ٪ٯ ثحدثٲحً إ :أم ؛٦ة ٬ٮ أدث

ٰ   ٲةؽً ، كا٣كػكا٧٣ٌػ٧ٮفً  كا٣ج٪ٲػحً  كا٣ن٢١ً  ٰ   ا٣ذػةرٱؼ ٰ   كاٹصذ٧ػةٔ  :أم ؛كا٣سٞػةٚ

ى  «دراقحً » ٠ٲٛٲحى  ـي ٞؽ  دي  ٰ   ا٣٪ه   ٚٲ٧ة كراءى  ٥ً ا٣ٕة٣ أف  اٵدثٲػحً  ٤٣ؽراقػحً  كٱ١٧ػ٨ي  ،اٵدث
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ٙى ٣٪ٕؿؼى ٩ة ا٣ذٰ دكةٔؽي  ٤٣ُؿؽً  ٦ٛٲؽةن  دؾ٠ؿةن  ؿى ٮٚ  دي  ي  ٠ٲ  دٞؿٱجنػة ك٩ضٲػتي  ك٩كحؿي  ٩ٞؿأ

ٜي  مػٰءو  ٨ٔ ٢٠   ٰ   ثػة٣٪ه   ٱذ٤ٕػ ًٓ  ، كأف ٤٩ذٛػخى حو ٦ؼذ٤ٛػ ُؿٱٞػحو ث اٵدثػ  إ٣ػٯ ٦ٮاٝػ

ٟى ا٣ػ٪ه   كا٣كٲةؽً  كا٣٪ه   ا٤٣٘حً  ك٧ٗٮضً  كا٣س٘ؿاًت  كا٣٭ٛٮاًت  ا٣ك١ٮًت   ،ٰٚ ذ٣

إقػ٭ة٦نة  ٢ى نػ١  أف دي  كا٣٪ٞػؽً  كا٣٪ْؿٱحً  اٵدثٲحً  ٨٦ ا٣ؽراقحً  اٵقةسي  ا٣٭ؽؼي  ٞؽ ٠ةفى ٚ

 ٫، ك٠ػ٢  ٧٭ةردًػث مؼهو  ٚٲ٫ ٢٠   نةرؾي ٱي  ا٣ذؼىىةًت  ٦ذٕؽدً  ٦نؿكعو  ٨٧ًى ٦ؤزؿنا 

ْ  ك٦ي  ةدهٞق ك٩ي  ةبه ٠يذق  كٝؽ اصذ٭ؽى  .ا٧٧٣ٲـةً  ٭ة ا٣ذؼىىٲحً ثؼجؿادً  ص٧ةٔحو   ثٲػةفً ٰٚ  ؿكفى ٪

ًٓ كا٣كٲةقحً  ثٲ٨ ا٤ٛ٣كٛحً  ا٣ٕٺٝحً  ، ا٣ػ٪ٛفً  ك٤ٔػ٥ً  ، كا٣سٞةٚػحً كاٹٝذىػةدً  ، كا٧٣ضذ٧ػ

ٟى ري ، كدىٮق كا٣عؿٱحً  كا٣ٕؽا٣حً  ًٜ  كاظؽنا، ٺ  ٠ي  كا ٰٚ ذ٣  ا٣ذٰ د٪ْػؿي  كٗٲقؿكا ٨٦ ا٣ُؿاا

ى  كا٣ُجٲٕٲحي  كاٷ٩كة٩ٲحي  اٹصذ٧ةٔٲحي  ث٭ة ا٤ٕ٣ٮـي   ٭٥.ظٮ٣ً  ٨ٍ ٦ً  ٥ً إ٣ٯ ا٣ٕة٣

، ٝؽٱ٧ػحو  ٦ٛػة٬ٲ٥ى ٚػٰ  ا٣نػ١ٮؾً  جؽم ثٕػيى دي  ك٩ْؿٱحه  ٩ٞؽٱحه  ظؿ٠ةته  كأػؾٍت 

أك  ٫ي ذٍػٕى ٧ى ك٦ػة ٝى  ،ا٣ٌػةإحً  ، كإ٣ػٯ اٳ٦ػةؿً ٔٛة ٤ٔٲ٭ة ا٣ـ٨٦ي  زٞةٚٲحو  إ٣ٯ دٞة٣ٲؽى  كد٪ْؿي 

٤ٔػٯ  ث٧يسي٢ ا٣ذعػؿرً  ا٤٧٣ذـ٦ٮفى  دقؿي ثحف ٱى  ، كَة٣جٍخ ا٧٣٭ٲ٧٪حي  ٞةٚٲحي ٫ ا٣ٞٮل ا٣سدضة٤٬ذٍ 

ٟى  ،ا٧٣ٛؿكًحً  ا٣ضؽٱؽةً  كا٣ٞٲٮدً  ا٣ُةراحً  اٵظؽاًث  إ٣ػٯ  حن ٦٭٧إمةرةن  أمةرٍت  ك٠ؾ٣

ًٜ  ا٣٪ْؿٱػحً  ثٲ٨ى  ٤٣ٕٺٝحً  صؽٱؽو  إ٣ٯ ٚ٭٥و  ا٣عةصحً  ٟى  ،كا٣ذُجٲػ ػؽ  ذ٣ػ ػة  كٱٕي إرزنػة ْٔٲ٧ن

يػ ا٣ٕػٮدةي  ، كإف ٠ة٩ػٍخ إ٣ٯ آػؿى  إ٣ٲ٫ ٨٦ ظٲ٨و  ا٣ٕٮدةي  دضؽري  ٦ػ٨  أف دؼ٤ػٮى ٦ػ٨  ؽق ٹ ث

ٟى  ، أك ٣٭ؾق ا٣٪جٮءةً أك ذاؾى  ٣٭ؾا ا٣ؿأمً  ٧ٔٲةءى  كٹءاتو   َةراػحه  أظػٮاؿه  ٚس٧ػحى  ،أك د٤ػ

ٓى ٬ة؛ ٚٞػؽ ادق ة٭ٮاصً ٱي أف  كا٣٪ٞؽً  ٤ٔٯ ا٣٪ْؿٱحً  ٱضتي  ى  كػ ٚٲػ٫ ٌٝػةٱة  كثػؿزٍت  ،٥ي ا٣ٕػة٣

ٞق ٦ي  صؽٱؽةه  كاظذٲةصةته  ، ا٣ٞؽٱ٧ػحً  ٦ػٓ ا٣سٞةٚػةًت  صؽٱػؽةه  ته ٦ٮاص٭ػة ظؽزٍخ ك، ؽةه ٕ

 ١٧٦٪نة.  ٔة٧٣ٲٲ٨ً  كزٞةٚحو  ٨ٔ اٝذىةدو  ، كأًعٯ ا٣عؽٱري ا٣٭ٮٱةتي  ًت ٠سيؿك

ٓي  كٝؽ ٠ةفى  ٍى  أٚؿادنا كص٧ةٔةتو  - ا٣ض٧ٲ  ا٣ؽراقػحي  أف د٘ػؽكى  ٱح٢٦ي  - كركاث

ػة  ٔة٦ػحن  ٤ٚكٛحن  كا٣٪ٞؽي  كا٣٪ْؿٱحي  اٵدثٲحي  ًن ػة صة٦ٕٲ ػة دؼى   أف د١ػٮفى ٦ػ٨ ٔٮ ىن

ٟى ك .ٚعكتي  ىٮفى ؼىث٫ ا٧٣ذ ٱذٕة٢٦ي  ٨ ٤ٔػٯ دٕػٲق  ا٣٭ػؽؼى  ٹ ٱػـاؿي  إذا ٠ةف ذ٣
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ْ   ا٣٪ٞةدً  ، كا٣ذؼ٤ٰ ٨ٔ كا٣ؼكةرةً  ا٣ؿثطً  ظكةًب  ا٣ذؼ٤ٰ ٨ٔ أق٤ٮًب  ؿٱ٨ى كا٧٣٪

ف إ :ا٣ٞةاػ٢ً  اقػذ٪ةدنا إ٣ػٯ اٹٚذػؿاضً  ح؛ٔة٦ٌػ ٤٣سٞةٚػحً  ا٣ضة٩ػًت  أظػةدم   ا٣ذع٤ٲ٢ً 

 .ا٢٧ٕ٣ً  ا٦ذؽاداًت ٰٚ  ٲ ةق٤ج افؿؤزٌ ٱي  ا٣ن٭ؿةً  ا٧٣ؽل ك٣عةؽى  ٝىٲؿةى  ا٣٪ْؿةى 

ـى  ى ٦ي  ٔة٦حو  ٤ٚكٛحو  إف دٕـٱ ـه جة٣ ػ ٍٚٞ ٰٚ ظػةؿً  ٖو ٚٲ٭ة صةا  ٰ ا٧٣نػ١ٺًت دٞى 

ـق  ٤٣ُؿؽً  كثؽاا٢ى  ظ٤ٮؿو  ، كدٞؽٱ٥ً ا٣ٕة٦حً  ٞى ٫ ٰٚ ظؿٱذي  ري ، كديىةدىـ ٚٲ٭ة ا٣ٛؿديا٣ذٰ ٱي

 ًٓ ٛي  ٦ػة ٱ١٧ػ٨ي  َػٮٱٺن  كةٱؿي دي  كا٣٪ٞؽً  ا٣٪ْؿٱحً  دٮص٭ةتي  ٍخ ٚٞؽ ٤ّق  ،ا٧٣ضذ٧ ٫ كوػ

أف  ٤ٔٲ٭ػػة؛ ثٲػػؽى  كدعػػؿصي  ٲ٭ػػة ا٣كػػ٤ُحي ا٣ذػػٰ دع٧ً  ا٣ؼٛٲػػحً  ا٣ؽاػ٤ٲػػحً  ثة٣عؿ٠ػػحً 

ا٣ٞػٮل  دػٮازفً  اػػذٺٹًت  ٸثة٩ػًح ٔػ٣٨ ًؿكرٱحه  ا٣ضؽٱؽةى  كا٧٣٪ة٬شى  اٵ٬ؽاؼى 

ٓى كا٣كٲةقٲحً  كاٹٝذىةدٱحً  اٹصذ٧ةٔٲحً  ـً  ، ٦  .٢ً ا٣ذؽػ   صً ؿى ٤ٔٯ ٚي  ا٣ذؿ٠ٲ

ًٞػٲى٥ كا٧٣ىػة٣طً  ٤ٔػٯ دٮًػٲطً  ٬ؾا ا٧٣نػؿكعً  ٦س٢ي  كٱٕذ٧ؽي   ا٣ذػٰ د٪ػـعي  ا٣

ٓي ٚجذٮًٲًع٭ة  ٔةدةن، ٭ةإ٣ٯ إػٛةاً  ٮ٣ٮصٲةتي ٱكاٷٱؽ ا٣ٞةا٧حي  ا٧٣ؤقكةتي   ٱكػذُٲ

ٕى  ٢ى ٤ٔٲ٭ة، كا٣ذٕة٦يػ ٭ة، كا٣ع٥١ى ٚ٭٧ى  ٮفى ا٣ٕةدٱ   اٵمؼةصي   .ة٦٪ةقػجن  دٕػة٦يٺن ٭ػة ٦

 ا٣ؼةوحً  ا٧٣ن١ٺًت  ٤ٔٯ دعٮٱ٢ً  ا٣ذح٠ٲؽً  ٨٦ ػٺؿً  ٬ؾق ا٣٪ُٞحً  دض٤ٲحي  كٱ٨١٧ي 

 ا٣٪كػٮٱحً  ٚػٰ ا٣ذٮص٭ػةًت  ٦٪ْػٮر٨٬ًق ٔػ٨  ا٣٪كٮةي  ًخ ، ٚٞؽ دا٣ٕٚٯ ٌٝةٱة ٔة٦حو إ

ى كا٤ٛ٣كٛٲحً  كا٣عٞٮٝٲحً  اٵدثٲحً   كا٣ٞػٮا٩ٲ٨ً  ٧٤٣ؤقكػةًت  ٩ٲ٨ى ٮق ٤ػم ا٧٣ي دعؽ   زى ؿى ، كث

ٓى ، كادق ا٣ٞةا٧حً  ا٣ٕؿٝٲحً  ًٙ كا٣ٕؿٝٲػةًت  ٨ٔ ا٣٭ٮٱػةًت  ا٣عؽٱري  ك  ، كز٧ػحى كا٣ُٮااػ

ي  ٦عةكٹته  ٬ة ؽٱؿي ا٣ذٰ ٱي  ٨٦ ا٧٣ؤقكةًت  ٠سٲؿو  ٣ض٢ًٕ  ٝةا٧حن  ؿي ٦ة دـا ػؿل ٠سٲؿةه أ

ػة كاصػتي ٚ ،ا٣ٌٕٛةءً  أ٦ةـى  كةءى٣حً ٧٤٣ي  حن ٝةث٤ اٵٝٮٱةءي  ٫ ك٩ْؿٱذًػ ا٣٪ٞػؽً  ٞؽ ٠ةف داا٧ن

ٰ   كذٞج٢و ٦ي  ٨٦ أص٢ً  ا٣٪ٌةؿى  ٰ   زٞةٚ  .أ٢ٌٚى  كإ٩كة٩

 وة:أدادىأوىمكوناٍتىفيىمفاهوَمىالنظِرىإرادُة

٤ٔػٯ  دذ٧عػٮري  ٬ؾا ا٣جعػًر  ٲ٭ة ٰٚ ٩٭ةٱحً إ٣ أف ٩ؼ٤هى  ا٣ذٰ ٱ٨١٧ي  ا٣٪ذٲضحي 

 كا٣٪ٞػؽى  ا٣٪ْؿٱػحى  ، كدؼػه  ٚػٰ ا٣عكػجةفً  ؤػػؾى أف دي  ا٣ذػٰ ٱضػتي  ا٣٪ٞةطً  ثًٕي 
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،أل،ألوامنغةةثُأل،ألوامصٔاشةةثُألامحقٔقةةثُألألذهألامٌقةةاُطألَةةَْةةأل؛ثًألغاوّةةوامدراشةةثَألابيةٔةةثَأل

امتشرٓثُألألوامىػٌّ،ألوامطتٔػثُأل
(22)

أل.

ألأوألوػطٔةاٍتألألاَاألأشاًشةامخْألًػةد ألألوامىفأَهأَلألنألابفكارأَلإأل:أيأل؛وؤقخثٌألألفامحقٔقثُأل

ألابيِبألأل،ألووفُةِمأِلامفريٓةثأِلأل،ألوامةذاِتألامجٌصةٔثأِلألامُِٓةثأِلألوثلأِلويألًاألفْألوجِيأِلألوخِفرةًأل

أٍِل ألرأٍلحغٔ ةأل،ألوفةْألاامةثأِلجاودةأٍلألغٔرأُلًُاألإأل:يأأل؛وصخقرةأٍلألغٔرأُلألشائنثٌألألإًىاألَْألأشٔاءُألأل=ألًفص

َةْألألامػىنٔةثأِلألامٌاأةثأِلوةيألأل(امحقٔقةثَأل)إنأل»أل:ٍألقائًلألحػرٓفأَلألامٌقايأِلةػُضألألمُألقد ألوُٓألأل.يائهأٍل

أنألأل،ألوٓىكةيأُلوحةديأٍلألفةْألموةيأٍلألامٌةا أِلألمغامتٔثأِلألوفائدةًألألقتًِلألألابكثرأَلألمألشتاِبألألحػنٔلأٌل

«امثقافٔةثأِلأللِتألامخحاوُألألأًِاعأِلألمكل ألألًخٔجثًألألَذهألامحقٔقثُألألحخفاوَتأل
(23)

تٌةّألحُألألفامحقةائ أُلأل،

امخةْألألوامصٔاشةٔثأِلألغنةّألامقةِىألالجخىاغٔةثأِلألًُةاألحػخىةدأُلإأل:أيأل؛اجخىاغًّٔاألوحارٓخًّٔا

َةذهألأل:فنصةفٔثأٍلألوةنغةثأٍلأل،وامخفكٔةرأِلألفْألامرؤٓثأِلألمثأِلامىختد ألأل،ألوغنّألامطرائ أِلامِاقعأَلألكأُلححر أل

أل،وثاةخةثًألألًُائٔةثًألألمكٌُةاألمٔصةْجألوأل،أوألًخةائ أُلألقٌاغةاٌتألأل:أيأل؛وؤقخةثٌألألوقِلٌتألألامحقائ أُل

ألوغنٔةٍألحكةِنأُلأل؛يائىةثأٍلألراشةخثأٍلألرئٔصثأٍلألاقٔقثأٍلألغْألحأشٔسأَلصػتًاألأنألًد ألألكانأَلألثه ألوويأل

األامفكري ألألشخقااءأِلالألأشكالأُل ألثاةخةثًألأللألاقٔقةثَألألأنأْلألغتارةُألألحكِنأُلوأل،فحصُبألألوؤقخثًألألكنُ 

َةذاألألفىثةلأُلأل،يائًىةاألامثاةخةثَألألاماةحٔحثَألألامِأةدةَألألالفخراضةٔثَألألَْألامػتةارةَألأل؛ةٌألصخىر ألوُأل

،ألأشةا أٌلألوِقةٌفألأل؛ألبًةٍابيةٔثُألألهألامٌظرٓثُألغامتًاألواألحٌخقدأُلألَذهألامىصائلأِلألأالأَلألامىِقِفأل

األامٌقدٓثُألألفامٌظرٓاُتأل ألذَُبألإمةّامخةْألحةألابشةا أَلألامٌزغةثَألألضأُلػةارأِلغْألأًُةاألحُألحد ألألكنُ 

أل.فْألامحقائ أِلألوامدٓىِوثأِلألامثتاِتألألغٌارأِلألغٔاِبأل

،ألثًألغفِٓةألةأٍلروتاِشةألأمألغٔةرأَلألةًألوقاِيألةًألروتاشأِلألأكاًْجألأل،ألشِاءٌألوخفشٔثٌألألوامصٔاشثُأل

ألمُةاألد أللألةُةأل-ألوامحٔايَألامىِضِغٔثَألألغِجألوُىاألاي أل-ألوالشخقااءأِلألامخفكٔرأِلألوغىنٔثُأل

ْ ألألًقةدي ألألإجةراءأٍلألفكل ألأل،(اإلٓدِٓمِجٔثأِلامفكرٓثأل)ألةالغختاراِتألألأنألحخأثرأَلويأل ألغىنة

                                                 

ةٔخرألةاري،ألامٌظرٓث:ألوقدوثألمنٌظرٓثألابيةٔثألوامثقافٔثألأل:اًظرأل؛َذهألامٌقاطغيألمىزٓدألحفاصٔلألأل(22)

أل.أل)ةاإلًجنٔزٓث(.33-33(،ألص2107)واًشصخر:ألوٌشِراتألجاوػثألواًشصخر،أل

أل.01ياحِن،ألوقدوثألمدراشثألامٌقدألابيةْألاإلًجنٔزي،ألصأل(23)
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ة ٩ْؿٱ ة ٨٦ ٩ٮعو  ٱٛذؿضي   أظٲة٩نػة إ٧٩ػة ٱ٭ػؽؼي  ٬ؾق ا١ٛ٣ػؿةً  ، ك١٩ؿافي ٦ٕٲ٨و  دٮص٭ن

ًٓ  ةًن ٛذؿى ٦ي  ًٛ  إ٣ٯ كً  ؛ ٵ٩ػ٫أك ا٧٣ؿاصٕحً  ا٧٣كةء٣حً  ػةرجى  ا٣ؼةص   ٪ة ا٣٪ْؿم  ٦ٮٝ

ُن أك ٦ي  ق٤ٲ٥ه  إدراؾه  ٰ   ٯٕ ة ٦ٞجٮؿه  كإٝ ٛن  ٦ػ٨ اٵدًب  ا٣كٲةقػحي  ٤ًخ كإذا ٚيًىػ ،ق٤

ٟى ٹٔذجػةراتو   ظػٲ٨ى  أ٠سػؿى  دذٕٞػؽي  أف ا٧٣نػ٤١حى  ؛ ثٲػؽى ٚعكػتي  دراقػٲحو  ٚإف ذ٣ػ

ًٖ  ٰٚ ا٣كٲةقحً  اٵدبي  ٱكذ٘ؿؽي   ا٣٪ٞؽٱػحي  ا٣ؽراقحي ك .قٲةقٲحو  أك ٔٞٲؽةو  رقة٣حو  ٣ذج٤ٲ

ًٜ  كاقػػٕحي  ًٓ كٔٺٝذىػػ ٵدبى ا٭ػػة ٭ػػة كٚ٭٧ً ٚػػٰ رؤٱذً  كا٣ذٕؽدٱػػحً  اٵٚػػ  ٫ ثػػة٣ٮاٝ

  ٰ ٓي  = اٹصذ٧ةٔ ي  ٚعػٲ٨ى  ،ٰٚ ٬ؾا اٷَةرً  ٬ٰ اٵ٩ض إ٣ػٯ ٹ ٩كػٕٯ  اٵدبى  ٩ٞػؿأ

ًٓ  ٚ٭٥ى ٩عةكؿي ، كإ٧٩ة صة٬ـةو  أك أ١ٚةرو  ظذ٧ٲحو  أمٲةءى ٤ٔٯ  ٣ٕسٮرً ا ٰ   ا٣ٮاٝ  ا٣ذػةرٱؼ

  ٰ ـً  اٹصذ٧ةٔ  ٫.كاظذ٧ةٹدً  ا٧٣كذٞج٢ً  كاقذنؿاؼى  ،ا٧٣ؿقٮ

ػإ :مأ ؛٭ػةٰٚ َجٲٕذً  دحقٲكٲحه  كا٤٣٘حي   اصذ٧ةٔٲػحو  ّػؿكؼو  ٭ة ك٣ٲػؽةي ٩٭ػة ٩ٛكى

َ  ٦ػة ٩ػؿاق كديػ ديعؽ  ا٣ذٰ دي  ، ٚ٭ٰ ا٣ٮقٲ٤حي ٦عؽدةو  كزٞةٚٲحو  ا ٦ػة دذ٘ٲػؿي  ،قؿي ؤ  ١ٚسٲػؿن

ي ا٣ٕىٮرً  ٔجؿى  ٦ٕة٩ٰ ا٧٤١٣ةًت   ٚػٰ ا٣عكػجةفً  ٬ػؾا ا٣ذ٘ٲػؿي  ؤػؾى أف ٱي ٨٦  ؽق ، كٹ ث

ٛن  ٝؽ ٱ١ٮفي  اٳفى  ٲ٫ ٧٤٠حه ، ٧ٚة دٕ٪ً ا٣٪ىٮصً  ٝؿاءةً  ٔ٪ؽى  ٲػ٫ دٕ٪ً  ة ٧ٔػة ٠ة٩ػٍخ ٦ؼذ٤

ة ٞن ا  ؛قةث  ا٤٣٘حً  ، كإ٧٩ة ديج٪ٯ ٔجؿى د١ٮف ٚعكتي ٹ  ٚةٵمٲةءي  ،ٔؽةو  ٔٮا٢٦ى ٯ ٣إ٩ْؿن

ٓى  ٢ي كض  ٹ دي  ث٭ؾق ا٣ُؿٱٞحً  كا٤٣٘حي  .كٰٚ ٩ىٮصو  ٪ػة ، كٔٮا٧٣ي ٫٤ي ن١  كإ٧٩ة دي  ،ا٣ٮاٝ

ٙي  ا٣ؼةوحي   ا٣٪ْػؿم   ا٣جةظػري  ذجػٲق٨ي كثؾا ٱ .ؽ٬ة ٩ع٨ي ٩ٮصً  ٨٦ ٩ىٮصو  إ٧٩ة دذح٣

د١ػٮفي ٹ  ة٤٣٘حي ٚ ،كا٣ٞةرا ثٲ٨ ا١٣ةدًت  ا٣ٞؿاءةً  ٤٧ٔٲحً  ج٪ٯ ػٺؿى ٧ٕ٪ٯ ا٣ؾم ٱي ا٣

 ٬ة.ٰٚ إٱضةدً  ك٭٥ى ٲي ٣ ٭ة دكذؽٰٔ ا٣ٞةرئى ١٣٪ق ك٩ة، د٪ذْؿي  ٦ضؿدةن  أٛٮن 

ا ٦ة أزجخى  ػ ك٠سٲؿن ٰ   ٮ ا٣٪ٞػؽً ٧٦ةرقي ٭٥ أ٩٭ػ٥ ذً ث٧ٮًػٮٔٲق  فى ٮا٧٣ٕؿكٚػ اٵدثػ

ي  ٣ذ٤ٞجةتي ٚة ة،كاًعن د٤ٞ جنة ٭٥ ٰٚ أظ١ة٦ً  ٦ذ٤ٞجٮفى   أظٲة٩نػة ٤ٔػٯ قػ٧ٕحً  ا٣ذٰ دُؿأ

ـً  ٤ٔٯ ٬نةمحً  ثة٣٘حه  إ٧٩ة ٬ٰ دٹ٣حه  ٪ٲ٨ى ٕٲق ٦ي  أدثةءى   ا٣٪ٞػةدً  آراءً  ؿً ، كدجؽ  ا٣٪ٞؽً  أظ١ة

ٟى  ظٲةؿى  ا٣ذػٰ  كاٵظ١ةـي  ٬ٮ ا٣ٛ٭٥ي  ، كا٧٣ذ٘ٲؿي ذن٤١حه ٦ي  ٚة٣٪ىٮصي  ،اٵدثةءً  أك٣ب
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اىٍعِؤَّٕوَّ،ف٘ٓؤ َّاىجَّٖثؤثررََُّّواىٍٔطٔع٘ةََِّّاىذاث٘ةََِّّاىشروطََِّّوفقَََُّّفَّه٘ َّجوثَّلَُّثجعد َّ

ٔ َّ،َّوالََُّّٗر بٍتَّغُ٘رََُّّّإَّ:أيٌَّص دفٍة؛ٌَّحضََّٗهٔنَّ،َّوالٌَّشروطٌَّ فؤَّٖعي٘ؤََّّّلَُّعؤ

وأح٘ ًُؤ ََّّعدةٌََّّح الٌتَّ،َّوىَّّؤٌطٔع٘ةٍََّّذاث٘ةٍََّّشروطٍََّّوفقَََّّألٌَُّّجبدلٌََّّ؛اشجٍرارٍَّ

ن٘ ًُؤ ََّّإنَّاىٍعِؤَّٕىؤ٘سََّ»:َّكؤ لً ََّّعؤََّْؤذهَّاىح ىؤةََِّّاىِل دَِّبعُضََّّرَُّعب َّوََُّّٗ.غ ٌظةٌَّ

ؤَّ،َّوىؤ٘سََّوشؤ لعَََّّدونََََّّّّاىحؤٔاس َّثدرُنؤٌََّّٕرلًّ٘ عػًٌَََُّّّا،َّوى٘سََّح ْزًَّ ًٍّ  َّر بجًؤ َّن

إىؤَّْٕؤذهََّّْؤذاَّاىصؤئ َََّّد رَُِّفؤَّٖأوََّٗؤأوََََُّّّٗتَّبَِّثَّْأوَََُّّّٗدَُّثن َّاشجِ دًاَّإىٌَّٕ َََُُّّّٗفَُّٗصِ َّ

ٌؤَََّّلٓ َّىٍخٍٔعؤةٍَّْ َّوفَّٖثحل َّفَّٖوحٔدََِّّخ طعةٌََّّإَُّّش٘رورةٌََّّ؛أوَّثيَمََّّاىلٍ٘ةَِّ

َّ(اإلٗدٗٔىٔح٘ؤةَِّ)َّغ٘رََِّّاىِلدٗةََِّّاىٍِ ْجََِّّبعضَََّّأنََّّّدَُّْذاَّاىِ كَّوٗظُ٘فََّّ.«اىشروطَِّ

َّثحدٗدََّ»َّثح ولََُّّاىف رغةََِّّاىيغٔٗةََِّّواىٍٍ حه ِتََّّاىخ ْزةََِّّعََّاىٔصف ِتََّّاىبع٘دةَِّ

فؤََّّٖواىٍجحهٍؤةَََّّ،اىٍب شؤرََِّّىيفعوََِّّاىٍِظٍةَََّّاىظٍِ٘ةَََّّْ َّاىلٔاعدََّٓ َّب عجب رَِّبعِظَّ

ََُّّاإلح ىةََِّّقَِّرَُّغَُّ ٖ َّعدَِّعيَّٕب ََّّّاألشػٔري ٍَّلَِّوعََُّّ،عٔرٗةََِّّّاى شوخيف٘ ثََِّّ،هَّاىج رٗخ

«شٔاءٍََّّعيَّٕحد َّ
(24)

َّالَّثجؤٔفرََُّّ-َّاىهج بؤةََِّّأُؤٔا ََِّّنٍ َّفَّٖحٍ٘ؤ ََِّّ-َّوفَّٖاألدِبََّّ.

َّشؤبهةٍََّّثشؤه٘وَََِّّّٕعٍي٘ةََّٓ َّثجٔى َُّفصََُّّ،َّف ىيغةٌَُّحددٍَََّّّٕواحدٌٍَّعًََِّّثأش٘سٌََِّّه ُ٘ةَُّإ

أوََّّاىٍع َُّٖاىٍخجيفؤةََِّّٓ ٌَّجظٍِةََّني ََّّاىِصٔصٌََََُّّّاىٍع ُٖ،َّوبذاَّثهٔنََُّّواشعةٍَّ

ٖ ََّّاىِلدََِّّعٍي٘ ُتََّّنٍ َّثلٔلََُّّجِ كظةَِّاىٍ ْؤ ٌَّف دَُّفظَّٖإىَُّٕج٘خةٍَََُّّّٗاوْذَّ.اىجفه٘ه

َََُُّّٓ ل٘ةًََّّالٌَّرحع٘ ٍتََّّنَّْأ َّْذهَّاىلظ ٗ ،َّفغ ىبً ٌَّ َِّٗظرََُّّإى٘ٓ َّفٌَّٖثوََِّّاىعٔدةٍََُّّٗه

فؤَّٖصؤ٘غِةَََّّّٕىغٔٗؤةًَّبًِؤثهؤُٔنَّحٍِ٘ؤ ََّّاألدب٘ةََِّّإىَّٕاىِصٔصََِّّاىِظرٗٔنَََّّاىعيٍ ءَُّ

َََّ» بِٓؤ َّج َّ،َّبع٘ؤًداَّعؤََّنٌَُّصجليةٍََُّّصٔصٍَّ َََّ»َّأوَّ«اىغؤ لب٘ ْؤذهََّّوبصؤبِ ََّّ.«اىٍ٘جؤ٘

َّواطؤحةٍََّّعيؤَّٕإح بؤ ٍتََّّىيحصؤٔلََِّّعيَّٕاىِلدََِّّ َّاالعجٍ دَحلًََّّّالَُّصجػ٘ ََُّّاىِظرةَِّ

ٌَََّّىذاَّن نَََّّ؛اىعيٍ٘ةََِّّفَّٖاىحلٔلََِّّعي٘ٓ َّع دةًََّّاىجَُّٖحصوَُّنجيَمََُّّٓ ل٘ةٌٍََّّفٌٓٔةٍَّ

                                                 

)اىرب ط:ٌَِّشؤٔراتَّاىؤزٌَ،ََّّدراش تَّفَّٖاألُص قَّاىثل ف٘ةَّشع٘دَّبِهراد،ٌَّص ىمَّاىٍعِٕ:َّ(24)

َّ.2َّ(،َّص2102
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ٖ ََّّاىِلدََُّّمََّلد َّأنَََُّّّٗاىٍِ شِ َّ َّ،إى٘ٓؤ َّاىٍع َُّٖاىجَّٖٗصؤوَُّوَّثًِٔع َّفَّٖاىػرالقََِّّاألدب

ٍَََّّاىِظرََِّّوثلجظَّٖإع دةََّ َّجٔكَفَّأنَّٗ ٌَّحزًُ َّحلًََّّّوكدَّٗهٔنََُّّ.إىَّٕآخرَََّّف٘ٓ ٌَََّّح٘

َّشؤٍٔى٘ةًٍٍَََّّّْهؤحََُّّأُظٍؤةََِّّفؤَّٖلؤو ََّّ،َّنٍ َّٗحدُثَّواالُص٘ ُبََّّواىجعددَُّذىَمَّاىجِٔ َُّ

ٖ ََّّاىِلدََِّّح لََُّّْهذاَّن ُْتَّوَّ.ٌخجيفةٍَّ بعؤُضََّّدَُّثن ؤَُّٗ.َّواىعصؤٔرََِّّعيؤٌَّٕؤر ََّّاألدبؤ

َّبٓؤ ََّّصُفَّاىجَّٖٗج ََّّاىٔح٘دةَََّّأنَّاىصٍةَََّّاىِل دَِّ  ٖ ادعؤ ءًٌَّؤَََّّأكؤو َّ»أُؤَّّاىِلؤُدَّاألدبؤ

ًَِّاألََُّّاىٍعرفةََِّّفرو َِّ «ُٓ ل٘ةٍََّّأحٔبةٍََّّخرىَّفَّٖثلدٗ
(22)

.َّ

ٖ ٌََّّفٓٔمٌََّّاىبشرٗةََُّّواىػب٘عةَُّ فؤٌََّّٖجخ ُصةًََّّواحدةًََّّبشرٗةًََّّ َّغب٘عةََّفَّ،افجراط

َّوحؤٔدٌََِّّه ُ٘ةَِّفَّٖإشهًٔن ََّّبدونََّاىِظرٗٔنَََُّّّٗاىعيٍ ءََُّّن نَََّّا؛َّىذوٌه نٍََّّزٌ نٍََّّنو َّ

ًٌََِّّثوَِّ ًََِّّنث٘رٍََّّشأنَُّشأََُُّّّفٓذاَّاىٍفٓٔمََُّّ،اىش ٌيةََِّّْذهَّاىٍف ْ٘ اىجؤٌََّّٖؤََّاىٍفؤ ْ٘

ََُّ َّواعجبؤ راٍتََّّونج بؤ ٍتََّّوأٌهِؤةٍََّّعصٔرٍََّّفَّٖاىٍعَِّٕعبرَََّّىجغ٘٘رٍََّّأنَّثخظ ٍَََّّٗه

ًََُّّاىصثالََُّّوٗظو ََّّ.ٌخجيفةٍَّ دعَُّٕٗؤٌَّحؤددٍََّّشؤٖءٍََّّوحؤٔدََِّّاحجٍؤ لَِّعََّث ًراٌَََُّّّاىلدٗ

اىخ رح٘ةََِِّّ َّواىجأر٘راِتَّعََّخبراثٌََِّّصجليةًََّّ«ٌٔرورةًََّّإُص ُ٘ةًََّّغب٘عةًَّ»
(26)

َّوُشؤ٘رََُّّ.

ٖ َََُّّّّثصٌِ٘فَّأبَّاىعظٍ٘ةََِّّأوَّاىهجِ ََّّاألعٍ لََِّّإىٌَّٕفٓٔمٌََِّّثً َّ ًٌََّّكػع ّ،َّفَّٖذاثِؤَّك ل

َّوش٘ شؤ٘ةٍََّّاحجٍ ع٘ؤةٌٍََّّؤََّلؤروٍ ََّّعؤ دةًََّّدَُّٔىَؤثََُّّ؛َّألنَّاىهجَ َّ ىبًَّ غٌَّٔرٔقٍََّّوغ٘رَُّ

ََّّٗخُ ََّّ،َّوْذاَّاىشرطٌَُّحددةٍَّ َّػيًل ،َّفهيٍؤ َّارثلؤَّٕاىعٍؤوٌَََُُّّّعََّاىب لَََِّّّٗغَ٘ َّأال 

ًٍََّّعٍوٍََّّإىَّٕرثبةَِّ َّوى٘ؤدَّلؤروٍ ََّّعظ٘ الََّّاىؤذَّثْؤّ؛فرزأَّاشؤجثِ ل٘ةٍَّنؤ نَّدونَّشؤم 

ََُّ ََََّّ،اىبشرٗةََِّّاىػب٘عةٍََِّّفٓٔمَِّىٍَّٗه َّ ،َّوٗجصؤ ٌَّٕفؤٔقٌََّع٘ؤ ًراَّع ًٌّؤَّصؤجخدمَََُُّّّٗح٘

                                                 

َّ.21َّداثٔن،ٌَّلدٌةَّىدراشةَّاىِلدَّاألدبَّٖاإلُخي٘زي،َّصَّ(22)

َّ:ٌ٘شؤ٘وَّفٔنؤٔ،َّعؤََّاىػب٘عؤةَّاإلُصؤ ُ٘ة،َّثلؤدًَّٗ؛ُعٔمَّثشٌٔصهَّٖ:اُظرَّ؛ىٍزٗدَّثف ص٘وَّ(26)

ٗجظؤٍََّْؤذاَّاىهجؤ بَّوَّ.(2102أٌ٘رَّزنَّٖ)اىل ْرة:َّدارَّاىجِٔٗر،ََّّ:حٔنَّرانٍ ن،َّثرحٍة

دع ٍْ َّإى٘ٓ َّاىٍفهرَّاىٓٔىِديَّفُٔزََّّ؛اىػب٘عةَّاإلُص ُ٘ةعٌََِّ لرةَّبََّ٘ثشٌٔصهَّٖوفٔنَّٔ

وزٌؤََّاالطؤػراب تَّاىص٘ شؤ٘ةَّواالحجٍ ع٘ؤةََّّ،فَّٖذروةَّحؤربَّف٘جِؤ م0790َّإىدرزَّع مَّ

َّوف٘ٓ َُّل شَّفيصفٌَّٖٔش َّٗجػرقَّإىٌَّٕخجيفَّحٔاُ َّاىٍٔطٔ .َّ،اىهب٘رة
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ػة؛ ٵ٩ػ ا٣ٮزػٮؽي  = كا٣سٞةٚػحً  كا٣ُجٞحً  كا٣ض٪فً  ا٣ٕؿؽً  ٌن  كػذؼؽـي ٫ ٤٧ٔٲ ػة ٱي ثػ٫ أٱ

 ٠ػةفى  ا٣ػؾ ؛ذ٠ٮرٱػحو  ، كٗة٣جنة ٰٚ ظة٣ػحو ٦ؿ٠ـٱحو  حو أكرثٲ ثنؿٱحو  ٤ٔٯ َجٲٕحو  ٤٣ؽٹ٣حً 

 ا٣جنػؿٱحً  ٨٦ ا٣ُجٲٕػحً  ٭ة ٱض٢ٕي ٤٠ق  ا٣ك٧ةًت  دذ٨٧ٌي  ٧حو ٧ٕق ٦ي  إ٣ٯ ١ٚؿةو  اٹظذ١ةـي 

ػة ٦ػ٨ إ٩كػة٩ٲحً  كا٤٧ٕ٣ٲػحً  ا٣٪ْؿٱػحً  ٨٦ ا٣٪ػةظٲذٲ٨ً  ػة أك ا٩ذٞةون ، أك ا٣٪كػةءً  د٭٧ٲنن

 .حً كرثٲاٵ ، أك ا٣ذٰ ٹ د٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ا٣نٕٮًب نحً ا٧٣٭٧ق  ض٧ةٔةًت ا٣

ى:الخاتمة
ٔنة كاظؽنا اٵدبي ٔةدةن  ٹ ٱذ٪ةكؿي   مػٲبنة صة٦ػؽنا، كٹ ٱكػٲؿي  ٵ٩ػ٫ ٣ػٲفى  ؛٦ٮًٮ

 ٔػ٨ ركحً  ؿي ٕج ػ٦ؿآةن دي  ا٣ٕىٮرً  ٤ٔٯ ٦ؿ   ٫ك٬ؾا ٦ة ٱض٤ٕي  .٤ٔٯ ٝٮا٩ٲ٨ى ٦٪ُٞٲحو وةر٦حو 

ـي ٝٮةي اٵدًب  .اٷ٩كةفً  ٰ   ٬ػٰ ٲٌحو كدحزٲؿيق إ٣ٯ ٦ٞٮ٦ػةتو أقةقػ كدؿد١ ا٧٣ٞػٮـي ا٤ٕٞ٣ػ

ٰ  )ا٧٣نةٔؿي )اٵ١ٚةري  ٰ  )اٷثؽاعي (، كا٧٣ٞٮـي ا٣ٕةَٛ (، كا٧٣ٞػٮـي (، كا٧٣ٞٮـي ا٣ذؼٲٲ٤

ا٧٣ٞٮ٦ػػةًت  ا٧٣ٞٮ٦ػػةًت أك ٱذٌػػةءؿي أ٦ػػةـى  ثٕػػيي كٝػػؽ ٱ٪٧ػػٮ  .(ا٤٣٘ػػٮم  )ا٣ىػػ٪ٕحي 

ـً ٨٦  ٢ق ك٣ٕ .د٧ة٦نة كٹ ٱ٘ٲتي  ٤ٔٲ٭ة، ١٣٪٫ ٹ ٱُ٘ٯك ،ػؿلاٵي   ٫أ٩ٌػ أف ٩ػؾ٠ؿى  ا٣ػٺز

ٰ  أف ٱع٥١ى  ٓي أم  ٝة٩ٮفو اقذُؿادم  أك رٱةً اٵق٤ٮبى كا٣جٲةفى كا٣جٺٗػحى  ٹ ٱكذُٲ

ـً  أك أ٤٬ٲػحو  رق٧ٲحو  ٧ؽرقحو ٣ كٹ ٱ٨١٧ي  ،كا٣ىٮرى كا٣ـػةرؼى اٵدثٲحى  ٥و ١ٍػظي  أك ٩ْػة

ـٍ   حن؛ظٞٲٞػ ٮاقي أك ٦عذػ م٢١ى اٵدًب  عؽدىدأف  = ٝٮدي٫ي ا٣كٲةقٲحي  ٦٭٧ة ث٤ٍ٘خ  بو أك ظ

ٓي  ا٣ؾ ٰق دٛػٮؽي ا٧٣ٞػؽرةى ا٣ؾادٲػحى  ٠ة٩ػًخ ا٣ػؿكحي اٷ٩كػة٩ٲحي ا٣ذػٰ دىػ٪  ا٧ٕ٣ػ٢ى اٵدثػ

ى  ،٤٣٪ه    ،ظػًت ا٣ؿق  ٥ً ٚ٭ٰ ا٣ذٰ دٕٲ٪ي٫ي ٤ٔٯ دؼُٰ ٣٘ذ٫ً كظػؽكًدق ا٣ٞٮ٦ٲػًح إ٣ػٯ ا٣ٕػة٣

ػة، كاظػؽةن زةثذػحن ٚػٰ َجٲٕذً  ٨١٣ق ٬ؾق ا٣ؿكحى اٷ٩كة٩ٲحى ٣ٲكٍخ ك ٬ػٰ ة ٧ػإ٩ك٭ػة داا٧ن

ٜى  اقػذ٧ؿارو ٰٚ  ٦ذ٘ٲؿةه  كا١٧٣ػةًف كا٣ٕػؿًؽ كا٣ضػ٪ًف كا٣سٞةٚػًح  ا٣ـ٦ػةفً  مػؿكطً  كٚػ

ٌٛػٰ ا٣ذػٰ دي  ا٣ؼىٮوػٲحً  اٷ٩كػة٩ٲحً  ا١٧٣ٮ٩ةًت  :أم ؛كا٣ذضؿثًح كا٣نٕٮًر كٗٲًؿ٬ة

ٜو ٚػٰ  ك٤ٔٲ٫ ٠ة٩ٍخ  .إ٣ٯ ا٣ٕة٧٣ٲحً  دراقحي اٵدًب دٛذػؿضي كصػٮدى ٦ػ٪٭شو ػجٲػؿو دٝٲػ

ٰ   ا٣ج٪ٲًح ا٣ؽاػ٤ٲًح ٤٣٪ه   دراقحً  ًٜ ٱٞج٢ي اٵدث ًٓ اٵٚ  ؤل ٚػٰ أز٪ػةءً ا٣ػؿ   ٠سػؿةى ، أك كاق
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 ِف األدبيْ شيِا ٌ امىجعنُيةُ بيامىؤم   امخاررِٔة امىؤخرِة فيْ امعىيلِ  دراشِة امعِاولِ 

 ثنيَ   اخجنفيْت قي  و .امجيْ أًجزجْيٍ امجارٓخٔيةِ  امنحظةِ ب أم ،وحٔاثٍِ وثزربجٍِ امفٌٔةِ 

 ،امعصيِِر امىخجنفيةِ  ٍ عبيرَ امىكجيِِ  ووئفجِي طبٔعيِة األدِ   امىٌاَُذ بياخجفِ  

ام راشياِت األدبٔيِة وٌي   وكاًةً وركزٓيةً فيْ وزيا ِ  ودًف جبِأِت امُرا ةُ امفاحصةُ ف

امدياًْ وٌيٍ، فِرُيْت  امٌصِف  بع َ  ْت اشجىر  و ،امعشرٓيَ  امعُِِد األومّ وي امُرنِ 

ُُ فيْ اميٌ   فامىكجِبيِة  مكنىاِت اام اخنِٔة و مبٌٔةِ إمّ اعٌآجَُا  عيِي  بعٔيً ا ،حصي

ْ   واإلطارِ  ،ام اثِٔة منىؤمِف  امصٔرةِ  امخارريِة  ويي امعِاويلِ  وغٔيِر لميَ   ،امجيارٓخ

وامرووياِن،  اإلغرٓي ِ  وي أٓامِ  ثنَ  امىٌاَُذ وامٌظراُت إمّ األدِ   وثطِرْت  .عٌٍ

إغفياِ   ، ويي دونِ واإلًزنٔيزِ  وامفرًصئٔيَ  اإلٓطامٔٔيَ  ا  عصِر امٌُضةِ وروًرا بكج  

فييْ وال شيئّىا ، وامىصيينىٔيَ  امعييرِ   امٌُيي ٓٔيَ  وامىفكييرٓيَ  ِ  اامكج يي إشييُاواِت 

فٔيٍ امٌظرٓياُت األدبٔيةُ  امي ي دخنيْت  امحي ِٓح  إميّ امعصيرِ  ، وصيِاًل األً مسِ 

دراشئاا ميٍ قِاعيُ   حُيًف  كادٓىٔةَ، فأصيبحْت وامجطبُٔاُت امٌُ ٓةُ امىؤشصاِت األ

ْ   غٔيرِ ٍط فاًجُنِت ام راشةُ األدبٔةُ وي ًشيا ،عنىٔةٌ وأشٌس عاوةٌ  إميّ عنيٍه  وٌُزي

َُ وفوَحٍ امز ٓ ةَ وي امحُِ ِ  يٍ  امىعرفِٔة امىجٌِعِة امجْ اشجى    اكجص َُ وٌُا طرائ

 ،وامفنصييفةِ  ،وامييٌفسِ  ،واالرجىييا ِ  ،عنييِِم امجييارٓ ِ  :ودييلِ  وييي وثٌُٔاثِييٍ امح ٓدييةَ 

امعنىٔيِة  األعىيا ِ  يَ وي األدبٔيةَ اًىيا ْت  أن ام راشةَ  بٔ َ  ؛وغِٔرَا ،وام ٓيِ  ،وامفي  

 فيْ إداِ   بعِض امباحدٔيَ  وِي اشجعىا ِ  عنّ امرغهِ  ؛فْ امىخجبراِت  ىزرامجْ ثُ 

وخجنفيةَ  ىٔةَ وامجٌُٔةَ امز ٓي ةَ امىبجكيرةَ، فأثيْت وامعنِِم اإلًصأًِة ام راشاِت امرقْ 

ورارعِة امكجيُ، وكجابيِة امىُياالِت فيْ  ودلِ وي  ،األشكاِ  واألًِاِ  وامٌشاطاِت 

امُ ٓىييِة،  ، ورىييِ  األشييعارِ فِت، وثحُٔييِ  امىخطِطيياِت وامىزيي امصييحِف 

وثييِطِٔي امىصييطنحاِت، واألعىيياِ  امنوِٓييِة واألدبٔييِة وامدُافٔييِة  ،وامجررىييةِ 

امصيجٌٔٔاِت وامصيبعٌٔٔاِت  واًجشرِت امٌظرٓاُت األدبٔةُ وامٌُ ٓيةُ خيف َ  .امىخجنفةِ 
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ؿٱحن كدُجٲٞٲحن صؽٱػؽةن، ٚن٭ؽًت ا٣ؽراقةتي اٵدثٲحي ٦ٞةرثةتو ٩ْ ،ا٧٣ةًٰ ا٣ٞؿفً  ٨٦

ٰ   ،٨٦ ٚؿ٩كة ا٣ٞةد٦حي كٹ قٲ٧ة  ٰ  ا٣ٕػة٧٣  ا،٦ػؤزؿن د٘ٲٲػؿنا كٗٲؿٍت ٨٦ ا٧٣ن٭ؽ اٵدثػ

ي كأوجعًخ ا٣ؿ   ٔنة كدٕٞٲؽنا، ك٩يًنػؿىٍت ٠ذػته ٔػؽةه، كأ ٩ًنػبٍخ ؤل كا٧٣٪ة٬شي أ٠سؿى د٪ٮ

ًٞؽٍت ٩ؽكاته ك٦ػؤد٧ؿاته دٕ٪ػٯ ث٪ْؿٱػحً ؼىدكرٱةته ٦ذ ٔي  ؛كا٣٪ٞػؽً  اٵدًب  ىحه، ك

ٍت ٚػٰ كاقػذ٧ؿق  ،ٰٚ ا٣س٧ة٩ٲ٪ٲػةًت  ثؽأٍت  حن ٔة٦ٌ  ا٣٪ْؿٱحً  أف ظؿ٠حن اردضةٔٲحن ًؽق  ٲؿى ٗ

ا٧٣ٕةٱٲًؿ اٵدثٲػًح، ٰٚ ٬ة، كدؽاػ٤ٍخ ٬ؾق ا٣عؿ٠حي ٦ٓ ظٮاراتو ك٦ة ثٕؽى  ا٣ذكٕٲ٪ٲةًت 

ٜو ٨ً٦ ا٩ذنةًر اٵ٦ٲًح ا٣سٞةٚٲحً  كإ٧٩ػة اٵ٧ٔةؿى اٵدثٲحى،  ٱٞؿؤكفى ٹ ، ك٨٦ أف ا٤ُ٣جح ك٤ٝ

كراظػًخ ا٧٣ٛػة٬ٲ٥ي اٵدثٲػحي كا٣٪ٞؽٱػحي  ؛ٱػحن أك د٤ٛـ ة اٝذجةقػةتو قػٲ٪٧ةاٲحن ٭ٱنة٬ؽك٩ى 

ا٧٣ذ٤ٕٞحي ثةٷٱؽٱٮ٣ٮصٲة كا٣كٲةقًح كا٤٣ً٘ح كا٧٣ٕ٪ػٯ كا٣عٞٲٞػًح كا٣ُجٲٕػًح اٷ٩كػة٩ٲًح 

جػؽم ثٕػيى ا٣نػ١ٮًؾ آراءه ٩ٞؽٱحه ك٩ْؿٱػحه دي  كأػؾٍت  ٠سٲؿنا، دجؽ ٹن ؿي دذجؽق  = كٗٲًؿ٬ة

ٟى ٰٚ   ا٣سٞةٚٲًح ا٣ٞؽٱ٧ًح، كإ٣ػٯ اٳ٦ػةؿً  ١ٮ٩ةًت، كد٪ْؿي إ٣ٯ ا٣ذٞة٣ٲؽً ا٧٣ٛة٬ٲ٥ً كا٧٣ د٤

دق ؿي ثػحف ٱىػ ، كَة٣جػٍخ ذٍػ٫ ا٣ٞػٮل ا٣سٞةٚٲػحي ا٧٣٭ٲ٧٪ػحي ٕى ٧ى ك٦ػة دضة٤٬ذٍػ٫ أك ٝى  ،ا٣ٌػةإحً 

 ،ا٣ُةراػًح كا٣ٞٲػٮًد ا٣ضؽٱػؽًة ا٧٣ٛؿكًػحً  ا٣عؿٱًح ٤ٔػٯ اٵظػؽاًث  ا٤٧٣ذـ٦ٮف ث٧سي٢ً 

ًٜ  ا٣٪ْؿٱحً  ا٣ذٺز٦ٲًح ثٲ٨ى  ٝحً كثؿزًت ا٣عةصحي إ٣ٯ ٚ٭٥و صؽٱؽو ٤٣ٕٺ ٚة٣٪ْؿٱػحي  ،كا٣ذُجٲػ

اٵدبى  ا٣٪ػةسي ٱٞػؿؤكفى  اٵدثٲًح ٦ػة داـى  ة ٨٦ ا٣ؽراقةًت صـءنا أقةقن  كا٣٪ٞؽي قٲجٞٲةفً 

ج٢ً ا٣ذٰ قذكػ١٤ي٭ة ا٣ؽراقػةتي اٵدثٲػحي ٚػٰ أ٫٩ ٱىٕتي دعؽٱؽي ا٣ك   ثٲؽى  ؛٫كٱؽرقٮ٩ى 

ٞنة ا٣ٞةد٦حً  ا٣ٕٞٮدً   ك٦ٞةرثةته كدُجٲٞةته ٰٚ ٦ضػةٹًت  ٦عةكٹته  ، ٚس٧حى دعؽٱؽنا دٝٲ

ٰ  اٵدًب ا٣ؿٍٝ  ، كزٞةٚػػًح ا٣ىػػٮًر ، كدراقػػةًت ا٣ض٪ٮقػػحً ا٣ٕؿٝٲػػحً ، كا٣ؽراقػػةًت ٧ػػ

، كا٧٣ٞةرثػةًت ا٣كٲةقػٲًح، اٷدرا٠ٲحً ، كا٣ؽراقةًت ٢ً اٵ٩ٮاًع اٵدثٲحً ا٣ٮاٚؽةً، كدؽاػي 

  ٰ ًٔ ك٤٧ٔٲةًت ا٣ذع٤ٲ٢ً ا٣٪ٛك  ًػ٨٧ى  ٤٠ ٭ػة ثػؿزٍت  = ٭ػة، كا٣ؽراقةًت ا٣سٞةٚٲًح ثح٩ٮا

٦ػ٨  اٵك٣ػٲ٨ً  ا٣ٕٞػؽٱ٨ً  ، كدنػ٤١ٍخ ػػٺؿى ٲٌحاٹدضة٬ةًت ا٣٪ْؿٱًح كا٣٪ٞؽٱًح اٵقةق

ٍه  ثؽكرةً  ف ا٣ضؽٱؽى ٹ ٱ٧ؿ  إ :مأ ؛كا٣ٕنؿٱ٨ى  مدةا٣ع ا٣ٞؿفً  ظٲػةةو ٣٭ػة ثؽاٱػحه ككقػ
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بافبي د  ، وإهمبا ًجدب   وههاًثٌ فحسبب   ًا ٍ  يً َ  لذبتات   ألن الفهب    ؛اسبجماا  العمٌب

، والجلالٌب   الفلافٌبث  اإلهساهٌث ، و ، والمدجمب، 
 = فبي المايبي والحايبا   الطتٌعبث 

 لها. ههاًث   دائماا إلى ح ود  ال ين ًمج    ًدب  

*   *   * 
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خ ناجلٕٓد ادلع
َّ
 عجذ انقبدس انجغذادجًٍ

ّ
 ي

 ()٤ط٥ػ س٥ٓث ا١ػِّرةٮٌ  د.

ىتوطئة:
( ثإٔضػػةب ٦ٕةوػػؿٱ٫ ك٦ىػػ٨ 0182٬ت) ر ا٣ج٘ػػؽادمٌ ظْػػٰ ٔجػػؽ ا٣ٞػػةد

 ٌٰ  دٺ٥٬، ث٢ ٠ةف ٦ع٢ق دٞؽٱؿ مٲٮػ٫؛ ٚٞؽ ٠ةف أقذةذق م٭ةب ا٣ػؽٱ٨ ا٣ؼٛػةص

ٱؿاصٕػػ٫ ٚػػٰ ا٧٣كػػةا٢ ا٣٘ؿٱجػػح؛ ٧٣ٕؿٚذػػ٫  - ٦ػػٓ ٤ٔػػٮ  ٝىػػٍؽرق - (0158٬ت)

َ ٺ٫ٔ، كَٮؿ ثة٫ٔ ح ا ٕى ٦ْة٩ق٭ة، كقى
(0)

. 

؛ ٚح ٌٰ ٠سؿى ٨٦ ا٣نػؿكح ٦سػ٢: مػؿح ك٠ةف ا٣ج٘ؽادٌم ٦٭٧ٮ٦نة ثة٣ذؿاث ا٣ٕؿث

٤ٔٯ مةٚٲح اثػ٨  مٌ كا٣ضةرثؿد ٌٰ مؿح مٮا٬ؽ مؿح ا٣ؿ٦ًٞىٮرة اث٨ درٱؽ، ك

ا٣ىػؿؼ،  ٰا٣نةٚٲح ٠ذػةب ٚػك ٠ةٚٲح اث٨ ا٣عةصت.مٮا٬ؽ ، كمؿح ا٣عةصت

مػؿظٲ٨  ٰا١٣ةٚٲػح كا٣نػةٚٲح ٚػ ٰ  ا٣ؿًػ ا٣٪عٮ؛ كٝؽ مؿحى  ٠ٰٚذةب ١ةٚٲح ا٣ك

ٓى ثػٲ٨  ٰ، ك١٣٪٫ ٦ٚ٪ٛى٤ٲ٨، كمؿحى ٔجؽ ا٣ٞةدر مٮا٬ؽ ا٣نؿظٲ٨ ا٣نةٚٲح ص٧ػ

. كأ٦ػة مػؿحي كمؿظ٫ ٣نٮا٬ؽ مؿح ا٣ؿً ممؿظ٫ ٣نٮا٬ؽ مؿح ا٣ضةرثؿد ٌٰ

مٮا٬ؽ مؿح ا١٣ةٚٲح ٚ٭ٮ ا٧٣ك٧قٯ ػـا٩ح اٵدب، كٹ ٱؼٛػٯ ٦ػة ٣ٞٲذٍػ٫ ػـا٩ػح 

. ٌٰ  اٵدب ٨٦ م٭ؿة ٰٚ ا٣ذح٣ٲٙ ا٣ٕؿث

ٌٰ ٢٧ٔي ا٣عٮامٰ ٦س٢: ) مػٲح ظةك٨٦ ٦ْة٬ؿ ا٬ذ٧ةـ ا٣ج٘ؽادٌم ثة٣ذؿاث ا٣ٕؿث

                                                 

()  ٦ىؿ. -٦ؽرس ا٤ٕ٣ٮـ ا٤٣٘ٮٱح ث٤١ٲح اٵ٣ك٨ ثضة٦ٕح اٵٝىؿ 

 ـ.16/0/1110كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 

 .1/341جٰ صػ٧٤٣عػٺوح اٵزؿ  (0)
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(، ث٢ أػؾ ث٧ػة ٱ٪ػةدم ثػ٫ ٧٤ٔػةء ا٣ذعٞٲػٜ ٚػٰ ٤ٔٯ مؿح ثة٩خ قٕةد ٹث٨ ٬نةـ

 كدٮزٲػٜ كدؿدٲج٭ػة، ا٣٪ كػغ ك٦ٕؿٚػح ا٣ى٘ٲؿة، ثة٣ؿقةا٢ ا٣جؽء ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر ٨٦

 كًػجٍ اٵٔػٺـ، كدؿص٧ح ا٣نٮا٬ؽ، كدؼؿٱش ا٣٪ىٮص، ٤ٔٯ كا٣ذ٤ٕٲٜ ا٣٪ٞٮؿ،

ا٣٪ٌه، ك٦ؿاصٕح دضةرب ا٣ُجةٔح كد١نٲٙ ا٧٣ن٢١ً،
(1)

ػة ٱيسٲػؿ اٷٔضػةب  . ك٧٦ق

ةت ٦سػ٢ : دؼػؿٱش اٵثٲػةت ا٣ذػٰ اقذنػ٭ؽ ث٭ػة  أ٫٩ أٚؿدى ٤٣ذؼؿٱش ثٕي ا٧٣ىػ٪ٛق

ٌٰ ٰٚ مؿح ا١٣ةٚٲػح، ك ٌٰ ٰٚ مؿح ا١٣ةٚٲح، كدؼؿٱش أظةدٱر ا٣ؿقً دؼػؿٱش ا٣ؿقً

دؼػؿٱش ٠ػٺـ م، كا٣ٮردٱح ٹثػ٨ ا٣ػٮرد ا٣ذعٛح مؿح ٰٚ ٰاٵظةدٱر كاٳزةر ا٣ذ

 .٩٭ش ا٣جٺٗح ٰٚا٧٣٪كٮب إ٣ٲ٫  ٌٰ قٲؽ٩ة ٤ٔ

ك٣ٞؽ ٠ةف ا٣ج٘ؽادٌم صؽٱؿنا ثإزؿاء ا٣ؽراقةت ا٤٣٘ٮٱح ا٧٣ٕةوؿة ظػٮؿ ثٕػي 

ص٭ٮدق ا٤٣٘ٮٱح ٦س٢
(2)

ٌٰ  ٤ٔػٯ ا٣ج٘ػؽادمٌ  :اقػذؽرا٠ةت  اٵدب: ػـا٩ػح ٚػٰ ا٣ؿقًػ

ػػة كدراقػػح، كأذؿاًػػةت ا٣ج٘ػػؽادٌم ٤٣٪عػػٮٱ ٲ٨ ٚػػٰ ػـا٩ػػح اٵدب: ٔػػؿض ٕن  ص٧

كدراقح، كإ٤ٝٲؽ ا٣ؼـا٩ح
(3)

كص٫ اٷٔؿاثٲػح ٚػٰ ا٣نػٮا٬ؽ ا٣نػٕؿٱح ٚػٰ ، كدٕؽ د اٵ

ٌٰ ٚػػٰ ًػػٮء  ػـا٩ػػح اٵدب، كد٤ٕٲٞػػةت ا٣ج٘ػػؽادٌم ٤ٔػػٯ آراء أثػػٰ ظٲػػةف كا٣ؿقًػػ

ػـا٩ذ٫، كص٭ٮد ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ج٘ؽادٌم ا٣٪عٮٱقح كا٣ىؿٚٲقح ٨٦ ػٺؿ ظةمػٲذ٫ ٤ٔػٯ 

 ٌم:ػـا٩ػح اٵدب ٤٣ج٘ػؽادمؿح اث٨ ٬نةـ ٤ٔٯ ثة٩خ قػٕةد ١٣ٕػت ثػ٨ ز٬ٲػؿ، ك

٭ش كا٧٣ةدة اٵدثٲحا٧٣٪ ٰدراقح ٚ
(4)

٤ٔػٯ آراء  مٌ كا٣ج٘ؽاد ٌٰ قُٮة آراء ا٣كٲٮَ، ك

، كمؿح ٹ٦ٲقح ا٣ٕؿب ٣ٕجػؽ ا٣ٞػةدر ٌٝٲح اٹقذن٭ةد ثة٣نٕؿ ا٣ٞؽٱ٥ ٰا٧٣عؽزٲ٨ ٚ

ث٨ ٧ٔؿ ا٣ج٘ؽادمٌ 
(5)

 ا٣ٕةمػؿ )!( ا٣ٞؿف ٰٚ ا٤٣٘ٮٱ ٲ٨ زٔٲ٥ ا٣ج٘ؽادمٌ  ا٣ٞةدر ، كٔجؽ

                                                 

 .112ص ٤٣ج٘ؽادٌم  مؿح مٮا٬ؽ مؿح ا٣ذعٛح ا٣ٮردٱحراصٓ  (1)

ر ٦٪٭ة. (2) ؛٠ٰ ٱك٭٢ اٹقذؽراؾ ٤ٔٲ٭ة، كٱْ٭ؿ ا١٧٣ؿق ٌٰ ٌٰ ا٧٣نؿٝ  ظكت ا٣ذؿدٲت ا٣٭ضةا

 ٘ؽادٌم ٰٚ ٠ذةث٫ ػـا٩ح اٵدب.٬ٮ ٚ٭ؿقخ ١٤٣ذت ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ج (3)

    =http://www.alwaraq.net/Core/waraq/coverpage?bookid راصٓ:؛ ٧ع٧ؽ إثؿا٬ٲ٥ ظٮقر٣ (4)

٠ؾا! كٱؤػؾ ٤ٔٯ ا٣ٕ٪ٮاف ٔؽـ ا٣ذىؿٱط ثحف ا٣نؿح دض٧ٲٓ ٣نؿح قجٕح كزٺزٲ٨ ثٲذنػة ٦ػ٨  (5)

 ا٣ٺ٦ٲقح ٦ذ٪ةزؿة ٰٚ ػـا٩ح اٵدب!
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ا٣٭ضؿمٌ 
(6)

ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ثػ٨ ٧ٔػؿ ، كا٣٪عػٮ ٰكأزػؿق ٚػ مٌ ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽاد، ك

ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ثػ٨ ٧ٔػؿ ، كػـا٩ػح اٵدب ٰكص٭ٮدق ا٣٪عٮٱح كا٤٣٘ٮٱػح ٚػ مٌ ا٣ج٘ؽاد

٠ذػةب مػؿح ، ك٠ذةثػ٫ ػـا٩ػح اٵدب ٰدعٞٲٜ ا٣٪ىٮص ٚ ٰك٦٪٭ض٫ ٚ مٌ ا٣ج٘ؽاد

دراقػح كدعٞٲػٜ ٌم:مٮا٬ؽ ا٣ذعٛح ا٣ٮردٱح ٣ٕجػؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽاد
(7)

ا٧٣جةظػر ، ك

ا٣ضػـأٱ٨  ٰح ٚػا٧٣كةا٢ ا٣٪عٮٱح كا٣ذىؿٱٛٲق ٌم، ك٤٣ج٘ؽادػـا٩ح اٵدب  ٰا٤٣٘ٮٱٌح ٚ

ي  ٰاٵكؿ كا٣سة٩ ي  ٌت ٨٦ ٠ذةب ػـا٩ح اٵدب ك٣ جةب ٣كةف ا٣ٕػؿب ٣ٕجػؽ ا٣ٞػةدر ثػ٨ ٣

ٕنة: 0182٬ا٧٣ذٮٚٯ ق٪ح  مٌ ٧ٔؿ ا٣ج٘ؽاد  ٰا٧٣كةا٢ ا٣٪عٮٱح كا٣ذىػؿٱٛٲح ٚػ، كص٧

ب ٣ٕجػؽ ا٣ضـأٱ٨ ا٣سة٣ر كا٣ؿاثٓ ٨٦ ٠ذةب ػـا٩ح اٵدب ك٣ت ٣جػةب ٣كػةف ا٣ٕػؿ

ػػ : 0182٬ا٧٣ذػػٮٚٯ قػػ٪ح  مٌ ا٣ٞػػةدر ا٣ج٘ػػؽاد ٕن ػػة كدراقػػحص٧ ٞن ا٧٣كػػةا٢ ، كة كدٮزٲ

 ا٧٣ذػٮٚٯ قػ٪ح مٌ ٣ٕجػؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽاد دب٠ذةب ػـا٩ح اٵ ٰا٣٪عٮٱح كا٣ىؿٚٲح ٚ

ػ: )٨٦ أكؿ ا٣ذةقٓ إ٣ٯ آػؿ ثةب ظؿكؼ ا٣ضؿ ٨٦ ا٣ضـء ا٣ٕةمػؿ( 0182٬ ٕن ة ص٧

ٞنة ٙق ث٭ة إ٤ٝٲؽ ا٣كدٮزٲ  اٵدب. ػـا٩ح ٤ٔٯ ؼـا٩ح، كا٣٪١خ، كا١٧٣ةرق ا٣ذٰ ظي

ـى٬ػػة ٤ٔػػٯ ػـا٩ػػح اٵدب، كٝػػؽ ٠ػػةف  ك٩ٺظػػِ ٤ٔػػٯ ٬ػػؾق ا٣ؽ راقػػةت دؿ٠ٲ

جٜ، ك٩ٺظِ ٠ؾ٣ٟ د١ػؿار  ٦ح ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٧٣ٲ٧٪ٰ ا٬ذ٧ةـ ٠جٲؿ ٦ٓ ٢ٌٚ ا٣كق ٤٣ٕٺق

ٌٰ ا٣ٮاظػؽ! كرث٧ػة ٞيُػؿ ا٣ٕؿثػ  ثٕي ا٣ؽ راقةت داػ٢ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲقػح أك داػػ٢ ا٣

 ٚػٰ ٦٪نػٮرة ٗٲػؿ صة٦ٕٲقح رقةا٢ ك٧ْٕ٦٭ة -ا٣ؽراقةت  ٬ؾقٔ٪ٮا٩ةت  ٰٚ ٱ١ٮف

 ٬ػؾق ك٦ػ٨ ا٧٣ٕض٧ٲقح أك مٰء ٠جٲؿ ٦٪٭ػة؛ ا٣ض٭ٮد ٤ٔٯ أدٍخ  ثح٩٭ة ٱنٰ ٦ة -٠ذت 

 ػـا٩ػح ٚػٰ كا٤٣٘ٮٱػح ا٣٪عٮٱػح كص٭ػٮدق ا٣ج٘ؽادمٌ  ٧ٔؿ ث٨ ا٣ٞةدر ٔجؽ) ا٣ٕ٪ٮا٩ةت

ٝػةرئ ٬ػؾق  ؛ ك١٣ػ٨ق (٤٣ج٘ػؽادمٌ  اٵدب ػـا٩ػح ٰٚ ا٤٣٘ٮٱقح ا٧٣جةظر)ك ،(اٵدب

ا٣ؽ راقةت ٱ٧ُب٨ إ٣ٯ ػ٤ٮ ٬ة ٨٦ ا٣ض٭ٮد ا٧٣ٕض٧ٲقػح ا٣ذػٰ ٩ٞىػؽ٬ة ٚػٰ ثعس٪ػة؛ 

                                                 

 ٔجؽ ا٣ٞةدر ٨٦ ٧٤ٔةء ا٣ٞؿف ا٣عةدم ٔنؿ ا٣٭ضؿٌم.٠ؾا ٰٚ ٗٺؼ ا١٣ذةب! ك (6)

 .ا٣ذعٛح ا٣ٮردٱح مؿح مؿح مٮا٬ؽاٹق٥ ا٣ىعٲط ٬ٮ  (7)
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ٚٞؽ ر٠قـت د٤ٟ ا٣ؽ راقةت ٤ٔٯ ٌٝةٱة ٩عٮٱقح كوؿٚٲقح؛ ك٣٭ؾا دجٞػٯ ص٭ػٮد ٔجػؽ 

 ا٣ٞةدر ا٧٣ٕض٧ٲقح ٰٚ ظةصح إ٣ٯ ٦ى٨ٍ ٱ١نٙ ا٣٪ٞةب ٔ٪٭ة.

، ع٥ػؿ ٧ٜػاط ك٘ٮ ا١هٙطات ا١خا١ٰث ٥٧ػاذج ٫١ػؼق ا١ش٫ػ٬د ٤ػ٦ عػ ؿ

ػغ : ٚػؿكؽكا١را٧ٰػث .ا٣٪ٞػؽ كا٣ذىػٮٱت ٧٣ٕػةص٥ ٦ػٮرد ا٣ج٘ؽادمٌ : األك١٭  ٩يكى

ػػغ ٚػػؿكؽ :كا١را١رػػث .ا٣ج٘ػػؽادمٌ  ركاٱػػح ٦ػػ٨ ا٣ٞػػة٦ٮس  ركاٱػػح ٦ػػ٨ ا٤٣كػػةف ٩يكى

ٌٰ  ا٧٣ٕػػؿقب ك٩كػػؼح ا٣ج٘ػػؽادمٌ  كا١ؽاةٓػػث:ا٣ج٘ػػؽادٌم.   كا١غا٤فػػث: .٤٣ضػػٮا٣ٲٞ

. ٧٤٣ٕض٥ كا٣ذحوٲ٢ ا٣ج٘ؽادمٌ  ٌٰ  ا٣س٪ةا

ٛ ػـ ٤ٔػٯ اٹ٬ذ٧ػةـ ثذػؿاث ا٣ج٘ػؽادٌم، ثػ٢ إٔػةدة  ك٢ٕ٣ق ٬ؾق اٷَٺ٣ح دع

. ٌٰ جٓ ٨٦ دؿاز٪ة ا٧٣ٕض٧
َي  ا٣٪ْؿ ٰٚ ثٕي ٦ة 

ى:ىالبغدادّيىموردىلمعاجمىالنِقدىوالتصووب:أواّل
١ة٩ػخ ٹ ٗؿاثح ٚٲ٭ة كٹ دٕٞٲػؽ؛ ٚ ا٣ذٰ ٤ح٧ؿقى ا٣ك٭٤ح ثٕؿثٲقذ٫ ا٣ مٌ ا٣ج٘ؽادٔيًؿؼ 

ح د٤٘ػت ٤ٔٲػ٫ ا٣ىػٛح ا٧٤ٕ٣ٲقػ رئ ثُؿٱػٜ ٱكػٲؿو ا٧٣ٕؿٚح إ٣ٯ ا٣ٞة ٗةٱح أق٤ٮث٫ إٱىةؿى 

٤ىػٍخ ٦ػ٨ ٠ذجػ٫  ٔ٪ػةكٱ٨ي ظذٯ ح كا٣ذٕٞٲؽات ا٧٣ٕ٪ٮٱح، ا٣ـػةرؼ ا٤٣ْٛٲق  ٨ٔ ٕؽكا٣جي  ػى

ك٬ػٮ أظػؽ  -ك٣ك٪ة ٩ػؽقٰٔ أف ٣٘ػح ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽادمٌ  ا٣كضٓ كٗؿاثح اٵ٣ٛةظ.

٨٦ ٨٦ ٔىؿ اٹظذضةج ا٤٣٘ػٮٌم؛ ك١٣٪٪ػة ٩ػؤ -٧٤ٔةء ا٣ٞؿف ا٣عةدم ٔنؿ ا٣٭ضؿمٌ 

َق٤ٓ ٨٦ ػٺؿ مؿظ٫ ٥ْٕ٧٣ ا٣نٮا٬ؽ ا٣ٕؿثٲقح ٤ٔػٯ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ اٹقػذ٧ٕةٹت  ثح٫٩ ا

ُق٤ٓ ٤ٔٲ٭ة ٦ى٨ اٝذىؿكا ٤ٔٯ ا٧٣ٕةص٥ ا٤٣٘ٮٱقح ا٣ٞؽٱ٧ح!  أذ٠ػؿ ٬٪ػة كا٤٣٘ٮٱقح ا٣ذٰ ٥٣ ٱ

 :ثذؼُبذ٭ة ٱنٲٓ ثٲ٨ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ا٣ـ٥ٔي  ٤٣ج٘ؽادمٌ  اقذ٧ٕةٹت ٧٩ةذج ٨٦

: ٝةؿ ا٣ج٘ؽادٌم ٰٚ دٮصٲ٭ػ٫ ٝػؿاءة اْخػَّ(اـخ٥ٓاؿ ا٠ٓٙ١ )اْختؽ( ة٨ٓ٥٭ )-1

(اث٨ ٦عٲى٨ : )كاقذجؿؽى
(8)
٤ٔػٯ وػٮرة ا٣ٕٛػ٢ ا٧٣ةًػٰ ثػح٣ٙ كوػ٢ كٚػذط  

                                                 

 ،33/42كا٣ػؽػةف:  ،20/ 07: ا١٣٭ػٙ: ٬ٰػ٦ػ٨ ا٣ٞػؿآف ا١٣ػؿٱ٥ قػٮر كٝٓ ٰٚ أرثٓ  (8)

 .10/ 65كاٷ٩كةف:  ،44/43كا٣ؿظ٨٧: 
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 دػةق ٦ٕػؿب ،٦ٕػؿكؼ :ا٣ُةٝةت أظؽ اقذجؿق، كا٣ُةؽ ٦ٕؿب :اٷقذجؿؽ»ا٣ٞةؼ: 

ؿىؽ ث٧ٕ٪ةق، ٞىٜ ك٬ٮ :٦عؿق٠ح كا٣كق ؿقب ،اٵثٲي ا٣عؿٱؿ مي قٍ ث٧ٕ٪ةق ٦ٕي ؿى  ٧٠ٰة ٚػ قى

... ...ك٬ػؾا أوػٌط ٦ػ٨ وػ٪ٲٓ ٣٘ػح ا٣ٛػؿس ٰؿ ٚػٕذجى ك٬ٮ ٠ذةب ٦ي  ،ٌٺ٦ؤٱؽ ا٣ٛ

ػؿؼ؛ ك٤ٗقػٍ اثػ٨ى ٦عٲىػ٨  ٕيض٧ح كا٧٤ٕ٣ٲقح ٧٣٪ٓ ا٣ىق ا٣ـ٦ؼنؿٌم؛ ظٲر أذجؿ ا٣

٦كذؽٹ  ثح٫٩ ١٩ؿة ٱؽػ٫٤ ظؿؼ ا٣ذٕؿٱٙ، ٦ٓ أ٫٩ اًُؿق ٚػٰ ا٣ٞػؿاءة ٤ٔػٯ وػٮرة 

«ا٢ٕٛ٣ إ٣ٯ أذجةرق ٔؿثٲ ة ٦يك٧ ٯ ثةقذ٢ٕٛ ٨٦ ا٣جؿٱٜ
(01)

 ٰٚػا٣ج٘ػؽادٌم ٝػةؿ زػ٥ ، 

ؿ ظؾؼ ٦ُٕٮؼ ٧٠ة أذجؿ ٤ٔٯ ٗٲػؿ دٮصٲػ٫ ا٣نػةرح ٕذجى ك٤ٔٯ ٬ؾا ٹ ٱي » ػـا٩ذ٫:

«ا٧٣عٜٞ
(00)

. ككرد اٹقذ٧ٕةؿ ٨ٔ ٧٤ٔةء أقجٜ ٨٦ ا٣ج٘ؽادٌم؛ كٱ١ٛػٰ ا٣ذ٧سٲػ٢ 

ٌٰ  ا٣ؽٱ٨ ثٞٮؿ ثؽر ٚذ٧سق٢ ث٧عؾكؼ ا٣ُٮٱ٢؛ ٚؽؿق ٤ٔػٯ أف »: (716٬ت) ا٣ؽ٦ة٦ٲ٪

«ا٣٪ٮف ٗٲؿ ٦ٕذجؿة
(01)

 ٦ٕضػ٥)ك (ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ)كٝؽ زجخ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ٚػٰ  .

ٛى٫ (ا٧٣ٕةوؿة ا٣ٕؿثٲقح ا٤٣٘ح ٔىؽق كظًكت(، ٚٮوػ  (ا٣ٮقػٲٍ)، كأ٦ٌة )أذجؿ( ث٧ٕ٪ٯ )

٦ٕض٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲقػح )ثح٫٩ ٦ٮ٣قؽ، كص٫٤ٕ آػؿ ٦ٕة٩ٰ ا٢ٕٛ٣ )أذجؿ(، ٰٚ ظٲ٨ أزجذ٫ 

، كص٫٤ٕ أكقؿ ٦ٕة٩ٰ ا٢ٕٛ٣(ا٧٣ٕةوؿة
(02)

! 

 ٚػٰ ا٣ج٘ؽادمٌ  ٝةؿ :رةّٰ اٱًعؽ() ة٨ٓ٥٭ (ا١را٧ٮ رةّٰ) ؽاـخ٥ٓاؿ حٓتٰ-2

ثةت ٠ذةب ٩٭ةٱح ٌٰ  ا٧٣ٕؿق  ٔجػؽ ا٣ػؾ٣ٲ٢ ا٣ٕجؽ ٣٪ٛك٫ ٠ذج٫ ا١٣ذةب، د٥ق » :٤٣ضٮا٣ٲٞ

 ا٣ؿاثٕػح ا٤٣ٲ٤ػح ٚػٰ كدػ٥ق  -ظكػ٪ةد٫ ٚػٰ كزاد ٔسؿاد٫ ا  أٝةؿ-ا٣ج٘ؽادمٌ  ا٣ٞةدر

 ك٠ذج٭ػة ٣٭ضؿٱح،ا كأ٣ٙ كقذٲ٨ دكٓ ق٪ح م٭ٮر ٨٦ ا٣سة٩ٰ رثٲٓ ٨٦ كا٣ٕنؿٱ٨

«وػعٲعح ٩كؼح ٨٦
(03)

أمػ٭ؿ ٦ٕػةص٥  -( ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ)كٝػؽ ا٠ذٛػٯ  .

                                                 

 .84، 61دٮصٲ٫ ٝؿاءة اث٨ ٦عٲى٨ ٰٚ اٷقذجؿؽ ٤٣ج٘ؽادٌم ص (01)

 .5/168اٵدب صػ ػـا٩ح (00)

 .٤٣030ؽ٦ة٦ٲ٪ٰ ص ا٣٘ة٦ـة ا٣ٕٲٮف (01)

 .1/0341صػ( ر ب ع) ا٧٣ٕةوؿة ا٣ٕؿثٲقح ا٤٣٘ح ، ك٦ٕض1/510٥ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ )ع ب ر( صػ (02)

 ٔ٪٫ ٰٚ ا٣٪ُٞح ا٣ؿاثٕح. ا٣عؽٱر قٲحدٰ ا٧٣ٕؿثةت ٠ذةب (03)



 81 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

«اٳًػػؿ رثٲػٓ كمػ٭ؿ اٵكؿ رثٲػٓ م٭ؿ»ثإزجةت  -٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٧٣ىؿمٌ 
(04)

 !

د ك٦ٲ٤ػ٫ إ٣ػٯ  ؽق ٨ٔ ا٣ذنػؽ  ٕي كٝةؿ ا٣ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ ٤ٔٯ ا٣ؿق٥ٗ ٨٦ ث

٢ اٳًػؿ ك٦ؤ٩س٫ آًػؿةكذ٧ٕى ٱي »: ا٣ذؼؿٱش
(05) 

 ٰء، كٝػؽ ٝٲػ٢ ٚػٰٹ ٱذج٫ٕ مٚٲ٧ة 

ء؛ ك٣ػؾا ٚة٣ىػٮاب أف ٱٞػةؿ: رثٲػٓ ٰؿ؛ ٵ٫٩ ٣ٲف ثٕؽق مػوٛةد٫ دٕة٣ٯ: اٳػً 

«؛ ٵ٫٩ ٹ ٱٮصؽ رثٲٓ زة٣رٰاقذ٧ٕةؿ ا٣سة٩ اٳًػؿ، كٹ ٱىط  
(06)

! 

رثٲٓ ا٣سة٩ٰ( كرد ٰٚ ٠ٺـ ٠سٲؿ ٨٦ ا٤٣٘ٮٱ ٲ٨ أقجٜ ٨٦ ) أٝٮؿ: اقذ٧ٕةؿك

( ٩ٞػٺن ٔػ٨ 357٬ت) م٤٣ٮاظػؽ (ٍا٣ذٛكػٲؿ ا٣جكػٲ)٬ػة٦ل  ٰ؛ ٚٛػا٣ج٘ؽادمٌ 

٨٦ م٭ٮر ق٪ح قػخ  ٦ٰك٤غ م٭ؿ رثٲٓ ا٣سة٩ ٠ٰيذت ٚ»٫: إظؽل ا٣٪كغ ٦ة ٩ى  

«بحكزٺزٲ٨ كقذ٧
(07)

ذىػؽ  ث١ٺ٦ػ٫، ك . ٙو ٹ ٱٕي ٝؽ ٱ١ٮف ا١٣ٺـ ٬٪ة ٣٪ةقغو ًٕٲ

٠ػةف ػػؿكج »: (744٬ت) ك٨١٣ صةء اٹقذ٧ٕةؿ ٰٚ ٝٮؿ ثؽر ا٣ؽٱ٨ ا٣ٕٲ٪ػٰ

«ٔنؿة ٰق٪ح ز٧ة٩ ٰرثٲٓ ا٣سة٩ ٰـ ٚإ٣ٯ ا٣نة-ا  ٔ٪٫ ٰرً -٧ٔؿ 
(08)

كصةء  ،

ػػة ٚػػٰ  ٌن ثٲػػؽمٌ  كوػػٙاٹقػػذ٧ٕةؿ أٱ ـق ٤٣ٛٞٲػػ٫ ٦ىػػُٛٯ ثػػ٨  (0114٬ت) ا٣

ًٞٲُ «ٰرثٲػٓ ا٣سػة٩ 5 ٰٚ 0071ق٪ح  ٰدٮٚ»ثح٫٩:  ٰق٤ٲ٧ةف ا٣٪ق
(11)

، كصػةء ٚػٰ 

ك٠ػػةف ا٩ذ٭ػػةء َجٕػػ٫ »ا٣٭ػػٮرٱ٪ٰ:  ٤٣ؼٛػػةصٰ ثذىػػعٲط (مػػٛةء ا٤٘٣ٲػػ٢)٩٭ةٱػػح 

«٨٦ ا٣٭ضؿة 0171اا٢ رثٲٓ ا٣سة٩ٰ ق٪ح ثة٧٣ُجٕح ا٧٣ؾ٠ٮرة ٰٚ أك
(10)

. 

 (0282٬ت) ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨ ا٧٣ٲٺدٌم ٥٣ ٱػؿى ا٣نػٲغ اثػ٨ ٔةمػٮرك

                                                 

 .0/226ر ب ع( صػ) ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ (04)

 اٵ٢ٌٚ اقذ٧ٕة٣٭ة ٦ٕؿٚح ٦س٢ ٦ؾ٠ ؿ٬ة.٠ؾا ثة٣ذ٪١ٲًؿ! ك (05)

 .0/282رثٲٓ ا٣سة٩ٯ( صػ) ٦ٕض٥ ا٣ىٮاب ا٤٣٘ٮٌم  (06)

 .5/412صػ ا٣ذٛكٲؿ ا٣جكٲٍ (07)

 .08/317ثةب ٦ة ٱ١ؿق ٨٦ اٹظذٲةؿ ٰٚ ا٣ٛؿار ٨٦ ا٣ُةٔٮف صػ -٠ذةب ا٣عٲ٢ -٧ٔؽة ا٣ٞةرم (08)

 .11/041ف ؽ ط( صػ) دةج ا٣ٕؿكس ٤٣ـثٲؽٌم  (11)

 .134صمٛةء ا٤٘٣ٲ٢  (10)
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ػػة ٚػػٰ اقػػذ٧ٕةؿ  اٳًػػػؿ(، كإف أكصػػت ذ٠ػػؿ ٧٤٠ػػح) ا٣سػػة٩ٰ( ثػػؽٹن ٦ػػ٨) ظؿصن

 ٰأف اٵكؿ كا٣سػة٩ ، ٤ٔػٯٰم٭ؿ رثٲٓ اٵكؿ كم٭ؿ رثٲػٓ ا٣سػة٩»: م٭ؿ(؛ ٚٞةؿ)

ٙه  رثٲٓ ... ...كأق٧ةء  مؿ٭ٍ ت مى َى ؿب ٱٞٮ٣ٮف: ا٣ؿ  أٹ دؿل أف ا٣ٕ .٣ن٭ؿ كو

؛ ٤ٚػؾ٣ٟ ٰا٣ن٭ٮر ٤٠٭ة أٔٺـ ٣٭ػة ٔػؽا مػ٭ؿ رثٲػٓ اٵكؿ كمػ٭ؿ رثٲػٓ ا٣سػة٩

ٛي  ؛ ٵف ٦ٕ٪ػةق ا٣نػ٭ؿ ٫ٰ ثػةٵكؿ كا٣سػة٩كصت ذ٠ؿ ٣ِٛ ا٣ن٭ؿ ٦ٕ٭٧ة زػ٥ كوػ

مػ٭ؿ وػٛذةف ٣نػ٭ؿ، أ٦ػة اٵ ٰاٵكؿ ٨٦ ٚىػ٢ ا٣ؿثٲػٓ ... ...ٚػةٵكؿ كا٣سػة٩

ا٣٪ػٮع إ٣ػٯ ٭ة ذ٠ؿ ٣ِٛ ا٣ن٭ٮر ثةٷًةٚح؛ ٨٦ إًػةٚح اقػ٥ اٵػؿل ٚٲضٮز ٚٲ

«كاظؽق ٦س٢: مضؿ اٵراؾ
(11)

. 

ي  ط صٮاز ظؾؼ ٧٤٠حكأ م٭ؿ( ٥٤ٕ٤٣ ث٭ػة كدٹ٣ػح ا٧٣ٕ٪ػٯ ٤ٔٲ٭ػة ٦ػٓ ) رص 

٠سؿة اقذ٧ٕة٣٭ة
(12)

ػة ٤ٔػٯ: ا٣كػ٧ةء  ، ك٩ؿل صٮاز ا٣ٮوٙ ث٤ٛػِ ا٣سػة٩ٰ ٝٲةقن

ٮف، ٦ػٓ إٱ٧ة٩٪ػة ثػحف اٵك٣ٯ كا٣ك٧ةء ا٣كةثٕح، كا٣ضػـء اٵكؿ كا٣ضػـء ا٣سٺزػ

ػة ٦ػ٨ ا٣ذس٪ٲػح  ٌن ا٣ك٧ٮات قجٓ ٍٚٞ، كأصـاء ا٣ٞؿآف زٺزٮف ٍٚٞ؛ كٹ ٦ػة٩ٓ أٱ

ثٲٕةف(.) ث٤ِٛ: ك٢ٕ٣ ٬ؾا ٬ٮ قجت دؿاصٓ ا٣ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ ٔػ٨  ا٣ؿق

ػ٪ح » إ١٩ةرق، كٝٮ٫٣ ٰٚ آػًؿ ٦ٕض٥ ٫٣: رثٲٓ اٵكؿ: ا٣ن٭ؿ ا٣سة٣ر ٨٦ م٭ٮر ا٣كق

ٛىؿ كٱ ٓه ا٣سة٩ٰ.ا٣٭ضؿٱقح ٱحدٰ ثٕؽ وى رثٲػٓ اٳًػػؿ: ا٣نػ٭ؿ  /رثٲٓ ا٣سػة٩ٰ ٤ٲ٫ رثٲ

٧ػػةدل  ا٣ؿاثػػٓ ٦ػػ٨ مػػ٭ٮر ا٣كػػ٪ح ا٣٭ضؿٱقػػح ٱػػحدٰ ثٕػػؽ رثٲػػٓ اٵكؿ كٱ٤ٲػػ٫ صي

«اٵك٣ٯ
(13)

؛ كرث٧ة ٥٣ ٱذؿاصػٓ ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ؼذػةر؛ ك١٣٪ػ٫ أزجػخى ٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥ 

ة ك٠ذةثح. ٞن ٌٰ ا٧٣ٕةوؿ ٩ُ  ا٣سة٩ٰ ٦ة ٱنٲٓ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿث

                                                 

 .060-1/058(صػ074ا٣جٞؿة/) دٛكٲؿ ا٣ذعؿٱؿ كا٣ذ٪ٮٱؿ  (11)

ا٣ـا٬ؿ ٹثػ٨ اٵ٩جػةرم  راصٓ ٦سةٹن ٣عؾؼ ا٧٣ؿٚٮع ٣ؽٹ٣ح ا٧٣ٕ٪ٯ ٦ٓ ٠سؿة اٹقذ٧ٕةؿ ٚٯ (12)

 .0/051صػ

؛ 280/ 0ج ـ د( صػػ) كراصػٓ ، 1/741ر ب ع( صػػ) ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ٕةوػؿة  (13)

 .«ٲحص٧ةدل ا٣سة٩»ظٲر أصةز ا٧٣ٕض٥ 



 94 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -للغة العربية بدمشق جملة جممع ا

خزانخل  نلب ةلال اللا ب  يفلالتغلاايّي نقل   بل(: ) داستعمال الواو بع -3

 يات وقل  فلملب الر و  ل وحاو ب األخاي لد واألختلال ةل  ورريل   » :يّ الامامين

«الصللال األوق قتلل  فاللاي العغللث ال  ةيللث
(25)

والنْقلل  ةللل ح عيلل    نللي قتلل ق  .

ل .لهذا االسخ راق - وه  الختي  ةالش اها ال  ةي ث - التغااييّ  ا ومب ال جيب خق 

فلي ظت خل   - أشله  م لا م مجرل  العغلث الرصل يّ  -( الر جم ال سيط)ق ق 

  خعل  فلل:  ق لل :: ةَْ ، ة ا ال او ز اية حكر  !() الرداذيب لغث وفي»الرالرث: 

 أسللع   وهلل  ال ضللا، فللي و تللال  ةلل    ضلل  وهلل  الخعلل ، نعلل  و صلل    ةلل 

«مُدَاث
(26)

خِفيلْج نعل  ريل  مُدلَاث!! و ه827؛ فه  اللا مامينّي الرخل ف   

التغلاايّي واللا مامينيّ الخلي قتلَ  الكري ة الرجر  الرص ّي الش اها 
(27)

وقلا  !!

أ از مجر  العغث ال  ةي ث ةامش  االسخ راق ةق ال خاصّ 
(28)

! 

الخلي حُ لّا مل ليًا ولم تقتصر جهود البغدادّي عللى ذل ا اتسلتعمات  

؛ وفلي جمليّ النقلد المع بل( الا ص الرا في  ليلر ا م الخصديح العغ ّي، 

 قاق: وَنلم »خزانخ  نش ات النراذج الخي  جب  رُ ها ويلاسخها مر  ق ل : 

 وقلا أخعل ... ...وَنم ماية الصداح صاخب  ذر   َِ م ر َنا  َِ ا... ...ولم

 واألن : ال يب ةيب الخي لعِجعْاة  قاق: ق ل  في فاخًشا خع  الصداح صاخب

 أةلي للاالةَ  التيلج هلذا أ: نر ز في أ ًضا ال تا  صاخب ...وأخع  ...سالم

                                                 

 .1/15 ل األي  خزانث (25)

 لعرجرل  الكتيل  الر جلم فلي اللن  لهلذا أذ  ، وال1/77 ل( ق  ) ال سيط  الر جم (26)

 !496ص (التاء خ ف)

 .248ص ة الا س نتاس.ي -(و ة ) ال ع  أياة: لا   (27)

مجعلث  -هيم مدرا نتلا اهي.إة ا -لا   مقاق:   ى الدا د ةيننا ةر ية ة  وةص اخث (28)

ل  اللارخ ل 173ص -2، 1 لل -93الرجعلا  -مجر  العغلث ال  ةي لث ةامشل  ، وقلا خع 

 . 181إة اهيم االسخ راق، ولا   ح قيتًا لعجنث العغث ال  ةي ث ةالرجر  ص
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«ث٫ د٧سق٢ أ٫٩ كا٣ىٮاب قة٥٣؛
(18)

دىعى( ) ا١ٙٓػ٠! كٱ١ٛٲ٪ة دٚةعي ا٣ج٘ؽادٌم ٔػ٨  كى

ٌٰ  مؿح مٮا٬ؽ مؿح)؛ ظٲر ٝةؿ ٰٚ ا١ر ذٌٮ ك٤لخٜاح٩  كا٣ضػةرثؿدٌم ٤ٔػٯ ا٣ؿً

 :(ا٣ؿق٦ى٢ ٨٦) ا٣ٕنؿكف ا٣نة٬ؽ ك٬ٮ ثٕؽق، كأ٩نؽ»: (ا٣عةصت اث٨ مةٚٲح

ًؿم ٣ٲخى  ٍٕ  ا٣ػؾم ٦ػة ٲ٤ًػٰػ٤ً  ٨ٔ ًم

 

ىػػ٫ي   ػػت   ٚػػٰ ٗة٣ ػػ٫ٍ  ظذػػٯ ا٣عي ٔى دى  كى

عي ) ٦ةًػٰ أف ٤ٔٯ  دىعى ) ك٬ػٮ ،(ٱىػؽى  كثػة٣ٖ ًػؿكرة، إٹ ٱيكػذ٢٧ٍٕ  ٣ػ٥ ،(كى

ٰى  أ٦ةدٮا: ٚٞةؿ قٲجٮٱ٫ عي ) ٦ةً ٥ٍْ، كٹ ٩ىسٍؿ ٰٚ ٹ ٱكذ٤٧ٕٮق، ٥٣ :أم ؛(ٱىؽى  ٰٚ ٩ى

ة كٝة٣ٮا ٌن ق ٱيكذ٧ٕى٢ ٥٣: أٱ  أف ٦ػٓ اقػ٥ي ٦ٕٛٮ٣ػ٫، كٹ ٚة٤ٔػ٫ اقػ٥ي  كٹ ٦ىػؽري

ثة٣ٌػؿكرة...  كٹ ثةٷ٦ةدػح، ٹ ثة٣نػؾكذ، ا٣ع١ػ٥ ٚػةٵٝؿب كردى؛ ٝؽ ا٣ض٧ٲٓ

ؿ أثٲةتو  ٰٚ ا٧٣ةًٰ ريكم ...كٝؽ يػى أ
(21)

ٮٱؽ ٝةؿ:  ًؿمٌ  ٠ة٬ًػ٢ أثٰ ث٨ قي  ا٣ٲىنػ١ي

٫ ٱىٙ ٦ى٢ ٨٦) ٩ٛكى  (:ا٣ؿق

ػػػػػح كًرثى  ٌى ٍ٘  آثةاػػػػػ٫ ٔػػػػػ٨ ا٣جً

 

ِي   ٕىٞػػ٢ ظػػةٚ ٍٓ  ٠ػػةف ٧ً٣ػػة ا٣  اٍقػػذى٧ى

ٕىٯ  ػػػ ٥ٍ  ٚكى ةدى٭ي ٕى  ٝىٍٮ٦ًػػػ٫ ٚػػػٰ ٦ىٍكػػػ

 

ػػؿ ٣ػػ٥ زػػ٥  ٛى ٍْ ٱى
(20)

ا كٹ  ـن ٍضػػ دىعٍ  ٔى  كى

 كٱيؿكىل 

 * كدىعٍ  مٲبنة كٹ* 

 :ا٧٣٪كؿح( ٨٦ً) آػؿ كٝةؿ

ك٠ػػػةف
(21)

 ٵ٩ٛكػػػ٭٥ ٝػػػؽق٦ٮا ٦ػػػة 

 

ػػػة أ٠سػػػؿى   ٕن ٍٛ ى ػػػٮا ا٣ػػػؾم ٦ػػػ٨ ٩ ٔي دى  كى

                                                  

 .4/162، صػ50: 0/51ػـا٩ح اٵدب صػ (18)

ٲقح. كٝػؽ ثػ٨ زٱةد ث٨ ا  ٣ٕجٲؽ ٝة٣٭ة ز٩ٲ٥ ث٨ ٵ٩ف أثٲةت ا٣كةثٜ أظؽ ا٣جٲخ (21) ػ٧ى مػؿظ٭ة  قي

 .362: 5/360اٵدب صػ ػـا٩ح ( 378٨٦) ا٣نة٬ؽ ٰٚ ٝةا٤٭ة دؿص٧ح ٦ٓ ا٣ج٘ؽادمٌ 

، ك٥٣ ٱُٛػ٨ «٥٣ ٱؽرؾ»: 5/361. كٰٚ ػـا٩ح اٵدب صػ٬088ؾق ركاٱح ا٤ٌٛ٧٣ٲةت ص (20)

اٵقذةذ ٬ةركف إ٣ٯ اػػذٺؼ ا٣ؿكاٱػح! ك٬ػؾا اٹػػذٺؼ ٱعذػةج دراقػح؛ ٚ٭ػ٢ اػذ٤ٛػخ 

 ٦ىةدر ا٣ج٘ؽادٌم ٰٚ ا١٣ذةثٲ٨؟

 .«١ٚةف»: 5/361صػ ٰٚ ػـا٩ح اٵدب (21)
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ٌٰ  أثٮ ركاق مٕؿ ٰٚ صةء ٚٞؽ ا٣ٛة٢ٔ اق٥ كأ٦ة  ك٬ػٮ ا٣جىٍىػؿٱقةت، ٚػٰ ٤ٔػ

 :ا٣ُٮٱ٢( ٨٦)

٧ػػػة ٚحٱق٭ي
(22)

ٕى٨ق  ٦ػػػة   ٚػػػإ٩ق٪ٰ أدٍػػػجى

 

 كاًدعي  أ٩ػػة ا٣ػػؾم دىػػٍؿؾ ٤ٔػػٯ ظػػـٱ٨ه  

ٛىػةؼ مٕؿ ٰٚ صةء ٚٞؽ ا٧٣ٕٛٮؿ اق٥ كأ٦ة  ىػح ثػ٨ ػي ، ٩يٍؽث ٌٰ  ك٬ػٮ ا٣ىػعةث

 :ا٣ُٮٱ٢( ٨٦)

ٍخ  ٦ة إذا ٧ق ٫ي  اٍقذىعى ًي  قػ٧ةا٫ ٦ػ٨ أر

 

ككأػػػؽي  ٦ػػػٮدكعه  ك٬ٍػػػٮ صػػػؿىل 
(23)

 

 ٦ىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽىؽً 

 

«ٱـصؿ كٹ ٱٌؿب ٹ ٦ذؿكؾ: أم
(24)

. 

ك٬ػٮ  ،ٱىؽىع( ك٦نذٞةد٫) ؽادٌم ٰٚ ا٣ؽٚةع ٨ٔ ٦ةًٰ ا٢ٕٛ٣كٝؽ وؽؽ ا٣ج٘

ٰٚٛ  دٚةع ٱض٤ٕ٪ة ٩ٞؽ ر ٠ٺـ قٲجٮٱ٫ كٹ ٩ٞؽ ق٫؛ كٚؿؽه ثٲ٨ ا٣ذٞؽٱؿ كا٣ذٞؽٱف؛

ٟى  ٦ىػة) ٝػؿأ»: (281٬ت) ص٪ٰ  ا٧٣عذكت ٹث٨ ػ ٔى دق  ػٛٲٛػحن  (2ا٣ٌػعٯ: ) (كى

  ٰ ٔيؿكة ملسو هيلع هللا ىلص ا٣٪ج «ؿاٹقذ٧ٕة ٤ٝٲ٤ح ٬ؾق ا٣ـثٲؿ. ٝةؿ أثٮ ا٣ٛذط: ث٨ ك
(25)

. 

(: 433٬ت) ٤٣ٞةًٰ ٔٲػةض (اٳزةر وعةح ٦نةرؽ اٵ٩ٮار ٤ٔٯ)كٰٚ 

 ٔ٪ػ٫ ٘٪ٰكاقػذي  ق،ك٦ىؽرى  ٫ي ٦ةًٲى  ٱىؽىع() ٨٦ أ٦ةدٮا إ٩٭٥ ٱٞٮ٣ٮف ا٣ٕؿثٲح كأ٢٬»

. ا٣ىعٲعح اٵظةدٱر ٬ؾق ٰٚ صةء كٝؽ ثذؿؾ!  ٦ة) ثٌٕ٭٥: ٝؿأ كٝؽ ٦كذ٧ٕٺن

داع كَٮاؼ ثة٣ذؼٛٲٙ. رثٟ( كدىٟٔ  ا٣جٲػخ؛ ٦ٛةرٝح ٫٩ٵ - ا٣ٮاك ثٛذط - ا٣ٮى

داع كأو٢ ًٛؿاؽ ا٣ٮى «كا٣ذقؿؾ ا٣
(26)

. 

                                                 

 .5/361ٰٚ ا٧٣ُجٮع ثح٣ٙ كو٢ كث٥ٌ ا٣ٲةء! كا٣ذىٮٱت ٨٦ ػـا٩ح اٵدب صػ (22)

 ! ك٫٤ٕ٣ ٨٦ آزةر ا٣ُجةٔح كا٣ذعٞٲٜ.«ككاًدع»ث٤ِٛ:  5/361ٰٚ ػـا٩ح اٵدب صػ (23)

: 3/41ا٣عةصػت ٤٣ج٘ػؽادم صػػ اث٨ مةٚٲح ٤ٔٯ كا٣ضةرثؿدم ا٣ؿًٰ مؿح مٮا٬ؽ مؿح (24)

 .021: 0/021اصٓ صػ، كر42

 ، كأثٮ ا٣ٛذط ٬ٮ اث٨ ص٪ٰ.1/253ا٧٣عذكت صػ (25)

ثػةب ٦ػة  - ٠ذػةب ا٣ض٭ػةد -، كٰٚ إ٧٠ةؿ ا٥٤ٕ٧٣ ٣ػ٫ 1/171ك د ع( صػ) اٵ٩ٮار ٦نةرؽ (26)

كأ٬ػ٢ »: 5/061صػػ - 0686ظػؽٱر  - ٨٦ أذل ا٧٣نؿ٠ٲ٨ كا٧٣٪ػةٚٞٲ٨ ملسو هيلع هللا ىلص٣ٰٞ ا٣٪جٰ 

ؿ ؼ ٱكٲؿ ٰٚ ٦ُة٣ٓ اٵ٩ٮار ٹثػ٨ ! ك٦س٫٤ ثذى«ا٣٪عٮ ٱ٪١ؿكف أف ٱحدٰ ٦٪٫ ٦ةض أك ٦ىؽر

 .5/076ك د ع( صػ) ٝؿٝٮؿ
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 (:515٬ت) اٵزٲػػؿ ٹثػػ٨ (ا٣٪٭ةٱػػح ٚػػٰ ٗؿٱػػت ا٣عػػؽٱر كاٵزػػؿ)كٚػػٰ 

٭٥ ٨ٔ أٝٮاـ ٣ٲ٪ذ٭ٲى٨ق » ًٔ دٍ ٧يٕةًت  كى ٤ٝػٮث٭٥ ٤ٔػٯ ٣ٲيؼذ٧ى٨ق  أك ا٣ضي
(27)

 ٔػ٨: أم ؛

دىعى : ٱٞةؿ ٔ٪٭ة، كا٣ذؼ٤ٙ  إًٱقة٬ة دؿ٠٭٥ ٫ ا٣نٰءى  كى ٔي ة ٱىؽى ٔن دٍ  كا٣٪عػةة .دؿ٫٠ ذاإً  :كى

ؿىب ٱٞٮ٣ٮف: إًف ٕى عي ) ٦ةًٰ أ٦ةدٮا ا٣  !(دػؿؾ)ثػػ ٔ٪ػ٫ ٮاكاقػذ٘٪ى  ك٦ىػؽرق،( ٱىؽى

، ملسو هيلع هللا ىلص كا٣٪جٰ  ٚػٰ مػةذٌ  ٚ٭ػٮ اقػذ٧ٕة٫٣، ٤ٝػح ٤ٔػٯ ٝػٮ٣٭٥ ٱيٍع٧ىػ٢ كإ٧٩ة أٚىطي

ظؽٱر ٗٲؿ ٰٚ صةء كٝؽ ا٣ٞٲةس، ٰٚ وعٲط اٹقذ٧ٕةؿ،
(28)

 ثػ٫ ٝػؿئ ظذٯ ،

«ثة٣ذؼٛٲٙ [2ا٣ٌعٯ: ] ژ چ  چ چ ڃ ڃ ژ: دٕة٣ٯ ٝٮ٫٣
(31)

. 

ٝةؿ م٧ؿ: ز٧ٔىػخ ا٣٪عٮٱقػح أف »(: 501٬ت) زم٧٤٣ُؿ   (ا٧٣٘ؿقب)كٰٚ 

ٌٰ ) ا٣ٕػؿب أ٦ػػةدٮا ٦ىػػؽر أٚىػػط ا٣ٕػػؿب؛ كٝػػؽ   ٱػػؽع(! كا٣٪جػ

«ريكٱخ ٔ٪٫ ٬ؾق ا٧٤١٣ح
(30)

. 

ٌٰ )ت (ا٧٣ىجةح ا٧٣٪ٲػؿ)كٰٚ  ٍٔذيػ٫»: (٤٣661٬ٛٲػٮ٦ دى ػ٫ كى ٔي ىدى ػة: أ ٔن دٍ دىؿى٠ٍذيػ٫،  كى

ؾٚخ زى٥ق  ٨ك٦ً  ا١٣كؿ، ا٧٣ٌةًرع كأو٢ ٤ٍٜ ظؿؼ ١٧٣ةف ز٥ ٚيذط ا٣ٮاك، ظي  ٝػةؿ .ا٣عى

ٕىػؿىب أف ا٣٪عػةة كز٧ًٔخ : )ا٧٣ذٞؽ ٦ٲ٨ ثٕي  ك٦ىػؽرىق( ٱىػؽىع) ٦ةًػٰ أ٦ةدػٍخ( ا٣

ٔيؿكة ٦ضة٬ؽ ٝؿأ كٝؽ ا٣ٛة٢ٔ، كاق٥ى  ةد٢ ك  ڃ ژ ا٣٪عػٮمٌ  كٱـٱػؽ ٔىج٤ح أثٰ كاث٨ ك٦ٞي

                                                 

 -ثػةب ا٣ذ٤٘ػٲِ ٚػٰ دػؿؾ ا٣ض٧ٕػح -٠ذػةب ا٣ض٧ٕػح -ظؽٱر ٩جٮٌم، كٰٚ وعٲط ٦ك٥٤ (27)

. كٰٚ «أك ٣ٲؼذ٧ى٨ق ا  ٤ٔٯ ٤ٝٮث٭٥، ز٥ ٣ٲ١ٮ٩ي٨ق ٨٦ ا٣٘ة٤ٚٲ٨»: 1/480صػ -754ظؽٱر 

 -ٰٚ ا٣ذؼ٤ٙ ٨ٔ ا٣ض٧ةٔػح ثةب ا٣ذ٤٘ٲِ -٠ذةب ا٧٣كةصؽ كا٣ض٧ةٔةت -ق٪٨ اث٨ ٦ةص٫

٧ةٔةت»: 0/151صػ -683ظؽٱر  دٍٔ٭٥ ا٣ضى  .«كى

ػ٫»٦٪٭ة ظؽٱر ا٣جؼةرٌم:  (28) ٔى دى ، «ا٣٪ػةس ادٞػةءى ٚيعنػ٫ إفق مؿق ا٣٪ػةس ٦ػ٨ دؿ٠ىػ٫ ا٣٪ػةسي أك كى

ثةب ٦ة ٱضػٮز ٦ػ٨ اٗذٲػةب أ٬ػ٢ ا٣ٛكػةد  -٠ذةب اٵدب -ظضؿ راصٓ: ٚذط ا٣جةرم ٹث٨

ٱىت  -5020ظػؽٱر –ثػةب ا٧٣ػؽاراة ٦ػٓ ا٣٪ػةس، 01/360صػػ -5143ظػؽٱر  -كا٣ؿ 

 .01/417صػ

 .057، 4/054ك د ع( صػ) ا٣٪٭ةٱح  (31)

 .368ك د ع( ص) ا٧٣٘ؿب  (30)
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ثة٣ذؼٛٲٙ [2]ا٣ٌعٯ:  ژ چ ڃ
(31)

ً٭ػ٥ي  ٨ٔ اـه أٝٮ ٣ٲ٪ذ٭ٲ٨ق »ا٣عؽٱر:  كٰٚ ، ًٔ دٍ  كى

٧يٕةًت  ػطً  ٨ٔ ا٧٤١٣ح ٬ؾق ريكًٱىٍخ  ٚٞؽ دؿ٠٭٥، ٨ٔ :أم ؛«ا٣ضي ػؿىًب، أٚىى ٕى ٤ًٞىػٍخ  ا٣ ي  ك٩

ٞيؿقاء؛ َؿٱٜ ٨٦  ك٦ػة اٵمػٕةر؟ ثٕػي ٚػٰ ا٧٣ةًٰ صةء كٝؽ ،إ٦ةدحن  ٱ١ٮف ١ٚٲٙ ا٣

«ثةٷ٦ةدح ا٣ٞٮؿ ٱضٮز كٹ اٹقذ٧ٕةؿ، ث٤ٞح ا٣ٞٮؿ ٚٲضٮز قجٲ٫٤ ٬ؾق
(32)

. 

ؽ ٪ػ٫ ج٘ػؽادما٣ كٹ ٱؼٛٯ دٛٮ  ا٤٣٘ٮٱقػح، ك١٣ػ٨ق  ثة٣نػٮا٬ؽ كدراٱذػ٫ كد١٧ 

اٵ٦ة٩ح ا٧٤ٕ٣ٲقح دٞذٌٰ ٔؿض ٦ة ٩كج٫ ا٣ج٘ؽادٌم إ٣ٯ قٲجٮٱ٫ ٤ٔٯ ا٧٣ُجٮع ٨٦ 

٠ذػػةب قػػٲجٮٱ٫
(33)

 كٱٕٮ ًػػٮف، كٱعػػؾٚٮف» :0/14؛ ٚٛػػٰ ا٧٣ُجػػٮع صػػػ

 ٱىػٲؿ ظذٯ ٱيكذ٧ٕى٢ أف ٠ٺ٦٭٥ ٰٚ أو٫٤ ا٣ؾم ا٣نٰء ٨ٔ ثة٣نٰء كٱكذ٘٪ٮف

ة. ُن ة ا ؛ مةء إف ذ٣ٟ ؿلكقذ قةٝ ًؾؼ ٧٧ٚق  ذ٣ػٟ: ٗٲػؿ ا١٣ػٺـ ٰٚ كأو٫٤ ظي

ٟي  ٥٣  ٚػإ٩٭٥ ا٣نػٰء ٔػ٨ ثة٣نػٰء اقػذ٘٪ةؤ٥٬ كأ٦ػة ذ٣ػٟ. كأمجةق أدًر، كٹ ٱ

ٔ٪٭ة اقذ٘٪ٮا كدىعى؛ ٱٞٮ٣ٮف: كٹ ٱىؽىع، ٱٞٮ٣ٮف:
(34)

 ٠سٲػؿ. ذ٣ػٟ كأمػجةق ثذؿؾ. 

ًٕٮىض ، ز٩ةدٝحه  ٝٮ٣٭٥: كا٣ ٜي  كٔٮقًػٮا ا٣ٲػةء ظػؾٚٮا كٚىػؿازٱ٨، كٚىؿاز٩حه  كز٩ةدٱ

ًرد. ك٤ٔػٯ ذا ٝػة٣ٮا: ٦ض٪ػٮف، »: 3/56، صػػ«ا٣٭ػةء ، كزي٠ًػ٥، ككي ػ٢ق ، كقي ػ٨ق صي

 ٤ٔػٯ ا٣عػؿكؼ ٬ػؾق صػةءت ك٦ك٤ٮؿ، ك٦ـ٠ٮـ، ك٦ع٧ٮـ، ك٦ٮركد. كإ٧٩ػة

٪٪ذي٫ ٤٤ذي٫ صى ٱيكذ٧ٕى٢ ٥٣ كإف ،كقى
(35)

 كٱىؾىر كدىٔخي  ٤ٔٯ ٱىؽىع أف ا١٣ٺـ، ٧٠ة ٰٚ 

٪ ٱكػػذ٧ٕٺ؛ ٣ػػ٥ كإف كذىرتي  ٤ٔػػٯ ثذؿ٠ػػخ ٔ٪٭٧ػػة ٰاقػػذ٘ي
(36)

 ... ...ك٠ػػؾ٣ٟ

                                                 

ٔؿكة ث٨ ا٣ـثٲؿ ك٬نةـ ثػ٨ ٔػؿكة كأثػٮ ظٲػٮة كأثػٮ ثعؿٱػح »ٰٚ ٦ٕض٥ ا٣ٞؿاءات ا٣ٞؿآ٩ٲقح  (31)

 ؛ ٚة٩ْؿ إ٣ٯ اٹػذٺؼ ٰٚ إظىةء ا٣ٌٞؿاء!«كاث٨ أثٰ ٔج٤ح كاث٨ ٔجةس

، كا٧٤١٣ح اٵػٲؿة كٍٕٝخ ثح٣ٙ كو٢! كٱيؿثٍ ثجعسػٰ: أزػؿ 1/788ك د ع( صػ)٧ىجةح ا٣ (32)

. ٌٰ  ا٣ذىعٲٙ ٰٚ ث٪ةء ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿث

 ٩ٞىؽ ص٧ٲٓ ا٣ُجٕةت، ك١٣٪ٰ أ٠ذٰٛ ثةٷظة٣ح إ٣ٯ َجٕح ٬ةركف ٣ن٭ؿد٭ة ا٣ٕؿٱٌح.  (33)

 أم: ٨ٔ وٲ٘ح ا٧٣ةًٰ. (34)

 أم: ٥٣ ٱيكذ٧ٕى٢ ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ذٕؽ م إ٣ٯ ا٧ٌ٣ٲؿ. (35)

دىعى ثٞػٮ٣٭٥: دػؿؾ: »1/253ٰٚ ا٧٣عذكت ٹث٨ ص٪ٰ صػ (36) ذىرى ككى ، «ٝةؿ قٲجٮٱ٫: اقذ٘٪ٮا ٔػ٨ كى

ٞ ٞٮ )ا٧٣عذكت( إ٣ٯ ٦ٮًٓ ثٕٲؽ ٨٦ ٠ذةب قٲجٮٱ٫!  ك٬ٮ ٨٦ ا٣ؿكاٱح ثة٧٣ٕ٪ٯ، كأظةؿ ٦ع
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 ٝةؿ كٝؽ .أظججخ ٗٲؿ ٤ٔٯ صةء ك٦عجٮب ٦عـكف :٤ٝخ ٚإذا ؛كأظججذ٫ أظـ٩ذ٫

٪ٰ» :3/88، صػػ«ا٣ٞٲػةس ٤ٔػٯ ثػ٫ ٚضةء ظججخ :ثٌٕ٭٥  ٔػ٨ ثذؿ٠ػخي  اقػذ٘ي

،  ٣ْٛ٭ػة... ...ك٠ػؾا ٤ٔػٯ ا٧٣ػؿأة ٱض٧ٕٮا أف ٨ٔ ث٪كٮةو  اقذ٘٪ٰ ك٧٠ة كدىٔخي

، ٝة٣ٮا: ٧٠ة  ك٣ػ٥ ٣ػٲف،: كٝػة٣ٮا» :3/018، صػػ«خي كدٔػ ٱٞٮ٣ٮا: ك٥٣ دؿ٠خي

؛ ٤ٔػٯ ٱضػئ ك٥٣ ٱًًعٌت، ١ٚؾ٣ٟ: ٹس، ٱٞٮ٣ٮا:  ٣ػ٥ ٦ػة ٤ٔػٯ ٚضػةء أ٤ٕٚػخي

ٱيكذ٧ٕى٢
(37)

، كدىٔػخي  ٤ٔٯ كٱؾىر ٱؽىع أف ٧٠ة ، ٱيكػذ٧ٕى٢ ٣ػ٥ كإف ككذىرتي
(38)

، 

 .«٠ٺ٦٭٥ ٰٚ ١٣سؿد٫ ث٭ؾا ٬ؾا ك٤ٕٚٮا

ةدػح( اٷ٦) كٰٚ ا٣٪ىٮص ا٣كةثٞح ٨٦ ٦ُجٮع ٠ذػةب قػٲجٮٱ٫ ٩ٛذٞػؽ ٣ٛػِ

ا٣ؾم ٩كج٫ ا٣ج٘ػؽادٌم إ٣ػٯ قػٲجٮٱ٫
(41)

كرث٧ػة ٠ة٩ػخ ٩كػجح ا٤٣ٛػِ ٦ػ٨ ٝجٲػ٢  .

ا٣ؿكاٱح ثة٧٣ٕ٪ٯ ٦ٓ اٹٔذػؿاؼ ثػة٧٣ٺ٦ط ا٣ذ٧ٲٲـٱقػح ثػٲ٨ اٷ٦ةدػح كاٹقػذ٘٪ةء؛ 

، ك٬ػٮ أقػجٜ ٦ػ٨ مػؿظ٫ (ػـا٩ح اٵدب)ك٩كذح٩ف ثٞٮؿ ا٣ج٘ؽادٌم ٰٚ ٠ذةب 

: قػٲجٮٱ٫ ٝػةؿ»ا٣عةصػت:  اث٨ مةٚٲح ٤ٔٯ كا٣ضةرثؿدم ا٣ؿًٰ مؿح ٣نٮا٬ؽ

 ٍ٘ ذىرى  ٔػػ٨ ٮا٪ى اقػػذ دىعى  كى «دػػؿؾ: ثٞػػٮ٣٭٥ ككى
(40)

، أك ٦ػػ٨ ٝجٲػػ٢ ا٣ؼ٤ػػٍ ثػػٲ٨ 

ة  ًن ٦ى٤ُعةت قٲجٮٱ٫ ك٦ى٤ُعةت ٗٲؿق ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء، كٝؽ رأٱ٪ة ا٣ٞةًٰ ٔٲة

 ٌٰ  ٱ٪كجٮف ٣ٛػِ - ك٥٬ أقجٜ ٨٦ ا٣ج٘ؽادمٌ  - كاث٨ ٝؿٝٮؿ كاث٨ اٵزٲؿ كا٣ٛٲٮ٦

كػٲجٮٱ٫! كدجٞػٯ اٷمػ١ةٹت: اٷ٦ةدح( إ٣ٯ ا٣٪عةة ٔة٦قح ٨٦ ٗٲػؿ دؼىػٲه ث)

                                                 

(37)  ٌٰ ( ٥٣ ٱيكذ٧ٕى٢ ٰٚ ٠ػٺـ ا٣ٕػؿب؛ ك٬ػؾا ٱذ٪ػةٝي ٦ػٓ ) ّة٬ؿ ٠ٺـ قٲجٮٱ٫ أف ا٣سٺز تق ظى

؛ ٚضػةء ثػ٫ ٤ٔػٯ ا٣ٞٲػةس» :3/56ٝٮ٫٣ صػ ججٍػخي ؛ ٚ٭ػ٢ ٦ىػ٤ُط «كٝػؽ ٝػةؿ ثٌٕػ٭٥: ظى

 اٹقذ٧ٕةؿ ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫ ٱؿاد ث٫ أظٲة٩نة ا١٣سؿة كا٣نٲٮع؟! 

 ٥٣ ٱيكذ٧ٕى٢ ا٧٣ةًٰ ٦٪٭٧ة. :أم (38)

ػة؛ ٚٛػٰ ا١٣ذػةب (41) ٞن ٤  كاؤكصػة» :3/13صػػ ٹ ٱٕ٪ٰ ٬ؾا أف قٲجٮٱ٫ ٥٣ ٱكذ٢٧ٕ ٣ٛػِ اٷ٦ةدػح ٦ُي

٤ٍٕح؛ ٤ٔٯ ثة٧٣ىؽر ٕىػ٢ ٤ٔػٯ اٵو٢ ٰٚ ٠ةف ٫ٵ٩ ٚى ٕىػ٢، ا٣ُٕػل ٠ػةف ٧٠ػة ٚى  ك٩عػٮق ٤ٔػٯ ٚى

٢ٍٕ؛ ٰٚ ذ٣ٟ ٤ٕٚٮا ٧٠ة كأ٦ةدٮ٬ة ا٣ٲةء أق١٪ٮا ك١٣٪٭٥ ٛى ٮىض ا٣٭ةء ١ٚحف ا٣  «.ا٣عؿ٠ح ٨٦ ًٔ

.5/360ػـا٩ح اٵدب صػ (40) ٞى٢ ٬ؾا ٨ٔ ا٧٣عذكت ٹث٨ ًص٪ٰ   ، كٱجؽك أف ا٣ج٘ؽادم ٩
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ٮ٣ػ٫؟ ) ٧٣ةذا ٩كت ا٣ج٘ؽادٌم إ٣ٯ قٲجٮٱ٫ ٣ِٛ ٗى٤ىجػح ا٣ؽٝػح ٤ٔػٯ ٩ٞي اٷ٦ةدح( ٦ٓ 

٤ٓ ا٣ج٘ؽادٌم ٤ٔٯ ٩ىٮص أػػؿل ٣كػٲجٮٱ٫ ٗٲػؿ ا٣٪ىػٮص ا٣ذػٰ ٚػٰ  َق ٚ٭٢ ا

ا٧٣ُجٮع ثٲ٨ أٱؽٱ٪ة
(41)

ٛٲٍخ ٤ٔٯ قٲجٮٱ٫ مٮا٬ؽي ا٢ٕٛ٣ كدىعى( ٚػٰ ) ؟ ك٠ٲٙ ػى

ؿاءات ا٣ٞؿآ٩ٲقػػح؟ ٚ٭ػػ٢ ٦ىػػ٤ُعةت قػػٲجٮٱ٫ ا٣نػػٕؿ كا٣عػػؽٱر ا٣٪جػػٮٌم كا٣ٞػػ

أك أف ا٣٪ىٮص ا١٣ة٤٦ػح ٣كػٲجٮٱ٫ ٣ػ٥ دىػ٢  ،ٗة٦ٌح دعذةج إ٣ٯ إٔةدة دراقح

إ٣ٲ٪ة؟ ٢ٕ٣ق ٬ؾق ا٣ذكةؤٹت دػؽٔٮ٩ة إ٣ػٯ دراقػح ص٧ٲػٓ ٦ػة ٩كػج٫ ٔجػؽ ا٣ٞػةدر 

ك٠ٓ١َّ ٫٨٤ز ا١تٖػػادٌم ٘ػٮ ا٣ج٘ؽادٌم إ٣ٯ قٲجٮٱ٫ ٨٦ ٦ؿكٱقةت ٩سؿٱقح أك ًمٕؿٱقح. 

كدىع( ك٤لػػخٜاح٩ ٯػػػ٨ٓ٘ا إ١ػػ٭ ا١خؽٯاػػد ٘ػػٮ ا١طٟػػ٣ ٢ْػػ٭ ) ْػػ٦ ا١ٙٓػػ٠ا١ػػػ٘اع 

، كإ٣ٯ اٹٔذؽاد ث٧٪ُٮؽ ا٣نٮا٬ؽ ٝجػ٢ اٹٔذػؽاد ثػآراء اـخ٥ٓاؿ ٦َّٰٓ٤ ةا١غٍأ

 ٌٰ  ٹ قٲق٧ة ٦ٕةص٥ ا٣ذىٮٱت ا٤٣٘ٮٌم.ك ،ا٧٤ٕ٣ةء ٰٚ د٘ؾٱح ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿث

ىالبغدادّي:ىالقاموسىمنىرواوةثانّوا:ىفروقىُنَدخى
٠سٲؿ اٹٔذؽاد ثة٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ ٤٣ٛٲؿكزآثةدم، ك٨٦ ٦ْػة٬ؿ  ٠ةف ا٣ج٘ؽادمٌ 

كا٣ضٲٌػػؽ ا٧٣ٕ٪ػػٯ ا٣ػػؾم ذ٠ؿ٩ػػةق، ك٬ػػٮ ٚػػٰ ا٣ٞػػة٦ٮس كٗٲػػؿق... » أذػػؽادق ٝٮ٣ػػ٫:

٦ػ٪٭٥  ،...ك٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ٥٣ أرق ٰٚ ا٣ٞة٦ٮس... ...ك٠سٲؿ ٨٦ أ٢٬ ا٤٣٘ح ٥٣ ٱؾ٠ؿكق

«وةظت ا٣ٞة٦ٮس ٦ٓ إظةَذ٫ ثنٮارد ا٤٣٘ح
(42)

ةرف ثػٲ٨ ، ثػ٢ ٠ػةف ا٣ج٘ػؽادٌم ٱٞػ

كٝػةؿ ا٣ىػةٗة٩ٰ » ا٣ٞة٦ٮس كثٲ٨ ا٧٣ٕض٧ةت اٵػؿل؛ كٱ٨١٧ ا٣ذ٧سٲػ٢ ثٞٮ٣ػ٫:

ٰٚ ا٣ٕجةب: كا٣ٲٕة٣ٲ٢ ٩ٛةػةت... ...ا٩ذ٭ٯ ٠ٺ٦ػ٫، ك٣ؼقىػ٫ وػةظت ا٣ٞػة٦ٮس 

«ا٣ُٕٞح ا٣جٲٌةء ٦٪٫ :كزاد ٤ٔٲ٫ ٝٮؿى اث٨ قٲؽق: كٝٲ٢
(43)

. 

                                                 

 ت قٲجٮٱ٫ ا٣ذٰ ٥٣ دؿد ٰٚ ٠ذةث٫.ق٤ك٤ح ٦ٞةٹت ٨ٔ ٦ؿكٱقة اٵز٬ؿ ث٧ض٤ح (41)

 .1/340، صػ0/574،612ظةمٲح ٤ٔٯ مؿح ثة٩خ قٕةد ٤٣ج٘ؽادٌم صػ (42)

أك ا٣ُٕٞػػح » :0227ع ؿ ؿ( ص) ، كٚػػٰ ا٣ٞػػة٦ٮس ٤٣ٛٲؿكزآثػػةدم0/504ا٣كػػةثٜ صػػػ (43)

 .«ا٣جٲٌةء ٦٪٫
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٠سٲػؿ ١ٺـ ٨ٔ ٩كػغ ا٣ٞػة٦ٮسكا٣
(44)

 - ؛ كٹ أظػؽ ٱ٪١ػؿ دىػؿ ؼ ا٧٤ٕ٣ػةء

كإف  ،ٰٚ ا٣٪٢ٞ ٨ٔ ا٣ٞة٦ٮس، ك٠ةف ا٣ج٘ؽادٌم ٩ٛك٫ ٱذىػؿقؼ - ثىٮرة أك ثحػؿل

ك٣ػ٥ ٱٞػةث٤ٮا ٩ٞٮ٣ػ٫ ٤ٔػٯ ا٣ٞػة٦ٮس ،٥٣ ٱ٨ُٛ ثٕي ا٧٣عٞٞٲ٨ إ٣ٯ دىػؿ ٫ٚ
(45)

 !

ك٨١٣ ٨٦ ا٣ؿاصط أف ٩كؼح ا٣ج٘ؽادٌم دؼذ٤ػٙ ٔػ٨ ا٧٣ُجػٮع ا٣ػؾم ثػٲ٨ أٱػؽٱ٪ة؛ 

٫٣ ٨٦ ثةب ا٣ٕ٪ةٱح ثة٣٪ كػغ  ك٬ؾا اٹػذٺؼ ٹ دػ٢ ٤٣ج٘ؽادٌم ٚٲ٫، ك١٣٪٫ ٱيعكت

ط ثٕػي أػُػةء ا٧٣ُجػٮع ٦ػ٨  ا٧٣ٕض٧ٲقح ا٣٪ٛٲكح؛ د٤ػٟ ا٣ٕ٪ةٱػح ا٣ذػٰ ٝػؽ دىػع 

 ا٣ٞة٦ٮس؛ كٱ٨١٧ ا٣ذ٧سٲ٢ ث٪٧ةذج ٍٚٞ د٘٪ٰ ٨ٔ ا٣ذُٮٱ٢:

: » ٝػػةؿ ا٣ج٘ػػؽادٌم: ب غ د د(:) -1 ٌٰ كٚػػٰ ا٣ٞػػة٦ٮس: كٝػػةؿ ا٣كػػ٧ٕة٩

٧٪ىػٮر. دار ا٣كػٺـ ا٣ٛٞ٭ةء ٱ١ؿ٬ٮف دك٧ٲذ٭ة ثج٘ؽاد، كقػ٧ٌة٬ة أثػٮ صٕٛػؿ ا٣

«ا٣ض٪ح، ك٩٭ؿ ا٣كٺـ دص٤ح، ك٦ؽٱ٪ح ا٣كٺـ ث٘ؽاد
(46)

! كا٣ؾم ٚػٰ ا٣ٞػة٦ٮس: 

«دار ا٣كٺـ ا٣ض٪ح، ك٩٭ؿ ا٣كٺـ دص٤ح، ك٦ؽٱ٪ح ا٣كٺـ ث٘ؽاد»
(47)

؛ ٚػحٱ٨ ثٞٲػح 

 ا١٣ٺـ ا٧٣٪كٮب إ٣ٯ ا٣ٞة٦ٮس؟

ـقٱٍػ :كا٣كذ ٮؽ ٠ذ٪ ػٮر كٝيػؽ كس» : ٝةؿ ا٣ج٘ؽادٌم:)س ت ؽ( -2 ٙا٣ػؽٱ٪ةر ا٣
 

ا٣ٞة٦ٮس ٣ىةظت ػٺٚنة - ب ق٫ دةقٍ ٦ٕؿٌ 
 

«ب ق٫ َةؽٚإ٫٩ ٝةؿ: إ٫٩ ٦ٕؿٌ 
(48)

! 

سة٣سػػح : ا٤٣٭ضػػح دكف ا٣ ٤ٔػػٯ ٣٭ضذػػٲ٨ ا٣ج٘ػػؽادمٌ  رةاٝذىػػك٩ٺظػػِ ٬٪ػػة 

                                                 

 .057 -053، 034ص  د. ٦ع٧ؽ ٦ىُٛٯ رًٮاف -ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ ٰدراقةت ٚ (44)

، 157، 151، 110، 102، 077، 031، 015، 1/02مؿح ثة٩خ قٕةد صػ ظةمٲح ٤ٔٯ (45)

،   كثٕي ا٣ذىؿ ٚةت كاًػعح ٦سػ٢ 340: 341، 331، 301، 316: 314، 265، 231

ٞ ػٜ ٦1/116ٮًػٓ( صػػ) ع( إ٣ػٯ ) د٘ٲٲؿ ا٣ؿ٦ـ ، كثٕػي اٹػذٺٚػةت ٦ػ٨ ٧ٔػ٢ ا٧٣ع

 !1/101ٔٮض( صػ) ٔٮص( إ٣ٯ ) كدٞىٲؿق ٦س٢ د٘ٲٲؿ

ٞ ٜ!  1/132ثة٩خ قٕةد صػ ظةمٲح ٤ٔٯ مؿح (46)  ك٥٣ ٱ٤ٕٜ  ا٧٣ع

 .0338س ؿ ـ( ص) ا٣ٞة٦ٮس ٤٣ٛٲؿكزآثةدم  (47)

 .62دٮصٲ٫ ٝؿاءة اث٨ ٦عٲى٨ ٰٚ اٷقذجؿؽ ٤٣ج٘ؽادٌم ص (48)



 201 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -للغة العربية بدمشق جملة جممع ا

حعخْق، ةضى اهخاءٌٕ
(60)

ّٔ هوموًث  . وٍالخظ لشهك ارخالف األضن األغجً

؛ ففٔ  ّٔ جٔ شاٖذ هوزفاا (شفاء اهغوٖن)غٌ اهًَقْل إهَٖا فٔ اهخصاث اهًػجً

«  ثااالث قتقاااتيةااسوه ِاااء(؛ أ) ب ظااُ حااايػااصّ » اهتغااساّّي 
(62)

، وذلااص  

ةٖسّي ةوفاظ     ثالثاث أقتااق، واهاْاو  ٖاص  يب فارظاٖخُه  ظاُت حهاْ؛ أيػاصّ »اهضَّ

«يشتػث
(61)

«ب ظُ حْىيػصّ » ، وذلص  اهشٖصازي ةوفظ 
(63)

 وقاال اهخاٍْجٔ  .

ق  ّرِى يضَّٕف يغطًّٓ ةاهفضث رّ» ظُ   ثالث+ ) يٌ بب يصلّ ء، يػصّ يظخُّْ

َّٖااث( ؛ أ «  ثااالث قتقاااتيحااا  قَّ
(64)

شاافاء ) ٔشااٖص يااا فاا يواظخضااػف أّّ .

خْه اهشأٍُ يػصّ  واألضحُّ »  فقال (اهغوٖن «ةًػَا  يب غٌ ظَّ
(65)

! 

ٔ فاهاٖط  ياهفٖصوزآةااّوهمٌ ٕوفج اهَظاص أه ياا ٍعاتُ اهتغاساّّي إهآ 

ِّْ  ، وإذا ثتج فانه هاُ(يػٖار اهوغث)ٔ قايْظُ، وال ف اهًطتْع يٌ ٕاُياا ٕق
(66)

. 

ح و  ٔوع غوٓ ٍعزث ٍاّرة يٌ اهقايْس؛ فقس ٍقن شٖزُ فاقَّ  تغساّيّ أه اهٍصجِّ

قتػخَا ٔف غٌ اهقايْس يا (شفاء اهغوٖن)
(67)

. 

ا ٔوفا» قال اهتغساّّي س د ق(: ) -3 هٖواث اهْقاّْ،   قه س  اهقاايْس  اهعَّ

                                                 

س ت ق( ) هوجاِْصي  ، واهطاداح2/333ةااب ف ػُّاْل( جاا ) هوفااراةٔ ّْٕاه األّب (60)

 .24/44جا ةٌ ظٖس ال ، واهًزطص4/2494جا

 .264خصف اهعٌٖ اهًًّوث( ص ) شفاء اهغوٖن (62)

ةٖسّي  حاج اهػصوس (61)  .15/433س ت ق( جا ) هوضَّ

 .1/155س ت ق( جا ) هوشٖصازي  يػٖار اهوغث (63)

 .203صهوخٍْجٔ يػجى اهًػصةات اهفارظٖث  (64)

  ٔياا فا ٔواهخٍْج وٕشّس هشفاء اهغوٖن .84ةاب اهعٌٖ( ص) األهفاظ اهفارظٖث اهًػصةث (65)

Persian-English Dictionary,p    

َّٖث... ...قاق؛ أ»  2842، 694ص صاهمتٖ ّٔ اهًػجى اهفارظ (66)   ظاقف... ...قٖاْ يحا   قَّ

 .«ّٔ ظُ قاق  ثالث.واخسة... ..

 .264خصف اهعٌٖ اهًًّوث( ص) هوزفاجٔ شفاء اهغوٖن (67)
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ذق, يحرّ » . واهذي فٔ اهقايْس«وباهصاد هحٌ ب رّ لة:  هٖوة: اهْدةْد ي ةاهسَّ

ْدق... ...سذه  «, باهسٌٖ, وباهصاد هحٌ!() وهٖو: اهْدْد  اهسَّ
(68)

فّن ِةذا ! 

 يٌ دبٖن اهتصرُّف؟

ْٖةةزك لف  ةةر ويةةٌ رٖةةر اهااهةة  اهََّ »   دةةال اهباةةدادّي ط ن ب ر() -4

ً اوِْ اهرُّيح اهقصٖر تموَّ  ,ب ٍِٖزهْ باهمسري رّ  واشةتقت  ,ًْت بُ اه ةرب دةدٕ

  - باهضةى - إذا عابُ وودع فُٖ. واهطَُّْبُْر  يَُ  ٍزلُإذا ط َُ؛ و  يَُ؛ ٕقال  ٍَزلُ

«اهقايْس ٔأهٖ: اهخروف, لذا ف  يي روف ي رَّب دٍُِْ  بََره؛ أ
(69)

. 

ا واهً رَّب حدٕث ا, فضال    ً وٍالحظ َِا ت رٕق اهبادادّي بٌٖ اهً رَّب ددٕ

عٌ اِتًايُ بقضٖ: االشتقاق يٌ اهً رَّب. وهمٌ ٕو ةت اهَرةر يةا ٍقوةُ عةٌ 

ا ثى ألَّده ب د ذهك فقةال ا ةُردَْاي:  ٔوفة» هقايْس ٍصًّ  ٔوِةْ لتةاب فة -اهسُّ

ب ةتح اهةدال وسةمْن  - أن اهطَبْر باه ارسةٖ: اسةًُ دٍَْبَةره - اهوا: اه ارسٖ:

«اهقايْس ٔفٖمْن أصوُ دٍُِْ  بََره, لًا ف - اهَْن وفتح اهباء اه ربٖ:
(70)

. 

َبةْر واه»واهذي فٔ اهًطبْع يٌ اهقايْس   َبةار, باهمسةر  ي ةرَّ اهطُّ ب طِّ

ًَنأصوُ دٍُْبَُ برَّه «, ُشبُِّ بأهٖ: اهَح
(73)

, وبةدون لذا باهّاء فًّٖا وتشدٕد اهراء ,

                                                 

س ذ ق( ) تاج اه ةروس ع, وراج3361ص د ق( ص) ,3311س ذ ق( ص) اهقايْس  (68)

بةاب اهسةٌٖ( ) األه ةا  اه ارسةٖ: اهً ربة:  ٔ, وفة16/31ص د ق( جة) ,11/440جة

هٖوة: اهْدةْد اهًشةّْرة عَةد اه ةرس  ٔوِة ,اهَسَدق واهَسَذق( ت رٕة  َسةَده)»  87ص

ًَةٌ. ٔاهْاد : ف ّْ َ  ,304وراجةع ي فةى اهً ربةات اه ارسةٖ: ص , «..اه اشر يٌ شةّر ب

     -   .Persian-English Dictionary,p  وراجع

ُ فٔ  تْجُٖ دراءة ابٌ يحٖصةٌ فةٔ  «لذا»دْهُ   (69) أحد ي اهى االِتًام باهتْثٖق؛ راجع ٍصَّ

 .86اإلستبرق هوبادادّي ص

 .86تْجُٖ دراءة ابٌ يحٖصٌ فٓ اإلستبرق هوبادادّي ص (70)

ب تةاج اه ةروس ٔويثوُ ف, 114ط ن ب ر( ص) هو ٖروزآبادي  اهقايْس (73) ط ن )  ٖةديّ هوزَّ

 .  31/418ب ر( جة



 013 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

ا ٚػٰ  ٦ٕؿكؼ( ا٣ذٰ كٕٝخ) ٧٤٠ح ٰٚ ٦ة ٫٤ٞ٩ ا٣ج٘ؽادٌم، ك٬ٰ ٧٤٠ػح دػؿد ٠سٲػؿن

ـ(، كدٕ٪ٰ ا٤٣ِٛ ا٣نةآ ا٧٣ح٣ٮؼ ا٣ؾم ٹ ٱعذةج إ٣ٯ دٛكٲؿ، ) ا٣ٞة٦ٮس ثؿ٦ـ

نة ٨٦ ثؾؿ ا٣ض٭ؽ ٰٚ ا٣ذٕؿٱٙكٱؿا٬ة ا٧٣ٕ ض٧ٲٌٮف ا٧٣عؽزٮف ٬ؿكث
(61)

. 

 ٰب، كٝػؽ اقػذ٢٧ٕ ٚػٕؿق ٱي٤ٕت ث٫، ٦ي  ما٣ؾ :ا٣ُ٪جٮر» كٰٚ ٦ٕض٥ ا٣ٕٲ٨:

«٣ِٛ ا٣ٕؿثٲح
(62)

: ا٣ُ٪جػٮر ٌٰ كٝةؿ أثٮ ظػةد٥ ٔػ٨ اٵوػ٧ٕ» ، كزاد اٵز٬ؿٌم:

ج ٫ ثح٣ٲح ا٣ ق ،ع٧ى٢دػٲ٢، كإ٧٩ة مي ىػؿى «ك٬ٮ ثة٣ٛةرقٲح ذي٩جػ٫ً ث
(63)

ض٧ػح ٠ػؾا ثة٧٣ٕ 

ٌٰ ك٫٤ٞ٩ ٔ٪٭٧ة ا٣ كا٣٭ةء ا١٧٣كٮرة كا٣ؿاء ا٧٣ؼٛٛح! ثة٣ٛةرقػٲح »ث٤ٛػِ: ضٮا٣ٲٞ

ق ىؿى «دي٩ًت ث
(64)

ق ،ب د٪جٮر٦ٕؿٌ » :كذ٠ؿق أد م مٲؿ ث٤ِٛ ، ىؿى «كأو٫٤ دي٩ٍجى٫ ث
(65)

. 

ػػة ٤ٔػػٯ اػػػذٺؼ ٩كػػؼح ا٣ٞػػة٦ٮس ث٧ػػة ذ٠ػػؿق  ٌن كٱ١٧ػػ٨ اٹقػػذب٪ةس أٱ

 :ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ (٧ٗػؽاف)ك» ث٤ٛػِ: - ك٬ػٮ ٝؿٱػت ا٣ٕ٭ػؽ ثة٣ج٘ػؽادمٌ  - ٰ  ا٧٣عج  

ٕػح كصػٮق رثثح !() حٝىؿ ثة٣ٲ٨٧ ث٪ةق ٱنؿ :٠ٕس٧ةف :أف أٗؽك ٧٘٣ؽاف ؿتي دؼٲق 

ثكػجٕح قػٞٮؼ ثػٲ٨ ٠ػ٢  اكث٪ٯ داػ٤ػ٫ ٝىػؿن  ،أظ٧ؿ كأثٲي كأوٛؿ كأػٌؿ

ػ !() قٞٙ كقٞٙ ٔن «ة ٠ػؾا ٝة٣ػ٫ ٚػٰ ا٣ٞػة٦ٮسأرثٕٮف ذار
(66)

كا٣ػؾم ٚػٰ  !

خ ثحرثٕح كصٮق ؿي نٍ ٪ةق ٱى : ٝىؿ ثة٣ٲ٨٧ ثك٠ٕس٧ةف»ث٤ِٛ:  ا٣ٞة٦ٮسا٧٣ُجٮع ٨٦ 

ا ثكػجٕح قػٞٮؼ ثػٲ٨ ٠ػ٢ كث٪ٯ داػ٤ػ٫ ٝىػؿن  ،أظ٧ؿ كأثٲي كأوٛؿ كأػٌؿ

«قٞٛٲ٨ أرثٕٮف ذرأػة
(67)

ٱنػؿخ(: ١٬ػؾا ثة٣نػٲ٨ )» . كٚػٰ دػةج ا٣ٕػؿكس:

                                                 

 ، 35ح د أ( ص) ، كراصػٓ ا٣ٞػة٦ٮس012د.أظ٧ؽ ٦ؼذةر ص -و٪ةٔح ا٧٣ٕض٥ ا٣عؽٱر (61)

 .37ح ف أ( ص)

 .6/361ط ف ب ر( صػ) ٤٣ؼ٤ٲ٢  ا٣ٕٲ٨ (62)

 .03/46ط ف ب ر( صػ) ٣ٶز٬ؿٌم  د٭ؾٱت ا٤٣٘ح (63)

ٌٰ  ا٧٣ٕؿب (64)  .كزاد أف ا٣ُ٪جةر ٣٘ح ٚٲ٫ 162ثةب ا٣ُةء( ص) ٤٣ضٮا٣ٲٞ

 .002ثةب ا٣ُةء( ص) ٵد م مٲؿ ثحاٵ٣ٛةظ ا٣ٛةرقٲح ا٧٣ٕؿ (65)

 .٧٤٣0/102عجٰ صػ ػٺوح اٵزؿ (66)

 . 278غ ـ د( ص) ا٣ٞة٦ٮس ٤٣ٛٲؿكزآثةدم  (67)
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ثٲ٨ ٢٠ قػٞٛٲ٨(: ) كا٣ؼةء ا٧٣ٕض٧ذٲ٨، كٰٚ ثٕي ا٣٪كغ ثة٧٣٭٧ٺت... ...

«ثٲ٨ ٢٠ قٞٙ( ثةٷٚؿاد) كٰٚ ثٕي ا٣٪كغ:
(68)

. 

ىمنىرواوةىالبغدادّي:خىاللدانىَدفروقىُن:ىّاثالث
ٲ٭ػة  ٛ ٍ  ٦ؤ٣ ػغ ا٣ذػٰ ثؼػ ػة ٤ٔػٯ ا٣٪ كى ك٦٪٭ػة  ،٠ةف ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ج٘ػؽادٌم ظؿٱىن

كأ٦ػة ٝػٮؿ » ٹث٨ ٦٪ْٮر؛ كد٣ٲ٤٪ة ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٝٮ٫٣ ٨ٔ ٧٤٠ح إقذجؿؽ: (٣كةف ا٣ٕؿب)

٦ع٧ؽ ث٨ ٦ي١ؿقـ
(71)

 إف أوػ٫٤ اقػذٞؿق؛ - كٝػؽ رأٱذػ٫ ثؼُػ٫ -( ٣كةف ا٣ٕؿب) ٰٚ 

ٛخ ا٣جةء ٤ٔٲ٫ ثة٣ٞةؼ ٣ٕػؽـ ٦ٕؿٚذػ٫ ث٤٘ػذ٭٥، كا   ٚ٭ؾا ٥٣ ٱ٢ٞ ث٫ أظؽ؛ كإ٧٩ة دىعق

«أ٥٤ٔ
(70)

َق  ا٣ج٘ؽادمٌ  دىؿٱطك . ثؼػٍ اثػ٨ ٦٪ْػٮر  (٣كػةف ا٣ٕػؿب)٤ٓ ٤ٔػٯ ثح٫٩ ا

ٕٙ كٝٮع ا٧٤١٣ح ثة٣ٛةء ٚ ك٬ػٮ ٦ػ٨ أوػٮؿ ا٤٣كػةف -( د٭ؾٱت ا٤٣٘ح) ٰٱٌي
(71)

 - 

 ٰكا٣ىػٮاب ا٣ٛػةء ٧٠ػة ٚػ» ٧ٕػؿب:دعٞٲ٫ٞ ٤٣ ٰمة٠ؿ ٚأظ٧ؽ ٝٮؿ اٵقذةذ  ٰكٱ٪ٛ

«ك١٣٪٫ َجٓ ثة٣ٞةؼ ػُح ٨٦ ا٣ُجٓ ،٣00/174كةف ا٣ٕؿب صػ
(72)

! 

٤٣ كػةف؛  ثػٮٹؽ َجٕػح ٤ٔٯ ا٣نٲغ مة٠ؿ ٰٚ دعٞٲ٫ٞ ٧٤٣ٕؿقب أذ٧ؽ كٝؽ

كا٣ؾم ٰٚ َجٕح دار وػةدر  كٱجؽك أ٫٩ ا٦ذ٤ٟ ٩كؼح كٍٕٝخ ٚٲ٭ة ا٧٤١٣ح ثة٣ٛةء!

ح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲػح ك٢ٞ٩ ٨٦ ا٣ٕض٧ٲق  ،ذٞؿقأو٫٤ ثة٣ٛةرقٲح اق ٌٰ اق٥ أٔض٧» ٤٣ كةف:

  ٧ ا٣عػؽٱر،  ٰر ذ٠ػؿق ٚػك٬ٮ ٦٪ٞٮؿ ٨٦ ا٣ٛةرقٲح، كٝؽ د١ؿق  ،ا٣ؽٱجةج ٧٠ٰة قي

«ك٬ٮ ٦ػة ٤ٗػِ ٦ػ٨ ا٣عؿٱػؿ كاٷثؿٱكػ٥
(73)

 :ٰك٦ػ٨ ا٣٘ؿٱػت ٝػٮؿ اٵ٣ٮقػ. 

                                                 

ثٲؽٌم  (68) ـق  .7/361غ ـ د( صػ) دةج ا٣ٕؿكس ٤٣

 .اث٨ ٦٪ْٮر وةظت ٣كةف ا٣ٕؿب (71)

 .60دٮصٲ٫ ٝؿاءة اث٨ ٦عٲى٨ ٰٚ اٷقذجؿؽ ٤٣ج٘ؽادٌم ص (70)

 .8/311س ت ب ر ؽ( صػ)  ٣ٶز٬ؿمٌ  د٭ؾٱت ا٤٣٘ح (71)

ٌٰ  ا٧٣ٕؿب (72)  .  52ثةب اٵ٣ٙ( ص) ٤٣ضٮا٣ٲٞ

 :01/08ب ر ؽ( صػػ) ، كٚػٰ  01/4إ س ت ب ر ؽ( صػػ) ٹث٨ ٦٪ْػٮر٣كةف ا٣ٕؿب  (73)

 .«٦ٕؿب ٌٰ اٷقذجؿؽ: ا٣ؽٱجةج ا٤٘٣ٲِ ٚةرق»



 015 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

٣ذػةء ثػٲ٨ ا٣ٛػةء كا٣جػةء ٦ٕؿب اقذجؿق... ...كٝٲ٢: أو٫٤ اقذٛؿق ثعؿؼ ثٕػؽ ا»

ؽة «ا٧٣ٮظق
(74)

ثٲؽمٌ ٝٮؿ ا، ك ـق «دٛكٲؿ ا٣ـصةج: اقذٛؿق ٰككٝٓ ٚ» :٣
(75)

! 

ىّيىوندخةىالمعرَّبىللجوالوقّي:البغدادىرابّعا:
ا٧٤١٣ةت ا٧٣ٕؿقثح ٰٚ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، ك٬ػٮ أظػؽ  ٰٚأم٭ؿ ٠ذةب  (ا٧٣ٕؿقب)

ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ذػٰ كًػٕخ ا٧٤١٣ػح دعػخ أكؿ ظؿكٚ٭ػة دكف دضؿٱػؽ. كٚػٰ 

 (، ٔػؽدي773) ثػؿ٥ٌٝم ثؼػٍ ا٣ج٘ػؽاد ١٦ذجح ا٧٣ؽرقح اٵظ٧ؽٱح ثع٤ت ٦ض٧ػٮعه 

( 43) ٰٚػ ٌٰ كأكؿ ا٧٣ض٧ػٮع ٠ذػةب ا٧٣ٕؿثػةت ٤٣ضػٮا٣ٲٞ. ( كرٝػح052) أكرا٫ٝ

ا١٣ذػةب، ٠ذجػ٫  د٥ق »٫: آػؿق ٦ة ٩ى   ٰقُؿنا ٠يذت ٚ 06 ٢٠ٰ وعٲٛح ٦٪٭ة ٚ ،كرٝح

 –ظكػ٪ةد٫  ٰٚػ كزاد ٔسؿادػ٫ ا  أٝػةؿ – مٌ ٣٪ٛك٫ ا٣ٕجؽ ا٣ؾ٣ٲ٢ ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ج٘ػؽاد

ٰا٤٣ٲ٤ح ا٣ؿاثٕح كا٣ٕنؿٱ٨ ٦ػ٨ رثٲػٓ ا٣سػة٩ ٰٚ كد٥ق 
 

٦ػ٨ مػ٭ٮر قػ٪ح دكػٓ كقػذٲ٨ 

ثؼػٍ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ وػؽٝح  ٰكأ٣ٙ ا٣٭ضؿٱػح، ك٠ذج٭ػة ٦ػ٨ ٩كػؼح وػعٲعح، ك٬ػ

ػ ٰا٧٣ٞؿئ ا٧٣ن٭ٮر، ك٠ذت ٚ ٦ع٧ػؽ ثػ٨  ا١٣ذػةب، ك٠ذػتى  ٫: دػ٥ق آػؿ٬ة ٦ػة ٩ى 

مػ٭ؿ ا  اٵوػ٥ رصػت ٦ػ٨ قػ٪ح دكػٓ كٔنػؿٱ٨  ٰث٨ وؽٝح ٚ ٰوؽٝح ث٨ ٤ٔ

آػػؿق  ٠ٰةف ٚك٭ضؿة ظة٦ؽنا ا  دٕة٣ٯ، ك٦ى٤ ٲنة ٤ٔٯ رقٮ٫٣ ... ...كػ٧ك٧ةاح ٤٣

 ٦٪٭ة: كٰٚ ٬ؾا ا٣٪ه ٚٮااؽ ص٤ٲ٤ح. «ػُٮط ا٧٤ٕ٣ةء ك٬ؾق ٔجةراد٭٥

٤ٔػٯ إزجػةت ػُػٮط اٵا٧ػح  مٌ ظؿص اٵدٱت ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽاد -0

 ٢ٞ٩ ٔ٪٭ة. ٰا٧٣سجذح ٤ٔٯ ا٣٪كؼح ا٣ذ

٤ٞ٩٭ػة ٔػ٨  0158٬ٔةـ  مٌ اد٠ذج٭ة ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ج٘ؽ ٬ٰؾق ا٣٪كؼح ا٣ذ -1

ٯ ا٧٣ذػٮٚق  ٌٰ ظٲةة ا٣ضٮا٣ٲٞ ٰٚ م:أ ؛٩418٬كؼح ظؿقر٬ة ٦ع٧ؽ ث٨ وؽٝح ٔةـ 

                                                 

 ؛ ك٬ػٮ(V) ، ك٠حفق ٚػٰ ا٣ػ٪ه إمػةرة إ٣ػٯ وػٮت 04/160صػ٣ٶ٣ٮقٰ  ٰركح ا٧٣ٕة٩ (74)

 ا٣ٕؿثٲح! ٰٚ ٫٣ ٦ٞةث٢ ٹ وٮت

ثٲؽٌم  دةج ا٣ٕؿكس (75) ـق  ا٣ٞػؿآف كإٔؿاثػ٫ ٰا٧٣ُجٮع ٦ػ٨ ٦ٕػة٩ ٰكٚ، 14/58ب ر ؽ( صػ) ٤٣

 !«اقذجؿق» :4/151صػ ٤٣ـصةج
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 .431٬–ٰٚ دعٞٲ٫ٞ ٧٤٣ٕؿقب مة٠ؿ٦ع٧ؽ  أظ٧ؽ ا٣نٲغ دؿصٲط ظكت –

دعٞٲٞػػ٫  ٰمػػة٠ؿ ٚػػ٦ع٧ػػؽ أٝػػؽـ ٩كػػؼح أذ٧ػػؽ ٤ٔٲ٭ػػة ا٣نػػٲغ أظ٧ػػؽ  -2

ْىػ٨   ٧٤٣0184٬ٕؿقب ٠يذجخ ٔةـ  ٠ةدج٭ػة  أ٩ػ٫ ٦ٕذ٧ػؽ؛ ٚػإفق  ٩ٞٺن ٨٦ أو٢ ٝػؽٱ٥ ٱي

 ظةمٲح ا٣ٮرٝح ا٣ؿاثٕح ٤ٔٯ أ٫٩ ٤ٞ٩٭ة ٨٦ ٩كؼح ٤ٔٲ٭ة ػٍ اث٨ ا٧٣ؤ٣ٙ. ٰٚ ٩هق 

ا  ٝؽ ٱ١ٮف ا٣نٲغ -3 ٔؽـ كوػٮ٫٣  ٰٚ - ٳػؿ أك ٣كجت -مة٠ؿ ٦ٕؾكرن

ا٣٘ؿٱػت ٔػؽـ  ، ك٨١٣ق «ا٧٣ٕؿثةت»ا٧٣ٕ٪ٮ٩ح ثػ مٌ إ٣ٯ ٩كؼح ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ج٘ؽاد

ػ٤ٲٛػح ثػحف ٠ذػةب  ٰا٣ػؿ٥ٗ ٦ػ٨ دىػؿٱط ظػةصإمةرد٫ إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ٕ٪ٮاف ٤ٔٯ 

ٱٞةؿ ٫٣: ا٧٣ٕؿثةت ٌٰ ا٧٣ٕؿب ٤٣ضٮا٣ٲٞ
(76)

! 

 ٌٰ ٤ٗػٲِ ا٣ػؽٱجةج، ٚةرقػ :اٷقذجؿؽ»: ٌٰ ٤٣ضٮا٣ٲٞ (ا٧٣ٕؿب) ٰصةء ٚ-4

اقػذجؿق( ) دعٞٲ٫ٞ إ٣ٯ ركاٱػح ٰ، كأمةر ا٣نٲغ مة٠ؿ ٚ«٦ٕؿب، كأو٫٤ اقذٛؿق

ط ركاٱح ا٣ٛةء أذ٧ةدنا ٤ٔٯ  ٰٚ ٹثػ٨  (٣كةف ا٣ٕػؿب)إظؽل ا٣٪كغ، ك١٣٪٫ رصق

ًٙ ا٣نٲغ ثؾ٣ٟ َيجٕػخ ٚػا٣ذػؿصٲط ٦٪ْٮر، ك٥٣ ٱ١ذ  ٰ، ثػ٢ زٔػ٥ أف ا٧٤١٣ػح 

ُن   ٰثحف ا٧٤١٣ػح ٚػ ٰٚ ظٲ٨ وؿقح ا٣ج٘ؽادمٌ  ٨٦ ا٣ُجٓ ة٣كةف ا٣ٕؿب ثة٣ٞةؼ ػ

٣كػةف ا٣ٕػؿب ثؼػٍ  رألاقذجؿق( ثة٣جػةء، كأ٩ػ٫ ) ث٤ِٛ: ٌٰ ا٧٣ٕؿثةت ٤٣ضٮا٣ٲٞ

٣ػ٥ ٱٞػ٢ ثػ٫ »( ثة٣ٞػةؼ، كأف ٬ػؾا اقذٞؿق) ٦ؤ٫ٛ٣ اث٨ ٦٪ْٮر ٚٮصؽ ا٧٤١٣ح ٚٲ٫

ٛخ ا٣جةء ٤ٔٲ٫ ثة٣ٞةؼ ٣ٕؽـ ٦ٕؿٚذ٫ ث٤٘ذ٭٥ «أظؽ، كإ٧٩ة دىعق
(77)

! 

ٞ ٜ ا٧٣ؽٜٝ  - مٌ ك٠ٺـ ا٣ج٘ؽاد ب ٔؿض ا٧٣ٕػؿق  ٰٱكذؽٔ - ك٬ٮ ٧٩ٮذج ٧٤٣ع

 .مٌ ثةت ثؼٍ اٵدٱت ا٣ج٘ؽادا٣نٲغ مة٠ؿ ٤ٔٯ ٩كؼح ا٧٣ٕؿق  ثذعٞٲٜ ٌٰ ٤٣ضٮا٣ٲٞ

ىللمعجمىالثنائّي:والتأصولىىّيالبغدادخامّدا:ى
٨٦ ٔجٞؿٱح ا٣ج٘ؽادٌم ٦ٕؿٚذي٫ ثة٤٣٘ةت، كٝؽ ا١ٕ٩كٍخ ٬ػؾق ا٧٣ٕؿٚػح ٤ٔػٯ 

                                                 

 .1/0631ػ٤ٲٛح صػ ٠ٰنٙ ا٣ْ٪ٮف ٣عةص (76)

 راصٓ ٦ة قجٜ ٔ٪ؽ ا٣عؽٱر ٨ٔ ٚؿكؽ ٩كغ ا٤٣كةف. (77)



 802 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -للغة العربية بدمشق جملة جممع ا

ٍَّٕواىخرن ٖاىجاٌع ةَ٘ اىفارس يصرح اىضاْدٌؤىفاحّ ٌرو:  حػرٗب ) ٖ، وٗس

صررح اىخحفرث ) أو، (اىيغث اىفارس٘ث ٖف يصرح اىضاْد) اىخحفث اىضاْدٗث( أو

 ٖوْرر (،ِظٌٔررث ةاىيغررث اىخرن٘ررثصرررح اىخحفررث اىضرراْدٗث اىٍ) أو، (اىضرراْدٗث

يٓرا حخخيَّ  ٌِٖظٌٔرث ةاىيغرث اىخرن٘رث اىخر ٖ، وْريفٓا اىضاْدٌِسٔةث إىٕ ٌؤى  »

فرَ  ٖةػض األىفاظ اىفارس٘ث، غيٕ غردة ةحرٔر غروطر٘ث غرة٘رث ٌخخيفرث فر

  ٔ «ةخفس٘ر أىفاظٓا وٌػاُ٘ٓا يّ ف. وكد كام اىتغداداىخص
(23)

. 

ِاٌّ) وٌرو نخاب ْْ ةاىيغرث اىخرن٘رث اىتغردادّي  صررح ف٘رّ ( اىرذيىَُغِج صا

وذنر األسرخاذ ْراروأ أأ ، نخاب صاِْاٌّ ٖاألىفاظ اىفارس٘ث اىٔاكػث ف غرَٗب 

«ٌصر ٖوناأ إذ ذاك ف ،8001ْأىفّ سِث » يّ اىتغداد
(30)

وْذا ٗػِرٖ حٍه رَ  .

اىتغدادّي ٌَ اىخرن٘ث واىفارس٘ث ٌِذ فخررة ٌته ررة ٌرَ ت٘احرّ اىػيٍَّ٘رث، وٗػِرٖ 

ر اىٍفررردات اىغرٗتررث اكخررداج ةٍػررااً غرٗررب اىلررر أ نررذىم اْخٍاٌررّ ةخفسرر٘

واىحدٗد، وٗػِٖ أًٗظا فطِث اىتغدادّي إىرٕ أٍَّْ٘رث اىضراِْاٌّ اىخرٖ حرآٍرا 

 ّٖ ّٖ ةررَ ٌحٍررد اىتُِْررداري األ ررفٓاُ ًَّ 046ْت) اىفررخب ةررَ غيرر ( ُرررًرا، واْررخ

 ةاأل رو ةِضرْا فٖ اىػصر اىحردٗد اىردنخٔر غترد اىْٔراب غرزامر فلارُٓرا

 ّٖ حٓا ،ٌٔاطع فٖ حراٍخٓا أنٍوو ،اىفارس  ىٓا. وكدَّم ،غي٘ٓا وغيَّق ،و حَّ

ر اىخٍه َ وٗظٓر  حٔا٘رّ) رسراىخّ فرٖ اىفارسَّ٘ث اىيغث ٌَ ىيتغداديّ  اىٍته 

َّفٓا اىخٖ( اإلسخترق فٖ ٌح٘صَ اةَ كراجة  اىسراةػث فرٖ :أي ر8001ْ سرِث أى

 اىهيٍرث نرٔأ ّف٘ ُاكش ناٌاًل  فصاًل  اىرساىث فٖ غلد فلد غٍرهر ٌَ واىرالذَ٘

ةث،  فرٖ ودالىرث ُُطًلرا حف٘د اىخٖ اىفارسَّ٘ث اىهيٍات ةػضرات اىفصو ودغًَّ ٌُػرَّ

 .واىفارسَّ٘ث اىػرةَّ٘ث ةَ٘ اىرِائَّ٘ث اىحدٗرث اىٍػااً ةػض حغذٗث

                                                 

 .8/81اريتغدادّي ى خزاُث األدب (23)

 .8/81ٌلدٌث ححل٘ق خزاُث األدب ار (30)



 018 د. ذلىد مجعٛ الدزب٘ -اجلّٕد املعجىٗٛ لعبد القادز البغدادٙ 

 :الخاتمة

خ ا٣ىػٛعةت ًى ٧٩ػةذج ٦ػ٨ ا٣ض٭ػٮد ا٧٣ٕض٧ٲقػح ٣ٕجػؽ ا٣ٞػةدر  ا٣كػةثٞح ٔؿ

 ٦ػػٮرد ا٣ج٘ػػؽادمٌ : اٵك٣ػػٯ ةط،٩ٞػػ ػ٧ػػف ػػػٺؿ ( ٦ػػ0182٬٨ا٣ج٘ػػؽادٌم )ت

ػغ ٚؿكؽ: كا٣سة٩ٲح. كا٣ذىٮٱت ا٣٪ٞؽ ٧٣ٕةص٥  ا٣ج٘ػؽادمٌ  ركاٱػح ٦ػ٨ ا٣ٞػة٦ٮس ٩يكى

غ ٚؿكؽ: كا٣سة٣سح  ك٩كػؼح ا٣ج٘ػؽادمٌ : كا٣ؿاثٕػح. ا٣ج٘ػؽادمٌ  ركاٱػح ٦ػ٨ ا٤٣كةف ٩يكى

ٌٰ  ا٧٣ٕؿقب ٌٰ  ٧٤٣ٕض٥ كا٣ذحوٲ٢ ا٣ج٘ؽادمٌ : كا٣ؼة٦كح .٤٣ضٮا٣ٲٞ  .ا٣س٪ةا

أف اٵ٦ػح ٠ػةف  ٧ٮد ٦ع٧ؽ مة٠ؿ ٤ٔٯ ظٜ ظٲ٨ رأل٦عا٣نٲغ ك٣ٞؽ ٠ةف 

٤ٔػٯ ٱػؽ كأف د٪٭ي  ،دةرٱؼ٭ة ا٧٣ٕةوؿ ٰٚ ةدضؽٱؽٱ   اثإ١٦ة٩٭ة أف دؽػ٢ َٮرن 

قا٣ؾٌم ٔجؽ ا٣ٞةدر ث٨ ٧ٔؿ ا٣ج٘ؽاد٦٪٭٥ ث٢ أك٣٭٥ ػ٧كح رصةؿ  ا٣نػٲغ  م ٔػؽق

ٲ٫ إٔةدة ٝػؽرة اٵ٦ػح ٤ٔػٯ ا٣ذػؾكؽ، دػؾكؽ ا٤٣٘ػح كا٣نػٕؿ دج٪   ٰٚ مة٠ؿ ا٣ؿااؽى 

اب ك٤ٔٮـ ا٤٣٘حكاٳد
(80)

. 

ػ٢ٌ  ك٤ٔٯ ا٣ؿق٥ٗ ٨٦ ٠سؿة ا٣ؽ راقةت ظٮؿ ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽادٌم ٹ ٱػـاؿ صي

َنة ٦س٢: اٵثٲةت ا٣ذٰ كٕٝخ ٚػٰ  ةد٫ ٦ؼُٮ ٛق ، كدؼػؿٱش (مػؿح ثة٩ػخ قػٕةد)٦ؤ٣

 ٰٚ ٌٰ  ، كدؼؿٱش اٵظةدٱػر كاٳزػةر(مؿح ا١٣ةٚٲح)اٵثٲةت ا٣ذٰ اقذن٭ؽ ث٭ة ا٣ؿقً

ٌٰ ا٧٣٪كٮب إ٣ٲ٫ ٰٚ (دٱحمؿح ا٣ذعٛح ا٣ٮر)ا٣ذٰ ٰٚ   ٩٭ش)، كدؼؿٱش ٠ٺـ قٲؽ٩ة ٤ٔ

ٌٰ ٦ػ٨ ٩٭ػش (مؿح ا٣ذعٛح ا٣نة٬ؽٱح)، ك(ا٣جٺٗح ، كمؿح ٦ة كٝٓ ٰٚ مؿح ا٣ؿقًػ

ٌٰ ٤ٔٯ ا١٣ةٚٲػح ٦ؿدقجػح (مؿح ٦ٞىٮرة اث٨ درٱؽ)ا٣جٺٗح، ك ، كمٮا٬ؽ مؿح ا٣ؿقً

٤ٔٯ ظؿكؼ ا٣٭ضةء، كمٮا٬ؽ ا٧٣٘٪ٰ ٤ٔػٯ دؿدٲػت أثػٮاب ا٣٭ضػةء، كٚ٭ؿقػخ 

ٌٰ ثنػٕؿ٥٬ ٚػٰ مػؿح ا١٣ةٚٲػح، كٚ٭ؿقػخ أق ٧ةء ا٣نٕؿاء ا٣ؾٱ٨ اقذن٭ؽ ا٣ؿقًػ

ٌٰ ك٤٣ضػةرثؿدم، ك ٦ؼذىػؿ د٧ػةـ )اٵثٲةت ا٣ذٰ كٕٝخ ٰٚ مؿح ا٣نػةٚٲح ٤٣ؿقًػ

 .(ت اٵ٬ؿاـا٦ٞىؽ ا٧٣ؿاـ ٰٚ ٔضة)، ك(ا٧٣ذٮف إ٣ٯ مؿح رقة٣ح اث٨ زٱؽكف

                                                 

 .71ا٧٣ذ٪جٰ: رقة٣ح ٰٚ ا٣ُؿٱٜ إ٣ٯ زٞةٚذ٪ة ص (80)



 001 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

 كٝؽ د١نٙ ا٣جعٮث ا٧٣كذٞج٤ٲقح ٨ٔ ٩ٞةط أػػؿل ٦ػ٨ ص٭ػٮد ا٣ج٘ػؽادمٌ 

ٞ ٞٮف ٷػؿاج ا٣ذؿاث ا٤٣٘ٮٌم ٤٣ج٘ؽادٌم، ك٠نٙ  ا٧٣ٕض٧ٲقح؛ ٚ٭٢ ٱ٪نٍ ا٧٣ع

ٹ قٲق٧ة ا٣ض٭ٮد ا٧٣ٕض٧ٲقح ا٣ذػٰ ٝػؽ د٘ٲ ػؿ كا٧٣ـٱؽ ٨٦ ص٭ٮدق ٰٚ ٤ٔٮـ ا٤٣٘ح 

ٌٰ ا٧٣ُجٮع؟ ط ثٕي ٩ذةاش ا٣ذؿاث ا٧٣ٕض٧  أك دىع 

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
ٌٰ  ا٧٣ٕض٥ ث٪ةء ٰٚ ا٣ذىعٲٙ أزؿ - ٌٰ  ص٧ٕح ٦ع٧ؽ.د -ا٣ٕؿث رث  ا٣ٕػؽد -ا٣ػؽ 

 .ا١٣ٮٱخ -ا١٣ٮٱذٲ ٲ٨ اٵدثةء راثُح -ا٣جٲةف ٦ض٤ح -ـ 1111 -484

 ٦ض٤ػح ٤ٔػٮـ -ـ 0887 – 3ع-ةٮا٣كٮقػ ٔجػةس –ك(  ثػ٢) ا٣ُٕٙ أداة -

 .٦ىؿ -ا٣ٞة٬ؿة -ٗؿٱت دار -ا٤٣٘ح

ٌٰ  ٤ٔٯ ا٣ج٘ؽادمٌ  اقذؽرا٠ةت -  -كدراقػح ٔػؿض اٵدب: ػـا٩ػح ٚػٰ ا٣ؿقً

 ا٣ٕؿثٲػح ا٤٣٘ػح ٤٠ٲح -٦ةصكذٲؿ -د٧٤كة٩ٰ ا٧٣ضٲؽ ٔجؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٪خ أ٢٦

 .0318٬ -17 ا٣كٕٮدٱح -ا٣ٞؿل أـ صة٦ٕح -كآداث٭ة

ٕنة كدراقحصأذؿاًةت ا٣ج٘ؽادٌم ٤٣٪عٮٱ ٲ٨ ٰٚ ػـا٩ح اٵدب:  -  قػة٥٣ ثػ٨ -٧

 ٌٰ  -صة٦ٕػػح اٷ٦ػػةـ ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ قػػٕٮد -د٠ذػػٮراق -ٔجػػؽ ا٣ٕـٱػػـ ا٣ٞؿزٔػػ

 .0317٬ا٣كٕٮدٱح 

ثة٠كػذةف  -ٹ٬ٮر -صة٦ٕح ا٣ج٪ضةب -ـ ا٧٣ٲ٧٪ٰٔجؽ ا٣ٕـٱ –إ٤ٝٲؽ ا٣ؼـا٩ح  -

 ـ.0/0816ط

. د دعٞٲػػٜ -(433٬ت) ٔٲػةض ٤٣ٞةًػٰ ٦كػػ٥٤ ثٛٮااػؽ ا٤ٕ٧٣ػ٥ إ٧٠ػةؿ -

 .ـ0/0887ط ث٧ىؿ ثة٧٣٪ىٮرة ا٣ٮٚةء دار -إق٧ةٔٲ٢ ٱعٲٯ



 000 د. ذلىد مجعٛ الدزب٘ -اجلّٕد املعجىٗٛ لعبد القادز البغدادٙ 

ٕح ا١٣ةزٮ٣ٲ١ٲح ا٧٣ُج –ـ( 0804ت) مٲؿ ماٵ٣ٛةظ ا٣ٛةرقٲح ا٧٣ٕؿثح ٵد  -

 ـ.0817ط/ ٣ج٪ةف – ثٲؿكت –

 – إثػؿا٬ٲ٥ ا٣ٌٛػ٢ أثٮ ٦ع٧ؽ دعٞٲٜ –(800٬ت) ٌٰ ٔةة ٤٣كٲٮَث٘ٲح ا٣ٮ -

 (.ت.د) ٣ج٪ةف – ثٲؿكت –ح ا٣ٕىؿٱ ا١٧٣ذجح

ـق  -  –٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ اٵقػةدؾة  دعٞٲٜ – (0114٬ت) مٌ ثٲؽدةج ا٣ٕؿكس ٤٣

٦ُجٕػح -اٷرمةد كاٵ٩جةء() كزارة اٷٔٺـ –( 05) ا٣ٕؿثٯ ا٣ذؿاث ق٤ك٤ح

 .ـ1110-0854/ 0ط ا١٣ٮٱخ –ظ١ٮ٦ح ا١٣ٮٱخ

ٌٕػةج  -ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽادمٌ  –ؿاص٥ اٵدثةءد -  دار –دعٞٲػٜ اٵػػٮٱ٨ ا٣ج

 .ـ1114/ط اٵردف –ةف ٧ٌٔ  –ا٣ٲؿاع

د اٵكص٫ اٷٔؿاثٲح ٰٚ ا٣نٮا٬ؽ ا٣نٕؿٱح ٰٚ ػـا٩ح اٵدب ٤٣ج٘ؽادمٌ  -  -دٕؽ 

صة٦ٕػح  -٤٠ٲػح ا٣ذؿثٲػح ٤ٕ٤٣ػٮـ اٷ٩كػة٩ٲح -٦ةصكذٲؿ -٦س٪ٯ ٔؽ٩ةف ٦ع٧ؽ

 ـ.0/1102ا٣ٕؿاؽ ط -دٱة٣ٰ

ٌٰ  ظٲةف أثٰ آراء ٤ٔٯ ا٣ج٘ؽادمٌ  ٞةتد٤ٕٲ -  ٔجػؽ -ػـا٩ذػ٫ ًػٮء ٚػٰ كا٣ؿقً

 -اٵز٬ػؿ صة٦ٕػح -ا٣ٕؿثٲػح ا٤٣٘ح ٤٠ٲح -٦ةصكذٲؿ -رمٮاف ٦ع٧ٮد ا٣ٕـٱـ

 ـ.0/1115ط ٦ىؿ

 ا٣ٞػة٬ؿة –٤٣جكػذة٩ٰ ا٣ٕؿب دار –ا٣ٕ٪ٲكٰ َٮثٲة –ا٣ؽػٲ٤ح اٵ٣ٛةظ دٛكٲؿ -

 .ـ0878 –77/ط ٦ىؿ –

 –ا٣جػةظسٲ٨ ٦ػ٨ ٦ض٧ٮٔح دعٞٲٜ –(357٬ ت) ٤٣ٮاظؽم ا٣جكٲٍ ا٣ذٛكٲؿ -

 -ا٣ؿٱػػةض – اٷقػػٺ٦ٲح قػػٕٮد ثػػ٨ ٦ع٧ػػؽ اٷ٦ػػةـ صة٦ٕػػح ٦٪نػػٮرات

 .0321٬/ط ا٣كٕٮدٱح

 ا٣ذٮ٩كػػٲح ا٣ػػؽار -(0282٬ت) ٔةمػػٮر ٹثػػ٨ كا٣ذ٪ػػٮٱؿ ا٣ذعؿٱػػؿ دٛكػػٲؿ -

 ـ.0873/ط دٮ٩ف –٤٣٪نؿ
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 –دعٞٲػٜ ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ اٵقػةدؾة -(261٬ت) مٌ د٭ؾٱت ا٤٣٘ح ٣ٶز٬ػؿ -

 –، كا٣٭ٲبػح ا٧٣ىػؿٱح ا٣ٕة٦ػح ١٤٣ذػةبكا٣ذؿص٧ػح ٤٣ذػح٣ٲٙ ا٧٣ىػؿٱح ا٣ؽار

 ـ.0864-53/ط ٦ىؿ –ا٣ٞة٬ؿة

دعٞٲػٜ  -ٔجؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽادمٌ  -دٮصٲ٫ ٝؿاءة اث٨ ٦عٲى٨ ٰٚ اٷقذجؿؽ -

 -(05) ق٤كػ٤ح ا٣ذػؿاث ا٣عٌػةرمٌ  -ٌٰ ٦ع٧ػؽ ص٧ٕػح ا٣ػؽ رث كدراقح د.

 ـ.٦0/1108ىؿ ط -ا٣ٞة٬ؿة -ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب

 ا٧٣ض٤ػؽ -ا  ٔجؽ ٦ع٧ؽ إثؿا٬ٲ٥ .د -كثىؿاظح ث٢ ث٧ٮدة ةثٲ٪٪ ا٣عؽٱر صؿل -

 .حقٮرٱ -ثؽ٦نٜ ا٣ٕؿثٲقح ا٤٣٘ح ٦ض٧ٓ ٦ض٤ح -ـ 1111 -1 ،0صػ -82

ص٭ٮد ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ج٘ؽادٌم ا٣٪عٮٱح كا٣ىؿٚٲٌح ٨٦ ػٺؿ ظةمٲذ٫ ٤ٔػٯ مػؿح  -

 -٬نػةـ إثػؿا٬ٲ٥ ا٣ؽ٬نػٮرم -اث٨ ٬نةـ ٤ٔٯ ثة٩خ قٕةد ١٣ٕت ثػ٨ ز٬ٲػؿ

 ـ.٦0882ىؿ  -صة٦ٕح اٵز٬ؿ -٤٘ح ا٣ٕؿثٲح٤٠ٲح ا٣ -د٠ذٮراق

 – مٌ مؿح ثة٩ػخ قػٕةد ٹثػ٨ ٬نػةـ( ٣ٕجػؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽاد) ظةمٲح ٤ٔٯ -

ص٧ٕٲػح ا٧٣كذنػؿٝٲ٨ -(16) ا٣٪نػؿات اٷقػٺ٦ٲح -٦عؿـ ٩ْٲٙ دعٞٲٜ

 ـ.0881-0/71ط٣ج٪ةف -ثٲؿكت -٦ُةثٓ دار وةدر -اٵ٧٣ة٩ٲح

ا٣٭ٲبػح  -٬ػةركفـ ٔجػؽ ا٣كػٺ دعٞٲػٜ -ٔجؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽادمٌ  -ػـا٩ح اٵدب -

 .ـ0875-68ط/ ٦ىؿ -ا٣ٞة٬ؿة –ٰا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب ك١٦ذجح ا٣ؼة٩ض

 حرة ٨ٔ َجٕح ا٧٣ُجٕح ا٣ٮ٬جٲقػ٦ىٮق  –(0000٬ت) ٧٤٣ٰعجػٺوح اٵزؿ  -

 .د.ت() ٣ج٪ةف -ثٲؿكت –دار وةدر -ثة٣ٞة٬ؿة

 ٦٪نػٮرات -رًػٮاف ٦ىُٛٯ ٦ع٧ؽ.د -ا٧٣عٲٍ ا٣ٞة٦ٮس ٰٚ دراقةت -

 .ـ0/0862ط ٣ٲجٲة -اث٤فَؿ -ا٤٣ٲجٲح ا٣ضة٦ٕح

ٌٰ  اٵدب دٱػػٮاف -  -٧ٔػػؿ ٦ؼذػػةر أظ٧ػػؽ .د دعٞٲػػٜ -(241٬ت) ٤٣ٛػػةراث

 ـ.1112 -٦/0863ىؿ ط – ا٣ٞة٬ؿة – ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ُجٮٔةت

٣ج٪ػػةف  -ثٲػػؿكت -دار ا١ٛ٣ػػؿ -(0161٬ت) ٣ٰٶ٣ٮقػػ ٰركح ا٧٣ٕػػة٩ -

 ـ.0876ط/
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 .د حدقٔق -(328َت) األًتاري   ةي ةكر ألةْ امٌاس كنىات وعاًْ فْ امزاَر -

 .م1/1992ط متٌان -ةٔروت -امرسامث وؤسسث -امضاوي صامح خاحه

قضٔث االسخشُاد  ْعنّ آراء امىددذٔي ف ي  وامتغداد ْ  سطِة آراء امسِٔط -

 -امعقر  وجنقث -2 ،1جقق –ة ِامسِسق ْعتقاس عنق د. -ةامشعر امقدٓه

 .امسعِدٓث -امرٓاض م2008

 -امتقاقْ عتقد فقؤاد ىدود عنٍٔ وعنَّ  خقَّقٍ -(275َت) واجٍ اةي سٌي -

رة َِّ  (.ت.د) متٌان -ةٔروت -امعنىَّٔث امىكختث وص

 ةقي امفخح ًرًرا حرجىُا -امفردوسْ امقاسه أةِ ةامفارسَّٔث ًظىُا -امشاٌَاوٍ -

ْ   ةاألصل قارًُا -امتٌداري عنْ  وِاضق  فقْ حرجىخُقا وأكىقل امفارسق

دُا  دار ثوطتعق -عقزام امَِقا  عتقد .د مُقا وققدَّم عنُٔقا وعنَّق  وصدَّ

 .م3/2019ط وصر -ةامقاَرة امقِؤث وامِذائ  امكخب

عتقد  حدقٔ  –ي  امتغداد امقادر عتد –امنتٔب الةي َشام ْشرح أةٔات وغٌ -

دار امتٔققان ودار امىقق وِن  وكختققث –امعزٓققز رةققاح وأخىققد ِٓسقق  دقققا 

 م.1981-1/73ط ثسِرٓ -دوش  –منخراث

 –ي  امتغقداد ادرامقق عتقد –امٌدقِ ْشرح شِاَد شرح امخدفث امِردٓقث فق -

 جاوعقث –كنٔقث إدا  ثوطتعق –ةخصقدٔدٍ ًظٔق  ودقر م جِاجقٍ  ٌْع  

 م.1978ط/حركٔا  - اًتِلإسخ

عنّ شافٔث اةقي امداجقب معتقد  يوامجارةرد ْ  شرح شِاَد شرح امرض -

حدقٔق  ًقِر امدسقي وامزفقزاح وودٔقْ امقدٓي عتقد  -ي  امقادر امتغقداد

 .م1/1975طمتٌان  -ةٔروت -دار امكخب امعنىٔث -امدىٔد

ودىقِد ودىقد  -امتغقدادي   عىقر ةقي امققادر معتقد امعقر  الؤَّقث شقرح -

 وجنقث -سنسنث امعنِم اإلًسأًَّث -(A) 1امعدد -13امىجند  -امعاوِدي

 م.2011فنسطٔي  -ةغزة األزَر جاوعث
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ودىققد عتققد امىققٌعه  ( حصققدٔح د.1069َت) ْ  شققفاء امغنٔققل من فققاج -

، م1/2003ط وصققر - َرةامقققا –منخققراث األزَرٓققث امىكختققث –ْجفققاج

 .1282َ/ط وصر -امَِتٔث امىطتعث -امُِرٌْٓ ًصر وحصدٔح

 –حدقٔ  أخىد عتد امغفقِر عطقار -(393َت ةعد) يامصداح منجَِر -

 م.2/1979متٌان ط -ةٔروت – منىالٓٔي امعنه دار

 دار وطتعقث -امتقاقْ عتقد فؤاد ودىد حدقٔ  -(261َت) وسنه صدٔح -

 (.ت.د) وصر -امقاَرة -امعرةٔث امكخب إخٔاء

 -عققامه امكخققب -أخىققد و خققار عىققر د. -صققٌاعث امىعجققه امدققدٓد -

 م.1/1998وصر ط -امقاَرة

ي زعٔه امتغدادي   امقادر عتد -  -كقاا((امُجري  ) امعاشقر امققرن فْ امنغِِّٓٔ

 دار -وامشقعراء األدةقاء وي األعالم سنسنث -ودىد ةكر أةِ أسىاء إعداد

 .م1993/ط متٌان -ةٔروت -امعنىَّٔث امكخب

 واجسقخٔر - ْصالح عتد امعزٓقز عنق - امٌدِ ْوأذره ف عتد امقادر امتغدادي   -

 .م1981 وصر - امقاَرة - جاوعث األزَر - كنٔث امنغث امعرةٔث -

جزاًقث  ْوجُقِده امٌدِٓقث وامنغِٓقث فق ي  عتد امققادر ةقي عىقر امتغقداد -

جاوعققث  -كنٔققث إدا  -واجسققخٔر -خسققي سققنٔىان خسققي -األد 

 .م1985  امعرا -امىِصل

كخاةقٍ  ْحدقٔق  امٌصقِف فق ْووٌُجقٍ فق ي  عتد امقادر ةي عىر امتغقداد -

 ْ  امىنخققّ امقدوم - ودىد ضٔاء امدٓي جنٔل إةقرأَه د. - جزاًث األد 

عِٔن امعقر   ْامى طِطات امجزائرٓث ف :منى طِط حدج عٌِان ْامراً

 - أدرار - أخىقد درآقث جاوعقث - ا  وامنغاتإد كنٔث - وامىسخشرقٔي

 م.2015ر ط/امجزائ

 امدنتققْ امتققاةْ وصققطفّ وطتعققث –(855َت) منعٌٔققْ امقققاري عىققدة -

 م.1972/ 1ط وصر -امقاَرة – وأوالده
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 ٦٪نػٮرات -ٰكا٣كػة٦ؿاا ٰا٧٣ؼـك٦ دعٞٲٜ –(064٬ت) ا٣ٕٲ٨ ٤٣ؼ٤ٲ٢ -

 ك٦ؤقكػح ـ،0874 -0/71ط -ا٣ٕؿاؽ -ث٘ؽاد -كاٷٔٺـ ا٣سٞةٚح كزارة

 .ـ0877/ط ٣ج٪ةف –ثٲؿكت –٧٤٣ُجٮٔةت اٵ٧٤ٰٔ

ٌٰ  ا٣ػؽٱ٨ ٣جػؽر ا٣ؿا٦ػـة ػجةٱػة ٤ٔٯ ا٣٘ة٦ـة ا٣ٕٲٮف -  - (716٬ت) ا٣ػؽق٦ة٦ٲ٪

 ٦ىػؿ - ا٣ٞػة٬ؿة - ا٣ؼػة٩ضٰ ١٦ذجػح - ا  ٔجػؽ ظكػ٨ ا٣عكػة٩ٰ دعٞٲٜ

 .ـ1/0883ط

 ٚػؤاد ك٦ع٧ػؽ ثػةز ث٨ ا٣ٕـٱـ ٔجؽ ٔ٪ةٱح -(741٬ت) ظضؿ ٹث٨ ا٣جةرم ٚذط -

 (.ت.د) ٣ج٪ةف -تثٲؿك -ا٧٣ٕؿٚح دار -ا٣ؼُٲت ا٣ؽٱ٨ ك٦عت ا٣جةٰٝ ٔجؽ

١٦ذػت  -٦ؤقكح ا٣ؿقػة٣ح -(706٬ت) مٌ ا٧٣عٲٍ ٤٣ٛٲؿكزآثةد ا٣ٞة٦ٮس -

 .ـ1/0876ط٣ج٪ةف  -ثٲؿكت -دعٞٲٜ ا٣ذؿاث

دراقػػح  ٌم:٠ذػػةب مػػؿح مػػٮا٬ؽ ا٣ذعٛػػح ا٣ٮردٱػػح ٣ٕجػػؽ ا٣ٞػػةدر ا٣ج٘ػػؽاد -

 -٤٠ٲح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح -٦ةصكذٲؿ -م٬ةم٥ ا٣كٲؽ ا٣عؽٱؽ ٰظك٪ -كدعٞٲٜ

 .ـ٦0886ىؿ  –صة٦ٕح اٵز٬ؿ

 ٣ج٪ةف -ثٲؿكت – ا١ٛ٣ؿ دار –( 0156٬ت) ػ٤ٲٛح ٣عةصٰ ا٣ْ٪ٮف ٠نٙ -

 .ـ0871/ط

 ٣ج٪ػػةف –ثٲػػؿكت -وػػةدر دار –(٣600٬كػػةف ا٣ٕػػؿب ٹثػػ٨ ٦٪ْػػٮر )ت -

 .ـ2/0883ط

٘ىًخ مة٬ٍ٪ة٫٦ - ي ثُؿقػجؿج  ٰٚػ ٠ةرؿ زا٣ٲ٧ةفق ٩نؿ -ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ج٘ؽادمٌ  -٣

 .ـ0784ق٪ح 

 -مجػؽ ا٣ٕـٱػـ ا٣ذػٮٱضؿٔ -مٌ ػـا٩ح اٵدب ٤٣ج٘ػؽاد ٰا٧٣جةظر ا٤٣٘ٮٱٌح ٚ -

 اٷ٦ػػةـ ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ قػػٕٮدصة٦ٕػػح  -٤٠ٲػػح ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح - د٠ذػػٮراق

 .٣1/0318٬ج٪ةف ط -ثٲؿكت -، ك٦ؤقكح ا١٣ذت ا٣سٞةٚٲح0311٬ط/
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 ٦ُجٕػح -مػة٠ؿ ٦ع٧ػؽ ٦ع٧ػٮد -زٞةٚذ٪ػة إ٣ٯ ا٣ُؿٱٜ ٰٚ رقة٣ح: ٰا٧٣ذ٪ج -

 .ـ0876/ط ٦ىؿ -ا٣ٞة٬ؿة-ا٣ؼة٩ضٰ ك١٦ذجح ا٧٣ؽ٩ٰ

 ٔجػؽ .كد ا٣٪ضػؽم ٤ٔػٰ .أ دعٞٲػٜ -(281٬ت) ا٧٣عذكت ٹثػ٨ ص٪ػٰ -

 كفؤ٤٣نػػ اٵ٤ٔػػٯ ا٧٣ض٤ػػف –مػػ٤جٰ ا٣ٛذػػةح ٔجػػؽ .كد ا٣٪ضػػةر ا٣ع٤ػػٲ٥

 .ـ0888/ط ٦ىؿ -ا٣ٞة٬ؿة – اٷقٺ٦ٲح

٤٣ُجةٔح كا٣ذٮزٱػٓ  مٌ ا٣ذضةر ا١٧٣ذت –(347٬ت) ا٧٣ؼىه ٹث٨ قٲؽق -

 د.ت(.) ٣ج٪ةف –ثٲؿكت  -كا٣٪نؿ

ٌٰ ٦ع د. -٦ؿكٱقةت قٲجٮٱ٫ ا٣ذٰ ٥٣ دًؿد ٰٚ ٠ذةثػ٫ -  ٔػؽد -٧ػؽ ص٧ٕػح ا٣ػؽ رث

 -٦ض٧ٓ ا٣جعٮث اٷقػٺ٦ٲقح -٦ض٤ح اٵز٬ؿ - 0328٬ -اٳػؿة ص٧ةدل

 .٦ىؿ -ا٣ٞة٬ؿة

٨٦ ٠ذةب ػـا٩ػح  ٰا٣ضـأٱ٨ اٵكؿ كا٣سة٩ ٰا٧٣كةا٢ ا٣٪عٮٱح كا٣ذىؿٱٛٲح ٚ -

ٯ ا٧٣ذػٮٚق  مٌ اٵدب ك٣ت ٣جةب ٣كةف ا٣ٕؿب ٣ٕجؽ ا٣ٞةدر ثػ٨ ٧ٔػؿ ا٣ج٘ػؽاد

ة: 0182٬ق٪ح  ٕن ٤٠ٲػح ا٤٣٘ػح  -٦ةصكػذٲؿ -٣ٰىجٮر ٤ٔٔةَٙ ٔجؽ ا -ص٧

 ـ.1110 ٦ىؿ -أقٲٮط -صة٦ٕح اٵز٬ؿ -ا٣ٕؿثٲح

ا٣ضـأٱ٨ ا٣سة٣ر كا٣ؿاثٓ ٨٦ ٠ذةب ػـا٩ح  ٰا٧٣كةا٢ ا٣٪عٮٱح كا٣ذىؿٱٛٲح ٚ -

ا٧٣ذػٮٚٯ قػػ٪ح  مٌ اٵدب ك٣ػت ٣جػةب ٣كػةف ا٣ٕػؿب ٣ٕجػؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽاد

ٕن  :0182٬ ة كدراقحص٧ ٞن ا٤٣٘ػح ٤٠ٲػح  -ٚؿاج ٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٣ػؿظٲ٥ -ة كدٮزٲ

 .ـ1111 ٦ىؿ -أقٲٮط -صة٦ٕح اٵز٬ؿ -ا٣ٕؿثٲح

 مٌ ٣ٕجؽ ا٣ٞةدر ا٣ج٘ػؽاد دب٠ذةب ػـا٩ح اٵ ٰا٧٣كةا٢ ا٣٪عٮٱح كا٣ىؿٚٲح ٚ -

٨٦ أكؿ ا٣ذةقٓ إ٣ٯ آػؿ ثػةب ظػؿكؼ ا٣ضػؿ ٦ػ٨ ) 0182٬ ٯ ق٪حا٧٣ذٮٚق 

ٕن  :ا٣ضـء ا٣ٕةمؿ( ٞنػةص٧ ٤٠ٲػح  -٦ةصكػذٲؿ -أ٠ػؿـ ٦ع٧ػؽ ػ٤ٲػ٢ -ة كدٮزٲ

 ـ.1110 ٦ىؿ -أقٲٮط -اٵز٬ؿصة٦ٕح  -ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح
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 تاوى،  -العتيقاث الهكتتاث -(544ٌت) عياا  للقاضي األىوار نشارق -

 .1/1333ٌط نصر - القاٌرة -التراث ودار

 (.ت.د) لتيان -ةيروت -القلم دار -(777ٌت) للفيوني   الهيير الهصتاح -

 األوقاا  وزارة -الفاحح ار د -(569ٌت) قرقاو  الةاو األىوار نطالع -

 .م1/2712ط قطر -لسحنيثاإل ونؤوالش

عتااا اليلياا   .د تحقياا  –( 311ٌت) القاار ن ورعراةااً لل  اااج ينعاااى -

 .م1/1988ط لتيان – ةيروت –الكتب  عالم –يشلت

  هعاث نحهاا .د -التقااي، ولُسوء التقاير ُحسو ةيو التاريخي   الهعيم -

 -العلهااي   الاارقيم ىاااد  -الرةيئااث نيلااث .م2727 -19 العاااد -الااابرةي  

 .الي ائر -الي ائريبيو الهسلهيو ءالعلها  هعيَّث

 فريا  ةهسااعاة عهار نختاار أحهاا .د رعاااد-اللغاو    الصواب نعيم -

 .م1/2778ط نصر – القاٌرة –الكتب عالم –عه 

 – القااٌرة –ينكتتاث نااةول -رةاراٌيم شاتا د. -الكتير ي  الهعيم الفارلس -

 .م1992/ط نصر

 لساالم العاا  عتاا .ود هارع نختاار أحهاا .د -القر ىياث القراءات نعيم -

 .م3/1997ط نصر – القاٌرة -الكتب عالم -نكرم

 -العرةياث ةالقااٌرة اللغث نيهع نطتوعات -(التاء حر ) الكتير الهعيم -

 م.1/1981ط نصر

ةات  -  -ةياروت –لتياان نكتتث –يالتوىي نحها .د –الفارلسيثنعيم الهعرَّ

 م.2/1998لتيان ط

 نصاار -لعرةيااث ةالقاااٌرةا اللغااث نيهااع نطتوعااات -الولسااي  الهعياام -

 .م3/1985ط
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 –ا١٣ذػػت دار –مػػة٠ؿ أظ٧ػػؽ دعٞٲػػٜ –(431٬ت) ٌٰ ٤٣ضػػٮا٣ٲٞ ا٧٣ٕػػؿقب -

 ـ.1/0858ط ٦ىؿ –ا٣ٞة٬ؿة

 –َ٭ؿاف –حظضؿٱق  َجٕح –(0162٬ت ثٕؽ) م٦ٕٲةر ا٤٣٘ح ٧٣ٲؿزا ا٣نٲؿاز -

 .0203٬-00ط/ إٱؿاف

كٔجػؽ ا٣ع٧ٲػؽ  مٚةػٮر ٦ع٧ٮد دعٞٲٜ –(501٬ت) مب ٧٤٣ُؿزا٧٣٘ؿق  -

 ، كدارـ٣0/0888ج٪ػػةف ط -ثٲػػؿكت  -٩ةمػػؿكف ٣ج٪ػػةف ١٦ذجػػح –٦ؼذػػةر

 (.ت.د) ٣ج٪ةف-ثٲؿكت-ا٣ٕؿثٰ ا١٣ذةب

ٔجػؽ ا٤٣ُٲػٙ  دعٞٲػٜ كمػؿح د. -(650٬ت) ٦٘٪ٰ ا٤٣جٲت ٹث٨ ٬نػةـ -

ٌٰ ٤٣سٞةٚػػح  -(10) ا٣ك٤كػػ٤ح ا٣ذؿازٲػػح -٦ع٧ػػؽ ا٣ؼُٲػػت ا٧٣ض٤ػػف ا٣ػػٮَ٪

 ـ.0/1111ا١٣ٮٱخ ط -كا٣ٛ٪ٮف كاٳداب

ٌٰ  ا٧٣ٌٛػػ٤ٲةت -  ا٣كػػٺـ كٔجػػؽ مػػة٠ؿ أظ٧ػػؽ دعٞٲػػٜ -(067٬ت) ٤٣ٌػػج

 .ـ٦2/0853ىؿ ط -ا٣ٞة٬ؿة -ا٧٣ٕةرؼ دار -٬ةركف

ٙق ث٭ػة إ٤ٝٲػؽ ا٣ؼـا٩ػح - ػ ًػ٨٧:  -ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ا٧٣ٲ٧٪ػٰ -ا١٧٣ةرق ا٣ذٰ ظي

دار ا٣٘ػؿب  -إٔػؽاد ٦ع٧ػؽ ٔـٱػـ مػ٧ف -ثعٮث كدعٞٲٞةت ٧٤٣ٲ٧٪ػٰ

 ٌٰ  ـ.٣0884ج٪ةف ط/ -ثٲؿكت -اٷقٺ٦

 ثعػػٮث: ًػػ٨٧ -ا٧٣ٲ٧٪ػػٰ ا٣ٕـٱػػـ ٔجػػؽ -اٵدب ػـا٩ػػح ٤ٔػػٯ ا٣٪١ػػخ -

 ٌٰ اٷقػٺ٦ ا٣٘ؿب دار - م٧ف ٔـٱـ ٦ع٧ؽ إٔؽاد -٧٤٣ٲ٧٪ٰ كدعٞٲٞةت

 .ـ0884/ط ثٲؿكت -

 ا١ٛ٣ػؿ دار - ا٣ػـاكم كا٣ُ٪ػةظٰ دعٞٲٜ - (515٬ت) ا٣٪٭ةٱح ٹث٨ اٵزٲؿ -

 (.ت.د) ٣ج٪ةف - ثٲؿكت -

 ا٥١ؽاسّ األس٨تٰث:

- F. Steingass: Persian English Dictionary, London ,    . 

*   *   * 
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 ()شؽاخا١د. ْتاس ٪ا٧ٮ 

ٙه   ٪ ٮم  كأدٱته ك٦يىى ػةثٮرم  ، ٣٘ي ٞىػٯ ، ذاؾ ٬ٮ ٱٕٞٮبي ثػ٨ي أظ٧ػؽ ا٣٪قٲكى ا٣ذ

ٰ  )ت ػػة٣ج ثٰ ٦٪ىػػٮر ا٣سٕق
، كٗٲؿ٧٬ػػة، (356٬ كا٣جػػةػؿزٌم )ت، (318٬ ثًػػحى

ذيتى ، ىؿقً ك٦ىؽىحى أٔٺـى ٔ ٙى ص٤٧حن ٨٦ًى ا١٣ي ث٭ة، كو٪ق ػغى ٠يذيػتى ٗٲػؿًق ك٬ػؾق ، ك٩ىكى

ٕىؿ ٚىةد٫ ق٪ح ، ك٥ْ٩ى ا٣ن   .363٬ظذقٯ كى

ػٰءى  ٍف ٩جعرى ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ٮًٮٔةت ا٣ذٰ ٩عكػتي أفق ٚٲ٭ػة ا٣نق
ى كٝؽ رأٱ٪ة أ

. ٓى ؽٱؽى ا٧٣ةد  ا٣ضى

ى:االدُمىوالنَّذأُة
٬ٮ
(0)

ػ ثػ٨ً  أظ٧ػؽى  ث٨ي  ٱٕٞٮبي :  ػ ؽً ٦ع٧ق ىظ٧ى ػؽى ثػ٨ً أ ىظ٧ى ػًؽ ثػ٨ً أ ٧ق ؽى ثػ٨ً ٦يعى

                                                 

() .ثةظر ٨٦ ا٣ٕؿاؽ 

 ـ.3/7/1110كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 

، ػؿٱػؽة ا٣ٞىػؿ 882 – 1/868، د٦ٲػح ا٣ٞىػؿ 11-1/11دذ٧ػح ا٣ٲذٲ٧ػح  دؿص٧ذي٫ي ٚػٰ: (0)

، ٨377 ٠ذػةب ا٣كػٲةؽ ، ا٧٣٪ذؼػت ٦ػ45-3/40، إ٩جةق ا٣ؿكاة 1/73)ػؿاقةف ك٬ؿاة( 

-3/223، ٚٮات ا٣ٮٚٲةت 373-17/358، ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت 01/264دةرٱغ اٷقٺـ 

 = -206، ا٣ج٤٘ح 1/237، ث٘ٲح ا٣ٮٔةة 273، إمةرة ا٣ذٕٲٲ٨ 241، ٔٞٮد ا٣ض٧ةف 224
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ي ٲكى ا٣٪ق   .ؿدم  ا١٣ي  ٮرم  ةث

٘ىحً »٬يٮى ك ا٤٣  ثًٲقًح كى ٕىؿى قذىةذي ا٣
ي أ يقذىةذي ا٣جى٤ىًؽ كى «أ

(1)
ٝذ٫ًً ٰٚ ا٣٪ق مى »، ك عػٮ كا٤٣٘ػح ٲغي كى

«كاٳداب
(2)

ًٕ ُى ثً  ٝؽ ا٦ذـج اٵىدىبي »، ك ٜى ، ك٩ى ٫ً ج ـق٦ىةفي  ُ ةفً  ا٣ ٤ً  ث٤ًًكى «٫ً ٌٚى
(3)

. 

ٍي اٵدثةءًً اٮى ذى ٦ي  ك٠ةفى  ً ة ٱيؼة٣ ٲىةد٫ًً ، ٕن يػؿٱةًت ظى ٦ىػةفي  ٫ي أظٮصى »كٰٚ أ ـق  ٯإ٣ًػ ا٣

«ث٫ًً  ٫ً ٦ً ؿ  جى كدى  إًٱقةقي  ٫ً ذً ٲى ا٬ً ا٣ذقحًدٱت ٤ٔٯ ٠ؿى 
(4)

 ٫ً ُ  ؼى ت ثً ذي ا١٣ي  غً كٍ ٪ى ٔٺكة ٤ٔٯ ٝٲة٫ً٦ ثً ، 

 ظذقٯ كٚةد٫ًً.

ى:ُذُووُخُه
ٮؿى ٤ٔٯ ا٣عة٥٠ أثٰ قٕؽ اث٨ ديكٍ  ى اٵيوي أ ٍقخٝىؿى

(6)
ػ،  ًعتى اٵ٦ٲػؿى أثػة كوى

 ٌٰ ا٢ٌٛ٣ ا٧٣ٲ١ة٣
(6)

ى كرى ،  ٕى أ ٞي  ٧ٲؽى ل ا٣ ٌٰ ا٣ ٭كذة٩
(7)

. 

                                                 

، ٦ٕضػ٥ 02/130، ٦ٕضػ٥ ا٧٣ػؤ٣ٛٲ٨ 7/083، اٵٔػٺـ 2/307ؿ ٮ، ق٥٤ ا٣ٮو207 =

ك٥٣ ٱؾ٠ؿ قػ٪ح كٚةدػ٫(،  ،«ا٣ؽ٦ٲح»٨ٔ ةػذىةر مؽٱؽ ٫٣ ث )دؿص٥ 481ا٣نٕؿاء ا٣ٕجةقٲٲ٨ 

 ك٥٣ ٱذؿص٥ ٫٣ ٠ة٢٦ ق٧٤ةف ا٣ضجٮرم ٰٚ ٠ذةث٫ )٦ٕض٥ ا٣نٕؿاء(.

 .1/236، ث٘ٲح ا٣ٮٔةة 425ا٧٣٪ذؼت ٨٦ ٠ذةب ا٣كٲةؽ  (1)

 .206ا٣ج٤٘ح ٰٚ دؿاص٥ أا٧ح ا٣٪عٮ كا٤٣٘ح  (2)

 .1/11دذ٧ح ا٣ٲذٲ٧ح  (3)

 .1/11دذ٧ح ا٣ٲذٲ٧ح  (4)

ػة٥٠ً،ٔجؽي  ؽقٕأثٮ  (5) ٱػؽ ا٣عى ـً ث٨ً ٱـى ٱٍ ـى ٔي ًؽ ث٨ً  ٧ق ًؽ ث٨ً ٦يعى ٧ق ٞىػتي  «ديٍكٍقػخ»ك ا٣ؿقظ٨ً٧ ث٨ي ٦يعى ى ٣

ٰى قػػ٪ح   ٚ دىًب. ديػػٮي
اٵى ثًٲقػػًح كى ؿى ٕى ػػةفى ٚػػٰ ا٣ اقى ؿى ػػًح ثًؼي ا٧ًق

ػػؽي اٵٔٲػػةًف اٵى ىظى ػػؽ. أ ٧ق ًق ٦يعى ػػؽ  صى

، د٦ٲػح ا٣ٞىػؿ 1/056، إ٩جػةق ا٣ػؿكاة 317-3/314ٱذٲ٧ػح ا٣ػؽ٬ؿ دؿص٧ذي٫ي ٚػٰ: .320٬

، 187-1/186، ٚػػٮات ا٣ٮٚٲػػةت 144-07/143، ا٣ػػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػػةت 1/861-861

 .  1/78ث٘ٲح ا٣ٮٔةة ، 313-1/312ا٣ضٮا٬ؿ ا٧٣يٌٲقح 

ٔجٲؽ ا  ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ٤ٰٔ ث٨ إق٧ةٔٲ٢ ث٨ ٔجؽ ا  ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ٦ٲ١ةؿ. ٠ة٩ػخ ٤٣سٕػة٣جٰ  (6)

٪ىح  ٰى قى  ٚ ، ٚػٮات 331- 3/316ٱذٲ٧ػح ا٣ػؽ٬ؿ ٚػٰ:  دؿص٧ذيػ٫ي  .325٬ٔٺٝح كَٲؽة ث٫. ديٮي

 .114، ٔٞٮد ا٣ض٧ةف 322 -1/317ا٣ٮٚٲةت 

ة. دؿص٧ذػ٫ كأمػٕةرقي ٚػٰ: (7) ػؽقظن ة صٮادنا ٦ي٧ى . ٠ةف ٠ؿٱ٧ن ٰ  ث٨ ا٣عك٨. مةٔؿه ك٠ةدته دذ٧ػح  ٤ٔ

، د٤ؼٲه 0570-3/0566، ٦ٕض٥ اٵدثةء 680 -1/667، د٦ٲح ا٣ٞىؿ 1/62ا٣ٲذٲ٧ح 

 .1/820-٦1ض٧ٓ اٳداب 
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ػػؿقاجك ػػؽقثى ٔػػ٨ أثػػٰ ا٣ٞةقػػ٥ ا٣كق ا٣٪ٲكػػةثٮرمٌ  ظى
(8)

ٱػػ٫،  ٮى كاثػػ٨ ٚى٪ضي
(01)

 ،

كا٣ٞةًٰ ا٣ًعٲؿمٌ 
(00)

كَجٞح أوعةب اٵو٥ٌ ، 
(01)

. 

ى:ُهاُتَفَو
ٰى ٰٚ مى   ٚ  .ق٪ح أرثٓ كقجٕٲ٨ كأرثٓ ٦بحو  ةفى ٌى ٦ى رى  ؿً ٭ٍ ديٮي

ٰ  ثًح٩ق  ؿدىكا٩ٛ  ق٪ح دكٓ كقجٕٲ٨ كأرثٓ ٦بحو  ٰى ٚ  ٮي دي  ٫ي ا٣ُٞٛ
(02)

. 

حى ثؿك٧٤٠ةف ُى ىػ ـ0171ٚجؿاٱؿ /163٬إذٍ ص٤ٕ٭ة ٰٚ ر٦ٌةف ، كأ
(03)

. 

ٞج٫ًً  ٔى ٌٰ كا٣عك٨: ك٫٣ ٨٦ً  ٤ٔ
(04)

. 

ى:ُهتالموُذ
ةً  ٠ىسًٲؿى إ٩ق٫ي ٠ةف  :ٝٲ٢ ٔ٪٫ي  ا٣ذقٺ٦ًؾى

(05)
٪ىة ٤ٔٯ،  ٝٛى  :ا٣ذة٣ٲح أق٧ةؤ٥٬ كٝؽ كى

ٌٰ عٲى ا٣عك٨ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ٱى  ثٮ أظ٧ؽأ -0 ا٣٪ٲكػةثٮرٌم  ٯ ا١٣ةدػت ا٣ذ٧ٲ٧ػ

(401٬ )ت
(06)

. 

                                                 

ى  (8) يٮ أ جٍؽ ا٣ؿقظ٧ى ا٣ٞةق٥ ث جًؽ ا ً ٔى ٔى ًؽ ث٨ً  ٧ق ًؽ ث٨ً ظ٧ػؽاف ٨ ث٨ ٦يعى ٧ق ٰى قػ٪ح  .ث٨ً ٦يعى  ٚ  .303٬ديػٮي

 .8/188، دةرٱغ اٷقٺـ 218 ا٣كٲةؽ٠ذةب ا٧٣٪ذؼت ٨٦ دؿص٧ذي٫ي ٰٚ: 

ة٣ًًط ثػ (01) جًؽ ا ً ث٨ً وى ٔى ٲ٨ًٍ ث٨ً  كى ًؽ ث٨ً ا٣عي ٧ق ٲ٨ٍي ث٨ي ٦يعى كى جًٍؽ ا ً ا٣عي ٔى يٮ  ىث ٱٍػ٫ً أ ٮى ٕىٲت ثػ٨ً ٚى٪ٍضى ػ ٨ً مي

ًرم   ٱٍ٪ىٮى ٰ  ا٣ؽ  ًٛ ٞى ٰى ق٪ح  .ا٣سق  ٚ -082ا٣كػٲةؽ ٠ذػةب ا٧٣٪ذؼػت ٦ػ٨ دؿص٧ذي٫ي ٚػٰ:  .303٬ديٮي

، مػؾرات 124-8/123، دػةرٱغ اٷقػٺـ 273-06/272، قٲؿ أٔػٺـ ا٣٪ػجٺء 083

ٙى 3/38، دىعٲٙ(، ٦ٕض٥ ا٧٣ؤ٣ٌٛٲ٨ «ٚذعٮٱ٫»)كٚٲ٫  2/111ا٣ؾ٬ت  ٟى دىعق . ك٠ؾ٣

ٮٱ٫»إ٣ٯ  17/361ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  ٰٚ:  .«ٚىذعى

يٮ ث١ؿ  ٬ٮ: (00) ٰى ٦ك٥٤ ث٨ ٱـٱؽ ظ٧ؽ ث٨ ا٣عك٨ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ظٛه ث٨ً أأث  ٚ . ديػٮي

 .247-8/246ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت ، 72. دؿص٧ذي٫ي ٰٚ: ا٧٣٪ذؼت ٨٦ ٠ذةب ا٣كٲةؽ 310٬ق٪ح 

 .735-6/730ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت (.235٬ ٮ ا٣ٕجةس ٦ع٧ؽ ث٨ ٱٕٞٮب ث٨ ٱٮقٙ اٵو٥ )تثأ (01)

 .41إ٩جةق ا٣ؿكاة / (02)

 .4/088دةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثٰ  (03)

 .٦1/508ٕض٥ اٵدثةء  (04)

 .1/236ث٘ٲح ا٣ٮٔةة ، 206، ا٣ج٤٘ح ٰٚ دؿاص٥ أا٧ح ا٣٪عٮ كا٤٣٘ح 425ا٧٣٪ذؼت ٨٦ ٠ذةب ا٣كٲةؽ  (05)

ٌٰ ا٧٣٪ذؼت ، 0/082ا٣ذعؿٱؿ ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ دؿص٧ذي٫ي ٰٚ:  (06)  ٨٦ ٦ٕض٥ مٲٮخ ا٣كػ٧ٕة٩

 .8/284، ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت 510
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ي ، (406٬ )ت اث٪٫ ا٣عك٨ -1 ٠ػةف ٗة٣ٲنػة . أ٢٬ ٩ٲكةثٮر ٰٚ اٵدب قذةذي أ

ٰٚ اٹٔذـاؿ
(07)

. 

ٌٰ ثػ٨ي  -2 ، (402٬ ١ػؿدٌم )تا٣ٛ٪ضي ثػ٨ ٦ع٧قػؽ أظ٧ػؽ  أثٮ ا٣عك٨ ٤ٔػ

ك)ق٤ٮة ا٣نٲٕح(، ٫٣ ٠ذةب )دةج اٵمٕةر( أدٱته كمةٔؿه.
(08)

. 

ٌٰ )ت -3 وةظت )٦ض٧ٓ ، (407٬ أثٮ ا٢ٌٛ٣ أظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ٌؽ ا٧٣ٲؽا٩

اٵ٦سةؿ(
(11)

. 

ٌٰ  جػػؽ ا٣٘ػػةٚؿ ثػػ٨ إقػػ٧ةٔٲ٢ ثػػ٨ٔ -4  ٔجػػؽ ا٣٘ػػةٚؿ ثػػ٨ ٦ع٧ػػؽ ا٣ٛةرقػػ

(418٬ )ت
(10)

. 

٧قؽً  َة٬ؿ ث٨ً  ث٨ي  صٲ٫ي كى  -5 ٧قؽً  ث٨ً  ٦يعى ىٍظ٧ىؽ ث٨ ٱٮقٙ ثٍػ٨ً  ٦يعى  ع٧ػؽً ٦ي  ث٨ٍ أ

ثةف ا٣نٌ  ث٨ً  ٍؿزي ٌٰ )تا٧٣ى (430٬ عة٦
(11)

ا٣ؾم ركل ٔ٪٫، 
(12)

. 

ٰ  كى أثٮ ا٣عى  -6 ٰ   ث٨ً  ٦ع٧ؽً  ث٨ي  ٨ ٤ٔ ػ ثػ٨ً  ٤ٔ ٰ  ٔةوػ٥ ا٣ضي ا٧٣ٕػؿكؼ  ٮٱ٪

(433٬ ثة٣ؿا٬جةف )ت
(13)

. 

ى:ُمَصنََّفاُتُه
ق إً  :ٝٲ٢ى  «وةظت ا٣ذىة٩ٲٙ ا٣عك٪ح» ٫ي ٩

(14)
ٚ٪ىػة ٦٪٭ػة زٺزػحى ٠يذيػتو  . ؿى ٔى كٝؽ 

                                                 

، ا٧٣٪ذؼت ٨٦ ٦ٕضػ٥ مػٲٮخ ا٣كػ٧ٕة٩ٰ 110-111ا٣ذعجٲؿ ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ دؿص٧ذي٫ي ٰٚ:  (07)

 .1/116، اٵٔٺـ 01/217، ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت 2/0116، ٦ٕض٥ اٵدثةء 573

٪ىػٯ كاٵ٣ٞػةب 1/036، ث٘ٲػح ا٣ٮٔػةة 0554-٦3/0553ٕض٥ اٵدثةء دؿص٧ذي٫ي ٰٚ:  (08) ، ا١٣ي

 .7/045، أٔٲةف ا٣نٲٕح 2/070، َجٞةت أٔٺـ ا٣نٲٕح 2/23

 .161، ا٧٣٪ذؼت ٨٦ ٦ٕض٥ مٲٮخ ا٣ك٧ٕة٩ٰ ٦1/400ٕض٥ اٵدثةء دؿص٧ذي٫ي ٰٚ:  (11)

 .3/20، اٵٔٺـ 102-101ا٧٣٪ذؼت ٨٦ ٦ٕض٥ مٲٮخ ا٣ك٧ٕة٩ٰ دؿص٧ذي٫ي ٰٚ:  (10)

، اٷٔػٺـ 051ا٧٣ٕٲ٨ ٰٚ َجٞةت ا٧٣عػٌؽزٲ٨ ، 406دؿص٧ذي٫ي ٰٚ: ا٧٣٪ذؼت ٨٦ ٠ذةب ا٣كٲةؽ  (11)

 .3/021، مؾرات ا٣ؾ٬ت 000 -11/018قٲؿ أٔٺـ ا٣٪جٺء ، 111ثٮٚٲةت اٵٔٺـ 

 .0/264-01دةرٱغ اٷقٺـ  (12)

ا٧٣٪ذؼت ٨٦ ٦ٕض٥ مػٲٮخ ا٣كػ٧ٕة٩ٰ ، 0/447دؿص٧ذي٫ي ٰٚ: ا٣ذعجٲؿ ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ  (13)

0150-0151. 

 .0/111ٲؿ ا٣ذعجٲؿ ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣ج (14)

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#7
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#7
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#7
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#7
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حن  ٔى ٰ  ٤ٔٯ ا٣٪قعًٮ اٳدٰ، ٦ٛٞٮدىةن  كزىٺزىحن ، ٦ُجٮ ٣ٛجىةاً
ٮٝىحه ثًة٣ذقؿدًٲًت اٵى  :ك٬ٰ ٦ىكي

٦ػٓ ٦ػة  ٚةرقػٲحن  ك٬ٮ ٠ذةبه ٱ٥ٌ  ٧٤٠ةتو ٰٚ ا٤٣٘ح. ا٧٣ذؿص٧ح  حي ٘ى ٤ٍ ا٣جي  -0

ى  ٥ى ك  ٝي ٱٞةث٤٭ة ثة٣ٕؿثٲح، كٝؽ  ى  رثٕٲ٨ى إ٣ٯ أ ن ث ى ٣٭ة ٣ٸً ة، أكق ةث ٌى ٩كةف كأ ، ٫ً ةاً ٔ

ػ كآػؿ٬ة ١٧٤٣ةٱٲ٢ً  ٞػ٫ي  ازٱ٨.ٮى كا٧٣ى ٞق ٯ ا٧٣ٲ٪ػٮٌم كٚٲػؿكز جىػضذى د. ٦ي ظ

، ا٩ذنةر  ٌٰ  .0278٬، 0244٬ث٪ٲةد ٚؿ٬٪ٟ، َ٭ؿاف، ا٣عؿٱؿص

٫ي ظى ثٲةف ا٣ٕؿكض.  -1 ٞى ػٞق ُق ثٲػةف ثٕ٪ػٮاف )، ةرا٣نػٲغي ٝػٲف ث٭ضػخ ا٣ٕ

ٌٰ ، ا٣ٕؿكض( رى ٔػ٨ دار ، ٦نػذؿ٠نة ٦ػٓ ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ا٣ضؿصػة٩ ػؽى كوى

 .0306٬، ا٩ذنةرات قٕٲؽ ث٨ صجٲؿ

٢. ٬ؾا ا١٣ذةبي ٝىةا٥ًه ٤ٔٯ د٤ؼٲه كد٭ؾٱت ٠ذػةب  -2 ٓ ٰٚ ا٣ذقؿق  ا٣ذقٮق 

، رٗجػح ٦٪ػ٫ي ٚػٰ دٞؿٱجػ٫ً   ٰ ٯ ا٣٭٧ؾا٩ )اٵ٣ٛةظ( ٣ٕجؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ ٔٲكى

ذقػػةب ٧٣ذػػحد ثٰ ا١٣ي
(15)

ػػ٫ي  . ٞى ٞق ة ا٣٘ػػٮقاص،  ظى ثػػٺؿ ا٣ؼ٤ٲ٤ػػٰ، دار درق

 ـ.0330٬/1111ا٣ٞة٬ؿة، 

3-  . ٮ٩ىحي ا٣٪قؽ  .، ٥٣ ٱى٢ٍ إ٣ًٲ٪ةصي ٺن ٛىىق ٪ىذى٤١ق٥ ٤ٔٲ٫ً ٦ي  كقى

ًىٲ٢ً.ؽً ؽى ظؽااٜ ا٣عى  -4  . ق٪جعري ٚٲ٫ ثًة٣ذٛق

  ٣ت   -5
ٰ  )تا٣جى قي ؿى ٠ى . ذى ٣جةًب اٵى )دةرٱغ  ك٢ٞ٩ى ٦٪٫ي ٰٚ ٠ذةث٫ًً ، (454٬ ٲ٭ٞ

 :ء اٵٔٺـدؿاص٥ى ٬ؤٹثٲ٭ٜ( 

 ٌٰ َة٬ؿ ث٨ ٔجؽ ا  ا٣جٲ٭ٞ
(16)

. 

 ٌٰ ٤ٔ  ٌٰ ث٨ ٦ع٧ؽ ا٣ٌنضةٔ
(17)

. 

ٌٰ ٙ ث٨ ٱٕٞٮب ا٣جى ٮقي أثٮ ا٣ٞةق٥ ٱي  ٌٰ ا٣ضن٧ ٲ٭ٞ
(18)

. 

                                                 

(15) ٢  .  32ا٣ذٮقٓ ٰٚ ا٣ذؿق 

 .  248دةرٱغ ثٲ٭ٜ  (16)

 .  253ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  (17)

 .  276ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  (18)
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ى:ُجوَنُةىالنَّدي
ٞى  حي ا٤ُ٧٣ٲق  ا٣ؼةثٲحي »ا٣ضٮ٩ح( ٚ٭ٰ أ٦ة ) ػ ٲ٤حه ٤ى كقي ... ةرً ثة٣ ًؽ، ٤ٍػةة ثًة٣ضً ٦كذؽٱؿة ٦٘نق

ِي  ُقةري  ٱعٛ ٕى ُ   ا٣ ة ا٣ «ٲتى ًٚٲ٭ى
(21)

«قً ٮدً ٕي ثً  ؿي ذجؼق ا٣٪قجىةت ٱي  ٨ى ٦ً  به ؿٍ ًى »ا٣٪ؽ( ك)، 
(20)

. 

٫ي ٱةٝٮت ا٣ع٧ٮم  ثٞٮ٫ً٣ً  ٛى وى ٨ ٱٕٞػٮب ٦ًػ ٲ٫ً ًٚ  ٓى ٧ى صى ، ٬ٮ ٦ض٧ٮعه : »كٝؽ كى

ٗى  ٫ً ٛكً ٩ى  أمٕةرً  ّى ، ٫ي ٦ى ؽق ٞى دى  ٨ٍ ك٦ى ، ٨ أ٢٬ ٔىؿقً ٦ً  قً ٲؿً ك ٞيػوػ٢ً ٱى حى ة ثً ٛؿتي أ٩ىػك  ٮبى ٕ

 ً٫  ُ «ا٣ؾم ثًؼى
(21)

. 

ػ٤ىٍخ إ٣ٲ٪ػة ٦ً٪ػ٨٦٫ ػٺؿ ا٣٪ٞٮك ػ٥  دػؿاص٥ ، ؿ ا١٣سٲػؿة ا٣ذػٰ كىوى ٩ػؿاقي ٱٌى

ٍٙ ٤ٔٲػ٫ً ًٞػ٥٣ ٩ى ك٨٦ ا٧٣ؤقٙ أ٩ق٪ة  .ك٦ؿكٱةت ٔؽدو ٨٦ اٵدثةء ا٣ؾٱ٨ ٔةوؿ٥٬ٍ 

ة َن ى ك٠ةفى  .٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ د٪ٞٲؿ٩ة، ٦ؼُٮ ػأ ػا٧٣ى  ؽى ظى ػةدً ىى ح ا٣ذػٰ أذ٧ػؽ ر ا٧٣٭٧ق

ًٙ ( ٰٚ 356٬ ةػؿزم  )ت٤ٔٲ٭ة ا٣جى  ٞىػؿ()د٦ٲػح ا٣ ٫ً ٠ذةثًػدى٪ٲ
(22)

ك٠ػؾ٣ٟ ، 

ٰ   ٢ٕٚى  ( ٰٚ ٠ذةث٫ )دةرٱغ ثٲ٭ٜ(454٬ )ت ا٣جٲ٭ٞ
(23)

. 

ٰق ا٣ؿق  ٦ع٧ػؽو  ا٣ٞةًػٰ ٬جػح ا  ثػ٨ى كقٲؿكرد٫ ٩ضػؽي كٵ٧٬ٲح ا١٣ذةب   إٚػ

 ٫ًًٛ ٞٮؿي ٚٲ، ٦٪٫ قي كذٕٲؿي ٱى ٱ١ذتي إ٣ٯ ٦يى٪ 
(24)

 [ا٣كؿٱٓ] :

 «ا٣٪قػػػؽ   صٮ٩ػػػحي »ٝػػػؽ ٩ىػػػؽق ٔ٪ ػػػٰ 

 

ػػ   ٩ًػػؽ   ٦ًػػ٨ٍ  ًت ذٍػػة ٚػػٰ ا١٣ي ك٦ػػة ٣٭ى

ٕى ٚػػػٰ إً  ؽق ٚىًضػػػ  ػػػ ةدً قػػػ ػػػؽ م ثً صى  ة٭ى

 

ػػػػػإً ٚىػػػػػ   ؽ  ؽ  ثًة٣ًضػػػػػفق ٩ىٲػػػػػ٢ى ا٣ضى

اءً   ؿى ٕى ػ ٔػ٨ أثػٰ ا٣ٞةقػ٥ ، كٝؽ أصةزق ا٣سٕة٣جٰ ركاٱػح أػجػةر ٔػؽدو ٦ػ٨ ا٣ن 

                                                 

 .  0/038دةج ا٣ٕؿكس )صٮف(  (21)

 .  1/801ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ )٩ؽد(  (20)

 .1056-٦4/1055ٕض٥ اٵدثةء  (21)

 .  1/0045د٦ٲح ا٣ٞىؿ  (22)

ٌٰ ٚػٰ  ػؤ٣  ٦ي  فق إً  :٫ً ٝٮ٣ًػكٝؽ ك٥٬ى د. ٦ع٧ؽ أ٣ذػٮ٩ض ػ ٫ي ٛى . ٱي٪ْػؿ:ا٣جى  ٮى ٬ي ٌٰ ٤ٔػٰ ثػ٨  عػةز

 .  12-11ظٲةد٫ كمٕؿق كدٱٮا٫٩  :ا٣عك٨ ا٣جةػؿزمٌ 

 .  253، 248دةرٱغ ثٲ٭ٜ  (23)

 .  1/0045د٦ٲح ا٣ٞىؿ  (24)
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أ٩جح٩ة أثٮ ا٣ٞةق٥ ٔجػؽ »: ٚٞؽ صةء ؛إق٧ةٔٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ا٣ك٧ؿٝ٪ؽم

أػجؿ٩ػة : ٪ؽم ٝةؿا٣ى٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ أثٰ ا٢ٌٛ٣ ٨ٔ أثٰ ا٣ٞةق٥ ث٨ ا٣ك٧ؿٝ

أثٮ ٱٮقٙ ٱٕٞٮب ث٨ أظ٧ؽ اٵدٱػت إصػةزة ٔػ٨ أثػٰ ٦٪ىػٮر ا٣سٕػة٣جٰ ٚػٰ 

«)ٱذٲ٧ح ا٣ؽ٬ؿ(
(25)

. 

ٛق »: (356٬ )ت ؿزم  ا٣جةػى  ةؿى ٔ٪٫ي ٝى ك  ،أ٬ػ٢ ا٣ٌٛػ٢ كٰ ٨ٍ٦ً ثػٲ٨ً ك٬ٮ ٦يذى٪ى

٦ى٨ ٱى٪يػٮبي ٦ى٪ىةثػ٫ ٚػٰ  ا٣ٲٮـى  ك٦كذٮدع م١ٮام. ز٥ ٹ أٔؿؼي ، امضٮى ك٦ٮًٓ ٩ى 

ي  ٛي ٦ى  ًب دىاٵى  ٮؿً وي أ ة ك٦ى ع ّن ٔنةك٧ي ٮ «ٮ
(26)

. 

ٮ٫ً٣ً  ٞى ك٦ىؽىظ٫ي ثً
(27)

 [٦ؼ٤ٓ ا٣جكٲٍ] :

ػػػػٰ  ٧ ٔى ػػػػٮبي  ٞي ٗى ، ٱٕى  ٲػػػػؿي ثًػػػػؽعو ك

 

ػػػػٰ   ٧ ٔى  ٣ػػػػٮ ٔػػػػ٥ق ٝى٤جػػػػٰ كٹءي 

ػػػػػػةرو   ٔى ػػػػػػجىةًح  د م ٣ػػػػػػ٫ي ٠ة٣ىق  كي

 

ر م  يكى ػػػػػػػػػػػػػػػػٰ، كٹ أ  ٧ ٔى ي ٹ أ  كى

ؿً   َنة، ث٢ ٠ة٩ٍخ ٨ٔ ٦ٕى ٭ةدىةي ٨٦ ا٣جةػؿزم  أذجة ؽو ك٥ٍ٣ دىحًٍت ٬ؾًق ا٣نق  .ٚىػحو كدىػٺى

ىػ٫ )د٦ٲػح  ى٪ػٯ ٤ٔٲ٭ػة ا٣جػةػؿزم  ٠ذةث كٝؽ ٠ةف ٠ذةبي )صٮ٩ح ا٣٪ؽ( أظؽ ا١٣ذت ا٣ذٰ ث

ؿقحى أفق ٱٕٞٮبى أ ى ا٣ٞىؿ(، أذ٧ؽى ٤ٔٲ٫ً ٠سٲؿنا، كوى  ٤ٔػٯ نػذ٧ٺن ، ٦ي ٫ً ُ  ؼى ا ثً ـءن صي »قي ٝؿأ

ُق  ى ٕةت ٦ً ٝىةاؽ ك٦ٞ ٕى ٨ أ «اٜ ث١ذةثٰ ٬ؾا٦٪٭ة ا٣ٺق  ، ٚةػذؿتي قً ةرً م
(28)

. 

 ٮؿً ٝىػثػؽ٣ٲ٢ً  ؛اٵػجةرٰٚ ٠ذةث٫ً ٠سٲؿنا ٨٦ ٱٕٞٮبى ٠ةف ٝؽ أزجخى  ؽ أفق ٧٣ؤ٠ق ك٨٦ ا

«أػجؿ٩ة أثٮ ٱٮقٙ ٱٕٞٮب ث٨ أظ٧ػؽ اٵدٱػت ٚػٰ ٠ذةثػ٫»: ٧ؿٝ٪ؽم  ا٣كق 
(31)

، كأ٩ػ٫ 

ٟي  ٕؿاء ا٣ؾٱ٨ رىكىل ٔ٪٭٥ «دكاكٱ٨»٠ةف ٱ٧ذ٤ ٔؽدو ٨٦ ٬ؤٹء ا٣ن 
(30)

. 

                                                 

 .0010، 0000، 0016، 2/0173ث٘ٲح ا٤ُ٣ت  (25)

 .  871-1/868د٦ٲح ا٣ٞىؿ ( 26)

ٌٰ ث٨ ا٣عك٨ ا٣جةػؿزمٌ  (27)  . 066ظٲةد٫ كمٕؿق كدٱٮا٫٩  :٤ٔ

 .0/282 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ (28)

 .5/1421ث٘ٲح ا٤ُ٣ت  (31)

 .1/0333د٦ٲح ا٣ٞىؿ : - ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ -ٱي٪ْؿ  (30)
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٫ي ٬ػؾا ػ٧ق ًى ة  ةو ٧ٔق ٮرى ص٤٧ػحن ٦ػ٨ ٩يسجػخي ٬٪ػة ، ا١٣ذػةبي  كرىٗجىحن ٰٚ إُٔةًء وي

دىٍت ًٚٲ٫ً  رى ؽى ثىعػرو كد٪ٞٲػؿو ٚػٰ ا٧٣ْػةفٌ ، ا٣ذؿاص٥ ا٣ذٰ كى ٕى ٍخ ٦٪ػ٫ي  ث ٞى ، ا٣ذػٰ اقػذى

 :كا٣ذؿاص٥ ٬ٰ، كأذ٧ؽىٍت ٤ٔٲ٫ً 

، 2/0400د٦ٲػح ا٣ٞىػؿ . د٧٤ٲػؾ ا٣ضػٮ٬ؿمٌ ، اؽإثؿا٬ٲ٥ ث٨ وة٣ط ا٣ػٮرٌ 

 .5/11ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت ، 1/81إ٩جةق ا٣ؿكاة ، ٦0/58ٕض٥ اٵدثةء 

 .1/0171ثؿا٬ٲ٥ ث٨ ٔجؽ ا  ا٣ُةاٰ ا١٣ةدت. د٦ٲح ا٣ٞىؿ إاٵقذةذ اٵكظؽ 

ٌٰ ا٣ج٘ؽادٌم ا٣٪ق   .0/282عٮٌم. د٦ٲح ا٣ٞىؿ أثٮ َة٣ت أظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ اٵد٦

 ٌٰ  .546-1/545. ٦ٕض٥ اٵدثةء إق٧ةٔٲ٢ ث٨ ظ٧ةد ا٣ضٮ٬ؿم أثٮ ٩ىؿ ا٣ٛةراث

. د٦ٲح ا٣ٞىؿ أثٮ ٩ىؿ ا٧٣كق  ٌٰ  .1/0333ةح ا٣ٞةا٪

. د٦ٲح ا٣ٞىؿ أ ٌٰ  .1/0142ثٮ ا٣عك٨ ا٧٣ؤ٤٦

. د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ٌٰ  .0/81ق٤ٲ٧ةف ث٨ ػٌؿ ا٣ُةاٛ

 .74ثؽاآ ا٣جؽاا٫ ، 0/54أثٮ ٠ة٢٦ ٦ٛؿج ث٨ د٢ٛٗ ا٣ُةاٰ. د٦ٲح ا٣ٞىؿ 

 .0/80أثٮ ق٤ٲ٧ةف رظ٧ح ث٨ ٗة٥٩ اٵقؽٌم. د٦ٲح ا٣ٞىؿ 

ٌٰ ث٨ اٵز٬ؿ ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ظكةف. د٦ٲح ا٣ٞىؿ أثٮ ٦ع٧ق   .0/82ؽ ٤ٔ

 .211-3/210، ٦ض٧ٓ اٳداب ٧1/113ة٬ؿ ا٧٣عضٮب ا٧٣ىؿٌم. د٦ٲح ا٣ٞىؿ ا٣

. د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ٌٰ  .180-0/181ا٣ٮزٱؿ اث٨ ٚكة٩ضف ا٧٣ؼـك٦

. د٦ٲح ا٣ٞىؿ ؿ اٵأثٮ ا٣ٛذط ث٨ ٦ؽث   ٌٰ  .0/332وٛ٭ة٩

. د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ٌٰ  .0/344أثٮ َة٬ؿ زٱؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ٮ٬ٌةب اٵوٛ٭ة٩

ٌٰ ث٨ ٦ٮقى ؽ ا٣ؿاٲف ذك ا٧٣ضؽٱ٨ أثٮ ا٣ٞةا٣كٲ   ٮقػٮٌم. د٦ٲػح ٯ ا٧٣ي ق٥ ٤ٔ

 .28-0/27ا٣ٞىؿ 

  ٰ ٰ   أثٮ ا٣ٞةق٥ ٤ٔ  .0/353. د٦ٲح ا٣ٞىؿ ث٨ ٩ىؿ ا٣ٞـكٱ٪

 .860-1/861قخ. د٦ٲح ا٣ٞىؿ كٍ ا٣عة٥٠ أثٮ قٕؽ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ دي
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 .0182-1/0181أثٮ ا٢ٌٛ٣ ٔجؽ ا  ث٨ ٦ع٧ؽ ا٣ؼٲؿٌم. د٦ٲح ا٣ٞىؿ 

 .1/0346ع٧ؽ ث٨ قٕٲؽ. د٦ٲح ا٣ٞىؿ ظ٨٧ ث٨ ٦أثٮ ٦٪ىٮر ٔجؽ ا٣ؿق 

 .1006-4/1005ا٢ٌٛ٣ ث٨ إق٧ةٔٲ٢ ا٣ذ٧ٲ٧ٰ، أثٮ ٔة٦ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ. ٦ٕض٥ اٵدثةء 

ىؿ  كارٌم. د٦ٲح ا٣ٞ ٌٰ ا٣كةـث ٤ ةق٥ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ٔ   .2/01، إ٩جةق ا٣ؿكاة 1/0017أثٮ صٕٛؿ ا٣ٞ

ُق  . د٦ٲح ا٣ٞىؿ أثٮ ث١ؿ ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا  ا٣ع ٌٰ  .2/045، إ٩جةق ا٣ؿكاة 2/0403ةث

*   *   * 

ى:ِقَدالَحىحدائُق
 ٥٣ ٱؾ٠ؿق ٦ذؿص٧ٮق ٨٦ ا٣ٞؽ٦ةء كا٧٣ٕةوؿٱ٨.

ـ ٣ػػٰ ا٣كػػٲؽ ظكػػ٨ ا٣جؿكصػػؿدم  17/5/1103ٚػػٰ ك وػػةظتي  -ـ ٝػػؽق

ة -)٦ؤقكح ا٣ذؿاث(  َنةٱعٮم  (CD) ٝيؿون كٝؽ ٠يذًػتى ٤ٔٲػ٫ً )ظػؽااٜ ، ٦ىؼُٮ

ى  ٠ٰ أٝٮـى ، ( ٣ٲٕٞٮب ث٨ أظ٧ؽ ا٣٪ٲكةثٮرم  ؽً ؽى ا٣عى  نًؿًق ٨٧ً ٠ذػت ثذعٞٲ٫ًٞ ٣ً٪

 ٦ؤقكذ٫ ا٣ذؿازٲقح.

ّىٛؿتي ثًة٧٣ؼُٮط ظذقٯ ا١٩ىجىجخي ٤ٔٯ ًٝ  ٫ي، ك٦ػة ؿاءىد٫ًً ٨٦ًى ا٣ػؽقاًػ٢ً كٚى٤ٲًػك٦ة إٍف 

ُ ٰ ٤ٔٯ ٩ًكجىذ٫ًً إ٣ػٯ ٱٕٞػٮب ته ٠سٲؿةه د٘ي عي ىؽىٍت قي ٟى ظذقٯ ث َنة ٰٚ ذ٣  .إٍف ٩ٌٲخي مٮ

حي ٦ة ا٩ذ٭ٲخي إ٣ٲ٫ً ٦٪ؾ أ٠سؿ ٨٦ ز٧ة٩ٰ ق٪ٮ وى ٺى  اتو ػ٤ٍخ، ٚحٝٮؿي:ك٬ؾا ػي

ٓي ا٧٣ؼُٮطي ٰٚ  جى ٓي ك، 0153ؿ٥ٝ ثة٣، ذؿ٠ٲةث١٦ذجح ٠ٮثؿ٣ٰ ٱٞى  072ٚػٰ  ٱٞ

٫ي اٷ٦ةـي ا٣٪عؿٱؿي أثٮ ا٣ُٲػت أظ٧ػؽ ثػ٨ ، ٠ذةب ا٧٣ذ٪جٰ : »كٚٲ٫، كرٝح ٛى ة و٪ق ٧٦ق

ػؿى  .«ا٣عكٲ٨ ث٨ ا٣عك٨ ػحه ٚػٰ ، «٠ذػةبه »ؼي ٧٤٣ذ٪ج ػٰ كٹ ٱٕي ٔى ثػ٢ أمػٕةر ٦يٮدى

ٰ   ا٧٣ؼُٮط ٔة٢َه ٨٦ًً  ٣ؾا ٚإفق ٬ؾا، دٱٮافو  ٞٲٞ ٫ًًٛ ا٣عى  ٪ ًة ك، اٍق٥ً ٦يىى ػؿق َي ظػٮؿى 

.، كد٤٧ ١ةته ، ق٧ةءه أا٣ٕ٪ٮاف د٤ٕٲٞةته ك  كأثٲةتي مٕؿو

٥  دٱٮاف ا٧٣ذ٪جٰ  ٌي ك٤ٔٲ٫ مؿكحه ثعؿؼ أو٘ؿ ٦٪ذنؿةه ٰٚ ، كا٧٣ىؼُٮطي ٱى

حو ٦٪٫ي  ٛعى ة، ٠ي٢  وى ًن ةًر كا، كثة٤ٞ٧٣ٮب، َٮٹن كٔؿ ٕى ى٢ي ثٲ٨ى اٵىمػ ػؿكًح كدٛى ٣ن 
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٧ٍؿه ٤٘٦ٞح ا٣ضٮا٩ت.  ظي
ُيٮطه  ػي

َ ٺًع ٤ٔٲ٫ً  ػ، كثٕؽ اٹ صى ًٞػ٫ً كى ىةاً اًرًق كدٝى ػٮى
ٗى ػجًٍؿ أ ىفق ٦ع٧ػؽ ثػ٨ أثػٰ كقى ؽ٩ىة أ

ٚػٰ ا٣ٕنػؿ »م٭٧ؿداف ٝؽ ٝىػةـى ث٪ىكػًغ ا١٣ذػةًب )ا٣ػؽٱٮاف كا٣نػؿح(  ا٣ؼٲؿ ث٨

٤ٔػٯ ، «اٵػٲؿ ٨٦ م٭ؿ ا  ا٧٣جةرؾ ر٦ٌةفى ق٪ح إظؽل كأرثٕٲ٨ كقػٌخ ٦بػح

 أ. 070ٜٚ ٦ة صةء ٰٚ ا٣ؼةد٧ح / ا٣ٮرٝح ك

كصةء ٦ع٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ دزكا٠ٮش ٚ٪٢ٞى ٬ؾا ا٣ض٭ؽى ٚػٰ قػ٪ح ػ٧ػف 

٩ػهق ٦ٞؽ ٦ػحو ٠ذج٭ػة  -ٰٚ ا٣ٮرٝذٲ٨ ا٣ذة٣ٲذٲ٨ ٫٣ي  -كأكردى ، كدكٕٲ٨ كػ٧ف ٦بح

ة، ٱٕٞٮب ا٣٪ٲكةثٮرمٌ  ٌن ةد٧حو ٫٣ي أٱ كٔؿٚ٪ػة أ٩ق٭٧ػة ٦ػ٨ ٠ذػةبو ، كأردٚ٭ة ثً٪ىه  ػى

٫ي  ى و٪ٛق ٜى ٤ٔٲ٫ً اق٥ى )ظؽااٜ ا٣عؽؽ(.أ ٤َ 

٪ة ٤ٔٯ ًذ٠ٍؿو  ٝٛى ٣٭ؾا ا٧٣ؼُٮط أكردىقي ٦ٛ٭ؿقٮ ٦ؼُٮَػةت ا١٧٣ذجػح ا٣ذػٰ  ككى

د٧ٌ ٫ي 
(31)

، كأزجذٮا أفق اق٧ى٫ي )ظؽااٜ ا٣عٞةاٜ(، ك٩كػجٮقي إ٣ػٯ ٱٕٞػٮب ثػ٨ أظ٧ػؽ 

 ،  «.كٰٚ ا٣٭ٮا٦ل د٤ٕٲٞةت ٨٦ مؿح ٦ع٧ؽ ث٨ دزكا٠ٮش»ا٣٪ٲكةثٮرم 

ـو ٰٚ ٬ؾا ا١٣ٺـ ص: ٤ٝخي  ة ك٬ى
ى  :٤٧حي أ

ٜي : ا٣ىٮاب ٰٚ اٹق٥-0  (.ؽً ؽى ا٣عى  )ظؽاا

حو  -1 ػعٲعى ٗىٲػؿي وى ك٤ٕ٣ق٭ػ٥ اقػذى٪ىؽيكا ٚػٰ ، ٩كجحي ا٧٣ؼُٮط إ٣ٯ ٱٕٞػٮب 

ك٠ػة٩ٮا ، ٦ػ٨ دكًف دؽٝٲٞػ٫، ٦ة صةءى ٰٚ ا٣ٮرٝذٲ٨ اٵػٲػؿدٲ٨ ٦٪ػ٫إ٣ٯ ٩ًكجىذ٫ًً إ٣ٲ٫ً 

٧ً١ًٍ٭٦٥ ٤ٲ٨ً ٰٚ ٝؿاءد٭٥ كظي  .ذٕض 

ك٣ػٮ دػح٩قٮا ، ا٣ٮاردة ٚٲ٫ ٣ٲكٍخ ٹثػ٨ دزكا٠ػٮش «ا٣ذ٤ٕٲٞةًت »إفق ٬ؾق  -2

قؿيكا ٦ة كردى ٰٚ ٩٭ةٱح ا٧٣ؼُٮط ٵدر٠ىػٮا أفق ٬ػؾا ا٣ؿقصػ٢ى ٣ػ٥ٍ ٱى١ذػٍت ٦ًػ٨  ث كدىؽى

ة ٬ى ؿى ُق ٪ًؽًق ًقٮىل ا٣ؼُجح ا٣ذٰ قى ًٙ  «ا٣ذ٤ٕٲٞةت»أ٦ة ، ًٔ ، ٚ٭ٰ ٣ٲكٍخ ث٭ػؾا ا٣ٮوػ

 ث٢ ٬ٰ مؿكحه ٣ٶثٲةت ٦٪ذنؿةه ٰٚ ا٧٣ؼُٮط.

                                                 

 .32-1/31ٚ٭ؿس ٦ؼُٮَةت ١٦ذجح ٠ٮثؿ٣ٰ  (31)
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ٌٟ  -٣ذ٪ٞٲؿ دىجٲق٨ى ٣٪ة كثٕؽى ا٣جعًر كا أ٩قػ٫ ٩كػؼح ٦ػ٨  -٦ػ٨ دكف أد٩ىػٯ مػ

ك٬ػؾا ا٧٣ؼُػٮطي ٣ػ٥ٍ  .(357٬ ٠ذةب )مؿح دٱػٮاف ا٧٣ذ٪جػٰ( ٤٣ٮاظػؽم  )ت

ٰ  ٚؿٱؽرٱٟ دٱذؿٱىىٰ ة٩ ٧٣ى
ًؿ٫ٍٚي ا٧٣يكذىنؿؽي اٵى ىػؿ٣ٲ٨ ، ٱٕى ٰٚ ٩ىنؿد٫ًً ا٣ىةدرة ٰٚ ث

كػػ، ـ0750قػػ٪ح  ٲ٨ ٚػػٰ ٧٠ػػة ٣ػػ٥ ٱٕؿٚػػ٫ي د. ٱةقػػٲ٨ اٵٱػػٮثٰ كد. ٝىػػٰ ا٣عي

٣ػػؾا ٚػػإفق ٣٭ػػؾا ، ٩نػػؿد٭٧ة ا٣ذػػٰ أذ٧ػػؽا ٚٲ٭ػػة ٤ٔػػٯ َجٕػػح ا٧٣كذنػػؿؽ ٚٞػػٍ

يرٱؽى إٔةدة دعٞٲٜ ا١٣ذةب أذ٧ةدنا ٤ٔٲ٫ً   .ا٧٣ؼُٮط ٝٲ٧حن ٠جٲؿةن إذا ٦ة أ

يٮؿي  ٔيٮدي ٚىحٝى ى ػة : أ دى٬ى ىكرى حن أ ػعى ًً ا ةن كى ػةرى ُيػٮًط إًمى ؽتي ٰٚ آػػؿ ا٧٣ىؼ صى إ٩ق٪ٰ كى

ػةثٯ أفق ٱٕٞػٮب ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ا٣٪ق دزكا٠ٮش إ٣ػ ةقي ٲكى ػ٧ق نػة قى ٙى ٠ًذىةث ػ٪ق ٮرمق ٝىػؽ وى

ذى٪ىج ػٰ، (ؽً ؽى )ظؽااٜ ا٣عى  ٫ي ٨٦ً ًمػًٕؿ ا٧٣ي ة اظذىةصى ة ٧ً٣ى ؿظن ىقي ث٧ٞؽ٦ػحو ، ٥ًق مى أ ىػؽى ، كث

حو  ةد٧ًى ةقي ثًؼى ى٩٭ى ىفق ٬ؾا ا١٣ذةبى ٥٣ ٱىًى٢ٍ إ٣ًٲ٪ىة .كأ ٙى أ ك٬ٮ ٔجػةرة ٔػ٨ ، ك٨٦ًى ا٧٣يؤًق

ىقي ثػػ، ك٣ٲفى ٫ٌ٤٠، مٕؿ ا٧٣ذ٪جٌٰ «ا٩ذؼةب» أ ىؽى ك٬ػؾق ، «ػةد٧ػح»ك «٦ٞؽ٦ػح»كأ٩ق٫ي ث

٫ً٤ً. ا٣ؼةد٧ح ٬ٰ ٧ى ٔى ٤ٍخ إ٣ٲ٪ة ٨٦ً   ا٣ذٰ كىوى

ٜي  ٙي ا٧٣ؾ٠ٮري ٹ ٱ٪ُج  ٤ٔٯ ا٧٣ؼُٮط ا٧٣٪كٮب إ٣ٯ ٱٕٞػٮب؛ ك٬ؾا ا٣ٮو

ة. ٕن  ث٢ ٬ٮ ٤٣ٮاظؽم  ُٝى

ة ٞن ةثً ٍٙ ٔ٪٫ي قى كٵ٧٬ٲقًح ٬ؾا اٵ٦ؿ ا٣ؾم ٥٣ ٱي١نى
(32)

دى ،  رى ىٱخي إًزجػةتى ٦ػة كى أ رى

 ػةد٧ح ٬ؾا ا٧٣ؼُٮط.ٰٚ 

٫ي /070صةء ٰٚ ا٣ٮرٝح   :أ ٦ة ٩ىى 

٠ذتى اٵقذةذ اٵدٱتي أثٮ ٱيٮقٙ ٱٕٞٮب ث٨ أظ٧ؽ ا٣٪ٲكةثٮرم ٚػٰ آػػؿ 

كقػةٔؽى ٤ٔٲػ٫ً اٷ١٦ػةف  ،ا٩ذ٭ٯ اٹ٩ذؼػةبي : ٬ؾا ا٣ؽٱٮاف ثٕؽ ٚؿا٫ٗ ٨٦ ا٩ذؼةث٫ًً 

ككصػؽتي ٦ػة اػذػةرى ٣ػ٫ي ٦ػ٨ ، ٰٚ ذم ا٣عضح ق٪ح إظؽل كػ٧كٲ٨ كأرثٓ ٦بح

                                                 

ػ٤خي إ٣ٲػ٫ً ٝج٤ػ٫ي. ٱي٪ْػؿ: ا٣ذٮقػٓ ٚػٰ  (32) وق ؿىجى اٵخ ثٺؿ ا٣ؼ٤ٲ٤ٰ ث٧ػة دىٮى ثٕؽ قخ  ق٪ٮات ػى

٢ )ا٧٣ُجٮع ق٪ح  ٞىػٯ ٦ػة 25ـ(، ص 1111ا٣ذقؿق  ، كإ٩ق٧ة أذ٠ػؿي ٬ػؾا ٣ٶ٦ة٩ػح ا٧٤ٕ٣ٲقػًح، كٱج

ٜى ٠ذجذي٫ي   .، كٚٲ٫ً دٛةوٲ٢ي أ٠سؿاٵقج



 021 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -للغة العربًة بدمشق جملة جممع ا

َٔ نيٕ اىحل٘لػِث ىيه٘ػٔك ناىحدٗلػثِ ، اء )حدائق اىحدؽ(األشٍ فٔشػٍخُُّ ، إذْ ْ

 ِّ اٌمَ وَشأُكَفِّٖ ، ة َ ةٍا َُٗروُع اىصَّ ائَّ٘٘ َْ ٌُيَِح اىفَّ ٌِ وٗفخُُِِّ ٌَهَِػاهُ ، حصِّ نيٕ أثرِه 

ََ نػأُٖ ،وىفلّ ، اىثالثػث ()شػيم حفلػَم فٔائػد ْػالء اىظػ رة ()ىُِ٘خػَر

ِٔٗػَج ، ا ِطئَْج فخصخغِٖ ةٓا ٌخٍثِّاًل إذ َْ إْك طػاءَ اُُ ، وٌُصخرشاًل ٌخػٕ ََُظػفَج و

ِّ حٔنَّيُج ، وٌا حٔف٘لٖ إلَّ ةاُِ ، نزَّ وجوَّ  ِّ أُُُ٘ب ، ني٘  .«وإى٘

 :وفٖ أشفيّ ٌتاطرةً 

ًَّ ٌػا اخخػار ، خفتث لةَ دزوانٔش فػٖ ٌخخػخً ْػذا اىػدٗٔاك» حػَ٘ أحػ

 :األة٘ات ٌِّ رحٍّ اُ

ٌحٍػػد ةػػَ  ٌحٍػػد ةػػَ حٍػػد ةػػٌَكػػاا اىػػػدر اىصػػه٘د طػػٍس اىػػدَٗ 

ًَ اُ طتاةّ: ْذا آخر ٌػا اخخػاره  األشػخاذ ٗهلػٔب ةػَ أحٍػد دزوانٔش، رح

ىػّ : ىلد ناك أكٔاُ  رحٍث اُ نيّ٘ ٌَ دٗٔاك طهر اىٍخِتٖ. واىحقُّ  اىِ٘صاةٔريُّ 

 ٌٔ ْفػوخَ  اعٌ َِ َغػ دٌ ده َٗػّ٘ شػه ودِ َّٔ َصػوٌُ  هِ دِ ِّ٘ػوجَ  ِّ ِّٗػدِ رَ يػً ةِ فٖ اخخ٘ار اىهالم واىهِ 

ػ ٕاجَ َِػخَ ا َُ ٕ نأَُّػتهػٖ، حخَّػـَ  قَ افَػوَ  ُّ ـتهَ  ، وٌَ اىه ائب أكَّ عٌ اشَّ وَ  ر، ئِ اٍةاىؾَّ

ـَ ُو ِّ رائر، فيِّ ب ةاىصَّ خخا ػفػٖ األدب ةاى َب رَ َؽ  َ فاؽوٍ ٌِ  هُ درّ  ي ، ٕيَّػهَ ٍُ اى ًِ ْٓ صَّ

 ٍػسٍ ٔر شِث خَ ُٓ فٖ طُ  ِّ خِ اصخواُ ِّ ٍهِ اىفراغ ٌَ جَ  مَ كَ ووَ  .ٕاألوفَ  ةاىحقّ  وفازَ 

 .«ئث...وخٍس ٌ َ٘وحصه

َُ وفٖ اىٔركث اىخاى٘ث أوردَ ا ذنػر ف٘ٓػا ، ُفُصػُّ خفتػثً ـٔٗيػث دزوانػٔش ة

ًَّ كااَ ، اْخٍاٌّ ةظهر اىٍخِتٖ ُ حخَّٕ احَّفَق فٖ طِٓٔر شػِِث أرةػم وحصػهَ٘ ... »: ث

َّٖ ُصػخثٌ نخ٘لػثٌ غػح٘حثٌ ٌلػروءةٌ نيػٕ األُشػخاذ  وخٍس ٌئػث أْك َوكََهػْج إِىػ

وكػد نػاَك أةػٔهُ ، أحٍػد اىِ٘صػاةٔريّ  األدٗب أةٖ ةهر اىحصَ ةَ ٗهلٔب ةػَ

                                                 

()  ى٘خرَ فٖ = ]اىٍ يث[.«: فٖ»اىلاْر ٌَ غٔرة اىِّع اىٍرفلث 

 ث[.، ؤْ اىٍِاشب = ]اىٍ ي«اىظهراء»ححخٍو اىهيٍث فٖ غٔرة اىِّع اىٍرفلث:  )**(
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َْ فرائدِه ٌا َٗ  ٌِ َوَٗػُروُؽ ، ظحُذ اىَخٔاـرَ األُشخاذ اإلٌام ٗهلُٔب ةَ أحٍد اخخاَر 

اكرَ  ًَ ، اىَِّٔ ػ ْٓ ًَ ، واُخخَو ٌَ كالئِِدِه ٌا ٗػلو اىَف ْٓ ػ ٌلخػػًرا ٌِٓػا ، وَٗػِرُٗض اىصَّ

ٍُحاورةِ  ثُِّو واى ٍُذانرةِ وَٗ ، نيٕ ٌا ٗػيُح ىيخٍَّ َُ ىي ٍُحاورةِ  حُص َحصػَب ٌػا ، واى

ِّ َنزٍٗخِٖوَ ، َّ٘خِٖناك فٖ ُِ  ْت ني٘ َٔ ًَ ، اَُف ةاىُحٍرِة نيٕ حٔاِطػٖ ٌػا َوكَػَم  وأنيَ

ِّ الخخ٘ػػارُ  اهُ )حػػدائِقَ ، َلػػُّ الشخحصػػاُك واإلٗثػػارُ افَ ووَ ، ني٘ػػ ٍَّ ، اىَحػػَدِؽ( وشػػ

ُّ ةِأُخَرى، وافخَخََحُّ ةُِخفتثٍ  ٍَ ِّ اىظَّ ، واخخَخَ ٍا ةَِخفِّ ُٓ  ....رِٗف آخَر اىُِّصخثِ وأَثتَخَ

 ِّ صاةٔرّي، رحٍثُ اُِ ني٘  :خفتث اخخ٘ار األُشخاذ اإلٌام اىحصَ ةَ ٗهلٔب اىَِّ٘

صػاةٔريُّ رحٍػُّ اُُ  َ : كاَا األُشخاذ ٗهلٔب ةَ أحٍد اىَِّ٘ ِّػٖ ٌُِػُذ أ َ كرَ إُِ ُػٖ أ

َ  ًُ اىحانِ  ٍَّػد ةػَ دُأ نِفػٔاك ، رحٍػّ اُ جْشػوْ ةٔ شهد نتػد اىػرَّحٍَ ةػَ ٌح

ِّ  يِ فٖ إىٕ ٌَ اخخال ّٖ  هرَ طِ  -ِص ِّ ، أةٖ اىفِّ٘ب أحٍد ةَ اىُحصَ٘ اىهٔف وأُظدُ٘

، وأةٖ اىَحصػَ أحٍػد ةػَ ِّٖ ٍَّد ةَ اىهتَّاس اىخٔارزٌ  نَ األُشخاذ أةٖ ةهر ةَ ٌح

اوّي نُِّ  ََ اىزٌَّػاِك ةفػٔةً ، أُخُٓز فُرغػثً ، نتد اىرَّحٍَ اىرَّ ػ ٌِ لخخ٘ػاِر ، وأُخلػُر 

ٌِ ، ِدهِ واُخخاِب فرائِ ، كالئِِدهِ  ٍُحَ ٍَ ػيُُح ىيخَّ ا َٗ ُِّ نيٕ ٌَ واكخػاري  ، ةِ رَ اَؽػثُِّو واى

ِّ ةُ٘ر واحدٍ  َِ اىخَّفصِ٘ر اىذي شتلِِٖ إى٘ دةً ن ًْ ٗتػَق ، ٌُ رَّ ِّ ٌػا ىػ  ُّ ٌََهػوكػاىٔا ف٘ػ

ًَّ إلَّ حيخ٘ع زِ ، ائوٍ لَ اٌا ىِ لَ ٌَ  َِ ةََ٘ػاكٍ ، اكٍ لَػ أو ُُ  ٗادةٍ اىيٓ  .أو حلرٌٗب ِٗفُق ةُِحْص

َُ َوىَِدي فَ ، وىُِهوِّ أجٍو نخاٌب ، ُّ كخُ ْذا وَ وأَرى أكَّ  ََ  -ُخذهُ ٗا حص  ةَِم اُُ  أحص

فاعَ ، ٌخاعَ اإل َْ أحداِث اىزٌَّاكِ ، ونَِم اىدِّ َِ ، وغاَُم ن ِت اىِفػخَ وطػدَّ ، وٌُؾالَّ

َ  -وأناَُِِٖ نيٕ حِٓذٗتَِم وحأِدٗتَِم ، فٖ األحٔاِا أزِري ةَِم  ِّ أ ، خَذ حرٍٗع ني٘

ِّ اةِ رَ  ِّ نَ ، ٍب ف٘ ِّ ٌَ دُنػاٍء غػاىحٍ  ىُّ  اول حَِس ٌَ ، ِيٍف ة حُخَاةهػُّ ، حَِهتُج فٖ َجٍِه

 ِّ ِّ ، وحُٔاى٘ َٔ أفؾُو ةِرٍّ حػُفُّ وحُٔىِ٘ ُْ حهاىَٕ فٖ اشػخئِاِؼ  أْك أشخخَ٘ر اَُ  إىٕ، إذْ 

حخَّػٕ َٗ خٍػَم ىػَم ، ِّ ا ةِػٍَ ِٓ اكِ ىحَ وإِ ، تٍ٘ب وَوى٘دٍ لُخَخاِا ِدٗٔاَُٖ حَ  ،جدٍّ جدٗدٍ 

َْ ، ةَػػرَ فػاىُهٍُر ٌَلْ ، ودُررٍْػا إىػٕ دَُرِرهِ ، ٍُْا إىٕ ُةَرِرهِ َررُ ةُ  ػ ٌِ  ِّ ىِػ وكُػرُب أَوَّ
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ل ٗخَِّصػم ، ٌػا ٗظػُٔب َغػفٔه ةِهػدِرهِ ، وحخيّيّ ٌَ ُائب اىزٌَّػاك وِةَ٘ػِره، آخرهِ 

َ ، لشخغراِؽ األُفاسِ  ًْ ُٗػاَت طػانٌر ٌػا  .فهارِات األَ واشخ٘هاِب ة ُ ىػ َّّ ًْ أُ واني

حخَّػٕ ل حهػادُ ح ػُد ِخزاُػثَ ُنخُػٍب ، تِٔا اىخَّامِّ نِد اىخاصِّ واىهػامِّ ٌَ اىل أُوحُّ٘ 

ٌِ ح َٔ َ دِ خئ  َ  ()اًل اِؽػإلَّ فَ  ِّ اُِ ٗ َٔ  إلَّ  ،ٍب دَذا أ ِّٔ كَػ وْػ ، ِّ أُِ درِه وَطػٌُهخػرٌؼ ةُِهيُػ

 َٓ ِّ َط ػهراِء ٌػاادَوةِحصت ِّ َوحَترٗػِزِه نيػٕ اىظُّ ِّ وارحفػاِع ٌَِزىخِػ ػ ٌِ ِم كََد  ةً نيٕ حََلػدُّ

َِ األُشخاذ أةٖ اىفؾِو ةَ اىهٍ٘دِ  ُ كَػاا، ُٗحَهٕ ن َّّ نِػُج نارفًػا ةفؾػِو أةػٖ : أُ

ا شػترحُُّ َوَجدحُػُّ ةحػًرا ل ، ول نٍا حيٍج ىّ ةٍظاْدحٖ إَّٗاه، اىفِِّ٘ب  ٍَّ فِإُِّٖ ى

ػاٌمَ  ،ُِٗزُؼ فٖ جٍ٘ػِم اٙداِب  ِّ اىخػٖ حَُحِّ٘ػُر اىصَّ ِّ وفػػاحخ ، إىػٕ ذراةػِث ىصػاُ

ٍِ وحُفحِ  هَ ِفِ ًُ اى َّٔ ف ٍُ َْ كُيِا .َ٘ق اى ِّ ىلد َغَدكِا وأَغتَِا ْػذا :وىئِ ًَ ة هَر ُخخِ  .إكَّ اىظِّ

ِّ اىهٍ٘ػُد أةػٔ  ثِ٘ػ ِّ إِلَّ ٌػا حدَّ ِّ وََُصػتِ ِّ نِد إثتاِت اشٍ وىً ٍَِٗهِِٖ نَ ِذْنِر ىلتِ

ُّٖ ةَ اىحصَ اىلُ  ّٖ خَ صْ ُٓ ةهر ني َ  اُ ِّٖ ةَ حٍزة َراِوَِٗ٘ نَ ة : كَػاا، ِّ هِؼ أحفاد ني

ا ٗلٔاُ شٍه َٓ َّاَك نُِٖٔ ةِ ٍهُج أةػا َشػ: شػٍهُج َجػدِّي ني٘ ػا ٗلػٔاُ : خُّ ةٍِػَر إة

ٌِهٖ حخَّػٕ أَىِفخُػُّ : اىفِِّ٘ب ٗلٔاُ  ٍَهػُروهُ ٌََصػا كَّ وألَ ، ىً ٗزْا ٗلرُع ْذا اىيلُب اى

ػَِِّث واىِهخػاِب  ًِ اىصُّ اةَز ةاألىلاِب ٌحلٌٔر ةُِحهػ ا ةيفػِق اإلِ ، اىخَِّ  .ارنَفػول شػٍَّ٘

َِ الخخ٘ػاِرف لفخلػاِر ٌػا  وشٍ٘رُّ  َٔ خارٌج نػَ طػر ةَم فٖ ْذا اىٍ ٍِٔع ٌا ْ

ِّ فٖ حأدِٗث ٌهِاهُ  ا ك .كتيُّ أو ٌا ةهدهُ إى٘ ٌغٍػٌز  دٌَِّا ْذا اىُهػذَر ىِػئالَّ ٗٔجػدَ وإٍَُّ

ت٘ونيو، فٍ٘ا جٍهِاهُ   .«تحاُُّ اىٔن٘وِ شُ ؤْ ، ٕ اُ كػُد اىصَّ

 ََ ٍَّث حَتََّ٘ ٍَ وةهد ٌا أنَّدُاهُ ٌَ أدى ََ خفُ ىِا ةَِ الٍء أكَّ ْذا اى  َٔب ٘هُلػىِ  ىػ٘سَ  ٔ

ُ ٘صَ اىَِّ  وىػً ، فلػٔدًا( ٌَ اىَحػَدؽِ  ائقُ دَ )َحػِنخاُب وٗتَلٕ ، ٔريِّ ٌَ كرٍٗب أو ةه٘دٍ اة

ِّ. وْ ِػ َٗ  ِّ وخاحٍخِ َٔى ٌلدٌخِ  إىِ٘ا ٌُِّ ِش

                                                 

() .]ْهذا ورد، وفّ٘ نِد اىخأٌُّو كيق رةٍا ناك وراءه ححرٌٗف أو شلؿ. = ]اىٍ يث 
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 وٛعح ٔ٪ٮاف ٦ؼُٮط ٠ٮثؿ٣ٰ

 

 كػُجح اث٨ دزكا٠ٮش، ٠ٺـ ٱٕٞٮب ا٣٪ٲكةثٮرمٌ 
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ى:اُتُهوَخنُدَم
غى  ٫ً ا٣عى ؼى ثً ٱٕٞٮبي ٩ىكى ٤ٔػٯ ، ١٣ذػت ا٤٣٘ٮٱػح كاٵدثٲػحٔػؽدنا ٦ػ٨ اكػ٨ ُ 

 :ا٣٪عٮ اٳدٰ

 :غو كى ٩ي زٺث ك٣ؽٱ٪ة ، / ٩ىكغي )٩٭ش ا٣جٺٗح(0

ك٣ػػٯ ٠يذًجىػػخ ثً 
ػػاٵي ى  ٍ  ؼى ٚػػٰ وػػٛؿ قػػ٪ح أرثػػٓ ٦ى٪كػػٮػح ، ٮؿو نػػ١ي ٦ى  ٌٰ ؼً ٍكػػ٩

 .كأرثٕٲ٨ كػ٧ف ٦بحو 

حه، ك٤ٔٲ٭ة ثٺٗةت كدىعٲعةت، كا٣ْة٬ؿ أ٩٭ة ١٦ذٮثػح  عى عق ى٤ىحه ٦يىى ٞىةث ك٬ٰ ٦ي

ى ٞى ك٦ي  ب ث٨ أظ٧ؽ ا٣٪ٲكةثٮرمٌ ٤ٔٯ ٩كؼح ٱٕٞٮ ٠ذػت »٢ ٤ٔٲ٭ػة، إذ ٚػٰ ٩٭ةٱذ٭ػة: ةث

، ك٬ػؾق «كؼذ٫ ٦ػ٨ ٬ػؾا ا١٣ذػةب ثؼُػ٫قذةذ اٷ٦ةـ أثٮ ٱٮقٙ ٱٕٞٮب آػؿ ٩ي اٵ

، 02736ا٧٣ؼُٮَح ٰٚ ١٦ذجػح اٷ٦ػةـ ا٣ؿًػة ٤ٔٲػ٫ ا٣ٌكػٺـ ٚػٰ ٦نػ٭ؽ، ثػؿ٥ٝ 

1023ؿ٥ٝ ثة٣ٰٚ ا١٧٣ذجح ا٧٣ؿ٠ـٱح ثضة٦ٕح َ٭ؿاف ٔ٪٭ة رة ٦ىٮق كديٮصؽ 
(33)

. 

ٍ  ٩ىٍكػ، سة٩ٲحا٣ ػ ٰ  صٲ ػؽو ٦نػ١ٮؿو ثًؼى ٤ٔػٯ ٩كػؼح ثؼػٍ  ك٬ػٰ ١٦ذٮثػحه ، ؼ

٭ػة ٠ذجى  ٫ي كا٣ْة٬ؿ أ٩ق ، قذةذ اٵدٱت أثٰ ٱٮقٙ ٱٕٞٮب ث٨ أظ٧ؽ ا٣٪ٲكةثٮرمٌ اٵي 

ػ ٍ  ؼى ٤ٔٯ ٩كؼح اٵو٢ ثً  ًٙ ا٣نق ٰ  ا٣ؿق  ؿٱ ػثً ٩كػؼح  ٓى ٦ىػ ك٬ػؾق ٦ٞةث٤ػحه ، ًػ  ٍ  ؼى

ٓي ك، عح ٤ٔٲ٭ػةك٦ىػعق  ٱٕٞٮب ث٨ أظ٧ؽى  ح ثضة٦ٕػح ٚػٰ ا١٧٣ذجػح ا٧٣ؿ٠ـٱقػ دٞجػ

٥ٝ0671 ؿق ثة٣َ٭ؿاف 
(34)

. 

٩كؼح ١٦ذجح ٦ؽرقٰ ٚػٰ ٝيػ٥، ث٤ٞػ٥ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٤ٔػٰ ك٬ٰ اٵػٲؿةي:  ،ا٣سة٣سح

 ٌٰ ٠ذت اٵقػذةذ »، ٨ٔ ٩كؼح ٱٕٞٮب ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ، كٚٲ٫: ا٣ع٧ؽا٩

ُ   كاٷ٦ةـ أثٮ ٱٮقٙ ٱٕٞٮب ث٨ أظ٧ؽ ا٣٪ٲكةثٮرمٌ  «٩٭ش ا٣جٺٗح ٫ً ثؼ
(35)

. 

ٰ  ٍكػػ/ ٩ى 1 ٓى ٤ٔٲػػ٫ ٱػػةٝٮت (241٬ )ت غي )دٱػػٮاف اٵدب( ٤٣ٛػػةراث ٤ػػ َق . ا

                                                 

 .61-58ص ، 0315٬، 4، ع ٦ض٤ح )دؿاز٪ة( (33)

 .831-22/830 ٚ٭ؿقذ١ةف ٩كؼ٫ ػُٯ إًٱؿاف )ٚ٪ؼة( (34)

 .22/831 ا٧٣ؿصٓ ٩ٛك٫ (35)



 024 د. عباع اجلساخ -ضريتْ ٔآثازٓ  -ٖعقٕب بَ أمحد الٍٗطابٕزٙ 

ػػكى »: كٝىػػةؿ، ا٣ع٧ػػٮم   ػػثً  ؽتي صى ـً اٷً  ٍ  ؼى أثػػٰ ٱٮقػػٙ ٱٕٞػػٮب ثػػ٨ أظ٧ػػؽ  ٦ػػة

ػ« ٠ذةب دٱػٮاف اٵدب»٤ٔٯ  ا٣٪ٲكةثٮرم ا٤٣٘ٮمٌ   ُ ػ ٫ً ثؼ قػ٧ٕخ : ٫ي دي ٮرى ٦ػة وي

«٬ؾا ا١٣ذةب ٨٦ أك٫٣ إ٣ٯ آػؿق
(36)

. 

ٰ  )ت )ٱذٲ٧ػػح ا٣ػػؽ٬ؿ(٩ىٍكػػغي / 2  ٝػػؿأتي »: . ٝػػةؿ ٱػػةٝٮت(318٬ ٤٣سٕػػة٣جً

ٌٰ ٤٣سق  (ا٣ٲذٲ٧حػ)ث ث٧ىؿ ٰٚ ٩كؼحو  ٦ع٧ػؽ  ثػ٨ً  أظ٧ؽى  ث٨ً  ٱٕٞٮبى  ٍ  ٤ٔٲ٭ة ػى  ٕة٣ج

ٰ  ة ا٣سق ٛ٭ى ٱؿكٱ٭ة ٨ٔ ٦ؤ٣  ، ثة٣ٞؿاءة ٤ٔٲ٫ ى  ٚٲ٭ة زكااؽى  ؽتي صى ٮى ٚى ، ٕة٣ج ٭ػة ٚػٰ ٔؿٚي ٹ أ

«...ةسً ٱؽم ا٣٪ق ثحى  ةً ن٭ٮرى ا٧٣ى  غً كى ا٣٪  
(37)

. 

ى:ذعُرُه
قي ٤ٔٯ اٵٗؿاض ا٣نٕؿٱح ا٧٣ٕؿكٚح ٱذٞػؽق٦٭ة ، ٥ْ٩ى ٱٕٞٮب ث٨ أظ٧ؽ مٕؿى

ػػهق  ػػٺـى  ثػػ٫ ا٧٣ػػؽٱط ا٣ػػؾم ػى ٔى ػػٯ ، ٔىىػػؿقً  أ ٌى ى ؿد ػػؿٱٙ ا٧٣ي ٠ة٣سٕػػة٣جٰ كا٣نق

ػ٥ى ٤ٔػٯ ، ٌٚٺن ٨ٔ دٞػؿٱِ ٣ػجًٕي ٠يذيػجًً٭٥، ( كا٣جةػؿزمٌ 325٬ )ت ْى ى كٝىػؽ ٩

ٮًر ا٣ؼ٤ٲ٤ٲ ح قي.ك٠ةف ثعؿا )ا٣ُٮٱ٢( ك)ا٣كؿٱٓ( أ٠، ا٣جيعي ة ٔ٪ؽى ٔن  سؿ ا٣جعٮر مٲٮ

ًٓ ًمٕؿًق كدعٞٲٞػ٫، ١ٚػةف ٬ػؾا ا٣ض٭ػؽ ا٣ؿقااػؽ  ٧ٍ ٪ٰ إ٣ًٯ صى
ٞى جى ؽنا قى ىظى ىًصؽ أ ك٥ٍ٣ أ

٥ق ) ًى ٓو ٦ًػ٨ى 025( ُٕٝػحن ٚػٰ )30ا٣ؾم  ػ
ُى ػٺن ٔػ٨ زػٺث ًٝ ًؿ، ٌٚى ًٔ ػة ( ثٲذنػة ٤٣نق

ةى ٣ٲكٍخ ٫٣ي 8ا٧٣٪كٮًب إ٣ٲ٫ً كإ٣ٯ ٗٲؿًق ٰٚ ) ػٲؿى
طي أفق اٵى ، ٩يؿص   .( أثٲةتو

؛ إذٍ ًػ٥ق  ا ٫٣ ٬ػٮ )د٦ٲػح ا٣ٞىػؿ( ٤٣جػةػؿزم  ٮىل ًمٕؿن رو ظى ٠ةف أ٠جؿي ٦ىىؽى

ٰ  )دذ٧ػح ا٣ٲذٲ٧ػح(، ( أثٲةت012( ُٕٝحن ٰٚ )13) ػة٣ج ا٣ػؾم ، كٱ٤ٲ٫ً ٠ذػةبي ا٣سٕق

ػػٮفى ، ( ثٲذنػػة13( ُٕٝػػحن ٚػػٰ )01اظػػذض٨ى ) ٞي ظ ، ثذىػػؿٱطو ، كٔ٪٭٧ػػة أػػػؾ ا٣ٺق

ؿ ٕىػ٢ى ا٣ُٞٛػ، كٹقٲق٧ة ا١٣ذةب اٵكق ٌٰ ٧٠ػة ٚى ذجػ ٛىًؽم  كاثػ٨ي مػة٠ؿ ا١٣ي ػ ٰ  كا٣ىق

ٛىٲؿكزآثةدم   ىك ٨٦ دك٫ًً٩.، كا٣  أ

                                                 

 .٦1/511ٕض٥ اٵدثةء  (36)

 .1/610ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  (37)



 636 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -للغة العربية بدمشق جملة جممع ا

ِّ ، واُفردَ غ٘رٍْا  باض ظ اىل ا  ٖي كاٖ نِ با ُ َٓ ََ اى ٍا دُ اصَضاضَ إذْ أَثضَا

)خرٗاا ة اىلطاار 
(49 

ىاأاكٖ وأوردَ اىًطااف  ي كااٖ )ا، َُُِفاا ب ب ًَّ٘اا ب كااٖ بِ٘ااَ٘ 

ٖي كاٖ )ٌ ا ره ُٓاب اىض غا   ، ب ىٔك٘ ت  كِ َ  ب كَ ًَِّ٘ ب كٖ أرب   أب٘ ت واىض٘ٓلا

 ك   ب داىً٘ ب كٖ خٍسِ  أَب٘ ٍت.

 منهُج الَجمِع والتَّحِقيِق
َٓ ٌَ  ثًوُ ٍَ َِ َٗ  ِّ كاٖ ش ر ٗ لٔب بَ أحٍ  اىِ٘س بٔرّ  ٍ    كٖ جَ َِ جُ ِ وتحل٘لا

 :اىِحٔ اٙتٖ

َ رتِ   تَ َٓ ٗ  وِ رَ  قِ كْ ترت٘ب اىل   عيٕ وَ  -6   .٘   َِّ ىفضَ ٘ضب  أ

 وإثض ت اسً اىضحر.،  عروع٘   تلًٔٗ اىِص   -2

ًِ اىٍ َِٕ. عض ب  ت ٌ  عضػ اىًِص   -3 ْٓ َُ عيٕ كَ ٘ ُٗ 

 ب   اسِلط َِّٓ .، تخرٗب اىِيُطٔص ٌَ اىٍظ ن اىٍخِيف  -4

اىرواٗا  اىطاح٘ح  إٗاراد و، ِذْنر االخِ ف اىح ضو كٖ اىرواٗا ت -5

 كٖ اىٍَِ. ٖ ت ٍئَ إى٘ٓ  اىِفساىِ

ون ُاَ اىٓأاٌإل رٗاراد اخاِ ف ، تخرٗب اىل   أسفيٓ  ٌض شارةب  -6

 اىرواٗ ت وتفس٘ر اىٍفردات.

ٍب  ىيش  ِر اىٍِ اك  )اىٍِسٔب . -7  ضِ ِ  كِس

 :ما بقَي ِمن ِشعِرِه
[1] 

 ّٖ  ]اى ٔٗو[ :كَ َل كٖ اصٌَِ٘ر أَبٖ اىَفْغِو اىٍ٘ه ى

َُ ُعضَ٘اَ   -6  اهللِ َٗغاَحُم ٌُ ِ ٘با َرأَٗ

 

ِّ  َوَٗضهٖ أَُخٔهُ اىَغَ٘ث    ِعَِ  َعَ  َِّا

                                                  

 ُلاوَ  - 28/474  ب ىٔك٘ا ت اىأاكٖ) كاٖ – أْن أُشَ٘ر ِْ  إىٕ أًن اىطف  ً  ٌَ اىٍِ سِب   49)

ًٍ  ْٔ ٌ ضٌٔع ٌِّ. ، اىخرٗ ة) ب ٌَ نِ ب احَ رَ ضَ  ًَ ٌ  ُليّ ٗخِيُف ع  وىه



 026 د. عباع اجلساخ -ضريتْ ٔآثازٓ  -ٖعقٕب بَ أمحد الٍٗطابٕزٙ 

ة٣ػ٫ً  -1 ػٮدي ث٧ًى ةؾو ٱىضي ػعق ًى  ك٥ٍ٠ ثػٲ٨ى 

 

ةاًػػػ٫ً   ػػػٮدي ث٧ًى ػػػةءو ٱىضي ى١ق ػػػؿى ث  كآػى

إمػػةرة ، 3/43إ٩جػػةق ا٣ػػؿكاة ، 873-1/872د٦ٲػػح ا٣ٞىػػؿ  ا١خغػػؽٯز:  

 .207-206ا٣ج٤٘ح ، 274ا٣ذٕٲٲ٨ 

[2] 

 ًٓ ٧  [ا٣ُٮٱ٢] :ٝةؿى ٰٚ ا٣نق

يظى  -0 : ٦ى ةصً أ ٟى ٛؿى ٲ ػؿٱًؿ٬اءي ٚىػة وى  ةٮؽى قى

 

ٍ ٤ٔٯ رى    ًة ٱى٤ذىً٭ػٍت ةرى ٦ىػةجي اٷً ة دىػًق٭ى أ

ػٮؽو ٣٭ى  -1  ني ػ، ة ًدؿ  ٦ٕى ٜو ة ذي ٣٭ى ةًمػ ٔى  ؿ  

 

ٓي ٦ي١ذىبًٍت   ٟي ٦ىكؿيكرو، ٣٭ة دى٦ٍ ع ًً  ؟٣٭ة 

 .273قؿكر ا٣٪ٛف ، 1/73ػؿٱؽة ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

[3] 

 [٧ضذرا٣] :ٝىةؿ

ى٩ػػػخى ٦ًس٤ٍػػػٰ؟ -0 ةًصػػػته أ ٔى ػػػ٢ٍ   ٬ى

 

ةًصػػػػػػٍت  ًإ٩ق٪ٰ ًصػػػػػػؽ  ٚىػػػػػػ   ٔى

ةًصػػػػتو ٦ًسػػػػ٢ ٝىػػػػٍٮسو  -1   ٦ًػػػػ٨ ظى

 

ـًٍرم  ٱيػػػ
(41)

ةًصػػػٍت   ػػػٮسو ٣ًعى ٞى  ثً

ا٣ػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػةت ، 45إ٩جػةق ا٣ػؿكاة ، 877-1/876د٦ٲح ا٣ٞىػؿ  ا١خغؽٯز:  

ٕىٮقؿي ٤ٔٲ٫ ؽ 17/361 ٞي٫ي:  4/1443، 1، ٦ة ٱي  ٞ  .!(«٥٣ أٔسؿ ٤ٔٲ٭٧ة»)كٝةؿ ٦يعى

[4] 

ةًب   [ا٣جكٲٍ] :ٝىةؿى ًٰٚ ا٣ًعضى

ا  ٨ٍ ٱىة ٦ى  -0 ٦ىػحو ٗىؽى ة ًٚػٰ ٠يػ٢  ٦ى١ؿي ٞن ةثً  قى

 

دي  ٘ى  ٫ً ذًػػػدجى ري  كفى كى  تي دىػػػا٣ؿ  ةتي كى ةٱىػػػا٣

٪قة ٚىػٺى ٔضػته ضً عذى إًٍف ٠ي٪خى ٦ي  -1  ٔى  جنة 

 

 تي ضً عذى دى  عًت ا٣ك   اًت ؿى ضي ًٰٚ ظي  ٧في ة٣نق ٚى  

 .1/10ٲذٲ٧ح دذ٧ح ا٣ ا١خغؽٯز: 

[5] 

 [ا٣ٮاٚؿ] :ٰٚ ا٣نٲت

                                                 

 .«ٱيؿدم» ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت: (41)



 027 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

ى  -0 ػػ ٨ى ٦ىػػل زى رى أ ػػٞى ؽ دى ٝىػػ حً ٲجى جً ا٣نق  ٯٌق

 

ى   يػػػ٤ىػػكأ ٘ىػػ قي ؿدىٜى ث ًنػػٲتي ا٣ ٞى  ي  ا٣

ػػ ٲتي ًنػػة٩ٰ ا٧٣ى اٚىػػككى  -1   اقي ؿى ة دىػػ٧٠ى

 

ٔى ٧ى ٚى   ؟ٝى ٲنٰ كى ة  اٚىٯ ا٧٣ىًنػٲتي  ؽ كى

 .882-1/881د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

[6] 

ٕى ٨ ًٝ ٦ً  افً ػٮى اٷً  حً ١ةٱى ٰٚ مً ٝىةؿى   [ا٣كؿٱٓ] :حو ُ

ٰى ػػػػٮى إً  ٩ػػػخي زى كى  -0 حن ؿٱىػػػ٦ً  ٹ ا٩
(40)

 

 

ٛق ثً    ٱجػػػػٰضؿً م كدى ؿً جٍػػػػػي  ٍٰ ذىػػػػ١

ػػػػ٤  ١ي ٚى  -1  ى  ٥ٍ ٭ي  تو ٤ٕىػػػػزى  ٨ٍ ٦ًػػػػ غي ركى أ

 

ػػػػ٤  ٠ي كى   ى  ٥ٍ ٭ي  ٱػػػػًت ذً  ٨ٍ ٦ًػػػػ ري ٗػػػػؽى أ

 .17/360ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت ، 1/881د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

[7] 

ٌٰ  تى ذى ٠ى  ةز ؿو ا٣جىعق ٛى ٕ ىثٰ صى إ٣ٯ ا٣ٞةًٰ أ
(41)

 [ا٣ُٮٱ٢] :

ى  -0 ى أ ٛى ة صى ث ٓو  ٥٠ٍ ، ؿو ٕ ا٦ً  صٕٛؿ ٨ٍ٦ً ٦ىػؽى

 

ًٝؿٝيػػ٫ي ذً   ٍخ ديؿى ٛى ػػ٤ق ىٲىػػةؿو دىكى  ٠ٍػػؿىل ٣

ىؽري٬ىة٧ٍ ة مى ٭ى ثً  ٕخى ٤ى َى  -1  ٗىةبى ث ة، كٝىؽ   كن

 

ٛىٍخ   ذقٯ دى١ىنق ٍص٫ً ظى ٜى ا٣ٮى ٍ٤ َى  ٚى٧ىة ًز٣ٍخى 

ػة -2  ٟى ديك٩ى٭ى ًؽٱسً ة ٨ٍ٦ً ظى ٍٕخى رىاظن ٍٕنى  كىمى

 

حن   ٞى ذق ٕى ػٍ٭جىةءى  ٦ي ٛىٍخ  وى ػ ػة وى  ٚػٰ دى٩ ٭ى

ٟى أٔ -3  ى٪ىة٩ً ة ٨ٍ٦ً ث ًن  ضجٍخ كدىثقضخى رىك

 

ٛىٍخ   ىد٤ى ٟى أ ةاً ة ٨ٍ٦ً ٬ًضى  كى٬ىٲقضخى ريٍٝنن

دىٍت كى  -4  ػؿق ٪ىػة ٚىذىنى ؼى ا٣ؼى ٹق
ي ؿقدتى أ  مى

 

ػػٍخ   ٛى ق ػػٯ ٚىذىحى٣ ادى ا٣٪ ٭ى ػػؿق ٍٛػػخى مي ق ٣
ى  كأ

ٞىٮًؿ ًظٲ٨ى رى٦ىٲذىػ٫ي  -5  َىٍكخى ٦ىؿ٦ىٯ ا٣  كٝىؿ

 

ػٍخ إًذا ٠ى   ٛى ُى ىػ ا٦ًٲ٫ً أ ـو ٨ٍ٦ً ٦ىؿى ا  ٙ  رى

ـٍؿه  -6  ػػ ٹى ، ٚى٭ى ٲىٍخ كى  ٛ ػػػ  ٠ة٣جىةث٤ًٲقػػًح وي

 

ٍنػػ، كًصػػؽ    ػػٍخ كٹ ٠ة٧٣ى ٛى ير٬ً ًٚٲقًح أ  ؿى

مؿىٝىٍخ  -7 
ى ٗيؿقةى ا٣٪ ٍضًط أ ة٬ٰ  ٌى ٍه ٱي ىٍك  كث

 

مؿىٚىٍخ  
ى جًط أ َيؿقةى ا٣ى  ة٠ٰ   كثًٍنؿه ٱيعى

ٙو  -8  ػػ ىػػٲٺن ٠ى٤ىٲ٤ىػػًح ٱيٮقي ة ٣  كٹ ًقػػٲق٧ى

 

ىٱخي   أ ٚىػٍخ  رى ٚؿى ةدىًة رى ٕى ػ ٲؿى ا٣كق َى ة   ث٭ى

                                                  

ةن » ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت: (40)  .«٦ؿق

ٌٰ ا٣جعٌ  (41) ٰى قػ٪ح  :ةز  ٚ . ديػٮي ٌٰ ٩ػ ـقكزى ٌٰ ثػ٨ داكد ا٣ . 352٬أثٮ صٕٛؿ ٦ع٧ؽ ث٨ إقػعةؽ ثػ٨ ٤ٔػ

 (.317-0/315، ا١٣ٮ٠ت ا٣سةٝت 088-1/086)ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت 
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ة ٦ىة اٍمذى٭ىٲخي ٨٦ًى ا٧٣ي٪ىػٯدىضى  -01 ٓى ٚٲ٭ى  ٧ق

 

ىػٍخ   ىردٚى ا٠ًًت أ اًف ًوٍؽؽو ٠ة١٣ىٮى  ثًًإػٮى

 .3/44إ٩جةق ا٣ؿكاة ، 874-1/873د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

[8] 

ٰ   ٘ؽادم  إ٣ٯ ا٣نٲغ أثٰ َة٣ت ا٣جى  ٠ذتى   [ُٮٱ٢ا٣] :اٳد٦

ى  -0 ىػػأ َى ث  ٣ٲ٤ػػحن  عي ةزً ٪ىػػٛكػػٰ دي ٩ى ، تو ة٣ًػػة 

 

ى ث٭ى  ٕخى ٤ى َى    ٍخ ٝى مػؿى حى ا ٚى ٲػؿن ٪ً ا ٦ي ؽرن ة ث

ٟى ظى كى  -1  ى  ػػػٮافه إً  ٮ٣ػػ ػػأ ػػ٣ً  ؽق صى  ٥ٍ ٬ي ةؤي ٞى

 

ى  ٩فً اٵي  ٨ى ٦ً   ن زٮى أ  اث
ى ى كى  ٍخ عق ٦ى ة أ  ٍخ ٞىػػ٤ى أ

ى ٪ى ا٧٣ي  ك٠ةفى  -2   لٮى ا٣٪ق كى  ًت ااً ٮى ل ا٣٪ق قؿى ٯ أ

 

ٟى ٦ً  ٛفً ة٣٪ق ة ثً ٭ى ٱذى ةدىٛى ٚى    ٍخ ٞىػ٤ًَ حي ٚى  ٪ػ

 ٍت رى ٪ٮق ٚى  ةًت ٦ى ١ؿي ا٧٣ى  كضى رى  ٱخى ؽق ٩ى كى  -3 

 

 ٚى  اًت ؿى حزي ا٧٣ى  كحى دى ٲخى ٞق قى ك 
 ٍخ ٝىػكرى حى

ى  ـتى ـ٬ى ٬ى كى  -4   ٍخ ٧ى ى٧ق ٚى  ةءً ضى ا٣٭ً  ةؼى قٲى أ

 

ى  سخى سعى كظى    ٚى  ٱطً ؽً ا٧٣ى  اسى ٚؿى أ
 ٍخ ٞى ٔ٪ى حى

 ٍت دىؿ  صي  حى ٲعى ًٛ ا٣ىق  ٧خى ة مً ٧٠ى  ؽ  ضً ٚى  -5 

 

 ٍخ ٞى ذ  ٔي  حى ا٦ى ؽى ا٧٣ي  بخى ة مً ٧٠ى  ؿه ـٍ ك٬ى  

ى  ٢ٍ ٬ى  :ٕؿممً  ة ٣ٲخى ٲى ٚى  -6   ةن ةدىٕى ٦ي ة ا٬ى رى أ

 

 ٍخ ٝى ٝؿى ؿى ة دى ا٬ى ٮى ٬ى  ٨ٍ ٲ٪ٰ ٦ً ٕى ٚى ؟، ة٤ٲ٪ى ٔى  

 .876-1/875د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

[9] 

 [ا٣كؿٱٓ] :ٝىةؿ

ٛقعذي٫ي  -0 ػػ  ٠ىػػ٥ٍ ٦ًػػ٨ ٠ًذىػػةبو ٝىػػؽ دىىى

 

ٰى   ٝي٤خي ٰٚ ًذ٬ٍ٪ػ كى
(42)

عذي٫ي :  ػعق  وى

ذيػػػػػػ٫ي زىة٩ًٲنػػػػػػة -1  ٕى ة٣ َى  زيػػػػػػ٥ق إًذا 

 

ة ٚىحىوػػػػ٤ىعذي٫ي   ٛن ىٱػػػػخي دىىػػػػًعٲ أ  رى

، 17/361ا٣ػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػةت ، 140ا١٣ٛةٱح ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ؿكاٱػح  خغؽٯز:ا١  

 .3/223ٚٮات ا٣ٮٚٲةت 

[11] 

ٰق ٕى ا٣سق  حي ٧ؽى ٱى  ةؿى ٝى   [ا٣ُٮٱ٢] :ة٣ج

ىب٨ًٍ  -0 ى  ٪خى ٠ي  ٣ مى أ  ذٰٲ٧ى ًٝ  ٲخى ٤ٗى ٱىة ٦ٮٹى

 

ى كى   ى ارم، كى ٞؽى ٦ً  ٲخى ٤ٗى أ  اضؽى ٪ٰ ٦ى ذى زٍ كرى أ

                                                  

ٰى » ٰٚ ثة٣ٮٚٲةت:ا١٣ٛةٱح، ا٣ٮا (42) ًك ٍٛ ى ٩». 
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ػٱٟ ٚى ١ؿً ًٰٚ مي  ؿتي كىٝىق  -1 ٕي ػ ؾري ة٣ ًً ا  طه كى

 

ى ا٧٣ى  ٍن١ؿي ٱي  كى٢٬ٍ   ى ٮ٣ ٕى  ـى ٠ٍؿى ٯ إًذا أ  ا؟جؽى ا٣

 .1/11ٲذٲ٧ح دذ٧ح ا٣ ا١خغؽٯز:  

[11] 

يثٮ ٱيٮقٙ ٱٕٞٮبي ث٨ي أظ٧ؽ ٰٚ   :ش ا٣جٺٗح()٩٭ٍ  ةًب ذى ٠ً ٦ىٍؽًح ٝىةؿى اٵيقذةذي أ

 [ا٣جكٲٍ] 

ٗىػػًح ٩ىٍ٭ػػشه ٦ى  -0 ديٲىػػ٭ٍ ٩ىٍ٭ػػشي ا٣جىٺى ػػؽى  ٓه صى

 

ى٦ىػػؽي   ٤يػػٮدنا ٦ىػػة ٣ػػ٫ي أ ػػ٨ٍ ٱيًؿٱػػؽي ػي  ٧ً٣ى

ا -1  ؽن ٮىل رىمى ٪٫ي دىجٰ٘ ثًة٣٭ى ٔى ةًدٹن  ٔى  ٱىة 

 

ػؽي ؛ إ٣ًٲ٫ً  ًٔؽؿٍ اً   ٲػؿي كا٣ؿقمى ًٛٲ٫ً ا٣ؼى  ٚى

ٔى٧ػػػػٮا -2   ٚػػػة  ا  إًفق ا٣ذقةًر٠ًٲػػػػ٫ً 

 

دئى   ػؽى ػة قى ْىةتو ٠ي٤ ٭ى ًٔ ةًٚٲىةتو   ٨ مى

ػة -3  ٬ى ا٬ًؿي ٮى ْيٮ٦نػة صى ٞػؽي ٦ى٪ ًٕ ٩ق٭ػة ا٣
 ٠ىحى

 

ث ٪ىػةوى   ة رى ٧ً٭ى ًّ ىة ؽي  ٤قٯ ٤ٔٯ ٩ ػ٧ى  ا٣ىق

ي٭٥ٍ ديك٩ى٫ي إًٍف ٠ي٪خى دي  -4  ة٣ ٛي٪٦ٰىة ظى  ٪ًى

 

ٞيٮؽي   ٕي ػؽي  ،إٹق ا٣ كى ا٣عى ٰي كى  ا٣ج٘ى
إًٹق  كى

 .٦014ٕةرج ٩٭ش ا٣جٺٗح  ا١خغؽٯز:  

[12] 

 [٦ضـكء ا١٣ة٢٦] :كٝىةؿ

ى  ؽ  ا٣ًضػػػػػػ -0  ؽقدٰٯ ًصػػػػػػػث٤ىػػػػػػػأ

 

ػػػػ  ى كا٣كق ػػػػٰٕ أ ػػػػ ٨ى ك٬ى ًٔ قى  ؽمة

 ذػػػػٰٲ٤ى ٘٪ػػػػٰ ظً دي  ة ٠ػػػػةفى ٦ىػػػػ -1 

 

ػػػػػ٦ي  ٲػػػػػؿي ٗى  ؽ  ا٣ًضػػػػػكى    ةٔؽمكى

 .878-1/877د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

[13] 

ٝىةؿ  [ا٣ُٮٱ٢] :كى

 دً ؿق جىػا٧٣ي  ٩ىٍعٮى  ةزً جق ٤ٔٯ ا٣ؼى  ًخي ؿى ٔى  -0

 

ػ ثػ٨ً  ٲ٢ً ٤ً ة ٤٣ؼى ة٩ن كى ة ظً جن ذٍ ك٠ي   ىٍظ٧ى  ؽً أ

ٍق  ًقٲًؿٱ٨ى  ة اث٨ًٍ ٱى ؤٍ كري  -1  ػ  ٭٤٭ػ٢و ٦ي  كى

 

ى  ٥و ٍ٭ػصى  ٲؽى ٮظً كدى   ػؽً  ٞػ٫ً ًٚ  ٕػؽى ث ٧ق  ٦يعى

ى  -2  ٲًٍخ  ٕؿى مً  ٫ي ؽدي ٩نى كأ ٧ى ػ ا١٣ي  ؿو ؿكى كصى

 

ٗى   ى  ٫ي ٲذيػػ٪ق ك ٘ىػػًؿٱًي  عػػ٨ى ٣  ؽً ٕجىػػك٦ى  ا٣
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ة ٩ى  -3 ىفٍ  كفى ذ٪ٰ ديٕى ٛى ٚى٧ى  ةة٠٭ى ٬ى : ٤خي ٝي  أ

 

ةن   رى كق ػػة دى ثً  ٦يػػؽى ٌن ػػٲ  !٤ٔػػٯ ا٣ٲىػػؽً  ٨  ُي

 .1/10دذ٧ح ا٣ٲذٲ٧ح  ا١خغؽٯز: 

[14] 

ٰق ث٨ى ٔجؽ ا  ىة ا٣ٞةق٥ ٤ٔ ث
ى  [ُٮٱ٢ا٣] :٠ىذىتى ٱى٧ؽىحي ا٣ٮزٱؿى أ

ٙى ، ٠ى ٥ي ٱ٪ة٠ي ؽى ٚى  -0  ٯ٪ى ٣ٯ ا٧٣ي إً  ٮؿي وي ا٣ٮي  ٲ

 

اًظػؽً   ػؼًه كى  ثًًؼؽ٦ىًح ٠ي٢  ا٣٪قةًس ٰٚ مى

ػٺى  -1  ٕي ىػػٰ ا٣ ٢  أ ٲًغ اٵىصى ىثٰ ا٣ٞةق٥ً ا٣نق  أ

 

   ٰ   ٨ً ٱٍ زى  ا ً  جؽً ٔى  ث٨ً  ٤ٔ
 ؟ؽً ةًصػ٦ى اٵى

 .1/0060د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز: 

[15] 

 [ُٮٱ٢]ا٣ :ٝىةؿ

٤يػٮق  -0 ٔي ْي٨   قي  دى ػةزى ػةًؿ ظى ػؿًء ثًة٧٣ى  ا٧٣ى

 

٬ػٮى ٦ىػة٬ًؿي كى   ػًؽـه كى ػةؿو ٦ٕي ٕى  ٣ػٲفى ثً

ٕىة٩ًؽنا -1  اًب ٦ي ٮى ٔى٨ ٩ىٍ٭ًش ا٣ىق ٞىؽ ٤٦ًٍخى  ٣ 

 

ٔى٨ ٦ىكٍ   ٟى  ى ى٦ىة ٣ ٍ ؼي أ ٟى زىاًصؿي ٮًط رىأ  ؟ٱ

؟ -2  ٗىةاًػته ػةؿي  ا٧٣ى ٤يٮ  ا٣جىؽًر كى ٔي  ٚى٥٧ًق 

 

ؿي   ًً ة ا٧٣ىةؿي ظى ـً كى ٛىةؿي ا١٣ى٪ ًٚٲ٥ى ًق  ؟كى

 .871-1/870د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

[16] 

ٝىةؿى  اءو  كى  [ا٣ُٮٱ٢] :ٰٚ ٦يؿى

ؿىل ا٣٪قةسي ٦ً٪٫ي ٱى  -0
(43)

 ٠ة٧٣ىًكٲًط اث٨ً ٦ىؿٱى٥و  

 

ري   ػؽى ٗى ٮى أ ك ٬ي
ى ةحي أ ٰٚ زىٮث٫ًً ا٣ذ ٧كى  كى

٤ ػػػهي زىٮثًػػػ٫ً  -1  ٞى ى ٠ي٥ي ٦ً٪ػػػ٫ي د ٗىػػػؿق
ى  ؟أ

 

، ٚىةظػؾىريكا  ٛىغ  ت  ديك٩ى٫ي ا٣ ٟى ظى ذى٣ً  كى

ٚػػٮات ، 17/361ا٣ػػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػػةت ، 1/10ٲذٲ٧ػػح دذ٧ػػح ا٣ ٯز:ا١خغػػؽ  

 .241ٔٞٮد ا٣ض٧ةف ، 3/224ا٣ٮٚٲةت 

[17] 

ٝىةؿى   [ا٣كؿٱٓ] :كى

                                                 

ٌٰ » دذ٧ح ا٣ٲذٲ٧ح: (43)  .«ٱيؿل ا٣٪ةس إ٣
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ٔي  -0 ٍظ٧ى٨ ًٚػػٰ  ىػػةرؾ ا٣ػػؿق  ؿم٧ٍػػٹى ث

 

ػػػ إًفٍ   ى  ؿبي ٩ٰ ٝيػػػؿق قى ٧ٍػػػؿً أ ٔى  كثػػػٰ 

ٲؽه  -1  ًٕ ػػػػ ػػػػٮى وى ٬ي  ٫ي ٧ذيػػػػ٧ق ٲى ٝػػػػؽ دى  كى

 

ػةءي   ىٲٍفى ٱٍضًؿم ا٧٣ى  ؿً ًٚػٰ ا٣٪قٍ٭ػ إًذٍ ٣

 .1/10دذ٧ح ا٣ٲذٲ٧ح  ا١خغؽٯز:  

[18] 

ّى  ٰ  )قعؿ ا٣جٺٗح( ٤٣سق  ٠ذةًب  ؿً ٭ٍ ٠ذت ٤ٔٯ   [ا٣ٮاٚؿ] :ٕة٣ج

ؿٍ  -0 عى ًٙ ٣ً حٍ ًٰٚ دى  تى ا٣٪قةسى قى  ؾٍ عؿً ًقػ ٲ

 

ػػةءى ٚى    ًٚػػٰ ًصٲٍػػًؽ دى٬ٍػػًؿؾٍ  ةن دىٺى ًٝػػ ضى

ٟى ٦ًػ -1  ى ٥٠ ٣ ػ٦ى  ٨ٍ كى ػةفو ة٣ٰ ًٚػٰ ٦ى ٕى  ٕى

 

ا٬ًؽي   ػػٮى  !ٮ  ٝىػػؽًرؾٍ ٤يػػٕي ٩ىة ثً ٪ػػؽى ًٔ  مى

 2-  ًٝ ااًػػتى كي ػػ ٲػػخى ٩ىٮى ٕن ٧ًٲ ٩ٍٲىة صى  ةا٣ػػؽ 

 

ى   ِي أ ةًظ ٍىًؿؾٍ ٬ٍ ٚىحى٩خى ا٣ٲىٮـى صى ٔى  ٢ً 

 .10-1/11ٲذٲ٧ح دذ٧ح ا٣ ا١خغؽٯز:  

[19] 

 ٌٰ  [٦ضـكء ا٣ؿ٢٦] :٠ىذىتى إ٣ٯ ا٧ٕ٣ٲؽ أثٰ ث١ؿو ا٣ٞ٭كذة٩

٤ًٲ ػػػػة -0 ٔى ى١ٍػػػػؿو  ىػػػػة ث ىث  ٱىػػػػة أ

 

ىل ٦ًس٤ىػػػ  أ  ٩ػػػفي إً ٟى ٦ىػػػة رى

ػػ -1  ػػـًف قي ى٩ػػخى ٚػػٰ ا٣عي  ؿيكره أ

 

٩ػػفي  
ي ػػًح أ ٩ػػخى ٚػػٰ ا٣ٮىظنى

ى  أ

ٗىٲػػره  -2  ى٩ػػخى  ىػػؽره ، أ ى٩ػػخى ث  أ

 

ى٩خى ٣ٲػره   ػ٧ٍفي ، أ ٩ػخى مى
ى  أ

ػػػته  -3  ٍُ ػػػؤدًد ٝي ٩ػػػخى ٤ً٣ك 
ى  أ

 

س   
ي ٤ٍٲىػػػػػػةًء أ ٕى ى٩ػػػػػػخى ٤ً٣  أ

ػػػػػؽسه  -4  ٞي ٤ػػػػػخى ٚى ٧ق  إًٍف دىعى

 

ػػػػػػف    ٞى ٤ق٧ٍػػػػػػخى ٚى ك دى١ى
ى  أ

 .3/43إ٩جةق ا٣ؿكاة ، 1/872د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

[21] 

 [ٮاٚؿا٣] :ةؿ اٵقذةذ ٱٕٞٮب ث٨ أظ٧ؽٝ

٘نػػة ة ثػػ٨ى ٱىػػ ٟى ٪ذيػػ٪ى ّى  -0 ى٤ٲ  ٦يٍنػػ١ةفو ث

 

ػػدى   ػػػثً  ٮـي ٞي ػػػ٫ٍ ٮً ٔى  ٤١حو ٍنػػػ٦ي  ٢  ١ي  ٱىى

ػػة -1  ٟى ٧٣ق ٪ ػػٰ ًٚٲػػ ّى ٲقجػػخى   ٚى٤ًػػ٥ٍ ػى

 

ػػحن   ٌى ٲ ٞى ىردتى ٩ ػػ٫ٍ  ،أ ًٞٲىى ى  ؟ٚىحىدىػػٍخ ٩

 .0/333د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  
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[21] 

ى إً  تى ذى ٠ى   [ا٣كؿٱٓ] :ا٣ـكراثؾمٌ  َة٬ؿو  ثٰ ا٣ٞةق٥ ٦٪ىٮر ث٣٨ٯ أ

ٞػػٮبو ضػػؿى ٬ً  -0 ػػكي  افي ٱٕى ػػا٣ؼي  ةعي قى  ةُى

 

ٍو ُي ٝى  ك٬ٮى   ُىػةٮؼي ا٣ٮى ة ػى  ٢ً ٦ى٭٧ى

ػ -1  ػ٪ىػا٧٣ي  ٮطً ٱىنت  ٚػٰ مى َى ٯ قى  ٫ي ٮ

 

ُىػٯ ادً ٮى ٤ٔٯ صى   ػة ا٦ٍذى ٍضًؿ ٦ى٭٧ى  ا٣٭ى

ا٩يػػػػ٫ي  -2  ٰى ٦ىٲؽى ػػػػ
 ٤  ٱى٧ذىػػػػؽ  ٣ػػػػٮ ػي

 

ػػػكى   ٤قػػػٯ ٣ًٲى٪ىػػػةـى  ٢ٍ ٬ى ػػػة ٱيؼى ُى ٞى  ؟ا٣

 .1/0001د٦ٲح ا٣ٞىؿ  غؽٯز:ا١خ  

[22] 

 [كؿٱٓا٣] :كٝىةؿ

ٮاجي عكى ٹ دى  -0
(44)

ػ٥ٍ   ٔى١ي ةؿى ا٣ؾم رىا  ا٣ؼى

 

  ٍٙ ٤ًػػػ ادم ا١٣ى اءى ٚيػػػؤى ٱؽى ػػػٮى  إًٹق قي

 1-   ٍ ىس٥ٍى ا٣ؼى ادى ٣ رى
ى أ

(45)
ًق ا٣ػػ  ػؽ   ٰٚ ػى

 

ػًؿؼٍ   ٍك٨ً ٥ٍ٤ٚ ٱى٪ىى ٮًؼ ثًة٣عي  ػ٧ىٮوي

ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  ،1/73ػؿٱؽة ا٣ٞىؿ ، 1/877د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

17/360. 

[23] 

ػؿى  ؼي ث٭ػة ٠ػ٢  ٩ػٮعو ٦ػ٨ أ٩ػٮاًع ٝةؿى ٱينٲؿي إ٣ٯ اٵ٣ٞػةب ا٧٣ٕؿكٚػح ا٣ذػٰ ٱٕي

 [ا٣كؿٱٓ] :ا٢ٕٛ٣ً 

 زـه ٹى  قي ٲػػػؿي ػى  ٨ٍ ٚػػػٰ ٦ىػػػ ٲػػػؿى ٹ ػى  -0

 

ػػػػػكى   يػػػػػةدً ٔى  قي ؿ  مى  ٙي ًصػػػػػؿ٦ي  ٫ي ٣

يػػػػٮٝى كى  -1  ذػػػػ٢   ٫ي ٣  ٫ً ًىػػػػ٩ٞى  ٨ٍ ٦ًػػػػ ٱٕى

 

ى  ٫ي ٤ٕيػػػكًٚ   ٕى ذى كٍ ٦ي  ؼي صػػػٮى أ  ٙي ٌػػػ

ى كى  -2  ػػػػ قي ٦ػػػػؿي أ ػػػػكى  ٣ػػػػ٫ي  ــي ا٣ضى ٛى  حه ٝ

 

ـي ا٧٣ى  ٫ي ك٩٭ٲيػػػ   ٙي ؼى كػػػذى كٍ ٦ي  كـي ضػػػ

ى  ةؾى إًٱقػػػػػػ -3  ػػػػػػدى  فٍ أ   ٮى ٪عي
ى ىػػػػػػ٦سى أ  ٫ي ة٣

 

ػػػٱؿً ٠ى  طي ا٩ٍػػػكى    ٙي ٪ًىػػػٱي  ٫ي س٤ىػػػ٦ى  ة٧ن

 .17/360ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  ا١خغؽٯز:  

                                                 

 .«ٹ دعكًت » د٦ٲح ا٣ٞىؿ: (44)

 .«ا٣ؼؽٌ » ػؿٱؽة ا٣ٞىؿ: (45)
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[24] 

ٝىةؿى   [٦ضـكء ا١٣ة٢٦] :كى

ي  -0  حو ؿٚىػػػػعً ثً  ٲػػػػخي ٤ً إ٩ً ػػػػٰ ث

 

ي   ػػػؤٍ ث ػػػة ٦ػػػ٨ ظً قن ى٭ى  حً ؿٚىػػػة ٣

ٰى ًظٍؿٚىػػػػحه  -1  ػػػػة ٬ًػػػػ ى١ً٪ق٭ى ٣ 

 

 حً ة٣عؿٚىػػػػػػثً  حه ك٩ىػػػػػػٞؿي ٦ى  

 .1/11ٲذٲ٧ح دذ٧ح ا٣ ا١خغؽٯز:  

[25] 

٬ٍؿً   [٦ضـكء ا١٣ة٢٦] :ك٫٣ي ٰٚ ذىـ  ا٣ؽق

  ٬ؿي ا٣ػػػػػؽق  -0
ى ػػػػػ ري ػجىػػػػػأ  تو ةظً وى

 

ى  ٨ٍ ٦ًػػػػػػ ؤـي كا٤٣ ػػػػػػ  ػػػػػػأ  ٫ً ةًٚ كوى

ى  بخى ًمػػػػػ فٍ إً  -1  ػػػػػف دى أ ْى  ٫ً ٯ ثًػػػػػع

 

ى ، ٫ي س٤ىػػػػػػ٦ً  ٨ٍ ٠يػػػػػػ  ػػػػػػأ  ٫ً ةًٚ ك وى

 .17/360ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت ، 877/ 1د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

[26] 

ػةحو  ٛق ي ٜى د ج
َى   ٰ ٞىـكٱ٪ ٰ  ث٨ي ٩ىىؿو ا٣ ةًق٥ ٤ٔ ٞى ثٮ ا٣

ى ًدٱتي أ
ى٬ؽىل إ٣ًٲ٫ً اٵى ١ٚذػت ، أ

 [ا٣كؿٱٓ] :إ٣ٲ٫ً ٱٕٞٮب

ػػػػؿشً  -0 ٕى ٲقػػػػةؾى رىب  ا٣ ٲقة٠ػػػػة ظى  ظى

 

ىٲقة٠ىػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػةؾى كث ٧ى ادى ٩ٕى  كزى

ٟى ا٧٣ي٭ػؽىل ٣٪ىػة ٝىػؽ ظى  -1  ةظي ٛق ي  ١ىػٯد

 

ةٱىة٠ىة  ػػػػػضى ٲٍػػػػػتى قى ًَ ٲٍجًػػػػػ٫ً  ًُ  ثً

ى ٱىػػ -2  ػػٱ  ة أ ػػ٭ى قػػ اٲفي ا٣ػػؿق  ٲغي ة ا٣نق  ؾما٣

 

ى    ةة٠ىػػػػػٲق عى ٦ي  ؿي ٍنػػػػػ٪ػػػػػٰ ثً جى ٔضى أ

ػػكى  -3  ٞي ػػا٧٣ى  ٟى ػ٤ ى  ٨ٍ ٦ًػػ ٮؿي ٕكي  قً ٕػػؽً ث

 

ى  ٫ي ٩قػػػػػػ٠حى   ػػػػػػ ٕػػػػػػيي ث  ةة٠ى اٱى ؽى ٬ى

 ا٣ػػػ ٰعٲػػٝؿثػػخ ٝػػؿب ا٣٘ٲػػر ٱي  -4 

 

ى  ةؾى ٱقػػػإً ، لرى ػػػػٮى    إٱقة٠ػػػة جٕػػػؽى دى  فٍ أ

 .354-0/353د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ٯز:ا١خغؽ  

[27] 

ٞى ٦ٲى )دي ةبى ذى ٠ً  حي ٧ؽى ةؿى ٱى ٝى   [ا٣ُٮٱ٢] :ةػؿزم  ( ٤٣جى ؿً ٍى ح ا٣
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ى  -0 ٰ   ةرى ٗىػػػأ ى  ة١٣ذػػػةًب ثً  ٤ٔػػػ  ٫ي ٤قػػػ٦ى أ

 

ى  ٱؿً زً ا٣ػٮى  ٥ً ةٍقػثً  ٫ي ٚى ؿق كمى    ثػٰ ٤ٔػٰأ

ػػػآ٩ً  رو ؽٍ ًػػػػ ٢ي ةاًػػػٞى ٔى  -1  ػػػ٩ق ٠حى  ةته كى  ة٭ى

 

يػػ  ػػ كري ؽي ث ٤ػػٰ ةءو ٧ى قى ًؿ دى٪ضى ًّ ا  ٤٣٪قػػٮى

ٞى  حى ٦ٲى ة ديٲى ٚى  -2   ةو ـق ًٔ  ٱ٢ى جٰ ذى عى اقٍ  ىؿً ا٣

 

ةءىقي ٤ٰٔٞى ٚى ، ٰ٭ٲٍ كدً   ةؾى ٦ىة مى مق  ؽ كى

ـً  ًٓ ٪  ىى ا٣ذق  ٮسً ٰٚ ٝى  ًٜ جٍ ٱي  ك٥٣ٍ  -3  ة٦ى٪  ٔن

 

ػ تي ااً ٮى وى  ةقي ؿ٦ى ٦ى  ًٍ ؼٍ ٥ٍ٣ دي كى   ى٩ىي  ٢ً أ

ى  ٨ي ٔٲي حى ٚىػػ -4  ٛى  ٬ػػ٢ً أ ى  ٌػػ٢ً ا٣  ٍخ ًػػعى أ

 ةن ٱػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى ؿً ٝى 

 

ػػًٕ كثً ، ثًػػ٫  ػػٛى ٦ي  ؽ  ؽو ٦ً٪ػػ٫ي ًصػػٍٞ  ٢ً ىق

 ثًةٍقػ٫٧ًً  ٰى ة، ا٣ؾم ٬ً ٮٹ٩ى ٦ى  اؿى  زى ٺى ٚى  -5 

 

ػػدى   زٌػػ٢ً ، ؼي ؿق نى ـ  ٦يؤى ػػ ًٔ ػػةقو ك  ذا صى

ةشى ٪ذى ٲى ٣ً  -6 
(46)

نة، كٱى ٪١ي ٦ى   ٔىة٩ًٲنػةذىػٍٛ ٮث  ٟق 

 

 ٢ً ٦  ؤى ا٧٣ي  ٲطً ٧ً ذى كٍ ا٧٣ي  ةجى ظى  طى ٪ضً كٱي  

 .2/0413د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

[28] 

ى كٝىػ، ٱٛذؼػؿي  ك٫٣ي  ى  ٫ي ٘ىػ٤ى ؽ ث ى  فق أ ػظى  ٕػيى ث  ؿٍ ٚىػ قي ؿى ٲقػٔى  ٫ً دً ؽى كى
ق ثً  ٫ً ٔ٪ةٱذًػ طى  ةًت ٛىػ٧ؤ٣

ٰ  ٕى ا٣سق   [ا٣كؿٱٓ] :ٞىةؿٚى ، ة٣ج

ٗى ٝىػػػ هو ةًٝ ك٩ىػػػ -0 ػػػؽ  ّى ػػػٚى  ٫ي ة ٌٍٰ٤ 

 

ػػػٱى    ٢ً ٍ٭ػػػ٣ػػػٯ ا٣ضى  إً ٺن ٍ٭ػػػ٪ٰ صى جي ٪كي

ى ٪ ػػػ٦ً  ي  ٘يػػػٱى  -1  ػػػ٩ق ٰ أ  يه ةاً ٪ػػػٰ ػى

 

ػػػًٗ   ى  ةرى ٧ى ػػػػ ًب دىاٵى  عػػػػؿً ث  ؿً ـٍ ا٣ضى

٢و ةاً ٩ى كى  -2 
(47)

ى   ػأ ػة٦ً ٯ صى ٪ىػٯ ا٧٣ي ٝىى  ةٕن

 

ػػ ٨ى ةًقػػعى ٦ى   ٛى  وػػ٢ً ٣ػػٯ اٵى إً  ؿعً ا٣

ىػػػػكى  -3  ىػػػػٱ٪ىػػػػؿى ٮ صى ٣ ى رى ؽى ة ٣  ة٪ىػػػػٱ  ل أ

 

ػة ٝى ٞن جٍ قى  ٮزي عي ٱى   ٢ً ٍىػا٣ؼى  تى ىى
(48)

 

ٟى إً  -4  ٰق  فق إً ، ٰ٪ ػػٔى  ٣ٲػػ ة٦ىػػ ٚػػٰ ٚػػ
(51)

 

 

ػػػـرم ٦ى ٱيػػػ   ىػػػ٢ً ا٣٪ق  ةجىػػػْي ثً  ةءن ٌى

ػػ فى اٍػػػكى  -5  ػػة ٱى ٧٠ى ى ؼكى يػػة أ  ة٣ػػؽو ٮ ػى ث

 

ػػ  ػػٔى ى ٨ وى ى  ٲػػًر ا٤٣ق  حى ٮ٣ ػػأ  ج٢ً ثػػٰ ا٣ن 

 .17/361ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت ، 881-1/878د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

                                                 

:ا٣، ٱ٪ذةشي  (46) ؿي  ٪قحٍشي  .06/284. دةج ا٣ٕؿكس )٩حش( ا٣ذق٪ىةكي

 .«كٝةا٢و » ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت: (47)

 .17/301ا٣ؼى٢: اٷوةثح. دةج ا٣ٕؿكس )ػى٢(  (48)

 كٰٚ ا٣٪كغ ا٧٣ؼُٮَح ا٣جةٝٲح دؿد ركاٱحي ا٧٣ذ٨ ٩ٛك٭ة. ،«إفق ٣ٰ ٦ًٞٮٹن » د٦ٲح ا٣ٞىؿ: (51)
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[29] 

ىثٌى ؿدى ٧ي ا٣ ؽى ٲ  ا٣كق  ٢ي ٌ  ٛى ٱي  ٝةؿى  ًٮمق  ةٯ أ ٞىةق٥ً ا٧٣يٮقى ُق  ٥و ةدً ٤ٔٯ ظى  ا٣ ٰ  ا٣ كاث٨ً  ةا

 [٦ضـكء ا٣ٮاٚؿ] :٦ىة٦ىحى 

ػ ٨ً ٱٍ ضؽى م ا٧٣ى ؾً ثً  -0  ة٩ى ؽً ٲ  قى

 

ى ٩ىػػٮٹى ٦ى كى   ٞى ة أ  ٥ٍ ةًقػػثػػٰ ا٣

 1-   ٰ ا ري٨٠ٍى ا٣ػػ ٤ٔ ٗىؽى  ٦ى٨ٍ 

 

ىةًقػ٥ٍ   ؿى ا٣٪قؽىل ث ٕيٺى ز٘ى  ػ

 ٚى١ىٕػػػته ديكفى ٠ىٕجىٲػػػ٫ً  -2 

 

ػػ ك٦ًػػ٨ٍ   ة٩ًػػ٫ً ظى ٧ٍ٤ى  ةد٥ًٍ ًٗ

ػػٮدى ٦ىػػٮريكثه  -3   ٚىػػًإفق ا٣ضي

 

ةًمػػ٥ٍ   ًق ٬ى ػػؽ   ٣ػػ٫ي ٦ًػػ٨ٍ صى

 .630-1/631د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

[31] 

ٞي ةؿى ٱى ٝى  ػٕ ي ؽى ا٣٪ق ٮبي ثػ٨ي أظ٧ى ػٲكػةث ػؿدى ٧ي ا٣ ؽى ٲ  ٮرم  ٚػٰ ا٣كق ٞىةقػ٥ً ٌى ىثػٰ ا٣ ٯ أ

ًٮم    [ا٧٣ذٞةرب] :ا٧٣يٮقى

ػػػػؽٱٰٞ -0 ػػػػٮؿي وى ٞي ق٪ػػػػٰ: ٱى ىٹى دي٣  أ

 

ى   ػػ ًٟ ؿ٦ىػػ٤ٔػػٯ ث ى  ٮدً ا٣ضي ػػةد٥ًً أ  ك ظى

ػػ٧ٍخي  -1  كى ٝى أ ٤ػػخي كى ٞي ػػٺى  : رىٌب ٚى ٕي  ا٣

 

ةًقػػ٥ً   ٞى يػػٮ ا٣ ىث ػػٯ أ ٰ  ثػػ٨ي ٦يٮقى  ٤ٔػػ

 .2/221أ٩ٮار ا٣ؿثٲٓ ، ٦2/112ٕة٬ؽ ا٣ذ٪ىٲه  ا١خغؽٯز:  

[31] 

ٰ  ٪ى نٍ ا٣ؼي  ةفى س٧ى ٔي  ث٨ً  ٰٚ رزةء أظ٧ؽى  ةؿى ٝى  ة٦
(50)

 [ا٣ؼٛٲٙ] :

ػةفى  -0 س٧ٍى ٔي ديكدنا ٱىة اث٨ٍ   ٠ي٪ػخى ػػٺ  كى

 

ـً   ا ةٱىة ٠ًػؿى ػضى ٲػًت ذىا قى  ٩ىةًوػطى ا٣ضى

ٲ ػػػة -1  َى ٰى  ٪يػػػٮفي ديك٩ػػػ ٟى ا٧٣ى دػػػ ٮى
ُى  ٚى

 

ـً   ٪يػػٮفي ٝىٍىػػؿي اٵى٩ىػػة  ك٠ػػؾاؾ ا٧٣ى

ٝػػخو  -2   :ٚىحى٩ىػػة ا٣ٲىػػٮـى ٝىةاًػػ٢ه ٠يػػ٢ق كى

 

ٍنػػػ٪ىة٦ٰ  ٟى ا٣ؼي  رىًظػػػ٥ى ا ي ذى٣ًػػػ

-6/070ا٣ػػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػػةت ، 881-1/880د٦ٲػػح ا٣ٞىػػؿ  ا١خغػػؽٯز:  

 .0/317ا١٣ٮ٠ت ا٣سةٝت ، 071

                                                 

 .070-6/071، ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت 1/06أظ٧ؽ ث٨ ٔس٧ةف. دذ٧ح ا٣ٲذٲ٧ح  ا٣ؼن٪ة٦ٰ: (50)
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[32] 

ٞي  ىثٰ ث١ؿو ا٣ ٧ًٲًؽ أ ٕى ٰ  ٭كذى ٠ىذىتى إ٣ًٯ ا٣ ىحً ٱى ٨ دً ٔى  ٫ً ًٚ ؿى ٪ىى ٦ي  ٔ٪ؽى  ة٩ ٘يؿث  :ةًر ا٣

 [ا٣ٮاٚؿ] 

ـً  -0 ـً ا١٣ػػٺ ػػة صكى
ى ٟى ريكحي أ  ٠ىٺ٦يػػ

 

ـً   ا ػػؽى ػػ٢ى ا٧٣ي ٍٕ ػػ٢ه ًٚ ًٔ ٟى ٚىة ػػ ْي ٛى ٣  كى

٦نػػة -1  ٟى ٠يػػ٢  ٦ى٧ػػؽيكحو ٠ىٺى ديك٩ىػػ  كى

 

ـً   ػػؿ  ٚػػٰ اٵى٩ىػػة جػػؽيؾي ٠يػػ٢  ظي ٔى  ك

ػؿتى ٦ًػسٍٺن  -2  ىثىى ػ٢ٍ أ ؾى ٬ى ٔيٺى ٧ٍؿي  ٕى ى ٣ 

 

ـً   ا ٟى ا١ً٣ػػؿى ةا٤ًً ػػ٧ى ٟى ٚػػٰ مى ًكػػ ٛى ٪ً٣ 

ػػة ٦ًػػ٨ٍ ٠يػػ٢  ٦ًٍىػػؿو  ث٧ًًٍىػػؿى  -3  ٗىٲًؿ٬ى  كى

 

ٍٛػػخى ٦ًػػ٨ٍ   َي ػػة  ٚٲ٧ى ـً كى ػػة مى ػػ٨و كى  ٱى٧ى

دي ٱي٧ٍػػ٨و  -4  اًؽ ثًػػٺى ػػؿى ًٕ رًض ا٣
ى ٚػػٰ أ  كى

 

ـً   ا ػؿى ٤ى٤ٍػخى ثًة٣جى٤ىػًؽ ا٣عى ٲري ظى ظى  ؟كى

ػة٣ٰ -5  ٕى ى٩ػخى ٚىػؾ  ٚػٰ ا٧٣ى أ ٙى كى ٲ  ٚى١ى

 

ـً   ا ٟى ا٣ذ ػػؤى ةًر٦ًػػ  ؟ٚىًؿٱػػؽه ٚػػٰ ٦ى١ى

 .3/43إ٩جةق ا٣ؿكاة ، 872-1/871د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

[33] 

ى  ى  ث٨ً  ا٣ٞةق٥ً أثٰ صٕٛؿ  ىٲؽةى صةبى ٝى أ ٰ   ث٨ً  ؽى ظ٧ى أ  :٫ً ةثـكارٌم ثٞٮ٣ً ا٣كق  ٤ٔ

 [ا٣جكٲٍ] 

ى ا٣ؿ   كضي رى  كضي ا٣ؿق  -0  ٫ي عي ااً كى رى  ٍخ ةظى ة ٚى ث

 

ى ة٬ى ٞى ؽ قى ٝى كى   ٱى٥ً  ٙي ا٠ً  كى ٲٺن ًو ة أ  ا٣ػؽ 

ٍ ذىاتي  -1  ـى ًٔ ٠ى  ٮسو ٧ي مى  ؿ  دىأ  ٜو ٪يػٚي  تو ة

 

ػػظى   ػػ م  ؿدً ا٣جيػػكى  ؿدً ا٣جىػػ حي ة٩ى كق ٕى  ٥ً ٪ى كا٣

ىػػ -2    اؼو ٮى ٝىػػ ٢ٍ ٹ ث
ى ػػااً رى  ؽ  ٪ػػٰ ًصػػذٍ دى أ  حو ٕى

 

ًٔ دى   ن ذى عٮم  ػ ـً ةرً ا٣ىق  ؽ  عى ة ٠ى ةث  ـً ؾً ا٣ؼى

ػػػؿى جق ظى  ٠ٲ٧٪ػػػحو  -3  ػػػجؽً ٦ي  ٙ  ة ٠ىػػػد٭ى  حو ٔى

 

ٞى  ٲ٨ً ٛق ة١٣ى ثًػ ٥ً ٍٝ ةرة ا٣ؿٌ قعق    ٥ً ٤ىػٹ ا٣

ػة ٬ً ٱى  -4  ػ حن ٧ق ػ ًت ةزى ظى  حن ٲىػة٣ً ٔى  اءى ٮزى ا٣ضى

 

 ـً ؽى ٧نٰ ٤ٔٯ ٝى ٱى  ٨ٍ ٦ى  ٲؿً ػى  ٥و ةقً ٝى  ٨ٍ ٦ً  

ى  -5  ـي ضً كذى ٱى أ ٛى  ؤه ؿي ا٦ٍ  ٲ  ؟ج٥١اًصػكى  ةؿى إٗ

 

 ٧ٰٲى ًمػػ ٫ي ةٚىػػٔى  ردهكً  ٟى ٣ً ؾى ٚىػػ، ٠ػػٺق  

 ٦يذقًك٧نة ٲؿً ًٞى ة٣ذق ثً  ٪خي ؾ ٠ي ٦ي  ٪خي ة ٠ي ٦ى  -6 

 

ٍ  وى  ٮؽً ٞي ك٨ٔ ظي   ى  ؽٱٰٞ ٝ  ٥ى ٩ى ٥٣ أ

ى  -7  ػذى ٤ى ٧ٍ صي  ٤خى ىق ا٣ذٰ ٚى  ١ةةي ة ا٣نق ٦ق أ  ة٭ى

 

ـو ني ٗى  ؿو ٬ٍ دى ٥ً ١ٍ ظي  ٨ٍ ٦ً   ًٞ  ةرى صى  ٮ  ٥ً كى ٰٚ ا٣
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 ثً عَ اِعِوَ  رِف اىحَ ةِِ ج  َُ رِ كُ  وحرفثٍ  -9

 

ِِعٔارَ   ِِر ٌَ ا غَ َْ ِِخُ ٘ ِِوٌُ  ٔرٍ س  ًِ خِ َِه

َ ٌَ  ِم ة  رَ ال وَ فَ  -81   آَ عَ ِٔعٌَِ  َت أ  خطَ ا أ

 

  ٌِ ََ  ٍَ َ   ثِ ٌ  ذَ اى  ٍٍَِٖ فٖ غَ  دَت زِ  ىه

 88-  َ  ج  كَ زِ ا رُ ٍَ ا ةِ فسً َُ  ب  طِ فَ  ُٗم رِ ا اىش  َُ أ

 

 ًِ ٌَ الُ  َف اىِ سَ  ر  ، واذنُ َم احُ َ٘ حَ  ب  طِ حَ  

 .8812-2/8811دٌ٘ث اىلطر  التخريج:  

[34] 

َ  دَ ٘  اىس   ٍدحُ ٗ كالَ  ًِ اىلَ  اأة ٖ   اس ََ  عي ٍُ  ة  [اىطٔٗو] :ي  ِٔ ٔسَ ٌَُٔسٕ اى

ٍَ َْو  ىِ : َُٗلٔىَُٔن ىٖ -8  اِرِم َواىُعاَل هَ ي

 

امٌ   َٔ ِا، ؟كِ َٓ ِّ ىِٔ عيٍِج دَواٌُ  فَِف٘

 2-   ً ُٓ دُق ُخي ٌق أَىِفخُُِّ:، وَ فَُليُج ى  اىط 

 

ا  َٓ اٌُ َٔ ٍُٔسٔيُّ كِ َُ ٌَُٔسٕ اى ُّٖ ة  عي

 .1/112أُٔار اىرة٘ع ، 1/211ٌعاْد اىخِط٘ص  التخريج:  

[35] 

 [اىطٔٗو] :َوكَال

٘ ثٌ  -8 ِٓ َِٔضِِِاِل َ ِِِ  َحِِِالوأُ أَٗ ِِِاِم اى

 

ِا  َٓ ٍَ ِر أٌَ َرر َن َطع َٓج  َ  ىَ٘اىٖ اى  َوىِه

ٌِِل َعِي٘يَِِثٌ وَ  -2   ىِِٖ َنتٌِِِد َحِِر ى وَُف 

 

ا  َٓ ٍَ ٕ  َني  ى َٔ َ ٌ ح َنيًِ٘ 
(62)

 ِ َٓ ٍَ  ااىتِِ٘ ُظ ناى

إُتِاه اىِرواأ ، 2/14خرِٗدأ اىلطِر ، 2/919دٌِ٘ث اىلطِر  التخرريج:  

علٔد اىجٍان ، 4/114فٔات اىٔف٘ات ، 21/491اىٔافٖ ةاىٔف٘ات ، 4/66

 .181اىتيغث ، 114إ ارأ اىخعَ٘٘ ، 161

[36] 

 [اىهاٌو] :كَال

8-   ً ِِتَ َُ  رطِ َفِِوا فَِِٔكِٖ ىِ دُ لُعِِحَ  ىِِ َْ  ثٍ ا

 

 ِِ ِِ لِ اَل وَج َ ، درٍ كَ ِِو عُ أ ِِانِ  ٔ  يُ  ٌََه

 اىٍِاطَ وَ ، انُ ْٔا اىِدُّخَ عيُ َٗ  َواىِ ارُ  -2 

 

ِِرَ   ِِارُ  َب ِن ِِعَ  اىُغتَ ِِانِ  ًَ ائِ ٍَ  اىُفرَس

                                                  

، وْذه اىرواٗث فٖ اىهخِا  الخِ٘ر ٌَِ حغِِ٘٘ر «وىهَ ٗداوي»إُتاه اىرواأ، إ ارأ اىخعَ٘٘:  (62)

ٍُحل ق. اىتيغث:  ًُ: اىِجراُح. .«وىهَ حداوى»اى  اىهي
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 .1/11ٲذٲ٧ح دذ٧ح ا٣ ا١خغؽٯز: 

[37] 

ٰ  ٬ؼي ٠ذتى إ٣ٯ ا٣ؽق  ٞى  ٕؿكؼو ٦ى  ث٨ً  ؽً ٦ع٧ق  ث٨ً  ؽا أثٰ ا٣عك٨ ٤ٔ  :م  ؿً ٍى ا٣

 [ا٣ؼٛٲٙ] 

٤يػػػٮ  حي ا٣ؽق٬ؼػػػؽى ؽ٦ىػػػػً  -0 ٔي ٰق   ا ٤ٔػػػ

 

ة٩ىػػ٫ٍ   ػػ٢ق ٦ى١ى ىٍف ٱى٧ى ػػؿ  أ ػػةشى ٤ً٣عي  ظى

ى  ٲػػػػؿى ٗى  -1  ـق  فق أ  ا ي ٱىج٤يػػػػٮكى ، ةفى ٦ىػػػػا٣

 

٦ىة٩ىػػػ٫ٍ ، قي   ـق ىةًت ا٣ ػػػةاً٪ ٦ىػػػة٩ٰ ثًنى  رى

 .537-0/536د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

[38] 

 [ا٣ٮاٚؿ] :ٝىةؿى 

ػػؿقضى  -0 دىعى
(52)

ػػ  ة٤ً٣ك   ٲىةدة ٱىنػػذى٭ٲ٭ى

 

٣ػػػٲفى ٬ي   ػػػٲىةدىقٍ كى  ٪ىػػػةؾى آٹتي ا٣ك 

ػػػػػةحى ث١ًٍػػػػػؿو  -1  ادى ١ً٩ى ٪ ػػػػػٲ٨و أرى ًٕ  ٠ى

 

ػػًؽرٍ   ٍٞ ًٞٲىػػةدىقٍ  ،ٚى٤ىػػ٥ٍ ٱى ىػػٯ ا٣ ػػةؿى إ٣ً  ٚى٧ى

 .4/236ا٣ؽر ا٣ٛؿٱؽ ، 1/11ٲذٲ٧ح دذ٧ح ا٣ ا١خغؽٯز:  

[39] 

ٝىةؿى   [ا٣ٮاٚؿ] :كى

يٮا ٣ػػٰ -0 ٝىػػة٣ ػػ٨و ٠ىػػًؿٱ٥ه : كى كى  أثػػٮ ظى

 

٤ػخي   ٞي جىػػةرى : ٚى ًٕ ػةءه ٚػٰ ا٣  قٍ ا٧ً٣ػٲ٥ٍي ٬ى

ى١ًػػػ٨ٍ  -1  ػػػٮقي ٣ ىرصي ىػػػحو أ ٣ ٺى ٦ىػػػة ٣ًضى  كى

 

قٍ   ػةرى ٤ٍػتى ٱيؿ٦ىػٯ ثًة٣ًعضى ٱخي ا١٣ى
ى أ  رى

ػػح ا٣ٲذٲ٧ػػح  ا١خغػػؽٯز:   ٚػػٮات ، 17/361ا٣ػػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػػةت ، 1/10دذ٧ق

 .241ٔٞٮد ا٣ض٧ةف ، 3/224ا٣ٮٚٲةت 

[41] 

 [كؿٱٓا٣] :ك٫٣ي ٰٚ ا٣٭ضةء

ػػػػػ٣٪ىػػػػػ -0 ٜه ؽً ة وى  خه ٲ ػػػػػ٦ى  قي ... ٱ

 

ػػػػػػػػػػ١٣٪ق    ٲقػػػػػػػػػػ٫ٍ ظى  قي ....ة ٧ى

                                                  

 .«دعؿقض»ا٣ؽر ا٣ٛؿٱؽ:  (52)
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٘ىػػػػ -1  ،٫ي ١٣٪قػػػػ ةً ثػػػػؿى اٷً  ٨ى ٯ ٦ًػػػػأث

 

ـى٧ًٔػػػػ٫ً   ٲقػػػػ٫ٍ ، ثً طي ٦ًػػػػ٨ٍ ظى ٣ػػػػٮى
ى  أ

 .17/630ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت ، 1/881د٦ٲح ا٣ٞىؿ  ا١خغؽٯز:  

[41] 

 [ا٣جكٲٍ] :ٝىةؿى 

ػة ٜي ٕنى ٦ى٨ٍ ٠ىةفى ٱى  -0 ٗى٪ًضن ةًد٩نة   ٦ً٪١ٍي٥ مى

 

٫ي   ػ٧ٍفي دىع١ًٲػ٫ً  ،ا٣جىؽري ٱيٍنجً٭ي ا٣نق  كى

ٔى -1  ىدىبو ٚى٤ٍكخي أ ٜي إًٹق ٠يػ٢ق ًذم أ ػ  نى

 

ٰي ٨٦ً ٱىًؽقً   ٍم ر  ٦ًػ٨ٍ ًٚٲػ٫ً ، ا٣ٮى  كا٣ػؽ 

 .1/11ٲذٲ٧ح دذ٧ح ا٣ ا١خغؽٯز:  

ىالمندوُب
[1] 

  ٰ ةز ٰ  ا٣جىعق ٩ ـقكزى ةؽى ا٣ ًؽ ث٨ً إًٍقعى ٧ق  [ا٣ؼٛٲٙ] :ٝىةؿى ًٰٚ ًرزىةًء ٦يعى

ةؽ إ٩ً ػٰ -0 ػؿ اثٍػ٨ إًٍقػعى ٛى ٍٕ ىػة صى ىث  ٱىة أ

 

ٟى ٩ىػػة  ػػة٩ى٪ٰ ًٚٲػػ اًث ػى  ًزؿي اٵىظػػؽى

٬ٮى  -1  ٔى٨ٍ كى ا ا٣ػ٪قٍض٥ً  ٦٪ىػةًزؿً  ل   ٝىٍكػؿن

 

اًث  ٟى ثً   ـً ًٰٚ اٵىصػؽى ة  دىعخى ا٣ؿ صى

ػػةفو  -2  اؼو ًظكى ٟى ا٣ٲىػػٍٮـ ٦ًػػ٨ٍ ٝىػػٮى  ٚى٤ىػػ

 

ٲؿى٬ىة ًٰٚ ا٧٣ىؿىازٰ   ًقٍؿفى ًٰٚ ا٧٣ىٍؽًح قى

ػٍخ ٦ًػ٨ٍ ٠يػ٢   -3  ٕى  ٧ ٓى ٠يذٍػتو صي  ٚىػ٨   ٦ى

 

ىػػةؾو   ٙى ث ى٣ػػ  كرىاًث  ًظػػٲ٨ى ٱىػػؿًكٱ٨ى أ

ػػػػةفو  -4  ٘ىٲٍػػػػًؿ ٣ًكى ػػػػة ثً  :ٝىةاًػػػػ٢ه ٠ي٤ ٭ى

 

ػػػػةزٰ   رىًظػػػػ٥ى ا ي ذى٣ًػػػػٟ ا٣جىعق

ا١٣ٮ٠ػت ، 6/071ا٣ػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػةت ، 1/881د٦ٲح ا٣ٞىػؿ  ا١خغؽٯز:  

 .0/317ا٣سةٝت 

ا٣ػٮاٰٚ ، 1351-٦5/1350ٕض٥ اٵدثةء : خ ٰٚقٍ * ٵثٰ قٕؽ اث٨ ديكٍ 

 .1/087ثة٣ٮٚٲةت 

[2] 

ذقكً   [ا٧٣ذؽارؾ] :ًٜ ٝةؿ ٨ٔ ثىعًؿ ا٧٣ي

0-  ٍٜ ى٤ً ػػ٫ي ٱىػػحٍد ٕي ػػةًذؽه َج ى٪ىػػٯ ظى  ٝىػػؽ ث

 

  ٍٜ ذقًكػػ قي ا٧٣ي ٔىػػٺ ثىعػػؿي ىٲػخى ًمػػٕؿو   ث
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٤ي٨ٍ  -1 ًٔ ٤ي٨ٍ ٚىػػة ًٔ ٤ي٨ٍ ٚىػػة ًٔ ٤ي٨ٍ ٚىػػة ًٔ  ٚىػػة

 

  ٍٜ زًػػ ػػٍؾقي ٦ً٪ ػػٰ كى  ٠ي٤ ػػ٫ي ١٬ػػؾا ػي

 .64ثٲةف ا٣ٕؿكض  ا١خغؽٯز:  

ٰ  ٰٚ ٦ؼُٮط ٠ٮثؿ٣ٰ ر٥ٝ   071ٮرٝح ا٣، 0153* ٣ٕجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩

 .ب

[3] 

ًك٫ً  ٧قؽ أ٩ٍنؽ ٣٪ٛى ىٍظ٧ؽ ث٨ ٦يعى ٞيٮب ث٨ أ ٍٕ ٙ ٱى ىٮ ٱيٮقي ىث  :اًٷ٦ىةـ اٵدٱت أ

 [ا١٣ة٢٦] 

دديػ٫ي  ٨ى جٰ ٦ً كٍ ظى  -0 ؽى ٔى اًت ٦ىػة أ ٲؿى  ا٣ؼى

 

ًٞٲىة٦ىًح ٚػ  ٍظ٧ى٨ً  ٰٱىٍٮـى ا٣ ػٯ ا٣ػؿق ًى  ًر

رىل -1  ٲػًؿ ا٣ػٮى ػؽو ػى ٧ق ٰ  ٦يعى  ًدٱ٨ي ا٣٪قجًػ

 

ػػةفً ٔذٞػػةدم ٦ىػػٍؾ٬ىت اازيػػ٥ق   ٧ى ٍٕ  ٪٣ 

 .018دجٲٲي ا٣ىعٲٛح  ا١خغؽٯز:  

، 0/034ظةمٲح اث٨ ٔةثػؽٱ٨ ، 01ا٣ؽر ا٧٣ؼذةر : * ٧٣كةٚؿ ث٨ ٠ؽاـ ٰٚ

طي أفق ا٣٪ ذٛحى ٫٣ي   .ك٩يؿص 

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

ى:المخطوطة
ٌٰ : كٚٲػػةت اٵٔٲػػةف ٤ٔػػٯا٣ض٧ػػةف  ٔٞػػٮدي - ػػؽ ثػػ٨ ث٭ػػةدر ا٣ـر٠نػػ ٦يع٧ق

 .3324ؿ٥ٝ ا٣، ثذؿ٠ٲة ١٦ذجح ا٣ٛةدط، (683٬ )ت

ىالمطبورة:
ػػةة كا٤٣٘ػػٮٱٲ٨ ٲ٨ً ٕٲًػػإمػػةرةي ا٣ذق  - ٌٰ : ٚػػٰ دػػؿاص٥ ا٣٪ عى ٔجػػؽ ا٣جػػةٰٝ ا٣ٲ٧ػػة٩
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ًٞٲٜ د. ٔجؽ ا٧٣ضٲؽ دٱةب، (632٬ )ت ٦ؿ٠ـ ا٤٧٣ٟ ٚٲى٢ ٤٣جعػٮث ، دىع

 ـ.0875، ا٣ؿٱةض، حراقةت اٷقٺ٦ٲق كا٣ؽ  

ػػ - ٕى أٔٲػػةفي ا٣ن  ٌٰ : حً ٲ ػػٲ ؽ ٦يعكػػ٨ اٵ٦ػػٲ٨ ا٣ٕػػة٤٦ ٞق ، (0260٬ )ت ا٣كق ػػظ ٫ي ٞى

ى  ٜى ٤ٔٲػػ٫ً ظكػػ٨ي اٵ٦ػػٲ٨ػؿى كأ ٤قػػ ٔى ػػ٫ي ك ، 4ط ، ٞةٚػػح ٧٤٣ُجٮٔػػةتدار ا٣سق ، صى

 ـ.0311٬/1111، ثٲؿكت

ى إً  - ٌٰ )تعى ا٣٪   ةقً ٩جى ٩جةقي ا٣ؿ كاة ٤ٔٯ أ ٰ  ث٨ ٱٮقػٙ ا٣ُٞٛػ ًٞٲػٜ ٬(535 ةة: ٤ٔ ، دىع

ٞىة٬ًؿىة، ٦يع٧قؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱق   ـ.0841ح، ا٣

ى٩ٮاري  - ًٓ ا٣ؿق  أ ٌٰ : ا٣جؽٱٓ أ٩ٮاعٰٚ  ثٲ ٞق ، (0011٬ )ت اث٨ ٦ٕىػٮـ ا٧٣ػؽ٩ ٫ي ٞىػظ

ٕؿاا٫ً  ، مػؿؼا٣٪ضػٙ اٵ، ٦ُجٕػح ا٣٪٧ٕػةف، مة٠ؿ ٬ةدم مػ١ؿ كدؿص٥ى ٣ًني

 ـ.0857-0858

ى  - ٰ  : ٫ً ااًػؽى ا٣جى  ٓي ااً ؽى ث ًٞٲػٜ ٦يع٧قػؽ أثػٮ ، (502٬ ثػ٨ ّػةٚؿ اٵزدٌم )ت ٤ٔػ دىع

ة، ٮ ا٧٣ىؿٱقح١٦ذجح اٵ٩ض٤، ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥ ة٬ًؿى ٞى  ـ.0861، ا٣

ػ: ح٘ىػٰٚ دػؿاص٥ أا٧ػح ا٣٪عػٮ كا٤٣   ٤٘حي ا٣جي  - ؽ ثػ٨ ٱٕٞػٮب ٦ضػؽ ا٣ػؽٱ٨ ٦ع٧ق

، ٮزٱػٓدار قػٕؽ ا٣ػؽٱ٨ ٤٣ُجةٔػح كا٣٪نػؿ كا٣ذق ، ٬(706 )تٌم ا٣ٛٲؿكزآثةد

 .ـ1111/0310٬

ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ثػ٨ صٺؿ ا٣ػؽٱ٨ : ةةعى ٲ٨ كا٣٪  ٱ  ٮً ٘ى ٰٚ َجٞةت ا٤٣   ا٣ٮٔةةً  ٘ٲحي ث -

ٌٰ أ ، ٜ ٦ع٧ػػؽ أثػػٮ ا٣ٌٛػػ٢ إثػػؿا٬ٲ٥ٲػػعٞد، (800٬ )ت ثػػٰ ث١ػػؿ ا٣كػػٲٮَ

 .وٲؽا، ٣ج٪ةف، ا١٧٣ذجح ا٣ٕىؿٱح

ػػ ثٲػػةفي  - ٕى ٌٰ كٱٕٞػػٮب ثػػ٨ أظ٧ػػؽ : ضً كؿي ا٣ ٩ْػػ٥ي ٔجػػؽ ا٣ٞػػة٬ؿ ا٣ضؿصػػة٩

ػػ٫ي ظى ، ا٣٪ٲكػػةثٮرمٌ  ٞى ػػٕؿٱقح ٞق ػػٮا٬ؽ ا٣ن  ٫ي ثة٣نق ا٣نػػٲغي ٝػػٲف ث٭ضػػخ كمػػؿظى

ُق   .0306٬، ا٩ذنةرات قٕٲؽ ث٨ صجٲؿ، ةرا٣ٕ

ػ: ا٣ٕؿكس دةجي  - ٌى ـٌ ٦ع٧ؽ ٦ؿد دعٞٲػٜ ٦ىػُٛٯ ، (0114٬ ثٲػؽٌم )تٯ ا٣

 ـ.0318٬/0878، ٦ُجٕح ظ١ٮ٦ح ا١٣ٮٱخ، ظضةزم
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ٌٰ  دػػةرٱغي  - دؿص٧ػػح ظكػػ٨ ، ـ(0845 ٠ػػةرؿ ثؿك٧٤٠ػػةف )ت: اٵدب ا٣ٕؿثػػ

 ـ.0844، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب، إق٧ةٔٲ٢

٦يع٧قؽ ث٨ أظ٧ػؽ ثػ٨ ٔس٧ػةف : ا٧٣نة٬ٲؿ كاٵٔٺـ اٷقٺـ ككٚٲةتي  رٱغي ةد -

ٌٰ )ت اد ، (637٬ ا٣ػػؾ٬ج ػػةر ٔػػٮق ٜى ٤ٔٲػػ٫ً د. ثنق ػػ٫ي ك٤ٔقػػ ٞػػ٫ي كًػػجٍ ٩ىق ٞق ظ

ٌٰ ، ٦ٕؿكؼ  ـ.0313٬/1112، ثٲؿكت، دار ا٣٘ؿب اٷقٺ٦

ٌٰ ثػ٨ زٱػؽ ا٣جٲ٭ٞػٰ )ت: دةرٱغي ثٲ٭ٜ - ػ٫ي ٔػ٨ ا٣ٛةرقػٲح ، (454٬ ٤ٔػ دؿص٧ى

٫ي ٱٮقػٙ ا٣٭ػةدم ٞى ٞق ، د٦نػٜ، دار اٝػؿأ، اثػ٨ ا٣٪ػؽٱ٥ ٣ؿكااػٓ ا٣ذػؿاث، كظ

 ـ.1113/0314٬

ٌٰ )ت - عٲًٛح ٰٚ ٦٪ةٝت أثٰ ظ٪ٲٛح: صٺؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣كػٲٮَ (، 800٬ دىجٲًٲيي ا٣ىق

 ـ.٤ٔ1117ٜق ٤ٔٲ٫ ٦ع٧ؽ ٔةمٜ إ٣٭ٰ ا٣جؿ٩ٰ، دار اٵر٥ٝ، ا٣ٞة٬ؿة، 

ٌٰ : ا٣ٲذٲ٧ح حي ٧ق ذً دى  - ، (318٬ )ت ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ إقػ٧ةٔٲ٢ ا٣سٕػة٣ج

 ـ.0845، افَ٭ؿ، دعٞٲٜ ٔجةس إٝجةؿ

ػ: ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ ٲؿي عجً ا٣ذق  - ٌٰ ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ ث٨ ٦ع٧ؽ ثػ٨ ٦٪ىػٮر ا٣كق  ٧ٕة٩

، ث٘ػؽاد، راةقػح دٱػٮاف اٵكٝػةؼ، ٜ ٦٪ٲؿة ٩ةصٰ قة٥٣ٲعٞد، (451٬ )ت

 .ـ0864 /0284٬

٧٠ةؿ ا٣ؽٱ٨ ٔجػؽ ا٣ػؿزاؽ ثػ٨ : ٤ؼٲهي ٦ض٧ٓ اٳداب ٰٚ ٦ٕض٥ اٵ٣ٞةبدى  -

  ٰ ٰ   ٰ  ا٣نػٲجة٩ أظ٧ؽ ا٧٣ٕؿكؼ ثةث٨ ا٣ٛػٮَ ػ، (612٬ )ت ا٣ع٪ج٤ػ ٞى ٞق د.  ٫ي ظ

ٌٰ ، ا٧٣ُجٕػػح ا٣٭ةمػػ٧ٲٌح، ٦ىػػُٛٯ صػػٮاد ، كزارة ا٣سٞةٚػػح كاٷرمػػةد ا٣ٞػػٮ٦

 ـ.0854، ًد٦نٜ

- ٢ ٓ ٰٚ ا٣ذقؿق  ا٣جػةرع »ٱٮقٙ ثػ٨ ٱٕٞػٮب ثػ٨ أظ٧ػؽ ا٣٪ٲكػةثٮرٌم : ا٣ذقٮق 

ة ا٣٘ٮقاص ٣٪نػؿ ١٦٪ػٮف ، دعٞٲٜ ثٺؿ ا٣ؼ٤ٲ٤ٰ، (363٬ )ت «ا١٣ؿدمٌ  درق

 ـ.0330٬/1111، ا٣ٞة٬ؿة، ىٮ٫٩ا٥٤ٕ٣ ك٦



 043 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

ؿاقػةف ك٬ػؿاة)ػؿٱؽةي ا٣ٞىؿ كصؿٱؽةي ا٣ٕىؿ  - : (ٰٚ ذ٠ػؿ ٌٚػٺء أ٬ػ٢ ػي

ٌٰ )ت دعٞٲػٜ د. ٔػؽ٩ةف ، (486٬ ٧ٔةد ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ اٵوج٭ة٩

 ـ.0888، ٦ؿآة ا٣ذؿاث، َ٭ؿاف، ٦ع٧ؽ آؿ ٧َٕح

ثػ٨ ٦ع٧ػؽ  ٌٰ ٦ع٧ؽ ث٨ ٤ٔ: كصة٦ٓ ا٣جعةر ثىةرً مؿح د٪ٮٱؿ اٵى  ا٧٣ؼذةري  ر  ا٣ؽ   -

 ٌٰ ٜ ٔجػػؽ ٲػعٞد، ٬(0177 )ت ا٣ًعٍىػ٪ٰ ا٧٣ٕػؿكؼ ثٕػٺء ا٣ػػؽٱ٨ ا٣عىػ١ٛ

 .ـ0312٬/1111، ثٲؿكت، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ا٧٣٪٥ٕ ػ٤ٲ٢ إثؿا٬ٲ٥

ةي أ٢٬ً  - ٔيىؿى ٞىىًؿ ك ٰ  : ا٣ٕىؿ د٦ٲحي ا٣ ا٣عك٨ ث٨ ٤ٰٔ ث٨ أثٰ ا٣ُٲػت  ث٨ي  ٤ٔ

ٌٰ ، (356٬ ا٣جةػؿزٌم )ت ، دار ا٣ضٲػ٢، دعٞٲٜ كدراقح د. ٦ع٧قؽ أ٣ذػٮ٩ض

 ـ.0303٬/0882، ثٲؿكت

ر  ا٧٣ؼذةر مؿح د٪ٮٱؿ اٵ١ٚػةر - د  ا٧٣ؼذةر ٤ٔٯ ا٣ؽ  ٦ع٧ػؽ أ٦ػٲ٨ ا٣نػ٭ٲؿ : رى

، دراقح كدعٞٲٜ ا٣نٲغ ٔةدؿ أظ٧ؽ ٔجػؽ ا٧٣ٮصػٮد كز٦ٲ٤ػ٫، ثةث٨ ٔةثؽٱ٨

 ـ.1100، ثٲؿكت، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح

فً  - ػثً  قؿكري ا٣٪ٛق ػ ؾً ارً ؽى ٧ى ٌٰ أظ٧ػؽ ثػ٨ ٱ: ٧ػفا٣ؼى  اس  ٮى ا٣عى  ٮقػٙ ا٣ذٲٛةمػ

ًٞٲػػٜ د. إظكػػةف ، (600٬ اثػػ٨ ٦٪ْػػٮر )ت: اػذىػػةر، (540٬ )ت دىع

جقةس  ـ.0311٬/0871، ثٲؿكت، ا٧٣ؤقكح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ؽراقةت كا٣٪نؿ، ٔى

٤ق٥ي ا٣ٮوٮؿً  - َى  قي ػجى إ٣ٯ  ػٮؿً  ةًت ٞى ٛيعي ٌٰ : ا٣  ٦ىػُٛٯ ثػ٨ ٔجػؽ ا  ا٣ٞكػُ٪ُٲ٪

 ٌٰ دعٞٲػٜ  ،(0156٬ ا٧٣ٕؿكؼ ث١ةدت ص٤جٰ كثعةصٰ ػ٤ٲٛح )ت ا٣ٕس٧ة٩

كا٣ٛ٪ػٮف كا٣سٞةٚػح  ٦ؿ٠ـ اٵثعػةث ٤٣ذػةرٱغً ، ٦ع٧قؽ ٔجؽ ا٣ٞةدر اٵر٩ةؤكط

 ـ.1101، قذة٩جٮؿإ، اٷقٺ٦ٲقح

ـً  - ٺ ٔى ٌٰ )ت: ءً ٺى جى ا٣٪   ًقٲىؿي أ ثإمؿاؼ ا٣نػٲغ ، (637٬ ٦يع٧قؽ ث٨ أظ٧ؽ ا٣ؾ٬ج

 ـ.0873-0870، ثٲؿكت، ٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح، ر٩ةؤكطمٕٲت اٵ

ٌٰ : تى ٬ى ذى  ٨ٍ ػجةر ٦ى ٰٚ أ ًت ٬ى مؾراتي ا٣ؾق  - ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ػؽ اثػ٨  ٔجؽ ا٣ع
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ٌٰ )ت ػ٫ي ، (0178٬ ا٧ٕ٣ةد ا٣ع٪ج٤ ٞى ٞق ٜى ٤ٔٲػ٫ً ظ ، ٦ع٧ػٮد اٵر٩ػةؤكطك٤ٔقػ

ؿقجى أظةدٱسى٫ي ٔجؽ ا٣ٞةدر اٵر٩ةؤكطأمؿؼى ٤ٔٯ دعٞٲ٫ًٞ ك ، دار اثػ٨ ٠سٲػؿ، ػى

 ـ.0302٬/0881، ثٲؿكت –د٦نٜ 

٫ي ، مؿحي ا٣ٮاظؽٌم ٣ػؽٱٮاف ا٧٣ذ٪جػٰ - ُى ػجى ٜى ٤ٔٲػ٫ً ًى ـى ٣ػ٫ي ك٤ٔقػ ٫ي كٝػؽق ػؿىظى كمى

ؿقجى مٮا٬ؽق د. ٱةقٲ٨ اٵٱٮثٰ ك د. ٝىٰ ا٣عكٲ٨ ، دار ا٣ؿااؽ ا٣ٕؿثػٰ، كػى

 ـ.0308٬/0888، ثٲؿكت

ٌٰ : َجٞةتي أٔٺـ ا٣نٲٕح -  ا٣نٲغ ٦ع٧ؽ ٦عك٨ ا٣ن٭ٲؿ ثحٝة ثػـر  ا٣ُ٭ؿا٩ػ

ٌٰ ، (0278٬ )ت  .0321٬، ثٲؿكت، دار إظٲةء ا٣ذؿاث ا٣ٕؿث

ٰ  ث٨ ا٣ع - ، د. ٦ع٧ػؽ أ٣ذػٮ٩ضٰ: ظٲةد٫ كمػٕؿق كدٱٮا٩ػ٫ :ك٨ ا٣جةػؿزمٌ ٤ٔ

 ـ.0883، ثٲؿكت، دار وةدر

٦٪٧ْػػح ، ر٦ٌػػةف منػػ٨ كز٦ٲ٤ٲػػ٫ً : ٚ٭ػػؿسي ٦ؼُٮَػػةت ١٦ذجػػح ٠ػػٮثؿ٣ٰ -

 ٌٰ ، ٦ؿ٠ـ اٵىثعةث ٤٣ذةرٱغ كا٣ٛ٪ٮف كا٣سٞةٚػح اٷقػٺ٦ٲقح، ا٧٣ؤد٧ؿ اٷقٺ٦

 ـ.0315٬/0875، قذة٩جٮؿإ

ُى ٦ي  :)ٚ٪ؼػة( إٱػؿاف ػُٯ ٬ةم ٩كؼح ٚ٭ؿقذ١ةف -  قػةز٦ةف، دراٱذػٰ ٯٛى ىػ

 .0280، إٱؿاف إقٺ٦ٰ ص٧٭ٮرم ٤٦ٰك٠ذجؼة٫٩  إق٪ةد

، (653٬ ثػ٨ مػة٠ؿ ا١٣ذجػٰ )ت٦ع٧ػؽ : ٤ٔٲ٭ػة ا٣ٮٚٲػةت كا٣ػؾٱ٢ي  ٚػٮاتي  -

 ـ.0862، ثٲؿكت، دار وةدر، ظكةف ٔجةسإدعٞٲٜ د. 

ا٧٣ٕػؿكؼ أثػٮ ث١ػؿ أظ٧ػؽ ثػ٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ زةثػخ : حً اٱىػكى ا٣ؿ   ا١٣ٛةٱح ٰٚ ٥٤ًٔ  -

ٜ أثٮ ٔجػؽا  ا٣كػٮرٰٝ ، إثػؿا٬ٲ٥ ٲعٞد، ٬(352 )ت ُٲت ا٣ج٘ؽادمٌ ة٣ؼث

 .ا٧٣ؽٱ٪ح ا٧٣٪ٮرة، ا١٧٣ذجح ا٧٤ٕ٣ٲح، ظ٧ؽم ا٧٣ؽ٩ٰ

ٞي : ا١٣ي٪ٯ كاٵ٣ٞةبي  - ٌٰ ا٣نٲغ ٔجةس ا٣ ، (، ا٧٣ُجٕح ا٣عٲؽرٱػح0248٬ )ت ٧

 ـ.0265٬/0854، اٵمؿؼا٣٪ضٙ 
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ٔجػؽ : ٧٪ةٝػتٚػٰ أػجػةر ا٣نػٕؿاء كٗٲػؿ٥٬ ٦ػ٨ ذكم ا٣ تي ةًٝػا١٣ٮ٠تي ا٣سق  -

دعٞٲٜ كدٞؽٱ٥ كمؿح ٔجؽ ، (01٬ ؽ ا٣ٞةدر ث٨ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣ك٤ٮٌم )ت

دار أثٰ رٝؿاؽ ٤٣ُجةٔح ، كزارة اٵكٝةؼ كا٣نؤكف اٷقٺ٦ٲقح، ا  ا٣ٲةق٧ٰ

 ـ.0316٬/1115، ا٣ؿثةط، كا٣٪نؿ

ؿي ٤ٔٲ٫ً ٰٚ ا٧٣ٌةؼ كا٧٣ٌةؼ إ٣ٲػ٫ً  - ٮق ٦ع٧قػؽ اٵ٦ػٲ٨ ثػ٨ ٌٚػ٢ ا  : ٦ة ٱٕي

( ٌٰ كػٲ٨ كز٦ٲ٤ػ٫، (0000٬ تا٧٣يعج  ، دعٞٲٜ د. قٕٮد ث٨ ٔجػؽ ا  آؿ ظي

 ـ.0320٬/1101، ا٣ؿٱةض، صة٦ٕح اٷ٦ةـ ٦ع٧قؽ ث٨ قٕٮد اٷقٺ٦ٲقح

ٌٰ أثػػٮ َػػة٬ؿ أظ٧ػػؽ ثػػ٨ ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ أظ٧ػػؽ : ا٣ج٘ؽادٱػػح ا٧٣نػػٲؼحي  - ػػ٤ٛ ا٣كق

 ٌٰ دار ، أظ٧ػػؽ ٚؿٱػػؽ أظ٧ػػؽ ا٧٣ـٱػػؽمدعٞٲػػٜ ، (465٬ )ت اٵوػػج٭ة٩

 .ـ0321٬/1100، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ؿقة٣ح

ٌٰ ، ا٧٣ٕػؿكؼ : ٩٭ش ا٣جٺٗح ٦ٕةرجي  - ٌٰ ثػ٨ زٱػؽ ا٣جٲ٭ٞػ ّ٭ٲؿ ا٣ؽٱ٨ ثػ٨ ٤ٔػ

ٌٰ )ت ٫ي ٦ع٧ؽ دٰٞ دا٩ل ثضٮق ، ١٦ذجػح آٱػح ، )455٬ ثٛؿٱؽ ا٣ؼؿاقة٩ ٞى ٞق ظ

 0318.٬، ا  ا٧٣ؿٔنٰ

ٔجؽ ا٣ؿظٲ٥ ث٨ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ : ٲه٤ؼً ٤ٔٯ مٮا٬ؽ ا٣ذق  ٪ىٲًه ا٣ذق  ٦ٕة٬ؽي  -

، عٞٲٜ ٦ع٧ػؽ ٦عٲػٰ ا٣ػؽٱ٨ ٔجػؽ ا٣ع٧ٲػؽد، (852٬ أظ٧ؽ ا٣ٕجةقٰ )ت

 ـ.0265٬/0836، ا٣ٞة٬ؿة، ٦ُجٕح ا٣كٕةدة

جقػةس، (515٬ ٱةٝٮت ا٣ع٧ٮٌم )ت: ٦ٕض٥ي اٵيدىثةءً  - ٔى ًٞٲػٜ د. إظكػةف  ، دىع

 ٌٰ  ـ.0882، ثٲؿكت، دار ا٣٘ؿب اٷقٺ٦

ٌٰ  ٦ٕض٥ي  - ٠ة٦ػ٢ قػ٧٤ةف : ـ1111ظذقػٯ قػ٪ح  اٵدثةء ٦ػ٨ ا٣ٕىػؿ ا٣ضػة٤٬

 ـ.0313٬/1112، ثٲؿكت، ا٧٤ٕ٣ٲقح دار ا١٣ذت، ا٣ضجٮرمٌ 

، دار صػؿكس ثػؿس، د. ٔٛٲػٙ ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧: ٦ٕض٥ي ا٣نٕؿاء ا٣ٕجةقٲٲ٨ -

 ـ.1111، ٣ج٪ةف، َؿاث٤ف
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ة٣ح : ٛٲ٨ا٧٣ؤ٣   ٦ٕض٥ي  - ، د٦نػٜ، ٦ُجٕح ا٣ذؿٰٝ ، (0317٬ )ت٧ٔؿ رًة ٠عق

 ـ.0848/0267٬

ٱ٨ً : ٨٦ ٠ذةب ا٣كٲةؽ ٣ذةرٱغ ٩ٲكةثٮر ا٧٣٪ذؼتي  - ٰ  ا٣ؽ  ًٞ ى ػًؽ د ٧ق ا٬ًٲ٥ي ث٨ي ٦يعى إًثؿى

ٰ  ا ًٛٲ٪ً ػػًؿٱ ػػًؿ ا٣ىق ز٬ى
دار ا١ٛ٣ػػؿ ، ػة٣ػػؽ ظٲػػؽردعٞٲػػٜ ، ٬(530 )ت ثػػ٨ً اٵى

 .0303٬، ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ ا٣ذٮزٱٓ

ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ ث٨ ٦ع٧ؽ ثػ٨ ٦٪ىػٮر : ا٧٣٪ذؼت ٨٦ ٦ٕض٥ مٲٮخ ا٣ك٧ٕة٩ٰ -

ٌٰ ا٣كق  ، دراقح كدعٞٲٜ ٦ٮٜٚ ث٨ ٔجؽ ا  ث٨ ٔجؽ ا٣ٞػةدر، ٬(451 )ت ٧ٕة٩

 .ـ0306٬/0885، ا٣ؿٱةض، ر ٔة٥٣ ا١٣ذتدا

ٚىٲىةًت  -  دعٞٲٜ ٦ض٧ٮٔػحو ، (653٬ )ت ػ٤ٲ٢ ث٨ أٱجٟ ا٣ىٛؽمٌ : ا٣ٮاٰٚ ثًة٣ٮى

، ٚؿا٩ػـ مػذةٱ٪ؿ، ص٧ٕٲح ا٧٣كذنػؿٝٲ٨ اٵ٧٣ة٩ٲػح، ٨٦ ا٧٣كذنؿٝٲ٨ كا٣ٕؿب

 إقُ٪جٮؿ كثٲؿكت.

ٌٰ أثٮ ٦٪ىٮر ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ إقػ٧ةٔٲ٢ ا٣سق : ؿً ٬ٍ ا٣ؽق  ٱذٲ٧حي  - ٕػة٣ج

، ثٲػؿكت، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، حعٲدعٞٲٜ د. ٦ٛٲؽ ٦ع٧ؽ ٧ٝ، (318٬ ت)

 .ـ0872/0312٬

ى:الدوروات
ٞ  ا - ا٣كػٲؽ ٔجػؽ : ٰ ٨٦ ٦ؼُٮَةت ٩٭ش ا٣جٺٗح ظذٯ ٩٭ةٱح ا٣ٞؿف ا٣سة٧٣٨٦ذج

 .0315٬، 4ا٣ٕؽد ، ٦ض٤ح )دؿاز٪ة(، ا٣ٕـٱـ ا٣ُجةَجةاٰ

*   *   * 
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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)
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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)
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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)
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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)
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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، 
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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



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

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 
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ٌْ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 

                                                 

 .146ص  ا٣كةثٜ ٩ٛك٫، ٧٣ىؽرا (51)



 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)

 .55عٍان، دون حا ٗذ ُؼص. ص  - اىفخح، دٌؼق
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«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: 
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  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
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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 -
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 ، 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،  -
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 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/           

*   *   *
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 «عًش أثٕ سٌشخ»نـ  «ايشأح ٔمتثبل»قصٍذح 
 دساصخ يف انتهقً اإلجيبثً االصتهٓبيً

 ()أ. د. ْتػ ا٨١تٮ انٍٰٗ

٤ٔٯ دٌٛعه ٤٧ٔٲح ا٣ذٛة٢ٔ ثٲ٨  ةدٞٮـ دراقح اٵدب دراقح ٦ٞةر٩ح أقةقن 

ثٲ٪٭٧ػة،  اذجٓ ظػٮارن ، ثٮوٛ٭٧ة َػؿٚٲ٨ ٚػٰ ٔٺٝػح ٣ٞػةء ٱكػذ«اٳػؿ»ك« اٵ٩ة»

٦٪٭٧ػة ٔ٪ػؽ٦ة  ث٘ؿض ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٦ة ٱٮ٣ٌؽق ٬ػؾا ا٣عػٮار ٦ػ٨ د٘ٲٲػؿ ٚػٰ أم  

أف ٱػؤدم ٦ػة اقػذ٤٭٫٧  ة٦ة ٣ٛخ ا٩ذجة٫٬ ٰٚ ا٣ُؿؼ اٳػؿ، راصٲنػ ةٱكذ٤٭٥ مٲبن 

 كّٲٛح ٦٭٧ح ٰٚ كص٫ ٨٦ كصٮق إ٩ذةص٫ اٵدثٰ.

٣ُػؿٚٲ٨، ثػٲ٨ ا (encounter)ٹ ٱذ٥ إٹ ثٕػؽ ٣ٞػةء  (Interaction)كا٣ذٛة٢ٔ 

٨٦ صة٩ت أظؽ٧٬ة ٰٚ ظة٫٣ ا٣ػؿا٨٬،  (Reconsideration)ٱ٪ض٥ ٔ٪٫ إٔةدة ٩ْؿ 

٦ة، دذٛةكت  ا٣٪ْؿ ٬ؾق ٔةدة د٘ٲٲؿه  ا٣جٕٲؽ، كٱذ٤ٮ إٔةدةى  أك ٰٚ ٦ةًٲ٫ ا٣ٞؿٱت أك

درصح ٫ٞ٧ٔ كم٧ٮ٫٣ ثذٛةكت درصح ا٩ؼؿاط ٬ػؾا ا٣ُػؿؼ أك ذاؾ ٚػٰ ٤٧ٔٲػح 

٥ ٦ػ٨ ا٤٣ٞػةء، ِ ٰٚ ٬ة ٱٺظى ا٣ذٛة٢ٔ ثٲ٪٫ كثٲ٨ اٳػؿ. ك٧٦ٌ  ؾا ا٣ذ٘ٲٲؿ ا٧٣كػذ٤٭ى

ك٦ة دعٜٞ ٚٲ٫ ٨٦ دٛة٢ٔ، أ٫٩ ٱؤدم ٰٚ ا٣ٕةدة كّٲٛح ٦ػة ٚػٰ ٦ضذ٧ػٓ ا٣ُػؿؼ 

ظةصػةت  –ا٧٣كذ٤ً٭٥، كأ٫٩ ٱ١ٮف اقذضةثح ٣عةصةت ٦ٕٲ٪ح ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضذ٧ػٓ 

                                                 

()  صة٦ٕح د٦نٜ. -أقذةذ ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب 

 ـ.14/7/1110كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 
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ٹ ٱكذُٲٓ ا٣٪ْةـ اٵدثٰ ا٣ٞةا٥ د٤جٲذ٭ة ٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ ا٧٣جذ٘ػٯ. ك٦ٕ٪ػٯ ٬ػؾا أف 

 ٤ٲح ا٣ذ٘ٲٲؿ ٬ؾق:از٪ٲ٨ ٱع٧١ةف ٧ٔٔة٤٦ٲ٨ 

 ػ ًٔ ٢ ٦ػٓ ا٣ُػؿؼ ٔة٢٦ ػةرصٰ ٱذ٧سػ٢ ٚٲ٧ػة ٱكػذ٤٭٫٧ ا٣ُػؿؼ ا٧٣ذٛة

٤٧ٕ٣ٲػح اٷ٩ذػةج اٵدثػٰ  ااٳػؿ ٨٦ ٔ٪ىؿ أك ٔ٪ةوؿ ٱذٮق٥ ٚٲ٭ة ػٲؿن 

 .ٰٚ ٦ضذ٫ٕ٧

  كٔة٦ػػ٢ داػ٤ػػٰ ٱذ٧سػػ٢ ٚػػٰ ا٣عةصػػح أك ا٣عةصػػةت ا٣ذػػٰ ٱكػػٕٯ ٬ػػؾا

، حن اٹقذ٤٭ةـ إ٣ٯ د٤جٲذ٭ة ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضذ٧ٓ ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ اٵدثػٰ ػةٌوػ

ك٤ٔٯ ٦ؼذ٤ٙ وٕؽ ٤٧ٔٲح ا٣ذُٮر ا٣نة٢٦ ا٣ذٰ ٱ٪ؼؿط ٚٲ٭ػة ثض٧ٲػٓ 

 .حن ١٦ٮ٩ةد٫ ٔة٦ٌ 

٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ اٵدثػٰ إٹ « اٳػػؿ»ك« اٵ٩ة»كا٣ٮاٝٓ أف ا٤٣ٞةء ٹ ٱذ٥ ثٲ٨ 

ٔ٪ؽ٦ة ٱذضةكز ٢٧ٔ أدثٰ ٝٮ٦ٰ ٦ة ظؽكدق ا٣كٲةقػٲح أك ا٤٣٘ٮٱػح أك ا٣ٕؿٝٲػح أك 

٧ن َؿؼ آػؿ ث٤٘ذ٫ اٵـ، أك  ؤقؿٍٞ ا٣ٞٮ٦ٲح كٱى  إ٣ٯ ٣٘ح ٬ؾا ا٣ٞػةرئ، ا٣ػؾم  ة٦ذؿصى

ٕن  ةٔةدٱن  ةٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ٝةران  ٦٪٫ ٰٚ كصػ٫ ٦ػ٨  اث٫ أك ٦ٛٲؽن  ةٱٞؿأ ٦ة ٱٞؿأ ٦كذ٧ذ

ثؽراقح اٵدب ٱٞؿؤق  ة٦ؼذىن  ةكصٮق ظٲةد٫، ٦س٧٤ة ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ٠ؾ٣ٟ ٝةران 

٦ؼذ٤ٛح ٨٦ ا٣٪ىػٮص  اٱ٪ذ٭ٰ ثةقذضةثح ٩ٞؽٱح دذؼؾ وٮرن  ةإٱضةثٲن  ةكٱذ٤ٞةق د٤ٞٲن 

٨٢١هػ٬ص اإلةػاْٰػث، ٯٜػؽؤق   ا٨٤خًشن  اأدٯتن  اٛارئن ؽٱح. ك١٣٪٫ ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ا٣٪ٞ

ػ ٨ٮ حشارة٩ األدةٰث كا٨ٙ١ٰث كا١طٰاحٰػث، كٛػػ ٯي٥٫٢ػ٩ ٧هن  اإةػػاْٰن  ا١ٰٖخ٨ٮ ة٩، كٯٖي

٩ٰ ٪ؼا ا٠٥ٓ١ األدةٮ ا١ؼم أ٧خش٩  اسػٯػن  ٌٜ كرث٧ة  .«اٱعؽ»ٯ٥ج ةه٢ث ٤ا إ١٭ ح٢

ا٣ؾم ٱ٪ذ٭ٰ ث٪ه أدثٰ ٨٦ أ٥٬ ٦ة ٱٕ٪ػٰ  ا١خ٢ٜٮ اإلٯشاةٮ الـخ٫٢ا٤ٮ٠ةف ٬ؾا 

٫٣ ٤ٔٲػ٫ أف ٱٮاص٭ػ٫ ث٧ػة ٱ١٤٧ػ٫  ةا٣ؽارس ا٧٣ٞةرف ٣ٶدب، ٵ٫٩ ٱؿل ٚٲ٫ دعؽٱن 

٣ُجٲٕح ٚكعح ا٣ذٛة٢ٔ ثٲ٨ ٨٦ ٦ٞةرىثةت ٦٪٭ضٲح ظذٯ ٱذجٲ٨، ٨٦ ػٺؿ دراقذ٫ 

ككّٲٛذ٭ة، ٦ة ػ٤ٌٛذ٫ ٬ؾق ا٤٧ٕ٣ٲح ٨٦ آزػةر ٚػٰ ٤٧ٔٲػح إ٩ذػةج « اٳػؿ»ك «اٵ٩ة»
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٪قح ٦ػ٨ قػ٪٨  اثٰ ا٣ضؽٱؽ ا٣ؾم ٬ٮ ٦ٮًٓ ٔ٪ةٱذ٫ ثٮو٫ٛ دضكٲؽن ا٢٧ٕ٣ اٵد ٣كي

 ا٣ٕٺٝةت اٷ٩كة٩ٲح ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕة٥٣.

ى:ىماىهوىالتلقيىاإلوجابيىاالدتلكامي؟أواّل
 ٢ٕ٣ ٨٦ ا٣ع٧١ح، ٝج٢ ا٣نؿكع ٰٚ ثٲةف ٠ٲٛٲح دراقح ٬ؾا ا٣ٌؿب ٦ػ٨ ا٣ذ٤ٞػٰ

ٮد ث٭ؾق ا٧٣ىػ٤ُعةت ، أف ٱيعؽ د ا٧٣ؿء ثؽاٱح ٦ة ا٧٣ٞى«٧ٔؿ أثٮ رٱنح»ٰٚ ٝىٲؽة 

ٌٞػٰ() (positive) ، كاإلٯشاةٮ(reception) : ا١خ٢ٜٮا٣سٺزح  ثٮوػٛ٭ة وػٛح ٣٭ػؾا ا٣ذ٤

ٰ ٬ؾا ا٣ذ٤ٰٞ(. ة)ثٮوٛ٭ة دؼىٲىن  (inspirational)كالـخ٫٢ا٤ٮ  ٚ ٰ  ٤٣ٮص٫ اٷٱضةث

هث ٨٢١م ٦٤ سا٧ػب ا١ٟاحػب ٚة٧٣ٞىٮد ث٫  «ا١خ٢ٜٮ»ٚح٦ة  خٙطِّ ا١ٜؽاءة ا٥١ي

ىح، ا٣٪ٞؽٱح ٰٚ صٮ٬ؿ٬ة، ٱ٪جٰ٘ أف د١ٮف ٝػؿاءة  . ك٬ؾق ا٣ٞؿاءةا٥١تًػع ا٧٣يذٛع 

٦ذؾك ؽ ٦ىٞٮؿ ا٣ؾكؽ ثسٞةٚح ٦ذ٪ٮٔح ٗ٪ٲح دنٰ ثة٬ذ٧ة٦ةت ٔىؿق ك٦نػة٫٤ٗ؛ 

ٌٰٞ ك٦ة ٱ٪ض٥ ٔ٪٫ ٦ػ٨ ٩ػه، « اإلٯشاةٮ»كأ٦ة وٛح  ٚإ٩٭ة د٪ىؿؼ إ٣ٯ ٢ٕٚ ا٣ذ٤

ةط ، كٵف وػةظج٫ ٱ٪ؼػؿط ٚػٰ ٩نػاأل٩٧ ٯي٨خًز ٧هن  ؛ةكث٭ؾا ٱ١ٮف ا٣ذ٤ٰٞ إٱضةثٲن 

٢و ٦ٞةث٢ ا٧٣ذ٤ٰٞ ا٣ؾم ٱ١ذٰٛ ثٞؿاءة ا٣٪ه ًٔ كٹ دؽٕٚػ٫ ٝؿاءدػ٫ إ٣ػٯ ٠ذةثػح  ،ٚة

. ٦ػ٪ٕٛٺ ٹ ٚػةٔٺن  ةكٱ١ٮف ثؾ٣ٟ ٝةران  ،د٤ٕٲٜ أك ٩ٞؽ أك دراقح أك ٩ه إثؽأٰ

ه ا٣ٮص٫ اٷٱضةثٰ ٚػٰ ٤٧ٔٲػح ا٣ذ٤ٞػٰ، «الـخ٫٢ا٤ٮ»كأ٦ة وٛح  ، ا٣ذٰ ديؼى 

ا٣ػٮأٰ ا٣ػؾم ٣ػ٥ ٱ١ذػٙ ٚة٧٣ٞىٮد ث٭ػة اٷمػةرة إ٣ػٯ ظىػٲ٤ح ٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢ 

٦ٌػٯ ثػ٢ وةظج٫ ثٞؿاءة ا٣٪ه كاٹقذ٧ذةع ث٧ة ٱ٪ُٮم ٤ٔٲ٫ ٨٦ دضؿثح ٚ٪ٲػح، 

ؽ  ٦٪ػ٫ ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٦ػ٨  إ٣ٯ أثٕؽ ٨٦ ذ٣ٟ ٔ٪ؽ٦ة ١ٌٚؿ ثإ٩ذةج ٩ه ٩ْٲػؿ، ٦كػذ٧ى

٩هو إثؽأٰ ٱ٪٤ُٜ ٨٦ ا٣ػ٪ه  :اٵ٩عةء، ك٤ٔٯ و٤ح ٦جةمؿة أك ٗٲؿ ٦جةمؿة ث٫

ٌٞٯ ذ٤ى آٚةؽ صؽٱؽة ٥٣ ٱج٤٘٭ة قةث٫ٞ، ٦ٓ أف ٬ؾا ك١٣٪٫ ٱذضةكزق ثةقذ١نةؼ  ،ا٧٣ي

٤ً٭٥ كا٣عةٚـ ٤ٔٯ ا٣كػٰٕ إ٣ٲ٭ػة. ك٣ٕػ٢ وػٲ٘ح  ، «اٹقػذٕٛةؿ»اٵػٲؿ ٠ةف ا٧٣ي

دنٰ ثؽٹ٣ح ٬ؾق ا٣ىٛح، ٚ٭ػٰ ٤َػت ٣ٸ٣٭ػةـ ثٞػؿاءة ٩ػه  ،ا٣ذٰ دٛٲؽ ا٤ُ٣ت
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ٱجعسةف ٨ٔ ٦ىؽر ٣ٸ٣٭ةـ أة٦ح، أثؽن  ، كا٣ٛ٪ةفي قةثٜ ا٣ٮصٮد، كا١٣ةدتي 
(0)

. 

ى؟الدتلكام،ىأوىماىآلوتهولكنىكوفىوتمىا
٤ٔٯ ٦ؿاظ٢ أرثػٓ (inspiration)ٱ٪ُٮم أ٧٩ٮذج اٹقذ٤٭ةـ 

(1)
، دي٧س ػ٢ رظ٤ػح 

 (Signification)اٵدب ػةرج ظؽكد ث٤ؽق ا٤٣٘ٮٱح أك ا٣كٲةقٲح، كديذىٌٮج ثذج٤ٲٖ دٹ٣ػح 

ػ٫ أف ٱ٪٤ٞػ٫ إ٣ػٯ ا٧٣ذ٤ٞػٰ  أك دٹٹت ٱع٤٧٭ة ا٣٪ه ا٧٣كذ٤ً٭٥، ٬ٰ ٦ػة ٱػٮدٌ ٦٪ذًضي

 ك٬ؾق ا٧٣ؿاظ٢ ٬ٰ: .٣ؾم ٱ٨١٧ أف ٱٞؿأ ٩ى٫ ٰٚ أٱح ٦ؿظ٤ح ٹظٞحاٹٚذؿاًٰ ا

٥، أك ا٣ٕ٪ةوػػؿ  (أ  ٥، أك ا٣ٕ٪ىػػؿ ا٧٣كػػذ٤٭ى ا٩ذٞػػةؿ ا٧٣ىػػؽر ا٧٣كػػذ٤٭ى

٧ح ٨٦ زٞةٚح  أك أدث٫ أك ٦ضذ٫ٕ٧ أك دةرٱؼػ٫ ثُؿااػٜ « اٳػؿ»ا٧٣كذ٤٭ى

٦جةمؿة أك ٗٲؿ ٦جةمؿة إ٣ٯ ا١٣ةدت ا٧٣كذ٤ً٭٥ ٣٭ة ٚػٰ ٩ىػ٫ ا٣ضؽٱػؽ 

٨١ أف ٱ١ٮف ٝؽ َؿأ ٤ٔٲ٫ ٨٦ دعٮٹت ٰٚ أز٪ةء ا٣ؾم ٱ٪ذض٫، ك٦ة ٱ٧

                                                 

 ٨٦ ا٣ؽراقةت ا٣ذة٣ٲح:« ٤ٮا١خ٢ٜٮ اإلٯشاةٮ الـخ٫٢ا»أٚؽت ٰٚ وٲةٗح ٦ٛ٭ٮـ  (0)

Abdul Nabi Isstaif,  “Beyond  the Notion of Influence: Notes 

Towards an Alternative”, World Literature Today (University  of 

Oklahoma), Vol.  , No. , Spring     , pp.   -  . 

ٞةًرف ا٧٣ٕؿكؼ صٮف ثٲؿت ٚٮقذؿ اٹث٨: ٨٦ ٚى٢ك  ا٧٣ي

“Influence as Transformation, Nietzsche as Influence”, in: John Burt 

Foster,Jr., Heirs To Dionysus: A Neitzschean Current in Literary 

Modernism (Princeton University Press, Princeton and London, 

    ), pp.   -  .  

٤ش٢ػث ، «ا٣ذػحزٲؿ»٧٣ٞٮ٣ػح  ثٮو٫ٛ ثػؽٱٺن « اٷ٣٭ةـ» ٔجؽ ا٣٪جٰ اوُٲٙ: ثعسٰإ٣ٯ صة٩ت 

، 0325٬، ا٧٣ض٤ؽ ا٣سة٨٦ كا٣س٧ػة٩ٮف، ا٣ضػـء ا٣ؿاثػٓ،  ذك ا٣عضػح ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ

ٚػػػٰ اٷ٣٭ػػػةـ كدكرق ٚػػػٰ دٞػػػؽـ اٳداب »ك ؛888-868ـ، ص ص 1104دنػػػؿٱ٨ اٵكؿ 

 .081-068، ص ص 1108، آب 471)د٦نٜ(، ا٣ٕؽد  ا٬٥١ٛٗ األدةٮ، «ا٣ٞٮ٦ٲح

ا٧٣ؽرقح اٹقذٞجة٣ٲح ٰٚ »٬ؾق ا٧٣ؿاظ٢ ٨٦ ا٣ٛى٢ ا٣كةدس ا٧٣ٕ٪ٮف ثػ  أٚؽت ٰٚ دعؽٱؽ (1)

٘ػٮ ا١ػػرس ا٥١ٜػارف ١ػ دب ٨٦ ٠ذةب: ٔجػؽ ا٣٪جػٰ اوػُٲٙ، « ا٣ؽرس ا٧٣ٞةرف ٣ٶدب

 .77-74(، ص ص1105، )٦ض٧ٓ ا٣ٛذط اٷقٺ٦ٰ، د٦نٜ، )ـج ٤ػارس(
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 ا٩ذٞة٫٣ ٬ؾا ٨٦ زٞةٚح ا٧٣ىؽر إ٣ٯ زٞةٚح ا٣٭ؽؼ.

اػذٲةر ا٣ٕ٪ىؿ ا٧٣كذ٤٭ى٥ أك ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣كػذ٤٭ى٧ح ٦ػ٨ ٦ىػؽر اقػذ٤٭ةـ  (ب 

 .إ٣ٯ ٣٘ح ٱٕؿٚ٭ة ا١٣ةدت ث٢ ٱذٞ٪٭ػة ةأك ٦ذؿص٧ن  ،٦ذةح ١٤٣ةدت ث٤٘ذ٫ اٵـ

ٵف  ؛ا٧٣ىػؽر، ٝػؽ دذ١ػؿر كٱذ٥ ٬ؾا اٹػذٲةر ثٕؽ ٝػؿاءة ٦ذ٧ٕ٪ػح ٣٭ػؾا

ٕن   ٹ ٱ٪ٌت ٨٦ ا٧٣ٕة٩ٰ كا٣ؽٹٹت. ةا١٣ةدت ٱؿل ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ىؽر ٩ج

 أك ٬ؾق ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣كذ٤٭ى٧ح ٨٦ صة٩ػت ،دىعٮ ؿ ٬ؾا ا٣ٕ٪ىؿ ا٧٣كذ٤٭ى٥ (ج 

ا١٣ةدت ث٢ٕٛ ظٮاٚـ ٦كذ٧ؽة ٨٦ ا٣ٮّٲٛح أك ا٣ٮّةاٙ ا٣ذٰ ٱذػٮػٯ 

أك ٦ضذ٧ٕػ٫. ٨٦ ٩ى٫ أف ٱؤدٱ٭ة ٰٚ زٞةٚذ٫ ا٣ٞٮ٦ٲػح أك أدثػ٫ ا٣ٞػٮ٦ٰ 

٦س٧٤ػة  ةكَٲٙ ا٣ذعٌٮؿ ٬٪ة َٲػٙ كاقػٓ، كٱ١٧ػ٨ أف ٱ١ػٮف صـاٲنػ

ٌٛ  ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف مة٦ٺن  ٰ أزؿق إ٣ٯ ٦ىػؽرق اٵك٣ػٰ. ٱىٕت ٫ٕ٦ دٞ

٧ح ٣ٮّٲٛح ٦ة  ٥ أك ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣كذ٤٭ى ك١٬ؾا ٚإف أداء ا٣ٕ٪ىؿ ا٧٣كذ٤٭ى

أك ٔؽة كّةاٙ ٦ؿدجُح ثة٧٣كذ٤ً٭٥ أك ٦ضذ٫ٕ٧ أك زٞةٚذ٫ أك أ٦ذ٫، ٬ػٮ 

ِ ٚٲ٭ة.٦ة ٱ٧١  ٨ كراء أم دعٌٮؿ ٱيٺظى

٤٧ٕ٣ٲػػح اٹقػػذ٤٭ةـ، ا٧٣ذ٧سػػ٢ ثؽٹ٣ػػح أك « ا٣ذذػػٮٱش»كٱػػحدٰ ثٕػػؽ ذ٣ػػٟ  (د 

 ٥ دٹٹت ديكذٞٯ ٨٦ ٤٧ٔٲح ا٣ذعٌٮؿ ا٣ذٰ ػٌٓ ٣٭ة ا٣ٕ٪ىؿ ا٧٣كذ٤٭ى

كا٣ذػٰ د٧سٌػ٢ صػٮ٬ؿ دضؿثػح ا٣ذٛةٔػ٢ ثػٲ٨  ،أك ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣كػذ٤٭ى٧ح

 ٰٚ ٩ُةؽ اٵدب.« اٳػؿ»ك« اٵ٩ة»

ى:جىفيىفدحةىالتطبوق:ىقصودة:ىاألنموذاثانّو
ىلعمرىأبيىروذة«ىامرأةىوتمثال»
 ٧م ا١ٜهٰػة:

اٵ٤ٔٯ ٤٣ض٧ةؿ، كا٣ذٞٯ ث٭ة ثٕؽ ٔنػؿ قػ٪ٮات، ٚػإذا ذاؾ  ٔؿٚ٭ة ا٧٣س٢ى »

ق  ة ٔةد إ٣ٯ ثٲذ٫ ٠ة٩ػخ وػٮرة ٚٲ٪ػٮس أكؿ ٦ػة ، ك٧٣ٌ ٥ى ا٣ض٧ةؿ أزؿ ثٕؽ ٔٲ٨، ٚذح٣
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َى   «.٫ ٤ٔٲ٫ٚي ؿٍ كٝٓ 

 ظكػػػػ٪ةء ٬ػػػػؾم د٦ٲػػػػح ٦٪عٮدػػػػح ٦ػػػػ٨ ٦ؿ٦ػػػػؿ

 ٕػػػخ ٤ٔػػػٯ ا٣ػػػؽ٩ٲة ٤َػػػٮع ا٣كػػػةػؿ ا٧٣كػػػذ٭ذؿ٤َ 

 كقػػؿت إ٣ػػٯ ظػػؿـ ا٣ؼ٤ػػٮد ٤ٔػػٯ رٝػػةب اٵٔىػػؿ 

 ٔؿٱة٩ػػػػػح قػػػػػ١ؿ ا٣ؼٲػػػػػةؿ ثٕؿٱ٭ػػػػػة ا٧٣ذ١جػػػػػؿ 

ػػػػػػح ثٲ٪جػػػػػػٮع ا٣ىػػػػػػجة ا٧٣ذٛضػػػػػػؿ اأثػػػػػؽن   ٕى ذق  ٦ي٧ى

 ٩ؿ٩ػػػػٮ إ٣ٲ٭ػػػػة ٚػػػػٰ كصػػػػٮـ ا٣عػػػػة٥٣ ا٧٣كذٛكػػػػؿ 

ؿ  ػػػ٧ق ػػػ٢ ٚػػػٰ قػػػعؿ٬ة ك٦يكى ٞق  كا٣ُػػػؿؼ ثػػػٲ٨ ٦ي٪ى

 ا٣ٕجٞػػػؿم كٌمػػػٯ ث٭ػػػة إثػػػؽاع ٩ةظذ٭ػػػة ا٣ض٧ػػػةؿ 

 ك٦ٌػػػػٯ كث٪ػػػػخ رؤاق ٣ػػػػ٥ د١جػػػػؿ ك٣ػػػػ٥ دذ٘ٲػػػػؿ 

 !ظكػػػػ٪ةء ٦ػػػػة أٝكػػػػٯ ٚيضػػػػةءات ا٣ـ٦ػػػػةف اٵزكر 

ٚذىعٌضػػػؿم ،أػنػػػٯ د٧ػػػٮت رؤام إف دذ٘ٲػػػؿم 
(2)

 

دجؽأ ٔذجح 
(3)
، دذجٕ٭ة ٧٤٠ػح «ا٦ؿأة»ا٣٪ه اٵك٣ٯ )ٔ٪ٮاف ا٣ٞىٲؽة( ث٧٤١ح  

، ا٣ؾم ٱض٧ٓ ٦ة ثػٲ٨ ا٣عٲػةة كا٣ٛػ٨« ا٣ٮاك»، ٱ٧ٌ٭٧ة ظؿؼ ا٣ُٕٙ «د٧سةؿ»

٢ًٞ، إذ ٠ٲػٙ ٱ١٧ػ٨ أف ٱضذ٧ػٓ ا٣ٛػة٩ٰ ٦ػٓ ا٣ؼة٣ػؽ ٞى٢ ٤ٞ٦ ٤ ٞى  ؟ك٬ٮ اصذ٧ةع ٦

ٓي ا٣عٲةة - ك٬ػٮ ٱع٧ػ٢ي ٩ؽثػح ا٣نػؿط اٷ٩كػة٩ٰ ،ك٠ٲٙ ٱ٨١٧ أف ٱ٤ذٰٞ وة٩

                                                 

ٚةٱـ ا٣ؽاٱح كقٕؽ  :ٞٲٜ، دعاأل٥ْاؿ ا١ٟا٢٤ث )ا١شؾء األكؿ( ا١ٜهائػا٩ْؿ: ٧ٔؿ أثٮ رٱنح،  (2)

(، ص ص 1106ا٣ؽٱ٨ ٤٠ٲت ك٦ع٧ؽ  ٌٝضح، )ا٣٭ٲبح ا٣كػٮرٱح ا٣ٕة٦ػح ١٤٣ذػةب، د٦نػٜ، 

116-117. 

٧٣ٕ٪ٯ ا٣ػؾم أمػة٫ٔ ثػة «ا٣ٕذجػح»قٲذجٲ٨ ٤٣ٞةرئ أف وةظت ٬ؾق ا٣كُٮر ٱكذ٢٧ٕ ٦ٛ٭ٮـ  (3)

 Gérard Genette, Paratexts: The Thresholds صٲؿارد صٲ٪ٲخ، كا٩ْؿ ٠ذةثػ٫:

of Interpretation, Translated by Jane E. Lewin, Forward by Richard 

Macksey (Cambridge University Press, Cambridge,     ). 



 086 د. عبد الٍيب اصطٗف -دزاضٛ يف التمق٘ اإلجياب٘ االضتمّاو٘ 

، ٦ٓ ٦ى٪ٮع ا٣عٲػةة ا٣جػةٰٝ ثٕػؽ ٚ٪ػةء وػة٫ٕ٩ ٢ى إ٩٭ػة ٦ٌٕػ٤ح  ؟ا٧٣ٮتى ا٧٣ؤصق

 كإ٦ة ا٨ٛ٣ ا٣جةٰٝ. ،اٹػذٲةر ا٣ىٕت: ٚإ٦ة ا٣عٲةة ا٣ٛة٩ٲح

، اقذ٧ؽ ٨٦ أوٲٺن  ة٣ٮ ٥٣ ٱ٨١ وةظج٫ ٚ٪ة٩ن  رث٧ة ٠ةف ٬ؾا اٹػذٲةر ق٭ٺن ك

ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٲ٫، كٱ٢ٛ١ ٣ػ٫، إذا ٦ةأصػةد كأثػؽع ٚٲػ٫،  اا٨ٛ٣ ٬ٮٱذ٫، كرًٰ ث٫ ٦ىٲؿن 

، ثٕؽ ٚ٪ةء صكؽق. ك٧ٔؿ أثٮرٱنح ٚ٪ةف أوٲ٢، ا٩كػؿب ةزة٩ٲن  اٚكعح ظٲةة، ٧ٔؿن 

 ٣عْةت ظٲةد٫. ا٨ٛ٣ ٰٚ ٢٠ ػ٤ٲح ٨٦ ػٺٱةق، كأَجٜ ٤ٔٯ ٢٠ ٣عْح ٨٦

، «ٔؿٚ٭ػة»أ٦ة ٔذجح ا٣٪ه ا٣سة٩ٲح )دٞؽٱ٥ ا٣نةٔؿ ٣ٞىػٲؽد٫( ٚذجػؽأ ثة٣ٕٛػ٢ 

ك٦ٮًٮع ٦ٕؿٚذ٫ ٣ٲف ٗٲؿ ٧ًٲؿ ٱٕٮد ٤ٔٯ ٦ٮوٮؼ ص٪ف، إ٫٩ ا٦ؿأة، ٱينػةر 

ٞن  ٰٚ ٦ذ٨ ا٣ٞىػٲؽة ث٧ػة ٱ٤٘يػت ٤ٔٲ٭ػة ٦ػ٨ وػٛةت ا٣عكػ٨، ٚ٭ػٰ  ةإ٣ٲ٭ة ٹظ

٨٦ ا٣كػ٪ٲ٨،  ا٧٦ذؽه ٔٞؽن أ٦ة ٦ؽل ٦ٕؿٚح ا٣نةٔؿ ث٭ؾا ا٧٣ٮًٮع ٚإ٫٩ «. ظك٪ةء»

٧ػة رقػٮخ، ٵ٩ػ٫ ٦عٛػٮر ٚػٰ ا٣ػؾا٠ؿة. ٗٲػؿ أف كظٌٮرق ٰٚ ٩ٛك٫ راقػغ أٱق 

ة ٚػٰ ا٣ػؾ٨٬ ككاٝػٓ ظػةؿ  ػةًرف ثػٲ٨ ا٣ىػٮرة ا٧٣كػذٞؿ  ثةوؿة ا٣نةٔؿ ا٣ذٰ دٞي

ا٧٣ػؿأة ا٣عكػ٪ةء، دٛضػؤق ثذعػٌٮؿ صػؾرم َػؿأ ٤ٔػٯ ٬ػؾا  -٦ٮًٮع ٦ٕؿٚذ٫ 

ػةرىف «ازػؿن أ»إذ ٗةدرق ص٧ة٫٣ ا٣ؾم ٣ػ٥ ٱٕػؽ إٹ  ،ا٧٣ٮًٮع ، ٱٮ٣ٌػؽ اٵ٣ػ٥، إذ ٱٞي

أ٤ٔػٯ  ٦ػسٺن »ا٣ؾم ٠ةف، كا٣ؾم ٣ػ٥ ٱجػؿح ذا٠ػؿة ا٣نػةٔؿ، ثٮوػ٫ٛ « ا٣ٕٲ٨» ثػ

إف ٦ة ٱؤرؽ ا٣نةٔؿ ٬ٮ ٠ٲٛٲح ا٣عٛػةظ «. ا٧٣س٢ اٵ٤ٔٯ ٤٣ض٧ةؿ»ث٢ « ٤٣ض٧ةؿ

ا٣ؾم « ا٣ٕٲ٨»٤ٔٯ ا٧٣٪ـ٣ح ا٣كة٦ٲح ٣٭ؾا ا٧٣س٢ ٰٚ ٩ٛك٫، كذ٣ٟ ثة٣عٛةظ ٤ٔٯ 

 .امةٔؿن  ةثٮو٫ٛ ٚ٪ة٩ن  ٠ةف، ٵ٫٩ ٱضٌكؽ رؤاق

كٔ٪ؽ٦ة ٱٕٮد إ٣ٯ ثٲذ٫ دٞٓ ثةوػؿد٫ ٤ٔػٯ وػٮرة ٚٲ٪ػٮس، ٤ٔػٯ د٧سة٣٭ػة، 

ا٣ؾم ػ٤ٌؽ٬ة، ثٮوٛ٭ة إ٣٭ح ا٣عت كا٣ض٧ةؿ، ٔ٪ؽ٦ة ظٌٮ٣٭ػة إ٣ػٯ ٚػ٨، ٚـاد٬ػة 

ٓى  - ثة٨ٛ٣ ٤ٔٯ ػ٤ٮد - اػ٤ٮدن ثةٵ٣ٮ٬ٲػح. كإذا اقػذُةع ا٣٪عػةت، ا٣ػؾم وػ٪

٤ٔػػٯ ػ٤ػػٮد، ٤ٚػػ٥ ٹ ٱكػػذُٲٓ  اٮدند٧سػػةؿى اٷ٣٭ػػح، أف ٱؼ٤ ػػؽ٬ة أك ٱـٱػػؽ٬ة ػ٤ػػ
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أ٤ٔػٯ ٤٣ض٧ػةؿ، أف ٱؼ٤ٌػؽ٬ة ثة٣ُؿٱٞػح  ا٣نةٔؿ، ا٣ؾم ادؼؾ ٨٦ ظك٪ةا٫ ٦سػةٹن 

 .؟ثذعٮٱ٤٭ة إ٣ٯ ٨ٚ :٩ٛك٭ة، أم

٣ًؽًت  ا٣ؽٌرة ا٣ذٰ ثٲ٨ أٱؽٱ٪ة، كا٣ذٰ ٹ دج٤ٖ ٦ٓ ٔذجذ٭ػة  - ا٣ٞىٲؽة ك١٬ؾا كي

ا٣ػػؽػٮؿ ا٧٣ٞؽ٦ػح ٦بػػح ٧٤٠ػح، ٣ذضٌكػػؽ ٦كػٕٯ ا٣نػةٔؿ ا٣ٛ٪ػػةف إ٣ػٯ  - ا٣سة٩ٲػح

 ثعك٪ةا٫، ا٣ذٰ دضٌكؽ رؤاق، إ٣ٯ ظؿـ ا٣ؼ٤ٮد.

َىػتو ٚػٰ ٦ػذ٨ ا٣ٞىػٲؽة إ٣ػٯ « ا٣عك٪ةءى »كإذا ٦ة دضةكز ا٣ٞةرئ  أكؿى ٦ؼة

ا٤٣ؾٱ٨ ٱن٘ٺف ٥ْٕ٦ ٚكػعح ا٣ٞىػٲؽة، ٚإ٩ػ٫ « ا٣٪عةت»، ك«ا٣ؽ٦ٲح ا٧٣٪عٮدح»

٧٦سق٤ػح ثىػٮرد٭ة، أك ثذ٧سة٣٭ػة،  -ٱٞٓ ٤ٔٯ ٔ٪ةوؿ زٺزح ٬ٰ: اٷ٣٭ػح ٚٲ٪ػٮس 

ا٧٣٪عٮدح ا٣ذٰ دكذحزؿ ثٛكعح ا٣ٞىٲؽة، كا٣٪عةت ا٣ؾم و٪ٓ ا٣ؽ٦ٲػح.  كا٣ؽ٦ٲح

ٚ٪ػٰ؛ كزة٩ٲ٭ػة  - كا٧٣ذح٢٦ ٣ُجٲٕح ٬ؾق ا٣ٕ٪ةوؿ قؿٔةف ٦ة ٱذجٲ٨ أف أك٣٭ة إ٣٭ٰ

ا٣ذػػٰ « ة٥ٰٖػػا٬ٰ١ف»ٚ٪ػػٰ؛ كزة٣س٭ػػة ثنػػؿم. كإذ دضذ٧ػػٓ ديعٲػػ٢ ٤ٔػػٯ أقػػُٮرة 

ًؽق ٔػ٪٭ ٕي ٨، ٚىػ٪ٓ دذعؽث ٨ٔ ٤٦ٟ أذـؿ ا٣٪كةء، ك١٣٪٫ ٥٣ ٱكذُٓ ٦ٞةك٦ح ث

٣ٛذةة ٨٦ ٔةج ز٤ضٰ ا٣جٲةض، ٣ٲُٛئ مٮ٫ٝ ٣٭٨، كدٮ٫ٝ إ٣ٯ وػعجذ٭٨،  د٧سةٹن 

ك١٣٪٫ إذ و٪ٓ ا٣ذ٧سةؿ ٤ٔٯ ٔٲ٪٫ د٧٪ٯ ثٲ٪٫ كثٲ٨ ٩ٛكػ٫، ثػ٢ رصػة، أف ٱذعػٮؿ 

١٬ؾا ٤َػت ٦ػ٨ اٷ٣٭ػح ٚٲ٪ػٮس أف ا٣ذ٧سةؿ إ٣ٯ ا٦ؿأة ظٞٲٞٲح ٨٦ ٣ع٥ كدـ، ك

ٰٚ ٔٲؽ٬ة. ك٠ةف ٣ػ٫ ٦ػة أراد  ٫زكصح ٤ٔٯ مة٤٠ح د٧سة٫٣، ثٕؽ أف ٌٝؽـ ٝؿثة٩ د٭ج٫

ٔ٪ؽ٦ة دثخ ا٣عٲةة ٰٚ د٧سة٫٣ ا٣ػؾم ٗػةدر ١٦ة٩ػ٫ إ٣ػٯ ٗؿٚػح ٩ػٮـ ثٲ٧٘ػة٣ٲٮف، 

كأٔةد ٫٣ دٮازف ظٲةد٫، إذ إ٣ٍٙ ا٣٪كةء ٹاٍ ثة٤ٞ٣ٮب
(4)

، ٤ٔػٯ ظػؽ دٕجٲػؿ اثػ٨ 

 ٝذٲجح، ا٣٪ةٝؽ ا٣ٛٞٲ٫.

وعٲط أف ٬ؾق ا٣ٕ٪ةوػؿ ا٣سٺزػح دعٲػ٢ ٤ٔػٯ أقػُٮرة ثٲ٧٘ػة٣ٲٮف ا٣ذػٰ 

                                                 

، دعٞٲٜ كمؿح أظ٧ؽ ٦ع٧ػؽ مػة٠ؿ، ا٣ضػـء اٵكؿ )دار ا١لٓؽ كا١لٓؽاءا٩ْؿ اث٨ ٝذٲجح ،  (4)

 .63(، ص 0871ا٧٣ٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة، 
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ى٭ة ا٣نؿؽي كا٣ٲٮ٩ةف، كا٣ذػٰ ٚذ٪ػخ أدثػةءى ا٣ٕػة٥٣ ا٣ػؾٱ٨ ٣ػ٥ ٱ٪ُٞػٓ د٪ةزعى أوٮ ٣

دٛة٤ٔ٭٥ ٦ٕ٭ة ٦٪ؾ ا٣ٕىٮر ا١٣ٺقٲح كظذػٯ ٱٮ٦٪ػة ٬ػؾا، ٗٲػؿ أف إمػةرة أثػٰ 

«٨ٰ٘ػ٬س»رٱنح إ٣ػٯ إ٣٭ػح ا٣عػت كا٣ض٧ػةؿ ثةقػ٧٭ة ا٣ؿك٦ػة٩ٰ 
(5)
ػه   دؼى 

ٚذض٤ٕ٭ػػة إ٣ػػٯ ا٣٪كػػؼح ا٣ؿك٦ة٩ٲػػح ا٣ذػػٰ اظػػذِٛ ث٭ػػة أكٚٲػػؽ ا٣نػػةٔؿ  ،اٷظة٣ػػح

«حط٬ٌلت»٣ؿك٦ة٩ٰ ٰٚ ٠ذةث٫ ا
(6)
 (Metamorphoses)  ظٲػح  اكا٣ذٰ ٤ّػخ أثػؽن

ٰٚ ا٣ذةرٱغ اٵدثٰ ا٣ٕة٧٣ٰ، ٦ذؼُٲػح رٝػةب ا٣ٕىػٮر، كثٞٲػخ ٦ىػؽر إ٣٭ػةـ 

ٵدثةء ا٣ٕة٥٣ ا٣ٮقٲٍ كا٣عؽٱر، ٦ذضةكزة ظػؽم ا٣ـ٦ػةف كا١٧٣ػةف، كٔػةاٰٞ 

 ٹ ٱذضـأ ٨٦ ٦ذ٨ اٵدب ا٣ٕة٧٣ٰ. اا٤٣٘ح كا٣سٞةٚح، ٣ذ٘ؽك صـءن 

ثػآداب ا٣٘ػؿب كا٣نػؿؽ كٚ٪ٮ٩٭٧ػة،   رٱت ٰٚ أف أثة رٱنػح ا٧٣ٛذػٮفى كٹ

جًؿى زٞةٚةًت   ا١شا٤ٓػث األ٤ؽٯٰٟػثٰٚ ٢٠ ٦ػ٨  - ةا٣ٕة٥٣ ٨ٔ ٠ست دارقن  كا٣ؾم ػى

ػ ٞن ، - ، كا٣ٕةوػ٧ح اٷ٤١٩ٲـٱػح ٣٪ػؽفسا٤ٓػث ٤ا٧لفػخؽٚػٰ  ةٰٚ ثٲؿكت، كٹظ

ـن  ةكدث٤ٮ٦ةقٲن  إٚؿٱٞٲة، كآقػٲة، ٚىذ٨ ٦ٌٲٛٲ٫ ٰٚ أكرثح، كأ٦ؿٱ١ة ا٣ٺدٲ٪ٲح، ك ا٦ذ٧ٲ

= كا٣ٮٹٱةت ا٧٣ذعؽة اٵ٦ؿٱ١ٲح )كٹقٲ٧ة صٮا٬ؿ ٹؿ ٩٭ؿك كصٮف ٠ٲ٪ٲػؽم( 

ٝؽ ا٤َٓ ٤ٔٯ دض٤ٲػةت ٬ػؾق اٵقػُٮرة ٚػٰ اٳداب ا٣٘ؿثٲػح ا٣ذػٰ ٩٭ػ٢ ٦٪٭ػة 

ٚذعٌٮ٣ػخ اٵقػُٮرة ٤ٔػٯ ٱؽٱػ٫ إ٣ػٯ  ،ك٢ٌٔ، ٚذٛة٢ٔ ٦ٕ٭ة ثُؿٱٞذػ٫ ا٣ؼةوػح

                                                 

 Arthur Cotterell, The Encyclopedia of Mythology (Hermesا٩ْػؿ:  (5)

House, London,     ), p.   ; Stephen L. Harris and Gloria PLatzner, 

Classical Mythology: Images and Insights (Mayfield Publishing 

Company Mountain View, California, London and Toronto,     ), 

pp.    -    & “Visions of Venus”, ibid, pp.    -   . 

٤فػظ دؿص٫٧ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ا٣ؽ٠ذٮر زػؿكت ١ٔةمػح دعػخ ٔ٪ػٮاف آػػؿ، كا٩ْػؿ: ا٣نػةٔؿ أكٚٲػؽ،  (6)

دؿص٧ػ٫ كٝػؽـ ٣ػ٫ ا٣ػؽ٠ذٮر زػؿكت ١ٔةمػح، راصٕػ٫ ٤ٔػٯ اٵوػ٢  ،«٤ٰخػا٬٤ر٬٘زس»ا١ٟائ٨ات 

 (.0873ا٣ٞة٬ؿة ، ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح )ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب، حا٣ٺدٲ٪ٰ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ضؽم ك٬ج
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 ل اٵدثةء اٳػؿٱ٨.٨ دض٤ٲةد٭ة ٣ؽ٩٦كؼح ٔؿثٲح، د٪ذكت إ٣ٲ٫ ثذ٧ٲـ٬ة 

أثة رٱنح ٠ةف أ٦ةـ ػٲةرٱ٨ ٰٚ دٛة٫٤ٔ ٦ٓ اٵقػُٮرة، ٚإ٦ػة أف  كا٣ٮاٝٓ أفق 

ٱكذ٤٭٧٭ة ٧٠ة اقذ٤٭٧٭ة ٩ْؿاؤق ٚػٰ ص٧ةٔػح أثٮ٤٣ػٮ، كٱٕٲػؽ إ٩ذةص٭ػة ث٤جػٮس 

ٔؿثٰ، كذ٣ػٟ ث٤ُػت ا٣عٲػةة ٣ذ٧سة٣ػ٫، ٣ٲػ٪٥ٕ ثىػةظجذ٫، كثٮوػة٣٭ة، ٷٱ٧ة٩ػ٫ 

 ة، كإ٦ة أف ٱٕٲؽ دن١ٲ٤٭ة ٣ذ٪ةقت: ا٧ٕ٣ٲٜ ثةقذعة٣ح أف ٱ٪ٮب ا٨ٛ٣ ٨ٔ ا٣عٲة

 ٩ْؿد٫ ا٣كة٦ٲح ٧٤٣ؿأة، ا٣ذٰ ٹظْ٭ة أ٠سؿ ٨٦ دارس ٣نٕؿق
(7)

 ؛

 ك٩ْؿد٫ ا٣كة٦ٲح ٨ٛ٤٣ كإٱ٧ة٫٩، ث٢ ٱٞٲ٪٫ ثؼ٤ٮدق؛ 

  كرؤٱح ٝةرا٫ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٮٌظؽ؛ 

  ٩ػؾر ٩ٛكػ٫ ٣ٛ٪ػ٫ كأ٦ذػ٫ ا٣ذػٰ ٱػٮد أف  ةرؤٱذ٫ ٣٪ٛك٫ ثٮو٫ٛ ٚ٪ة٩ن  اكأػٲؿن

 ٱعٲٲ٭ة ٨٦ صؽٱؽ ث٭ؾا ا٨ٛ٣.

كا٣عٞٲٞح أ٫٩ ٹ ٱىٕت ٤ٔٯ ا٧٣ؿء أف ٱذجٲ٨ أ٧٬ٲح ا٣ؽكر ا٣ؾم ٱ١٧ػ٨ أف 

ٵف ٠ػ٢ ظػؿؼ ٦ػ٨ ٝىػٲؽد٫  ؛ا٣عٲةة، ٰٚ ٩ْؿ أثٰ رٱنح ٱؤدٱ٫ ا٨ٛ٣ ٰٚ د٘ٲٲؿ

ٱنٰ ث٧ْٕح ا٨ٛ٣، كثٞؽرد٫ ا٣ؼةرٝح ٤ٔٯ ٦ٞةك٦ح ا٣ػـ٨٦، ٦س٧٤ػة ٱنػٰ ث٧ْٕػح 

ٮس دعٞػٜ ٚػٰ ػة٣ًٜ ٬ؾا ا٨ٛ٣ أك وة٫ًٕ٩، اٷ٩كةًف ا٣ٛة٩ٰ. ٚؼ٤ٮد اٷ٣٭ػح ٚٲ٪ػ

٬ؾا ا٣ذ٧سػةؿ ا٣ػؾم ظٛػـت رؤٱذػ٫ : ا٣ٞىٲؽة ٨٦ ػٺؿ و٪ٓ ا٣٪عةت ٣ذ٧سة٣٭ة

سى٫٤ اٵ٤ٔٯ ٤٣ض٧ةؿ،  ا٣نةٔؿ ٤ٔٯ دح٣ٲٙ ٝىٲؽد٫ ثٕؽ أف رأل ٦ة ٫٤ٕٚ ا٣ـ٨٦ ث٧ى

وػ٪٫ٕ ٦ؼ٤ػٮؽ.  ٚ٭ٰ ٥٣ دؼ٤ؽ ١٣ٮ٩٭ة إ٣٭ح ث٧ٞؽار ٠ٮ٩٭ة ٝؽ أوجعخ د٧سػةٹن 

ٕنػ ٩ةظذ٭ػة دْػ٢ ٦ةز٤ػح ٚػٰ  ، ك١٣ػ٨ ٧ْٔػحةكرث٧ة أوجعخ ػة٣ؽة ثة٣كػججٲ٨ ٦

اٵذ٬ةف، ٚة٣٪عةت، ك٬ٮ اٷ٩كػةف ا٣ٛػة٩ٰ، اقػذُةع أف ٱ٭ػت ثىػ٪ٕذ٫، ثٛ٪ػ٫، 

ذؿىض أ٩٭ة ٰٚ ٗ٪ٯ ٔ٪٫، ٔ٪ؽ٦ة ٱذ٤ٕٜ اٵ٦ػؿ ثذػح٦ٲ٨ ػ٤ٮد٬ػة،  ا٣ؼ٤ٮدى ٷ٣٭ح ٱٛي

                                                 

 S. K. Jayyusi, Trends and Movements in ا٩ْػػؿ ٤ٔػػٯ قػػجٲ٢ ا٧٣سػػةؿ: (7)

Modern Arabic Poetry (Brill, Leiden,     ), Vol.  , p.    . 
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كا٣٪عةت ثنؿ٫َ اٷ٩كة٩ٰ ا٧٣حقةكم اقذُةع أف ٱذعٌؽل ثإرادة اٷثػؽاع ٣ؽٱػ٫ 

 ة و٪ٕذ٫ ٱؽاق.كٱ٢ٛ١ ا٣ؼ٤ٮد ٧٣ ،ٔٮادم ا٣ـ٨٦

، ٱؿٱؽ، ثإرادة اٷثؽاع ٣ؽٱ٫، أف ٱ٭تى ا٣ؼ٤ٮد ٨٧٣ ةكأثٮ رٱنح، ثٮو٫ٛ ٚ٪ة٩ن 

 ٱعت، ك٣ٲف ز٧ح ٨٦ قجٲ٢ إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ؼ٤ٮد إٹ ثة٣ذعٌٮؿ إ٣ٯ ٨ٚ.

ثؽاٱح إ٣ٯ ا٣٪كؼح ا٣ؿك٦ة٩ٲػح ٵقػُٮرة ثٲ٧٘ػة٣ٲٮف،  ك٤ٔٯ أم ظةؿ ٣٪٪ْؿٍ 

٣٪ْػؿ ٚػٰ دعٌٮٹد٭ػة ٚػٰ ثٕؽ٬ة إ٣ٯ ا ٧٠ة قٌض٤٭ة أكٚٲؽ ٰٚ دعٌٮٹد٫، ك٣٪٧ًي 

ٝىٲؽة أثٰ رٱنح، ك٩ذجٲ٨، ٨٦ زى٥ق، وػ٪ٕح ا٣ٛ٪ػةف اٵ٦٭ػؿ ٚػٰ إٔػةدة دنػ١ٲ٤٭ة 

 ٤٣ٞةرئ ا٣ٕؿثٰ.

ىأدطورةىبوغمالوونىكماىوردتىفيىكتابىأوفود
ثٕؽ أف دجٲ٪ٌة أف أقُٮرة ثٲ٧٘ة٣ٲٮف ٰٚ وٮرد٭ة ا٣ٺدٲ٪ٲػح، ا٣ذػٰ ٤ٞ٩٭ػة ٣٪ػة 

«ا١خط٬لت»أكٚٲؽ ٰٚ ٠ذةث٫ 
(8)

ٰق ، ٠ة٩خ ٦ىؽر  ٚػٰ  إ٣٭ةـ أثػٰ رٱنػح اٵقةقػ

ػؽ  ٦ػ٨ « ا١خطػ٬لت»، ٱ١٧٪٪ة أف ٩نٲؿ إ٣ٯ أف ٠ذةب «ا٤ؽأة كح٥راؿ»ٝىٲؽد٫  ٕى ٱي

 ا١ػتٍ ت»، ك«Amoresا١ٖؾ١ٰػات »أ٥٬ آزةر أكٚٲؽ اٵدثٲػح ا٧٣ؿ٦ٮٝػح ا٣ذػٰ دٌػ٥ 

Heroides»٘ػ٦ ا٫١ػ٬ل»، ك
(01)

 Ars Amatoria» ـػ٬٢ؾ ا١طػب »كRemedia 

Amoris»ا١خٜػػ٬ٯ٣»، ك Fasti» ا٤٬ِ٨٥١ػػات ا١طؾٯ٨ػػث»، ك«٤ٰػػػٯا»كTristia » 

ٱحػؾ ثض٧ةع ا٤ٞ٣ػٮب  ا٦ٞؿكءن  اكٗٲؿ٬ة. كٝؽ ٤ٛ٠خ ٬ؾق ا٧٣ؤ٣ٛةت ٫٣ ا٣جٞةء مةٔؿن 

ٮ ؿى ا٣ٞكُ٪ُٲ٪ٲح إ٣ػٯ  ٰٚ ٔىؿق كٚٲ٧ة دٺق ٨٦ ٔىٮر، ػٺ ثٌٕح ٝؿكف د٤خ دىعى

ؿىأ ٚٲ٭ة قؿن  ع٫ ٠سٲؿكف ٨٦ دارقٲ٫. اا٧٣كٲعٲح ٠ةف ٱٞي  ٚٲ٧ة ٱؿص 

                                                 

 .ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ، «٤ٰخا٬٤ر٬٘زس»٤فظ ا١ٟائ٨ات ا٩ْؿ: ا٣نةٔؿ أكٚٲؽ،  (8)

، دؿص٧ػ٫ كٝػؽـ ٣ػ٫ ٘ػ٦ ا٫١ػ٬لأكٚٲؽ، دؿص٫٧ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ا٣ؽ٠ذٮر زؿكت ١ٔةمح، كا٩ْؿ:  (01)

، ا٣ُجٕػح ا٣سة٩ٲػح اٵو٢ ا٣ٺدٲ٪ٰ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ضؽم ك٬جحا٣ؽ٠ذٮر زؿكت ١ٔةمح، راص٫ٕ ٰٚ 

 (.0868)ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب، ا٣ٞة٬ؿة 
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ؿف ا٣عةدم ٔنؿ ٧٤٣ٲٺد دضؽد اٹ٬ذ٧ةـ ثنٕؿق ٤ٔٯ ٩عٮ ك٦ٓ ظ٤ٮؿ ا٣ٞ

ٱيعذؾل ظذٯ ٰٚ ا١٣٪ةاف كا١٣ةدؽرااٲةت. كث٤ػٖ اٵ٦ػؿ  ةكاقٓ، كٔةد أ٧٩ٮذصن 

٨ كظي ثجٕي آزةرق أف دي  (Ovid Moralized) ٮ ر ٧٣ى٤عح ا١٣٪كٲح ٧٠ة ٰٚ ٠ذػةبص 

ػ «٤ٓا١شث أع ٰٛث اأكٰ٘ػ ٤ٓا١شن » ٦ػ٨ ٠ذػةب  ةا٣ػؾم أدػػ٢ ػ٧كػح ٔنػؿ ٩ىن

ٰٚ ٠٪ٙ ا٧٣ؤقكح اٵدثٲح ا٣ذٰ دجةر٠٭ػة ا١٣٪ٲكػح، ك٠ػةف ٣ػ٫ دػحزٲؿ  خط٬لتا١

كاقٓ ٰٚ اٵدب اٵكرثٰ ا٣ٺظٜ. كد٪ة٦خ قػ٧ٕح أكٚٲػؽ ٚػٰ ٔىػؿ ا٣٪٭ٌػح 

٣ؽل ا١٣ذةب كا٣ٛ٪ة٩ٲ٨ ا٣ذن١ٲ٤ٲٲ٨ ٤ٔٯ ظؽ قػٮاء، كقػ٧ٯ ثٌٕػ٭٥ ا٣ٞػؿ٩ٲ٨ 

 ا٣سة٩ٰ ٔنؿ كا٣سة٣ر ٔنؿ ثة٣ٕىؿ اٵكٚٲؽم.

 ٲؽ ٰٚ اٵدب اٷ٤١٩ٲػـم ٦ىػؽر إ٣٭ػةـ ١٣ػ٢  ٤ٕٚٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ ٠ةف أكٚ

كداف ٣ػػ٫ ٚػػٰ ا٣ٞػؿ٩ٲ٨ ا٣كػػةدس ٔنػػؿ  ،Gowerكٗػٮٱؿ  ٦Chaucerػ٨ دنٮقػػؿ 

 Spenserكقج٪كػػؿ  Marloweك٦ػػةر٣ٮ   ٦Lodgeػػ٨ ٣ػػٮدج  كا٣كػػةثٓ ٔنػػؿ ٠ػػ٢  

  Goldingكق ٦ػػ٨ دؿص٧ػػح ٗٮ٣ػػؽ٩ٖ كم١كػػجٲؿ كٗٲػػؿ٥٬ ث١سٲػػؿ ٧٦ػػة اقػػذ٧ؽ  

٨٦ ا٩عكةر مٕجٲذ٫ ٚٲ٧ة ثٕػؽ ٚػإف  . ك٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗا١خط٬لتا٧٣ن٭ٮرة ١٣ذةب 

، Shelley، كمػٲ٤ٰ Swiftكقػٮٱٛخ  ،Miltonأوؽاء آزةرق دذؼ٢٤ ٠ذةثةت ٦ٲ٤ذػٮف 

، كثؿ٩ػةرد مػٮSwinburne، كقٮٱ٪جؿف Morrisك٦ٮرٱف 
(00)

 Shaw .كٗٲػؿ٥٬  

كٱ١ةد اٵزؿ ٩ٛك٫ ٱ٪كػعت ٤ٔػٯ ٦ْٕػ٥ اٳداب اٵكرثٲػح ا٣ذػٰ كصػؽت ٚػٰ 

 ٦ىػؽرى  ،ا٣ؾم ٱٕؽ ٠٪ـ اٵقةَٲؿ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح «ا١خط٬لت»كٹقٲ٧ة ٠ذةث٫  ،٠ذةثةد٫

)٠ػةف ثٲ١ةقػٮ أظػؽث ٦كػذ٤٭٧ٲ٫(. كٝػؽ ّٛػؿت ٬ػؾق  ؛ٹ ٱٌةرع ةإ٣٭ةـ ٗ٪ٲن 

دن»كرث٧ػػة ٠ػػةف ٠ذػػةب  .اٵوػػؽاء ثة٬ذ٧ػػةـ ا٣ؽارقػػٲ٨ ا٧٣كػػذ٧ؿ : اأكٰ٘ػػػ ٤يشػػػَّ

ا٥١ؤذؽات األكٰ٘ػٯث ٘ػٮ األدب كا١ٙػ٦ ٤ػ٦ ا١ٓهػ٬ر ا٬١ـػٍ٭ كضخػ٭ ا١ٜػؽف 

                                                 

 Sir Paul Harvey, The Oxford Companion to Classical ا٩ْػػؿ: (00)

Literature (Oxford University Press, Oxford,     ), pp.   -   . 
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«ا١ٓلؽٯ٦
(01)

ٔػ٨  ادنةر٣ـ ٦ةرد٨ دٱ٢ ٨٦ أثؿز ٦ة وػؽر ٦ػؤػؿن  ، ا٣ؾم ظؿرق 

ي 0877ٔػةـ  ٤ٍتٓث سا٤ٓث ٞا٤تؽٯػج٨ٔ  ٬ؾا ا٧٣ٮًٓ )ٚٞؽ وؽر ٔٲػؽت ، كأ

 (.0881ك 0878 :َجةٔذ٫ ٦ؿدٲ٨ ٰٚ ا٣ٕة٦ٲ٨ ا٣ذة٣ٲٲ٨

 ا٣٪كةء ثٲ٧٘ة٣ٲٮفي  أذـؿى 

 ٰٚ قؿٱؿق ا٠ةف ٱ٪ةـ كظٲؽن 

 ٣ٛذةة ثٲؽ أ٫٩ و٪ٓ د٧سةٹن 

ٰ   ٨٦ ٔةجو   ا٣جٲةض ز٤ض

 ،ا٫ ا٣ٕجٞؿم ػ٤ٓ ٰٚ ا٣ذ٧سةؿ قعؿن ك٨٦ ٚ٪

 ٚىةر آٱح ٤٣ض٧ةؿ.

ى ث٢ ٥٣ دي  ٍ   ا٦ؿأةه  ؽً ٮ٣  ث٧س٢ ٬ؾا ا٧١٣ةؿ. ٝ

 ٫ي ٩ٛكى  ثٲ٧٘ة٣ٲٮفى  ظذٯ إفٌ 

 كٝٓ ٰٚ ظت ٦ة و٪ٕخ ٱؽاق.

 ا٣ٛذةة -ا٣ذ٧سةؿ  ٚٮص٫ي 

 ٱ٪جي ثة٣عٲةة.

 دؿاق،

 ؾ،ا٣ذعؿ   ًٟ مٍ ٚذ٨ْ أ٫٩ ٤ٔٯ كى 

 كٹ ٱ٧٪٫ٕ مٰء قٮل ا٣عٲةء.

ٞن   اٷدٞةف، ذركةى  ثٲ٧٘ة٣ٲٮفى  ٣ٞؽ ث٤ٖ ٨ٚ   ةظ

 ظذٯ اػذٛٯ ٰٚ ا٣ذ٧سةؿ ٢٠ أزؿ ٤٣ى٪ٕح،

                                                 

 Charles Martindale (editor), Ovid Renewed: Ovidian Influences ا٩ْػؿ: (01)

on Literature and Arts from the Middle Ages to the Twentieth 

Century (Cambridge University Press, Cambridge,     ). 
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 ثةٚذذةف، ت ٚٲ٫ ا٣٪ْؿى ٤ٌٞ ٩ٛك٫ ٱي  كراح ثٲ٧٘ة٣ٲٮفي 

 ك٩ٲؿاف. كٰٚ ا٤ٌ٣ٮع ا٩ؽ٣ٕخ ٤٣عت ٩ٲؿافه 

 : ٬ؾا ا٣ذ٧سةؿٲؿةو ٫ كٱذكةءؿ ثعى كي ٚٲذعكق  ،د٧ذؽ ٱؽاق إ٣ٯ ا٣ذ٧سةؿ ةكأظٲة٩ن 

 أـ ٬ٮ ٨٦ ٣ع٥ كدـ؟ أ٬ٮ ٨٦ ٔةج،

ٍ   إٹ  ثٕةصٲح ا٣ذ٧سةؿ، أ٫٩ ٦ة أذؿؼ ٝ

ٞي ٤ٔٯ ا٣سق  ٚح٠ٌت  ٣ػ٫  ا٣ذ٧سػةؿ دػؿد  -. كدؿاءل ٫٣ أف ا٣ٛذػةة ٺًت جي ٘ؿ ٱُجٓ ا٣

ٞي   ثة٣عؽٱر ا٣ٕؾب كا٧٤٣كةت ا٣٪ة٧ٔح. ٦نٛٮٔحن  ٢ى جي ا٣

 .أف أوةثٓ ٱؽق د٘ٮص ٰٚ ز٪ةٱة ٣ع٧٭ة ا٣ُؿمٌ  ث٢ ٨ّق 

 ٚذ٘نة٬ة ا٣ـرٝح. كػنٰ أف ٱٞؿو٭ة

 جةت ا٣ؿٝٲٞح٣ؾ٣ٟ ا٠ذٛٯ ثة٧٣ؽأ

 إ٣ٯ ٤ٝٮب ا٣ٕؾارل: ٢ ا٣كؿكرى ؽػً ا٣ذٰ دي  كثذٞؽٱ٥ ا٣٭ؽاٱة

 أوؽاؼ كأظضةر ٠ؿٱ٧ح،

 و٘ٲؿة كوٞٲ٤ح.

 َٲٮر ػٌؿاء، كز٬ؿ ثآٹؼ اٵ٣ٮاف...

 ثٛةػؿ ا٣سٲةب زٱٌ٪٭ة،

 ككًٓ ا٣ؼٮاد٥ ٰٚ أوةثٕ٭ة،

ق   ،ا٣ٕٞٮدي ًخ كظٮؿ ٔ٪ٞ٭ة دؽ٣

 ،اٵٝؿاطي  ًٞخ كٰٚ أذ٩ٲ٭ة د٤ٕق 

ق   ا٧٣ضٮ٬ؿات. ًٞخ ك٤ٔٯ وؽر٬ة دح٣

 .ةازدادت ظك٪ن  ةك٠ة٩خ ٧٤٠ة اردؽت مٲبن 

 .ٚذ٪حن  ١٣٪٭ة ثٺ زٱ٪ح ٥٣ د٨١ أ٢ٝق 

 ،ا٣ج٭ٲضحي  ٚٲ٪ٮسى  أٔٲةدي ٍخ ز٥ ظ٤ٌ 
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 قترص ةاهزَٕث، فاٍغًسج جزٕرة  

 اهًدَٕث ٕشارك أِن   وذِب ةٖغًاهْٖن  

 فٔ ِذه اهًَاستث اهسعٖدة.

 عجٖتث: اَاك رأى أيْر  وِ

 ةاهذِب، عث  اهًرص   اهًوخْٕث   اهقرن   ذوات  

 اهصغٖرات   حوك اهتقرات  

  ٌ ْ ة ر   اهَاصعث   دْر  فٔ اهَ   وقد ض 

 هورةث ذةائح   ٌ  وسقطْ 

 .اهصالة   ى ةٖغًاهْٖن  خْر، وأد اهت   خان  وحصاعد د 

 طاء،عوٓ اهع اهقادرة   إٔخّا اٗهّث  »ٕقْل:  اوعَد يذةح فَْٖس، وقف خاشع  

 شٔء ياٍدث  لن  

 «...!ٓ أن حمْن زوجخٔأحًَ   ىْ هم  

 «ِذه اهفخاة اهعاجٖث»وهى ٕجرؤ أن ٕخاةع: 

 ةن قال:

 .«يرن ِذا اهخًرال اهعاجٔ»... 

 ِا اهداشدةهختارك أعٖاد  ّا خاضرة  ٍفس   وهًا لاٍج فَْٖس  

 .ةٖغًاهْٖن   اسخجاةج هدعاء  

 رضاِا، ْت وعوٓ اهفْر أظّر  

 اذالذ   اهَار   شعوث   اٍدهعْج  ّا عاليث، إذ  ٍْ د  هُ يٌ ه   فأرسوْج 

 ،افٔ اهفضاء عاهٖ   ّب  اهو   سان  وطار ه  

 وعَديا عاد ةٖغًاهْٖن إهٓ يسمَُ،

  ٌ  األرلان، اهفخاة فٔ لن   -اهخًرال  ةدد ع
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 ٚٮصؽق ٤ٔٯ ا٣ٛؿاش.

 ٰٚ اٵكوةؿ. ؼءي كقؿل ا٣ؽ   ،كا٩ع٪ٯ ٱُجٓ ا٣ٞجٺًت 

 ،ةَؿٱن  ة٣ع٧ن  تي ٤ٍ ا٣ى   كث٧٤كح ٦٪٫ اقذعةؿ ا٣ٕةجي 

 ٱكذك٥٤ ثكٺقح ٧٣ؽأجةت ا٣٭ٮل.

 اب ا٣ٕةج ٧٠ة دؾكب ا٣ن٧ٮعكذ

 دعخ أمٕح ا٣ن٧ف ٚٮؽ صج٢ ٬ٲ٧ٲذٮس.

ٍي  ٓى ٬ؾا ا٣نق  كإذ دٌ٘  ثةٷث٭ةـ، ٧

 ٨٦ م٢١ إ٣ٯ آػؿ،  ؿي ٱذعٮٌ 

 ٣ٺقذ٧ٕةؿ. ٱىٲؿ ثةٹقذ٧ٕةؿ أو٤طى 

 ،ةك٣ٮٝخ كٝٙ ثٲ٧٘ة٣ٲٮف ٦نؽك٬ن 

ٔن  ػنٲحى  دو ٱكذ٧ذٓ ثذؿد   .ةأف ٱ١ٮف ٦ؼؽك

 ٬ة ا٣ٕةمٜ،صكؽى  في ٦ة ثؿح ٱذعكٌ 

ٞن   ٨٦ ٣ع٥ كدـ. ةٚٮصؽق ظ

 كراح ث٢ُ ثةٚٮس ٱكذض٧ٓ أظ٤ٯ ا٧٤١٣ةت...

 .اٵدٔٲحً  ضٲجحً ٣ٛٲ٪ٮس، ٦ي  ام١ؿن 

 ةداٚبن  ة٥ ٧ٚن ٣ٞؽ كصؽ ٫٧ٚ ٱ٤سً 

 :ث٫ كدع٧ٌؿ ػضٺن  دعفٌ  ا٣ٕؾراءي 

 ٬ة ٬ٰ دؿٚٓ ٔٲ٪ٲ٭ة ثعٲةء،

ٓق   ا٣ك٧ةء، ٚٲ٭٧ة ٩ٮري  ٚن

  دٌُؿـ. ا٣عت   ك٩ةري 

«، ا١٣ذةب ا٣ٕةمؿا١خ٨اـغات»
(02)

. 

                                                 

٦جةمػؿة ٔػ٨  ٠ة٩ػخٔذ٧ػةف ٵ٩٭ػة  وةظت ٬ؾق ا٣كُٮر دؿص٧ػح ا٧٣ؿظػٮـ أظ٧ػؽأذ٧ؽ  (02)

 = األز٨٤ث ،«أكٚٲؽكس مةٔؿ ا٣عت كاٵقةَٲؿ» : ا٣ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ ٔػذ٧ةف،ا٩ْؿٲح، كٺدٲ٪ا٣
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 :تحوالت األسطورة في قصيدة أبي ريشة
 ةاألحرى - ٍالحظ القارئ لقصَدة أةٌ رٍشث أن الشاعر ٍيدّ حسناءه، أو

إقمه ٍممروما، أن حجّّرمر، وٍتمدو  لتمه أو  :إن لم  ققم  ٍطلب من حسنائه، -

 ًّ ن شمٌ رؤاه التجرسمدة قجَرث خيشه أوشََرقه من حمثَر المزم ارجاؤه أو أمره مل

ةالّسناء، ولذلك ٍجخذ ومذه الصميرة اشقشمائَث الجمٌ حنطميي علمً الرجماء 

- . وٍمحٌ  لته وذا ةعد مقارقث ضتنَث ةَنىا وةمَن الدمَمثاوالطلب واألمر معً 

مقارقث حشٌ ةتا ٍنطيي علَه الصن )الدمَمث الجمٌ  :الجتثال الجٌ صنعىا النّات

الخلود وما يحمله من  َث( من مَزات أوتىا حجراوز الّدود اشقساقَث والطتَع

لىمذا، لتما ٍتمدو لليولمث  . و لمٌب جمنا  بقرن م مرن ال الرنقا الم  ن د

 األولً، ٍرس  رسائ  مَّّرة للقارئ.

  شقد َعِىد القارئ العرةٌ أن ٍطلب شماعر الزمزل ممن حتَتجمه أن حمِر   لمه

إلمً الّرمر وحصله، وإذا ما حتا مت شٌ ذلمك َوَسمتىا ةالقسمية، وقسمب قلتىما 

 رماٍ  ألقمه مُ  ؛تا اسجزراب  لب أةمٌ رٍشمثوالصخر، ولذلك شإقه سَسجزرب أٍّ 

 للّساسَث الصنَث التىَتنث علً معاقٌ الززل شٌ الشعر العرةٌ قدٍته وحدٍثه.

 ولتا لان  لب أةٌ رٍشث وي شٌ حقَقجه أمر لّسنائه أن حجّرر، أي: 

وروعمث، ألقمه قمد  جتاًل ة  رةتا ٍصيقىا  ،أن حجّيل إلً حتثال ٍضارع الدمَث

شمٌ قرمر الترجتم   اٍتمدو ررٍتًم=  عر  شٌ صاحتجه التث  األعلً للرتمال

حعميد إلمً الراولَمث ممن  االعرةٌ اشسالمٌ الذي ٍمرى شمٌ الجتاثَم  أصمنامً 

جاقب، وحدخ  شٌ دائرة الشتىات الجٌ اخجلس شَىا الصقىاء من جاقب آخمر، 

ورَر مصىيم، ٍدشعه للجساؤل عمن ومن ثَ   ٍرد أن  لب الشاعر  لب مُِّرج 

                                                 

 ،7892ألجميةر،  –ستجتتر/ حشرٍن األول  -، أٍليل«6»)قترص( الترلد األول، العدد  =

 .772-776، والقصَدة منشيرة علً الصصّجَن 777-770ص ص 
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 ٯ ٬ؾق ا٣ؽااؿة ا٣ؼٺٚٲح ا٧٣عؿصح. قجت دػٮؿ ا٣نةٔؿ إ٣

   ك٤َت أثٰ رٱنح ٱٕ٪ٰ أف دذؼ٤ٯ ظك٪ةؤق ٨ٔ أ٤ٗٯ ٧ٕ٩ح أ٥ٕ٩ ث٭ػة ا

٨ ٚػٰ ا٧٣ضذ٧ػٓ ا٣ٕؿثػٰ  .ك٬ٰ ٧ٕ٩ح ا٣عٲةة ،٤ٔٯ ٔجةدق ك٬ؾا ا٣ذؼ٤ٰ ٦كذ٭ضى

اٷقٺ٦ٰ، ثػ٢ ٬ػٮ ٦ؿٚػٮض ٦ػ٨ ظٲػر ا٧٣جػؽأ، ٚة٣٪٧ٕػح ٹ ٱ٪ـٔ٭ػة إٹ ٦ػ٨ 

ٛىػؿ ٣ىػةظج٫، ك٬ج٭ة، كرٌٚ٭ة ٱؽػ٢ ٰٚ ثةب ا٣٪١ػؿاف ، ك٩ـٔ٭ػة ا٩ذعػةر ٹ ٱ٘ي

. ك٦٭٧ة ٠ة٩خ درصح دٌٛ٭٥ ا٣ٞةرئ ٣٭ؾا ا٤ُ٣ت ٚإ٫٩ ٹ ٱكػ٫ٕ اٵ٫٩ ٱ٧ٮت ٠ةٚؿن 

٨ٔ أف ٬ؾق ا٣٪٧ٕح ٬ٰ كدٱٕح ٹ  إٹ أف ٱ٪ْؿ إ٣ٲ٫ ثٕٲ٨ ا٣ؿٱجح كا٧٣كةء٣ح، ٌٚٺن 

ٜق  ؼ ث٭ة، ك٢٠ ٦ة ٤ٔٲ٫ أف ٱ٤ٕٛػ٫ ٬ػٮ مػ١ؿ٬ة كمػ١ؿ ا٣ذىؿ   ٱ٤٧ٟ اٷ٩كةف ظ

 ة٣ذـاـ ٦ة ٱ٤ُت ٦٪٦.٫ٮًدٔ٭ة ث

د٧ػةـ ا٤ٕ٣ػ٥ أف أثػة رٱنػح أثٕػؽ ٦ػة  ك٨١٣ ا٣ٞةرئ ٨٦ ٩ةظٲح أػؿل، ٱ٥٤ٕ

ٱ١ٮف ٨ٔ اٹٔذجةَٲح ٰٚ و٪ةٔح مٕؿق، كأف ا٣ؿص٢، ك٬ٮ ا٣كٛٲؿ، ٱؿأػٰ ٚػٰ 

ٔٺٝةد٫ اٹصذ٧ةٔٲح كاٷ٩كة٩ٲح، أرٚٓ درصةت ا٤٣ٲةٝح كا٧٣ؿاق٥ ا٣ؽث٤ٮ٦ةقػٲح، 

وػ٪ٲٓ ا٣نػةٔؿ كدكػٮٱ٫٘ ظذػٯ  ك٣ؾ٣ٟ ٱػؿل أف ٤ٔٲػ٫ أف ٱكػٕٯ إ٣ػٯ دٛكػٲؿ

 ةكدٱ٪ٲنػ ةك٩ٛكػٲن  ةأف ٱ١ٮف كراء ٤َج٫ ٬ؾا ٦ة ٱكٌٮ٫ٗ ٚ٪ٲنػ ٱكذُٲٓ ٝجٮ٫٣، إذ ٹ ثؽٌ 

 .ةكاصذ٧ةٔٲن  ةك١ٚؿٱن 

 إ٣٭ة٦ػ٫ ٧٣ىػؽر دػؽثٌؿق ٚػٰ رٱنػح أثػٰ وػ٪ٲٓ إ٣ػٯ ظةؿ أم ٤ٔٯ ك٣٪٪ْؿ

 .ٝىٲؽد٫ د١ٮٱ٨ ٰٚ كاقذؼؽ٦٭ة ،ا٧٣ىؽر ٬ؾا ٨٦ اػذةر٬ة ا٣ذٰ كا٣ٕ٪ةوؿ

٥ دعؽٱؽ ا٣ٕ٪ىؿ ح، ٰٚ ٦ٕؿض٩ٺظِ ثؽاٱ  ،«اٳػػؿ» زٞةٚػح ٦ػ٨ ا٧٣كذ٤٭ى

ٰٚ ذ٨٬ أثٰ رٱنػح  اأف ا٣ؿكاٱح ا٣ٺدٲ٪ٲح ٣ٶقُٮرة ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح ٬ٰ ٦ة ٠ةف ظةًؿن 

ٔ٪ؽ٦ة ٠ػةف ٱػ٪٥ْ ٝىػٲؽد٫ ثػؽ٣ٲ٢ اٷمػةرات ٚػٮؽ ا٣٪ىػٲح )د٧سػةؿ ٚٲ٪ػٮس( 

كاٷمةرات ا٣٪ىٲح )ا٣٪عةت، ا٣ؽ٦ٲح، دعضؿم( ٨٦ صة٩ت، كَجٲٕػح ا٣ذ١ػٮٱ٨ 

ةٰٚ ا٣٘٪ٰ كا٧٣ذ٪ٮع ٤٣نةٔؿ ٨٦ صة٩ػت آػػؿ. كٔ٪ػؽ٦ة ٩٪ذٞػ٢ إ٣ػٯ ٦كػح٣ح ا٣سٞ
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 إ٣ٯ ا٣نةٔؿ ٩ٺظِ: «اٳػؿ» زٞةٚح ٨٦ ا٧٣كذ٤٭٥ ا٩ذٞةؿ ا٣ٕ٪ىؿ قج٢

  أف ا٢١ٖات ا١ٟرٰؽة ا١خٮ ٞاف أة٬ رٯلث ٯخ٫٨ٜا أك ٯٓؽ٫٘ا أك ٯ٢ػ٣ٌ ة٫ػا ٛػػ

ْن  ٓن  ا٢ٙٞج ٩١ اٌ   ٢ْ٭ اٱداب ا٥١ػٌك٧ث ة٫ؼق ا٢١ٖات،  اكاـ

 ٞ ٝاف ١ػراـػخ٩ ٘ػٮ ةٰػؽكت ٘ػٮ ا٥١ؽض٢ػث ا١را٬٧ٯػث كا٥١ؽض٢ػث كٞؼ١

ٜن  ك٘ٮ ٤ا٧لفػخؽ ضٰػد درس  ،«ا١شا٤ٓث األ٤ؽٯٰٟث ٘ٮ ةٰؽكت» اا١شا٤ٰٓث لض

 ا٥ٰٟ١ٰاء ا١ه٨اْٰث، 

  ١ت دق ٢ْ٭ ٤ػػل رةػّ  ا٤ر٥٢ا ٞاف ١خ٨ٜ ح٩ كأـٙارق ة٦ٰ أرةّ ٛارات ـٰٙؽن

ات كا١لغهػٰات ٦ْ ْ ٛاح٩ ا١لغهٰث ا١خٮ ٞا٧ج حؽة٩ٍ ةا٥١ؤـفػ ٛؽف، ٘ي ن 

 ،دكره ٣٫٤ ٘ٮ حطٰٙؾ ٛؽاءاح٩ ٘ػٮ ٪ػؼق اٱداب ا١رٜاٰ٘ث ا١تارزة ٘ٮ ٤غخ٢ٗ ا١ت٢ػاف،

ا ٯش٠ٓ ٤فأ١ث اٌ ٩ْ ٢ْ٭ ٪ؼق األـ٬ٍرة ٘ٮ ن٬رح٫ا ا٧٬ٰ١ا٧ٰػث، أك ا١ ح٨ٰٰػث، ٥٤ٌ 

 أك ن٬ر٪ا أك حش٢ٰاح٫ا ا١ ضٜث ٘ٮ اٱداب ا٥١غخ٢ٙث حطه٠ٰ ضان٠.

ٱػؾ٠ؿ ٚػٰ ٬ػؾا ا٣كػٲةؽ ٦ػة ٝة٦ػخ ثػ٫  كا٣عٞٲٞح أف ا٧٣ؿء ٹ ٱك٫ٕ إٹ أف

ك٦ة ٠ةف ٣٭ػؾا ا٣٪نػؿ ٦ػ٨  ،ٰٚ ٦ىؿ ٨٦ ٩نؿ ٣ٶقُٮرة ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح س٥اْث أة٬١٬

اٵقػُٮرةاٵدثةء ا٣ٕؿب ٤ٔٯ اقذ٤٭ةـ ٬ػؾق دكر ظةق٥ ٰٚ ظٛـ 
(03)

)أظ٧ػؽ  

ز٠ٰ أثٮ مةدم ك٤ٰٔ ٦ع٧ٮد ٫َ كثؽٱٓ ظٰٞ كدٮٚٲٜ ا٣ع١ٲ٥
(04)

كٗٲؿ٥٬(،  

                                                 

ٔجػؽ  ٭ةـ ا٣نٕؿاء ا٣ٕؿب ا٧٣عؽزٲ٨ ٣ٶقُٮرة ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح، ا٩ْؿ: ٦ع٧ػؽ٣ٺَٺع ٤ٔٯ اقذ٤ (03)

، )دار ا٣٪٭ٌػح 1951-1911األـ٬ٍرة اإلٕؽٯٰٜث ٘ٮ ا١لػٓؽ ا١ٓؽةػٮ ا٥١ٓانػؽ: ا٣عٰ، 

اٱ٫١ث ا٬١ذ٨ٰث: األـاٌٰؽ اإلٕؽٯٰٜث »(. كا٣ٛى٢ ا٣كةثٓ ا٧٣ٕ٪ٮف ثػ 0866ا٣ٕؿثٲح، ا٣ٞة٬ؿة، 

 Tradition and English andثةٷ٤١٩ٲـٱػح: ٨٦ ٠ذةثػ٫  «٘ٮ ا١لٓؽ ا١ٓؽةٮ ا١ؽك٨٤خٮ

American: Influence in Arabic Romantic Poetry (Ithaca Press, 

London,     ), pp.   -  . 

 ة٥ٰٖػا٬ٰ١ف»٣ٺَٺع ٤ٔٯ اقذ٤٭ةـ دٮٚٲٜ ا٣ع١ٲ٥ ٵقُٮرة ثٲ٧٘ة٣ٲٮف، ا٩ْؿ: ا٣ٛى٢ ا٧٣ٕ٪ٮف  (04)

 ٦Adnan Wazzan, Essays inػػ٨ ٠ذػػةب:  «كػػ٬ كة٥ٰٖػػا٬ٰ١ف ا١طٟػػ٣ٰ: ٤لػػاة٫ث

Comparative Literature, (Ithaca Press, London,     ), pp.   -   . 
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ٰ   ٣ٲذجٲ٨ أف ا٣ؽ٣ٲ٢ ٚٮؽى  ٰق  أك ا٣ؽ٣ٲ٢ى  ا٣٪ى ٤ٔٯ د٧ةس أثٰ رٱنػح ث٭ػؾق  ا٣ؼةرص

 ٨٦ ا٣٪ٞةش. ااٵقُٮرة أكًط ٨٦ أف ٱذ٤ُت ٦ـٱؽن 

 أف ٩ضػؽ ٚإ٩٪ػة «اٳػػؿ»زٞةٚػح  ٦ػ٨ اػذػةرق ٦ػة إ٣ٯ ٦جةمؿة كإذا ٦ة ا٩ذ٤ٞ٪ة

 :اػذةر ا٣ٕ٪ةوؿ ا٣ذة٣ٲح ٝؽ ا٣نةٔؿ

 ا٣ذٞػؽٱ٥ ٚػٰ د٧سة٣٭ػة إ٣ػٯ أمػةر ا٣ذػٰ :كا١ش٥ػاؿ ا١طب إ٫١ث ٬٨ٰ٘س. 0

ـن  ثٮو٫ٛ ،٣ٞىٲؽد٫ ي  ا٣ذٰ ا٣ٞىٲؽة ٬ؾق ٷ٩ذةج ا٦عٛ  ٦ؿاصٕػح ٣عْح ٰٚ ضخ٩ذً أ

 ٹظْ٭ػة ا٣ذػٰ كا٣ٛضػٮة د٤ٕٞ٭ػة، أك ظج٭ػة ٦ٮًٮع ٦ٓ ا٣جىؿٱح ا٣ؾات ٣ؼجؿة

 ا٧٣سػ٢ ا٣عكػ٪ةء ٚٲػ٫ ٠ة٩ػخ ا٣ػؾم ا٧٣ةًػٰ: كا٣عةًػؿ ا٧٣ةًٰ ثٲ٨ ا٣نةٔؿ

 ٦ػةك ا٣ض٧ػةؿ، ٬ػؾا ٚػٰ ا٣ػـ٨٦ ثذػحزٲؿ ٱنٰ ا٣ؾم كا٣عةًؿ ٤٣ض٧ةؿ، اٵ٤ٔٯ

 ص٧ػةؿ ٚػٰ ا٣ذعػٌٮؿ ٬ػؾا ٤ٔػٯ ظكػؿة ثػ٢ كظػـف، أقػٙ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ذجٓاقذ

 ثػة٣ؼٮؼ ٝىػٲؽد٫ ٚػٰ ٔ٪ػ٫ ٔجٌػؿ ا٣ض٧ةؿ ٰٚ ٣ؿؤاق ة٦ٮدن  ٫٣ ثؽا ا٣ؾم ظك٪ةا٫،

 ظكػ٪ةؤق دذعضػؿ أف ٰٚ رٗجذ٫ ٤ٔٲ٫ أ٤٦ٯ كا٣ؾم ،ثةقذ٧ؿار ٱكةكرق ٠ةف ا٣ؾم

ػ ٚٲ٭ػة أزٌؿ ا٣ؾم اٵزكر، ا٣ـ٦ةف ٨٦ ٣٭ة ظ٧ةٱح ٞن  حا٣ؿٗجػ ٬ػؾق ٚػإف ك١٬ػؾا. ةظ

 أف ٝجػ٢ ٤ٕٚػ٫ أ٩ػ٫ ٣ػٮ ٱذ٧٪ػٯ ٝىػٲؽد٫ ٚػٰ ٱ٤ُجػ٫ ٧ٚة ا٣ذ٧٪ٰ، دااؿة ٰٚ دؽػ٢

ػ٥ اٷ٣٭ػح كا٧٣ٺظِ أ .ٔٲ٨ ثٕؽ اأزؿن  ظك٪ةا٫ ص٧ةؿ ٱىجط ضق ف ا٣نػةٔؿ ٝػؽ ظى

ٌُ  ا٣عٮؿً  ذاتى  ٚٲ٪ٮس ؿىع إ٣ٲ٭ة ٣ذ٪٥ٕ ٤ٔٯ ٮؿً كا٣ ـ ٣٭ة ا٣ٞؿاثٲ٨، كٱٌي ٞىؽق ي ، ا٣ذٰ د

٤ٌٮف ٦ػ٨ أص٤ػ٫، كا٣ذػٰ ديػ٪ ٥ًٕ ٤ٔػٯ ثٲ٧٘ػة٣ٲٮف، ٚػٰ ا٣٪كػؼح أوعةث٭ة ث٧ة ٱيىى

ا٣ٺدٲ٪ٲح ٣ٶقُٮرة اٵو٤ٲح، ثـكصح و٪ٕ٭ة ٤ٔٯ ٔٲ٪٫، ٬ٰ د٧سة٫٣ ا٣ؾم دثٌػخ 

ٚٲ٫ ا٣عٲػةة ثػإرادة ٦٪٭ػة. ٚ٭ػٰ ثؽاٱػح ٹ دعٌػؿ ٚػٰ ٦ػذ٨ ا٣ٞىػٲؽة، كٱٞذىػؿ 

ظٌٮر٬ة ٤ٔٯ اٷمةرة إ٣ٯ وٮرد٭ة، ا٣ذٰ ٱيؿىٌصط أ٩٭ػة دذؼػؾ مػ٢١ ا٣ذ٧سػةؿ، 

٭ػػة. ك٬ػػؾق ا٣ىػػٮرة ٹ دػػؤدم أم دكر ٚػػٰ ٧٠ػػة دػػٮظٰ ثػػؾ٣ٟ ا٣ٞىػػٲؽة ذاد

ا٣ٞىٲؽة، ك٣ٮ أقُٞ٪ة أكوةؼ ا٣ؽ٦ٲح ٤ٔٲ٭ػة ث١ػ٢ ٦ػة دع٤٧ػ٫ ٦ػ٨ ػىػةاه 
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ك٦ٲـات دذضةكز ٚٲ٭ة ٢٠ ٦ة ٬ٮ َجٲٰٕ كإ٩كة٩ٰ، ٚإ٩٭ة د٢ْ قػ٤جٲح د٪ٞػةد إ٣ػٯ 

ٔة٧٣٪ة ا٣ؽ٩ٲٮم،  اك٦ٌٯ ٦٘ةدرن  ،ا٣ٕجٞؿمق  ٯ ث٭ة اٷثؽاعى إثؽاع ٩ةظذ٭ة ا٣ؾم كمٌ 

 و٪ٕذ٫ ٱؽاق. ثؼ٤ٮد ٦ة ة١٦ذٛٲن 

 ٱجػؽع ٦ة ٱجؽع ا٣ؾم( ثٲ٧٘ة٣ٲٮف مؼىٲح ٨٦ كراءق ٱ٨٧١ ك٦ة) ا٨١ٌطات. 1

 ا٣ذػٰ «رؤاق ث٪ػخ» كراءق ةدةر٠ن  ا٣ٕة٥٣ ٬ؾا ٱ٘ةدر ز٥ ،ا٣ٕجٞؿم ا٣ض٧ةؿ ث٫ ٣ٲٮٌمٰ

ٞن  ٦حقةكٱح مؼىٲح ك٬ٮ. «دذ٘ٲؿ ك٥٣ د١جؿ ٥٣»  ا٣ؼػٮؼ ا٣نةٔؿ ٩ٛف ٰٚ دسٲؿ ةظ

ا١لٓؽ ٦٘ ٠ذةث٫ ٰٚ أرقُٮ ٔ٪٭٧ة دعؽث ا٤٣ؾٱ٨ كا٣نٛٞح
(05)

 - أ٩ػ٫قػٲ٧ٌة  كٹ ،

 د٧سة٣ػ٫ وػ٪ٓ ٚػٰ كٝػؽرة ك٦٭ػةرة ككٝػخ ص٭ؽ ٨٦ ثؾ٫٣ ٦ة ٢٠ ٨٦ ا٣ؿ٥ٗ ٤ٔٯ

 ٩ٛكػ٫ ثٲ٧٘ػة٣ٲٮف ثػ٫ ّٛػؿ ث٧ػة ٱْٛؿ ٥٣ - كا٣ـ٨٦ كا٣ع٥٤ ا٣ؼٲةؿ دضةكز ا٣ؾم

 ٤ٔػٯ و٪ٕ٭ة زكصح ٦٪٫ ٫٣ ك٠ةف ٚٲ٪ٮس، ٨٦ ثإرادة د٧سة٫٣ ٰٚ ا٣عٲةة دثخ ٔ٪ؽ٦ة

ٌن دٕ ٱنةء، ٧٠ة ٔٲ٪٫،  ا٣نػةٔؿ ٩ػؿل ك٣ػؾ٣ٟ. ا٣٪كػةء ٦ػٓ دضؿثذػ٫ قةثٜ ٨ٔ ةٮٱ

 صة٩ػت، ٦ػ٨ ٦ٌػٯ ا٣ؾم ٤٣٪عةت ظؽث ٦ة ٫٣ ٱعؽث أف ٨٦ ٱٛؿىؽ ث٢ ،ٱؼةؼ

 ثٕػؽ اأزػؿن  ٗػؽا ٝؽ ٤٣ض٧ةؿ اٵ٤ٔٯ ا٧٣س٢ ٔؿٚ٭ة ا٣ذٰ ظك٪ةا٫ ص٧ةؿ أف كٹقٲ٧ة

 إ٩كةف ٦ضؿد ١٣ٮ٫٩ - ٩ٛك٫ ٤ٔٯ ٱنٜٛ ٦س٧٤ة - ا٣٪عةت ٬ؾا ٤ٔٯ كٱنٜٛ ؛ٔٲ٨

 ٦ضػؿد ٣ذ١ػٮف ا٣عٲػةة ٧ٕ٩ػح كي٬ًت ا٣ؾم ا٣ٞةقٰ اٷ٩كة٩ٰ ثة٣نؿط ٮـ٦ع١ ٚةفو 

 .إ٩ؾار قةثٜ دكف مةء، كٝخ أم   ٰٚ ا٣ؼة٣ٜٱكذؿد٬ٌة  كدٱٕح

                                                 

 Aristotle’s Theory of Poetry and Fine Arts, translated and ا٩ْػؿ: (05)

with critical notes by S. H. Butcher, and a new introduction by John 

Gassner, Fourth Edition (Dover Publications, Inc. New York,     ), 

p.    & “The Function of Tragedy”, ibid, pp.   -   .  

ٞخاب أرـػ٬ٌٍا١ٰؿ ٘ػٮ ا١لػٓؽ ٧ٜػ٠ ا٣ؽ٠ذٮر م١ؿم ٦ع٧ؽ ٔٲٌةد،  كا٩ْؿ ٠ؾ٣ٟ:

٨ٌائٮ  ٦٤ ا١فؽٯا٧ٮ إ١٭ ا١ٓؽةٮ ٜي سح كدراقح ٱظ٫ٞٞ ٦ٓ دؿص٧ح ظؽ ،أةٮ ةلؽ ٤خٌ٭ ة٦ ٯ٧٬ؿ ا١

)دار ا١٣ذػةب ا٣ٕؿثػٰ ٤٣ُجةٔػح  ا٣ٕؿثٲػح ا٣ػؽ٠ذٮر مػ١ؿم ٦ع٧ػؽ ٔٲٌػةد ٣ذحزٲؿق ٰٚ ا٣جٺٗح

 .37، ص (0856كا٣٪نؿ، ا٣ٞة٬ؿة، 
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 مؼىػػٲذٲ٨ ٦ػػ٨ أ٠سػػؿ ٣ٲكػػة كا٣٪عػػةت ثٲ٧٘ػػة٣ٲٮف أف ٱػػؽرؾ أ٩ػػ٫ ك٦ػػٓ

 ٦ػة ث٢١ ٚةٵقُٮرة ا٣ٮإٰٝ، ا٣ٮصٮد ٨ٔ ٱ١ٮ٩ةف ٦ة أثٕؽ أ٩٭٧ة :أم أقُٮرٱذٲ٨،

 ٣ذ٧ة٬ٲػ٫ ا٩ْؿن  ؛ٚىؿى٫ٝ ٨٦ أك إمٛة٫ٝ ٨٦ ٱذضؿد ٹ ٚإ٫٩ ،(Fiction) ٠حغٰٰ ٦ضؿد ٚٲ٭ة

ؽ ث٨٧ ٔٺٝذ٫ ٰٚ ٫ٕ٦  ،ٚػةفو  إ٩كػةف ٦ضػؿد ٚ٭ػٮ ا٣عكػ٪ةء، :أم ؛ا٣ٛ٪ٲػح رؤاق ٱيضك 

 ٦ػ٨ ٹظْػ٫ ة٧ٌٔػ ٱؿضى  ك٥٣ رأل، ٦ة ٚٲ٭ة ا٣ـ٨٦ دحزٲؿ ٨٦ رأل كٝؽ ٠ؾ٣ٟ، ك٬ٰ

 ا٣كػ٪ٮف د١ػٮف أف ٱ١٧ػ٨ ة٧ٌٔػ ٱذعػؽث ٣ػ٥ أ٩ػ٫ ٨٦ ا٣ؿ٥ٗ ك٤ٔٯ. ص٧ة٣٭ة ذثٮؿ

 ٝػؽ أوػةث٭ة ٦ػة أف ة٦ػؽر٠ن  أ٧ٔةٝػ٫ ٝػؿارة ٚػٰ ٠ػةف ٩ٛكػ٫، ٬ٮ ث٫ ٤ٕٚخ ٝؽ ا٣ٕنؿ

 ٦ؼ٤ػػٮٝٲ٨ ثٮوػػٛ٭٧ة ا٣ٕػة٥٣ ٣٭ػػؾا ٦٘ػةدراف - ٦عة٣ػػح ٹ - كإٱة٬ػة كأ٩ػػ٫ أوػةث٫،

 ٣٭٧ػة ٱ٢ٛ١ آػؿ ٰٚ َؿٱٜ ٱ١ٛؿا أف ٤ٔٲ٭٧ة ك٣ؾ٣ٟ ا٣جنؿم، ا٣ض٪ف إ٣ٯ ٱ٪ذ٧ٲةف

ٕن  ا٣ؼ٤ٮد  ٱضكػؽ٬ة ا٣ذػٰ ا٣ػؿؤل وةظت ثٮو٫ٛ: ك٬ٮ ٨ٚ، إ٣ٯ ثذعٌٮ٣٭ة: ٬ٰ: ة٦

 ٚػٰ ا٣ٛ٪ػٰ ٧َٮظ٫ ٵف ؛ٱ٫٤ٕٛ ة٧ٌٔ  ا٣ؿًة ٢٠ق  راضو  ٫٤٠ ذ٣ٟ ٰٚ ك٬ٮ. ا٨ٛ٣ ٬ؾا

 ٝجػ٢ ٱعػت ٦ػ٨ ٦ػٓ ا٣ذٮاوػ٢ ٰٚ ا٣ؽ٩ٲٮم ٧َٮظ٫ ٤ٔٯ ٩ٛك٫ ٰٚ ٱُ٘ٯ ا٣ؼ٤ٮد

 .ا٣ٕة٥٣ ٬ؾا ٨ٔ ا٣ؿظٲ٢ كٝخ ٱعٲ٨ ٔ٪ؽ٦ة اٵكاف ٚٮات

 ٚػٰ إقػؿاؼو  ٧ػةأٱق  ؼٱيكػؿً  ا٣نةٔؿ أف ٬٪ة ِا٧٣ٺظى  :ا١خ٥راؿ - ا١ػ٤ٰث. 2

٤ٍٞٲػػح ٦ٮاوػػٛةد٭ة ا٣عػػؽٱر ٔػػ٨ ٤ٞٲػػح، ا٣ؼى  ٧٤٣ٕػػةٱٲؿ ػةرٝػػح د٦ٲػػح ٚ٭ػػٰ كا٣ؼي

 دذضةكز ٠ػؾ٣ٟ ث٢ ،ٍٚٞ ا٣ٮاٝٓ ٔة٥٣ دذضةكز ٹ: كا١٣ٮ٩ٲح كاٷ٩كة٩ٲح ا٣ُجٲٕٲح

 ٤ٔػٯ دذٕػة٣ٯ ث٢ ،كظكت ا٣ٲْٞح ٔة٥٣ ٚٮؽ دذكة٦ٯ كٹ ا٣ؼٲةؿ، ٔة٥٣ ٩ٞٲ٫ٌ

ٌن  ا٣ٕجٞؿمق  ا٣ض٧ةؿى  دـٱ٨ٌ ث٢ ٍٚٞ، ثة٣ض٧ةؿ دـداف كٹ ا٣ع٥٤، ٔة٥٣  ٌٚٺن  ،ةأٱ

ٲ٭ة ٤٣ـ٨٦ دعٌؽٱ٭ة ٨ٔ ٌُ  ص٧ػةؿ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٢٠ ٰٚ ٦ذ١بح اٵٔىؿ ٣ؿٝةب كدؼ

نػ ٱ١ػ٨ ٣ػ٥ إقػؿا٫ٚ ك١٣ػ٨ ٱ٪ٌػت. ٹ ا٣ػؾم ٠ػة٣ٲ٪جٮع ا٧٣ذٛضؿ وجة٬ة  ةإٔضةث

 ػة٣ػؽ ٚػ٨ ٦ػ٨ ػ٤ٌٛػ٫ ٦ػة ٤ٔػٯ ٫٣ ٗجُحن  كٹ ا٣ٛ٪ةف، - ا٣٪عةت ٦٪ةٚك٫ ثى٪ٲٓ

ـن  ٠ٮ٫٩ ث٧ٞؽار ا٣ؽ٦ٲح، ؾقث٭ ٦ذ٧س٢  ٦ػ٨ ٦٪٭ة ٱ٤ُج٫ ٦ة ٝجٮؿ ٤ٔٯ ٤٣عك٪ةء ادعٛٲ
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 ا٣ذػٰ ك٬ٰ - إٝؽا٦٭ة ٝج٢ ٩ٛك٭ة ٰٚ ٧ٔٲٜ ٔٞٺ٩ٰ ٣ٕـاء كثٌر  ٨ٚ، إ٣ٯ دعٌٮؿ

 ٚػٰ ا٣ػؽػٮؿ زػ٥ق  ك٦ػ٨ ،ا٣عٲػةة ٧ٕ٩ػح ٨ٔ ا٣ذؼ٤ٰ ٤ٔٯ - ا٣نةٔؿ رؤل د٧س٢

 كا٣ٛ٪ػةء، تثة٧٣ٮ قٲ٪ذ٭ٰ ٨ٚ دكف اٷ٩كةف أف ذ٣ٟ ؛ا٣ؼ٤ٮد ٔة٥٣ ا٨ٛ٣، ٔة٥٣

 .ا٣ؼ٤ٮد ٦عؿاب ثةب ٱُؿؽ أف ٱ٨١٧ كظؽق كثة٨ٛ٣

 اٵقُٮرم «اٳػؿ» دؿاث ٨٦ رٱنح أثٮ اقذ٤٭٧٭ة ا٣ذٰ ا٣ٕ٪ةوؿ ٬ٰ ٬ؾق

. كدٹٹت ٦ٕػةفو  ٨٦ ٤ٔٲ٫ د٪ُٮم ٧٣ة اقذٮٝٛذ٫ٍ كا٣ذٰ - ثٲ٧٘ة٣ٲٮف أقُٮرة -

 ٣ؾادػ٫ ةكٚٲنػ ٱ١ٮف أف أراد ٦ة إذا ظة٣٭ة ٤ٔٯ ٭ةجٞٲى ٱي  أف ٤ٔٯ اٝةدرن  ٱ٨١ ٥٣ ك١٣٪٫

 ٦ك٥٤ ٔؿثٰ ٦ضذ٧ٓ ٰٚ أٌٮن  كثٮو٫ٛ ص٭ح، ٨٦ ة٦ك٧٤ن  ةٔؿثٲن  امةٔؿن  ثٮو٫ٛ

 ٱعت، ٨٧٣ ةكٚٲن  ٱ١ٮف أف إٹ ٱ٤٧ٟ ٹ ٩ٛك٫ ا٣ٮٝخ ٰٚ ك٬ٮ. أػؿل ص٭ح ٨٦

ً٭ؿ أف ث٢  ٣عكػ٪ةا٫ ثإٱسػةرق ا٣نػٕٮر ٣ٲ٧ٌٕػٜ ظجػ٫، ٰٚ ا٣ذكة٦ٰ ٨٦ ٱ١ٰٛ ٦ة ٱْي

 ثػ٢ اٷٱسػةر، ٬ػؾا ٚػٰ ٔذ٧٣٫ٌػةر ٱ٭ٲ بى٭ػة أف ٱ٨١٧ كثؾ٣ٟ ٩ٛك٭ة، ٤ٔٯ ظذٯ

ا٣ػؾم  ثض٧ة٣٭ة، ٣ذ٢ٛ١ ا٣عٲةة ث٪٧ٕح كا٣ذٌعٲح ٫٣، ثإٱسةًر٬ة ٣٭ة، إٱسةًرق ٣ذضةكز

ٕن  ٣٪ٛك٭ة ث٤ٖ ا٣ؾركة، ا٣ؼ٤ٮدى  .ا٣ٛ٪ٲح ٣ؿؤاق ٦ضكؽةن  ثٮوٛ٭ة  ،ةك٣نةٔؿ٬ة ٦

 ا٣نػةٔؿ ك٠ؾا ص٧ة٣٭ة، و٪ٓ ٰٚ ٱؽ أم   ٣٭ة ٱ٨١ ٥٣ ا٣عك٪ةء أف ا٤ٕ٧٣ٮـ ك٨٦

ـٌ  ا٣ؼػة٣ٜ ا  ٦ػ٨ ٬جح ا٣ض٧ةؿ ٬ؾا أف ذ٣ٟ ث٫، ٰا٣ذ٘٪   ٗٲؿى  ٱ٤٧ٟ ٱ٨١ ٥٣ ا٣ؾم  ٔػ

ٜي  أ٠سؿي  ثٲ٪٭٧ة ٱض٧ٓ ز٧ح ٦ة ك٨١٣. كص٢ق   ٠ػٺن  كٱػؽٚٓ ا٧٣ذجػةدؿ، ا٣عػت ٨٦ كأ٧ٔ

ٕنػ ظةًػؿ٧٬ة ٤ٔٯ ا٣ؽٚٲ٨ إ٫٩ ا٤ٞ٣ٜ ٩ٛك٫. ٤ٔٯ وةظج٫ إٱسةر إ٣ٯ ٦٪٭٧ة  أف ٦ػ٨ ة٦

ػؿىؽ ث٢ كا٣ؼٮؼ، ا٣ٞة٬ؿ، ا٣ـ٨٦ ٱع٤٧٭ة ا٣ذٰ ا٣ذ٘ٲٲؿ ٔىة دُة٫٣ ٛى  ٦ػ٨ ا٣نػؽٱؽ، ا٣

 ٤ٔػٯ دؼػةؼ ٚة٣عكػ٪ةء. كا٣ٛ٪ػةء ثة٧٣ٮت - ٦عة٣ح ٹ - قٲ٪ذ٭ٰ ا٣ؾم ا٧٣كذٞج٢

 أف ٦ػ٨ ا٣ٛ٪ٲػح رؤاق ٤ٔػٯ ٱؼةؼ كا٣نةٔؿ ا٧ٕ٣ؿ، دٌٞؽـ ث٢ٕٛ ٱؾكمى  أف ٨٦ ص٧ة٣٭ة

 ا٣ؼػٮؼ ٬ػؾا دجؽٱػؽ إ٣ٯ قجٲ٢ ٨٦ ز٧ح ك٣ٲف ظك٪ةا٫، ٰٚ ا٣ـ٨٦ دحزٲؿ ث٢ٕٛ دذ٘ٲؿ

 ا٣ٮظٲػؽة ا٣ؼٲػةر ٚكػعح ٚػٰ اٷ٩كة٩ٲح اٷرادة ث٧٧ةرقح :أم ٨ٚ، إ٣ٯ ثذعٌٮ٣٭ة إٹ
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 ٬ػؾق قػٲيعؿىـ ك١٣٪٫ ،ٔةصٺن  ا٣عٲةة ٧ٕ٩ح ٨ٔ قذذؼ٤ٯ أ٩٭ة وعٲط .٣٭٧ة ا٧٣ذةظح

 ٚػٰ قػ٤جٲح ا٣عكػ٪ةء دجػؽك كٝػؽ. قةٔذ٫ دعٲ٨ ٔ٪ؽ٦ة( ٔةصٺن  كرث٧ة) آصٺن  ا٣٪٧ٕح

ؿم) :ٵ٦ؿق دذ٧س٢ إذ ؛ا٣نةٔؿ ٣ؿٗجح اقذضةثذ٭ة  دٕٛػ٢ ا٣عٞٲٞح ٰٚ ك١٣٪٭ة ،(ٚذعضق

 ٬ػٮ ٚػ٨ إ٣ػٯ دعٌٮ٣٭ػة أف كا٣ٮاٝػٓ. ا٣ٛػ٨ ٱ٫٤ٛ١ ا٣ؾم ثة٣ؼ٤ٮد د٧ُٓ ك٬ٰ ،ذ٣ٟ

 ٱ١ٛػ٢ ٚإ٩ػ٫ دعٞػٜ ٦ػة ٚػإذا ٱذعٞػٜ، ٹ كٝػؽ ٱذعٜٞ، ٝؽ اٚذؿاًٰ، ظؽث ٦ضؿد

 ٤٣نػةٔؿ ٱ٤ٛ١ػ٫ ك٦س٧٤ة ا٣ؾركة، ث٤ٖ ا٣ؾم - اٷ٣٭ٲح ا٧٣٪عح - ثض٧ة٣٭ة ٣٭ة ا٣ؼ٤ٮد

ػ ا٩ؼؿَػة أ٩٭٧ػة كا٣نػةٔؿً  ا٣عك٪ةءً  تي كٍ ٚعى  ٱذعٜٞ ٥٣ كإف ا٣ٛ٪ٲح، رؤاق ثؼ٤ٮد ٕن  ة٦

 ا٣ٛػ٨ أف ٩ػ٪فى  كٹ. اٷ٩كػة٩ٲح اٷرادة ٤ٔٲ٭ة د٪ُٮم ا٣ذٰ اٷ١٦ة٩ٲح ٰٚ ا٣ذ١ٛٲؿ ٰٚ

ػحن  دذضكؽ ك٧َٮح كظ٥٤ رٗجح ٬ٮ ذاد٫ ظؽٌ  ٰٚ ٕى  كٝىػٲؽة ٚ٪ػٰ، ٧ٔػ٢ ٚػٰ ٦يضذى٧ً

ػ آف ٚػٰ ا٧ُ٣ػٮح كذ٣ػٟ ا٣ع٥٤ كذاؾ ا٣ؿٗجح ٣٭ؾق دضكٲؽ رٱنح أثٰ ٕن  كٵ٩٭ػة ،ة٦

 ٚإ٩٭ػة ا٣نػةٔؿ ٣ػؽل ا٣ٛ٪ٲح ا٣ٞؽرات ٨٦ ا١٣ة٨٦ ا٨١٧٧٣ درصةت ٵٝىٯ دضكٲؽ

 ثٕػؽ ةكركظٲنػ ةك٩ٛكػٲن  ةص٧ة٣ٲن  ث٭ة ك٩٘٪ٯ ،ا٣ٞىٲؽة ٩ٞؿأ ٩ع٨ ك٬ة ٤٣ؼ٤ٮد، ٦ؤ٤٬ح

 .٩نؿ٬ة ٤ٔٯ ٝؿف ٩ىٙ ٨٦ أ٠سؿ

ا٣ؿقػةا٢ ا٧٣عٲٌػؿة ا٣ذػٰ أ٤َٞ٭ػة ٤َػتي ا٣نػةٔؿ ٦ػ٨  ظػةؿ إفٌ  ك٤ٔٯ أم  

ػكٝؽ كي  ٹ د٤جر، «أف دذعضؿ»ظك٪ةا٫  ٦ػة ٱ٪ُػٮم ٤ٔٲػ٫ ٦ػ٨ دٹٹت، أف  طى ً 

دجٕر ا٧ُ٣ح٩ٲ٪ح ٰٚ ٩ٛػف ا٣ٞػةرئ ا٣ػؾم ٹ ٱكػ٫ٕ إٹ أف ٱٞػٌؿ ثجؿأػح ا٣ىػة٩ٓ 

اٵ٦٭ؿ، ا٣نةٔؿ ٧ٔؿ أثٰ رٱنح، ٵ٫٩ قٲذجٲ٨ ا٣ع٧١ح ا٣ذػٰ د٧١ػ٨ كراء ٤َػت 

ا٣نةٔؿ، كٱذجٲ٨ ٦ٕ٭ة أف ا٣ؿص٢ ٠ةف ثٕٲؽ ا٣٪ْػؿ ٚٲ٧ػة اصذؿظػ٫ ٦ػ٨ ٦ٕضػـات 

ػٚ٪ٲح ٰٚ ٝىٲؽد٫ ػ ة، ك٠ةف ٦ؼ٤ىن ػ ة٣عكػ٪ةا٫، ٦ؼ٤ىن ٣ٕٞٲؽدػ٫،  ة٣ٛ٪ػ٫، ٦ؼ٤ىن

 ثٞؽرة ا  ٔـ كص٢ ٤ٔٯ ػ٤ٜ ٦ة ٱكذعٜ ا٣ؼ٤ٮد.  ة٦ؤ٦٪ن 

٤ٔػٯ  - ٚٲ٧ػة ٱجػؽك -ٚٞؽ دكة٦ٯ أثٮ رٱنػح ٚػٰ ظجػ٫ ٤٣عكػ٪ةء، كآزؿ٬ػة 

٢ أف دجٞٯ ظك٪ةؤق، ا٣ذٰ دي٧س ٢ رؤاق ثٮو٫ٛ مةٔؿن  ٌٌ  ،، د٪٥ٕ ثة٣ؼ٤ٮدا٩ٛك٫، ٚٛ
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٤ٔٯ أف ٱذٮاو٢ ٦ٕ٭ة دٮاو٢ ا٧٣عجٲ٨، ك٠ػةف ٤َجػ٫  ك٬ٰ ٰٚ ذركة ا٣ض٧ةؿ،

ؿ، أك أف دذعٮؿ إ٣ػٯ د٧سػةؿ، دٌػعٲح ٠جػؿل ٦ػ٨ صة٩جػ٫، رث٧ػة ٦٪٭ة أف دذعضق 

د١ٮف ٦ٮًٓ دٞؽٱؿ ٨٦ صة٩ج٭ة، ٦ٓ أف دعٌٮ٣٭ة إ٣ٯ د٧سةؿ ٨٣ ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ٮاٝػٓ 

٦ػػ٨ ا٣نػػةٔؿ أك ا٣عكػػ٪ةء ٹ ٱ٤٧ػػٟ دعٞٲٞػػ٫،  ةإٹ ٦ػػ٨ ثػػةب ا٣ذ٧٪ػػٰ، ٵف أٱ ػػ

ٜق ٚة٣عك٪ةء ٹ ثؿكظ٭ة، ك٠ؾا ا٣نػةٔؿ ا٣ػؾم ٹ ٱ٤٧ػٟ ٦ػ٨  ًؼ ا٣ذىؿ    د٤٧ٟ ظ

ى٫ٍ٤ى ركح ظك٪ةا٫. ٚة٣ؿكحةأ٦ؿ ركظ٫ مٲبن  ٦ضػؿد كدٱٕػح ٣ػؽل  - ـى ٧٠ة دٞؽق  - ، ث

 كًٕ٭ة، أك أكدٔ٭ة ٚٲ٫. ٬ة ٦ى٨ٍ د كذؿً ا٧٣ؼ٤ٮؽ ٱى 

ٱ٪ُػٮم  ،ك٬ٰ ٰٚ ا٣ؾركة ،ؿا٣نةٔؿ ٨٦ ا٣عك٪ةء أف دذعضٌ  ك٠ؾ٣ٟ ٤َتي 

ٚ٘ؽت ثػ٫  ،٣عك٪ةءى اؼة٣ٜ. ٚ٭ؾا ا٣ض٧ةؿ ا٣ؾم ٦٪ع٫ ا  ٤ٔٯ د٧ضٲؽ وؿٱط ٤٣

ا٣ػؾم ٱؤ٤٬٭ػة ٚػٰ ٩ْػؿق ٤٣ؼ٤ػٮد، قػٲض٢ٕ ػ٤ٮد٬ػة  ،ا٧٣س٢ى اٵ٤ٔٯ ٤٣نةٔؿ

ـٌ  ةداا٧ن  ادؾ٠ٲؿن  دكػجٲط دااػ٥ ثع٧ػؽق ٤ٔػٯ  ٨٦ زى٥ٌ ٬ٮ ، ككص٢ٌ  ث٧ْٕح ػة٣ٞ٭ة ٔ

 ٧ٕ٩ح ا٣ض٧ةؿ ٬ؾق.

٦ػة ٬ػٮ  ٢  ١٣ػ كوٙ ا٣نةٔؿ ا٣ؽ٦ٲح ثح٩٭ػة ُٕٝػح ٚػ٨ ٦ذضػةكزو  إفٌ  اكأػٲؿن 

  ٰ ٰ   إ٩كة٩ ثذعٌٮ٣٭ػة إ٣ػٯ د٧سػةؿ ػػةرؽ  ةا٣عكػ٪ةء ٣ذ١ػٮف ٚ٪نػ ، كدؿمػٲطى كَجٲٕ

ٔػ٨ ٤َجػ٫ ٦ػ٨ ظكػ٪ةا٫ أف  ٱجٕػؽافً  = ٱذك٪٥ ذركة ص٧ةؿ ٦ػ٨ وػ٪ٕح ا٣ؼػة٣ٜ

ٵ٩ػ٫  ؛دذعضؿ أٱح د٧ٌ٪ةت ٱ٨١٧ أف دى٧يخق ثى٤ح ٦ة إ٣ٯ اٵوػ٪ةـ أك ا٣ضة٤٬ٲػح

عػت، ثح٩٭ػة ا٦ػؿأة دذضػةكز ٱ٪ُٮم ٤ٔٯ ٝ٪ةٔح ٧ً٪ٲح ٦نذؿ٠ح ثٲ٪٫ كثٲ٨ ٦ػ٨ ٱ

صؽٱؿة ثحف دؼ٤ؽ ٣ذعػذِٛ ث٧ػة ٬ٰ ٠ؾ٣ٟ ٢٠ ٦ة ٬ٮ َجٲٰٕ كإ٩كة٩ٰ، ك٨٦ زى٥ق 

، ك٬ػٮ ةتي عق ٨ٌ٦ ا  ٤ٔٲ٭ة ٨٦ ص٧ةؿ ػةرؽ، ٹ ٱؽا٩ٲ٫ ا٣ض٧ةؿ ا٣ؾم زٱ٨ٌ ث٫ ا٣٪ٌ 

ا٧٣ؼ٤ٮؽ، د٦ٲذى٫، ظذٯ ٣ػٮ دكػة٦ٯ ثػ٫ إ٣ػٯ درصػح ٗػؽت ا٣ؽ٦ٲػح ث٭ػة دٮمػٲح 

 ٤٣ض٧ةؿ ا٣ٕجٞؿم.

    *     * * 



 105 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

 

 املصادر واملراجع
 

 ا٥١ؽاسّ ا١ٓؽةٰث: -أ
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 ثي انهغخ ٔانُبس

 ()٤ازف ا٥١تارؾ د. أ.

ذ٫ ٤ٔٯ ٫٤ٞٔ ك١ٚػؿق، ٹ دؼٛٯ؛ ٚٞؽ دؽؿ ٣٘ إفق ثٲ٨ ا٧٣ذ٥٤١ ك٠ٺ٫٦ً و٤حن 

 كٝؽ دؽؿ ٤ٔٯ ٩ـٔةد٫ ا٣٪ٛكٲح أك ا٣ٕةَٛٲح، كٝؽ دؽؿ ٤ٔٯ زٞةٚذ٫...

ا ٦ة ٝة٣ٮا: د٥٤١ ظذٯ أراؾ، كٝة٣ٮا: اٵق٤ٮب ٬ػٮ ا٣ؿصػ٢، كٝػة٣ٮا  ك٠سٲؿن

ٗٲؿ ذ٣ٟ ٣ٲٕج ؿكا ٨ٔ ٠ٮف ا٤٣٘ح ٦ؿآة ٣ىةظج٭ة، ك٠ٮف ا٣ىٛعح ا٣ذػٰ د١ذج٭ػة، 

ع ٬ػؾا كامػذ٭ؿ ظذػٯ ٔؿٚ٪ػة ٚػٰ كٝؽ مة .أك ا٣ٞىٲؽة ا٣ذٰ د٪٧ْ٭ة د٪ُٜ ٔ٪ٟ

ةدنا ٱٕؿٚٮف وةظت ا٣ٞىٲؽة ٨٦ أق٤ٮث٭ة، ٱ٪كجٮف ا٣جٲخ إ٣ػٯ  ٌٞ دؿاز٪ة ا٣٪ٞؽم ٩

كف ٩كجذ٫ ٦كذؽ٣ٲ٨ ث٤٘ػح ا٣جٲػخ كأقػ٤ٮب ٧ْ٩ػ٫، ٝةا٫٤ ظٲ٨ ٱك٧ٕٮ٫٩، أك ٱؿدٌ

ك٠حف ا٣ٮاظؽ ٦٪٭٥ صٮ٬ؿم أك وٲؿٰٚ ٱٕؿؼ ا٣ىعٲط ٨٦ ا٤ٕ٣ٲ٢، كاٵوٲ٢ 

ر!!  ٨٦ ا٧٣ـكق

ة، كأدػٯ ٤ٔػٯ ك٠ةف ٬ؾا ٱٮـ ٠ة نة، ك٠ة٩خ ا٤٣٘ح ق٤ٲٞح ك٧٤ٔن ف ا٣ٕؿب ٔؿث

٬ؾق ا٤٣٘ح ظٲ٨ه ٨٦ ا٣ؽ٬ؿ ٠ة٩خ ٧٤ٕ٤٣ةء ٚٲ٭ة أٝٮاؿ كأظ١ػةـ، ٱ٤ُٞٮ٩٭ػة ٤ٔػٯ 

 أك ٤ٔٯ ٧٤٠ح ٦٪٭ة... ،ا٤٣٘ح

ٔؿٚ٪ػػة ذ٣ػػٟ ٚػػٰ ٠ذػػت ا٤٣٘ػػح كا٣٪ٞػػؽ ك٠ذػػت ا٣ؼػػٺؼ ا٣٪عػػٮم، كٚػػٰ 

نة ثعضضػ نة إ٣ٯ ٝةا٤ٲػ٫، ٦ىػعٮث ٫ كأد٣ٌذػ٫، ا٧٣ٕض٧ةت، ك٠ةف أ٠سؿ ذ٣ٟ ٦٪كٮث

نة إ٣ػٯ ٗٲػؿ أ٤٬ػ٫، كإذا ثػؿز ٦ػ٨  كٱ٪ؽر ٔ٪ؽ٥٬ أف ٩ضؽ اقذن٭ةدنا ثة٥٤ٕ٣ ٦٪كٮث

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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ة ٩جق٭ػٮا ٤ٔػٯ ١٦ة٩ذػ٫ ككزٞػٮق  ٤ى٧ن ٔى ٔيؿؼ ث٥٤ٕ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ٰٚ ٗٲؿ ٫٧٤ٔ أوجط 

كاظذضٮا ث٫، ٧٠ة ٠ةف اٵ٦ؿ ٦ٓ اٷ٦ةـ ا٣نةٰٕٚ، ٤ٚٞؽ امذ٭ؿ ا٣ؿصػ٢ ثةٷ٦ة٦ػح 

ٯ أوجط وةظت ٦ػؾ٬ت ٦ػٶ ا٣ػؽ٩ٲة ٰٚ ا٫ٞٛ٣ كأوٮ٫٣، ك٤ٗت ذ٣ٟ ٤ٔٲ٫ ظذ

ح ٔ٪ؽ ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ ٱ٪٤ٞػٮف ٔ٪ػ٫ كٱعذضػٮف ثػ٫،  أدجة٫ٔ، ك١٣٪٫ ٠ةف إ٣ٯ ذ٣ٟ ظضق

 ك٠ةف ٨٦ أا٧ح ا٤٣٘ٮٱٲ٨ كأٔٺـ ا٣ؿكاة ٨٦ ٱٛذؼؿ ثح٫٩ دؼؿقج ثة٣نةٰٕٚ.

« كا٤٣٘ػةتد٭ؾٱت اٵقػ٧ةء »ك٠ؾ٣ٟ ٠ةف اٷ٦ةـ ا٣٪ٮكم وةظتي ٠ذةب 

ٔيؿٚٮا ثسٞةٚح ٣٘ٮٱح ٦ذ٧ٲـة٧٦ٌ  ػ ٨ٍ ٔؿٚ٪ػة ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٕىػؿ ٦ىػك .٨  ٞى ا٣ٕؿثٲػح  ٨ى أد

ك٤ٔٮ٦٭ة كدٌرق٭ة ٨٦ ا٣نٲٮخ اٵٔٺـ ٰٚ ا٣نؿٱٕح ك٤ٔٮ٦٭ة، ٔؿٚ٪ة ذ٣ػٟ ٚػٰ 

 ا٣نةـ ك٦ىؿ كدٮ٩ف كا٧٣٘ؿب كٰٚ ٦ٮرٱذة٩ٲة كٗٲؿ٬ة.

ػػة ٦ػػ٨ ٱ٤ُػػٜ أظ١ة٦نػػة ٬ػػٰ أٝػػؿب إ٣ػػٯ اٳراء ا٣نؼىػػٲح  ٌن ك١٣ػػ٨ ٔؿٚ٪ػػة أٱ

ح، ث٢ ٔؿٚ٪ػة ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٕىػؿ كا٣٪ْؿات ا٣ؼةوح ثحوعةث٭ة، ك٣ٲكخ أظ١ة٦نة ٔة٦

ٔضجنة ٨٦ ا٣ٕضت؛ ٔؿٚ٪ة ٧٤ٔةء ٚؿًذ٭٥ ٝؿارات دٕٲٲ٪٭٥ ٧٤ٔةء! راظٮا ٱنػٌؿٝٮف 

ٰٚ ا٤٣٘ح كٱٌ٘ؿثٮف، كٱٛذعٮف ٤ٔٯ ا٣ٕؿثٲح أثٮاب ا٣ذ٭ضػٲ٨ كا٣ذنػٮٱ٫؛ ٚٲض٤ٕػٮف 

 كٱكػذجؽ٣ٮف ثةٵث٪ٲػح كًػٮاثُ٭ة ،اٵكزاف ا٣ىؿٚٲح كاٵث٪ٲح ا٤٣٘ٮٱح أ٩٘ة٦نة كأ٣عة٩نة!!

ا٧٣ٮقػٲٰٞ، كثػؾ٣ٟ ٱػؽػ٤ٮف اٵٔض٧ػٰ ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح ثعضػح ا٧٣ٮقػٲٞة  اٷٱٞةعى 

ك٦ػة ٬ػٰ ٦٪ػ٫،  ،ا٣ٮاظؽة! ك٥٬ ٠ة٣ؾم ٱ٤ٮم ٣٘ذ٫ كٱي٪٧٘ي٭ػة ٣٪عكػج٭ة ٦ػ٨ ا٣ٞػؿآف

كرأٱ٪ة ٨٦ ٱؽػ٢ ٤ٔػٯ ٩كػٲش ا٣ٕؿثٲػح ٦ػة ٹ ٱٞج٤ػ٫ ذكٝ٭ػة كٹ ٱُٲٞػ٫ إظكةقػ٭ة، 

ةـ( أك )أ٦ػػٲ٨ ٔػػةـ ا٣ضة٦ٕػػح( ثػػؽؿ )أ٦ػػٲ٨ ا٣ضة٦ٕػػح ا٣ٕػػ :٠ة٣ػػؾم ٱضٲػػـ أف ٩ٞػػٮؿ

ػة ػُػح ٚػٰ ٦ٕ٪ػةق؛ ٵف  ،)اٵ٦ٲ٨ ا٣ٕةـ ٤٣ضة٦ٕح( أ٦ػٲ٨ ٔػةـ )ك٬ٮ ٦ٓ ٠ٮ٩ػ٫ ٝجٲعن

٣ٲف ٦ٕ٪ةق اٵ٦ٲ٨ ا٣ٕةـ ٤٣ضة٦ٕػح، كٵف ٦ٕ٪ػٯ )ظػةرس أ٤ٔػٯ ا٣ج٪ػةء(  (ا٣ضة٦ٕح

كٱ٤٧ػػٟ  ،ك٦ػػ٨ ٠ػػةف ٱٕػػؿؼ ا٣ٕؿثٲػػح .٣ػػٲف ٦ٕ٪ػػةق )ا٣عػػةرس اٵ٤ٔػػٯ ٤٣ج٪ػػةء(

س٢ ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲػت! كأٝكػ٥ اٷظكةس ا٤٣٘ٮم كا٣ؾكؽ ا٣ك٤ٲ٥ ٹ ٱ٨١٧ أف ٱٞج٢ ٦
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كاٵٔضػت أف ا٣ػؾٱ٨  .أ٫٩ أٝجط ٤ٔٯ ا٤٣كةف ٨٦ ا٣ؿٕٝح ا٣ٞجٲعح ٰٚ زٮب ا٣ٕؿكس

أصةزكا ٬ػؾا ا٣ذٕجٲػؿ ٹ ٱٌٛؿٝػٮف ثػٲ٨ ا٣ؼُػح ٚػٰ ا٣ذؿ٠ٲػت كا٣ؼُػح ٚػٰ ا٧٤١٣ػح 

ٰ  ٧٤١٣ػح  ا٧٣ٛؿدة، كٱؽإٚٮف ٨ٔ قٺ٦ح ٝٮ٣٭٥ ذ٣ٟ ث٧عةك٣ح إٱضةد كصػ٫و إٔؿاثػ

ا٧٣ؿٚٮع أك رٚٓ ا٧٣ضؿكر أ٬ػٮف ٤ٔػٯ ا٤٣٘ػح  ٰٚ صؿ  )ٔةـ(... إف اظذ٧ةؿ ا٤٣ع٨ 

٦ػػ٨ ٤٬٭٤ػػح ٩كػػٲض٭ة أك د١ٛٲػػٟ ٝٮا٣ج٭ػػة، كدع٤ٲػػ٢ صٮ٬ؿ٬ػػة، كدٞجػػٲط وػػٮرد٭ة 

ز٥ دحدٰ ثٕػؽ ذ٣ػٟ ٦ؿدجػح ا٧٤١٣ػةت  ،كرك٩ٞ٭ة!! إف ا٤٣٘ح ث٪٧ْ٭ة كإظ١ةـ ٩كض٭ة

 ا٧٣ٛؿدة ث٧ٕة٩ٲ٭ة كدٹٹد٭ة كأث٪ٲذ٭ة ك٦ٮآً إٔؿاث٭ة.

ٰ ٬ؾا ا٣ٕىؿ أف رصٺن ٚةًٺن أٚذٯ ثعؿ٦ح ك٠ةف ٨٦ ٔضةات ٦ة ق٧ٕ٪ةق ٚ

٨ ٦ػةت: إ٩ػ٫ دٚػ٨ كأف ا٣ؾم ٱٞٮؿ ٧ٌٔ  ،اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح )ا٧٣سٮل( ٣٘ٲؿ ص٭٪٥!

ا! ثعضػح أف ا٣ٞػؿآف ا١٣ػؿٱ٥ صٕػ٢ ص٭ػ٪٥  ؛ٰٚ ٦سٮاق اٵػٲؿ، ٱ١ةد ٱ١ٮف ٠ةٚؿن

 ٦سٮل ا١٣ةٚؿٱ٨ كا٧٣ذ١جؿٱ٨.

جػ٢ ذ٣ػٟ ك٣ٮ ٔةد ٬ؾا اٵخ ا١٣ؿٱ٥ إ٣ٯ ٠ٺـ ا٣ٕؿب ٱٮـ أ٩ـؿ ا٣ٞؿآف، كٝ

ا، ك٣ٮ ٔةد إ٣ٯ ا٧٣ٕض٧ػةت كثٕؽق، ٣ؿأل ا٧٣سٮل ٱذؿدٌ ا ك٩سؿن د ٰٚ ٠ٺ٦٭٥ مٕؿن

ثػ٢ ٣ػؿأل  ،ك٠ذت ا٤٣٘ح ٣ؿأل ا٧٣سٮل ٰٚ اٷٝة٦ح، كَٮؿ اٷٝة٦ح أٱ٪٧ػة ٠ة٩ػخ

 ذ٣ٟ ٰٚ ا٣ٞؿآف ٩ٛك٫.

٤ٚٞؽ ٝة٣ٮا: إف ا٧٣سٮل ٬ٮ ا٧٣٪ػـؿ، كأزػٮا٩ٰ ا٣ؿصػ٢ي زػٮاءن ظكػ٪نة. كٝػةؿ 

 ٝج٢ أف دؼٲ٥١ٛ. كأػٲٛٮا ا٣٭ٮاـق  ،٥قٲؽ٩ة ٧ٔؿ: أو٤عٮا ٦سةكٱ١

سٍٮل، كٔػ٨ وػةظجح ا٧٣٪ػـؿ :كٝة٣ٮا ٨ٔ رب  ا٧٣٪ـؿ ٬ػٰ أـ   :٬ٮ أثٮ ا٧٣ى

 ا٧٣ىسٮل. كٝةؿ ا٣نةٔؿ ا١٣ي٧ىٲخ:

 ك٦ة ًؿق٬ة أف ٠ٕجنػة زػٮل

 

ؿي   ػػٍؿكى ػػًؽق صى ٕى زى ٦ًػػ٨ٍ ث  كٚػػٮق

ا.  ا كمٕؿن  كٝة٣ٮا: ربق زةكو ٱي٧ى٢  ٦٪٫ ا٣سقٮاء. ٝة٣ٮ٬ة ٩سؿن

ا ثؾ٣ٟ ٝٮؿى ا٣نةٔؿ ا٣٭ؾ٣ٰ: :أم ؛ث٨ ثٌؿم: زٮلكٝةؿ ا ؿن  أٝةـ ثٞجؿق، ٦ٛك 
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ٍَزاحف ٌََ ثٔى(  )ُغدو فِجرك فٖ اى

ثً إن اىلرآن ُفصّ حهٕ عَ اىذي اشجرى ش٘دُا ٗٔشف حيَ٘ اشيجرجر  

ّ  نُيّ كيام أٌرنثيّ    ژ ۅۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ   ۆ ۆ ۇ ژٌَ اىجي

 ۅ ژننرٌّ٘ ونحصِٖ إكاٌجّ، وعلَّّ شبحاُّ عيٕ ذىيم قلٔىيّ    ني

وإذا نييان شييبحاُّ ثوييو ثيئا   عِييد  .[2٢ٗٔشييف  ] ژ ې   ې ۉ ۉ

ِيّ ى٘ٔشيف عي٘يّ اىصياأل فيٖ ا ر    ٌشجرّٗ ٌَ نُٔاع اىجٍهيَ٘ اىيذي ٌهَّ

 قيّ نن ٗهٔن نفًرا؟   ،)ثٔى فٖ كبر ( خطأ  فه٘ف ٗهٔن كٔم اىِاس

 ن  ؛نًٗغا ٌَ ٗرفظ نو ِٗجلد نيٍة نو ثٍيية وكد شٍوِا فٖ ْذا اىوطر

  ٖ ٌويٍّ نو ش٘جّ غ٘ير را  عِٓيا  وكيد ُلبيو ذىيم عييٕ نُيّ رني شجطي

يا ٗفرعيّ عييٕ غ٘ير   وكيد ٗهئن  ًٍ ىطاحبّ، نو اثجٓاد ٌِّ، وىهِّ ى٘س حه

ذىم ىطية خاضة قَ٘ اىهيٍة وكائيٓا نو نارْٓا، ىٍِاشبة خاضة ثرنت نثرْا 

 ٗهٔن ىِلص فٖ ثلافجّ اىيغٔٗة.فٖ ُفصّ، نٍا نن ذىم كد 

وكييد ذن رثِييٖ ْييذ  اىٍٔاكييف اىوايف٘يية اىجييٖ نُطلييت ْيي أ  اىٍحبييَ٘ 

ا وف٘ا  اىذَٗ غيّ وفاؤًْ ىش٘ٔخًٓ عييٕ وفيائًٓ ىيوييً ُفصيّ  قٍٔكيف 

ا ث  اىزَّ 
(٢)

ّ  اىذي نان ٌازًٌا ىحيلة ش٘جّ ثَ   ِّريجَ إٌاأل اىهٔفية، ونيان خَ  وي
(2)

 

ق قحيلة ٌِافصّ اىٍبير د شي٘ا اىبطيرة، وىٍيا عيٕ اقِجّ، ثً ثرك حيلجّ واىجح

وثيدع ٌيَ كيد  ،وك٘و ىّ  ثأخذ عَ ٌجٓٔم أ ثورف اشيٍّ ،عٔثّ فٖ ذىم

 ؟ كيام  ىصيت نكئم قاىيذونر واىجٍئم، نيرر عيٍّ واُجشر فٖ اٙفيا  ذ   رَ ٓ  شر 

 وىهِٖ نكٔم قاىويً واىِظر.

                                                 

ط ثاٌوة دٌشيق  03ىٍازن اىٍبارك ص« اىرٌاُٖ اىِحٔي»اُظر اىلطة ٌفطية فٖ نجاب  (٢)

 .٢٢1ص« يبلات اىزق٘دي»، و٢690شِة 

   زو  اقِجّ.اىرثو   َر جَ خَ  (2)
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 ،200٬ك٣٪٪ْؿ إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ ٧٤ٔةء اٵ٦ػف، ٚة٣ـصػةج ٦ػةت قػ٪ح 

ٔٮاَٛ٭٥ ثٕػؽ أف ٩ة٦ػخ  ٠ٲٙ دٞٮد٥٬ -إذا ٠ة٩ٮا ٧٤ٔةء  -كثٲ٨ ٧٤ٔةء ا٣ٲٮـ 

ا٣ع٧١ح ًة٣ح ا٧٣ؤ٨٦، أ٩ٌػٯ )ٔٞٮ٣٭٥... ٦ٓ أف أ٦ة٦٭٥ كإ٦ة٦ى٭٥ ٩ٮر ٱ٪ةدٱ٭٥: 

 .(كصؽ٬ة ا٣ذُٞ٭ة

ك٠ؾ٣ٟ ا٣عٞٲٞح ًة٣ٌح ا٣جةظر أ٩ٌٯ كصؽ٬ة ٝةؿ ث٭ة، ك٨١٣ ا٣ع٧١ح ا٣ٲٮـ 

ا، ك١٣٪٫ ص٤قػ ا ٠سٲؿن  ې ژخ ظ٧١ذػ٫ ٔـٱـة ك٩ةدرة، ك٨٦ أكدٲ٭ة ٚٞؽ أكدٰ ػٲؿن

 .[158ٞؿة: ا٣ج] ژ ىې ې ې

كأٝٮؿ إد٧ة٦نة ٤٣ٛةاؽة: ا٣٪ةس أ٦ـصح ٦ؼذ٤ٛػح ٚػٰ ا٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ أ١ٚػةر٥٬، 

ػػة كٔٮاَػػٙ،  كٚػػٰ اػذٲػػةر ا٧٤١٣ػػةت ا٣ذػػٰ ٱؤزؿك٩٭ػػة، ك٬ػػ٥ ٱؼذ٤ٛػػٮف ٩ٛٮقن

 كٱؼذ٤ٛٮف زٞةٚح كقٕح ٰٚ ا٣سؿكة ا٤٣٘ٮٱح.

ك٠سٲؿنا ٦ة رثُ٪ة ثٲ٨ ا٧٣ذ٥٤١ كثٲ٨ ٹز٦ح ٨٦ ٠ٺ٫٦ ٱؿدد٬ة، أك ثٲ٪٫ كثػٲ٨ ٧٤٠ػح 

ـنا ٩ػؽؿ ثػ٫ ٤ٔػٯ  ٱي١سؿ ا٣٪ُٜ ث٭ة، ك٠سٲؿنا ٦ة ص٤ٕ٪ػة ثٕػي ا٧٤١٣ػةت أك ا٣ض٧ػ٢ ر٦ػ

 .٪ػة ٔػ٨ ثٕػي ٧ٌ٤ٕ٦ٲ٪ػة ثذٕجٲػؿات ٱؿددك٩٭ػةٲٍ أوعةث٫ ك٦كػذؼؽ٦ٲ٫، ك٠سٲػؿنا ٦ػة ٠٪ق 

إٹ ٚػٰ ا٣كػضٺت  (كا٣ػؽدٰ)أك  (كا٣ػؽم)ك٣كخ أ٠ػذ٥ أ٩٪ػٰ أ٩ػة ٹ أٔجػؿ ث٧٤١ػح 

ح )أ٦ػٰ( أك )أثػٰ(، كأف ا٣ؿق٧ٲح، كأمٕؿ أ٫٩ ٦ػة ٦ػ٨ ٧٤٠ػح ٚػٰ ا٣ػؽ٩ٲة دٕػؽؿ ٧٤٠ػ

ا٣ٮاظؽة ٦٪٭٧ة دؼؿج ٨٦ ٤ٝجٰ ٹ ٨٦ ٧ٰٚ، كأ٩٭ة دٕػٮد ثػٰ إ٣ػٯ أظٌػةف ظٲػةة ٹ 

ٌٰ ا٣نٕٮر ثع٪ػةف اٵـ كرػػةء اٵ٦ٮ٦ػح، كثٞٮا٦ػح اٵب  دكٕ٪ٰ ٗٲؿ٬ة، كٹ دجٕر ٚ

كو٤ح اٵثٌٮة ٗٲؿ٧٬ة... ك٬ٲ٭ةت ٬ٲ٭ػةت أف د١ػٮف كا٣ػؽدٰ ٦ؿادٚػح ٵ٦ػٰ، أك أف 

ٰ، ١٬ؾا أمٕؿ، رًػٰ ٦ػ٨ رًػٰ، كقػؼٍ ٦ػ٨ قػؼٍ، ٱ١ٮف كا٣ؽم ٦ؿادٚنة ٵث

كٔضت ٨٦ ٔضت... كأ٨ّ أف ٨٦ ٠ةف ٔ٪ؽق إظكةس ث٤٘ذ٫ ٱٕؿؼ كٱػؽرؾ ٦ٕ٪ػٯ 

 ٱنٕؿ ث٭ة أ٠سؿ ٧٦ة ٱنٕؿ ث٫ إزاء ٦ؿادٚةد٭ة! ٦ة أٝٮؿ، كأف ٰٚ ٣٘ذ٫ ا٣ؼةوح ٧٤٠ةتو 

كإذا دؿ٠خ ا٤٣٘ح ا٣ؼةوح، كاٵ٦س٤ح ا٣ؼةوح كا٣ٛؿدٱح، كا٤ُ٩ٞخ إ٣ٯ ٦ة ٬ػٮ 
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ٚػٰ  ملسو هيلع هللا ىلصكقح٣خ: ٢٬ ٱسٲؿ ٝػٮ٣ٰ: ٠ػةف ٚػٺف ٦ػ٨ أوػؽٝةء ا٣٪جػٰ  ،ٓأٔؿؼ كأمٲ

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص٩ٛف ا٧٣ك٥٤ ا٣ٮأٰ ٦ة ٱسٲؿق ٝٮ٣ٰ: ٠ةف ٚٺف ٨٦ وعةثح رقٮؿ ا  

ة ٦ػة  ٢٬ ٱسٲؿ ٰٚ ٩ٛف ا٧٣ك٥٤ ا٣ٮأٰ ٝٮ٣ٰ: ٠ةف ٚٺف ٦٪ةًٺن أك ١٦ةٚعن

 (ا٣٪ٌػةؿ)ٱسٲؿق كٱجٕس٫ ٰٚ ٩ٛك٫ ٝٮ٣ٰ: ٠ةف ٚٺف ٦ضة٬ؽنا؟! ك٢٬ دجٕر ٧٤٠ح 

ذات ا٣ذػةرٱغ ا٣ٕؿٱػٜ،  (ا٣ض٭ػةد)ٰٚ ا٣٪ٛف ٦ة دجٕس٫ كدسٲؿق ٧٤٠ح  (ا١٣ٛةح)أك 

كذات ا٣نؾا اٷقٺ٦ٰ كذات اٷمٕةٔةت ا٣ؿكظٲح ا٣ذٰ ٹ د٪ذ٭ٰ ظذٯ ٱ٪ذنٰ 

 ٝةا٤٭ة كٝةرا٭ة ثآٱةت ا٣ٕـة كا٣ذٌعٲح كا٣ٛؼةر.

ٌٕح ٚػٰ  ذاك٢٬ ٔؿٚخ ثٕؽ ذ٣ٟ ٧٣ة ٱكذجؽؿ أٔؽاؤ٩ة ث١سٲؿ ٨٦ ا٧٤١٣ةت ا٧٣ن

 ٢ ث٭ة اٷٔٺـ كز٦قؿ؟!ك٣ٮ َجق  ،ك٣ٮ ٩ٛؼٮا ٚٲ٭ة ٦ة ٩ٛؼٮا ،٧ةتو صةٚحن دةرٱؼ٪ة ٤٠

إف ٚٺ٩نة ٥٣ ٱ٨١ ٱؿًٯ أف ٱٞٮؿ ٠ؾا، ٚ٭ٮ أ٦ؿ ٫٣ كصٮق ٱ٪جٰ٘  :كأ٦ة ٝٮ٣٪ة

ػػ٢ ا٣ٞػػٮؿ ٚٲ٭ػػة؛ ٚٞػػؽ ٱ١ػػٮف رًػػةق ٠ؿًػػةم ٚػػٰ ٝػػٮؿ )أ٦ػػٰ( ثػػؽؿ  أف ٱٛىق

ٚٲػ٫ كٹ ل ك٬ؾا أ٦ؿ ٱ١ٮف ا٣ؿًٯ ٚٲ٫ أك ٔؽ٦ػ٫ ٣ىػةظج٫، ٹ ٱ٪ػةٝى  ،)كا٣ؽدٰ(

 ٤ٔٲ٫، ك٣ٲف ٫٣ أف ٱٛؿ٫ً ٤ٔٯ ٗٲؿق. د ؿى ٱي 

، كظٲ٪بػؾ ٱ٪ج٘ػٰ أف ٱ١ػٮف  ٌٰ كٝؽ ٱ١ٮف ٔؽـ ا٣ؿًٯ ٵ٦ؿ ٣٘ٮٌم أك مؿٔ

 ٫ٕ٦ د٣ٲ٫٤.

)ٚٞٲػؽ(  :كأ٦س ٢ ٣ؾ٣ٟ ثٞٮؿ ٨٦ ٝةؿ: إف ٚٺ٩نة ٥٣ ٱؿض أف ٱٞػةؿ ٧٤٣ٲػخ

 .(ا٣ؿاظ٢)كإ٫٩ آزؿ ٧٤٠ح 

٣ٲ٫ ك٣ػ٥ أثػةؿ ثػ٫، ٥٤ٚ أ٣ذٛخ إ ،٣ٞؽ ق٧ٕخ ٬ؾا ٨٦ ٗٲؿ كاظؽ ٨٦ ا٣٪ةس

ز٥ ق٧ٕذ٫ ٨٦ وؽٱٜ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كا٣ذٞٮل، ٚكح٣ذ٫ ٨ٔ قجت ٠ؿ٬ػ٫ ٧٤١٣ػح 

ا٣ذٰ ٤ُ٩ٞ٭ة ٤ٔٯ ٨٦ ٚٞؽ٩ةق ٨٦ اٵ٢٬ كاٵظجػةب، ٚٞػةؿ: ٬ػؾا ٠ػٺـ  (ٚٞٲؽ)

ٱٞٮ٫٣ ا٧٣ةدٌٱٮف ا٣ؾٱ٨ ٱْ٪ٌٮف أف ا٧٣ػٮت ٚٞػؽه كإٔػؽاـ، أ٦ػة ٩عػ٨ ا٧٣كػ٧٤ٲ٨ 

٬ٰ ظٲةة اٳػؿة، ك٣ىٴػؿة ػٲػؿ ٚ٪ٕذٞؽ أف ٨٦ ٱ٧ٮت ٱؾ٬ت إ٣ٯ ظٲةة زة٩ٲح، ك



 222 د. مازن املبارك -بني المغة والناس 

إُوّ  :وأةلٕ ٌَ ذ٘اة اىدُ٘ا اىخٖ نان ف٘ٓا، ىذىم ُفغو أن ُلؤ  مٍوَ ٌوا 

 إُّ فل٘د! :أو رذو، وال ُلٔ  ،ارحرو

وأذنر أُِٖ شرذج ىذىم اىطدٗق ذل٘لثً ذنرْا اإلٌام اىيغؤي أةؤ اىفوخد 

رذٍّ اهلل وأذسَ إى٘وّ، وْوٖ أن نث٘ورَٗ ٌٍوَ عوّو ٌوَ أْوو مثٍان ةَ حِٖ 

اىشرٗعث إٍُا دفعّ إىٕ اىغول  فوٖ اىورأي عوعُفّ فوٖ فٓوً ذلوااق ْوذه اىيغوث 

ٍّ ال ُٗ  (اىفل٘د)اىشرٗفث! وكيج ىّ: وأذٍد اهلل أن مدم كتٔىهً نيٍث   ،ٕ عولاًل سو

ٍّّْ ةعظ اىساةلَ٘ ووضو إى٘هً ه ٌوَ فِليخٍؤه أو كتيخٍؤ ،ةو ْٔ مَ وًْ حٔ

دون حرل٘ق وال حٍر٘ص، إن ٌا ُُلو إى٘هً ٌَ أن )اىفلود( ٌعِواه )اىعودم( ىو٘  

ضرً٘را أو ى٘  دكً٘لا؛ فلد فسر ةعوظ اىُهخاواا اىفلوَد ةاىعودم؛ آٍُوا نيٍ٘ٓوا 

ٍ  ٗداّلن ميٕ مدم اىٔحٔد، وْذا كٔ  ٌوَ ال ٗفوّرب ةوَ٘ ٌوا ُُ  ّ٘ ةاىٍخرادفوا ، سو

ٍا  ةَ٘ ٌعاُٖ اىهيٍا  اىخٖ ٗرخٔٗٓوا ٌعِوٕ  د فٖ إٍْا  اىفروب اىدك٘لثوٌَ ٗخس

مام واذد، وْذا ٌِٓج ٗأخذ ةّ اىعاٌث ٌوَ اىِواس واىَغوَعفث ٌوَ اىُهخاواا، وأٌوا 

اىيغٔٗٔن وأضراا اىر  اىيغٔي فاىفروب اىدك٘لوث ةوَ٘ اىٍخرادفوا  ٗعودوُٓا 

خطااص اىيغث اىعرة٘ث اىخوٖ كووا أن حشواةٓٓا ةٓوذه اى اضوث ىغوثٌ  ث ٌَ أدب  خاّض 

ٌِٓوا  فِظر وأةطر ورُا وذدب وذدج و... نيٓا مِد اىعاٌث سٔاء، وىهو  أخرى؛ 

وىٔ مد  إىٕ اىوذَٗ ُٗعَِؤن ةواىفروب  .مِد اىيغٔي ٌعِٕ! ونذىم أمطٕ وٌِد

ىرأٗج اىعخب فٖ حسٍ٘ث ٌراذو نّو ٌَ اىِٔم واىرّب، وأزٌِث اىي٘وو وسواما  

ٍّ  ،اىِٓار ًٍ خاصٍ ا ال ُٗ وغ٘ر ذىم ٌ  ميّ٘. ّ وٗد   ِٗفرد ة رطٕ نثرةً ةاس

وأٌاا اى٘ٔم فه٘ف ٗخٔز ىِا، وكد كّو اىعيً، وذْتج اىسوي٘لث ٌوأ أْيٓوا، 

ٍَ  شم  وأضتد أذدُا َٗ  ، ٔنِ يُروفٖ ىغخّ وضّرث أسئةّ ىهثرة ٌوا ٗسوٍأ ٌوَ اى

وٌا ٗلرأ ٌَ اىّغع٘ف واىٍٓيٓوو، واىٍعودو  ةوّ موَ أضويّ، وٌوَ اىودخ٘و 

غ٘ور ٌُ وخّص، أو موَ  واىٓخَ٘ واىعواٌّٖ، ن٘وف ٗخؤز أن ُِلوو اىيغوث موَ
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 ٦عؽىث ٨٦ أث٪ةء ٬ؾق ا٣جٲبح؟!

ك٣ٞؽ ٣ضحت ٰٚ ٠سٲؿ ٨٦ ا٣ك٪ٮات ا٣ضة٦ٕٲح ا٣ذٰ ػ٤خ، ك٠٪ػخ أوػٌعط 

ٰٚ آػؿ ٢٠ ق٪ح دؽرٱكٲح ٦ة ٱـٱؽ ٤ٔٯ اٵ٣ٙ كرٝح، كأظٲة٩نػة ٤ٔػٯ اٵ٣ٛػٲ٨ = 

إ٣ٯ اٹٔذ١ةؼ ٰٚ إظؽل ا٣ٞؿل ٦ٓ ٠ذةب ٤٣ضةظِ أك ا٣ذٮظٲؽم أك ا٣ؿإٰٚ؛ 

ي  ،ٵقذٕٲؽ ٦ة ًةعى ٨٦ ٣كػة٩ٰ ُ ػٺب كأٔػةٱل اوػع  كأ٩ػة أ ٤٣عػ٨ ط أكراؽ ا٣

ا أك ٱـٱؽ.  كا٣ؿ٠قح م٭ؿن

ا إ٣ػٯ ٦ىػؽرق،  كأوجعخ ٹ أٝج٢ ٨٦ ٦عؽىث ظ٧١نة ٣٘ٮٱ ة إٌٹ إذا ٠ةف ٦ٕـك 

 أك ٠ةف ٫ٕ٦ د٣ٲ٫٤.

ػؿ ٚٲػ٫  ك٠ةف ٧٦ة ٣ٛخ ٩ْؿم ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر، ك٬ٮ أ٦ػؿ ٣ػ٥ أ٠ػ٨ أ١ٚ 

نػة كدارقػٲ٨،أف ثٕي ا٧٣عؽىزٲ٨ ٧٦ٌ = ظٲ٨ ٠٪خ أ٢ٞ٩ ٨ٔ ا٣ٞؽ٦ةء   ٨ ٠ػة٩ٮا َٺث

نػػة كثػػةظسٲ٨، ٱػػؿدٌدكف ٦ػػة قػػ٧ٕٮق ٦ػػ٨ ثٕػػي ٧ٌ٤ٕ٦ػػٲ٭٥ أك زػػ٥ أوػػجعٮ ا ٠ذٌةث

 ٫، ثػ٢أك زٞحن ث٧ػ٨ قػ٧ٕٮق ٦٪ػ ،مٲٮػ٭٥، كٱؤزؿك٫٩، ظج ة ث٨٧ ق٧ٕٮق ٦٪٭٥!!

زٲ٨ أظجق٭٥ كظِٛ ا١٣سٲػؿ  رأٱخ ثٕي ا١٣ذقةب ٱ٪٢ٞ ٨ٔ ٤ٕ٦ ٧ٲ٨ كمٕؿاء ٦عؽى

٦ػػ٨ ٦نػػ٭ٮر أٝػػٮا٣٭٥ كأمػػٕةر٥٬، ٹ ٣ىػػٌعذ٭ة كٹ ٣ض٧ة٣٭ػػة، ك١٣ػػ٨ ٣عجٌػػ٫ 

 ٞةا٤ٲ٭ة كإٱسةرق ٣٭٥ ٤ٔٯ ٗٲؿ٥٬!!٣

ك٣ٮٹ أ٩ٰ ٹ أ٠ذت ا٣ٲٮـ ٣٪ٞؽ أظؽ أك ا٣ذن٭ٲؿ ثحظؽ، ٣ػؾ٠ؿت ٔػؽدنا ٦ػ٨ 

أ٦س٤ح اٵظ١ةـ ا٣ٕضٲجح ا٣ذٰ أ٤َٞ٭ة ٬ػؤٹء ا٧٣ٮ٣ق٭ػٮف ث٧ٌ٤ٕ٧ػٲ٭٥ كمػٲٮػ٭٥، 

ك٦ة ٬ٰ ثنٰء إٹ مٰء ٹ ٝٲ٧ح ٫٣. كٝؽ ّ٭ؿ ٤ٔٯ ٠سٲؿ ٧٦ة ٝة٣ٮق ٨٦ اٵظ١ةـ 

ٌٰ ث٨٧ ٱ٪٤ٞٮف ٔ٪٭٥!أزؿ ا٣عٌت كاٷٔضةب   ا٣٪ٛك

ك٩ذؿؾ اٵ٦س٤ح ٣٪ٕٮد إ٣ٯ ا٣ٮ٥٬ ٰٚ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ٕػؽـ كا٣ٛٞػؽ، كا٣ْػ٨ أ٩٭٧ػة 

 ؛إف ا٧٣ٛٞٮد ٦ٕؽكـ ذ٬جٮا إ٣ٯ أف ٠ٺ  ٦٪٭٧ة ٗٲػؿ ٦ٮصػٮد :قٮاء!! ٚة٣ؾٱ٨ ٝة٣ٮا

ٵ٥١٩ أػؾد٥ ثٞٮؿ ٦ػ٨ ٱ٧ٲػخ ا٣ٛػؿكؽ ثػٲ٨  ؛ك٨٦ ٬٪ة رٌٚذ٥ ٧٤٠ح )ا٣ٛٞٲؽ(
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 ٣ٲكخ ا٤٣٘ح ٠ؾ٣ٟ.ا٧٣ذؿادٚةت كٱذكة٦ط ٰٚ ذ٣ٟ، ك

، كأ٦ػة  ؛٥٤ٚ ٩ضؽق ،ٚة٧٣ٛٞٮد ٬ٮ ا٣ؾم ٠ةف ٦ٮصٮدنا ز٥ دٛٞؽ٩ةق ًٞػؽى ٵ٩ػ٫ ٚي

، ٵف ا٣ٕؽـ ٬ٮ ٔػؽـ ا٣ٮصػٮد، كٹ  ،ك٦٪٫ ا٧٣ٕؽكـ ،ا٣ٕؽـ ٚ٭ٮ ٥٣ ٱٮصؽ أوٺن

 أظؽ ٱٮًصؽ ٨٦ ا٣ٕؽـ إٹ ا  ص٢ صٺ٫٣.

ذا ك٩ع٨ ظٲ٨ ٩ٛذٞؽ ا٣نٰء ٚإ٧٩ة ٩ٛذٞؽق ثٕؽ ًٲة٫ٔ، كٹ ٱٌػٲٓ ٔ٪ػة إٹ إ

ك١٣٪ػ٫ ٦ٛٞػٮد؛ ٵف  ،٠ةف ٨٦ ٝج٢ ٦ٮصٮدنا ٔ٪ؽ٩ة، ٚإذا ٚٞػؽ٩ةق ٤ٚػٲف ٦ٕػؽك٦نة

، كأ٦ة ا٧٣ٛٞٮد ٚٞؽ ٠ةف ٦ٮصٮدنا ك٬ٮ ثٕؽ ٚٞػؽق ٦ػ٨  ،ا٧٣ٕؽكـ ٥٣ ٱٮصؽ أوٺن

 ٔ٪ؽ٩ة ٦ٮصٮد ٰٚ ١٦ةف ٦ة.

ٱؤٱؽ ٬ؾا ٦بةت اٵ٦س٤ح ا٣ذٰ كوػ٤خ إ٣ٲ٪ػة ٔػ٨ ا٣ػؾٱ٨ ٔؿٚػٮا ٣٘ذ٪ػة ظػٜ 

 ظٜ ٦ٕؿٚذ٫، ٤ٚٞؽ ٦ٌؿ ٰٚ ا٣كٲؿة ا٣٪جٮٱح ٤ٔػٯ ٦ٕؿٚذ٭ة، كا٣ؾٱ٨ ٔؿٚٮا مؿع ا 

ٚػٰ  ملسو هيلع هللا ىلصوةظج٭ة أ٢ٌٚ ا٣ىٺة كا٣كٺـ أف ا٣كٲؽة ٔةانح دٛٞؽت رقػٮؿ ا  

 ٥٤ٚ دضؽق ٰٚ ٚؿام٫. ،٣ٲ٤ح

 «.!٦ة أقؿع ٦ة كصؽت ٚٞؽؾ :ٱة ٥ٔ  »ٱؿزٰ ٫٧ٔ أثة َة٣ت:  ملسو هيلع هللا ىلصكٝؽ ٝةؿ ا٣٪جٰ 

٦٪ػ٫ ٚػٰ ك .ٚإذا ٥٣ دضػؽق ٚ٭ػٮ ٦ٛٞػٮد ،كا٣ذٛٞؽ ٬ٮ أف دجعر ٨ٔ ا٣نٰء

 .٠ذةب ا  ٨ٔ ق٤ٲ٧ةف ٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ أ٫٩ دٛٞؽ ا٣٭ؽ٬ؽ ٤ٚػ٥ ٱضػؽق، ٚ٭ػٮ ٦ٛٞػٮد

ػ ك٦٪٫ ٰٚ ٦ؽارقػ٪ة اٹثذؽااٲػح صػؽاكؿي   ٞ ؽ ا٣ذػٰ دٞػؿأ ٠ػ٢ وػجةح ٧٣ٕؿٚػح ا٣ذٛ

 ا٣عةًؿ ٨٦ ا٣٘ةات.

ك٣ٮ ٔؽ٩ة ٵمٕةر ا٣نٕؿاء ٨٦ ا٣ىعةثح ٣ؿأٱ٪ة ا١٣سٲؿٱ٨ ٦٪٭٥ ٱٕجػؿكف ٚػٰ 

 اٚذٞؽكق. ك٣ٞؽ ٝة٣ٮا ١٣سؿة ٬ؾا ا٣ؾم ذ٠ؿ٩ةق:٦ؿازٲ٭٥ ٨ٔ ا٣ٛٞؽ كأ٫٧٣ ك٨٧ٔ 

 ٹ ثػػٌؽ ٦ػػ٨ ٚٞػػؽو ك٦ػػ٨ ٚةٝػػؽ

 

 ٬ٲ٭ةت! ٦ة ٰٚ ا٣٪ةس ٨٦ ػة٣ؽ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصكٝة٣ٮا ٰٚ رزةء رقٮؿ ا   

 ٚٞػػػؽٍت أرًػػػ٪ة ٬٪ػػػةؾ ٩جٲ ػػػة

 

 ٠ػػةف ٱ٘ػػؽك ثػػ٫ ا٣٪جػػةت ز٠ٲ ػػة 
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ػػػة ػػػة ٔة٣ٲنػػػة كدٱ٪نػػػة ٠ؿٱ٧ن ٞن ٤ي  ػي

 

ة ٱ٭ػػؽم اٵ٩ػػةـ قػػٮٱ ة  َن  كوػػؿا

ٰٚ ٝىٲؽة ٤ُ٦ٕ٭ة ملسو هيلع هللا ىلصٰ رزةا٫ كٝةؿ أثٮ قٛٲةف ٚ 
(2)

: 

 أرٝػػخي ٚجػػةت ٣ٲ٤ػػٰ ٹ ٱػػـكؿ

 

َيػٮؿي    ك٣ٲ٢ي أػٰ ا٧٣ىػٲجح ٚٲػ٫ 

 ٚٞػػؽ٩ة ا٣ػػٮظٰ كا٣ذ٪ـٱػػ٢ ٚٲػػ٫ 

 

 ٱػػػؿكح ثػػػ٫ كٱ٘ػػػؽك صجؿاٲػػػ٢ 

 كٝة٣ٮا: 

 ٚة٣٪ػػةس ٤٠ٌ٭ػػ٥ ٣ٛٞػػؽؾ كاظػػؽ

 

 ٚػػػٰ ٠ػػػ٢  ثٲػػػخ ر٩قػػػح كزٚٲػػػؿ 

 كٝة٣ٮا: 

ٛىٞػؽ ظجٲجػ٫ ا ٣  ٨٦ ٥٣ ٱ٧خ ٧٠ػؽن

 

 ٚ٭ػػٮ ا٣ؼػػؤكف ٦ػػٮدة كٔ٭ػػٮدا 

 ك٨٦ رزةء ٣ٸ٦ةـ ا٣كج١ٰ ٝٮ٫٣: 

 ٦ىػػةبه ٣ػػٲف ٱنػػج٭٫ ٦ىػػةب

 

ػؽ ا٣نػ٭ةب   ٣ؾم اٵ٣جػةب إذ ٚٞي

ك٨٦ ا٧٣ن٭ٮر ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ٝٮ٣٭٥: ٦ةت ٚٺف ٗٲؿى ٚٞٲؽ كٹ ظ٧ٲػؽ! كزاد  

 ٦ةت ٚٺف ٗٲؿ ٦ٛٞٮد كٹ ٦ع٧ٮد.«: أقةس ا٣جٺٗح»وةظت 

 إ٫٩ ٚٞٲؽ؟ :أ٤ٚٲف ٨٦ ظٞ٪ة ثٕؽ ذ٣ٟ ٫٤٠ أف ٩ٞٮؿ ٨ٔ ا٧٣ٲخ

ؽيق؟! أ٣ٲف  ا٣ؾم أوةث٫ ا٣ٛٞؽي ٨٦ ثٲ٪٪ة، كأ٩٪ة أوةث٪ة ٚٞى

)ٚٞٲؽ( إٹ ٨٧٣ ٩نٕؿ ثٛٞؽق، ك٣ٲف ٦ٕ٪ٯ ٚٞؽق قٮل أ٩٪ة  :ز٥ إ٩٪ة ٹ ٩ٞٮؿ

 ٥٣ ٩ضؽق ثٲ٪٪ة.

كإذا ٠٪ة ٩نٕؿ ثحف ٨٦ ٦ةت ٦ة زاؿ ٦ٕ٪ة ثآزػةرق ك٧٤ٔػ٫ كذ٠ؿٱةدػ٫، ٚذ٤ػٟ 

ة ٗٲةب ا٣نػ٭ٲؽ، ٤٠٭ة ظٲةة ٤ٝجٲح ذ٠ؿٱح، ك٣ٲكخ ٦ذٕةرًح كٹ ٦٪ةٚٲح ٣٘ٲةث٫ ٔ٪ٌ 

ي  ك٬ٮ ٨٦ أ٠ؿـ اٵ٦ٮات ٤ٔٯ ا ، كٝؽ كو٫ٛ ص٢ق  ٰ  صٺ٣ ك٨١٣  ،ٔ٪ؽق ٫ ثح٫٩ ظ

 ![043]ا٣جٞؿة:  ژ ٺ ڀ ژ
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 أٚٺ ٩ٛذٞؽ ٨٦ ٹ ٩نٕؿ ثٮصٮدق؟

كأ٦ة ٧٤٠ح )رظ٢( ٤ٚ٭ة ٰٚ ا٣٪ٛف ٔ٪ؽ ا١٣سٲؿٱ٨ ٦٪ة ٦٪ـ٣ح أد٩ٯ ٨٦ ٦٪ـ٣ػح 

ٕٮد ٨٧٠ ٬ػةصؿ، كأ٦ػة ؛ ٵف ا٣٘ة٣ت ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ أف ٨٦ رظ٢ ٝؽ ٱ(ا٣ٛٞٲؽ)

 ا٣ٛٞٲؽ ٚٺ ٔٮدة ٫٣!

٨٧٣ ٱ٭ةصؿ ٦ػ٨ ث٤ػؽق، ك٧٣ػ٨ ٱكػٲط  (ا٣ؿظ٤ح)أ٣ك٪ة ٩كذ٢٧ٕ ا٣ٲٮـ ٧٤٠ح 

 ك٦ٓ ١٦ةدت ا٣كٲةظح؟ ،٦ٓ ا٣ؿظٺت ا٣ُٺثٲح

ا  أ٥٣ ٱىجط ٤٣ؿظ٤ح كا٣ؿٌظة٣ح ظٲـ  ٠جٲؿ ٰٚ دؿاز٪ة اٵدثٰ، ٱعذ٢ٌ ٦ٞة٦نة ٠جٲؿن

 ؟ٚٲ٫ أ٦سةؿ اث٨ صجٲؿ كاث٨ ثُٮَح كاث٨ ٌٚٺف

أٚٺ ٱضؽر ث٪ة أف ٩ٛؿ ؽ ثٲ٨ ٨٦ ٱؿظ٢ ٨ٔ َؿٱػٜ ١٦ةدػت ا٣كػٲةظح ك٦ػ٨ 

 ٱؿظ٢ ٨ٔ َؿٱٜ ١٦ذت د٨ٚ ا٧٣ٮدٯ!؟

 رظ٥ ا  ٨٦ )رظ٤ٮا( ك٨٦ )ٚٞؽ٩ة٥٬( كرظ٧٪ة ٦ٕ٭٥.

إف ا٣ؾم ٱ٧ةرس ا٤٣٘ح، إف ٥٣ ٱ٨١ ٨ٔ دراقح ٕٚػ٨ أ٣ٛػح كإظكػةس، ٹ دٞجػ٢ 

 ٕذة ٰٚ ٦ٕ٪نٯ ٔةـ كاظؽ!ك٣ٮ اصذ٧ ،٩ٛك٫ كٹ دؿًٯ أف دكذ٢٧ٕ ٦ؿادٚح ثؽؿ أػؿل

إ٫٩ إذا أراد ا٣ذٕجٲؿ ٔػ٨ ٦ٕ٪ػٯ اٹ٦ػذٺء ٦ػسٺن أُٔػٯ ١٣ػ٢ ٦ٮوػٮؼ ٦ػة 

ٛي٤ػٟ  ، كإف ا٣ٮادم زاػؿ، كإف ا٣ ـو ٱٺا٫٧، ٚٞةؿ: إف ا٣٪٭ؿ َةٚط، كإف ا٣جعؿ َة

٦نعٮف، كإف ا١٣حس د٬ةؽ، كإف ا٧٣ض٤ف ٗةٌص، كإف ا٣ُؿٱٜ ٦ـدظ٥، كٝؽ 

، (ا١٣حس ا٣ػؽ٬ةؽ)، كصةء ٚٲ٫ (عٮفا٤ٛ٣ٟ ا٧٣ن)٩ُٜ ثؾ٣ٟ ا٣ٞؿآف ٚضةء ٚٲ٫ 

ةب ٧٤٠ح )٧٦ذ٤ئ( أك )٦ػٴف( ٱٕجػؿكف ث٭ػة كأ٩خ دؿل ا٣ٲٮـ ٔ٪ؽ ٠سٲؿ ٨٦ ا١٣ذق 

 ٨ٔ ٢٠ ٦ة قجٜ؛ ٵ٩٭٥ ٤ٔٯ ٝةٔؽة ا٣ٕة٦ح )٫٤٠ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب وةثٮف!!(.

٦ػة  ٰ ا٣ٕؿثٲح ك٦ذؾكٝٲ٭ة كثٲ٨ ثٕي ٠ذةث٭ػة كأدٔٲةا٭ػة ٦سػ٢ى كإف ثٲ٨ ٦عج  

٣ىؿاٚٲ٨ ٨٦ ا٣ٛؿؽ ٰٚ ٦ٕؿٚػح ا٧٣ـٱٌػٙ كا٧٣ػـٌكر ثٲ٨ ا٣ٕة٦ح ٨٦ ا٣٪ةس كثٲ٨ ا

 ٨٦ ا٣٪ٞؽ كا٣ك٤ٲ٥ ٦٪٫!
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٫ ٔ٪ؽ٬ة ٦ٞجػٮؿ ٦ذػؽاكؿ، كأ٬ػ٢ ا٣ىػ٪ٕح ٚة٣ٕة٦ح ٱذكةكل ٔ٪ؽ٬ة اٵ٦ؿاف، ك٤٠  

ٱ٧ٲـكف ا٣ُٲػت ٦ػ٨ ا٣ؼجٲػر، كا٣كػ٤ٲ٥ ٦ػ٨ ا٤ٕ٣ٲػ٢، كا٧٣ىػٲت ٦ػ٨ ا٧٣ؼُػئ، 

، كثػٲ٨ كا٧٣كذٞٲ٥ ٨٦ ا٧٣ٕٮج، ٧٠ة ٱٛؿٝٮف ثٲ٨ ٩ْؿ كظػؽج، كثػٲ٨ أُٔػٯ ك٦ػ٪ط

ثةع كأثةع، كثٲ٨ ٗٛؿ كٔٛة، كثٲ٨ ا٣ٛٞػؽ كا٣ٕػؽـ، كثػٲ٨ دٹٹت دٝٲٞػح ٧٣ػة ٩كػ٧ٲ٫ 

ا٧٣ذؿادٚةت، كٹ ٱذ٭٧ٮف ا٣ٕؿب ثح٩٭٥ كًٕٮا ٤٣نٰء ا٣ٮاظػؽ ٔنػؿات اٵقػ٧ةء، 

 ٯ ا٣ٮاظؽ إ٦ة أ٩٭ػة صػةءت ٔػ٨ ٝجةاػ٢ى ك٧ٌ ٤ٔٯ ظٲ٨ أف ٬ؾق ا١٣سؿة ٨٦ اٵق٧ةء ٧٤٣ي 

٤ٕػخ ٤٣نػٰء ٦سػ٢ اقػ٫٧، د٤ٟ اٵق٧ةء، كإ٦ة أ دى٦ذٕؽدة دٕؽ   ف أ٠سؿ٬ػة وػٛةت صي

٤ٔٯ ا٣ىػٛح ٚػٰ د٤ػٟ ا٧٣٪ةقػجح،  ك٥٬ إ٧٩ة ٱكذ٤٧ٕٮف ٰٚ ٢٠ ٦٪ةقجح اٹق٥ ا٣ؽاؿق 

ٚة٣كٲٙ ظكةـ ظٲ٨ ٱعك٥ ثٲ٨ أ٦ؿٱ٨، كٚٲى٢ ظٲ٨ ٱٛى٢ ثػٲ٨ ػىػ٧ٲ٨، كثذػةر 

ٞنة، كوٞٲ٢ ظٲ٨ ٱ٪ْؿكف إ٣ٯ ٦ْ٭ؿق ك٧٤٦ك٫... ك١٬ؾا. ظٲ٨ ٱجذؿي  ا أك ٔ٪  ٌٔٮن

 ،ص٭ػ٢ ا٣ٕؿثٲػحى ٱٌػ٢ٌ ٚػٰ ا٣ٛ٭ػ٥ ٬ٮ ا٣ؾم ص٢ٕ ٦ىػ٨ٍ  كٔؽـ إدراؾ ذ٣ٟ

٤ٔٯ ظػٲ٨ أ٩٭٧ػة ، كٱ٨ْ أف أظؽ٧٬ة ٗٲؿ اٳػؿ!! ،ٚٲٛؿؽ ثٲ٨ ا١٣ذةب كا٣ٞؿآف

٦٪٭٧ة ٨ٔ ٦ك٧ ٯ ٰٚ ظة٣ح ٦ػ٨ ظةٹدػ٫، ٚ٭ػٮ ٠ذػةب ظػٲ٨ ٱ١ػٮف  ؿ ٢٠  وٛذةف دٕج  

نة ٰٚ وعٙ، ك٬ٮ ٝؿآف ظٲ٨ ٱ١ٮف ٦ٞؿكءنا، كا١٧٣ذٮب كا٧٣ٞؿكء ٩ٛك٫  .١٦ذٮث

ِى  كرظ٥ ٦ؿ٬ػٙ، كٚ٭ػ٥ زةٝػت، كدٕجٲػؿ  ٣٘ػٮم   ، ٚٞؽ ٠ةف ذا ظف  ا  ا٣ضةظ

رأل أٌف ٱ١كٮ ٢٠ ٦ٕ٪ٯ ٦ة ٱٺا٫٧ ٨٦ اٵ٣ٛةظ كٱٕجٌؿ ٔ٪٫ ٨٦ ا٧٤١٣ةت. ك٬ٮ ا٣ػؾم 

ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح كاقػػٕح ٚػػٰ امػػذٞةٝةد٭ة، ٠سٲػػؿة ا٧٣ؿك٩ػػح، ٗ٪ٲػػح ثح٣ٛةّ٭ػػة ا٧٣ذجةٱ٪ػػح 

يدػػٰ ا١٣يذقػػةبي  ة ٱكػػذ٤٧ٕٮف اٵ٣ٛػػةظ ا٧٣ذؿادٚػػح ، ١ٚسٲػػؿنا ٦ػػكا٧٣ذؿادٚػػح، ك٦ػػ٨ ٬٪ػػة أ

كا٧٣ذٮاَبح، ثٌٕ٭ة ٰٚ ٦ٮآً ثٕي، ٦ٓ أف ا٣ٮاصت ٤ٔٯ ا١٣ةدت إذا كٝػٓ ٤ٔػٯ 

 أ٣ٛةظ ٦ؼذ٤ٛح ٦ذٞةرثح ا٧٣ٕة٩ٰ، أف ٱجعر ٨ٔ أقجةب اػذٺٚ٭ػة، زػ٥ ٱكػذ٢٧ٕ ٠ػٺ  

ػة، كأٹ ٱ١ػٮف ٣ػ٫ »ٰٚ ٦ٮ٫ًٕ، ٦ة داـ ٨٦  ٞن ظٜ ٥٤ٔ ا٧٣ٕ٪ٯ أف ٱ١ٮف اٹق٥ ٫٣ َج

ؿنا كٹ ٦نذًؿ٠نة كٹ ٧ٌ٦ ٪نةٚةًٺن أك ٦ٌٛٮ ى  ، كٹ ٦ٞي  «.ٹن

*   *   *
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 صفحة لغة

 

 

 يٍ انكهًبد انعجٍجخ: ٔساء

 ()٤ٟٮ ا١طف٨ٮد. أ. 

ٚػػٰ ٠ذػػةثٰ )٩عػػٮ إدٞػػةف ا١٣ذةثػػح ا٧٤ٕ٣ٲػػح ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح( ا٣ػػؾم أوػػؽر 

( ٨ٔ ٧٤٠ػح )دكف( ٠004ذجخ ٰٚ ا٣ٛٞؿة ) 1118ا٧٣ض٧ٓ َجٕذ٫ اٵك٣ٯ ق٪ح 

 ( ٦ٕ٪ٯ!.02)ا٣ذٰ ٣٭ة أ٠سؿ ٨٦ 

كذ٠ػؿتي  ،( ٨ٔ ٧٤٠ػح )ا٣ٕةٚٲػح(74/0ك٠ذجخ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ض٤ح )ا٧٣ض٤ؽ

ؽة ٤ىٓافو أف ٦ٕةص٥ ا٤٣٘ح أكردت ز٬ةء  ا(، ٚة٣ٕػةٰٚ:  ْىلى ػٮن ٍٛ ٢ٕٛ٣ )ٔٛة ٱٕٛػٮ ٔ

ذ٥ا٧ٰػث كأًػٛخي  اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ٨٦ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣، كا٣ٕةٚٲح: ٦ؤ٩ػر اقػ٥ ا٣ٛةٔػ٢.

 أػؿل ٧٤١٣ح )ا٣ٕةٚٲح(. ٤ٓاف

ػة ٤٣ٌٕٺ٦ػح ا٧٣ض٧ٕػٰ  ( ٦ٞػةٹن 63/0ا٧٣ض٤ؽك٩نؿٍت ٬ؾق ا٧٣ض٤ح ) ٕن ٧٦ذ

ٚػٰ ا٣ذعٞٲػٜ  ٔػؿض ٚٲػ٫ دح٦ٺدػ٫ً  - رظ٧ػ٫ ا  -ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٲةٰٚ 

ٰى ٣ٛػِ )كراء(  كا٤٣٘ح، كدعؽث َٮٱٺن  ٨ٔ ٧٤٠ح )كراء(. كقحٔؿض ٬٪ة ٦ٕػة٩

ة ا١٣سٲؿ ٨٦ ٦ٞةؿ أقذةذم ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ٲةٰٚ.   ا٣ؾم ٬ٮ ٨٦ اٵًؽاد، ٦ٞذجكن

 :(ض٥ ا٣ٮقٲٍا٧٣ٕ)صةء ٰٚ 

ىػػؽي ا٣ٮ٣ػػًؽ. كا٣ػػٮراء: ا٣ٌػػؼ٥ ا٤٘٣ػػٲِ اٵ٣ػػٮاح. كٱٞػػةؿ: ٬ػػٮ » ٣ راءي: كى ا٣ػػٮى

ا أـ ٛيٌػا٤نا أٞافكراءىؾ، ٧٣ة اقذذؿ ٔ٪ٟ، قٮاءه  ٙن ٍ٢  ہ ژ . كٰٚ ا٣ذ٪ـٱ٢ ا٣ٕـٱـ:عى

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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 .«: أ٦ة٫٦ كٝيٌؽا٦ى٫[05إثؿا٬ٲ٥: ] ژ ھ ھ

٢ٍٗٱؽؿ ٣ِٛ )كراء( ٰٚ اٵو٢ ٤ٔٯ  ا٧٣ػؿء . كٝؽ ٱ١ٮف ا٣نٰء ٝيٌؽاـ ا١غى

ٙو  ١ٚح٩ػ٫  ،١٣٪٫ ٦كذذؿ ٔ٪٫، أك ٹ ٱٮ٣ٲ٫ ا٬ذ٧ة٫٦ أك ٬ػٮ ٗةٚػ٢ ٔ٪ػ٫. ٚ٭ػٮ ٦يٍؼذىػ

أك ٬ػٮ اقػذٕةرة  ،كراءق ٹ ٱؿاق. ٚةقذ٧ٕةؿ كراء ث٧ٕ٪ٯ ٌٝؽاـ ٩ٮع ٦ػ٨ ا٧٣ضػةز

ٌؽٱح دؽٌؿ ٤ٔٯ ا٤ٛ٘٣ح ٨ٔ ا٣نٰء كٔػؽـ اٹ٩ذجػةق أك ٤ٝػح ا٣ؿؤٱػح ا٣ٮاًػعح،  ،ًً

 ا١ؾ٤اف أك ا٥١ٟاف!ك٣ٮ ٠ةف أ٦ة٦٪ة ٰٚ 

 ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ:  ُؽؼ ز٤اف ة٨ٓ٥٭ ٌٛػاـ٨ أ٦س٤ح كركدق ٧ٚ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ژ -

 .[05-04إثؿا٬ٲ٥: ] ژ ے

 .[06إثؿا٬ٲ٥: ] ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ژ -

 .[011ا٧٣ؤ٦٪ٮف: ] ژ ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ ژ -

 .[68ا١٣٭ٙ: ] ژ ڻ ڻ     ڻ ڻ ں ں ڱ ژ -

 .[16اٷ٩كةف: ] ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ژ -

٧قؿٱ٨:ٰ مٕؿ ٣جٲؽ ث٨ رثٲٕح، ك٠ةف ٨٦ ا٣ٞؽٱ٥ ٚكصةء ٰٚ ا٣نٕؿ ا٣ - ٕى  ٧ي

 إٍف دؿاػػػخ ٦ى٪ًٲقذػػٰ كرائػػٮأ٣ػػٲف 

 

ٓي   كـ ا٣ٕىة ديٍع٪ٯ ٤ٔٲ٭ة اٵوػةث  ٣ـي

ػخ  ٌى ج ؿ أػجػةر ا٣ٞػؿكف ا٣ذػٰ ٦ى يػى  أ

 

ٓي   ىًدب  ٠ػػػح٩ٌٰ ٧٤٠ػػػة ٝي٧ٍػػػخ را٠ػػػ  أ

   )اك٦سةؿ كركد )كراء ، ٦ػة ٱٞٮ٣ػ٫ ا٣ٛٞ٭ػةء ُؽؼ ٤ٟاف ة٨ٓ٥٭ أ٤اـ أٯين

ا» :٤ٌٰٰٚ ا٧٣يىى  ٝيٌؽا٦٭ة،  :أم «ري٠جذ٫ ٤ا كراءكٱؿ٠ٓ ثعٲر دعةذم صج٭ذي٫  ٛاْػن

ا١ؽانػػ أ٤ػاـ ثة٣٪كػجح إ٣ػٯ ا٣ٛٞٲػ٫  -ٵف ١٦ةف ا٣ضج٭ح ٰٚ ظة٣ح ر٠ٮع ا٣ٞةٔؽ 

٬ٮ كراء ا٣ؿ٠جح! - ا٥١ه٢ٌٮ

  ڃ ژ :زٯادةن ٢ْػ٭، أك ٦ْ ٘ي ن ، أك ـ٬لكدٛٲؽ ٧٤٠ح )كراء( ٦ٕ٪ٯ 



 124 د. ول٘ احلطين -وَ اللمىات العجٗبٛ: ٔزاء  

٤ىتى قػٮل ذ٣ػ٦ٟ :أم [6ا٧٣ؤ٦٪ٮف: ] ژ چ چ چ ڃ ڃ ڃ َى  ٨، 

زٱةدة ٤ٔٯ ذ٣ٟ. أك

  كٵ٦ٲؿ ا٣نٕؿاء أظ٧ؽ مٮٰٝ ُٕٝح ًمػٕؿٱح ٗ٪ٌة٬ػة ا٧٣ٮقػٲٞةر ٦ع٧ػؽ

ا، ٤ُ٦ٕ٭ة:  ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب ٦ن٭ٮرة صؽ 

ة  ٔن  دص٤ػػػحى ٱضػػػؿم كراءٱػػػة مػػػؿا

 

ٟى ا٣ٕػػٮادم  ٪قجذٍػػ ٚػٰ د٦ػػٮٰٔ دىضى
(0)

 

نة ٨٦ مٮٰٝ. ٧٤ٚة قةٚؿ ا٧٣ُؿب إ٣ػٯ ث٘ػؽاد ػة  ث ٞىؿق َػت ٠ةف ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب ٦ي

ٰق  ا٣ـكرؽى  ا٣نةٔؿي  ا٣ؾم ٱع٫٤٧ ٚػٰ دص٤ىػح. ك٬ػٮ ظػٲ٨ ٱذػؾ٠ؿق د٘ػؿكرؽ  ا٣نؿأ

كٱؽٔٮ ٫٣ ثة٣كٺ٦ح. ١ٚحف ا٣ـكرؽ ٱضؿم ٰٚ د٦ٮٔػ٫  ،ٔٲ٪ةق ثة٣ؽ٦ٮع مٮٝنة كظ٪ٲ٪نة

 ٰٚ ا٣٪٭ؿ )٬ؾا ٦سةؿ ٤ٔٯ ٦جة٣٘ةت ا٣نٕؿاء!(.ضٰٜٜثن صؿٱة٫٩  ٨ٔ ، ٌٚٺن عٰالن 

  ٰٚ (ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ)صةء  :

 ؟٤ا كراءىؾ٧ح اقذٛ٭ةـ، أم: ٦ة ظة٣ٟ؟ ك٦ة مح٩ٟ؟ أك: ٦ىٍ٭ٲى٥ٍ: ٤٠

*   *   * 

 

                                                 

 .ٱؿٱؽ: ٔٮادم ا٣ؽ٬ؿ: ٩ٮااج٫، )ص٧ٓ ٔةًدٱىح( (0)
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َ
 انك

ْ
 (2انهغٕي ) كٕلش

 ا١خارٯظ

 ()ر٘ٓج ٪ؾٯ٣أ. د. 

 - «ا٣ذػةرٱغ»ا٩ٞك٥ ا٧٣ذٞؽ ٦ٮف ٚؿٱٞٲ٨ ٰٚ دعؽٱؽ اٵو٢ ا٤٣٘ػٮٌم ٤٣ٛػِ 

، كرأل آػػػؿكف أ٩ٌػػ٫ دػٲػػ٢، كٝػػؽ ا٠ذٛػػٯ ة، ٚض٤ٕػػ٫ ثٌٕػػ٭٥ ٔؿثٲ ػػ«ا٣ذػػحرٱغ»

ٌٰ ثإّ ٌٟ ٰٚ ٔؿثٲٌذ٫ دكف ثٲةفو ٹمذٞة٫ٝا٣ضٮا٣ٲٞ ،  ،٭ةر ا٣ن ٌٰ أك ٵو٫٤ اٵٔض٧

ٰ  ٦عػػي، كإٌف  :كٱٞػػةؿ»ٝػػةؿ:  إٌف ا٣ذػػحرٱغ ا٣ػػؾم ٱؤٌرػػػ٫ ا٣٪ٌػػةسي ٣ػػٲف ثٕؿثػػ

«ا٧٣ك٧٤ٲ٨ أػؾكق ٨ٔ أ٢٬ ا١٣ذةب
(0)

. 

ٰق  اٵوػ٢ى  - ا٣ٕجػةرة ٬ػؾق ٩ٞػ٢ أف ثٕػؽ -ك٨ٌ١٣ اث٨ ٦٪ْػٮر أكرد   ا٣ٕؿثػ

: ك٣ؽي ا: »ٚٞةؿ، ا٧٣ٛذؿض ٣جٞؿة ا٣ٮظنٲٌح ا٣ى٘ٲؿ...، كٝٲػ٢: إٌف ا٣ذػحرٱغ اٵٍرخي

٠ح٫ٌ٩ مٰءه ظؽىثى ٧٠ة ٱعؽثي ا٣ٮ٣ؽ...، كا٣ذحرٱغ: دٕؿٱٙ ا٣ٮٝخ،  ،٦حػٮذه ٦٪٫

«كا٣ذٌٮرٱغي ٦س٫٤، أٌرخى ا١٣ذةبى ٣ٲٮـ ٠ؾا: كٌٝذ٫ي، كا٣ٮاك ٚٲ٫ ٣٘ح
(1)

. 

، كأكرد ا٤ٞ٣ٞن٪ؽٌم ٠ٺ ا٧٣ؾ٬جٲ٨، ك٢ٞ٩ ٨ٔ ثٕي ا٧٣ذٞػٌؽ٦ ٌٰ ٲ٨ أ٩ٌػ٫ ٚةرقػ

، ةزة٩ٲح ٣٭ؾا ا٤٣ٛػِ ٱ٪ػذش ٔ٪٭ػة امػذٞةؽه آػػؿ ٣ػ٫ إذا ٠ػةف ٔؿثٲ ػ آػؿٱ٨ دٹ٣حن ك٨ٔ 

ٰ  »ٚٞةؿ:  ٩٭ةٱػحي ا٣ٌنػٰء كآػػؿق؛ ٱٞػةؿ: ٚػٺفه  :كأٌف ٦ٕ٪ػةق ،ذ٬تى ٝٮـه إ٣ٯ أ٫ٌ٩ ٔؿث

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 

 .81-78ا٧٣يٕؿقب  (0)

 ا٤٣كةف: أرخ. (1)
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كاثػ٨ « ا٣جٲػةف ٦ٮادٌ»إذا ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ مؿٚي٭٥، ك٤ٔٲ٫ ٱؽٌؿ ٠ٺـي وةظت  :دةرٱغي ٝٮ٫٦

ك٢ٞ٩ ا٣نٲغي ٔٺء ا٣ػٌؽٱ٨ ثػ٨ ا٣ٌنػةَؿ ٚػٰ  .«ذٌةبذػٲؿة ا١٣»ظةصت ا٣٪٧ٌٕةف ٰٚ 

نػ ؛«ا٣ذػحػٲؿ»زٱض٫ ٨ٔ ثٕػي أ٬ػ٢ ا٤٣٘ػح أٌف ٦ٕ٪ػةق  ٦٪ػ٫. كذ٬ػت  ةٚٲ١ػٮف ٤ٞ٦ٮث

  ٰ ٕيؿ بى  ،«٦ةق ركز»كأٌف أو٫٤  ،آػؿكف إ٣ٯ أ٫ٌ٩ ٚةرق ٕػ٢ اقػ٧ي٫  ،«٦ػٮرخ»ٚ زػ٥ صي

 ؛ كإ٣ٲ٫ ٱؿصٓ ٠ٺـي ا٣ك٤ُةف ٧ٔةد ا٣ػٌؽٱ٨ وػةظت ظ٧ػةة ٚػٰ دةرٱؼػ٫،«ا٣ذةرٱغ»

، ك٣ؾ٣ٟ ٝة٣ٮا ٰٚ ٦ىؽرق:  ةؿ ٦٪٫: أٌرٍػخي ك كٌرٍػخي ٧٠ػة « دٮرٱغ»ك« دحرٱغ»كٱٞي

أٌرػخي ٣٘ػح ٝػٲف؛ ك كٌرػػخي «: ذػٲؿة ا١٣ذٌةب»، ٝةؿ ٰٚ «دٮ٠ٲؽ»ك« دح٠ٲؽ»ٝة٣ٮا 

ٌُػةب  ٓى إ٣ػٯ ٧ٔػؿ ثػ٨ ا٣ؼ ٣٘ح د٧ٲ٥...، كذ٠ؿ وةظتي ظ٧ةة ٰٚ دةرٱؼػ٫ أ٩ٌػ٫ ريٚػ

ٟ  ٦ىع٤ ٫ م٭ؿ مٕجةف، ٚٞةؿ: أم  مٕجة  ف؟ ٹ ٩ؽرم أ٣ؾم ٩ع٨ ٚٲ٫ أـ ا٣ؾم ٬ٮو

ك٦ػة ٝكػ٧٪ةقي ٦٪٭ػة  ،كٝةؿ: إٌف اٵ٦ٮاؿ ٝػؽ ٠سيػؿٍت  ،آت؟ ز٥ ص٧ٓ كصٮق ا٣ٌىعةثح

ٍي ث٫ ذ٣ٟ؟ ٚٞة٣ٮا: ٱضت أف ٩ٕؿؼ ذ٣ػٟ  ج ٗٲؿي ٦ؤٌٝخ، ١ٚٲٙ ا٣ذٮو٢ إ٣ٯ ٦ة ٱٌي

افى  ٍؿ٦ـي ٛيٍؿس، ٚةقذعٌؿى ٧ٔؿي ا٣٭ي ن  ٨٦ أ٦ٮر ا٣ ٩كػ٧ٌٲ٫  ةكقػح٫٣، ٚٞػةؿ: إٌف ٣٪ػة ظكػةث

«ك٦ٕ٪ةق ظكةبي ا٣ن٭ٮر كاٵٱٌةـ، ٢٧ٕٚى ٧ٔؿي ا٣ذةرٱغ ،«٦ةق ركز»
(2)

. 

 - ا٧٣ػػؾ٬جٲ٨ ٠ػػٺ ركاٱذػػ٫ ثٕػػؽ -كٱْ٭ػػؿ أٌف ا٣نػػ٭ةب ا٣ؼٛػػةصٰ أدرؾ 

 ٣ْٛػػةف ا٧٣ـٔػػٮـ ا٣ٛةرقػػٰ اٵوػػ٢ ٵفٌ  ؛ا٣ذٕؿٱػػت ث٧ػػؾ٬ت ا٣ٞجػػٮؿ وػػٕٮثح

ِو  إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ اػذيىؿا  إٹ ٰٚ ظؿؼو كاظؽ ٬ػٮ ةظؽ ٹ ٱٮاٚٞ٭٧ة وٮدٲ  كا ٣ٛ

«ك٬ٮ دٕؿٱت ٗؿٱت!» :ا٣ٌؿاء، ك٣ؾا ذٱ٢ٌ ٠ٺ٫٦ ٝةاٺن 
(3)

. 

 ثػٲ٨ ا٣ٮاًػط ا٣ذجػةٱ٨ ٬ػؾا صػٺء - ٱجؽك ٚٲ٧ة -ك٥٣ ٱكذُٓ ا٧٣ذٌٞؽ٦ٮف 

ٌٰ  ا٤٣ِٛ  َػة٬ؿ ٨ٌّ  ا٣عؽٱر ا٣ٕىؿ صةء ٧ٌ٤ٚة، ا٧٣ـٔٮـ ا٣ٛةرقٰ كأو٫٤ ا٣ٕؿث

                                                 

ٛن  -«ٱػٮـه »ك٦ٕ٪ػةق  -« ركز»، كٝؽ كرد ٣ِٛ 5/114،121وجط اٵٔنٯ  (2)  ثىػٲ٘ح ة٦ىػٌع

ـٌام.« ٦ةق زكر»  ٰٚ ا٧٣ٮًٕٲ٨، كوٮاث٫ ثذٞؽٱ٥ ا٣ٌؿاء ٤ٔٯ ا٣

 013مٛةء ا٤٘٣ٲ٢  (3)
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ٚٚرؽُِّٙٙكّفرؽّاًُفرةًثفّقرؽأىّأّتّحـّاوصرؽقٚ ّّاصٖحٚ ًّّٚلّوسػّحؽٌّأّّّٓاًشؾائؽيّّ

ّوأُةرػًْجّٔراؤهُّٔرؾةًفّوُراّأُةرػًِجّاألًرفَّْرّّٓفّإذُّضؼقِجّ«َاه»أصاةاًّكظّ

ٍّّأُعؼًَّّْٓكرظّ«َةروخ»عاءًفّقْشةّؼِّذًهّاًٌكُظّ«ّروز»اًّؾاُيّقّ٘اًٌكظّ فّذ

وصرّؽقٖه«ّظاًخرةرٙ»اًؼيّأُعؼَّْٓ:ّأّرَخّٙؤّرُخفّوسؽٌٖاَّصػرهّ«ّاألرخ»
(7)

ّ.

قىلُٔراَّرِّّ؛االحكامُٕراَّغؽًسرّاوإذاّواتّاًختادلّةِّٚإًاءّوإًُؾةَُّىًْر

وراًّؾايّاًٌرّٖٙرثّّاقإّتّاًختادلّةِّٚصٖحَِّٚغخٌكَِّٚغؽًسرّفأصٖاتّاًطْشؽة

واًغاءّاًُؽشُثّاًطتنّٚثّؿٚؽَّؽؽوفّاًتخّثّةإسُاعّؼٌُاءّاًٌـرثّاًُؽاصرؽِٙفّ

ّّومػّـتنٍّٕإًّٗذًهّاًُخنّػَٖتف ّ٘ إذّةِّّٚاةِّسّّْ٘رواٙثًّؼِّأـخاذهّأةّ٘ؼٌر

ّشؽوطّٔؼاّاًختادلفّقنال:ّ ّ٘ إّتّأصيّاًنٌبّقرّ٘اًطرؽوفّإُّّرأّرّٖ»اًكارـ

قُٚاّحناربَّْٕافّوذًه:ّاًّػالّواًّطاءّواًخّاءفّواًّؼالّواًغراءّواًرراءفّوإًراءّ

ةّوإًُؾةفّواًٍُّٚواًْٖتفّوؿٚؽّذًهَُّاّحػاّجَّغارسٓفّقةَّاّاًطراءّقتؽٚرػ

«ؼِّاًراءّوةُْٕٚاّحكاوتُّْٙػَِّّمٌبّإضػأُاّإًّٗأعخٕا
(8)

.ّ

ّثّاًخر٘ؤّٖاًتطدّضُِّاألـؽةّاًٌـّٖٙرّفوًّٖـٌهّاًُؽءّاًّػربّاًصطٚص

ِّّّ-ّاًُفخشرؽمٖتّقؽريّوُراّ-اًكصٌٚثّاًفاَّٚثّّ:أيِّّ؛حْخُّ٘إًٕٚاّاًؽؽةّٚث ًّرخُى

رثفّاًُفرةًثّوسرلءّاًٌّرتؿّإزاًرثَّرِّاًُنارتّإًُْزّةاحّتاع ُّ ًّلـرٍّصرٚؾّقر

يّدالًرثًّقرَّ٘شُرٖؼخَِّٚرِّوحخُاذرّوخاةثًّّحخشاةٓ«ّاًخارٙظ»ّؼٌّٗاًػالّاًرلذ٘

ُّّّ؛اًٌـاتّاًّفاَّٚث اّٙؽّْ٘أَِّّّٓأًكاعٕاّاًُشخؽوثفّومػّوردّةاًغاءّاًُؽشُرثَّ

ؽفّواًنُررؽ»ةُؽْررuhWarّّٗأوuhArّّقررّ٘اًُشُٖؼررثّاألوًررٗ:ّقٕررّٖ ْٕ قررّ٘«ّاًشرر

األوادّٙث
(9)

اًّشرٕؽفّواًنُرؽفّواهًرّٓ»قرّ٘األوؿارٙخّٚرث:ّةرلثّدالالتhYrّّفّوّ

                                                 

ّ.54-53قّ٘أصٖلّاًخؽؽٙبّصّّاًخنؽٙبّ(7)

ّ.9;3/3ّ:اًنأؽة76ّ;3ـّؽّصْاؼثّاهؼؽابفّحصَّصطكّٗاًفّناّّ(8)

(9)ّAHw     b.ّ
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«اًنُؽ
(:)

«ّاًشرٕؽ»قّ٘ذلٍثًَِّّٕشاتّاًؽؽةّٚثّاًشْٖةّٚث؛ّقّٕٖةُؽْرhWrّّٗفّوّ

قّ٘اًفرتيّٚث
(;)

واًُؽْٚٚرثّ
(32)

قرّ٘اًنختاّّٚرث«ّاهًرّٓاًنُرؽ»وّ
(33)

hWarّفّوورؼًهّ

قّ٘اًشؽؾّٙرث«ّاًّشٕؽفّواًنُؽ»ةػالًخّ٘
(34)

ؤرّ٘أمرػلًّـراتّاًطتشرث.ّووردّّف

قرّ٘اٛراَّٚرثّوةؽر ّ«ّاًشرٕؽ»ḥYrّطاءّإًٌُُثّقّ٘اًُشُٖؼثّاًراّٚث:ّقّٕٖةاً

قررّ٘«ّاًشررٕؽفّواًنُررؽ»ḥYrًّٕشاحٕرراّواًْتطٚررثّواًخػَؽٙررثّوًٕشررثّاًط ررؽفّو

اًكْٚٚنّٚررث
(35)

ؽ»ḥYâraّو«ّاًنُررؽ»ḥYâreaّفّو ْٕ قررّ٘اًؽتؽّٙررث«ّاًّشرر
(36)

â ḥYarّفّو

ؽ» ْٕ قّ٘اًفؽٙاّٚث«ّاًّش
(37)

ُرثّقرّ٘عطرٖطّفًّؽرػلّوسرٖدّضرؽٍفًٌّغراءّاًُؽش

اًٌـاتّاألرةػ.ّأَّاّاـخٕللّاالـٍّْٔاّةاًٚاءّقُؽدّهّإًّٗضٌٖلّاًٚاءّقٕٚراَّطرّيّ

«ّوًػَّ»ّ:اًٖاوّقّ٘اًكؽيّاًُؽخّيّاًُرالّاًٖاويّوَاُّٙشخّلَّْٓفّقاًكؽلتّاًٖاوّٙات

واٛراَٚرثّواًفرؽٙاّٚث.ّواًـؽٙربّأتًّكرظّّاًؽتؽٙرثّقّ٘ٙائّٚاتّ-َّرًلّّ-«وذَبّ»و

hWrّؤُراّّفًَِِّّٚـاتّاًكؽعّاًشْٖةَِّّ٘ٔرؼهّاًكصرٌٚثّاًٌـٖٙرثٙؽدّقّ٘اذْخ

ّ:ؤّ٘اًؽؽةٚثّاًشرُاًٚثّفوًىّْٓالٙؽدّقًّ٘ـخّٓاًراًرثّفاًؽؽةٚثّاًشْٖةٚثّواًشؽؾٙث

وًؽئّؼاّٙكّفرؽّؼرػلّورودّّ.اًرُٖدٙثّواًٌطٚاّٚثّواًصكٖٙثّواألضفائٚث(ّ:)أيِّ

ٙرؽدّٔرّٖأوّوٌَطناحّٓقّ٘اًكصرطّٗقرّ٘ؼصرؽٔاّاًنرػٍٙفّإذًّرٍّ«ّحارٙظ»ًكظّ

ّوًٍّحؽؽقّٓاًؽؽةٚثّقّ٘اًؽصؽّاًشأٌ٘.ّفَشخناحّٓقّ٘اًنؽآتّاًىؽٍٙ

                                                 

(:)ّGordon,P.   -   .ّ

(;)ّّ ّ٘ ّ.384اًُؽشٍّاًفتي

(32)ّArbach , P.   .ّ

(33)ّHÖfner ,P.   .ّ

(34)ّLeslau,P.   .ّّاَِّّاًؽؽةٚثّقصرارتّقٕٚر«ّحةرٙظ»واًطؽٙفّأتّاًشؽؾٙثّأعؼتtârīkّ

ّ.   .Leslau,Pةاًىاف!ّ

(35)ّDISO, P.   .ّ

(36)ّKBL, P.   .ّ

(37)ّBrockelmann , P.   ّةؽصٖلّصّ:فّومٚي:! ّ٘ ّ.6;3إّّٕاّأصٌيًٌّكظّاًؽؽة
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ةّْٚرثفّإذّوراتّّ-اًشرٕؽّواًنُرؽّواًخرارٙظّّ-واًّصٌثّةِّٚاًّػالالتّاًررلثّ

اًنُؽّواًّشُؿّإًٕرَِّٚؽرؽوقِّٚقرّ٘اًّشرؽقّاًنرػٍَّْٙرؼّأمرػلّاًؽصرٖرفّومرػّ

ُّجّشؽٖةّٓةاًنُؽًّطفابّاًؾَِّوحطػٙػهّقَّ٘اُّٙف ّ؛«اًخنٍّٖٙاًنُرؽيّّ»ُّّٗأخ

ًُرّػةّدوراّرّٓضرٖلّاألرلّاًخرّ٘حرػولّّاألّتّةؾوؿّٓؼٌّٗشىئّللُّٙؽرّػّةرػءًّ

فّوسؽٌرجّشرؽٖبّةرلدّاًّؽاقرػِّٙ«اًشٕؽ»ؤّّ٘فأوّذلذِّٚاحفؽثّوؼشؽًَِّّٖٙٙ

حناةريّاًترؽوجّاالذْرّ٘ؼشرؽّاًخرّ٘سؽٌٖٔراَّْرازلّّامُؽٙ رّااًّفْثّاذّْ٘ؼشؽّشٕؽًّ

امخرؽتّةاـرٍّّغٚرؽهّ«ّاهًّٓاًنُرؽ»قّ٘اًكْٚٚنٚثّةُؽḥYrّّْٗقإذاّوردّاًٌكظّّ.ًٌنُؽ

šmš:ّ«فّوإذاّواتّ«اهًّٓاًشُؿuhWarّّّٗاًنُرؽ»قّ٘اًْصرٖصّاألوادٙرثّةُؽْر»

قرّ٘وٌخراّ«ّاًّشرٕؽ»ؤّٖاهًرّٓاًنُرؽفّوإذاّوردّةُؽْرّٗ ،Sinةاالـٍّّاامخؽتّأضٚاًّّ

ًخرّ٘أحؽترجّأّتّاًُفرةًثّاًشرائىثّا اًٌـخِّٚحلهّواضٌػَّرِّأـرُاءّاًشرٕٖر.ّؿٚرؽ

اًرؼيًّرٍّ«ّاًخرارٙظ»ّ:اًنػاَّٗواًُْطرػذِّٚٔرّ٘حطػٙرػَّصرػرّاًٌكرظّاًؽؽةر٘

فّقرؽّسصّةؽ رٍّٕأتYr ḥّأوhWrّّألّّٓالُٙاذيّاًٌكغرِّّٚ؛ُٙفخؽُيّمتيّؼٕػّؼُؽ

أّتّأّولّ»إضرػأُاّّ:وأذتجّاًفغاويّرواٙخرِّٚقرّ٘ٔرؼاّاًشرةتّفٙىٖتَِّّاًُِٚ

ّاُِٚفّوذًهّأّّٓوخربّإًرّٗؼُرؽّوخاةًرةِّأَّٚثّاًؼيّواتّةاًَِّّٗأّرخّاًخارٙظّٙؽٌ

مرػلَّرِّّأّتّرسرًلّ»فّواألعرؽى:ّ«قاـخطفّْٓؼُؽفّقشرؽعّقرّ٘اًخرارٙظّّاَؤّرعًّ

ُّّّٖٓاًخرارٙظفّٙىختّٖرَّٓرِّؼرالّورؼاّوةشرٕؽّّااًُِٚفّقنال:ّرأُٙجّةاًُِّٚشٚيًّ ُٙف

ّقةّرعٖا ٌِ «وؼافّقنالّؼُؽ:ّٔؼاّضف
(38)

.ّ

«ّاًخرارٙظ»ّْٚاتَّصػرًّكظّوَِّاًٖاضصّأّتّاًؽواٙخَِّٚخىاٌَخاتفّقُٕاّحت

وزَرِّاًترػءّقرّّ٘-ؤرّٖمُرؽّيّّ-«ّخنٍّٖٙإًشؽيّّاً»ؤّّ٘فودالًخّٓاألوًٗ

                                                 

وأحترػّاًفرغاويّذًرهّةاًؽواٙرثّاًخرّ٘حؽسؽرّٓإًرّٗاألصريّّ.732-;72اًفرغاويّصّ(38)

ِّاًرؼِّٙالُٕٙرؾوتفّوًرؼاّوُٙكخؽلّأتّٙىٖتّاًصائؾّقّ٘اًؽؽةٚثَّرّ.اًكارـّ٘وإًؽَؾات

ّ.  .Rosenthal,Pةاًٖاوفّاّغؽ:ّ«ّوّرخَّ»اشخّلّاًكؽيّ
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ك٬ٮ ٔ٭ؽ ٧ٔػؿ ثػ٨ ا٣ؼُػةب، زػ٥ ٩نػح ٔػ٨ د٤ػٟ  ،اقذ٧ٕةؿ ا٤٣ِٛ كا٣ذٞٮٱ٥

 :أم ؛ا٣ؽٹ٣ح اٵك٣ػٯ دٹ٣ذػةف أػؿٱػةف؛ إظػؽا٧٬ة: دعؽٱػؽ ٦ٮٔػؽ ظػؽثو ٦ػة

دةرٱؼ٫، كاٵػؿل: دعؽٱؽ ا٣ٮٝخ كا٣عٞجح كا٣ذك٤ك٢ ا٣ـ٦٪ػٰ
(06)

، ك٠ٺ٧٬ػة 

ٌٰ ٤٣ِٛ ثة٣ذٞٮٱ٥ ا٧ٞ٣ؿٌم. ٗٲؿ  ٦ذػحػؿة ٵ٩٭ػة « دةرٱغ»أٌف ركاٱةت اٵو٢ ا٣ٲ٧٪

دٛذٞؿ إ٣ٯ مة٬ؽو ٱؤ٠ٌؽ اقػذ٧ٕة٫٣ ٚػٰ ا٣ػٲ٨٧ ظٲ٪ػؾاؾ، ك٣ٕػ٢ ك٨٦ ٔ٭ؽ ٧ٔؿ، 

أٌف ا٣ىػٲ٘ح اٵوػ٤ٲٌح »أظػؽ٧٬ة:  :ذ٣ٟ دٚٓ ركز٩ذةؿ إ٣ٯ ػٲةرٱ٨ ٰٚ ا٣ذٕؿٱت

٦ػ٨ « دحرٱغ»، ٚىةٗخ ا٣ٕؿثٲح «دٮرٱغ»٣٭ؾا ا٤٣ِٛ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ا٣ض٪ٮثٲح ٠ة٩خ 

رقخ»ق٥ ا٧٣ٕٛٮؿ ا ، كاٳػػؿ: أف اٵوػ٢ ٚػٰ «٦يػؤرقخ»ا٣ؾم دعٮؿ إ٣ػٯ « ٦يٮى

ا٣ػػؾم ٱٕ٪ػػٰ ٚٲ٧ػػة ٱٕ٪ٲػػ٫ دعؽٱػػؽ كزٲٞػػحو ٦ػػة  ’hrا٣ٕؿثٲػػح ا٣ض٪ٮثٲػػح ٬ػػٮ اٹقػػ٥ 

«دحرٱغ»ثةقذؼؽاـ ا٣ذةرٱغ ٚىةٗخ ا٣ٛىعٯ ٦٪٭ة ا٤٣ِٛ 
(07)

. 

أف د١ػٮف ا٣ٛىػعٯ ٝػؽ وػةٗخ  ك٬ٮ، آػؿ ثؽٱ٢ - أرل ٚٲ٧ة -كٱضٮز 

ز٥  ؛ا٣ن٭ؿ ظٌؽدى :أمٍ  ؛«كٌرخى »٩ٛك٫ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ا٣ض٪ٮثٲح ا٢ٕٛ٣  ٨٦hWr اٹق٥ 

ٌٜ  ،ا٣ٮٝخ رق » ٦٪٫ ا٣ٕؿب كامذ ػٮى  ؛«ا٣ذػحرٱغ»ك« ا٧٣يػؤرقخ»ك« ا٣ذػٮرٱغ»ك« خا٧٣ي

 .كثٌٕ٭٥ ٹٱ٭٧ـكف ،ٵٌف ثٌٕ٭٥ ٱ٭٧ـكف

٠ةف اٵ٦ؿ ٚة٣ْة٬ؿ أف ا٧٣ذٌٞؽ٦ٲ٨ ٥٣ ٱكػذ٤٧ٕٮا أٌكؿ اٵ٦ػؿ ٦ىػ٤ُط  ةكأٱ  

٨ ا٣نةإٲ٨: ركاٱح اٵظػؽاث كا٣ٮٝػةآ كدػؿاص٥ وػة٩ٕٲ٭ة، ثة٧٣ٕ٪ٲٲ« ا٣ذةرٱغ»

دػةرٱغ »( ٚػٰ ٠ذةثػ٫ 201٬)ت  كدؽكٱ٨ ذ٣ٟ ٰٚ ٠ذةب، كرث٧ة ٠ػةف ا٣ُجػؿم

ٛنػ وػ٪ٌٙ ٨٦ أكؿ - اٵرصط ٤ٔٯ -٨٦ أكاا٤٭٥، ك٬ٮ « ا٣ؿق٢ كا٤٧٣ٮؾ ق  ة٦ؤ٣

 ذ٣ػٟ ٝجػ٢ اقػذ٤٧ٕٮا ٵ٩٭ػ٥ كذ٣ػٟ، ز٦٪٫ إ٣ٯ ا٣ؼ٤ٜ أكؿ ٨٦ مة٦ٺن  ةدةرٱؼٲن 

ػ« ا٣كٲؿة»ػؿل ٣نذٌٯ اٵٗؿاض، ٧ٚ٪٭ة: ٤عةت أ٦ىُ  ملسو هيلع هللا ىلصثػة٣٪جٰ  ة٧٣ة ٠ةف ػةون

                                                 

 .   ,Rabinا٩ْؿ:  (06)

(07) M. Plessner .p.   . 



 132 د. زفعت ِصٖي - (2) اللػلٕه المغٕٙ

« ا٧٣٘ػةزم»(، ك105٬( كاثػ٨ ٬نػةـ )ت 041٬أك ثٕ٭ؽق ٠ةث٨ إقػعٜ )ت 

 ( كا٧٣ػؽاا٪116٬ٰ)ت  ٤٣٘ـكات كا٣ٛذٮح كا٣عػؿكب ٠ة٣ٮاٝػؽم« ا٣ٛذٮح»ك

٣ذػػػػؿاص٥ اٵٔػػػػٺـ « ا٣ُجٞػػػػةت»(، ك168٬( كا٣ػػػػجٺذرم )ت 124٬)ت 

( 121٬ا٣ىػػعةثح كا٣ذػػةثٕٲ٨ ٹثػػ٨ قػػٕؽ )ت  ٚػػٰ« ا٣ُجٞػػةت ا١٣جػػؿل» ٠ػػػ

(، ٰٚ ظٲ٨ ق٧ٌٯ اٷ٦ةـ ا٣جؼػةرم 183٬ٹث٨ ا٧٣ٕذـ)ت « َجٞةت ا٣نٕؿاء»ك

 «!ا٣ذةرٱغ ا١٣جٲؿ»( ٠ذةث٫ ٰٚ دؿاص٥ رصةؿ ا٣عؽٱر 145٬)ت 

ك٨٦ ا٣ُؿٱػٙ أف ٩ضػؽ ٬ػؾق ا٣ىػ٤ح ا٤٣٘ٮٱٌػح ٚػٰ ا٧٣ضػة٣ٲ٨ اٹمػذٞةٰٝ 

ٰٚ ٣٘ةتو ٗٲػؿ قػة٦ٲٌح، « ا٧ٞ٣ؿ»ك« ا٣ٌن٭ؿ»كا٣ؽٹ٣ٰ ثٲ٨ ا٤٣ْٛٲ٨ ا٣ٌؽا٣ٲ٨ ٤ٔٯ 

ٚػػٰ  Monat)أك « Monthا٣ٌنػػ٭ؿ= »ٚة٤٣ْٛػػةف ا٤٣ػػؾاف ٱٕ٪ٲػػةف ٚػػٰ اٷ٤١٩ٲـٱٌػػح 

ٰٚ اٵ٧٣ة٩ٲٌح( ٦نذٞةف ٨٦ أو٢و كاظؽ  Mond)أك « Moonا٧ٞ٣ؿ= »اٵ٧٣ة٩ٲٌح( ك

دكذ٢٧ٕ اٷٗؿٱٞٲٌح وٲ٘ذٲ٨ ٨٦ ا٤٣ِٛ ٩ٛك٫ ٣٭ةدٲ٨ ا٣ػؽٹ٣ذٲ٨ ٧٬ػة ك، ٬Mênٮ 

Mên «ك« ا٣ٌنػػ٭ؿMênê «ٚػػٰ ظػػٲ٨ ٱٕ٪ػػٰ ا٤٣ٛػػِ «ا٧ٞ٣ػػؿ ،Luna  ٚػػٰ ا٣ٺدٲ٪ٲٌػػح

ٕن « ا٧ٞ٣ؿ»ك« ا٣ٌن٭ؿ»  ، ك٬ٮ ٠ؾ٣ٟ اق٥ إ٣٭ح ا٧ٞ٣ؿ ٔ٪ؽ ا٣ٌؿك٦ةف!ة٦

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

ىبالعربّوة:
دةج ا٣ٕؿكس ٦ػ٨ صػٮا٬ؿ ا٣ٞػة٦ٮس: ٦ؿدٌػٯ ا٣ـثٲػؽم، َجٕػح ا١٣ٮٱػخ  -

(0854-1110.) 

 .0226٬م، ا٣ٞة٬ؿة ا٣ذٞؿٱت ٰٚ أوٮؿ ا٣ذٕؿٱت: َة٬ؿ ا٣ضـااؿ -



 133 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

 ٔ٪ػػؽ ا٣ذػػةرٱغ ٤ٔػػ٥ ←ا٣كػػؼةكم: اٷٔػػٺف ثػػة٣ذٮثٲغ ٧٣ػػ٨ ذـق ا٣ذػػةرٱغ  -

 ا٧٣ك٧٤ٲ٨

ة،  - ٌٞ  ا٣ٞة٬ؿة. 0843قٌؿ و٪ةٔح اٷٔؿاب: اث٨ ص٪ٌٰ، دعٞٲٜ ٦ىُٛٯ ا٣ك

مٛةء ا٤٘٣ٲ٢ ٚٲ٧ة ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٕؿب ٨٦ ا٣ٌؽػٲ٢: م٭ةب ا٣ػؽٱ٨ ا٣ؼٛػةصٰ،  -

 .0887دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٠نةش، ثٲؿكت 

دعٞٲػٜ  ،5و٪ةٔح اٷ٩نة: م٭ةب ا٣ؽٱ٨ ا٤ٞ٣ٞن٪ؽم، ج وجط اٵٔنٯ ٰٚ -

 .0886ٱٮقٙ َٮٱ٢ 

٥٤ٔ ا٣ذةرٱغ ٔ٪ؽ ا٧٣ك٧٤ٲ٨: ؼ. ركز٩ذةؿ، دؿص٧ح وػة٣ط أظ٧ػؽ ا٤ٕ٣ػٰ،  -

 (.614-٤٣260كؼةكم ص« اٷٔٺف»)كٚٲ٫ ٠ذةب 0872ثٲؿكت  1ط

 ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ: ا٣ٛٲؿكزاثةدم، ثٲؿكت د.ت. -

 ٣كةف ا٣ٕؿب: اث٨ ٦٪ْٮر، ثٲؿكت د.ت. -

ض٥ ا٣كػجبٰ: أ.ثٲكػذٮف، ج. رٱ٧١ػة٩ـ، ـ. ا٣٘ػٮؿ، ك. ٦ػٮ٣ؿ، ثٲػؿكت ا٧٣ٕ -

0871. 

ٌٰ ٤ٔػػٯ ظػػؿكؼ ا٧٣ٕضػػ٥: أثػػٮ ٦٪ىػػٮر  - ا٧٣يٕػػؿقب ٦ػػ٨ ا١٣ػػٺـ اٵٔض٧ػػ

 .0881ا٣ضٮا٣ٲٰٞ، دعٞٲٜ ؼ. ٔجؽ ا٣ؿظٲ٥، د٦نٜ 

 باللغاتىاألجنبّوة:

- AHw = W. von Soden: Akkadisches Handwörterbuch. Wiesbaden 

    . 

- Arbach M.: Lexique Madhabien. Aix-En-Provence     . 

- Brockelmann,k.: Lexicon Syriacum.    , Neud.Hildesheim     . 

-  DISO = C.F.Jean, J.Hoftijzer: Dictionnaire des inscriptions 

semitiques de l’Ouest.Leyde     . 

- Fraenkel,S.: Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen. Leiden 

    , Neud.     . 



 134 د. زفعت ِصٖي - (2) اللػلٕه المغٕٙ

- Gordon, C.H.: Ugaritic Textbook.     . 

- HÖfner,M. et al:Die Religionen Altsyriens,Altarabiens and der 

Mandaer. Stuttgart     . 

- KBL = L. Koehler & W. Baumgartner: Hebräishes und Aramäisches 

Lexikon zum Alten Testament.   Auflage. Leiden     -     . 

- eslau, W.: Comparative Dictionary of Gecez. Wiesbaden     . 

- Plessner, M.: Ta’rikh, in: En des Islam, Erganzungband     , PP. 

   -   . 

- Rabin,C.: On the probability of south-arabian influence on the Arabic 

vocabulary, in: JSAI,  ,     , PP.    -   . 

- Rosenthal ،F.: A History of muslim historiography.  .ed.     . 

 

*   *   *





- 136 - 

 

 

 

ٓبٌ
ْ
ج
َ
اإلنّ َ

ُ
ذ
ْ
ج
َ
 ع

 األٔاٌ
َ
م
ْ
ج
َ
 ثِبخلالصِ ق

ُ
 ٔاإلٌزاٌ

 ()أ.د. ْٰف٭ ٢ْٮ ا١ٓا٬ٞب

ٰق أف أ٠ذيػتى مػٲبنة 
ى ٤ىتى إ٣ً ُىؿاًت ا٣ٌؾ٨ً٬ ٱٮ٦نة أف ٱُي ٍُؿةو ٨٦ً ػى ٨ًٌٕ ٣ٰ ٰٚ ػى ٥٣ ٱى

ػٍؿٔحو ٦ًػ٨  ٨ٔ ز٦ٲ٤ٰ ًٞٺن ١٬ػؾا ثًكي ٌٰ ا٣ٌكٮرٌم ا٣ٌؽ٠ذٮر ٔجًؽاٷ٫٣ ٩ىجٍ٭ةف ٦ي٪ػذ ا٧٣ض٧ٕ

ػؤكًف ا٣عٲػةةً؛  ػ٥ً مي ْى ي٪ة ٰٚ ٦ٕي ٔى٤ىٯ أٌف د١٤ي٥ ٬ٰ ظة٣ ٛى٪ةًء ٬ؾق إ٣ٯ داًر ا٣جٞةء.  داًر ا٣

ـً  ًٓ إ٣ػٯ اٵ٦ػة ًٚ ٥ً ا٣ذٌٕػٲ ٨ً ا٣عػةًدًث ا٧٣ي٪ػؽى
ى ٍ٘ؿىؽه ٰٚ ٔػة٣ ٰق ٦يكذى ًٵٌف كصٮدى٩ة اًٷدٍرا٠

ٲػؿ. كظذٌػٯ اٵ٦ػٮري ا٣ذػٰ دىًضػؽ   ػٍؿكىل ٩ٞى ؿىٱةد٫ً مى ًٍٕؽؿي ا٩ذجة٬ي٪ة ٧ً٣ةصى داا٧نة، ا٣ؾم ٹ ٱى

ٙي  ٚٲ٧ة ٱذًٌى٢ي  ًٞ ى ٩ة ٩ ـٍرى ا٣ٲكػٲؿ. ك٬ػؾق ٬ػٰ ا٣عٞٲٞػحي  ث٧ًىىةاًًؿ٩ة ٹ ٩ىضؽي ٔ٪ؽى٬ة إٌٹ ا٣٪ق

زىؿي: 
٨٤ًٍٕي ٔ٪٭ة اٵى  «.ا٣٪ٌةسي ٩ًٲةـه، ٚإذا ٦ةديٮا ا٩ذج٭يٮا»ا٣ذٰ ٱي

ٍٚذيػ٫ كٝؽ ٔ جٍؽىاٷ٫٣ ٰٚ ٦ؿظ٤ذىٲ٨ًٍ ٦ؼذ٤ٛذىػٲ٨ًٍ ٦ًػ٨ ظٲػةدٰ. ٔؿى ٔى ٍٚخي ز٦ٲ٤ٰ  ؿى

ـً   ٦٪ؾي ٔة
ـ، ظػٲ٨ى مػةر٠ٍخي زي٦ٺاػٰ ٚػٰ ٝكػ٥ً ا٤٣ٌ٘ػًح ا٣ٕؿثٲٌػح ٚػٰ 0875أٌكٹن

صة٦ٕح ا٣جٕر ٰٚ ًظ٧ٍهى ا٣ٌكٮرٱٌح ا٣ذٌؽرٱفى ٰٚ ا٣ٌكػ٪ًح ا٣سٌة٣سػح، ظٲػري دىٌرٍقػخي 

ٓى أ٩ٌ٪ٰ أ٦ٌٲ«ا٣ٌنٕؿ اٵ٩ؽ٣كٰ» ـً . ك٦ى ًؽي ٚٲ٭٧ة ٠ي٢ق ٱػٮ
ٚى خي زى٧ٌحى ٔة٦ىٲ٨ًٍ صة٦ٕٲقٲ٨ًٍ أ

جٍؽىاٷ٣ػ٫ ا٣ػؾم  ٔى جٍخو إ٣ٯ ًٍٝك٥ً ا٤٣ًٌ٘ح ا٣ٕؿثٲٌح، ٥٣ ٱعؽيٍث ٚٲ٧ة أذ٠يؿي أف ا٣ذٞٲخي  قى

٤ىػٯ ا٣ػٌؽ٠ذٮراق. ١٣ػ٨ٌ  ٔى ػ٢ى  ىى ة ٰٚ ا٣ٞك٥، ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ إذ ذاؾ ٝػؽ ظى ٠ةف ٦ؽٌرقن

ى  ـً ا٣ٌىٮرةى ا٣ٌؾ٬٪ٲٌحى ا٣ٕة٦ٌحى ا٣ذٰ د١ٌٮ٩ىٍخ ٣ ٓي ثًػةظذؿا ، ٱذ٧ذٌ ٨ًٞه ٌم ٔ٪٫ أ٫ٌ٩ ٦يؽر سه ٦يذٍ ؽى

                                                 

()  كا٣٪ًٞؽ ٰٚ صة٦ٕح ظ٤ت.ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، أقذةذي ا٣جٺًٗح 
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دي٭٥ كإٝجػة٣ي٭٥  ىؿى دً٭٥ ًصؽ ٥٬ ك٦يسةث ٧ٍ٭ؿى ٔيًؿؼى ٨ٔ صى ٌٺث٫، ا٣ؾٱ٨ى  َي زي٦ٺا٫ً كدٞؽٱًؿ 

ٔى٨٧ٌ ٹ ٱي٤ىج ػٰ  ة  ٌن ٤ىٯ ا٣ذ٤ٌٕ ٥ً ٨٧ٌ٦ً ٱىؿكٝي٭٥ ُٔةؤقي ٨٦ً ٦يؽىر قٲ٭٥، كإًدٍثةري٥٬ أٱ ٔى

ٰ  ا٣عى  ٔىُةا٫ً ا٣ذٌؽرٱك ٙي ٰٚ  ٕيٮ٩ى٫ ٦ً٪٫. ك٣٭٥ ٰٚ ذ٣ػٟ ٦ٮاًٝػ ؽق اٵد٩ىٯ ا٣ؾم ٱذٮٌٝ

ٌٰ ا٣ٌى٘ٲؿ. ٧حه ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ض٧٭ٮًر ا٣ضة٦ٕ
ى  ٦ن٭ٮدةه ٦يذٕة٣

ٔىُػةؤقي ٚػٰ  ٚػٰ ا٧٣ؿظػٮـى ٔجؽىاٷ٣ػ٫، ك٠ػةفى  ق أداةى دٕؿ  ٍظػؽى ػ٧ٍٰٕ كى ٠ةفى قى

 ًٛ ٍٝذنػة أظػذ ٤٤ًٍػخي كى ّى ى٫ إ٣ٯ ٦ى٨ ٹ ٱٕؿٚٮ٩ى٫ ٨ٔ ٠ىسىت. كٝػؽ  ؿاًت رىقٮ٣ ًى ِي ا٧٣عة

جًٍؽاٷ٫٣. ٕى ً  ثً٭ؾق ا٣ٌىٮرًة ٣

٦ٍ٪ػة  جٍؽىاٷ٣ػ٫، ثػؽأت ًظػٲ٨ى ٠يؿ  ٔى ٍٚخي ٚٲ٭ػة  ٩عػ٨ي  -ا٧٣ؿظ٤حي ا٣سٌة٩ٲحي ا٣ذٰ دٕؿق

ؿٱ٨ى  ًٓ ا٤٣ٌ٘ػًح  -اٹز٪ىٲ٨ًٍ كآػى ػ ٌٰ ثًذىٍك٧ًٲذً٪ة أٌٔػةءن ٚػٰ ٦ىٍض٧ى ؽيكًر ٦ؿقٮـ ًرٱةًق ثًىي

ٜى ٔةـى  ىٍقػ1117ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ًد٦ىٍن ج٪ة أ ؽى أف ا٩ذؼى ٍٕ ى ٺٚي٪ة ا٧٣ىٍض٧ٕٲٌػٮفى ا١ً٣جػةري، ـ، ث

. جٍعة٩ى٫ ا٣سٌٮابى ث ٪ة قي  أصـؿى ٣٭٥ رى

ى٪ػة  ٲٌػحٍت ٣ ػٍ٭ؿو دٞؿٱجنػة. كٝػؽ ٬ى كٰٚ ٬ؾق ا٧٣ؿظ٤ًح ٠٪ٌة ٤٩ذٞػٰ ٦ػٌؿدىٲ٨ًٍ ٠يػ٢ق مى

ؿى ٨ٔ ٠ىسىت. كدٌٕؿٚذيػ٫  ٥ًٍ٤ ٰٚ ٣ًضةًف ا٧٣ض٧ٓ أف ٱٕؿؼى ٠ي٢  ٦ً٪ٌة اٳػى ًٕ ٤ىكةتي ا٣ صى

ػ٪ىٮٱٌح ا٣ذػٰ ٱعٌػؿي٬ة أ٠سىؿى ًظٲ٨ى ٠٪ٌة ٤٩ذٰٞ ٚ ًٓ ا٣كق ػ ٍض٧ى كةًت ٦ؤد٧ؿاًت ا٧٣ى
٤ى ٰ صى

٪ة ٰٚ أز٪ةًء ذ٣ػٟ  ٤ى٧ةءي ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ٨٦ً ا٣جي٤ٍؽاًف ا٧٣ؼذ٤ٛح. كٝؽ ٠ة٩ىٍخ د٧ٌ  ٔي ٔةدةن 

ا  ي٦ػٮرن ، كٱىؿكم ٣٪ػة ًظ١ةٱػةتو دىذ٪ػةكؿي أ ٍي جٍؽياٷ٫٣ ٱذجٌك ٔى ٣ًٞةءاته ٦ىكةاٲٌحه ٠ةف ٚٲ٭ة 

ى٩ٌ  ػ٥ي أ ٔي ة كأظؽازنة أز جًٍؽاٷ٣ػ٫ كثًُجٲٕذًػ٫ ا٣ٌنؼىػٲٌح كأمؼةون ٕى دى٪ػة ثً ٭ػة زادىٍت ًػجٍؿى

جًٍؽاٷ٣ػ٫ً أ٩ٌػ٫  ٔى ٓو ٚػٰ مؼىػٲًٌح  ى ػؿى َػةث ػ٢ق أّ٭ى
ٕى ٫ًٛ ٨٦ً ا٣عٲةًة كا٣٪ٌػةس. ك٣ كث٧ًىٮٝ

ىٍوػًؽٝةا٫ً كأقػةدؾد٫ً  ًب أ ٟى ٰٚ ٗةٱًح ا٣جىكػةًَح ٔػ٨ أ٦ػٮرو ذاًت ًوػ٤ىحو ثًػحٝؿى ي ز ٱيعؽ 

ٟى َ ىػ ىٲٍػ٫. كدىٍكػ٧ىطي ٣ ٌٺث٫ً إ٣ً َي ػ٫ي ك ى٧ى ٙى ٔة٣ ًٍ ا٣عػؽٱًر أف د١ذًنػ ىٍكػ ؿٱٞذيػ٫ ٚػٰ ث

٣ٰ أف أٝٮؿى  ٰق د٧ة٦نة. كٰٚ ٦يذ٪ةكى ٪ ًَ ٫ ا ي  -إ٫ٌ٩ً  :ا٣جة ىد٩ٍىٯ إ٣ػٯ ا٣ٌنؼىػٲًٌح  -رىًظ٧ى أ

. ٟى ؾي ٦ً٪ ٟى أ٠سؿى ٧ٌ٦ًة دحػي ٲ ًُ ٕي ة، كد ٕن ٟى قؿٱ ٙي ٣  ا٣ذٰ دذ١ٌن
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جٍؽى  ٔى ٚػٰ ز٦ٲ٤ػٰ  ػؽىثى ٚػٰ ٬ػؾق ا٧٣ؿظ٤ػًح ا٣سٌة٩ٲػح ٦ًػ٨ دٕؿ  اٷ٣ػ٫ أف كٝؽ ظى

ػٲ ٨ى  ٔي ة ٤ً٣ًٌ٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ٦ؽٱؿٱًٌح ا٣ذٌؿثٲًح ثة٣ٌؿٌٝح، كأ٩ٌػ٫  أ ظٲةدى٫ ٦يؽر قن ىؽى ٤ى٧ى٪ٰ أ٫ٌ٩ ث ٍٔ ى أ

ا ًٷٔؽادٱٌح  ٧ى٢ى ٦يؽٱؿن ٕى ؿد٫ً ا٣ ٱٍجًٍ»ٔ٪ؽى ٦جةمى ػٲ٨ٍي اٷٔؽادٱٌػًح  «٦يؿى ٔى ا٣ٌؿق٧ٲٌح، ك٬ػٰ 

ػ٪ىٮات ) ٲٌػحى ذ٣ػٟ أظٲة٩نػة ـ(. كٝػؽ ٬ى 0857-0854ا٣ذٰ د٤ٕق٧ٍخي ٚٲ٭ة ٣ًسىٺًث قى

ا ػ٘ٲؿن ػ٪ىذٍ٪ٰ وى ٌى ٍف ٩ذعٌؽثى ٰٚ ٦ينذىؿى٠ةتو ٦ٕؿٚٲٌحو ٦ًػ٨ د٤ػٟ ا٣جٲبػًح ا٣ذػٰ اظذ
ى  ،ًٵ

ٰ  ا٣ٌنٲغي  ًٞ ٦ىن ثٲًٌح، ٬ٮ أقذةذمى اٵز٬ؿم  ا٣ؽ  ؿى ٕى
ٓو ٤ً٣ٍ ٯ أقذةذو راا

٤ى ٔى كد٤ٕق٧ٍخي ٚٲ٭ة 

ٰق ا٣
ى جقتى إ٣ً ٫ ا ي ا٣ؾم ظى ٲؿ، رىًظ٧ى ٗىػؿىسى دىجًٍضٲ٤ى٭ػة إثؿا٬ٲ٥ي ظ٧ـة، أثٮ زي٬ى ٕؿثٲٌػحى ك

٪ىٮات. ٤ىٯ ا٦ذؽاًد زىٺًث قى ٔى ٧ٍٔةًؽ ريكظٰ،  ى  ٰٚ أ

ػػًؿ  ًً ي٦ػػٮرو ٚػػٰ مػػحًف ًوػػ٤ىذٰ ثًة٣٘ةاًػػًت ا٣عة ق ٦ًػػ٨ أ إًٌف ٦ػػة ٱ١٧ػػ٨ي أف أذ٠يػػؿى

ٜي  ػٲ ٍض٥ً ٦ة ٱي١ذىػتي ٬٪ػة ٱٌى ٤ىٲ٫ً ٰٚ محًف ظى ٔى ٜى  ذٌٛ ، ٨ٌ١٣ اٷَةرى ا٧٣ي جًٍؽاٷ٫٣، ٠سٲؿه ٔى

دٌدى٬ة ا٧٣ؿظػٮـي أ٠سػؿى ٦ًػ٨ ٨ٔ اٷٚةًح. كآذىفي ٣ً  ٍٛكٰ ٬٪ة أف أذ٠يؿى ٍٚٞ ٔجةرةن رى ٪ى

ىٍوػًؽٝةاٰ:  ػؿى ٬ػؾا ا٤٣ٌٞػةءى أ ٌى ٜى ا٣عجٲجح، كظى ؿو ٰٚ ًد٦ىٍن ٭ى ٧ٌ٪ة ٣ًٞةءي قى ًى ٦ٌؿةو ظٲ٨ 

ػؽٱٰٞ ا٣ٕـٱػـ اٵقػذةذ أٱ٧ػ٨  ٍض٧ىػٓ، كوى ػٮا ا٧٣ى ٌٍ ٔي جٍؽياٷ٫٣، كأظ٧ػؽي ٝىػٌؽكر  ٔى

ػؿىٍت دؿص٧ػةدٰ ٔػ٨ اٷ٤١٩ٲـٱٌػًح  «٩ًٲ٪ىػٮل»ا٣٘ـا٣ٰ، وةًظتي داًر ٩ىٍنػًؿ  ا٣ذػٰ ٩ىنى

ًؽ اٵػٲػؿ. كأدػؾ٠ٌؿي ٬٪ػة أ٩ٌػ٫ ذى٠ىػؿى ٦ػٌؿدىٲ٨ًٍ ٔجػةرةى:  ٍٞ ٕى ةدٰ ٰٚ ا٣ ٛق كا٣ٛةرقٲًٌح ك٦ؤ٣

٤قٍى٪ة» ٍح  «٩ع٨ي ػى ٧ٍ٤ٲٌحى كا٣ذ٤ٌٕٲ٧ٲٌح. ك٥٣ ٱىجٍؿى ًٕ ٟى إ٣ٯ أ٫ٌ٩ أدٌل ًرقة٣ذى٫ ا٣ ا ثًؾ٣ ٦نٲؿن

ػؿٍ  ة، ك١ٚق ٕن ًىػؽي إ٣ٲػ٫ زى٦ٲ٤ػٰ ا١٣ػؿٱ٥، ًذ٬ٍ٪ٰ ٦ٕ٪ٯ ٬ؾق ا٣ٕجػةرة قػؿٱ ٍٞ تي ٚٲ٧ػة ٱى

كأدرى٠ٍخي أ٫ٌ٩ ٠ةف ٱٕٲلي ٬ةًصفى أٌف ا٣عٲةةى ٣٭ة ٩٭ةٱحه ٱٞٲ٪نة، كأٌف ا٣ُٕػةءى كا٣جىػٍؾؿى 

ػ٥ى  ٙي ٚٲ٫، كأف ٣ٲف ٣ًٍٸ٩كػةًف إٌٹ أف ٱٛ٭ى ٍٝخه ٱذٮٌٝ ق، ك٫٣ كى ؽق مي
ى ٖي ٚٲ٫ أ ٫٣ كٝخه ٱج٤ي

٫ إ٣ٲ٫. ،ذ٣ٟ  كد٧ُب٨ق ٩ٛكي

ٰى ٣ٰ أف أٝٮؿى ٝى  ث ػ٫ي ثٞ جٍؽياٷ٣ػ٫ ٦ػة مػةءى ٣ػ٫ رى ٔى يكد عى ٝػةراٰ: ٔػةشى  جٍػ٢ى أف أ

٤ىٲػ٫، كدىػؿىؾى  ٔى ًر، كٹ زادى  ػؿق ٞى ًر ا٧٣ي ٞػؽق ٟى ا٧٣ي ، ٦ة أ٩ٞهى ٨٦ً ذ٣ػ جٍعة٩ى٫ أف ٱٕٲلى قي
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َ اصى أءا  ا ى  ّى اا وُُنوىاٍ ةُُؤاهوهًاخ و َُّاٌنى  أُْسرةً كرُمثً كان ُُحتًُّ َى ةًاا ُى وُطّل 

أوفِا ى لُاكْكرههخ وُتارمر ونى فاَ يرا ُُر ه اياى فاَ هلُ ْااُر وهل  رافاُث وهلحِااة  

خ وفَ  ُْتُم هلَ غُث هلنرةِ ُث فَ  ُع هلَ غُث هلنرةِ ث فَ ُدمىْؤقى ُ ه فَ مىْجمى َىلُّ مىْرنى ِى وسى

مىٍن غُِر  صِر   جامنث هلتنثخ ّالًُِا لُزى

ُمَِىوا أةا مُْصنىٍبخ و ىتَُىىُ فَ ُجْمَُث مىن هريضايم هتادًه ورىُحمى ههللُ ُستْحاهى  ى زى

هاثى هل ا ُاُ ُن ُمان هىوُاى وُمم ان  خلى ٌْ ى َِّ ُساتْحاهىى ل ة ّى  صى رى ىُ ًِ ا ةًم  و وكان ل

ْرُ ه  و)إُه ا  ُْى رهجنٌن( هللُ يأثَّروه ةُ ى ِى  وإُه ا إُل

تاحى هل  ّلثا خ فَ َىبى هلتِضا خ ءى هل  اهَ وهلنؤرُن ُمن كاهٌن  وُكرُبى فَ حى

ل هامى   م 0202هألو 

*   *   * 

 



 دلنـقْا و  فُي  رـعْلت ا 
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 معجم املشرتك اللغوي العربي السامي
 معجم األلفاظ القدمية املشرتكة

 بني العربية وجمموعة اللغات السامية
عبابية، وأ.د آنية الزعبِ ُصيفً ورثَّبً: أ.د ّحْ

(1)
 

 ص.0011/ 4102ٌْئة أبَ ظبِ للثقافة والجراث /

 ()د. عبد اإللً ىبٍان أ.

ِ س اىجهَِٔٗ  وو  وضِفاا اىجِٔااة  واو وو  ف  فٖ اإلضحاح اىػاشس ٌَ ض 

وٌذه نَالْد بيِ ىَح = شام وحاامٌ وّافاح، »ثلطً٘ ىألجِاس اىبشسٗة  كا : 

اجػِت اىجِٔااة اىِِٔ  ووإىِٕ ِْء ا اىدةخِة  .«وولد لٍم بيَن بعد الطَفاان

 .اإلُطاُٖ غيٕ ثباَٗ شػٔبّ وثػروْا

إىٕ ٌا واو فٖ اىجٔااة كام اىػاىً اىٍِطاوي اىةْٔثٖ اىِ٘ٓٔوي  اواضجِاوً

اىيغِات »بِطالة  ٌطِحي  ( [1181 -1325]٘م شِئثشا ڤ)ووغطت ىٔو

؛ ألن ٌػظًِ ِْزه 1311غيٕ ىغات اىجِِص اىطِاٌٖ  وكىِم ضِِة  «اىطاٌ٘ة

وو ثجهيٍِٓا ِْٖ بطِل اىجِٔااة   اىشػٔب واألًٌ اىجٖ ثهيٍت ْزه اىيغات

و )ضام بَ ُٔح(ٌَ وو 
(3)

. 

                                                 

 األاون  إابر. (1)

() غغٔ ٌجٍع اىيغة اىػسب٘ة برٌشق. 

 م. ؤْ آدس ٌا زّوو بّ اىسابُو اىٍجيّة.13/1/3838ىٍجٍع بجااٗخ واو إىٕ ٌجية ا

 .585: 18  واىٍٔضٔغة اىػسب٘ة )اىطاٌ٘ة( 18 11اىيغة اىػبسٗة: و. ابحٖ نٍا   (3)
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ل إىٕ شذص؛ ألن اىيغِة ضِِاغة اججٍاغِ٘ة  فلِر وٌع ونَّ اىيغة   ثُِط  

َّ٘جِّ  واضِجذرٌّ اىٍطجشِسكٔن  يٍ  كا  ْزا اىٍطحي  غيٕ اىسغً ٌَِ غِرم غ 

وىارى أىفصايا »واىيغٔٗٔن اىػسب اىٍحرخٔن. وكا  اىٍسبٔم ابحِٖ نٍِا : 

؛ ألن الجهْا  «لغاا  شاانْة»و «شاانْْو» :إلُ قبَل ٌذه الجصاهْة ّو  ر  ضط  ن  

«ارثضاٌا وشلَّم بٍا
(3)

. 

وْزه اىيغات اىطاٌ٘ة ىٓا ٌٍ٘شات وٌجشابٓات ثجػو ٌِٓا نجيِة وابِرة  

وكر كنس اىٍسبٔم )ابحٖ نٍا ( ْزه اىذٔاص باىجفط٘و
(2)

. 

  فِطن )ابَِ بِشم(اجرٗرً  اٌةبظة ْزا اىجشابّ بَ٘ ْزه اىيغات ى٘ص وٌسً 
(5)

 

إن »ّ: )اإلبهام فٖ وضٔ  األبهام(  غِِرٌا كِا : كر كنس كىم ضسابة فٖ نجاب

اٌِ لغاة ن  الجِ رّاىْة والعبراىْة والعربْة أن الص   االذي وقفيا علًْ وعلهياه ّقْيً  ر ض 

الت بجبد  ثبدَّ  ،واحدةٌ  - ال لغة حهْر -وربْعة  ش ر  ل نصاكو أٌلٍا فحدث فٍْا ج 

و القْرواىاِ إذا رام ونا ،كالذي ّحدث نو األىدلصِ إذا رام ىغهة أٌل القْاروان

«اهونو الخراشاىِ إذا رام ىغهجٍ ،األىدلسأٌل ىغهة 
(6)

. 

وكر ُغِٖ اىٍطجشسكٔن باىيغات اىطاٌ٘ة وٌلااُة بػغٓا بِبػظ  وًٌِِٓ 

(  ؤْ ٌطجشِس  وىٍِاُٖ 1328-1125غيٕ ضب٘و اىٍدا : )ث٘ٔووا ُٔىرنّ 

-1132نان ٗحطَ اىيغات اىشِسك٘ة  واىفسُطِٖ )جٔزِٗر واُطِت اِِٗان 

(  خً ظِٓس فِٖ اىػطِس 1355-1151(  واألىٍاُٖ )ناا  بسونيٍان 1133

 َ٘بِِ٘ٓا وبوفٖ اىٍلااُة   اىحرٗح بابدٔن غسب غٍئا فٖ ٌجا  ْزه اىيغات

                                                 

 ضجاك اىيغات اىطاٌ٘ة بجاٌػة وٌشق.و( 1333-1313  وابحٖ نٍا  )11اىيغة اىػبسٗة:  (2)

 .35-35اىيغة اىػبسٗة:  (2)

 اإلٌام األُرىطٖ اىظاْسي. (م1852-255ْ/332 -212)بَ وبٍر  ٖغيابَ بشم:  (5)

 .25: 1ضٔ  األبهام: واإلبهام فٖ  (5)
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ِِة ِِا   اىػسب٘ ِِب٘و اىٍد ِِٕ ض ًِِِٓ غي ِِزنس ٌ ِِا (  :ُ ِِٖ نٍ ِِٔم و. ابح )اىٍسب

 و)اىٍسبٔم و. اٌغان غبر اىجٔاب  وو. اٌشي بػيبهٖ(.

وِٗرِٗا )ٌػجًِ اىٍشِجسل اىيغِٔي اىػسبِٖ اىطِاٌٖ( وْزا اىٍػجً اىزي بَ٘ 

ِِ ِِرنجٔا ٗح٘ ِِٖ(  ٕوعِِػّ )األضِِجاك اى ِِة اىشغب ِِرنجٔاة آٌِ ِِة( و)األضِِجاكة اى غبابِ

ٌَ غرو نب٘س ٌَ اىٍػجٍات اىجٖ وعػٓا اىٍطجشسكٔن ىيغِات اىطِاٌ٘ة  َ  ٗ  ٌطجف٘ر  

ا ون ثطٍِ٘ة ِْزه اىيغِات باىيغِات وو اىيٓجِات اىػسبِ٘ة   ِ يِ  وٌا ثػيق بِٓا  وكِر وغ 

ِا اى  -لرٍٗة ْٖ األكسب إىٕ اوح اىػيٍ٘ة ٌَ ثطٍِ٘جٓا باىطِاٌ٘ة؛ وكىِم إكا ضِيٍَّ

 ٘ة ْٖ ٌٔالَ اىشػٔب )اىػسب٘ة( األضيٖ.ببأن اىجشٗسة اىػس -ؤْ األاج  

ٍَّٕ نجابّ )ٌةٌ  ٌَ فلّ  وفػًة  فطن )اىرنجٔا ٌحٍر بٓجت اىلب٘طٖ( ض

 [.1333اىيٓجات اىػسب٘ات( ]وٌشق 

خا فِّ٘ غَِ اىِظسِٗات اىجِٖ برو ضاُػا اىٍػجًِ ٌػجٍٓ ٍِا بجٍِٓ٘ر ثحِرَّ

بحدت فٖ اىٍٔالَ األضيٖ ىيطاٌَ٘٘  وجٍ٘ػٓا ُظسٗات ثفجلِس إىِٕ اىبسِْان 

واىرى٘و  فٍَ كائو بأن اىٍٔالَ األضيٖ ْٔ واض بابو فِٖ اىػِسا   وِِْال 

ٌَ  كْل إىٕ ون اىٍٔالَ األضيٖ ْٔ واض واٌِ٘٘ة ونسوضِجان  وًٌِِٓ ٌَِ 

إفسٗل٘ا  وًٌِٓ ٌَ كْل إىٕ وُّ شٍِا  ضِٔاٗة  إن ٌٔالًِٓ األضيٖ ْٔ :كا 

وو بةو اٌٙٔاَٗ٘ )اىػٍِٔاَٗ٘(  وكنِس آدِسون وُِّ جشِٗسة اىػِسب )اىٍَِ٘ 

داضة(  وآدسون كْبٔا إىٕ وُّ فٖ ٌِحلة اىطابو اىشسكٖ ىجشٗسة اىػسب... 

ِّٔغات ىجػيّ ٌلبًٔ   ...  اااجًحِ ونو اوي ٌَ ْزه اٙااا كنس ىّ وضحابّ ٌط

. وٌَِ اىجِرٗس باىِزنس ون ِْزا اىٍٔعِٔ  غيِٕ كِٔ  كًِٔ   وٗبلٕ نو كىِم

فٖ ٌلرٌات نجل ثػيً٘ اىػبسٗة  وفٖ نجل فلِّ اىيغِة اىػسبِ٘ة.  اٌحسو  ند٘سً 

ؤْ ٌٔعٔ  غلً٘   خٍسة ىّ  وىهَ ٌَ اىٍف٘ر ا الة  غيِّ٘ وايِٗة اٙااا 
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اهًتضارةث ةضأٍُ
(7)

. 

رٍا رإًّٔاا  جى ٍاقش واضعا اهًعجى يصطوح )اهوغات اهسايٖث( وقد ذل

جى ٍاقضا يسأهث أقدم اهوغات اهّسايٖث  وذِتا إهآ أن ياا اةتد اُ اهًستضارقْن 

اث  يٌ فمرة )اهسايٖث األم( ِْ يجرد هغث وًِٖاث يتترضاث س داَد هّاا وس ةَٖ 

 وّٖا  جى ذلرا رأي )إقوًٖٖس ْٕدف داود(
(8)

وِْ أقدم يٌ لتب  ٌ اهوغاث  

إهآ اهَساب اهاْارد  اقدم اهوغات اهسايٖث ادتَادًرٕاٍٖث أرٕاٍٖث  فّْ ٕعد  اهس  اهس  

ا رٕاٍٖث )ياٌ فٔ أدتار اهتْراة  وهمَُ ةاهًقاةن افترض أن اهعرةٖث أقدم يٌ اهس 

خافظث أصْل اهوغاث اهساايٖث األصاوٖث ألحار »خٖث ِٔ هغث(؛ ألن اهعرةٖث ِٔ 

   وقد أدهٓ صاٍعا اهًعجى ةرإًّٔا فٔ ِااا اهًجاال. جاى«رٕاٍٖث ةمحٖريٌ اهس  

ةدحا فٔ اهترق ةٌٖ يعجًًّا ِاا وةاٌٖ اهًعجاى اهتاارٕ ٔ  واٍتّٖاا إهآ أن 

هي الوصول إلى معجم مفٌد لمن  ًحثنف  ني   نم » فمرتًّا فٔ يعجًًّا

ال غة التنريًيي و هنا ال غنة والمعجنم التنريًيين  ننث  ر ايتنري المفنر ة 

 لغنرت   الجدًدةن بل ايتري المفر ات المشتركة بٌ  هذه ال غرت التي اسنمٌار

سننرمٌةن ور انعن ننى بغٌننر االفننرك المشننتركةن واا  ننل ان هننذه ال  مننرت 

 .«المشتركة هي اصل  ٌار

                                                 

ويٌ ِاه اٗراء يا ذِب إهُٖ اهدلتْر )هْٕس  ْض( فٔ لتاةاُ  )يقدياث فأ فقاُ اهوغاث  (7)

م  الموجرت التي ازلن    نى  ا رلعرب إذن موجة متأخرة جد  »(  قال  56-55اهعرةٖث  

 0111الجزًرة م  الهوقرز والمنطهة المثٌطة بحثنر قنزوً  والحثنر ااسنو  اثنو  شحا 

ق.م( او قحٌل ذلك. ولع ار لم تستهرَّ  ي م رن مر  ي بند  منر بنٌ  النانرً  او  ني الشنرم 

وا  ى حضرية  نفنذت  رمنظمة اقوى منار بأس   رال حٌر؛ ااار وجدت  ي هذه وت ك اقوام  

الجزًرة من  ررًنب بر ًنة الشنرم حرم نة معانر لغتانر الهوقرزًنة  إلى الفراغ ال حٌر  ي شحا

 «.ة...ويبٌالمتفر ة م  المجمو ة الاندًة  اا

تعوى ةاهًْصن وهتَان ورويا  و اد إهآ اهًْصان   (5891 -5869)إقوًٖٖس ْٕدف داود  (8)

 ّٖا.( ويات ف5878رٕان اهماجْهٖك ةديضق دَث )يطراًٍا هوس   ب     واصتغن ةاهتعوٖى  واٍت  
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ثً ذنرا تصنِ٘ؿ اىيؾن ت اىصن ٌ٘ل  ىنٕ ٌأٍغن تو ٌأٍغنل طنٍ ى٘ل 

وتظننلٍو غيننٕ اىي  ي٘ننل واٙطننٔ ٗل   ،تِلصننً  ىننٕ طننٍ ى٘ل طننرك٘لو ا ن  ٗننل

ل( وفا وؽ  ٗل٘نل( وفاىػيرٗنل( وٌأٍغل طنٍ ى٘ل ؽر ٘نلو اىهِػ ُ٘نل فاىفِ٘٘ل٘ن

وحنَّد ا  ،ُٔ٘ل(  ثنً ذننرا اىٍأٍغنل اىأِ ٘نلپوفاىٍؤا ٘ل( وفاىػٍُٔ٘ل( وفاى

ـ٘ٓ و اىٍأٍغل اىػر ٘ل اىظٍ ى٘ل، واىٍأٍغل اىػر ٘ل اىأِ ٘ل، واىٍأٍغل 

ٌٔجزة نذنر االخلالـ ت  َ٘ اىػر ٘نل واىيؾن ت  ا ث٘ٔ ٘ل  وتال ذىم ٌي حُث 

 اىضٍ ئر  اإلغراب وص٘ؼُ  وحرن ُت   صٔاُت اىص ٌ٘ل ٌَ ح٘ث ا

ىلَّ ك م ْذا اىٍػاً غيٕ  صَّ اىهيٍ ت اىٍظلرنل  َ٘ اىػر ٘ل واىيؾ ت 

ٌَ ْذه اىهيٍن ت اىٍظنلرنل   ٍن   ن   أو تؾّ٘نر  ااىص ٌ٘ل، ٌع اىػيً أن نث٘ر  

 ؛ثً ٌ  ْٖ حَّو  االطلراك؟ كَّ ٗهٔن االطلراك  َ٘ ىؾلَ٘ أو أنثنر   ت ٌ   اتؾّ٘ر  

ٖ ٌننلَ اىٍػاننًو اىػر ٘ننل واىصننف وٗل واىػر ٘ننل اىأِ ٘ننل ىننذىم ُاننَّ ـنن

وا وؽ  ٗل٘ل واىػيرٗل واٙ اٌ٘نل واىصنرٗ ُ٘ل واىِية٘نل واىلٌَّرٗنل واىٍَِّاغ٘نل 

وا ن  ٗل واإلث٘ٔ ٘ل    نو ْذا ـٖ ٌ  ة واحَّة، وكس غينٕ ذىنم  وشنِٔ   

 ٗٔ ح ٌ  ذنرو  ت ٌ   ٌث ال  

واىاٍنعو  ُن ث وأُُُنث   أُثو ا ُثٕ خالف اىذنر ٌَ اإلُص ن وؽ٘نره، 

 ذا ن ُنت وال ة اإلُن ث غِنَّْ   ووْٖ ٌئِن ث   ،وآُثت اىٍرأةو وىَّت اإلُ ث

 ٗيَّ اإلُ ث  وأي ؛غ  ة، واىرجو ٌئِ ث نذىم

 ف تّٕ(  صلٔط اىِٔن، وْٖ ا ُثٕ أو اىزوجل  tt<اىثٍٔ ٗلو  -

أُثٕ، واى٘ ء ـٖ آخرْ  تؤصنو  وُلٖ( أيأف وأي nty<اىػر ٘ل اىأِ ٘لو  -

ثنت( أو أف tt<و  أُثٕ فأُثل( حرـ٘   وأي ntt<  صو اى٘ ئٖ ىيهيٍل، وـ٘ٓ  أٗض  ا 

   ىل ء ـٖ آخرْ  وشلٔط اىِٔن 

طت(  صلٔط اىِنٔن وتونٔل اىثن ء  ىنٕ طنَ٘، وْنٔ أف  št<اىهِػ ُ٘لو -
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ل ت  ٗخٖ  ٌةيق، واىل ء ـٖ آخرْ  ت ء اىلأُ٘ث  وـ٘ٓ   ّٔ  وطنلِٖ( أيأف šty<تو

  ٍػِٕو أُثٕ   زوجلّ، وتأتٖ أٗض   ويأ ؛و طل  ،أُث ي، زوجلٖ

 أُثٕ  وطت( أيأف št<ُٔ٘لو پاى -

واىل ء ـنٖ آخرْن  ىيلأُ٘نث، وشنلةت ٌِٓن   ،فآتت( att<ا وؽ  ٗل٘لو  -

( ٌثِٕ، أي tty<اىِٔن،  ٍػِٕو أُثٕ  وـ٘ٓ    أُث٘ ن    وفأتِّٖ

أو صن    ،فأُض(   ىِٔن واىظَ٘،  ٍػِٕو َُُػً nš<اىػيرٗلو ـ٘ٓ  اىاذ   -

  ٍ و، وُٗةيق ـٖ اىػر ٘ل غينٕ ا    اىٍِيلنل اىصنٓيل اىلنٖ تِينت  ُ غ ُٓ ، أو ش

 أُثٕ، اٌرأة، زوجل  وأي išša<اىيلو خ صل، وٗل  و ىفظ فأُثٕ( ـٖ اىػيرٗل 

ُقو اىيػَّ  ىٕ أشفو، وك٘وو ْٔ كْػر اىيئنر واىفنّ  واىنٔا ي،  ٍْ ٍُق واىَػ اىُػ

ٍّ خو  وٌِّ كٔل اىظ

ْٓن  ٌننَ  ُٔاُننلَ  ِ٘  ِنن ُظننرت وَشنن

 

وأـُ٘ح ٌَ  و  اىرُّ  ب غٍ٘نقُ  
(9ف

 

، وتػٍ٘ق اىيئر و غٍ كٓ و جػيٓن  غٍ٘لنل، وتلنٔل اىػنربو  ئنر أيو  ػَّ٘   

 غٍ٘لل وٌػ٘لل 

ٌِم(  ٍػِٕ mq>اىهِػ ُ٘لو  - ٍْق، كَْػر  وفأ  غٍ٘ق، واٍ ، ُغ

لو پاى - ُ٘ٔ<mq ٌِِٕم(  ٍػ هت(  ٍػِٕ mqt<واٍ  أو أ   شٓيل  وفأ  وا   وفٌ 

ٍَنق، غٍ٘نق، وتنأتٖ  ٍػِنٕ mq>لو ا وؽ  ٗل٘ - ٌِم(  ٍػِنٕو غ واٍ   وفأ

 غٍ٘ق، أو ٌه ٍن غٍ٘ق 

 واٍ ، وفآٌ ك( أيو ُغٍق  واٙ اٌ٘لو ف ٌه (  ٍػِٕ -

ٍُق، وـ٘ٓ  ف وٍٗ ك(  ٍػِٕ اىصرٗ ُ٘لو ف -  ووٌهن (  ٍػِنٕأٍٗنٔك( وف َغ

ٍْق أو شٍ نل أو واٍ    ُغ

ٍْق -  واٍ   و( أيوـ٘ٓ  فأٌم ،اىٍَِّاغ٘لو فأوٌه (  ٍػِٕو ُغ

                                                 

  1968، ط  ا  اىٍػ  ف  ٍصر 741ص 1ب 11 ٗٔان اىظٍ خ، ق (9ف
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دو ٧ٔٲٜ، كٚٲ٭ة )ا٦ٲ١ػٮ( ث٧ٕ٪ػٯ: كا :اٵ٠ةدٱح: )ػ١٧ٮ( ثة٣ؼةء ث٧ٕ٪ٯ -

 ك)ٱ١٧ٮ( ث٧ٕ٪ٯ: ظ١ٲ٥. ،اثذ٭٢، دٮق٢ )٨٦ أ٧ٔة٫ٝ(

 كقٍ )٧ٜٔ(. :ا٣كٮُٝؿٱح: )آ٦ٟ( ث٧ٕ٪ٯ -

 .كٚٲ٭ة )آ٦ٌة٠ة( ث٧ٕ٪ٯ: ٧ٌٜٔ ،٧ٔيٜ :اٷزٲٮثٲح: )أ٦ة٠ة( ث٧ٕ٪ٯ -

 ٧٤٠ةت ٬ؾق ا٤٣٘ةت ثة٣عؿكؼ ا٣ىٮدٲح ا٣ؽك٣ٲح. ٍخ جى ذً كٝؽ ٠ي 

ْٛح إ٣ٯ ٦ٕض٥ ا٤٣٘ػح ٦ٮًػٮع ا٣جعػر، أظةؿ كإًة ا٧٣ٕض٥ ٣ؽف ٢٠ ٣

ٚة٦ذٶت ظٮامٰ ا٧٣ٕض٥ ث٧ؿاصٕ٭٧ة ٨٦ ا٧٣ٕض٧ةت ا٧٣ؼذىح ث٢١ ٣٘ح ٨٦ 

 ٬ؾق ا٤٣٘ةت.

ٚػٰ ٦ضػةؿ  ةَٲجنػ اإف ٦ٕض٥ ا٧٣نذؿؾ ا٤٣٘ٮم ا٣ٕؿثٰ ا٣كة٦ٰ ٱ٧س٢ ص٭ػؽن 

ػػ ٕن ٚػػٰ ٬ػػؾا ا٧٣ضػػةؿ،  ةأقةقػػٲن  ةا٣ؽراقػػةت ا٤٣٘ٮٱػػح ا٧٣ٞةر٩ػػح، كقػػٲ١ٮف ٦ؿص

ٕى  ٜى ا٧٣ٕض٥ ا ًٰ كأد٧٪ٯ ٣ٮاً  اٷ٩ذةج. ٨ى ٦ً  اـ ك٦ـٱؽن كا٣ذٞؽٌ  ٣ذٮٚٲ

 

*   *   * 





 
 

 ()تسار ا دلم ا و   ت اضرلمحاا 

                                                 

( )سيِمنار  :المدارسة( وي اممقابل امعربي مكنمةseminarاألجنبية، وتعني بحثاً يقدمه أحد أعضاء ) ،،اممجمع 

 في مجنس اممجم،.ومناقشته به  منتذاكر   
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 اللغة العربية وتعريب التعليم الطبي
 
 
 امرشد خاطر منوذج

 ()أحمد بوبسأ. 

ٌِ لغث الحبب والعبعس، لغبث   ا  ،لغخيا العسةْث الجهْلث لغث حْث نخجردة

كهبا اباش عباعسىا العسةبِ  ،علُ األكتاد اوضالنً  اةسدً ىشلج األضهاع النطِج 

 :َسالكتْس حلْم دنّ 

 لَ لم حكو أم اللغبات ٌبِ الهيبُ

 

 لكطبست أاالنبِ وع بج نببرادي 

 لغبببث   ا واعبببج علبببُ أضبببهاعيا 

 

 علبببُ األكتببباد اكاىبببج ليبببا ةبببسدً 

 ةْييببببا حؤلبببب  ضببببخاب ةاة ببببثً  

 

 فٍبببِ الس ببباق ليبببا   ةالظببباد 

 ْبرةوٌبِ ةع ،أفها ةأّج العبهص 

 

 حٍبببري العبببعاع ألىجبببٍر ووٌبببادِ  

 اللغبثُ حسحقِ  اولغخيا العسةْث ٌِ الحصو الحصْو ألنخيا وعسوةخيا. ودائهً  

، وحيحبرة ةاىحبراةٌا. و  ا اضبخٍخست أنبث ةلغخٍبا فالىٍبا العب  أنّخٍاةاةحقاق 

 :كها ّقَش عاعس الق سّو دلْب ن سان ،ّصْتٍا الظْاع أو حراىًْ

 َا  ا نبببا القبببَم ةاللغبببث اضبببخذ ّ 

 

 ِلب فظاعج نا نصبْس القبَم ابب 

 ؟فببِ ةببالد ونببا دعببَى اححبباد 

 

 ؟نطبببخقب   دعبببَى ِ نببباة ونبببا 

                                                  

() .ِكاحب و عالن 

 م.32/1/3231ألقُ األضخا  أحهر ةَةص ٌزه الهحاطسة فِ ااعث الهجهع ةخاةّخ 
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 وةعٌض نها حعاىًْ أنخيا الَْم ىا م عو  ٌهالٍا للغخٍا واضخٍخاةٌا ةٍا.

اضبخ اعج عتبس حاةّذٍبا ال َّبب  ،ولغخيا العسةْث ٌِ لغث العلم والحْباة

 نعباة  وعلبَم الهاق العسب ارّهً اضخْعاب الحظاةات اإلىطاىْث. فقر ىقب الع

العسةْبث فاضبخَعتخٍا. وفبِ  لبُغسّقْبث، والتْشى ْبث والسوناىْبث  الحظاةة اإل

وطع العلهاق العسب  عصس االزدٌاة العسةِ، فِ الرولخْو األنَّث والعتاضْث،

 ةاللغث العسةْث الياسّات واألةحاث، وألّ َا الكخب فِ علَم السّاطبْات وال بب

وحس هج ٌبزه الكخبب  لبُ اللغبات األوةةْبث.  ،هْاق وال ل وال ْشّاق والكْ

وعلُ ضتْب الهثاش ةقِ كخاب )القباىَن فبِ ال بب( الةبو ضبْيا ُّبرة س فبِ 

 الجانعات األوةةْث ألةةعهئث نو الطيْو.

نثبب علبم الجتبس البزي  ، رّبرة اةب  ن العلهاق العبسب اةخكبسوا علَنًب

 ،اث  لُ اللغات األوةةْثوطعً أةَ نَضُ الذَاةزنِ. وحس هج ٌزه األةح

نثبب  ،وددلج الهص لحات العلهْث العسةْث اللغات األوةةْث ةل اٍا العسةبِ

 (،The oud)العببببَد  ،(The algorithem)الذَاةزنْببببث  ،(Algebra)الجتببببس 

Minaret))الهئزىث  (،Logarithem)اللَغاةّخم 
(1)

... 

ت األعجهْبث لغخيا العسةْث اضخ اعج أن حطخَعب الكثْس نو الكلهباو ّن 

نو اللغات الَْىاىْث وال اةضبْث وغْسٌبا. وفبِ القبسلن الكبسّم الكثْبس نيٍبا، 

 ٍيم( ،ضقس ،وزّس ،ونيٍا كلهات )ةطخان
(3)

. وٌزا ّعيِ أن لغث الظاد اادةة 

                                                 

( فِ ضبْا  الكبالم علبُ ددبَش Minaret( والِهئزىث )The oudِ كُس الهحاطس للعَد ) (1)

غاِت األوةةْث ةل اٍا العسةِ = غْس نياضبب  ألّن ٌباحْو الهص لحات العلهْث العسةْث الل

 الكلهخْو لْطخا نو الهص لحات العلهْث ةالهعيُ الهخعاَة  الهقصَد. = ]الهجلّث[.

فبِ طبَق ضبْا  الكبالم لبْص ةصبحْ   ألن « وزّس»و« ةطخان»حهثْب الهحاطس ٌيا ةكلهخِ  (3)

« وزّبس»د فبِ القبسلن الكبسّم، والثاىْبث: لم حبس -وٌِ نعّسةث نو ال اةضْث  -« ةطخان»األولُ: 

، ونا نو أحر ثقث ىعلهً ار    ة أىٍا نعّسةث نو أصب أعجهِ = ]الهجلّث[.عسةْث دون ع ٍّ
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 كُٔةء. ا٤ٔٯ ا٣ذٛة٢ٔ ٦ٓ ٣٘ةت ا٣نٕٮب اٵػؿل أػؾن 

إف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٗٲػؿ ٝػةدرة ٤ٔػٯ اقػذٲٕةب  :ز٥ ٱحدٰ ثٕؽ ذ٣ٟ ٦ػ٨ ٱٞػٮؿ

ؿد ا٣عةق٥ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ٤ٔػٯ ٱػؽ ا٧٣ُٕٲةت ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ذٞ٪ٲح ا٣عؽٱسح، كصةء ا٣

ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿمؽ ػةَؿ ا٣ؾم ٠ػةف ٣ػ٫ ا٣ٌٛػ٢ اٵكؿ ٚػٰ دٕؿٱػت ٦٪ػة٬ش دػؽرٱف 

، ا٣ؾم دعػٮؿ ٚٲ٧ػة ثٕػؽ 0808ا٣ُت ٰٚ ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ُجٰ ا٣ٕؿثٰ ثؽ٦نٜ ٦٪ؾ ٔةـ 

٤٠ٲةت ا٣ُت ٰٚ قػٮرٱح، كإ٣ٯ ٤٠ٲح ا٣ُت ٰٚ صة٦ٕح د٦نٜ، ٣ذ٘ؽك ٤٠ٲح ا٣ُت، 

 ا٣عؽٱر ث٤٘ح ا٣ٌةد.ا٣ٮظٲؽة ا٣ذٰ دؽرس ٥٤ٔ ا٣ُت 

ىمنىهوىمرذدىخاطر؟
٣٪ة ٰٚ ا٣جؽاٱح ٨٦ ا٣ذٕؿؼ ٤ٔٯ ٦ؿمؽ ػةَؿ، ٤ٔٯ ٩نػحد٫ كدراقػذ٫  ثؽٌ  ٹ

 ا٣ُجٲح، ك٠ٲٙ كو٢ إ٣ٯ ٦ة كو٢ إ٣ٲ٫.

ٵقػؿة وػ٘ٲؿة  ٣0777ؽ ٦ؿمؽ ػةَؿ ٰٚ اٵكؿ ٨٦ ٠ة٩ٮف ا٣سة٩ٰ ٔةـ كي 

ٯ ٌٞػك٦ذٮإًح ٰٚ ٝؿٱح ثذةدؿ، ك٬ػٰ ٝؿٱػح ٦ػ٨ ٌٝػةء ا٣نػٮؼ ٚػٰ ٣ج٪ػةف. كد٤

د٤ٕٲ٫٧ اٹثذؽااٰ كا٣سة٩ٮم ٰٚ ٦ؽرقح ا٣ع٧١ح ثجٲؿكت. ك٠ة٩خ ٬ؾق ا٧٣ؽرقح 

٧٠ػة  ،ة ٠ةف ٫٣ اٵزؿ ا١٣جٲؿ ٰٚ د١٧٪ػ٫ ٦٪٭ػةٕ٪ٯ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٔ٪ةٱح ٚةاٞح، ٧٦ٌ دي 

ػة أدٞ٪٭ة ٦ؿمؽ ػةَؿا٣ذٰ ٠ة٩خ دٕ٪ٯ ٔ٪ةٱح ٠جٲؿة ثة٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح،  ٌن . كثٕػؽ أٱ

، ا٩ذكػػت إ٣ػػٯ ٤٠ٲػػح ا٣ُػػت 0815( ٔػػةـ ٩ٲ٤ػػ٫ ا٣نػػ٭ةدة ا٣سة٩ٮٱػػح )ا٣ج١ة٣ٮرٱػػة

، ثٕػؽ أف 0800ا٣ٛؿ٩كٲح ٰٚ ا٣ضة٦ٕح ا٣ٲكٮٔٲح ثجٲؿكت، ك٩ةؿ مػ٭ةدد٭ة ٔػةـ 

أ٦ةـ ٣ض٪ح َجٲح ٚؿ٩كٲح، ك٦٪عذ٫ مػ٭ةدة َجٲػح ٦ػ٨ ا٣ض٧٭ٮرٱػح  ةػةض ا٦ذعة٩ن 

. ك٠ة٩خ م٭ةدة ٬ؾق ا٤١٣ٲح دىؽر ٠0800ة٩ٮف ا٣سة٩ٰ ٔةـ  6ا٣ٛؿ٩كٲح ثذةرٱغ 

 إظؽل صة٦ٕةت ثةرٱف. ٰٚ ثةرٱف، ٠حم ٤٠ٲح ٰٚ

، اقػذيؽٰٔ ٦ؿمػؽ 0803ك٦ٓ ا٩ُٺؽ مؿارة ا٣عؿب ا٣ٕة٧٣ٲح اٵك٣ػٯ ٔػةـ 

ردجػح راػٲف. كمػةرؾ ٦ػٓ  طى ٪ً ػةَؿ ٤٣ؼؽ٦ح ا٣ٕك١ؿٱح ٰٚ ا٣ضٲل ا٣ٕس٧ة٩ٰ، ك٦يػ
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ٰٚ ا٧٣نةٰٚ ا٧٣ٲؽا٩ٲح، كٰٚ ثٌٕ٭ة دٕػؿؼ  ةا٣ضٲل ا٣ٕس٧ة٩ٰ ٰٚ ٔؽة ٦ٕةرؾ َجٲجن 

ٌن  ُن  ة٤ٔٯ ا٣ؽ٠ذٮر رًة قٕٲؽ ا٣ؾم ٠ةف أٱ ـ ةٰٚ ا٣ضٲل ا٣ٕس٧ة٩ٰ. كٚػٰ ٔػ ةًةث

ي  0807 رًق٢ ٦ؿمؽ ػةَؿ ٦ػٓ ا٣ٞػٮات ا٣ذؿ٠ٲػح إ٣ػٯ ٦٪ُٞػح ٦ٕػةف ٚػٰ ص٪ػٮب أ

مؿٰٝ اٵردف ٧٣ٞةد٤ح ٝٮات ا٣سٮرة ا٣ٕؿثٲح ثٞٲةدة ا٣نػؿٱٙ ظكػٲ٨، كٚػٰ ٦٪ُٞػح 

٦عُح ٗؽٱؿ ا٣عةج ص٪ٮب ٦ؽٱ٪ػح ٦ٕػةف، ظٲػر ٠ة٩ػخ دذ٧ؿ٠ػـ ا٣ٞػٮات ا٣ذؿ٠ٲػح 

ٚػٰ ٱػؽ ا٣ٞػٮات ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٧٣ٕؿ٠ػح ا٣ذػٰ  اأقػٲؿن  ا٧٣٪ٌٮم دعخ ٣ٮاا٭ة، كٝٓ

كٕٝخ ثٲ٨ ا٣ٞٮات ا٣ٕؿثٲح كا٣ٞٮات ا٣ذؿ٠ٲح ثذةرٱغ ا٣سػة٩ٰ كا٣ٕنػؿٱ٨ ٦ػ٨ أٱ٤ػٮؿ 

٤ٜ قؿاظ٫ ٦ٓ قػةاؿ اٵَجػةء ا٣ٕػؿب ثػح٦ؿ ٦ػ٨ 0807ٔةـ  َي ، ك٨١٣ قؿٔةف ٦ة أ

ا٣نؿٱٙ ظكٲ٨. كادض٫ ٦ؿمؽ ػةَؿ إ٣ٯ ظٲر ٱٞٲ٥ اٵ٦ٲػؿ ٚٲىػ٢ ثػ٨ ا٣عكػٲ٨ 

ٱكذٕؽ ٤٣ػؾ٬ةب إ٣ػٯ د٦نػٜ كإٝة٦ػح دك٣ػح ا٣ؾم ٠ةف ٣ضٲل ا٣ٕؿثٰ، ٤ٔٯ رأس ا

ٚٲ٭ة، ك٤َت ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿمػؽ ٦ٞةث٤ػح اٵ٦ٲػؿ ٚٲىػ٢. كثة٣ٕٛػ٢ ٤َػت ٦٪ػ٫ اٵ٦ٲػؿ 

٤٣ٞك٥ ا٣ضؿاظٰ ٰٚ ٦نػٛٯ  ةراٲكن  ٔيٲ ٨ى ٚٲى٢ أف ٱؿا٫ٞٚ إ٣ٯ د٦نٜ. ك٤ٔٯ ا٣ٛٮر 

إ٣ػٯ ردجػح ٓ كريٚ ػ)أثٮ اٵق٢(، ك٬ٮ ٦نٛٯ ٦ٲؽا٩ٰ دػةثٓ ٣ٞػٮات ا٣سػٮرة ا٣ٕؿثٲػح، 

 ٰٚ ا٣ضٲل ا٣ٕؿثٰ. ة٦ٞؽـ. كدػ٢ ٦ؿمؽ ػةَؿ د٦نٜ َجٲجن 

كٔ٪ؽ٦ة دػ٤خ ا٣ٞٮات ا٣ٕؿثٲح د٦نٜ ثٞٲةدة اٵ٦ٲػؿ ٚٲىػ٢ ثػ٨ ا٣نػؿٱٙ 

، ٠ةف ٦ؿمػؽ ػػةَؿ ٦ػ٨ 0807ظكٲ٨ ٰٚ ا٣سة٣ر ٨٦ م٭ؿ دنؿٱ٨ اٵكؿ ٔةـ 

ٲ ٨ى ٨٧ً ٬ؾق ا٣ٞٮات. ك ٔي ؿم ٤٣ٞك٥ ا٣ضؿاظٰ ٰٚ ا٧٣نػٛٯ ا٣ٕكػ١ ةراٲكن ٝؽ 

٧ٔػ٢ ٚػٰ ، كث٧نػٛٯ ا٧٣ػـة ا٣ٕكػ١ؿم( ٜ )ٱٕؿؼ ٬ؾا ا٧٣نػٛٯ ظة٣ٲ ػةثؽ٦ن

دعٮؿ اقػ٫٧ كٝؽ )٦نٛٯ ا٣٘ؿثةء( ا٣ؾم ٱٞٓ مؿؽ ٦ج٪ٯ راةقح صة٦ٕح د٦نٜ، 

ػػإ٣ػػٯ )ا٧٣نػػٛٯ ا٣ػػٮَ٪ٰ(، كظة٣ٲ ػػ ثػػةٵ٦ؿاض  ةة أوػػجط ا٧٣نػػٛٯ ٦ذؼىىن

ؿىؼ ثػا٣ض٤ؽٱح،   )٦نٛٯ اٵ٦ؿاض ا٣ض٤ؽٱح(.كٱٕي

ىبداوةىالحكاوة:
، 0807ثذةرٱغ ا٣سة٨٦ ٨٦ دنؿٱ٨ ا٣سة٩ٰ ٔػةـ  -٭ة ا٣كةدة أٱ -ثؽأت ا٣ع١ةٱح 
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ظٲ٨ اقذٞج٢ اٵ٦ٲؿ ٚٲى٢ ا٣ؽ٠ذٮر رًة قٕٲؽ، ك٤َت ٦٪٫ إ٩نةء ٦ٕ٭ؽ َجػٰ ٚػٰ 

َن  أف ٱ١ٮف ا٣ذؽرٱف ٰٚ ا٧٣ٕ٭ػؽ ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح.  ةد٦نٜ. ككًٓ رًة قٕٲؽ مؿ

كٔ٪ؽ٦ة كًٓ ٬ؾا ا٣نؿط، ٠ةف د١ٛٲؿق ٱذض٫ وٮب ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿمؽ ػػةَؿ ا٣ػؾم 

ٮف ا٣عة٢٦ اٵقػةس ٤٧ٕ٣ٲػح دٕؿٱػت ٦٪ػة٬ش دػؽرٱف ا٣ُػت ٚػٰ ا٧٣ٕ٭ػؽ. قٲ١

ى ـى ٲٍ كأذ٧ؽ رًة قٕٲؽ ٰٚ اػذٲةرق ٧٣ؿمؽ ػةَؿ ٤ٔٯ ٦ً  ذٲ٨ دذٮٚؿاف ٣ؽٱػ٫، ٭٧ق ٦ي  ٲ٨ً د

ك٧٬ة إدٞة٫٩ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كإدٞة٫٩ ا٧٧٣ةز٢ ٤٣٘ػح ا٣ٛؿ٩كػٲح ا٣ذػٰ قػذ١ٮف ا٧٣ىػؽر 

٤ٲػح ا٣ذٕؿٱػت، ثػ٢ ٠ػةف اٵقةس ٤٣ذٕؿٱت. ك٥٣ ٱ٨١ ٦ؿمؽ ػةَؿ ا٣ٮظٲؽ ٰٚ ٧ٔ

٫ٕ٦ ٚؿٱٜ ٢٧ٔ، ٦٪٭٥ ا٣ؽ٠ذٮر مٮ٠ح ا٣نػُٰ كا٣ػؽ٠ذٮر أظ٧ػؽ ظ٧ػؽم ا٣ؼٲػةط 

كا٣ؽ٠ذٮر ٦٪ٲؿ مٮرل كا٣ػؽ٠ذٮر أظ٧ػؽ ٦٪ٲػٙ ا٣ٕةاػؽم كٗٲػؿ٥٬، ١٣ػ٨ ٦ؿمػؽ 

 ػةَؿ ٠ةف ٤ٔٯ رأس ا٧٣ض٧ٮٔح، د٪ٛؾ أ١ٚةرق كدٮص٭ةد٫ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ.

ى:جوانبىرملوةىتعروبىالتعلومىالطبي
ؿٱت دؽرٱف ا٣ُػت ٚػٰ ا٧٣ٕ٭ػؽ ا٣ُجػٰ ا٣ٕؿثػٰ زٺزػح م٤٧خ ٤٧ٔٲح دٕ

 :صٮا٩ت، ٬ٰ ٧٠ة ٱ٤ٰ

 إ١ٜاء ا٥١طاىؽات ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث: -أكلن 

ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿمؽ ػةَؿ، ك٬ػٮ ٱذىػؽل ٤٧ٕ٣ٲػح  ػٺٝح ك٦ٌ٪ٲح ثؾؿ اص٭ٮدن

دؽرٱف ا٣ُت ٰٚ ا٧٣ٕ٭ؽ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. ٠ةف ٦ْٕػ٥ أقػةدؾة ا٧٣ٕ٭ػؽ ٱٕػة٩ٮف 

ٛن  ٚ٭ػ٥ درصػح ا٣ؿ٠ة٠ػح، ٠ػةف ٦ج٤٘٭ػة ٔ٪ػؽ ثٌٕػ٭٥  ا٣ذٰا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ  ةًٕ

ػؿٱضٮ ا٧٣ٕة٬ؽ ا٣ُجٲح ا٣ذؿ٠ٲح أك ٤٠ٲػةت ا٣ُػت ا٣ٛؿ٩كػٲح كاٵكرثٲػح. ك٠ػةف 

اٵقذةذ ٦٪٭٥ ٱٞٮـ ث١ذةثح ٦عةًؿد٫ ث٤٘ذ٫ ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٌػٕٲٛح، كٱػؽٚٓ ث٭ػة إ٣ػٯ 

إٔػةدة  ةكأظٲة٩نػ ة كإوػٺظ٭ة ٣٘ٮٱ ػةا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿمؽ ػةَؿ، ا٣ؾم ٱٞٮـ ثذ٪ٞٲع٭

ز٥ ٱٕٲؽ٬ة إ٣ٯ اٵقذةذ ا٣ؾم ٱ١ٕٙ ٤ٔٯ ظْٛ٭ة ٨ٔ ّ٭ػؿ ٤ٝػت ٚػٰ  ٠ذةثذ٭ة،

 ا٤٣ٲ٤ح ا٣ذٰ دكجٜ ٦ٮٔؽ إ٣ٞةء ا٧٣عةًؿة.
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ً:الهؤلفاتًالطبيةً-اثاني ً

األول  :اغتمد مرشد خاطر في  تتهيا ابيه يل غنيع نيمغ ا ميا ابتػر ي 

 ل ابػرب ل.ابترجمل، وابثان  ابتأب ف بابنغ

ً:الترجهةً-أ

ما ابكت  وابمػياجم ابيه يل،  اف  هذا ابجان  ترجم مرشد خاطر غددً

 :بمساغدة غدد ما أساتذة ابمػهد ابيه  تما س رد. وهذه ابكت  ه 

تييأب ف ابييدتتما ترابييم األسييتا  فيي  :ًالسررريرياتًلالهررةالاطًالطبيررةً-1

و تنياول  ابمػهد ابيه  ابػربي ، وترجميل مرشيد خياطر وشيمتط اب يي .

ابحاالت وابقصص ابيه ل ابسر ر ل، ومظاهر وغالميات وأغيراا ابميرا 

 .ابمثنعبصماتا ابنمم ج ل، وشرحها بنيالب بابير قل 

تأب ف ابيدتتما تن رف ي  :ًنعجمًالهصطلحاتًالطبيةًالكثيرًاللغاتً-2

األستا  ف  ابمػهد ابيه  ابػربي ، نقنيا ىبيع ابػرب يل ابيدتتما مرشيد خياطر 

أحمد حمدي ابخ اط وابيدتتما محميد حيالل ابيد ا ابكيماته . وابدتتما 

ضم ابمػجم ابمصينحات ابيه ل ف  أهم أابع بغات أواب يل، هي  ابنرنسي ل 

 نكن ز ل واألبمان ل وابالت ن ل، وأضاف ىب ها مرشد خاطر ابػرب ل.واإل

ىبع  -وغ ره ما ابكت  ابمترجمل  -سػع مرشد خاطر ف  هذا ابمػجم 

صيح   بكي  مصيين  أجنهي  ميا مصيينحات ابمػجيم، ي ابمػنع ابتحر  

وى جاد ابمقاب  ابػرب  با ابممافي  بمػنيع ابمصيين  األجنهي . وغميد في  

ىبييع اشييتقام تنمييل ممافقييل  ا بييإ ىبييع دماغييد ابنغييل ابػرب ييل، فنجييأ أح انًيي

بنمصين  األجنه ، وف  دماغد االشيتقام في  ابنغيل ابػرب يل. فاغتميد اسيم 

نػنيل نْهَيذة  غنيع و م م  مصيين  األجنهي  مثي  مابم  اآلبل ابمماف  بمػنيع اب

َمييص   ومابمه(ييع  غنييع و م م   وفيي  أحييا  ا أخييرى اسييتخد   . َػيينْ ومابم 
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٧٤٠ةت ٤ٔٯ أكزاف ٦ٕؿكٚح، ك٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ أػػؾ كزف ا٣ٕٛػ٢ ا٣كؽاقػٰ 

)اقذ٢ٕٛ(، كأذ٧ؽ ٦٪٫ ٦ىؽرق )اقذٕٛةؿ(، كأ٤َٜ أق٧ةء ثٕي اٷصػؿاءات 

ا٣ُجٲح ٤ٔٯ كز٫٩، ٦سػ٢ )اقذنٛةء(،)اقذ٤ٞةح(،)اقذ٧ىػةؿ(. ك٣ػ٥ ٱ٤ضػح إ٣ػٯ 

٫٩ ٥٣ ٱ٧ٕؽ إ٣ٯ امػذٞةؽ ا٧٣ىػ٤ُط ا٣ٕؿثػٰ إ :ٮب دٕؿٱت ا٧٣ى٤ُط، أمق٤أ

٤ٔػٯ  ك١٣ٰ أكًط ٬ؾق ا٣٪ُٞػح أًػؿب ٦سػةٹن ٨٦ ٣ْٛح ا٧٣ى٤ُط اٵص٪جٰ. 

امذٞةؽ ا٤٣ِٛ ا٣ٕؿثٰ ٨٦ ا٤٣ٛػِ اٵص٪جػٰ،  :دٕؿٱت اٹق٥ أك ا٧٣ى٤ُط، أم

٦ػة (. أ٤١٩televisionٲـٱػح )٧٤١ٚح )د٤ٛـٱٮف أك د٤ٛةز( ٦نػذٞح ٦ػ٨ ا٣ذكػ٧ٲح اٷ

 كث٤٘ةد٭ة اٵص٪جٲح. ،ا٧٣ى٤ُعةت ا١٣ٲ٧ٲةكٱح ٚذؿ٠٭ة ٤ٔٯ ظة٣٭ة

٣ٮقؿ٢٠ اٵقذةذ ٰٚ ا٧٣ٕ٭ػؽ ا٣ُجػٰ  دح٣ٲٙ: ٤غخهؽ أ٤ؽاض ا٨١فاء -3

كٱذ٪ةكؿ ا١٣ذػةب اٵ٦ػؿاض ا٣ؼةوػح ثة٣٪كػةء  ٦ؿمؽ ػةَؿ. ا٣ٕؿثٰ، كدؿص٧ح

 كقج٢ ٦ٕة٣ضذ٭ة.

 كدؿص٧ح ٦ؿمؽ ػةَؿ. ،٣ٮقؿ٢٠ دح٣ٲٙ: أ٤ؽاض س٫از ا١ت٬ؿ -4

 دؿص٫٧ ٦ؿمؽ ػةَؿ ٨ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح.: ٧ت٬ب ا٫١ي٣أسؽاضث  -5

 دؿص٫٧ ٨ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح.: ا١ػركس ا٢٥ٓ١ٰث ٘ٮ األ٤ؽاض ا٨١فائٰث -6

 دؿص٫٧ ٨ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح.: ا١ػاء كـؽ ا٢٥ٓ١ٰث ٘ٮ األ٤ؽاض ا٬١لدٯث -7

 :ا١خأ١ٰٗ –ب 

 ٌ ٱذ٤ٕػٜ  ٛح ادجٓ ٦ؿمؽ ػةَؿ ٩ٛف َؿٱٞذ٫ ٰٚ ا٣ذؿص٧ح ٚٲ٧ػةٰٚ ٠ذج٫ ا٧٣ؤ٣

أ٦ة وٲةٗذ٫ ا٣ٕؿثٲح ١ٚة٩خ ٤ٔٯ درصػح ٔة٣ٲػح ٦ػ٨ ا٣ؽٝػح ٚػٰ  ثة٧٣ى٤ُعةت.

٠ة٩خ وٲةٗح كاًعح كق٭٤ح ظذٯ ٤٣ٞةرئ ٗٲػؿ ا٧٣ؼػذه.  :ا٧٣ٕ٪ٯ كا٧٣ج٪ٯ

 :ك٦ؤ٣ٛةد٫ ٬ٰ

 :٦٘ ا١خ٥ؽٯو -1

٦ػ٨ ٣عْػح  ،د٪ةكؿ ا١٣ذةب ٦ؼذ٤ٙ صٮا٩ت ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٧ؿٱٌٲح ٧٤٣ؿٱي
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ٚػٰ ا٣ضة٩ػت ا٣ؼػؽ٦ٰ ٦سػ٢ د٘ؾٱػح  دػٮ٫٣ ا٧٣نٛٯ كظذٯ ػؿكص٫ ٦٪٭ة. أكٹن 

ٰٚ ا٣ضة٩ت ا٣ُجٰ ٠إُٔةا٫ اٵدكٱػح كا٣عٞػ٨  ةا٧٣ؿٱي كا٣ٕ٪ةٱح ث٪ْةٚذ٫، كزة٩ٲن 

ثح٩ٮأ٭ة كد٧ٌٲؽ ا٣ضؿكح كا٣ذؼؽٱؿ، كأػػؾ ٔٲ٪ػةت ٤٧ٔٲػةت دع٤ٲػ٢ ا٣جػٮؿ 

ػػ ٧٤٣ىػػ٤ُعةت ا٣ُجٲػػح  ةكا٣ػػؽـ كٗٲؿ٬ػػة. كدٌػػ٨٧ ا١٣ذػػةب ٚػػٰ ٩٭ةٱذػػ٫ ٚ٭ؿقن

 ضؽٱح.ا٣ٮاردة ٰٚ ا١٣ذةب، ٦ؿدجح ظكت اٵث

 إن ح ا٨١ف٠: -2

ٙ ٨٦ ٔجةرة )إوٺح ا٣٪كػ٢( ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ أث٪ػةء قػ٤ٲ٧ٲ٨ ٱٞىؽ ا٧٣ؤ٣  

أوعةء ٨٦ ا٣٪ةظٲح ا٣ضكػؽٱح كا٣٪ٛكػٲح كا٤ٕٞ٣ٲػح، كظذػٯ ٚػٰ ا٧٣ٺ٦ػط. أ٦ػة 

 :٣ٮًٓ ٬ؾا ا١٣ذةب ٚٲ٤ؼى٫ ٦ة صةء ٰٚ ا٧٣ٞؽ٦ح دا٫ٕٚ

ةمػبذ٪ة ٬ؾا ٦ة ظؽا ثٰ إ٣ٯ َؿح ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع، ثٕؽ أف رأٱخ ثٕػٲ٨ ا٣عػـف ٩»

دذؽ٬ٮر ٰٚ ٬ٮة ا٣ذحػؿ، ثٕؽ أف رأٱخ اٵ٦ػؿاض كا٣ٕة٬ػةت دٞػٮض ث٪ػةء ا٣ضكػؽ، 

أف ٱ١ٮف ٤٣ؼةَجٲ٨ كا٧٣ذػـكصٲ٨  ٦ؤ٦ ٺن  ؛كدؽٌؾ وؿكح ا٢ٕٞ٣، كدن٢ٌ ٝٮل ا٣٪ٛف

 .«٦٪٫ ا٣ٛةاؽة ا٣ذٰ أدٮػة٬ة. ٚإذا ٠٪ة ٩ؿٱؽ ا٣عٲةة ا٣عؿة، ٨٤ٚ ٩ج٤٘٭ة إٹ ثإوٺح ٩ك٤٪ة

قػٮاء ٦ػ٨  ،ٰ دؤزؿ ٰٚ د١ٮٱ٨ صكػ٥ اٷ٩كػةفٱذ٪ةكؿ ا١٣ذةب ا٣ٕٮا٢٦ ا٣ذ

ػ ٌن  ةا٣٪ةظٲح ا٣ضكؽٱح )ا٣ٞٮة كا٣ٌٕٙ(، أك ٨٦ ا٣٪ةظٲح ا٤ٕٞ٣ٲػح )ا٣ػؾ٠ةء(، كأٱ

٦ػ٨ ا٣٪ةظٲػح ا٣٪ٛكػٲح كاٵػٺٝٲػح، كظذػػٯ ٚػٰ ا٣نػ٢١ ا٣ؼػةرصٰ )ا٧٣ٺ٦ػػط 

٣ٲى٢ ٰٚ ا٣٪٭ةٱح إ٣ٯ أ٢ٌٚ ا٣كج٢ ٣ذعكٲ٨ ٬ػؾق ا٣ضٮا٩ػت  ؛ظك٪٭ة كٝجع٭ة(

 .ب ػ٧كح ٔنؿ ٚىٺن ٰٚ اٷ٩كةف. ٱ٥ٌ ا١٣ذة

 :٬٤سؾ األ٤ؽاض ا١شؽاضٰث )سؾءاف( -3

كٱنػؿح ا٧٣نػة٢٠  ،ٱذ٪ةكؿ اٵ٦ؿاض ا٣ذٰ دعذةج إ٣ٯ ٤٧ٔٲػةت صؿاظٲػح

ٕ٭ػة أك ك٠ٲٛٲح دض٧   ،ا٣ىؽٱؽ كا٣ٞٲط كا٨ٕٛ٣ :ا٣ذٰ ٝؽ د٪ض٥ ٨ٔ ا٣ضؿاظح ٦س٢

 ا٣ذٕة٢٦ ٦ٕ٭ة إف ظؽزخ.
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 :األنراض الجراحية )خهسة أجزاء( -4

 األيػاض اهزػاشٖة اهعاية. :اهزؼء األول -2

 رػاشة اهػأس واهعًْد اهفقػي واهصعر. :اهزؼء اهدأٍ -1

 لؿْر األطػاف وطوْعّا وآفاثّا. :اهزؼء اهداهح -3

 اهزؼء اهػابع: رػاشة اهػأس واهعًْد اهفقػي واهصعر واهدعٌٕٖ. -4

 هصعر اهزػاشٖة.أيػاض ا :اهزؼء اهظايؽ -5

 :نعجم العلوم الطبية -5

ؾاععه فُٖ اهعلجْر شًعي اهظٖاط وابَُ يصًع ِٖدى اهظٖاط. وٕصجْي عوىٓ 

يصطوصات اهعوْم اهطبٖة اهصعٕدة، يىٌ ثرىػٕس واػا ىؼ وٍؿىذ ورَىٌٖ ولًٖٖىاء 

شْٖٕة ورىػاخٖى وطفٖوٖىات، وثرىػٕس يػوىٔ وطىن بىاطَٔ، وثظىعٕػ وثْهٖىع، 

ٖة وعَٖٖة، وطىن األطفىال واهصىصة اهعايىة واهطىن وأيػاض ٍؿا ٖة وروعٕة وأذٍ

اهْقا ٔ واهطن اهرػعٔ، وأدوٕة ويعاواة وأشعة وثارٕض اهطىن، ولىن ياهىُ  ىوة 

باهطن يٌ ٍباثات وشْٖان ولًٖٖاء وفٖؼٕاء واٖػ ذهك. واعجًع يػشىع طىاطػ فٖىُ 

 ؛عوٓ األؾوْب اهوغْي ٍفؿُ اهغي اثبعُ فٔ )يعزى اهعوْم اهطبٖة اهمدٖػ اهوغىات 

وس اهطبٔ اهفػٍؿٔ، وووىع وفى  طإذ عًن عوٓ اؾجقػاء اهْظٖفة أو اهًعَٓ هوًص

 قْاعع اهوغة اهعػبٖة واشجقاقاثّا اهًصطوس اهعػبٔ اهًقابن.

 :نجلة الهعهد الطبي -اثالث  

يزوة اهًعّع اهطبٔ اهجٔ أؾؿىّا وثىػأس ثصػٕػِىا يػشىع طىاطػ يىعة 

ٖوة يًّىىة ، لاٍىىت وؾىى2247شجىىٓ ثْقفّىىا عىىام  2214 ىىعورِا يىىٌ عىىام 

هجرزٖع اهبصح اهطبٔ باهوغة اهعػبٖىة. فقىع أثاشىت ألؾىاثغة اهًعّىع اهطبىٔ 

وشزعجّى عوٓ ووع اهعراؾات واألبصاث اهطبٖة اهمجابة واهبصح؛ واٖػِى 

لان يػشىع طىاطػ اهْشٖىع فىٔ اهًزوىة، ٕقىْم بجَقىٖس ِىغه وباهوغة اهعػبٖة. 
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شػعػج . و، كتو أن ٗدفع ةٓػا لىػٕ اىٍعتػػثااىدراشات وحيم اىتحٔث ىغًٔٗ 

ٍعيث أوىئػم اطبتػاع غيػٕ  ػٔا  ٍػار حػرٗػب اىٍ ػعيحات اىعت٘ػث، اى

 فهاُج حِشر ُخاجًٓ فٖ ْذا اىعاُب.

 خطوة ناجحة:
حػرٗب اىخػيً٘ اىعتٖ فٖ اىٍػٓد اىعتٖ اىػرةٖ ةدٌشق اشخعاع  الل شِٔات 

 كي٘يث أن ٗفرا ُفصّ، وأن ِٗال االغخراؼ غيٕ اى ػ٘د اىػرةٖ واطجِتٖ.

ؼ حػَ٘ شػارو وفػد ٌػَ اىٍػٓػد اىعتػٖ ةدٌشػق ةدأت حهاٗث ْذا االغخػرا

ةرئاشث اىدنخٔر رضا شػ٘د وغضٔٗث اىدنخٔر أحٍد حٍدي اىخ٘اط واىدنخٔر حراةٔ 

. 8221فٖ اىٍؤحٍر اىدوىٖ طٌراا اىتالد اىحارة اىذي اُػلػد فػٖ اىلػاْرة غػا  

اىٍؤىَّفات اىعت٘ث اى ادرة غَ اىٍػٓػد اىعتػٖ  ج  ض  ر  فٖ لحدى كاغات اىٍؤحٍر غ  ف

وحظ٘ج اىٍؤىفات ةإغعػا  ٘ث اىيغث اىػرة٘ث ىيهخاةث اىعت٘ث؛ شق إلثتات صالحةدٌ

ً اىٍ ػرٗث فػٖ اطبتاع اىٍ رَٗ٘ اىذَٗ ابيػػٔا غي٘ٓػا. وأشػادت جرٗػدة اىٍلع ػ

 لحدى افخخاح٘احٓا ةٍا أُعزه اىٍػٓد اىعتٖ ةدٌشق، فلاىج:

ىلد جاعُا اىٍػٓد اىعتٖ فٖ دٌشق ةترْػان جدٗػد غيػٕ لٌهػان حػيػً٘ »

وأكا  ىِػا اىحعػث غيػٕ صػحث ْػذه اىِظرٗػث ةٍعٍٔغػث ٌػَ  ،ةاىػرة٘ث اىعب

 َّ وا لىٕ اىيغث اىػرة٘ث  دٌث فٓا أشاحذة ْذا اىٍػٓد، فأشد  اىهخب اىِف٘صث اىخٖ أى

 .«حخذى...ٗ   جي٘يث...فػصٕ أن ٗهٔن ٌا صِػّ اىٍػٓد اىعتٖ فٖ دٌشق ٌثااًل 

ىٕ غٍػادة وةػد شِٔات حفرغ اىدنخٔر رضا شػ٘د ىرئاشث اىعاٌػػث، وحػٔ

اىٍػٓد اىعتٖ اىػدنخٔر أحٍػد ٌِ٘ػل اىػائػدي اىػذي اكخػر  دغػٔة اىعٍػ٘ػث 

اىعت٘ث اىٍ رٗث ىػلد ٌؤحٍرْا اىدوري اىٍلتو فػٖ دٌشػق، ى٘عيػع أغضػا ْا 

غيٕ حعرةث حدرٗس اىعب ةاىػرة٘ث غػَ نثػب. وةاىفػػو اُػلػد اىٍػؤحٍر فػٖ 

رٗٔن فهػان اطبتػاع اىٍ ػ ؛8291( حزٗػران 22 -87دٌشق  الل اىفخرة )
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٦ٞةٔؽ٥٬ ٱكذ٧ٕٮف إ٣ػٯ ٱعٌؿكف دركس ا٧٣ٕ٭ؽ، كٱض٤كٮف ثٲ٨ ا٤ُ٣جح ٰٚ 

ٝػػةـ اٵَجػػةء كا٧٣عةًػػؿات ا٣ذػػٰ ٱ٤ٞٲ٭ػػة اٵَجػػةء ا٣كػػٮرٱٮف إ٣ػػٯ ا٤ُ٣جػػح، 

 ؛٦ؽل اقذٛةدد٭٥ ٨٦ ا٧٣عةًػؿات٧٣ٕؿٚح ا٧٣ىؿٱٮف ثكجؿ ٤ٕ٦ٮ٦ةت ا٣ُٺب 

قػجٮع أٚذؿقؼخ ٝ٪ةٔذ٭٥ ث٪ضةح ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ُجٰ ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح. ك٣ػ٥ ٱ٧ػي 

إ٣ػٯ ا٣ٞػة٬ؿة، ظذػٯ د٤ٞػٯ  كٔٮدة ا٣ٮٚؽ ا٧٣ىؿم ،كاظؽ ٤ٔٯ ا٩ذ٭ةء ا٧٣ؤد٧ؿ

ثػؿا٬ٲ٥ )راػٲف ا٣ض٧ٕٲػح إا٣ؽ٠ذٮر رًة قٕٲؽ ثؿٝٲح ٨٦ ا٣ػؽ٠ذٮر ٤ٔػٰ ثةمػة 

ا٣ُجٲح ا٧٣ىؿٱح(، ٱ٫٧٤ٕ ٚٲ٭ة أف ٦ىؿ ٝؿرت اٹٔذؿاؼ ثن٭ةدة ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ُجػٰ 

كأوػجعخ ٬ػؾق ا٣ػؽكؿ دٌٛػ٢  ،ا٣ٕؿثٰ ثؽ٦نٜ. ك٣عٞذ٭ة ثٞٲح ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح

ػكؽ د٦نػٜ ا٣ُجػٰ. ا٣ذٕةٝؽ ٦ٓ اٵَجةء ا٧٣ذؼؿصٲ٨ ٰٚ ٦ٕ٭ ٓ ا١٣سٲػؿ ٦ػ٨ ض  مي

 ا٣ُٺب ٨٦ ا٣ج٤ؽاف ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ اٹ٩ذكةب إ٣ٯ ا٧٣ٕ٭ؽ.

ج٢ مػ٭ةدة ا٧٣ٕ٭ػؽ ا٣ُجػٰ ثؽ٦نػٜ ٚػٰ  ك٠ةف ٬ةصف رًة قٕٲؽ ا١٣جٲؿ أف دٞي

٣ػؾ٣ٟ اقػذٞؽـ زٺزػح ٦ػ٨ اٵَجػةء ا٣ٛؿ٩كػٲٲ٨ ٤٣ذػؽرٱف ٚػٰ  ؛ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕة٧٣ٲح

٦ػ٨ ذ٣ػٟ صٕػ٢ ٦٪ػة٬ش ا٧٣ٕ٭ػؽ  ا٧٣ٕ٭ؽ ٥٬ )دؿاثٮ، ٣ٮقؿ٢٠، ٤٠ٲؿٚٲ٢(. ك٬ؽٚػ٫

ا٣ُجٰ دٞذؿب ٨٦ ٦٪ة٬ش ٤٠ٲةت ا٣ُت ا٣ٛؿ٩كٲح. ك٠ةف ٰٚ ٢٠ ق٪ح ٱؽٔٮ ٣ض٪ػح ٦ػ٨ 

اٵَجةء ا٣ٛؿ٩كٲٲ٨ إ٣ٯ د٦نٜ ٠ػٰ دٞػٮـ ثػإصؿاء ٚعػٮص ا٣ذؼػؿج )ا٤١٣ٮ٠ٲػٮـ(، 

٩ْؿٱػح ك٤٧ٔٲػح ١٣ػ٢ ٦ػة  ٦ذعة٩ػةتو ٹ١ٚةف َٺب ا٧٣ٕ٭ؽ ٱؼٌٕٮف أ٦ػةـ ا٤٣ض٪ػح 

ٰ ا٧٣ٕ٭ػؽ. كثػؾ٣ٟ ظٞػٜ أ٦٪ٲذػ٫، ٚحوػجعخ د٧٤ٕٮق ػٺؿ ا٣ك٪ٮات ا٣ؼ٧ػف ٚػ

، زػ٥ ٚػٰ ث٭ة ٰٚ ٤٠ٲػةت ا٣ُػت ا٣ٛؿ٩كػٲح أكٹن  ةم٭ةدة ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ُجٰ ثؽ٦نٜ ٦ٕذؿٚن 

 ،ك٩ػةؿ د٤ٕػٲ٥ ا٣ُػت ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٦نػؿكٔٲذ٫ ا٣ٕة٧٣ٲػح ٤٠ٲةت ا٣ُػت اٵكرثٲػح.

كأزجخ أف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ٣٘ح ظٲح ٦ذضػؽدة، كٝػةدرة ٤ٔػٯ اقػذٲٕةب ٦كػذضؽات 

 ٣عؽٱسح. ك٢٠ ذ٣ٟ ث٢ٌٛ ص٭ٮد ٦ؿمؽ ػةَؿ كدٛة٩ٲ٫.ا٤ٕ٣ٮـ ا

*   *   * 
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(221) 

٦ى   ٛىٍؽنى

 

 ا٥١فأ١ث: -1

( ث٧ٕ٪ػٯ قػُة ٤ٔػٯ  ػ٨ى ٱكذ٢٧ٕ ٠سٲؿ ٨٦ ا١٣ذقػةب كاٷٔٺ٦ٲػٲ٨ ا٣ٕٛػ٢ )ٝىٍؿوى

ٲ٪ح أك اػذُٛػػ٫ كقػػؿٝى٫، ٚػػٰ ٦سػػ٢ ٝػػٮ٣٭٥: )ٝؿوػػ٨ى ٦كػػ٤قعٮف ا٣كػػٛ ،ا٣نػػٰء

ٙق ا٣ؿٍٝ  ٰق ا٣ذضةرٱح( أك )ٝؿو٨ى ثٌٕ٭٥ ا٤٧ً٣ى ٨٦ ا٧٣ٮٝػٓ اٷ١٣ذؿك٩ػٰ(. ك٣ػ٥  ٧

 ٱؿد ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح.

 الٛخؽاح: -2

ٙق صػػٮاز ٦سػػ٢ ٝػػٮ٣٭٥:  )ٝؿوػػ٨ى ا٣كػػٛٲ٪حى ك٩عٮ٬ػػة(، أك )ٝؿوػػ٨ى ا٤٧٣ػػ

( ث٧ٕ٪ٯ قُة ٤ٔٲ٭٧ة كقؿٝى٭٧ة.ا٣ؿٍٝ  ٰق ٧ 

 ٘ٮ ا٥١ٓاس٣: -ا١خ٠ٰ٢ٓ: أ -3

كٹ ا٧٣ىػؽر )ٝىؿوػ٪ح( ٚػٰ  ،كٹ اٹقػ٥ )ٝيؿوػةف( ،ؾا ا٣ٕٛػ٥٣٢ ٱؿد ٬

ثح ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر ٨٦ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح،  كا٣كجت ٰٚ ذ٣ٟ أف ا٧٤١٣ح ٦ٕؿق

                                                 

()  ،ٍٜخ ٚػ٬ؾق ٝؿارات ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن ًى ٰ ٦ػؤد٧ؿم ا٧٣ض٧ػٓ ا٣ٕةمػؿ كا٣عػةدم ٔيًؿ

 .ٔنؿ، كظْٲخ ثة٧٣ٮاٚٞح

 )ٱؿصٯ ٧٦ق٨ ٫٣ ٦ٺظْةت ٤ٔٲ٭ة أف ٱذ٢ٌٛ ثإرقة٣٭ة إ٣ٯ ا٧٣ض٤ح(.
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، أ٦ة ا٧٣ٕةص٥ ( ا٧٣٪ٞٮ٣ح ٨٦ ا٤٣٘ةت اٵكرثٲٌحkorsanا٧٤١٣ح ا٣ذؿ٠ٲٌح )٠ٮروةف 

ٞيؿوػةف: »ا٣عؽٱسح ٚٞؽ أكردد٭ة؛ صةء ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقػٲٍ )ٝؿوػ٨(:  ٣ػه  ا٣

ُٮ ٤ٔٯ ق٨ٛ ا٣جعةر ٞىٍؿو٪ح: ا٣كق  ،، ك٠ؾا قةاؿ ا٧٣ٕػةص٥ ا٣عؽٱسػح«ا٣جعؿ، كا٣

.) ٨ى  ك١٣٪٭ة ٥٣ دٮرد ا٢ٕٛ٣ )ٝىٍؿوى

 ٘ٮ ا١هؽؼ كا١ػل١ث: -ب

ٱي٤عِ أف ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٔؿقثػٮا ٧٤٠ػح )ٝؿوػةف( كص٧ٕٮ٬ػة ٤ٔػٯ )ٝؿاوػ٪ح( 

٧٤١٣ػح كصةء دٕؿٱج٭٥ ٤ٔٯ ٝٮأؽ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ دٕؿٱت ا٧٤١٣ػح اٵص٪جٲػح، ٚػحظؿؼ ا

ػػ٤ُةف، كص٧ٕػػ٫  ػػٺف( ٩عػػٮ قي ٔؿثٲػػح كإٱٞةٔ٭ػػة ا٣ىػػؿٰٚ ٔؿثػػٰ ٩ْٲػػؿ ث٪ػػةء )ٕٚي

)ٝىؿاًو٪ح( ٩ْٲؿ ص٧ٓ ق٤ُةف ٤ٔٯ )قٺَ٪ح(، ك٦ػةداـ ا٧٣ٕةوػؿكف ٝػؽ كًػٕٮا 

٪ح( ٤٤ٍٕح( ٦سةؿو ك٬ٮ ٤ٔٯ  ،٢٧ٕ٣ ا٣ٞؿوةف ا٧٣ىؽر )ٝىٍؿوى ٧ٕٚ٪ػٯ = ٤٦عٜ ثج٪ةء )ٚى

ي  اذ٣ٟ أ٩٭٥ ٦ؿ كا دٞؽٱؿن  ك٬ػٮ ٕٚػ٢  ،ػؾ ٦٪ػ٫ ٬ػؾا ا٧٣ىػؽرثة٢ٕٛ٣ ا٣ؿثةٰٔ ا٣ؾم أ

٤٤ٍٕػح(، ك٩ْٲػؿق ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح ٕٚػ٢  ( ا٣ػؾم ٦ىػؽرق )ٚى ٤ػ٢ى ( ٤ٔٯ ث٪ػةء )ٕٚى )ٝىٍؿو٨ى

( ا٧٣نذٜ ٨٦ ا٣ك٤ُةف، كرى٬ٍجى٪ح ا٧٣نذٜ ٨٦ )ا٣ؿق٬جةف( ٔ٪ؽ ثٌٕ٭٥. ٨ٍُ٤ى  )قى

ٞيٮقة كا١٣ي٧ػػٮف، كٚػػٰ ذ٬ػػ٨  ( ٦ٮصػػٮد ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح ثػػة٣ إذف ا٣ٕٛػػ٢ )ٝؿوػػ٨ى

٤٧ٕٮق. كٱ٨١٧ ٢ٞ٩ ٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢ ٦ػ٨ ا٣ٞػٮة كا١٣ي٧ػٮف إ٣ػٯ ا٧٣ذ٧٤١ٲ٨، كإف ٥٣ ٱكذ

ا٢ٕٛ٣ كا٣ْ٭ػٮر، ٚٲ١ػٮف ٦ٕ٪ػةق: قػُة ٤ٔػٯ ا٣كػٛٲ٪ح أك ا٣ُػةاؿة كاػذُٛ٭ػة. كٝػؽ 

ا٩ذ٤ٞخ دٹ٣ح ا٣ٞؿو٪ح ٰٚ ٔىؿ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح، كدٮقػٕخ دٹ٣ذ٭ػة ثُؿٱػٜ ا٧٣ضػةز، 

 ٣ذؽؿق ٤ٔٯ ا٣ؽػٮؿ ٗٲؿ ا٧٣نػؿكع إ٣ػٯ ٦ٮاٝػٓ إ١٣ذؿك٩ٲػح ػةوػح كقػؿٝح ٦ػة ٚٲ٭ػة

 كاقذ٪كةػ٫ ٣ٸٚةدة ٗٲؿ ا٧٣نؿكٔح ٦٪٫، كذ٣ٟ ٝؿٱت ٨٦ ا٣ؽٹ٣ح اٵو٤ٲح ٧٤١٤٣ح.

 ٘ٮ الـخئ٨اس: -ج

-1118( ٤٣ٕػةـ )65أٝؿ٬ة ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ٰٚ ا٣ػؽكرة ) -

1101.) 
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 أكرد٬ة ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة ٵظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ كٚؿٱ٫ٞ. -

ٗػٺط ا٤٣٘ٮٱػح( ٤ٔػٯ ا٧٣ضػة٦ٓ اٝذؿح ا٣ٕؽ٩ة٩ٰ ٰٚ ٠ذةثػ٫ )٦ٕضػ٥ اٵ -

ؿو٨ي ك٦نذٞةد٫ا٤٣٘ٮٱح إصةزة ٝؿو٨ى   .ٱٞي

 ا٣ٌٕٮ: د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

ػػ٦ى ا١فػػ٨ٰٙثى ك٧ط٬٪ػػاسػػ٬از ٤رػػ٠ ٛػػ٣٫١٬:  َّٗ ()ٛىٍؽنى ػػ٦ى ا٢٥١ػػ ، أك )ٛىٍؽنى

( ة٨ٓ٥٭ا١ؽٍٛ   ـٍا ٥٫ٰ٢ْا كـؽٛى٥٫ا. :٥ٮَّ

*   *   * 

  

(222) 

اش ٞىلَّ  ٞىقَّ ك

 

 ا٥١فأ١ث: -1

( ث٧ٕ٪ػٯ َػؿدى كَٲقػؿى ٱنٲ ٓ ٤ٔٯ أ٣ك٪ح ا٧٣ذ٧٤١ٲ٨ اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ )٠ػلق

، ٧٠ة ٱنٲٓ ٦جة٣٘ح اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ٦٪٫ ىثٕؽى ػةش( ٚػٰ ٦سػ٢ ٝػٮ٣٭٥: )٠ػلق  :كأ )٠نق

(. كٱذض٪ػػت ٦ْٕػػ٥ ا١٣ذػػةب  ػػةـ، ك٠ػػلق ا٣ػػؾثةبى ٧ى ػػةش ا٣عى ا٣ع٧ػػةـى، ك٠نق

 كٔؽـ وعذ٭ة. ،اقذ٧ٕة٣٭ة ٣ذٮ٬ ٥ ٔة٦ٲذ٭ة

 الٛخؽاح: -2

ىثٕؽى ٚػٰ ٦سػ٢ ٝػٮ٣٭٥: ؿ ا٢ٕٛ٣ وعح اقذ٧ٕة ( ث٧ٕ٪ٯ َؿدى كَٲقؿى كأ )٠لق

ػةـ( ٧٣ػ٨ ٱٞػٮـ  ،)٠لق ا٣ع٧ةـى  ٧ى ػةش ا٣عى ( ث٧ٕ٪ٯ َٲقػؿقي، ك)٠نق ك٠لق ا٣ؾثةبى

 كإًةٚح ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح إ٣ٯ ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسح. ؛ثذؿثٲذ٫ كدُٲٲؿق ٧٤٣ذٕح كٗٲؿ٬ة

 ا١خ٠ٰ٢ٓ: -3

  :ٍٚػٰ  ه ٤ٝػٲٺن ٠لق ا٣سٮبي ثٕؽ ا٣٘كػ٢: ٩ٞػ»ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲ
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 «.ٝٲةق٫، ك٠لق ٚٺف ٨٦ ٠ؾا: ٬ةث٫ كا٩ٞجي ٦٪٫

(. :أم  إف ا٣ٮقٲٍ ٥٣ ٱؾ٠ؿ ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٢ٕٛ٤٣ )٠لق

  :٩ضػؽ  «٠لق ك٩ىلق كاظؽ»٣كةف ا٣ٕؿب ) كثة٣ٕٮدة إ٣ٯ ٦ٕ٪ٯ )٩ىػلق

ٮؽ ا٣ؿٚٲٜ. كٰٚ ظؽٱر ٧ٔؿ رًٰ ا  ٔ٪٫ أ٫٩ »٦ةٱ٤ٰ:  : ا٣كق ا٣٪قل 

 لق إف ا٣ػ٪ق  :أم ؛«ٱكػٮٝ٭٥ :أم ،ء ثة٣ٌؽٌرة٠ةف ٱى٪يل  ا٣٪ةس ثٕؽ ا٣ٕنة

ٮؽ كاٷثٕةد.  ٬ٮ ا٣كق

  :ا١٣ىٌل: ا٣ُؿد كا٣ـصؿ»دةج ا٣ٕؿكس». 

( كرد ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب ث٧ٕ٪ػٯ ٩ىػلق  ك٬ػٮ  ،ك١٬ؾا ٱذٌط أف ا٢ٕٛ٣ )٠لق

، كأف ا٧٣ىػؽر )ا١٣ػٌل( كرد ٚػٰ دػةج ا٣ٕػؿكس ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ُػؿد  ىثٍٕػؽى قةؽى كأ

٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ك٦نذٞةد٫ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ث٧ٕ٪ػٯ كا٣ـصؿ، ك٬ٮ ٦ة ٱؤٱؽ وعح اقذ٧ٕةؿ 

ٲقؿى. َى  َؿدى ك

 «٠ػلق »ز٥ٌ إٌف ٣٪ة أف ٩ـٱؽ ٚػٰ دحوػٲ٢ ٬ػؾا اٹقػذ٧ٕةؿ، ٚ٪ٞػٮؿ: ا٣ٕٛػ٢ 

ٲػٮر. ك٦ػة«٠ًلٍ »٦حػٮذ ٨٦ اق٥ ا٣ىٮت  ٌُ ػؿ ثػ٫ ا٣ صى ٱػـاؿ  ، ك٬ػٮ وػٮته دـي

ا٣٪ةس ٰٚ ثٕي أرٱةٚ٪ة إ٣ٯ ٱٮ٦٪ة ٬ؾا إذا أرادكا زصػؿى ا٣ػؽصةج كا٣ع٧ػةـ ك٦ػة 

٨٦ َٲٮر دؿدةد أٚ٪ٲح ا٧٣٪ةزؿ، كإثٕةدى٬ة ٔػ٨ مػٰء ٦ػة، ٱٞٮ٣ػٮف: ٠ًػٍل. إ٣ٲ٭٧ة 

كا٣ْة٬ؿ أٌف اق٥ ا٣ىٮت ٬ؾا ٝؽٱ٥، ك٬ٮ ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ ػجػؿ ٔجٌػةد ثػ٨ ا٣ٕػٌٮاـ 

ٌٰ )ت  (،01/11دار ا٣ؿقػػة٣ح . ( ٚػػٰ دٛكػػٲؿق )ط560٬ا٣ػػؾم ذ٠ػػؿق ا٣ٞؿَجػػ

 .«٧ٚؿق ث٫ َٲؿ ٚٞةؿ ٫٣: ٠ًلٍ  .....»كٚٲ٫: 

٢٧ً ا٣ ٤٣ذٕجٲؿ ٔػ٨ زصػؿ ا٣ُٲػٮر كإثٕةد٬ػة، زػ٥ٌ  «٠ىلق »٢ٕٛ ك٨٦ ٬٪ة اقذٕي

اد ًكٓ ٚٲ٫ ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ َؿد ٦ة قٮل ا٣ُٲػٮر ٦ػ٨ ظٲٮا٩ػةت كظنػؿات. كرث٧ٌػة 

٢٧ً اق٥ ا٣ىٮت  ٚػٰ ا٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨  اٰٚ ز٦ة٩٪ة ٦ضةزن  «٠ىلق »ك٫٤ٕٚ  «٠ًلٍ »اقذٕي

 .اكدعٞٲؿن  ةَؿد ا٣٪ةس ٤ٔٯ كص٫ ا٣ؽٔةثح كا٧٣ـاح، أك اقذؼٛةٚن 
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ؾ ٱجؽك ٧٤٣ذح٢ٌ٦ ٰٚ دك٧ٲح ٦ؿثٌٰ ا٣ع٧ةـ ثة١٣ٌنػةش ًػؿبه كإ٣ٯ ٬ؾا كذا

٨٦ اٹدٌكةع ٰٚ دٹ٣ح ا٧٤١٣ح؛ إذ ٥٣ دٞػٙ ا٣ٕجػةرة ٔ٪ػؽ أوػ٢ ا٣ؽٹ٣ػح، ك٬ػٮ 

ا٣ـصؿ كا٣ُؿد، ث٢ اظذٌػ٪خ ا٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ ثٕػي ٦ػة ٱٞػٮـ ثػ٫ ا٧٣ؿثٌػٰ ٦ػ٨ 

 ًؿكب ا٣ؿٔةٱح كا٣ٕ٪ةٱح ا٣ؼةٌوح ثة٣ع٧ةـ.

 ا٣ٌٕٮ: د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 ث:ٛؽار ا٢١ش٨ -4

ىةٓػى ٘ػٮ ٤رػ٠ ٛػ٣٫١٬: نطث اـخ٥ٓاؿ ا٠ٓٙ١  ( ة٨ٓ٥٭ ٌؽدى كٌَّٰؽى كأ )ٞقَّ

ػاـ( ٥١ػ٦ ٯٜػ٬ـ  ،)ٞقَّ ا١ط٥اـى  ٥ى ػاش ا١طى ( ة٨ٓ٥٭ ٌَّٰػؽقي، ك)ٞلَّ كٞقَّ ا١ؼةابى

 كإىا٘ث ٪ؼق ا١ػل١ث إ١٭ ا٥١ٓش٣. ؛ةخؽةٰخ٩ كحٍٰٰؽق ٥٢١خٓث كٰٕؽ٪ا

*   *   * 

  

(223) 

 إذا ٞاف ـٰطيؽ أـ ل؟(ْػـ س٬از ٤ر٠ ٣٫١٬ٛ: )ل أدرم ٥ٰ٘ا 

 

 ا٥١فأ١ث: -1

ٱنٲٓ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ا٧٣ٕةوؿ ٔجةرات ٨٦ ٦سػ٢: )ٹ أدرم ٚٲ٧ػة 

إذا ٠ةف ٱؿٱؽ ا٣ؾ٬ةب أـ ٹ؟(، ك)ٹ أ٥٤ٔ إف ٠ةف ٝػؽ ظػؽث ٬ػؾا(، كٱذكػةءؿ 

 ثٌٕ٭٥ ٨ٔ وعح ٦س٢ ٬ؾا ا٣ذٕجٲؿ.

 الٛخؽاح: -2

ا٣ػؾ٬ةب أـ ٹ(، أك )ٹ صٮاز ٦س٢ً ٝٮ٣٭٥: )ٹ أدرم ٚٲ٧ة إذا ٠ػةف ٱؿٱػؽ  ٔؽـي 

ٰٚ ٦سػ٢ ٬ػؾق ا٣ٕجػةرات  كا٣ىٮابي  ذ٫،عق ًو أـ ٹ( كٹ  أ٥٤ٔ إف ٠ةف ٱؿٱؽ ا٣ؾ٬ةب

 أك ٹ أ٥٤ٔ ٢٬ ٠ةف ٱؿٱؽ ا٣ؾ٬ةب أـ ٹ؟( ك٩عٮ٬ة. ،أف ٱٞةؿ: )ٹ أدرم
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 ا١خ٠ٰ٢ٓ: -3

ٱؽػ٢ ٬ؾا اٵق٤ٮب ٨٦ ا٣ذٕجٲؿ ٰٚ ٦جعػر د٤ٕٲػٜ إٔٚػةؿ ا٤ٞ٣ػٮب ٔػ٨ 

 ،ك٬ػٰ )إٔٚػةؿ ا٣ْػ٨ كا٣ٲٞػٲ٨( ،ؿ ا٤ٞ٣ػٮبا٢٧ٕ٣. ك٦ػ٨ ا٧٣ٕػؿكؼ أف إٔٚػة

(، ةد٪ىت ٦ٕٛٮ٣ٲ٨ أو٤٭٧ة ٦جذؽأ كػجؿ ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٪ة: )٧٤ٔػخي ا٣٪قجػحى وػعٲعن 

.)  ك)ٹ أ٨ّ  ا٣ٞىحى دىىط 

٫، كا٣ذ٤ٕٲٜ ٬ٮ إثُػةؿ ٧ٔػ٢  ك٨١٣ ٝؽ ٱحدٰ ثٕؽ٬ة ٦ة ٱ٤ٰ٘ ٤٧ٔ٭ة أك ٱ٤ٕٞ 

ْن  -ا٢ٕٛ٣ ا٤ٞ٣جٰ ا٧٣ذىؿ ؼ  ا٣ض٤٧ػح ثٕػؽق ٚػٰ ٧٣ة٩ٓ، ٚذ١ػٮف  - ٹ ٦عٺ   ة٣ٛ

.)  ٦ٮًٓ ٩ىت ٤ٔٯ أ٩٭ة قةدقة ٦كؽق ٦ٕٛٮ٣ٲ٫ ٩عٮ: )٧٤ٔخي ٣ىؼة٣ؽه وةدؽه

 كٱ٤ٕٜق ا٢ٕٛ٣ ا٤ٞ٣جٰ ا٧٣ذىؿؼ ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ إذا كٝٓ ثٕؽق أظؽ أرثٕح أمٲةء:

 -3ٹـ ا٣ٞكػػػ٥.  -2ٹـ اٹثذػػػؽاء.  -1)٦ػػػة كإف كٹ( ا٣٪ةٚٲػػػةت.  -0

ةٹق٥، كقػٮاء أ٠ػةف اقػ٥ اٹقذٛ٭ةـ: قٮاء أ٠ةف ٬ؾا اٹقذٛ٭ةـ ثة٣عؿؼ أـ ث

٩عػٮ:  ا، أـ ػجػؿن [60]٫َ:  ژ ے ے ھ  ھ  ھ ژاٹقذٛ٭ةـ ٦جذؽأ ٦س٢: 

ٛىؿ؟( أـ ٦ٌةٚن   أـ ٦ٕٛػٮٹن إ٣ٲ٭٧ػة: )٧٤ٔػخي اثػ٨ي ٦ىػ٨ ٬ػؾا(،  ة)٧٤ٔخي ٦ذٯ ا٣كق

ٞن  ، أك ٦ٕٛٮٹن «٧٤ٔخي أٱق٭٥ ًؿثخ»٩عٮ:   ىئ ىئ ىئ ېئ ژ ، ٩عٮ:ة٤ُ٦

 .......إ٣غ ة، أـ ّؿٚن [116]ا٣نٕؿاء:  ژ ی ی

٬ػٮ ٤ٔػٯ ّػة٬ؿق ٦ػ٨ ٝجٲػ٢ ا٤ٕ٧٣قػٜ ككاًط أف ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ؼذ٤ٙى ٚٲ٫ 

 :٨٦ كص٭ٲ٨ ٤ٔٯ اٵ٢ٌٝ  ا٩ْؿن . ك٨١٣ق ٰٚ ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٕجةرات ثة٣نؿط

ٹ ٱ٤ٕ ػٜ إٔٚػةؿ ٔ٪ؽ ا٣ض٧٭ػٮر اٵكؿ: أف )إذا كإٍف( أدادة مؿط، كا٣نؿط 

 ا٤ٞ٣ٮب ٨ٔ ا٢٧ٕ٣.

ذح٢ٌ٦ ٬ٮ اٹقذٛ٭ةـ، أف ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٞىٮد ٨٦ ٬ؾق ا٣ٕجةرات ٔ٪ؽ ا٣ا٣سة٩ٰ: 

 ٹ ا٣نؿط.

ىػٌعط ٬ػؾق ا٣ٕجػةرات ٣ضػٮاز ك٨٦ ٬٪ػة ٩ٞػٮؿ: إذا ٠ػةف ٧٣ٕذػؿضو أف ٱي 
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أك ٤ٔٯ دٞؽٱؿ ظؾؼ صٮاب ا٣نؿط  ا٣ذ٤ٕٲٜ ثة٣نؿط ٤ٔٯ رأم ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء،

٣ؽٹ٣ح د٣ٲ٤ػ٫ ا٧٣ذىػٌؽر ٤ٔٲػ٫؛ ٚػإٌف ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٧٣ٞىػٮد ٹ ٱ٪ةقػت ذ٣ػٟ؛ ٵٌف 

 قذٛ٭ةـ.ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ؿاد ٨٦ ٬ؾق ا٣ٕجةرات ٬ٮ اٹ

ك٧٦ة ٱضؽر ذ٠ؿق أف ٣ض٪ح اٵوٮؿ ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة ٠ة٩خ ٝػؽ أصػةزت 

٦س٢ ٬ؾق ا٣ٕجةرات، ك٨١٣ ٦ؤد٧ؿ ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ دكرد٫ اٵرثٕٲ٨ رٚي ا٧٣ٮاٚٞح 

 ٨٦ ٣٘ةت أػؿل. ةٵ٩٭ة ٔجةرات ٦ذؿص٧ح ظؿٚٲن  ؛٤ٔٯ إصةزد٭ة

 ا٣ٌٕٮ: د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

م ٥ٰ٘ا إذا ٞػاف ٯؽٯػػ ا١ػؼ٪اب أـ ل(، أك )ل س٬از ٤ر٠ً ٣٫١٬ٛ: )ل أدر  يْػـ

كا١ه٬اب ٘ٮ ٤رػ٠ ٪ػؼق ا١ٓتػارات  خ٩،طٌ ًن أـ ل( كل  أ٣٢ْ إف ٞاف ٯؽٯػ ا١ؼ٪اب

 أك ل أ٣٢ْ ٪٠ ٞاف ٯؽٯػ ا١ؼ٪اب أـ ل؟( ك٧ط٬٪ا. ،أف ٯٜاؿ: )ل أدرم

*   *   * 

  

(224) 

 ٤ي٥خًّ ك٤احًّ

 

 ا٥١فأ١ث: -1

ُ ئ ثٌٕ٭٥ اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ػح )٦ي٧ذًػٓ ( وػٛحن ٚػٰ ٦سػ٢ ٝػٮ٣٭٥: )ٝىػحه ٱؼ

ٵ٩٭ػة ٣ػ٥ دػؿد ٚػٰ ا٧٣ٕػةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ػح، كا٣ىػػٮاب  ؛أك ٦٪ْػؿه ٧٦ذًػٓ( ،٧٦ذًٕػح

 ٔ٪ؽ٥٬: )٦ةدًٓ(.

 الٛخؽاح: -2

)٦٪ْػؿه ٧٦ذًػٓ( ث٧ٕ٪ػٯ ص٧ٲػ٢ ٚػٰ ٦سػ٢ ٝػٮ٣٭٥:  )٦ي٧ذًػٓ(ح ٝٮ٣٭٥: عٌ ًو 

 صة٣ًت ٧٤٣ذٕح.
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 ٘ٮ ا٥١ٓاس٣: -ا١خ٠ٰ٢ٓ: أ -3

  :)ٓٓى ا٣ؿقص»٣كةف ا٣ٕؿب )٦ذ . كٝٲػ٢: ٠ػ٢  ٦ػة ٦ىذى ػؿيؼى ّى ٢ي ك٦ذيػٓ: صػةدى ك

. ك٬ٮ ٦ةدًٓ. كا٧٣ةدًٓ ٨٦ ٢٠  مٰء: ا٣جة٣ٖ ٰٚ ا٣ضٮدة ا٣٘ةٱػح  صةد ٚٞؽ ٦ىذٓى

ٓى كاقػذ٧ذٓ: داـى  ٓى ثة٣نػٰء كد٧ذقػ ٓى كَةؿى.. أ٦ٍذ ٓى ا٣٪٭ةري: اردٛ ٰٚ ثةث٫.. ٦ذ

ػ٫ي ث٧ٕ٪ػٯ. ا٧٣يذٕػح: ا٣ ػ٫ي ا ي ث١ػؾا، ك٦ذٕق ٕى ذق٧ذٲػٓ. ٫٣ ٦ة ٱكذ٧ؽ ق ٦٪ػ٫.. كأ٦ذى

خي ث٫ خي ثة٣نٰء؛ أم: د٧ذٕق ى٦ٍذٕى  «.٦ةدًٓ: راصطه زااؽ.. كأ

  :)ٓصجػ٢ه ٦ػةدًٓ: َٮٱػ٢ه ٦ؿدٛػٓ، ك٦ػ٨ ا٧٣ضػةز: »دةج ا٣ٕؿكس )٦ذػ

،  :ا٧٣ةدًٓ ٓى ٓى ث٧ة٣ػ٫: د٧ذقػ ى٦ذىػ . كأ ػؿيؼى ّى : صػةدى ك ٓى ا٣ؿقصػ٢ي ا٣ضٲ ػؽ. ٦ىذىػ

خي ث٫.. خي ثة٣نٰء: د٧ذٕق ى٦ذٕى : ثة٣ٖ كأ ٓه  .«كدػ٢ه ٦ةدً

  ٍ٦ذٓ(: ا٣ٮقٲ(«.. ٓى ٓى ث٫: د٧ذق ى٦ذى ق  أ ٓى ث١ػؾا: داـى ٣ػ٫ ٦ػة ٱكػذ٧ؽ  كد٧ذقػ

ٓى  ٓى ث١ؾا: د٧ذق  .«٦٪٫. كاقذ٧ذ

٫ ركًحه: »كٰٚ ا٣ٮقٲٍ )ركض(:   .«س٠ٰ٥ه ٥٤خًّكٱٞةؿ: ٦ىض٤ًكي

 ٘ٮ ا١هؽؼ كا١ػل١ث: -ب

(. كٱ٤عػِ ٦ػة كرد ٚػٰ ا٤٣كػةف  ٓى ى٦ذ ٧٤٠ح )٧٦ذًٓ( اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ ا٢ٕٛ٣ )أ

خي ث٫.كا٣ذةج ٨٦ ٝٮ٫٣: أ٦ذ خي ثة٣نٰء: د٧ذٕق ى٦ٍذٕى ، كأ ٓى  ٓى ث٧ة٫٣: د٧ذق

( ٕٚػ٢  ٓى (. ك٦ٕؿكؼ أف ٢ٕٚ )د٧ذقػ ٓى ( ث٧ٕ٪ٯ )د٧ذق ٓى ى٦ذ زجخى إذف أف ٢ٕٚ )أ

ٓى ا٣ٞػػةرئ ثة١٣ذػػةب( ثىػػٲ٘ح ا٧٣ُةكٔػػح  (، ٚٞٮ٣٪ػػة: )د٧ذقػػ ٓى ٦ُػػةكع ٣ٕٛػػ٢ )٦ذقػػ

ٓى ا١٣ذةبي ا٣ٞةرئى( ٚة ١٣ذةب ٬ٮ كا٤٣ـكـ ٱىجط ثىٲ٘ح ا٣ذٕؽٱح كا٧٣ٕة٣ضح: )٦ىذق

 ا٧٣ي٧ذًٓ. :أم ؛ا٧٧٣ذٓ 

ٓى  ٢ٍٕ ٤ٔٯ ظة٣ح، ٚٞٮ٣٪ة: )أ٦ذػ ( ا٣ضى ٕى٢ى ٍ ٚى ة أف ٨٦ ٦ٕة٩ٰ )أ ٌن ك٨٦ ا٧٣ٕؿكؼ أٱ

 ا١٣ذةبي ا٣ٞةرئى( ٱٕ٪ٰ: ص٤ٕى٫ي ذا ٦ذٕح، ٚة١٣ذةب ٬ٮ ا٣ٛة٢ٔ، ٚ٭ٮ ا٧٣ي٧ذًٓ.

كإ٣ٯ ذ٣ػٟ ٱضػت أف ٤٩عػِ أٌف ٬ػؾا اٹقػذ٧ٕةؿ كرد ٚػٰ ٠ػٺـ ثٕػي 
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٥٣ ٱ٘ةدركا ز٨٦ اٹظذضةج، ك٦٪٭٥ ا٧٣٭٤قػت ثػ٨ أثػٰ ا٣ٛىعةء ا٣ٞؽ٦ةء ا٣ؾٱ٨ 

٧ٍذًػٓ»( ا٣ؾم ٠ةف ٨٦ ٠ٺ٫٦: 72٬)ت  وٛؿة . «ا٣ٕٲل ٤٠ ػ٫ ٚػٰ ا٣ض٤ػٲف ا٧٣ي

 (0/217ا٣ؽا٣ٰ .)ا١٣ة٢٦ ٧٤٣جؿد، ط

ا٣ؾم أصػةب ٦ػ٨  - ةك٠ةف ٚىٲعن  -( 88٬كق٤ٲ٧ةف ث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ )ت 

ِى ص٤ػٲف ٧٦ذػٓ أًػٓ ثٲ٪ػٰ كثٲ٪ػ٫ ا٣ػ»قح٫٣ ٨ٔ ا٤٣قػٌؾة ثٞٮ٣ػ٫:   ٛ )ث٭ضػح  .«ذع

 (0/014ا٧٣ضة٣ف ٹث٨ ٔجؽ ا٣جؿ، 

ٌٰ )ت  ك٠ةف ٦ػ٨ ا٣ٛىػعةء ا٣ج٤٘ػةء  -( 102٬كزي٧ة٦حي ث٨ أمؿس ا٧٣ٕذـ٣

ًٕنػٜ ص٤ػٲف ا»ا٣ؾم ٌٔؿؼ ا٣ٕنٜ ٰٚ ٦ض٤ف ا٧٣ح٦ٮف ثٞٮ٣ػ٫:  -ا٧٣ٌٞؽ٦ٲ٨  ٣

، 127.)ا٣ض٤ػٲف ا٣ىػة٣ط ٹثػ٨ َػؿار ا٣ضؿٱػؿم، «٧٦ذٓ، كأ٣ٲٙ ٦ؤ٩ف،...

 (0/00ٲ٨ ا٣كٌؿاج، ك٦ىةرع ا٣ٕنةؽ ٹث٨ ا٣عك

 ٘ٮ الـخئ٨اس: -د

 (:1482/2175[ ٰٚ دٱٮا٫٩: )٬ 172صةء ٰٚ مٕؿ اث٨ ا٣ؿك٦ٰ ] -

... ٓي  ٢ْٚق ٣٪ة ٱٮـه ٨٦ ا٤٣٭ٮ ٦ي٧ذً

ك٠ػةف »(: 0/50صةء ٰٚ )أػٺؽ ا٣ٮزٱؿٱ٨( ٵثٰ ظٲػةف ا٣ذٮظٲػؽم ) -

ٕؿ ٧٦ذًٓ ا٣عؽٱر ةمٲؼن   .«صٲؽى ا٣ن 

ٓى ا٧٣ؤا٩كػح »(: 0/327صةء ٰٚ )ٱذٲ٧ح ا٣ػؽ٬ؿ( ٤٣سٕػة٣جٰ ) - ك٠ػةف ٦ي٧ذػ

 .«ظ٤ٮى ا٧٣ؾا٠ؿة

ظؽٱره ٧٦ذػٓ »(: 0/074صةء ٰٚ )٦ٕض٥ اٵدثةء( ٣ٲةٝٮت ا٣ع٧ٮم ) -

 .«ك٦ٛٲؽ

ظػؽٱره ٧٦ذػٓ »(: 1/315صةء ٰٚ )ا٣ٕٞػؽ ا٣ٛؿٱػؽ( ٹثػ٨ ٔجػؽ رثػ٫ ) -

 .«كمٮاءه ٦ينجًٓ

(: 6/033صةء ٰٚ )ا٣ؾػٲؿة ٰٚ ٦عةق٨ أ٬ػ٢ ا٣ضـٱػؿة( ٤٣نػ٪ذؿٱ٪ٰ ) -
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 . كٰٚ ٦ؿاصٓ ٠سٲؿة.«عؽٱر ٧٦ذًٓ ا٧٣ؾا٠ؿةرص٢ه َٲ ت ا٣»

 ا٣ٌٕٮ: د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

س٥ٰػ٠  :)٨٤ِػؽه ٥٤خًػّ( ة٨ٓ٥ػ٭٘ػٮ ٤رػ٠ ٛػ٣٫١٬:  )٤ي٥خًّ(نطث ٣٫١٬ٛ: 

 سا١ًب ٥٢١خٓث.

*   *   * 

  

(225) 

 ٪ى٥َّقى كح٥٫ٰق

 

 ا٥١فأ١ث: -1

(، ك٦  ىػؽرقٱنٲٓ ٤ٔٯ أ٣ك٪ح ا١٣ذةب كا٧٣ذ٧٤١ٲ٨ اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ )٧٬قلى

كاق٥ ا٧٣ٕٛٮؿ ٦٪ػ٫ )٦٭٧قػل( ٚػٰ ٦سػ٢ ٝػٮ٣٭٥: )٧٬قػلى ا٣ػٮزٱؿي  ،)د٭٧ٲل(

٦ٕةك٩ًٲ٫( ث٧ٕ٪ٯ: ٤ٝق٢ ٨٦ أ٧٬ٲذ٭٥ ك٦٭ػة٦٭٥، أك ٝػٮ٣٭٥: )ٹ ٱضػٮز د٭٧ػٲل 

ٞق٫. ،٦٪٫ دكر اٷٔٺـ ٰٚ ٦ؿاٝجح ا٧٣ؤقكةت( ث٧ٕ٪ٯ: ا٣عؽ    كٔؽـ إُٔةا٫ ظ

( ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿث  ٲح ٝؽٱ٧٭ة كظؽٱس٭ة.ك٣ٲف ٢ٕٛ٤٣ )٧٬قلى

 الٛخؽاح: -2

( ك٦ىؽرق ك٦نػذٞةد٫ ث٧ٕ٪ػٯصٮاز اقذ٧ٕةؿ  ٤ٝقػ٢ أ٧٬ٲػح  :ا٢ٕٛ٣ )٧٬قلى

ق زة٩ٮٱن  ،ا٣نٰء  .ةكٔؽق

 ا١خ٠ٰ٢ٓ: -3

 ٍا٣٭ة٦ل: ظةمٲح ا١٣ذةب )٦ٮ٣ؽ(» :ٰٚ ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲ». 

  :)ا٣٭ػة٦ل: ظةمػٲح ا١٣ذػةب. »ٝةؿ ا٣ىةٗة٩ٰ ٚػٰ د٤٧١ذػ٫ )٧٬ػل
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ٌؿة، ك٬ٮ ٦ٮ٣ٌؽٱٞةؿ: ٠ذتى ٤ٔٯ ٬ة٦ن٫، ك  ُ  .«٤ٔٯ ا٣٭ة٦ل، ك٤ٔٯ ا٣

  ثٕػؽ٦ة ذ٠ػؿ ٝػٮؿ ةك٢ٞ٩ وةظت ا٣ذةج )٧٬ل( ذ٣ٟ ث٪ٌى٫ ٦ىٌؿظن ،

 ا٣ٛٲؿكزآثةدم.

كأكردق ٨٦ ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسح ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ٰٚ ٦ؽػ٢ ٦كذ٢ٞ، ٚٞػةؿ: 

ا٣٭ة٦ل: ظةمٲح ا١٣ذةب. كٚٺف ٱٕٲل ٤ٔٯ ا٣٭ة٦ل: ٥٣ ٱػؽػ٢ ٚػٰ زظ٧ػح »

( ٰٚ ٝٮ٣ػ٫: ٧٠ة أكرد ا «ا٣٪ةس )٦عؽزح( : ٤ٔقػٜ »٢ٕٛ٣ )٧٬قلى ٧٬قػلى ا١٣ذػةبى

٨ًٕ  ٫٣ )٦عؽزح(  .«٤ٔٯ ٬ة٦ن٫ ٦ة ٱ

ككاًط أٌف ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ػح ك ٦ْٕػ٥ ا٣عؽٱسػح ٣ػ٥ دػٮرد ٬ػؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ 

 ا٣نةآ كا٧٣عؽىث ٢ٕٛ٤٣ )٧٬قل(.

كا٣ؾم ٩ؿاق أف إصةزة ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ث٭ؾق ا٣ؽٹ٣ح ا٣ضؽٱؽة ًػؿكرٱح كقػةا٘ح 

( ٱٛٲػؽ ٦ٕ٪ػٯ ٨٦ ا٣ٮص٭ذٲ٨ ا٣ىؿٚٲح ك ٕقػ٢ى ا٣ؽٹ٣ٲح؛ أ٦ة ٰٚ ا٣ىؿؼ ٚإف ث٪ةء )ٚى

٢ٕ ٤ٔٯ ظة٣ح أك وٛح، ٚة٣ذ٭٧ٲل ٬ػٮ صٕػ٢ ا٣نػٰء ٤ٔػٯ ا٣٭ػة٦ل  :أم ؛ا٣ضى

. كأ٦قة ٰٚ ا٣ؽٹ٣ح ٚإف ٰٚ ٦ٕ٪ٯ )ا٣٭ة٦ل( ٦ػة ٱنػٲؿ إ٣ػٯ ٤ٝػح اٵ٧٬ٲػح ة٬ة٦نٲن 

٣ػٲف كأو٢ ٱي١ذت ٰٚ ا٧٣ذ٨، كأ٦ة ٦ػة  ٭٥  كإ٣ٯ زة٩ٮٱذ٫، ذ٣ٟ أف ٦ة ٬ٮ ٦ي  ةٗة٣جن 

ٚٲ١ذػت ٚػٰ ا٣٭ػة٦ل ظةمػٲحن. ك٦ػ٨  - كٝؽ ٱ١ٮف ذا ٚةاؽة -ث٢ إًةٚح  أوٺن 

ا٧٣ٕؿكؼ ٣ؽٱ٪ة أف ا٣٭ة٦ل ٬ٮ ٦ػة ٱعػٲٍ ثة٣ىػٛعح ا١٧٣ذٮثػح ٦ػ٨ ٚػؿاغ ٦ػ٨ 

اء كا٧٤ٕ٣ةء أك ٦يٺق ص٧ٲٓ صٮا٩ج٭ة، ك ؿق ٞي ا١٣ذةب ٱ١ذجٮف ٰٚ ٬ؾا ا٣ٛػؿاغ  ؾي ٠ةف ا٣

، ك٧٠ػة أف ةا٧٣ػذ٨ ٗة٣جنػ ٦ة ٱؿك٫٩، ك٨١٣ ٣ٲف ٧٣ة ٱ١ذت ٚٲ٫ ٝٮة ٦ة ٱ١ذت ٚػٰ

ا٣ذ٭٧ٲل ٤ٔٯ أَؿاؼ ا٣ىٛعح ٣ٲف ٫٣ ٝٮة ا٣ػ٪ه ٚػٰ ا٧٣ػذ٨ ١ٚػؾا د٭٧ػٲل 

 ا٣نٰء أك اٵ٦ؿ ٱٕ٪ٰ اٷٝٺؿ ٨٦ أ٧٬ٲذ٫ ثة٣ٞٲةس إ٣ٯ ٗٲؿق.

كدعك٨ اٷمةرة إ٣ٲػ٫ ٬٪ػة، ٦ىػ٤ُط  ك٧ٌ٦ة ٫٣ و٤حه ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ضؽٱؽ،

ا٧٣ٕةوػؿ، ٤٣ؽٹ٣ػح ا٣ؾم أػؾ ٱذؿدٌد ٦٪ؾ ٩عٮ ٔٞؽٱ٨ ٰٚ ا١ٛ٣ػؿ  «ا٧٣٭٧قنٮف»
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ٕػػٮزٱ٨ كا٧٣كذٌػػٕٛٲ٨، ٤ٔػػٯ د٤ػػٟ ا٣ُجٞػػةت ا٧٣ٞ٭ػػٮرة ٦ػػ٨ ا٣ٛٞػػؿاء كا٧٣ي 

كٹقٲ٧ٌة أك٣بٟ ا٣ؾٱ٨ ظةكؿ ثٕي ا٧٣ؤٌرػٲ٨ كا١٣ذٌةب أف ٱ٧عٮا أزؿ٥٬ ٚػٰ 

 ظؿ٠ح ا٣ذةرٱغ كزٮرات ا٣ذعؿٱؿ ا٣ٮَ٪ٲٌح كث٪ةء ا٣عٌةرة اٷ٩كة٩ٲٌح.

ة٦ل: ٣ػ٥ ٚػٺف ٱٕػٲل ٤ٔػٯ ا٣٭ػ»ك٣ب٨ أكرد ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ ٔجػةرة: 

إف ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ؿاد ٨٦ ٝٮ٣٪ة: )٧٬قػل ا٣نػٰءى( أدؽ  « = ٱؽػ٢ ٰٚ زظ٧ح ا٣٪ةس

ٵف ٝٮ٣٭٥: )ٚٺف ٱٕٲل ٤ٔٯ ا٣٭ة٦ل( ٝػؽ ٱٕ٪ػٰ ٗٲػؿ ٦ػة  ؛٧٦ة ذي٠ؿ كأػهٌ 

ك١٣٪ػ٫ ٣ػٲف  ،ذ٬ت إ٣ٲ٫ ا٣ٮقٲٍ، ٚٞؽ ٹ ٱؽػ٢ ا٣نػؼه ٚػٰ زظ٧ػح ا٣٪ػةس

ػةرج زظ٧ػح ا٣٪ػةس  ٠عة٣ح ٠سٲؿ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء كا٣جةظسٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ٱٕٲنٮف ة٦٭٧قنن 

ك٦ن١ٺد٭٥، ك١٣٪٭٥ أمؼةص ٚة٤ٔٮف ك٦ػؤزؿكف ٹ ٱ١٧ػ٨ كوػٛ٭٥ ثػح٩٭٥ 

 ا٬ة٦نٲٮف أك ٦٭٧قنٮف، ذ٣ٟ أف ا٣ذ٭٧ٲل ٢ٕٚ ٦ذٕؽ  ٱٞىؽ ثػ٫ اٷٝػٺؿ ٧ٔػؽن 

 ٨٦ أزؿ مؼه أك أ٦ؿ.

٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲٌػػح ٚػػٰ ا٣ٞػػة٬ؿة أصػػةز ٬ػػؾا ك٧٦ػػة ٱيكػػذح٩ف ثػػ٫ أف 

٣ؿاثٕػػح كا٣كػػذٲ٨.)٠ذةب اٵ٣ٛػػةظ اٹقػػذ٧ٕةؿ، ككاٚػػٜ ٤ٔٲػػ٫ ٚػػٰ ا٣ػػؽكرة ا

٫ 0/157(، كأٌف ٦ٕضػػ٥ ا٣ىػػٮاب ا٤٣٘ػػٮٌم )2/261 كاٵوػػٮؿ ( وػػٌععى

٦ٕضػػ٥ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ا٧٣ٕةوػػؿة  ، كأفإ٣ػػٯ رأم ا٧٣ض٧ػػٓ ك٦ٮاٚٞذػػ٫ ا٦كػػذ٪ؽن 

 ا٣ٌٕٮ: د. ٧٦ؽكح ػكةرة ٝؽ أكرد ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح. )٧٬ل(

 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

( ك٤هػرق ك٤لػخٜاس٬از اـخ٥ٓاؿ  ٢َّٛػ٠ أ٪٥ٰػث  :ح٩ ة٨ٓ٥ػ٭ا٠ٓٙ١ )٪٥َّقى

ق ذا٬٧ٯن  ،ا١لٮء  .اكْػَّ

*   *   * 
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 (226) 

ٍركث  ا٬١ى

 

 ا٥١فأ١ث: -1

ثح، ث٧ٕ٪ػٯ حٱنٲٓ ٤ٔٯ أ٣ك٪ ٍرمح( ا٧٣ٕؿق  :ا٣٪ةس كأٝٺـ ا١٣ذقةب ٧٤٠ح )ا٣ٮى

أك ١٦ػةف ٤٧ٔ٭ػ٥، كٹ ٱكػٲ٘٭ة ثٕػي  ،٦ض٧ٮٔح ٧ٔػةؿ ٦ذؼىىػٲ٨ ثعؿٚػح

 .ا٤٣٘ٮٱٲ٨، ك٬ؾا ٦ة ٱض٤ٕ٭ة ٦ؽار صؽاؿ كػٺؼ

 الٛخؽاح: -2

ثػػح ث٧ٕ٪ػػٯ ػػةؿ  :صػػٮاز اقػػذ٧ٕةؿ ٧٤٠ػػح )كرمػػح( ا٧٣ٕؿق ٦ض٧ٮٔػػح ٧ٔق

أك ٚؿٱػٜ ٧ٔػ٢. كاٵك٣ػٯ:  ،١٦ػةف ٤٧ٔ٭ػ٥ :أك ث٧ٕ٪ٯ ،٦ذؼىىٲ٨ ثعؿٚح ٦ة

٘ى٢ أك ٢٧ٕ٦ أك ٦ى٪ٓ  أك ٤٦ذٞٯ. ،أك ص٧ةٔح ٢٧ٔ ،أك ٚؿٱٜ ٢٧ٔ ،٦ىٍن

 ا١خ٠ٰ٢ٓ: -3

ثػػح ظػػؽٱسن   :وػػ٤٭ة ٚٲ٭ػػةكأ ،٦ػػ٨ ا٤٣٘ػػح اٷ٤١٩ٲـٱػػح ة٬ػػؾق ا٧٤١٣ػػح ٦ٕؿق

(workshop)ر إ٣ػٯ ٦ض٧ٮٔػح ٧ٔػةؿ ،(، ك٦ٕ٪ة٬ة ا٣عؿٰٚ )د٠قةف دكٮ ؽ  ،كدُٮق

أك ٚؿٱٜ ٢٧ٔ. كا٧٣ٺظِ أف دٕؿٱت ٬ؾق ا٧٤١٣ح صةء كٚػٜ  ،أك ١٦ةف ٤٧ٔ٭٥

 ًٮاثٍ دٕؿٱت اٵ٣ٛةظ اٵٔض٧ٲح ك٤ٞ٩٭ة إ٣ٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح:

 ٤ٚٲف ٚٲ٭ة ظؿؼ ٗٲؿ ٔؿثٰ. -

 ةٚؿ.ك٣ٲف ٰٚ أظؿٚ٭ة أك أوٮاد٭ة د٪ -

٢ ٣٭ػة ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح،  - ىدػى ٤ح(، كذ٣ٟ أ ٍٕ كصةءت ٤٦عٞح ثج٪ةء ٔؿثٰ ٬ٮ )ٚى

َن   ٰٚ ا٣ذٕؿٱت ا٤٣ْٰٛ. ةكإف ٥٣ ٱ٨١ مؿ

ك٧٦ة ٱضؽر ذ٠ؿق أف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ٝؽ أصػةز ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح 
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ٰٚ ٝةا٧ح اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت ا٧٣ٕؿكًح ٤ٔػٯ  1101( ٤٣ٕةـ 65ٰٚ ا٣ؽكرة )

 د٤ٟ ا٣ؽكرة.

ا٧٤١٣ح ٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٕؿثػٰ اٵقةقػٰ ا٣ىػةدر ٔػ٨ ا٧٣٪٧ْػح ككردت 

ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ػٮـ، ك٦ٕضػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ٕةوػؿة ٤٣ػؽ٠ذٮر 

 أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ.

٣ٲكخ ٧٤٠ح ظةصٲٌػح ٹ ثػٌؽ ٦٪٭ػة، ك٣٭ػة ٦ٞػةثٺت  «كرمح»٤ٔٯ أٌف ٧٤٠ح 

٘ى٢ ك٢٧ٕ٦ ك٦ىػ٪ٓ  ٔؿثٲٌح ٦كذ٤٧ٕح مةإح، ٚة٣٪ةس ٧٠ة ٹ ٱؼٛٯ ٱٞٮ٣ٮف: ٦ىٍن

كٚؿٱٜ ٢٧ٔ ك٤٦ذٞٯ ك٦ضذ٧ػٓ...إ٣غ، ك٠ػ٢  ذ٣ػٟ داٌؿ ٤ٔػٯ ٦ػة ٱيػؿاد ث٧٤١ػح 

ٓي ٚػٰ ا٣كػ٧ٓ كأٍوػٮفي  ا٣ٮرمح، ٢٠  ثعكت قٲة٫ٝ، ك٬ٰ أكًػط كأدؿ  كأكٝػ

 ا٣ٌٕٮ: د. ٧٦ؽكح ػكةرة ٣عؿ٦ح ا٣ٕؿثٲٌح.

 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

ةػػث ة٨ٓ٥ػػ٭ ػػاؿ  :سػػ٬از اـػػخ٥ٓاؿ ٥٢ٞػػث )كركػػث( ا٥١ٓؽَّ ٤ش٬٥ْػػث ٥َّْ

أك ٘ؽٯػٚ ٥ْػ٠. كاألك١ػ٭:  ،٤ٟػاف ٫٢٥ْػ٣ :أك ة٨ٓ٥٭ ،هه٦ٰ ةطؽ٘ث ٤ا٤خغ

ٖى٠ أك ٠٥ٓ٤ أك ٤ه٨ّ أك ٘ؽٯٚ ٠٥ْ أك س٥اْث ٥ْػ٠ أك ٢٤خٜػ٭ َّٙػَ  .٤ىٍل كحط

 ٫ٰ٢ْا ا١ػٞخ٬ر ٤ازف ا٥١تارؾ.

*   *   * 

  

(227) 

ٗى ا١لٮءى ة٨ٓ٥٭ اـخغػ٤ى٩ َُّ  ك

 

 ا٥١فأ١ث: -1

ػ ّق (، ٧٠ػة ٚػٰ ٝػٮ٣٭٥: ٱنٲٓ ٤ٔٯ أٝٺـ ا١٣ذقػةب كأ٣كػ٪ذ٭٥ ا٣ٕٛػ٢ )ك ٙى
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ٙى اٵظؽاثى ا٣ضةرٱح ٧٣ى٤عذ٫(، ث٧ٕ٪ٯ اقذؼؽ٦٭ة كص٤ٕى٭ة ٧٦ة ٱكػذٛٲؽ  ّق )ك

 ٦٪٫. ك٥٣ دؿد ٢ٕٛ٤٣ ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح.

 الٛخؽاح: -2

ٙى ا٣نٰءى ك٩عٮق(، ث٧ٕ٪ٯ اقذ٫٤٧ٕ كص٫٤ٕ ٧٦ة ٱؼؽـ  صٮاز ٝٮ٣٭٥: ّق )ك

 ٬ؽ٫ٚ ك٦ى٤عذ٫.

 ٣:٘ٮ ا٥١ٓاس -ا١خ٠ٰ٢ٓ: أ -3

  :ا٣ٮّٲٛح ٨٦ ٢٠ مٰء: ٦ة ٱٞؽقر ٫٣ ٚػٰ ٠ػ٢ ٱػٮـ ٦ػ٨ »٣كةف ا٣ٕؿب

ّقٙ ا٣نٰءى ٤ٔٯ ٩ٛك٫ رزؽ أك َٕةـ.. ػ ،كك ٛن ّق٫ٛ دٮّٲ : أ٣ـ٦٭ػة ةكك

ِى آٱػةت ّقٛخي ٤ٔٯ ا٣ىػجٰ ٠ػ٢ ٱػٮـ ظٛػ ذيػ٫  :]أم «إٱةق. كٝؽ ك ٤٠ٛق

 كأ٣ـ٦ذي٫[.

  :ٙى ٤ٔٲػػ٫ »دػػةج ا٣ٕػػؿكس ػػ ّق ا٣ذٮّٲػػٙ: دجٲػػٲ٨ ا٣ٮّٲٛػػح، كٱٞػػةؿ: ك

.. ..ا٢٧ٕ٣ى  ٙى ٫٣ ا٣ؿزؽى ّق ٛى٫: اقذٮٔج٫ ]ثذ٧ة٫٦[ كك  .«كاقذٮّ

  :ٍّق٫ٛ: ٔٲق٨ى ٫٣ ٢٠ ٱٮـ كّٲٛح..»ا٣ٮقٲ ػؽقر ٤ٔٲػ٫  ك كا٣ٮّٲٛح: ٦ة ٱٞي

 ،كا٣نػؿط ،٨٦ ٢٧ٔ أك رزؽ كٗٲؿ ذ٣ػٟ ٚػٰ ز٦ػ٨ ٦ٕػٲق٨، كا٣ٕ٭ػؽ

 .«كا٣ؼؽ٦ح ا٧٣ؽ٩ٲح ،كا٧٣٪ىت

 ٘ٮ ا١ػل١ث كا١هؽؼ: -ب

( ٬ػؾق ا٣ؽٹ٣ػ ٙى ػ ّق  :ح ا٧٣ٕةوػؿة، إذ ٦ٕ٪ػةق ٚػٰ ا٧٣ٕػةص٥٣٥ ٱؿد ٤٣ٕٛػ٢ )ك

ٙى  ٔى٧ى٢و ككٝذى٫. ك٨١٣ ٰٚ ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ػح ٦ٕ٪ػٯ ا٣٪ٛػٓ  اكٔٲق٨ى ٦ٞؽارن  ،كأ٣ــى  ،٤٠ق  ٨٦

ـو أك رزؽ ك٤ٕ٣ػ٫ ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٣٪ةظٲػح ا٠ذكػت  .كاٷٚةدة ثؽ٣ٲ٢ أف ذ٣ٟ ٱ١ٮف ٣ُٕػة

ّقػٙ اٵظػؽاثى ا٣ضةرٱػح  ( ا٣ؽٹ٣ػح ا٧٣ٕةوػؿة، ١ٚػحف ٝػٮ٣٭٥: )ك ٙى ّق ا٢ٕٛ٣ )ك

ٕنػ٧٣ى٤ ّ ػٙ  ةعذ٫( ٱنج٫ ٝٮ٣٭٥: )ٔٲق٨ى كٝؽقر ٣ٶظؽاث ٩ٛ كٚةاػؽة ٣ػ٫(، ٧١ٚػة دٮ

ّ ػٙ ا٣نػؼه  ا٣ؽك٣ح اٵٚؿاد ٣ؼؽ٦ح ك٢٧ٔ دٞؽ رق ٣٭ػ٥ ٦ٞةثػ٢ رزؽ، ٠ػؾ٣ٟ ٱٮ
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 ا٣عؽثى أك ا٣ٮإٝح ٣ؼؽ٦ذ٫ كدعٞٲٜ ٦ة ٱؿٱؽ ٨٦ ٦ى٤عح، كذ٣ٟ ثُؿٱٜ ا٧٣ضةز.

ٙى »إٌف ٢ٕٚ  ك٣ٟ أف دٞٮؿ: ّق ٌٰ ٤ٔٯ وٲ٘ح  «ك ٱؽٌؿ ٬٪ة ٤ٔػٯ  «ٕق٢ى ٚى »ا٧٣ج٪

٢ٍٕ ا٧٣ٕٛٮؿ ٦ٺثكن  ٜق ا٢ٕٛ٣ ٦٪ػ٫، ١ٚػةف ٦ٕ٪ػةق ٚػٰ ا٧٣سػةؿ ةص ٕىػ٢ى  :٧٣ة امذي صى

 ذاتى ٦٪ٕٛح كٚةاؽة. :اٵظؽاثى ذاتى كّٲٛح، أم

 ٘ٮ الـخئ٨اس: -ج

-1118( ٤٣ٕػةـ )65أٝؿق ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ٚػٰ ا٣ػؽكرة )

 ا٣ٌٕٮ: د. ٧٦ؽكح ػكةرة .(1101

 ش٨ث:ٛؽار ا٢١ -4

ٗى ا١لػٮءى ك٧طػ٬ق(، ة٨ٓ٥ػ٭ س٬از ٣٫١٬ٛ: ػ َُّ اـػخ٩٢٥ٓ كس٢ٓػ٩ ٥٤ػا  :)ك

 ٯغػـ ٪ػ٩٘ ك٤ه٢طخ٩.

*   *   * 
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 جمٗن عاملٌع٘ 

 

 ٱ٪ٕٯ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ا٣ٕة٥٣ ا٣ض٤ٲ٢:

 ا١ٍتٰب األـخاذ ا١ػٞخ٬ر

 وسٔاُ احملاضين

 رئٰؿ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ

 ـ(1926-2122)

ٓث ٤ا ٛػ٩٤ أل٤خ٩ ٦٤ عػ٤ث س٢ٰ٢ث ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث رض٩٥ اهلل ا١ؽض٥ ـى ث ا٬١اـٓث 

 ٥٤ا ٯش٠ٓ ٦٤ ٜ٘ػا٩٧ عفارة ٞتٰؽة ٢ْ٭ ٤غخ٢ٗ ا١هٓػ

 .اكإ٧فا٧ٰن  اك٤٬ٰٛن  اك٨ٌٰن 

د٧٘ؽ ا  ٚٞٲؽ٩ة ا١٣جٲؿ ثٮاقػٓ رظ٧ذػ٫، كأقػ١٪٫ ٚكػٲط ص٪ةدػ٫، 

 اف.كأ٣٭٥ أ٫٤٬ كذكٱ٫ كأوؽٝةءق كَٺث٫ ا٣ىجؿ كا٣ك٤ٮ

 صٕٮف.كإ٩ة  ، كإ٩ة إ٣ٲ٫ را

 

دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق





- 184 - 

 

 

 

 جنبح انعطبس حانذكتٕسثشقٍخ 
 َبئت سئٍش اجلًٕٓسٌخ انعشثٍخ انضٕسٌخ

 يشٔاٌ احملبصًُاألصتبر انذكتٕس تعزٌخ يف 
 سمحّ اهلل

 

 ٓ ٔآلْ األعصاءءحسً الفقٗد ٔأبٍا

 

 ٢ ٱػؿدعي ض٧  ا٣عـف ٱ٤ٜٞ كا٣ذق 

 

   ٰ  ٓي َٲ ػ كا٣ؽ٦ٓ ثٲ٪٭٧ػة ٔىػ

  

 ٦ؿكاف ا٧٣عةق٪ٰ، اٵخ كا٣ىؽٱٜ كا٥٤ٕ٧٣.. ثؿظٲ٢ ا٣ؽ٠ذٮر

رظ٢ وةظت ا١ٛ٣ؿ ا٣٪ٲٌؿ، كا٥٤ٞ٣ ا٣ٛؿٱؽ، كا٣ؼ٤ٜ ا٣ؿٚٲػٓ، كاٷ١٦ة٩ػةت 

 ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.. ٥ى ا٣جةذػح، كدٲذق 

كٹ ٠ةٵَجػةء ٚعكػت، ك١٣ػ٨  ةاظن كٹ صؿٌ  ة٥٣ ٱ٨١ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿكاف َجٲجن 

ٞنػ٨٦ ٧٤ٔةء ا٤٣٘ح ا٣جػةرزٱ٨، ٱذػٮ٬ش ا٤ٞ٣ػ٥ ثػ ة٠ةف ٔة٧٣ن  ك٦ٕػةرؼ  ةٲ٨ ٱؽٱػ٫ أ٣

 كأ٩ةٝح ظؿؼ ك٧ٜٔ ١ٚؿ ٹ ٱضةرل..

ر أف ا٧٣ػٮت ٠ة٩خ ٧٤٠ةد٫ دى٤٪ٰ ٤ٔٯ ا٣٭ةدٙ ثٲ٨ ٱٮـ كآػؿ، ك٣ػ٥ أٝػؽ  

٣ٲْػ٢ صػؿح  ،٣ػ٫ قٲؼذ٫ُٛ ٨٦ ثٲ٪٪ة ث٭ؾق ا٣كؿٔح، ك١٣٪ػ٫ ا٣ٞػؽر ا٣ػؾم ٹ رادق

ٌ٘ةرن   ٰٚ ا٣ىؽر.. اا٣ٛٞؽ ٩
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ن  ، ا٣ؾٱ٨ ٱنػةر٠ٮ٩٪ة ةٵوؽٝةء ا٣ٛٞٲؽ، ٦سٞٛٲ٨ ك٦ض٧ٕٲٲ٨ كصة٦ٕٲٲ٨ ك٠ذٌةث

 ا٣عـف ٤ٔٯ ا٣ٛٞٲؽ وةدؽ ا٣ٕـاء..

ك٣ٟ أٱذ٭ة ا٣كٲؽة ا٣ٛة٤ًح كاٵػخ ا١٣ؿٱ٧ػح، ك٣ٶث٪ػةء اٵٔػـاء ص٧ٲػ٢ 

 ٢ ٦حقةة ا٣ٛٞؽ..ٔـاا٪ة كدٔةا٪ة إ٣ٯ ا  أف ٱ٧٪ع٥١ ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ ا٣ىجؿ كدع٧  

ك٤٣ؿاظ٢ ا٣٘ة٣ٰ، ثإذ٫٩ دٕة٣ٯ، ا٣ؿظ٧ح كا٣سٮاء ٰٚ ص٪ةف ا٣ؼ٤ػؽ ث٧ػة ٝػؽـ 

 .اص٤ٲ٢ اٵ٧ٔةؿ، ك٦ة دؿؾ ٨٦ دؿاث قٲجٞٯ ػة٣ؽن ٨٦ 

 

 د. جنـــاح العـطـــــاز

 

*   *   * 
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 تعزٌخ سئٍش جمًع انهغخ انعشثٍخ يف انقبْشح
 األصتبر انذكتٕس صالح فضم

 

ّٗد  األخ احلبٗب الدكتٕز ذلىٕد الط

 

أٝؽـ ٥١٣ ك٧٤٣ض٧ػٓ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣كػٮرم أوػؽؽ ا٣ذٕػةزم ٤٣ٛٞٲػؽ ا١٣جٲػؿ 

ا٧٣عةقػ٪ٰ راػٲف ا٧٣ض٧ػٓ، د٧٘ػؽق ا  ثؿظ٧ذػ٫ كرًػٮا٫٩،  ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿكاف

 ا٧٣ٮٝؿ ا٣ىجؿ كا٣ك٤ٮاف.كأ٣٭٥١٧ كأ٫٤٬ كأٌٔةء ٦ض٥١ٕ٧ 

 الدكتٕز صالح فضن زئٗظ دلىع القاِسٚ

*   *   * 

 تعزٌخ سئٍش جمًع انهغخ انعشثٍخ يف ثغذاد
 األصتبر انذكتٕس حمًذ حضي آل ٌبصي

 

ّٗداحلبٗب الدكتٕز ذلىالطالً عمٗلي أخ٘   ٕد الط

 

كأكاقػٰ ٦ض٧ػٓ د٦نػٜ كث٘ػؽاد، كأمػةرؾ أٌٔػةء٧٬ة  ،أٔـٱٟ ك٩ٛكٰ

ك٢٠ ٔةرٰٚ ٢ٌٚ ا٣ٛٞٲؽ ا٣ٕٺ٦ح ا١٣جٲؿ ا٣ؽ٠ذٮر ا٧٣عةق٪ٰ ا٣ؾم ثؾؿ ص٭ػؽق 

ك٧ٔؿق ٰٚ قجٲ٢ إٔٺء محف ا٣ٕؿثٲػح، كإ٣ػٯ ص٪ػح ا٣ؼ٤ػؽ، ك٣٪ػة ك١٣ػ٥ ا٣ىػجؿ 
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 كإ٩ة   كإ٩ة إ٣ٲ٫ راصٕٮف. ،ا٣ض٧ٲ٢، كثنؿ ا٣ىةثؿٱ٨

 ىد حطني آه ٖاضني زئٗظ دلىع بغدادالدكتٕز ذل

*   *   * 

 تعزٌخ أيي عبو احتبد اجملبيع انعهًٍخ انهغٌٕخ
 يف انٕطٍ انعشثً

 األصتبر انذكتٕس عجذ احلًٍذ يذكٕس
 

ّٗدالطٗد األضتاذ   حفظْ اهلل الدكتٕز ذلىٕد الط

 

أظٲٲ٥١ كأدٞؽـ إ٣ٲ٥١ كإ٣ٯ ٦ض٥١ٕ٧ ا٧٣ػٮٝؿ ثؼػة٣ه ا٣ٕػـاء كوػةدؽ 

ٚةة ا٣ٕة٥٣ ا٣ض٤ٲ٢ ا٧٣٘ٛٮر ٫٣ ثإذف ا  اٵقذةذ ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ػؿكاف ا٧٣ٮاقةة ٰٚ ك

. رظ٫٧ ا  ا٣ؿظ٧ح ا٣ٮاقٕح، كأ٩ـ٫٣ ٦٪ةزؿ ا٧٣عةق٪ٰ راٲف ٦ض٥١ٕ٧ ا٧٣ٮٝؿ

كأظكػ٨ ٣ٞػةءق، كأصػـؿ صػـاءق،  ،اٵثؿار ٰٚ أٔة٣ٰ ا٣ض٪ةت. ا٤٣٭٥ أ٠ؿـ ٩ـ٫٣

ػكأ٩ـ٫٣ ٦ٕٞؽ ا٣ىؽؽ ٱة أرظ٥ ا٣ؿاظ٧ٲ٨. ا٤٣٭٥ اص٫٤ٕ ٦ٓ ا٣٪جٲػٲ٨  ٱٞٲ٨ ؽ  كا٣ى 

كا٣ن٭ؽاء كا٣ىة٣عٲ٨، كاص٢ٕ ٦ة ٝؽ٫٦ ٨٦ ٤ٔػ٥ ٩ػةٚٓ ٚػٰ ٦ػٮازٱ٨ ظكػ٪ةد٫، 

ة ٦ٮوػٮٹن ٱػة أرظػ٥ ا٣ػؿاظ٧ٲ٨، كأ٩ػـؿ ٤ٔػٯ آ٣ػ٫ كز٦ٺاػ٫  كاص٢ٕ أ٦ؿق داا٧ن

، كدٞج٤ٮا ػة٣ه ا٣ٕـاء ا ص٧ٲٺن  .ك٦عجٲ٫ كدٺ٦ٲؾق وجؿن

 عبد احلىٗد ودكٕزالدكتٕز 

*   *   * 
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 نٍجٍب -تعزٌخ جمًع انهغخ انعشثٍخ 
 

ػة اثػ٨ د٦نػٜ ا٣جػةر ا٣ُجٲػت  دٮٰٚ وجةح ا٣ٲٮـ آػػؿ ا١٣جػةر ٦ٞة٦نػة ك٧٤ٔن

ا٣ضؿاح ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿكاف ا٧٣عةق٪ٰ راٲف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ ك٠جٲػؿ 

ك٣ؽ٦نػٜ ا٣عجٲجػح َػٮؿ  ،٣ػ٫ ا٣ؿظ٧ػح ،٦ض٤ف ظ٧١ةء ٦ؤقكح دةرٱغ د٦نػٜ

 .ا٣جٞةء ٨٦ ثٕؽق

 دلىع المغٛ العسبٗٛ المٗيب

*   *   * 

 ًع انهغخ انعشثٍخ األسدًَتعزٌخ جم
 

ٱ٪ٕٯ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح اٵرد٩ػٰ ا٣ٕٺ٦ػح ا٧٣ذجعػؿ اٵقػذةذ ا٣ػؽ٠ذٮر 

٦ؿكاف ا٧٣عةق٪ٰ راٲف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ا٣ؾم كاٚةق اٵص٢ ا٣ٲػٮـ 

٨ٔ ٧ٔؿ ٱ٪ػة٬ـ قػذح كدكػٕٲ٨ ٔة٦نػة  ثٕؽ ٦كٲؿة ٧٤ٔٲح ظة٤ٚح ثة١ٛ٣ؿ كا٧٣ٕؿٚح

ك٣ػػ٫ ٔنػػؿات ا٣جعػػٮث ا٧٤ٕ٣ٲػػح  ،نػػؿٱٛحٌٝػػة٬ة ٚػػٰ ػؽ٦ػػح ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ا٣

إًػةٚح إ٣ػٯ ٦نػةر٠ذ٫ ٚػٰ دىػ٪ٲٙ ا٧٣ٕضػ٥  ،ا٧٣٪نٮرة ٰٚ ا٧٣ضٺت ا٣ُجٲح

 .ك٦ٕض٥ اٵ٣ٛةظ اٷٱُة٣ٲح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ،ا٣ُجٰ ا٧٣ٮظؽ

 كأق١٪٫ ٚكٲط ص٪ة٫٩. ،رظ٫٧ ا  رظ٧ح كاقٕح

 دلىع المغٛ العسبٗٛ األزدٌ٘

*   *   * 
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 بتسلمالتهنئة  كلمبت
 األستبذ الدكتور حممود السيد

 جممع اللغة العربية بدمشقئبسة ر
 

 مباركة احتاد اجملامع اللغوية العلنية العربية 

 

 الشيد األستاذ الدكتور حمنود الشيد )حفظى اهلل تعاىل(

 رئيص جمنع اللغة العربية بدمشق

 م1011يإْ  31

 عنٔكه ورخىث اهلل وةركاتٍ، وةعد:امصالم 

فقد حوقَٖا فٔ اححاد اهًشايع اهوغْٕث اهػرةٖث، ةتاهؼ اهصرور واهحتْر، ٍتأ  

اٍخخاب شٖادحمى رئًٖصا هًشًع اهوغث اهػرةٖث ةديشأ،، وِأْ ايخٖأار ضأاد  

أِوُ، فََّأكمى وٍَّأأ أٍنصأَا، وٍَّأأ يشًأع اهوغأث اهػرةٖأث ةديشأ،، ةّأذا 

 ػوّ، غوُٖ اٗيال واهطًْحات.االيخٖار اهًْف،، اهذي ٍ

وإذ ٍمرر حَّكخَا هصٖادحمى، ٍص ل اهلل شتحاٍُ أن ٕدٕى غوٖمى ٍػًأُ، وأن 
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ٕشػن اهَشاح حوٖنمى، واهخْفٖ، رفٖ، درةمأى، وأن ٕػٖأَمى غوأٓ اهَّأْ  

 ةًّام ِذا اهًَطب اهشوٖن.

 وحنغوْا ةقتْل يْفْر اهْد واالحخرام....

 امشافعْخصي  .د أ. عتد امدىٔد ودكِر د. أ.

 رئيص احتاد اجملامع اللغوية العلنية العربية الحتاد اجملامع اللغوية العلنية العربيةاألمني العاو 

*   *   * 

 

 مباركات من جمنع اللغة العربية بالقاهرة

 

  ٕخقدم يشًع اهوغث اهػرةٖأث ةاهقأاِرة ةرئاشأث ااشأخاذ اهأدلخْر ضأ ح فغأن

ن ااشخاذ اهدلخْر يحًْد أحًأد اهصأّٖد ة شًٓ إٓات اهخَّكث إهٓ اهػاهى اهشوٖ

هوراحأن اهشوٖأن  اهًشًع اهوغث اهػرةٖث ةديشأ، يوًنأ االٍخخاب شٖادحُ رئٖصً 

 .1011أةرٕن  12ااشخاذ اهدلخْر يروان اهًحاشَٔ، وذهك ْٕم اارةػاء فٔ 

واهأأدلخْر يحًأأْد أحًأأد اهصأأّٖد ضأأاحب يصأأٖرة غوًٖأأث حافوأأث 

 غْي وأدٕب وينمر ووزٕر أشت،.ةاإلٍشاز واهػطاء، فصٖادحُ حرةْي وه

 ُشػادة ااشخاذ اهدلخْر يحًْد اهصّٖد اهص م غوٖمى ورحًث اهلل وةرلاح 

لن غام وحغرحك ةخٖر وضحث وشػادة ةًَاشتث اقخأراب غٖأد اهنطأر  -أوًل 

 اهًتارك.

ياهص اهخّأٍ اهقوتٖث هصٖادحك هخأْهٖمى رئاشأث يشًأع اهوغأث اهػرةٖأث  -اثأًً 

 غرحك ةًْفْر اهطحث واهػطاء.ةديش،، يع اهدغاء هح

 امدكتِر وصطفّ ِٓشف

 امىصؤول اإلعالوْ فْ وجىع امنغث امعرةٔث ةاملاَرة
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 جمنع اللغة العربية يف العراق

 

 ُاهص م غوٖمى ورحًث اهلل وةرلاح: 

أ ًً  اريغان لرٕى يتارك، ولان فٔ ِأذا اهػأام لأذهك إذ حشوأٓ لرٕ

ع اهوغث اهػرةٖث اهصأْري هًشً احٌٖ ز  إهَٖا يتر اٍخخاةك رئٖصً  ايتارلً 

أغرق اهًشايع اهػرةٖث، وذهك اشخحقاقك اهػؤً اهأذي أفطأحج غَأُ 

شأأٖرحك اهػوًٖأأث اهغَٖأأث ةاإلٍشأأاز واهًأأ ذر وأهأأْان اهػطأأاء واهًصأأ وهٖث 

اهمتٖرة، فًٌ أوهٓ يَك وأسدر ؟ ف َِأ اهًشًع ةك، وأةارك اغغأائُ 

، واالغخأزاز ةرئاشخك، وأٍا واهًشًع اهػؤً اهػراقأٔ ٕشأارلمى اهنخأر

أ اةك رئًٖصأ ًً ، وأشأخاذ أسٖأال ٍّوأج يأٌ ٕأدٕك التٖأرً  اهوًشًأع، وغاه

اهًػرفأأث واهنغأأن، فطأأْةٓ هوػرةٖأأث، ويشًػّأأا اهصأأْري، وهًشايػَأأا 

اهػرةٖث ةخصأًَك يْقػأك اهأذي ٕوٖأ، ةأك، وإهأٓ يزٕأد يأٌ االزدِأار 

 واهرفػث. قت حٔ غوٓ سٖتَك اهْعاء.

 رئٔس امىجىع امعنىْ امعراكْ

 دىد خصٔي آل ٓاشٔيامدكتِر و

 يتارك غوٖمى وغوَٖا رئاشث اهًشًع اهػخٖد 

حّأٍ اهًشوس ااغوٓ هوغث اهػرةٖث ةّذه اهرئاشأث اهًصأخحقث هتشأخاذ 

اهدلخْر يحًْد اهصأٖد ذي اهأْزارحٌٖ ةّأذا االشأخحقاق، ويتأارك الححأاد 

 هوًشًع اهصْري. اب أشخاذٍا رئٖصً واهًشاهس اهػوٖا اٍخخا يعاهًشا

 شخاذٍا اهمتٖر، وحنظ شْرٕث اهشتارة. وغٖدلى يتاركحنظمى اهلل أ

 د. صامح ةنعٔد

 رئٔس امىجنس األعنّ منغث امعرةٔث فْ امجزائر
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 ،ااخ ااشخاذ يحًْد اهصٖد رئٖس يشًع اهوغث اهػرةٖث ةديش 

 تدٔث طٔتث:

هًشًػَأا  اأَِكك ةاهرئاشث، وأٍج ةّا قًٌٖ، فاٍّظ ة غتائّأا رائأدً 

ٕع هغخَا اهقْيٖث، ويشارٕع أيخَا اهػرةٖأث اهخأٔ فٔ يشار اهديشقٔ، وفاغً  

إهٓ غطأاء غأرٕظ يخًٖأز، وأَِكأك ةأ داء اهموًأث  احرٍْ إهٓ يروك حطوػً 

 اهرضَٖث اهقاضدة ةًشًػَا اهقاِرة.

 أخِكه خصي ةشٔر

 امرئٔس امصاةق مىجىع امنغث امعرةٔث فْ امصِدان

 

 يشًأع  شػادة ااشخاذ اهدلخْر يحًْد أحًأد اهصأّٖد ٕحنظأُ اهلل رئأٖس

 اهوغث اهػرةٖث ةديش،

 اهص م غوٖمى ورحًث اهلل وةرلاحُ، وةػد:

 إطٖب هَا أن ٍَّكمى، وٍتارك همى ةًشاغر ضادقث، اٍخخاةمى رئًٖصأ

هًشًع اهوغث اهػرةٖث ةديش،، شائوٌٖ اهًْهٓ غزوسأن أن ٕػٖأَمى غوأٓ 

أداء رشاهخمى اهشرٕنث فٔ اهخًمٌٖ هوغأث اهغأاد، ويأديخّا غوأٓ اهْسأُ 

واهَّز ااوفٓ، وأن ٕصّدد غوٓ طرٕ، رفػخّأا يطأالى، وٕموأن االًن 

 فٔ شتٖن إغ ئّا يصػالى..

 واهلل ٕحنظمى وٕرغالى، واهص م غوٖمى ورحًث اهلل وةرلاحُ.

 د. عتد امعزٓز ةي عنْ امدرةْ أخِكه أ.

 رئٔس وجىع امنغث امعرةٔث ةىكث امىكروث
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 لأرم رئأٖس يشًأع يػاهٔ ااخ ااشخاذ اهدلخْر يحًْد أحًد اهصٖد اا

 اهوغث اهػرةٖث ةديش،

 اهص م غوٖمى ورحًث اهلل وةرلاحُ، وةػد:

ف ةػد إهٖمى، ةطادق اهْد وياهص اهخقدٕر، وٕطٖب هَا أن ٍَّأكمى 

ةًَاشتث حصوًّمى رئاشث يشًع اهوغث اهػرةٖث ةديشأ،، راسأٌٖ اهلل اهػوأٔ 

ث اهقدٕر أن ْٕفقمى فٔ يًّأخمى وأداء رشأاهخمى فأٔ شأتٖن يديأث اهوغأ

اهػرةٖث اهشرٕنث، وي يوٌٖ همى يْفْر اهطحث واهػافٖث وهوًشًع اهػرٕ، 

 اهخقدم واالزدِار.

 وحنغوْا ةقتْل فائ، االحخرام واهخقدٕر

 األؤي امعام مىجىع امنغث امعرةٔث األردًْ

 امدكتِر ودىد امصعِدي

*   *   * 

 

 مباركات من الدول العربية

 تٌُئث

 ّ امتشائروأةّ امعام إل أن ِٓافٌٔا ةأشٌ

  حخقدم أشرة ٍادي فرشان اهوغث اهػرةٖث فٔ اهشايػث اهػاهًٖث فٔ ةٖأروت- 

اهأْزٕر ااشأخاذ اهأدلخْر يحًأْد أحًأد ٔ هتَان ةأ زلٓ اهخّأأٍ هًػأاه

وذهك ةًَاشتث اٍخخاةأُ رئًٖصأا شأاةًػا هًشًأع اهوغأث اهػرةٖأث فأٔ  اهصٖد،

وٍقأْل هأُ:  وحموٖنُ رشًًّٖا ةذهك ةًرشْم رئاشأٔ، ،ديش، هوغث اهػرةٖث

أهف يوْٖن يتارك، فّأذا حػٖأٌٖ قأد ضأاد  أِوأُ، وحموٖأف وحشأرٕف 

 .أشػد قوْةَا وأقر أغََٖا
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 هورقث اهًصَدة إهٖمى، وإٍَا، إذ ٍػر  يٌ يَاقتٖخمى يا ٕشػومى أًِ  

شأائوٌٖ اهلل  واذقْن أن اهًَاضب ةمى حمتر واهًراحب ةمى حزِْ وحنخر،

ى ويصأ وهٖاحمى، يخًَأٌٖ غز وسن همى اهصأداد واهخْفٖأ، فأٔ يًّأاحم

 هشخطمى اهمرٕى دوام اهخ ه، واهَشاح واهػطاء.

شٖدي اهرئٖس: إٍَأا ةمأى ٍنخأر وٍػخأز، يأخػمى اهلل ةأْافر اهطأحث 

وهمى ئَ ويٌ شأتاب وشأاةات ٍأادي فرشأان اهوغأث اهػرةٖأث  واهػافٖث،

 ضنْ اهًحتث ووافر اهخقدٕر واالحخرام.

 معام عنّ امٌاديامىشرف ا رئٔس ًادي فرشان امنغث امعرةٔث

 وافْ خاج واجد .د أ. أ. إةرأَه أخىد خرةنْ

( 4/03/1011ةٖروت:  ) 

 

 ُشػادة اهػاهى اهوغْي اهخرةْي يحًْد اهصّٖد حنظُ اهلل ويخػُ ةحٖاح 

 ش م اهلل غوٖمى ورحًخُ وةرلاحُ:

وقأد  –شأٖدي  –يع اهػٖد ساء اٍخخاةمى فغدا اهػٖد غٖدٌٕ: ٕصرٍٔ 

 َّٔ ًشًػَا اهػرٕ، اهخوٖد، أن أرفع إهٖمى أشًٓ إٓأات ٍت  رئاشخمى هًٍا إه

اهخَّكث غوٓ شغومى ِذا اهمرشأٔ اهػأاهٔ فأٔ يديأث ضأاحتث اهش هأث، 

يأٌ ضأٖغث ِأذه اهخَّكأث، فًأرومى لًأا ٕشأر   اغوٓ أن فٔ ٍنصٔ شأٖكً 

 ةاهمراشٔ اهػاهٖث حشر  ةُ، وحػوْ.

غرفج فأٖمى االٍخًأاء هوػرةٖأث واهأذود غأٌ حٖاعأّا، لًأا رإٔأج 

وةااذن إًٕاٍمى ةقًّٖا اهًخنّردة اهخٔ حمخَزِا، وذقخمى ة ٍّا ِأٔ  ةاهػٌٖ

 اهحطٌ اهًَٖع اهذي ٕحًٔ، واهذيٖرة اهػظًٖث اهخٔ حرفع.

، همٌ اهوقاءات اهخاطنأث اهخأٔ سًػخَأا فأٔ ديشأ، اهى أهخقمى لرٖرً 
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ال  ا، يماًٍأافأٔ اهقوأب واهػقأن يًػأ اواهقاِرة، لاٍج لافٖث هخشغوْا يماًٍ 

 اايمَث، وال حَال يَُ إٔام اهنراق.ُٕخوقُ حتادل 

حًٓ اهلل هصاٍَا، وشّدد يطا يشًػَا، وأغاٍمى غوٓ االشخًرار فأٔ 

 أداء يًّث ذقٖوث ذقن ِذا اهزيٌ اهقاِر اهذي شاء اهلل حػاهٓ أن ٕتوٍْا فُٖ.

، اوإهٓ غًٍن هٖس سدٕأدً  ، فقأد ةأدأحًْه قتأن غقأْد، وِأْ يصأخًر 

 .اوٍاضػً  هٖمْن فٔ يٖزاٍمى وضحائنمى ذقًٖ  

 ودتكه

 د. فٔصل امدفٔان

 ودٓر وعُد امىخطِطات فْ األمكصِ

 

  ًاهوًشًع اهوغْي اهػرةأٔ ةديشأ، يوًنأ اةايخٖارلى رئٖصً  اغوًج ي ير 

 هوًرحْم اهدلخْر اهًحاشَٔ .

أضأأدق اهخػأأازي فأأٔ فقأأدان اهًرحأأْم يأأع ضأأادق اهأأدغاء ةاهرحًأأث  -أواًل 

 واهًغنرة.

هوًشًأع، ف ٍأج حصأخح، لأن  اةك رئًٖصأأةوغك أيوص اهخّأٍ ةاٍخخا -اذاًٍٖ 

اهرقأأث هقأأدراحك اهػوًٖأأث وااي قٖأأث يأأع ضأأادق اهأأدغاء هأأك ةاهطأأحث 

 واهص يث وطْل اهػًر، واهًزٕد يٌ اهػطاء.

 ودتكه امدكتِر ؤنِد ختٔتْ

 امىدٓر امعام امصاةق مىركز تٌصٔق امتعرٓب فْ امرةاط
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 امجاوعث الفتراضٔث امصِرٓث 

عأٖث اهصأْرٕث ةادارحّأا ولْادرِأا اهخدرٕصأٖث حتارك اهشايػث االفخرا

هًشًأع اهوغأث  اواإلدارٕث هتشخاذ اهدلخْر يحًْد اهصأّٖد اٍخخاةأُ رئًٖصأ

هوًرحْم ااشأخاذ اهأدلخْر يأروان اهًحاشأَٔ،  ااهػرةٖث فٔ ديش، يونً 

حٖد ٕػختر يشًع اهوغث اهػرةٖث فٔ ديش، اهذي ح شس يَذ قأرن وٍّٖأف 

 اهْطٌ اهػرةٔ.أول يشايع اهوغث اهػرةٖث فٔ 

هوخرةٖأث  ااهدلخْر يحًْد اهصّٖد يخخطص فٔ اهخرةٖث، وغًأن وزٕأرً 

 ا، لًأا غًأن يأدٕرً اهورقافث إًٔغأ افٔ اهشًّْرٕث اهػرةٖث اهصْرٕث، ووزٕرً 

هقطاع اهخرةٖث فٔ اهًَظًث اهػرةٖث هوخرةٖث واهرقافث واهػوْم ةشايػث اهأدول 

االفخراعأٖث اهصأْرٕث اهػرةٖث )أهمصْ(، وِْ غغْ يشوس أيَاء اهشايػث 

، وهُ إشّايات لتٖرة يأع ةقٖأث أغغأاء يشوأس 1001يَذ ح شٖصّا غام 

 اايَاء فٔ دغى يصٖرة حطْر اهشايػث وحقديّا.

فأٔ  ايطتًْغأ اهودلخْر يحًْد اهصٖد ألرر يٌ شأخث ويًصأٌٖ لخاةًأ

يشاالت اهخرةٖث واهرقافث واهوغث، ويكات اهتحأْث اهًَشأْرة فأٔ لتأرى 

وحأائز غوأٓ اهشأائزة اهخقدٕرٕأث هوخرةٖأث اهػرةٖأث يأٌ  اهًش ت اهػوًٖث،

 يَظًث )أهمصْ(.

 رئٔس امجاوعث الفتراضٔث

 د. خنٔل عجىٔث أ.

*   *   * 
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 حفل استقبال
 الدكتور شفيق البيطاراألستاذ 
 
 
 اللغة العربية جممعيف  اعضو

 
معٕجةن  21ا٩ذؼت ٦ض٤ف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ص٤كذ٫ ا٧٣٪ٕٞؽة ٰٚ )

م( اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ مٛٲٜ ا٣جٲُةر ًٌٔٮا ٚعٰ 21/9/1011-2449٬

َّٰ ا٣ؾي م٘ؿ ثٮٚةة اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ  ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ٣ٲن٢٘ ا١٣ؿق

( ٚعععٰ 221إظكعععةن ا٣ععع٪ّه، ووعععؽر ا٧٣ؿقعععٮم ا٣ض٧٭عععٮري ذو ا٣عععؿ٥َّٝ )

 م( ثذٕٲٲ٪٫.18/4/1011)

ٲٜ ا٣جٲُعةر واظذ٢ٛ ا٧٣ض٧ٓ ثةقذٞجةل ا٣ـ٦ٲ٢ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ معٛ

م( ٚععٰ ٝةٔععح 11/1/1011ٚععٰ ص٤كععح ٤ٔ٪ٲععح ٔٞععؽ٬ة )ٱععٮم اٵرثٕععة  

ا٧٣عةًؿات ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ، ظٌؿ٬ة ٩ؼجح ٨٦ رصةل ا٥٤ٕ٣ وا٣كٲةقعح واٵدب 

 وأوؽٝة  ا٧٣عذٛٯ ث٫.

اٚذذط ا٣ع٤ٛعح اٵقعذةذ ا٣عؽ٠ذٮر ٦ع٧عٮد ا٣كعٲؽ راعٲف ا٧٣ض٧عٓ ث٧٤١عح 

ت ٚٲ٭ة ثة٣كةدة ا٣عٌٮر، ٦٭٪بًة ا٣ـ٦ٲ٢َ ا َّٰ ا٣ضؽٱعَؽ، ٦جةر٠ًعة ٦ٮَصـة رظَّ ٧٣ض٧ٕ

 ا٧ٌ٩ة٫َ٦ إ٣ٯ ٦ض٧ٓ ا٣ؼة٣ؽٱ٨.

ز٥ أ٣ٞٯ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر و٬ت رو٦ٲح ٧٤٠ذ٫ ا٣ذٰ دعؽث ٚٲ٭ة ٨ٔ ا٣ـ٦ٲ٢ 

 .ا٧٣عذٛٯ ث٫، و٩ّٮه ث١٧ة٩ذ٫ ا٧٤ٕ٣ٲح وا٣ؼ٤ٞٲح
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دٞؽم ثٕؽ ذ٣ٟ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ مٛٲٜ ا٣جٲُةر، وأ٣ٞٯ ٧٤٠ذع٫ ا٣ذعٰ 

 قذةذ ا٣ؽ٠ذٮر إظكةن ا٣٪ّه.دعؽث ٚٲ٭ة ٨ٔ ق٫ٛ٤ ا٣ؿاظ٢ اٵ

 و٩٪نؿ ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ا٧٤١٣ةت ا٣ذٰ أ٣ٞٲخ:
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 الدكتور حممود السيد رئيس اجملمعكلمة 
 

 

 

 امصادة امحضور، أيها امحفل امكريه:

أظٲععٲ٥١ أَٲععت دعٲععح، وأرظععت ث١عع٥ أص٧عع٢ دؿظٲععت، وأمعع١ؿ ١٣عع٥ 

د٥١٤ٌٛ ثعٌٮر ٬ؾه ا٣ض٤كح ا٤ٕ٣٪ٲح ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نعٜ، ٣٪نعةرك 

 ًٕ ٚعٰ  ٔعة٦ًٺ  امعٛٲٜ ا٣جٲُعةر ٌٔعٮً ٦ع٧ّؽ ٰٚ اقذٞجةل اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر  ةص٧ٲ

 ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.

 ٣29ٞؽ ا٩ذؼعت ٦ض٤عف ا٧٣ض٧عٓ ٚعٰ ص٤كعذ٫ ا٧٣٪ٕٞعؽة ٱعٮم اٵرثٕعة  

م اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٨٦1011 آذار ٔةم  ٔنؿَ  ا٧٣ٮاٜٚ ا٣كةدسَ  2449٬مٕجةن 

ض٧عٓ، ووعؽر ثذٕٲٲ٪ع٫ ا٧٣ؿقعٮم ٚعٰ ا٧٣ ٔعة٦ًٺ  امٛٲٜ ا٣جٲُةر ٌٔعٮً ٦ع٧ّؽ 

. وإ٩٪ٰ ٵ٬٪ئ اٵقعذةذ م18/4/1011وا٣ذةرٱغ  221ا٣ض٧٭ٮري ذو ا٣ؿ٥ٝ 

ـً  مٛٲٜ ثسٞح ز٦ٺاع٫ ا٧٣ض٧ٕٲعٲ٨، واػذٲعةر٥٬ ٣ع٫ ز٦عٲًٺ ٦ع٧ّؽ ا٣ؽ٠ذٮر   أـٱع

 ، ٔ٪عٮانِ ا٣ٛىعٲعحِ  ا٣ٕؿثٲعحِ  ٣ٲك٭٥ ٚعٰ ػؽ٦عح ٣٘ذ٪عة اٵم   ؛ٱ٪٥ٌ إ٣ٯ وٛٮٚ٭٥

 حُ ٮٱّعزٞةٚذ٭عة، و٦عة ا٣٭ُ  أ٦ذ٪ة، وظة٤٦حِ  ا٣ؾادٲح، وروحِ  ذ٪ةٮٱَّ ، و٬ُ مؼىٲذ٪ة ا٣ٕؿثٲحِ 

٤ٔعٯ ٚذعٮر  ثة٤٣٘عح إٹ أ٦عةرةٌ  وا٣سٞةٚعح. و٦عة ا٣ذ٭عةونُ  ثة٤٣٘عحِ  حٌ ٮٱّعإٹ ٬ُ  ا٣ٕؿثٲحُ 

إ٣ٯ ا٣٭ٮٱح، ٰٚ ظٲ٨ أن ا٣عؿص ٤ٔٯ قٺ٦ذ٭ة ٱؤدي إ٣عٯ  ، واٷقة ةِ اٹ٩ذ٧ة ِ 
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 اٵ٨٦ ا٤٣٘ٮي، ودعىٲ٨ ذادٲِح اٵ٦ح و٬ٮٱذ٭ة.

ٰٚ صٮ٬ؿه ٣عٲف  ٤٧ٕ٣ح واظؽة، ذ٣ٟ أن اٷ٩كةنَ  ٭ٮٱح وص٭ةنِ وا٤٣٘ح وا٣

٭عة ١ٚؿه و٣كة٫٩، وٚعٰ ا٣ٮٝعخ ٩ٛكع٫ ا٩ذ٧عةؤه، و٬عؾه ٤٠   ، ا٤٣٘حُ حٌ ٮٱّ و٬ُ  إٹ ٣٘حٌ 

 ٲذ٩.٫ّ ٫ وإِ ذُ ٮٱّ ٫ و٬ُ ظٞٲٞذُ 

إذ ٹ ٱ١٧٪ع٫  ؛«ظذٯ أراك ٥ْ د٤١َّ »٣ض٤ٲك٫:  ةٝؽ ٝةل ٝؽٱ٧ً  وإذا ٠ةن قٞؿاطُ 

ٍَ ذَ مؼىٲَّ  فَ أن ٱذٕؿَّ  ٩ة  ٨٦ ٠ٺ٫٦، و٬ؾا ٦ة أمعةر إ٣ٲع٫ معةٔؿُ ١ٛٲؿه إّٹ د ٫ و٧٩

ٰ   ا١٣جٲؿُ   ٔ٪ؽ٦ة ٝةل: ا٧٣ذ٪ج

 ُ  ٨٦ ٝج٢ صك٫٧ ا٧٣ؿ ِ  ٩ٛفَ  وةدقُ أ

 

  َ  ٥ِ وا٣عععذ٤١   ٫ِ ٤ِعععْٕ ٭عععة ٚعععٰ ِٚ ٔؿُٚ وأ

٫، ذادَع ٞة٩ح، ثةدعخ ا٣ٮصعٮدَوا٣ذّ  ا٥٤ٕ٣ِ  ا٤٣٘ح ٰٚ ٔىؿ٩ة ا٣عة٣ٰ، ٔىؿِ  ٚإنّ  

ًُ  وٗؽا ٬ؾا ا٣ٮصٮدُ ٤ٔٯ ا٣نةث١ح ٤ٔٯ ظّؽ دٕجٲعؿ ا٣ىعؽٱٜ ا٣ٮصٮد  ٢ِ َٞ ثسِ  ة٦ؿدج

٬عٰ ا٧٣٪ْعةر ا٣عؾي ٱعؿى  ا٤٣٘حُ  ا٣ٕة٥٣ ا٣ؽ٠ذٮر ٩جٲ٢ ٤ٰٔ رظ٫٧ اهلل، ووةرِت 

َ  ٚٲ٫ ا٣ٛؿدُ  ٫ِ ذِعٮٱَّ ٦ع٨ ظٮ٣ع٫، وٱعؿى ٚٲع٫ اٳػعؿون ٔع٨ ثٕعؽ ٦كعذٮى ٬ُ  ٥َ ا٣ٕعة٣

ظذعٯ ٱعؿاك اٳػعؿون  ٥ْ د٤١َّ » ةظة٣ٲً  ا٣عٌةرٱح، وذادٲذ٫ ا٣سٞةٚٲح، وثةت ا٣نٕةرُ 

 ُ  «.ٟودؿى ٩ٛكَ  ؽٍ ْٕ ٨ٔ ث

  ٰ َٕ  ٨ِٔ  وٗ٪ ٦ة ٱـٱؽ ٤ٔعٯ ٝعؿن ٠ة٦ع٢  ٦كٲؿد٫ ػٺلَ  ٪ة ٔجؿَ ا٣جٲةن أن ٦ض٧

 ٭عة واٚٲعحً ٤َ ْٕ ٤ٔعٯ قعٺ٦ذ٭ة، وصَ  ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح، وا٧٣عةْٚعحَ  ٫ ػؽ٦حَ ٠ةن ٬ةصكُ 

، رةِ ٣عةصععةت ا٣عٲععةة ا٧٣ذُععٮّ  ث٧ُة٣ععت اٳداب وا٤ٕ٣ععٮم وا٣ٛ٪ععٮن، و٦ٺا٧ععحً 

عثإظٲة  دؿاث اٵ٦ح ٰٚ ا٤ٕ٣ٮ وا٣ٕ٪ةٱحَ  ًٞ ٧٠عة  او٩نعؿً  ةم وا٣ٛ٪عٮن واٳداب دعٞٲ

 ا٧٣ض٧ٓ. ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٝة٩ٮنُ  ٩هَّ 

 ُٓ ٦ؼذ٤ٛعح،  ٧٤ٔٲعحٍ  ٰٚ ٦ٲةدٱ٨َ  ةً ٔؽّ  ٔجؿ ٦كٲؿد٫ ٦ٕةص٥َ  و٣ٞؽ أ٩ضـ ا٧٣ض٧

ِٓ  ٫ ا٧٤ٕ٣ٲعحُ إذ ٝة٦خ ٣ضة٩ُ  ا٧٣ىع٤ُعةت  ٦ٞةثع٢َ  ا٣ٕؿثٲعحِ  ا٧٣ىع٤ُعةِت  ثٮًع

ٰٚ  دؿازٲحٍ  ٲٜ ٠ذٍت ٩ض٤ٲـٱح وا٣ٛؿ٩كٲح، وٝةم ا٧٣ض٧ٓ ثذعٞاٵص٪جٲح ثة٤٣٘ذٲ٨ اٷ
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د٦نعٜ ٹثع٨  ٦ٲةدٱ٨ ا٤٣٘عح واٵدب وا٣ذعةرٱغ، وٱضعٰ  ٚعٰ ٦ٞعؽ٦ذ٭ة دعةرٱغُ 

ًٞ  ٚٲ٫ ث٘ٲحَ  ا٢٧ٕ٣َ  ُٓ ذةثِ ٱُ  ٔكة٠ؿ، و٦ة ٱـالُ  ، و٣ع٥ او٩نؿً  ةاقذ٧١ةل ٦ض٤ؽاد٫ دعٞٲ

 ٫ ٤ٔٯ دعٞٲٜ ا١٣ذت ا٣ذؿازٲح، وإ٧٩ة ٝةم ثُجةٔح ٠ذت ٦ٕةوؿة.ٱٞذىؿ ٤٧ُٔ 

 ًٌ  ، وإوؽارُ و٦ؤد٧ؿاٍت  ٩ؽواٍت  ؤٞؽُ  عةًؿاٍت ٦ إ٣ٞة ُ  ةو٨٦ إ٩ضةزاد٫ أٱ

ا٣جععٮث ا٧٤ٕ٣ٲعح ا٧٣ع٧١عح ٚعٰ ٦ض٤عح ا٧٣ض٧عٓ،  ، و٩نعؿُ ؿاٍت و٩َنع جةٍت ٠ذٲ  

ـَ  ودؼىٲهُ  ُٓ  ٦ذ٪ٮٔحٍ  صٮاا ّ  ثةق٫٧، ووً ٤ٔٯ أقعب٤ح  ٣ذٲكٲؿ ا٤٣٘ح، وا٣ؿد  حٍ أد٣

ا٣نعةإح،  اٵػُعة ِ  ا٤٣٘ح ا٧٣كعذ٤٧ٕح، ودىععٲطِ  ٪حِ َٔ ؿْ ٞح ثنَ ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨ ا٧٣ذ٤ّٕ 

ا٧٣ض٤ؽات ٚعٰ ا٧٣ٕضع٥  ٨٦َ  ٔؽدٍ  ، و٦ؿاصٕحُ ة١٣ذؿو٩ٲً إ٫ ٦ة دٞٮم ث٫ ٣ضة٩ُ  نؿُ و٩

٫ إ٣عٯ صة٩عت إقع٭ة٫٦ ٚعٰ ٣عغ. ذ٣عٟ ٤٠ ع. إا٣ذةرٱؼٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ودؽٝٲٞ٭ة..

ٰٚ ٦ؤد٧ؿات ادععةد ا٧٣ضعة٦ٓ  ا٧٣ض٧ٓ، وا٧٣نةر٠حِ  ا٣ٕٛة٣ٲةت ا٣سٞةٚٲح ػةرجَ 

 ا٧٤ٕ٣ٲح ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ.

ُٓ  و٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦َ   ٦ة دـال ز٧عح أ٦عٮرٌ  ا٣ض٭ٮد ا١٣جٲؿة ا٣ذٰ ٝةم ث٭ة ا٧٣ض٧

إ٣عٯ  دٍ ؽُ ُصع ٰٚ أن ا٧ٌ٩ةم أٌٔة ٍ  ٪ة أ٢٦ٌ ، و٤٠  ٦كذأ٩ٲحٍ  ٛةٍت دعذةج إ٣ٯ وَٝ  ٠سٲؿةٌ 

أقؿة ا٧٣ض٧ٓ قٲؤدي إ٣ٯ دٕـٱـ ٦كٲؿد٫ ا٣ؿا٦ٲح إ٣ٯ ا٣٪٭ٮض ثة٣ٮاٝٓ ا٤٣٘عٮي 

 ٩عٮ اٵ٢ٌٚ ث٧نٲبح اهلل.

 ُّ معٛٲٜ ا٣جٲُعةر ٦ع٧ّعؽ ٶقعذةذ ا٣عؽ٠ذٮر ٤ٓ ٤ٔٯ ا٣كٲؿة ا٣ؾادٲعح ٣و٨٦ ٱ

 ٰٚ ٦ؿاظ٢ دراقذ٫ إن ٰٚ دراقذ٫ ا٣ضة٦ٕٲح اٵو٣عٯ ظٲعُر  ةٱضؽ أ٫٩ ٠ةن ٦ذٛٮًٝ 

ا ٩ةل اٷصةزةَ  ظعةز إذ ا٤ٕ٣ٲعة  ، أو ٚعٰ ا٣ؽراقعةِت ٰٚ اٳداب ث٧ؿدجح صٲعؽ صعؽ 

، وا٣عؽ٠ذٮراه ث٧ؿدجعح 2331درصح ا٧٣ةصكذٲؿ ٰٚ اٳداب ثذٞعؽٱؿ ا٦ذٲعةز ٔعةم 

 .2331ا٣نؿف ٔةم 

٫ ا٣٘ـٱعؿ ٱذكع٥ ٫٣ ٰٚ ظٲةد٫ ا٤٧ٕ٣ٲح، و٬ة ٬ٮ ذا ٩ذةصُ  ةو٢ّ ا٣ذٛٮق ٦ٺز٦ً 

ًٛ  ةد أثٕةده دؽرٱكً ثذٕؽ   ٣ٕعؽد ٦٪٭عة ٚعٰ  ة٤ٔٯ ا٣ؿقةا٢، ودع١ٲ٧ً  ةوإمؿاًٚ  ةودأ٣ٲ
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 ًٞ  ٣جٕي ا٣عؽواوٱ٨ ا٣نعٕؿٱح ودراقعذ٭ة، وإ٩ضعةزَ  ةا٣ضة٦ٕةت ا٣كٮرٱح، ودعٞٲ

 .٤ٔعٯ ٔعؽد ٦٪٭عة ةوإمعؿاًٚ  و٦عؤد٧ؿاٍت  ٰٚ ٩عؽواٍت  ٧٤ٔٲح، و٦نةر٠حً  ثعٮٍث 

وقٲذعؽث ا٣ـ٦ٲ٢ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر و٬عت رو٦ٲعح ٌٔعٮ ا٧٣ض٧عٓ ثة٣ذٛىعٲ٢ 

معٛٲٜ ا٣جٲُعةر ٚعٰ ٦كعٲؿد٫ ٦ع٧ّعؽ ا٣ض٭ٮد ا٣ذٰ ٝةم ث٭ة اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر  ٨ِٔ 

ا٧٤ٕ٣ٲععح، و٠ٺ٧٬ععة ٦ذؼىععه ٚععٰ اٵدب ا٣ضععة٤٬ٰ، ٚععٰ ظععٲ٨ قععٲذعؽث 

٠ذٮر إظكعةن ا٣ع٪ه ا٣ؽ٠ذٮر ا٣جٲُةر ٨ٔ ٌٔٮ ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؿاظع٢ اٵقعذةذ ا٣عؽ

 ٫ ٰٚ ٌٔٮٱح ا٧٣ض٧ٓ.٦ع٤َّ  رظ٫٧ اهلل ا٣ؾي قٲع٢  

٦ع٨ ٩ذعةج ا٣عؽ٠ذٮر ا٣ع٪ه  اٵ٠جعؿَ  و٠ةن اٵدب ا٣ٞؽٱ٥ ٝؽ ظةز ا٣٪ىعٲَت 

ٰٚ ا٣ؼُةثح وا٣نٕؿ ا٣كٲةقٰ وا٣٘ـل ٰٚ ا٣ٕىعؿ اٵ٦عٮي، وا٣ٕىعجٲح  ٦ذ٧سًٺ 

 ا٣ٞج٤ٲح، وأزؿ٬ة ٰٚ ا٣نٕؿ اٵ٦ٮي.

٦نٜ وا٣ضـااعؿ وا١٣ٮٱعخ، و٧ٔع٢ و٠ةن رظ٫٧ اهلل ٝؽ ٢٧ٔ ٰٚ صة٦ٕح د

 .ةً ؽّ ِٔ  ٣ؿاٲف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ق٪ٮاٍت  ة٩ةاجً 

ث٭عة ٣ٺظذٛعة  ثة٣ـ٦ٲع٢ ا٣ضؽٱعؽ  اـة د٧٭ٲعؽً وقأ٠ذٰٛ ث٭ؾه ا٧٤١٣ح ا٧٣ٮصَ 

ا٣عؽ٠ذٮر  اٵقعذةذَ  مٛٲٜ ا٣جٲُعةر، وٱكعٕؽ٩ٰ أن أدٔعٮَ ٦ع٧ّؽ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر 

 .ا٢ٌٛ ٦ن١ٮرً و٬ت رو٦ٲح ٣ٲٞٮم ثذٞؽٱ٥ ا٣ٌٕٮ ا٣ضؽٱؽ إ٣ٲ٥١، ٤ٚٲذ

*   *   * 
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ث٥١ ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲعح ثؽ٦نعٜ،  وق٭ًٺ  ٥١، وأ٬ًٺ أقٕؽ اهلل أوٝةدَ 

ـِ ٬ُ ٕؿثٲح ٝةَجعحً أٝؽِم ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ ث٭عة  ْت ذ٪عة ا٣ٕؿثٲعح ا٣ذعٰ ا٣ذعٮَ ٮٱَّ ، ور٦ع

عع٭ععة ا٣، ود١ععةزؿت ٤ٔٲ٭ععة ا٧٣ععع٨، ٚنععٮ٬َّخ وص٭َ ا٣ؼُععٮُب  ، َط ا٣ض٧ٲعع٢َ ٧ْ كَّ

 .و٠ّؽرت وٛٮه و٩ٞة ه

ا٣ك٪ٮات ا٧٣ةًٲح ظة١٣عح ٠ُٞعٓ ا٤٣ٲع٢ ا٣ج٭عٲ٥، دضعةٚٯ ٚٲ٭عة  ٣ٞؽ ٠ة٩ِخ 

و٣ٲّعح ٠ة٣ٞج٤ٲعح اٵظجةب، ود٪ة٠ؿ اٵوؽٝة ، ودع٢ّ٤ ا٧٣ضذ٧ٓ إ٣عٯ ٔٮا٤٦ع٫ اٵ

 ٪عٯ اٵو٣ٲعح ا٣ذعٰ دكعجٜ ٩نعٮ َ ا٣ج   وا٣ض٭ٮٱح وا٣ُةاٛٲح وا٧٣ؾ٬جٲّح وٗٲؿ٬ة ٦ع٨َ 

َـّ ا٣ٲٞٲ٨ُ   ا٣ؿؤٱعحُ  ا٣ؾي ٩ؾر٩ة أ٧ٔةر٩ة ٫٣ ودىّؽع، وٗة٦عِخ  ا٣ؽو٣ح ا٣ٮَ٪ٲّح، ٚة٬ذ

ِٜ  قةث٘ح، وٗنٲذ٭٥ ٗةمٲةُت  ٲؿةٌ ا٣٪ةَس ظَ  واًُؿثخ، وص٤ّ٤ِخ  وا٣ؼعٮف  ا٤ٞ٣

 ا٣جعؽ٬ٲّةِت  ا٣٪ٛعٮس ٦٪ـ٣عحَ  ا٣ذٰ ٠ة٩خ د٪ـل ٦ع٨َ  «ٮٱّحا٣٭ُ » واٷظجةط، ووةرِت 

 ًٔ  إ٣ٯ ا٣ٛعه وا٧٣ؿاصٕح وا٣ذؽٝٲٜ وا٣٪ٞؽ، وٚٞعؽت ٦ٛعة٬ٲ٥ُ  ة٦عذةصً  ة٦ٮًٮ

ٝؽقٲّذ٭ة و٬ٲجذ٭ة، وظعةق ثة٣٪عةس ظعـٌن ًعؿٱؿ، ٚ٭ع٢ دكعذُٲٓ د٦نعٜ  ص٤ٲ٤حٌ 

ٲةع؟ اقذؿدادَ ٌّ  ٬ُٮٱّذ٭ة ٨٦ ٱؽ ا٣ج٤ج٤ح وا٣

 ثة٣كٺ٦ح: ا٣ؽٔة ُ ، وٹ ٔةد ٱضؽي ٦ة ٔةد ٱ١ٰٛ ا٣ىجؿُ 
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 ٱة مةمُ اق٧٤ٰ :٦ة ٔةد ٱُضؽي ا٣ٞٮل

 

 إن ٠ةن ٱضؽي ٚةق٧٤ٰ ز٥ اق٧٤ٰ 

ثٲ٨ ا٣ْٮا٬ؿ ا٣ُجٲٕٲح وا٣ْٮا٬ؿ اٹصذ٧ةٔٲح، ٚة٣ْٮا٬ؿ  صٮ٬ؿي   ز٧ّح ٚؿقٌ  

ا٤٣ٲ٢ وا٣٪٭عةر  ِت ا٣ٛىٮل، ودٕةُٝ  ِت ا٣ُجٲٕٲح ٠نؿوق ا٣ن٧ف وٗؿوث٭ة، ودٕةُٝ 

٢ اٷ٩كةن، أ٦ة ا٣ْٮا٬ؿ دؽػ   ٦ٲك٭ة ا٣ُجٲٕٲح دونَ ٩ٮا َٜ ْٚ ؿ وَ ودذ٘ٲ   وأمجة٬٭ة دذ٥ّ 

اٹصذ٧ةٔٲّح ٠ة٣ذؼ٤ّٙ وا٣ذجٕٲّح وا٣ض٭ع٢ وا٣ٛٞعؿ وا٣ٛكعةد وأمعجة٬٭ة ٚإ٩٭عة ٹ 

َّٞ  ،ٱ٨١٧ أن دذ٘ٲّؿ  ٤٣ذ٘ٲٲعؿ إّٹ ثذعؽّػ٢ اٷ٩كعةن، ا٧٣ٮًٮٔٲّحُ  ا٣نؿوطُ  ِٞخ و٣ٮ دع

 ًّ  ٣٭ة. ٤ٔٯ ٦ىة٣ع٭ة، ووٲة٩حً  ةو٦ٞةو٦ذ٫ ٤٣ٞٮى ا٧٣٪ة٬ٌح ٤٣ذ٘ٲٲؿ ظٛة

اٹقعذ٪ضةد ثأػُعة  ا٧٣ةًعٰ،  ٦ع٨َ  ثأػُةا٪ة ثعؽًٹ  و٣ؾا ٱضت أن ٩ٕذؿفَ 

 ُٙ  مة٤٦ح د٘نٯ وصٮهَ  ظٌةرٱّحٌ  ظة٣حٌ  وٱضت أن ٩ٕذؿف أ٩٪ة ٦ذؼ٤ّٛٮن، وا٣ذّؼ٤ّ

َٕ٭ة، وا٤٣٘حُ   ٬ؾه ا٣ٮصٮه. ا٣ٕؿثٲح أظؽُ  ا٣عٲةة ص٧ٲ

ث٭عة ٩ةقٲ٨ أو ٦ذ٪ةقٲ٨ أن ا٣ذٛؿٱٍ  ،٭ة أو ٠ةدوا٬ؾه ا٤٣٘ح ا٣ذٰ ٬ضؿ٬ة أ٤٬ُ 

 ٌٍ  ا٣٭ٮٱّح ور٦ٮز٬ة. ٔ٪ةوؿِ  ثأ٥٬   صةاؿٌ  ٬ٮ دٛؿٱ

، و٬عٮ وإذا ٠ةن ا٣ذىّؽي ٤٣ذؼ٤ّعٙ ٬عٮ ٦كعؤو٣ٲح ا٣ٞٲعةدة ا٣كٲةقعٲح أوًٹ 

اٵو٣عٯ  ٣ذؼ٤ّعٙ ا٤٣٘عح ا٣ٕؿثٲعح ٬عٮ ا٧٣كعؤو٣ٲحُ  ، ٚإن ا٣ذىّؽيَ ة٦كؤو٣ٲذ٪ة زة٩ٲً 

٢ ٬عؾه ا٧٣كعؤو٣ٲح وا٣٪٭عٮض ث٭عة ٣٭ؾا ا٧٣ض٧ٓ، و٤ٔٯ ٦ؽى صؽاردع٫ ثذع٧ ع

عع ا٣ذ٤ٕععٲ٥ ا٣ٕععة٣ٰ وا٣ذؿثٲععح  وزاراِت  و٬ععٮ ٦كععؤو٣ٲحُ  ٫.٫ وأ٧٬ٲذُععٝٲ٧ذُعع فُ دذأقَّ

 .ةوا٣سٞةٚح واٷٔٺم واٵوٝةف زة٩ٲً 

ُٓ  ةوا٩ُٺًٝ  ثعةٵ٦ف ا٣ٞؿٱعت  ٨٦ ٬ؾه ا٣ؿؤٱعح ا٣ٮاًععح ا٩ذؼعت ا٧٣ض٧ع

 ،٣ٲ٪٧ٌّٮا إ٣ٯ أٌٔةا٫ ا٣ٕة٤٦ٲ٨، اػذعةر٥٬ ؛اٵقةدؾة ا٧٣ؿ٦ٮٝٲ٨ ٨٦َ  ٦ض٧ٮٔحً 

٤ٔٯ ا٣ُٕة ، وثإػٺو٭٥ ٚعٰ ا٧ٕ٣ع٢، وث٘ٲعؿد٭٥ و٬ٮ ٥ٕٛ٦ ثةٵ٢٦ ثٞؽرد٭٥ 

 ٤ٔٯ زٞةٚح اٵ٦ّح و٣٘ذ٭ة.

 أثٰ د٧ّةم: ظة٫٣ ٝٮلُ  اػذةر٥٬ و٣كةنُ 



  ً 923 حفل استقبال األستاذ الدكتور حمند شفيق البيطار عضوا يف اجملنع

 ٵ٦عععٍؿ ٤ٔعععٲ٭٥ أن دعععذ٥َّ وعععؽوره

 

 و٣عععٲف ٤ٔعععٲ٭٥ أن دعععذ٥ّ ٔٮاٝجععع٫ 

 أيّها امحفل امكريه: 

 ؛إن ا٤٣٘ح ا٣ٞؽٱ٧ح ٹ دى٤ط إّٹ ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ اٵ١ٚةر ا٣ٞؽٱ٧عح وا٣ٕعة٥٣ ا٣ٞعؽٱ٥

ا٣ٕة٥٣ ا٣عؽٱر ٚٲعذةج إ٣عٯ ٣٘عح ٦ٕةوعؿة ٦ٛذٮظعح  اٵ١ٚةر ا٧٣ٕةوؿة أوِ أ٦ة 

 ٤ٔٯ روح ا٣ٕىؿ و٦٪ضـاد٫ ٝةَجح.

٭ة ا٣ذعٰ دٕجّعؿ ث٭عة ٔع٨ ذاد٭عة، ٦ؿظ٤ح دةرٱؼٲّح ٣٘ذَ  ٱضت أن ٩ؽرك أّن ٢١٣  

و٩ةق٭ة ورؤٱذ٭٥ ٤٣ٮصٮد و٦ٕة٩ٲ٫ ا١٣جؿى ٠ة٣عٲعةة وا٧٣عٮت وا٣ععت، ؤع٨ 

ّٰ  ِٜ ٱذٕة٣ٯ ٤ٔٲ٫، و٨ٔ ٔٺٝح ا٤ُ٧٣َعٔٺٝح ٬ؾا ا٣ٮصٮد ث٧ة ٱذضةوزه و ، ثة٣٪كعج

 ّٰ ّٰ  أو ا٤١٣ّ  ، وا٧٣ٕٞٮل ثة٧٣عكٮس ثذٕجٲؿ أٚٺَٮن وأرقُٮ.ثة٣ضـا

٣ٞؽ ا٩ذ٢ٞ ا٣ٕؿب ٦٪ؾ ٔىؿ ا٣٪٭ٌح إ٣ٯ ٦ؿظ٤ح دةرٱؼٲّعح صؽٱعؽة ٣ع٥ ٱ١ٮ٩عٮا 

 ا٣ٛضعٮةُ  ٦كذّٕؽٱ٨ أو ٦٭ٲّبٲ٨ ٣٭ة، و٥٣ د٨١ ٣٘ذ٭٥ ٦٭ٲّأة ٤٣ذٕجٲؿ ٔ٪٭ة، و٣ؾا ّ٭ؿِت 

ٌّ ا٣عٌةرٱ ؼ٧ح ثٲ٨ ٦ضذ٧ٓ ٦ذؼ٤ّٙ ؤة٥٣ ٦ذّٞؽم ٱٕٲل ٚٲ٫، وٱىجٮ ٤٣ّععةق ح ا٣

و٣عؾ٣ٟ ّ٭عؿت  ا٣٪ْؿ ٰٚ اٵداة ا٣ذٕجٲؿٱح ذاد٭عة. إٔةدةَ  ث٫، واقذ٤ـم ٬ؾا اٹ٩ذٞةلُ 

 ا٤٣٘ٮي ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ ا٣ٕؿثٰ. ا٣ذضؽٱؽِ  ظؿ٠ةُت 

َّٰ  ٗٲؿَ  وٝؽ ٱ١ٮن ٦جة٣٘حً  دػع٢ ٔىعؿ  ٦ٞجٮ٣ح أن ٩ٞٮل: إن ا٧٣ضذ٧ٓ ا٣ٕؿث

ٚة٣عٞٲٞعح  ٭٧ة ٨٦ دؿاب ا٣جةَع٢.ٌُ ُٛ ٪ْ ا٧٣ةًٰ ٠أ٫٩ ٱَ  ٱؽٱ٫ ٨٦َ  و٩ٛيَ  ا٣عؽازح،

٦ة ٩عـال ٩ٕعٲل ٚعٰ  - (ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة)وإن ٠٪ّة ٝؽ أػؾ٩ة ثجٕي أقجةب » -أ٩ّ٪ة 

ثٕجعةرة اٵقعذةذ  «ث١سٲعؿ (ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲعة)ٔٺٝةد٪ة اٹصذ٧ةٔٲح ٰٚ ٔىؿ ٦ة ٝجع٢ 

 أ٩ُٮن ٦ٞؽقٰ رظ٫٧ اهلل.

٦ؿظ٤عح ا٩ذٞة٣ٲعح، و٦ع٨ قع٧ةت ا٧٣ؿاظع٢ ٣٪٢ٞ ثٕجةرة أػؿى: إ٩٪ة ٩ٕعٲل 

ٚعٰ ا٣ذ١ٛٲعؿ وا٣عؾوق وا٣كع٤ٮك،  ٦ؼذ٤ٛعحٍ  أ٧٩ةطٍ  لُ اٹ٩ذٞة٣ٲح ٰٚ ا٣ذةرٱغ دٕةٱُ 

 إ٩٭ة ٦ؿظ٤ح ٤ٝٞح ٱذىّؽع ٚٲ٭ة ا٣ٲٞٲ٨ ا٣ٞؽٱ٥ دون أن ٱ٪٭عةر، ودُع٢ّ ٚٲ٭عة ثنعةاؿُ 
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 ٧٤٣ؿاصٕح وا٣ذؽٝٲٜ وا٣٪ٞؽ. مٰ  ٝةثًٺ  ٥٣ ٱ١ذ٢٧، وٱ٘ؽو ٢٠   صؽٱؽٍ  ٱٞٲ٨ٍ 

« قعذة٣ٲ٨» ٪ٰ ٝؿأت ٦٪ؾ ق٪ٮات ػ٤خ ٠ّؿاًقة وع٘ٲًؿا ٱٌع٥ إصةثعةِت أذ٠ؿ أ٩

٨ٔ أقب٤ح دذ٤ّٕٜ ثة٤٣٘ح، و٠ةن ثٌٕ٭٥ ٝؽ أزعةر ًعؿورة اقعذجؽال ٣٘عح ثؿو٣ٲذةرٱعح 

صؽٱؽة ثة٤٣٘ح ا٣ّؿوقٲح ا٣جؿصٮازٱح، ٚؿدَّ ٤ٔعٲ٭٥ أن ا٤٣٘عح ا٣ؿوقعٲح قعذ٘ذ٪ٰ ثكعٲ٢ٍ 

ث٤٘ععح  ٪٪ععة ٣عع٨ ٩ٛععّؿطَ ا٧٣ٛععؿدات ا٣ذععٰ دٕجّععؿ ٔعع٨ ا٧٣ؿظ٤ععح اٹمععذؿا٠ٲح، و١٣ ٦عع٨َ 

، و٠ةن ٦ٕضجًة ث٫ أٱ٧ّة إٔضةب، وٝةل: إن ا٤٣٘ح ٣ٲكخ ث٪ٲعح دعذٲّعح، وٹ «ثٮم١ٲ٨»

 ٫.ِٞ ْٚ ر ٤ٔٯ وَ ا٣ؾي دذُٮّ  ٭ة ا٣ؼةصَّ ث٪ٲح ٚٮٝٲّح، وإّن ٣٭ة ٝة٩ٮ٩َ 

و٩ع٨ ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘عح ا٣ٕؿثٲعح ٹ ٩ؿٱعؽ أن ٩كعذجؽل ثة٤٣٘عح ا٣ٕؿثٲّعح ٣٘عح 

ٮأؽ٬ة ا٣ذؿ٠ٲجٲح و٩ْة٦٭عة ا٣ىعٮدٰ، وأن أػؿى، و١٣٪٪ة ٩ؿٱؽ ٣٭ة أن دعذِٛ ثٞ

٣ذكذُٲٓ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٬ؾا ا٣ٕة٥٣ ا٣ضؽٱؽ ث١ع٢   ؛د٪ٛذط ٤ٔٯ آٚةق ا٣ٕىؿ وروظ٫

 .(د١٪ٮ٣ٮصٲة)٦ة ٚٲ٫ ٨٦ دّٛضؿ ٦ٕؿٰٚ، و٨٦ 

إن ا٤٣٘ح ٝةدرة ٤ٔعٯ ا٣ىع٧ٮد أ٦عةم ٔٮاوعٙ ا٣ذ٘ٲٲعؿ وا٣ذجعّؽل، و٣عؾ٣ٟ 

ث٭عة ٔع٨ ذاد٭عة وظٞٲٞذ٭عة، ح ٤٣ذٕجٲعؿ ٭ة ا٣ؼةّوعص٧ةٔح ثنؿٱح ٣٘ذَ  اػذةرت ٢٠  

 و٨ٔ رؤٱذ٭ة ٤٣ٮصٮد.

ٹ دذجّؽل ٰٚ دٹٹد٭ة اٵو٤ٲح، و١٣٪٭ة دذجّؽل ٰٚ ا٣عؽٹٹت  ا٧٤١٣ةِت  إنّ 

ّٜ ٦٪٭ععة، أو دٌُععةف إ٣ٲ٭ععة. ععوٝععؽ دُ  ا٣ذععٰ دُنععذ صؽٱععؽة ثٕععؽ  ٥  إ٣ٲ٭ععة ٧٤٠ععةٌت ٌَ

وٝؽ ظؽث ذ٣ٟ ٔجؿ ا٧٣ؿاظ٢  إػٌةٔ٭ة ٣٪ْة٦٭ة ا٣ىٮدٰ، و٩ْة٦٭ة ا٣ذؿ٠ٲجٰ.

ا٣ٕؿثٲح ٦٪ؾ ا٩ذ٢ٞ ا٣ٕؿب ٨٦ ٦ؿظ٤ح ا٣جؽاوة إ٣عٯ  ح ا٣ذٰ ٦ّؿت ث٭ة ا٤٣٘حُ ا٣ذةرٱؼٲّ 

ؿ. ٌّ  ٦ؿظ٤ح ا٣ذع

 ُٜ  :ثج٪ٲعح ا٤٣٘عح اٵقعةس، أي ٦كعةسٍ  ا٣ذٕجٲعؿ دونَ  وٱ٨١٧ أن دذ٘ٲّؿ َؿاا

ا١٣ٺم ث٧ى٤ُط ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣عؽٱر دون أن دذ٘ٲّعؿ  ٱ٨١٧ أن دذ٘ٲّؿ اٵٝٮال أوِ 

 ا٤٣٘عٮيَّ  رَ ٕةرٚح. وظكعج٪ة أن ٩عؾ٠ؿ ا٣ذُعٮ  ا٣ؿ٦ٮز ا٧٣ذ ٨٦َ  ةا٤٣٘ح ثٮوٛ٭ة ٩ْة٦ً 
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 ا٣ٌؼ٥ ا٣ؾي أظؽز٫ اٷثؽاع ا٧٣ٕةوؿ، وأظؽزذ٫ ا٣ىعةٚح.

ا٣ٲعٮم  ُت وأّع٨ أن ا٣٪ىعٮص ا٣ذعٰ د١ُذَع»ٱٞٮل اٵقذةذ أ٩ُٮن ٦ٞؽقٰ: 

، أو اٷٔعؿاَب  ٝةرئ ٝؽٱ٥، ٵن ا٣ؾي دجّؽل ٣ٲف ا٧٤١٣ةِت  ٤ٔٯ ٚ٭٥ أي   ٔىٲّحٌ 

ري، وقعٮف دُعؿأ ٤ٔعٯ ٣٘ذ٪عة دجعّؽٹت ث٢ ثة٣ؽرصح اٵو٣ٯ ا٧٣٪ْٮر ا٣عٌعة

ًُ  ؛٠سٲؿة ٰٚ ا٣ك٪ٮات ا٤ٞ٣ٲ٤ح ا٧٣ٞج٤ح ٚعٰ  اصؽ   و٦ذٕسّؿةً  ٯ قؿٱٕحً ٵ٩٪ة ٩ؼُٮ ػ

 .«دج٪ّٰ ا٣عؽازح

 أيها امحفل امكريه:

٨٦ ٬ؾه ا٣ؿؤٱعح ا٣نع٧ٮ٣ٲح ا٣ٮاًععح ا٣ذعٰ أمعؿت إ٣عٯ ٦ٕة٧٣٭عة  ةا٩ُٺًٝ 

، ٌعةا٫ ا٣ضعؽدا١٣جؿى دون ا٣ؽػٮل ٰٚ ا٣ذٛةوٲ٢ ٠عةن اػذٲعةر ا٧٣ض٧عٓ ٵٔ

 ُ ّٰ ا٧٣ؿ٦عٮق ا٣عؽ٠ذٮر ٦ع٧عؽ معٛٲٜ ا٣جٲُعةر، ٚعأ٬ًٺ وأّو٣  ٭٥ اٵقذةذ ا٣ضعة٦ٕ

 ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ. ٔة٦ًٺ  اثٟ ٌٔٮً  وق٭ًٺ 

 ا٣ُعُٲبح: ظة٣٪ة ٝٮلُ  و٣كةنُ  ،اػذؿ٩ةك

 ٣عع٥ ٱععؤزؿوك ث٭ععة إذ ٝععّؽ٦ٮك ٣٭ععة

 

 اٵُزععؿُ  ١٣ٟعع٨ ٵ٩ٛكعع٭٥ ٠ة٩ععخ ثعع 

ًٞ  ٣ٕؿثٲعح ٚعكعت، ثع٢ِ ٰٚ ا٤٣٘عح ا ة٥٣ ٩ؼذؿ ٦ذؼّىًى   ٣٭عة،  ةاػذؿ٩عة ٔةمع

ؽود٬ة أو ٬ضؿا٩٭ة، وٹ دُؼُئ ا٣ٕٲ٨ ٚٲ٧ة ظجّعؿ ٤ٔٲ٭ة ٹ ٱىجؿ ٤ٔٯ ُو  اوٗٲٮرً 

 ٚذ٪ذ٫ ث٭ة: ٨٦ ظؽٱس٭ة آٱةِت ٔن٫ٞ ٣٭ة، وأ٦ةراِت 

 وععت   وإذا ػععة٦ؿ ا٣٭ععٮى ٤ٝععَت 

 

 د٣ٲععععع٢ُ  ٔعععععٲ٨ٍ  ٤ٕٚٲععععع٫ ١٣ععععع٢   

ّٰ ٱ٪ذ٧ٰ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ مٛٲٜ ث٨ ػة٣عؽ ا٣جٲُعةر إ٣عٯ آل ا٣  جٲُعةر ٚعٰ ظع

ّٰ ا٣ٕؿٱٜ. «ا٣نةٗٮر» ّٰ ا٣ؽ٦نٞ  ا٣ع

م، 2311ثؿٱٙ د٦نٜ ٰٚ ا٣ن٭ؿ اٵول ٦ع٨ ٔعةم  «رأس ا٧٣ّٕؿة»ُو٣ِؽ ٰٚ 

ّٞٯ د٤ٕٲ٧َ  َّٰ ود٤ ٰٚ ٦عةْٚح د٦نعٜ، زع٥ ا٣ذععٜ  وا٣سة٩ٮيَّ  واٷٔؽاديَّ  ٫ اٹثذؽاا

م، 2383ثٞك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲعح وآداث٭عة ٚعٰ صة٦ٕعح د٦نعٜ، ودؼعّؿج ٚٲع٫ ٔعةم 
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٫، زع٥ ا٣ذععٜ ثة٣ؽراقعةت ٕذِعْٚ ٤ٔعٯ دَ لَ ٫ اٵوّ ، و٠ةن دؿدٲجُع«اٲؽ صؽ  ص»ثذٞؽٱؿ 

. وٚعٰ «صٲؽ»، ٚعى٢ ٤ٔٯ دث٤ٮم ا٣ؽراقةت اٵدثٲح ثذٞؽٱؿ 2388ا٤ٕ٣ٲة ٔةم 

عٲ  2388ا٣ٕةم ٩ٛك٫ ) ُٔ ٚعٰ ٝكع٥ ا٤٣٘عح ا٣ٕؿثٲعح وآداث٭عة ثضة٦ٕعح  ا٦ٕٲعؽً  ٨َ م( 

ا٧٣ةصكعذٲؿ ٚعٰ  صعحَ إ٣ٯ صة٦ٕح د٦نعٜ، ٚععةز در ةداػ٤ٲً  اإٱٛةدً ؽَ د٦نٜ، ٚأُوِٚ 

ا٣ععؽ٠ذٮراه ٚععٰ اٵدب  م ث٧ؿدجععح ٧٦ذععةز، زعع٥ ظععةز درصععحَ 2331اٳداب ٔععةم 

  ٰ ، ةم ث٧ؿدجح ا٣نؿف، ٚة٣ذعٜ ثٞكع٥ ا٤٣٘عح ا٣ٕؿثٲعح ٦ؽّرًقع2331ٔةم  ا٣ضة٤٬

ًٞ ورُ  َٰ وٚ  ز٥ إ٣ٯ ٦ؿدجح أقذةذ. ،٤٣ٞٮا٩ٲ٨ ا٣ضة٦ٕٲح إ٣ٯ ٦ؿدجح أقذةذ ٦كةٔؽ ةّٝ

َٞ  ٓ ثٰ ا٣ـ٦ةنُ ٱؿصِ  َٞ ا٣ ع وااع٢ ا٣ذكعٕٲ٪ٲّةت ٦ع٨َ ؿى إ٣عٯ أ٭ َٞ ا٧٣٪ىعؿم  نِ ؿْ ا٣

ظٲ٨ ٔؿٚخ ٦ع٧ؽ مٛٲٜ ا٣جٲُةر ٨ٔ ٝؿب ٰٚ ٦٪ةٝنح رقة٣ح ا٧٣ةصكعذٲؿ، زع٥ 

َٰ  ْخ دىّؿَٚ  ـ٦ّة٣عح ٚعٰ ٝكع٥  اٵقجةُب  ث إ٣ٯ ٦ُة٣ٓ ٬ؾا ا٣ٞؿن، ظعٲ٨ ص٧ٕذ٪عة ا٣

معذّٯ اػعذ٤ٍ ٚٲ٭عة  ا٩ٕٞعؽت ثٲ٪٪عة أواوعؿُ  أنِ  ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، و٥٣ د٤جْر 

  ٰ ٰ  ثة٣ ا٣ّؾاد  ا٣عٲعةة أو ٝع٢: ص٧ٕذ٪عة أقعجةُب  ا٥٤ٕ٣ ثنعؤونِ  ، ومؤونُ ٧ٮًٮٔ

ذي »ثذٕجٲعؿ ا٣نعةٔؿ اٵ٦عٮي ا١٣جٲعؿ  «٢ّْ٠ ا١٣ؿِم ٠٪ّة ٩ؼٮًع٭ة»مذٯ، ود٩ٲة 

 ، ٚذٮزّٞخ ثٲ٪٪ة ٔؿى ا٣ىؽاٝح واٷػة .«ا٣ّؿ٦ّح

 ٨٦َ  قٲفٌ ٩ٰ رَ و٣ؾا أقذُٲٓ أن أدعؽث ٔ٪٫ ثسٞح وا٧َب٪ةن دون أن ٱؼة٦ؿَ 

 ودون أن د٪عؿف ثٰ إ٣ٯ ٦ٕعةدل ا٣ُؿٱعٜ ٔع٨ ٝىعؽه ٔعٲ٨ُ  ٚٲ٧ة أٝٮل، ٟ  ا٣نّ 

َٗ  ا٣ّؿًة، أو وقةوسَ   ا٣٭ٮى. ٮاٱةُت ا٣٪ٛف و

وأظت  ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٮٝٙ أن أَصعؿي ٤ٔعٯ اصذعـا  ا١٣عٺم وَٲّع٫، ٚأًع٥َّ 

 َٜ ٌَ  دٛةرٱ ا٣ذٛةوعٲ٢ إ٣عٯ اٹٔذعؽال ٚعٰ  ٨ِٔ  ٭ة إ٣ٯ ثٕي، وأ٩ىؿفَ ا٣ٞٮل ثٕ

 دة ٦ة ٱعٲٍ ثة٣ٕ٪ٜ.ا٣ٞٺ ا٣ٞٮل واٷمةرة ا٣ّؽا٣ح، وظكجٰ ٨٦َ 

 ردّدُت  -وأُٔٲعؾ ٩ٛكعٰ ٦٪٭٧عة  - ، أو ٔةوة٩ٰ ا٣ٞٮلُ ٚإذا ٔةقؿد٪ٰ ا٤٣٘حُ 

 :«أثٰ ا٣ٕٺ » ٝٮلَ 



  ً 912 حفل استقبال األستاذ الدكتور حمند شفيق البيطار عضوا يف اجملنع

 و٬ٮ ظةزم ،ا٣ٛذٯ وٝؽ ٱؼُئ ا٣ؿأيَ 

 

جٲعؽ  َٔ  ٧٠ة اػذ٢َّ ٰٚ وزن ا٣ٞعؿٱي 

٦ة أص٢٧ أن ٱ٤ٮذ ا٧٣ؿ  ثضٮ٬ؿة ا٣ى٧خ! و٨ّ١٣ أ٩ّٯ ا٣ّكجٲ٢ إ٣ٯ ذ٣عٟ؟  

ٱؼٛعٜ ث٭٧عة  عؽ ث ث٭ة ٩ٲةثح ٔ٪ٰ، و٣عٲف ٣ع٫ ص٪ةظعةنٱُ  و٣ٲف ٤٣ى٧خ أ٣ك٪حٌ 

 ٤ٔٯ ٦كة٥١ٕ٦. هُ ا٣عؽٱر ا٣ؾي أود  أن أد٤ٮَ  ٚٮق ا٣ٕٞٮل، ٚٲ٪نؿ مؾا

 ٭ععؽٱ٭ة وٹ ٦ععةلُ ٔ٪ععؽك دُ  ٹ ػٲعع٢َ 

 

 ا٣ععةلُ  ُٜ إن ٥٣ دكٕؽِ ا٣٪   ٤ٚٲكٕؽِ  

 ة٣ٞؽ ٩ٛي ا٣ؽ٠ذٮر مٛٲٜ ٦ع٨ ٤ٔعٯ ٦٪١جٲع٫ ٗجعةر قعجٕح وػ٧كعٲ٨ ٔة٦ًع 

 ،١ذت، وزا٩٭ة ثة٣ُٕة  وظّت ا٣٪ةس، وظكجٟ أن دؿاٝجع٫ٌٝة٬ة ٰٚ ٦ؽارقح ا٣

و٬ٮ ٦ٓ َٺث٫ ا٣ؾٱ٨ ٱنؿف ٤ٔٲ٭٥، ٚذؿاه ٱع٢ّ ٣٭٥ ٦ة أذةص ٤ٔٲ٭٥، وٱٞعّٮم 

د ٨٦ آراا٭٥ وأٝٮا٣٭٥، وٱ٪نؿ ٚعٮٝ٭٥ ص٪عةح ا٣سٞعح وا٧٣عجعح، ٚٲ٧٘عؿ٥٬ آ٩ا٦ة 

ثجكةَذ٫ اٳقؿة، ودٮا٫ًٕ ا٣ض٥ّ ا٣عؾي ٱٛعٲي ٔؾوثعح و٦عجّعح، وظكعجٟ أن 

 ذ٣ٟ ٦٪٫ ٣ذؽرك أن اهلل ٝؽ و٬ج٫ ا٣ىجؿ وا٥٤ٕ٣ وا٧٣عجّح.دؿى ٢٠ 

ؿًٲ٫ ٠نٙ ٣ٟ ٔع٨ أقعؿار ٦٪ٟ ٦ة ٱُ  ؿًٲٟ، وآ٩فَ ٦٪٫ ٦ة ٱُ  َخ ٚإذا آ٩كْ 

 َٜ  ا٣٘ٲعٮرَ  ، وا٧٣عؿ َ هَ ا٧٣ؼ٤ِ  ، واٷ٩كةنَ ا٣ٮدودَ ٤ٝج٫ و٫٤ٞٔ، ٚؿأٱخ ٚٲ٫ ا٣ىؽٱ

 ٬ج٫ اهلل ٦ع٨َ و إ٩كةنٍ  أ٦ةمَ  ٦ؽػٮل، ١ٚ٪َخ  ٗٲؿَ  ةا٣ٞٲ٥ إٱ٧ة٩ً  ٤ٔٯ ٦ة ٱؤ٨٦ ث٫ ٨٦َ 

َ٘ ٦ة ٱُ  اٵػٺٝٲحِ  ا٣ىٛةِت   أو أمعٲة َ  ةٚإذا أ١٩ؿت ٦٪٫ معٲبً  ٰٚ ا٣٪ٛٮس. ٲؿةَ سٲؿ ا٣

ّؽ ٦ٕةٱجُ  ٩جًٺ  ٤ٝخ ٣ٟ: ٠ٛٯ ا٧٣ؿ َ  َٕ ُ  ٫.أن د

ٌٙ رزٝع٫ اهلل ا٣ىعجؿَ و٬ٮ ثةظر صةد  ٦ؽٝ   ّٜٞ ظىعٲ ٤ٔعٯ ١٦عةره  ٜ، و٦ع

عأ أ٠٪ةٚ٭عة، ا٣ذؿاث ظذٯ ذ٤ّ٣٭ة وو ونِ ـُ ا٣جعر و٦ٌةٱ٫ٞ، وراَض ٩ٛك٫ ٰٚ ظُ  َّ

 ََ عع٤ْ ٚضععؿى ٚٲ٭ععة  ِٕ دُ  ةًٞ واقععٕح ث٤ٕععٮم اٳ٣ععح ٠ععة٣٪عٮ وا٣ىععؿف  ٫ ٦ٕؿٚععحٌ ُٛ كعع

٦عع٨ ظٞععٮل ا٣ذععؿاث وأ٩كععة٫ٝ ا٧٣ٕؿٚٲععح،  واقععٕح ث١سٲععؿٍ  وا٣ٕععؿوض، و٦ٕؿٚععحٌ 

ص٤ٲ٢ ثؼؽ٦عح ا٤٣٘عح ا٣ٕؿثٲعح  ا٧٣ٕؿٚح، وإٱ٧ةنٌ  صةرٚح ٰٚ اٹقذـادة ٨٦َ  ورٗجحٌ 

 َٕ ٧ؿار ٦كٲؿة ا٣ٕؿب ا٣عٌةرٱّح ٥ ثةٵ٢٦ ٤ٔٯ اقذودؿاز٭ة ا٣ؼة٣ؽ، وظؿٌص ٦ٛ
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 دون ا٣ذ٪١ّؿ ٧٤٣ةًٰ أو اٹ٩ُٞةع ٔ٪٫.

، «ا٣ذعؿاث» ٬عٰ ٌٝعٲحُ  واظعؽةٍ  ٫ وقةٝ٭ة ٰٚ قعجٲ٢ ٌٝعٲحٍ ٣ٞؽ ص٧ٓ ٩ٛكَ 

٨٦ ٬ؾا ا٣ذؿاث ا٣ٌعؼ٥، معأ٫٩ ٚعٰ ذ٣عٟ معأن  ٫ ا٣ؼةصَّ وراح ٱىُٰٛ دؿازَ 

َّٰ  ٚذؼٲّؿ ا٣ذؿاَث  ا٣جةظسٲ٨ ٰٚ ا٣ذؿاث ٔة٦ح.  ذاِت  ث٧ة ٱذؼ٫٤ّ٤ ٦ع٨ ٦ٕعةرفَ  اٵدث

ِت ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲ ح. ا٩ْؿً  ؛مذّٯ ٕٮمٍ َُ  َٕ  ٣ذؽاػ٢ ُم

ـ   ظٞع٢ ٦ع٨  ٤ٔعٯ ا٣جةظعر ٚعٰ ا٣عٌعةرة ا٣ٕؿثٲّعح أن ٱ٧ٲّعـ ٠ع٢َّ  وإ٫٩ ٣ٲٕ

ـً  ًٞ  اظٞٮ٣٭ة ا٧٣ٕؿٚٲح د٧ٲٲ ٰ   ٨ قعٮاه، ٚ٭عٰ ظٌعةرةٌ ٦ع ةدٝٲ  ٱؼعذ٤ٍ ٚٲ٭عة اٵدثع

  ٰ ٰ   ثة٣ذععةرٱؼ وا٣ذٛكععٲؿ ا٤٣٘ععح ثة٣ٛٞعع٫  ثة٣ذكعع٤ٲ٥، و٤ٔععٮمُ  ، وا٣ضععؽلُ وا٣ععّؽٱ٪

 .ٝٲةسٌ  وا٣ذأوٱ٢. وا٣عؽٱُر 

٬عٰ: ٦ؿظ٤عح دعٞٲعٜ  ٦ؿاظع٢َ  ا٣ٕؿب ثة٣ذؿاث ٰٚ زٺِث  ٣ٞؽ ٦ّؿت ٔٺٝحُ 

ٌٓ ا٣ذؿاث و٩نؿِ  اٵرض  ٰٚ ٦نةرقِ  ٦ٕؿوف، ٚة١٧٣ذجةُت  ه ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة ٬ٮ مةا

  ِ ًٞ  ا٣ٕؿثٲح و٦٘ةرث٭ة د١ذ ّٞٞح دعٞٲ  .ةروٲ٪ً  ة٧٤ٔٲً  ةث٭ؾه ا١٣ذت ا٧٣ع

 ٦سةل ٣٭عؾه ا٧٣ؿظ٤عح ٠ذعةُب  ث ٨٦ أث٪ةا٫، وأثؿزُ ٬ؾا ا٣ذؿا دٞؿٱِت  و٦ؿظ٤حُ 

 ظؽٱر اٵرثٕة  ٤٣ؽ٠ذٮر ٫َ ظكٲ٨.

ا٣ٕ٪ةوعؿ  ٨ِٔ  ة٫ ثعسً ا٣٪ْؿ ٚٲ٫، و٦ؿاصٕذِ  ٬ؾا ا٣ذؿاث، وإٔةدةِ  ٩ٞؽِ  و٦ؿظ٤حُ 

٨ٔ ٦ٕةوعؿة ا٣ذعؿاث ٣كعٲةٝ٪ة  :ا٣عٲّح ٚٲ٫ ا٧٣ٛذٮظح ٤ٔٯ ٔىؿ٩ة ا٣عةًؿ، أي

 ا٣ذةرٱؼٰ اٹصذ٧ةٰٔ ا٧٣ٕةوؿ.

ا٣ذعؿاث  داػع٢َ  «ا٣ذؿاث ا٣ؼةصّ »ّ٭ؿ ٦ٛ٭ٮم  اح دعؽٱؽً وٰٚ ٬ؾه ا٧٣ؿظ٤

ـّ ظىؿُ  ، وّ٭ؿت ٠ذٌت ا٣ٕةم   ٬ة ٠ة٣ٲ٧ٲ٨ وا٣ٲكةر ٚعٰ اٷقعٺم، وا٣٪ـٔعةت ٱٕ

ا٣ذعؿاث إ٣عٯ ا٣سعٮرة، و٦ع٨ ا٣ٕٞٲعؽة إ٣عٯ  و٨٦َ  ،ا٧٣ةدٱّح ٰٚ ا٤ٛ٣كٛح اٷقٺ٦ٲح

 ا٣سٮرة، و....

ـّزت ٩ْؿٱحُ  ّٰٞ» ؤ ٔع٨ ٦ٛ٭عٮم  ، ٚةقعذٛةض ا٣ععؽٱُر ٬ؾا اٹدضةهَ  «ا٣ذ٤
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ا٣ٞؿا ة وا٣ذٛكٲؿ وا٣ذأوٱع٢، واقعذٛةض ا٣جعةظسٮن ٚعٰ إوعؽار  و٨ِٔ  ،«ا٣٪ه»

٨٦  ثٲ٪٭٥ ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة ٩ٕؿف ٦سًٺ  ٝؿا اد٭٥ ا٣ؼةّوح ٤٣ذؿاث، واقذُةر ا٣ضؽلُ 

٦ع٨ اٹقذنعؿاق »َٲت دٲـٱ٪ٰ ٤ٔٯ ٦ع٧عؽ ٔةثعؽ ا٣ضعةثؿي ٚعٰ ٠ذةثع٫  .ردّ د

 .«ا٣٘ؿثٰ إ٣ٯ اٹقذ٘ؿاب ا٧٣٘ؿثٰ

٦عع٨ ٬ععؾه  اٵو٣ٲععٲ٨ِ  ٣ععؽ٠ذٮر مععٛٲٜ ٤ٔععٯ ا٧٣ععؿظ٤ذٲ٨ِ ا واٝذىععؿت ص٭ععٮدُ

َٓ  ا٧٣ؿاظ٢ِ   .وا٣٪ٞؽِ  ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٣سح: ٦ؿظ٤ح ا٧٣ؿاصٕحِ  ٨٦َ  ػضٮلٍ  ٦ذؿدّدٍ  اٝذؿاٍب  ٦

 - ٬ة. وٝؽ ٠٪خٲؿُ ٌِ و٣ٲف ٰٚ ذ٣ٟ ٦ة ٱ٪ٞه ٨٦ ٝٲ٧ح ٬ؾه ا٣ض٭ٮد، أو ٱَ 

 أرى أن ٦ؿظ٤ح ا٣٪ٞؽ ٹ ٱ٨١٧ أن د١ٮن رمٲؽة إذا ٥٣ دٕذ٧عؽ ٤ٔعٯ - و٥٣ أزل

 ا٧٣ؿظ٤ح اٵو٣ٯ، ٚ٭ٰ ا٧٣ؿظ٤ح ا٧٣ؤّقكح ٧٤٣ؿظ٤ذٲ٨ ا٣ذة٣ٲذٲ٨ ٣٭ة. 

رمعٲؽة إذا ٣ع٥  وععٲعحً  و٣كخ أٔؿف ٠ٲٙ ٱ٨١٧ أن ٩ٞؿأ ا٣ذؿاث ٝؿا ةً 

ٞحً  د٨١ ٩ىٮصُ  ّٞ ًٞ  ٬ؾا ا٣ذؿاث ٦ع  ؟ةروٲ٪ً  ة٧٤ٔٲ   ةدعٞٲ

وٝؽ ٩ؾر ا٣ؽ٠ذٮر مٛٲٜ ٣٭ؾه ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ذأقٲكعٲح ص٭عٮدًا صعؽٱؿة ثةٷٔضعةب 

َٰ وا٣ذٞؽٱؿ. وٱ ٔض٤ٯ ٤ٔٯ ٬ؾه ا٣ض٭ٮد، و٤ٔٯ ٦ة ٱذّى٢ ثة١٣ذعت  ٩ْؿةً  ١ٰٛ أن ٤٩ٞ

 ُٜ ًٞة ٣٪ْٛؿ ثة٣ضٮاب، ٨٧ٚ ٬ؾه ا٣ض٭ٮد دعٞٲ  ٦ة ٱ٤ٰ: ا٧٣عٞٞح ادىةًٹ وزٲ

دٱٮان ظ٧ٲعؽ ثع٨ زعٮر ا٣٭ٺ٣عٰ، ودٱعٮان ٤٠عت ثع٨ وثعؿة ٚعٰ ا٣ضة٤٬ٲّعح 

واٷقٺم )ٰٚ زٺزح  أصـا (، ودٱٮان ز٬ٲؿ ثع٨ ص٪عةب ا٤١٣جعٰ، ودٱعٮان أثعٰ 

ػُجع٫ وووعةٱةه  ١ؿ ا٣ىّؽٱٜ، ودٱعٮان اٷ٦عةم أثعٰ ث١عؿ ا٣ىعّؽٱٜ وص٧٭عؿةُ ث

 .ورقةا٫٤، واػذٲةرات اث٨ ٦كةٚؿ ٨٦ مؿوح أمٕةر ا٣ٕؿب

ُظ٧ةم: ا٣نةٔؿ ا٣ؾي ث١ٯ ا٣ّؽٱةر ٝج٢  و٨٦ أثعةز٫ ا٧٣ذّى٤ح ثة٣ذعٞٲٜ: اث٨ُ 

ا٦ععؿئ ا٣ٞععٲف، وزٺزععح أثعععةث ظععٮل ٦ؼة٣ٛععح ا٣ٞٲععةس ا٤٣٘ععٮي، وا٣ٞٲععةس 

س ا٣ٕؿوًٰ ٰٚ مٕؿ اٵٔنٯ، وثعر ٔؿوة ث٨ أذٱ٪ح دراقح ا٣٪عٮي، وا٣ٞٲة

 .ٰٚ ظٲةد٫ ومٕؿه
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ا٣ع٧ةقععح ا٣نععضؿٱح ٹثعع٨ ا٣نععضؿي،  و٦عع٨ ٦ؿاصٕةدعع٫ ا٧٤ٕ٣ٲععح: ٦ؿاصٕععحُ 

و٦ؿاصٕح َٮق ا٣ع٧ة٦ح ٹث٨ ظـم، و٦ؿاصٕح ٩ذةاش ا٣ُٛ٪ح ٰٚ ٥ْ٩ ٤٠ٲ٤ح ود٦٪عح، 

٨: ػ٤ٲع٢ ٦ع و٦ؿاصٕح دٱٮان ا٣ٛضؿ اٵول ٣ؼ٤ٲ٢ مٲجٮب، و٦ؿاصٕح دواوٱ٨ ٠ع٢  

 ٦ّٞؽ٦ح ٢١٣ ٦٪٭ة. ٦ؿدم ثٟ، و٧ٔؿ ا٣٪ه، و٦ع٧ؽ ا٣ٛؿادٰ، و٠ذةثحُ 

٫ اٵػؿى ٠ع: وظعؽة ا٣ٞىعٲؽة ا٣ضة٤٬ٲعح أثعةزَ  ٫ِ ٚإذا ٧٧ً٪ة إ٣ٯ ذ٣ٟ ٤٠  

أظةدٱر ا٣نٕؿ ٣ٕجعؽ وٰٚ ظؽٱر اٵرثٕة ، ووٮرة ا٣ُجٲٕح ٰٚ مٕؿ ا٣ّنةثٰ، 

 = ٣ٕؿثٲعح، وقعٮا٬ةٚعٰ ا٧٣ٮقعٮٔح ا ا٧٣عٮاد  ٦ع٨َ  ا٣٘٪ٰ ا٣٪ةث٤كٰ، و٠ذةثح ٔؽدٍ 

ّٰ ٗـٱؿ.  دض٧ٓ ٣ؽٱ٪ة ٦عىٮل ٧٤ٔ

ب ٨٦ ٔنعؿٱ٨ رقعة٣ح ٧٤ٔٲّعح ؿُ ْٞ وٹ ٱٛٮد٪ٰ أن اذ٠ؿ أ٫ّ٩ ٝؽ أمؿف ٤ٔٯ ٦ة ٱَ 

 ِٔ ُ ّؽت ٣٪ٲ٢ درصح ا٧٣ةصكذٲؿ أو ا٣ؽ٠ذٮراه، وأ٩ع٫ معةرك ٚعٰ ا٣ع١ع٥ ٤ٔعٯ ٔعؽد أ

 ٦ع٨َ  ، وأمعؿف ٤ٔعٯ ٔعؽدٍ ٦ذٕعؽدةٍ  ٧٤ٔٲّعحٍ  ا٣ؿقةا٢، ومةرك ٰٚ ٩ؽواٍت  ٠جٲؿ ٨٦َ 

 ٧ؤد٧ؿات ا٧٤ٕ٣ٲّح ظٲ٨ ٠ةن أ٦ٲ٨ ا٧٣ض٤ف اٵ٤ٔٯ ٣ؿٔةٱح ا٣ٛ٪ٮن واٳداب.ا٣

و٬عٰ  -و٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ ا٣ضٛٮة ثٲ٨ ا٣ؽ٠ذٮر مٛٲٜ واٵ٧ٔعةل اٷدارٱعح 

، ٚٞععؽ ٠ععةن أ٦ععٲ٨ ا٧٣ض٤ععف اٵ٤ٔععٯ ٤٣ٛ٪ععٮن -صٛعٮة ٱٕؿٚ٭ععة ا٧٣ّٞؿثععٮن ٦٪عع٫ 

ث٭عة ٦عّؿدٲ٨، ٞك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح وآدا٣ ةواٳداب، وّٝؽم اقذٞة٣ذ٫ ٦٪٫. و٠ةن راٲكً 

٣ذعؿٱؿ ٦ض٤ح صة٦ٕح د٦نٜ ٣ٴداب وا٤ٕ٣ٮم اٹصذ٧ةٔٲح ٦ّؿدٲ٨. و٬عٮ  ةوراٲكً 

ٌٔٮ ٰٚ ٬ٲبح دعؿٱؿ ٦ض٤ّح ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثعٰ، ؤٌعٮ ٚعٰ ٬ٲبعح دعؿٱعؿ ٦ض٤ّعح 

 ا٧٣ؼُٮط ا٣ٕؿثٰ.

٣ٞؽ ٤ٗت َةثٓ ا٣جعر وا٣ذعٞٲٜ ٤ٔٯ مؼىعٲح ا٣عؽ٠ذٮر معٛٲٜ، ١ٚعةد 

خ إ٣ٲ٫، ٬ٮ ا٣ضة٩ت اٷثعؽأٰ ، ٣ٞعؽ ٨٦ ٬ؾه ا٣نؼىٲح ٧ّ٤ٝة ٤٩ذٛ ةٱ٘ٲّت صة٩جً 

رز٫ٝ اهلل ٦ٮ٬جح أدثٲح، ١ٚذت ٦كؿظٲح ٦كذ٧ؽة ٨٦ ا٣ذؿاث ٔ٪ٮا٩٭ة: ٣ج٨ ا٣٪ةٝح، 

، و٠ذعت ٦س٤٭عة «ثٲذ٪عة ا٣ٕؿثعٰ»و٠ذت ٦ة ٱـٱعؽ ٤ٔعٯ ػ٧كعٲ٨ أٗ٪ٲعح ٣جؿ٩عة٦ش 
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٣جؿ٩ة٦ش اٵَٛةل ا٣ذةثٓ ٧٣ؤّقكح اٷ٩ذةج ا٣جؿا٦ضعٰ ا٧٣نعذؿك ٣عؽول ٦ض٤عف 

ت ٩نٲؽ ا٣ضة٦ٕح ا٣كعٮرٱح ا٣ؽو٣ٲعح، و٣ع٫ دٱعٮان معٕؿ ا٣ذٕةون ا٣ؼ٤ٲضٰ، و٠ذ

ؽ ٥٣ ٱُُجٓ ثٕؽ، ٔ٪ٮا٫٩: أَٺل روح، ودٱٮانُ  ٌّ  ٣ٶَٛةل، و٣ع٫ أ٧ٔعةلٌ  مٕؿٍ  ٦٪

 إثؽأٲح أػؿى.

٬عؾا ٬عٮ ا٣عؽ٠ذٮر ٦ع٧ععؽ معٛٲٜ ا٣جٲُعةر، ٚععإذا أػعؾت ٩ٛكعٟ ثةٷ٩ىععةف، 

 اس ٔ٪ةه ثٞٮ٫٣:أثة ٚؿ ا١٣ٺم. ١ٚأنَّ  ٧حِ ضَ ٧ْ ٣ضَ  ٔ٪٫ ٥٣ دضؽ ٚؿوحً  َث وأردت ا٣ذعؽ  

 و٣كعععخ ثذعععةرك ٚذٲعععةت ٝعععٮ٦ٰ

 

 ةز٨ ص٧ض٧ععع٨ ا١٣ٺ٦عععإذا ظعععؽَّ  

ّٜ ثٕؽ ٬ؾا ٫٤٠ إذا ٤ُٝخ   : إ٩٪ة أ٦عةم مؼىعٲّح ٧٤ٔٲعح ٚ٭٢ أُقؿُف ٤ٔٯ ا٣ع

  ٜ  ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح؟ ٚعأ٬ًٺ  ٔة٦ًٺ  اثضؽارة أن د١ٮن ٌٔٮً  ٦ذ٧ٲّـة دكذع

ًٞ  ،ةثععٟ أًػعع ـً  ةووععؽٱ  إؿٱععٜ، ومعع١ؿً ٚععٰ ٦ض٧ٕ٪ععة ا٣ ٔععة٦ًٺ  اؤٌععٮً  ،أـٱعع

 ٣عٌٮر٥٠ ا٣ض٧ٲ٢. وا٣كٺم ٤ٔٲ٥١ ورظ٧ح اهلل وثؿ٠ةد٫.

*   *   * 
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 :ا٣ّكٺم ٤ٔٲ٥١ ورظ٧ح اهلل وثؿ٠ةد٫

عُخ ا٣٪ّضعٮمَ ٦ِع٨ ٱةَقع٧ٲ٨ِ  ْٕ ْػعَؿَٚٲ٨ْ، إذًا ٣َض٧َ ـَ ْٰ َٝعٍل ٦ُ َٞ َّٛةي َجَ ٣ٮ ٠ةَن ٠َ

٢ُ ا١٣ؿٱ٥:٭ة ا٣ؤوِق٥١ أٱ  ٩سؿدُ٭ة ٤ٔٯ رِد٦نٜ، و ْٛ  َع

 ٦َْض٧َٓ ا٤٣ّ٘ح ا٣ٕؿثٲّح، ٦ع٧ٮدُ ا٣ّكٲّؽ راٲفَ  اٵقذةذُ ا٣ّؽ٠ذٮر

ـ ٦ٺ ُ اٵِصّٺ ، واٷػٮةُ اٵظ  جعةب، واٵوعؽٝة ُ واٵوععةب، و٠ُع٢َّ وا٣

٢ ٚآ٩َ  ٌَّ  َف ثعٌٮِره.٨َ٦ دٛ

ْٕؽ: َ  وث

٫َٛ، ٚٞؽ ٠ُ  ٌٙ ٦َِ٭ٲٌت ٥َْ٣ ٱَُؽْر ٰٚ َػ٤َؽي أْن أٝ ِِ ٬ؾا ٦ٮٝ ٪ُْخ أُرا٩ٰ دوَن ث٤ُعٮ

ة  ًٕ عع ًُ ّٰ ا٣ّنععة٦ِغ، وٹ أزاُل وقععأثٞٯ، ٹ دَٮا ععْٮِد ا٧٤ٕ٣عع
َُّ وإن ٠ععةن  -٬ععؾا ا٣

ٌل ٦ِع٨ ث٢ ظٞٲٞحً ٹ أُْػٛٲ٭عة؛ ٚٞجع٢ ٩ععِٮ دكعٓ ِقع٪ٲ٨َ ادّىع٢ رقعٮ - ٦ع٧ٮدًا

٧ِعْؽُت اهللَ أّن ا٣ّنعٲَغ ٧ُجةَرك َة٣ِجًة قعٲؿدٰ ا٣ّؾادٲّعح، ٚعاٵقذةذ ا٣ّؽ٠ذٮر ٦ةزن ا٣

 ْ َٕ٪ٰ ٬َٲْجَذ٫ُ واظذؿا٫ُ٦ ٨٦ِ اٹٔذعؾار، وأذعؾْرُت ض٤ا٣ ٲ٢َ ٥٣ ٱ٧ّ٤١٪ٰ ٠ِٛةًظة، ٚذ٧َ٪

آ٣ِح ٦ة د٧َّْ٤ٕعُخ  ًَ ُٔٞٮًٝة، ث٢ ٧ِ٣ة أرى ٨٦ِ  إ٣ٯ ا٣ّؿقٮِل ثٺ دؿد ٍد، ٹ ٦ُؼة٣ٛحً وٹ 

ّْ٭ٮر ٤٧ِْخ؛ ًٌٚٺ ٨ٔ ٩ُٛٮري ٨٦ِ ُظّت ا٣ َٔ ٦ُ٭ة. مِ وإ٣ـا و٦ة  ـَ  ٩ٛكٰ ٦ة ٹ ٱ٤َْ

ػععٰ اٵقععذةذ ا٣ععّؽ٠ذٮر َو٬ْععت ُرو٦ٲّععح ٤ٔععٯ دٞععؽٱ٥ِ قععٲؿدٰ و٣ععٮٹ إ٣عععةُح أ

٧ْ٧َعُخ أْن أ٩َْكعِعَت، و٠ِعْؽُت، ؽأَ ثةًٹ، وأ٬٪أَ ظةًٹ؛ وٝؽ ٬َ واقذضةثذٰ ٫ُ٣ ١َُ٣٪ُخ أ٬
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ا١٣عؿٱ٧َٲ٨ِْ ػعة٣ُه ُمع١ؿي  ِٚٶُقعذةذيَّ و٨١٣َّ ٦ة ُٝؽ َر ٠ةا٨ٌ، و٢١ُِ٣  أَصع٢ٍ ٠ِذعةٌب؛ 

، وأرصٮ أن أ٠ٮنَ   ٨ّْ ٢ ث٫ أػٰ )أثعٮ ٦ِعؿاٍر(  ٤ٔٯ ُظْك٨ِ ا٣ ٌَّ أ٬ًٺ ٫٣، وأ٬ًٺ ٧ِ٣ة دٛ

ُ ا٣كة٣ٛح ٰٚ ٧٤٠ذ٫ِ  ـ ٦ٺ َ ا٣ّعؾٱ٨ وعةدَو٬ٰ ٠ة٣ؿَّوِض اٵ٩ُ ُٝٮا ٙ؛ وأم١ُؿ ٠ؾ٥ُ١ُ٣ ا٣

عع٨ّ ثععٰ، ٧ٚ٪عععٮا دؿمععٲعٰ أوععٮادَ٭٥ ا٣٪ّجٲ٤ععحَ وزِٞععذَ٭٥ ا٣٘ة٣ٲععح،  ّْ ٤ٔععٯ ُظْكعع٨ِ ا٣

ًٕة ٧ّٰ إ٣ٲ٭٥؛ ص٤َٕ٪ة اهللُ ص٧ٲ ٌَ  ٕة٤ِ٦ِٲ٨َ ا٧ُ٣ؼ٤ِىٲ٨٦ِ.٨ ا٣ ومؿَّٚٮ٩ٰ ث

ة: ًٌ  وثُٕؽ أٱ

َٙ إّن ٨٦ِ ٦آزِِؿ ٦ض٧ٓ ا٤٣ّ٘عح ا٣ٕؿثٲّعِح وٚعة َهُ ٤٣عؿّ  اِظ٤ٲ٨َ ٦ِع٨ أٌٔعةا٫، ود٤١ٲع

ِٙ ثة٣ ْٛعُخ اٵقعذةذ ا٣عّؽ٠ذٮر )٦ُع٧ّعؽ إْظكعةن ا٣َؼ٤َ ٫ِٛ؛ وٝعؽ َػ٤َ َٔع٨ َقع٤َ عؽٱِر 

٫ُٞ را٣٪ّّه( رظ٫٧َ اهلل، وأٗ٪عة٩ٰ وأٗ٪عة٥٠ُ ٔع٨ اٷَ اعٲُف ة٣عِح ٦عة ٝعةل ٔ٪ع٫ وعؽٱ

ُٜ اٵقذةذ ا٣ّؽ٠ذٮر مة٠ؿ ا٣ّٛعةم ٰٚ ظ٢ِٛ اقعذٞجة٫ِ٣، و٦عة ٝعةل ٔ٪ع٫ ا٣ ِٓ اٵقج ٧َض٧َ

ِٓ ا٣ٞة٬ِؿة اٵقذةذ ا٣ّؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣ّكٲّؽ ٰٚ ظٛع٢ِ اقعذٞجة٫ِ٣، و٦عة  ٫ ٰٚ ٦َْض٧َ
ُٛ َػ٤َ

َٔؽَّهُ  َ ا٣٪ّجٲ٢ُ ٦ؿواُن ا٣جّٮاب ؤ٪ٮا٫ُ٩ )أٔعٺمُ ٦ض٧عٓ ٵقذةذُ اصة  ٰٚ ا١ِ٣ذةِب ا٣ّؾي أ

ع٫ اٵقعذةذا٣ َٕ  ١ّ٦ع٦ٰع٧ّعؽ  انا٣عّؽ٠ذٮر ان٤ّ٘ح ا٣ٕؿثٲّح ثؽ٦نٜ ٰٚ ٦بِح ٔعةم( وراص

 ّٰ ِٓ ذا٥ْ٠ُ ٦ُذةٌح ٚعٰ ٦ََض٤ّعِح ا٣ ٧ُجةَرك، و٢٠ُ  و٦ةزن ا٣ا٣َعك٪ ِٓ ا٣ّنعةث١ِح ٧َْض٧َع و٦ٮاِٝع

 ٔ٪٫؛ و٨ْ١٣ ٹ ثُؽَّ ٧ّ٦ِة ٣ٲف ٦٪٫ ثُّؽ. ثأٱَْكِؿ ثعٍر 

إ٩َّ٭٥ ٬ةِم٧ِٲ ٮن، ٩جعٖ ٔعؽدٌ  :د٣ِت، ِٝٲ٢َ أُقؿةٌ د٦نٞٲّح أُوٮ٣ُ٭ة ٨٦ِ إ آُل امنّصّ 

ع٧ّعؽ ٦٪٭٥ ٦ُ ٦٪٭٥ ٰٚ ا٣ذّضةرِة وا٣ّى٪ةِٔح وا٣ّكٲةقح وا٥٤ٕ٣ ووصٮِه ا٣ؼٲؿ، ١ٚةن 

م( ٦ِع٨ أٔٲعةن د٦نعٜ، أََػعَؾ 2340-2880=2913٬-2138مؿٱٙ ا٣٪ّّه )

، وا٨ٔ٣ ٔؽد ٨٦ ٧٤ٔةاِ٭ ّٰ عّؽث اٵ٠جعؿ ٦ع٧ّعؽ ثعؽر ٧ُ ة ٠ة٣ّنٲغ ٦ع٧ّؽ ا٣ٞةِق٧ِ

َٛؿ ا١٣ذّة٩ا٣ ا٣ّؽٱ٨ ، و٦ع٧ّؽ صٕ ّٰ كعٰ ٔعؽد ٦ع٨ ا٣َعَك٪ ، و٬ٮ ٨٦ِ ٦َُؤق  ٧َٕة٦ِع٢ ّٰ

٧َع٢ِ  ْٕ خ ثة٣ّى٪ةٔح ا٣ٮَ٪ٲّح ا٣عؽٱسعح ٚعٰ د٦نعٜ، ٧َ٠ ٌَ ُضعٮخ و٧َٕ٦ع٢ ا٣ا٣ّذٰ ٩٭

٧َعؿ ا٣ع٪ّّه ) ُٔ  -2943اٷق٧ِ٪خ ومؿ٠ح ا٧٣٘عةزل وا٧٣٪ةقعش؛ واث٪ُع٫ ا٣عّؽ٠ذٮر 
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2494٬=2318-1029، ّٰ ٰ  اٝذىةدّي قٲةق ٠عةن ٦كذنعةًرا ٝة٩ٮ٩ٲ عة  م(، ٝة٩ٮ٩

ْٰ ة ٣ٶ٦ة٩عِح ا٣ٕة٦ّعح ٚعٰ ا٣ٞىعؿ ا٣وأ٦ٲ٨َ قؿ  ز٥ُّ ٦عؽٱًؿا ٔة٦ ع ُض٧٭عٮرّي ثعٲ٨َ ٔعة٦َ

ـِْل، 2311-2319) ٍِ وع٪ةِٔح ا٣٪ّكعٲِش وا٣٘ع م(، ز٥ّ ٦ُؽٱًؿا ٔة٦ ة ٣ى٪ؽوِق د٪نعٲ

-2311ِدرات ٚععٰ قععٮرٱح ثععٲ٨ ٔععة٦َٰ )٧ٚععؽٱًؿا ٔة٦ ععة ٣ىعع٪ؽوِق إ٧٩ععةِ  ا٣ّىععة

ٰ  ٣ٸ٧٩عععةِ  اٹٝذىعععةدّي م(، ٧ُٚك2339 ذنعععةًرا ٝة٩ٮ٩ٲ عععة ٤٣ّىععع٪ؽوِق ا٣ٕؿثععع

) ّٰ ّٰ )وعع٪ؽوق ا٣٪ّٞععؽ ا٣ٕؿثعع ْٰ ) واٹصذ٧ععةٔ -2339ٚععٰ ا١ُ٣َٮٱْععخ ثععٲ٨ ٔععة٦َ

ة ا٣ع٪ّّه )2338 ـّ ِٔ ، ٦ِع٨ أوااع٢ِ أقعةدؾة م(2331-2321م(؛ و٦٪٭٥ ا٣ؽ ٠ذٮر 

ؿ ا٣ّٛعةم ٰٚ ض٘ؿاٚٲح ٰٚ صة٦ٕح د٦نٜ، ٠ةَن ٨٦ِ آزَِؿ ٤ُٕ٦ ٧ٰ ا٣ؽ ٠ذٮر مة٠ٝك٥ ا٣

٫ُٞ ا٣ّؽ٠ذٮر ٦ُع٧ّؽ إظكةن ث٨ُ وة٣ط ا٣٪ّّه:  )دض٭ٲـ ِظ٧ه(؛ ومٞٲ

َّٰ إّٹ َومععٲُض٫ُ و٬عع٢ ٱُ٪جِععُخ ا٣ عع
ُّ  َؼ

 

 ؟وٱَ٪جُععُخ إّٹ ٚععٰ ٦َ٘ةِرِقعع٫ِ ا٣٪َّْؼعع٢ُ  

َٜ ٩ععَٮ ٔعةم )  َٰ ٔعةمَ )2323=2993٬ُو٣ِؽ ٰٚ ِد٦َن = 2499٬م( ودُعٮٚ 

ؿٱ عة )٩ععَٮ زٺزعٍح ودكعٕٲ٨ ٔة٦ًعة م(، ٕٚةَش ٩عَٮ ِقذٍّح ودكٕٲ٨ ٔة٦ًة ٬ض1021

ّٞٯ د٤ٕٲ٫٧َ اٵّوَل ٰٚ ٦عؽارِس ٔةوع٧ِح اٵ٦ُعٮٱّٲ٨َ ا٣ؼة٣عؽِة د٦نعٜ  ٦ٲٺدٱ ة(؛ د٤

٪جَؿ َٔ ّْة٬ؿ، ١ْ٧َٚذَِت  ّٰ ا٣ّذٰ ٠ة٩عخ، َٚضٮدَت ا٣)٦ؽرقِح ا٤ِ٧٣ٟ ا٣ ْٕعَؿف  ٭ةِم٧ ُ د

 ثذَض٭ٲـ د٦نٜ اٵُو٣ٯ(.

م(، ٚعؽَرَس 2341-2341) ز٥ُّ ا٩ذ٢ٞ إ٣ٯ أرِض ا١ِ٣٪ة٩ِح ٦ِىَؿ ثٲ٨ ٔعة٦َٰ

ٰٚ ٤٠ّٲّح اٳداب ثضة٦ِٕح ٚؤاد اٵّول )صة٦ٕح ا٣ٞة٬ؿة اٳن( و٩ةل ٦٪٭ة اٷصةزة، 

و٠ةن ا٣ّؽ٠ذٮر ا٣ّٛعةم ز٦ٲ٫َ٤ ٚٲ٭ة، و٦ع٨ أٔٺ٦ِ٭عة ٱٮ٦بعؾ: َع٫ ظكعٲ٨ وأظ٧عؽ 

ة  ّٞ ام وأ٦عٲ٨ ا٣ؼعٮ٣ٰ ومعٮٰٝ ًعٲٙ و٦ىعُٛٯ ا٣ّكع ـّ أ٦ٲ٨ ؤجؽ ا٣ٮ٬ّةب ٔ

م( ٚ٪ةل ا٧٣ةصكعذٲؿ 2311-2311ؽ إ٣ٲ٭ة ثٲ٨ ٔة٦َٰ )وأظ٧ؽ ا٣ّنةٱت؛ ز٥َُّ أُوِٚ 

ثذٞؽٱؿ ا٦ذٲةز ٤ٔٯ رقة٣ذ٫ )ا٣ؼُةثح ٰٚ ا٣ٕىؿ اٵ٦ُعٮّي(، ٚة٣عّؽ٠ذٮراه ثؽرصعح 

عٕؿ اٵ٦ُعٮّي(؛  ج٤َٲّحُ وأزُؿ٬ة ٚعٰ ا٣ن  َٞ َٕىجٲّحُ ا٣ ا٣ّنؿف اٵو٣ٯ ٤ٔٯ أَؿوظذ٫ )ا٣
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ِى٫ ِٓ ٦ؿاظ٢ِ د٤ٕٲ٫٧ِ ودؼى  ل ٤ٔٯ أٝؿا٫ِ٩ ٰٚ ص٧ٲ  .و٠ةن اٵوَّ

و٢َ٧ِٔ ٦ة ثعٲ٨ ظىعٮ٫ِ٣ ٤ٔعٯ اٷصعةزِة وإٱٛعةِده ٧٤٣ةصكعذٲؿ وا٣عّؽ٠ذٮراه 

٤جِح ٚٲ٭عة زٺزعحَ َٔنعَؿ ٠ذةثًعة ٚعٰ اٵدب  ُّ َٜ ْٔنَؿ ِق٪ٲ٨، أ٣ّٙ ٤٣ ٦ؽر ًقة ٰٚ د٦ن

دّٛؿد ث٧ِْٕ٧٭عة، و٦٪٭عة ٠ذةثع٫  ٧ُُة٣َٕح،ٲ٢ ا٣٪ّىٮص وا٣٪ّعٮ وا٣جٺٗح وا٣ودع٤

( ٱعٲعٯ )ا٣ّؿااعؽ ٧ُنذَؿك ثٲ٪٫ وثٲ٨ ػ٤ٲ٢ ٬٪ؽاوي و٧ٔعؿ ا٣ ّٰ ٚعٰ اٵدب ا٣ٕؿثع

 م(.2348ٔةم )

و٥٣ ٱ٨١ ذ٣ٟ أّوَل ٔ٭ؽه ثة١٣ذةثح وا٣ذّأ٣ٲٙ، إذ ٠عةن ٚعٰ ا٣سّة٩ٮٱّعح ٱُععّؿُر 

٫ُّ، وٱؼذةُر ٨٦ أ٦ُّ٭ةت ٠ُذِت اٵدب، وٹ قٲ٧ّة )اٵٗة٩ٰ(، و٠ذعَت  )٦ض٤ّحً( ثؼ

٤َجح( ا٣ّؽ٦نٞٲّح، و٦ض٤ِّح )ا٣سّٞةٚح( ُّ ا٣ّذٰ ٠ةن ٱُنِؿف  ٦ٞةٹٍت ٰٚ ٦ض٤ّح )َق٧ٲؿ ا٣

٤ٔٲ٭ة أظ٧ؽ أ٦ٲ٨ ٰٚ ٦ِىؿ، وٝىةاَؽ ٰٚ )٦ض٤ّعح اٵ٦عة٣ٰ( ا٣ّذعٰ ٠عةن ٱُنعِؿف 

٤ٔٲ٭ة ا٣ّٕٺ٦حُ ٧ٔؿ ّٚؿوخ؛ ز٥ُّ معةرك َوْٝعَخ إٔعؽادِه ا٣عّؽ٠ذٮراه ٬عٮ وا٣عّؽ٠ذٮر 

ُُعّٺِب  مة٠ؿ وزٺزحٌ ٨٦ِ أث٪ة  ٦ِىَؿ ٚعٰ دعأ٣ٲٙ ٠ذعةب )اٵدب وا٣٪ّىعٮص( ٣

ّٙ ا٣ٕةمؿ أٱّةمَ ا٣ٮَ ا٣ سُ٭ة.ظَؽِة ا٣ّى ْٕ َ  ٧َْؿُصٮ  ث

ٲ   ُٔ َٜ ٔعةم )و م( ٦ؽر ًقعة ٚعٰ ٤٠ّٲّعح اٳداب، ٨2319 ظٲ٨ ٔعةد إ٣عٯ د٦نع

ٚأ٣ّٙ ٠ذةث٫َ )ظّكةن ث٨ زةثعخ، ظٲةدُع٫ وِمعُٕؿه(؛ زع٥ّ ٠عةن رااِعَؽ ا٣ّنعة٦ٲّٲ٨ ٚعٰ 

ِت وٰٚ ا٣ذّٕؿٱ ،ا٣ّكٛؿ إ٣ٯ ا٣ضـااؿ ثٕؽ ا٣ذّعؿٱؿ ٣ٲنةرك ٰٚ ا٣ذّؽرٱف ثضة٦ٕذ٭ة

عّؽة؛ زُع٥ّ 2339-2313ثٲ٨ ٔة٦َٰ )ِقخَّ ق٪ٲ٨َ  ِٔ  ٔعةدَم(، ٩نؿ ٚٲ٭عة ٦ٞعةٹٍت 

، وأ٣ّعٙ ٠ذةثع٫ )ز٬ٲعؿ ثع٨ أثعٰ  َٜ ٤ٔٯ آزةِرِه ََٝىًىة ٤٣ذّؽرٱف ٰٚ صة٦ِٕح د٦نع

ٲ ٨ أقذةذًا ٔةم )م(2339ظٲةد٫ُ وِمُٕؿه( ٔةم )ُق٧٤ٯ،  ُٔ م(، و٩نعَؿ 2331، ز٥ُّ 

َُعت ّٰ واٵ٦ٮّي و٨٦ ُػ ا٣ٕىعؿ اٵ٦عٮّي(  ٠ذةث٫َ )٩ىٮٌص ٨٦ ا٣ّنٕؿ اٷقٺ٦

م( 2331ّٰ ٰٚ ٔىؿ ث٪عٰ أ٦ُٲّعح( ٔعةم )ٰٚ ا٣ٕةِم ٩ِٛك٫، و٠ُذَٲ جَٲ٫ِْ )ا٣ّنٕؿ ا٣ّكٲةق

عٲ ٨َ 2333ٔو)ا٣٘ـل ٰٚ ا٣ٕىؿ اٵ٦ُٮّي( ٔةم ) ُٔ ٧ٲعًؽا ٤١٣ّٲّعح اٳداب م(؛ زُع٥ّ 



 990 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -جملة جمنع اللغة العربية بدمشق 

 م(.2333م( إ٣ٯ أن اقذٞةَل ٔةم )2331ٔةمَ )

َٓ َقججًة ْنَؿ ق٪ٲ٨َ ثعٲ٨ ٔعة٦َٰ ٚة٩ذ٢َٞ إ٣ٯ ا٢٧ٕ٣ ٰٚ صة٦ٕ ،وأَدْجَ َٔ ِح ا١ُ٣َٮٱِْخ 

م(، ٠ذت ٚٲ٭عة دراقعةٍت ٔع٨ أثعٰ َظٲّعةَن ا٣ذّٮظٲعؽّي و٩عةزك 2333-2383)

ا٧٣ٺا١ح و٦ع٧ٮد ٦ع٧ّؽ مة٠ؿ وٝجٲ٤ح إٱةد، ووؿف ُصع٢َّ ُص٭عِؽه ٩ععَٮ ٠ذةثع٫ 

( ٚعٰ قعذّ  ّٰ َؿِج اٵوعٛ٭ة٩ َٛ ثعٲ٨  ِح أصعـا ٍ )اػذٲةرات ٨٦ِ ٠ذةب اٵٗة٩ٰ ٵثٰ ا٣

 م(.2381-2338ٔة٦َٰ )

ععٲ ٨َ ٌٔععًٮا ٔععة٦ًٺ ٚععٰ ٦ض٧ععٓ  ُٔ ا٤٣ّ٘ععح ا٣ٕؿثٲّععح ثؽ٦نععٜ ٔععةم وا٩ذُِؼععَت و

م(، ودكع٥ََّ٤ 2383ٔعةم )م( ودأّػؿ اقذٞجة٫ُ٣ إ٣ٯ أْن ٔةدَ ٨٦ ا١٣َٮٱعخ 2333)

( ٧11ٮقٮٔح ا٣ٕؿثٲّح( ١ٚذعت ٚٲ٭عة )ك٥ ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲّح ٰٚ )٬ٲبح ا٣راةقحَ ٝ

ْٰ )٣ؿاٲف ا٧٣ض٧ٓ ثٲ٨  ٦ةدّةً، ز٥َُّ ٠ةن ٩ةاجًة  م(.1001-2339ٔة٦َ

وٝؽ مةرك ٰٚ أ٩نُح ا٧٣ض٧عٓ ٦ع٨ ٦عؤد٧ؿات و٩عؽوات و٦عةًعؿات، 

جِعٓ ٣ع٫ ٚٲع٫ ٠ذةثُع٫ )٠ُ 1020( ٦ٞةًٹ ظذّٯ ٔعةم )91و٠ذت ٧٣ض٤ّذ٫ِ ) َُ ذُعت (، و

م( ثٕععؽ ٩َْنععِؿِه ٦ٞععةٹٍت ٦َُك٤َكعع٤حً ٚععٰ ٦ض٤ّععح 1002اٵ٩كععةب ا٣ٕؿثٲّععح( ٔععةم )

٧ض٧عٓ ٠ذةثَع٫ ٭عة؛ و٩َنعَؿ ػعةرَج ا٣ة وأًعةَف إ٣ٲا٧٣ض٧ٓ، وٝؽ أٔةد ا٣٪َّْؿ ٚٲ٭ع

م(، و٠ذةثَعع٫ )ا٣ٞجةاعع٢ 2333ٵظ٪ععٙ، ظٲةدُعع٫ ومععُٕؿه( ٔععةم ))ا٣ٕجّععةس ثعع٨ ا

٫ ١ِ٣ذةب )اٵ٩كةب( ٵثٰ م(، ود1000ة وأٔٺ٦ُ٭ة( ٔةم )ا٣ٕؿثٲّح، أ٩كةثُ٭ َٞ عٞٲ

عةري  ٔعةم )٧ُ٪ِؾر ا٣ا٣ ّٰ ا٣ى  ْٮدَج قعٲؿةٌ ذادٲّعح م(، و)ٌٝعةٱة و٦ٮاٝعٙ، 1009َٕ

وصؿااعَؽ داػع٢َ م(، ًٌٚٺ ٨ٔ ٦ٞةٹٍت ٠سٲؿٍة ٰٚ ٦ضّٺٍت 1020م )زٞةٚٲّح( ٔة

 قٮرٱح وػةرَص٭ة.

ٲ ٨ ًٌٔٮا ٔة٦ًِٺ ٰٚ ٦ض٧عٓ ا٤٣ّ  ُٔ م(، 1000٘عح ا٣ٕؿثٲّعح ثة٣ٞعة٬ؿة ٔعةم )و

 ؤًٌٮا ٰٚ ٦ض٤ف ادّعةد ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣ّ٘ٮٱّح وا٧٤ٕ٣ٲّح ا٣ٕؿثٲّح.
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 ا٣ّؿاِظ٤ُععٮَن، و٦ععة أَدراَك ٦ععة ٠ععة٩ٮا؟

 

 ا ٬ُ٪ة، وا٣ٲَعْٮمَ ٝعؽ ثعة٩ُٮاثةٵ٦َِْف ٠ة٩ٮ 

عع٧حٌ   َٞكَّ ٧ْععُؿ؟ أٱّععةمٌ ٦ُ ُٕ ٧ْععُؿ ٦ععة ا٣ ُٕ  وا٣

 

 وا٣٪ّععةس ٚععٲ٭٨َّ ذو ِصععؽ  و٠َْكععٺنُ  

 ٧َعْؿ ُ إّٹ ُظْكع٨ُ ِقعٲَؿد٫ِِ وا٧َ٣ْؿ ُ، ٦ة ا٣ 

 

( ٔ٪عَؽ اهلل )إْظكعةُن(   ُٔٞجةهُ ٰٚ )ا٣٪َّه 

ععٌؽ ثععأّن ٣عع٫ُ اٵصععَؿ ا٣ْٕععٲ٥َ وٹ  ْٔ  َو

 

، أ٠ّععععَؽهُ ثععععة  ُٓ ععععٲ ٌِ ِٰ ُٝععععؿآنُ ٱَ  ٣َٮْظ

َٓ اٷظكعةِن ٦ُْضذَِ٭عًؽا   )إظكةُن( ٔةَش ٦

 

 أ٧ٔة٣ُعععع٫ُ زا٩َ٭ععععة ِوععععْؽٌق وإدٞععععةنُ  

ٌٓ ودِْكعععٕٮَن أ٦ٌَْعععة٬ة ثِِ٭٧ّذِععع٫  ععع ٌْ  ثِ

 

٪ععٮانُ   ُٔ  )أثععٮ إٱععةٍد( ٣َ٭ععة اٷظكععةُن 

( وأ٩َِْنعُحٍ   ٍٙ  ٦ة ثَعٲ٨َْ )دَْرٍس( و)دعأ٣ٲ

 

ٌٙ ودِجٲعةنُ   ( ٱَْعُؽوهُ دَسْٞٲع ِٙ ْع  ٰٚ )ا٣ى 

( رااِعُؽهُ عوا٣  ِٜ  ٜ  ٰٚ قةظِح )ا٣ذّعٞٲع

 

ععْؽ٩ةنُ   َٔ  ٱُسْ٪ععٰ ٤ٔععٯ ذاَك َْٝعُععةٌن و

 وا٣٪َّْؼععُت ٱُْكععٞٯ ثِعع٫ِ ٧ّ٦ِععة د٪ّؼجَعع٫ُ  

 

 ٦ِع٨ )اٵٗععة٩ٰ( َٚٲَععْؿوى ٦ِ٪عع٫ُ ٩َْنععٮانُ  

٧َع٢ٍ   َٔ َخ ٦ِع٨  ْٛ َٟ ٦ة أقع٤َ َٟ رث  ٱ ـِ  ٱَض

 

 )أثعععة إٱعععةٍد(، وزادَ اٵْصعععَؿ ٦َ٪ّعععةنُ  

 *   *   * 

جُ٭عةأَرى ا٣ ٱة َْٝٮمُ! إ٩ّعٰ ُِ  َعْكع٪ة َ ٱَْؼ

 

 ٧عةِل واٵظَكعةِب ِٚذْٲعةنُ ٤ِ٣ُْعْك٨ِ وا٣ 

ععْخ   َٕ ععْؿِب ا٣ّذععٰ َص٧َ ُٕ َ٘ععحُ ا٣ ُ  و٬ععِؾِه ٣

 

ٌٰ وإٱ٧ععععةنُ    ٬ععععؾا، وَزٱَّ٪َ٭ععععة َوْظعععع

ْٕعَي أ٤ِ٬َْٲ٭عة ٤ٔعٯ َوَصع٢ٍ   َ  إ٩ّٰ أَرى ث

 

عجةنُ   ٌْ َٗ  ٨٦ِ أْن دَجُعٮَر، َٚٲَْنع١ٮ َو٬ْعَٮ 

! ٚععإّن اٵ٦ععَؿ ٦ُ   َٟ ْن ٤ٔٲعع ٌٙ ٬َععٮ   ْؼذ٤َِعع

 

ْٔععٺنُ   ْٔععٺِم إ  ٧ّٔععة دَععؿاهُ، وٚععٰ اٵَ

٣ُ٪عة   ٢ْ٬ ٠ع٢  ٦َع٨ َقع٤َٛٮا ٦ُعْؾ ٠عةن أوَّ

 

عؽ ٠عة٩ُٮا؟  َٞٲِْف( أو )ظّكةَن(ٝ   ٦ِس٢َْ )ا٦ؿِئ ا٣

 ٦ععة ٤٠ُ ُ٭عع٥ْ ٠َععع)صؿٱٍؿ( ٚععٰ َٚىععةظذ٫ِِ، 

 

 ثَع٢ْ ٚعٲِ٭٥ُ )ثةِٝع٢ٌ( ِظٲ٪ًعة و)َقعْعجةُن( 

 وٹ أََْٝك٧ُْخ ٹ َػٮَف ٔ٪ؽي أن دَجُعٮرَ  

 

 ٨٦ِ أْن د٧َٮَت وٱ٤َٕعٮ َوْصَ٭٭عة ا٣عّؿانُ  

، وٹ  َٟ  ظكعع٪ة ُ دأُػععُؾ ثةٵ٣جععةِب د٤ِْعع

 

 َػععْٮٌف ٤ٔٲ٭ععة و٣َععْٮ أث٪ةُؤ٬ععة ػععة٩ُٮا 

ُْ٭ععععة  َٛ  ٦َْعٛٮّععععحٌ ث١ذععععةِب اهلل ٱَْع

 

ععع٫ُ ٦عععة ٔعععةَش إ٩كعععةنُ   ُْ  واهللُ ظةِٚ

 ٩ع٨ُ ا٣ّعؾٱ٨َ ٦َُؼعٮٌف ِظعٲ٨َ ٩َْ٭ُضُؿ٬عة 

 

، وٚعٰ ا٣ذّع  َٓ  ةرٱِغ ثُؿ٬عةنُ ٨٦ِ أْن ٩ٌَٲ
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َـّ اٵ٣َُعع عع ععٮَل د٬َْععِؿ٥٬ُِ َٔ َُ جُٮ٬ععة  َُ  ٯ َػ

 

٤ْعععع٥ٌ وثُ٪ٲععععةنُ   ِٔ َٟ آزععععةُر٥ْ٬ُ:   َٚذ٤عععع

 ْضعععَؿ٥٬ُُ وذَّل ٦َععع٨ْ ٬ََضؿو٬عععة؛ إّن ٬َ  

 

َٙ َٝعْؽ ٬عة٩ٮا؟!  ُْْؿ ٠ٲ  ٨٦ِ ُص٤٧ِْح ا٣َض٭٢ِ، ٚة٩

 *   *   * 

 ٱة ٝٮمُ! ٣َٮ ٠ةن ٣ٰ أ٦ُؿ )ا٧٣ؽاِرِس( ٥َ٣ْ 

 

ْش ٔىعععةٚٲَؿ٬ة ثُععع  ِٔ ْؿثعععةنُ دُعععـ ِٗ  ٮمٌ َو

٤ِعععٌخ   َٛ ْ  وٹ دعععٮ٣َّٯ أ٦ُعععٮَر ا٣ععع٪َّْلِ  ٦ُ٪

 

عععةنُ   َّ ععع٢ِ َر ْٞ َٕ  ثِعععٺ ٦َجعععةدئَ ِػ٤ْعععُٮ ا٣

ععع٫ُ   ُٞ َ٘عععٍح دُؿًعععٯ َػٺاِ  ثَععع٢ْ ٠ُععع٢  ٩ةثِ

 

٤ِعع٫ِ ٩َْ٭ععٌش و٦ٲععـانُ   ْٕ  ٤ِ٣عع٪َّْلِ  ٚععٰ ِٚ

 ٣ٮ ٠ةن ٣ٰ اٵ٦ُؿ ٥٣ ٱَْؿ٠َْت )٦َ٪ةثَِؿ٩عة( 

 

 وٹ دَجَْعععجََط ٚععٰ )اٷٔععٺِم( ٣َّعععةنُ  

 *   *   * 

٧٤ِعٮا َٔ  ٱة ٝٮمُ! ٰٚ ا٣٪ّةِس َٚذّة٩ٮَن ٦عة 

 

ععْؽوانُ   ُٔ دَ ٚععٰ ا٧َ٣ٲُكععٮِر   أّن ا٣ذّنععؽ 

عععؿوَن ٱَكعععٲًؿا ثة٣ّعععؾي اْػذ٤ََٞعععٮا  َٕك   ٱُ

 

ـٌ ودَْض٪عععةنُ ٦ععع٨ ا٣  ْٕضٲععع  ٧َ٪عععة٬ِش، دَ

عِؽ ٚعٰ  ِٔ  ٱة ٝٮمُ! ٨َْ٦ َق٨ّ د٤ٕعٲ٥َ ا٣ٞٮا

 

ٞٲععععِؽ َٚذّععععةنُ   ْٕ ُ ٛٮ٣ععععِح ثة٣ذّ  ِقعععع٨  ا٣

 ا٣٪ّعِٮ )دضؿٱٌؽ(، و٣َعٲْف ٧َِ٣ع٨ْ  ٝٮأؽُ  

 

عة ٤ٔعٯ ا٣ذّضؿٱعِؽ إ١ْ٦عةنُ    ٌ  ٦ة زاَل ٗ

ِكعؿٍ   َٔ ْٞعٮى ٤ٔعٯ  ُ ٛٮ٣حُ ٹ دَ  ٬ؾي ا٣

 

ْٓ َظ٤٧َْعع٫ُ إ٩ْععٌف وٹ صععةنُ   ُِ  ٣َعع٥ْ ٱَْكععذَ

٧َععع٫ُ   َٕ ُْ  َٗعععؾ  ا٣ّىععع٘ٲَؿ ث٧عععة ٱ٤َْذَعععؾ  ٦َ

 

َّٗىعععةنُ    ٹ ثة٣عععّؽواِ  ٦َؿٱعععًؿا و٬ْعععَٮ 

  ْٖ ععع٢ِ ٱَ٪ْجُععع ْٛ ُّ َٗععع٨  ٤٣ َٗعععِؿدًا و  ث٤ُْعععجًُٺ 

 

  ُ٦ ْ عععة ٦عععة ٚٲععع٫ِ أ٣َ ًُ ِؾثًة ٹِٝ ْٕ  ععععةنُ كعععذَ

ًؿا ثَععَؽًٹ   ُُ عع٫ُ ٚععٰ ٠عع٢  دَْرٍس أَْقعع ْْ  ٛ  َظ

 

َ٘ٲْععِر أذ٬ععةنُ   ثُ٭ة ٠ة٣  َػ٧ًْكععة، دََنععؿَّ

ٞععحً   ععة ٦ُ٪٧َّ ًٛ ْ  ٚععٰ ٠عع٢  ٔععةٍم د١َُعع٨ْ أ٣َ

 

ا ٣َعع٫، ٦ععة ٣ِ   ـً ـِ أز٧ْععةنُ ٠َ٪ْعع  ٭ععؾا ا١َ٣٪ْعع

عع٫ُ! ٹ دَجْ   ْْ  ٛ عع٫ُ َظ ْْ  ٛ  َؼعع٢ْ ٤ٔٲعع٫ ث٧ععةَظ

 

ٲٮِن ا٣ّنِٕؿ( ُٚؿقعةنُ   ُٔ  صةدْت ث٫ِ ٨٦ِ )

 وا٩ْسُْؿ ُمعُؾوًرا ٦ِع٨ )اٵ٦سعةِل( ٹ٦ِٕعحً  

 

ْؿٚععععععةنُ   ِٔ  ٚٲ٭ععععععة دُروٌس وآداٌب و

( ٱَ   ٍٙ  ْعذَٮي ِظ٧ً١َةو٨٦ِ )ظؽٱٍر َمؿٱ

 

  ُ ععٮِل ٚٲعع٫ِ، مععأ٩ْ َٞ ُٓ ا٣  ٫ُ ا٣ّنععةنُ صٮا٦ِعع

ِج ا٣  َِ ثععع)ا٣ٞؿآِن(، إّن ٣عع٫ُ ودععٮ   ِعٛعع

 

عععًٺ   ٌْ عععْٮِل دِٲضعععةنُ َٚ َٞ  ، وآٱةدُععع٫ُ ٤٣
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عٲٌْؿ، َٚعؾاَك ٣ع٫ُ  ًَ  و٣ْٲَ٪َْف ٦ة ٱَع٪َْف، ٹ 

 

انُ   ـّ َ٘ٲْعِر َػع ٢ِ ِمعج٫َْ ا٣ ْٞ َٕ  ٰٚ ثة٨َِ ا٣

ععٮا دععةُٝٮا إ٣ععٯ ٦ُسُعع٢ٍ   ُٕ َٛ ْ  ظذّععٯ إذا أَٱ

 

( دَْكعذَ٭ٮي و)أر٠عةُن(  ٍُ عٮاثِ ًَ  ٚٲ٭ة )

ِؿْض ٤َٔٲِْ٭٥ْ ٦ة دنعة ُ دَِضعؽْ   ْٔ َٟ ا  ٬٪ة٣

 

ٲًعععة وَْٚ٭٧ًعععة  ْٔ  ، ٤٤ِٚذّضؿٱعععِؽ إثّعععةنُ َو

٧ْععُؿ٥ُ٠ُ أَْصععؽى وأَْصععَؽُر أنْ   َٕ َ  ٬ععؾا ٣

 

ْ٘نعععٯ َقععع٤ٲٞذ٫َُ ُظْكععع٨ٌ ودِجْٲعععةنُ    ٱَ

ِْٞكع٥ِ ا٤٣ّ٘عح ا٣ٕؿثٲّعح ٚعٰ  :٬ؾا، وأرصٮ أّٹ أُثْعِؿ٥١َ٦ إذا ٤ُٝعُخ   إّن ٦عؤد٧ًَؿا ٣

٧َُٕضع٥ أْن ٱُعْؽَرَج د٤ٕعٲ٥ُ اقعذ٧ٕةِل ا٣صة٦ِٕح د٦نٜ ٠ةن ٚٲ٫ِ ثعٌر أرادَ وةظج٫ُ 

ّٙ اٵّوِل، ودَةهلل ٦ة ٠ةدت ُص٤٧حٌ واظؽةٌ ٧ّ٦ِة َٝعؿأهُ ٝعؿا ةً دَؼ٤عٮ  ٰٚ ٦ِ٪ْ٭ةِج ا٣ّى

جْعُخ ثعأدٍب واظذعؿاٍم  ٨٦ِ ٣َع٨، وٹ ػٺ ٨٦َِ  ّٞ َٗٲْعُؿه، و٤٠ُ ٪عة ٤َ٩َْعع٨؛ ٕٚ ا٤٣ّعع٨ِ 

ُل ا٣ّٺِظ٪ٲ٨ - ٝةاًٺ: أؾرو٩ِٰ إذا ٦ة ٤ُُْٝخ  ٦ة ق٧ُِٕخ أظًؽا إّٹ وٝعؽ  :- وأ٩ة أوَّ

ة أو زٞٲًٺ؛ وإّن آثة ٩َة اٵّو٣ٲ٨َ ٥َ٣ ٱ١ٮ٩عٮا ٱع٤٧عٮن ا٣ّنع٭ةداِت ٣ََع٨َ ٣ ًٛ ع٪ًة ػٛٲ

وا٣جٺٗعح، إذ  ا٣ضة٦ٕٲّحَ، و١٣٪ّ٭٥ ٠ة٩ٮا أَؤٯ ٦ِ٪ّة ٰٚ ا٠ذكةِب ا٤٣ّ٘ح وا٣ٛىعةظحِ 

ٌٖ ٱؽُػ٢ُ ٚعٰ اٵُذُنِ  ِٚ٭٧ٮا أ٩ّ٭ة ٠ٺمٌ  ع٫ ا٣ٕٞع٢ُ  ،ٚىٲٌط ث٤ٲ ُٛ َّٞ ٚٲؼعُؿُج ٤ٔعٯ  ،ٚٲذ٤

 ً٘ ة، ١ٚة٩ٮا ٱُؿِق٤ٮَن أث٪ة ٥٬َ إ٣عٯ ا٣جَعٮادي قع٪ٮاٍت ٣ٲٕعٮدُوا ا٤٣ّكةِن ٚىٲًعة ث٤ٲ

عِؽ  ِٔ ٪ة ٨ٔ د٤ٕعٲ٥ِ ا٣ٞٮا ٌْ َٕ أوطَّ أثؽا٩ًة وأٚىَط ٣ِكة٩ًة؛ و٣ٮ ٚ٭٧٪ة ٦ة َِٚ٭٧ٮا َٹْقذَ

٢ُّٛ ٰٚ ٢٠  دَرٍس ٨٦ دروِس ا٤٣ّ٘ح ا٣ٕؿثٲّعح  ِِ ا٣ واقذ٧ٕةِل ا٧٣ٕض٧ةِت ثذعٛٲ

ِٞعٲَ  ٥ِ اٵػٺٝٲّعح واٹصذ٧ةٔٲّعِح وا٣ٮَ٪ٲّعح ػ٧كحَ أقعٍُؿ، ٚٲ٭عة ٦عة ٩ُِععت  ٦ِع٨ ا٣

وا٣ٞٮ٦ٲِّح واٷ٩كة٩ٲِّح، ٦ٓ مؿٍح ثَكٲٍ، وٹ ثأَس ثأن ٱ٪كعة٬ة ثٕعَؽ ا٣عّؽرس وأّٹ 

ِػُؿ ٚعٰ قعذِّح أٔعٮاٍم ٩ععَٮ قعذِّح  ٩َؼذَجَِؿه، ٵّن ٫َ٤ُٞٔ ا٣جة٨ََ ادَّػؿ٬ة، ؤ٪َؽاٍؾ ٱعؽَّ

٭ة و٩عِٮ٬ِعة  كٕحَ آٹٍف آٹِف قٍُؿ، و٣ٮ ِزد٩ة ٚٮَٝ٭ة زٺزَحَ أٔٮاٍم ١٣ة٩خ دِ  ِّ ثأ٣ٛة

ة  ًٕ ووؿِٚ٭ة وأقة٣ٲجِ٭ة وأوزا٩ِ٭ة وِٝٲ٧َِ٭ة، ٚ٭٢ دَْ٪ّٮَن أّن ٨َِ٦ ادََّػَؿ ٬ؾا ووةَر ٱةِٚ

٤ ٧ْع٫ُ ثٕعؽ  ،قٲ٤َْع٨ُ  َٕ ُ أو قٲعذةُج إ٣ٯ ٦َٕض٥ٍ إذا ٦ة د٤١ّع٥َ أو ٠ذَعَت أو َٝعَؿأ؟ و٣ْ٪

َٕعؿوض ٬ة وأ٦س٤ذُ٭عة ٚعٰ ومعٮا٬ؽُ  ،ذ٣ٟ ٝٮأَؽ ا٣٪ّعٮ وا٣ّىؿف وا٣جٺٗعِح وا٣
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و٩ععع٨ُ  ،٤ِٞٔع٫؛ و١٣عع٨ّ ٬ععؾا ٱعذععةُج إ٣ععٯ ٝععؿاٍر َصععِؿيٍ ، وأَٱْعع٨َ ٦َعع٨ ٱَْكععذَضٲُت 

 ظؿٱىٮَن ٤ٔٯ إرًةِ  ٨َ٦ ٹ ٱُؿٱؽوَن ث٪ة َػٲًؿا؟ 

عؿٱ٨َ؛ ٵ٩ّ٭ع٥ ا٣ثٕعِي قةٔذَبٍؾ ٝة٦َخ ٝٲة٦حُ  ًِ ٧ِِ٭٥ -٧ُعة ْٔ ـَ َٚعْٮَق أن  - ثِع

ِٞٲة٦َ  ژ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ    وئ وئ ژ !ٱ٤ََْع٪ٮا  ؛ و٠ةَن ٦ة[21-24ح ]ا٣

ُٙ ا٣ٲٮمَ إ٣ٯ ٦ة ٤ُٝعُخ ٱٮ٦بِعٍؾ أْن ٱ١عٮنَ ٠ةَن، واهللُ ا٣ ٧ّ٤ٕ٧ُعٮَن ا٣ ٧ُكذَٕةن؛ وأًُٲ

ْٮَن ٨َّ٧٦ِ ٤َْٔخ درصةدُ٭٥ ٰٚ ا٣سّة٩ٮٱّعح، وأن ٱَُ٭ٲَّعؤوا  َٞ ة، ٱُ٪ْذَ  ٞ أ٢َ٬ ٥ٍ٤ٔ وأػٺٍق ظ

َِ ٠ععؿا٦ذُ٭٥ ثععأ٤ٔٯ ا٣ّؿوادععت؛ ٦ععة  عع َٛ ٬ععؾا! و٦ععة  أقععَ٭٢َ ٧٤ٔٲ ععة ودؿثٮٱ ععة، ودُْع

ج٫َ َٕ َٓ ا٣...أو  ُ٭ؽى.! وا٣ّكٺمُ ٤ٔٯ ٨َِ٦ ادّجَ

*   *   * 



  ً 991 حفل استقبال األستاذ الدكتور حمند شفيق البيطار عضوا يف اجملنع

 
 مراجع ترمجة الّدكتور حمّمد إحسان الّنّص

 
م(: 1023-2323ا٣ٕؿثٲّح ثؽ٦نعٜ ٚعٰ ٦بعح ٔعةم )أٔٺم ٦ض٧ٓ ا٤٣ّ٘ح  -

ّٰ د. ٦ع٧ّععؽ  إٔعؽاد: ٦ععؿوان ا٣جعّٮاب، ٦ؿاصٕععح: أ. د. ٦ععةزن  أ.و ١ّ٦عٰ ا٣َعكعع٪

 م.1023=2442٬ض٧ٓ ا٤٣ّ٘ح ا٣ٕؿثٲّح، ا٧٣جةرك، ٦ُجٮٔةت ٦

ظ٢ٛ دأثٲ٨ ا٣ّؽ٠ذٮر ٦ع٧ّعؽ إظكعةن ا٣ع٪ّّه: ٦ُجٮٔعةت ٦ض٧عٓ ا٤٣ّ٘عح  -

 م.1024ا٣ٕؿثٲّح ثؽ٦نٜ، 

٧َؿ ا٣٪ّّه: ا٣ - ُٔ  ٭ٲبح ا٣ٕة٦ّح ا٣ّكٮرٱّح ١٤٣ذةب.دٱٮان 

، 9، ا٣ضعععـ  ٦14ض٤ّعععح ٦ض٧عععٓ ا٤٣ّ٘عععح ا٣ٕؿثٲّعععح ثؽ٦نعععٜ: ا٧٣ض٤ّعععؽ  -

ا٣ّؽ٠ذٮر معة٠ؿ ا٣ّٛععةم ٚعٰ ظٛع٢ اقعذٞجةل م، ٧٤٠ح اٵقذةذ 2383=2403٬

 ا٣ّؽ٠ذٮر ٦ع٧ّؽ إظكةن ا٣٪ّّه.

، 2، ا٣ضعععـ  ٦88ض٤ّعععح ٦ض٧عععٓ ا٤٣ّ٘عععح ا٣ٕؿثٲّعععح ثؽ٦نعععٜ: ا٧٣ض٤ّعععؽ  -

م، ٧٤٠ح اٵقذةذ ا٣ّؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣ّكعٲّؽ ٚعٰ ظٛع٢ اقعذٞجة٫٣ 1021=2491٬

ة ٤٣ّؽ٠ذٮر ٦ع٧ّؽ إظكةن ا٣٪ّّه. ًٛ  ًٌٔٮا ٔة٦ًٺ ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة ػ٤

 ٝٓ أرمٲٙ ا٣ّنةرخ ٧٤٣ضّٺت اٵدثٲّح وا٣سّٞةٚٲّح ا٣ٕؿثٲّح٦ٮ -

https://archive.alsharekh.org/SearchResult 

 ٦ٮٝٓ ٦ض٧ٓ ا٤٣ّ٘ح ا٣ٕؿثٲّح -

http://www.arabacademy.gov.sy/ar/page       

 ٦ٮٝٓ وزارة ا٣ّؽٚةع ٰٚ ا٣ض٧٭ٮرٱّح ا٣ٕؿثٲّح ا٣ّكٮرٱّح -

http://www.mod.gov.sy/index.php?node=   &cat=    

*   *   * 

https://archive.alsharekh.org/SearchResult
http://www.arabacademy.gov.sy/ar/page16272
http://www.mod.gov.sy/index.php?node=556&cat=992
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 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق
 (م0200 -ه 4113يف مطلع عام )

 

 األعضـاء –أ 
 

 تاريخ دخول املجمع

 حسشـلادالدكتقر حمؿد مروان 

شرئقس ادجؿع»  

9979 

 الدكتقر حمؿقد السقد

شكسئب رئقس ادجؿع»  

1009 

 الدكتقر حمؿد مؽل احلسـل

شأمغ ادجؿع»  

1009 

 1006 الدكتقر مسزن ادبسرك

 1008 األشتسذ مروان البقاب

 تاريخ دخول املجمع

 1008 الدكتقر ظقسك العسكقب

 1008 الدكتقرة لبسكة مشقح

 1090 الدكتقر هسين رزق

 1090 الدكتقر أمحد قدور

 1096 الدكتقر وهب رومقة

 1096 الدكتقر رفعت هزيؿ

 1096 الدكتقر ظبد الـسس ظسسف

 1096 الدكتقر ظبقد الرساج
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 )*(لون في البلدان العربيةاألعضاء المراد -ب
 

 

 تاريخ دخول املجمع

  اململكة األردىوة اهلاشموة

 1001 الدكتقر ظدكسن بخقت

 1001 الدكتقر ظع حمسفظة

 1095 الدكتقر شؿر  الدرويب

  اجلمهورية التوىسوة

 9993 الدكتقر إبراهقؿ صبقح

 9993 الدكتقر إبراهقؿ بـ مراد

 1001 يالدكتقر ظبد السالم ادسد  

 1001 الدكتقر ظبد الؾطقػ ظبقد

  اجلمهورية اجلزائرية

 9971 الدكتقر أمحد ضسلب اإلبراهقؿل

 1001 الدكتقر ظبد ادؾؽ مرتسض

 1001 الدكتقر العريب ولد خؾقػة

 1007 الدكتقر صسلح بؾعقد

 1095 الدكتقر ظثامن السعدي

 تاريخ دخول املجمع

  اململكة العربوة السعودية

 1000 ضبقبالدكتقر أمحد حمؿد ال

 1000 الدكتقر ظبد اهلل الغذامل

 1007 الرحقؿ ظسقالن ظبد الدكتقر ظبد اهلل ـب

  مجهورية السودان

 1007 األشتسذ ظع أمحد بسبؽر

 الدكتقر حسـ بشر صديؼ

 شرئقس ادجؿع»

1095 

ـ حسج مسجد  1095 الدكتقر وايف صالح الدي

  اجلمهورية العربوة السورية

 1000 مهسنالدكتقر أمحد د

 1000 الدكتقر حمؿد مرايسيت

 1001 رضقان الدايةحمؿد الدكتقر 

 1001 الدكتقر صالح كزارة

 1001 الدكتقر ظبد الؽريؿ رافؼ
 

____________________________________ 

 ت األقطسر وفًؼس لؾستقب اهلجسئل، واألشامء وفًؼس لؾستقب الزمـل.ر  ك  ( ذ  *)
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 تاريخ دخول املجمع

 1001 الدكتقر ظع أبق زيد

 1001 الدكتقر ظع ظؼؾة ظرشسن

 1001 الدكتقرة فستـ حمجسزي

 1001 الدكتقر حمؿد حسسن الطقسن

 1001 الدكتقر حمؿقد الربداوي

 1001 الدكتقر حيقك مر ظؾؿ

 1007 الدكتقر أمحد احلسج شعقد

 1007 الدكتقر ظبد احلؾقؿ مـصقر

 1007 الدكتقر ظامد الصسبقين

 1095 الدكتقرة أشقدة بشر صفبـدر

 1095 الدكتقر ظدكسن بركة

 1095 الدكتقر ظؼقؾ ادرظل

 1095 الداية زالدكتقر فسي

 1095 الدكتقر فقصؾ احلػقسن

 1095 الدكتقر قسشؿ شسرة

 1095 الدكتقر حمؿد ظبدو فؾػؾ

 1095 األشتسذ حمؿد ظدكسن شسمل

 1095 الدكتقرة مـك إلقسس

 1095 مقخسئقؾ معطل الدكتقر

 تاريخ دخول املجمع

  اجلمهورية العراقوة

 1000 الدكتقر كسجح الراوي

 1001 الدكتقر بشسر ظقاد معروف

 1007 الدكتقر داخؾ حسـ جريق

 1007 الدكتقر ظع الؼسشؿل

 1007 الدكتقر صالح مفدي الػرضقد

 1095 الدكتقر مسسرع الراوي

  فلسطني

 1007 الدكتقر أمحد حسـ حسمد

  الكويت

 9993 الدكتقر ظبد اهلل غـقؿ

 1000 الدكتقر ظع الشؿالن

 1000 الدكتقر شؾقامن العسؽري

 1000 الدكتقر شؾقامن الشطل

 1001 األشتسذ ظبد العزيز البسبطغ

  اجلمهورية اللبناىوة

 1001 الدكتقر جقرج ظبد ادسقح

  اللوبوة العربوة اجلامهريية

 9993 الدكتقر حمؿد أمحد الرشيػ
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 تاريخ دخول املجمع

  مجهورية مرص العربوة

 9986 الدكتقر رصدي الراصد

 9986 األشتسذ وديع فؾسطغ

 9993 األشتسذ مصطػك حجسزي

 1000 الدكتقر جسبر ظصػقر

 1001 الدكتقرة وفسء كسمؾ فسيد

 تاريخ دخول املجمع

 1095 الدكتقر صالح فضؾ

  اململكة املغربوة

 9993 الدكتقر ظبسس اجلراري

 1001 الدكتقر الشسهد البقصقخل

  جلمهورية العربوة الومنوةا

 1000 الدكتقر ظبد العزيز مؼسلح
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 األعضاء المرادلون في البلدان األخرى -ج
 

 تاريخ دخول املجمع

  أزبكستان

 9993 الدكتقر كعؿة اهلل إبراهقؿقف

  إسباىوة

 9991 الدكتقر خقسقس ريق شسلقدو

  إيران

 9986 الدكتقر حمؿد بسقر حجتل

 9986 حمؼؼ الدكتقر مفدي

 1001 الدكتقر حمؿد ظع آذر صب

 1001 الدكتقر حمؿد ظع التسخري

  باكستان

 9993 الدكتقر أمحد خسن

  البوسنة واهلرسك

 1001 الدكتقر أشعد دراكقفقتش

 1001 الدكتقر فتحل مفدي

 1001 الدكتقر حمؿد أركسؤوط

 تاريخ دخول املجمع

  تركوة

 9986 وغؾقأالدكتقر إحسسن أكؿؾ الديـ 

  ةروماىو

 1001 الدكتقر كؼقال دويرصقسن

  الصني

 1007 الدكتقرة أمؾ ققه صقه هقه

  فرىسة

 9986 كدره مقؽقؾأاألشتسذ 

 9993 األشتسذ جسك الكغسد

 9993 األشتسذ جقرج بقهسس

 9993 األشتسذ جرار تروبق

  اهلنـد

 1001 الدكتقر حمؿد أمجؾ أيقب اإلصالحل
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 ة بدمشق الراحلونأعضاء جممع اللغة العربي

 
 رؤداء المجمع الراحلون -أ

 

 مدة تولِّوه رئاسة املجمع رئوس املجمع

 (9953 - 9999) األشتسذ حمؿد كرد ظع

 (9959 - 9953) األشتسذ خؾقؾ مردم بؽ

 (9968 - 9960) األمر مصطػك الشفسيب

 (9986 - 9968) الدكتقر حسـل شبح

 (1008 -9993) الدكتقر صسكر الػحسم
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 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون
 الراحلون العاملون األعضاء -ب

 

 الوفاة 

 9910 الشقخ ضسهر السؿعقين اجلزائري

 9916 األشتسذ إلقسس قدد

 9918 األشتسذ شؾقؿ البخسري

 9919 األشتسذ مسعقد الؽقاكبل

 9939 األشتسذ أكقس شؾقم

 9933 قريحاألشتسذ شؾقؿ ظـ

 9933 األشتسذ مسي قـدلػت

 9935 الشقخ شعقد الؽرمل

 9936 الشقخ أمغ شقيد

 9936 األشتسذ ظبد اهلل رظد

 9949 الشقخ ظبد الرمحـ شالم

 9943 األشتسذ رصقد بؼدوكس

 9945 األشتسذ أديب التؼل

 9945 الشقخ ظبد الؼسدر ادبسرك

 9948 األشتسذ معروف األركسؤوط

 الوفاة 

 9959 خلسينالدكتقر مجقؾ ا

 9951 األشتسذ حمسـ األمغ

 األشتسذ حمؿد كرد ظع

 «رئقس ادجؿع»

9953 

 9955 األشتسذ شؾقؿ اجلـدي

 9955 األشتسذ حمؿد البزم

 الشقخ ظبد الؼسدر ادغريب 

 شكسئب رئقس ادجؿع»

9956 

 9956 األشتسذ ظقسك إشؽـدر ادعؾقف

 األشتسذ خؾقؾ مردم بؽ 

 شرئقس ادجؿع»

9959 

 9969 الدكتقر مرصد خسضر

 9961 األشتسذ فسرس اخلقري

 األشتسذ ظز الديـ التـقخل

 شكسئب رئقس ادجؿع»

9966 
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 الوفاة 

 األشتسذ األمر مصطػك الشفسيب

 شرئقس ادجؿع»

9968 

 األمر جعػر احلســل 

 شأمغ ادجؿع»

9970 

 9979 الدكتقر شسمل الدهسن

ـ الؽقاكبل  9971 الدكتقر حمؿد صالح الدي

 9975 األشتسذ ظسرف الـؽدي

 9976 البقطسر ةاألشتسذ حمؿد هبج

 9976 الدكتقر مجقؾ صؾقبس

 9979 الدكتقر أشعد احلؽقؿ

 9980 األشتسذ صػقؼ جزي

 9980 الدكتقر مقشقؾ اخلقري

 9989 األشتسذ حمؿد ادبسرك

 9981 الدكتقر حؽؿة هسصؿ

 9985 األشتسذ ظبد الؽريؿ زهقر ظدي

 ي فقصؾالدكتقر صؽر

 «أمغ ادجؿع»

9985 

 9986 الدكتقر حمؿد كسمؾ ظقسد

 الوفاة 

 الدكتقر حسـل شبح

 شرئقس ادجؿع»

9986 

 9988 األشتسذ ظبد اهلسدي هسصؿ

 9991 األشتسذ أمحد راتب الـػسخ

 9991 األشتسذ ادفـدس وجقف السامن

 الدكتقر ظدكسن اخلطقب

 شأمغ ادجؿع»

9995 

 9999 الدكتقر مسعقد بقبق

 1000 دكتقر حمؿد بديع الؽسؿال

 1009 الدكتقر أجمد الطرابؾز

 1001 الدكتقر خمتسر هسصؿ

 1001 الدكتقر ظبد القهسب حقمد

 1001 الدكتقر ظسدل العقا

 1005 األشتسذ حمؿد ظسصؿ بقطسر

 1006 الدكتقر ظبد احلؾقؿ شقيدان

 1007 الدكتقر حمؿد ظبد الرزاق قدورة

سم  الدكتقر صسكر الػح 

 شرئقس ادجؿع»

1008 

 1008 الدكتقر ظبد الؽريؿ القسيف
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 الوفاة 

 1090 األشتسذ جقرج صدقـل

 1099 الدكتقر حمؿد زهر البسبس

 الدكتقر ظبد الؽريؿ األصس

 شظضق ذف»

1099 

إحسسن الـصحمؿد الدكتقر   1091 

 1091 الدكتقر حمؿد ظزيز صؽري

 1093 الدكتقرة لقذ الصبسغ

كاألشتسذ شؾقامن العقس  1093 

 1095 الدكتقر ظبد اهلل واثؼ صفقد

 الوفاة 

صحسدة اخلقري األشتسذ  1096 

 1098 الدكتقر أكقر اخلطقب

 1099 الدكتقر حمؿد حمػؾ

 1099 الدكتقر حمؿد ضقب تقزيـل

 1010 الدكتقر حمؿد هقثؿ اخلقسط

 1010 الدكتقر ظبد اإللف كبفسن

 1019 الدكتقر ممدوح خسسرة

دظبقل الدكتقر مقف ؼ  1019 
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 األعضاء المرادلون الراحلون من األقطار العربية -ج
 

 الوفاة 

  اململكة األردىوة اهلاشموة

 9970 األشتسذ حمؿد الرشيؼل

 الدكتقر حمؿقد إبراهقؿ

 الدكتقر شسمل خؾػ محسركة

9999 

1090 

 1095 الدكتقر كسس الديـ األشد

 1097 الدكتقر كشلت محسركة

 1098 حمؿقد السؿرةالدكتقر 

 1010 الدكتقر ظبد الؽريؿ خؾقػة

  اجلمهورية التوىسوة

ـ حسـل ظبد القهسب  9968 األشتسذ حس

 9970 األشتسذ حمؿد الػسضؾ بـ ظسصقر

 9973 األشتسذ حمؿد الطسهر بـ ظسصقر

 9976 األشتسذ ظثامن الؽعسك

 9995 الدكتقر شعد غراب

ر  9999 الدكتقر شؾقؿ ظام 

 1007 سقيز الر حمؿد الدكتق

 الدكتقر صسلح اجلسبري

 األشتسذ حمؿد ادزايل

 الدكتقر حمؿد احلبقب بؾخقجة

1009 

1090 

1091 

 1095 األشتسذ أبق الؼسشؿ حمؿد كرو

 الوفاة 

 1098 الدكتقر رصسد محزاوي

 1010 الدكتقر ظبد القهسب بقحديبة

  اجلمهورية اجلزائرية

 9919 الشقخ حمؿد بـ أيب صـب

 9965 ذ حمؿد البشر اإلبراهقؿلاألشتس

 9979 حمؿد العقد حمؿد ظع خؾقػة

 9991 األشتسذ مقلقد قسشؿ

 9998 األشتسذ صسلح اخلريف

 1093 الدكتقر أبق الؼسشؿ شعداهلل

 1097 الدكتقر ظبد الرمحـ احلسج صسلح

  اململكة العربوة السعودية

 9993 األشتسذ ظبد العزيز الرفسظل

 1000 جلسرساألشتسذ محد ا

 األشتسذ حسـ ظبد اهلل الؼرر

 األشتسذ ظبد اهلل بـ مخقس

 الدكتقر ظقض الؼقزي

1004 

1099 

1093 

 1096 الدكتقر ظبد اهلل صسلح العثقؿغ

  مجهورية السودان

 9970 الشقخ حمؿد كقر احلسـ

 1003 الدكتقر حمقل الديـ صسبر
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 الوفاة 

 1003 الدكتقر ظبد اهلل الطقب

 1005 ح قريب اهللاألشتسذ حسـ فست

 1006 األشتسذ رس اخلتؿ اخلؾقػة

  اجلمهورية العربوة السورية

 9915 الدكتقر صسلح قـبسز

 9918 األب جرجس صؾحت

 9933 األب جرجس مـش

 9933 األشتسذ مجقؾ العظؿ

 9933 الشقخ كسمؾ الغزي

 9935 األشتسذ جزائقؾ ربسط

 9938 األشتسذ مقخسئقؾ الصؼسل

 9949 سطسكل احلؿيصاألشتسذ ق

 9941 امن األمحدقالشقخ شؾ

 9943 الشقخ بدر الديـ الـعسسين

 9948 دوارد مرقصإاألشتسذ 

 9959 األشتسذ راغب الطبسخ

 9959 الشقخ ظبد احلؿقد اجلسبري

 9959 الشقخ حمؿد زيـ العسبديـ

 9956 الشقخ ظبد احلؿقد الؽقسيل

 9956 الشقخ حمؿد شعقد العريف

 9957 غـسضققس افرامأك مسر البطرير

 الوفاة 

 9958 ادطران مقخسئقؾ بخسش

 9967 األشتسذ كظر زيتقن

 9969 الدكتقر ظبد الرمحـ الؽقسيل

 9976 األشتسذ حمؿد خر الزركع

 األشتسذ حمؿد شؾقامن األمحد

 شبدوي اجلبؾ»

9989 

 9990 األشتسذ ظؿر أبق ريشة

 9997 الدكتقر صسكر مصطػك

 1000 زريؼ الدكتقر قسطـطغ

 1000 الدكتقر خسلد ادسغقط

 1006 األشتسذ ظبد ادعغ ادؾقحل

 الدكتقر ظبد السالم السمسكقـل

 الدكتقر ظبد السالم العجقع

1006 

1006 

 1008 الدكتقر ظبد اهلل ظبد الدايؿ

 1090 الدكتقر صالح الديـ ادـجد

 1099 الدكتقر ظدكسن تؽريتل

 1099 األشتسذ مدحة ظؽسش

البطريـــرك مـــسر أغــــسضققس 

 1094 زكس األول ظققاص

 1094 الدكتقر برهسن العسبد

 1096 الدكتقر ظؿر مقشك بسصس

 1096 األشتسذ حمؿقد فسخقري
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 الوفاة 

 1097 الدكتقر صسدق فرظقن

 1098 الدكتقر ظدكسن احلؿقي

 1094 الدكتقر ظدكسن درويش

 1010 الدكتقر ظؿر الدقسق

 1010 الدكتقر ظبد اجلبسر الضحسك

  اجلمهورية العراقوة

 9914 األشتسذ حمؿقد صؽري اآللقد

 9936 األشتسذ مجقؾ صدقل الزهسوي

 9945 األشتسذ معروف الرصسيف

 9946 األشتسذ ضف الراوي

 9947 كستسس مسري الؽرمعأاألب 

 9960 الدكتقر داود اجلؾبل ادقصع

 9969 األشتسذ ضف اهلسصؿل

 9965 بلاألشتسذ حمؿد رضس الشبق

 9969 األشتسذ شسضع احلرصي

 9969 األشتسذ مـر الؼسيض

 9969 الدكتقر مصطػك جقاد

 9979 األشتسذ ظبسس العزاوي

 9971 األشتسذ كسطؿ الدجقع

 9973 األشتسذ كامل إبراهقؿ

 9977 الدكتقر كسجل معروف

 الوفاة 

ـسضققس يعؼقب الثسلثأالبطريرك   9980 غ

 9983 يـظبد الرزاق حمقل الدالدكتقر 

 9983 الدكتقر إبراهقؿ صقكة

 9983 الدكتقر فسضؾ الطسئل

 9984 الدكتقر شؾقؿ الـعقؿل

 9984 األشتسذ ضف بسقر

 9984 الدكتقر صسلح مفدي حـتقش

 9985 األشتسذ أمحد حسمد الرصاف

 9988 الدكتقر أمحد ظبد الستسر اجلقاري

 9990 الدكتقر مجقؾ شعقد

 9991 األشتسذ كقركقس ظقاد

 9996 الشقخ حمؿد هبجة األثري

 9998 األشتسذ حمؿقد صقت خطسب

 9998 الدكتقر فقصؾ دبدوب

 1009 الدكتقر إبراهقؿ السسمرائل

 1001 الدكتقر حمؿد تؼل احلؽقؿ

 1003 الدكتقر صسلح أمحد العع

 1005 الدكتقر ظبد العزيز البسسم

 1005 الدكتقر مجقؾ ادالئؽة

 1006 ػ البدريكتقر ظبد الؾطقالد

 1009 الدكتقر حسغ ظع حمػقظ
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 الوفاة 

 كتقر ظبد العزيز الدوريالد

 الدكتقر حمؿقد اجلؾقع

1090 

1099 

 1099 هالل كسجلاألشتسذ 

 1093 الدكتقر يقشػ ظز الديـ

 1098 الدكتقر أمحد مطؾقب

 1098 الدكتقر حمؿقد حقسوي محسش

  فلسطني

 9919 األشتسذ كخؾة زريؼ

 9949 اخلسلديالشقخ خؾقؾ 

 9947 األشتسذ ظبد اهلل خمؾص

 9948 األشتسذ حمؿد إشعسف الـشسصقبل

 9953 األشتسذ خؾقؾ السؽسكقـل

 9957 األشتسذ ظسدل زظقس

ـقؽل  9963 األب أوغسطغ مرمرجل الدوم

 9979 األشتسذ قدري حسفظ ضققسن

 9996 األشتسذ أكرم زظقس

 1003 الدكتقر إحسسن ظبسس

 1003 محد صدقل الدجسيناألشتسذ أ

 1003 الدكتقر إدوارد شعقد

 1095 الدكتقر أمحد صػقؼ اخلطقب

  الكويت

 1093 الدكتقر خسلد ظبدالؽريؿ مجعة

 الوفاة 

  اجلمهورية اللبناىوة

 9915 األشتسذ حسـ بقفؿ

 9917 األب لقيس صقخق

 9917 األشتسذ ظبسس األزهري

 9919 األشتسذ ظبد البسشط فتح اهلل

 9930 ظبد اهلل البستسينالشقخ 

 9930 األشتسذ جز ضقمط

 9940 األشتسذ أمغ الرحيسين

 9949 األشتسذ جرجل يـل

 9945 الشقخ مصطػك الغاليقـل

 9946 األشتسذ ظؿر الػسخقري

 9948 األشتسذ بقلس اخلقيل

 9959 الشقخ إبراهقؿ ادـذر

 9953 شالعسمع»الشقخ أمحد رضس 

 9956 األشتسذ فقؾقب ضرزي

 9957 الشقخ فماد اخلطقب

 9958 الدكتقر كؼقال فقسض

 9960 األشتسذ شؾقامن طسهر

 9961 األشتسذ مسرون ظبقد
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 الوفاة 

 األشتسذ بشسرة اخلقري

 شاألخطؾ الصغر»

9968 

 9976 األشتسذ أمغ كخؾة

 9977 األشتسذ أكقس مؼدد

 9978 األشتسذ حمؿد مجقؾ بقفؿ

 9986 الدكتقر صبحل ادحؿصسين

وخ  9987 الدكتقر ظؿر فر 

 9996 األشتسذ ظبد اهلل العاليع

 1006 الدكتقر كؼقال زيسدة

 1009 الدكتقر حمؿد يقشػ كجؿ

 1099 الدكتقر فريد شسمل احلداد

جسر ـ البدوي اـل  1010 الدكتقر ظز الدي

  لوبوا

 9985 األشتسذ ظع الػؼقف حسـ

 1099 الدكتقر ظع ففؿل خشقؿ

  لعربوةمجهورية مرص ا

 9914 األشتسذ مصطػك لطػل ادـػؾقضل

 9915 األشتسذ رفقؼ العظؿ

 9917 األشتسذ يعؼقب سوف

 9930 األشتسذ أمحد تقؿقر

 9931 األشتسذ أمحد كامل

 الوفاة 

 9931 األشتسذ حسفظ إبراهقؿ

 9931 األشتسذ أمحد صققل

 9933 األشتسذ داود بركست

 9934 األشتسذ أمحد زكل بسصس

 9935 ؿد رصقد رضساألشتسذ حم

 9935 األشتسذ أشعد خؾقؾ داغر

 9937 األشتسذ مصطػك صسدق الرافعل

 9938 األشتسذ أمحد اإلشؽـدري

 9943 الدكتقر أمغ ادعؾقف

 9943 الشقخ ظبد العزيز البرشي

 9944 األمر ظؿر ضقشقن

 9946 الدكتقر أمحد ظقسك

 9947 الشقخ مصطػك ظبد الرازق

 9948 اجلؿقؾ األشتسذ أكطقن

 9949 األشتسذ خؾقؾ مطران

 9949 األشتسذ إبراهقؿ ظبد الؼسدر ادسزين

 9953 األشتسذ حمؿد لطػل مجعة

 9954 الدكتقر أمحد أمغ

 9956 األشتسذ ظبد احلؿقد العبسدي

 9958 الشقخ حمؿد اخلرض حسغ

 9959 الدكتقر ظبد القهسب ظزام



 أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

 

359 

 الوفاة 

 9959 الدكتقر مـصقر ففؿل

 9963 أمحد لطػل السقد األشتسذ

 9964 األشتسذ ظبسس حمؿقد العؼسد

 9964 األشتسذ خؾقؾ ثسبت

 9966 األمر يقشػ كامل

 9968 األشتسذ أمحد حسـ الزيست

 9973 الدكتقر ضف حسغ

 9975 الدكتقر أمحد زكل

 9984 األشتسذ حسـ كسمؾ الصريف

 9985 األشتسذ حمؿد ظبد الغـل حسـ

 9997 ؿد صسكراألشتسذ حمؿقد حم

 1001 األشتسذ إبراهقؿ السزي

 1003 الدكتقر ظبد الؼسدر الؼط

 1003 الدكتقر أمحد خمتسر ظؿر

 1005 الدكتقر صققل ضقػ

 1007 الدكتقر ظز الديـ إشامظقؾ

 1009 الدكتقر أمغ ظع السقد

 1099 الدكتقر حمؿقد حسفظ

 1091 الدكتقر ظبد احلسفظ حؾؿل

 1093 ع مؽلالدكتقر حمؿقد ظ

 1095 الدكتقر كامل برش

 الوفاة 

 1095 الدكتقر حمؿقد فقزي ادـسوي

 1096 األشتسذ فسروق صقصة

 1096 الدكتقر كبقؾ ظع

 1097 الدكتقر حسغ كصسر

 1099 األشتسذ حمؿقد ففؿل حجسزي

  اململكة املغربوة

 9956 األشتسذ حمؿد احلجقي

 9961 األشتسذ ظبد احلل الؽتسين

 9973 ظالل الػسداألشتسذ 

 9989 األشتسذ ظبد اهلل كـُّقن

 9999 األشتسذ حمؿد الػسد

 9994 األشتسذ حمؿد ادؽل الـسسي

 1009 األشتسذ ظبد الرمحـ الػسد

 1008 األشتسذ ظبد القهسب بـ مـصقر

 1008 األشتسذ األخرض الغزال

 1095 الدكتقر ظبداهلسدي التسزي

 1095 الدكتقر ظبد الؾطقػ بربقش

 1098 الدكتقر حمؿد بـ ذيػة

 1099 األشتسذ ظبد الؼسدر زمسمة

  اجلمهورية العربوة الومنوة

 1008 الؼسيض إشامظقؾ بـ ظع األكقع
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 األعضاء المرادلون الراحلون من البلدان األخرى -د
 

 الوفاة 

  «سابًقا»االحتاد السوفووتي

ـسضققس»األشتسذ كراتشؽقفسؽل   9959 شأغ

 شايػؽـل ادواردوفقتش»األشتسذ برتؾ 

 الدكتقر غريغقري ذبستقف

9957 

1006 

  إسباىوة

 9944 شمقؽؾ»األشتسذ آشغ بالشققس 

 9995 مقؾقق غسرشقس غقمزإاألشتسذ 

  أملاىوة

 9918 شمسرتغ»األشتسذ هسرمتسن 

 9930 شإدوارد»األشتسذ شسخسو 

 9939 شيقشػ»األشتسذ هقروفقتز 

 9936 شفزيتز»مقؾ األشتسذ هق

 9941 شأوجغ»األشتسذ مقتػقخ 

 9948 شأركست»األشتسذ هرزفؾد 

 9949 شأوغست»األشتسذ فقرش 

 9956 شكسرل»األشتسذ بروكؾامن 

 9965 شريتشسرد»األشتسذ هسرمتسن 

 الوفاة 

 9979 شهؾؿقت»الدكتقر ريس 

 1093 الدكتقر رودلػ زهلسيؿ

 1093 الدكتقر فقلػ ديسيش فقرش

  إيران

 9947 الشقخ أبق ظبد اهلل الزكجسين

 9955 األشتسذ ظبسس إقبسل

 9989 الدكتقر ظع أصغر حؽؿة

 9995 الدكتقر حمؿد جقاد مشؽقر

 1007 الدكتقر هسدي معرفت

 1095 الدكتقر حمؿد  مفدي اآلصػل

 1096 الدكتقر فروز حريرجل

  إيطالوة

 9915 شوجقـققأ»األشتسذ غريػقـل 

 9916 شلققن»يتسين األشتسذ كس

 9935 شاغـسزيق»األشتسذ غقيدي 

 9938 شكسرلق»األشتسذ كؾ قـق 

 9996 شفركسقسؽق»األشتسذ غزيقع  
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 الوفاة 

  باكستان

 9977 األشتسذ حمؿد يقشػ البـقري

 9978 األشتسذ ظبد العزيز ادقؿـل الراجؽقيت

ـ ادعصقمل  9996 األشتسذ حمؿد صغر حس

 1090 ي الػسروقلاألشتسذ حمؿقد أمحد غسز

  الربازيل

 9954 الدكتقر شعقد أبق مجرة

 األشتسذ رصقد شؾقؿ اخلقري

 «الشسظر الؼروي»

9984 

  الربتغال

 9941 شدافقد»األشتسذ لقيس 

  بريطاىوة

 9916 شبراون»األشتسذ إدوارد 

 9933 شأكطقين»األشتسذ بػـ 

 9940 شد.س.»األشتسذ مرغؾققث 

 9953 شتزفري»األشتسذ كريـؽق 

 9965 شألػريد»األشتسذ غؾققم 

 9969 شأ.ج.»األشتسذ اربري 

 9979 شهسمؾتقن أ.ر.»األشتسذ جقب 

 الوفاة 

  بولوىوة

 9948 شكقفسلسؽل»األشتسذ 

  تركوة

 .... األشتسذ أمحد اتش

 9931 األشتسذ زكل مغسمز

 1098 الدكتقر فماد شزكغ

  تشكوسلوفاكوة

 9944 شألقا»األشتسذ مقزل 

  لداىمركا

 9931 شفراكز»األشتسذ بقهؾ 

 9938 شحيقك»وب ْس األشتسذ اش  

 9974 شجقن»األشتسذ بدرشـ 

  السويد

 9953 شك.ف.»األشتسذ شقسشتغ 

 9986 األشتسذ ديدريـغ شػـ

  سويرسة

 9917 شإدوارد»األشتسذ مقكتة 

 9949 األشتسذ هقس 
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 الوفاة 

  الصني

 1008 األشتسذ ظبد الرمحـ كسجقكغ

  فرىسة

 9914 شريـف»األشتسذ بسشقف 

 9916 األشتسذ مسالكجق

 9917 شكؾقامن»األشتسذ هقار 

 9918 شأرثقر»األشتسذ غل 

 9919 شبؾر»األشتسذ مقشق 

 9941 شلقشقسن»األشتسذ بقفس 

 9953 شجزيؾ»األشتسذ فران 

 9956 شولقؿ»األشتسذ مسرشقف 

 9958 شريـف»األشتسذ دوشق 

 9961 شلقيس»سشقـققن األشتسذ م

 9970 شهـري»األشتسذ مسشقف 

 9973 شرجيقس»الدكتقر بالصر 

  شجقرج»األشتسذ كقالن 

 9983 شهـري»األشتسذ الوشت 

 9997  األشتسذ كقؽقتس إيؾققسػ

  فنلندة

 .... شيقحـس اهتــ»األشتسذ كرشقؽق 

  

 الوفاة 

  املجر

 9919 شأغـسضققس»األشتسذ غقلدزهير 

 .... شإدوارد»هؾر األشتسذ مس

 9979 األشتسذ ظبد الؽريؿ جرمسكقس

  النروج

 .... األشتسذ مقبرج

  النمسا

 .... شكسرل»الدكتقر اصتقلز 

 9919 شرودلػ»األشتسذ جر 

 9969 شهسكز»الدكتقر مقجقؽ 

  اهلند

 9917 احلؽقؿ حمؿد أمجؾ خسن

 9989 األشتسذ آصػ ظع أصغر فقيض

ـ ظع  أ.   9999 احلسـل الـدويأبق احلس

 1005 الدكتقر ظبد احلؾقؿ الـدوي

 1090 الدكتقر خمتسر الديـ أمحد

  ندةهول

 9936 ششـقك»األشتسذ هقرغروكج 

 األشتسذ هقتسام

 شمسرتقـقس تققدوروس»

9943 

 9947 شك. فسن»األشتسذ اراكدوكؽ 
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 9970 شيقشػ»األشتسذ صخت 

  الواليات املتحدة األمريكوة

 9943 شب»مؽدوكسلد  الدكتقر

 9948 شركستأ»األشتسذ هرزفؾد 

 الوفاة 

 9956 شجقرج»األشتسذ شسرضقن 

 9979 شبقسرد»الدكتقر ضقدج 
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