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 "وهَو َمعُروٌف"

 " َمن إشكالٍياَت َتقَنَيَة التَّعريَف يف اُلمَعَجِم الَعرَبيِّ"

 البحث ملخص

ـٔ يف    ٞٗ مُبٓاقؼ١ٔ إػهاي١ٕٝ َٔ إػهايٝٓأت َتكَٓٔٝـ١ٔ ايٓتعشٜـ َُٜٓٗض ٖزا ايبشُح امٝلعذُ
َٞ َتكٓٝـ٠١   ََعشْٚف"، بأمنأطٗا امٝلختًٜؿ١ٔ. ٖٚ َٞ عباس٠ٝ امٝلعذُٝٚنَي "ٖٚٛ  ٞٚ، أ٫ ٖٚ ٢ِ ايعشب امٝلعَذ

ََعش٢ٜؾ١ٔ ايك ُّ ع٢ً ٜؾشك١ٔٓٝ  ٙٔ    إساي٠١ٓٝ، َتكٛ ِٔ امٜلُٛؿـٛٔف بٗـٔز ٢ٌ أٚ اي٤ًؿـ اس٢٨ مُبَشٚذدأت امٜلذَخ
 ٢ٕ ٢ٕ ٚايٓضَا ٢ٍ املٜها ـٜٚؿ١ٔ، ٚاخٔتضا َٔٔ بأب  -ٜؾِل٬ٟ َعٔ ايَبؼش٢  -اي  َٞ يف َػش٢ؼٜب١ٔ ٚأسَذ٠ٕ. ؾٗ
 َٞ إسايـ٠١ طبـٛؿـ٠١، ٫ٚ َتٓـذسُز ذبـَ       -ع٢ً ٖـزا -اٱساي١ٔ إىل امٜلعشؾ١ٔ ٚايٓجكاٜؾ١ٔ. ٖٚ

ٞٚ أٚ    ايٓتعشٜؿأت ا ََٓاٖر ايٓتعشٜـ ايعاَـ١ٔ، نـايٓتعشٜـ ا٫ِـ ملُٛكٛع١ٔٝ اييت َتٓتُٞ إىل 
.ٟٚ ٞٚ أٚ ايبٓٝٛ  املٓٛك

     ٔ٘ ٢ِ، ٚايعـاًَنَي عًـ٢ َتٛـٜٛشٙٔ َٚتٓكٝٔتـ ِٟ ايباسجنَي يف امٝلعَذ ٚايَبشُح ٜلُع بني ٜذ
٢ّ ٖزٙٔ ايٓتك١َٔٝٓ، َٜٓبػٞ أ ٌُ يف ٖـزٙ  ُؿٛس٠ٟ َب١ٜٓٓٝ امٜلعال٢ٔٔ، ٔيشََٔكٜٝك١ٔ اطٔتخذا ُٓٔ َٜؼتػ ٫ َتػَٝب َع

ٔٓ ٚايتخُني٢.  ازٝبٗٛٔد، َبعّٝذا َٔ ايٜظ
ٞٚ، ٚقـذ تتٓبـَع ٖـزٙ ايتكٓٝـ١ٜ يف          ٞٚ اٱســا٥ٔ َٛؿـٔؿ ُّ عًـ٢ امٜلـٓٗر٢ اي ٚايبشح َٜٝكٛ
ٞٓ إىل طا٥ؿـ١ٕ   ـٔ امٝلعذُ ٌُ بٗا. َٔ بذاٜأت ايتأيٝ ٢ٌ، َٚا َٜتـ عؼشأت اٯ٫ٔف َٔ امٜلذاخ

َٔٔ ُدٗٛٔد  ٌٖ امٜلـذاسغ٢ امٝلعذُٝٓـ١ٔ      َُُٚج١ًٕ  ٢ٕ، ػـا٬َٟ نـ امٝلعذُٝنَي امٝلشذثنَي يف ٖزا امٜلِٝـذا
ٌََ باٱسـا٤ٔت ٚايٓتش٬ًٝٔت ايـيت ُتذ١ًـٞ ٖـزٙ ايتكٓٝـ١ٜ عٓـَذ ايكـذَا٤ٔ        ايَعشب١ٔٝ، ٚقذ َسٜؿ

َٔٗا  َُبّٝٓٓا ادباٖأتٗا، ٚطشا٥َٔل امٝلعذُٝٓنَي يف اطـتخذا يـيت  ٚا٭ٝطـَش امٜلٓٗذٖٝـ١ٜ ا   ،ٚامٝلشذثنَي، 
٢ّ ٖزٙ ايتك١ٔٝٓ.  ٢ٌ اطٔتخذا َٕ يف طبٝ  َطًٜهٗا أٚي٦ٜو امٝلعذُٝٓٛ

 ٖـ16/5/1435ٚٝقبٌ يًٓؼش يف                                                    ٖـ18/4/1435ٚسد ايبشح يف 
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َٖٓأت امٝلعذُأت، يف اطـٔتخذاّ   َٔٔ أبشص٢   ٠١َٖٓ ٕٓ ٖزٙٔ ايٓتك١ٜٝٔٓ  ٚخًَف ايَبشُح إىل أ
ـٔ عَٓذ ايكذَا٤ٔ ٚامٝلشذثنَي.   َتكٓٝأت ايٓتعشٜ

   َْٚ بـٔزٖا، َـا ل َتظـتِٓذ إىل    ٚبعُذ، ؾايبشُح َٜذُعٛ إىل ايٓتخ١ًف٢ َـٔ ٖـزٙٔ ايٓتكٓٔٝـ١ٔ 
٢ٕ ٢ٕ، ٚاٱْظا ٢ٕ، ٚاملها ؾل٬ٟ عٔ طا٥ش احملـذٓدات، ؾـامٜلعشُٚف    ،َُشٓذدأتٗا ايش٥َٝظ١ٔ: ايٖضَا

  ُُ ٢ِٔ امٜلزنٛس٠ٔ، ٚغـ ٢ِ ع٢ً ا٭قاْٝ ٘ٔ امٜلعشيٚف ايكا٥ َُٓب٘تا َٔ ٔطٝأق  َٕ ِٕ َٜهٛ ُٔ أ ـْ ٫ ُُٜٔه َِٚؿ
ٞٚ ٚغأٜت٘.ريٜو َكشْب َٔ ٚا٫يتباغ٢ ٚاشبًٔط، ٖٛ أ َٔٔ ٖذٔف امٝلعَذُ  ُٕ  بعُذ َا ٜهٛ
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Research in Lixicon: 

 “It is known” and “Some of the controversies of the 

definition techniques in the Arabic lexicon”  

ABSTRACT 

This research aims at discussing one controversy of the 

definition techniques in the Arabic lexicon which is the 

almagamaan’s (lexicologists) phrase “it is known” in its multi 

forms. This technique is a referential one supposing that the pre-

knowledge reader of the reader of the determinants of the entry or 

its pronunciation ignoring place and time –and people- in one 

template. It is a matter of referral to knowledge and culture, They 

refer to this specific, And do not fall under the definitions 

objectivity that belong to the general curriculum definition, such as 

the definition of nominal or logical or structural 

Also this research made it available to all those dealing with 

researches in the lexicon in terms of development and purification 

to see a crystal-clear picture of this technique usage on which 

nobody could ignore away from guessing or probability.  

It is based on the descriptive statistical, and analyzes 

thoroughly ten thousands of lexicon entries and studied whatever 

related to them starting from early work in lexicon authoring and 

reaching to presenting a representative sample of the efforts of 

modern almagamaans in this field from different Arabic 

lexicoloical trends. Moreover, this research includes analysis and 

statistics in the aim of making this technique clearer to both modern 

and old lexicologists. That is to say that this research focuses on the 

trends and methodologies of the concerned people.  

The research concluded that this technology is a major defect 

among others in lexicons in the use of definition technologies of 

both the modernist and the oldest.  
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Finally, this research recommends rejecting and getting rid of 

this technology unless it is based on its main determinants that is, 

people, time and place, in addition to other determinants like, sex, 

kind, interval. What is known is a description cannot be stemmed 

from its cognitive context based on above mentioned conditions, 

thus other than that it will be one form of ambiguity or typecast.    
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 َتوطئََة:

ُٕ ايَعَشب١ٔٓٝ، ايزٟ ٜأَٚدَعـِ  ؾٝـ٘    ٕٓ املعَذُأت دٜٛا َٕ ايَعَشٔب ؾإ َٕ ايؼعُش دٜٛا ِٔ نا ي٦
ََعـاْٞ أيؿأ ٗـا،          َٕ ايٓتــٓشٔف يف  َٚٝؾٓـٛ َٚزٝٓضٖـا،  ََٚطـٖذً  يف َثٓاٜـاٙ َب٬غَتٗـا  َآدَتٗا، 

 ََٚتشانٝٔبٗا. 

١َٓ مٓيُِ  َػَٛش ا ٌٖ ازبٗٛٔد اي١ًػ١ٜٔٛ بعا ٕٓ د ٤ِ ا٭نرَب َٔ ع٢ً أ ٢ٛ; إر َػه١ٌ اسب يٓٓش
 ،٣ٔ ٌٓ بٝٓ ُُ مم١ا َعذاٙ بؼه تًٜو ازبٗٛٔد، ؾتذًِ  ؾٝ٘ ػت٢ ؾِْٓٛٔٗ ايَعك١ًٔٓٝ، ست٢ ٝغَٝٓب ايهج

.ٖٞ ُٔ َٔٔ أبشص٢ ٖزٙٔ ازبٗٛٔد املػٝٓب١ٔ ازبَٗذ امٝلعذ  ٌٓ  ٚيع

 ٚ ،ٓٞ ٞٚ ايعشب ُّ ع٢ً َسِؿٔذ دإْٔب َٔ ازبٗٔذ املعذُ ٕٓ ٖزا ايبشَح ٜكٛ دبًٝـ١ٔ َـا   إ
ِٚ خـا٥ف٢  ـٔٝـ١ٕ َٔ أٖ ٢ٌ املعذ١ُٖٔٝ، َٚخ ِٚ املظا٥ ََظأي١ٕ َٔ أٖ ٚقَع ؾٝ٘ َٔ قـٛس٣، يف 
ِٕ َٜـزنَش َتذ١ًـ١ٟ ٚإنبـاّسا        ـٕ أ َُٓــ  ٌٚ َٕ يهـ ـٔ. ٚإرا نـا َٞ َتك١ٝٝٓ ايٓتعشٜ ٖزا ازبٗٔذ أ٫ ٖٚ

ٕٓ ٢ٕ، ؾإ ِٕ ْـزنَش   َدَٗٛد عًُا٥ٔٓا املعَذ١ُٓٝ يف َا قٖذَٛا ٚبَزيٛا يف ٖزا املٝذا اسبٖل َٜكتلٞ أ
ْٜٓأت، ٫ ؽب٦ٛٗـا ايكـاس٨ُ.    ٕٓ تًٜو ازبَٗٛد ٫ َتربٝأ َٔ ايٓكف٢، َٜٚعتُٛسٖا ايعذُٜذ َٔ ا أ

ٌَ. - يف ا٭غًٔب -٭ْٗا ل تكِ  ِٕ دباٚصْا ايٓؼه  ع٢ً أطع٣ ْظش١ٕٜ ٚاكش١ٕ، إ

َُعٖش َُشٓتب١ ٚ ٢ِ ٚأنجَشٙ َباػش٠ٟ أْٓ٘ َآد٠٠  ـٕ يًُعذ ٕٓ أخٖف تعشٜ ـْ إ ؾ١، ٖٚزا ٚؿ
َِ: ازبُـع ٚايٛكـع ٚايتعشٜــ.     ٕٛٓ َٔ ث٬ث١ٔ أقاْٝ ٢ٕ، ٖٚٛ َٜته ٢ٌ ٚامللُٛ ؼبٝٝط بايؼه
َٓـ١ إىل    ـُ املعذُـٞ بعا ٚميهٓٓا باد٥ّا إٔ ْكظِ ايـٝؼ املٛكٛع١ٝ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا ايتعشٜ

َٗب١ٕ تعـاُا املٛكـٛعا     َُظـ ٔت ث٬ٕخ: يػ١ٕٜٛ ٚتٓتُٞ إىل املعذُأت ايًػ١ٜٔٛ، َٚٛطـٛع١ٕٝ 
١َٜٓ، ٚطبتـ١ٕ قا١ُٕ٥ ع٢ً َتبٝني٢ املـًٛشأت املعشؾ١ٔٓٝ. ٚعبٔ ٖٗٓا ْتع١ًُل با٭ٚىل َٓٗا،  ايعا

.ٔ٘ ٌٚ أٚد٘ٔ ْؼأط ٞٓ ايكذِٜ يف د ٞٗ ايعشب ٌٖ ب٘ ازبُٗذ املعذُ  ؾٗٞ ايباُب ايزٟ اطتك
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 َٚتخًُٝل اٱػاس٠ٝ ٖٗٓـا إىل ايٚظـ١ُٔ املٛطـٛع١ٔٓٝ ايـيت تٛٓػـُع املعذُـأت ايًػٜٛٓـ١ٜ       
ايكذمي١ٜ، ؾكذ ناْ  تًو املعذُاُت ت٤ُٛٓ بذٚس٢ املٛطٛعأت يف صَٔ ل ٜٝهٔ ٖـزا ايـُٓٓٝط   

 ِٗ ٟٓ ٫ ٜٗت ُِ ايًػٛ ـٔ َعشٟٚؾا. ؾاملعذ ََ  –َٔ ايتأيٝ ٢ّ     -نُا ُٜؿـ بـزنش أِـا٤ٔ ا٭عـ٬
٢ٍ ٚايبشـاس٢ ٚؿـؿاتٗا،      ٢ٕ ٚا٭ْٗـاس٢ ٚازببـا ٢ٕ ٚايبًذا ٚا٭ػخاق٢ ٚتشامٔجِٗ ٚأِا٤ٔ املذ

، ٖٚزٙ ايظُاُت املٛطٛع١ٝٓٝ ٫ رب٦ٛٗـا ايعـنُي يف   1ش٢ اسبشٚٔب ٚا٭ٜاّ ٚايٛقعات٫ٚ بزن
ـُ ازبَٗذ يف ْكٔذٖا، ٚتٓكٝٔتٗا.  ،َعذُأتٓا ايكذمي١  مم١ا ٜلاع

ِٔ إمنـا ٖـٛ سَـْٛص َٓعهظـ٠١ تكـٓشُب         ٢ٌ أٚ ايًؿـ ـَ املـذخ ٕٓ تعشٜ باد٨ رٟ َبذ٤ ؾإ
ٟٖ يتًٜو املؿشَد٠ٔ املؼَبع١ٔ بامل َٛٓس ايًػٛ َٓـ١   –عاْٞ. ٚايتعشٜـ ايتـ  -ٚاملؿَٗٛات ٖٗٓا بعا

     ٢ٌ إػهاي٠١ٝ نب٠٠ُ حبٚذ رأت٘، باعتباس املعذِ ٔدٜٛاّْـا ٭طاطـٝأت املعـاسٔف، ٚأدا٠ٟ يًتٛاؿـ
ٌٓ ايذساطأت اٱْظا١ْٝ ٚايٛبٝع١ٝ ُّ  2ٚايتٛؿٌٝ، ٫ٚستباط٘ جب ، أّٜا نإ املُٓٗر ايزٟ ٜكـٛ

ٗٞ ـُ املعذُ  .3عًٝ٘ ايتعشٜ

٢ٍ، ٚاملعذُاُت بعا ٍٚ ٚاملذيٛ ١َٕٓ تظع٢ بايذسد١ٔ ا٭ٚىل إىل ذبذٜٔذ ايع٬ق١ٔ بني ايذا
    ٣ٌ ١ُ٢ٗ. ٜٚظتعني املعذُٞ ع٢ً ريو بٛاقـ١ٕ َـٔ ايٛطـا٥ بايعباس٠ٔ املَٛدض٠، ٚا٭يؿا  امٝلؿ
ََظـشّسا يتعاقـٔب ٖـزٙ           ٢ٌ; ممـا دعًٜـ٘  اييت َتظع٢ يتذًٝٔتـ٘ نايؼـش ٢ ٚايتؿظـُٔ ٚايتأٜٚـ

ـُ املذخ ٌ املعذُٞ َٚا ٜتـٌ ب٘ إمنا ٖٛ ايٛ ٝؿ١ ايش٥ٝظ١، ٚايػش  املؿَٗٛأت، ؾتعشٜ
 ا٭بشص يف املعذُات ايًػ١ٜٛ.

َٔٔ ايٓتكٓٝأت، طبتًؿ١ٔ ايٛشا٥ـل٢    ٣ُ ٍّ نب ٕٓ املعذُأت ُتب٢ٓ ع٢ً ن ٢ٌ ٖزا ؾإ ٚيف طبٝ
َُـ١ٔ بكـذس٢ َـا        ـٔ ايهً ٣ٔ يف َتبـٝني٢ َتعشٜـ َُعـٝٓ ََٓٗر٣  ٚاملٓاٖر٢; ٭ْٗا ٫ تظع٢ إىل َتشطٝخ٢ 

ٌٖ اٱَهاْـأت ٔيَتشٔكٝـل٢ ٖـزا        تظ ٘ٔ ٝنـ ُٛٚؽ يٓؿٔظـ ٞٗ ُٜظـ ع٢ إىل نؼؿٗا ٚتكشٜبٗا. ٚاملعذُـ
ٌُ بٗـا، ٚاطـٔتجُاس٢ َـا       ٘ٔ، َٚـا َٜتــ ََذاخًٔ ـٔ  ٌٚ ٖزٙ ايٓتكٓٝأت ٔيتعشٜ َٚسؼٔذ ن ايَػَش ٢، 

٢ٍ ٢ٍ ٚاملذٝيٛ َٔٔ أْٛاع٢ ايَع٬قأت ايكا١ُ٥ َبنَي ايٓذا َََٓٗر إ٫ َا 4َٜاطَتٛاَع  شاُٙ ؿـاسٟبا  ، ؾ٬ 
 ٔيعكٔذ ٖزٙ ايَع٬ق١ٔ َبَٝٓ٘ ٚبنَي ايكاس٨٢. 
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ـُ، اِٝ٘ـا أّ َٓٛكٝ٘ـا أّ بٜٓٝٛ٘ـا، أّ غـُ      َٕ املُٓٗر ايزٟ َٜٓٗض ب٘ ايتعشٜ ٚأّٜا نا
ريو، ؾإٕ ايبشح عٔ قاعذ٠ ضبه١ُ يًتعشٜـ عظُ. ؾًٝع مث١ قاعذ٠٠، أٚ صبُٛع١ َٔ 

ٌٓ تعشٜـ، ٚتظ ا٩ٍ صنٞ ظبٝب ضبُٛد يف ُؿًب ٖـزٙ  ايكٛاعذ، ٫ بذ َٔ تٛبٝكٗا يف ن
ِٕ ُٜــبَع َعٓـ٢     5اٱػهاي١ٓٝ إر ٌُ ؾٝـ٘ أ ـٔ، ٚا٭ؿـ َٕ قاعذ٠٠ يًتعشٜ ِٕ تهٛ ُٔ أ :" نٝـ ميه

ٌٗ أطًٕٛب َٔ ػـأْٔ٘   ٌٗ طشٜل٣ ٚن ِٔ َٜعشٝؾ٘، ؾه ََعشٟٚؾا ملٔ ل َٜٝه ايه١ًُٔ ائعباس٠ٔ أٚ ايٓشَض٢ 
ِٔ أٚ ايٓشَض٢ ملٔ ٫ َٜعشٝؾ ِٕ ُٜعٚشَف َع٢ٓ ايًؿ ٍْ". َٚـٔ  أ ٘، طشٜٜك٠١ َؿشٝش٠١ ٚأطًْٛب َكبٛ

ُِ ا٫خت٬ُف ٚاشب٬ُف. ٚقذ أؾل٢ ٖزا  ٢ّ   -مم١ا أؾل٢ إيٝ٘ -ٖٗٓا َٜٓذ ٢ٍ املؿٗـٛ إىل إغؿا
ٓٞ ٍُ يف ايٓتٛبٝل٢ ايَعًُ َٛٓس ٖزا اٱغؿا ـٔ، ٜؾَتـ ٞٚ يًتعشٜ ٟٚ املجاي  . 6ايٓظش

ـٔ ٚ ٕٓ ْكا٥َف ايٓتعشٜ ٣ٕ  ٖٚزا ن٥ً٘ ُٜؿٔلٞ بايٓلشٚس٠ٔ إىل أ ـٓعٛب١ٔ مبهـا َٖٓأت٘ َٔ اي
٘ٔ، ٝغُّٛكـا،   ََٚتكشٜٔب ُٞ إىل َتٛكٝع٢ املع٢ٓ  ُّا َا َٜػذٚ ايٓظع ٣ِ، ٜٚنج َُعَذ  ٟٗ َٛ َٓٗا أ ِٕ ؽبً أ
٢ٍ املٓٗذ١ٔٓٝ،  ٣ُ َٔ ا٭ؿٛ ٛٚع٠١، َٚتٓتُٞ إىل ٜنج َٖٓاْت َتٓ ُٚبعّذا عٔ اَْذٔف املُٓؼٛٔد، ٖٚٞ 

٣ٞ، ٚعـ   ٞٗ، عٔ ٚعـ ٢ُ      اييت َٜتذاُٚصٖا املعذُ ٞٚ ٚغـ ُُعَذُـ ٣ٞ، يف ذبذٜـٔذٙ يً ٢ُ ٚعـ ٔ غـ
ٞٚ، يف ٖزٙ املظأي١ٔ.  املعَذُ

٘ٔ، ؾاملٓـاُٖر ايش٥ٝظـ١ٝ    َٔٔ تٜٓٛع٢ تكٓٝأت  ٚٞ ُُعذُ ؾ٬ َٓذٚس١ٜ ملٔ َٜتـٖذ٣ يًُذٗٔذ يً
ٟٚ ٫ٚ َتتعـاسُ ،      ٢ِ ايًػـٛ ٌُ يف املعَذـ املزنٛس٠ ع٢ً اخت٬ٔف أْٛأعٗا ٚأػهأيٗا َتتهاَـ

١ٛبٝع١ٝ املؿَش ٞٚ إىل     ؾاي َٔـٔ اسبظـ ٛٓع٢ ٚايٓتؿـاٚٔت،  ٢ِ َتتُُٝض أؿ٬ٟ بـايتٓ ُُعذ دات١ٝٓٝ ايٛأؿٜؿ١ٝ يً
ٌٗ َظـأي١ٝ     ٢ٔ إىل ايبٓا٥ٞ..، َٚتبّعا يـزيٜو َتظـ َٔٔ املتُه ٚ ،٢ِ َٔٔ ايٓؼؿأف إىل املعٔت اجملشٔد، ٚ

ٌُ بـني اٱ    ٢ٌ. ٖٚٓا ٜٓبػـٞ ايؿــ ٌٚ أْٛاع٢ املٓاٖر٢ ٚايٛطا٥ ـٔ َػه٬ٟ قاب٬ٟ يه قـشاس٢  ايٓتعشٜ
٢ٕ ا٭طع٢ املٓٗذ١ٔٓٝ املٛكـٛع١ٔٓٝ يف بٓـا٤ٔ    ـٔ، ٚؾكذا ٍّ يتك١ٔٝٓ ايتعشٜ ََٓٗر٣ َجاي ُٚدٛٔد   ٢ّ ٔبعذ

ِٕ ُٜٛٚكُشٗا. ُٔ أ ٌٖ َا ميه  ٖزٙ ايٓتك١ٔٝٓ، بٓا٤ّ َٜظتجُُش ن
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 داَع١ أّ ايكش٣ يعًّٛ ايًػات ٚآدابٗاصب١ً                                                          18

َُبهّشا ؾكذ تأٓخَش ا٫يتؿاُت إىل ايٛقٛٔف ع٢ً ْكـا٥ف٢    ٗٞ ـُ املعذُ ِٔ بذٜأ ايتأيٝ ٚي٦
٬َٟٔاملعذُأت، َٚخ ََٓٗذّٝا ػا   .7ًًٔٗا، ٚقٟٛؾا 

ٞٓ ت      ٞٓ ايؿأطـ ٌٓ أبـا ايٛٝٚـٔب ايٓؼـشق ََـٔ َدسَغ ٖــزٙ    1765ٚيعـ  ٢ٌ ّ( َـٔ أٚا٥ـ
َُٛغ   َٗذ١ٔٓٝ يف ساػٝٔت٘ ع٢ً "ايكـا َٔٔ ٜأَاسأت املٓ  ُُ ايٓكا٥َف ٚايعَٝٛب، دساط١ٟ ؾٝٗا ايهج

ٞٓ ت        ّ( يف: "َْكـٔذ  1883احملٝط"، ثِ تـ٬ٙ طا٥ؿـ٠١ َـٔ ايُعًُـا٤ٔ أبـشُصِٖ ُبٛـشغ ايبظـتاْ
ّ( مبشاٚي١ٕ أنجـَش اطتبــاّسا، يف   1887املعذُأت ايعشب١ٔٓٝ، ثِ أمحذ ؾاسغ ايٓؼذٜام ت

ِٚسٟ،  ـٔ ايٖذ "ازباطٛغ ع٢ً ايكاَٛغ"; إر َسؼَذ ؾٝٗا طا٥ؿ١ٟ َٔ ٖزٙ ايٓكا٥ف٢; نايتعشٜ
٢ٌ تَ  َُب١ُٗ، ٚدباٖـ ـٔ  ََعٓاٙ، ٚإٜشأد أيؿإ  يف ايتعشٜ  ٢ّ ِٔ ب٬ص ٢ُ ايًؿ ـٔ بعـض٢   ََٚتؿظ عشٜـ

، أٚ عًـ٢ َثكاٜؾـ١ ايكـاس٨. ثـِ     8ا٭يؿأ ، اتها٫ٟ ع٢ً اٱسايـ١ إىل املعذُـات ا٭خـش٣   
ٞٓ  1906إبشاِٖٝ ايٝاصدٞ  ًَٔـ كذ يظإ ايعشب"، ؾا٭ٓب أْظتاغ ايٜهِش ّ( 1947ّ( يف: ْ"

 يف: "أغ٬ٔط ايًػٜٛنَي ا٭قذَنَي".
ٞٓ يف ٔطـؿشٙ ايكـِٝ " تكٓٝـات ايتٓ    ـٔ يف املعَذُـأت   ٚقذ ٚقـ ايذنتٛس ازٔب٬ٝي عشٜـ

َُات َٔ ٖـزا ايبـأب،    ِٚ ايٓكا٥ف٢ اييت َتعَٟ املعَذ ايَعَشب١ٔٓٝ املعأؿَش٠ٔ" ع٢ً طا٥ؿ١ٕ َٔ أٖ
نايٓؼش ٢ ايٓذٚسٟ، ٚايُػُـٛ ٢ ٚاٱبٗـاّ، ٚايٓظـٛش١ٔٝ، َٚعـذّ ا٫ْتظـاس٢، ٚايكايبٝٓـ١ أٚ       

٢ُ املعٓشٔف يف املعذِ، ٚايكــٛس٢، ٚاٱس  ـٔ بػ ايـ١ٔ املهـٓشس٠ٔ، ٚايتٓـاؾش٢    احملذٚد١ٜٓ، ٚايتعشٜ
٢ّ املٓاطب١ٔ  .9ٚعَذ

َُ مم١ا ُرنش َٔ ٖزٙ ايٓكا٥ف،  َُعذُأتٓا ٫ رب٧ُٛ عُٝٓ٘ ايهج ََٔ َٜٓظُش يف   ٕٓ ٚاسبٗل أ
َٚا ٜشبٛ عًٝٗا. ؾكاس٨ُ املعذِ باسْح عٔ َع٢ٓ، ٫ عٔ َتعـ١ أدبٝٓـ١ أٚ إبذاعٝـ١. َٚـا     

 شٜؾ١ٝ اْكٛعِ  ب٘ ايٓظُبٌ.ٜضاٍ ع٢ً طبب َٔ امٝلعذِ، ست٢ إرا ٚقؿِ  ب٘ املع
ـٔ ايش٥ٝظ١ٔ َذاَس ايبشح ٖٞ" ٖٚٛ َعشٚف"، ٖٚـٞ منـط٠    ٕٓ إػهاي١ٓٝ تك١ٔٝٓ ايٓتعشٜ إ
ٍّ َـٔ َتكٓٝـأت     َٔ أمنأط اٱساي١ٔ، ٚيٝظ  تعشٜٟؿا سكٝكٝ٘ا، ع٢ً أْٓٗا ٫ َتٟٓٛٛ ذبـَ  أ
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ـٔ ايج٬ٔخ ايش٥ٝظ١ٔ: ا١ِٓٝ٫ أٚ املٓٛك١ٓٝ أٚ ايب١ٜٓٛٝٓ اْٛٛا ٤ّ َباػّشا، نُا أْٓٗا أّٜلا ايٓتعشٜ
ٔ٘ ٞٚ بؼك١ٝ ـٔ ا٫ِ ; اٱ٥٬َٞ ٚايـذ٫يٞ.  10تؿاسُم اٱساي١ٜ اييت تٓذسُز ذبَ  تك١ٔٝٓ ايتعشٜ

ََعشؾ١ٓٝ، أٚ مبع٢ٓ َٔ املعاْٞ ثكاؾ١ٓٝ.  ؾٗٞ إساي١ 

ٛٓٝأ أنجـَش ايتعشٜؿـأت املكٛيبـ١ٔ اْتؼـاّسا يـذ٣         ـ" ٖٚٛ َعـشٚف " ؾٝتبـ َٓا ايتعشٜـ ب أ
٢ٌ، أٚ َـا      ايكذَا٤ٔ، بٌ ق ُُ َـٔ املـذاخ ـٕ َتك١ٕٚٝٓ، ُتٖٛػُع بٗـا ايهـج ََظهٛن١ٜ تعشٜ ذ َٜػذٚ 

ٜتـٌ بٗا. ؾٗٛ ٜٓذا  خاسز دا٥ش٠ ايتعشٜـ املعٗٛد; يٝؼهٌ تعشٜٟؿا إسايٝ٘ا، اتها٤ّ ع٢ً 
َٔٓـ١، ٖٚـٛ     ٣ٕ َـٔ ا٭ص ٣ٕ َٔ ا٭َه١ٔٓ، ٚصَا ٣ٕ َعشيفٍّ زبُاع١ٕ َٔ ازبُاعأت يف َها طبضٚ

ُٔ صَا ٣ٕ، ٚصبُٛع١ٕ بؼش١ٕٜ ضبـذٚد٠ٕ. ٖٚٓـا َتٓعكـُذ اٱػـهاي١ٝٓٝ نُـا      ع٢ً ٖزا سٖ ٣ٕ َٚها
٢ٌ ايزٟ ُٜعازٝب٘ َتػـذٚ َعظـ٠ُٟ يف   َُذخ ٞٗ يً ٍُ املعشؾ١ٔ اييت َٜتـُٛسٖا املعذُ  َطٓش٣، ؾاْتكا

ِْ ٢ٍ; ٭ْٗا ُسه ٣ُ َٔ ا٭سٛا َٓا ٫خت٬ٔف ايٓضَـإ أٚ   نج ؾكَذ ُػشٜٚط٘، اييت َٜتعٓشُف بٗا; إ
َٓ ََك١.املهإ، ٚإ ِٖ ايب١٦َٝ املؿ َٔٔ َث  ا يهًُٝٗا، ٚ

  ٣ٕ ََهـا َُٗا صبُٛع٠١ َٔ ايَبؼش٢ يف  َٔٔ ا٭يؿأ  َتظتخذ ٢ِ نكا١ُٕ٥  ٕٓ ايٓظَش إىل املعذ إ
٣ُ َٔ اٱػهايٝات املعذ١ُٓٝ، ٚسمبا َٜعُظش س١ًٗا، ٚاشٝبًُٛق ؾٝٗا  ٌُ ٜنج ٣ٕ َعٝٓٓني٢ أؿ ٚصَا

عذُات ٫ ٜتـٛسٕٚ يف َتـاْٝؿِٗ أْٗـِ  إىل ػ٤ٕٞ بٝٓٔ. ؾايػايب١ٝ ايعظ٢ُ َٔ ؿٓٓاع امل
َُكٓذَات تًو  ََٔ َٜكشٝأ  ٣ٕ قشٜٕب َٔ صَاِْٗ ع٢ً ا٭نجش٢، ٚ ٢ُ صَاِْٗ، أٚ يضَا َٕ يػ َٜهتبٛ
ْٜٓات يف تًو املــٓٓؿات َتٜٓهٔؿـ٧ُ    َُ َٔ ا ٌٓ ايهج املعذُأت، ٫ تؿاسٝق٘ ٖزٙ اسبكٝك١ٝ. ٚيع

َٕإىل ٖزٙ ايع١ٔ١ً. َٚتضداُد املظأي١ٝ تعكّٝذا عٓ َٕ ع٢ً ا٫طٔتٓظاخ٢، دٚ  ذبكٝل٣. َذَا َٜعتُُذ اي٬ٔسكٛ

٢ِ ايًػـ١ٔ ايعشبٝٓـ١     ُّ ع٢ً املًٜه١ٔ املعَذ١ُٓٝ ملـتهً ٚاملعذُاُت ايعشب١ٝٓٝ ٜنُج٬ٝتٗا تكٛ
ايٜؿـٝش١ٔ، ٖٚزا َٜعين ؾُٝا َٜعٓٝ٘ ذبذَٜذ َٔ ٖـزا املـتهًِ، َٚـا ضبـذٚدات ٖـزٙ املًهـ١        

٣ُ َٔ اسبا٫ٔت-. ٫ٚ ميه١ْٝ11ٔٚأطاُطٗا احملٓذدات ايضَا١ْٝ ٚاملها ِٔ   -يف نج دبشُٜذ ايًؿـ
ََكذسٔت٘ ع٢ً اٱساٜي١ٔ. ٞٓ، َٚتعًٝٝك٘ بجكأؾ١ٔ ايكاس٨ ٚ ٞٓ ٚايذ٫ي  َٔ اْتُا٥ٔ٘ املٛكٛع
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َٔٔ ايتك١ٔٝٓ  ٕٓ ٖزا ايُٜٓٓط  ٌٖ ايبشٔح -ٚػبذُس ايتٛكُٝع ٖٗٓا أ َٔ  -ََش ٍُ ٔكُ ٓٛ َٜتش
٢ّ إىل أطايَٝب يػ١ٕٜٛ طبتًؿـ١ٕ  ـٓـشؼب١ املبٓٝٓـ١ٝ عًـ٢        ٖزا املؿٗٛ أؿـًٝٗا ازبًُـ١ٝ ا٫ِٝٓـ١ٝ اي

ََعـشٚف"، أٚ "ٖٚـزٙ َعشٚؾـ١". ٚقـذ ٜـأتٞ       ُِ اٱػاس٠ "ٖٚزا  ََعشْٚف"، ٚاط  ٖٛٚ" ٢ُ ايٓلُ
ٜٚٓيـ٘،        ِٕ ْأ ٌٖ، عًـ٢ أْٓـا ميهٓٓـا أ بايه١ًُٔ ايٜؿٖز٠،، عبٛ:"ايٜؿشُغ: َعشٚف"، ٚإٕ ناْـ  أقـ

ـٔ بازب  ١ًُٔ ا١ِٔٓٝ٫. ًُْٚشٜك٘ بايبأب ايٛاطع٢ َٔ ايتعشٜ

ٚقذ ٜأتٞ ٔبـٝػ١ٔ ايٓتج١ٔٝٓ ع٢ً ٔق١١ً، ٚازبُع٢ ع٢ً ُْذَس٠، ع٢ً َا َطٓش٣. ٖٚزٙ ٖٞ 
      :َٛ َُذٗـٍٛ، عبـ ٢ٌ املـبيٚن يً ٌٖ بٗا ٖزا ايبشُح. ٚقذ ٜأتٞ ٔبــٝػ١ٔ ايؿعـ ـُٚٝؼ اييت اطَتك اي

َٔٔ ق١ًت٘ أْٓٓا ٫ ْها  َِ ِٕ ْعً ُد ْكُع عًٝ٘ يف "َدُٗش٠ ُٜٚعَشُف" ٚ"ُعش٢ف"، ٖٚزا قًٌٝ، َٜٚهؿٞ أ
ـٚٝؼ٢ املزنَٛس٠، نُا َطٓش٣.   ايًػ١"، ع٢ً نجش٠ٔ َا دا٤ ؾٝٗا َٔ اي

َٔـٔ املعَذُـأت       ُ٘ ؾٛا٥ؿـ٠١  ََٝذاُْـ َٓـا  ٞٙ، ٚأ ٞٙ إسـا٥ٔ َٛؿٔؿ َٓا َٓٗر ٖزا ايبشح ٜؾ أ
ٌُ ِٚ املعذُأت ايعشب١ٔٓٝ َُٓز ْؼأٔتٗا، ُٚتظِّ املـذاسَغ   ايعشب١ٔٓٝ ايكذمي١ٔ ٚاسبذَٜج١ٔ، ٖٞ َٔ أٖ

٢ٌ، إيهَْٚٝ٘ـا         ـٓـُٝ  َـٔ خ٬ْـا عؼـشأت اٯ٫ٔف َـٔ املـذاخ املعذ١ُٜٓٝ ناؾ١ٟ١. ٚقذ تك
ـٔ  ََٖٓٛات ايتعشٜ  َٔٔ ُٚدٛٔد ٖزٙٔ ايٓتك١ٔٝٓ، اييت ُتعٗذ ١َٟٖٓ ب١ٟٓٓٝ  ـٔ عٔ طبَٝع١ٔ  َٜٚذٜٚ٘ا، يًٜهؼ

ََُٛطَٛعتني٢ َُِذُت إيهَْٚٝ٘ا ع٢ً  ٢ُ ٔيٝهُتـٔب   يف املعَذُأت ايَعشب١ٓٝ. ٚقذ اعَت َٔع٢ ايٜهـب : ازبا
 ٚٞ َٔ ٞٚ ٚاٱط٬ ١ًٜٔ، اٱؿذاس٢ ايجاْٞ. 2007ٖـ/1428ايٓتشأخ ايَعشب َٔ  ّ، ٚاملهَتَب١ٔ ايٓؼا

 أواًل: املعجمات القدمية:

َٔٓٗا، ٖٚٞ ع٢ً املٛا٠٫: َٓا املعَذُات ايكذمي١ ؾكذ ربٝٓشُت ٔتظَع١ٟ   أ

َٗش٠" ٫ب12ّٔ(786ٖـ/170 ت "ايَعني"  ، 13ّ(933ٖــ/ 321 ت دسٜـذ  ، ٚ"ازٜبُ
ـٚشا " ٱِاعٝـٌ  14ّ(981ٖـ/370 ت ٚ"َتٗزٜب ايًػ١" ٭بٞ َٓـٛس ا٭صٖشٟ ، ٚ"اي

ٟٓ ــاد ازٜبــــٖٛش ـــ/393 ت بــــٔ مح١ــ ــٝذ15٠ّ(1003ٖــ ــِ" ٫بــــٔ ٔطــ  ، ٚ"امٝلشٜهــ
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، 17ّ(1144ٖـــ/538 ت  ، ٚ"أطــاغ ايَب٬غــ١" يًٓضطبؼــش16ّٟ(1066ٖـــ/458 ت
ٟ  ،18ّ(1311ٖـ/711 ت ٚ"يظإ ايعشب" ٫بٔ َٓظٛس  ٚ"ايكاَٛغ احملٝط" يًؿُٚصآبـاد

ٟٓ ت19ّ(1415ٖـ/817 ت  .20ّ(1790ٖـ/1205، ٚ"تاز ايعشٚغ" يًٖضبٝذ

 إسـا٤:
ـٓـٝؼ٢    ٢ٌ يف املعذُات املزنٛس٠ٔ عٔ اي َٔٔ املذاخ بعَذ ايبشٔح يف َعؼشأت اٯ٫ٔف 

ـُٛس٢ٖا املخَتًؿ١، َعُذُت إىل ٔقظُٔتٗا ـٔ، ب (، أسبع١ٜ 14 املؼاس٢ إيٝٗا آْٟؿا َٔ َتك١ٔٝٓ ايتعشٜ
٢ٕ ادباٖاتٗا، ٚدعًُ  ٖزٙ ا٭بٛاَب ع٢ً منٕط طبـٛق٣  ُّا سبـشٖا، ٚبٝا عؼَش باّبا; تٝظ
بايبشٔح، يتظتبنَي ايؿهش٠ٝ اييت أْؼ٧َ َٔ أدًٗا ٖزا ايبشُح. ثِ أسـُٝ  بعَذ ريـٜو َـا   

َُٗأت، ؾذعًُ  ْا باّبا، ٖٚٛ َأخْٛر َـٔ ا٭بـٛأب املـزنٛس٠ٔ ناؾ١ـ١، ٚيـ      َٝع ِٝٓت٘ امٝلب
ّٛا َٔ  ٌٗ َا ُرنش يف تًو املعذُات، َٔ ٖزا ايُٓط َٔ ايتعشٜـ، ٔخً َُٗا; إر ٖٞ ن قظٝ
ايتعًٝل، أٚ ذبذٜٕذ زبٓع أٚ ْٛع، أٚ ؾ١٦، أٚ أٟ ضبٚذد آخـش، ٚإمنـا أسٝـٌ عًـ٢ ثكاؾـ١      
َٖـ١ٟ، ٚد٥ًـ٘ َـٔ ايتعشٜــ بايهًُـ١ ايٜؿـٓز٠           ايكاس٨، َٚكذست٘ عًـ٢ اطـتباْت٘، إسايـ١ٟ تا

َٓا ا٭بٛاب ؾع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:"َعشٚف"، إرا   ؿشؾٓا ايتأٌٜٚ بازب١ًُ. أ

ُّا يؼخف أٚ قب١ًٝ، أٚ َهإ، أٚ سٝٛإ  - ا٭ع٬ّ مبختًـ ؿٛسٖا، طٛا٤ ناْ  عً
 أٚ غُ ريو.

 أِا٤ اسبٝٛإ َٚا يف سهُٗا.  -

 أِا٤ ايٓبات، َٚا ٜٓتُٞ إيٝٗا. -

 أِا٤ أعلا٤ ايها٥ٓات اسب١ٝ، َٚا ٜٓتُٞ إيٝٗا.  -

 اب، ٚا٭ٚؿاف، ٚايشتب، ٚا٭عذاد، ٚا٭ٚصإ، ٚايٓكٛد.املٗٔ، ٚا٭يك -

ا٭طع١ُ، ٚا٭ػـشب١، ٚايضٜٓـ١، ٚا٭يبظـ١، ٚا٭دٚات، ٚا٭يعـاب، ٚايعٛـٛس َٚـا        -
 ٜٓتُٞ إيٝٗا. 
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 ا٭دٓاغ، ٚايكشابات، ٚايـ٬ت، َٚا ٜٓتُٞ إيٝٗا. -

 ا٭ٚكاع ٚاسبشنات، ٚايتـشؾات، ٚا٭ػٝا٤ ايٓادب١ َٔ ايها٥ٓات اسب١ٓٝ. -

ت، ٖٚٞ نٌ َا ٜٓتُٞ إىل ايٛبٝع١، ناملٓاخات ٚا٭دـٛا٤ ٚايعٓاؿـش، َٚـا    ايٛبٝعٝٓا -
 ٜٓتُٞ إيٝٗا.

 املعتكذات ٚا٭دٜإ، ٚايًػات، ٚايعًّٛ، َٚا ٜٓتُٞ إيٝٗا. -

 ا٭َشا  ٚا٭د١ٜٚ، َٚا ٜٓتُٞ إيٝٗا، َٚا ٜٓتر عٓٗا.  -

 ا٭َه١ٓ احملذٚد٠، دٕٚ ا٭ع٬ّ: نايذاس، ٚاسبذٜك١، ٚايبظتإ... -

 ٭ٜاّ ٚا٭ػٗش، ٚايؿـٍٛ....ا٭ص١َٓ: نا -

ُٓا ُرنش. -  أػتات َٔ احملظٛطات، ٚازبٛاَذ، ٚا٭يٛإ، مم١ا خشز ع
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ُّا  ُٔظاس١ٔ، َٚتٝظ ٌٚ بإب باختـاس٣، َسـّشا يً ُّا إىل ن َُؼ  ،٣ٍ ٚقذ مجعُتٗا يف َدذٚ
٢ٛ اٯتٞ: ٍُ ع٢ً ايٓٓش  يًُٛاص١َْٔ، ٚقذ دا٤َ ازبذٚ

 اجملُٛع ايتاز ايكاَٛغ ايًظإ ا٭طاغ حملهِا ايـشا  ايتٗزٜب ازبُٗش٠ ايعني املعذِ
 4380 541 512 977 - 430 207 455 1085 173 ايتهشاس

 1544 270 184 383 - 208 17 146 315 21 ا٭ع٬ّ....

 318 33 50 62 - 23 13 33 92 12 اسبٝٛإ...
 590 65 90 153 - 44 38 87 92 21 ايٓبات...
 159 10 10 22 - 8 11 17 63 18 ا٭علا٤...
 135 12 4 23 - 20 8 11 50 7 املٗٔ...
 556 74 94 137 - 50 38 68 85 10 ...ا٭طع١ُ

 61 7 6 12 - 9 2 1 10 14 ا٭دٓاغ...

 268 10 11 52 - 11 25 33 111 15 ا٭ٚكاع...
 116 12 19 23 - 13 12 16 20 1 ...ايٛبٝعٝات

 69 14 4 13 - 9 6 10 13 - املعتكذات...
 130 20 23 35 - 10 9 9 20 4 شا ...ا٭َ

 73 6 5 14 - 6 5 5 27 5 ا٭َه١ٓ...
 62 2 6 12 - 5 3 11 22 1 ا٭ص١َٓ...
 299 6 6 36 - 14 20 8 165 44 أػتات 
 1274 42 141 148 - 70 125 147 490 111 املبُٗات
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 ٔد٫٫ت:

ُّا َـٔ دٛاْبٔ   ٗـا. ٚبـاد٨ رٟ   ٫ بٖذ َٔ ٚقؿ١ ع٢ً ٖزٙ اٱسـا٥ٝات، دبًٞ نـج
ـٕ، ػب١ًٞ سشن١ٜ ٖزٙ ايتكٓٝـ١ٔ يتُٓجًـ  عًـ٢     َّ يف َٓش٢ّٓ ناػ َبذ٤، يٛ َْٜظُٓا ٖزٙ ا٭سقا

 ايٓشٛ اٯتٞ:
 

 

 

 

 

 

 

 ِٕ ُّ عًٝٗـا     ٫ٚ ُٜعٔذُض ايٓا َش أ ، ٜظتبنَي َعؼٛا١ٜٓٝ٥ ٖزا امٝلٓش٢ٓ، ٚأْٓـ٘ ٫ ٝأطـَع بَٝٓٓـ١ٟ َٜكـٛ
ٕٓ املعذُٝنَي ل ٜكؿٛا  ُِنُا –ٚع٢ً ا٭َخٚف أ  ع٢ً ع١ٔ١ً اطٔتخذاّ ٖزٙٔ ايٓتك١ٔٝٓ. -طٓعً

ٍُ ػ٤ٕٞ خًْٝل بايٛقٛٔف بعَذ ريـٜو إمنـا ٖـٛ َْٔظـُب ٚسٚٔد ٖـزا ايـُٓٔط َـٔ         ٓٚ ٚأ
ـٔ يف املعذُــأت املــزنٛس٠; إر بًــؼ عًــ٢ املــٛا٠٫ ايضَاْٝٓــ١ تكشّٜبــا:ايعني ، %4ايٓتعشٜــ

ــش٠ ــزٜب%25ازبُٗـ ــشا %10، ايتٗـ ــِ%5، ايــ ــاغ%10، احملهـ ، %0، ا٭طـ
. ٚعًـ٢ ٖـزا ؾـازبُٗش٠ ٚايًظـإ ٜهـادإ      %12، ايتاز%12، ايكاَٛغ%22ايًظإ
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ٌٓ املَٓٗر ايزٟ ْٗض ب٘ ٖزإ املعذُإ ٚسا٤ ٖزٙ ايهجش٠  ٜظتأثشإ بٓــ ايٓظب١. ٚيع
 ايهاثش٠ َٔ ٖزٙ ايتك١ٝٓ. 

ٌٚ نتأب٘ َٔ ابٔ ُدسٜٕذ يف َظتٗ َٗش٠ٝ ؾكذ أعً َٓا ازبُ َِ ٭ْٓـا  21أ :"ٚإمنا أعشْاٙ ٖزا ا٫ط
ٖٞ امٝلظَتٓهَش"، ٜٚ٪نُذ ريو بكٛٔي٘اخَْا  َٛسؼ ٢ّ ايَعشٔب، ٚأسدأْا اي : 22ي٘ ازبَُٗٛس َٔ ن٬

ُٕ ؾُٛطـٛع٠١ َكـخ٠١ُ، قا٥ُـ٠١     َٓا ايًظا "ع٢ً أْٓا أيػٝٓا امٝلظتٜٓهَش، ٚاطَتعًُٓا املعشَٚف". ٚأ
          ٢ُ ٢ِ، ٚاحملـٚذٔخ، ٚعـال ايتؿظـ َُــٓٓؿٗا يًعـال٢، ٚايٓـاثش٢، ٚايٓٓـا  ٢ٌ، أعـٓذٖا  ، عًـ٢ ايٓٓكـ

         ٢ّ َُ َـٔ أيؿـا  ايعًـٛ ُٔ َٓظـٛس ايهـج ٣ِ داَع٣ َسَؼـَذ ؾٝـ٘ ابـ َُعذ  ٍُ ٓٚ ٘ٔ..، ؾٗٛ أ ٚايؿكٝ
ٕٓ ايٓتاَز ٘  -َٚـًٛشأتٗا. ٚايزٟ َٜظتذعٞ ايٓظش ٖٗٓا أ عًـ٢   -بعذ دبشٜٔذٙ مم١ا يٝع َٓـ

ٌُ إىل   ٕٓ ايتـاَز ميٝـ ٌٓ ٚسا٤َ ريو أ  كخاَت٘ ٚاَتذأدٙ ل دباِٚص ْظبُت٘ ايُعؼَش إ٫ ق٬ًٟٝ، ٚيع
 .ٔ٘ ٢ٌ ٚكٔع ٢ٌ ٚايٓؼش ٢ ع٢ً أؿ  ايتؿـٝ

ٛٗ "أطاغ٢ ايب٬غـ١ٔ" َـٔ ٖـزا ايـُٓٓٔط َـٔ       َٚٔ املًشٛ أت ازبذٜش٠ٔ بايٛقٛٔف خً
ََٓكَبـ١، َتٓلـاُف إىل    ـٓٛس٢ املزنٛس٠ٔ، ٖٚزٙ  َٔٔ اي ـٔ; إر ل أقِع ؾٝ٘ ع٢ً أ١ٜٔ ؿٛس٠ٕ  ايتعشٜ

ٕٓ َٚ; ريو أ "أطـاغ ايب٬غـ١" َٜكــُذ إىل     َٓاقٔب "أطاغ٢ ايب٬ٜغ١"، َٔ ٖزا ايٛد٘ٔ. ٫ٚ غش
٢ّ ايؿـٝع ٢ٌ اشبٛأب، ٚايه٬ ٢ٌ قٛاْني٢ ؾـ ٍُ  23َتظذٝ ٓٚ ، ٚزٝٝض٢ اسبكٝك١ٔ َٔ اجملاص٢، ؾٗـٛ أ

ِٗ ٕٓ    َُعذِ ٜٗت ٍُ بـأ ُٔ ايكـٛ ٢ُ ايبًٝؼ٢، ٚميه ُّا بايتٛطع٢ ايٓذ٫يٞ، ُٜٚع٢ٓ بايتعب َّا نب اٖتُا
ِْ خاٙق، ٞٙ، أٚ َعذ َُعذِ ب٬غ َٕ  "أطاَغ ايَب٬غ١ٔ"  ٚايبشُح ٜ٪ن١ُذ ٖزٙ اسبكٝك١ٜ، َٚا نا

َُظتك٬ٟ، ُٚبيَن ع٢ً منٕط  اختٝاُسٙ إ٫ ٔيَشؿٔذ ٖزا ايُٓٔط َٔ ايتك١ٔٝٓ ؾٝ٘، ٚقذ تـٓذَس َّٓٗذا 
 ؾشٜٕذ َٔ ايتأيٝـ.

َٓا ؾُٝا تعًل باملذاخٌ َٚا ٜتـٌ بٗا ؾكذ بًػ  ْظب١ ا٭ع٬ّ يف ٖزا ايـُٓط   ٚأ
َٓٗا. ٚأع٢ً ْظب١ ُطٓذً  يف ايتـاز; إر   %35(; أٟ َا ٜكاسب 1544َٔ ايتعشٜـ;  
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. %48، مم١ــا ٚسد ؾٝــ٘. ًٜٝٗــا امٝلشهــِ; إر بًػــ  َــا ٜكــاسب%50بًػــ  َــا ٜكــاسب
، %21، ؾــايعني%29، ؾــازبُٗش٠%32، ؾايتٗــزٜب%36، ؾايكــاَٛغ%39ؾايًظــإ
 . %8ؾايـشا 

ــا سكٝكــ١ ٖــزٙ ا٭عــ٬ّ ؾذ١ًٗــا يًُهــإ، إر بًػــِ  ْظــبُتٗا َــٔ صبُــٛع    َٓ ٚأ
(; 286. ًٜٚٝٗا عًِ ايؼخف ٚايكب١ًٝ; إر بًـؼ  %68(; أٟ َا ٜكاسب1050ا٭ع٬ّ 

، ٜٚتكاطِ طا٥َشٖا ا٭مناٝط ا٭خش٣ َٔ ا٭ع٬ّ. ٚأع٢ً املعذُأت %19أٟ َا ٜكاسب
٘ٔ    %80ْظب١ٟ يف ريو "ايتٗزٜب"; إر بًػِ  َا ُٜكاسب ٢ّ، ًَٜٚٝـ َٚسَد ؾٝ٘ َٔ ٖزٙ ا٭عـ٬ مم١ا 

ــش٠" َٗ ـــ"ايًظإ"%76"ازبُ ـــ%74، ؾ ـــ"احملهِ%71"ايـشا "، ؾ ـــ"ايتاز"%"64، ؾ ، %63، ؾ
 .%12، ؾـ"ايعني"%46ؾـ"ايكاَٛغ"

ٌُ ا٭خش٣ ؾكذ دا٤ِت ع٢ً املٛا٠٫: ايٓبات َٓا املذاخ ، %13، ا٭طعُـ١ %14ٚأ
ٔ %4، ا٭علـا٤ %6، ا٭ٚكاع%7، ا٭ػتات%7اسبٝٛإ ، %3، ا٭َـشا  %3، املٗـ

 . %1دٓاغ، ا٭%1، ا٭ص١َٓ%2، املعتكذات%2، ا٭َه١ٓ%3ايٛبٝعٝٓات

ٕٓ ا٭بٛاَب  ٢ٕ، يتذأُْظٗا; ريو أ ٕٓ أع٬ٖا سكٝك١ٟ َا دا٤َ يف ايٓبأت ٚاسبٝٛا ع٢ً أ
ِٕ    -ايعاي١ٜٝ ْظبّٝا -ا٭خش٣  َُتؿشقـات، ٚإ نا٭طع١ُ ٚا٭ػتات، ٚا٭ٚكاع، إمنا ٖـٞ 

َِ ا٭بـٛاُب، ٜٚلـَٝع    ـ١ًٔٚ، ست٢ ٫ تتلٓخ َُِتٗا ٔؿ٠١ًٜ، ٚقذ مجعُتٗا ٫طتؼعاس٢ تًو اي َْٜظ
ايػشُ  َٔ ٖزا اٱسـا٤ٔ، ٚيٛ ؾشقتٗا يَذق١  ْظبتٗا. ؾإرا كُُٓا ٖزا ايجٓا٥ٞ، إىل َـا  
٢ٕ يف سٝـا٠ٔ       ٞٓ ميٓجـٌ قُٝـ١ٜ ٖـزٙ ا٭سنـا سأٜٓا َٔ استؿاع ْظب١ عًِ املهإ، اْتٗٝٓا إىل ث٬ث
َٛٓؽ يـٓٓاع٢ املعذُأت ٖزا ايُٜٓط َٔ ايتك١ٔٝٓ ؾٝٗا. ٚيف ٞٚ، ٚاطتؼعاس٢ٙ ٝقشبٗا، مم١ا ط  ايعشب
٢ُ عٓـَذ املــتهًُنَي،          ٣ّ ضبـٓذد، ٚؾكــَش ايتعـب ٕٓ ايؼــعَٛس بػٝـأب َؿٗـٛ َكابـٌ ريـو ظبـُذ أ
ـٔ يف ا٭بـٛأب    َِ طبـٛؿ١ٕ، ٚسا٤َ ق١١ً ٖزا ايُٓٔط َٔ تك١ٔٝٓ ايتعشٜـ مبـًٛشات َٚؿاٖٝ

 بٛبٝعٔتٗا. علا٤، َٚا ٜٓتُٞ إيٝٗا احملذٚد٠ٔا٭خش٣، باطتجٓا٤ٔ ا٭
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َٓا ؾُٝا ٜتع١ًل باملبُٗات ؾك َٔ صبُٛع٢ ايٛاسٔد يف  %29ذ َطٓذًِ  َْظب١ٟ تكاسُبٚأ
ـٔ; أٟ ْٔظب١ تكاسُب ايجًَح. ٚدا٤ِت ع٢ً املٛا٠٫: ايعـني  ، %64ٖزا ايُٓٓٔط َٔ ايتعشٜ

ــشا  ــش٠ %60ايـ ــزٜب%45، ازبُٗ ــاَٛغ%32، ايتٗ ــِ%28، ايك ، %16، احمله
لـ١ًٝٝ٦ ايـيت   . ٚأػٓذ َا ًَٜؿُ  ايٓظَش يف ٖزٙ ايٓظٔب ايٓظب١ٝ اي%8، ٚايتاز%15ٚايًظإ

٢ٌ نجشتٗا يف املعذُـأت   ُٕ، يف َكاب طٓذًِ  يف ايتاز٢، ع٢ً اَتذأدٙ ٚاتظأع٘، ٚنزا ايًظا
َٗش٠ٔ، ٚايتٗزٜٔب، ست٢ بًػِ  يف ٖزٙ املعذُأت َـا   ـٚشا ٢، ٚازبُ ١ََ: نايعني٢، ٚاي املتكٚذ

ٍٓ عًـ٢ ثكـ١ ؿـٓاع تًـ      %69ٜكاسُب ٍٖ ٖزا ع٢ً ػ٤ٞ ؾإْ٘ ٜـذ و مم١ا دا٤ َٓٗا. ٚي٦ٔ د
املعذُات باملخضٕٚ املعشيف يذ٣ ايكشا٤، إٓبإ تأيٝؿِٗ، ميه١ِٓٗ َٔ ايهؼـ عٔ َعـاْٞ  

 تًو املذاخٌ.

 املعشُٚف ٚاي١ًػ١:

ٌٖ ايَبشـٔح ٫ ُبـٖذ    ـٔ ضب ٟٖ دإْب َٔ دٛأْب َتك١ٔٝٓ ايٓتعشٜ ََٔ ُٜعاا أ  ٕٓ َّ أ ٫ دش
ٌُ امل ـَ ع٢ً ع٬ق١ٔ اي١ًَػ١ٔ بٗزٙٔ ايٓتك١ٔٝٓ; إر ميٓج ِٕ َٜك ٟٗ يف تشاثٓا ُؿًَب ثكاؾـ١ٔ  أ عشُٚف ايًػٛ

٘ٔ ٚزٝٝـضٙٔ َـٔ       ََعَذ٣ عـٔ ايٛقـٛٔف عًٝـ  ٫ٚ .ٔ٘ ـٔ، ٚإٕ اختًؿ  ا٭يؿاٝ  يف أدا٥ ايتعشٜ
.ٌَ ُِ ٖزا ايعُ ٞٚ، ايزٟ َٜٔظ ـٓـُٝ        املعشٚٔف ايذ٫ي ٚاطـتهُا٫ٟ يـذا٥ش٠ ايبشـٔح ؾكـذ تك

 ٗا، َٚخًـ  إىل َا ٜأتٞ:ع٬ق١ٜ "املعشٚٔف" مبظأي١ٔ ايًػ١ يف املعذُات املزنٛس٠ نِّ

َٓـا       َٓا "ايعني" ٚ"أطاُغ ايب٬غ١" ؾًِ أقِع ؾُٝٗا ع٢ً ػـ٤ٕٞ َـٔ ٖـزٙ ايَع٬قـ١. ٚأ أ
َٓا ايظت١ٝ ا٭خش٣ ؾكذ ٚقؿـ  عًـ٢     ـٚشا "ؾذا٤ ؾٝ٘ َش٠ٟ ٚاسذ٠. ٚأ ( َٛطّٓـا،  192"اي

 (، ع٢ً ايٓشٛ املٛايٞ:193تٓاٚي  ع٬ق١ ٖزٙ ايتك١ٝٓ بايًػ١، ؾٝػذٚ اجملُٛع 

َٓ ا ازبُٗش٠ٝ ؾكذ بًػِ  امللـاَنُي ايًػٜٛـ١ٝ يف ا٭يؿـا  ايـيت ٚسد ؾٝٗـا "املعـشٚف"       أ
ـَ َـٔ صبُـٛع٢ ٚسٚدٖـا يف طـا٥ش املعذُـات. ٖٚـٞ        93  ( َٓش٠ٟ، أٟ َا ٜكاسُب ايٓــ
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 ٓٞ ٞٓ ؿشٝع َعشٚف" أٚ "عشب مبذًُٗا ع٢ً ث٬ث١ أقظاّ; ا٭نرب َا عٓشؾ٘ ا٭صٖشٟ بـ"عشب
ٕٓ، ٚايشٓف(،عبٛ:ايٜؿٓخ79َعشٚف"، ٚقذ بًؼ  ٌٓ، ٚايذ ، ٜٚكــُذ  24، ٚاسبك١١، ٚاشٜبٓض، ٚاشٜب

َٞ ايُعذ١ُ عٓ٘.   َٓ٘ ْؿ

َُ٘، ٚقـذ            ََعشؾـ١ٜ ايًػـ١ٔ ؾٝـ٘ َـٔ سٝـُح اطـتخذا َٓا ايكظِ ايجـاْٞ ؾُـا َرٜنـَش  ٚأ
ٌّٜ... يػ١ َعشٚؾ١، ٚ"ايٜكـَع١، بؿتع٢ ايكأف َعشٚؾ١، 11بًؼ  (، عبٛ: "ّاٍ ّٚأٍ ٚ

 . 25ٚازٝب١١ً يػ١ ز١ُٝٝ َعشٚؾ١"
َٓا ايجايح ؾُا قشٕ َعشؾت٘ بايتعشٜـب، ٖٚـٛ    (، ايـذاْل: َعـشٚف َعـٓشب،    3ٚأ

 ٚ"ٚطَٛاس َعشٚف ع٢ً أْ٘ َعٓشب"، ٚطشطٛغ بًذ َعشٚف َعٓشب".
َٓا ايتٗزٜب ؾكذ بًؼ َٔ ريو   ََٗر   16أ (، ٚاسذ٠ َٓ٘ يف ْؿٞ ايُعذُـ١، ٖٚٛ:"َطـ

ًٝـح: ايكـٗض نًُـ١    ٖٚٛ َٔ ن٬ّ ايعشب َعشٚف"، ٚاثٓتإ يف ايتعشٜب، ُٖٚا: قـاٍ اي 
َعٓشب١"، "ٚازبٓف َعشٚف، ٖٚٛ َٔ ن٬ّ ايعذِ". ٚطا٥شٖا يف أٚد٘ اطتخذاّ ا٭يؿـا ،  
ٚ" ٚإَـشأ٠ ع١٬ْـ١: داًٖـ١ ٖٚـٞ َعشٚؾـ١،         عبٛ: َعذَب: أًُٖ٘ ايًٝح ٖٚـٛ َعـشٚف، 

 .26ٚ"ايٓشؿؼ يػ١ يف ايشطؼ َعشٚؾ١"
َٓا "ايـشا " ؾًِ أقع ؾٝ٘ إ٫ ع٢ً َش٠ ٚاسذ٠، ٖٚٞ يف ْؿٞ اي  ٚػـٝبُ  عذ١ُ:"ٚأ

ِٛٔط  . 27ؿشٝع عشبٞ َعشْٚف ايَظ
َٓا "احملٜهِ" ؾذا٤َ َٓـ٘    (، َـش٠ ٚاسـذ٠ يف اطـتخذاّ ايًػـ١، ٖٚـٞ: سٖٓتـ٘       11ٚأ

( يف ْؿٞ ايُعذ١ُ، عبٛ: اسٝبٓل: عشبـٞ َعـشٚف" ٚ"اًْٝـٕٛ ْبـ      7ٚأسٖٓت٘ َعشٚؾإ، ٚ 
"ٓٞ ٚف ( يف ايتعشٜب، ٖٚٞ:ايٝظـع َعـش  7. ٚ 28عشبٞ َعشٚف"، ٚايهُٕٛ َعشٚف عشب

ِٓ َٔ ايعٛد َعشٚف أعذُٞ".  أعذُٞ" ٚ"ايٛٓباس َعشٚف ؾاسطٞ َعٓشب"، ٚ" ايُب
َٓا ايًظإ ؾـ  ( يف ايتعشٜـب، "ايبخـ : ؾاسطـٞ َعـٓشب"، ٚ"     7( َش٠، َٓٗا  13ٚأ

َُعـٓشب"      ٓٞ ( يف ْؿـٞ  2. ٚ 29ايَبِٓذ: َعشْٚف ؾاسطٞ َعٓشب"، ٚ"ايهاغـذ: َعـشٚف ؾاسطـ
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  ٌٓ ( يف اطـتخذاّ ايًػـ١،   4عشبٝـ١ َعشٚؾـ١"، ٚ    ايعذ١ُ، "إًْٝٛ عشبٞ َعـشٚف"، ٚ"ازبـ
ُّـا، ٖٚـٞ يػـ١      ََِلِشب... ؾأبذٍ ايـ٬ّ َٝ ٖٚٞ:"ايكٝعٕٛ ع٢ً بٓا٤ ؾٝعٍٛ َعشٚف"، ٚ" ا

َٛتش يػتإ َعشٚؾتإ". ٢ٛتش ٚاي  َعشٚؾ١"، ٚ"ايعظٌ تزنُٙ يػ١ َعشٚؾ١"، ٚ"اي
َٓا ايكاَٛغ احملٝط ؾكذ ٚسد ؾٝ٘ ؾٝـ٘:  ( َٓش٠، ٚاسذ٠، ٖٚٞ "ايَعؿـف"، قـاٍ   25  أ

ٞٓ" ٚطا٥شٖا يف ايتعشٜب، عبٛ:" ايََٝؼب: سذـش َعـشٚف َعـٓشب"،     َعشٚف، َٛي١ذ أٚ عشب
 .30ٚنزا "ايٝاقٛت"، ٚايؿٛتٓر، ٚاملشداطٓر، ٚايٓاسْر"

َٓا ايتاز ؾكذ دـا٤ ؾٝـ٘     "ايـٗذٚب  ( يف ْؿـٞ ايُعذُـ١، عبٛ:  7( َـش٠، َٓٗـا    34ٚأ
ٞٓ َعشٚف"ٚ "ايهضبَعشٚف عشب١ٝ ؿشٝش١" ٚ" ( 11. ٚ 31ش٠ عشب١ٝ َعشٚؾ١"اي١ًٛص مثش عشب

يف ايًػ١، عبٛ: "َطؿؿُ  اشبٛق بػُ أيــ عشبٝـ١ َعشٚؾـ١" ٚ"ا٭ؿـ١ًٝ يػـ١ َعشٚؾـ١ يف       
. ٚطا٥شٖا يف ايتعشٜـب، عبـٛ: ايٝـاقٛت    32ا٭ؿٌٝ" ٚ"أَصّ اسببٌ، ٚايشا٤ ؾٝ٘ يػ١ َعشٚؾ١"

١ٛٓباس َعشٚف ؾاسطٞ"  .33َعشٚف ؾاسطٞ، ٚ" ُطه٤ش َعٓشب َػٜهش"، ٚ"اي
َٚقؿ ـَ      ٚإرا َا  ٕٓ ايتعشٜـ ٍَ بـاد٥نَي إ ِٕ ْكـٛ ٓا ع٢ً ٔد٫٫ٔت ٖزٙ ايٓتـا٥ر٢ أَٜهٓٓـا أ

ٞٓ، ٖٚزا َٜتٛاؾُل ََع ايػاٜـ١ٔ َـٔ بٓـا٤ٔ     ـٔ ايٓذ٫ي ٢ٌ ايتعشٜ ٌُ ق١ٟ١ً  اٖش٠ٟ يف َكاب ٟٖ ميٓج ايًػٛ
ٖٛ املعذُأت، أٚ  ٕٓ خً َٓا يف َْٔظٔب ٚدٛٔد ٖزٙ ايظاٖش٠ ايٓتك١ٔٝٓ ؾٓذُذ أ تًٜو املعذُأت. أ

٢ّ "املعشٚف" يف امللاَني٢ ايًػ١ٜٔٛ ؾٝٗا عا٥ْذ ٔيٛبٝع١ٔ إْؼا٥ٔٗا، َٚتخـٝف٢ ٖـزا   ق١ٜ١ً اطتخذا
 ايُٓٓٔط َٔ ايٓتك١ٔٝٓ بايٓذ٫ي١.

َٓـا      ُٓ٘ ٖزا ازباْب، ٚقـذ ٜيـض٢ّ َٓٗذـ٘. ٚأ ؾـ"أطاُغ ايب٬غ١ٔ" نُا ُرٔنَش يٝع َٔ ٖ
َِ ع٢ً املعٓشب ٚايتعشٜب ٢ً أْ٘ ل ٜظتخذّ ؾٝٗـا  ع -ٚإٕ نإ ق٬ًٟٝ-"ايعنُي" ؾاشبًٌٝ ته١ً

ُّا ؾًـِ َٜكشْٗـا     ؿؿ١ املعشؾ١ يف ٖزا ايضَٔ املبه١ش، ٚبايشغِ َٔ أْٓ٘ أػاَس إىل ايًػأت نـج
َٕ رنش املعٓشَب ٚايتعشَٜب  ـٚشا " ؾكذ دبَٓٓب ؿؿ١ "املعشؾ١"، ٚإٕ نا باملعشؾ١ أّٜلا. ٚنزا "اي

َٓا ايهجش٠ ايٓظب١ٓٝ يـ "ايعشبٞ ايـشٝع املعشٚف" يف "ازبُٗش٠" ؾًٝظ  ببعٝـذ٠   ٚايًػات. ٚأ
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 داَع١ أّ ايكش٣ يعًّٛ ايًػات ٚآدابٗاصب١ً                                                          30

 َٔ ِٝ أسظ َٛٓسٖا ازباس ٢ٕ ايجائح، ٚؿ َُ  يف ايكش َٔ تأثُ  اٖش٠ ايؼعٛب١ٝ، اييت اطتشٜه
 تـٜٛش٣. 

 يف املٓٗر:

٘ٔ ايٓا ُش يف ٖـزٙٔ اٱســا٤أت، ٖـٌ أػـاَس أٚي٦ـو       ٍَ ايزٟ َٜظتذعٝ ٌٓ ايظ٪ا ٚيع
ٞٚ، بَٓٛا عًٝ٘ ٖزٙ ايتك١ٜٝٓ ََٓٗذ ًََُع٣  َٕ إىل  ـٔ، َتبٓذ٣ َٔ خ٬ٍ ٖزا  املعذُٝٓٛ َٔ ايتعشٜ

َٚقؿُ  ايبشَح ع٢ً َعًُـِٗ ل   ٕٓ أسّذا َٔ املعذُٝنَي ايزٜٔ  املظع ايٛاطع  ٚاٱداب١ٝ أ
َٚقؿـإت قًًٝـ١ٕ ٜؾشٜـذ٠ٕٔ، ٚقعـُ        ََٓٗر٣، َا خـ٬  ََٓٗر٣، أٚ ًَشٛ ١ٕ ُتؿلٞ إىل  ُٜٔؼِش إىل 

َُعِّٟكـا عًـ٢ "َعـشٚف" ا      ٟٓ يف ايتـاز،  يؿُٚصآبـادٟ،  اُٖشٖـا ُٜـٛسٞ    عًٝٗا عٓذ ايٖضبٝـذ
 .٢ٕ ََزٖٕب، يف ٖزا ايؼأ َُ أْٗا ٫ تظتُٓذ إىل أطاغ٣، ٫ٚ إىل   باملٓٗذ١ٓٝ، غ

٢ٕ َٓٗا َٜتع١ًكإ بتشكٝل ا٭ع٬ّ، إر ٜكٍٛ: ِٗـَذ٣ :  34ٖٚٞ مخظ١ٝ ْـٛق٣; اثٓا  َب
ٟٓ ٜأًُٖ٘(، نَظٞهَش٣ ٞٓ ٚقاٍ ازبٖٛش ًَٜبـ١  بٔ اسباسخ بٔ طِعذ ابٔ ٖٛ: ايـاغاْ ٔ ( َثِع  بـ
٢ٔ اسباسخ َٕ ب ٢ٔ ُدٚدا ُٔ  ضبُـذُ  : 35ٚقٛي٘ .َْظْش ٚؾٝ٘: قً . َعشٚف ٜأٟ ،(ّ.  ٜأَطٕذ ب  بـ
٢َٖٓٗ ٢ٔ امٝل ٞٚ ب ٌَ مبٖٛسَذ٠ٕ ٖٛ ٖهزا(، ايبأتٓٚ ـٔ  قِب ِٛقٖٝـ١، ( ايٖتـا٤ٔ  بهِظـش٢   ٚ ا٭ٔيـ ٢ٕ  ايٜؿ  ٚايٓٓـٛ

٘ ، امٝلشــٚذٔثني بـنيَ  ََِعـشٚفْ ( ّ:  املٞهُظـَٛس٠ٔ ( امٝلؼـٖذَد٠ٔ  َٓـا ايج٬ثـ١ ا٭خــش٣   َْٜظـشْ  ٚؾٝـ ". أ
َِٔذَزاٜؾ١ٝ: 36ؾكٛي٘:" ِٜٚيـ٢ ، ايَٓٗظـخ  ٖهـزا ، َعشٜٚؾـ٠١  ّ: ايٖظٔؿ١َٔٓٝ ٚ ٘  َِٔذـَزاُف،  ٚاٜ٭ : ٚقٛيـ
ِٜٚي٢ ٚنإ َْٜظْش، ؾٝ٘، َعشْٚف ٍَ ٜإٔ اٜ٭ َٗ٘، َا أٚ بٗا، ُِٜذٜؾُع َا ايٖظٔؿ١َٔٓٝ َِٔذَزاُف: ٜكٛ  ٜأِػَب

٢ٍ ع٢ًٜ إ٢َساٜيُت٘ ٜأٚ ١ََٝٝٔ( ٚ :37قٛي٘ٚ .ايٖذا ًُٞ . ََِعشٜٚؾ٠١( ّ َا٠٠٤َ:  ْا ٔ  ٖٞ: ٝق  َبـين  َٔٝـاٙٔ  َٔـ
٢ٔ َدِعؿش٢ ِْٝ ٔن٬ٕب، ب ٚ ٍْ ٍُ ٔدبا ٍُ ْا ٜكا ١ََٔٝٔ، ٔدبا ُ٘  نُا ايٓا ٌُ . ٜـاقٛتُ  ْكًٜـ َِٔجـ  ٫ ٖـزا  ٚ
ٍُ ٌَٖ ََِعشْٚف، ؾٝ٘ ٜكا ٞٚ ٚخبط١ ،(بايتششٜو  ايٖظَعذ،( ٚ : 38ٚقٛي٘ .ؾتٜأ  بايؿتع: ايـاغاْ
ًُٞب" 39ٚقٛي٘: .َْظْش َعشٚؾ١،: قٛي٘ ٚيف َعشٚؾ١،( ّ ٜٚأمٜج٠١  ِٛع٢ ٖزا َع٢ًٜ ايٜه . ايٖٓـأبع٢  ايٖٓ
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١ٜٓ٢ٛ سكٝك١ٟ ؿاس بٌ ػُٝخٓا قاٍ ٌُ ٫، ؾٝ٘ ٝيَػ ُٔ ُٙ َتِشَت َُ ٟٓ قاٍ ٚيزايو، غ ُُٙ، ازبٖٛش : ٚغ
ِٗشت٘، يتعشٜؿ٘ ؼبتاُدٛا ٚل، َعشْٚف ٖٛ  ". يُؼ

ٌٗ ٖزا َٔ املٛاكع٢ ايٓ َِّب ؾٝٗا ايٓظُش ؾُٝا ُٜعـٖشُف، ٖٚـٞ ٫ ربًـٛ    ٚن ادس٠ٔ اييت ٝق
ٟٓ ْؿُظ٘ ايعؼشأت، بـٌ امل٦ـات، مم١ـا ٜظـتذعٞ      َٔ ايذٖؼ١ٔ ٚايَعذٔب، ؾكذ َسؼَذ ايٖضبٝذ
ٜٛٓغ٘ ع٢ً َا ؾٝ٘، ثِ ظبُذٙ  ٢ٛ َٓ٘ ع٢ً ػ٤ٞ، َٚط ايٛقَٛف ٚايٓظَش، ؾًِ َٜشبِع عًٝ٘، ٚل ًَٜ

ٌُ ٖزٙ املٛاكَع، ٜٚك١ًُب ا َٕ  ٜتأَ يٓظَش يف ْعٔتٗا باملعشٜٚؾ١، ٫ٚ ُٜعك١ُب. ٚنأْٓٓا ب٘ قذ اطـَتبا
َٓـا َظـأي١ٝ    -ؾُٝا َعٓشَف  -عَٓذٙ  َََٓٗر "املعُشٚٔف" ٚ"املٓهش٢"، ٚتٓاٖدِت عٓ٘ ٖزٙ املٛاكُع. ٚأ

َِٗا، ٭ْٗا َظأي١ ْظب١ٓٝ، ٚا٭ؿٌ يف املعذِ إٔ ٜهٕٛ َشدّعا  ايٓؼٗش٠ٔ، ؾٗٛ ْؿُظ٘ ل ًَٜتض
 ات َذاخً٘، ٫ تابّعا.ُٜع٢ٓ مبٛٓكش

 ٬ََع َٓٗذ١ٝ:

ُّا ْامٟجا َـٔ   ـٔ، َتظًٝ ٘ٔ ٖزا ايُٓٓٝط َٔ ايٓتعشٜ ُّ عًٝ ََْٓٗر َٜكٛ ِٕ يَٝع مث١ٜ  َط١ًُٓا أ
ِْ ع٢ً أطع٣ بٓا٤ ٖزٙ  ٢ٕ قا٥ ـٔ. ؾايٓكُذ يف ٖزا املٝذا طبٝع١ ايتك١ٝٓ اييت َٜٓتُٞ إيٝٗا ايتعشٜ

ٕٓ املعذُٝٝٓٔ ايكذَا٤َايتك١ٝٓ، ٫ ع٢ً ٜؾٞكٔذ املٓٗر٢ ؾٝٗا. ٚقذ سأ ٌٖ ايبشح -ٜٓا أ ل َتبُذ  -ضب
َٔ امل٬َـع٢ ايـيت        ٌَ ٔكـُ ُٔ إٔ ُتظـٓذ َِٓٗ أ١ٜ إػاس٠ٕ إىل ريو. ع٢ً إٔ ٖٓاى َعـاَل ميهـ
َٚسؿـذ ا٫دبـاٙ      ٢ُ ٖزا ايُٓٔط َٔ ايتعشٜــ عٓـذِٖ،  َٕ يف تأط َْٗذٗا أٚي٦ٜو املعذُٝٛ

 ََعال: ١ٝ، ٚقذ ٚقؿ  َٔ ريو ع٢ً طت١ٔايعاّ ايزٟ طًهٛٙ، يف طبٌٝ اطتخذاَِٗ ْزٙ ايتكٓ

ٍٚٓ: املعشؾ١ٝ ايكا١ُٝ٥ ع٢ً ايٓؼوِّ:  ا٭

ٕٓ املعشٚف، ٫ ُٜضسٟ بـ٘ إٔ ٜهـٕٛ ضبـ٦٬     ٚيعٌ أبشص ٖزٙ املعال، بٌ املؿاسقات، أ
 َٛكـع  ٔتِعؼـاس : "40يًؼو، ٚيٓٓظش طا٥ؿ١ َـٔ ا٭َجًـ١ عًـ٢ ريـو. إر دـا٤ يف ايعـني      



ََعُشْٚف"   َٛ ٖٚ" "ٚٞ ٢ِ ايَعشٔب ـٔ يف اٝيَُعَذ َٔٔ إػهايٝٓأت َتك١َٔٝٔٓ ايٖتعشٜ  "  

 داَع١ أّ ايكش٣ يعًّٛ ايًػات ٚآدابٗاصب١ً                                                          32

ٍُ َعشٚف ٍُ بٓذذ: ُٜٜكا "، ؾُٔ أٜٔ دا٤ت٘ املعشؾ١  ٚدا٤ يف ازبُٗش٠ ٫بٔ زِٝ ينيب: ُٜٜٚكا
 ي٘ أِع ٚل أػعاسِٖ، يف رنشٚٙ قذ ايعشب عٓذ َعشٚف صَٔ :"41دسٜذ يف "صَٔ اشٝبٓإ"

ُّ عًُا٥ٓا َٔ ". ؾُع نٌ ٖزا ايُعشف، ٜزنش ابٔ دسٜـذ اشبـ٬ف ؾٝـ٘، ٚعـذّ     ػاؾٟٝا اتؿظ
 أٚ ْٗش: ٚايٖجشثاس. َبَزِسَت٘ إرا ٜذٟ، َٔ ٤َٞايؼ َثِشَثِشُت:":" 42ذبكٝك٘. َٚٔ ريو عٓذٙ أّٜلا

 َا٤ أٚ َعشٚف َٛكْع: َٚٛقٛع" :43"، ٚأٜٔ ايٛادٟ َٔ ايٓٗش  َٚجٌ ريوَعشٚف ٚاد
١ًٜ، :"44". َٚجًَ٘عشٚف ١ًٜ ٚايٖظَب ٔ  ،َعشٚؾ٠١: ايشدٌ َطَب ٔ  ايعـشب  ؾُـ  طـشفَ  ػبعًـٗا  َـ
َٕ ايًش١ٔٝ ٌُ سدٌ: ؾٝكٛيٛ َٕ إرا َٚطَب٬ْٞ، أِطَب ٌَ نا ١ًٜٜ ػبعٌ َٔ َِٚٓٗ ،ًش١ٔٝاي طٜٛ  ايٖظَب

ٌَ  َا ٔ  أِطـَب ٘ ًشٝـ١ٔ اي١ يف ايؼـاسبٔ  عشَػـ  َـ  صعُـٛا،  ،َٛكـعْ : ٚايٜكُظـَٛٝٓات :"45. َٚجًـ
ٕ عشْٚفََ ُٕ  :"46"، َٚجًٝ٘ أّٜلا يف ايًظـا ُِـذا ـٔ  ٝقٖبـ١ٝ  ٚٝغ ٔ  َطـِٝ ٕ  رٟ بـ ٌ  ،َٜـض٢  قــشْ  ٚقٝـ

٢ٔ َعشْٚف ٌَ ،َٛكْع َٚبٖزُس :"47. َٚٓ٘بايُٝ ٌٚ    ". ٚنأَْٓعـشٚف  َا٤ ٚقٝ ٓـا بـاملعشٚٔف يف نـ
ٟٓ، ٫ٚ َٜشتبٝط باملعشٜؾ١ اسبكٝك١ٔٓٝ، ٖٚزا ايُٓٝط َٔ ايٓؼٔو  ٢ٍ ايًػٛ ٍُ، نجش٠ٜ ايٓتذاٚ ٖزا ٜعاد

ُْ، ٫ رب٦ُٛ٘ عنُي ايكاس٨٢  .48يَٝع عاسّكا، بٌ نج

 ايجاْٞ: إطٓاُد املعشٜؾ١ٔ:

ٌَ يف ٖـزا ايـُٓٔط َـٔ اي    َٓ تكٓٝـ١ٔ،  ٖٚزٙ َؿاسق١ َٓٗذ١ٝ أخش٣ ب٠١ٓٓٝ، تظتذعٞ ايتأ
تؿلٞ إىل ػ٤ٕٞ َٔ ٖزٙ املعال، ٖٚٞ  اٖش٠٠ أنجش َا باْ  يف "ايتٗزٜب"; إر َٜكش٢ٕ َعشؾ١ 

ٟٓ إٔ ٜٓكـٌ ٖـزٙ      49املذخٌ، أٚ َا ٜتـٌ ب٘، بـ"ايًٝح" َٛٓؽ ا٭صٖـش ، ٫ٚ ْذسٟ نٝــ طـ
ٍ :" 50املٛاكع، عبٛ تاملعشٚؾات، ٚنإٔ ايًٝح اطتأثش بعًُٗا، ٚقذ دا٤ت يف عؼشا  قـا

"، َٚٔ ريو أّٜلا، ٖٚٛ نجُ: ايؿشؽ، ٚاسبٛـب، ٚاسبـٛ ،    َعشٚف اسٜبَظُذ: ايًٝح
ٚاسبٛت، ٚسشا٤، اًًْٝر، إُْٚ، ايــَخب، ٚايؿٓخـاس، ٚايـٖٓؿخ٢، ٚائكـشد، ٚايٜكِتـٌ،      

ٌُِ، ٚايٖظٞكٞ، ٚايكِٝذ، ٚايٚضْٔذٜل .... ٖٚزٙ  اٖش٠ ٫ ٜهاد ؽبًٛ 51ٚائكشٜؾ١، ٚايٝكؿٌ، ايٜك
ٖٟ ٕٓ ا٭صٖش  أنجَش َٓٗا نجش٠ٟ ٫ؾت١ٟ. َٓٗا َعذِ، ع٢ً أ
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 ايجايح: إؾشاُد املعشٚٔف:

ـٔ" املعـشٚٔف"، ٚقـذ  ٗـَشت ؾٝـ٘       َٚٔ ٖزٙ املعال أّٜلا، غًب١ٝ اٱؾشأد ع٢ً ٚؿـ
َُعذُات ( َش٠، دًـٗا يف  66. ٚبًؼ َا دا٤ َٓٗا 52ايتج١ٝٝٓ ع٢ً ق١١ً، إر دا٤ت يف طت١ٔ 

، ٚاملؼــشم 53شٚؾــإ، عبــٛ: ايــذاْإ دــب٬ٕ َع%60املهــإ; إر بًػــ  َــا ٜكــاسب 
ٛٓإ ٚادٜا55ٕ، ٚايٛسٝذإ َا٤ا54ٕٚاملػشب ٢ٕ ، ٚ"56، ٚ"اشب  ، ٚ""57"َعشٚؾإ ٚادٜإ ٚعأْذا
ٟٖ ؾبًـَؼ َـا ٜكـاسبُ    58َا٤إ" ٚايٓشٔطُٝع ايشٗغ ٍَ ايًػـٛ َٓا ؾُٝا ؽبٗف ا٫طتعُا  %20، أ
 َثـاخَ  ، ٚ"60"إَعشٚؾ ٚاسذ، ٚايٖظٜكِ ايٗظٞكِ، ٚ"59"َعشٚؾإ عشبٝإ ٚايٝكٖٓب ُٖٓبٚائك عبٛ:

٢ٕ اٜ٭ِدَش، ٜٚأعٛاٙ ٜٚأَثاَب٘ ، ٚ"61"َعشٚؾإ َٚطاَخ َٗا َِٛد ٢ٜٛٚني  زبُٝع٢ ََِعُشٚؾإ ٚاي ٥ًَػـ  ، ٚ"62"اي
ِٗ: ٚؼبؿِ ٢ٕ يف ٚايهِظُش ايٖل ـٗٛا ٢ٕ اي  . 63"ََِعُشٚؾا

َٛ: "ايَبػٌ ٚايَبػ١ً َعشٚؾإ  ٚ" 65"ٚايٛـا٥ش  ٚايُٛ ، ٚ"64ٚطا٥شٖا َٔ املتؿشقات، عب
66٢ٕ"اٱْظإ ََِٚٓهبا ُٔ ،"67، ٚابٓا ٔعٝإ ٔقذسا ُٔ َُشٍّ ٚاب ٢ٕ ٔطِٓٔبع ٚاب ٢ٕ ؿا٥ذا  ، ٚ"68"ََِعشٚؾا
٢ٕ ٢ٕ: ايِٖٓظشا ١َُٜ َٚاُبَٓا ، ٚ"69"ايٖظُا٤ يف نٜٛنبا ١َِٜٓٝ، َُٖذِٝ َٗ ٢ٕ: ٜنُذ  .70َعشٚؾإ" ٜؾاس٢َطا

ـٚشا ; إر دا٤ ؾٝ٘ َٓا ؿٝػ١ ازبُع، ؾكذ بذت َش٠ ٚاسذ٠ يف اي  شادثـ١، ٚامٝل :"71أ
، 72"، ٚقذ سٓددٖا ابـٔ َٓظـٛس يف "ايًظـإ"   َعشٚؾاْت شذٜحٚايٖت خ،شاُدٚايٓت خ،شٗذٚايٖت

 .73ٚايٖضبٝذٟ يف "ايتاز"

 ايشابع: اطٔتٓظاُخ املعشٜؾ١ٔ:

  ٌٚ ـٔ بـــ"املعشٚٔف"، إر باد٥ّــا مثــ١ ادبــاٙ يف نــ ٍُ ايٛؿــ َٚٓٗــا اطتٓظــاُخ أٚ اْتكــا
٢ُٓ "بايتـابٛ"، ٖٚـٞ      املعذُات ايكذمي١ تكشّٜبا ع٢ً دبٓٓـب ا٭يؿـأ  ا   حملظـٛس٠ٔ، أٚ َـا ٜظـ

ٞٗ اشبـَٛ  ؾٝٗـا سَشّدـا، ؾًٝكٝٗـا ٫ٚ ُٜعك١ـب. ٫ٚ ٜؿـُٛت        ا٭يؿاٝ  اييت ٜتذُٓب املعذُ
َٚد٘ٔ اشبــٛق٢،   ٌَ يف املعذُأت املتأٓخش٠ٔ ع٢ً  ِٜ ايٓك ِٕ ًٜش ايكاس٨َ يف َا ٚسا٤ ريو أ

ََ ٢ٍ ا٭ َُ َٔ املعشٚٔف بٔكٞ َعشٟٚؾا، ع٢ً طٛ ٛٓع٢ ايكٓشا٤ٔ.ؾَٓذُذ ايهج ٢ٍ ايب١ٔ٦ٝ، ٚتٓ ٓٛ  ذ، ٚذب
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ع٢ً أْين َتٓهبُ  املعذُـأت املتـأٓخش٠، ٚربٝٓـشُت يذساطـ١ٔ ٖـزٙ ايظـاٖش٠ٔ ث٬ثـ١ٜ        
ُٕ ايشابع اْذـشٟ، بـٌ تؼـه١ٌ ؾـٛم      َعذُإت تٓتُٞ إىل عـش٣ ٚاسذ تكشّٜبا، ٖٛ ايكش

ن١ًٗـا،  ريو َا ٜكاسب ْــ ايٓظب١ ايٛاسد٠ َٔ ٖزا ايُٓط َٔ ايتعشٜـ يف املعذُات 
ـٚشا ، ٚدعًـُ  "ايتٗـزَٜب" ْكٛـ١ٜ ا٫ستهـاص٢; يكٝـاغ٢       ٖٚٞ: ازبُٗش٠، ٚايتٗزٜب، ٚاي

 ؿؿ١ٔ "املعشؾ١" يف عـش٣ ٚاسٕذ تكشّٜبا.

ٟٓ َا ٜكاسب     ( َش٠ٟ، نٓشس ؾٝٗا َعشَٚف ابٔ ُدسٜذ، 85ٚقذ طٓذًُ  عَٓذ ا٭صٖش
ٟٓ أنجش َٔ  ٖٚـزا ٜ٪ن١ـذ املـَٓٗر    ( َش٠، مم١ا رنشٙ ا٭صٖـشٟ.  15بُٝٓا ل ٜظذٌ ازبٖٛش

ٟٓ ل ٜهـشس َـٔ        َّ ْظـب١ٟ، ٚدـذْا إٔ ا٭صٖـش ٛٓسْا ا٭سقـا ٟٓ. ٚإرا ؿ املتَُٝٓض عَٓذ ازبٖٛش
ع٢ً ٚد٘ ايتكشٜب مم١ا دا٤ ؾٝ٘ َٔ ٖـزا ايـُٓط َـٔ     %19َعشٚف ابٔ دسٜذ أنجش َٔ 

َٓا ازبٖٛشٟ، ؾًِ ٜهشس مم١ا دا٤ عٓذ ا٭صٖشٟ أنجش َٔ  ، مم١ـا ٚسد ؾٝـ٘.   %7ايتعشٜـ. أ
ٚاصْٓا َا ٚسد يف ايتٗزٜب َٔ ٖزا، إىل ايٓظب١ ايهًٝـ١ مم١ـا ٚسد عٓـذ ابـٔ دسٜـذ يف       ٚإرا

َٔ  %3َٓ٘. ٚيف ايـشا  تكاسب  %8ازبُٗش٠، ٚدذْا ايٓظب١ يف ايتٗزٜب ٫ تتعذ٣ 
َٓا ْظب١ َا ٚسد يف ايـشا  مم١ا ٚسد يف ازبُٗش٠ ؾ٬ تهـاد   ايٓظب١ ايه١ًٝ يف ايتٗزٜب. ٚأ

١ اطتخذاّ ٖـزٙ ايتكٓٝـ١، يف ا٫تؿـام عًـ٢ "املعـشٚف"، نـٓش٠       تزنش. ٖٚزا ٜ٪ن١ذ عؼٛا٥ٝ
ٌٗ أٚي٦ٜو املعَذُٝني تكشّٜبا، بعّٝذا َٔ ايٓكٌ،  أخش٣، سُٝٓا ْتهًِ ع٢ً عـش ٚاسذ ُٜٔظ

 ايزٟ اطتشٖش عٓذ املتأٓخشٜٔ. 

ُِ َتك١ٔٝٔٓ املعشٜؾ١ٔ:  اشباَع: َدعا٥ٔ

ِٕ ْكَع ع٢ً تٛكـٝع٣ يًُعـشٚٔف َـٔ سٝـُح ٚدـٛدُ      ٢ِ املعشؾـ١ٔ    َٔ ايٓادس٢ أ دعـا٥
ايش٥ٝظ١ٔ يف ٖزا ايبأب َٔ ايٓتك١ٔٝٓ، ٖٚٞ ايضَإ ٚاملهإ ٚاٱْظإ، ع٢ً أْٓـا ٫   ايج٬خ

ٟٗ، ْٜٚكًـٗا بعـُض اشبـأيؿني، َٚـٔ      ٢ٕ يف ْـٛق٣ ق١ًًٝ َرنشٖا ا٭صٖش ُّ ذبذَٜذ املها ْعذ
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 ٞا٭ؿُع طأي : عبٝذ أبٛ ٚقاٍ :"75:" ايزٖب َهٝاٍ َعشٚف يف ايُٝٔ"، ٚقٛي74٘ريو
َُٙ ائهٜظا١َٔ عٔ  ؾٗـزا  ...بٝٓٗـا  َـا  ُٜٚباَعـذُ  ُتِخٜؿـشُ  آبـاس  ٖٞ: ؾكايٛا ايعًِ أٌٖ َٔ ٚغ

 ايٓخٌٝ أؿشاب عٓذ َعشْٚف ٖٚزا ،َٛنِّْ  ُٚبِظْش:" 76ٚقٛي٘."اسبذاص أٌٖ عٓذ َعشْٚف
َّ  اسٔبَبـابَ  ٖـزٙ  ٜعـين : تنيٝق١ً: قٛي٘ يف عبٕٝذ أبٛ قاٍ: " 77َٚٓ٘ .ايعشب١ٖٝ ايٝكَش٣ يف  ائعظـا

ٌُ ايٗظـه٤ش، ٜكـاٍ يـ٘     ". ٚقٍٛ ايٓضبٝذٟ:"باسبذاص َعشٚؾ٠١ ٖٚٞ ٝق١١ً، ٚاسذتٗا ُُِش َِْخ ٚايَع
٢ٔ ٢ٌ ايَبِشَشِٜ ِٖ ُُِش، ٖٚٛ َعشْٚف عٓذ ٜأ َٕ ٖٗٓا ُٜؿلٞ إىل طا٥ٜٔؿـ١ٕ  ايَع ٕٓ املها ". ٫ٚ ػو١ يف أ
ْٕ ؾلؿا ،   ٔ.ايضَ ٜظتذعٞ طا٥ؿ١ ؾلؿاك١، ؾل٬ٟ عٔ ذبذٜذَٔ ايٓاغ، ع٢ً أْٓ٘ َها

 ايظادغ: املعشُٚف ٚاملٜٓهُش:

 ُٔ ٢ّ ٖزٙٔ املعال٢  –٫ ميه ٢ّ ع٢ً املعشٚٔف يف املعذُـات املـزنٛس٠ٔ    -يف ختا ايه٬
َٞ ايٛقٛف ع٢ً َا َٚطُ٘ املعذُٕٝٓٛ بــ"غُ َعـشٚف" أٚ املٓهـش، ستـ٢      ِٕ ٜظتذع َٕ أ دٚ

ٍْ يًُعشٚٔف، ػـه٬ٟ َٚلـُّْٛا.   عًـ٢ أْـ٘    تهتٌُ ايـٛس٠. ؾـ"غُ املعشٚف" باد٥ّا َعاد
ٌٚ املعذُـأت        ٌِ يف نـ َٓـا ايـٛسُٚد ؾًـِ ُٜظـٓذ عٓذ ايتشكٝل ٫ ٜظتٟٛ ساٝي٘ ع٢ً ٖزا; أ

( َش٠ٟ، يف أسبع١ٔ َعذُإت، ٖٞ عًـ٢ املـٛا٠٫ َـَع تهشاس٢ٖـا:     139املزنٛس٠ٔ أنجش َٔ  
٢ٕ 18(، ٚاحملٜهــِ 5ايتٗــزٜٔب  ٕٓ َــا ٚسَد يف "ايتــاز٢" 85( ٚايتــاز٢ 31(، ٚايًظــا (; أٟ أ
ٍُ ٚسَذٙ ُٜع ُُ املعـشٚٔف" أٚ املٓهـُش    %61أد ٟٗ َػ٤ٕٞ ٖٛ "غ ِٓ، ؾأ َٓٗا. ٖزا َٔ سُٝح ايٜه

 ٖزا 

ٍُ 78( يف ايًػ128١يكذ أسـُٝ  َٔ غُ املعشٚٔف   مم١ـا ٚسَد   %87; أٟ َاٜعـاد
   ٚ .ٍُ ُُ ٚايتأْٝـُح، أّ ا٫طـتعُا ( 5َٓ٘. طٛا٤ يف ريو ايلبٝط، أّ ا٫ػتكاُم، أّ ايتزن

( يف ذبذٜـذ دـٓع   1، ٚ 81( يف ْظـب١ ايؼـعش  3، ٚ 80( يف ايعـشٚ  2، ٚ 79يف ايٓشٛ
ـُ     82عًِ ُٔـ٘، ٚؽبتًـ ٟٙ يف َعظ ْٕ يػـٛ . ٚع٢ً ٖزا ؾُلُٕٛ "غُ املعشٚٔف" ٖٛ َلـُٛ
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اخت٬ٟؾا بٝٓٓا عٔ اطتخذاّ تك١ٝٓ املعشٚف يف املعذُأت املع١ٓٝٓ، ٖٚزا ٜ٪ن١ُذ اتؿاَم أٚي٦و 
٢ٍ املعشٚ  ٔف بايذ٫ي١.املعذُٝنَي كُّٓا، ع٢ً اطتك٬

٢ٌ"املعشٚف": َُؼه  منارز َٔ 

٫ٚ بٓذ يف ٖزا ايبشٔح َٔ ايٛقٛٔف عًـ٢ منـارز٢ قًًٝـ١ َـٔ املٓعـٛت باملعشؾـ١،       
املتٓاٜقٌ يف املعذُأت، ع٢ً إػهأي٘; يٝظتبنَي يٓا داْْب َٔ سكٝك١ٔ تكارٔف ٖزٙ ايــؿ١ٔ  

    ٣ٍ ٍَ ٚأبـشَص َجـا ٓٚ ٌٓ أ ِٝ، بـٌ     دٕٚ ذبكٝل٣، يف طا٥ؿ١ٕ َٔ املعشٚؾأت. ٚيعـ عًـ٢ ٖـزا، يؿـ
َٕ ٚسا٤َ ْؼــ٤ٛ ٖــزٙ ايبشــٔح، ٚيٞؿــٔ  ايٓظــش إىل ٖــزٙ   َـــًُٛع "املٛاسَســ١ٔ"، ايــزٟ نــا

 .83اٱػهاي١ٔٝ

َُذ١ًًـ١ٟ   إر تعٗذ املٛاسس١ٝ َٔ املـًٛشأت اجملٗٛي١ٔ، اييت تك١ًبِ  يف تاسٜخ٢ ايعشب١ٓٝ 
ـَ املعذُٝٓٛ ِٕ ٚق ِٕ ٜشؿُذٖا أسْذ سؿّذا ػاؾّٝا. ٚإ َٕ أ ٕ عًٝٗا ٚقؿ١ ٖٞ إىل باملعاْٞ، دٚ

 ايػُٛ  أقشب َٓٗا إىل ايبٝإ. 

 ٌٓ ٖٔش   ٚيع ٢ٌ املـٓٓؿأت املعذ١ُٔٚٝ اييت ْكع ؾٝٗا ع٢ً رنش٣ يًُٛاَسسـ١ٔ "َدـٛا َٔ أٚا٥
٢ٔ َدعؿش٣ ايهاتٔب ١َُٔ       337 ت ٔا٭يؿأ " ٔيٝكذا١َٜ ب ٖــ(; إر َرٜنـَش باّبـا َـٔ ٜأبـٛأب "املخاَؿـ

٘ٔ:"َا صا84ٚاملَؼاق١ٔ٤" َٚٞقـع٢      ، دا٤ََ ٔؾٝ َٚ  ٢ّ َِٚخـض٢ ايٚظـٗا َٔـٔ  ُ٘ أَػـٖذ  ُُ َُٜٚشأد  َّ ُ٘ ايٜه٬ ٍَ ُٜٛاس٢ُس
"٢ّ : 85. ٚبإد ٖٗٓا طًٛٝنٗا يف اشبـاّ. ثِ ٜكـ ايضطبؼشٟ عًٝ٘ ٚقؿ١ أػذ غُّٛكااسٝبظا

َِ ُ٘ٚطاسسُت" َٕ تعًٝل. سٓاُٙٛاَسَٚت ٓا٤َٚائػ ايعً  "، ؾٝكشٕ ؾٝٗا ايعًِ بايػٓا٤، دٚ

ٟٓ عب ٌُ ازبٖٛش ََعشْٚف :"86اسَت٘ املٓبٓت١ثِ ٜظٓذ  ٢ّ َُٛاَسَس١ٝ ايٜه٬ ". ٫ٚ ٜؼش  َٔ ٚ
ٖــ( يف "طبتـاس ايــشا "، ثـِ صاد:"     666 ت أٟ د١ٗ دا٤ت٘ املعشؾ١  ٚقذ ْكًٗا ايشاصٟ

٢ّايٜك إيكا٤ُ س١ٝامٝلٛاَس ٛ ٌَ "; دٕٚ إٔ ٜتٓبـ٘ إىل إٔ ايعبـاس٠ تكـّٛ    عـض٣ َب ع٢ً ِٗعٔلَب املظا٥
 املظا٥ٌ.ع٢ً تعشٜـ" َٛاسس١ ايه٬ّ"، ٫ 
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ِٕ َٜكؿٛا عًٝ٘،  َٕ أ ؾَٝٓكًٝٗـا  ثِ ٜػذٚ "املعشٚف" أٜك١ْٟٛ عَٓذ املعذُٝنَي، َٜتكارؾَْٛ٘ دٚ
ٟٗ ُِــُ ُٕ اسٔب ـٚــٗا َْؼــٛا 573٢ّ ت ٔبَٓ ّٜــع٢ ايُعًــٛ ََٓظــٛس٣ يف 87ٖـــ( يف "  ُٔ . ٚنــزا ابــ

"٢ٕ ٟٗ يف "ايتاز٢" َا ر89، ٚايٜؿُُٚصآبأدٟ يف "ايكاَٛغ٢"88"اي١ًظا ٟ  . ٚصاد ايٖضبٝذ . 90نـشٙ ايـشاص
ٌْ َٓـا املعذُـات اسبذٜجـ١، ؾكـذ       ٚنًِٗ ْاق ، دٕٚ إٔ ؼبككٗا أسذ َِٓٗ ذبكٟٝكـا ػـاؾّٝا. أ

 ، ؾل٬ٟ عٔ ٚدٛٙ اطتخذاّ احملذثني ْا.91دا٤ت ؾٝٗا مبا ل ُتظبل

ٍٚٓ َا دا٤َ ٔرنُشٙ يف ايعـني   :"92ٚثاْٞ املعشٚٔف َٔ ٖزا ايبأب ٖٛ "صَٔ اشٝبٓإ"، ٚأ
ُٕ َِٝشا ٜأُخز دا٤ْ: ٚاشٝبٓا ٤ٛ ُٕ... ُسًٛقٗا يف ي ٢ٌ يف ٚاشٝبٓا ٢ّ اٱ٢ٔب ". ثـِ دـا٤    ايٓٓاغ٢ يف نايٗضنا

 يف رنـشٚٙ  قـذ  ايعشب عٓذ َعشٚف صَٔ: اشٝبَٓإ ٚصَٔ :93ابٔ ُدسٜذ يف ازبُٗش٠ ؾكاٍ:"
ٟٓ يف ايـشا  َا دـا٤   ."ػاؾٟٝا تؿظُٟا عًُا٥ٓا َٔ ي٘ أِع ٚل أػعاسِٖ، ٚأنذ ازبٖٛش
ُٕ :"95ٝذ٠ َا قاي٘ ابٔ دسٜذ، ٚصاد. ٚنٓشس ابٔ ٔط94يف ايعني ّ  اٱبـٌ،  يف ٚاشٝبَٓا  يف نايضنـا
ـٓـف٢     .ايٓاغ ٚع٢ً ٖزا ؾاشبٓإ دا٤إ ٫ دا٤ ٚاسذ. ثِ ظبذ ابٔ طـٝذ٠ٜ ْؿَظـ٘ يف املخ

ـُ إيٝ٘ ثايّجا ٌٖ يف ايَعِٝٓني ٜأخز دا٤ْ ٚاشٝبَٓإ ، ؾٝضٜذ: "96ُٜلٝ َٓا ابٔ َٓظٛس ؾكذ سؼَذ ن ". أ
٢ٍ َٕايؿُُٚص َٔ بعذ ريو، يٝزنش أْ٘  . ثِ دا97٤َٖزٙ ا٭قٛا ِٗـذٔ  يف نا ٢ٔ  امٝلِٓـٔزس٢  َع  َـا٤ٔ  بـ

ٌُاٱ َٚاَتٔ  ايظُا٤ٔ . ٚرنشٙ ايٖضبٝـذٟ، ٚنـٓشس َـا قايـ٘ ابـٔ دسٜـذ، ٚايؿـُٚص.        98َٓ٘ ٔب
 َرٜنـُشٚٙ  ٚقذ، ايَعَشٔب عَِٓذ ََِعشْٚف ٖٚٛ :"99ٚدعٌ َٓ٘ تكٛمّيا ُٜ٪ٚسخ ايعشب ب٘; إر ٜكٍٛ

ِٖٔ يف ٍَ، أِػعاس٢ ٟٗ ايٖٓأبَػ١ٝ قا  : ازبعذ
ــٔ ُِـ ــش٢ِق ٜؾ ــ٢ َِٜشـ ــش٢ٟ عًـ  ٔنَبـ
 

ــإْٞ  ــٔ ؾ َ ٢ٕ ــٖبا َّ ايٗؼ ــا ــإ ٜأٜٓ  اشٝبَٓ
 ٍَ ٞٗ قا َٕ: اٜ٭ِؿُع ُٕ نا ٌَ  ٜٞأُخُز دا٤ّ اشٝبٓا ٘  ٚزـٛتُ  ََٓأخش٢ٖـا،  يف اٱ٢ٔبـ  ؾــاسَ ، َٓـ

ٞ   . "ِْ تاس٢ؽبٟا ريٜو ـٗـٛي  خـ  ٚأس: 100ٚل ٜزنشٚا بّٝتا آخش ٜ٪نذ ٖزا ايـضعِ. ٚقـاٍ اي
". ٚل ٜضد ع٢ً بٝ  ايٓابػـ١.   أَشٙ عٓذِٖ ٚعظِ ؾٝ٘، زاٚتٛا ٭ِْٗ اشبٓإ بعاّ ايعشب

 .101ٖـ( يف ا٭َاي421ٞٚنزا ؿٓع املشصٚقٞ ت
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ٕٓ ْكَع ع٢ً ْفٍّ ٭بٞ ايؿشز٢ ت ٖـ( ٜٓكُض ريو ن٤ً٘; إر دا٤ 356َٚٔ عذٕب أ
ٌَُط :"102ؾٝ٘ ٢ّ عٔ سبٝب بٔ ضبُُذ ٦ ٢ٕ أٜا ٍَ   ٖٞ َا اشبٓا ِ  ٚقعـ٠١  :ؾكـا ٍَ  .ْـ ٌْ  ؾكـا  قا٥ـ

ٖٚ ٛاٝكٜي ٚقذ ،َِٓٗ ُٓ "،َا بايٓش ُِٖٛٓٓخ" :ِٖعذ ُّ ريو ٞؾظ َٕ ايعا ٚقاٍ أبٛ اسبظٔ  ".اشبٓا
 ٟٓ ٕ اشٝب ؾٝ٘ ايٓاغ أنجش ٌَُٔػ عاّ ٖٚٛ ،ٓإاشٝب بعاّ خٛاٚأٓس :"103(ٖـ 346املظعٛد ". ٓـا

 ٭َـش٢ ، ٚااملؼـٗٛس٢  ٚعاد٠ ايٓاغ إٔ ٜ٪سخـٛا بايؼـ٤ٞٔ   :"104ٖـ(395ٚقاٍ أبٛ ٬ٍٖ ت
٢ِ  ". ايعشب بعاّ اشبٓإ يؼٗشت٘ بتُاٚتِٗ ؾٝ٘ خ بعض، أٓساملزنٛس٢ ايعظٝ

ٌٖ ٖزا ايـاسُب بـٔ عٓبـأد ت   ٞٓ، إر قـا٫   385ٚقذ ْكَض ن  :105ٖــ(، ٚاملشصٚقـ
٣ٕٚعبٔ يف ُخ ََُٔ ايعٝؽ٢ ٓا َُٓٓٔخ، ٚط١ٓ  ـ١ٔ أٟ  ٞٓ:"  ب١خ ٖٚـزا ايـزٟ    ". ُٜٚـشدُف املشصٚقـ

ُّؾٓظ ٢ٕ َٔصَ ٜـشَف إٔ ـًُعا َٜشْاٙ أخ ٢ُ اشبٓا ١ٕٓ أّٜلـ َعٚايٓظ إىل اشب ٙ َـا أْؼـذَ   ا، إ٫ أ
ٓٞ ٍٗٚسٚاٙ َٜ ا٭ؿُع  ".٬ؾ٘ٔخ ع٢ً ذ

٢ٔ ايػـاَض٢، ايـزٟ ُبـيَن عًـ٢ بٝـٕ  َـٔ        ـُ "املعشٚٔف" ْزا ايضَ َٔ ٚؿ ٚبعُذ، ؾأٜ
ِٕ َٜتٖٛػع باملعشٜؾ١ بعَذ ريو  ٌٚ ٖزا ا٫كٛشأب ! ٌٖٚ َٜذُٛص أ َٔٔ ن  ايٓؼعش٢، 

َٓا ايُٓٛرُز ٢ٌ". ٚأ ٢ٌ ٚامٜلػأط ٘ٔ ع٢ً" امٜلٛأػ ـُ ؾٝ ٢ٕ، ْٚٔك  ايجايُح ؾٝتع١ًُل باملها
 ؿـٓشتٗا;  َـا  أدسٟ ٫ ايُٝاَـ١ٔ  َٔ تكشُب َٛاكُع: ٚامٜلٛاػٌ دا٤ يف ازبُٗش٠: "

ٌُ ؾأَا ُٔ ٔطـٝذ٠ٜ   ."ايؿـٝع٢ ايؼعش٢ يف دا٤ِت قذ ،َعشٚؾ٠١ ٖٓاٜى ؾُٛاكْع امٜلػاط ثِ دا٤َ اب
٢ٌ" املع ــ٢ "املٛاػــ ــٕذ; إر   ؾأطــبَؼ عً ٢ٔ ُدَسٜ ــ َّ اب ٌُ نــ٬ ــ ــ٘ َٜٓك ــٓشغِ َــٔ أْ ــ٢ اي ــ١ٜ; عً شؾ

ٍُ ٌُ:"106َٜكٛ َٛأكُع ٚاٞيُٛأػ ١ََٔ َٔ َِعشٜٚؾ٠١ ََ ". ثِ َسٔكٜٝكُت٘ َا أِدس٢ٟ َا ُدَسِٜٕذ ابٔ قاٍ ،ايَُٝا
ّٛا َٔ تشٓدد ابٔ دسٜذ، ؾٝظٚذٌ يف "املٝاٙ ٚا٭َه١ٓ 467 ت تظٗش عٓذ ايضطبؼشٟ ٖـ( ٔخً

ٟٓ ت   ."كع َعشٚؾـ١ َـٔ ايُٝاَـ١   ا: َٛاملٛاػٌ :"107ٚازبباٍ" ٖــ( يف  487ٚتبعـ٘ ايَبهـش
 ٚصٕ عًـ٢  َعذُـ١  ٚبايؼني أٚي٘ بؿتع ٛاػٌمٜلا :"108"َعذِ َا اطتعذِ"، ٚسك١ل كبٛ٘
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َٓا ايؿُٚص ؾزنش 109". ٚرنش ايًظإ َعشؾتٗاايُٝا١َ َٔ تكشب عشٚؾ١ََ َٛاكع َؿاعٌ ، أ
 . 111أخش٣ يٖضبٝذٟ يف ايتاز نٖش٠، ثِ أعادٖا ا110َٛاكُع، ٚاْتضَع َٓٗا ٚؿـ املعشؾ١أْٗا 

      ْٕ ٫ٚ غبًٝف َٔ ٖزا إىل ػ٤ٕٞ، ٖٚـٌ املٛاػـٌ، َٛكـْع، أّ َٛاكـُع، أٚ َهـا
ٌٓ املظـأي١   ٌُ، ؾل٬ عٔ ذبذٜٔذٖا َٔ ايُٝا١َ  ٚد ََظاٜ ٜـًُع يًٗظه٢ٓ، أّ ٖٞ أٚد٠١ٜ ٚ

٢ٌ ريو ػ٦ّٝا. ٍَ يف طبٝ ِٕ ٜبز ٕٓ ن٦٬ َِٓٗ ٜٓكٌ عٔ اٯخش، دٕٚ أ  أ
َٓا َسدٜٝؿٗ ٌُ" اييت رنَش ابٔ ُدسٜٕذ أْٗا َٛاكـُع َعشٚؾـ١ دـا٤ِت يف ايؼـعش٢     أ ا "املػاط

َٔـٔ        ٣ٔ آخـَش  ََـٛط ٍُ يف  َٔ ُدَسٜـٕذ ْؿَظـ٘ ٜكـٛ َّ ٚدذْا اب ـٓٝٓا ٖزا ايه٬ ايؿـٝع٢، ؾإرا تك
َٗش٠ ٌُ : "112ازٜبُ ََ َٔ قشٜب١ أٚد٠١ٜ: ٚامٜلػاط ٍُ  .املِٝ بؿتع ََِػَظٌ، ٖاٚاسُذ ،١ٔايُٝا ثِ ٜكٛ

:٣ٌ ُٓا قًٝ ٌُ ع ْٕ     ."َعشٚؾ٠١ َٛاكُع: ٚامٜلػاط ٢ٕ ٫ َهـا ٖٚزا طٝاْم ٜذٍ ع٢ً أُْٗـا َهاْـا
  "":ٍُ ٢ٔ طٝذ٠ٜ ٚغـُٙٔ; إر ٜكـٛ ٌَ ٖزا أعكَب اشبًٜط عَٓذ اب ٌُ  ٚاسْذ. ٚيع  َٛاكـعْ : ٚاملػاطـ

ٌَ. َعشٚؾ٠١  : 113يبٝذ قاٍ، ايُٝا١َ ٔقَبٌ أٚد٠١ٜ ٖٞ: ٚقٝ
 ٠ُٟٔســ ًٖــٔوأٚ اَطــِبّت َتشتعــٞ ؾكــذ
 

 ٌََٖ  ؾامٜلػأطـــ٬ٜ ُْٞكـــذ٠ٟ ىامٝلًـــٛ شـــ
ٌُ :"114ٚقاٍ ابٔ َٓظٛس  ِٚٔد١ٜ ٖٞ ٚقٌٝ َعشٚؾ١ َٛاكع ٚامٜلػاط ٌ  ٜأ ".  ايُٝاَـ١  ٔقَبـ

 . 115ٚتبع٘ ؿاسب ايتاز
ٜٛٗا:"        ٕ"، ؾـزنش أْٗـا أٚدٜـ٠١ بايُٝاَـ١ٔ، ٚسك١ـَل كـب  ٚأَا ٜاقٛت يف "َعذِ ايبًـذا

ٙ "، ٖٚـزا َـا ل َٜـزنُشٙ    املًُٗـ١  ايظني٢ ٚنظش٢ ِٚبايَل ٌػأطامٝل ُُ ِٕ   116غـ . ثـِ ٫ ًٜبـُح أ
ٍُ ٌُِػامٜل :"117ٜكٛ ٢ٕ ثِ بايؿتع٢ ظ ُِ ايظهٛ ٢ٕ اط ٌُ ٌَغَظ َٔ املها ٛ  ٜػظ  بهظـش٢  ٌػٔظـ ََ ؾٗـ
٢ٌ ٚاسذ٠ٝ ،ايظني٢ ْٔ، طٛا٤ّ أناْا ايُٝا١َٔ َٔ قشٜب٠١ أٚد٠١ٜ ٖٚٞ ،املػاط "، ٖٚزا اكٛشاُب بٝٓ

ٕٓ 118َٛكّعا أٚ َٛكعني. ٚايؿُٚص ؼبضّ أَشٙ ٌَ، ؾٝكٚشس أ ََـ١ٔ  أٚٔد٠١َٜ: امٜلػاط َٕ بايَُٝا ، دٚ
ُٔ دسٜٕذ أْٗا دا٤ِت يف ايؼعش٢ ايؿـٝع٢، ؾًِ أقِع عًٝٗـا  ٢ِ مم١ا قاٜي٘ اب  -صٜاد٠ٕ. ٚع٢ً ايشغ

٢ُ ٜيبٕٝذ. -ع٢ً نجش٠ٔ ايبشٔح   عَٓذ غ



ََعُشْٚف"   َٛ ٖٚ" "ٚٞ ٢ِ ايَعشٔب ـٔ يف اٝيَُعَذ َٔٔ إػهايٝٓأت َتك١َٔٝٔٓ ايٖتعشٜ  "  
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ٌٗ َـا َسؼـَذِت٘ تًـو        ٌَ تبٝٓٓـا، ٚنـ ٌَ عشؾٓا، ٫ٚ املػاطـ ٚيٝ  ٔػعشٟ، ؾ٬ املٛاػ
 اي١.املعذُاُت، صاَدتٓا بُٗا َدٗ

ََظأي١ٔ امٜلعشٚٔف ٚامٝلٓهش٢ َٚسِظُب، بـٌ   ٖٚزٙ منارُز ث٬ث٠١، بَٝٓٓ  يَٝع ايٓتًبَٝع يف 
٣ُ َٔ َعذُأتٓا ايٓؼذٜذ٠ٜ، إىل ايتشكٝل٢، ٚايٛقٛٔف ع٢ً ايًؿِ ايزٟ تتــٓذ٣   ساَد١ٜ نج

َ ٌٓ َِ باملعشٚف، ؼبتاز ن ُٚٔط ٕٓ ايهجش٠ ايهاثش٠ مم١ا  ٓ٘ إىل ي٘، ٫ٚ ظباٚص اسبكٝك١ إرا قًٓا: إ
ٛٔشاب. ٢ٕ َا ٚقَع ؾٝ٘ َٔ ا٫ك ٌٓ يتتٓبع٘ ٚذبذٜٔذٙ، ٚبٝا  حبٕح َظتك

 ثانًيا: احملدثوَن وتقنيُة "املعروَف":

٢ّ ع٢ً دٗٛٔد احملذثنَي يف َٛكـٛع٢ ٖـزا ايبشـٔح سٓتـ٢ تظـتذَٜش       ٫ بٖذ َٔ ايه٬
          .٢ٕ ٚيكـذ  دا٥شُت٘، َٚتظتبنَي ٖزٙ ايتكٓٝـ١ٝ ؾُٝـا آيـِ  إيٝـ٘ تًـو ازبٗـٛد َـٔ ٖـزا املٝـذا

ـٔ يف عؼش٠ٕ َٔ املعذُأت اسبذٜج١ٔ، مخظ١ٕ َٓٗـا،   اطتكـُٝ  ٖزا ايُٜٓط َٔ تك١ٔٝٓ ايتعشٜ
َٓـا ايـيت          ََـٛاٖد. أ َ٘ـا، ٚأخـش٣ ربـُّت َٓٗـا ؾــ٫ٟٛ، ٚ اطتكـُٝ  َا ؾٝٗا اطتكـا٤ّ تا

، 119ٖـــ("1883 ت اطتكـــُٝتٗا ؾٗــٞ: "َتهًُٜــ١ املعــادِ ايعشبٝٓــ١" يـــ سٜٓٗــاست ُدٚصٟ
، 121(2003 ت ، ٚ"َعذِ ايًػ١ ايعشب١ٓٝ املعاؿش٠" يـ"أمحذ طبتاس عُش120"ٚ"املعذِ ايٛطٝط

َٓـا اشبُظـ١   123. ٚ"َعذِ ايػين" يـ"عبذ ايػـين أبـٛ ايعـضّ"   122ٚ"ايشا٥ذ" يـ دربإ َظعٛد . أ
ٓٞ ، ٚ"أقــشب املــٛاسد" يظــعٝذ 124ّ(1883  ا٭خــش٣: ؾـــ"ضبٝط احملــٝط" يبٛــشغ ايبظــتاْ

، "َٚـ  ايًػـ١";   126ّ(1946 ت ، ٚ"املٓذذ" يًٜٛع َعًـٛف 125ّ(1912 ت ايؼشتْٛٞ
. إكاؾ١ إىل "املعذِ ايهبُ" ايـادس عٔ صبُع ايًػ١ ايعشب١ٝ 127ٖـ(1953 ت ٭محذ سكا
٢ٍ ٖزٙ ايتك١ٔٝٓ عَٓذ احملذثني. 128يف ايكاٖش٠  . تًو عؼش٠٠ ربُتٗا ممج١ًٟ يشؿٔذ سا

٢ِ ايعشبٝـ١ٔ ؾكـذ قـاسَب َـا دـا٤َ ؾٝٗـا َـٔ ٖـزا ايـُٓٔط َـٔ              َٓا َتهًُـ١ٝ املعـاد أ
ـٔ ايتع ٛ      40شٜ ٛٓع بـني ايــٓاعأت ٚاملٗـٔ ٚايٓباتـات ٚاسبٝٛاْـات; عبـ  :"129( َش٠ٟ. ٚتٓ
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ُٖف ١ُٖ". َٚعشٚف اسببٛب َٔ ْٛع: ٔس  كـشب : َػـٗبٛط " ". 130َٚعشٚف بشٟ طا٥ش: َس
 ". 131باملؼشم َعشٚف اسبٛت َٔ

َٚسَد َٓ٘ ُِ ايٛطٝٝط ؾكذ  َٓا املعذ  تٓظـب  َعـشٚف  سـذاد ( شٜرُط  (، عبٛ:"12  أ
ٌ  طبؼٛػـب  عؼـ   ْبات( ايظٛغ . َٚٓٗا: 132يظشػب١ٝا ايظٝٛف إيٝ٘  ازبـزٚس  طٜٛـ

 :ايؿـُٚص . َٚجًـ٘:  133ايظـٛغ  بعـشم  َعشٚف ػشاب َٓٗا ٜـٓع نُا دزٚسٙ تظشل
 .134ا٭صسم بًْٛ٘ َعشٚف ػؿاف غُ نشِٜ سذش

َٓا "َعذِ ايًػ١ ايعشب١ٝ املعاؿش٠" ؾكذ تهٓشس ؾٝ٘  ( َٓش٠ تكشّٜبا. ع٢ً ايشغِ َٔ 20أ
 عذّ :"135َكذَت٘ عٔ ا٭َٛس اييت ايتضَٗا ٚساعاٖا يف َـٓٓؿ٘، َٚٓٗاإٔ امل٪يـ أعًٔ يف 

". غُ .إخل.. َعشٚف سٝٛإ ػذش، ايٓبات، َٔ ْٛع: َجٌ ايعا١َ، ايتعشٜؿات اطتعُاٍ
 َٓكاسٙ أطٛدُٖا، ايظاقني طٌٜٛ أبٝض طا٥ش: ٔقِشدإ أبٛأْٓا ظبذ ؾٝ٘، ع٢ً طبٌٝ املجاٍ: 

ٖـزا إٔ ايٛـا٥ش املـزنٛس ٜعـٝؽ عًـ٢       ٖٚٛ ٜؿَ  ع٢ً .136"مبـش َعشٚف.. .طٌٜٛ
ايظاسٌ نايٓٛاسغ، ٚيف ايـششا٤ نايــكٛس، ٚيف ازببـاٍ، ٚيف ايٛاسـات،... ٚيـٝع     

ٟٓ َٚجً٘: .ٖزا دقٟٝكا ٔ  ْٛع بٛس ٞٓ،  ايٖظـُو  َـ . َٚجًـ٘:  137َــش  يف َعـشٚف  ايعظُـ
 ػـشاب  ٔعِشقُظـٛغ  َٚجًـ٘:  .َعشٚف سًٛا٤ ٚايظُٔ، ايتُش َٔ َعٍُٛ ْٛع: خبٝف
١َٓ، تؿتكش إىل ايتشذٜذ، 138ايٗظٛغ دزٚس َظشٛم َٔ ٜـٓع َعشٚف . ٚن١ًٗا أيؿا  عا

 ٚايتخـٝف، ؾل٬ٟ عٔ طا٥ش ضبذٓداتٗا.

َٓا َعذِ "ايشا٥ذ"، ؾكذ تهٓشست ؾٝ٘   بـ َعشٚف ػذش.  سِخأصَد ( َش٠، عبٛ:"14أ
 ". ٚ"140َعشٚف مثشٙ ...ايجُش يزٜز ػذش :ؾظتل "، ٚ".139خباؿ١ يًض١ٜٓ ٜتخز ،ايضْضشب 

 ".141ايعشب١ٝ ايب٬د بعض يف َعشٚؾ١ ػعب١ٝ سقـ١ :به١َد

َٓا "َعذِ ايػين" ( َـش٠، ٖٚـٞ بعاَـ١    40ؾكذ اطتخذّ ايـ"َعشٚف" أنجش َٔ   142أ
 تٓكظِ إىل قظُني:



ََعُشْٚف"   َٛ ٖٚ" "ٚٞ ٢ِ ايَعشٔب ـٔ يف اٝيَُعَذ َٔٔ إػهايٝٓأت َتك١َٔٝٔٓ ايٖتعشٜ  "  
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ٍَ، عبٛ: " ُ٘ املجا ـُ يًُذخٌ مبا ٜؼب َٛ،:إَبا٤ْايكظِ ا٭ٚطُع تعشٜ ٘ٔ  ََِعـُشٚفْ  ُٖ  ،ٔبإ٢َبا٥ٔـ
٘ٔ بٔعٖض٠ٔ ََِعُشْٚف ْٕ . 143َْؿٔظ َِعـا ٢ٕ  ِعـشٚفْ ََ":..إ٢ َِعـا  ََِعـشٚفْ  ػـابٙ " :ٜأْاٜقـ٠١ . 144ايٖٜٓظـش٢  ٔبإ
ٔ٘  ، ٚقذ أنجش َٔ ٖزا ايكظِ.145"ٔبٜأْاٜقٔت

ٚايكظِ ايجاْٞ ا٭قٌ، ٖٚٛ نُا سأٜٓا يف املعذُات ايظايؿ١ ٚقذ دـا٤ يف أسبعـ١   
ٞٙ َػَذْش: ٜأِسْصَذاخٌ. عبٛ: " ِٔ َسَشٔد َٔ ١ًٜٔ ـٔٝ َِٛبش٢ٜٖأت، ٜؾ ـَٖٓ ٘ٔ ٔبَشِذ ََِعُشْٚف اي  ََٚؿـ٬َب١ٔ  ُٔـ

ٔ٘ ٘ٔ َخَؼٔب َِٛدٔت ـُْش :ص٥ِ٢َبْل. ٚ"146"ََٚد ٞٙ ُعِٓ ٌْ ٔؾٚل َْٔع، طا٥ٔ ٫. ..َٛ ُٖ ُِٓز ََِعشْٚف َٚ َُ ٢ّ  . ٚ"147"ائكَذ
ْٚ ِٔ َػَذْش: َطِش َٔ ١ًٜٔ ـٔٝ َِٛبش٢ٜٖأت، ٜؾ ـَٖٓ ُِٓز ََِعُشْٚف اي َُ ٢ّ ِٔ َْباْت ُطْٛغ. ٚ"148"ائكَذ َٔ ١ًٜٔ  ٜؾـٝ

ـَُِٓعَٚ ...ايٜكِشْٖٔٝأت،  .ايٗظٛغ٢ ٔبٔعِشم٢ ََِعشْٚف َػشاْب َِٔٓٗا ُٜ

٢ّ ٖـ٪٤٫      ٌَ ٖٗٓا عذ٠ ٔد٫٫ٕت أٚ ًَشٛ ـإت داي١ـ١ يف اطـتخذا ٚميهٓٓا إٔ ْظٓذ
ـٔ. ٚايذاي١ـ١         ٜٛـ  إىل دسدـ١ٔ ايك١ًـ١، ٚإٕ ل ربتـ احملذثنَي ْزٙ ايتك١ٝٓ. ٚأبشصٖـا أْٗـا ٖب

ـٔ َٔٗا، ؾٗٞ تاي٠١ٝ، يًتعشٜ ، ٚيٝظ  َب١ُٟٗ َٓبٓت١، نُا ٚدذْا ا٭خش٣ يف طبٝع١ٔ اطتخذا
يف املعذُات ايكذمي١، ٚإٕ عابٗا ايعُّٛ، ٚعذّ ايتٛكٝع. ٚايجايج١ أْٗا يٝظ  ػـا١ًَ  
نُا سأٜٓا يف املعذُات ايظايؿ١، ٚإمنا ضبـٛس٠ يف أػٝا٤ طبـٛؿ١، نا٭طع١ُٔ ٚا٭يبظ١ٔ 

٢ٔ ٚاسبٝٛاْأت ٚايٓباتأت. َٚٔ املًشٛ ات ايباسص٠ٔ اختؿا٤ُ  ع٬ٜق١ املعـشٚٔف بايًػـ١ٔ   ٚاملٗ
َّا.   زا

ُّا نٗزا املعذِ، نـإ   ُّا ػٗ ٕٓ َعذ َِ "ايػين" ؾٗٞ أ َٓا املًشٛ ١ اييت ربٓف َعذ أ
ـٔ:"َعشٚف بإبا٥ٔـ٘، َٚعـشٚف بأْاقٔتـ٘،      ٌٖ ب٘ َٔ منط ايتعشٜـ أٚىل ب٘ إٔ ٜتذَٓب َا اطتك

ضبـٓذد٠، عبـٛ:    ٚعبٛ ريو َٔ ا٭طايٝب ايكشٜب١ َٔ ايَمج١، ٜٚظتخذّ بذ٫ٟ َٓ٘ عبـاس٠ٟ 
١ََٟ ْزٙ ايـؿأت  ٌُ املعش٢ؾ١ٔ ٫ص٢ َٔ ا٭ْاق١ٔ، ٚيع١ًٗا أدٗم، ٚأؿذُم. إر َدِع  اُٖش اٱبا٤ٔ، ٚبٝٓ
ٌٓ أْٝل٣ َعشٟٚؾا بأْاقت٘، ٚطا٥ُشٖا  ُٚدَذت، ؾًَٝع ن  ِٕ ٜؿتكُش إىل ذبذٜٔذ ٚد٘ ٖزٙ املعشؾ١ٔ، إ

 َجٌ ريو.
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َُشٝط  َٓا املعذُات اشبُظ١ٝ ا٭خش٣ ؾُظت١ًٗٗا " احملٝط"، ٫ٚ ٜؿـٛت قاس٥ُـ٘ أْٓـ٘    أ
َٚقعِ  ؾٝ٘ ع٢ً ق١ًـ١، عبـٛ: ُٚبـِشز     َّ "َعشٚف" ٜقـّذا ع٢ً َا ٜبذٚ، ٚقذ  ٜتٓه١ُب اطتخذا

ٟٓ: املعشٚف بايكشَٛط149ا٭طذ َعشٚف" "، ٚ"ايؼـاٙ نـاس: ايؼـذش املعـشٚف     150، ٚ"ازبش
. ٖٚٛ 152ف"". ع٢ً إٔ ايهجش٠ٜ باد٠١ٜ يف اطتخذاَ٘ ايؿعٌ املبين يًُذٍٗٛ "ُٜعَش151بايهظت١ٓ

 ٫ ؽبتًـ عٔ َعشٚف، ؾُٝا خ٬ ايـٝػ١.

ـٔ، ٚيع١ًـ٘   ٌَ بٗزا ايُٓٔط َٔ ايتعشٜ َٓا "أقشُب املٛاسٔد" يـظعٝذ ايؼشتْٛٞ ؾكذ َسٜؿ أ
َّ      -نُا طٓش٣–ََع أمحذ سػٝذ سكا  ٢ٕ اطـتخذَا ٖـزٙ ايتكٓٝـ١ٜ اطـتخذا ٢ٕ ايًزا ايٜؿشٜذا

ـٔ    ايكذَا٤ٔ. ٚع٢ً ايشغِ َٔ أِخٔز ايؼشتْٛٞ ع٢ً ايًػٜٛنَي تظاًِٖٜٗ يف َظـأي١ٔ ايتعشٜـ
ـٔ ايٓبات ٚاسبٝٛإ ِٚسٟ، ٚٝقـَٛسِٖ يف تعشٜ ـٖش 153ايٖذ بأنجش  -يف ٖزا ايباب –، ؾكذ ق

مم١ا أخز عًِٝٗ، ْٚبَز َكاؿَذٙ، ٚدا٤َ بتعشٜؿإت ٖٞ إىل اي٤ًبع أقشب. ٫ٚ رب٧ٛ عـني  
ذثني َـا خـ٬   ايكاس٨ ايعؼشات َٔ "املعشٚف" دٕٚ تعًٝل. ٫ٚ ْش٣ ٖزا ايُٓط عٓذ احمل

ايٓؼشتْٛٞ، ٚأمحذ س٢كا، َٚٔ ريو قٛي٘: "ا٭دـاق: ػـذشٙ َعـشٚف"، ٚ"ايـربق: دا٤     
َعشٚف"، ٚ"ايج١ًُٝ َٛكع ايؿشؾ َٔ اسبا٥ط، َعشٚف عٓذ عٛاّ ب٬دْـا بـايٝٛى"، ٚإرا   
كشبٓا ؿؿّشا عٔ "ايج١ًُٝ" ٚ"ايٝٛى"، ؾإْٓا ٫ ْذسٟ َكـٛدٙ بـ"عٛاّ ب٬دْا" ايـيت ٜهشسٖـا   

ُّا. ٚ"ؿ  .154عٓذٙ ٝٓني: عكُ َعشٚف"، ٚ" ٚايٖض٫ب١َٝ: سًٛا٤ َعشٚؾ١"، َٚجٌ ٖزا ػا٥ع را٥عنج

ََ  ايًػ١" يـ "أمحذ سػٝذ سكا" ؾًع١ً٘  ٜٓـاؾُع "أقـشَب املـٛاسد" يف     -نُا ُرنـش  –أَا "
َٔ٘ نجش٠ٟ ٫ؾت١ٟ، ٚقذ أسـُٝ  يـ٘   نجش٠ رنش٢ٙ يـ"املعشٚف"، ٚسمبا ؾاٜق٘. إر أنجَش َٔ اطتخذا

"، ٚ""ايٜهشبــٕٛ امٜلعــشٚف بػــاص٢ 155٘، عبــٛ: "أسَصٕ: اسبــٓب املعــشٚف بايــزس٠ايعؼــشأت َٓــ
" 158" ٚ"أقاؾٝا: ػذش بٓشٟ ُٜعشف با٭ناطـٝا 157، ٚ"ايٓشؿاق امٜلعشٚف باملشداطٓؼ156ايٜؿِشِ"

 . 159ٚ"ايٝشُٛس: املعشٚف باطِ اُْٝٛدًٛبني"



ََعُشْٚف"   َٛ ٖٚ" "ٚٞ ٢ِ ايَعشٔب ـٔ يف اٝيَُعَذ َٔٔ إػهايٝٓأت َتك١َٔٝٔٓ ايٖتعشٜ  "  
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َٓا املٓٔذُذ ؾكذ دا٤ت ٖزٙ ايتك١ٝٝٓ ق١ًًٟٝ ؾٝ٘، عبٛ: ايٗذٚاس: املع شٚف عٓذ ايعا١َ ٚأ
، ايضٜتٕٛ: صساعت٘ َعشٚؾـ١  161. أسػُٝٓذسٜ : ؿاسب ستب١ نٓظ١ٝ َعشٚؾ160١بايذٚخ١

ٕٓ ايهجش٠ٜ عَٓذٙ ٖـٞ  163، ايؼاٜٚؽ: ستب١ عظهش١ٜ َعشٚؾ162١َٓز أبعذ ايعـٛس . ع٢ً أ
ــايٓت "    ــَشف ب ــا ُٜع ــؼ: َ ــٍٛ، عبٛ:"ايٓتب ــبيٓن يًُذٗ ــٌ امل ــَشف 164يف ائؿع ــل: ُٚتع ، ٚ"اسبَب

 ".166: ُٜٚعشف بؼذش املكٌ"، ٚ"ايذ165ّٚبايشؼبإ

َٓا َعذِ صبُع ايًػ١ ايعشب١ٝ يف ايكاٖش٠ "املعذِ ايهبُ"، ؾكذ دبَٖٓب ايـ "َعشٚف"  ٚأ
٢ٌ اييت َرنش ؾٝٗا املعشَٚف:"ا٭صار: َعشْٚف يف ايعشام باطِ  دبّٓبا بّٝٓٓا، َٚٔ املٓشأت ايك٥٬

: َـٔ اشبلـشاٚات   . ٚ"بك١ً ا٭ْــاس 168"، ٚ"ا٭طٌ: املعشٚف مبـش بايٓظُاس"167ايٓضٖذٟ
  .170ٚيهٓ٘ سكٞ مبا دٕٚ ريو َٔ "ُٜعَشف ُٚعش٢ف" 169املعشٚؾ١"

٢ّ ٖـزٙ     ١َٔٓ يًُعذُأت ايعشب١ٔٓٝ اسبذٜجـ١ٔ يف اطـٔتخذا ٚإرا ٚقؿٓا ع٢ً ايٚظُأت ايعا
َٔ احملـذثنَي       ٕٓ املعذُٝـٝٓ ٍَ أ ٢ٍ ايٛا٥ٔؿ١ٔ اييت مٓت اختٝاُسٖـا، أَهٓٓـا إٔ ْكـٛ ايتك١ٝٓ، َٔ خ٬

َٓ ١ََٟٖٓ ب١ٟٓٓٝ يف املعذُأت َٜتذٓبْٛٗا بعا  ٌُ َٕ إىل ت٬يف ٖزٙ ايتك١ٔٝٓ، اييت ُتؼه١ ١; ٭ِْٗ ٜظَعٛ
ٔٓ ٖزا ٫  ََ  ايًػ١ٔ ُٜعٝذاْٗا َدَزَع١"، يه ِٞ "أقشٔب املٛاسد"، ٚ" ٚ َُ َُعذ ِٕ ٚدذْا  ايَاث١ٓٝ، ٚإ

َٕ ٔؿّٝػا أخش٣ يف ايٓؼٍُٛ ٚايعُ ٟٛا طا٥ّٔشا. ع٢ً أْٓٓا ٚدذْاِٖ َٜشتلٛ ٌُ من ١َٔٓٝٛ يف ُٜؼهِّ
٢ٍ املب١ٓٝٓ يًُذٍٗٛ.  ٖزٙ ايتك١ٔٝٓ، نا٭ؾعا

ٕٓ املعذُأت احملَذث١  ٢ٍ أ ٌٓ   -مم١ا قشأُت –ٚخ٬ؿ١ٝ ايكٛ ١َْٜٔٓ، ٚيعـ ل ترَبأ َٔ ٖزٙ ا
َُعذُات احملذثني، ل َتظتبعِذ ٖزٙ ايتك١ٝٓ أّٜلا. َُٖا َٔ  ٕٓ غ  َٔ امل٪ن١ٔذ أ
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 خامتــة

ـَ ايبشُح ع٢ً َسٔكٝك١ٔ  ـٔ ايبـاس٢ص٠ٔ ايـيت     ٚبعُذ، ؾكذ ٚق َٔٔ َتكٓٔٝـأت ايٓتعش٢ٜـ َتك١َٕٝٔٓ 
ََعشٚف"، َٚا ُٜؿلٞ إيٝٗا َٔ ا٭طايٝٔب.  َٕ ايعشُب، أ٫ ٖٚٞ" ٖٚٛ  ََٗا املعَذُٝٓٛ اطَتخَذ
َٗٗـا دبًٝـ١ٟ      َٚد َٚد١ًـ٢  ََشدع١ٔٓٝ املعشٜؾ١ٔ ٚايٓجكاٜؾـ١ٔ.  ُّ ع٢ً  ٚقذ َبٝٓٔ أْٗا تك٠١ٝٓ إساي٠١ٓٝ، تكٛ

ُّ يًباسٔح َسكٝك١ٜ ٔٓ،  ُتكٚذ ِٚ املعذُأت ايَعشب١ٔٓٝ، بعّٝذا َٔ ايظ ٖزٙ ايتك١ٔٝٓ يف طا٥ؿ١ٕ َٔ أٖ
٢ٌ. ٚاْتٗــ٢ ايبشـُح يف ٖــزٙ ايـــؿشأت     ٚايـٓتخُني٢، قا٥ُــ١ٟ عًــ٢ اٱســا٤ٔ ٚايٓتشًٝــ
ٌُ بٗا إىل َسؿٔذ ادباٙٔ ٖـزٙ   ٢ٌ، َٚا َٜتـ َٔٔ املذاخ ََظع٢ َعؼشأت اٯ٫ٔف  ايٜك٬ًٝٔت، بعَذ 

ُ٘ا ّْٚٛع ٢ُ بٗا. ايٓتك١ٔٝٓ، ن ٘ٔ ايٓتعب  ا، ٚأٚد
      ٢ٕ ٢ٍ ايٓضَـا ُّ يف ُدًِّٗـا عًـ٢ اختـضا ـٔ َتك٠١ٝٔٓ إساي٠١ٓٝ َتكـٛ َٔٔ ايتعشٜ ٕٓ ٖزٙ ايٓتك١ٜٝٔٓ  إ

 ٢ٕ َٖٓـ٠١، َـٔ         -ٜؾل٬ٟ عٔ ايَبؼش٢  -ٚاملها يف َػشؼب١ٕ ٚأسـَذ٠ٕ. ٖٚـٞ َٚـا ُٜؿلـٞ إيٝٗـا 
ـٔ، َطـٛا٤ّ يـذ٣ ايكـذَا٤ٔ أٚ احملـذثنيَ     ، َٜٚٓبػـٞ ايـٓتخ١ًُف َٓٗـا    َٖٓٛأت َتكٓٝأت ايٓتعشٜ

        ،٢ٕ ْٚبُزٖا، َٚسـُشٖا يف أكـٝل٢ ُسـذٚٔدٖا، َـا ل َتظـَتِٓذ إىل ضبـٓذداتٗا ايٓش٥ٝظـ١ٔ: ايٓضَـا
٢ٕ. ٜؾل٬ٟ عٔ احملٓذدأت ا٭خش٣; نازٔبٓع٢ ٚايٓٛع٢، ٚطا٥ش٢ املٛٓكشأت،  ٢ٕ، ٚاٱْظا ٚاملها

ََُٓب٘تا َـٔ ٔطـ    َٕ ِٕ َٜهٛ ُٔ أ ـْ ٫ ميه َِٚؿ ٢ِ     ؾايـ"َعشُٚف"  ٢ِٔ عًـ٢ ا٭قـأْٝ ٘ٔ املعـش٢يٚف ايكـا٥ ٝاق
َٔٔ ا٫يتباغ٢ ٚايتًبٝع٢. ُُ رٔيٜو َكشْب   املزٝنٛس٠ٔ، ٜٚغ

ِٕ َٜعُــَذ إىل ٔخذَــ١ٔ ايكــاس٨،   ٞٚ أ ـٔ املعَذُــ ٌَ ؾــُٝٔ َٜتـــٓذ٣ يًتــأيٝ ٕٓ ا٭ؿــ إ
ُٚـ٘ مجـَع ا٭يؿـ     ٖ ٌٗ َٕ نـ ٌٖ بٗا، ٚنا ٌُ بٗا. ؾإرا أخ ٘ٔ، َٚا َٜتـ ََذاخًٔ  ٌٚ أ ، َٚتٛكٝع٢، ن

٘ٔ قاس٥ُ٘، أٜ٘ا  ٢ٌ عًُٔ٘، ٚاْذٔف ايزٟ َٜبتػٝ ٌٖ بأؿ ٚإيكا٤َٖا ب٬ َس١ٕٜٓٚ ٫ٚ زشٝف٣، ؾكذ أخ
َٕ ايظبُب.  نا

ـٔ، ٫ؾتكاس٢ٖا  َٔٔ ايتعشٜ ٢ّ ايٝكذَا٤ٔ ْزٙ ايٓتك١ٔٝٓ  َٔ ايبشُح َعؼٛا١ٜٓٝ٥ اطٔتخذا ٚيكذ بٝٓ
ٌٓ اٱســا٤أت ٜنَؼـؿ  عـٔ ٖـزٙ     ِٕ َطـٓذٌ    ا٭طَع ايب١ٜٓٓٝ يبٓا٥ٔٗا. ٚيع ايَعؼـٛا١ٔٓٝ٥، ٚإ
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ََٚطُِ  ُدٗـَذ املعذُـٝٓني، ٚطـٝٓذِ  ُدٗـَٛدِٖ يف      َٗذ١ٔٓٝ، اييت  ايبشُح بعَض املعال٢ املٓ
٢ّ ٖزٙ ايٓتك١َٔٝٔٓ. ٢ٌ اطٔتخذا  َطبٝ

ََْٓٗر ٚاسـْذ، ٫ٚ   -نُا ُرٔنَش- َٚٔ املظ١ًُأت َٚتكٓٝأت٘ ٫ َٜظتٛعُب٘  ـَ  ٕٓ ايتعشٜ أ
ََعشٚؾ َٔعٝاس٠١ٖٜ  ـٕ ملا َٜؼشُع يف َتعشٜٔؿ٘، ضبٚذداْت  َٔٔ تٛكٝع٣ ٜٚنؼ ٠١، إ٫ َا َٜشت٦ٔٝ٘ املعٚشُف 

ُِ َـٔ     َٔٔ ٖٓا ظبُذ ايٓكـَذ َٜـٓذ َٞ َٔ أدٚأت٘ َا َُٜٓٗض ب٘ إىل ٖزا ايَػش ٢. ٚ ِٕ َٜٓتك ٚي٘ أ
٢ٕ املٓٗر٢. ـٔ ٫ َٔ ٝؾكذا  طبٝع١ٔ بٓا٤ٔ ايتعشٜ

ِٕ ًُْٚخَف أبشَص ْتا٥ر٢ ايبشٔح يف احملا  ٢ٚس٢ اٯت١ٔٝ:ٚمئهُٓٓا أ
ٕٖ املَٓٗر - ١ٟ٤ً. إ ُٚسٚٔد ٖزٙ ايٓتك١ٔٝٓ، ٜنجش٠ٟ ٚق ْٔ يف ْٔظب١ٔ   ايزٟ ُٜب٢ٓ عًٝ٘ امٝلعذِ ي٘ َدْٚس بٝٓ
ـٔ عَٓذ املعذُـٝنَي ايكـذَا٤ٔ يف    - َٔٔ ايتعشٜ ٌَ ايَبشُح أع٢ً َْٔظٔب ٖزٙٔ ايٓتك١ٔٝٓ  يكذ َطٓذ

ٞٚ، ثِ ٢ِ امٜلهاْ ًٜ َِ ايج٬ث١ٜ يف أِا٤ٔ ايٓبأت ٚاسبَٝٛإ ايَع ٕٓ ٖزٙ ا٭قاْٝ ََظٖٓـ١ٜ   –; ريو أ
َُعَترب٠ يف -املعش٢ٜؾ١ٔ ٌُ ق١ُٟٝ  ٞٚ. ناْ  زٓج  سٝا٠ٔ ايعشب

-  ،١ََٔ َُٗأت" أٚ ايٓتعشٜؿأت املٓبٖت١ٔ، يف املعذُات املتكٚذ َُ٘ ايبشُح بـ"املب ََٚط ص٢ٜاد٠ ْٔظب١ٔ َا 
٢ٕ املعشيٚف يذ٣ ايكٓشا٤ٔ،  ٔيَجٜك١ٔ َٕ تأيٝٔؿٗا.أؿشأبٗا باملخضٚ  إٓبا

ٕٓ املعشَٚف يف  - ـٔ َع٬ق١ٔ ٖزٙٔ ايٓتك١ٔٝٓ بامللاَني٢ اي١ًػ١ٜٔٛ; ريٜو أ ـَ ايبشُح عٔ َكع ٜنؼ
٢ٌ ََبيٙن ع٢ً ايٚذ٫ي١ٔ. أؿ  َ٘ٔ  اطتخذا

ـٔ عٓـَذ     - َٔـٔ ايتعشٜـ ِٕ ت٪طَِّش ٖزٙٔ ايٓتك١ٜٝٓ  ََٓٗذ١ٕٝ ميهٔ أ ََعاَل  خًٜف ايبشُح إىل ٔعٖذ٠ 
:َٛ  ايكذَا٤ٔ، عب

٢ٌ املعشٜؾ١ٔ عٔ اي١ًٝٔح ٜٚغـُٙٔ، ٚا٫قتــاس٢   إط ََْٚٞك ١َُٔ ع٢ً ايؼوِّ،  اٜغ١ٔ املعشٜؾ١ٔ ايكا٥ٔ
َٕ ذٜبكٝـل٣، ُْٚـذس٠ٔ اطـٔتخذاّ      ع٢ً ٔؿَٝػ١ٔ اٱؾشأد َتكشّٜبا، ٚاطٔتٓظاخ٢ املعشؾ١ٔ ٚاْتكأيٗـا دٚ

ٚٞ ٢ٍ ايٓؼهً ٢ُ املعشٚٔف" املعاد ََلاَنَي "غ  ٢ٍ َُعشٚٔف.  ضبٓذدأت املعشٜؾ١ٔ، ٚاطٔتك٬  يً
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َٓا ؾُٝا ٜتع١ًُل جبٗٛٔد امٝلشَذثنَي، ؾكذ َخًَف ايبشُح إىل ايٓتا٥ر٢ اٯت١ٔٝ:  أ

-   ٓٞ ١َٕٖ، ؾُٝا خ٬ َا سأٜٓا عَٓذ ايٓؼـشتْٛ ـٔ، يف َ٪ي١ؿاتِٗ بعا ١ٔ١ً ٖزا ايُٓٓٔط َٔ ايٓتعشٜ ٜق
ََ  اي١ًػ١".  يف "أقشٔب املٛاسٔد"، ٚأمحذ سػٝذ سكا يف "

ٕٓ ٖزٙٔ ايٓتك١ٜٝٓ يف  - َُٛٚكش١ٟ، تأي١َٟٝاطٔتخأ َِٔٗ تأتٞ  َُٓبٓت١ٟ. ذا  ٢ٌ، ٫ َُذَخ  يً

َُع١ٕٓٓٝ. -  أْٗا تٓشـُش عٓذِٖ يف أبٛإب 

ُٗٛد٠ٔ. - ٢ٍ، بذ٫ٟ َٔ ائعباَس٠ٔ املع ٢ٍ املب١ٔٚٝٓ يًُذٗٛ ٢ّ َبعٔلِٗ يٮؾعا  اطتخذا

ٌَ ٖزٙٔ اٱػهاي١ٔٓٝ  - ٕٓ أؿ ١َٓ إىل أ ُّ َـ   -َخًَف ايبشُح بعا ٣ُ مم١ا ُٜظـَتخَذ ٔ ٖـزٙ  يف نج
ٌٚ    ٖٛ ذبذُٜذ ايكاس٢٨ ايزٟ ُٜهَتـُب يـ٘. ٖٚـٞ إػـهاي١ٓٝ تت     -ايٓتك١ٔٝٓ بـٓذ٣ دًٖٝـ١ٟ يف نـ

ُُ َـٔ اٱػـهايٝٓأت، ٚيـَٝع يف ٖـزٙٔ ايٓتكٓٝـ١ٔ         املكٓذَأت، ِٓ َُٜٓذِ َٓٗـا ايهـج َٔٔ ث ٚ
 َٚسَذٖا.

ٌٖ املعَذُأت  ٕٓ ن ٌٓ ايبشـحٔ  –ٚبعُذ، يكذ ٜنَؼـ ايبشُح أ قـذمَيٗا ٚسـذَٜجٗا    -ضبـ
ُ٘ا َٚلُّْٛا. ٖٚزا ٜ٪ن١ُذ ٚق ع  يف اٱػهاي١ٔٓٝ ْؿٔظٗا، ع٢ً اخت٬ٔف يف ايتؿـ٬ٝٔت، ن

ِٕ َتت٬ػ٢.  َٕ أ ٢ٔ، ُدٚ ـٔ طاَست عرَب ٖزا ايٓضَ ٕٓ ٖزٙ اٱػهاي١ٜٝ َٔ َتك١ٔٝٓ ايٓتعشٜ  أ

٘ٔ إىل َِْبٔز ٖزٙ ايٓتك١ٔٝٓ  ٚايبشُح َٜـذعٛ إىل   -إ١٫ يف ُسـذٚٔدٖا امٝلظـتب١َٓٝٔ  -َبِعَذ َدعٛٔت
ٌٚ ايٓٓظشٜأت املعَذ١ُٔٓٝ اسبٔذَٜج١ٔ، َٚا أؾَلِ  إيٝ٘ ايٓظشٜٓاُت ايٓذ٫ي١ٝٝ ٚاي١ًظـا١ْٝ   اطتجُاس٢ ٝن
      ،ٍّ َُعذُـ  ٣ٌ َُـ ٌٚ َع ـٔ، تًٜو ايتكٓٝاُت اييت َتكبُع عًـ٢ ُثػـٛس٢ نـ ١ََٔ َتكٓٝأت ايٓتعشٜ يف ٔخذ

ُ٘ بايِٓٗذع٢ ُٚبًٛؽ٢ ايَػا١َٜٔ. ُُ ٢ٌ، أٚ َتٔظ ُ٘ بايٜؿَؼ ُُ ـٔ  ؾَت
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 ٚ"ايؿخ" ٚ"ْشدع"، ٚ"ايؿشاْل"، ٚ"ايٝاِني". -29

٭طؿاْاخ، ٚايؿشْذ، ٚايٓشد، ٚايؿاْٝذ، ٚايبرب، ٚازبٛص، ٚدسٚص ايجٛب، ٚايًٛصٜٓر، ٚ"ا٭ٜاسد١، ٚا -30
ٚازباَٛغ، ٚا٭دـاق، ٚايكُٚطـٞ، ٚازبًٓبـإ، ٚايض٥بـل، ٚايؿظـتل، ٚايكشطـل، ٚايهعـو،        

."ٓٞ  ٚازبٓش٠، ايربْ

 ٚ "ايؼٝب"، ٚ"سٓش طخ  شب " ٚ"اسبك١" ٚ"ايذس٠". -31

 ايـٛإ"، ٚ"ايلٝٛإ ٚايلٝهإ"، ٚ"سٖٓت٘ ٚأسٖٓت٘""ٚ "كشو" ٚ "تاٯٕ"، ٚ"أثاب٘ ٚاعٛاٙ""، ٚ" -32

َٚٓ٘:"ازبشص، ازباسٚغ، ازباَٛغ، ٚايٓشدع، ٚطذظـتإ، ٚاملػٓـاطٝع، ٚاشٜبـضيف، ٚاٱبشٜـل،      -33
ِٓ، ٚايهتإ.   ٚايظشقني، ٚايؿًؿٌ، ٚايب

 تاز ايعشٚغ:  بٛد(. -34

 ْؿظ٘:  ب (. -35

 ْؿظ٘:  دذف(. -36

 ْؿظ٘:  منٞ(. -37
 ْؿظ٘:  طعذ(. -38

 ْؿظ٘:  نًب(. -39

  عؼش(. ايعني: -40

 مجٗش٠ ايًػ١: "طذد" -41

 ْؿظ٘: "ثشثش". -42
 ْؿظ٘: "عكٛ". -43

 ْؿظ٘:" بظٌ". -44

 ْؿظ٘: "قظِ". -45

 يظإ ايعشب:"غُذ". -46
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 بزس".  ْؿظ٘: " -47
ٜٓظش ع٢ً طبٌٝ املجاٍ أّٜلا يف "ايًظإ":" إساب" يف َاد٠ "أسب"، ٚ"اشبًـا٤" يف "خًـف". ٚ"ايـربٚم" يف    -48

  ّ ". ٚ"ايـذّٚ" يف "دّٚ". ٚ"ايؼـربّ" يف ػـربّ". ٚ"أٚد" يف    "بشم". ٚ"داس٠ َأطٌ" يف "أطٌ. ٚ"اشبٓـذّ" يف "خٓـذ
"أٚد"، ٚ"ابٓا عٝإ" يف "عني". ٜٚٓظش َجٌ ريو يف "ايكاَٛغ احملٝط": عبـٛ: "عـزسا٤" يف "عـزس"، ٚ"احملهـِ":     
"غُذإ" ٚ"بزس" ٚ"إساب"، ٚ"رات ايٓٗل"، ٚ"أٚد". ٚ"ايتاز": يف "ايظًذِ، ٚ"بشق١ ّا٤"، "ٚقتا٥ـذ٠"، "ٚعـار"،   

 د"، ٚ"ٖذش"، ٚ"ايكـِٝ"، ٚ"عٓٝع"، ٚ"قشِٜ".ٚ"أٚ
ٚايًٝح ٖٛ: ايًٝح بٔ املظؿش بٔ ْـش ع٢ً َا رنش ا٭صٖشٟ، ٖٚٛ ع٢ً َا رنـش ايؿُٚصآبـادٟ    -49

ابٔ ْـش ابٔ طٝٓاس اشبشاطاْٞ، ؿاسَب اشبًٌٝ، ٜٚٓظب إيٝ٘ أخزٙ أؿٍٛ ايهتاب "ايعـني" عٓـ٘،   
ٟ آصايؿُٜٚٓظـش:   ٚنإ عامٟلا بايؼعش، ٚايػشٜب ٚايٓشٛ.. ٔ  ضبُـذ ، بـاد  ؾـ٢  ايبًػـ١  ،ٜعكـٛب  بـ

ٚايظٝٛطٞ، د٬ٍ ايذٜٔ، بػٝـ١ ايٛعـا٠،    .56، املـشٟ ضبُذ: ذبكٝل، ٚايًػ١ ايٓشٛ أ١ُ٥ تشادِ
 .2/275ت ايًػٜٛني ٚايٓشا٠، ذبكٝل: َـٛؿ٢ عٛا، ايف طبك

 تٗزٜب ايًػ١: "سظذ". -50
ٌٓ َٓٗا يف َادت٘. -51  ن

 باطتجٓا٤ أطاغ ايب٬غ١، ٚايـشا ، ٚايكاَٛغ احملٝط. -52

 مجٗش٠ ايًػ١: "دْٔ" -53

 ْؿظ٘: "بشؽ". -54
 تٗزٜب ايًػ١: "ٚسذ". -55
 ْؿظ٘: "خٛخ". -56

 ايًظإ: "عٓذ". -57

 ْؿظ٘: "سطع". -58

 ازبُٗش٠: "بكٔ". -59

 ْؿظ٘: "طكِ". -60
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 تٗزٜب ايًػ١: تٛخ" ٚ"ايًظإ"، ٚايتاز".. -61
 ايتاز: "أدش" -62

 ْؿظ٘: "ؿٕٛ". -63

 ايعني: "بػٌ". -64

 ازبُٗش٠: "سطٞ". -65

 ْؿظ٘: "بهٔ". -66
 ايًظإ: "عني". -67

 ".ْؿظ٘: "سـف -68
 ايتاز: "ْظش." -69

 ايتاز: "ٖجشّ". -70
 ايـشا : "سذخ".  -71

 ايًظإ: "سذخ". -72

 ايتاز: "سذخ". -73

 تٗزٜب ايًػ١ ٖزب(. -74

 ْؿظ٘:  نظِ(، ٚتاز ايعشٚغ. -75

 ْؿظ٘:  نبا(، ٚ ٚنب( يف ايًظإ، ٚايتاز. -76

 تٗزٜب ايًػ١:  قٌ(، ٚايًظإ، ٚايتادو  قًٌ(. -77

خـر  شبـر(، املـٛم ٚاملام َـأم(.     ٜٓظش ع٢ً طبٌٝ املجاٍ: "تٗزٜب ايًػـ١": ايٓـٝع ْــع(، ايً   -78
ٚ"احملهِ": ايًٛع"  ط ٕ"، ٚام  م أ ٚ(، ايػ١ٓٝ ؽ ٟ ٕ(. ٚايًظإ: أقـشب قـٛاسب قشب(، بٓـا٤    
ّٕ  ػــٓأ(، ٜٗــب بايلــِ ٖب(،   "ؾعًــٌ"  دــذ (، اطــبهشت عٝٓ٘ طــبهش(. ٚايتــاز: صاد صٜــذا

 ايؿًر ؾًر(، تزنُ ايهـ  نعـ(. 
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ٌَ  اُْـض٠ ٚايٝـا٤(، ايتـاز:        احملهِ، ايًظإ: سزف ْٕٛ ايتج١ٝٓ خ ر ٚ( -79 ، احملهـِ: ٜـا أٜٗـا ايشدـ
 نزبٜو اسبٖر  نزب(،  

 ٜٓظش: احملهِ: ايشدف    د(، ٚايًظإ  سذد(. -80

 ٜٓظش: احملهِ:  ت ٍ ف(. ايًظإ  ؾتٌ(. -81

 ٜٓظش: ايتاز صٖش٠ يف  صٖش(. -82

ني أبـٛ  ٜٓظش: َكذ١َ "قٛاعذ املٛاسس١ يف ايٓشٛ"، إبٔ إٜاص ايبػذادٟ، ذبكٝل: عًـٞ اسبُـذ، ٜٚاطـ    -83
 ّ.2010، 1اْٝذا٤، ٚػشٜـ ايٓذاس، داس ا٭ٌَ، إسبذ، ا٭سدٕ، ط

ٟ، ذبكٝـل ضبُـذ ضبـٞ ايـذٜٔ     ايبػذادٟ، قذا١َ ٜٔ دعؿـش ايهاتـب، دـٛاٖش ا٭يؿـا ، ايبػـذاد      -84
 .376 ،1979ّ، 1اسبُٝذ، داس ايهتب ايع١ًُٝ بُٚت، طعبذ

 أطاغ ايب٬غ١:  طش (. -85

 ايـشا :  طش (. -86

ٖـ(ّع ايعًّٛ ٚدٚا٤ دا٤ ايعـشب َـٔ ايهًـّٛ، ذبكٝـل     573تاسبُُٟ، ْؼٛإ بٔ طعٝذ   -87
 ،1999ّ، 1سظني ايعُشٟ ٚآخشٜٔ، داس ايؿهـش املعاؿـش، بـُٚت، ٚداس ايؿهـش، دَؼـل، ط     

7/4102. 

 ايًظإ: "طش ". -88

 ايكاَٛغ احملٝط: "طش ". -89

 تاز ايعشٚغ:" طش ". -90

١ًُ املعادِ ايعشبٝـ١،  ٜٓظش: ايؼشتْٛٞ، طعٝذ، رٌٜ أقشب املٛاسد، "طش ". ٚدٚصٟ، سٜٓٗاست، ته -91
  طش (. . ٚاملعذِ ايٛطٝط7/31ّ: 1992ايٓعُٝٞ، داس ايؼ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ، بػذاد، تشمج١ ضبُذ طًِٝ 

 ايعني: "خٓٔ". -92

 ازبُٗش٠: "خٓٔ". -93
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 ايـشا : "خٓٔ". -94

 احملهِ: "خ ٕ". -95

 .1/105 ،املخـف -96

 يظإ ايعشب: "خٓٔ". -97

 ايكاَٛغ: "خٓٔ". -98

 تاز ايعشٚغ: "خٓٔ" -99

ُذ بٔ ؼب٢ٝ، أدب ايهتاب، ذبكٝل: ضبُذ بٗذ١ ا٭ثشٟ، املهتب١ ايظًؿ١ٝ، ايـٛيٞ، أبٛ بهش، ضب -100
 .47 ،ٖـ1341

 .157 ،1995املشصٚقٞ، أبٛ عًٞ، أمحذ بٔ ضبُذ، ا٭َايٞ، ذبكٝل: ؼب٢ٝ ازببٛسٟ،  -101

 5/9 ،2، طبُٚت، ايؿهش داس، دابش ُِ: ذبكٝل ،ايؿشز ٛأب، ا٭ؿؿٗاْٞ -102

 .1/144 ،ٓبٝ٘ ٚاٱػشاف، ايتاسبظني بٔ ع٢ً اسبظٔ أبٛاملظعٛدٟ،  -103

، 1ايعظهشٟ، أبٛ ٬ٍٖ، ا٭ٚا٥ٌ، ذبكٝل: ٚيٝـذ قــاب ٚصًَٝـ٘، داس ايعًـّٛ، ايشٜـا ، ط      -104
1980، 1/217. 

 .1/509احملٝط يف ايًػ١: "خٓٔ"، ٚا٭ص١َٓ ٚا٭َه١ٓ:  -105

 احملهِ:  ٚػٌ(. -106

ـ: ٜٓظش: ايضطبؼشٟ، ا٭َه١ٓ ٚاملٝاٙ ٚازبباٍ يًضطبؼـشٟ، ذبكٝـل إبـشاِٖٝ ايظـاَشا٥ٞ، ايٓذـ      -107
1968،ّ 261 

، َعذِ َا اطتعذِ، ذبكٝل: َـٛؿ٢ ايظكا، عـال  ا٭ْذيظٞ ايعضٜض عبذ بٔ احل عبذايبهشٟ،  -108
 .4/1276 ،1403، 3ايهتب، بُٚت، ط

 ايًظإ: "ٚػٌ". -109
 ايكاَٛغ احملٝط: "ٚػٌ". -110
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 تاز ايعشٚغ: "ٚػٌ". -111
  غ ؽ ٍ(. ازبُٗش٠: -112
 ".جب٠ُٕ ٚيظٓا َطبتٟا ِْشَتعٞ ؾكٔذ ٚيف دٜٛاْ٘:" -113

 ايعشب:  غظٌ(.يظإ  -114

 تاز ايعشٚغ:  غظٌ(. -115
 .5/219 ،اسبُٟٛ، ٜاقٛت، َعذِ ايبًذإ: املِٝ ٚايٛاٚ -116
 ْؿظ٘. -117
 ايكاَٛغ احملٝط:  غظٌ(. -118
دٚصٟ، سٜٓٗاست، ته١ًُ املعادِ ايعشب١ٝ، تعًٝل ضبُذ ايٓعُٝٞ، مجاٍ اشبٝاط، ٚصاس٠ اٱعـ٬ّ   -119

 .2000-1979 1ايعشاق١ٝ، ط
 ٝط، داس ايذع٠ٛ، اطتاْبٍٛ.َـٛؿ٢، إبشاِٖٝ، ٚآخشٕٚ، املعذِ ايٛط -120

 ّ.2008، 1عُش، أمحذ طبتاس، َعذِ ايًػ١ ايعشب١ٝ املعاؿش٠، عال ايهتب، ط -121

 ّ.2003، 1َظعٛد، دربإ، َعذِ "ايشا٥ذ"، داس ايعًِ ي٬ًُٜني، ط -122

 أبٛ ايعضّ، َعذِ ايػين. -123
 ّ.2009، 1اعتٓا٤ ضبُذ عجُإ، داس ايهتب ايع١ًُٝ، بُٚت، طايبظتاْٞ، بٛشغ، ضبٝط احملٝط،  -124
 ايؼشتْٛٞ، طعٝذ، أقشب املٛاسد يف ؾـٝع ايعشب١ٝ ٚايؼٛاسد، َٓؼٛسات آٜات احل ايٓذؿٞ. -125
 َعًٛف، يٜٛع، املٓذذ يف ايًػ١ ٚا٭ع٬ّ. -126

 ّ.1960سكا، أمحذ سػٝذ، َعذِ َ  ايًػ١، َهتب١ اسبٝا٠،  -127

 ّ.1970املعذِ ايهبُ، صبُع ايًػ١ ايعشب١ٝ، َٛبع١ داس ايهتب،  -128

 ْؿظ٘:  محف(. -129

 :  مح١(.ْؿظ٘ -130
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ْؿظ٘: ػبٛط. ٜٚٓظش ا٭يؿا  اٯت١ٝ، َٚذاخًٗا: دٛص ايضمن، أسدـٝكٔ، باٖـ ، محـف، دٓب،     -131
 طٓذ١، ػٓبني، قُكّٛ، قٓٛع، نعو، نُهاّ، َٓـٛس١ٜ، ْٝذا، ٖزًٜت١...

بـاب  ّ  1989َـٛؿ٢، إبشاِٖٝ، ٚآخشٕٚ، املعذِ ايٛطٝط، داس ايذع٠ٛ، اطتاْبٍٛ، تشنٝـا،   -132
 .(ايظني

 ْؿظ٘: باب ايظني. -133

ؿظ٘: باب ايؿا٤. ٜٚٓظش: "اسبٓذ٠"، ٚمحاس ايضسد"، ٚ"ايظٝـ"، ٚ"ايهـٝع"، "ايًٛا٤"ٚ"املـٛها"ٚ"ايــاد"،   ْ -134
 ٚ"املعاٜش٠، ٚ""ايٓظش ايٛا٥ش".

 .20 ،َعذِ ايًػ١ ايعشب١ٝ املعاؿش٠ -135

 ْؿظ٘:  أبٛ(. -136

 ْؿظ٘:  بٛس(. -137
"أبـٛ   سذٌ(، ٚ"محـاس ايـٛسؽ"، ٚ"خـشٚع"، ٚ" أخــا٥ٞ، ٚ"     ْؿظ٘:  عشقظٛغ(. ٜٚٓظش: ضبذٌ -138

 ؾـاد٠"، ٚ"َـٛها"، ٚ"طبع"، ٚ"نْٛؼ ؾٛ"ٚ "ايٓظش ايٛا٥ش.

 َعذِ ايشا٥ذ:  اصدسخ (. -139
 ْؿظ٘:  ؾظتل(. -140

 ْؿظ٘: دبه١". ٜٚٓظش: ثعًب، داس٠، سدشز، سِإ، صغًٍٛ، طربخٞ، ًَٛخ١ٝ. -141

 أبٛ ايعضّ، عبذ ايػين، َعذِ ايػين. -142
 َعذِ ايػين: "أبٞ". -143
 ْؿظ٘ "َعٔ". -144
يف املذاخٌ املٛاي١ٝ ع٢ً طبٌٝ املجاٍ: ٚد٘، دٗـذ، بـشص، دٜـٔ،    ْؿظ٘: "أْل"، ٜٚٓظش ٖزا ايُٓط  -145

 خؿـ، دسب، طهٔ، ِ ، ِع، ػٗش، ؿذس،  ٗش...".
 ْؿظ٘: "أسص". -146
 ْؿظ٘: ص٥بل. -147
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 ْؿظ٘: "طشٚ".  -148
 ضبٝط احملٝط:  أطذ(. -149
 ْؿظ٘:  دشٟ(. -150

 ْؿظ٘:  ػاٙ ناس(، ٜٚٓظش: ٚ اٱداق(، ٚ ا٭سغٕٓٛ(، ٚ اشبشٚع(، ٚ ٚايٛباس(. -151
ٌ املجاٍ:  ايبادسٚز(، ٚ ايبارظبـإ(، ٚ ايباسطـٕٛٛ(، ٚ ايببػـا(، ٚ ايـربؾُ(،     ٜٓظش ع٢ً طبٝ -152

 ٚ ايباْذٚسٟ(، ٚ ايبٓذٜهظيت(، ٚ ايباسٚد(، ٚ ايبٓا٤(.
 .9 ،املكذ١َ أقشب املٛاسد، -153
ٜٓظــش عًــ٢ طــبٌٝ املجــاٍ: ا٭سص، ٚاملٓخــش، ٚايبـــٌ، ٚايبًكــا٤، ٚايبٓــادٚسٟ، دا٤ ايجعًــب،  -154

ـٓبُ، كٝٓات، طبخ١، ايعٗذ، ايٓشاغ، ٚايْٝٛإ، ٚاسببـ١ ايظـٛدا٤، اسبُـش، خبـض      ايجُا١ْٝ، اي
ايػشاب، اشبٓذ، اشبٓشٚب، اشبشػٛف، اشبشٚع، ايشبـٛ، ايـشختِ، ايـشخِ، ايظـٌٛ، ايؼـكذف،      

 ايؼُع، ػاٙ بًٛط....

 َعذِ َ  ايًػ١:  أسص(.  -155

 ْؿظ٘: أنش. -156

 ْؿظ٘:  أنظٝذ(. -157
 ْؿظ٘:  أقاؾٝا(. -158
جـاٍ ٫ اسبــش، عًـ٢ املٛا٠٫:ا٭سدبـ١، ايـشص، أنظـٝذ       ْؿظ٘:  ؼبُٛس(. ٜٚٓظش: ع٢ً طبٌٝ امل -159

ايشؿاق ا٭محش، ٚأنظٝذ ايض٥بـل، آنـٌ ايٓشـٌ، ايـرٓبا٠٤، املـربا٠، ايبٛـٝخ، ايجـٛس، ايبكٝـع،         
ايبٓٝ ، ايباسٟ ٚايبٛسٟ، ايجشَََٛ، ازبشٟ، ازبُع، اشبتاّ، ٚاشبٓضٜـش، ايـذداز، سبٝٓـ١ ٚأّ    

ٝذ١، اٱِاع١ًٝٝ، ايؿٓـإ، ايٝهـٓش، ايهُجـش٣،    سبني، ايشٜاٍ، طرب٠، ايظُظِ، طؿشدٌ، ايظً
 ايٓعٓع....

 املٓذذ:  ايذٚخ١(.  -160
 ْؿظ٘:  أسػُٝٓذسٜ ( -161
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 ْؿظ٘:  ايضٜتٕٛ(. -162

ْؿظ٘:  ايؼاٜٚؽ(، ٜٚٓظش:  أسص(، ٚ ديب(، ٚ ايذٚاس(،  ايضِٖ(، ٚ ايظ١ُٓ(، ٚ ايظـٛقا٤(،   -163
 ٚ املٛسنع(.

 ْؿظ٘:  ايتبؼ(،  -164
 ْؿظ٘:  اسببل(. -165

ش ع٢ً طبٌٝ املجاٍ:  أطٛش ايــني(، ٚ ايضْـربى(، ٚ ايظـشَٛد١(،    ْؿظ٘: ْؿظ٘  دّٚ(. ٜٚٓظ -166
 ٚ ايظا١ْٝ(، ٚ املظٝع١(، ٚ ايؿًٝذ١(، ٚ ت٬بٝب(، ٚ املعذُات(، ٚ ايًٛيب(.

 املعذِ ايهبُ:  ا٭صار(. -167

 ْؿظ٘:  ا٭طٌ(. -168

 ْؿظ٘:  بك١ً(. ٜٚٓظش:  أٓب١: َذ١ٜٓ(. -169
إ ايؼـا٠(، ٚ آرإ ايؿـأس(، ٚ آرإ   ْؿظ٘: ٜٓظش ع٢ً طبٌٝ املجـاٍ:  أبـشِٜ(، ٚ أتـشٓز(، ٚ آر    -170

 ازبذٟ(، ٚ ا٭سْا٩ٚط(، ٚ أػتّٛ(، ٚ ثاقبات ا٭رٕ(.
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 عـــــــاملراج

ا٭صٖشٟ، أبٛ َٓـٛس، ضبُذ بٔ أمحذ، تٗزٜب ايًػ١، ذبكٝل: عبذ ايظـ٬ّ ٖـاسٕٚ، ايـذاس املــش١ٜ      -
 يًتأيٝـ ٚايٓؼش.

 .2، طبُٚت، يؿهشا داس، دابش ُِ: ذبكٝل ،ايؿشز ٛأب، ا٭ؿؿٗاْٞ -

ابٔ إٜاص ايبػذادٟ، قٛاعذ املٛاسس١ يف ايٓشٛ، ذبكٝل: اسبُـذ، عًـٞ، ٚآخـشإ، داس ا٭َـٌ، إسبـذ،       -
ٕٓ، ط  .  2010ّ، 2ا٭سد

ـٚشا ، ذبكٝل: أمحـذ عبـذ ايػؿـٛس عٛـاس، داس ايهتـاب ايعشبـٞ،        - ازبٖٛشٟ، إِاعٌٝ بٔ محاد، اي
 َـش.

 ّ.2009، 1ضبُذ عجُإ، داس ايهتب ايع١ًُٝ، بُٚت، ط ايبظتاْٞ، بٛشغ، ضبٝط احملٝط، اعتٓا٤ -

ايبػذادٟ، قذا١َ بٔ دعؿش ايهاتـب، دـٛاٖش ا٭يؿـا ، ايبػـذادٟ، ذبكٝـل ضبُـذ ضبـٞ ايـذٜٔ، داس          -
 .1979ّ، 1ايهتب ايع١ًُٝ بُٚت، ط

كا، عـال  ، َعذـِ َـا اطـتعذِ، ذبكٝـل: َــٛؿ٢ ايظـ      ا٭ْذيظٞ ايعضٜض عبذ بٔ احل عبذايبهشٟ،  -
 .ٖـ1403، 3، بُٚت، طايهتب

، 1999ّازب٬ٝيٞ، س٬ّ، تكٓٝات ايتعشٜـ يف املعادِ املعاؿش٠، َٓؼٛسات اذباد ايهتاب ايعـشب،   -
 دَؼل.

اسبُــضاٟٚ سػــاد، املعذــِ ايعشبــٞ إػــهايٝات َٚكاسبــات، امل٪طظــ١ ايٛطٓٝــ١ يًَمجــ١ ايتشكٝــل   -
 ، تْٛع.1ٚايذساطات، بٝ  اسبه١ُ، ط

 .ًذإاسبُٟٛ، ٜاقٛت، َعذِ ايب -

اسبُُٟ، ْؼٛإ بٔ طعٝذ، ّع ايعًّٛ ٚدٚا٤ دا٤ ايعشب َٔ ايهًـّٛ، ذبكٝـل سظـني ايعُـشٟ      -
 .1999ّ، 1ٚآخشٜٔ، داس ايؿهش املعاؿش، بُٚت، ٚداس ايؿهش، دَؼل، ط

 .1992ّ، سٜٓٗاست، ته١ًُ املعادِ ايعشب١ٝ، تشمج١ ضبُذ طًِٝ ايٓعُٝٞ، داس ايؼ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ، بػذاددٚصٟ،  -
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 ّ.1960، أمحذ سػٝذ، َعذِ َ  ايًػ١، َهتب١ اسبٝا٠، سكا -

ايضبٝذٟ، ضبُـذ َشتلـ٢ اسبظـٝين، تـاز ايعـشٚغ َـٔ دـٛاٖش ايكـاَٛغ، ذبكٝـل: عبـذ ايهـشِٜ             -
 ايعضباٟٚ، ٚصاس٠ اٱع٬ّ، ايهٜٛ .

ََخؼشٟ، أبٛ ايكاطِ، ضبُٛد بٔ عُش، أطاغ ايب٬غ١، َهتب١ يبٓإ، ط -  ّ.1996، 1ايٖض

 .1968ٙ ٚازبباٍ يًضطبؼشٟ، ذبكٝل إبشاِٖٝ ايظاَشا٥ٞ، ايٓذـ: ا٭َه١ٓ ٚاملٝا -

ـٓف، املهتب ايتذاسٟ يًٛباع١ ٚايتٛصٜع، بُٚت. -  ابٔ طٝذ٠، عًٞ بٔ إِاعٌٝ، املخ

ٚايظٝٛطٞ، د٬ٍ ايذٜٔ، بػ١ٝ ايٛعا٠، يف طبكات ايًػٜٛني ٚايٓشـا٠، ذبكٝـل: َــٛؿ٢ عٛـا، داس      -
 .2004ّ، 1ايهتب ايع١ًُٝ، بُٚت، ط

 ايؼشتْٛٞ، طعٝذ، أقشب املٛاسد يف ؾـٝع ايعشب١ٝ ٚايؼٛاسد، َٓؼٛسات آٜات احل ايٓذؿٞ. -

َُِشطًٞ اي -  ّ.1889ظٛع١ٝ، بُٚت، ٝايؼشتْٛٞ، طعٝذ، رٌٜ أقشب املٛاسد، َٛبع١ 

ـٗٛيٞ، أبٛ بهش، ضبُذ بٔ ؼب٢ٝ، أدب ايهتـاب، ذبكٝـل: ضبُـذ بٗذـ١ ا٭ثـشٟ، املهتبـ١ ايظـًؿ١ٝ،         - اي
 .ٖـ1341

 ّ.1980، 1عظهشٟ، أبٛ ٬ٍٖ، ا٭ٚا٥ٌ، ذبكٝل: ٚيٝذ قـاب ٚصًَٝ٘، داس ايعًّٛ، ايشٜا ، طاي -

 ّ.2008، 1عُش، أمحذ طبتاس، َعذِ ايًػ١ ايعشب١ٝ املعاؿش٠، عال ايهتب، ط -

 .1999ّ، 1ايعٛاكٞ محٝذ، املعادِ ايًػ١ٜٛ املعاؿش٠، َ٪طظ١ ايعؿبـ ايجكاؾ١ٝ، ط -

 ا٬ٍْ. ايعني، ذبكٝل: َٗذٟ املخضَٚٞ، ٚإبشاِٖٝ ايظاَشا٥ٞ، داس، َعذِ ايؿشاٖٝذٟ، اشبًٌٝ بٔ أمحذ -

، 3، ط٤ايؿٗشٟ، عبذ ايكادس ايؿاطٞ، املعذِ ايعشبٞ"منارز ذب١ًًٝٝ دذٜذ٠"، داس تٛبكاٍ، ايذاس ايبٝلـا  -
1993ّ. 

 ّ.1980ايؿُٚصآبادٟ، ضبُذ بٔ ٜعكٛب، ايكاَٛغ احملٝط، ا١٦ْٝ املـش١ٜ ايعا١َ يًهتاب،  -

 مجعٝـ١ ، املـشٟ ضبُذ: ذبكٝل، ٚايًػ١ ايٓشٛ أ١ُ٥ تشادِ ؾ٢ ايبًػ١ ،ٜعكٛب بٔ ضبُذ، بادٟآايؿُٚص -
 .ٖـ1407 ،1، طايهٜٛ ، اٱط٬َٞ ايَاخ إسٝا٤
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 .1965ّ، 4ضبُٛد، صنٞ ظبٝب، املٓٛل ايٛكعٞ، َهتب١ ا٭ظبًٛ املـش١ٜ، ط -

 ّ.٢1995 ازببٛسٟ، املشصٚقٞ، أبٛ عًٞ، أمحذ بٔ ضبُذ، ا٭َايٞ، ذبكٝل: ؼبٝ -

 ّ.2003، 1َظعٛد، دربإ، َعذِ "ايشا٥ذ"، داس ايعًِ ي٬ًُٜني، ط -

 .، ايتٓبٝ٘ ٚاٱػشافاسبظني بٔ ع٢ً اسبظٔ أبٛاملظعٛدٟ،  -

 .1989َّـٛؿ٢، إبشاِٖٝ، ٚآخشٕٚ، املعذِ ايٛطٝط، داس ايذع٠ٛ، اطتاْبٍٛ، تشنٝا،  -

 يف، أبٛ   .املعتٛم، أمحذ، املعذِ ايًػٟٛ، اجملُع ايجكا -

 َعًٛف، يٜٛع، املٓذذ يف ايًػ١ ٚا٭ع٬ّ. -

 ابٔ َٓظٛس، ضبُذ بٔ َهشّ، يظإ ايعشب، داس ؿادس، بُٚت. -

 .2009ّ، ، تْٛعايٓـشاٟٚ، اسببٝب، ايتعشٜـ ايكاَٛطٞ، َشنض ايٓؼش ازباَعٞ -

 ّ.1987، 1ابٔ دسٜذ، أبٛ بهش، ضبُذ بٔ اسبظٔ، مجٗش٠ ايًػ١، ذبكٝل: سَضٟ بعًبهٞ، ط -

 ّ.1970املعذِ ايهبُ، صبُع ايًػ١ ايعشب١ٝ، َٛبع١ داس ايهتب،  -






