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الملخص
ٔتىبيل َصا الجحج مًؾًيبً تبضٔرٕبً ٔتحسث يه يرًز ألٓبل أيزمّٕ ْيٓ الغُيّ الًطثٕيّ
يسجل زذًلُب ْٓ الًػًض المرتغّٓ ٖجل اإلسالم يثًسٌ؛ ئٗسّم لىيب زليٕالً يغيٓ الًالٖيبت
المتجبزلّ ثٕه الغُّّ الًطثّٕ يالغُّبت األذطْ مىص ٖسٔم العمبن ئلٓ ًٔمىب َيصا ،يشلي ٙئحيط
ئتػبل الًيطة ْيٓ ٖيسٔم األٔي بم ثيبألمم المزيبيضِ التيٓ ٚبويب تتجيبزل مًُيم المىيبْى
ياإلمٛبوٕبت يالرجطاتْ .زًغُم ٔٗتجسًن مه لُبت َإالء الًٗم ٚخٕطاً مه األلٓبل يرلّ مب
اٖتجسًٌ مه الٓبضسّٕ ،ئغُٕب الًٕوبوّٕ يالُىسٔيّ يالالتٕىٕيّ يسيباط األميم السيبمّٕ يَٕيط
السبمّْٕ .سمًّا َصٌ األلٓبل ثبلمًطّثبت يَٓ التٓ غبًََب مه أثىّٕ ٚالمُم ياأللٓبل التٓ
استًمغًَب يغٓ مب َٓ مستًمغّ ْٓ الغُّبت األذطْ يسمًَّب السذٕل.
الکلمات الذلیلیة :األلٓبل األيزمّٕ ،المًطّة ،السذٕل ،اإلٖتطاؼ الغًُْ.

* قبلجّ السٚتًضاٌ ْٓ ْطو الغٍُ الًطثّٕ ي آزاثُب ،ربمًّ آظاز االسالمّْٕ ،طو آثبزان.
** يؿً َٕئّ التسضٔس ْٓ ربمًّ آظاز االسالمّْٕ ،طو آثبزان.
الٛبتجّ المسإيلّ :سُٕال يٕساوٓ

s.eydani1394@gmail.com
sohadjaderi@yahoo.com
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المقذمة
ئنّ الغُّ مطآِ يًٗل أَغُب يمًطؼ آزاثُم يأذالُٖم يسباط أحًالُم ،تتجًُم ْٕمب ٔكيطأ
يغُٕم مه التُّٕٕط يتحٓم آحبض شل ٙالتُٕٕطٚ ُْٓ .باه حّٓ وبمٍ ذبؾيى لىيبمًا اإلضتٗيبء
تتزسّز ألٓبنُب يتطإٚجُب يغٓ السيام؛ لٛهّ َصا اإلضتٗبء يالىمًّ ٔسٕط سٕطاً ذّٕٓب ال ٔطًط ثيٍ
المطء ئال ثًس اوٗؿبء العمه الكًٔل .يال ض ّٙأنّ أّّٔ لُّ متٗسّمّ متكًّضِ يبضيب ْتيطِ ميه
يمطَب ْٓ حؿبضِ ظاَطِ يأزة ضْٕى ال ٔمٛه أن تٛتٓٓ ثخطيتُب الربغّ مه األلٓيبلٚ ،ميب
ال ٔمٛه ْٓ الًٖب وٓسٍ أن تىزً مه تأحٕط الغُّبت األذطْ أي تأحٕطَب ْٓ الغُّبت األذطْ.
يمه وبحّٕ أذطْ ال ٔرٓٓ يغٓ أحس مب ٚبن لغًطة مه غالت ييالٖبت مىص الزبَغٕيّ
يحتٓ الًٕم مى رٕطاوُم يسباط السّيل التٓ ٔتجبزلًن مًُم المىبْى ياإلمٛبوٕبت يالرجيطات،
يمب ٚبن لغٓتًح اإلسالمّٕ ضطٖبً يَطثبً مه أحط ٚجٕط يغٓ الغُّ يالًالٖبت يالتزبضِ يالخٗبْيّ،
يزاامبً ًٔٛن لغًالٖبت ثٕه السّيل أحط شي حسّٔه مإحّط يمتيأحّط ،يميه َىيب ْيانّ الغُّيّ تأذيص
يتٗسّم ،تُؿم مب ٔتالام مى ٖٕبسبتُب الغًُّٔ ،يتسذل مب تطاٌ مىبسجبً لتغحٕ ثطٚت الحؿيبضِ
يالتكًّض الصْ ٔىمً ًٔمبً ثًس ًٔم ،ئٓطؼ مػكغحبت يمسمّٕبت يغمّّٕ ال مىبظ مه أذيص
المًّٖ مىُب َصا ْٓ مًارُّ الغُّّ لمب ٔستزس ٚل ًٔم ْيٓ الًيبلم أرميى ميه اذتطاييبت
يئوزبظات يغٓ غًٕس الٓغ ٙيالكّت ييغم الىّزًم يالُىسسيّ يالطّٔبؾيّٕبت يالٕٓعٔيبء ياألزة
يمب تًلسٌ َصٌ مه غٍٕ يمػكغحبت رسٔسِ.
ْطيّاز الجبحخٕه ْٓ يغم الغُّّ ٖس يجّطيا يه َصٌ الهبَطِ ثبلمًطّة يالسّذٕل يزيّوًا ٚتت
يمًبرم ذبغّّ ثُصٌ األلٓبل أي ذػّػًا ْػًالً لُيب ْيٓ الٛتيت الغًُّٔيّ يالمًيبرم ،أمخيبل
مًزم اثه مىهًض ،يمًزم الٕٓطيظآثبزْ ياألظَطْ ياثه زُضٔس يَٕطَم مه يغمبء الغُّ .لٛه
أيل مه يؾى ٚتبثبً مستٗالً ْٓ المًطّة يالسّذٕل ًَ أثً مىػًض مًًَة اثه احميس محمّيس
ثه الرؿط األًَاظْ المًطيِ ثبلزًالٕٗٓ المتًْٓ سىّ  ٔ540يٖس سمّٓ ٚتبثيٍ «المًيطّة
مه الٛالم األيزمٓ يغٓ حطيِ المًزم».
يٖس ٔحتًْ َصا الٛتبة يغٓ سجًمباّ مٓطزِ؛ رمى ٍْٕ ألٓيبل زذٕغيّ ميه السّيطٔبوّّٕ
يالىجكّّٕ يالٗجكّّٕ يالحجطّّٕ يالجطثطّّٔ اال أٚخطَب ْبضسَّّٕ .ىيب٘ ٚتيبة آذيط يَيً ضيٓبء
الُغٕل ْٕمب يضز ْٓ ٚالم الًطة مه زذٕل لطٕد اإلسالم ضُبة اليسٔه أحميس الرٓيبرٓ
ال ًْٓٛيًَ مه يغمبء الغُّّ ْٓ الٗطن ْٛ .ٔ11تبثٍ ال ٔرتغّ يه مًطّة الزًالٕٗٓ ئال ْيٓ
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ئؾبّْ ثًؽ المٓطزات الٓبضسّٕ الًبمّٕ التٓ يضزت ْٓ لُّ الًطة ْٓ الًػط الًجبسٓ؛ ٚميب
وطط أزّْ ضٕط الٛغساوٓ ضإس أسبّٖٓ الٛغساوّٕيّ ٚتبثيٍ «األلٓيبل الٓبضسيّٕ المًطثيّ» ْيٓ
ثٕطيت يبم 1908م يْٓ يبم 1968م ألّّ محمس يغٓ الطًضتطْ مًزم المٓطزات المًطّثّ
ثًىًان «ياغٌَبْ ْبضسٓ زض يطثٓ» ٔحتًْ يغٓ  2800مٓطزِٚ .مب وططت ٚتت يمٗيبالت
يضسبال يسٔسِْٛ .خطت الٛتت يالجحًحبت تٗسّم لىب زلٕالً آذط يغٓ تسطّة َصٌ األلٓبل ْيٓ
الغُّ الًطثُّْٕ .صٌ الٛتت يالجحًحبت ٚبوب لٓ ذٕط مًٕه ْٓ زضاستٓ لُصا المًؾًو.
ْتتمحًض َصٌ السضاسّ يغٓ يرًز ألٓبل َٕط يطثّٕ ْٓ لُّ الًطة ،ي ّٕٚزذغيب َيصٌ
األلٓبل ْٓ الغُّ الًطثّٕ؟ َل لُب أسجبة يمإحطات ذبضرّٕ أم زاذغّٕ؟ يضثمب َىب٘ أسجبة
ٚخٕطِ تٛيًن يبمغيّ ْيٓ تميبظد الغُيبت ثًؿيُب ثيجًؽٚ ،بلتزيبيض الزُطاْيٓ أي الًًاميل
االٖتػبزّٔ أي السٔىّٕ أي السٕبسّْٕ .ىحه ْٓ َصٌ المٗبليّ وحيبيل أن وجيٕه أَيم اسيجبة
زذًل َصٌ األلٓبل ْٓ ٚل يػط يغٓ سًاٌْ .غُصا ٖسمب َصا الجحج ئلٓ ذمسيّ مطاحيل
يَٓ الًػط الزبَغٓ ،الًػط اإلسالمٓ ياألمًْ ،الًػط الًجبسٓ ،يػيط اإلوحكيبـ يالىُؿيّ
الحسٔخّٚ .مب حبيلب ئسترطاد ثًؽ مه َصٌ األلٓبل يلً ثػًضِ مًرعِ مه قّٕبت الٛتيت
الغًُّٔ يالمًبرم يالسيائه الطًط ّٔ ئؾيبّْ ئليٓ شلي ٙتًكٕىيب َيصٌ السضاسيّ ْٛيطِ ييه
التطإٚت األيزمّٕ التٓ زذغب الغُّ الًطثّٕ مستمسّٔىب يغٓ حست مب ٖطأويبٌ ميه الٛتيت
التبضٔرّٕ يالغًُّٔ ياألزثّٕ.
يٖس اٖتؿب الؿطيضِ ْٓ مسذل َصا الجحج ٖجيل أن وجسيف الٗيًل ْيٓ تٓػيٕالت ميب
اٖتجسٍ الًطة مه َٕطٌٔ ،حسه أن وًؾّح مب ٔحٕف ثُصا المًؾًو يَيً اإلٖتيطاؼ الغُّيًْ
يزاًٍْ ْٓ الغُّّ الًطثّٕ ،تًطِّ المسغمٕه يغٓ األلٓبل المًطّثّ يالسذٕغّ ياذيتالِ الًغميبء
ْٓ الىهط ئلٓ َبتٕه الهبَطتٕه.
اإلقتراض اللغىی ودوافعه فی اللغة العربیة
«مه المتّٕٓ يغٍٕ ْٓ يغم اإلوسبن أي يغم األرىبا ) (Anthropologyئوٍّ مب مه ييطٍٔ
ثططٍّْ وٍّٗٓ مه السّم تمبمبً ئالّ ْٓ ئستخىبءات وبزضِ تىكجٕ يغٓ سالمّ مُغّٗ ،ارتمبيٕيبً أي
رُطإْبً ئَالٖبً ،حَزَيعَ ثٕىُيب يثيٕه اٖذيطٔه يمخيل َيصا الحٛيم ُٔمٛيه أن ُٔكغَيَٕ يغيٓ
الغُّبت»(ثًثًْ« .)www.reefnet.gov.sy،ان يمغٍٕ التجبزل الغًُْ أغجحب ميه الحٗيبإ
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الخبثتٍ التٓ ال َجبض يغُٕب ،وتٕزٍ ئذتالـ األمم ْٕمب ثٕىُب .يمب مه لُّ شات حؿبضِ يطّٔٗ،
يمٛبوّ تبضٔرّٕ سبمّٕ ،ئالّ ٚبوب يطؾّ لمخل َصا التجبزل الغُيًْ ،ألنّ ال ٔمٛيه أن تيتم
يمغّٕ تجبزل حؿبضْ ،زين تجبزل لًُْ ْٓ الًٖب شاتٍ»(المًسًْ1992،م.)5 :
«ْكجًّٕ الًالٖبت ثٕه األمم تإزّْ ئلٓ اإلحتٛب٘ ثٕه الطًيًة ْٓ مرتغيّ مزيبالت
الحٕبِ الجيطيطّٔ يالسٕمب الغُّْٛ .لّ ئتػبلٍ ٔحػل ثيٕه لُتيٕه أي لُزتيٕه ،مُميب ٚيبن
السجت لُصا اإلتّػبلٔ ،إزّْ ئلٓ تأحّط ٚلّ مىُمب ثبٖذطْ .مب تأذصٌ الغُّبتُ ييييه الغُّييييبت
أذيطْ ،ترتغّ ثبذتالِ الًالٖبتْٛ .غّمب ٚخطت ئًٖب الًيالٖيبت ،وطيكب ثٕىُيب حطٚيّ
التجبزل الغًُْْ .تجغٍ َصٌ الحط ّٚأٖػيٓ ضيسّتُب ،ذبغّيّ حٕىميب ٔسيٛه الطّيًجبن ْييٓ
مىكٍّٗ ياحسِ أي مىكٗتٕه متزبيضتٕه ،يلُصا السجت وٓسٍ ثغُيب حطٚيّ التجيبزل الغُيًْ
أٖػٓ ضسّتُب ثٕه الًطثّٕ يالٓبضسّٕ يالتط(»ّٕٚيآْ2009 ،م.)254 :
يالغُّ الًطثّٕ ُٕٚطَب مه الغُبت ئٖتطؾب الٛخٕط مه الٛغمبت األرىجّٕ مىُيب الٓبضسيّٕ
يالُىسّٔ يالطيمّٕ يالحجطّٕ يالالتٕىّٕ؛ ًْغمبء الغُّ يطًّْا َصٌ الهبَطِ الغًُّٔ التٓ زذغب
ْٓ ٚل لُبت الًبلم ثُصا التًطٔيّ :أنّ اإلٖتيطاؼ َيً أن تأذيص ئحيسْ الغُيبت ألٓبنيب أي
زالالت أي تطإٚت مه لُبت أذطْ ثسجت التزبيض الزُطآْ أي اإلمتساز الخٗيبْٓ أي ثسيجت
اإلحتٕبد السٕبسٓ أي الُعي اإلستًمبضُْْ .صٌ نبَطِ لًُّٔ يبمّ ييبلمٕيّ ئش ال ترغيً لُيّ
مه شل ٙثًٓل التأحّط يالتأحٕط ثٕه الىبقٕٗه ثُب(مًه2001 ،م.)4 :
ّ
المعرب والذخیل
آراء علماء اللغة حىل
«التًّطٔت يغٓ يظن تًٕٓل يْٓ الغُّّ مػسض يطّة ًٔطِّة ئٗبل يطّة الٛالم أْ أيؾحيٍ
ييييطّة ْالوب أْ يغّمٍ الًطثّّٕ .ييطّة اإلسم األيزميٓ أْ وكيٕ ثيٍ يغيٓ مىُيبد الًيطة
ييطّة مىكٍٗ؛ َصّثٍ مه الغّحه يالتًّطٔت ًَ غجٍ الٛغمّ ثػجُّ يطثّّٕ يىس وٗغُيب ثغٓهُيب
األرىجٓ ئلٓ الغُّّ الًيطثّٕ»(مػكٓٓ ،اثيطإَم يظمالايٍ1960،م :ميبزِّ ييطّة) يٖيس ييطِّ
الزًَطْ المًطّة ْٓ «الػيحبح» حٕيج ٔٗيًل« :التًّطٔيت ْيٓ الغّسييبن ،تًطٔيت اإلسيم
األيزمٓ :أن تتًٌّٓ ثٍ الًطة يغٓ مىُبرُب»(1984م« .)179:يالثسّ مه ئضبضِ ئلٓ مب شٚطٌ
السًٕقٓ يه المًطّة ثايتجبضٌ ياحسا مه أٚخط الّصٔه ٚتجًا ْٓ َيصا المًؾيًوْٗ .يس أْيطز
السًٕقٓ لُصا المًؾًو ٚتبثٕه يَمب «المتًّٚغٓ» ي«المُصّة» ْؿالً يه شٚطٌ ئٔبٌ ثًغيٍٓ
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ثبثب مه أثًاة ٚتت أذط ٚي«اإلتٗبن» ي«المعَيط»»(يغيٓ اٚجيطْ1389 ،ش.)www.sI. ir:
يٖس شٚط السًٕقٓ ْٓ «المعَيط»« :المًيطّة ًَ مب استًمغتٍ الًطة مه األلٓبل المًؾًيّ
لمًبن ْٓ َييٕط لُيتيُب ،يالمًطّة ٔسمّٓ السّذٕل»(ال تيب )219 :يريبء ْيٓ ٚتيبة «ْيهّ
التًّطٔت»« :التًّيطٔت ًَ ْٓ األغل رًَل الٛغمّ األيزمّّٕ المىًٗلّ ئلٓ لييسييبن الًيطة
ثغٓهُب يغٓ غُّٕ مأوًسّ يىس أَل َصا الغّسبن ،مى ئثيسال ضيٓء ميه حطيُْيب أحٕبويب أي
العّٔبزِ ُْٕب أي الىّٗػبن مىُب يغٓ مب ٔالام شئ الًطة»(مطّٖع ،التب .)9 :يٖس شٚط اليسّٚتًض
ضٕٛت أوػبضْ ثأنّ َصا الىًّو مه َصا التًّطٔت «ًَ تًطٔت المػكغح األيزمٓ يالصْ ٚبن
مًمًال ثٍ مىص الٗسم  ...يٖس يضزت تغ ٙالمًطّثبت ْٓ أضًبضَم مىص الًػط الزيبَغٓ مييخل
الغّزبم يالٕبسمٕه ياإلثطٕٔ يالرىسٔ يالجىٓسذ ي  ...يثًس اإلسالم ٚخطت َيصٌ المػيكغحبت
ثسجت الًالٖبت الًسًّٕ التٓ حػغب ثٕه الًطة ياألمييم األذطْ»(1381ش.)17 :
يأمب ٚغمّ السذٕل« :مب أزذغب ْٓ ٚالم الًطة يلٕسب مىُب ياستًمغُب اثه زضٔيس ْيٓ
«الزمُطِ»»(اثه مىهًض ،ال تب :مبزِّ زذل) يٖبل اثه ْبضا« :السّذٕل أغال الصْ ٔيساذغٙ
ْٓ أمًض٘ يْالن زذٕل ْٓ ثىٓ ْالن ئشا ٚبن مه َٕطَم ْسذل ُْٕم»(التب :مبزِ زذل).
ْٗس ٖسّم يغمبء الغُّّ األلٓبل التٓ زذغب ْٓ الغُّ الًطثّٕ ئليٓ ٖسيمٕه :الٗسيم األيّل،
األلٓبل التٓ َّٕطتُب الًطة ْٓ الطٛل يالًظن يغٓ مب ٔالام لُتُم ثبإلثسال أي ظٔبزِ حيطيِ
أي وٗػُب أي التػحّٕ مخل اثطٔسم ،الزع ،الرىسٔ؛ يالٗسم الخبوٓ َيٓ التيٓ اسيتًمغتُب
الًطة ثىٓسُب يأثٗتُب يغٓ غًضتُب األغغّٕ يلم ُّٕٔطيا ْٓ ضيٛغُب الهبَييطْ ،مخيل ٚغميّ
ثبظاض(السًّٔ) ،ثبزام(الغًّظ) ،الجبظ(الػٗط) ،ترب(السطٔط)ْ .سمًّا الٗسيم األيّل مًطّثيب يالٗسيم
الخبوٓ زذٕال.
ْييجًؽ يغميبء الغُّييّ ال ٔٓطٖييًن ثييٕه الٗسييمٕه ،يمييه َييإالء الرٓييبرٓ يالسييًٕقٓ
يالزًالٕٗٓ؛ ًْطّة األذٕط ْٓ مٗسمّ ٚتبثٍ «المًطّة يه السذٕل ثبلٛالم األيزمٓ» حٕيج
ٖبل َ« :صا ٚتبة وصٚط ٍْٕ مب تٛغّمب ثٍ الًطة مه الٛيالم األيزميٓ ،يوكيٕ ثيٍ الٗيطآن
المزٕس ،ييضز ْٓ أذجبض الطسًل(ظ) يٖس شٚطتٍ الًيطة ْيٓ أضيًبضَب يأذجبضَيب ،لًٕيطِ
السذٕل مه الػطٔح ْٓٓ .مًطّْ شلْ ٙباسِ رغٕغّ يَٓ أن ٔحتطا المطيتٕ ْيال ٔزًيل
ضٕئبً مه لُّ الًطة لطٓء مه لُّ الًزم»(الزًالٕٗٓ1969،مْٗ .)15 :س رًيل الزيًالٕٗٓ
الٛالم األيزمٓ يًَ السذٕل ،مٗبثل الغٓم الػطٔح يًَ الٛالم األغٕل.
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يٖس ربء محمّس التًوزٓ ْٓ مٗسّمّ ٚتبثٍ «مًزم المًطّثبت الٓبضسيّّٕ» ثيأنّ« :األلٓيبل
التٓ زذغب الًطثّٕ ثًؿُب زذٕل نلّ متمسّٛبً ثطٛغٍ األرىجٓ ،ألوّيٍ ليم ٔزيس وهٕيطاً ليٍ
ٔغتحٕ ثٍْ ،هلّ يغٓ حبلٍ يلم ٔٗجل التّكًٔط ياإلضتٗبٔ يثًؿُب اٖذط مًطّة يرس لٍ وهٕطاً
ْٓ الطٛل يالًظن ْأمٛه اإلضتٗبٔ مىٍ»(1998م :م).
ئٓطّٔ ثٕىُمب السّٚتًض حسه نبنب يغٓ أسبا ظمىيٓ ال يغيٓ أسيبا لُيًْْٕٗ ،يًل:
«الغّٓهّ األرىجّٕ التٓ استًمغُب الًطة الصٔه ٔحتزًن ثٛالمُم ،تًتجط مه المًطّة حتيٓ
يلً لم تٛه مه حٕج ثىبؤَب ييظوُب الػطْٓ ،ممّب ٔسذل ْٓ أثىّٕ ٚالم الًطة .أمّب مب زذل
ثًس شلْ ،ٙاوٍّ ًٔتجط مه السّذٕل ،أْ الصْ رطْ يغٓ األلسىّ ياألٖالم مستًبضاً مه الغُّبت
األرىجّّٕ لحبرّ التًّجٕط ئلُٕيب»(الميًسييًْ1992 ،م .)59 :لٛيه اليسّٚتًض مىيبِ مُيسْ
محمّس المًسًْ ،األستبش ْٓ ٚغّّٕ الًيغًم اإلسالمّٕ ْٓ ثٕطيتٔ ،طْ ثأنّ مصَت اليسّٚتًض
حسيه نبنب المستىس يغٓ أسبا ظمىٓ ال ٔمٛه اإليتمبز يغٍٕ ثسيجت غيًًثّ مًطْيييّ
تأضٔد زذًل المٓطزِ ْٓ الغُّ الًطثّٕ ْاوٍّ ٔطْ ثأنّ األْؿل ًَ تٗسيٕم الغّٓهيّ األرىجّٕيّ
يغٓ أسبا لًُْ ال يغٓ أسبا ظمىٓ(المػسض وٓسٍ.)60 :
اللفظة األعجمیة وسبل ّ
تسربها فی اللغة العربیة
ٖس مطّ يغٓ الغُّ الًطثّٕ ثًس تًٔٛىُب يتكًضَب مإحّطات ذبضرٕيّ يزاذغٕيّ ٚخٕيط ٚبويب
سججبً ْٓ زذًل ألٓبل يتطإٚت يتًجٕطات أرىجّٕ ْٓ الغُّ الًطثّٕ مىُب التزبيض الزُطاْيٓ،
الًًامل اإلٖتػبزّٔ ،الًًامل الخٗبّْٕ يالًًامل السٔىّْٕٛ .مب ترتغّ األلٓبل مه يػيط ئليٓ
يػط آذط ًًْامل التسطّة أٔؿب ترتغّ ثًؿُب يه ثًؽ.
العصر الجاهلی
«ٔطاز ثٍ العمه الصْ مطّ يغٓ الغُّ الًطثّٕ ٖجل اإلسالم يَٓ الغُّ الًطثّٕ التيٓ يغيغب
ئلٕىب ،لٗس ٚبوب ٖجل تسئىُب ،أْ ٖجل اإلسالم ،لُبت يسٔسِ تًُيطِ ثغُيبت الٗجبايل يثٕىُيب
ئذتالِ ْٓ الغٓم يالتطٕٚتٚ،غُبت تمٕم يضثًٍٕ يٖٕس ي ...يأٖطة َصٌ الغُبت ضجُبً ثبلغُّ
السبمّٕ األغغّٕ أثًسَب يه اإلذتالـ يثًٛس شل ٙالٗجبال ٚأَل الحزبظ ممب ٔغيٓ الطيبم،
يذبغّ أَل م ،ّٛيثبألذع ٖطٔص»(رطرٓ1982 ،مْٛ .)683 :يبن الًيطة ٖجيل اإلسيالم
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يغٓ غغّ ثمًهم الطًًّة التٓ ٚبوب حًلُم أي ثًٕسًِ ييىُم ،ألنّ ؾيطيضات الحٕيبِ زااميبً
تٗتؿٓ شل ْٓ ٙرمٕى الًػًض ياألحًالْ ،غسْ ٚلّ مه الزبوجٕه مب ٔحتيبد ئلٕيٍ اٖذيط،
يمييه حييمّ ٚييبن الثييسّ مييه اإلتػييبل الرييبضرٓ تجًييبً إلحتٛييب٘ المػييبلح يتجييبزل
المىبْى(الزىسْ1991،م.)80 :
ًْغٓ الػًٕس اإلٖتػبزْ ٚبوب ْٓ ضجٍ الزعٔيطِ الًطثٕيّ ذبغيّ ْيٓ الزىيًة ييغيٓ
ضًاقئُب ،مىتزبت يسغى الثسّ مه تػطُٔٓب ئلٓ سّٛبن ٔحتبرًن ئلُٕبٚ .ميب ٚبويب الًيطة
محتبرٕه ئلٓ ٚخٕط مه مىتزبت الجالز الربضرَّٕ ،صا ئلٓ أنّ الجالز الًطثّٕ ثحٛم مًًُٖيب
الزُطآْ يبمل ئتػبل ثٕه ثًؽ األمم الصٔه ال ٔمٛه اتػبلُم ئالّ يه قطٕٔ ثالز الًيطة؛
ْىطكب التزبضِ مىص الٗسم ْٓ ضجٍ الزعٔطِ(المػسض وٓسٍ .)81-80:يٖس أضبض الٗطآن ئليٓ
َصٌ الهبَطِ:
ِالصیف(ٖ(﴾ِ)2طٔصِ )2-1 /
﴿لإیلافِقریش(ِ )1إیلافهمِرحلةِ ّ
الشتاءِو ّ
﴿ِ َأولمِنم ِّ
کنِ َلهُمِ َح َرماِآمناِ﴾ِ(الٗػعِ )57 /
أمب مه الىبحّٕ السٕبسّٕ َصٌ الًٗاْل التزبضّٔ ٚبوب ْٓ حبرّ ئلٓ مه ٔحيبْم يغُٕيب
ئحمُٕب مه َبضات األيساء يالغػًظ يٖكّبو الكطْٔ ،بضيتسّت غيغّ الًيطة ثُٕيطَم ميه
األمم يذبغّ الٓطا يالطيم ياألحجبش يالُىًزًّْٔٗ .ب الًالٖبت ثٕه الًيطة يَيإالء الٗيًم
ْٛبوب الحٕطِ ممغ ّٛالمىبشضِ يغٓ يالّٖ يحّٕٗ ثجالز ْبضا ْٛبويب حغٗيّ ئتػيبل ثٕيىُم
يثٕه الًزم ،يممغ ّٛالُسبسىّ ٚبوب حغّٗ ئتػبل الًطة ثبلطيم ٚميب ٚبويب اليٕمه حغٗيّ
ئتػبل ثٕه الزعٔطِ الًطثّٕ يالحجطّ ،حتٓ ئحتغّب الحجطّ الٕمه ْٓ حيًالٓ الٗيطن األيّل
يالخبوٓ ٖجل اإلسالم؛ ْبستىزس أَل الٕمه ثبلٓطا يغٓ يُيس ٚسيطْ أوًضيٕطيان حيًالٓ
سىّ 531م ْبلٓطا أذطرًا األحجبش مه الٕمه يأٖيبمًا ُْٕيب ياذتغكيًا ثأَغُيب ثبلتزيبضِ
يالمػبَطِ(الزىسْ1991 ،م.)81 :
«يمه الىبحّٕ السٔىّٕ ٚبن ْٓ ضجٍ الزعٔطِ الًطثٕيّ ٖجيل اإلسيالم أزٔيبن يمًتٗيسات
مرتغّٓ تجًب لٗسضتُم يغٓ التٕٓٛط السٔىٓ ،أي تأحٕطَم ثبألزٔبن السبثّٗ ،أي ئذتالقُم ثأَل
األزٔبن التٓ لُيب أغيل سيمبيْْٛ ،يبن ْيُٕم المًحّيسين يالًحىّٕيًن يالُٕيًز يالىػيبضْ
يالمزًا»(المػسض وٓسٍْ .)75 :جًؽ َصٌ األزٔبن ٚبوب ْٓ ضجٍ الزعٔطِ يثًؿُب زذغب
يه قطٕٔ ئمبضِ الحٕطِ يالطبم يالٕمه .أمّب مٚ ّٛبوب تٗى ْٓ يسف الزعٔطِ الًطثّٕ يمطٚعاً
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َبمّبً ٔصَت ئلُٕب ٚخٕط مه األممٚ ،مب ٚبوب مطٚعاً َبمبً تمطّ ثُب الًٗاْيل التزبضٔيّْ ،غًجيب
زيضاً مُمّبً ْٓ زذًل األلٓبل األيزمّّٕ مه ٖجل الحزبد(المػسض وٓسٍ.)101 :
ًْغٓ سجٕل المخبل ٚبن اإلٔطاوًّٕن ٖجل االسالم ٔصَجًن ئلٓ م ّٛالمٛطمّ لتًهٕم ثٕب
اهلل الحطام؛ ْٗس شٚط المسًًزْ ْٓ ٚتبثٍ «مطيد الصَّت» ثيأوُّم ٚيبوًا يغيٓ ايتٗيبز ثيأن
الىجٓ اثطإَم ًَ رسَم ْٛمب اثطإَم ٖسا الًٛجّ ُْم أٔؿبً ٖسّسًَبْٗ .بل« :يٖيس ٚبويب
أسالِ الٓطا تٗػس الجٕب الحطام يتكًِ ثيٍ تًهٕميب ليٍ يلزيسَب اثيطإَم(و) ،يتمسيٛبً
ثُسّٔ ،يحٓهبً ألوسبثُب يٚبن آذط مه حذ مىُم سبسبن ثه ثبثْٛ .ٙيبن سبسيبن ئشا أتيٓ
الجٕب قبِ ثٍ يظمعم يغٓ ثئط ئسمبيٕلْٕٗ ،ل ئومب سمٕب ظمعم لعمعمتٍ يغُٕب ًَ ،يَٕطٌ
مه ْبضا ،يَصا ٔسل يغٓ تطازِ ٚخطِ َصا الًٓل مىُم يغٓ َصٌ الجئط ،يْٓ شليٗٔ ٙيًل
الطبيط ْٓ ٖسٔم العمبن:
يَشاَ٘ مه سبلُٓيب األٖيييسَمِ
ظَمعَمَب الُٓيطاُ يَغَيٓ ظَميعَمِ
يٖس اْترط ثًؽ ضًطاء الٓطا ثًس نًُض اإلسالم ثصلْٗ ٙبل أحسَم:
يَ وغٗييييٓ ثِبألثييييبقحِ آمّٕىييييب
يَمبظِلىييب وَحيييذب الجٕييبَ ٖييسمبً
أتَٓ الجٕيب الًتٕيٕ َٔكيًُِ زٔىيب
يَ سبسبن ثه ثبثي ٙسَيبضَ حَتيٓ
إلسيييمبيٕلَ تيييطيْ الطيييبضثٕىب
ْكييبِ ثييٍ يَ ظَمييعَمَ يىييسَ ثِئييطٍ
(1984م)265 :
«ئلٓ ربوت َصٌ الًًامل ،الطٖٕٕ الصْ ٚبن ْٓ شل ٙالًٖب ثؿبيّ ؾيطيضّّٔ الثيس مىُيب
ألَل المبل تيسيض يغيُٕم أضثبحيب يهٕميّ ُْيم آالت شلي ٙاليعمه ،يمػيسض ميه مػيبزض
اإلستُالل لغحػًل يغٓ الخطيِٚ ،مب أوُّم سالح ٔسترسم لغسْبو يه السيبزِ األحطٔيبء ْيٓ
أّٔبم السغم يْٓ أّٔبم الحطة»(يغٓ ،ال تبْٛ « .)147 :بن َىب٘ ضٖٕٕ أسًز يضٖٕيٕ أثيٕؽ،
ًٖم مه أغل ئْطٔٗٓ ئضتطاَم أَىٕبء م ّٛلغًمل ْٓ مرتغّ األيمبل يلرسمتُم ياألسطْ
الجٕؽ الصٔه ٚبوًا ًًٔٗن ْٓ أٔسْ الٓطا يالطيم أي الٗجبال المُٕطِ يغٓ الحسيزْٕ ،جبيًن
ْٓ أسًأ الىربسّ ،يمىُم ٔىٗغًن ئلٓ مرتغّ أوحبء الزعٔيطِ لغٕٗيبم ثمرتغيّ األيميبل.
يمخل َصٌ الجؿبيّ الثسّ تتط٘ أحطاً ْٓ الجٕئّ التٓ استًضزت ئلُٕب»(الزىسْ1991 ،م.)82:
يمه َإالء الًىبغط وستكٕى أن وطٕط ئلٓ غُٕت ثيه سيىبن الطّيميٓ غيحبثّ ضسيًل اهلل،
يبشَ ثٕه الطّيم يوطأ ُْٕم ْٛبن ٔىكٕ الًطثّٕ ثغٛىٍّ ضيمّٕٚ .مب ُٔطيَْ ثيأن سيحٕم يجيس
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ثىٓ الحسحبا ٚبوب لٍ لٛىٌّ حجطّٕ(الزبحم ،ال تب .)72 :لٛه الًبمل األذٕيط ليم ٔتيط٘
تأحٕطاً ياؾحبً ٚمب حسثَ ثًس الٓتح اإلسالمٓ وهطاً ئليٓ ٖغّيّ َيإالء األربويت ْيٓ الزعٔيطِ
الًطثّٕ ٖجل الٓتح اإلسالمٓ(ذغٕل1985 ،م.)214 :
ْرالغٍ الًٗل« :ئن احتٛب٘ الًطة ثُٕطَم ميه األميم ييه قطٔيٕ التزيبضِ أي ويعيح
رمبيبت ٔسٛىًن ثٕه رمبيبت ٔتٛغمًن ثغُّ ترتغّ يه لُتُم ،يٖس وجٍ األٖيسمًن ئليٓ
مخل َصا الًبمل الصْ أزْ ئليٓ تيساذل الغُيبت ياٖتيطاؼ المٓيطزات ،مميب سيجت ضْيؽ
الغًُٕٔه األٖسمٕه األذص مه تغ ٙالٗجبال المزبيضِ لألميم األذيطْ»(المًسيًْ1992 ،م:
ْٗ .)61بلًاْ« :أمّب الٕمه يَٓ رىًة الزعٔطِْ ،أْسست ٚالم يطثٍ ذغكٍ الحجطيّ يالُىيًز
يأمّب مبيضاء الىُّط ئلٓ الًطأ مه رعٔطِ الًطة ،ي َٓ ثالز ضثًّٕ يضطٖٓ الزعٔطِْ ،أْسيست
لُتُب مربلكّ الٓطا يالىجف يوػبضِ الحٕطِ يَٕط شل ،ٙيأمب الصْ ٔغٓ الطبم يَيً ضيمبلٓ
الزعٔطِ ،يَٓ ثالز آل رٓىّ ياة الطاْغّ يَٕطَمْ ،أْسسَب مربلكّ الطيم يٚخٕيط ميه ثىيٓ
اسطاإل»(السًٕقٓ2009 ،م.)173 :
أمّب ئمبضِ الحٕطِ يمغًُٚب المىبشضِ ٚبوًا يغٓ يالٖبت سٕبسّٕ يتزبضّٔ ثبألٚبسطًِْ .طْب
الحٕطِ ثُم تٗبلٕس المغ ٙيأوطأَت ُْٕب الٗػًض ،وصٚط مىُب الٗػطٔه الغّصٔه ثىبَمب الىًّميبن
ثه مىصض ،أحس مغً٘ المىبشضِ يَمب الرًضوٕ يالسّسٔط.
ْجبلتّبلٓ تأحّطت الغُّّ يالخّٗبّْ الًطثّٕ يالسّٕمب ضًط الًيطة ْيٓ َيصٌ الجغيسان ثخٗبْيبت
المغل المزبيضِ .يلُصا السّجت أذطد الًغمبء الٗسامٓ يسّٔب ميه حغجيّ الزٕيبز الٓحيًل ميه
الطًّطاء .ألوُّم ٔطين ألٓبنٍ لٕسب ثىزسّّٔ ُْٓ .التٓ ثبيست ثٕىٍ يثٕه مىيعلتُم الطًّْٕيّ
ْٓ سغّم الطًّط الًطثُْٓ .م ال ٔطين ضًطٌ حزّّ(المػسض وٓسٍ281 :ي)284
ْٗس رمى السٚتًض محمس التًوزٓ ْٓ ٚتبثٍ «مًزم المًطثبت الٓبضسّّٕ» ٚخٕطاً مه َصٌ
األلٓبل مىص الًػط الزبَغٓ حتٓ الًػط الحبؾطْٗ .س وأتٓ ثىمبشد مه َصٌ األلٓبل مه َصا
المًزم:
ئزغً غٓح زذيساض ْطيٕت
تغًح المطيطّّْٕ ْيٓ ييصاضٌ
ْٛغمّ زذساض ٚغمّ ْبضسّّٕ مإلّّٓ مه ٚغمتيٕه :تريب أْ الػيًان اليصْ ٔػيبن ْٕيٍ
الخٕبة يزاض مه مبزِ زاضته (المغ .)ّّٕٛثمًىٓ غبحت ترب.
ثتبرًْ ٙظِ الٗيسح األضٔيت
ْٓييعت يغييُٕم لمّييب التٕٗىييب
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ْٛغمّ التبد ْبضسّّٕ مًطثّ مه الًٕوبوُّّْٕ .صا قجًٕٓ ألنّ الًطة لم ًٔطًْا التٕزيبن ئالّ
مه ئمبضتُم التبثًّ لُٕطَم مه الٓطا يالطيمبنٚ ،امبضتٓ الُسبسىّ يالمىبشضِ.
ٔسًٓ يغٍٕ الًجيس ثيبلًٛة
متٛئيييب ترٓيييٕ أثًاثيييٍ
ْٛغمّ ًٚة مًطثّ يًَ ًٚظ مستسٔط الطأا ال يطيِ لٍ .يأٔؿب ربءت َيصٌ الٛغميّ ْيٓ
الٗطآن(أًٚاة يأثبضٕٔ) يٖبل حسبن ثه حبثب أٔؿب:
يقٕييّ مييىُم ثييأًٚاا يأٚييًاة
ٚبوًا ئشا حؿطيا ضٕت الًٗبض لُيم
ْٕجسيا يغٓ َصٌ الٛغمّ أوُّب مه مًاْٗبت الغُبت لًرًزَب ْٓ أٚخط لُبت الًبلم.
ئشا معرىبَييب ثمييبء السييمبء
ٚأنّ ضٔح المسٚ ْٓ ٙأسُب
ْٛغمّ مسَ ٙىسّٔ األغل يٖس زذغب ْٓ لُّ الٓطاٚ ُْٓ .غميّ مًطثيّ ميه مطيٙ
يًَ قٕت ٔسترطد مه زم الُعال شي لًن أسًز ْبحم.
ًٔٗل ظَٕط ثه أثٓ سغمٓ أٔؿبً:
تًييلّ ثييٍ رغييًزَم يمييبء
لُيييم ضاح يضايئ يمسيييٙ
يالغُّ األذطْ:
يَػه يغٓ الحٕٗبض يسف رىًزٌ

يثٕييب ْييٓ ْبزاضييٍ ضة مييبضز

ْبزاش ٚغمّ ْبضسِّٕ مًطثّ مه پب ثمًىٓ الٗسم يزاش مه مػسض زاضته يَيصٌ الٛغميّ
تًىٓ ثبلًطثّّٕ الػبحت يالطْٕٕ.
يحطّب ثُٕٓٛيب ثيًاضٔ آميس
سغٕه ٖجبشا ضةّ ْبضا مغٍٛ
ٖجبش أي ٖجبز أي ٚجبز مه مغً٘ ْبضا يًَ يالس اوًضٕطيان الًبزل.
ئلٓ َٕطٌ مه األلٓبل التٓ يضزت ْٓ ضًط يسْ يَٕطٌ ميه الطيًطاء الزبَغٕيّْ .غيٕس
ثًسى َصٌ المٗبلّ أن وأتٓ ثٛلّ األلٓبل التٓ ئستًمغُب يسْ ْٓ زًٔاوٍ ،ثل ئٚتٕٓىيب ثيصٚط
َصٌ الىمبشد الٗغٕغّ.
ْىزس ْٓ أضًبضٌ ثًس تغ ٙالطحالت ،مهبَط مه حؿبضِ تغ ٙالطًًة مه مزبلس الغًُ
يالرمطِ يآالت الكطة يالُىبء يألًان الكًبم يالططاة يغىًِ الطٔيبحٕه يالكٕيت يالخٕيبة
ْغٕس َطٔجبً أن والحم ٚخٕطاً مه األلٓبل الٓبضسّٕ ْٓ ضًطٌ .يمه َيصٌ الٗػيباسٖ ،ػيٕسِ
ضٖم  55التٓ ًٔٗل ُْٕب:
ئشا غُتَّ ْٓ المػيحبِ ذيبلفَ ثَٗميب
ثٛيييأاٍ يئثطٔيييٍٕ ٚيييأن ضيييطاثٍ
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لَُييب رُغسيييبنٌ يىيييسَب يَثَىَٓسَيييذ
يآا يَذَٕييييطْ يَيَضز يَسًسَييييه
يضبَسييٓطم يالٕبسييمٕه يوييطرس
يمسيييتٕ سيييٕىٕه يينّ يثيييطثف

يَسٕسَيييىجَطٌ يَالطظَريييًشُ مىُُميييب
ئشا ٚييبن َىييعمه يضحييب مرطّييمب
ٔػييجّحىب ْييٓ ٚييلّ زرييه تُّٕمييب
ٔزبيثيييٍ غيييىذ ئشا ميييب تطوّميييب
(المػسض وٓسٍ)293 :

العصر اإلسالمی واألمىی
أَمّ الًًامل التٓ ٚبوب سججب ْٓ زذًل ألٓبلٍ رسٔسِ ْٓ الًػط اإلسالمٓ َٓ:
.1ئوتطبض الغُّ الًطثّٕ ْٓ الجالز المٓتًحّ أزَّت ئلٓ ئٖتجبا المٓطزات مه تغي ٙاليجالز
مه رطّاء اإلحتٛب٘ ثٕه لُبت المسغمٕه.
.2زذًل َٕط الًطة ثبلسّٔه اإلسالمٓ ياوؿمبم ٖسم مىُم ئلٓ غًِٓ الزٕص اإلسالمٓ
ممب أزّْ ئلٓ زذًل األلٓبل األرىجّٕ ْٓ الغُّ الًطثّٕ.
.3ئوتطبض التطرمّ حٕج ٖبم المسغمًن ثتطرمّ ٚخٕط مه ٚتت الٓغسّٓ يالٓغ ٙيالكّيت
يالطّٔبؾٕبت ئلٓ الغُّ الًطثّٕ ،ممّب سَجَّتَ زذًل ثًؽ األلٓبل األرىجّّٕ.
.4ئمتعاد الًطة ثُٕطَم زًََُْم ئلٓ استًمبل ثًؽ األلٓيبل األيزمّٕيّ لرٓيّ لٓهُيب ي
سًُلّ وكُٗب ئشا ٖسىبَب ثمطازُْب الًطثْٓٗ .س ٔتمغّح الطبيط الًطثٓ ثأن ٔسذل ْيٓ ضيًطٌ
ضٕئبً مه الٛالم الٓبضسٓٚ .مب ٔطٕط ئلٓ شل ٙالزبحم ْٓ ٚتبثٍ «الجٕبن يالتجٕٕه» ٔٗيًل:
«أال تطْ أَل المسٔىّ لمّب وعل ُْٕم وبا مه الٓطا ْٓ ٖسٔم السَّط ،يغٗيًا ثألٓيبل َٕيط
ألٓبنُم ،لصلٔ ٙسمًّن الجكّٕد ،الرطثع ،ئسمًّن السّيمٕف ،اليطّظزٔ ،ئسيمًّن المػيًظ
المعيض ،ئسمًّن الطكطوذ اإلضتطوذَٕ ْٓ ،ط شل ٙمه األسمبء ،يٚصل ٙأَل الًّْٛ؛ ْاوُم
ٔسمًّن المسحبِ ،ثبل ي ثبل ثبلٓبضسّّٕ»(ال تب.)19 :
يًٖل الٓطظزٔ:
ؾَطَثىبٌُ زينَ األوخََٕٕهِ يَغَٓ الَٛطز
يَُٚىّييب ئشا الَٕٗس يّٓ وَ يتَّ يَتييًزٌَ
يًٗٚل الًمبوٓ لغطضٕس ْٓ ٖػٕستٍ التٓ مسحٍ ُْٕب:
ْٕعَٓييّ محٛمييّ ثبلسييطز
ٔغٗييٍ مييه ثكييل مسييطوس
تزًل ثٕه ضأسٍ يالٛطز
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يًٖل آذط:
يزَلَُىييٓ يَٖييىُ األسييىِّ يالَٗىييب
ثأٔسْ ضِربلٍ مب ٚالمٓ ٚالمُُم

يَٚبْطًُٚثييبتٍ لُييب يُزَييطٌ ُٖٓييسُ
ٔسًمًوىٓ مَطزاً يمب أويب يَالمَيطزُ

يًٖل آذط:
لَمّب ًَََْ ثَٕهَ َٕيبة األُسي َس

يَغبضَ ْٓ  َِّّٚالُِعَثطِ اليًَضز
آلَٓ ٔصئُ السََّطَ آةِ سَطز

(المػسض وٓسٍ)142 :
.5نًُض قجّٗ مه األربوت ْٓ ضيجٍ الزعٔيطِ الًطثٕيّ اليصٔه ٚبويب لُيم يُيساً ٖجيل
اإلسالمٖ ،س شٚطوبَم ْٓ الًػط الزبَغٓ لٛه ٚبن يسزَم ٖغٕال .أمّب ثًيس الٓيتح اإلسيالمٓ
أذص يسز َإالء ْٓ اظزٔبز ْجسأت الًطثّّٕ تسذل ْٓ غطاو يغٓ ألسىّ َإالء الٗيًم ،غيطاو
مى لُبت ييبزات لًُّٔ رسٔسِ يغطاو آذط تمخّغٍ الخّٗبْبت يألًان الحؿبضِ التٓ يبش ُْٕيب
َإالء األربوت ٖجل الٓتح(ذغٕل1985 ،م.)238 :
.6قجّٗ المًالٓ َٓ الطًت ْٓ الجالز التٓ ْتحُب الًطةْٛ ،بوب تتٛغم لُتُيب األغيغّٕ
يتتكغّى ئلٓ الًطثّٕ ثبيتجبضَب لُّ الحٛم يالسٕبزِ يالسٔهْ .حبيلًا تًغّمُب يالتٛغم ثُبْ .ميه
ذاللُم أٔؿب زذغب ألٓبنب أيزمّٕ ْٓ لُّ الًطة(المػسض وٓسٍ.)240:
.7تأسٕس المسن الزسٔسِ التٓ أوطأَب المسغمًن مخل الجػطِ يال ًّْٛياستٗطاض الًىبغط
األرىجّٕ مه الٓالحٕه يالًمّبل يالرسم يالتّزبض أذصت الًطثّٕ ْٓ َصٌ المسن تتًطّؼ لُعي
مه األلٓبل السذٕغّ ،يذبغّّ ممّيب ٔتّػيل ثأسيجبة الحؿيبضِ المبزٔيّ ٚبألقًميّ ياألزيات
يَٕطَب(المػسض وٓسٍْ .)244 :سىأتٓ ثطيأٍّ ٖس ضياَب الزبحم ْٓ ٚتبثٍ «الجٕبن يالتجٕٕه»
تسلّ يغٓ اوتطبض الغُّ الٓبضسّٕ ْٓ الجػطِ:
«يَٓ حبزحّ ٔعٔس ثه مٓطٌّ حٕه َزب أسطِ يجٕساهلل ثه ظٔيبز ياليٓ الجػيطِ
ْسٗبٌ وجٕصاً يحمغٍ يغٓ زاثّّ ْٓ حٕبة مُغُغّ يضثيف ثزيًاضٌ َيطِّ يذىعٔيطا
يأمط أن ٔكبِ ثٍ ْٓ أظّٖ الجػطِ يأسيًاُٖب ْتزمّيى حًليٍ الىيبا ٔسيألًوٍ
ثبلٓبضسّّٕ :أه چٕسب؟ أْ مب َصا؟ ْٛبن ٔزٕجُم ثبلٓبضسّّٕ أٔؿب:
يػييبضات ظثٕييت اسييب
آة اسييب وجٕييص اسييب
سمٍّٕ ضيسپٕس اسب
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 .8التكًض الكجًٕٓ لغحؿبضِ الًطثّٕ ْٓ مٕبزٔه اإلٖتػبز يالسٕبسيّ ياالرتميبوْ .هُيط
مه رطّاء شلٚ ٙخٕط مه األلٓبل التٓ لم ٔٛه لغًطة مه ٖجل يُساً ثُب؛ مىُب زٔىبض ،زضَيم،
ثطٔس ،ضستبٔ ،زًٔان ...،يشل ٙلحبرتُم ئلٓ َصٌ الٛغمبت ْٓ ئوطيبء زيليتُم .يأٚخيط َيصٌ
األلٓبل ئزاضّٔ يحًٛمّٕ ذبغّ الزىس ياألسيغحّ يوحًَيب ألنّ ثًيس ْتًحيبتُم ْيٓ الطيبم
يالًطأ يْبضا يالطيم أوطإيا زيلّ زيّوًا ُْٕب السيائه ،يوهمًا الزىس ،يسىًّا الًٗاوٕه ،يغٓ
مب اٖتؿبٌ تمسوُم ،ممب لم ٔٛه لٍ مخٕل ْٓ الزبَغّٕ ْبؾكطّيا لغتًجٕط يه شل ٙئلٓ ألٓبل
رسٔسِْ ،بستًبضيا ثًؿُب مه لُبت الٗيًم اليصٔه أٖيبمًا ثٕيىُم يذبغيّ الٓيطا يالًٕويبن
يالطيمبن أي استرسمًا ألٓبنيب يطثّٕيّ َّٕيطيا مًىبَيب يغيٓ حسيت حيبرتُم ئلُٕب(ظٔيسان،
1982م .)709 :مه َصٌ األلٓبل الٓبضسيّٕ الريًشِ ،الزبمّٕٛيّ ،الزعٔيّ ،اليسيالة ،اليسلٕ،
السَٗبن ،ظوسٕٔ ،الكطاظ ،يمه األلٓبل الًٕوبوّٕ االسيكًل ،المىزغٕيٕ ،الٗىيسأ ،الٛيطزيا،
يالجكبّٖ(المػسض وٓسٍ.)719 :
ْبلغُّّ الًطثّٕ ثًس الٓتح اإلسالمٓ ٚبوب ْٓ غطاو مى الغُبت اٖضامّٕ ْٓ سًضّٔ يلجىبن
يالًطأ ،يمى الٗجكّٕ ثمػط ،يمى الجطثطّٔ ْٓ ضمبل ئْطٕٔٗب ،يميى الٓبضسيّٕ ثيأطان ،يميى
الًٗقّّٕ ثاسجبوٕب .لٛه تأحٕطَب ثبلسطٔبوّٕ ٚبوب أٚخط مه تأحٕطَب ثبلٗجكّٕ أي الجطثطّٔ أمّب مى
الٓبضسّٕ ْٛغتب الغُّتٕه تأحّطت ثبألذطْ(يآْ2009 ،م.)101 :
العصر العباسی
وٗل الًطة ئلٓ لُتُم ْٓ َصا الًػط ٚخٕطاً مه األلٓبل الًغمّّٕ يغٓ حست مب اٖتؿتٍ وٗيل
ٚتت الًغم ئلٓ الغُّيّ الًطثٕيّ؛ ٚبلمػيكغحبت الكجٕيّ يالٕٛمبئيّ يالٓغسيّٕٓ يالكجًٕٕيّ
يالطٔبؾّٕ يالٓغ ّٕٛيالمىكّْٕٗ .أٚخط مب وٗغًٌ ئلٓ لُتُم َيً أسيمبء الًٗيبٖٕط ،ياألميطاؼ،
ياألزيات يالمػىًيبت التٓ لم ٔٛه لُب ضجٍٕ ْٓ ثالزَمْ .مب اٖتجسًٌ مه أسمبء الًٗيبٖٕط
الجٗسيوس ،العٔعًْن ،السٗمًوٕب ،الٗىكيبضًٔن ،يالمػيك ٓٛميه الغُيّ الًٕوبوٕيّ يالجيبثًوذ،
الجًضٔ ،الجىذ ،االسٕٓساد ،الطبَتطد ،الطٕطد ،المطاز سىذ مه الغُّ الٓبضسّٕ .يميه أسيمبء
األمطاؼ يوحًَب مه اإلستًمبالت الكجّٕ الًٗلىذ ،التطٔبٔ ،الٕٛميًا ،الٕٛغيًا ،يٖٕٓيبل،
يلًميبن ،يمغىرًلٕييب مييه الغُييّ الًٕوبوٕييّ يسطسييبم يمبضسييتبن مييه الغُييّ الٓبضسييّٕ يمييه
المػىًيبت ياألزيات ،الٕٗيطاـ ،األسيكطالة ،يالػيبثًن ميه الًٕوبوٕيّ يالجطٚيبض ،الزىيعاض،
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السسٛطِ ياألسكًاوّ مه الٓبضسّٕ .يمه اإلغكالحبت الٓغسّٕٓ يوحًَب الًُٕلٓ ،االسكٗس،
الٓغسّٓ ،الكغسم ،المُىكٕس ،اإلٖغٕم ،يالٗبمًا ،يالٗبوًن مه الًٕوبوّٕ يَٕيط ميب اٖتجسيًٌ
مه الُىسّٔ يأٚخطٌ مه أسمبء الًٗبٖٕط يوحًَب(ظٔسان1982 ،م 720 :ي725ي .)726
يئؾبّْ ئلٓ األلٓبل يالمٓطزات األيزمٍٕ التٓ زذغب الغُّ الًطثٕيّ ذبغيّ ْيٓ الًػيط
الًجبسٓ ،وطْ ثًؽ التطإٚت األيزمّٕ ٖس اوتططت ْٓ ٚتبثّ ٚتجّ أَل َصا الًػط ئتؿح
شلْٕ ٙمب ٔىٗغًوٍ مه األْٛبض األيزمٍٕ ،وطٕط ئلٓ شل:ٙ
 ئزذبل ألّ يالىًن ٖجل ٔبء المتٛغم ْٓ ثًؽ الػٓبت ًٗٚلُم؛ ضيحبوٓ ،وٓسبوٓ. تطٕٚت األلٓبل مى(ال) الىبّْٕ يئزذبل (ال) يغُٕب ًٗٚلُم؛ الغّبوُبّٔ ،الغّبؾطيضِ. غًٌ اإلسم مه الًغّّٕٓ ئلٓ اإلسمّّٕ ًٗٚلُم المبإّّ. غًٌ اإلسم مه الحطيِ أي الؿمباط ًٗٚلُم؛ ال ،ّّٕٕٓٛالٛمّّّٕ ،الًُّّٔ(المػيسض وٓسيٍ:726ي.)727
عصر اإلنحطاط
ْٗس ذجأ وزم المسوّّٕ الًطثّّٕ ييٖٓب الغُّّ الًطثّّٕ يه التٗيسّم يشلي ٙثًيس أن اسيتًلٓ
التتط يالمًُل يالًخمبوًّٕن يَٕطَم يغٓ ثالز اإلسالمّّٕ ،يثًس أن تُغّت اإلسجبن يغٓ الًطة
يأذطرًَم مه األوسلس .يثٕىمب ٚبوب الجالز األيضثّّٕ تسيٕط ئليٓ األميبم سيٕطا حخٕخيب ْيٓ
وُؿتُب الحسٔخّ .لٛه السيلّ الًخمبوّّٕ تُفّ ثبلىًم الًمٕٕ حتٓ سُمّٕب ثبلطريل الميطٔؽ.
ْٛبن يُس األتطا٘ أضأم الًًُز التٓ مطّت يغيٓ الغُّيّ الًطثٕيّ يآزاثُيب ألنّ الغُّيّ التطّٕٚيّ
أغجحب الغُّّ الطسمّٕ لغجالز اإلسالمّّٕ(الطُبثٓ1995 ،م.)41 :
لٛهّ المطاز ثبأللٓبل األيزمّّٕ ْٓ َصٌ الحٗجّ مه العمه ،مب ذيبلف الغُيّ ميه األلٓيبل
يالتطإٚت األيزمّّٕ ثًس اوٗؿبء زيلّ الًطة يئْؿبء المغي ٙئليٓ السيالقٕه ياألميطاء ميه
الٓطا يالسٔغم ياألٚطاز يالزطس ْٓ ٙالًطأ يْبضا يالطبم يمػط يَٕطَب(ظٔسان1982 ،م:
.)737
ًْؾًب الغُّ الًطثّّٕ ياستًمغب ُْٕب ألٓبل مًلّسِ ال يرًز لُب ْٓ المًزميبت الًطثّٕيّ
يسُمٕب َصٌ األلٓبل ثبسم األيزمٓ المًلّس ألنّ ْػحبء الًطة لم ًٔطّثًوُب مه ٖجل .ئؾيبّْ
ئلٓ شل ٙأغجحب َصٌ المًلّسات األيزمّّٕ تسًزَب الًزمّ ٚألٓيبل؛ سيىزٗساض ،قجيطزاض،
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ًٔظثبضٓ ،ثٛجبضٓ ،يَٕطَب مه َصٌ الطقٕىبت التٓ اُسيتًمغب ميه ٖجيل الًيطة ْيٓ َيصا
الًػط(يآْ2008 ،م.)153 :
يٚل َصا ٔطرى ئلٓ أنّ الغُ ّ الًطثّّٕ لم تػيجح الغُيٍ الطسيمّٕ ْيٓ ٚخٕيط ميه اليجالز
اإلسالمّٕ ،يذبغّ مػط الصْ سٕكط يغُٕب حٛم األتيطا٘ ٖطاثيّ حالحيّ ٖيطين ْٗيس ْيطؼ
األتطا٘ يغٓ َصٌ الجالز وًيبً مه اإلحتالل ْزًغًا الغُّ التط َٓ ّٕٚالغُّ الطسمّٕ أليميبل
السًٔاوّٕ يالسٕبسّٕ ْٓ رمٕى الممبل ٙالًخمبوّٕ ْسذل ْيٓ الغُيّ الًطثٕيّ أحىيبء زيلتيٓ
الممبلٕ ٙيالًخمبوٕٕه ٚخٕط مه األلٓبل التط ّٕٚالٓبضسّٕ(الُبضمٓ2003،م.)178 :
ْٗس ربء رطرٓ ظٔسان ْٓ مإلٓبتٍ ٚخٕط مه َصٌ األلٓبل يجّط يىُيب ثبأللٓيبل السذٕغيّ
ْٓ يػط التسًَض ْمىُب؛ الٓبضسّٕ يالتط ّٕٚيالٛطزّٔ يأٚخطَيب ألٓيبل ئزاضٔيّ يئغيكالحبت
حًٛمّٕ مىُب؛ األستبزاض ،الزًٚساض ،الجىسٖيساض ،الزميساض ،الجطيمٗساض ،الُمىيساض ،العوبويساض،
الزبضىٕٛط ،يمىُب ئغكالحبت يسٛطّٔ يمبلّٕ يتزبضّٔ ثًؿيُب تطٕٚيّ أي ْبضسيّٕ يثًؿيُب
مطٚجّ مه التط ّٕٚيالٓبضسّٕ يالًطثّٕ؛ ٚبلزبئص ،الًٕظثبضٓ ،السطيسٛط ،الجٛجبضٓ يمىُيب
يطثّٕ ثػُّٕ تطّٕٚ؛ ٚبلمٛتًثزٓ ،المحبسجزٓ ،المبثىزٓ ،ي ألٓبل تىتُٓ ثغٓيم «ذبويٍ»
ٚبلطغسذبوٍ ،يالٛتجربوٍ ،أي ثغٓم «زاض» ٚبلسْتطزاض ،يذعاوساض؛ يوحً َيصٌ األلٓيبل ٚخٕيطِ
زذغب الغُّ الًطثّٕ(ظٔسان 1982،م .)742- 741 :يئؾيبّْ ئليٓ َيصٌ األلٓيبل يالتطإٚيت
زذغب ْٓ الغُّ الًطثّٕ ألٓبنب أرىجّٕ اضيثّٕ مه ذالل حطية اإلْطوذ المًطيْيّ ثيبلحطية
الػغٕجّٕ التٓ ئوجًخب مه الُيطة األضيثيٓ المسيٕحٓ ْيٓ الٗيطين الًسيكٓ ،يشلي ٙئحيط
ئذتالقُم ثبلطًًة اإلسالمّٕ ثبلعياد يالمػبَطِ يالتزبضِ(يآْ2008 ،م.)103 :
النهضة الحذیثة
ثسأ َصا الًػط ثحمغّ وبثغًٕن يغٓ مػطْ .جسأّ الىُؿّ الحسٔخّ وزيسَب ْيٓ مػيط حيمّ
امتسّت ئلٓ سباط األٖكبض الًطثّٕ .يشل ْٓ ٙأياذط الٗطن الخبمه يطيط لغميٕالزْٗ .يس رغيت
وبثغًٕن مًٍ ئلٓ مػط قبآّ مه الًغميبء الٓطوسيٕٕهْ ،أسسيًا مزمًيب يغمّٕيب يمسضسيتٕه
يرطٔستٕه ْطوسٕتٕه يزاض ٚتت يمطاغس رًّّٔ يمرتجيطات ٕٚمٕبئيّ يمسيطحب لغتمخٕيل.
يزضا َإالء الًغمبء وجبت الٗكط يحًٕاوٍ يرًٕلًرّٕتٍ يآحبضٌ يمٕبٍَ ،يأسسًا مًبمل لغًضٔ
ياألٖمطّ يَٕطَب .يي ّٛثًؿُم يغٓ زضاسّ الغُّ الًطثّٕ يآزاثُب(الطُبثٓ1995 ،م.)42:
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ًٔٗل رطرٓ ظٔسان ْيٓ مإلٓبتيٍ حيًل تيأحٕط الىُؿيّ الحسٔخيّ ميه حٕيج األلٓيبل
يالتطإٚت التٓ زذغب ْٓ الغُّ الًطثّٕ مه ذاللُب« :لم ٔمطّ يغٓ الغُّ الًطثّٕ يػط أحّط ْٓ
ألٓبنُب يتطإٚجُب ،تأحٕط الىُؿّ األذٕطِ ْٓ أياسف الٗطن المبؾٓ؛ ألوُب ربءت َطِّ ياحيسِ
ئوُبلب ُْٕب الًغًم ئوُٕبل السٕل ،يُْٕب الكت يالكجًٕٕبت يالطٔبؾٕبت يالًٗغٕيبت يْطييُيب
يلم تتط٘ لغىبا ْطغّ لغجحج يمّب تحتبد ئلٍٕ تغ ٙالًغًم مه األلٓبل اإلغكالحّٕ ،مميب
يؾًُب الًطة أي اٖتجسًٌ ْيٓ وُؿيتُم المبؾيّٕ يال لًؾيى األيؾيبو الزسٔيسِ»(1982م:
.)743
يسجت شلٔ ٙطرى ئلٓ الصٔه اضتُغًا ْٓ مزبالت الًغًم الحسٔخّ ْٓ أيّل زذًلُيب ْيٓ
ثالز الًطثّّٕ يبمّ يمػط يالطبم ذبغّ ْٓ أياسف الٗطن المبؾٓ ،لم ًٔٛوًا ثبضيٕه ْٓ يغيم
الغُّ ْغم ٔتكغًًّا ئلٓ اإلستٓبزِ مه المػكغحبت الٗسٔمّ ثل يؾًًا ألٓبنب ال تىكجٕ تمبمبً
يغٓ المطاز أي أذصيا ْٓ اٖتجبا تغ ٙالمػكغحبت مه الغُبت األذطْْ .ميى ميطيض اليعمه
وجٍ ْٓ َصا الًػط ٚتّبة ييغمبء لُّ ال ٔٓؿغُم اثه المّٗٓى يال اثه ذغسين؛ ُْإالء حيبيلًا
ٚخٕطا ْٓ تىّٕٗ الغُّ الًطثّٕ ثمب أغبثُب الؿًّ مه ٚخطِ السذٕل ُْٕب .يأيبزيا الىهط ْٕميب
زذل الغُّ الًطثّٕ مه المػكغحبت الًغمّٕ ياإلزاضٔيّ يغيٓ ميب اٖتؿيبٌ التميسن الحيسٔج.
لٛىُّم ٖغّمب استكبيًا ئستجسال ضٓء مىٍ يشل ٙلطًٕو َصٌ األلٓبل ْيٓ الٛتيت يالزطاايس
ياألوسّٔ يَٕطَب(المػسض وٓسٍْ« .)744-743 :بلتُٕٕط الصْ أغبة الغُّ الًطثّٕ ْٓ الىُؿّ
األذٕطِٖ ،س أغبة ألٓبنُب يتطإٚجُبْ ،جًؿٍ زذغُب مه الغُيبت األرىجٕيّ ياليجًؽ اٖذيط
تًلّس ُْٕب ثبلتىًو يالتٓيطو»(المػيسض وٓسيٍْٗ .)744 :سّيم رطريٓ ظٔيسان َيصٌ األلٓيبل
يالتطإٚت التٓ زذغب الغُّ الًطثّٕ ْٓ أحىبء الىُؿّ الحسٔخّ يثًسَب ئلٓ أضثًّ أٖسبم مىُب:
.1األلفاظ اإلداریة
ْأٚخطَب مػكغحبت السّيلّ الًغّٕ ،مىُب مػكغحبت تط ّٕٚيْبضسيّٕ ،يَيٓ زذغيب ْيٓ
الغُّ الًطثّٕ ْٓ يػط اإلوحكبـ يثًؽ تغ ٙالغُبت أذصت مه الغُيبت اإلْطوزٕيّ يذبغيّ
الغُتٕه اإلٔكبلّٕ يالٓطوسّٕ يمه َصٌ األلٓبل السذٕغّ مه الغُّ اإلٔكبلّٕ زًٔان الٓبيضٔٗبت
مه  fabbricaأْ المػىى ،اوتٕٛيّ أي اوتٕٗيّ  Anticaأْ الٗيسٔم ،لًٚبويسٌ  Locandaأْ
ْىسٔ ،ياثًض  Vaporeأْ ثربض ،قبيلّ  Tavolaأْ مىؿسِ يمىُب ٚيصلْ ٙطٖبقيّ Fregato
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يرىسضمّ  Gendarmeأْ ضربل ضيطقّ يثًسيتّ  Postaيثكبضّٔيّ  Battariaأْ مزمًييّ
مساْى ،يأسٛغّ  Scaloأْ مطْأ يَٕط شل ٙمه األلٓبل اإلٔكبلّّٕ التٓ حمغب مًُب الحؿبضِ
المبزّٔ األضيثّٕ ،يشل ٙئحط حٛم محمسيغٓ ثبضب ْٓ مػيط اليصْ أضسيل أيّل ثًخبتيٍ ئليٓ
ئٔكبلٕب(ظٔسان1982،م747:؛ ذغٕل1985 ،مٚ .)496-495 :صل ٙلم تٛه الغُيّ الٓطوسيّٕ
َطٔجّ يه الًطثّٕ ٖجل يالّٔ محمسيغٓ ثبضب ْيٓ مػيط ،ثيل ميى الحمغيّ الٓطوسيّّٕ يثًيس
يالٔتٍ ،حٕىمب أضسل حبوٓ ثًختٍ ئلٓ ْطاوسّ ،زذغب الًطثّٕ ٚخٕيطاً ميه األلٓيبل الٓطوسيّٕ
ذبغّ ثًس يًزِ المجًًحٕه ييغٓ ضأسُم ضْبَّ الكُكبيْ(ذغٕل1985 ،م.)496 :
يمه َصٌ األلٓبل؛ ًٖمىسان  Commondanأْ غبحت األمط ،رىطال  Generalأْ ٖباس،
ٖىػل  Consulأْ يٕٚل ،ثًلٕس  Policeأْ ؾبثف ،سٛطتٕط  Secretaireأْ ٚبتم السيطّ،
ثطلمبن  Parlementأْ مزغس األيٕبنًٖ ،مٕسط  Commissaireأْ مىسية يَىب٘ ألٓبل
ئزاضّٔ أذطْ مٗتجسّ مه لُبت أذيطْ مخيل الُيطش ْاويٍ مًيطة  Groschenثباللمبوّٕيّ
يئمجطاقًض مه  ْٓ Emperatorالالتٕىّّٕ يَٕطَب(ظٔسان 1982،م.)747 :
.2األلفاظ التجاریة
أٚخط َصٌ اإلغكالحبت مًطّثّ يه االٔكبلّٕ يالٓطوسّٕ ،ألنّ االٔكبلٕٕه أي أَل الجىسّٖٕ
مه أٖسم التزّبض أيضثب ئذتالقب ثبلمطبضّٖ ْٓ الٗيطين األذٕيطِ .ميه َيصٌ األلٓيبل ٚمجٕيً
 Cambioأْ غطِٚ ،مجٕبلّ  Cambialeأْ حًالّْ ،يبتًضِ  Fatturaأْ ٚطيّ ،سيًٕٛضتب
 Sicureaأْ تأمٕهًٖ ،مجبوّٕ  Compagnaأْ ضيط ،ّٚئسيجٕتبلّٕ  Ospitaleمستطيٓٓ،
ثًضغّ  Borsaأْ تزبضِ ،زٔجغًمب  diplomaأْ ضُبزِ  ...يمه الغُّ الٓطوسّّٕ :ثىBonc ٙ
أْ المػطًِٖ ،مسًٕن  Commissionلزىّ ،يمخل َصٌ الغُبت ٚخٕطِ ْيٓ الغُيّ الًطثٕيّ
ٚبلٛمط٘ يَٓ مًطثّ مه الًٕوبوّٕ ًٚمط ٓٚيض ٙمه الػ ٙالٓبضسّٕ يقبٖم مه التطّٕٚيّ
يَٕطَب مه األلٓبل ئشا شٚطوبَب ٔكًل ثىب الٛالم(المػسض وٓسٍ.)749 -748 :
.3األلفاظ العلمیة
األلٓبل الًغمّٕ التٓ زذغب الًطثّٕ ْٓ َصٌ الىُؿّ ٚخٕطِ رسّاً ي أٚخطَب ميأذًشِ ميه
الغُّبت الٓطوسّّٕ ياالٔكبلّّٕ ياإلوزغٕعّّٔ ،ألنّ أٚخط الًغيًم مىًٗليّ ميه َيصٌ الغُّيبتْ .ميه

 / 11دراسات األدب المعاصر ،السىة السابعة ،خریف  ،0233العدد السابع والعشرون

أسييمبء الًغييًم الزسٔييسِ رًٕلًرٕييب ،متطيلًرٕييبْٕ ،سييًٕلًرٕب ،حطاثًٕتٕييبْ ،طٔىًلًرٕييب،
َٕستًلًرٕبَ ،سضيستبتٕ ،ٙيمٕٛبوٕٕٛبت يَٕطَب .يمه أسمبء اٖالت الكجًّٕٕ أي الٓغٕٛيّ
أي الُٛطثبإّ أي وحًَب ممب لم ٔٛه لٍ مخٕل يىس الًطةْ .بأللٓبل الكّجٕيّ السّذٕغيّ ٚخٕيطِ
مىُييب أسييمبء األمييطاؼ يالًٗييبٖٕط ياألزيات مخييل؛ زسججسييٕب ،ثبوٛطٔييبا ،وٓطالزٕييب ،ثغييًضا،
سمجبتًْ ،ثغُبضسٕب ،زْتٕطٔبَ ،ستٕطٔب ،اوٕمٕب ،ثطيتًثالسم يوحًَب.
يمه المػكغحبت الٕٛمبإّ مخل :اإلٚسٕس ،الٛغًضٔس ،الًٕزيض ،الٛطثًوبت ،الًٓسٓب ،يميه
المػكغحبت الكجًّٕٕ؛ الجبضيمتط ،الجكبضّٔ ،المٕٛطيسًٛة ،التغسًٛة ،التغُطاِ ،التغٕٓيًن،
المٛطيًْن ،الًٓتًًْن ،يَٕطَبْ .ىٛتٓٓ ثُصٌ األمخغّ يغٓ سيجٕل المخيبل(المػيسض وٓسيٍ:
.)750- 749
.4التراکیب األعجمیة
ئنّ أٚخط المػبزض الصْ ٔطرى ئلُٕب ٚتّبة الغُّّ الًطثّٕ ْٓ الىُؿّ الزسٔيسِ ْيٓ الًغيم
الكجًٕٓ يْطييٍ يسبٔط الٛتت يالزطااسٚ ،بوب مٛتًثّ ثبلغُبت اإلْطوزّْٕ .أٚخط ٚتّيبة َيصا
الًػط ٚبوًا ٔحسىًن لسبوب أي َٕط لسبن مه الغُّبت األرىجّٕ.
ْؿالً يه ضًٕو تغ ٙالغُبت ثٕه يبمّ الىبا ،حٕج سبض الٛتيبة ْيٓ الميسن الٛجيطْ
ٔسمًًن الًجبضات اإلْطوزّْٕ .ال َطي ئشا زذغب ْٓ يجيبضاتُم تطإٚيت ئْطوزّٕيّ أي تًجٕيط
أرىجٓ ألنّ لٛلّ لُّ أسغًثب ال ٔىكجٕ ثٛل تٓبغٕغٍ يغٓ أسبلٕت الغُبت األذطْ.
يالغُبت تتٗبضة يتتجبيس ْٓ تغ ٙاألسبلٕت ثتٗبضة أغًل الطيًًة يتجبييسَب ،يالًيطة
ثًٕسين ْٓ أغًلُم يه اإلْطوذ ْأسبلٕت تًجٕطَم ترتغّ يه أسبلٕت الًطثّٕ .ي مه أمخغّ
مب حسث ْٓ الغُّ الًطثّٕ مه التطإٚت اإلْطوزّٕٖ ،س رطت يغٓ أٖالم ٚخٕيط ميه الٛتّيبة
ًٗٚلُمْ :الن ٚالًَتٓ ٔٗسض أن ٔإحط ٚخٕطا ،ضأٔب غسٔٗٓ ْالن الصْ أيكبوٓ الٛتيبة(أْ
ْأيكبوٓ) ،ضَمب يه مسبيٍٕ الحمٕسِ لم ٔىزح ْٓ يمغٍ ،مسيتمسا الًىبٔيّ ميه اهلل أٖيّ
ثٕىٛم ذكٕجب ،لًت ْالن زيضا مُمب ْٓ َصٌ المسيألّ ،يَٕطَيب ميه التطإٚيت التيٓ تيطْ
الػُّٕ اإلْطوزّّٕ نبَطِ يغُٕب(المػسض وٓسٍ.)751- 750 :
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نتیجة البحث
ٔتجّٕه لغٗبضب الٛطٔم ْٓ َصا الجحج الًغمٓ المتًاؾيى ميب شٚطويبٌ ييه أحيًال الغُيّ
الًطثّٕ ممب زذغُب مه ألٓبل أرىجّّٕ ْٓ الًػًض المرتغّٓ ْٓ أحىيبء ومًَيب ياضتٗباُيب ميه
العمه الزبَغٓ ئلٓ الىُؿّ الحسٔخّ ْاوُّب سبضت ٚبلٛباىبت الحّّٕ ثبلسّحًض يالتزيسّزْ .يسذل
ْٓ ٚلّ يػط ألٓبل يتطإٚت ْٓ الغُّ الًطثّٕ ،ترتغّ يه يػط آذيط يشلي ٙيغيٓ حسيت
المٗتؿٕبت ياألحًال السٕبسّٕ ياإلٖتػبزّٔ يالتزبضٔيّ يالسٔىٕيّ ياالرتمبيٕيّ؛ يليً ضٚعويب
ئَتمبمىب يغٓ ثحج مخل َصٌ األلٓبل التٓ اٖتطؾتُب الًطثّٕ مه الغُبت المرتغّٓ ،لكبل ثىب
الجحج يلٛىىب آحطوب شٚط َصٌ الىمبشد الٗغٕغّ لتسلّ يغٓ حط ّٚاإلٖتطاؼ السااجّ ثيٕه الغُيّ
الًطثّٕ يالغُبت األذطْ ئتؿح لغٗبضب الٛطٔم مه ذالل ٖطااتيٍ لُيصٌ المٗبليّ أن الغُيبت
تغزأ ئلٓ اإلٖتطاؼ ألوٍ الًسٕغّ السطًّٔ يالمجبضطِ التٓ تخطْ الغُّ يتىمُٕب ثحٕيج تغجّيٓ
اإلحتٕبربت الٓٛطّٔ يالحؿبضّٔ لغمتٛغمٕه ثُب .يَٓ يسٕغّ ٚمب ضأٔىب لزأت ئلُٕيب الًطثٕيّ
مىص أٖسم الًػًض ،يًَ تجبزل لًُْ أسبسٍ التجبزل الحؿبضْ يالٓٛطْ الصْ ٚبن ٔتمّ ثيٕه
الطًًة المرتغّٓ.
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