حممد اهلامشي ناقداً

 .د داسه االحبابٕ/نلٔ٘ الرتبٔ٘ -املَزٗ ـ
دامع٘ حطزمْت

ستُس اهلامشْ ٞاقساّ

 .ز االسبابٞ

َكـــسَـــــــ١

حممد اهلامشي ناقداً

قاؽ ستُس اهلامش ٞبعض اإلؾاضات ايٓكس ١ٜؾعطاّ أْ ٚجطاّ تٓاٚيت
َؿٗ ّٛايؿعط َٛٚقؿ٘ َٔ ؾعط َعاقطٜ٘

نايعٖاٚ ٟٚايطقايف ْٚكسٙ

يهتاب ٞاألزب ايعكط ٟيف ايعطام ايعطبٚ ٞغشط ايؿعط يطٚؾا ٌٝ٥بط، ٞ
:
ٚصتس ي٘ بعض ايتعًٝكات عً ٢قؿشات بعض ايهتب اييت ٚقعت

بني ٜسٜ٘

ايبهطٟ
.
ايعطب يًػٝس ستُس تٛؾٝل
"
نتاب أضادٝع
"
نتعًٝكات٘ عً٢
ناْت ايجكاؾ ١ايعُٝكٚ ١ايؿاًَٚ ١املًٚ ١ْٛاملتٓٛعٚ ١املعطؾ١
"
ٚإشا
ادتٝس
ادتٝس ٠بًػت٘ ٚبأنجط َٔ يػ ٖٞ ١مس ١نطٚض ١ٜرتًل ايٓاقس "

( ) 1ؾإٕ

اهلامش ٞاتكـ بٗا َ ٖٛٚ ،عطٚف بعُل ثكاؾت٘ ٚغعتٗا ٚتطمجت٘ عٔ ايًػات
ايسضاغ١
.
األدٓب ، ١ٝيصيو سعٝت إؾاضات٘ ٚتعًٝكات٘ ايٓكس ١ٜبٗصٙ
ٚقس ساٚيت ايطبط بني إؾاضات اهلامش ٞايٓكسْٚ ، ١ٜعط ٠ايٓكس
ايعطب ٞايكس ِٜإىل قهاٜا ايٓكس ايعطبٚ ، ٞقػُت ايبشح إىل أضبعَ ١باسح
األْ ٍٚبص ٙشتتكط ٠عٔ سٝات٘
 :تٓا ٍٚاملبشح :

ٚآثاضٚ ٙأقٛاٍ َعاقطٜ٘

ايجاْ ٞاهلامشْٚ ٞكس ايؿعط أَا املبشح ايجايح ،
ؾٚ ، ٘ٝزضؽ املبشح :
ؾهإ زضاغ ١ملٛقـ اهلامش َٔ ٞبعض ؾعطا ٤عكطٚٚ ، ٙقـ املبشح ايطابع
يًبهطٟ
.
عًْ ٢كس ٙيهتاب ٞضٚؾا ٌٝ٥بطٚ ، ٞنتاب أضادٝع ايعطب
 َٔٚاهلل ايتٛؾٝل

() 1

سلْو. 1
9
مكاالت يف تارٓذ اليكد العزبٕ .د داّد :
دلل٘ األىدلص للعلْو االدتناعٔ٘
ّالتطبٔكٔ٘
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املبشح األٍٚ
ستُس اهلامش) ّ 1973- 189(8ٞ
ؾ٘ٝ
ْبص ٙشتتكط ٠عٔ سٝات٘ ٚآثاضٚ ٙأقٛاٍ َعاقط: ٜ٘
 ّ1898يف ستً ١ايؿٝذ قٓسٍ
ٖ ٛستُس بٔ عت ٢ٝاهلامشٚ ٞيس غٓ١
يف نطر بػساز (ٜٓ ) .2تػبُ إىل عا ١ً٥عطب ١ٝعطٜك ١ايٓػب هلا تاضغتٗا اجملٝس
ٚؾطؾٗا ايعتٝس ٖ ٞايعا ١ً٥اهلامش ١ٝاييت عُطِؾت بتُػهٗا ايؿسٜس باملبازئ
اإلغالَٚ ١ٝاعتعاظٖا بايعطٚب ١ظٗط شيو يف أزب أبٓاٗ٥ا (. ) 3
ٚقس مجعت أغطت٘ َٔ ايعًٚ ّٛايؿٓٚ ٕٛاآلزاب ؾّ ٦ٝا نجرياّ ٚأثط
أؾطازٖا بعهِٗ يف بعض ٚأخص بعهِٗ عٔ اآلخط ؾُط ّ٠صتس ايٛايس أغتاشاّ
هلِ ٚأخط ٣صتس األر األنرب َعًُاّ ٚأز ٣شيو إىل ايتؿاب٘ يف عًَِٗٛ
ٚثكاؾتِٗ بٌ ٚأعُاهلِ  ،إش إٔ دًُُِٗ ؾعطاٚ ٤نًِٗ َتُػو بايسٚ ٜٔأغًبِٗ
عٌُ يف ايكهاٚ ٤قس خسَٛا ايٛطٔ يف املٝاز ٜٔاألزبٚ ١ٝايكهاٚ ١ٝ٥ايرتب١ٜٛ
ٚايكشؿ. ) 4( ١ٝ
زضؽ اهلامش ٞنػري َٔ ٙأبٓا ٤د ً٘ٝيف ادتٛاَع ٚاملػادس اييت
ناْت متجٌ املساضؽ يف تًو اذتكب َٔ ١ايعَٔ ٚقس تؿٛم عً ٢أقطاْ٘ ألْ٘ مل

() 2

ّ ، 17اىعز طعزا ٛالعزام يف الكزٌ العظزًٓ .د ْٓسف عز
/2
األدب العصزٖ  ،رّفأٜل بطٕ

13/1
الدًٓ1

ّذلند اهلامشٕ زله افل  ،عبد الزمحً التهزٓيت  ،دلل٘ الزسال٘

ص. 74
العدد : 97
لشي٘ 197و /
اإلسالمٔ٘ 6
)3
(

ّ 1ما بعدٍا .
خلف
6
ذلند اهلامشٕ– حٔاتُ ّأدبُ– رسال٘ مادشتري باآلل٘ الهاتب٘  ،داسه :

() 4

و . 20ٌ: ،
دلل٘ األىدلص للعلْو االدتناعٔ٘
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ٜهتـِ مبا زضغ٘ َٔ عً ّٛؾٗٝا ٚإمنا قكس األظٖط ايؿطٜـ ٚادتاَع١
املكطٚ ١ٜزضؽ يف َسضغ ١اذتكٛم ايبػساز. ) 5( ١ٜ
ؾػٌ ستُس اهلامش ٞشتتًـ ايٛظا٥ـ نايتسضٜؼ ٚاحملاَاٚ ٠قه٢
أنجط سٝات٘ ايٛظٝؿ ١ٝيف سكٌ ايكها ٤إش زخً٘ يف ايجأَ عؿط َٔ أٜاض عاّ
() 6

ٚتسضز يف املٓاقب ايكها ١ٝ٥إىل إٔ أقبح ضٝ٥ػاّ جملًؼ ايتُٝٝع

. 1927

ايؿطعٚ ، ٞأُس ٌٝعً ٢ايتكاعس مبٛدب املطغ ّٛادتُٗٛض )294( ٟيف ايجأَ
عؿط َٔ ؾٗط سعٜطإٚ ّ1961تٛيف  ّٜٛادتُع ١ايتاغع َٔ تؿط ٜٔايجاْٞ
ّ.1973
عاّ
ٚقس تٛظعت آثاض ٙبني ايؿعط ٚايٓجط ٚايرتمجٚ ١ايتشكٝل ٚايكشاؾ١
ايؿعط ١ٜمسري
:
ؾعط ٙزٜٛإ عربات ايػطٜب ٚايٓعت ٚاملجاْٚ ٞاملػطس١ٝ
ؾُٔ :
أَٝؼ بني اذتكٝكٚ ١األغطٛضٚ ٠زٜٛاْ٘ ايهبري ايص ٟسكك٘ ٚقسّ ي٘ ايسنتٛض
ٜسٜو
نتاب٘ ايكها ٤بني "
"
عبس اهلل ادتبٛضَ َٔٚ ، ٟؤيؿات٘ يف ايكها٤
ٚزتً ١ايٝكني
"
املكتطـ
زتً. ١
ٚنتب نجرياّ َٔ املكاالت ٚايبشٛخ يف "
ايرتمج ١تطمج ١ضباعٝات ارتٝاّ ٚبعض ايككا٥س
:
 َٔٚآثاض ٙيف َٝسإ
ايتشكٝل ؾكس سكل زٜٛإ ايؿاعط عبس اهلل
:
ايؿطْػ ١ٝأَا آثاض ٙيف َٝسإ
.
ايٝكني (. ) 7
"
زتً١
ايسَ َٔٚ ١ٓٝأبطظ أعُاي٘ يف ايكشاؾ ١إقساض "
.
ابٔ

() 5

املدارض مدرس٘ مزداٌ ّ ،مدرس٘ دامع األمحدٓ٘ ّالكبالىٔ٘ .
:
مً ٍذِ

() 6

 192و .
أٓار
7 18
 4يف
/ 21
/ 568
/ 1/ 3
االضبارٗ الظدصٔ٘ رقه الهتاب/ /ب

)7
(

اىعز تفصٔل آثارِ يف الفصل الجاىٕ مً ذلند اهلامشٕ حٔاتُ ّأدبُ .
دلل٘ األىدلص للعلْو االدتناعٔ٘
ّالتطبٔكٔ٘
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املٝعإ
:
اهلامش ٞيف
يكس زضغتُ اهلامشٚ ٞآثاض ٙؾٛدست٘ أزٜباّ نبرياّ ي٘ َهاْت٘ األزب١ٝ
ايطؾٝع ١بني أزبا ٤عكطٚ ٙتتذًٖ ٢ص ٙاذتكٝك َٔ ١خالٍ ايتعطف عً ٢بعض
أقٛاٍ َعاقط ٜ٘ؾٚ ٘ٝيف آثاض ٙإش عٔ ططٜكٗا تهتٌُ قٛض ٠األزٜب ستُس
اهلامش ٞايص ٟأخًل يٛطٓ٘ ٚؾعب٘ ٚمتٝع بكؿا ٤عكٝست٘ ٚزتاٖطت٘ باذتل
ٚستاضبت٘ ايباطٌ
ضٚؾا ٌٝ٥بط ٖٛ "ٞاْبؼ ؾتٝإ ايعطام يف املٓعٜ ّٛتطًع ي٘
:
قاٍ عٓ٘ األزٜب
ايعاضؾ ٕٛإىل َػتكبٌ زتٝس يف عامل ايؿعط عؿل ايؿعط ْٚبؼ ؾٜ ٘ٝاؾعاّ
ايكٓاع. ) 8( ١
"
ؾػبل نجري َٔ ٜٔايؿباب ٚايهٗ ٍٛممٔ ٜتعاطٖ ٕٛصٙ
اهلامشٞ
"
ٚدا ٤يف تكطٜط اجملُع ايعًُ ٞايعطاق ٞارتام بسٜٛإ
املجاْٚ ٞايص ٟنتب٘ األغتاشإ َكطؿ ٢دٛاز ٚستُس بٗذت األثطَ ٟا
"
ْ :ك٘"

ٚقس تٓا ٍٚاذتٝا ٠االدتُاعٚ ١ٝاذتٝا ٠ايعكًٚ ١ٝايػٝاغ َٔ ١ٝأططاؾٗا

ٚ ،تػًػٌ يف ايطبا٥ع ٚاألخالم ٚايػطا٥ع ؾٛقـ ْٚكس ٚغَدَطَ ٚاؾنت يف شيو
َا ؾاٚ ٤تٗٝأ ي٘ يف ٖصا ايباب َا مل ٜتٗٝأ يؿاعط َٔ قبٌ غري أب ٞايعال٤
املعط. )9( ٟ
"
ؾ ٘ٝأٜهاّ"
ٚدا: ٤

ٖصا ايسٜٛإ يف مجًت٘ َٔ َؿاخط ايؿعط ايعطبٞ

ايعطاقٚ ٞقاسب٘ خًٝل بإٔ ٜكسض زتٗٛزٜٚ ٙعإ عً ٢طبع٘ طبعاّ ضاقٝاّ
ؾكاٍ ((
يٝطابل َعٗط ٙشترب . )10( ٙأَا األغتاش عبس ايطمحٔ ايتهطٜيت :
اهلامش ٞعً ٢داْب نبري َٔ ايعًِ يف ايًػٚ ١األزب ٚايتاضٜذ ايعطبَ ٞع ؾس٠
متػه٘ بايس ٜٔاذتٓٝـ ٚنإ َؿٗٛضاّ بٓعاٖت٘ يف إقساض األسهاّ اييت ال
)8
(

. 17
بطٕ/
العزبٕ قشه امليعْو 2 ،
/
األدب العصزٖ يف العزام

)9
(

.5
العزاقٕ
:
املجاىٕ تكزٓز اجملنع العلنٕ

.5
العزاقٕ
:
( ) 10املجاىٕ تكزٓز اجملنع العلنٕ
دلل٘ األىدلص للعلْو االدتناعٔ٘
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قطاض َ ٖٛٚؿٗٛض باألخالم ايؿانً١
ٜطق ٢إيٗٝا ؾو أ ٚؾبٗ ١ؾًِ ٜٓكض ي٘ . .
ٚاملعاٜا اذتُٝس. )11( ) )٠
ايسَ َٔ (( ٜٔعذعات ايعكط إٔ ٜعٗط
ٚقاٍ عٓ٘ ايسنتٛض ستػٔ مجاٍ :
ايٓابػ ١يف عكط شتتًـ ؾهطٜاّ ٚأزبٝاّ ٚادتُاعٝاّ ؾٝػبل عكطٚ ٙأبٓا٤
زتتُع٘ باآلضاٚ ٤األؾهاض ايكا٥ب ١اهلازؾ ١إىل اإلقالح ٚاذتطنٚ ١اذتٝا) )٠
(. )12
ادتبٛض َٔ (( ٟأبطظ ؾعطا ٤ايعطام ايٚ ّٛٝيف
:
ٚقاٍ عٓ٘ ايسنتٛض عبس اهلل
طًٝع ١ؾعطا ٤ايك ١َٝٛايعطب ١ٝيف ايعكط اذتانط خسّ ايًػ ١ايعطب ١ٝخسَ١
دً. )13( ) )١ًٝ
ؾكاٍ (( ٚ ٖٛٚإٕ تٛخ ٢تكًٝس ايؿاعط
أَا األغتاش عبس ايكازض ايرباى :
ايهبري َعطٚف ايطقايف

– يف ؾعط ٙايرتادٝس – ٟإال أْ٘ ؾاق٘ يف ضق١

األغًٛب ٚمجاٍ ايعطض ٚغٗٛي ١األزا. )14( ) )٤

اإلسالمٔ٘. 7
7
:
( ) 11زله افل  ،التهزٓيت  ،الزسال٘
ص. 2
: 9
لشي٘
( ) 12طعزا ٛامتَيْا الصخاف٘  ،دزٓدٗ الصخاف٘ 71
. 44
امليشبني
:
( ) 13مً طعزاٜيا
 69ص
مج 6العدد
: 9
لشي٘
( ) 14ذلند اهلامشٕ طاعز نبري فكد األدب العزبٕ  ،الزسال٘ اإلسالمٔ٘74
. 85
:
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املبشح ايجاْٞ
اهلامشْٚ ٞكس ايؿعط
تٓا ٍٚاألزٜب ستُس اهلامش ٞبعض املػا ٌ٥ايٓكسٚ ١ٜأعط ٢ضأ ٜ٘ؾٗٝا
ؾعطاّ ٖ َٔٚص ٙاملػا ٌ٥قً ١ايؿعط بايؿهط ٚق ١ُٝايؿعط ٚايًؿغ ٚاملعٓ٢
ٚايكسم ٚايهصب ٚايؿعط ٚاملٖٛبٚ ١يس ١ٜبعض اإلؾاضات ايٓكس ١ٜاألخط٣
بعهٗا
:
اييت تتعًل بايؿعط اذتسٜح ٚبايؿعطا ٤ايص ٜٔعاقطٚ ٙٚغٓكـ عٓس
ٚايؿهـط
:
 .1ايؿعط
ايؿعط ٜعًِ أْ٘ ْتٝذ ١عكً٘
ايؿعط ٚثٝل ايكً ١بايؿهط ٚقاْع "
نطبني ميجٌ
:
ٚمثط ٠يب٘ ٚقٛض ٠عًُ٘ ٚاذتانِ عً ٘ٝأ" ٚي٘ ( ٖٛٚ )1. 5عً٢
األ ٍٚايؿعط ايصٜ ٟططب ايٓؿٛؽ ٜٚبعح ؾٗٝا ايٓؿٚ ٠ٛسطاض٠
ايهطب :
ٜتػِ بايتدٚ ٌٝٝايصٖاب بايٓؿؼ إىل َا تطتاح
ايعاطؿٚ ١قسم املؿاعط ألْ٘ "
ايتعًٚ )16( ٌٝيصيو عته ٢ايؿعط مبٓعي ١عًُٝا (( ٚمما ٜؿهٌ ب٘
"
إئَ ٘ٝ
غري ٙط ٍٛبكا ٘٥عً ٢أؾٛا ٙايطٚاٚ ، ٠اَتساز ايعَإ ايط ٌٜٛب٘ ٚ ،شيو
أَ١
الضتباط بعض أدعا ٘٥ببعض ٖٚص ٙخاق ١ٝي٘ يف نٌّ يػٚ ، ١عٓس نٌّ. .
ٚطَ ٍٛس ٠ايؿ َٔ ٤ٞأؾطف ؾها) )ً٘٥

(ٖٚ )17صا ايؿعط ٖ ٛايصٜٛ ٟقـ

ٜط ٣ا .ا ضتؿاضزظ (ٚ )18ميجٌ ايهطب
بارتًٛز ٚ ،ارتًٛز َعٝاض يًؿعط نُا .
ايجاْ ٞايؿعط ايص ٟال تكبً٘ ايٓؿؼ ٚال تٓؿطح ي٘ ألْ٘ ٜؿتكط إىل ارتكا٥ل
:
) 15
(

دعفز. 12
0
:
عٔار الظعز  ،قدام٘ بً

) 16
(

. 235
اجلزداىٕ
:
أسزار البالغ٘

) 17
(

. 155
العشهزٖ
:
الصياعتني ،

) 18
(

. 286
رتظارد
:
 ،.1ا
مبادئ اليكد األدبٕ ،
دلل٘ األىدلص للعلْو االدتناعٔ٘
ّالتطبٔكٔ٘
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اييت متٝع بٗا األَٚ ٍٚكري ٖصا ايؿعط ايعٚاٍ ٚعسّ ايتأثري ًُْح ٖصٙ
اهلامشٞ
:
اإلؾاض ٠ايٓكس ١ٜيف قٍٛ

)1
(9

إمنا ايؿعط قس عًُت ٜكٓٝــاّ تطمجإ األؾهــاض ٚاألضٚاح
خاضز َٔ زٍّ يطٚحٍ ؾبــام يف ايكًٛب أ ٚشاٖب يف ضٜاح
األثط٣
:
ٚؾبٖ ٘ٝصا قٍٛ
.ايؿِِعطُ.

)2
(0

َا ضَ ٣َٚايُٓؿٛؽَ ََعٚ ُُ٘ٓٝدطتِ بطَقِطامِ ايؿُعُِ ٛض عُُُْ٘ٛٝ

ٚيعٌ اهلامشٜ ٞعين بايؿعط ايصاٖب ؾعط املسٜح ايصُٜ ٟككَسُ ب٘ ايتهػب
بكٛي٘
ٚاالغتذساٚ ٤إىل شيو أؾاض املعط ٟقسمياّ :

)2
(1

ٚغٛا ٌُ٥األؾعـاضِ غريُ يٛابـحٍ ٚي ِٛاضتَسَ َٜٔغٛا٥ط األؾعا ِض
ٜٚبس ٚإٔ اهلامشٞ

– عٓسَا عس ايؿعط تطمجإ األؾهاض ٚاألضٚاح –
(ٚ )2.2قس عس اهلامش ٞايؿعط

ايعٖا ٟٚايؿعط يػ ١األضٚاح
:
قس تأثط بكٍٛ

مثط َٔ ٠مثاض ايؿهط يف قكٝست٘ اييت ْعُٗا ضزاّعً ٢عباض ٠ايؿاعط َعطٚف
ايطقايف (( نإٖسا ٤ايتُط إىل َالى َٔ أٌٖ ايبكط )) ٠اييت نتبٗا خبط٘
قاٍ
عً ٢غالف زٜٛاْ٘ ايص ٟأٖسا ٙيًٗامش: ٞ

() 23

َعطٚف َٔ طتً ١ايؿهط
"
َٚا ايؿعط إال متط ٠بعس متط ٠تػاقط "ٜا
ايهطميَُٖٚ "١عّ ٟإ َيِٝوِ
ٚقس اقتبؼ اهلامشٖ ٞص ٙايكٛضَ َٔ ٠هُ ٕٛاآل: ١ٜ
بِذِصِعِ اي َٓدًَِ ِ١تُػَاقِطِ عًََِٝوِ ضُطَباّ دَٓ"ّٝا

) 19
(

. 223
املجاىٕ
:

) 20
(

. 41
/1
دْٓاٌ األثزٚ

) 21
(

. 580
املعزٖ/ 1
:
لزّو ما ال ٓلزو ،

) 22
(

. 14
تْفٔل
6
:
ىكد الظعز العزبٕ  ،عباض

) 23
(

الدْٓاٌ. 88
:

) 24
(

آٓ٘. 25
مزٓه : ،
دلل٘ األىدلص للعلْو االدتناعٔ٘
ّالتطبٔكٔ٘

() 24
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 .2ق ١ُٝايؿعط :
يًؿعط ق ١ُٝنبري ٠عٓس اهلامش ٞؾٗ ٛأمسٚ ٢أضؾع َٔ إٔ ٜهٕٛ
غباّ َٚعاس ّا  ،ألْ٘ ٜعرب عٔ ؾهط قاٚ ً٘٥اتعإ ؾدكٝت٘  ٖٛٚعٓس زعا٠
قاسب٘
"
ميجٌ سٝا٠
ايكسم "

() 25

.

ٚب٘ تٗتع ايٓؿٛؽ ٚتططب ملا ٜجرئَ ٙ

َؿاعط ايؿطح ٚايػطٚض أ ٚاذتػطٚ ٠اذتعٕ سػب َٛنٛعات٘ ٚأغطان٘ ،
بكٛي٘
عرب اهلامش ٞعٔ شيو :

() 26

دٌ َعٓ ٢عٔ اهلذاٚ ِ٤عٔ قُٖ ٍٍٛـطَاٚ ٍ٤غُبَـَُٚ ٍ١ـــعَاح
ضَْ ُ١تأخصُ ايٓؿٛؽَ مجٝعـــاّ بػٓـاَُ ٍ٤طَدَـعٍ أْ ٚــٛاح
ؾٗ ٞتٗتع نًُا غَُِعَتِــــُ٘ نٌّ ْؿؼ َٓٗا نػكٔ َِـطَاح
َٛٚقـ اهلامش ٞاألخالق َٔ ٞايؿعط دً ٞيف ٖص ٙاألبٝات إش ٜٓعٖ٘
عٔ اهلذاٚ ٤ايػباب ٚاملعاح ٜ ٖٛٚعذب بايؿعط ايٓع ٜ٘ايكازم ايصٜ ٟبتعس
عٔ اإلغؿاف ٚايبصا ٠٤قاٍ يف ؾعط عبس اهلل بٔ :ايسَٚ "١ٓٝمما ٜعٜسْا
اؾتٓاْاّ بؿعط ٙخً َٔ ٙٛأيؿاظ ايبصاٚ ٠٤نًُات ايؿشـ ٚبعس ٙعٔ أقٛاٍ
ايعؿام (. )27
"
ايػؿٗأَ ٤
ٜٚعس املٛقـ األخالق ٞيألزب َٔ َساخٌ ايٓكس األزب ٞعٓس شتتًـ
أؾالط ٕٛباألثط األخالقٞ
"
عٓ٢
األَِ  َٔ ٖٛٚأقسّ أْٛاع ايٓكس تاضغتاّ ؾكس "
ٚمجاي٘ٚ .قس سصا
ٖٛضاؽ ثكالّ نبرياّ عً ٢ؾا٥س ٠ايؿعط . .
"
ٚأيك٢
يًؿاعط "
سصُٖٚا ْكاز عكط ايٓٗه ١أَجاٍ ؾًٝٝب غسْٚ ٞدْٛػَٚ ٕٛاث ٛٝاضْٛيس

) 28
(

ٜٚبس ٚي ٞإٔ اهلامشَ ٞتأثط مبٛقـ اإلغالّ َٔ ايؿعط ايصٜ ٟتًدل ببعض
) 25
(

. 31
ىاصف
8
:
دراس٘ األدب العزبٕ .د مصطفٙ

) 26
(

. 223
الدْٓاٌ
:

) 27
(

.3
اهلامشٕ
:
دْٓاٌ ابً الدمٔي٘ حتكٔل

) 28
(

اخللٔلٕ
:5
.
مخش٘ مداخل إىل اليكد األدبٕ ّٓ ،لربض  ،سهْت  ،تزمج٘ .د عياد غزّاٌ ّدعفز
دلل٘ األىدلص للعلْو االدتناعٔ٘
ّالتطبٔكٔ٘
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أسازٜح ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ اييت أٚضزٖا ابٔ ضؾٝل يف عُست٘
ٖسض (. )29
َٗٓٚ :ا" َٔ قاٍ يف اإلغالّ ٖذاَ ٤كصعاّ ؾًػاْ٘ "
عًٚ ٘ٝغًِ" إمنا ايؿعط نالّ َؤيـ ؾُا ٚاؾل اذتل َٓ٘
ٚقٛي٘ قً ٢اهلل :
ؾٗ ٛسػٔ َٚا مل ٜٛاؾل اذتل َٓ٘ ؾال خري ؾٚ )3. 0( ) )٘ٝقٛي٘ قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚطٝب
"
ٚ :غًِ" إمنا ايؿعط نالّ ؾُٔ ايهالّ خبٝح

() 31

َٔ شيو ْط ٣إٔ اإلغالّ مل عتطّ ق ٍٛايؿعط يهٓ٘ ٖصَب٘ ٚسطَّ َا ٜٓايف
األخالم ٚايك ِٝاييت دا ٤بٗا اإلغالّ أَا َا ق ٌٝعٔ نعؿ٘ يف قسض اإلغالّ
ؾٝعٛز إىل اْؿػاٍ املػًُني بأَط ايس ٜٔادتسٜس َٚا أزٖؿِٗ َٔ أغًٛب
ايكطإٓ ايهطٚ ِٜيٝؼ بػبب حتطمي٘ إش مل ٜٓعٍ ايٛس ٞيف حتط ِٜايؿعط
ٚسعطٚ ٙمسع٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚأثاب عً. )32( ٘ٝ
ؾٗٛ
ْٚعطّا اليتعاّ اهلامش ٞمبٛقـ اإلغالّ َٔ ايؿعط ؾكس ابتعس عٔ اهلذا" ٤
مل ٜٗر يػطض ؾدكٚ ، ٞإمنا نإ ٜٓسز بطداٍ اذتهِ يف ايعٗس املًهٞ
ٚأعٛاْ٘ (. )33
"
ٚباالغتعُاض
 .3ايًؿغ ٚاملعٓ: ٢
 َٔٚاملػا ٌ٥ايٓكس ١ٜاييت أؾاض إيٗٝا اهلامشَ ٞػأي ١ايًؿغ ٚاملعٓ٢
 َٔ ٖٞٚقهاٜا ايٓكساألزب ٞاييت اختًـ سٛهلا ايٓكاز قساَٚ ٢ستسثني ،
سٝح قاٍ" َٔٚ
ٖ210ـ) يف قشٝؿت٘ :
ٚأ َٔ ٍٚأؾاض إيٗٝا بؿط َٔ املعتُط (

) 29
(

. 170
/2
العندٗ  ،ابً رطٔل

) 30
(

. 27
و / 1ٌ:

) 31
(

. 27
و / 1ٌ:

) 32
(

. 581
خلدٌّ
:
مكدم٘ ابً

) 33
(

. 235
ّأدبُ
ذلند اهلامشٕ– حٔاتُ :
دلل٘ األىدلص للعلْو االدتناعٔ٘
ّالتطبٔكٔ٘
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أضاز َعٓ ٢نطمياّ ؾًًٝتُؼ ي٘ يؿع ّا نطمي ّا  ،ؾإٕ سل املعٓ ٢ايؿطٜـ ايًؿغ
ايؿطٜـ " (. )34
ٖ337ـ) يف ٖص ٙاملػأي ١إٔ ٜأتًـ ايًؿغ َع املعٓ، ٢
ٚضأ ٟقساَ ١بٔ دعؿط (
ٚإٔ ٜه ٕٛايًؿغ َػاٜٚاّ يًُعٓ ٢ست ٢ال ٜعٜس عًٚ ٘ٝال ٜٓكل عٓ٘ (ٚ )35عس
قاٍ ٚيٝؼ
ٖ395ـ) ايعرب ٠باأليؿاظ ٚقًٌ َٔ ؾإٔ املعاْ ٞإش :
ايعػهط( ٟ
ايؿإٔ يف اعساز املعاْ ٞألٕ املعاْٜ ٞعطؾٗا ايعطبٚ ٞايعذُٚ ٞايكطٟٚ
ٚايبس ،ٟٚإمنا ٖ ٛيف دٛز ٠ايًؿغ ٚقؿاٚ ٘٥سػٓ٘ ٚبٗاْٚ ٘٥كاٚ ٘٥نجط٠
طالٚت٘ َٚاَ ٘٥ع قش ١ايػبو ٚايرتنٝب (. )36
أَا عبس ايكاٖط (

ايرتنٝب ٜك"ٍٛ
:
ٖ471ـ) ؾكس أنس عً٢

ٚاأليؿاظ ال تؿٝس ست ٢تؤيـ نطباّ خاقاّ َٔ ايتأيٝـ ٜٚعُس بٗا إىل ٚد٘ زٕٚ
ٚايرتتٝب
"
ٚد٘ َٔ ايرتنٝب

) 37
(

 َٔٚايٓكاز احملسثني ايص ٜٔأؾاضٚا إىل ٖصا املٛنٛع أمحس أَني إش
 :قاٍ" إٕ يهٌ َُٓٗا َٔ األَُٖ ١ٝا ال ٜكٌ عٔ اآلخط ؾالبس يف ايهالّ
َٚعٓ ٢سً. )38( " ٛ
ايبًٝؼ إٔ ٜه ٕٛشا يؿغ عصب . .
ٜٚط ٣األغتاش ايسنتٛض زاٚز غً ّٛإٔ ايكطاع س ٍٛايًؿغ ٚاملعٓ٢
بسأ قبٌ ظَٔ ادتاسغ ٚ،قس أُغ ٤ٞؾ ٘ٝايؿِٗ ٚاْتكٌ إىل ْكاف ْعط ٟعكِٝ
ؾأقشاب ايًؿغ مل ٜٓاقؿٛا يف إٔ ايًؿغ ٖ ٛاملطًٛب ٚأْ٘ أِٖ َٔ املعٓ ٢ألٕ
ايهالّ عٔ يؿغ َٓؿكٌ عٔ َعٓاَٚ ٙعٓ ٢ال ٜك ّٛيف يؿغ ْكاف غري عًُٞ

) 34
(

. 33
اليكدٓ٘
:
ّ 1.36اىعز ىصْص اليعزٓ٘
اجلاحغ
:
،1
البٔاٌ ّالتبٔني  ،ج

) 35
(

 148حتكٔل ننال مصطف. ٙ
الظعز
:
ىكد

) 36
(

الصياعتني. 63
:

) 37
(

اجلزداىٕ. 2
:
أسزار البالغ٘ ،

) 38
(

. 91
أمني/ 1
اليكد األدبٕ  ،أمحد :
دلل٘ األىدلص للعلْو االدتناعٔ٘
ّالتطبٔكٔ٘
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) 39
(

ٚستُس اهلامش ٞممٔ ٜٓعط إىل ايًؿغ ٚاملعٜٓٚ ٢ط ٣إٔ ايؿعط

ٚغري ٚاضز .

ظتب إٔ ٜه ٕٛدعٍ ايًؿغ  ،سػٔ ايٓػر  ،بني املعاْٚ ، ٞعٓسَا تأتًـ
قٛي٘
األيؿاظ باملعاْ ٞتؤثط يف ايٓؿٛؽ ٚايكًٛب ًُْ ،ح ٖص ٙاإلؾاض ٠يف :

) 40
(

ؾـإشا َا أباْت ايـطٚح َٓـ٘ أغهط ايكًب يؿع٘  ٖٛٚقاح
ٖهصا ايؿعط  ٖٛٚيف نٌ ؾ ٤ٞسػٔ ايٓػر بَ ُّٔٝاإلٜهـاح
ٜٚبس ٚإٔ اهلامش ٞقس اطًع عً ٢اآلضا ٤اييت قًٝت يف ايًؿغ ٚاملعٓٚ ٢عرب عٔ
ايبٝتني
ضأ ٜ٘بٗص. ٜٔ
 . 4ايكسم ٚايهصب يف ايؿعط :
 ٖٞٚقهْ ٘ٝكسٚ ١ٜقـ عٓسٖا ايٓكاز ٚناْت هلِ آضاَ ٤تبا ١ٜٓؾٗٝا
ٖ322ـ) ؾًٜٗ ٛعّ
ٚأ َٔ ٍٚأثاض ٖص ٙايكه ١ٝبٛنٛح ٖ ٛابٔ طباطبا ايعً( ٟٛ
ايؿاعط إٔ ٜه ٕٛقازقاّ يف تؿبٗٝات٘ (ٜٚ )41طغِ يًؿاعط َٓٗذاّ يف ايتعبري
ٜتٛخ ٢ؾ ٘ٝايكسم زاُ٥اّ ٚأال ٜعرب إال مبا ٜعتًر يف ْؿػ٘ ٚعتؼ ب٘ (ٖٚ )4. 2صا
املٛقـ ٜكسض عٔ ؾهط إغالَٜ ٞتٛخ ٢ايكسم يف نٌ ؾٚ ٤ٞقس تبٓ٢
اهلامشٖ ٞصا املٛقـ إش إٔ ايؿعط عٓسٜٓ ٙبػ ٞإٔ ٜه ٕٛقازقاّ بعٝساّ عٔ
ايهصب ٚايػًٚ ٛأسػب أْ٘ مل ٜهٔ نس ايهصب ايؿين ايص ٟتكته٘ٝ
ايكٛض ٠ايؿٓ ١ٝإمنا ٖ ٛنس ايهصب ٚايسدٌ ٚاملسآٖٚ ١ي ٛنإ نس املبايػ١
ايؿٓ ١ٝملا ٚدسْا يف ؾعط ٙغع ١ارتٝاٍ ٚمجاٍ ايتكٜٛط ٚايػٛم يف املعاْٞ
قاٍ (: )43

) 39
(

العزبٕ. 38
0
:
مكاالت يف تارٓذ اليكد

) 40
(

. 223
الدْٓاٌ
:

) 41
(

الظعز. 23
:
عٔار

) 42
(

. 120
و ٌ:

) 43
(

. 223
الدْٓاٌ
:
دلل٘ األىدلص للعلْو االدتناعٔ٘
ّالتطبٔكٔ٘
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ال نؿعط ؾ ٘ٝغًـٚ ٛنـصب نٌ أًٖ ٙٛعٔ ططٜل ايؿالح
ق ٌٝيف ٖذ ٛشا َٚسح ٖصايهالٍ اهلذـاٚ ٤املــساح
ٚقٛي٘
:

) 44
(

نصبت ْؿػو سني متسح ٚاســساّ َِٓٗ ٚي ٛناْٛا َٔ األَــطا٤
ْٚعٛا عً ٢ايؿعطا ٤نصب سسٜجُٗٛايكسم أسً ٢يف ؾِ ايؿعطا٤
ؾكاٍ
ٜٚبس ٚإٔ اهلامش ٞقس تأثط مبٛقـ ايعذاز  ،إش ق: ٌٝي٘ يِ َِ ال تٗذ ٛ؟ :
ٚيَِِ أٖذ ٛ؟ إٕ يٓا أسػاباّ متٓعٓا َٔ إٔ ُْعًََِِ ٚأسالَاّ متٓعٓا َٔ إٔ َْعًَِِِ

) 45
(

ٚقً ١اهلامش ٞبايعذاز َعطٚؾ َٔ ١خالٍ عٓاٜت٘ بأضادٝعٚ ٙغريٖا َٔ أضادٝع
ايعطب ٖٚص ٙاملٛاقـ يٝػت بعٝس ٠عٔ َٛقـ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
.
 َٔ ،اهلذا ٤املكصع ايصٜ ٟتٓا ٍٚاألؾطاز ٚايكبا ، ٌ٥قاٍ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ال  ،ؾٗذا ايكب ١ًٝبأغطِٖا )) (. )46
 (( :أ ّٕ أععِ ايٓاؽ ؾِطِ ّ١َٜيَطَدٌُ ٖاد ٢ضَدُ ّ
بكٛي٘ ( ٚايكسم أسً ٢يف ؾِ ايؿعطا) ٤
ٚأظٔ إٔ اهلامشٜ ٞككس :
ق ٌٝنإ ظٖري ال
إٔ ٜتٛد٘ ايؿاعط ضت ٛايكسم يف َسح ايطداٍ (( نُا :
ميسح ايطدٌ إال مبا ؾ. )47( ) )٘ٝ
ٚإشا نإ املككٛز بايهصب يف ايؿعط تٛاؾط ايكٓع ١ؾٚ ٘ٝايتسقٝل
يف املعاْٚ ٞسادت٘ إىل ايؿِٗ ايجاقب ٚايؿطٓ ١ايًطٝؿ ١ؾإٕ اهلامش ٞيٝؼ نسٙ
ألٕ ايهصب ايؿين غري َٓهط عً ٢ايؿاعط ست ٢عٓسَا ٜٓاقض ْؿػ٘ يف
َٛنعني إشا أسػٔ ايٛقـ ؾٗٝا ألٕ شيو ( ٜسٍ عً ٢ق ٠ٛايؿاعط يف قٓاعت٘

) 44
(

. 243
املجاىٕ
:

) 45
(

. 112
العندٗ/ 1
:

) 46
(

. 486
مادُ
رلتصز سيً ابً :

) 47
(

اجلزداىٕ. 23
6
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ٚاقتساض ٙعًٗٝا ) ( )48بٌ عس ٙبعهِٗ َٔ ؾها ٌ٥ايؿعط

(ٚ )4.9قسمياّ قاٍ

ايبشرت: )50( ٟ
نًَؿِتُُُْٛا سُسٚزَ ََٓطِكِهُِ يف ايؿّعطِ ٜهؿ ٞعٔ قِسِ ِق ِ٘ نِصبُِ٘
 .5ايؿعط ٚاملٖٛب: ١
ايؿعط يف ضأ ٟاهلامش ٞيٝؼ سطؾٜ ١تعًُٗا املط ٤بٝػط إمنا ٖ ٛطبع
ايهيب مل ال تكٍٛ
:
ٚال عتكٌ بايتعًِ ٚقس ق ٌٝيًُؿهٌ

َٖٛٚب١

ايؿعطٚ :أْت أعًِ ايٓاؽ ب٘ ؟ قاٍ

عًُ ٞب٘ ٖ ٛايص ٟميٓعين َٔ قٛي٘

(َٚ )51عٓ ٢شيو إٔ ايؿعط ال ٜتأت ٢عٔ ططٜل ايسضاغ١

ٚايتعًِ ٜكٍٛ

اهلامش: )52( ٞ
َٚا ايؿعط َٝػٛض عً ٢غري أًٖ٘ ٚي ٛشٖبٛا يف ايعًِ نٌ املصاٖب
َٚا ٖ ٛتعًَٚ ِٝا ٖ ٛسطؾـــٚ ١يهٓ٘ يف ايطبع إسس ٣املٛاٖب
ٚقس تتذًَٖٛ ٢ب ١ايؿاعط يف ؾٔ أ ٚأنجط َٔ ؾٓ ٕٛايؿعط ٚتهعـ يف ؾٕٓٛ
أخط ٣إش قس ظتٝس

ايػعٍ أ ٚايٛقـ ٚال ٜٓبؼ يف اذتُاغٚ ١اهلذا٤
أ ٚشاى ٜكٍٛ

ٚتطتبط اإلداز ٠مبكساض َ ٌٝايؿاعط هلصا ايؿٔ

اهلامش (( ٞايؿعط ؾٓٚ ٕٛايؿاعط ال ميهٓ٘ إٔ عتػٓٗا نًٗا بٌ احملػٔ
:
ٖ ٛاملكتكط عً ٢ؾٔ ٚاسس ايصاٖب يف َصٖب مت ٌٝإي ٘ٝعاطؿت٘ ايؿعط) )١ٜ
) 53
(

.

ٚإٔ االختكام بؿٔ ؾعطٚ ٟاسس أسهِ ٚأْؿع ٚأسػٔ نُا ٜط٣

) 48
(

. 13
دعفز
:
ىكد الظعز  ،قدام٘ بً

) 49
(

. 22
العندٗ/ 1
:

) 50
(

 209حتكٔل حشً الصرييف  ،ط دار املعارف .
الدْٓاٌ/ 1
:

) 51
(

. 117
العندٗ/ 1
:

) 52
(

. 415
املجاىٕ
:

) 53
(

.3
اهلامشٕ
:
دْٓاٌ ابً الدمٔي٘  ،حتكٔل
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ٜك َٔٚ (( ٍٛانتؿ ٢بؿٔ ٚاسس أسػٓ٘ ٚأسهُ٘ ٚيصيو ْط٣
اهلامش ٞإش :
أؾطازاّ َٔ ايٓاؽ ٜٓبػ ٕٛيف باب َٔ ايؿعط ال عتػٓ ٕٛإٔ ٜٓطكٛا ببٝت يف
باب آخط) ) (. )54
ٚأسػب إٔ ٖصا اذتهِ ؾ ٘ٝؾ َٔ ٤ٞايتططف ألٕ ايؿاعط ايصٟ
ٜبسع يف ؾٔ َٔ ؾٓ ٕٛايؿعط ال ٜتعصض عً ٘ٝايك ٍٛيف ؾٔ ؾعط ٟآخط غري أْٓا
َع سهُ٘ يف َكساض ادتٛزٚ ٠اإلبساع يف ؾٔ ز ٕٚغريٚ ٙايؿٛاٖس عً ٢شيو
نجري ٠يف تاضغتٓا األزب ٞؾابٔ ضبٝعٚ ، ١ابٔ األسٓـ َٔ ؾعطا ٤ايػعٍ غري إٔ
هلُا ؾعطاّ يف ايٛقـ ٚايؿدطِ ٚإٕ نإ قًٝالّ ٜٚبس ٚإٔ اهلامشَ ٞتأثط يف
شتتًؿَِٗٓ ٕٛ
:
شيو بطأ ٟابٔ قتٝب ١ايصٜ ٟك ٍٛؾٚ (( ٘ٝايؿعطا ٤يف ايطبع
َٔ ٜػٌٗ عً ٘ٝاملسٜح ٜٚعػط عً ٘ٝاهلذا َٔ َِٗٓٚ ٤تتٝػط ي٘ املطاثٜٚ ٞتعصض
عً ٘ٝايػعٍ) ) (. )55
قاٍ (( َٔ
ٚضأ ٟابٔ قتٝب ١ال غتتًـ عٔ ضأ ٟادتاسغ سٝح :
ايؿعطا َٔ ٤ال ظتٝس ؾٓاّ َٔ ايؿعط ٚإٕ أداز ؾٓاّ غري. )56( ) )ٙ

(. ) 54و . 5ٌ:
. 93
ّالظعزاٛ
:
( ) 55الظعز
) 56
(

. 112
العندٗ/ 1
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َٛ .6قؿ٘ َٔ ايؿعط اذتسٜح :
ؾأداب (( إٕ ايؿعط اذتسٜح
:
غُ ٌِ٦اهلامش ٞعٔ ايؿعط اذتسٜح
نعٝـ َٔ سٝح األغًٛب ٚايرتانٝب ٚاألؾهاض  َٔٚدٗ ١أخط ٣ؾايطٚح
ايعًُٚ ١ٝعُل ايؿعٛض نٌ شيو َؿكٛزإ ؾ ٘ٝنُا إٔ ايطٚح املٛنٛع ١ٝؾ٘ٝ
غدٝؿٚ ١ستاٚي ١ايتذسٜس ٚايعذع عٓٗا ناْت َكسض ٖص ٙاألَٛض) ) (. )57
.
إٕ ٖصا املٛقـ ايٓكسٜ ٟتكـ بايعُٚ ّٛايكػ ٠ٛؾٗ ٛال ٜٓطبل عً٢
ايؿعط اذتسٜح نً٘ إش إٔ بعه٘ ٜتػِ بادتعايٚ ١ايكٚ ٠ٛعُل ايتؿهري
اذتسٜح ايؿعط اذتط ،
:
ٚغع ١ارتٝاٍ ٚأظٔ إٔ اهلامش ٞنإ ٜعين بايؿعط
ٚست ٢ي ٛنإ نصيو ؾإٕ اذتهِ مل ٜهٔ زقٝكاّ َٓٚكؿ ّا ألٕ ايؿعط اذتط
عُٝكٜٚ ١عع ٚاهلامشٞ
.
ؾَ ٘ٝهاَني دٝسٚ ٠تطانٝب َتُاغهٚ ١أؾهاض
غبب نعـ ايؿعط اذتسٜح إىل عذع ايؿعطا ٤ايص ٜٔساٚيٛا ايتذسٜس ٚمل
شيو  ٖٛٚبصيو َتأثط مبٛقـ ايٓكاز ايعطب ايكساَ ٢ايص ٜٔميًٕٛٝ
ٜؿًشٛا يف .
– يف ايػايب – إىل ايكسٜٚ ِٜؿهً ْ٘ٛعً ٢احملسخ ؾأب ٛعُط ٚبٔ ايعال (( ٤ال
ٜعس ايؿعط إال َا نإ يًُتكسَني) ) (ٚ . )58أؾهٌ َٔ عاجل ٖصا املٛنٛع ابٔ
قاٍ (( ٚال ْعطتُ إىل املتكسّّ
قتٝب ١يف َكسَ ١نتاب ١ايؿعط ٚايؿعطا ٤إش :
َِٓٗ بعني ادتالي ١يتكسَُ٘ ٚإىل املتأخّط َِٓٗ بعني االستكاض يتأخُط ، ٙبٌ
ْعطتُ بعني ايعسٍ عً ٢ايؿطٜكني ٚأعطٝت نالّ سعَ٘ َٚٚؾَ ِطتُ عً ٘ٝسك٘ ،
قاَُٜٚ ً٘٥طِشٍ
ؾإْ ٞضأٜتُ َٔ عًُآ٥ا َٔ ٜػتذٝس ايؿعط ايػدٝـ يتكسّ . .
ايؿعط ايطقني ٚ ،ال عٝب ي٘ عٓس ٙإال أْ٘ ق ٌٝيف ظَاْ٘) ) (. )59

) 57
(

. 134
الدًٓ /
1
:
طعزا ٛالعزام يف الكزٌ العظزًٓ  .،د ْٓسف عز

) 58
(

. 90
العندٗ/ 1
:

) 59
(

. 23
ّالظعزاٛ
:
الظعز
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املبشح ايجايح
اهلامشٚ ٞبعض ايؿعطا٤
اطًع ستُس اهلامش ٞعً ٢ايرتاخ ايؿعط ٟايعطبٚ ٞاتكٌ بؿعطا٤
عكطٚٚ ٙقـ عً ٢ضباعٝات ارتٝاّ ٚتطدِ عٔ ايؿطْػ ١ٝيصيو تطى يٓا بعض
بعهٗا
:
ايٓعطات ايٓكس ١ٜغٓٛدع ايك ٍٛيف
َٛ .1قؿ٘ َٔ ارتٝاّ ٚضباعٝات٘ :
نإ اهلامشَٛ ٞيعاّ بارتٝاّ ٚضباعٝات٘ ٚقس تطدِ َٓٗا أضبعاّ
ٚمخػني ٚمثإ َ ١٦ضباعٚ )6.0( ١ٝاطًع عً ٢تطمج ١ستُس ايػباعٚ ٞاْتكسٖا
ٜ ٖٛٚط ٣إٔ ايػباع ٞمل ٜٛؾل يف تطمجت٘ يطباعٝات ارتٝاّ ألْ٘ اعتُس عً٢
ٜك (( ٍٛضأٜت ضباعٝت٘ األٚىل َأخٛش ٠عٔ ابٔ ٚنٝع ايؿاعط
غري ٙيف شيو :
ؾإْ ٞبُٓٝا نٓتُ أطايع يف نتاب َعاٖس ايتٓكٝل يًعباغ ٞعجطت عً٢
ٚنٝع
:
ْك٘ ٚبسٜع ق ٍٛابٔ
أبٝات يف اجملًس األَ ٍٚهتٛباّ عًٗٝا َا :

)6
1
(

غطّز ايطري ؾٓبّـ٘ َٔ ْعــؼِ ٚأزِضِ نأغـو ؾايعٝـ خًَُــؼ
غٌَ غٝـ ايؿذط َٔ غُس ايسدٚ ٢تعط ٣ايكبح َٔ ثٛبِ ايػًؼ
ٚاصتًـ ٢عـٔ سًٌ ؾهٝــْ ١اهلـا َٔ ظًـِ ايًٝـٌ زََْـؼ
ٚملا قطأت ٖص ٙاألبٝات تصنطت ايطباع ١ٝاألٚىل َٔ ايطباعٝات اييت تطمجٗا
ٜكٍٛ
ايػباع ٞؾٛدست٘ :
غطّز ايطري ؾٓبّـ٘ َٔ ْعــؼِ ٚأزِضِ نأغـو ؾايعٝـ خًَُــؼ
غٌَ غٝـ ايؿذط َٔ غُس ايسدٚ ٢اْرب ٣يف ايؿطم زاٍّ أضغـال
أغِٗ األْٛاض يف ٖاّ ايكالع
) 60
(

. 111
اهلامشٕ
:
ذلند

) 61
(

. 181
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ٜكٚ (( ٍٛضتٔ ْطدح إٔ
ٚاهلامشٜ ٞط ٣إٔ ارتٝاّ تأثط بأب ٞايعال ٤املعط: ٟ
عُط ارتٝاّ اقتبؼ آضاٚ ٙ٤أٖٛا ٙ٤عٔ أب ٞايعال ٤املعط. )62( ) )ٟ
َٛ .2قؿ٘ َٔ ايعٖا: ٟٚ
نإ اهلامشَٓ َٔ ٞاقط ٟايعٖاٜٚ ٟٚعسَ ٙبسع ايؿعط ايطٚاٞ٥
ٚغابل ايؿعطا ٤يف ٖصا املٝسإ ٜك: )63( ٍٛ
ٚأسسثتَ بايؿعط ايطٚا ٞ٥بسعـ ّ١نإَٔ ايٓؿٝــرَ ايؿعــط ٚايسَــع أضقــاّ
نؿ ٢بو ؾدطاّ إٕ غََِٓٓتَ ؾطٜع ّ َٔ ١ايؿعط قس قًّٛا عًٗٝا ٚقس قاَٛا
ٚقس اختًـ ايٓكاز يف َػأي ١ايػبل يف ايؿعط ايطٚا ٞ٥ؾصٖب ضٚؾا ٌٝ٥بطٞ
إىل إٔ ايطقايف غبل يف ؾعط ٙايككك ٞأ ٚايطٚا ٞ٥قاغ ١ايكٛايف َٔ
َعاقطٚ .ٜ٘شٖب غريٙ
. .

إىل إٔ ايعٖا ٟٚأْ َٔ ٍٚعِ يف ٖصا ائًَ ٕٛ

ايؿعطا ٤ايعطاقٝني بٌ أْ٘ أغبل ؾعطا ٤ايعطب إىل شيو ٚسصا سص ٙٚايطقايف
ٚغري. )64( ٙ
ٜ ٖٛٚط ٣إٔ ايعٖا ٟٚساٌَ يٛا ٤ايتذسٜس األزب ٞعٓس ايعطب دا٤
شيو يف َعطض

يككٝست٘ غري َا" ْسض (( :ٟتع ٜٔزتً ١ايٝكني
"
تكسمي٘

بٗص ٙايككٝس ٠ايػطا ٤يهبري ايؿعطاٚ ٤ضاؾع يٛا ٤ايتذسٜس األزب ٞيف األقطاض
ايعطب ١ٝاألغتاش مج ٌٝايعٖا ٟٚبًبٌ بػساز ٚغذٗٓٝا) ) (. )65
ٚقس ْسز خبك ّٛايعٖا ٟٚالعتُازِٖ ايٓكس غري املٛنٛع ٞايصٟ
ٜعتُس ايتؿٗري سٝح قاٍ يف َكسَت٘ يككٝس ٠ايعٖا (( ٟٚإشا ٖسَٛا َا قس
ايٝكني (( ايػباب غالح ايعادع ،
:
بٓٓٝا ٚمل ٜبٓٛا) ) عٓس ْؿطٖا يف زتًت٘
) 62
(

. 229
ص
لشي٘: 92
مج/62ج 3 3
املكتطف /

) 63
(

الدْٓاٌ. 98
:

) 64
(

. 30
مطلْب
اليكد األدبٕ احلدٓح يف العزام  .،د أمحد :6

) 65
(

. 201
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ٚعس ٠ادتاٌٖ ٚ ،ال ٜػٛؤْا ؾ ٤ٞأؾس عًٓٝا َٔ إغطاف بعض املٓتػبني إىل
األزب يف االغتدؿاف حبطَت٘ ٚاالغتٗعا ٤بطداي٘ ايص ٜٔقهٛا أعُاضِٖ يف
خسَت٘ ٚقس دعٌ أٚي٦و املهابط ٕٚدٌ ُِٖٗ ايطعٔ يف

ايؿاعط ايهبري

مج ٌٝقسق ٞايعٖا ٟٚايص ٟشاع قٝت٘ َٚعُطِف أزب٘ يف األقطاض ايعطب)) ١ٝ

. )6
6
(

َٛ .3قؿ٘ َٔ ادتبٛض: ٟ
بكٛي٘ (( نٓت قس
ٚقـ اهلامش ٞؾاعط ١ٜعبس اهلل ادتبٛض: ٟ
مسعت٘ ًٜك ٞقكا٥سٚ ٙنٓت أْكت إىل َا ًٜكٚ ٘ٝأقػ ٞإيٚ ٘ٝأغتعٝس بعض
َا مسعت٘ ؾجبت عٓس ٟإٔ ملٓؿسٖا َٖٛب ١تسٍ املدا ٌ٥عً ٢أْ٘ ش ٚشٚم ٚؾعٛض
ٚتؿهري ؾُٝا ٜهتب٘) ) (: )67
بكٛي٘ (( شات
ٚٚقـ قكا٥س ادتبٛض ٟاييت تهُٓٗا زٜٛاْ٘ أؾباح ٚظالٍ :
أغًٛب دٝس

ٚشات طابع محاغٚ ٞطين َؿؿٛع بؿعٛض إغالََ ٞكسؽ

ظتعًٗا َكبٛي ١يس ٣ايكطاٚ ٤تػس ؾ٦ٝاّ َٔ ؾطاؽ املهتب ١ايعطب ١ٝاييت تؿتكط
ألَجاهلا) ) (. )68

) 66
(

. 284
الجاىٔ٘
:
 5الشي٘
الٔكني ج

) 67
(

. 10
ّظالل
:
مكدم٘ أطباح

) 68
(

و . 10ٌ:
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املبشح ايطابع
ْكس اهلامش ٞيبعض ايهتب
ْ .1كس ٙيهتاب األزب ايعكط ٟيف ايعطام ايعطبٞ
اعرتض اهلامش ٞعً ٢أسهاّ ضٚؾا ٌٝ٥بط ٞاييت أٚضزٖا يف ادتع٤
األ َٔ ٍٚنتاب٘ األزب ايعكط ٟبؿإٔ ايعٖاٚ ٟٚأخص عً (( ٘ٝحتاًَ٘
ايؿسٜس عً ٢ايعٖاٚ ٟٚاذتط َٔ َٓعيت٘ األزب ١ٝبهًُات تبني عٔ أغطاض
ايهاتب ست ٢ناز ٜكٌ إىل ؾدك ١ٝايطدٌ ٜٚطعٔ بأخالق٘
يف ْؿؼ . .
ٚشيو أَط َعٝب ٜسٍ عً ٢ؾ ٤ٞآخط ٚضا ٤اذتذاب ٚيهٔ عصضْا ايهاتب
ٚقًٓا أْ٘ سط يف آضا ٘٥ؾال ْعصض ٙعٔ شيو ايتؿٓٝع ٚاالغتٗعا ٤ايص ٟخطز ب٘
:
عٔ داز ٠ايًٝاق )69( )) ١ؾاهلامش ٞال ٜؤَٔ بايٓكس ايص ٟال ٜتٛخ ٢ايسقٚ ١ال
ٜعتُس عً ٢أغؼ ٚقٛاعس غًٚ ١ُٝعً ٢ايٓاقس بطأ ٜ٘إٔ ٜتٓا ٍٚأثط األزٜب ال
ايٓكس إشا نإ قازضّا بإخالم
ؾدكٝت٘ ٜك (( ٍٛضتٔ ال ْتأمل َٔ . .
بط (( ٞاألزب
ٚسهُٚ ١عًِ) ) (ٜٚ )7.0ط ٣اهلامش ٞإٔ عٓٛإ نتاب :
ٜك (( ٍٛنإ األسط٣
ايعكط ٟيف ايعطام ايعطب )) ٞغري َٓاغب حملتٛا: ٙ
بٗصا ايهتاب إٔ ٜٛنع ي٘ غري ٖصا ايعٓٛإ ؾإْ٘ تهُٔ سٝا ٠ؾعطاٚ ٤مل
ٜتهُٔ حبجاّ عٔ األزب ْٚكسٚ ٙتاضغت٘ ٚيصيو ال ْط ٣بني االغِ ٚاملػُ٢
َطابك.١
. .

ٚايهتاب خًٝل بإٔ ٜه ٕٛزتُٛع َٔ ١ايؿعط ؾٗٝا ايػح

ٚايػُني ٜٚعػط عًٓٝا إٔ ْػَُ ٘ٝؤيؿاّ إال إشا تػآًٖا ٚدعًٓا نًُ ١تأيٝـ
مبعٓ ٢ادتُع ٚايهِ) ) (. )71
) 69
(

. 122
الجاىٔ٘
:
 2الشي٘
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) 70
(

. 123
و ٌ:

) 71
(

. 123
و ٌ:
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ٚمما ٜؤخص عً ٢ايهتاب َٚؤيؿ٘

– يف ضأ ٟاهلامش – ٞإٔ بعض

ٜكٚ (( ٍٛضتٔ عامل ٕٛنٌ ايعًِ إٔ أنجط
تطمجات٘ نتبت بأقالّ أقشابٗا :
ٖص ٙايرتمجات نتبت بأقالّ املرتدِ .هلِ َٚا ؾٗٝا َٔ ايتبا ٜٔيف ايػبو
ٚدٗني-
ٚاختالف ايُٓط زي ٌٝعً ٢شيو ملٔ مل ٜعًِ ب٘ ؾاألَط ش: ٚ
األ ٍٚإٔ ايتاضٜذ األزب ٞمل غتسّ بٗصا ايهتاب خسَ ١سكٝك١ٝ
:
ْؿػ٘
قازق ١ؾهٌ َٓا ال ٜككط يف َسح .
ايجاْ : ٞإٔ املؤيـ قس اؾتات عً ٢األزب بعسّ اإلقطاض عًْ ٢ؿػ٘ بإٔ
ايرتادِ نتبٗا املرتدِ هلِ ال ْٖ ٛؿػ٘ ٚتًو دطمي ١ال
تػتؿط ٚدطٜطٜ ٠ؤخص بٗا أضبابٗا) ) (. )72
ٚقس أخص اهلامش ٞعً ٢ضٚؾا ٌٝ٥بط ٞيف نتاب٘ ٖصا زضاغ ١ناظِ ايسدًٞٝ
يف قػِ املٓع ّٛشيو (( ألٕ آثاض ٙايٓجط ١ٜتػًب عً ٢آثاض ٙايؿعط ١ٜؾكس شنط
َ )29ؤيؿاّ ٚيٝؼ بُٗٓٝا إال زٜٛإ ٚاسس َٔ ايؿعط ٚايٓاؽ ٜٓعط ٕٚايػايب
ي٘ (
ال ايٓازض) ) (. )73
ٖص ٙبعض إؾاضات اهلامش ٞايٓكس ١ٜيهتاب ضٚؾا ٌٝ٥بطٚ ٞؾاتٓا إٔ
ْصنط إٔ اهلامشٞ

َٔ ايؿعطا ٤ايص ٜٔزضغِٗ بط ٞيف نتاب٘ (( األزب

ْكسٙ
ايعطبٚ . ) ٞمل ميٓع٘ شيو َٔ .
ايعكط ٟيف ايعطام )
ْ .2كس ٙغشط ايؿعط
ؾهٌ ضٚؾا ٌٝ٥بط ٞيف نتاب٘ (( غشط ايؿعط )) األزٜب ستُس
قاٍ (( أْ٘ انرب ناتب
سبٝب ايعبٝس ٟعً ٢ايعٖا ٟٚيف َٛنٛع ايٓجط إش :

) 72
(

. 124- 123
و ٌ:

) 73
(
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عطاق ٞعكط ٟيف ايٓجط بعس األغتاش ستُس سبٝب ايعبٝس ٟاملٛقً) )ٞ

(. )74

ٚقاٍ (( ؾأْ ٜٔجط ايعبٝس ٟ؟ ٚنٝـ ٜٛاظٕ
ٚقس ضؾض اهلامشٖ ٞصا اذتهِ :
بٚ ٘ٓٝبني ايعٖا. )75( ٟٚ
ْ .3كس ٙيهتاب (( أضادٝع ايعطب ))
نتب األزٜب ستُس اهلامش ٞتعًٝكاّ ْكسٜاّ عً ٢ايكؿش ١األٚىل َٔ
ْك٘ (( ٖصا نتاب
نتاب أضادٝع ايعطب حملُس تٛؾٝل ايبهطٖٚ ٟصا :
أضادٝع ايعطب يًبهط ٟؾ ٘ٝنجري َٔ ايتشطٜـ ٚايتكشٝـ ٚارتطأ يف ؾطح
نجري َٔ األبٝات ٚاإلظتاظ املدٌ ٚ ،قس ْكٌ نجرياّ َٔ أضادٝع ٙعٔ زٜٛإ
ضؤبٚ ١زٜٛإ ايعذاز املٛدٛز ٜٔيف زاض ايهتب ايعطب ١ٝيف ايكاٖطُٖٚ ٠ا
َؿطٚسإ َٓكٛالٕ بطٚا ١ٜايػهطٚ ٟبعض ٖص ٙاألضادٝع َٓك ٍٛعٔ زٜٛإ
ش ٟايطَ ١ايص َ٘ٓ ٟيف املهتب ١املصنٛض ٠عسْ ٠ػذ َٓٗا ْػدَ ١ؿطٚس، ١
نتاب
.
 ٖٛٚمل ظتُع يف
ٚاملؤيـ مل ظتُع بٗصا ايهتاب ؾ٦ٝاّ َُٗ ّا  ،ؾإٕ األضادٝع ادتٝس ٠يطؤب١
ٚابٓ٘ ٚيص ٟايطَٚ ١ألب ٞايٓذِ ايعذًٚ ٞيػريِٖ َٔ ايطداظ قس ؾكست تكطٜباّ
َٔ ٖصا ادتع ٤ايكػري ٚعً ٢نٌ ساٍ

ؾإٕ ٖصا املؤيـ يٝؼ ؾ٘ٝ

أسػٔ َا قٚ ٌٝال نً٘ َٔ أسػٔ َا ق ٌٝعً ٢قػطٚ ٙإظتاظ
ايص ٟال ٜػين يف نجري َٔ املٛاقع عٔ املطادع) )١

ؾطس٘

(ٚ )76مل ٜهتـ اهلامشٞ

) 74
(

. 459
األّىل
:
الٔكني5ج 1الشي٘

) 75
(

. 459
و ٌ:

) 76
(

ٍذا التعلٔل نتبُ اهلامشٕ عل ٙىشد٘ مً نتاب أرادٔز العزب ميتلهَا الشٔد فؤاد ذلند

طُ املْظف يف املدٓزٓ٘ العام٘ للتكاعد ّقد اطلعت عل ٙتعلٔكاتُ ٍّْامظُ  ،مدّىُ خبطُ
اجلنٔل .
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بٗصا ايتعًٝل إمنا قٛب بعض األيؿاظ اييت أقابٗا ايتكشٝـ ٚنتب بعض
األبٝات ايػاقط ١يف ٖٛاَـ ايهتاب خبط مج ٌٝعُطِف .ب٘
خامتــ ١ايبشــح
تهُٔ ٖصا ايبشح آضا ٤اهلامش ٞايٓكس ١ٜيف ايؿعط ٚيف بعض
ايهتب اييت قسضت عً ٢أٜاَ٘ ٚقس ٚضزت ٖص ٙاآلضا ٤عً ٢يػاْ٘ ؾعطاّ ْٚجطاّ
ٚٚ ،قـ عٓس تأثط اهلامش ٞبآضا ٤ايٓكاز ايعطب ايكساَٚ ٢عطض آلضا٘٥
اآلت١ٝ
ايٓكس ١ٜيف ؾعط بعض َعاقطٚ ، ٜ٘تٛقٌ إىل ايٓتا٥ر :
أٜه ّا
 1.إٕ اهلامش ٞمل ٜهٔ ؾاعطاّ ٚقشؿٝاّ سػب ٚإمنا نإ ْاقسّا .
 2.إٕ آضا ٤اهلامش ٞايٓكس ١ٜال ختطز عً ٢األغؼ اييت اتبعٗا ٚآَٔ بٗا ايٓكاز
َٓٛاهلِ
.
ايعطب ايكساَ ، ٢ؾٜٗ ٛتعكب خطاِٖ ٜٓٚ ،ػر عً٢
 3.أثط اإلغالّ ٚانح يف َٛقؿ٘ َٔ ايؿعط  ،ؾٜٗ ٛطٜس َٔ ايؿاعط إٔ ٜهٕٛ
ٚاملبايػ١
.
قازق ّا ٚ ،إٔ ٜبتعس عٔ ايػًٚ ٛاهلذا٤
ٜ 4.ط ٣اهلامش ٞإٔ ايٓكس ٜٓبػ ٞإٔ ٜتٓا ٍٚاألثط األزبٜٚ ، ٞبتعس عٔ األغطاض
ايؿدك١ٝ
.
ٚ 5.دست يًٗامش ٞضأٜني يف ايؿعط اذتسٜح ٜبس ٚايتٓاقض ظاٖطاّ ؾُٗٝا عٓس
األٚىل
اي: ١ًٖٛ
عٓٗا
 .أ إٕ نعـ ايؿعط اذتسٜح ٜعٛز إىل ستاٚالت ايتذسٜس ؾٚ ٘ٝايعذع .
.ب َسح اهلامش ٞايعٖا ٟٚألْ٘ َبسع ايؿعط ايطٚاٚ ٞ٥ساٌَ يٛا ٤ايتذسٜس يف
ايعطبٞ
.
ايؿعط
ألٍٚ
ؾؿ ٞايطأ ٟا :

ع ّس غبب نعـ ايؿعط اذتسٜح ستاٚالت ايتذسٜس

عٓٗا
ٚايعذع .
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ٚيف ايجاَْ : ٞسح ايعٖا ، ٟٚألْ٘ َٔ اجملسز ٜٔيف ايؿعط ايعطبٜٚ ٞبسٚ
ي ٞإٔ اهلامش ٞمل ٜهٔ نس ايتذسٜس  ،إمنا ٖ ٛنس احملاٚالت اييت ال
املكبٍٛ
.
تتُهٔ َٔ اإلٜتا ٤بادتسٜس
 6.ايٓاقس يف ضأ ٟاهلامش ٞظتب إٔ ٜتكـ باإلخالم ٚاذتهُٚ ١ايعًِ ٚإٔ
ٚاالغتٗعا٤
.
ٜبتعس عٔ ايتؿٗري
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َكــازض ايبشــح
ايهتــب
:
أ:ٚالّ
ايكــطإٓ ايهطٜــِ
ايعطب ٞقػِ املٓع ، ّٛضٚؾا ٌٝ٥بط ٞز2 /
/
 .1األزب ايعكط ٟيف ايعطام
.1923
املطبع ١ايػًؿ ١ٝمبكط ،
ٖـ ضٜرت  ،ط
 .2أغطاض ايبالغ ، ١ادتطداْ ، ٞحتكٝل -

َ ،2طبعٚ ١ظاض٠

.1954
املعاضف
 .3أؾباح ٚظالٍ  ،زٜٛإ ؾعط  .،ز عبس اهلل ادتبٛض. ٟ
 .4ايبٝإ ٚايتبٝني ز ، 1حتكٝل عبس ايػالّ ٖاضَ ، ٕٚطبع ١دتٓ ١ايتأيٝـ
.1960
،2
ٚايرتمجٚ ١ايٓؿط ايكاٖط ،٠ط
 .5زضاغ ١األزب ايعطب .ٞز َكطؿْ ٢اقـ  ،زاض األْسيؼ يًطباعٚ ١ايٓؿط
.1981
،2
ط
.199/0
1
َ ،1طبٛعات اجملُع ايعًُ ٞايعطاق ٞط
 .6زٜٛإ األثط ، ٣ز
 .7زٜٛإ ابٔ ايسَ ، ١ٓٝؾطح ستُس اهلامشَ ، ٞطبع ١املٓاض َ ،كط  ،ط ،1
.1918
 .8زٜٛإ ستُس اهلامش ، ٞحتكٝل عبس اهلل ادتبٛضَ ، ٟطبع ١زاض اذتط، ١ٜ
.1977
بػساز ،
 .9مخػَ ١ساخٌ إىل ايٓكس األزب ، ٞتكٓٝـ ًٜٚرب .ؽ.غهٛت  ،تطمج .١ز
عٓاز غعٚإ ٚدعؿط ارتً. ًٞٝ
 .10ؾعطا ٤ايعطام يف ايكطٕ ايعؿط .، ٜٔز ٜٛغـ عع ايس ٜٔزَ ،1طبع ١أغعس ،
.1965
بػساز
 ،2زاض
 .11ايؿعط ٚايؿعطا ، ٤ابٔ قتٝب ، ١حتكٝل أمحس ستُس ؾانط  ،ز ،1ط
.1966
املعاضف ،
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 .12ايعُس ٠يف ستاغٔ ايؿعط ٚآزاب٘ ْٚكس ٙالبٔ ضؾٝل  ،ز  ،2،1حتكٝل
.1972
،4
ستُس ست ٞٝايس ٜٔعبس اذتُٝس  ،زاض ادت ، ٌٝبريٚت  ،ط
 .13عٝاض ايؿعط  ،ابٔ طباطبا ايعً ، ٟٛحتكٝل .ز ط٘ اذتادط ، ٟاملهتب١
.1956
ايتذاض ، ١ٜايكاٖط، ٠
 .14نتاب ايكٓاعتني  ،ألبٖ ٞالٍ ايعػهط ، ٟحتكٝل عً ٞستُس
.1971
ايبذاٚ ، ٟٚستُس أب ٛايؿهٌ إبطاَٖ ، ِٝطبع ١ايباب ٞاذتًيب
 ،1زاض قازض بريٚت .
 .15يعَ ّٚا ال ًٜعّ  ،املعط ، ٟز
َ .16بازئ ايٓكس األزب ،1،1، ٞضٜؿاضزظ .
.1962
 .17املجاْ ، ٞستُس اهلامشَ ، ٞطبع ١اإلميإ ،
 .18ستُس اهلامش ٞسٝات٘ ٚأزب٘ – داغِ خًـ قاحل  ،ضغايَ ١ادػتري
.1985
اآلزاب بػساز
/
ايهاتب ١نً١ٝ
/
باآلي١
 .19شتتكط غٓٔ ابٔ َاد٘  ،اختكطٚ ٙعًل عً .٘ٝز َكطؿ ٢زٜب ،
.1998
،1
ايُٝاَ ١يًطباعٚ ١ايٓؿط  ،ط
َ .20كاالت يف تاضٜذ ايٓكس ايعطب .، ٞز زاٚز غً ، ّٛزاض ايطًٝع ، ١بريٚت ،
.1981
.1978
،1
َ .21كسَ ١ابٔ خًس ، ٕٚزاض ايكًِ  ،بريٚت  ،ط
.1969
 َٔ .22ؾعطآ٥ا املٓػٝني .،ز عبس اهلل ادتبٛض ، ٟزاض ادتُٗٛض ، ١ٜبػساز
ْ .23كٛم ايٓعط ١ٜايٓكس .،١ٜز زاٚز غً .ٚ ّٛز مج ٌٝغعٝس .
.1967
،4
 ،1زاض ايهتاب ايعطب ،ٞبريٚت ط
 .24ايٓكس األزب ،ٞأمحس أَني ،ز
 .25ايٓكس األزب ٞاذتسٜح يف ايعطام  .،ز أمحس َطًٛب َ ،طبع ١ادتبال، ٟٚ
.1968
ْ .26كس ايؿعط ،قساَ ١بٔ دعؿط ،حتكٝل نُاٍ َكطؿ ،٢ط َ ،1طبع١
.1948
أْكاض ايػٓ ١ايٓب، ١ٜٛ
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ٚادتطا٥س
:
ثاْ:ٝاّ اجملالت
 10،1971ناْ ٕٛايجاْ ،ٞعٓٛإ املكاٍ
 )15يػٓ١
 .1دطٜس ٠ايكشاؾ ١ايعسز (
ايسٜٔ
 :ؾعطا ٤اَتٗٓٛا ايكشاؾ .،١ز ستػٔ مجاٍ .
املكاٍ ستُس اهلامشٞ
 ،1974عٓٛإ :
 .2ايطغاي ١اإلغالَ ١ٝايعسز 69يػٓ١
ؾاعط نبري ؾكس ٙاألزب ايعطب ،ٞعبس ايكازض ايرباى .
املكاٍ ضباعٝات ارتٝاّ  ،ستُس
 1923عٓٛإ :
 2يػٓ١
َر  ،62ز
 .3املكتطـ :
اهلامش. ٞ
املكاٍ َٔ ضباعٝات ارتٝاّ  ،ستُس
 1923عٓٛإ :
 3يػٓ١
َر ،62ز
 .4املكتطـ :
اهلامش. ٞ
ايجاْ ١ٝتكس ِٜاهلامش ٞيككٝس ٠ايعٖا (( ٟٚغري َا ْسضٟ
 ،4ايػٓ: ١
 .5ايٝكني  ،ز
)) .
ايجاْ ١ٝتكس ِٜاهلامش ٞيككٝس ٠ايعٖا (( ٟٚإشا
 .6ايٝكني  ،ز ،5ايػٓ: ١
ٖسَٛا َا قس بٓٓٝا

ٚمل ٜبٓٛا) ) .

املكاٍ ْكس األز
ايجاْ ١ٝعٓٛإ :
 .7ايٝكني  ،ز 3،2ايػٓ: ١

ب ايعكط ، ٟستُس

اهلامش. ٞ
املكاٍ ْكس غشط ايؿعط
األٚىل عٓٛإ :
 .8ايٝكني  ،ز ،15ايػٓ: ١

 ،ستُس

اهلامش.ٞ
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