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التارخيية
املقدمة:
اذتى ــد ب زل الع ــانتؽت ٔالؿ ــٔ ٚ٦الط ــ ً٦عم ــ ٜا ــي ام ــْ السض ــٕه ال ــسٖي
ستىد ا٧وؽت ٔعم ٜألْ ٔأؾشابْ انتٍتذبؽت.
إُ حتدٖد وفًّٕ ٔوعاٌ٘ ا٧لفـاًت ٔانتؿـحمشات الـت ٖـتي اضـت داوّا وت ال تابـٛ
ِــٕ انتٍحمــو أ٧ه لمــتف ي الطــمٗي ٔعمــ ٜانتــ٤ز أُ عتــسف عمــ ٜاضــتعىاه م ـ
ا٧لفاًت وت وٕاقعّا انتٍاضبٌّ٧ ٛا حتدد انتعاٌ٘ ٔ ؿن بٍٗـْ ٔبـؽت ال ـاز ٔ ٢سعتـْ
وَ عٍا ٞالتفؿٗن ٔالت ساز إذا كاٌت ٔاقش ٛدمٌّٗ٧ ٛا ػـبْ اذتـدٔد ٔع٦وـات
الحسٖو الت ٖطتده بّا.
ٔهت ـا جتــدز ااغــاز ٚإلٗــْ إُ ٍِــاك ألفــاًت ٔوؿــحمشات قــد اضــت ست ِٔــ٘
دازٖــ ٛعمــ ٜألطــٍ ٛالٍــاع وٍــر ال ــدًغ ٔوت كتــز المتــ ٛوــاد ٚصٖــس ٚتعمــو بّــا
ٔحتدد وعاٌّٗا ٔاضتعىاهلا المتٕٙغ ٍِٔاك ألفاًتاّ أاسٖ ٝتٗز بعكـّا وت وسسمـٛ
ث افٗ ٛوعٍٗ ٔ ٛربش يِاغ ٔ ٥بد لٍا وَ ااساطـ ٛؿتعـاُ ِـرٓ ا٧لفـاًت ٔدّ ٥٥ـا
وَ أدن اضت داوّا وت ضٗاقّا انتٍاضز ٔعـدً ارتمـىت فٗىـا بٍّٗـاغ ٔؿتـا أُ عىمٗـٛ
الت ــٕٖي التــازغت٘ ب ــ ٜوطــتىس ٚداٟىـّا ٌّ٧ــا دــصّٞا ٖ ٥تذــصأ وــَ عىمٗــ ٛالبٍــاٞ
الف سٔ ٙالرتبٕٔ ٙالج اوتٖٔ .ـت ٘ ِـرا البشـح وت ادزاضـ ٔ ٛتؾـٗن بعـا ا٧لفـاًت
ٔانتؿحمشات الت طت دً وت ال تاب ٛالتازغتٗ ٔ ٛيِا وجـن افـرتٚغ س بـٛغ وـدٚغ
دٔزغ أثسغ عؿسغ عّد غ عاًغ ضٍ)ٛغ ٌٍ٧ـا ٔدـدٌا أُ بعكـّا قـد اضـت دوت بػـ ن
ــي وٍاض ــز ٔؾ ــاز امحــّا فٗى ــا بٍّٗ ــاغ ٔل ــرل

ض ــٕ ضت ــأه دزاض ــتّا لت ــس

التعس عم ٜوعاٌّٗا ٔد٥لتّاغ ِٔن أُ اضت داوّا دا ٞوت ضـٗاقّا انتٍاضـز أٔ أُ
امحاًؾاز فٗىا بٍّٗا ِٔن ِـ٘ وٟ٦ىـ ٛلمطـٗال الـر ٙاضـت دوت فٗـْ أٔ قت ـَ
اضــت داً وؿــحمشاّ أٔ لفٌتـّا بــدٖ ّ٦عٍّــا ٔوــا البــدٖن ٔنتــاذا كــن ذلـ
ضتأه ااداب ٛعمْٗ وَ ا٦ه البشح إٌػا ٞاب عاؾت.
دللة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

العدد التاسع اجمللد ( )5مارس 3102م

240

ضــٕ

دراسة تأصيلية لبعض األلفاظ واملصطلحات

د .مهدي عرييب حسني

دراسة تأصيلية لبعض األلفاظ واملصطلحات اليت تستخدم يف الكتابة التارخيية.
عـ ــد ا٧لفـ ــاًتا )1المبٍـ ــات أ٧ؾت وت عىمٗـ ــ ٛالتعـ ــبي عـ ــَ الف ـ ــس ٔإذا

ـ ــَ

ا٧لف ــاًت وٍاض ــب ٛهل ــدفّا ف ــعُ ف يٌ ــا ٔ عبيٌ ــا ٖؿ ــبشاُ وج ــن البٍ ــا ٞانتتّ ــأٙ
ال ــاٟي عمــ ٜلبٍــات قــعٗف ٛأٔ ــي وٍاضــبٛغ فٗذــز أُ ــُٕ ال مىــ ٛانتٍاضــب ٛوت
انت اُ انتٍاضزغ فا٧لفاًت  ٥ؿاهلا بالتف ي كاٌت ٔوا شالت زتاِ ّ٥اواّ لمدازضٛ
ِٔ٘ تؿن بالع ن ٔالعاطفٛغ ٔا٧لفاًت وٍـر أقـدً عؿـٕزِا التازغتٗـ ٛقـد ٔدـدت
لمتعاون بّا ٔالتـدأه كالعىمـٛغ ف ـد كاٌـت ٔضـٗم ٛا ٥ؿـاه بـؽت أفـساد ا تىـ
البػــسٙغ ٖٔ تطــز ااٌطــاُ ألفــاًت المتــٔ ٛدّ ٥٥ــاغ وت جتــازل كــجي ٚوــَ جتــازل
ا ذتٗا ٚوعّا تػ ن الـد٥٥ت ثـي طـت س عمـ ٜسـاه ااؾـ ٛعٍـدِا ٖعـس ااٌطـاُ
ل ــن لفــٍت د٥لــ ٛوعٍٗ ــ ٛؿــبض دــصٞاّ و ــَ ع مــْ ٔوــَ ٌفط ــْغ ٔقبــن البشــح ع ــَ
ودلٕ٥ت ٔوعاٌ٘ ِـرٓ ا٧لفـاًت ٔانتؿـحمشات ِٔٗ٠ا ّـا ادتصٟٗـ ٥ ٛبـد وـَ عسٖـ
المفٍت ٔواذا ٖعين ا.)2
وعٍ ٜالمفٍت ِٕ :أُ سو٘ الػ٘ ٔ ٞرفْغ ٖٔ ـاه لفٌتـت الػـ٘ ٞوـَ فىـ٘ ألفٌتـْ
زوٗتــْغ ٔذلـ

الػــ٘ ٞلفاًتــْغ ٔلفــٍت بــال  ً٦لفٌتـّا ٌ :حــو بــْ ٔ مــيا)3غ ٔالمفــٍت

الؿ ــٕت انتػ ــتىن عم ــ ٜبع ــا س ــسٔ اهلذ ــاٞا)4غ ِٔ ــٕ وت ا٧ؾ ــن وؿ ــدز ٔادتىــ
ألفــاًتا)5غ ٔك ــن و ــا طــسى ب ــْ ؿتعٍ ــ ٜانتمف ــًٕتا)6غ ٖٔ ــاه لفٌت ــت ال ــب٦د أِم ــّا :أٙ
ا)1ذكـس أُ ا٧لفــاًت ــساد ال مىــات وت ا٥ضــتعىاه الػــا ٟانتـتلٕ فــ ٦فــسل بــؽت أُ ٖ ــاه أسؿــٍٗا ألفـاًت أٔ كمىــات المتــٛغ ٔوـ ِــرا فالٍشــاٚ
ســألٕا أُ ٖفسقــٕا بــؽت المفــٍت ٔال مىــٛغ ٔقــالٕا إُ ال مىــ ٛأاـــ فّــ٘ لفــٍت وفــسد داه عمــ ٜوعٍــ ٜوفــسدغ إبــساِٗيغ أٌــٗظغ د٥لــ ٛا٧لفــاًتغ
يت1غال اِسٚغ ً1958غ ف ف .38 -34
ا )2الصشتػسٙغ أبٕ ال اضي ستىٕد بَ عىس ألتد بَ داز ابغ أضاع البٛ ٦غ وحبع ٛداز ال تزغ يت2غ ً1972غ ف866غ ابـَ وٌٍتـٕزغ أبـٕ الفكـن
كتاه الدَٖ ستىد بَ و سً :لطـاُ العـسلغ قـدً لـْ الع٦وـ ٛالػـٗخ عبـد اب العٖ٦مـ٘غ إعـداد ٔ ؿـٍٗ غ ٖٕضـ اٗـايت ٌٔـدٖي وسعػـم٘غ داز
ؾادزغ بئتغ ً12غ ف303غ الصبٗدٙغ ستز الدَٖ أبٕ الفٗا ستىد بَ عبد السشالغ از العسٔع وـَ دـٕاِس ال ـاوٕعغ حت ٗـوغ عبـد العصٖـص
وحــسغ زادعْغعبــد الطــتاز ألتــد فــسازغ بعغــسا دتٍــ ٛقٍٗــ ٛوــَ ٔشاز ٚاازغــاد ٔاافتــاٞغ ً1970غز2غ ف274غ إبــساِٗي أٌــٗظ ٔناــسُٔغ انتعذــي
الٕضـٗىتغ أغـس عمـ ٜالحبـ غ سطـَ عمـ٘ عحٗـٛغ ٔستىــد غـٕق٘ وجٍـٜغ وحـاب داز انتعـاز غ وؿـسغ ز2غ ً1980غ ف832غ الػـٗخ ستىـد زقــاغ
وعذي المت ٛوٕضٕع ٛلتٕٖ ٛسدٖجٛغ ً5غ بئتغ ف..193
ا)3ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً12غ ف304غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغغ ز2غ ف274غ الػٗخ ستىد زقاغ انتسد الطابوغً5غ ف.194
ا )4الػٗخغ ستىد زقاغ انتسد الطابوغ ً5غ ف.194
ا)5ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغً12غ ف304غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغغ ز2غ ف274غ الساشٙغ ستىد بَ ب س بَ عبد ال ـادزغ شتتـاز الؿـشاىغ عـين
برت ٗبْغ ستىد ااطسغ داز الف سغ بئتغ ً1981غ ف.601
ا)6ابَ دزشهغ عدٌاُغ المتٔ ٛالد٥ل ٛنزأٌٌ ٞتسٖاتغ وٍػٕزات احتاد ال تال العسلغ دوػوغ ً1981غ ف.5
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أاــسدتّيغ ٔلفٌتــت اذتٗــ ٛض ـىِّا :زوــت بــْغ ٔ الــدٌٗا ٥فٌتــ ٛمفــٍت ؿتــَ فّٗــا إؾت
ا٩اس :ٚأ ٙسو٘ بّي غٔا٧ز

مفٍت انتٗتغ ٔمسٗت السس٥ ٜفٌتٌّ٧ ٛا مفـٍت وـا

حشٍــْ وــَ الــدقٗوا)7غ أ ٙم ٗــْغ ٔكــن وــا شل فساــْ ٥فٌتــٛغ ٔقٗــن الــدٖ

ٌ٧ــْ

ٖتاــر اذتبــ ٛؿتٍ ــازٓ فــٖ ٦تكمــّاغ ٔإفتــا ٖم ّٗــا إؾت الددادــٛا)8غ ٔلفــٍت البشــس
الػــ٘:ٞأ ٙأل ــآ إؾت الطــاسنغ ٖٔحمــو عمــ ٜالبشــس ال٦فٌتــٛا)9غ ٔدــا ٞوت ا٧وجــاه
العسبٗٛا أض  ٜوَ ٥فٌت )ٛأٖ .)10عٍُٕ برل

البشس ٖ ٌْ٧مفٍت كن وا فٗـْ وـَ

العٍرب ٔادتٕاِسا)11غ كىا قٗنا أمسض وَ ٥فٌت )ٛا)12غ أأدٕد وَ ٥فٌت )ٛا .)13قاه
الػاعس ا:)14
َٔك َف

جتٕد فتذصه قَب َن الطٍ٤اه

َأمسْض وَ ٥فٌتْ

كىا أٌػد المٗح قاها:)15
قدقتّا فتدٕد وَ ٥فٌتْ

فتوٍا الت ضٗبّا ٖسجتٜ

ٔدا ٞوت ال سنُ ال سٖي قٕلْ عاؾت:طوَا َٖمِفٍَتُ َوَْ قَْٕهٍ إِ ٥لَ َدَْْٖ زَقَٗزٌ
عَتَٗدٌصا *)16أ ٙوا ٖت مي ب  ً٦فٗمفٌتْ أٖ ٙسوْٗ وَ فْٗغ إ ٥لدْٖ سافٍت ساقس
وعْ ٖعين انتم

انتٕكن بْ إوا ؾاسز الٗىؽت ٔإوا ؾاسز الػىاه عتفٍت عىمْ

ٖ ٥تٗز عٍْا.)17
ا)7ابــَ وٌٍتــٕزغ انتؿــدز الطــابوغً12غ ف304غ الصبٗــدٙغ انتؿــدز الطــابوغغ ز2غ ف276غ انتٗــداٌ٘غ أبــٕ الفكــن ألتــد بــَ ستىــدغ زتى ـ ا٧وجــاهغ
حت ٗوغ ستىد أبٕ الفكن إبساِٗيغ ز2غ 1978غ ف.141
ا)8ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغً12غ ف303غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغغ ز2غ ف .274
ا)9ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغً12غ ف303غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغغ ز2غ ف274غ الصشتػسٙغ أضاع البٛ ٦غ ف861غ انتٗداٌ٘غ انتؿدز الطابوغ
ز2غ ف.141
ا)10ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغً12غ ف.303
ا)11انتؿدز ٌفطْغ ً12غ ف.303
ا)12انتٗداٌ٘غ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف141غ إبساِٗي أٌٗظغ ٔناسُٔغ انتعذي الٕضٗىتغ ز2غ ف832غ الػٗخ ستىد زقاغ انتسد الطابوغً5غ ف.194
ا)13ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغً12غ ف.303
ا)14ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغً12غ ف303غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف274غ انتٗداٌ٘غ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.141
ا)15الصبٗدٙغ انتؿدزغ ز2غ ف.274
ا )16ضٕز ٚلغ ا ٖٛ٩ا.)18
ا )17الصشتػ سٙغ أبٕ ال اضي ستىـٕد بـَ عىـس بـَ دـاز ابغ ال ػـا عـَ س ـاٟو التٍصٖـن ٔعٗـُٕ ا٧قأٖـن وت ٔدـٕٓ التتٖٔـنغ داز الف ـس لمحباعـٛ
ٔالٍػسغ ز4غ ف 6غ الحربض٘غ الػٗخ أبٕ عم٘ الفكن بَ اذتطؽتغ زتى البٗاُ وت فطي ال سنُغ ٔق عم ٜؿشٗشْ ٔحت ٗ ْ ٔالتعمٗو
عمْٗغ اذتاز الطٗد ِاغي السضٕل٘ انتم٘ ٦غ يت1غ بئتغ ز9غ ف.183
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كىا ٔزد وت اذتدٖح الٍبٕ ٙالػسٖ أُ المفىت ؿتعٍ ٜزو ّ٘ الػ٘ٔ ٞقرفْغ
ٔق ــاه السض ــٕه ال ــسٖي ستى ــد  ا ٖٔب ــ ٜوت ك ــن أز

غ ــساز أِم ــّا مفٌتّ ــي

أزقِٕي) ا)18غ أ ٙرفّي ٔ سوّٗيغ ٔوت سدٖح ناس قاه  :ا وَ أكن فىـا ختمـن
فمٗمفٍت)ا)19غ أ ٙفمٗمو وا غتسدْ ارت٦ه وَ بؽت أضٍاٌْ ٖٔسوْٗ.
ٔوَ ا٦ه وا دً ٌطتحٗ أُ ٌ ٕه :أُ المفٍت ِـٕ الؿـٕت انتػـتىن عمـ ٜبعـا
سـسٔ اهلذـا ٞالــت ٍٖحـو بّــا ااٌطـاُ لمتعــبي عـَ و اؾــدٓغ ٔ ٕقـٗض قــمذات
ٌفط ــْ ٔلتـ ــس
ٔلــرل

التف ــاِي وت شتتم ــ انتٍاضـ ــبات ٔا ٧ــسا

وت سٗا ـ ــْ الٕٗوٗـ ــٛغ

ظتــز أُ ــُٕ ٍِــاك ؾــم ٛبــؽت المفــٍت ٔانتعٍــٜغ كىــا أُ ا٧لفــاًت قــد

از بح ــت ب ــالف س ااٌط ــاٌ٘ از باطـ ـاّ ٔثٗ ـ ـاّ غ ٔق ــد اشداد أث ــس ا٧لف ــاًت وت عؿ ــسٌا
اذتاقس قٕ ٔ ّٚتثياّغ ٔذل

ٌ٥تػاز ٔضاٟن اٌ٥ؿـاه ؿت تمـ إٌٔاعّـا ٔ ٥بـد وـَ

ٕافس زتىٕع ٛوَ ا٧لفاًت ٔانتؿحمشات ل ن عمي وَ العمًٕ و قسٔز ٚا ؿـافّا
بالدق ــٔ ٛع ــدً الت ــداان فٗى ــا بٍّٗ ــاغ ٔأُ ــُٕ ٍِ ــاك ؾ ــم ٛقٕٖ ــ ٛب ــؽت ا٧لف ــاًت
ٔوعاٌّٗاا.)20
ٔقد قالٕا قدقتاّ :االمفـٍت دطـد زٔسـْ انتعٍـ )ٜا)21غ ٔل ـد سـسف العمىـا ٞال ـداوٜ
عمــ ٜاضــت داً المفٌتــ ٛانتٍاضــب ٛوت انت ــاُ انتٍاضــز ستــٖ ٜبمــد ال ا ــز ِدفــْ وــَ
ال تابٛا.)22



عَ أضاو ٛعَ إواو ٛعَ الٍيب  قاه :ا إُ ؾاسز الػىاه ليف ال مي ضت ضاعات عَ العبد انتطمي انت ح ١أٔ انتط٘ ٞفعُ ٌدً ٔاضتتفس
وٍّـا أل اِـا ٔإ ٥كتـز ٔاسـد)ٚغ ٔوت زٔاٖـ ٛأاـس :ٝقـاه :اؾـاسز الـٗىؽت أوـي عمـ ٜؾـاسز الػـىاه فـعذا عىـن سطـٍ ٛكتبّـا لـْ ؾـاسز
الٗىؽت بعػـس أوجاهلـا ٔإذا عىـن ضـٗ ٛ٠فـتزاد ؾـاسز الػـىاه أُ ٖ تبّـا قـاه لـْ ؾـاسز الـٗىؽت أوطـ
ضتتفس اب وٍّا

ٖ تز عمْٗ غ٘ٔ ٞإُ

فٗىطـ

عٍـْ ضـب ضـاعات فـعُ ا

ٖطـتتفس كتـز لـْ ضـٗٔ ٛ٠اسـدٚغ االصشتػـسٙغ انتؿـدز الطـابوغ ز4غ ف6غ الحربضـ٘غ انتؿـدز

الطابوغ ز9غ ف.)183
ا)18ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً2غ ف303غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.274
ا) 19أبٕ دأٔدغ ااواً أب٘ ضمٗىاُ بَ ا٧غعح الطذطتاٌ٘غ ضٍٍْغ زادعْغ ستىد ستٗ٘ الدَٖ عبد اذتىٗدغ داز الرتاخ العسب٘غ و ـ ٛانت سوـٛغ ز1غ
ف. 9
ا)20سطَغ عبد اذتىٗدغ ا٧لفاًت المتٕٖ ٛاؿاٟؿّاغ إٌٔاعّاغ قطي البشٕخ ٔالدزاضات ا٧دبٗٛغ ً1971غ ف.37
ا) 21ابَ زغـٗوغ أبـ٘ عمـ٘ اذتطـَغ العىـد ٚوت ستاضـَ الػـعس ٔأدبـْ ٌٔ ـدٓغ قـدً لـْ ٔغـسى فّازضـْغ ؾـ٦ى الـدَٖ اهلـٕازٙغ ِـد ٝعـٕدٚغ داز و تبـٛ
اهل٦هغ ز1غ بئتغ ً2002غ ف217غ أضعد عم٘غ ٔفٗ تٕز أكم غ ؾٍاع ٛال تابٛغ أذتو بّـا التم ـٗـ وت عمـًٕ الب ٦ـ ٛلموـاً ال ـصٖٔينغ
يت7غ دوػوغ ً1992غ ف.14
ا)22زقٕاُغ ألتد غٕق٘غ ٔالفسٖضغ عجىاُ ؾاحلغ التشسٖس العسب٘غ السبايتغ يت1غ ً1984غ ف.22
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أوا انتؿحمض ِٕ :ا فال طاٟف ٛشتؿٕؾ ٛعم ٜأوس شتؿٕفا)23غ ِٔـرا ٖعـين أُ
ٍِــاك عــد ٚألفــاًت اقرتســت لتحمــو عمــ ٜوطــى ٜوعــؽت فطــاد ٔاســد وٍّــا ٔاز كــآ
ادتىٗ وؿحمشؽت عمْٗ ف اُ وؿحمشاّ بٍّٗيا)24غ ٔبّرا فعُ انتؿحمض ِـٕ لفـٍت
أٔ سكٗز لفٌت٘ ٖتفو عمْٗ انتػتتمُٕ وت س ن وعؽت لٗدلٕا بْ عم ٜغ٘ ٞستـدد
ٔلٗطاعدِي وت ـتٗٗص ا٧غٗا ٞبعكـّا عـَ الـبعا ا٩اـسغ ٔاذتادـ ٛإلٗـْ ٍبـ وـَ
دً العمًٕا )25غ ٔوا ٖـ٤د ٙإلٗـْ وـَ اكتػـافات ددٖـدٚغ ٔختتمـ ؾـٕز ٚانتؿـحمض
ف د ٖ ُٕ كمىٔ ٛقد ٖ ُٕ عبازٚا)26غ ٖٔحمو عم ٜغ٘ ٞوعؽت ضٕا ٞأكاُ وادٖـاّ أٔ
وعٍٕٖاّا.*)27
ٔأوــا ا٥ؾــح٦ى فّــٕ وؿــدز اؾــحمضغ ٔاؾــحمض ال ــًٕ شاه وــا بٗــٍّي وــَ اــ٦
ٔعمــ ٜا٧وــس عــازفٕا عمٗــْ ٔا ف ــٕاا)28غ ٔؾــاذت ٛوؿــاذتْ ٔؾــ٦ساّغ ضــانتْ ٔؾــافآ
ٖٔ اه ؾاذتْ عم ٜالػ٘ٞغ أ ٙضم

وعْ وطم

انتطانت ٛوت ا ٥فالغ ٔا٥ؾح٦ى

 ِٕ :ا فال قًٕ عم ٜطىٗ ٛالػ٘ ٞباضي واغ أٔ ِٕ أاـساز المفـٍت وـَ وعٍـ ٜلتـٕٙ
إؾت ناس نتٍاضب ٛبٍّٗىا لبٗاُ انتسادا)29غ كىا ٖ ـاه أُ ا٥ؾـح٦ى ِـٕ أ فـال طاٟفـٛ
عمٔ ٜق المفٍت بعشا ٞانتعٍٜغ أٔ ِٕ لفٍت وعؽت بؽت قًٕ وعٍٗؽتا.)30
ٍِٔاك فأت بؽت انتؿحمض ٔا٥ؾح٦ىا)31غ ٔذكس أُ انتؿحمض أعي ٔأكجـس
غـ ــٕٗعاّ وـ ــَ ا٥ؾـ ــح٦ى كـ ــُٕ انتؿـ ــحمض ٖطـ ــت دً ؿتعٍـ ــآ ا٧ؾـ ــم٘ وت المتـ ــٛغ
ٔكرل

غتسز عَ وعٍآ ا٧ؾم٘ إؾت وعٍ ٜاؾح٦س٘ ناسا.)32

ا)23الصبٗـدٙغ انتؿـدز الطــابوغ ز6غ ف551غ عبـد البــاق٘غ قـاس٘غ انتؿــحمشات العمىٗـٔ ٛالفٍٗـٔ ٛكٗـ ٔادّّـا العــسل ا ـدثُٕغ يت1غ ال ــاِسٚغ
ً1992غ ف.4
ا )24عبد الباق٘غ قاس٘غ انتسد الطابوغ ف.4
ا)25ارتٕازشو٘غ الػٗخ أب٘ عبد اب ستىد بَ ألتدغ وفا ٗض العمًٕغ دٖي دٕدت ف س الدَٖغ داز انتٍاِن لمحباعٛغ يت1غ بئتغ ً1991غ ف.5
ا)26اذتدٖدٙغ إٍٖاع كىاهغ انتؿحمشات الٍشٕٖ ٛوت الرتاخ الٍشٕ ٙوت قٕ ٞعمي ا٥ؾح٦ى اذتدٖحغ يت1غ ا٥ض ٍدزٖٛغ ف.33
ا)27عبد الباق٘غ قاس٘غ انتسد الطابوغ ف.4
* عمي انتؿحمض :ا ِٕ عمي بتؾٕه ٔقٕاعد ٖعس بّا أؾٕه الطـٍد ٔانتـؼت وـَ سٗـح ال بـٕه ٔالـسد لتىٗٗـص الؿـشٗض وـَ ا٧سادٖـح وـَ الطـ ٗي
ِٔرا العمي ِٕ الرٖ ٙعس بعمي الدزاٖ ٛاالعبٗدٙغ زغٗدغ انتسد الطابوغ ف.)202
ا)28إبساِٗي وؿحفٔ ٜناسُٔغ انتعذي الٕضٗىتغ ٔأغس عم ٜطبعْغ عبد الطِ ً٦ازُٔغ يت1غ ال اِسٚغ ً1960غ ف.520
ا)29ادتسداٌ٘غ الػسٖ عم٘ بَ ستىد بَ عم٘غ التعسٖفاتغ قبىت ٌؿٕؾّا ٔعمو عمّٗا :ستىد عم٘ أبٕ العباعغ ال اِسٚغ ً2003غ ف.7
ا )30انتؿدز ٌفطْغ ف.7
ا)31اذتدٖدٙغ إٍٖاع كىاهغ انتسد الطابوغ ف.10

دللة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

العدد التاسع اجمللد ( )5مارس 3102م

244

د .مهدي عرييب حسني

ٔلرل

دراسة تأصيلية لبعض األلفاظ واملصطلحات

فعُ انتؿحمض أدا ٚوَ أدٔات التف ي ِٕٔ لت ٛوػرتك ٛبّـا ٖـتي التفـاِي

ٔالتٕاؾن بؽت الٍاع عاو ٛأٔ عم ٜا٧قن بؽت طب  ٛأٔ ف ٛ٠ااؾ ٛوت زتـاه ستـدد
و ــَ زت ــا٥ت انتعسف ــٔ ٛاذتٗ ــاٚغ ٔانتؿ ــحمشات ٕ ٥قــ ازجت ــا ّ٥إذ  ٥ب ــد وت ك ــن
وؿحمض وَ ٔدٕد وٍاضب ٛأٔ وػـازك ٛأٔ وػـابّ ٛكـبي ٚأٔ ؾـتي ٚبـؽت ودلٕلـْ
المتــٕٔ ٙودلٕلــْ ا٥ؾــح٦س٘غ ٔ حتدٖــد انتؿــحمض بعاوــ ٛوــس بىت إؾت ســد كــبي
بانتٍّر العمى٘ ٔود ٝض٦وِ ٛرا انتٍّرا)33غ ٔ ٥بد وَ ٕافس الؿـف ٛا٥ؾـح٦سٗٛ
وت انتف ــسد ٚانتدزٔض ــ ٛكالدق ــٔ ٛالٕق ــٕىغ ٔا٥اتؿ ــاز ٔع ــدً التتٖٔ ــنغ ٔع ــدً ع ــدد
الد٥ل ٛوت ا اه ا٥ضتعىال٘ الٕاسد.
ٔلـرا ٌــس ٝأُ اذتادــ ٛواضـ ٛإؾت البشــح وت وــدلٕ٥ت بعـا ا٧لفــاًت ٔانتؿــحمشات
ٔاانت ــاً ؿتعاٌّٗ ــا الدقٗ ــٛغ فى ــَ ِ ــرٓ ا٧لف ــاًت ال ــت ط ــتعىن و ــَ قب ــن بع ــا
الباسجؽت لفٍت الفرت.ٚ
الفرت:ٚ
ٔالَ ِفرتَ :ُٚعين ا ٌ٥طـاز ٔالكـع غ ٔفَتَـس الػـ٘ٔ ٞاذتـس ٔفـِ َٖ ُ٦فـرت فُتـٕزاّ ٔفُتـازاّ:
ض ـ َ بعــد سَ ـدٍ َُ ٥ٔ ٚبعــد غــدٚا)34غ ٔفــرت ا نتــا ٞض ـ َ ســسٓ فّــٕ فــا س أ ٙبــؽت اذتــاز
ٔالبازدغ ٔفَتَس دطىْ َٖفتَس فُتٕزاٌ٥ :ت وفاؾمْ ٔقع غٖٔ اه أدد وت ٌفط٘ فـرتٚ
ِٔ ــ٘ كالك ــعفٛغ ٖٔ ــاه لمػ ــٗخ :ق ــد عمت ــْ ك ــربٓ ٔعَس ــْ فتْــسَٚغ ٔاف ــرتآ ال ــدا:ٞ
أقــعفْا)35غ ٔطــس فــا س لــٗظ نــاد الٌٍتــس ٔأفِتَــس السدــن :فّــٕ وفتَــس :إذا قــعفت
دفٌْٕ فاٌ طس طسفْا)36غ ٔفَتِسا :)37أ ٙأقاً ٔض َ غ ٔقـاه ا٧ؾـىع٘ فـرت وَحَـ َس ٔفَـسِ
وأ ٓ٣ك ٔحتيغ ٔقاه ابَ و بن ٖؿ

ٗجاّا:)38

ا)32ادتسداٌ٘غ انتؿدز الطابوغ طبع ٛال اِسٚغ ف.7
ا)33الٍاقٕزٙغ إدزٖظغ انتؿحمض الٍ د ٙوت ٌ د الػعس دزاض ٛلتٕٖ ٛازغتٗ ٌ ٛدٖٛغ الداز البٗكاٞغ ً1982غ ف.7
ا)34ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً5غ ف43غ الفئش نبادٙغ زتد الدَٖ بَ ٖع ٕلغ ال اوٕع ا ٗىتغ إعداد ٔ ـدٖيغ ستٗـ٘ الـدَٖ عبـد الـسلتَ
انتسعػم٘غ داز ال تال العمى٘غ بئتغ ً1957غز2غ ف.110
ا )35ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغً5غ ف43غ الفئش أبادٙغ انتؿدز الطابوغز2غ ف.110
ا)36ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطـابوغ ً5غ ف43غ الفـئش نبـادٙغ انتؿـدز الطـابوغ ز2غ ف 110غ الحربضـ٘غ الػـٗخ أبـٕ عمـ٘ الفكـن بـَ اذتطـَغ انتؿـدز
الطابوغ ز4غ ف.61
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قتاٍُغ وس ْْ زٖض صت ُد ففتِسا

تون امٗم٘ غ ِن س ٝقَْٕ َٞبازلٍ
ٔالفتازغ ابتدا ٞالٍػٕ ٚغ ٔقاه ا٧احن:
ٔجتسَدِت بعد اهلدٖسغ ٔؾَ َسسِت

ا)39

ؾّْباٞغ سو ِ٘ غَسْبَّا بفُتازِ
َ

ٔقٗن إُِ ل ن غاعس فـرتٔ ٚإُ كـاُ فشـ ّ٦ساذقـاّ وـربشاّ و ـدواّ  ٥بـد لـْ وـَ
فرتَ ٚعْس
م

لْ وت بعا أ٧قاتغ إوـا لػـتن ٖطـي أٔ وـٕت قسعتـٛغ أٔ ٌبـٍَٕ طبـ وت

الطاع ٛأٔ ذل

اذتؽتغٔ قد كاُ الفـسشدل ِٔـٕ فشـن وكـس وت شواٌـْ ٖ ـٕه:

ـتـسّ عمـ ٍ٘ الطــاعٔ ٛقمـ قــسع وــَ أقساضــ٘ أِــُٕ عم ـٍ٘ وــَ عىــن بٗــت غــعس فــعذا
ـتــاد ٝذل ـ

عمــ ٜالػــاعس قٗــن أؾــتٔ ٜأوكــ ٜغٔوــَ ٍِــا فــالفرت ٚالــت عــرتٙ

الػاعس ِ٘ ا ٌ٥حاع عَ قٕه الػعسا.)40
ٔدا ٞذكس الفرت ٚوت ال سنُ ال سٖي ِٔ٘ ده عم ٜاٌ حاع السضا٥ت إؾت
كيْ زَضٕلٍَُا ٖبََِّٗ لَ ُيْ كَجَيًا وَىِا
قاه عاؾت :طَٖا َأِْنَ ال َتَالَ قَدْ دَا َُ ٞ

ا٧ز
كٍُْتيْ

كيْ َوََ ابَ ٌٕزٌ َٔكَتَالٌ
ْفَُُٕ َوََ ال َتَالَ َٔ َٖعْفُٕ َعَْ كَجَيٍ قَدْ دَا َُ ٞ

وبَؽتٌصا .)41أ ٙقد داٞكي السضٕه ستىد ٖ بؽت ل ي الدَٖ الؿشٗضغ ٖٔعسف ي
باذتو ٖٕٔقض ل ي ٖٔسغدكي إؾت دَٖ ابغ ٔقد دا ٞعم ٜفرت ٚوَ السضنغ أ:ٙ
عم ٜسؽت فتٕز وَ اازضاهغ ٔاٌ حاع الٕس٘غ  ُ٧الّٕٗد الرَٖ دعاِي السضٕه
ستىد  إؾت ااقتاُ بْغ ٔؿتا داِٞي بْ وَ عٍد اب قالٕا وا بعح اب وَ ٌيب
بعد وٕض ٥ٔ ٜأٌصه بعد التٕزا ٚكتاباّا)42غ فتٌصه اب عص ٔدن ِرٓ ا ٖٛ٩لٕٗقض
هلي أُ السضٕه ستىد ٌ يب وسضن وَ اب ضبشاٌْ ٔ عاؾت ٔإٌْ ِٕ انتبػس نتَ

أ) 37الفتس :وا بؽت طس الطبابٔ ٛاابّاً إذا فتشّىاغ ٔفرت الػ٘ :ٞقدَزٓ ٔكالْ بفرتٓ كػربٓغ كالْ بػربٓغ اابَ وٌٍتٕزغ انتؿـدز الطـابوغ ً5غ
ف43غ الفئش نبادٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف110غ الساشٙغ انتؿدز الطابوغ ف.)489
ا )38ابَ وٌٍتٕزغانتؿدز الطابوغ ً5غ ف.43
ا)39انتؿدز ٌفطْغ ً5غ ف.43
ا)40ابَ زغٗوغ انتؿدز الطابوغ ز1غ ف ف.338 -337
ا)41ضٕز ٚانتاٟدٚغ نٖ ٛا.)19
ا)42الحربض٘غ الػٗخ أبٕ عم٘ الفكن بَ اذتطَغ انتؿدز الطابوغ ز6غ ف.61
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أطاع اب ٔنوَ بْ ٔبسضٕلْغ ِٕٔ انتٍرز نتَ عؿ ٜاب غ ٔكرل زضٕلْغ ٔعىن بتي
وا دا ٞب تال اب ٔأٌْ قد أزضمْ بعد فرت ٚوَ اٌ حاع السضنا.)43
ٔل ــَ انتفطــسَٖ ااتمفــٕا وت وــد ٚمـ

الفــرت ٚف ــالٕا :أُ بــؽت الــٍيب عٗطــ ٜعمٗــْ

الطـً٦غ ٔالــٍيب ستىـد  متطــىأ ٟٛضــتُٕ ضـٍٛغ ٔوــٍّي وــَ ذكـس أٌّــا ضــتىاٟٛ
ضٍٔ ٛوٍّي وَ قاه أكجس أٔ اقن وَ ذل ا.)44
ٔذكس أُ ابَ وطعٕد نتا وس

ب ٔ ٜقاه :إفتـا أب ـ٘ ٌ٧ـْ أؾـابين عمـ ٜسـاه فـرتٚ

ٔ ٖؿ ـ ــبين عم ـ ــ ٜس ـ ــاه ادتّ ـ ــاد أ ٙوت س ـ ــاه ضـ ـ ـ ُٕ ٔ مٗ ـ ــن و ـ ــَ العب ـ ــادات
ٔا اِداتا.)45
ٔوَ اـ٦ه وـ ا ـدً ٌطـتحٗ أُ ٌ ـٕه :أُ وعٍـ ٜأٔ اضـت داً لفـٍت الفـرتٖ ٚـده
عم ٜالفتٕز ٔارتىـٕه ٔالسكـٕد ٔالكـع غ ٔالـَِٕ ٔالطـ ُٕ ٔا ٌ٥حـاعغ ٔ صتـد
وــا ٖــده عمــ ٜاضــت داوّا كٕســد ٚقٗــاع لمــصوَ الــر ٙعت ــي بــْ ا٧غ ـ اف أٔ
ال ــدٔه ٔاذت ٕو ــاتغ ٔل ــَ ٔد ــدٌا وت بع ــا عٍ ــأَٖ أٔ ستت ــٕ ٝبع ــا انت٤لف ــات
التازغتٗــٔ ٛالسضــاٟن ادتاوعٗــ ٛاضــت داً لفــٍت الفــرتٔ ٚبػـ ن كــبي دــدّا ٔوجــاه
عمــ ٜذل ـ افرت ٚاذت ــي الساغــد)ٙغ ٔافــرت ٚالدٔلــ ٛا٧وٕٖــ)ٛغٔافرت ٚس ــي الدٔلــٛ
العباضٗ)ٛغ أٔ أُ ٖ اه إُ س ي ارتمٗف ٛقد اوتد لمفرت ٚا وَ – إؾت) ِٔ را ٔستـٜ
لٕ ضمىٍا أُ الفرت ٚوعٍاِا الٕقت أٔ الـصوَ انت تحـ وـَ التـازٖخ الـر ٙضـادت فٗـْ
ِرٓ الدٔل ٛأٔ م

ٔل ٍّا أٖكّا ت ٘ ؿتعٍ ٜالصوَ انتبّي ي ا ددغ كىـا ٔزدت

وت ال ــسنُ ال ــسٖيغ ٔلــرل

أز ٝأُ ٖــتي اضــت داً وؿــحمض ااذتَ بــٔ ٛاذتُ بــ )ٛوت

انت٤لفات التازغتٗ ٔ ٛيِا ٌّ٧ا أكجس دقٔ ٛأعىو د٥ل ٛوَ وعٍ ٜالفرت.ٚ

ا)43ابَ ع باعغ ٍٕٖس انت باع وـَ فطـي ابـَ عبـاعغ داز ال تـز العمىٗـٛغ بـئتغ اد.ت)غ ف 91غ الحربضـ٘غ الػـٗخ أبـٕ الفكـن عمـ٘ بـَ اذتطـَغ
انتؿدز الطابوغ ز6غ ف.166
ا)44الحربض٘غ الػٗخ أبٕ الفكن عم٘ بَ اذتطَغ انتؿدز الطابوغ ز6غ ف167غ الطبصٔازٙغ الػٗخ ستىدغ ادتدٖد وت فطي ال سنُ ا ٗدغ يت1غ
ز2غ بئتغ ً1992غ ف443غ العٌتىٛغ عصٖصغ ال تاب ٛالتازغتٗٔ ٛانتعسف ٛالتازغتٗٛغ و دو ٛوت أؾٕه ؾـٍاع ٛالتـازٖخ العسبـ٘غ ز1غ بـئتغ
ً1983غ ف.125
ا)45ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً5غ ف.44
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احلقبة:
ز ٔس ُـٕلغ ٔقٗـن
اذتَ ب ٛبال طس – وَ الدِس ودٔ ٥ ٚقت هلاا)46غ ٔادتى سَ ـ ْ
ِ٘ ضـٍ ٛأٔ أكجـس وـَ ذلـ ا )47غ ٔاذتُ ِـز :اـإٌُ ضـٍٛغ ٔقٗـن أكجـس وـَ ذلـ

ا)48

ٔقاه ابَ ِسوٛا.)49
س ٦بحَ و  ٛأس با
ٌبٗؽت َّ

ٔقد ٔزخ العباع قبن ستىد
ٔاذتُ ُّز :الدِسغ ٔا٧سْ ال :الدِٕزا.)50
ٔاذت بــ ٛوــتإذ ٚوــَ اذت ٗبــِٔ :ٛــ٘ ًتــس

ت ــر وــَ ا٩دً ٖكـ الساكــز فّٗــا

وتاع ٛوت و٤اس ٚال تز ٔادتى اذت اٟزغ ٔا

ز :انتُسدَ غ ٔوت سـدٖح أواوـ ٛأٌـْ
ا)51

أسْ َــز شادٓ امفــْ عمــ ٜزاسمتــْ أ ٙدعمــْ ٔزا ٓٞس ٗبــ ٛغ ٔأسْتَ َبــْغ ٔاضْ ـ َتشْ َبَْ :
ؿتعٍ ٜأستىمْغ ٔا٥ست ال غد اذت ٗب ٛوَ ام ا*.)52
ٔوت قٕلْ عاؾت :ط َٔإِذْ قَاهَ وٕضَ ٜلَفَتَآ  َ٥أَبْسَى سَتِ ٜأَ ْبمُدَ َوذْىَ َ ال َبشْ َس َِْٖ أَْٔ
َأوْكََ٘ س ُبًاصا)53غ غتربٌا اب عص ٔدن أُ الٍيب وٕض ٜعمْٗ الط ً٦قاه لفتآ
ٖٕغ  ٥أبسى أ ٥ ٙأشاه أضي ست ٜأبمد زتى البشسَٖ ِٕٔ انت اُ الرٔ ٙعد فْٗ
الٍيب وٕض ٜل ا ٞارتكس عمّٗىا الط ِٕٔ ً٦ومت  ٜنس ٙفازع ٔالسًٔ ٔأُ
ا)46ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غ ف326غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.30
ا)47ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غ ف326غ الساشٙغ انتؿدز الطابوغف.146
ا)48ادتِٕسٙغ إمساعٗن بَ لتادغ الؿشاىغ از المتٔ ٛؾشاى العسبٗٛغ حت ٗوغ ألتد عبد التفٕز عحازغ داز العمي لمىٖ٦ؽتغ بئتغ ً1979غ ً1غ
ف281غ ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غ ف326غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.301
ا)49ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غ ف.326
ا)50الــساشٙغ انتؿــدز الطــابوغ ف146غ الفــئش أبــادٙغ انتؿــدز الطــابوغ ز1غ ف59غ ادتــِٕسٙغ انتؿــدز الطــابوغ ً2غ ف281غ ابــَ وٌٍتــٕزغ انتؿــدز
الطابوغ ً1غ ف326غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.301
ا)51ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غ ف.325
ا)52ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غ ف324غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف297غ الفئش نبادٙغ انتؿدز الطابوغز1غ ف.59
ذت ــز
*اذت ــز :بالتشسٖ ـ غ اذتــصاً الــرٖ ٙك ـ عمــ ٜس ــٕ الــبعي ِٔــٕ سبــن ٖػــد بــْ السســن وت بحــَ الــبعي هتــا ٖمــ٘ ثٗمــْ لــ٤ٖ ٦٠ذٖــْٔ .ا ُ
ٔاذت ال :غ٘ ٞعمو بْ انتسأ ٚاذتم٘ ٔ ػدٓ وت ٔضحّاغ ٔاذت ال :البٗا
بحٍْ بٗا

ٔقٗن ِٕ ا٧بٗا وٕق اذت زغ ٔس بـت الطـىا ٞس ِبـا :إذا

الٌتاِس وت أؾن الٌتفسغ ٔا٧س ز :اذتىاز الٕسػ٘ الـر ٙوت
ـتحـسغ ٔس ـز انتحـس س بـاّ :أ ٙاستـبظ ٔ ـتاس ٔا٧س ـز:

شعىٕا اضي بعا ادتَ الرَٖ دأ٣ا ٖطـتىعُٕ ال ـسنُ ال ـسٖي وـَ الـٍيب ستىـد 
ٔوَ أوجاهلي ااضتش ز التصٔ أؾشال الرباذَٖ) ٖ اه ذل

غ ٔاست ـز فـ ُ٦ااثـي :كتعـْ ٔاضـتش بْ اداـسٓغ

عٍد تكٗد كن أوس لٗظ وٍْ وٍْ شتسز)غ ابـَ وٌٍتـٕزغ انتؿـدز الطـابوغ

ً1غف ف 127 -124غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف ف 298 -297غ الفئش نبادٙغ انتؿدز الطابوغغ ز1غ ف59غ ادتـِٕسٙغ انتؿـدز
الطابوغ ً1غ ف.281
ا)53ضٕز ٚال ّ غ نٖ ٛا.)60

دللة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

العدد التاسع اجمللد ( )5مارس 3102م

248

د .مهدي عرييب حسني

ا)54

أضي شواٌاّ
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ٔدِسأّ .اذتُ ز ٔاسد ٔظتى كجئ ٚقمٗمْ عم ٜأس الغ ٔ ٕه

العسل :كٍت عٍدٓ س ب ٛوَ الدِس ٔظتىعٌّٕا س َباّا)55غ ٔاذتُ ُز :اإٌُ ضٍٛ
ٔقاه ناسُٔ ضبعُٕ ضٍٛا)56غ ٔعم ٜفطي ثعمز ُٕ اذتُ ُز أقن وَ ااٌؽت ضٍٛ
 ُ٧الٍيب وٕض ٜعمْٗ الطً٦
ب ٗ ٛعىسٓ وت ذل

ٍٖٕ أُ ٖطي ااٌؽت ضٍ ٥ٔ ٛأكجسغ ٔذل

أُ

الٕقتا ٥ * )57حتتىن ذل .

ٍِٔاك وَ فَطْس قٕلْ عاؾت :ط َأوْكََ٘ س ُبًا ص ا)58غ قالٕا  :ضبعؽت اسٖفاّغ ٔقـالٕا:
دِساّا.)59
ٔدا ٞوت ضٕز ٚالٍبت قٕلْ عاؾت :طَ٥بَجَؽتَ فََّٗا َأسْ َابًا غ َٖ َ٥رٔقَُُٕ فََّٗا بَسْدًا
ََٔ٥غَسَابًاص ا .)60أ ٙأٌّي و ٗىُٕ وت دٍّي أس اباّ س باّ بعد س زغ ٔاذت ز الٕاسد
اإٌُ ضٍٔ ٛالطٍ ٛث٦اأ ٟٛضتُٕ ٖٕواّغ ٔالًٕٗ الٕاسد أل ضٍ ٛهتا عد أِن
ا٧س ال إ ٥اب ضبشاٌْ ٔ عاؾتغ أ ٙأٌّي ٥بجؽت فّٗا

الدٌٗاغ ٖٔ ٥عمي عدد م
ا)61

دِٕزاّ وتتابع ٥ ٛتٍاِ ٜغ ٖٔ ٥رٔقُٕ فّٗا بسداّ ٍٖفظ عٍّي سس الٍاز ٔ ٥غساباّ
لٗط َ عحػّي ٔل َ ٖترٔقُٕ فّٗا لتٗىّا ٔ طِاقاّا.)62

ا) 54ال فٕٙغ أبٕ الب ا ٞأٖٕل بَ وٕضـ ٜاذتطـؽتغ ال مٗـات وعذـي انتؿـحمشات ٔالفـسٔل المتٕٖـٛغ قابمـٛغ عـدٌاُ دزٖٔـؼ ٔستىـد انتؿـسٙغ بـئتغ
ً1993غ ف ف .410 -189
ا)55الحربٙغ ستىد بَ دعفس بَ دسٖسغ داو البٗاُ عَ تٖٔن ال سنُغيت3غز15غ ال اِسٚغ 1968غ ف.271
ا)56الحربض٘غ انتؿدز الطابوغ ز1غ ف 137غ ابَ ضٗدٚغ أبٕ اذتطـَ عمـ٘ بـَ إمساعٗـنغ انت ؿــغ انت تـز التذـاز ٙلمحباعـٔ ٛالٍػـسغبئتغ د.تغ
ز2غ ف.67
ا)57ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غ ف.326
* ٔذكس أُ عىس الٍيب وٕض ٜعمْٗ الط ً٦عٍدوا الت  ٜبارتكس عمْٗ الط ً٦كاُا) 20ضٍٕ ٔ ٛوت ٔعىـسٓ واٟـٔ ٛضـتُٕ ضـٍٛغ ٔكـاُ عىـسٓ نتـا
اسز وَ وؿس اـاٌؽت ضـٍٔ ٛأقـاً الطـببْ أزبعـُٕ ضـٍْاالب ازٙغ أبـٕ عبـداب ستىـد بـَ امساعٗـن بـَ انتتـيٚغ ؾـشٗض الب ـازٙغ عٍٗـت
بٍػسٓ داز الحباع ٛانتٍيٚغ وؿسُِ1348ـغ ز2غ ف 259غ ٔقد ذكس ابَ سبٗز أُ عىـسٓ كـاُ واٟـٔ ٛعػـسَٖ ضـٍ ٛاابـَ سبٗـزغ أبـٕ دعفـس
ستىــدغ ا ــيغ زٔاٖــ ٛأبــ٘ ضــعٗد اذتطــَ بــَ اذتطــؽت الطـ سٙغ حت ٗــو إٖمــصٓ لــٗ ؼت ضــتيغ انت تــز الب ــاز ٙلمحباعــٔ ٛالٍػــس بــدُٔغ
ِ1361ـغف.5
ا)58ضٕز ٚال ّ أٖٛا)60
ا )59الحرب ٙفطيٓغ ز15غ ف272غ ادتِٕسٙغ انتؿدز الطابوغ ف.281
ا)60ضٕز ٚالٍبتغ نٖ ٛا.)24 -23
ا)61ابَ عباعغ انتؿدز الطابوغ ف499غ الحربض٘غ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف701غ ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غ ف.326
ا)62الحربض٘غ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.702
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ٔعمٗــْ قت ــَ أُ ٌ ــٕه :أُ اذت بــِ :ٛــ٘ وــد ٚشواٌٗــ ٛفاؾــم ٛبــؽت ــازغتؽت
وٍطــٕبؽت إؾت ــٕٖي ستــدد وس بحــ ٛؿتطــتٕ ٝوعــؽت وــَ الفعالٗــات البػــسٖٛا)63غ
ٔقد ُٕ ااٌؽت ضٍ ٛأٔ أكجس وَ ذل .
املدة:
كىـا قت ــَ أُ ٌطـت دً لفٌتــ ٛاوـدِ )ُٚأٖكـاّ :بـد ّ٥وــَ لفٌتـٛافرتٔ )ٚانتــدِ ٚــ٘
التاٖ ٛوَ الصواُ ٔانت اُغ ٖٔ اه هلرٓ ا٧و ٛود ٚأ ٙاٖ ٛوت ب اّٟاا.)64
ٔانتُ ـدِ :ُٚالربِــ ٛوــَ الــدِس ِٔــ٘ طاٟفــ ٛوــَ الصوــاُ ـ عمــ ٜال مٗــن ٔال ــجيا)65غ
ٔكتعّا ودادأ .)66انتُدٍ :ٚاضي وا اضتىددْت بْ وَ انتداد عمـ ٜال مـي ٔالعاوـ ٛـٕه:
بـالفتض ٔال طــسغ ٖٔ ــاه وـدٌٍ٘ ٖــا ــ ً٦وـدِ ٚوــَ الــدٔاٚغ ٔوـ ٍد الــدٔأ ٚأوــدِا شاد وت
واّٟا غ أ ٙدعن فّٗا وداداّا.)67
ٔانتُــدِ :ٚأؾ ــمّا و ــَ انت ــد ِٔ ــٕ الح ــٕها)68غ ٖٔ ــاه وَــدِ :ِٚإذا طٕل ــْ إ ٥أُ بٍّٗ ــا ٔب ــؽت
الحٕه فسقاّغ ِٕٔ أُ انتد٥ ٚ

عم ٜأقؿس الحٕهغ ٔهلرا ٖ اه :ود اب وت عىسكغ

أ ٙدعن اب لعىسك ود ٚطٕٖمٛا)69غ ٔ ٖ ٥اه لٕقتؽت ودِٚا.)70
ٍِٔاك فسل بؽت الدِس ٔانتد ٚكُٕ الدِس ٖعـين كتٗـ أ٧قـات انتتٕالٗـ ٛشتتمفـٛ
كاٌت أٔ ي شتتمفٔ ٛلرا ٖ اه لمػتا ٞودِ ٖ ٥ٔ ٚاه دِس ٔذل

لتطأ ٙأٔقـات

ا)63العسٔٙغ عبد ابغ وفًّٕ التازٖخغ انتفاِٗي ٔا٧ؾٕهغ انتسكص الج اوت العسب٘غ بئتغ يت2غ ً1992غ ز2غ ف.282
ا)64ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً13غ ف52غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز9غ ف.160
ا)65ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً13غ ف53غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز9غ ف.160
ا)66وٕضٜغ سطؽت ٖٕض الؿعٗدٙغ عبد الفتاىغ اافؿاى وت ف ْ المتٛغ داز الف س العسب٘غ يت2غ ز2غ ف.924
ا)67الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز9غ ف.160
ا)68العط سٙغ أبٕ ِ٦هغ الفسٔل المتٕٖٛغ قبحْ ٔس ْغ سطاً الدَٖ ال دض٘غ بئتغ ً1981غ ف223غ الؿاٟدغ عبد االْغ الصوَ عٍد الػـعساٞ
العسل قبن ااضً٦غ داز الػ ُٕ٠الج افٗ ٛالعاوٛغ بتدادغ ً1986غ ف.62
انتَ دّ :الطٗن ٔا َنتدّ :از فاع الٍّاز ٔالٌتنغ ٔانتد :طىٕى البؿس إؾت الػ٘ٞغ ٖ اه :ود بؿسٓ إؾت الػ٘ ٞإذا طىض بْ إلْٗغ ٔانتد :ااوّاهغ ٔانتـد :بالكـي
و ٗاه ِٕٔ زط ُ٦عٍد أِن العسالغ أٔ زطن ٔثمح عٍد أِن اذتذاشغ ٔقٗن ِٕ زب ؾاع ِٕٔ قدز ود الٍيب ؾم ٜاب عمْٗ ٔضميغ ٔالؿـاع
ِٕ متط ٛأزطاه ٔأزبع ٛأودادغ ٔانتداد :وا وددت بـْ الطـساز وـَ شٖـت ٔضتـٕٓغ ٔانتـداد :الحسٖ ـٛغ ٖ ـاه :بٍـٕ بٗـٕ ّي عمـ ٜوـداد ٔاسـدغ أٙ
عم ٜطسٖ ٔ ٛاسدٚغ ا َنتدَد :العطاكس الت مشو بانتتـاش ٙوت ضـبٗن اب ٔادتىـ أوـداد) ابـَ وٌٍتـٕزغ انتؿـدز الطـابوغ ً13غ ف ف -51
53غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز9غ ف ف .162 -159
ا)69ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغً131غ ف52غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز9غ ف.162
ا)70العط سٙغ أبٕ ِ٦هغ الفسٔل المتٕٖٛغ ف.223

دللة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

العدد التاسع اجمللد ( )5مارس 3102م

250

دراسة تأصيلية لبعض األلفاظ واملصطلحات

د .مهدي عرييب حسني

الػتا ٞوت بسد اهلٕا ٔ ٞي ذل غ ٖٔ اه لمطٍؽت دِس  ُ٩أٔقا ّـا شتتمفـ ٛوت اذتـس
ٔالربد ٔ ي ذل ا.)71
كىا أُ ٍِاك فسقاّ بؽت انتدٔ ٚا٩دـنغ كـُٕ ا٧دـن ِـٕ الٕقـت انتكـسٔل  ٌ٥كـاٞ
الػــ٘ٞغ فتدــن ااٌطــاُ ِــٕ الٕقــت  ٌ٥كــا ٞعىــسٓغ ٔأدــن ال ـدََْٖ ستمــْغ ٔذل ـ
 ٌ٥كا ٞود ٚالدَْٖ ٔأدن انتٕت سمٕلـْغ ٔذلـ

 ٌ٥كـا ٞوـد ٚاذتٗـاٚغ ٔكـن أدـن

ودٚغ ٔلٗظ كن ود ٚأدنا.)72
ٔقد ٔزد لفٍت اا٧ود ٔأوداّ ٔأوددٌاكيغ ٔأوددٌاِي ٔأودكي ٔودت ٔقتدِي)ا)73غ
وت ال ــسنُ ال ــسٖي وت وٕاق ـ وتعــددٚغ ِٔــ٘ عــين انتــد ٚا ــددٔ ٚطــٕه الصوــاُ أٔ
التاٖ ٛانتعمٕو ٛالت ٖساد الٕؾٕه إلّٗاغ كىا عين الصٖاد ٚوت العحا ٞوـَ ا٧وـٕاه
ٔالبٍؽت ٔااعاٌ ٛأٔ بطىت ا٧ز

ٔ طٕٖتّاا.)74

ٔدا ٞلفٍت انتد ٚوت ا٧سادٖـح الٍبٕٖـ ٛالػـسٖفٛغ ِٔـ٘ عـين الـصوَ الـر ٙـتـت فٗـْ
اهلدٌ ٛبؽت السضٕه ٔ بؽت انتػسكؽت وَ قسٖؼ وت ؾمض اذتدٖبٗٛغ ٔقـد ٔزدت وت
وٕاق أاس ٝؿتعٍ ٜا٧دن ٔالعّد ٔالٕقتا.)75
دور:
كىا ٔزد اضت داً لفٍتادٔزْ) أٖكاّ وت بعا انت٤لفات التازغتٗ ٔ ٛيِا ٔوجاه
ذل

ابٍٕ غٗباُ ٔدٔزِـي وت التـازٖخ العسبـ٘ ااضـ٦و٘)غ أٔا دٔز ارتمٗفـ ٛانتٍؿـٕز

وت بٍ ــا ٞالدٔل ــ ٛالعباض ــٗ)ٛغٔابٍٕ أض ــد ٔدٔزِ ــي وت الت ــازٖخ العسب ــ٘) ٔ يِ ــا و ــَ
ا٥ضت داوات ا٧اس.ٝ
ٔوعٍــ ٜدٔز :داز الػــٖ٘ ٞــدٔز دٔزّا ٔدٔزاٌـاّ ٔدٔ٣زا ٔاضــتداز ٔأدز ــْ أٌــا ٔدََٔز بــْ ٔأدازٓ
يٓغ ٔدٔز بْ ٔدزت بْ :إذا طا سٕه الػ٘ٔ ٞعاد إؾت انتٕقـ الـر ٙابتـدأ وٍـْغ أٙ
ا)71الؿاٟدغ عز االْغ انتسد الطابوغ ف.62
ا)72العط سٙغ أبٕ ِ٦هغ الفسٔل المتٕٖٛغ ف.226
ا)73ضٕز ٚاذتدٖدغ نٖ ٛا)16غ نه عىساُغ نٖ ٛا)30غ ضٕز ٚال ّ غنٖ ٛا)12غ ضٕز ٚادتَغ نٖ ٛا)25غ ضٕز ٚااضساٞغ نٖ ٛا)6غ ضٕز ٚالحٕزغ نٖ ٛا)22غ ضٕزٚ
الػعساٞغ نٖ ٛا131غ .)132
ا)74الحربٙغ داو البٗاُ عَ تٖٔن ال سنُغ ز3غ 231غ ز15غ ف30غغز19غف96غ ز29غ ف.121
ا )75الب از ٙؾشٗشْغ ز3غ ف ف247غ 253غ 258غ ز5غ ف5غ وطميغ أبٕ اذتطؽت وطمي بَ اذتذازغ ؾشٗشْغ بػسى الٍٕٔٙغ إعدادغ زٖا
اب عبد اهلادٙغ يت1غ ز17غ بئتغً1995غ ف.190
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حتسك ٔعاد إؾت سٗح كاُغ أٔ إؾت وا كاُ عمْٗ ضـاب اّا)76غ ٔقٗـن  :إُِ وعٍـ ٜالـدٔز
ِٕ ٕق الػ٘ ٞعم ٜوا ٖتٕق عمْٗا)77غ أٔ إسدال الػ٘ ٞبالػ٘ ٞوَ سٕالٗـْا)78غ
ٖٔ اه داز دٔزٔ ٚاسد ِ٘ٔ ٚانتس ٚالٕاسدٖ ٚدٔزِا غٔ دٖٔس الػ٘ ٞدعمْ وـدٔزاّغ ٔأداز
العىاو ٛعمـ ٜزأضـْغ ٔأٌفطـض دْٔز عىاوتـْ ٔأدٔازِـاأ .)79الـدِس دٍِٔازٌ بـْغ ٔدٍَٔاز :ٙأٙ
داٟس بْغ قاه العذازا.)80
أفٍ ٜال سُٔ ِٕٔ َقعْطَسّٙ

ٙ
ٔالدِس بااٌطاُ دٍْٔاز ّ

أ ٙأٌْ ٖدٔز بتسٕالْ انت تمف ٛبالٍاع ٔالدّٔاز ٔالدِٔاز كالدٔزاُ ٖتار وت الـساع غ
ٔدٖس بْ ٔعمْٗ  :أ ٙأارٓ الدّٔاز وَ دٔاز السأعا.)81
ٔالدّٔاز :سذس كاُ ٖ٤ار وَ اذتسً إؾت ٌاسٖٗٔ ٛحا بْ ٖٔ ٕلُِٕ :ـٕ وـَ دـٕاز
ال عب ٛالت ٖحا بّاغ ٔوٍْ قٕه الػاعسا:)82
كىا داز الٍطا ٞعم ٜالدٍٔاز
ٔقاه أٖكاّا:)83

سكت بين اهلذٗي هلي دٔا ٌز

ٔذكــس أُ الــدٍٔاز :ؾــٍي كاٌــت العــسل ٍؿــبْ ظتعمــُٕ وٕقــعّا سٕلــْ ٖــدٔزُ بــْغ
ٔأضي ذل

الؿٍي ٔانتٕق الدّٔاز فّي ٖدٔزُٔ سٕلْ أضابٗ كىا ٖحـا بال عبـٛ

ٔوٍْ قٕه اوس ٢ال ٗظا:)84
ا)76ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غف438غ الصٖدٙغانتؿدز الطابوغ ز11غ ف.231
ا)77ادتسداٌ٘غ أبٕ اذتطَ عم٘ بَ ستىد بَ عم٘غ انتؿدز الطابوغ ف.56
ا)78ابَ فازعغ أبٕ اذتطَ ألتد بَ شكسٖا المتٕٙغ وعذي و اٖٗظ المتٛغ حت ٗو ٔقىت عبد الط ً٦ستىد ِازُٔغ داز ادتٗـنغ ً2غ بـئتغ د.تغ
ف.310
ا)79الصشتػسٙغ أضاع البٛ ٦غ ف297غ اذتىيٙغ ٌػٕاُ بَ ضعٗدغ مشظ الدَٖ ٔدٔا ٞك ً٦العسلغ أغس عم ٜؿـشٗشْغ ال اقـ٘ عبـد اب
بــَ عبــدال سٖي ادتــساوتغ داز إسٗــا ٞال تــز العسبٗــٛغ وحبعــ ٛعٗطــ ٜالبــاب٘ اذتمــيب ٔغــسكآغ ز2غ اد.ت)غ ف147غ ابــَ وٌٍتــٕزغ انتؿــدز
الطابوغ ً1غ ف.438
ا)80ابــَ فــازعغ زتىــن المتــٛغ ز2غ ف339غ الصشتػــسٙغ أضــاع الب ٦ــٛغ ف287غ ادتــِٕسٙغ انتؿــدز الطــابوغ ز2غ ف659غ ابــَ وٌٍتــٕزغ انتؿــدز
الطابوغ ً4غ ف438غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز11غ ف.332
ا)81ابــَ فــازعغ وعذــي و ــاٖٗظ المتــٛغ ً2غ ف311غ ابــَ فــازعغ زتىــن المتــٛغ ز2غ ف339غ الصبٗــدٙغ انتؿــدز الطــابوغ ز2غ ف332غ ابــَ وٌٍتــٕزغ
انتؿدز الطابوغ ً4غ ف.438
ا ) 82ابَ الػذسٙغ ِب ٛاب بَ عمـ٘ بـَ ستىـد عمـ٘ اذتطـَغ وـا ا فـو لفٌتـ ْ ٔ ااتمـ وعٍـآغ سـسزٓ س ـْغ ألتـد سطـَ بطـبضغ بـئتغ ً1996غ
ف117غ ابَ فازعغ زتىن المتٛغز2غ ف339غ ابَ فازعغ وعذي و اٖٗظ المتٛغ ً2غ ف.311
ا)83ابَ فازعغ وعذي و اٖٗظ المتٛغ ً2غ ف.311
ا)84ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً4غ ف44غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز11غ ف.333
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عراز ٝدٔاز ٙوت و ُٞ ٦ورِٖنِ

فع َِ لٍا ضسل كتُ ٌعادَ ُٛ

ٔقد غبْ قحٗ الب س ٔالكبا ٞوت وػّٗا ٔطـٕه أذٌابّـا كـتٌَّ ٖـدزُ سـٕه ؾـٍي
ٔعمَّٗ انت ٞ٦انترٖن أ ٙالحٕٖن انتُّدِل ٔوـدأز ٚا٧وـٕز وعادتتّـا قـاه ضـشٗي بـَ
ٔثٗنا:)85
ٌَٔذرٌ٘ ودأَزَ ُ ٚالػَُِٔ٤

أإ متِطؽت زتتى أغدٍٙ

أ ٙأٌــين دأزات ا٧وــٕز ٔعادتتّــا ٔطمبــت ٔدــٕٓ وت اِــأ .قٗــن اُ الــدٍٔاز :وطــتداز
زون دٔز سٕلْ الٕسؼ ٔأٌػد ثعمزا:)86
فىا وتْصِه أدواٌ ٞاً َصالُّا

بـدٍٔا ِز ٌّ٘ ذ ٙعَـسا ٍز ٔسمَّـز

طََ وَ لٗم ٥ٔ ٜأُ ًٍَ غادٍُ
ب َتسْ َ

كٗكَ ُ ٛطسْ ُ زعْتّا ٔضْىتَ زَبْسَل

ٔالدٔز ِٕ الحابو دص ٞوَ انتبٍٖ ٜت ُٕ وَ وط َ أٔ وطاكَ ٔلمىبٍ ٜطٕابـو أٔ
أدٔاز وتعدد ٚبعكّا فٕل بعاغ ٔ ٕشٖ ا٧دٔاز ِٕ بٗاُ أمسـا ٞانتىـجمؽت ٔوـا ٖ٤دٖـْ
كن ٔاسد وٍّي.
ٔ صتد ذكساّ لمفٌتٛادٔز) وت ال سنُ ال سٖي ٔإفتا دا ٞذكس االداز) ا* )87غ قاه
عاؾت:ط َٔلَ ٍَ ْعيَ دَاز انتُتِ َؽتَص ا)88غ ٔ عين انتجٕٔ ٝانتٕق ٔكن وٕق سن بْ قًٕ فّٕ
دازِي ٔالدٌٗا داز الفٍأ ٞا٩اس ٚداز ال ساز ٔداز الطً٦غ ٔقاه عاؾتطضَتُزِٖ ُيْ دَازَ
الفَاضَ َؽتَصا)89غ قٗن وؿيِي وت ا٩اس ٚغ أ ٙضتٔزٖ ي وؿي ٔساه كن وَ اال

ا)85الصشتػسٙغ أضاع البٛ ٦غ ف287غ ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً4غ ف439غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز11غ ف.335
ا)86ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً4غ ف439غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز11غ ف.333
أ)87زد لف ــٍت ا داز ٔدازَ ٔدازِ) ا )26و ــسٚغ كى ــا ٔزد لف ــٍت ادازك ــي) و ــسٔ ٚاس ــدٚغ ٔ ادازٓ) و ــسٔ ٚاس ــدٚغ ٔ ادازِ ــي) أزبـ ـ و ــسات وت ال ــسنُ ال ــسٖي
االػافع٘غ سطؽت ستىد فّى٘غ الدلٗن انتفّـسع ٧لفـاًت ال ـسنُ ال ـسٖيغ داز الطـ ً٦لمحباعـٔ ٛالٍػـس ٔالتٕشٖـ غ يت1غ ال ـاِسٚغ ً1998غ
ف.)375
ا*) الداز :اضي داو لمعسؾٔ ٛالبٍأ ٞا مٔ ٛكن وٕق سن بْ قًٕ فّٕ دازِي ِٔ٘ وَ داز ٖدٔز ل جس ٚسسكات الٍاع فّٗا ٔوت سدٖح شٖازٚ
ال بــٕزغ قــاه :اضــ ً٦عمــٗ ي داز قــًٕ وــ٤وٍؽت) مســ٘ وٕقـ ال بــٕز دازاّ ػــبّٗاّ بــداز ا٧سٗــا٥ ٞدتىــاع انتــٕ  ٜفّٗــاغ ٔالــدٌٗا داز الفٍــاٞ
ٔا٩اس ٚداز ال ساز ٔالطً٦غ ا ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً4غ ف.)440
ا)88ضٕز ٚالٍشنغ نٖ ٛا.)30
ا)89ضٕز ٚا٧عسا غ نٖ ٛا.)145
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عمٔ ٜدْ التّدٖد ٔالٕعٗد نتَ عؿآ ٔاال أوسٓ

ٔساد عَ ضبٗمْا.)90
امَوَ اب
ٔدا ٞوت اذتدٖح الٍبٕ ٙالػسٖ  :اإ ُِ الصواُ قد اضتداز كّٗ٠تْ ًٖٕ َ
الطىٕات ٔا٧ز )ا )91غ ٔوعٍـ ٜاذتـدٖح إُ العـسل كـإٌا ٖـ٤اسُٔ ا ـسً إؾت غـّس
ؾفس ِٕٔ الٍط٘ ٞلٗ ا مٕا فْٗ ٖٔفعمُٕ ذل

ضـٍ ٛبعـد ضـٍٛغ فٍٗت ـن ا ـسً وـَ

غّس إؾت غّس ست ٜظتعمٕٓ وت كتٗ غّٕز الطٍٛغ فمىـا كاٌـت مـ

الطـٍِٔ ٛـ٘

الــت ســر فّٗــا الــٍيب  كــاُ قــد عــاد إؾت شوٍــْ انت ؿــٕف بــْ قبــن الٍ ــن ٔدازت
الطـٍ ٛكّٗ٠تّـا أ٧ؾتغ أ ٙأٌـْ عــاد إؾت انتٕقـ الـر ٙابتــدأ وٍـْٔ .دـا ٞوت ســدٖح
ااضسا ٞأُ الٍيب وٕض ٜعمٗـْ الطـ ً٦قـاه لمسضـٕه ستىـد  ال ـد دأزتا)92غ بـين
إضــساٟٗن عمــ ٜأدٌــ ٜوــَ ِــرا فكــعفٕا) ا)93غ أ ٙوــَ داز بالػــٖ٘ ٞــدٔز بــْ إذا طــا
سٕلــْ ٔأٌــْ ســأه أُ ٖمــصوّي ا٧وــس ٔعادتــْ وعّــي وــَ كــن دٕاٌبــْ ٖ ُ٧فعمــٕا
ٔل ٍّي قعفٕا عَ ذل ا.)94
ٔوَ ا٦ه وا دً صتد أُ لفـٍتادٔز) وت انتعـادي المتٕٖـٔ ٛوت الػـعس العسبـ٘
ٔاذتدٖح الٍبٕ ٙالػسٖ ٖعين سسك ٛالػـ٘ٔ ٞعٕد ـْ إؾت وـا كـاُ عمٗـْ ضـاب اّغ
أٔ دع ــن الػ ــ٘ ٞو ــدٔزّا أٔ انتٍ ــاشه انتطــ ٌٕٔ ٛا ــاهغ أو ــا وت ال ــسنُ ال ــسٖي فذ ــاٞ
ؿتعٍ ٜانتٍصه ٔانتجٕٔ ٝانتؿي وت ا٩اسٚغ أٙ

ٖتت لفٍتادٔز) ؿتعٍ ٜوا مت ال ٗـاً

ب ــْ و ــَ أعى ــاه ٔإصت ــاشات عم ــ ٜوط ــتٕ ٝال ــدٔه أٔ ا٧غـ ـ افغ ٔل ــرا ٌ ــس ٝأُ ٖ ــتي
اضت داً لفٍتاأثس أٔ أثسِي) وت انت٤لفات ٔا٧ناخ التازغتٗ ٔ ٛيِا وَ انت٤لفـات
ا٧اس.ٝ

ا)90الحربٙغ فطيٓغ ز9غ ف ف .58 -57
ا)91وطميغ ؾشٗشْغ ز11غ ف.67
ا)92دأزت :أ ٙسألت.
ا)93ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً4غ ف.441
ا)94ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً4غ ف441غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز11غ ف.340
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األثر:
ٔا٧ث ــس ب ٗ ــ ٛالػ ــ٘ٔ ٞادتىـ ـ نث ــاز ٔأث ــٕزغٔأثس وت الػ ــ٘ ٞأ ٙــسك فٗ ــْ أث ــساّ غ
ٔالت ــتثي إب ــا ٞا٧ث ــس وت الػ ــ٘ٞا*)95غ ٔقٗ ــن و ــا ٖ ــ٤ثسٓ السد ــن ب دو ــْ وت ا٧ز غ
ٔكرا كن وـ٤ثس أثـساغ ٖٔ ـاه د٠تـ

عمـ ٜأثـس فـ ُ٦كتٌـ

د٠تـْ حـتَ أثَـسَٓ أٙ

بعد ٚا )96وت اذتاه كال ٕه :ا ٖحمز أثسّا بعد عـؽت) ا)97غ ِٔـٕ وجـن ٖكـسل نتـَ ـسك
غٗ٠اّ ٖسآ ثي ب أثسٓ بعد فٕات عٍْٗغ أ ٙأٌْ سك الطّٕل ٔ ٛب الؿعٕب.ٛ
٧ث ــس  :مس ــ ٛوت بح ــَ اـ ـ ال ــبعي ل ــ٘
٥ثَ ــس  :ارت ــرب ٔكتع ــْ ا٩ث ــازا* )98غ ٔا ُ
ٔا َ
٧ث ــسٔ ٚالج٤ث ــٕزا)100غ ٔالجٍ ــتزٔز
ٖ تكــ ٜبّ ــا أث ــسٓ لٗعْــسَ أثــسٓ وت ا٧ز ا)99غ ٔقٗ ــن ا ُ
كمّا ع٦وات جتعمّا ا٧عسال وت باطَ ا البعي لٗ تف ٜبّا أثسٓغ ٖٔ اه َأثَسْت
الــبعي فّــٕ وــتثٕزغ ٔزأٖــت أثس ـْ ٔث ْٕثــٕزٓ :أ ٙوٕقـ أثــسٓ وت ا٧ز غ ٔا٧ثــي ٚوــَ
الدٔال :العٌتٗى ٛا٧ثس وت ا٧ز

خبفّا أٔ سافسِا ا)101غ ٔا٧ثس :ٚالب ٗ ٛوَ العمـي

ْٕثس :أ ٙسٔ ٔ ٝركس عَ أ٧لؽتا.)102
٧ثَــس ِــٕ فسٌــد الطــٗ ٔزٌٔ ــٛا)103غ ٖٔ ــاه  :وــا أسطــَ أثْــس ِــرا
ٔقــالٕا :إُ ااثْــس ٔا ُ
الطٗ ٔإثسٓ.
ا)95ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غ ف69غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز10غ ف.11
ا*) ا٧ثس:وا ٞالٕدْ ٔزٌٔ ْغ ٔا٧ثسِ :ـ٘ انت سوـٌّ٧ ٛـا ـ٤ثس أ ٙـركس وـوثسٓغ ٔوـوثس ِٔـ٘ ال ـدً وت اذتطـزغ ٔوـوثس العـسل :و ازوّـا ٔوتافسِـا
الت ٤ثس عٍّيغ ٔإذا ختمـ المػت وَ الصبد ٔامـ فّٕ ا٧ثس اابَ فازعغ زتىن المتـٛغ ز1غ ف56غ الصبٗـدٙغ انتؿـدز الطـابوغ ف10غ ف
ف.)18 -14
ا)96الصشتػسٙغ انتؿدز الطابوغ ف4غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز10غ ف.11
ا)97الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز10غ ف22غ عبد اذتىٗدغ زٖا غ وعذي ا٧وجاه العسبٗٛغ ز1غ يت1غ السٖا غ ً1986غ ف.32
ا)98ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غ ف69غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز10غ ف.11

ا*) ل د فسل أٟى ٛاذتدٖح بؽت ارترب ٔا٧ثس ف الٕا :ارترب وا كاُ عَ الٍيب 

غ ٔا٧ثس :وـا ٖـسٔ ٝعـَ الؿـشاب ٛاال فـٕٙغ أبـٕ الب ـاٞغ أٖـٕل

بَ وٕضٜغ انتؿدز الطابوغ ف40غ العسٔٙغ عبد ابغ وفًّٕ التازٖخ ا٧لفاًت ٔانتراِزغ ز1غ ف82غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز10غ ف.)13
ا)99ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غف69غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز10غ ف.11
ا)100الج٤ثٕز ٔانتٍجس :ٚسدٖد٤ٖ ٚثس بّا ا البعي اابَ فازعغ زتىن المتٛغ ز1غ ف86غ ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غ ف.)69
ا)101ابـَ فــازعغ زتىــن المتــٛغز1غ ف87غ الصشتػــسٙغ انتؿــدز الطــابوغ ف4غ ابــَ وٌٍتــٕزغ انتؿــدز الطــابوغ ً1غ ف69غ الصبٗــدٙغ انتؿــدز الطــابوغ
ز10غ ف.19
ا)102اذتىــيٌ ٙػٕاُغضــعٗدغ انتؿــدز الطــابوغ ز1غ ف69غ الحربضــ٘غ انتؿــدز الطــابوغ ز26غ ف4غ ال فــٕٙغ أبــٕ الب ــا ٞأٖــٕل وــَ وٕضــٜغ انتؿــدز
الطابوغ ف.40
ا)103ابـَ قتٗبــٛغ أدل ال ا ــزغ س ـْ ٔقــبىت سٖبــْغ ستىـد ستٗــ٘ الــدَٖ عبـد اذتىٗــدغ انتحبعــ ٛالسلتاٌٗـٛغ ال ــاِسٚغ ِ1355ــغ يت3غ ف51غ ابــَ
وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غ ف71غ ابَ زغٗوغ انتؿدز الطابوغغ ز1غ ف442غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز10غ ف.14
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ٔقاه ا٧شِسٙا-:)104
ؾا وكازبّا بال بّا اَ٧ثس

كتٌّي أضٗ ٌ بٗاٌ قتاٌْٗٛ

ٔانتتثٕز أسد ضٕٗ الٍيب ستىد  ا)105غ ٔقاه الػاعسا-: )106
فعُ ب اٖا ا٧ثس فٕل وتٌْٕ

ل الدّبا فٕل الٍ ا ِٕٔ ضازى
و َد ّ

ٔذكس ادتسداٌ٘ أُ ا٧ثس لْ ث٦ث ٛوعاُغ أ٧ه ؿتعٍ ٜالٍتٗذٛغ ِٕٔ اذتاؾن عـَ
الػ ــ٘ٞغ ٔالج ــاٌ٘ ؿتعٍ ــ ٜالع٦و ــٛغ ٔالجال ــح ؿتعٍ ــ ٜادت ــصٞا)107غٔق ــد أق ــا ل ــْ وت
ال ػا وعٍ ٜزابعاّ لْ ٔقاه ِٕ :وا ٖرت ز عم ٜالػـ٘ٞغ ِٔـٕ انتطـى ٜبـاذت ي عٍـد
الف ّاٞا*.)108
كىا ٔزد وت ال سنُ ال سٖي لفٌت ٛاأثس ٔنثازِ ٔأثازاّ ٔأثازٔ ٚنثازِي ٔأثسِىا) ا)109غ
ِٔ٘ ده عم ٜب ٗ ٛالػ٘ٔ ٞأثسٓ ضٕا ًٞأكاُ وَ فعن اب ضبشاٌْ ٔ عاؾت عٍد وا
ٍٖصه انتحس فت كس ا٧ز

ٖٔ ُٕ بّا ارتؿز ٔزاا ٞالعٗؼا)110غ أٔ وا ٖرتكْ

ااٌطاُ وَ نثاز عم ٜا٧ز

كانتباٌ٘ ٔاذتؿُٕ ٔال ؿٕز ٔالتىاثٗنغ أٔ عمي

ٖ٤ثس :أٖ ٙسٖٔٔ ٝركس وَ كتز أ٧لؽتغ أٔ أٌْ عمي ارتىت الر ٙأٔ ٘ لبعا
اٌ٧بٗأ ٞوا سكٕٓ وَ غ٘ ٞو تٕل وتثٕز عٍّيغ ٔكرل

وا أب آ ااٌطاُ وَ

ا)104اذتىيٙغ ٌػٕاُ بَ ضعٗدغ انتؿدز الطابوغ ز1غ ف61غ ابَ فازعغ وعذي و اٖٗظ المتٛغ ً1غ ف56غ ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غ ف.71
ا)105الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز10غ ف.22
ا)106اذتىيٙغ ٌػٕاُ بَ ضعٗدغ انتؿدز الطابوغ ز1غ ف.60
ا)107ادتسداٌ٘غ التعسٖفاتغ ف.8
ا)108انتؿدز ٌفطْغ ف.8
ا*) قاه ابَ فازع:ا٧ثس لْ ث٦ث ٛأؾٕه دٖي الػ٘ٔ ٞذكس الػ٘ٞغ ٔزضي الػ٘ ٞالباق٘غ ٔذكس عَ ارتمٗنغ قـاه :ل ـد أثْـست بـتُ أفعـن كـراغ
ِٕٔ ِيٌ وت عصًغ ٔ ٕه أفعن ٖا فِ :ُ٦را أثساّ واغ أٔ أُ أفعمْ أٔه كن غ٘ٞغ قاه عسٔ ٚبَ الٕزد:
إؾت ااؾباى أثس ذ ٙأثي.

ٔقالٕا وا ػا ٞف مت اهلٕٝ

أٔ ِٕ اااباز عَ التيغ ٔدا ٞوت سدٖح عىس ازقـ٘ اب عٍـْ)غ ا وـا سمفـت بعـدِا أثـسّا ٔ ٥ذاكـساّ)غ أ ٙأٌـْ
الر ٙظتعمٌْٕ وت باطَ ا البعي لٗعس أثسٓ وت ا٧ز

ٖ ـٕه فـ ُ٦قـاهغ كىـا أٌـْ اذتـص

إذا وػٜاابَ فازعغ وعذي و اٖٗظ المتـٛغ ً1غ ف53غ اذتىـيٙغ ٌػـٕاُ بـَ

ضعٗدغ انتؿدز الطابوغ ز1غ ف ف.62 -61
ا)109ضٕز ٚالسًٔغ نٖٛا)50غ ضٕز ٚافسغ ا ٖٛ٩ا)41غ ا)82غ ضٕز ٚا٧س ـا غ نٖـ ٛا)14غ ضـٕزٖ ٚـظغ نٖـ ٛا)12غ ضـٕز ٚانتاٟـدٚغ نٖـ ٛا)46غ ضـٕز ٚال ّـ غ نٖـٛ
ا)6غ ضٕز ٚالؿافاتغ نٖ ٛا)69غ ضٕز ٚالصاس غ نٖ ٛا)22غ ضٕز ٚاذتدٖدغ نٖ ٛا.)27
ا)110اذتىيٙغ ٌػٕاُ بَ ضعٗدغ انتؿـدز الطـابوغ ز1غ ف61غ الحربضـ٘غ انتؿـدز الطـابوغ ز2غ ف247غ ابـَ عبـاعغ انتؿـدز الطـابوغ ف342غ غـربغ
الطٗد عبد ابغ فطي ال سنُ ال سٖيغ ٔوعْ الدلٗن انتفّسع ٧لفاًت ال سنُ ال سٖي لمػٗخ ستىد ِٕٖدٙغ زادعْ :ساوـد سٍفـ٘ دأٔدغ
داز البٛ ٦غ بئتغ ً1992غ ف.409
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نثاز ارتي كاذتطٍات الت  ٍٖ ٥ح ٌفعّا بعد انتٕتغ أٔ نثاز الػس كالطٗ٠ات
الت ب  ٜبعد وٕت فاعمّاا )111كىا ٔزدت أٖكاّ ؿتعٍ ٜاقتفا ٞا٧ثس ٔأ باعْ أِٔ٘
الحسٖ  ٛالت عٕدٔا عمّٗا ٔضازٔا بّا وت عباد ّي ل٨ؾٍاً كفعن نباّٟي وَ
ط ِ بَالَّرَ ٙأُٔسََ٘ إِلَ ْٗ َ إٌِِ َ
قبن وت الك٦لٛا )112كىا وت قٕلْ عاؾت طفَاضْتَىْ َ
َعمَ ٜؾَسَايتُ وطْتَ َٗيٍص ا)113غ كىا أٌّا عين أُ باع ٌفظ الحسٖوغ كىا وت قٕلْ
عاؾت  :طقَاهَ ذَ َل َ وَا كٍُِا ٌَبْدِ فَازْ َدِا عَمََ ٜنثَا ِزَِىَا قَؿَؿًاص ا)114غ أ :ٙزدعا عمٜ
الحسٖو ٌفطْ الر ٙداٞا وٍّا ٖ ؿاُ أثسِىا ل ٦٠غتح٠ا طسٖ ّىا.
ٔق ــد ٔزد لف ــٍت ا٧ث ــس وت ا٧سادٖ ــح الٍبٕٖ ــ ٛالػ ــسٖف ٛوت وٕاقـ ـ وتع ــددٚ
ٔكمّا ده عم ٜنثاز ا٧عىاه ٔوا ب ٘ وٍّا قاه السضٕه ال سٖي ستىد  :ا سسً
اب عم ٜالٍاز أُ تكـن أثـس الطـذٕد) أٖ )115عـين انتٕقـ أ ٙو ـاُ الطـذٕدغ كىـا
ٔزدت أسادٖح ٌبٕٖـ ٛغـسٖف ٛأاـس ٝذكـس فّٗـا لفـٍت ا٧ثـس ٖٔعـين بـْ ب ٗـ ٛالػـ٘ٞغ
قــاه :ا ٖ فٗ ـ

٥
طــن الــدً ٖٔ ٥ك ـسِكَ أثــسٓ) ا)116غٔقــاه  :ا إذا ن ــاك اب وــا ّ

فمٗسَ َأثَس ٌعى ٛاب عمٗ

ٔكساوتْ) ا)117غ أ ٙوا ٖرتكْ انتاه ٔالٍعى ٛوَ أثس عمـٜ

سٗـا ٚااٌطـاُ وت شتتمـ ادتٕاٌـز كىــا قـاه  لمـر ٙوــس بـؽت ٖدٖــْ ِٔـٕ ٖؿــم٘
اقح ؾٍ ٦ا قح اب أثسٓ) ا)118غ ٔدعا عمْٗ بالصواٌ ٌْ٧ ٛإذا شوـَ اٌ حـ وػـبْٗ
 ٦بتبـٕك و عـداّ :ف ـاه وـسزت بـؽت
فتٌ ح أثسٓغ ٔعَ ٖصٖد بَ فتساُ قاه زأٖت زد ّ

ا)111وَ ضَ ضٍ ٛسطٍ ٛكتز لْ ثٕابّاغ ٔوَ ضَ ضٍ ٛضـٗ ٛ٠كتـز عمٗـْ ع ابّـا االحـربٙغ فطـي ال ـسنُغ ز15غ ف194غ ابـَ وٌٍتـٕزغ انتؿـدز

الطابوغ ً1غ ف)69غ ٔدا ٞوت ضٍَ ابَ واد ٛقاه السضٕه 

 :ا وَ ضَ ضٍ ٛسطٍ ٛفعىن بّا بعدٓ أُ لْ أدسٓغ ٔوجن أدٕزِي وَ ي

أُ ٍٖت ـ وَ أدٕزِي غٗ٠اّغ ٔوَ ضَ ضٍ ٛضٗ ٛ٠فعىن بّا بعدٓ كاُ عمْٗ ٔشزٓ ٔوجن أٔشازِي وَ ـي أُ ٖـٍ ـ وـَ أٔشازِـي غـٗ٠اّ)غ
ابَ وادٛغ اذتافٍت أبٕ عبد اب ستىد بَ ٖصٖدغ ضٍٍْغ س و ٌؿٕؾْغ ستىد فـ٤اد عبـد البـاق٘غ داز إسٗـا ٞال تـز العسبٗـٛغ ً1952غ ز1غ
ف.57
ا)112الحربض٘غ انتؿدز الطابوغز2غ ف441غ ابَ عباعغ انتؿدز الطابوغ ف.412
ا)113ضٕز ٚالصاس غ نٖ ٛا.)43
ا)114ضٕز ٚال ّ غ نٖ ٛا.)64
ا)115الب ازٙغ ؾشٗشْغ ً4غ ز4غ ف.180
ا)116أبٕ دأٔدغ ضٍٍْغ ً1غ ز1غ ف.100
ا)117انتؿدز ٌفطْغ ً1غ ز4غ ف.51
ا)118ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً1غ ف.69
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ٖد ٙالسضٕه ستىد  غ ٔأٌا عم ٜلتاز ِٕٔ ٖؿم٘ ف اه :ا المّي اقح أثسٓ)ا)119غ
فىـا وػـٗت عمّٗــا بعـد ذلـ ٔ .قـد ٔزدت أسادٖـح ٌبٕٖــ ٛغـسٖف ٛأاــس ٝذكـس فّٗــا
لفٍت ا٧ثس ؿتعاُ أاسٝا)120غ ٔوَ ٍِا صتد أُ لفٌتـ ٛا٧ثـس ـده عمـ ٜب ٗـ ٛالػـ٘ٞغ
وا ٖس ٝوٍْ ٔوا ٖ ٥س ٝوطىٕعاّ أٔ و تٕبـاّ أٔ شتمفـّا وادٖـّا غ ٔلـرل

ٌـس ٝأُ ٖـتي

اضـت داوّا وت انت٤لفـات ٔال تابــات التازغتٗـ ٛبــد ّ٥وـَ لفــٍتادٔز) كٌّٕـا عحــ٘
وعٍ ٜأدل ٔأٔقض.
العؿسٔ :قد ٔزد لفٍتاالعؿس) وت انت٤لفات التتزغتٗ ٔ ٛيِا ف ٗن :اعؿس الدٔلٛ
ا٧وٕٖ ـ ــ )ٛا ٔعؿ ـ ــس الدٔل ـ ــ ٛالعباض ـ ــٗٔ )ٛاعؿ ـ ــس الط٦د )ٛأٔاعؿـ ـ ـس ارتمٗف ـ ــٛ
انتتوُٕ)ٔ يٓغ ٔالعؿس ِٕ :الدِسا ٖ .)121اه عؿْسٌغ ٔعؿْ ٌس قاه أوسٔ ٞال ٗظا:)122
أ ٥عيْ ؾباساّ أٍّٖا الحمن البال٘

ِٔن ٖعىَ وَ كاُ وت العؿس ارتال٘

ٔادتى عؿٕزغ قاه العذازا:)123
وذسٍضاتَ َس ٚالتَسٖسِ

ٔالعَؿْ ِس قبن ِرٓ العؿٕز

ٔالعؿــساُ المٗــن ٔالٍّــاز ِٔىــا أٖكـّا التــدأ ٚالعػــ٘غ ٔؾــ ٚ٦العؿــس وكــاف ٛإؾت
ذل

الٕقت ٔبْ مسٗت ؾ ٚ٦العؿسغ قاه الػاعسا:)124
ٔأوحمْ العؿسَٖ ست ٜقتمين

ٖٔسق ٜبٍؿ الدَٖ ٔا ٌ٧زا ي

ٖ ٕه :أٌْ إذا دا ٌ٘ٞأٔه الٍّاز ٔعد ْ ناسٓ.
ٔذكس أُ العؿس ٔقت وَ أٔقات الٍّاز بؽت ال ٗمٕلٔ ٛا٧ؾٗن ٔقد أقطي اب
ضبشاٌْ ٔ عاؾت بْغ ٔدا ٞوت قٕلْ عاؾت :طإُِِ ااٌِْطَاَُ لَفَ٘ اطْسٍص

ا)125

أٌْ أقطي

ا)119أبٕ دأٔدغ انتؿدز الطابوغ ً1غ ف.188
ا)120الب ازٙغ ؾشٗشْغ ً2غ ز3غ ف.8
ا)121ابَ فازعغ زتىن المتـٛغ ز3غ ف672غ ابـَ الػـذسٙغ انتؿـدز الطـابوغ ف211غ وٕضـٜغ سطـؽت ٖٕضـ غ ٔالؿـعٗدٙغ عبـد الفتاىغغاافؿـاى وت
ف ْ المتٛغ داز الف س العسب٘غ يت2غ ز2غ ف926غادتـِٕسٙغ انتؿـدز الطـابوغ ز2غ ف749غ الـساشٙغ انتؿـدز الطـابوغ ف436غ الفـئش نبـادٙغ
انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.90
ا )122ادتِٕسٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف749غ الساشٙغ انتؿدز الطابوغ ف436غ الصبٗدٙغ ز8غ ف.59
ا)123ادتِٕسٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف749غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز8غ ف.60
ا )124ادتِٕسٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف749غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغز8غ ف.60
ا)125ضٕز ٚالعؿسغ نٖ ٛا.)2
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بالحس ا٧اي وَ الٍّاز نتا وت ذل

دراسة تأصيلية لبعض األلفاظ واملصطلحات

عمٔ ٜسداٌٗ ٛاب ضبشاٌْ ٔ عاؾت بتدباز

الٍّاز ٔإقباه المٗن ٔذِال ضمحاُ الػىظغ كىا اقطي بالكش ٜالحس أ٧ه
وَ الٍّاز نتا فْٗ وَ سدٔخ ضمحاُ الػىظ ٔإقباه الٍّازغ ٔقٗن أٌْ أقطي بؿٚ٦
العؿس ِٔ٘ الؿ ٚ٦الٕضحٜا)126غ ٌّ٧ا بؽت ؾ ٘ ٦الٍّاز ٔؾ ٘ ٦المٗنغٔوت
سدٖح ااواً عم٘ ابَ أب٘ طالز عمْٗ الط ً٦قاه  :اذكسِي باٖاً اب ٔأدمظ
هلي العؿسَٖ أ ٙب سٔ ٚعػٗاّ) ا.)127
كىــا أُ العَؿْــس بــالفتض ٖحمــو عمــ ٜالٕقــت ٔالٗــًٕ ٔقٗــن عمــ ٜضــاع ٛوــَ ضــاعات
الٍّازأ . )128وٍْ عاؾست فٌ٦اّ وعاؾسٔ ٚعؿازاّ أ ٙكٍـت أٌـا ِٔـٕ وت عؿـس ٔاسـد
أٔ أدزكت عؿسٓا)129غ ٔكٍت وت عؿسٓ أ ٙشوَ سٗا ـْغ ٖٔ ٕلـُٕ أِـن ِـرا العؿـسغ
كىا ٖ ٕلُٕ أِن ِرا الصواُا .)130قاه الػاعس:
أؾبض وين الػبال قد ٌ سا

ا)131

إُ باُ وين ف د ثٕ ٝعؿساّ

ٔذكس أُ العؿس دص ٞطٕٖن وَ الصوَ عتتٕ ٙعم ٜأوـي ٍ ـس

ا)132

باٌ ساقـّي

.

ٍٖٔطز إؾت دٔل ٛأٔ إؾت حـٕزات طبٗعٗـٔ ٛادتىاعٗـٛغ ف ٗـن عؿـس وـا قبـن التـازٖخ
ِٕٔ عؿس طٕٖن وت ازٖخ البػسٖٖ ٛبدأ بٌتّٕز ااٌطاُ عم ٜا٧ز
ٖبدأ التازٖخ انت تٕلغ أٔ العؿٕز انتٌتمى ِ٘ٔ ٛس ب ٛوَ ازٖخ أٔزبا

ٖٔطـتىس ستـٜ
بؽت اٌّٗـاز

ااورباطٕزٖ ــ ٛالسٔواٌٗ ــ ٛوت ال ــسُ ارت ــاوظ انت ــٗ٦دٔ ٙعؿ ــس الٍّك ــ ٛوت ال ــسُ
ارتاوظ عػس انتٗ٦دٔ ٙقـد قـن اضـتعىاه ِـرٓ انتؿـحمض ا .ُ٩أٔ أُ ٍٖطـز العؿـس

ا)126الحربض٘غ زتى البٗاُغ ً6غ ز3غ ف.226
ا)127الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز8غ ف61غ الػٗخ ألتد زقاغانتسد الطابوغ ز2غ ف120غ
ا)128الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز8غف.61
ا)129الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز8غ ف73غ الػٗخ ألتد زقاغ انتسد الطابوغ ً4غ ف.120
ا)130العط سٙغ أبٕ ِ٦هغ الفسٔل المتٕٖٛغ ف.325
ا)131انتؿدز ٌفطْغ ف.325
ا) 132ادتــِٕسٙغ إمساعٗــن بــَ لتــادغ الؿــشاى وت المتــٔ ٛالعمــًٕ جتدٖــد ؾــشاى الع٦وــ ٛادتــِٕسٙغ ــدٖي الػــٗخ عبــد اب العٖ٦مــ٘غ إعــداد
ٔ ؿٍٗ غ ٌدٖس وسعػم٘غ ٔأضاو ٛوسعػم٘غ داز اذتكازٚغ بئتغ ً2غ 1975غ ف.120
انتعذي الٕضٗىتغ قاً بعاسادْغ إبساِٗي وؿحفٔ ٜناسُٔغ ز1غ داز الدعٕٚغ اضتاٌبٕهغ ً1989غ ف.604
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إؾت دٔلـ ــ ٛفٗ ـ ــاه عؿـ ــس الدٔلـ ــ ٛا٧وٕٖـ ــ ٛأٔ عؿـ ــس الدٔلـ ــ ٛالعباضـ ــٗ ٛأٔ العؿـ ــٕز
الٕضح.ٜ
أوـا اضـت داً العؿـس وت ادتٕٗلٕدٗـا فّـٕ س بــ ٛطٕٖمـ ٛوـَ الـصوَ ـدز بعػــسات
انتٖ٦ــؽت وــَ الطــٍؽت قتتــاش بت ــُٕ اــاف لــبعا طب ــات ا٧ز

فٗ ــاه العؿــس

ادتمٗــدِٔ :ٙــٕ عؿــس دٕٗلــٕد٘ حــ ٜفٗــْ ادتمٗــد وطــاسات ٔاضــع ٛوــَ ال ــازات
بطــبز تــي وت ًتــسٔ انتٍــا ٔقــد ختممت ــْ س ــز دفٗ٠ــ ٛساد ـ فّٗــا ادتمٗ ــدغ أٔ
العؿــس ال ازبٌٕ٘اعؿــس الفشــي ٖٔــده امســْ عمــٔ ٜفــس ٚالفشــي بــؽت ؾ ـ ٕزٓ ِٔــٕ
ب اٖــا الٍبا ــات ــي انتصِــس.ٚغ ٔالعؿــس الحباغــئٖ ٙتىٗــص بالؿـ ٕز الحباغــيٖٛ
ٔاٌتػست أثٍا ْٟاذتٕٗاٌات الجدٍٖٗـ ٛالبداٟٗـًٔ ٛتّـست الٍبا ـات انتصِـس ٔ ٚيِـا وـَ
انتطىٗات ا٧اسٝأٖ.)133تىٗص كن عؿـس بس ـز ٔفؿـاٟن سٕٗاٌٗـٌٔ ٛبا ٗـ ٍٖ ٛـس
ا)134

أ مبّا أٔ ن أِىٗتّا ادتٕٗلٕدٗ ٛو ٌّاٖ ٛالعؿس

كىــا ذكــس أُ العّــد ِــٕ قطــي وــَ أقطــاً العؿــٕز ادتٕٗلٕدٗــٛغ أ ٙأٌــْ أقــن وــَ
العؿس
ٔوــَ ٍِــا ٌطــتحٗ أُ ٌ ــٕه أُ العؿــس ِــٕ وــد ٚطٕٖم ـ ٛــي ستــدد ٚوــَ الــصوَ
ٖػ ــىن س ــي دٔه ٔهتالـ ـ

ٔأق ــٕاً ض ــادت ث ــي ق ــن تثيِ ــا ٔ ٦غ ــت و ــَ وط ــسى

ا٧سداخ.
ٔقد سؿن امىت باضت داً وؿحمض العؿس ٔالعّد وت بعا انت٤لفات ٔال تابات
التازغتٗـ ٛفٗ ـاه عؿـس الدٔلــ ٛا٧وٕٖـٔ ٛعؿـس ارتمٗفـ ٛعبــد انتمـ

بـَ وــسٔاُغ أٔ

عؿـس الدٔلــ ٛالعباضـٗٔ ٛعؿــس ارتمٗفــِ ٛـازُٔ السغــٗدغ ٔعؿـس الدٔلــ ٛالعجىاٌٗــٛغ
ٔعؿس الطمحاُ ضمٗىاُ ال إٌٌ٘غ ٔلرل

ٌس ٝأُ ٖتي اضت داً وؿحمض العؿس

عم ٜس ي الدٔل ٛوَ بداٖتّا إؾت ٌّاٖتّاغ ٖٔطت دً وؿحمض العّد لمد٥ل ٛعمـٜ

ا )133انتعذي الٕضٗىتغ قاً بعاسادْ إبساِٗي ٔناسُٔغ داز الدعٕٚغ اضتٍابٕهغ ً1989غ ز1غ .604
ا)134انتؿدز ٌفطْغز1غ ف.604
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س ــي امٗفــ ٛأٔ أوــي أٔ قاٟــد ٔضــٕ ٖتٕقــض لٍــا وــَ اــ٦ه اضــتعسا

وؿــحمض

العّد.
العهد:
العّد

ا)135

ا)136

 :الٕقت ٔالصواُغ

*ٔوت قٕهلي كاُ ذل

عم ٜعّد ف ُ٦أ ٙعمٜ

شواٌْ ٔأٖاوْا)137غ فال َعّْد ِٕ :الٕقت انتس بىت بػ ـ أٔ ب ًٕ قاهغ عٍرتٚا.)138
د قدقتّا ٔكاُ وَ َعّْ َد عادَ

سطاً قد كٍت وَ َعّْدَ غدٍا

ٔقاه الػاعس :ا )139صتٕت وذالدّا فٕددت وٍْ

كسٖض ال مز وات قسٖز عّد

أزاد أٌـ ــْ قسٖـ ــز ٔقـ ــت بـ ــْغ ٔوـ ــَ العّـ ــد أُ َعّْ ــ َد السدـ ــن عمـ ــ ٜسـ ــاهٍ أٔ وت و ـ ــاُ
ٔقٕهلياعَّْد )ٙبـْ ؿتٕقـ كـرا ٔوت سـاه كـرا :أ ٙل ٗتـْ ٔأدزكتـْغ ٔعّـد ٙبـْ
قسٖزا .)140أ ٙل ا ٟ٘بْ قسٖز ِٕٔ العمي ٔاذتاه ٔقٕه أب٘ اساؽ اهلرل٘ا.)141
ٔل َ أساطت بالسٍَقال الط٦ضن

ٔلٗظ كعّْدَ الداز ٖا أً وال ُ

أ ٙلٗظ ا٧وس كىا عّدت ٔعسفت ٔكاُ عمـ ٜعّـدك ٔإفتـا ا٧وـس ااتمـ غ ٔقـاه
أبٕ سٗ ٛالٍىي:ٙا )142أ ٥زلِ ًٍٖٕ لٕ زوتين زَوٗتّا

ٔل َ عَّد ٙبالٍكـاه قـدٖي

ٖ ــٕه زوــتين بحسفّــا ٔأؾــابتين ؿتشاضــٍّا ٔلــٕ كٍــت غــابّا لسوٗــت كىــا زوٗــت

ا)135العّد :ا٧واُ ٔالٗىؽت ٔانتٕثو ٔالرؤ ٛاذتفاًت ٔالٕؾٗ ٛاابَ فازعغ زتىـن المتـٛغ ز3غ ف634غ الـساشٙغ انتؿـدز الطـابوغ ف460غ الصبٗـدٙغ
انتؿدز الطابوغ ز8غ ف ف456 -454غ ادتِٕسٙغ الؿشاى وت المتٛغ دٖي الػٗخ عبد اب العٖ٦م٘غ إعداد ٔ ؿٍٗ ٌ :ـدٖي وسعػـم٘غ
ٔأضاو ٛوسعػم٘غ ً2غ ف.171
ا)136الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز8غ ف457غ الػٗخ ألتد زقاغ انتسد الطابوغ ً4غ ف23غ ال فٕٙغ انتؿدز الطابوغ ز3غف.255
ا*) الصوـاُ :اضــي ل مٗــن الٕقــت أٔ كــجئ ٚظتىـ عمــ ٜأشوــاُ ٔأشوتــْ ٔأشوٍــٛغ ٔوـَ ا٧لفــاًت انتعادلــ ٛلمــصوَ الــدِس ٍِٔـاك وــَ فــسل بــؽت الــدِس
ٔالصواُغ ف الٕا :أُ الدِس  ٍٖ ٥ح ابدّا وت سؽت ٖ ُٕ الصوـاُ وـَ غـّسَٖ إؾت ضـت ٛأغـّس غـشادٚغ عبـد العصٖـصغ انتسدـ الطـابوغف13غ
ٔذكس الحرب ٙأُ الصواُ  ِٕ :ضاعات المٗن ٔالٍّازغ ٖٔ اه ذل

لمحٕٖن وَ انتدٔ ٚال ؿي وٍّاغ الحربٙغ ـازٖخ ا٧وـي أٔ انتمـٕكغ ز1غ

ف. 9
ا)137ابَ قتٗبٛغ أبٕ ستىد عبد اب بـَ وطـميغ أدل ال ا زغال ـاِسٚغ ِ1355ــغ ف. 406غ الػـذسٙغ ِبـ ٛاب بـَ عمـ٘ بـَ ستىـد بـَ عمـ٘ اذتطـينغ
ف.187
ا)138الؿاٟدغ عبد االْغ الصوَ عٍد الػعسا ٞالعسل قبن ااضً٦غ داز الػ ُٔ٤الج افٗ ٛالعاوٛغ بتدادغ ً1986غ .128
ا)139ابَ الػذسٙغ انتؿدز الطابوغ ف.187
ا)140الساشٙغ انتؿدز الطابوغف460غ الفئش نبادٙغ انتؿدز الطابوغز2غ ف320غالصبٗدٙغ انتؿدزالطابوغ ز2غ .455
ا)141الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز8غ ف.456
ا) 142انتربدغ أبٕ العباع ستىد بَ ٖصٖدغ ال اون وت المتٔ ٛا٧دل ٔالٍشٕ ٔالتؿسٖ غ حت ٗو :ستىد أبٕ الفكن إبساِٗيغ ٔالطٗد غشا ْغ وحبعٛ
ٌّك ٛوؿسغ ال اِسٚغز1غ ً1965غ ف.32
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ٔفتٍت كىا فتٍتغ ٔل ـَ قـد حـأه عّـد ٙبالػـبالغ أ ٙقـدً ٔبَعـدَغ ٖٔ ـاه :وتـٜ
إٍٖــآا)143غ ٖٔ ــاه :عّــد ٙبــْ غــاباّغ أ ٙإذا أدزكتــْ

َعّْــدك بفــُ٦غ أ ٙوتــ ٜزٖ٣ت ـ
فسأٖتْ كـرل

ٔكـاُ ذلـ

عمـ ٜعّـد فـ ُ٦أٔ فـ ُ٦إذا كـاُ امٗفـ ٛأٔ وم ـاّ أٔ

أوياّ.
ا)144

ٔال َعّْد :الٕقت الر ُٕ ٖ ٙالتعاِد فٗـْ

غ ٔالعّْـد :انتٍـصه الـر ٙكٍـت َ ْعّـد بـْ

ِـ ــٕ ٝل ـ ـ غ ٖٔ ـ ــاه :أضـ ــتٕق السكِ ـ ـزَ عمـ ــَ ٜعّْ ـ ـدَ اَ٧سب ـ ـ ََ ٔ ٛو ْعَّ ـ ـدَِيغ ٔ ِـ ــرٓ
وعاِدِيا.)145
ٔال َعّْد ٔال َعّْدَ:ُٚا وحسٌ َبعْدَ وحسٍ ٖدزكُ ناسٓ َبمَنَ أٔلْ)غ ٔقٗـنِ :ـٕ كـ ّن وحـسٍ بعـد
وحسٍ ا.)146
ٔقاه أبٕ سٍٗف ٛإذا أؾال ا٧ز

وَحسٌ َبعْدَ وحسٍغ ٌٔد ٝأ٧ه بـالغ فـرل

ال َعّْـدغ

 ُ٧أ٧ه عّ ـ َد بالجــاٌ٘غ ٔوٍــْ قــٕه الطٍــاد وت ٔؾ ـ التْٗــح :أؾــابتٍا دقت ـ َْ ٛبع ـ َد
ا)148

دقت ُٛعم ٜعّادُ ي قدقتُٛغ أ ٙأٌّا سدٖجٛا )147ا٧وحازغ ٔقاه أبٕ ـتاً:
لٗالٍٗــا بالسقىتــؽت ٔأِمٍــا

ض  ٜالعّْد وٍ

ال َعّْد ٔال َعّْد ٔال َعّْد.

فالعّد أ٧ه انتط  ِٕ :ٜالٕقتغ ٔالعّد الجاٌ٘ ِٕ :اذتفاًت وَ قٕهلي ف ُ٦والْ
عّدغ ٔالعّد الجالح :الٕؾٗٛغ وَ قٕهلي اعّـد فـ ُ٦إؾت فـ)ُ٦غ ٔعّـدت إلٗـْغ أٙ
ٔؾاٌ٘ ٔؾٗتْغ ٔالعّد الساب  :انتحس ٔكتعّا عّادغ ٔقٗن أزاد وحسّا بعـد وحـسا)149غ
ٔانتعّٕد :وا كاُ أوظ غ ٔقاه ارتمٗن :فع ٌن لْ َوعّْٕد ٔوػـّٕدٌ ٔوٕعـٕدٌغ ٔانتػـّٕد
ِــٕ الطــاع ٛغ ٔانتعّــٕد :وــا كــاُ أوــظ غ ٔانتٕعــٕد :وــا ٖ ــُٕ ــداّا)150غ ٔوــَ أوجــاهلي

ا)143الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز8غ ف.456
ا)144ابَ الػذسٙغ انتؿدز الطابوغ ف.186
ا)145الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز8غ ف.456
ا)146الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز8غ ف.456
ا)147انتؿدز ٌفطْغ ز8غ ف.457
ا)148ابَ زغٗوغ انتؿدز الطابوغ ز1غ ف505غ الػذسٙغ انتؿدز الطابوغ ف.187
ا)149الػذسٙغ انتؿدز الطابوغ ف187غ ابَ زغٗوغ انتؿدز الطابوغ ز1غ ف.505
ا)150الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز8غ ف.461
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 ٦ل٨وــس الــر ٙفــات ٖٔ ٥حىـ فٗــْا)152غ
ا َعّْـدٌك بالفالٗــات قــدٖي) ا)151غ ٖكــسل وــج ّ
ٔقسٖ ٛعّٗد :ٚأ ٙقدقت ٛأ  ٜعمّٗا عّد طٕٖنا.)153
ٔقد ٔزد لفٍتا العّد) وت ال سنُ ال سٖي وت وٕاق وتعددٔ ٚؿتعاُ شتتمفٔ ٛوٍّا
٧عْمَٜص ا)154غ أ ٙطاه عمٗ ي
الٕقت ٔانتدٔ ٚوت قٕلْ عاؾت :ط ُقمٍَِا لَا َ َ ْ إِ ٌِ َ أٌَْتَ ا َ
اٌتٌتاز وا ٔعدكي اب ضبشاٌْ ٔ عاؾت ٌٔطٗاُ وا ضم وَ ٌعىْا)155غ ِٔن قدً
العّد عمٗ ي فتذأشت عٍ ي انتد ٔ ٚقتاِ عم ٜذل

ي غّس ٔأٖاًغ ٔوت ضٕزٚ

كيْ غًَْٗ٠ا َٔ َل ْي
التٕب ٛقٕلْ عاؾت :طإِ َّ٥الَّرَََٖ عَاَِدْ يْ َوََ انتُػْ ِسكَؽتَ ثيِ َليْ ٍَْٖ ُؿٕ ُ
ٌٖتَاَِسٔا َعمَْٗ ُيْ َأسَدًا فَتَ َىّٕا إِلَ ْٗ ِّيْ َعّْدَِيْ إِلَ ٜودِ َ ِّيْ إُِِ ابَ ٖشَزّ انتُتِ َؽتَص ا)156غ
أ ٙأدٔا إلّٗي عّدِي اواّ إؾت ٔقت أدمّي ٔنطز العّد الر ٙأعح٘ هلي ٔمت
ا ٥فال عمْٗ ِٔ٘ انتد ٚانت سز ٚبٍٗ ي ٔبٍّٗي فىَ كاُ عّدٓ فٕل أزبع ٛأغّس
ٔدُٔ أزبع ٛأغّس دعن عّدٓ أزبع ٛأغّس بعد الٍ ا وَ ًٖٕ الٍشسغ ٔوَ كاُ
عّدٓ أزبع ٛأغّس دعن عّدٓ بعد الٍ ا أزبع ٛأغّس وَ ًٖٕ الٍشسغ ٔوَ كاُ
عّدٓ طع ٛأغّس سك عم ٜذل غ ٔوَ

ٖ َ لْ عّد دعن عّدٓ متطؽت ٖٕوّا

وَ ًٖٕ الٍشس إؾت اسٔز ا سً فتوكٕا وت ا٧ز

نوٍؽت وَ ال تن بالعّد ِٕٔ

الٕقت ا دد الر ٙأعح٘ ل يا.)157
ٔقٕلْ عاؾت :طَٔا ِبَعٕا وَا َ ْتمُٕ الػَِٗاطَؽت َعمَ ٜومِ َ ضمَْٗىَاَُ َٔوَا كَفَسَ ضمَْٗىَاُ
َٔلَ ََِ الػَِٗاطَؽتَ كَفَسٔاصا)158غ أ ٙعم ٜعّد وم

ضمٗىاُ عمْٗ الطً٦ا)159غ ٔقد

ا) 151انتٗداٌ٘غ أبٕ الفكن ألتد بَ ألتد بَ إبساِٗيغ زتى ا٧وجاهغ حت ٗو ٔفّسضـ :ٛالـدكتٕز قؿـ٘ اذتطـٗينغ وٍػـٕزات داز و تبـ ٛاهلـ٦هغ
يت1غ بئتغ 2003غ ً2غ ف.41
ا)152الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز8غ ف461غ انتٗداٌ٘غ انتؿدز الطابوغ ً2غ ف.41
ا)153الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز8غ ف.461
ا)154ضٕز ٚطْغ نٖ ٛا.)86
ا) 155ابَ كجيغ أبٕ الفدا ٞاذتـافٍتغ فطـي ال ـسنُ العٌتـٗيغ داز الف ـس لمحباعـٔ ٛالٍػـس ٔالتٕشٖـ غ يت1غ بـئتغ ً2000غ ز2غ ف119غ ابـَ عبـاعغ
انتؿدز الطابوغ ف.267
ا)156ضٕز ٚالتٕبٛغ نٖ ٛا.)4
ا)157ابَ عباعغ انتؿدز الطابوغ ف.153
ا)158ضٕز ٚالب سٚغ نٖ ٛا.)102
ا)159ابَ قتٗبٛغ أدل ال ا زغ ف.406
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كإٌا ٌٖتٍُٕ أُ ِرا ِٕ عمي ضمٗىاُ ٔأٌْ كاُ ٖطتذٗص الطشس ٖٔ ٕه بْغ فسد
عمّٗي ٔقاه بترب ٟٛضمٗىاُ عمْٗ الط ً٦هتا ا ّىْ

اب ضبشاٌْ ٔ عاؾت ذل

الّٕٗدا .)160كىا ٔزد لفٍت العّد وت اذتدٖح الٍبٕ ٙالػسٖ

ؿتعٍ ٜوت أٖاوْ

ٔشواٌْ ٔقسل الٕقتغ ٔوت سدٖح فاطى ٛبٍت قٗظ :قالت طم ين شٔد٘ ث٦ثاّ عمٜ
عّد السضٕهغ ف اؾىتْ وت الط ٍٔ ٜالٍف ٛغ ف اه السضٕه  :ا  ٥ض ٍ ٜل
ٌٔ ٥ف  )ٛا)161غ ٔعَ أبَ عباعغ قاه:اكٗ

طتلُٕ أِن ال تال عَ كتبّي

ٔعٍدكي كتال اب أقسل ال تز عّداّ باب س ٌْٔ٣ستكاّ

ٖػز) ا)162غ أ ٙأُ

كتاب ي الر ٙأٌصه عم ٜالسضٕه ستىد  أسدخ ا٧اباز باب ضبشاٌْ ٔ عاؾتغ
ٔأُ أِن ال تال قد بدلٕا وَ كتز اب ٔ ئا ف تبٕا بتٖدِي ٔقالٕا ِٕ وَ عٍد
اٍاّ قمٗ.ّ٦

اب لٗػرتٔا برل

ٔقت ــَ أُ ٌ ــٕه أُ العّــد ٔقــت ــي ستــدد وــس بىت بػـ ـ أٔ كتاعــ ٛوعٍٗــٛغ ٔ
ٖتكض وعٍآ وَ ا٦ه ا فال الٍاع عمْٗ وت ال دً ٔاذتداثٛغ فعّد عاد ِٕ الٕقت
انتس بىت ب ًٕ عادا)163غ ٔعّد السقٗوِ :ـٕ الٕقـت انتتفـو عمٗـْ وت إو ـاُ إعـاد ٚالعبـد
إؾت باٟعٔ ٛأودٓ ث٦ثـ ٛأٖـاًا )164غ ٔعّـد سمٗىـ :ٛقت ـَ أُ ٌػـي فٗـْ إؾت ٔقـت قـدٖي
ٖ رتُ باضي سمٗى ٛبٍت اذتازخ بـَ دبمـ ٛومـ
ٔ عّد ارتمٗفـ ٛأٔ انتمـ
س ي ذل

التطاضـٍ ٛوت ٖـًٕ سمٗىـٛا* )165غ

أٔ اذتـاكي أٔ ا٧وـي قت ـَ أُ ٌػـي فٗـْ إؾت ٔقـت ٔشوـاُ

ارتمٗف ٛأٔ انتم

أٔ ا٧وي.

ا)160ا٧غ سغ ستىد ضمٗىاُغ شبد ٚالتفطي بّاوؼ وؿش انتدٍٖ ٛانتٍٕزٚغ داز الٍفاٟظغ ا٧زدُغ يت4غ ً2004غ ف.187
ا)161الرتورٙغ ؾشٗض الرتورٙغ عازق ٛا٧سٕذ ٙبػسى ؾشٗض الرتورٙغ داز إسٗا ٞالرتاخ العسب٘غ إعداد الػٗخِ :ػاً مسي الب ازٙغ بـئتغ
ً1995غ يت1غ ز5غ ف.141
ا)162الب ازٙغ ؾشٗض الب ازٙغ ز9غ ف.187
ا)163الؿاٟدغ عبد االْغ انتسد الطابوغ ف.128
ا)164الؿاٟدغ عبد االْغ انتسد الطابوغ ف.129
ا) 165ابَ ضعدغ عم٘ بـَ وٕضـ ٜبـَ عبـد انتمـ غ ٌػـٕ ٚالحـسل وت أابـاز داِمٗـ ٛالعـسلغ حت ٗـوٌ :ؿـس عبـد الـسلتَغ عىـاُغ ً1982غ ف76غ دـٕاد
عم٘غ انتفؿن وت ازٖخ العسل قبن ااضً٦غ يت1غ داز العمي لمىٖ٦ؽتغ بئتغ ز3غ ً1970غ ف232غ انتٗداٌ٘غ انتؿدز الطابوغ ً2غ ف.47
ا*) ِٕٔ الٗـًٕ الـر ٙقتـن فٗـْ انتٍـرز بـَ وـا ٞالطـىا ٞومـ

العـسالغ ٔ ـصعي العـسل أُ التبـاز از فـ ٖـًٕ سمٗىـ ٛستـ ٜضـد عـؽت الػـىظ فٌتّـست

ال ٕاكز انتتباعد ٚعَ وحم الػىظ فطاز انتجن بّرا الًٕٗغ ٔذكس الٍابت ًٕٖ ٛسمٗى ٛوت غعسٓ ف اه ٖؿ الطٕٗ :
إؾت الًِٕٗ قد دس بَ ك ِن التذازلَ

ختيُ وَ أشواُ عَ ّْدَ سمٗىٛ
اانتٗداٌ٘غ انتؿدز الطابوغ ً2غ ف.)48
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ٌس ٝأُ ٖتي اضت داً لفٍت العّد عمـ ٜس ـي ارتمٗفـ ٛأٔ انتمـ

أٔ ال اٟـد

أٔ الٕال٘غ ٔاُ ٖطت دً لفٍت العؿس عمـ ٜس ـي الدٔلـ ٛأٔ ااورباطٕزٖـٔ ٛوـا غـابْ
ذل .
السهة:
كىــا مت اضــت داً لفــٍت الطــٍ ٛبــد ّ٥وــَ العــاً وت بعــا انت٤لفــات التازغتٗــٛ
ٔ يِا ز ي ٔدٕد بعا ا٥ات ٦بٍّٗىا.
فــعُ الطــٍٛا )166وــَ ضــٍا ٖطــٍٕ إذا داز ســٕه الب٠ــسغ ٔالدابــِ ٛــ٘ الطــاٌٗٛغ ف ــرل
الطٍ ٛدٔز ٚوَ دٔزات الػىظغ ٔقد طى ٜالطٍ :ٛدازاغ فف٘ ارترب إُ بؽت ندً ٌٔـٕى
عمّٗىا الط ً٦أل دازا :أ ٙأل ضٍٛا.)167
ٔالطٍَٔ :ُٛاسد ٚالطٍؽت ٔوت ٌ ؿاٌّا قٕ :ُ٥أسدِىا الٕأ ٔأؾـمّا اضـٍٕٔ )ٚا٩اـس
اهلــأ ٞأؾــمّا ا الطِــٍّ )ٛبــٕشُ ادتبّــٛا)168غ ٌّ٧ــا وــَ ضــٍّت الٍ مــ ٔ ٛطــٍّت إذا
ا ٗــت عمّٗــا الطــٍُٕغ ٔقٗــن طتمــ ٛضــٍّا :ٞأ ٙحتىــن ضــٍ ٥ٔ ٛحتىــن أاــسٝا)169غ أٔ
ال ــت أؾ ــابتّا الط ــٍ ٛا دب ــٛا)170غ ٔأض ــٍت ال ــًٕ فّ ــي وط ــٍتُٕ :أ ٙأد ــدبٕاا)171غ
دامــٕا وت الطــٍٛغ ٔأز

بــين فــ ُ٦ضَ ـٍَ :ْٛإذا كاٌــت زتدبــٛا ٖٔ.)172ــاه ِــرٓ بــ٦د

ضٍؽت :أ ٙددب ٛغ قاه الحسواىا:)173
ؿتٍ س ٍل حتََ السٖض فْٗ
اٖ)166حمو عم ٜالطٍ ٛاذتذٔ ٛوت قٕه شِي:

ٖ

دتمِز وت البم َد الطٍؽتِ
ؽت ا َ
سٍ َ

وت الدٖاز إ ٥بعد وك٘ عػسَٖ ضٍٛغ قاه:
فٖ٨ا عسفت الداز ند التِٕي

ٔقفت بّا بعد عػسَٖ سذٛ

اغـشادٓغ عبــد العصٖـص ستىــدغ الـصوَ وت الػــعس ادتـاِم٘غ يت1غ داز ال ٍــد ٙلمٍػـس ٔالتٕشٖـ غ أزبـدغ ف)80غ ٔاذتذــ ٛكالعـاً ٔالطــٍٔ ٛلعـن أؾــن
اذتذ ٛوَ الطٍ ٛالت عتر فّٗا فّ٘  ُٕ ٥إ ٥وسٔ ٚاسد ٚوت العاًا الؿاٟدغ عبد االْغ انتسد الطابوغ ف.)121
ا) 167الطّٗم٘غ أبٕ ال اضي عبد الـسلتَ عبـد اب بـَ ألتـد بـَ أبـ٘ اذتطـَغ الـسٔ
الٍبٕٖ ٛلمواً أب٘ ستىد عبد انتم

اٌ٧ـ وت فطـي الطـي ٚالٍبٕٖـ٥ ٛبـَ ِػـاًغ ٔوعـْ الطـيٚ

بَ ِػاًغ قدً لْ ٔعمو عمٗـْ ٔقـبحْغ طـْ عبـد الـس ٔ٣غ و تبـ ٛال مٗـات ا٧شِسٖـٛغ ز2غ ال ـاِسٚغ

ً1971غ ف.57
ا) 168ادتِٕسٙغ جتدٖد الؿشاى وت المتٔ ٛالعمًٕغ دٖيغ الػٗخ عبد اب العٖ٦م٘غ إعداد ٔ ؿٍٗ غ ٌدٖي وسعػم٘غ ٔأضاو ٛوسعػم٘غ ف.511
ا)169ادتِٕسٙغ الؿشاى از المتٔ ٛؾشاى العسبٗٛغ حت ٗوغ ألتد عبد التفٕز عحازغ داز العمي لمىٖ٦ؽتغ يت3غ بئتغ ً1984غ ز5غف .1993
ا) 170اذتىيٙغ ٌػٕاُ بَ ضعٗدغ مشظ العمًٕ ٔدٔا ٞك ً٦العسل وَ ال مًٕغ أغس عم ٜؿشٗشْغ ال اق٘ عبـد اب بـَ عبـد ال ـسٖي ادتـساوتغ
يت1غ ً1991غ ز5غ ف.3231
ا)171الػٗخغ ستىد زقاغ انتسد الطابوغ ً2غ ف220غ الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف ف .58 -57
ا)172ادتِٕسٙغ جتدٖد الؿشاى وت المتٔ ٛالعمًٕغ ف511غ الط ٗتغ انتؿدز الطابوغف.27
ا)173ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ف.224
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الط ــٍؽت كالػ ــّباٞغ ٔاذتى ــساٞغ ٔالت ــرباٞغ

ٔال جىـ ــاٞا)174غ ٔالطـ ــٍّاٞغ ٔادتـ ــازٔدغ ٔاذتحىـ ــٛغ ٔاذتـ ــاطًٕغ ٔاذتىـ ــٕعغ ٔذل ـ ـ
لػد ّاا)175غ ٔقالٕا أكشمتّي الطٍُٕ :أ ٙاغتدت عمّٗي غ ٔقاه الػاعسا:)176
إسد ٝالطٍؽت فذازِي ـتس

لطٍا كتقٕاً إذا كشمت

أٖ ٙتكمُٕ دازِي إذا أؾابتّي الطٍ ٛالػدٖدٚغ ٖٔ اه ٔقعٕا وت الطٍٗات البٗا
ِٔ٘ كت ضٍٗ ٛوؿتس ضٍ ٛلمتعٌتـٗيغ ِٔـ٘ ضـٍٕات فّٗـا غـدٔ ٚقشـىت ٔددٔبـ٥ ٛ
س ٝفّٗا اكسٚا.)177
ٔالطٍ ٛعٍد العـسل أزبعـ ٛأشوٍـٛغ ٔزؿتـا أطم ـت الطـٍ ٛعمـ ٜالفؿـن الٕاسـد زتـاشاّ
ٖ اه :داً انتحس الطٍ ٛكمّا ٔانتساد الفؿن ا.)178
ٔدا ٞوت قٕلْ عاؾت :طَٔلَ َدْ َأاَرٌَْا نَهَ فَ ْسعََُْٕ بَالطٍَِّؽتَ ٌََٔ ِـٍ َوََ الجِىَسَاتَ َلعَمَّّ ْي
َٖرِكَّسَُٔصا)179غ أ :ٙبال شٕيت ٔادتدلا)180غ ٔوت ضٕزٕٖ ٚض

قاه عاؾت :طٖٕض

كمَُِّ ضَبْ ٌصأ .)181الطب العذا الت
َأ َّّٖا الؿِّدِّٖو أَفِتٍََا فَ٘ ضَبْ ِ بَ َسَاتُ ضَىَاٍُ َٖ ِت ُ
ذكست ِ٘ الطٍُٕ ا دب ٛالت ٍٖ ٥بت فّٗا غٗ٠اّ غ أ ٙددٔل قشحٛ
غدٖدٚا.)182
ٔوت سدٖح الدعا ٞعم ٜقسٖؼ نتا اضتعؿت عم ٜالسضـٕه ٔ أبحـا٣ا عـَ الـدإه
بااضــ ً٦قــاه :ا المــّي أعــين عمــّٗي بطــب كطــب ٖٕضـ ) ا)183غ أٔ ٖــسٔ ٝاذتــدٖح
ا )174ابَ الط ٗتغ انتؿدز الطابوغ ف28غ الؿاٟدغ عبد االْغ انتسد الطابوغ ف.43
ا )175الزغ سٍاغ كٍص المت ٛالعسبٗٛغ وٕضٕع ٛوت انترتادفات ٔا٧قداد ٔالتعابيغ و تب ٛلبٍاُ ٌاغسُٔغ يت1غ بئتغ 2003غ ف.41
ا)176ابَ ضٗدٚغ انتؿدز الطابوغ ز3غ ف.168
ا)177الػٗخغ ستىد زقاغ انتسد الطابوغ ً3غ ف.220
ا) 178الفٕٗو٘غ ألتد بـَ ستىـد بـَ عمـ٘غ انتؿـباى انتـٍيغ وعذـي عسبـ٘ – عسبـ٘غ داز اذتـدٖحغ يت1غ ال ـاِسٚغ ً2000غ ف176غ الـزغ سٍـاغ انتسدـ
الطابوغ ف.40
ا)179ضٕز ٚا٧عسا غ نٖ ٛا.)130
ا) 180ال م ػٍدٙغ أبٕ العباع ألتد بَ عم٘غ ؾبض ا٧عػ ٜوت كتاب ٛااٌػاغ ٌطـ  ٛوؿـٕز ٚعـَ الحبعـ ٛا٧ويٖـٛغ ز2غ ف396غ الٍـٕٖسٙغ ٌّاٖـٛ
ا٧زلغ الطفس أ٧هغ ف164غ الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف57غ ا٧غ سغ ستىد ضمٗىاُ عبد ابغ انتسد الطابوغ ف.165
ا)181ضٕزٕٖ ٚض غ ا ٖٛ٩ا.)46
ا)182الحربٙغ فطيٓغ ز12غ ف 231غ ا٩لٕض٘غ أبٕ الفكـن غـّال الـدَٖ ضـٗد ستىـٕدغ زٔى انتعـاٌ٘غ فطـي ال ـسنُ العٌتـٗي ٔالطـب انتجـاٌ٘غ قـسأٓ
ٔؾــششْغ ستىــد سطــؽت العــسلغ بعغــسا ِٗ٠ــ ٛالبشــٕخ ٔالدزاضــات وت داز الف ــس لمحباعـٔ ٛالٍػــسغ انت تبــ ٛالتذازٖــٛغ ً7غ ز12غ بــئتغ
ً1994غ ف.383
ا)183ابَ كجيغ أبٕ الفدا ٞإمساعٗنغ الطي ٚالٍبٕٖٛغ حت ٗوغ وؿحف ٜعبد الٕاسدغ داز انتعسفٛغ بئتغ ز2غ ف.89
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بؿٗت ٛأاسٝغ قاه :االمّي ضب كطب ٖٕض ) ا)184غ فتار ّي الطٍ ٛست ٜأكمـٕا
انتٗتــٔ ٛادتمــٕد ٔالعٌتــاًغ فذــاٌ ٞــاع وــَ أِــن و ــٛغ قــالٕا ٖــا ستىــد اإٌ ـ
أٌ

بعجـت زلتـٔ ٛإُ قٕوـ

ــصعي

قـد ِم ـٕا فـادع المـّي هلـي)غ فـدعا السضـٕه فطـ ٕا

التٗح فتطب ت عمّٗي ضبعاّ غ فػ ا الٍاع كجس ٚانتحس ف اه :االمّي سٕالٍٗـا ٔ٥
عمٍٗــا) فتصتــرل الطــشال عــَ زأضــْ فطـ  ٜالٍــاع ســٕهليا)185غ ٔوت ســدٖح سمٗىــٛ
الط عدٖ ٛقالـت :ا اسدٍـا ٌمـتىظ السقـعا ٞؿت ـ ٛوت ضـٍ ٛضـٍّا )ٞا)186غ أٌ ٥ ٙبـات
بّا ٔ ٥وحس.
ٔوَ ٍِا ٌطتحٗ أُ ٌ ٕه أُ لفٌت ٛالطٍ ٛطت دً وت الػدٔ ٚادتدل ٔال شىتغ
ٔالطٍ ِ٘ ٛكت غّٕزغ بٍٗىا لفٌت ٛالعاًغ ِ٘ كت أٖاًا ٖٔ .)187اه وت التازٖخ
ضٍ ٛوأ ٟٛضٍ ٛمتطؽت أٔ ضٍِ1429ٛـ ٔضًٍ2008ٛغ ٔضٍ ً2011 ٛأ ٙأُ الطٍٛ
ركس و العددغ ٌ٧

إذا ذكست الطٍٔ ٛسدد ّا ذكست العددا .)188ف٦

ٌطتحٗ أُ ٌ ٕه :اضٍ ٛالفٗن) أٔ ا ضٍ ٛاذتصُ) أٔ اضٍ ٛالٕفٕد) بٍٗىا ٌطتحٗ
أُ ٌ ٕه :اعاً الفٗن) ٔاعاً اذتصُ) ٔاعاً الٕفٕد)أ .)189ل َ ٔزد وت ال سنُ ال سٖي
اضت داً لفٌت ٛالطٍٔ ٛالعاً وت قؿ ٛالٍيب ٌٕى عمْٗ الط ً٦وت نٖٔ ٛاسد ٚقاه
ضمٍَِا ٌٕسًا إِلَ ٜقَ ْٕوََْ َفمَبَحَ فَِّٗيْ أَلِ َ ضٍََ ُٛإِ َّ٥اَىْطَؽتَ عَاوًا
عاؾت :طَٔلَ َدْ أَزْ َ
فَ َتاَرَِي الحُّٕفَاُ َِٔيْ ًتَالَىَُٕصا)190غ فمىاذا ذكس اب عاؾت لفٍت الطٍ ٛو ا٧ل
ٔلفٍت العاً و ارتىطؽتغ ٔذكس أُ التعبي بتل ضٍ ٛإ ٥متطؽت عاواّ دُٔ أُ
ٖ اه طعىأ ٟٛمتطؽت ضٍ ٛزؿتا كاُ ذل

لمت جيا)191غ فذاٞت ا٧ل

ضٍٛ

لتده عم ٜطٕه انتد ٚالت لبجّا الٍيب ٌٕى عمْٗ الط ً٦غ ٔداٞت ارتىطؽت عاوّا
ا)184انتؿدز ٌفطْغ ز2غ ف.90
ا)185انتؿدز ٌفطْغ ز2غ ف.90
ا )186الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز1غ ف184غ ابَ كجيغ الطي ٚالٍبٕٖٛغ ز1غ ف.225
ا)187العط سٙغ أبٕ اهل٦هغ الفسٔل المتٕٖٛغ ف.324
ا)188انتؿدز ٌفطْغ ف.324
ا)189انتؿدز ٌفطْغ ف.324
ا)190ضٕز ٚالعٍ بٕتغ نٖ ٛا.)14
ا)191الحباطباٟ٘غ الطٗد ستىد سطؽتغ انتٗصاُ وت فطي ال سنُغ وٍػٕزات ا٧عمى٘ لمىحبٕعاتغ يت2غ ً16غ بئتغ ً1973غ ف.114
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لت من وَ انتطتجٍٜغ ِٕٔ فٍَ وت التعبي وَ اب ضبشاٌْ ٔ عاؾت غ فمي ٖ ن :إ٥
متطؽت ضٍٛغ حتاغٗاّ لمت ساز انتٍاوت لمبٛ ٦ا)192غ إ ٥إذا كاُ لتس

كالتف ٗي

أٔ التّٕٖن وجن :طال َا ِزعَ ُٛغ وَا ال َا ِزعَُٛص ا.)193
ٔذكــس أُ اٖ٩ــ ٛال سقتــ ٛانتــركٕز ٚأعــ ٓ٦دــاٞت طــمْٗ وــَ اب ضــبشاٌْ ٔ عــاؾت
لعبدٓ ٔزضٕلْ ستىد  عم ٜوا ٖ ابدٓ وَ أذ ٝال فسٚغ ٔأُ اٌ٧بٗا ٞقبم

ابتمـٕا

بال فــاز وــَ أقــٕاوّي فؿــربٔا ٔاـــ الــٍيب ٌــٕى عمٗــْ الطــ ً٦بالــركسأ .)194أٌــْ
ٌّٔ ٦ازّا ضسّا ٔدّازّا ٔو ِرا وا شادِي
و ح وت قٕوْ ِرٓ انتدٖ ٚدعِٕي إؾت اب لٗ ّ
ذل

إ ٥فسازاّ عَ اذتو ٔإعساقاّ عٍْ ٔ رٖباّ لْ وـا أوـَ وعـْ إ ٥قمٗـن بعـد ِـرٓ

انتد ٚوا صتض فّٗي البٔ ٦ااٌـرازغ فتٌـت ٖـا ستىـد  ٥تضـ عمـ ٜوـَ كفـس بـ
وَ قٕو

ٔ ٥حتصُ عمّٗي فـعُ اب ضـبشاٌْ ٔ عـاؾت ّٖـد ٙوـَ ٖػـأٖ ٞكـن وـَ

ٖػــأ ٞبٗــدٓ ا٧وــس ٔإلٗــْ سد ـ ا٧وــٕز غ ٔأعمــي أُ اب ضــبشاٌْ ٔ عــاؾت ضــٌٗتّسك
ٍٖٔؿسك ٖٖٔ٤دكا.)195
ٌٔطتحٗ أُ ٌ ٕه أُ العاً ِٕ الطٍٛغ ٔالطٍ ِ٘ ٛالعاًغ ٔإُ اقتك ٜكن ٔاسد
وٍّىا وا  ٖ ٥تكْٗ ا٩اسأ .)196الطٍ ٛطبٗعٗٔ ٛاؾح٦سٗ :ٛفالحبٗعِ٘ : ٛ
الطٍ ٛال ىسٖٔ ٛأٔهلا اضتّ٦ه ال ىس وت س ٚا سً ٔاٌط٦اّا وت ذ ٙاذتذِ٘ٔ ٛ
ا)197

إثٍا عػس غّساّ ِ٦لٗاّ

قاه عاؾت :طإُِِ عَدِ َٚالػّّٕزِ عٍَْدَ ابَ اثٍَْا عَػَسَ

غّْسًاصا ِ٘ٔ)198الػّٕز ال ىسٖ ٛانتعمٕو ٛإذ عمّٗا ٖدٔز فم
َ

ا٧س اً الػسعِٗ٘ٔ ٛ

ا)192الصسٗم٘غ ِٔبٛغ التفطي انتٍي وت الع ٗدٔ ٚالػسٖعٔ ٛانتٍّرغ داز الف سغ ز20غ دوػوغ ف.208
ا)193ضٕز ٚال ازعٛغ نٖ ٛا.)2 -1
ا)194الصسٗم٘غ ِٔبٛغ انتسد الطابوغ ف.208
ا) 195ابَ كجيغ فطي ال سنُ العٌتٗيغ حت ٗوغ وؿحف ٜالطٗد زغادغ ستىد فكن الفشىأٙغ عم٘ ألتد عبد الباق٘غ ً10غ ف.498
ا)196العط سٙغ أبٕ ِ٦هغ الفسٔل المتٕٖٛغ ف.324
ا)197ال م ػٍدٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف ف 398 -397غ الٍٕٖسٙغ ٌّاٖ ٛا٧زلغ الطفس أ٧هغ ف ف .165 -164
ا)198ضٕز ٚالتٕبٛغ نٖ ٛا.)36

دللة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

العدد التاسع اجمللد ( )5مارس 3102م

268

دراسة تأصيلية لبعض األلفاظ واملصطلحات

د .مهدي عرييب حسني

غّٕز العسل الرَٖ ٌصه ال سنُ ال سٖي بمتتّي ٔودازِا اِ٧مٛا)199غٔعدد أٖاوّا
ث٦اأ ٟٛأزبعٔ ٛمتطُٕ ٖٕوّا ٔمتظ ٔضدع الًٕٗ سٖباّا.)200
ٔظتتىـ ـ و ــَ ِ ــرا ارتى ــظ ٔالط ــدع ٖ ــًٕ وت ك ــن ث ــ٦خ ض ــٍؽت فتؿ ــي الط ــٍٛ
ث٦اأ ٟٛمتطٔ ٛمتطؽت ٖٕوّا ٔ طى ٜم

الطٍؽت اكباٟظ العسل) ا.)201

ٔاؾـ ــحمشٕا عمـ ــ ٜدعـ ــن ا٧غـ ــّس غـ ــّساّ كـ ــاؤ ّ٦غـ ــّساّ ٌاقؿ ـ ـاّ وت ادتاِمٗـ ــٛ
فا سًإٖ )30واّ ٔؾفسإٖ )29واّغ ٔزؿتا شادٔا وت عدد الػّٕز بـتُ ظتعمِٕـا ث٦ثـٛ
عػــس أٔ أزبعــ ٛعػــس لٗتط ـ هلــي الٕقــت غ ٔظتعمــٕا أزبعــ ٛأغــّس وــَ الطــٍ ٛسساو ـاّغ
ٔلرل

ٌـ اب ضبشاٌْ ٔ عاؾت عم ٜالعدد انتعؽت أثٍ ٜعػس غّساّا)202غ أوا الطـٍٛ

ا٥ؾح٦سٗ :ٛفّـ٘ الطـٍ ٛالػىطـٗٔ ٛعـدد أٖاوّـا ث٦ااٟـٔ ٛمتطـٔ ٛضـتُٕ ٖٕوـاّ
ٔزب ًٖٕ فت ُٕ شٖاد ّا عم ٜالطٍ ٛالعسبٗ ٛعػس ٚأٖاً ٌٔؿـ ٖـًٕ ٔزبـ ٖـًٕ ٔاـَ
ٖـ ــًٕا )203غ ٔأُ كـ ــن ثـ ــ٦خ ٔث٦ثـ ــؽت ضـ ــٍ ٛقىسٖـ ــ ٛاثٍتـ ــاُ ٔث٦ثـ ــُٕ ضـ ــٍ ٛمشطـ ــٗٛ
سٖباّا.* )204
طعًاص ا)205غ  ُ٧سطال
كّْ َف ِّيْ ثََ٦خَ وَ َُٛ٠ضٍََؽتَ َٔاشْدَادٔا َ ْ
ٔوت قٕلْ عاؾت:طَٔلَبَجٕا فَ٘ َ
العذي بالطٍؽت الػىطٗٔ ٛبّا ٖ٤زإُ ٔأؾشال ال ّ وَ أو ٛأعذىٗٛغ فذاٞ
المفٍت وت ال سنُ ال سٖي ٖركس الطٍؽت انتٕاف  ٛذتطابّيغ ٔ تي الفاٟد ٚب ٕلْ
عاؾت :ا ٔاشدادٔا طعا) لٕٗافو سطال العسل فعُ سطابّي بالػّٕز ال ىسٖٛا)206غ
فالتط الصاٟد ِ٘ ٚفأت شٖاد ٚالطٍ ٛالػىطٗ ٛعم ٜال ىسٖٛغ  ُ٧وت كن
ث٦اا ٟٛضٍ ٛط ضٍؽت  ٥ختن باذتطال أؾّ٦ا.)207
ا)199ال مػٍدٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف374غ ا٩لٕض٘غ زٔى انتعاٌ٘غ ً6غ ز10غ ف.130
ا)200ادتسداٌ٘غ التعسٖفاتغ ف124غ ال مػٍدٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.397
ا)201ال م ػٍدٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.397
ا)202ا٩لٕض٘غ انتؿدز الطابوغ ً6غ ز10غ ف.132
ا)203ذكس ادتسداٌ٘ أٌّا شاٟد ٚعم ٜالطٍ ٛال ىسٖ ٛبتسد عػس ٖٕواّ ٔدص ٞوَ أسد ٔعػسَٖ دص ٞوت الًٕٗ اادتسداٌ٘غ التعسٖفاتغ ف.)124
ا)204ال م ػٍدٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف ف .398 -397
ا*) ٔالطٍ ٛا٥ؾح٦سٗ ٛاالػىطٗ )ٛطت دً وَ قبن اال بىتغ ٔالفسعغ ٔالطسٖاُغ ٔالسًٔ)غ اال م ػٍدٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.)398
ا)205ضٕز ٚال ّ غ ا ٖٛ٩ا.)25
ا)206الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.58
ا)207ال م ػٍدٙغ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.398
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العام :
أوا العاً :فّٕ اذتٕها* )208غ ٖٔت ٘ عم ٜغتٕٓ ٔؾٗفٔ .ٛادتى أعٕاًا)209غ
ٔأؾمْ عًٕ ٔقد أبدلت الٕأ ألفاّا ٔ .)210ؿتيٓ عٕٖي غ ٔعأوْ وعأوْ
ٔعٕاواّ:اضتتدسٓ لمعاً غ ٔعاومْ انتعأو :ٛأ ٙلمعاًغ ٔقاه المشٗاٌ٘ :انتعأو ٛأُ
بٗ شزع عاو
ٔ

ؿتا غتسز وَ قابنا)211غ ٖٔ اه :عأوت الٍ م : ٛإذا لتمت ضٍٛ

حتىن أاسٝغ ٔعاً ال ًٕ :إذا قن لبٍّيغ ٔأعاً ال ًٕ :أِ ٙم ت إبمّي فمي

ظتدٔا لبٍاّا)212غ ٔالعاً  :الطٍ ِٕٔ ٛوركسأ .)213قاه ابَ ضٗدٓ أزآ وت ادتدل
كتٌْ طاه عمّٗي دتدبْ ٔاوتٍاع اؿبٛا)214غ ف الٕا  :عاً وا سن ٔهتشنغ أٔ
ٖ اه :عاً أزون ل م ٛانتحس فْٗ ٔعاً أب

 ُ٧انتحس ٖ

وت وٕاق وتفسقٛا)215غ

ٔل ٍٍا ٔددٌا أُ لفٍت العاً ٖطتعىن وت ارتؿز ٔض ٕيت التٗح ٔالساأ ٞكجسٚ
العػزا)216غ ٔدا ٞوت قٕلْ عاؾت وت ضٕزٕٖ ٚض طثيِ َٖتِ َ٘ َوَْ َبعْدَ ذَ َل َ عَاًٌ فَٗ َْ
ٖتَاخ الٍِاع َٔفََْٗ َٖعْؿَسَُٔص ا)217غ ٖٔعين برل

ض ٕيت انتحس ٖٔعؿسُٔ العٍز

ٔالطىطي ٔالصٖتُٕ ٍٖٔذُٕ وَ ادتدل ٔال شىتا)218غ ٔ

ٖ ن اب ضبشاٌْ

ٔ عاؾت ضٍ ٛعدٔ ّ٥عَ المفٍت انتػرتك و وا ذكس وَ قبمّا غ  ُ٧الطٍ ٛقد ٖعرب

ا)208الفساِٗ ــدٙغ انتؿ ــدز الط ــابوغ ً2غ ف268غ اب ــَ ف ــازعغ زتى ــن المت ــٛغ ز3غ ف642غ اب ــَ وٌٍتٕزغانتؿ ــدز الط ــابوغ ً12غ ف431غ اب ــَ ض ــٗدٚغ
انت ؿـغ ز3غ ف.167
ا*) اذتٕه :الطٍ ٛباضسِا ٔادتى أسٕاه ٔسٔ٤ه ٔساه عمْٗ اذتٕه سٕٔ ّ٥س :ّ٥ٔ٤أ  ٜعمْٗ سٕه كاون ِٔـٕ كالطـٍٔ ٛالعـاً وت عـدد ا٧غـّس
اابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً3غ ف.)398
ا)209ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً12غ ف.431
ا)210الفساٞغ أبٕ شكسٖا عتٗ ٜبَ شٖادغ اٖ٧اً ٔالمٗال٘ ٔالػّٕزغ حت ٗو إبساِٗي اابٗازٙغ يت2غ بئتغ ً1980غ ف.93
ا)211ادتِٕسٙغ انتؿدز الطابوغ ز5غ فً1994غ ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً12غ ف.431
ا)212ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ز12غ ف.433
ا)213اذتىيٙغ ٌػٕاُ بَ ضعٗدغ انتؿدز الطابوغ ز7غ ف.4820
ا)214ابَ ضٗدٚغ انتؿدز الطابوغ ز3غ ف167غ ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً12غ ف.431
ا)215ابَ ضٗدٚغ انتؿدز الطابوغ ز3غ ف168غ ابَ الط ٗتغ أبٕ ٖٕض ٖ ع ٕل بَ إضـشالغ كـرب اذتفـاًت وت ّـرٖز اٌ٧طـالغ ِربـْ الػـٗخ ااوـاً
أبٕ شكسٖا عتٗ ٜبَ ارتحٗز التربٖصٙغ ٔق عم ٜطبعْغ ا٧ل لٕٖظ غٗ ٕ الٗطٕع٘غ انتحبع ٛال اثٕلٗ ٗٛغ بئتغ ً1895غ ف.29
ا)216الحربٙغ فطـيٓغ ز12غ ف230غ الطـّٗم٘غ انتؿـدز الطـابوغ ز2غ ف58غ ال م ػـٍدٙغ انتؿـدز الطـابوغ ز2غ ف397غ الٍـٕٖسٙغ انتؿـدز الطـابوغ
الطفس أ٧هغ ف164غ ا٩لٕض٘غ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف383غ الفساٞغ انتؿدز الطابوغ ف.93
ا)217ضٕزٕٖ ٚض غ نٖ ٛا.)49
ا)218الحربٙغ فطيٓغ ز12غ ف.232

دللة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

العدد التاسع اجمللد ( )5مارس 3102م

270

دراسة تأصيلية لبعض األلفاظ واملصطلحات

د .مهدي عرييب حسني

بّا عَ الػدٔ ٚا٧شؤ ٛكىا دً ذكسٓغ فمٕ قاه ضٍ ٛلرِز الِٕي إلّٗاغ ٔل ٍْ
ذكس لفٍتاعاً) فعذا اٌ ك ٜالعدد فمٗظ بعد الػد ٚإ ٥الساأ ٞارتؿزا.)219
ٍِٔاك فسل بؽت لفٍت العاً ٔالطٍ ُ٧ ٛالعاً أقن أٖاواّ وَ الطٍٛا)220غ ٔلرل
ؽت
ضمٍَِا ٌٕسًا إِلَ ٜقَ ْٕوََْ َفمَبَحَ فَٗ ِّيْ أَلِ َ ضٍََ ُٛإِ َّ٥اَىْطَ َ
دا ٞوت قٕلْ عاؾت :طَٔلَ َدْ أَزْ َ
عَاوًا فَ َتاَرَِي الحُّٕفَاُ َِٔيْ ًتَالَىَُٕص ا)221غ فعفتا ذكس الطٍؽت ِٔ٘ أطٕه وَ
ا٧عٕاً  ٌْ٧شترب عَ اكتّاه ااٌطاُ ٔـتاً قٕ ْ ٔاضتٕا ْٟفمفٍت الطٍؽت أّٔ٥
بّرا انتٕطَ ٌّ٧ا أكىن وَ ا٧عٕاًا)222غ ٔذل

 ُ٧العاً كت أٖاً ٔالطٍ ٛكت

غّٕزغ ٔالعاً ٖفٗد كٌْٕ ٔقتاّ لػ٘ٔ ٞهلرا ٖ اه :اعاً الفٗن)غ ٔاعاً الٕفٕد)غ
ٔاعاً اذتصُ) غ  ُ٧لفٍت العاً ٖركس و اذتدخ بع ظ لفٍت ا الطٍ )ٛالرٙ
ٖركس و العددا)223غ كىا دً ذكسٓ وت اذتدٖح عَ الطٍٛا.)224
ٔالعاً أاـ وَ الطٍ ٛف ن عـاً ضـٍٔ ٛلـٗظ كـن ضـٍ ٛعاوـاّ ٍِٔـاك وـَ ٥
ٖفسل بٍّٗىا فعذا عددت وَ ًٖٕ إؾت وجمْ فّـٕ ضـٍٛأ )225لـٗظ عاوـاّ ٌ٧ـْ قـد ٖ ـُٕ
فْٗ ٌؿ الؿٗ ٌٔؿ الػتاٞغ ٔالعاً  ُٕ ٖ ٥إ ٥ؾٗفّا ٔغتاٞاّ وتٕالٗؽتا.)226
ٔوت قٕلْ عاؾت :طَٔفَؿَالُْ فَ٘ عَاوَ َِْٗص ا)227غ  ُ٧السقاع وَ ا٧س اً الػسعٗٛ
ٔاذتطال فّٗا عم ٜاِ٧مٛا)228غ ٔكرل

غّْسًاصأ .)229
وت قٕلْ عاؾت:طاثٍَْا عَػَسَ َ

ٖ ن ضٍٖ ٌْ٧ ٛعين الػّس ا سً ٔؾفس أٔ زبٗ إؾت ناس العاً غ ٔ

ٖ ٌٕٕا

عتطبُٕ با٧غّس الػىطٗ ٛاأٖمٕه ٔ ٥بتػسَٖ أ٧ه ٔالجاٌ٘) إفتا با٧غّس
ا)219الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.58
ا)220العط سٙغ أبٕ ِ٦هغ الفسٔل المتٕٖٛغ ف.324
ا)221ضٕز ٚالعٍ بٕتغ نٖ ٛا. )14
ا)222الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.58
ا)223العط سٙغ أبٕ ِ٦هغ الفسٔل المتٕٖٛغ ف.324
ا)224اٌٌتسغ ف فغ وَ البشح.
ا)225ال فٕٙغ انتؿدز الطابوغ ز3غ ف.12
ا )226سٖزغ دٕزىغ أضساز المتٛغ داز الج افٛغ يت2غ بئتغ ً1983غ ف210غ الزغ سٍاغ انتسد الطابوغ ف41غ الفٕٗو٘غ ألتد بَ ستىـد بـَ عمـ٘غ
انتسد الطابوغ ف.260
ا)227ضٕز ٚل ىاُغ نٖ ٛا.)14
ا)228الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.58
ا)229ضٕز ٚالتٕبٛغ نٖ ٛا.)36
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ت
كيْ لَبَجْ َ
وت قٕلْ عاؾت :طفَ َتوَا َْ ابُ وَ ََٛ٠عَاًٍ ثيِ َبعَجَْ قَاهَ َ

قَاهَ لَبَجْت َٖ ْٕوًا أَْٔ َبعْاَ ًٍَْٖٕ قَاهَ بَنْ لَبَجْتَ وَ ََٛ٠عَاًٍ ٌصا ِٕٔ )230إاباز وٍْ لمسضٕه
ستىد ٔأوتْ ٔسطابّي با٧عٕاً ٔاِ٧م ٛكىا ٔقت هلي ذل

اب ضبشاٌْ

َِ٧مَّ َٛقُنْ ََِ٘ وََٕاقَٗت لَمٍِاعِ
ٔ عاؾتا)231غ كىا وت قٕلْ عاؾت :طَٖطْتَلُٕ ٌَ َ َعَِ ا َ
َٔاذتَرِّص ا)232غ أوا وا دا ٞوت قؿ ٛالٍيب ٌٕى عمْٗ الط ً٦قاه عاؾت :طفَمَبَحَ فَِّٗيْ
أَلِ َ ضٍََ ُٛإِ َّ٥اَىْطَؽتَ عَاوًاص ا)233غ فركس الطٍٔ ٛالعاً فّٗاغ قٗن أفتا ذكس الطٍؽت
 ٌْ٧كاُ وت غداٟد ود ْ إ ٥متطؽت عاواّ وٍر دا ٓٞالفسز ٔأ آ التٕخغ أٔ ٖ ُٕ
اب ضبشاٌْ ٔ عاؾت عمي أُ عىسٓ كاُ ألفاّغ إ ٥أُ ارتىطؽت وٍّا كاٌت أعٕاوّا
فٗ ُٕ عىسٓ أل

ضٍ ٍ ٛـ وٍّا وا بؽت الطٍؽت الػىطٗٔ ٛال ىسٖ ٛوت

ارتىطؽت ااؾٛغ  ُ٧ارتىطؽت عاواّ نطال اِ٧م ٛأقن وَ متطؽت ضٍٛ
مشطٗ ٛبٍشٕ عاوا ٌٔؿ غ فعُ كاُ اب ضبشاٌْ ٔ عاؾت قد عمي ِرا وَ عىس
الٍيب ٌٕى عمْٗ الط ً٦فالمفٍت وٕافو هلرا انتعٍٜغ ٔإ ٥فف٘ ال ٕه أ٧ه و ٍ
ٔاب أعمي ؿتا أزاد بٕق ا٧لفاًت وت وٕاقعّا ال ٛ ٟ٦بّاأِ .)234را وَ أعذاش
ال سنُ ال سٖي فتتون أّٖا ال از ٢ال سٖي برل
ومن خالل ما قدا و ونا أ هن ك ا

كجياّ.
فاق نيال ظ ال نظ ا ل ونظ ا وع ف ظ ا و

يأقي يف نخلري ونظقخ ء ونخلصب وكو وقت ظشيء وكو هقل من نظ ا لع ظاكظن أاق
هن ي تخ و كل م هن يف نملوضع نمل سب ظه.

ا)230ضٕز ٚالب سٚغ نٖٛا.)259
ا)231الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز 2ف.58
ا)232ضٕز ٚالب سٚغ نٖ ٛا.)189
ا)233ضٕز ٚالعٍ بٕتغ نٖ ٛا.)14
ا)234الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز2غ ف.58
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اخلامتة :
وَ ا٦ه البشح ٔددٌا أُ ٍِاك بعا ا٧لفـاًت ٔانتؿـحمشات قـد اضـت دوت
وت عٍأَٖ بعا ال تز ٔانت٤لفات وت ي ضٗاقّا انتٍاضز هلـاغ وجـن االفـرتٔ )ٚالـت
عــين الفتــٕز ٔارتىــٕه ٔالسكــٕد ٔالكــع ٔا ٌ٥حــاع ٔالــَِٕغ ٔ صتــد وــا ٖــده
عم ٜاضت داوّا ل ٗاع ٔحتدٖد انتد ٚالـت عت ـي بّـا ا٧غـ اف أٔ اذت ٕوـات أٔ
 ٥عٍّا.
الدٔهغ ٔزأٍٖا أُ ٖتي اضت داً اذت ب ٛأانتد )ٚبد ّ
ٔكــرل

مت اضــت داً لفٌتــ ٛادٔز) ٔالــت عــين سسكــ ٛالػــ٘ٔ ٞعٕد ــْ إؾت وــا

كــاُ عمٗــْ ضــاب اّغ أٔ دعــن الػــ٘ ٞوــدٔزاّغ ٔ ٖــتت ؿتعٍــ ٜوــا مت ال ٗــاً بــْ وــَ
أعىــاه ٔإصتــاشات عمــ ٜوطــتٕ ٝالــدٔه أٔ ا٧غ ـ افغ ٔلــرا ٌــس ٝأُ ٖــتي اضــت داً
لفٍت اأثس أٔ أثسِي) بد ّ٥عٍّا ٌّ٧ا أكجس دقٔٔ ٛقٕساّ.
كى ـ ــا  ٥سٌتٍ ـ ــا أُ ٍِ ـ ــاك امحـ ــّا وت اض ـ ــت داً لفٌت ـ ــت االعؿ ـ ــسغ ٔالعّ ـ ــد)غ إذ
اض ــت دوت أس ــدِىا ب ــد ّ٥و ــَ ا٧ا ــسٝغ ٔل ــرل

ٌ ــس ٝأُ ٖ ــتي اض ــت داً لف ــٍت

االعؿس) ذت ي الدٔل ٛأٔ ا٥ورباطٕزٖ ٛوَ بداٖتّا إؾت ٌّاٖتّاغ ٔأُ ٖتي اضت داً
لفٍت االعّد) ذت ي امٗف ٛأٔ وم

أٔ ٔالـ٘ أٔ قاٟـدٔ .قـد ٔدـدٌا أُ ٍِـاك امحـّا

وت اضت داً لفٌتت االعاًغ ٔالطٍ )ٛفالعاً ٖت ٘ اضـت داوْ وت ارتؿـزغ ٔضـ ٕيت
التٗح ٔالساأ ٞكجس ٚالعػزغ ِٕٔ أقن أٖاواّ وَ الطٍٛغ  ُ٧العـاً كتـ أٖـاً ِٔـٕ
ٖفٗد كٌْٕ ٔقتاّ لػ٘ٞغ كىا أٌْ ٖركس و اذتدخغ ِٕٔ أاـ وَ الطـٍٛغ بٍٗىـا
ٖــت ٘ لفــٍت الطــٍ ٛوت الػــدٔ ٚادتــدل ٔال شــىتغ ٔالطــٍ ٛكت ـ غــّٕز كىــا أٌّــا
ركس و العدد ِٔ٘ أكجس أٖاوّا وَ العاً.
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انتؿادز ٔانتساد
-1

ال سنُ ال سٖي.

-2

إبــساِٗيغ وؿــحفٔ ٜناــسُٔ -انتعذــي الٕضــٗىتغ أغــس عمــ ٜطبعــْغ عبــد
الطِ ً٦ازُٔغ ال اِسٚغ .ً1961

-3

أضعد عم٘غ ٔفٗ تـٕز أكممـ

 -ؾـٍاع ٛال تابـٛغ أذتـو بّـا التم ـٗـ وت

عمًٕ الب ٛ ٦لمواً ال صٖٔينغ يت7غ دوػوغ .ً1994
-4

ا٧غ سغ ستىـد ضـمٗىاُ -شبـد ٚالتفطـي بّـاوؼ وؿـش انتدٍٖـ ٛانتٍـٕزٚغ
داز الٍفاٟظغ يت3غ ا٧زدُغ .ً2004

-5

ا٩لٕض٘ أبٕ الفكـن غـّال الـدَٖ ضـٗد ستىـٕداتِ1270ــ) -زٔى انتعـاٌ٘غ
فطي ال سنُ العٌتٗي ٔالطب انتجاٌ٘غ قسأٓ ٔؾششْغ ستىد سطؽت العـسلغ
بعغــسا ِٗ٠ــ ٛالبشــٕخ ٔالدزاضــات وت داز الف ــس لمحباعــٔ ٛالٍػــسغ انت تبــٛ
التذازٖٛغ بئتغ.ً1994

-6

أٌٗظغ ابساِٗي -د٥ل ٛا٧لفاًتغ يت1غ ال اِسٚغ .ً1958

-7

أٌٗظغ إبساِٗيغ ٔناسُٔ -انتعذي الٕضٗىتغ اغس عم ٜالحب غ سطَ عمـ٘
عحٗٛغ ٔستىد غٕق٘ أوؽتغ وحاب داز انتعاز غ وؿسغ .ً1980

-8

الب ــازٙغ ااوــاً أبــٕ عبــداب ستىــد بــَ إمساعٗــن بــَ إبــساِٗي بــَ انتتــيٚ
ادتعف ٜاتِ256ـ)ً780 -

-9

ؾشٗض الب ازٙغ طبع ٛأ٧فطـتغ عـَ داز الحباعـ ٛالعـاوس ٚباضـتٍبٕهغ داز
الف س لمحباعٔ ٛالٍػسغ .ً1980

 -10الرتورٙغ ااواً اذتافٍت أبـ٘ عٗطـ ٜستىـد بـَ عٗطـٜات-)ً892 -279
ؾــشٗض الرتو ــرٙغ عازق ــ ٛا٧س ــٕذٙغ بػــسى ؾ ــشٗض الرتو ــرٙغ داز إسٗ ــاٞ
الرتاخ العسب٘غ إعدادغ الػٗخ ِػاً مسي الب ازٙغ بئتغ.ً1995
 -11ادتسدـ ــاٌ٘غ الػـ ــسٖ عمـ ــ٘ بـ ــَ ستىـ ــد بـ ــَ عمـ ــ٘ -التعسٖفـ ــاتغ قـ ــبىت
ٌؿٕؾّا ٔعمو عمّٗاغ ستىد عم٘ أبٕ العباعغال اِسٚغ.ً2003
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 -12دـ ــٕاد عمـ ــ٘ -انتفؿـ ــن وت ـ ــازٖخ العـ ــسل قبـ ــن ااضـ ــً٦غ يت1غ داز العمـ ــي
لمىٖ٦ؽتغ بئتغ .ً1970
 -13ادتــِٕسٙغ إمساعٗــن بــَ لتــاداتِ393ـ ـ -)ً1003 -الؿــشاى ــاز المتــٛ
ٔؾ ــشاى العسبٗ ــٛغ حت ٗوغالت ــد عب ــد التف ــٕز عح ــازغ داز العم ــي لمى ٖ٦ــؽتغ
بئتغ.ً1979
 -14الؿشاى وت المتٔ ٛالعمًٕغ جتٕٖد ؾشٗض الع٦و ٛادتِٕسٙغ دٖي الػٗخ
عب ــد اب العٖ٦م ــ٘غ إع ــداد ٔ ؿ ــٍٗ غ ٌ ــدٖي وسعػ ــم٘غ ٔأض ــاو ٛوسعػ ــم٘غ
بئتغ .ً1975
 -15ابَ سبٗزغ أبٕ دعفس ستىدات ِ245ـ -)ً859 -ا ـربغ زٔاٖـ ٛأبـ٘ ضـعٗد
اذتطَ بَ اذتطؽت الطـ سٙغ حت ٗـوغ إٖمـص ٚلـٗ ؼت ضـتيغ انت تـز التذـازٙ
لمحباعٔ ٛالٍػسغ بئتغِ1361ـ.
 -16اذتدٖــدٙغ إٍٖــاع كىــاه -انتؿــحمشات الٍشٕٖــ ٛوت الــرتاخ الٍشــٕ ٙوت
قٕ ٞعمي ا٥ؾح٦ى اذتدٖح يت1غااض ٍدزٖٛغاد.ت).
 -17سطَ غ عبد اذتىٗد -ا٧لفاًت المتٕٖ ٛاؿاٟؿّا إٌٔاعّاغ قطـي البشـٕخ
ٔالدزاضاتغ ا٧دبٗٛغ.ً1971
 -18اذتىيٙغ ٌػـٕاُ بـَ ضـعٗدغ مشـظ العمـًٕ ٔدٔا ٞكـ ً٦العـسل وـَ ال مـًٕغ
أغس عم ٜؿشٗشْغ ال اق٘ عبد اب بَ عبد ال سٖي ادتـساوتغ داز أسٗـاٞ
ال تز العسبٗٛغ وحبع ٛعٗط ٜالباب٘ اذتميب ٔغسكآاد.ت).
 -19ارتٕازشو٘غ الػٗخ أبٕ عبد اب ستىد بَ ألتد -وفـا ٗض العمـًٕغ ـدٖي
دٕدت ف س الدَٖغغ داز انتٍاِن لمحباعٛغ يت1غ بئتغ.ً1991
 -20ابــَ دأد غ ااوــاً اذتــافٍت ضــمٗىاُ بــَ ا٧غــعحاتِ275ـ ـ .)ً888 -ضــٍٍْغ
وسادع ٛستىد ست٘ الدَٖ عبد اذتىٗدغ داز الرتاخ العسب٘غ و  ٛانت سو.ٛ
 -21ابَ دزشهغ عدٌاُ -المت ٛالعسبٗٔ ٛالد٥لٛغ نزأٌٌ ٞتسٖات غ وٍػٕزات احتـاد
ال تال العسلغ دوػوغ.ً1981
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 -22الـ ــساشٙغ ستى ــد بـ ــَ ب ـ ــس بـ ــَ عبـ ــد ال ـ ــادزاِ666ـ ــ -.)ً1227 -شتتـ ــاز
الؿشاىغ عين برت ٗبْغ ستىٕد طاِسغ داز الف سغ بئتغ.ً1981
 -23اب ــَ زغ ــٗوغ أب ــٕ عم ــ٘ اذتط ــَ ب ــَ عم ــ٘ات ِ456ــ -.)ً1064 -العى ــد ٚوت
ستاضَ الػعس ٔأدبْ ٌٔ دٓغ قـدً لـْ ٔغـسى فّازضـْغ ؾـ٦ى الـدَٖ اهلـٕازٙغ
ِد ٝعٕدٚغ داز و تب ٛاهل٦هغ بئتغ .ً2002
 -24زقــٕاُ غ التــد غــٕق٘غ ٔالفــسٖر عجىــاُ ؾــاحل -التشسٖــس العسبــ٘غ يت1غ
السبايتغ .ً1984
 -25الصبٗــد ٙغ ستــز الــدَٖ أبــٕ الفــٗا ستىــد بــَ عبــدالسشالاتِ1205ـ ـ-
-)ً1791

ــاز العــسٔع وــَ دــٕاِس ال ــاوٕعغ حت ٗــو عبــد العصٖــص وحــسغ

زادع ــْغ عب ــد الط ــتاز ألت ــد ف ــساىغ بعغ ــسا دتٍ ــ ٛفٍٗ ــ ٛو ــَ ٔشاز ٚاازغ ــاد
ٔاافتاٞغ.ً1970
 -26الصسٗم٘غ ِٔب -ٛالتفطـي انتـٍي وت الع ٗـدٔ ٚالػـسٖعٔ ٛانتـٍّرغ داز الف ـسغ
دوػو.
 -27الصشتػس :ٙأبٕ ال اضي ستىٕد بَ عىس بَ ألتد بـَ دـاز ابات ِ538ـ-
 – )ً1144أضـاع الب ٦ـ – ٛوحبعــ ٛداز ال تـزغ يت1972غ -ً2ال ػـا عــَ
س ــاٟو التٍصٖ ــن ٔعٗ ــُٕ ا٧قأٖ ــن وت ٔد ــٕٓ التتٖٔ ــنغ داز الف ــس لمحباع ــٛ
ٔالٍػس.
 -28الطـ ــبصأزٙغ الػـ ــٗخ ستىـ ــد -ادتدٖـ ــد وت فطـ ــي ال ـ ــسنُ ا ٗـ ــدغ يت1غ
بئتغ.ً1992
 -29ابــَ ضــعٗدغ عمــ٘ بــَ وٕضــ ٜبــَ عبــد انتم ـ اتِ658ـ ـٌ -.)ً1260 -ػــٕٚ
الحسل وت أاباز داِمٗ ٛالعسلغ حت ٗوغ ٌؿس عبد السلتَغ عىاُغ.ً1982
 -30ابَ الط ٗتغ أبٕ ٖٕضـ ٖع ـٕل بـَ اضـشالاتِ244ــ) -كـرب اذتفـاًت وت
ّـ ــرٖز اٌ٧طـ ــالغ ِربـ ــْ الػـ ــٗخ ااوـ ــاً أبـ ــٕ شكسٖـ ــا عتـ ــ٘ بـ ــَ ارتحٗـ ــز
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التربٖ ـ ــصٙغ ٔقـ ــ عم ـ ــ ٜطبع ـ ــٛغ ا٧ل ل ـ ــٕٖظ غ ـ ــٗ ٕ الٗط ـ ــٕع٘غ انتحعب ـ ــٛ
ال اثٕلٗ ٗٛغ بئتغ .ً1895
 -31الط ـ ــّٗم٘غ أب ـ ــٕ ال اض ـ ــي عب ـ ــد ال ـ ــسلتَ عب ـ ــداب ب ـ ــَ ألت ـ ــد ب ـ ــَ اب ـ ــ٘
اذتطــؽتات ِ581ــ) الــسٔ

ا ٌ٧ـ وت فط ـي الطــي ٚالٍبٕٖــ٥ ٛبــَ ِػــاًغ

ٔوعْ الطي ٚالٍبٕٖ ٛلمواً أب٘ ستىد عبـد انتمـ

بـَ ِػـاًغ قـد لـْ ٔعمـو

عمْٗ ٔقبحْغ طْ عبد الس ٔٞو تب ٛال مٗات ا٧شِسٖٛغ ال اِسٚغ .ً1971
 -32ابَ ضٗدٓغ أبٕ اذتطـَ عمـ٘ بـَ إمساعٗـنغ ا ِ458ـ -)ً1066 -انت ؿــغ
انت تز التذاز ٙلمحباعٔ ٛالٍػسغ بئتغاد.ت).
 -33الػافع٘غ سطؽت ستىد فّى٘ -الدلٗن انتفّسع ا٧لفاًت ال ـسنُ ال ـسٖيغ
داز الط ً٦لمحباعٔ ٛالٍػس ٔالتٕشٖ غ يت1غ ال اِسٚغ.ً1998
 -34غ ــربغ الط ــٗد عب ــد اب-

فط ــي ال ــسنُ ال ــسٖيغ ٔوع ــْ ال ــدلٗن انتفّ ــسع

٧لفــاًت ال ــسنُ ال ــسٖي غ لمػــٗخ ستىــد ِٕٖــدٙغ وسادعــ ٛساوــد اذتٍفــ٘
دأدغ داز البٛ ٦غ بئتغ.ً1992
 -35غشادٚغ عبد العصٖص ستىد -الصوَ وت الػـعس ادتاِمٗـٛغ يت1غ داز ال ٍـدٙ
لمٍػس ٔالتٕشٖ غ ازبد.
 -36ابَ الػذسٙغ ِب ٛاب بَ عمـ٘ بـَ ستىـد بـَ عمـ٘ اذتطـَاتِ542ــ) -وـا
ا فو لفٌتْ ٔااتم وعٍآغ سسزٓ ٔس ْغ ألتد سطَ غ بئتغ.ً1996
 -37الػــٗخغ ستىــد زق ــا -وعذــي المت ـ ٛوٕض ــٕع ٛلتٕٖــ ٛسدٖجــٛغ وٍػ ــٕزات
و تب ٛداز اذتٗاٚغ بئتغ .ً1960
 -38الؿــاٟدغ عبــد االــْغ الــصوَ عٍــد الػــعسا ٞالعــسل قبــن ااضــً٦غ داز الػــُٕ٣
الج افٗ ٛالعاوٛغ بتدادغ .ً1986
 -39الحباطباٟ٘غ الطٗد ستىد سطؽت -انتٗصاُ وت فطي ال سنُ -وٍػٕزات
ا٧عمى٘ لمىحبٕعاتغ يت2غ بئتغ .ً1973
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 -40الحربض٘غ الػٗخ أبٕ عمـ٘ الفكـن بـَ اذتطـؽتا وـَ أعـ ً٦ال ـسُ الطـادع
اهلذـ ــس -)ٙزتى ـ ـ البٗـ ــاُ وت فطـ ــي ال ـ ــسنُغ ٔق ـ ـ عمـ ــ ٜؿـ ــشٗشْ
ٔحت ٗ ــْ ٔالتعمٗ ــو عمٗ ــْغ اذت ــاز ِاغ ــي السض ــٕل٘ انتم ٦ــ٘غ يت1غ ب ــئتغ
اد.ت).
 -41الحربٙغ ستىـد بـَ دعفـس بـَ دسٖـسات ِ310ـِ933 -ــ) -.دـاو البٗـاُ
عــَ تٖٔــن ال ــسنُغ يت3غ ال ــاِسٚغ-ً1968

ــازٖخ ا٧وــي ٔانتمــٕكغ حت ٗــو غ

ستىد أبٕ الفكن ابساِٗيغ يت2غ بئتغ.ً1967
 -42ابــَ عبــاع-

ٍــٕٖس انت بــاع وــَ فطــي بــَ عبــاعغ داز ال تــز العمىٗــٛغ

بئتغ اد.ت).
 -43عبد الباق٘غ قاس٘ -انتؿحمشات العمىٗٔ ٛالفٍٗٔ ٛكٗ ٔادّّا العسل
ا دثُٕغ يت1غ ال اِسٚغ.ً1992
 -44عبد اذتىٗدغ زٖا  -وعذي ا٧وجاه العسبٗٛغ يت1غالسٖا غ.ً1986
 -45العبٗ ــدٙغ زغ ــٗد عب ــد ال ــسلتَ -وعذ ــي وؿ ــحمشات اذت ــدٖح الٍب ــٕ ٙغ
بتدادغ.ً2006
 -46العــسٔٙغ عبــد اب -وفّــًٕ التــازٖخغ انتفــاِٗي ٔا٧ؾــٕهغ انتسكــص الج ــاوت
العسب٘غ بئتغ يت1غ .ً1992
 -47العطــ سٙغ أب ــٕ ِ ــ٦ه اذتط ــَ ب ــَ عب ــد اب ب ــَ ض ــّنات-.)ً1005 -395
الفسٔل المتٕٖٛغ قبحْ ٔس ْغ سطاً الدَٖ ال دض٘غ بئتغ .ً1981
 -48العٌتىــٛغ عصٖ ــصغ ال تابــ ٛالتازغتٗ ــٔ ٛانتعسفــ ٛالتازغتٗ ــٛغ و دوــ ٛوت أؾ ــٕه
ؾٍاع ٛالتازٖخ العسب٘غ بئتغ .ً1983
-49

ال ــزغ سٍ ــا -كٍ ــص المت ــٛغ وٕض ــٕع ٛوت انترتادف ــات ٔا٧ق ــداد ٔالتع ــابيغ
و تب ٛلبٍاُغ ٌاغسُٔغ يت1غ بئتغ.ً2003

-50

سٖزغ دٕزز -أضساز المت ٛغ داز الج افٛغ يت2غ بئتغ .ً1983

 -51ابَ فازعغ أبٕ اذتطَ ألتد بَ شكسٖا المتٕٙات.ً105 -395
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 -52وعذي و اٖٗظ المتٛغ حت ٗو ٔقبىتغ عبدالط ً٦ستىد ِازُٔغداز ادتٗنغ
بئتغ اد.ت).
 -53زتىن المتٛغ دزاضٔ ٛحت ٗوغ شِي عبد ا طـَ ضـمحاُغ و٤ضطـ ٛالسضـالٛغ
يت1غ بئتغ .ً1984
 -54الفساٞغ أبٕ شكسٖا عتٗ ٜبَ شٖادغ اٖ٧اً ٔالمبال٘ ٔالػّٕزغ حت ٗوغ إبـساِٗي
ا٧بٗازٙغ يت2غ بئت.غ1980
 -55الفساِٗدٙغ أبٕ عبد السلتَ ارتمٗن بَ ألتـداتِ175ــ) -كتـال العـؽتغ
حت ٗ ــوغ د.وّ ــد ٙانت صٔو ــ٘غ د.إب ــساِٗي الط ــاوساٟ٘غ داز السغ ــٗدغ بت ــدادغ
.ً1982
 -56الفــئش أبــادٙغ زت ــد الــدَٖ ب ــَ ٖع ــٕلاتِ816ـــ) -ال ــاوٕع ا ــٗىتغ
إعــداد ٔ ــدٖيغ ستــ٘ الــدَٖ عبــد الــسلتَ انتسعػــم٘غ داز ال تــال العمىــ٘غ
بئتغ .ً1975
 -57الفٗــٕو٘غ ألتــد بــَ ستىــد بــَ عمــ٘ -انتؿــباى انتــٍيغ وعذــي عسبــ٘-
عسب٘غ داز اذتدٖحغ يت1غ ال اِسٚغ .ً2000
 -58ابَ قتٗبٛغ أبٕ ستىـد عبـد اب بـَ وطـميغ ا ِ276ـ -)ً890 -أدل ال ا ـزغ
س ـ ــْ ٔق ـ ــبىت سٖب ـ ــٛغ ستى ـ ــد ستـ ــ٘ ال ـ ــدَٖ عب ـ ــد اذتىٗ ـ ــدغ انتحبع ـ ــٛ
السلتاٌٗٛغ ال اِسٚغِ1355ـ.
 -59ال م ػ ــٍدٙغ أب ــٕ العب ــاع ألت ــد ب ــَ عم ــ٘ات ِ821ـ ـِ1418 -ـ ــ) -ؾ ــبض
ا٧عػــ ٜوت ؾــٍاع ٛاٌ٥ػــاغ ٌط ـ  ٛوؿــٕز ٚعــَ الحبعــ ٛا٧ويٖــٛغ انت٤ضطــٛ
انتؿسٖ ٛالعاوٛغ ال اِسٚاد.ت).
 -60ابَ كجيغ أبٕ الفـدا ٞإمساعٗـن اذتـافٍت الدوػـ ٘ات ِ774ـ-)ً1373 -
فط ـ ــي ال ـ ــسنُ العٌت ـ ــٗيغ داز الف ـ ــس لمحباع ـ ــٔ ٛالٍػ ـ ــس ٔالتٕشٖـ ـ ـ غ يت2غ
بئتغ.ً2000
 -61الطي ٚالٍبٕٖٛغ حت ٗوغ وؿحف ٜعبدالٕاسدغ داز انتعسفٛغ بئتاد.ت).
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 -62ال فٕٙغ أبٕ الب ا ٞأٖٕل بَ وٕض ٜاذتطٗيناِ1094ـ -)ً1683 -ال مٗات
وعذ ــي انتؿ ــحمشات ٔالف ــسٔل المتٕٖ ــٛغ قابم ــٛغ ع ــدٌاُ دزٖٔ ــؼ -ستى ــد
انتحسٙغ بئتغ.ً1993
 -63ابَ وادٛغ اذتـافٍت ابـٕ عبـد اب ستىـد ٖصٖـدات ِ275ـ -)ً896 -ضـٍٍْ غ
س ـ ــو ٌؿٕؾـ ــْغ ستىـ ــد فـ ــ٤اد عبـ ــد البـ ــاق٘غ داز إسٗـ ــا ٞال تـ ــز العسبٗـ ــٛغ
ال اِسٚغ.ً1952
 -64انتربدغ أبـٕ العبـاع ستىـد بـَ ٖصٖـدات ِ285ـ -.)ً899 -ال اوـن وت المتـٛ
ٔا٧دل ٔالٍشــٕ ٔالتؿــسٖ غ حت ٗــوغ ستىــد أبــٕ الفكــن إبــساِٗي ٔالطــٗد
غشا ْغ وحبعٌّ ٛك ٛوؿسغ ال اِسٚغ.ً1965
 -65وط ــميغ أب ــٕ اذتط ــؽت وط ــمي ب ــَ اذتذ ــاز ال ػ ــيٙغ ا ِ261ـ ـ-)ً875 -
ؾشٗشْغ بػسى الٍٕٔٙغ إعدادغ زٖا

عبد اهلادٙغ يت1غ بئتغ.ً1995

 -66ابـ ــَ وٌٍتـ ــٕزغ أبـ ــٕ الفكـ ــن كتـ ــاه الـ ــدَٖ ستىـ ــد بـ ــَ و ـ ــسًاتِ711ـ ـ ـ-
 -)ً1321لطـاُ العـسلغ قــدً لـْ الػـٗخ عبــد اب العٖ٦م٘غإعـداد ٔ ؿــٍٗ
ٖٕض اٗايتغ ٌٔدٖي وسعػم٘غ داز لطاُ العسلاد.ت).
 -67وٕضٜغ سطؽت ٖٕض غ الؿعٗدٙغ عبد الفتاى -اافؿاى وت ف ْ المتٛغ داز
الف س العسب٘غ يت2غ
 -68انتٗــداٌ٘غ أبــٕ الفكــن التــد بــَ ستىــد بــَ ألتــد بــَ إبــساِٗياتِ518ـ ـ-
 -)1125زتى ا٧وجاهغ حت ٗو ستىد أبٕ الفكن إبساِٗيغ .ً1978
 -69زتى ا٧وجاهغ حت ٗ ٘ ٔفّسضٛغ قؿ٘ عبد اذتطؽتغ وٍػٕزات و تبـ ٛداز
اهل٦ه غ يت1غ بئتغ .ً2003
 -70الٍــاقٕزٙغ إدزٖــظغ انتؿــحمض الٍ ــد ٙوت ٌ ــد الػــعسغ دزاضــ ٛلتٕٖــ ٛازغتٗــٛ
ٌ دٖٛغ الداز البٗكاٞغً1982
 -71الٍٕٖسٙغ غّال الدَٖ ألتد بَ عبـد الِٕـال ات ِ733ـٌّ -)ً1233 -اٖـٛ
ا٧زل وت فٍُٕ ا٧دلغ وحبع ٛداز ال تز انتؿسٖٛغ ال اِسٚغ .ً1924
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