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م**جعفر يايوش

إنمعقضقعماظؾقٌماٌؼدمموماٌعـقنمبـم"اظطؾقىمأبقمعروانمسؾدماٌؾؽمبـمزػرم
مؼصـػمم(مم1162ػـ/م557) ماألغدظس"، مبالد مسي ماظطؾقي مايرطي مسيمتطقر مدوره و

م مؼفؿؿ مو ماظدغققي، ماحملؾل ماظؿورؼخ مسيمضؿـ ماظطى مسؾؿ مبؿورؼخ معـف مجوغى سي
ماألغدظس.

ماٌقضقعم مهلذا ماخؿقورغو مثوغقو؟ ماألغدظس مٌوذا مو مهدؼدا؟ مزػر مإبـ مٌوذا ظؽـ
وبمـرماظرتـصـشمصقفمسـقـعــماظذيمغـؼػرضفماووػون،مأوهلؿوماووهماظقاضعماظراػ

ي"مـقـراثـؿـوماٌعؾقعوتقيمومعـمميؾؽمعصودرماًرب،مخوصيمومأنمذبولم"اظدراديماظ
معـم مطـري مزال معو مو مأعي، مألؼي م"اظشكصقي" مو م"اهلقؼي" ممبللظي ماظصؾي مرقد و
ضوءمـاظغؿقضموماظضؾوبقيمبؾموماظؿزؼقػمؼؽؿـػمعقضقعماظرتاثمبػعؾمسقاعؾماإلش

وماإلسالءموماظؿفؿقشماظيتمعوردؿفومحرطيماإلدؿشراقمووهمتراثمايضورةماظعربقيم
ماٌل معـ ماألول ماىقؾ مسفد مسي مخوصي محرطيماإلدالعقي معع مبرزوا ماظذؼـ ؿشرضني

رمـفـقـومجقظدمتلايدؼٌماعـولمأرغلًمرؼـونمومطورهمدوضقموعودـققنمماالدؿعؿور
وماألبمالمعوغلـموشريػؿمطـري،مومسيمذاتماظقضًمأيمايرطيماإلدؿشراضقيمعلؾطيم
األضقاءماظؽوذػيمسؾكماظؿورؼخماظلقودلموماظعلؽري،مومأسطؿفمعلوحيموادعيمسؾكم

                                                                                                              
مم* مغقضشً ماظعؾقم(، م)تورؼخ مايضورة مو ماظؿورؼخ مسي معوجلؿري م16ردوظي مجقان مإذرافماألدؿوذم1999، ،
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ماًالصوتمعلرحماظؽؿوبوتم مو ماألحؼود ماظدرادوت،مظؿضؿـمبذظؽمسقاعؾمتغذؼي و
مودورانم ماألجقول متعوضى مسرب ماإلدالعقي مو ماظعربقي ماألعي مأصراد مبني اظؿورخيقي
مظؿكرؼىم مصؿوطي مآظقي ماظؿورؼخ معـ مأنموعؾ مترؼد ماإلدؿشراضقي مصويرطي األزعون.

يمؼعدماٌرجعقيمهلو،ماظذملاظذاطرةماىؿعقيمظألعيمعـمخاللمتشقؼفماٌوضلماظؿورخي
يم"ظؾفقؼي"ماظـؼوصقيمومايضورؼيمظألعيماظعربقيماإلدالعقي،مومعـممثيمتضؿـمؾاألصق

ماظذاطرةم مدبرؼى مبعد مإذ ماإلدؿقالب، مسؿؾقي مسي ماظـوغل ماًط ماالدؿشراق حرطي
األعي،متؼقممماىؿعقيمومتشقؼفماظؿورؼخ،ماظذيمؼصريمعرآةمشريمصوييمظعؽسمصقرة

مؼصريمععزوالمسـماظدسوعيممبؿـػقذماهلدفماظـوغل،مومػق ماظعربلمبعدعو ماظػؽر شزو
مماظيتمؼلؿـدمإظقفو،مومصوضدامظؾؿـوسيمضدمسؿؾقيماإلدؿقالبمػذه.

ظؽـفمؼقجدمبوٌؼوبؾمجقؾمعـماٌلؿشرضنيماظذؼـمدردقامتراثمايضورةماظعربقيم
مبـشرماظؽـريمعـماظقثوئؼموأعفوتماٌصودرمسيم اإلدالعقي،مدراديمعقضقسقيمومضوعقا

ماظػـقنماٌكؿؾػي،موعـمأعـولمػمالء،ماٌلؿشرقمدقدؼق،موشقدؿوفمذؿكماظ مو عؾقم
ظقبقن،مومجوبرؼولمطقالن،مومرؼـق،مودوزي،موآدنيمبالثققس،مومطقدؼرا،مومظقػلم

دالعلمإلبروصـلول،موأظدوعقؾل،مومظقدقونمظؽؾرك،مومشريػؿمممـماػؿؿقامبوظؿورؼخما
سيمتعرؼػماظعوملمبؽّؿمػوئؾمعـموأغصػقهمسيمطـريمعـماظؼضوؼومومإظقفؿمؼرجعماظػضؾم

اظقثوئؼموماٌكطقروتمصقفوماظؽـريمعـمايؼوئؼماظؿورخيقيموماظعؾؿقيماظيتمطوغًمسيم
مرلماظـلقون.

لمـظذامرأؼـومأغفمظزاعومسؾقـو،مومأغفمصورمعـماظقاجىمإسودةمطؿوبيماظؿورؼخماظعرب
مإغف مسيماظلوبؼ، مأخرىمطوغًمعفؿشي معـمزاوؼي ماإلدالعلمعـمجدؼد،مبؾمو ومو
زاوؼيمتعدؼؾمصقرةمػذام"اٌوضل"ماظذيمؼعربمسـفمبــم"اظرتاث"،مإذمطـريامعومؼرتؾطم
عـؾمػذاماالصطالحمبـم"اٌػفقعقي"،مومعـممثيمؼصريمعللظيم"عذػؾقي"مشريمبرؼؽيم
مزعـقيم م"وثقؼي"مظؿػلريمايرطيماظؿورخيقيمسيمصرتة ماظؿورخيقيمطـ سيمتقزقػماٌودة

م مأجؾ معـ مدؾػو معقجف محلىمعـظقر متؿعورضمورؾقعيمعو، مال مشوؼي مإدي اظقصقل
ماظعؼؾماظقضعلماظعؾؿوغلماألوروبل.

ماظذاتم ماووه مصفق مثوغقو، مأعو ماظراػـ، ماظقاضع مخيصماووه مصقؿو مأوال، ػذا
اظقاسقي،مإغفومسالضيماظذاتمبوٌقضقعماٌؼدممبوظعـقانماٌذطقرمآغػو،مإذمترجعمأوديم

اظعؾقو،مسـدعومضدعـومدماظدرادوتمغؼوطماالظؿؼوءمبوظطؾقىمأبلمعروانمابـمزػرمإديمسف
مسيم ماظطؾقي م"ايرطي مبعـقان مطون ماظذي مو ماٌعؿؼي، ماظدرادوت مدبؾقم مظـقؾ حبـو
األغدظس،ماظـشلةموماظؿطقر،ماٌـفٍموماٌقضقعمعـماظؼرنماظـوغلماهلفريمإديماظؼرنم
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مإديم ماظطؾقي مايرطي معلور متؿؾع مخالل متقصؾًمعـ مإذ ماهلفري"، ايوديمسشر
مأ معػودػو متورؼخمغؿقفي مصؼط،مأو مدعوء نماظؿورؼخماإلغلوغل،مظقسمتورؼخمحروبمو

اظددوئسماظلقودقيموماظـزاسوتماٌذػؾقيمصقلى،مبؾموراءمػذامطؾف،مؼؾؼكماجملولم
ماظدرادوتم معقدان مسي مؼـؾغل مطؿو محؼف مؼـؾ ممل مزال معو معقضقع مظؾؾقٌمسي وادعو

مبوىوغىماظعؾؿل مؼؿعؾؼ متورؼخ مػق مو ماىزائرؼي مبوىوععي احملضمسيمماألطودميقي
ايضورةماظعربقيماإلدالعقيماظذيمسؿؾمعـمأجؾماجملؿؿعماإلغلوغلمبؽوعؾف،مػذام
ماظؿورؼخم مطؿوبي مإلسودة مربووظي ماظردوظي مطوغًمػذه مثوغقي مجفي معـ مو مجفي، عـ
اإلدالعلمبصػيمخوصيمعـمخاللمإبرازمسقاعؾماظؾـوءموماظعؿرانمسيماألرض،مومعوم

مقيموماحملدداتماٌعرصقيماظالزعيمظذظؽ.ػلمتؾؽماألدسماظػؽرؼيموماظضقابطماظؼقؿ
ماظعوممترؼدمإبرازمدورماظعؾؿوءمطلؾطيم ومسؾقف،مصننمإذؽوظقيماظؾقٌمسيمإرورػو
ماظعؾؿقيم مايرطي مطقػمأّن مو مآغذاك، ماإلدالعل مظؾؿفؿؿع ماظعوعي مسيمايقوة صوسؾي
أثرتمسيمتقجقفمعلورماظؿورؼخماإلدالعل،ممبعـكمآخرمدراديمغؼدؼيمداخؾقيمآلظقوتم

معؾمايضوري.اظػ
طؿومأنماإلرورماًوصمإلذؽوظقيماظؾقٌ،مػقماىوغىماظذيمخيصماظطؾقىمأبوم

معروانمابـمزػرماإلؼودي،مطقػمذظؽ؟
ماظدرادوتبعـمخاللمحبٌمد متعرصـوممؾقم مأظقف، ماظذيمدؾؼًماإلذورة اٌعؿؼي

سؾكمسوئؾيمأغدظلقيماذؿفرتممبؿورديمأصرادػومظؾطىمطعؾؿمومعفـيمسؾكمعدىمدؿيم
ماظعوئؾيمبصقرةمأجقولمطوعؾ مذطرتمػذه مبوظعؾؿوء ي،مومظؽـمطؿىماظرتاجؿماًوصي

مبعقدم مزال ماظطيبماظذيمعو متراثفو مواضعمحقل متصقر موضع معـ مملممتؽـو بوػؿي،
مجوبرؼولمطقالن،م ماظؾوحـنيمأعـولم: ماظعؾؿوء معـ مثؾي مبف مضوم معو مإال ماظؾفؿ اٌـول،

اظعوئؾيمعـماىفقدممورؼـق،موروزاطقغلمبربوغً،مومبذظقامسيمدؾقؾمتؿؾعمآثورمػذه
اٌضـقيموماظلـنيماظطقؼؾي،مومعـمخاللموضقعمبعضمأسؿولمػذاماظطؾقىمبنيمأؼدؼـوم

ماظطىمإديمشوؼيموماذؿفورمبعضم مظطوظىمسؾؿ مطؿصودر ماسؿؿودػو مو آثورهمسيمأوروبو
غفوؼيماظؼرنماظلوبعمسشر،مواسؿؾورهمرؾقىماظؿفربيمواالخؿؾور،مأثورمػذامطؾفمصقـوم

ؿلوؤالتماظؿوظقيم:معومػلمأدؾوبماذؿفورمػذاماظطؾقىمأطـرمعـماظػضقلماظعؾؿلموماظ
مسيمممورديماظطى؟ممفبؼقيمأصرادمأدرتفماألرؾوء؟مػؾمػذامراجعمإديماخؿالفمعـفف

أممأنماألعرمراجعمإديمعومتقصؾمإظقفمعـمغؿوئٍمسيمذبولماظؾقٌماظطيبمطوغًم
ممممصوهيمسفدمجدؼد؟
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مظؾرتاثماظطيبماظققغ مطونمغوضالمأعقـو مأغف مبعدمحرطيمأم وغل،مأصودتمعـفمصقؿو
ماظـفضيماألوروبقي؟

صؿومػلمؼومترىمسالضيمأبلمعروانمابـمزػرمطشكصمومرؾقىمبوظطىمعقضقسوموم
عـففو؟مومعومعدىمإتؾوسفمأومإبداسف؟مومعـممثيمعومعؽوغؿفمسيمتورؼخماظطىماظعربلم

م؟اإلدالعلمسيماألغدظس؟مومعومعدىمإدفوعوتفمسيمتطقرمايرطيماظطؾقيماألغدظلقي
عـمػذهماٌـطؾؼوتموماظؿلوؤالت،متؾؾقرتمصؽرةماظؾقٌماىقػري،مصلردغومأنم
مظؾؿفربيم ممنقذجو ماظطؾقىماظذيمغعؿربه مظرتاثمػذا مإجرائقو ماظؾقٌمزبربا ؼؽقن
اإلغلوغقيمسيمإحدىمذبوالتمتؼدعفوماظعؾؿل،مومعـممثيمتؽقنمذيقعماٌكطقروتم

عـمتقزقػفومالدؿؼراءمحؼقؼي(مموماظقثوئؼماًوصيمبفم)وثقؼيمأومغصومتورخيقو(م)المبد
مأحداثفم مذبرؼوت متػلري مو معوضقو، مصور ماظذي ماألغدظس ماظؿورخيل ماظقاضع ذظؽ
معـمأجؾماظؿقصؾمإديمتؽقؼـمصقرةم ماظربػون، مو مسؾكمايفي مضوئؿو مسؾؿقو تػلريا
أطـرمصدضوموواضعقيمسـمذظؽماظـؿطماٌعقشلموماظػؽريمظؾؿفؿؿعماظعربلماإلدالعلم

ماظعؼؾلماٌـففلمظؾألعيماألغدظلل،مومطشػماظؽقػ مذظؽماظؾـوء ماظيتمتشؽؾمبفو قي
مادؿقسؾًم مإذ مبذاتفو، مضوئؿي مإغلوغقي محضورة مذات مشدت محؿك اإلدالعقي

مسيمإرور مواحؿقتفو مذظؽماظرتاثممػوايضوراتماظلوبؼي مإخراج مإسودة مو اٌرجعل،
ماإلغلوغلمسيمتقظقػيمجدؼدةمتضؿـماظؿـقعموماظؿؿوؼز.

ؿلم)اظقثقؼي(مأوم)اظـص(مبعدمغؼؾفمعـمعرحؾيمومػؽذامميؽـمجعؾماظرتاثماظعؾ
اىؿقدمإديمعرحؾيمايرطقيماظعؾؿقيموماظؽشػماظعوٌل،محؼقؼيمثوبؿيمعربػـمسؾقفوم
مبؼوؼقسماظؾقٌماٌقضقسلماحملض،موروؼدامغؾؿعدمسـماألدؾقبماظلرديمظؾقضوئعم
مسيم ماظقضع موـى مو مبوإلغؿؼوء مػذا مو ماٌصودر، مو ماألخؾور مثـوؼو ممتققصمسي دون

ؿؽرار،محؿكمؼؽقنماظؾقٌمأصقالمومممقزا،مومبذظؽمؼؿؿؽـماظؾوحٌماٌكؿصمعـماظ
درادؿفومومعؼورغؿفومبغريػومٌعرصيماظؼقؿيماظعؾؿقيمهلومسيمإرورػوماظؿورخيلموماظزعينم
اًوصمبف،مومبذظؽمؼؿوحماظلؾقؾمظؾشروعمسيموضعمتورؼخماظعؾؿماظعربلماإلدالعلم

ماإل ماظؿورؼخ مضؿـ ماظصقققي معؽوغؿف مضدموإحالظف مغؽقن مبذظؽ مو ماٌشرتك، غلوغل
مايوجوتم ماظؿقزقػماإلؼدؼقظقجلمظؾرتاثمحلىماظرشؾوتمو مسـ ماإلبؿعود حؼؼـو

ماآلغقيماظؾعقدةمسـمآصوقماظؾقٌماظعؾؿلماير.
طؿومجيدرمبـوماإلذورةمإديمعـمدؾؼـومسيمدراديمػذهماظشكصقيماظعؾؿقيماٌؿؿقزة،م

 Gabriel)مقرمجوبرؼولمطقالنصلولمدراديمحلىمسؾؿـومػلمتؾؽماظيتمضدعفوماظدطؿ

Colin) (1923-1860)سيمعمظػيماظشفريم:م"مAvenzoar, sa vie et ses œuvres et 
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la tadkira d’Abul-ala, texte et traduction française, Paris 1911"زػر،مابـمم
مدراديم متؾؿفو مترذييمصرغلقيم"،مثؿ مأبلماظعالء،مغصمو مومتذطرة مآثوره حقوتفمو

م"م(H.P.J. Renaud)مرؼـق مبـ مم"Nouveaux manuscrits d’Avenzoarاٌعـقغي
مسيمذبؾيمػقلربؼس "زبطقروتمجدؼدةم،ممم1931مسومم(Hespreris)ماٌـشقرة

مالبـمزػر"،مومبعدمايربماظعوٌقيماظـوغقيمندمدرادوتمظؾؾوحٌمج.ثققدورؼدس
(J. Theodoridès)بعـقانم:م"مLa parasitologie et la zoologie dans l’œuvre 

d’Avenzaor مسيمذبؾيمتورؼخماظعؾقممومتطؾقؼوتفو"م(R.H.S.A.)اظربادقؿقظقجقومومم
إذمتطوظعـوماٌلؿعربيمم1971م"،موممترمدـقاتمإديمشوؼياظزوظقجقومسيمسؿؾمابـمزػر

مرو مبربوغًاإلدؾوغقي مطقغل مردوظيمم(Rosa Kuhne Brabant)مزا مسـ مبكؾص
مالب مطؿوبم"اإلضؿصود" محقل ماٌؼدعي مغػسماظؾوحـيماظدطؿقراه مدائؿو موتصدر مزػر ـ

مسـقاغفو مابـم" (Avenzoar y la cosmetica)معؼوظي ماظزؼـي مو مسؾؿمم-زػر أي
مم1974ماظؿفؿقؾ"،مسوم مسوم متصدر مبعـقان:م1984م،مو مسـمابـمزػر م،مدرادي

"Apportationes para esclarecer alguno de los puntos oscurosen la 

biografia de Avenzoar "مذظ،م ماٌلؾؿنيمو ماألوروبلمظؾعربمو ؽمخاللماٌممتر
م مسوم مبعد مغشرتمصقؿو مو معوظؼي م"ععطقوتمجدؼدةمهًممم1986مبدؼـي سـقان:

محقلمغؼوطمشوعضيمسيمعصودرمبؾؾققشراصقيمابـمزػر"،مومتضقػمغػسماظؾوحـيمسوم
سـقانمبؿقغسمهًممم1989غشرمدراديمضدعًمظؾؿممترماظدوظلمسومممم1991
"Abù Marwàn b zuhr un professionnel de la medecine en plein XIIème 

siècle le patrimoine andalous" ماظؼرنمم ماظطىمسي مخؾري مزػر، مابـ معروان أبق
اظـوغلمسشرماٌقالدي".مػذهمأػؿماظدرادوتماظيتمضدعًمعـمررفماٌلؿشرضنيمحقلم

مػذاماظطؾقىموآثوره.
اظلؿوذمربؿدماظعربلمأعوماظؾوحـقنماظعرب،مصلػؿمدراديمػلمتؾؽماظيتمضدعفوم

اًطوبلمسيمطؿوبفم"اظطىموماألرؾوءمسيماألغدظسماصلالعقي"مسيمجزءؼـ،مإذمضدممصقفم
هؼقؼومحقلماظطؾقىمأبلمعروانمابـمزػر،موضوممبـشرمردوظؿفم"اظؿذطرة"موم"تػضقؾم

يمـذؼـفماألشـوبـؿـم،مومحؼؼمط1988اظعلؾمسؾكماظلؽر"موم"اظؼوغقن"،مومذظؽمسومم
"األشذؼيموماألدوؼيمسـدمعمظػلماظغربماإلدالعلم"اظصودرمسوممومغشرهمضؿـمطؿوبفم

م،مومطذظؽمضومماألدؿوذمسؾدماظعزؼزمبـمسؾدماهللمبـشرمدراديمسـمأدرةمبينم1990
 .م1992مزػرمبعـقانم:م"أدرةمبينمزػرمعدرديمرائدة"مومذظؽمسوم
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ماظطؾقىم مػذا محقل ممتً ماظيت ماظؽؿوبوت مو ماظدرادوت مػذه مضقؿي مػل صؿو
ماٌـشقرةمسيمذبؾيمػقلربسمسومم(Renaud)مشريمأوالمإديمدراديمرؼـقاألغدظلل؟مغ

م(Herbelot)مإغفومحبٌمؼؿؿقزمصوحؾف،ماغفماسؿدمسؾكمطؾمعـمػربقؾق،مم1931
مطوزؼري مبقرشلؿولم(casiri)مو مػوعر ووؼلؿوغػقؾدمم(Hammer-Purgstall)مو

(Wùstenfeld)أيمغلىمسـدعومأرادمأنمؼـؾًمضوئؿيمآثورماظطؾقىمابـمزػرمومسؾكمم
ؼرتؼل.مأعومسـدمدرادؿفمٌضؿقنماٌؾوحٌماظطؾقيماحملضيمسـدماظطؾقىمابـمزػر؛م
صؼدماسؿؿدمسؾكمدرادوتمجوبرؼولمطقالن،مبوإلضوصيمإديمضراءاتفماًوصي،مطؿومالم

رؾقؾونمصرغلقونمهلؿومخربةموادعيمومػذامجيىمأنمغـلكمأغفؿومأيمطقالنمورؼـقم
موماألصوظي.ماظذيمجعؾمحبقثفؿومتؿؿقزمبـقعمعـماىدة

ري،مـوزؼـؾمعـمشـفمطـوظـومضـؿـتؿؿقزمأصوظيماظؾقٌمسـدمرؼـقمإذمضوممبوظؿلطدمع
دقاءممبؽؿؾيممومطقدؼراةمظؽؾركمخبصقصمأعوطـمتقاجدمزبطقروتمػذاماظطؾقى،

موأغؿقغوم(R.P Melchor)ماإلدؽقرؼول،مواسؿؿدمسيمػذامسؾكمهؼقؼمطؾمعـمعقؾشقر
(M.Antuna)،مأغفمأزاحماغفمطؿوبماالضؿصودمسيمإصم مطؿو ماألجلود. الحماألغػسمو

اظقػؿمحقلماظـلكيماٌقجقدةمسيمعؽؿؾيمبورؼسماٌؽؿقبيمبوظؾغيماظالتقـقيموماحملؿقؼيم
ماظذيم ماالضؿصود مطؿوب مسـ معرتذيي مغلكي متؽقن مأن مثالثنيمصصال مو مأربع سؾك

مذبؿقعمعؼوالتفمدؾعيمصؼط
عوعيمبوظربوطمطؿومأغفماطؿشػمغلكيمجدؼدةمعـمطؿوبماالضؿصودمسيماًزاغيماظ

ومػقمسيمثالثمومتلعنيمورضيمومخبطمسربي.مثؿمضوممبدارديمم(D.768)مهًمرضؿ
مظغقؼيمظؾؿػرداتماظطؾقيماظقاردةمسيمطؿوبماألشذؼيمألبلمعروان

طؿومندمأنمعومضوعًمبفماظؾوحـيمروزامطقغلمبربوغًمحقلماظطؾقىمابـمزػر،م
أوماآلثورماظقاردةمسيممؼـؼلؿمإديمصرسني،مصرعممتقزمبؿقؼقؼمحقلمغلؾيماٌكطقروت

ؾقىمـعصودرماظرتذييمهلذهماظشكصقي،مطؿومضوعًمبدراديمحقلمذكصقيمػذاماظط
م مضوعًمسوم مإذ ماظطؾقي. ماظعؾؿقي مظؾعضمغؿوئفف متؼققؿ معؾكصمسـم1971و مبـشم م

م معـذ مأوضقًمأغف مإذ محقلمطؿوبم"االضؿصود"، ماظدطؿقراه أنمممم1931أرروحف
،مواسؿربتمأنموصػم829مصفرسماظغزؼريمبرضؿاٌكطقطماظقحقدماٌعروفمػقمعوموردمسيم

مظقسمذامأػؿؾي.م(Renaud)مرؼـ

مع مسي ماظيتمسـرتمسؾقفو ماىدؼدة ماظـلكي مأوضقًمأن مبـمـقرؼـؽـاإلدمؾيـؿـؽـو ماٌرضؿي ولمو
مأوراضفوم(،834) معؼودفوم95مذبؿقع معمرخيمسيم(دؿم26مxم19)مورضي م10مو

ماٌكطقطمعؽؿقبمبوظؾغيماظعربقيمم،1252مأبرؼؾ ومظؽـمحبروفمسربؼيموممومػذا
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ومــــرؼــؾـــإدؾوغقي،مممزوجي،موماظؽؿوبيمربصقرةمعومبنيماثـنيمومسشرؼـمحرصومس
موممثوغقيمومسشرؼـمحرصومترجعمإديمأصؾمسربل.

مسؾكم مارؾعً مأغفو مأوضقً م"اظزؼـي"، مطؿوب محقل مبدرادي مضوعً مسـدعو و
مملمودمػ ذهماظـلخمسيمضوئؿيماظػفورسماظيتموضعفومصالحماظدؼـماٌـفدمومظؽـفو
معؽؿؾيماظعؾدظقي،مواسؿربتمأنمػذاماظؽؿوبمؼعؿربمسيمسدادماآلثورماٌػؼقدة.

مسيم مأبرزتماىقاغىماإلغلوغقي ماظطؾقىمصؼد مػذا مذكصقي محقل مدرادؿفو أعو
متعوعؾفمععمعرضوهموعومػلماظضقابطماألخالضقيماظلوعقيماظيتمطونمؼؿؿقزمبفو.

بوالسؿؿودمسؾكمعومذطرهمابـمأبلمأعوماظدرادوتماظعربقيمصؼدماعؿوزتمسيمسؿقعفوم
أصقؾعيمحقلمأدرةمبينمزػرمعـمأغفومأدرةمسربقيماعؿدتمسؾكمعدىمدؿيمأجقولم
ماٌعورفم معومجوءمسيمدائرة مصقؿومخيصمإنوزاتفماظطؾقيمصؼدمرددوا عـماألرؾوء،مو

مضوظفإلا معو مظلون مسؾك ماظدرادوتممدالعقي مسؾك ماألعـؾي معـ مو مطقالن، جوبرؼول
اظعزؼزمبـعؾدماهللماٌعـقغيمبـم"رؾؼوتماألرؾوءمبوٌغربماألضصكمماظعربقي؛مدراديمسؾد

مبفؾيماظؾلونماظعربل،مإذمملمؼلتمصقفومجبدؼد،موضدم،ممم1965م"اٌـشقرةمسوم
مأوردم مو مأبلماظعالء مظقاظده معـؾمجعؾمغلؾيمطؿوبماظؿذطرة وضعمسيمبعضماألخطوء

ماظعرب.مثؿمؼصدرم دراديمأخرىمتعؾقؼمجقدؿوفمظقبقنماظصودرمسيمطؿوبفمحضورة
دة"مـممسيمذبؾيماألطودميقيمبوظربوطمبعـقانم"أدرةمبينمزػرمعدرديمرائم1992مسوم

وماسؿدمصقفومسؾكمعومذطرهمصالحماظدؼـماٌـفدمعـمحقٌمتصـقػمضوئؿيمآثورمػذهم
معقجقدةمصعالمومبذظؽموضعمسيم اظعوئؾيمسيمعقدانماظطى،مومعـمشريمأنمؼذطرمأغفو

م معللظي مسي مميقص ممل مإذ مأؼضو مأعوطـماظقػؿ مذطر مأو مبؿقغس ماظعؾدظقي عؽؿؾي
متقاجدػو،ممبؽؿؾيماإلدؽقرؼولمأوماٌؽؿؾيماظقرـقيمبؾورؼس.

تورؼخممأغومعومطؿؾفماظدطؿقرمربؿدمسؾدماظرريـمعرحؾومسيمطؿوبفماىوععمسيرطؿومض
م،مإذمملمؼلتمجبدؼد،مبؾموضعمسيمم1988ماظعؾقممسـدماظعربماظصودرمبؾريوتمسوم

ػرمغوضشمسيمطؿوبفماظؿقلريمطؿوبم"اظؼوغقن"مالبـمدقـومبعضماظقػؿمإذمذطرمأنمابـمز
ععمأغفمسـدماالرالعمسؾكمربؿقؼوتماظؽؿوبماٌـشقرموم"اظؽؿوبماٌؾؽل"مظؾؿفقدلم

ممالمندمذاطرامبوٌرةمهلذؼـمم1983مبؿقؼقؼماظدطؿقرمعقشقؾماًقريماظصودرمسوم
مماظطؾقؾنيمأوماإلذورةمظؽؿوبقفؿو.

مأغفمملمؼط معـمخاللمطالعف مؼظفر مسيمو مغشر وظعماظؽؿوب،مبؾماسؿؿدمسؾكمعو
ماٌراجعماظيتم مأو م ماٌعورفماإلدالعقيموملمؼشرمسيمػقعشمطؿوبفمإديماٌصودر دائرة
ماسؿؿدمسؾقفو،مومػذامؼـؼصمعـمضقؿيمعومطؿؾفماظذيمالمؼؿفووزماظصػقؿنيمومغصػ.
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مدرا مػل ماالغؿؾوه متـري مدرادي مثوظٌ ماألدؿوذدو ماًطوبلم ي ماظعربل ربؿد
ممسيمسؿؾفماظضكؿم"اظطىموماألرؾوءمسيماألغدظسماإلدالعقي"مسيمم1988مماٌـشقرةمسو

جزءؼـ،مإذمؼذطرمسيماىزءماألولمسـدمحدؼـفمسـماظطؾقىمأبلمعروانمابـمزػر،م
بطؾىمعـمابـمرذدمومػذاموػؿموضعمصقفمطـريممذطرمأنمابـمزػرمأظػمطؿوبفماظؿقلري
معؼدعيمطؿوبماظؿقلري معروانمؼذمإذمسـدمضراءة مأغفمأظػفمبطؾىمعـمندمأنمأبو طر

اًؾقػيماٌقحديمومظقسمعـماظطؾقىمابـمرذد،مومظؽـمؼشريماألدؿوذماًطوبلمإديم
ماظقػؿماظذيموضعمصقفمطقالنمسـدعومغلىمطؿوبماظؿذطرةمألبلماظعالء.

مردوظيم مردوظؿنيمالبـمزػرمػؿو مؼرجعماظػضؾمظؾكطوبلمسيمغشرهمألولمعرة طؿو
ر،موظؽـمهؼقؼمربؿدماظعربلماًطوبلماظؼوغقن،موردوظيمتػضقؾماظعلؾمسؾكماظلؽ

مبربوغً،م مروزاطقغل ماٌلؿشرضي محؿك مبؾ ماًقري معقشقؾ ماظدطؿقر معـؾ مشريه و
ػمالء،مطؾفؿمأشػؾقامجوغىمعفؿومومػقماظدراديماظـؼدؼيمظؾؿؾوحٌماظطؾقيمسـدمابـم

جعؾـومغعقدماظـظرموماظؼراءةمٌمظػوتفمحؿكممبؾماطؿػقامبـشرمآثورهمصؼط،مومػذامعوزػرم
حؼقؼيماذؿفورمأعرمػذاماظطؾقىمسيمأوروبومإديمشوؼيمغفوؼيماظؼرنماظلوبعمسشرمغرىم

مواسؿؿودمعمظػوتفمطؿصودرمسيماىوععوتماألوروبقيمعـؾمجوععيمعقغؾؾققف.
مػذام مسي مسؾقفو مسرجـو ماظيت مدرادوتفؿ مسي مذيقعو مػمالء مضوظف مٌو مبوظـلؾي أعو

ماظق ماٌؽؿؾي مسي مزػر مابـ معمظػوت متقاجد مخيص مصقؿو معـؾماظعفوظي مبؾورؼس رـقي
مغلكيم مإال ماظققم معـفو مؼقجد مصال م"اظؿقلري"، مو م"األشذؼي" مو ماالضؿصود" "طؿوب
عؽؿقبيمبوظالتقـقيمومبوًطماىقتـفلمومػلمغلكيمطؿوبم"اظؿقلري"مومععفمطؿوبم

م"اظؽؾقوت"مالبـمرذد.
ماظطؾقيم مغرجعمإديماٌصودر مأن مظزاعو مطون م؟ مععمعصودرغو مظؽـمطقػمتعوعؾـو و

ماظطؾقى مواجفؿـوممهلذا مظؽـ مو مسؿقؼي، مدرادي مغدردفو مو مآثوره مأي األغدظس،
مصعقبوتمبنزاءمايصقلمسؾقفو.

إذمأنماظـلخماظيتمذطرتفوماٌراجعمبلغفومضؿـمعؽؿؾيماظعؾدظقيمبؿقغسموماظؾوظغم
مسيم ماٌـفد ماظدؼـ مصالح ماظدطؿقر مػق مذطرػو معـ مأول مزبطقرو، مسشر ماثـو سددػو

رؼخماظطىمسـدماظعرب"،موماٌـشقرةمسيمذبؾيمعؼوظؿفمبعـقانم"اٌصودرماىدؼدةمظؿو
مسوم ماظدولماظعربقي ماٌكطقروتماظعربقيمهًمإذرافمجوععي مػـ/م1379مععفد

مسؾكمصفورسماًزاغيماٌؾؽقيمبوظربوطماظيتمممم1959 سيماىزءماًوعس،موارؾعـو
م،م 1982ػـ/م1402مقرمسومـصـػفومربؿدماظعربلماًطوبلمسيماجملؾدماظـوغلماٌـش

م"أدرةمبينممومذطرػو مبـعؾدماهللمسيمدرادؿفماٌعـقغيمبـ طذظؽماألدؿوذمسؾدماظعزؼز
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مسوم ماٌغربقي ماٌؿؾؽي مأطودميقي مذبؾي مسي مرائدة" معدردي ماظعددمم1992مزػر مسي م
مطذظؽمإ مأذور مغػسمسوماظؿودع، مذطر مبؿقغسمعع موجقدػو مسيمذفرمم1994مدي و

م مو ماظعؾدظقي مصفورسمعؽؿؾي مدفؾ مسؾك مارالسـو مبعد مو ماألريدؼيمأطؿقبر، عؽؿؾي
بوٌؽؿؾيماظقرـقيمبوظعوصؿيمتقغس،مملمندمذاطرامأليمعمظػمعـمعمظػوتمبينمزػر،م
ماظقرـقيم ماظؽؿى مبدار ماٌكطقروت مضلؿ معلمول مإدي مظؾؾقوغوت متؼدميـو مبعد و
مبلنمذيعم مأصودغو مو مأثرا مصرزمصفورسماٌؽؿؾي،مصؾؿمجيدمهلو اظؿقغلقي،مأسودمععـو

ؼؿؿمإالممؼؿقغيمبؼلؿقفوماألريدؼيموماظعؾدظقي،مملاٌكطقروتماظيتمطوغًمجبوععماظز
م1965مم،مومبلنماظرتتقىمومإسودةماىردمملمؼؽـمإالمبنيم1965مبلعرمرئودلمسوم

،مومأسودماإلرالعمسيمدفؾمضدؼؿمبلرضوممضدميي،مأيمتؾؽماظيتمهؿؾمم 1967وممم
ماظرتتقىماظؼدؼؿ،مضؾؾمسؿؾقيمضؿمػذهماٌكطقروتمإديماٌؽؿؾيماظقرـقي، صؾؿممأرضوم

مػذهم مأن ماألول مهلؿو، مثوظٌ مال ماحؿؿوالن مظـو مصؾؼل مذطرا؛ مأو مأثرا مهلو جيد
اٌكطقروتمحيؿػظمبفومأحدماًقاص،مومإعومأغفومأتؾػًمبطرؼؼيمعو،مطلنمتؽقنم
معـماالرالعمسؾكمطوصيمآثورمأدرةمبينم دربًمإديمجفوتمأخرى،مومػؽذامحرعـو

معروانمؼذطرمطـري مأنماظطؾقىمأبو ماظطؾقي،مخوصيمو ماسؿؿودهمسؾكمذبربوتمزػر ا
 أبقفمأبلماظعالء.

م: معـؾ مضدؼؿ متصـقػ مأرضوم متقجد مأغف مد،1762مد، 2650مد،532مطؿو
ممم1931مبوًزاغيماظعوعيمبوظربوط،مومبعدماالرالعمسؾكمدراديمرؼـقماٌـشقرةمسوم

مبفؾيمػلربؼس،مملمندمهلومذطرا،مصصورمسـدغوماحؿؿولمضقيموػقمأنمتؽقنمػذهم
رمـؼمآخـوئـقجدمسـومأخذتفماإلدارةماإلدؿعؿورؼيمععفو،مومؼاٌكطقروتمعـمضؿـمع

ومػقمتضوربمبعضماألرضوممٌكطقطمععمأرضوممزبطقطمآخر،معـولمذظؽمزبطقطم
طؿوبم"اإلضؿصودمسيمإصالحماألغػسموماألجلود"مألبلمعروان،مؼذطرمرؼـقمدائؿومسيم

مرضؿ مهؿؾ مسربؼي مغلكي معـف متقجد مأغف مذطرػو ماظلوبؼ ماظدرادي م(834)مغػس
مطقغلمبربوغً،مأطدتمظـوم مبوظؾوحـيمروزا مبؽؿؾيماإلدؽقرؼول،موظؽـمسـدماتصوظـو
ذظؽ،موذطرتمظـومبلغفومملمتلؿطعمضراءاتفو،مصؾؿومرؾؾـومعـفومبعٌمغلكيمعصقرةم
سـماٌكطقط،مصنذامبـومغػوجلممبكطقطمػقمطؿوبم"اإلضؿصود"مألبلمعروانمظؽـمخبطم

معي،مومػلمبذظؽمغلكيمزبوظػيضطم141معغربلمضدؼؿمشريمعشؽؾمأومعـؼطمؼؼعمسي
ظؾـلكيماظعربقيماظيتمذطرػومطؾمعـمرؼـقموماظعربلماًطوبلموماظيتمضوالمبلغفومتؼعم

صػقي،مزؼودةمسؾكمأنماٌكطقطماظذيمهصؾـومسؾقفمأربعمومسشرونمضطعيم 95سيم
األوديمعـفمغوضصي،مصفقمعؾؿقرماألولمأيمغوضصماٌؼوظيماألوديمومػقمأيماٌكطقط،م
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مرعز مهؿؾ مبؾورؼس ماظقرـقي ماٌؽؿؾي مسـ معـؼقظي م.Arabe Rمجم959مغلكي
ونمعـمرؼـقمأومومبذظؽمهصؾـومسؾكمغلكيمجدؼدةممتوعومملمؼذطرػومأؼومط ،155504

مبدرؼدمم1971ماظعربلماًطوبلمأومحؿكمروزامطقغلمسيمدرادؿفوماظيتمغشرتفومسوم
مبؽؿؾيماإلدؽقرؼول،مومػقمم834مسـمزبطقطمطؿوبماالضؿصودماٌقجقدمهًمرضؿ

معؾكصمردوظيماظدطؿقراه.
أعومطؿوبماظؿقلريمصؼدماسؿؿدغوماظـلكيماحملؼؼيموماٌـشقرةمعـمررفماظدطؿقرم

ممومترجعمأػؿقيمػذاماظعؿؾمإديمأنمصوحؾفماسؿؿدمسؾكمم1983سومممعقشقؾماًقري
مرضؿ مذبؿقع مسي ماظقاضعي مبؾورؼس ماظقرـقي ماظؽؿى مدار حيؿقيمم2960مغلكي

ماجملربوتمألبقفم مو مطؿوبماظؿذطرة مو ماٌؾؽمبـمزػر مظعؾد بوإلضوصيمطؿوبماألشذؼي
يمأيمػـمسيمبرذؾقغم561مأبلماظعالءمزػر،مومؼرجعمتدوؼـمػذهماظـلكيمإديمسوم

بعدمأربعمدـقاتمعـموصوةمابـمزػر،مومػلمبذظؽمأضدمماظـلخماٌقجقدة،مواسؿؿدم
طؿؾًمسيمأوائؾم 628طذظؽمغلكيماظربوطمومغلكيماٌؽؿؾيماظؾقدظقيمبلوطلػقردمرضؿم

مدـي مسؾل، مدقد مبـ مأعريمحلـ مػق ماظـودخ مو ماهلفري، ماظعوذر ػـم946ماظؼرن
م مسيبؼلطـطقـي ماٌؿقػماظربؼطوغل مغلكي مو مرضؿاحملؿقي، مػلمم9128ممظـدن و

مسشرم ماظرابع مأو ماظـوظٌمسشر ماظؼرن مطؿؾًمسي مأغفو مؼرجع مو ماظؿورؼخ معـ خوظقي
مظؾؿقالدمظؿشوبففومععمغلكيمأومطلػقرد.

ماظعربلماًطوبلم ماألدؿوذمربؿد مغشره مو مبؿقؼقؼف مضوم مصؼد مطؿوبماألشذؼي أعو
معمظػ مسـد ماألشذؼي مو م"األدوؼي ماٌـشقر عدخؾموماظغربماإلدالعل،مملضؿـمعمظػف

م.مواسؿؿدمسيمهؼقؼفمسؾكماظـلخماًطقيماحملػقزيمخبزاغيم1992مغصقص"،مسوم
م/م2430م/مذبؿقع،م1598ماظؽؿىمايلـقيمسيماظؼصرماٌؾؽلمبوظربوطمومأرضوعفو

مز/ذبؿقع.م15/13مذبؿقع،
أعوماظردوئؾمومػلمثالثيمصؼدمضوممطذظؽماألدؿوذمربؿدماظعربلماًطوبلمبـشرػوم

م،مومػذهماظردوئؾم1988مألرؾوءمسيماألغدظسماإلدالعقيمسوماظطىمومامفضؿـمذبؿقس
ػلم"اظؿذطرة"مومضدمأزاحمبنزاءمغلؾؿفومإديمأبلماظعالءمزػرمواظدمأبلمعروانماظقػؿم
اظذيموضعمصقفمطقالن،موردوظيمتػضقؾماظعلؾمسؾكماظلؽر،ماظذيمؼؾنيمصقفومأػؿقيم

عروانمسؾدماٌؾؽمبـماظعلؾماظدوائقي،موردوظيم"طؿوبماظؼوغقن،ماضؿضوبماظقزؼرمأبلم
مزػر".

ومسؾقفمضلؿـومحبــومإديمدؾعيمصصقل،مصصؾممتفقديمودؿيمصصقلمتـووظـومصقفوم
ماٌودةماظطؾقيمالبـمزػر.
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:مسـقاغفم"عدخؾمعـففلمظؿورؼخماظطىمسيماألغدظس"متـووظـوماظػصؾماظؿؿفقديم
مسيم ماظطؾقي معؾقٌمايرطي مثؿ مواصطالحو، ماظطىمتورخيو م: ماٌؾوحٌماظؿوظقي صقف

غدظسماظـشلةموماظؿطقر،مثؿمعؾقٌماظطىمسيماألغدظسماٌقضقعموماٌـفٍ،مومػذاماأل
معـمحقٌم مو ماظعؾؿقي ماظطىمعـمحقٌمعودتف مغعرجمسؾكمدرادي مأن ادؿدسلمعـو
معػفقمم ماألولمهدؼد مواحد، مأيمبلدؾقبنيمزبؿؾػنيمسيمآن ماظؿورخيقي، صريورتف

طىمسيمإرورمايرطيماظطىمسؾكمعلؿقىماٌظوػرماًورجقيموغؼصدمبفمعومعؽوغيماظ
ماظداخؾقيمأيماظؾـقي ماظعؾؿمسـدماٌلؾؿني،مومعلؿقىماٌظوػر ماظؿورخيقيمظؿطقرمػذا
اظؾورـقيمومغؼصدمبفومعومعدىمتلثريماحملددماٌعرسيموماحملددماظلقودلمسيمتشؽقؾم

مسيماظػؽرماظعربلماإلدالعلمومسيمتقجقفمعقضقعماظطىمسـدماألرؾوء.عػفقمماظطىم
غفمأدرةمبينمزػرماألصؾموماظـشلة،مإحؿقىمسؾكماٌؾوحٌم:مسـقاماظػصؾماألول

اظؿوظقيم:ماألصؾموماظـشلة،مومعؾقٌمآثورمبينمزػر،موممبقٌمأػؿمعـمدرسمآثورم
بينمزػر،مومػذاماظػصؾمؼعؿربماعؿدادمرؾقعقومظؾػصؾماظؿؿفقديمحؿكمميؽـمصفؿمعوم

ماظرتاثماألغدظل ماظطؾقىماألغدظللمبفذا قوتفمػلمخصقصمومعوملعدىمارتؾوطمػذا
ماٌؿقزة؟م

مذظؽم مؼلتلمبعد مبعؾقممماظػصؾماظـوغلو ماإلػؿؿوم مو مبينمزػر م"ادرة اٌعـقنمبـ
مثؿم ماظطؾقي، مبوظعؾقم مبينمزػر مأدرة ماػؿؿوم مدواصع معؾقٌم: مصقف متـووظـو اظطى،
معـوم مربووظي ماظعؾؿ، مو ماظلؾطي مبني مظؾعالضي مطـؿقذج ماظلؾطي مو مزػر مبـق عؾقٌ

اٌعرسيموماظلقودلمسيمتقجقفماػؿؿوعفؿمماظؽشػمسـمعدىمتلثرمبينمزػرمبوحملدد
مبؾالدم ماظعؾؿقي مو ماظلقودقي مايقوة مإثراء مسي معدىمإدفوعفؿ معو ممثي موعـ بوظطى،

ماألغدظس؟
ماظـوظٌ ماظطيبمماظػصؾ مزػر مابـ معروان مظرتاثمأبل معضؿقغقي مغؼدؼي مدرادي :
م)اظؼلؿماظـظري

مابـم (1 مصقفماٌؾوحٌماظؿوظقيم:ماٌقضقع،ماٌـفٍ،مصؾلػي ماظطؾقي؛متـووظـو زػر
مربووظنيمإبرازمغقعماظعالضيمبنيماظذاتموماٌقضقع

:مدراديمغؼدؼيمظرتاثمأبلمعروانمابـمزػرماظطيبم)اظؼلؿماظـظريمماظػصؾماظرابع
م(متـووظـومصقفماٌؾوحٌماظؿوظقيم:2

م*ماالػؿؿوممبوظؿلظقػماظطيب.
م*معؾودئمسوعيمسيماظصقيموماٌرض.

م*ماظؿعرؼػمبوٌرض.
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م*ماظـظرؼيماًقاص.
م*ماظؿفربي.
م*ماالدؿدالل.
م*ماظعالعوت.

م*مضقاسدماظؿعوعؾمععماٌرؼض.
ماًوعس ماظؿشرحيقماظػصؾ ماظدرادي ماظعمي: معؼورغؿفومصو مو مزػر مابـ مسـد ؾقي

م(.1م)اظؼلؿماظعؿؾلمبعؾؿوءمسصرهمومبوظعؾؿماٌعوصر
معؾقٌماظؿشرؼحمسـدمابـمزػرم)اظدعوغ(.

م.عؾقٌماظؿشرؼحمسـدمابـمزػرم)اظشراؼنيموماألسصوب(
معؾقٌماظؿشرؼحمسـدمابـمزػرم)اظعني(.
معؾقٌماظؿشرؼحمسـدمابـمزػرمم)األغػ(.
معؾقٌماظؿشرؼحمسـدمابـمزػرم)اظؼؾى(.

ماظعؿؾلماظػصؾماظلودس ماظـظرؼوتماىدؼدة،م)اظؼلؿ م(2م:ماظؼقاغنيماظطؾقيمو
ماظؿشكقصماٌرضلم)اظؾوثقظقجل(مسـدم مصقفماٌؾوحٌماظؿوظقيم:معؾقٌمسؾؿ تـووظـو

مز مابـ م:ماظطؾقى معؾقٌ مو ماظعالجل(، م)اظؼلؿ ماألدوؼي م: ماظـوغل ماٌؾقٌ ػر،
ماظـظرؼوتماظعؾؿقيمسـدماظطؾقىمابـمزػر.

مبؽوصيم ماإلٌوم مخالهلو معـ محووظـو ماظؾقٌ، مٌقضقع ماظعوعي ماًطي مػل ػذه
مواضقيمسـمدورهمسيمتطقرم مغؽقنمصقرة مظؾطؾقىمابـمزػر،مسؾـو جقاغىمدرادؿـو

ميمخوصيموماظطىمطعؾؿمإغلوغلمبصػيمسوعي.ايرطيماظطؾقيمسيمبالدماألغدظسمبصػ

 اخلامتة

ظؼدمطوغًمشوؼؿـوماألدودقيمعـمػذاماظعؿؾ،مععوىيمعقضقعمايرطيماظطؾقيمسيم
بالدماألغدظس،مممـؾيمسيمأحدمأبرزمروادػومأالمومػقماظطؾقىمأبقمعروانمسؾدماٌؾؽم
همابـمزػر،مربووظنيمسيمذظؽمطشػماظغطوءمسـمصؾلػؿفماظطؾقي،مومعومعدىمودؼد
سيمسؾؿماظطىمسؾكمعلؿقىماٌقضقعموماٌـفٍ،مومإديمأيمحدمطونمذبددامومعؾدسوم

م!أومعؼؾدامومعؿؾعو
ومعقضقعمعـؾمػذاموضعـومأعوممضرورةمإجرائقي،مومػلمممورديمغقعمعـماظؿلرؼخم
مسيمبالدم مو ماإلدالعقي، مو ماظعربقي ماظـؼوصي مأبعود مو محدود مإرور مسي ماظطؾقي ظؾقرطي
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مأخص،محؿكم مداخؾماألغدظسمبصقرة معقضعماظطؾقىمابـمزػر غلؿطقعمأنمسبدد
 ػذاماظؾـوءماظشوعخموماظصرحماظقادع؛مصؿومػلمربطيمػذاماظؾقٌم؟

:مإنمهدؼدمعؽوغيمابـمزػرمسيمتورؼخمايرطيماظطؾقيماألغدظلقي،مادؿدسكممأوال
ؾؿقي،مـــــعـومأنمغعرجمسيماظػصؾماظؿؿفقديمسؾكمدراديماظطىمعـمحقٌمعودتفماظع

متقصؾـومسؾكمعلؿقىماٌظوػرماًورجقيمومعـمحقٌمصريورت فماظؿورخيقي،مإذمطـو
عـمخاللمربددم"اظؿدوؼـ"مظؾعؾقممسيمايضورةماظعربقيماإلدالعقي،مأنماظطىمسؾؿم
اغؿؼؾمسربمحرطيماظؿورؼخمعـمذبولمايضوراتماظلوبؼيمومػلماهلـدؼيموماظصقـقيموم

اإلدالعل،مبؾمػقمماظػوردقيموماظققغوغقي،ممبعـكمأنماظطىمظقسمغؿوجماظػؽرماظعربل
سؾؿمدخقؾ،موػذامررحمسوئؼومإبلؿقؿقظقجقومومػقمطونماظعؾؿوءماٌلؾؿقنمغؼؾيمأعـوءم

مصؼطمهلذاماإلرثمايضوريماٌقروثمسـماألعؿماظلوظػي؟
:معـمحقٌمصريورةم"سؾؿماظطى"ماظؿورخيقي،مصؼدموجدغومأنمايرطيممومثوغقو
ٌـفٍموماظؿصقر،مأالمومػؿومبالدماألغدظسمطوغًمرػقـيمآظؿنيمزبؿؾػيتماماظطؾقيمسي
ماظعؾؿل،مصؽقػممتمذظؽم؟ماظلقودلمومآظقيماظػعؾمآظقيماظػعؾ
إذمرأؼـومعـمخاللمآظقيماظػعؾماظلقودلماٌؿـؾيمسيمذكصمسؾدماظرريـماظـوصرمم

مطلدوسمظعؾؿقيم ماظعؾؿ ماسؿؿدوا مطؾفؿ متقعرت، ماٌفديمابـ مو مايوجىماٌـصقر و
ماظ مو ماٌػوػقؿ مو ماألدس مدؾؿ معقضعي ماإلجؿؿوسلمإسودة ماظؾـوء مترطقى مإلسودة ؼقؿ

مظشؾؽيم مواظؿؿزق ماًؾكؾي معـ محوظي مؼعقش مطون ماظذي ماألغدظس ماجملؿؿع داخؾ
ماٌػؾسماٌؿزقم ماظقاضع معـ ماًروج مو مايؽؿ متقرقد مأجؾ معـ ماظداخؾقي، سالضوتف
بلؾىماظـقراتماظداخؾقيموماظػنتماٌؿؽررة،مظؽـمدرجيماظؿػوسؾمبنيماظعؾؿموماظلؾطيم

قسفومــــاظـوصر،مازدػورماظعؾقممومتـذفدمسفدماًؾقػيمسؾدماظرريـماخؿؾػً،مإذم
محققؼيم مضؾصمعـ مصنغف ماٌـصقر، مايوجى مسفد مسي مبقـؿو ماٌذاػى، ماخؿالف و

ألنماظلؾطيمومرؾؼيماظػؼفوءممايرطيماظعؾؿقيمإذمجعؾفومحؾقليماىؿقدموماظؿؼؾقد،
ؿقدؼـلمٌومتـطقيمطوغومعـوػضنيمظؾؿـففقيماظعؾؿقيمذاتماظطوبعماظؿفدؼديمأوماظ

سؾقفمعـمضوغقنمثقريمعؿؼدم،مومضدمطوغًماظؿفربيماألغدظلقيمضدمحؼؼًماظـفوحوتم
مإنميظيم ماإلغلون، مسيمذاطرة مرادكي مسؾكمصػقوتماظؿورؼخ اظيتمترطًمآثورػو

رؼح،مــــشـوالدةماٌـففقيماظعؾؿقيممتـؾًمسيماظزػراويمعمدسمسؾؿماىراحيموماظؿ
مذب مسي ماظؾقطور موابـ ماظغوصؼل مظؾؿػرداتمو ماظؼوعقدل ماظؿقدؼد مو ماظـؾوت مسؾؿ ول

اظطؾقي،مأيمعومؼعرفمبوٌدرديماظطؾقيماحملض،مبوإلضوصيمإديمهؼقؼمثقرةمععرصقيم
مسؾكمسؼى، حقٌمتضؿـًمغؿوئٍممخوظصيمضؾؾًماألدوسماٌػوػقؿلماظـظريمرأدو
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سؾكمصعقدماظػؾلػيم)األغطقظقجقو،ماإلبلؿقؿقظقجقوموماٌـطؼ(مممـؾيمسيمابـمسؿقؼيم
ماظلقودلم معشروسف مابـمتقعرتمو ماظظوػري،مو معشروسف مو مابـمم-حزم اظعؾؿلمو

مطؾفمعـمأجؾمإغفوضماجملؿؿعمسؾكم موػذا ماظطؾقعل. ماظؽالعلمو معشروسف مو رذد
أدسمضقؿقيمدوعقي،متعطلمظؾؽقونماالجؿؿوسلمععـكمومظؾقرطيماالجؿؿوسقيمػدصوم

مؼدة.حيددمومجفؿفو،مومعـممثيمتـكرطمسيمإحدىمعراحؾماظؿورؼخماىد
معوم مإدي ماجملؿؿع محرطي متقجقف مأراد ماظعؾؿ مو ماظلقودي معـ مطؾ مآخر، مبعـك
ؼرؼد،مظؽـمحلىماظؾوسٌماٌعؾؾمظذظؽماظـشوط،مإذمسيمإعؽوغفمنمؼصـعماجملؿؿعم
أومؼؼقممبؿؼقؼضف،مومظؽـ،محلىماٌـولماٌؼدم،مػقماجملؿؿعماألغدظلل،مأدىمبفم

يمطوغًمتلريمسيمخطمعطوبؼمإديماظؿػؽؽموماظؿؼقؼض،مألنمذبؿقعماظعقاعؾماظداخؾق
مبالدم مسي ماإلدالم مدوظي مسؾك ماظؼضوء مإدي متلعك مطوغً ماظيت ماًورجقي ظؾعقاعؾ

ماألغدظس،مومعـممثيمملمؼؽؿؿؾمعشروعمإسودةمتـظقؿماظؾـكماظـؼوصقيماٌػؽؽي.
ماظػؽريم ماحملقط مبفذا معدىمتلثره معو مو م؟ معـمطؾمػذا مزػر مابـ مرؾقؾـو صلؼـ

مع معظوػره، مطـريمعـ معـماٌؿـوضضمسي ماإلتؾوع معظوػر مو مجفي ماظؿقدؼٌمعـ ظوػر
مم! جفيمأخرى
مثوظـو معـففو،ممو مو متورخيو ماظطى مٌقضقع مطوعؾي مصقرة مظقضع مإطؿوظـو :بعد

مأيم مإدي مػق معـ ماإلغلون، ماظطؾقى، مزػر مظؾؿعرؼػمبوبـ ماألول ماظػصؾ مسي سرجـو
مطوعؾيم مأجقول مدؿي معدى مسؾك ماذؿفرت مأدرة مدؾقؾ مأغف مصرأؼـو مؼرتػع، غلى

األرؾوءماظػؼفوءموماظقزراءمبؾموماألدبوء،مأدرةمسربقيماٌعدن،متشربًمبروحمبلبـوئفوم
ذكصمأبلمعروانمزػرمماظـؼوصيماإلدالعقيمإديمحدماظـكوعمومػذامعومطونمممـالمسي

ماىدماظػؼقفماٌشوور،ماظذيمخوضموربيمجدظقيماظعالضيمبنيماظلؾطيموماظعؾؿ.
دغومأعوطـمتقاجدػومسيماٌؽؿؾوتموسرصـومبكثورمأرؾوءمػذهماألدرةماألغدظلقيمومحد

اظعوٌقي،مومطذظؽمأػؿمعـمدرسمآثورػومومتراثفو،موعـممثيمأعؽــومإحصوءمعومبؼلم
غدثرمبػعؾمسقاعؾماظؿورؼخمومدــف،مومػؽذامادؿطعـوماعـمػذاماظرتاثماظطيبمومعوم

ماظعربقيم مظؾقضورة ماظعؾؿل ماظرتاث محؼؾ مسي ماظؿغري مو ماظـؾوت مجقاغى تقضقح
لل،مـدمغـــؼـولماظطى،مصؿومبؼلمصؼدمأثؾًمتلثريه،مومعومتغريمصاإلدالعقيمسيمذب

مظؽشػمبـقؿفم ماحملوجي مو ماٌلوءظي مأعوم مزػر متراثماظطؾقىمابـ مضعـو مو مػؽذا و
معـم ماظؿؼؾقد مأو ماالبؿؽور مو ماىدة معظوػر مإبراز مو معـمخاللمربدداتفو، اظداخؾقي

مخاللموؾقوتفومومآثورػو.
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ذظؽمعـمخاللمعللظيمدواصعماػؿؿوممأدرةممومهلذامبدأغومأوالمبضؾطماحملدداتمو
ري"مـطـــبينمزػرمبوظعؾقمماظطؾقي،مومخؾصـومإديمداصعنيمأدودنيمومػؿوم"اٌقؾماظػ

اظؾذؼـمحضقًمبفؿومأدرةمبينمزػر،مطؿومادؿطعـومادؿـؾوطمععقورموم"اٌمثرماظؾقه"م
عمـــػـــقؿماظـــــثوظٌمومػقم"ضوسدةماٌـػعيمسيماظعؾؿ"محلىمضقابطمضقؿقيمػلم:مض

مإديم مطذظؽمرجعـو مو ماظػلود، مو ماظصالح مضقؿ مو ماظؼؾح مو مايلـ مضقؿ مو ماظضرر، و
عللظيمسالضيمبينمزػرمبوظلؾطي،مبوسؿؾورمػذهماألخريةمأداةمإذرارقيمظؾـشوطماظعؾؿلم
طؿومبقـومذظؽمسيماظػصؾماظؿؿفقدي،مإذموضػـومسؾكمغؿقفيمعػودػومأنمأدرةمبينمزػرم

سوغقامعـمتـوضضوتمعطوعحماظلودي،مإذمطشػـوممطوغًمعـؾمشريػومعـماظعؾؿوءماظذؼـ
ماالشؿقولم مطقػمروهلؿ مو ماظلؾطي معع مطؾفؿ مبينمزػر مأصراد مبؾ مأرؾوء مععوغوة سـ
اظلقودلماظذيماسؿربغوهمعمذرامذامدالظيمواضقيمسؾكمإضصوءماظعؾؿمعـمحؾؾيماظصراعم
ماظػؼفوءم مرؾؼي مسي ماٌؿـؾي ماظشؽالغقي ماٌعورضي مأو ماظلؾطي معصؾقي مميس اظذي

ؾقدؼنيموماٌؿصقصيمايوٌني،موعـممثيمحلىمعـطؼمدــماظؽقنموماظؿورؼخمصورماظؿؼ
مأدؾوبم متفقلتمظف مسوملمآخر مإدي ماظؿفدؼد مو ماظعؾؿ متـؼؾمذعؾي ماظضروريمأن عـ

ماظـفضيماظعؾؿقيمأالمومػقمأوروبومسصرماظـفضيموماالدؿعؿورماىدؼد.
ماظ مػل ماٌعرصقي مو ماحملدداتماإلؼدؼقظقجقي ماألدؾوبمو مػذه يتمجعؾًموظعؾ

موم ماظػؾلػي مو ماظؽالم ماظطىمسـمسؾؿ مؼػصؾمسؾؿ مزػر مابـ معروان مأبو اظطؾقىمطؾؿو
مبوظشرؼعيم متشؾـف مو مورسف مظفمذبولمايدؼٌمعظوػر مدـح مطؾؿو مؼربز مو اظؿـفقؿ،

ماإلدالعقي.
مػلماألدسماٌعرصقيممورابعو مإديماظػصؾماظـوظٌمظـؾنيمعو مبعدمذظؽماغؿؼؾـو :مو

ماظطؾقىمابـمزػ معـففو،مأيماظعالضيماظيتمطقغًمرؤؼي مو رمحقلماظطىمعقضقسو
م مو مبنيم)اظذات( ماٌدرديماٌقضقع()اىدظقي مسيمإرور مؼـؿظؿ معـمغوحقي ،مصقجدغوه

مبوظؿفربيموماظؼقوسمععو،مومسيمجوغىمآخرمؼعؿربمعـمأغصورم اىوظقـقدقيماآلخذة
اظغوئقيماظؾققظقجقي،مأعومعقضقعماظطىمسـده،مصألولموػؾيمسـدعومضرأغومغػقرهمعـم

جدالمصقفمإذماالسرتافمدقدماألدظيمالمؿشرؼحموماىراحيمطـومغظـمأنمذظؽمأعراماظ
مومظؽـمإديمأيمعدىمطونمػذامصقققوم؟

ماظلودسمظؾؼقومم ماًوعسمو مو ماظرابع ماظػصؾ مإدي ماغؿؼؾـو مػؽذا مو م: مخوعلو و
ماظطؾقىمسيمسؾؿماظطى،مصؿومػلماظـؿوئٍمؼوم بدراديمغؼدؼيمعضؿقغقيمألحبوثمػذا

مؽوغيمابـمزػرمسيمتورؼخمايرطيماظطؾقيماألغدظلقيم؟ترىم؟مومعومػلمع
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صػلماظػصؾماظرابعموماظذيمجعؾـوهمظؾؼلؿماظـظري،مومجدغومأنماظطؾقىمابـمزػرم
مسـدم مإظقفو ماظرجقع ماٌؿعؾؿ مأو مظؾطؾقى ماظيتمميؽـ ماظطؾقي" م"اٌذطرة معؾدأ ؼعؿؿد

ري،موم"اٌذطرة"مػلمسيمحؼقؼيماألعرمخالصيمووربماظطؾقىماًؾايوجي،مومػذهم
طلغفمطونمؼـظرمإديمزعوغفمبعنيمسصرغومايوظل،مإذمالمميؽـمظؾطىمأنمؼؿؼدممعـم
شريمحبٌمومورؼىمعلؿؿرؼـ،مومؼعؿؿدمطذظؽمعؾدأم"اظؼقاسدماظعوعي"مسيماظصقيموم
اٌرضمظققؼؼمبذظؽمعؾدأماظقضوؼيموماظعالجمععومطـؼوصيماجؿؿوسقي،مإذمميؽـمظؾعوعيم

ومؼـػعفؿمومعومػلماالدؿعفوالتماظيتمؼمخذمعـؾماًوصيمأنمؼعؾؿقامعومؼضرػؿمومع
مبفوموضًماظضرورةماٌؾقيمرؼـؿومحيضرماظطؾقىماٌكؿص.

مادؿم مأوالمعو مإذمحيدد م"اٌرؼض"، مو م"اظؿعرؼػمبوٌرض" معؾدأ مؼعؿؿد مأغف طؿو
ـؿفمـفـــــاٌرضمومعومرؾقعؿفمومبليمسضقمخيؿص،مثؿمؼعرفمبوٌرؼضمبلمسفمومع

م مبوٌرضموعو مإصوبؿف مزعـ مو مدـف مغؿوئٍمو مػل معو مو مععف ماظذيماتؾعف ماظعالج ػق
اٌعوؼـيماظطؾقي،مبؾمومؼذطرمسيمحوالتمأخرىمادؿماظطؾقىماٌعوجلمطذظؽ،مومػقم
بذظؽمؼعؿربمعـماألوائؾماظذؼـموضعقامأدسماظطىماٌعوصرماظذيمؼعؿؿدمسؾكمػذهم

ماٌؾودئمبذاتفو.
وت"مـــــعالـــــؾ"موم"اظعـطؿومأغفمؼضعمضقاسدمسوعيمظؾؿشكقصمومػلم"اظدالئ

متقاصؼمعومػقمععروفمسيماظطىمايدؼٌمعـؾم وم"األسراض"مووجدغوػومسيمععظؿفو
عـماألعراضمومعومػلمأوجفماالدؿداللمسيمععرصيمأرقارماٌرضمومسالعوتمطؾمغقعم

مذظؽ.
مسيم ماٌؿعؾؿ مو ماظطؾقى متػقد مسؾؿقي معودة ماظذاتقي ماظؿفورب معـ مجعؾ مأغف طؿو

م عـمووربفماًوصيمععماألعراضماظيتمتشكقصمايوالتماٌرضقيمإذمذطرمطـريا
مغقعم مععرصي مأو مسيمادؿـؾوطمررؼؼيمسالجمجدؼدة معـفو مطقػمادؿػود مو تعرضمهلو

مجدؼدمعـماألعراض.
مسدمم مو ماألعوغي مظؾطؾقى،معـؾماظصدقمو مأغفموضعمضقاسدمأخالضقيمعفـقي طؿو
معفؿؿفوم معؼددي مذرؼػي مؼعؿربماظطىمعفـي مطون مألغف مؼطؾؾفو، مٌـ ماظلؿقم صـوسي

مإعؽوغقيممحػظ مععومل محدد مطؿو مإتالصفو. مظقس مو ماٌلؿطوع مضدر ماإلغلون حقوة
ادؿقؼوقمظؼىماظطؾقىمظؾؿؿعؾؿمعـمخاللمضراءةماظؽؿىماٌكؿصيمومحضقرمحوالتم
اٌعوىيموماٌعوؼـيمععمرؾقؾفماألدؿوذموماظؿدربمبنيمؼدؼفمثؿمعؾوذرةماظعؿؾمظقحدهم

ماظعؾؿقي ماٌـوزرات محضقر مإدي مبوإلضوصي مروؼدا ماألرؾوءممروؼدا مبني متعؼد اظيت
ماٌؿؿردنيمظالدؿزادةموماظؿقصقؾ.
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أعومسيماظػصؾماًوعس؛ماظذيمخصصـوهمظؾؿشرؼح،مصؼدموجدغومأنماظطؾقىمابـم
مأحبوث مغؿوئٍ مأن مإال مظؾفراحي، مطراػقؿف مو مظف مٌوردؿف ماٌؿؽرر مإغؽوره مرشؿ مفزػر

مسيم مبعؽسمذظؽ،مصـفد متؼقل ماظاظطؾقي مواصؼ ماظرأسمأغف عؾؿمعؾقٌمتشرؼحمسظوم
اٌعوصرمسيمهدؼدمسددمأسظؿماىؿفؿي،ماظؼلؿماألعوعلمواىؾفل،وماظؼلؿماألودطم

مأوماىداريموماظصدشلمأوماظؼلؿماٌمخرمأوماظؼػقي.
مأنمه ظألششقيماًورجقيموماظداخؾقيمظعظومماىؿفؿيمصفلمزيليممدؼدهطؿو

ماظدعوغ مأششقي مسدد محدد مأغف مطؿو ماٌعوصر، ماظؿشرؼح مسيمسؾؿ مػلمغػلفو مو مسـده
مععرصي مطذظؽ موادؿطوع م"اظلقوؼو"، مبــ ماظققم ماٌعروصي مأغقاع اظشؾؽيممبـالثي

ماظؼقػماٌعروفماظققمم ماًوصمبعظؿ مأولمعـماطؿشػماظغشوء مأغف اظقسوئقي،مطؿو
م.بوظلؿقوق

ومسـدمدرادؿـومٌؾقٌماظشراؼنيموماظعروقموماألوردة،مندهمؼػرقمبنيماظعروقم
ماظضقا مشري ماظعروق مو م)اظشراؼني( مأنماظضقارب مؼذطر ممل مظؽـف مو م)األوردة(، رب

اظعروقماظضقاربمعؽقغيمعـمرؾؼوت،مطؿومدؾؼفمإديمذظؽماظزػراويمومعـمبعدهمابـم
م مملمؼؽـ مألغف مأم مملمؼعرفمذظؽ، متشرحيقيمىلؿمبرذد،مػؾمألغف مدرادي صدد

ماإلغلونم؟م
طؿومندهمؼػرقمبنيمبـقيماظعروقماظضقاربموماألوردةمبؾمومؼؽؿشػمعومؼلؿكم

وردةماظدضقؼيمومػقمأولمعـمأرؾؼماصطالحم"أوسقيماظدم"مومػقمؼؼصدمبذظؽماظققممبوأل
قؼي،مــــق،مبؾمادؿطوعماطؿشوفمطذظؽماظشعرياتماظدعواظشراؼنيموماألوردةموماظعر

مبذظؽمدؾؼمعوظؾقغلم مػق مو مطوظشعر مرضقؼي مبلغفو مأولمعـموصػفو مػق خبؿلؿوئيمو
قلماظشعرياتماظدعقؼي،مواثـؿنيمومثالثنيمدـيمسيموضعمأولماظؿصقراتماظعؾؿقيمح

 م! ضؾؾمابؿؽورماجملفرماٌؽربا
ومسـدمدرادؿفمظألسصوبمؼػرقمبنيمأسصوبمايسمومأسصوبمايرطيمومرؾقعيم
مزبططوم مظذظؽ مووضعـو ماظؾشري ماىلؿ مسي متقاجدػو مأعوطـ مو موزقػؿفو معـفو طؾ
ماٌعوصرم ماظؿشرحيل ماٌػفقم مضورب مأغف مغلؿـٍ مأن مادؿطعـو مخالظف معـ مو تؼرؼؾقو

مب.ظألسصو
مؼعرفماظققمم معو محدد معـ موأول ماظعصؾقي ماًؾقي مهدثمسـ معـ مأول مأغف و
مؼعرفم مطذظؽماطؿشوصفمظؾعصىماظراجعمسيماظعـؼمومطذظؽمعو بوظزوائدماظشفرؼيمو

م مأؼضو مو ماظدعوغ. مسي ماظؿـػس معرطز مو مصورول مضـطرة مو ماظصـقبرؼي اظـكوعمبوظغدة
ماٌلؿطقؾموماظؾصؾيماظلقلوئقي.



 2001دؼلؿربمم-،معويم15-14مسددمتإغلوغقو

26 

ماظؿشرحي مدرادؿـو مسـد مسـدمهدؼدهمأعو مؼؼوربماظطىماٌعوصر مظؾعنيمنده قي
مطؿوم ماألسصوبماجملقصي، معقضقع مسي مخوصي مو ماظداخؾقي مبقـؿفو ماظعنيمو ألجزاء

م ماظدععقي ماظؼـوة مسـ مهدث معـ مأول مبـمم-ؼعؿرب محدؼـو مؼعرف معو مأو األغػقي
 مم"اٌلقؾ".

ومسـدمدرادؿفمظألغػمطونمأولمعـمهدثمسـموجقدمششوءمزبورلمسيماألغػم
صقصماظؼؾىمؼؼقلمبلنمظفمبطـون،مومػقمبذظؽمؼؼقضمدسقىمسدممعؾوذرتفمومخب

مظؾؿشرؼحمومسدممععرصؿفمظف.
أعومسيماظػصؾماظلودسموماألخريماظذيمجعؾـوهمخوصممبدراديمعقاضقعماظؾؽرتؼوم
وماظدممندهمأولمعـماسؿـكممبللظيماالحرتاقماظداخؾلمظؾدممأومعومؼلؿكمبوالحرتاقم

ؼقف،مومػقمأولمعـمهدثمسـماظؿكؿرموماظؾؽرتؼومضؾؾمازقاظؾطلءماظذيماطؿشػفمالص
ماظؿـػسماظداخؾلم مو موأولمعـمصرقمبنيماظؿـػسماًورجلمظؾصدر مبودؿقر، ذبلء
ماظػريودوتم ممبلوئؾ ماسؿـك مطؿو ماظصدر، ماظؿـػسمػق مدؾىمحرطي مأن ظؾرئؿنيمو

ماٌؿرضيموماألعراضماظلرروغقي.
ومــــــقــحؿكمسـمابـمدوأخريا،مغؼقلمإنمعومميقزماظطؾقىمابـمزػرمسـمشريهم

وماظزػراوي،مأغفمتقصؾمإديمغؿوئٍمدضقؼيمالمميؽـمأنمؼؿقصؾمإظقفومإالمعـمخاللم
مصؿحمآصوقم مؼعؿربمحبؼمرؾقؾومورؼؾقو درادوتمومعالحظوتمدرؼرؼي،مومػقمبفذا
اظؾقٌماظطيبمٌـمجوءمبعده،مومخريمعـولمسؾكمذظؽماطؿشوصفمظؾغذاءماظصـوسلمسـم

قراتمـــــصــــؿــعمأوديماظــــعدةمعؾوذرة،مومػقمبذظؽموضررؼؼمأغؾقبمميرمإديماٌ
وماإلرػوصوتمٌومؼعرفماظققممبوظؿغذؼيماالصطـوسقيمومطذظؽماظؿشكقصماجملفريم

ماظذيمملمتعرصفمأوروبومإالمسيماظـالثنيمدـيماألخريةمعـمػذاماظؼرن.اظداخؾلم
ماظ مأن مإلبراز مربووظي مػق مبف مضؿـو معو مإن ماظؾقٌمغؼقل مػذا مغفوؼي طىمسيمسي

مضولم معـلقخيمسـماظطىماظققغوغلمطؿو ماظعربقيماإلدالعقيمملمؼؽـمصقرة ايضورة
بذظؽمبعضماظداردنيماٌؿعصؾنيمظؾرتاثماإلشرؼؼل،موظؽـفمرىموضعمغؼوطماغعطوفم

مجدؼدةمسيمعلورمتطقرماظعؾقمماظطؾقي.
ؼؾؼكمأغفمػـوكمعلوئؾمتؿعؾؼمبوظدؼـوعقؽوموماظػقزؼوءمايرارؼيمملمغردمعـوضشؿفوم

ماظؾغقيمسـ مو ماظػؾلػل مبوالصطالح متؿعؾؼ معلوئؾ مطذظؽ مو مزػر مابـ ماظطؾقى د
ٌمـالضؿصورغومسؾكماٌؾوحٌماظطؾقيماظيتمتفؿمحبــو،مومؼؾؼكمابـمزػرمذبوالمظؾؾق

موماظؿـؼقىماٌلؿؿرؼـ.


