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ايبشٛخ املٓؼٛس:٠
ذتَُْٝش.١ََّٜ
.1ارتـا٥ف ايـٛتٚ ١ٝايًٗذ ١ٝيًػ ١ا ِ
.2املؼانٌ اييت تٛاد٘ ايطًب ١ايهٛسد يف تعًُِٗ ايًػ ١ايعشب( ١ٝداَعتا ايتُٓ ١ٝايبؼشٚ ١ٜايظًُٝاْ )١ٝامنٛردا.
ٚ.3اقع اطتعُاٍ ايًػ ١ايعشب ١ٝيف إقً ِٝنٛسدطتإ (َٔ ٚدْٗ ١عش األطاتز ٠ادتاَعٝني)
املؤمتشات:
.1املؤمتش ايذٚي ٞايجاْٚ ٞايشابع دتاَع ١ايتُٓ ١ٝايبؼش.١ٜ
.2املؤمتش ايذٚي ٞايظادغ يًػ ١ايعشب ١ٝيف دٚي ١اإلَاسات – دب.ٞ
.3املؤمتش األ ٍٚملٓظكَٓ ٞعُ ١ايٓذاح يف عامل َتػري يف تشنٝا – اططٓب.ٍٛ
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املًخف
ايتةأثشٚ س ٖةزا ايتةأثريٛؿةٚ ١ةٝ بايعشب١ةٜ تأثش ايهُشد٣َذٚ ١ٜ ايهُشد١ يف ايًػ١ٝ ايعشب١ تأثري ايًػ١ٍ ٖزا ايبشح دساطٚتٓاٜ
شدةع طةبٜٚ ،ِٜ ايكةشنٕ ايهةش١ قذ تأثشت بؼهٌ نبري بًػ١ٝ بػري ايعشب١ ايٓاطك١َٝب اإلطالّٛ إٔ ايؼعًٛ ؾُٔ املع،ٟٛايًػ
،١ةٝ ايعشب١ بايًػ١ٜ ايهُشد١ إىل نؼـ أػهاٍ تأثش ايًػ١ ايذساطٙح تٗذف ٖزٝ س،ِّ اإلطالٝ إىل ؾِٗ تعاي٠ شتتـش٠سٛريو بـ
:١س ثالثَٛتُجٌ بأٜ ايتأثشٚ ٖزا ايتأثريٚ ،١ٜ ايهُشد١ يف ايًػ١ٝس اطتعُاٍ ايهًُات ايعشبٛؿٚ
.اتٗاٛ إبذاٍ يف أؿٚتٗا أٝٓري يف بٕٝ تػٚ بأيؿاظٗا د١ٜ ايهُشد١ يف ايًػ١ٝ ايعشب١ تأثري ايًػ.1
ش٥ إىل ايلُا١ٝ ايعشب١ًُ إطٓاد ايه:اعذْٛكـذ بايكٚ ،١ٜ ايهُشد١اعذ ايًػٛذ نًُاتٗا بكٝٝ َع تك١ٜ ايهُشد١ تأثريٖا يف ايًػ.2
.١ٜ ايهُشد١ يف ايًػْٞ باملعا١اعذ ارتاؿٛغريٖا َٔ ايكٚ ّاالطتؿٗاٚ ٞاعذ ايٓؿٛاطتعُاهلا سظ قٚ ،١ٜايهُشد
١ يًػةٟٛ تٓاطة س االطةتعُا ٍَ ايًػة٣ات أىةشٛ بأؿة١ةٝ ايعشب١ًُات ايهٛ بإبذاٍ بعض أؿ١ٜ ايهُشد١ تأثريٖا يف ايًػ.3
. احتاد املخشزٚ ٖزا اإلبذاٍ بظب قشب أ١ًنإ عٚ ،١ٜايهُشد
١ةٜ ايهُشد١ يًػةٟٛات تٓاطة س االطةتعُاٍَ ايًػةٛ بأؿة١ٝ ايعشب١ًُات ايهٛ بإبذاٍ بعض أؿ١ٜ ايهُشد١ تأثريٖا يف ايًػ.4
.تٛ ايـ١بظب ؿؿ
Abstract
This paper studies the influence of the Arabic language on the Kurdish language, to what extent
the Kurdish language is influenced by the Arabic language and the forms of this linguistic influence.
It is well-known that the non-Arabic speaking Islamic peoples were much influenced by the
language of the Holy Quran. This is so because they need to understand the teachings of Islam. The
aim of the present study is to reveal the forms in which the Kurdish language is influenced by the
Arabic language and the forms in which Arabic words are used in the Kurdish language. This
influence is manifested in three issues:
1. The influence of Arabic on the Kurdish language by vocabularies which have retained their
Arabic morphological and phonological structure.
2. Its influence on the Kurdish language by vocabularies which obey the grammar of the
Kurdish language, i.e. they are attached to Kurdish pronouns and used in the negative and
interrogative according to the rules of the Kurdish language.
3. Its influence on the Kurdish language by replacing some sounds in the Arabic words by
other sounds consistent with the linguistic use of the Kurdish language. The reason behind
that is the proximity or the sameness of the place of articulation.
4. Its influence on the Kurdish language by replacing some sounds in the Arabic words by
other sounds consistent with the linguistic use of the Kurdish language due to the features of
the sound.
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املكذَ١
بظِ اهلل ٚايـالٚ ٠ايظالّ عً ٢طٝذْا ستُذ ٚعً ٢ني٘ ٚؿشب٘ أمجعني:
ؾإٕ ايًػ ١ايعشب ٖٞ ١ٝيػ ١ايكشنٕ ايهش ِٜباملشتب ١األٚىل ٖٚةٜ ٛعةا ايةذ ٜٔاإلطةالَٚ ،ٞقةذ نةإ اإلطةالّ َٜٛةا َةا
اَرباطٛس ١ٜنرب ٣يػتسٗا األطاط ٖٞ ُ١ٝايعشب ،ُ١ٝسٝح دىًتْ بًذإ ٚأقٛاّ نجري ٠باإلطالّ ٚاعتٓك ٙٛبهٌ سٚح ٚدأؾ ٚبةذوٚا
ٜتعًَُ ٕٛا عً َٔ ِٗٝتعايٚ َِٝؾشا٥ضَ ٚطٍٓٔ جي تطبٝكٗاَ ،ا أد ٣ريو بِٗ إىل إٔ ٜتعًُٛا ايكشنٕ ايهةشٜٚ ِٜذسطةٛا يػتة٘
يهٜ ٞأىزٚا َٓ٘ تعاي ِٝايذ ٜٔاإلطالَٚ ،ٞناْت ايًػ ١ايعشب ٖٞ ١ٝايًػ ١ايٛسٝةذ ٠ايةيت تةشبل ايةذ ٜٔاإلطةالَٚ ٞتٛؿةً٘ إىل
األقٛاّ األدٓب ١ٝمما يؿت أْعاس غري ايعشب َٔ ايكَٝٛات األىش ٣إٔ ٜذسطةٖٛا ٜٚتعًُٖٛةا ،ؾةأد ٣ريةو إىل اطةتعُاٍ ٖةزٙ
ايكَٝٛات يًهًُات ايعشب ١ٝيف سٝاتِٗ ايٚ ،١َٝٛٝال طُٝا يف األَةٛس املتعًكة ١بايةذ ٜٔثةِ تطةٛست ؿةٛس ٖةزا االطةتعُاٍ إىل
اطتعُاٍ ايهًُات ايعشب ١ٝيف املظا ٌ٥االدتُاعٚ ١ٝاالقتـادٖٚ ،١ٜهزا ؾإٕ َبايػ ١ايتأثش بايًػ ١ايعشب ١ٝأدت باألقٛاّ ايذاىً ١يف
ايذ ٜٔاإلطالَ ٞإىل تعُذ اطتعُاٍ نًُاتٗا نُا حتذخ يف ايعـش اذتذٜح َع ايًػ ١االصتًٝض ١ٜؾشتة ٢ايعةشب أْؿظةِٗ بةذوٚا
ٜظتعًُ ٕٛايهًُات االصتًٝض ١ٜأثٓا ٤حتذثِٗ بايًػ ١ايعشب ١ٝيف ايٛقت اذتاكش ْعشا يك ٠ٛتأثشِٖ بٗز ٙايًػ.١
ٚقذ نإ ايظب األق ٣ٛايز ٟيؿت ْعش ايباسح يذساط ١تأثري ايًػ ١ايعشب ١ٝيف ايًػ ١ايهُشدٜة ١نْٛة٘ أسةذ أطةاتز٠
ايًػ ١ايعشب ١ٝيف نُشدطتإ ايعشامٜ ٖٛٚ ،عٌُ يف زتاٍ تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا ،ؾلال عٔ اتكاْ٘ يًػتني َعةاٚ ،بٗةزا
ؾكذ السغ ايباسح أْ٘ مث ١نًُات نجري ٠يًػ ١ايعشب ١ٝتسظتعٌُ كُٔ ايًػ ١ايهُشد ،١ٜمما نثةش يف ْؿظة٘ إٔ ٜهؼةـ ؿةٛس ٖةزا
االطتعُاٍ ايًػ ٟٛؾٛقعتْ ٜذ ٙعً ٢نتاب (دوو رِشتة ) يًذنتٛس عبذايهشَ ِٜذسغ(سمح٘ اهلل) ٖٛٚ ،قةاَٛغ نُةشد َّٟعشبة،َّٞ
ٜٚطًل عً ٘ٝبايًػ ١ايعشب( ١ٝاملٓذذ) ،سٝح أيؿ٘ ايهات عً ٢ػهٌ أبٝات تعًٚ ،١ُٝٝبعذ قةشا ٠٤أبٝاتٗةا سـةٌ ايباسةح عًة٢
نًُات عشب ١ٝنجري ٠تظتعٌُ يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜيًُعاْْ ٞؿظٗا ،يهٔ ؿٛس اطتعُاهلا ختتًـٚ ،عًٖ ٢زا األطةاغ قةاّ بتكظةِٝ
ايبشح إىل َا ٜأت:ٞ
املبشح األ :ٍٚايتأثري املعذُ( ٞايًػ ٖٛٚ :)ٟٛعًَ ٢طًبني:
املطً األ :ٍٚؿُٛد ايبٓ ١ٝاملعذُ( ١ٝايًػ.)١ٜٛ
املطً ايجاْ :ٞاإلكاؾ ١إىل ايبٓ ١ٝاملعذُ ( ١ٝايًػ.)١ٜٛ
املبشح ايجاْ :ٞايتأثري املعذَُ ٞع إبذاٍٍ ألؿٛاتِ بعض ايهًُات ٖٛٚ :عًَ ٢طًبني أٜلا:
املطً األ :ٍٚاإلبذاٍ ايـٛت ٞبظب املخشز.
املطً ايجاْ :ٞاإلبذاٍ ايـٛت ٞبظب ؿؿ ١ايـٛت.
ٖ ًٜٞٚز ٜٔاملبشجني ىامتٚ ١اطتٓتادات رنش ؾٗٝا ايباسح أِٖ األَٛس اييت تٛؿٌََّ إيٗٝا َٔ ىالٍ دساطت٘ ٖز.ٙ
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ٚيف ايٓٗاْ ١ٜشد ٛإٔ ٜهٖ ٕٛزا ايبشح قذ نؼـ داْبا َُٗا َا بني ايًػتني (ايعشبٚ ١ٝايهُشدٚ )١ٜأكةاف يًبشةٛخ اإلْظةاْ١ٝ
دساط ١د ذٜذ ٠تٓاٚيت داْ ايتأثري ٚايتأثش يه ٞسٜظَطَّش َع ايبشٛخ األىش ٣اييت تعٌُ بٗزا االىتـاق ٖٛٚ ،بشأٜٓا دساطة١
دذٜذ ٠بني ايعشبٚ ١ٝايهُشد ١ٜمل تسظبل بذساطات أىش ٣بني ٖاتني ايًػتني ايكشٜبتني دٜٝٓا ٚدػشاؾٝا ٚادتُاعٝا ٚاقتـادٜا.

املبشح األٍٚ
ايتأثري املعذُ( ٞايًػ)ٟٛ
ٜسكـذ بٗزا املبشح ايتؼاب٘ ايًػ ٟٛاملعذُ ٞيف رات ايهًُات أ :ٟاطتعُاٍ ايهًُ ١ايعشب ١ٝيف ايًػ ١ايهُشد ١ٜبعٗٓٝا.

املطً األ :ٍٚؿُٛد ايبٓ ١ٝاملعذُ( ١ٝايًػ:)١ٜٛ
مث ١نًُات عشب ١ٝنجري ٠تسظتعٌُ يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜبعٗٓٝا َٔ د ٕٚتػٝري يف بٓٝتٗةا ٚدةزسٖا ايًػةٚ ،ٟٛال ٜةشاد بٗةا
طشٜك ١ايهتاب ،١إر إََّٕ ايًػ ١ايهُشد ١ٜهلا ممٝضات ىاؿ ١يف نتاب ١اذتشٚف ٚايهًُات ،ؾٗ ٞختتًـ عةٔ ايًػة ١ايعشبٝة ١يف س ٗةا
ايهتاب ٞبٌ ٖ ٞأػب٘ بايهتاب ١ايعشٚك ،١ٝؾٓشٜذ بتًو ايهًُات َٔ سٝح ادتزس ايًػ ٟٛبعٝذا عٔ طشٜك ١نتابتٗا بٌ ايهًُ ١نُا
ٖ ٞبعٗٓٝا َٚعٓاٖا د ٕٚتػٝري يف أؿٛاتٗا ٚد ٕٚإذتام بٗا َٔ ايهُشد.١ٜ
ٚإيٝو قا َٔ ١ُ٥ايهًُات اييت اُطتعًُتْ يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜيًُعاْْ ٞؿظٗا يف ايًػ ١ايعشب:1١ٝ
ايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشب١ٝ

ايهًُ ١يف ايًػ ١ايهُشد١ٜ

ْؿع

نة فض

بؼش

بة شة ر

ؾهش

فيلر

يكًل

لة قلة ق

ٜعا

ية عنى

غري

غة ير

ٖٚهزا ؾكذ ٚدذت نًُات نجريٖ َٔ ٠زا ايٓٛع تظتعٌُ يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜبعٗٓٝا د ٕٚتػةٝري يف دةزسٖا َٚعاْٗٝةا،
ٚسا ٍٚايباسح إٔ ٜٛسد بعلا َٓٗا عً ٢طب ٌٝاملجاٍ َٔ أدٌ دساطتٗا ٚايٓعش يف سكٝكٖ ١زا ايتأثري ٚايتأثش.

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ .0عش :د ٚٚسػت٘ يًذنتٛس عبذايهشَ ِٜذسغ2،59،52 :
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ؾً ٛأىزْا نًُْ( ١ؿع) اييت تهت بايًػ ١ايهُشد( ١ٜنةفض) يٛدذْاٖا ْٖ ٞؿظٗا اييت تظتعٌُ يف ايًػ ١ايعشب١ٝ
ٚيًُعٓ ٢راتَ٘ ،ع ٚدٛد يؿع ١ىايـ ١بايًػ ١ايهُشد ١ٜملعْٓ( ٢ؿع) ( ٖٞٚهاوشيَوة) يهِٓٗ اطتعًُٛا ايهًُ ١ايعشبٚ ١ٝبهجش٠
ٚيَٓٛٝا ٖزا ،بٌ إٕ اطتعُاٍ ايهًُ ١ايهُشد( ١ٜهاوشيَوة) ال تهاد تظتعٌُ إال عً ٢يظإ ايطبك ١املجكؿ ١أ ٚايعًُ ١ٝؾكل ،أَا
باق ٞاجملتُع ايعاّ ؾِٗ ٜظتعًُ ٕٛايهًُ ١ايعشب ١ٝيًتعبري عٔ َعٓ ٢ايٓؿع.
ٖٚزا ديٚ ٌٝاكح عً ٢تأثري ايًػ ١ايعشب ١ٝيف ايًػ ١ايهُشدٚ ،١ٜيشمبا تسعض ٣طب ريو إىل طب ْذسٚ ٠دٛد ايكةاَٛغ
ايهُشد ،ٟؾًْ ٛعشْا بعٝذا يف تاسٜخ ايًػ ١ايهُشدٚ ،١ٜدذْاٖا يػ ً١مل متًو اٖتُاَا باسصا َٔ ايًػٜٛني ايهُةشد بةٌ اْٗايةت دٗةٛد
عًُا ٤ايهُشد َٔ قبٌس جتا ٙايًػ ١ايعشبٜٚ ،١ٝهؿ ٞإٔ ْزنش َِٓٗ ابٔ ٖؼاّ ٚابٔ اذتاد ٚغريِٖ َٔ عًُا ٤ايًػة ،١ؾكةذ نةإ
عذّ االٖتُاّ بايًػ ١ايهُشد ١ٜإسذ ٣أِٖ املؼانٌ اييت ٚادٗتٗا يف تاسخيٗا ايًػ ٟٛمما أد ٣بٗا اذتاٍ إىل إٔ تتأثش بًػات درياْٗا
َٔ ايٓاس ١ٝادتػشاؾٚ ١ٝال طُٝا يف ايعشام ،ؾلال عٔ االىتالط االدتُاع ٞبني ايهشد ٚايعشب ؾكذ أد ٣ريو بِٗ اىل ايتةضاٚز
ٚاملـاٖشٚ ٠ايعٌُ بٚ ِٗٓٝبني ايعشب ،ؾاالىتالط ٚاالستهاى املباػش بني ايًػات تؤد ٟإىل اْتكاٍ َؿشدات يػ ١إىل يػ ١أىش،٣
ٚال طُٝا َٔ ايعشب ١ٝاملتظًط ١إىل غريٖا يف ٚقتٗا ،ؾكذ اْتكًت َؿشداتٗا إىل ايًػات ايعامل ١ٝاألىش ٣نةة (االطةباْٚ ١ٝاالٜطايٝة١
ٚايْٛٝاْٚ ١ٝاالصتًٝضٚ ١ٜايؿاسط ، 1 )...١ٝؾهٝـ بايًػ ١ايهُشد ٖٞٚ ١ٜاألقشب دػشاؾٝةا اىل ايًػة ١ايعشبٝة ١ؾاالستهةاى ٚايتعةاٜؽ
إسذ ٣أِٖ األطباب اييت تؤد ٟاىل ايتالقح ايًػ ٟٛبني ايًػات.
ٖٚهزا ؾإََّٕ األَش بايٓظب ١يًهًُات املزنٛس ٠نْؿا ٚغريٖاَٗٓ ،ا َا دىًت إىل ايهُشد ١ٜألطباب د ٖٞٚ ١ٜٝٓنجريٚ ٠ال
خيؿ ٢عً ٢أسذ إٔ ايهُشد اعتٓكٛا ايذ ٜٔاالطالَ ٞبذ ٕٚسشب بٌ بهٌ إسادتِٗ ممةا دؾعٗةِ إىل ايتٛغةٌ يف ايةذ ٜٔاالطةالَٞ
ؾأسبٚ ٙٛقشوٚا ايكشنٕ ايهشٚ ِٜاْؼػًٛا بذساطت٘ َٔ ؾك٘ ٚسذٜح ٖٚزا دؾعِٗ إىل دساط ١عً ّٛاآلي َٔ ١أدةٌ ؾٗةِ ايكةشنٕ
ايهش ِٜبعذ ستاٚيٚ ١دٗذ َِٓٗ إىل تعًِ ايًػ ١ايعشبٚ ،١ٝإٕ ايذ ٜٔاالطالَٜ ٞتطً َٔ َعتٓك ٘ٝقشا ٠٤ايكشنٕ ايهشٚ ِٜاالْـات
إيٚ ٘ٝتذبشٖٚ ،ٙهزا ايكٝاّ بأدا ٤ايؼعا٥ش ايذٚ ١ٜٝٓايؿشا٥ض ،ؾايـال ٠حتتِ عً ٢املـً ٞسؿغ قـاس ايظٛس عًة ٢األقةٌٚ ،نةٌ
ٖزَ ٙكرتٕ بتعًِ ايًػ ١ايعشبٚ ١ٝاطتعُاٍ أيؿاظٗا.
ؾأؿبشت ايًػ ١احملً ٖٞ ١ٝايًػ ١املتذاٚي ١بني ايٓاغ يف سٝاتِٗ اي( ١َٝٛٝايظٛم ،ايبٝت)ٚ ،أَا ايًػ ١ايعشب ١ٝؾأؿةبشت
يػ ١ايعبادٚ ٠ايذساط ١يف املذاسغ بؼهٌ عاّٚ ،يف املذاسغ ايؼشعٚ ١ٝايذ ١ٜٝٓبؼةهٌ ىةاق ،اىل إٔ تطةٛست ايًػة ١ايهُشدٜة١
ٚاطتؿاقت َٔ طباتٗا ٚأؿبشت اآلٕ تذسغ يف املذاسطٔ ٖٚزا ال ٜعا إٔ ايًػ ١ايعشب ١ٝأؿبشت دساطتٗا ك ١ًٝ٦مما طةبل بةٌ
تهاد تذىٌ يف نٌ طٝات سٝاتِٗ.2
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املطً ايجاْ :ٞاإلكاؾ ١إىل ايبٓ ١ٝاملعذُ( ١ٝايًػ:)١ٜٛ
ٜكـذ ايباسح بٗزا ااملطً إكاؾ ١بٓ ١ٝيػ ١ٜٛنُشد ١ٜإىل ايبٓ ١ٝايعشب ١ٝايذاىًة ١يف ايًػة ١ايهُشدٜةَ ١جةٌ :خةب ةردار،
أ(ٟىرب  +داس)ٖٚ ،ز ٙنجريا َا حتذخ َع ايًػات األىشٚ ،٣ال طُٝا َع ايًػ ١ايعشب ،١ٝؾإْٗا نجريا َا َا تلٝـ أ ٚتعذٍ َٔ
ايهًُ ١ايذاىً ١إيٗٝا َٔ أدٌ إٔ جتشٜٗا عً ٢بِٓ ٢يػتٗاٖٚ ،زا ٚساسد َع ايًػ ١ايهُشدٖٚ ١ٜة ٞعةادَ ٠ةا حتةذخ َةع األؾعةاٍ
ٚاأل اٚ ٤ايـؿات سني إطٓادٖا اىل ايؿاعًٚ ١ٝاملؿعٛي ١ٝأ ٚعٓذ مجع ايهًُات أْ ٚؿٗٝا يف ايًػ ١ايهشد.١ٜ
ٚإ ََّٕ ٖز ٙاإلكاؾات اىل ايهًُ ١ايعشب ١ٝقذ ته ٕٛيف َكذَ ١ايهًُة ١أ ٚيف نىشٖةا ،ممةا جتعةٌ ايبٓٝة ١ايًػٜٛة ١املتةأثش٠
ايذاىً َٔ ١ايًػ ١ايعشب ١ٝال حتاؾغ عًْ ٢ؿظٗا نُا ٖ ٞيف ايعشب ،١ٝبٌ تلاف إيٗٝا نًُ ١أ ٚعالَ َٔ ١ايًػة ١ايهُشدٜة ١يهةٞ
حتكل داليتٗا ايـشٝش ١بايًػ ١ايهُشدٖٚ ،١ٜز ٙاالكاؾات عباس ٠عٔ قٛاعذ بٓ ١ٜٛٝيف أنجةش األسٝةإ ،ؾُةجال إٕ ايًػة ١ايهُشدٜة١
تظتخذّ يًُتهًِ سشف (امل )ِٝؾٝكٛي ٕٛيف َجٌ :أْا ناط – كاشبهٚ ،يًُخاط (ايٝا :)٤كاشبى ،بذال َٔ :أْت ناطة ،
ٚيًػا( ٥اهلا :)٤كاشبة بذال َٔ ٖٛ :ناط  ،ؾًْ ٛعشْا إىل نًُ( ١ناط ) يف املشات ايجالخ ٚدذْاٖا أْٗةا بةذ ٕٚاإلكةاؾ١
ايًػ ١ٜٛايهُشد ١ٜقذ ساؾعت عً ٢أؿًٗا ايًػ َٔ ٟٛايعشب ،١ٝيهٓٗا مل تتُهٔ إٔ تؤدَ ٟعاْ ٞاملةتهًِ ٚاملخاطة ٚايػا٥ة إال
بعذ اإلكاؾ ١ايهُشدٚ ،١ٜميهٔ إٔ ْظُٖ ٞزا ايٓٛع َٔ اإلكاؾات بكٛاعذ اإلطٓاد.
ٖٚز ٙمجً َٔ ١ايهًُات اييت طٓشا ٍٚإٔ ْكـ عًٗٝا يف بٝإ َا دشَ ٣عٗا َٔ اإلكاؾ ١ايهُشدٜةَ ١ةع اذتؿةاظ عًة٢
األؿاي ١ايعشب:1١ٝ
ايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشب١ٝ

الللنة يف اللػة اللُردية

ىرب

خةبةردار

دباؽ ،صسع

دةباغ كة ر ،زة رع كة ر

ػل

ليَو شة ق

عٝ

عة يب كةر

ػشاب

شةراب فروَش

غري أَني

نا ئة مني

ٚمث ١نًُات نجريٖ َٔ ٠زا ايباب مل أرنش املهشسٚ ٠املتؼابَٗٗٓ ١ا َٔ باب االىتـاس ؾكل.
ٚاآلٕ طٓشا ٍٚإٔ ْهؼـ عٔ اإلكاؾ ١ايهُشد ١ٜاييت دىًةت ايهًُة ١ايعشبٝةٚ ١ىايطتٗةا َةٔ أدةٌ تأدٜة ١ايٛظٝؿة١
ايًػٚ ،١ٜٛإرا طسًٓ٦ا َا طب ايتؿـ ٌٝيف ايٛقٛف عً ٢ايهًُات املزنٛس ٠أعالٙ؟ قًٓا :إٕ نٌ إكاؾ ١إىل ايهًُ ١ايعشبٝةٖ ١ةٞ
عباس ٠عٔ قاعذ ٠يػ ١ٜٛيًػ ١ايهُشد ١ٜنْ ٞؼري إىل عُل ٖز ايًػٚ ١أْٗا ال ختً َٔ ٛقٛاعةذ ىاؿة ١بٗةا ؾًة ٛأىةزْا ايهًُة:١
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خة بة ردار ،صتذ إٔ األؿٌ ايًػ ٟٛاييت تأثشت بٗا ايًػ ١ايهُشدَ ٖٛ ١ٜاد ٠يػ ١ٜٛعشبَ ٖٛٚ ١ٝا ميجٌ تأثري ايًػ ١ايعشب ١ٝيف ايًػة١
ايهُشد ،١ٜؾهًُ( ١خة بة ردار) دا٤ت َٔ نًُ( ١ىرب  +داس) ؾادتض ٤األ ٍٚعشب ٞىةايفٚ ،ايجةاْ ٞنُةشد ،ٟدةاَ ٤ةٔ أدةٌ
ايذالي ١عًَ ٢عَٓٓ( ٢تبِ٘)ٖٚ ،ز ٙقاعذ ٠يػ ١ٜٛنُشد ١ٜيف ايذالي ١عً ٢ايؿاعً.١ٝ
ٚايذالي ١عً ٢ايؿاعً ١ٝيف ايًػ ١ايهُشد ١ٜتأت َٔ ٞقٛاعذ أىش ٣غري (دار ،ودة ر) نُا يف ادتذ ٍٚأعةال ،ٙؾٗة ٞتةأتٞ
أسٝاْا بإكاؾ( ١بة) يف بذا ١ٜايهًَُ ١جٌ( بةغرية ت ،وبةخة بة ر) ٚاألؿٌ ايًػ ٟٛيًهًُتني عشب( َٔ ١ٝغريٚ ،٠ىرب) يهٔ (بة)
ٖٓا دا ٤يًذالي ١عً ٢ايؿاعًَ ١ٝكََّٝذا مبعٓ( ٢ر ،ٚؿاس ) ؾايهًُ ١األٚىل مبعٓ :٢ر ٚغريٚ ،٠ايجاْ :١ٝر ٚىرب ٖٞٚ ،دالي ١صا٥ةذ٠
َٚػاٜش ٠يف ايؿاعً ١ٝعٔ األٚىل ،أ :ٟإكاؾ( ١دار  ،ودة ر) يف ْٗا ١ٜايهًُٚ ،١نال األَشٚ ٜٔاكشني يف ايعشب.١ٝ
أَا ايهًُتإ (دهة باغ كة ر ،وزةرع كة ر) ؾاألؿٌ ايًػ ٟٛهلُا يف ايًػ ١ايعشب( ١ٝدباؽٚ ،صاسع) ٚإٕ داليةٖ ١ةاتني
ايهًُتني يف ايًػ ١ايعشب ١ٝتعا (اطِ ايؿاعٌ) ،بُٓٝا ال تعط ٞريو املعٓ ٢يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜست ٢بعذ دىٛهلا إيٗٝا َٔ ايعشب ١ٝإال
بكاعذ( ٠كة ر) يف ْٗا ١ٜايهًُ(ٚ ،١كة ر) متٝض ايؿاعً ١ٝعٔ طابكٗٝا يف (خة بة ردار ،وبة غرية ت) يف أْٗا ؿٝػ ١يًذالي ١عًة٢
املٗٓ ،١أ :ٟأْٗا ؾلال عٔ دعًٗا ايهًُ ١ايعشب ١ٝتذٍ عً ٢ايؿاعً ،١ٝؾإْٗا دعًتٗا َٗٓ ١ثابت ١يـاسبٗا ٚيٝع زتشد ٚؿـ هلا.
ْٚظتٓتر َٔ اإلكاؾات ايظابك ١إٔ نال َٓٗا دا٤ت يًذالي ١عً ٢ايؿاعًَ ١ٝع َعٓ ٢صا٥ذ عً ٢املعٓ ٢األ ،ٍٚؾة (دار،
ودة ر ) يف ْٗا ١ٜايهًُ ١صادتا عًَ ٢عٓ ٢ايؿاعًَ ١ٝعٓ ٢ايٛؿؿ ١ٝيالطِ ،أ :ٟإٕ ايؿاعً ١ٝأؿةبشت ؿةؿ ١ثابتة ١تؼةب٘ ايـةؿ١
املؼبٗ ١يف ايًػ ١ايعشبٚ ،١ٝايجاْ( ١ٝبة ) دا٤ت يًذالي ١عً ٢ايؿاعً ١ٝايذاي ١عً ٢اذتذٚخ ٚايتذذد يف ايعشبٝةٚ ،١ايجايجة( ١ك ة ر)
أكاؾت َعٓ ٢املٗٓ ١يًؼٚ ،٤ٞنٌ ٖز ٙبعذ ايذالي ١األٚىل أ :ٟايؿاعً.١ٝ
 َٔٚاألَجً ١عً ٢اإلكاؾ ١ايًػ ١ٜٛايهشد ١ٜيف َكذَ ١ايهًُ ١ايعشب( :١ٝليَو شة ق) ،ؾٗ ٞتعا يف ايعشبَ( ١ٝةٔ أؿةاب٘
ػل يف ػؿت ٘ٝأ ٚإسذاُٖا)ٚ ،إراَا أسدْا ايشدٛع إىل األؿٌ ايًػ ٟٛيًهًُٚ ١دذْاٖا َتأيؿ َٔ ١دض ٤نُشدٚ ٟأىةش ٣عشبة،ٞ
ُٖٚا( :ليَو ) ايهُشد ١ٜأ :ٟايؼَؿ(ٚ ،١ػل) ايعشب ١ٝاملعشٚؾُٖٚ ،١ا أؿالٕ يػٜٛإ َٔ يػتني َػاٜشتني ادتُعتا يًذالي ١عًَ ٢عٓة٢
َعني َ ٖٛٚا رنشْا ٙنْؿاٚ ،ايًػ ١ايهُشد ١ٜنجريا َا تعتُذ عًَ ٢جٌ ٖز ٙايرتان ٝاملُذةضََّأ ٠يًذالية ١عًةَ ٢عٓةَ ٢عةني ،ؾإْٗةا
يٝظت نايعشب ١ٝغٓ ١ٝباأليؿاظ بٌ إرا َا أسادت إٔ تذٍ عًَ ٢عإٍ َػاٜش ،٠ؾإْٗا تك ّٛبادتُع بني دضأ ٜٔقشٜبني باملعٓ ٢الػتكام
ٚتٛيٝذ َعٓ ٢نىش ،ؾُجال نًُ( ١رِىَ) يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜتعا( :طشٜل)(ٚ ،طرتن) تعا( :املظو) ،ؾإراَا أسادت إٔ ختًل َعٓة٢
نىش يًذالي ١عًَ ٢عٓ ٢دذٜذ قشَُٗٓ ٜا نُعٓ ٢االعرتاض ،مجعت بُٗٓٝا ٚقايت( :رِىَ طرتن) ؾأؿةبشت اآلٕ تةذٍ عًة٢
َعٓ ٢دذٜذ  ٖٛٚاالعرتاضٚ ،يهََّٔ ٖزا األَش يٝع اعتباطٝا بٌ إٕ ايًػ ١ايهُشد ١ٜتٓعش إىل نًُتني ٚتتأٌَ يف أؿًُٗا ٚتتؿةاِٖ
ادتُع بُٗٓٝا َٔ سٝح ايكشب ٚاإلَهإ بادتُع بُٗٓٝا يتٛيٝذ َعٓ ٢نىش.
ٚمث ١قٛاعذ أىش ٣ىاؿ ١بايًػ ١ايهُشد ١ٜتسذش ٣عً ٢بٓ ١ٝايهًُات ايذاىً َٔ ١ايعشب ١ٝإيٗٝا َجٌ قٛاعذ ايٓؿ ،ٞؾايٓؿٞ
يف ايًػ ١ايهُشدٜ ١ٜه ٕٛبأدا( ٠نا) بإكاؾتٗا يف بذا ١ٜايهًُ ١ايهُشدٚ ١ٜنةزيو ايهًُة ١ايعشبٝة ١ايذاىًة ١اىل ايهُشدٜة ،١ؾعٓةذَا
دىًت نًُ( ١أَني) إىل ايهُشدٚ ١ٜأسادت ايًػ ١ايهشدَٗٓ ١ٜا ايٓؿ ٞؾإْٗا مل تًذأ إىل اطتعُاٍ أدا ٠ايٓؿ ٞيف ايعشبٝةٖٚ ١ة( ٞال،
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ٚيٝع) بٌ إْٗا متًو أدا ٠ىاؿ ١بٗا يف ايٓؿ( ٖٞٚ ٞنا) ؾكايت( :نا أمني) ،أ :ٟيٝع أَٓٝاٚ ،تهت بايهتابة ١ايهُشدٜة( ١ن ا ئ ة
مني)ٚ ،نزيو ٜكٛي( :ٕٛنا رِازى) أ :ٟيٝع ساكٝا.
ْٚظتخًف مما طبل اىل إٔ ايهًُات ايعشب ١ٝقذ ٚدذت هلا َهاْا ٚاطعا يف ايًػ ١ايهُشدٜة ،١يهٓٗةا نةجريا َةا قَُِّٝة َذتْ
بكٛاعذ ايًػ ١ايهُشدٖٚ ،١ٜزٖايكٛاعذ إٕ ديت ديت عً ٢ن ٕٛايًػ ١ايهُشد َٔ ١ٜايًػات املتـشؾ ١املشْ ١ايكابً ١يًتةأثش ٚايتةأثري
َٝ َٔ ٖٞٚضات ايًػات املتـشؾ ،١ؾٗ ٞساؾعت عً ٢قٛتٗا يف قٛاعذٖا ايًػ ١ٜٛنايًػةات األىةشَ ٣جةٌ ايعشبٝة ١ايةيت إرا َةا
أسادت إٔ تظتكشض نًُ َٔ ١يػ ١أىش ٣ؾإْٗا أدشتٗا عً ٢طب ٌٝقٛاعذٖا ٚبٓاٖا ارتاؿٖٚ ،١هزا ؾعًت ايًػ ١ايهُشد ،١ٜؾًةٛال
ٖز ٙايكٛاعذ يَُا ديت ايهًُات ايذاىً َٔ ١ايعشب ١ٝاىل ايهشد ١ٜعًَ ٢عاْٗٝا املشاد ٠يف ايهشد.١ٜ

املبشح ايجاْٞ
ض ايهًُات
ايتأثري املعذَُ ٞع إبذاٍٍ ألؿٛاتِ بع ِ
طٓتطشم يف ٖزا املبشح إىل َظأي ١اإلبذاٍ ايـٛت ٞيبعض ايهًُات ايذاىً ١اىل ايًػ ١ايهُشد َٔ ١ٜايًػ ١ايعشب ١ٝيهٓٗا
تعشكت يف بعض أؿٛاتٗا إىل إبذاٍ ؿٛت ٞبظب شتشز أ ٚؿؿ ١ايـٛتٜٓٚ ،كظِ ٖزا اإلبذاٍ كُٔ ٖزا املبشح عً ٢ثالث١
َطاي :

املطً األ :ٍٚاإلبذاٍ ايـٛت ٞبظب املخشز:
أٚال :اإلبذاٍ بظب قشب املخشز :طٓٛسد يف ٖزا املطً ايهًُات اييت أؿٝبتْ بعضس أؿٛاتِٗا بإبذاٍٍ بظةب قةشب شتةشز
ايـٛتني َٔ بعلُٗا ايبعضٚ ،إٕ املعٝاس ايز ٟاعتُذْا عً ٘ٝيف ؾشص ٖز ٙايهًُات ٚدساطةتٗا حتةت ٖةزا املطًة دةا ٤عًة٢
أطاغ أْٓا ٚدذْا ايـٛتني املُبذَيني َهإ بعلُٗا َظتعُالٕ يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜد ٕٚؿعٛب ١أ ٚن ٕٛأسةذُٖا غةري َٛدةٛد يف
ايًػ ١ايهُشد ،١ٜبٌ إٕ ايـٛتني كُٔ األؿٛات ايهُشدٜٚ ١ٜظتعُالٕ بهجش ٠ؾٗٝا يزيو سهُٓا عً ٢إٔ اإلبذاٍ ادتاس ٟبُٗٓٝا
دا َٔ ٤باب قشب املخشز ال َٔ باب ن ٕٛأسذ ايـٛتني يٝع َٔ أؿٛات ايًػ ١ايهُشد َٔٚ ،١ٜأدٌ ريو اختةزْاَ ٙعٝةاسا يف
دساطتٓا ٚتظُٝتٓا ٖزا املطً بٗزا االطِ.
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ٚإيٝو ايهًُات اآلت ١ٝاييت سذخ ؾٗٝا إبذاٍ ؿٛت ٞبظب قشب املخشز بعذ دىٛهلا َٔ ايعشب ١ٝإىل ايهُشد:1١ٜ
ايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشب١ٝ

ايهًُ ١يف ايًػ ١ايهُشد١ٜ

ساط١

هةشة

سالز

هة الج

ىٛخ

قؤخ

ٖز ٙبعض ايهًُات اييت سـًٓا عًٗٝا َٔ ىالٍ قشا٤تٓا يهتاب (د ٚٚسػت٘) يهٓو ي ٛحبجةت عةٔ نًُةات أىةش٣
يٛدذت عً ٢ػانًتٗا نجري،٠إال أْٓا اطتٛؾٓٝا بزنش َا طبل يف ادتذ ٍٚيه ٕٛدساطتٓا دا٤ت يف إطاس ايهتاب املزنٛس.
ؾً ٛأَعٓا ايٓعش َا يف ادتذ َٔ ٍٚايهًُات أعالَٚ ٙا دش ٣ألؿٛاتٗا َٔ إبذاٍ ٚدذْاٖا إٔ األؿٛات املبذية ١ؾٗٝةا
ناْت َٔ باب قشب املخشز َع اطتعُاٍ ايـٛت املبذٍ َٓ٘ يف ايًػ ١ايهُشد ،١ٜيهٔ اإلبذاٍ دش ٣بني ايـةٛتني ساهلةا سةاٍ
ايًػ ١ايعشب ١ٝعٓذَا تتبادٍ األؿٛات يف نًُاتٗا ؾُٝا بٗٓٝا بظب قشب املخشزٚ ،إيٝو بٝإ ريو:
.1هة شة ،هة الج :صتذ إٔ ؿٛت اهلا ٤يف ٖاتني ايهًُتني أبذٍ َٔ ؿٛت اذتا ٤يكشب شتشدُٗا َٔ بعلةُٗا ،إر إٕ شتةشز
ايـٛتني أ :ٟاهلاٚ ٤اذتاَ َٔ ،٤ظاسٚ ١اسذُٖٚ ٠ا َٔ أؿٛات اذتًل ،ؾاهلا ٤خيشز َٔ أدْ ٢اذتًل َٔ اذتٓذش،2٠
ٚاذتا َٔ ٤ؾٛق٘ َٔ ٚطل اذتًل ،3عًُا إٔ ؿٛت اذتاٜ ٤ظتعٌُ يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜبؼهٌ طا٥ؼ دَ ٕٚؼهً ١يف ؿعٛبْ ١طكٗةا
ؾٜٗ ٛظتعٌُ يف نًُات نشد ١ٜحبتَ ١جٌ :س٘ ٚاْ٘  ٙٚأ :ٟاالطرتاس :ٚ ،١س٘ ٚت ،أ :ٟايشقِ طبع :ٚ ،١سة٘ ػةاسد ، ٙأ:ٟ
َهإ يالىتبا ٤أ ٚاملًذأٖٚ ،زا دي ٌٝعً ٢ؿشَ ١عٝاسْا ن ٕٛاإلبذاٍ بني ايـٛتني دش َٔ ٣باب قةشب املخةشز ال ألطةباب
ؿٛت َٔ ١ٝباب ٚدٛد ٚعذّ ٚدٛد أسذ ايـٛتني يف ايًػ ١ايهشدٚ ،١ٜسمبا دا ٤ريو اإلبذاٍ َٔ باب نجةش ٠اطةتعُاٍ ؿةٛت
اهلا ٤يف ايًػ ١ايهشدٚ ١ٜن ٕٛاهلا ٤أقٌ كػطا عً ٢املخشز َٔ اذتاٖٚ ،٤ز ٙايعاٖشَ ٠عشٚؾ ١يذ ٣ايًػ ١ايهشد ١ٜايةيت طةٓتطشم
عًٗٝا يف َطً االبذاٍ بظب ؿؿ ١ايـٛت ،ؾإْٗا تبتعذ عٔ اطتعُاٍ األؿٛات اييت تًك ٢ؾٗٝا كػطا عً ٢املخةشز نايطةا٤
ٚايـاد ٚغريٖا ٚتبذهلا بػريٖا بايتاٚ ٤ايظني.
.2قوَخ  :إٕ أؿٌ ايهًُ ١يف ايعشب :١ٝىٛخَٚ ،عٓاٖا :ايؿانٗ ١املعشٚؾ ١يف ايًػتني ايعشبٚ ١ٝايهشدٜةٚ ،١إرا ْعشْةا إىل اطةتعُاٍ
ايـٛتني أ( :ٟايكاف ٚارتا )٤يف ايًػ ١ايهشدٚ ١ٜدذْاٚ ٙاسداً د ٕٚأ ٟعا٥ل ،ؾِٗ ٜكٛي :ٕٛقةرة بوون ،أ :ٟايتعةٜٛض ،وش ة
رقال ،أ :ٟاالْؼػاٍ ،وخةشوو ،أ :ٟأب ٛايضٚز ،وخورما  ،أ :ٟايتُش) ؾاطتعُاٍ ايـةٛتني عًة ٢سةذ طةٛا ٤طةا٥ؼ يف ايًػة١
_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ .عش :د ٚٚسػت٘1 .37 ،69 ،31ٚ24 :
ٜٓ .عش:املذىٌ اىل عًِ ايًػَٓٚ ١اٖر ايبشح ايًػ ،ٟٛسَلإ عبذايتٛاب.31-30 :
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ايهشدٚ ،١ٜإمنا دا ٤اإلبذاٍ بني ايـٛتني َٔ باب قشب املخشدني ،ؾُخشز ارتا َٔ ٤أدْ ٢اذتًل َٔ ايطبلٚ 1شتشز ايكاف ؾٛق٘
قًٝال َٔ ايًٗا.2٠
ثاْٝا :اإلبذاٍ ايـٛت ٞبظب احتاد املخشز:
.1تةزبيح :إََّٕ األؿٌ ايًػ ٟٛهلز ٙايهًُ ١يف ايعشب :ٖٛ ١ٝتظبٝحَ ٖٛٚ ،أىٛر َٔ ادتزس ايعشب :ٞطبََّح ٜظبَِّح تظبٝشاٚ ،ايًػة١
ايهشد ١ٜتظتعٌُ ٖز ٙايهًُ ١اط َِ ني ١يًتظبٝح ال مبعٓ ٢املـةذس ،ؾايعشبٝة ١إرا أسادت إٔ تظةتعٌُ اطةِ اآليةَ ١ةٔ املـةذس:
تظبٝح ،قايتَِ :ظبَح ،أَِ ٚظبش ،١نُا تك َِ :ٍٛكبَض َِٚكف َِٚهَٓظٚ ١غريٖا ،ؾأل ا ٤اآلي ١أٚصإ ىاؿة ١يف ايًػة ١ايعشبٝة١
َِ( ٖٞٚؿْعٌََِٚ ،ؿْعًَِٚ ،١ؿْعاٍ) 3أَا ايًػ ١ايهشد ١ٜؾكذ أىزت املـذس ايعشبٚ ٞاطتعًُتْٗا مبعٓ ٢ني ١يًتظبٝح ،يهََّٔ املعٓ ٢ايعاّ
يًهًَُ ١ؼرتن ١بني ايعشبٚ ١ٝايهشد ٖٛٚ ١ٜايتظبٝحٚ ،قذ قاَت ايًػ ١ايهشد ١ٜبإبذاٍ ؿٛت ايضا َٔ ٟؿٛت ايظةنيٚ ،نةال
ايـٛتني طا٥ػني يف االطتعُاٍ ايهشد ،ٟؾِٗ نجريا َا ٜبذي ٕٛؿٛت ايظني َٔ ؿٛت ايـاد ايعشب ١ٝارتايـٚ ،١ؿٛت ايظني
ٜهاد ٜه َٔ ٕٛأؿ ٍٛأؿٛات ايًػ ١ايهشدٚ ١ٜإال يَُا أبذيتْ٘ َٔ ايـاد ،ؾايـٛتإ (ايضاٚ ٟايظني) َةٔ األؿةٛات املظةتعًُ١
بهجش ٠يف ايًػ ١ايهشد ،١ٜيهٔ اإلبذاٍ دا ٤بُٗٓٝا َٔ باب احتاد املخشز ،ؾُخشز ٖز ٜٔايـٛتني ٚاسةذ ٖٚة ٛطةشف ايًظةإ
بايلػل عً ٢أؿ ٍٛايجٓاٜا ايعًٝا، 4ؾهإ إدسادٓا إٜاُٖا كُٔ َطًة احتةادز املخةشز نة ٕٛايـةٛتني ٜظةتعُالٕ يف ايًػة١
ايهشد ١ٜعًٚ ٢د٘ طٛا ٤نُا ٚكشٓا ريو ؾُٝا طبل.
.2بارووت  :األؿٌ ايًػ ٟٛهلز ٙايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشب :ٖٛ ١ٝايباسٚٚدٚ ،عٓذَا اْتكًت اىل ايًػ ١ايهشد ١ٜأُبذٍ ؿٛت ايتأَ ٤
ؿٛت ايذاٍ بظب احتاد شتشدُٗا ،إر إٕ شتشز ايـٛتني ٚاسذ َٔ طشف ايًظإ َع َا حيار َٔ ٜ٘أؿ ٍٛايجٓاٜا ايعًٝا ،ؾُٗا
يجََّٜٛإ يظاََّْٝإٚ ،5بظب ٖزا االحتاد املخشد ٞصاح ايًظإ َٔ ايذاٍ اىل ايتاٚ ،٤ميهٔ إٔ ٜه ٕٛيـةؿ ١ؿةٛت ايتةا ٤عالقة١
صا٥ذ ٠يف ٖزا اإلبذاٍ بني ايـٛتني ،ؾايٛقٛف عً ٢ايتا ٤يف ْٗا ١ٜايهًُ ١أطٌٗ ٚأىـ َٔ ايٓطل بايذاٍ يه ٕٛايةذاٍ ػةذٜذ
زتٗٛس ٚايتا ٤ػذٜذ َُٗٛغ ،6إر إٕ يًذاٍ اٖتضاص ٚاكح ٜـاسب٘ أثٓاْ ٤طك٘ ؾٗ ٛأثكٌ َٔ ايتا.٤
يهٔ ٖزا ال ميٓع اطتعُاٍ ؿٛت ايذاٍ يف ايًػ ١ايهشد ١ٜؾِٗ ٜكٛي :ٕٛداخصنت ،أ :ٟاالغةالم ،ودةرض وون ،أ :ٟارتةشٚز،
ودةرطا  ،أ :ٟايباب)ٚ ،إرا ناْت اذتذ ١يف إبذاٍ ايتا َٔ ٤ايذاٍ يف ْٗا ١ٜايهًُ ١ؾكل د ٕٚبذاٜتٗا ،ؾًُارا مل ٜبذيٛا ايذاٍ يف
ْٗا ١ٜنًُ( ١كوَد ) املٓتكً ١اىل ايهشد َٔ ١ٜاالصتًٝض ،١ٜؾاملظأيَ ١ظأي ١شتشدٖٚ ١ٝزا ٚاسد يف ػإٔ ايًػات ٚال طُٝا ايعشب.١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ .1عش :األؿٛات ايًػٚ ،75 :١ٜٛاألؿٛات ايعشب176 :١ٝ
ٜٓ .2عش :األؿٛات ايًػ74 :١ٜٛ
ٜٓ .3عش :ايـشف ايهايف ،أمئ عبذايػا.183 :
ٜٓ .4عش :األؿٛات ايًػ.68 :١ٜٛ
ٜٓ .5عش :أطًع أؿٛات ايًػ ١ايعشبٚ ،١ٝؾا ٤ايب1481 :٘ٝ
ٜٓ .6عش :األؿٛات ايًػ.53 ،51 :١ٜٛ
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.3بسمار :سذخ يف ٖز ٙايهًُ ١إبذاالٕ ُٖٚا :إبذاٍ ايبا َٔ ٤املٚ ،ِٝإبذاٍ ايضا َٔ ٟايظنيٚ ،نال اإلبذايني َٔ بةاب احتةاد
املخشز ،إر إٕ أؿٌ ايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشبَ( ١ٝظُاس)ٚ ،شتشز ايباٚ ٤املَ َٔ ِٝهإ ٚاسذ َ ٖٛٚا بني ايؼةؿتني 1إال إٔ ايبةا٤
حيذخ عٓذ ايلػل بإطبام ايؼؿتنيٚ ،امل ِٝحيذخ بإطبام أىـ مما طبل ،ؾعٓذَا اطتعًُت ايهًُ ١يف ايًػ ١ايهشدٜة ١أؿةبشت
(بسمار) ،ؾأُبذٍ املِٝس باٚ ،ً٤ايظنيس صاٜاً الحتاد شتاسز ٖز ٙاألؿٛات ،ؾهإ إٔ صاٍ ايًظإ اىل اطتعُاٍ ايـٛت ايجاْ ٞبذال َٔ
األٚ ،ٍٚسمبا ٜه ٕٛطب ريو االبذاٍ َٔ باب قـذ اطتعُاٍ األؿٛات اجملٗٛس ٠يف َجٌ ٖز ٙايهًُٚ ١ػانًتٗا َٔ ايهًُات
اييت تتعًل باملٗٔ ٚاألعُاٍ ايٝذ ١ٜٚيهٖ ٕٛز ٙاملٗٔ ٚاألعُاٍ تؿتكش اىل أؿٛات زتٗٛسٚ ٠ق ١ٜٛتتُجٌ باالٖتضاص أثٓةاْ ٤طكٗةا،
ٚسمبا ٜه َٔ ٕٛباب ستاٚي ١تػٝري ايبٓ ١ٝايعشب ١ٝؾكل د ٕٚغريٖٚ ٙزا ٚاسد يف أَش ايًػاتٜٚ ،عضص ٖزا ايشأ ٟنٖ ٕٛزا اإلبةذاٍ
بني يػتني َػاٜشتني ال بني هلذتني يًػٚ ١اسذ ،٠ؾذساط ١أؿٛات ايًٗذات كُٔ ايًػ ١ايٛاسذ ٠ميهٔ تؿظريٖا بايـؿات أنجش َٔ
املخاسزٚ ،دساط ١ايتبادالت ايـٛت ١ٝبني يػتني َػاٜشتني عادَ ٠ا تأت َٔ ٞباب ستاٚي ١تػ ٝٝايبٓ ١ٝاألؿًَ ١ٝةٔ ايًػة ١املٓكٛية١
َٓٗا اىل ايًػ ١املٓكٛي ١إيٗٝا.

املطً ايجاْ :ٞاإلبذاٍ ايـٛت ٞبظب ؿؿ ١ايـٛت
طٓذسغ يف ٖزا املبشح اإلبذاٍ ادتاس ٟبني األؿٛات بظب ؿؿاتٗا بعذ اْتكاهلا َٔ ايعشب ١ٝاىل ايهُشدٚ ،١ٜطته ٕٛدساطتٓا يف
ٖزا املطً يًهًُات اآلت:١ٝ
.1إبذاٍ ايضا َٔ ٟايزاٍَ :جٌ :زات ،زةوق :إٕ األؿٌ ايًػ ٟٛهلاتني ايهًُتني يف ايًػة ١ايعشبٝةٖ ١ة :ٛراتٚ ،رٚمُٖٚ ،ةا
نًُتإ َعشٚؾتا املعٓٚ ،٢إٕ اإلبذاٍ ايز ٟدش ٣يف أؿٛاتُٗا سُٓٝا اْتكًتا اىل ايًػ ١ايهشدٜةٖ ١ة ٛإبةذاٍ ؿةٛت ايةضاَ ٟةٔ
ايزاٍ ٚيه ٕٛايباسح ٜعٌُ يف زتاٍ تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا ٚال طُٝا اي ُهشْد ،ؾإََّْ٘ نجريا َا ٜـةادف َجةٌ ٖةزا
اإلبذاٍ عً ٢يظاِْٗ ،بٌ إََّٕ ريو ال ٜتُجٌ عٓذ بعلِٗ يف ايٓطل ؾكلٚ ،إمنا ٜتعذ ٣ريو اىل ايهتاب ١أٜلا أ :ٟإبذاٍ ايةضاٟ
َٔ ايزاٍ ْطكا ٚنتابٖٚ ،١زا نجريا َا صتذ ٙعٓذ املتعًُني ادتذد يًػ ١ايعشب َٔ ١ٝايكَٝٛةات األىةشٚ ٣عًة ٢سأطةِٗ َتعًُةٞ
ايك ١َٝٛايهشد ،١ٜؾِٗ ٜٓطك ٕٛنٌ راٍٍ صاٜا ،ؾٝكٛي ٕٛيف َجٌ :إراً – إزةنٚ ،يفٖ :زا – هةزاٚ ،يف رٖة َ -زةهةبٖٚ ،هةزا
بٓطل ايزاٍ صاٜا.
ْٚظتٓتر َٔ ٖزا إٔ إبذاٍ ايضا َٔ ٟايزاٍ عٓذ غري ايعشب أَش دً ٞعٓذ تعًُِٗ ايًػ ١ايعشبٚ ،١ٝبٗزا ٜهٖ ٕٛزا اإلبذاٍ
ظاٖش ً٠ؿٛت ً١ٝعً ٢يظإ غري ايعشب ن ٕٛؿٛت ايزاٍ أقشب إىل األؿٛات اييت تهاد ته ٕٛىاؿ ١بايًػ ١ايعشب ١ٝساهلا ساٍ
(ايطا ٚ ،٤ايـادٚ ،ايلادٚ ،ايعا )٤ؾإََّٕ ٖز ٙاألؿٛات األسبع ١تٓشـش اطتعُاهلا يف ايًػ ١ايعشبٚ ،١ٝطب ريو نْٗٛا أؿةٛاتا
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زتٗٛسٚ ٠تتُٝض بـؿ ١اإلطبام ٚاالطتعالٖٚ ،1٤ز ٙايـؿات ايجالخ تهجش دٚساْٗا عً ٢يظإ ايعةشب الضتةذاس أؾـةشِٗ َةٔ
ايبذٚ ٚدضٜش ٠ايعشبَٚ ،عشٚف يذ ٣ايًػٜٛني إٔ ؿةؿات ادتٗةش ٚاالطةتعالٚ ٤ايؼةذَ ٠ةٔ ايـةؿات املُشََّببَة ١يةذ ٣ايبةذٚ
الؾتكاسِٖ إيٗٝا يف قطع املظاؾات ايطٚ ١ًٜٛايٛاطع ١أنجةش َةٔ ايـةؿات ايةيت تهةَٛ ٕٛدةٛد ٠يةذ ٣أٖةٌ اذتلةش نةاهلُع
ٚاالطتؿايٚ ١غريٖا َٔ ايـؿات ارتؿٝؿ.١
ؾايزاٍ ٜٓتُ ٞإىل ؿؿ ١ادتٗش ٜٚشاؾك٘ اٖتضاص ٚػذ ٠يف ْطك٘ ،يهََّٔ ٖزا ايظب غري ناف ألْٕ ْك :ٍٛإٕ اي ُهشْد أبذيٛا َةٔ
ايزاٍ صاٜا بظب ؿؿ ١اهلُع ؾكل ،بٌ إٕ ايزاٍ غري َظتعٌُ عٓذِٖ أؿال ٚعذّ اطتعُاهلا ي٘ بظب ن ٕٛايزاٍ َٔ شتشز
ايعا ٤ارتايـ ١يًعشب ،١ٝؾٝه ٕٛريو ٖ ٛايز ٟدعاِٖ اىل اىتٝاس ؿٛت نىش أىـ ؿؿٚ َ٘ٓ ١أبعذ َٔ ايعا ،٤ؾاطتعًُٛا ايضاٟ
ايكشٜب َٔ ١ايزاٍ نُا إٔ بُٗٓٝا عالق ١اضتذاس ١ٜأ :ٟميهٔ إٔ ٜٓشذس ايًظإ َٔ ايزاٍ إىل ايضا ٟبـٛس ٠طبٝع ١ٝأنجش َٓ٘ إىل
ؿٛت نىش ،ي ٛأْعُٓا ايٓعش يف ريو.
.2إبذاٍ ايضا َٔ ٟايعاٚ ٤ايلاد:
ال خيؿ ٢عً ٢املؼتػٌ يف ايًػات إٔ ايًػ ١ايعشبَ ١ٝؼٗٛس ٠بًػ( ١ايلاد)ٚ ،يٝع ٖزا ايـٛت ٚسةذ ٙبةٌ األؿةٛات ايةيت
تتُٝض بـؿ ١اإلطبام ،ؾاألؿٛات( :ض ،ظ ،ط ،ق) ،نًٗا َٔ كُٔ األؿٛات اييت ختةتف بٗةا ايًػة ُ١ايعشبٝةٚ ،ُ١إََّٕ أ ََّٟيػة١
أىش ٣إرا َا ساٚيت اطتعُاٍ نًُ ١عشب ١ٝؾٗٝا ٖز ٙاألؿٛات نايهشدٚ ١ٜايرتنٝةٚ ١ايؿاسطة ،١ٝؾإْٗةا حتةا ٍٚايةتخًف َٓٗةا
ٚايعذ ٍٚإىل أؿٛات أىـ َٓٗا يهْٗٛا َٔ ىٛاق ايعشب ١ٝبظب ؿؿاتٗا :ادتٗش ٚاإلطبام ٚايؼذ.٠
ٖٚهزا ؾعٓذَا تأثشت ايًػ ١ايهشد ١ٜبايًػ ١ايعشب َٔ ١ٝىالٍ اطتعُاهلا يبعض نًُاتٗا اييت تتلُٔ ؿةٛت ٞايعةاٚ ٤ايلةاد
ؾإْٗا اكطشت إىل إبذاهلُا َٔ ايضا ٟيـعٛب ١ايٓ طل بٗا نْٗٛا تتُٝض بايـؿات ايظابكٚ ١اىتـاؿٗا بايًػة ١ايعشبٝةٚ ،١بةزيو
اطتعًُت ايهشد ١ٜؿٛت ايضا ٟبذال َُٓٗا ن ْ٘ٛأىـ يف ايٓطل َٔ طابك ٘ٝأٚالٚ ،أقشب َُٓٗا ثاْٝا ألْٓةا ْؼةعش إٔ ْطةل
ايضا ٟبذال َٔ ايعاٚ ٤ايلاد ٜأت َٔ ٞباب تؼشسَّبُٗا يف ايٓطل ،ؾعٓذَا تتؼشب ٖز ٙاألؿٛات تٓتكٌ صاٜاٖٚ ،ةزا ٖة ٛايظةب
ايز ٟدعا ايهشد اىل إٔ ٜعذيٛا َُٓٗا إىل ايضاٚ ،ٟمبا أْٓا منتًو ايًػتني ْٚتكُٓٗا ال بٌ ْتعاٜؼُٗا ؾإْٓا ْؼعش بٗزا ايتؼشب.
ٚيف ايٓٗا ١ٜميهٔ ايك ٍٛإٕ َظأي ١ؿعٛب ١ايٓطل يذ ٣ايؼخف ايهشد ٖٞ ٟاييت دعًت٘ إٔ ٜٓتكٌ إىل اطتعُاٍ ؿٛت نىش
أىـ َُٓٗا ٚأػب٘ بُٗا يف ؿؿ ١االٖتضاص يف ايٛقت ْؿظ٘  ٖٛٚايضاٚ ،ٟإال ملارا مل تعذٍ ايًػة ١ايهشدٜة ١إىل اطةتعُاٍ ؿةٛت
نىش غري ايضاَٚ ٟا أنجش األؿٛات ايظًٗٚ ١ارتؿٝؿٖ ،١هزا ٜبذ ٚيًباسح ،ؾلال عٔ ستاٚي ١جتٓة اطةتعُاٍ أؿةٛت ىاؿة١
تتُٝض بٗا ايًػ ١ايعشب ١ٝعٔ غريٖا َٔ ايًػاتٚ .اهلل أعًِٖٚ .ز ٙقا ١ُ٥يبعض ايهًُات ايةيت ٚسدت يف نتةاب ( دوو رِش تة)،
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ٚايز ٟسـٌ بٗا إبذاٍ بني ايضاٚ ٟايعاٚ ٤ايلادٜٚ ،بذَٗٓ ٚا تأثري ايعشب ١ٝباسصا يف ايًػة ١ايهشدٜةٚ ١تةأثش ايجاْٝة ١بٗةا ،يهةٔ
بكٛاعذ اإلبذاٍ ارتاؿ ١بايًػ ١ايهشد.1١ٜ
ايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشب١ٝ

ايهًُ ١يف ايًػ ١ايهٛسد١ٜ

قعا٤

قة زا

َلبٛط

مة زبووت

سلش٠

حةزرةت

ؾشض

فةرز

كشس

زةرةر

.3إبذاٍ ايتا َٔ ٤ايطا:٤
إََّٕ ٖزا اإلبذاٍ ادتاس ٟبني ٖز ٜٔايـٛتني ال خيتًـ نجريا عٔ اإلبذاٍ ايز ٟطبك٘ بني ايضاٚ ٟايعةاٚ ٤ايلةاد َعةا،
ؾايطا َٔ ٤كُٔ أؿٛات اإلطبام اييت أػشْا إيٗٝا طابكا عً ٢أْٗا تهاد تٓشـش اطتعُاهلا بايًػ ١ايعشبٝة ،١ؾاطةتعُاٍ ايطةا ٤يف
ذتَُْٝش ٖٞٚ ١ََّٜيػ ١ق َٔ ّٛأقٛاّ بالد اي ُٔٝتبذي٘ َٔ ؿٛت
ايعشب ١ٝأسدح ست ٢بني بعض هلذاتٗا ،ؾ عً ٢طب ٌٝاملجاٍ :إََّٕ ايًػ ١ا ِ
نىش ٚتشدح اطتعُاهلا ن ٕٛايطا ٤تتٓاط َع طبٝعتِٗ ايبذ ،١ٜٚؾِٗ ٜبذي َٔ ٕٛايذاٍ اجملٗٛس ٠طا ٤أدٗش َٓة٘ ،ؾٝكٛية ٕٛيف
َجٌَ :ا أبعذَ داسى – َا أبعل طاسىٖٚ ،زا ٜؼري إىل إٔ ايعشبٚ ١ٝبعض هلذاتٗا تظتعٌُ ٖز ٙاألؿٛات نةجريا يتٓاطةبٗا َةع
طبٝعَ ١تهًُٗٝا ادتػشاؾ َٔٚ ،١ٝأدٌ ٖزا ساٚيت ايًػ ١ايهشد ١ٜإٔ تبذٍ ؿٛتا نىش َٓ٘ سُٓٝا اطتعًُت نًُ( ١ىل) ؾكايت:
خة ت  ،بإبذاٍ ايطا ٤تا ً٤يه ٕٛايتا ٤أىـ ٚأطٌٗ يف ايٓطل َٔ ايطا ،٤ؾايتا ٤ميتًو ؿؿ ١اهلُعٚ ،ايطا ٤ميتًو ؿؿ ١ادتٗةش،
ؾلال عٔ اىتـاؿ٘ بايعشب ،١ٝبٌ تتُٝض ايًػ ١ايعشب ١ٝب٘ ٖٛٚ ،ثك ٌٝعً ٢يظإ ايهشد ست ٢أََّْٗةِ ٜـةادؾ ٕٛاملؼةهً ١ايظةابك١
ْؿظٗا ٖٞٚ ،عذّ قذسْ ٠طل يظاِْٗ بايطا ٤عٓذ تعًُِٗ ايًػ ١ايعشب ١ٝؾٝبذي َ٘ٓ ٕٛتا َٔ ٤شتشد٘ بـؿ ١أىـ ٚأطٌٗ يتٓاط
ٖز ٙايـؿَ ١ع طبٝعتِٗ املتُجً ١باذتلش ١ٜألِْٗ ٜظهٓ ٕٛاألساك ٞادتبً ١ٝايلٝك ١عً ٢عهع أغً ايعشب ايزٜ ٜٔظةهٕٓٛ
األساك ٞاملٓبظطٚ ١ايـشاس ٟايٛاطعٖٚ ،١زا ادتذٜ ٍٚزنش بعض ايهًُات اييت دشت ؾٗٝا إبذاٍ ايتا َٔ ٤ايطا:2٤
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ايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشب١ٝ

ايهًُ ١يف ايًػ ١ايهٛسد١ٜ

ىل

خة ت

ططٌ

شةتل

طؼت

تةشت

طاعٕٛ

تاعوون

طالم

تةالق

.4إبذاٍ ايظني َٔ ايـاد:
إٕ ٖزا ايٓٛع َٔ اإلبذاٍ ٜؼب٘ اإلبذاٍ بني ايزاٍ ٚايضا ٟؾُٝا طبل ،ؾهُا إٔ ايهُشد ٟعٓذ تعًَُُّ٘ ايًػ ١ايعشبٜ ١ٝضٜح
يظاْ٘ َٔ اطتعُاٍ ؿٛت ايزاٍ اىل ايضا ٟؾهزيو ٜضٜح يظاْ٘ َٔ اطتعُاٍ ايـاد اىل ايظنيٚ ،ن ٕٛايباسح ٜسذسَِّغس يف إقًِٝ
نُشدطتإ ،ؾإْ٘ جيذ ايطًبٜ ١عاْ ٕٛنجريا َٔ ْطل ايـاد طٓٝا ست ٢يف اطتعُاٍ ايهًُات ايعشب ١ٝارتايـة ١ايةيت ال تؼةاسى بٗةا
غريٖاٚ ،قذ ٜظتُش ٖزا األَش َع ايطًب ١يف قظِ ايًػ ١ايعشب ١ٝست ٢ايظٓ ١ايشابع ١إىل َا بعذ ايتخشز ،ؾٝكٛي ٕٛيف َجٌْ :ـري –
نصريٚ ،يف :بـري – بصريٚ ،ايؼ ٤ٞاملًؿت يًٓعش يف أَش ٖزا اإل بذاٍٚ ،نزيو إبذاٍ ايضا َٔ ٟايزاٍ أِْٗ ٜبذي ٕٛريو َةٔ
د ٕٚػعٛس بٌ ٜػشق ٕٛيف إبذاي٘ أٜ :ٟه ٕٛاإلبذاٍ بني ايـٛتني طبْعٝا ال تـٓعٝآٖ َٔٚ ،ا ْكة :ٍٛإََّٕ االْتكةاٍ َةٔ ؿةٛت
ايـاد اىل ايظني دا ٤بظب االْتكاٍ َٔ ؿٛت ًََ ٤ٞطبل إىل ؿٛت ىؿٝـ أطٌٗ َٔ املخشز ْؿظ٘ ،ؾلال عةٔ إٔ ايظةني
حيٌُ ؿؿري ايـادٖٚ ،زا َا ٜظتٓتذ٘ ايباسح َٔ ىالٍ اتكاْ٘ يًػتني ايعشبٚ ١ٝايهشدٚ ،١ٜىربت٘ يف زتةاٍ تعًة ِٝايًػة ١ايعشبٝة١
ؼهٌِ:ٖٛٚ ،
يًٓاطكني بػريٖاٚ ،إال ؾإْ٘ ٜبك ٢يف ايزٖٔ طؤاٍ سَ ْ
ملارا مل تعذٍ ايًػ ١ايهشد ١ٜاىل اطتعُاٍ ؿٛت نىش غري ايظني ؟!...
ؾإٕ ي عاٖش ٠االضتذاس ايز ٟتٛؿٌ إي ٘ٝايباسح أثش نبري يف إبذاٍ ايظني َٔ ايـاد نُا دةش ٣بةني ايةزاٍ ٚايةضا،ٟ
ؾايًظإ ٜٓشذس بؼهٌ طبٝع ٞإىل ايظني بذال َٔ ايـاد ،ؾلال عٔ ؿؿ ١ايظني  ٖٞٚاالطتؿايٚ ،١ؿؿ ١ايـاد  ٖٞٚاالطتعال.٤
ٚإيٝو قا َٔ ١ُ٥ايهًُات اييت دىًت إىل ايًػ ١ايهشد َٔ ١ٜايًػ ١ايعشب ١ٝيهٓٗا أبذيتْ نٌ ؿاد ؾٗٝا طٓٝا:1
ايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشب١ٝ

ايهًُ ١يف ايًػ ١ايهشد١ٜ

ؿابٕٛ

شابوون

ؿٓذٚم

شنذووق

ؿرب

شةبر
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.5إبذاٍ ايـٛت (خ) َٔ ايبا:٤
إٕ ايٓاظش يف عُ ّٛهلذات ايًػ ١ايعشب ١ٝايؿـش ٢ال جيذ عً ٢يظةإ ْاطكٗٝةا أْٗةِ ٜظةتعًُ ٕٛؿةٛت (خ) ،ايةيت
تكابًٗا بايًػ ١االصتًٝض َٔ ٖٛٚ ،)P( ١ٜاألؿٛات ايز ٟال ميت بـً ١بايًػ ١ايعشب ١ٝبٌ ٖ ٛؿٛت ٜؼتٗش بٗةا ايًػة ١االصتًٝضٜة١
بهجشٚ ،٠سمبا ايًػات األدٓب ١ٝااألىش ٖٛٚ ،٣ؿٛت َؼٗٛس يف ايًػ ١ايهشد ١ٜبهجش ٠ؾٝكٛي :ٕٛث١سٜ ،٣عاَ :الى ،وثاشةوان،
ٜعا :اذتاسغٚ ،غريٖا نًُ ات نجريٚ ،٠مبا إٔ ٖزا ايـٛت َظتعٌُ بهجش ٠يف ايًػ ١ايهشدٜ ٖٛٚ ،١ٜهةاد ٜهةَ ٕٛةٔ أؿةٍٛ
أؿٛاتٗا ،ألْ٘ ٜكابٌ ايبا ٤ايعشب ١ٝيف ايتٛؿٝـٖٚ ،زا ٜعا أْ٘ َٔ أؿ ٍٛأؿٛات يػتٗا ،ؾًِ ٜهٔ غشٜبا َٔ إٔ ٜعذيٛا َٔ ايبا٤
ايعشب ١ٝارتاؿ ١اىل (خ) ْعشا يًتكاسب املٛدٛد بني ْطل ايـٛتني َٔ سٝح املخشز ٚايـؿ ١تكشٜبا ،إر إََّٕ شتشدٗا ٚاسذ ٖٚةٛ
َا بني ايؼؿتني َع ايلػل عًُٗٝا إال إٔ ايلػل بايـٛت (خ)  ،أق َٔ ٣ٛايبا ٤ايعشب.١ٝ
ٖٚزا َا دعٌ ايًػ ١ايهشد ١ٜتٓتكٌ َٔ ايبا ٤ايعشب ١ٝاىل ؿٛت أقشب َٓ٘ ؿةؿٚ ١شتشدةا ؾلةال عةٔ نة( ٕٛخ) َةٔ
أؿ ٍٛأؿٛاتٗا ،ؾٝكٛي ٕٛيف :باقال – ٤ثاقال.
ْٚظتٓتر مما طبل إٔ ايًػ ١ايهشد ١ٜعٓذَا تتأثش بايًػ ١ايعشب ١ٝيف اطتعُاٍ نًُاتٗا حتا ٍٚيف األغً إٔ جتشٜٗةا عًة٢
أؿ ٍٛقٛاعٗا ارتاؿ ١نُا أػشْا إيٗٝا يف املبشح األٚ ،ٍٚتظع ٢إىل إبذاٍ ؿةٛت تؼةب٘ ايـةٛت ايعشبة ٞؿةؿٖٚ ،١ةزا َةا
أدسنٓا ٙيف املبشح ايجاْ.ٞ

233

م.م.عبداهلل ادهم نصرالدين

تأثير اللغة العربية في اللغة الكوردية كتاب (دوورشته) انموذجا ......

ارتامتٚ ١االطتٓتادات
يكذ تٛؿٌ ايباسح َٔ ىالٍ دساطت٘ هلزا ايبشح إىل األَٛس اآلت:١ٝ
. 1إٕ ايًػ ١ايهشد ١ٜعاػت بني طٝات ايًػ ١ايعشبٚ ١ٝتؼبََّعت َٔ نًُاتٗا بظب اعتٓام ايك ١َٝٛايهشدٜة ١يًةذ ٜٔاإلطةالَ،ٞ
ٚٚؾش ٠املٓاٖر ايذساط ١ٝايعشبٚ ،١ٝسس ًِٗٝاىل املٓاطل ايعشب ،١ٝؾاجملاَٚس ٠ؾاملـاٖشٚ ٠غري ريو.
. 2إٕ ْذس ٠أ ٚعذّ ٚدٛد َعادِ نشدَ ١ٜظبك ١يًبشح عٔ املعاْ ٞادتذٜذ ٠أدت بايًػة ١ايهشدٜة ١إىل إٔ تًةتكل هلةز ٙاملعةاْٞ
نًُات تسعرب عٔ املعاْ ٞاملطًٛب َٔ ١أقشب يػ ١هلا  ٖٞٚايًػ ١ايعشب.١ٝ
.3إٕ ايًػ ١ايهشد ١ٜهلا قٛاعذ ىاؿ ١ألدا  ٤املعاْ ٞاملختًؿ ١ساهلا ساٍ ايًػات األىشٚ ،٣بزيو أدةشت نةجريا َةٔ ايهًُةات
ايعشب ١ٝايذى ١ًٝإيٗٝا ْٚعُتٗا سظ ٖز ٙايكٛاعذ ارتاؿ ١بٗا.
. 4إٕ يًػ ١ايهٛسد ١ٜطشٜك ١نتاب ١ٝىاؿ ١بٗا يف تأيٝـ ايهًُات تؼب٘ ايهتاب ١ايعشٚك ١ٝيًؼعش ايعشب ٞتكشٜبا.
.5إْٗا تتأثش بايهًُات ايعشبٚ ١ٝتظتعًُٗا بعٗٓٝا د ٕٚتػٝري يف بٓٝتٗا املعذُ ١ٝتاسٚ ،٠تاس ٠أىش ٣جتشٜٗا عً ٢سظة قٛاعةذٖا
ايـشؾٚ ١ٝايـٛت.١ٝ
. 6إْٗا حتا ٍٚإٔ تبذٍ ؿٛتا َٔ ؿٛت نىش قشٜبا َٓ٘ يف املخشز أَ ٚتشذا َع٘ٚ ،نزيو ؿؿ ١أقشب َٔ ؿؿ ١ايـٛت املبذٍ
َٓ٘.

املـادس
 .1األؿٛات ايعشبًَٛ ،١ٝى عبذايضٖش ٠عٝذإ ،د.ّ.ط.
.2األؿٛات ايًػ ١ٜٛايذنتٛس ابشاٖ ِٝأْٝعَ ،طبعْٗ ١لَ ١ـش.
 . 3أطًع أؿٛات ايًػ ١ايعشبٚ ،١ٝؾا ٤ايب ،٘ٝاهل ١٦ٝاملـش ١ٜايعاَ ١يًهتاب.
 .4ىالؿ ١تاسٜخ ايهٛسد ٚنٛسدطتإ ،ستُذ أَني صن ،ٞداس ايؼؤ ٕٚايجكاؾ-١ٝايعشام -بػذاد.
 .5دساط ١ايـٛت ايًػ ،ٟٛأمحذ شتتاس عُش ،عامل ايهت  ،ايكاٖشَ_٠ـش،ط.2006 ،4
 .6ايـشف ايهايف ،أمئ عبذايػا ،داس ايهت ايعًُ-١ٝبريٚت،ط.1
 . 7يظإ ايعشب ،ابٔ َٓعٛس ،داس املعاسف ،حتكٝل :عبذاهلل عً ٞايهبري ٚستُذ أمحذ سظ اهلل ٖٚاػِ ستُذ ايؼاري.ٞ
 َٔ .8أطشاس ايعشب ،١ٝايذنتٛس إبشاٖ ِٝأْٝع ،ايكاٖشَ ،٠هتب ١االصتً ٛاملـش.١ٜ
 .9املذىٌ اىل عًِ ايًػَٓٚ ١اٖر ايبشح ايًػ ،ٟٛسَلإ عبذايتٛابَ،هتب ١ارتاصتَ-ٞـش
ٚ .10اقع ايتعش ٜيف ايذ ٍٚايعشب _ ١ٝنشدطتإ ايعشام امنٛردا ،عباغ عً ٞطًُٝإ ،حبح َكذّ يف داَع ١ؿالح ايذ– ٜٔ
أسب.)2013/1/30( ٌٝ
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