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 لَمَداِرُس َوالَمعَاِهُد العُليَاا

 َدْوُرَها في النَْهَضة العََربيَة الَحِديثَة

 الدكتور َصالح الخرفي

 

في الربع األخير من القررن المضيريو لالربرع األلن مرن القررن ال رضليو لر  ي رن 
 و فيرقطر لا د من أقطضر اللطن العربي في مشررق  لمرربر و يفرس حر  ريحفر  مرن  ر 

ال رير   ضسرم مسعدمر  أ رال بضلسإرب  إلرر أقطرضر لاقعر  ف رم ا إرفعمضر بن إن هذه 
المبضشرررو خررضسح ال ريررضمو لأقطررضر أخررر  لرر  ففررس ر  ريرر   يررر مشررلب  بل ررضب  أل 

  مضي و أل اسفداب أل اإفبداد. فعددم األإبضب لالملم لا د.

لاآلمررضن الم بلفرر  الفرري  ضسررم فف عررر لفف ررضةد مررع اسف ضيرر  شررعبي  ةضرمرر  أل 
ةضم  لطسي  ثض رةو هذه اآلمضن إرةضن مض ففهضل  أشا  مع اس إضر فلك ا سف ضي  ز 

فررري لعرررر  القررررلة الرضشررررم و أل اس رررردار فلرررك الزةضمرررر  لفمزقهررررض بررررين اللةررررلد األعسبيرررر  

                                                 
زا ر. ل)معهررد ال يرضةم بمديسر  )القرررارةم ألقري هرذا الب ري فرري الرذ ر  الخضمإر  لالإررفين لمعهرد ال يرضة برضلع *

  إرررس  إرررأقرررد  لألن معهرررد ةرررضن  رررر فررري القطرررر العزا رررر و أإالعزا ررررو يعفبرررر ل يررر   ردايررر . عسرررلب 
 ررا ي  فرري عسرررلب العزا رررو لأ ررد الملإإررين األلا ررن لرررر)عمعي    زةرري  ال ر رر  ا إ 1291هررر 1331

-1922ا ررن الشريب إبرراهي  بررن ةمرر بيررل  )و العامر  الر 1231العلمرض  المإرلمين العزا ررريينم إرس  
م لمسررذ الفيإررير فرري العشررريسضم لرر  يفلقررر المعهررد ةررن رإررضلف  الفربليرر  لالفعليميرر  فرري مخفلررر 1291

سإررضسي و لقررد اإررفلةبم برامعرر  مسررذ الخمإرريسضم المررلاد العلميرر  لاللرررضم العلررل  الشرررةي  لال يررضري  لا إ 
 را  لالفربير  لالفعلري  لاألدبرض  لالشرعرا  لأةيرض  ضن ا إ األعسبي و لفخرج في المعهد العشرام من رع

المفعضقبر  شرري ي إرعيد أمرد األعيرضن البعثضم العلمي  خضرج العزا رو يدير المعهد مسذ األربعيسرضم أإرفضذ 
 الل  في ةمره.
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فرر  يح  قفإررض  الررلطن العربرري لا ف ررضب  ر الخضدةرر و لاألطمررضس ا إررفعمضري  المبيفرر  
 لاإفقال .

لقضفمرر  مفلاليرر و مفررلافرةو لف ررضد ف ررلن مفلارثرر  فررلاري  ضسررم ال عررض ع لالسهضيررضم ا
الف ررمي  ةلررر الف رردح  لةررد  ا إررف ضس و فررلافر ا إررفمضف  ةلررر إ يررض  األمررن فرري 
الخررراع لةرررد  الر رررلن إلرررر اليررريرو فرررلالي اليقهررر  اللطسيررر  فررري ملاعهررر  الدإرررض ر 

 األعسبي .

مرررن سض يررر و   برررضطل رررن السهضيرررضم القضفمررر   ضسرررم   يلررر  بميرررضة   الشرررعلر بض إ 
م عديدةو لطررح مإرفعدة لفيرميد العررا  ضلقضدرة من سض ي  أخر  ةلر ف عير طضق

 إا .لاإفقطضب ال للن لعلل  قضدم  في الدفضس ةن العرلب  لا إ 
 ررضن ال ررراس بررين األمررن لاليررير فرري ألعرر . لالفعررضذب بررين ال رر لة لالر ررلة فرري 

ام ةلرر الرذام مف ضلبر و فيخرذم ذرلف و لالفسضزس بين إ إضر بضلذام مف ضةدو لملامر 
الثلرام برقضب بعيهضو لفإلإلم العرل م الفضريخير و لالملاقرر البطللير  الفري لر  يعرد 

رة  إ    ررض  ال  ررضر ةلررر الررلطن العربرريو لالفهررض  مررض فيهررض المإررفعمر إ  الذريعرر  المبرررح
 .م1)طبضح ةلر  ن شبر في فبقحر من أعزا  و لا إ 

فآمر األعسبي ةلر الثلرام المإلح   يرزداد يررالةو لفي اللقم الذ   ضن في  ال
لال  ضر ا إفعمضر  ل ن اسف ضي  يفطضلن إخمضدال ألس ضإهضو لالملاعه  مع الدخين 
فسفقررن مررن ال ررراس المإررلحف إلررر ال فررك الرل رري المبيحررمو لالفإررمي  العقلرري المسرردرو 

مرررن خضرطررر  لاعفثرررضي الشخ ررري  اللطسيررر  مرررن عرررذلرهض الرل يررر  لالعقليررر و لم لهرررض 
 إامي.العضل  ا إ 

*  *  * 
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فررري هرررذا اللقرررم الع ررريبو لالمسعررررج الم رررير  الخطيرررر  رررضن اللررر  يهيررر  لهرررذه 
األمرررر  مررررن أبسض هررررض البررررررة مررررن يعرررردد دلرفهررررض الدمليرررر و ليسشررررط القلررررب فرررري سبيررررضف  

 إا  في معضقل  الرل ي و بعد إسهضك   لس  البطللي .المفبضط  و ليفدارك ا إ 

و لإرررعضن المعر ررر و فسضمرررم ف ررررة  رح عهررر  ال رررملا ل خرررط فراععررري فررري لال ررررح
الملاعه  الإيضإي  للدخين لهل في ةقر الدارو بعد فشن الملاعه  المإرلح   لهرل 
ةلر ةفبفهض. اسفقلم المعر   من الإلا ن لالثرلر لال ردلد ل فرر أإرلار المردنو 

يرر  معر رر  إلررر داخررن المديسرر  س إررهض. لةسرردمض ي ررلن لقررع القررد  الرضزيرر  للررلطن بدا
رررن الرل ررريو لالف ررردح  ال  رررر و  البقرررض  فيررر  بضلسإرررب  إلرررر الررردخينو ي ررربف الف  ح
 لالف د  الإيضإي في  إضب الملاطن بداي  معر   ا سعفضح لاإفرعضس ال رام .

إرررامي الرررذين  رررضسلا  رررا  الإيضإررري فررري زةمرررض  العرررضل  ا إ اسبثقرررم ف ررررة ا إ 
 م9)لبعيره  مرن شرهلد هرذه الثرلرام أقرب ةهدال إلر الثلرام المإرلح   المهيير و

و لالعرررا    لآخرررلن مررن أبسررض  شررهدا هض لأبطضلهررضو فضلررد  المطلررلن   يررزان إررخيسضل 
فررزان  ررض رةو لالررذ ريضم األليمرر  سضبيرر   يرر  لرر  فقررل األيررض  ةليهررض بعرردو ف ررضن مررن 

 .م3) ا  الإيضإي مبضشرة ا  الديسيو ا إ الطبيعي أن يبفدر ا إ 
يرررس ب الررررل  فررري الررردين لالإيضإررر  لي رررن  م1) دين األفررررضسيمفرررضسف   )عمرررضن الررر

إررررامي داةيررر  مإررررفس رالو يلاعرررر  شرررفضم األمرررر  برررر)العرلة الررررلثقرم ليعررررلب العرررضل  ا إ 
ا إرفبداد فري أ  ضمر  ل  ضمر و لي يرف الررررب فري أطمضةر  ل ضيضفر و فعرض  طريرردال 

قر مرررن هرررذا لذاكو  فرررر قيرررر م فرررل  الرررس رو مخسرررلح ال رررلمو للررر  يرررزن لإررريب
إامي  ال ضدق  الفري يرهبهرض ة ا إ ل )الرعن الم فر  ةلي م ألس  رمز من رملز ال  

 .م1)إا أةدا  ا إ 

ي يرررف أمرررض  أمفررر   م6)لاسرررف   معض ررررال لررر  )ةبررردالر من ال رررلا بيم لمسض ررررالو
المرللبررر  ةلرررر أمرهرررضو المرفضلررر  فرررري لةيهرررض )طبرررض ع ا إرررفبدادم ليإرررفس رهض لمررررلفمر 
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لفإفشررر م ريرهضو ل يسر   م7)د فري )أ  القرر م لففردبر أمرهرضمشهلدو لاعفمرضس  ضشر
يهيرررب بضألمررر  أن فرررللب إلرررر السبرررع األ رررلي مرررن عديررردو لفعرررلد أدراعهرررض إلرررر مهرررد 

 إا  األلن إن أرادم لس إهض خا ضل في  ضيرهضو لم يرال م ملدال في  دهض.ا إ 

زةمضلهرررض  رررا ي  المشرررلب  برررضل  رة الإيضإررري و لفسرررضد  لفعضلبرررم الررردةلام ا إ 
فمرررض مرررن زةررري   م9) مشررررقضل لمرربرررضلو ل ثرررر أفبرررضس )األفررررضسيم لأبسرررض  )العررررلة الرررلثقرم

م ررررلف فرررري هررررذه ال فرررررة إ  للرررر  فرررري الإيضإرررر  قررررد   رررردح إلررررر عضسررررب أخفهررررض فرررري 
 ررا  الررديسيو بعيرره  خضيررهض سهريررضل لف ريررضلو لبعيرره  ةررزز ال  رررة لالسهريرر  ا إ 

ال رررزب. لقلررر  ألفيرررم فر ررر  ةرررضبرة فررري برررضلفطبيح العملررريو ف رررلن الخليررر و لأإرررر 
 .م2) ا ي  معضل الإلط  فضهفبلفهض لفطبيح ال  رة الإيضإي  لا إ 

 ررا  الررديسي فرري عبهرر  لا رردة  ررضن الإررم   ررا  الإيضإرري بض إ إن ربررط ا إ 
 رررا ي  فررري ألن أمرهرررض فررري القررررن المضيررريو لقررررب الرضلبررر  ةلرررر ال ر رررضم ا إ 

ير  لا رفان األعسبريو لا إرفبداد )العرقريم ةهدهض أل معض رفهض للملاعهر  ال ضم
من سض ي و لمعضسضفهض من سض ي  أخر  من ا س رار الديسيو لالفيلين العقض د و 

 ررا  فضلعبهررضم  ضسررم مفداخلرر و لالفعب رر  ملزحةرر و للرر  ي ررن فرري مقرردلر رعررن ا إ 
  ا  الديسي ل ده.أن يللي ههره لليي  المإلحط ةلر األم  مف ر ضل للإ 

 ررا  الررديسيو فرري ةهررد ا إررفعمضر لالفبعيحرر  سررب الإيضإرري فرري زةمررض  ا إ لالعض
 ررضن الإرربب المبضشررر للفس يررن بهرر و لال عرر  الشرررةي  فرري اعفهررضد ال ررض   لمطررضردفه و 

 را  الإيضإري بمخفلرر عبهضفر  مشررقضل لمرربرضلو لفعضقرب عل فر  مرن للل ففبعسرض ا إ 
لشردةو اةفردا ل لفطرفرضلو إ را ضل  ضل قرن إضبح إلر آخرر   رحو لاإرفقرأسض مإريرف  ليسر

للرررردين لالإيضإرررر  معررررضل مفمررررثال فرررري سهررررض  فربررررل و أل عمعيرررر  لطسيرررر و أل اإررررفهدافضل 
 ا  الإيضإ  مبضشرةو معإمضل في )مرلفمر قرلميم أل ) رزب إيضإريمت اقف رضرال  إ 

ةلر المطضلب  ببع  ال قرلح ا عفمضةير  لالسيضبير  فري   ر  الفبعير و أل فطلعرضل إلرر 
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و للعررردسضه يلقرررر م10)ال  رر  الررردخين لإيضإررري  مرررع رةضيرررضلفإررضل  فررري بعررر  ال قررلح اا
 م يرال لا دال.

هذا الفملمن الإيضإي بيلعه  المخفل   ل  ي رن فري  إرضب الم فرن أل المفإرلط 
ةلرر الرلطن العربري إ  خرلعررضل ةرن الطضةر و لامفرردادال للع ريضن المإرلحفو لملا ررل  

 ررا  الإيضإرري بيإررعد مررن إررضبقفهض فرري   مررن ا إ للف رردح . فلرر  ي ررن  رره هررذه العللرر
ميرررضدين ا إفشرررهضد. ف رررضن الرض رررب بضلمر رررضد ل رررن س رررر إ رررا ي   يرخرررر لررر  
الزمررررض  إ  لم ضعيفرررر  مررررن ميمسرررر و فررررتذا أخررررذه لرررر  ي لفرررر . ففرال ررررم م ررررض ر زةمررررض  

بعرررضد لالرررزجح فررري الإرررعلن لالفررردلحي ةلرررر  رررا  الرررديسي لالإيضإررري برررين الس ررري لا إ ا إ 
د المشررررضسحو لا إفشررررهضد  يلرررر  فرررري الميررررضدين لالإررررض ضم العضمرررر  فرررري الررررلطن أةررررلا

 .م11)المإفبض  لبين أبسض   المقهلرين
 ا ي  الإيضإي  فاقي مض  قف  إرضبقفهض فري ملاقرع المعضبهر   ضسم ال ر ضم ا إ 

المإررررلح  و لففعرررررس الر ررررع بعيسهررررض. لمررررن ثسضيررررض هررررذه الم سرررر و لفرررري أ شررررض هض  ررررضن 
ديرد لممضسرر و لبردين لليرد ل مرن الرإررضل و اإرفلةب الفعربر  ال ضشررل و المخرض  للريري ع

 ا  للةر العبرة ال ضش  و لخبر العدلح في مقضفل و لاإفق ضه في مخضفل . فضسفهج للإ 
 را  الرديسيو ل رضفه ةلرر الثلابرم مسهعضل مرضيرالو ا ف ه في  بضلمقلمضم المرععي  للإ 

األهردار الإيضإري . فبررحأ مسهرض  -مر ليرضل  –اإفبعد لشخ ي  العربي  المإلم و ل لالم لس  
 مههرالو لاإفإرهض للمإفقبن ال ضشر.

 را  الرديسي الفربرل  لا عفمرضةي برضلم هل  )العبردل م هذا اللليد اللريري هرل ا إ 
فإررردف م أالمفبررررحن مرررن )إرررضر ليإرررلرم لال ضمرررن لمبررردأ  )مرررض دخلرررم الإيضإررر  أمررررال إ  

سيم للشريب م مرد ةبرده لالفقض همرض فري )العررلة الرلثقرم فرتن )األفررض  لبضلر   من أإفضذي
إخراع الطضلررب ألإرفضذه  ررضن   ريال بررين   يعرر  إرثرر  لليريضس مرررة أخرر  بضلفشرربي 

 .م11)األرةن بضللعه  الإيضإي  الععلر في ريض  معض إ  هلعض 
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 را ي  هرل الرذ  لقري لمن الافم للسهر أن هذا الم هرل  )العبردل م لل ر ر  ا إ 
 داه في أبسض  المررب العربي في ألاخر القررن المضيري لألا رن قرسسرض هرذا ففلقرله ةلرر 
همرريو فقررد  ضسررم الم ررن المفلاليرر و لالس إررضم المفعضقبرر   ضفيرر  لفعزيررز القسضةرر  بض س  ررض  
ةلر الذامو فدار ضل لهض قبن ال لامو لفرميمضل لمعضلمهض قبن الفاشريو لالل رضح برضلملاطن 

 و ديس  للرف .في س إ  األخير

للقررد اةفبرررم المسضقشررضم فرري األلإررضط العلميرر  فرري المررررب العربرري  ررلن )م مررد 
 ررررا ي  أل ةليرررر و برررردايضم السهيرررر  ا إ لرررر   ررررا ي و ممررررن  ررررضسلا ةبرررردهم ل ر فرررر  ا إ 
ري الررررديسي لال  ررررر و لالر رررريد القلمرررريو لالزيررررضرة الشخ رررري    يلرررر  ال ديثرررر و ل ررررضن ا إ 

ن بهض إلر  دح )ال زب الديسي الم لفم فقضن الشريب رشريد بفعزيز هذه البدايضم لالل ل 
مررض  )ةبرردهم أقطررضر المررررب العربرري فرري مإررفهن القرررنو )لقررد ريررض لهررل يررلرر لزيررضرة ا إ 

 .م19)إلي  من  يي ل  ي ن يعل ميسفمي لعد ل  في فلسر لالعزا ر  زبضل ديسيضل 

 و  رردرم بعرر   ررالفعضلبررضل مررع المبرردأ )العبرردل م فرري إبعررضد الإيضإرر  ةررن ا إ 
مررض  ال ر ر اللطسير  قبيررن ال ررب العضلميرر  األللرر فرري هرن هررذا المبردأو بررن ععلرم ا إ 

 .م13)بعد لفضف  بعشر إسين )المشرر الديسي ةلر العريدةم

 ررا ي  فرري العشررريسضم بري رر  مفبر رر  ل رريرم القررلاسين األإضإرري  للملإإررضم ا إ 
ي لررر)سضد  الفرقرريم بعض رررم  ممررض يمررم إلررر الإيضإرر  بإررببو ففيررمن القررضسلن األإضإرر

مضدة فسع ةلر )ف ري  الخمر لالميإر لالمسضقشرضم الإيضإري  فري  1296العزا ر إس  
سرررع  1231ليرررل  فيإإرررم )عمعيررر  العلمرررض  المإرررلمين العزا رررريينم إرررس   م13)السرررضد م

ال  ن الثضلي من قضسلن العمعي  ةلر مض يلي  )  يإلغ لهرذه العمعير  بري   رضن مرن 
 .م11)خل  أل ففداخن في المإض ن الإيضإي ماأل لان أن ف

 ا ي  قبن فيإير العمعي  فرذهب إلرر مرد  أبعرد فري الفقيحر و بن إن ال ر   ا إ 
 1292-1296لفي ذر الرمضد في األةين  ين ف من معل  )الشهضبم األإبلةي  من 

الديبضعررر  الفضليرررر  )معلرررر   رررررة لطسيرررر  فعمررررن لإررررعضدة األمرررر  العزا ريرررر  بمإررررضةدة فرسإررررض 



 17 

الديمقراطي م لل  ففردد )الشهضبم في أن فلاع  مسضلرفهض هذهو لمعضدلفهض ال عب  بمقضن 
 ررريف بعسررلان )س ررن لالإيضإرر م  )س ررن لالإيضإرر  العزا ريرر و لررير لسررض مررن إيضإرر  إ  

 .م11)الإيضإ  ال رسإلي  الديمقراطي  الب ف  الفي أسبفم ةلر ال ري  لاألخلة لالعدال م

أ د قيي  الفعلي و ل يس  يعلد  1203زيضرف  للعزا ر إس  ه في دلالشيب م مد ةب
ر إلررر إشررراق  الرإررضل  الإررمضلي  بضلمإررل  المرلررلب ةلررر أمررره فرري هلمررضم العهررن لالقهرر

مررض  الم ررلف أن يخررل  فرري الإيضإرر   فررر إن الشرريب رشرريد ريررض قرررأم لف ضشررر ا إ )ا
قضن  )ل ضن خطضب  إليه  ليلفمر ل  مض يشب  العذر  ين أرر للقض  )ةبدهم بضلعزا ريين ف

 .م16)ةلر مض فر  من اللين فمشيضل مع مبد    مض دخلم الإيضإ  أمرال إ  أفإدف م

*  *  * 

 رررا ي  فررري هرررذا المسعطرررر مرررن السهيررر  العربيررر  ال ديثررر  قضمرررم فضل ر رررضم ا إ 
ةضدة بسض  الملاطن ةلر هد  من الل  لرإلل و لبسض  الشخ ي  رإرضل  فربلير  أإضإضل  إ 

ذا فلمإررسض القيرري  الفربليرر  فرري هررذه ال فرررة لعرردسضهض ملزحةرر  لفعلي ميرر  بضلدرعرر  األللررر. لام
 ةلر أ ثر من ملقعو فعلي  ملرلي أل مإف ديو أ لي أل دخين.

إررامي أمضسرر  السهرررل  الفعلرري  المإررعد   لرثررم المإررضعد ال برررر  فرري العررضل  ا إ 
ل فررررة طليلررر  لقررررلن بضلرإرررضل  الفربليررر و لمرررض مرررن شرررك فررري أن هرررذه المإرررضعد اةفبررررم 

إررا  لالعرلبرر و إررامي م يشررهد لهررض الفرضريب بضلإررهر األمررين ةلررر ا إ مفلالير  )عضمعررضم إإ 
 م ضن.لةلر فلفير المعرف  في  دلد الزمضن لالم ضن لا إ 

لمررع بدايرر  السهيررر  العربيرر  ال ديثررر  الفرري أةقبررم قرلسرررضل مررن ا س طرررضط فرري  رررن 
ر ةررن ا إرررفعضب  للمطضلررب المعض ررررة لررر و سررلا ي ال يرررضة أخررذ الفعلررري  المإررعد  يق ررر

 ا  ففلالر لبعي رل  عديدة في  لقضم الدرلر في هذه المإضعد لبدأم دةلام ا إ 
العضمعرررر و لاإرررررفلهض  طرررررح فربليررررر  فثرررررلر العقررررن لفخ رررررر مرررررن لطررررية السقرررررن لالفلقرررررينو 
لاإرررفقطضب معرررضرر لةلرررل  لهرررض ةاقررر  بضلمعرررض  لررر  فيل هرررض هرررذه الملإإرررضم فررري ففررررة 

 ر.الفخلح 
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 ا ي  سعد هذه المإضعد قض رة  فر ةرن الفربير  الديسير  لمن مسطلح ال  رة ا إ 
و لالفلقرررين رلقررر و لاألفرررح اليررريحالفررري هررري قرررلا  رإرررضلفهضو فقرررد فقلقعرررم فررري السهررررة المس

المعفرررو لالملقررر المشررللن ةررن معفرررك ال يررضةو للرر  ف ررن فرري ذلررك إ  اسع ضإررضل للشررلن 
 الذ  أ ضب ال يضة العضم .

براهيمرري ةررن الليررع   رره لسررض الفررضريب اسطبضةررضم للمر ررل  الشرريب البشررير ا إ لقررد 
 م17)1219الفعليمرري فرري بعرر  المإررضعد ال بررر  فرري ر لفرر  إلررر المشرررح العربرري إررس  

 ف فب ةن  لقضم الدرلر في المإعد السبل  في المديس  المسلرة يقلن 

سمرض هري  "لط م ب لح العل  في ال ر  السبرل  مخفبررالو فلر  يررح لري شري  مسهرضو لام
 ثررض  يلقيرر  رهررط لررير لرر  مررن العلرر  لالف قيررح شرري و للرر  أعررد ةلمررضل  رر ي ضل إ  ةسررد 
رعلين همض شيخض  الشيب العزيز الرلزير الفلسإريو لالشريب  إرين أ مرد ال ري  أبرضد  

 .م19)الهسد "

)ابررن إلررر اعفمضةرر  بضلشرريخين )العقبرريم لبراهيمرريم لفرري ملقررر آخرررو يشررير )ا إ 
 ل عضز قبين ال رب العضلمي  األللرو لةلدة الثاث  إلر العزا ر بضديرم في ا

ن هرررذه ال  ررر  الفررري رععرررم مرررن ال عرررضز بضلهرررد  الم مرررد  ال ضمرررنو قرررد فررريثرم  "لام
 ا  فيثرال مبضشرالو مإفمدال قلفر  ل رارفر  مرن  را  اللر  لإرسح  رإرلل  مبضشررةو للر  بض إ 

 ا  في ذلك اللقرم شرين يرذ ر للإ ف ن قط مفيثرة ب ضن  ضلب  في ال عضزو فل  ي ن 
 .م12)في ال عضز إ  في معضلر م دلدةو لةسد ةلمض  معدلدين"

براهيميم إلررر دمشرررح إرررس  لفررللن هررررلر ال رررب لثرررلرة )الشررررير  إررينم برررر)ا إ 
بعد فر يرن إر ضن المديسر  مرن قإبلرن العري  الفر ريو ليعطيسرض لمير  أخرر   م90)1219

 لن ةن الدرلر في )العضمع األمل م فيق
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رشرضد بضلعرضمع األمرل و فإرمع "ث   ملسي إخلاسي ةلر إلقض  درلر في اللةه لا إ 
السضر شي ضل ل  ييل لهو لل  يإمعله إ  في درلر الشريب بردر الردين ال إرسي المرا شريو 

 .م91)فقد  سم أملي الف إير بمض يلافح رل  الع ر لأ داث "

لمض  ضن في  ضع  إلر  ام ح )عضمع األزهرم في القضهرة ل  ي ن في ليع أ إنو ل ل
 ا ي و برن إن األزهرر فري عضسرب  بيرر مرن ةلمض ر  لمشرض خ  دةلة )م مد ةبدهم ا إ 

 ضرب هذه الدةلةو لف دح  لبضةثهض ب رن لإرض ن الفثبريط لالخرذ نو لدفعر  إلرر الهعررة 
رد بردايضفهض براهيميم لهل يلرر لل ر   ا إ لا  فرابو ل)ا إ   را ي  فري العزا رر ليفر ح

 يقلن 

"للررل شررض  ربررك لرمررر العزا ررر بقضفلرر  مررن ال عررضز ميررلحل و ففخررذ مررن  ررر  العررلار 
ل  فرري األةسررضح شررديدالو  مررض رمضهررض بطض  رر  مررن األزهررريين  شررر ضل عديرردالو لفععررن مسرر    رراح

 .م99)ةلر أبضل " العضمدينو فسضدلهض قر ضل ةلر قر و ل ضسلا يرثضل 

  فرري )األزهرررم أثرهررض فرري الرردةلة إلررر ل ررضن للرردةلة )العبدليرر م إلررر إ ررا  الفعلرري
إل ض ضل لةس ضل في مإرفهن هرذا  ةإ ا  سهيره في )الزيفلس م بفلسر لازدادم هذه الدةل 

ل ررض  مررن أعررن إ ررا  الفعلرري  الزيفررلسي مف ررضةدالو فقررد  ضسررم و لاإررفمر ا إ م93)القرررن
عربرريو لمررض أبسررض  المررررب ال اس الف رردح  فرري لعرر  الرردخينو لقبلرر )الزيفلسرر م قلعرر  مررن قرر

 رررضن يريرررر م فرررن الرررباد أن يرررر  القلعررر  راإرررخ  األر رررضنو ةضليررر  األإرررلارو شرررضمخ  
الفعلررري  األزهرررر و فرررزة   األبرررراجو ةرررضمرة العسبرررضمو ل مرررض فرررزة  )م مرررد ةبررردهم إ رررا 

إ ررا  الفعلرري  الزيفررلسيو ل فررر مإررفهن الثاثيسررضم  ضسررم  م91)بررن ةضشررلرم)الطررضهر 
إلررررر الليررررع الفعليمرررري فرررري الزيفلسيرررر و  مررررض  رررردحدهض  ررررا ي  فرررري العزا ررررر السهرررررة ا إ 
  م91))الزاهر م

"مسزل  عرضمع الزيفلسير  فري قللبسرضو لقلرلب األمر  العزا رير   لهرضو هري مسزلر  ةضلير  
عدالو ف لسرض س بحر  لسريرضه لسه رل إلير و لسفمسرر لر  الخيرر لزيرضدة العمررانو لل رن هرذا   

في  ممض   يف ح لإمعف و لييير  إن يمسعسض من أن سبد  ما هفسض ةلر مض سشضهده 
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الفعلرري  ب ضلفرر  ال ضيرررة فرري الزيفلسرر  هررل ممررض   يليررح ب رامرر  فررلسرو ل  بإررمع  هررذا 
 .م96)المعهد الديسي ال بير"

*  *  * 

ذاك هل ليع الفعلي  في  بريضم المإضعد في ألا رن هرذا القررنو للسرض أن سف رلر 
لررر  يطرررن المعض ررررة. فشرررده ةهرررلد ليرررع  فيمرررض دلسهرررضو فعلررري  ق رررر ةرررن األ رررضل و ل 

ا س طررضط إلررر الررلرا و لففقطررع أس ضإرر  دلن األمررض و لبررين فقرردي  رعررن لفرريخير أخررر و 
 ررررا  فرررري  ررررلب هررررذه المإررررضعدو ل ضسررررم هررررذه ال ر ررررضم إ ررررد  سشرررريم  ر ررررضم ا إ 

المعررضرك ال بررر  مررع المإررفعمر الررذ    فسررفع  أطمضةرر  إ  فرري فخلحررر الشررعب الررذ  
ن رةررضة هررذا الفخلررر لرةضيررضهو فعلرري  أريررد لرر  أن ي ررسط فرري دا رررة ي  مرر و لمررع أذسضبرر  مرر

ب رررضر  رررا  لررر  أن يخررررج إلرررر دا ررررة اليرررل  لا إ رادة المشرررللل و لأراد ا إ الفبعيررر و لا إ 
 ل من األمضس .

لاليررمض ر ال يرر  الملمسرر و ال ري رر  ةلررر ال  ررضه ةلررر رإررضل  المإررعد فربليررضل 
ليب في الفربي  ال ديث و  ضسم ففطلع مسذ القرن لفعليميضلو لالإضةي  إلر دةم  بضألإض

المضيررري إلرررر ا س فرررض  ةلرررر المدرإررر  ال ديثررر و لإرررضةد ةلرررر هرررذا الفطلرررع لأذ رررضه 
اف ضن الشرح بضلررب ةن طريح البعثضم العلمي  إلر خضرج اللطن العربيو فعرضدم 
هررذه البعثرررضم ف مرررن رل ررضل معض ررررة إلرررر عضسررب أ رررضل  لررر  ف قرردهضو فقرررد  ضسرررم هرررذه 

لبعثضم خريع  فلك المإضعد الفي أشرسض إليهضو اإفلةبم سقضط اليعر فري فعليمهرض ا
 ا  بعد العلدةو فسشيم بع  المردارر الرا ردة فري األ ليو ففلمإم ل  إبن ا إ 

السهيرر  العربيرر  ال ديثرر و فلررك المرردارر الفرري يم ررن اةفبضرهررض ال لقرر  اللإررطر فرري 
لعضمعيرررر  بم هلمهررررض ال ررررديي. فسشرررريم السقلرررر  مررررن الفعلرررري  المإررررعد  إلررررر الدراإرررر  ا

)مدرإ  األلإنم في القضهرة في ةهد )م مد ةليم لبمبضدرة من )رفضة  الطهطضل م 
مض  ألن بعث  ةلمير  م رري  إلرر فرسإرض للاةههرضو لسشريم )مدرإر  دار  األزهر و لام



 91 

مررن بررضرير  م99)فرري ةهررد )إإررمضةينم بمبررضدرة مررن )ةلرري مبررضركم العض ررد م97)العلررل م
م )المدرإرر  ال ررضدقي م فرري ةهررد الم ررلف )خيررر يإرر  المهسدإررينو لسشرربشررهضدة مدر 

الرررردين بضشررررض الفلسإرررريم بمبررررضدرة مررررن ةيررررده األيمررررن )م مررررد بيررررر  الخررررضمرم. لمررررن 
ال رررضدقي  فخرعرررم ألن بعثررر  فلسإررري   إرررف مضن الفعلررري  العرررضلي فررري برررضرير بر ضإررر  

 .م92))البشير   رم ملإر )المدرإ  الخلدلسي م
ارر العليررررض ل يرهرررضو بررررضلر   مرررن ريررررضدة مسطلقهرررضو لأ ررررضل  هرررذه اآل رررضد مررررن المرررد

مرععهررضو لسبررن  ضيضفهررضو خيررعم لهرررلر قضإرري و هرري يررريب  الريررضدة دا مررضلو خض رر  
ةسدمض خيعم الباد العربي  للفدخن األعسبري الرذ  أدرك خطرر هرذه الملإإرضم ةلرر 

خيررضةه ض لسلايررضه لعررلدهو ففإررلحط ةليهررض هرري األخررر  لف ليلهررض ةررن مإررضرهض الررلطسي لام
المبيفررر و برررن ل رررن ببعيرررهض إلرررر الرررزج بهرررض فررري ملقرررر المسضهيررر  للثقضفررر  اللطسيررر و 

 لف عيرهض بلرة لل راس بين أبسض  اللطن اللا د.

لس ن في  سر ةن ال ديي ةن المدرإ  األعسبير  الزا  ر  مرع الم فرنو لالعضثمر  
أل )إيطضليررر م ةلرررر أبسرررض  الرررلطن إرررلا   ضسرررم هرررذه المدرإررر  )فرسإررري م أل )إسعليزيررر م 

مدارر اف دم مسطلقضل ل ضير  فري القيرض  ةلرر الشخ ري  اللطسير و ةقيردة للرر و ف ررال 
لثقضف و لمإب هذه الشخ ي  لفر هض في ليع هي في  )  شرقي  ل   ربير م ف رديقضل 

 لمض قضل  أ د رعضن الفربي  ا إفعمضري  ال رسإي  

س ررلن ةقررل ل مثررن ةقررلن  "لررير الرررر  مررن فررفف المرردارر فرري شررمضن إفريقيررضو أن
 .م30)ملسفإ يلو أل عضن عضك رلإل أل فللفير. لل ن لسبدحن لر  بلر  لةضدام بعضدام"

ن العزا رر إلرر و را رد البعثرضم العلمير  مرم31)لالشيب أبل اليقهضن ال   ي الم لف
فلسر قبين ال رب العضلمي  األللرو يف دي ةن الشبيب  العزا ري  في ملاعه  المدارر 

 م فيقلن 1293ي  ال رسإي  في ألاإط العشريسيضم )األعسب
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"ل  ف ن  ن العلل و ل ن المداررو فعطيهض إا ضل فسضن ب  بريفهرضو مرع الم ضفهر  
 .م39)ةلر ديسهض المقدحرو لرل هض الملي و لةلا دهض القلمي "

سمرض اسإر بم ةلرر ال يرضة  لل  فقف رر هرذه الرربر  ةلرر السهرض  الفربرل  ف إربو لام
سمرض فري المشررح العربريو مم المسضر العربي ا إ العضم  لإم إامي   في مرربر  فقرط لام

فهررررن ا  فررررراب ما قررررضل األف ررررضر لالمسررررضهج لال يررررضة العضمرررر و لأ رررربف ا  فررررراب ةررررن 
 األ ضل  ردي ضل للف ففو لا سفمض و لاللفض  لهض ردي ضل للرععي  لا سطلا .

إرررامي  ال ديثررر و يررر  ا إ أ رررد رعرررضن السهيررر  العرب م33))م رررب الررردين الخطيررربمول
م الفي ةضلعهض أبل اليقهضنو لل ن في ملقرع آخرر هرل 1297يف دي ةن ال فرة س إهض )

 القضهرةو فيقلن 

"ل ضن عرل القرضهرة ال  رر  لالثقرضفي فري ذلرك ال رينو مفشربعضل برطلبر  األخرذ بثقضفر  
ضملين فري الررب ل ن مض فيهض من خيرو لعد لهزنو لأ ثر القض مين ةلر الفردريرو لالعر

ردحدين ةلرررر األسديررر  لالمعفمعرررضمو يعررردحلن  رررن سزةررر  إإرررامي  رععيررر  و لالمفرررال ررر ضف 
 .م31)لعملدال"

مض  الم لف ةبد ال ميد بن بضدير لهرل يف ردي لهي ال فرة ذافهض الفي ةضلعهض ا إ 
بررررض لرة  رررر ضف   1291ةررررن الشرررربضب العزا ررررر   ررررداة  رررردلر عريرررردة )المسفقرررردم إررررس  

 .م31))عمعي  العلمض م

)المسفقدم الشهيد قبل  أس  )لإضن الشبضب السضه  من ألن يلم  ل "أةلن )الشهضبم
بضلقطر العزا ر م لل  ي ن يلمذاك من شبضب إ  شبضب أسإضه الفعلي  ا إفعمضر  لرفر  

أملر و ل قحرره  -إ  مسر  -لفضريخ  لمعدهو لقبحف ل  ديس  لقلم و لقطع ل  من  ن شري 
 .م36)في س إ  ف قيرال"

*  *  * 
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لالمشرررح العربرري ةررضسر مررن ا فررراب آخررر فرري ال فرررة س إررهضو  يررر ا  فررراب الررذ  
فريرررر  ا  ررررفان األعسبرررري بعإررررض ره لمدارإرررر و لهررررل ا  فررررراب الررررذ  فريررررف  السزةرررر  
العرقي  الفلراسي  الففري ي . لقرد بلررم هرذه السزةر  ألعهرض مرع ل رلن )ا ف رضد لالفرقريم 

. لفف ررررردي لثيقررررر  إلرررررر ال  ررررر  فررررري اآلإرررررفضس  لقلرررررب للشرررررعل  ب العربيررررر  ههرررررر المعرررررنح
)اإرررفرافيعي  فطرررلير الفربيررر م ةرررن ليرررعي  الفعلررري  فررري المشررررح العربررري ف رررم الإرررلط  

  م37)العثمضسي  في ألاخر القرن المضيي لألا ن قرسسض هذا

" رررضن الفعلررري  المإرررف دي يإرررير بطي رررضلو ل ضسرررم اللرررر  الفر يررر  هررري المعفمررردة فررري 
ي  العررضلي ف ررضد ف ررلن م  ررلرة فرري اآلإررفضس  مررض ةرردا الرضلرربو ل ضسررم ملإإررضم الفعلرر

 معضهد قليل  في بع  المدن العربي و مثن بيرلم لدمشحو لبرداد".

ذا أردسرض أن سرف  ع الليرع ب رلرة أ ثرر دقر و لخطلسرض خطرلة داخرن )المدرإرر   لام
الإررلطضسي م فرري دمشررحو الثضسليرر  الل يرردة فرري العض ررم  األمليرر  قبيررن ال رررب العضلميرر  

 و فلسإفمع إلر )م ب الدين الخطيبم الذ  درر فيهض األللر

" ضسررم لررر  الفرردرير فرري هررذه المدرإرر  الثضسليرر  األميريرر  اللررر  الفر يرر   فررر س ررل 
اللررر  العربيرر  ل رررفهض  سررض سفعلمهررض مررن  فررضب بضللررر  الفر يرر و يإررمر )المشررذبم قررفرر  

 رليرضل ةلرر مردارر سهضرة المعضرر العثمضسي  لمردارر األسيرلن لالررل  إيلريو ف رضن م
ال  لمرر  فرري الل يرررضم العربيرر   رررذلك أن فإررفعمل  فرري فعلررري  أبسررض  العررررب س ررل لررررفه  
سرررض  ل رررفهضو برررن  ررضن معلررر  العربيرر  فررري مدرإررفسض شررريخضل فر يررضل مإرررسحضل أرإررلله إليسرررض ليعلمح

 .م39)إا "العربي  في ةض م  العرلب  لا إ 

)رإمي  اللررر  العربيرر م إ  فرري إررس  لسزةرر  الففري يرر م فرري اآلإررفضس  برررللرر  فعفرررر )ا
ف م يرط المطضلب الفري رفعهرض المرلفمر العربري األلن فري برضريرو  فرر إن  1213

عرض  بعرد فررلام األلانو  م32)هرذا ا ةفررار ليعفبرره ال ر  ي العزا رر  )ةمررر برن قردلرم
 اقعو ف فب في عريدة )ال ضرلحم في الإس  س إهض ر لبعد افإضس الخرح ةلر ال
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الخرررذ ن العهررري و لبعرررد ذلرررك الفبرررضين المبرررينو لبعرررد ذلرررك الشرررقضح برررين "بعرررد ذلرررك 
العس رين الفر ري لالعربريو اسفبهرم ال  لمر  العثمضسير  إلرر قيمر  اللرر  العربير و لقيمر  

رم   –بعرد أن افإرع الخررح ةلرر الراقرع  –ةس رهض الشرريرو لقيمر  ا ةفسرض  بهرضو فقررح
 فر ي و لفدريإهض في المدارر ا بفدا ي .ععن اللر  العربي  لر  رإمي  بعد اللر  ال

اقع؟ سإين الل  أن يسبر  المبرضرك إلرر ر لهن بعد افإضس الخرحو يإهن األمر ةلر ال
 .م10) ا ضم السضفع  للشرح"ا إ 

في هذا ال  ضر المطبحو ف رلن الشخ ري  اللطسير  العربير  المإرلم  قرد فراععرم 
أ ب م مهرددة فري بقض هرض للعلدهرض في ملاعه  ا  فان  فر الخط األخير للدفضسو ل 

سمررض  ألسهررض مإررفهدف  فرري ديسهررض للرفهررضو فلرر  فعررد المعر رر  فرري إرربين  قررلح أل إرريضدةو لام
 را  فري العزا رر فري العشرريسضم  معر   بقض  للعلد. ل دقم قلل  أل د زةمرض  ا إ 

  ا "."لل فيخرسض ةن هذا الشعب ةشرين إس  لمض لعدسض في  مض ي لف للإ 

 رررا ي  مسعطرررر الم رررير و لالمعفررررك اللعرررلد و فبررررز ال ر رررضم ا إ فرري هرررذا ال
سإضن المإل  العربيو الذ  هل رأر المرضن ةضدة بسض  ا إ ال ديث  الفي  رإم عهلدهض  إ 

سإرضن بخضلقر و لفسقير  لقض ر  بديسر و فار. لف ر يف ةاقر  هرذا ا إ المهدد بضلف  ي  لا إ 
 اعع  فهم  لذاف  لرإضلفهض في هذه ال يضة.لفرشيد فهم  ل فضب الل  لإس  رإلل و لمر 

 ا ي و اسبعثم الملإإرضم الفربلير  لالفعليمير  ال ررة لفي هن هذه ال ر ضم ا إ 
لربمررررض اسبعثررررم  م11)فرررري مشرررررح الررررلطن العربرررري لمرربرررر و لمررررن بيسهررررض )معهررررد ال يررررضةم

ضملهض  إضن فيقالمداررو بمبضدرام فردي و من رلحاد م ل ين فض ف ر بهض ذلل البر لا إ 
ةعررضب أن هررذه الملإإررضم قضمررم ةلررر عهررد  سررك لفررلرر بععررب لام  رررل ضل للفررضريب. لام
الشرعب لةطض رر و ةلرر مررض فرري العهرد مررن لهررنو لمرض لرا  العطررض  مررن   رضرو فرري ففرررة 

ذ ن قض م . فضلملإإضم اإفعضب  فلقض ي  لسب  الشعبو لاسع رضر ة رل  من القهر لا إ 
ض رر و لهرري بررضأل ر  خررط دفررضس عمررضهير  ةررن  إفشرررار المإررفقبن فرري الرررلاد مررن أبس

 إا  في م سف  ال بر  مع ا إفعمضر لا إفبداد لالفخلر.ا إ 
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بررضدة األداة لفرري اللقررم الررذ   ررضن فيرر  ا  ررفان األعسبرري ي رررر  ررن ملامرافرر   إ 
اللرلي  لهذه السهي  العربي و لام ان لرف  الدخيل  م لهرض ألسر  مردرك بم رر سضفرذ أبعرضد 

   يررر  فررري اليرررميرو سضبيررر  فررري القلررربو معبحررررة فررري اللإرررضنو فديسررر  دخررريالو بقرررض  اللرررر
 را ي  فردرك هري األخرر و برلةي لففلةده طريدالو في اللقم ذاف   ضسم ال ر ضم ا إ 

األ رررضل  لشررر ضفي  ال ررردحو أن معر فهرررض مرررع الررردخين فبررردأ مرررن بسرررض  المرررلاطنو لبسرررض  
ة قلامهرررض فقرررلي  اللإرررضن العربررري المرررلاطن يبررردأ مرررن ف ررر يف العقيررردةو لف ررر يف العقيرررد

 المبين.

 ا  ةقض دسضو لعهن المإلمين بلإضسه  "إن إ ا  لإضسسض هل اللإيل  الم ردة  إ 
 .م19)هل الذ   دحه  ةن فه  مض عض  في  فب ديسه  لأقلان أإافه "

لمرررن الافرررم للسهررررو لالبضةررري ةلرررر الفقررردير أن مرررض فل رررلم إليررر  مرررلخرال لثيقررر  
إا  لالفربير و ير الفربي  في اللطن العربيم من الفرابط األزلي بين ا إ )اإفرافيعي  فطل 

 ا ي و قد اسطلقم مس  مسذ بداي  هذا القرن الملإإضم الفربلي  في هن ال ر ضم ا إ 
 فضللثيق  فقرر 

سإرررضن لالمعفمرررعو لقرررد إرررا  ةقيررردة لسهضمرررضلو قرررلا  ال يرررضة الإرررليم  للإ "أن فررري ا إ 
اهفرردم برر  أمرر  أخررر   يررره و ف ررضن أإضإررضل ل يررضرة إسإررضسي  اهفررد  برر  العررربو  مررض 

شضمل و لةمضدال لثقضف   سي  بيسمضط ال يرضة الإرليم . فرا برد أن فإرفله  أ رلل  لمبضد ر و 
لأن يإررفسد إليهررض فرري فطررلير الفربيرر  العربيرر و لفيمررض يفرفررب ةليهررض مررن فطررلير المعفمررع 

 .م13)لفعدده"

و قضمررم فرري أ يررضن المإررضعدو معررضلرة لهررضو فهررذه الملإإررضم الفربليرر  لالفعليميرر 
سضبعررر  مسهرررضو لامفررردادال لهرررضو فهررري فطرررلير للرإرررضل  المإرررعدي  لليإرررم اس  رررض ل ةسهرررضو 
لاةفمدم  فضب الل  لف إيره في  دارة برامعهضو لاللر  العربي  في  لب مهضمهضو لل  

لررر فق ررر فرري اس فررض  ةلررر ةلررل  ة ررري و مررض لعرردم إلررر ذلررك إرربيالو بررن فخطفهررض إ
 لرضم أعسبي  من  ير ةقدة أل اسطلا .
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و فهري ف رلف للردين  ا ي  اةفمدم بسض  المإعد لالمدرإر  معرضل إن ال ر ضم ا إ 
لالدسيضو فمض قض  مإعد إ  لا فين مدرإ  أل معهردال فري ر ضبر  لذلرك مرض ةهردسضهو فري 

 ررا ي م فرري عسررلب الملإإررضم الفرري سهيررم بهررض )عمعيرر  العلمررض م أل )السهيرر  ا إ 
 .م11)العزا ر

لهررذه الرإررضل  الديسيرر  لالدسيليرر  فبعررد ةررن هررذه الملإإررضم شرربه  ا سطررلا  لالعزلرر  
  اطن ةلرر قضةردة فربلير  لطسير  إرليمةن معفرك ال يضةو بن إن عهلدهض في بسض  المرل 

فيررعهض فرري م ررضر الملاعهرر  المفقدمرر  لم فررن الرربادو لاأليررض  أثبفررم ذلرركو لاأل ررداي 
 شضهدة ةلر ذلك.

و لب ريرة سضفرذة فري زةمرض  ا إ قضمم ه  را  ذه الملإإضم اإفعضب  ليرمير  ريح
ر و لإردحال ل رراغ لر  فقرل ةلرر إردحه الملإإررضم  مشررقضل لمرربرضلو لاسبعثرم فلبير  ل ضعر  مل ح

 الملعلدة في الإض   العربي  آسذاك.

لسعلد إلر قلل  الشيب )أبي اليقهضنم ةن ليع الشبيب  العزا رير  فري ملاعهر  
سمررض فري فررلسرو فهررل يف ردي ةررن البعثرر  المردارر ا ألعسبيرر    فرري العزا رر ف إررب لام

 الفعليمي  من عسلب العزا ر إلر الخيرا  بعد ال رب العضلمي  األللر 

"ل  ف ن  ن العلل  ل ن المداررو فعطيهض إا ضل فسضن ب  بريفهض مع الم ضفهر  
عر  الم رل ين مرن ةلر ديسهض المقدرو لرل هض الملي و لةلا ردهض القلمير و ف  رر ب

أبسض هض في شين ذلك مردحة مديردةو لأخيررال رألا أسهر    يعردلن بريفهرض إ  فري المردارر 
القرآسي  األهلي و فبدأم فف لن من ذلك طبق  مإفسيرة أخذم فههر بهض لشعبسض السبين 
 يضة عديدةو ل ر ر  ف رير و لرل  ملير  لر  ي رن لري ل  بهرض مرن قبرن. لاللر  يعلر  مرضذا 

 .م11)ل  بهضو لأين فبلغ من العزح لالم ضس  إذا أمد الل  في ةمرهض"ي لن مآ
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فل ررررردهض فقررررررة أخرررررر  ممضثلررررر   1293لهرررررذه ال قررررررة ألبررررري اليقهرررررضن فررررري إرررررس  
لهررل يف رردي ةررن ليررع الفعلرري  قبيررن ال رررب العضلميرر   1211براهيمرري فرري إررس  للإ 

 األللر 

ي  من الفإضهن ففهضهر بش 1211دارة العزا ري  إلر مض قبن  رب "ل ضسم ا إ 
قض ررررالو   ي رررفف ذهسرررضلو ل  يررررذح   -إذ ذاك –مرررع الفعلررري  العربررري ال ررررح ألسررر   رررضن 

ةقالو ل  يربحي مل   لرلي و فلمض هبح شعلر األم  لقل و بض فيضعهض إلرر فهر  لرفهرض 
دارة العزا ريررر  لرررف ه  ديسهرررضو لفطرررلحر الفعلررري  ال ررررح فررري العقررردين األخيررررينو قلقرررم ا إ 

مض ل  فعد بيدهض من القرلاسين العضمر  مرض ففخرذه إرا ضل الفعريم إلرر القررارام بذلكو لل
 .م16)داري ا إ 

لمررن أإررلأ مررض فرري فلررك القرررارام أثرررالو لأشرردحه إيامررضل لعر ررضل لعلاطررر المإررلمين 
ةضم  لللعرب خض   مض عض  في بع  بسلد فلك القرارام من اةفبرضر اللرر  العربير  

هرررري العزا رررررو لعررررض  دلر فس يررررذهض ةلررررر يررررد  رررررضر لررررر  أعسبيرررر  فرررري برررراد ةربيرررر  
داريينو فبضلرلا لأإرفلا في الفس ين لالم ض م و لإيح معلمل العربير  إلرر معرضلر ا إ 

القيض و  مض يإرضح المعرمرلن لفريرم ةلريه  العقلبرضم المضلير  لالبدسير  مرن إرعن 
 لفرريب ل  زالم بقضيضه  في المس ر إلر اآلن".

ال رةم في العزا رو أل )المدرإ  القرآسي م فري فرلسرو أل  لمض إمحي بر )المدرإ 
و لهررل مررض يقضبررن الفعلرري  الخررضع  ضليررضل إسمررض هرري م17))المدرإرر  األهليرر م فرري القررضهرة

أإمض  مفعددة لمإمحر لا دو لمعسر أل دو هل أن هذه الملإإ  الفربلي و سضبع  من 
دو ي يرد لهرض برضلم رو الشعبو قض م  بعرق  لعهردهو فضرير  لعلدهرض ةلرر م فرن الربا

و يذنح القرض مين ففقل  ةلي  بضلعزيم و يقهرهض بضلقلة  يسضلو ففإفع ي ةلي  بضل ح أبدال 
ذ ن إلرررر العإررردو لل رررسه  برإرررضلفه و لفررري معسليرررضفه  ةليهرررض مضديرررضلو لقرررد ي رررن ا إ 
)المعلمين األ ررارم هو لمض فإملا في ةهد المإفعمر برأ رارو فلح بط  العدل لقهر 
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  نو أل األهرررنو أل ال ريررر و إ رررداقضل لرررذلكو لمرررض اسفإررربم ملإإرررفه  إلرررر القررررآإ  م
 رملزال ألهدار بعيدة.

للررل ع سررض سيرررب األمثلرر  برربع  الملإإررضم الفربليرر  ال رررحةو المفعررضلرة زمسررضلو 
المفمضثلررر  رإرررضل و الفررري  إررربفهض السهيررر  ال ديثررر  فررري الرررلطن العربررريو  رررل  ل رررن 

م و لبضلعرلب  في أإسر فراثهض ال  ر  لال يضر و للق   إا  في أةزح أيضلثيق  بض إ 
لةرري لمإررلللي  ةلررر ال ضيررر فرري أ لررك أيضمرر و لأقإررر مآإرري   ررراةضل مررع البضطررن 
طال  اإفشرار ةلر المإفقبن في بشرض ره الملل ر و لاسف رضراف   الداخلي لالدخينو لام

 المه رة.

سمض هي سمرضذج لملإإرضم فربلير  شرض   لل ع سض سيرب األمثل و ألةيضسض العدحو لام
القرردر أن ف رررلن لهرررض ةاقرر  بيبسرررض  العزا ررررو فقرررد فريررم الم سررر  ا إرررفعمضري  ةلرررر 
هل   األبسض  أن يفلمإلا طرح السعضة بديسه  للرفه  للل في أق رر األر و فهربرلا 
بررررديسه  للرررر  يهربررررلا مررررن لطررررسه . طررررضردفه  المدرإرررر  ال رسإرررري  بضلمإرررربو فضإررررفسعدلا 

  الفربلي  ال رحةو فتن ل  ففرلفر لهر  داخرن لطرسه و فعلقرلا بضلثريرض بهليفه  في الملإإ
 ب ثضل ةسهض.

أ مررن دراإررف   م19)إن شررهيد الثررلرة العزا ريرر  األديررب الرا ررد )أ مررد ريررض  ل ررلم
)مدرإ  العلرل  الشررةي م لعشرريسضم فري )ال رلليجم بإر ي دةو ثر  الف رح بررفي ألاخرر ا

ل ضسررم الإررسلام  1239راإررف  بهررض إررس  و لأ مررن د1231فرري المديسرر  المسررلرة إررس  
الررثاي  ضفيرر  لفلعيرر  هررذه الف يرر  إلررر مدرإررف  يررل  فخرعرر  مررن القإرر  العررضلي فيهررضو 

  م12)لاسف ضب  للفدرير بهض

فررري هررري يرررضلفي إرررامي  العربيررر  ال"أعرررنو إليرررك يرعرررع فيرررن  يرررضفي هرررذه ا إ 
ب رن  و مير يضل لهرض قطعرم الب رضر العميقر و لال يرضفي الشضإرع المسشرلدة لالفري مرن أع

 ثمين.
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لقد فربيم يض مدرإرفي العزيرزة فري مردارر أعسبير و لا فرةرم مرن ةلرل  أعسبير و 
للمررض مررنح اللرر  ةلرريح بررضلهعرة إلررر هررذه الررديضر المقدحإرر و مهررد آبررض ي األللررينو لعرردم 
س إرررري  ريبررررضل بررررين قررررلميو شررررضذحال فرررري معللمررررضفيو مفطرفررررضل فرررري أف ررررضر و ل يرررردال فرررري 

ار  لأ ررب م مررن يررلمي أطررلر يميسررضل لشررمض لو بض ثررضل ةمررن ةرضدافيو فريرردال فرري أطررل 
 .م10)يعلحمسي لرفيو م فحشضل ةمن يعلحمسي ةلل  قلمي لآدابه "

فخرررحج للعزا رررو أديبررضل را رردالو ل ضفبررضل مبرردةضل ف إرربو فمدرإرر  العلررل  الشرررةي  لرر  
سمض خرحعم للثلرة العزا ري  أ د شهدا هض األبرار.  لام

ةسهرررض لةرررن  م11) مرررض يقرررلن )ةبدالقررردلر األس رررضر ملمدرإررر  العلرررل  الشررررةي  
 .م19)1290إامي ) إين أ مد ال ي  آبضد  الهسد م إس  ملإإهض الم لف ا إ 

لري  يرمن " ضن فيإيإ  لهض فضف ر  ةهرد عديرد  فإرضس أفرح المعرفر و لسشرر الفع
لا فإرررضس فهرررل مرررن هرررذه السض يررر  أ رررد )بسرررضة العلررر  فررري  إطرررضر مرررض يرررزان فررري ا مفرررداد

ال دييم لهل بهذا ا ةفبضر الرا ع أ د رعض م الفضريبو الذين ي ح للمرلرر  ال عضز
أن يعررردحه  مرررن ال رررضف ينو لهرررل بهرررذه السهررررة الدقيقررر و لالسهريررر  المم  ررر و يإرررف ح 

 .م13)شضدةو لفخليد الذ ر عيال بعد عين"ا إ 

 لييير )األس ضر م ةن )العلل  الشرةي م في المديس  ل)معهد ال ا م بم   

عهرردان قرررض  ةليهمرررض ر ررن مرررن أر رررضن الثقضفررر  ال ضيرررةو لالثقضفررر  المرفقبررر  فررري "م
الممل   العربي  الإعلدي و ل ضن معهرد )ال را م فري مسهعر  ل ضيضفر  األلن فري بيرم 

 .م11)الل  ال را "

لمن الععيب أن  اة ا إفعمضر ال رسإي في شمضن إفريقيرضو  رضسلا يردر لن أن 
رةم إسمررض هرري قسضبررن ملقلفرر و إررفس عر فرري لعررلهه  فرري هررذه )الملإإررضم الفربليرر  ال رر

لقررم معلررل و ليررل  قضمررم )المدرإرر  الخلدلسيرر م بعررلار )عررضمع الزيفلسرر م فرري فررلسرو 
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ررررن رإررررضلف  برررررل  لطسيرررر و لاإفشرررررار مإررررللنو قررررضن ر ررررير )اف ررررضد المعمرررررين  لف مح
 ال رسإيينم في فلسر 

هي   أر ضن ثلارهرض ف رلن قرد "إذا مض قدحر أن فسدلع ثلرة في الباد الفلسإي و فتن 
 .م11)فخرعم من الخلدلسي "

لم ررداقضل لهررذه القللرر  المإررعلرةو لف ررديقضل لهررذا الفطيحررر ال ضشرررو لةلررر مررد  
ال ميد بن بضديرو أ د الرذين فلقرلا درلر الباد الفلسإي و قضن الشيب ةبد ألإع من

  م16)اللطسي  في الخلدلسي  ةلر يد ملإإهض )البشير   رم

 يضل أ ر  بين  رارير )البشير   رم ال ريرة ال ع و الرزيرة العل  "لأسض شخ
هررري الفررري لهرررض ال يرررن فررري اطاةررري ةلرررر فرررضريب أمفررري لقرررلميو لالفررري زرةرررم فررري 

 .م17) در  هذه الرل  الفي اسفهم بي اليل  ألن أ لن عسديضل من عسلد العزا ر"

لللسهير  قبرن  فمن اللعه  اللهي ير   ضسرم هرذه الملإإرضم للفربير  قبرن الفعلري 
الفلقررينو لمررن المسطلررح الررلطسيو  ضسررم سقررضط إشررعضس ثقررضفي لف ررر  ةلررر المعفمررعو 
ل ضسرررم سرررب  الشرررعب فررري مسضإررربضف  الفضريخيررر و لم ضفلررر  القلميررر و ل ضسرررم مفرررس حر 
أمضسيرر  الم بلفرر  لمسبررر سدا افرر  ال بيإرر و ف ررن ملإإرر  بم ردهررض فمثررن فضريخررضل  ررضفال 

 ررا  لعلاطرو لإررعال لطسيررضل فرري فرريلير رعررضن ا إ بضألمعررضدو ليلميررضم عيضشرر  بررض
لال  رررر لاألدبو لرإررررن الفربيرررر  لالفعلرررري و لدةرررر  المإرررريرة السيررررضلي  للشررررعب العربرررري 

لمر بعسض رر ملمسر  بقيمهررض الرل ير و معفرزة بفراثهررض ال يرضر و لاثقر  مررن  ردهضو فررف
ةسهررض   ررضبرةو لفلررك هرري رإررضل   ررن زةرري  م ررلف ةبحرررفبضشرريره فرري ثسضيررض رإررضلفهض ال

  م19)براهيمي بقلل الشيب البشير ا إ 

"لرر  يفإرررع لقفررري للفررريلير لال فضبررر  مرررع هررذه العهرررلد الفررري في رررن األةمرررضر أ رررالو 
لل سسرري أفإرررلر بررريسسي أل رررم للشرررعب رعررض لو لةملرررم لف ريرررر ةقللررر  فمهيررردال لف ريرررر 
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أعإرررضده. ل ررر  م لررر  ديسررر  للرفررر  في ررربف مإرررلمضل ةربيرررضلو ل ررر ح م لررر  مرررلازين  
و لرير الشعب".إدرا   بضل من رير الربح  و في بف إسإضسضل أبيحضلو ل إبي هذا مقرح

براهيمري فسطبرح ةلررر  رن زةري  م ررلف مشررقضل لمرربررضل هرذه ال لمر  الفضريخيرر  للإ 
 من هل   الذين شيحدلا المدرإ  ال رةو فيل لا الرعضن األ رار.

هي من هذا المسطلح إا  لالعرلب و  ا ي  ال ديث و في إطضر ا إ فضل ر ضم ا إ 
 لقر  ر يإري و لا رل  لفض رل و فض رل  بمعسررر ال إر    البفررو للا رل  بمعسرر اللفررض  
بين  لقرضم المل مر  البطللير  لف ريرر العقرن لالعإردو لفري مإلإرن ال رراس مرع الررزل 
األعسبرررري. هررررذه ال لقررررضم اسطلقررررم مإررررل   فرررري الملاعهرررر  األللررررر لمقرررردا  الرضزيرررر و ثرررر  

مدافعرررر  م فررررن الرررربادو ثرررر  اسبعثررررم إ ررررا ضل للفعب رررر  الرل يرررر و  فراععررررم إيضإرررري  فرررري
لفف ضةد مرة أخر  إيضإ  راشدةو لفسطلح مرن عديرد ثرلرة مإرل     يخط هرض الس ررو 

 ا ي  اللإرطرو  سبفررم ال لقرضم األربرع بداير  لسهضير . لمرع الفإرلي  فلل  ال لق  ا إ 
 ن س ر لطسي ممفدال دلن اسقطرضسو  بفداخن ال لقضمو لفسضلبهض ةلر الملاقعو لاإفمرار

مل ررل ل مررن  يررر بفرررو فررتن ل ررن مر لرر  فضريخيرر و مميزافهررض الرضلبرر و لةسلاسهررض البررضرزو 
 يس  هض من  ير أن يع ر  يرهض.

 ررا ي  فرري هررذه ال فرررةو إسمررض لالررذين يس ررلن البعررد الإيضإرري ةررن ال ر ررضم ا إ 
و لقرد ي رلن هرذا  م معرضل  رايبرهسرلن ةرن ق رلر فري إدراك م هرلمي )الإيضإر  لا إ 

دراك مبررررررال لمقبررررل ل فرررري ففرررررة الفقيرررر  مررررن بطرررر  العرررردلو لالمسررررضلرة الق ررررلر ةررررن ا إ 
 ررررا ي  مف رةرررر  لفثبيررررم أإإررررهضو لفخطرررري أ ضبيلرررر . فرررري ففرررررة  ضسررررم ال ر ررررضم ا إ 

لفعميح عذلرهض قبن أن فع ر بهض الريرض و لفريمين سضشر فهض لفعب فهرض ةقيردة لرل رضل 
لبعد الإيضإي لميض  ف ش  و لةلقم السقضط فرلح ال ررلر للمإرفقبن لف رال. فيرعر  ا

 رررا  لررر  يفررررك هرررذه المهمررر  لميرررض  ل  فلعلرررج ةسررردمض في رررد أن ييرررعهض. برررن إن ا إ 
ال ر رر  ملافيرر  للم ررضر  و ل  اسفهررر المعر رر  ال ض ررل  ليإرر ر ةررن  ضيضفرر  لأهدافرر  
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عررر  لقدمررر  راإرررخ  فررري البعيررردةو برررن عضبررر  الم فرررن لهرررل فررري ةس رررلان طريضسررر و لداف
 األر و ل دة  بضل قيق  لقبيف  ل  فزن مفإلط  ةلر رقضب العبضد.

)إعضدة األمررر  العزا ريررر  برررر 1291  الفررري سرررضدم  ررر ضففهض إرررس  فعمعيررر  العلمرررض
 1231بمإضةدة فرسإض الديمقراطي م لفبرأم المضدة الثضلث  من قضسلسهض األإضإي إرس  

و بعرررد إرررم 1237إرررهض ابرررن برررضدير إرررس  مرررن المسضقشرررضم الإيضإررري و لررر  يلبررري ملإ
إرررسلام فقرررط أن أإررر ر ةرررن ال قيقررر  الفضريخيررر  الفررري فريرررفهض الثرررلرة بضلإرررا  إرررس  

1211. 

)المسفقدم الشرهيد قبلر  أسر  يعمرن لإرعضدة األمر  "أةلن )الشهضبم من ألن يلم  ل
 و العزا ري  بمإضةدة فرسإض الديمقراطي و فليرع األمر  العزا رير  برتزا  األمر  ال رسإري

إذ  ررن مسهمررض لهررض ذافيفهررض لمقدإررضفهض لمميزافهررض القلبيرر  لالعقليرر  لالس إرري  لالفضريخيرر  
الفي يإرف ين معهرض أن فسردمج فري أمر  أخرر . ةلرر هرذه ال قيقر  سرضه  )الشرهضبم 

 .م12)إامي "الفعسر لا سدمضجو لسضين ةن الشخ ي  ا إ 

ذا  ضسم الديبضع  اليإر  للشهضب فعلن أن الشهضب )معل    ررة لطسير  فعمرن لام
لإرررعضدة األمررر  العزا ريررر  بمإرررضةدة فرسإرررض الديمقراطيررر و فرررتن الديبضعررر  اليمسرررر فعطررري 
لعهررضل آخررر للعملرر و )الشررهضب معلرر  فهذيبيرر  اسفقضديرر  شررعضرهضو ال ررح فررلح  ررن أ ررد 
لاللطن قبن  ن شي ..م لفلفقي هذه المبضدن مع شعضر )معهد ال يضةم ةسد فيإيإ  

 .م60)لخلح قبن الثقضف و لم ل   اللطن قبن م ل   ال ردم  )الدين لا1291إس  

لبسهرررة أخررر  فرري القررضسلن األإضإرري لعمعيرر  العلمررض  سعررد أ ثررر مررن مررضدة فرري 
 ررلب القررضسلن س إرر  فعررب المررضدة الثضلثرر  المفعلقرر  بضلمسضقشررضم الإيضإرري و ألن هرررذه 

  يعب مض قبل و إا ا ي و لا إ إا  أ ال من أ لن الدةلة ا إ الملاد ففسضلن ا إ 
  م61)إا ف ر  هذه الملاد بين ا إ 

 سإضسي  بين عميع األعسضر لاألللان.يإلح  في ال رام  البشري  لال قلح ا إ  -
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 ي ر  العدن فريضل ةضمضل بين عميع السضر با أدسر فمييز. -

 من أ  أ دو ةلر أ  أ د من السضر.   الهل  بعميع لعله و لبيقن قليل ي ر  -

 لالعبرلم بعميع لعله . ي رح  ا إفعبضد -

ذا  ضسررم الرردةلة ا إ   ررا ي  مبسيرر  ةلررر هررذه القلاةررد الراإررخ و لالمثررن العليررض لام
إررررا و فييرررر   ضعرررر  فرررري هررررذا سإررررضسي و لال رامرررر  البشررررري  ةسررررد ا إ لم هررررل  ال ريرررر  ا إ 

  ا  للمسضقشضم الإيضإي  العلفض و يعه  بهض رإضلف  ليإف زح بهض أةدا ه.ا إ 

 ي و يرررمير مإرررففر فررري ثسضيضهرررضو  ررراي  رررضمن فررري ال ر ررر  ا إ فضلبعرررد الإيضإررر
سضلرو  شر الإرح أل فر   لميض  ف ش  و يضقم بر   بذلك الزةي  الم لف أل عضهر

ن مررن س ررد  الررس ر ف ررضر و أل ا فمررن اليرري  فض فإررب أعررره ةسررد اللرر  لالفررضريب. لام
لرررلن ةسرررض  إررررهض ل   فمضسهرررض ةمرررال األيرررض  أن الررررلاد لم رررداي الفضريخيررر  الرررذين يف مح

دللبضلو لعهدال  رضمفضلو ي رب لن مثرضر شرك لريبر و لم رن همرز للمرز ةسرد الرذين   
 يطيقلن  برال ةلر األيض   فر يب فه  الفضريب.

إن الملإإرررضم الفربليررر  ال ررررة فررري مر لررر  ال  ررر  األعسبررريو لمرررن بيسهرررض )معهرررد 
و بهررد  مررن ديسرر  سإررضنو لبعرري المررلاطنال يررضةم الفرري قضمررم أإضإررضل  ةررضدة بسررض  ا إ 

زب األرةررررنو ر الإيضإرررر  بم هررررل  ا  فرررررارو لالف ررررللرفرررر  ل يررررضرف و إسمررررض ففخطرررر
لالعدلي  العقيم و لاآلسي  العضبرة. لفخبر  هرذا المرلاطن للإيضإر  فري أإرمر معضسيهرضو 
لالإرررريضدة فرررري أ مررررن لعلههررررضو لالملاطسرررر  فرررري أةرررررح عررررذلرهضو لاألخررررلة فرررري أسبررررن 

 مشضةرهض.

 ررررا ي  فيهررررضو لشررررضةر العرلبرررر  رعمررررضن ال ر رررر  ا إ قررررضن شررررضةر العزا رررررو لف
  م63)في  لار لم ضش   مع الس ر م69)إا  )م مد العيد خلي  ملا إ 

 مررن الشررعب  ضلإررلك الرقيررح الم هرررب فررررررا ف قررررررر   ررررررلفي الرقيررررررحو فتسرررررر 
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 ل  ف قررررررر  يررررررع ي لليسرررررريو ف يهمررررررض
 ل   من أر فري الردين خرضنو فلر  أخرن
 أخرررررررررله أسرررررررررضو مرررررررررض دا  يقبلسررررررررري أخرررررررررض
 للإرررررررم لريرررررررر اللررررررر و أرهرررررررب إرررررررطلة

  يرررر الرفرررح ةسرررد   رررضل ضل لمرررض  رررضن 
 فيررررض أيهررررض الررررداةي إلررررر اللرررر و   ف ررررد

 

 ريررررض اللرررر و   فرررري قررررلفيو لف ررررلبي
 ل ط فرررررررر  أرعررررررررل الإررررررررمض و  مررررررررذسب

  رمر  األب فري لفي  رمفريو مرض دا 
 فمررررض  ررررضن  يررررر اللرررر  ةسررررد  بمرهررررب
 لشرررررررعب مرررررررري  برررررررضلهل  لالف رررررررزب
 ةرررن الرفرررحو إن الرفررررح أربرررف م إررررب

 

لبرررررضلر   مرررررن الهمرررررل  اليررررريق و لالفعز ررررر  الفررررري فريرررررفهض إيضإررررر  فررررررح فإررررردو 
قليميرررر  الفرررري  رإررررفهض أخضديررررد الإرررريطرة األعسبيرررر و لالمررررر  بررررضلهل  لالف ررررزبو لا إ 

 را ي و فعرضلزم المسطلرح لالمعضسضة في إبين اللطن المرف بو فتن ال ر ضم ا إ 
إرع مرد  فري ال ضيررو لأةمرح إا  لالعرلب  في أل العررافي لدةلفهضو لةضسقم ا إ 

بعد في الفضريبو سدرك هذه األبعضد ةسدمض سقرأ ال قرة المس    الفضلي   بن بضدير في 
 )أبي اليقهضنمو لهمض رمزان من رملز األخلة في الل  لالدين لاللطن 

"لأبرل اليقهررضن إلرر عضسررب )ميزابيفر م الفرري ي ررضخر بهرض للرر  ال رحو ةربرري يعضهررد 
عرلب و للطسي يسضين ليقضرس في إبين اللطسي و لمإل  أخلرع ليخضلد في إبين ال
 .م61)إا  في ال ر األلن من  ن أةمضل "لل  ديس و يععن ا إ 

لالل ف  )البضديإي م هذه بمض ففإ  ب  مرن رل  إإرامي  ةضلير و لهري الررل  الفري 
 رررا ي  فررري العزا ررررو لملإإرررضفهض العلميررر و هرررذه الل فررر  اسبسرررم ةليهرررض ال ر رررضم ا إ 

لهضمضل للشرعرو يرل  لقرر يفرعمهض )أبل اليقهضنم م هلمضل للإ   ا و لإلل ضل للعمنو لام
  م61)1231في )سضد  الفرقيم لفي هن الملفمر الإسل  لعمعي  العلمض  إس  

 كيفففففففففففففففف       فففففففففففففففف        فففففففففففففففف 
  بنفففففففففف   أفففففففففف  ي   أفففففففففف   بنفففففففففف  
 أ رررررررررررررررررب لا فررررررررررررررررري ردهررررررررررررررررر  السرررررررررررررررررض

 ب  حأيفففففففففففففففففففففففففففف     ب ب يفففففففففففففففففففففففففففف  
  قحطفففففففففففففففففففففففففففففف        يفففففففففففففففففففففففففففففف 
 د و ةلرررررررررررررررررررررررر أ إرررررررررررررررررررررررن سيررررررررررررررررررررررر 
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 فرررررررررررررري  مررررررررررررررر السررررررررررررررضد  ف ررررررررررررررضفم
 فرررررررررررررري  مررررررررررررررر السررررررررررررررضد  فاشرررررررررررررررم

 لسرررررررررررررررضد  فعضلررررررررررررررررمفررررررررررررررري  مرررررررررررررررر ا
 

 أس ررررررررررررررررررررررررر الشرررررررررررررررررررررررررعب الز يررررررررررررررررررررررررر 
 همررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزام العس ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري 
  ررررررررررررررررررررررررخ  الشرررررررررررررررررررررررعب القليررررررررررررررررررررررر 

 

لةسرردمض يعييسررض ا عفهررضد فرري اإررفسبضط األمررلرو ليقعررد بسررض ال  ررر فرري اإفشررررار 
نو األ دايو ليييح بسض ال در في اإف سضه ال قض حو سإفسطح الشعر في دقسض القل 

لسإفرشررررد أبيضفرررر  ففعبررررر الرليررررضو فضلقيررررضدام الرشرررريدة فف ررررف  األإرررررار لفررررلران الشررررعر 
ي يررر هضو لالمعضهرررد فبسررري الشررربضب فررري  رررممو ثررر  فطلرررح لررر  العسرررضن ليفررررع  ةرررن 
 ضيضفهض.  ذلك  ضن )معهد ال يضةم في بسض  أبسض  . ل ذلك  ضن ملإإ و خضلد الرذ ر 

)م مد بررررر  ال خرررررر لهرررررل يإرررررفمع لرررررر لةو ليهفرررررز)إبرررررراهي  بيرررررل م  رررررين فيخرررررذه السشررررر
 ا ي و لاللطسير  المفيععر  فري ربيب معهد ال يضة لشضةر ال ر   ا إ  م66)عريد م

 ررا  بمخبررره )الثررلر مو  ررا  بمههررره )العبرردل م إلررر ا إ األربعيسررضمو يفعررضلز ا إ 
 .م67)فيهفك الإفر ةن  قيق  )فرسإضم

 ألمررررررم بسررررررضو فضإررررررفسزفم خيررررررر شررررررعبسض
 عررررررررردلدسضلقرررررررررد إرررررررررلبم مسرررررررررض فرررررررررراي 

 شرررررررررررهضم  س ررررررررررررو لاةفرررررررررررزاز بدللررررررررررر 
 فررررررا بررررررد مررررررن فطليقهررررررض بعررررررد ل هرررررر 
 فقرررررررررررن لبسيهرررررررررررض أن يلرررررررررررلذلا بب رررررررررررره 
 لأن يق ررررررردلا  يرررررررر العزا رررررررر مطلبرررررررضل 
  رررررررررذار مرررررررررن األ ررررررررررارو إن قلرررررررررلبه 
 لس ررررررررررن إذا ثرسرررررررررررضو فطرررررررررراب  قسرررررررررررض
 لأسررررررررف   ليررررررررنو س ررررررررن مسرررررررر   لا ررررررررب
 فخيررررررررر ل رررررررر و أن فإرررررررررةلا لب ررررررررضر  

 

 ليررررضح بسررررض فرررري قطرسررررض الر ررررب ةمررررران
 راي لررررررررل أبقفرررررررر و ل سررررررررض  مررررررررض  ررررررررضسلافرررررررر

 لديرررررررررررن لأخررررررررررراحو لةرررررررررررزو لإرررررررررررلطضن
  مرررررررض طلقفهرررررررض أمرررررررر )إرررررررلريض للبسرررررررضنم
 لأن يفقرررلا ذا الشرررعبو فضلشرررعب  يررربضن
 فلرررررر  يبررررررح فررررررري أر  العزا ررررررر إذةرررررررضن
 إذا اس عرررررررم فرررررري اليررررررض طين لبر ررررررضن
 لأسرررررررررررررررف  إذا ثررررررررررررررررف  ةليسرررررررررررررررضو فثيرررررررررررررررران
 لس ررررررررررن  ب رررررررررررو أسررررررررررف  مسرررررررررر   يفررررررررررضن

 إم ررررضنفلررررير لعرررري  ال ررررلم فرررري البرررررح 
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 را و بضللعر  الإيضإري لإ فضلشضةر )عريد م في أبيضف  ي مرن اللعر  الفربرل  ل
للثلرة ليفرع  ةن مشضةر مزدلع  في األةمضحو ف فبر زمسضل لفف رضةد فري مسضإرب  
ن الشضةر ليل رن فري هرذا ا فعرضه الإيضإري العرضمف  فرر لي رضد  فضريخي  إإامي و لام

المدلير و لالمإرفعمر فري ذلرة عبرلفر و لالثرلرة  يس رد في األربعيسضم بهذه ال ررخضم
  م69)العزا ري  ةلر ةفب  ميادهض

 رليرررررررررر  ال ريررررررررررضمو فطلررررررررررب  يثررررررررررضل 
 فهرررررررري   فرفيرررررررري بريررررررررر د  ال ررررررررر
 فررررري د  ال ررررررو سشرررررهد المعرررررد  يرررررض
 فرررررررررررررررري د  ال ررررررررررررررررر للشررررررررررررررررعلب ز ن
 فرررررررررررررري د  ال ررررررررررررررر للشررررررررررررررهيد  يررررررررررررررضة
 فرررررررررررري د  ال رررررررررررررو للعرلبرررررررررررر  فخررررررررررررر
 دةرررررر و يإررررررفهدر األشررررررضلر للبررررررريو

 دل ةلرررررررر اليرررررررعضر فييرررررررضدةررررررر  يعررررررر
 دةررررررر  يشررررررر ي ل ررررررردره مسرررررررك  يهرررررررضل 

 

 فضإررررررررررررررررررقهض مررررررررررررررررررن دمض سررررررررررررررررررض أسهررررررررررررررررررضرا
 للررررررررررررررررررل  ررررررررررررررررررضن اللابررررررررررررررررررن المرررررررررررررررررردرارا
 لسرررررررر  فررررررري الر رررررررلن مسررررررر  اخيررررررررارا
 لقرررررررد أمإرررررررر فررررررري بطرررررررن معريررررررر  قرررررررضرا
 للرررررررررل أمإرررررررررر ف رررررررررم الفرررررررررراب يرررررررررلار 
 لقررررررررررد أمإررررررررررر ةلررررررررررر العسررررررررررضة شرررررررررررسضرا

 و لررررررررررررررررن يسهرررررررررررررررررضرادف ررررررررررررررررر  العهرررررررررررررررررض
   الفعررررررررررردح و   شرررررررررررك فرررررررررررردل ق رررررررررررضرا

 د أ رررررررررررررر فيررررررررررررر  اس رررررررررررررداراربمرررررررررررررض قررررررررررررر
 

*  *  * 
 عبررررررضرو  إررررررب   )هررررررميررررررض  رررررراة ا إ 
 عبررررررررضرو مهررررررررالو فهررررررررايررررررررض  رررررررراة ا إ 
 عبرررررررررضرو فريرررررررررلن شرررررررررعبضأب  ررررررررر  ا إ 

  ررررررررررذرف  يرررررررررض  ررررررررررلاة الزمررررررررررضنو هرررررررررراح 
 فضفر لسرررررررررررررررررررررضو لشررررررررررررررررررررريسسض فهرررررررررررررررررررررا 
 س رررررررررن أ ررررررررررار شررررررررررعبسض مرررررررررذ خلقسررررررررررض
 إن قطرررررررررر العزا رررررررررر اليرررررررررل و أمإرررررررررر

 

 ليرررررررررررررررررررم زعرررررررررررررررررررال لةبرررررررررررررررررررة لاد ررررررررررررررررررضرا
    عبرررررررررررررضرالررررررررررررر  يرررررررررررررك فرةرررررررررررررلن قررررررررررررربل

   يريرررررررررررررررررررررد ال يرررررررررررررررررررررضةو إ  اخفيرررررررررررررررررررررضرا
 مررررررررررررررن زمررررررررررررررضن لمررررررررررررررض يررررررررررررررزن  رررررررررررررردارا
 البررررررررررري للحرررررررررررو لقررررررررررد لمإررررررررررسض السهررررررررررضرا

   العرررررررررررررررد  أ ررررررررررررررررارا رررررررررررررررلإرررررررررررررررسبقر ر 
  يرررررررررررررررر فخررررررررررررررررو يإرررررررررررررررضبح األقطرررررررررررررررضرا
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ذا أردسض أن سفلمر في إرس   مامرف الثرلرة العزا رير و لمخضيرهض لهري  1213لام
ة لال رام  المإرفرعع  ةبرر و لسإف شر فبضشير الإيضدة المسفهر 1211الملللدة إس  

ع ضفن شرهدا  الثرلرة الخضلردةو فلفقررأ هرذه األبيرضم للشرضةر الملهر  )م رد  ز ريرضم فري 
الطلبرر م   ررا ي  فرري العزا ررر )دارا  ف ررضن بضفففررض   ررر  مررن  رررل  ال ر رر  ا إ 

 ا ي  الفي اسبسرم لمعهد ةبدال ميد بن بضدير بقإسطيس و فإسعد أن ال ر ضم ا إ 
مرررن اللررر  لريرررلانو هررري إررر يس  الشرررعب فررري رلةررر و لمررراذ الر رررب فررري ةلرررر فقرررل  

  م62)ييضة 
 )عمعيرررررررررر  العلمررررررررررض  المإررررررررررلمينم لمررررررررررن
 أمضسرررررررر  الشرررررررررعبو قررررررررد شررررررررردحم بعرررررررررضفق  
 هررررررررررررررذ المرررررررررررررردارر  ررررررررررررررضألةا  قض مرررررررررررررر 
 لهرررررررررررررررذه بعثرررررررررررررررضم العلررررررررررررررر  شضخ ررررررررررررررر 
 عرررررررررررررض  )البشررررررررررررريرم فز ضهرررررررررررررض لأرإرررررررررررررلهض
 فرررضبسلا المررردارر فررري ةرررر  الررربادو فمرررض

 فرررررررررري  رررررررررررده لراقبررررررررررلا اللرررررررررر  لالفرررررررررررضريبو
 

 للمإرررررررررررررلمين إرررررررررررررلاك اليرررررررررررررل  مسشرررررررررررررلد
 فمررررررررررررررررض لريررررررررررررررررر  و فلقررررررررررررررررر المقضليررررررررررررررررد
 للعلرررررررررررررررر  ي رإررررررررررررررررهض قررررررررررررررررل  مسضعيررررررررررررررررد
 للشررررررررررررررررح ي اهرررررررررررررررض للشررررررررررررررررح فيييرررررررررررررررد
 ف رررررررررررررررض الو  لهرررررررررررررررض ةرررررررررررررررز  لفي يررررررررررررررررد
  يررررررررررررر المررررررررررررردارر للف ريرررررررررررررر فمهيرررررررررررررد
 لةهرررررررررد )برررررررررضديرم إن العهرررررررررد ملعرررررررررلد

 

*  *  * 
 يرررررض دار أسرررررم ةلرررررر الفقرررررل  ملإإرررررر 
 يررررررض دار  ملررررررم آمررررررضن الرررررربادو ف رررررري
 دار ابررررن بررررضدير فرررري )إرررررفضم يهللهررررض
 مرررررض برررررين عررررردراسهضو ف يرررررض العزا رررررر  

 

 مبسررررررضك بررررررضلطهرو مر ررررررلع لمشرررررردلد
 أ شررررررررررررض ك اليررررررررررررل  أشرررررررررررربضن  رررررررررررررسضديد
 س رررررررررررو أ  إن س ررررررررررر اللرررررررررر  ملةررررررررررلد
 مررررررررن فررررررررلح عرررررررردراسهض ففلررررررررر الفهضعيررررررررد

 

إرررامي و لالسخرررلة العربيررر و لالعرررزة اللطسيررر  الفررري بثفهرررض فررري فلرررك هررري الررررل  ا إ 
ربيررر  هرررذه الملإإرررضم الفربليررر  ال ررررحة الرا ررردة فررري ففررررة  رررضن فيهرررض الفعلررري  الإرررض   الع
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    أش   أ   ع 
 

  ال رسإري  ةلرر العزا ررو فلرك الثرلرة إذا فعضلزسض ثلرة األميرر ةبردالقضدر فري لعر  ال ملرم 1)
م لالفررري 1917-1930الفررري  رررضدم فرطررري الربرررع الثرررضسي مرررن القررررن الفضإرررع ةشرررر )

إرررامي  العربيررر  األللرررر فررري لعررر  ألن هعمررر  لمطمرررضس الرربيررر  فررري  فعفبرررر اللق ررر  ا إ
 اللطن العربي. إذا فعضلزسض هذه الثلرة فتسسض سيير ةلر إبين الفمثين   ال  ر 

. فري م رر ثرلرة ةرابري إرس  1971ي العزا رو ثلرة المقراسي لثلرة ابن ال داد إس  ف     
يطضليرر  إررس   1999 فرري فررلسر ثررلرة )ابررن  ررداه مو العهررضد الليبرري فرري لعرر  ال ملرر  ا إ
و فرري دمشررح قيررض  ال  رر  العربرري 1216فرري م رر  ثررلرة الشرررير  إررين إررس   1211
 1291رب ثرررلرة الريرررر إرررس  فررري القرررضهرةو لفررري المرررر 1212لاسف ضيررر   1219إرررس  

. ةرردا الف ررضد  المإررفمر مررع الفإررلط األعسبرري الررذ  لرر  1290لمعر رر  ميإررللن إررس  
 يسقطع ل  س ر  فر معضرك الف رير لا إفقان في الخمإيسضم.

م الشررريب م مرررد ةبرررده  رررضن مرررن مليرررد  أ مرررد ةرابررري فررري ثلرفررر و ل رررضن عمرررضن الررردين 9)
 إ را  الرديسي بض إ را  الإيضإريو ل ضسرم األفرضسي من الدةضة البضرزين إلر ربرط ا

الزةضمررضم الديسيرر  ال ررضدق  فرري المشرررح لبررضلمررب فقررر فرري الخطررلط األمضميرر  مررن 
 مدافع  المإفعمر.

 م يقلن الد فلر م مد ةمضرة في  فضب   )عمضن الدين األفرضسيم 3)

فررري الع رررر  "لمرررن هسرررض  رررضن األفررررضسي ألن مرررن أقرررض  فسهيمرررضل إيضإررريضل لطسيرررضل م رررريضل      
 1972ال ديي لهل فسهي  )ال زب اللطسي ال رم الذ  ههر سشضط  ةليسرضل فري إرس  

لهرررل ال رررزب الرررذ  ف لسرررم فررري  ررر لف  قيرررضدام م رررر الإيضإررري  لال  ريررر  فررري ذلرررك 
 الفضريب بمن فيه  قيضدة الثلرة العرابي  بمخفلر أعس فهض لفيضرافهض".

إا .م اسهر  عمضن الدين األفرضسي ملقه الشرح لف1)  يلإلر ا إ

 .1299د. م مد ةمضرةو دار الشرلحو الطبع  الثضسي       
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 الطبع  الثضسي . 1299م اسهر  مإلملن ثلارو د. م مد ةمضرةو دار الشرلح 1)

 م.1209-1911هر  1390-1970م ةبدالر من ال لا بي  )6)

ذا ال فررضب م فرري مقدمرر   فررضب )طبررض ع ا إررفبدادم يف رردي ال ررلا بي ةررن طريقرر  فرريلير هرر7)
  1922بعد هعرف  إلر م ر إس  

"فسشرررررم فرررري بعرررر  ال رررر ر الررررررا  أب ضثررررضل ةلميرررر  إيضإرررري  فرررري طبررررض ع ا إررررفبداد      
لم ضرس ا إفعبضد. مسهض مض درإف  لمسهض مض اقفبإف و ث   ل سي بع  األةزا  بعمرع 

هررذا فلررك األب ررضي فعميمررضل لل ض رردةو فييرر م إليهررض بعرر  زيررضدامو ل للفهررض إلررر هي رر  
 ال فضب".

لأمض  فضب  )أ  القرر م فيف ردي ةرن مإرضر فيلي ر  الشريب م مرد رشريد ريرض فري معلر        
 فيقلن  1209)المسضرم إس  

"للمض هضعر إلر م ر  ضن ألن أثر ل  فيهض طبع إعن )عمعي  أ  القر م ل رضن يقرلن     
ض ةسررد إن لهررذه العمعيرر  أ ررال لأسرر  هررل فلإررع فرري الإررعن لسق رر  إررم مرررام آخرهرر

سإررضن  طبعر  مسررذ إررسفين لسيرر أ  ةقيررب قدلمرر  إلرر م ررر. لقررد قرضن لسررض مرررة  إن ا إ
يفعرررأ أن يقررلن لي فررب فرري برراد ال ريرر  مررض   يفعرررأ ةليرر  فرري برراد ا إررفبدادو بررن إن 

 باد ال ري  فللد في الذهن من األف ضر لاآلرا  مض   يفللد في  يرهض".

إرررا و د. م مرررد ةمرررضرةو دار  م اسهرررر  ةبررردالر من ال رررلا بي شرررهيد9) ال ريررر  لمعررردد ا إ
 .36ل 31      1299الشرلح 

 ررضن مررن  1999م يررل  أإررر األفرررضسي )عمعيرر  العرررلة الررلثقرم فرري  ل لفرر  بضلهسررد إررس  2)
بررين أةيررض هض مررن رعررضن ا إ ررا  لالإيضإرر  فرري المررررب العربرريو األميررر ةبرردالقضدر 

ي م مرررد بيررررر  الخرررضمرو لالم ررررلف فررري أخريررررضم أيضمررر و لالم ررررلف الإيضإررري الفلسإرررر
الزيفررلسي الشرريب م مررد الإسلإرري الررذ  أإررر فرةررضل لررر)العرلة الررلثقرم فرري فررلسرو لهررل 
الذ  اإفيضر في مسزل  الشيب م مد ةبده في زيضرف  األللر لفلسر قضدمضل إليهرض مرن 
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. ل رررضن )األفررررضسيم ملإرررر 1991برررضرير بعرررد فلقرررر عريررردة )العررررلة الرررلثقرم إرررس  
طسي الم رر م الرذ  مهرد للثرلرة العرابير  ل)م مرد ةبردهم هرل الرذ   رضغ )ال زب الل 

برسرررررضمج ال رررررزب. لمرررررن رعرررررضن ا إ رررررا  لالإيضإررررر  الرررررذين أإإرررررلا أ زابرررررضلو الرررررزةي  
لهرررل  1290ةبررردالعزيز الثعرررضلبي ملإرررر )ال رررزب ال رررر الدإرررفلر  الفلسإررريم إرررس  

 .1216ال زب الذ  قضد فلسر إلر ا إفقان إس  

الرررذ  لررر  يفعرررضلز المطضلبررر   1219مر العربررري األلنم فررري برررضرير إرررس  م مثرررن )المرررلف10)
بررربع  ال قرررلح فررري هرررن الامر زيررر  العثمضسيررر و لمثرررن ) رررزب السرررلابم الرررذ  أإإررر  

لالرررذ  اقف رررر فررري  1212األميرررر خضلرررد   يرررد األميرررر ةبررردالقضدر فررري العزا رررر إرررس  
     ال رسإي.مطضلب  ةلر بع  ال قلح السيضبي  لا عفمضةي  لالفعليمي  ف م ال

مررض  م مررد ةبررده  ررضن إررببضل للع ررلة الفرري ف ررلم بيسرر  لبررين 11) م إن هررذا الملقررر مررن ا إ
أإررفضذه األفرررضسي ةسرردمض ةررضد م مررد ةبررده مررن المس ررر إلررر م رررو لأقررض  األفرررضسي فرري 
مرض  مإرضلمف  للإسعليرزو  اآلإفضس  في أخريضم أيضم . فقرد  رضن األفررضسي يعيرب ةلرر ا إ

مررض  ةررن لبعررده ةررن الخررط ا لثررلر  الررذ  ةرررر برر  فرري الثررلرة العرابيرر و بيسمررض  فررب ا إ
 األفرضسي يقلن 

"إن الإيد عمضن الردين  رضن  رض ب اقفردار ةعيرب لرل  ررف  للعهر  للفعلري  لالفربير       
إا  أ بر فض دةو لقد ةريرم ةلير   رين  سرض فري برضرير أن يفررك الإيضإر و  ألفضد ا إ

ال  لمرضمو لسعلر  لسرقري مرن سخفرضر مرن الفاميرذ  لسذهب إلر م ضن بعيرد ةرن مراقبر 
ةلررر مشررربسض فررا فميرري ةشررر إررسين إ  لي ررلن ةسرردسض  ررذا ل ررذا مررن الفاميررذ الررذين 
يفبعلسسرررض فررري فررررك ألطرررضسه  لالإرررير فررري األر  لسشرررر ا إ رررا  المطلرررلب فيسفشرررر 

 أ إن ا سفشضر. فقضن األفرضسي لي  إسمض أسم مثبط".

مض  م م       .1299د ةبدهو  د. م مد ةمضرة. دار الشرلح الطبع  الثضسي  اسهر  ا إ

مض م رشيد ريضو ج19)  .  970      1م )فضريب األإفضذ ا إ
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  .1211يليسل   زيران  11هر 1331رعب  30م عريدة )ذل ال قضرم 13)

اسهرررر  شرررعر المقضلمررر  العزا ريررر و  رررضلف خرفررريو الشرررر   اللطسيررر  للسشرررر لالفلزيرررعو       
 .196دلن فضريبو      العزا رو ب

الملإإررر  اللطسيررر   110م اسهرررر   رررضلف خرفررريو الشرررعر العزا رررر  ال رررديي  ررر    11)
 .1291لل فضبو العزا ر 

اسهررررر  فررررضريب ال ر رررر  اللطسيرررر . د. أبررررل القضإرررر  إررررعدالل . دار اآلدابو بيرررررلم       
1262. 

ف  و لاسهرررر   رررضل1296عرررضس ي  يسرررضير  99هرررر 1311  رعرررب 19م الشرررهضبو ةررردد 11)
الشرررر   اللطسيررر  للسشرررر  30خرفررريو المررردخن إلرررر األدب العزا رررر  ال ررردييو  ررر    

 .1290لالفلزيعو العزا ر 

مض و رشيد ريضو ج16)  .970ع  1م عض  في فضريب األإفضذ ا إ

مرررض  للعزا ررررر فلليرررر  )علسرررضرم  ض مررررضل ةليهرررضو ل ررررضن العزا ريررررلن        "ل رررضدفم زيررررضرة ا إ
ك  رضن خطضبر  إلريه  ةلرر مرض فرر  مرن اللرين فمشريضل مرع يسهرلن إلي  سهرة ف رضلنو لرذل

 مبد   "مض دخلم الإيضإ  ةمال إ  أفإدف ".

 .1291 97العدد  11م اسهر  معل  )الثقضف م العزا ري و الإس  17)

 م المرعع الإضبح.19)

 .70م اسهر   ضلف خرفيو الشعر العزا ر و      12)

بيمر من ال  لم  الفر ير   1217ضن إس  م فر ين إ ضن المديس  المسلرة إلر دمشح  90)
ةسررد اإررف  ضن ثررلرة الشرررير  إررينو لةعررز ال  لمرر  ةررن فمررلين العرري  الررذ  بلررغ 

م أل رررررضل لإررررر ضن المديسررررر  الرررررذين بلرررررغ ةررررردده  ثمرررررضسين أل رررررضلو فقررررررر القرررررلاد 10فعرررررداده )
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العإ ريلن سقن الإ ضن إلر م در األقلام في دمشح ةليضل ةن سقلهرض إلرر المديسر  
 غ لفملين العي .لالف ر 

يلسيررررل  -هررررر مررررضيل1101رميررررضن  –و شررررعبضن 97م معلرررر  )الثقضفرررر م العزا ريرررر  العرررردد 91)
   المرعع الإضبح.1291

دخررضن بعرر  المررلاد ةلررر 99) مررض  م مررد ةبررده  إ م فرري إرربين إ ررا  )األزهرررم سضيررن ا إ
ر م برسضمج الفعلي  لمسهض مرضدة )العررافيرضم لفري سقرض  إرضخن بيسر  لبرين الشريب )الب ير

 في إدارة األزهر 

 قضن )الب ير م  إسسض سعلمه   مض فعلمسض.

 قضن )األإفضذم  لهذا هل الذ  أخضر مس .

فررررد )الب يرررر م  ألررر  فرررفعل  أسرررم فررري األزهررررو لقرررد بلررررم مرررض بلررررم مرررن مراقررري العلررر  
 ل رم في  العل  ال رد.

سي لر  أ  رل  إ  فرد )األإفضذم  إن  ضن لي خط من العل  ال  يفو الذ  فرذ رو فرتس     
بعررد أن م ثررم ةشررر إررسين أ ررسر مررن دمررض ي مررض ةلررح فيرر  مررن لإررضخ  األزهررر لهررل 

 إلر اآلن ل  يبلغ مض أريده ل  من السهضف .

فيإإرررم )العمعيررر  الزيفلسيررر م بر ضإررر  الشررريب م مرررد الطرررضهر برررن  1207م فررري إرررس  93) 
عرررضمع ةسررردمض أيررررب طلبررر  ال 1202ةضشرررلر  إ رررا  الفعلررري  الزيفرررلسي لفررري إرررس  

األزهررر ةررن الرردرلر فعررضلب معهرر  طلبرر  عررضمع الزيفلسرر  بضعفمررضس  ضشررد فرري العررضمع 
دخررضن مررضدفي الفررضريب لالعررافيررض فرري البرسرررضمجو  للمطضلبرر  بتإ ررا  الفعلرري  الزيفررلسي لام

يررراب ةررن الرردرلر. لأمرررم ال  لمرر  بررتإ اح العررضمعو  1210لفرري  قرررر الطلبرر  ا إ
ضةررضم اللطسيرر  لال مضإرري  لزةمررض  ال ر رر  فف ررلن  رر ن العررضمع إلررر م  ررن لاعفم

اللطسي  في فلسر  فرر ايرطرم ال  لمر  إلرر ا إرفعضب  لمطضلرب ا إ را و لفرفف 
 العضمع للفدرير من عديد.
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اسهرررر  أيرررلا  ةلررررر فرررضريب فررررلسر ال رررديي. البشررررير برررن ال ررررضج ةثمرررضن الشررررريرو       
-137زيفلسرر   رر  ضم ال  ررن الخررضع بررر)الفعلي  الررديسيو لسهررض  الدراإرر م بعررضمع ال

 .1291و دار بلإام  للطبضة  لالسشر لالفلزيعو فلسر 111

م مررن زةمررض  إ ررا  الفعلرري  الزيفررلسي 1273-1992م م مررد الطررضهر بررن ةضشررلر )91)
فقيرر  لم إرررر مرررن أشررهر ملل ضفررر  فررري الف إررير )الف ريرررر لالفسرررليرم لمررن  برررضر ةلمرررض  

 يضسيم.الزيفلس . لل  شر  )ديلان بشضرم ل)السضبر  الذب

اسهررررر  العرررررضبر  م مرررررد  رررررضلف )السشرررررضط العلمررررري لال  رررررر  للمهرررررضعرين العزا رررررريين       
 .1293بفلسرمو الدار العربي  لل فضبو الشر   اللطسي  للسشر لالفلزيع 

م مرررن رعرررضن ا إ رررا  فررري العزا ررررو لمرررن 1216-1922م م مرررد الإرررعيد الزاهرررر  )91)
و درر فررررري عرررررضمع 1231م إرررررس  ملإإررررري )عمعيررررر  العلمرررررض  المإرررررلمين العزا رررررريين

الزيفلسرررر و  ضفررررب لشررررضةرو سشررررر فرررري )ال ررررففم ل)المقفطرررررم ل)الرإررررضل م ل)الشررررهضبم 
 ل  ضف  )عمعي  العلمض م في العزا ر.

اسهرررر   رررضلف خرفررريو م مرررد الإرررعيد الزاهرررر و إلإرررل  )األدب العزا رررر  ال ررردييم       
 .1296مو الملإإ  اللطسي  لل فضب العزا ر 1)

 مرعع الإضبح.م اسهر  ال96)

مررض  م مررد ةبررده  "إن دار العلررل  ف ررلف أن ف ررلن يسبلةررضل للفهررذيب الس إرري 97) م يقررلن ا إ
لال  ررر  لالررديسي لالخلقرريو ليم ررن أن يسفهرري أمرهررض إلررر أن ف ررن م ررن األزهرررو لةسررد 

 ذلك يف  فل يد الفربي  في م ر".

مض  م مد ةبدهو د. م مد ةمضرةو دار الشرلح ال        .1299قضهرة اسهر  ا إ

 م أسشرري ةلرري مبررضرك أ ثررر مررن 1923-1993 1311-1932م ةلرري مبررضرك بضشررض )99)
سإرضسي  مثرن مدرإر  ال قرلح إرس   لمدرإر  اللإرضن  1969مدرإ  ةضلير  فري العلرل  ا إ
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و أمرض مدرإرر  1992ال بشري فري الإرس  س إرهضو لمدرإر  اللإررضن الم رر  القردي  إرس  
 .1979إس   دار العلل  لمدرإ  األلإن فقد أسش فض

اسهر  ةلي مبضركو ملرر لمهسدر العمرانو د. م مد ةمضرةو دار الشررلحو الطبعر        
 .1299الثضسي  

م  رررضن فيإرررير )العمعيررر  الخلدلسيررر م  رررد  للإ رررا ضم الفررري أدخلرررم ةلرررر الفعلررري  92)
األزهرررر  فررري ألاخرررر القررررن المضيررري برررتإدراج مرررلاد ال إرررضب لالفرررضريب لالعررافيرررض فررري 

العمعير  الخلدلسير  لفعلري  مرض  1926لبمبضدرة من البشير   ر فيإإم إس   البرامجو
  يرردرر فرري العلررل  فرري عررضمع الزيفلسرر و مثررن الفررضريب لالعررافيررض لا قف ررضد الإيضإرري 

 لال يزيض  لال يميض  لفن الرإ .

ل ررضن البشررير  رر ر س إرر  يرردرر معضسررضل فرري الخلدلسيرر  درلر العررافيررض لالفررضريب لمررن      
 لهمض يشر  أهدار ا إفعمضر لاألخطضر الم دق  بضلعضل  العربي ا إإامي.خا

البشررير بررن ال ررضج ةثمررضن     1291-1991اسهررر  أيررلا  ةلررر فررضريب فررلسر ال ررديي      
 .1291الشريرو دار بلإام  للطبضة  لالسشر لالفلزيعو فلسر 

شررر   اللطسيرر  للسشررر م اسهررر   ررضلف خرفرريو المرردخن إلررر األدب العزا ررر  ال ررديي ال30)
 .1291لالفلزيعو العزا ر 

م شيب ال ر ضف  ا إ را ي  فري العزا رر فري ففررة 1273-1999أبل اليقهضن إبراهي  )م 31)
م لرا رررد 1239-1296ا إرررفعمضر ال رسإررريو  ررردرم لررر  ثمرررضسي عرا رررد فررري ال فررررة مرررن )

)الشررريب البعثرررضم الفعليميررر  مرررن العزا رررر إلرررر فرررلسرو شرررضةرو لمللرررر لفقيررر .  ررردر لررر  
و للر  بعر  المخطلطرضم الفري 1217إليمضن البضرلسي  يضفر  لعهرضدهم فري عرزأين إرس  

 ل  ف در بعد.

اسهررر  م مررد سض ررر. )أبررل اليقهررضن لعهررضد ال لمرر م الشررر   اللطسيرر  للسشررر لالفلزيررع 
 .1290العزا ر 
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عررردد اسهررر   ررضلف خرفرري )أبررل اليقهررضن فرري الخضلرردينم معلرر  الثقضفرر  الإررس  الثضلثرر  ال     
11 1273. 

اسهررر  إبررراهي  بررن ال ررضج ةيإررر القرررار  )أبررل اليقهررضنم إرشررضد ال ررض رين مطبعرر   –م 39)
 .1293-1311العرب بفلسر إس  

 م.1262-1996م م ب الدين الخطيب )33)

م اسهرررر  م رررب الررردين الخطيررربو الرررد فلر  رررا  الررردين القضإرررمي المطبعررر  الإرررل ي  31)
1212. 

للرر  ي رردر مسهررض إ   ثمضسيرر  ةشررر ةررددال  يرري ألق فهررض  1291 رردرم )المسفقرردم إررس  م 31)
اسهرررر   1291الإررلطضم ا إررفعمضري  بعررد أربعرر  أشررهر مرررن  رردلرهض فرري الإررس  س إررهض 

و الشررر   اللطسيرر  1232-1971م مررد سض ررر )ال رر ر العربيرر  العزا ريرر م مررن إررس  
 .1290للسشر لالفلزيعو العزا ر  

 1239 11  1م معل  )الشهضبم ج36)

  ضلف خرفيو )العزا ر لاأل ضل  الثلري م لاسهر 

 .1277الشر   اللطسي  للسشر لالفلزيعو العزا ر      

م اسهررر  اإررفرافيعي  فطررلير الفربيرر  العربيرر و المسهمرر  العربيرر  للفربيرر  لالثقضفرر  لالعلررل و 37)
 فس يذ ملإإ  دار الري ضسي للطبضة  لالسشرو بيرلم. 1272الطبع  األللر 

 الدين الخطيبو الد فلر  ا  الدين القضإمي.م اسهر  م ب 39)

م را د ال  ضف  اللطسي  العزا ري و سشرر فري 1239-1996م ةمر بن قدلر العزا ر )32)
إرررامي مسرررذ ألا رررن القررررنو  رررضن مراإرررن عريررردة )اللرررلا م   ررر ضف  الشررررح العربررري لا إ

الزهرررال  القضهريرر  مررن العزا رررو سشررر فرري عريرردة )ال يررضرةم فرري اآلإررفضس  لعبدال ميررد 
قبررررن ال رررررب العضلميرررر  األللرررررو أ رررردر عريرررردة )ال ررررضرلحم را رررردة ال رررر ضف  اللطسيرررر  
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و طضردفررر  الإرررلطضم ال رسإررري  بإررربب ملاق ررر  اللطسيررر  العري ررر  1219العزا ريررر  إرررس  
ل فضبضفرر  الاذةرر و لس فرر  إلررر ال رر را  العزا ريرر  طيلرر  إررسلام ال رررب األللرررو لبعررد 

)ال ررضرلحم ل سهررض أخررر لهعرر و ف ررلحر فرري ألاخررر  ال ررب أ رردر الإلإررل  الثضسيرر  مررن
 أيضم .

اسهررر   ررضلف خرفرريو ةمررر بررن قرردلر العزا ررر و إلإررل  األدب العزا ررر  ال رردييو       
 .1291الشر   اللطسي  للسشر لالفلزيعو العزا ر 

 م المرعع الإضبح.10)

ا رررد بمبرررضدرة مرررن ر  1291م ةسررردمض فيإرررر المعهرررد فررري )القررررارةم عسرررلب العزا رررر إرررس  11)
مرررض  إبرررراهي  برررن ةمرررر بيرررل   رررضن  السهيررر  ا إ رررا ي  فررري لاد  ميرررزاب الشررريب ا إ
إررضةده األيمررن فرري إدارة المعهررد لالفرردرير فيرر  الشرريب شررري ي إررعيد )الشرريب ةرردلنم 

داريرر   -أمررد اللرر  فرري أس ضإرر  -ال عرر  فرري الس ررل العربرري للرر  يررزن يلا ررن رإررضلف  ا إ
  لل ر رر  ا إ ررا ي  لمدارإررهض لعمعيضفهررض لالفعليميرر  فرري المعهرردو إلررر عضسررب رةضيفرر

الثقضفي  في العسلب لفي أس ض  القطرر العزا رر . لهرذه ال ر ر  مسرذ سشريفهض فقرل  ةلرر 
 فملين فطلةي من أبسض  المسطق .

و البشررير بررن ال ررضج ةثمررضن 71م اسهررر  أيررلا  ةلررر فررضريب فررلسر ال رردييو  رر    19)
 .1291يعو فلسر الشرير دار بلإام  للطبضة  لالسشر لالفلز 

 م اسهر  اإفرافيعي  فطلير الفربي  العربي .13)

براهيمررري ر رررير )عمعيررر  العلمرررض  المإرررلمين العزا رررريينم بعرررد لفرررضة 11) م يرررذ ر الشررريب ا إ
أن ةررردد المررردارر الفررري أإإرررفهض العمعيررر   فرررر  1210ملإإررهض )ابرررن برررضديرم إرررس  

 بلغ أربعمض  . 1219إس  

 مم.97اسهر  معل  )الثقضف  ةدد )     
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م اسهرررر  إرشرررضد ال رررض رين. إبرررراهي  برررن ال رررضج ةيإرررر القررررار و مطبعررر  العررررب فرررلسر 11)
1293. 

دار  بضإرر  عمعيرر  16) براهيمرريو الفقريررر الرذ  قدمرر  المعلرر ا إ م اسهرر  م مررد البشرير ا إ
 1363العلمض  المإلمين العزا ريين إلر رعضن ال  لم  العزا ري  في ألاإط رميرضن 

 مي  العزا ري  بقإسطيس .المطبع  ا إإا

م سعفررم ال ر رر  ا إ ررا ي  فرري العزا ررر مدارإررهض بررر)ال رةم فمييررزال لهررض مررن المرردارر 17)
الرإررمي  ال  لميرر  الفرري  ضسررم اللررر  ال رسإرري  فيهررض لررر  الفرردرير. لةرفررم فررلسر فرري 
ألا ررن القرررن )المرردارر القرآسيرر  األهليرر م الفرري اس ف ررم ةلررر العلررل  الع ررري  لاللرررضم 

ألعسبي و لهل الفطلر س إ  الذ  ةرفف  المدارر القرآسي  أل األهلير  فري م رر ةلرر ا
 يد ةلي مبضرك بضشض.

م  ضفربو لأديرب عزا رر و قيرر ففررة مرن  يضفر  1216-1211م أ مرد ريرض  ل رل )19)
 يي أقض  في المديس  المسلرة مرع أإررف  المهرضعرة لدرر  1211-1231في ال عضز 

 م لقض  بضلفدرير فيهض بعد الفخررجو ثر  ةرين إر رفيرال لمعلر  في )مدرإ  العلل  الشرةي
)المسهرررنم فررري ألن  ررردلرهض لفيهرررض بررردأ  فضبضفررر  الق  ررري  الفررري يعفبرررر بهرررض مرررن رلاد 
الق   لالمإر  في ال عضز إلر عضسب ةبدالقردلر األس رضر  لم مرد ةرضل  األفررضسي 

ي ال عرضزو فقرد  ضسرم لم مد إعيد العضملد و  مض يعفبر مرن رلاد الفرعمر  األدبير  فر
دراإ  ) ل لم في العزا ر بضللر  ال رسإي  قبرن اسفقضلر  إلرر ال عرضزو ففررع  لرر)هلعلم 

 ل)فللفيرم ل) مضرفينم لفرع   فضبضم المإفشرح المإل  )سض ر الدين ديسيم.

ةررررضد ) ل رررررلم إلررررر العزا رررررر فررررري ألاإررررط األربعيسرررررضم ليررررررلد فيهررررض الق ررررر  الق ررررريرة      
ضب  السقدي  الإضخرةو لةين إ رفيرال لر)معهد ةبدال ميد بن برضديرم فري لالمإر ي  لال ف

قإررررسطيس و ل ررررضن   يهررررضدن ا إررررفعمضر فرررري  فضبضفرررر و لملاق رررر  لمإررررر يضف و لفعفبررررر 
 ملل ضف  الق  ي  من المعملةضم األللر من سلةهض في العزا ر.
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 1217العزا ر  – در ل    ضدة أ  القر  

 1213العزا ر  –مع  مضر ال  ي  

 1211العزا ر  –قإسطيس   –لق ع أخر   – ض ب  الل ي 

 1211إلإل   فضب )البعيم فلسر  –سمضذج بشري  

مررن مسزلرر  لرريال لا فررضللهو للرر   1216مررضرر  92اخفط رر   رراة ا إررفعمضر فرري يررل  
يههر ل  أثر بعد ذلكو ف رضن مرن برين شرهدا  الثرلرة العزا رير  مرن رعرضن ال  رر لالقلر  

مثررضن )العمررلد م ل)الفبإرريم ل)القعررلنم ل)أبررل شررضم م ل)فرةررلنم ل لهرر  لا إ ررا  أ
 من ةلمض  العزا ر لأدبض هض لشعرا هض ل فضبهض.

 م مخطلط.1211-1231 ضلف خرفيو أ مد ريض  ل ل في ال عضز )      

 لةين فيهض مبضشرة. 1239م فخرج ) ل لم في مدرإ  العلل  الشرةي  بضلمديس  إس  12)

 ضبح  أ مد ريض  ل ل في ال عضز.م المرعع الإ10)

هررررم ملإررر معلررر  )المسهررنم فررري المديسررر  1103-هررر1391م ةبدالقرردلر األس رررضر  )11)
  را ردة المعرام األدبير  فري الممل ر  العربير  الإرعلدي  1237-هرر1313المسلرة إس  

لأطررلن المعررام العربيرر  ةمرررال ممرردلدالو لفعفبررر )المسهررنم المدرإرر  الفرري فخرررج ةلررر 
رلاد السهيررر  األدبيررر  ال ديثررر  فررري ال عرررضز فررري المقضلررر  األدبيررر و لالشرررعر   ررر  ضفهض

 لالق   لالمإر ي  لالفرعم و لال فضبضم الفضريخي .

هررررر 1312)لاألس ررررضر م مللررررر ألن ةمررررن ق  رررري فرررري ال عررررضزو )الفلأمررررضنم إررررس       
يب و ل)برين الفرضريب لاآلثرضرم ل)فرضر 1231ل در ل   فضب )آثضر المديس  المسلرةم إس  
 -هررر 1361الإرريد أ مررد ال رري  آبررضد م  –عرردةم ل)بسررضة العلرر  فرري ال عررضز ال ررديي 

 . ل)األس ضر م ذاف  أ د بسضة العلر  فري ال عرضز ال ردييو لأ رد رلاد السهير  1216
 األدبي  ال ديث  في .
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م اسهر  بسضة العل  في ال عضز ال دييو ةبدالقردلر األس رضر و مطبعر  لعسر  الفريلير 19)
 .1216السشرو القضهرة لالفرعم  ل 

 م المرعع الإضبح  بسضة العل  في ال عضز ال ديي.13)

 م المرعع الإضبح.11)

البشرررررير بررررن ال ررررضج ةثمرررررضن  1291-1991م أيررررلا  ةلررررر فرررررضريب فررررلسر ال ررررديي 11)
 .1291الشرير. دار بلإام  للطبضة  لالسشر لالفلزيعو فلسر 

ةري  لطسريو خطيربو ل ضفرب أبل السهي  الفلسإي و ز  1217-1963م البشير   ر )16)
ل ررر  يو درر بضلمدرإررر  ال رررضدقي  لإرررضفر إلرررر برررضرير يرررمن ألن بعثررر   رررضدقي  

عريردة )ال ضيررةم لأإرر )المدرإر  الخلدلسير م  1999للدراإ  في فرسإضو أإر إرس  
 .1926إس  

 اسهر  العضبر و السشضط العلمي لال  ر  للمهضعرين العزا ريين في فلسر.      

 .1291في  ضلفو في ر ضب المررب العربي دار الررب ا إإامي م اسهر  الخر 17)

هررر 1101شررعبضن  رميررضن  97العرردد  11م اسهررر  معلرر  )الثقضفرر م العزا ريرر و الإررس  19)
  .1291مضيل  يلسيل 

 11  1لمعلر  )الشرهضبم ج 1277م اسهر  خرفي  ضلفو العزا رر لاأل رضل  الثلرير  12)
 .1239أفرين 

لرذ   ضسرم ف ملر  ال ر ي   الدلرير  الداخلير  الفري  رضن ي ردرهض م لهل الشعضر س إر  ا60)
 طلب  المعهد بضإ  )الشبضبم.

م اسهرررررر  أبرررررل القضإررررر  إرررررعدالل و ال ر ررررر  اللطسيررررر  العزا ريررررر و ل ررررردرم فررررري معلررررر  61)
سشرررررة ثضسيرررر  لمبررررضدن العمعيرررر و اإررررفبعدم ال قرررررام الخض رررر   1237)الشررررهضبم إررررس  

 بف ري  المسضقشضم الإيضإي و
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 .361هر  الشعر العزا ر و  ضلف خرفي      اس      

 م.1272-1201م م مد العيد خلي   )69)

 .1272م ديلان م مد العيد خلي  و الشر   اللطسي  للسشر لالفلزيعو العزا ر 63)

م اسهر  سض رر م مردو أبرل اليقهرضن لعهرضد ال لمر و الملإإر  اللطسير  للسشرر لالفلزيرع 61)
 .1290العزا ر 

لفو  رررر  ضم مررررن العزا رررررو الشررررر   اللطسيرررر  للسشررررر لالفلزيررررعو م اسهررررر  خرفرررري  ررررض61)
 .1271العزا ر 

م م مرررد عريرررد و شرررضةر معض ررررو لأ رررد الخرررريعين مرررن معهرررد ال يرررضةو لأ رررد رعرررضن 66)
الفربيرر  لالفعلرري  فرري العزا رررو لرر  فسشررر لرر  معملةرر  شررعري  لأ ررف ه بمعملةرر  خطيرر  

 لشعره بتهدا  مس .

من المعضل  الفضريخي  في مإيرة ال ر   ا إ را ي  فري  م المللد السبل  الشرير يعفبر67)
العزا رو فتلر عضسب إ يض  ليل  مللده ةلي  ال اة لالإا و فقض  فري األإرضبيع الفضلير  
للررررذ ر  ة ضهيررررضم شررررعري  لأدبيرررر  يفبررررضر  فيهررررض طلبرررر  )معهررررد ال يررررضةم لفعفبررررر هررررذه 

م مررد عريررد  فررضرر هررذه  الم ضفررن األدبيرر  مفس إررضل للمشررضةر اللطسيرر و ل ررضن الشررضةر
الم ضفررن فرري األربعيسررضمو سزةرر  لطسيرر  لرل ررضل قلميرر . لهررذه المللديرر  فعررلد إلررر إررس  

1212. 

م ألقرررر الشرررضةر هرررذه الق ررريدة فررري   رررن زفرررضر أ رررد طلبررر  معهرررد ال يرررضة فررري ألاخرررر 69)
 األربعيسضم لالشضةر يخضطب بهذه األبيضم المقفطع  من الق يدة شبضب العزا ر.

د  ز ريررررض )اللهررررب المقرررردرم الشررررر   اللطسيرررر  للسشررررر لالفلزيررررع العزا ررررر م اسهررررر  م رررر62)
1293. 


