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 العرب وتراث فارس في العصر الحديث

 ارللدكتور يوسف حسين بك  
 )جامعة اليرموك/ األردن(

ثمةةظ  ةةي  ةةيد  سيدةةةي د ةةيي ني ةةأد اثدةةودي مةةةي نيصأه ةةأ يمث  د ةةأ     ةةة   ني 
اه مأم أ صأللغأت الشو دظ عأمظ  ي    أ صآياصهأ ي أثو ةأ صهةأ  يةةد ظ  صة  هةّ ن ة   

ا ال ةي .  ةي  اةيي لهة (1) أ صلغأت الغوصددي يآياصه صاثدو مي اه مأم أ ي    أ ي أثو 
 دو ع ي مي د أصةيي م دوة الم    ةدي م ةأ صأللغةأت يسأه   ي ي   فّ ِش    األ

صمةو فهة  آ ة يي  صرةو لةيده  َي  ف  –الشو دظ يآياصهأ  يال أو دظ  أ ةظ  نمةأ الة دي َ  ر
شك   َّّ ال ي الدهمأ.شص -َي

  ادةةو فةةّ مييةةيع   يماأيلةةظ الةمةة  علةة  الإلةة   هةة ا ال ةةي هةةي الةة   يعةةأ ّ
ة  ع ة  هة ا الصاة   إلة     د  ني ال   دف مي اي   ي دي   عل  األ ة   ني  رمر َّ

ال   دؤاي صيييح ع أد  أ صأل أو دظ ي    أ صآياصهأ  ي أثو صةة  نيصأه ةأ صهةأ  فةّ 
ي داةةةي ال ةةةأثو ن ةةة  مةةةي   دةةةو  صةةةةآيا  ا  ال ةةةو دي ال أ ةةةو عشةةةو يالةشةةةودي  أ ةةةظ  ي 

 .(2)و غال

 ةمد   االةةو  ي ةوا  و  م ي مةظ لةمة  علمةّ ناصةو ينشةم  نالصا  فّ ا د ظ نمة
فةةّ ال ةةو دي ال أ ةةو عشةةو يالةشةةوديا يهةةي عمةة  صصلدةةي وافّ نيصةةّ ي ةة ّ  –فةةأو  

  ةةةي  لسهةةةيي صأاثد ةةةأ المةأ ةةةودي فةةةّ لغةةةظ ال ةةةو  ي واثهةةةأ   ةةةيدمهأ يالاةةةيد . يهةةةي 

                                                 

( ا  ةةةةو  مةةةةث ل وسةةةةأق ال  ةةةةأا  مي   ةةةةأ مةةةةي اةيا  الشةةةةو دظ  مسلةةةةظ اليياةةةةظ  ال ةةةة ظ الثألثةةةةظ      1)
 .69 -63  ص1791  نا يصو 43الةيي 

 (  يف نعو  له ا الميييع فّ صا  م     إي شأق الل .2)
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صيااية مي نعوق اللغأت الشو دظ  ن يق صوهأي عل    ت الةو  الةلمدظ ياأليصدظ
 دح لهأ ني   أثو صلغ  أ يآياص أ ي ؤثو فدهمأ ثهأ الم شة  ال  يي يالميييعأت  ني وا

 .  يالة أق م  موا    صأ   -يمأ زا  –  فاأي الةدأق نديأ  
 القسم األول

 الوشائج الثقافية والعلمية بين العرب والفرس

 )مظاهرها وأنواعها وازدهارها(

ي ا  م دي الةوصدظ يال أو دظ صةدية الغيو فّ س يو ال أودخ؛ فهّ ي صدي األ الة  ظ
و فّ السأهلدظ  ف ي ن  ت   يدي ي  يى صةي  زم ني ي   ال و   أوسات صدي مي  يسر

أو االل  ناصوا فّ     ي  ةأ  ت األفم  أي  ات شةن  يصةي فياسأ  فّ يدي الل  ن
  .    يا أص  ال ألي ال وآي الاودي  يو اإل

ا  ةأ  ييةوي   ةأثدو   ة مدظ ي ةأه أي لا  مةي ال  ةو دي السأهلدةظ ياإلل ي ا
 ة     ةل  ين ةيى فةّ اإلنم دي. لاي  لك ال  ت يالة  ةأت اأ ةت ي أثو صدي األ

ي ةةو ينعمةةق م ةة  فةةّ السأهلدةةظ  امةةأ ني نممةةأ سةةة   ةةأثدو ال ةةو  فةةّ الةةةو  اد هةة  
َ  إ ه     ة   عمةأ   لةي  مة اةي آثأو الةةو  فةّ ال ةو  لة    يعم ةأ   ي لة   ةزي علدة  شةمي

 .(4)ي ةظ  فدمأ د ي  اليا يو نامي الايفّ

 ةةهأ  فةةّ الاةةيد  عةةي هأ دةةك الة  ةةأت يال ةة ت اإلإلةة   يل ةة أ فةةّ اأسةةظ
 ةة مّ  ةة  ال ةوا  اإل ة    فأ صأوهةةأ مصثيثةظ فةةّ نم هةأت اال يدمةظ فةّ السأهلدةةظ ياإل

وا ةةظ  لةةك الة  ةةأت يال ةة ت عةةي يوا ةةأت ايدثةةظ  د مةةظ  ةهةةيت ي يالةوصةةّ  فيةة   
 .ي الد    يصاثهأ  شأة ي ديوا  

                                                 

 .3(  دأوات ث أفدظ صدي الةو  يال و   ص4)
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مةةي الةةيهو   ني د ةةأيف  ةةأودخ الة  ةةأت صةةدي الةةةو  يال ةةو  اد ةةأ   لةةد   ودصةةأ  
 يةةأقلت فدةة  ال ةة ت صةةدي الث ةةأف دي الةوصدةةظ يال أو ةةدظ عةةي  دةةو   ةةي. يل ةةي اةةأي 

األمةظ الةوصدةظ فةّ  موسو ه ا ال   ال صأت الةمدق يالوايي الديد  الل دي اص لدت صهمأ
موافق ادأ هأ الم  ل ظ  مي  دأ ةدظ يث أفدةظ يعلمدةظ ينيصدةظ ي دوهةأ  فةّ ف ةوة  ةمأهأ 

 الةو  ن   ه  اال  وة الم لمظا ني اف وة الواييا.
دوا ةةّ  صةة  ال هيةةظ ي داةةيي علةة  الةةةو  صشةةؤيي األي  اإلن نديةةأ   يلةةد   ودصةةأ  

صشةةؤيي األي   ةةي اةةأي علم ةةأ ماةةييي الي ةةأه . د ةةي  المواةةي  دةة  ا ةةديل اي  يةةد أ  
ا  مةأ   لم ة  ع ةي ماييي الي ةأه   َ   ة ددو ني   لم ة  ع ةي نهلة  ي   أ  يد  اإلدوا ّ 

ي  الةلةة  صهةة ا األإلةة   - ةةفمةةو األ –لمةةأي الةة دي  ةةص ي أ اإل سلدةةز يال و  ةةددي ياأل
فةةّ هةة ا الة ةةو عةةي دودةةق مةةأ عوف ةةأ عمةةو ال دةةأ  عوف ةةأ ني  ي  يُّ ةة . يدا ةةّ ن  ةةأ 

 .(3) سلدزاإل سلدزدظ  يعي دودق مأ ا   ع   اإل ال واس 

ي ال ة ت لة  إلدهةأ  فةإلما ةأ   مي ا  ال ويف يالم ص ةأت ال ةّ نيعل  الو 
 ر مصرتَّ ال د أ   ص   ل ت نش أت م هأ  أهمظ؛ ياأي للغظ ال أو دظ شّق مي ماأ ظ. فاثةوة 

 ةةوي الةشةةةودي اةةةأ يا صةةةيادأت الإلةةة   الم ةلمةةدي يالشةةةةواق الةةةو  فةةةّ الييلةةةظ الةثمأ دةةظ
 ةةواك دةةةي يي  أو ةةدظ اأ  ةةأ م  زم ةةدي  ياةةأي األي ال وادةةظ يال  أل(6)دةوفةةيي ال أو ةةدظ
  ياةةأي الةلةة  صهةةأ ايةةويوة ث أفدةةظ َ   ةة  ع هةةأ  ياأ ةةت (5)لث ةةأف ه  ال أو ةةدظ ن ةة   

ق سصواهدة  الم ل ةو ال ةيو   الة   وصمةأ (9)ال أو دظ ع يه  لغةظ ال  ةاأقا ل يمةي هةَؤ
و  ني   وسمةةظ مةةي اأ ةةت  و  سم ةة  لال ةة أي  ةةةي  الشةةدواز   صةةأل    يال ثةةو الم ةةسَّ

                                                 

 ( مي م يم   لا أ  ااأف  الشدواز ا  للشياوصّ.3)
 .401( مامي ا أفّل فّ األي  الم أوي  ص6)
( فؤاي عصيالمةدّ ال دأيل ييو ال و  فّ ص أق الايأوة اإل  مدظ فّ ا أ ل ال  ت 5)

 .127الث أفدظ صدي إدواي يالةو   ص
 .44 ل إدواي يم و عصو ال أودخ  ص( ا دي مسد  الم و 9)
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ع ةةو الايدثةةظ؛ يمد أهدةة  عةةيواق اللص ةةأ ّ  الةة   اةةأي الةوصدةةظ فةةّ األإلةة   ال أو ةةدظ
امةةةي الشةةةيدأق  ن  ياأليدةةة  اللص ةةةأ ّ (1) شةةةأق صألةوصدةةةظ يال وادةةةظ يال أو ةةةدظدا ةةةي اإل

  يالشةةةةأعو الم ةةةةو  مامةةةةيي (7)يالم ةةةةلح ياأليدةةةة  ال ةةةةيو  عصةةةةيالوامي الاةةةةيااصّ
 ةأمّ الصةةأويي   يالشةأعوة الم ةةودظ عأهشةةظ ال دميودةظ  يعةةيي  دةةو  لدة  مةةي علمةةأق 
الةةةواق يا ةةةأيا  ا يشةةةدي   مةةة  ا صةةةيا صةةة  نعمةةةأله  صأل أو ةةةدظ  ي أ ةةةظ مةةةي اةةةأي 

 م ه  مي ن ي  فأو دظ.

ال ةّ  (10) سلدزدةظ  ال أو ةدظعي ال وادةظ ياإل   اأي د  ي  في   فألصأويي   مث   
  يادل ةو علة  آياصهةأ  يا ة  هو شةةةوهأ  ( ة أ صي )إلف ِّ رهةأ فةّ نث ةأق م أمة  صأة ة أ ظ 

م هةأ    ي وس  شةدهأ  (11)شةوا   ي أثو صصة  نشةأو شةواههأ ي    صهأ يصأل وادظ نديأ  
 ل(12)شةوا . يممأ  وسم   ييي ني دي  عل   أاص 

ورة    ه ةةةةةةةةةةةةةةةف الةةةةةةةةةةةةةةةيدكف  فةةةةةةةةةةةةةةةام
 صشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا   اةد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ِ 

 

   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ِ فأ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداص أ له
ِفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ِ   ياصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ   ارةفوم

 
(  ال ةةةةّ عأشةةةةت فةةةةّ 1702 -1103ياألصةةةةأويي   اأ ةةةةت عأهشةةةةظ ال دميودةةةةظ )

عةي الةوصدةظ.    أ صي  ايالّ عشودي   ظ ني  زدي   ةوف ال وادظ يال أو دظ  في   إ
                                                 

 .9ل 1( ليد  شد يل اةيا  الةوصدظ فّ ال وي ال أ و عشو 1)
  الدصةةةةظ الثألثةةةظ  424ل 1( سوسةةةّ زدةةةيايل  ةةةواس  مشةةةأهدو الشةةةوق فةةةّ ال ةةةوي ال أ ةةةو عشةةةو 7)

 .1722مدصةظ اله    ال أهوة 
  يسوسةّ زدةيايل 11ي  ص( ليد  شد يل اةيا  الةوصدظ فّ الوصو األي  مي ال وي الةشود10)

 .277ل 2 واس  مشأهدو الشوق 
  يا دي مسد  1791  ياو المةأوف 11ل 1( مامي ا دي هدا ل م يمظ يدياي الصأويي  11)

 .46 -43الم و ل إدواي يم و عصو ال أودخ 
 .276ل 2( يدياي الصأويي  12)
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.  دةةةو ن هةةةأ  اةةةوت فةةةّ م يمةةةظ يديا هةةةأ (14)ي  مةةةت الشةةةةو صأللغةةةأت الةةةث   سمدةةةةأ  
يديا هةأ صأل أو ةدظ فةّ ال ةأو  ة اظ  ة اظ   –فأة اص  هةأ صةي ي  –صأل وادظ ن هأ نل ت 

لدا ةةوق امةةأ اا و ةةت فلةة ة اصةةيهأ ا يادةةيةا  ف  شةة  شةةةوهأ ال أو ةةّ  يلةة   فصمةةِق م ةة  
 .(13)األدأ  شدهأ  

( شةغف 1737 -1179ويي )عواوا   م د   يهصّ ال ة  شةأعو األيد أ  إي 
شةةةةأعو ال ل ةةةةدد ّ ييدةةةةو صأل أو ةةةةدظ صةةةةةي ني  ةةةةون وصأعدةةةةأت ال دةةةةأ  ال ةةةةّ  وسمهةةةةأ ال

 وسمةظ وصأعدةأت إل    ةلمهأ لد ون ال دأ  صلغ   األ   يمي ث     إل   الص  أ ّ  فةهي
  هةةةّ ال ةةةّ  شةةةوهأ فةةةّ مسلةةةظ امد وفةةةأا اللص أ دةةةظ )عةةةيي  شةةةودي عةةةةأ  (16)ال دةةةأ   ثةةةوا  

اللةة . يهةةأهي  ا د اةةي  عةةي  ( ال ةةّ اأ ةةت   ةةيوهأ ال ةةدية مةةأو  د ةةّ عدةةأ1726
َ    أ ةةةأ  إ  ةةةّ ن  ةةةي ال وادةةةظ إيال أو ةةةدظ  يعةةةي  وسم ةةة  الوصأعدةةأتل امةوف ةة  صأل وادةةةظ 

صأ  ص   يال وادظ امأ َ د    عل  مي عوفهأ   ألف مي ث ثظ نايهأ فأو ّ  امأ 
  ةألف ال أو ةةدظ مةةي ث ثةةظ ناةةيهأ عوصةّ. فمةةي ا يةةمأ  مةليمةةأ ّ ال أو ةةدظ الم ةة  أة 

ظ اليةةةةهدلظ صأل أو ةةةةدظ اأ ةةةةت مةليمةةةةأ ّ ال أ ةةةإلةةةة   مةةةي علمةةةةّ صأل وادةةةةظ يالةوصدةةةظ 
ةة ف  ا.(15)المةويفةةظ )فةةّ زمأ ةة ( لف ةة  ال أو ةةّ وسم ةةّ ن ةةو  ال وسمةةأت  يلةة  در م

                                                 

  يمةةّ زدةةأيةل 15ص ( لةةيد  شةةد يل اةيا  الةوصدةةظ فةةّ الوصةةو األي  مةةي ال ةةوي الةشةةودي 14)
)ياو الهة  (  يعصيالصةيدو  ة ول شةأعوات  111 -119شأعوة الدلدةظ عأهشظ  دمةيو  ص

  .1759  الما   اإل  مّ  يمشق 3الةو   ص
دةواي يم ةو عصةو ال ةأودخ  41( ا ةدي مسدة  الم ةو ل فةّ األي  الةوصةّ يال واةّ ص13)   يا 

 .46ص
عةي ال وادةظ )الصةيي  الملةث ل عةواو شةأعو  1722( د أ  إ ة   وسمهةأ  صة  هة   المةوة فةّ عةأ  16)

 (.73األويي  ص
 .74يي  الملث ل عواو شأعو األويي  صالص 15))
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فةةّ  ةةليا  يشةةةو   ياألمثلةةظ  ا شةةغأ  الشةةأعو صأل دةةأ  يوصأعدأ ةة  مةةي ني د ةةوك آثةةأوا  
 .(19)لد ( اثدوةإعل   أثو  صأل دأ  )ني صمأ     

 د ي  عواول

 اي  ةةةةأ د ةةةةمي علةةةة  ال  ةةةةو الم دةةةةفم 
 اةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةأ فدةةةةةةةةةةة  سمدةةةةةةةةةةة  ي ودةةةةةةةةةةةفم 
  لاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف ي دةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأاف   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ِصةم فهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ
 ن ةةةةةةةةةةةةةةةةأ صألةةةةةةةةةةةةةةةةييِّ ي دَّةةةةةةةةةةةةةةةةأك الو دةةةةةةةةةةةةةةةةفم 

 ي عدشةةةةةةّ الدةةةةةةي  دةةةةةةأ م إدةةةةةةأ  ةةةةةةيدمّ 
 

 يد ي  ال دأ ل

 يا ةةةةةةةةةة ف صةةةةةةةةةةّ  ا ةةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةةواصأ ع  ةةةةةةةةةةأ
 ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   لهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ص شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي  م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ
 يو دةةةةةةةةةةةةةةةةف   اةةةةةةةةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةةةةةةةة  نيو ةةةةةةةةةةةةةةةةأ

 لاةةةةةةةةةةةةةأي  دو ةةةةةةةةةةةةةي  ال ةةةةةةةةةةةةة ينشةةةةةةةةةةةةةيف صأأل
 س َّةةةةةةةةةةةةةةةةةةظ  واق صهةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ الا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي يواعم 

 

 يد ي  عواول

 دةةةةةةةةأ ّل َ   ةةةةةةةة  عةةةةةةةةي ا ههةةةةةةةةأيا
 

ةةةةةةةةةةيمحف نإ َّهةةةةةةةةةةأ اةةةةةةةةةةأي  ي   لاةةةةةةةةةةأي  ي ر
 

 يد ي  ال دأ ل
                                                 

 .13 -95الم يو ال أصق  19))
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 يهةي نمو ع ي الةلدة  د ةدوف   دةلة  اللة  ن  ةّ  اةةدوف            

 يز أ ةّ مملةيقة يي أ ةةّ      ي  ةدو  صدي الاةوا   اثدو   

 ين ةأ نشةو  الاةؤي  ام ثةأَ 

ق الةةيا يو دةةأ  مةةي دةة يمةةي شةةةواه أ فةةّ هةة   األ    الشةةةو صأل أو ةةدظ  يمةةي هةةَؤ
ا ةةةدي مسدةةة  الم ةةةو    ةةةأا  المؤل ةةةأت الو ةةةد ظ فةةةّ اةيا  الث ثةةةظل الةوصدةةةظ 

ةةأ ددصةةو يهةةي  عةة ية  .(11)يال أو ةةدظ يال وادةةظ  يد ةةأ  إي لةة  يدةةياي شةةةو صأل أو ةةدظ لم 
صألشةةةةو ال أو ةةةّ فةةةّ شةةةةو   علةةة   لةةةك  مةةةي ناثةةةو شةةةةواق الةةةةو  المةأ ةةةودي  ةةةأثوا  

ّ يال أو ةةةّ   ةةةياق فةةةّ ا   ةةةأ  ع ةةةأيدي ييايد ةةة   مةةةي مثةةة ل اشةةةمةظ يفواشةةةظا الةوصةةة
(  ياهم ةةةظ ي  ةةةمظا 1754(  ياا ةةةي يعشةةةقا )1761يوية يصلصةةة ا )ا(  ي1766)
مةةأ اةةأي داشةةف هةةي    ةة  عةةي  أثوا ةة   (  ن  فةةّ نفاةةأو  يميةةأمد  . ياثدةةوا  1753)

 ل(20). يمي شةو  الم أثو صأل أو دظ(17)ال أو دظ فّ هياما ييايد  

 نرِيوم اأ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
ةةةةةةةةةةةةةةمِوك ِمةةةةةةةةةةةةة م علةةةةةةةةةةةةة  ون ةةةةةةةةةةةةةّ  ِصشر
ةةةةةةةةةةةةةةوَّ مةةةةةةةةةةةةةةي دأ ةةةةةةةةةةةةةةّ  أل  ةةةةةةةةةةةةةة  المف
 يزدِّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم مسلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  األ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 لةةةةةةةةةةةةةِق الشةةةةةةةةةةةةةم  فةةةةةةةةةةةةةّ اأ ةةةةةةةةةةةةةّني 

 لهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأدو  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواني 
ِيعم مفهس ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  و اينريم

 ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  حر وييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ّ عدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيِّ مامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ا  صزهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ال ر
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأعأ  م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك ني ِ صم

                                                 

( 1791  آ  200  الةةةيي 11ا  ةةو مةةي شةةةو  ال أو ةةّل   ةةدية ايهةةأ ا )اَ ةةأق  ال ةة ظ  11))
 (.1792  ندلي  239لةيي   ا12)اَ أق  ال  ظ  -نه   ي ه    -ي  دية ) دو م ي (

  ال  152-150واسول يادي اليدي صهأق اليديل ش  دأت مي األي  المةأ و  ص( 17)
 .30-45    ل إدواي يم و عصو ال أودخ  ص  ياليا يو الم و  1790

 .41-49إدواي يم و عصو ال أودخ  20))
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 فشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةظ لدل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ  اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت
 فواشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةظ  لص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ دأفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت
ية  مألةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم   يامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  ر
 نفةةةةةةةةةةةةةةةّ الس  ةةةةةةةةةةةةةةةأت  ةةةةةةةةةةةةةةةي اأ ةةةةةةةةةةةةةةةت
 نِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم مأيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّ لدألد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ
 فاأ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  ادد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ

 

 يا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ك د هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ال سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا
 صثغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوك ديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  السمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا
 يهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزَّتم عد هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوا
  وشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف مأقهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا
 وصدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأي م يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ا
  مأمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ  د ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ال دةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا

 

َ ندهأ ال أ ّ نيو ناأف  الشدواز  ا (21)فمدلو ال  دية م أثو صأاي ملم ةأت
ايمأ  عل   لدوا ّ      ي  الشأعو اإلإل   أا؛ يصد هأ الثأ ّ دو يي أيله اأ أ  

  ّ  ي أ  ص يت عمدق الازيل دأ عأش ّ م   ديد  زمأي  ن ت اةي ي  أيا. ن
ال و  ال يفّ يا ا األمو فّ  أهو ميأمدي ال  دية يوميزهأ؛ فألةدو فّ شةو 

ل  يف. فأل يفدظ  م ه  صأال إل   لهّ  يشو  ال موة ياّومز ل شية الةشق اإل
نفأق الل  علده  مي  مأإل    ه  دومزيي صهأإي  اويا ال موة صأ مأههأ يني أفهأ  فيا  

مةوفظ ني شيق. يمأ ناثو  ويي  او اال واشظ يالشمةظا فّ ا أدأ الشةو ال أو ّل 
لهّ  يالمونة أشق ال   دا وق فّ يوا  الةشق اإلفأل واشظ ع ي ال و   ل  الة

صَّههأ الةو  الممشي ظ صشسوة ال وي  فّ ادي شر  شصِّهيي ال أمظددف  دأ ؛ يه  د
 صغ ي االصأيا.

   لمي الدصدةّ ني د أثو شأعو أ صةأأليصدي ال واةّ يال أو ةّ صةةي ني دةيى مةأ إ
 أ الياوفظ ال   .مد و  مي   ف  وي فّ اياه همأ الغ  أق يص أ د ه

  يهةي ا ال ةوي نديةأ  يمي ن ياع ال  ت األ وى فةّ ال ةوي المأيةّ ينياهة  هة 
علةة  نهمدةةظ ال أو ةةدظ يآياصهةةأ ع ةةي الةةةو   م ةةألظ دصأعةةظ الا ةة   مةةأ دةةةيُّ يلةةد   اد ةةأ  

                                                 

يآ ةو فأو ةّ.  الملم ول شةو م  لف اللغظ  فد  شةدو عوصةّ يآ ةو فأو ةّ  ني صدةت عوصةّ 21))
 يهي اثدو فّ الشةو ال أو ّ يال واّ.
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دةةواي. ف ةةي اةةأي للا ةةأ  إال أو ةةدظ فةةّ الصلةةياي الةوصدةةظ  يدصأعةةظ الا ةة  الةوصدةةظ فةةّ 
  د  فدمأ اأ ةت   وسة  المدةأصو  –آ  اك  عل   ل ظ المدصيعأت عميمأ   -ال أو ّ

قالةوصدظ. د ي   وصة  علة   1140 ة ظ إلة     لةيد  شةد يل اياأ ةت مدصيعةأت صةَي
ال  ةةوة مةةأ    يد ةةي  عةةي(22)اال م ةةدي فةةّ اللغةةأت الةةث   الةوصدةةظ يال وادةةظ يال أو ةةدظ

ق نصةوزت  اةي ث ثمأهةظ ا ةأ  فةّ ف ةيي  ل 1160يعأ   1140صدي  إي مدصةةظ صةَي
 .(24)ش   صألةوصدظ يال وادظ يال أو دظ

ق صم و هي ا ةأ  ا ا ةظ يهصةّ يد أ  إي ني  ا أ  فأ و ّ دصو صمدصةظ صَي
هةةةة. ن   صةةة  ناثةةةو مةةةي  ةةةوي 1234فةةةّ  ةلةةةد  اللغةةةظ ال أو ةةةدظا الةةة   دصةةةو عةةةأ   –

ق ي دوهةةةأ –ي  ةةةف  ثةةة   ل ةةة  دصأعةةةظ ا ةةة  يييايدةةةي ن ةةةوى فةةةّ م ةةةو   -فةةةّ صةةةَي
ألمثةةةةأ  فودةةةةي الةةةةيدي الةدةةةةأو  ي ةةةةةي  الشةةةةدواز   ياةةةةأف  الشةةةةدواز   ي دوهةةةةأ مةةةةي 

  ينثص هةةأ فةةّ صاثةة  عةةي  أود دةةأ   دثةةظ؛ ي ةةي  ر رص ةهةةأ مصشةةو الدةةواز    صةةةأ  المؤل ةةأت الاي
 . ي ةي ا  ةةوفت الة أدةةظ م ةة  اةيالّ  ةةوي مةةي الزمةةأي(23)دوا ةةّ فةةّ م ةةوااالا ةأ  اإل

ياو الا ة  ياليثةأهق ال يمدةظ ) إعياي فهةأو  صمةأ فةّ ياو الا ة  الم ةودظ  ةأص أ  إل  
 و أيلعيَّ ه اي ال ه( مي ا   فأو دظ  فأف األدأ  

فهةةةةو  الا ةةةة  ال أو ةةةةدظ الميسةةةةيية صةةةةياو الا ةةةة . إعةةةةياي الي  ةةةة أ ّ عةةةةأ   -1
 هة.1405

 هة.1461فهو  الا   ال أو دظ صياو الا   )السزق الثأ ّ( عأ   -2

                                                 

      عيل المسلظ اة ديدظ ال و  دظ. 20ل 1اةيا  الةوصدظ فّ ال وي ال أ و عشو  22))
      Journ. AS. 1843, 11,31- 38     عي                  31ل 1الموسو ال أصق  ( 2424 )

     Journal. AS 1843 24- 61(23 24  ) دةواي   واسةة فةّل سيا ة  مةي ال ة ت الث أفدةظ صةدي م ةو يا 
 .167 -169ص

  ال  152-150واسول يادي اليدي صهأق اليديل ش  دأت مي األي  المةأ و  ص( 2323)
 .30-45  ياليا يو الم و      ل إدواي يم و عصو ال أودخ  ص1790
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يد او مصشو الدةواز  فةّ صاثة  ال ةأصق ني   ة  ال هةأو  الشةو دظ صةياو الا ة  
ةةةي  نر  عةةةأ  إلةةة      أ د ةةةهأصألمدصيعةةةأت ال أو ةةةدظ فدهةةةأ م ةةة فهو ةةةأ   -شةةةواف  اةةةت إ –عر

1790(26). 

دواي؛ إالمدياي الثأ ّ  صةي  وادظ  لل اأفظ ال أو دظ  أوج  ياأ ت م و ا لك
  اأ ةةت  ةاد ظ ااامةتا )الاامةةظ( (25)دوا دةيي فدهةةأ  مة   ةافادة  ن ةيو اإل

  فةةّ عهةةي 1172ندلةةي  ) ةةص مصو( عةةأ   17نيلهةةأ  ي ةةي  ةةيو ني  عةةيي م هةةأ فةةّ 
  هةة   السودةةةية الةةةيا يو مدةةةوزا مامةةةي مهةةةي  ال ةةيدي  عصةةةأ  المةةةّ صأشةةةأ. ي ةةةأا

ال ةأهوة  ييو  الدة  فةّ اال  ةو الةد ةّا  إلة     أ صي إال صودز   ال   ا     مي 
مأ  مامي عصي   أم   صم و. يد أ  إ    أمت صدي ه ا الدصد  ياإلإث  مأو   ددلظ 

مةةةأ  فةةةّ  ةةةيد   ال أو ةةةّ  ةةةألدف   ياةةةأي مةةةي نثةةةو اإل ةةةيا ظ ام ةةةيت نوصةةةةدي عأمةةةأ  
األ دةةو  صألةوصدةةظ  ا ةةأ  ام  ةةأح صةةأ  األصةةيا ا عةةي  ةةأودخ الاواةةظ الصأصدةةظ يالصهأهدةةظ  

إاةةةيا  إلةةة    شةةةأق  ةةةاد   إي ةةةي دصةةةو صأل ةةةأهوة. ياةةةأي مهةةةي  ال صودةةةز  دومةةةّ مةةةي 
  مدظ  ي ا دق  هيظ واهية صمأ دا صة   علة   ة اأ هأ دواي يالصلياي اإل اي  فّ إ

ا ددي. يفةةةّ ياو الا ةةة  ياليثةةةأهق ال يمدةةةظ دةةةو ي يالم ةةةلايي مةةةي اإلاألوصةةةو  المسةةةييي 
 ف د مي ه   ال اد ظ. ( عييا  63صأل أهوة ايالّ )

 ياوهأ ةإياأ ت  اد ظ اثودأا الثأ دظ؛ ي يل   مدوزا علّ مامي  أي الاأشأ ّ 
. يصةةةةي عةةةأمدي  ةةةيل   1171 ةةةيفمصو  6ي  م هةةةأ فةةةّ صأل ةةةأهوة  ي ةةةي  ةةةيو الةةةةيي األ

 دهواي.إل   ني   لهأ مي ال أهوة   مأ لص ل   أي الاأشأ ّ ال نموهأ فوج ال

                                                 

  أ  إ   اأي  ات الدصو.( 26 26)
و الةةةيدي آ  علةةةّل ال ةةةاأفظ ال أو ةةةدظ فةةةّ م ةةةو. مسلةةةظ الم  ةةةيى  ال ةةة ظ واسةةةو ال  أ ةةةد  فةةةّل الةةةيا يو  ةةةي  (25 25)

 .201 -174  ص1791األيل   الةيي الثأ ّ 
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مؤ  ةةهأ مامةةي  ةةأي إلةة   ويواا )ال وصدةةظ(   ةةصظپنمةةأ السودةةية الثألثةةظ فأ ةةمهأ ا
صةةةةي ني  ةةةوك السودةةةية  1700الةةة   ن ةةةيوهأ عةةةأ    ويوااپالاأشةةةأ ّ المشةةةهيو صةةةةا

  ال أص ظ اثودأا. ياأ ت اال وصدظا ن صيعدظ   هو ندأ  اَث دي صلصي  ثةيو . يواصةو هة 
وة  مأا )الم ي و( ال ّ ن  هأ مدوزا عصيالامدةي  ةأي. مةؤي  هةچال اف  اد ظ ا

مةةؤي  زاي   هوةةةچ. يصةةةي يفأ ةة    ةةيل   اص ةة  م ةةي1703ال ةةلد ظ )األ ةة هأ ّ( عةةأ  
ني  ي  ت عي ال ةييو عةأ  إل   ياو هأإمودادظ صأل أهوة اةي( )األ  أ  صألسأمةظ األ

دةةةواي. يفةةةّ ياو ا  ظ األيلةةة  صةةةدي م ةةةو ي   فةةةّ ف ةةةوة  دةةةو الة  ةةةأت ال دأ ةةةد1756
 الا   ياليثأهق ال يمدظ نعياي اثدوة م هأ.

 ةاد ظ او ة أ دزا )الصةة (. ي ةي اةأي مةي الم ةوو ني  يآ و ال اف ال م 
  (29)هو مؤي  زاي  فّ الةيي الثأل  مي مسلظ االم  ةي اةچد اي  ع هأ األ  أ  م ي

دواي يم و  فّ  د أي مأ دظ صدي إ دو الة  أت اليصلي  هأ المصاو صةيصيلاي اا سأ
   اأ  ييي  لك.1797

ينمأ فّ الةواق  ف أ ّ اللغظ ال أو دظ فةّ اليوسةظ الواصةةظ  صةةي الةوصدةظ يالاويدةظ 
ل  يا عل  ميى مأ د و  مي نيال وادظ  صدي اللغأت الشو دظ ال ّ ا   صهأ الةوا ديي ي 

 1100الي ةظ مةي عةأ    و دي مي الزمأي  همةأ ال أ ةو عشةو يالةشةويي  يعلة  يسة 
ا ةةةةأق للصأاةةةة  يالم هةةةةو  الةوا ةةةةّ المةةةةةويف إ  فدمةةةةأ د هةةةة  مةةةةي 1757عةةةةأ  إلةةةة  

اصدةةوة مةةي الةةةوا ددي  ي أ ةةظ فةةّ المةةيي  عةةيايا  َي  ةةوي  ألي ن  (21)اةةيواد  عةةيَّاي
ياألمأاي اليد دظ األ سف ياةوص ق  يالايفةظ يالاأ مدةظ  دةوفةيي ال أو ةدظ يد   ي هةأ؛ 

دوا دةةةةظ. يفةةةةّ مةسةةةة  االمةةةةؤل دي ني فةةةةده  مةةةةي هةةةة  مةةةةي نويمةةةةظ إعوف ةةةةأ إ ا  َي  ةةةةدمأ
ق صأل أو ةةدظ  يهةةّ فةةّ مييةةيعأت عأمةةظ  ناثوهةةأ  الةةةوا دديا عةةيي مةةي مؤل ةةأت هةةَؤ

                                                 

 .201الم  يى  الةيي الثأ ّ  ص( 29 29)
 .26ل 1مةس  المؤل دي الةوا ددي ( 21 21)
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يد ةةّ دصاةة  فةةّ ال ةةوي  يالياسصةةأت اليد دةةظ يالةصةةأيات  اةةألاه يالةمةةوة يم أ ةةاهأ  
  لك.إل   وشأي يال    يالة أهي يمأيم هأ مأ هي فّ اليع  ياإل

ق يمي   آ ةأ (40)ّ  نامي صةي مامةي مةةويف ال ةييه(27)ّنصي ال أ   ال يه لهَؤ
  ال ةةةدي عصةةةأ  (44)  ا ةةةي ال ةةةيو(42)  سمةةةأ  الةةةيدي الالصأداةةةأ ّ(41)ا ةةةدي ال مةةةّ

  عصةةةيالةزدز (45)  عصةةةيالواد  ميلةةةي (46)  الشةةةدخ عصةةةي الا ةةةدي الوشةةة ّ(43)ّالاأشةةةأ 
 ةمأعد  الهأي  إ  عصةي(47)ّ  عصياللة  المأم ةأ (41)  عصيالاود  الز سةأ ّ(49)السياهو 
  (32)  مامةةي الا ةةدي آ  اأشةةف الغدةةأق(31)األ ةة هأ ّ ّ  علةةّ ال ةةأ (30)الشةةدواز 

  الشةةدخ (33)  الشةةدخ مامةةي ويةةأ الدص ةةّ(34)الشةةدخ مامةةي ا ةةدي الغةةوي  ال ةةأهد ّ
  مامةي (35)  ال ةدي مامةي صةي مهةي  الشةدواز (36)مامي صةي مامةي مهةي  ال أل ةّ
                                                 

 .53ل 1الم يو      (27 27)
 .53ل 1الم يو      (40 40)
 .124ل 1      (4141 )
 .253ل 1      (42 42)
 .420ل 1      (44 44)
 .173ل 2     ( 43 43)
 .229ل 2     ( 46 46)
 .266ل 2     ( 45 45)
 .216ل 2     ( 49 49)
 .401ل 2     ( 41 41)
 .444ل 2      (47 47)
 .466ل 2      (30 30)
 .327ل 2     ( 31 31)
 .159ل 4     ( 32 32)
 .164ل 4     ( 3434 )
 .159ل 4      (33 33)
 .247 -246ل 4      (3636 )
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  ال ةةةدي هصةةةظ الةةةيدي (31)دخ مو يةةةّ األ  ةةةأو   الشةةة(39)مهةةةي  ال زيد ةةةّ الاةةةأ مّ
 .(60)  ينامي الاأزوي ّ(37)الشهو  أ ّ

 دةو  –دةواي فةّ دلدةةظ الصلةياي الشةو دظ إيفّ الدةوف الم أصة   دماةي ني  ةأ ّ 
  ةةأسه  فةةّ  لةةك مةةي الةةةوا ددي ممةةي  او ةةأ ي دةةوه  إ ال ةةّ دصةةو فدهةةأ عةةيي –الةوصدةةظ 
ةوصدةةظ ال يدمةةظ  ي أ ةةظ فةةّ ن ودةةأت   ني ال ةةّ  شةةوت فدهةةأ صةةة  الا ةة  ال(61)ال  ةةوة

ي  1190ال ةةوي ال أ ةةو عشةةةو. د ةةي  لةةةيد  شةةد ي عةةةي ال  ةةوة المم ةةةية مةةأصدي عةةةأ  
ل اي شةةةةةةوت فةةةةةةّ سهةةةةةةأت الةسةةةةةة  عةةةةةةية م شةةةةةةيوات  أود دةةةةةةظ  ام أ ةةةةةة    مةةةةةةث   1110

...  يصةيةةهأ نيصدةةظ يلغيدةةظ   الدةةألصددي  ألصةةّ فةةوج األ ةة هأ ّ  يوييةةأت الس ةةأت
 .(62)المدصيعأت  دهظ الدصو  د  د ص لك مة   فياهيهأا ين لصهأ يد دظ. يناثو ه  

ي  الةوصّ د ف علة   يمدة  يمو صزيغ فسو ال هيظ الايدثظ  يصةي ني ن   األ
 دةو  مةةي إلة   عهةيي  ي ة  ينع ةةأو  ال هصدةظ األيلة   يد دلةةوإلةة   مةي سيدةي  يدةةيي

 ي ةةه  مةةي اةةيالده  مةةي األمةة  األ ةةوى  ين ةة ت  إلةة   اةيا   صةةين الةةةو  د ل  ةةيي
مةةةدي آ ةةو  دةةو اةيا  الغوصدةةظ  فاأ ةةت ال أو ةةدظ يآياصهةةأ. يلاةةي ناةةأي إلةة    شةةوه 

  ةةأ دظ يالايةةأودظ   ةةيفظ  نا ةة  ني َ؛ عةةي يةةويو   اإل هةة ا اَ  دةةأو  فيةة   
                                                                                                                        

 .239ل 4     ( 35 35)
 .263ل 4     ( 39 39)
 .272ل 4      (31 31)
 .331 -341ل 4     ( 37 37)
 .615ل 4     ( 60 60)
. يلمةوفةظ المزدةي مةي الا ة  المدصيعةظ فةّ إدةواي ا  ةو علة  26ل 1ايواد  عيايل مةس  المؤل دي الةوا ددي  (61 61)

 .621  606  272  244  44  41ا المةس   ص صد  المثأ ل السزق الثأل  مي ه 
 .94ل 2اةيا  الةوصدظ فّ ال وي ال أ و عشو ( 6262 )
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يلةةة  السةةيا  الاأمةة  ني دامةةي  فةةّ  ةةي  الةةيا يو فةةؤاي نفةةوا  الص ةة أ ّل ا... يلاةةي 
دةةةةظ لغةةةةظ ن ةةةةوى  ل شةةةةأصك اللغ ةةةةدي )الةوصدةةةةظ يوا ةةةةظ ال أو ةةةةدظ نسةةةةيو ص ةةةةأ مةةةةي يوا ةةةةظ ن

 ... يص ي  ه   اليوا ظ    ي  فّ مديا ديل يال أو دظ(

  َ ... ألي هةة    ظ فةةّ الة ةةيو الةصأ ةةدظ  أ ةةظ دةةل    ةةي  فةةّ فهةة  الايةةأوة الةوصني
 ...الايأوة مص دظ عل  مأ يوث  الةو  مي ال و   أ ظ

  دةةةةي أ  –هةةةةية نهةةة   ينعمةةةةق ينويع ي ةةةي  اةةةةيي هةةة   ال أ –ل   دةةةةي أ هةةة   اليوا ةةةةظ ثأ دةةةأ  
 ةة مدظ ال ةّ   سلة  فةةّ م هةوديل الاواةةظ لة أ ةو المهمةظ ل هةة  الوياأ دةظ اإلا

 .(64) ...ا ال اودظ يالاواظ ال يفدظ

( م ةوس  1726 -1165يمةي نعة   الةةو  المةأ ةودي  ا ةلدمأي الص ة أ ّ )
ةةيم اةةأي دلةةح  علةة  يةةويوة يوا ةةظ ال إلةة   لدةةأ ة هةةيمدو إ أو ةةدظ  ي ةةي اةةأي الةوصدةةظ  مر

 .(63)د   هأ يد وس  ع هأ  صةي ني نمي  مية فّ ص ي الةس 

ي اةةةأي لم ةةةو فيةةة  الودةةةأية فةةةّ مدةةةياي اليوا ةةةأت الشةةةو دظ  يال أو ةةةدظ ا   ةةة  ي إ
 شةأق إ أ ظ  ف ي اأي المواي  اليا يو عصةياليهأ  عةزا  ني  مةي عمة  فدهةأ علة  

آياصهةةةةةةةأ فةةةةةةةّ السأمةةةةةةةةظ اليوا ةةةةةةةأت الشةةةةةةةو دظ  يني  مةةةةةةةي عل ةةةةةةة  ال أو ةةةةةةةدظ يال وادةةةةةةةظ ي 
 .(66)الم ودظ

مي الصأاثدي يالياو دي الةةو    فم   ايالّ   ف  وي ن  ت اياصظ يمهمأ داي
ا  ه أف ال  ت األيصدظ صدي الةةو  يال ةو . ي ةي  ةأعي علة  هة ا إل     دلو صشغف

                                                 

 (.21 -29  ص1751صدي الةوصدظ يال أو دظ )مسلظ اليوا أت األيصدظ  ال  ظ الثألثظ  الةيي األي   وصدو  (64 64)
 .1754  صدويت 2  د210  ص33  يالوياهو و   40الموسو ال أصق  ص( 63 63)
 ال أهوة  ييي  أودخ. –  عأل  الا   246 ةمأت نامي فؤايل  م  نيصدظ  ص( 66 66)
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 شةةأق ن  ةةأ  م ةة  لظ ني فوعدةةظ فةةّ السأمةةةأت الةوصدةةظ  لةةة  مةةي ن ةةيمهأ امةهةةي اللغةةأت إ
 .(65) 1733عأ   ئ شنفّ الدظ اةيا  صسأمةظ ال أهوة ال    الشو دظا

 شأق ن  أ  ن وى ني شة  لليوا أت الشو دظ فّ سأمةةأت يد  أل   صةي  لك  إ
يالمغةو  يالايدةت يال ةةةييدظ   (69)م ةو األ ةوى  يسأمةةةأت  ةيودظ يالةةواق يلص ةةأي

لدةة   الةةةو  عةةيي  دةةو  لدةة  مةةي اإلةة   يةةأفظود  اللغةةظ ال أو ةةدظ يآياصهةةأ  صأإلل ةةي
دوا دةةةظ األ ةةةوى  صدةةةظ  يسأمةةةةظ دهةةةواي يالسأمةةةةأت اإلالةةة دي   ةةةييا السأمةةةةأت األس

ي  ال أو ةةّ يال   ةةص فدةة . يفةةّ هةة   السأمةةةأت ي لةةك   وسةةت نفةةياج ليوا ةةظ األ
عأ  هةةأ  فدمةةأ صةةةي    شةةدظ  امةة  يوسةةأت علمدةةظ فةةّ األي  ال أو ةةّ  ن ةة ت علةة 

لث أفةةظ ال أو ةةدظ د ةة أ  يي صةة   ةة  ه  دأدصةة  يمةةي الةةةو  صةةزاي مةةي ا يود ةة  ي شةةو ن
ني إلةة   ال يدمةةظ ال ةةّ َ   ةة  لفم ةةدي ع هةةأ. د ةةي  دةة  ا ةةديل ايل ةةت فةةّ اأسةةظ

... ف ةةّ ن ةة   ن اةةي  عمةةأ د صغةةّ مةةي الة أدةةظ صأل ةةلظ صةةدي األي  الةوصةةّ يال أو ةةّ
 هو فةّ ادأ  ةأ األيصدةظ وسةأ  مم ةأزيي دة ةيي صهة   ال ةلظ ع أدةظ  (61)مي وصو  وي

فأو ةةدظ صأوعةةظ  د ةةلايي فةةّ  لةةك  د هةةويي فةةّ نيص ةةأ الةوصةةّ الاةةيد  آثةةأوا  مم ةةأزة ي 
صةواهد  إ  يد ي  الةيا يو (67)ا...  ص  ال يمأق مي نيصأق الم لمدي فّ ال ويي األيل 

خ مةةي عموهةةأ فةةّ السأمةةةأت ي اليوا ةةأت الشةةو دظ صم ةةو لةة    ةةلإنمةةدي الشةةياوصّل ا
 هةةأ ا ةة دأعت ني  صةةوز صةةدي  ةةأهو وصةةو  ةةوي مةةي الزمةةأي  يلا (50)َ  واصةةظالم ةةودظ إ

اليوا أت األيصدظ يالةلمدظ ال ّ  أاصت  هي  أ الايدثظ  يني   وج ل أ سد   سيديا  

                                                 

 2عصياليهأ  عزا ل م يمظ  وسمظ اف ي  مي المث ي ا  ص (65 65)
اف ةة ح   ةة  اللغةةظ ال أو ةةدظ فةةّ السأمةدةةظ اللص أ دةةظ صصدةةةويت فةةّ الثةةأ ّ يالةشةةودي مةةي شةةهو ندةةأو )مةةأدي( عةةةأ  ( 6969)

1765.  
 .1733عأ  اأي ه ا ( 6161 )
 مي م يم   ل وسمظ يدياي اأف  ان أ ّ شدوازا لليا يو الشياوصّ.( 67 67)
 ن   ص  ايالّ وصو  وي. 1763اأي ه ا عأ   (5050 )
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مةةي الم    ةةدي فةةّ لغةةأت الشةةوق يآياصةة  دشةةأوايي اةي سمأعةةظ الم  شةةو دي مةةي 
 .(51)أتانه  الغو  فّ مسهييه  الديد  ال   ص لي  مي  ويي فّ ه   اليوا 

فةإي  ال ة ت األيصدةظ صةدي األم ةدي الةوصدةظ يال أو ةدظ   الاأيةو فّ الي ت ينمأ
صةي دي . يمي  ي  يى ديمأ   مدويا    أهدك عي ال  ت األ وى  ن  ت  زياي ازيدأيا  

دةةةواي يالةةةص ي الةوصدةةةظ  اواةةةظ الصةةةةي  ي صةةةأي  الدةةة   صةةةدي إ الشةةةياهي علدهةةةأ   شةةةدد
ل ل ّ الةل  فّ سأمةأ هةأ علة  دواي لةيي مي الد   مي ناثو ص ي الةويصظ إي صي  

دةواي ياَدة ع علة  نيسة  إا أصهأ ال أص  ي شسدو اليفيي الةلمدظ يالث أفدظ لزدةأوة 
 ال شأدأت الةلمدظ يالث أفدظ ي دوهأ.

اش واك   صظ ددصظ مي   ية الةلمةأق يالصةأاثدي ياأل ةأ  ة   ديأ  نيمي الشياهي 
األيصدةةظ يالث أفدةةظ ال ةةّ  ة ةةي فةةّ ي  دةةواي يالةةيدي الةوصةةّ  فةةّ المةةؤ موات الةلمدةةظإمةةي 

 دواي يفّ ن دأو الةويصظ.إ

يمثلمةةأ ن شةةهت فةةّ ناثةةو السأمةةةأت الةوصدةةظ ن  ةةأ  لليوا ةةأت الشةةو دظ يال أو ةةدظ 
ةةةت ن  ةةةأ  م ةةة  لظ للغةةةظ الةوصدةةةظ يآياصهةةةأ فةةةّ صةةةة    أ ةةةظ  م ةةة  عهةةةي صةدةةةي  نف ِّ ر

 .(52)شهيدواي  مي مث  سأمةظ دهواي  ين  هأي  يال ويي ّ فّ مسأمةأت إ

  مةةأ   ةةي  صةة  صةةة  الصلةةياي الةوصدةةظ  اةةأألويي يمةةي الشةةياهي ال ف ةةظ لل  ةةو ا ةةأ  
س ة  مةو إل     مي إعياي صة   شوا هأ اليد دظ يال دأادظ صأللغظ ال أو دظ س صأ  مث   

                                                 

  سي ا لليا يو عصيال ةد  ا  دي.گةمي م يم   لا أ  ا  أمّ ال (5151 )
أمةةظ س ةي دشةأصيو فةّ األهةياز  مةث  . ي يسي ن  أ  فوعدظ للغظ الةوصدظ فّ صة  سأمةأت إدواي األ وى  اس( 52 52)

َي   لةةي صةةوامه صةةة  السأمةةةأت األ ةةوى  ي أ ةةظ فةةّ ن  ةةأ  اللغةةظ ال أو ةةدظ يآياصهةةأ  مةةي عةةيي مةةي الةةيوي  
 الةوصدظ.
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دةواي  ةي  ةةص   أ إي اأ ةةت ا    ي (54) سلدزدةظ مةث   دةظ ياللغةأت الةألمدةظ األ ةةوى  اأإلالةوص
 مدةةظ فةّ اةة  ميد ةةظ ع  شةوعت ص وسمةةظ  شةةوا هأ ال ةدأادظ ياإلفةّ هةة ا الميةمأو م ةة

 الةوصدظ اغدوهأ مي اللغأت األس صدظ األ وى.إل    دأادظ ينثودظ

يمةةي ناةةي  يةةوي  اَ  ةةأ  ي  مدةةظ الة  ةةأت ي  يد هةةأ مةةأ سةةيَّ مةةي مصةةأيوات 
دةةواي  أ ةةظ؛ إ   أمةةت إدةةواي صأف  ةةأح االمواةةز الث ةةأفّ اإلدوا ةةّا  سيدةةية صةةدي م ةةو يا 

أل ةةأهوة  علةة   ةةواو مةةأ   ةةي  صةة  صةةة  الةةيي  األ ةةوى  مةةي مثةة  نموداةةأ يصوددأ دةةأ ص
 .يفو  أ صأف  أح موااز ث أفدظ لهأ فّ عيا   الصلياي الم  ل ظ يمي هأ الاصوى نديأ  

إ ةةةياو ا ةةةأ  اسيا ةةة  مةةةي  إ  ةةةأج هةةة ا المواةةةز يفأ اةةةظ نعمألةةة ياأ ةةةت صةةةأايوة 
دوا دةةظ الث أفةةظ يال  ةةيي اإل ةشةةو   يزاو الةة     (53)دةةواياا  ال ةة ت الث أفدةةظ صةةدي م ةةو ي 

يه ةةو(. هةة    دةةية  ي دةةية ن ةةوى  هةةّ ني مؤ  ةةظ الث أفةةظ اإلدوا دةةظ  گة)يزاوة فوه ةة
ادواي( صدهواي نعل ت عي  ةهيهأ صأإل هأ  فّ    أت دصو ا  ا أ   گة)ص دأي فوه 

 عوصّ عي إدواي يلغ هأ يآياصهأ  ي ي صينت ص   د  ه ا المشويع صأل ة .
فصةةأيوت ص أ ةةد  اسمةدةةظ ال ةةيا ظ اإلدوا دةةظ الم ةةودظا صأل ةةأهوة ال ةةّ  و ةةنمةةأ م

يَّة ال أي ظ يالماصةظ الاأملةظ  ص  ةي ال ةةأيي المثمةو  ي  ت صأ هأ اناصو م هو لفف ف
. ي ةةةةي صةةةةينت هةةةة   (56)الم دةةةةي فةةةةّ شةةةة   المسةةةةأَت الةلمدةةةةظ يالث أفدةةةةظ ياَ   ةةةةأيدظا

يا ةة  ث أفدةةظ  ل ةة  فدهةةأ ماأيةةوات السمةدةةظ فةةّ ال ةة يات األ دةةوة المأيةةدظ ص   ةةد  م

                                                 

( نعةةيت يزاوة األي ةةأف األوي دةةظ  شةةوة  ةةدأادظ   يةةمي مةليمةةأت عةةي مؤ ةةظ نو  الشةةهياق 54 54)
ية المةةزاو يميا ةةو إ ةة مدظ ن ةةوى  يال شةةةوة يم أمةةأت ال ةةاأصظ  يالم اةةف اإل ةة مّ فةةّ صلةة

 صأللغأت الةوصدظ يال أو دظ ياإل سلدزدظ.

 .54  ص1793ي ي  شوت مسلظ ااأليد ا ه ا ال صو فّ عيي ندلي  عأ  
 .12ا  ول   يد  اليا يو  يو اليدي آ  علّ له ا الا أ   ص (53 53)
اإل ة مدظ  فةّ ا ةأ ل ال ة ت الث أفدةظ صةدي إدةواي  فؤاي عصيالمةدّ ال ةدأيل ييو ال ةو  فةّ ص ةأق الايةأوة (56 56)

 .140يالةو   ص
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 ةييو ا ةأ  اال ة ت ينصاأ  عي ال  ت الةوصدظ اإلدوا دةظ؛ ي ةي  م يةت عةي 
دوا ةةّ األي  ديةة   ماأيةةوات المي ةة  الث ةةأفّ اإل دةةواي يالةةةو ا الةة  الث أفدةةظ صةةدي إ

دوا ّ صأل أهوة  ال ّ سمةهأ يو صهأ اليا يو  يو اليدي آ  علّ  الم  شأو الث أفّ اإل
 أهوة آ  اك.صأل 

ياأي آ و  ه  فّ ه ا المسأ  إ ياو المواز الث أفّ اإلدوا ةّ صأل ةأهوة مسلةظ 
االم  ةةةيىا صةةةأللغ دي الةوصدةةةظ يال أو ةةةدظ  علةةة   ةةةواو مسلةةةظ االيوا ةةةأت األيصدةةةظا  ال ةةةّ 
اأ ةةت   ةةيو عةةي   ةة  اللغةةظ ال أو ةةدظ يآياصهةةأ صألسأمةةةظ اللص أ دةةظ. يالم  ةةيى ف ةةلدظ 

ظ يال أو ةةدظ يال ةة ت صد همةةأ  ي ةةي دةةظ الايةةأو دي الةوصث أفدةةظ م    ةةظ فةةّ يوا ةة
  ق المواةةةةز   ثةةةة  اا سصةةةةت صةةةةإ1791أي ف ةةةةد فةةةةّ عةةةةأ   ةةةةيو م هةةةةأ عةةةةيياي اث ةةةة

لدهةأ صةةي  دةو الة  ةأت ال دأ ةدظ صةدي إاإلدوا ّ  ي سمدي ش   ال  ت ال ةّ نشةو أ 
 .1797إدواي يم و فّ  د أي 

 القسم الثاني

 الجهود العربية في تراث فارس

مةةةي  دةةةوه  مةةةي األمةةة   ا  يهةةة  داةةةي الةةةةو  فةةةّ ع ةةةو أ الاةةةيد  هةةة ا ن ةةة َّ سفلةةة
سهةةييه  م ةةأ وة أل ةةصأ   أوسةةظ  ي سةةأقتا  ي  –األ ةةوى فةةّ  يمةةظ ال ةةوا  ال أو ةةّ 

إ هأ اثدوة ياصدوة ي د مظ؛ يهّ ل   -فّ  دو ف و -ي   ددو ني   ي  –واي ه  عي إ
 .ديأ  نالايد  إل      مأ   د  ا      و عل   وا  فأو  ال يد  صا  ميييعأ    ي 

 دور المصريين والعراقيين:

ممأ َ شك فد  ن   اأي للم وددي  يمأ زا   الييو األاصو فّ السهةيي الةوصدةظ 
ال ّ صفِ لرت ي فصم ر  فّ  يمظ ال أو دظ ي واثهأ  يدم  يالايد   أل صأ  يايةاظ  هةّ 

ةلمدةظ يالث أفدةظ   ي  الدصأعةظ فةّ م ةو  يمةأ لهةأ مةي عوا ةظ ين يمدةظ فةّ المدةأيدي ال
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 أ ظ ن هأ ن صق الصلياي الةوصدظ فّ ال ويج مي الياهوة الةثمأ دظ الم لمظ فّ نياه  
اَه مةةةأ  صأليوا ةةةأت الشةةةو دظ ي أ ةةةد  إلةةة   هةةة ا ال ةةةوي  يألي م ةةةو اأ ةةةت ال ةةةصأ ظ

ن  أ  لهأ فّ سأمةأ هأ  يم هأ  وج الوياي األياه  فّ  ةودةف الةةو  صوياهةو ال ةوا  
 سةأزات الةلمدةظ ياأليصدةظ ي اإلإع م . د ةي  مصشةو الدةواز ل ا... فةو نال أو ّ ياصأ

دةةواي يث أف هةةأ لةمةة  ع ةةد  يمشةةوف. إي األدةةأي  إال ةةّ  ةةأ  صهةةأ علمةةأق م ةةو  سةةأ  
الم ودظ ال ّ   أيلت الا أ  اإلدوا ّ صا   مسدي ي  يدو  يالةلمأق الم وددي ال دي 

ييي الما صةةظ الةوصدةةظ صمسميعةةظ اصدةةوة اد لةةيا علةة  وياهةةو ال ةةوا  اإلدوا ةةّ  ن ةة يا دةة زي 
الةوصدةةةةظ  يعةةةةيي يةةةة   مةةةةي األصاةةةةأ  األيصدةةةةظ إلةةةة   مةةةةي الا ةةةة  اإلدوا دةةةةظ الم وسمةةةةظ

يالةلمدةةظ  ي لةةك م ةة  ال  ةةف الثةةأ ّ مةةي ع ةةو أ الاأيةةو. ي هسةةيا فةةّ  لةةك  هةةه 
 ةة   ال وسمةةظ يال ةةألدف  م ةة  ني وصةةد اإلعلمةةأق الةةةو  ال ةةأص دي الةة دي  ةةأميا صمهمةةظ 

 .(55)دوا دظ شأ هأ فّ إو أق الث أفظ اإل  مدظ  ي أو للث أفظ اإلالشةصدي
  دماةي ني د ةةأ    يمةةأ  ة  ا   نديةةأ  يعلة  ن ةةأ  مةأ  رةةي م أ عةي الةةةواق  ةص   

ألي الةةةواق اةةأي  فةةّ ال ةةيد    إ ةة  دةةأ ّ فةةّ المو صةةظ الثأ دةةظ؛ يهةةي نمةةو صةةيدهّ نديةةأ  
ه اةة  ال ةةّ ا  ةةهوت فدهةةأ   ةةأهمواةةز   أعةة  الايةةأوات ال يدمةةظ يال  أههةةأ  يالصي  ةةظ 
دةةةوا ددي مةةأ َ ديةةم  ن   دةةةو  لةةك؛ ينمةةأ فةةةّ الة ةةو الاأيةةو فهةةةي ديةة  مةةي اإل

دوا دةظا دواي االمةياو  اإلالص ي الةوصدظ ال ّ نيسيت فدهأ إعوصّ آ و  يهي مي ن ي  
 دوا ددي ه أك.لد ةل   فدهأ نص أق اإل

 دور مجلة "الدراسات األدبية":

                                                 

دةةواي  55 55) ( الا ةةأ  اإلدوا ةةّ فةةّ م ةةو  فةةّ ا ةةأ ل سيا ةة  مةةي ال ةة ت الث أفدةةظ صةةدي م ةةو يا 
 .167ص

 
 



 13 

اللغةةةةةظ ال أو ةةةةةدظ ينعيةةةةةأق هدهأ هةةةةةأ ال ةلدمدةةةةةظ فةةةةةّ لةةةةةهي سةةةةةأقت سهةةةةةيي ن  ةةةةةأ  
ي سهةةةةيي   ةةةة  اللغةةةةظ ال أو ةةةةدظ يآياصهةةةةأ إالسأمةةةةةأت الةوصدةةةةظ مصةثةةةةوة ه ةةةةأ يه ألةةةةك  فةةةة

 ةةياو مسلةةظ االيوا ةةأت األيصدةةظا  ال ةةّ افوِّ ةةت لسأمةةةظ اللص أ دةةظ صصدةةويت   يسةةت صإصأ
 أف دهمةةةةأ م  ألدةةةةظ ل يمةةةةظ اللغ ةةةةدي ال أو ةةةةدظ يالةوصدةةةةظ يث (59)علةةةة  مةةةةيى   ةةةةةظ نعةةةةيا 

 ةةت نالهةةأ دد صةةظ  ين  سةةت ثمةةوات دأ ةةةظ صمةةأ اةةيت مةةي صاةةي  أيآياصهةةأ يعليمهمةةأ  ف
 يم أَت ي ةود أت )صألةوصدظ يال أو دظ( صآيا  األم دي يعليمهمأ الم  ل ظ.

دةوا ددي سلدلةدي علة  إني دف ريَّ  ص ي  ن ة أ دي     لمي الياس  يالاق نديأ  ا  ي 
لهدةةةةأت مامةةةةي مامةةةةي   األ ةةةة أ  صالدةةةةظ اإل لةةةةك المسلةةةةظ همةةةةأل األ ةةةة أ  الةةةةيا يو 

ل  ة  اللغةظ    مدظ صسأمةظ دهةواي  ي ةي اةأي فةّ  لةك اةي ةظ وهد ةأ  يالمةأوف اإل
ال أو ةةةدظ يآياصهةةةأ صألسأمةةةةظ اللص أ دةةةظ  يوهةةةد   اودةةةو المسلةةةظ المةةة ايوة  ياأل ةةة أ  

مَّة  عة قنامي ليا أ ّ   زد  لص ةأي  ياأل ة أ     وسمةظ صأل  ة  المة ايو  الة    ار
صةةةةيي مةةةي الا ةةة  ال أو ةةةدظ  فلدهةةةأ  يال ةودةةةا  اثدةةةو مةةةي الم ةةةأَت مةةةي ال أو ةةةدظ ي 

. فص ي  سهييهمأ اأف ةت المسلةظ علة  م ة ياهأ الةلمةّ يالةوصدظ صأللغ دي نديأ  
الوفدو يماأ  هةأ األيصدةظ الشةأم ظ فةّ نعيامهةأ ال  ةةظ. يوصمةأ اةأي لةةيية الةيا يو 

 عي ال ييو.    اصدو نثو فّ اا سأ  المسلظيدإل   مامي 

يا ةةة  واق الم ةةةأَت  -ي ةةةي اأ ةةةت ف ةةةلدظ –يفةةةّ ا ةةة ةوا  ما يدةةةأت المسلةةةظ 
ت ياليوا ةأت ال ةّ ا صهةأ يالصاي  الةوصدظ ال ّ  فِشوت فدهأ  َي شأي ل أ ه أ صألم أَ

   سةةةةي ن هةةةةأ   ةةةةيزع علةةةة ل الم ةةةةأَت  يال وسمةةةةأت  يال ةودةةةةةف (51)دوا دةةةةييصةةةةأاثيي إ
 صأألعمأ  األيصدظ يالةلمدظ.

                                                 

  .1759إل  عأ   1767( مي عأ  59 59)
لمسلظ     ( َ سو  ني م أَت مم أزة يصس هأ ن    إدوا دظ  شوت عل    اأت ه   ا51 51)

 األ  أ  نامي ليا أ ّ ناثوهأ إل  الةوصدظ.
   .54  ص1793ي ي  شوت مسلظ ااأليد ا ه ا ال صو فّ عيي ندلي  عأ  
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أ الم ةةأَت يال وسمةةأت فأاثوهةةأ فةةّ المييةةيعأت األيصدةةظ يال أود دةةظ ينعةة   فأمةة
 لةةك؛ ينمةةأ ال ةودةةف صألا ةة  ال أو ةةدظ صأللغةةظ الةوصدةةظ ف ةةي إلةة   الشةةةواق يالا ةةأ   يمةةأ

المث  ةةدي الةةةو  صةةأه  ال يالدةةف ن ةة ت المسلةةظ علةة  عأ  هةةأ  م ةة   ةةييوهأ   ةودةةف 
لةةة لك  هةةةي صةةةأ  افةةةّ  ثأص ةةةأ      د ةةةهأ صأصةةةأ  (  صدوا دةةةظ صألةوصدةةةظ )يال أو ةةةدظ نديةةةأ  اإل

 ما ص  أا )يو ا أص أ   مأ(.
 :(69)دور مجلة اإلخاء

دوا دةظ صدةظ عةي مؤ  ةظ سودةية ااد عةأتا اإلاأ ت ه   المسلةظ   ةيو صأللغةظ الةو 
  ةف شةهودظ  ي ايلةت إل   شهودظ  ث  آلت 1750 ياوهأ عأ  إصدهواي؛ ي ي صفيئ ص

دوا دةظ الةوصدةظ مةي شة   اليسةي . أ  يمةظ الة  ةأت اإلفهن ةصيعدظ سأمةةظ  هةيإلة   صآ وة
اةأي د ةةه  فةّ  اودوهةةأ   ةو مةةي الم    ةدي الةةةو  ممةي اةةأ يا د د ةيي دهةةواي  ني 

 –دةوا ددي ممةي عأشةيا فةّ الةص ي الةوصدةظ ي ث  ةيا دونيي علدهأ لمية مةد ظ  يصةة  اإلد
ق فةّ ال ة يات األ دةوة؛ دةواي مةي الةةواإإلة   صألث أفظ الةوصدظ  ني ممةي عةأييا –اي إل  

 يه  ال دي دفةوفيي فدهأ اةي صةاالمةأييديا.
ي يعلةة  الةةو   مةةي ني المسلةةظ لةة   اةةي علمدةةظ )ناأيدمدةةظ( مايةةظ  يني ناثةةو مةة

    الشأصظ  فإي الةدي اأ ت   و فدهأ  صدي ال د ظ اأ يا دا صيي فدهأ مي ن اأ  األ
و مةي الصةأاثدي ياأل ةأ  ة الةةو   يال د ظ  عل  م أَت اناأيدمدظا علمدظ و د ظ ل  ة

 فّ األيصدي الةوصّ يال أو ّ يال  ت صد همأ  يميييعأت م همأ.
ي ييوهةأ فةّ المسةأ  األيصةّ اةةأي  يمهمةأ داةي األمةو  فةإي إ ةهأمهأ َ دف مارةةو  يا 

َ  إ ا  اعلةةة   ةةةي هأا   يلةةة   اةةةي نيصدةةةظ ني اناأيدمدةةةظا مةةةأ اع صو ةةةأ ن هةةةأ آلةةةت ن ةةةصيعدظ ني
فية  إلة    ة  لمةي الاةق فةّ الاة   علة  هة   المسلةظ ني دشةأويا   .م    ظ ثأ دةأ  

ا  ميل   دو ف     ياليا يو  أيو   أ   ياليا يو فا يو الاك عل  هة   المسلةظ  
  ياق صألةم  فدهأ ن  صمي هأ صمأ د أ صهأ مي ميييعأت يم أَت.

                                                 

 .1797(  ي  ت ه   المسلظ عي ال ييو صةي الثيوة اإلدوا دظ عأ  57 57)
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 مناحي االهتمامات العربية:
 ادةةأيل األي   ناةةأيدمّ ش  ةةّ ل ه مةةأ  الةوصةةّ الاةةيد  صأل أو ةةدظ ي واثهةةأ م

  ويةة  دصدةةةظ    ةةص الاثدةةودي صأل أو ةةدظ يآياصهةةأ  يهةةي اثدةةو م شةةة  السيا ةة   
ياة ةةو ااةةيمّ  ص  ةة  ي  ص ةةةأ  يزاوات ال وصدةةظ يال ةلةةد  يالث أفةةةظ ياإلعةة   فةةّ صةةةة  

 الص ي الةوصدظ  ي  ةهي .
دادةةةة   ف ةةةةّ م ةةةةو  ال ةةةةت يزاوة ال وصدةةةةظ يال ةلةةةةد   فةةةةّ ال م ةةةةد أت  الةةةةيا يو

ال شةةأ  ي ةةةأيق  شةةةأت ص وسمةةةظ ا ةةةأودخ الصده ةةّا  يال ةةةت ال شةةةأ  ياةةةي  ص وسمةةةظ 
لف ا أ ا ال ّ اأ ةت أ دديا. ث   شو همأ فّ  ل لظ ااألدواي فّ عهي ال أ إا أ  ا

   يوهأ فّ  لك الي ت.

وشةةةةةأي ال ةةةةةيمّ الم ةةةةةو  يال ةةةةةت اإلياوة الةأمةةةةةظ للث أفةةةةةظ فةةةةةّ يزاوة الث أفةةةةةظ ياإل
  ه ةةياي  يفةةؤاي ال ةةةد أي  ي ةةأيق  شةةأت ص وسمةةظ   ةة  مةةةي الةةيا يودي مامةةي مي ةة

اةةيا  اسةأمو ال ةةياودخا لوشةدي الةةيدي فية  اللةة   يهةي ال  ةة  الة   د ةة ص ص ةأودخ اهَي
عةةيي مةةي إلةة   عةة   صم ةةو أ ةةظ. يفةةّ مدلةةو ال ةةصةد أت عهةةيت يزاوة الث أفةةظ ياإل

فةةّ  دةةوايال ةةي ال أو ةةّا مشةةأواظ مةةي م ةةو إلالصةةأاثدي صييةةو ا ةةأ  ايوا ةةأت فةةّ 
 دواي.إعل   أ د   اا  ألهأ صمويو  م ظ يعشودي  و أ  

فةةةّ ال ةةة د أت الشةةةأعو  (90)وشةةةأي ال ةةةيمّيفةةةّ  ةةةيودظ  يعةةةت يزاوة الث أفةةةظ ياإل
امامي ال وا ّا يال     وسمظ صة  اةثأو ال أو دظ ل ةي  الشدواز   يس   الةيدي 

 الويمّ  ي دوهمأ  ث  دصةت مأ  وس .

 ْضُرب الجهود العربية:أ  

                                                 

 .401  ص53 -1754عأ   3  4( مسلظ اليوا أت األيصدظ  ال  ظ ال أم ظ  الةيياي 90 90)



 19 

هةيي صأاثد ةأ الم    ةدي فةةّ ال أو ةدظ يآياصهةأ يعليمهةةأ يالةةأوفدي لهةأ اثدةةوة س
فهّ ل    ةف ع ةي يةو  يااةي  صة  ي  ةةت ياهو هةأ فشةملت  ةوا  فةأو     يم  يعظ

ّر ال ةيد  ص ةةه  نيفةو مةةي  ِ ةة يم ار  يدمة  يالاةيد   فةةّ شة   المييةةيعأت يال  ةيي  يا 
فدةة  مةةي ادةة  اه مةةأمه  صلغ  ةةأ الاةةيد . يهةة ا نمةةو دصدةةةّ  ألي ال فةةو  ديةةأوعي  أ 

إلةةة   شةةةأوة المةةةيسزةي واث ةةةأ ال ةةةيد  ناثةةةو مةةةي ع ةةةأد ه  صألاةةةيد  م ةةة . ي ةةةأا  ّ صأإل
  ألي هة ا ال ةوي هةي مييةيع يوا ةظ    دلدأ   يوي  ه   السهيي ييي  ويهأ  ويا  
 هأ يفو ةت م هةأ  يهةّ     ةو الدصةو. ي ةي يصصلدي وافدظ نيصدةظ ي ة دظ   يدةظ لةّ نعةي

ة    مةةأ نفثِةةو ع ةأ  اةةي الةةو  مةةي  يالدةةف ي وسمةأت ينصاةةأ  يم ةةأَت و ةيت فدهةةأ سف
 فّ لغظ ال و  يآياصه  ي أهو عليمه  يف ي ه .

 ل ي  يزعت السهيي  فدمأ صأي لّ  فّ مديا دي صأوزديل

 .يايدثأ   األي ل اللغظ ال أو دظ يآياصهأ  يدمأ  

 ياة ول علي  ال أو دظ يمةأوفهأ يف ي هأ الم  ل ظ.

 ل أ أ يوا أت ينصاأ  فّ ال أو ةدظ يايلهةأ  يفةّ اليوا ةأت  ألي ياي المداف ّ 
الةوصدةةةظ إلةةة   ي أ ةةةظ فةةةّ مييةةةيع ال  ةةةو  اللغةةةي  مةةةي ال أو ةةةدظ  اللغيدةةةظ الم أو ةةةظ
. يمةةي نصةةوز مةةي ع ةةيا صهةة   ال أادةةظل لةة  اللهسةةأت المالدةةظ اةةيدثأ  ا  ي   ال  ةةا   ةةيدمأ  

لصةّ يمامةي ويةأ الشةصدصّ چلةةاييايي   عصياليهأ  عزا  ياأمي عصةيال أيو مةي م ةو
يسة ةةو ال لدلةةّ مةةي الةةةواق  يفةةؤاي نفةةوا  الص ةة أ ّ مةةي لص ةةأي  يمامةةي ال ةةي سّ مةةي 

  يودظ.

ي ةةي صةةين  ؛يثمةةظ عةةيي يفدةةو مةةي ال يالدةةف ال ةلدمدةةظ يالمةسمةةأت ال أو ةةدظ الةوصدةةظ
هةةة ا ال ةةةيع مةةةي ال ةةةألدف م ةةة  ي ةةةت مصاةةةو مةةةي هةةة ا الة ةةةو  ي ةةةي داةةةيي ن ةةةي  ن ةةةياع 

ألي  ال أو ةةّ ال ةةيد  الةوصدةةظ صأل أو ةةدظ يآياصهةةأ. ي يزعةةت السهةةيي فةةّ ااَه مأمةةأت 
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يال ةةةةةألدف  يالم ةةةةةأ  صألةوصدةةةةةظ يال أو ةةةةةدظ يصةةةةةة  اللغةةةةةأت األس صدةةةةةظ   صةةةةةدي ال ا دةةةةةق 
ي  ال أو ةةّ صلغةةظ نس صدةةظ. ي ةةي ل أو ةةدظ مصأشةةوة ني عمةةأ ا ةة  عةةي األيال وسمةةظ عةةي ا

 اَه مأ  صأع   الشةواق يآثأوه . شملت نديأ  

 ي ا ّ نع   األي  ال أو ةّ ال ةيد  يآثةأوه  الصةأوزة صأه مةأ  اصدةو  يمة ه ل يل
ل  أ  ا  ياأف  الشدواز  يشةو   اگاص  أ  ا ي ال دأ  يوصأعدأ    ي ةي  الشدواز  ي

يس   اليدي الويمّ يامث يد ا  يال ويي ةّ ياشةأه أم  ا  ي أ ةو   ةوي ياوال ة ا 
  سي .گالوامي السأمّ  ي  أمّ الةيعصي يآثأو  األ وى  يفودي اليدي الةدأو 

مةةي هةة ا اَه مةةأ  مةةي ادةة  ال ةةألدف فدةة  ي وسمةةظ  اصةةوه    ةةدصأ  نياةةأي ال دةةأ  
 ةةصةظ مؤل ةةأت يناثةةو مةةي إلةة   وصأعدأ ةة  عةةي ال أو ةةدظ ي دوهةةأ  أل  ةةّ اه ةةيدت فدةة 

  َ لةة  عشةةودي  وسمةةظ م  ل ةةظ لوصأعدأ ةة  صألةوصدةةظ ال  ةةا   ا    ي  م ةةظ يعشةةودي م ةةأ
 لهس دي الم ودظ ياللص أ دظ. يمي نشهو م وسمّ وصأعدأ  ليث   صأل

ييدةةو الص ةة أ ّ  نامةةي وامةةّ  مامةةي ال ةةصأعّ  سمدةة   ةةي ّ الزهةةأي   نامةةي 
زاةةّ نصةةي شةةأي   نامةةي ال ةةأفّ ال س ةةّ  نامةةي اأمةةي ال ةةواف  دألةة  الادةةيو   

ي صةةأألي  ال أو ةةّ صةةواهد  الةفةةورد  . ي صةةوز فةةّ دلدةةةظ المه مةةدالاق فأيةة   يا  عصةةي
صةةةواهد  نمةةةدي الشةةةياوصّ  اليهأ  عةةةزا   يا  ي وسمةةةظ ن ةةةمأقل عصةةةي ي ألد ةةةأ    ا د ةةةأ   ال ةةةيد 

شةةةةأ   يمامةةةةي ا ةةةةأفّ  يا ةةةةدي مسدةةةة  الم ةةةةو   يعصةةةةيال ةد  مامةةةةي  يدادةةةة  ال
ا  دي  يد   ةيا  يمامةي ال وا ةّ  يمامةي مي ة  ه ةياي   يعصةيالةزدز السةياهو   

 ةأسّ ال د ةّ  يعصةياللددف يا دي علةّ ما ةي   ينمةدي عصيالمسدةي صةيي   ينامةي 
 ال ةيا ّ  يعلّ الشأصّ.

يمي نه  سهيي أ فّ ه ا المدياي مأ ن  سة  صأاثي ةأ فةّ ا ة  اليوا ةأت األيصدةظ 
الم أو ظ صدي الةوصدظ يال أو دظ فّ الشةو يال ثو يف ي هأ الم  ل ظ  مةي مثة ل األيزاي 

الدلةةةةةة   دةةةةةة    الم أمةةةةةةظ  ال  ةةةةةةص الغوامةةةةةةّ ي  ةةةةةةظيال ةةةةةةيافّ  الي ةةةةةةيف علةةةةةة  األ
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يالمس ييا  أ ظ  ي أثو عيي مةي شةةواق ال ةو  الاصةأو مةي مثة   ةةي  الشةدواز   
هو الةةيامغأ ّ  يعمةةو ال دةةأ  صةصة  الشةةةواق الةةةو   أ ةةظ يالث أفةةظ الةوصدةةظ ةةةچيم ةي
 عأمظ.

ل عصةياليهأ  عةزا   يمامةي يمي ن اأ  السهةيي فةّ اليوا ةأت الم أو ةظ  مةث   
صةةواهد  ا ةةي   يسة ةةو ال لدلةةّ  يفةةأو  إلةةّ م  دمةةّ هةة    يدةة   ةةيا  يا ةةدي ع
 اودو   يفا يو الاك  يمامي ا أفّ.

ي  اةةي ن ةة  مةةي  ةةّ المةأ ةةو فثمةةظ اه مأمةةأت فدةة   يا  ي  ال أو ينمةةأ فةةّ األ
  دو هأ صأل ةيد   يناثوهةأ فةّ اةييي الصاة  يالم ألةظ ي وسمةظ م  ةأوات مةي الشةةو 

مةي  دةوه ل ال ةأص  يال ثو. يمي األع   المةأ ودي ال دي   ويا ص  ةد  ناثةو
الةوصدةةةظ  يالشةةةأعو إلةةة      فةةةوِس  عةةةيي مةةةي    ةةة إالمةةةةويف  ةةةأيق هةةةيادت  

شةأعو صأا ة أي الشدواز  ا دي  ي    ةّ  ال    فوِسمت وصأعدأ    دةو مةوة  ي 
 الةوصدظ.إل    صأ   ال    فِ لت صة  ييايد   صأل أو دظال اهو ال دت مامي إ

ني  الةوا ت   أه مأ  الةو  نديأ  يمي ن مأد األي  المةأ و ال ّ ا دت ص
دةةواي ني صةةة  مةةي هأ  ي ةةسليا مشةةأهيا ه  يي ةةأهو إإلةة   ف ةةي واةة  عةةيي مةةي الةةةو 

ق الواألظل عصياليهأ  عزا   ي  صواهد  ا  وا  ه  ني سل هأ فّ ا أ  ني م أ . يمي هَؤ
 نمدي الشياوصّ  يعصيالل  ال دأ  )مي الةواق(  ينامي ماّ )مي لص أي(.

ف  ةيوج فدة  السهةيي  صةلي  ال أو ةدظ يمةأوفهةأ يف ي هةأالثأ ّ ال أص ينمأ ال    
  ياةيدثأ   الةوصدظ صأ ياعهأ الم  ل ظ فّل ال أودخ  يال  ت صدي الةةو  يال ةو   ةيدمأ  

يالسغوافدةةةةةظ يالصلةةةةةياي  يالةةةةةيدي يال ل ةةةةة ظ يال  ةةةةةيف  يال  ةةةةةيي يالمي ةةةةةد   يالغ ةةةةةأق  
 يالم ديدأت يالا   يالما صأت.

مةةةةةةي نمهةةةةةةأت ا ةةةةةة   ل ن ةةةةةةصات الما صةةةةةةظ الةوصدةةةةةةظ  يةةةةةة  عةةةةةةييا  ف ةةةةةةّ ال ةةةةةةأودخ
ال ةةةةةأودخ ال أو ةةةةةدظ عةةةةةي ال أو ةةةةةدظ مصأشةةةةةوة  مةةةةةي مثةةةةة ل شةةةةةوف  أمةةةةة  لشةةةةةوف  ةةةةةأي 
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  ي   ةةةةةةةو أم   ي ةةةةةةةأودخ الصده ةةةةةةةّ  يوااةةةةةةةظ ال ةةةةةةةييو للواي ةةةةةةةي   يسةةةةةةةأمو ّالصيلد ةةةةةةة
ال ةةةةياودخ ل يةةةة  اللةةةة  الهمةةةةيا ّ  ي ةةةةأودخ ص ةةةةأوى  ي دأ ةةةةت  أمةةةة  ) ةةةةدو الملةةةةيك( 

ف ةةةةةةي  مةةةةةةي  سةةةةةةأو  ال ةةةةةةلف له ييشةةةةةةأ  ال  سةةةةةةيا ّ  الدي ةةةةةةّ  ي ل  ةةةةةةأ  الملةةةةةةك 
ي اللةةةةة  زدةةةةةي  لامةةةةةگلةدةةةةةأ ملةةةةةك السةةةةةيد ّ  يمةةةةةي  ةةةةةأودخ  يمةةةةةي  ةةةةةأودخ سهأ اشةةةةةأهّ

لدهةةةةةةأ مةةةةةةأ  ةةةةةةوس  عةةةةةةي  دةةةةةةو ال أو ةةةةةةدظ ممةةةةةةأ ا صةةةةةة  الم ةةةةةة يف  ال زيد ةةةةةةّ. ديةةةةةةأف إ
دةةةةةواي  يمةةةةةأ نل  ةةةةة  الةةةةةةو  ن   ةةةةةه  مةةةةةي ا ةةةةة   ي ةةةةةد وي  إاأليويصدةةةةةيي عةةةةةي  ةةةةةأودخ 

 ت.مي نصاأ  يم أَ
لةةةة  الي ةةةةت ا  م ةةةةدي علةةةة  ام ةةةةياي ال ةةةةأودخ ي ياةةةة لك األمةةةةو فةةةةّ ال ةةةة ت صةةةةدي األ

  يلةةةةد  هةةةة ا مسةةةةأ  لدهةةةةأ آ  ةةةةأ  إالاأيةةةةو  يفةةةةّ المييةةةةيعأت األ ةةةةوى ال ةةةةّ نشةةةةدو 
اةةةي اصدةةةو فةةةةّ ا ةةةأصّ اال ةةةةوا  ال أو ةةةّ ع ةةةةي إلةةةة   اإلفأيةةةظ فدهةةةأ  فهةةةةّ م    ةةةأة

 الةو ا.

 نماذج للمشاق في الجهود العربية:

لةة  اثدةةويي  ي الةةةو  الشةةأق فةةّ  يمةةظ  ةةوا  فةةأو ددصةةيي سهةةي الصةةأاث فدمةةأ  ام 
م ه  مي نعصأق يمشأق فّ  صد  الصا  عةي م دةيد دا  ي ة   ني ا ةأ  دؤل ي ة   

 ني نثو د وسمي  .

عمةأ عأ ةأ  مةي مشة ظ  زا  دايث أ فةّ امي لة  للشةأه أمظافأليا يو عصياليهأ  ع
ه أمظ  إ   أفو عل  ميى آ و صاثأ  عي   خ الشأإل   يي ك فّ ال     مي ماأي

 ة أ صي (  صة  ني دصةين إصوددأ دةأ يفو  ةأ ياة ة أ ظ )إلة    (1727 -1729 ة  دي )
ثرو علد  مي  ف ر  أ الم ديدظ فّ ياو هص شو الشأه أمظ صألةوصدظ   دو ما ف  صمأ عر

 .(91)الا   الم ودظ

                                                 

  .1790  دصةظ األف ت  دهواي 6 -4ل 1( مي   الشأه أمظ )ال وسمظ الةوصدظ( 91 91)
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فهةةةةأ هةةةي  ا د ةةةف  سوص ةةةة  يمةأ أ ةةة  ييةةةة ا   نمةةةأ نامةةةي ال ةةةةأفّ ال س ةةةّ
ادي اأي دةي      ل وسمظ عيي مي وصأعدأت ال دأ   يفّ نث ةأق ال وسمةظ  يادو  

ةةأ  نديةةأل اي ةةي نيواةةتف اد هةة   دةةيوة مةةي  ّ يمةةأ دة ويةة ّ فدةة  مةةي الة صةةأت  مم 
ديوا  ا  مي عةأ    وسمةظ الشةةو صشةةو مثلة ؛ َي  ةوي فةإي   ة  المة ة  شةةوا  

دصةةيي علدةة  نثةةو  ن ةةوى مةةو اَا  ةةأ  صةةألمة   األ ةةلّ  صادةة   َإلةة   مةةي لغةةظ
ال الف فّ ال وسمظ  نمةو شةأق   رِهةّ ) يةةف( يي ة  الةةزاه   ي  ةف الهمة  اةأهوة 
نمأمةةة . يلاةةةي الو صةةةظ  ةةةو ال سةةةأح  يالةشةةةق دس ةةةأح الةوا دةةة  يدةةة ل  ال ةةةةيصأت  

...  فأ  ةةوفت يالةةّ و صةةظ  اةةي ال ةودةة  )ال وسمةةظ( ين ةة ت نسةةو    ودا ةةّ فةةّ
نيصةةةأق ال ةةةو  الةةةةأوفدي صألةوصدةةةةظ صيةةةو وصأعدةةةأت عويةةة هأ ع ةةةي  وسم هةةةأ علةةة  

يآياصهةةأ  ف أصليهةةأ صأأل ةة  ينصةةييا إعسةةأصه  م هةةأ  يشةةسةي ّ علةة  إامةةأ  الةمةة   
فأ ة ت نفيالةّ ال ةةةّ ينفةوغ السهةي ثةة    ة يات اةةأم ت لة  داةي لةةّ فدهةأ شةةغ  

..ا  اةةةيى ي م ةةةدي وصأعدةةةةظا   ةةةيى إ مةةةأ  هةةة ا الةمةةةة   ا ةةة  نامل هةةةأ ث ثمأهةةةةظ ي 
فدةة او ن ةة   ةةلخ  المسدةةي صةةيي ينمةةأ الةةيا يو نمةةدي عصي(. 5)م يمةةظ ال وسمةةظ  ص

 .(92)عشو   يات اأملظ مي عمو  فّ  ألدف ا أص  اال  ظ فّ األي  ال أو ّا
اةةةي م وسمةةةّ وصأعدةةةأت يهةةةي ن –ينمةةةأ الشةةةأعو الغ ةةةأهّ الم ةةةو  نامةةةي وامةةةّ 

ة -ال دأ  هةأ نص ةواقة وصأعدةأت ال دةأ   ا ةت نودةي ني ن و  ي  س ةي ّ شةغ أ  فد ي ل ال ي سف
صةةأود  يالص ةةأق ه ةةأك  ةة  دي نيو  فدهمةةأ إلةة   الةة هأ إلةة   صأل أو ةةدظ  فةةيفة ّ  لةةك

َ  أل  ةةّ نودةةي ني نفةةيز مةةي  لةةك ص وسمةةظ الوصأعدةةأت إلةة   اللغةةظ ال أو ةةدظ  َ لشةةّق إ
 .(94)الةوصدظا

                                                                                                                        

 
 ( واسو م يمظ الا أ  الم ايو.92 92)
 .249ص -فّ الشةو  أ ظ –( م د    يدفل األ   ال   دظ لإلصياع ال  ّ 94 94)
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 دةةةةةةةةةةو ني مةةةةةةةةةةي نا ةةةةةةةةةةي األمثلةةةةةةةةةةظ يناصوهةةةةةةةةةةأ ينسمةهةةةةةةةةةةأ علةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةةةيصأت 
صةةةةةواهد  نمةةةةةدي ي  الةةةةةيا يو إمةةةةةأ اأصةةةةةي  المواةةةةة يالمشةةةةةا ت ال ةةةةةّ  اةةةةةي فةةةةةّ  ةةةةةييهأ

ا ةةةةةأودخ األي   Browneالشةةةةةياوصّ  فةةةةةّ ال  ةةةةة  الةةةةة    وسمةةةةة  مةةةةةي ا ةةةةةأ  صةةةةةوايي 
ةةةةظ. د ةةةةي  فةةةةّ م يمةةةةظ (93)دةةةةوايفةةةةّ إ ا مةةةةي سهةةةةي  يمةةةةأ اع ويةةةة  مةةةةي  ةةةةةيصأت سم 

الةوصدةةةةظ فةةةةأاثو إلةةةة    أ وسم ةةةة ل نمةةةةأ ال ةةةةةيصأت ال ةةةةّ  ال  هةةةةأ فةةةةّ   ةةةة  هةةةة ا الا ةةةة
 وسم ةةةةةة    ةةةةةةظ َ   ةةةةةة   ويعةةةةةةظ عةةةةةةي ؛ يلمةةةةةةي ني د  ةةةةةةو المسةةةةةةأ  لةةةةةة اوهأ    ةةةةةةد   

.. ألمةةةةةيو عأمةةةةةظ دةوفهةةةةةأ    ةةةةةظ  ألد ةةةةة   صةةةةة  وصمةةةةةأ اأ ةةةةةت نشةةةةةي ع ةةةةةأق يناثةةةةةو صةةةةة ق
ن ةةةوى  يألمةةةيو  أ ةةةظ ناةةة  إلةةة   اةةة  مةةةي اأصةةةي ال وسمةةةظ يعةةةأ   ال  ةةة  مةةةي لغةةةظ

 صةيهأ فّ ه ا الم أ   ينهمهأ ين دوهأ مأ دأ ّلإل    ص  ني ن

  َ ظ  اشة ملت علة  اة  مةأ  ةلةةق نيصدة ل إي هة ا الا ةأ  عصةأوة عةي مي ةيعظني
دواي  ن  الةةص ي ال أو ةةدظ  م ةة  ني  مةةأ عةةوف مةةي نموهةةأ ا ةة  ال ةة ظ ال ةةّ ن ةة  صةةإ

؛ يمةةي نسةة   لةةك  يةةمي الا ةةأ  نمةةيوا  1723 ةة ظ إلةة   فدهةةأ المؤلةةف ا أصةة   ن 
مغو ظ فّ ال ي   مأ  زا    يوج فّ  أودخ هة   الةص ي يمةأ ن  س ة  مةي علة  يني   

دةةظ الوصةةو األي  مةةي ال ةةوي الةة    ةةةدا فدةة . يل ةةي اةةوص  هأإلةة   ا ةة    ةة  ص ةةأ
المؤلةةف علةة  ني دسةةة  ا أصةة  ياهةةوة مةةةأوف ادثصةةت فدهةةأ اةة  مةةأ  شةةو مةةي ا ةة  
يم أَت ينصاأ    ةلق ص أهو الة يو ال ّ  رةروَّ  لهأ ا أص ؛ ي رور َّ  عل   لك 

علةةة  مةةةي د  ةةةيى ل وسم ةةة  ني  اةةةيي لةةة   ةةةأص ظ ادةةة ع علةةة   ن ةةة  ن ةةةصح لزامةةةأ  
أصةأت الشةو ددي يالم  شةو دي ال ةّ  اوهةأ فةةّ ث أدةأ ا أصة   يني داةيي علة   ةةيو ا 

اصدةةو مةةي ال صةةوة صادةة  دةةأمي الزل ةةظ يد س ةة  الةثةةوة. يلدألمةةأ  ةةأيف  ّ إشةةأوات 
الما صةةأت الةأمةةظ يال أ ةةظ فةةّ م ةةو  فيسةةيت إلةة   الوسةةيعإلةة   ايةةدووت فدهةةأ

                                                 

(93 93 )A Literary History of Persia. 
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دلصة   ثة  نوسةو الة   فدهأ صغد ّ ني ا  وفت ع هأ ص دص ّ لةي  عثيو  علة  الم
 .اصدوا   يسهيا    ا دق مأ نودي صي أه  ن وى ال   ّ وه أ  إل    للت ن ة 

ل إي ه ا الا أ   ي ي ميت   يات علة   ألد ة   د دلة  مةي م وسمة  ني ثأ دأ  
ي  وسم ة  صاثدةو مةي الاياشةّ يال ةلد ةةأت. فم ة  فةوغ اصةواييا مةي ا أص ة    شةةوت  دةزيِّ

  ي ةةةيوت اثدةةةو مةةةي الا ةةة  يالمؤل ةةةأت ال ةةةّ   ةلةةةق اثدةةةو مةةةي األصاةةةأ  يالم ةةةأَت
هة   إلة   علة  الم ةوس  ني دشةدو صألميييعأت ال ةّ اا ياهةأ الا ةأ   ين ةصح لزامةأ  

ثصةأت اةواق السيدةية. يل ةي ا  األميو ي  ل  نميو ن ةوى   ةلةق صةأ   ف يسهةظ ال  ةو يا 
يلا ةّ  شهت ني نيفّ ال وسمظ ا هأ فأزييهأ صمأ فّ الي و مي  اشدأت ي ةلد ةأت 

صسةة   ةلد ةأ ّ  فةلت  لةك  فأا  دةت ميةدوا  إ ا  يسيت ني اس  الا أ  د يأعف
الم ةةةةأه  إلةةةة   ال  صدةةةة إلةةةة       ةةةةو علةةةة  األهةةةة  ييي المهةةةة   يني د  ةةةةوف ناثوهةةةةأ

  ... ال أو دظ ييي  دوهأ مي الم أه  الغوصدظ ني الةوصدظ ال ّ  اوهأ اصواييا

مواسو الشو دظ  يا  شةهي   اثدو مي الل اع مي اصواييا فّ  ألدف ا أص  علثألثأ  
صأل ألد ةةأت االةوصدةةظا ياال أو ةةدظا ياال وادةةظا  يلا ةة  لةة  د ةة دو فةةّ الغألةة   صألدصدةةةظ

دواي إاألعةة  ني دةةيوي ل ةةأ شةةياهي  فةةّ   ي ةةهأ األ ةةلدظ فةةّ هةة   اللغةةأت  ياا  ةة  صةة
عةةةيي ني ن ف ةةةأ   ني الم صةةةي   سلدزدةةةظ  يلةةة  داةةةي مةةةي الم   ةةةأغ ع ةةة   اإلإلةةة    وسم هةةةأ

  الةوصدظ  ألي ال وسمظ عي  وسمظ َ شك  يل   الم وسإل   فأ وس  ه   الم وسمأت
لزمةةت    ةةّ صإثصةةأت الشةةياهي الةوصدةةظ ص  ةةهأ ي صةةةي  عةةي األ ةة . يمةةي نسةة   لةةك ن

  َ يلد ةةت لةة   اةةأي الا ةةأ  م ديدةةأ  إ ا  ال ةةّ يويت صةة  فةةّ الا ةة  الةوصدةةظ  اللهةة  إ
ني ن ةةوس  الشةةياهي ال أو ةةدظ يال وادةةظ عةةي   ةة ظ فةةّ ييو ا ص ةةأ. امةةأ نلزمةةت    ةةّ 

ن ةةيلهأ فةةّ هةةأ دي اللغ ةةدي  يني نثصةةت ن ةةيلهأ فةةّ مةة ي الا ةةأ  ني هأمشةة   ا ةة  
 ...  ايي فّ م  أي  ال أوئ الم   ص ال   دودي ال ا دق يالم أو ظ
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  ةةأي سملةةظ مةةي إ صودةةز  فةةّ إلةة   يةةأفظل إي  ةةأا  هةة ا الا ةةأ   صأإلواصةةةأ  
زا   ةةة مدظ  لغةةةأت األمةةة  اإل اةةة لك فةةةّ دأه ةةةظ  دةةةو  لدلةةةظ مةةةي اللغةةةأت  اةةةأي مصةةةو 

األيويصدةةةةظ ال يدمةةةةظ يالاد ةةةةظ؛ يمةةةةي نسةةةة   لةةةةك اثةةةةو   لةةةة  عةةةةي اللغةةةةأت االدي أ دةةةةظا 
ياال  د دظا ياال و  دظا يااأللمأ دظا  ي دو  لك مي اللغةأت. يصةة  هة   اللغةأت 

  يمةةةي نسةةةة   لةةةةك  أمةةةةأ   نعوفهةةةأ صةةةةة  المةوفةةةظ  يصةيةةةةهأ اة ةةةو نسهلةةةة  سهةةة   
ن ي أهّ المةأ  ةمي فةّ يسهةّ شةأهي مةي إل   ني نلسأإل   يدووت ايدواوا  ا

 ه   اللغأت  فأ  دأعيا مشايودي ني دةد ي ّ عل    ل  ي وسم  .
أا  هةةة ا الا ةةةأ  مةةي اصةةةأو نيصةةةأق اإل سلدةةةز  يد ةةة ددو ني صرو  ةةةةل دفةم رةةة أم ةةأ  
نسة   لةك ن ةو  ص وسمةظ  سلدزدظ  ثةوا  ف دةأ  واهةةأ  يشةةوا  ف دةأ  شةأه أ ؛ يمةي د شئ فّ اإل

شةةو إلة    سلدز   يشغف ص وسمظ الشةو الشو ّ ثو ف ّ إإل    ّ الشو ّ ال ثو ال
 سلدز   ف أو مي الة دو عل  الم وس  فّ الاأل دي ني د أ ق  أ    فّ ا د أع إ

إلةة   صةةياع ال واادةة   ين ةةصح علدةة  ني د الةةف اثدةةوا  مةةي السهةةي للي ةةي ا  األ ةةألد  ي 
 .(96)مةأ دهأ الي د ظاإل   ت األ د ظ يالي ي  واوة ه   الةصأوا

 يرانيين للجهود العربية:يران واإلإتقدير 
دةةواي  إاةةأي لسهةةيي الةةةو  الةلمدةةظ فةةّ  يمةةظ ال أو ةةدظ يآياصهةةأ  ةةيى سدةةي فةةّ 

 اايمظ يصأاثدي  ي أ ظ مي دةوفيي الةوصدظ يآياصهأ.
 التقدير المعنوي:
ي وياي اليوا ةأت ال أو ةةدظ ع ةةي سهةةيي نوصةةظ مةة -فدمةةأ نعلة  –دةواي يل ةي  ةةيوت إ

صةةواهد  نمةةدي الشةةياوصّ  يالةةيا يو إالةةةو   هةة ل الةةيا يو عصةةياليهأ  عةةزا   يالةةيا يو 
 مامي مي   ه ياي   ياليا يو داد  ال شأ .

                                                 

إل  ال ةي  )ال وسمظ الةوصدظ(  م يمظ الم وس   صل  (  أودخ األي  فّ إدواي مي ال ويي 9696ّ)
 - .  
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فأمأ عصياليهأ  عزا   ال   مثَّ  سأمةظ ال ةأهوة فةّ المةؤ مو الةييلّ لل ويي ةّ 
لسهةةيي  فةةّ الشةةأه أمظ صفةدةةي  دي ّا   ةةيدوا     فةةأف ة  علدةة  صةةةاالي أ  الهمةةأ1743عةةأ  

  1746. ي رلَّير ةة  الييلةةظ الي ةةأ  الةلمةةّ مةةي اليوسةةظ الثأ دةةظ عةةأ  (95)ا  هةةأق المةةؤ مو
 .(99)دوا ّفّ المسمو اإل يا  أو   عييا  

ل ةةي اةةأي عصةةياليهأ  عةةزا  د ةة اق اةة  هةة ا  صةة  ناثةةو  أل ةة  ي ةةف ادأ ةة  علةة  
اةةةأي  امةةةأ  ةةةأ  ع ةةة  المواةةةي  عصةةةأ  مامةةةيي  ةةة   ي واثةةة  صةةةأاثو لغأ ةةة . ف يمةةةظ اإل

ويدظ نثو  ّال اياأي ليوا    ال أو دظ ياألالة أي فّ الم يمظ ال ّ ا صهأ ليديا   االمثأ
فّ   ودص  ث أف همأ  دا   مي   أوات األي  ال ّ  ةأيي فدهأ الةل  يالةم ا  يامأ 

ة  ف ع ةيمأ وثةأ   ظ الةةو  يال ةو   ةأ   نلاسمةو اللة  فةّ ل ة ل أ  ع   عصةيالم ة   ر
عزازه   ي ة دو يال وك ياله ي  نع   نم  الايأوة اإل   مدظ  ياأي مييو ث  ه  يا 

..ا  يامأ  أ  الةيا يو دة   (91)صة   ي وسمأي ال ةأوف ياأل ي ة صد ه إل   صةيه 
 .(97)ا أصق ه ا السد  مي علمأه أ ال دي اش يت ع أد ه  صأللغأت الشو دظا لا دي

الشياوصّ  ال   ع ّ صاأف  الشدواز  ع أدظ مأ صةةيهأ ع أدةظ  صواهد  نمدي نمأ إ
  فر رةةةةي وت إدةةةةواي  يمأ ةةةة  فةةةةّ ا ةةةة  (10)ايالةةةة   اةةةةأي د ةةةةف إدةةةةواي صةةةةةاال دو الشةةةة دق

اليوا ةةةةأت الشةةةةو دظ يال أو ةةةةدظ عأمةةةةظ  يفةةةةّ يوا ةةةةظ اةةةةأف  شةةةةدوازهأ ي وسمةةةةظ يديا ةةةة ؛ 

                                                 

  112 ةةألح الشهو ةة أ ّل ني  نيدةة  م ةةو  د ةةأ  الي ةةأ  الهمةةأدي ّ  مسلةةظ اَ ةةأق  الةةةيي  (95 95)
 .1790(   شودي الثأ ّ 11  ال  ظ )7ص

 .230 -247(  م  نيصدظ 99 99)
 .231( الموسو ال أصق 91 91)
  ال ةةةة ظ 93ه ةةةةّ )م ةةةةأ  نعةةةةأيت مسلةةةةظ اَ ةةةةأق  شةةةةو  فةةةةّ الةةةةةيي  ةةةةأودخ الصد –( ا ةةةةز سيدةةةةي 9797)

 (. 1755ال أي ظ   د أي 
 ( م يمظ ا أ  اإدوايل مأيدهأ ياأيوهأا  وسمظ اليا يو عصيال ةد  ا  دي  ص ج.1010 )
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ةمت علد  صل     ين 1762فم ا   اايم هأ ي أ  المةأوف مي اليوسظ الثأ دظ عأ  
 .(11)1766اميادي ف و ا لميد ظ شدواز  مهي اأف  يم  د ون   يلاي  عأ  

ينمةةةةةأ اله ةةةةةياي   وفدةةةةةق  ةةةةةةي  شةةةةةأعو شةةةةةدواز اة ةةةةةو فةةةةةّ ادأ ةةةةة  ياص ةةةةة أ  ا 
دوا دةةظ فةةّ  لةةك األدةةأ  فيةةل  يسهةةيي  فةةّ ا  فةوفةةت لةة  يزاوة المةةةأوف اإل ل ةة أ اگي

دوا دةةظ عةةأ    ةة  صي ةةأ  المةةةأوف اإل أي  يدي  ل ةةگةيوا ةةظ  ةةةي  ي وسمةةظ الص ةة أي يالةة
م اةةت  . ين دةةوا  (12)صالدةةظ ياو الةلةةي  صسأمةةةظ ال ةةأهوة ؛ ياةةأي اد ةة اك ن ةة أ ا  1764

ال شةةةةةةأ  يوسةةةةةةظ الةةةةةةيا يوا  ال  ودةةةةةةظ فةةةةةةّ اةيا   دةةةةةة سأمةةةةةةةظ دهةةةةةةواي الةةةةةةيا يو دا
 .(14)ال أو دظ

 التقدير األدبي:

ي   ةو مةي علمةأق يا دت صة  السهيي الةوصدظ ص  يدوات ي  يدمأت نيصدةظ مةي لةي
إدةواي ينيصأههةةأ المةأ ةةودي  ي أ ةظ فدمةةأ د  ةة  صةصة  مةةأ افِ ةة  عةي ال دةةأ  ني  فةةوِس  
مي وصأعدأ  . يل ي شملت ع أد ه   ناثو مأ شملت  اث دي مةي نيصةأق الةةواق المةةويفدي 
صدي  الصأع فّ اللغ دي الةوصدظ يال أو دظ يآياصهأ  يهمأ الشأعو المواي  نامي ال أفّ 

   ياأليد  يال دأ ّ ال يد  عصيالاق فأي .ال س ّ

لهسو ةةةةة ا ثمأ دةةةةةظ نعةةةةةيا    ف ةةةةةي ا  ةةةةة  دهةةةةةواي اياوا   فأمةةةةةأ نامةةةةةي ال ةةةةةأفّ ال س ةةةةةّ
ةةةةةة  اليادةةةةةي فدهةةةةةةأ  فدمةةةةةأ د ةةةةةةي ل ايو  األي  يال  ةةةةةي  مةأ دةةةةة  الي د ةةةةةةظ إلةةةةةة   ياةةةةةأي هم 

الد صةةةةةيع ال ةةةةةأفّ الةةةةة    ةةةةةألت م ةةةةة   دةةةةةأَت إلةةةةة   يموامدةةةةة  ال ةةةةةأمدظ  أل ةةةةة  م هةةةةةأ

                                                 

 (  ةودف اليا يو ا  دي صألشياوصّ فّ ني  ا أص  اال ياعي األ أ دظ ليوا ظ ال أو دظا.11 11)
    ل وسمظ اص  أي  ةي ا.( واسول م يم1212 )
  (.1791شم ّ ) 1469 دومأ   4  739( سودية و  أ دز  الةيي 14 14)
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. ثةةةةةة  (13)   الشةةةةةةأعو الةةةةةة   شفةةةةةةِغ متف صةةةةة  مةةةةةةي ييي صةةةةةةأ ّ شةةةةةةةواق ال ةةةةةةو عمةةةةةو ال دةةةةةةأ
لدهةةةةأ    ةةةةّ  ين ةةةة تف إ  ةةةةيق  صلغةةةةتف مةةةةي يو  األي  ال أو ةةةةّ الم زلةةةةظ ال ةةةةّ اأ ةةةةت

 نا ةةةةة  ين ةةةةةوس  ين شةةةةةو صأ ةةةةة  ا ةةةةةدي نامةةةةةي  س ةةةةةّا فةةةةةّ نمهةةةةةأت ال ةةةةةاف ال أو ةةةةةدظ
 .(16) ...ا

يى ي م ةةةدي اةةةا  ياةةةأي مةةةي ناصةةةو ثمةةةأو  فةةةّ  ةلةةة  ال أو ةةةدظ  وسم ةةة  لث ثمأهةةةظ ي 
وصأعدةظ مةةي وصأعدةةأت ال دةةأ   يهةةّ اال ةةّ  هةوت فةةّ دصةةةظ ل ةةيي الشةةهدوة لوصأعدةةأت 

َ  (15) سلدزدةةظاال دةةأ  مةةو  وسمةةظ فد زسوالةةي اإل مةةي الماأفةة   . يل ةةي َ ةةت  وسم ةة   صةةي
صِةةورت ندمةةأ األيصدةظ فةةّ إدةواي  ينف  اصةأو  ا ةة   ةأ  ملةةك الشةةةواق صهةأو )مامةةي   ةةّ(ل إام

لف ة  سةيا   فهةي د ي ة  مةي  ال وسمظ(  مو اي ة  مدأص ةأ   إي صة  ال ةود  )د  ي
وندةة  هةة ا الوصأعدةةظ   ادةة  الص  ةةظ ياأل ةةلي . يمةةي األمثلةةظ ال ةةّ ا  شةةهي صهةةأ علةة

 ل(19)ال ألدظ

 دوصةةةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةةةة َّ  ةةةةةةةةةةةة     ندةةةةةةةةةةةةأ فلاةةةةةةةةةةةةأ  
ةةةةةت  هةةةةةي نا ةةةةة  صةةةةةك شةةةةةدمظ   ي وفام

 

ةةةة ر ويةةةةأ الاةةةةود   يلةةةةد  دةةةةييو ار م
 صةةةةةةةةةةة   شةةةةةةةةةةةوف  ي  ةةةةةةةةةةةمي صةةةةةةةةةةةأللهد 

 
                                                 

 ( د ي  ال س ّل13 13)
 ا دةةةةةةةةةةأ   ةةةةةةةةةةي نو ةةةةةةةةةةلت وياةةةةةةةةةةك هأيدةةةةةةةةةةأ
 فةةةةةةةةةةإ ّ  لمدةةةةةةةةةة  لوياةةةةةةةةةةك فةةةةةةةةةةّ األ ةةةةةةةةةة 
 لةةةةةةةةهي  لةةةةةةةةت مةةةةةةةةي صةةةةةةةةةةي  ال شةةةةةةةةةةأؤ  لةةةةةةةةةة ة

 

 لوياةةةةةةةةةّ فةةةةةةةةةةّ إ  ةةةةةةةةةأي هةةةةةةةةةة   ال ةةةةةةةةةةواس 
 نمأو ةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةي  صةةةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةةةة ِّ ال مةةةةةةةةةةةةأه 

 ي دةةةةةةأ   ةةةةةةدو ال شةةةةةةأؤ   فمةةةةةأ  لةةةةةت مةةةةةي
 

 
 ( المظ ال س ّ فّ ني   وسم   للوصأعدأت.1661 )
 .3  ص1799  ن  د  149الايدت. الةيي  –ال س ّ   يفدظ الغوصظ  مسلظ الصدأي ( 15)
 .109 وسمظ ال أفّ  ص( 19)
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 لهألياأل   ال أو ّ 

 ويو   پوح   د     ييي چن  

 ز  وي   يصو مواي ي  ار م گهو

 و أ فلاأ  واهمدي عأيت ص چ

  م گ أ  أار م  يا ّ ا    يار م وا

يدةةةة او ني الة مةةةةظ  ةةةةيو األفأيةةةة   ةةةةأ  لل س ةةةةّ  ل ةةةةود إعسأصةةةة  ص وسمةةةةظ 
 ةي   ي ةي فف الوصأعدأتل اناأي نع  ي ني ال دأ      وصأعدأ ة  صألةوصدةظ يال أو ةدظ مةةأ  

 الةوصّ م همأ فةثوت علدة  يا  ال ة  ل   ةكا. يوصمةأ اةأي هة ا الةون  ينمثألة  اةأفزا  
ألي د ةةأ  عةةي ال وسمةةأت الةوا دةةظ لوصأعدةةأت ال دةةأ ل اي ةةي ام ةةأزت  وسمةةأت نيصةةأق 

  لةت الوصأعدةأت عةةي األ ة  ال أو ةةّ   -علة  األاثةةو –الةةواق عةي  ةةياهأ ن هةأ 
ي ع ة  إي لة   دأص ة . يا   ةّ نسدةز ل   ةّ ين هأ  ات  اهظ  ودصظ م ة  َ  اةأي  ص ةة

  َ   يلةي اةأي عمةو ال ي  صأي صة  الوصأعدةأت الةوصدةظ د ةيق األ ة  ويعةظ يسمةأ
. ي شةةةوت مسلةةةظ (11)ال دةةةأ    ةةة  هةةة   الوصأعدةةةأت صألةوصدةةةظ ل  مهةةةأ صهةةة ا الشةةةا 

مةي الوصأعدةأت الم وسمةظ ين ةلهأ  انزمغأتا  مسلظ ال ةأي  األيصةّ صدهةواي  عةييا  
 ي ظ صم يمظ يأفدظ عي ماأ ظ  وسمظ ال أفّ ينهمد هأ.ال أو ّ م ص

إلةة   يثمةةأ دي وصأعدةةظ يع ةةيمأ نو ةة  الشةةأعو  صةةةي فوا ةة  مةةي ال وسمةةظ   ةة أ  
الة مةةظ مدةةوزا مامةةي  ةةأي ال زيد ةةّ فةةّ صةةأود  لدصةةي  وندةة  فدهةةأ  نسأصةة  صو ةةألظ 

ادةةةظ صأل أو ةةةدظ  هةةةّ ال ةةةّ نثمصر رهةةةأ الم ةةةوس  مةةةو  وسم هةةةأ الةوصدةةةظ فةةةّ صي (17)ديدلةةةظ

                                                 

ّ   اةأ يي الثةأ 67مشايو األ ي ل ي  ظ عل   صو ال دأ  )اَ أق  ال ة ظ ال أم ةظ  الةةيي ( 11)
1767.) 

   ي أيوة مي صأود .1725ديلدي  25الو ألظ مؤو ظ فّ ( 17)
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 وسم  . يممأ  أ  ال زيد ّ فدهأل انشهي الل  ن  ّ  ل مأ وندت صةدي ال ةواس  ال ةّ َ 
 وسمةةظ  ةةاداظ يمدأص ةةظ لف ةة    ا ةة  لل دةةأ  فةةّ اللغةةأت الم  ل ةةظ  فةةةي َي

فةّ الاةييي  –ا وسمظ  دأي كا  ي أ ل ايلاي مي اد  مدأص ظ ال وسمةظ لف ة  
  ةأف    فةألاق ياإل- وسمظ الشةودظّ الال ّ د دغهأ لك ال  دي صأليزي يال أفدظ ف

ةةيمتر اثدةةوا   فةةّ ال ةةويج مةةي عهةةي هأ  يلةلَّةة  دماةةي ني  اثدةةوا   امةةأ عويةةت لةةك  نسر
 ...ا د أ  إي ه   ال وسمظ ن و  سمدو ال وسمأت الشةودظ لل دأ  ص  ا  ث أق

ينمةأ عصةةيالاق فأيةة   ف ةي ن ةةدح لةة  مةأ ن ةةدح َصةةي يد ة  ال س ةةّ مةةي  وسمةةظ 
عدأت  هّ ال ّ يم هأ ال    الثأ ّ مي ا أص  اثيوة ال دأ ا   ة   عيي مي الوصأ
للةواق صدهةواي فةّ نيا ةو األوصةد ةأت مةي هة ا ال ةوي  ي ةدَّ  اللة   يسيي        

 ةياو   نمظ ال دأ  يفهم  ي ةصو سدوا ددي مي دشدي صصواع   ي يو   فّ  و ل  مي اإل
ةةويف  الة    ةأ  فةّ م يم ة  دوا ةّ المَ يهي األ ة أ   ةةدي   د ةّ الما ةق اإلن

ااةةأي المؤلةةف الما ةةو   ةةي  للا ةةأ  عصةةيالاق فأيةة   يهةةّ م وسمةةظ عةةي ال أو ةةدظ
 صةة  دصةةة   ي ةةي  ون ةة   ةةواقة إمةةةأي. لةة  دصلةة  ناةةي  (ثةةيوة ال دةةأ )ا ةة ييع ّ ا أصةة  

ه   اليوسظ مي الامأ  فّ  الد    ة  ال دةأ  ياا  أههةأ ي ا   الدي  ه ا الم ا  
ةةي ص ةةأوع إلةة   ي ا ةة هيا ّ هةة ا الا ةةأ ي ماةةدص نفاةةأو . ل ةة اةةي   ةةوت مةةة  ن و  

عيدةةية ن ةةوىا.  مةةواوا   ديةةأ    الةة   ن ةةون فدةة    ةة    المدصيعةةظ نال ةةصو  لةةك الدةةي 
 ةةأ  )ال ةةدي( عصةةيالاق فأيةة     ةة  الةةةواق ي ةةأ ل المةةأ  ةةو  ّ الشةةأعو الم لةةق آ

ّ  صة  وصأعدأت ال دأ  ال ةّ  وس1760فّ دهواي صوؤد   )عأ   مهةأ (  ي   عل
ظ ياةةة ق دصةةةة  اليهشةةةظ  عةةةأييت  ه ةةةّ   ةةة  غةةةصأللغةةةظ الةوصدةةةظ صم ةةةيوة صأل اةةةيدثأ  

فةةةّ  ال اةةةوة  يهةةةّ ني هةةة ا الااةةةد  ال د ةةةأصيو  الاصدةةةو ن ةةةةي شةةةةواق الةةةي دأ ا ةةةأ  
ق الم وسمدي يالمةوفدي األف ا  فّ م  لف اللغأتا.الا د ظ  إ    د أح ل  مث  هَؤ

ةةةةةظ دهةةةةواي  صةملةةةةدي آ ةةةةوديل ينشةةةةأي الةةةةيا يو مامةةةةي مامةةةةي   األ ةةةة أ  صسأم
ناةةةةيهمأ فةةةةّ صةةةةأ  ال وسمةةةةظ  يهةةةةي ا  اةةةةأت مةةةةي  مأهةةةة  األي  ال أو ةةةةّا  لسة ةةةةو 

عةةةةو  يو اشةةةةةأو  گ ةةةةةال لدلةةةةّ  ياة ةةةةو فةةةةّ اليوا ةةةةأت الم أو ةةةةظ  يهةةةةي ا ةةةةأثدو فوه
 .كّا لليا يو فا يو الاةهو  يامغأ چم ي



 100 

 ةةةةأهوة د ةةةةي  عةةةةي األي ل ا... إي األشةةةةةأو الم  ةةةةأوة ناثوهةةةةأ مةةةةي األصدةةةةأت ال
دسةأز سزالةظ الل ة   ي ةهيلظ الة     ياإل المةويفظ فّ ال أو دظ  ي لك لسمةهأ صدي

فةّ ال ةصدةو عةي فاةوة ني  ا ةظ نواي الشةأعو صدأ هةأ. ي ةي اة ا الشةأعو الم ةوس  فةّ 
إلةةة   فةةةّ ال وسمةةةظ اةةة  مةةةأ نما ةةةت وعأد ةةة   ي  ةةة    ةودصهةةةأ اةةة ي األ ةةة   فواعةةة

  ةةأهص اللغةةظ ال أو ةةدظ  فسمةةو صةةدي لدهةةأ مةةي إالةوصدةةظ اةة  مةةأ   ةةمح هةة   ص  لةة  
ي ظ ال ةصدو يسمأ  الةو . يه ا مأ دسة  ال أوئ د يو شأعود   ال  ة مي سهظ  

 ا ي ا  دأو   يوفةظ  ي   مي سهظ ن وىا )م يمظ ال وسمظ(.إل   يدو أح
يالاةةق ني الةةيا يو مامةةةي  عص ةةو عةةةي اةة  مةةةأ ص   ةةّ اةةةي  ا  اةةأتا األ ةةة أ  

  ل ي   ةيإل   ال لدلّ  ا  و
  ا ةةي اةة  عمةةو مةةي صس ةةأ اوي ةةت يفةةأ ي  و  آمي ازس أت   و   يلّ از 

 

  وسمظ ال لدلّلإل   ث  ا  و

 ي   ةةةةةةةت دةةةةةةةأ اصدصةةةةةةةّ  ف ةةةةةةةيفّإ ةةةةةةةأ ن
ةةةةةةةةور الةمةةةةةةةةوف   إ مةةةةةةةةأ  د  ةةةةةةةةّ صةةةةةةةةأي در م ف

 

 لةةةة  داةةةةي مةةةةي س ةةةةأكم ني إ يةةةةأِهكم 
 يدميةةةةةةةةةةّ  فةةةةةةةةةة  د ةةةةةةةةةةّ لس أهِةةةةةةةةةةكم 

 

صاةةةة  مؤل ةةةة  ي الا ةةةةأ   مةةةةي ج لي ةةةةظ إا ليد ةةةةي  مامةةةةي  عةةةةي الا ةةةةأ  اة ةةةةو
فةةّ األي  ال أو ةةّ  يفةةّ مييةةيع  ال أيةة  يا ةةي  ي ةة  ي ةةلد     يهةةي دمةةف ادةةزا  

 (.19اةيا )م يم   ال أو دظ للا أ   صإل   األي  الم أوي     شأ وا  

أي فأو ةةّ يو أت ف ةةي  ةةي   فةةّ   ودةةو  عةةي اييةةو زصةةينمةةأ المواةةي   ةةأيق  شةة
  ة أ ا  ندواي فةّ ال ةأهوة ي إل أفدأ  ث  ا )ال أو دظ فّ م و(  ندأ  اأي م  شأوا  (70)م و

لل أو ةةةةدظ فةةةةّ سأمةأ هةةةةأ  صسهةةةةيي الوعدةةةة  األي  مةةةةي الم ةةةةوددي ي ةةةةيمأ ه  الةلمدةةةةظ 
                                                 

 .60 -35  ص1447  ي  مأ  2مسلظ يا شاي  نيصدأت  هواي   أ  هش    شمأو   (70)
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قل عصةةي صةةواهد  نمةةةدي اليهأ  عةةزا   يدادةةة  ال شةةأ   يا  لل أو ةةدظ يآياصهةةأ  يمةةي هةةةَؤ
دةةة   ةةةيا  يمامةةةي ا ةةةأفّ  ينامةةةي ال ةةةأيا ّ  ي الشةةةياوصّ  يمامةةةي مي ةةة  ه ةةةياي   

    ياأمي عصيال أيو  يعصيال ةد  ا  دي  يفؤاي ال دأي  يا ةدي يمامي   دمّ ه
 مسد  الم و   ينمدي عصيالمسدي صيي   ينامي وامّ.

 الدكتور يوسف حسين بكار
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 أهم المصادر
 آ  علّ   يو اليدي )اليا يو(ل -

يلةةة   الةةةةيي الثةةةأ ّ ال ةةة ظ األال ةةةاأفظ ال أو ةةةدظ فةةةّ م ةةةو  مسلةةةظ الم  ةةةيى. 
1791. 

 ول ي   مشاي األ -
  اأ يي الثةأ ّ 67ي  ظ عل   صو ال دأ . مسلظ اَ أق  ال  ظ ال أم ظ  الةيي 

1767. 
 الصأويي   ماميي  أمّ )الشأعو(ل -

 .1791يدياي الصأويي   ياو المةأوف صم و 
 الصيي  الملث  )دة ي  الةييات(ل -

 )ييي  او ماأي الدصو(. 1761ويي  عواو شأعو األ
 (لفوا  )اليا يونالص  أ ّ  فؤاي  -

ي  يصدةظ. ال ة ظ الثألثةظ  الةةيي األصدي الةوصدظ يال أو دظ. مسلظ اليوا ةأت األ -1
1751. 

  الدصةةةةةةظ الثأ دةةةةةظ  صدةةةةةويت 33 ةةةةةلدمأي الص ةةةةة أ ّ ) ل ةةةةةلظ الوياهةةةةةو  و ةةةةة   -2
1754.) 

 سوسّ زديايل -
 واس  مشأهدو الشوق فّ ال وي ال أ ةو عشةو. الدصةةظ الثألثةظ  مدصةةظ الهة    

 .1722ال أهوة 
 امي نامي )اليا يو(لالايفّ  م -

 .1751 دأوات ث أفدظ صدي الةو  يال و . ال أهوة 
  (.1791شم ّ ) 1469   دومأ  739سودية صأل أو دظ  الةيي  –و  أ دز  -
  يدف  م د   )اليا يو(ل -
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 .1767صياع ال  ّ. ياو المةأوف صم و  الدصةظ الثأ دظ    ال   دظ لإلاأل
 الشهو  أ ّ   ألحل -

(  الةةيي 11مسلظ اَ ةأق. ال ة ظ ) –  الي أ  الهمأدي ّ ني  نيد  م و  د أ
 .1790(   شودي الثأ ّ 112)

 صواهد  )اليا يو(لالشياوصّ  إ -
ال ةي   لصوايي )ال وسمظ إل   دواي مي ال ويي ّي  فّ إم يمظ  أودخ األ -1

 .1763الةوصدظ(  امصويج 
   ديا سي  شأعو ال يدلظا لليا يو عصيال ةد   گم يمظ ا أ  ا  أمّ الة -2

 .1763يل   ال أهوة الدصةظ األ
 شد ي  ليد ل -

اةيا  الةوصدةةةةظ فةةةةّ ال ةةةةوي ال أ ةةةةو عشةةةةو  المدصةةةةةظ الاأثيلدادةةةةظ  الدصةةةةةظ  -1
 .1723الثأ دظ صدويت 

ي  مةةي ال ةوي الةشةودي  المدصةةظ الاأثيلدادةةظ  اةيا  الةوصدةظ فةّ الوصةو األ -2
 .1725صدويت 

   و  عصيالصيدول -
 .1759مّ  يمشق   شأعوات الةو   الما   اإل

 ال دأي  فؤاي عصيالمةدّ )اليا يو(ل -
 ةة مدظ  صاةة  فةةّ ا ةةأ ل ال ةة ت الث أفدةةظ ييو ال ةةو  فةةّ ص ةةأق الايةةأوة اإل

 .1796دواي يالةو   ال أهوة إصدي 
 الدواز   مصشول -

   مةي ال ة ت الث أفدةظ صةدي دوا ّ فّ م و  صا  فّ ا أ ل سياالا أ  اإل
 .1796أعظ يال شو  ال أهوة دواي  ياو الث أفظ للدصم و يا  

 د  ا دي )اليا يو(ل -
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 ةةةأودخ الصده ةةةّ ) وسمةةةظ ال شةةةأ  ي شةةةأت(. اَ ةةةأق  ال ةةة ظ  –ا ةةةز سيدةةةي  -1
 .1755(   د أي 93ال أي ظ  الةيي )

الشةةةدواز  شةةةأعو الغ ةةةأق يالغةةةز  فةةةّ إدةةةوايا للةةةيا يو م يمةةةظ ا ةةةأ  ااةةةأف   -2
 .1733مدصةظ المةأوف  ال أهوة   صواهد  الشياوصّإ

ف (  للةةةيا يو الشةةةياوصّ  السةةةزق  ةةةأ ّ شةةةدوازا ) وسمةةةظ يدةةةياي اةةةأنم يمةةةظ ا -4
 .1733لس ظ ال ألدف يال وسمظ يال شو  ال أهوة   ي األ

 عزا   عصياليهأ  )اليا يو(ل -
ف ةةي  مةةةي المث ةةةي  )الم يمةةظ(  مدصةةةةظ لس ةةةظ ال ةةألدف يال وسمةةةظ يال شةةةو   -1

 .1735ال أهوة 
 .1790ت  دهواي ف  أمظ )ال وسمظ الةوصدظ(  دصةظ األمي   الشأه -2

 عياي  ايواد ل -
 .1757مةس  المؤل دي الةوا ددي  صغياي 

 ا أفّ  مامي عصيال    )اليا يو(ل -
 .1792ي  الم أوي  ياو ال هيظ الةوصدظل صدويت فّ األ

 الم و   ا دي مسد  )اليا يو(ل -
 .1792 سلي الم ودظ  ال أهوة دواي يم و عصو ال أودخ  ما صظ األإ -1
 .1752ال واّ  ما صظ ال هيظ الم ودظ  ال أهوة ي  الةوصّ ي فّ األ -2

 مّ زدأيةل -
 (.51شأعوة الدلدةظ عأهشظ  دميو  ياو اله    الةيي )

 امي ال أفّلنال س ّ   -
 م يمظ  وسم   لوصأعدأت ال دأ .
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  شأت   أيقل   -
ييةةةو زصةةةأي فأو ةةةّ يو م ةةةو )ييةةةو ال أو ةةةدظ فةةةّ م ةةةو(  مسلةةةظ يا شةةةاي  

 شم ّ. 1447(  يدمأ  2وة )(  شمأ1 أ  )  نيصدأت  هواي
  ةمأت نامي فؤاي )اليا يوة(ل   -

  م  نيصدظ  عأل  الا    ال أهوة  ييي  أودخ.
 اله ياي   مامي مي   )اليا يو(ل   -

 .1763 سلي الم ودظ  ال أهوة األ  م يمظ  وسمظ اصي  أي  ةي  الشدواز ا
 هدا   مامي ا دي )اليا يو(ل   -

 .1791او المةأوف صم و م يمظ يدياي الصأويي   ي
 يادي اليدي صهأق اليديل -

 .1790ي  المةأ و  ال  ش  دأت مي األ
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