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 مقدمة البحث

ىم ثبهلل ِٓ ّووه أٔفَٕب وِٓ ٍُئبد أ٥ّبٌٕب، ِٓ َهلٖ اهلل فال ِٚلً  ئْ اضتّل هلل ؿتّلٖ ؤَز٦ُٕٗ ؤَزغفوٖ، و٦ٔ
و٥ًٍ آٌٗ وٕلؾجٗ   ًٍٕ اهلل ٥ٍُٗ ٌٗ وِٓ ًٍَٚ فال ٘بكٌ ٌٗ وأّهل أْ ال ئٌٗ ئال اهلل  وأّهل أْ ػتّلا ٥جلٖ وهٍىٌٗ

 وٍٍُ رٍَُّب وضًنا، أِب ث٦ل:
زٍفٍ اٌْىاْ وآٌَْ ، ورٍه آَخ ِٓ آَبد اهلل ، ؽىّخ اهلل ر٦بذل أْ فٍك إٌبً ٦ّىثب ولجبئً ، وع٦ٍهُ ؼتْ ِٓ ئ

وئْ وبٔذ اٌٍغخ وٍٍُخ ٌالرٖبي ثٌن ثين اٌجْو، فاْ ٥بظتُخ أٍالَ حتزُ ٥ًٍ رتب٥خ اظتٌٍَّن ٦ِوفخ عُلح ثىً ٌغبد 
ٌٍّن ِٓ ْ ئَٖبي اٌل٥ىح ئذل غًن اظتَْ  ا٦ٌبدل ،  ْْ اظتٌٍَّن يف غتّى٥هُ ِأِىهوْ ثزىًُٕ أٍالَ ٌٍٕبً رت٦ُب ،

ثل٥ىهتُ ئذل وزبة اهلل   غًن اظتٌٍَّن ٥ًٍ ٢٥ّخ ٘نا اٌل٦ٍََٞٓىا أوعت اٌىاعجبد ؽُش جيت ٥ًٍ اظتٌٍَّن أْ 
فىبْ ر٦ٍُ اٌٍغبد ِٓ  وٌىٓ ال ٍَٖؼ ٘نا ئال مب٦وفخ ٌغخ اظتل٥ىَٓ ، وٍٕخ ٔجُٗ ًٍٕ اهلل ٥ٍُٗ وٍٍُ اٌٞب٘وح،  ر٦بذل

  فووٗ اٌىفبَبد ٥ًٍ أِخ أٍالَ.
ٍوٍىي ًٍٕ اهلل ٥ٍُٗ وٍٍُ يف اٌزجٍُغ واٌل٥ىح ٌُِٓ اٌيت ال حتَٓ اٌٍَبْ ٌِزبث٦خ رأٍٍ و٘نا ْ يف وال ّه أ

ٖيي ٥ٍُٗ ٥ويب، لًٍٕ اهلل ٥ٍُٗ وٍٍُ ل هٍبٌزٗ هٍبٌخ ٥بظتُخ، فهى ل وئْ وبْ ٥وثُ٘ب، واٌىزبة اظُتٕ -. مٌه أٔٗ ا٦ٌويب
َْ ٦ٌٍبظتٌن ٔنَّوا( ٌمىٌٗ ر٦بذل: بً وبفخلل ُث٦ش ٌٍٕهٍٍٗ اهلل ثٍَبْ لىِٗ ٌُجٌن عتُ ولل أ )وِب  :ولىٌٗ ر٦بذل 1)ٌُىى

ًُ ئين هٍىُي اهلِل ئٌُىُ رت٦ُّب( ، ولىٌٗ ر٦بذل: 2أهٍٍٕبن ئال هزتًخ ٦ٌٍبظتٌن( ًْ َب أَٗهب إٌب  - فالثل ِٓ رورتخ ثُٕٗ. 3)ل
، ورٍمٍِّ أعبثخ ِٕهُ. ولل هلل ر٦بذلهتُ ئذل ااٌٍغبد اْفوي، ؽىت ديىٕٗ ك٥ى إٔؾبةوثٌن   -ًٍٕ اهلل ٥ٍُٗ وٍٍُ 

ُٓ اٌزورتخ ِٕهب  وبْ ٥ٕلٖ ل ًٍٕ اهلل ٥ٍُٗ وٍٍُ ل ِٓ إٔؾبثٗ ِٓ ٦َوف اٌفبهٍُخ واٌووُِخ واضتجُْخ، وَىفُٗ ٘
: أِوين هٍىي اهلل ل ًٍٕ اهلل ٥ٍُٗ وٍٍُ ل فز٦ٍُّذ ٌٗ وزبة َهىك ثبٌَوَبُٔخ هٍٙ اهلل ٥ٕٗ، لبي ىَل . وئٌُهب
٥ًٍ وزبيب، فّب ِو رل ٖٔف ّهو ؽىت ر٦ٍّزٗ وؽنلزٗ، فىٕذ أوزت ٌٗ ئٌُهُ، والوأ  ٌ ِب آِٓ َهىكئين واهلل "ولبي:

 اٌل٥ىح ئذل اهلل ر٦بذل ئم ثىاٍٞزهب َزُ رجٍُغ غًن ٔبٝمٌن ثبٌٍغخ ا٦ٌوثُخ  ٥ٓ اهلل بٌزورتخ ِٓ أ٢٥ُ أكواد ف. 4" ٌٗ وزجهُ
 . ٘نا اٌل٢٥َّٓخ وِٓ ذتخ ٥ٓ  ًٍٕ اهلل ٥ٍُٗ وٍٍُ، وهٍىٌٗ ٥ي وعً
ّٓوح  ٍ٘ اٌٍغخ ثزىىهنب وِوؤزهب وكلزهب وفٖىٕب ثجُبهنب اٌنٌ هبو وؽُٓو وأ٥غي وأوعياٌٍغخ ا٦ٌوثُخ و اٌىؽُلح اظت٦

. ٥بَ، ئم رجٍىهد ث٦ل ١هىه أٍالَ ورلوَٓ ؼتيوهنب اٌيت رزغبوى ِلح اٍز٦ّبعتب ورلاوعتب ِب َوثى ٥ًٍ أٌف وستَّبئخ
ٍٓ ٍٓقهب. اهرف٤ هبب اٌموآْ اٌىومي ئذل أ٥ًٍ ٥ٌُِّن فغٓىك٘ب، وولل رىبصو هُٕل٘ب اٌف٦ٍ وّب أهنب  وٕبهنب وأّب٥هب وه

 .االٍز٦ُبة وََُو االٍزؾلاس ورمٓجً االٕٞالػ، ٥ًٍ ِو اٌيِٓ أصجزذ ِب أصجزٗ ِٓ للهح اظتَبَوح وئِىبُٔخ

                                                 
 (.19اٌفولبْ: ٍىهح ) 1
 (107أْجُبء: ٍىهح ) 2
 (158ا٥ْواف: ٍىهح ) 3
 .)هواٖ اٌجقبهٌ، وأثى كاوك واٌزوِنٌ( 4
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وثٌن اٌٍغبد اْفوي وبٌفؤَُخ  مل أصجزذ اٌلهاٍبد يف اٌٍغبد اٌفوق اٌىجًن ثٌن ؽووف ا٦ٌوثُخ وأٍبٌُجهب اظتز٦لكحف
 اٌيت ؽٚذ ّوفب ْْ اٌموآْ أٔيي هبب.   فبٌٍغخ ا٦ٌوثُخ ٌغخ ٥بٌُخ مب٦ىن اٌىٍّخ و، وأؾتٍُيَخ 

و حتذ ًَِّ ٥ٍُ اظتٍٖٞؾبد ،  ٕٕفذ ِٖٕفبد ٥ًٍ ّىت أْىا٣ و يف وضًن ِٓ اجمللبالد واٌليت رَلًّ    
 ثبٌمىاٌُِ أو اظت٦بعُ.  

أٍز٦ٌن ثلبهلل  و٥ٍُٗ  ،خ حتٍٍُُخ ٔملَخ ٌٍمىاٌُِ اظتمووءح وأٌىزوؤُخ واٌزورتخ اٌُِخو٘نا اٌجؾش ٥جبهح ٥ٓ كهاٍ
أْ اٌلهاٍبد واٌزؾٍُالد اٌيت أعوَذ يف ٘نا اجملبي، ٍبئٍخ ِٓ اهلل ا٦ٌٍٍ اٌمللَو  ر٦بذل ٥ًٍ ٥وٗ ث٦٘ 

 ...أٍالَ واظتٌٍَّن بَٕف٤ هب
 
 
 

 تشزي تُد زلًذ جنارٌ :  إػذاد   
 ظجذ انُثىٌيزشذج تادل    

 ويرزمجح تانهغح اإلجنهُشَح وانفزَظُح وانصُُُح       
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 خطة البحث 

 يمذيح انثذس 
 )وفُه أرتؼح يطانة( وانمايىصوانمايىص  ادلؼجىادلؼجى    ::  ادلثذس األولادلثذس األول

 ادلطهة األول : ذؼزَف ادلؼجى وانمايىص نغح واصطالدا:      
 ٌغىَب: اظت٦غُاظت٦غ٦ُِىن ٦ِىن           

   ؽٍ ٦ٌٍّغُ:اظت٦ىن االٕٞال     
   ٍِٖٞؼ اٌمبِىً:     

 :أٔىا٣  ٥لح اٌمىاٌُِ رٕمَُ ئذل     
 :واظت٦غُ اْعٕيب اظت٦غُ ا٦ٌويب     
 ادلؼجًُح ادلخرصح وادلؼجًُح انؼايحادلطهة انصاين:    
  انصُائُح ادلطهة انصانس : ذارَخ ادلؼاجى   
 ػهى ادلصطهذاخ ادلطهة انزاتغ :    
  ِىإفبرٗ:ّووٛ االٕٞالػ و     

 
 انمىايُض انىرلُح  ودورها يف خذيح انظُح)وفُه شالشح يطانة(  : ادلثذس انصاين

 ادلطهة األول :أمهُح انمىايُض ادلمزوءج يف خذيح انظُح   
 اظت٦بعُ اٌٍغىَخ ) صٕبئُخ اٌٍغخ (:      
      اظت٦بعُ أؾتٍُيَخ / ا٦ٌوثُخ:     
 اظت٦بعُ ا٦ٌوثُخ / أؾتٍُيَخ:     

 اظت٦بعُ اظتزقٖٖخ صٕبئُخ اٌٍغخ:     

 : ادلطهة انصاين  : طهثُاخ انمىايُض ادلمزوءج يف خذيح انظُح   
 ثٌن اظتٍٖٞؾبد اظتزورتخ واظت٦ٖوثخ: اٌضٕبئٍ اظت٦غُ      
 ادلطهة انصانس :  إجياتُاخ انمىايُض ادلمزوءج يف خذيح انظُح   
 

 ( :اٌرها يف خذيح انظُح  )وفُه يطهثانمىايُض اإلنكرزوَُح ودو  : ادلثذس انصانس
 ادلطهة األول :  أمهُح انمىايُض اإلنكرزوَُح يف خذيح انظُح   
 ادلطهة انصاين  : طهثُاخ و إجياتُاخ انمىايُض اإلنكرزوَُح  يف خذيح انظُح   
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 يطانة( : طرحولىايُظه )وفُه فُه  5ذزمجح احلاطىب  :  ادلثذس انزاتغ

   -انرزمجح اِنُح-َخ  انرزمجح ادلظرؼُُح تاحلاطىبادلطهة األول:  ذار   
 ادلطهة انصاين: آنُاخ انرزمجح اِنُح    
 رلال انرزمجح اِنُح ودذودهاادلطهة انصانس :    
 : اظتواؽً اٍْبٍُخ يف ٥ٍُّخ اٌزورتخ اٌُِخ     
 : كوه اضتبٍت يف اٌزؾًٍُ     
 :اٌضٕبئٍ اٌٍغخ اضتبٍىيب ئ٥لاك اظت٦غُ     
 : -نرزمجح اِنُح وانهغح انؼزتُحا- أَظًح انرزمجح اِنُح  ادلطهة انزاتغ :   
 :اظتْوو٥بد اْعٕجُخ  -أ     
  :اظتْوو٥بد اْعٕجُخ -ة     
   :لبئّبد اظتٍٖٞؾبد اٌْو٥ُخ  ٥ًٍ ّجىخ أٔزؤذ -د     
    -وادلؼىلاخ انىالغ وانّرطهؼاخ - انرزمجح اِنُح ادلطهة اخلايض:   
 حانثذىز يف رلال انرزمجح اِنُادلطهة انظادص:     

 :اخلامتح
 
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 واِظ اٌزورتخ ٌٍؾبٍىة وثواِظ اٌزورتخ ٥ًٍ ّجىخ أٔزؤذ ولىاَُِهب()َزّٚٓ لبِىً اظتٍٖٞؾبد اظتزورتخ و لبِىً اظتفوكاد اظتقئخ يف اضتبٍىة،  ث 5
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 لة(امط أرتعة )وفيه والقاموسوالقاموس  املعجماملعجماملثحث األول : املثحث األول : 
 ادلطهة األول : ذؼزَف ادلؼجى وانمايىص نغح واصطالدا:

ٍغخ، ئْ وعل ؽمب، واٌزواكف يف اٌ ،ٌف٢زب )٦ِغُ( و)لبِىً( يف اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ اظت٦بٕوح ثىٕفهّب ِزواكفزٌن ُرَزقلَ
ووزبة، ٔغٕبء ٖٔىٕهُ مبفوكاد ِزٕى٥خ. وٌىلٓ اظتٖلٍٞؾٌُن وإٔلؾبة     ٦ّواءَٕج٤ هتفى ئٌُٗ أفئلح اْكثبء، ِٓ 

ِٚلجىٝخ.   كلُملخ االفزٖبٓ حيجنوْ، أْ خيزٔ اظتفهىَ ا٦ٌٍٍّ اٌىاؽل مبٍٖٞؼ واؽل ٌزىىْ ٖٔىٕهُ ماد كالٌخ 
 .  6رْىَِ كالرل ػتزًّ أٌزوان اٌٍف٢ٍ ٌٍزقٍٔ ِٓ و٘ىنا فهُ ديٍُىْ ئذل اٌزقٍٔ ِٓ اٌزواكف واالّ

 :7نغىَا ادلؼجىادلؼجىيؼىن يؼىن 
اٌجُلبْ،   و٥للَ )اظت٦غُ( ل يف اظت٦بعُ اٌزواصُخ ل ِْزمخ ِٓ ِبكح )٣ ط َ(، و)ا٦ٌغّخ( ٍ٘ ٥لَ اٌفٖبؽخ    وٍّخ

فُٗ ضتٓ، و٥بكح أو أرً ثٗ أ٥غُّب  ٌٗ،و)ا٥ْغُ( ٘ى اٌنٌ ال َفٖؼ وال َجٌن، و)أ٥غُ اٌىالَ( ع٦ٍٗ ِْىال ال ثُبْ 
 ِب َإفن اٌْب٘ل ٥ًٍ مٌه ِٓ لىي اضتُٞئخ:

ُّلٗ ٦ٕت ا٦ٌْو    ٍٍُّ  فُٗ اٌنٌ ال ٦ٍَّٗ اهرمً ئما       وٝىًَ 
 ٦َلوثٗ ف٦ُلغلّٗ أْ َوَل   ئذل اضتُٚ٘ للِٗ         ثٗ ىٌذ   

ُ ثى٤ٙ إٌمٜ اٌَىكاء ٥ٍُلٗ... و  ثُٕزٗ: اضتوف أ٥غّذا٦ٌوة" : "  ٌَبْ" ويف ٞلٗ وأىاي  : ّٔماٌىزلبة  أ٥غل
 . 8"ًٕ فُهب أصجبد، ولل رأيت ٌٍٍَتٍجًُ اٌٍَت، ْْ ُٕغخ )أف٦ً( اْ ٥ًٍاٍز٦غبِٗ 

9ادلؼىن االصطالدٍ نهًؼجى
:  

اٌٍغخ، ِورت ٥ًٍ ؽووف اظت٦غُ، رت٦ٗ ٦ِغّبد و٦ِبعُ". وهأي  عبء يف اظت٦غُ اٌىٍُٜ "اظت٦غُ كَىاْ ظتفوكاد
 اظتوع٦ٍ اٌنٌ َُٚ وٍّبد اٌٍغخ وَضجذ ٘غبء٘لب، ؤٞمهلب،   ٍَٞك "٥ًٍ اٌىزبة أْ ٘نا اظتٍٖٞؼ 10ك. ؽغبىٌ

  وكالٌزهب، واٍزقلاِهب، وِواكفبهتب، واّزمبلهب، أو أؽل ٘نٖ اصتىأت ٥ًٍ اْلً".

ٓ وٍّخ )٦ِغُ( يف ولذ ِزأفو ٌٍلالٌخ ٥ًٍ وزبة رورت فُٗ اظت٦ٍىِبد ثٞوَمخ ٦ُِٕخ،  اٍزقلِذ ولل  لجلً   ِل
 .و٦ِغّبدهب ٥ٍّبء اٌٍغخ. وجي٤ّ ٌف٠ )٦ِغُ( ٥ًٍ ٦ِبعُ ٥ٍّبء اضتلَش أوال، لجً أْ ََزقلِ

إٌىه ئال يف أوافو اٌموْ اٌواث٤ اعتغوٌ، أِب لجً مٌه فهى  أْ ٌف٠ اظت٦غُ دل َْك ٝوَمٗ ئذل 11وَوي ك. اٌَبِوائٍ
 ٦ِغُ ِمبٌَُ اٌٍغخ"."االٍُ ٘ى  وزبة. وأوي ٦ِغُ هبنا

 
 
 

                                                 
  ((1975،19911975،1991اٌوَبٗ: عب٦ِخ اٌوَبٗ، اٌوَبٗ: عب٦ِخ اٌوَبٗ، ))  )كهاٍخ رٞجُمُخ يف ٥ٍُ اظتٍٖٞؼ(ك. ٥ٍٍ اٌمبشتٍ)كهاٍخ رٞجُمُخ يف ٥ٍُ اظتٍٖٞؼ(ك. ٥ٍٍ اٌمبشتٍ  اظت٦غُ واٌمبِىًاظت٦غُ واٌمبِىً  66
 اظت٦غُ اٌىٍُٜ 7
 )ٌَبْ ا٦ٌوة( الثٓ ٢ِٕىه 8
 )اظت٦غُ اٌىٍُٜ )٥غُ 9
 وِب ث٦ل٘ب 86ٓ  40اٌٍغخ ثبٌمب٘وح ا٦ٌلك  ؽغبىٌ، ػتّىك فهٍّ، غتٍخ غت٤ّ 10
  .222ٓ  1980َبٌٍن، ػتّل ؽٌَن، اٌلهاٍبد اٌٍغىَخ ٥ٕل ا٦ٌوة، كاه ِىزجخ اضتُبح ثًنود ٍٕخ  آي 11
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   : 12يصطهخ انمايىص

ل٦و اٌجؾو، ولًُ وٍٞٗ و٢٦ِّٗ". وعبء اٌفلًنوى  ": ٍ٘ اٌمبِىً. واٌمبِىً ٌغخأٍٝك ٥ًٍ اظت٦غُ رَُّخ أفوي 
إٌبً للديًب  )."احملُٜ" ٦ٍِاًل اٌزَُّخ ثمىٌٗ: )وأشتُزٗ اٌمبِىً احملُٜ ْٔٗ اٌجؾو ا٢٥ُْ أثبكٌ فًَّ ٦ِغّٗ "اٌمبِىً

مبث٘ ٥ًٍ ٔىإُهب ٕفخ اٌجؾو. ولل ٕبه ظت٦بٕهب، اٌ وؽلَضًب ٍَٞمىْ ٥ًٍ ا٦ٌبدل ثبٌٍغخ، اظتزّىٓ ِٓ ّىاهك٘ب، اظتنًٌ
   اظت٦غُ. ث٦لِب وبْ ٥ًٍّب ٥ًٍ اٌمبِىً احملُٜ، و٘ى يف ىِٕٕب أوضو ُّى٥ًب ِٓ ٌف٠ ٌف٠ اٌمبِىً ِواكفًب ٌٍف٠ اظت٦غُ،

 أَىاع كانرايل:  ػذج وانمىايُض ذُمظى إىل
 ٌٍغبد ، ور٦ُٕٞب أَٚب اظت٦ىن أو اظتواكفلىاٌُِ ر٦ُٕٞب لبئّخ ثبٌىٍّبد يف ٌغخ ِٓ ا اٌمىاٌُِ صٕبئُخ اٌٍغخ : وٍ٘-

 " اظتىهك "  :يف ٌغخ أفوي  وِٓ أِضٍزهب

  لىاٌُِ اٌٍغخ -
 يف ٌغخ ثٍل ٦ٌِن أو ٥لح ثٍلاْ ِٓ لىُِخ واؽلح اٌمىاٌُِ اٌىُٕٝخ : اٌيت رجؾش -
خ وِٓ اٌيت ر٦ُٕٞب ٍِٖٞؾبد ِىٙى٣ ٦ٌِن أو ٥لح ِىٙى٥بد ماد ٥الل اٌمىاٌُِ اظتزقٖٖخ :وٍ٘ اٌمىاٌُِ -

  ....واٌفُٕخ واعتٕلٍُخ واٌٞجُخ واٌلَُٕخ ا٦ٌوثُخ ٦ِغُ اظتٍٖٞؾبد ا٦ٌٍُّخ أِضٍزهب يف اظت٦بعُ
  وٍ٘ هتزُ ثبٌزأهَـ ضتُبح ا٥ْالَ اٌجبهىَٓ ِٓ اّْقبٓ  : لىاٌُِ اٌزواعُ واًٌَن-

 . اٌنٌ َهّٕب يف ٘نا اٌجؾش ٘ى اٌمىاٌُِ اٌضٕبئُخ اٌٍغخأِب إٌى٣ 
 ؼجى األجُيب: وادل ادلؼجى انؼزيب

ُنَت رٍٍََهب اَْنلٌ، ٌنا ٦َزرب لبئّخ ِٓ اٌىٍّبد اٌيت  َمىَ اظت٦غُ يف اٌٍغبد اْوهثُخ ٥ًٍ رُٖٕف اظتفوكاد
رٍٍََهب اَْنلٌ، وئمنب َمىَ ٥ٍلً   أِب اظت٦غُ ا٦ٌويب فال َمىَ ٥ًٍ رُٖٕف اظتفوكاد ُنَت  ال رٕز٢ُ يف ٢ٔبَ واؽل.

وإٔىعتب. وحيلك االّزمبق اٌٖغًن )أو ا٦ٌبَ( إًٔ اٌىٍّخ أو ِبكهتب  ُخ ُنَت ِىاك٘بِجلأ آفو ٘ى رُٖٕف اٌْفبٟ ا٦ٌوث
٢ٔبَ ٕلىيت وٕلويف    -اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ ِىىٔخ ِٓ صالصخ أ٢ّٔخ؟   ٦َزرب اظت٦غُ ا٦ٌويب لبئّخ ِٓ اٌىٍّبد إٍُْخ. فهً

  .13لبئّخ ِٓ اٌىٍّبد اٌيت ال رٕز٢ُ يف عهبى واؽلو وؿتىٌ
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 جًُح ادلخرصح وادلؼجًُح انؼايحادلؼادلطهة انصاين: 
فو٥ٌُن،فاْ اظت٦غُّخ ا٦ٌبِخ  هّب ئذلاظت٦غُ،وَزفو٣ وً ِٕ اظت٦غُّخ اظتقزٖخ ِجؾش ؽلَش واظت٦غُّخ ا٦ٌبِخ ٥ٍُ

رٞجُمُخ رىافك ِب  و٦ِغُّخ ٥بِخ "Lexicologie" ٦ِغُّخ ٥بِخ ٢ٔوَخ رىافك ِب ًََّ يف اٌٍَبُٔبد اضتلَضخ رزفو٣ ئذل
ًََّ "Lexicographie " وبالٔزّبء اظتمىرل  -ِٓ ؽُش ِىىٔبهتب وِىٙى٣ اْوذل اٌجؾش يف اٌىؽلاد اظت٦غُّخ

واّزمبلهب وكالالهتب، وِىٙى٣ اٌضبُٔخ اٌجؾش يف اٌىؽلاد اظت٦غُّخ ِٓ  وإٔىعتب -واٌزأٌُف اٌٖىيت واٌجُٕخ اٌٖوفُخ
 ُنَت -٘ى اظت٦غُ اظتلوْ –٦ِغُّخ جت٤ّ ِٓ ِٖبكه وَِزىَبد ٌغىَخ ِب، مث رى٤ٙ يف وزبة  ؽُش ٍ٘ ِلافً

اظتقزٖخ أَٚب ئذل ٦ِغُّخ ؼتزٖخ  ِٕهظ ٦ٌِن َزمُل ثٗ اظتإٌف اظت٦غٍّ يف رورُت اظتلافً ور٦وَفهب. ورزفو٣ اظت٦غُّخ
ولل اّزهو ٘نا اظتجؾش يف ا٦ٌوثُخ ثبٍُ اظتٍٖٞؾُخ أو ٥ٍُ  "Terminologie" ٢ٔوَخ رىافك ِب ًََّ يف اٌٍَبُٔبد اضتلَضخ

 –اظتٍٖٞؾبد  وِىٙى٣ اْوذل اٌجؾش يف "Terminographie" خ ؼتزٖخ رٞجُمُخ رىافك ِب ًََّو٦ِغُّ اظتٍٖٞؼ،
وِىٙى٣ اٌضبُٔخ اٌجؾش يف  ِٓ ؽُش ِىىٔبهتب وِفبُّ٘هب وِٕب٘ظ رىٌُل٘ب، -وٍ٘ وؽلاد ٦ِغُّخ ِزقٖٖخ

ٌُف اظت٦بعُ يف ِىبٔي ٍِٖٞؾُخ، ٍىاء ثزأ ، أٌ و٦ٙهب14اظتٍٖٞؾبد ِٓ ؽُش ِٕب٘ظ رمَُُهب وِٕب٘ظ رىُٕي٘ب
اضتىاٍُت. وئمْ فاْ ٥ٍُ اظت٦غُ َمىَ ٥ًٍ ٦ِغُّخ ٥بِخ ٢ٔوَخ ورٞجُمُخ  ا٦ٌٍُّخ واٌفُٕخ اظتزقٖٖخ أو ثبٌزقيَٓ يف

 ٢ٔوَخ ورٞجُمُخ. و٦ِغُّخ ؼتزٖخ

اصٕبْ: اْوي  –ٍىاء وبْ اظت٦غُ ٥بِب أو وبْ ؼتزٖب  -اٌزأٌُف اظت٦غٍّ ٥بِخ  وأُ٘ اْهوبْ اٌيت َمىَ ٥ٍُهب 
اظتلافً اٌيت َْزًّ  ٍٖٞؼ ٥ٍُٗ ثبٌى٤ٙ، و٘ى ٦ِبصتخ٥ٍَُٗ ثبصت٤ّ، و٘ى رىىَٓ اظتلؤخ اظت٦غُّخ، واٌضبين  ٍٖٞؼَ

ٌٍٓن: أوعتّب ٍٖٞؼ ٥ٍُٗ ٍَٖٞؼ ٥ٍُٗ ثبظتَزىَبد اٌٍغىَخ، واٌضبين َ ٥ٍُهب اظت٦غُ. وهوٓ اصت٤ّ يف اظت٦غُ َمىَ ٥ًٍ أ
 ثبظتٖبكه.

اظتَزىَبد اٌٍغىَخ ث٦٘ اٌفووق اٍْبٍُخ يف ا٦ٌٖو اضتلَش، فاْ أً  وثٌن اظت٦غُ ا٦ٌبَ واظت٦غُ اظتقزٔ يف 
َُِجىن ٥ًٍ هُٕل ٌغىٌ َِزمو ٘ى اٌنٌ كؤزٗ اظت٦بعُ اٌملديخ يف اٌغبٌت، وأِب اظت٦غُ اظتقزٔ فّجين ٥ًٍ  اظت٦غُ ا٦ٌبَ

ظتفبُُ٘ واُّْبء. َزىٌل يف اٌٍغخ ِٓ ٍِٖٞؾبد كاٌخ ٥ًٍ اصتلَل ِٓ ا هُٕل ٍِٖٞؾٍ ِزىٌل ثبٍزّواه ْٔٗ َىاوت ِب
للديب وال ؽلَضب. وٌٌُ  وعً ِزورتٍ رٍه اظتٍٖٞؾبد ال ٦َوفىْ ِٓ اظتٖبكه ا٦ٌوثُخ اٌيت هتُ اجملبي اٌنٌ ٦َٕىْ ثٗ،

ظتمبثٍخ ٍِٖٞؾبد أ٥غُّخ ٦َبك االعزهبك يف ٔمٍهب  أْ جتل ِئبد ِٓ اظتٍٖٞؾبد اٌيت ٍجك و٦ٙهب –ٌنٌه  –غوَجب 
ِٓ لجً ِٓ ِمبثالد. وعتنٖ اظتَأٌخ ٍٕخ ثمُٚخ أ٥ُ ٍ٘ اٌم٦ُٞخ واٌزىإً ثٌن  عتب ئذل ا٦ٌوثُخ ثَجت اصتهً مبب و٤ٙ

 .واضتلَش، ثٌن اٌزواس ا٦ٌٍٍّ ا٦ٌويب ؤزبئظ ا٦ٌٍُ اضتلَش اٌملمي
 –٦ِبصتخ اظتلافً اظت٦غُّخ  و٘ى اٌى٤ٙ، أٌ  -فاما أزمٍٕب ث٦ل ٘نا ئذل اٌووٓ اٌضبين ِٓ هوين اٌزأٌُف اظت٦غٍّ

ٌٍٓن: أوعتّب ٘ى اٌزورُت، وعلٔبٖ َمىَ ٘ى ٍٓبْ مهب اٌٍناْ حيلكاْ ٘ىَخ  أَٚب ٥ًٍ أ وصبُٔهّب ٘ى اٌز٦وَف. و٘ناْ اْ
 ديىٓ ٦ٌٍّغُ أْ َْزًّ ٥ًٍ ِلافً غًن ِورجخ ثأٌ ٙوة ِٓ اٌزورُت اظتٕهغٍ اٌنٌ َْبء اظت٦غُ اضتمُمُخ.ئم ال

وفبٕخ ِٓ  -٘نَٓ اٌٍْن وئما فال اظت٦غُ ِٓاظتإٌف، وغًن ٦ِوفخ ُنَت ِب رمزُٚٗ اٌىؽلاد اظت٦غُّخ ِٓ اٌز٦وَف.
 . (Glossaire) "أو "اظتَوك(Nomenclature)"ٍٖٞؾبداظت آفو غًن اظت٦غُ ِضً" لبئّخ اٍُوعت أْ ٍَٞك ٥ٍُٗ  -اٌز٦وَف

رورُت اظتلافً ٘ى ا٥زّبك ؽووف اعتغبء ا٦ٌوثُخ ٌُىىْ اظت٦غُ  وِب َٕمٔ اظت٦غُ ا٦ٌويب اظتقزٔ اضتلَش ئمْ يف 
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دتُُيَخ  فُٖخأ٥غُّب، ٌىٓ اٌزورُت وؽلٖ غًن وبف ٌُغ٦ً ِٕٗ ٦ِغّب ٥وثُب، ْْ اٌز٦وَف أُ٘  وثُب أو ٥وثُب٥وثُب ٥
 .ثٌن ٦ِغُ وآفو ، وال َىىْ اظت٦غُ ٦ِغّب وّب موؤب ئال ثٗ

يف  ا٦ٌبِخ أو اظت٦غُ ٥بِخ ٕٕفبْ: اْوي ًََّ "اٌز٦وَف اٌٍغىٌ" و٘ى ََز٦ًّ يف ر٦وَف أٌفبٟ اٌٍغخ واٌز٦وَف يف 
وكالٌزٗ،  –أو ّىٍٗ  –اٌٍغىٌ ِٓ ؽُش ثُٕزٗ  ر٦وَف اظتفبُُ٘ ثأٌفبٟ ٌغىَخ ٥بِخ. َمىَ ٥ًٍ رجُبْ فٖىُٕخ اظتلفً

ا٦ٌبَ. واٌٖٕف اٌضبين ٘ى "اٌز٦وَف اظتىٍى٥ٍ"، و٘ى ََز٦ًّ يف ر٦وَف  و٘نا اٌٖٕف ٘ى اظت٦زّل يف اظت٦غُ اٌٍغىٌ
،و٘نا (Référents) ُش ٍ٘ ِوع٦خ ئذل أُّبء وِفبُُ٘ رًَّ ِواع٤واظتفبُُ٘، أٌ يف ر٦وَف اظتٍٖٞؾبد ِٓ ؽ اُّْبء

وبٌْىً واْث٦بك واضتغُ واظتملاه  اٌٖٕف َمىَ ٥ًٍ أفجبه ٥ٓ فٖبئٔ اظتوع٤ اظت٦وف ِٓ ٔىاػ ٥لح
اظتقزٖخ. واضتك أْ ٦ِبرتٕب ا٦ٌوثُخ ماد ا٘زّبَ ِزفبود ثبٌز٦وَف  ئخل.و٘نا اٌٖٕف ٘ى اْوفك ٦ٌٍّبعُ…واٌى١ُفخ
آفو ِٓ ٌغخ صبُٔخ،  ِٕهغب ٥بِب، أٌ ثنوو اظتمبثً ا٦ٌويب وِمبثً (Equivalence) فُهب اٌز٦وَف ثبظتمبثٍخ ٍهب لل اختنفاْ ع

٦ِوفب وؽُلا ٌٍّلفً، و٘نا ٘ى اٌغبٌت يف اظت٦بعُ  – ِضً اٌفؤَُخ ئما وبْ اظت٦غُ ِورجب ُنَت اظتلافً أؾتٍُيَخ
أو أوضو   ٥ًٍ ِالؽ٢خ -ئٙبفخ ئذل اظتمبثً –٘نٖ اظت٦بعُ أَٚب ِب لل َْزًّ  اٌٍغبد.٥ًٍ أْ ِٓ اٌضٕبئُخ اٌٍغخ واظتز٦لكح

اظتَز٦ًّ.و٘نٖ اظتالؽ٢بد غبٌجب ِب رفُل  رىىْ ّلَلح االفزٖبه وأجيبى َمٖل هبب ٥بكح رموَت اظتفهىَ ِٓ م٘ٓ
 َبؤال ِهّب الٔلهٌ ً٘ َضًنٖاظت٦وفخ ِٓ اظتَز٦ٌٍّن ٥بِخ. و٘نا إٌمٔ َضًن ر اظتزورتٌن وال رفُل اظتز٦ٌٍّن أو ٝبٌيب

٦ٚٔهب ظتَز٦ٌٍّن عتُ ِالِؼ  اظتٍٖٞؾُىْ ئما أهاكوا و٤ٙ اظت٦بعُ اظتقزٖخ: و٘ى ظتٓ ٔإٌف ٦ِبرتٕب اظتقزٖخ؟ ً٘
واظت٦غُ اظتقزٔ يف ٘نا اٌجبة ّجُٗ ثبظت٦غُ ا٦ٌبَ.فاْ  وشتبد ٦ُِٕخ أَ ٦ٚٔهب ظتَز٦ٌٍّن غتهىرل اظتالِؼ واٌَّبد؟

رزؾلك حتلَلا ِٕهغُب ثلاَخ ِٓ ِوؽٍخ اصت٤ّ، ورٍه اٌٍْ وضًنا ِب رزىُف ُنَت   وٍُهّبأٌٍ اظت٦غُ اٌٍَبُٔخ يف
 .اظت٦غُ، وٍ٘ ِزأصوح ثبصتّهىه اٌنٌ َىعٗ ئٌُٗ ِٓ اظتَز٦ٌٍّن و١ُفخ

15  
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 انصُائُح : ذارَخ ادلؼاجىانصانسادلطهة 
جيبك ٦ِبعُ ٌغىَخ صٕبئُلخ اٌٍغلخ ٌزَلهًُ    ٌمل اٍزى٥ت اٌملِبء ٥ًٍ اظتَزىي ا٦ٌبَ أمهُخ اٌزورتخ، ؽتب ؽزُ ٙووهح ئ

لٕىاد االرٖبي اٌفىوٌ ٤ِ اٌٍغبد اْفوي و٦ّىهبب، وئما ؽٖؤب اضتلَش فُّب َز٦ٍك ثبٌٍغخ ا٦ٌوثُخ، فإٔلب ٖٔلبكف   
: اٌفبهٍُخ واٌزووُلخ واٌىوكَلخ وا٦ٌربَلخ    صووح ٘بئٍخ ِٓ اظت٦بعُ صٕبئُخ اٌٍغخ دتزل ئذل ا٦ٌلَل ِٓ اٌٍغبد اْعٕجُخ، ِٕهب

ؾتٍُيَخ واْهكَلخ واٌربرغبٌُلخ واٌووٍلُخ    اٌَوَبُٔخ واٌُىٔبُٔخ واٌالرُُٕخ وأٍجبُٔخ واٌفؤَُخ وأَٞبٌُخ واْظتبُٔخ وأو
 ئخل.ٔلؤَُُخ، وإٌَّبوَخ واٌزُْىُخ وأ

٦ىك ئذل ثلاَلخ  وئما ؽبوٌٕب أْ ٔإهؿ ٦ٌٍّبعُ صٕبئُخ اٌٍغخ فُّب خئ اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ، فإٔب ؾتل أللَ ٦ِغُ صٕبئٍ اٌٍغخ َ
أٌف  22ووبْ ٘نا اظت٦غُ َُٚ  [ 1505ئٍجبين( ٌٖبؽجٗ ثلهو كوأٌىبال  ]-اٌموْ اٌَبكً ٥ْو، و٘ى ٦ِغُ )٥ويب

 وبٌٔفوأََُىى،  وٍّخ. وٌمل اجتٗ ٕبؽجٗ ئذل اٍزمٖبء اٌٍهغخ ا٦ٌوثُخ ا٦ٌبُِخ ثغؤبٝخ. ورالٖ فُّب ث٦ل ٦ِغُ، فواٌ
فٖال، ػتبوال أْ َزٕلبوي   60جٗ ؽَت اظتىٙى٥بد، ولل ُٙ ثنٌه ، وعبء رور1775ُ[ وٝج٤ ٍٕخ 1789-1730]

أغٍت ِفوكاهتب، ئم رت٤ يف وً فًٖ ِب َز٦ٍك مبىٙى٥ٗ ِٓ ِفوكاد ٥وثُخ وِب َمبثٍهب ثبٌٍغخ أٍجبُٔخ، ولل ٥لب  يف  
٘ى ٦ِغُ ِٕفٖلً  ٥ويب(، و-الرُين-ِملِزٗ لىا٥ل اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ، وأؾتي اظتإٌف ٔفَٗ ٦ِغًّب آفو صالصٍ اٌٍغبد )ئٍجبين

 َملَ اظت٦بين اٌالرُُٕخ وا٦ٌوثُخ ٌٌٓفبٟ أٍجبُٔخ ٤ِ رملمي أِضٍخ َٔٚبػ اظت٦ىن ثب٦ٌوثُخ واٌالرُُٕخ.
َ[ ؽُلش   1777ؾتٍُيَخ، فاْ اال٘زّبَ ثاؾتبى ٦ِبعُ صالصُخ اٌٍغخ ٦َىك ئذل اٌموْ اٌضبِٓ ٥ْو ]وأِب ثبٌَٕجخ ٌٍغخ أ

[ ، ورالٖ فُّب ث٦ل ٦ِغلُ آفلو   1741-1811أؾتٍُيٌ( ]-٥ويب –هٍٍ ا٘زُ عىْ هَزْبكٍىْ ثزأٌُف ٦ِغُ )فب
[ ، وعبء ث٦لٖ ٦ِغلُ  1785يف أوافو اٌموْ اٌضبِٓ ٥ْو ] أؾتٍُيٌ( ٌٖبؽجٗ وًنوجبروَه-٥ويب-صالصٍ اٌٍغخ )فبهٍٍ

[ ٌٖبؽجٗ كافُل ٘ىثىٌُٕ،  اٌنٌ افزٖو ٦ِغللُ هَزْلبهك   1810آفو صالصٍ اٌٍغخ يف ثلاَخ اٌموْ اٌزب٤ٍ ٥ْو ]
 ٍىْ.

أِب اٌٍغخ اٌفؤَُخ، فاهنب دل رٕفزؼ ٥ًٍ اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ ئال يف ِٕزٖف اٌموْ اٌزب٤ٍ ٥ْو ؽُش ١هو أوي ٦ِغُ صٕلبئٍ  
. ولل ّىً لب٥لح أٍبٍُخ ٌىً اظت٦بعُ صٕبئُخ اٌٍغخ،  (Kazimirski)ظتإٌفٗ ويديوٍىٍ  1860فؤٍَ( ٍٕخ -اٌٍغخ )٥ويب

 اد اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ واّزمبلهب أٞاللًب ِٓ عنوه٘ب.ظتب اّزًّ ٥ٍُٗ ِٓ ئؽبٝخ ّجٗ وبٍِخ مبفوك
  (Jacques Auguste, Cherbonneau)(  1813-1882ورلالٖ فُّب ث٦ل ٦ِغللُ علبن أووَلذ، ّلوثىٔى  )   

[ ، 1818-1885] (Philippe Cuche) ٦ِغُ آفو ظتإٌفٗ فٍُُت ولىُ   1862فؤٍَ(. و١هو ونٌه ٍٕخ -)٥ويب
ٍىهَب، هرجٗ ؽَت أوائً إْىي، ورت٤ حتذ وً عنه ِْزمبرٗ. ويف ٔفٌ اٌفزوح ؽُش ا٘زُ ثبٌفُٖؼ و٥بُِخ ٌجٕبْ و

 (Jules Théodore  Zenker)فؤٍَ( ظتإٌفلٗ علىي رُلىكوه ىٔىلًن     -رووٍ-فبهٍٍ-ٕله ٦ِغُ هثب٥ٍ اٌٍغخ )٥ويب
-Reinhart Dozy[1820) هرجٗ ؽَت ٔٞك اٌىٍّبد ا٦ٌوثُلخ. وٍلُقزُ  هَٕلهبهد كوىٌ )    ،[1884-1811]

يف ثلاَخ اٌضّبُُٕٔٓبد ِٓ اٌموْ اٌزب٤ٍ ٥ْو مب٦غُ رىصُمٍ شتبٖ "اٌزىٍّخ"، أٌ ٍغً فُلٗ ِلب دل جيللٖ يف     [.1883
اظت٦بعُ ا٦ٌوثُخ، وهرجٗ ؽَت ٔٞك اٌىٍّبد ا٦ٌوثُخ ٤ِ ؽفب١ٗ ٥ًٍ اٌٞج٦ُخ االّزمبلُخ ٌٍغخ، ئم ٥ٕل موو إًٔ اٌىٍّلخ  

 ك ٥ًٍ اظتٖبكه واظتواع٤ ا٦ٌوثُخ.َىهك حتزهب ِْزمبهتب ٤ِ رفًُٖ ورى٤ٍ يف اٌْوػ ثبال٥زّب
وأٖت اال٘زّبَ أًَٚب ٥ًٍ ئؾتبى ٦ِبعُ صٕبئُخ اٌٍغخ يف اٌفزوح ٔفَهب ِٓ اٌفؤَُخ ئذل ا٦ٌوثُخ، ولل ٥وفذ ثللوه٘ب  

 أٔىا٥ًب ِز٦لكح.
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شتؼ ف٦اًل ٌمل ّىٍذ ٘نٖ اظت٦بعُ اٌيت أؾتيد يف اٌجلاَخ لب٥لح ٌزأٌُف ٦ِبعُ صٕبئُخ أو صالصُخ أو ِز٦لكح اٌٍغبد، ؽتب 
و٘ىنا ٔالؽ٠ أْ وً ِوؽٍخ عتب فٖبئٖلهب وِزٍٞجبهتلب، وعتلب أَٚلًب      ثزواوُ ٥لك وجًن ِٓ اظت٦بعُ يف ٘نا اجملبي.

كواف٦هب، ِٕهب ِب ٘ى كَين وِب ٘ى ربهخيٍ وؽٚبهٌ، وّب ٘ى ّأْ ئٍجبُٔب، وِٕهب ِب ٘ى ٥ٍٍّ وٌغىٌ وّب ٘ى ّلأْ  
    Philippe Cuche. 16))ّب ٘ى ّأْ ٦ِغُ فٍُُت وىُ ويًِنٍىٍ وكوىٌ، وِٕهب ِب ٘ى ٍُبٍٍ والزٖبكٌ و

أْ رفىو اُِْ مب٦غّبد صٕبئُخ اٌٍغخ أو ِز٦لكح  لٚذ ٍٕخ اٌزٞىه واالٔفزبػ واٌزجبكي اٌضمبيف وأغواٗ أفويٌمل 
 لوأٔٗ ظتٓ ا٦ٌٖىثخ مبىبْ هٕل اظت٦غّبد رت٦ًُب ٌىٓ ال ث  اٌووت يف ٘نا اظتُلاْ. اٌٍغبد ودل َىٓ ا٦ٌوة ؼتزٍفٌن ٥ٓ

٥ويب( و٥ويب –ئٔىٍُيٌ ) ٥ويب( ٌٍلوزىهَٓ ٥جل إٌىه وئكهٌَ، واظتىهك–ِٓ أّبهح ئذل ث٦ٚهب وبظتٕهً )فؤٍَ 
ٌغخ  ًَىىْ ٕ٘بن ٦ِغُ أ٥غٍّ ٥ويب أو ا٦ٌىٌ ٌى فؤٍَ(. وَىبك–ئٔىٍُيٌ ٌٍج٦ٍجىٍ، و٦ِغُ ٥جل إٌىه )٥ويب 

 ِٓ اٌٍغبد اضتُخ.
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 ػهى ادلصطهذاخ ::  انزاتغادلطهة 

ثأٔٗ ا٦ٌٍُ اٌنٌ ٦َىن مبٕهغُبد رت٤ ورٖلُٕف اظتٖلٍٞؾبد، ووٙل٤      (Terminology) ٥ٍُ اظتٍٖٞؾبد ٦َوف
اٌْفبٟ اضتلَضخ ورىٌُل٘ب، ورمٌُُ اظتٍٖٞؾبد ؤْو٘ب.عتنا فاْ ٘نا ا٦ٌٍُ ٦َىن أٍبٍب ثاصواء اٌٍغخ  ثبظتفوكاد  اضتلَضخ 

أو اظت٦لًنح  (لىا٥ل ػتلكح ؤزبئظ ِوعىح ولبٌزمٌُُ   وثىُفُبد و٦ٙهب ورت٦هب ورُٖٕفهب  وفمب ظتٕهظ ٥ٍٍّ َمىَ ٥ًٍ
(Standardization  .ٍاٌيت رفٍٚ ئذل رىؽُل اظتٍٖٞؾبد ولىا٥ل ا٦ًٌّ يف اظتُلاْ اظتٍٖٞؾ 

واٌىال٤ أْ ٥ٍُ اظتٍٖٞؾبد اٌنٌ ثوى يف ّىٍٗ اصتلَل ِٕن هنبَبد اٌموْ اٌضبِٓ ٥ْو، لل عبء رٍجُخ ظتزٍٞجبد ٥ٍُّخ 
ولل أكي ٘نا اٌى٤ٙ جتبٖ أمهُخ مبٍٖٞؾبد ؽلَضخ رفزمو ئٌُهب اٌٍغبد. اظتفبُُ٘ ا٦ٌٍُّخ اضتلَضخ  و اعزّب٥ُخ ٌٍز٦جًن ٥ٓ

اظتٍٖٞؾبد ا٦ٌٍُّخ واٌزمُٕخ ٥ًٍ وعٗ اطتٖىٓ ئذل ثووى ٢ِهوَٓ ٦ٌٍُ اظتٍٖٞؼ،اْوي: ٥ٍُ اظتٍٖٞؼ ا٦ٌبَ و٘ى 
ً ِٓ لىا٥ل ولىأٌن ورىُٕبد وِجبكب اظتَبق اظتٍٖٞؾٍ اٌلورل اٌنٌ ال خئ ٌغخ كوْ ٌغخ وٌىٕٗ ٥ٍُ أؽتٍ َزْى

ديىٓ ٌْ ٌغخ  أْ رَزمٍ ِٕهب ِب َٕبٍجهب يف رىٌُل اظتٍٖٞؾبد اضتلَضخ وئ٥لاك اظت٦بعُ اظتقزٖخ وئْٔبء ثٕىن 
اظتٍٖٞؾبد. أِب اظت٢هو اٌضبين ٦ٌٍُ اظتٍٖٞؼ فهى ٥ٍُ اظتٍٖٞؼ اطتبٓ اٌنٌ َلوه ؽىي ؽٍمخ ٥ٍُ ِٓ ا٦ٌٍىَ، ختزٍف 

خ ِٓ ٌغخ ئذل أفوي افزالفب واٙؾب ٦َىَٗ رٞىه ٥ٍىَ اظتٍٖٞؾبد وغياهح اظتٍٖٞؾبد  ور٦ب١ُ اظتٍٖٞؾُبد اٌلوٌُ
اظتفبُُ٘، ففٍ اٌٍغبد أؾتٍُيَخ واٌفؤَُخ واْظتبُٔخ ِضال فاْ ٥ٍُ ٍِٖٞؼ وً ٌغخ ِٓ ٘نٖ اٌٍغبد لل ل٤ٞ ّىٝب وجًنا 

اٌلورل وّب َزغًٍ يف إٌٖىٓ  اظتٍٖٞؼُ يف اٌز٢ًٕن واٌزٞجُك، ثً ورىبك رْىً ٍِٖٞؾُبد ٘نٖ اٌٍغبد أٍبً ٥ٍ
 .17واٌىصبئك واظتٞجى٥بد اٌٖبكهح ٥ٓ اظتإٍَبد اظتٍٖٞؾُخ اٌلوٌُخ

   شزوط االصطالح ويىاصفاذه:

   وأمههب: ،18اٌضووح اٌٍف٢ُخ ٌٍغخ ِب ؽىت رزؾمك فُٗ اٌْووٛ اٌزبٌُخ ال ديىٓ ٌٍف٠ أْ َُٖزَقَن إٞالؽًب، وَووط، وَلفً يف

   اٌفُٕخ. ٙىػ يف اٌلالٌخ ٥ًٍ اٌفىوح ا٦ٌٍُّخ أواٌجَبٝخ واٌى  -1

   واضتووف. أجيبى وااللزٖبه ِب أِىٓ ٥ًٍ ألً ٥لك ِٓ اٌىٍّبد  -2

   عبٔت كوْ آفو. أْ َىىْ ِىٙى٥ًُب يف كالٌزٗ ُنُش ال َىىْ ِمٖىهًا ٥ًٍ -3

   ٦ٌٍٍّّ اٌىاؽل.اظتّٚىْ اٌىاؽل يف اضتمً ا أالَّ َز٦لك االٕٞالػ ٌٍّفهىَ ا٦ٌٍٍّ اٌىاؽل مٌ -4

   ومشىٌُخ ولبثٍخ ٌٍوواط. أْ َزُ و٦ٙٗ ث٦ل اٌوعى٣ ئذل ٌغبد أفوي ٌُىىْ أوضو كلخ -6

مٌه أًَٚب ٙووهح رورتخ االٕٞالػ اظتفوك مبفوك  أْ ََّؼ ثبالّزمبق مبب ال َٚو ثىُبْ اٌٍغخ. وَزفو٣ ٥ٓ -6
   واالّزمبق. ِضٍٗ، ْْ مٌه ََب٥ل ٥ًٍ اٌزٖوَف 

٦َجِّو ٥ٕٗ ثُٖغخ اظتفوك أو اصت٤ّ، أو فوىٖ ئذل  ٗ ثزٞجُك لىا٥ل حتلَل ّىً االٕٞالػ؛ وأْأْ ديىٓ ٙجٞ -7
ثُٖغخ االٍُ ورَزقَلَ ثٖىهح َِزمٍخ وبٕٞالػ رىُْف ٥ٕل و٤ٙ  ِىىٔبد َِزمٍخ ٦َرب ٥ٓ وً ِٕهب 
   اظتىبٔي. 

 ؼئال ٌٚووهح أو رىُٙ أْ َُوا٥ً يف و٦ٙٗ ٥لَ اٌٍغىء ئذل اٌْفبٟ ا٦ٌبُِخ -8

                                                 
 ٕٗاظتٍٖٞؾُخ ا٦ٌوثُخ ثٌن اٌملمي واضتلَش ك. عىاك ؽَين شتب٥ 17
 

 ِىل٤ ٕىد ا٦ٌوثُخ  18
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 مطالة( ثالثةالقواميس الورقية  ودورها يف خدمة السنة)وفيه :املثحث الثاني
 ادلطهة األول :أمهُح انمىايُض ادلمزوءج يف خذيح انظُح

 
ًّ اظت٦غُ ِىبًٔخ َأفنوْ أٌفب١هلب   ٍبًُِخ ٥ٕل رت٤ُ اُِْ اٌيت حتبف٠ ٥ًٍ ٌغزهب ورواصهب ، فهى كَىاْ اٌٍغخ ، و٥ٕٗ حيز

ٌٜ ِٓ ا٦ٌٍُ ََزغين ٥ٓ اٌوعى٣ ئذل اظت٦غُ ا ال َىبك فوْك ِٓ أفواك آِْخ ؽٓتٓ ٌلَٗوَىْفىْ غىاِٚهب ، وٌن  . لَ

ولل إٔجؼ ٥ٍُ اظت٦غُ ٥ًٍّب وا٦ًٍب ما عىأت ٥لَلح ،وإٔجؼ ٌٗ ٢ٔوَبْد رزٕبوي أٍلٌ ٕلٕب٥زٗ ، وإٔلجؾذ    
ًّ ؽُٓيًا وبْ  ٘نا ا٦ٌٍُ ٥ًٍ ٕٕب٥خ اظت٦غُ وّبوجًنًا ِٓ اٌلهاٍبد اٌٍغىَخ اضتلَضخ ، ودل َمزٖو  اٌلهاٍبد اظت٦غُّخ حتز

وٕبهد ُرىىْ مب٦بًَن صبثزخ رللّي   َغٍت ٥ًٍ اصتهىك اٌَبثمخ ، ثً إٔجؾذ ٘نٖ اٌٖٕب٥خ خت٤ٚ ٌمىا٥ل وأٌٍ كلُمخ ،
 .٥ًٍ ٔٚظ ٘نا ا٦ٌٍُ

ٓٓ ٌلوؽٓتب أٍهُ يف ٔٚغٗ ر ٕب٥خ ا٦ٌلَل ِٓ ا٦ٌْىة ثٍغبهتُ اظتقزٍفخ ، فمل وبٔذ ٕي اللُؼ اٌلهاٍبد ؽىي ٘نا اٌف
ِٓلب يف   ٔبث٦ًخ ِٓ اٌزواس ا٦ٌويٓب كوْ غًنٖ ، وٌنا ٥ُٓل ئثلا٥ًب ِٓ ئثلا٥بد ٥ٍّلبء ا٦ٌوثُلخ ،   اظت٦غُ ٥ٕل ٥ٍّبء ا٦ٌوثُخ أ

 . ثالٕك ّٓزً وٌغبٕد ؼتزٍفخ ٥ٖؤب اضتبٙو فمل إٔجؾذ ٕٕب٥خ اظت٦غُ ٥بظتًُٓخ أٍهُ يف رٞٓىه٘ب ٌغىَىْ ِٓ
خ. ورٕمَُ اظت٦بعُ ِٓ ٢ِٕىه ٦ِبين اٌىٍّبد ئذل ٦ِبعُ ٌغىَخ اظت٦بعُ رىفو ٦ٍِىِبد ٥ٓ وٍّبد ٌغخ ٦ُِٕو

و٦ِبعُ ِزقٖٖخ. وَمٖل ثبظت٦بعُ اٌٍغىَخ رٍه اٌيت ر٦ين مبفوكاد ٌغخ ٦ُِٕخ فزْوؽهب ورىٙؼ ٦ِبُٔهب أو رٍه اٌيت 
٦ين ثجؾش ر٦ين مبفوكاد ٌغخ ِب ٌز٤ٚ عتب ِب َمبثٍهب ِٓ ِفوكاد ٌغخ أفوي. أِب اظت٦بعُ اظتزقٖٖخ فهٍ رٍه اٌيت ر

. ولل َىىْ ٘نا اٌجؾش أَٚب ِٓ ٢ِٕىه ٌغخ واؽلح أو ِٓ  ٦ِبين اظتٍٖٞؾبد اظتَزقلِخ يف أؽل اجملبالد اظت٦ُٕخ
 .٢ِٕىه ٌغزٌن أو أوضو

وَمٖل ثبظت٦بعُ اٌٍغىَخ رٍه اٌيت ر٦ين مبفوكاد ٌغخ ٦ُِٕخ فزْوؽهب ورىٙؼ ٦ِبُٔهب أو رٍه اٌيت ر٦ين مبفوكاد ٌغخ 
 ٍهب ِٓ ِفوكاد ٌغخ أفوي.ِب ٌز٤ٚ عتب ِب َمبث

. ولل  أِب اظت٦بعُ اظتزقٖٖخ فهٍ رٍه اٌيت ر٦ين ثجؾش ٦ِبين اظتٍٖٞؾبد اظتَزقلِخ يف أؽل اجملبالد اظت٦ُٕخ 
َىىْ ٘نا اٌجؾش أَٚب ِٓ ٢ِٕىه ٌغخ واؽلح أو ِٓ ٢ِٕىه ٌغزٌن أو أوضو. ؤىهك فُّب ٍٍَ رفًُٖ مٌه، ٥ًٍ أْ 

 أو اٌفؤَُخ. ا٦ٌوثُخ وأؾتٍُيَخ خإٔٔب ٔمٖو ؽلَضٕب ٥ًٍ اٌٍغ –ش ا اٌجؾوٌغوٗ ٘ن –٤ٚٔ يف ا٥زجبهٔب كائّب 
 

 ادلؼاجى انهغىَح ) شُائُح انهغح (:
رىزٍَ اظت٦بعُ صٕبئُخ اٌٍغخ أمهُخ فبٕخ و٥بِخ يف آْ واؽل، ٌىىهنب رلفً يف ٍُبق االهرجبٛ اٌٍغىٌ ثٌن اٌٍغلبد   

ب رَّؼ ثبٌزأًِ يف رواوُت وً ٌغخ ٥ًٍ ؽلح، ورىْف ٥ٓ كلبئمهب واٌزلافً، وّب أهن ٌٍزالؽكاٌٞج٦ُُخ، ورفزؼ اجملبي 
وٙجٞهب، ٘نا فٚاًل ٥ٓ أفزبؽهب ٥ًٍ اضتٚبهاد اظتقزٍفخ ثىً لُّهب و٦ُِٞبهتب وِلٌىالهتب، ئم أْ ّوػ أٌفبٟ ثٍغلخ  

خ ٌىً ٌغخ، وِلب  أفوي َزغبوى يف اٌىال٤ اصتبٔت اٌز٦ٍٍُّ واظت٦ويف ئذل ِب ٘ى أو٤ٍ، أٌ اٌىلىف ٥ًٍ اٌٞج٦ُخ اضتٚبهَ
٘ى ٍبئل وِزلاوي وِْزون ثٌن ٌغزٌن، ثبٔٙبفخ ئذل ِلي اٍز٦ُبهبّب ٌىً ِب ٘ى علَل، وِلي ٝبلخ ولللهح أَهّلب   
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 .19 اٍزغبثخ ٌٍزٞىه اٌٍغىٌ اٌنٌ رفوٙٗ آٌُبد ا٦ٌٖو
ٍجًُ اظتضبي  و ٥ٓيف اٌىلذ ٔفَٗ.    ثبٌٍغبد اْعٕجُخ رى٤ٙ ٘نٖ اظت٦بعُ ُنُش ختلَ إٌبٝمٌن ثب٦ٌوثُخ وإٌبٝمٌن

 :٥ًٍ إٌؾى اٌزبرلأو ٥وثُخ / ئؾتٍُيَخ،   ؾتٍُيَخ / ٥وثُخأاظت٦بعُ  ٔزٞوق  ئذل 
 ادلؼاجى اإلجنهُشَح / انؼزتُح: -1

 ٥بكح ِب َزُ رجىَت اٌىٍّبد هبب وفمب ٌٍزورُت اعتغبئٍ اٌْفجبئٍ. وِٓ أّهو اظت٦بعُ اٌيت رم٤ يف ٘نا إٌٞبق:
 ٍلبِىً اظتىهك ظتًٕن اٌج٦ٍجى• 
 لبِىً اظتغين ضتَٓ ووَ• 
 لبِىً أوَفىهك اٌٖبكه ٥ٓ عب٦ِخ أوَفىهك اٌربَٞبُٔخ• 

 
 ادلؼاجى انؼزتُح / اإلجنهُشَح: -2

وَزُ رجىَت اٌىٍّبد فُهب ئِب وفمب ٌٍزورُت اعتغبئٍ اصتنهٌ، ِضً " ٦ِغُ اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ اظت٦بٕوح "، واٌنٌ اّزهو 
 اعتغبئٍ إٌٞمٍ، ِضً " لبِىً اظتىهك " ٌٍلوزىه هوؽٍ اٌج٦ٍجىٍ. ، أو وفمب ٌٍزورُتHans Wehrثبٍُ ٘بٔي فًن 

 
 ادلؼاجى ادلرخصصح شُائُح انهغح: -3

ال رمزٖو اٌٍغخ ٥ًٍ اظتُلاْ اْكيب، ثً رًّْ وعىك ٍِٖٞؾبد يف غتبالد أفوي ٥لَلح، ِضً االلزٖبك واٌٞت 
اجملبالد ٌزيوَلُ٘  وضًن ِٓعبد ا٦ٌبٌٍِن يف ... اخل. وإٔجؾذ ٕ٘بن ؽبعخ ِزياَلح ٌزٍجُخ اؽزُب واعتٕلٍخ واٌمبٔىْ

 ، الٍُّب يف غتبي اٌزورتخ اٌْو٥ُخ  طتلِخ إٌَخ إٌجىَخ . مب٦بين اظتٍٖٞؾبد اظتزقٖٖخ 
ً لبِىٍب يف االٕٞالػ اظت٦زوف ثٗ بٌلهاٍبد اظت٦غُّخ أصجزذ ِلي ر٦مُل ا٦ٌٍُّبد اٌيت ديو هبب اٌمبِىً ؽىت ََّف
ِب ثٍغذ ِٓ رٞىه فأٗ ال ّه أْ اٌمىاٌُِ اظتمووءح رجمً ٍ٘ إًْ وِٖله اٌزىصُك، ِهّب ثٍغذ اضتٚبهاد  ، و٥ٍُٗ

 .إٌمٍُخوال ََزغىن ٥ٕهب ْْ ّأهنب ّأْ ِٖٕفبد اضتلَش ووزت اٌفمٗ وإٌؾى وغًن٘ب ِٓ ا٦ٌٍىَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 هئٌُ اصت٦ُّخ اظتغوثُخ ٌٍلهاٍبد اظت٦غُّخ د. ػثذ انغين أتى انؼشو 19
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 : انمىايُض ادلمزوءج يف خذيح انظُح : طهثُاخ  انصاينادلطهة 
 

 اٌمىاٌُِ، افزمبه٘ب ئذل اظتٍٖٞؾبد اٌْو٥ُخ واٌيت ٍ٘ ٍٕت اٌزورتخ اٌلَُٕخ.  ِٓ أثوى اٌٍَجُبد عتنٖ أْىا٣ ِٓ
فمل رٞىهد اٌمىاٌُِ ثلِظ أٔىا٣ ّىت ِٓ اظتٍٖٞؾبد يف غتبالد فبٕخ ِٓ ا٦ٌٍىَ )وبٌفُيَبء واٌىُُّبء واٌٞت 

 واٌوَبُٙبد واعتٕلٍخ ...( اٌيت ؽٚذ ُن٠ وفًن ٥ىٌ اظتٍٖٞؾبد اٌْو٥ُخ .
أعٕيب ٥ويب(، ٥ًٍ اٌوغُ ِٓ وً اٌزواوُ اٌنٌ ٥وفزٗ، ُنبعخ  -يف غتبي صٕبئُخ اٌٍغخ )٥ويب أعٕيب ئْ ٕٕب٥خ اظت٦بعُ 

٢ِب٘و اٌزْىَِ اٌلالرل وبٌزواكف واالّزوان ؽىت أهنب ال ختٍى ِٓ   ئذل اظتيَل ِٓ اٌزمُٕخ اظت٦غّبرُخ، وحتٌَن أكواهتب
 اٌٍف٢ٍ، ور٦لك اظت٦ىن.

٥ٓ  ى٤ِ اظتٍٖٞؾبد رُٕ ٥ٓ ٔمٔ ِزفبود ِٓ ِإٌف ئذل آفو، وّب رّٕ هبب اظتٖٕفىْ ئْ اٌٞوق اٌيت ر٦بًِ 
ثٕى٣  ال رزَُ ٦ِبصتزهب ٌٍٍّٖٞؾبد ث٦٘ اظت٦بعُ اٌضٕبئُخ اٌٍغخ  ئجيبثُخ يف ٘نا ا٦ًٌّ أو مان. و٦ِىن مٌه أْ وعىٖ

  . واظت٦غّبرُخ ِٓ االٝواك واٌزّبٍه ٝىاي اظت٦غُ ثَجت غُبة اٌزىىَٓ اٌالىَ يف ِجؾضٍ اظتٍٖٞؾُخ
ٝج٦ٍُ، وٌىٓ غًن اٌٞج٦ٍُ ٘ى أاّل ًََن اٌز٦وَف ٥ًٍ َٔك  فٞزٗ اطتبٕخ ثٗ، و٘نا يف ؽل مارٗ أِوٌٗ وً ٦ِغُ 

ٍُّب الاٌز٦وَف وأكاء ِهّزٗ،  ْىالد ؽمُمُخ حتىي كوْاظت ٕ٘بن ث٦٘واؽل يف اظت٦غُ اٌىاؽل. فّٓ فالي اٌجؾش 
هِىى ٌغىَخ. وِٓ ٘نٖ اٌياوَخ رٕمَُ اظت٦بعُ ئذل ىِورٌن رْىى  وأْ اٌز٦وَف ٘ى اْكاح اٍْبٍُخ اٌيت رزوعُ اظتفهىَ ئذل

٥لكا ِهّب  ئِب ْْ اظتإٌف دل َلهن أمهُخ اٌُٖبغخ اٌٍغىَخ وكوه٘ب يف اٌز٦وَف ثبظتفهىَ فًناوُ اْوذل ِٓ دتبٍه اظت٦غُ
دتُٓي  اٌيت  ،ُخاٌمىا٥ل اٍْبٍ ِٓ اٌَّبد واطتٖبئٔ اظتْزووخ يف ر٦وَف ٥لح ٍِٖٞؾبد ؽتب َٕغُ ٥ٕٗ فوق ئؽلي

اٌز٦وَف ٔفَٗ يف ٥لك ِٓ اظتٍٖٞؾبد اظتقزٍفخ اٌلواي، فال  اظتفبُُ٘ واٍزمالي وً ٍِٖٞؼ مبفهىَ ث٦ُٕٗ؛ وئِب ٌزىوه
 اظتٍٖٞؾبد "ِزواكفخ" أو ال! وئِب ْْ اٌز٦وَف َىىْ ؼتزٖوا أّل ِب َىىْ االفزٖبه، ٦َوف اٌمبهب ئْ وبٔذ ٘نٖ

ِٕٗ؛ وئِب ْْ اظتإٌف  رتٍخ واؽلح، ويف رت٤ُ اْؽىاي ال َفٍ ثبٌغوٗ–ْ يف ث٦٘ اْؽُب–ؽىت ئٔٗ ال َزغبوى 
اخل، ويف …اْعٕيب أو ٥ٓ وا٤ٙ اظتٍٖٞؼ أوي ِوح َٕٖوف ٥ٓ اٌز٦وَف إٔال ئذل رملمي ٦ٍِىِبد ٌغىَخ ٥ٓ اظتٍٖٞؼ

ْْ اظتإٌف حيًُ  غتهىال ٥ٕل اٌمبهب ٥ًٍ اٌوغُ ِٓ أٔٗ رالٖ "ر٦وَف" ِب! وئِب وٍزب اضتبٌزٌن ٢ًَ ِفهىَ اظتٍٖٞؼ
لل ال رىىْ  ٥ًٍ ٍِٖٞؼ آفو، وٌىٓ اظتٍٖٞؼ ال َنوو ٕ٘بن أو ال َىعل فُٗ ِب َلي ٥ًٍ أٔٗ ٦ِوف، ثً اٌمبهب

ئذل اظتٍٖٞؼ اٌنٌ جيت أْ رم٤ أؽبٌخ ٥ٍُٗ ؛ وئِب ْْ اظتٍٖٞؼ َنوو وَمبثً مبٍٖٞؼ أو مب٦ىن أؽبٌخ ٕؾُؾخ! 
 مبب "ٔؽَبٍٗ" ثأْ اظتٍٖٞؼ مارٗ يف غىن ٥ٓ اٌز٦وَف، و٘نٖ ؽبي ث٦٘اظتإٌف اٌز٦وَف ه ٍِٖٞؾبد ٥وثُخ فُزغبوى

 20 .اظتٍٖٞؾبد اظتفىىخ يف اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ ئذل ٥جبهاد

 يظاهز اخلهم يف انرزذُة:
احملبف٢خ ٥ًٍ رورُت اظتٍٖٞؾبد رورُجًب أٌفجبئًُب ِٚجىًٝب. وللل  أؽُبٔب ٥لَ    ، ؾتليف ث٦٘ اٌمىاٌُِ ئما كلمٕب ا٢ٌٕو

 ٥رب اظت٢ب٘و اٌزبٌُخ:١هو اطتًٍ 
 ٍىء اٌزورُت اٌلافٍٍ ٌٍٍّٖٞؾبد اظتجلوءح ثبضتوف ثٕفَٗ أو اضتووف ثٕفَهب ٍىء رورُت اظتْزمبد *

                                                 

21
  ػتّل فٞبيب ، ٔملَخ ٌٍٍّٖٞؼ واظتفهىَ كهاٍخ حتٍٍُُخاٌلهاٍبد اظت٦غُّخ  
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  اظتٕهغُخ يف ٕٕب٥خ اظت٦غٍُىء  *
ٌىٓ يف وً اْؽىاي ٕ٘بن ٔمٔ يف ِملاه  هبب رفبورًب يف ٝوَمخ اٌزٕبوي،َىعل ثبٍز٦واٗ ث٦٘ اظت٦بعُ اٌىهلُخ  *
 ال َمًٍ ِٓ أمهُخ ٘نٖ اظت٦بعُ  ٦بصتخ ويف ٥ّك اظت٦بصتخ، ئال أْ ٘نااظتبكح اظت  

 ِْىالد اٌلالٌخ يف اظت٦غُ اٌضٕبئٍ اٌٍغخ *

٤ٙ ظتٍٖٞؾٌن أعٕجٌُن رىىْ ثُٕهّب ث٦٘ ثى ىْ َمىِىْ فبظتإٌف، ِمبثً واؽل ْوضو ِٓ ٍِٖٞؼ أعٕيب و٤ٙ *
 :  أوعٗ اٌزْبثٗ، أؽُبًٔب،  ِمبثاًل ٥وثًُٓب واؽلًا  

 يا َماتهه تانفزَظُح صطهخ تانؼزتُحادل
 Procès اٌل٥ىي 

Instance 
 Commentaire اٌز٦ٍُك

Suspension 
 Adage اظَتَضً 

Proverbe 
 َّٜ  Modèle إٌٖ

Type 
 Grandeur اٌىؽلح 

Unité 
 ٍُِ  Etiquette اٌَى

Marque 
 Epopeé اظتٍؾّخ 

Anecdote 
 

 وادلؼزَّتح:تٌن ادلصطهذاخ ادلرزمجح  انصُائٍ ادلؼجى
 عُ،  ؾتل أهنب ئِب ِزورتخ، وئِب ٦ِوثخ:بئما رفؾٖٕب  اظتٍٖٞؾبد اٌىاهكح يف  اظت٦

. و٘لٍ ولضًنح   اْعٕجُخاظتٍٖٞؾبد اظتزورتخ : وٍ٘ رٍه اٌيت وزجذ مبمبثالد ٥وثُخ  إٔاًل، ث٦ل رورتزهب ِٓ اٌٍغخ 
 .عٓلًا، ُر٦ل ثبظتئبد

و٘نا  ثبحملبف٢خ ٥ًٍ إٍٔهب اْعٕيب ِىزىثًب ُنووف ٥وثُخ فٍ فُهب اظتإٌفأؽُبٔب َىز اظتٍٖٞؾبد اظت٦ٖوَثخ : وٍ٘ اٌيت 
 يف ؽل مارٗ رمًٖن.

 انصُائُاخ ادلؼجًُح 
ٍ٘ وؽلح ٌغىَخ  اٌضٕبئُخ اظت٦غُّخ اظتزواثٞخيف فُٚ ٘نا اٌجؾش :  اظتزواثٞخ وهمبب َٕجغٍ ر٦وَف اٌضٕبئُبد اظت٦غُّخ

ختزٍف ٥ٓ اجملّى٥خ إٌؾىَخ ٌٍىٍّزٌن اٌٍزٌن  ْ رّْىال غتّى٥خ ؿتىَخرزأٌف ِٓ وٍّزٌن َوثٞهّب هاثٜ، و٦ًِب ديىٓ أ
 رىٓىٔب٘ب. 
 .اظتٍٖٞؾبد، اظتٖبؽجبد اٌٍف٢ُخ، اِْضبي ئخل رُٚ أًَٚب ِب ٦َوف ثب٦ٌجبهاد اظتزىوهحوٍ٘ 

 :اظت٦غُّخ اظتزواثٞخ يف اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ اٌضٕبئُبد٥ًٍ ٍجًُ اظتضبي 

َِو"، "إًْ واٌفًٖ" " ،"ءاٌجبلُخ واٌفبُٔخ"، "اٌَواء واٌٚوا" َِو واٌُُ ٍَُُٖ"، "ا٦ٌُ ِّٕلاْ"، "اٌَغّش واٌ اظتٞولخ واٌ
 :ئٌُهب. أِب يف اٌٍغلللخ أؾتٍُيَخ فٕغل وِب

"alive and kicking" ،"on and off" ،"safe and sound" ،"body and soul" ،"bits and pieces" ،"give and take" ،"now and 

then"، "wait and see" ،"live and learn" وِلب ئٌُهب.  
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أْ ِز٦ٍٍّ اٌٍغخ أؾتٍُيَخ َىاعهىْ ِْبوً يف وُفُخ اٌز٦بًِ رموه  اُْنبس ا٦ٌٍُّخ اظتز٦ٍمخ ث٦ٍُ ٕٕب٥خ اظت٦بعُففٍ 
بد اٌيت رٞوق ثبة اٌضٕبئُ ٤ِ اٌضٕبئُبد اظت٦غُّخ. و٘نا ِب أولرٗ ٔزبئظ اٌلهاٍخ اضتبٌُخ واٌيت ر٦ل ِٓ أوائً اٌلهاٍبد
يف ستَخ لىاٌُِ ؼتزٍفخ،  اظت٦غُّخ ووُفُخ ِللل٦بصتخ اٌمللىاٌُِ اظتقزٍفخ عتب. مث مت اٌجؾش ٥ٓ ٘نٖ اٌضٕبئُبد

٥ويب(  -ئؾتٍُيٌ، وواؽل صٕبئٍ اٌٍغخ/ ئؾتٍُيٌ -ئؾتٍُيٌ /أهث٦خ ِٕهب لىاٌُِ وهلُخ ِٞجى٥خ )صالصخ ِٕهب أؽبكَخ اٌٍغخ
ّْ ا٦ٌلَل ِٓ اٌضٕبئُبد،ئؾتٍُيٌ(-، و٥ويب٥ويب -ئؾتٍُيٌ /وواؽل ئٌىزووين )صٕبئٍ اٌٍغخ  وأٍفود ٔزبئظ اٌجؾش ٥ٓ أ

ظت٦بصتخ اٌضٕبئُبد ولٖود ٥ٓ رٍجُخ  اظت٦غُّخ دل رىٓ ِىعىكح يف اٌمىاٌُِ اطتَّخ، وأْ اٌمىاٌُِ دل رزج٤ هنغًب ِزَمًب
اْؽبكَخ اٌٍغخ ثْىً أورب ِٓ  ثبٌضٕبئُبد اظت٦غُّخ ِزىفوح يف اظت٦بعُ ؽبعبد اظتز٦ٍُ. وّب وعل أْ اظت٦ٍىِبد اظتز٦ٍمخ

اظت٦ىن إٌهبئلٍ عتب ٥ٓ  اٌضٕبئُخ اٌٍغخ، ونٌه دتًُ ٢٦ُِ اظت٦بعُ ئذل ٦ِبصتخ اٌضٕبئُبد اظت٦غُّخ اٌيت خيزٍف اظت٦بعُ
 . 21وهتًّ ٦ِبصتخ اٌضٕبئُبد اظت٦غُّخ اٌْفبفخ ،(Opaque Binomials)  لهااٌىٍّزٌن اظتىىٔزٌن 

 
 ىايُض ادلمزوءج يف خذيح انظُح:  إجياتُاخ انمانصانسادلطهة 

احمللصىْ  ر٦ل اظت٦غُّخ اظتقزٖخ يف ا٦ٌٖو اضتلَش اٌموَٓ اٌزٞجُمٍ ا٦ٌٍٍّ ٌٍٍّٖٞؾُخ ا٦ٌبِخ، فمل ؽلك اظت٦غُّىْ
 إٔىي ا٦ٌٕٖخ اظت٦غُّخ اٌيت وبٔذ فٚفبٙخ يف اٌملمي ورفزمو ئذل حتلَل ِٕهغٍ ٌج٦٘ لىا٥ل٘ب وبٌزورُت واٌز٦وَف. 

 اظت٦غُّخ اظتقزٖخ اضتلَضخ: ثُخ يفأجيب ٢ب٘واظتوِٓ 
 وضوح اٌزأٌُفبد اظت٦غُّخ - 1 
 رٞىه لىا٥ل اٌٖٕب٥خ اظت٦غُّخ - 2 
 ذل ٢ٔوَخ اظتفبُُ٘.ئرٞلىه ِفهىَ اٌز٦وَف اظت٦غٍّ ثأٔىا٥ٗ اظتقزٍفخ، وفبٕخ اٌز٦وَف اظتٍٖٞؾٍ اظتَزٕل  - 3
 ورىؽُل ٍِٖٞؾبرٗ ّىال وِّٚىٔب، ثىٕفٗ رٞىه اظتجبكب اظتٍٖٞؾُخ اٌلوٌُخ اٌلا٥ُخ ئذل رمٌُُ اظت٦غُ  - 4
غتبي  آٌُخ ِٓ آٌُبد اٌزىإً اضتٚبهٌ ا٦ٌبظتٍ، أٞاللب ِٓ رىُٕبد وأ٥ّبي ث٦٘ اظت٢ّٕبد اٌلوٌُخ ا٦ٌبٍِخ يف  
 .((، واظتووي اٌلورل ٦ٌٍٍّىِبد اظتٍٖٞؾُخ )أٔفىرًنISOَ اظتٍٖٞؾبد وبظت٢ّٕخ اٌلوٌُخ ٌٍزمٌُُ )أَيو 

٦وثُخ يف ؼتزٍف اٌٍغبد ا٦ٌبظتُخ ، ّأهنب يف مٌه وْأْ أٌ وبئٓ ؽٍ َإصو وَزأصو ثبٌىٍٜ احملُٜ. اٌٍغخ اٌرأصًن  -5
أْ ِفوكإد رتًخ ٥وثُخ لل غيد لىاٌُِ ٌغبد ٥بظتُخ ٥لَلح، يف اٌىلذ اٌنٌ أفند  وَإول اٌجؾش ا٦ٌٍٍّ 
   بثُخ ِضّوح.٤ِ غًن٘ب ثاجي–وال رياي رزفب٥ً –٥ٓ ٌغبد أفوي. أٌ ئهنب رفب٥ٍذ  ا٦ٌوثُخ فُٗ 

وٍّخ ٥وثُخ ئٍالُِخ يف ٦ِبعُ اٌٍغخ أٔىٍُيَخ،  3000وعىك  22ففُّب خئ أٔىٍُيَخ ِضاًل َمله اطتُٞت 
   ِٓ اٌىٍّبد إٍُْخ. ِٚبفًب ئٌُهب ستَخ آالف وٍّخ ِْزمخ 

 
 
 
 

                                                 
  "ور٦ٍٞبد يف عب٦ِخ اٌْبهلخ حتذ ٥ٕىاْ "اٌٖٕب٥خ اظت٦غُّخ وال٤ 22/4/2004-2۱واٌنٌ ٥مل يف  ػهً هايش ادلؤمتز انزاتغ انذكرىر جهاد محذاٌ 21

http://www.atlassite.com/atlas2006/arabic/newsletter/twelfthedition.html 
  ٕفؾخ. ٥751ويب، ِىزجخ ٌجٕبْ، ثًنود، ٌجٕبْ – ا٦ٌٍُّخ واٌفُٕخ واعتٕلٍُخ: لبِىً ئٔىٍُيٌ ، ٦ِغُ اظتٍٖٞؾبد1981اطتُٞت، أزتل ّفُك،  22
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 : (ان: القواميس اإللكرتونية ودورها يف خدمة السنة  )وفيه  مطلث الثالثاملثحث 
 :  أمهُح انمىايُض اإلنكرزوَُح يف خذيح انظُحولادلطهة األ

ر٦ل ِىٕٕخ ا٦ًٌّ اظت٦غٍّ ِٓ أُ٘ وأؽلس اٌزىعهبد اظتٍٖٞؾُخ اضتلَضخ، أٞاللب ؽتب ًََّ ثجٕه اظت٦ُٞبد 
ثجُبٔبهتب، اٌيت ال ديىٓ ٦ٌٍّغُ  ٙقُ ديىٓ أْ َز٤َ ظتالٌَن اظتٍٖٞؾبد ِٖؾىثخ ئٌىزوويناظتٍٖٞؾُخ اٌنٌ ٘ى ٦ِغُ 

 اٌزمٍُلٌ أْ حيُٜ هبب.اٌىهلٍ 
: "ئٕٔب ؿتبوي أْ َىىْ ٌلَٕب فو٣ يف 23أٌٔ ثٕلقلبي فاْ أمهُخ اٌمىاٌُِ والٍُّب االٌىزوؤُخ ريكاك َىِب ث٦ل َىَ، 

وً ٦ِوٗ، ؽُش أْ ئلجبي اٌيواه ٥ًٍ ّواء اٌمىاٌُِ االٌىزوؤُخ ؽتزبى، وَوع٤ مٌه ئذل ا٘زّبَ إٌبً ثز٦ٍُ اٌٍغبد، 
 ٌغخ ؼتزٍفخ ورزُّي مبىٍى٥ُخ أورب، وؿتبوي أْ ٔيَل ٥لك اٌٍغبد 20الٌىزوؤُخ رىفو ؽىارل وَُٚف "أْ لىإَُِب ا

 .اظتزىفوح ٥ًٍ اٌمىاٌُِ االٌىزوؤُخ، ئٙبفخ ئذل رىفًن اٌمىاٌُِ ا٦ٌبظتُخ اظت٦ووفخ ٥ًٍ اٌمىاٌُِ االٌىزوؤُخ"
 ظُحيف خذيح انإجياتُاخ انمىايُض اإلنكرزوَُح : طهثُاخ وادلطهة انصاين

 اٌٍَجُبد وأجيبثُبد اٌيت ٍجك موو٘ب يف ٍِٞت اٌمىاٌُِ اٌىهلُخ رٕٞجك ونٌه ٥ًٍ ٘نا اظتٍٞت. 
واٌيت  دل رٍُ ثبظتٍٖٞؾبد اٌْو٥ُخ  ثلوه٘ب ٘نٖ اٌمىاٌُِ وىْاٌٍَجُبد اٌيت هتّٕب يف ٘نا اٌجؾش  ٤ِ اٌزأوُل أْ

 ٦بذل . واٌل٥ىح ئذل اهلل ر إٌجىَخر٦زرب ٥ٕٖوا أٍبٍُب يف فلِخ إٌَخ 
جتوَل اْف٦بي واْشتبء ئذل إٍٔهب ِٓ ٥ًٍ اظتَز٦ٌٍّن حتزُ   ٘نٖ أْىا٣ ِٓ اٌمىآٌُِِ اٌٍَجُبد ونٌه أْ  
َّ أعً  ٥ًٍ وىْ ف٦ً وِٓ ذتخ رلفً ٥ًٍ  ٣ََواٌجؾش ٥ًٍ اظتٍٖٞؼ اظتٕمىي ئٌُٗ ِضال: وٍّخ ّو٥ُخ رٕمً ئذل إًْ 

 واكف عتنٖ اٌىٍّخ ئذل اٌٍغخ اظتٕمىي ئٌُهب. اٌمبِىً أٌىزووين اٌنٌ َزُ ثبٌجؾش ٥ًٍ اظت
ِٓ أُ٘ وأؽلس اٌزىعهبد اظتٍٖٞؾُخ اضتلَضخ،  اٌيت ر٦زرب ِىٕٕخ ا٦ًٌّ اظت٦غٍّ، ِٓ أُ٘ أجيبثُبد عتنٖ اٌمىاٌُِ

ٙقُ ديىٓ أْ َزَل٤ ظتالَلٌن اظتٖلٍٞؾبد     ئٌىزووينأٞاللب ؽتب ًََّ ثجٕه اظت٦ُٞبد اظتٍٖٞؾُخ اٌنٌ ٘ى ٦ِغُ 
ٌىً ِٖلٍٞؼ لبئّلخ ِلٓ     ختوَظُنُش ديىٓ  بٔبهتب، اٌيت ال ديىٓ ٦ٌٍّغُ اٌىهلٍ اٌزمٍُلٌ أْ حيُٜ هبب.ثجُ ِٖؾىثخ
 ومٌه إٌؾى اٌزبرل:   اٌيت لل رًٖ أؽُبٔب ئذل ٍزخ أو ٍج٦خ ٍِٖٞؾبد اٌز٦وَفبد

 .اٌزواعُ اٌفؤَُخ اظتمزوؽخ عتنا اظتٍٖٞؼػهً طثُم ادلصال : كهًح هجزج : 
 «، «émigration» ،«quitter»، «abandonner» ،«s'expatrier»أو «émigrer»: ثالد ؼتزٍفخللَ اظتزورتىْ ستٌ ِمب

«sortir en exode.  .ووً ٍِٖٞؼ ٌٗ ٦ِىن فبٓ ؽَت ِب ر٦ُٕٗ وٍّخ ٘غوح ٌغخ وإٞالؽب 
 هفح:يف انثذاَح، َشًن إىل أٌ يصطهخ "انشكاج" ذزجى، يف أغهة ادلىاضغ، تأرتؼح طزق سلر: انشكـاجكذنك  كهًح  

1aumône     2 charité   3purification    4  impôt 

. «charité»أو  «aumône»يف اٌجلاَخ، ٔالؽ٠ أْ ٍِٖٞؼ "اٌيوبح" ٌٌُ ِواكفب ٌل"اٌٖللخ" اٌيت ديىٓ رورتزلهب ة  
خذ يٍ أيىاذلى صذلح ذطهـزهى  فاْ وبٔذ اٌيوبح اٌْو٥ُخ لل شتُذ يف ٌغخ اٌموآْ وإٌَخ "ٕللخ"، ِضً لىٌٗ ر٦بذل:

24وذشكُهى هبا
 اٌربوخاظتلػ وبهح، وإٌّبء، واٌيَبكح، وٍ٘ اٌٞه: 25، فاْ ٦ِٕبمهب خيزٍف. فبٌيوبح يف اٌٍغخ . 

                                                 
 "أزورواِب" فوأىٌٍن اٌنٌ خيزٔ يف غتبي اٌمىاٌُِ االٌىزوؤُخ إٌبٝمخّووخ ٦ًَّ يف عٕبػ  23
 (103اٌزىثخ، ) 24
 .30، ٓ. 2، ِظ.ٌَبْ ا٦ٌوةاثٓ ٢ِٕىه،  25
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 .26فبٌّٕبء واٌٞهبهح ٌٌُ ِمٖىهاْ ؽَت اظتفَوَٓ ٥ًٍ اظتبي، ثً َزغبوىأٗ ئذل ٔفٌ ٦ٍِٞ اٌيوبح واظتزٖلق هبب

 مطالة( : ستةوقواميسه )وفيه فيه  27سوبرمجة احلات: املثحث الراتع
 

 -انرزمجح اِنُح-احلاطىبادلظرؼُُح ت انرزمجح  ذارَخ ذؼزَف وادلطهة األول: 
 

ٌمل أكي رفغو اظت٦ٍىِبد يف ٥ٖؤب اضتبرل  ئذل ٙووهح اٌٍغىء ئذل وٍبئً اٌزمُٕخ  اضتلَضخ يف ٍجًُ  أٍوا٣ ث٦ٍُّخ 
 .اٌزورتخ ثٖىه ّىت واؽل ِٓ ٘نٖ اٍْبٌُت واٍزقلاَ اضتبٍىة يف ٥ٍُّخ ،ٔمٍهب ورٕبلٍهب ثٌن ا٦ٌْىة اظتقزٍفخ

، وديًُ اٌج٦٘ ئذل رَُّخ َووهنب  -٦َmachine translation -MTوف اٍزقلاَ اضتبٍىة أكاح ٌٍزورتخ ثبٌزورتخ اٌُِخ 
 . computer aided translationوٍ٘ اٌزورتخ مب٦بؤخ اضتبٍىة  ِالئّخأوضو 

اٌلهاٍبد اٌزورتُخ. ٘ىنا، فىو أهصُُ يف  ٌزورتخ اظتَز٦ُٕخ ثبضتبٍىة يف اٌَج٦ُٕبد، أٌ ٤ِ ١هىهٌمل ثلأد فىوح ا
 ، و ٘بهٌَ يف إٌٖىٓ اظتيكوعخ1981وٍُِيب يف أكواد اظتياوعخ اٌٍغىَخ، يف ٥بَ  ،1979ػتٞخ ا٦ًٌّ، يف ٥بَ 

اظتٍٖٞؾُخ. وثلأ اضتلَش، يف  ُبد، أ٥ٍٕذ فىوح لىا٥ل اظت1990ٞ٦. ويف ٍٕخ 1988واٌىؽلاد اٌزورتُخ، يف ٥بَ 
َٕٖٓت اال٘زّبَ ٥ًٍ االٍز٦ّبي اظتزىبًِ  مٌه اضتٌن وِٕن(  أٌ.يب.ئَ IBM، ٥ٓ اٌناووح اٌزورتُخ )ّووخ1992ٍٕخ 

ٍَجخ، أٌ اٌيت ََقو فُهب أَٔبْ اضتبٍىة ِزفب٥ال ٦ِٗ كوْ اال٥زّبك ٥ٍُٗ ٌْىت اْكواد يف اٌزورتخ  .وٍُِّخ اظُتَؾِى

٦ٍَٞ ٌٍّزوعُ الزواؽبد ٌٍزورتخ .ورورتزٗ(  ٌناووح اضتبٍىثُخ فهى ؼتيوْ ِٓ إٌٖىٓ اظتزىاىَخ )إًْأِب ثؤبِظ ا
 َز٦ٓوف ٥ًٍ اصتًّ واظتمب٤ٝ اظتزْبهبخ أو اظتزمبهثخ فُربى٘ب وًَْن ئٌُهب. و٘نا اٍزٕبكا ئذل إٌٖىٓ اظتَٓغٍخ آٔفب، ئم

وئذل عبٔت اٌناووح  .ٍَٖؼ ٌٍلالٌخ ٥ًٍ كهعخ اٌزمبهةاٌربٔبِظ ٦ُٔ اظت٦ٌن يف رىؽُل االٍز٦ّبي االٕٞالؽٍ و
وئمنب ئذل اظتٍٖٞؾبد واٌز٦بثًن اظتٍٖٞؾُخ اظتزىوهح  اٌزورتُخ، َىعل ثؤبِظ ٌٍّٞبثمخ ََزقلَ ٌٍزٕجُٗ ال ئذل اصتًّ

ٍٖٞؾٍ وعتنا اٌربٔبِظ أمهُخ وربي يف ٙجٜ إٌْبٛ اظت، االفزالف ثٌن اٌربٔبغتٌن وَىهك٘ب يف ٍُبلهب. ويف ٘نا َىّٓ
 .االٍز٦ّبي وو٤ٙ لىائُ ٍِٖٞؾُخ ورىؽُل

 
 ادلطهة انصاين: آنُاخ انرزمجح اِنُح

ٔنوو  ٔمٞخ ِفٍُٖخ يف ِىٙى٥ٕب، وٍ٘ أْ اٌزورتخ اظتَز٦ُٕخ ثبضتبٍىة رًّْ ا٦ٌلَل ِٓ اٌُِبد ال ثل ِٓ ئَٚبػ
 :ِٕهب وجلاَخ اٌزورتخ اٌُِخ وماووح اٌزورتخ

أً٘  وٍ٘ رورتخ َمىَ هبب ػتون أو ٢ٔبَ، ٦َزّل ٥ًٍ رمُٕبد ؼتزٍفخ َمَّهب Machine Translation MT اٌزورتخ اٌُِخ -
 :االفزٖبٓ ئذل ٔى٥ٌن أٍبٌٍُن

 Neural Network ٌلأ/ ّجىخ ا٥ْٖبة، وزورتخ ِجلئُخ 

 Cognitive Language Processing ة/ اظت٦بصتخ اٌٍغىَخ اظت٦وفُخ أٌ

َمىي أً٘ االفزٖبٓ أْ أُ٘ ٥ٍُّخ رمىَ هبب اٌِخ أو ا٢ٌٕبَ ٍ٘ ٥ٍُّخ  وّب و٥ًٍ وً ؽبي، ، فاْ غبَخ ِب يف اِْو
                                                 

  .218، ٓ. كاد أٌفبٟ اٌموآ٦ِْغُ ِفواٌواغت إْفهبين،  26
 ولىاَُِهب()َزّٚٓ لبِىً اظتٍٖٞؾبد اظتزورتخ و لبِىً اظتفوكاد اظتقئخ يف اضتبٍىة،  ثواِظ اٌزورتخ ٌٍؾبٍىة وثواِظ اٌزورتخ ٥ًٍ ّجىخ أٔزؤذ  27
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ثبالٔىٍُيَخ ووٍّخ  The good ىُِخ روثٜ ثٌن وٍّخألً. ِضبي: ر٤ٚ كافً ا٢ٌٕبَ فىا واٍزجلاي اٌىٍّخ ال أوضو وال رغًُن
الٔىٍُيَخ ثبٌىٍّخ اظتورجٞخ هبب )٥ٖجًُب( اِْو فأٗ ََزجلي اٌىٍّخ ا "اطتًن" ثب٦ٌوثُخ. ر٦ين اطتىاىُِخ أْ ا٢ٌٕبَ ٥ٕلِب ٍَٖٗ

و٦ٌٍٍُ ال َىعل  .َٞىه اٌربٔبِظ ثب٥زّبك اٌمىا٥ل اٌٍغىَخ ولىا٥ل ثُبٔبد ٙقّخ ر٦زّل ٥ًٍ اٌمىاٌُِ اخل ثب٦ٌوثُخ، مث
 ...ٍَُزواْ اٌنٌ رَزقلِٗ ا٦ٌلَل ِٓ اٌْووبد اٌىضًن ِٓ أ٢ّٔخ اٌزورتخ اٌُِخ، وإٍٔهب وٍهب رموَجب ٘ى ٢ٔبَ

ٌَُذ ثؤبغتب ٌٍزورتخ، ثً ٍ٘ وّب َجٌن َِّب٘ب رزنوو ِب روعُ وختئٗ،  Translation Memory TM :اٌزورتخ ماووح-
ثبٌَٕجخ ٌزَبوق إٌٔ  هأد ِفوكح أو رتٍخ أو لَُّخ أو ل٦ٞخ ؼتئخ ٌلَهب، فهٍ رمزوؽهب ٥ٍُه، و٘نا عُل وئما

 وأوُِغبيت Wordfast اٌزورتخ ٦ًٌ أفٍٚهب وهك فبٍذ فبٕخ، وٌزاليف رىواه ِب ٍجك أْ روعُ. ٕ٘بن ا٦ٌلَل ِٓ ماوواد

OmegaT...28. 
وإٌٖىٓ ثأٍبٌُت ِز٦لكح، ََزقلَ اٌٍَبُٔىْ ثواِظ اٌىىِجُىرو يف حتوَو وؽف٠ واٍز٦بكح اٌجُبٔبد واظت٦ٍىِبد 

ورأٌٍُ اٌمىاٌُِ واظت٦بعُ اٌٍغىَخ اٌولُّخ، وفهوٍخ إٌٖىٓ اظتقزٍفخ أَنلًَب ثأوضو ِٓ ٝوَمخ، وٍبُ٘ رٞىه ا٦ٌٍىَ 
 اٌولُّخ فالي إٌَىاد اْفًنح يف ١هىه آٌُبد علَلح دتبًِب يف اجملبالد اٌٍغىَخ ِٕهب: 

رز٦وف أعهيح اضتبٍت ٥ًٍ أّىبي اٌىؽلاد اٌٍغىَخ ؽُش  (OCR)رمُٕخ اٌز٦وف اٌجٖوٌ ٥ًٍ إٌٖىٓ   .1
 اٍْبٍُخ، واٌىؽلاد اٌٍغىَخ اظتووجخ وحتىعتب ئذل ٌغخ هلُّخ )ٔٔ ئٌىزووين( َُّىٓ حتوَوٖ ور٦لٍَٗ.

اٌمىاٌُِ أٌىزوؤُخ وٍ٘ ٥جبهح ٥ٓ لىا٥ل ثُبٔبد ٙقّخ رُٚ وً اظتفوكاد اٌٍغىَخ ٌٍغزٌن أو أوضو ولل  .2
 ًِب يف رورتخ اٌىؽلاد اٌٍغىَخ اٍْبٍُخ )اظتفوكاد( ثٌن وً اٌٍغبد ؽمك اٍزقلاِهب ؾتبؽًب رب

اٌزورتخ أٌىزوؤُخ و٘نٖ ؽممذ ؾتبؽًب وجًنًا يف رورتخ إٌٖىٓ ثٌن ٌغبد ا٦ٌبئٍخ اٌٍغىَخ اٌىاؽلح، وؾتبؽًب  .3
 ػتلوكًا ِبىاي حتذ اٌزٞىَو يف رورتخ ٌغبد ال رٕزٍّ ٌٕفٌ ا٦ٌبئٍخ. 

َ اضتبٍجبد يف حتىًَ إْىاد ئذل ٖٔىٓ وونٌه حتىًَ إٌٖىٓ ئذل رمُٕخ اٌز٦وف اٌٖىيت ورَزقل .4
إٔىاد ؤٞمهب ولل ك٥ّذ ٘نٖ أِىبُٔبد ا٦ٌٍىَ اٌٍغىَخ ثزؾًٍُ وُّبد ٘بئٍخ ِٓ منبمط اٌىؽلاد اٌٍغىَخ يف 

وي؛ ئٙبفخ اٌٍغبد اظتقزٍفخ الوزْبف ثُٕخ اٌٍغخ، وأوعٗ رْبثٗ اْمنبٛ اٌٍغىَخ، واؽزّبالد وعىك هاثٞخ ثٌن ٌغخ وأف
 ِٔىبُٔبهتب اٌزٞجُمُخ وّب يف ٥الط ِْبوً اٌزقبٝت وا٤ٌَّ. 

 
 رلال انرزمجح اِنُح ودذودهاادلطهة انصانس : 

فُجخ أًِ ، فاْ اٌزمُُُ اٌىال٦ٍ ٌٍزورتخ اٌُِخ َىْف ٥ٓ صالس ؽمبئك  وثبٌوغُ ؽتب لل ََججٗ اٌمىي اٌَبثك ِٓ
 ك ٍ٘ :ٌٍجؾش يف ٘نا اجملبي و٘نٖ اضتمبئ ثوىد ٔزُغخ

 إٌٖىٓ اٌيت رزٕبوي ِبكح ٥ٍُّخ ػتلكح رٕبوال ثَُٞب َٔجُب ؛  ( أْ اٌزورتخ اٌُِخ ؽتىٕخ يف ؽبٌخ1)
اٌزمُٕخ اضتبٌُخ يف غتبي اضتبٍجبد أٌىزوؤُخ اظتزبؽخ ؽبٌُب ، فاْ اٌزورتخ أٌىزوؤُخ ٌٍٕٖىٓ  ( يف ١ً اٌزٞىهاد2)

 ٓ واٍٍْىة أِو ؽتى احمللوكح ِٓ ٔبؽُيت اٌلالٌخ
غتبي اٌزورتخ اٌُِخ ُرٍمٍ اٌىضًن ِٓ اٌٚىء ٥ًٍ ِْبوً اٌزورتخ اٌزمٍُلَخ، وحتفي  ( أْ اال٥زجبهاد ا٢ٌٕوَخ اظتهّخ يف3)
 رٞىَو ا٢ٌٕوَخ اٌٍغىَخ ئذل
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فبئلح يف رورتخ أمنبٛ ٦ُِٕخ ِٓ إٌٖىٓ ، فاْ ٕ٘بن أوعٗ لٖىه  وثبٌوغُ ِٓ أْ اٌزورتخ اٌُِخ ديىٓ أْ رىىْ ماد
اٌِخ  . ئم ئٔٗ ٌٌُ ِٓ اٌَهً أو اظتّىٓ أْ ُٔلفً ئذل أِوا َِزؾُال اٌْو٥ُخيف اٌزورتخ  اٍزقلاِهب ٢ٔوَخ جت٦ً

حتزبط ئذل ِٕهغُخ اٌيت ر٦زّل يف ِىالف  ٦ٍِىِبد وبفُخ ُنُش رَّؼ ٌٌّخ أْ حتً اظتْبوً اٌْىٍُخ واٌلالٌُخ ا٦ٌلَلح
 ٦ِملح . 

  :ادلزادم األطاطُح يف ػًهُح انرزمجح اِنُح

 ٔبؽُزبْ ؼتزٍفزبْ أٍبٍب يف اٌزورتخ اٌُِخ ، ومهب :  بنٕ٘

 رُٚ ، ٥ًٍ ٍجًُ اظتضبي ، ٦ِغٍّ ٌغيت اظتٖله واٌزٍمٍ )أٌ اظتٕمىي ِٕهب واظتٕمىي ( اٌجُبٔبد اظتقئخ ، واٌيت1) -

 ئٌُهب( 

،  اٌىٍّبد ماد اظتغيي ( ٦ِبصتخ إٌٔ ، ورْزًّ ٥ًٍ ئعواءاد ِضً اٌز٦وف ٥ًٍ اٌىٍّبد ، وغتّى٥بد2) -
 .ورىٌُل هٍبٌخ ؽتبصٍخ ثٍغخ اٌزٍمٍ 

 ٕ٘بن يف اٌىال٤ صالس ِواؽً أٍبٍُخ وٍ٘ : )أ( اٌزؾًٍُ )ة( اظتمبهٔخ )ط( اٌزووُت  وَزٚؼ ؽتب ٍجك أْ

أٌىزووين ثبٌٕٔ يف  لِب رزُ رغنَخ اضتبٍتٕويف وً ِٓ ٘نٖ اظتواؽً َىىْ اٌزقيَٓ واٌزْغًُ أِوَٓ ِهٌّن. و٥ 
اٌىؽلاد اٌلالٌُخ وحتًٍُ اْمنبٛ اٌجُٕىَخ. وثٞج٦ُخ اضتبي فأٗ  اٌزؾًٍُ الثل ِٓ أْ رمىَ ثزؾلَلٌغخ اظتٖله ، فاْ ٥ٍُّخ 
حتًٍُ  ٥ٓ ٝوَك ِمبهٔخ إٌٔ اظُتلفً ثبظت٦ٍىِبد اٌيت ٍجك ختيَٕهب ثبٌف٦ً يف اضتبٍت. وأصٕبء ديىٓ أْ َزُ ٘نا فمٜ

 .ثاٝالق رَُّبد ٦ُِٕخ ٥ٍُهب ا٦ٌٕبٕو اظت٦ُٕخ اٌجُبٔبد ِٓ إٌبؽُخ اٌلالٌُخ واٌزووُجُخ ، فأٗ ديىٓ حتلَل

يف إٌٔ ثٍغخ اظتٖله ، واظتَُّبد يف ٌغخ اٌزٍمٍ ، ؽتب َزورت ٥ٍُٗ  ويف ِوؽٍخ اظتمبهٔخ ، رزُ اظتياوعخ ثٌن اظتَُّبد
َُزٌن ومهب : إٌبؽُزٌن اٌوئُ اٌلالٌُخ واٌزووُجُخ ثبٌٖىهح اظتٕبٍجخ. وِضً ٘نٖ اظتمبهٔخ رُٚ ثٞج٦ُخ اضتبي حتلَل ا٦ٌٕبٕو

 .ثز٦ٍُّبد اظتياوعخ ثٌن اظتَُّبد ( ا٢ٌٕبَ اظت٦مل اطتب2ٓ( اظت٦ٍىِبد اظتقئخ. )1)

أْ َأفن اظتَُّبد اٌلالٌُخ واٌزووُجُخ يف ٌغخ اٌزٍمٍ ، مث "َىٌِّل" اصتٍّخ  أِب يف ِوؽٍخ اٌزووُت ، فاْ اضتبٍت الثل ِٓ
٥ٍُّخ رىٌُل اصتًّ  ِٓ اصتٍّخ يف ٌغخ إًْ. وٕ٘بن عبٔجبْ يفاٌيت ٍ٘ ألًٖ ِب ََز٦ُٞٗ اضتبٍت ِٓ الزواة  اظتٕبٍجخ

، واٌىٍّبد ، وا٦ٌجبهاد االٕٞالؽُخ ، واٌمىا٥ل  ( اظت٦ٍىِبد اظتقئخ ، واٌيت رُٚ اٌىؽلاد اٌلالٌُخ1٘نٖ ومهب : )
٘نٖ اٌجُبٔبد ٥ًٍ  أعواءاد ماد اٌزورُت اظت٦ٌن اٌيت ديىٓ ٥ٓ ٝوَمهب جت٤ُّ ِضً (2)إٌؾىَخ اٌيت حتىُ اٍزقلاِهب. 

29ِمىالد ماد ٦ِىن ّىً
. 
 : دور احلاطة يف انرذهُم

مبب ٍَٞت ِٕٗ ثللخ ، فأٗ الثل ِٓ أْ َىىْ لبكها أَٚب ٥ًٍ حتًٍُ  ثبٌوغُ ِٓ أٔٗ ثاِىبْ اضتبٍت أْ َمىَ فمٜ
وثبٌوغُ ِٓ أْ ٥بٌُٔ  .اٌيت دل َٖبكفهب ِٓ لجً ؛ وئال فأٗ َىىْ ٥لمي اصتلوي دتبِب ُنَجبٔٗ ِزورتب غتّى٥بد اٌىٍّبد

واٌزٍمٍ ، فأٗ الثل ٌٍؾبٍت ِٓ أْ َىىْ لبكها ٥ًٍ  اٌٍغخ ٔفَٗ ٘ى اٌنٌ َمىَ ثبٌف٦ً ثبٌزؾًٍُ اٍْبٍٍ ٌٍغيت اظتٖله
اٌٍغخ ، ْٔٗ الثل ِٓ أْ َزوعُ رووُجبد ، وٌٌُ ٍٍٍَخ ِٓ اٌىٍّبد ، وٌىٍ  أْ َزقن لواهاد فُّب َز٦ٍك ثجُٕخ

رزووي ؽىعتب أعياء  أْ َىىْ لبكها ٥ًٍ ٦ِوفخ ؽلوك اٌزووُجبد واٌىٍّبد اٌوئَُُخ اٌيتمٌه فأٗ الثل ِٓ  َزّىٓ ِٓ
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30اصتٍّخ
. 

 : اٌضٕبئٍ اٌٍغخ اضتبٍىيب ئ٥لاك اظت٦غُ

اٌنٌ َمىَ ثبٌزورتخ ِٓ ٌغخ ئذل أفوي ٘ى اظت٦غُ اٌضٕبئٍ اٌٍغخ اٌنٌ َملَ وٍٍُخ  ِٓ أٌيَ اظتزٍٞجبد ثبٌَٕجخ ٌٍؾبٍت
ثلاَخ اِْو فاْ ٘نا  اٌىٍّبد اظتلفٍخ ثاؽلي اٌٍغزٌن ئذل وٍّبد ؼتوعخ ثبٌٍغخ اْفوي. ويف٥ٓ ٝوَمهب حتىًَ  ديىٓ

ثٗ ٦ِبًِ ّووخ ثً اِْوَىُخ لل وْف  اظتٍٞت اٌٚووهٌ دل َْىً ِْىٍخ وربي ، ئم أْ ئؽٖبء ٌٍىٍّبد لبِذ
% ِٓ 93اٌىزبثخ ، و % ِٓ اٌىٍّبد اظتَزقلِخ يف 77رْىً  ٥ٓ أْ ستَّبئخ وٍّخ فمٜ يف اٌٍغخ أؾتٍُيَخ

 وئما افزوٕٙب أْ رت٤ُ ٘نٖ اٌىٍّبد ديىٓ ئجيبك ِمبثً عتب ٥ًٍ أٍبً وٍّخ يف ٌغخ.  31اٌىٍّبد اظتَزقلِخ يف اضتلَش

ٍهاًل َٔجًُب. وٌىٓ ؽمُمخ اِْو أْ  اظتٖله يف ِمبثً وٍّخ يف ٌغخ اٌزٍمٍ ، فاْ ئ٥لاك لبئّخ حتىَالد ٌف٢ُخ ٦َل أِوًا
ٔفَهب اٌىٍّبد اٌيت ٌىً ِٕهب ٦ِبْ ِز٦لكح ، وِٓ مث َزورت  ز٤ ثمله وجًن ِٓ اٌُْى٣ ٍ٘٘نٖ اٌىٍّبد اٌيت رزّ

 .اظتٕب١وح يف اٌٍغبد اْفوي، و٘ى اِْو اٌنٌ َْىً عى٘و ا٦ٌٖىثخ يف ٥ٍُّخ اٌزورتخ ٥ٍُهب أورب ٥لك ِٓ اٌىٍّبد

ْ اظت٦بين اظتقزٍفخ ٌٍىٍّخ اٌىاؽلح أ ًُٕب ، ئموِٓ ٘نا َزٚؼ ٌٕب أْ ئ٥لاك ٦ِغُ َفٍ ثبٌغوٗ يف اٌزورتخ اٌُِخ ٌٌُ أِوًا ٘
َٖٕٖف ث٦ٕبَخ، وّب أْ  اْمنبٛ اظتز٦لكح ٌٍىٍّبد اٌيت ر٦ٍٞ ئّبهح ؽىي اٌَُبق الثل ِٓ أْ ُر٦َٖل لبئّخ هبب الثل ِٓ أْ ُر

 .٤ِ وً وٍّخ ، ؽىت َزَىن افزُبه اظتٕب١ٔو اظتٕبٍت

اضتبٍت  لِخ يف اٌزورتخ اٌُِخ ، و٘ى اٌَو٥خ اظتنٍ٘خ اٌيت ََز٤ُٞ هببَز٦ٍك ثبظت٦بعُ اظتَزق وٌىٓ ٕ٘بن ث٦٘ ا٦ٌياء فُّب
ستَّبئخ أٌف وٍّخ يف ىِٓ  "اٌىْف ٥ٓ" ٦ِبين اٌىٍّبد. ئم ََز٤ُٞ اضتبٍت أْ َىْف ٥ٓ وٍّخ يف ٦ِغُ َُٚ

 ! وٍّخ يف اٌضبُٔخ اٌىاؽلح ٥125ٓ  َمله ثضّبُٔخ ٥ًٍ اٌْف ِٓ اٌضبُٔخ ، مب٦ىن أٔٗ ديىٓ اٌىْف
 

 : 32-انرزمجح اِنُح وانهغح انؼزتُح- انرزمجح اِنُح  أَظًحة انزاتغ : ادلطه
 ادلشزوػاخ األجُثُح -أ
( َجلو أْ ػتبوالد اٌزورتخ اٌُِخ ِٓ أؾتٍُيَخ فبٕخ ئذل ا٦ٌوثُخ ثلأد ِٕن أوضو ِٓ ٥ملَٓ ِٓ اٌيِبْ ، ؽُش 1)

 ٍغخ ا٦ٌوثُخ ثؤبغتب ٌٍزورتخ ِٓ أؾتٍُيَخ ئذل اٌ Systranٝىه ٢ٔبَ ٍَُزواْ 
اٌنٌ ٝىه أَٚب ثؤبِظ ٌٍزورتخ ِٓ أؾتٍُيَخ ئذل ا٦ٌوثُخ ، ووبْ ٦ًَّ ٥ًٍ  Weidnerواَلٔو(   ولل رج٦ٗ ٢ٔبَ 2)

 ؽبٍىة ِزىٍٜ  
( لبِذ ِٕن أوضو ِٓ ٥ْو ٍٕىاد ػتبوٌزبْ جتوَجُزبْ ٌٍزورتخ اٌُِخ ِٓ أؾتٍُيَخ ئرل ا٦ٌوثُخ ، وبٔذ اْوذل يف 3)

اٌيت ال ىاي ٌلَهب ثواِظ ٌٍزورتخ ثٌن ٥لك ِٓ اٌٍغبد ، ورٞجك ِجلأ اٌزورتخ اِْوَىُخ   Alpsجٌ لبِذ هبب ّووخ أٌ
 اٌزؾبوهَخ ، وٌىٕهب أولفذ ا٦ًٌّ يف رٞىَو ثؤبِظ اٌزورتخ ئرل ا٦ٌوثُخ ،ِٕن ِٕزٖف اٌضّبُُٕٔبد 

،  Arianne 76  76بْ رٞىَو ثؤبِظ ِجين ٥ًٍ ٢ٔبَ أهَمت ،  Grenobleيف فؤَب ٌلي عب٦ِخ غوَٕىثً  (4)
ومٌه ٌٍزورتخ ِٓ أؾتٍُيَخ ئرل ا٦ٌوثُخ ، غًن أْ ٘نا اظتْوو٣ رىلف أَٚب ِٕن أوضو ِٓ ٥ْو ٍٕىاد، وّب أٔٗ وبْ 

                                                 
 اصت٦ُّخ اٌلوٌُخ ٌٍّزورتٌن واٌٍغىٌَن ا٦ٌوة ِىل٤ غتٍخ وارب اطتُٞت اٌربوفَُىه 30
 اصت٦ُّخ اٌلوٌُخ ٌٍّزورتٌن واٌٍغىٌَن ا٦ٌوة ِىل٤ غتٍخ وارب اطتُٞت اٌربوفَُىه 31
32
 ّىك اشتب٥ًُ ٕبحل )اٌُٖين(أٍزبم اٌٍغىَبد اٌزٞجُمُخِلَو ِووي اٌزورتخ َنب٦ِخ اظتٍه ٦ٍىك )ٍبثمب(اضتبٍىة يف فلِخ اٌزورتخ واٌز٦وَجل.ػت 
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٦َmain frameًّ ٥ًٍ اضتبٍىة اٌىجًن 
33.  

 ادلشزوػاخ انؼزتُح : -ب
وثُخ وبٔذ ػتبوٌخ اٌلوزىه ثْبٌ اٍْزبم همبب وبٔذ أوي ػتبوٌخ ٥وثُخ ٌزٞىَو ثؤبِظ ٌٍزورتخ ِٓ أؾتٍُيَخ ئذل ا٦ٌ

اٌَبثك َنب٦ِخ ٘بهفبهك ، ومٌه ِٕن أوائً اٌَج٦ُُٕبد . وبْ اٌربٔبِظ َّٞؼ ئرل رٞىَو ٢ٔبَ ٥بًِ ِجين ٥ٍٍ ِٕهظ 
اٌزؾوَو اٌَبثك ، أٌ حتوَو إٌٔ أؾتٍُيٌ لجً رورتزٗ آٌُب ئذل اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ . و٢ٔوا ٌزىٍفخ ٘نا اٌزؾوَو اٌَبثك ِٓ 

 االٍزّواه وّب َجلو.  ًاٌربٔبِظ اظتنوىه لجىال َْغ٦ٗ ٥ٍش اصتهل واظتبي واٌىلذ دل ٍَك ؽُ
وٌىٓ ِٕن أوافو ا٦ٌمل اظتبٍٙ وفالي ا٦ٌمل اظتُالكٌ اضتبرل لبِذ ٥لح ػتبوالد ٥وثُخ  أفوي ٌزٞىَو أ٢ّٔخ 

ظ رورتبْ اٌزىٍَٔ واٌرباِظ اْفوي اٌيت ٌٍزورتخ ئذل اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ ، ث٦ٚهب الىاي لُل اٌزٞىَو ، وّب ٘ى اضتبي ٤ِ ثؤبِ
ر٦ًّ ٥ٍُهب ٥لح عهبد يف ِٖو واْهكْ . مث ٕ٘بن ا٢ّْٔخ ا٦ٌبٍِخ واظتزىافوح ؽبٌُب يف اٍْىاق ، وٕ٘بن أهث٦خ أ٢ّٔخ 

 ٦ِووفخ ٌلَٕب ، وٍهب ر٦ًّ ٥ًٍ اضتبٍىة اٌْقٍٖ  وٍ٘ : 
  ATA( ٢ٔبَ "اظتزوعُ ا٦ٌويب" اٌنٌ ٝىهرٗ ّووخ 1)
"٥وثزوأي" ، ولل ٝىهرٗ ّووخ ٥وثُخ أَٚب ، وِزىافو يف اٍْىاق ا٦ٌوثُخ .، ورنوو اٌْووخ أهنب ثٖلك ( ٢ٔبَ 2) 

 ئ٥لاك ٥لك ِٓ اظت٦بعُ اظتزقٖٖخ .
( ٢ٔبَ "إٌبلً ا٦ٌويب" اٌنٌ ٝىهرٗ ّووخ ٍُّىً ا٦ٌوثُخ ، و٘نا ا٢ٌٕبَ أوضو ا٢ّْٔخ ّٝىؽب ، ؽُش ٌلي 3)

 ثؤبِظ ٌىً اجتبٖ .  -رتخ ثٌن أؾتٍُيَخ وا٦ٌوثُخ وثٌن اٌفؤَُخ وا٦ٌوثُخ  اٌْووخ اظتنوىهح أهث٦خ ثواِظ ٌٍزو
 ، وٍ٘ أَٚب ّووخ ٥وثُخ  Apptek( ٢ٔبَ ّووخ أثزه 4)

يف رورتخ اٌىٍّبد وأَٚب ٥ًٍ لب٥لح ثُبٔبد  رَزٕل ئٌُهب ؼتئخ أ٢ّٔخ اٌزورتخ اٌُِخ ر٦زّل ٥ًٍ لىاٌُِ ئٌىزوؤُخئْ 
اٌزورتخ اٌٖؾُؾخ، ويف أؽُبْ وضًنح رٍغأ أ٢ّٔخ اٌزورتخ اٌُِخ ئذل رمَُُ اصتًّ  ٍىٕىي ئذلٌٍزواوُت اٌْبئ٦خ ٌٍغًّ ٌ

اٌزواوُت اٌْبئ٦خ اٌيت  أعياء ٌزؾلَل اظت٦ىن ثْىً أكق فٖىٕب يف اصتًّ اٌٞىٍَخ واصتًّ اٌيت ال رزج٤ ئؽلي ئذل
   .رزىافو يف لب٥لح اٌجُبٔبد اطتبٕخ ثب٢ٌٕبَ

بي اٌلَين فأٗ ال ٦َىي ٥ًٍ ٘نٖ اٌىٍبئً ِٓ اٌزورتخ ٥ًٍ ؽل ماهتب، وئمنب ِهبهح اظتزوعُ ٌىٓ اٌزورتخ اظتقزٖخ يف اجمل
 عتب كوه ف٦بي يف اٌزَُٕك ٤ِ ٘نٖ اٌىٍبئً اٌَبثك موو٘ب. 

  :اإلَرزَد أَظًح انرزمجح اِنُح انيت ذرىافز ػهً انىَةتؼض انرانُح  يف انظطىر
إٌزُغخ وبٔذ وئذل اٌٍغخ أؾتٍُيَخ  رورتذاظتىال٤ اظتْهىهح وث٦٘ ٥ًٍ   ثبٌٍغخ ا٦ٌوثُخ ؽلَشلّذ ثاكفبي 

 وبٌزبرل:   
 

 اٌزورتخ ئذل أؾتٍُيَخ ثىاٍٞخ انفمزج تانهغح انؼزتُح 
 www.google.com  

اٌزورتخ ئذل أؾتٍُيَخ ثىاٍٞخ 
www.systranbox.co.uk 

ٍَبِهَََخ   ِٓ ِٗ ِث ِٓ َأِثٍ َِٔغٍُؼ ا٦ٌِْٔوَثب هٍٙ ٥َ
ٗٔ َل اهلل ٥ٕٗ ٍُىُي اٌَّ ًٍٕ اهلل ٥ٍُٗ بَي: "َو٢َ٥ََٕب َه
َِِٕٔهب اٌُْمٍُىُة، َوَمَهَفِذ  وٍٍُ َِِى٢َ٥ًٔخ َوِعٍَِذ 

َِِى٢َ٥ُٔخ  ٗٔ! َوَأَٖٔهب  ٍُىَي اٌٍَّ ٍَْٕب: ََب َه ُْ، َفُم َِِٕٔهب ا٦ٌُُُْى

On Abi Bin Njih Arabad force may 

Allah be pleased with him said: "Messenger 

of God now, peace be upon him admonition 

and vacated their hearts, and shed their eyes, 

rule, we: O Messenger of God! If 

admonition depositor Fawsna, said: heartily 

Ptkoi God, and obedience and order you 

About fathers [najiyHII] [aale'irbaaaDi] Bin 

about him said: contagious bruises of Allah 

peace be upon him  preached“messenger of Allah 
the  herfrom  wanderedand  ]mawe'iDHatAA[

the eyes, so said:  herhearts, and shed tears from 

Was her ] messenger of Allah! yaaa[
us, said:  [mawe'iDHatu] depositor so entrusts

and the  shinesAllah, and  Entrusted you piously

                                                 
33 (Vauquois, 1986) 
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 ،ٔٗ ُِ ِثَزْمَىي اٌٍَّ ُُٕٔى َٕٕٔب، َلبَي: ُأو َُِىك٣ٍِّ َفَأِو
َّب ٤ِِّ َواٌ َٖ ِٓ َواٌ َِ  ُٗ ُِ ٥َِجْل، َفِأٖ َِٖو ٥ٍََُُِى ْْ َرَأ ٥َٔخ َوِئ

 ُِ ََََُوي اِفٔزٍَبًفب َؤضًّنا، َف٦ٍََُُِى ُِ َف ُِِٕٔى  ِِ ٦ََٔ
ٚٗىا  َِّهٔلٌََن، ٥َ َٓ اٌْ ّٔٔلَ ٍُٕٖٔخ اٌُْقٍََفبِء اٌٖوا َُٕٖٔزٍ َو ِث
ُِىِه؛ َفِا ُِِؾَلَصبٔد اٌُْأ ُِ َو َّ ٥ٍَََُِهب ِثبٌَٕٖىاِعٔن، َوِئَٖبُو

ُٖ َأُثى َكاُوَك ٍََٙبٌٌَخ". َهَوا َّ ِثِل٥َٕخ  ٌٗ ، ُو ِٔٔن  َوَاٌزِِّو

َٕٔؾُْؼ.  ْٓ ََ  َوَلبَي: َؽٔلٌَش َؽ

Abdul, it is you live Saddam vary greatly, 

Flikm leader and the Righteous Caliphs 

Amahdiin year, a member Balnoajz it, and 

you visited and things; the novelty of each 

error. " Accounts Abu Daoud, Termezi said: 

modern Hassan true. 
 

 it, worshippedyou  onobedience and indeed orders 

] from you so many disagreements yae'ishis [
up -your verbs in years and age the grown, walked

successors [aalmahdiyyna], member on her 

[biaalnnawaaajidhi], and go away from you and 
all novelty is  the causing matters;  Fann

-, and AlDavidof  fathersdeviation”. Narrators 

Good interview correctTarmathi and said: . 

اٌىٍّبد اٌيت حتزهب ٍٞو دل ََز٤ٞ اضتبٍىة أْ َزورتهب، أو أْ رورتزهب غًن ٕؾُؾخ . ٔبُ٘ه ٥ٓ اْفٞبء اٌٍغىَخ 
 . فأفٍذ ثبظت٦ىن ئذل أث٦ل اضتلوك اٌيت ٝوأد ٥ًٍ ٘نٖ اٌفموح واٌَُبلُخ وإٌؾىَخ

اظتىعىكح ؽبٌُب، فٍمل  أ٢ّٔخ اٌزورتخ اٌُِخ وألىي ِٓ أللَ وأّهو ر٦زربو٢ٔبِهب ٌٍزورتخ اٌُِخ  Systran ّووخ٤ِ أْ 
 ، فاهنب ال ىاٌذ غًن لبكهح ٥ًٍ رىفًن رورتخ ٔبعؾخ ِٓ اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ ئذل أؾتٍُيَخ.  1968مت رأٍَُهب ٥بَ 

 

 لائًاخ ادلصطهذاخ انشزػُح  ػهً شثكح اإلَرزَد. -خ
ويف ٘نا اٌجبة فبٗ ِٓ فبٗ .  -اٌْو٥ُخ–عل ٥ًٍ ّجىخ أٔزؤذ ِىال٤ ٥لَلح ٌٍمىاٌُِ ِٓ عهخ أفوي رى

 فىً فولخ و٦ٙذ لبئّخ ختلَ ِٖبحل ٥مُلهتب فمٍّب جتل  اظتٍٖٞؾبد اٌْو٥ُخ ٥ًٍ ٦ِٕب٘ب اٌٖؾُؼ....
وضو، ٘نٖ اٌمىاٌُِ  ٥ًٍ ّىً لبئّبد، رىعل ٥ًٍ أٔزؤذ ٥ًٍ أؽغبَ ؼتزٍفخ رزّٚٓ ِٓ ٕفؾخ واؽلح فأ

وِورجخ ٥ًٍ رًٍََ اضتووف اَْنلَخ ِجُٕخ كالٌخ اظتٍٖٞؾبد اٌْو٥ُخ،وِٕهب ِب ٍ٘ ِربغتخ ٥ًٍ ِىل٤ فبٓ ٥ًٍ 
 ّىً ِىٍى٥خ ٙقّخ رْزًّ ٥ًٍ وً أٙوة ا٦ٌٍىَ  إٌمٍُخ رزّٚٓ فلِخ "اٌجؾش" . 

 يف اٌَٞىه اٌزبٌُخ ث٦٘ إٌّبمط عتنٖ اظتىال٤ : 
، وانذٌ َضى تؼض احلك وَماتهه كصًن يٍ انثاطم ألٌ ادلىلغ شايم نكم انذَاَاخ   www.wikipedia.org : يىلغ وَكُثُذَا-

 وادلًم. 
الد  أٌ وانذٌ َشرًم ػهً يىطىػح ضخًح ذرضًٍ كم أَىاع انؼهىو انذَُُح ويٍ ادل comanswers.www.يىلغ :  -

 يؤطظٍ هذا ادلىلغ يٍ انفزق انضانح. 
    http://www.livingislam.org:  ِىل٤ - 

اوزْبف  ٥بدل ٥وفىا وٍّخ اٌىْف: ٥ًٍ ؽَت لىعتُ :  ) : واٌنٌ ٘ى ِىل٤ ٕىفُخ َووعىْ فُٗ ٦ِزملاهتُ اٌجبٍٝخ  ِضبي مٌه
 واِبد ( و٘نا َىفٍ أْ  ؿتىُ ٥ًٍ ِضً ٘نا اال٥زمبك ثبٌٚالٌخ واٌزٖىف . اٌغُت  و٘ى ِٓ اٌى

"the unseen through karâma  kashf: Disclosure, unveiling. Insight into  " 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wikipedia.org/
http://www.answers.com/
http://www.livingislam.org/
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 - وادلؼىلاخ انىالغ وانّرطهؼاخ - translation Assisted Computer -  : انرزمجح اِنُحادلطهة اخلايض
ّْ كف وآٌزىٕىٌىعُب لل أّصو رأصًنًا وجًنًا يف ؼتزٍف ٔىاؽٍ ؽُبرٕب. ووبْ افزوا٣  ىٌٕب ٥ٖو صىهح ا٦ٌٍىَِٓ اظت٦وؤف أ

ًّ اضتبٍىة أْٔٞخ ؽُبرٕب  ِٓ أوضو ٢ِب٘و آٌزىٕىٌىعُب وٙىؽًب ِٓ ؽُش آٌزأصًن، فلفً اٍزقلاَ اضتبٍىة يف و
ًِ أعهي ّٞ ٍّٞذ ؽٌن ر٦ ّْ ؽُبرٕب لل ر٦ ّٞج٦ٍُ أْ َٞبي  حاٌُىُِٓخ ٌلهعخ إٔٔٓب ٦ْٔو ثأ اضتبٍىة ٌَجٍت أو ِفو، وِٓ اٌ

َٓ، فهٍ ٌَُذ اٍزضٕبًء ثبٌٓزأوُل اٍزقلاَ اضتبٍىة وػتبوٌخ االٍزفبكح ِٓ  للهارٗ اٌىجًنح اجملبالد اٌٍّغىَٓخ ثْىً ٥ب
ّْ َِالٍُّب يف غتبي  ك وجًن ِٓ آٌزورتخ آٌُِخ ِب ىاٌذ ِضًنح ٌٍغلي يف أوٍبٛ ٥ل ٌخأآٌزورتخ آٌُِخ. واضتمُمخ أ

وئّٔٓب ٥ًٍ ِلي  آٌزورتخ ثأٔىا٥هب، وئْ وبْ اصتلي ال َٕٖٓت ٥ًٍ وىْ آٌزورتخ آٌُِخ ؽتىٕخ أَ ال اظتزقٌٖٖن يف غتبي
ّْ ٌٓ  إٌٓغبػ اٌّنٌ حتّممٗ ٘نٖ آٌزورتخ ِٓ ؽُش آٌلّلخ واٌىفبءح، ٤ِ أ ٘نا اِْو َٕجغٍ أْ ال َىىْ ِضبه فالف عى٘و

٦ٖٓىثبد اٌيت  لِب ٔزؾٓلسثٌن اظتزقٌٖٖن، ْٕٔٓب ٥ٕ ٥ٓ كهعخ اٌلّلخ واٌىفبءح، فإٔٓب جيت أْ ٔأفن ث٦ٌن اال٥زجبه اٌ
ّْ آٌزورتخ آٌُِلخ رٕٞىٌ أوضو كّلخ ووفبءح ؽلٌن  ٥ٍُهب ث٦٘ أٔىا٣ إٌٖٓىٓ وّب أٔٓٗ جيت أْ ال َغُت ٥ٓ ثبٌٕب أ

و٘نا همبب ٦َزرب  ،ثُخ اظتْزمخ ِٓ اٌٍغخ اٌالرُُٕخ()ِضً اٌٍغبد اْوهو ِزمبهثخ رىىْ ثٌن ٌغبد رٕزٍّ ئذل ٥بئٍخ واؽلح أو
االحتبك اْوهوٓثٍ أوضو ِٓ غًن٘ب. وٕ٘بن أِو آفو جيت أْ َإفن  أؽل ا٦ٌىاًِ اٌيت ٍب٥لد ٥ًٍ ؾتبػ اٌزورتخ ثٌن كوي

ُلا. ر٦م ؾتبػ يف اٌزورتخ اٌُِخ ٌٌُ َِأٌخ ٌغىَخ فؾَت وئمنب ٘ى ِورجٜ ثأِىه فُٕخ أوضو ثبضتَجبْ و٘ى أْ حتمُك
اٍز٦ُبهبب ٌٍّىىٔبد اٌٍغىَخ اٌيت ختزٍف ِٓ ٌغخ ئذل  فبٌزورتخ اٌُِخ يف اٍْبً َِأٌخ رورجٜ ثبٌربغتخ اضتبٍىثُخ وئِىبُٔخ

٦ٖٓىثبد اٌيت َىاعههب دتزبى  اظتزوعُ ا٦ٌبكٌ ٍزىىْ أوضو ا٦ٔىبًٍب يف اٌزورتخ اٌُِخ. واٌٍغخ ا٦ٌوثُخ اٌيت أفوي، فبٌ
اٌزورتخ ِٕهب وئٌُهب ْْ اصتهىك اظتجنوٌخ  واٍٍْىثُخ ٍزىاعٗ ٦ٕىثبد وجًنح ٥ٕل ػتبوٌخمبَزىي ٥بي علا ِٓ اٌجالغخ 

 ٥ًٍ اظتْىالد اٌيت رٕٞىٌ ٥ٍُهب اٌزورتخ اٌُِخ ثبٌَٕجخ ٌٍّغخ ا٦ٌللوثُٓخ. فٍى رىٕىٌىعًُٓب ؽىت اِْ غًن وبفُخ ٌٍزغٍت

ْٓىً ِضاًل اٌيت ٘لٍ ثبٌَٕجخ ٌٍغخ ا٦ٌوثُخ وٍٍُخ  اٌفب٥ً ِٓ اظتف٦ىي ثٗ، فإٔب ٍٕغل أْ  هئَُُخ ٌزُُّيأفنٔب ِْىٍخ اٌ
اٌجبؽضىْ  ؽىت رَزمُُ رورتخ رتٍخ حتزىٌ ف٦ال وفب٥ال وِف٦ىال ثٗ. وَىبك ٘نٖ اظتَأٌخ ِب ىاٌذ ُنبعخ ئذل ؽٍىي عنهَخ

ٖٖٓىْ يف غتبي كهاٍخ اٌزورتخ اٌُِخ ورٞجُمبهتب ثبٌَٕجخ ٌٍغخ ا٦ٌوثُخ وئٌُهب ٌٍغخ ا٦ٌوثُخ جي٦ّىْ ٥ًٍ أْ اٌزورتخ ِٓ ا اظتزق
  :وضًنح همبب َىىْ أثوى٘ب رىاعٗ ٦ٕىثبد

 .ر٦لك اظت٦بين ٌٍف٠ اٌىاؽل يف إٌٔ إٍٍْ - 

 .االّزوان اٌٍف٢لٍ ٦ٌلك ِلٓ اظت٦بين - 

 .اٌضمبفُخ ِٕهب اٌز٦جًناد االٕٞالؽُخ وفبٕخ - 

  .٥لّك االٍزقلاِبد اجملبىَخ - 
% ٥ًٍ اْلً ِٓ اصتهل اظتجنوي ٌٍزىًٕ ئذل ثؤبِظ وٍٍ 90فاْ اِالد وفبءح ،  يف ؽبٌخ اٍزقلاَ أوضو  - 
ديىٓ ٌٌّخ  % فمٜ يف ثوغتخ ٔزبئظ اٌزؾًٍُ ٌى10ٍ َجنييف اٌزؾًٍُ اٌٍغىٌ ، ثُّٕب  َْجني،  ٌٍزورتخ 
 اٍزقلاِهب.  

ٕٔ ثبٌٍغخ بٌفوِٓ ٕ٘ب َزجٌن فٞىهح اٌزورتخ اٌُِخ ٌٍٕٖىٓ اٌْو٥ُخ اٌيت رزٍٞت ألًٖ ؽلوك اٌىفبءح واٌللخ.   
رىىْ إٌزُغخ اضتٖىي ٥ًٍ ٔٔ ثبٌٍغخ اْعٕجُخ اظتٕمىي ئٌُهب ّجٗ ٌغخ وا٦ٌوثُخ َلهط ٥ًٍ اضتبٍىة ٌٍزورتخ  
 أّىبٌُبد اظتنوىهح: ِجهّخ ٌغىَب وؿتىَب ٤ِ ؽلوس  
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ف ٌغخ أٌ وزبثخ ؽووف ٌغخ ُنوو"  "transliterationٔمً اٌىٍّخ ا٦ٌوثُخ ئذل اْعٕجُخ وّب ٍ٘ كوْ رغًُن فُهب،  -
 ٕؾُؾخ ال ثل ِٓ وعىك ِىإفبد رىؽل ا٦ٌٍُّخ، ٦ًِٕب ٌىعىك ٥لح أّىبي ٌالٕٞالػ . وٌىٍ رىىْ أفوي

 يف ماووح غبٌجب ؼتئخثبٌٍغخ ا٦ٌوثُخ  ال رىعل   أْ ٢٦ُِ اظتٍٖٞؾبد واٌلالالد اٌْو٥ُخ. ٌنٌه ٔالؽ٠ اٌىاؽل
ٌىٓ اظت٦ىن ؼتً ثٗ ئذل كوْ رغًُن  ثبضتووف ا٥ْغُّخ ي َٕزظ ٥ٓ مٌه ثٍىهح اظت٦ىن  رٍمبئُب ِٓ اضتبٍىة ، ٌناضتبٍىة 

 أث٦ل اضتلوك 

فًٍ ؿتىٌ ئم أْ اٌزووُجخ إٌؾىَخ  ٌٍغخ ا٦ٌوثُخ  عل ٦ِملح ظتب رزّٚٓ ِٓ ٥ٕبٕو أٍبٍُخ يف ثُٕزهب واٌيت ر٦لَ   -
 يف اٌٍغبد اْفوي

ؽتب أكي ئذل ٙووهح لِخ  ئم أْ اظتٍٖٞؾبد اٌْو٥ُخ ّجٗ ٦ِٕ اٌزورتخ اٌُِخ رىاعٗ ٦ٕىثبد يف اظتٍٖٞؾبد -
 ٍغخ إًْ. ووضًنا ِببٌاٌز٦لَالد، هبلف ع٦ً إٌٔ اظتزوعُ آٌُب ِفهىِب ٌمبهب غًن ٍُِ ث ئعواء اٌىضًن ِٓ اٌزؾوَو أو

 .ثبٌٞوَمخ اٌزمٍُلَخ رَزغوق ٘نٖ اٌز٦لَالد ولزب َِبوَب ٌٍىلذ اٌالىَ ظتزوعُ وفء َزىذل رورتخ إٌٔ
"ؽلَش" : واٌيت َواك هبب اظت٦بين   وٍّخِضبي مٌه:   أو أوضو اٌيت حتزًّ ٦ٌُِٕنثُخ ثبٌٍغخ ا٦ٌوِْىٍخ ا٦ٌجبهاد   -

ٍّء ، أو  ث٦ٚهُ ٌج٦٘ اٌزبٌُخ ؽَت ٍُبق اٌىالَ: ؽلَش إٌيب ًٍٕ اهلل ٥ٍُٗ وٍٍُ ، أو ؽلَش إٌبً 
 .علَل 

فن ِضبي أٔاٌىاؽلح  اٌىٍّخ ر٦لك ٦ِبين :  ر٦لك اظت٦ىن واٌزووُت اٌٍغىٌ اطتبٓ ثىً ٌغخ  ئذل عبٔت ِْىٍخ -
و اصتٍّخ أثَجت اٌَُبق  مٌه يف اٌٍغخ االؾتٍُيَخ ٌى فزؾٕب اٌمبِىً ؾتل عتب ٥لح ٦ِبين ظتبما؟ "  run" :٥ًٍ مٌه وٍّخ

    ِضبي :  وعلد ثٗ اٌيت

- The kids run - َوو٘ ، ٦َلو 

- The rivers run - ٌجيو 

- We run a company - َلَو 

- Their noses run   - ًََُ 

وٍّخ واؽلح ِْزووخ يف وً  أْفو ٤ِ ٗ وً رتٍخ عتب ٦ِىن ؼتزٍف ٥ٓ أِأِضٍخ اٌَبثمخ فالي اْ ٔالؽ٠ ِٓ 
 اصتًّ . 
أو ا٦ٌجبهح لل رىىْ ٕؾُؾخ ؿتىَب و٦ِغُّب وٌىٕهب غًن ِٕبٍجخ ِٓ  بصتٍّخفاٌمىا٥ل اٍٍْىثُخ وعىة ِوا٥بح  -
 ؽُش اظتمبَ 

٥ٓ وً ٥ٍىَ اٌٍغبد و٦ِبصتزهب ٥ًٍ اٌٍغبد  ألُّذ اٌيت اٌلهاٍبد لكاد واٌمُىك اٌيت ر٦ٚهباحملِْىٍخ  -
  ٦ِبصتزهب ٌٍغخ وػتبوٌخ ِٞبو٥خ اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ وفك مٌه اْفوي يف ٝوَمخ

٥ٕلٖ ٥مً ََزقلِٗ  أَٔبْاظتزوعُ اِرل ٘ى أْ  اٌفوق اٍْبٍٍ ثٌن رورتخ اظتزوعُ اٌجْوٌ اظتزّىٓ وثٌن -
ِب ىاي ؽىت  اظتزوعُ اِرلوِىزجزٗ، يف ؽٌن  ىء مٌه ثىاٍٞخ ٥مٍٗثٗ إٌٔ وََز٤ُٞ اٍزٕجبٛ اظت٦ىن ٥ًٍ ٙ  أٌَُزمو
اٌجْوٌ، واظتزوعُ  ٌالٍزٕجبٛيف ِىزجزٗ وِب ىاي َفزمل ِمبثً  لىاٌُِ ِزقٖٖخ وجيل ِمبثالد عتب ِٓ أََزمواِْ 

 ََٓقو اظتزوعُ اِرل يف ِٚب٥فخ ئٔزبعٗ أ٦ٙبف ِٚب٥فخ ِمبهٔخ ثغًنٖ اظتزّّىٓ ٘ى أفًٚ ِٓ
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ؤبكها ٥ًٍ  34اعتٕلٍُبد اٌٍغىَخ يف ا٦ٌوثُخ ل واٌيت هتزُ َنبٔت اٌز٦وف ٥ًٍ إٌٖىٓ غًن احملووخزٍٞجبد اظت -
إٌٖىٓ احملووخ وونا ٥ًٍ رىٌُل إٌٖىٓ احملووخ أو غًن احملووخ ومٌه ؽَت اٌزٞجُمبد ل رلف٤ ثٕب ئما ئذل كِظ 

 خ. ووّضً ٥ٓ مٌه:اٌزىٌُل واٌز٦وف ِٓ عهخ واٌىزبثخ احملووخ واٌغًن ػتووخ ِٓ عهخ صبُٔ
يف اٌزٖؾُؼ اٌزللُك أِالئٍ َٖت اال٘زّبَ ٥ّىِب ثبٌٕٖىٓ ا٦ٌبكَخ اظتىزىثخ ثغًن اضتووبد وٌىٕٗ يف ؽبالد 
اظت٦َف يف ْٔو وحتمُك إٌٖىٓ أو يف ْٔواد ٥بٌُخ اظتَزىي َزُ اٌز٦بًِ ٤ِ ٖٔىٓ ػتووخ وٍُب؛ويف اٌز٦وف 

 ٦ٌّىَ ٤ِ ٖٔىٓ غًن ػتووخبًِ يف اواٌفهوٍخ اٌْجٗ آٌُخ ٌٍٕٖىٓ َزُ اٌز٦
 

  :نُحانرزمجح اِذرؼهك تَماط يهًح 

ث٦ٍُّخ اٌزورتخ ثٕفٌ كلخ اٌجْو، وٌىٓ ٌٍؾٖىي ٥ًٍ أكق رورتخ ثمله  اٌمُبَ -ئذل اِْ  -دل رَز٤ٞ أعهيح اٌىّجُىرو 
  :أهّبكاد اٌزبٌُخ َٕجغٍ ٥ًٍ اظتزوعُ ئرجب٣ٌٍزورتخ اٌُِخ،  أِىبْ ِٓ أٌ ٢ٔبَ

 : اؼىن واضذاجؼم ادل -1

لواءح ِب ثٌن اٌَٞىه، ٌنا اع٦ً ٦ِىن ِب رىزجٗ واٙؾب وٕوحيب ويف رتً وبٍِخ كوْ  عهيح اٌىّجُىرو ال رَز٤ُٞأ
 .ؽنف وٍّبد أو رىهَخ

  :وانُذى حتزٌ صذح لىاػذ اإليالء -2

غًن  اوُت ؿتىَخ ٦ٕجخ أوثىزبثخ وٍّبد غًن ٕؾُؾخ ئِالئُب، وال رَزقلَ رو ال ر٦ّمل اِْو ٥ًٍ ٢ٔبَ اٌزورتخ اِرل
  .رزىل٤ أْ َمىَ ٢ٔبَ اٌزورتخ ثزٖؾُؼ أفٞبئه ٕؾُؾخ وال

  :داول اإلجياس تمذر اإليكاٌ -3
  .اٌٞىٍَخ اٌٞىٍَخ فأغٍت أ٢ّٔخ اٌزورتخ اٌُِخ ال رَز٤ُٞ اضتفبٟ ٥ًٍ اظت٦ىن يف اصتًّ ثز٦ل ٥ٓ اصتًّا
  :دذز انمىايُض تاطرًزار -3

ئٌىزوؤُخ يف ٥ٍُّخ اٌزورتخ، ٌنا وٍّب واعهزه وٍّخ دل ََز٤ٞ ا٢ٌٕبَ  ُخ رَزٕل ئذل لىاٌُِأغٍت أ٢ّٔخ اٌزورتخ اٌِ
  .ثاٙبفزهب ئذل اٌمبِىً اطتبٓ ثٗ ٌَُز٤ُٞ فهُ ٦ِٕب٘ب يف ٥ٍُّبد اٌزورتخ اٌالؽمخ رورتزهب فمُ

  :داف  ػهً ذُظُك صذُخ نهُص-5

اٌزَُٕك اٌٖؾُؾخ ٌٍٕٔ رَب٥ل أ٢ّٔخ اٌزورتخ  َ لىا٥لاٍزقلاَ اٌفىإً ورمَُُ إٌٔ ئذل فمواد وِوا٥بح اٍزملا
  .أكق اٌُِخ ٥ًٍ فهُ اظت٦ىن ثْىً

 
 
 
 
 
 

                                                 
 ػتووخ : )اٌىٍّبد احملووخ اٌيت و٦ٙذ ٥ٍُهب اضتووبد ( 34
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 حانثذىز يف رلال انرزمجح اِنُ انظادص: ادلطهة 
اٌُِخ ، فأٗ لل مت ئؽواى رملَ  أْ ٕ٘بن ٥ٍّبء يف وضًن ِٓ أؿتبء ا٦ٌبدل َهزّىْ ثبٌٕىاؽٍ ا٦ٌٍُّخ وا٢ٌٕوَخ ٌٍزورتخ ٤ِ

 .اٌَىفُُيت اٌَبثك ، وثوَٞبُٔب ، واٌىالَبد اظتزؾلح اِْوَىُخ كوي ثٖفخ أٍبٍُخ ، وٍ٘ : االحتبكٍِّىً يف صالس 

اٌُِخ ، همبب فبق ٥لكُ٘  اٌَىفُُيت اٌَبثك وبْ ٕ٘بن ٥لك وجًن ِٓ ا٦ٌٍّبء َمىِىْ ثأُنبس يف غتبي اٌزورتخ ففٍ االحتبك
غتز٦ّخ ، وَجلو أْ وضًنا ِٓ اٌجؾىس ِبىاٌذ جتوٌ ٥ًٍ أٍبً  ي٥لك ا٦ٌٍّبء اظتهزٌّن هبنا اجملبي يف رت٤ُ اٌلوي اْفو

اٌمىا٥ل رى٤ٙ ُنُش رٕبٍت إٌٖىٓ ِى٤ٙ اٌجؾش ، وَزُ اٌزى٤ٍ فُهب وٍّب ١هود  جتوَيب ػت٘ ، مب٦ىن أْ
 أو ِْىالد ئٙبفُخ ، أٌ ثأٍٍىة "اٌزغوثخ واطتٞأ" .  اٍزضٕبءاد

اظتفوكاد ، ٤ِ اٌزووُي ٥ًٍ اٌزؾًٍُ اٌلالرل ، اٌنٌ  خ يف غتبيأِب يف ثوَٞبُٔب ، فمل ُأعوي ٥لك ِٓ اٌجؾىس اظتهّ
 ٌٍىٍّخ اٌىاؽلح ، ووٍبئً حتلَل أوعٗ اٌزىافك ثٌن اٌٍغبد. وِٓ أُ٘ ِواوي اٌجؾش ٕ٘بن َزّٚٓ اال٘زّبَ ثز٦لك اظت٦بين

 .وٍُخ ثًنوجُه اٌزبث٦خ صتب٦ِخ ٌٕلْ

اٌزورتخ اٌُِخ جتوٌ يف ٥لك ِٓ اصتب٦ِبد وِواوي اٌجؾىس ِضً اُْنبس يف غتبي  أِب يف اٌىالَبد اظتزؾلح اِْوَىُخ فاْ
وِووي ُنىس  ٘بهفبهك ، و٦ِهل ِبٍبّىٍزٌ ٌٍزىٕىٌىعُب، وعب٦ِخ عىهعزبوْ، و٦ِبًِ هاِى ، و وٌلهكط ، عب٦ِخ
وعب٦ِخ وبٌُفىهُٔب يف ثووٍٍ ،  يف ِلَٕيت ربهَزبوْ ، وَوووزبوْ ثىالَخ ُٔىَىهن ،  آٌ . يب . ئَ IBM ّووخ

اٌُِخ يف اٌىالَبد اظتزؾلح ر٦لك ِلافٍهب ، وِب َزورت ٥ًٍ مٌه  ِإٍَخ هأل ، وعب٦ِخ وَٓ. وؽتب ديُي أُنبس اٌزورتخو
 .اظتجل٥خ يف ٘نا اجملبي اظتهُ ِٓ ر٦لك اْفىبه
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 اخلامتة

 

هبنا ا٦ٌٍلُ  اال٘زّبَ  ذلفاْ فلِخ ٍٕخ هٍىي اهلل ًٍٕ اهلل ٥ٍُٗ وٍٍُ ربط َزْوف ُنٍّخ وً ِٓ وفمٗ اهلل ر٦بذل ئ
واٌنٌ أوالٖ ٍٍفٕب اٌٖبحل عً ا٘زّبِهُ و٥ٕبَزهُ ، والىاي اطتٍف َأفن ٥ٓ اٌٍَف ٥ٍىًِب وِٖٕفبد َللوه  ا٢٦ٌُُ 

 .  ِىٙى٥هب ؽىي إٌَخ إٌجىَخ
ُنُش ِٓ فالعتب َٔز٤ُٞ اٌنوك ٥لٓ    ، إٌجىَخيف فلِخ إٌَخ كوه ف٦بي وِهُ ٌٍغبَخ ٍزورتخ ٌأْ ئٔٗ ؽتب ال ّه فُٗ 

اٌيت دل َىٓ عتب ّغً ئال أزمبٓ ٍٕخ اظتٖٞفً ًٍٕ احملبوالد اٌُبئَخ وزٍه اعتغّبد اظتغوٙخ ٌ واٌزٖلٌٕخ ؽُبٗ اٌَ
  . فبٌىاعت ٥ٍُٕب أْ ٔىضف عهىكٔب  ًٌٍُٕ ِٓ اظتٖله اٌضبين ِٓ ِٖبكه ّو٥ٕب اظتٞهواهلل ٥ٍُٗ وٍٍُ واٌزْىُه فُهب 

 ؽىت ٤ََٞ ٔىه اضتك يف ِْبهق اْهٗ وِغبههبب.  
أعٕيب ٥ويب(، ٥ًٍ  -ٕٕب٥خ اظت٦بعُ يف غتبي صٕبئُخ اٌٍغخ )٥ويب أعٕيب  قٍٖٗ ِٓ فالي كهاٍخ اٌمىاٌُِ أِْب َٔزو

 اٌوغُ ِٓ وً اٌزواوُ اٌنٌ ٥وفزٗ، ُنبعخ ئذل اظتيَل ِٓ اٌزمُٕخ اظت٦غّبرُخ، وحتٌَن أكواهتب.
وِلوك ٘لنٖ    ،ذل ٌغخ صبُٔلخ رورتزهب ئ ٦ٕىثبد وضًنح أصٕبء رىاعٗ فاهنب زورتخ اظتٍٖٞؾبد أٍالُِخٌ أِب ثبٌَٕجخ  

، ٔبُ٘له ٥لٓ لٖلىه اٌملىاٌُِ يف      اٌىٍّبد وؽلوك ٦ِبُٔهب ثٌن ٌغخ وأفلوي  أٍبٍب ثلالٌخرىّٓ  ا٦ٌٖىثبد 
بد كلُك عتنٖ اظتٍٖٞؾبد يف اٌٍغغًن  وإٔؾُؼ  غًنَىىْ  ئِب أْوئما وعل  ،٦لَ وعىك ِمبثًد اٌْو٥ُخ ٌباظتٍٖٞؾ

، ثَجت افزالف جتبهة اٌفوك اٌٍغبدً ِفبُُ٘ ورٖىهاد وكالالد غًن ٦ِووفخ يف ٘نٖ ْهنب حتّومٌه ، اظتٕمىي ئٌُهب
٤ِ اٌٍغخ يف وال اٌضمبفزٌن، وافزالف اْؽلاس االعزّب٥ُخ اٌيت رورجٜ هبب اٌٍغخ ورزٍىْ كالٌخ وٍّبهتب رج٦ب ٌٓؽلاس اٌيت 

لاي وٍّخ ثأفوي ٌٍؾٖىي يف اٌٍغلخ  ورزغًٍ ا٦ٌٖىثخ ونٌه يف وىْ اٌٍغخ ٌَُذ لبئّخ وٍّبد َىفٍ اٍزجر٦وفهب. 
اٌضبُٔخ ٥ًٍ اظتمبثً اظتٍٞىة، "ٌى وبْ اِْو ونٌه، ٌَهٍذ اٌزورتخ وْٕجؼ مبملوهٔب كائّب أْ ٔزوعُ رورتخ ؽوفُلخ  

 .  ٌىٓ اِْو ٌٌُ ونٌه ووٍّخ وٍّخ"
 ٌُخ:فج٦ل ا٢ٌٕو يف ُنىس اظتقزٌٖن يف ٘نٖ اظتبكح رَُو رل اٍزقالٓ ث٦٘ اٌزىُٕبد يف اظتَبئً اٌزب

 إٌَخ طتلِخ  يف غتبي اٌزورتخ  ٙووهح ثني اظتَب٥ٍ ورىؽُل اصتهىك اظتجنوٌخ .0
َّخ اظتٖلٍٞؾبد   ثبٌْفبٟ اٌْو٥ُخ إٔجؼ  ئ٥لاك اظت٦غُ اظتقزٔ .2 ٦ََِِغ ٙووهح أٍبٍُخ يف 

ٓ   و ٌنوثٌن أَلٌ اظتَز٦ٍّ يف ٘نا اجملبي  ورَىَمهب ؽىت رىىْ حتذ أ٢ٔبه اظتقزٌٖن أو ، ً  يف غتبٌلٗ اظت٦لويف اطتلب
ثبْؽوي رأٌٍُ ِىل٤ فبٓ ثمبِىً اٌْفبٟ اٌْو٥ُخ ُنُش َىىْ حتذ وً ٌف٠ ََزل٥ٍ رفًُٖ َىٙل٤ ثؤلبِظ   

ال ٔمزٖلو   "اٌزربن"أو  "اٌزىًٍ"ئؽبٌخ ئذل ٕفؾخ رمىَ ثْوػ ِفًٖ ّبف ووبف ٌٍٍّٖٞؼ اٌْو٥ٍ، ِضبي: وٍّخ 
 اٌٚبٌخ ؽىت َزٚؼ اضتك أِبَ ِوأي اظتٓ ٥ًٍ وٍّخ أو ٍٞو ٌز٦وَفهب ثً جيت رفًُٖ اٌىالَ فُهب واٌوك ٥ًٍ اٌفوق

فبئلح ٌٍَّزقلَ"، ؽُلش َٕجغلٍ ٦ِبصتلخ    و ٌلائُ ٌٍىٕىي ئذل "اٌمبِىً اْوضااٌجؾش  .3
 ٥لك ِٓ اظت٦ٍىِبد ٌٍَّزقلَ بد اظت٦غُّخ ثْىً أورب، وو٤ٙ أورباٌضٕبئُ

ٙووهح ٙجٜ ١ب٘وح االّزوان اٌٍف٢ٍ اظتٍٖٞؾٍ وحتلَل َِزىَبهتب يف ا٦ًٌّ اظت٦غّلٍ   .4
 قزٔ  اظت
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ثً ٥ٍُٗ أْ ٤ٍَٞ ٥ًٍ اْلً ٥ٍلً عهلىك    أْ ال َجلأ ِٓ اٌٖفو ثبؽش وًَٕجغٍ ٥ًٍ  .5
 ب لبِذ يف ٦ِبصتخ اٌٍغخمنئاضتمُمُخ  اٌزورتخ  دِْىال ْْ اصتهىك اٌوائ٦خ اِفوَٓ لجً أْ َلٌىا ثلٌىٖ فهٕبن اٌىضًن ِٓ

وٍٕذ ٌٗ رٍه اٌزٞجُمبد وفلك   ْ ٘ى رمُُُ ِبا٦ٌوثُخ وفك لىأٌن اٌٍغبد اْفوي وٌٌُ وفك هوػ ٌغزٕب فّب ؿتزبعٗ اِ
 اؽزُبعبرٕب هوػ ٌغزٕب ٌىٍ ًٖٔ ئذل اٌزٞجُمبد اظتضبٌُخ ٌزىفو

 ئْ ٥ًّ اضتبٍىة جيت أْ َىىْ وٍٍُخ طتلِخ اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ وؽبوُب ثللخ ؼتزٍف عىأجهب .6

٦ين اصتّىك ٥ًٍ اٌى٤ٙ اضتلبرل  َ وٌٌُ لبٍوا عتب ُنُش َٞى٣ اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ ظتب َٕبٍت رُُّٖ اضتبٍىة ٔفَٗ. و٘نا ال
وفٞبُٝهب، و٘إالء ٌَُىا غتربَٓ ٥ًٍ أْ َٕؾىا ؿتىا لَلوَب ٦ُِٕلب    ثً َزون مٌه ٦ٌٍّبء اٌٍغخ وثبؽضُهب ، ٌٍغخ ا٦ٌوثُخ

 .ٌلللٗ خاظتٖلللّّاظتزقٖٖلللٌن ثبضتبٍلللىة أو اصتهلللبد    وفلللك آهاء واعزلللهبكاد 

ِٓ لجً اضتبٍىة. وََزىعت مٌه االٍلز٦ُبة اٌىبِلً    أِبٔخ دتضًُ اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ أِب اِْو اٌضبين اٌىاعت رىفوٖ فهى
ً   ِٔىبُٔخ االؽزّلبالد   ئكفبي اٌٍغخ ا٦ٌوثُخ ئذل اضتبٍىة، وئِىبُٔخ ٦ِبصتزهب كافً اضتبٍىة ثزفًُٖ وكللخ وٌىل

 .اظتزىل٦خ يف اظتَزمجً، ئٙبفخ ِٔىبُٔخ ٝجب٥زهب ثْىً ا٥زُبكٌ

 
 إىل َىو انذٍَ،،، وطهى ذظهًُا كصًنًا آنه وصذثه هذا واهلل أػهى وصهً اهلل ػهً َثُُا زلًذ وػهً
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 املراجع
 
 اٌموآْ اٌىومي  *
 )ػتّل ثٓ ئشتب٥ًُ اٌجقبهٌ اصت٦فٍ(ٕؾُؼ اٌجقبهٌ  *
 اْهث٦ىْ ؽلَش إٌىوَخ )حيٍن ثٓ ّوف إٌىوٌ اٌْبف٦ٍ( *
 ٌَبْ ا٦ٌوة )رتبي اٌلَٓ ػتّل ثٓ ِىوَ ثٓ ٢ِٕىه( *
 (اٌمبِىً احملُٜ )اٌفًنوى أثبكٌ *
 (٥48لك ) –غتٍخ اٌٍَبْ ا٦ٌويب  *
  www.arabswata.org : اصت٦ُّخ اٌلوٌُخ ٌٍّزورتٌن واٌٍغىٌَن ا٦ٌوةغتٍخ وارب ٌٍزورتخ واٌٍغبد ِىل٤  *

م. ػتّل أى٘وٌ  وٍُلخ اِكاة    رت٤ ورُٖٕف وكهاٍخ  ٦ِبعُ اظتٍٖٞؾبد اْكثُخ صٕبئُخ اٌٍغخ -أٝووؽخ   *
 اظتغوة ثين ِالي – 
  1975،19911975،1991اٌوَبٗ: عب٦ِخ اٌوَبٗ، اٌوَبٗ: عب٦ِخ اٌوَبٗ، ))  ٥ٍٍ اٌمبشت٥ٍٍٍ اٌمبشتٍ..)كهاٍخ رٞجُمُخ يف ٥ٍُ اظتٍٖٞؼ(ك)كهاٍخ رٞجُمُخ يف ٥ٍُ اظتٍٖٞؼ(ك  ٌمبِىًٌمبِىًاظت٦غُ وااظت٦غُ وا  **
  www.lexico-amel.orgِىل٤  اصت٦ُّخ اظتغوثُخ ٌٍلهاٍبد اظت٦غُّخ ِىل٤  اصت٦ُّخ اظتغوثُخ ٌٍلهاٍبد اظت٦غُّخ   **

 ٌٍلهاٍبد اظت٦غُّخ هئٌُ اصت٦ُّخ اظتغوثُخ ك. ٥جل اٌغين أثى ا٦ٌيَاٌلهاٍبد اظت٦غّزُخ  *
ٍٓ اظت٦غُ ؽىي ِٕهغُٓخ ِالؽ٢بد * ٍٓ اظتٍٖٞؾ  "اٌوثبٛ –وٍُخ اِكاة  "  اٌضٕبئ
 -http://www.alriyadh.com.sa/Contents/2002/04/11-04 اظتىل٤ :  ٕؾُفخ اٌوَبٗ *

 2002/page5.html    
 ِىل٤ ّجىخ ٕىد ا٦ٌوثُخ  *
 اٌوثبٛ –٦هل اٌلهاٍبد واُْنبس ٌٍز٦وَت ِ  م. إُِٔخ أكهكوه  ئّىبي رورتخ اظتٍٖٞؼ أٍالٍِ  *
 www.atida.org  رت٦ُخ اٌزورتخ ا٦ٌوثُخ وؽىاه اٌضمبفبد  *
   twww.said.ne    ِىل٤ ُٕل اٌفىائل *

 www.systranbox.co.uk  -فلِبد اٌزورتخ–ّووخ ٍَُزواْ  *
 www.google.com   -فلِبد اٌزورتخ–ّووخ لىلً   *
  ..2003 - اٌمب٘وح -٥بدل اٌىزت  -رأٌُف ك. وفبء وبًِ فبَل  -ُنىس يف ا٦ٌوثُخ اظت٦بٕوح  *
  ِىل٤ :  لبِىً اٌٍْٝ * 

 http://www.atlassite.com/atlas2006/arabic/newsletter/twelfthedition.html 

ِلَو ِووي  )اٌُٖين(أٍزبم اٌٍغىَبد اٌزٞجُمُخٕبحل  ئشتب٥ًُك.ػتّىك  اضتبٍىة يف فلِخ اٌزورتخ واٌز٦وَت *
 اٌزورتخ َنب٦ِخ اظتٍه ٦ٍىك )ٍبثمب( 
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