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 ؟هتاذ يف هضيقن يثالث لعف لك لمحي له
 ليلجلا دبع يلع دمحم
 ايليسرم-سكيآ ةعماج

 
 كوبسيف ىلع هَرشن )م ۱۹٦۲ ماع دولوملا( فوّـُيـَن رازـِن ذاتسألا يروسلا يفحـَّصلل لاقم يف
 يف "يزاجعإلا" ةيبرعلا ةغللا كيتكلايد :اهديع يف ةيبرعلا« :ناونعب ۲۳/۲/۲۰۲۰ خيراتب
 لوقت ٍةيضرفِب َرـَّكَذ ىرحألاب وأً ةيضرفَ حرط ،»ىرخألا تاغللا يف هل ريظن ال يذلا يثالثلا اهلعف
  .فورحلا هذه بيترت رييغتب هفورح نم ِهضيقنُ قاقتشا نكمي يبرع يثالث لعف َّلك َّنإ
 
 تاغللا يف لاعفألا نع فلتختً ةيصوصخ يبرعلا يوغللاِ رذجلاَ كالتما حيحصلا نِم َّنأ ودبي
 "ةيبيكرت"و )permutatif( "ةيلادبإ"ٌ روذج ،ودبي ام ىلع ،ةيبرعلا ةيوغللا روذجلاف .ةيبروألا

)affixatif(، ةيبيكرت ةيبروألا روذجلا امنيب )affixatif( جارختسا اننكمي هنأ ىنعمب »ةيلادبإ« .طقف ُ
َ دئاوزُ ةفاضإ اننكمي هنأ ىنعمب »ةيبيكرت«و .فورحلاِ بيترت رييغتبٍ ةيثالـُث ]َبيلاقت[َ بيكارت
 قاقتشا ًالعف نكمي له نكلو .هرخآ وأ هطسو وأ رذجلا لوأ يف روذجلا ىلع ]ةدايزلا فرحأ[
  ؟فورحلا بيترت ريغتب هضيقنو لعفلا
 
 يثالثلا لعفلا ً،الثمف .)ًالعف ۱٥ يلاوح( ةلثمألاَ ضعب ،هتيضرف حيضوتل ،فوين دّيسلا ىطعأ
 لعفلا هفرحأ نم َّقتشن نأ نكمي جراخلا ىلإ لخادلا نم ةكرحلاو قالطنالا ديفي يذلا »ر.ـه.ن«
 نيَلعِفلا َّنأ ىنعمب .لخادلا ىلإ جراخلا نم ةكرحلاو سبحلا ديفي يذلا »ن.ـه.ر« وهو هل ّداضُمـلا

 نمَ جتنتساو ً.ايئايزيفو ًايلالد ناسكاعتم امهنكلو اهِسفن فرحألا نم نافَّلؤم »َنَهَر«و »َرَهَن«
 .ةيثالثلا ةيبرعلا لاعفألا روذج لك ىلع اهَبحسً ةيضرف ةلثمألا هذه لالخ
 
 ُّلدت ةدِحاولا ةملكلا نأ يهو )antonymes( ظافلألا يف دادضألا يه ةبيرق ةيوغل ةرهاظ كانه
 ،دادضألا نِم ]»ُفَدـَّشلا« وأ[ »ُفَدـَّسلا« ،ًالثمف .)هضيقنو ءيشلا( ِنيَضقانتـُم ِنـيـيـنـعـَم ىلع
 .َرـَهـْظَأو َمَتـَك :ينعت »َّرــَسَأ«و .ُدَوـْسَألاو ضيبألا :»نوَجـلا«و .ةملُّظلاو ءوَّضلا :ينعتو
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 .ةَكلهَمـلاو ُةاجنَمـلا :»ةزافَمـلا«و َ.مَلَظو َلَدَع :»َطَسَق«و .غِرافلاو ءولممـلا :»روجسَمـلا«و
 دادضألاو ؛)م ۸۳۱ – ۷٤۰(ّ يعمَصألل دادضألا ُ:لـْثـِم ُفيناصت دادضألا يف تَفـِّنـُص دقو
 يلع نب دحاولا دبع بّـِيّـَطلا يبأل برعلا مالك يف دادضألاو ؛)م ۹٤۰ – ۸٥٥(ّ يرابنالا نبال
  .)ـه ۳٥۱ َةَنَس ىََّفَوتُمـلا( يبلحلا يوغللا

 
ِ نَيِسكاعتـُمِ نَيَينَعمـب ةدحاولا ةملكلا مادختسا نع ًابلاغٌ ئشان ةدحاو ةملك يف َّداضّـَتلا َّنكلو
 ٍءِّيـَط مالك يفو »يهاللا« وه نميلا لهأ مالك يف »دـِماّـَسلا«ــف .ِنَيَتفلتخُم ]نيتغل[ ِنيَتجهل يف
 .ةيطبنلاب َ»مامَأ« :ينعت ]۷۹ ،فهكلا ةروس[ َ»ءارَو«و .)يرابنألا ،دادضألا( »نيزحـلا«
 .َرـَيـــْمـِح ةغل يف »َدَعَق« :ينعَت ]َضَهَن[ »َبَثَو«و .ليذه ةغل يف »اوعاب« :ينعـَت »اَورـَش«و
 َعقو اميف"[ ۳۸ عونلاو ]"زاجحلا ةغل ريغب هيف عقو اميف"[ ۳۷ عونلا ،نآرُقلا مولع يف ناقتإلا(
 .)يطويسلا نيدلا لالج ،]"برعلا ةغل ريغب هيف
 
 ماشلا دالب ةجهل يف َ»أَدَب« :ينعي »ْشّـَلـَب« لعِفلاف .ةثيدحلا تاجهللا يف َّداضَّتلا اذه ىرَن دقو
 فيحصت يه امَّبُر[َ نانبُلوَ ةَّيروس يف »فيطل« :ينعت »موضهم« ةملكو .نادوسلا يف »ََكَرت«و
 امَّبُر[ »جاِزمـلا رِّدكتمو نيزح« :قارعلا يف ينعت اهنكلو ]نّـِيّـَللا فيطللا :»ميَضهـلا« ةملكل
 لوق يف »نيزَح« ىنعمب »موضهم« ةملك تَرِكُذ دقو ؛]مولظم ْيأ ،»ّقَحـلا موضَهم« نم
 ج ،يناغألا( »ْسِمَتْلَت ِنيـَلوَح َدعَب ٍريكَن نِم ْلهو * ِهِدْقـَفـِل ًانيزَح ًاموضهَم ُتحَبصَأف« ّ:يلامُّثلا

 ةحيبذلاِ ءاعَمأوِ شِرك نم عونَصمـلاُ ماعطلاو )ماشلا يف(ُ تاّـَيِرَّكّـُسلا :»تاّـَيَِولـَحـلا«و .)۱۰
  .)رصم يف(
 
 ضعب ىلع حلصي دق ضارتفا وهف هِفورح لادبإب ّيثالُّثلا رذجلا نم هِضيقنو ىنعملا جارختسا اـَّمأ
 .]ًةفداصم[ ًاضَرَع روذجلا
 
  :ةيضرفلا هذه ىلع ةيلاتلا تاظحالملا حرط نكمي

 هنأ ىلع )هفورح بيترت رييغتب( يثالث رذج نم جَرختسملا يناثلا بيكرتلا ريسفت -１
 »حَبَس« نإ لوقن امدنعف .يمجعم يلالد ريسفت هنم رثكأ ليوأت وه رذجلا اذه ضيقن
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 »َكَلَم«و ،»َسَرَح« ُضيقن »َحَرَس«و ،»َنَهَر« ُضيقن »َرََهن«و ،»َبَحَس«ُ ضيقن
 .رذجلا ىنعمَ قـُنـُع يولن كلذب اننإف ،تحب يئايزيف ىنعمب ولو ىَّتحو ،»َمَكَل« ُسكع
 اهنأ ىنعمب ،ةيملعلا ةيضرفلا ىلإ اهنم يصخشلا يأرلا ىلإ برقأ ةيضرفلا هذه ودبت -２

 نم ةيبرعلاُ لهأ هعضو امل ًةيرارمتسا تسيل اهنأو اهلبق ةيناسل ثوحب ىلإ دنتست مل
 هذه اوركذي ملو يثالثلا بيكارت ىلإ ُلئاوألا نويوحنلا َّقرطت دقو .ةغللا ءاملع
  .)فرحألا بيترت رييغتب يثالثلا رذجلا نم ِهضيقنو ىنعملا جارختسا ةيضرف( ةيضرفلا
ّ يسرافلا ٍّيلع يبأ َذيملِت ،)م ۱۰۰۲ – ۹٤۱ وأ ۹۲۰( يـِّنــِجَ نبا ةَّيبرعلاَ مامإ َّنكلو
ً ةركف )»ربكألا قاقتشالا باب« ،۱ ج( صئاصخـلا يفَ رــَكَذ ،)م ۹۸۷ – ۹۰۰(
 ضارتفا ىلع موقي يذّلا ]"ريبكلا قاقتشالا" وأ[ "ربكألا قاقتشالا" يهو ً،ةبيرق
 ،ًالثَم ،ىرـَي يـِِّنـِج نباف .ةَّتسلا ّيثالُّثلا ]بيلاقَت[ بيكارت عيمجل عماج ىنعم دوجو
 »م.س.ل«َو ،"س.ل.مَ"و ،»م.ل.س«َو ،»ل.س.م«َو ،»ل.م.س« :َبيكارتلا َّنأ
 ْنـِمو( "ةنـَياُلمـلاوُ باحصإلا" وهو اهيلع لـِمتشـُمٌ عـِماجً ىنعـَم اهل »س.م.ل«َو
 َّسَالـِْما :ُءيَّشلا َقُلَخ[ ]يلابلا[ قـَلـَخـلا وهو ،"ُلـَمَّسلا"ُ بوثلا-۱ :ِبيكارتلا هذه
 ِنم رـَهظـَي ام وأ ِتاجوسنملا ِبَغَز[ رـِبـْئِّزلاوِ رـََبولا نم هيلع سيل هّـَنأل كلذو ،َ]نالو
 ُةَّدِح هنع اْهفـِقوتَسيْ مـَلِ ْسمّـَلـِل اهيلع تَّرـَم اذإُ دــَيـْلاـف ،ديدجلا ىلع ام ]بوَّثلاِ زََرد
َ قلخَأ دق ءيش هنأك ،ليلقلا ءاملا :"َلمَّسلا"و-۲ ؛َِسْملـَمـلاُ ةنـْشـُخ الو ِ،جسَنمـلا
ُ فـِقـَت ٌبيع هيف سيل ميلسلا ّنأ كلذو ،"ةمالَّسلا"و-۳ ؛برطضمـلا ةَّوُق نعَ ُفَعضو
 كلذو ،دحاو هّـُلـُك "ُليسَمـلا"و "ُلـََسمـلا"و-٤ ؛هب اهيلع ُضَرَتْعُي الو ،هيلعُ سـْفّـَنلا
 ال هنأ كلذو ،"ءاْسلـَمـلا"و "سـَلـَْمألا"و-٥ ؛هلٍ بَهْذـَم يف َّالإ يرجي ال ءاملا نأ
 اهنيبٌ لئاحٌ ءَيشَ دـَيلاَ َضراعْ نإ هنأ كلذو ،"ْسمّـَللا"و-٦ ؛هيف رظانلا ىلع ضارتعا
 ،ٌلـَمـْهـُمـف "م.س.ل" ُبيكرَّتلا  اّـَمأو ..ٌ.سْمـَل كانه َّحـِصـَي ملِ سوملمـلا نيبو
 اذإ ،ُ"حيِّرلا َتمـَســـَن" :اولاقف ]ماللا تخأ نونلاو[ "م.س.ن" اومَدختسا مهَّنكلو
 تَدَب دق ]"ربكألا قاقتشالا" يف ةلِّثمتُمـلا[ُ ةركفلا هذه .).اًفيعضً الهس اًّرم تَّرـَم
 ِةغُّللا ِمولع يف رـِْهزـُمـلا يف )م ۱٥۰٥ – م ۱٤٤٥( ُّيطويسلا اَهدقتناوً ةفـّـَلـَكـَتـُم
 نباُ ذاتسأ )ـه ۳۷۷ َةََنس ىََّفوتُمـلا( يسرافلا يلع وبأ َنـِطـَف دقو .)۱ج( اهِعاونأو
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 بيكارتل عـِماج ّيلالَد طيخ دوجو ضارتفا ةركف[ "ربكألا قاقتشالا" ىلإ يـِّنـِج
 ُ.دعب اميف هولمهأ َةاحُّنلا َّنكلو .]ةَّتسلا ّيثالُّثلا
 ةيضرف نإف فوُّيـَن ذاتسألا اهمّدق يتّلا ةلثمألا يف ًاحيحص جاتنتسالا ناك ول ىتح -３

 .ةيبرعلا لاعفأ لك ىلع اهَمـِّمعن نأ نكمي ال )هنم هضيقنو يثالثلا( هذه داضتلا
 جارختسا نكمي »َعَدَخ« يثالُّثلاف .اهنمٍ ضيَقنُ جارختسا نكمي ال روذج كانهف
 ةَلمهُم اهلكو ،»َخَدَع«و »َدَخَع«و »َخَعَد«و »َدَعَخ«و »َعَخَد« :هنم ةيلاتلا بيكارتلا
 ُلعفلا مضي ال يلاتلابو ً،امدختسم ناك اهدحأ نأ ضارتفالا نكمي الو ،ةمدختسم ريغ
 :اهلك ةلمهم »َعَضَخ« لعفلا بيكارت كلذكو .هضيقن ىلع هبيكارت يف »َعَدَخ«
 ةيثالُّثلا لاعفألا كلذكو .»ضخع«و »خضع«و »خعض«و »عخض«و »ضعخ«
 اهضيقن جارختسا نكمي ال ،»َعَمَد«و َ»لَعَج«و »َنِزَح«و »َحِرَف«و »َلِجَخ« ةحيحصلا
 ةَّلتعملا ةيثالثلا لاعفألا يفُ ُحلصـَت الَ ةيضرَفلا هذه َّنأ امك .اهفورح بيترت رييغت نم
 ِرذجلاُ بيكارتف .).خلإ ،]»َدَوَع«[ »َداَع«و »لاق«و »ناك«و »َءاش«و »ءاب« :لثم(
 َّنإ انلق اذإو »َعَوَد«و »َوَدَع«و »َوَعَد«و »َدَعَو«و »عَدَو« :يه ]»َداَع«[ »َدَوَع«
ً ّايــَلو ًاليوأت كلذ يف َّنإف )"عادولا" ضيقن "دوَعلا" َّنأ ْيأ( »َعَدَو« ُضيقن »دَوَع«
 ةيلالدلا ةاونلا امنيب راركـَّتلا يه "داع" لعفلل ةيلالدلا ةاونلا َّنأل ؛نيَرذجلا ىنعمـِل
 ُةيضرفلا هذهُ حـُلصـَت الو .ِ"كرـَّتلا" َضيقن سيل "ُراركّـَتلا"و .كْرـَّتـلا يه "َعَدَو" لعفلل
  .)»َرَرَم«و »َدَدَب« ــَك( ]ةفَّعَُضمـلا[ ءاَّمصلا روذجلا يف ًاضيأ
 روذجلا تمدختسا ُبرعلا لهَ رِّرقـُن يكل ةيبرعلل َُّمألاَ ةيئَدبلا َةغللا فرعن ال نحن -４

 َّنأْ َمأ )لالعإلا نم عون ،يناكملا بلقلا( فرحألا بيترت ليدبت ىلع ًءانب ةيثالثلا
 نيب ةيعاو ةقيرطب ِْلضافـُت مل امّـَبر ُبرعلاف .قباس لصأل ًادادتما ناكٍ رَذج َّلك
 – جعل – عجل – جلِع – علج - لعج« :)combinatoires( ]بيلاقتلا[ بيكارتلا
 تَلمهأ دق نوكت امبرو .يقابلا لمهتو »جلع – لجع – لعج« راتختف »لجِع
 ًاساسأْ َمدختسُت مَلو ةيئدبلا ةغللا يف لوصأ اهل سيل هنأل »علج«و »جعل«و »عجل«
  .ةيبرعلل مألا ةغللا يف
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 َّنأ هضيقنو ىنعملا ىلع يثالثلا بيكارت ءاوتحاب لوقت يتلا ةيضرفلا هذه نم ُمــَهـْفـُي -５
 امنيب ،ناطبارتم َتوصلاو ىنعملا َّنأ ينعي هنأل ،حيحص ريغ اذهو .ًىنعم ٍفرَح ِّلـُكـِل
 ]Ferdinand de Saussure[ ريسوس يد دنانيدرف لوقي امك ،ّةيطابتعا امهنيب ةقالعلا
)۱۸٥۷ – ۱۹۱۳(. 
 يه ىحصفلا ةيبرعلا نأ ينعي هضيقنو ىنعملا ىلع يوتحت يثالّـُثلا بيكارت نأب لوقلا -６

 ةقيقحلا يف يه ]ُةاحُّنلا اهعضو يتّلا ةيمسَّرلا ةغللا[ ةَّيبرعلا َّنكلو .ةسناجتم ةغل
 تسيلو ٌةعانص يه ْلب ،ةيبرع ]تاجهل[ تاغل ةدع نم ]ةطْلَخ وأ ةبيكرت[ ةفيلوت
 نييوغللا نمٌ ريثك حضوأ دقو .عاشُي امك ،شيَرُق  َةغُلً اضيأ تسيلو ً.ةقيلس
 فيلوت نم ًاقالطنا نييوَغُّللا ةعانص يه ىحصفلا ةيبرعلا نأ فيك َنـيَِثدـْحـُمـلا

 َ:نييوَغُّللا ءالؤه نمو ِ،بارعإلا ِتاكرح اهيلإ اوفاضأ َّمُث ةيبرع تاجهل ةدع ]عمج[
 ثحابلا ةيوغللا تاساردلا دئارو ،)Karl Vollers[ )۱۸٥۷ - ۱۹۰۹[ "سرَّلوف لراك"
 ناثانوج"و ،"بوُّيأ نيجروج"و ،)م ۱۹۷۷ – ۱۹۰٦( "سينأ ميهاربإ" يرصملا
 Pierre[ "هيشرال رـيـيــــپ"و ،]Jan Retsö[ "وستير ناي"و ،]Jonathan Owens[ "زنيوأ

Larcher[، ينويسنال ونايلوج"و" ]Giuliano Lancioni[، يروتراس ليونام"و" 
]Manuel Sartori[.  يرصَبلا ءالعلا نب ٍورمع ابأ ةَّيبرعلل َّيلعـِفلا َسِّسَُؤمـلا َّنإ لب ّ
 :َلُئس امدنع هذه ءاقتنالاو فيلوتلا ةيلمع ىلإ راشأ )م ۷۷۰/۷۷٤ – ٦۸۹(
 :لاقف ؟هُّلك ِبرعلا ُمالك هيف ُلـُخَديَأ ،»ةيبرع« َتيَّمـَس اـَّمـِم َتـْعـَضَو اـَّمـَع ينرِبخَأ"
 ىلعُ لِمَحأ" :لاق "؟ةَّجُحْ ُمهو ُبرعلا هيفَ كـْتـَفلاخ اميف عنصت فيك" َ:ليقف ."ال"
   ."ٍ»تاغُل« ينفـَلاخ ام يّمسأوِ رثكألا
 .]تاجهللا[ تاغللا فالتخا ببسب نوكي دق ةيثالثلا بيكارتلا نيب لاقتنالا -７

 ةجهل يف َمِدخُتسا امهنم ٍرذج ُّلكو ٌ،دحاو ًىنعم امهل »َسِيَأ«و َ»سـِئـَي«ِ نارذجلاف
 .نيَتفلتخم نيتجهل يف دحاو ىنعمب »ىأن«و »ءان« كلذكو .برعلا تاجهل نم
 .امهِفرحأ نم ٌّداضت امهل سيل »ءان«و »سـئـَي« نارذجلاف يلاتلابو
 بُتُك ةدع نِم هَعَمج باتِك وهو( يطويسلل رِهزُمـلا باتِك نمَ مهَفن ْنأ نكمي -８

 يثالثلا بيكارت نيب نم ًاقطن َسلسألا َبيكارتلا يقتنت تناك برعلا نأ )ةيوحن
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 نيب داضتلا"ـك( ًايلالد سيلو )ةسالسلا وه( ٌّيتوص ءاقتنالا رايعمف .ةنكمملا ةّتسلا
 :يه ةنكمملا هبيكارت َّنإف ).م .ع .د( »ميم نيع لاد« َرذجلا انذخأ ولف .)"روذجلا

-]٥[ ،)مــََعد(-]٤[ ،)دــَمــَع(-]۳[ ،)عــَمَد(-]۲[ ،)َمدــَع(-]۱[
 يه ًالامعتساو ةحاصف رثكألا هنم بيكارتلا َّنكلو .)َعدــَم(-]٦[ ،)دــَعــَم(
 – خ – ق – ش – ث – ذ – ظ :ِّفخألا ىلإ لقثألا نم فورحلا بيترت بسحب(
  :)م – ب – ر – ل – ن – ع
 ىندألا ىلإ طسوألا ىلإ ىلعألا جَرـخَمـلا نم هيف َرِدـُحـْنا ام :ًةحاصف لّوألا )1

  ؛)مدـع(
 ؛)عمد( ىلعألا ىلإ ىندألا ىلإ طسوألا نم هيف َلِقُتْنا ام :ًةحاصف يناثلا )2
 ؛)دمع( طسوألا ىلإ ىندألا ىلإ ىلعألا نم هيف َلِقُتْنا ام :ًةحاصف ثلاثلا )3
 ؛)معد( ىندألا ىلإ ىلعألا ىلإ طسوألا نم لاقتنالا :ًةحاصف عبارلا )4

 .)دعم( طسوألا ىلإ ىلعألا ىلإ ىندألا نم هيف َلِقُتنا ام ً:الامعتساو ًةحاصف ِبيكارتلا ُّلقأو
 هنأل لَمهم )عدم( ىلعألا ىلإ طسوألا ىلإ ىندألا نم هيف ُلــَقــَتــْنـُي يذلا بيكرتلا نأ نيح يف
 ةسمخلا بيكارتلا تالالد يف انرظن ولو .هيلإ ةجاحلا مدعلو ةحاصف لقألا بيكارتلا نم دحاو
 "مــََعد" ،]موزللا وأ دصقلا[ "دــَمــَع" ،]ناليسلا[ "عــَمَد" ،]راقتفالا[ "َمدــَع"( ةلمعتسملا

 الو ًايئايزيف ال نيضقانتم نيَبيكرت اندجو امل )]ةدِعَمـلا ةباصإ[ "دــَعــَم" ،]ةدناسملا وأ نوَعلا[
 ،هنإف )هضيقن ىلع يثالثلا ءاوتحا( يرذجلا داضتلا ةيضرف ةحصب انُنهذ َمَّلس اذإْ نكلو ً.ايزاجم
 ريشي يذلا[ »َمدــَع« ّيثالُّثلا َّنأ ىري دق ،)biais de confirmation( يديكأتلا زايحنالا باب نم
  ِ.نيَضقانتم ]نوَعلا ىلإ ريشي يذلا[ »مــَعَد« ّيثالُّثلاو ،]راقتفالا ىلإ
 
 ةملك رايتخا يف ةيبرعلا "ةزْيِم" ىرحألاب لب ،"زاجعإ" اهيدل ناك ْنإ ،ةيبرعلا "زاجعإ" نمكي دق
 ساسأ ىلع ىَرَج يثالُّثلا لصألل رايتخالا اذه .رثكأ وأ ةيعابُر تسيلو اهتادرفمل لصأك ةيثالث
 يعابُرو يثالُث :لوصألا ؟اًيثالُث ًالصأ ُبرعلا تَراتخا اذامـِلف .تحب يئايزيف يتوص
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 ٌفرَح هيفف ،]ةَّتِس[ هبيكارت ةَّلِقو هِتـَّفــِخــِل ]َ"لـــَعـــَف"[ يثالثلا ًالامعتسا اهُرثكأ .يسامُخو
 الو ]ةملَكلا ءاف[ كِّرحتُمـِب َّالإ ُأَدـْبـُي الف .هيلع فقولل ٌفرَحو وشحلل ٌفرَحو ءادتبالل
 ىَّتح ِنيَرفانتُم نيب اًزِجاح ِةملكلا ِنيَع ُطُّسوت َبَجَوف ،]ةملكلا مال[ ِنكاس ىلع َّالإ فَقْوُي
  ً.ةأجفَ فّـَقَوَتـُي ال
 
 قالطنا ةكَرَح ]ـــِف/ــُف[ ـــَف -۱

 
 رضخَأ

ّ يلاقُترُب  فوقُولا ىلإ لوصولل فيفخت ةكرح ]ـْعـ/ـِعـ/ـُعـ[ ــَعـ -۲
 ]نوُكس[ فوقُو ْلـ -۳

 
 رمحَأ

 
 يثالثلا بيكارتو[ .يسامخلاو يعابرلاو يئانثلا نِم ُّفَخَأ ]ةَّتسلا هبيكارتو[ يثالثلاف كلذلو
 ةعبرأ يهف يعابرلا بيكارت اّمأ ].لجِع - جعل – عجل – جلِع – علج - لعج :يه ةتسلا
 يسامخلا بيكارتو .]َبَقرَع – رَقبَع – عُقرُب – بَرقَع[ رزنلا ُّلقألا اهنم َلِمعـُتسُا نورشعو
 نِم "لجرفس" ُبيكرت َمِدخُتسا ًالثمف .هلوط طارفإل ًالصأ ُّيسامخلا َّلق كلذلو .لقثأو رثكأ
  .ِهُفرحأل اًبيكرت نيرشعو ٍةئِم لصأ
 
 نم ُّلقأو )يثالثلا نم يعابرلا ِبرُقل( يسامُخلا نم ٍليلقب ُرثكأ ِّيعابُّرلاب مهَفُّرَصَت َّنكلو
 ،لقثلا ببسب سيل يثالثلا ِبيكارت َضعب اولَمهَأف ِّيعابُّرلاب َّيثالُّثلا اوهَّبش اًنايحأو .يثالثلا
 .]ءارلاو نونلا ُتخُأُ ماللاو ،"عجر"و "عجـــن" اومدختسا مهنأ عم[ "عجـــــل" مِهلامهإك
 َّنأ ْيأ ،يعابُّرلاب هوهَّبش مهنأ هُببس ]فيلأتلا حبُق ريغل[ لقثلا ريغل يثالثلا نم لَمهُمـلاف
 هوهَّبش مهنألف يسامخلاب اوفَّرصت امدنعو .يسامخلاب يعابرلا ةقالعك يعابرلاب هتقالع
 اذإ مهنأ برعلا ِةداع نِمو .يثالثلاب يعابرلا ةقالعك يعابرلاب هتقالع َّنأ اوأر مهنأ ْيأ ،يعابرلاب
  .هنم ذوخأملل مكُحلا اذه اوطعأ ءيشل اًمكُح اوَطعأ
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 مُكح ىلع هولََمح مهنألف اًيثالث برعلا لمهأ اذإ ؟ةيثالثلا روذجلا برعلا تراتخا فيك
 نِم َةغللا َبراق ِةغللا َِعضاو َّنأل ؟ٍضعب نود لوصألا َضعب ُبرعلا تَلمعتسا اذامل ْنكلو .يعابرلا
 يف يطويسلا ريبعت بسحب ،»اهِعيمج ىلع ِهركِفب َمَجَه«( ]approche holistique[ ٍّينَّالُك روظنم
 ةليوطلا ةملكلا َّنأ ةغللا ُعضاو َفرع مث .]قك/خق/عه[ ُهفيلأت َعـُنــَش ام ًالوأ َضَفَرف .)رِهزُمـلا
 لصألا َةنورم َّنأ ِةغللا ُعضاو ىأر َّمث .يثالثلا لصألا اهكلتمي يتلا ِفُّرصتلا َةنورم كلتمت ال
 هب َّماتلا َفُّرصتلا عنمي اًقئاع كانه َّنإف فُّرصتلل يثالثلا لصألا ةيلباق َمغَرـــف ،ةمات ريغ يثالثلا
 فذحلا وأ بلقلاب ةَّلعلا فرح يف يفرص رييغت[َ لالعإلا هِبُشي لصأ ىلإ ٍلصأ نم لاقتنالا َّنأ وهو
 – َ"ضَبَر"/َ"بَرَض"و – َ"رَصَب"/َ"رَبَص"و – "َّلَحَضْما"/"َّلَحَمْضا" :لثم( ]ناكسإلا وأ
 تالامتحا ِعيمج ِمادختسا نع اوعنتماف 2]"ةقان" .ج[ "قـُنـْيَأ"و – 1]"سوَق" .ج[ "ٌّيـِِسق"و
 .يثالُّثلا بيكارت
 
 هفورح نم يثالُّثلا ِضيقن ُقاقتشا :ْيأ ،يرذجلا داضتلا ةيضرف( ُةيضرفلا هذه ودبت ،يلاتلابو
 برعلاف ً.ايعوضوم اهِماكحإ وأ اهـِتـْبـَض مدعو اهّتيتاذو اهتيبابض ّةدشلً ةفيعض )اهبيترت رييغتب
 لوقي امك( ّ»يعابُّرلاَ ْوَذحُ هَوذََح« يعابرلاب هوهّبش مهنأل يثالثلا بيكارتَ عيمج ِْمدختَست َمل
 .)»ضَخَع« ـَك( ةليقث ةيثالث بيكارت كانهف ةنورملا مات ريغ هنألو ،)رِهزُمـلا يف يطويسلا
 رايعملا اذهو .يلالد هنم رثكأ يتوص رايعم وه يثالثلا بيكارت رايتخال برعلا رايعم نإف يلاتلابو
  .اهلك سيل نكلو ةضقانتم بيكارتلا ضعب لعجي دق يتوصلا
 

 
 "روُُحب-رحـَب"و "بوُلـُق-بْلَـق "ــَك[ "لوُعُـف" ىلع "لــــْــعــَف" ُنزو انعَمج اذإ هَّنأل ٌلالعإ اهيفو ؛"سْوَـق" ُعمج ]ساوقألا[ "ٌّيـِسِقــلا" 1
 >>> "سْوُوــُق" :"سْوَـق" ُعمج نوكيسف ]"عوُُمج-عَْمج"و "حوُرُص-حرَص"و "بوُعُك-بعَك"و "لوُعُو-لعَو"و "دوُعُو-دعَو"و
 .]عمجلا يف فرطلا يف نيروكذملا نيواولا عوقول نيء= ِناواولا ْتَبِلُق ُثيح[ "ٌّيـــِســـِق" >>> "ْوُوـــُســـُق"
 نوكيسف "لـــُعــْفَأ" ىلع ]"ةَلـــــَعـــَف" وأ[ "ةَلــــْعــــَف" انعمج اذإ هَّنأل ،لادبإو لالعإ اهيفو ."ةقb" ُعمج ]قاَّنلا/قايِّنلا/قوُّنلا[ "قـُنـْيَألا" 2

 ةلع فرح هنيع تسيل يثالث ٍمسا ُّيأ :ةظحالم( .يناكملا بلقلاو لالعإل] "قـــُنــْيَأ" َّمث ،قُنْوَأ" حبصتو ،"قُوـــْنَأ" :"ةقN" ُعمج
-فرَح"و "هُجْوَأ-هْجَو"و "سُفْـنَأ-سْفــَن"و "رُهْشَأ-رْهَش"و "سُلــْفَأ-سْلَـف" :ــَك[ "لُعْـفَأ" ىلع هعمج نإف "لْعَـف" ِنزو ىلع وهو
ملا دَلَو[ "قانـَعلا"ــك ةَّدَم هِرخآ لبق ثَّنؤمل اًمسا ناك اذإ يع~رلل اًعمج "لُعفَأ" ُةغيص يتz كلذكو .]"فُرحَأ

َ
 :لوقتف "عارِّذلا"و ]زع

 )."عُرْذَأ"و ،"قُنــعَأ"
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 هِلاقم نمَ ضرغلا َّنأو شاقنلل ٌلباق عوضوملا َّنأ لاقملا اذه ىلع ّدر يف فوين رازن ذاتسألا راشأ دقو
 – ُّدرلاو ،ًايبيغَ سيلو ٌّيدامً ىطعـُم ْيأ ،"ةكرحلابٌ طبترـُم ٌّيئايزيفً ىطعـُم"َ ةغللا َّنأُ تابثإ وه
  .بَيغلا مـَلاعب ةغللا طبري نم ىلع -ً انمِض
 
 نويمالسإلا ةغللاُ ءاهقف اهيلع ىضق يتلا ةلزتعمـلاِ تاشاقنل دادتما هَلاقم َّنأ فوّيـَن َرَكَذو
 "اهّـَلكَ ءامسألاَ مدآَ مّـَلـَعو" :ةيآلا نم ةقثبنملا( ةفورعملا ةينآرقلا "ةربعزلا" لالخ نم نويلوصألا

 ًافيقوـَت َةغللا اوربتعا مهنأ ِدصقَي[ "يهلإ يحو" ةغللا نأ ىلعً اناهرب اهوربتعا يتلا )]۳۱ ،ةرقبلا[
 ملاع وه ]"ةيضرَفلا" ِدصقَي[ "ةيرظنلا" هذه بحاص َّنأٌ فوـُّيـَن َحضوأو .]ًاحالطصا ال ]ًايحو[
َ رـَشـَن هنأل طقف ةيعويشلابَ مـِهّـُتا يذلا ،)۱۹۹۹ - ۱۹۳۷( بابلا كد رفعج يروسلا تايناسللا
	 .هتاذ يف َهضيقن لمحي يثالـُثٍ لِعف َّلـُك َّنإ هيفَ لاق "ةغللا ةيدام" نع ًاثحب
 
 ىلإ ليمـي )ايليسرم-سكيآ ةعماج يف ذاتسُألا( يروتراس ليونام يسنرفلا يوغللا َّنكلو
 )يبرعّ يثالُث لعف ّلك نم هضيقنو ىنعملا قاقتشا ضارتفاك( تاضارتفالا هذه لثم َّنأب داقتعالا
 نوكي دق رابتعالا اذه لثم نأبو اهِريغ نع ًةزَّيمـُمو ًةديرف ًةغـُل "ةيبرعلا" ِرابتعا نع ةجتان نوكت دق
َ مدآَ مّـَلـَعو" ةيآلا تاساكعنا دحأ ْيأ ،"ًافيقوَت" ةغللا رابتعا ْيأ[ "يحولا" تاساكعنا َدحأ
  .]"اهّـَلكَ ءامسألا
 

 ۲۰۲۰ رياربف/طابش ۲٦ ،سناڤورپ-نوأ-سكيآ
 
  :عجارملا

  .۱۹۸٥ ،توريب ،ةيرصعلا ةبتكملا ،۱ .ج ،رِهزـُمـلا ،يطويسلا .1
 ،"ةيهقفْ َمأ يه ةيمالكأ ةيبرعلا للع ركذ باب" ،لوألا ءزجلا ،صئاصخـلا ،يّـِنـِج نبا .2
 .)https://www.kutubpdfbook.com :عقوم( ةيمقر ةخسن
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 :قحال قيلعت
 دمحم وه )]هيف مئاق ءيش لك دض[ هضيقن ىلع رذجلا ءاوتحا( ةيضرفلا هذهب لاق نم لوأ
 ،ركفلا راد( »ةداملاو ركفلا ةيئايزيفو يبرعلا فرحلا ةيلدج« هباتك يف )۱۹۹۸ - ۱۹۲۱( ربنع
  .)۱۹۸۷ ،قشمد
 
 ركفلا ةيئايزيفو يبرعلا فرحلا ةيلدج« هباتك يف )۱۹۹۸ - ۱۹۲۱( ربنع دمحم دوهج َّنإ
 ُِّدض"[ هضيقن ىلع رذجلا ءاوتحا ةيضرف هيف َضرع يذلا( )۱۹۸۷ ،قشمد ،ركفلا راد( »ةداملاو
 ةغللا ىلع يليوأتـلا )concordisme( ةيقيفوتلا جهنم قيبطتل ًةـَلواحم ودبت )]"هيفٌ مئاقٍ ءيش ِّلك
 مدرل وأ ملِعلا نيبو اهنيب ضراعتلا ةلازإل ةسَّدقملا بُتُكلا ريسفت يف مَدختسملا جهنملا اذه ،ةيبرعلا
 يقيفوتلا راّيتلا نمض جردني نأ نكمي "يبرعلا فرحلا ةيلدج" باتكف .ملِعلا نيبو اهنيب ةَّوهلا

)etconcordis( ناك نإ يردأ الو .۱۸۹۳ ماعلا يلاوح يف ةيحيسملا عم ودبي ام ىلع أدب يذلا 
 ةيقيفوت تاصاهرإك ةيحالصإلا )۱۸۹۷ - ۱۸۳۹( يناغفألا نيدلا لامج دوهج رابتعا اننكمي
 يف اهَتورذ َتغلب يتلاو ،ثيدحلا يف ىتحو نآرقلا يف يملعلا زاجعإلا ةلزهم ةدالو ىلإ تَّدأ
 :لاثمأ نم نوجِّرهم اهلثمي يتلاو ]۱۹۸۷ يه ربنع دمحم باتك رشن ةنس[ تانينامثلا تاونس
 يلعو ،ليحكلا مئادلا دبعو ،نييئاهبلاو ،ةفيلخ داشرو ،ينادنزلا ديجملا دبعو ،راجنلا لولغز
  ..."ثاَّفنلا عفدلاو نجلا طارض" ةيرظن فشتكم يلايك روصنم
 


