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:::.-علالإؤلح،ر3:!"ضلإلىمعهتحضاج،يثةلحداح!!حتهاارطوام!ليطورالم!راهـذلىو"ةالعرللغةاتمر

:؟لار*جمي!3برخلا-3---3!لىخةاءـذهأنلحقافىو،ص--دوالضويدوالتسصدجيهالتومنوكثير،يةرعايدمزويةعضا

:خلافي3-*لانر-2ح!

:لإترتجؤ::ف"ورفكلاالذي،المىرهـذامن،والصناعاتوالفضونبالعلومأحفلاعكلرؤشهدلم

!:::3.8!فينجتن،ترزر،لا!- ء.!:عنلىةومالصناعوالبد،-انالاصحوؤرائ،الاختراعوووى،الارداعملكات

/!:

؟!ئج،جتماعيةلااوسيرته،ىهلالعموسيرته،الع"ليةذ4سيرلى،للازسانلمنافعلىصثيرةامىياء

ئصح،اإطواجم!،كأولط،!ءماللادباذاو!العزيزالمرآن0الصعيةوالسيرةيةءرالعسيرةلكايرالبضرومنوغيرها

تدرك!لا،حةريخإصااتكاالم!اتصارو،أحاالشواًعليممتقاوإردمنلتحوكالذيمأ،لأخيرةالةظت!ثافىلييةالعراغةوا

ينطقلاو،صاىةروواضعفيلااإرزظلاو،ا)ضرورةعضدلاا،ف-4منيفقصرالى،لادواتوالاتلاوا،لاثاثاساذجة

ادرلي-ةوؤورتوقدموصعإزاةبتكافيهلةطو4ازكلرليحدالامها"بلهعكدلانف!سأثا.ثمن،ا!وفافاخركلالا!مثياهمن

اطل،ء-يرةال!لاقئ،تخلنمةتور-حإ1في،كذلحراءكلنالألصياء،معرفةمحتا!إلمىوفه،قصلمنيهيرنعمأرغحهدوعيق

ا)علمىهةيرلبالهازصالاال!يرىهيوهـنلاووأ،ال"-لاجعصغصههـذائمتوابيرتعاوالى،واصدةبمرةلاستعمالاأقارطروالعم

تج-حةفرا!ل،اتفلوفأ،إصهـالحىاتاهي،لمجةالعموا)سيرةعلىذدكقلت.يثلحداالعهدهـذاثموتلا،لجديداالعيش

،ومش!اإلرياضاتوهـ-!!واليموالط-"حماتوالطبز-كال!كلفيضرببحقصةتهيحيطانمناعظمالامرلان،التمثىليايسر

داعوالتمو،لحةوؤ-4ازيناو3الورونها،؟اعأنوااختلافعلىا!.دسةلأهـوغاءفيهلأرىفىوا،الةشبما!هيصورهو،مثاللاا

الةنونولوالةحابئةوالف،يمةلحلىالي-ةوالتر،لصةلاوايةرالتب،ز:!يتهافيخيرلأاابثودليذلعلى،4بىالعرلاغةاإن:لقوا

إصورةايةصمكاوا(،صيلمىصساا)تهشيل"لمصنههودةايةكالحكاعصلىدرةقاغير،فاوةيزاللا،تعلإتهافىقةالطااغواستةر

وختير،يرصرالمتا)قص!سءن!ادلاو"إس-شمىاالتمثيى))أتنعفضل!،يثةالحديةالنىصالحض!ارةيقجلرفي،إ-يرا

إق-موا،3-اليإتةأر--4عررتلاحاصطاتلمشظرصتبرما،لاقذزةلمض!دا،ةلح-اتاغاانصثأءـو؟،جنبلىاحن:!هازساير

لالي-4عرراًل!هـاءز-5--"ءلى،اإغء3هـذابعراصطإحاإذيوا)قصىور،العجزلكذالفتور،وأصاجهالك-عراهابةياتالأصر

أ-ءازا،الوا!هـمن!(1القطروفي4ال!ربصر،ؤطارافيفيهش!نحتليزالفء13ادكامضةاطياةعناصرعلىيةطوالمشالاغاتمنأنهامع

جر!ماهـوىط*حلاانالأحا1ر1اصطتسهـ-"هزيرولابح-ثم!اًلةءلميناتج:أءـناوها.زدهـارلاواشأرنتلاواالنماءقوة

اقزفلااءعنىليؤدي"-!الإحلااالت-قالصلمحمنوعلميماالصاحلمساءامنلزاصنلأسفاالىأدعى،شيء.منليسو،مانلزا

لىعلتلىلاصتيرتالقي،4الءلمعلىبماعلاواىفاقلاواكايجزء،مانإيزيديلالدياافيشيءكلنليسو،ا!صتولمالى

.4.تأوعلى-4لةدلا"لو!اصلىنةضتألفدو،شراووخثر،رداءةاوحسنمن،يميزه

ا)!ربم4فيينصرلآالاينخرلااا)عربزضحريرليحنولمالعمفي،طدلاحإتلاصامنقرونديون،لييةالعرالاغةظ!ر

لمعانيوا،وءمرواؤد17إ-صروصلالتيلاكصثياءافيليل،وحىلىهوالنقلنعفتوقيلعدةإصلاحاتزمانتهاوفا،والادبإفنوا

هاوص:و،همماضصولج!اءاالقينواك:و،ف،ما-ر6صكرعهااالتيلؤوتضىا،ز؟مسلطاوذهاب13أهلفدبضخلفصماالحضارةارىصب

حءول(ش!33+ه،،3،!ح)الترابمةليعضاصءإرهاحىلالتم4كيلافماذهم3كتب،لغتهموء-لىمعليمفتوتراد،سضقلاللاايخابحق!من!كمإيما

!-ق!رنججمةلاا"الكلمرقيإليلممابا)ووشكى!بفىليفلمشولم،رلاد!هـلىؤ-جلافروا-إجملأعالإءباست!،مانالزئبنوا

وان،ا)-اذ--لالتىيون3ءإنوإيربالعرانافيص!ح،المقارلمةاهذلا*لوو،ممرار!وأأقطارهمفيميةالعالله!اتاواص-فعال
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فيه،مختلفالايرالحديثلتحصميتهعلىاصمالمحماوإن،عرليصة"كال!فماإياءجثلثميصحلمنفا؟ا)فنيححيملالتى3ـلمونيركانوا

!ماالعرالمجتسعبحاجةفاءوالولكذلادراكالفعالةل!بلأساافماوهوعام:ا)"منءلكلننوعانللعربسنانلقلى؟الفناهـذ31

طلمحاتالمصهـذهأن،لكذ2عنوالجواب؟لييةالعرؤطارالأفي،بالىماجةوفالممرالهزليلا)-هـكاوهـووصاص"يةالححا))

طلم!اتالمصمنعقمسممىتهدل!يزاللاو،قديم!وماكلكهـابرؤشةعلىفنهمفيليوو*مدونالون!زصكاةهمسماصةالوا!ل

لم،القديمةلحضارةوا،التقدمعصورفيبيةالعرفان،!فيةالفلاللهعجدليقوفيهموحركاغم-ةوغرارإبتماوغر،ثم!لاب

يمزفدءنعجكلزتلاو،الفلهةجمةفياالمعىتأديةفيتقهر:العتزابئ

علىيوولون،الةدفة-ودارأصذبحجث،فيهالاصطلاحاتاسرواتبحلرافىتذتكاقدود!3-رقفياغ

امقلأالتي،بيةالعرالمطعائرشيجبالتدرنيةالىوناطلمحاتالمصجاتملإجاتم-م!إوفيةام!!قف3-الف-حور

.-ءلاجضإحةا(راعسال"فيزهثحاهدهمكالذينص!نواهؤلاءو

أئللمرمن!وولههـودء-ربسصاباناير!مينابنا-نخاءئدوانصخنهامن%لاللافورادستعدي!اوادعدلااتا"!رفي3!الخانيضحكو

لابن\المعشثروكتابالة-ارابيوكتب،التوحيديحجانعندهمءعروفةنتصر،أعاما3:لأ*ااييةواء-ول.لا!لميةا

زصيروكتبكونةلابنالحكهةفىالجديدوكتابءملكلالخالثرنالقفيرهما-3ص:همحماعةف-!ابايراعةواسصتهرت

لسمةالةبالمصطلحاتغاعةيالايجالديئوعضدا!طوسيال!ينكففي،.!دبرابيصكار"ذا"تؤدو،نةدبرأبوللث!رة

ترت"ءصا7ـالجىوترتتة-قهاوحثاا-خشراعلى!العرفريتولمال-ل-فانفكل،سالنابينثءهارءـصالا،والتارة.خبلادا

"....يكان))ليالثعاقال،اعةلا!رمثالاأحو!ا"نةدبوابيحكاية"

القد؟-"ـنمةال!!مصطلحاتربطفيمشهاللاصتةأدة،معجمميا

شيهاعوزناهـعاوإذا.بعفيهاو!دكانسةلحداسفةبالف!اص-واتويح!"!-"4وكلهياةوكل،صوتكلتس

ع!دنا،محققرأوهذا،حديثةومسميات،حديدةلقضايا،و.ظيرهاغاواصتهعصبينيةرق*والطكروا):!ائمالدواب

لهما.لثثاولاالوزيرعدالم!ثايألميماصاحىبالوردابوزماننافى

151اااا111111111(11!!ا11اااااااااااااءاهلالملكاتاعلىس:لسدلوحاوواسعافمحىرماكدولقاكذا

055فيرةالح-وخليبابيةفة.دبوابركان"لجاصظافقال

قيارىا،إ15،ولا--يرءـرمو!،كنىمرحماريبقىفر1فينهقالمكاري

أ.ء-.".كهقلاابميرتعسب !اال11اا11اا1ااا1اا11111ا1اااااااااا!ا
اإمحلن،مناطسقةاءـذهإراذءهـاصانلصددتلسو

ال!انردارواكا.كضيرمشثاوعندي،وممدفن!ملةضاعلى

ركأحىاسضصرسصسرتسا*ىاصصهىبالصرعشد(!9!عء!ولة،8()،54ال-لتقاربالتىافظةاان

لمحصسعب!س!اهما!ضبا/فا")ءمخيلا"كامةظلم!ظواأطلغااج!لمترارخمافا"يةلح!ا"

غسهـصابسىلمح!ثيزسضصنسبينرةالخمت-لخؤاصس،المسياسيالتمثتلالىبالعراحتاجثم

ح!ع!ىلمحةهذابمإبجلاهغمتقدوبما،بالضثارلحكمانونقاو،بالإلبالطسنونكقا

دخودكتلاف!بلملئهمااليو2يمأبيةالعرالىواؤفاساالتربمةواؤاساالترابمةمن"اعةانيطم

!اولاحت!غتيال.عئزاو!يصلئلاسع3غلطنتحوللنازماو،علميهاوتفضرلم،.اليهاا-ساخ!ممع

قذحع!--11صلا!حدشأال"ءفامرور.*د"حكاية))صثيلالن--م-ةفيورخلااليوم.ط،عفل!نا

!ا!لألاصووممافارعرؤان،!ينال!افيسىوءهواستعمالهعلىال-:ينهـذه2

.بخىءلض--.!07----"ءحح!،ر-كا""احليع-"ص!صةانترىلاا.1قاءـرناسلطا

سدنبرهـىمع"يغنيلا.لاستعمااالش!ى"-ف-ء*!لاؤد.و"حعةالجم"لمملة

،؟كراستدا

"*يروت-وىامجاالكتبيعز"ومصطلحاتالىتحقاج،جمةبغرتمصطالحافألوإننةاآقلت
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كانيالأمبيرميابل"وكذللأماعنهويدفعه،مرتديهوبينبينه،العربيةاإغةاتنميةالىطريقاوسبعهوالذي،الاشتقاقالى

فعنىوهوالنهوذمنعوالنف!ذعدمإلايوضحلاالفرنسهةالذيالهعو7علىالصلومفيوازدهارها،التع!يرفىواورخانها

وبينبينهملابسةلأقلأحبانايوضعفالمصطلح،عامواسع.ذا!رها!!

،الصعولي"كلالصعوليةواتا،بينهماصلمةوأوهى،!ماهوتس!جيل،ءبد!لىاًعود،الفاسفةكتباءةؤراذنيجب

قاعلاصافيهـاونثسالمصطلحاتإعمامفى،اصاكلوالروسفهرستملتتاوقد،معجمجاتسسجيلااصطلاحاتمنفيهاما

الح!اجة،بعينالنهامنظورا،عليهامتفق!موحدة،ال!ربجةلىدتفوجالايرانيدويالهيحيىللاستاذنا8سابئكتب

والاجماجة0المشاكسةليمينلاوفيها،!زررطبكيارين،ليفاقأوأربعينواورينئتننءا

يتمارونالواءدمعالمجأعءاءالأحياقفيونجدطمالي.ءعث!-ا،الأنصقةوالتعابير،الرشيقةالمصطلحاتمن

علىفيضىعون،ايغةفيقهمافولاظهار،نكسوية-او!-اأصئيضةطداالفلسفةفدارسو.فتخارلاوالاعجابا

منهعوضلاولهلارجعةمنازبيةالعروتخحهر،يمؤإكمأونفسهمأليسو،بم!انتفاعلااووالنفع،لمصطلحاتاهذهاحباستخر

بل،شمركلليلسنةكلالغربيةلمصطلحاتافىتتكلحينعلى،ال!!لعنوالفمل،بالكسلأزفسنافىميأنالهصصمةمن

امفيودوما،العربلغةعلىيقالطرليطوو،أس!وعكلنعفلملاو،عامةطاجاتلمصاؤفجمةفىكلابالتوقىغ!اأنولا

العربعندالمصطلحاتاستعمالفي،الاضرطرابويسضفحل،العرببلادفياللغويةالثقافةشؤونعلىالقومةالتقصيرمن

.المثكلاتتعقدفثزذاد،المصطل!إتزفصمانتلأفيفى،روسخدامةضمامةلهمتجدلمقانا

فبهتبض-باليناأرسلبمصراللغويحالمجأناذكرنهرافلاوا،علي!ثا،والتوفرب!كايةالعناعلىصادقات!جيعاولا

وت3ـ-ا،فيهاصعنا-يسكرئيوبعث،استرج!ااصطلاحاتفكحلل!صنهو،بمهرياللغوالمجمعفضىلنن!ولا،اليها

فيويقابلى،الخجرنملضرباالانكليزية)3ءأهـ"؟!اول(كالمةلاوأنا،اعدادهافيأمضاهاالتيالبرهةالىبةبالن،منزور

اتر"والألب!ء؟والألإباستر"(!عأءطاول)اطديثةصةالفرنسال!أنهذافيا)تتحصيربعضمن،قيالعرلالعلميجمعناأبرىء

لخ!راسموهـو()!1359!طولالىونانيةالكالةءنماخوذان،باوقاتهمعليهمزسلمبد،وظائفأولوأعضائهاكثرأنعلى

،لأسرماءاخلالهمنىقىلاوالضوءيشفذهماإربمقدشفيصمنكثرانفس!ثماايكلولوأنيستطيعونفلا،بنشاطهمنستاثرو

تإ:فقلت،"يفتعارمظانفىفانموصونوعانو!ولاصطلاحاتود،عندها!ااكةرهادويستأأنلاووسها

البهرةس!يتبهو"اليءسة)بيةالعرفيرقاليلمه"باسيرلالأاكلءرفةكافيةِِمع،جيل19لادمانوا،لعةلالطاالتجردتقتضي

نيمعامنو.ث،وصلىاقدبم-لمشهورةا،بيةالجضوالعراقينةءدوعم،يةلالاوانكيزيةلاوانسيةلنركا،بيةغرحيةبلغة

نموءـذا،بياشفي!كافىصوةالحح!ارةاإ"،برحةالعرفيةالب!س،لةآنوأهو،دةءيسروااعتبارأقلفي،مالعلوءبمبادى

لالاصيبهونأنيبعدولا"الألاباستر"هـنحاتأظهفيفضلىزاد،العلميةلاغاتباالباحثمعرفةزادتوكاما

زريبموضعفي،الأبلمةبل!دهأ--واالسلوقيينلان،ونانحا.اتطدالمص

وقيل،ورال-5"أبولؤ"دهمءعبوباسم،ا)بهرةموضعمنوجداغصافي،طلحاتالمم!مشكلىفىالصعوبةليستو-

يتيالءرأييطشيقرلاابيارخسلان،ذلكؤجملكانتإنماوكناياتمسمياغاالىرموزفالمصطلحات،ايجادهـافيولا

لوكع!"أبو!،بمحوبىةذكرهاالكبيرلاسكندرالأسطوئدقسدل!ةةكلفيمصطلحمنولإس،،اليهاسعاراتول،عنها

عابي،لا-3صكلةورالألاباستر،اليءسةلقصانياحىبوكنتلتأم.الاحالةفيداخلفذلك،كلسماهفىمابرععلى

ءـذاع!ستافيضارؤداغةاأمرلأن،نمعرضوعن!اهمؤاذانسيةفرالافييقابلهو،لمطرامنمشتقفثو،بيةالعرفيالممطر

اطية،الديموؤرأييةولد!االلأصواهـبعلىيتالتصوالمىوهاختهرثمالماءينفذهالاملحفة(أي!أول8!ا*8!اس!ا؟"م!*3!ء*أ)

ضديدا-فاقالاكاتاذا،اعتراضولاإحتجاجيفيدكفلاءثيمعناهقالمىطر،ينفذلاالذيأي(3ء"،،داءا؟"!ول)فقالوا

الكلم.منكلمةفي،ومذهبكلرأيك،المطريحدثانهالصلمةهذهاوجهوأوضح،بالمطرصلىله

الاصطلاحاتفيالمنماحكةالتخذيلهـذامنوقريبيحوللانهئالمعذلكعنبعيدمقةالحقفيوهولةآاسملانه
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نرا.كالذي،فيهممكناالتلافيي!صونوأن،وجيهاوجههرايتفقلى،طويلةازماناالاستعمالزينهاالتي،الصحيحة

يؤديلافانه،بال!بتالان!!رية(أ(أب!4؟كاا،)5)ترجمةءنصيةتل!-بالءربحةلسة"3التارليخفيا)"اص!نالةصلاءبعض

القرانفيفعلهوودوقد،الازيم،!ؤيةفيبهالمرادالمحتىارزقاليإىالاخلاقأنويرى،بالاصلاقا)فرزسية(ص!ث!53!اأ)اد

ورسولهاللةويغيحادالذ/يئإن"زما!ؤال،رةغيرشمإكراءلحمالي--4العرفيالادابزقاليلالمورالوأن،(هـعولس!ا!)

فى0نحثحريالزلقا(،فلكم!-نلذيناك:تكماابتوكىءلمؤان،الىضة!وهالأامنالضق!دوهـذا.4توقجمقأيالششقيق

ففاءلاالىنءبتكاواستعيراءوأهلوأصذوالم)أيالحشافوهو،سنة7الفءنكايرأ!:لوفروعربادرعضلىلاخىلاقا

البلإعةأساسفيءثريالزقال،لكلتبعرنحسازجمةالأصواقضناغ-احةوكيةألءإإبالغوعلمم،العهإصةالحمممةمنقهسم

تقولويخرجهلا:فهجوفىءيظهيكصتفلإنابرازمنو"ل-ت!لى،مضثاقيالتووء-ةحمةبالرذا!لوعلم،جمهاالكةسلتترلى

قالو"فهخومنعدوهالله4ـكبت-وففيغ-!اهكابتمنلكىةو،4الفلاسةحىثمصافيوردلكوكذ.ع:3-االىفر

زاللا:وتقول!وأهلىبه4:?عدوكإدته"كبتاطقءةةفيذكار،لترواموالإىا!وامكتابفيكلسحويهالحىبيم

نيلمعااهذهفيليسو"،تاكلمحصوكووعدءبامكروخصمكهدو.لالحمامعارجفيقلا)-وعنفكاوعزوالشةرفىطاطا

الهااستئصندولايغضسيةاالاحوساصت-اوفحددمااكطجر؟-اإ)ص!وعروهوواستقصىإلمعتاكلـذما!الحكلضرخ

ء-،!بة.س0--.بة-فل!أخذهذلكمعرفةالىاشخاقفمن،الاخلاقكت-فىسالن!

!ىرابولمالمعىا!دا"ملرا"ماءالعدا!صد!لهو-.

الح!ىميةظهرسابعضفى،المشمور"بالطبلحكيمالرازياوظءإ-يرلأصلإقايبغذء!إبءـولفأوؤد،هخاكمن

منىمنشيحمايوجبالا،قطدنياويرأيمنفماوبعد"ذلكجمةت-5علىاصطلم!واقدالىلفكانولما.الاعراق

وءـذه":منها:آنىرموضعفيوقال")توالش!والهوىا)نضرضفيولا،فيهلجدااىافيحقطلنايىبنلم،بالانىلاق

إهـ-انتهفيبللفتهومخاالهوىنىمفيت!رقىالمتفلم!فةالعصابةرانجلىرونا!جرينتزعمنكمحلف!هيرادلمنهـلو،لى

"وءـذا:ثالثموضعفىوقال"حداعظيمأءرإلى،واروازت"ر-5أ-:يخأأو،ءع-بامهـوأ-لمجمليرى،الصنا،المحكمقصره

هو،الطىعنىمفيالب!يمةعلىفلالنمءق،هوشإرلمقداة"بىفالاف؟يضصبو،قتلواليصبعو،القضورشوه.دارا

وفعلمفالز"وتعليمازأديب!إكذكانوان،!اكالاعير-!ون9تأ4جط3.ةعلىالأعترإض8-حليالعاميالروحإن.فيه

اح!،سنةالفاكيكرنفعلمه-كال!ب!مصى(منيزمامللالازمداالعا!ه!ابرظفؤهـا

طلراوا،نفاآا)--4تأضيا!زبا)ضسءناوهـلى.قصهصيةالآ!ار1شواغإلىشزفآفرفيملعربطجديا9يخلعئله

اءةقرالىافىتا!،طد-!ة41لغلمىألا1)قدخةإ-،4أرالم!طد"اتالإلنايةآلمحؤعةذاتالمحالم!

لصتجةء1ذ1ونقل!اانجازها

لابي،العتبركتاب"ا%فه،ن3:وغير3!--لتو،مة!رو-تدصن!ىللمبلبين

ت!كزوؤد،!انلزاليأوصدالملقتر*دادملكافيا)يركاتلءق:من؟اصدز

و!ابل،يخةلحدالفيإحمسفةباإشخغليناروقلسهطامق،ؤبل!مإلإه03.تاو-؟تلهر(لةال،الطبعة)زومإدعمكوخ-1

زءـ-اءفيوهووسجلهابيةالغرلمصطل!اتواتهمصطدصابين0.3غ!ريلمص(ولالا)زوفار-،ء!إلصسة-2

،واصثتغاللثم!مالىكأ!اجالمصطلحاتؤضجمة؟.نحة!3لفأ-2."فار)له(الاني)ر)ر)-3

051صتإوإرد(الاول)بين:متطناالمو-4

معالمجلفىلجانليفوتأ،للامماالسابقنضجشالوا،مدارك002،ررر(لدثاني)رررأر)-5

وتدأ!لتعول،!دليةاو!!عياتالعلميةا؟ع-اتو،لةالاغو01.خوريلم--يموا!-ء-ثا-اصئرن"عءء--ة-6

...-01.ررررايرءإ)جهمنح!يات-7

الىيةلم!دا،ا"ءالةا)"بلأ-أاعلى،مالكاتكاذوا،العىلو571شتا-+بيكنلجتابالمعأ-هـديئاشارع-8

521!فحضت!لازطو(الىتفمنجا!رةقص)صاتي-9

العلمفى،يثلحداابتمعفي،،س1تطاتادور+راتصدو02.لاروركينكا!رويلالتبغليفطر-01

نجاربي،افمستضدابرأييأدلينااجبو،لادبوإوا)،لصنهة1ه0شتاينبيكنلجوالقمرلافو-11

اللجانليفتأفأولهاالالصتنادبعضالعراقىالعلميالي!عفيللىلإيينالعلمدار
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فيبمافيونالصرالعلماءقصروؤد،لأعصماملاذهاو،الع!سلهذيينلصومنليبإ)تقرعلىييةالعرقطارلأاصعفياليهااشرتالتي

العربيةفيقالاسصتقليزنواانعلىءكاعةبعث،ظاهراتقم!كراادارإ-!وبطاا!الهاوربط،والةنونبالعلومومتخصصين

-إ-لفيولت،ليذإكهـولدسولةوالضاقوالضببالع!زسرصاصبب8وترت،العربيةالجامعةفي،الشقالمحةبالادارة

أهملواالحرفيينأناذكرو،ل!ني،ا-ةح!يراجمىجعنلابانةإرد:تزووالثاني.اطديثةالمصطلحاتسسبمىاحبيلةبهناك

الأوزاهـاؤهـموهو،.لةالاالصمفي"فعال"وزناصفةاقةر-الحلىالمصطل!-اتمنضورإت!ننسخاانالل!ءـذه

مهلقد-!ا-لقبااهاوأحر،لا--عمالواككرهـا،تا!كلرنحدم!برمو،اإءرياللونةلمجمعلمصطل!اتاكنشرة،ومة-مما!ا

ها،بوؤ!زاأواءوواضش،لأالل-اءلىوص"تهتهكييرو،!حطاعاتاةوثسلىال-كام!!سنمو،!ىع!أ!دمعجمو،شرف

،ا)!هـلفيةلإإ+ارخبةا!اوزاأخ!اروع"المطاوكة9تاوزإ"-اتطالخطومنم!7قمموتصوير،إقيالعرالعلميلالجيع

فصلا،لحارح-اثكلتأثثريرغمرابطبصعيأوفيساالنفيميلىأوئدكمابا-يىزدبلأواأفا-مفةوامالعلموفيتصحثالقي،بيةالعر

خرافةيثحدالى!المطاوعةهيوما،الي-ةوعةباطصاإالاح!لىوراراتهـساطةاحتاليةا:والثالث.بهاوالاسترشاداإلجانا

لإغةاانمعاتتقالمتاصلالمصدراًنتوهميبصوزعم،ا*لمحةاالمؤ-ساتيخبمإلىا)وز-اراتمنوغيرهاالمعارف

المىالتجسنىوءنالور-ارةالىالأسثارةإءنتيرلي؟ب-عتها،لياتوالمديرلح،منالمصلءرإهاجرىوماالفنيةوالمؤسسات

)اشا3ذغيرالى،ليدقيرلمصدرواترسيدوال!عل،يدالتجر،ائمؤوفيهمعنداباها2يمازستعملهاوالتيالمصطلمحاتتسجيلفي

اقؤاشض،،بالغاضررالىصةاطدبالمصطلحاتيضسبهالأصذمالاقرار،لجنتهالىيتوجهقطركل،اللجانالىب!اوالبعث

ية،اللضوالمجامعتقررهأنيجب"فعال"علىلةلااا!مألف:لرابعوأ.!حءحغيرتراهبماوالاستبدال،بهتستصو

"نادرالوا-تفعوتفاعلوافتعلوزةعلزفعلا))وأورانبالعرعندالم!تعم!!علىالمصطلحاتوضعفياللءانتعتىد

لخرافةاحسمىبعلىلا،حقائق!ثاعلىرسحعملانكاينبغجمةتلذاا."ملزوا))""الكبتفيتهذكركالذي،لثيءكلقلي،قديما

هيالتيافبة(لفاع"بابفتحويجب،القد؟ةالصرفية،للعادةخارقا-طورازخطورلمالتيمالعلموفىالاظدهذايقوىو

منو(فاعل"سقيافيوصصوحط،القياسيةغافيلاصلاالع!رمماا،العاوممناغااعتبارعلىوالفدفة،جماتياضكالر

فرسذيبمعئ"ارسف"مض!!لافعالا!نلااءالأسنوالنغروالطبكاليكاز-كرا!!طولخارقةالموموالع،!4الحد

فيي"وكاسي"طعامذي"وطاعم"محرذي(،كلحورا"-ذاكما،لمىتمملاء!رشما)قيدمنلهافجمؤحضذف!توغرل!-خماكا

اليومولهقاليممودىووـذعلىاو،تمرذي"تامرو"ء!!ساأيتلميةر6ال(أ!ول3)فيماسامث(ول308،6)ونفىآالفرنسيون

رونفادولست.مصعدوبه3ـزبلاجص"زذي*عئ"احا!ز"خذاوكما.ال!!رانأي(ول3لم،404،3)مش"ااثصقيوثم،الطائر

اسمنهلاكبيرةة"بىفاحصطلاحاتلاافي،الأص-ذاقاا!ناتجعئارة--11من"ارالةثا"و"السيارة"يونالعصبالعر

ماءالقدلاحتاوؤد،اتلذاأ!ماءأيلمادياتاءن"علفا"فيرو-تعمل!تغيركهمالارةالمقطربللااعةبماال-طارمنوفلةالقا

قالا،الفاعلالىمبطرديباعلرلغيرفىالمعنىمنالضوعلهذ!فىوجدلمفان،القد؟-!نالمعنيينذينمفي،الحديثالمجتمع

"ليةروصقرأرض"لمنيرالصباحافى:يوميالةاحمدالتفي!خ78(س!ا3*لها"أ)كلمةنظرا،لاثتقاق!يعصدالىبالحاجةيفجمماما!بمالقد

ضووممفدى4مثعل!:رؤال؟عقارب!ات:و!اعلاسمبلوازميفسرهـاتجده،بيالعرنحيالزليلمومعجمفيالفرنسية

العقربمناشتقواوضة-اد!ثعالبذاتأكايعنيلكح،ذقارسيةميةعاكلمةلكذالىيضيفووغيرهاحجسارةمنالبناء

لتأدية،واسعةمجاولالاىثتقاقففي،والضفدعةوافعلبمع،ذلكبغيراحدايفىسهاترى"ولاكرسته"وهيالاصل

وقداغإتافىهافيلىلا،لاخرىاوالمعانيالصطلحاتاساسفي:ءثريالزقال،سةبالحضالعربعندفتعراكها

فىمع!مشجمةفي،ا)عراتيالعلميالمجعءنلجكةشرعتالبناءعدةوهي،داربنلءيرودالحضرةفلانوبمع"،اليلاغة

فتركأ-ا،منهموأنا،الرياضيةوالعلوم،الطبيعيةالعلومالمصطل!اتمنالكلمةفهذه"وغيرهماوالجصالاجرمن

قياصنالمطردةالاقبىةمناقئذناهوكامنهالاولالريعقهستفىمعناهامالعربيةإنلقيلالعش!رعليهالولا،التيالقديمة

()!اط"4ليمكسوعةنكيزيةلكلمةلكلقاعلالمم((مفعل"فيالعربيةلجأوهو،طويلحديثالاشتقاقوحديث
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هذ.عننترع"ـؤىءضخط-أ"الد"ولي"ويخالص!هوفثووأورقمثمرفهوأثمراؤ-الواكما،يخفحهقياسوءـو

لذيالجبارالمصطلحاتاوعةثسمنقوأننريدوفينالترهات،اجدكثنلاششقاقاهذامشلو"مشءبفهوبأفيومورق

اعدا!وعنفض!،افةافىتصاءـلكلرونلا--فادةاإ-توجبوانءـذا،ر-ةالعراغةإفيباط-اءالناب!ةالعروقمنوءـو

فيهأ!الابالذيي/إلاغواقعوا)والجاص!أزإكااصدلامالتيمنمصطلحاداءيع!زهقل-ا،بيةادرورنبالاصقاقأالعا

حرفهمءأثيالىمةلااهـسلفرونكثيرةح!اعاتكانل-ابلماالكلرالىغوىءنمااكدعلى،قا!ةتالاسالغربيةلأصطلأحاتا

.-..-...ور-ةت-،عةمحمالءسعأووال:حت،اإز-ياينك-باالىغالبايلص-كاءفانه

ازيرلمهسلذصحمةا)أ"سصمماتل!اليه!لذكماالءلصرفيد!ي!امذهىولمهالماوكمايةانصحيركالاتفالوأن.لمإلمتعالم*عارفاصنو،يجالتتوأو

..ء"-هـذهبختصىلكوليذ"وآبل:لليليا"?سوعةزس!زافروكم

.!مطاقالجمعالىزةل!ثاديكلو،!!رطلحاتاقىحطفيأعرهاءنوغ!مةرفلالوا

ذاخ!الأعلفيوهو.،1)تعر-ب:م!طاالاسلوبوامزصاتركيص!المركبةالءراتأما،منص!بمماداصطريجري

مامصحسبفي!ثاالافظي-يرالتونبمحروإحىداث/الا!حىصيةاا)حصلمة.خاص!صدلاماالافرد.فسأطل!اتالمصفيكضيرةوءـجما

كقلباتطا!التاءاتكماكشيرقابكمابيالعتالنطق-5يقتضليبلاساامنام!الخيوبلاصاالىاحمدانوقبل

وضسب،كافاواجيهاأوؤ!قاا)نحارحمةواخرالكاماتأفيالهاءهاجعلمو،باالمغةلمعنجينامنيقفرالىءمىاوانوفىا،الفعالة

أوراهـبعضعلىجعلم!اأيبيعرلبؤافيلم-تعارةاا)حاولاهـ-وفهلاو،القواعدمغزىا-دركولمو،ولصقيلايةءا

يبزعرل-لحفاةكا،وزنهاصلأ!خابرا)يزلم!ا)عرال!لمهنولياًاتعإقودلقو13ليقطرفيزثرعواءلاؤ3ؤ،اغةاروح

لاسلفاةلان،الحة:حةالارجلأيرسية13ال"ياىلى!ءسو"أنورتونلاماليوالىؤهم،ا!-؟با"وأوهـ!ا،داعأةوا

،لككاذأصهارعمزدوفيها"رج!اءمزدإ!؟قوممعلوهـو؟ليولدالناشصوناز-!رلااولنالتنا!رمللا(ألم!ولعحا+ا)!،54)ليةا

العلماءمنوح!اعة.عددلياترلميص!لرأساعلىالأرجلإافهلسومحسفحةؤاعدةالىئةمستندياولداولونيقبلالجمعإلىم!دهصوبا

نتكاأقدو،فىلحراالتغحيراليقوأونهزاإو!بحصاااطو-شأالصهبلم!سوابرهـوعلسملااردهـيتالسهانساأقيكايض!افيةاخر

71"الصةحةلىعالتتمة"جذسإلى!"-وبوالدوليالدوليو)ونؤ-3مفردهالى

أهـيصقالذ-بةفاوالأ-ل،الدولمج!وعةالىلاالدولة

-ديضا:صدر،انةيلأاؤححفالواجمهيحصلأتياتههص%علىإصهإوبالمز

لميالعلالاؤصماتيالمحصزحصتمصصحاصحلةتيزرةالأصوا!-للرساا))و(،بيالمصعو"ا)سلفؤاللاثلذو

كحة"لملمواءسصجمالاا"لا!حىظلجااليرةولاو"تزحااخولااو

عشرا!اديا!زءف-!نال!سلمضيخجافياللارو-ام،الملموكبإفالتهسوكتاب

سكين:"و"ئليرص!اصادم"وؤالوا،يبئوصدؤديماوفمعر

صإتحمصصحشاللىالعصشإلاسحةمجااةوحلبيللثعالمغةإفقهفي؟"زحةصبجااغة"و"اؤ،\مية

،--!-اؤةاو،اأباقزأو،ير!اابر"لهمجاراز-بوو

يفبيكشتانجوالعظيمالامبرصللكاتباوؤلار--؟رذوتعا.و!روق!و،ءيى!رىا،--،اوكر

لانهبالاعدامصاحبهارريرنالنارحمبصمحمارخةإزسازيةق!ةالامةلصلفمنلاءهـمصأفكون-يرهااتوءثس،وط-الا

زيرمنلاف.لصاليرو!ريال!عبكفاحفيهحاعصوسر،الص!ميمهـوهـذ!.لا؟ابرموعةا؟بمأزفيصطاعلىكالا!اا

داعتما--اًمطلقالجمعالىسب8ال-ونالكوفأجانصوؤد

.الأخيرةالعالميةالحربفىالألمانالغزاةردأوصوااخمهمالرقالذينءريونوالي،اليهداعيةالحاجة

الأستاذالعرلييةإلىنقلهاأصحإزواالعرب!للأممناهدالثووخازتهم،دالمقرالىالجمع

البعلبيممنبر"صإدو!ن"كوا".أوعلى.تلصمفهـدامواززاكاناذا4الصالدسبة

ضأ،أعشدهمجا!ةاليهفالنسبةوخزروؤفرلعمرموإززا

لاللايينالعلمدارولصفليرةالتمنوللانترناشنالللانترناسيونال"وليالد"أنالقولوخلاعة
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.فحماذاالصصلاءاعند

العربيةاستع!ازبعدالااليهليعمدلاالخعرليبانوءنديالمجتمعوحابتالعرلمجةالمصطلحات

لتغييربافيهيكتفىحأنينبغجمماوالهـحىيح"إصاهالفبالمعنصىاأداهعن-

قير،الضاءألصيادبتعرزيجويدالخحلىذاجممو،يرال!يروالضس-23-صفحهمن-التتمه

الطهامنألمواو،ليفىلجداثاثلا!و،طىدرحةاالطبيةأعاتلماوا"4ه"الياعندهميكنفلم3ـابمصحارجمحدوىحةقديمابيةالعرفلحروا

أفعالو،ةإلىظضدلاضلاءروا،دةلجدابسلملإوا،يدةلجلىايايلاخسو"فيهـيكما"ؤاء"تارةنهاوقلرونواؤكلاعجمميةا

من"م-كرسر"فهوبرسمءرواالق!دلقاكمااضلاءراهـذه"ببطار"و"دارباي"مثل"باء"أخرىتارةو"سلحفاة

حىريالاو،ياا)-حاتذاحقبمرماليوا)كرسامفيرعرو.ما)!رلمص!.فكاؤالوالةاءيلزاوالجيموا(الباء"العربلجتعاقدو

فهوسنقراإووقا،الطتعنليع-دفيلا،م-4ا!زءـ!هصءتصدوثاسباببكاتافي8:اصابئوذكر.مخإرج!اجدتوفأ

جمبعليتثكلرليسثس-نإكذوك،س!!النةرمن"كمار3مز"،ةء-ا)عرؤلالق!امنئلقباكأدكلستع!لىكا.تغاالحروفا

اناخت-ولحوالاطءارالأسحىس!ارواروىغإعربافهاعر"لمالتي؟غالأس؟وفلحرايرهـ-عا)بصطىغبصتطيىعمالصولىا)عرصاروقد

،الفدماءهمىحسياكا8رصلمو،ىحهمول1فىبرىهاوليصءذرالتي.ليبالعرفيأوصحوهلذيافيلحراا)تغييرإ-قطوجم!يذاءجء-ةلاا

-:.-ات!طلاحبالايختحمماف؟بمهريلاغوااليصعقررقدو

ما،ا)قدلاؤاكما،لافصاا15كلنلىيسصو،هـرلجواوااتال"لؤككاولاا،صمالقلىبلمعراعلىبيا)هرافظ-ازة!يللهاوأ:رومابرعةار

دوررهوالطلسمصحما(،طأحى"2ورفوإ-كاامن"ور،وءء،

لراغبينامنئةةطااناذىصىرانهـخىاليغتنيلاو،ووزالنومصغهالىصورءلى!لمعرال!حصبالاطصغلم0النيوالءا،بلمعرااىصتمرذاا

و-ءلاكالا،.أصثا-اوا.طالخصسهـذاامحصقط:ا!د،وبالعربمانطمتإتيا
،رورطلاو-لىلمحبليللأيبالت!راحىوءاصطلاصاتلاا،.معا

أعمرأهـدلاوديمةالقداتإوررارء!رةلكصحعلىالو-د!اذالا1،لي-دةلجدا.على؟قالقدلييةالعرلاصطلإىح!اتاصىصل3ت

..،-صواؤإكريركاهـصينعلماةصحلىلوااالىصلمةزفحص"لبعلراوا.ثاعت

علم!وؤسصناها،ال"ديمةباتلمعرابم-صعبمعتافلمو.ابثىعلما

اربرعحمةاومعرباتثلاثة!خةكلؤصصحءبكانلةالهجىحىء!واذا،لكذوربصنأاذا،جديلىاصصسطلإحوضععشلى،متىا

،ا!صصلفارسص!ةكرهاإكالمعرباتانثم0!ححةأولمفإن"رغوإواأن"اأرادبة4الحرفؤالتربمة"ذلإث-ن

الم!،هـليةلجااالعصورمىصذلفرسبابالعراىح-،طاىوء3وغيرماواذإنلىينا)-5-يزمعداورىصصااهـذااو!ام!نو"أكذ؟ءن

ورةابرطعلىقالح،كانيبلتعرؤا،قالعرافيصصوص!!ا):وم!-نابى:ة.رو-لصإرلمتاببالمعرإعفيابهـعأنواولاهر

مناءـذيئ!و،هـرةلمصىااوجرةلمتااولخ!طاوىحة!لمعااوئمهااصداطةوالخحىص،يخأ1)اى131ىإأوأرس-"الةر(3!طأ"80)"رلل--وا"

الكلمةبرتءرانز-كا.الب!ارءراومنول:االمشيبال!عرالا،-إ--حة(713ء!افي)روناطاتسوا،اللا-؟ن-ة(ولعمم!3)9!"38من

لانلكليذبيالعرهـعإلمجتلاو1)عرلي؟44لاغ11زضأفىلمابهزعرل!اوقلخطباو?ء-ني.إر!-"أفيا"ياىلايصو"كلنوالسا!فاة

ئدةالفاتحكلحىإتوننايعالاوبيةالعرنفويعرلازكايزلااإلاط-نيواالاط-نيم-إىالكلربع:فىليحةالعرالصورةعلىببالمعر

بية.بالعرليتكلموهويفعلال"ارلهيكال!كمابلمعراا-خع!لمنت-اربم)تطورروانلزااهـافيوإجحا5أرالاوإلاتىفيا*مهى

ءـداتلمطافيإلازعر*بهفيؤاءدةلامايربءبتءرماإقديرء"-دالموز:-االيعنيوءـذا.ا)-هروأتأو؟العربعندليءةالعروفطرا

(س!+ي!1+3)"الترم"كاهةنحصىوإكوذبيينالغروليينبريمنممالمحررةلي-4لحداة.المءرلامح!طلإىحاتافيطإءالتاءؤإب.وبربلا

،ورردوبدروموونحىكنءممتروجمعهوإ--،وا-طالقيأيلى-7نآعرارصحنااىحامترروووالتمرافتوغروالسصيخا!اأفوتوءركا

لدياصلإحا)-لطاتليينالمىلحذ!لىروعارو-ودذفيءجاف"دعالتل!لااوىقلم!اهـ!غيرو"إءإ"لىط،اا"و"ز-اليطابر"الوقال*م

فضرهـوبعد"58."سش"ءبم3فتسليعدرجفرل!وايوبيلااانليقالوؤ-د،فىاهـساغيرالب!دلااعلىباعثفلامال-ووراأ

اهـعلىوقعارالشان،ال!صا-جماالج!شروعونةلديناىلإحفاءدةفبهملاءر1افي!ىوصنىى.ويما)ةديبأتعربالأخذا

!ما"يناردالفئةماخ!يدف؟رجفرلااالىلدفياىلم!حفعليدليسأرسطاو(113!2،؟))+)"دابولاطركا"يةلغوأو4تارفي

حترمالوازقضى.شرأرترمكلزلإزةنرومفيأيثلا!ؤترومإمإلزفيءدةفافىىلال*ناو(ول3أح،031.!ه(في)3)وافل!!ون

الىنجفرلاازفذفالمذكورةاإسنةامنرجبمنثافيلولااشكفمن"ييسوطاكثاطوبريانورطص!د"لزقوانزفيس:اأ

فقاللاالفاضلالقاضيؤال،ؤاءالوا)يهيطلبونلديه!اصلملأحلاستغرابامنص"-!إستثيرنهلاحليمغثروفها)-ةمح!يمهـذا
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فيالطاركنلاأنيالىاسضيرانأودالنستذكروعلىعينالذياوآتسلمواصحابناالينانضفذوانلإماالسلماإنلهم

!مو.وإتوهكلىكاال*رلييمةفينادرلانه،يدةلجداالصطلهاتفييماللصصلوالباقيعلىرهاقونعطيمال!رمهـذافيلكم

يعدوالظنلاللغةافقهوالافةإسليمقافيفارسفيامنهذكرهجواتحضرحىاليمنسالهماعلىث!تعطونارهاانماوا،قيةالصاممترو

رصوزعدةمنهعشديزبتماوكأ،ا)بعيديلوالمأووإك!فيالروضتينكتابفيصامةأبوذلكذكر؟اصحابناإلبنا

حوؤ-لأواللهلص!انمقالأيم(فلانسب!ل"مثلجملية.!اكالخبمروتمام

لاولواءىصقبادلهطالأؤالوطلصىقبالممصا!لأقوةولاصىوللاقالببال"عركثرةفيإناقولانالطريىغمنيكونوصىد

المعلومنأل!المكلوال?رارةالثلمرونكازتلالجمهـذهأنالايومالغةهذهفيتدخللم"ال!رم"أن،؟اعربيةاذلالا

لاللاف*الاقيذنهإثم،يرلىالم!لاص.صاراءـذالهاإستجازواما.الخثرفيزقلمسفكماأهلثاعلىالذللخو2

قل"و2وفلمصىنسر-ل"نولوليصىجمىصنواأخصىمأفي،لاىصياهافيطلمىصاتالمصالىالترحمصعلىلامالكفيتارزسوكنت

لمرلمصدفاى"ؤلةلحواوإسب!ا،،اؤلاللأناعخاد"دةالعافيالوإقولموتىيىماسوءوليسا"مثلهيوصيامزكيهاتركىةلمرابيةالفر

غير!اقبل!لأساسايصنيللممطدصاتوضس:اأنمعامرادليءنصتواهـمعا-ميلجواالشةم!يالطبأيع908)س!!6قأ!!*ه

.1،صطإح1!نتقيقنا،المغال!ورلالىاحت!هنافاذ!ا)نفسأي،".ليس-كمنمركبوهو،الجسمانينيالضفسا

إلىمصؤديااغ-اا--بالتيووالةالفيالاصاليبءـيءـزرهمانالاردصاضةالىيح-اجأصلمصىبهىصطقفاالجسصىأي"ومصوم"

العلمفييثلحداتهعالمججاتحاعنزعبراتمفردوجهـان.فائدةكأمنخلمويبهوترور(،ركءاركوصوسا"أيبيالعؤ

ىأرفنمافيخمطلجىاتالمص!ذه--لىتووراأ،لأدبوالسفةوالق3شىالشمنركبلممنهو،أعرهلهال!ايدجدءرضاكانولو

ء-لىالكلإمورتؤدالقيلل!اناعنبونر:وع-رنيج-معليأنلتركصبباإكوذمضالهالكوكذبيةالىالعرنقلىفيأبغيبىموا

روانيصوصىعروؤطإرلااءـذهأىصدفيىصطالحمىؤطارلاافيليفصىاتأء-ذابيالعرأؤرواذاس--ميالشفيالطبفىقاليىص!اأجيلمزا

تإكمص-نوريالضتكارونثم،أص!ابممعليهاصظلحا):نمسرجسمييقالوا؟االحالفيولالمراديدركصيع"أوالالممم

بصاحإلىلي"وي:ع-ونإبداهـةبالجهلاتفاقابعدطداتلمصاءروالقءر!ا):!روفلملأنعث!ريلأحدواالإعلصيمعلىقياسا

ةردادا!ءـذهيم-قوو.ءةالعرمعةا"!فيةالضةادارةلاافيلمصطلحاتسرانممساجسثارالم!زسبةيبةمساوالشارب!سياباواعيقضا

بينع"زتوم"تطلمس!لصاروعجم))4لىسصىتطل!اللمصمعجمبط!ع

تلمؤىص-!افي5تذثسصىهذهوبجمةالعرتمالحكوافيفصغإرلمعاىصزاراو.خسصيةلهصىلااءـدافىالنحتىصصحلاو،بمىصسقصىلبةلدارةكو

اشطىمالالىقىص-اجمؤسهسةكلوفي،لملادهابفيالثمىافيةلىمايقكأصىىغالاىصر?نشصىباضاعةبمالاسفىالىصفريط

معلميوالكليات--ذةسالا.جعآروريصبجو،لمصطلساتافجمضتلطأصلمهعنلالممايبعدكا"فسج!-يالناوالنفسجي"

ت:قكا،و،الفنجةةاريروالتلدراسيةاال!-بأةجمامؤوإرسلمداج.منهتبراهلمرائدةالناتذهبوبغيره

اجتهـعؤاذا،يدصدمصطحلي.وكالاملىعاطلمحاتالمصلجانصءص،صكاصءسصءءءء"ديثاًصدر!

ذكرهاالماريقةالطرعلىيذشر4فاز،النثصراستحقماددجما!الىا!لد-ل

مىااذوا،يعزأتوالفاعذاسةالكروتوزع،اسةكرفى!

تدلث5فأدخىدتطىعهإعادةوأرودتالممححمروعةزةدت:ا!دمهمة!حراد!ةلترا

أ-خينامرعلىولد!راليدأودهتز!متاوفهدةليلىلجالمصطلحاتا\"."."

-نموغيرها*امإازيالقر!!لاروءهـحهممن!ىيطكالذي:يةبحثلالترإوالمشك!تيبحثإيةالعراللغةفيتابأولك!

بة.ليحةالغرءماتالمع:ال8ربتةفييثةا-)بىالب!ثوساثلويصيئعليأ

قكطارأبلمهازثةرافيلممطلمىاععااإيةالجارمعةاةزفيفيةقاأاإرذالا/دانر*ئمالداعبدعبدالله:بقلم

15ليدالهافياحفلا،حةاصروبجدناكرذيلذاالن-وعلىلةوالعرل!منيطلبالخممن

دحوامصهطفى.ة.3لارينل!العلمردانيةلتاتليرل8

-.ا:!بيةالعرقماارلاافيوحملأىصهاويعلصدلهامااو

ىص،!!ءنادبءالعراث
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