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امللخص:
ًذسط هزا املقال املظامين املعشفيت في جشاث أحمذ فىصي الهيب اهطالقا مً مجمىع مقاالجه
التي امخذ صمً جأليفها ووششها على مذاس أكثر مً سبع قشن ،ورلك في محاولت لقشاءة مىطىعاجيت
لهزه املقاالث حعمح لىا بخصييفها وجقعيمها وإعادة ججميعها على اعخباساث مىهجيت حعاعذها
على جحذًذ الصفاث الكبري واملميزاث ألاظاظيت للكخابت العلميت عىذ الهيب في املجالث
واملقاالث ،وظىعخمذ على العىاويً املىثقت لهزه املقاالث ،مع العىدة إلى مظمىن املقال عىذما
ًخطلب ألامشرلك.

الكلماث املفخاحيت :الهيب –أحمذ فىصي –جشاث –املقاالث–املظامين املعشفيت
Abstract :
This article studies the knowledge contents of Ahmed Fawzi AlHayeb’s heritage, based on the collection of his articles that were
written and published over a period of more than a quarter of a
centuryin attempt to thematically read these articles allows us to
categorize, divide and regroup them on methodological
considerations that help us identify the major qualities and
* اإلاالف اإلاغؾل :ؤخمض ؾػضون
130

مجلت اللعاهياث الخطبيقيت

ISS N : 2588-1566

الصفحاث141-130 :

املجلذ 00 :العذد( 01 :عذد خاص) العىت2022 :
essential characteristics ofEl-Heeb’sscientific writing in journals
and articles, and we will rely on the documented titles of these
articles, with a return to the content of the article when
necessary.
Keywords: Cognitive Contents - Legacy - Ahmed Fawzy -ElHeeb - articles.

 -1مذخل
لم ًىخف الػالمت الخلبي ؤخمض فىػي الهُب عخمه هللا بخدلُم هخب الترار وال
جإلُف الىخب والخضعَـ بل وان له وكاٍ واؾؼ غلى مؿخىي هخابت اإلالاالث
الػلمُت والبدىر الضوعٍت والتي واهذ جيكغ في املجالث املخىمت وغحرها مً
املجالث الشلافُت ؤو اإلاخسههت.
وبالىظغ ملجمىع هظه اإلالاالث فةجها حؿخدم ان جيىن مىيىغا مؿخلال للضعاؾت
مً مسخلف الجىاهب الالػمت لضعاؾتها ؾىاء واهذ حىاهب مىهجُت ؤو مػغفُت .
ولهظا فؿىػالج في هظا اإلالاٌ اإلاًامحن اإلاػغفُت في جغار الهُب مً زالٌ كغاءة
ونفُت جدلُلُت في مىايُؼ ملاالجه ،وهي اإلالاالث التي ؤزظث مىا وكخا وحهضا
هبحرًً حضا لجمػها وجدهُل وسخ مهىعة غجها ،وطلً بؿبب جفغكها في
ألامهاع وهضعة وسخها الىعكُت زهىنا ألاغضاص اللضًمت مجها ،مؼ عجؼها غً
جدهُل بػًها وهي كلُلت حضا ال ًازغ غُابها غً كاثمت اإلالاالث في ؾحروعة
بدشىا.
هظا؛ مؼ يغوعة الخىبُه بلى ؤن كاثمت اإلالاالث اإلاضعوؾت جًم غىاوًٍ لم ًظهغها
اإلاالف عخمه هللا في ؾحرجه الظاجُت الغؾمُت التي ؤعؾلها بلي مىظ ؾيخحن ،وإهما
غثرها غلحها بالهضفت زالٌ بدشىا غً ملاالث ؤزغي مظوىعة في الؿحرة الظاجُت
للمالف ،فًممىاها بلى اللاثمت لخيىن لىا نىعة ؤهثر قمىال وؤوؾؼ بَاعا .
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وبما ؤن مهاصع بدشىا حمُػها مً ملاالث ؤخمض فىػي الهُب صون غحره
فؿىىخفي غىض ؤلاخالت بلحها بظهغ غىىان اإلالالت صون طهغ اإلاالف ججىبا للخكى
والخىغٍغ.

 -2الىصف العام:
وفُما ًلي وكبل الخىى في مًامحن اإلالاالث ،هدضص بكيل ؾغَؼ الىنف
الػام ملجمىع ملاالث الهُب ،غبر الخضًث غً ؤلاَاع الؼمجي لها ،والفًاء
الجغغافي الظي جىػغذ غبره ،مؼ جهيُف مىاًَ وكغها.

 -1-2إلاطاسالضمني :
ًمخض ؤلاَاع الؼمجي ملجمىع ملاالث الهُب غلى مضاع ؤهثر مً عبؼ كغن ،ؤي ما
ًخجاوػ  25ؾىت مً ؤلاهخاج اإلاػغفي غبر اإلالاالث الػلمُت ،وطلً مىظ ؾىت 1984
بلى غاًت ؾىت  ،2018خُث ؤهه خؿب ما وعص في ؾحرجه وكغ ؤوٌ ملاٌ له غىضما
وان ؤؾخاطا بجامػت اليىٍذ ،ووان اإلالاٌ كغاءة في هخاب غً اللهجت اليىٍدُت 1؛
بِىما وان آزغ ملاٌ ميكىع ؾىت  ،2018غىضما وان اؾخاطا بجامػت الجؼاثغ
ووان مخػللا بأزغ هخاب جاعٍخي كام بخدلُله 2وجىىغذ ؤلانضاعاث بحن ملاالث
مخخابػت في ؾىىاث مخخالُت ،زهىنا بحن ؾىتي  1984و  1991وبحن ؾىتي
 2004و ،2012خُث ؤنضع ملاال غلى ألاكل في ول ؾىت وملالحن في الؿىت
ؤخُاها مشلما فػل في ؾىت  ،1984وٍهل ألامغ بلى  5ملاالث ؾىت  ،2005وهى
غضص هبحر هظغا الوكغاٌ اإلاالف بالخضعَـ وؤغباثه ،وجدلُم املخُىَاث،
وجإلُف الىخب ،مما ًجػلىا ؤمام باخث طي هفـ َىٍل في البدث الػلمي ،ونبر
واؾؼ غلى مياعهه.

 -2-2الامخذاد الجغشافي :
مما محز مؿحرة الهُب الػلمُت هثرة جىلله في البالص الػغبُت ،واؾخلغاعه بػضة
غىانم غغبُت ،واقخغاله بالخضعَـ في حامػاتها؛ فيان ؤؾخاطا بجامػت اليىٍذ
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وحامػت اإلاضًىت اإلاىىعة وحامػت خلب زم ؤزحرا حامػت الجؼاثغ ،وهظا ما حػل
الامخضاص الجغغافي ملجمىع ملاالث الهُب ًدؿؼ بلى مسخلف اكُاع الىًَ الػغبي،
فدلب في الكام ،واليىٍذ في الخلُج ،واإلاضًىت اإلاىىعة في الدجاػ ،والجؼاثغ في
اإلاغغب الػغبي ،فُيىن بظلً كض حمؼ مسخلف اكُاع الىًَ الػغبي ،وؤنضع
مجها ملاالث غلمُت ،اهُالكا مً املجالث الهاصعة غً الجامػاث املخلُت في هظه
الػىانم وغحرها مً املجالث الازغي .
ولم ًلخهغ ألامغ غلى طلً ،بل واهذ له بؾهاماث في مجالث ؤزغي جهضع في
فًاء حغغافي لم ًماعؽ الهُب فُه الخضعَـ مشل صولت ؤلاماعاث 3واللاهغة.4
وٍازغ هظا الامخضاص الجغغافي والفًاء الػغبي اإلادؿؼ بكيل بًجابي غلى مغصوصًت
البدث الػلمي غمىما وغلى الخجضًض في اإلاىهج واملخخىي جبػا إلامحزاث وزهاثو
ول كُغ غغبي ًهضع مىه اإلالاٌ.
 -3-2هيئاث اليشش:
ؤلاَاع الؼمجي الُىٍل (عبؼ كغن) والفًاء الجغغافي اإلادؿؼ (الىًَ الػغبي)،
حػال ملاالث الهُب ال ًلخهغ بنضاعها غلى هُئت واخضة ،هما ًيىن ألامغ غىض
الىشحر مً الباخشحن ،خُث جهضع حمُؼ ملاالتهم غً مجلت حامػتهم ؤو مجلت
مسبر جابؼ لهم ،ولظلً فلض واهذ الهُئاث الىاقغة إلالاالث الهُب مخػضصة
ومسخلفت ،وطاث بػض مدلي ؤو وَجي ؤو بكلُمي ،وطاث زلفُت ؤواصًمُت ؤو زلافُت
ؤو صخفُت بدخت ،وطاث َابؼ غام ؤو مخسهو ؤو قبه مخسهو.
5
فىجضه وكغ في صخف ؾىعٍت مدلُت مشل صخُفت حماهحر بدلب  ،وصخف
وَىُت مشل مجلت اإلاػغفت الؿىعٍت التي وكغ بها الىشحر مً اإلالاالث ،وهظلً
مجلت البُان اليىٍدُت وغحرها ،بيافت ملجالث طاث بػض كىمي غغبي مشل مجلت
مػهض املخُىَاث الػغبُت ،6والضوعٍاث الهاصعة غً اجداص الىخاب الػغب
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ممشلت في اإلاىكف ألاصبي والاؾبىع ألاصبي وؤزباع الترار الػغبي ،وحمُػها وكغ
فحها الهُب غضة ملاالث لؿىىاث مسخلفت.
وهجضه وكغ في مجالث طاث بػض ؤواصًمي مشل الخىلُاث الجامػُت لجامػاث
اليىٍذ والجؼاثغ وؤلاماعاث ،ومجلت املجمؼ الػلمي بضمكم ،ومجالث طاث
زلفُت زلافُت مشل قهغٍت اإلاىكف ألاصبي وصوعٍت الىعي ؤلاؾالمي ومجلت الكػغ
اإلاهغٍت ،7وحغاثض طاث زلفُت صخفُت بدخت مشل حغٍضة الجماهحر.
وهجضه وكغ في مجالث طاث َابؼ غام مشل مجلت اإلاػغفت التي تهخم بمسخلف
مجاالث اإلاػغفت صون جدضًض ؤو جسهُو ،ومجالث طاث َابؼ مخسهو مشل
مجلت مػهض املخُىَاث الػغبُت ،ومجلت ؤزباع الترار املخخهخحن في الترار
واملخُىٍ ،ومجالث طاث َابؼ قبه مخسهو مشل الخىلُاث الجامػُت التي
جًم ؤهثر مً جسهو بكيل مخلاعب ومخضازل.
هظا الخىىع في هُئاث اليكغ صلُل غلى اختراف الهُب للىخابت بمسخلف ؤقيالها
وؤبػاصها ومؿخىٍاتها ،ؾىاء واهذ هخابت غلمُت ؤو صخفُت ،وؾىاء واهذ مىحهت
للػامت ؤو للمخسههحن ،وهي جشبذ اإلالضعة اليافُت والىفاءة الػالُت مًمىها
وؤؾلىبا.

 -3املظامين املعشفيت :
غىض الاَالع الؿغَؼ غلى غىاوًٍ ملاالث الهُب هىدكف حجم الجهض اإلابظوٌ
فحها بدشا وجدغٍغا وجىلُدا غبر غكغاث الؿىىاث هما وؿدكف مً زاللها مضي
خغم الياجب غلى ازخُاع مًامحن ملاالجه ومغاغاجه للمىاؾبت بُجها وبحن
الؿُاق الظي وكغث فُه او الظغف املخُِ بها ؤو اإلايان الظي نضعث مىه بلى
غحرها مً الاغخباعاث التي ججػل مً اإلالاٌ مخمحزا في مىيىغه مخمىىا في ؾُاكه.
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وبضٌ ؾغص اإلاًامحن بكيل مباقغ وجدلُلها بكيل بخهاجي بدذ ،خاولىا
اؾخسالم اإلاحزاث الىبري التي جُبؼ هظا الترار الػلمي مً اإلالاالث وجغابُها
فُما بُجها مكيلت جهىعا قامال إلافهىم البدث الػلمي غىض الهُب.
فياهذ ؤهم هظه اإلاحزاث زالر ًمىً ؾغصها بش يء مً الخفهُل فُما ًلي :

 -1-3املىظىعيت:
بطا خاولىا جدضًض بَاع مػغفي قامل ًجمؼ مًامحن ملاالث الهُب لىحضها ؤن
هظا ؤلاَاع ٌؿخمغ في الخىؾؼ بكيل مؿخمغ ولما هظغها في غىىان مسخلف لُهل
بلى صعحت اإلاىؾىغُت التي جدُِ بمجالي اللغت الػغبُت وآصابها وما حػلم بهما مً
جاعٍش وخًاعة وإؾالم وجغار وؾُاؾت.
ففي مجاٌ اللغت هخب الهُب ملاالث حػالج كًاًا لغىٍت مسخلفت واهذ ألاولى
جسو غلم اللهجاث وجىاولذ اللهجت اليىٍدُت بالضعاؾت ،8في خحن واهذ ملاالث
ؤزغي حػالج غلم الػغوى ومباخشه 9بيافت بلى صعاؾاث طاث َابؼ بالغي
اجسظث مً الكػغ مجاال جُبُلُا لها.10
ؤما في مجاٌ الضعاؾاث ألاصبُت فياهذ له مكاعواث ممحزة في مجاٌ الكػغ
زهىنا الكػغ اإلاملىوي وألاًىبي وقػغاء مضًىت خلب ،بيافت بلى فً الؿحرة
ألاصبُت 11و ؤصب الغخلت.12
وفي املجاٌ الخاعٍخي هجض الهُب ٌػالج كًاًا ؤصبُت جغجبِ بإخضار جاعٍسُت ؤو
صعاؾاث جاعٍسُت جغازُت ،فُجػل للخغوب للهلُبُت ههِبا مً بدىزه ،13وههِبا
لخاعٍش خلب وؤنل حؿمُتها ،14وههِبا آزغ لصخهُاث جاعٍسُت مشل الظاهغ
بُبرؽ 15ونالح الضًً ألاًىبي وهىع الضًً مدمىص.16
وٍىضعج ؤصب التراحم في بَاع الضعاؾاث الخاعٍسُت ؤًًا باغخباعه هىغا مً ؤهىاع
الىهىم الخاعٍسُت التي جىزم إلاغخلت مػُىت اهُالكا مً الخػغٍف بإهم ؤغالمها
وشخهُاتها ،والهُب جُغق لهظا الفً جدلُلا وبدشا فلام بيكغ ملاالث غً
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ؤصب التراحم غمىما 17هما كام بالخػغٍف ببػٌ الصخهُاث الخاعٍسُت مشل
ابً الػضًم.18
19
ؤما في الجاهب الخًاعي والضًجي فىجضه ًخُغق لػلم الُب في الترار ؤلاؾالمي
باغخباعه مظهغا مً مظاهغ جفىق الخًاعة ؤلاؾالمُت في غهىعها الؼاهُت،
وٍضعؽ اإلاضًذ الىبىي 20وعخلت الدج 21مً زالٌ الىو الكػغي باغخباعهما مً
الكػاثغ الضًيُت.
وفُما حػلم بالترار هجض الىشحر مً اإلالاالث التي جهب في هظا املجاٌ وىن الهُب
سخغ هفؿه لخضمت الترار بمسخلف الُغق مً جدلُم وحمؼ وصعاؾت وجلُُم
وختى في مجاٌ حػلُم مىاهج وَغق جدلُم الترار.22
وفي الؿُاؾت وان له ما ًلىله غبر ملاالث في الصخف ؾىاء ما حػلم بالؿُاؾت
اإلاػانغة وكًاًا الامت 23ؤو ما حػلم بالترار الؿُاس ي لألمت.24
وماػاٌ هىان مًامحن ؤزغي ؾىػغى لها في ما ًإحي مً البدث جغجبِ بما ؾبم
طهغه في حاهب وحؿخلل غىه في حاهب آزغ مما ًاهض مىؾىغُتها ومىؾىغُت
واجبها.

 -2-3الخىىع :
اإلاىؾىغُت حؿخلؼم الىثرة والىثرة جخُلب الخىىع لخيىن هثرة مدمىصة وهظا الظي
هجضه حلُا في مجمىع ملاالث الهُب فُخجلى لىا الخىىع غبر مؿخىٍحن :مىيىغا
ومىهجا.

 -1-2-3الخىىع املىطىعي:
ؤما الخىىع اإلاىيىعي فًُاف بلى ما ؾبم طهغه في الجاهب اإلاىؾىعي مً احؿاع
ؤلاَاع اإلاػغفي الػام ما ًمىىه جفهُله مً جىىغاث فغغُت جدذ املجاٌ الىاخض
فىجض الهُب غىضما ٌػالج مىيىغا مػُىا في مجاٌ مػغفي مدضص ال ًىخفي غالبا
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بملاٌ واخض فُه بل ًداوٌ ؤن ًدىاوله بؼواًا مخػضصة وبمىظىع ًسخلف غً
ؾابله ،زهىنا بطا جُلب اإلاىيىع جىؾػا وػٍاصة بدث وبؿِ.
ففي مُضان الػغوى مشال هجضه ٌػالج غضة كًاًا غغويُت جخمحز بيىجها مً
املخاوالث الخجضًضًت في الفىغ الػغوض ي الػغبي فُفغص ليل كًُت ملاال زانا
بها ،فُيكغ ملاال غً الضواثغ الػغويُت وججلُاتها اإلاىؾُلُت ،25وملاال غً
اهدكافه لبدغ حضًض ؾماه بدغ اإلاىبؿِ ،26وبػضها ٌػالج هظغٍت كضًمت
للؿياوي جخػلم بالضواثغ الػغويُت ووخضة البدىع الكػغٍت ،27وٍخػغى
للؼومُاث اإلاػغي فُضعؽ فحها الجاهب الػغوض ي واللىافي ،28وَػغى آعاء خاػم
اللغَاحجي الخجضًضًت في جهىعه ألوػان الكػغ الػغبي 29.وٍفغص لبدغ الغحؼ
ملاال ًضعؾه فُه وغالكخه باألعاححز.30
وفي مىيىع ؤصب الغخلت هجضه ًضعؽ هظا الفً مً مسخلف الؼواًا فُػالج في
ملاٌ مؿخلل الغخلت بلى بِذ هللا الخغام مً زالٌ هو مسُىٍ ،31وٍضعؽ في
ملاٌ آزغ مظاهغ خغفت الُب مً زالٌ الغخلت هفؿها ،32وٍهف في ملاٌ
زالث َغٍم الدج الخلبي مً زالٌ كهُضة قػغٍت في ؤصب الغخلت.33
وفي مىيىع الكػغ والضعاؾاث الكػغٍت ًىىع الهُب بحن غهىع الكػغ املخخلفت
وهظلً ٌػضص الضعاؾاث املخخلفت للمتن الكػغي ،فىجضه ًضعؽ الكػغ الخضًث
عغم جسههه في الترار وٍفغص ملاال لكػغ هاػن اإلاالثىت ،34وَػلض في ملاٌ زان
غً الكػغ ألاهضلس ي ملاعهت بحن قاغغًٍ في مجاٌ اإلاضًذ الىبىي ،35وَػالج اإلاشل
ألاصبُت في قػغ الػهغ اإلاملىوي في ملاٌ زالث ،36وفي ملاٌ مً حؼثحن ًجمؼ
غغاثب الكػغ في الػهغًٍ اإلاملىوي والػشماوي ،37وٍسىى في مىيىع حضلي
ًخػلم بفلؿفت الكػغ وغالكت الخجضًض بالتهضًم فُه في ملاٌ آزغ ،38وَؿخجلي
مظاهغ اإلاىث والخُاة في قػغ ؤبي فغاؽ الخمضاوي مً الػهغ الػباس ي.39
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 -2-2-3الخىىع املنهجي:
هىخفي بهظه الىماطج غً الخىىع اإلاىيىعي وهيخلل بلى الخىىع اإلاجهجي لىىدكف ؤن
الهُب ًداوٌ ؤن ٌؿخػمل مسخلف اإلاىاهج والىُفُاث في ملاالجه،مما ًىحي
بغغبخه في اؾخىكاف مسخلف الجىاهب اإلاخػللت بمىايُؼ بدشه وما ًسىى فُه
مً مجاالث مػغفُت ،فةيافت بلى اإلاىهجُت اإلاُغصة في البدىر الػلمُت اإلابيُت
غلى الخإؾِـ الىظغي والخُبُم غلى مضوهت مسخاعة في ؤغلب ملاالجه الػلمُت،
هجض ؤن هىان حىاهب صعاؾُت ؤزغي جسخلف غجها وٍخجلى طلً في الىماطج
الخالُت:
عشض ودساظت الكخب :جخُلب الىخب اإلاخسههت كغاءة مً باخث
مخسهو زبحر ويلُؼ ختى ٌؿخسلو مجها ما ًلضمه لللاعت البؿُِ ؤو
اإلاخػلم ،والهُب وان له باع واؾؼ في هظا املجاٌ فلضم غضة كغاءاث زغٍت ومثرًت
في هخب ممحزة إلاالفحن لهم مياهتهم في مجالهم ،فُلضم كغاءة في هخاب ٌػجى
بفلؿفت الفً في الخًاعة ؤلاؾالمُت ، 40وَػغى في ملاٌ مؿخلل صًىان ابً
الىعصي الظي كام بخدلُله بىفؿه ،فُػغف به وٍدضص مياهخه وؤهمُخه ،41وٍلضم
هظغاجه وزالنت كغاءجه في هخاب ًخػلم مًمىهه بالكػغ والكػغاء ، 42وَػغى
هخابا ًخًمً ملاعهت بحن ؤبي جمام واإلاخىبي في مجاٌ ونف الُبُػت ، 43وٍلضم
كغاءة في هخاب نبذ ألاغش ى اإلاىؾىغت الترازُت الكهحرة  ،44وكغاءة في هخاب ابً
قضاص غً ؾحرة نالح الضًً ألاًىبي ،45وٍلضم في ملاٌ آزغ غغيا وصعاؾت في
هخاب ؤخض ؤنضكاثه الباخشحن غً الكػغ الػغبي الخضًث .46وفي مجلت مػهض
املخُىَاث وكغ ملاال ممحزا غغى فُه كغاءة في هخاب مػاصن الظهب
للػغض ي.47
الخعشيف بالشخصياث :ؤغالم ألامت وغلمائها ٌؿخدلىن الخػغٍف بهم
وؤلاقاصة بمؿحرتهم وجألُفهم وما جغوىه مً ؤزغ في جاعٍش هظه ألامت وطاهغتها،
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والهُب ًغهؼ هشحرا غلى يغوعة الخػغٍف باألغالم وجىغٍمهم وؤلاقاصة بهم في
خُاتهم هما نغح بظلً في ملاله الغاجؼ :الػلماء وألاغالم والخىغٍم الخلُلي،48
وكض َبم بكيل شخص ي ما كاله فلام بالخػغٍف بػلماء وباخشحن مً ؤكغاهه
بيافت بلى شخهُاث جاعٍسُت ،فيكغ خىاعا مؼ ؤخض غلماء وؤصباء بلضه وهى غبض
الىغٍم ألاقتر ًىزم فُه فىغه ومؿحرجه وآزاعه 49ولم ًىخف بظلً غىه بل وكغ
ملاال كضم فُه كغاءة في ؤخض هخبه ؾبم طهغه ،وملاال آزغ غً ألانالت
واإلاػانغة في فىغه ، 50ووكغ ملاال صخفُا لخىصٌؼ واخض مً ؤقهغ فىاوي خلب
وهى غبض الغخمً خمىص ،51وملاال مدىما للخػغٍف بىاخض مً عواص نىاغت
الضواوًٍ الكػغٍت وهى الػالمت املخلم دمحم عاغب الُبار.52
هما زهو زالزت ملاالث مخػللت بصخهُت قهاب الضًً الؿهغوعصي جىاوٌ
في ؤخضها غالكخه بمضًىت خلب 53وفي زاهحها مؿحرجه وملخله 54وفي زالثها مىكػه
بحن الخهىف والؿُاؾت.55

 -3-3جكامل ألابعاد:
ليل باخث ؤبػاص جخدىم في زُاعاجه الػلمُت وإهجاػاجه البدشُت ،وجخػلم غمىما
بدُاجه الصخهُت ،واإلاػُُاث التي جدضص هىٍخه واهخماءه ،والهُب ولض في مضًىت
خلب بالكام في كلب الىًَ الػغبي وكغٍبا مً غانمت الخًاعة ؤلاؾالمُت في
غهغ الضولت ألامىٍت بضمكم ،فكيلذ هظه اإلاػُُاث الشالزت ؤبػاصا إلاؿحرجه
الػلمُت وإهخاحه البدثي وزهىنا اإلالاالث باغخباعها بدشا مسخهغا مغهؼا،
ًيكغ بكيل صوعي .وهظه ألابػاص ًمىً ازخهاعها في اإلاضن التي جىاولها الهُب
بالضعاؾت والبدث باغخباع ول مضًىت جغمؼ بلى بػض مً ألابػاص وهي:

 -1-3-3البعذ املحلي الىطني(حلب) :
واهذ خلب حؿىً عوح الهُب وحكغل كلبه وخىاؾه وجمأل هُاهه ،فهي مؿلِ
عؤؾه وميكإ َفىلخه ،سخغ هفؿه إلاضًيخه وجاعٍسها وؤغالمها وؤصبها ،وهشف
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حهىصه في الخػغٍف بها وبيل غهىعها الظهبُت ،ومىكػها املخىعي في جاعٍش
الخًاعة ؤلاؾالمُت .وؤلف بظلً غضة هخب في صعاؾت الخاعٍش ألاصبي والكػغي
لخلب ،بيافت بلى جدلُم هخاب الضع اإلاىخسب في جىملت جاعٍش خلب ،وؤنضع
الهُب في ؾبُل طلً ؤًًا الػضًض مً اإلالاالث والبدىر في مسخلف املجالث
والضوعٍاث ،وبمسخلف اإلاىايُؼ وػواًا البدث ،وفُما ًلي حضوٌ ًًم مجمىع
اإلالاالث التي حػلم مًمىجها بمضًىت خلب بُغٍلت ؤو بإزغي:
مػلىماتها الخىزُلُت
غىىان اإلالالت
الغكم
مجلت البُان  ،عابُت ألاصباء  ،اليىٍذ
خلب الكهباء  ،حؿمُتها بحن الخلُلت الػلمُت والخُاٌ
1
 ،الػضص  216آطاع 1984
ألاؾُىعي
مجلت مػهض املخُىَاث الػغبُت ،
صعاؾت هخاب مػاصن الظهب في ألاغُان اإلاكغفت بهم خلب
2
ُ
حامػت الضوٌ الػغبُت  ،اليىٍذ ،
للػغض ي جدلُم غبض هللا الغؼالي
املجلض  32الجؼء ألاوٌ ً ،ىاًغ ـ ًىهُى
1988
 .مجلت الترار الػغبي .الػضص اإلاؼصوج
عخلت الىخُضي مً خلب بلى بِذ هللا الخغام
3
 121-120ن 2وهِؿان  2011م
ابً الىعصي ابً الىعصي ؤمحر قػغاء خلب في الػهغ اإلاملىوي مجلت اللغت وألاصب  ،حامػت الجؼاثغ
4
(الػضص  -27ماعؽ )2016
 ،قػغه الضًجي
مجلت مػهض املخُىَاث الػغبُت ،
خغفت الُب في خلب هما نىعها مسُىٍ هخاب (الغخلت
5
بلى بِذ هللا الخغام) ُ
اللاهغة م  61ع  1ماًى 2017
لدجُج بً كاؾم الىخُضي
مجلت اإلاػغفت  ,صمكم  ،الػضص 508
الخُاة الػلمُت في خلب ػمً ؤبىاء نالح الضًً ألاًىبي
6
واهىن الشاوي 2006
ألاؾبىع ألاصبي ,صمكم ,اجداص الىخاب
بدث ( إلااطا خلب غانمت للشلافت ؤلاؾالمُت )
7
الػغب ,الػضص عكم /5/20 ,1007
صمكم ,وػاعة الشلافت ,مجلت اإلاػغفت,
قهاب الضًً الؿهغوعصي في خلب
8
الػضص 513خؼٍغان 2006
ا
مجلت اإلاػغفت .غضص 566حكغًٍ
ماعر خلب الػالمت الكُش دمحم عاغب الُبار عاثض ناوعي
9
الشاوي2010
الضواوًٍ الكػغٍت في الػهغ الخضًث
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خلب في ؾحرة اإلالً الظاهغ بُبرؽ

مجلت اإلاػغفت .غضص 569قباٍ

وهىظا ؤفجى الهُب خُاجه الػلمُت في زضمت مضًيخه ألانلُت وفم مبضؤ وان
ٌػخلض بكضة وٍىصخه َلبخه ومً خىله مً ؤهل الػلم باغخلاصه وجباغه ؤال وهى
ؤن ؤخم اإلاىاًَ باالهخمام والضعاؾت غىض الباخث هي مضًيخه ووَىه الهغحر،
وبلضه الػغبي الظي هبر وجغغغع فُه ،فيل باخث ًسضم ؤمخه ؤلاؾالمُت ووَىه
الػغبي الىبحر اهُالكا مً مىكػه الهغحر ومً مضًيخه ألانلُت باغخباعها سغغا
مً الشغىع ًلف غلُه وٍدغؾه وَؿضه.

 -2-3-3البعذ القىمي العشبي (القذط):
جمشل اللًُت الفلؿُُيُت وجدغٍغ ألاكص ى اإلاىيىع املخىعي بحن اللًاًا
الػغبُت وهي اإلاكغوع اللىمي ألاهثر اعجباَا بخاعٍش الىًَ الػغبي وخًاعجه،
ولهظا هجض ؤن الهُب ؤولى هظا اإلاىيىع اهخماما زانا ،وؤفغص له مً وكخه
وحهضه ما حػله ًيكغ غضة ملاالث حػالج هظا اإلاىيىع وجضعؽ اللًُت.
فػالج مكغوع جدغٍغ ألاكص ى مً هاخُت ؾُاؾُت فىغٍت باغخباعه مكغوغا
بنالخُا جىخُضًا جدغٍغٍا مخيامال ،56هما غالجه مً هاخُت ؤصبُت مً خُث
غالكت الكػغ بمكغوع جدغٍغ اللضؽ مً الفغهجت ،57بيافت بلى بدث ملضم في
ملخلى صولي وميكىع في ؤغماٌ اإلالخلى ًخيلم غً اللًُت زهىنا ما حػلم
بالخغوب الهلُبُت 58.هما وكغ ملاال صخفُا ًخدضر غً الاهخفايت
الفلؿُُيُت في صخُفت ؾىعٍت مدلُت.59

 -3-3-3البعذ الذًني إلاظالمي (مكت):
خافظ الهُب غلى البػض الخًاعي والغوحي للضًً ؤلاؾالمي في ملاالجه وبدىزه
بكيل غام باغخباعه ٌػالج مىايُؼ جاعٍسُت ؤو ؤصبُت ؤو لغىٍت جخػالم بكيل ؤو
بأزغ مؼ الجاهب الضًجي للمجخمؼ الػغبي ؤلاؾالمي كضًما وخضًشا ،وكض عؤًىا
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ؾابلا هُف زهو للمضًذ الىبىي ملاال في صعاؾت الكػغ ألاهضلس ي ،بيافت
بلى اهخمامه بكػحرة الدج والغخالث بلُه ،فػالج اإلاىيىع في زالر ملاالث جخيلم
غً الغخلت بلى مىت مغهؼ الخًاعة ؤلاؾالمُت وخايىت البِذ الخغام ومكاغغ
الدج ،ووان طلً بضعاؾت ههحن مسخلفحن في ؤصب الغخلت ،هالهما ًهف الُغٍم
بلى مىت واإلاهاغب والػلباث ،مؼ ونف اإلاغاخل واإلاكلت في الىنىٌ ،وولها
جهب في زاهت حػظُم مىت وقػحرة الدج ،واإلالاالث الشالر ؾبم الخضًث غجها
وؤلاقاعة بلحها في ؾُاق الخضًث غً الجاهب اإلاىؾىعي غىض الهُب.

-4

خاجمت:

وان ؤخمض فىػي الهُب عخمه هللا مشاال للػالم الػامل املجتهض الظي ؤفجى خُاجه
في زضمت ألامت الػغبُت ؤلاؾالمُت وجغاثها ،واهُالكا مً مجمىع ملاالجه الىشحرة
والتي صاوم غلى وكغها ألهثر مً عبؼ كغن مً الؼمان ،في مسخلف ؤكُاع الىًَ
الػغبي ،وفي مسخلف املجالث والضوعٍاث والصخف ،خاولىا ؤن ههف ما جمحز به
جغازه هظا ،فيان جغازا مىؾىغُا بامخُاػ ،جمحز بالخىىع اإلاىيىعي واإلاجهجي ،بيافت
بلى جيامل ؤبػاصه وجلاَػها ،وهلهض بها البػض املخلي الىَجي ،والبػض اللىمي
الػغبي ،والبػض الضًجي ؤلاؾالمي.
إلاحاالث:
1صعاؾت هخاب جُىع اللهجت اليىٍدُت بحن الضعاؾت والخدلُل للُلى زلف الؿبػان ،مجلت البُان ،عابُت
ألاصباء ،اليىٍذ ،الػضص  215قباٍ1984
 2الجاهب ألاصبي لىخاب الضع اإلاىخسب  ،مجلت اللغت وألاصب  ،حامػت الجؼاثغ  ،غضص صٌؿمبر 2018
3الخهىؼ البضٌعي بضًىان صعع الىدىع في امخضاح اإلالً اإلاىهىع للخلي بحن ألانالت والخللُض ،مجلت ولُت
آلاصاب بجامػت ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة ،الػضص الؿاصؽ 1990
4قػغ ؤبي حػفغ الغغهاَي  ،حمؼ وجىزُم  ،مجلت مػهض املخُىَاث  ،اللاهغة املجلض  54الجؼء  1قهغ
ماي 2010
5هدً والىخاب الالىترووي في الخايغ و اإلاؿخلبل .ملخم صخُفت الجماهحر فًاءاث 2012-3-5
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6خغفت الُب في خلب هما نىعها مسُىٍ هخاب (الغخلت بلى بِذ هللا الخغام) ُ
لدجُج بً كاؾم
الىخُضي ،مجلت مػهض املخُىَاث الػغبُت ،اللاهغة
7اإلاشل ألاصبُت للكػغ اإلاملىوي  ،مجلت الكػغ  ،اللاهغة  ،الػضص 44حكغًٍ ألاوٌ 1986
8صعاؾت هخاب جُىع اللهجت اليىٍدُت – مغحؼ ؾابم
9اهظغ مشال صواثغ الخلُل بً ؤخمض الػغويُت وكُمها اإلاىؾُلُت ،مجلت البُان ،عابُت ألاصباء ،اليىٍذ،
الػضص  248حكغًٍ الشاوي 1986
10الجاهب البضٌعي في قػغ ابً الىعصي ،مجلت مجمؼ اللغت الػغبُت ،صمكم ،املجلض ، 72الجؼء ألاوٌ،
واهىن الشاوي1997
11ابً قضاص وهخابه ؾحرة نالح الضًً ألاًىبي ،مجلت الترار الػغبي ،اجداص الىخاب الػغب ،صمكم ،الػضص
(93ـ ،94آطاع خؼٍغان 2004
12عخلت الىخُض ًمً خلب بلى بِذ هللا الخغام .مجلت الترار الػغبي .الػضص اإلاؼصوج  120-121ن 2و هِؿان
2011م
13الكػغ في ظالٌ الخغوب الهلُبُت ،ملخلى الكػغ مً ؤحل الخػاٌل الؿلمي  ،ماؾؿت حاثؼة البابُحن ،
صبي 2011 -10 -16
14خلبا لكهباء ،حؿمُتها بحن الخلُلت الػلمُت والخُاٌ ألاؾُىعي ،مجلت البُان ،عابُت ألاصباء ،اليىٍذ،
الػضص  216آطاع1984
15اإلالً الظاهغ بُبرؽ في قػغ مػانغٍه ،مجلت مجمؼ اللغت الػغبُت ،صمكم املجلض ، 75الجؼء الشاوي،
هِؿان.2000
16هىعالضًً مدمىص في قػغ مػانغٍه ،مجلت مجمؼ اللغت الػغبُت ،صمكم املجلض الشماهىن ,الجؼءالشاوي ,
هِؿان .2005
ً
17ؤصب التراحم .الضع اإلاىخسب في جىملت جاعٍش خلب ؤهمىطحا (ؤللي في( الجامػت ألامغٍىُت في بحروث وحامػت
اللضٌـ ًىؾف )في  17و 18ماي  2018م.
18ابً الػضًم غمغ بً ؤخمض بجهبت هللا (588-660هـ )،وبُئخه الؼماهُت و اإلاياهُت ،وهخبه املخُىَت و
ُ
اإلاُبىغت  ) .ؤللي في اإلااجمغ الضولي اإلاكترن بحن حامػت ػٍان غاقىع في الجلفت و مػهض املخُىَاث في
اللاهغة في  28و29 / 11/2018 .
19خغفت الُب في خلب  -مغحؼ ؾابم
20اإلاضًذ الىبىي ألاهضلس ي بحن لؿان الضًً بً الخُُب وابً حابغ ألاهضلس ي ،وكغ في مجلتالترار الػغبي،
اجداص الىخاب الػغب ،صمكم الػضص 97آطاع2005
َ21غٍم الدج الخلبي هما و نفها بً حابغ ألاهضلس ي في كهُضجه الغاثُت،مجلت بدىر وصعاؾاث اإلاضًىت
اإلاىىعة ،الػضص  13عبُؼ الشاوي  -حماصي آلازغة  1426هـً ،ىهُه ـإغؿُـ 2005م،اإلاضًىت اإلاىىعة،الؿػىصًت
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22قػغ ؤبي حػفغ الغغهاَي– مغحؼ ؾابم
23جدغٍغ اللضؽ مكغوع بنالحي جىخُضي جدغٍغي مخيامل .مجلتالباخشىن .صمكم .غضصآب  2009ف
24قهاب الضًً الؿهغوعصي بحن الخهىف والؿُاؾت -مجلت الخُاب الهىفي  -الجؼاثغ  -الػضص  7ؾىت
2017
25صواثغ الخلُل –مغحؼ ؾابم
26البدغ اإلاىبؿِ اهدكاف بدغ قػغي في صواثغ الخلُل الػغيُت  ،مجلت البُان  ،عابُت ألاصباء  ،اليىٍذ ،
الػضص  252آطاع 1987
27وخضة بدىع الكػغ وصواثغه فغيُت كضًمت للؿياوي  ،مجلت البُان  ،عابُت ألاصباء  ،اليىٍذ آب 1987 /
28حاهب الػغوى واللىافي في لؼوم ما ال ًلؼم  ،مجلت اإلاىكف ألاصبي  ،اجداص الىخاب الػغب  ،صمكم ،
الػضص 394قباٍ 2004
29خاػم اللغَاحجي وؤوػان الكػغ الػغبي  ،صعاؾت غغويُت ملاعهت  ،مجلت اإلاىكف ألاصبي  ،اجداص الىخاب
الػغب  ،صمكم  ،الػضص  373ؤًاع 2002
 30بدغ الغحؼ وألاعاححز اثخالف وازخالف  ،مجلت اإلاىكف ألاصبي  ،اجداص الىخاب  ،صمكم  ،قهغ اًلىٌ
2005م الػضص 314
31عخلت الىخُضي  -مغحؼ ؾابم
32خغفت الُب في خلب  -مغحؼ ؾابم
َ33غٍم الدج الخلبي  -مغحؼ ؾابم
 34الجزوع اللىمي والضًجي في قػغ هاػن اإلاالثىت ،وكغ في مجلت اإلاػغفت ،الػضص عكم  527الهاصع في
2007/8/1
35اإلاضًذ الىبىي ألاهضلس ي – مغحؼ ؾابم
36اإلاشل ألاصبُت للكػغ اإلاملىوي – مغحؼ ؾابم
 37مً غغاثب الكػغ الػغبي في الػهغًٍ اإلاملىوي و الػشماوي  ،الخللت ألاولى  ،مجلت آفاق  ،حامػت اليىٍذ
1986 /3/30
والخللت الشاهُت  ،مجلت آفاق  ،حامػت اليىٍذ 1986/4/6
38حضلُت الخجضًض والتهضًم في الكػغ الػغبي  ،مجلت اإلاىكف ألاصبي  ،اجداص الىخاب الػغب  ،صمكم  ،الػضص
 378حكغًٍ ألاوٌ 2002
 39زىاثُت اإلاىث والخُاة في قػغ ؤبي فغاؽ الخمضاوي .وكغ في مجلت الترار الػغبي غضص  105واهىن الشاوي
2007
40كغاءة في هخاب فلؿفت الفً في الخًاعة ؤلاؾالمُت لػهام كهبجي مجلت اإلاػغفت  .غضص خؼٍغان غام
2012
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41صًىان ابً الىعصي و ؤهمُخه .مجلت اإلاػغفت .غضص هِؿان 2010
42هظغاث في صًىان الػغب( ؤخاصًث في الكػغ والكػغاء) للضهخىع غبض الىغٍم ألاقتر  ،وكغ في صخُفت
البػث الػضص عكم (  )13162الهاصع في 2007/6/10
 43غغى هخاب الخجضًض في ونف الُبُػت بحن ؤبي جمام واإلاخىبي ليؿُمت عاقض الغُث  ،صخُفت آفاق ،
حامػت اليىٍذ 1988 /11 /27
44اللللكىضي وهخابه نبذ ألاغش ى في نىاغت ؤلاوكا  ،صخُفت آفاق  ،حامػت اليىٍذ 1988/3/27
45ابً قضاص و هخابه – مغحؼ ؾابم
مكىح  ،هخاب صعاؾاث في الكػغ الػغبي الخضًث هم ً
46ألانالت الػغبُت في هخاباث ولُض ا
ىطحا  ،وكغ في هخاب
ؤصباء مىغمىن  ،ولُض ا
مكىح  ،اجداص الىخاب  ،صمكم 2004
47صعاؾت هخاب مػاصن الظهب في ألاغُان اإلاكغفت بهم خلب ُ
للػغض ي جدلُم غبض هللا الغؼالي  ،مجلت مػهض
املخُىَاث الػغبُت  ،حامػت الضوٌ الػغبُت  ،اليىٍذ  ،املجلض  32الجؼء ألاوٌ ً ،ىاًغ ـ ًىهُى 1988
48الػلماء ألاغالم والخىغٍم الخلُلي .مجلت اإلاػغفت .صمكم .غضص حكغًٍ ؤوٌ 2008
49خىاع مؼ الضهخىع غبض الىغٍم ألاقتر غً خُاجُه ألاصبُت والػلمُت  .وكغ في صخُفت ألاؾبىع ألاصبي.
الػضص2007/1/27 1040
50الترار واإلاػانغة في فىغ الضهخىع غبض الىغٍم ألاقتر  ،مجلت اإلاىكف ألاصبي الػضص ( )405واهىن الشاوي
2005
ً
 51غبض الغخمً خمىص الفىان الخلبي الػغبي الؿىعي وصاغا  -مجلت الجماهحر 2002 /9/23
ا
52ماعر خلب الػالمت الكُش دمحم عاغب الُبار عاثض ناوعي الضواوًٍ الكػغٍت في الػهغ الخضًث -مجلت
اإلاػغفت .غضص 566حكغًٍ الشاوي2010
53قهاب الضًً الؿهغوعصي في خلب ,صمكم ,وػاعة الشلافت ,مجلت اإلاػغفت ,الػضص 513خؼٍغان 2006
54قهاب الضًً الؿهغوعصي الفُلؿىف اللخُل  ،مجلت البُان  ،عابُت ألاصباء  ،اليىٍذ  ،الػضص  237واهىن
ألاوٌ 1985
55قهاب الضًً الؿهغوعصي بحن الخهىف والؿُاؾت  -مغحؼ ؾابم
56جدغٍغ اللضؽ مكغوع بنالحي – مغحؼ ؾابم
57الكػغ وجدغٍغ اللضؽ مً الفغهجت .مجلت اإلاػغفت .صمكم .غضص واهىن الشان 2009
58الكػغ في ظالٌ الخغوب الهلُبُت–مغحؼ ؾابم
59ملاٌ غً الاهخفايت الفلؿُُيُت في صخُفت الجماهحر  ،خلب 2002
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املشاجع:
 ابً قضاص وهخابه ؾحرة نالخا لضًً ألاًىبي ،مجلت الترار الػغبي ،اجداص الىخاب الػغب ،صمكم،الػضص (93ـ ،94آطاع خؼٍغان2004
 ابً الػضًم غمغ بً ؤخمض بجهبت هللا (588-660هـ ) ،و بُئخه الؼماهُت واإلاياهُت ،و هخبه املخُىَت وُ
اإلاُبىغت  ) .ؤللي في اإلااجمغ الضولي اإلاكترن بحن حامػت ػٍان غاقىع في الجلفت و مػهض املخُىَاث في
اللاهغة في  28و29 / 11/2018 .
ً
 ؤصب التراحم .الضع اإلاىخسب في جىملت جاعٍش خلب ؤهمىطحا ) ؤللي في (الجامػت ألامغٍىُت في بحروث وحامػت اللضٌـ ًىؾف )في  17و 18ماي  2018م.
ً
 ألانالت الػغبُت في هخاباث ولُض امكىح  ،هخاب صعاؾاث في الكػغ الػغبي الخضًث همىطحا  ،وكغ في
هخاب ؤصباء مىغمىن  ،ولُض ا
مكىح  ،اجداص الىخاب  ،صمكم 2004
 بدغ الغحؼ وألاعاححز اثخالف وازخالف  ،مجلت اإلاىكف ألاصبي  ،اجداص الىخاب  ،صمكم  ،قهغ اًلىٌ2005م الػضص 314
 البدغ اإلاىبؿِ اهدكاف بدغ قػغي في صواثغ الخلُل الػغيُت  ،مجلت البُان  ،عابُت ألاصباء ،اليىٍذ  ،الػضص  252آطاع 1987
 جدغٍغ اللضؽ مكغوع بنالحي جىخُضي جدغٍغي مخيامل .مجلت الباخشىن .صمكم .غضص آب 2009 الترار واإلاػانغة في فىغ الضهخىع غبض الىغٍم ألاقتر  ،مجلت اإلاىكف ألاصبي الػضص ( )405واهىن الشاوي2005
 الخهىؼ البضٌعي بضًىان صعع الىدىع في امخضاح اإلالً اإلاىهىع للخلي بحن ألانالت والخللُض ،مجلت ولُتآلاصاب بجامػت ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة  ،الػضص الؿاصؽ 1990
 زىاثُت اإلاىث والخُاة في قػغ ؤبي فغاؽ الخمضاوي .وكغ في مجلت الترار الػغبي غضص  105واهىن الشاوي2007
 الجاهب ألاصبي لىخاب الضع اإلاىخسب  ،مجلت اللغت وألاصب  ،حامػت الجؼاثغ  ،غضص صٌؿمبر 2018 الجاهب البضٌعي في قػغ ابً الىعصي ،مجلت مجمؼ اللغت الػغبُت ،صمكم ،املجلض ، 72الجؼء ألاوٌ،واهىن الشاوي1997
 حاهب الػغوى واللىافي في لؼوم ما ال ًلؼم  ،مجلت اإلاىكف ألاصبي  ،اجداص الىخاب الػغب  ،صمكم ،الػضص 394قباٍ 2004
 حضلُت الخجضًض والتهضًم في الكػغ الػغبي  ،مجلت اإلاىكف ألاصبي  ،اجداص الىخاب الػغب  ،صمكم ،الػضص  378حكغًٍ ألاوٌ 2002
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 خاػم اللغَاحجي وؤوػان الكػغ الػغبي  ،صعاؾت غغويُت ملاعهت  ،مجلت اإلاىكف ألاصبي  ،اجداص الىخابالػغب  ،صمكم  ،الػضص  373ؤًاع 2002
ُ
 خغفت الُب في خلب هما نىعها مسُىٍ هخاب (الغخلت بلى بِذ هللا الخغام) لدجُج بً كاؾمالىخُضي ،مجلت مػهض املخُىَاث الػغبُت  ،اللاهغة2017
 خلب الكهباء ،حؿمُتها بحن الخلُلت الػلمُت و الخُاٌ ألاؾُىعي ،مجلت البُان ،عابُت ألاصباء،اليىٍذ ،الػضص  216آطاع1984
 خىاع مؼ الضهخىع غبض الىغٍم ألاقتر غً خُاجُه ألاصبُت والػلمُت  .وكغ في صخُفت ألاؾبىع ألاصبي.الػضص2007/1/27 1040
 صعاؾت هخاب جُىع اللهجت اليىٍدُت بحن الضعاؾت والخدلُل للُلى زلف الؿبػان ،مجلت البُان ،عابُتألاصباء ،اليىٍذ ،الػضص  215قباٍ1984
ُ
 صعاؾت هخاب مػاصن الظهب في ألاغُان اإلاكغفت بهم خلب للػغض ي جدلُم غبض هللا الغؼالي  ،مجلتمػهض املخُىَاث الػغبُت  ،حامػت الضوٌ الػغبُت  ،اليىٍذ  ،املجلض  32الجؼء ألاوٌ ً ،ىاًغ ـ ًىهُى 1988
 صواثغ الخلُل بً ؤخمض الػغويُت وكُمها اإلاىؾُلُت ،مجلت البُان  ،عابُت ألاصباء  ،اليىٍذ  ،الػضص 248حكغًٍ الشاوي 1986
 صًىان ابً الىعصي و ؤهمُخه .مجلت اإلاػغفت .غضص هِؿان 2010 عخلت الىخُضي مً خلب بلى بِذ هللا الخغام .مجلت الترار الػغبي .الػضص اإلاؼصوج  120-121ن 2وهِؿان 2011م
 قػغ ؤبي حػفغ الغغهاَي  ،حمؼ وجىزُم  ،مجلت مػهض املخُىَاث  ،اللاهغة املجلض  54الجؼء  1قهغماي 2010
 الكػغ في ظالٌ الخغوب الهلُبُت ،هخبخه بىاء غلى َلب ماؾؿت حاثؼة البابُحن وؤللُخه في ملخلىالكػغ مً ؤحل الخػاٌل الؿلمي في صبي16- 10- 2011
 الكػغ وجدغٍغ اللضؽ مً الفغهجت .مجلت اإلاػغفت .صمكم .غضص واهىن الشان 2009 قهاب الضًً الؿهغوعصي بحن الخهىف والؿُاؾت  -مجلت الخُاب الهىفي – الجؼاثغ  -الػضص  7ؾىت2017
 قهاب الضًً الؿهغوعصي في خلب ,صمكم ,وػاعة الشلافت ,مجلت اإلاػغفت ,الػضص 513خؼٍغان 2006 قهاب الضًً الؿهغوعصي الفُلؿىف اللخُل  ،مجلت البُان  ،عابُت ألاصباء  ،اليىٍذ  ،الػضص 237واهىن ألاوٌ 1985
 َغٍم الدج الخلبي هما ونفها بً حابغ ألاهضلس ي في كهُضجه الغاثُت ،مجلت بدىر وصعاؾاث اإلاضًىتاإلاىىعة ،الػضص  13عبُؼ الشاوي حماصي آلازغة  1426هـً ،ىهُه ـإغؿُـ 2005م،اإلاضًىت اإلاىىعة ،الؿػىصًت.
ً
 غبض الغخمً خمىص الفىان الخلبي الػغبي الؿىعي وصاغا  -مجلت الجماهحر 2002 /9/23147
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 غغى هخاب الخجضًض في ونف الُبُػت بحن ؤبي جمام واإلاخىبي ليؿُمت عاقض الغُث  ،صخُفت آفاق ،حامػت اليىٍذ 1988 /11 /27
 الػلماء ألاغالم و الخىغٍم الخلُلي .مجلت اإلاػغفت .صمكم .غضص حكغًٍ ؤوٌ 2008 كغاءة في هخاب فلؿفت الفً في الخًاعة ؤلاؾالمُت لػهام كهبجي مجلت اإلاػغفت  .غضص خؼٍغان غام2012
 اللللكىضي وهخابه نبذ ألاغش ى في نىاغت ؤلاوكا  ،صخُفت آفاق  ،حامػت اليىٍذ 1988/3/27 اإلاشل ألاصبُت للكػغ اإلاملىوي  ،مجلت الكػغ  ،اللاهغة  ،الػضص 44حكغًٍ ألاوٌ 1986 اإلاضًذ الىبىي ألاهضلس ي بحن لؿان الضًً بً الخُُب وابً حابغ ألاهضلس ي ،وكغ في مجلت الترارالػغبي ،اجداص الىخاب الػغب صمكم الػضص 97آطاع2005
 ملاٌ غً الاهخفايت الفلؿُُيُت في صخُفت الجماهحر  ،خلب 2002 اإلالً الظاهغ بُبرؽ في قػغ مػانغٍه ،مجلت مجمؼ اللغت الػغبُت ،صمكم املجلض ، 75الجؼءالشاوي،هِؿان2000
 مً غغاثب الكػغ الػغبي في الػهغًٍ اإلاملىوي والػشماوي ،الخللت ألاولى  ،مجلت آفاق  ،حامػت اليىٍذ1986 /3/30
 مً غغاثب الكػغ الػغبي في الػهغًٍ اإلاملىوي والػشماوي  ،الخللت الشاهُت  ،مجلت آفاق  ،حامػتاليىٍذ 1986/4/6
ا
 ماعر خلب الػالمت الكُش دمحم عاغب الُبار عاثض ناوعي الضواوًٍ الكػغٍت في الػهغ الخضًث -مجلتاإلاػغفت .غضص 566حكغًٍ الشاوي2010
 هدً والىخاب الالىترووي في الخايغ واإلاؿخلبل .ملخم صخُفت الجماهحر فًاءاث 2012-3-5 الجزوع اللىمي والضًجي في قػغ هاػن اإلاالثىت ،وكغ في مجلت اإلاػغفت ،الػضص عكم  527الهاصع في2007/8/1
 هظغاث في صًىان الػغب( ؤخاصًث في الكػغ والكػغاء) للضهخىع غبض الىغٍم ألاقتر  ،وكغ في صخُفتالبػث الػضص عكم (  )13162الهاصع في 2007/6/10
 هىعالضًً مدمىص في قػغ مػانغٍه ،مجلت مجمؼ اللغتالػغبُت ،صمكم املجلض الشماهىن ,الجؼء الشاوي ,هِؿان2005
 وخضة بدىع الكػغ وصواثغه فغيُت كضًمت للؿياوي  ،مجلت البُان  ،عابُت ألاصباء  ،اليىٍذ آب /1987
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