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 ة واللغةعالقة التبادلية بني علوم الطبيعال

 ()رزقخليل هاني 

“Quomodo ad nos prima boni honestique notitia pervenerit. Hoc 

nos natura docere non potuit: semina nobis scientiae dedit ,scientia non 

dedit”.(L.). 

Lucius Annaeus Seneca (ca- 4B.C. - 65 A.D.). 

Letters to Lucilius 120. 

ْ مكل ىٌا كٔف وصل إمٌٔا امىفُِم األوممٔس بىقدور امطبٔعة أن ثعن  »

 «.ومٔس امعنهَ ًفَصٍ امعنه، بذور امطبٔعة   مقد وَبجٌا ؛وامٌزاَة وي االشجقاوة

)مِكِٔس أًَّآِس ِشٌٔكا(

 .821 (ٔنِٔسكمِ(. رشائل إمّ )56 -قرٓباً قبل امىٔالد ث 4) 

                                                 

   م51/5/5151خ هذه املدارسة يف جملس املجمع بتاريزق رألقى الدكتور هاين  (*)

(، ووي أبرز أدبائُاا ةد كبار فالشفة امىدرشة امرواقٔة، ووي أشُر خطباء )ر ووأح ِسنيكا: ()*

مد فْ ودٌٓة قرطبة اإلشبأًة، ودرس وثثقاف فاْ  امىصرحٔٔي. اشاجُر بنتجاٍ   (.ة)روواو 

، ٔنٔاِس(ككجا  امرشاائل )رشاائل أخالقٔاة إماّ )مِ امالثٌٔٔة امبامتة األًاقة وامجىاا..

امجاْ أواااَا فاْ امىٌفاّ فاْ ، (44-48) ام امثىأًةألعِا رشامة( خال. 824 وعددَا

 Luilia ِمٔا الفأال(مثٌطِي عنّ اثصامٍ با ) ،ابجُىة مه ثثبت ثارٓخٔ   ِرشٔكا(ك)جزٓرة 

Lavillaًٔاارو )ًٔاارون( كنِدٓااِس شاأزار )قٔصاار( دروشااِس ) ، شااقٔقة اإلوبراطااِر

 . وفْ امعاام Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus (37-68) ( جٔروأًكِس

طشاٍ بوإِوَّاا ثحصابًا واي  ،Nero وبراطِر )ًٔرون(اإل ، إِوَّا ثٌفٔذاً ألواورقاّ وٌجحراً  56

شجراك فْ وؤاورة اغجٔا. )ًٔرون(. ومقد اًجحار  )ِشأٌكا(  بقطاو أوعٔاة بصب  اثُاوٍ باال

 =طِمٔة بامطرٓقة ذاثُا بىبادرة ب Paulina وعصه ٓده. واًجحرت إمّ جاًبٍ زوججٍ  )بِمٌٔا(
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 تعريف علوم الطبيعة: -أواًل
 scient، sciens ، ٌنscientiaَ )ٌنَ اىتتنِنن  scienceيٍهَ تػريف اىػيً 

بأَُّنّ تتنٔن وكنٔاه اىجٓنوا نٍن   تجرينييا  يػنر(  scire ٌَ، اٌتتك اىٍػرف 

م اىٍػرف ، تو ُظ م ٌػرف  كنٔاُنَ   بأَُّّ اىٍػرف ، تو ُظ يٍهَ تػريفّ ٌٔضٔغنا 

)اهذي نٍدذبنوذيوفهن ذ نتصن ى  اىطبنػ ا وىهَ تػريف غئم اىطبنػن  اكنرنر 

لتذب ناهبييةذةناهًمتذ  ن :ْٔ اىتػريف اىنٔاكػ  (Stoicismاهفوسفةناهرواقيةن

ٌنَ  Thales ا وْذا ٌ  تنيتّ اىٍيرش  اإلئُن  بلن اة )تن ىسس ووغةناهريبضيبت

 )تثنِن  وبػي ذىم ٌيرش  كبو اىٍنتا ،  =:;-;8> ٔ)ُد Miletus ٌنيستٔس

 )تفتطنٔن  كبنو اىٍننتا ، ثنً ??9-4=: )ُدٔ Socrates بلن اة )شلراط 

Plato ٔكبو اىٍننتا ، ثنً اىٍػينً 387 تو 428-384 )ُد Le maître  ٔترشنط( 

Aristotle (322-384تب ع اىٍيرشتنَ ٌفتُٔنَ برتث ظٔاْر ٌَ نتن   تن ن   ا

جٍ ل اىتِن ظرا،، واىِٓيشن  اىٔصنفن  ىيطبنػن  وىيهنٔن، وفنزين    اىطبنػ :

اكوت ر اىٍٔشنلن ا وتتٍنز ْذه اىظنٔاْر اىنرتث بص صنتنَ اثِتننَ: اىبصن ط  

َٔ  واكُ ك ا اكىٍن ُ  اىبن رون  واىفنيصنٔ(   َع ف  ْذا اىتػريف اىري ض   شَّ ثً تَ

  Gottfried Wilhelem Leibniz، Baron (1716-1646 )غٔتفريي فنيٓيً اليبِتز 

 ف  خييرّ غَ خيق اىهٔنا

ألنناهريبضيبتنه نيحرا ناهيقيٌ؛نأ نتتًيذ نوىهَ ىٍ ذا ىغ  اىري ضن ،؟ 

ناهتةييرناأللثرندقةنعٌنواقذ نيذيروفمنيذبن ذ نميذٌنيةذيٌ ن-1نبت:وثالثنخبصي ن

؛ن تةًننعَبئذينعمذ ن)اهحش (نredundancyعبمناإل بضةناإليدبم،نويٌنثىنن-2

؛نيقتصبمنويهكناهببقةناهحرمن)اهببقةناهًفيبمناهًَتدةنهوةًذن( ننentropyناهتََةبُّيية

                                                 

لين  ا ويلنيم نىّا ن ن صييلّ )ىٔ إختص    = نينٔس  يشغو ٌِصب ٌيير اىٍ ل ىٍييِ  )صس

ِنه   ف  رش ئيّ اكختكن  ىنس )ىٔ    ورغ  اجػو ٌِّ رواكنا تنينٔس  اىِص ئح، اىت  ن)شس



 العالقة التبادلية بني بلوو الطبيعة واللغة  ـ د. ٍاىي زشق

 

166 

ىظةْؿة ٌة؛ ـذػذٍؽ ٌجػؽأ: ٌػة ٌػَ  ا اىؾي دلذؿظّذفك٘ؿاىنُٔٓة ؽ٘ؿ ٌُيلح ـٖ -3

 -١ٚذػةب ا٣ُجٲٕػح ٦ينػؿ عه ٚػٰ ٦ذىػ٤ح ا١٧٣ػةف  دفك٘ؿ إا وثػػؽه دفكػ٘ؿ أغٍػق.

ا٣ـ٦٪ٲػح، كٱكػذعٲ٢ أف ا٣ـ٦ةف، كٱٛ٭٫٧ ا٢ٕٞ٣ ا٣جنؿم ٤ٔٯ ٦ؿاظ٢، كٚٞةن ٤٣عٞجػح 

ك٣ٮ ٠ةف ثإ١٦ةف ا٣ٕٞػ٢ ا٣جنػؿم أف ٱٛ٭ػ٥ ٠ذػةب ا٣ُجٲٕػح  ٫ ٦ؿة كاظؽة.ٱٛ٭٫٧ ٤٠  

٫٤٠ دٕٚح كاظؽة ٰٚ ظٞجح ز٦٪ٲح ٦ٕٲ٪ح، ١٣ة٩خ ا٣عٌػةرة ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح، كا٣عٌػةرات 

ا٣ٞؽٱ٧ح اوػؿل، ٝؽ أدخ ٤ٔٯ ا٣عٌةرات ا٣جنؿٱح ا٣كػةثٞح كا٣تظٞػح ٦٪ػؾ أ٠سػؿ 

ذٞؽد٫ ػُأن ا٤ٛ٣كػٛح ا٤٣ٲ٪ٲ٪ٲػح ٔ٪ػؽ٦ة أ٠ػؽت ٚػٰ ٤ُ٦ػٓ ٨٦ أ٣ٰٛ ٔةـ. ك٬ؾا ٦ة أ

ى٩ ٫ قٲأدٰ ٱٮـ ٱكػذُٲٓ ٚٲػ٫ د٦ػةغ ا٣ٛػؿد  ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨ وثضؽ٣ٲح ٦ةر٠كٲح ٦ةدٱح  أ

ا٣جنؿم ا٣ٮاظؽ أف ٱ٧ذ٤ٟ ٝؽرات ٤ٞٔٲح د١ٌ٧٪٫ ٨٦ أف ٱ١ٮف ٰٚ آف كاظػؽ ٔة٧٣ػةن 

ظٞٲٞػح ا٣ٛ٭ػ٥ كٱنػ٭ؽ ٤ٔػٯ  ا.كمػةٔؿان ك٦ٮقػٲٞٲًّة، ك٤٬ػ٥  صػؿًّ  كَجٲجةن ك٦٭٪ؽقػةن 

إِن  نذػةب اىُج٘ػػح ا ٤ٔػٮـ ا٣ُجٲٕػح.  دُػٮري  ا٣ذؽرٱضٰ كا٧٣كذ٧ؿ ١٣ذةب ا٣ُجٲٕح

فٍٓٓػة ٌػؿة ى ٗهنؿ ٌهُِٔةدّ ىيػلو اىجنؿي دـػح واظؽةا َٛن  اىػلو ؽ٘ؿ ٌؤْو

ٔىج ؿ ٨ٔ ذ٣ٟ و، واظؽة.  Natura in operationibus suis non) ٪ذػـ  ثٞٮ٣ػ٫وٱجك٣ٞؽ 

facit saltus) (L.)دذٞػػؽـ ا٣ُجٲٕػػح ٚػٰ ٤٧ٔٲةد٭ػػة ٤ٔػٯ مػػ٢١ ٝٛػػـات ،»مو أ ؛» .

دُٮر ا١٣ٮف. ٧٠ة ٱؤ٠ؽ ذ٣ٟ دػةرٱغ دُػٮر ا٣عٲػةة  دةرٱغ أٱٌةن  كٱن٭ؽ ٤ٔٯ ذ٣ٟ

 ا١٣ٲ٧ٲةاٲح ا٣عٲٮٱح. ةقٲؿكراد٭ ثض٧ٲٓ

ى:تطروفىاللعظى-ثانوًا
ىف  ا٤٣٘ح ، lange ٦ػ٨ ،langage و٨٦ ا٣ٛؿ٩كٲح language ٣ٞؽ أوجط ٤ٕ٦ٮ٦ةن أ

langue ،tongue ا٣تدٲ٪ٲػػػح  ٦ػػػ٨ ،٣كػػػةفlingua ثٲٮ٣ٮصٲػػػح   ّػػػة٬ؿة ا٩جسةٝٲػػػح

َجٞػح ذ٬٪ٲػح، دذنػةرؾ ٚٲ٭ػة ٦ؿا٠ػـ  -٧٩6ٮذصٲح. ٚ٭ٰ دنذ٢٧ ٤ٔٯ َجٞذػٲ٨و 

ا٣ذػٰ  ،ك٠ػؾ٣ٟ ا٣ٕٞػ٢. إ٩ً ٭ػة ا٣ُجٞػح ؛ا٣عكػٲح ٦٪٭ػة كا٣عؿ٠ٲػح ،ا٣ؽ٦ةغ ٠ةٚػح

ث٤ػح دعؽث ٚٲ٭ة ا٣ىٲةٗح ا٣ؾ٬٪ٲح ٣أل١ٚػةر. كدذ٧ٲػـ ٬ػؾق ا٣ُجٞػح ثأى٩ ٭ػة ٗٲػؿ ٝة
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َجٞػح دنػؿٱعٲح  -6 ٱ٨١٧ دٕٲٲ٪٭ة. parameters ٤٣ٞٲةس، ك٣ٲف ٣٭ة ٦ذٞةٱكةت

، دنػذ٢٧ ٤ٔػٯ ا٣ػؿاذٲ٨ كا٧٣ضػةرم ا٣ذ٪ٛكػٲح، كا٣نػ٢١ ا٣ٛؿاٗػٰ ٚٲـٱٮ٣ٮصٲح

٪ضؿة، كا٣س٪ٲذٲ٨ ا٣ىٮدٲذٲ٨، كا٤٣كةف، كا٣نػٛذٲ٨، كثٕػي ا٣ ستزٰ اوثٕةد ٤٣عى

 ٦ت٦ط ا٣ٮص٫ أظٲة٩ةن، ك٠ؾ٣ٟ ا٣عة٣ح ا،٩ٕٛة٣ٲح.

ىالدوروظىالتطاقبوظىلطلومىالطبوطظىواللعظ:ى-ًاثالث
ا٤٣٘ح ٬ٰ أداة ا٣ذؼةَت و٣ْٛػةن ك٠ذةثػح ، كا٩ذٞػةؿ او١ٚػةر؛ ك٦ػ٨ زػ٥ ٚ٭ػٰ 

ٚػٰ ث٪ػةء ا٣عٌػةرة  ا٣ٮقٲ٤ح، ا٣ذٰ ٱذٕةًؽ ثٮقةَذ٭ة ث٪ٮ ا٣جنػؿ وػٲػؿان أك مػؿًّا ؛

ؿ و٩ْؿٱًّػة ٤ٔػٯ اوٝػ٢  ٣ذٕـٱػـ ا٣ؿٚة٬ٲػح ا٣جنػؿٱح كقػٕةدد٭ ػؼ  ة، ا٣جنؿٱح، ٠ٰ ديكى

ك٤٣ٌٞةء ٤ٔٯ ثػؤس ٬ػؾق ا٣جنػؿٱح كمػٞةا٭ة! كدذ١ة٦ػ٢ ٬ػؾق ا٣ٮّٲٛػح ٤٣٘ػح ٦ػٓ 

٦ٞؽرد٭ة ٤ٔٯ ا٣ذٕجٲؿ ٧ٔ ة دٛ٭٫٧ ٤ٔٮـ ا٣ُجٲٕح ٨٦ ٠ذةب ا٣ُجٲٕح؛ ٚذٕجةؿ ٔ٪٫ دٕجٲػؿان 

رٱةًٲةدٲًّة، ٱذ٧ٲـ و٧٠ة قجٜ أف أق٤ٛ٪ة  ثة٣ؽٝح كاإلٱضةز ؤؽـ اإلٚةًح  كا٧٣ؿك٩ػح 

ػٮ  ا،مذٞةٝٲح، ٠ٰ دكذٮٔت ٦ة ٣ػػ   ػؽي ٦ػ٨ ٠ذػةب ا٣ُجٲٕػح. ٚىذىذُى ٕى ٭ػ٥ي ث ري ا٤٣٘ػحي ٧ة ٱٛي

ثةقذ٧ؿار ٦ٓ دُٮر كدٞؽـ ٚ٭٥ ا٢ٕٞ٣ ا٣جنػؿم ١٣ذػةب ا٣ُجٲٕػح. ك٬٪ة٣ػٟ كّٲٛػح 

أقةقٲح أػؿل ٤٣٘ح، دجؽك ك٠أ٩٭ة ثؽٱ٭ٲح كد٤ٞةاٲػح كدذ٧سػ٢ ٬ػؾق ا٣ٮّٲٛػح ا٣ٕٛٮٱػح 

٢ ٣٘ػٮم. ٚة٤٣٘ػح إذ زػتث ٣٭ػة ف ث٧ؼـكف ا٧٣ٕؿٚح ا٣جنؿٱح، ا٣ؾم ٱيؽ كف ٰٚ قضة

ا٣ذٕجٲػؿ ثؽٝػح ٧ٔػة ٱٛ٭٧ػ٫  -6ا٣ذؼةَػت ودجػةدؿ او١ٚػةر .  -6كّةاٙ راٲكحو 

او٦ػؿ ٱػؤدم ثؽا٬ػح إ٣ػٯ دُٮر٬ػة ك٬ػؾا ا٢ٕٞ٣ ٨٦ ٠ذةب ا٣ُجٲٕح ٚ٭٧ةن دؽرٱضٲًّة؛ 

ة. ا٣عٛةظ ٤ٔٯ دؿاث ا٣جنؿٱح ا٧٣ٕؿٰٚ ٰٚ قض٢ ٦ؽكف ٣٘ٮٱًّػ -6 ا.دُٮران ٦كذ٧ؿًّ 

ىف  ٔؽـ دُٮٱؿ ا٣ كا٣ذ٪ٞٲػت ٚػٰ ، ٩ةد٭ػة١ٮة ٤٘ػح وثة،مػذٞةؽ ٦ػ٨ ٦ي كٗ٪ٰ ٨ٔ ا٣جٲةف أ

ٚػت دكػةٱؿ  كا٣ذػ٪١ف؛   قٲ٪ذ٭ٰ ث٭ة إ٣ٯ ا٣ض٧ػٮد، كدعؿٱي ٧٠ٮ٩ةد٭ة١٦٪ٮ٩ةد٭ة

١ذػةب ا٣ُجٲٕػح ٣ أ٧ٔػٜ ثةقػذ٧ؿار إ٣ػٯ ٚ٭ػ٥و  ، ا٣ؾم ٱؽٚٓ ا٢ٕٞ٣ٌٛٮؿ ا٣جنؿما٣

 ٦ؿاظ٢ دذـاٱؽ دٞؽ٦ةن كدٕٞٲؽان. ٤ٔٯ



 العالقة التبادلية بني بلوو الطبيعة واللغة  ـ د. ٍاىي زشق

 

166 

 ُٛػّ ٗذعػؽى اـػٖ َظػؽِّ إادػّ ـًٓ نذةب اىُج٘ػح ؽةٗحٌ  إِن  وػالوح اىلٔا 

وقػج٘يّا ووقػ٘يح  ن  اىيؾح ْٖ أداة ْؾا اىفًٓإِ و ادعؽٗةً دااٍةً  جنؿياى اىفٌٔا

اىعفةظ غيّ٘. ـػئ  اىُج٘ػح دفًٓا ـٖ ٌؿظيح  ٌِ٘ح ٌػِ٘حا وفعةت ٌعؽودة 

ٌػػَ نذػػةب اىُج٘ػػػح اىٍذذةى٘ػػح اىذػػؿكً٘. ودلػػٔ  اىيؾػػح ثذكػػض٘و ْػػؾه اىٍػؿـػػح 

كض٘وا وىٔا ْؾا اىِنؿ )اىؾي ٗؤدي إىٕ دجةدا ودِةكو وُنؿْة. ـئا ْؾا اىذ

اىفهؿ اىٍػؿـٖ( ىٍة أٌهَ ثِة  اىعٌةرة اىجنؿٗحا ونذةثح دةرٗؼٓة. وثَػَؽْٖ أن 

 ثٔاقػُذٍّٗسو ْؾا اىكضو ـٖ ٌؿظيح  ٌِ٘ح دةى٘ح ٌؼـوُةً نٍُٔ٘ ة صؽٗػؽاًا دَجذهػُؿ 

فعةت دةى٘ح ٌَ ـٍٓةً أنسؿ غٍلةًا وأثػؽ ٌؽى ىى -ٌؿة صؽٗؽة -غئ  اىُج٘ػح 

ْؾا اىهذةب. ودذهؿر ْؾه اىؽورة اىذػةكج٘ح نو ٗػٔ  دلؿٗجػةًا ٌذٍسيػح ثةنذنػةؼ 

غيٍٖ إثؽاغٖ صؽٗؽا ٗكذٍؽ نٍَٔن أوةىذّ ٌَ َصٍػٍ٘ح ٌػؿـٍ٘ح أظؽث. وْػؾه 

ْٖ اىػالكح اىذجةدى٘ح اىكؿٌؽٗح إات اىذػةكت اىؽوري ثَ٘ غئ  اىُج٘ػػحا اىذػٖ 

ا وثػَ٘ اىيؾػحا اىذػٖ دػٍػو نػأداة اػذػـان دػٍو نؾةٗح ٌذضؽدة ـٖ َظػؽِّ إادٓػة

 ىيٍػةرؼ اىجنؿٗحا وإات نٍٔن دضؽدي.

ىرابطًا.ىردالظىالمجمع:
دذ٧س٢ ا٣ٕتٝح ا٣ذجةد٣ٲح ثٲ٨ ٤ٔٮـ ا٣ُجٲٕح كا٤٣٘ح ٚػٰ ٦ض٧ٕ٪ػة ثؿقػة٣ح ٬ػؾا 

ا٣كػ٭ؿ ٤ٔػٯ  -٤ٔ6ػٯ ٦٭٧ذػٲ٨ أقةقػٲذٲ٨و  ا٧٣ض٧ٓ. إًف  ٬ؾق ا٣ؿقػة٣ح دنػذ٢٧

٤ٔٯ وعح اقذ٧ٕة٣٭ة ٠ٰ ، دنٮث٭ة ا٣نػٮاات، قت٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كا٣عؿص 

 ٣٭ػػػؾق ا٤٣٘ػػػح.ٚػػػٰ ا٣ُٞػػػؿ ثةٔذجػػػةر أٌف ا٧٣ض٧ػػػٓ ٱ٧سػػػ٢ ا٧٣ؿصٕٲػػػح ا٤ٕ٣ٲػػػة 

ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ دُػٮٱؿ ٬ػؾق ا٤٣٘ػح ٠ػٰ دٮا٠ػت ٚ٭ػ٥ ا٣ٕٞػ٢ ا٣جنػؿم ١٣ذػةب  -6

ا٣ُجٲٕح كٚٞةن ٤٣ػؽكرة ا٣ذٕةٝجٲػح، ا٣ذػٰ أدٲ٪ػة ٤٣ذػٮ ٤ٔػٯ دٕؿٱٛ٭ػة. إًف  ٬ػؾا ا٣ٛ٭ػ٥ 

ف ذ٠ؿ٩ػة، ٠ػ٢ ٱػٮـ دٞؿٱجػةن. إًف  قػٲؿكرة ا٣ذُػٮٱؿ دػأدٰ، ٚػٰ ٱذٕة٥ّ، ٧٠ة قجٜ أ

أذٞةدم ا٣نؼىٰ، ٰٚ ا٧٣ٞةـ اوكؿ. ذ٣ٟ أف ا٩عؿاؼ قٲؿكرة ٦ػة أ٦ػؿه مػةذ؛ 
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. ipso factoتصدٖح اعْجاجُ ظٖدسث ختًاً بدممى بيٖةما اهعمٖص رة ٍاعمّا 

ذلمصِى  إذا دققَا فمٔ أعًمام يمٌ  أَيَّا عسم اهتطْٕص؛ فٖةَٔ بسإا اٍدعار اهوغا.

 اهًْظمْيا بماهةَْا    اهًمْجضة اهتميرٕذ  فٔ يقاهتُ )يدًْد خافظ(اهسلتْر 

ا األظمتاذ اهمسلتْر َمعوٖ  زعّما  اهتمٔ )اللغة العربية في خدمة علوم  احييو(  

  أدرلَمما)يمماز  اهًيممار (
()

  َ ٕدمما هْ  فّممى  ْالوّممى لمماٍ ِممء ا اهيمماخ ٌٖ  َّ أ

أي . غما اهةصبٖما بةومْم جسٕمسةهو  لٔ ٕغَمْا اصادات قوٖوا يٌ لتاب اهطيٖةا

 همٖط ألي أيمص ررمص. لاٍم    إلٍتاج يةمار  عوًٖما ٕعميةْ  بّما فظمْهّى

  ِمٔ اهغإما األظاظمٖا ( بميي باخمع عوًمٔ ررمص  )فًٖا ٕتةوق بّى  اهًةصفا

)يدًمْد خمافظ( فمٔ  ِشا يا ألسه اهسلتْر   لاٍ  اهوغا ِٔ األداة  اهْظٖوا.

إِ َّ ِشه األعًمام  ،بية في خدمة علم  احيي(  )اللغة العرارتٖاره عَْا  يقاهتُ  

اهجوٖوا  اهتٔ قايْا بّا هى تمٌ أبساً هويصِا  عوٓ يقْها إِ َّ اهوغا اهةصبٖما قمادرة 

إِنَّ وذه المقملة تختزل الجدَل وتبسطه يتو  غغودو عوٓ اظتٖةاب اهةوْم لافا. 

دصا  قمادر عومٓ أي ٕعيُ قْهك إِ َّ اه .reductio ad absurdumمخ(لًف( للمنطق 

اهةس    إ َّ اهَعص قادر عوٓ اهطٖصا    إ  ظًك اهقمصش قمادر عومٓ اهعمياخا. 

اهةصبٖما  مٖم  ٍمص ز اهوغماَ فاهوغا اهةصبٖما. إِ َّ ِشه اهًقسرة ِٔ يٌ ذات بيٖةا 

ٍّو  يٌ عوْم اهٍْٖا  يا   لٖ  ٍزتيصِا  قس؟ اهةضٕض بوعاٍّا ضٕن قس أتٓ اهتَ

يمٌ عومْم   فمٔ يقمسيتّا أظموْب اهيدمع  يا أعطتُ بأعط  هوغص  ٍّو  

ب؟ صغم  أظماس ٍّظما اه(9305-589)ٍدمْ  بٌ اهّٖ ى(اهدعٌ ) همِ  اهةؤً

 ؟يوْٖ  ٍعًا يئاثالث  ِٔ هغا أل ص يٌ  َّا لٖ  ًٍتد

                                                 

() 770 د فٔ يقاهما اهمسلتْر )يدًمْد خمافظ(؛ فمِ) َّ )اهجماخظ( )ٍدمْإطافا إهٓ يا  ر-

بةض )قيمن يٌ اشتّص فٔ األ ظاط اهغصبٖا بدسٕ ُ عٌ اشتقاق اهدْٖاٍات بةظّا  (685

رمْا  اهصماا(   )ابمٌ رومس  ((. إ) يار (  )دار ٌٕ( بيل ص يٌ أه  عام   لمشهك )

 .Benkiran. R. La Rechrche 417  96 (2008) اٍظص 
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ى٩ ٭ػ٥ ٣ػ٥  كإذا أ٧ٕ٩٪ة ا٣٪ْؿ ٰٚ أ٧ٔػةؿ ٦ؤقكػٰ ٬ػؾا ا٧٣ض٧ػٓ دجػٲ٨ ٣٪ػة أ

كا كٝػذ٭٥ ٱ١ذجٮا ٰٚ ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ك٩عٮ٬ة كوؿٚ٭ة ك٥٤ٔ ثتٗذ٭ػة، ك٣ػ٥ ٱ٭ػؽر

ا. ثػ٢ ٠ة٩ػخ ٧٬ػٮ٦٭٥  وإذا ، كث٧ٮاٝٓ وظذػٯ ،ٰٚ ا٣٪ْؿ ثأظ١ةـ  ك٤٬ػ٥  صػؿًّ

٦٪ىؿٚح إ٣ٯ إٱضةد ٦ى٤ُعةت ٔؿثٲػح دعػ٢ ١٦ػةف ا٧٤١٣ػةت كا٣ذٕػةثٲؿ ٗٲػؿ 

نةن ٌػظًٍٓ ِٗظؿ إىٕ اىػئ  نٍىةدر أقةق٘ح ىذُٔٗؿ اىيؾح اىػؿث٘ح. ا٣ٕؿثٲح. 

. ٠ةف قٮاد٥٬ ذلؽ اىجػيونةُخ ْؾه اىِظؿة غٍ٘لح وصؽٗح أنسؿ ثهس٘ؿ ٌٍة ٗػ

او٥ْٔ ٱذٮؽ إ٣ٯ إدٞةف ا٤٣٘ةت اوص٪جٲح ٠ػٰ ٱٞذجكػٮا ٦ػ٨ ٤ٔٮ٦٭ػة ٦ػة ٱتاػ٥ 

ا٣ٕؿثٲح، كٱٛٲؽ ٰٚ دُٮٱؿ٬ة. كإذا ٠ةف ثٌٕ٭٥ ٝؽ ٠ذت ٚػٰ ا٣ذػؿاث، أك د٧ٕػٜ 

ٰٚ أ٧ٔةؿ ا٣ك٤ٙ؛ ٚإ٩ ٧ة ٨٦ أص٢ دُٮٱؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح؛ أم ٠ػٰ ٱػؽػ٤ٮا ٚػٰ 

وػ٘ػؿ ٱ٨١ ٝؽ اقذيعؽث ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ـ٨٦. ٬ؾا ا٣ذؿاث ٨٦ ا٧٣ى٤ُعةت ٦ة ٥٣ 

مةْؽ غيٕ إٍٗةًُٓ اىػٍ٘ػِق ثأٍْ٘ػِح غيػٔ  اىُج٘ػػح ـػٖ إُضػة  اىٍٓػة ا اىذػٖ 

 ًُ اردٌْٔة ُٛفكًٓا وـٖ دعل٘ق ٌة ٗىجٔن إىّ٘ ٌَ دُٔٗؿ ىيؾػح اىػؿث٘ػحا اقػ

 )اىٍضٍع اىػيٍٖ اىػؿثٖ(.اىٍؤقكح اىذٖ ق٘ػٍئن ثٓة: 

كردٲ٨ از٪ذػٲ٨و ٚ٭٪ة٣ػٟ ا٣ذ٪ٞٲػت ٚػٰ إًٌف دُٮٱؿ ا٤٣٘ح ٱٞٮـ ثؽا٬ػح ٤ٔػٯ قػٲؿ

١٦٪ٮ٩ةت ا٤٣٘ح ٤٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٧٤٠ةت ٦ٮصٮدة ق٤ٛةن، كإ٧٩ ة أػؾت د٪ػؽزؿ ثكػجت 

ٕىؽ ٦ٲػح  ، ٩entropyؽرة اقذ٧ٕة٣٭ة. ك٬٪ة٣ػٟ أٱٌػةن ا،مػذٞةؽ ا٣٪ْػة٦ٰ، ك٦سة٣ػ٫و ا٣ذى

 ، كا٣ذؿا٠جٲػػػحchirality ، كا٣ٲىؽةٱػػػحisomerism ؛ كا٣ذضةزاٲػػػحenthalpy كا٣عؿيكرٱػػػح

enantiomerismكا٣تز٦ػػػح ، motifكا٣ُػػػؿاز ، paradigmة ، كا٧٣٪ة٤٦ػػػح و٧٤ٔٲًّػػػ 

manipulation ًّ٦ى٤ُعةت ٧٤ٔٲح اقذيعؽزخ وكؿ ٦ؿة. ٚ٭ٰ ا، ك٥٤٬  صؿ   

إن  اىذعؽي اىعل٘لػٖ اىػؾي ٗٔاصػّ اىيؾػح اىػؿث٘ػح اٙن ْػٔ ثيػٔغ اىؽكػح 

ػة ٗفٍٓػّ اىػ  ٍ لػو ٌػَ نذػةب اىلىٔى ـٖ اىذػج٘ؿ؛ أي اىذػج٘ؿ ثةىيؾح اىػؿث٘ح غ

 ةدٕجٲػؿان ٔؿثٲًّػ ثؾ٣ٟ . ٚ٪ضؽةاىؿٗةً٘ةتا اىؾي قجق اىعؽٗر غِٓ يؾحاىُج٘ػح ث
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٤ح ا٣كػٮاثٜ ٌٕػكإذا دؿ٠٪ػة صة٩جػةن ٦. ٢١٣ ٦ى٤ُط أص٪جٰ ظؽٱر ٧٤ٔٲًّة دٝٲٞةن 

ةد٭ة ث٧٤١ذٲ٨ از٪ذػٲ٨؛ ٚػإف ٩ٮ٧ٌكا٤٣ٮاظٜ، ا٣ذٰ ٱكذٮصت أظٲة٩ةن ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦

ثٲح أ٦ؿ ٱ٨١٧ ث٤ٮ٫ٗ ثإٱضةد ٧٤٠ػح كاظػؽة ٦ٮًٮع ا٣ؽٝح ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿ

جةؿ ثؽٝح ٠جٲؿة ٨ٔ ا٣ذٕجٲؿ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٧٣كذعؽث ٰٚ ا٤٣٘ػةت ا٣  ٘ؿثٲػح.أك أ٠سؿ، دٕي

وػػٕٮثح ا٣ٮوػػٮؿ إ٣ػػٯ ا٣ؽٝػػح  إًف   .أقػػئب نيٍػػح ىهيٍػػحإىػػٕ  اىٔوػػٔاأي 

ا٧٣٪نٮدة ٱىةد٫ٚ ٢٠ ٨٦ ٱ٢٧ٕ ٰٚ ٢ٞ٩ ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣٘ؿثٲػح ا٣عؽٱسػح إ٣ػٯ 

 ح، ، ٩ضؽ ٰٚ وا٧٣ٕض٥ ا٣ُجٰ ا٧٣ٮظػؽ  ٧٤١٤٣ػةت ا٣ذة٣ٲػ. ٧ٚستن ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

 ،to link، كto ligate، كto bind  وinfinitive اىٍىػؽروا٣ذٰ ٩ٌٕ٭ة ٬٪ة ثىػٲ٘ح 

، to release ا٣ستزٰ ورثٍ  ك٦نذٞةد٫. كإذا ٩ْؿ٩ة إ٣ٯ ا٧٣ىةدرو ، ٩ضؽ ٣٭ة إ،  

ػto free، كto editك ك٠ػؾ٣ٟ او٦ػؿ ؿ ر . ؛ ٚت ٩ضؽ ٰٚ ٦ٕةص٧٪ة إ،  ا٣ستزػٰ وظى

كٗ٪ٰ ٔػ٨ ا٣جٲػةف ا. وم٢١  ك٥٤٬  صؿًّ  formك shapeٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ثة٧٣ى٤ُعٲ٨ 

ىف  ٢٠ ٧٤٠ح  ٤ٝػٲتن أك  ٯ ٦ؼذ٤ٛػةن دؤدم ٦ٕ٪ن  ثة٤٣٘ح اإل٤١٩ٲـٱح ٨٦ ٬ؾق ا٧٤١٣ةتأ

-. ك٬ؾا ٦ة ٩ٞىؽق ثذُٮٱؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٠ٰ ٩ى٢ ةت اوػؿل٨ٔ ا٧٤١٣ ٠سٲؿان 

 .ب نيٍح ىهيٍحأقئإ٣ٯ  -ثٞؽر اإل١٦ةف

كٱ٨١٧ إصؿااٲًّة ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٣ؽٝػح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٧٣ذٮػػةة ثٮقػةا٢ ٔؽٱػؽة. 

ٚإًةٚح إ٣ٯ ا٤٣ضةف ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ذؼىىح، ا٣ذٰ د٧ٕػ٢ ٚػٰ ا٧٣ض٧ػٓ، كقػٕٲ٭ة 

ىف دػؤدم  إ٣ٯ ٩نؿ ٦ٕةص٥ ث٥ْٕ٧ ٚؿكع ٤ٔٮـ ا٣ُجٲٕح، ٱ٨١٧ ٧٣ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ أ

ة ٰٚ ٬ؾا ا٣٪ُةؽ. إذ ٱ٨١٧ ٣٭ٲبح دعؿٱؿ  ا٧٣ض٤ح أف دنضٓ ٤ٔٯ ٩نػؿ دكران ٦٭٧ًّ

ٰٚ ٢٠ ٚؿع ٨٦ ٚؿكع ٤ٔٮـ ا٣ُجٲٕػح. كأف اىجعٔث واىؽراقةت اىػيٍ٘ح اىػةٌح 

دنػػذؿط ٤ٔػػٯ ٦ػػ٨ ٱؿٗػػت ٚػػٰ ا٣٪نػػؿ أف ٱؿٚػػٜ ثجعسػػ٫ ٝةا٧ػػح ثة٧٣ىػػ٤ُعةت 

ا٧٤ٕ٣ٲح، ا٣ذٰ اقذ٤٧ٕ٭ة. ٬ؾا ٨٦ ص٭ح. ك٨٦ ص٭ح أػػؿل ٱ١٧ػ٨ ٧٤٣ض٧ػٓ أف 

٦ػ٨ ٚػؿكع ٤ٔػٮـ  ٱٕٞؽ ٩ؽكات، ديؼىه ٢٠ ٩ػؽكة ٦٪٭ػة ٧٣ىػ٤ُعةت ٚػؿع

 ا٣ُجٲٕح؛ ٚذذكٓ ثؾ٣ٟ دااؿة ا٧٣نةر٠ٲ٨ ٰٚ كًٓ ا٧٣ى٤ُط ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ؽٝٲٜ.
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ىتدموظىالمجمع:ى-خامدًا
إذا ٚ٭٧٪ة رقة٣ح ا٧٣ض٧ٓ كٚٞػةن ٣إلَػةر، ا٣ػؾم ريقػ٥ ٚػٰ ٬ػؾق ا٧٣ٞة٣ػح، 

كا٣ذٰ دذ٧س٢ أقةقةن ٰٚ دُٮٱؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٠ٰ دٮا٠ت ا٣ذٞؽـ ٰٚ ٚ٭ػ٥ ٠ذػةب 

ػؽ  ٘ح ا٣ؿٱةًٲةت وإًةٚحن ا٣ُجٲٕح، ا٣ؾم ٠يذت ث٤ كة إ٣ػٯ ظٞٲٞػح أف ا٧٣ض٧ػٓ ٱيضى

ا٧٣ؿصٕٲػػح ا٤ٕ٣ٲػػة ٚػػٰ ًػػجٍ اقػػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػػح، كا٣كػػ٭ؿ ٤ٔػػٯ وػػعح ٬ػػؾا 

ا،قذ٧ٕةؿ ؛ إذا ٚ٭٧٪ة إذف رقة٣ح ا٧٣ض٧ٓ ث٭ػؾا ا٧٣٪ْػٮر؛ ٚػًإف  ٤ٔػٯ دكػ٧ٲح 

 ا٧٣ض٧ٓ أف د١ٕف ٬ؾا ا٧٣ٛ٭ٮـ.

 ٣ػ٫ ٦ؤقكػٮق، ٤٠٪ة ٱٕؿؼ أف د٘ٲٲؿ اق٥ ا٧٣ض٧ٓ ٨٦ ا،قػ٥، ا٣ػؾم اػذػةرق

إ٣ٯ ا،ق٥ ا٣عة٣ٰ، أدٯ ٨٧ً إَةر ا٣ذ٪كٲٜ، ا٣ؾم ظؽث ٔ٪ؽ ٝٲػةـ ا٣ٮظػؽة ثػٲ٨ 

. إًف  ٬ػؾا 1958، ا٣ذٰ ٝة٦خ ٰٚ م٭ؿ مجةط وٚجؿاٱؿ  ٦ػ٨ ا٣ٕػةـ و٦ىؿ  كوقٮرٱح 

ىف  ٦ؤقكػةت ا٣ؽك٣ػح ٠ةٚػح، ا٣ذػٰ  ا٣ذ٘ٲٲؿ ٥٣ ٱعؽث وقػجةب ٦ٮًػٮٔٲح. ك٦ػٓ أ

ا٣ذكػ٧ٲح ا٧٣ىػؿٱح ، ٝػؽ ٧ٔػؽت إ٣ػٯ صؿل د٘ٲٲؿ اوق٧ةء ٚٲ٭ة و٠ٰ دذٮظؽ ٦ػٓ 

دىعٲط ٬ؾق اوػُةء ؤةد ٤٣ضة٦ٕح راٲك٭ة ٔٮًةن ٨ٔ ا٧٣ػؽٱؿ، ك٩ةاػت ا٣ػؿاٲف 

ك٩ةات ا٧ٕ٣ٲؽ ٔٮًةن ٨ٔ ك٠ٲ٢ ا٣ضة٦ٕح كك٠ٲ٢ ا٤١٣ٲح، ك٩ةات ا٣ٮزٱؿ ٔٮًةن ٔػ٨ 

ػؽ ق  ك٠ٲ٢ ا٣ٮزٱؿ، ك٥٤٬  صؿًّا ؛ ًٚإف  اق٥ ا٧٣ض٧ٓ ٢ّ ٤ٔٯ ٦ة ٬ػٮ ٤ٔٲػ٫، ٧٠ػة كىظى

ٝج٢ أ٠سؿ ٨٦ ٩ىػٙ ٝػؿف. ك٤٠٪ػة ٱ٤ٕػ٥ ٠ػ٥ ٦ػ٨ ٦ػؿة أزٲػؿ ٚٲ٭ػة ٬ػؾا ا٧٣ىؿٱٮف 

ا٧٣ٮًٮع ٣ؽل ا٣ذكةؤؿ ٨ٔ دكر اؤٌةء ا٧٤ٕ٣ٲٲ٨ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ض٧ػٓ. ك١٣ػ٨ إذا 

ـػإُِٖ أرى أن  ٦ة كًٕ٪ة صة٩جةن ٢٠ ا٣ضػؽؿ، ا٣ػؾم ٱعػؽث ظػٮؿ ٬ػؾق ا٣ذكػ٧ٲح؛ 

ة واصػػت اىٔـػػة  ىٍؤقكػػٖ ْػػؾا اىٍضٍػػعا وأَن  وا ع ااظذػػؿا  ىػػؿؽجذًٓ ـػػٖ ٌػػ

ن  ْؾَٗ اىكججَ٘ وظؽٍْة ٗكذٔصجةن اىِظؿ صؽٗ ة ـػٖ إغػةدة اٌٛػؿ إىػٕ أاػذةروه؛ 

إِن  ظىةـح ـهؿ إدارة اىٍضٍع وأغٌةاّ كٍِ٘ػحٌ ثإظػؽاث ْػؾا اىذىػع٘ط.  ُىةثّ.

وق٘ضؽ اىـٌال  اىٍؼذىٔن ثةىيؾح اىػؿث٘ح أَن  دورْػً اىعةقػً ـػٖ دُػٔٗؿ اىيؾػح 
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ح ـٖ اىيؾح اىػؿث٘ح قذنػهو ظضػؿ اىـاوٗػح اىػؿث٘ح ٌعٔرٌيا وأن  ٌػةرـًٓ اٛو٘ي

ـٖ قػ٘ؿورة ْػؾا اىذُػٔٗؿا وأَن  ىػؿأًٗٓ اىكػؽٗؽ اىىػؽارة ـػٖ دٔص٘ػّ  ٌالآػً 

 اىػيٍَ٘٘ إىٕ اىٍىُيط اىػيٍٖ اىؽك٘ق واىكيً٘.

Numquam aliud naturaاaliud sapientia dicit. 

L. Marcus Aurelius Antoninus 

 Augustus (121-180)، Meditation، VII، 11. 

 آػؿ اىعهٍح م٘بةً دلٔا ا وم٘بةً  ا دلٔا اىُج٘ػح أثؽاً 

اادعػػةد ثةىُج٘ػػػحا واإلإغػػةن ىلٔاُِ٘ٓػػةا ودٍض٘ػػؽ قػػ٘ؿورادٓة أرنػػةن و

  .أقةق٘ح ـٖ اىفيكفح اىؿواك٘ح(

ي ٩ذٮ٩ٲ٪ػٮس أكرٱ٤ٲػٮس أو٦ةر٠ٮس  ، VII ا٣ذػأ٦تت،،  121-180و كٗكػذٮس أ

ا٣ؿكاٝٲح كأظؽ ١ٛ٦ؿم ا٤ٛ٣كٛح اوػٲةر، ا٣ؼ٧كح اوثةَؿة ا٣ؿك٦ةف آػؿ. 11
 و

. 

                                                 

   ا٣ػػؿكاؽStoa و٦ػػ٨ stöikos ٦ػػ٨ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػػح stoicus و٦ػػ٨ ا٣تدٲ٪ٲػػح Stoicism ٣ؿكاٝٲػػحا]  و

portico  ا٤٧٣ٮف ا٣ن٭ٲؿ ٰٚ وأزٲ٪ح Painted Portico  ٕى و  Zeno ٥ وزٱ٪ػٮ ٤ةػظٲػر ٠ػةف ٱي

ٝج٢  335-263و Zeno of Citium ٦ؽرقح ٤ٚكٛٲح، أقك٭ة وزٱ٪ٮ ا٣كٲنٮ٦ٰ  فا٣ؿكاٝٲح إذ

   ودػؿى ْػؾه اىٍؽرقػح أَن  اإلُكػةن اىعهػً٘ ٗضػت أن ٗهػٔن ٌذعػؿراً ٌػَ ا٧٣ػٲتد .

ا وِٗػؽٌش ثٓػةا لػٔاَُ٘ اىُج٘ػػحى ِٗىػةعااُفػةات اىػةَف٘حا ا ٗذأزؿ ثةىفؿح أو ثةىعـنا 

 .وٍٗضؽ ق٘ؿورادٓة

ىف  ٔػؽـ ا٣ع٧١ػح كارد١ػةب ا٣ؼُػأ ٱكػذضؿاف ا،٩ٕٛػة،ت  ٧٠ة دٕذٞػؽ ٬ػؾق ا٧٣ؽرقػح أ

ىف  ا٣ع٧١ح كا٣ٌٛٲ٤ح ٱ٧ٲـاف اإل٩كةف ذا اوػتؽ ا٣ٛة٤ًح كا٣ؾ٠ةء ا٣عةد. ٣ؾا؛ ٚػًإف   ا٧٣يؽى٦ةؿة. كأ

ػؽ  و٣ٮ ٕى ى٩ ػةٱٮس٬٠ؾا اإل٩كةف ، ٱ٨١٧ أف ٱ٘ؽك ٚؿٱكػح ٣٭ػؾق ا،٩ٕٛػة،ت. كٱي  ًقػ٪ٲ١ة  ٲػٮس أ

Lucius Annaeus Seneca ؾق ا٧٣ؽرقح م٭ؿة. ػ  ٨٦ أ٠سؿ ٚتقٛح 65٬ -ٝج٢ ا٧٣ٲتد 4و

ىف  ا٣ٌٛٲ٤ح ث٧ٛؿد٬ة   دض٤ٕػ٫ قػٕٲؽان. ٚة٣ؿصػ٢ ا٣ع١ػٲ٥ -إذا ا٦ذ١٤٭ة اإل٩كػةف-٣ٞؽ أ٠ؽ وًق٪ٲ١ة  أ

ٰ  ٤ٔٯ قػٮء ا٣ُػ ٔىى ٓ. كرأس ا٣ع٧١ػح ا٣ذ٧ػةس ا٧٣ٕؿٚػح. كٱىػجط اإل٩كػةف ة٣ا٣ٛة٢ً 

 ١جط ص٧ةحى ٔٮا٫َٛ، كٱذعؿر ٨٦ ا٩ٕٛة،د٫.ظ١ٲ٧ةن ٍٚٞ ٔ٪ؽ٦ة ٱ

٠ذةثةن، كص٭٭ػة و٦ػةر٠ٮس  12 ٬ٰ ٦ض٧ٮٔح ٦ٞة،ت إرمةدٱح، دٞٓ ٰٚ و)اىذأٌالت(

يكرٱ٤ٲٮس  إ٣ٯ ٩ٛك٫؛ ٠ؽ٣ٲ٢      .نٖ ٗذجػٓة ى٘جيؼ أغيٕ درصةت اىفيكفح اىؿواك٘ح، ٤٣ؾات أ
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، قرب )رومث(، حِـ  لـاي ُووـٌ ةو  ـى Sirium ولتب مػظمًا فَ دارتى ةـ )سِرٌُم(  =

اةوـى  ي  متراظـٌر اهاـاهخ خوقـاي ةِـدإلا هِضع خعط حمالتى اهػ مرُث. وهقد قضٍ يـاا 

ألَي  واهده أةوؾى ةأَهى هن ُمٌي خوِ ث هى ألَهى ؽِر قـادر غوـٍ ، Commodos )لٌمٌدوس(

 تعِع إقامث ُاهقضاء غوٍ ف اد ساسث )رومث(، ومؤامرات أغضاء مجوس شٌِخًا؛ وهن 

قائـد  هوالفتى دُمقراظِث حقِقِث تػِد إهٍ اهشػب حقٌقى. وهمَ ُتوؼ ذهك؛ فِإه ى سِ مَ

األصن  ا، ذMaximus Decimus Meridius جٌِشى )مال ِمٌس ِدسِمٌس ِمرُدٌُس(

ستاهَ، واهاي أهًٍ حرةـاي مـع اهقتائـن اهجرماهِـث، اسـتمرت قراةـث اروـَ غشـر غامـاي، اإل

 مِالدُث. 180 فَ اهػام Vindobona ودوةٌها(ةاهتااره غوًِا فَ )فِ 




