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Аннотация 

Курс перевода занимает ведущее место в профессиональной 

специализации лингвистов-переводчиков и строится на основе 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

бакалавра по направлению 45.03.02 «Лингвистика». 

Целью курса перевода является формирование 

специалистов, способных обеспечивать высококачественный 

письменный перевод при осуществлении разносторонних связей 

и информационного обмена между представителями разных 

стран и культур, использующими иностранный и русский языки в 

широких сферах международной, политической, экономической, 

общественной, научной и культурной жизни, включая работу в 

издательствах, средствах массовой информации и коммуникации, 

в организациях и на предприятиях. 

Практические задачи курса перевода состоят в 

формировании знаний, умений и навыков, относящихся как к 

собственно переводческой деятельности, так и к сопутствующим 

ей аспектам профессиональной работы (таким, как правильная 

организация труда лингвиста-переводчика, работа со словарями и 

справочниками, оптимизация самостоятельной работы и др.). 

Воспитательная и образовательная задачи курса состоят в 

формировании у студентов высокого профессионализма в работе, 

ответственности за свой труд, в привитии им стремления 

постоянно повышать свою квалификацию и расширять свой 

общекультурный кругозор 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс «Практический курс перевода второго изучаемого 

языка» относится  к базовой части профессионального цикла 

основной образовательной программы бакалавриата направления 

45.03.02. «Лингвистика» для профиля – «Перевод и 

переводоведение». 

Для лучшего усвоения данного курса рекомендуется знание 

таких понятий, как «эквивалентный перевод», «адекватный 

перевод» и т.д. Также рекомендуется изучение таких дисциплин 

как: «Практический курс перевода арабского языка», «Теория 

перевода», «Теоретическая грамматика». 

 



I. Основной курс 

Содержание практических занятий: 

 

 َطْهران

ََْْر- وصل َوِزيُر جاِرِحي ِِة اْلَمْغِرب َعْبدُ اللَِّطيف اْلِفالِلي الى َطْهران أمس و هو   َطْهران – ُوري

ٍ يَُزوُر إيران ُمْنذُ ِقياِم الثَّْوَرةِ اإلْسالِميَِّة عاَم  . و نَقَلَْت ِوكالَةُ     1979أْكبَُر َمْسُؤوٍل َمْغِرِبي 

 أْنباِء 

ياَرةِ ا تي لَّ اْلُجْمُهوِريَِّة اإليرانِيَِّة اإلْسالِميَِّة َعْن اْلفياللي َقْولُهُ لَدَى ُوُصوِلِه أنَّهُ َسَيْبَحُث ِخالَل الز ِ  

واِبَط بَْيَن البَلَدَْيِن َمَع تَبَادُِل َوْجهاِت النََّظِر َحْوَل قَضايا أُْخرى َمَع َوِزيِر   تَْستَْغِرُق َيْوَمْيِن الرَّ

ْبلُوماِسيَّة عاَم    نََف البَلَدانِ وإْستَأ .يراِنيَّ اْلخاِرِجيَِّة اإل َبْعدَ إْنِقطاِعها      1991اْلعَالقاِت الد ِ  

يَن اْلُمْشتََرَكةَ و اْلَعالقاِت التأِريِخيَّةَ         ِلُمدَّةِ َعَشِر َسَنواِت.  و أْعلََن اْلَوِزيُر اإلراِنيُّ  أنَّ ألد ِ  

قاِت مع َالاْلقَِديَمةَ تُساِهُم فى تَْطِويِر اْلعاَلقاِت بَْيَن اْلبَلَدَْيِن و أضاَف أن  َطهراَن ال تََرى أيَّ ُحدُود ِلتَْطِويِر اْلعَ   

قا ِخالَل اإلْجتِماعاِت األُولَى إلى اْلعاَلقاِت  اْلثُّناِئيَّةِ اْلَمْغِرِب. و أْوَضعَْت إذاَعةُ َطهاران انَّ اْلَمْسُؤوِليَن تََطرَّ  

. ئِيِسيَِّة الَّتى تَُهمُّ اْلعالََم اإلْسالميَّ  و اْلَمشاِكِل اإلْقِلِميَِّة الرَّ

 

 لَْندَنُ 

 

ْسِميَّةَ الى بِريطاِنيا َحْيُث  ئِيُس ُمباَرك قَْبَل ُظْهِر أْمِس ِزياَرتَهُ الرَّ  لَْندَن ـ َمْكََبُ  األْهرام ـ بَدأ الرَّ

 َوَصَل الى َمقَر ِ ِوزاَرةِ الخاِرِجيَِّة و كان فى إْستِْقباِلِه........ َرئيُس ُوَزراء بريطانيا َو َبْعدَ أْن 

هَ   َعَزفَْت الُموِسيقى ألسَّالَمْيِن الَوَطِنَيْيِن الِمصري و البريطاني و إْستَْعَرضا َحَرَس الشََّرِف تََوجَّ

ئيُس و ....... َسْيراً على األْقداِم الى َمقَر ِ ِرئاَسِة الُوَزراِء و تَصافَحا ِبَحراَرةٍ قَْبَل أْن تَْبدَأ   الرَّ

ْسِميَّةَ بَ  ئيُس و السَّي ِدةُ الُمباَحثاِت الرَّ ْيَنُهما و في الس اَعِة الحاِديَّة ااِلَّ ُرْبعاً بعد الظُّهر حضر الرَّ  

ئيُس الى َمقَر ِ إقاَمتِِه  قَِريَنتُهُ و الوفد المرافق َمأْدَبَةَ الغَداِء الَّتي أقاَمها ........ و بعدها عاد الرَّ

 في  



ابِعَِة بعد الظهر الى قَْصِر باِكْنجام فُْندُِق "كالريج" و الَِّذي غادََرهُ مع الس يدة قَِريَنتِِه في الرَّ

 َحْيُث 

 إْستَْقبَلَتهما تالَمِلَكةُ اِِليزاِبت الث انِيَّة. ثُمَّ واصل الرئيُس ِلقاءاتِِه بإْجتِماع في الَمساِء مع .... َزعيِم 

 الُمعاَضَرةِ.

هاً الى إطاِليا َصباَح الَيْوِم الثُّالثاِء َحْيُث و َسْوَف يُغاِدُر الرئيُس ُمباَرك لَْندَ              ن ُمتََوج ِ

 تُْقِلُع 

طائَِرتُهُ من َمطاِر ِهيثُْر و في الت اِسعَِة َصباحاً، و َيُكوُن في ِوداِعِه َرْسِميًّا من الجانِِب 

 البريطاني   

    َرئيُس ُوَزراِء بريطاِنيا.      

 

 ُمْسُكو

 

َح السَّي ِدُ       موسكو ـ ِيكالةُ " أْنباءِ  الشَّْرِق األْيَسِط" ـ وكالة "أْنباِء الشَّْرِق األْوَسِط" – َصرَّ

   

  فَْوِزى َعْبدُ العَِزيِز الجاِسم َسفيُر دولة الُكَوْيِت لَدَى جمهوري ِة روسيا اإلت ِحاِدي ِِة بِأنَّ رئيسَ 

ِ الَعْهِد و رئيس مجلس   الُوَزراِء ِلروسيا َسيَقوم بزيارةٍ ِلدولة الكويت تَْلبِيَةً ِلدَْعوةٍ من ُسُمِو َوِلي 

 الوزراء الشَّْيخِ سعد عبد هللا. و َستُْجري خالل الزيارة هذه ُمحادثات ِسياِسيَّة و إقتصادي ة َحْوَل 

ِ و   العالقات الثُّنائيَّة القائَِمة َبْيِن البلدين في هذه محادثات و في َمَجالت التَّعاُوِن العَْسَكري 

ة ِبِرئاَسِة أحمد عبد  ِ و الطَّاقَِة و الَوقُوِد. َكما أْعلََن السفير بِأنَّ َوْفداً من مجلس األُمَّ  الت ِْكنُولُوِجي 

َرْسِميَّة الى روسيا اإلتحادية خالل هذا الشَّْهِر ِلتَْعِزيِز العزيز رئيس المجلس َسيَقُُم بزيارة   

ة و دُوما )البَْرلَمان الروسي(.                        العالقات البَْرلَمانيَّة بين مجلس األُمَّ

 

 

 



 بَْيُريت

بيريت – "السَِّفيُر" – َبدأ الَوْفدُ اإلقتصاديُّ الروسيُّ ال ذى يَزوُر لُْبناَن ِبِرئاَسِة ُمَمث ِِل الَمْركز 

وسية ُكوُرِليْف َجْولَتَهُ على  سي ِللتَّعاُوِن الِعلمي و الث قافي الت ابع ِلِرئاسة الُوَزراء الر  الرُّ

و قال ريس الوفد: "أْعتَِقدُ الَمْسئُولين فَقاَبَل رئيس مجلس النَّواب  و َعَرَض َلهُ أْهداف زيارته. 

َحْت من خالل الزيارة الَّتى قامت بِها إْحدى أْشَهِر نِساِء العلَِم  أنَّ الَمْرَحلَةَ الجديدة ِلتَعاُونِنا تَوضَّ

الروسية  فاِليْنتِينا ِتيِريْشُكوفا ِللثْبناَن في  أواِخِر العاِم الفائِِت. لَقَْد تَوافَْقنا على التَّعاُوِن في 

ِ، ُوُصوالً األُمور الت ِْكنولُوجية مخت ِ و العلمي  لف الَمجاالت بَْدءاً بِالثَّقافة ُمُرراً بِالشَّأِْن اإلْنساني 

.  و العالقات التجارية. و َقَرْرنا أْن َنِجدَ ُسباُلً ِلْلُمشاَرَكِة في تَْطِوير اإلقتصاد اللُّْبناني 

ُحُضوِر ُمْستَشاِرِه الس يد يُوسف َشِقير. و قال  و بعد ذلك قابل الوفدَ رئيُس مجلس الُوَزراء في

اً  رئيس مجلس الُوَزراِء: " إنَّ العالقات أإلقتصاديَّة والثَّقافي ِة والعلميَّة بين بَلَدَينا تَُهمُّ دَْوراً ُمِهم 

و نَاُْمُل عن تَْطِويِرها الى تَعاُوٍن ثابٍِت و َطِويِل األَمِد".     

ة  َغزَّ

ئيس ُمبارك اليوم ِلتنسيق الَمواقِِف قبل زيارة يَْلتَِقى رئيس سُ  ِ اْلفلسطيني الر  ْلَطِة اْلُحكِم الذ اتِي 

دَةُ ال تى  وز الجارى. و يُتََوقَُّع أن تكون المواقُف الُمتََشد ِ رئيسالالوزراء اإلسرائيلي  في بداية تمُّ

سيناقشها الرئيسان  أْعلَنَها المسؤول اإلسرائيلي  فى واشنطن فى َصدارة الموضوعات التى

ئيسين  . و قال السفير الفلسطيني َلدَى القاهرة أنَّ المباحثات بين الرَّ المصري  و الفلسطيني 

رات األخيرة فى عملي ة السالم و ُسبُل دَْفِعها الى األمام. و سيبحث الرئيسان  ستتناول التََّطوُّ

ائيلى على َصِعيدَْي اإلدارة األمريكي ة تَْقِويَم الموقف األميركي فى تَْصِريحاِت المسئول اإلْسر



كاِت اْلعربي ة فى المجتمعِ الدَُّولى ِ ُخُصوصاً بإت ِجاِه اإلت ِحاد  و الُكوْنغِرس و تَْنِسيِق التََّحرُّ

.ِ  األُرثوبِي 

َِميسِ   ُسوُق اْلخ

 

َعة َرفيقه  هْت به اىل َضي ْ لَّ سيارًة توجَّ ََ ماِهٍر، فَ َوَصل اليها خرج فادي ِمن بَ ْيِته َصباحاً. ِاْسَتَق
 بعد ساَعتَ ْْي.

 كان َصديُقُه ابْنِتظارِِه يف ساَحِة الَقريِة، َكما َوَعَدُه.      

اَحِة. َفسأَل رفيَقُه:  رأى فادي ََممْعوعاٍت كثريًة من الناِس، هنا و هناك، يف السَّ

ُع ؟  ماذا ََيْرِي هنا اي ماهر؟ ِلَما هذا التََّجمُّ

ا سوق اخلميسِ  - ُهم من َيْشََتِي حاجاتِِه،إّنه جاِوَرِة: ِمن ْ
ُ

، اي فادي. أييت النهاهُس اىل هنا من الُقَرى امل  

ْشََتِيَن، ويَِببيُعها َتعاَل ألُرَِيَك ما يف هذه السوق.
ُ

ُهم َمن يَعِرُض ِبضاَعَتُه على امل  ُُثَّ يَ ُعوُد. و ِمن ْ

اَلًة،ُغطِهَيتْ  كلُّ واِحد منها ِِبَْيمة صغريَة، َفقال ماِهٌر:  ساَر فادي مع ماِهٍر. رأاي َعَرابت نَ قَّ  

على هذه الَعَربَِة اخَلضراِء أْنواٌع ُُمتلفٌة من األْحِذيَِة، كما تَ َرى. و على تلك العربَِة الرََّماِديِة أَدوأُت  -
َغطَّاُة ِِبَْيَمٍة َصفر 

ُ
ا تلك العربُة امل اَء، فَ َعَلْيها أْقِمَشٌة ُُمتلَفُة اخلِياطَِة : ِخيطاٌن، و أْزراٌر، و َداببِيُس. أمَّ

 األْلواِن.

َوزََّعُة يف اجِلهاِت كلِهها، ماذا َعَلْيها ؟ -
ُ

و تلك العرابُت امل  

َم فادي و ماهراىل داِخل السوق.  - عليها احلَْلَوى الَّيت  يُطَيِهُب هبا النَّاس أْفواَهُهم و هم َيْشََتوَن. تَ َقدَّ
فادي أْنواعاً ُُمَْتِلَفًة من الَفواِكِه و اخُلْضَرِة، و َقْد رُتهَِبْت على ألواٍح  وصل اىل سوق اخُلْضَرِة. رَأى

 َخَشِبيٍَّة. الباِئُع يُ ْعِلُن ِبَصْوٍت عاٍل عن ََثَنِن ِبضاَعِتِه، الناُس يَ َتسابَ ُقوَن اىل ِشراِء ما يُرِيُدَن.

َدَم ِبَرُجلٍ  ََ باً، ِاْصَط َنما فادي َيِسرُي ُمتَ َعجِه ََيُرُّ َوراَءُه َخُروفاً، َفقاَل ِلماهر : و بَ ي ْ  

و هذا الرجُل، اىل اين يذهب هِبذا اخلَُروِف ؟ -   



رُها.       - احِة. هناك سوٌق خاصٌَّة اِبحْلََيواانِت : فيها الَغَنُم و املِْعَزى و َغي ْ اِنَُّه يذهب اىل آِخِر السه
لبعُض األَخُر َيْشََتِي من احلََيواانِت ما يُرِيُد.      بَ ْعُض الناِس يَِبيُع ما ِعنَدُه يف هذه السوق، و ا  

اَحِة، ِحَْي نَ ب ََّهُه ماهٌر قائالً :  كان فادي يُ َقلِهُب َنظََرُه َمْذُهوالً يف السه

أ ال نَ ُعوُد اىل البيت اي فادي ؟   -  

عاَدِة. َلَقْد شاَهَد ُسوَق اخْلميِس يف الْ    َقْريَِة.             َمَشى فادي، و هو َيْشُعُر اِبلسَّ  

بييت اجلميل                                                         

 

 ما أْْجََل اْلبَ ْيَت و ما أْحالُه ! أمٌّ َحُنوٌن، و أٌب َرُؤٌف، , أٌخ َحِبيٌب و أخٌت َعطُوٌف. كلُّ َهُؤالِء 

بييت  ََتَْمُعُهْم َكِلَمُة البيِت الَعْذبَِة، كما ََتَْمُع الَوْرَدُة اللَّْوَن اجْلَِميَل، و الرهاِئَحَة الزَِّكيََّة. أْشُعُر يف  

جِلُس الهِذي َيْستَ ْقِبُل فيه واِلِدي ُضُيوَفُه، و 
َ

فَء. هنا امل روِر، و أِجُد فيه الظِهلَّ و الدِه  اِباَلماِن و السُّ

اِر َملَعبُنا و أان أْجِلُس هنا و هناك هناك غُ  رَفُة طَعاِمنا، و اىل جانِِبها غرفة النهوِم، و يف ِفناِء الدَّ  

 ألُراِجَع ُدُروسي و أكُتَب واِجَبيِت.

 ُكلُّ َشْيٍء يف البيت ْجيٌل، و كلُّ َوْجٍه فيه َحِبيٌب : هذه أمٌّ ََتُْضُن ِطفَلَها ِِبَناٍن و هذا أٌب يَ ْلَقى 

َتِسماً،و ذاَك أٌخ يُداِعُب أخاُه َفرِحاً، و تلك أخٌت تَ ْنظُُر اىل أِخيها الصَّغرِي ضاِحَكًة أْبن اَءُه ُمب ْ  

 ُمْستَ ْبِشَرًة.

 َفما أْْجََل بيَتنا ! ُصْنُه اي َربِه عاِمراً، و ُصْن َمْن  فيه.
 

 

 

َدُة الطُُّيورِ   َعوخ

 



ماءُ  َقَظْت الطَِّبيَعُة بعد َغْفَوٍة َطوِيَلٍة. و َضِحَكِت السَّ تاِء بِبَ ْرِدِه و ثُ ُلوِجِه، فاْستَ ي ْ  َرَحَل َفْصُل الشِه

ْشرَِقِة، فِإْرَتَدِت األْرُض ثَ ْوابً َْجيالً زاِهياً.
ُ

 ِبَشمِسها امل

، فيه يَ َتساَوى اللَّْيُل و النَّهاُر، واحلَرَاَرُة و ما أْْجََل َفصَل الرَّبِيُع! اِنَُّه َفصُل النَّشاِط و احلَرََكةِ   

ُق و كلُّ ما يف الطهِبيَعِة يَ ْرقَ  َُ ُُ اْلبُ ُروَدُة . ألطَِّبيَعُة ُكلُّها َفرَِحٌة ِبَعْوَدِة الرَّبيِع: أْوراُق األْشجاِر ُتَصفِه  

... زُُهوٌر ُُمَْتِلَفُة األْلواِن و األْشكاِل. تَ ْنظُُر الْ  ُقوُل: " أان و يُ َغّنِه ََ ا َت َواِحَدُة ِمْنها اىل اأُلْخَرى، َفَكأّنَّ  

ِة  فَّ َُ ُُ ِِبِ  أْْجَُل ِمْنِك! أان َمِلَكُة احلُُقوِل! ". َيِطرُي اْلَفراُش و يَ تَ نَ قَُّل من َزْهَرٍة اىل أْخرى و هو يَ ْرَق

 و َرَشاَقٍة .

ا الطُّيوُر تُ غَ  ّنِه و َقْد عاَدْت َمَع الرَّبِيِع، تُ َرْفِرُف  فَ ْوَق  األْشجاِر و ِإْرتَ َفَعْت أْصواٌت ُمْطرِبٌَة... ِاّنَّ  

وَن   َتِهخاً، و أبُو احلِْنِه ُيشارُِك احلَْسُّ ْحُروُر يُ َغرهُِد ُمب ْ اخُلْضِر ، فَ َتْمألُ اجلَوَّ أبحْلاِّنا و ِغنائِها: الشُّ  

ْذبََة. هذه األ ََ َعُث البَ ْهَجَة يف الن ُُّفوِس، و مع هذا طََربَُه، و البُ ْلُبُل يُ ْرِسُل أحْلانَُه الَع ْصواُت ُكلُّها تَ ب ْ  

عاَدِة و اهلَناِء.  نونُو تَ ُرفُّ أِبْجِنَحِتها، تَ ْرُقُص يف الَفضاِء َرْقَصَة السَّ  اْلَعْزِف اجْلميِل راَحِت السُّ

.فاِء َاحْلانِ هذا هو الرَّبيُع، َمِلُك الُفصوِل، ِِبَماِل طَِبيَعِتِه، و ِطيِب راِئَحِتِه، و صَ   

 

 

 

 

ُروتُ   بَ ي خ

. ِفيها آاثٌر َتُدلُّ على تَ َفُوقِهها احلَْضارِيِه  ُروُت ِمن أْعَظِم اْلُمُدِن يف آِسَيَة و ِمن أْقَدِم ِبالِد اْلعاَلَِ  بَ ي ْ

ِط، و ََتَْتِضُنها ِجباُل  لُْبناَن اخلَْْضر  َر األْجياِل. تَ َقُع بريوُت على اْلَبْحِر اْلُمتَ َوسِه اُء، فَ َيِطيُب َعب ْ  

 َمناُخها و يَ ْعَتِدُل َجوُّها.



 و بريوت مدينٌة َعِظيَمُة اْلُعْمراِن، تَ َتَمي َُّز ِبَباِّنا احلَِديَثِة، و َقْد أَحلَّها َمْوِقُعها اجْلُْغرايفُّ َمرَْكزاً 

ُه اْلَبواِخرُ ِسياِحياً  انِدَر اْلِمثاِل، و ال ِسيَّما أنَّ فيها َمطاراً ِمن أْحَدِث َمطاراِت  ، و َمْرفأ تَ ُؤمُّ اْلعاَلَِ  

يِع أْقطاِر اْلَمْعُموَرِة.  ِمن ْجَِ

 ِعْنَدما تَ َتَجوَُّل يف بريوَت، َيْستَ ْوِقُفَك اْزِدهاُر التِهجأَرِة فيها: فَ ُهنا طُُرٌق َفِسيَحٌة تَ ُقوُم على َجوانِِبها  

َلِع و الَبضاِئِع، و هناك َمساِلُك أْْجَُل اْلَمتاِجِر و احْلَوانِيِت الَّيت تَ ْعِرُض أحْ  َدَث النَّماِذِج َمَن السِه  

 َضيِهَقٌة َنَشَر ابَعٌة يف أْرِضها ِسالهَلُم اِبخُلَضِر و اْلفاِكهِة و األْزهاِر. تَ تَ َزيَُّن َشوارُِع بريوَت يف 

َلوَّنَِة الَّيت ُُتَثِهُل ِشعاَر اْلَوَطِن.
ُ

 األْعياِد اِبألْعالِم امل

َنِة اجْلَِديِد: فَ ُهنا َمْبًّن أثَرِيٌّ ال يَزاُل ََيَْتِفُظ ِبَهابَِتهِ  ، و ََتَْمُع بريوُت بَ ْْيَ َرْوَعِة اْلَقِدمِي، و ِفت ْ  

َدنِيَِّة احْلَِديَثِة.
َ

 و ُهناَك َصرٌْح شاِهُق اإلْرتِفاِع من نِتاِج امل

ُرَت َمْنظَرُها لَْيالً مِ  ُر أنَّ أْْجََل ما لِبَ ي ْ ن َعَلى ُسُفوِح لُْبناَن، إْذ تَ ْبُدو لِلنَّاِظِر غارَِقًة يف َِبِْر ِمن َغي ْ  

ا َعُروٌس لَِبَسْت أْْجََل ثِياهِبا و ََتَلَّْت أِبَْثَِن ما لَ  َدْيها األْضَواِء اْلُمَتَموهَِجِة  أِبْلواِّنا اْلُمِشعَِّة و كأّنَّ  

 ِمَن اجْلَواِهِر.
 

ِر األ ُة َعُروُس الخَبحخ َرِجدَّ ْحخ  

َساُت التِهجارِيَُّة،  ُة َمِديَنٌة َِتارِيٌَة هامٌَّة، تَ َقُع على ساِحِل اْلَبْحِر األْْحَِر، و َتْكثُ ُر فيها اْلُمَؤسَّ         ِجدَّ

ياحِ  ُفُن التِهجارِيَُّة و السِه ناِعيُة و األبِْنيُة اْلَفْخَمُة، و هلا َمْرفأٌ فَ ّنِهٌ واِسٌع تَ ْرُسو ِفيِه السُّ َيُة.          الصِه  

اَج َكما تَ ْزَدِحُم يف ُفِن الَّيِت ََتِْمُل احْلُجَّ اِحِك السُّ  و يف َمْوِسِم احلَْجِه  تَ ْزَدِحُم يف هذا الث َّْغِر الضَّ

يه  َقلوَن اِبلسَّ اُج، ُُثَّ يُ ن ْ اِج و يَ ْنزُِل احْلُجه ْولِه اْلَكبرِي الطَّائِراِت النهاَِقَلِة لِْلُحجَّ َة َمطارِها الدَّ اراِت إىل َمكَّ  

 اْلُمَكرََّمِة أْو اْلَمديَنِة اْلُمنَ وَّرَِة. 

ا ِميناٌء ُمِهمٌّ تَ ْرُسو ِفيِه اْلَبواِخُر التِهجارِيَُّة انِقَلًة ال ُة تَ َتَمتَُّع ِبَرَْكٍز َِتارِيٍه هامٍه ألّنَّ َبضاِئَع إىل و ِجدَّ  



ُعوِديَِّة، و  يَّ اْلَمْمَلَكِة اْلَعَربِيَِّة  السُّ ا كاَنْت اْلَمَقرَّ الرَّْسِْ هي أْيضاً ذاُت َمرَْكٍز ِسياِسيٍه ُمِهمٍه ألّنَّ  

َوِل الَعَربِيَِّة و األْجَنِبيَِّة. فَ رَاِء الدُّ ََ  ِلُس
 

ُعوِديَِّة  َلَكِة الخَعَربِيَِّة السُّ َلُة يف الخَممخ  َجوخ

  

 أِخي َعْبَد الرَّْْحاِن!

الُم َعَلْيُكْم و َرْْحَُة  اَّللَِّ و بَ رَكاتُُه،ألسَّ  

ْبِت اْلماضِ  َة يَ ْوَم السَّ عوديَِّة. َوَصْلنا َمطاَر ِجدَّ ي. أْكُتُب إلَْيَك هذا اخلِْطاَب ِمَن اْلَمْمَلَكِة الَعَربِيَِّة السُّ  

اِج. و َوَجْدان َسيَّاَرَة ِوزاَرِة اْلَمعا ِرِف يف و أْثناَء ُخُروِجنا ِمَن اْلَمطاِر شاَهْدان َمديَنَة احْلُجَّ  

يَّاَرَة و يف الطَّريِق شاَهْدان اْلِعماراِت اْلَكبريََة و احْلَدائَق اجْلَميَلَة.  إْنِتظاران ِعْنَد اْلباِب. رَِكْبنا السَّ

َة.  و ُزْران ِميناَء ِجدَّ

َة اْلُمَكرََّمَة. و هناك أدَّْينا اْلُعمْ  يَّارَُة يف طَرِيٍق َطوِيٍل، و بَ ْعَد ساَعٍة  َوَصْلنا َمكَّ َرَة: ُُثَّ ساَرْت بِنا السَّ  

َعَة أْشواٍط ُُثَّ    طُْفنا َحْوَل اْلَكْعَبِة ِبالِبِس اإلْحراِم َسْبَع مرَّاٍت، و َسَعْينا بَ ْينا الصَّفا و اْلَمْرَوِة َسب ْ

يَّ  َة يَ ْوماً َواِحداً إىل ِجواِر بَ ْيِت اَّللَِّ احْلرَاِم، ُُثَّ سافَ ْران ابلسَّ ارَةِ َشرِْبنا ِمن ماِء َزْمَزَم. أَقْمنا يف َمكَّ  

ُعُد َمساَفَة ََخْسَْي ِميالً إىل  يٌل، يَ ب ْ  يف طَرِيٍق َْجيٍل بَ ْينا اجْلِباِل إىل الطَّائِف، و هي َمِصيٌف ْجَِ

َة و أَكْلنا ِمن فاِكَهِتها اللَِّذيَذِة، و َشرِبْنا ِمن ماِئها اْلَعْذِب.اجْلَنوِب مِ  ن َمكَّ  

، سافَ ْران اِبحْلاِفَلِة إىل اْلَمِدنِة اْلُمنَ وََّرِة و هناك َصلَّْينا ِبَْسِجِد الرَّسوِل َصلَّى   و يف يَ ْوِم اإلثْ نَ ْْيِ

عوديَِّة.اَّللَّ َعَلْيِه و َسلََّم. و ِمَن اْلَمِديَنِة سا فَ ْران اِبلطَّائِرَِة إىل الرهايِض، عاِصَمِة اْلمملكة اْلعربيَِّة السُّ  

ْطَحَف اْلَوَطِّنَّ و بُ رَْج 
َ

 و هي مدينٌة كبريٌة، َشوارُِعها واِسَعٌة و َمبانِيها َحِديَثٌة. و هناك ُزْران امل

ََ أايٍم، ُُثَّ ُنساِفرُ  َقى يف الرهايِض َثالثََة إىل غاان ِِبْذِن اَّللَِّ فإىل اللِهقاِء َقرِيباً. الرهايِض. َسنَ ب ْ  



الُم عليكم و َرْْحَُة اَّللَِّ و بَ رَكاتُُه...                           و السَّ  

أُخوَك ابُو َبْكرٍ                                          

 

 بَ غخدادُ 

ْغداَد و ظَلَّْت ِدَمْشُق عاِصَمَة اخلِْالَفِة اْلَعَربِيَِّة، إىل أْن بَ َّن أبو َجْعَفَر اْلَمْنُصوُر اخْلَِليَفُة اْلَعبَّاِسيُّ ب َ     

الِم ، على جاِنََبْ نَ ْهِر ِدْجَلَة، و َقْد بُِدَئ بِناُؤها َسَنَة ِماَئة و ََخس و أْربَِعْي ِهْجرِيَّة  و َقدْ   داُر السَّ

 بَ َلَغْت هذه اْلعاِضَمُة أْوَج إْزِدهارِها يف ِخالفَ يَتْ هاُروَن الرَِّشيِد و ابِْنِه املْأُموِن إْذ كانت بَ ْغداُد 

رِيَن و األَُدابِء و َذِوي اْلُفُنوِن اْلُمْخَتِلَفِة. و ِمن َهُؤالِء اْلُعَلماِء أبُو حَممَّ  ٍد َعْبُد َمْوِطُن اْلُعَلماِء و اْلُمَفكِه  

ينَ َورِيِه صاِحُب ِكتاِب اْلكاِمِل يف األَدِب، و أبُو اْلَفرَِج األْصَفهاِنهِ ا َبَة الدِه َّللَِّ ْبِن ُمْسِلٍم ْبِن قُ تَ ي ْ  

. ُد ْبُن َجرِيِر الطَََّبِيِه ُمَؤلِهُف تَ ْفِسرِي الطَََّبِيِه  صاِحُب ِكتاِب األغاِن و أبُو َجْعَفَر حُمَمَّ

َسها هاُروُن الرَِّشيُد و ََنهاها اْلمْأنُوُن: إْذ أنْ َفَق َثالََثِائَةِ و يف بْغداَد َمْكَتبُة ب َ  ْيِت احلِْْكَمِة، الَّيت أسَّ  

 أْلِف ِديناٍر على اْلُكُتِب اْلُيواننِيَِّة ِفيها، و َخصََّص فيها قاَعًة لِْلَبْحِث و اْلُمطاَلَعِة و صاالٍت  واِسَعًة 

ِه.ِلإلْجِتَماعاِت ذاِت الطَّاَبِع األ َدِِ  

 و يف عاِم ستِهِمَئة و ِستٍه و ََخِْسَْي ِهْجرِيَّة َهَجَم اْلَمُغوُل و التَّتاُر على بَ ْغداَد و أْحَرُقوا َمْكتَ بَ َتها،

 و َلِكنَّ بْغداَد على الرَّْغِم ِمن ذلك ظَلَّْت ِبَعاِهِدها و َمساِجِدها تَ ْنُشُر نُوَر اْلِعْلِم يف اْلعاَلَِ اإلْسالِميهِ 

 ُكلِهِه.

 

اِمُع األَُمِويُّ الخَكِبيُ   أجلخ

  

ِلِك َسَنَة َثَ 
َ

اَنَئةأْلَمْسِجُد األَمِويُّ ِمن أْعَظِم اْلَمساِجِد اإلْسالميَِّة بَناُه اخلَِليَفُة األَُمِويُّ اْلَولِيُد ْبُن امل    



َوَثِّنٌّ ََتَوََّل بَ ْعَدُه إىل َكِنيَسٍة َمِسيِحيَّةٍ و ِستِهَْي ِهْجرِيَّة على َمْوِقٍع كان فيه َمْعَبٌد يُواننُوِنٌّ   

يُط هِبا األْرِوَقُة من   و ِمساَحُتُه تُقاِرُب ََخَْسَة َعَشرَأْلف ِمٍَت ُمَربٍَّع، و هِلذا اْلَمْسِجِد ساَحٌة َمْكُشوَفٌة َتُِ

مالِيَِّة و اْلَغْربِيَِّة. و يف ُكلِه مِ  ْرِقيَِّة و الشِه اِن ِمن اجلِْهاِت الشَّ ِه َصفَّ ْرِقيِه و اْلَغْرِِ َن اجْلانِبَ ْْيِ الشَّ  

 

واِعَد ِمْربَ َعٍة، و َقْد زُيهَِنْت ُرُؤوُسها ِبَزخاِرَف َتْشَبُه أْوراَق النَّبااتِت، و كان  ََ  األْعِمَدِة  تَ ُقوُم على َق

يِنيَُّة. و ي َ   َوراءَ  روُس الدِه بَ ُر و اْلِمْحراُب يف اجلَِْهِة اجلُنوبِيَّةِ هذه األْرِوَقِة ََماِلُس تُقاُم هِبا الدُّ َقُع اْلِمن ْ  

  ِمَن اْلَمْسخِد، و َنواِفُذ هذا اْلَمْسجِد ِمن الزُّجاِج اْلُمَلوَِّن، و لِْلَمْسِجِد َثالُث مآِذَن و أْربَ َعُة أْبواٍب و َلهُ 

افِ  ِة األْربَ َعِة " ماِلٍك و الشَّ اُن أْربَ َعُة حَمارِيَب ِبَعَدِد األِئمَّ َبٍل " و ُسكَّ ِعيِه و أِِ َحِنيَفَة و أْْحََد ْبِن َحن ْ  

.  ِدَمْشَق ََيِْرصوَن على ُحُضوِر اجْلَماَعِة يف هذا اْلَمْسِجِد التَّأرخِِييِه

 

 

 َوساِئُل اإلعخالِم 

 

ْلطَِة بَ ْعَد فُ ُروِعها الثَّالثَِة اأُلوىَل: التَّشْ  رِِعيِه تُ ْعتَ بَ ُر َوساِئُل اإلْعالِم اجْلُْمُهورِيِه اْلَفرَْع الرَّاِبَع لِلسُّ  

اً يف َحياِة اْلُمْجَتَمِع. و أْجِهَزُة اإلْعالِم ُمت َ  ا تَ ْلَعُب َدْوراً هامه ْنِفيِذيِه و اْلَقضاِئيِه و ذلك ألّنَّ َدةٌ و الت َّ َعدِه  

ا و ِمْنها الصِهحاَفُة ِِبَِميِع أْنواِعها و اإلذاَعتاِن اْلَمْرئِيَُّة و اْلَمْسُموَعُة. و َكِلَمُة الصِهحاَفِة اْلَمْقُصوُد هبِ   

َنوِ  يَِّة و السَّ ْهرِيَِّة و اْلَمْوِْسِ يَِّة و َغرْيِها. ِصناَعُة اجْلَراِئِد اْليَ ْوِميَِّة و اْلَمَجالهِت اأُلْسُبوِعيَِّة و الشَّ  

اً ِإْذ َتِصُل اْلَمْسُموَعُة إلَْينا َعن طَرِيقِ    و اْلَفْرُق بَ ْْيَ اإلذاَعتَ ْْيِ اْلَمْرئِيَِّة و اْلَمْسُموَعِة َكبرٌي ِجده

ناِعيُّ َكَذِلَك ِمن َوساِئِل اإلعْ  ا اْلَمْرئِيَُّة فَ نَ رَاها يف الت َّْلفاِز. و اْلَقَمُر الصِه الِم و َلِكنَُّه أْسرَعُ اْلِمْذايِع، أمه  

 



ْولِيَِّة و األْحداِث الْ  عاَلِميَِّة و أْفَضُل َوِسيَلٍة تَ ْرِبُط  بَ ْْيَ قارَّاِت اْلعاَلَِ و ُتْسَتْخَدُم يف نَ ْقِل اْلُمباَرايِت الدَّ  

َرى.  اْلُكب ْ

ا تُ َوصِهُل اْلَقرِيَب اِبْلَبِعيِد و ََتَْعُل النَّاَس يف اْلعاَلَِ ُكلِهِه كَ  َوُل ِبَوساِئِل اإلْعالِم ألّنَّ أن َُّهْم تَ ْهَتمُّ الدُّ  

لُ  اً ألن َُّهْم يَزِيُد اْلَفْهَم و التَّعاُوَن، و ُيَسهِه اإلتِهصاَل  يف بَ َلٍد واِحٍد. و هذا التَّقاُرُب بَ ْْيَ النَّاِس ُمِفيٌد ِجده  

ي الثَّقاَفَة و اْلَمْعرَِفَة بَ ْْيَ اْلبَ  َشِر.و أْن يَ َتباَدَل النَّاُس اْلَمناِفَع، و ُيساِعُد على َحلِه اْلُمْشِكالِت و يُ َنمِه  

 

َ الخبُ لخداِن الخَعَربيَِّة و ُروسيا  الخَعالقاُت الخُوِديَُّة بَ ْيخ

 

قاُت اْلُوِديَُّة بَ ْْيَ اْلبُ ْلداِن اْلَعَربِيَِّة و ُروِسيا و سائِِر بُ ْلداِن ََمُْموَعِة ِمن َسَنٍة إىل ُأْخَرى تَ تَ َعزَُّز اْلَعال  

يِع َمياِديِن احْلياِة، ِصناِعيَّة و زِراِعيَّة، َِتارِيَّة و فَ نِهيَّة. و تَ َتباَدُل بُ ْلدا َوِل اْلُمْسَتِقَلِة يف ْجَِ نُنا ُكلُّهاالدُّ  

ُمَتباِدَلَة و اْلبُ ْلداُن اْلَعَربِيَُّة اْلُوفوَد الَّىت تَ ْزداُد ابِِْسِتْمراٍر َعَدداً و نَ ْوعاً و ال َشكَّ أنَّ زايراِت اْلوُفوِد الْ   

ا ُتساِعُد علىهذه ُتساِعُد على ُمواَصَلِة تَ ْوِطيِد َعالقاتِنا اإلْقِتصاِديَِّة و الثَّقاِفيَِّة َمَع اْلِبالِد اْلَعَربِيَِّة َكم  

الِئِل على َذِلَك كان تَباُدُل ااَلساِتذَ  . َو إنَّ َدلِيالً ِمن أْروَِع الدَّ ِة    تَ ْعزِيِز ُعَرى الصَّداَقِة بَ ْْيَ الطََّرفَ ْْيِ  

نِنا. والطُّالهِب و خاصًَّة تَ ْعِليُم َعَدٍد َكِبرٍي ِمن الطُّالهِب اْلَعَرِب يف اجْلامعاِت و اْلَمعاِهِد يف بُ ْلدا  

اإلتهِفاقاِت التِهجارِيَِّة اْلَمْعُقوَدِة بَ ْْيَ ُروِسيا و ُكلِه ِمْن ِمْصَر و ُسوراي و َجِديُر اِبلذهِْكِر أنَّ ِسْلِسَلةَ   

ُد ُكلَّ عاٍم ِلصاِلِح الطََّرفَ ْْيِ  . و ُمْنذُ و اجْلُْمُهورِيَِّة اْلِعراِقيَِّة و اْلَيَمِن و لُْبناَن تَ َتَحقَُّق بَِنجاٍح و ُُتَدِه  

 َزَمِن َغرْيِ بَِعيٍد زاَر اْلبُ ْلداَن اْلعربيََّة َفرِيٌق كبرٌي ِمَن اْلَفناِنَْي من ُروِسيا و أتلََّف هذا اْلَفريُق من 

 ُمَغنِهَْي و راِقِصَْي و عازِِفَْي.

ُروَت، يف اْلقاهِ  َرِة و اإلْسَكْنَدرِيَِّة َحْفالٍت َلَقْد أقاَم هذا اْلَفرِيُق اْلَفّنِهُّ من ُروِسيا يف ِدَمْشَق و بَ ي ْ  

 َكِثريًَة أْحَرَز فيها ََناحاٍت رائَِعًة.



ُِّ يف أْشخا ُِ َهُؤالِء اْلَفنَّاِنَْي، ال اْلَفنُّ ُروسيا َفَحْسُب، َبْل الصَّداَقُة الَّىت  و َكرََّم اجْلُْمُهوُر اْلَعَر

ُعوَب اْلَعَربِيََّة ِبُشُعوِب روسيا.      تَ ْرُبُط الشُّ
 

        

 

ُعوِديَِّة  َلَكِة الخعربيَِّة السُّ قيَِّة ِِبلخَممخ رخ َلٌة إىل الخِمنخطََقِة الشَّ  رِحخ

 

 أان تِْلميٌذ ََيّنٌّ أْدُرُس يف إْحَدى َمداِرِس الرهايِض. يف يَ ْوٍم أْعَلَنِت اْلَمْدرسُة َعن رِْحَلٍة إىل اْلِمْنطََقِة 

رِيَن إىل  . و يف يَ ْوِم الرهِْحَلِة َوَصَل اْلُمْشرُِفوَن و التَّالِميُذ ُمَبكِه ِه ْرِقيَِّة على اخْلَِليِج اْلَعَرِِ  الشَّ

يهاَرُة يف طَرِيٍق َطوِيٍل َوْسَط الصَّْحراِء.  يارَُة يف اإِلنِتظاِر. ساَرْت بِنا السَّ  اْلَمْدَرَسِة. و كاَنِت السَّ

ُقُل الزَّْيَت إىل اْلَمواِنِئ. َوَصْلنا و يف طَرِيِقنا ش اَهْدان ُحُقوَل الزَّْيِت و ُخطُوَط األاننِيِب الَّيت تَ ن ْ  

ُروِل و اْلَمعاِدِن و هي   الظَّْهراِن بَ ْعَد ِستِه ساعاٍت، و أَقْمنا يف ِاْسَتاَحِة الطُّالِب ِِباِمَعِة اْلِبت ْ

 جاِمعٌة َكبريٌة َحِديَتُة اْلَمباِن.

ْرِس و اْلَمعاِملِ  و يف  اْليَ ْوِم األوَِّل ُقمنا ِبزايرَِة اجْلاِمَعِة، و شاَهْدان الطُّالهَب َيْدُرسوَن يف قاعاِت الدَّ  

ُيْصِبُحوا ُمَهْندسَْي و ِكيماِويِهَْي. و يف اْلَيوِم الثهاِن ُزْران َشرَِكَة الزَّْيِت اْلَعربيََّة األْمرِيكيََّة  ََ  ِل

نا َكثرياً اِبْلَمْتَحِف و َعَرْفنا َكْيَف ُيْسَتْخرَُج الزَّْيُت و َكْيَف ُيْشَحُن إىل اخْلارِِج.و أُْعِجبْ  "أرامكو"  

 و يف اْليَ ْوِم الثَّاِلِث ُزْران ِميناَء " رأِس تَ نُّورَة" و هو ِمن أْكََبِ َمواِنِئ الزَّْيِت يف اْلعاَلَِ و أْكَثرِها

فُ  َن اْلَكِبريََة و هي َتْشَحُن الزَّْيَت. و يف اْليَ ْوِم الرهاِبِع ُزْران شاِطَئ ِاْزِدحاماً. و هناَك شاَهْدان السُّ  

 "ِنْصُف اْلَقَمِر" و هناك َسَبْحنا يف ِمياِه اخْلَِليِج اهْلاِدئَِة و َقَضْينا َوْقتاً َسِعيداً. و يف َصباِح اْليَ ْوِم 

يهاراِت عاِئِدينا إىل الرهايِض بَ ْعَد رِْحَلةٍ اخْلاِمِس حاَن َمْوِعُد اْلَعْوَدِة. فأْعَدْدان َحقائِ  َبنا و رَِكْبنا السَّ  



.ُُمِْتَعٍة َلْن نَ ْنساها  

 

 َصنخعاُء 

ِة َخَبِل "َعْصٍر" بُ ْرَهًة ِمن الزَّماِن، و من هنا رَأْينا َصْنعاَء ََتَْتنا َُتَتدُّ يف َسْهٍل     َوقَ ْفنا على ِقمَّ  

يُط هِبا اجْلِبالُ  من ُكلِه َحَدٍب و َصْوٍب على اِْبعاٍد ُُمَْتِلَفٍة. و كان اْلَوْقُت قَ ْبَل الظُّْهرِ  واِسٍع و َتُِ  

ْمُس أِشعََّتها على َمنازِِل اْلَمِدينِة اْلَقِدمِة و َجواِمِعها و َمآِذِّنا و انْ َعَكَسْت تِلَك   و َقْد أْرَسَلِت الشَّ

ِفِذها اْلُمَلوَِّن.األْنواُر على ُجْدراِّنا اْلبَ ْيضاِء و ُزجاِج َنوا  

َقْد َعبَُّدوها َقِدَياً لِنَ ْقِل اْلَمداِفِع. و ِمن أْسَفِل َجَبلِ  الت ُّْركُ رِيٍق َلْولَِبيٍَّة كان َهَبْطنا ِمن َجَبِل َعْصٍر على طَ   

رُي يف هذا  َعْصٍر ساَرِت الطَّرِيُق يف َسْهٍل ُمتَِّسٍع يُقاُل َلُه َسْهُل َعْصٍر و اتِبُعنا السَّ

يُط هِبا من  ْهِل اْلواِسِع إىل أْن َوَصْلنا إىل أَحِد أْبواِب َصْنعاَء.و ِلَصْنعاَء ِستَُّت أْبواٍب و ُسوٌر َيُِ  السَّ

 َْجيِع أْطراِفها. 

 و أوَُّل ما َيْستَ ْرِعى َنظََرَك يف صنعاَء النَّواِفرُي و اْلِمياُه اجْلارِيَُّة فيها. و بَ ْعَد أْن تَناَوْلُت طَعاَم 

اِر يف زُقاٍق َضيِهٍق. و أْهُل َصنعاَء َكَغرْيِِهْم ِمن   اْلَغداِء َخَرْجُت أُلشاِهَد اْلَمدينَة َخَرْجُت من الده

 أْهِل اجْلِباِل خَيُْشوَن اْلبَ ْرَد َكِثرياً فال ُيَكثِهروَن من النَّواِفِذ احلَِقيقيهِة و ُيَصغِهروَن َحْجَمها و َلِكن َُّهمْ 

ا ال تَ ْفَتُح و ال تُ ْغِلُق و ُتْصَنُع من أْنواٍع  ُيَكثِهروَن ُمهأ ابَِة و أْْسَْيها َكذابًَة ألّنَّ ُتْدعى اِبلنَّواِفِذ اْلَكذه  

ُخوَل النُّوِر و ال َُيِْكُن ُدُخوَل اهْلَواِء. َُ  َرِقيَقٍة من اْلَمْرَمِر األبْ َيِض َُيِْكُن منها ُد

َوُر يف صنعاَء و َغرْيِها من  : األوَُّل من احلِْجاَرِة فَ َقْط و ال و تُ ْبّن الدُّ بالِد اْلَيَمِن على َشْكَلْْيِ  

ُنونَُه من احلِْجاَرِة فَ َقْط أْو من احلِْجاَرِة و اآلُجرِه ها الطهِ َيْستَ ْعِمُلوَن يف بِنائِ  ْكُل الثَّاِن يَ ب ْ ْي. و الشَّ  

 و الطِهِْي اْلعاِدي.

اِئُح   اَلسَّ



 )جزء من الفصل االول(

د بك انِجع َمْنزٌِل ِجَهَة األْزَهِر يَعيُش فيه مع َواِلَدتِِه و داَدتِِه و بَ ْعِض اخْلََدِم اْلُمْخِلِصَْي لِعائَِلتِه. ِلُمَحمَّ   

ُلُغ من ا ُر ِبِائَة ُجنَ ْيٍه يَِعيُش هِبا ِعيَشَة َرخاٍء ال َتَذمََّر ِمنها و ال َشْكَوى. يَ ب ْ َِ ْهرِيُّ يُ َقدَّ ْلُعْمرِ َدْخُلُه الشَّ  

ْيِب اْلُمْقِبِل. يَ ْلَبُس داِئماً الرهِِدَْنوَت األْسوَ  َد الثهاِمَنة واألربعْي، ُمْلَتٍح بِِلْحَيٍة َسْوداَء فيها َمباِدُئ الشَّ  

 و اْلُمَلوََّن و الطَّْربُوَش اْلواِسَع اْلَقِصرَي. تَ َلقَّى ُعُلوَمُه يف اْلمداِرِس اإلْبِتدائِيَِّة و على أساِتَذةِ 

ُروِس يف َحْلقاتِ  راَسِة. ُُثَّ َحَضَر بَ ْعَض الدُّ  ُخُصوِصيَْي و َلِكنَُّه َلَْ يَ َنْل ِشهاَدًة من ِشهاداِت الدِه

ا َوَجَد أنَُّه َقْد أْشَرَف على األْربَِعَْي و َلَْ َُيَصِهْل َشْيئاً    من األْزَهِر فَ َلْم َيْسَتِفْد منها إالَّ قَِلياًل. و َلمَّ

ْيِخ َمَْبوك اخلَزامى اْلُعُلوِم جَ  يِن على الشَّ عاَلٌ ُمَتقاِعٌد يَُدرِهُس اْلِفْقَه  –َعَل َيدُرُس ُعُلوَم الدِه  

روسِ   و الت َّْوِحيَد و اْلَعقاِئَد يف َمْنزِلِِه أِبْجٍر َزِهيٍد. و اِبلرَّْغِم من ُمواظََبِة انجع بك على تَ َلقِهى هذه الدُّ

ب "عاَل" من من أْستاِذِه، َلَْ َيْسَتِفْد  ََ َرِة االِخريَِة َلَق ِة َغباَوتِِه.و َلِكنَُّه اْكَتَسَب يف اْلِفت ْ َشْيئاً َجديداً ِلِشدَّ  

 أْصِدقائِِه و َتواِبِعِه فَ َرِضَى بِِه ُكلَّ الرَّْضِى. أَهمُّ ُُمَيِهزاتِِه الَّىت إنْ َفَرَد هبا َغراُمُه ِبِقراءِة ِقَصصِ 

ياَحاِت و ُكُتِب الرهِحْ  الِت اْلَقِدَيَِة. ََيَْمُع يف ِخزانَِتِه اْلَمْنزِلِيَِّة ََمُْموَعًة من هذه اْلُكُتِب بَ ْْيَ السِه  

واِر األْزَهِر. و َلَعلَّ     أْحَسنَ قَ يِهَمٍة و َحِقريٍَة. و يَ تَ َردَُّد داِئماً بَ ْعَد ظُْهِر ُكلِه يَ ْوٍم إىل َمْكتَ َبٍة َحِقريٍَة ِِبِ

يها هو اْلَوْقُت الَِّذى َيْصرِفُُه يف تِْلَك اْلَمْكتَ َبِة.أْوقاتِِه الَّىت يَ ْقضِ   

َر َمْقَعٍد َطوِيٍل من   و اْلَمْكتَ َبُة ِعبارٌَة َعن َمكاٍن ُمَتداعى  األرْكاِن َرْطَبًة، لَْيَس به َمقاِعُد لِْلُجُلوِس َغي ْ

اْلِبساِط ال َلْوَن هلا و ال َشْكَل. ...اخلََْشِب ُمْلَتِصٍق اِبجلِْداِر، َمْفُروٍش عَلْيِه ِقْطَعًة من   

 

ِخْيِ  َراِر التَّدخ   ِمنخ َأضخ

 



نْي يف هذا الَعصر، ُمَّا يُ ْنِذر اِبْزِداَيِد اْلُمْشكالِت           اِنْ َتَشر التَّْدِخُْي، و كثُ َرت ِنْسَبة اْلُمَدخِه
ة لكثري من األْخطار، و أنَّه  يَّة بَ ْينهم. فقد أْظَهرْت ِدراَسات كثرية أنَّ التَّدِخَْي يُ َعرِهُض الصَّحه الصِهحه

، كما أنَّه ُيَسبِهب سَبب لكثري من األمراِض،  مثِل: أمراض القلب، و َسَرطاِن الرهِئَِة، َواالْلِتَهاِب الرهَِئِويِه
ْيُخوَخَة، و يَزِيُد ِنْسَبَة الَوفَ َياِت.  الشَّ

َصِحيح أنَّ كلَّ شيٍء ِبَقضاء هللا، وأنَّ اْلَموَت واحْلَياة واْلَمرض والصَّحة، كلَّها بَِيِد هللا، َوَلِكن 
ب أن ن َ  ْهُلَكِة﴾. ويقول : َيَِ ر دائِما، أنَّ هللا ُسبحانَه وتَ َعاىل يُقول :﴿َوال تُ ْلُقوا أِبَْيِديُكْم إىَل الت َّ َتذَكَّ

َرر ﴿َوال تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ هللَا َكاَن ِبُكْم َرِحيًما﴾. والتَّدخُْي قَتل النَّفس، واْنِتَحاٌر َبِطيٌئ، كما أنَّه ضَ 
يقول: ال َضَرَر َوال ِضرَارًا. وقد لُوِحظ أنَّ  –صلَّى هللا عليه وسلَّم  –اِء والُعَقالء. والرَُّسول ِبْْجَاع اأَلِطبَ 

َجائِر.   نْي تَ ْزَداد ابْزِدايد اْسِتْهالك السَّ  ِنسَبة َوفَاة اْلُمدخِه

، والَوفَياُت ِطْبقا لِتَ ْقرِيِر ُمَنظَّمِة الصِهحِة العاَلِميَّة، فَإنَّ التَّدِخْي أْخطَُر َوابَ  ء َعَرَفه اجْلِْنُس اْلَبَشريُّ
ول الَفقرية، َحْيُث تنشر  النَّاَِتَُة عنه تُ َعد أْكثَر الَوفياِت الَّيت َعرفها اترِيخ األْوبَِئِة وُخُصوًصا يف الدُّ

جائِِر وأْخطََرها.  َشرِكاُت التِهْبِغ ِدَعااَيِِتا، وتَبيُع أْسوأ أْنواِع السَّ

َن يَ ْقُتل نَفَسه  بَِنفِسهنَِتيَجة لكلِه  خاَن  .ماَسبَق ،فإنَّ اْلُمدخِه ؛ ألنَّ الدُّ فالتَّدخُْي ضَرٌر ُمتَ َعده
نْي ، َيْستَ ْنِشُقه َمن َحْوهَلُم ُدون اْخِتياٍر منهم.  َواِه اْلُمدخِه  اْلُمَتَصاِعَد ِمن أف ْ

جائِر، وال أيُخذون ُمقا نون أْمواال كثرية على السَّ ِبل ذلك إال َضَررًا وَخساَرة. وقد نَ َهى يُ ْنِفُق املدخِه
.اإلْسالم اإلنساَن عن إضاعة اْلَمال، ِفيما ال فَاِئَدة فيه  

 

َلةَعنخ   يف الخَيَمن رِحخ

ِخالَل رِْحَليت يف اْلَيَمن ُزْرُت قُراها اْلُمْخَتِلَفة. يف َذات اْليَ ْوم َصباحاً رَِكْبنا َسيارَرتبا و ِسْران إىل "اَبِجل" 
ْثنا مع صاِحِبِه عن َأْشياٍء ُُمَْتِلفٍة و قَ ْبَل تَناُول الَغداء فَ َوصَ  ْلنا إليها قَ ْبَل الظُّْهر. َدَخْلنا البيَت و ََتَدَّ

يع َأْطراِف اليمن ال َيشربون اْلَقْهَوَة َبْل يشربون اْلِقْرَش. و القرش هو قَ ْهَوُة  ُموا لنا اْلِقْرَش. و يف ْجَِ َقدَّ
ي َمْصُنوعة ليس من اْلُبِه َكما هى العادة ِعْنَد الت ُّْرك  و َغرْيِهم َبْل من ِقْشرِِه.َعَرِب اْلَيَمن و ه  

طَُة و ِجىَء إلينا اِبلطَّعام و كان أَُرزهاً و حلَْماً    ِت اأْلَْسِْ يعاً ُمدَّ ْجَِ ( رِْبنا اْلِقْرشَ شَ  ) ْران   و بَ ْعَد ما  تَ َقشَّ



ماط و َبَدْأان نَ ْزَدرُِد الطَّعاَم أِبَْيدينا و كانت يف  و َدجاجاً و ُخَضراً و َحْلَوى، َفَجلسنا  َحْوَل السِه
 اأْلَْطِعَمة 

 ُكلِهها َكِميات كبرية من اْلَفالِفل احْلارَّة.

يوت َمْصُنوعة من اْلَقشِه خرجُت من اْلبيت بعد تَناُول الطهعاِم َفَشِهْدُت َموِْكباً من النهاس سائِراً ََنَْوى ب
ْعِر ِعْنَد اْلَبْدِو. و إْلَتفَّ اجْلُْمُهور حول بيت من تلك اْلبيوت و َأخذ بَ ْعُض الرهِجال   ُتْشِبُه بيوت الشَّ

 يَ ْرَقُصون على َضْرب الطُُّبول كما أخذ البَ ْعُض يُ ْنِشُد َأانِشيَد ُُمتلفًة.

و شاهدُت أَْيضاً بَ ْعَض اْلِفتيان و اْلَفَتيات راِكبْي على اهْلُُجِن. و كان بينهم  فَ ىًت و فَتاًة ال يَ َتجاَوُز  
 ِسنُّهما الثهانيهَة عشرَة راِكَبْي َهِجيناً و أَمامها ِطْفالن َصِغريان.

ت اْلَعُروس  فَ ُقلُت و ما َشْأُن الطِهْفَلْْي َفَسأَْلُت عن أَْمرِِِها َفِقيَل ل ِها َعرِيٌس و َعُروٌس قاِدمان من بي
 الرهاِكبَ ْْي أَمامهما؟ َفِقيَل ل هذه إشارٌة َمْعَنوِيٌَّة ِلطََلِب اْلَبِنْي.

و كان بعض الرجال يَ ْلَبسون أَْلِبِسًة ُمَلوَّنًَة و بعض النساء ُكنَّ يَ ْلَبْسن َسراِويَل َطوِيلًة و ُقْمصاانً طويلَة 
ِكنَ ُهنَّ ساِفراُت اْلُوُجوِه. و بَ ْعُضُهنَّ َوَضْعَن على ُرُؤوِسِهنَّ ِحجاابً َأْسَوَد.اأْلَْكمام و لَ   

يُع اْلَمْدُعوِيَن و َشرِبُوا و ِعْنَد اْلُغُروِب تَ فَ  ًة َطوِيلًة ُُثَّ َأَكَل ْجَِ رَُّقوا اىل داَمِت اأْلَانِشيُد و َداَم الرَّْقُص ُمدَّ
  َمنازهِِلِم.  

 

 

ِدوَراَسَِها في داغسَان أََهِميَّةُ   اللُّغَةُ اْلعََربِيّةُ يَ   

 

وإحدى أكثر اللغات انتشاًرا في أللُّغَةُ اْلعََربِيَّةُ ِهَي ِمْن إْحدَى اللُّغِة الشَّْرقِيَِّة السَّاِميَِّة اْلقَِديمِة 

باإلضافة مليون نسمة، ويتوزع متحدثوها في الوطن العربي،  422العالم، يتحدثها أكثر من 

كاألَْحَواز تُْرِكيا وتشاد ومالي والسنغال وإرتيريا. اللغة  إلى العديد من المناطق األخرى

العربية ذاُت أََهِميٍَّة قُْصَوى لَدَى المسلمين، فهي لغة ُمقَدََّسة )لغة القرآن( و ُكِتبَْت بها الكثير 

ْسَطى.من أَهم ِ األعمال الدينية والِفْكِريَّة في العُُصوِر اْلوُ   

ياَسة واْلِعْلم واألَدَب ِلقُُرون َطِويلَة في   بَْعدَ إْنتِشاِر اإلْسالِم أَْصَبَحت أللُّغَةُ العرِبيَّةُ لغةَ الس ِ

األراضي التي َحَكَمها المسلمون، وأَثََّرت العربية، تأِْثيًرا ُمباِشًرا أو غيُر ُمباِشٍر على كثير من 

، َكالتُّْرِكيَة والفاِرِسيَّة والُكْرِديَّة والمالَْيِزية واإلندونيسية.اللغات األخرى في العالم اإلسالمي  



ِ ِللُّغَِة العربيةِ  ْسِميَّة في ُمَنظََّمِة اأْلَُمِم اْلُمتَِّحدَة، ويُْحتَفَُل بِاْليَْوم ِالعالَِمي  في  وهي إحدى اللغاِت الرَّ

ِل في األَُمِم الُمتَِّحدَة.ديسمبر َكِذْكَرى إْعِتماِد العربيِة بين لغاِت العَمَ  18  

و بِدُوِن َشك ٍ أَنَّ ِلِدراَسِة اللُّغَِة اْلعََرِبيَِّة في داغستان أََهِميَّةٌ ُكْبَرى. ُهناك ثالثةُ َعَوامَل ِللنَّاِس في 

 ِدراَسِة الل غِة اْلعََربي ِة.

. ُل هو ِدْنِيٌّ  أَْلعَاِمُل اأْلَيَّ

فى اْلِمئَِة من ُسك اِن داغستاَن هم ُمْسِلُموَن. الُكتُِب فى اْلعَِقيدَة و % تِْسِعيَن 90َكَما نَْعِرُف أنَّ 

ةُ هذه اْلِفْقه التَّْفِسير و اْلفَْلَسفَة و التَّاِريخ و َغْيِر ذَِلِك ِمَن اْلُمَؤلَّفاِت ُكِتبَْت  بِاللُّغِة العربيَِّة. و ِدراسَ 

ِميَن. إضافَةً إلى ذلك أللُّغَةُ اْلعََربِيَّةُ ِهَى لُغَةُ اْلقُْرآن و المصاِدِر و فَْهُمها واِجٌب َشْخِصيٌّ ِلْلُمْسلِ 

ُسوِل )ص( هي لغة أْهِل اْلَجنَِّة.  لُغَةُ الرَّ

.  ي اْلعاِمُل الثَّانِى هو ثَقافِيٌّ

ثَقَِّفي داغستان و َغْيِرها ِمَن َكَما نَْعِرُف قَْبَل ثَْوَرةِ أُْكتُوبَِر كاَنِت اللُّغَةُ اْلعََربي ةُ لُغَةً َرْسِميَّةً بَْيَن مُ 

ا بِاْلُحُروِف  ا بِاللُّغة اْلعََربي ة أَْو إمَّ اْلُجْمُهوِرياِت في ُروِسيا.  ُشعَراُء داغستان َكتَبُوا ُمَؤلَّفاتَُهم إمَّ

 اْلعََربِي ة الَّتى إْشتََهَرْت بَِخط ِ "اْلَعَجِم".

.  أَّما اْلعاِمُل الثّاِلُث فَُهَو َعاِمٌل ِسياسِ يٌّ

ة و دَِليٌل ِلِدراَسِة اللُّغَِة اْلعََربِيَِّة في داغستان هو َحجٌّ َسنِِويٌّ و َكذَِلَك اْلعَالقات الت ِجاِريَّة و الثَّقافِيَّ 

و اْلعَْسَكِريَّة بَْيَن روسيا و الدَُّوِل اْلعربي ة. و هذه اْلعالقات الثُّنائِيَّة تَتََحسَُّن َعاماً َبْعدَ عاٍم و 

ياِسيَّة و اإلْجتِماِعيَّة و الثَّقافِيَّة و اْلِعْلِميَّةتَتَطَ  ُر فى ُكل ِ َمجاِل اْلَحياةِ: الس ِ وَّ  

 

 

 

Образовательные технологии: 

 

технология продуктивного сотрудничества в обучении 

обучение в сотрудничестве 

индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучению 

использование ресурсов Интернет в учебных целях 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

изучения: 

1.Перводческие трансформации арабского языка 

2.Проблемы перевода художественной литературы и языка 

газеты. 

3.Трудности машинного перевода. 

4.Система глаголов арабского языка 



5.Лекические проблемы перевода. 

6.Грамматические проблемы перевода. 

7.Функциональные стили арабского языка. 

8.Передача образных выразительных средств. 

9. Основные виды и формы перевода 

10. Перевод арабских фразеологических единиц. 

 

 

Тематика рефератов и творческих работ студентов: 

1. Категория вида во арабском языке 

2. Причины, повлиявшие на сокращение длины слов во 

арабском языке 

3. Перевод фразеологических единиц арабского языка. 

4. Лингвостилистические особенности арабского 

рекламного текста и проблемы его перевода  

5. Стилистическое использование неологизмов в языке 

современной арабской прессы. 

6. Стилистика газетных заголовков во арабской прессе. 

7. Судьба заимствований во арабском языке 

8. Основные тенденции словообразования во арабском 

языке  

9. Появление первого машинного перевода 

10. Особенности перевода арабских художественных 

текстов. 

 

II. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Бархударов Л. С. "Язык и перевод" – М. Международные 

отношения 2005-с. 190-230. 

2. Боднар С. Н. "Жанр коммерческих деловых бумаг и их 

языковая специфика"  2002. 

3. Майбуров Н. А. "Читаем и переводим арабскую газету" 

Учебное пособие Восточная книга  М. 2010.  

4. Миньяр-Белоручев Р. К. Как стать переводчиком.-М.,1994. 

5. Паршин А. Теория и практика перевода. 2000. - с. 203  
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6. Рецкер, Я. И. Теория перевода и переводческая практика. М., 

2004. - с. 38.  

б) дополнительная литература: 

1.Ковалёв А. А. Шарбатов Г. Ш.  Учебник арабского языка 3-е 

издание  Издательская фирма  "Восточная литература" РАН  М. 

1999. 

2.Лазарева Э. А. Заголовок в газете. Уч..пособие. 2-е изд., доп., 

перераб. Екатеринбург: изд-во Уральского ун-та, 2004. - с.26-44.  


