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  داب�#مم�والشعوبآ&ي��"ألف�ليلة�وليلة"مظاهر�تأث/.�حكايات�

  محمد�عبد�الرحمن�يونس�/د�

  �وان،�الص$نأستاذ�جامعة�ج$ن��ي�الوطنية،�تايْ و ،�ائي�سوريباحث�ورو 

  

�وليلة �باÅسطورة�،Åلف�ليلة �الخرافة �تم§¡ج�فيه �الذي �_دبي �العمل ،�هذا
أثر�كب$���ي�مختلف�_جناس�_دبية،�سواء�أكانت��،بالواقع،�باÅح[م،�بالسحر

�العمل�ا �ولم�يقتصر�تأث$��هذا لكب$��عdى�شعرا�أم�قصة�أم�رواية�أم�مسرحا.
�الشعوب� �آداب �مختلف ��ي �شديدا �تأث$�ا �كان �بل �فحسب، �العربي _دب
��ي� �يبدو�واضحا �العمل ���ذا �الغرب�_وروبي �واهتمام والحضارات�اPعاصرة.

وقد�ترجمت�ألف�ليلة�وليلة�إvى�الفرنسية��،_دب�والرسم�والنحت�واPوسيقى
�أنطوان�جا�ن �إذ�ترجمها ح��Wعام��١٧٠٤ام�من�ع��Antoine Gallandأو�،

  .�)١(ثم�ُترجمت�إvى�اللغات�_وروبية�ترجمات�عديدة�ة،م�ترجمة�حرّ ١٧١٧

�تأث$�ا �وليلة �ليلة �Åلف � �وفنو�ا��إّن �والشعوب �_مم �آداب ��ي �اPدى بعيد
�� �وبخاصة � ن، �Wّتؤثر�ح� �تزال �وما �_مم �هذه �آداب ��ي رت

ّ
�أث �فقد �والهندية��يالعديدة، �العربية  داب

�كبار�والفارسي ر�به
ّ
�وتأث �كتاب�ألف�ليلة�وليلة�ترجم�إvى�معظم�لغات�العالم�الرئيسة، �إّن �ويمكن�القول: ة،
 
ُ
د�ف

ّ
 رجال�الفكر�و_دب��ي�العالم،�واستلهموا�منه�أجمل�ما�كتبوه�من�نصوص�إبداعية،�فقد�أك

ْ
همية�ت$��أول

�الناقد�"مرة�ةأربع�عشر يلة�إ��بعد�أن�قرأت�ألف�ليلة�ول�لم�أصبح�قاصا":�كتاب�ألف�ليلة�وليلة�قائ[ .�أّما
وتم��jأن�يصاب�بفقدان�الذاكرة�ح��Wيعيد�قراءة�حكايات��،فرن�V�Íستندال�فقد�أعجب�به�إعجابا�شديداال

د�أّنه�تتلمذ�عdى�
ّ
ألف�ليلة�وليلة،�ويستمتع���ا،�كما�استمتع���ا��ي�أول�قراءة�لها.�أّما�أناتول�فرانس�فقد�أك

�أ �أنحكايات �قبل �وليلة �أديبا�لف�ليلة �وليلة:�يكون �ألف�ليلة �هللر�عن �أردموتة �_Pانية �الناقدة �وتقول .
أسهمت�حكايات�ألف�ليلة�وليلة��ي�خلق�الصور�الرومانسية�الخيالية�عن�الشرق،�إذ�حملته�معها�ونقلته�إvى�"

 
َّ
�وتس��jّللغرب�من�خ[ل�حكايات�شهرزاد�اكتشاف�الشرق.�و��يوجد�مؤل ر�تأث$�اف�شرÐي�الغرب.

ّ
��ي�ق�أث ويا

�وب$ن�ل �الكتاب�جزءا_دب�_وروبي�مثل�تلك�الحكايات�الرائعة�والجذابة. �أصبح�هذا ��يتجزأ��يلة�وضحاها
وديكام$�ونة،�وبوكاتشيو�،�واPلحمة�_Pانية��مثل�إلياذة�هوم$�وس،�وآين$¡،�وفرجيل،�من�_دب�العالم�Vتماما

nibelungenliedالقديمة�
إّن�قصص�"نكل$¡ي�كولريدج،�فيقول�عن�ألف�ليلة�وليلة:�.�أّما�الباحث�والناقد�� )٢(

���VWتعطينا�صورة�مغايرة�له،�تلك�الصورة�ال� ���تبعدنا�عن�الواقع�ولك½�ا شهرزاد�شب¸�ة�باÅح[م،�إذ�أ�ا
�العقل ��.)٣("يدركها �جون�جو�Pي$��فيقول: �الباحث�والناقد �حاسما"أما رت�تأث$�ا

ّ
�أث �شهرزاد �شخصية �ي��إّن

Pا� �بنفسها،�تاريخ �وثق±�ا �لجمالها �وكان �حيا«�ا، �القرون��ي �وجعلت�القرن�الثامن�عشر�أعظم �_وروبية، رأة
Pلس[ح�_نوثة�وا� ،�عرفة�معاوتصد�Óا�وحدها�لشهريار�الذي�عجز�كّل�الرجال�عن�أن�يوقفوه،�واستخدامها

  .)٤("كان�لهذا�كله�أثر�كب$���ي�تكوين�شخصية�اPرأة�_وروبية
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�ي��،�و�ي�الفنون�أيضا،�وقد�كان�تأث$�ها�واضحاليلة�وليلة��ي�جميع�_جناس�_دبية�_جنبية�لقد�أثرت�ألف
نجل§�ا�وإيطاليا�خ[ل�القرن�الثامن�عشر�،�وال�VWظهرت��ي�أمريكا�إالكتابات�القصصية�ال�VWظهرت��ي�فرنسا�و 

م)،�١٧٨٦:�(فاثيك،�لبكفورد�خ[ل�القرن�التاسع�عشر�،��ومن�النصوص�_جنبية�ال�VWتأثرت���ذه�الحكايات
م)،�وقصائد�ب$�ون�اPطولة،�وم½�ا:�(رحلة�الفارس�هارولد)،�ومجموعة�قصائده�١٨١٧و(���روخ،�لتوم�مور�

� �عام ��ي �هوب �ونشر�توماس �تركية). �بـ(حكايات �مذكرات�١٨١٩اPوسومة �ستازيس: �(أنا �بعنوان: �رواية م
�استقى�عوالم�ألف�ليلة�وليلة�السح �وف¸�ا �وكتب�جيمس�جوستن$ن�موريي�(يوناني)، �-١٧٨٠رّية�والغرائبّية.

�(مغامرات�حا�ي�بابا)،�ذكر��ي�مقدمة�طويلة�لها�ع[قة�روايته�بحكايات�ألف�ليلة�١٨٤٩ �رواية�بعنوان: م)
� �زهراب، �(الره$ن �و×ي: �أخرى، �روايات �عدة �وليلة �ليلة �ألف �عوالم �من �ونسج �عاد �ثّم م)،�١٨٣٢وليلة،

�و �١٨٣٤(عائشة، �(م$�زاو)، �و�م)،١٨٤١، �فارسية، �قصة وكتب�كنج�ليك�عم[�بعنوان:��.م)١٨٤٧(مسلمة:
)،�وهو�عبارة�عن�رحلة�ع���تركيا�وسورية�وفلسط$ن�ومصر،�استدÙى�من�خ[ل�١٨٤٤(إيثون:�إي�من�الشرق،�

�الشديدة� �كراهيته �عّ���عن �هذا �عمله �و�ي �وليلة، �ليلة �ألف �حكايات �وكذلك �لهوم$�وس، ��لياذة عمله
ة�هامدة�جافة،�وأّن�عقله�محّنط�كاPومياءللمسلم$ن�

ّ
  �.)٥(والعرب،�ووصف�الرجل�م½�م�بأّنه�جث

ر�_ديب�والفيلسوف�مُ 
ّ
 ونْ وتأث

َ
م)،�بحكايات�ألف�ليلة�وليلة�ح$ن�١٧٢١كيو��ي�كتابه:�(الخطابات�الفارسية،�ْس ت

 
ُ
ك¿��_دباء�الذين�تأثروا���ذه�ولت$��فقد�كان�من�أتصويره�للو�ئم،�ولعادات�الشرق،�ولحريمه�وع[قا«�ّن.�أّما�ف

�التأث$��واضحاال �ويظهر�هذا ��حكايات، �(صادق، �رواياته: ��١٧٤٧ي (أم$�ة�و�م)،�١٧٤٨(سم$��أميس،وم)،
�وقصة١٧٦٨بابل، �يس$�،�م)، �كيفما �(�م).١٧٤٧(العالم �هاملتون �أنطوني �حاول ��ي�١٧٢٠-١٦٤٦وقد م)

د
ّ
شخوص�ألف�ليلة�وليلة��ي�مغامرا«�م،�وع[قا«�م��روايتيه:�(حكاية�الحمل)،�و(قصة�زهرة�الشوك)،�أن�يقل

ة���ذه�الحكايات،�وكتب�قّصة�بعنوان:�(الخليف�شديدا�بالجان.�أّما�اللورد�وليم�بيكفورد،�فقد�أبدى�إعجابا
أحدا�Âا�وع[قات�قصورها�من�أحداث�حكايات�ألف�ليلة�وليلة�وفضاءا«�ا��م)،�مستوحيا١٧٨٢الواثق�با°،�

Pدينة�القاهرة�ال�VWتعّد�من�أهم�مدن�ألف�ليلة�وليلة،��ن�V�Íتيوفيل�جوتييه�فقد�كان�عاشقااPكانية.�أّما�الفر 
�خ[ل� �ومن �البضائع، �أنواع �بجميع �العامرة �التجارّية �وحواني±�ا �اPزدحمة، �وأسواقها �وصف�شوارعها وقد

الرحالة،�ثّم�زارها��ي�،�وسمع�أخبارها�العجيبة�من�أصدقائه�ينة�الجميلة�ال�VWقرأ�ع½�ا�كث$�اعشقه�لهذه�اPد
��ي� �(وجبة �الروايات: �وهذه �وصورها، �وليلة �بموتيفات�ألف�ليلة �اPليئة �رواياته ��ي �كتب�ع½�ا �وقد �بعد، ما

�١٨٣١صحراء�مصر، �كليوباترة،وم)، �(قدم�اPومياءوم)،��١٨٣٨(ليلة�من�لياvي �اPومياء،وم)،�١٨٤٠، �(رواية
�ك�.)٦(م)١٨٥٨ �ورح[ت �كروسو، �روبنسون �قصة �أحدا�Âا�أّما �بنية ��ي �مأخوذتان، �فهما ��نكل$¡ية اليفرز

  وخيا�«�ا�من�بنية�حكايات�السندباد�البحري�ورح[ته�السبع�صوب�جزر�العالم�البعيدة�ومرافئه.�

�بعضاوقد�أخ��ني�صديقي�اPستشرق�الصي�Vj_ستاذ�ا من�حكايات�ألف��لدكتور�شريف��V���V�Þتونغ�أّن
̄ب تدائية�والثانوية�الصينية،�باßضافة�إvى�الجامعات،�وبخاصة�كليات� داب�ليلة�وليلة�يدرس��ي�اPدارس�

�وأسفاره� �البحري �السندباد �بتدريس�حكايات ،V�Íوبنف� �قمت �وقد �الص$ن، ��ي ��نسانية �والعلوم والتاريخ
ذه����وقد�أبدى�هؤ�ء�الط[ب�إعجابا�شديدا�.لط[بي��ي�شعبة�اPاجست$��بجامعة�الدراسات�_جنبية��ي�بك$ن

الحكايات.�ولم�يقتصر�تأث$��ألف�ليلة�وليلة�عdى�القصة�والرواية�فحسب،�بل�تعداه�إvى�أنواع�الفنون�كافة،�
�(ع[ء�الدين)�يفف شبيلية)�تتناصان�بشكل�واضح�وكب$��إو(ح[ق�،�اPسرح�نجد�أن�اPسرحيت$ن�_وروبيت$ن:

�و( �بغداد)، �(مزين �وهما: �وليلة، �ألف�ليلة �حكايات �من �حكايت$ن �السحري).مع �واPصباح �الدين أّما��ع[ء
� ���سبانياPسر�ي �اPسرحي$ن�Lepe de vegaلوبي�دي�فيجا �فقد�كان�أهّم روا�بحكايات���سبان،

ّ
الذين�تأث
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حدى�مسرحياته�األف�ليلة�وليلة،�وبخاّصة�حكاية�(تودد�الجارية�مع�الخليفة�هارون�الرشيد)،�وقد�سميت�
  �.)٧((الجارية�تيودور)ـبـ�اPتأثرة�بشكل�مباشر���ذه�الحكاية

وكانت�شهرزاد��للسحر�والتخّيل�الخصب،�العالم�مكمنا�ينلقد�كانت�حكايات�ألف�ليلة�وليلة�بالنسبة�لفنا
�لهم�مثا�  �عdى�ع[قات�مقاص$��الحريم�ون�بالنسبة �اPتمردة �ومثا� للمرأة �وضوابطها، �وقواني½�ا للمرأة��ظمها

�وتعري�ب �تفضح VWال� �واPث$�ة �عالم�الشهوانية �مع �ع[قا«�ا ��ي �اPرأة �خصوصيات �وتصف�أدّق نات�جنسها،
اذ،�واPعرفة�والحكمة،�والذكاء�الذي�استطاع�أن�يردع��الرجال،

ّ
و�ي�الوقت�نفسه�مثا��للجمال�الشرÐي�_خ

�_سطورة،� �أقرب�إvى �لهم �بدا �الذي �الجمال �هذا �ليلة. �كل ��ي �مدينته �بنات �قتل ��ي �استمراره شهريار�عن
� �الغرائبية�فاستوحوا �بعواPها �البحري، �السندباد �رح[ت �وكانت �الفنّية، �اللوحات �أجمل �شخصي±�ا من

ل�مزيدا���بالعفاريت�والجّن�والسحرة،�معيناوالسحرّية�اPوشومة�
ّ
من�اللوحات��ينضب،�وقادرا�عdى�أن�يشك

�الفرنسية �اللغة �إvى �وليلة �لكتاب�ألف�ليلة �جا�ن) �(أنطوان �ل§�جمة �كان �وقد �أدباء��الفنّية. أثر�كب$��عdى
�ال§�جمات �أوائل �من �تعّد �ال§�جمة �هذه �Åّن �قرباالغرب، �وأك¿�ها �جاذبية��، �وأك¿�ها �نفوس�الفرنسي$ن، إvى

�أجمل� �رينوار�وماتيس�وإنجر، �الرسامون: �استو�ى �وليلة �ألف�ليلة �أجواء �ومن �الفرنسي$ن. �لهؤ�ء سحرّية
�وجمي[  �الس[ط$ن، �وحظايا �الجواري �فرسموا �(دي[كروا)،لوحا«�م، �الفنان �أّما �القصور، �فتحت��ت فقد

حكايات�ألف�ليلة�وليلة�آفاق�مخيلته�الرحبة،�فسافر�إvى�اPغرب�والجزائر،�وأقام�ف¸�ما،�وبدأ�يرسم�النساء�
العربيات�الغارقات��ي�نعيم�القصور�وعّزها،�ورسم�من�و�ي�ألف�ليلة�وليلة�لوحته�اPشهورة�(نساء�الجزائر)،�

ل�أّما�الفنان�(فا
ّ
ن�دونجن)،�فقد�استو�ى�لوحته�اPعروفة�(راقصة�شرقية)�من�حكايات�ألف�ليلة�وليلة.�وشك

  الفنان�(أنج�تيسييه)�من�شخصية�شهرزاد�لوحات�فنية�زيتية�مشّعة�بالجمال�و_نوثة.�

ا�كتاب�آخر�،�هذا�إذ�يمن�مفكري�_دب�العالم�Vوأع[مه،�لم�ينله�أ�نال�كتاب�ألف�ليلة�وليلة�اهتمامالقد�
واPؤثرات��،استثنينا�القرآن�الكريم،�فظهرت�فيه�دراسات�كث$�ة�تناولت�حكاياته،�بالتحليل�والدراسة�واPقارنة

واPعرفة،�أن�يحيط�بجميع�دار���Vهذه��̄ط[عالداخلة�ف¸�ا،�ويصعب�عdى�أّي�دارس�أدبي،�مهما�كان�واسع�
� �_جانب �الكتاب �أهم �من �إّن �القول: �يمكن �أنه

ّ
�إ� �ب.�الحكايات، �د. �وحللوها: �حكاياته، �درسوا الذين

�ليتمانماكدونالد �إينو �أويس§�ب، �تسيبولد،�،ج. �نولدكه، �غويه، �دي �ل$ن، �وليم �هامر، �فون �يوسف ،
كريمسكي،�هرمان�زوتن��غ،�شوفان،�رينيه�باسيه،�فون�شليكل،�أوغست�ميلر،�إميل�كالتييه،�فون�لوPرنيك،�

�ه ،Vسا��� �سلفس§��دي �بوبر، �وليم �ري§�، .� �وليم�هـ �باريت، �رودري �سي§¡ن، �باتريك�رسل، �كالتييه، وروف§¡،
جونز،�كوسكان�وبرزيلسكي،�كرونباوم،�هـ�.�كريكوار،�ر.�كوسنس.�ولم�تتوقف�الدراسات�_جنبية��ي�حكايات�
ألف�ليلة�وليلة�عند�هؤ�ء�_سماء،�بل�ظهرت�دراسات�جديدة�معاصرة�استكملت�الدراسات�السابقة،�وأتت�

ومهّمة،�ولعّل�أهّم�الدارس$ن�اPعاصرين�لهذا�العمل�_دبي�الخالد:�ه�åي�فارمر،�أندريه�ميكيل،�بنتائج�جديدة�
�دايفيد� ،���إدجار�وي �جاك، �ميشيل �هوفمنستال، �هو�جوفون �دير�ين، �فردريش�فون �تودوروف، تزيفيتان

فيشر،إليوت�بينولت،�ج$�وم�كلينتون،�برتف�بوراتاف،�خورçي�لويس�بورخيس،أندرياس�حاموري،�ج$�هار�
��م��ي�بك$ن،�والذين�كتبوا�عن�ألف��لتقيُت الصيني$ن�اPعاصرين�الذين�اومن��؛كو�،�سيلفيا�بافلن�وآخرون

و��نغاvي�إذا�قلنا��ليلة�وليلة،�_ساتذة�الدكاترة:�شريف�ت¤��Vبو�هاو�،�صاعد�تشونغ�جيكون،�vي�تش$ن�تشونغ.
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لت�لدى�الغر 
ّ
�مث$إّن�ألف�ليلة�وليلة�شك وقويا�دفعهم�إvى�التطلع�إvى�الشرق،�ومدنه�وفضاءاته���ابي$ن�حافزا

�حركة� �دفع �كب$���ي �دور �بعد �ما ��ي �الكتاب �لهذا �كان �ولقد �الحكايات. �هذه �بناء ��ي �أسهمت VWال� اPكانّية
�بعد� �الثاني �اPسرود �واعت��وه �به، �وافتتنوا �العمل، �هذا �أحّبوا �_وروبي$ن �Åّن �بقوة، ̄ستشراق�وانتشارها

�ا �السحرّية،�القرآن �وعواPها �الشرق �بلدان �لزيارة �تاقوا �وأن
ّ
�إ� �ومستشرق¸�م �أدبا�èم �من �كان �فما لكريم،

�مشاهدا«�م� �دّونوا �بعد �ما ��ي �ثّم �غوامضه، �سّر �معرفة ��ي �وراغب$ن �باحث$ن، �الشرق �هذا �إvى فرحلوا
  وانطباعا«�م�عن�هذا�الشرق��ي�كتب�عديدة.�

�نسو  ��ي �وليلة �ألف�ليلة �حكايات �دخلت �الزمالقد �اتساعها �عdى �_جنبية، �للثقافة �اPعر�ّي �ال§�كيب ني�يج
رت�ف¸�ا�تأث$�ا�شديدا

ّ
ر�ح��W ن،�ويصعب�عdى�أّي�باحث،�مهما�كان�واسع�واPكاني،�وأث

ّ
�̄ط[ع،�و��تزال�تؤث

�أم� �أكانت�أوروبية �سواء �_جناس�_دبّية، �جميع ��ي �التأث$�، �جوانب�هذا �أن�يكشف�عن�جميع واPعرفة،
�غ$��ذلك.أم �أم �آسيوية، �أم �لحياة��ريكية، �شمولية �رؤية �تعّ���عن �كو�ا ��ي �وليلة �ألف �حكايات وتكمن

بأح[مها�وأفراحها�وأحزا�ا�ومصائ�éا�وخيبا«�ا،��،اPجتمعات��نسانية،��ي�حضارات�متعددة�متعاقبة�وم§¡امنة
�لتكشف� �إvى�أغوار�النفس��نسانية، �الخفّية(وتناقضا«�ا،�وÅّ�ا�تتوغل�بعيدا �وكوام½�ا )،�٨عن�استبطانا«�ا

وصفاء�ونقاء�وحّب�للخ$��والفضيلة�من�جهة�أخرى.�ومن��،وما�يعتمل��ي�هذه�النفس�من�شرور�وآثام�من�جهة
�الجماعات�البشرية �تؤمن���ا VWفاهيم�والقيم�الPمن�الرؤى�وا� �الحكايات�تجّسد�كث$�ا �هذه �فإّن وال��VW،هنا

  �ي�مجتمعات�أخرى.�و�،تتعامل���ا�مع�جماعات�أخرى 

�عربية� �حكايات ��Åا �قامت�ع���التاريخ، �ومدنا �حضارات �لتشمل �بعيدا �تمّتد �وليلة �حكايات�ألف�ليلة إّن
.�وقد�كان�للمثاقفة�الحضارية�ب$ن�_مم�والحضارات�دور�كب$���ي�جعل�ألف�ليلة�)٩(وفارسية��وهندية�ويونانية

�متشعب�اPعارف�و¯تجاهات�ا �تلتقي�فيه�مدن�العالم�الكث$�ة،��،لفكرّيةوليلة�عم[�عظيما، وفضاء�واسعا
̄جتماعية�والسياسية�والتجارية.�وتش$��نصوص�ألف�ليلة�وليلة��إvى�أّن� وتتجاور�وتقيم�ع[قا«�ا��نسانية�و

�وعادا«�ا �وعبث��،كث$�ا�من�مد�ا�كانت�تتقارب��ي�م[محها�وع[قا«�ا ̄جتماعية،�وجمال�جوار�Óا، � وطبقا«�ا
وعظمة�قصورها،�وجمال�بساتي½�ا،�وازدهار�تجار«�ا�واتساعها.��،وبطش�خلفا�èا�وملوكها�،ا�ولصوصهاشطاره

وبم[مح�اPدن�،�ال�VWذكر«�ا�اللياvي،�بم[مح�اPدينة�الفارسية�والهندية،�إvى�درجة�كب$�ة�،وهذه�اP[مح�شب¸�ة
لها�رواة�اللياvي�من�خ[ل�خيالهم�الخصب

ّ
وقراء«�م�اPتشعبة�،�مهم�البعيدة�الجامحةوأح[ ،�اPتخّيلة�ال�VWشك

�والسياسة( �والعمران �وال§�اث �التاريخ �وليلة��).�١٠ي �تناولت�ألف�ليلة VWال� �الدراسات �ك¿�ة �من �الرغم وعdى
بالنقد�والتحليل،�فإّن�هذا�العمل�_دبي�اPتم$¡�يبقى�غنيا�بموضوعاته�الكث$�ة�ال�VWلم�تتطّرق�إل¸�ا�الدراسات�

إّن�_بحاث�العديدة�ال�VWأنجزت��ي�حكايات�ألف�ليلة�وليلة،�وعdى�الرغم�من�ك¿�«�ا��.�قدية�بعد_كاديمية�والن
�جميع� �تفّسر� �ولم �الدراسة�والتحليل، �من �الحكايات�الخصبة�حقها �أن�تفي�هذه � ن، �Wوح� لم�تستطع،

�دقيقاا �تفس$�ا �اPدروسة �أبعادلنصوص�الحكائّية �بجميع �محيطة �اPعرفيّ ، �وحمو�«�ا �و_ ها يديولوجّية،�ة
من�الحقيقة،�Åّن�_بحاث�القادرة�عdى��حاطة�بجميع�أبعاد�ألف�ليلة��ة�أفضل�النتائج،�وأك¿�ها�اق§�ابامحقق

وليلة�تحتاج�إvى�جهود�عّدة�باحث$ن�ومخّتص$ن�وخ��ا«�م��ي�مختلف�ميادين�اPعرفة�والعلوم��نسانّية،�وÅن�
�وتنت �نصوص�متشّعبة، �×ي فّسر�تفاس$��نصوص�ألف�ليلة

ُ
�وت فهم

ُ
�ت �Åن �وقابلة �متعددة، �حضارات �إvى Vم

  متباينة�من�باحث�إvى�آخر�.�
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