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  التراث والحياة 
ّفاروقّاسؾقمد.ّ

*
ّ

 
ّ

أدةّبيقىةة ّرغ افقةة ّمعؾحممةة نّوبةةيم ّتةةارال أّمًأ ةة ّ ّّكةة أّّمأةة ّة وؼةة ّة حمدةةقأ ّ ةةّ ّلٌؼافةة 

مـٍةةي اّتارالق ةةاّوـًٍةةبّرةة  ّانؼطةةافّفقةةبنّوبفةةكاّوماّّتًؿّؾةةثّافمأةة ّاؼافًفةةاّااادأةة نّب ةةػًفاّّ

ّإنِان أّةؾىّّرٍضّ  أدةنّه ّوط ّتؾثّافمأ .

إنأّة حمدقأ ّالٌؼاف ّمالزمة ّفػفةحماّالةحمط نّفةالّوطة ّبةالّمةحماطـونّو ّمةحماطـوّبغة ّّّّّّّّّّ

اؼاف ّةادأ نّوـًٍفاّر هلمّفحمقّّرضّالةحمط  ّإمّتحمرة ّةال ة ّتة اأ ّوتة ا ّبةوّلّؾةثّالـةاسّّّّّّّّّ

افةة يّوبعيأةة ّبفةةاّةةة ّالعةةقاّاف ةةنّ ّفا ةة  ّاضنِةةان أّةؾةةىّّرضّّّّفرضّالةةحمط ّولّؾؽفةةمّاؼ

  أدةّوـًجّمـظحمم ّالؼقٍمّاجملًؿعقأ ّومةاّوًأ ة ّبفةاّمة ّسةؾحمّّارًؿةاة أنّوتحمرأفةاةّ  فقأة ّّّّّّّّّ

ومفـقأ نّوّمناطّةادأ ّيفّاليـاءّوالعؿ اننّإضاف ّإىلّة حمدقأ ّيفّالًحمرأفاةّافدبقأ ّوالػـأقأة نّّ

ّؽ وأ ّةامأ نّحتؽمّسؾحمّّافف ادّوا ؿاةاة.ويفّتؽحمو ّمـظحمماةّف

إنأّمـظحمم ّالٌؼاف ّااادأة ّبؽة أّّمأة ّفؽ و ةاّوفـأق ةاّوسةؾحمكق اّوةؼة و اّتؽةادّتؽةحمنّاابًة يّيفّّّّّّّّّّّ

جبةة  ّإنِةةان أّبطةة ءّرةة  انّو ّو ةةّؽ ّ طقعةة ّمةة ّافعةةا ّّةؿحممفةةا ّفنأّتطحمأرهةةاّ ّوؽةةحمنّإّ 

اقّحتةةاورّوذةةاممّوِةةؿَانّبالً ةةكوملّلًؾةةثّافعةةا نّّّّالعامأةة ّلؾٌؼافةة نّلؽـأةةبّوًُّؾةة ّيفّسةةقّّّ

ّوباضضاف ّإلقفاّاسًٍاب ّفًٍِ اةّاحلقاةّولًَ أواتفاّافًُؾػ .ّّّّ

ّ

                                                 
ةييا تح رل ّييا وبا ييا اّييفت ّو ييا تدللرييف تحر   يي ّي   ييبد تحلرّييبمي  * رئيي ا تحرير،ييرت ذ ييرب  تقدمي تحقيي ا ل ة ييع تّح

 تح رمي.
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وثقبفُا تح رمي ور،ثُا ا برتت إن بنّ ا ّر،قات ت بةبْتت وتربلَع ا ارُهب خالل 
تّيييي   آ ف تح يييي بت ةبييييَّ ذْن ترتهيييي  ها،ّر ييييب تح رل ّييييات وهيييي  ها،ّييييا ت ييييرّلت ثقبفيييياَ 

تحل يييبرتت تدلر بةبيييات ووييييْت لادييياد تارييي تدتت ثقبف ّيييا ت بّّيييْت ايييع تخل ا يييّ ا 
تح رل ّيييا تحيييب تبر يييبت لرّييي  ت ارييي تدتت خ ا يييّ بت تر يييّ ُد وتر ييياُّع وفيييَ  ت يييبل 

 تجلةرتّل تح ي ت رم  إح ه.
وثقبفيييا  يييار،ا ديييفة اييية ثقبفيييا تقّايييا تح رل ّيييات وذليييب رليييب ت وت ا، يييبت بثييي  ت 

ترتبع ا برّي ارمّ ف ل رتةره وإن بنّ رهت واة تّ  ت يب ت تح  يان تح ي بّ ا ذنرج ب 
وتح مبر ت وحلَّّ ا  مب خ ا ّ ا ل تحر باَّ اع  ح  تحرتتبع حّي بظ ّّ يه وحبيّ  

 تحل ب  ف ه.
فّييه ت يياّع وت ييعت ، ييّو ّيية خ ا ييّ ا تدل  قييا  تراثناامن اافنان نااعبنان اا     ذّاييب 

وتدللييّان تح ييّلبمت وايية ذناتّييه ف ييان تحقييال ايية تح يي ر تح يي ّ  تح يي اي تدلريياتر  
وتدلةّّنت وف ان تحيرة  وتحّ يف سح ي ا وتحيرتل وتح مياد وتح بياتي وايب ،رتفق يب اية 

وتحر،  ّييات  ااتو،ييَّ وذنييبٍن ت ب ييف بييَّّ حييان ا  ييبت وبيي ح  تقلبُة تحل يير،ا وتحب و،ييا
 وتقبح ُ  ت ار بل ل تدل ب ببت ت درمبّّ ا وتح ، ّ ا.

و،ةّييف ّّييا هيي ت تحييرتت  تح يي ّ  ذنّييه نيي  ايي ّونت ، رقييَّ ايية د ييَّ إ  آخيير 
سحر ر،ف وتحملببيب ت وهي ت ايب   يَّ تني ّر ذّي دبنيف ا يه خ يبر    ت يّا   قنّيه 

إ  ذّن تي و،ة ل يا تحيرتت   ن  ةبلَّ حال رتدتد ل   فق  اة ،رقة شلبر رهت إضبفا
تح  ّ    حي ظه اة ت ن ّر ل ابل مل ، رمّر تنرقبحه اة د َّ إ  آخر سحملببب  

هي ل بربلييه وتح رو ييّ ا 596وتحرقّ يي   وإ  اثييَّ هيي ت ذ ييبر صلييع تحيي ،ة تحراييبّ  وت
وتدل ب ييف تحلرل ّيياي  فقيي  نييّ  ّّييا ذّن ةييرتة  بربلييه   ت  ييع وايي هب  تقييبن ف ييان 

ربل وت  ر رت  وتدل بلقبت ل  ة تحراح وتب  ّيه  إ    ليّ  حّمير ّّع اية ذ يرب  تحق
، رّلهت اع االاظا ذّن صلع تح ،ة تحرّاب  ببن خيبطف مبقاحره ا ب ر،ه اة تدل رمّب 
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وتدلهرّ ييب لرّيي  تح  ييانت فل ييا  يي لان اييبل ايية دييبة ل يي   لييفاة طا،ييَّ  فقيي  
وضب رهت حلّة بث ًت شلّب ةبحيه بيبن ا يرةّ  ّرفت ل ذث بة  ق ق  حلربله اب ،قالت 

تح  يييع  قنّيييه اييية تح  يييان تحيييب   تييي رك و  تُ ّّيييع و  ت رقيييَّ اييية د يييَّ إ  آخييير إّ  
 سحرقّ   وتحملببب .

اييب و ييَّ إح  ييب ايية تح  ييان تح يي بّ ا هييا إر  ،ردييع ل  ييه إ  آ ف تح يي بت 
تح يبر،ا ل تح  يال وتدل يبربا ل  وتحملبفظا ّّ ه تُيمثَِّّ دبنًبب اة تحملبفظا ّّا تحيرو 

تلا،ة تذلا،ّا تحاط ّ ا وتحقااّ ات وايب ديلية تحق يبم ليه تلن حّي يبظ ّّيا هي ت ت ر  
 تح  ّ  ة    ن ر  ع تحق بم له ل   لاة ة  .

مثّيييا د ييياد فرد،ّيييا ا ّميييا ل هييي ت ت يييبلت ةيييبم ويييب ساثيييان  يييار،ّان ا ّميييانت 
هتعت ونُييييمثَِّّ ذليييع سحبباييي  وّبييي  تحلم ييي  ا يييّحي تار ّيييات سحيييرتت  تح ييي ّ  ل ل  يييب

تحيي ي ذن يي  لا ًييب طييا،اًل ايية ا بتييه ل تربّييع تحييرتت  تح يي ّ  ل زلبفظييا إدحييفت وايية 
 ح  بربله وإدحف اةّن وا ّني تح ي مجيع ف يه بثي ًت اية تقاثيبل تح ي بّ ا وة ي  

 –وتقّييييرتل  تح الاييييب وذنييييبن  عت واييييب ،قييييبل ل تدل ب ييييببت ت درمبّ ّييييا وتح ،  ّييييا
تقّ بديت وحه بربمٌي خبّص سدلاتو،َّت مجيع ف يه ضليا ذحيٍا ايّاتٍلت  –تحلّج  –تحا د  

ذخ هب ا بف ا ّة تح  يرتت اية تح جيبئف وببيبر تح يّة ل سلرّيا تحليبرتت وتدلي ن 
 وتحقرى ل تحملبفظات وت رةرق  ح    اتت اة ّمر . 

ت رج ف دلثَّ ه   تدلببدرتت تح رد،ّا ولتر  تحثقبفا ل تجلم ار،ّا تح رلّ ا تح ار،ّا 
ت وهييي ت اييية رليييب ت ّمّ يييب تحرئ  يييا ل ئوّّيييا ضليييا إ يييبّل ل بيييع تحلريييف ون يييرهب

تحل بظ ّّا تحرتت  تحالابدّيت  وة   ّج ت ل هي ت تح ي بق ّّيا ت يل َّ تح يرق 

                                                 
ت ووفيّة تذلُج ييف ل تحة يبة تحبي وّيي 2ٕٓٓاة  حي  وتقهفوديا تح ي ب ا ل إدحيفي ح بي  تحلم ي  ا يّحت  ئو

. 9ٕٔٓت ووحااييبت ايية تحييرتت  تح يي ّ  ل إدحييفيت حملميي  خبحيي  تح مييرت 6ٕٔٓدل ّييح زلميياد تحبلييرت 
 .ٕٕٓٓواة ه ت تحقب َّ وأتر،خ تحرتت  ل تدل ر  تح رّل تدل ب ري ح ب  تحّ  ا تقرانؤوطت 
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مّت ّّا تبيّف بث  اة ذن  ر ب ل  تح  بّ ا تخلب ا سحب  بت تح ار،ّا تدلهرّ ات ّو
 رديييييبانت وت ار يييييب ت تحاط  ّيييييا وتح ،  ّيييييات إضيييييبفا إ  إ ييييي تر رلّّيييييا وتحيييييرتت  تدل

تح يي ّ يت وهيي  ف ييّّ ا ر يي  ات تُ ييّن سح  ييان تح يي بّ ا تاث ًقييب ودرت ييات  يي ر ا  ييب 
 ثالثا ّو رون ّ ًدت.

ومثّا تهرمبم ا ة سحرتت  تح  ّ  ل بّّ بت تلدتمي وتح ّيام ت ن يبنّ ات حل ّيه 
تت حل ّيييه ،بقيييا ل دتئييير  ،قر ييير ّّيييا تحيييرت  ت  تح ييي ّ  تقدّلت وهييي ت ذاييير ا يييع  دييي  ي

تح رل تح ظرّي تح ي ،  ع ل تحل بظ ّّا تحرتت ت دون ذن ، ي ع ل إا يبة دور  
 ت رم ّ .

ضلييييةت اييييع تهرمبا ييييب سحييييرتت  تح يييي ّ  تقدّلت ثبدييييا اب ييييا إ  مجييييع تحييييرتت  
 بق ااظييا خل اييا ت رمييع روا  يييب تح يي ّ  تح يي اّيت وإ  درت ييره هيي ت و تك ل  يي

وا رف  يييييبت بمييييب ذنّ ييييب ثبدييييا إ  ا ييييار هيييي ت تحييييرتت  ل اقييييّررتت درت ييييّ ا دبا  ّييييا 
ّيييع ت درميييبع وتحريييبر،خ ون هيييب اييية  د ،ييي  ت و   ييي مب ل ذة يييبم ترل يييا تح  يييَّ ّو
تقة يييييبم تحيييييب  ريييييبد إ  ذن تُيْرفَيييييَ  سحيييييرتت  تح ييييي ّ  حراظ  يييييه ل خ ايييييا تجلبا يييييا 

 ع.     حّمجرم
فّ يييب ذ،ً يييب ا يييار وت يييع ديرييي  إ  آ ف تح ييي ب ةبيييَّ  اآلاثرنان مران  ااا وذّايييب 

تدلييي الدت وةييي  ّييي ت ّّيييا بثييي  ا  يييب ّييياتدي تحيييفاة وت  يييبل  فثّميييا اييي ٌن سدتت 
تدليي ن تدل  يي ا ل إدحييف ...يت وايي ٌن  -تيي ار  -ولق ييت ذطالذلييب  بخ ييا وآفبا ييب 

ايبرييت إضيبفا  -إ،يبال -ببم ّ  ب وذونبر،ت ةبم ّّمبة تلّر سبر بف ب وإلتحا تحر 
إ  بثيييي  ايييية تقل  ييييا تدل يييي    ل تدليييي ن تح ييييار،ّا تح ر،قييييا ل ةيييي ا بت ول ت ييييرمرتر 

 ا ر  تح  مبن...ي. –ل رى  –اّف  –ودادهب تحل برّي ودا   
إّن تبر ييييبف تلّر وترا م ييييب وتحل ييييبظ ّّ  ييييب    ييييال ذن ،لييييان ايييية ذدييييَّ 

تح ّم ّييا في ييفت لييَّ  ييف ذن ،لييان إ يي بًاب ل تلييا،ة تح رت ييا ون ييَّ تحيي ردبت 
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 ه ييّ ا تدليياتطة روا  يييبت و  ييب ا بتييه تدلبد،ّييات وذتييبط  ييّابه ت رم  ّييا  فبحيييَمْ َّع 
تقثييريس  يي بقا ذثييرب ي فقييتت إن مل تُب يي  ف ييه تحل ييب ت س ييره تاه َوفْيي  وظ  رييه تقو  

تح  يير وار ّببتييه دون ذْن تُ قيي  اييب ذالييةت اييع إضييبفبت ح   ييا إح ييهت تُ بِ ييف رو  
 تقثَر خ ا ّ ره تحرتتثّ ا.

تت ول اقّ ايا  حي   مثّا ا بمل ذثر،ّيا ايب تيفتل تقيام لاظ  ر يب ّّيا ضليا ا  ي  دي  ي
تدل ييبد  وتحل ييبئا وتق يياتق تحرتتث ييا تحق ديييا  ف يي   تدل ييبمل تُيييمبرل ف  ييب تح بييبدتت 

ا تحق باييييا ل ل ييييت حلييييعيت ب   يييي–  -تح ،  ّييييا وتجلييييباع تقايييياّي ل دا يييي  واّييييف
 ياق تدل ، يا ل اّفيتبميب ذّن  -وتقن  ا تحرجبر،ّا و ياق تحلم  ،يا ل دا ي  

 ه   تدل بمل ت رق ُف بث ًت اة تح  بط تح  باّ  تح تخّّ  وتخلبردّ .
ومثّييا ا ييبمل ترتث ّييا   ديليية ذن تُ ييبد تحل ييب  إح  ييبت   ييبلر ب للثيي  ايية تخلييرتمي 

 ييات حلييية  حييي    دي ييع اييية إةبايييا ا ييب  رليييبور  ذليييبت تُيييول اييّ  نييي ت ذطيييالً  دتر 
 خ ا ّ ر ب تحثقبفّ ات اع خ ابت جت مي تح ّ ب  وختّ  فرص ّمَّ د ،  .

إضبفا إ  اب  ب  ديلة ل   تحرتت  إبةباا ا  آت ّمرتنّ ا د ،  ت خبّ ا 
بّايييات ،ُّيييي  ف  يييب ا يييار داتنيييف اييية تحيييرتت  تح ميييرتّم ل تحر يييل َّ تذل لّيييّ   ّو
حّب بةت ذو ل دبنف ا هت ول تف،  يه سح قياا تحرتتث ّيات وسخل ياط تح رل ّيا تحيب ،ر يع 

 وب اب ، ب ف تحب بة اة تحلّمبت وتلبت تحقرآنّ ا وتق  بر.
ت وةيي  تلييان حييه فبئيي   ابح ّييا رلف،ييات حلييّة  هيي ت تحراّدييه تح مييرتّم الّييا اييبّدب ي

ت  قّن ل ت ل  ّه تحرتتثّ  وت ّاّه اب ديّثَّ ت رمرتر،ّا ارتتبميا ة مره تدل  ا،ّا ّبحّ ا د  ي
حّه ا يييّ ا تح مرتن ّيييا حليييَّت ا ، يييا ذو ا  قيييات إضيييبفا إ   يييّا تّييي  ت  يييرمرتر،ّا 

 سحرتت  تح رّل ّباات وه ت تاّده ا ّع تلبد ذ ّّ ره تاتلي تحرتت  ن  ه.
ا ، يّلَّ اظ يرًت إّن ت رمرتر،ّا تحل ار تدلبدّي حّرتت  تح ميرتّم ش يلبحه تدلهرّ ي

اة اظبهر تحاا   تحل بر،ّا حألاا تح رلّ ا  إ  ل ه ت تحرتت  اع ت ّاّه روٌ  وتا   
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وة ت ٌا ترمبها اع اب  ،ب ثه ل تح  ال  لَُّ تحب يبِة وذة يبُاه وإطال تُيهت وايب ف يه 
اييية ل، ييييا سح     ييييبة وتقحييياتن وتخل يييياط وتح بييييبرتتت إضيييبفا إ  ذنيييياتع تق ييييجبر 

 وتقلهبر.
ًّب وإ يلبحّ ا ل  حلّة ت بل تحرتتثّ  تقبثر أتث ًت ل ت ل َّ تذلا،ّات وتقبثر ت ّا
تحر باَّ ا ه ها ت بل تقدّل وتح لرّيت وحّي ،  ّ ه  ؤون و جانت   ،راةّيا 

نت ن ةبل وب ا   ل ذ...    
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 التفكير الجمالي عند العرب
  "المقوالت الصوفية نموذجًا"

 أ.د. أمحد سلي حممَّد
*
 

 
 املقدعة:

ؼتناال ه ػاالا اظبعااث والااا عقااو،  املتاااوصةر عبوناالا واااورا خلريااة ا  لدااوة ا ملظوااة اظاا       

ُأذاابالت اظل ااة عاان خمياال وإعواا،اا  اوااللإلر ا حمل ظااة ظيفدااهلر عاال أعلاان ا ازهاالر ع،ؼااة  ظلالإووااة  يوهاال  

ى وااا اظلة ااة اظدراداال ا اظنمةوااة اظاا  اضتاااإ  سلااى املبعااث اظبمشااي اظالاالر ا وببواات أ ا ااإ اظُقإواا   

 اظتيلري ا ملظير وو ف اظبمشة ا املبلحث املتدا ظة احنولزاا اىل ا،دتخدار ا ملظي ظل ة صع بر 

 ؼإؼد ػلا املبعث طشَف عالنى آخإ أضلصه أػلا اظتاوف اىل اظلة اة عان ا هاة ا ملظواةر  ػاو ا اإ         

وقتاهر اظنظراَإ اظالمواَإ اىل ر ساة      ولظل ة عن جماله اظبمشاة اىل والحل ا ادس اظااوا اظال  ؼحامر ا حق       

سلاى حناو  اضاإر اىل حمل ظاة عهماة ظاإوغ اظلة اة والظيلإ وشالل ال ؼلان ع  اما ا             اظتالبرير أ  أغاه ؼشارير  

 اظالإووة عن ضبلا.

 سلوه شلبت سلى ػلا املبعث ا ةمحل ا اظتاوفر سلى استبلرػال عيالووَإ  أد ا   ّلةان عان        

عإعوزاوهل اظوجداغوة  حممو،وهل اظيلإؼاةر  ػاي امل ا ظة اظا   لام       ادتبةلن املقو،  اظاوصوةر  صك

ا دس اظاوا غي هر اظال  ؼتعاوه ا طابري عان انحوالن اىل ؼقاا راداة  سقوادا نلوتاةر عان أجال            

ذظااك وااإجإ اظنظرااإا ا ػاال  املالل ااة اظبعبوااة وااا ع ااتوؼا: امل ااتوو اظتاا  ؼلي اظاال  ؼااإ ر اخااإا    

اظإعوزر  غقله عن جماله اظتااور ا دداي اظااوا اىل حوا، املنةاإ ظتو اري         املالنى اظل  ونةو  سلوه

ذااإحه  صهمااه .  امل ااتوو اظتيلولااي اظاال  ؼال ااي امل االصة وااا عإطاا، املقااو،   حواذااوهلر اذ وتعااوه  

اإلذلرا  ايلعشوة ا أحلؼا طبريا غالا حموةلا  عوازؼل ، ونلشف اظد،ظة املقااودا صواه ا، عان خامه     

املالنااى عاان جملظااه اظنمةااي اظباداجي أ  املاللمااي اىل جملظااه اظنمةااي اظباالغو  أ  ا االز ر   او،   

 ػلا حب ب غرإؼة " طلره ؼوغغ"  ا انمنلط ػو جمله وةور اظيلاإ  وةاور اظلة اة ا آنر  ػنال ؼلمان      

ػدف اظبعاثر أساك طواف وةاور  ا  لداوة ا ملظواة سناد املتااوصة اىل ذالل عان أذالله اظاتيلري             

 ظي.ا مل

                                                 
 .العربية جبامعة دمشقأستاذ يف قسم اللغة  *
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 اظتمهود "اظتيلري ا ملظي":

مل ييًثٍر احلساسػيةى امااليػةى د ػل العػرى دلػاب زػ  يرز  خياػا أثػاؿي  أ ػره ق ػ     
ػػػعر   اػػػا  ػػػاف للق ا ػػػ   القػػػراف ال،ػػػرًن  أذ قػػػ،ؿ يف قػػػري   كمل ي،ػػػِّ رػػػا يعه يف الشًٌ

القػي  كزريػَت كال ابغػة كاألدشػاب  بيػل  األثرل اليت أجن ػ  عػعرا ى مشػي ريِّ  ػامر 
أفَّ قريشان  اق    اا أثربان الركاةي  تستح،م ب ػاىو كاسػم مػِّ الٌشػعر  كريػ  ال ػاى 
الذم خيتح أماـ الٌشعرا  إلعػيار أعػعارريم يف بيهتيػا ل ذلػه ألٌأػا أقامػ  يف م،ػاف  

الثػرا    اف مي ل أخهلة العرى  أدٍت ال ي ى الذم ب ،ةى  مث أصػاب  يف ااراػا مػِّ
د،ةن جعلً  العرىى يف ق احي األرض اليت عغل ريا يف حياام  يرق ف ألييا   خقري  
حت،اػػ  يلترػػارة القلديػػة  أذ تعيػػلض ب قػػ  ب ػػا م الشػػاـ  أ  أصػػقاع الػػياِّ  مث 
زتلػػػ ا ب ػػػادة الػػػياِّ أ  الشػػػاـ  ك ػػػاق ا يعرريػػػ ف ال  ػػػا م للاػػػَتة يف أراريػػػييم  أذ  

الػػػيت يف الفػػػا د  تقلػػػلريا العػػػرى  (ِ)د،ػػػاظ  م يػػػا سػػػ ؽ (ُ) اقػػػ  رػػػم أسػػػ اؽ
ا مقللى الق ا    ك اق   لتأمُت حاجااا  مِّ أج  ذله  اق  أرضي قري و كااراي
كخ ديريػػا تراخػػق ق اخػػ ى امػػَتة  كمػػم ال خػػ د عػػعرا ي كثف ػػا   يػػلجٌب ف ا يفػػ  كي  اػػ ف 
ف القلا ل بلغة قري  لعرض حاجاام  اا تعرض السلم  ك   ذله للافاثرة  أل

د،اظ  اق  جمام ال اس اقذاؾ  خليذا الس    اق  تي رى الق ػاىي للشعػعرا  يف 
األس اؽ  كقل اعتيرض ق ة ال ابغة   اا أقيا  ام ػابري للطف ػا " اقػاؿ أبػ  ام ػذر"  
 اقػػ  بع،ػػاظى م ػػابري يف اماريليػػة يقػػـ  دلييػػا ا فيػػ ي  يف تػػم كخعالػػم  كدػػلًٌ مػػ  ر  

 .(ّ)كأايـً ق مما 

                                                 
 مِّ تله األس اؽ" دكمة ام لؿ كامشقر كريرر كذك اجملاز كجم ة ... (ُ)
مسيػػػ  بع،ػػػاظ ل ألف العػػػرى  اقػػػ  اتاػػػم خييػػػا خػػػيػىٍعً،ةي بع ػػػيم بع ػػػان يمفػػػاثرة  أم يػػػلده . كتقػػػم  (ِ)

أبدلاب جنل  يف داير قي  بِّ ديالف بُت كادم خنلة كالفا د  ك اق  العرى أتتيم ملة دشػريِّ ي مػان مػِّ 
يػػػػا العشػػػػر أكؿ ذم القعػػػػلة يت  ػػػػع ف كيلقػػػػ ف الشػػػػعر كا فػػػػ   مث يسػػػػَتكف أ  سػػػػ ؽ جم ػػػػة ليق ػػػػ ا خي

األكاثػػر مػػِّ ذم القعػػلة  مث يقلػػلكف عػػ ؽ ذم اجملػػاز خيق ػػ ف الثااقيػػة األك  مػػِّ ذم احلرػػة  كبعػػل 
 (.ُٔذله يذري  ف أ  الف اؼ يل،ع ة . )أس اؽ العرى ص" 

 .ُّّاألم، ة كاألزم ة  ص"  (ّ)
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ه ام تػػلايض الػػيت  اقػػ  تيقػػاـ دلػػاب ريػػام  األسػػ اؽ التراريػػة بعيػػلة يف تلػػ   
قػػري  كردايتيػػا كت جيييػػا كدداياػػا   ػػاف أ بيػػٌل مػػِّ أف تقػػلـ اعػػًتا اًاا دلػػاب مػػا 
ييلقاب يف تله ام تػلايض كدلػاب تلػه ام ػابر  كريػ  مػا يشػ م يف أايم ػا اعػًتاط تػ ثي 

العػػرىي تعػػرض أعػػعارىريا دلػػاب  امػػ دة   خػػركٌم دػػِّ زتػػاد الراكيػػة أقٌػػم قػػاؿ" ا  اقػػ 
  ك يػػد تق ػػ  عػػعران (ُ)قػػري   خاػػا ق لػػ    ػػاف مق ػػ أن  كمػػا ردك  م يػػا  ػػاف مػػردكدانا

بغَت لغتيا؟ أذ مِّ عركط ام دة كالق  ؿ أف ي، ف الشعر بليرة قري   كريذا أمػر 
  يعػػي  كذتٌػػة ركايػػةه أثػػرل قيسػػ   حلاػػػاد أي ػػان خح اريػػا" أف" قريشػػان  اقػػ  تتطػػػَت 

  ٌ  داـ  مث ت،ت يػا ءػا  الػذري  كتعلقيػا دلػاب أسػتار ال،ع ػة  كمػِّ ري ػا قليلةن يف
طتػارة يمعلقػاض  كبغػن الٌ  ػر دػِّ صػلؽ ريػذ  الركايػة أك 

ي
ديرخ  تله القلػا ل ام

دلمػػػم  خػػػاٌف ري الػػػه مًعػػػران داأن دلػػػاب أف قريشػػػان ب ف ذريػػػا كسػػػلفاأا امػػػا  كالػػػليٍت  
كاايض تػلحن مػ،ادم امشػ،،ُت  اق  متح،اػة يلٌشػعر امػاريلي  كمثػ  ريػذ  الػر 

يف ملػػػلاقية الشػػػعر امػػػاريلي  بذريعػػػة أف إال يتػػػم كصػػػ  ألي ػػػا بلغػػػة قػػػري   خقػػػري   
 اقػػػ  متح،اػػػة بلخػػػة الشػػػعر امػػػاريلي  مػػػِّ اميػػػة الػػػيت  ػػػاف يفاػػػح خييػػػا دامػػػةي 

 الٌشعرا  إبعيار ععرريم يف أس اقيا أك تعليقم دلاب جلراف ال،ع ة.
كيشػػدع ا ػػرباًف انقفػػاف دػػِّ معػػٌت م صػػ ؿ يلتػػذكؽ الفػػٍت   مثػػ  أف تق ػػ    

قري  بعن ما يعرض دلييا مِّ ععر العرى  كترد بع م انثر  أك ختتار قلػيلة 
مػػػػِّ رتلػػػػة قلػػػػا ل ختعلقيػػػػا دلػػػػاب جػػػػلراف ال،ع ػػػػة  أذ الػػػػرخن كالق ػػػػ ؿ كاأثتيػػػػار 

ِّ ق،دة رتالية ثاللة  ممارساض ذكقية يف األساس  أأ أف ذله التذكؽ مل ي رم د
بس   اتلالم بلكاخم أثرل  اريا ة كالسيادة أك رءا العل ية  كدليم مل ي،ِّ ذله 
التذكؽ  ثاللان ل جم اماػاؿ  كيسػتث ا  ريػذيِّ ا ػربيِّ مل  تقػم بػُت أيػلي ا  أث ػار 
ذاض عأف  ت ريح ما  اف دليم اماريلي ف مػِّ حساسػية أزا  رتػاؿ الشػعر  أ  أف 

 قػري  كأكحػي بػم أ  ال ػر العػر ي س  يف كسػ  مل ي،ػِّ بيهػة قشػفة ق،ؿ القراف يف
لػػ  م الٌشػػعر  بػػ   اقػػ  بيهػػة مت فػػذة تفػػًتض اعػػًتا اض تلقيػػم كتلاكلػػم يف م امسيػػا 

                                                 
 .َِٔ/َُاألإاين  (ُ)
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كأس اقيا  كقل أحلث القراف م ذ ق،كلم حػَتة كدريشػة أزا  أدراؾ الفػركؽ بي ػم كبػُت 
 ديػػم  خ  ػػػ ا يف ال لايػػة أقػػػم عػػعر كأف الرسػػػ ؿ الشػػعر الػػذم  اقػػػ  قػػري  مع يػػػةن بتق

كمػا دلا ػا  الٌشػعر كمػا س عادر  كل،ِّ القراف قفاب ذلػه بشػلة  خقػاؿ تعػا " 
ي  غي لػم أف ريػ  أأ ذ ػره كقػراف م ػُت

  ليتحػ ؿ الػذكؽ أ  أدراؾ مػا يتايػ، بػم (ُ) 
لاب تذكؽ م احي امااؿ القراف يف ري   اقتفا  اربة رتالية سابقة للييم تسعد د

خيػػم  كري ػػا حػػازض مالح ػػة ال ليػػل بػػِّ امغػػَتة  حػػُت قعػػ  الػػ   القػػراين يحلػػالكة 
   أمهية يلغة  ألٌأا ق ي  دلاب رتاؿ القراف.(ِ)كالفالكة
كامقل د يلفالكة يف  الـ امغَتة" احلسِّ كال يرة كالق ػ ؿ كالسػحر  كأمػا    

ل،لاتاف لليقتاف يحل،م اماػا   مػِّ جيػيت   كا(ّ)احلالكة خيي ما يلتذ بم امذاؽ
امر ػػي كامسػػا ع كامتػػذكؽ  لػػذا قػػرل خيياػػا تع ػػَتان كاريػػحان دػػِّ اإلحسػػاس اماػػا   
كاحل،م اماا   كريي مالح ة ذاض عأف يف دألتيا اماالية دلاب القػراف ال،ػرًن  

الذكؽ كأسياا حُت  كصد ق  القراف يلفالكة كاحلالكة   مث جا  القراف لي جم 
 ز  خ،رة ال ياف حُت قفاب دِّ ال ر س صفة الشعر  خقاؿ" ا قراف م ُتا.

كدلػػاب ريػػذا ال حػػ  اقلػػرؼ التف،ػػَت ال الإػػي د ػػل العػػرى يف يى كاسػػم م ػػم   
أ  أدراؾ صفة ال ياف يف القراف ال،رًن  كمِّ الف يعي أف ييل   القراف اللغة العربية 

أان جعل ػػػػػا  قػػػػػراان دربيػػػػػا لعل،ػػػػػم اانن لػػػػػم خقػػػػػاؿ تعػػػػػا " ل ػػػػػ س ال يػػػػػاف ل، أػػػػػا لسػػػػػ
تعقل ف

(ْ). 
 

                                                 
 .ٗٔي  اية " (ُ)
ا دػػِّ ابػػِّ د ػػاس   قػػاؿ" أف ال ليػػل بػػِّ امغػػَتة امط،كمػػي قػػاؿ" كو أف لق لػػم الػػذم يقػػ ؿ حلػػالكة كأف  (ِ)

 دليم لفالكة ...ا 
 حال -القام س احملي   ـ"  ال (ّ)
 ِٖال،مػر ايػة " – ِي سػد ايػة "  - ُِ. كت،رر ذلػه يف سػ ر دػلة" )األحقػاؼ ايػة ّال،ثرؼ  اية  (ْ)

 (ُُّ م اية " –
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،ػػػم ت ،يلػػػم "ا ريػػػذا بيػػػافه لل ػػػاسا   . أم جػػػا  م ي ػػػان يف (ُ)مث قػػػاؿ تعػػػا  يف ني
  (ِ)دألتم كالًتم أم الٌلغة  مثَّ جا  يف حليث ثىاَتًى ال  يُتى" اأفَّ مِّ ال يػاف لسػحراا

األقفػ  يإليقػة  ككسػيلتييا الٌلغػةي أي ػان. كذله مػِّ ثػالؿ اإلدػراًى دػِّ م، ػ انًض 
خال يػػاف  اػػا قػػاؿ أريػػ ي الٌلغػػة "ا احلرػػةي كام فػػقي الفلػػيحي كال،ػػالـي الػػذم يشػػدع دػػِّ 
حقيقة احلاؿ  كحيا ي يف  ياتم بالإان كبالإةن كدلاان كتلػريفان يف أيػراد امعػاين بفػرؽو 

 .(ّ)خمتلفة ا
ة تتػػ زع يف أقػػاقيمى لػػي  ب سػػم ريػػذا امقػػاًؿ كاحلػػقع أفَّ أخػػاقُتى اماػػاًؿ يف العربيػػ  

ال جيً، اإلحا ةي هبا  مِّ أج  ذله أردضي الًت ي،ى خيم دلاب م حث خرد  أت اكؿ مػِّ 
ثاللًم أمارةن أك أ ثر  مِّ أماراًض امااؿ اللعغ م أمثٌػليمي بلغة أريػ  التلػٌ ؼ  أ بػ  

دامغػةن دلػاب رتػاؿ العربيػة ريي عذارضه مما أي ًرى دِّ العارخُتى  مِّ أق اؿو ت يني حيرةن 
كرعػػػاقًتيا كدقػػػًة تع َتريػػػا كاسػػػت اً  أدكاًاػػػا كامتػػػلاًد أ راخيػػػا  خ،اقػػػ   اػػػا أزدػػػمي مػػػِّ 
السَّػعًة كاللًٌقػًة كامركقػًة مػا حىفى،ىريػا دلػاب اسػتيعاًى معػاين امتلػ خة  الػيت دىًرػ،ى ا يػػاؿي 

يف ريػػذا ام ػػاار  دػػِّ تقييػػلريا  كل،ػػَِّّ العربيػػةى  اػػا قعتىيػػا ابػػِّي ًجػػٌٍت  اقػػ  عػػرادةن 
لتيػػ ى أريػػ ى التلػػٌ ًؼ دلػػاب  ثػػرًة تػػربًميم  ب ػػيق الٌلغػػة  جمػػاأن يتسػػمي عػػفحاًام  كأ 
لثي بع ان مِّ رقُتو يف أمساع مِّ دٌ،ٍض دلييم مقلراضي العربيػًة  ت،اؿي د ارةي ال ًٌفىرم حتي

  (ْ)اال اسػػعةي  كريػػم أ ي،الػػ ف يًتقػػ فى بق لتػػم" ا ٌلاػػا اتسػػعً  الػػر اي ريػػاقً  الع ػػارةي 
                                                 

  بياف" أم خل  بُت احلق كال ا  . ُّٖاؿ داراف"  (ُ)
( قالػػػم الرسػػ ؿ س حػػُت كخػػػل دليػػم داػػرك بػػِّ األريػػػتم كال،برقػػاف بػػِّ بػػػلر ُْٔٓ)صػػحيح ال طػػارم رقػػم  (ِ)

كقي  بِّ داصم ...كقػل اثتلػد يف أتكيػ  احلػليث خػرأل خيػم خريػق ذمػان لل يػاف لتشػ ييم يلسػحر  أك أقػم 
م بق ة أت َت  دِّ احلق  كقي " خيم ملح لل يافل ألف خيم جػال ن  كللسػحر معػاف خمتلفػة  اػا يلرؼ السام

ذريػػ  الت حيػػلم حػػُت دػػرض  ػػالـ أسػػتاذ  ام فقػػي  كريػػ  أف السػػحر د ػػل أ ي سػػليااف ام فقػػي دلػػاب 
أربعة أريرى" دقلي ك  يعي كص ادي كأري  خرع  ال ياف جياػم بػُت العقلػي كاإلرػي أسػترابة الف ػا م 

ًاقس  (.ُْٔ\ِ ةلم  كترؾ السحر الل ادي لللتم ي لاع )اإلمتاع كام
 ال سي  ـ" بياف. (ّ)
 ُُص"   امطا  اضا (ْ)
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كأظػػِّع  ػػ َّ ال ػػًٌِّ أٌف العربيػػةى مل تيً ػػٍق دلػػاب ر ل امتلػػٌ خة   اػػا سػػ رل  كل،ػػَِّّ األمػػرى  
  اا درٌب د مي دارك بِّ األريتم"

 َلَعْمررررما  اررررب درررربِْه  رررر         ررررب

 ولكررررررَق ألرررررر َت قلم   ررررررب    رررررر  ا   

   
استعا  أري  التل ؼ لغةن ت،اد ت، ف مغس لة مِّ احللٌي كال،ثارؼ ال ياقية   

كال ليعة  لغةن ت عه أف ت، ف رم،يةن أحيا ية م،ثفػة  عيػح   دلػاب أيػلييم بػلأض 
ملريشة  خربزض خييا صفة امركقة كاللقة كامفاكدة  لتفػ ؿى أدؽَّ ريػ اج  ال جػلاف 

ذكك حػلس يػىثٍػ يػ ي يف أقفسػيم يقي ػان أ كمستطللاض احلىٍلس الل يف  أذ امتل خة 
يق   الترري   كبم اق،شف  رم احلقا قي امفلقة  كريذا اماقػ  أ ػ  بػم الٌلغػة  
ختايػ،ض بتايػػ، احلػلس  رػػذا قػػلم ا للف،ػر ت صػػيفاضو ملريشػػةن  كأ أدػٍت بػػذله مػػا 

دقػػةن ديػػرؼ يلشػػفح اللػػ يف  كأٌقػػا أدػػٍت امقػػ أًض اللػػ خيةى الػػيت جيػػل خييػػا امتأمػػ  
كتفلػػػيالن كعػػػرحان أ ديلػػػه العقػػػ ي احلػػػليث كالف،ػػػري احلػػػليث أأ أف ي ػػػعىيا خػػػ ؽ 
ػػمي  كقػػل ا تسػػ   الٌلغػػة  الشػػه كخػػ ؽ الريػػ   مػػِّ ذلػػه مػػا كصػػف ا بػػم اماػػاؿى قفسى
دلاب أيلييم رتاأن يشط  للاتأم  حُت جيل صلةن ك يقة بُت أق ارم  كما جنم دػِّ 

 ػػرايض يف جمػػاأض دلايػػة أ ت حلػػر  أتمػػالض العلاػػا  يف أدٌؽ مػػا حلػػل   مػػِّ ق
"كمِّ أظير ما قال   دِّ امااؿ" أقم ا    ختحليل اماػاؿ كريػ  مػِّ أ ثػر هببءا قحلَ   

امفي مػػػاض الفلسػػػفية ديسػػػرة ب،لاتػػػُت ا  تػػػُت رػػػ  ت،ثيػػػد كبالإػػػة كرمػػػ، دريػػػ   
كأسياا أذا ت ُت امػر   يػد اق عثػ  مػِّ ذلػه التع ػَت امعػاين ال ػاريرة  كريػ  أسػل ى 

 معي د يف جماؿ اأستعااؿ اللغ م أخ اب أ  حتاي  اللغة أقلاب ما تستفيم ص يف
مِّ   قػاض اللألػة الػيت دتثػ  عػ ،اض مػِّ امعػاين كخ ػا اض مػِّ األخ،ػار  ممػا زاد 
مِّ الرصيل اماا  للغة العربية  كزاد مِّ  اقااا التع َتية أي ان  كريذ  لعارم م،يػة 

 لتل ؼ.ثاٌلقة بلغتيا العربية دلاب يل أري  ا
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قيس  ريذا الق ؿ للفيلس ؼ الي انين أخال  ف  ذله "ا مله وهلل ا إ": -1
ألف خلسػػػفتم دامػػػة م   ػػػة يمثػػػ  كالف ػػػا    أريػػػاخة أ    أػػػا متلػػػلةن بسػػػ   مػػػا 

يش،ه يف صحة قس ة الع ػارة أ   (ُ)يإلرياض كالتل ؼ  بيل أف بعن اللارسُت
أخال  ف  كيرجح أأػا مػأث ذة مػِّ  ػالـ امتلػ خة امسػلاُت  الػذيِّ تررتػ  أقػ اريم 

  كما يثَت الشه يف صػحة قسػ ة الع ػارة (ِ)أ  اللغاض الغربية  خ   ا أٌأا ألخال  ف
ألخال ػػ ف  لاػػة ااحلػػقا  الػػيت تعػػٍت د ػػل اللػػ خية الػػذاض اإلريػػة  كد ػػل أخال ػػ ف 
ًتلفة مم ارا  أري   احلقيقة  كيستطالص اللألة ال،لية يف الع ارة انقفة جنل أأا م
التل ؼ  كإَت مت اخقػة مػم رأم أخال ػ ف  أذ أريػل هبػا لسػ  التلػ ر اللػ يف أف 
امااؿ ري  ق ر )هبا ( و د، كج   كريذا معٌت مت،رر يف أق اؿ الل خية كأ سػياا 

ريػ( يف عرحم ات ية ابِّ الفػارض أذ قػاؿ" ا َّٕخياا كرد دِّ الشيخ ال،اعاين )ض
امااؿ احلقيقي صفة أزلية هلل تعا  عاريل  يف ذاتم مشػاريلة دلايػة  خػأراد أف يػرا  

  (ّ)يف صػػػ عم مشػػػاريلة دي يػػػة  خطلػػػق العػػػامل  اػػػراة عػػػاريل خيػػػم دػػػُت رتالػػػم ديػػػااننا
أقػم قلسػي" ا  ػ    ػ،ان  كلتأييل ذله تعاكر أري  التل ؼ حػليثان لل ػر س زداػ ا

  إػػَت أف أريػػ  احلػػليث مل يرريػػ ا دػػِّ (ْ)خمفيػػان خأح  ػػ  أف أيدػػرؼ خطلقػػ  ا لػػقا
س ل   خقاؿ ابِّ تياية" ا لي  مِّ  الـ ال ر س  كأ ييعرؼ لم س له صػحيح كأ 

كمػػا   كقػػاؿ القػػارم "ال،ػػِّ مع ػػا  صػػحيح مسػػتفاد مػػِّ ق لػػم تعػػا " (ٓ)ريػػعيدا
كاإلق  أأ ليع لكف ثلق  امِّ

  (ٕ)  أم ليعرخػ ين  اػا خسػر  أبػِّ د ػاس  (ٔ)
كيقػػػ ؿ د. اليػػػايف" امع ػػػا  كاريػػػح رتيػػػ   كدي،ػػػِّ زايدة أي ػػػاحم كبيػػػاف ركا  رتالػػػم 

                                                 
 .ّّبلا م احل،اة ص "  تابم  م يم د. د ل ال،رًن اليايف يف (ُ)
 .ّْبلا م احل،اة ص"  (ِ)
 .ّْص"    شد ال ج   الغر معاين ق م اللر  (ّ)
 .َُِٔذ ر  العرل ين يف  تاى ا  شد ا فا ا برقم  (ْ)
 .ِِّص"  ار امرخ دة يف األث ار ام ري دةاألسر  (ٓ)
 .ٔٓالذارايض اية  (ٔ)
 .ّْٔ/ُ شد ا فا    (ٕ)
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بتاثيػػػ  هثػػػػذ  مػػػػِّ دلػػػػم الفيػػػػ،اي   كريػػػ  اف ال ػػػػ ر الف يعػػػػي ريػػػػ  إايػػػػة يف ال ريػػػػ ح 
حر ميػا كمقاديرريػا كأعػ،ارا  كل،ػِّ كاإلي اح  بم قرل األعيا  أبق اديا كأل اأػا ك 

 ال ػػ ر أ ييػػرل أذا إابػػ  د ػػم امػػادة . خالف ػػا  ال،ػػ ين ليػػ  م لػػم  أقػػم خػػراغ مسػػاكم 
أ يقلـ لل ػ ر ققفػة ماديػة ت ثػر  أك يػ ع،  دلييػا لترعلػم مر يػان كلتلػ ح مر يػة بػم  

ألرض حىت أذا صادؼ الشعاع إَت امر ي يف مسرا  ذرة مِّ ار ا  يف ام  احملػي  ي
أم،ػػِّ أف قػػرل ار ػػا  متولهػػان كالػػذرة براقػػة  خ جػػ د امػػادة كسػػيلة لر يػػة ال ػػ ر كر يتيػػا 

 .  (ُ)(ّٓ)ال  ر" و ق ر السا اض كاألرضبم  كري،ذا قفيم انية ال،ردية  
أمػػػا رأم أخال ػػػػ ف خػػػػال يفػػػػ ؿ ريػػػػذ  ال احيػػػػة الػػػػيت يف ػػػػي ألييػػػػا التعريػػػػد     

السػػػابق  كالػػػذم دي،  ػػػا أف ققػػػ ؿ" أف امقلػػػػ د خيػػػم" أف اماػػػاؿ ريػػػ  قػػػ ر الػػػػذاض 
اإلريػػػة  كريػػػ  يمعػػػٌت امفلػػػق د ػػػل أريػػػ  التلػػػ ؼ  أذ يػػػركف العػػػامل إايػػػة يف اماػػػاؿ 

عػرب ريػِّٖالذم أ يقابلم ق ح  يق ؿ د ل ال،رًن اميلي)ض
ي
ػ(" اأف العػامل امفلػق ام

  كمػػػػػا حيػػػػػ ؿ دكف ادت ػػػػػار التعريػػػػػد (ِ)د ػػػػػم يمطل قػػػػػاض يتلػػػػػد لسػػػػػِّ مفلػػػػػقا
ألخال ػػػ ف  أف اللػػػفة امفلقػػػة لليػػػم أ تلػػػلؽ أأ دلػػػاب الف ػػػا   ال،ليػػػة يف دػػػامل 
امعقػػ ؿ  كريػػي صػػفاض ثالػػلة  يف حػػُت أف مػػا ي جػػل يف دػػامل احملس سػػاض أقػػا ريػػ  

ة يف دامل امعق أض  ءا يف ذلػه احلقيقػة خيػي مفلقػة يف ص ر زا لة للف ا   ال،لي
  كدليم خاف امااؿ الذم (ّ)العامل العل م أك امعق ؿ  كيف ال اقم جنل ص ران زا لة را

الذم حتلث د م أخال  ف مِّ ثالؿ خ،رة احملا اة أقا يتل  بعامل احل   خاذا أراد 
حلسي  ب  يف دامل امعق أض  بلفة احلق احلقيقة امفلقة خا ريعيا لي  يف العامل ا

ألف حقػػا ق ال اقػػم مػػا ريػػي أأ صػػ ر زا لػػة  كبػػذله أ أتتلػػد الع ػػارة السػػابقة مػػم 
 خلسفة أخال  ف.

 
                                                 

 .ٕٓبلا م احل،اة ص"  (ُ)
 ريػػػػػ َُُْمف عػػػػة ديسػػػػاب ال ػػػػا ي احللػػػػر يلقػػػػاريرة   ْاإلقسػػػػاف ال،امػػػػ  يف معرخػػػػة األكاثػػػػر كاألكا ػػػػ  ط  (ِ)

 .ْٓص"
 .ّْص" ال  ا  األخال  ين كال قل األرسفي –ق رية امث   (ّ)
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أف ارت ػػاط اماػػاؿ يل يػػا  كاحلػػق  مًصػػ  يف الثقاخػػة العربيػػة  كالع ػػارة م،ػػررة يف  
ً ػػػل مرجعيػػػا أ  تػػػراث ال لػػػ خية   ػػػالـ  الفالسػػػفة كامتلػػػ خة امسػػػلاُت  كريػػػذا مػػػا ي

يق ؿ الفارا ي" اامااؿ كال يا  كال،ي ػة يف  ػ  م جػ د ريػ  أف ي جػل كجػ د  األخ ػ   
كحيلػػ  لػػم  االػػم األثػػَت  كأذا  ػػاف األكؿ كجػػ د  أخ ػػ  ال جػػ د خراالػػم أذف خػػا ق 
ماػػاؿ  ػػ  ذم رتػػاؿا. امقلػػ د يألكؿ الػػذاض اإلريػػة  كامعػػٌت د ػػل أريػػ  التلػػ ؼ 

متياز  كمل تعرؼ العربية ق ػ  أريػ  التلػ ؼ ريػذا ملرؾ يحللس  كري  حلس رتا  ي
ًعػػر  الت،ثيػد احللسػػي الػػذم يقػػم بػػُت اأدتقػاد العرخػػاين كال،شػػد اماػػا   كريػػذا م
داؿ دلػػاب أقتػػاع امعػػٌت بفريػػق التأمػػ  كاحلػػلس  لػػذا جيػػل القػػار  أف اللغػػة ت تشػػي ءثػػ  

يهػػػةن مسػػػان يا امعػػػاين ا  تلػػػه امقػػػ أض  لػػػذا ت صػػػد اللغػػػة ري ػػػا يللفػػػد كمع ػػػا  مسػػػ
 . (ُ). كا  اإلعارة ري ا أف بعن امعرااض أ  ت  أف امااؿ ري  ال يا رخيقان 
دتثػػ  ريػػذ  امق لػػة م ريػػ دان كاسػػعان لسػػ  تلػػ راض  "ظلاالمج لااله جاامه": -2

امتلػػ خة  الػػيت عػػغل  حيػػ،ان يف الف،ػػر اماػػا  امثػػا   أذ حػػاز م حػػث امػػالؿ أك 
اللارسػػػُت  خػػػرأل د. ي إ ياػػػي ريػػػالؿ أف  الركدػػػة يف اإلعػػػراقاض اللػػػ خية اريتاػػػاـ

التل ر اماا  د ل أري  التل ؼ قسااف" حقيقي كص رم  خاحلقيقي صفة أزليػة 
هلل تعػػا   عػػاريل  و دػػ، كجػػ  يف ذاتػػم مشػػاريلة دلايػػة مث أراد أف يػػرا  يف ثلقػػم 
مشاريلة دي ية خطلق العامل  كأما الل رم خي  ص رة العامل امطل ؽ كريػ  تع ػَت دػِّ 
حسِّ مفلق أ ق ح خيم  كص رة اماػاؿ يف العػامل تف ػي أ  سػ   الرعػاد كارلايػة 

  بيػػػل أف ري الػػػه تػػػلرجان يف أدراؾ (ِ)ل، أػػػا اجنػػػذاين أ  رتػػػاؿ احلػػػق بفريػػػق القلػػػ 
اماػػاؿ  خي الػػه  ا فػػة مػػِّ اماػػاؿ تػػلرؾ يحلػػ اس  كريػػذا يتعلػػق بت اسػػق اللػػ ر 

كالقلػػػػ  أعػػػػل أدرا ػػػػان مػػػػِّ العػػػػُت ا ارجيػػػػة كاقسػػػػراميا  ك ا فػػػػة تػػػػلرؾ يلقلػػػػ  
   لشلة ما حيل م امااؿ مِّ رري ة كركدة كريي ة يف أ  ا  أدرا م.(ّ)للرااؿ

                                                 
 .ُٖٔٗ كمعرم األلفاظ كاألدالـ القراقية د يف )معرم ألفاظ القراف ال،رًن( اا كر   (ُ)
   ُِٗص"  احلياة العا فية بُت العذرية كالل خية (ِ)
 .ُِّ/ِ أحيا  دلـ  الليِّ  (ّ)
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دييػػ، دلاػػا  اماػػاؿ بػػُت اماػػاؿ كامػػالؿ أك الركدػػة  مثػػ  أف ي،ػػ ف اماػػاؿ   
ممتعػػان سػػاران ريػػادمن   راػػاؿ الػػ ردة كالفراعػػة كال  يػػة  كي،ػػ ف امػػالؿ خمل  ػػان يري ػػة 

لركدػػة كال قػػار  كامتلػػ خة جعلػػ ا للراػػاؿ امفلػػق امتاثػػ  يلػػذاض اإلريػػة كا ػػ ؼ كا
جالأن أم حرايى  مث التاس ا التعلي  خقال ا" أف ذله اأحتراى ري  رأخػة يلع ػاد 
كرزتػة لوقفػػ  الػػيت لػػي  ءقػػلكرريا أدراؾ اماػاؿ اإلرػػي ال ػػارير  قػػاؿ الشػػيخ ريػػيا  

ق س حاقم د ا بع،تػم أف قعرخػم لقيقتػم الليِّ ال قش  لم" اامالؿ ري  احتراى احل
كري يتػم  اػػا يعػرؼ ريػػ  ذاتػم  خلراالػػم امفلػػق قياريتػم لل،ػػ  د ػل اليػػم ل جيػػم ... 
كمػػا  ػػاف يف امػػالؿ كقع تػػم معػػٌت اأحترػػاى كالعػػ،ة ل،مػػم العلػػ  كالقيػػر مػػِّ احل ػػرة 

اللفػػد  اإلريػػة  كاري ػػة م ػػا  كمػػا  ػػاف يف اماػػاؿ كقع تػػم معػػٌت الػػلق  كالسػػف ر ل،مػػم
  كمػا ذريػ  أليػم أريػ  التلػ ؼ (ُ)كالرزتة كالعفد مِّ احل رة اإلرية كاألق  م ػاا

ا جػػا  م سػػاب ميقات ػػا ك لَّاػػم ربعػػم قػػاؿ رىًٌ أرين أق ػػٍر كمػػمسػػتفاد مػػِّ ق لػػم تعػػا " 
أليه قاؿ لِّ تراين كل،ِّ اق ر أ  ام   خاف استقرَّ م،اقم خس ؼ تراين خٌلاا اٌلاب 

دٌ ػػػان كثػػػرَّ م سػػػاب صىػػػًعقان ربٌػػػم للر ػػػ  جعلػػػم 
  كجػػػا  يف التفسػػػَت اخحيػػػد حػػػ ؿ (ِ)

ام ػػ  ءال ،ػػة كحػػد حػػ ؿ امال ،ػػة ب ػػار كحػػد حػػ ؿ ال ػػار ءال ،ػػة كحػػد حػػ ؿ 
  يف حػػُت  ػػاف أحترػػاى احلػػق رأخػػة يلع ػػاد (ّ)امال ،ػػة ب ػػار مث الػػاب ربػػم للر ػػ ا

 دلاب ز  ما أعار الل خية.
مػػِّ لفػػة الرا ػػم  كامػػالؿ مػػِّ حيػػث  اسػػتعا  امتلػػ خة لفػػة امليػػ  بػػلأن    

امعٌت الٌلغ م يلؿ دلاب الع اة كالسا  كالشا ؿ  خا الؽ لفة املي  دلاب الرا م 
  كيػػذ ر القاعػػاين أٌف امػػالؿ هلل (ْ)يػػراد بػػم التع ػػَت دػػِّ عػػع ر ركحػػي كديػػٍت دايػػق

معػػٌت يرجػػم م ػػم أليػػم  كريػػ  الػػذم م ع ػػا مػػِّ امعرخػػة بػػم تعػػا   أذ لػػي  مطلػػ ؽ يف 
خة امالؿ امفلق ملث  كأ عي د  اقفرد احلق بم  كري  احل رة الػيت يػرل احلػق معر 

                                                 
 .ِِْص"  جامم األص ؿ يف األكليا  (ُ)
 .ُّْ"   صاألدراؼ (ِ)
 .ُّْ تفسَت الفربم  س رة األدراى انية" (ّ)
 .ِِْص   بلا م احل،اة (ْ)
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خييػػا ءػػا ريػػ  دليػػم  كأمػػا اماػػاؿ خلػػم أمػػراف اري ػػة كاألقػػ   كذلػػه ألٌف رػػذا اماػػاؿ 
دق ان كدلػ ان  خػالعل  قسػايم جػالؿ اماػاؿ كخيػم يػت،لم العػارخ ف  كريػ  الػذم يترلػاب 

عػػم م ػػا األقػػ  كاماػػاؿ  كاماػػاؿ الػػذم ريػػ  رػػم  كريػػذا جػػالؿ اماػػاؿ قػػل اقػػًتف م
الػػلق  قػػل اقػػًتف معػػم م ػػا اري ػػة  خػػاذا الٌػػاب ل ػػا جػػالؿ اماػػاؿ أقسػػ ا  كلػػ أ ذلػػه 
رل، ػػػا  خػػػاٌف امػػػالؿ كاري ػػػة أ ي قػػػاب لسػػػلفاأاا عػػػي   خيقابػػػ  ذلػػػه امػػػالؿ م ػػػم 

أذا يألق  م ػا ل ،ػ ف يف اجملاريػلة دلػاب اأدتػلاؿ حػىٌت قعقػ  مػا قػرل كأ قػذري   ك 
اٌلاب ل ا امااؿ خي  م اسفة ل ا كامالؿ د،ة احلق د ػا ... كدليػم رأل يف اجتاػاع 
امااؿ كامالؿ أمريِّ جالؿ امااؿ كرتاؿ امػالؿ  خأمػا جػالؿ اماػاؿ خيػ  دلػ  
اماػػاؿ كد،تػػم دػػِّ ا لػػق  كد،تػػم حتر  ػػا دػػِّ أدرا ػػم خسػػاي  تلػػه العػػ،ة جاللػػة  

ق أليم كأ يلح لغَت  أف يعرخػم أك يػرا   كأمػا خامالؿ  اا يرل معٌت يرجم مِّ ا ال
رتػػاؿ امػػالؿ خيػػ  ح ػػرة الػػلق  الػػيت مىػػَِّّ هبػػا و تعػػا  دلػػاب د ػػاد   كقػػل دػػرٌب دػػِّ  

 "(ُ)ذله العارؼ يف ق لم 
 مجبلارررررر    حلررررررا   قحل ررررررب    ررررررب م  

 ولرررر   لرررررل   س    لررررر    رررررب ما   

   
 جت  ررررَه لنحلررررسقو ل رررر   رررر س  ب

 قلسررررمق ما  نمرررره فررررب   رررر     ررررل   

   
كيػػػرب  اللػػػ يف بػػػُت امػػػالؿ كاحلرػػػاى  يقػػػ ؿ ال قشػػػ  لم" اأٌف امػػػالؿ ريػػػ  
احترػػاى احلػػق سػػ حاقم د ػػا بع،تػػم أف قعرخػػم لقيقتػػم كري يتػػم  اػػا يعػػرؼ ريػػ  ذاتػػم  
خاٌف ذاتم س حاقم أ يراريا أحل دلاب ما ريي دليم أأ ري   كامااؿ ري  اليم ل جيم 

ياريتػم لل،ػ  د ػل اليػم ل جيػم  خلػم ي ػق أحػل كلذاتم  خلراالم امفلق جالؿ ريػ  ق
 . (ِ)حىٌت يرا  ري  امااؿا

كيػػذ ر ال قشػػ  لم أٌف امػػػالؿ الػػذم ريػػ  احترػػػاى احلػػق أقػػا ريػػػ  لػػ،ـك العػػػ،ة 
كالقياريػػػة مػػػِّ و دػػػٌ، كجػػػٌ    اػػػا أقٌػػػم لفػػػد م ػػػم يلع ػػػاد " اكرػػػذا اماػػػاؿ جػػػالؿ 

ٌ  جالؿ رتاؿ  كما  ػاف كاحتراى بتعي اض األ  اف  خل،ٌ  رتاؿ جالؿ  ككرا   
                                                 

 .ِّْامرجم السابق  ص  (ُ)
 .ّّْص"  جامم األص ؿ يف األكليا  (ِ)
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يف امػػالؿ كقع تػػػم معػػػٌت اأحترػػػاى كالعػػػ،ة ل،مػػػم العلػػػ  كالقيػػػر مػػػِّ احل ػػػرة اإلريػػػة 
كا   ع كاري ة م ا  كما  اف يف اماػاؿ كقع تػم معػٌت الػلق  كالسػف ر ل،مػم اللفػد 

  ككاريػػح أف امتلػػ خة تفػػًتع (ُ)كالرزتػػة كالعفػػد مػػِّ احل ػػرة اإلريػػة كاألقػػ  م ػػاا
اصان للرالؿ  مِّ أج  ذله رأل د. اليايف أف يفلق لفػة الرا ػم دلػاب ملفلحان ث

مػػػا يقابلػػػم يف الف يعػػػة كالفػػػِّ كلفػػػة امليػػػ  دلػػػاب الشػػػع ر الركحػػػي أك األثالقػػػي أك 
الػػػػػليٍت  مػػػػػم أف اللف ػػػػػُت يػػػػػلأف دلػػػػػاب ألػػػػػ اف الع اػػػػػة كالسػػػػػا  كالرخعػػػػػة كالعلػػػػػ  

 .(ِ)كالشا ؿ
دى  أذ ذ ر اميلػي أف امػالؿ بيل أق ا أ جنل ق ا ر رذا اأستعااؿ يف األ  

قل يفلق يف اجملاؿ الليٍت دلاب اللفاض السل ية   ػأف يقػاؿ جػٌ  دػِّ  ػذا أم ت ػ،  
أك ترخم  مث يشَت أ  أف امالؿ كامااؿ يفلقاف دلاب أمسا  و احلسٌت" اأف رتاؿ 
و تعػػػا  د ػػػارة دػػػِّ أكصػػػاخم العليػػػا كأمسا ػػػم احلسػػػٌت ريػػػذا دلػػػاب العاػػػـ   كأمػػػا دلػػػاب 

لػػ ص خلػػفة الرزتػػة كصػػفة العلػػم كصػػفة العفػػد كصػػفة امػػ د كالرزاقيػػة كصػػفة ا 
ال فػػم كأمثػػاؿ ذلػػه  ٌليػػا صػػفاض رتػػاؿ  كذتٌػػة صػػفاض مشػػًت ة رػػا كجػػم أ  اماػػاؿ 
ككجػػػم أ  امػػػالؿ  اسػػػم الػػػرى خاقٌػػػم يدت ػػػار الًتبيػػػة كاإلقشػػػا  اسػػػم رتػػػاؿ كيدت ػػػار 

 .(ّ)الرب بية كالقلرة اسم جالؿ...ا
  اظين: :  اظةبوالة3

داػػػل بعػػػن امتلػػػ خة أ  ختلػػػي  مفيػػػـ  اماػػػاؿ مػػػِّ مالبسػػػاتم كد القػػػم     
كاحلان ممِّ خرؽ بُت امااؿ  ليررد لم مفي مان أدىن أ  ال ري ح  كرءا  اف القاعاين

الف يعي كامااؿ الفٍت  كذله إببػراز م ػلأ الغا يػة يف اماػاؿ يف ق لػم "ا احمل ػة ميػ  
  مث يقػػػ ؿ "ا و رتيػػػ  حيػػػ  اماػػػاؿ ل (ْ)امايػػػ  أ  اماػػػاؿ بلألػػػة امشػػػاريلة ا

                                                 
 امللر السابق (ُ)
 ٕٗص"  بلا م احل،اة (ِ)
 .ِّّص"   اإلقساف ال،ام  (ّ)
 ّٕص"    شد ال ج   الغر معاين ق م اللر  (ْ)
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كذله ألٌف  ٌ  عي  ي رذى أ  ج سم كأصلم  كي ،ع أ  أقسم ككصلم  خاجنذاى 
 .(ُ)أ  رتاؿ احمل  ى لي  أأ مااؿ خيم ا احمل 

يف ػػػػي  ػػػػالـ القاعػػػػاين أ  أٌف إايػػػػة امايػػػػ  أدراؾ اماػػػػاؿ بفريػػػػق احمل ػػػػة    
كليسػػ  ري الػػه كسػػيلة أثػػرل ل ل إػػم  خالغايػػة ريػػي اماػػاؿ الػػذم يسػػتحي  أصػػالن 
كأسان يف الف يعة  كخق م لأ د دة الفرع أ  األص  كريذا ري  القاق ف الف يعي  خػاٌف 

جنػػػذاى احملػػػ  أ  احمل ػػػ ى سػػػ  م اماػػػاؿ قفسػػػم  كريػػػذا مػػػا ددػػػا  أ  أتمػػػ  احمل ػػػة ا
كاحمل  بية  ذله أٌف احمل  د ل  أ ي رذى أ  ن  بم أأ بسػ   احمل  بيػة أم حمل تػم 
أاي   خاِّ ريذ  امية ديسي  ٌ  نٌ  ن  ين  كدليم تغلك احمل ة ن  بة دلػاب زػ  مػا 

 ا ي تفي الت ػاد حػُت يفػٌت احملػ  يف احمل ػة احمل  بػة  مػِّ   كري(ِ)يشَت اإلماـ ال  كم 
 أجػػ  ذلػػه يػػرل امتلػػ خة أٌف احملػػ  كاحمل ػػ ى كاحمل ػػة عػػي  كاحػػل  كيف ريػػذ  احلػػاؿ 
أ ت، ف احمل ة حراين مِّ جية خ ا  احمل  بية كاحمل يػة خييػا  كأمػا احمل ػة احلاج ػة خيػي 

 ما أريل خييا ن ة إَت ن  بة.
الف يعي أقٌ  عأكان د ل القاعػاين مػِّ رتػاؿ الفػٌِّ  كقػل دلػ   دلاب أٌف امااؿ  

دلاب ذله مِّ ثالؿ مالح تم اأٌف حسِّ امسا داض أعٌل أت َتان يف قل ى أريى 
الػػػػػػذكؽ مػػػػػػِّ حسػػػػػػِّ احملس سػػػػػػاض األثػػػػػػرل  لقػػػػػػرى صػػػػػػ رة ال غاػػػػػػة مػػػػػػِّ اللػػػػػػ ر 

   خالفٌِّ د ل  م اخقاض كقس  تال م اماق  الركحي  أذ ري  مِّ ريذ (ّ)الركحاقيةا
امية  العلم  كج دمها إَت ال ج د الف يعي  ذله ألق ا أ قستفيم أف قس ل خ،رة 
العلػػػم أ  الف يعػػػة  ػػػأف ققػػػ ؿ" أٌأػػػا تعلػػػم كتعقػػػ  أأ يدت ػػػار أٌف العلاػػػا  يسػػػت لكف 
بعقػػػ رم أ  الف يعػػػة ليسػػػتطرج ا العلػػػـ   كريػػػذا مع ػػػا  أق ػػػا أ قسػػػتفيم أف ق سػػػ  

 ألييػػا بعػػُت خ ػػاف ل ألٌف الف ػػاف كحػػلى ي مػػِّ يػػػلرؾ اماػػاؿ أ  الف يعػػة أأ أذا ق ػػران
حتقق ال س  امت اخقة يف الف يعة مث ي قليا أ  الفٌِّ ليسػادلان دلػاب أدرا يػا أدرا ػان 

                                                 
 امللر السابق. (ُ)
 ٗٓص"  بلا م احل،اة (ِ)
 .ُُِص"   شد ال ج   الغر (ّ)
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دقليػػان  كريػػ  األمػػر قفسػػم الػػذم يقػػـ  بػػم العػػامل حػػُت يت جػػم أ  الف يعػػة ليسػػتطرع 
 .(ُ)امعارؼ اليت يقرع هبا العلم

مػػػِّ ريػػػذ  اميػػػة لرا  الفيلسػػػ ؼ األمػػػاين عػػػ ب ي ر   التقػػػ  ارا  القاعػػػاين   
كأسػػياا خياػػا يتلػػ  جباػػاؿ امسػػا داض  أذ ادتاػػلا دلػػاب ام سػػيقا يف التفريػػق بػػُت 
اماػػػاؿ الف يعػػػي كاماػػػاؿ الفػػػٌٍت  كمػػػِّ مثٌ أيثػػػار رتػػػاؿ الفػػػٌِّ دلػػػاب رتػػػاؿ الف يعػػػة  

اجملػػػػرد   خشػػػػ  ي ر جعػػػػ  الف ػػػػ ف رتيعػػػػان ت يػػػػ  مػػػػِّ معػػػػُت خػػػػٌِّ ام سػػػػيقا كمػػػػِّ مثارػػػػا
كامقل د يمثػاؿ اجملػرد يف ام سػيقا أٌف الف ػ ف دامػة  تسػتعا  أدكااػا ب صػفيا إايػة 

  يف (ِ)كليسػػػ  كسػػػيلة  أك أٌف أدكااػػػا أ تسػػػتعا  يف إػػػاايض أثػػػرل إػػػَت ام سػػػيقا
حُت تعرٌب أدكاض الف  ف دِّ إاايض إَت خ ية  الٌلغة اليت تعرٌب دِّ الٌشعر كريي تعرٌب 

ِّ إاايض ت اصلية كأإراض م ريػ دية  ك ػذله األلػ اف تعػرٌب دػِّ يف ال ق  قفسم د
ًلػد األحلػاف كحػلى ي ي ػلع أداػاأن خ يػة مػِّ كجلاقػم   حاجاض أثرل إَت الرسم  كم

  كريػػ  األمػػر الػػذم أعػػار أليػػم (ّ)كأ ريػػلؼ لليػػم سػػ ل أدثػػاؿ امسػػرة يف ال فػػ س
احملس سػػػاض   القاعػػػاين مػػػِّ أٌف حيسػػػِّ امسػػػا داض أعػػػٌل أت ػػػَتان يف القلػػػ ى مػػػِّ أ ػػػر

األثرل  كريذا الذم قللان  يف ق ل ا" أٌف ذتة التقا  بي ياا يف التفريػق بػُت اماػاؿ 
ـ(  ألقٌػػػػػم سػػػػػ ق ُّّٓالف يعػػػػػي كاماػػػػػاؿ الفػػػػػٌٍت دلػػػػػاب أٌف السػػػػػ ق للقاعػػػػػاين )ض 

 ـ(  بقركف دلة.َُٖٔع  ي ر)ض 
 "حمبة احملبة": -4

 اف امتل خة أٌكؿ مِّ ت،ٌلم دلاب أف احل  إاية يف ذاتم  كذلػه مػِّ ثػالؿ    
اقػػًتاف احمل ػػة يحمل ػػ ى كاحملػػ  دلػػاب حػػٌل سػػ ا   خقػػل سػػ ق أف أعػػران أ  أٌأػػم جعلػػ ا 
احمل ػػة كاحمل ػػ ى كاحملػػ  عػػيهان كاحػػلان كقػػل دػػرٌب  ثػػَت مػػِّ عػػعرا  امتلػػ خة دػػِّ تلػػه 

 "(ْ)ال حلة  خقاؿ احلالع 
                                                 

 َٔص"  بلا م احل،اة (ُ)
 .ٕٔ "ص  امرجم السابق (ِ)
 َٔص"  امرجم السابق (ّ)
 ُٕص"  احلالع عرح دي اف  (ْ)
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  ررررررسن َوَاررررررْق أ ررررررسن أانَأان َاررررررْق أَ 

 حنررررررررررقا  اونرررررررررربو  َن   نَررررررررررب   َررررررررررَ انَ   

   
  رررررررررررررررررَهق أ  رررررررررررررررررمَ   أ  رررررررررررررررررمَ لا 

 و هق أ  ررررررررررررررررررررررررررم ل حلرررررررررررررررررررررررررربو أان  

   
رررررررلا  رررررررلا  ونررررررر  و ونررررررر    ونا   ونا

 ارررررررق  أن  ونرررررررن   َنرررررررَ    َرررررررَ انَ   

   
ا أٌف احلالع قل ت،لٌػم يف ريػذا الػٌ   كإػَت  دلػاب ميثػاؽ األزؿ يرل اس،ات لُت

كج رير احمل ة  ناكأن أتصي  خ،رة عاد  بعل ذ د ػل سػا ر أريػ  التلػ ؼ خح اريػا 
أٌف ال،شد الل يف ري  الفريق أ  اأرتقا  كالتسامي أ  العامل العل م  كل،ِّ مِّ 

اب درجػاض السػا   كريػي ثالؿ مراح  يقفعيا امتل ؼ ت لأ يلت بة الػيت تعػٌل أدلػ
 مػػِّ مثٌ تػػلخم يللػػ يف أ  ثالقػػم  كأمػػا د لػػر احمل ػػة خأمسػػا ي الف ػػا  يف احمل ػػ ى  أذ 

  كريػػذا مػػا جسػػلتم (ُ)أ يػػرل امطلػػ ؽ يف ريػػ  يا ل فسػػم كجػػ دان مسػػتقالن يف العػػامل
 أبياتم انقفة. 

يعػػرٌب احلػػػالع يف أبياتػػػم دػػػِّ ثالصػػػة احمل ػػة كج ريرريػػػا  كذلػػػه ب صػػػفيا إايػػػة   
ًاد  أٌقػػا ريػػ  بلػػ غ الف ػػا  يف احمل ػػة كيف يسػػ عاب ألييػػا اللػػ يف يف ذااػػا  ألٌف ميػػ ل خػػ

ذاض احمل ػػػ ى  كمػػػِّ اميػػػم أف قالحػػػة أٌف األدى اللػػػ يف الػػػذم ديثٌػػػ  التقػػػا  بػػػُت 
الٌشعر كالف،ر  مل يعتاػل خيػم أصػحابم دلػاب القػلرة التلػ يرية بقػلر ادتاػادريم دلػاب 

ربمػػ ا هبػػا  كدػػلكريا دػػاج،ة دػػِّ ال خػػا  ءقاصػػلريم  القػػلرة اإلحيا يػػة لٌلغػػة  مػػم أٌأػػم ت
  كمػم (ِ)كقل أعار الٌ فرم أ  ذله يف ق لما  ٌلاا اتسػع  الػر اي ريػاق  الع ػارةا 

ذلػػػه ثللػػػ  للاتلػػػ خة لغػػػة أدبيػػػة يف إايػػػة اماػػػاؿ كالٌلقػػػة  كمػػػا ذاؾ أأ ألٌأػػػم 
استغل ا أقلاب ما حتتالم األلفاظ مِّ  اقاض أحيا ية  كلي  ذله خحس  ب  جنػل 
أٌف أإل  ألفاظيم حت ل  ملفلحاض تعاكرريا إَت كاحل مِّ أدي  التل ؼ  كأذا 

سػ أن مػِّ التلػاكير الف يػة  خلػي  ري الػه مػا أمع ػا الٌ  ػر يف الػٌ   السػابق جنػل  مغ
تشػػ يياض كأ اسػػتعاراض  بػػ  ري الػػه ألفػػاظ أعػػ ي  الرمػػ ز جنػػم د يػػا دأأض أ 
تت ػػػػارياب  ي ػػػػاؼ أ  ذلػػػػه داػػػػق احملتػػػػ ل ك ػػػػرا  ام ػػػػا ف كبعػػػػل امغػػػػ،ل  كرعػػػػاقة 

                                                 
 .ُُِص"  درب التاريخ قل ص ص خية –الترلياض الركحية يف اإلسالـ   (ُ)
 ُِص"   تاى ام اقد  (ِ)
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األلفػػػاظ  كاتسػػػاؽ الػػػٌ  م  كقػػػ ة الًت يػػػ   كجػػػلة امعػػػٌت  كريػػػذا  لػػػم    يف سػػػياؽ 
عرخاقيػػة الػػيت حتػػٌ ؿ ال ػػٌِّ أ  حقيقػػة كاقعػػة  خسػػرداف مػػا ي قلػػ  أحسػػاس الترربػػة ال

العػػػارؼ يف ريػػػ   تلػػػه الترربػػػة أ  خ،ػػػػرة دايقػػػة كسػػػامية يف اف  لػػػذا أ اػػػػل يف 
الٌشعر الل يف  ٌلم مسألة خت  ال ج د أك تلد ال اقم أك تتعرض ألزماض قفسية 

اين الفلسػفي التػأملي  أك اجتاادية أك دا فيػة  بػ  ريػ  أدى م صػ ؿ يلف،ػر اإلديػ
م ريػ دم العقيػلة الراسػػطة كاألخ،ػار األ يػػلة الػيت دتثػػ   ريقػان كاحػػلة كريػي السػػ ي  

 ال حيل أ  ا الق األج . 
كال اقػػم أٌف الػػٌ   انقػػد لػػي  مثػػاأن خريػػلان يف األدى اللػػ يف  بػػ  لػػم ق ػػا ر    

ة  مِّ أج  ذلػه  ثَتة  كاميم أٌف أدي  التل ؼ حيس  ف اأقتلا  كجييلكف احملا ا
اػػل يف اداهبػػم سالسػػ  مت اسػػلة مػػِّ األخ،ػػار حياليػػا الالحػػق دػػِّ سػػابقم  بعػػل أف 
ي يد ألييػا مػا اسػترل يف أتملػم كيف اربتػم كيف كديػم  خيػاري ذا سػعلٌم الشػَتزام 
يت اكؿ ام ري ع ذاتػم الػذم اقفػ ض دليػم أبيػاض ابػِّ الفػارض  مث جيعلػم يف معػارض 

ريشػة مػِّ الًتا يػ   م ػفيان دلييػا رتػاأن يريػران مػِّ أثاذة مِّ األلفاظ  كرييهاض مل
رحيػػق أسػػل بم السػػي  كلغتػػم ال سػػيفة  لػػتع م احللػػيلة الشػػعرية يف مثػػ  ريػػذا الفػػِّ  

 "(ُ)كرءا خاق   ثَتان مِّ ال ااذع الشعرية الرصي ة  يق ؿ
 ِرررررررررب    قا رررررررررس ا    رررررررررب     ارررررررررلا 

 َارررررررررْق   رررررررررب  ِ رررررررررها  ل رررررررررب   أان  

   
  سن ررررَ   ق ررررسنِررررب    أَكررررمَ   

 ن نمرررررررررررب  م ِْرررررررررررَه   رررررررررررل    ننرررررررررررب  

   
ررررررررررب    اررررررررررلا   وا ررررررررررم  ررررررررررب      م 

نررررررررب    َأطررررررررمتا  قل رررررررربَ     ررررررررل َاْس  

   
 ِرررب  َارررْق أَرررَه    رررها ق ررر ْ   مرررب

 ََثَ   ل ررررررررب   ررررررررسن أَررررررررَه  نررررررررب  

   
 ِرررررب    أ  حلرررررَه   سن رررررَ  ق رررررسن

 و م رررررررَه قحلارررررررَن   ب لرررررررْا   أان  

   
اق ر أليم  يد يركم له ح،ايػة حلاتيػا كسػلاريا ألفػاظ يف إايػة السػي لة    

ل،ٌِّ خ،راا إري ة أعل ما ت، ف دلييا الغرابة  أقٌم يتحلث دِّ زايرة حمل  بػم  ل، ػم 

                                                 
 .  ِْْص"   تاى اللام يف التل ؼ(ُ)
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مل يلتػػػـ، يف امػػػرة األك  ءيثػػػاؽ التلػػػ ؼ كأ جبػػػ رير احمل ػػػة القػػػا م دلػػػاب ال حػػػلة بػػػُت 
دلػاب ناػ  الرمػ، كلػي  احلقيقػة  ألٌف ال،ا ػر مل  احمل  كاحمل  ى  حىٌت حياله الػٌ  

يلتـ، بػذله اميثػاؽ خاقٌػم مل ي فػر يلق ػ ؿ  كبعػل دػاـ  امػ  دػاكد الػ،ايرة  كل، ػم يف 
ريذ  امرة التـ، يميثاؽ ختٌم اللقا  بعل أف أقٌر يل حلة بي م كبُت ن  بم . ريذا احل ار 

كمعتقػل راسػخ  كريػ  كسػيلة  كجلاين ثيػا  أف عػه  القػ ؿ  كل، ػم يعػرٌب دػِّ خ،ػر
لالرتقػػػا  أ  دػػػامل امثػػػاؿ  أك بلغػػػة التلػػػ ؼ ريػػػ  الف ػػػا  بػػػذاض احمل ػػػ ى الػػػذم ريػػػ  

 الذاض اإلرية. 
يي الٌليِّ بِّ در ي خ ا  احمل  يحمل ة كاحمل  ى ا حيػٌ  احليػٌ ا  خقػاؿ    مٌساب ني

يف يى معرخػة احمل ػة "ا كألفػد مػا يف احليػٌ  مػا كجلتػم كريػ  أف اػل دشػقان مفر ػان 
كري ل كع قان مقلقان كإرامان كز أن كامت اعى قـ  كلذةن بفعاـ  كأ يلرم خياِّ كأ ءِّ 

كريػػػػذا ألفػػػػد مػػػػا كجلتػػػػم ذكقػػػػان ... أمػػػػا مػػػػا ي ػػػػلك  لػػػػه كأ يتعػػػػُت لػػػػه ن  بػػػػه  
)مترليان( يف  شد خيتعلق ذله احلٌ  بم د ل ر يتم  ختعلم أٌف ذلػه  ػاف ن  بػه 
كأقػػ  أ تشػػعر  أك ييػػذ ر عػػط ه خترػػل اميػػ  أليػػم بػػذاؾ ارػػ ل الػػذم د ػػلؾ  ... 

حلػػػٌ  دػػػِّ كريػػػذا ألفػػػد مػػػا ي،ػػػ ف مػػػِّ احمل ػػػة كدكقػػػم حػػػٌ  احلػػػٌ   كريػػػ  الشػػػغ  ي
. جػا ض ليلػاب أ  قػي  كريػ  يلػيح" ليلػاب ... ليلػاب  ك ثػذ امليػل كيلقيػم لقممتع

ًاد  خسػػػلا  دليػػػم كريػػػ  يف تلػػػه احلػػػاؿ كقالػػػ  لػػػم"  ًاد  ختذي ػػػم حػػػرارة الفػػػ  دلػػػاب خػػػ
أان مفل بػػػػه  أان بغيتػػػػه  أان ن  بػػػػه  أان قػػػػرٌة دي ػػػػه  أان ليلػػػػاب . خالتفػػػػ  ألييػػػػا 

 .  (ُ)كقاؿ" أليًه دٌٍت خاٌف ح َّه عغلٍت د ه...ا
يريل ابِّ در ي ري ا اإلعارة أ  لفد احلٌ   كري  معٌت يف ؽ  ػٌ  معػٌت دػرٌب   

د ػػػم عػػػعرا  الغػػػ،ؿ يف خمتلػػػد دلػػػ رريم كاثػػػتالؼ حقػػػ يم  ذلػػػه ألٌف مسػػػ  احلػػػٌ  
لسػػػ  مػػػا يشػػػَت أليػػػم ابػػػِّ دػػػر ي  ػػػامِّ يف امثػػػاؿ أ يف اللػػػ رة  أ بػػػ  أٌف  ثاخػػػة 

أأ تػػرل  يػػد أكرد دلػػاب لسػػاف  اللػػ رة احلسػػية حترػػ  دػػِّ احملػػ  التعلػػق يمثػػاؿ 
 اجمل ػػ ف" أليػػه دػػٍت خقػػل عػػغلٍت ح ٌػػه د ػػه ا  أم اقشػػغ  يمثػػاؿ كيمعػػٌت  كريػػذا 

                                                 
 ّْْ/ِ الفت حاض ام،ية (ُ)
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مػػا صػػرخم دػػِّ اللػػ رة  كريػػ  تػػلرع يف احلػػٌ  بػػليم مػػِّ اللػػ رة أ  امثػػاؿ  أك مػػِّ 
احملسػػػػ س أ  اجملػػػػرد  كقػػػػل سػػػػ ق أف درريػػػػ ا أٌف أخال ػػػػ ف ت،لٌػػػػم دلػػػػاب ريػػػػرى مػػػػِّ 

فاع مِّ احملس س أ  امعق ؿ بفريق املؿ العقلي أم معرخة السا   كق ع مِّ اأرت
 الرايريياض أك احلٌ  .

أٌف ذلػػػه ال ػػػرى مػػػِّ احلػػػٌ  خيتلػػػد دػػػِّ احلػػػٌ  الػػػذم حتػػػلث د ػػػم سػػػا ر   
الشعرا  يف م ري ع الغ،ؿ  ألقٌم يف ي أ  سػعادة اتمػة  كي تيػي بلػاح م أ  إايػة 

الٌشػػػعرا  يف أعػػػعارريم دت ٌػػػم سػػػامية  أقٌػػػم حػػػٌ  امثػػػاؿ كحػػػٌ  امعػػػٌت  يف حػػػُت عػػػ،ا 
احمل ػػػ ى ك غياقػػػم يف اررػػػر كتسػػػ يفم  كحتػػػل  ا دػػػِّ عػػػقا  احلػػػ  كارػػػ ل كاللػػػ  ة 
كالشػػغد كال جػػل كال،لػػد كالغاػػراض كاأ تهػػاى كالرسػػي  كالتلليػػم كال لػػم كذريػػاى 
العق  كإَتريػا مػِّ انخػاض الػيت ي ر يػا احلػٌ    اػا حتػل  ا دػِّ اإلثػالص يف احلػٌ  

احمل  بة كناس يا  كلي  ذلػه خحسػ  بػ  مل ت يػر ديػ ى يف كأعاركا أ  صفاض 
احمل ػػػ يض بعيػػػ ف دشػػػاقيِّ  خػػػذ ر ابػػػِّ القػػػيم أٌف الػػػلادي أ  احمل ػػػة ا قػػػل يػػػراد بػػػم 
الشع ر الذم تت عػم اإلرادة كاميػ   كقػل يػراد بػم السػ   الػذم ألجلػم كجػلض احمل ػة 

 تم كما قػاـ يحملػ  كتعلق  بم  كذله قا م يحمل  ى مِّ اللفاض اليت تلد  أ  ن
  لػذا خغايػة (ُ)مِّ الشع ر هبا كام اخقة اليت بُت احمل  كاحمل  ى كريي الرابفة بي يااا

ما يلي م الشادر العاعق يف كصػد ن  بتػم أقػم يراريػا ثاليػة مػِّ العيػ ى  قػاؿ ابػِّ 
 "(ّ)  لذا قاؿ احل،م ا  رم (ِ)القيم "ا أف ح ه الشي  يعاي كيلما

    ا نررررررررر    رررررررررس  ارررررررررب أ    أ  ررررررررر

 ونسنب    م قلنسرسقو أ  لر       را  

   
 كقاؿ اثر"

  ررررررررس  اررررررررب أ    أ  رررررررر   ا نرررررررر 

 أ  قحلررن أ مررم ا  مررب ِ ررا   قحلررن  

   
 

                                                 
 .ٓٔص"  ركرية احمل ُت (ُ)
 امللر السابق . (ِ)
 ُٕٗ/ِ احمل  كاحمل  ى كامشاـ  كامشركى (ّ)
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يف حُت أف الشادر الل يف  اف قل دشػق امثػاؿ كتعلػق يمعػٌت  كا ػر الترريػل 
يف نرابم أقا  يف احل   خلم يشهي أمل الفراؽ كصلكد احمل  ى  كامااؿ الذم يتع ل

 ري  رتاؿ أري مفلق.
 ا مله  ا ب: - 5

ت،لػػم ال ػػاحث ف دلػػاب اللػػلة بػػُت احلػػ  كاماػػاؿ  كأف  اقػػ  ريػػذ  امسػػػألة   
أدلق أبري  التل ؼ  يق ؿ ابِّ حـ، "ا العلػة الػيت ت قػم احلػ  أبػلان يف أ ثػر األمػر 
دلاب الل رة احلس ة  كال ارير أف ال ف  احلسػ ة ت لػم ب،ػٌ  عػي  حسػِّ كدتيػ  أ  

  خػػػاف ميػػػ،ض كرا ريػػػا عػػػيهان مػػػِّ التلػػػاكير امتق ػػػة  خيػػػي أذا رأض بع ػػػيا تث تػػػ  خيػػػم
أعػ،ارا مل يترػاكز أح اهبػػا اللػ رة كذلػػه ريػ  الشػي ة  كأف لللػػ ر ت صػيالن دري ػػان 

  ككاريػػػح أٌف ابػػػِّ حػػػـ، ري ػػػا ي ػػػٍت دلػػػاب خ،ػػػرة مػػػِّ أخ،ػػػار  (ُ)بػػػُت أجػػػ،ا  ال فػػػ سا
امتل خُت  كأ سياا يف حليثم دِّ مي  اماي  أ  امااؿ  ألقم مي  أ  األص   

أليػػم ابػػِّ حػػـ، اقفػػان ا كال ػػارير أف الػػ ف  احلسػػ ة ت لػػم ب،ػػ  عػػي   كريػػذا مػػا أعػػار
حسػػِّ كدتيػػ  أ  التلػػاكير احلسػػ ةا  خػػال ف  احلسػػ ة د ػػل أريػػ  التلػػ ؼ ريػػي مػػا 

 ثلقم و مِّ األقف  دلاب ص رة مِّ امااؿ الذم ري  صفة أزلية خيم.
مػِّ بيل أٌف امتل خة   ت ا دالقة بُت احل  كامااؿ بلػ رة تفػرقيم دػِّ سػا ر  

ت،لػػػم دلػػػاب ريػػػذا ام ريػػػ ع  خقػػػاؿ القاعػػػاين"ا كمػػػا ثلػػػق و اإلقسػػػاف دلػػػاب صػػػ رتم 
رتيالن بلَتان خ،لاا عاريل رتيالن اجنذب  أليم أحلاؽ بلَتتم كامتػلض زػ   أداػاؽ 
سػػػريرتم  كريػػػذا اأجنػػػذاى ريػػػ  احلػػػٌ  األثػػػ  أف ظيػػػر مػػػِّ مشػػػاريلة الػػػركح رتػػػاؿ 

لعػػة القلػػ  رتػػاؿ اللػػفاض يف الػػذاض يف دػػامل امػػربكض  كا ػػاص أف ظيػػر مػػِّ مفا
دامل امل،ػ ض  كالعػاـ أف ظيػر مػِّ مالح ػة الػٌ ف  رتػاؿ األخعػاؿ يف دػامل الغيػ   
كاألدم أف ظيػر مػِّ معاي ػة احلػ  رتػاؿ األخعػاؿ يف دػامل الشػيادة  خاحلػٌ  ل يػ ر  
مِّ مشاريلة امااؿ خيت  يماي  ال لَت  كما قي  أٌف احلٌ  اثب  يف  ٌ  عػي  

ج سم خعلاب ثالؼ امشػي ر  كالعشػق أثػ  م ػم  ألقٌػم ن ػة مفر ػة  أجنذابم أ  
                                                 

 .ِّص"    ؽ احلاامة يف األلفة كاألأؼ (ُ)
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كلػػذله أ يفلػػق دلػػاب و تعػػا   أقتفػػا  اإلخػػراط دػػِّ صػػفاتم  كاحلػػٌ  اإلرػػي كرا  
لػػػه كامػػػٌِّ  خاقػػػم صػػػفة قلديػػػة قا اػػػة بذاتػػػم تعػػػا   

ى
حػػػٌ  العقػػػال  مػػػِّ اإلقسػػػاف كام

م هبػػػا خيح  قػػػم ل ػػػم ال  قػػػا كصػػػفتم دػػػُت الػػػذاض خيػػػي قا اػػػة ب فسػػػيا  كحػػػٌ  العقػػػ
 .(ُ)...اأايريم

ريػػػػذا الػػػػٌ   اميػػػػم ي ػػػػم مالح ػػػػاض ذاض عػػػػأف يف مسػػػػألة دالقػػػػة اماػػػػاؿ   
يحلػػػ   ألقٌػػػم م ػػػٍت دلػػػاب دلػػػ  كأسػػػ اى كقتػػػا   كخرريػػػياض يتعامػػػ  معيػػػا اللػػػ يف 
ب صػػفيا حقػػا ق اثبتػػة مشػػف دة بيقػػُت كأديػػاف أ يت،دػػ،ع  خايػػ  امايػػ  أ  اماػػاؿ 

عا  رتي  ثلق اإلقساف رتيالن دلػاب صػ رتم  كمػِّ ري ػا مسٌػ ا ق،كع   يعي  ألٌف و ت
ذلػػه ال ػػ،كع ح ٌػػان  أذ احلػػٌ  ريػػ  ميػػ  امايػػ  أ  اماػػاؿ  لسػػ  القػػاق ف الػػذم 
يرمي أ  دػ دة الفػرع أ  األصػ   أذ األصػ  ريػ  اماػاؿ اإلرػي امفلػق  كاإلقسػاف 

 خيػػ  يف أربػػػم خػػرع أبػػػٌل لػػم مػػػِّ أف ي رػػذى أ  أصػػػلم  كأمػػا احلػػػٌ  د ػػل القاعػػػاين
درجاض" األث  كري  اجنػذاى امايػ  أ  اماػاؿ يل ػركرة  كا ػاص كريػ  الػذم 
يػػ رم مػػِّ مفالعػػة القلػػ  رتػػاؿ اللػػفاض يف دػػامل امل،ػػ ض  كالعػػاـ كريػػ  مالح ػػة 
الػػٌ ف  رتػػاؿ األخعػػاؿ يف دػػامل الغيػػ   كاألدػػم كريػػ  معاي ػػة رتػػاؿ األخعػػاؿ يف دػػامل 

ا أقػػم يسػػت يف التقسػػيم ام فقػػي  أذ العالقػػة الشػػيادة  كريػػذا تقسػػيم إػػَت مسػػ  ؽ  اػػ
ام فقيػػة أ تسػػاح أب ثػػر مػػِّ ريػػذا التقسػػيم الريدػػي للافيػػـ   كريػػذا يف ال اقػػم مػػِّ 
قتا   احللس الل يف  كقل أعػران خياػا سػ ق أقٌػم حػلس ظػٌٍت  كل، ٌػم د ػل امتلػ خة 

شػػق أ يقػػُت اتـ  كالفريػػد يف ق ػػرة اللػػ يف أ  احلػػٌ  كخػػق درجاتػػم األربػػم أٌف الع
حيىيٌ  نٌ  احلٌ   كلػي  درجػة مػِّ درجاتػم  كالعلػة يف ذلػه  اػا يقػ ؿ القاعػاين أٌف 
العشػػػق أثػػػٌ  مػػػِّ احلػػػ   ألقٌػػػم يقػػػـ  دلػػػاب احمل ػػػة امفر ػػػة  كاإلخػػػراط أ يت اسػػػ  
كصفاض ا الق دٌ، كجٌ   كأما الفريل يف  الـ القاعػاين خيػ  أٌف احلػٌ  اإلرػي كرا  

كامال ،ػػة  ك امػػا أف اللػػ خية أ حت،ػػم دق رػػا يف  حػػٌ  العقػػال  مػػِّ اإلقػػ  كامػػِّ
احلٌ   ألٌأا ت لغ اللرجة السامية يف احلٌ  اإلري مِّ ثالؿ الًتقي يلقلػ    خاقٌػم 

                                                 
 ِّّص"   شد ال ج   الغر   (ُ)
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يقلل يلعقال  اللاحلُت مِّ د اد و مِّ اإلق  كامِّ كامال ،ػة الػذيِّ حي ػ ف و 
 تعا .
أت يػل دالقػة احلػ  يماػاؿ جي  أٌف قشػَت أ  أف اللػ خية قػل اقفػردض يف   

هبػػذ  اللػػ رة ال جلاقيػػة العايقػػة  يف حػػُت أق،ػػر دػػلد مػػِّ الفالسػػفة ريػػذ  العالقػػة 
أق،ػػاران عػػليلان  خػػَتل عػػ  ي ر مػػثالن أٌف سػػ   احلػػٌ  ريػػ  ثليعػػة أرادة احليػػاة كبقػػا  
ال ػػػػ ع كتل حيياػػػػا بسػػػػعادة كمهيػػػػة دلػػػػاب درى احلػػػػ   خيسػػػػتري  امػػػػر  أ  إري،تػػػػم 

خح اريا  كحي،م يمااؿ دلاب امرأة  ت اِّ لم ذرية ق يػة  يعر ػم استرابة أ يفيم 
خييا حسِّ الق اـ كاأمتال   أذ ت اِّ ريااتف اللػفتاف للر ػُت الغػذا  ال،ػايف  أمػا 
امرأة خيعر يا يف الرج  الق ة كالشرادة أ ثر مِّ اماػاؿ  أك مػا ي ػاِّ ألكأدريػا  

 (ُ)الق ة امسلية .
دلػػاب صػػ ر  ثػػَتة للقػػ ح  اقػػ  تػػرد بػػُت أ ػػ ا   كيف األدى العػػر ي يقػػد امػػر   

الغ،ؿ ت في صلة احلػٌ  يماػاؿ   قػ ؿ أ ي زيػل القاريػي كريػ  يتغػ،ؿ يمػرأة ملػابة 
 "(ِ)يملرم

 غب ررررررر ا قحلب ررررررر  قلررررررر   س    رررررررل

رررررررررررَ          أو  أن  رررررررررررست لررررررررررر    ا

   
رررررررررررررلا  ررررررررررررر  ا َ رررررررررررررب    رررررررررررررب و  ا   ّن 

عرررررررررب     رررررررررل قل رررررررررم      ع رررررررررسق   اِم

   
 "(ّ)يمرأة س دا  خالمم ال اس خقاؿ الف   امقلسيك ذله تغ،ؿ أب  

 و ررررس قء أن    ررررب اررررق ن ب رررري

 حمررررررا  ررررررسق    ان ررررررم   و نرررررربي  

   
  هق  اه  ن ب   سة  ِرب ي ق رسن

  ل  رررررررررب وارررررررررب   لسررررررررر س  ررررررررر قو  

   
 واب     س  ق سر   لرسان   ِو مر 

 َو ررررررمق   و ق     نررررررل  ل معرررررربو  

   
 وأن    رررررب نرررررن  قل ررررر ب   َررررر 

  أ   مرررررررررررب   قلعرررررررررررن   ررررررررررر   بو  

   
                                                 

 ٓٔص"  بلا م احل،اة (ُ)
 ِٔٔ/ْ قفح الفي  مِّ إلِّ األقلل  الر ي   (ِ)
 .ٕٔص"  بلا م احل،اة  (ّ)
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 كدليػػػػػػػم يتفػػػػػػػرد أريػػػػػػػ  التلػػػػػػػ ؼ يف ت  يػػػػػػػل دالقػػػػػػػة احلػػػػػػػ  يماػػػػػػػاؿ  كريػػػػػػػم 
أ يريلكف أف يقركا ذله دلاب امسػت ل اإلقسػاين دلػي أيػة حػاؿ  بػ  دلػاب مسػت ل 
احلػػػ  اإلرػػػي امتلػػػ  يماػػػاؿ األز  الثابػػػ   كءػػػا أٌف احليػػػاة ال شػػػرية قا اػػػة دلػػػاب 

رريػػػي اتبػػػم للحػػػ  السػػػااكم  كاماػػػاؿ الف يعػػػي خػػػرع مػػػِّ الترلػػي  خػػػاٌف احلػػػٌ  األ
األص  اإلري  مِّ أجػ  ذلػه ميػ، القاعػاين حػٌ  العقػال  مػِّ اإلقػ  كامػِّ  مػِّ 

 ح  إَتريم  ألف خيم الياض ا الق د، كج .
 ا مله  اظتنلدب:- 6

 ػػػػاف أرسػػػػف  مػػػػِّ الفالسػػػػفة السػػػػابقُت أ  أدراؾ خ،ػػػػرة الت اسػػػػ  كالًتتيػػػػ     
كاأدتػػلاؿ يف اماػػاؿ  خقػػل قسػػ  أليػػم القػػ ؿ أبٌف اماػػاؿ "ا اجتاػػاع الًتتيػػ  مػػم 

  أم الت اسػ  يف الشػ،  كترتيػ  أج،ا ػم كادتػلاؿ (ُ)اأدتلاؿ بُت اللػغر كال،ػربا
األرسػػػفي يف اماػػػاؿ كخ،ػػػرة  خلػػػ لم  أأ أٌف امتلػػػ خة رتعػػػ  بػػػُت م ػػػلأ الت اسػػػ 

امال مػػة يقػػ ؿ الفرإػػاين "ا مػػا  ػػاف اماػػاؿ حقيقيػػةى  اػػاؿ ال يػػ ر بلػػفة امال مػػة 
كالت اس   كريذا الت اس  كامال مة أما أأ تلرؾ  يفيتم كحقيقتم كإ ر  كأ ي     
اقتيا   كحل  كأ دي،ِّ حلر  كدل   ب     ما أدرؾ م م دلم يف ريػاِّ ذلػه أف 

 ي حلػػر كأ ي  ػػ   خػػذله ريػػ  أ ػػالؽ اماػػاؿ  كأمػػا أف يػػلرؾ ذلػػه كرا   مػػا أ
كي     خذاؾ اللاث  حت  ال    كاإلدراؾ  أما أف ي،ػ ف ثفيػان لفيفػان ليػث أ 

  (ِ)ي،ػ ف ي  ػ   ب لييػة اإلدراؾ  بػ  حيتػاع أ  دقػة كق ػر كلفػد أحسػاس ...ا
 مػة  نػاكأن تفسػَت خي  ري ا يستعرض أق اع اماػاؿ  كيلػح دلػاب م ػلأ ام اسػ ة كامال

 األسرار اليت تقد كرا  احلسِّ كامااؿ . 
كأ تتحقق امال مة مامل تتحقػق  ال ػة أعػيا " كصػد احمل ػ ى كرتالػم  كعػع ر 
ًذف يسػػتح،اـ  احملػ  بػم  كام اسػ ة بػػُت احملػ  كاحمل ػ ى  خا تاػاؿ ريػػذ  الع اصػر يػ

ًدم أ  ريعفيا  خاىت  ػاف احمل ػ ى يف إايػة  احمل ة  كققلاف د لر مِّ د اصرريا ي
                                                 

 .ُٕٗص"  خِّ الشعر (ُ)
 ّْص"   م تياب املارؾ يف عرح ات ية ابِّ الفارض  (ِ)
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امااؿ  كعع ر احمل  جباالم أَت عع ر  كام اس ة الركحية ق ية بي ياا  ظير احل  
الػالـز الػلا م  كقػل ي،ػ ف اماػاؿ قفسػم انقلػان ل، ػم يف دػُت احملػ   امػ   خت،ػ ف 

  كري ا ييذ ر أٌف د،ة صػاح ة  يثػَت دثلػ  دلػاب احلرػاع (ُ)ق ة احمل ة لس  امااؿ
ا" اي د،ة كو ما أق   اا قاؿ خيه  ثػَت  خقالػ " أيٌيػا األمػَت بِّ ي سد خقاؿ ر

 . (ِ)أقٌم مل يرين يلعُت اليت رأيتٍت هبا
 ا لّة:-

حػػػازض التػػػأمالض اللػػػ خية يف مسػػػا   اماػػػاؿ أمهيػػػة يلغػػػة  أذ  لػػػ  تلػػػػه 
التأمالض م ػاحي مػا يسػااب اليػـ  بعلػم اماػاؿ  حػىت أم،ػِّ القػ ؿ بعػل أف درريػ ا 

سػػػػا   الف،ريػػػػة الػػػػيت جناػػػػ  دػػػػِّ تلػػػػه التػػػػأمالض" ذتػػػػة تف،ػػػػَت رتػػػػا  رتلػػػػة مػػػػِّ ام
متسلس  جنم دِّ الترربة الل خية يف األدى العر ي حيسِّ بم أتسي  ق رية ثاصة 

 بعلم امااؿ األد ي  دي،ِّ أف تقـ  دلاب التل ر ان "
ػ أف خ،رة اماػاؿ لسػ  التلػ راض اللػ خية خ،ػرة أحاديػة  أم أ تقابليػا خ،ػرة ُ

 كريي مِّ مث صفة أزلية مفلقة تتاث  يلذاض اإلرية.  الق ح 
لي  يف ال ج د ق ح دلاب اإل الؽ  أأ ما جنم دػِّ دلػياف ا ػالق دػ، كجػ    -ِ

أك مػػػا  ػػػاف الشػػػي  خمالفػػػان للف ػػػم  كدليػػػم خػػػاف القػػػ ح يتعػػػُت يف دػػػامل الشػػػيادة 
 خحس   كري  م ج د لالدت ار.

  أك لسػ  التع ػَت اللػ يف قػ ر أف امااؿ اإلري خػين كريػيا  يغاػر األ ػ اف -ّ
 ي ي  السا اض كاألرض.

 أف و رتي  أحسِّ    عي  ثلقم  كرتالم أقا يترلاب يف خمل قاتم. -ْ
أف اجنذاى اماي  أ  اماػاؿ ريػ  اجنػذاى أ  األصػ  كاألس  خاإلقسػاف خػرع  -ٓ

 مِّ أص  ثالقم .
رتػاؿ جػالؿ  كقػل رتاؿ و تعا  جلي  ءعػٌت أقػم نرػ ى دػِّ ا لػق  خل،ػ   -ٔ

 حير  د ا رتاؿ و تعا  رزتة ب ا كلففان م م س حاقم كتعا .
                                                 

 .ٕٔص"  بلا م احل،اة (ُ)
 .ُُِ/ْاألإاين  (ِ)
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احمل ة أٌس اماػاؿ  كريػي ليسػ  كسػيلة ل لػ غ اماػاؿ  بػ  ريػي إايػة  ءعػٌت أٌف  -ٕ
ذتة تلرجا يف بل إيا  مث  ال ل ع يف الل ر احلس ة مث اأرتقا  أ  حػ  خ،ػرة 

  ة احمل ة.امااؿ قفسيا أم امعٌت اجملرد  أك ن
تقت ي كحلة ال ج د مِّ ال احية اماالية د ل أري  التل ؼ أبف ي، ف احمل   -ٖ

 كاحمل  ى كاحمل ة عيهان كاحلان.
ذتة صلة قارة بُت احل  كاماػاؿ  خػال ف  احلسػ ة ت لػم يللػ ر احلسػ ة  كريػذا  -ٗ

 الذم ي لل احل  يف قف  العارؼ.
أٌف السػػػ ي  ال حيػػػلة إلدراؾ اماػػػاؿ  كمػػػِّ مثٌ الف ػػػا  يف ذاض احمل ػػػ ى  أقػػػػا  -َُ

الت بػػػة بػػػلايتيا  خ فريقيػػػا ت ػػػلأ الرحلػػػة العرخاقيػػػة السػػػامية  كذلػػػه يلت ػػػ،  دػػػِّ 
 امادة كثلم ل  س امتعة اللقي قية كاأمتثاؿ ألكامر ا الق األج .

ال مػػة  ألقٌػػم قػػا م دلػػاب دقػػة يقػػـ  اماػػاؿ اللػػ يف دلػػاب خ،ػػر  الت اسػػ  كام -ُُ
 ال  ر كلفد اإلحساس.

اماػػاؿ الفػػٍت د ػػل أريػػ  التلػػ ؼ ي يػػر دلػػاب اماػػاؿ الف يعػػي  ألف حسػػِّ  -ُِ
 امسا داض أعل أ ران مِّ حسِّ الل ر احلسية األثرل .

رل  اللغة العربيػة دأأض أريػاخية مػِّ ثػالؿ عػحِّ بعػن األلفػاظ بفريػق  -ُّ
  اثػػًتاع ترا يػػ  رتاليػػة بليعػػة  اماػػاؿ امتلػػ خة ءعػػاف جليػػلة  أريػػاخة أ

 هبا  احلق  كل،  رتاؿ جالؿ كن ة احمل ة كإَتريا .
كدليػػم ثىليلىػػٍ  للاتلػػ خة كخػػق ريػػذ  التلػػ راض مػػا حيسػػِّ تسػػايتم أبصػػ ؿ   

ق ريػػػة رتاليػػػة  رػػػا سػػػياقيا التػػػارخيي كالف،ػػػرم   اػػػا أٌأػػػا انرتػػػة دػػػِّ سلسػػػلة مػػػِّ 
امػ  كالشػا ؿ  كأف  ػاف ال حػث دػاج،ان دػِّ الترارى العرخاقية اليت سع  أ  الت،

اإلحا ة بػلقا قيا كتفلػيالاا  أأ أقػم دي،ػِّ أف ي،ػ ف م فلقػان أللػاث أثػرل مػِّ 
عأأا أف تست يف  امػ  التلػ راض التأمليػة امااليػة الػيت قػلميا أدػالـ التلػ ؼ يف 

 األدى العر ي.
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 الخصائُص الفّنيَُّة في َرَسائِل  
 أبي القاسِم َعْبِد الَعسيِس بِن يوسَف الّشيرازّي

 الـَمعروف بـ )الَجكَّار(
 هـ(833)ت: 
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 الملّخص:
أدقب,ذوبؾقٍغ,ذوؽاتبب ذاباػظ ,ذفبقذأببقذاؾؼاابؿِّذاؾي بحازيذأابدذذذذذذذذقدّؾطذاؾبحُثذاؾّضقءذعؾكذ

ذػراانذاملـطؼذامَلعدودقـذيفذطبؼةذؽّتاِبذَزؿاـِف,ذإذذالذجياوزُهذإّؾاذبعُضذاؾُبؾغاِءذاؾُػصحاِء.

حيّؾُؾذاؾبحُثذخصائصذأاؾقبذؽتاباتذاؾّيحازيذاؾػـّقة,ذوالذاّقؿاذخصائصذاؾّيؽؾ,ذذؾؽذ

ذرػِةذاؾّؾػظّقة,ذوتدبقجِّذاؾؽالم,ذوحتدنيِّذاألؾػاظ.أّنذعصرذاؾؽاتبذعصُرذاؾّزخ

وؼدذؿالذأبقذاؾؼاابؿِّذإ ذاـتؼباِءذأؾػاِظبِفذبعـاقبة,ذوَتفب قبفاذوتيب قِبفا,ذواؾّتبرّويذيفذِهبقاغِتفاذذذذذذذذذ

وتببدبقِهفاذوحتبحِّفببا,ذواببرمذعؾببكذَؿتاـببِةذَتراؽقِبببفذواؾّتطققببؾذيفذؼدببٍؿذؽبببٍحذؿـفببا,ذوأدَخببَؾذإ ذذ

حات ذملذَقعفدفاذاؾعرُبذاؾؼدؿاء,ذإ ذجاـِبذأؾػاظذاؾّتػخقؿذواؾّتبهقؾذؿعهؿذَعصرِّهذاؾّؾغقيذؿصطؾ

ذواؾتَِّعِظقؿ.

ذؽؾؿاتذؿػتااّقة:

ذاجلّؽارذ-اؾّيحازيذذ–أبقذاؾؼااؿذ

                                                 
 عضو هيئة تدريسّية يف كلّية اآلداب الثّالثة, جامعة دمشق. *
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 مقّدمة:
ووووو ا   , ا  ّ وووووار       (ٔ)أبوووووو ال ابوووووعز عِوووووُد الع يووووو ز بوووووُا يُوبووووور  ال اتوووووُ , الشّز

هووووووو( يف ٜٕٗلثّعووووووال  )هووووووو(, كاتووووووُ  اِ شووووووا, لع ُضوووووودز الد  لووووووةز,  ووووووا  ع وووووو  اٖٛٛ)
ووُد  الي تيمة:" ووالز ُصوود رز أ ح  ِادز ال وور,ز ال زِووار, ا زس  ,  أروو ِبووالز الوووم  أقز ,  ُر ِ,ز الوووم ش

اآلاثرز  األْخِوووووارز,  أ ْعيوووووالز الووووووُمم د ح   الووووووُم  د م , يف اآلداب  ال تابوووووةز,  ال اعوووووةز 
ِّزايبةز"   ,  كوال موع تو   ل وددز ديووال  الِ بواَض لع ُضودز الد  لوةز (ٕ)ال زفايةز,  مجيعز أد اتز ال

ووووووااّز  ُدماَزووووو ز,  ت  ل ووووود  الووووووز ارة  بعووووودد ُدرو ع وووووات   َزووووو ز,  خ  ووووو ز م ْعووووود د,ا يف    را طُووووْو   أاّيمز
 .(ٖ)أل الدزدز"

ِزدز,   ع ووُ    يُعوود  أبووو ال ابووع مووا ُكتّوواب   ما زوو  الِووارع . أروواد   مووا م روواراتز ع ْهوو
,  الووولّكا,ز  وووض  ال زتابوووة,  اّتهوووارز ز   زوووْل,ز ووول الرح وووولك المتركزووو  م رووواراتز الّاب  أ خ 
ع,  هوف صوفاتي ال ي  ِ وف  الّرمع, إىل جا   رزأ ت ز  ُبِْعةز ب ديرتز ز,  جوابزو ز الووُمْفمز

تز ز  ِد  ما ُعد   أ د ات ك راختار لللك الثّعال   حبّس   ل  ات   أل ربي د  ع  ,  ال أْل تش
ووع الِ جووض,   و   وو   ع رووا بوو  ربوواَلز ,  ردّبووا رو ووت   ربوواَل ُ   األديب ُ أور,ووا دا يووة, مووا ُلم 
ِهوا يف أدب  ِة  ايرزعة ,  ما أكث ِة  ُمست جاّدة , أ  ه الس لأا ّية   اِخوا ّية  حبث,ا عا خ اط

مووو ووو ا ّ  ,  هوووو    ِوووة  الووو  ثع, إْ  كثووو ,ا موووا أيب ال ابوووع الشّز ع إىل إجوووادةز ال تابوووةز موه 
ووووعِ  ِز وووو ز, أ   ّووووا ي ستشوووورُد بوووو  مووووا  ِيّة  مووووا   ْثمز ِيّووووة  ةبيووووات  ِووووع يُوووودعّزُع ربوووواَل   ال  ث
وواعِ ُمْفلووق, ي ووو  ع ووُ  الثّعووال  : "  أ  أُْ رزُد مووا   ِ الفمووو , ررووو كاتوو ي مزْهوو  عي   

ِزب عوا ِزدز اّليت تُوْعو ِ   ِجوادة,  اِْحسوال ريّوا , (ٗ)أدب  ر ْضوفا  ُغِ رز  و ْث ,  خواطز

                                                 
ِة  (ٔ) مجتوووووو  يف:  زشوووووووار ا ا وووووو  .  الوووووووُم تثعٕٖٙ/ٗ.  الووووووّلخ ة ٛٛ-٘ٛ, ٖٛ/٘, ٜٚ, ٜٛ/ٗ ا ثووووووِ ت

 .ٙٙ٘/ٛٔ.  الوايف ٓٔ/٘ٔ
 .   تح: حمّمد حمف الّديا عِد ا ميد, ٕٖٔ/ٕاليتيمة   (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٕ اليتيمة  (ٖ)
 الفضفا : ال ث  الوابع. (ٗ)
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ِا ز  ِّزاي ,  أْبل ُس ما املا, الِ ْ  ِز ال ِزدز اّليت هف أ ْحس ُا ما   ه ْع ِز  ما ُلم عز 
موا  (ٔ)

, الوُمْشت مزضز على ُمل حز اآلداب" ِْطز هلا ال تابز  ِ هو مزْا 
(ٕ). 
  ووووووا  ُد إاّل بعووووووُ  الُِل ووووووا,ز  أبوووووو ال ابووووووعز م عوووووود دي يف طِ ووووووة كتّووووووابز   ما زوووووو  ال

ووود  ووو رع أبوووو ال ابوووع علوووف  بوووُا حمم  الُفهوووما,ز, جوووا, يف اليتيموووة: " أخووو ه  ز ووواتي مز
ِخوف,  كوال ِووديد  االختهواا  لّهواح  , أ  وو  كثو ا, موا كووال ي وو : ُكت وواُب (ٖ)ال  
بوع عِوُد الع يو  هوو(,  أبوو ال آٖٙالد  يا  بُل اُ, الع هِ أربعةي: األبتاُ  ابُا العميد )

ُِت الِ ابوووع, يعووو  ٖٛٛبوووُا يوبووور ) وووئُ  لووولك ِز هوووو(,  أبوووو إبوووما,  اله وووايب,  لوووو 
  فس  "
(ٗ). 
ووولأا ّية     ووو ا ّ  يف طِ ووة ُكت ووواب د ا يووا الِ بووواَضز الس  ُيهوو  ر أبوووو ال ابووع الشّز

ِزو  بووو)ديوال اِ شووا,(,  ال ِووّك يف أّل االطّوور   علووى  الِ مسيّووة ا  وميّووة, أ  مووا ُعوو
ِروةز "كيور    ,  مع ِارز اُ ْ وعز م ضمولز تلك الِّباَضز ُيسّلط جا ِ,ا موا الّضوو, علوى أ ْبو

ِْأ ربووووواَض  املسووووون ل   ا ّ وووووا,ز ريروووووا موووووا خلفوووووا,    الة  كا ووووو  الووووودّ   ُ  تُوووووداُر, رووووواْ 
ِا  ب  الّد لةز   وى املعار ة املختلفة" ِْو مجيع  جوا  ز الّه ...تع  .(٘) عّما  

 هوولد الِ بوواَُض  إل اّتهووف    زديّووة ال زبلووو مووا أبووالي   ر يّووة ,  م ل  ووة       
اج إليووو   ووووُ  الّشوووعِ موووا مواهووو   رّ يوووة ,   ووود   ث مروووا لسوووا ي ة   أدبيّوووة ُتضوووار  موووا  تووو

ِْت  ِد, روا ده ِرد  ا ياة  األدبّية  يف عه ِو الّلفثف  املع وّ , ر الّش ا    بأابع ال  خ
صوو اعُة الِّبوواَض  مووا  الّد لووة الِويريّووة,  اّتسووم  بت وووّ  أبوواليِزرا اة يّووةز  اِ شوواَّيةز, 

ا يف الت هو  ِاعةز ُكّتاِبز ِابز يف اةيا ,   و  عزرع إىل اِرا وةز  اِط واب ب  , (ٙ)يِ  اِغ
.   م  ْجز امل ثو,ز  مل ثورز ج ,,ا ما ت ليد  ر ّزّ 

                                                 
ِا .  (ٔ) ْرلة      ر   ِا : ا هى الّه ار,  م    وهلع: هنِي    بز  الِّ 
 .ٕٖٔ/ٕ اليتيمة  (ٕ)
 هو أبو ال ابع إمساعيض با ُعِاد.  (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٕ اليتيمة  (ٗ)
ِب يف العهِ األمو ّ اتريخ الّاّبض ال ّ   (٘) ِ  ع د الع  .ٙ , اث
(ٙ)   ِ ِّابع اهلج ِل ال ِيّة يف ال   .ٖٖ٘ , اا ثِ: الِّباَض األدبّية الّ ث



 اخلصائصذاؾػـقةذؾراائؾذأبلذاؾؼااؿذعبدذاؾعزقزذبـذققاػذاؾيحازي

04 

 

ُِد   ال ريوو   أل  جا ِ,ووا مووا اَِووا   ووق  بشووخو أيب ال ابووع  رو  ّزوو , ر ووال  كوو
ِّابوع  ع   ِلز ال شوِ راحو  ُغْفر, عا صفمات ال ّتاب  الّ ا ديا, روذ ا  ُكزوِ ُكتّواب ال و

ِ  اةوووووار مّف,  الُِسوووويّت,  األ وووورُ, تتسووووار  إىل  كووووِ)أيب إبووووما,  الّهووووايب,  أيب ب  وووو
يالز ا ديدز يف م واهزِرع الف يّوةز, (ٔ)هو(,  اباز العميد(ٖ٘ٛ الّهاح  با عِّاد ) ,  تِز

ِهع, على أّل أ  ال ابوع الّشو ا   ال ي وّض عو رع خ أ وِ,ا,  هوو   اِِادةز جب ودةز تهوي
ِادز ال وور, ال زِووار, ر يوور    وود ت ل وود  ديوووال  الِ بوواَض أحوو ِ,,  أروو ُد ُصووُد ر الوووم ش

 لعضد الّد لة,  كال معد د,ا يف   راَز ز  خاّصةز  دماَ .
ذاخلصائصذاؾبـاّئّقةذواؾّيؽؾّقةذؾراائؾذأبلذاؾؼااؿذاؾي حازي

 واإلخوانّية.املنهج:  أو البناء العام اّلذي قامت عليه الّرسائل الّسلطانّية  -1
ُع  عُِد الع ي ز أبو ال ابوع الّشو ا    بِ وا,ز ربواَزلز ز  االستهالل )الـَمطلع(: . أ

ِ  عموم,ووا,  ِّابووع اهلجوو ِل ال وو  ُ  يف  لووك ِوو ُل كتّووابز الِّبوواَضز يف ال وو  ِ الّوويت ك تِرووا, 
ُِو  ,  هووووو موووووا يُعووووو رهوووود ر ربووووواَل    ارْوت تمرووووا دبوووووا يضووووما إ ِوووووا   ال ووووارئ  الّسوووووامعز

عِ.  االبوتررُ  هوو الفاربوُة الّويت ُيه وّدُر ِبوا  البتر ر , أ  ُحساز الوم ْألع يف الشّز
ك للا ُع   ُكت واُب الِ بواَضز بتجويودز  ِّزبالةز يهُض الوُمتلّ ف  أ ال, ال تاُب, بض ا  ُ, ما ال

ِصوا على ا ت اَزرا بع اية, رج ع لوا ابتررهل ع   فمة, مجالّية,  برغّية,  ُصد رز ُكتزِزرع,  ح 
ويق) ,   د  ا  ابوُا ِر ُِ, ال لوب   ِض األمسا ز هوو( عوا االبوترر :" ٙ٘ٗلأيفة, تأ

" ,  م أي ُة ال  جاحز ِاحز داعيُة اال ش
,  كما أّل الّشاعِ  ّود يف م ْألعز   هيدت , أل ّو  (ٕ)

ُِ, األمسوا  ,  بو  ُيسوت دّ  علوى موا ع ودد يف أّ    هلوة أّ   ما ي أ
حوِا ال اتوُ   (ٖ)

على مأالع كتِ   ت ويعزرا درع,ا للِّاتبة  الّس ,  امللض, ر جُد أّل أ  ال ابعز الشّز ا ّ  

                                                 
ِ , علوى أَيّوة ال تواب ت  تز علوى  كوِ   (ٔ) ِّابع اهلج ِل ال ِيّة يف ال  ا ثِ مثر, كتاب: الِّباَض األدبّية  ال  ث

  عابِ,ا.الّش ا   إاّل 
 .ٖٛٛ/ٔ العمدة  (ٕ)
 .ٜٖٛ/ٔ العمدة  (ٖ)
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ال يووودا ُ, علوووى مألوووع   احووود  يف  موووض ربووواَلز , بوووض ي ووووّ  ريروووا ُم وووت ر, بووو  الووود عا, 
وولأا ّية,   وود ي ْسووترّلرا  لّشووعِ إ ا كا وو  الِّبوواَُض إخوا يّووة,    الت مميوودز يف ربوواَل  الس 
ُِ هلوا ألفات,ووا ا ت اهووا موا حدي ووةز أدبزوو ز,  برغوةز ل تزوو ,  رهوواحة  ِر,ا, ريتخيّووو وو أ أدبيّوة, صز
لسووا  ز, ك ولوو  مووا ربووالة إىل الّهوواح  بوواز عِّوواد:" كتووايب ال أدا,  ُ عوو   موووال ال 
ِزئ  هوو     وود  دم توو ,......حاُ  اموو ِز خز ْضووِ ت ,  ت وولك   حوواف ريمووا أُعا يوو  مووا سبثيووضز ح 

ُ  األحوورُ, م  اهوض  أملوو ...."أ ردتو
.   ولوو :" أُوُد    تعوواىل علوى األحوووا ز كلّزرووا, (ٔ)

ِب  اِد ال ةز   .(ٖ) الُع ىب الّسارّة" (ٕ) أب ل  ُ 
 أّمووووا ال زتوووواُب إ ا كووووال  كتوووواب  عروووود  بواليووووة  أ  مووووا ِوووواب    لووووك مووووا ال توووو  

وولأا ّية اُ  وميّووة رووذّل الأّووابع  الِّمسووّف ا وود   يهوو ِأ الس  ُِغ  ُحلّووة  لووك ال توواب, ر  وو
و ا    مزا ألفات,ا  ود بو  روُرل ابوُا رورل إىل رورل(,   ود يلتو ُ, الشّز حنوو: )هولا موا ع رز

عِووواراتز ) صوووض  كتووواُب بووويّزد , كتوووايب هووولا, أطوووا    ُ ب وووا,  بوووّيد ( موووع ألفوووا  
وو , حنوو  ولو  يف جووابز كتواب ع روو د  إىل الوّدعا, للخليفوة أ  األمو ,  مدحو   تعثيمز

ود رورُل بوُا رورل إىل رورلز بوا  يود:" هولا موا ع رز عابد باز علّف ح   ُولّزود  اةو   ال  
ُررل ح   اّلد كولا, ُمسوتخ ,ا    تعواىل يف اختيوارزد إاّيُد علوى ُح وعز االختيوار د ل 

ِّأ ز د ل داعيووةز اهلوووى" ,  مثووض  لووك كتابُوو  (ٗ)االعتِووارز,  إيثووارد لوو  علووى موجوو ز الوو
ُِ ِ أحدهع على تع يتز  بوراة أبي  ركاز الّد لة:"  صض كتاُب  عا ع ُضد الد  لةز يف 

 ُموولكّزِ,ا  ل ّزعمووةز  -ر ووف  ُ ع وو  -ُمعووّ اي, يف األموو  الّسووعيد -أدا,   ُ عوو ّد -بووّيد 
يف حيات ,  بعد  ات ,    فُ  ما خأاب  يف ا الت ز ما ب  ُحْس  ي  ابتِهوار,ا يف 

 . (٘)ص د...."ع مية 
 

                                                 
 .ٖٛٔ/ٕ .  اليتيمة٘ٗٔ-ٗٗٔ ا رباَض الّش ا  :  (ٔ)
ِْ  عليرع,  كا   الد  لُة ل ا.  أُدزيض  اِدالة: ال  ل ِ ة,  يُ ا :   (ٕ)  ل ا على أعداَ ا: أ  ُ هز
 .ٜٖٔ/ٕ .  اليتيمة٘ٗٔ-ٗٗٔ ا رباَض الّش ا ّ :  (ٖ)
 .ٕٙارباَض الّش ا ّ :   (ٗ)
 .ٓٙ ارباَض الّش ا ّ :  (٘)
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وو ,   ردّبووا ارتووتح  الّشوو ا    كتاب وو  ِووعِ,ا علووى  لّووة ,  الّشووعُِ إّمووا أل ي ووول  مووا  ثمز
 إّما أل ي ول  ابتشراد,ا ما ِعِ غ د, ك تاب  لو  إىل الّهواح  رد ا علوى كتواب  
جا, د, روصر  رموى  لك ال تاب يف م ّدمة ربالت  ِعِ,ا ما  ثمز , ر ا :"  د  

مي:    ]ما الّأويض[  -أدا,   ُ عز ّدُ  –  ر د  ملوال   الّهاح  كال    كتابي ك
ِموووووى دبززْثلزووووو   كتوووووابي ل وووووو  ال  الّليوووووض  ُي

 
ا موووْا ح ْجِ ت يوووو ز  كووووا,ُ    (ٔ)ألل وووْ  يوووود,

 

   
,  اخلامتــــة: . ب تووووارد ال اتووووُ   رووووق ُمْ تضووووى ا ووووا ز بعوووود االبووووترر ز الّوووول  ب 

ِاعوواةز الّشووخو الوووُمخاط  , يعووِ  مضوومول  ربووالت   رموووى كتابزوو ,  ّ بتمرووا   ُم
ِ  ,  بعِوووارات  تُ ابووو  كوووللك م تضوووى ا وووا ,  ةبوووالي   ت ابوووُ  الفمووووى املعووو

ِبضز إليوووو ,  ال بووووّيما إ ا عوووور امسوووو   ارتفعوووو  م  ل توووو .  كمووووا أجوووواد   صووووفاتز الوووووُم
الّشوو ا    يف مأالعوو   ابووتررالت  جووّود كوولا يف خووواتيعز ُكتِوو زك أل ّوو  يعلووُع أل  اةاسبووة  

ُِ, مسع ال ارزئ.   هف آخُِ ما ي أ
ُِّ   ا موُد,  وِ  ِبوا ُكتِ و  الود عاُ,  الت ضو  ما اةواتيعز اّليت ب ِ  ريرا الّش ا   ,  م ر 

مي,  إ فاهلا بعِوارات اِبور  الّهرُة على الّ ّ   وّمة,  (ٕ)ال   ال وّوة,  سبوّ  د ا, الهّز
ت وووُ ,  أحسوووا  الووودّزرا   ع ووو " وووى ُمرج  مثوووض  ولووو :" حوووِت   ُ بووواحت  , ُ 
.  يُ روووف (ٖ)

ِط, ريو جل   وواب علوى حنوو  ولو :  الّش ا ّ  يف اةاسبة كث ,ا ما ُكتِز  ةبولوب الّشو
"روووذل ِوووا, مووووال  رو ع وووض
 –عِوووارة) إْل ِوووا,   ُ(, " روووذْل رأيووو   موووا ُيسووولّزي  , أ  (ٗ)

وو  بُ تزِك....رعلوو   إل ِووا,   " -موووال  رخووِ  الد  لووة أدا,   ُ عوو      أل تُن س 
(٘) 

                                                 
ا:  .. لووووو  الّ ٖٛٔ/ٕاليتيموووة:   (ٔ) ا إىل امل يوووو  ملووووا  ْجوووِ ة: الّ احيووووة. أل وووو  يووود, ا أراد  أل جعووووض  للّشوووومسز يووود,

ِيد أّل الّليض  أ ا,  إ ا   ع  ري  هلا ال تاُب. ِ ب.  كا,: الّشمسك ي  يهفرا  ل 
ِأ  صح ,  الِزّلُة: العارية.  (ٕ) ِ  : ب  اِبر : الُ , ما الومِ . ب ض  ما م
 .ٖ٘ٔ/ٕ .  اليتيمةٜٙ ا رباَض الّش ا  : (ٖ)
 .ٖٔٔ -ٖٓٔ ا رباَض الّش ا ّ : (ٗ)
 .ٖٓٔ ا رباَض الّش ا  : (٘)
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ِيكي للمتّل ف.  كلا ما كتاب ل  عوا كتوابز أيب  ِط ري  رب  معلو,ي أّل ابتعما  الّش
وووتح بوووا العميووود:" روووذْل رأى  ِيفووو  موووورزد    -سب ي  ووو أدا,   ُ –الف  د بتع أل ُيشوووِّو  عِووود 

دمت , رعض , إْل ِا,  " كتاب ,  مو ع  خز
ِآ يّوة  تُ ابو  (ٔ) .  أحيا , بتع ُكتِ   آبية   

ِ  طيّو   يف ال  فووت, علوى ِواكلة كتواب   ِآل موا أ و , لعلمو ز موا لل و  , ِ املو و   املأ
ليك   لت  وى هللز تعواىل,  حُبْسواز الأّاعوةز " اْبت د,ز ال ّزعمة  ع(ٕ)ع   إىل عُضد الّد لة: 
ْا كما أحس وا   ُ إليوك  ألم ز املنم  ,.......  أْحسز

(ٖ)
  مثالو  أيض,وا كتوابي لو  .

ا أمو ز  -كألُكموا  ُ   –:" ر  و    ع ُضود الد  لوة (ٗ)عا الأّاَعز هلل إىل ركا الّد لة يود 
ِا مووا   ز  ُ سوو ك  وو ُر,......ر بشز إل     ال ُيضوويُع أجووِ  املوونم    ريمووا  خووُل  ي ل 

الوُممس  
(٘) ." 

ِى ِواَعة     ردّبا ختع بع   كتِ   رباَلز   لّشعِ كما ارتتم روا, أ  بعِوارات أخو
تاري,   ُ  ف  كممدز  ز أ  الّسر ُُ ِت  ُمْن و ِي  , مثض كتابز  إىل رخِ الّد لة:"  ما أ   ,ز

 .(ٙ)هزدايتك  كزفايتك,  أهضز م عو تزك   كر,تزك,  الّسر,"
را  . األلفاظ والّّتاكيب:ج ُع   الشّز ا    ع اية, راَ ة,  ختيوار ألفاتزو ز  ت ودبيجز

ِة الّوو ِاعوواة الّلفووةز للف وو ُِ رووا, ر جووُد مووثر, ع وودد ألفووا   الوود عا,ز  ربِ زهووا, مووع م يت ي أ
تتِووايا مسوووتوايُنا موووا ِوووخو  إىل آخوووِ,  روووق م  لتووو   م ا تزووو , رفوووف منيّووود الّد لوووة 
يعاُ  ال ر,   لّدعا, ل  ُمشت  ا الّت ييد  ما امس , )أي د د  ُ تعاىل,  أطوا   ب وا, ُد(, 

 إ ا  كووِ لفووة  األبووتا  ررووو بووّيد جليووضي 
(ٚ),   ِ  يُوودرُ  أبووو ال ابووع مووا لّلفووةز مووا أ وو

                                                 
 .ٖٖٔ ا رباَض الّش ا ّ :  (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٕ اليتيمة (ٕ)
 .ٚٚ]بورة ال هو[:  (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٕ اليتيمة  (ٗ)
 .ٕٓٔ]بورة الّتوبة[:  (٘)
 .ٖٜ ا رباَض الّش ا  : (ٙ)
 .,  ما بعدٔٓٔ ا ا ثِ رباَل :.   ٚٔٔ ا رباَض الّش ا ّ : (ٚ)
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ُت املوبي ف  على الّ فووت مجواال, ِْ ,  يعلُع ي ي ,ا ما ُيضفي  ا   خأ   يف العمض األديبّ 
وووا  إي اع,وووا ت أوووِ ب لوووُ  األمْسووواُ , روووذ ا ربووواَُلُ  اِخوا يّوووُة  ثوووعي لع ووود  موووا الّلفوووة     م,

ِّ   املعووو , يت اغموووال  ياادروووال, ريهوووّ فالز موووع  موووو  ِّابوووع اهلجووو ِل ال   ربووواَضز ال ووو
ِاكيِزرووووا,   وووولأا ّية  اِخوا يّووووة  األدبيّووووة  ت وووا ل ووووواي  خاص ووووا ةلفووووا  الِّبوووواَض الس  معجم,
ِة,  ا   اب,...(, على حنو  ولو :" رلويس  را,  موا يُو و و ّل   ك لفا  )األبتا ,  ا ض

.   ول :" صوض   (ٔ)..."علي  بي د  األبتا  ما رُت   اةأاب غايةي يتعّلُق ِبا أموضي.
ِير" ِتز  الِريّوة"(ٕ)كتاُب األبتا ز  لّتش .   ول :" إىل أْل  صل ا إىل ح ض

.    ولو  (ٖ)
ِ بوووة " ِت ُ  ا  ْضووو وودمُ  بووو  ح   حووواف ريموووا , "(ٗ)" صووض كتووواب مووووال  جووووا , عّموووا خ 

ِت ....." أُعا ي  ما سبثيض ح ض
(٘) . 

ِاكيُِووو  رتّتسوووع  ملتا وووة  سبيوووُض  وووِيضز  أّموووا ت إىل الأّوووو , حوووّه ي شووورق  ال وووارُئ يف ب 
ِط الّوول  ارتووتح بوو   الوصووو ز إىل سبووا, املعوو ,  حث,ووا عووا خوو  املِتوودأ, أ  جووواب الّشوو
ال ووور, بعووود أبوووأِ  كثووو ة , تتخّللروووا عزِووواراُت املوووديح  الثّ وووا,, أ  عزِووواراُت تو ْفهووويضز 

أدا,  ُ  -" كتووايبم ْضوومولز ال تووابز  رمووواد. رمووا كتوواب  لوو  إىل الّهوواح  ي ووو :
دم توو ,  املوا وورز الّوويت  -عووّ  موووال  ِز خز ْضووِ ت ,  ت وولك   حوواف ريمووا أعا يوو  مووا سبثيووض ح 

ِؤيتووو ز,  أر وووْدُت حث روووا موووا ُمشووواه دتز ز  ُم ابلوووةز  زع وووع  ز عليووو   علوووى  وووعزْدُت ريروووا ب ب 
ِزئ  هوو     وود أ ردتوو ُ  ِ,ز  أهلزوو ز ريوو ز م حوواُ  اموو ْ بزوو   ال وو األحوورُ, م  اهووض   األدب  حز

ِ,ا" , إىل جا و  ابوتعما  ا موض االعاا وّيةز (ٙ)أملز ز, ررو يتلر ُر تلّكِ,ا,  يتلّلُ  ربيو 
 اّليت تعّ  عا تداخض مو وعات رت ِّ  املتلّ ف,  تن ِّ ري . 

                                                 
 .ٕٓٔ ا رباَض الّش ا  :  (ٔ)
 .ٚٔٔ ا رباَض الّش ا  :  (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٕ اليتيمة  (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٕ .  يف اليتيمةٛ٘ ا رباَض الّش ا  : (ٗ)
 .ٜٖٔ/ٕ .  اليتيمة٘ٗٔ-ٗٗٔارباَض الّش ا ّ :  (٘)
 .ٖٛٔ/ٕ .  اليتيمة٘ٗٔ-ٗٗ"ٔرباَض الّش ا  :  (ٙ)
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 يتمتّووع الّشوو ا    بأووو  الووّ فس اِ شوواَّف,  ي هووُ  علووى مجلزوو   عِاراتوو , ريوو جل 
ِط   سبوووا, املعووو  بعووود كووور,  كثووو   طويوووض, علوووى حنووووز كتووواب  لووو  إىل    جبوووواب الّشووو

ِر,ا موا جرتزو ,  ِاخف ما كال ُمْستْشو ال زفايت  أيب الف ْتح:" ر ّما ابتزِأاؤُد لعِدزد يف ت
 , ِةز موووووال  امللووووك,  مووووا عليوووو ز حالُووووُ  يف ُمسووووا رةز اِِووووفا,ز ْضوووو وووو  مووووا أخِووووار ح  لعلمز

ِو. ِةز األر وووووار, إىل أْل يعووووو ......م ر ووووود   فوووووُ  عليووووو ز,  ك وووووُ  طالعوووووُ   ُمسوووووام
ِت ُ  بُ ُت   مجّة " ح ض
,  يف  لك إِارةي إىل تو ِ اكعز أر اردز  ُحْسواز ذبميعو ز هلوا علوى (ٔ)
 حن ْو  ُمّتسق   مّت ل.

 يف العمو, تّتسُع رباَُض الّش ا  ّز الّسلأا ّيُة  اللت ا, يف الّلفوة  املعو ك إ  هلوا 
س  يف الِّباَضز اِخوا ّية, اّليت ريرا اهليُِة  الو اُر,  عليرا ط وتي  ربو,ي خاّصة لي

مساُت ج الة الّلفة  متا ةز الّاكي ,  ي ّويرا رصا ُة األبلوب,   ّوُة الس ِْكز  جودة 
املع ,  ُ ّللرا تهِّو ال ات  ريرا ُصعود,ا  هِوط,ا, مع م ْ جز ز الّشوعِ   لّ ثوِ,  هوف 

اَض الّسلأا ّية, رمثر, يف إحدى رباَض الّشو ا ّ  اِخوا يّوة خهاَو ال تترّي  للِّب
ِ تووو   ِجوووادة, رووو ادو  ُ وووا س  إىل الّهووواح , ميدحووو  ِوووعِ,ا   ثوووِ,ا,  يسووومح ل 
ِا ووُ  املعوو   ,  ُي ا,  يُ وواجف الووّ فس  سبووّثر,  يسووجع" ررووو يتلّروور توولّكِ,ا,  يتلووّلُ  ربوو  

,... أ و :    ]ما الّأويض[  تعّلر,
ُُ وووووووووووووويّزعي أ ُووووووووووووووو   ُ    و ْلوووووووووووووو  يف   را   

سمف ج  ي ي لله وِا  ا   اَو ز    (ٕ)  جز
 

   
وو ال  ِة الّتأويووض يف األدب عموم,ووا, إ  أِووار ابووا بز   وود ت ِّوو  ال وودماُ, إىل توواه

ِي ووووةز مووووا ال ُيسووووتعمُض يف ٙٙٗاةفوووواجّف ) هووووو( إىل أّل "لل توووو ز الّسوووولأا ّيةز مووووا الّأ
 .(ٖ)األبالي ز ما ال  سُا يف الّت اليد...."اِْخوا ّيات,  للّتو يعات ما 

                                                 
 .ٕٖٓ/ٕاليتيمة   (ٔ)
. يُ وووووا : أ  يف تزوووووّض رووووورل  يف   ر اد أ  يف ك  فزووووو   دزْرئزووووو . ا ا ووووو : الّ احيوووووة  الفز وووووا,, ٖٛٔ/ٕاليتيموووووة   (ٕ)

  ا   يِة: الّ ا ُة يُعأيرا الِّجُض ال و,  ميتار ل عليرا ل ,  ا مع ا  اَ .
 .ٕٛٗ ا بِّ الفهاحة:  (ٖ)
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: إّل ت اغع  الّلفوةز موع املعو  ال يتو ّتى إاّل دبوبوي ا خاّصوة  املوسيقا واإليقاعد. 
وووِت  ا مت ابووو ,ا, ُم سوووا , يف  سووويتز الوووّ ّو األديّب,  تُعأوووف للجز ذبعوووض م رموووا جسووود,

ُت هو األبلوبُ  الفوّ    األداُة الّويت ابوتعال  املوبي ّف إي اع,ا  وام  الّلفة,  هلا ا ِز
ِبا ُكّتاب الِّباَض األدبّية لتم يقز الّتعاد  املوبي ّف,  الّت واغعز اِي واعّف بو  ا موضز 
ووْجُع  اال د اُج  التّوووا ُل   العِووارات,  أهووع ع اصووِ املوبووي ا يف الّ ثووِ ال تووايّب هووو الس 

هووو ة املتوا  وووةز املسوووجوعةز الّووويت  ا  ووواُت ة واعزووو ,   ووود يلجووو  ال اتوووُ  إىل ا موووضز ال 
 ح فزض  ِبا األدُب ا اهلف  على  ج ز اةهوا.

: ربفض كتُ  الّش ا  ّز   مضز الوُمتوا  ةز الوم سجوعةز  الومجا سة يف الّسْجع أ.
ِة,  آل   احد,   ال بّيما كتُِ  اِخوا يّوُة الّويت روك  ريروا  يوود  اةأوابز الوّديواّه اآلبو

ِيّووُة م ابلووة, ل واريوو ز يف الّشووعِ,  حووِا  علووى أاّل ت ووول تلووك رجووا,ْت أبووج اُعُ  الّ ث
ِ و  ِاح يُ ووووّ  يف حووو األبوووجاُ   جوجوووة,,   وتوووة,, ك بوووجا  الُ ّروووال ا ووواهلي , رووو
الّسجعة, درع,ا للّس ,,  اتّ ا,  الِّاتبة  امللض,  إْل بدا الّت ل ر يف بع  رباَزلز  جلي ا 

 الِديع اّليت صِ   حيواة ال ّوات يف  لوك العهوِ. روا ثِ موثر,  ثِ,ا  ياة الّ خاروز 
ِوز الّسووْجعز يف كتوواب  ع وو  إىل أهووض الّشووا,: " وود ع لزمووُتع بشوورادةز  إىل ت ويعزوو ز يف أحوو

ِز األخِارز, ما أعد   ُ ألم ز املونم    بأ اعوةز  ليّزو ز امل هوورز,  صوفيّز ز   (ٔ)اآلاثر,  ت ث اُه
 (ٗ), را   ُبد ت  (ٖ), بادّ  خ ل ت  ُ (ٕ)ما حا,  ح ي  ت   -أيّدُد  ُ  -لّد لةز الوم   رز, عُضدز ا

ِيه,وووا علوووى دروووعز الّسووو ,  امللوووض يف األمسوووا , ر وووو   يف (٘) رعّيتووو " م ذبوووْد أ ّووو  كوووال ح
ّلت , رعّيتو ( إىل  ب جعات  ب  )اآلاثر, األخِار(,  ّ)امل هور, امل  ر(,  )ح ي ت , خ 
ليووة, لفثي ووة, أّدْت  تيفت رووا يف  ووْجُع ع وودد حز جا وو  مُجلزوو  ال هوو ةز املتوا  ووةز, ر ووال الس 

                                                 
  الّهفّف: اةالُو ما كّض ِف,.ص فف  اِ سال: أخوُد اّلل  ُيهاري  اِخا,,   (ٔ)
ِو.  (ٕ) ُعُ ,   ّق علي  الدّزرا  ع  , كالّش فثُ   م  وْ  ح ي ة الِّجض: ما ي ل م  حز
ِجة,  الث  ِة الّه  ة.   (ٖ)  اة ّلة: الُف
 الس ّدة: أما,  ب الّدار  الفز ا,, أ  ما حو  الّدار ما الِ  ا,.  (ٗ)
 .ٖٖٔ/ٕ اليتيمة  (٘)



ذد.ذخؾقؾذحمؿدذعبدذاؾعال

03 

 

ِ وُة الّشو ا ّ ,  هوو ت ي  كتاب ,  ذبم يض املع ,  أعأت  ر   ,ا  ِبا,, دبا جادت ب   
 ما ابتمس    ال و ّ اد ال دماُ, يف  تيفة الّسجع.

 مي ا أّل   عد  الّسجع  ما أيب ال ابع آلة, ما آالتز الِرغة ال غ  للُ تّواب 
,  الِارُ  ا  ولُ, م وْا ع را, بض صار مز ياب,ا لل اعةز يف رّا الّاابض  ال تابة ة واعرا

ووا بوو  مضوومول  ابووتعال  بوو  رلووع ي أووغ  عليوو , بووض طّوعوو  بوو  يديوو  كيوور يشووا,, مواَم,
ووورُ   وووجعات , ك ولووو  يف عوووود الأّووواَعز هلل إىل ب وووداد:" رت  ف ووو ْت علي وووا تز ال تووواب  ب 

ِت ا جراُت ت فض لز   ر ْضلز ز..."  ُورزد  بزشِزد,  غ م 
(ٔ) . 

ِد,  ت يو ُِووو     إْل كووال أبووو ال ابووع ِتِووةز بعوو  ُكتّووابز ع هوو ِ,  إىل م الّشوو ا    ت يوو
 , وْجعات  املتوا  وة, ال ي وّض عو رع ِو  , ْل زو   مرارتزو  ال تابيّوة,  ب  ِا    ال تّواب  يف حز أ 
  ِ ِتِووووة الّهوووواح   أيب ب وووو ِ,  إىل م ررووووو كاتوووو ي أديوووو ي ال ُيشووووّق لوووو  غِووووار  إْل ت يوووو

وووووْجعز يف ربووووواَل  الِّمسيّووووو اةووووووار مّف,  أيب إبوووووما, الّهوووووايبّ  ةز   الّووووول  " خأوووووا  لس 
حنوو الف وّا  اِبودا , موا دروع بعو   الِواحث  إىل ال وو :  اِخوا ّيةز  خأوات   ابوعة, 

ِزدز كوواةوار مّف  اهلموولاه  الّهووواح ز  ووْجع  غوو د مووا ُكتّووابز ع ْهوو ووْجع   يُ ووايُِ ب  إل  ب 
وووْجعات , ِز ب   صووو لزرا,   ووو أزرا   ووو أ,ا  علروووا ال   غووو زهع, رروووو يروووتّع كثووو ,ا ب زه ووو

" . يف حو  مالو  أبوجاُ  الّشو ا ّ  يف مجلو  إىل الأّوو  (ٕ)تتجا   ال لمت ز أحيا ,
 يف غال ز األحيال.

ِ ى رو,  آلةز الّسْجع الف ّوّيةك  لك أّل ال دما, ب .االزدواج:  حلية اال د اج ت
ِ ا م ِزهوووا أ واع,ووا مووا الّسووْجع   فوو ِوووا  ال د اج,  جعلوووا إْل كووا وا  وود ك   وو  ر وود أُْعجز

الّ ا ِ  الوُمت ا هلا الفّا رو,  كّض أدي . راال د اُج ما الف ول الِديعّيةز الّلفثيّوة الّويت 
ُت سوووُ  ال ووور,  أ  الوووّ ّو األديب  موووا,,  حيووواة,,  تُعأيووو  إي اع,وووا ِبي وووا,  ُتضوووفف علوووى 

ِيوقز الّت ابوض    ِاكي ز ال  ّو ِبوا,,   وور,ا عوا ط الّتواروقز يف الوّ  عز بو  أجو ا, ال ور, ال ت
                                                 

 .ٖٗٔ/ٕ اليتيمة  (ٔ)
ِيّة:  (ٕ)  .ٜٖٚ ا الِّباَض األدبّية  الّ ث
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ِ   الّشووو ا    يف هووولا الفووواّز,  يف الفواصوووضز  الّ رووواايت الّووويت ي تضووويرا الّسوووْجع,   ووود بووو
ِْمووال".... أج   رُع ابوو  إىل عُضوودز الّد لووة يف رووتح كرمّ ووق  ل تِوو  أصووالة,  رزْرعووة,, ك ت

الّليووووُض روووواد ر عود
, ُم توووواديا  خب وووو  اَعز (ٔ)

ورزرع, إىل م ه ووووار ز ُحتُوووووررع"أُ وووو (ٕ)
إ    ووووع  .(ٖ)

الّت اغع اال د اجف ب  )خ اَع, مهار (,  )أ وررع, حتووررع(,  مثوض  لوك  ولو :" 
اةرروووة,....رت ّف ت علي وووا تووور   وووورزد    عيووودالّووويت ابوووتُوْ ِل  م ووو  بسوووليض ال  ِوووّوة, 

دمتوو ِت ووا جروواُت تفّضوول   رضوولز ,   ووِّب علي ووا ُبوو ا خز ِد,  غ م  ِو   بزشوو  ,  أ ل ووا ِوو
. رو ع اال د اج ب  )بليض, ع يد(,  )تزر , جرات(,  حنوو (ٗ)الُ عودز ب  يدي "

 ولوو :"  كا ووْ  ل ووا يف الوصووو  إليوو ,  ال عووودز بوو  يديوو , يف موا ووع أ اتوو ز,  مووواردز 
ِاتووُ  ت يُعأرووا..." ألفاتوو ز م 
. إ  ال بفووى مووا أ ووفاد ت ابووُض ال لمتوو  املت ووابلت  (٘)

ِاتوو ( مووا   ووع  موبووي ّف ُ ووا ُس    ووع  مووا   كووّض جرووة )الوصووو , ال عووود(, )موووارد, م
 الّسْجع يف )إلي , يدي (,  )أ ات , ألفات (.

ِ رةز م ل ال دمي, أِوار  إليو   اجلناس: . ج يُوع ّد ا ز اُت ما ا ّس ات الّلفثّية املع
ِجووواّه يف  غوووُ  عوووات  موووا ُعلموووا, الِرغوووة,  رّهووولوا يف أ واعووو , مووو رع عِوووُد ال ووواهِ ا 
ووْجع,  ّ خلووو إىل أّل الّتج وويس   ِار الِرغووة, إ  ع وود  رهوور, بوو  الّتْج وويس  الس  أبوو

واحد م رما حّه يألِ  املع , ر ا :"  على ا ملة رذّ ك  الّسجع  ال ُيست مسُا ال
ووووْجع,ا حسوووو ,ا حووووّه ي ووووول  املعوووو  هووووو الّوووول  ط ل ِوووو   ,  ال ب  ووووا م ِوووووال, ال ذبووووُد ذب يس,
ُع   أحووورد,  أحّ ووو   وووا, حنوووود..... ما ه وووا كوووال أحلوووى ذب ووويس  ت ْسوووم   اْبوووت دعاد  ب 

. (ٙ)ىل اجتربزو ,  هه و   لألِو " ُ سا  أ الد ما   وع  موا غو ز  هود  موا املوت ّلع إ

                                                 
ِبلوا ب ,  الّدر  هو ال ميو.  (ٔ)  أجّ   الليض: باد. اّدرعود: تس
ِ  الِع  ُيشّد ِبا الّ ما,,  ا مع خ اَع.  (ٕ)  اةز امة: حل ة ذُبعض يف أحد مز خ
 .ٖٖٔ/ٕ اليتيمة   (ٖ)
 .ٖٗٔ/ٕ اليتيمة  (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٕ ليتيمةا  (٘)
ِار الِرغة:  (ٙ)  .ٔٔ ا أب
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ِ ل ُكتوووِ رع  ِ,  بووو  الُ تّووواُب املتووو ّخ ِا زووو  أغووو ل وووّا هووولا الفوووا  الِرغوووف  حالووو  حووواُ  أ 
ِروا يف الّتج وويس داللووة, علووى   ووارترع الّل ويّووةز العاليووة,  ُعلوووّز كعووِرع   ربوواَل رع,  أبوو

ِاحوووا يتسوواب ول يف اةووو ز ريوو ,  لوويس أبووو ال ابووع الّشوو   ا مووا  ريوو , ر ا    إاّل  احوود,
,   ووو   بووو  إىل بووووحز  وووْو   ِد, خوووا  يف ا  وووات كوووّض خ  ُكتّووواب  ما ووو ز,  بُل وووا,ز ع هووو
الِرغوة,  ميوواديا الفهوواحة, ريو جل  لعِووارة  هوو ة, مو   وة, مسووجوعة,  ا سووة, يف آل  
 احوود , علووى حنووو  ولوو :"  أعوواد   ووض  اِبوور,ز  موع,ووا,......,   ووور الووّديا  الووّد يا 

ِ وم,ام
ِمو ,ا" (ٔ) ِمو ,وا(.  علوى (ٕ)م ِ وم,وا, م , ر د جوا س بو  )الوّديا, الوّد يا(,  )م

هووولد الّشووواكلة ميضوووف الّشووو ا ّ  يف ُكتِووو  ُم ّوع,وووا يف ج ابووو , بووو  التّوووا,  غووو  التّوووا, 
ُد  ووووا ا  وووات غوووو  التّوووا, )ال ّووووا و(  ولوووو :"  ك ّوووا ملثووووض هووولد ا ووووا   ُعزوووود  ِ عزووو ز, ر مز بف

وموُد بيو رع,  أكلوود (ٖ)  ّوْعّتد د" ِ ا بِع  ال زلمال دابو ُتُ , راختل ُسود  ا ت س  ,   ول " ر  
ع" ع    س ا نز ِا نز  .  (ٗ)يف الو  ,  تعّج   الّ اُت ما   

 ما ألوال ا  ات الّ ا و اّليت ع مد إليرا أبوو ال ابوع موا ُيسوا      ُو  تِكيِ وُ , 
ِ و ريوو  تت ووّد,  تتوو ّخِ يف الّاتيوو , ك ولوو :" ر ّمووا ابووتِأاؤُد لعِوودزد...... ما    ا وو

ِةز األر وار" ,   ولوو  موا كتوواب  إىل أيب (٘)عليو  حالُو  يف ُمسووا  رةز اِِوفا,,  ُمسووام
, (ٙ)إبوووما, الّهوووايّب:"علمُ  كيووور ت وووتثُع رزوووِ ُ, الِرغوووة,  تلت وووف طُوووُِ,ز اةأابوووة"

د  أ ْرحووووا,  موووو  رة ,   ول :"رهووووارت لداللووووةز األّ   م رووووا علووووى الثّوووواه...... ريرووووا أ ال
ىب م ْوصولة, تتعاطُر ريرا عيوهُنوا,  تت اصوُر أب ارُهوا  ُعْوهُنوا" .  عمود (ٚ)   اتز ُ 

                                                 
ِ رُو  بعرمانوا موا   (ٔ) ِ وو,: أ   ود بُوّي و  ح و   بّي و ,  كتوابي م : أعج م  الِ ْ ع: تعجيع ال تاب,  ر   ع ال تواب 

 . ُِ ِ ِ  تتعّردد  ت ثِ إلي   ت ِمو,: اّلل  أتِو ْعت   به  الّت  يط.  امل
 .ٖٗٔ/ٕ اليتيمة  (ٕ)
 .ٜٖٔ/ٕ اليتيمة  (ٖ)
 .ٜٖٔ/ٕ اليتيمة  (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٕ اليتيمة  (٘)
 .ٕٖٓ/ٕ اليتيمة  (ٙ)
ِ  ة ال دمية.ٕٖٔ/ٕ اليتيمة  (ٚ) ِة الوُممد ة. الُعول: الوم أ  . األب ار: الوُمِْت 
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وا لأيف,وا,  هولا ُ ّ ق لل ر,    ,  إي اع,وا  ج  إىل ج ات الّتهمير,  هو ج اتي  ِب,
ِيور إْل ت  ِأ الّ وُ   د يُو زع ال ارئ   الّسوامع  مع,وا يف الّتهومير أ  الّتم ي تِوّ  موا ي و

 , ووووهُِ الف ضوووضز .....رروووو ج   يسووومع, علوووى حنوووو  ولووو :"  صوووض  كتووواُب بوووّيد  ب ر, 
" ,   املعاه أْغِ ا ي ,  ُع هُِ األدبز  األلفاُ  أْعِ ا ي
ِا (  (ٔ) را  ات هو ب  )أع

   )أغِ (.
ذخصائصذاحملتقىذواملضؿقن:

  :ِبي موا ايفوا  يف الّصورة الفنّـّية الوّااث الّ  ود ّز العوِيّب, الّهوورُة الف يّوُة  و
ُِد اةيووووواُ ,  "معلوووووو,ي أّل بوووووِيض  ال ووووور, بوووووِيُض الّتهوووووويِ  بوووووِيُل  الّتهوووووويِ,  جووووووه

ِيُّة مأّيُة ال ات ز أ  الّشاعِ يف تعِ د الّل و , تع س (ٕ) الّهياغة" ,  الّهورُة الّشع
ف,   علو  ُ لّوق يف  درت  على ابتعما  الّل ة ابوتعماال, ر ي وا إبوداعي ا, يون ِّ يف املتلّ و

لرضا,  رح   ما اة  د  يُوّ م .و يا ,  يُ ِّب إلي  املع     
ِيّة  موا تشوِي    ابووتعارة   ِد الّهووورة  الّشوع  يف ابوتعماالت الّشو ا ّ   ُكتّوابز ع ْهو
ِا, يف اةيا ,  ال بّيما ع ود  ِ,ي ال زبلو ما املِال ةز  اِغ  ك اية  أبلوبي ُمّتِع,  ُط

رع ا ِتِة ال دابة  ال  ِّوة, على أّل كث ,ا موا م دحز ع إىل م ِرعوهن  ِا, , ر د ي ةلفا,   األم
َِّف ا سوت, لي ِّب  ررع  الّهورة إىل األ هال.  تشِيرات الّش ا ّ  يست يرا ما امل

مووا   أبووو ال ابووع الّشوو ا ّ  إىل ابووتعما  االبووتعارةز يف توصوويفات   أ.  الّتشــبيه:
َِووووّف ا سوووووت, يف حوووو  ذبوووو  ح  الِيا يّووووة علووووى حسوووواب الّتشووووِي  الّوووول  مييووووض إىل امل

ُِ, يف املع وووّ  ايفووِّد,  هووو أبوولوب  ,  ت وو تهووِي ُُ االبووتعارُة إىل اةيووا  ألهّنووا تشووِي ي 
ِّ , الّوول  مووا  حنووو الفلسووفة  امل أووق  ا زوودا ,  ِّابووع اهلجوو ِل ال يتوووا, , مووع   ارووة ال وو

 على اِ ا,ز  الِّم ز  اِِارةز,  تفخيعز املع .  ابتعما ز الّل ة الّتخيلّية,  االعتمادز 

                                                 
 . الع ِ  : مع ,  اَدي على  ات ا وهِ.ٕٖٔ/ٕاليتيمة   (ٔ)
ِجاه يف دالَض اِعجا :  (ٕ)  .ٕٗ٘ ا للج
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 أّموووا تشوووِيراُت الّشووو ا   رفوووف مجلتروووا  ا ووومةي, جليّوووةي, حمسوبوووةي, كتشوووِيرز  
الأّووواَع هلل  ركووواز الّد لوووة بيووود   أمووو  املووونم   يف الوووِأ   ال وووّوة, " ر  ووو    عُضووود 

 ي ولر"يدا أم  املونم    ريموا  ُخوُل  -كألكما  ُ   –الّد لةز 
.  علوى أ ّو   ود يُ ووّ  (ٔ)

ِيوو ز مووا تشووِي  الت مثيووض,  ولوو :"  حوواف ريمووا  يف صووورزد, ريشووِّ  املع ووو    ملع وووّ  ال 
ِؤيتووو ز,  وووعزْدُت ريروووا ب دم تووو ,  املوا ووورز الّووويت ب  ِز خز ْضوووِ ت ,  ت ووولك  أعا يووو  موووا سبثيوووض ح 

ِ,ز  أر وووْدُت حث روووا موووا ُمشووواه دتز ز  ُم ابلوووةز  زع وووع  ز عليووو   ْ بزووو   ال ووو  علوووى األدب  حز
 أهلز ز ري ز م حاُ  امِزئ  ه     د أ ردتُ  األحرُ, م  اهض  أملز ز, رروو يتلر وُر تولّكِ,ا, 

 يتلووّلُ  ربيو ووِ,ا"
, رجووا,  ةكثووِ مووا صووورة  يف املشووِّ  ت ابووض  ث انووا يف املشووِّ  بووو , (ٕ)

ِار,ا يف ال ّ  فوت,  معلوو,ي أّل تشوِي  الّتمثيوض رم م ْ  هلد الّهورة املع  جر,,,  ابت 
وّ    ِ وِرا م  وْ  ِوة,,  رروع  موا أ ودارها,   إ ا جا, يف أع اب املعاه" ك س اها أُِّبة,,  ك س 

ِيك الّ فوتز هلا,  دعا ال لوب  إليرا"  .(ٖ)ما  رها,   اعر  ُ واها يف رب
ِزدز يف الفهواحةز   و ز  ما تشِي  املع وّ    سوت  ول :" إل  لسال  أ  و كلسوالز  لمز

ووووف رزهووووال" ِ ب  يتجووووارايل ك ف 
,  ر وووود جووووا, ةكثووووِ  مووووا تشووووِي   يف صووووورة   و   لت ووووا إىل (ٗ)

ِى, رذ ا ِوِّ  أبوو ال ابوع أ وِ  رهواحة املمود حك  هوو موا يهودر عوا لسوا   موا  أخ
ايل مع,ووا  تتسوواب ال,  كووض  م رمووا  ِ  طيّوو   بلسووالز ال لووع, ر وود جعووض الهووورت  ذبوو أ وو

ِتز العوووادُة أْل تسوووعى إىل ا هوووو   علوووى الووووم   ِةز ا سووو ةز  ا ُثووووةز الأّّيِوووة,   ووود جووو
 , ِ   أصووور, ِّ  جعلووووا الفووو ِّابوووع اهلجووو ِلز ال ُيشوووِّ  ا سووووُت  ملع ووووّ , ل وووّا ُكتّووواب ال ووو
 جعوض  ابوُا األ و  تشووِي   ا سووتز  ملع ووّ  ألأور  أ سووا,ز الّتشوِي ك أل ّو    وُض صووورة  

 .(٘)إىل غ  صورة"
                                                 

 .ٕٖٔ/ٕ اليتيمة  (ٔ)
 .ٖٛٔ/ٕ .  اليتيمة٘ٗٔ-ٗٗٔ ا رباَض الّش ا  :  (ٕ)
ِار الِرغة:  (ٖ)  .٘ٔٔ ا أب
 .ٜٖٔ-ٖٛٔ/ٕ اليتيمة (ٗ)
 .ٕٛٔ/ٔ املثض الّساَِ  (٘)
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ِب  يف بعضوورا,   و لّوود يف  عارة:ب. االســت أبوود  أبووو ال ابووع يف ابووتعارات ,  أغوو
 سع  م را, رمزا كتاب  إىل األم ز خلورز بواز أُود جعوض  للّسيابوةز موا,, خاّصوة, ِبوا, 
ا ما جديد على يد  ع ِد  موا  ِ ايهن  إْل غارت تلك املياد    ض  جد هُلا جعض    ج 

ر بوووووا أُووووود دبوووووا ت عّرووووودد  ُ موووووا ألأووووواو  عزِوووووادزدز األرا وووووضز األكوووووار,ك  هوووووو خلووووو
, ي ووو :"   ّووا أ  زووُر ريوو  مو وور  الُعوولرز يف ُاطِووةز بووّيد  أّل روور ,   ر د  (ٔ) أربوواو

ف  ِار العو اَعز يف  ْهودز  وواحز علف ,   د   ا,  الو ُ  عوا ت وري تزو   اجو   ح ّزو ز البوتم
ِا,, ِعادةز ما   ض    ِبا ما م وا, الّسيابوةز,   موا   يف ج  ِ انوا يف رز ا,العز

األموِ  (ٕ)
ِب يف (ٖ) الّ روف" ور,ز موا,,, روو غ ,  كو ّه بو  ي ْستمضوِ صوورة  أيب سبّوا,   ود جعوض للم 

ِايب ابتعارت , حّه أ  ِ ها علي  ابا األع
(ٗ). 

 الّش ا   كلا يُِّسط يف ابوتعارات  ريود يرا موا األرروا,, ريشوِّ  كور,  املمود ح 
دز الع وولبز   وود   ووع العأشووى عليوو  ي رلووول  مووا معي وو  الّهووايف,  مووا ي ووع م وو   ملووور 

ري وو :"  كا وْ  ل وا يف الوصوو  إليو ,  ال عوودز بو  يديو , يف موا وع أ اتو ز,  موواردز 
ِاتووُ  ت يُعأرووا أحوودي مووا الّسوولر..." .   وود ُي ووِّر صووور د يف م ابووِات  (٘)ألفاتوو ز م

ِى, رُي ثِ ما  كِ املوارد  امل اهض  املي ِ,  الّسوماحة  الّلأاروة أخ اد, ك ايوة, عوا ال و
ِئ  هوّ   ِا, يف الّ دى, ك ول  ما كتاب  ل  إىل الّهواح :" حاف...حواُ  امو  اِغ

  وود أ ردتوو  األحوورُ, م اهووض  أملوو "
ِّاعف يووورُد إبل وو  امل اهووض  (ٙ) , رجعووض  األحوور,  كووال

 العلبة  الّهارية.

                                                 
ِمة  الت مّفف (ٔ)  أ  ال زّ  الّت 
 رز ا, الِي : ما ب  ي دي ,  هف الش   ُة اّليت د ل الُعليا.  (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٕ اليتيمة  (ٖ)
 ص    دز ابتعلْبُ  ما, ب اَف   هو  ول : ال ت ْس   ما, الومر, رذّ    (ٗ)

 (.ٕٚٚ/ٔ )املوا  ة
 .ٖٗٔ/ٕ اليتيمة  (٘)
 .ٖٛٔ/ٕ .  اليتيمة٘ٗٔ-ٗٗٔارباَض الّش ا  :   (ٙ)
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د الع يووو  الّشووو ا   )أبوووو ال ابوووع(  أّموووا ال  ايوووُة ريلجووو  إليروووا عِووو ج . الكنايـــة:
ت  ي , رت ول يف ربواَل  أ ِو    أبلوغ ,   ود  ِ ُم   يو ِوْ ا املع  اّلل  ي  ُمع ّز ,ا  ول  ,  ُمنّكد,
ِ   ُلهوو,ز الّهوفةز  أّكد ُ دامُة با جعفِ ما تفيدد ال  ايُة يف ال ر, ما مجا  تهووي

,   ال  ِالُغ إ ا  ل ا إّل (ٔ)تِو " ملوصوو, ر ا :" رذ ا دّ  على الّتابعز أ ل  عا امل
ِز االبوووتعار  اللّوووليا   ِاع ت وو  يف الّتشوووِي   الّتهووووي أجووادة  الّشووو ا   يف ك اايتووو  را وووْ  ب 
د  ِي , بي مووا  ووّود يف ال  وواايتك رتوو جل ع ووود  كووال ريرمووا عالووة, علووى بوواب ي   معاصووو

ي ة, لأيفة, ُمعّ ة,, ابت اها موا  ا عو   ,  طِيعوةز امل وال ا ويطز بو ز, رروو إ ا املعوي ِر
ِوز  ووُ  ابووتعار لوو  ُ ؤابووة  ا ِووض,  هووو أعوورد, ك ايووة, عووا العوو ّز  ال  ِووضز  الّشوو ررووع   د ح 
ِو  الّوول  أرْوِ ع ووك  أمووُ  املوونم    ر تووُ ,  وو , ي ووو  يف عُضوود الّد لووة:"  را ز الش  الِّريووعز

ف أعرد عوا العو ّة  الووم   عة  علووّز َّوة , ر ّ  بلؤابة ا ِض  ه (ٕ) ع د بك   ؤابو ت  "
ِيووو ز الّهوووورةز  عضووود الّد لوووة,   ووود يسوووتعُ  الّشووو ا    ا سووووت  امل وووِّب  املووو لوو  لت 
 جوور, املعوو , ري ووّ  ةعضووا, ا وووات عووا الِهوو ةز الّ اروولة  بُعوودز الِّؤيووة,  ا وول,ز 

ِّأ ,   و ز الوُمْم مة ما األمور,  العّفةز  ا ألما وةز, كوض  عضوو  دبوا ي ابوِ ,  بدادز ال
ري و  ُم  ّوي,ا:"ررو عُ  أم ز املنم    إ ا  ثِ,  لسا ُ  إ ا   أ ق,  ي ُدد إ ا ملس"
(ٖ) ,

ِة,  عوا  ووو ز ا ووّق  ا وووابز  ِ ّوو  األموور  لعوو  ا ارحووة الِاصوو ر وّ  عووا ا وولر  ت
عز  لّلسووال,  كووّ  عووا تلّموس اةوو   ابتشووِ  ار ,  الووِأ   ال ووّوة يف الووُمم  ع الوووُمْفمز

 آل   ليد.
ِّزرعوووةز  العووو ّز ةعووواف األِووويا,   إ ا كوووال الّشووو ا     ووود أحسوووا  يف الّت  يوووة عوووا ال
و ز   ؤابوةز ج ِلو  إىل ال وا ز   أررعزرا, ررو كلا  ر ي يف إب اط مرجّوي  موا أعواف  زم مز

وورع, رفووف ك ِز ووا لووللك صووور,ا مووا حيوواة ال ّووات  معا توواب  لوو  إىل  ا ضووي , ُمتلّمس,

                                                 
 .ٚ٘ٔ ا   د الّشعِ:  (ٔ)
: ع رد.  ٕٖٔ/ٕ اليتيمة (ٕ) ِتِة.. رو ِ   ررلي رر , ِو  امل  ؤابة ا ِض: أعرد, ُ ّ ابُتع  للعّ   الّش
 .ٕٖٔ/ٕ اليتيمة  (ٖ)
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, ري وو :"  أجوو و ُرُع  ووق  ِبوُع الووّل   ِمووال يهوُر أعوودا, د   ود  ز ع ُضود الّد لووةز يف روتح كز
الّليوُض رواد رعود, ُمْ ت وواديا خب و  اَعز أُ ُووورزرع"
ِبوع اةوو ُ   العواُر مووا  , ر وّ  عّموا  زووق  (ٔ)

ِي  حل ةي ُيشد  أب ا, ك ِبا الّ ماُ,, ك ايوة,  ِمال  لِع    د ُجعزل  يف أحدز جا   مزْ خ
 عا اهلوال  اال  ياد.

ذاخلامتة:ذذ

خنلو ما درابة خهاَو ُكت ز أيب ال ابع عِدز الع ي  با يوبور  الّشو ا   
   الف ّوّيةز إىل مجلة  ما األح ا,, هف:

ٔ-  ,ّ ِا, الفو ّز ِزد  لُعْموقز  الثّو سبّي ت رباَض الّش ا   حاهلا حاُ  ربواَضز ع ْهو
ِات الّتاربيّوووة   كشوووفْ  ربووواَُل  عوووا ووو ِّ مووو ااي ر ّويّوووة  إبداعيّوووة  مجاليّوووة , رضووور, عوووا املن

  ا ضاريّة  الِّم يّة.
االلتوو اُ,  لّهوو عةز الف يّووةز  الّ خوواروز الّلفثيّووة الِديعيّووة الت ام,ووا ي وواد ي ووول  -ٕ

ِة  الأِّووع. ر وود مووا  أبووو ال ابووعز إىل ا ت ووا,ز ألفاتزوو ز بع ايووة,  ا عووا الفزأوو  اجِ,ووا, بعيوود,
وو را  ربِ زهووا,  حووِا علووى م تا ووةز  ن  ووياغتزرا  توودبيجز ليِرا  تشووليِزرا,  الووّاّ   يف صز

ِزد الّل وو  مهوألمات   ِاكيِز   الّتأويض يف  سع  كِ   م را,  أدخ ض  إىل معجع ع هو ت 
ُِب ال دما,, إىل جا  ز ألفا  الّتفخيع  الّتِجيض  التو ْعثزيع.  ت ي عردها الع

ِاُب يف اةيوووا :  هوووف صوووفة عاّموووة يف ُكتزووو   ال اعوووُة يف الّتهوووويِ, -ٖ  اِغووو
ِّ  ما ل ة  عالية ,  بيال  جلّف ب ,ا  ِّابع اهلج ِل ال  لك العهِ, ملا سبّتع ب  مثّ فو ال 
مع معأيات ا ضارة,    ارةز األمع ايفا رة الوُمشِعة  لّ خارو  الّتهوا يِ, ر غ و ز 

ِبّية  بفي   ما املعاه الفلسفيّ   ة  الع لّية.الّل ة  الع
الّ   ُ  إىل اِطالةز  اِط ابز يف ُكتِو ,  م  ُجوُ  امل ثوو,   مل ثوور جو ,,ا موا  -ٗ

 رّ ّ خااّ  بث ارة  لك العهِز.
 ت ليد 

                                                 
 .ٖٖٔ/ٕاليتيمة:   (ٔ)
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ذاملصادرذواملراجع

ِار الِرغوووة,  -ٔ ِجووواّه )ا ,,ٜٜٔٔ أبووو هوووو(,رب يق: حمموووود ٗٚٗأ   ٔٚٗ 
 .ٔحمّمد ِاكِ, دار املده, جّدة, ط

ِب,اتريخ الّاّبض  -ٔ ِّ  ع د الع ِبال, حممود امل ,ٜٜٚٔ الّ ث  داد, م تِة الف
 .ٔال وي , ط

ِجووواّه )ا ,,ٕٜٜٔدالَوووض اِعجوووا ,  -ٕ هوووو(,رب يق: حمموووود ٗٚٗأ   ٔٚٗ 
 .ّٖمد ِاكِ, دار املده, جّدة, طحم

ِة,  -ٖ  ابوووا بّسوووا,, رب يوووق:  ,,ٜٔٛٔ-ٜٛٚٔالوووّلخ ة يف حمابوووا أهوووض ا  يووو
ِبّية ل  .تو س-ل تاب, ليِياد. إحسال عِّات, الّدار الع

ٗ-  , ِّ ِّابع اهلج ِل ال ِيّة يف ال  غامن جواد الِّ ا  ,,ٕٔٔٓالِّباَض األدبّية الّ ث
 . ٔ, دار ال ت  العلمّية, ب  ت, طا سا

ِ , دار صووادر, رب يووق: إحسووال د ّووو  ,,ٕٓٔٓربوواَض الّشوو ا ّ ,  -٘ ل الثّووام
 .ٔب  ت, ط

, رب يوووق: عِووود هوووو(ٙٙٗابوووا بووو ال اةفووواجّف ) ,,ٜٜٙٔبوووِّ الفهووواحة,  -ٙ
ِةاملتعا  الّهعيد ّ   ., مأِعة حمّمد علف صِيح, ال اه

يق  ال   اهّ  ,,ٜٛٛٔالعمدة يف حمابا الّشعِ  آداب ,  -ٚ هو(, ٙ٘ٗ) ابا ِر
ِرة, ب  ت, ط د.حمّمد رب يق: ِ  ال, دار املع  ٔ. 

ابووا األ وو , رب يووق: أُوود ا ووويف لّسوواَِ يف أدب ال اتوو   الّشوواعِ, املثووض ا -ٛ
ِة. بد   طِا ة  , دار هنضة مهِ للأِّع  الّ شِ, ال اه

ابا ا و  , رب يق: حمّمد عِد ال ادر عأا  مهأفى  ,,ٕٜٜٔالوُم تثع,  -ٜ
 .ٔ, دار ال ت  العلمّية, ب  ت, طعِد ال ادر عأا

ال ابوووووووووووع  , أبوووووووووووو,ٕٜٜٔاملوا  وووووووووووة بووووووووووو  ِوووووووووووعِ أيب سبّوووووووووووا,  الِمووووووووووواّ ,  -ٓٔ
ِة, طد ص ِ, دار هو(, رب يق: الّسّيد أُٖٓٚاآلمد )  .ٗاملعارو, ال اه
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ِة,  -ٔٔ ِة  أخِار امللاك  ل ا ف الّت وخّف, رب يق: عِّودا ,,ٜٜ٘ٔ شوار ا ا 
 .ٕالّشا ّف, دار صادر, ب  ت, ط

لّهووفد , رب يووق  لّووة مووا الِوواحث , , ا,ٖٜٛٔ-ٕٜٙٔالوووايف  لو ريووات,  -ٕٔ
ِ   األملا ّية, ب  تمجعيّ   .ة املستش

هوووو(, رب يوووق: حمّمووود ٜٕٗلثّعوووالّ  )اهِ يف حمابوووا أهوووض العهوووِ, يتيموووة الووود   -ٖٔ
 حميف الّديا عِد ا ميد, م تِة ا س  الّتجاريّة.
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 ةالكلمات العربية في اللغة الروسيَّ 

 )ألقاب الناس وأسماؤهم المهنية(

مصطفىذزثماند.ذذأ.
*
ذ

 
ذ

ذامللخص

ةذالدالةةذزلةىذاسندةانيذحوبحةثذيذبنوتهةاذذذذذذوتناولذهذاذالبحثذجمموزةذمنذاأللفارذالعربّو

الصةةوةوةذودتتةهةةاذيذالل ةةتو:ذالروخةةوةذوالعربوةةةيذوور ةةدذالةةت لاتذالصةةوةوةذوالدتلوةةةيذالةة ذذذ

ذانتقاهلاذإىلذالل ةذالروخوة.ذزندذرأتذزلوهاذ

وهةةوذيذetymologicalةأتولوةةةذذذsemanticدتلوةةةذذphonologicalالبحةةثذدساخةةةذ ةةوةوةذ

يذجملةذحبوثذثامعةذجلب.ذُنِشرتحبوثذجلقةذيذخلدلةذ
*

ذ*

ذ

ذالل ةذالروخوة.ذ-يالتحلولذالدتلذ–الت لاتذالصوةوةذذ–بنوةذالكلمة:ذالكلماتذاملفتاجوة

 ذ

                                                 
 أستاذ يف جامعة حلب، قسم اللغة العربية. *
( يتضػنااف ٕٕٓٓلعػاـ ٔٗ،والعػدد ٜٜٛٔلعػاـ ٖ٘حبوث جامعة حلب((، ) العػددُنِشَر حبثاف يف ))ؾبلة  *

-اغبوريػة-اغبػرًن-اغبجػ -آيػةه -اعمػاـ-األظباء واأللقاب ذات الصػغغة الديايػة ، و ػ  إل اعظبػاويليوف
-اؼبػػراب -اؼبػػنذف-الكػػا ر-القاضػػ -الفقػػَت-الغػػاز -العلنػػاء-الصػػاحب-الشػػي -السػػيد-الرويػػة-اػبليفػػة
 اؼباّل.-اؼبفيت-ماؼبسل-اؼبريد
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ذاملقدمةذوأهموةذالبحث:-

ذا أمهيػػة ىػػ ا يف اللسػػانيات قػػدثاً وحػػديثاً، إذ  Etymologyيعػػد ولػػم الت  يػػ  
إف اللغػػػات اتغػػػادؿ التػػػ  َت والتػػػ  ر مػػػا دامػػػق حيػػػة ومػػػاداـ الاػػػا قوف  ػػػا يتوا ػػػلوف 

ظػػػالؿ ؾبتنعاوػػػا والاا قػػػة  –ىنػػػا نعلػػػم   –ويتغػػػادلوف اؼباػػػا ك واأل كػػػار، واللغػػػات 
 ابظبها، إذ إف ما جير  يف اجملتنعات جيد  دا يف اللغات.

اسػػػػتعناؿ مصػػػػتلا "اأقتغػػػػاس" أو "األطػػػػ " بػػػػدياًل ؼبصػػػػتل    لقػػػػد آ ػػػػرت
"اأقػػًتا " و"اأسػػتعارة" ؼبػػا يف األطػػَتي  مػػ  معػػٌت "إوػػادة اؼبقػػًت  أو اؼبسػػتعار" 

 إىل اؼبصدر.
 –و   قليلة جدا  –وجدت األلفاظ العربية  ريقها إىل اللغة الروسية مغاشرة 

ران إليهػػا ابلعػػودة إىل وػػدد  أو وػػ   ريػػا لغػػات أطػػرا ظبياا ػػا ابلوسػػيتة، وقػػد أشػػ
 اػا  –واجتهدت يف ىثَت م  األحياف. ثك  اغبديث  ،ىغَت م  اؼبصادر واؼبراجك

وػػ  نػػػووُت مػػػ  اأقتغػػاسإل اقتغػػػاس دـ واقتغػػػاس معػػدؿ،  التػػػاـ يعػػػٍت أف الكلنػػػة  –
انتقاؽبا إىل لغة )لغات( أطرا، واؼبعػدؿ يعػٍت أف  وادحا ظق ولى بايتها الصواية 

َتت دبػػا يتااسػػب مػػك الاظػػاـ الصػػوت للغػػة اؼبقتغسػػة، و ػػ ا الاػػوع  ػػو بايتهػػا قػػد اغػػ
الغالػػػب بسػػػغب التغػػػاي  الصػػػوت بػػػُت اللغػػػات، إىل حػػػد أناػػػا أ نػػػتنك  مػػػ  اعػػػرؼ 
الكلنة إأ بعد جهد ؼبا اعرضق له الكلنة م  ربريفات واشويهات، وحيدث   ا 

 وادما ااتق  الكلنة و  ودد م  اللغات.
 الكلمات املدروسة:-

ذ:ibnذ-ذибнذابن-1

ارد الكلنة يف معجم األلفاظ إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 1-1
بصيغة اأسم اؼبفرد اؼب ىر و   م  أظباء األوالـ و)التسنيات  (ٔ)الدطيلة

الروسية، أ  سلي  ذاؾ ال   أيت اظبه  сын–sinالتغقية( واقاب  ىلنة 
 سلي  وغد ه. إله، أ بعد ىلنة اب ، مثاؿإل أضبد ب  وغد 

                                                 
 .ٕٕ، صمعجم األلفاظ الدطيلة (ٔ)
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ذبنك اؼبعاجم العربية القدثة واغبديثة إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة العربية 1-2
  .(ٔ)ولى أف ىلنة اب  اعٍت الولد

 يترأ أ  اغَت ولى باية إل ملالتغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 1-3
 لوجود أ واوا صبيعا يف الاظاـ الصوت للغة الروسية ،الكلنة

شبة اتابا يف  يغة الكلنة اؼب ىرة والدألة، إأ أف اللغة إل الت لي  الدأيل 1-4
الروسية أضا ق إىل الكلنة الدألة الدالة ولى "التغقية" يف إ القها ولى 

 األوالـ.

ذ:Emir–ذЭмирأملذ-2

ارد الكلنة يف معجم األلفاظ إل اللغة الروسيةباية الكلنة ودألتها يف 1 -2 
الدطيلة بصيغة ىلنة مفردة م ىرة، ى لك ارد يف اؼبعجم األىادث  ال   

اليت ادؿ ولى لقب  Амир–Amirأمَت""يشَت إىل الاتا العريب للكلنة 
 ، ولقب حكاـ أ غانستافاوإ ريقي غباىم اعسالم  يف بعض بلداف آسياا

يضيف اؼبعجم األىادث  إىل ما  .(ٕ)خباراو  ٕٜٙٔوٕٙٛٔبُت وام  
سغا معٌت القائد اغبريب واغباىم والشخص ال   حين    ا اللقب يف 

 الغلداف اعسالمية.
األمَت يف العربية  و اآلمر و و اؼبلك إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة العربية 2-2

، يضيف (ٖ) أمَتاً َتِّ إذا  ُ ر وأُمِّ   َ ػولِ ولياا ىَ  رَ مِ وأَ  ،لافاذ أمره واعبنك أمراء
  .(ٗ)كل  ُننَ ػالقاموس احملي  إىل   ا معٌت قائد األونى واعبار وال

                                                 
 .ٜٕٖ/ٔوارايب القاموس احملي  ٙٓ٘/ٔاللساف  (ٔ)
 . Ojigovومعجم اللغة الروسية اؼبعروؼ دبعجم  ٘ٔٚمعجم األلفاظ الدطيلة / (ٕ)
 .ٕٙٓ-ٕٗٓ/ٔاللساف (ٖ)
 .ٙٚٔ/ٔارايب القاموس احملي  (ٗ)



 الل ةذالروخوةذ)ألقابذالناسذوأمساؤهمذاملهنوة(الكلماتذالعربوةذيذ

06 

 

قلغق اؽبنزة اؼبفتوحة يف  در إل التغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 2-3
يف الاظاـ الصوت للغة الروسية  Aالكلنة إىل ألف فبالة رغم وجود األلف

انتقلق إىل اللغة الروسية و   ريا اللغة  وثك  افسَت ذلك أبف الكلنة
) توا(،  fetvaالًتىية اليت  علق   ا مك ىثَت م  الكلنات العربية، مث إل

medrese  ،)مدرسة(mekteb .)مكتب أو مدرسة( 
( لدألة الكلنة يف اللغة narrowing)حدث اضييا  الت لي  الدأيلإل 2-4

اغبريب واستغعدت الدأأت الروسية واقتصرت ولى معٌت اغباىم والقائد 
 اللغوية األطرا الواردة يف اؼبعاجم العربية.

 :Адмирал–Admiralأدملالذذ-3

ارد الكلنة يف معجم األلفاظ  إلباية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 3-1
بصيغة اأسم اؼبفرد اؼب ىر ويشَت إىل أف الكلنة مقتغسة م   (ٔ)الدطيلة

اللغة اؽبولادية، اليت أط وا م  اللغة العربية. للكلنة يف اللغة الروسية 
 دألتاف ا اتافإل

لقب وسكر  ذو مرااب ودة ؼبالؾ الضغاط العايل لألستوؿ اغبريب، إذ  -آ  
، أدمَتاؿ، انئب  -وجدت اسنيات حبسب القدـ يف الراغة،   إل ىونًت

 أدمَتاؿ، أدمَتاؿ، أدمَتاؿ األستوؿ.
اوجد يف بلداف أوراب  ، راشة هنارية ذات لوف أسود وأضبر باق  بيض -ب 

وآسيا. يضيف اؼبعجم األىادث  إىل ما ورد يف الغاد )آ( أف أ   الكلنة 
دبعٌت اآلمر يف الغ ر،    Amir-al-bahr يف اللغة العربية  و أمَت الغ ر

إىل أف األدمَتاؿ  و اللقب اغبريب لقائد  Ojigovيشَت معجم ى لك 
 ؾبنووة القوات اغبربية الغ رية.

                                                 
 .ٕٕ، صمعجم األلفاظ الدطيلة (ٔ)
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أ ارد الكلنة   ه الصيغة يف اؼبعاجم إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة العربية 3-2
 العربية القدثة، أما يف اؼبعاجم العربية اغبديثة  إهنا ارد بصيغة "أمَتاؿ".

إذا ىانق الكلنة ارجك إىل إل الصواية اليت  رأت ولى الكلنةالتغَتات  3-3
الًتىيب اعضايف العريب "أمَت الغ ر" ىنا يقر اؼبعجم األىادث  وغَته م  

إىل الًتىيب  dمعاجم ىثَت م  اللغات األوربية،  إنه قد أضيف  وت 
وح  ق ىلنة "الغ ر" وأ أجد افسَتا عضا ة   ا الصوت يف اللغة 

أوأ مث يف لغات أطرا، ذلك ألف الغ رية اؽبولادية ىانق أسغا  اؽبولادية
وأىثر انتشارا يف الغ ار الغعيدة وأسينا يف ماا ا جاوب شرؽ آسيا 

 )اعبزر اعندونيسية وماليزاي( حيث ىاف للغة العربية حضور أ ق.
اللغة  اشهد الكلنة اغَتًا دأليًا ي ىر لدا انتقاؽبا إىل ملإل الت لي  الدأيل 3-4

الروسية، إذ ادؿ ولى القائد العسكر  لألستوؿ اغبريب بدرجات وراب 
ـبتلفة م  األدىن إىل األولى. سبكاق الكلنة يف اللغة الروسية واشتقق 

 فة بصيغيتإل الص ماها

Aдмиральский،AdmiralskiوAдмиралтейский،Admiralteiski . 
للدألة ولى زوجة  Адмиральша ،Admiralshaى لك اشتقق  يغة

  Адмиралтействоاألدمَتاؿ، ىنا ظهرت يف اللغة الروسية  يغة 
،Admiralteistva السف  اغبربية  )األدمَتالية( للدألة ولى مكاف بااء

اعدارة الغ رية لألستوؿ  تعٍت  اأّما يف إنكلًت  ،القيصرية اوذبهيز ا يف روسي
 ربية.و اوجيه القوات الغ رية اؼبواز  لوزارة اغب

ذ:BeduiniيедуиныБالبداةذذ-4

يَػُردُّ معجم األلفاظ الدطيلة الكلنة إىل إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية4-1
  وأنصاؼ ، وأتت بصيغة اعبنك للدألة ولى العرب الرح  (ٔ)اللغة العربية

                                                 
 .ٜٔ، صمعجم األلفاظ الدطيلة (ٔ)
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. أما اؼبعجم األىادث   يشَت إىل غه اعبزيرة العربية ومشاؿ إ ريقيا  يف شالرح  
، اليت أط وا م  اللغة العربية eduineБأف الكلنة مقتغسة م  اللغة األؼبانية 

و   بصيغة اؼبفرد وادؿ ولى العريب الرحاؿ، ال   يعتند ولى رو  
 едуинкаБإىل ما اقدـ الصيغة اؼبننثة  Ojigovاغبيواانت. أضاؼ معجم 

،Beduinka  الغدوية" والصفة اؼب ىرة"едуинскийБ- eduinskiB  للدألة
-едуинскаяБ، والصفة اؼبننثة فة األشياء اؼباعواة بكلنة الغدوولى  

Beduinskaya  و فة اعباس احملايدедуинскаеB-eduinskoБ . 
اتفا اؼبعاجم العربية القدثة ولى أف إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة العربية 4-2

، (ٔ)الغدو والغداة و الغادية والغداوةإل طالؼ اغبضر، والاسب إليه بدو 
ة يف أحواؿ   اؼبعاجم العربيّ فصّ . وأ اُ (ٕ)وبدا القـو َبداإل طرجوا إىل الغادية

 ا معرو ة.الغداة ألهنّ 
مل اترأ اغَتات  واية جو رية  إلالتغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 4-3

انتقاؽبا إىل اللغة الروسية سوا أهنا وردت بصيغة اعبنك يف  وادولى الكلنة 
 и (i)( التها الياءu) уمعجم األلفاظ الدطيلة. قلغق الواو يف الكلنة إىل 

 يف الاظاـ الصوت للغة الروسية. wلعدـ وجود  وت 
انتقاؽبا إىل اللغة  وادحا ظق الكلنة ولى دألتها إل الت لي  الدأيل 4-4

 الروسية.
 :Драгоман  -Dragomanترجمان  -5

ارد الكلنة يف اللغة الروسية بصيغة  إلباية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 1-5
ويعيد ا معجم األلفاظ الدطيلة إىل الكلنة الفرنسية  ،اأسم اؼبفرد اؼب ىر

Dragoman   اؼبقتغسة م  اللغة العربية، ويصفها أبهنا ىلنة قدثة ادؿ ولى

                                                 
 .ٖٛٗ/ٔاللساف (ٔ) 
 .ٖٖٕ/ٔالقاموس احملي  (ٕ) 
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الشخص ال   يتوىل الًتصبة يف اؼبنثليات السياسية يف سفارات الدوؿ 
. أ يضيف اؼبعجم األىادث  إىل ما ورد أواله شيئا، أما معجم (ٔ)الشرقية

Ojigov  يضيف أف الكلنة ادؿ ولى م  ثارس الًتصبة يف السفارات 
 األوربية يف بلداف الشرؽ.

ارد الكلنة يف اؼبعاجم العربية بصيغة  إليةباية الكلنة ودألتها يف اللغة العرب 5-2
دبعٌت ال   يًتجم الكالـإل أ  ياقله م  لغة  ،بفتا التاء وضنها "الًتصباف"

، يقتصر الكفو  يف الكليات ولى إيراد  (ٕ)إىل أطرا، أ  اؼبفسر للساف
والتاء والاوف  "الًتاجم"ىلنة )ارصبة( وأ ي ىر ىلنة )ارصباف(( واعبنك 

أو إبداؿ لفظة  ،(ٖ)زائددف. وقد ارصبه وواه، والفع  يدؿ ولى أ الة التاء
  .(ٗ)بلفظة اقـو مقامها، خبالؼ التفسَت

وأط وا اآلراميػة   Turgumanoأقوؿإل ارجك الكلنة إىل اللغة األىدية بصيغة 
ابللهجػػػػػػػة  Turgminoيف اللهجػػػػػػػة الاسػػػػػػػتورية )الشػػػػػػػرقية( أو  Turgminaبصػػػػػػػيغة 

. مث اقتغسػػتها اعغريقيػػة بصػػيغة ،اليعقوبيػػة )الغربيػػة( ىنا اعر هػػا الع يػػة بصػػيغة ارىػػـو
Dragomanos
ارد الكلنة يف معظم اللغات األوربية ابلدألة نفسهاإل الفرنسية، . (٘)

يل ػػه  اػػا دقػػة معجػػم الكليػػات يف . Dragoma الفرنسػػية، اعنكليزيػػة، اعسػػغانيةإل
و ػػػػػػ ا لػػػػػػيس غريغػػػػػػاً ولػػػػػػى معجػػػػػػم مػػػػػػ  معػػػػػػاجم التفريػػػػػػا بػػػػػػُت الًتصبػػػػػػة والتفسػػػػػػَت، 

 اؼبصتل ات.
 رأت اغَتات  واية ولى  إلالتغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 5-3

الكلنة لدا انتقاؽبا م  األىدية أو اآلرامية إىل العربية، إذ استغدلق اعبيم 

                                                 
 .ٖٕٔ، صمعجم األلفاظ الدطيلةانظرإل  (ٔ)
 ٖٗٙ/.ٔوالقاموس احملي  ٕٙ/ٕاللساف (ٕ) 
 .ٖٗٙ/ٔالقاموس احملي  (ٖ) 
 .٘ٓٔ/ٕالكليات (ٗ)
 .ٚٗومعجم األلفاظ الدطيلة، ص ٗٔاأللفاظ األىدية، ص (٘)
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غَت اؼبوجود يف الاظاـ الصوت للعربية الفص ى. أما يف الروسية  Gبصوت 
 قد قلغق التاء داًأ، وحدث   ا يف صبيك اللغات األوربية واعغريقية قغلها،  

 Рبعد  وت  Aىنا اطتفق حرىة التاء )الفت ة أو الضنة( وزيد الصائق 
(R) .يف الروسية 

احتفظق الكلنة بدألتها لدا انتقاؽبا إىل اللغة الروسية إل الت لي  الدأيل 5-4
)وغَت ا(، واشتقق ماها الروسية الصفة بثالث  يغإل الصيغة اؼبفردة 

)ارصباين(، الصيغة اؼبننثة اؼبفردة  Драгоманский-Dragomanskiاؼب ىرةإل 
)ارصبانية( و يغة  فة اأسم  Драгоманскoя–Dragomanskayaإل

يصف معجم األلفاظ الدطيلة الكلنة أبهنا  . Драгоманскаеاحملايدإل
.  "قدثة" غَت مستعنلة اليـو

ذ:kaznacheiذКазначей–حزريذذ-6

 Ojigovالكلنة موجودة يف معجم إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 1-6
إبيراد الكلنة م   (ٔ)اؼبعجم األىادث  ، واىتفىأيضًا مك مشتقاوا وبعض معانيها

وود  ا ىلنة روسية أ يلة، و   اسم م ىر مفرد يدؿ  ،دوف اعشارة إىل أ لها
 ولىإل

 حا ه اؼباؿ واألشياء القينة ؼبنسسة ما أو ماظنة. -أ
الشخص ال   يتسلم اؼباؿ وحيفظه ويصر ه، ابعضا ة إىل إوتاء اؼبواد -ب

 التقانية يف القتعات العسكرية.
 القيصرية. ااؼبايل يف روسيرئيس اعبهاز -ج

اشػػتقق اللغػػة الروسػػية مػػ  الكلنػػة اؼبرىغػػة مػػ  ىلنػػة "طزنػػة" العربيػػة وأحقػػة   
)طزقبػ (،  Казначейский -kaznacheiskiالصػفةإل чей  -cheiالاسب الًتىية 

                                                 
 .٘ٔ/ٕاألىادث اؼبعجم  (ٔ)
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اليت ادؿ ولى أوراؽ اػبزياػة والػيت اتلػا ولػى اؼبعػادف الثنياػة الػيت اغقػى يف اصػرؼ 
األجهزة اؼبالية ،وىانق الكلنة ادؿ أايـ اأرباد السو يييت ولػى القتػك الاقديػة مػ  

. أقوؿإل شبة ألفاظ ىثَتة شغيهة (ٔ) ئة الروب  الواحد و ال ة روبالت وطبسة روبالت
عربيػػة والفارسػػية والًتىيػػة اتػػ لف مػػ  لفػػه وأحقػػة، مثػػ إل  ػػ ه الصػػيغة اؽبجياػػة يف ال

 ،الفارسػػية دبعػػٌت الصػػاحب واغبػػا ه "دار"العربيػػة و "طزنػػة"اؼبنلفػػة مػػ   "طزنػػه دار"
 و   اتلا ولى ؿبا ه اؼبصرؼ اؼبرىز  يف إيراف.

ورؼ   ا الًتىيب يف العربية أايـ إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة العربية 6-2
العثناين واعرؼ العاميات العربية اغبديثة العديد م    ه األلفاظ اغبكم 
 .اة، مث إل بوجي  وىوؾب  وسفرج اؽبجي

يف  kقلغق اػباء العربية إىل إل  التغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 6-3
  (X)اػباء اػبفيفة يف اللغة الروسية اللغة الروسية رغم وجود

اوسيك يف دألة الكلنة يف اللغة الروسية واباق حدث إل الت لي  الدأيل 6-4
 متعددة اؼبعاين.

 :Духанщик –Dukhanshikدكانيذذ-7

معجم األلفاظ يف ارد الكلنة إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 7-1
بصيغة اأسم اؼبفرد اؼب ىر ماسوبة إىل   (ٖ)واؼبعجم األىادث  (ٕ)الدطيلة

- Дукканىلنة "دىاف" العربية، وارسم يف اؼبعجم األىادث  بصورةإل 
Dukkan  الصيغة القدثة(Духан –Dukhan مضا ًا إليها الالحقة )
الدالة ولى الاسغة. ادؿ الكلنة يف الروسية ولى حانوت  - Щикالروسيةإل

 قاً يف ماتقة القوقاز.ومتعم  غَت يف الشرؽ األدىن و ساب

                                                 
 .٘ٔ/ٕاؼبعجم األىادث  (ٔ)
 .ٕٙٔ، صمعجم األلفاظ الدطيلة (ٕ)
 .٘٘ٗ/ٔاؼبعجم األىادث  (ٖ)
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ات رجا الكلنة يف اؼبعاجم العربية بُت إل لكلنة ودألتها يف اللغة العربيةباية ا 7-2
األ   العريب و األ   الفارس ،  ن  القائلُت ابأل   الفارس  اعبو ر  
يف الص اح و وبيا العايس  يف "افسَت األلفاظ الدطيلة يف اللغة العربية" 

، وم  (ٔ)يف "األلفاظ الدطيلة يف اللهجة العراقية الدارجة" ور عق الغزرىاف
والفَتوز آابد  يف القاموس  (ٕ)القائلُت ابأل   العريب اب  ماظور يف اللساف

إل نضد ودى َاهُ والكلنة مشتقة واد م م  دى  اؼبتاع يدىاه دىاًا ، (ٖ)احملي 
و    اءِ ىّ ، أو م  الد  (ٗ)اف مشتا م  ذلكوماه الدىّ  ،بعضه ولى بعض

األر  اؼباغستة، ويف حديث أيب  ريرةإل  غاياا له دىااًن م   ُت جيلس 
الكفو  يف الكليات   يتنّ مل. (٘)وليه، والدىافإل الدىة اؼبغاية للجلوس وليها

وأورد الرأيُت  قاؿإل والدىاف  ارس  معرب، ىنا يف الص اح،  ،رأاًي واحداً 
ىنا يف   ،أو وريب م  دىاق اؼبتاع، إذا نضدت بعضه  وؽ بعض

 .(ٙ)"اؼبقاييس"
 انتقلػػػػػق إىل  Tukkanuأقػػػػػوؿإل الكلنػػػػػة سػػػػػامية األ ػػػػػ   هػػػػػ  يف األىديػػػػػة 

حيػػث قلغػػق الكػػػاؼ  Dokheionالفارسػػية بصػػورة )دىػػاف( وإىل اعغريقيػػػة بصػػيغة 
ولػػى كبػػو مػػا جػػرا يف ىلنػػة "ىينيػػاء" العربيػػة    ػػغ ق طينيػػا. أوتقػػد أف طػػاء 

مػ  اعغريقيػة وبصػوروا  Духан – Dukhanاللغة الروسية أط وا بصوروا القدثػة 
          م  العربية. Dukkan اغبديثة

      
                                                 

 .ٛٚ، ص األلفاظ الدطيلة يف اللهجة العراقية الدارجة (ٔ)
 .ٖٗٛ/ٗاللساف (ٕ)
 .ٕٓٓ/ٕالقاموس احملي  (ٖ)
 .ٖٗٛ/ٗاللساف  (ٗ)
 .ٖٗٛ/ٗاللساف  (٘)
 .ٗٔٗ/ٔانظرإل الكليات (ٙ)
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قلغق الكاؼ اؼبشددة إىل طاء إل التغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 7-3 
                                                 الروسية )وقغلها يف اعغريقية( يف الصورة اؼبقتغسة م  اعغريقية.يف 

اوسعق دألة الكلنة يف اللغة الروسية لتشن  اغبانوت  إلالت لي  الدأيل 7-4 
 دألتها  ،واغبانة واؼبتعم الصغَت، وإف ىاق أ أرا  رقًا جو راًي بياها

مة واحدة، مث زبصصق اغبانة للدألة ولى مكاف الشرب ولى كبو ما العا
 ورد يف شعر األوشىإل

 وقػػػػػػد غػػػػػػدوت إىل اغبػػػػػػانوت يتغعػػػػػػٍت
 

 شػػػػػػػاو  ِمشػػػػػػػ ش شػػػػػػػلوؿ  شلشػػػػػػػ   َشػػػػػػػِوؿُ  
 

شبة لغات أطرا اقتغسق الكلنػة مػ  العربيػة مغاشػرة أو وػ  لغػات وسػيتة،   
وأسػػػينا الًتىيػػػة،  هػػػ  موجػػػودة يف بعػػػض لغػػػات ماتقػػػة الغلقػػػافإل اللغػػػة الرومانيػػػة 

Dughiana  اللغة الكروااية ،Doganha اللغة األلغانية ،Dyqan(ٔ).     
 :Sultan–ذСултан–خلطانذذ-8

يعيد معجم األلفاظ الدطيلة الكلنة إىل اللغة الًتىية، وارد  يها بصيغة  8-1
 إل(ٕ)اأسم اؼبفرد اؼب ىر بثالث دأأت

 لقب اؼبلك يف بعض الغلداف اعسالمية. -أ
زياة م  الريش او شعر اػبي  ولى أغتية الرأس )العسكرية وادة(، واوضك -ب

 ولى رؤوس اػبي  يف العرو  العسكرية.
)مشروخ( ىثَت م  الاجيليات ىاغات ذي  الثعلب ووشغة اينوين أو ذي  و ؽ -ج

 اؽبر.

 ٕؤيعيػػػد اؼبعجػػػم األىػػػادث  الكلنػػػة إىل اللغػػػة العربيػػػة ويضػػػيف إىل اؼبعايػػػُت 
 ػػ  اؼبعرو ػػػة ابلسػػنك السػػػلتاين، وىػػ لك معػػػٌت  ػػػائر  ،معػػٌت ظبكػػػة حبريػػة  ػػػغَتة

                                                 
 . ٜٗوٕٜوٜٗغرائب اللغة العربية، ص (ٔ)
 .ٙٛ٘، صمعجم األلفاظ الدطيلة (ٕ)
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. اشػػػػتقق اللغػػػػة Султанка –Sultankaمػػػػائ  سػػػػريك يػػػػدوى بدجاجػػػػة السػػػػلتاف 
للدألػػة ولػػى زوجػػة  Султанша  -Sultanshaالروسػػية مػػ  الكلنػػة العربيػػة ىلنػػة 

 .(ٔ)السلتاف
ة ج  أتت الكلنة يف العربية دبعٌت اغبُ  إلباية الكلنة ودألتها يف اللغة العربية 8-2

وماه اشتقاؽ  ،وال  اف ودبعٌت الوايل، وسلتاف ى  ش ء حجته وستواه
والسلتاف قدرة اؼبلك وقدرة م  جع  ذلك له وإف مل يك  ، (ٕ)السلتاف

 . (ٖ)ملكاً، وظب  سلتاانً لتسليته أو ألنه حجة م  حجج ه
ووردت يف  Shaltu "شػػلتو" أقػػوؿإل الكلنػػة سػػامية األ ػػ ،  هػػ  يف األىديػػة

اػػػدؿ الكلنػػػة ولػػػى وا ػػػ  ارىيػػػة  .(ٗ)Choultonoاللغػػػة اآلراميػػػة بصػػػيغةإل شػػػلتونو 
انتقلػق الكلنػة إىل  الق ادؿ ولى وا ػ  ونػاف وبػروان ، و وما ز  القدثة ومراىش،

واعنكليزيػػػػػػػػػػػة  Soultanosىثػػػػػػػػػػػَت مػػػػػػػػػػػ  اللغػػػػػػػػػػػات األوربيػػػػػػػػػػػة ىاليواننيػػػػػػػػػػػة القدثػػػػػػػػػػػة 
 .Sultanإلوالفرنسية

يف  Tقلغق التاء العربية إىل  إلالتغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 8-3
يل ه  اا أف الالـ  الروسية لعدـ وجود ا يف الاظاـ الصوت للغة الروسية.

Л  (L)  يف الروسية قد وردت مفخنة ىنا يف العربية، و  ا دلي  ولى
انتقاؿ الكلنة إىل الروسية شفا ا م  طالؿ اللغة احملكية، إذ إف الروسية 

 .( يف مث    ه اؼبواقك م  الكلنات الروسيةЛارقا الالـ )
زبصصق دألة الكلنة يف اللغة الروسية واقتصرت ولى  إلالت لي  الدأيل 8-4

معٌت اؼبلك والعا   و و اؼبعٌت ال   اقتغسق م  أجله الكلنة م  
 الًتىية.

                                                 
 .ٖٗٓ/ٗاؼبعجم األىادث  (ٔ)
 .ٕٚ/ٖصبهرة اللغة (ٕ)
 .ٜٗ٘/ٕوارايب القاموس احملي  ٕٖٚ/ٙاللساف (ٖ)
 .ٜٗو ٖٛمعجم األلفاظ األىدية، ص (ٗ)
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ة يف معجػػػم الدال ػػػ "سػػػلتاة"شبػػػة ىلنػػػة ذات  ػػػلة بكلنػػػة سػػػلتاف  ػػػ  ىلنػػػة 
األلفػػػاظ الدطيلػػػػة ولػػػى الدولػػػػة اؼبلكيػػػػة، الػػػيت يقػػػػف ولػػػػى رأسػػػها السػػػػلتاف، واػػػػرد 

العربيػػػة،  "السػػػلتاة"و ػػػ  الصػػػيغة الًتىيػػة لكلنػػػة  Султанат  -Sultanatبصػػيغةإل 
 .  Султанство – Sultanstvaأما الصيغة الروسية ؽبا  ه  إل

 Сарацины-:Saratsiniدرقوونذذ-9

ارد الكلنة يف معجم األلفاظ إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 9-1
مقتغسة  saraceniبصيغة اعبنك، ويشَت إىل أهنا ىلنة أاياية  (ٔ)الدطيلة

أهنا إغريقية ويورد ا بصيغتُتإل  (ٕ)، بيانا يرا اؼبعجم األىادث م  العربية
Saratsini وSarachini وياص ولى أهنا ىلنة وربية األ.   

اتلػا الكلنػة واػد الكتػػاب القػدماء ولػى سػكاف مشػػاؿ غػريب شػغه اعبزيػرة العربيػػة،  
ولػػػى العػػػرب صبيعػػػػاً وولػػػى بعػػػػض  ابو ويف القػػػروف الوسػػػتى أ لقػػػػق يف أور 

 شعوب الشرؽ األدىن.
ارد الكلنة   ه الصيغة يف اؼبعاجم  ملإلباية الكلنة ودألتها يف اللغة العربية 9-2

العربية لوضوح دألتها يف الاسغة إىل الشرؽ. أما اؼبصادر، اليت اغ ث يف 
األلفاظ العربية يف اللغات األطرا  إهنا اشَت إىل أف الكلنة ربولق إىل 

Sarrasins  وأ لقق يف القروف الوستى ولى العرب، ال ي  )غزوا( بعض
ويف  Saracenالشنالية، ووردت يف اعنكليزية بصيغة  ا ريقيواب وأأقتار أور 

  .Sarrasin الفرنسية بصيغة
ابتعدت الكلنة ىثَتًا و  إل التغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 9-3

األ   العريب. وابلاسغة إىل اللغة الروسية  قد قلغق الشُت سيااً وأضيفق 
( إىل باية الكلنة ،ويفسر   ا بكثرة N) н( وI) и( و tse)  цأ وات 

                                                 
 .ٖٗ٘، صمعجم األلفاظ الدطيلة (ٔ)
 .ٜٕ/ٗانظرإل اؼبعجم األىادث  (ٕ)
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مر ال   ورضها للت ريف انتقاؿ الكلنة بُت اللغات ما  زم  بعيد ،األ
 .والتشويه

اقتصرت دألة الكلنة يف اللغة الروسية ولى العرب  إلالت لي  الدأيل 9-4
 احية اللغوية  إف ىلنة "شرقيوف"وبعض شعوب الشرؽ األدىن. أما م  الا

ادؿ ولى ونـو سكاف الشرؽ، وابلتايل  قد حدث اضييا لدألة 
 الكلنة. 

– Сарацинскийاشػػتقق اللغػػة الروسػػية مػػ  الكلنػػة الصػػفة اؼبػػ ىرة اؼبفػػردة 
Saratsinski  والصفة اؼبننثة اؼبفػردةCарацинскал -Saratsinskaya  و  ػفة اؼبفػرد

د اؼبػػػ ىر بصػػػيغتُتإل ، و ػػػيغة اأسػػػم اؼبفػػػر  Сарацискoе -Saratsinskaeاحملايػػػد 
Сарацин - Saratsin  وСарачин- Sarachin(ٔ). 
  Sheriff:-ذшерифدروفذذ-10

ارد الكلنة يف معجم األلفاظ  إلباية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 10-1
 .Sheriffاظباً مفرداً م ىراً ويعيد ا إىل اللغة اعنكليزية  (ٕ)الدطيلة
وأمريكػػا وغَتمهػػا مػػ  الغلػػػداف،  ابريتانيػػ كلنػػة ولػػى شخصػػية رظبيػػػة يفاػػدؿ ال

اند  مهنػات إداريػة وقضػائية، ىػ لك يػرد  ػ ا اؼبعػٌت يف اؼبعجػم األىػادث  الػ   
ىل  ػ ا أهنػا لقػب  خػر  للنسػلم الػ   يػدو  إ SARIF   يعيد ا إىل اللغة العربية
 .OJIGOV. ى لك  ع  معجم الاسب إىل الايب دمحم 

اؼبػػادة ويضػػيف أف  ػػ ا اللقػػب يسػػتعن   يفصػػ  معجػػم "اعسػػالـ" يف شػػرح  
بشػػػك  واسػػػك، إذ شػػػك  األشػػػراؼ  غقػػػة مػػػ  اؼبسػػػلنُت يف القػػػروف الوسػػػتى، وأف  

 .(ٖ)ىلنة شريف اعادؿ ىلنة السيد

                                                 
 .ٜٕ/ٗاؼبعجم األىادث  (ٔ)
 .ٜٛٙ، معجم األلفاظ الدطيلة (ٕ)
 .ٕٚٗمعجم اعسالـ / (ٖ)
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الشرؼ  و اغبسب ابآلابء  هو إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة العربية 11-2
شريف، والشرؼ ى  نشز م  األر  قد أشرؼ ولى ما حوله 

  .(ٕ)وشر هإل غلغه أو  اله يف اغبسب، (ٔ)األر  أواليها ومشارؼ
يف  Eقلغق  ت ة الشُت إىل إل التغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 11-3

 الروسية وأورد اؼبعجم األىادث  الكلنة بصيغتها العربية.
أرا أف الكلنػػة دطلػػق اللغػػات األوربيػػة مػػ  اللغػػة الًتىيػػة، الػػيت الجػػ  إىل قلػػب   

 األلف أو الفت ة يف العربية ايء.
حدث انتقاؿ لدألة الكلنة يف اللغة الروسية )وغَت ا( إل الت لي  الدأيل 11-4

   لقق ولى ذو  اؼبكانة الر يعة يف اعدارة والقضاء )ويف سلك 
 ؼبت دة(، أ  يف اغبق  اأجتناو  ىنا يف العربية.الشر ة يف الوأايت ا

 :АСКЕР –ASKERعسكر  -11

يرد معجم األلفاظ الدطيلة إلةباية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 11-1
ىلنة مفردة م ىرة ادؿ ولى  يه  إىل اللغة العربية، و    (ٖ)الكلنة

 اعباد  الًتى . 
يشَت معظم اؼبصادر العربية إىل أف إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة العربية 11-2

الكلنة  ارسية األ   "لشكر"،  ف  اللسافإل العسكرإل اعبنك،  ارس ، 
وطي  وىالب،  والعسكر الكثَت م  ى  ش ء، يقاؿإل وسكر م  رجاؿ

ووسكر اللي إل اراىنق ظلنته، ووسكر ابؼبكافإل ذبنك، والعسكر 
 .(٘)وسكر القـو ذبنعوا، و (ٗ)يشؾبتنك اعب

                                                 
 .ٔٓٚ/ٕوارايب القاموس احملي  ٜٓ/ٚاللساف  (ٔ)
 .ٓٛ/ٖالكليات (ٕ)
 .ٛٙمعجم األلفاظ الدطيلة، ص (ٖ)
 .ٕٛٓ/ٜاللساف (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٖارايب القاموس احملي  (٘)



 الل ةذالروخوةذ)ألقابذالناسذوأمساؤهمذاملهنوة(الكلماتذالعربوةذيذ

66 

 

" ياسػػػػػب الكلنػػػػػة إىل اللغػػػػػة    يػػػػػورد األب مػػػػػار أغاػػػػػا يوس رأاي لػػػػػألب "دوـر
، (ٔ)دبعٌت السالح، ظب  به اعبيش م  اسنية الشػ  ابسػم آلتػه ASKARUالغابلية 

لػػػػػ ا  ػػػػػإف الكلنػػػػػة الدالػػػػػة ولػػػػػى الفػػػػػرد "وسػػػػػكر " مػػػػػ طوذة مػػػػػ  السػػػػػالح دبعػػػػػٌت 
ردت الكلنػة يف قػد . و  ASKARTA"سالح ". اكتػب الكلنػة السػراينية بصػورة 

 إل(ٕ)شعر ياسب إىل اغبتيئة
 وكبػػػػػػػػػػ  الفعاػػػػػػػػػػا ولػػػػػػػػػػى وسػػػػػػػػػػكريهم

 

 جهػػػػػػػاراً، ومػػػػػػػا  ػػػػػػػيب بغغػػػػػػػ  وأ  خػػػػػػػر 
 

ليػػة واآلراميػػة يف الغاب askaruإف ورود الكلنػػة بصػػيغة " وسػػكر" يف العربيػػة و  
وقغلهػا -. أرا أف أ   األلف يف الغابلية وُت  قدوا الغابلية يرجا أ لها السام 

 مك غَت ا م  األ وات اغبلقية يف وقق مغكر. –األىدية 
دطلق الكلنة اللغة الروسية إل التغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 11-3

للدألة ولى اعباد  الًتى ، وقد  ASKERم  اللغة الًتىية بصيغة 
و  ا ديدف اللغة  eحلق حرىة العُت ؿبلها، وقلغق  ت ة الكاؼ إىل 

الًتىية يف األلفاظ العربية اليت اقتغستها )انظر ىلنة "أمَت" يف   ا 
 الغ ث(

ادؿ الكلنة يف الروسية ولى الفرد م  العسكر، اليت   إلالت لي  الدأيل 11-4
 عبنك.ادؿ يف العربية ولى ا

 :Fellakhi–ذФеллахи–حالحذذ-12

 (ٖ)يعيد معجم األلفاظ الدطيلة إلباية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 12-1
الكلنة إىل اللغة العربية ويورد ا بصيغة اعبنك للدألة ولى اؼبزاروُت 
مالك  األر . أما اؼبعجم األىادث   يورد ا بصيغة اؼبفرد ابلدألة 

                                                 
 .ٙٛٔو ٚٔٔ/ ٔاؼبعاجم العربيةاأللفاظ السراينية يف  (ٔ)
 .ٜٔٔمعجم اؼبعرابت الفارسية يف اللغة العربية، ص (ٕ)
 .ٓٗٙمعجم األلفاظ الدطيلة، ص (ٖ)
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Ojigov (Фeллах ،)ى لك يفع  معجم   Фeллах Fellah نفسها
Fellah . 

– ФЕЛЛАХСКИЙاشػػػػػػػػتقق الروسػػػػػػػػية مػػػػػػػػ  الكلنػػػػػػػػة الصػػػػػػػػفة اؼبػػػػػػػػ ىرة  
FELLAKHSKI معجػػػػػم ىػػػػػ  مػػػػػ  اؼبعجػػػػػم األىػػػػػادث  و  ) الحػػػػػ (. يضػػػػػيف

OJIGOV   إىل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغة الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفة اؼبننثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةФЕЛЛaХСКАЛ-
FELLAKHSKAYA الحيػػػػػػػػػة( و ػػػػػػػػػفة اأسػػػػػػػػػم احملايػػػػػػػػػد (ФЕЛЛАХСКOЕ-

FELLAKHSKAE . 
أ   الكلنة الفع   لا،  ل ق إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة العربية 12-2

الش ء أ ل ه  ل ا إذا شققته أو قتعته، وظب  األى ار  الحًا ألنه يشا 
 .(ٕ)والفالحة ابلكسرإل اغبرا ة (ٔ)األر 

  Хقلب  وت اغباء طاء  إلالتغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 12-3
لعدـ وجود اغباء يف الاظاـ الصوت للغة الروسية، ى لك قلغق  ت ة 

إىل اؼبفرد لت ت الكلنة بصيغة  И. أضيفق والمة اعبنك Eالفاء إىل 
 اعبنك.

 أ اطتالؼ ي ىر يف دألة الكلنة يف اللغتُت.إل الت لي  الدأيل 12-4
 :Алькалbд-Alkaldالقاضيذذ-13

الكلنة ولى معجم اقتصر ورود إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 13-1
ال   يرا أف الكلنة إسغانية مقتغسة م  اللغة  (ٖ)األلفاظ الدطيلة

اؼبعجم أف  العربية، و   ىلنة دالة ولى اؼبفرد اؼب ىر اؼبعر ة. يضيف   ا
ث  اجمللس الالاياية ولى فب الكلنة ادؿ يف إسغانيا وودد م  بلداف أمريكا

 الغلد  وقاض  اؼبدياة.
                                                 

 .ٚٚٔ/ٕاعبنهرة (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٓٔاللساف  (ٕ)
 .ٖٙمعجم األلفاظ الدطيلة، ص (ٖ)
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القاض  لغة  و القا ك لألمور إل لكلنة ودألتها يف اللغة العربيةباية ا 13-2
 ى األمَتُ ض  ، وقَ  (ٕ)، وأ   القضاء إل الفص  بتناـ األمر(ٔ)احملكم ؽبا

 .(ٖ)إل أم ر أمَتاً قاضياً ، ىنا اقوؿ
احتفظق الكلنة العربية أبؿ إل ات الصواية اليت  رأت ولى الكلنةالتغَت  13-3

التعريف لدا دطوؽبا اللغة الروسية واعسغانية وغَتمها، وقلغق القاؼ  
ىا ًا أنعدامها يف الاظاـ الصوت للغة الروسية، واستغدلق ابلضاد داؿ 

D  و  ا اأستغداؿ مسو غ لعدـ وجود الضاد ضن  أ وات اللغة
بال مسوِّغ، ىنا ح  ق  ( إىل باية الكلنةL) Лالروسية. أضيفق الالـ 

الياء م  آطر الكلنة العربية يف الروسية واحتفظق  ا اعسغانيةإل 
Alkalde. 

اوسعق دألة الكلنة يف الروسية واعسغانية، إذ  إلالت لي  الدأيل 13-4
أض ق ادؿ ولى فبث  اجمللس الغلد ، ابعضا ة إىل قاض  اؼبدياة، 

  قدثاً وأ حديثاً. واؼبعٌت األوؿ غَت وارد يف العربية أ

 -ذМАМЕЛЮКИ/ذМАМЛЮКИ-MAMLUKIممالوةةةةةةةة ذذ-14

MAMELUKI 

ارد الكلنة يف معجم األلفاظ إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 14-1
بصيغة اعبنك )فباليك(، ويرجعها إىل اللغة العربية لتدؿ ولى  (ٗ)الدطيلة

حرس السال ُت اؼبصريُت، ال ي  اطتَتوا بدءًا م  القرف الثالث وشر 
،مث استولوا ولى السلتة واـ للنيالد م  العغيد ذو  األ وؿ الًتىية 

                                                 
 .ٜٕٓ/ٔٔاللساف (ٔ)
 .ٛ/ٗالكليات (ٕ)
 .ٕٗٙٗالص اح، ص (ٖ)
 .ٖٙ٘، معجم األلفاظ الدطيلة (ٗ)
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يتفا اؼبعجم . ٚٔ٘ٔواـ  غزا األاراؾ مصروحكنوا حىت  ،ـٕٓ٘ٔ
إأ  ،مك   ا اؼبعجم م  حيث الدألة OJIGOV األىادث  ومعجم

اؼبعجم األىادث  معًٌت إضا ياً . ويورد أهننا يعتنداف الصيغة اؼبفردة
آطرإل  و اغبارس اػبّياؿ ال   ياتن  غبرس انبليوف بوانبرت اػباص. 
وىاف انبليوف قد انتقى بافسه أ راد حرسه ال ي  را قوه يف ضبلته ولى 

 مصر.
ذبنك اؼبعاجم العربية ولى أف إل الكلنة ودألتها يف اللغة العربيةباية  14-2

  .(ٔ)اؼبنلوؾ  و العغد
أ اغَتات  واية ا ىر لدا إل التغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 14-3

لوجود أ واوا يف الاظاـ الصوت للغة  ،انتقاؿ الكلنة إىل اللغة الروسية
 الروسية.

 اافاؽ بُت اللغتُت يف دألة الكلنة. شبة إلالت لي  الدأيل 14-4
 :MULAT–ذМУЛАТُمولَّدذذ-15

  (ٕ)يتفا معجم األلفاظ الدطيلةإل باية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 15-1
ادؿ ولى  MULATOولى أف الكلنة إسغانية  (ٖ)واؼبعجم األىادث 

الزواج اؼبختل  بُت الغيض والسود، و   ىلنة مفردة م ىرة.  نتاج
– МУЛАТКАيضيف اؼبعجم األىادث  الصيغة اؼبفردة اؼبننثةإل

MULATKA .)مولدة( 
اتفا اؼبعاجم العربية ولى أف ىلنيت إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة العربية 15-2

 مولد ومولدة ادأف ولىإل
                                                 

 .ٗٛٔ/ٖٔواللساف  ٕٛٙ/ٓٔو يب اللغة (ٔ)
 .ٜٖٚمعجم األلفاظ الدطيلة، ص (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٕاؼبعجم األىادث   (ٖ)
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العرب، وجارية مولدةإل اولد بُت العرب وااش  اؼبولود )اؼبولودة( بُت -أ
 .(ٔ)مك أوأد م، وى لك اؼبولد م  العغيد

الرج  اؼبولد إذا ىاف وربيًا غَت ؿبض، واؼبولدة اليت ولدت أبر  -ب
 .(ٕ)وليس  ا إأ أبو ا أو أمها

قلغق الداؿ يف هناية الكلنة  إلالتغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 15-3
يف اللغة الروسية،  و ا قوانُت الفونولوجيا الروسية ااتا ى  داؿ دء  دءً 

إذا وقعق يف آطر الكلنة و  ا يدؿ ولى أف الكلنة انتقلق إىل اللغة 
حيث اغبرؼ  بال إبداؿ أُط ت م  األسغانية أو أهّناالروسية شفا ًا 

الالـ اؼبشد دة اؼبفتوحة  ُطفِّفقاؼبعٍت  و التاء وليس الداؿ، ىنا 
رى ب َمْو وربولق إىل 

ُ
وح  ق الواو الثانية ابعضا ة إىل  ك الصوت اؼب

 ُمو.
زبصصق دألة الكلنة يف اللغة الروسية واقتصرت ولى إل الت لي  الدأيل 15-4

 الزواج اؼبختل  بُت الغيض والسود. نتاج"
 :наиб-Naibنائبذذ–16

يرجك معجم األلفاظ الدطيلة  إلباية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 16-1
الكلنة إىل اللغة العربية، وارد بصيغة اأسم اؼبفرد  (ٖ)واؼبعجم األىادث 

ولى فبث  أو معاوف  –يف بعض الغلداف اعسالمية  -اؼب ىر، وادؿ
رئيس، أو شخصية روحية، وأحياانً رئيس الشر ة احمللية، أو ىغَت اجملتنك 

و   ىلنة م ىرة  Набоб-Nabobالريف . ارد الكلنة أيضا بصيغة 
 مفردة ادؿ ولىإل

                                                 
 .٘٘ٙ/ٗوارايب القاموس احملي  ٜٖٗ/٘ٔاللساف (ٔ)
 .ٜٖٗ/٘ٔواللساف ٙٚٔ/ٗٔوو يب اللغة ٗ٘٘الص اح، ص (ٕ)
 .ٖ٘٘/ٕواؼبعجم األىادث  ٔٓٗ، صمعجم األلفاظ الدطيلة (ٖ)
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 األقاليم اؽبادية اؼباشقة و  اعم ا ورية اؼبغولية. حكاـ-أ
الشخص ال   اغتٌت يف اؼبستعنرات بسروة، وأسينا يف اؽباد، -ب

وال   اتنيز حيااه يف انكلًتة و رنسة يف القرف الثام  وشر ابلغ خ 
 .(ٔ)الشرق 

يعيد اؼبعجم األىادث  الكلنة إىل اللغة اعنكليزيػة، الػيت اقتغسػتها مػ  اللغػة العربيػة 
Nuvvab ويصفها أبهنا ىلنة قدثة(ٕ). 

اتفا اؼبعاجم العربية ولى أف الاائب إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة العربية 16-2
 و الشخص ال   يقـو مقاـ شخص آطر، انب وٍت  الف ياوب نواب 
وماااب أ  قاـ مقام ، وانب واك يف   ا األمر نيابًة إذا قاـ 

 .(ٖ)مقامك
أ اغَتات  واية ا ىر لدا  إلالتغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 16-3

انتقاؿ الكلنة م  العربية إىل الروسية سوا انتقاؿ الا  م  الصائق 
 يف الروسية. и (i)التوي  )األلف( إىل 

وأورد ػػا بصػػيغتها  Aاسػػتدرؾ اؼبعجػػم األىػػادث  ذلػػك ورسػػم والمػػة اؼبػػد ولػػى 
 قػػػد اعرضػػق لتغػػَتات  ػػػواية  Nuwwabأمػػػا  ػػيغة اعبنػػك ذ.(ٗ)العربيػػة الصػػ ي ة
 .o (nabob)إىل  aوقُِلغق  w و aبُت  bوأُقِ نق ( a)إىل  (u)جو رية  ت ولق 

اعرضق الكلنة لتضييا يف دألتها لدا انتقاؽبا إىل  إلالت لي  الدأيل 16-4
اللغة الروسية،  غعد أف ىانق ادؿ ولى متلا نيابة شخص و  آطر 
أ غ ق دالة ولى م  ياوب و  شخصية رظبية ذات مهنة اافي ية أو 
روحية يف اجملتنك. ادؿ الكلنة اليـو يف ىثَت م  الغلداف ولى فبثل  

                                                 
 .ٓٓٗمعجم األلفاظ الدطيلة، ص (ٔ)
 .ٕٖٙ/ٕاؼبعجم األىادث  (ٕ)
 .ٖٛٔ/ٗٔاللساف،  ٕٕٛالص اح، ص (ٖ)
 .ٖ٘٘/ٕاؼبعجم األىادث انظرإل  (ٗ)
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اليت ادوى دبجالس الاواب، و  ه الدألة  الشعب يف اجملالس التشريعية،
 غَت معرو ة يف اللغة الروسية.

 :ВАЛИ—VALIالوالي -11
إبيراد  (ٔ)انفرد معجم األلفاظ الدطيلةإل باية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 171-

الكلنة، و   اسم م ىر مفرد، ويرجعها إىل اللغة الًتىية، اليت اقتغستها م  
 اللغة العربية. ادؿ الكلنة ولى حاىم الوأية.

، والوايل (ٕ)الوايل  و متقلد األمرإل باية الكلنة ودألتها يف اللغة العربية 17-2
م  أظباء ه وز وج ، و و مالك األشياء صبيعها اؼبتصرؼ 

.  الوايل  و اغباىم (ٗ)،ىنا أتت الكلنة دبعٌت السلتاف واؼبلك(ٖ) يها
 أيًة و َوأيًة.واشتقاؽ الكلنة م إل َويلَ الش  ووليه وِ 

قلغق الواو اؼبفتوحة قغ  إل التغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 17-3
يف الاظاـ الصوت للغة الروسية،   Wلعدـ وجود  В-Vاأللف التويلة إىل 

ىنا انتق  الا  م  اؼبقتك األوؿ يف العربية إىل اؼبقتك الثاين يف الكلنة 
 .ВАЛИ-VALI ةالروسي

زبصصق دألة الكلنة يف اللغة الروسية واقتصرت ولى إل الت لي  الدأيل 17-4
اشتقق العربية م  الكلنة لفظة )وأية(، اليت  حاىم الوأية   سب.

( ВИЛАЙЕТ-VILAYET)األوىلإل  يغة  د يف الروسية بصوراُتإلار 
"وأيق( الًتىية اؼبقتغسة م  العربية ،وادؿ ولى وحدة إدارية يف بعض 

الدالة  ،ВИЛАЙЯ-VILAYA الثانيةإل، و واونس واعبزائر ىًتىيا  الغلداف
 .(٘)ولى وحدة إدارية يف اعبزائر ،و  ه الصيغة مقتغسة م  العربية مغاشرة

                                                 
 .ٙٔٔ، معجم األلفاظ الدطيلة (ٔ)
 .ٛ٘ٙ/ٗارايب القاموس احملي  (ٕ)
 .ٔٓٗ/٘ٔاللساف (ٖ)
 .ٖٗ/٘الكليات (ٗ)
 .ٕ٘ٔمعجم األلفاظ الدطيلة، ص (٘)
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اطتالؼ  ػورت الكلنػة يف ربديػد زمػ  دطػوؿ الكلنػة إىل اللغػة الروسػية،  يفيدان
 الصػورة األوىل أقػػدـ زماػػاً، إذ  ػػ  مػػ طوذة مػػ  الًتىيػة العثنانيػػة، الػػيت قلغػػق  يهػػا التػػاء 
اؼبربو ػػة دء مفتوحػػة ىنػػا يف صبيػػك األلفػػاظ العربيػػة الػػيت اقتغسػػتهاإل دولػػق، حكومػػق، 

 ."VILAYET( "Eايء ) قلغق  ت ة الياء يف )وأيق( .رأ ق
الصورة الثانية أقرب إىل األ   العريب مك إ الؽ  ت ػة اليػاء ومػد ا )وأيػه(، 
و   األحدث يف الروسية. ي ىر معجم األلفاظ الدطيلة أهنػا اسػتعنلق يف اعبزائػر 

 .ٜٙٚٔللدألة ولى الوحدة اعقلينية ػ اعدارية ما  واـ 
 :Везир /Визирь-Vezir/Vizirوزير -11
ارد الكلنة يف معجم األلفاظ إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 18-1

بصيغة اأسم اؼبفرد اؼب ىر، ويعيد ا إىل اللغة العربية للدألة  (ٔ)الدطيلة
ولى الوزراء والوجهاء الكغار يف الغلداف اعسالمية، والوزير اؼبعظم 

حىت السلتانية  األوظم(  و رئيس اغبكومة يف ارىيا)الصدر 
يف ى  م  اؼبعجم  Bu3upb، وارد الكلنة بصيغتها الثانية ٕٕٜٔواـ

 .Ojigovاألىادث  ومعجم 
اتفا اؼبعاجم العربية ولى إوادة إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة العربية 18-2

 الكلنة إىل أحد األ لُت اآلايُتإل
اؼبنلكة، الوِْزر، ألنه يزر و  السلتاف أ قاؿ ما أساد إليه م  ادبَت  -أ

َ  موازرًة إذا أوانه وى لك ، ووازر الرجُ  الرج(ٕ)حين  ذلك إلأ 
وقاؿ األ نع  إلاشتقاؽ الوزير م  آزره وى ف األ   أزير  ،آزره

له ، وقد إل اؼبوازِر ألنه حين  واه وزره أ   قوالوزير، (ٖ) قالوا وزير
 .(ٗ)، و و يوازر األمَت ويتوز ر لهاستوزر  الف

                                                 
 .ٕ٘ٔمعجم األلفاظ الدطيلة، ص (ٔ)
 .ٕ٘ٛ/٘ٔاللساف (ٕ)
 .ٕٖٛ/ٕاعبنهرة (ٖ)
 .٘ٗٛالص اح، ص (ٗ)
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اعبغ ، ال   يعتصم به لياج  م  اؽبالؾ، وى لك وزير الوزر أ   -ب
 .(ٔ)وره ويلتج  إليهاػبليفة معااه ال   يعتند ولى رأيه يف أم

أ  ػػرؽ ىغػػَتاً بػػُت األ ػػلُت  ػػالوزير اؼبعػػُت للسػػلتاف و ػػو الػػ   يلتجػػ  إليػػه   
 ليغد  رأيه ويغق يف األمور.

قلغق الواو اؼبفتوحة يف  إلالتغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 18-3
 .И - Iابلياء  أو eاؼبتغووة ابلياء  В-Vالكلنة العربية إىل 

يعرؼ ىثَت م  اللغات األوربية   ه الكلنة   ه الصػيغة،  هػ  يف اعنكليزيػة 
Vizier  ويف الفرنسػػػػػػيةVizir  ويف اليواننيػػػػػػةVeziris  يػػػػػػدؿ  ػػػػػػ ا ولػػػػػػى أف الكلنػػػػػػة،

موجػود يف الػك اللغػات  Wانتقلق إىل   ه اللغات م  اللغة الًتىيػة ،ألف  ػوت 
 . Wazir،ولو أف الكلنة مقتغسة م  العربية مغاشرًة لكتغق بصورة 

شبة اافاؽ بُت العربية والروسية )وغَت ا( يف دألة  إلالت لي  الدأيل 18-4
 الكلنة.

 :Ваххабиты-Vakhkhabitiالوهابيون  -11

وردت الكلنة يف معجم األلفاظ إل باية الكلنة ودألتها يف اللغة الروسية 191-
  سب بصيغة اعبنك م  دوف اعشارة إىل أ لها العريب. ادؿ  (ٕ)الدطيلة

الكلنة يف اللغة الروسية ولى أاغاع أحد اؼب ا ب اعسالمية، ال   ظهر 
يف وس  شغه اعبزيرة العربية يف القرف الثام  وشر. يدوو  نأء إىل العودة 

 .واأمتااع و  متا ر الًتؼ و  اعسالـ األّوؿإىل 
سياسػػ  بزوامػػة -إىل  ػػ ا أف الو ػػابيُت أاغػػاع ايػػار ديػػٍت (ٖ)يضػػيف معجػػم اعسػػالـ

 ب  وغد الو اب، ال   دوا إىل اأمتااع و  زايرة األماى  اؼبقدسة.ادمحم 
 

                                                 
 .ٗ٘/٘والكليات ٕ٘ٛ/٘ٔاللساف  (ٔ)
 .ٜٔٔ، معجم األلفاظ الدطيلة (ٕ)
 .ٔ٘معجم اعسالـ، ص (ٖ)
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تالؼ يف دألة الكلنة يف أ اطإل باية الكلنة ودألتها يف اللغة العربية 19-2
 .اللغتُت

قلغق الواو اؼبفتوحة يف  در  إلالتغَتات الصواية اليت  رأت ولى الكلنة 19-3
لعدـ وجود مث    ه الواو يف اللغة الروسية ، ىنا  В -Vالكلنة إىل 

 قلغق اؽباء اؼبشددة إىل طاء مضعفة أنعداـ اؽباء يف الروسية الفصي ة .
 إضا ة إىل إغباؽ  وت( إىل هناية الكلنة ، I) Ыأضيفق والمة اعبنك 

T . ابلكلنة 
 .تابا يف دألة الكلنة يف اللغتُتشبة ا إلالت لي  الدأيل 19-4

ذاخلامتة

اغَُت لاػا، مػ  طػالؿ مػا اقػدـ، أف اللغػة العربيػة قػد أ َػرت يف اللغػة الروسػية 
أت ػػَتاً واضػػ اً وػػ   ريػػا وػػدد مػػ  اؼبسػػالك والسػػغ ، وأضػػ ق الكلنػػات العربيػػة 

قػػد جػػزءاً مػػ  الر ػػيد اللغػػو  للغػػة الروسػػية أ ثكػػ  اأسػػتغااء واهػػا، ذلػػك ألهنػػا 
سبكاق  يها وأط ت لافسها مكاانً اثبتاً، إىل درجة أف اللغة الروسية اشتقق ماهػا 

 ودداً م  اؼبشتقات ىالصفة واؼبصدر والاسغة ...
طضػػػػعق الكلنػػػػات العربيػػػػة لػػػػدا انتقاؽبػػػػا إىل اللغػػػػة الروسػػػػية عبنلػػػػة مػػػػ  

اللغػة التغدأت الصواية والتغَتات الدألية، وقد لوحه أف الكلنػات الػيت اقتغسػتها 
الروسية م  العربية مغاشرة شهدت اغدأت  واية أق  م  الك اليت انتقلػق إليهػا 

 م  لغات وسيتة 
ُأشََت إىل التغَتات الدألية اليت  ػرأت ولػى  ػ ه الكلنػات مػ  اضػييا أو 
اوسػػيك أو انتقػػاؿ للدألػػة، ويف ىثػػَت مػػ  اغبػػاأت ىػػاف شبػػة اتػػابا يف الدألػػة بػػُت 

 اللغتُت.
 ػػ ا الغ ػث الدارسػُت والغػػاحثُت، وأف يسػهم يف بيػاف  ضػػ  آمػ  أف يفيػد 

 العربية ولى اللغات األطرا.



 الل ةذالروخوةذ)ألقابذالناسذوأمساؤهمذاملهنوة(الكلماتذالعربوةذيذ
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ذاملصادسذواملراثعذالعربوة

، أواد  غعه اؼبتراف -ٔ األلفاظ السراينية يف اؼبعاجم العربية، الغتريرؾ أ راـ األوؿ بر ـو
 .ٜٗٛٔيوحاا إبرا يم، حلب 

أضبد وغد الغفور وتار،  غعة بوأؽ، دج اللغة و  اح العربية، اعبو ر ، ربقيا -ٕ
 .ٜٙ٘ٔالقا رة 

 دج العروس م  جوا رالقاموس )د.ت(، الزبيد ، دمحم مراضى، دار ليغيا، باغاز  -ٖ
، الزاو ، التا ر أضبد، دار الكتب العلنية، بَتوت ٜٓٙٔارايب القاموس احملي  ،-ٗ

ٜٔٙٓ 
افسَت األلفاظ الدطيلة يف اللغة العربية مك ذىر أ لها حبرو ه، العايس ،  وبيا، دار -٘

 .ٜٛٛٔالعرب للغستاين، القا رة 
 ، اب  دريد، دار  ادر، بَتوت.ٔصبهرة اللغة، ط-ٙ
 .ٜٗ٘ٔغرائب اللغة العربية، اليسوو ، ر ائي  لبلة، حلب -ٚ
، ٕٜٛٔ – ٜٔٛٔ، دمشا ،ٕة( طالكليات )معجم يف اؼبصتل ات والفروؽ اللغوي-ٛ

 الكفو ، أبو الغقاء أيوب ب  موسى، أوده للتغك ودانف درويش ودمحم اؼبصر .
، ط-ٜ ، دار إحياء الًتاث ٜٜٜٔبَتوت  ٖلساف العرب، اب  ماظور، دمحم ب  مكـر

 العريب، بَتوت.
، ، الغزرىاف، ر عق رؤؼٔمعجم األلفاظ الدطيلة يف اللهجة العراقية الدارجة، ط-ٓٔ

 .ٕٓٓٓبغداد 
، دمحم -ٔٔ معجم الكلنات األىدية يف اللغات الشرقية القدثة واعغريقية والالاياية، سلـو

 ، بَتوتٔداود، مكتغة لغااف انشروف، ط
، دار األد م ٔمعجم اؼبعرابت الفارسية يف اللغة العربية، صبعه وشرحه دمحم ألتوقب ، ط-ٕٔ

 .ٜٛٛٔللًتصبة والاشر، دمشا 
 واملراجع الروسيةاملصادر -2

1-Ислам , словарь атеиста , Москва 1988 

2-словарь Русского Языка, Академия наук , институт Русского 

Языка , Москва 1981-1984 

3-современный сдоварь иностранных слов , Москва 1993 

 4-словарь иностранных слов , Москва 1989 
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 في وأعالهها العربية اللغة هؤلَّفات
 األول الوولىكي العصر

 (م0865-0521/  هـ 846-464)

 النحى والصرف والبالغة والوعاجن
عمار حممد النهارد. أ.

*
 

 

 امللخص

العلوم تعتمد على اللغة العسبية وال غنى هلا عنهاا  وداد صايغو دواعادأا واصاوهلا د ا         إن

عصس املماليك بكثري  لكا  أارا العصاس  اان عصاس عهواة علاوم اللغاة العسبياة فا  حند اد    اد  اا              

املختصاون  يهااا فنااثري  ااثري  بغياة واادفتها وتوحايلها واااسم الكتان ا م فنهااا  وع ا  ا اااعاز         

  لغو اللغة العسبية  يه ف لغاً حنعلها تت وا فكاعاً أو ف  اظهاس املنااشيف   التااز ل العسباري     دواعدأا  

اإلضالفري  وحت ق ذلاك علاى  اد عادد فا  العلماان الار    اادوا عصاسأ    ادافوا إباداعا  ع يماة              

 وولَّفوا فؤلفا  حنليلة. 

بارلوا حنهاودًا    ل د فسا  علاوم اللغاة العسبياة حساثا  فتعادد   وباسش  اماان علماان        

حن از    ودفتها   أعتجوا فصنفا  ع يمة ا أمياة  تهتادب بهاا ا حنياايف إي الياوم  وال      

شلنا عسدد امان  ثري ف  أؤالن العلمان ا  راذ  و عد عصس املمالياك فا  اأا  املساثا  الا       

 فسا  بها علوم اللغة العسبية       علوفها.

  لما  ففتاثية: 
 –ال اصو     –الطام  اللا     –ابا  ع يا     –ابا  أااام    –ابو ثيان  –اب  فالك  –املعاحن   –ال الغة  –الصسف  –النلو 

 اب  فن وز. –النووب  –الصفدب 

                                                 
 جامعة دمشق. –قسم التاريخ   *
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 مؼدمة: _

كوَّف الفكر يف عصر املماليك مرحلػة مممػة كمتميػمن مػا مراحػر الػور الفكػر 
ػػػػػػػ اثحػػػػ ا   العػػػػرس اي،ػػػػيمأث كا يتػػػػلفر الـشػػػػاط الفكػػػػرم ػػػػػػػ ك ،ػػػػيما التػػػػللي 

السيا،ػػية كالصػػراعامث كمػػا ا اتػػلفر اكيػػان الفكريػػة  امػػام الفروػػة الصػػلي يةث ك  
حبميم املغوؿ املتتاليػة كاػ مب دغػ ادث دػر كػاف الػك عػامين مػا عوامػر ا  د ػارث 

 ايضافة إىل عوامر أ،ا،ية كفعَّالةث داخلية كخارجية.
كخصػػػ انث كحػػػر حعػػػوؿ العلػػػم ككػػػاف الـتػػػار الفكػػػرم يف الػػػك العصػػػر ضػػػ مان 

امل تلفػػػػةث يف العلػػػػـو الـلريػػػػةث كالعلػػػػـو التل يعيػػػػةث مػػػػ   مػػػػور املو،ػػػػوعام العلميػػػػة 
الكػػػػفلث فعفػػػػم عصػػػػر املماليػػػػك الػػػػتا  العلمػػػػأ الػػػػ م خلَّفتػػػػ  العصػػػػور العرديػػػػة 
اي،ػػػيميةث ففيػػػ  أدعيػػػ  اػػػ كيا ك ػػػب مػػػا العلػػػـو الػػػ  ضػػػيَّعتما اكػػػرك  خا ػػػة مػػػ  

 ما.التتارث كعوامر الم 
العلػػـو اعتمػػ  علػػة اللغػػة العرديػػة ك  ،ػػق  ػػا عـمػػاث كقػػ   ػػيغ   ك  شػػك أف

قواعػػ  ا كأ ػػو ا ق ػػر عصػػر املماليػػك دك ػػبث لكػػا  ػػ ا العصػػر كػػاف عصػػر   ػػة 
علػػـو اللغػػة العرديػػة مػػا ج يػػ  كمػػا ،ػػيت صث فعػػ  ىػػا امل تصػػوف فيمػػا مـػػاحأ ك ػػبن 

عػػػػ  ا شػػػػعرانث كالعـايػػػػة دغيػػػػة خػػػػ متما كاوضػػػػيعماث مػػػػا شػػػػر  ل  ػػػػوؿ ك لػػػػم قوا
التػػػللي  دعلوممػػػاث ف لغػػػ  اللغػػػة العرديػػػة فيػػػ  م لغػػػان جعلمػػػا ات ػػػوأ مكػػػا ن مرموقػػػان يف 
التػػػاريخ العػػػرس اي،ػػػيمأث كلعػػػق الػػػك علػػػة يػػػ  عػػػ د مػػػا العلمػػػا  الػػػ يا فػػػاقوا 

 عصر م فع َّموا إد اعام عليمةث كخلَّفوا مؤلفام جليلة.
لػػ  مػػرَّم  ػػا علػػـو اللغػػة العرديػػة كمػػا كيعػػ  عصػػر املماليػػك مػػا أ ػػم املراحػػر ا

 ،ي ص ال عثث يف الـعو كالصرؼ كال ي،ة كاملعاجم. 
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 أواًل ـــ النحو والصرف:

معرفػػػة كيفيػػػة التكيػػػ  فيمػػػا دػػػص الكلػػػم لتلديػػػة أ ػػػر املعػػػق مللعػػػان   ػػػوالـعػػػو 
مبعػػاييم مسػػتـ لة مػػا ا،ػػتعرا  كػػيـ العػػر ث كقػػوا ص م ـيػػة عليمػػاث ليعػػت   ػػا عػػا 

 .(1)اخللل يف التكي  ما حيث الك الكيفية
كقػ  اختدلػ  يف كاضػ   ػ ا العلػمه فمػـمم مػا قػاؿ إفَّ أا اث،ػود الػ    )م 

ـ(  و أكؿ ما كض  علم الـعو دع  أف ا،تشاره أمب املؤمـص علأ 688 ػػػ / 69
ث يف حػص يػرل رخػركف أفَّ أكؿ مػػا كضػ   ػ ا العلػػم (2)عليػ  السػػيـدػا أس االػ  

ث كأخػ  عليػ  السػيـكأ،م قواع ه كح َّ ح كده أمب املؤمـص علػأ دػا أس االػ  
 .(3)عـ  أدو اث،ود ال    الك
كتػ  فيمػا أدػو اث،ػود الػ     شػارن مػا علػأ   أكؿ مػا»يعوؿ ادا خلػ كف  

هنع هللا يضرث ف ػػ لما العػػوا ص اكاضػػرن املسػػتعرأنث ه كتػػ  فيمػػا الـػػان مػػا دعػػ ه إىل أف 
ا تم  إىل اخللير دػا أدػ  الفرا يػ م أاـ الرشػي ث فمػ َّ ا ككمَّػر أدوا ػاث كأخػ  ا 

ػػػر افاريعمػػػا كا،ػػػتك ر مػػػا أدلتمػػػا كشػػػوا    اث ككضػػػ  فيمػػػا كتادػػػ  عـػػػ  ،ػػػي وي  فكمَّ
كجػػػا  املتػػػلخركف  …املشػػػمور الػػػ م  ػػػار إمامػػػان لكػػػر مػػػا كدتػػػ  فيمػػػا مػػػا دعػػػ ه 

 .(4)«مب ا  مم يف ا ختصار فاختصركا ك بان م  ا،تيعا م جلمي  ما  دعر
ككػػػاف ،ػػػ   كضػػػ   ػػػ ا العلػػػم فسػػػاد ألسػػػـة العػػػر  دعػػػ  أف ك ػػػر اخػػػتيامم 

ث كيت ح الس   أك ػر يف ركايػة أس اث،ػود (5)الفرن كالرـك ك،ائر أخيط العام
دخلػ  علػة أمػب املػؤمـص علػأ دػا أس االػ  هنع هللا يضرث فوجػ م »ال    حػص قػاؿ  

                                                 
 .125ص   مفتا  العلـو (1)
عػػػػػػػػويص كاللغػػػػػػػػويصث ص   (2)  ث 7ث نلػػػػػػػػوطث ر ث مسػػػػػػػػالك اثدصػػػػػػػػار يف هالػػػػػػػػك اثمصػػػػػػػػار21ث 12ا عػػػػػػػػام اـل

 .51ص  
 .4ص   ث م ة اثل ا  يف ا عام اثدا  (3)
 .755ص  ث اتريخ ادا خل كف م  املع مة (4)
 .51ث ص  7رث مسالك اثدصار يف هالك اثمصار (5)
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يف يػػػ ه رقعػػػةث فعلػػػ   مػػػا  ػػػ ا ا أمػػػب املػػػؤمـصل فعػػػاؿ  إ   ملػػػ  كػػػيـ الـػػػان 
شػياان فوج ا  ق  فسػ  مب اللػة  ػ ه اكمػرا  ػػػػ يعػم العاػم ػػػػ فػلردم أف أضػ   ػم 

كقػػاؿ    ا ػػح  ػػ ا الـعػػوث  …يرجعػػوف إليػػ  كيعتمػػ كف عليػػ ث ه ألعػػة إ َّ الرقعػػة 
 .(1)«كأض  إلي  ما كق  إليك

متميػػػمان أك مسػػػتعين عػػػا الـعػػػوث فكا ػػػ  ال را،ػػػام  (2)كا يكػػا علػػػم الصػػػرؼ
الـعوية ا م الـعػو كالصػرؼ معػانث كلكػا دعػ  أف دلػء علمػا  ال صػرن شػلكان عليمػان 

عواعػػ  الـعويػػةث ك  ػػا  فيمػػا اللغػػة العرديػػةث كدعػػ  ىػػو قػػرف مػػا  شػػلن يف اععيػػ  ال
امل ر،ػػة الـعويػػة ال صػػريةث  مػػر دعػػك علمػػا  الكوفػػة كاشػػتغلوا الـعػػوث ككػػاف مػػا 

ـ( الػػػػ م كػػػػاف ايا ػػػػ   ػػػػرفيانث 804 ػػػػػ/ 187ديػػػػـمم معػػػػاا دػػػػا مسػػػػلم ا ػػػػرا  )م 
 .(3)م الصرؼفاشتغر يف الكوفة الـعو كالصرؼ حىت ع َّه املؤرخوف كاض  عل

كشم  العصر اململوكأ عـاية فائعػة دعلػـو الـعػو كالصػرؼث فعامػ  فيػ    ػة 
حعيعيةث كعاش في  أردعػة مػا عمالعػة اللغػة العرديػة عػف العصػور اي،ػيميةث أعػادكا 

كدراعتػػػ  يف اللغػػػة العرديػػػةث  دـشػػػاامم كعلػػػوممم كمؤلفػػػا م اثا ػػػاف إىل أاـ ،ػػػي وي 
 العصر كالعصور التالية. ك،ار علة  امم دعية علما 

    دػػػػػػا مالػػػػػػك اللػػػػػػائأ الـعػػػػػػوم كأكؿ  ػػػػػػؤ   ب دػػػػػػا ع ػػػػػػ    دػػػػػػا ع ػػػػػػ
ث ال م يع  مػا أشػمر كالشاـ ـ( شيخ الـعان الواف  إىل مصر1273 ػ/ 672)م

كأمػا اللغػة فكػاف »علمػا  العرديػة يف اتريػخ اي،ػيـث يعػوؿ عـػ  ادػا شػاكر الكتػ   
ُػػكأمػػا الـعػػو كالتصػػري …إليػػ  املـتمػػة فيمػػا  ث (4)«   فكػػاف فيممػػا حبػػران   يدشػػق جلد

ك ػو »كقاؿ عـ  ادا حاػر العسػعي  يف معػرض ح ي ػ  عػا أس حيػاف الغر اػأ  

                                                 
 .5ث 4ث ص   م ة اثل ا  (1)
ث  املمتػػ  يف التصػػري «.  ػػو معرفػػة اكام الكلػػم يف أ فسػػما مػػا ،ػػب اركيػػ »يدعػػرف ؼ ادػػا عصػػفور الصػػرؼ دعولػػ    (2)

 .33ص
 .291ث ص  2ث كا لر دغية الوعانث ر17ػ15ص   ثاللري  يف علم التصري  (3)
 .408ث 407ث ص  3ر ثفوام الوفيام (4)
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ػػر الـػػان علػػة قػػرا ن كتػػ  ادػػا مالػػكث ر،َّػػ مم فيمػػا كشػػر   ػػم ،ام ػػما  الػػ م جسَّ
التسػػػػمير  دػػػػا  يعػػػػرأ إ  كتػػػػا  ،ػػػػي وي  أك يف  ف ككػػػػاف يعػػػػوؿ  كأدلػػػػـم أحػػػػ ان أ …
 . (1)«مالك

اػػرؾ ادػػا مالػػك للغػػة العرديػػة كأدـائمػػا اػػرا ن ضػػ مان كفػػركن اائلػػة مػػا املؤلفػػام 
املفيػػػ ن الػػػ  اشػػػتمرم عػػػف اثاـ كالعصػػػورث كأق ػػػر عليمػػػا كعلػػػة درا،ػػػتما العلمػػػا  

ث ك ػأ «اسمير الفوائ »ك« ألفية ادا مالك»كاملتعلموفث كأييت يف مع متما كتااه 
لػػان كعـايػػة مػػا العلمػػا  كادععػػصث فعػػ  اكػػرم املراجػػ  امل تلفػػة أف أكفػػر الكتػػ  ح

اثلفيػػػػة شػػػػرحما أك ػػػػر مػػػػا أردعػػػػص عاملػػػػانث كمػػػػا اـاك ػػػػا دعػػػػك العلمػػػػا  ايعػػػػرا ث 
كدع مم ا ختصارث ككض   ا ع د مـمم اكواشأث كاي  رخركف إىل لويلما مػا 

قػػ  شػػرح  أك ػػر مػػا   لػػم إىل كػػيـ مـ ػػورث كمػػا اكػػرم  ػػ ه املراجػػ  أف التسػػمير
 .(2)مخسة كعشريا عاملانث كما حوَّل  دعك العلما  إىل كيـ مـلـو

أديااتن شعرية يف قواع  الـعو كالصرؼ كأ و ما « ألفية ادا مالك»كا مـ  
 كمسائلمماث كق  د أ ا اثديام اآلاية 

 أدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رس   خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 

 قػػػػػػػػػػػػاؿ ممػػػػػػػػػػػػ ه  ػػػػػػػػػػػػو ادػػػػػػػػػػػػا مالػػػػػػػػػػػػك 
 رفاكرلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  املسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكملص الُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 مصػػػػػػػػػػػػلف يان علػػػػػػػػػػػػة الـػػػػػػػػػػػػ  املصػػػػػػػػػػػػلفة 

 معا ػػػػػػػػػػػػػػػػ  الـعػػػػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػػػػا مويف ػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 كأ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعص   يف ألفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 (3)كا سػػػػػػػػػػع ال ػػػػػػػػػػ ؿ دوعػػػػػػػػػػ  مـاػػػػػػػػػػم 

 
 

 ادعػػػػػػػػػػػرف   اثقصػػػػػػػػػػػػة دلفػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػوجم 
 ث فعاؿ كم   ايماـ السيواأ اثلفية                       

 ،ػػػػػػػػػعائ  ،فػػػػػػػػػػراف اغاديػػػػػػػػػ   دلَّػػػػػػػػػػي
 

 ،ػػعة   ر  العػػرش قػػف ادػػا مالػػك 
 كدػػػػػػػػػػػػػصَّ أقػػػػػػػػػػػػػواؿ الـعػػػػػػػػػػػػػان كفصَّػػػػػػػػػػػػػي 

 
 فعػػػ  ضػػػم حػػػر الـعػػػو مػػػا دعػػػ  شػػػت  

 
                                                 

 .71ث ص  5ال رر الكامـة يف أعياف املائة ال امـةث ر (1)
 مع مة لعيق كتا  شر  التسمير العادـ اك يث عـ . (2)
 كما دع . 10ث ص  1شر  ادا ععير علة ألفية ادا مالكثر (3)
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خي ػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػم الـعػػػػػػػػػػو كالصػػػػػػػػػػرؼ 
 (1)مكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

ػػػػػمقة اخلي ػػػػػة قػػػػػ  حػػػػػوم   أبلفيػػػػة ادس 
ث ككػػػاف ق لػػػ  « ئػػػ  الفاعػػػر»كيعػػػ  ادػػػا مالػػػك أكؿ مػػػا ا،ػػػت  ـ ع ػػػارن   

يسمة  املفعوؿ ال م ا يدسم فاعل ث فتادع  الـعويوف علة الك إىل يومـا
(2) . 

فػػػي يعػػػر أهيػػػة كشػػػمرن عػػػا « اسػػػمير الفوائػػػ  كاكميػػػر املعا ػػػ »كأمػػػا كتادػػػ  
اثلفيةث ك و الكتا  ال م ألـم أدو حياف الغر اػأ ايدػ  أف يعػر كا فيػ  كمػا مػرث 

 ػػػ ا كتػػػػا  يف الـعػػػو جعلتػػػػ  دعػػػوف   مسػػػػتوفيان »كقػػػاؿ ادػػػػا مالػػػك يف مع متػػػػ   
فسػػمَّيت  دػػ لك  )اسػػمير الفوائػػ  كاكميػػر ث ػػول ث مسػػتوليان علػػة أدوادػػ  كفصػػول ث 

ث كا مَّا   ا الكتا  موضوعام الـعو كالصرؼ كمسائلمما يف مثا ص «املعا  (
 . (3)اانث ا مـ  ماتص كأح  عشر فصين 

كأعع  ادا مالك   ا الكتا  دشر  ل  عـ ما رأل أ   يف حاجة إىل إي ا  
فػػػ ف »   كضػػػع  دعولػػػ   كاكػػػر يف مع متػػػ  ،ػػػ« شػػػر  التسػػػمير»كايسػػػبث فوضػػػ  

دعػػك الف ػػي  ،ػػللم أف أشػػف  كتػػاس املسػػمة دتسػػمير الفوائػػ  كاكميػػر املعا ػػ  
شتمر علة ما خفأ ما مسائل  كاعرير ما اقت ػة مػا د ئلػ ث علػة كجػ  يدكتا  

يلفػػػر معػػػ  أبا ال يػػػافث كيسػػػتغم فيػػػ  اخلػػػف عػػػا العيػػػافث فلدػػػ م مػػػا أشػػػار إليػػػ ث 
 .(4)«ي كعم م إىل لصير ما   َّ  عل
ػػػره دكتػػػا  «الكافيػػػة الشػػػافية»كمػػػا كتػػػ  ادػػػا مالػػػك  شػػػر  الكافيػػػة »ث كيسَّ

 ث ك  أ أرجو ن ،ملة ميسرن يف مسائر الـعو كالصرؼث د أ ا دعول  «الشافية
  ػػػػػػػػػػػػول إفػػػػػػػػػػػػادن مبػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػ  اجتمػػػػػػػػػػػػ 

 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ادػػػػػػػػػػػػػػػػا مالػػػػػػػػػػػػػػػػك ب كقػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 اوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػػػػا كفعػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه 
 

 اكمػػػػػػػػػػػػػػ    الػػػػػػػػػػػػػػ م مػػػػػػػػػػػػػػا رفػػػػػػػػػػػػػػ ه 
                                                  

 .131ث ص  1ث ر دغية الوعان (1)
ائ  عا الفاعرث كقوؿ ادا مالك 499ث ص  1ا لر شر  ادا ععيرث ر (2)  ث فصر  اـل

 فيمػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػ ث كـيػػػػػػػػػػػػػر خػػػػػػػػػػػػػب  ئػػػػػػػػػػػػػر
 

 يـػػػػػػػو  مفعػػػػػػػوؿ دػػػػػػػ  عػػػػػػػا فاعػػػػػػػر 
  

 .65ث 1ا لر اسمير الفوائ ث ص   (3)
 .1/3شر  التسميرث  (4)
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 كقاؿ يف رخر ا  
 ك يػػػػػػػػػػػػ  مخسػػػػػػػػػػػػوف ك ػقي ػػػػػػػػػػػػ ه أكملػػػػػػػػػػػػ 

 
 أديااػػػػػػػػػػػػػػػػ  ألفػػػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػػ  ،ػػػػػػػػػػػػػػػػ عماة 

،ػللم دعػك »( ديتػانث كقػاؿ عػا شػرحما  2750فتللف  الكافية د لك مػا ) 
اثل ػػػا  املعتـػػػص حبعػػػائق اث  ػػػا  أف أالػػػو الكافيػػػة الشػػػافية دشػػػر   ػػػ  معػػػ  املؤك ػػػةث 

فلج ػػ  دعواػػ  دكف ك ػػ  دػػ  املعو ػػةث كيكػػوف دػػ  الغـػػا  م ػػمو نث كالعـػػا  مػػلمو نث 
 .(1)«اوق 

كخػػػػ ـ ادػػػػا مالػػػػك اكػػػػ يث الشػػػػري  عـػػػػ ما   َّػػػػ  إىل ايعػػػػرا  يف أحاديػػػػث 
 ػػعيح ال  ػػارم اـ يمػػان مفصػػػين ك ػػعَّح أعاريػػ  العلمػػا  فيمػػػا مػػا خػػيؿ كتادػػػ  

. ك،ػػػب الػػػك مػػػا (2)«شػػػوا   التوضػػػيح كالتصػػػعيح ملشػػػكيم اجلػػػام  الصػػػعيح»
اث كدلَّػػ  علػػة اقتػػ ار ادػػا مالػػك ك،ػػمارن الػػ  خػػ م  اللغػػة العرديػػة كعلوممػػ الكتػػ 

 علم ث كمتادعت  ملسبن الوير مـا ج اللغة العردية. 
كالـعوم ال ا  ال م   يعر أهية كشػمرن عػا ادػا مالػك  ػو ب دػا يو،ػ  

ـ( كقػ  1344 ػػ/ 745دا حيافث أفب ال يا الغر اػأ )م ادا علأ دا يو،  ا
افسب العررف الكرميه م  إاعا   لعلـو اللغة العرديػة كإد اعػ  فيمػا حػىت  ااع  يت  يف

لدعف   دشيخ الـعانث ك رر د  أك ػر علمػا  العرديػة يف مصػرث كاشػتمرم اصػا يف  يف 
« التػػػػ يير كالتكميػػػػر يف شػػػػر  التسػػػػمير»الشػػػػرؽ كالغػػػػر ث كاشػػػػتمر مـمػػػػا كتػػػػااف 

 العرديػة أعلػم مػا  ػ يا ا يؤلػ  يف»كق  قػاؿ الصػف م عـممػا   ث«ا راشاؼ»ك
ث ككتادػػػ  ا راشػػػاؼ  ػػػو (3)«الكتػػػادصث ك  أوػػػ  ك  أحصػػػة لل ػػػيؼ كاثحػػػواؿ

كاكر أ   كت   دع  كتادت  للت يير كالتكميػرث « اراشاؼ ال ر  ما لساف العر »
 .(4)كأضاؼ علي  ما أ،فر ما فوائ ث كاختص  دع ن فرائ 

                                                 
 .2252ث ص  4ث ر155ث 154ث ص  1شر  الكافية الشافيةث ر (1)
 ا لر شوا   التوضيح كالتصعيح ملشكيم اجلام  الصعيح. (2)
 .283 ك  ا ميافث ص   (3)
 كما دع . 4ث ص  1ا لر اراشاؼ ال ر  ما لساف العر ث ر (4)
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يف عػ ن للػ امث ك ػو مػا « ـعػاناػ كرن ال»كل  ما املؤلفام يف العردية أي ان 
الكت  املممة يف علم الـعوث كق  دلء ما إعاا  المي ه الصػف م  ػ ا الكتػا  

 . (1)«الت كرن الصف ية»أف  سج علة مـوال  كتاان مساه 
يف التصػػري ث ك ػػو كتػػا  مل ػػ  « امل ػػ ع»ككضػػ  أدػػو حيػػاف كػػ لك كتػػا  

 ػػػػػػػػ/ 669أ )م  دػػػػػػػا عصػػػػػػػفور ايشػػػػػػػ يل« املمتػػػػػػػ  يف التصػػػػػػػري »عػػػػػػػا كتػػػػػػػا  
كملا كاف كتا  املمت  أحسا مػا كضػ  يف  ػ ا الفػا »ـ(ث قاؿ يف مع مت   1270
قصػػػ   يف  ػػػ ه اثكراؽ اكػػػر مػػػا ا ػػػمـ  مػػػا اثحكػػػاـ أبخلػػػ  ع ػػػارن  …اراي ػػػان 

التاريػػػػػ  »يف الـعػػػػػوث ك (3)«،ايػػػػػة ايحسػػػػػاف». كمػػػػػا مؤلفااػػػػػ  (2)«كأدػػػػػ ع إشػػػػػارن
 .(4)«ثحكاـ كتا  ،ي وي 

مالك كأس حياف دع     دا يو،ػ  دػا أدػ  دػا  شػاـ ك لتعأ دع  ادا  
ـث كاعلػػػم حػػػىت أاعػػػا 1308 ػػػػ/ 708ـ(ث الػػػ م كلػػػ  عػػػاـ 1359 ػػػػ/ 761)م 

اللغة العردية ك مر فيما إد اع ث كفاؽ اثقرافث كلدعف   دشيخ الـعان أي انث كق  قاؿ 
ديػة يدعػاؿ كما  لـا كىا املغػر   سػم  أ ػ   مػر مبصػر عػاا العر »في  ادا خل كف  

ث ك ػػػَّ  ادػػػا  شػػػاـ اصػػػا ي  ك ػػػبن مفيػػػ ن (5)«لػػػ  ادػػػا  شػػػاـ أىػػػة مػػػا ،ػػػي وي 
فمػػو مػػا « مغػػم الل يػػ  عػػا كتػػ  اثعاريػػ »كمشػػمورنث كأييت يف معػػ متما كتادػػ  

دػػػص كت ػػػ  خا ػػػة أجلمػػػا قػػػ ران كأدعػػػ  ا أفػػػرانث كدػػػص كتػػػ  العرديػػػة عامػػػة مػػػا أك ر ػػػا 
 شػػاـ  ػػاح  أكؿ كتػػا  يف الـعػػو مبػػـمج  ا،ػػتيعاان ك فعػػانث كمػػا خيلػػ  عدػػ َّ ادػػا

ػػم  إىل قسػػمص ك ػػبياه  ج يػػ ث حيػػث اخػػتع فيػػ  مـماػػان ا يدسػػ ق إليػػ ث حيػػث قسَّ
أفػػػػرد العسػػػػم اثكؿ للعػػػػركؼ كاثدكامث فوضَّػػػػح ك ائفمػػػػا كارائػػػػق ا،ػػػػتعما ا مػػػػ  

                                                 
عانث املع مة كالكتا . (1)  ا لر ا كرن اـل
 .47ث 46امل  ع يف التصري ث ص   (2)
ك  اكساف يف شر  ،اية ايحساف(. (3)  شرح  يف كتاد  )اـل
 .71ث 70ث ص  5ث ال رر الكامـةث ر283 ك  ا ميافث ص   (4)
 .416ث ص  2ال رر الكامـةث ر (5)
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عػػرض اآلرا  املتصػػلة  ػػاث كلػػ   يف العسػػم ال ػػا  عػػا أحكػػاـ كخصػػائ  متـوعػػة  
 .(1)كخصائ  اثدوا  الـعويةث ك ور الع ارام الغري ة كاجملركرثكلحكاـ اجلار 

ك ػػو مػػي ىػػوم « قلػػر الـػػ ل كدػػر الصػػ ل»كمػػا كتػػ  ادػػا  شػػاـ املممػػة 
شػػػرح   ػػػوث ك  يػػػماؿ يدػػػ رَّن يف دعػػػك اجلامعػػػام كاملػػػ ارن
ايعػػػرا  عػػػا ». ك(2)

معاجلتػ   ك و ما أجػرف  كت ػ  كأحسػـما  ليفػان كا وي ػانث كأ ػم مػا فيػ « قواع  اثعرا 
ملشػػكيم ايعػػرا  كاعػػادب املعػػردص كمصػػللعا مث فمػػو كتػػا  ج يػػ  يف أ،ػػلود ث 

قػػاؿ « شػػر  شػ كر الػػ   »ك (4)«شػػ كر الػ   ». كلػػ  (3)ج يػ  يف ماداػػ  كحب ػ 
 ػػ ا كتػػا  شػػرح  دػػ  نتصػػرم املسػػمة دشػػ كر الػػ    يف معرفػػة  »يف مع متػػ   

صػػػ م دػػػ  إي ػػػا  ق …كػػػيـ العػػػر ث  مػػػ  دػػػ  شػػػوا  هث كوعػػػ  دػػػ  شػػػوارده 
 . (5)«الع ارنث   إىل إخفا  ايشارن

لع   الردا دا إ،عق الـماك  م المجاجأ « شر  ور المجاجأ»كما كت   
ـ(ث كجػػا  ادػػا 951 ػػػ/ 340ـ كقيػػر 950 ػػػ/ 339ـ كقيػػر 948 ػػػ/ 337)م 

 شػػػاـ يف شػػػرح  جلمػػػر المجػػػاجأ أبشػػػيا  ج يػػػ نث إا كػػػاف كتػػػا  اجلمػػػر مػػػوجمانث 
  كأعر  أم لة مػا  صو ػ ث كأعػر  اآلام العرر يػةث ككضػح فوضَّع  كحر ايمس

. (6)دعك الوجوه فيما ما حيث العرا نث كما أ   أعػر  اثديػام الشػعرية فيػ  كافػة
يف الـعو كالصرؼث كاع دم يف   ا الكتا  مسائر الـعػو « اجلام  الصغب»كل  

يف أممػػػام كالصػػػرؼث فػػػل،ق الـاشػػػاص كاملت صصػػػص عػػػا عـػػػا  العػػػرا ن كا اػػػيع 
 .(7)الكت  الـعوية

                                                 
 .16ػ 13ث كص  6ا لر مغم الل ي  عا كت  اثعاري ث املع مةث ص   (1)
 ا لر قلر اـل ل كدر الص لث الكتا . (2)
 ث كا لر الكتا .35ث 7ا لر ايعرا  عا قواع  ايعرا ث املع مةث ص   (3)
 الكتا . ثا لر ش كر ال    (4)
 .13ص   ثا لر شر  ش كر ال    (5)
 .58ث 57ا لر شر  ور المجاجأث ص   (6)
 املع مةث كا لر الكتا . ثا لر اجلام  الصغب (7)
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اسػػمير »كأق ػػر ادػػا  شػػاـ أي ػػان علػػة خ مػػة كتػػ  ادػػا مالػػكث فشػػر  كتادػػ  
ػػر فيػػ  شػػوا    « لػػي  الشػػوا   كال ػػي  الفوائػػ »ث ككضػػ  كتػػا  «الفوائػػ  ه كفسَّ
ثح  أدـا  ادا مالك ك و د ر ال يا ب املعركؼ « شر  ألفية ادا مالك»كتا  

فل شػلم  ػم » ـ(ث كقاؿ ادا  شاـ يف املع مػة  1287 ػ/ 686ادا الـا م )م 
 ػ ا امل تصػر املسػمة دػػػػ ) لػي  الشػوا   كال ػي  الفوائػ (ه متػوان علػة افسػب 
لفلمػػػاث كلريػػػر ضػػػ لماث كديػػػاف مػػػر الشػػػا   مـمػػػاث كإيػػػراد دعػػػك مػػػا اعػػػ مما مػػػا 

 .(2)«التوضيح علة ألفية ادا مالك». كق َّـ كتا  (1)«اثديام كما  خر عـما
 ػػػ/ 769كا ػ   ػػؤ   العلمػػا  اثفػػ اا ع ػػ    دػا ع ػػ  الػػردا دػػا ععيػػر )م 

ـ( امللع  درئيم العلما ث كىوم ال ار املصريةث اتلم  يف الـعػو علػة أس 1367
حيػػػاف الغر اػػػأث كأخػػػ  عـػػػ  كتػػػا  ،ػػػي وي ث كالتسػػػمير  دػػػا مالػػػكث كيػػػ ؿ علػػػة 

لػ  أدمي السػما  أىػة مػا  مػا»دراعت  ما شم  د  أ،ػتااه أدػو حيػافث حػص قػاؿ  
شػػػر  كتػػػا  اسػػػمير »ك« شػػػر  ألفيػػػة ادػػػا مالػػػك»ث كأ ػػػم مػػػا  ػػػَّ  «ادػػػا ععيػػػر

 .(3) دا مالك أي ان « الفوائ 
ك ػػب مػػا علمػػا  اللغػػة العرديػػة ،ػػب  ػػؤ  ث ك ػػـفوا ك مػػر يف عصػػر املماليػػك  

 ػػ/ 684مؤلفام مممة قيف مةث كمـمم أد  دا إدريم دػا ع ػ  الػردا العػرايف )م 
ه ك ػػو أكؿ درا،ػػة يف «ا ،ػػتغـا  يف ا ،ػػت ـا »ـ( الػػ م ألػػ  كتػػاان مسَّػػاه 1285

. ك لعة ك لك حسا (4)ا،ت ـا ام العررف الكرميث كأكؿ حبث مستعر يف ا ،ت ـا 
ـ( كاملشػػمور 1348 ػػػ/ 749حسػػا دػػا قا،ػػم دػػا ع ػػ    دػػا علػػأ املػػرادم )م 
اعلػم مػا العلمػا  كاتلمػ  علػة ادا أـ قا،ػم  سػ ة إىل امػرأن ا َّتػ  اػ عة أـ قا،ػمث 

                                                 
ا م.40ص   ث لي  الشوا   كال ي  الفوائ  ا لر (1)  ث كا لر شر  ألفية ادا مالك  ادا اـل
 .«أكضح املسالك إىل ألفية ادا مالك»كق  اشتمر ا،م  (2)
 .48ث 47ث ص  2ر ثث دغية الوعان249ث 248ث ص  2مج ثا عام الشافعية (3)
ا ث املع مػػػةث ص   (4) ث كا لػػػر الكتػػػا ث كا لػػػر الػػػ ي ار املػػػ  َّ  يف معرفػػػة أعيػػػاف علمػػػا  5ا لػػػر ا ،ػػػتغـا  يف ا ،ػػػتـ 

 .239ػ 236ث ص  1ر ثامل   
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أس حيػػاف الغر اػػأث فصػػار إمامػػان يف اللغػػة العرديػػةث كي ػػ ك أ ػػ  مسػػ   صػػيعة أ،ػػتااه 
كمسَّا ػػا « شػػر  ألفيػػة ادػػا مالػػك»فا كػػ  علػػة خ مػػة كتػػ  ادػػا مالػػكث فصػػـ  

« شػػر  التسػػمير». كألَّػػ  (1)«اوضػػيح املعا ػػ  كاملسػػالك دشػػر  ألفيػػة ادػػا مالػػك»
 .(2)ث ككض  كتاان يف معا  اكركؼ  لمان كشرح «يةشر  الكافية الشاف»ك

ك لتعأ يف مـتص  العرف م  املفسر الـعوم أد  دا يو،  دا ب دا ع   
ـ( الػػػ م اتلمػػػ  يف الـعػػػو علػػػة أس 1355 ػػػػ/ 756الػػػ ائم السػػػمص اكلػػػ  )م 

   حيػػاف الغر اػػأث حػػىت أ ػػ ح ارعػػان مػػا ران فيػػ ث كدرَّ،ػػ  يف اجلػػام  اللولػػو ث كألَّػػ
ث ك ػـ  كتػاان رخػر شػر  فيػ   «ال ر املصوف»كتاان أعر  في  العررف الكرمي كمسَّاه 

. كا يعػر شػل ن عـػ  الفعيػ  الشػافعأ ع ػ  الػرحيم دػا (3)كتا  التسمير  دا مالػك
ـ( الػػػ م قػػػ َّـ يف  ػػػ ا 1370 ػػػػ/ 772اكسػػا دػػػا علػػػأ دػػػا عمػػػر اث،ػػـوم )م 

 ريػػة يف اـميػػر الفػػركع الفعميػػة علػػة الكواكػػ  ال»ك« شػػر  ألفيػػة ادػػا مالػػك»الفػػا 
الكوك  ال رم فيما يت رر علة اث وؿ »ث كامس  املعتم   و (4)«العواع  الـعوية

ث كيدػػػف   ػػػ ا الكتػػػا  الػػػ كر الك ػػػب لعلػػػم العرديػػػة يف «الـعويػػػة مػػػا الفػػػركع الفعميػػػة
الفػػػركؽ دػػػص املعػػػا  مػػػا جمػػػة اثلفػػػاظث ك ػػػو أكؿ كتػػػا   مػػػ  دػػػص دفتيػػػ  الفػػػركع 

مية مدـمَّلة علة العواع  الـعويةالفع
(5). 

 ك،ار الـعوم ب دا ع   الردا دا علأ الممػردم املعػركؼ ادػا الصػائء  
ـ( علػػة  ػػج مػػا ،ػػ ع ه فػػفع اللغػػة كالـعػػو كالفعػػ  كاتلمػػ  1374 ػػػ/ 776)م 

« التػػ كرن الـعويػػة»ن يف اجلػػام  اللولػػو ث ك ػػَّ  علػػة أس حيػػاف الغر اػػأث كدرَّ 
                                                 

 ا لر اوضيح املعا   كاملسالك دشر  ألفية دا مالك. (1)
. ككتادػػػػ  يف ج اػػػػ  ث كفيػػػػ  أف ـأ قا،ػػػػم517ث ص  1رث ث دغيػػػػة الوعػػػػان117ث 116ث ص  2ر ثالػػػػ رر الكامـػػػػة (2)

 ال ا  يف حركؼ املعا (. اكركؼ دعـواف )اجلق
ث ص  1رث ث ا عػام املفسػريا361ث 360ث ص  1رث ث ال رر الكامـة442ث 441ث ص  1رث أعياف العصر (3)

 .101ث 100
 .93ث 92ث ص  2مجث ث   دغية الوعان252ػ 250ث ص  2مج ثا عام الشافعية (4)
عويػػة مػػا الفػػركع الفعميػػة (5) ث كا لػػر 146ث 145املع مػػةث ص   ثا لػػر الكوكػػ  الػػ رم فيمػػا يت ػػرر علػػة اث ػػوؿ اـل

 الكتا .
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. ككػػػ لك (1) دػػػا  شػػػاـ« ا ،ػػػت راؾ علػػػة املغػػػم»ك« يػػػة ادػػػا مالػػػكشػػػر  ألف»ك
ـ( 1374 ػػ/ 776معا ره أد  دا ب دا علػأ اث ػ عأ العـػاس الـعػوم )م 

الػػػ م حػػػا  أفـػػػاف الفـػػػوف اثدديػػػةث كملػػػك  مػػػاـ العرديػػػةث ك ـ  أا حيػػػاف الغر اػػػأ  
 .(2)«شر  التسمير»ك« شر  كتا  ،ي وي »ك بانث كما مؤلفاا  

 :البالغةـــ  ثانوًا

اػػرا ع ال ي،ػػة العرديػػة يف اثا ػػاف عـػػ  اكر ػػا دعلوممػػا ال يفػػة املعركفػػة  علػػم 
. كادعػرَّؼ ال ي،ػة أب ػا مػا يو ػ   ػا الكػيـ (3)املعػا ث كعلػم ال يػافث كعلػم ال ػ ي 

. كعلػػػػم (4)كاملػػػػتكلمث كال ي،ػػػػة يف الكػػػػيـ  ملادعتػػػػ  ملعت ػػػػة اكػػػػاؿ مػػػػ  فصػػػػاحت 
لػػم يدعػػرؼ دػػ  أحػػواؿ اللفػػم العػػرس الػػ   ػػا يلػػادق معت ػػة اكػػاؿاملعػػا    ػػو ع

(5) .
كعلم ال ياف   و علم يدعرؼ دػ  إيػراد املعػق الواحػ  دلػرؽ نتلفػة يف كضػو  ال  لػة 

. كعلػػم ال ػػ ي    ػػو علػػم يدعػػرؼ دػػ  كجػػوه لسػػص الكػػيـ دعػػ  رعايػػة ال يعػػ  (6)عليػػ 
 .(7)علة معت ة اكاؿ ككضو  ال  لة

إىل ال  ا أفَّ   ه العلـو ال ي،ية ال يفػة قػ   شػل كػر كاحػ  مـمػا  كق  يت ادر
مستعين عا اآلخر مب اح   ك لراا ث كلكا الواق  ،ب الكث فال ي،ة العردية مػرَّم 
دتاريخ اوير مػا التلػور حػىت ا تمػ  إىل مػا ا تمػ  إليػ ث ككا ػ  م احػث علوممػا 

كت  املتع مص ما علما  العرديةث نتللةن دع ما د عك مـ   شلن الكيـ عـما يف  
 ككا وا يللعوف عليما ال ياف.

                                                 
ا  العمر (1)  .156ث 155ث ص  1رث ث دغية الوعان137ث 136ث ص  1ر ثإ  ا  الغمر أبـد
 .91ث ص  6رككلمافث رث اتريخ اثد  العرس  د382ث ص  1ر ثث دغية الوعان107ث ص  1رث إ  ا  الغمر (2)
 .7ص   ثعلم ال ياف (3)
 .8ث 6ص  ث التل ي  يف علم ال ي،ة (4)
 .10ص   ثالتل ي  يف علم ال ي،ة (5)
 .61ص   ثث التل ي 27ث ص  4ر ثايي ا  يف علم ال ي،ة (6)
 .86ص  ث ال ي ث 4ث ص  6ر ثايي ا  (7)
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كق   شل   ا العلم مـ  العصػر اجلػا لأث ه م ػة يراعػأ دعػ   مػور اي،ػيـ 
ث،ػػ ا  شػػىتث مـمػػا لُ ػػر العػػر  ك  ػػتمم الععليػػةث ه اجلػػ ؿ الشػػ ي  الػػ م قػػاـ 

ا تعالـػػا إىل العصػػر  دػػص الفػػرؽ ال يـيػػة امل تلفػػة يف شػػؤكف الععيػػ ن كالسيا،ػػةث كعـػػ 
الع ا،ػػأ وػػ  مػػاك م أكليػػة لتػػ كيا امليحلػػام ال ي،يػػة كاسػػايلماث كأدػػر  مػػا يف 

ث فعػ  وػ  اجلػاحم يف  «ال ياف كالت يػص»  ا اجملاؿ كت  اجلاحمث ك ،يما كتا  
كت ػ  اث،ػالي  ال يا يػة مػا اشػ ي  كا،ػػتعارن ككـايػة كحعيعػة كلػا ث ك ػ ا مػا شػػكَّر 

اتريػػػخ الػػػور  ػػػ ا العلػػػم. ه جػػػا م كتػػػ  أخػػػرل مشػػػا ة لكتػػػ    علػػػة  وعيػػػة يف
 اجلاحم ضم  أ،الي  دي،ية متـوعة.

ـ( 1078 ػػػ/ 471ك ػػرَّ اثمػػر كػػ لك حػػىت  مػػر ع ػػ  العػػا ر اجلرجػػا  )م 
يف العرف اخلامم ا ارم/ اكادم عشر املييدمث فاقتل  مثار   ه اجلمود كا   

أ،ػرار »لم ال ياف كال ي،ػةث كاشػتمر دكتاديػ  مـما مادن ا،تعاف  ا يف كض   لرية ع
ث ك ػو  ػ ا يعػُ  كاضػ  أ،ػم ال ي،ػة العرديػة كاملشػي  «د ئر ايعاػا »ك« ال ي،ة

 .(1)ثركا ا كاملوضح ملشكي اث كعلة  ا  ،ار املؤلفوف ما دع ه
كعلػػػة  ػػػ ا الػػػـمج ،ػػػار علمػػػا  ال ي،ػػػة يف عصػػػر املماليػػػكث كأدػػػ أ أبشػػػمر م 

 ـ(ه1338 ػػػ/ 739دػػا ع ػ  الػػردا دػا عمػػر دػا أدػػ  العػمكيم )م  كأدػرعمم ب
ـث ه قػػ ـ دمشػػق كدرن فيمػػاث فػػلاعا اللغػػة 1267 ػػػ/ 666يف املو ػػر عػػاـ  كدلػػ 

العردية كاملعا  كال يافث كاوىل ق ا  الشاـ ه ق ا  الػ ار املصػريةث ك ػَّ  كتػادص 
ا ما أشمر كت    ا الفاث كاعتم  عليمما ك بان كر ما جا  دع هث  يف ال ي،ة عد َّ

 .(2)«ايي ا »كال ا  « ال ي  املفتا »اثكؿ  و 
للسػػكاكأ يو،ػػ  دػػا أس « مفتػػا  العلػػـو»أمػػا اثكؿ فمػػو ال ػػي  لكتػػا  

ـ( ايمػػاـ املت عػػر يف الـعػػو كالتصػػري  كعلػػـو ال ي،ػػة 1228 ػػػ/ 626دكػػر )م 
علػة الـعػو كالصػرؼ كعلػـو « مفتػا  العلػـو»ث كق  اشتمر كتادػ  (3)العردية كالشعر

                                                 
 .22ػ7ص   ثعلم ال ياف (1)
 .123ػ 120ث ص  4ر ثث ال رر الكامـة495ػ 492ث ص  4ر ثأعياف العصر (2)
 .25ث ص  630ػ 621  ك ث ا لر عـ  اتريخ اي،يـ (3)
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 الػػث مـػػ  املتعلػػق دعلػػـو ال ي،ػػةث كيف ث فعػػاـ العػػمكيم دتل ػػي  العسػػم ال(1)ال ي،ػػة
كػاف العسػم ال الػث مػا مفتػا  العلػـو الػ م  ػَّف  الفاضػر العيمػػة »الػك يعػوؿ  

أدػػػػو يععػػػػو  يو،ػػػػ  السػػػػكاكأ أعلػػػػم مػػػػا  دػػػػـف  ق يف علػػػػم ال ي،ػػػػةث مػػػػا الكتػػػػ  
املشمورن  فعانث لكو ػ  أحسػـما اراي ػانث كأ مػا لريػرانث كأك ر ػا ل  ػوؿ وعػانث كلكػا 

  السػػكاكأ ،ػػب مصػػوف عػػا اكشػػو كالتلويػػر كالتعصػػبث قػػادين ليختصػػارث مدصػػَّ 
ألفػػػ  نتصػػػران يت ػػػما مػػػا فيػػػ  مػػػا العواعػػػ ث  …مفتعػػػران إىل ايي ػػػا  كالتاريػػػ  

. كدػصَّ  ػا  الػ يا أدػ  السػػ كأ (2)«كيشػتمر مػا اتػار إليػ  مػا اثم لػػة كالشػوا  
يف علػم ال ي،ػة كاوادعمػا  وػاع إف ال ػي  املفتػا  »أهية كتا  العػمكيمث فعػاؿ  

ما كق  عليػ ث كاافػاؽ مػا  ػرؼ العـايػة إليػ ث أ فػ  كتػا  يف  ػ ا العلػم  دػـف  ث 
 .(3)«كأو  نتصر في  علة مع ار حام  أدلف  

ا يكتػػػػ  العػػػػمكيم دتوضػػػػيح كال ػػػػي  املفتػػػػا ث دػػػػر جعػػػػر مػػػػا كتادػػػػ  ال ػػػػا  
،ػػػاؽ أ،ػػػ ا  الػػػك يف ث ك «ال ػػػي  املفتػػػا »شػػػرحان للكتػػػا  اثكؿ « ايي ػػػا »

 ػػ ا كتػػا  يف علػػم ال ي،ػػة كاوادعمػػاث اروتػػ  ايي ػػا ث كجعلتػػ  »مع متػػ ث فعػػاؿ  
علػػػة ارايػػػ  نتصػػػرم الػػػ م مسيتػػػ  ال ػػػي  املفتػػػا ث كدسػػػل  فيػػػ  العػػػوؿ ليكػػػوف  
كالشر  ل ث فلكضع  مواضع  املشكلةث كفصَّل  معا ي  اجململةث كعم م إىل ما 

ث كإىل ما خي عـ  املفتا خي عـ  امل تصر ها ا مـ  مفتا   .(4)«  العلـو
كمػػا علمػػا  ال ي،ػػة يف الػػك العصػػر ب دػػا علػػأ دػػا مو،ػػة دػػا ع ػػ  الػػردا 

ـ( أح  أئمة الـعوث الػ م اصػ َّر لتعليمػ ث 1274 ػ/ 673اث صارم ادلأ )م 
 .(5)ك َّ  أرجو ن يف العركض

 
                                                 

 .247ث 125ث 41ص  ث ا لر مفتا  العلـو (1)
 .5ص  ث ال ي  املفتا  (2)
 .20ث ص  1ر ثعركن اثفرا  يف شر  ال ي  املفتا  (3)
 .23ث ص1ايي ا ث ر (4)
 .192ث ص  1ر ثث دغية الوعان188ث 187ث ص  4ر ثالوايف الوفيام (5)
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 ػػػػػ/ 764كاشػػػػتمر  ػػػػ ا الفػػػػا خليػػػػر دػػػػا أي ػػػػك دػػػػا ع ػػػػ    الصػػػػف م )م 
ـث العػػة العلػػم يف دمشػػق كالعػػا رنث 1296 ػػػ/ 696ـ( كلػػ  يف  ػػف  عػػاـ 1362

كاشر كتادة اي شا  فيمماث ككت   يف التاجم كالتاريخ معركفةث ي اؼ إىل الك أ   
« و ػػ  كالتشػػػ ي الكشػػ  كالتـ يػػ  علػػػة ال»أديػػ  دليػػءث ككتػػػ  يف لػػاؿ ال ي،ػػػة 

. كقػػ  جعػػر كتادػػ  (1)«فػػك اخلتػػاـ عػػا التوريػػة كا ،ػػت  اـ»ك« جـػػاف اجلـػػان»ك
يف علم ال  ي ث كأضاؼ إلي  إضافة فـيػةث كأشػار إىل الػك دعولػ   « جـاف اجلـان»
كأمػػػا املع مػػػة فتشػػػتمر علػػػة أ واعػػػ  كاسػػػميتما ككيفيػػػة ا عسػػػامما كحصػػػر ا دػػػ لير »

مػػا رأيػػ  أحػػ ان اـ ػػ   ػػاث كإف كػػاف فعػػ  أخػػرَّ  السػػف كالتعسػػيمث ك ػػأ اريعػػة ،ري ػػة
فػػػػػك اخلتػػػػػاـ عػػػػػا التوريػػػػػة »ث كي عػػػػػث كتادػػػػػ  (2)«د ع ػػػػػما كا يسػػػػػتوؼ التعسػػػػػيم

كمػػا يلمػػر مػػا عـوا ػػ  يف لػػو ص مػػا ألػػواف ادسػػـام ال  يعيػػةث هػػا  « كا ،ػػت  اـ
 .(3)التورية كا ،ت  اـ

 دػػا علػػأ اكلػػأ كدػػرع يف  ػػ ا الفػػا أي ػػان  ػػفأ الػػ يا ع ػػ  العميػػم دػػا ،ػػراا 
ـ ه 1278 ػػػ/ 677ـ(ث كقػػ  كدلػػ  يف اكلػػة يف العػػراؽ عػػاـ 1349 ػػػ/ 750)م 

ـ متوجمػػػػان إىل الػػػػ ار 1323 ػػػػػػػ / 723قػػػػ ـ دمشػػػػقث ك،ادر ػػػػا يف حػػػػ كد عػػػػاـ 
. (4)املصػػريةث ا ػػتم الشػػعر كدػػرع فيػػ  كدـلمػػ ث كمػػ   امللػػك الـا ػػر ب دػػا قػػيككف

ث ك و قصي ن اشتمر علة ماػة «ية ال  يعيةشر  الكاف»كأد ع يف فا ال ي،ة كتاد  
كمخسػػة كأردعػػص ديتػػان مػػا ال عػػر ال سػػيعث كعليمػػا شػػر  يت ػػما ماػػة كأردعػػص اان يف 

 .(5)أ واع ال  ي  كال ي،ة

                                                 
 .242ث 241ث ص  2مج ثث ا عام الشافعية177ث 176ث ص  2ر ثال رر الكامـة (1)
 .351ث ص  2ر ثث كش  اللـوف8ص   ثا لر جـاف اجلـان (2)
ث ص   (3)  .352ث ص  2ر ثث كش  اللـوف45ا لر فك اخلتاـ عا التورية كا ،ت  ـا
 .480ث 479ث ص  2ر ثال رر الكامـة (4)
 .232ث ص  1ر ثا لر شر  الكافية ال  يعية  اكلأث كش  اللـوف (5)
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كها أ،مم يف علـو ال ي،ة الفعي  ادػ   أدػ  دػا علػأ دػا ع ػ  الكػايف دػا 
ـث 1319ػ/  ػػػػ719ـ( كلػػػػ  عػػػػاـ 1371 ػػػػػ/ 773علػػػػأ دػػػػا  ػػػػاـ السػػػػ كأ )م 

كحصَّػػػر علومػػػان ك ػػػبن دف ػػػر كالػػػ ه الػػػ م ا،ػػػتاا  لػػػ  مشػػػايخ عصػػػره مػػػا الػػػ ار 
املصرية كالشاميةث كاوىل الت ريم يف ع د ما امل ارن كامل ر،ػة املـصػوريةث ككا ػ  

عػركن »ل  الي  اللوىل يف اللساف العرس كاملعا  كال يافث كمػا اصػا يف  فيمػا كتادػ  
ث كق  ارؾ   ا الكتػا   فػبان ك ػبان يف التػللي  (1)«فتا اثفرا  يف شر  ال ي  امل

 .(2)ال ي،أ ما دع ه مبا أ ره ما ق اا ع ي ن يف التا  ال ي،أ
ك ـػػاؾ أي ػػان ب دػػا يو،ػػ  دػػا أدػػ  دػػا ع ػػ  الػػ ائم اكلػػ  املصػػرم اث ػػر 

ـ(ث الػػػػ م اعلػػػػم اللغػػػػة العرديػػػػة علػػػػة أس حيػػػػاف الغر اػػػػأث 1376 ػػػػػػػ / 778)م 
. كم لػ  ب دػا ب (3)«شر  ال ػي  املفتػا »ن يف امل ر،ة املـصوريةث كألَّ  كدرَّ 

ـ( الػػ م قػػ ـ العػػا رن دعػػ  عػػاـ 1384 ػػػ/ 786دػػا ممػػود دػػا أدػػ  ال ػػادريت )م 
ـ فلخ  عا علمائما كمـمم أدو حيػاف الغر اػأث ك ػع  اثمػب 1339 ػ/ 740

 .(4)«شر  ال ي  املفتا » شي و فعرره شي ان اخلا عاه ال  أ شل اث ك َّ 
 ثالثًا ـــ املعاجم )اللغة(:

دع  أف فس م ملكة اللساف يف اكركام ا،تـ ع العلما  قوا ص ل  لما فما 
أ،ـ ث در الرؽ الفسػاد إىل مػ لو م اثلفػاظ كا،ػتعما اث فتوجػ  العلمػا  ػػػػ دغيػة 
حفلمػػا ػػػػػ إىل الكتادػػة كالتػػ كياث كدػػ أ الػػك دعػػك أئمػػة العرديػػة فكت ػػوا كت ػػان  ػػغبن 

خليػر أك الـ ػامث فلمػا جػا  اخلليػر دػا أدػ  يف اثلفاظ اخلا ػة للػق اي سػاف أك ا
ـ( ممػػ  اللريػػػق إىل ضػػ ع اللغػػػة كاػػ كيـما دوضػػػع   791 ػػػػ/ 174الفرا يػػ م )م 

كجعلػػ  معامػػان مرا ػػان علػػة نػػارر اكػػركؼث ه م ػػة علػػة معاػػم « العػػص»كتػػا  

                                                 
ث ص  1ث دغيػة الوعػان  السػػيواأث ر224ث ص  1ر ثث الػ رر الكامـػة247ث 246ث ص  7ر ثالػوايف الوفيػام (1)

 .243ث 242
 ث كا لر الكتا .4ث املع مةث ص  1ر ثعركن اثفرا  يف شر  ال ي  املفتا  (2)
 .276ث 275ث ص  1ر ثث دغية الوعان227ػ 225ث ص  1ر ثإ  ا  الغمر (3)
 .181ػ 179ث ص  2رث ث إ  ا  الغمر18ث ص  5ر ثال رر الكامـة (4)
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اخللير   ا أك ر ما قرف ا ي كف يف اللغة ،بهث حىت جا  أدو دكر ب دا اكسػا 
كرا ػػ  علػػة « اجلممػػرن»ـ( فا،ػػتم  مـػػ  فكػػرن كتػػا  933 ػػػ/ 321)م  دػػا دريػػ 

ل   رمث كمعام «   ي  اللغة»حركؼ املعامث ه اتاىل  لي  املعاجم كمعام 
 .(1)ث كالك  أ أ وؿ املعامام كأ،سما«الصعا »اجلو رم 

نتػػػػار »كقػػػػ  اعػػػػ دم املعػػػػاجم يف عصػػػػر املماليػػػػك كاـوعػػػػ ه كأك ػػػػا معاػػػػم 
ا أس دكر دا ع   العادر الرا مث ال م  ار مصر كالشاـث كاويف دم  د« الصعا 

 . ك و ما أشمر معاجم العردية.(2)ـ1268 ػػػ / 666يف قو ية دع  ،ـة 
إكمػػػػاؿ ايعػػػػيـ دت ليػػػػث »اػػػػيه معاػػػػم كضػػػػع  الـعػػػػوم ادػػػػا مالػػػػكث كمسَّػػػػاه 

يف عػػ ن للػػ امث كيعػػم الت ليػػث لموعػػة مػػا فػػي  مفػػردامث مرك ػػة مػػا « الكػػيـ
ركؼ  فسػػػماث ك ػػػ ه اكػػػركؼ اتفػػػق يف اراي مػػػاث كيف اعاقػػػ  اكركػػػة كالسػػػكوف اكػػػ

عليماث كالت ليث يكوف دتعريك حرؼ أك حرفص الفتح يف املفردن اثكىلث كاكػرؼ 
 فس  أك اكرفص اركاف الكسر يف املفردن ال ا يةث كال ػم يف املفػردن ال ال ػةث م ػر  

ث د  ػرث د دػػرث كيـ قػ ث يـ  ػػ ث  يـ دػ (ه فػػاحتول معاػم ادػا مالػػك  ػ ا علػػة مػا يميػػ  )د ػرق
( كلمة ما كلمام امل لث املتفق املعق كامل لث امل تل  املعقث ك و 2300علة )

 .(3)ع د ا  تم  يف ،به ما كت  امل لث
ـ( معامػػػػان جيػػػػ ان مسَّػػػػاه 1277 ػػػػػػػ / 676ككضػػػػ  ايمػػػػاـ اػػػػ  الـػػػػوكم )م 

مػػ  د« ػػ ي  اثمسػػا  كاللغػػام» كأراػػ  الكتػػا  علػػة قسػػمصث اثكؿ »عولػػ   ث كق َّ
يف اثمسػػا  كال ػػا  يف اللغػػػامث فلمػػا اثمسػػا  ف ػػػرافث اثكؿ يف الػػ كور كال ػػػا  يف 

كأما اللغام فلرا مػا أي ػان علػة حػركؼ املعاػم علػة حسػ  مػا ،ػ ق  …اي   
 .(4)«ما مراعان اكرؼ اثكؿ كال ا  كما دع  ا

                                                 
 .371ث 370اتريخ اثد  العرس  المامث ص   (1)
 .55ث 54ث ص6ث را لر اثعيـ (2)
 .46ث 6ث ص  1رث ا لر إكماؿ ايعيـ دت ليث الكيـ (3)
 .5ػ 3ث ص  1ؽ ث  ي  اثمسا  كاللغام (4)
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ادػا « لسػاف العػر »اح  املعاػم الشػمب ك لتعأ دع  ادا مالك كالـوكم دص
ـ( املولػػػػود يف العػػػػا رن عػػػػاـ 1311 ػػػػػ/ 711مـلػػػػور ب دػػػػا مكػػػػـر دػػػػا علػػػػأ )م

ث كمعامػ   ػو أكؿ معاػم (1)ـث كالعارؼ اللغػة كالتػاريخ كالكتادػة1232 ػ/ 630
متػػ اكؿ دػػص أيػػ م اخلا ػػة كالعامػػة مػػا الـػػان حػػىت يومـػػا  ػػ اث ك ػػو يف حػػ  اااػػ  

يةث كقير عـ  إ َّ  أعلم كتا  أدل  يف مفػردام اللغػة العرديػة ك ػو مكت ة علمية كأدد
أكػػف معاػػم لغػػوم  مػػر يف اث مـػػة املاضػػية حػػىت عصػػر املماليػػكث ك ػػو يف الوقػػ  
 فسػػػ  كتػػػا  لغػػػة كىػػػو ك ػػػرؼ كفعػػػ  كردا  كشػػػر  للعػػػ يث الشػػػري  كافسػػػب 

 .(2)للعررف الكرمي
م »ا حامػ  اثرمػوم دمػود دػا ب دػ«   ي  التمػ ي »ك ـاؾ معام    
ـث 1249 ػػػػ/ 647ـ( الصػػػويف ادػػػ  ث املولػػػود يف العػػػا رن عػػػاـ 1323 ػػػػ/ 723

اعلَّم فيما كيف اي،كـ رية كالشاـث ك و يو   أب   أف ر معام أدل  دعػ  لسػاف 
 .(3)العر   دا مـلور ك  ي  اللغة ل   رم

عػػررف الكػػرميث كألَّػػ  أدػػ  دػػا يو،ػػ  السػػمص اكلػػ  معامػػان لغػػوان ثلفػػاظ ال
كرا ػػ   ػػ ا »كقػػاؿ يف مع متػػ   « عمػػ ن اكفػػاظ يف افسػػب أشػػرؼ اثلفػػاظ»مسَّػػاه 

املوضوع علة حركؼ املعام دتاي ما املوجودن علي  اآلفث فػلاكر اكػرؼ الػ م  ػو 
أكؿ الكلمػػة مػػ  مػػا دعػػ ه مػػا حػػركؼ املعاػػمث إىل أف يـتمػػأ الػػك اكػػرؼ مػػ  مػػا 

 .(4)«دع هث ك لم جرفان إىل أف اـتمأ
،ػػوامك »كأدػػ ع خليػػر دػػا أي ػػك الصػػف م معامػػان اا موضػػوع ج يػػ ث مسػػاه 

ك ػػو نتػػار علػػة معاػػم الصػػعا  للاػػو رمث ك  يعػػ ف ـ فيػػ  ج يػػ ان مػػا « الصػػعا 
حيث مادا ث كلكـػ  يعػ ـ ج يػ ان مػا حيػث درا،ػة اتريػخ املعامػامث حيػث اا ػ  

                                                 
 .248ث ص  1رث ث دغية الوعان32ث ص  5رث ث ال رر الكامـة273ث ص  5رث أعياف العصر (1)
 ث كا لر الكتا .6ث 5ث املع مةث ص  1ر ثا لر لساف العر  (2)
درككلمػػػافث ث اتريػػػخ اثد  العػػػرس  103ث ص  5ث ث الػػػ رر الكامـػػػة613ص   ثمعاػػػم شػػػيوب الػػػ    (3)

 .66ث ص  6ر
 .39ص   ثعم ن اكفاظ يف افسب أشرؼ اثلفاظ (4)
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مػا يدسػمة دغريػ   في  أ،لوان ا يس ع  إلي  أح ث فكلمة الغمػوض  ـػا   اتاػ  إىل
اللغػػةث كإ ػػا اتاػػ  إىل ،مػػوض ا شػػتعاؽ ك ػػعودة رد الكلمػػة إىل أ ػػلماث كلػػ لك  
كاف ي كر دعك الك الغوامك ك  يػ كر معـا ػاث ثف معـا ػا مػا الوضػو  حبيػث 

 .(1)  خيفة علة أح ث كلكا الصعودة اكما يف رد الكلمة إىل أ لما
ـ( 1368 ػػ/ 770الفيػومأ )م دعػ  كأخبان  عػ  مػ  أدػ  دػا علػأ املعػر  
« املص ا  املـب يف ،ري  الشر  الك ب»العارؼ العردية كالفع  ال م أل  معام  
 .(2)كخصص  ل لفاظ الواردن يف كت  الفع 

 اخلامتة: _

الغريػػػ  الػػػ م  لمعػػػ  يف عػػػ د مػػػا ال را،ػػػام اخلا ػػػة عػػػا عصػػػر املماليػػػك 
الػػػػك أب ػػػػ  عصػػػػر اػػػػ  ور  اعػػػػرض  ػػػػ ا العصػػػػر ثك ػػػػاؼ كا امػػػػام جػػػػائرنث فمػػػػا

كاضمعيؿث كعصر  ل  كوودث كعصره اجتم في  العلـو اجتارانث إىل ،ب الك 
مػػػا اثحكػػػاـ الػػػػ  ا للعػػػ  مػػػػا أفػػػواه املستشػػػػرقص خا ػػػةث فعلػػػػة الػػػر،م مػػػػا أف 
اكعػػػائق اشػػػب إىل أف أضػػػ م إ تػػػار فكػػػرم يف العصػػػور اي،ػػػيمية قػػػ  جػػػا   مػػػا 

رؽ الفر سػػػأ جا،ػػػتوف فييػػػ  يعػػػ ه إ تاجػػػان مػػػا ث إ  أف املستشػػػ(3)عصػػػر املماليػػػك
كلكا العا رن ا اكػا يف أم كقػ  م ػة مركػمان »ال رجة ال ا يةث كيعوؿ عا الك  

علميػػػان يف مسػػػتول دغػػػ اد كقرا ػػػةث كا ػػػ  يف العػػػر ص الرادػػػ  عشػػػر كاخلػػػامم عشػػػر 
ارن املييديص / ال اما كالتا،  ا اريص مركمان للسيا،ة كايدارن كدصفة خا ػة للتاػ

العامليػػةث كر،ػػم أ ػػا احتفلػػ  دػػ كقما الفػػم الرفيػػ ث ف  ػػا يف لػػاؿ اي تػػار الفكػػرم  
 .(4)«كا   ما الل عة ال ا ية

                                                 
 ث كا لر الكتا .31ث 30ث 9املع مةث ص   ثا لر ،وامك الصعا  (1)
 ث6ث اتريػػػػػػػخ اثد  العػػػػػػرس  درككلمػػػػػػػافث ر389ث ص  1ر ثث دغيػػػػػػػة الوعػػػػػػان334ث ص  1ر ثالػػػػػػ رر الكامـػػػػػػة (2)

 كما دع . 6ص   ثث كا لر املص ا  املـب88ص   
 .293ص ثا لر يف الك مصر كالشاـ يف عصر اثيوديص كاملماليك (3)
ة الفا كالتاارن (4)  .107ث 106ص ثالعا رن م ـي
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إ تػػػار يكػػػاد يكػػػوف خلػػػوان مػػػا اث ػػػالة »كيصػػػ  درككلمػػػاف  ػػػ ا اي تػػػار أب ػػػ  
 .(1)«كايد اع الكلية

كعػػاا كقصػرق فييػػ   ػػ ا اي تػػار يف عصػػر املماليػك اللويػػر علػػة كتػػا  كاحػػ  
ك  يـ غػػػأ أف  ـ ػػػ ع دتكػػػافر املػػػ ارن ال يـيػػػة كاملسػػػاج  يف  ػػػر »كاحػػػ ث دعولػػػ   

حكم ،ياص املماليك فليم ل لك عيقة دـ وغ امل ر،صث إا ا يت ل  لـا عـما 
ا،ػػم كاحػػ  علػػيمث ا يت ػػرر مػػا  ػػ ه املعا ػػ  العلميػػة الك ػػبن ش صػػية علميػػة أك  

ن لت ري  امل ر،صث كا،ت ـا  املع مة كاا  مو و ث فمأ ا امد عا كو ا م ار 
 دػػا خلػػػ كف ا يلمػػر يف العػػػا رن أم عمػػر أ ػػػيرث كقػػ   يػػػم  ػػ ا العػػػرف دكتَّػػػا  
املو،وعام كالسب ال  ك بان مػا كا ػ  قليلػة اثهيػةث ككاضػعأ اجملػامي ث فلػم اعػرؼ 
فيػػػ  أعمػػػاؿ اتميػػػم اث ػػػالةث كػػػاف  ػػػؤ   الرجػػػاؿ يسػػػتععوف يف حيػػػا م ع ػػػارام 

 .(2)« يحث لكا أمسا  م اسعع ،ريعان يف ايام الـسيافامل
أمػػا جو يػػ  دورلػػوث فعػػ  ك ػػ  ال عافػػة العرديػػة يف عصػػر املماليػػك أ ػػا كا ػػ  

اعػػػػيط مـلويػػػػة علػػػػة  فسػػػػما مػػػػ  اـا  ػػػػا عػػػػا مكا تمػػػػا إىل ال عافػػػػام الفار،ػػػػية »
 . (3)«كالتكية

ه إ ـػػا وػػ  مػػا ال ػػاح ص العػػر  كاملسػػلمص مػػا ا سػػاقوا كرا  ررا  املستشػػرقصث 
فل ػػػػػػي وا دػػػػػػ ا  ايعاػػػػػػا   ػػػػػػمث فا للعػػػػػػ  أك ػػػػػػر أحكػػػػػػاممم مػػػػػػا حػػػػػػ كد ررا  
املستشػػرقصث كا اـللػػق مػػا درا،ػػة علميػػة مت صصػػة كموضػػوعيةث يعػػوؿ أحػػ  م  

لك كد ػػػف   ػػػ ه ميكــػػػا أف  عػػػوؿ إفَّ م  يػػػة  ػػػ ا العصػػػر ك ػػػبن املتـاق ػػػامث لػػػ »
كيف  ػػػ ا  …الفػػػتن أب ػػػا عصػػػر اللػػػيـث أك عصػػػر الفوضػػػةث أك العصػػػور املللمػػػة 

 .(4)«يف العركف الو،لة كامصر  فم اكيان ال  عاشتما أكر العصر عاش  

                                                 
 .371ث صاتريخ الشعو  اي،يمية (1)
ة الفا كالتاارن (2)  .107ث 106ص ثالعا رن م ـي
 .242 - 240ص   ثاك ارن اي،يمية (3)
 .14ص ثاملماليك يف مصر (4)
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كيصػػػ  احػػػث رخػػػر اكيػػػان الفكريػػػة أب ػػػا حيػػػان  ػػػوفية كمتعمعػػػرنث فيعػػػوؿ  
  لتلفب التصوؼث حيث دارم اكركة كاكيان الفكرية كالععلية للعصر اململوكأ إفرا»

العلمية دص شر  كال ي  ك لم للمتوف كإعادن شر  التل ي  كاملي دكف ادتكػار 
أك ي يػػ ث كحيػػث فػػرض التصػػوؼ  فسػػ  علمػػان دػػص املـػػا جث كحيػػث دارم اكيػػان 
العلميػػػػػػة يف املؤ،سػػػػػػام الصػػػػػػوفيةث كحيػػػػػػث اصػػػػػػوؼ العلمػػػػػػا  كاعمعػػػػػػر مسػػػػػػتوا م 

 .(1)«الفكرم
 .(2)«عصر يمي  كاعلي  أك ر مـ  عصر اولي  كإد اع »  ح   كيعوؿ فيلي

كادلمػػػػر ررا   ػػػػؤ   ويعػػػػػان اعصػػػػبان يف درا،ػػػػة الػػػػػك العصػػػػر درا،ػػػػة متعمعػػػػػة 
ككاضػػعةث لػػ لك ادتعػػ م أحكػػاممم عػػا املوضػػوعيةث فاػػا م مللعػػة كمػػا كرد يف 

 ير رأم درككلماف ال م جعر العصر اململوكأ دلول  كعرض  خاليان ما اي تار اث
كامل  ع الكليةث كقا رن كما جػا  يف رأم جا،ػتوف فييػ  الػ م ك ػر إىل رأم   
أ ا أف أحػ ان مػا ال ػاح ص يسػم  لػ  فيػ  عـػ ما قصػر اكيػان الفكريػة علػة مع مػة 
ادا خل كف كح  ا يف عصر امت  قرادة قركف فيفػةث كخلَّػ  العشػرام مػا العلمػا  

 لصغب كالك ب.ال يا يدشار إليمم ال ـافث كيعرفمم ا
 ػػ ا كلػػ  يػػ فعـا إىل إجػػرا  درا،ػػام فكريػػة دقيعػػة كمو،ػػعة عػػا الػػك العصػػر 

 لـست ص اكعائق ك رف  الللم عا اترخيـا كارافـا.
  

                                                 
ـية يف مصر اململوكية دص اي،يـ كالتصوؼ (1)  .39ص ثالععائ  ال ي
اف كفلسلص (2)  .19ث ص  2رث اتريخ ،ورا كلـ 
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 املصادر واملراجع

 املصادر: _

أدػػو حيػػاف )ب دػػا يو،ػػ (ث اػػح  رجػػ  ث ـ1998 ث _ اراشػػاؼ ال ػػر  مػػا لسػػاف العػػر 
   .1اخلاوأث طع ماف بث العا رنث مكت ة 
اث دػػػبكمث يالصػػػف مث اػػػح  علػػػأ أدػػػو  يػػػ  كرخػػػر  ث1998ث _ أعيػػػاف العصػػػر كأعػػػواف الـصػػػر

 .1دمشقث دار الفكرث ط
 مث جػػ نث مل عػػة ادػػا مالػػكث اػػح  ،ػػع  الغامػػ ث1984ث _ إكمػػاؿ ايعػػيـ دت ليػػث الكػػيـ

 .1امل  ث ط
ث ب ع ػػػ  العػػػادر علػػػاالعػػػرايف )أدػػػ  دػػػا إدريػػػم(ث اػػػح   ث1986ث _ ا ،ػػػتغـا  يف ا ،ػػػت ـا 

 .1دبكمث دار الكت  العلميةث ط
 .1الفكرث ط اح  رشي  الع ي مث دار ادا  شاـث ث1970ث _ ايعرا  عا قواع  ايعرا 

 .2رث دبكمث دار الكت  العلميةث طادا حا ـث1986ث _ إ  ا  الغمر أبدـا  العمر
)علػػأ دػػا يو،ػػ (ث اػػح  ب أدػػو الف ػػر  العفلػػأ ـث1986ث _ إ  ػػاه الػػركان علػػة أ  ػػاه الـعػػان

 .1إدرا يمث العا رنث دار الفكرث ط
العػػمكيم )ب دػػا ع ػػ  الػػردا(ث شػػر  كاعليػػق ب ع ػػ   ـث1950ث _ ايي ػػا  يف علػػم ال ي،ػػة

 .1عم خفاجأث مصرث مكت ة اكسصث طاملـ
(ث اػػح  ب أدػػو السػػيواأ )ع ػػ  الػػردا ـث1964ث _ دغيػػة الوعػػان يف ا عػػام اللغػػويص كالـعػػان

 .1لف ر إدرا يمث مل عة عيسةث طا
ادػػػا خلػػػ كف )ع ػػػ  الػػػردا(ث ضػػػ ع كحواشػػػأ  ـث1988ث _ اتريػػػخ ادػػػا خلػػػ كف مػػػ  املع مػػػة

 .2مير  كارث دبكمث دار الفكرث طخلير شعادنث مراجعة ،
خػػركفث دػػبكمث الػػ    )ب دػػا أدػػ (ث اػػح  دشػػار معػػركؼ كر ـث1988ث _ اتريػػخ اي،ػػيـ

 .1ر،الةث طمؤ،سة ال
 _ اتريخ دغ اد  ال غ ادم )أد  دا علأ(ث دبكمث دار الكت  العلمية.

ث دػػبكمث ادػػا  شػػاـث اػػح  ع ػػان الصػػاكأ ـث1986ث _  لػػي  الشػػوا   كال ػػي  الفوائػػ 
 .1دار الكتا  العرسث ط
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أدػػػو حيػػػافث اػػػح  عفيػػػ  ع ػػػ  الػػػرداث دػػػبكمث مؤ،سػػػة الر،ػػػالةث  ـث1986ث _ اػػػ كرن الـعػػػان
 .1ط
ادػػػػا مالػػػػك )ب دػػػػا ع ػػػػ   (ث اػػػػح  ب دركػػػػامث اجلمموريػػػػة  ـث1967ث اسػػػػمير الفوائػػػػ _ 

 العردية املتع نث دار الكاا  العرس.
 الـوكم )ا  دا شرؼ(ث دبكمث دار الكت  العلمية. ث_   ي  اثمسا  كاللغام

املػػرادم )حسػػػا دػػػا قا،ػػم(ث اػػػح  ع ػػػ   ث_ اوضػػيح املعا ػػػ  كاملسػػالك دشػػػر  ألفيػػػة دػػا مالػػػك
 الردا ،ليمافث العا رنث مكت ة الكليام اث  رية.

ث دػػػبكمث دار العػػػمكيمث اػػػح  ع ػػػ  اكميػػػ   ـػػػ اكم ـث1997ث _ التل ػػػي  يف علػػػم ال ي،ػػػة
 .1الكت  العلميةث ط

 . رميرث العا رنث مكت ة اخلاوأادا  شاـث اح  أد  ا ث1980ث _ اجلام  الصغب
ث أدػػػػ  دػػػػا إدريػػػػم دػػػػا ع ػػػػ  الػػػػردا العػػػػرايفث ـث1973ث الػػػػ ا  يف حػػػػركؼ املعػػػػا  ق_ اجلػػػػ

 . مي فاضرث املكت ة العرديةث حل لعيق  ف ر ال يا ق اكنث ب  
 الصف مث قسـليـةث مل عة اجلوائ ث  قث1299ث _ جـاف اجلـان

 جػػاد علػػأ(ث اػػح  بادػػا حاػػر )أدػػ  دػػا ـث1966ث _ الػػ رر الكامـػػة يف أعيػػاف املائػػة ال امـػػة
 .2اكقث مل عة امل  ث ط

_ ال ي ار امل  َّ  يف معرفة أعيػاف علمػا  املػ     ادػا فرحػوف )إدػرا يم(ث اػح  ب اثدػ مث 
 العا رنث دار التا .

بهث العػػػػػا رنث دار الكتػػػػػا  ادػػػػػا  شػػػػػاـث اػػػػػح  ب فر ػػػػػود ك،ػػػػػث ـ1999 ث_ شػػػػػ كر الػػػػػ   
   .املصرم

 ة ادا مالك  ادا ععير )ع    (ث اح  ميأ ال يا ع   اكمي ._ شر  ادا ععير علة ألفي
ادػػػػا مالػػػػكث اػػػػح  ع ػػػػ  الػػػػردا السػػػػي ث ب دػػػػ كم امل تػػػػوفث  ثـ1990ث  _ شػػػػر  التسػػػػمير

 .1اجليمنث  ار للل اعةث ط
_ شػػر  ألفيػػة ادػػا مالػػك  ادػػا الـػػا م )ب دػػا ب دػػا ع ػػ    دػػا مالػػك(ث اػػح  ع ػػ  اكميػػ  

 بكمث دار اجلير.ع   اكمي ث د
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اكلػػػػأ )ع ػػػػ  العميػػػػم دػػػػا ،ػػػػراا(ث اػػػػح   سػػػػي   شػػػػاكمث  ث1992ث ة_ شػػػػر  الكافيػػػػة ال  يعيػػػػ
 .2دبكمث دار  ادرث ط

عم   ثـث1982فية_ شػػػر  الكافيػػػة الشػػػا يػػػ مث مكػػػة املكرمػػػةث دار ر ادػػػا مالػػػكث اػػػح  ع ػػػ  املػػـػ
   .1امللموف للتا ث ط
بكمث مكت ػػػة الـم ػػػة ادػػػا  شػػػاـث اػػػح  علػػػأ مػػػاؿ  ث دػػػ ـث1986ث _ شػػػر  وػػػر المجػػػاجأ

 .2العرديةث ط
غػػػػم الػػػػ قرث دمشػػػػقث الشػػػػركة ادػػػػا  شػػػػاـث اػػػػح  ع ػػػػ  ال ـث1984ث _ شػػػػر  شػػػػ كر الػػػػ   

 .املتع ن
_ شػػوا   التوضػػيح كالتصػػعيح ملشػػكيم اجلػػام  الصػػعيح  ادػػا مالػػكث اػػح  ب فػػؤاد ع ػػ  

 ال اقأث دبكمث دار الكت  العلمية.
يم خػافث ادا قاضأ شػم   )أدػو دكػر دػا أدػ (ث اػح  ع ػ  العلػ ـث1987ث م الشافعية_ ا عا

 .دبكمث دار الـ كن
 .1(ث اح  علأ عمرث مكت ة ك  ةث طال اكدم )ب دا علأ ـث1972ث _ ا عام املفسريا

_ ا عػػػػام الـعػػػػويص كاللغػػػػويص  المديػػػػ م )ب دػػػػا اكسػػػػا(ث اػػػػح  ب أدػػػػو الف ػػػػر إدػػػػرا يمث 
 .2ث دار املعارؼث طالعا رن

السػػػ كأ )أدػػػ (ث اػػػح  ع ػػػ  اكميػػػ   ـث2003ث _ عػػػركن اثفػػػرا  يف شػػػر  ال ػػػي  املفتػػػا 
 .1كمث املكت ة العصريةث ط ـ اكمث دب 

السػػػمص اكلػػ  )أدػػػ  دػػػا يو،ػػػ (ث  ـث1996ث  ن اكفػػػاظ يف افسػػػب أشػػرؼ اثلفػػػاظ_ عمػػ
 .1ث دبكمث دار الكت  العلميةث طاح  ب ا،ر عيوف السود

ت ػػػػة ل ـػػػػافث الصػػػػف مث اػػػػح  ع ػػػػ  ايلػػػػ    مػػػػافث دػػػػبكمث مك ـث1966ث _ ،ػػػػوامك الصػػػػعا 
 .1ط

الصػػػػػف مث اػػػػػح  ادمػػػػػ م ع ػػػػػ  العميػػػػػم  ث1979ث فػػػػػك اخلتػػػػػاـ عػػػػػا التوريػػػػػة كا ،ػػػػػت  ـا_ 
 .1ـاكمث دار الل اعة ادم يةث طاك

  ادر._ فوام الوفيام  الكت  )ب دا شاكر(ث اح  إحساف ع انث دبكمث دار 
 .1لعصريةث طادا  شاـث دبكمث  ي اث املكت ة ا ـث1966ث _ قلر الـ ل كدر الص ل
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ـث 1985ث  ػػػػػوؿ الـعويػػػػػة مػػػػػا الفػػػػػركع الفعميػػػػػة_ الكوكػػػػػ  الػػػػػ رم فيمػػػػػا يت ػػػػػرر علػػػػػة اث
 .1ادث اثردفث عمافث دار عمادث طاث،ـومث اح  ب حسا عو 

 .1ث دبكمث دار  ادرث ط يا ب(ادا مـلور )واؿ ال ـث 1997ث _ لساف العر 
 ـ.1982ث 1_ امل  ع  أدو حيافث اح  ع   اكمي  السي  ال ث دار العركدةث الكوي ث ط

ث دػػػػبكمث املكت ػػػػة الفيػػػػومأ )أدػػػػ  دػػػػا علػػػػأ(ث اػػػػح  يو،ػػػػ  ب ـث1999ث _ املصػػػػ ا  املـػػػػب
 .3العصريةث ط

 وؿث مكت ػػػػػة _ مسػػػػػالك اثدصػػػػػار يف هالػػػػػك اثمصػػػػػار  العمػػػػػرمث نلػػػػػوطث را  ػػػػػوفياث ا،ػػػػػتـ
السػػليما يةث  شػػرن فػػؤاد ،ػػمكص التصػػويريةث معمػػ  اتريػػخ العلػػـو العرديػػة كاي،ػػيمية يف إاػػار 

 جامعة فرا كفورمث أملا يا ا لادية.
كمث دار الكتػػػػػ  الػػػػػ   ث اػػػػػح  ركحيػػػػػة السػػػػػيويفث دػػػػػب  ـث1990ث _ معاػػػػػم شػػػػػيوب الػػػػػ   

 .1العلميةث ط
اػػػح  مػػػا ف امل ػػػارؾ  )ع ػػػ    دػػػا يو،ػػػ (ث_ مغػػػم الل يػػػ  عػػػا كتػػػ  اثعاريػػػ   ادػػػا  شػػػاـ 

 ث دبكمث دار الفكر.كعلأ د   
كمث السػكاكأ )يو،ػ  دػػا ب(ث اػح  ع ػ  اكميػ   ـػ اكمث دػػب  ـث2000ث _ مفتػا  العلػـو

 .1دار الكت  العلميةث ط
أدػػػو حيػػػاف ب دػػػا يو،ػػػ ث لعيػػػق   ـث1988ث _ الـكػػػ  اكسػػػاف يف شػػػر  ،ايػػػة ايحسػػػاف

 .فتلأث مؤ،سة الر،الةث دبكم الع   اكسص
 _  م ة اثل ا  يف ا عام اثدا   اث  ارم ) ع   الردا دا ب(ث العا رنث دار   ة مصر.

 كػػػػأ دػػػػكث مصػػػػرث  الصػػػػف مث ا عػػػػة أدػػػػ  ـث1911ث _  كػػػػ  ا ميػػػػاف يف  كػػػػ  العميػػػػاف
 .املل عة اجلمالية

ث 2ريػتث دار فرا ػم شػتايـرث ط _ الوايف الوفيام  الصػف م )خليػر دػا أي ػك(ث اعتـػا   لمػوم
 ـ.1962

 _ كفيام اثعياف  ادا خلكاف )أد  دا ب(ث اح  إحساف ع انث دبكمث دار  ادر.
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 املراجع: _

 خػػب الػػ يا دػػا ممػػود دػػا ب دػػا علػػأ دػػا فػػارنث المركلػػأ ال مشػػعأ  ـث2002ث _ اثعػػيـ
 .15 ػ(ث دار العلم للمييصث ط1396)م 

 اث ا ياػػػػةي)كػػػارؿ(ث اػػػػر ع ػػػ  اكلػػػيم وػػػار كرخػػػر درككلمػػػاف  ـث1993ث العػػػرس_ اتريػػػخ اثد  
 .املصرية العامة للكتا 

 .24_ المام )أد  حسا(  اتريخ اثد  العرسث ط
ث كليػػػػػة اة )ع ػػػػػ    ب(ث اػػػػػرادلمث لي يػػػػػاث،ػػػػػل ـث1992ث _ اللريػػػػػ  يف علػػػػػم التصػػػػػري 

 .ال عون اي،يمية
 .دبكمث دار الـم ة العرديةع   العميم(ث عتيق ) ـث1985ث _ علم ال ياف

عاشػػػػػور )،ػػػػػعي (ث دػػػػػبكمث دار  ـث1989ث ر اثيػػػػػوديص كاملماليػػػػػك_ مصػػػػػر كالشػػػػػاـ يف عصػػػػػ
 .الـم ة العردية
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 كّشاف الدواوين الشعرّية 

 األندلسّية

أمحدذعبدذالقادرذصالحّيةد.ذأ.

*
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ذملّخص

نّكاادٍ      ْ الشعزَ  ٗ دارس ٕ لد ّّ ْ الُثاٙل األكثز أيّم ٕ ي ٕ عاّم م أىّ الدَاَِو الشعزِّ مو املعُل

ٕ خصاٙص  ْ تعتمد أكثاز ماو   دراس ٕ عو األدب األندلش ٕ جامعّّ ٌ ال تكاد دراس أصحابٌ  بّد أّن الشعزَ 

َ عشزِو دُِاناً شعزِّاً أندلشًّّا؛ مع أىّ املطبُع ٔ أ ٖ املٕٚ!.  َاملزقُى  عشز زِد عل  َاملخطُط مهًاِ 

ٕ لّشاتلّد لّلااب الدراساا              املخطُلا  َٕ ٕ املطبُعا لذلك فكد فًزست الادَاَِو األندلشّا

ِشاتلّد            الادكتُرٍا َ  ْ لزِكااً نال لهّا  درجات املاجشاتوَ  ا الاذِو اختاارَا األدب األندلشا العّل

ع    ٘ األندلشاّّ    ممُا ٕ للشعزا َ مجع األشعار املتبكّ ٕ أ الباحثُى الذِو حيّككُى الدَاَِو الشعزِ

تعّلاال الطبعاا   ٍ مهًااا  َ  تُّشاام مااا تكااّزر نشااز ّّو مااا لبااع مهًااا  َ  ٓ خااام بًاال  فتباا ٖ شااعز ا  اللضاال

ٔ بهجل صغو *   َاملعتمد

َ صهعت نل ممُعا      ٕ خمطُلٕ  أ ٘ الذِو كانت لدًِل دَاَِو شعزِ ٘ الشعزا َرّتبت أمسا

قاد جعلات  لاك   قشام ؛ األَّن دَاَِاو          ٕ املعزَفٕا َ  ّّ ر األندلشا فّاتًل   العصُا ٕ حبشبَ  شعزِ

الكشا       ٕ بًاا َ  ٔ خاّصا ٕ   كتاب ملازد ّْ املطبُعا ّْ     الشعز األندلش ل الثاانْ  ماامّع الشاعز األندلشا

الدَرِّا  العزبّّٕ. ٔ   اجملّلا َ   املهشُر
 

 كلما  ملتاحّّٕ  دُِاى  ممُع شعزٓ  فًزسٕ  الشعز األندلشْ

 كّشاف الدَاَِو الشعزِّٕ األندلشّّٕ

                                                 
 جبامعة حلب. أستاذ األدب األندلسي  *
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ذ:مقّدمة

اتريددط ي يددر و دراث أحددلرع حدداو  نددد   دد  مدد   -فردوسدد ا اهورد ر -لألنددل 
شرقني والعدرب   العردر ايدديع هعودح وءحلداعا وءندادة  ود ي  حد ر ح الدارسني اهست

اجلمللة و شوللرا ابلت ولب نّما هوي م  أح لح اهخط ية وحتولوردا ونشدر,اع فودان ا 
 علماع اآلاثر يرّّم ن ل حة نظلمةع فوّلما ا تشف مردر شعري أو نوري زيدد نلد  

هرددداع وأ دددلف ءللردددا أ ددد اع  لددد  ,ددداا الل حدددة الئسلئسدددابّلة ال اهضدددة قطددد    ّ ددد  معا
غ امضراع ولو  ,اا الل حة ال   ا  قلللة اهالم  مل يرسم فلرا ءاّل اخلطد ط الربلسدةع 
فايولودددة أنّدددح مددد  وفدددرة اهردددادر األندلسدددلة اهط  ندددة فاّلدددا قلللدددة ابلولددداس ء  الددد اث 

ردد   نللرددا أمددراً األندلسديع وءّن   زنرددا   هلدددان العددامل العددرل وسدابر العددامل  عددر اي
 نس اً دونح ش ك الوتاد.

ومثّددة أمددر ابلددر اخلطدد رة   شددان اهرددادر األندلسددّلة ذا ددا ,دد  ء ددال  قسددم   دد   
مددد  أحددد طا اهخط يدددةع وحدددرو  وددد  م رددداع ومردددادرة أغلدددب الوتدددب العرهلدددة ال اقلدددةع 
 ومعاق ة م  يوت لرا أشد العوابع هعد سو ط األندل ع و,اا ايديع ذو شج ن.

وقد أدى انوطاع الت احر الووا  هني الدو  العرهلة هعضرا ه عضع وهني الدو   
العرهلة والدو  األورهلة ء  ندم   سلق اهؤّلئدات واهط  ندات واّّوودات هل رداع فوود اً 
مددا يتوددّرر حتولددق  تدداب سدد ق حتولوددح هلدد  نلددم أو هعلددمع و ددال   دد  شددعر شددانر أو 

مدد  موددر دواويدد   ددّر مدد  الشددعراع األندلسددّلني   دد  هدد  حتولوددح سدد ق  عددح وحتولوددحع 
حوددم اللدد ا ع واهدد  ن ددد رهددحع ونّمددد هدد  ,ددانشع وأل نددامر اهدد  شددرلدع وأل الئضددر 
ال لدددداديع واهددد  حددد مع واهعتضدددد ن ّددداد هددد  نّمددددع واهددد  زيددددونع ونّمدددد هددد  نّمدددارع 

واجلدد ّار السرقسددطيع  ونّمددد هدد  ايددّدادع ون ددد اجلللددر هدد  و, دد نع واهعتمددد هدد  ن ّددادع
ْلد ال ط هد  ن دد الع يد  ايودلم الددابع واهد  لل سيع واألنم  التطلليع وأملّدة واه  السِّّ

خئا دددةع واهددد  هوددديع واهددد  ودددب وأل يدددر حدددئ ان هددد  ءدريددد  التجلددد ع واهددد    ددد ع 
وحئرددة ه ددا ايدداجع واهدد  مددرج الوهددرع واهدد  سددرر اقشدد لليع وحددازم الوريددا ّ ع 

الرندددديع والرددد ام اجلدددااميع واهددد  سدددعلد األندلسددديع واهددد  شدددبي ع واهددد  وأل ال وددداع 
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اجللّدابع واهدد  خا ددةع ولسددان الدددي  اهدد  اخلطلددبع ونّمددد هدد  ي سددف هدد  زمددركع ولدد  
هدددالا ,ددداا اجلرددد د و لددد    أما  ردددا الردددهلهة لددد ادت مددد  غددد  اهوت دددة الشدددعريّة 

 األندلسّلة.
 س ني واحد ند  اهوت دة األندلسدلة واهؤسف أنّح ء  اآلن لل  مثة م   تاب م

يعّر   ل  مدا ي د  ومدا ,د   طد ط مد  اهردادر األندلسدّلةع شدعريّة  اندا أم نوريّدةع 
 وأر   أن  تضافر نل  ءجنازا  ر د ناشوي األدب األندلسي.

ذأهميةذالبحثذوأهدافه

ال ريددددب   أّن الدددددواوي  الشددددعريّة ناّمددددة ,ددددي ال اثبددددق األ,ددددّم واألحدددددو لدددددى  
ي الشعر ونّواداع   دراسة خرابص الشعر وأحهاهح مئردي  أو ومد ننيع وال دارس

م دوحة لل احع الاي يدرس نرراً أدهّلاًع أو يؤّحدر مدا, اً أو  لّداراً شدعرّأً أو ةدا,رة 
شدددعريّة أو م  ددد ناً   بلّدددداً مددد  معرفددددة اهردددادر الشدددعريّة و وّرددددي دواوي رددداع فالدددددي ان 

األوىف واهردددر األوفددر الدداي  دد ي شددعر ,دداا الشددانر أو الشددعرّي اّّوددق ,دد  اهعددني 
أغلددب شددعراع فلودد ن هددال  اهددر ة ال احددعة اةلددّ ة العا سددة لئوددرا وف ّددحع وه  دد نات 
,دددداا الشددددعر وأغرا ددددحع ودجمدددد ع ,دددداا الدددددواوي  يسددددتطل  الدددددارس أن يوددددّ ن حدددد رة 

هداا,ب األدهلّدة وا هة اهالم  دقلوة الوسدمات لشدعر ,داا اهرحلدة أو  لد ع وي دنّي ا
والتلارات الئ ّدّلة واال ا,دات اهت ّ ندة الدح احتد ت نللردا  ومد  نّ يود ن حومدح نللدح 

 حهلهاًع و و ميح ق مياً.
لددددال  ءّن  دددددّر ديدددد ان يدددددرى ال دددد ر يضدددددلف  ديددددداًع وي يدددددد  ئرددددلاًلع ويردددددّه  
ا أحوامداًع وي يدر أو,امداً  نلد  مسدت ى الشددانر الئدردع ونلد  مسدت ى الشدعر   مرددر 

ونرراع وءذا  ان ,اا األمر دقلواً وحهلهاً   الدواوي  اهشرقّلة فانّح أدّو وأحّ    
 .الدواوي  األندلسّلة

أنّح ال  واد دراسة  امعّلة ند  األدب األندلسدي  -ّمّا يُتعّجب م ح  -هلد أنّح  
قدددد ن  عتمددددد أ وددددر مدددد  نشددددرة أو نشددددري  ديدددد انً شددددعرّأً أندلسددددّلاً مدددد  أّن اهط دددد ع واهر 

 واهخط ط م را ي يد نل  اهئة.
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لدددال  أ وددددم جلملددد  دارسدددي األدب األندلسددددي ونّ لدددح هئررسدددة اثنلدددة للدددددواوي  
األندلسددددلة اسددددتلرقا مددددّ  سدددد  ات يدددد ااًل مدددد  ال هددددع والتوّردددديع نسدددد  أن  ودددد ن 
م ددارات ,اديددة للمددرحتلني ء  الئددردوس اهئودد دع فتئلددد يدداّلب الدراسددات العللددا الدداي  

ألدب األندلسي يريواً طم ل لر در ح اها ست  والد ت رااع و ئلد ال داحوني اختاروا ا
الددداي  ي عوددد ن الددددواوي  الشدددعريّة ذات األحددد   اهخط يدددة مددد  مرقدددد,اع أو  معددد ن 
األشددعار ال اقلددة للشددعراع األندلسددلني و علرددا   ومدد ع شددعري خدداّص  ددم فت ددنّي مددا 

ع و علّددم الط عدات الئضددل  واهعتمدددة هدد جم  ي د  م رددا ع و  ّ دد  مددا  ودّرر نشددرا م رددا
 حل  * 

ذطروقةذالتصنيف

ا  عدددا اهدددد رخي التددددارأي    ر لددددب أيدددداع الشددددعراع الدددداي   انددددا لددددديرم دواويدددد  
شعرية ع أو ح عا طم وم نات شعرية يسدب اتريدط وفلدا م اهعروفدةع وقدد  علدا 

اهئردة    تب خاّحة  ا  ذل    قسمني   األّو  دواوي  الشعر األندلسّي اهط  نة
والددددواوي  اهخط يدددة الدددح مل يوتدددب طدددا هعدددد اخلدددروج ء  ال ددد رع و,ددد  الوسدددم األ,دددّمع 
والوسددم الودداب  وددامل  الشددعر األندلسددّي اه شدد رة   اةدداّلت والدددورّأت العرهلّددةع وءن  

غال اًع وقد   انا اةامل  الشعرية األندلسّلة اه ش رة   اةالت حل ة وغ  موتملة
ما ي يد نل  مئدة ن د ان  -أّو  مّرة  -أن أ    -هئضر هللا  عا  و رمح  – لّسر يل 

لدي ان وومد ع شدعري أندلسديع و,داا قددر  لّدد  دّداً ع ابلولداس ء  مدا  دان معروفداً 
 .لدى خاّحة دارسي األدب األندلسي هلح نامترم
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 ةذاألندلدّيةالدواوونذالشعرّو

 ين الشعر األندلسّي ادلطبوعة كادلخطوطةأّكالن : دكاك  
ذهـــذ(ذ244-831دواوونذشعراءذعصريذاإلمارةذواخلالفةذ)ذذ-أذ

 ق(  ٖٕٙعبد هللا بن الشَّْمر ) ت  -ٔ
* حلا دددح وومدددد ع شددددعراع دراسدددة و دددد  د.أّددددد ن دددد الوددددادر حددددالحّلةع دار  -

 .ٕٕٔٓشراعع حلبع 
 ق(  ٕٓ٘) ت  الَغَزاؿبن َحَكم  حيىي – ٕ
ع دددددم   تددددداب فرددددد     األدب األندلسدددددي   الودددددرنني الوددددداب  مددددد  شدددددعرا -

 . مٜٚٚٔ ٖموت ة اخلاجنيع الوا,رة طوالوالع للرجرةع د. حومة نلي األوسي ع
مدد  شددعر اللدد ا ع  ددم   تددابم  دد  هدد  حوددم اللدد ا  أمدد  شددعراع األندددل   -

ع آلفدددداو اجلديدددددة  الوددددرن الوالددددع اطجددددريم  للددددف د. نّمددددد حددددا  ال  ددددداوع دار ا
 .مٜٜٚٔع ٔه وتع ط

*)ديدد ان  دد  هدد  حوددم اللدد ا شع حّووددح وشددرحح وقددّدم لددح د. نّمددد ر دد ان  -
ع دار الئودددر اهعاحدددرع هددد وتع دار ٕط .مٕٜٛٔع ٔالدايدددةع دار قتل دددةع دمشدددقع ط

 م.ٖٜٜٔالئورع دمشقع 
 ق(  ٕٗٛالتاُكُريّن ) ت  عّباس بن ِفْرََنس - ٕ
 ندلسيش د.حوما األوسي.م  شعراع  م   تاب )فر     األدب األ -
 ق( ٕٚٛاإِلْلِبْْيِم ) ت سعيد بن ُجْوِدم  -ٖ
ْل ِّدددْ ِّي األندلسدددي  سددد  ح وومددد ع شدددعراشع  - *)سدددعلد هددد   ددد دي السدددعدي اقِّ

   ودراسة د.نّمد ر  ان الدايةع دار الئور اهعاحرع ه وتع دار الئودرع دمشدقع 
 م. ٜٜٚٔ
 ق(  ٖ) ؽ  بن سالـ األندلسيأبو احلسن  –ٗ
شددددعراع دع رنددددد نحددددر الددددد ابليع ولّددددة  للددددة ال هلدددددةع  امعددددة ابهددددرع هلددددددادع  -
ٕٓٓٔ. 
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 ق( ٕٖٛ) ت  بن عبد رَبِّهأمحد بن حمّمد  - ٘
 . مٜٚٚٔع ٔؤّسسة اخلافونيع دمشقع طدي انحع    د. نّمد ألت جنيع م -
 م. ٜٛٚٔدي انحع ح عة نّمد ه  اتوياع موت ة اهعار ع الرابطع  -
ع ّٔمددددددد ر دددددد ان الدايددددددةع مؤّسسددددددة الرسددددددالةع هدددددد وتع ط دددددد  د.ن دي انددددددحع -
 م. ٜٚٛٔع دار الئور اهعاحرع ه وتع دار الئورع دمشقع ٕط معٜٜٚٔ
دي اندحع  دد  د.دسددل  داو ع  امعددة  اللئ رنلدداع سدان ديلجدد ع )نشددرة أخ ددار  -

 مش. ٜٔٛٔع ٓٔع الس ة  ٛٗال اث العرلع الوا,رةع العدد 
شع  دددد  د. نّمددددد أديددددب  ددددرانع موت ددددة * )شددددعر اهدددد  ن ددددد رهّددددح األندلسددددي -

 م.ٕٓٓٓع ٔالع لوانع الرأضع ط
 ق(  ٕٖ٘األندلسي ) ت  ُعبيد هللا بن حيىي بن إدريس – ٘
* )الشددددانر الدددد زير اهددددؤّذن ن لددددد هللا هدددد   دددد  هدددد  ءدريدددد  األندلسددددي حلا ددددح  -

 م.ٕٕٔٓن د الوادر حالحّلةع دار شراعع حلبع  ووم ع شعراشع د.أّد
 ق(  ٕٖٙاألندلسي ادلغريب) ت  بن هانئحمّمد  -ٙ
 .مٛ٘ٛٔه = ٕٗٚٔدي انحع اهط عة األم يّةع ه الوع مررع  -
ه= ٕٖٓٔدي اندددددحع حدددددههح نّمدددددد أندددددل  نلددددد ع مددددد  اهعدددددار ع هددددد وتع  -
 ش ٕٔٚم )سر ل  ٗٛٛٔ
 .مٙٛٛٔدي انحع وقف نل  ي عح شا,ني نطلةع اهط عة الل  انّلةع ه وتع  -
  .مٜٛٓٔه= ٕٖٙٔ وتع دي انحع مط عة اهعار ع ه -
شرح دي انح اهع  ن هدم   لني اهعاب   شرح دي ان اه  ,اب األندلسيم شرح  -

  .مٖٖٜٔه= ٕٖ٘ٔوحتولق د. زا,د نليع مط عة اهعار ع الوا,رةع 
ع ٔدار حددادرع هددد وتعط ديدد ان اهدد  ,دداب األندلسدديع شدددرح  ددرم ال سددتابع -
 ٜٗٙٔع ٕع طٕٜ٘ٔ
اهددد  ,دددانش األندلسدددي  دراسدددة وشدددعرع أّدددد خالددددع الشدددر ة ال ي لدددة لل شدددرع  -
 م. ٜٙٚٔاجل ابرع 
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* )ديد ان اهد  ,ددانش األندلسديش ع شددرح وحتولدق نّمددد الدلعالويع دار اللددرب  -
 م.ٜٜ٘ٔع ٔاقسالميع ه وتع ط

 م.ٜٜٙٔع ٔدي انحع شرح أنط ن نعلمع دار اجللرع ه وتع ط -
اعع دار األرقدددددم هددددد  أل األرقدددددمع هددددد وتع دي اندددددحع شدددددرح نمدددددر فددددداروو الط ّددددد -
 م.ٜٜٛٔ
 م.ٕ٘ٓٓع ٔدي انحع شرح ّدو يماسع دار اهعرفةع ه وتع ط -
 .ق( ٜٖٛ) ت  بن ُهَذْيل القرطيبحيىي  - ٚ
اهدد  ,دداير الوددري  األندلسدديشع  دد  ودراسددة د.أّددد ن ددد الوددادر  * )شددعر -
  .مٕ٘ٓٓدار شراعع دمشقع , حالحّلة
 ق( ٜٖٓ)ت  األندلسي ادلهّند البغدادمطاهر بن حمّمد  – ٛ
* )اهر ّددد ال لدددادي األندلسددي  حلا ددح وومدد ع شددعراشع د.أّددد ن ددد الوددادر  -
 م.  ٕٕٔٓدار شراعع حلبع , حالحّلة
 ق(  ٜٖٗ) ت  اجلَزِْيِرمعبد ادللك بن إدريس  أبو مركاف – ٜ
 ددد * )شددعر أل مددروان اجل يددري األندلسدديشع  عددح وشددرحح وحّووددح د.أّددد ن -

 .مٜٜٚٔدار اهوت ع دمشقع , الوادر حالحّلة
 ق( ٜٖٗ) ت  الطُّْبِن حمّمد بن احلسني  – ٓٔ 
د.أّددد ن ددد  حلا ددح وومدد ع شددعراشع؛ األندلسددي *)نّمددد هدد  ايسددني الط دد  -

  .مٕٕٔٓدار شراعع حلبع , الوادر حالحّلة
 ق(  ٓٓٗ) ت قُبيل  بن ُشِخْيصحمّمد بن مطرِّؼ  - ٔٔ
* )شددددعر اهدددد  شددددخلص األندلسدددديشع  عددددح وقددددّدم لددددح د.أّددددد ن ددددد الوددددادر  -

 م.ٕٜٜٔع ٔحالحّلةع دار ه  الولمع دمشقع ط
 ق(  ٓٓٗ) ت حنو  الشريف الطَِّلْيقمركاف بن عبد الرمحن  - ٕٔ
شدددعرا  دددم   تدددداب )مددد  شددددعراع األنددددل  واهت دددّ شع  للددددف ءملللددد  غرسددددلة  -

 م. ٜٛٚٔع ٕر اهعار ع الوا,رةع طغ معع  عريب د. الطا,ر أّد مّويع دا
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 ق(  ٖٓٗ) ت  الرمادميوسف بن هاركف  - ٖٔ
ي سدددددف هددددد  ,دددددارون  شدددددانر األنددددددل    الودددددرن الراهددددد   * )شدددددعر الرمدددددادي -

ع ٔاطجدددددريش  عدددددح مدددددا,ر ز,ددددد   ددددددرّارع اهؤّسسدددددة العرهلّدددددة للدراسدددددات ع هدددددد وتع ط
 م. ٜٓٛٔ

 ق( ٚٔٗ) ت  اللغومبن احلسن  صاعد أبو العالء – ٗٔ
د.أّدد ن دد  حلا دح وومد ع شدعراشع؛ * )حاند اللل ي ال لدادي األندلسدي -

  .مٕٕٔٓدار شراعع حلبع , الوادر حالحّلة
 ق(  ٕٔٗ) ت  بن َدرَّاج القسطّليأمحد بن حمّمد  - ٘ٔ
* )ديددددد ان اهددددد  درّاج الوسدددددطّليشع حتولدددددق د. نمددددد د نلدددددي مّوددددديع اهوتدددددب  -

ع ٖطمع ٜٜٙٔه= ٜٖٛٔع ٕم. طٕٜٙٔه= ٕٖٛٔع ٔاقسددالميع هدد وتع ط
 مٕٗٓٓع الو ياع مؤّسسة ال اهطني

 ق(  ٕٕٗعبادة بن ماء السماء ) ت زهاء  ٙٔ
* )ن دددادة هددد  مددداع السدددماع  شدددعرا وم شدددها حشع  ددد  ودراسدددة د.أّدددد ن دددد  -

 مٕٕٓٓدار شراعع حلبع , الوادر حالحّلة
 ق(  ٕٙٗ) ت  بن ُشَهْيدأبو عامر أمحد بن عبد ادللك  – ٚٔ
  .مٖٜٙٔشار  هاّلع دار اهوش  ع ه وتع دي انحع     -
* )ديددد ان اهددد  شدددرلد األندلسددديشع  ددد  يعوددد ب ز ددديع دار الوتددداب العدددرلع  -

  .الوا,رةع د.ت
ديددد ان اهددد  شدددرلد األندلسدددي ورسدددابلحع  ددد  د. نلدددي الددددي  ديدددبع اهوت دددة  -

 .ٜٜٚٔع ٔه وتعط–العرريةع حلدا 
 ق( ٕٙٗعبد هللا بن عبد السالـ ) ت  – ٛٔ
-. )اتريدددط األدب العدددرل ٛٓٙٚدي اندددح م الددددر اه ظددد ممع  طددد ط هدددرلني    -

 .ٕٕٔ/٘هرو لم ش  
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ذهـــذ(ذذ213-ذ244دواوونذشعراءذعصرذدولذملوكذالطوائفذ)ذذ-بذ

 ق( ٓٗٗاليابسي )ت حنو  إدريس بن الَيَماف – ٔ
ن ددد  * )شددعر ءدريدد  هدد  اللمددان اللاهسددي األندلسدديشع  دد  ودراسددة د.أّددد -

  .مٕٙٓٓدار شراعع دمشقع , الوادر حالحّلة
 ق( ٘٘ٗ) ت  أبو الفضل البغدادمحمّمد بن عبد الواحد  – ٕ
ع ٕٚحلا دددح وشدددعراع د. حلمدددي ءهدددرا,لم الودددلالبع ولّدددة مؤ دددةع األردنع مدددخي  -

 م. ٕٜٜٔع ٔع
*شددددددعراع  دددددد  سددددددامر نّمددددددد ديددددددب معددددددرو ع ما سددددددت   امعددددددة دمشددددددقع  -
 م. ٕٚٓٓ
 ق( ٙ٘ٗ) ت  بن حـزبن أمحد أبو حمّمد علي  – ٖ
شددددعراع حتولددددق ودراسددددة د. نّمدددددد هدددد  سددددللمان هددددد  ن لدددددع د تدددد راا  امعدددددة  -

 م.ٜٔٛٔالوا,رةع الوا,رةع 
شددعر اهدد  حدد مع هولددم نّمددد اطددادي الطراهلسددّيع ح للددات اجلامعددة الت نسددلةع  -

 م.ٕٜٚٔع ٜ  ن عع
ديددددد ان اقمدددددام اهددددد  حددددد م الظدددددا,رّيع  ددددد  حددددد هي رشددددداد ن ددددددالور ع دار  -

 .مٜٜٓٔع ٔالرهاهة لل اثع ي طاع مررع ط
)ديدد ان اهدد  حدد م األندلسدديشع  دد  وحتولددق ن ددد الع يدد  ءهددرا,لمع دار حددادرع  -
 م.ٕٓٔٓه وتع 
 ق(  ٓٙٗ) ت اإِللبْيم إبراهيم بن مسعود  أبو إسحاؽ - ٗ
ر دد ان  اقل دد ي األندلسدّيشع حّووددح وقددّدم لدح د.نّمددد * )ديد ان أل ءسددهاو -

 م.ٜٜٔٔع دار الئورع دمشقع ٖمع طٜٔٛٔع  ٕالدايةع دار قتل ةع دمشقع ط
 ق(  ٔٙٗ) ت  ادلُْعَتِضدعّباد بن حمّمد  - ٘
دي انحع ي     ذير دي ان اه  زيدونع شدعر اهلودنيع حتولدق  امدر الودلالب  -

 م. ٕٖٜٔع ٔون دالّر  خللئةع موت ة مرطئ  ال الع مررع ط
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ن ّداد  ملد  ءشد للّلةشع حتولدق د. ر دا الس يسديع نشدر  اهعتضدد هد  * )شعر -
 . ٜٗٚٔع ٗ  وّلة  للة ال هلةع  امعة الئا  ع اجلما, ية اللل ّلةع رقم

ع العدددد ٘دي انددحع حتولددق د. نّمددد ولددد السددعلدع ولّددة اهدد ردع هلدددادع اةلّددد  -
 م.ٜٙٚٔالوابع 
  ن ّدادع دار ه سدالمةع وي     ذير  تاب  مل  ءش للّلة الشدانر اهعتمدد هد -
 م. ٜ٘ٛٔ  ن ع 
 ق(  ٖٙٗ) ت  بن زيدكفأمحد بن عبدهللا  -ٙ
دي اندددح ورسدددابلح وأخ دددارا  شدددعر اهلودددنيع حتولدددق  امدددر الودددلالب ون ددددالّر   -

 م. ٕٖٜٔع ٔخللئةع موت ة مرطئ  ال الع مررع ط
 .دي انحع الشر ة الل  انّلة للوتابع ه وتع د.ت -
  .مٖٜٙٔال ستابع دار حادرع ه وتع دي انحع شرح  رم  -
*)ديددد ان اهددد  زيددددونشع حتولدددق نّمدددد سدددّلد  دددلالبع موت دددة مردددطئ  ال دددالع  -

 م. ٜ٘ٙٔع ٖم. طٜٙ٘ٔع ٕمررع ط
ديددد ان اهددد  زيددددون ورسدددابلحع حتولدددق نلدددي ن ددددالعظلمع دار ال رضدددةع مردددرع  -

 .مٜٚٚٔالوا,رةع 
  .مٜٜٓٔدي انحع حتولق حّ ا الئاخ ريع دار اجللرع ه وتع -
 م. ٜٜٔٔدي انحع شرح د. ي سف فرحاتع دار الوتاب العرلع ه وتع -
 م ٖٜٜٔدي انحع شرح نمر فاروو الط اعع دار الولمع ه وتع  -
شددددددرح ديدددددد ان اهدددددد  زيدددددددونع ن دددددداس ءهددددددرا,لمع دار الئوددددددر العددددددرلع هدددددد وتع  -
 م.ٜٜٙٔ
 م.ٕ٘ٓٓدي ان اه  زيدونع  ايب ن د هللا س داع دار اهعرفةع ه وتع  -
ن اه  زيدون م  الس ة واألق ا  وال  ادرع ءنداد نّمدد ن دد الدرحلمع دار دي ا -

 م.ٕٛٓٓالرا ب اجلامعلةع ه وتع 
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 م.ٜٕٓٓدي ان اه  زيدونع    درويش اجل يديع اهوت ة العرريةع ه وتع  -
 ق( ٘ٚٗ) ت  اببن طُنَػْيزعلي بن أمحد ادليورقي ادلعركؼ  – ٚ
-ٕٗٔ/٘ع )هددرو لم ش  ٕع رقددم  ٚٙٗ  اثن   شددعراع  طدد ط اقسددو رأ -
ٕٔ٘. 

 ق(  ٚٚٗ) ت  بن عّمارحمّمد  - ٛ
نّمددد هدد  نّمددار األندلسددي دراسددة أدهلّددة  رألّددةشع  دد  )شددعرا  ددم   تدداب  -

 م. ٜٚ٘ٔد.حالح خالصع مط عة اطدىع هلدادع 
 دددد  وحتولددددق مرددددطئ  اللددددديريع م شدددد رات  للّددددة اآلداب والعلدددد م , *شددددعرا -

 م.ٕٔٓٓدةع اهلربع اقنسانلةع و 
 ق(  ٓٛٗ) ت  بن احلّدادحمّمد بن أمحد  - ٜ
* )شدددددعر أل ن ددددددهللا هددددد  ايدددددّداد األندلسدددددّيشع  ددددد  و ودددددد  م دددددا  م لددددد  ع  -

  .مٜ٘ٛٔع ٔمؤّسسة الرسالةع ه وتع ط
دي ان اه  ايّداد األندلسّيع  عح وشرحح وقّدم لح د. ي سف نلي الط يدرع  -

  .مٜٜٓٔع ٔطدار الوتب العلمّلةع ه وتع 
 ق(  ٖٛٗادلُْرِسي) ت  بن َكْهُبوفعبداجلليل  -ٓٔ
 م. ٜٜٛٔشعراع    وحتولق ير ح هي أّدع ما ست   امعة اه حرع  -
* )أخ ار اه  و,  ن وهوّلة أشعاراشع    م ارك اخلضدراويع نشدر م ّجمداً    -

ع ٖٜٜٔ.سدددددد ة  ٚٔع ٙٔع  ٘ٔع ٓٔولّددددددة دراسددددددات أندلسددددددّلةع  دددددد ن ع األنددددددداد 
 م. ٜٜٚٔع ٜٜٙٔ
الشدانر وشدعراع  د  سدعلد أّدد اللامدديع ما سددت   ن دداجلللر هد  و, د ن -

 ه.ٕٓٗٔ-ٜٔٗٔ امعة أّم الورىع مّوة اهوّرمةع 
 ق(  ٜٛٗ( ) ت ادلُْعَتِمد حمّمد بن عّباد)  - ٔٔ
  .شعراع ي     ذير دي ان اه  زيدونع هتهولق  لالب وخللئة -
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اهعتمدددد هددد  ن ّددداد ملددد  ءشددد للّلةشع  ددد  وحتولدددق أّدددد أّدددد هددددويع  )ديددد ان -
  .مٜٔ٘ٔحامد ن داةلد. را عح د. يح حسنيع وزارة اهعار  العم ملةع الوا,رة ع

اهعتمددد هدد  ن ّددادشع  دد  و وددد  د. ر ددا اي لددب الس يسدديع الدددار  * )ديدد ان -
 .مٜ٘ٚٔالت نسّلة لل شرع   ن ع 

 ق(  ٚٓ٘) ت  للَّبَّانَةابن احمّمد بن عيسى  - ٕٔ
اهدددد  اللّ انددددة الدددددابشع  دددد  و دددد  د. نّمددددد ولددددد السددددعلدع  امعددددة  * )شددددعر -

  .مٜٚٚٔال ررةع العراوع 
شددددددعراع  ددددددد  د.م جددددددد مردددددددطئ   جدددددداع اجلامعدددددددة اقسددددددالمّلةع مدددددددالل أع  -
 م.ٕٔٓٓ

 ق(  ٘) ؽ  اجلزَّار السََّرُقْسِطيحيىي بن حمّمد  – ٖٔ
نمدددددة الدددددُمهاس ش حتولددددق ودراسددددة د. م جددددد * دي انددددح )رو ددددة الدددددم هاس  و  -

 .مٜٛٛٔمرطئ   جاع اةم  العلمي العراقيع هلدادع 
دي اندددحع  ددد  حتولدددق العدددرل السدددامل الشدددريفع دار ريددد ع الووافدددةع اجلما, يدددة  -

 م.ٖٕٓٓع ٔاللل لةع ط
ذهـ(ذذ224-ذ213دواوونذشعراءذعصرذاملرابطنيذ)ذذ-جذ

 ق(  ٚٔ٘) ت  ابن َصارَةعبدهللا بن حمّمد  - ٔ
 * شدددددددعراع  دددددددم   تددددددداب )اهددددددد  حدددددددارة األندلسدددددددي حلا دددددددح وشدددددددعراشع  ددددددد   -

  .د. مرطئ  ن ض الور ع الس دانع د.ت
 م. ٜٙٛٔشعراع    د. حس  ال را ليع مطاه  ال  رع  ط انع اهلربع  -
 ق(,  ٕٓ٘) ت  بن رَُحْيمحمّمد بن أمحد  – ٕ
 مٕٓٔٓعة دمشقع وم ع شعراع    وحتولق نّمد الط يرع ما ست   ام -
ْيد الَبَطْلُيوِسيعبدهللا بن حمّمد  - ٖ  ق(  ٕٔ٘) ت  بن السِّ
 م.ٜٚٚٔع ٔع عٙشعراع    د. حاحب أه    احع وّلة اه ردع هلدادع م -
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*)شددددعر اهدددد  السددددلد ال طلل سدددديشع  دددد  ر ددددب ن ددددد اجلدددد اد ءهددددرا,لمع موت ددددة  -
 م.ٕٚٓٓاآلدابع الوا,رةع 

 ق(  ٕ٘٘) ت  ْيِلياألعمى التُّطَ أمحد عبدهللا  - ٗ
األنم  التطللي ووم ع م  م شها حع حتولق د. ءحسان نّ اسع دار  دي ان -

 م.ٖٜٙٔالووافةع ه وتع 
دي انددحع  دد  نّمددد ابقددر ن ددد اللدد ع  ر ددة سددعاد نّمددد خضددرع موت ددة الرابددد  -

 م. ٕٗٓٓالعلمّلةع نّمانع 
ديددددبع  * )ديددد ان األنمددد  التطللدددديشع  عدددح وحووددددح وشدددرحح د.نلددددي الددددي  -

 .ٕٗٔٓع ٔل  انع ط -اهؤسسة ايديوة للوتابع يراهل 
  .ق( ٕٚ٘) ت  ابن مَحِْدْيسعبد اجلّبار بن أيب بكر  – ٘
 .ش ٛٛمع )ن  سر ل   ٖٛٛٔدي انحع ابنت اع م ساداع ابلرماع ءيطاللاع  -

IL CANZONIERE DI IBN HAMDIS DS CELESTION SCHIA – 
PAREALLI – ROMA 1897 

* )دي ان اه  ّدي شع قّدم لح د. ءحسان نّ اسع دار حادرع دار هد وتع  -
  .مٜٓٙٔه وتع 
ع ٔدي ان اه  ّدي ع  عللق د. ي سف نلدع دار الئور العرلع ه وتع ط -
 م.ٕ٘ٓٓ
 ق(  ٕٚ٘) ت  بن َعْبُدكف الَياِبرمعبد اجمليد بن عبدهللا  – ٙ
الوتددداب العدددرلع دمشدددقع  اهددد  ن ددددونشع حتولدددق سدددللم الت ددد ع دار * )ديددد ان -

  .مٜٛٛٔع ٔط
ع ٔع ع ٖشعراع    ءنواذ نطا هللا العابع وّلة  امعة األن ارع العراوعمخي  -
 م.ٜٜٜٔ
شددعر اهدد  ن دددونع  دد  د.ن ,ددة  عئددر حسدد  اه سدد يع ولّددة ال هلددةع  امعددة  -
 م. ٕٕٓٓع ٕع ع  ٜالعراوع مخي   اه حرع



 كّشافذالدواوونذالشعرّوةذاألندلدّية

126 

 

 ق( ٜٕ٘)ت  البلنسي اؽابن الزَّقَّ علي بن إبراهيم  - ٚ
 او ال د ل ْ سيشع    نئلئة ديرابع دار الووافةع ه وتع د. ت. اه  ال قّ  * )دي ان -
 ق(  ٜٕ٘) ت  احلكيم الداينأبو الصلت أمّية بن عبدالعزيز  - ٛ
ايودددددلم أملّدددددة هددددد  ن ددددددالع ي  الددددددابشع  ددددد  نّمدددددد  أل الردددددلا * )ديددددد ان -

 م. ٜٗٚٔاهرزوقيع دار الوتب الشرقّلةع   ن ع 
ديدد ان أملّددة هدد  ن دددالع ي  هدد  أل الرددلا األندلسدديع حتولددق ن ددد هللا نّمددد  -

 م.ٜٜٓٔاط بع دار األوزانيع الدوحةع قطرع 
 ق(  ٖٖ٘) ت  بن َخَفاَجةإبراهيم بن أيب الفتح  - ٜ
دي اندددحع حدددّررا مردددطئ  سدددالمة ال جددداريع  علدددة اهعدددار  اهردددريّةع مردددرع  -
 .مٜٙٛٔ =هٕٙٛٔ
ش حتولدددق د.السدددّلد مردددطئ  غدددازيع م شددداة اهعدددار ع * )ديددد ان اهددد  خئا دددة -

 م. ٜٓٙٔاقسو دريّةع 
  .م ٜٔٙٔدي انحع شرح  رم ال ستابع دار حادرع دار ه وتع ه وتع  -
 .مٕٜٜٔشرح دي انحع د. ي سف شوري فرحاتع دار اجللرع ه وتع  -
ديدد ان اهدد  خئا ددةع شددرح و دد   فدداروو الط دداعع دار األرقددم هدد  أل األرقددمع  -
 م.ٜٜٗٔع ه وت
 م.ٕٛٓٓدي انحع ءنداد نّمد ن د الرحلمع دار الرا ب اجلامعّلةع ه وتع  -

 ق(  ٖٖ٘) ت  بن ابجة أبو بكر – ٓٔ
شدددددعرا ع  دددددد  ءهدددددرا,لم نلددددددي اي دددددحع دار موت ددددددة الشدددددعبع مرددددددرا ةع لل لدددددداع  -
 م.ٜٕٓٓ

 ق(  ٓٗ٘) ت  بن بَِقيحيىي بن عبدالرمحن  - ٓٔ
* ) دد  هدد  هوددي حلا ددح وأدهددحشع  دد  نّمددد نمدد د  ددرارع رسددالة ما سددت ع  -

 م ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔاجلامعة األردنّلةع األردنع 
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)اهدددد  هوددددي الوددددري  حلا ددددح وشددددعراشع  دددد  وحتولددددق ودراسددددة د.نّمددددد ولددددد   -
نّ ي ددددد  دار  ددددد اثع دمشدددددقع .مٜٛٚٔع ٔع عٚالسدددددعلدع ولّدددددة اهددددد ردع هلددددددادع مدددددخي

 م.ٜٜٚٔ
 ق(  ٓٗ٘) ت  بن أيب اخِلَصاؿمسعود حمّمد بن  -ٔٔ
شددددعراع  ددددم   تدددداب )رسددددابر اهدددد  أل اخلرددددا شع حتولددددق د. نّمددددد ر دددد ان  -

  .مٜٛٛٔع ٔدمشقع ط -الدايةع دار الئورع ه وت
ذهـــذ(ذ666-ذ224دواوونذشعراءذعصرذاملوّحدونذ)ذذ-دذ

 ق(  ٕٚ٘) ت  الرَُّصاِف البَػَلْنِسيحمّمد بن غالب  - ٔ
دار الووافةع ه وتع ع ٔطع د.ءحسان نّ اسع  ع   ل ل سيالرحا  ا دي ان -
  م.ٖٜٛٔع دار الشرووع ه وتع ٕع طمٜٔٙٔ
 ق(  ٓٛ٘) ت  حفصة بنت احلاّج الرُّكونِيَّة - ٕ

HAf SA BINT AL HAJJ PAR LOUIS DI GACOMO. PARIS – 1949. 
 .)وّي  وم ع أشعار,ا ابل واأ اهخلرة م  أشعار حئرة ش

* شددعر,اع  ددم   تدداب )دراسددات أندلسددّلة   األدب والتدداريط والئلسددئةشع  -
 م. ٜٓٛٔع ٔ للف و ر ة د.الطا,ر أّد مّويع دار اهعار ع مررع ط

 ق(  ٕٛ٘) ت  بن لَبَّاؿ الشَّرِْيِشيعلي بن أمحد  - ٖ
شدددعراع  دددم   تددداب )أهددد   ّدددام وأهددد  الطلّدددب   أدب اهلارهدددةش د.نّمدددد هددد   -
  .مٜٙٛٔع ٔاللرب اقسالميع ه وتع ط دار  شريئةع
* شددعرا ونوددرا  ددم   تدداب)اه  ل ّددا  الشريشدديشع د.نّمددد هدد  شددريئةع د.نع  -

 . ٜٜٙٔالدار ال لضاعع 
 ق( ٚٛ٘) ت الشاطيب بن ُمَغاِكرعبد الرمحن بن حمّمد  – ٗ
)اهد  ملداور الشداي ش   حلا دح و اثراشع دراسدة وحتولدق  * شعرا  م   تداب -
 م.ٜٜٗٔه  شريئةع د.نع الرابطع اد.نّمد 
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 ق( ٛٛ٘) ت  ابن ُُمََْب األندلسيحيىي بن عبد اجلليل  – ٘
اه  وب األندلسيشع    وحتولق د.نّمد ز رأ ن ابع دار الووافدةع  * )شعر -

 م. ٕٓٓٓع ٔه وتع ط
ديددد ان يددد ي األنددددل   اهددد  ودددبع  ددد  ودراسدددة ي سدددف نلددددع دار الئودددر  -

  .مٕٕٓٓالعرلع ه وتع 
 ق(  ٜ٘٘) ت  بن زُْهر احلفيدحمّمد بن عبدادللك  - ٙ
* شعراع  م   تداب ) اهد  ز,در ايئلدد وشداح األنددل  شع د. فد زي سدعد  -

  .مٜٚٚٔنلس ع م شاة اهعار ع اقسو دريّةع 
 ق(  ٜٛ٘) ت  أبو حبر التَُّجْييب صفواف بن إدريس  -ٚ
شعرا  م   تاهدح )زاد اهسدافر وغدّرة نلّدا األدب السدافرشع حتولدق ن ددالوادر  -

 .مٜٓٛٔندادع دار الرابد العرلع ه وتع 
شعرا  م   تاب ) أديب األندل  أه  يدر التجلد ش  د  ودراسدة د.نّمدد  -

 م.ٜٜٜٔه  شريئةع د.نع الرابطع 
حدا مع ولّدة  للدة ال هلدةع اجلامعدة اهست ردريةع العدراوع  شعراع  د  د. أّدد -
 م. ٕٔٓٓع الس ة ٕ-ٔندد 

*)شدددددعراش  ددددد  د. ,الدددددة نمدددددر اطددددد اريع ع مؤسسدددددة ال ددددداهطنيع دار ال فددددداعع  -
 ٕٕٔٓع ٔاقسو دريةع ط

ْليب عمر  -ٛ  ق( ٙ) ت ؽ  بن َحْربُوف الشِّ
ع ٔةع ط*شدددددعراع  ددددد  د.نلدددددي اللريدددددب الشددددد اويع موت دددددة اآلدابع الودددددا,ر  -
 م.ٕٗٓٓ
 ق( ٕٓٙ) ت اجلِْلَياين  عبد ادلنعم بن عمر -ٜ
* )ديدددد ان اه ّشددددرات والودسددددّلاتشع حتولددددق ن ددددد اجلللددددر ن ددددد اهرددددديع دار  -

 م.ٜٜٛٔال ش ع نّمانع 
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ديددد ان التددددهلخيع  ددد   مدددا  أهددد  ديدددبع دال  ودددشع دار السددداقيع هدددد وتع  -
 مٕٓٔٓ

 ق( ٗٓٙ) ت ادِلْْيتِِليموسى بن حسني  أبو عمراف -ٓٔ
ع ٔأل نمددران اه  لدديشع  دد  حلدداة قددارةع دار األمددانع الددرابطع ط * )شددعر  -
 م.ٕٛٓٓ

 ق( ٗٓٙ) ت  البلوميوسف بن دمحم   أبو احلّجاج -ٔٔ
* شددعرا  ددم   تدداب )أهدد  ايّجدداج ي سددف هدد  ه ال لدد يع حلا ددحع  تدداب  -

 م.ٕٚٔٓمألف ابمع شعرا ش دار رند و ّ زع دمشقع 
 ق( ٘ٓٙ) ت  بن َشِكيلأمحد بن يعيش ا -ٕٔ
ددوِّلر األندلسدديش   وحتولددق  * شددعرا  ددم   تدداب) أهدد  الع دداس - أّددد هدد  ش 

 م.ٜٜٛٔحلاة قارةع اةم  الووا ع أه  ة ع 
 ق(  ٖٔٙ) ت  بن ُجبَػْْي حمّمد بن أمحد  -ٖٔ
  .مٜٜٔٔ)شعر اه     شع    وحتولق ف زي اخلط اع دار الل اهل ع نّمانع -
  دد  األندلسددي ومددا هوددي مدد  نوددراشع  دد  د. م جدددد  * )ديدد ان الرحالددة اهدد  -

 م. ٜٜٜٔدار الرفانيع الرأضع  ٕمرطئ   جاع ط
)شدددعر اهددد    ددد  األندلسددديشع  ددد  وحتولدددق ودراسدددة أّدددد ءيانلدددر الئدددروحع  -

 م. ٖٕٔٓأيروحة ما ست ع  امعة دمشقع دمشقع 
 ق( ٕٕٙ) ت  ابن َحرِْيق البلنسيأبو احلسن علي بن حمّمد  -ٗٔ
اهدددد  حريددددق ال ل سددددي حلا ددددح و اثراشع دراسددددة وحتولددددق د.نّمددددد هدددد   )شددددعر*  -

 م.ٜٜٙٔع ٔشريئةع د.نع اهلربع ط
 ق( ٕٚٙ) ت  الَفازَاِزمعبدالرمحن بن خيلفنت  - ٘ٔ
* ) اثر أل زيدد الئددازازي األندلسدديشع حتولددق ن دايملددد ن دددهللا اطرامددةع دار  -

  .م ٜٜٔٔع ٔقتل ةع دمشقع ط
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  .مٜٛ٘ٔشع مط عة اه ارع   ن  )دي ان ال سابر اهتوّ لة   مدح ال ّ   -
يع اهوت دددددة الشدددددع ّلةع )الوردددددابد العشدددددرّأتشع شدددددرح نّمدددددد ال ,دددددري اللمدددددراو  -

 .ه وتع د.ت
)اهعّشدددددرات ايِّ ّدللدددددة وال ئهدددددات الول لّدددددة واللئهدددددات الشددددد قلة ايُ ِّّللدددددةشع حتولدددددق  -

 م.ٕٓٓٓع ٔي ع دمشقع طد.نلي ءهرا,لم  رديع دار سعد الد
 ق(  ٖٗٙالبلنسي ) ت  الِكاَلِعي سليماف بن موسى أبو الربيع – ٙٔ
شددددددعراع  دددددد  ودراسددددددة روان سددددددورع أيروحددددددح ما سددددددت ع  امعددددددة دمشددددددقع  -
 م. ٕٕٔٓ

 ق(  ٖٗٙ) ت  بن َمْرج الُكْحلحمّمد بن إدريس  - ٚٔ
)اه  مرج الوهر حلا ح وشدعراشع  د  د. فد زي نلسد ع  شعرا  م   تاب -

  .مٜٚٚٔم شاة اهعار ع اقسو دريّةع 
 .مٜٜٛٔع ٔع عٛٔشعراع    جنم ن د نليع وّلة اه ردع هلدادع وّلد  -
شعرا  م   تاب )مرج الوهر األندلسي  س  ح وشعراشع    د. حدالح  -

  .مٖٜٜٔع ٔ رّارع دار ال ش ع نّمانع ط
اللدديريع * شعرا هع  ان )اه  مرج الوهر   حلا ح وشدعراشع  د  مردطئ   -

 .مٖٜٜٔوّلة دراسات أندلسّلةع   ن ع العددان التاس  والعاشرع س ة 
..ديددد ان اهدد  مددرج الوهدددرشع .شددعرا  ددم   تدداب )مددد  ديدد ان الشددعر العددرل -

 م.ٕٚٓٓد.نّمد ساهانع اطلئة اهررية العاّمة للوتابع الوا,رةع 
مط عددة  ديد ان مددرج الوهددر األندلسدديع حدد عة ال شد  الترددايل و رشددلد   ددابع -

 .ٜٕٓٓع ٔال جاح اجلديدةع االر ال لضاعع ط
 ق(  ٖٙٙ) ت  بن َعْسَكر ادلَاَلِقيحمّمد بن علي  – ٛٔ -
العددد   عٖٖشعراع    د. نّمد ن يد السدايرع ولّدة اهد ردع العدراوع اةلّدد   -

 م.ٕٕٓٓع  ٗ
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ع ٕٛوأناد نشرا   وّلة  فاو الووافدة والد اثع مر د   عدة اها ددع دلع ع  -
م. وي عح  م   تاهح )أنالم مالوة دراسة نودية م ازنةع م  حتولق ٕٚٓٓع ٘ٔ س 

 م.ٕٕٔٓ اثر اه  نسور األدهلةشع دار الوتب العلملةع ه وتع 
 م.ٕٕٔٓوي عح    تاب مثالثة شعراع أندلسّل نمع دار  ّ زع دمشقع 

 م.ٖٕٔٓدار الوتب العلملةع وي عح    تاب مشعراع أندلسّل ن م سّل نم
 ق(  ٖٛٙ) ت  بن َعَريب حميي الدين حمّمد بن علي  - ٜٔ
 م. ٘٘ٛٔدي ان اه  نرلع  رهل  نّمد ه  ءيانلرع ه الوع مررع  -
ديددد ان اهددد  ندددرلع شدددرح أّدددد حسددد  هسدددخيع دار الوتدددب العلملّدددةع هددد وتع  -
ٜٜٔٛ. 
 مٜٜٜٔدي ان اه  نرلع شرح ن ا  اجلراحع دار حادرع ه وتع  -
ي الدددي  هدد  نددرلع را عددح وقدددم لددح ه قّجددةع دار ديدد ان الشددلط األ ددب نلدد -

 اهشرو العرلع ه وتع حلبع د. ت.  
ذخددابر األنددالو  شددرح  ر ددان األشدد اوع حتولددق نّمددد ن دددالّر  الوددرديع   -

 .د.نع مررع د.ت
 .مٜٙٙٔذخابر األنالو وشرح  ر ان األش اوع دار حادرع ه وتع  -

  ق( ٘٘ٙاألنصارم ) ت  بن اجلَنَّافحمّمد بن حمّمد  -ٕٓ
مرددطئ   جددةع التعلدددلم  *)ديدد ان اهدد  اجل ّددان األنردداريشع حتولددق د. م جددد -

  .ٜٜٓٔالعايلع العراوع 
 هػ(  ٛ٘ٙادلالقي ) ت  ابن ادلرابطأبو بكر  – ٕٔ
)أه  هودر اهد  اهدراه  اهدالويع حلا دحع شدعراع رسدابلحشع  * شعرا  م   تاب -

  .مٖٕٔٓار نل  ىع دمشقع    وحتولق د. ه ن يد السايرع د
رحمّمد بن عبدهللا  - ٕٕ  هػ(  ٛ٘ٙ) ت  ابن اأَلابَّ
* )دي ان اه  األاّبرشع حتولق د. ن د السالم اطرّاسع الدار الت نسّلةع لل شدرع  -
  .مٜ٘ٛٔ  ن ع 
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 ق(  ٜ٘ٙ) ت  بن سهل اإلشبيليإبراهيم  - ٖٕ
فودددريع الودددا,رةع دي اندددحع  ددد  حسددد  هددد  نّمدددد العطّدددارع مط عدددة ن دددد اللددد   -
م. ومط عددة التوددّدم ع ٕٚٛٔومط عددة أّددد الطدد خيع الوددا,رةع  م.ٜ٘ٛٔه= ٜٕٚٔ

  .مٗٛٛٔه= ٕٖٓٔالوا,رة ع 
  .م٘ٛٛٔدي انحع اهط عة األدهّلةع ه وتع  -
  .مٕٜٙٔدي انحع    حس ني الوربع اهوت ة العرهّلةع مررع  -
  .مٕٜٛٔدي انحع  ر لب وشرح نومان خللرع د.مع  -
 م ٖٜ٘ٔدي انحع شرح هطرس ال ستابع دار حادرع ه وتع  -
 م. ٜٓٛٔدي ان اه  سررع  ود  د. ءحسان نّ اسع دار حادرع ه وتع -
  .مٜ٘ٛٔدي انحع حتولقع نّمد ق هعةع اجلامعة الت نسّلةع   ن ع  -
ديددد ان اهددد  سدددرر األندلسددديع حتولدددق يسدددرى ن ددددالل  ن ددددهللاع دار الوتدددب  -

  .مٜٛٛٔالعلمّلةع ه وتع 
* )دي ان ءهرا,لم ه  سرر اقش لليشع حتولق د.نّمد فرج دغلمع دار اللدرب  -

 م.ٜٜٛٔع ٔاقسالميع ه وتعط
 ق(  ٔٙٙ) ت  علم الدين اللُّْورَِقيالقاسم بن أمحد  -ٕٗ
نلددم الدددي  الليدد رقي األندلسددي  حلا ددح وقرددلد ح اهلملّددةشع دراسددة وحتولددق  *) -

 م. ٜٜٛٔشراعع دمشقع دار , د.أّد ن د الوادر حالحّلة
 ق(  ٛٙٙ) ت  الشُّْشََتِمعلي بن عبدهللا  أبو احلسن – ٕ٘ 
*)ديدددد ان أل ايسددددد  الششدددد يشع حتولدددددق د. نلددددي سدددددامي ال ّشددددارع م شددددداة  -

 .مٜٓٙٔع ٔاهعار ع اقسو دريّةع ط
 ق( ٓٛٙالُقَرِشي ) ت سعيد بن َحَكم – ٕٙ
السدددايرع ولّدددة  امعدددة شدددعرا ومدددا   ّوددد  مددد    شدددلهحع  ددد  د. نّمدددد ن يّدددد  -

وي عح    تاب مثالثة شعراع أندلسدّل نمع دار  م.ٕٚٓٓع ٖاألن ارع العراوع اةّلد  
 م.وي عح   مشعراع أندلسّل ن م سّل نم.ٕٕٔٓ ّ زع دمشقع 
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 م.ٜٕٓٓشعراع    أّد مر احيع  -
 ق(  ٗٛٙ) ت  الرُّْنِدمصاحل بن يزيد  أبو البقاء -ٕٚ
شعراع    د. ءنواذ نطا هللا العابع وّلة األستاذع  للة ال هلةع )اه  رشدشع  -

 م. ٕٔٓٓع الس ة ٕ٘العراوع العدد  
 م.ٕٔٔٓ* شعراع    د.حلاة قارةع مر   ال اهطنيع الو ياع -

 ق(  ٗٛٙ) ت  الَقْرطَاَجنِّ بن حمّمد  حاـز - ٕٛ
ع ٕار الووافدةع هد وتعطالوّعداكع د * )دي ان حدازم الوريدا ّ شع  د  نومدان -
  .مٜٜٛٔ
قردددابد وموّطعددداتع حتولدددق د. نّمدددد اي لدددب اهددد  اخل  دددةع الددددار الت نسدددّلةع  -
 م.ٕٜٚٔ  ن ع 

 ق( ٗٛٙ) ت الصّباغ اجلَُذاِميحمّمد بن أمحد بن  -ٜٕ
اهدد  الرددّ ام اجلددااميشع حتولددق نّمددد ز ددرأ ن ددابع أندد ر الس  سدديع  * )ديدد ان -

 م.ٜٜٜٔدار األمنيع الوا,رةع 
 م.ٖٕٓٓع ٔدي انحع حتولق ن ر اطدى الوتابع اةم  الووا ع أه  ة ع ط -

 ق( ٘ٛٙ) ت  بن سعيد األندلسيعلي بن موسى  -ٖٓ
)شددعر اهدد  سددعلد األندلسدديشع  دد   ددا  نلّددادع ما سددت ع  امعددة الودددسع  -

 م.ٕٔٔٓفلسطنيع 
 م.ٕٕٔٓشعراع    ,الة اط اريع مر   ال اهطنيع الو ياع  -

 ق( ٚٛٙ) ت ابن َحِبْيش حمّمد بن احلسن بكرأبو  -ٖٔ
نّمددد هدد  ح ددلششع  دد  خ لددة حددبي ي ل ددةع ما سددت ع  * )شددعر أل هوددر -

 م.ٕٙٓٓ امعة اخلللرع فلسطنيع 
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ذهـ(ذ166-646دواوونذشعراءذعصرذبينذنصرذ)ذذ-هــ

 ق(  ٘ٗٚ) ت  أبو َحيَّاف األندلسيحمّمد بن يوسف,  -ٔ 
مطلدددد ب وخد ددددة ايددددديويع مدددد  العددددابع هلدددددادع  مدددد  شددددعراع  دددد  د.أّددددد -
ٜٔٙٙ.  
* )ديدددددد ان أل حلّددددددان األندلسدددددديشع حتولددددددق د. أّددددددد مطلدددددد ب. ود.خد ددددددة  -

  .مٜٜٙٔع ٔايديويع مط عة العابع هلدادع ط
ديدد ان أل حلّدددان األندلسدديع حتولدددق د.وللددد سدددراق ع مؤسسددة ال ددداهطنيع دار  -

 .ٕٓٔٓع ٔال فاعع اقسو دريةع ط
 ق(  ٚٗٚ) ت  الطوجين الساحليبن حمّمد  إبراهيم -ٕ
 * شددددعراع  ددددم   تدددداب )ءهددددرا,لم السدددداحلي ودورا الووددددا    ّملوددددة مددددايلشع  -

  .مٕٜٜٔد. نّمد ه  شريئةع معرد الدراسات اقفريوّلةع الرابطع 
 ق(  ٜٗٚ)ت ابن اجلَيَّابعلي بن حمّمد  –ٖ

IBN AL – YAYYAB ELOTRO POETA AL HAMBRA M.a JESUS 
RUDIERA MATA Granada – 1982  

  .ٕٓٛ٘ ط ط شعراع  ط يات الظا,ريّةع دمشقع رقم    -
 م ٖٜٛٔدي انحع    مشر ر اي ازيع ما ست  اجلامعة األردنّلةع األردنع  -
 ٕٙٔٓع ٔدي انحع حتولق د. ف زي نلس ع موت ة اآلدابع الوا,رةع ط -
 . ٕٙٔٓع ٔميع   ن ع طدي انحع حتولق د. عة شلخةع دار اللرب اقسال -
 ق(ٖ٘ٚ) ت بن ُهَذْيل التَُّجْييب حيىي بن أمحد  –ٗ
اهدد  ,داير التجلدد   حلا دح ومددا   ّودد  مد  شددعراشع  د  د.نّمددد ن يددد  )شدعر -

ع ٜٔالساير و د.نواب يرم ز ايّلابع وّلة  امعدة  وريدا للعلد م ع العدراوع اةلّدد 
 م.ٕٕٔٓع  ّ زع ٚالعدد   
ودراسددات   الشددعر األندلسدديع د. نّمددد ن يددد السددايرع  شددعراع ذيددر أيدداث -

 م.ٕٗٔٓدار الوتب العلمّلةع ه وتع 
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 ق(ٚ٘ٚ) ت بن ُجَزم الغرَنطيحمّمد بن حمّمد  – ٘
 م. ٖٕٓٓع ٔحلا ح وأدهحع مر  ه ا سعد الدي ع الرأضع ط -
ع ٔشدددددعراع  دددددد  د. نّمددددددد ن لددددددد حددددددا  السدددددد رابع دار  دددددد زع دمشددددددقع ط -
ٕٕٓٔ. 
ْبِِت حمّمد بن أمحد  -ٙ  (ٓٙٚ) تالشريف الغرَنطي السِّ
 م.ٕ٘ٓٓع ٜٚشعراع د. نّمد ,لوم غّرةع وّلة ال اث العرلع دمشقعع   -
شدددعرا)دي ان  ردددد اهودددرش  ددد  د. أميددد  ه ملددددانع مؤسسدددة ال ددداهطنيع دار  -

 ٕٔٔٓع ٔال فاعع اقسو دريةع ط
 ق( ٓٚٚ) ت بن َخاََتَةأمحد بن علي  -ٚ
ان اهدددد  خا ددددة األنردددداري األندلسدددديشع  دددد  د. ر دددد ان الدايددددةع وزارة * )ديدددد   -

ع دار الئودددددددددرع دمشدددددددددقع ٖ. طٜٚٛٔع دار ايومدددددددددةع ٕ. طٕٜٚٔع ٔالووافدددددددددة ط
 م. ٜٜٗٔ
رابدددق التهللدددة وفدددابق الت ريدددةع مددد  شدددعر اهددد  خا دددةع حددد عح أّدددد هددد  زرقالدددحع  -

 حتولق د. نّمد ر  ان الدايةع دار ايومةع دمشقع د. ت. 
 ق(  ٖٚٚ) ت  ابن احلاّج البَػلَِّفْيِقيد بن إبراهيم حممّ  -ٛ 
اهد  ايدداّج ال د للئِّْلوِّديشع  د  د.ن ددد ايملدد اطرّامدةع مر دد   أل الب دات *)شدعر -

 م. ٜٜٙٔ عة اها دع اقمارات العرهّلةع 
 ق(  ٙٚٚ) ت  لساف الدين ابن اخَلِطْيبحمّمد بن عبد هللا  -ٜ
وردددددامشع حتولدددددق د. نّمدددددد الشدددددريف قدددددا,رع *)الردددددّلب واجلردددددام واها دددددي وال -

  .مٖٜٚٔع ٔالشر ة ال ي ّلة لل شرع اجل ابرع ط
ددددْلم ابِّ  - ع حدددد عح وحّووددددح د. نّمددددد (*)ديدددد ان لسددددان الدددددي  اهدددد  اخلطلددددب السل

  .مٜٜٛٔع ٔمئتاحع دار الووافةع الدار ال لضاعع ط
 ق(  ٓٛٚ) ت  بن جابرحمّمد بن علي  - ٓٔ
الدد رىع  دد  نلددي أهدد  زيدددع نددامل الوتددبع هدد وتع   مدددح خدد   ايلددة السدد ا -

  .مٜ٘ٛٔع ٔط
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ع * )نظددم العودددي    مدددح سددّلد الودد نني أو اللددني   مدددح سددلد الودد ننيش -
 م.ٕ٘ٓٓع ٔحتولق د. أّد ف زي اطلبع دار سعد الدي ع دمشقع ط

* )شعر اه   اهر األندلسيشع   د. أّدد فد زي اطلدبع دار سدعد الددي ع  -
 ٕٚٓٓدمشقع 
ديددد ان اهوردددد الردددا    مددددح اهلددد  الردددا شع حتولدددق د. أّدددد فددد زي * ) -

 م.ٕٛٓٓع ٔاطلبع دار سعد الدي ع دمشقع ط
   ن   نئاب  اه   ونراب  اهدح عنسختان   دار الوتب ال ي ّلة ع -

   ق( ٖٜٚ)ت  ابن احلَاجِّ النَُّمْْيِم الغرَنطيإبراهيم بن عبدهللا  - ٔٔ
 . ٓٚٙ٘الورر وناس  العررع انول اع موت ة أهريش  دي ان م اي  -

 ق(  ٜٚٚ) ت بُعيد  بن زُْمَرؾحمّمد بن يوسف  -ٕٔ
شددددعر وم ّشددددهاتع ّدددددان حّجددددا يع اهؤّسسددددة ال ي لّددددة للوتددددابع اجل ابددددرع  -
ٜٜٔٛ. 
ع حتولدددق د.نّمدددد   فلدددق ال لئدددرع دار اللدددرب األندلسددديش* )ديددد ان اهددد  زمدددرك  -

 م.ٜٜٚٔع ٔاقسالميع ه وتع ط
ديدد ان اهدد  زمددركع حتولددق د.أّددد سددللم ايمردديع اهوت ددة العرددريّةع هدد وتع  -

 م.ٜٜٛٔع ٔط
 ق(  ٕٓٛبن يوسف بن حمّمد ) ت  يوسف الثالث -ٖٔ
*)دي ان مل  غرنية ي سف الوالعش ع حتولق ن دهللا   ّد نع موت دة األجنلد   -

 م. ٜ٘ٙٔع ٕمرريّةع مررع ط
 ق(  ٕٓٛ) ت بعد  ُكْوفابن فُػرْ أبو احلسني بن أمحد  - ٗٔ
* )دي ان اه  فر  نشع  ود  و عللق د. نّمد ه  شريئةع مط  نات أ ادميلة  -

  .مٜٚٛٔع ٔاهملوة اهلرهّلةع اهلربع ط
)مظرددددر ال دددد ر ال احددددر   أمددددداح مدددد الن أل ايجدددداج اهلدددد  ال احددددرشع الهدددد   -

 م.ٜٜٔٔع ٔفر  ن ومعاحريحع  ود  د.نّمد ه  شريئةع د.نع اهلربع ط
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 ق(ٚ٘ٛ) ت بن َعاِصم الغرَنطيحمّمد بن حمّمد  – ٘ٔ
 *)أدب اهدددددد  ناحددددددم اللرنيدددددديشع  دددددد  د. نّمددددددد ن لددددددد حددددددا  السدددددد رابع  -

م. وي د    دار ٕٓٔٓع السد ة ٖد. نّمد ن يد السايرع وّلة  امعة األن ارع العدد 
 .مٕٕٔٓع ٔ ّ زع دمشقع ط

 ق(  ٜ) أكاخر ؽ  ِطيالَقْيِسي الَبسْ عبدالكرمي بن حمّمد  - ٙٔ
دددي * )ديددد ان - شع حتولدددق د. عدددة شدددلخة ود.نّمدددد األندلسدددي ن ددددالور  الو ْلسِّ

  .مٜٛٛٔاطادي الطراهلسيع هلا ايومةع قرياجع 

ذثانيًاذجماميعذالشعرذاألندلدّيذيفذاجملالتذوالدورواتذالعربيةذذ

 هش ٖٙٙ) ت  بن فَػَرج اجلَيَّاينأمحد  –ٔ
 م.ٜٛٛٔع ٙٔوّلة  داب اهست رريّةع العراوع ع شعراع    ن ,ة  عئرع  -
 هش ٕٖٚ) ت  احلاجب ادلُْصَحِفيجعفر بن عثماف  – ٕ
دراسة نّمد نم د ي ن ع وّلة  داب اهست رريّةع ما   ّو  م  شعراع    و  -

 م.ٜ٘ٛٔع  ٕٔالعراوع ع  
ع ح للّدة  للّدة اآلدابع  امعدة  اثرا األدهّلةع    ودراسدة د. حسدني خريد ش -

 م. ٜٜٜٔع ٖٖٔع رسالة ٜٔالو ياع ح لّلة 
 ق( ٓٚٗ) ت  َغاِِن بن الوليد ادلَاَلَقي –ٖ
غدداب هدد  ال للددد الورشددي اهددالوي أخ ددارا و دد   اثراشع نددار  ن ددد  )أهدد  نّمددد -

 م.ٜٕٓٓع ٗٔالور  مطرودع وّلة مر   دراسات الو فةع العراوع ع 
 ق(  ٛٛٗ) ت حنو لسَُّمْيِسر اخلف بن فرج  - ٗ
شدددعراع  ددد  نّمدددد شدددراب العدددابع ولّدددة  للّدددة اآلدابع اجلامعدددة اهست ردددريّةع  -

 .مٕٜٜٔع ٕالعراوعع 
ع ٔع عٚولّددة مؤ ددة لل هدد ثع األردنع مددخي شددعراع  دد  د.حلمددي الوددلالبع -
ٜٜٔ٘. 
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 نددددددددامل الئوددددددددرع الو يدددددددداع *)شددددددددعر السملسددددددددرشع  دددددددد  ه لدددددددد ن  ال ا دددددددديع -
 .ٜٜٙٔع ٔععٕ٘مخي

 ق( ٜٓٗ) حنو  بن البنِّ أمحد بن عبد الويّل  – ٘
 م.ٕٗٓٓع ٕع ع ٖٔ* شعراع    ءحسان دنّ نع وّلة اه ردع هلدادع مخي  -
  ق( ٓٓ٘) ت  ابن ادِلْلححمّمد بن إسحاؽ اللخمي  –ٙ
* )شعر اه  اهل شع    د.نم د العام ديع ولّدة اجلامعدة اقسدالمّلةع غد ةع  -

 م.ٕٔٓٓع ٔع ع  ٜفلسطنيع مخي 
 ق(  ٘) ؽ  ابن الُقْوِطيَّةعلّي  - ٚ
* )شددددعر أل هوددددر هدددد  الو يلّددددةش ع دددد  ,دددددى شدددد  ح عولّددددة اهدددد رد عهلدددددادع  -
  .مٜ٘ٛٔع ٔعع  ٗٔمخي 

 ق(  ٘ٔ٘) ت حنو  ابن الَقطَّاععلي بن جعفر  - ٛ
*)ما   ّود  مد  شدعر اهد  الوطّداع الللد يشع  د  ن دد اةلدد األسدداويع ولّدة  -

 م. ٜٜٙٔع ٖع ع ٚٔضع مخي نامل الوتبع الرأ
 ق(ٗٗ٘سالـ بن عبد هللا بن سالـ )ت – ٜ
 دددد  رنددددد نحددددر الدددد ابليع ولددددة الرك للئلسددددئة واللسددددانلات والعلدددد م , شددددعرا -

 .ٕٓٔٓع ٕع الس ة   ٗاال تمانلةع  امعة واس ع العراوع العدد 
 ق(  ٜ٘٘) ت  بن سعيد الَعْنِسيأبو جعفر أمحد بن عبد ادللك  – ٓٔ
ع ٕعع  ٕٔد. أّددددددد حددددددا مع ولّددددددة اهدددددد ردع العددددددراوع مددددددخي   دددددد  , شددددددعرا -
   م.ٖٜٜٔ

 ق( ٔٛ٘القيسي) ت  بن طَُفْيلحمّمد بن عبد ادللك  – ٔٔ
 م.ٜٜٚٔع ٖع ع ٛ   د.مدب حا ع وّلة اه ردع العراوع مخي   شعراع -

  ق( ٔٛ٘) ت  السَُّهْيِليعبد الرمحن بن عبد هللا  – ٕٔ
  ه لدددددددد ن  ال ا دددددددديع ولّددددددددة معرددددددددد * )شددددددددعر أل الواسددددددددم السددددددددرلليشع  دددددددد -

 م.ٜٜٛٔع ٕع جٕٗاهخط يات العرهّلةع الوا,رةع ع 
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 ق( ٗٓٙ) ت  أبو علي بن كسرل ادلالقي -ٖٔ
ع ٕٔ-ٔٔشدددددعراع  ددددد  د سدددددللمان الورشددددديع ولّدددددة الددددداخابرع هددددد وتعع   -
 م.ٕٕٓٓ

ْبِِت حمّمد بن أمحد  – ٗٔ  ق(  ٚٗٚ) ت  بن ِشَْبِْين السِّ
اه  شبي  الس ح اللرنيديشع  د  د.نلدي نّمدد نلددع د.  * )شعر أل هور -

  ٜٕٓٓع ٔوّلة  امعة األن ارع العراوع ع  حديق هتا  ح رانع
* )شدددعر اهددد  شدددبي  اجلددداامي األندلسددديشع  ددد  سدددعد ,اشدددم الطابلّدددةع ولّدددة   -

 م. ٖٕٔٓع نلسانع ٖٔ ّلّلة ال هلةع  امعة واس ع واس ع العراوع ع 
 ق(  ٜٚٚالغرَنطي ) ت  الرَُّعْيِن ن يوسف أمحد بأبو جعفر  –٘ٔ
ع ٕشددددعراع فددددراس ن ددددد الددددّر  ال ّجددددارع ولّددددة  امعددددة األن ددددارع العددددراوع مددددخي  -

ع ٗٙع ع  ٙٔونشدددددددددرا اثنلدددددددددة   ولّدددددددددة  فددددددددداو الددددددددد اثع السددددددددد ة   م.ٕٚٓٓع ٚع 
 م.ٕٚٓٓ
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ذخامتة:

وهعد فراا  ررة مد  دواويد  الشدعر األندلسدّي اهط  ندة    تدب مئدردة خاّحدة 
 اع وثّلة م  واملعح الشعريّة اه ش رة   اةاّلت والدورّأت العرهّلةع  ممترا   ,اا 
الوّشددددا  ومل     رددددداً    وّرددددلراع ولو ّدددد  ال أّدنددددي اقحايددددةع والسددددّلما وددددامل  

  ت عرا خط ات   س لر الئردوس اهستعاد. الشعرع وءن ,  ءاّل خط ة 
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 قراءة في كتــــاب

  (ٔ))فقه لغت النبي...(

 تأليف د.نبيل قصاب باشي

د. حمؿد عبدو ػؾػلأ.

*
 

 

 

  ؿـدخـل

ف فة         عدداج اف اانعدفة اله دِدد  الد  ثهرددا  ّعدفِ  ددد   دو   دًد ِددل  يد ا ايدددِم  ّعدفِ 

ال  ن  اد ى       علعّ ،َ  ات ال ُد ٌ لّد  اعّدّدا عدو ال ُد لعل م،َ  ٍ ا اانعفة ثسًم يف ثطُ  العُل شم أى ي 

اله دد    َ أى ثلُى يف نفنة  ًم  هًف ضااف  و ضاَت ا اانعد َ  م عف   ال ثعد ا سرية الجف خيّ   للعُل

االلرتاعفة، ل ا حتاص اعد  الددَ ِفة علدن أى ثُد ددا      َ اللشُجَ  ُِد َددَّم  و األ لف  أ د افادف دامعدف    ف 

اله د، ا  مث  كجدة   لفصف اف اانعفة، ُِِعَاجُ  ثال يف جمل  جمعع اللغ  العااّ  اد شق افلجعاِفَ 

ْ   ٕ()حتع  عهُاى)ا اانعفة( ٍ ا اانع  للجفت الدكجُ  نبّ  ق دفت افشد ْ ي  يف ي ا السّفق ث ث  َ.

ٌ لغ  الهيب ال ُثّفة ا ُ ُم اد)   م اللسفنّفةَ  ٌ عُل  ٖ()("ص"َ   ف اج

                                                 
   .زتاةجامعة أستاذ يف قسم اللغة العربية،     *
صددة ة مددا  دد ا ٕٖٓ  ددجدداف يفٕٕٔٓصدد ا الاتدداب يف ه عتددو ا دا  ددر ةاا  ارمددة ب م دد   ددا    (ٔ)

 .ٖٚٙ-ٕٖٔالةهااس اليت استغرقت مر الصة ة
 

 الددد اس ال   ددد ( دمدددر ىدددبا الم يدددت )مراجعدددات لسدددااية( ضت دددرة قددد    اظتدددر ٍت، د)مراجعدددات يف  أصددد    (ٕ)
 حمل   دمحم أب  م سى، د)مراجعات يف الن   العريب( لصاحب ىبه السط ا.  

  ر ةاا  ارمة ب م  .ٕٕٔٓص ا الاتاب يف ه عتو ا دا  ا    (ٖ)
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اَس  لددى أ   تندداد  ابملددا ةظتراجعددة دالنمدد  أسدد اب    ددة  دلعددت مددا لت ددت الدد ا
أدعتا أقتية م ض  و، داثايها أقتية صاح و، داثلملها إاثاة ال  ث للماائ مبا لو أد مبا 
 ليددو. د   ددة ا سدد اب ىددبه متدد اارة يف الاتدداب اظت سدد   بددد)امِو لغددة الندد ...( ادد  

الاتدداب ة نيددا دلغدد  ،   ددا أ  ظتالةددو مددر ا سددهامات شدديف يف أقتيددة م ضدد   ىددبا 
ال عر ة دالنم  ة دالن   ة دال   ية ما كتعت جه ةه ج  رة أب  تعطى ما ى  أىت 
لو مر العنا ة داالىت ا ، مث إ   تابنا ىبا ق ت  ت ما تم   دبع ه يف ا صدت ابدث 

أ  الاتدداب  ملددَت ،  ضدداإ إا مددا تمدد   (ٔ)أ دداةنت     بددو صدداح و ةاجددة الدد  ت ااه
بلو اظتختصَّ مبا ُ  َحظ  ايو مدر الت ر در حد   الدبات دتر درا جعدت  الماائ العاةي،

 صاح و يف أحيا   َت قليلة  نسب إا النةس ما ليس عتا.

 ػحوى اؾؽتاب و أفداػه.  

ىدددد( ٖٛٛ مدد   الاتددداب معت ددد ا  لى) ر دددب اضتدد  ث( يب سدددلي ا  اطتطدددايب)
 ث دا  ددر مددر مسدداةت ؿت  ددة دصددراية، دمدددر خاصددة  لددى  ددرا مددا جدداف يف اضتدد 

دؼتالةددة الميدداس دتددرا ا  ددراب  ظدد اىر صدد تية  ا بدد ا  أد الملددب دختةيدد  اعت ددر،
،دظدددد اىَر ةالليددددة لغ  ددددة،  ددددالًتاةإ داظت ددددًتا اللةأدددد  دالتضدددداة، دظدددد اىَر أسددددل بية  
 اظترادجددة داالت ددا ، دذلدديف ل يددا  مددا تددرافد لل الدد  مددر ةدا للغددة اضتدد  ث  امددة، 

لغة اس لنا الارمي خاصة يف التأسيس التاامت  ا د  لعل   اللغة اليت تعرإ بةمدو دل
اللغة أد اللساايات، دل يا  س   اضتضااة العربيدة إا مدا جدافت بدو اضتضدااة الغربيدة 
اضت  ملة يف ىبه العل  ، دل يا  أاضلية العربية  لى لغات ال  ر  امدة، د أادا أصدت  

 أد أ ٌّ عتر. 
لاتددداب الدددبي بدددُت أ ددد  نا  دددٍت ةظتددداةة اظترجعيدددة الددديت تُدِةددددي  المددداائ داضتددد  أ  ا

اظتختص د َته، د ىبا مهم يف ال  ث العل  ، دلار ا ىم دبيت المصي  ايو ى  

                                                 
)اظتالةددات دا   ددا  ا ب ا يددة( لل الدد " امددو لغددة الندد  دا ةتددو يف  لدد    حتددت  ندد ا  ٜٖ٘ذ ددر يف   (ٔ)

 ،ؼتط ط.ٕٛٓٓت اااه،اسالة ة  -اللساايات
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حسددددر اسددددتمل اا ال احددددث لل دددداةة اظترجعيددددة، دق اتددددو  لددددى مناق ددددتها داسددددتخ   
ذلدديفه ىددبا مددا  النتدداةا الصدد ي ة منهددا. ا ددا اصدديب  تاب)امددو لغددة الندد ...( مددر

 ست اد  ىبه المرافة بيااو.

 فيؿـة خطاب االعتداد.

أد  مددا  سددت قةيف يف ىددبا الاتدداب لغتددو ال ا مددة  مددة تنطدد ي  لددى مددا ال متةددى 
مدددر الُعْ دددب داال تددد اة، ؽتدددا  ملدددَت المددداائ د ُعلددد  سدددم  ت قعاتدددو، امددد  قيدددت  لدددى 

اظتم مددة  ايددنص  الغدد إ   " تمددرأ يف ىددبا الاتدداب ا ت ددااا لغدد   مةاج ددا" دأمددا يف
اظتالدددد   لددددى أاددددو  سددددعى يف  تابددددو ىددددبا "إا ا ت دددداإ إبدددد ا  لغدددد ي    ات ددددةو 

، د   ضددا اظتالدد  أى ااددو ةلتةصدديت، قدداة  " ٖٔاللغ  دد   مددر ق ددت دمددر بعدد " 
صدريف( اميدت منه دا إا  -ام  جعلتها يف ػت ا ر لغ ي، دؿتد ي أما ةااسيت ىبه،

احدددث ضدددالتو العل يدددة يف أسدددل ب اظتدددنها حتميددد  أابعدددة أىددد اإ  ا د  كتددد  ايدددو ال 
دالتنددداد  داظتددداةة العل يدددة، دالملددداب كتددد  ايدددو هالدددب العلدددم مرجعدددا  دددر ا مدددر مددد اة اللغدددة 
دمت   اضت  ث الن  ي، دالملالدث كتد  ايدو المداائ ا ت دااا ج  د ا لا  داي اللغد ي 

] با[ أب  الن ) (ىددد  أد  مدددر أسدددس لعلددد   اللسددداايات دالصددد تيات...   شددد 
بع َاِ ْ ُت أ  أقتس يف آذا  اللغ  ُت الغربيُت أ  أتصيت ا ينا الارمي ) (لعل   دالرا

اللسددداايات دالصددد تيات  اىلدددو لت ُدددد بف اظتنرلدددة ا ب ا يدددة لعلددد   ا لسدددنيات يف  ا ددد  
 ٔٔال  ر ة" 

 لددددى ىددددبا الن دددد  ت اجهدددديف يف ىددددبا الاتدددداب   ددددااات تا دددد  سدددد   صدددداح و، 
أقتيدددة مدددا أؾتددددره يف  تابدددو ىددددبا  دددنص  لددددى أ  دتةدددرةه، اةددد  معددددرا ت ليلدددو  لددددى 

ال ااسدددُت احملددد  ُت مدددايال ا  تهي ددد   اطتددد ا يف   ددداا مدددا خددداا ايدددو، دأ  احملممدددُت 
منهم  اقتصردا  لى ه ا ة ُجدتِّ ُ ِتِب ىبا الةدر، ديي د ا اطتد ا يف تنداد  مناى دو 

ة ىبا مدا  م لدو مالد   تاب)امدو لغدٓٔتنادال  ل يا س د ةااسات مت اضعة .  
)غريبببحلديثببب يلدماد ببب    ندالنددد (  ل دددا أ  يف اهدددرس مصددداةاه  تددداة بعنددد ا 
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دىبا الاتداب مدر ال ااسدات الديت  دا   لدى اظتالد  أ   (1)يخلط ا:ددري ةدلغوية(
دذليف    جت ما جاف يف     ُت ما ايو ليت ُت للماائ م د تةرة مالةنا مبا تةرة بو،

  إ داةة إاتداج ظتدا جداف  ند  اطتطددايب يف   تابدو  در امدو لغدة الند  ال  عد د  أ   ادد  
 تابو) ر ب اضت  ث( إضااة إا أ  ػتم   تاب) ر ب اضت  ث(صدن  لدو اهرسدا 
اصددد  ايدددو  ملدددَتا مدددر اظتسددداةت اللغ  دددة دالن   دددة دالصدددراية الددديت  ليهدددا  مددد   مدددا شتددداه 
مالةنددا بةمددو لغددة الندد ، د ددت ذلدديف   دد  أب  المدد   أب  احملدد  ُت  تهي دد   اطتدد ا 

خاا ايو مال )امو لغة الن (ق    م    لى ش ف مدر الر  دة يف أ   ُنَسدَب اي ا 
إا النةس ما ليس عتا، إضااة إا أاو قد   لتتداج إا شد ف مدر ال قدة داظت ضد  ية، 
دى  ما نتار أ  ال  و أ ضا يف  ن ا  الاتاب اةسو، ات ليت ىبا العن ا  مماا  

مبددا  اةدد  مددر ا مااددة أد ال قددة يف  ةظتضدد    قدد   ةضدد  إا أاددو  ندد ا  ال  ت لددى
التع َت  ر ىبا اظتض   ،   ا  ةض  إا الم   مب رد ية السداا   در مد د دتمليدت 

 ما جاف يف)امو لغة الن ( للغة الن  اةسو حما ه

 فل ؿا يف اؾؽتاب ؾغة اؾـيب حؼا ؟ 

 ندددددد ا  الاتدددددداب  لددددددى الغدددددد إ ى )امددددددو لغددددددة الندددددد  " " دمماابتددددددو  لدددددد َ  
الصدددد تيات( دىدددد   ندددد ا   دددد ىم أب  الاتدددداب سدددديم    لددددى بيددددا  مددددا اللسدددداايات د 

لألحاة دددث الددديت جدددافت  لدددى لسدددا  النددد  مدددر مماابدددة ظتدددا جدددافت بدددو اللسددداايات 
اضت  ملدددة، اهدددت اقتصدددر تنددداد  الاتددداب  لدددى حتليدددت  ددد   النددد  امددد  ه يف العنددد ا  

ندد ، الةر دد  اظت جدد ة يف الدد اخت مددا   دد  أب  الاتدداب تندداد  أ ضددا لغددة صدد ابة ال
امددددد  أضددددديةت للع دددددااة العن اايدددددة اطتااجيدددددة السدددددابمة   ااة)ةااسدددددة حتليليدددددة يف لغدددددة 
الندددد " " دصدددد ابتو الاددددرا  "ا" يف حمدددد   ةاللتهددددا السددددياقية داللغ  ددددة دالن   ددددة 

مماااددة مددع اللغددات الغربية(.دىددبا  دد ىم أ ضددا أ  الاتدداب  متصددر  لددى  دالصددراية،

                                                 
 .ٕٛٓٓ،  ا  الاتاب اضت  ث، إاب ،ٔالاتاب لل  ت ا     الارمي مصطةى م جل، ط   (ٔ)
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ر  لدددى ذلددديفه ا جابدددة ةلنةددد ،    حتليدددت لغدددة النددد  دلغدددة صددد ابتو. اهدددت اقتصددد
الاتاب ا ت   يف حتمي  ما ى  بصد ة حتميمدو لغدة التدابعُت أ ضدا دىد  مدا صدرح بدو 

دمااسو ايو   ليدا. دا خطدر اي دا ؿتدر ايدو مدر بيدا  ظتد د  (ٔ)اظتال  يف  نا   تابو
ةقة  ن ا )امو لغة الن (دأمااتو أ  اظتال     ات  يف معرا بيااو لةمو لغة الند  
 لى     الن  دص ابتو د بعيو ام  ، بت أتدى ب د اى  للتد ليت  لدى مدا ىد  ايدو 

جددا   مددا  علدد  بددو ىدد  مددر تعليدد  أيب سددلي ا  اطتطددايب  لددى ا حاة ددث أد ا اثا 
اةسو، أي اظتال ، أد ما  نملو مر تعليماٍت أد شردح  لى ا حاة دث دا اثا مدر 

 لغة الن  أ ضا! 
لدددبا لعدددت ا قدددرب إا الصددد اب أ   اددد    نددد ا  الاتددداب )امدددو لغدددة اضتددد  ث 
دا  ر(لي  ت     الص ابة دالتدابعُت، دذلديف  لدى   دراا  ن ادة ابدر ا  دَت لع لدو 

 ة يف  ر ددب اضتدد  ث دا  ددر(،دلار  َ أصددر اظتالدد   لددى أ   ادد    ندد ا   بددد)النها
 تابو)امددو لغدددة الندد ...( ه ىدددت  اددو كتهدددت مددا قلندددا دىدد  ةااس اضتددد  ث دم اسدددو 
داظتالدد  يف قضددا ه ه الددراجا أ  ا جابددة ةلنةدد ، دأ  الدد ااع صتعددت العندد ا   لددى 

اظتهدٍت ظتدا عتدبا اللةدظ مدر دقدع  ىبا الن   ى  التربا بلةظ الند ، أد االسدتمل اا  دَت
 يف ال ج ا  اصت ع  لألمة.

 فل اؾشروح واؾتعؾيؼات ؿن ؾغة اؾـيب ؟ 

 لدددى أ  مدددا  سدددت ق  اظتدددرف يف معدددرا  ممااادددة مدددا  ةهدددم مدددر  نددد ا  الاتددداب 
سدة للسدداايات اضت  ملدة    متصددر  مبضد  او أ  اظتالد  يف ح  ملددو  در لغددة الند  اظتاسِّ
 لددى االسدددت ال  بلغددة الرسددد   دالصددد ابة دالتددابعُت، بدددت جعدددت مددر شددد اى ه  لدددى 

مات أيب سدلي ا  اطتطدايب خصاةص لغة الن  ما جاف يف تعليماتو ى  اةسو أد تعلي
                                                 

بع   ي دلغ ب مر الع ت ال ؤدب خلصت بع   هللا دم ة إا إبراي اصتاادب اللغد ي يف  قا  اظتال     (ٔ)
لغدة الند ) ( داجتهدد ت يف الا د   در م مددا ىدبا اصتاادب دخصاةصددو اللسدااية دالصدد تية دةالالت 
سددياقايا دمسدداقايا يف  ر ددب حدد  ث اسدد   هللا) ( د ر ددب هاةةددة مددر أحاة ددث صدد ابتو، د لددة مددر 

 .ٖ٘ٔيو،  أحاة ث  بع
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 لى اضت  ث أد ا  ر، ديف ذليف ما ايو مر اسد ة اظتالد  إا اضتد  ث ، أد ا  در، 
 أد إا لغة الن  ما ليس منها.

دمر ىبا الم يت ق   اظتال   "دؽتا است د ايو اصت ع دا اراة ) َدَةعدة( دىد  مدا 
َمدة يف قصدة استسدماف   د  اظتطلدب جد ِّ  داة يف ح  ث ؼَتَْرَمة بر اَ ادٍت  در أمدو اُقَديدْ

أندعببب دالندد ) ( دقدد  ااددع دمحما  لددى  اتمددو أ ندداف الدد  اف، دؽتددا جدداف يف المصددة...
. ااظتال  ٕٗٓ.."  يملط حلدق مدومعهدر ولدهللا)ص(دغالٌمدق دأيفعدأودَكبَربَد

 ددددد لت ملدددددبا اظتم ددددد س  لدددددى أ  يف اضتددددد  ث أشتددددداف تصدددددلا لاادددددراة دلل  دددددع، دأ   
 يدت، دداضدا أ  ىدبه الال دة ليسدت يف مدث اضتد  ث، بدت  ل ة) ةعة(مر ىبا الم

جافت يف معرا شرح أيب سلي ا  اطتطايب لو، دى  شرح ذ ره مالةنا، دىد  قد   
اطتطايب " دق عتا ق  أ ةع، تر   أاو صاا  اعا، قدا  ا صد ع     مدا  أ ةدع الغد   

احدددد  داصت ددددع إ ةا دددداا إذا ااتةددددع د    لددددو، د دددد    اددددع د ةعددددة، د ل ددددا   ةعددددة، ال  
ا اضا أ  اضت  ث اظتست   بو  لى غت ف االسم لااراة داصت ع   أيت   (ٔ)س اف"

 لددددى ذ ددددر ىددددبا االسددددم ال تددددة، بددددت جدددداف يف تعليدددد  اطتطددددايب أد شددددرحو  لددددى ىددددبا 
 اضت  ث، ااي   ُدْنَسُب إا لغة اضت  ث أد لغة الن  ه

خرد يف لغة الند  دؽتا ؿتر ايو ما جاف  ن  اظتال  حتت  ن ا  "دج ه ؿت  ة أ
،حيث  را الستع ا  الةعت اجملرة)ارح( اليما ٕٚٗ] با[السياقية"   دةالالتو

 وردديفدحب يلديليببص)ص(دمتع  ، اما  "  ال ي  داظتتع ي س اف، دمر ذليف ما 
 ٌٌ ا اضدا أادو لديس يف مدث اضتد  ث ذ در للةعدت)ارَح(  أنهدنزلديث يب ة،دوهيدنَببَز

ا جداف ذلديف يف تعليد  اطتطدايب  لدى ىدبا اضتيدث، دىد  مدا ال اليما دال متعد  ، دإفتد
املو اظتال   نو قاة   "قا  اطتطايب ...قا  الةدراف   ارحدِت ال  دُر دارحُتهدا، الد ي  

  ٖٕ٘  (ٕ)داظتتع ي س اف..."

                                                 
 ٕٗٓ، أب  سلي ا  اطتطايب ، دااأر   )امو لغة الن  " "(  ٜٚٗ/ٔ ر ب اضت  ث،  (ٔ)
، صتن ب بر  جية، أد  جيدة بندت ُجند ب، دىد ) ظتدا  ندا ةلَغ ديم  د لُت ٖٕٚ/ٔالم   يف ) ر ب اطتطايب(  (ٕ)

   أارْلتو ةضت   ية، دى  اَدرَح .عتا َا اِاُ ، ااست ت يب ا اُا حىت  برس   هللا، اأخبُت بو يف هر ٍ ،
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مددر أادد ا   وممبب دوردديفدلغببةديليبببصدنببو د  ببردمددر ىددبا الم يددت قدد   اظتالدد  " 
نُدددْ  ( جدداف اصت دد     سددت ي ايددو ا اددراة داصت

َ
 ددع، دالتددب َت دالدددتأايث، دىدد  لةددظ )اظت

ذلدديف ابتدد اف مددر ق لددو )أمددّر( د)اظتنَّددا ( اددا دا قدد   الندد ) (  مددا مددر أحدد  أمددرَّ 
 ليندددا يف صددد  تو، دال ذاِت  ددد ه مدددر ابدددر أيب ق اادددة، دمعدددٌت )أمدددر  ليندددا( ،  ر ددد  

قددا       ددة ال  أشتددَا مبالددو ،د الملاايددة داةت يف معددرا الددب ،  ددر أيب ذا أ  الندد 
 ٕ٘ٓ-ٕٗٓ ال هدددم هللا  ددد   الميامدددة  اظتنَّدددا  الدددبي ال  عطددد  شدددي ا إال منَّدددو"  

ا اضا أاو    رة لل ن   ذ ر يف الا   الدبي  نسد و اظتالد  إا الند ، دمدع ذلديف 
 نسب استع ا  ىبه الال ة يف ا اراة داصت ع ةلتب ر دالتأايث إا الن   ل ا أ  

ا جددداف يف تعليددد  اظتالددد  اةسدددو  لدددى حددد  ث النددد ،  مددد   م قتدددا لةدددظ )اظتنددد  ( إفتددد
عند  بويهدحم الدإل ه:د يملنُّديملذمومدمعيب هديليبْقصدمنديثقدويلَبْخُسدلبهدةلنمت  

ُقبببُصديمعبب يَد،دويقطببعديمع بب ر،دويمليبببوند دَميبُببويد،دمنببهديَبيببْ ُُ ببببَيديملببو ...دوميبببهدمُِّ
دومببببندأن ببببَلدأريدددويحبببب دو  ببببع،دوقبببب ديُبببببذََكُردوي ن ببببل،د  ببببن بببببردأريدديملببببُو ذك 

  ٕ٘ٓ-ٕٗٓ  (1)يمليب ة 
 ددَت المليلدددة  تضدددا أ  مال )امدددو لغدددة  (ٕ)دبعدد  اةددد  ىدددبه ا ممللدددة، داأاةرىدددا

النددد (  نسدددب مدددا يف ال دددردح دالتعليمدددات دال سدددي ا شدددردح أيب سددديل ا  اطتطدددايب 

                                                 
. ؽتددددا  دددد ىم أب  مددددا يف اظتم دددد س ٖٛٙ/ٖلتيددددت اظتالدددد  يف اضتاشددددية إا الاتدددداب قدددداة   ااأددددر الاتدددداب،  (ٔ)

مسددددددتةاة مددددددر سددددددي   و، داضتدددددد  أ   دددددد   اظتالدددددد  ىنددددددا تلخدددددديص ظتددددددا جدددددداف  ندددددد  اطتطددددددايب يف  ر ددددددب 
إليدو، اهد " قدال ا    د د د د دة،  البي أحدا  اظتالد  ٖٛٙ/ٖ، أما ق   سي   و يف ٖٜ-ٕٜ/ٔاضت  ث

شدددد ه ه بصدددد    دصدددد  مة،   ددددا داامددددو حيددددث قددددال ا لل  ددددع   دددد د، دصدددد   ، دقدددد  أجددددري شدددد ف  مددددر 
)اعيت(مست   يف اظتب ر داظتاادث، ُشد َِّو بدد)اع  ( دذلديف ق لديف  ج  د  دسد  س، د تي دة خصدي ، دا دا 

 خر  .  
، ٚٚٔ،٘ٚٔ، ٜٗٔ، ٕٓٔ، ٚٔٔ، ٜٓٔ-ٖٓٔ، ٕٜ،ٜٔ، ٖٙ-ٖ٘ااأددددر، امدددددو لغددددة النددددد ،     (ٕ)

ٕٖٓ ،ٕٓٗ ،ٕٓ٘ ،ٕٓٙ- ٕٓٚ ،ٕٓٛ ،ٕٕٔ ،ٕٖٖ ،ٕٗٗ ،ٕ٘ٓ ،ٕ٘ٔ ،ٕٖ٘ ،ٕ٘ٗ ،
ٕٕٚ ،ٕٚٗ ،ٕٚٙ-ٕٚٛ ،ٕٖٛ  . 
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اضتد  ث الن د ي دتعليماتو إا لغة اضت  ث، أد لغدة الند ، ؽتدا   د  أبادو  نسدب إا 
 أد إا الن  ما ليس مر   مو.

 ؾغة اؾـيب في ؾغة اؾعرب.

دالراجا أ  ما يف  ر ب اضت  ث شأاو شأ  اضت  ث الن  ي  امدة لديس شدي ا 
 ر  ددا  ددر لغددة العددرب، د يدد   ادد   اضتدد  ث  ر  ددا  ددر لغددة العددرب، دالرسددت إفتددا 

ظتعني     ا ى  معدردإ  ر دب خاه ت ا مم اليت  بُِعملُ ا إليها  بلغايا، لبا  ةسر ا
المرآ  داضت  ث مبا يف اللغة العربية مر شعر داملر، عتبا  ست سدر اظتالد  قد   مدر 
قا  أباو  "ؽتا ال شيف ايو أ  السدل  إذا دجد دا  ل دة  ر  دة أد معدٌت مستغلِددما يف 
مددث المددرآ  داضتدد  ث، د   اددر الندد ) ( دال صدد ابتو م جدد ة ر   ضدداح  ر ددب 

 دددت الع دددااات اجعددد ا إا  ددد   العدددرب دأشدددعااىم لل  دددث  دددر ماةيدددا اللغدددات دأتد 
، د ي   ستميم ظتر  ست سدر ىدبا الاد   أ  كتعدت ٖٕدالستا اإ معاايها" 

مدددا جددداف بدددو أد دقددد   ليدددو مدددر  ر دددب لغدددة اضتددد  ث أد النددد  ىددد  اظتصددد ا ا د  
  دال حيددد  ظتختلددد   لددد   العربيدددةه! اةددد  معدددرا التددد ليت  لدددى أقتيدددة ةااسدددتو  مددد  

اظتالدد  " اددر  ر ددب اضتدد  ث  ددا  اظتصدد ا ا د  لت  يدد  جددت خصدداةص امددو ىددبه 
اللغة، إ   ر ب اضت  ث إذ  ى  ال  اف ا د  البي است  ب لغدة العدرب، امههدا 
دؿت ىا دصراها، دؿتدر ال اسدتطيع أ  اتعدرإ ابد  ا بد ا  دالملدب اللغد ي اظتاداب 

اللةأيدددة أد اصت ددد   ، دأبنيتهدددا  داظتعنددد ي دالدددًتاةإ، أد مدددا اصدددطلا  ليدددو ةظتمللملدددات
اظتختلةددددة أد اظتصدددداةا السدددد ا ية، أد أ  اتعددددرإ مددددا شددددب مددددر بنيددددة بعدددد  ا بنيددددة 
الصراية، أد بيا  أصت الال ة، أد ما اختل  م نداه الصدريف مدع اةدت إ معنداه، أد 
ما اختل  حا و  الةمه  ةخت إ إ رابو أد ال نداف الصدريف أد ال نيدة اللةأيدة، ال 

  اتعرإ  ت ذليف د دَته مدر قضدا  اللغدة ةد  ىدبا ال  داف اللغد ي  الملدرِّ استطيع أ
 .ٚمر  ر ب ح  ث اس   هللا) (  
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دالبي   دًتافد لل درف أ  ا تمداة اظتالد  أب  اظتعنيدُت ةضتد  ث  لد ذد  باد   
العددرب شددعره داملددره لتةسددَت  ر  ددو، دا تمدداةه يف ال قددت اةسددو أب  ىددبا الغر ددب ىدد  

حيدددد  ظتعراددددة ؼتتلدددد  خصدددداةص لغددددتهم، أد ىدددد  ا سدددداس ا د  اظتصدددد ا ا د  دال  
دال حيدددد  ظتختلدددد   لدددد   العربيددددة مددددرا م دتناقضددددات، أااة صدددداح ها أ    ددددٍت  ليهددددا 
مددرا م،  نمضددها منطدد  التدداا  ، دمسددل ات ال  ددث العل دد ، دتلدديف اظتددرا م تت ملددت 

دس  ا د  يف ةلا   البي  ا   اظتالُ  س مو إليو، دى  أ  ا ينا الارمي ى  اظتاسِّ
 العا  لةمو اللغة أد  لم اللغة، أد اللساايات . 

 فل ـبيـا فو املؤدِّس األول ؾؾساـيات ؟ 

اددداظت حظ أ  مالددد   تاب)امدددو لغدددة الن ...(مدددا اتدددمل  دددرةة سددد مو إا مدددا   
س  ُ ْسَ ْ  إليو، دا ت اَاو ما    ات ةو أح  مر ق ت، دى  أ  ا ينا الارمي ى  اظتاسِّ

ا  لةمددو اللغددة أد  لددم اللغددة، أد اللسدداايات، دذلدديف    لغددة الندد  ىدد  ا د  يف العدد
ال  ددداف ا د  اضتدددادي لل  دادددة اللغ  دددة الددديت نتادددر أ   َدْ دددٍِتَ  ليهدددا  ل ددداف اللغدددات 

 ر دد   تددب -ؼتتلدد   لدد مهم،  مدد   اظتالدد  " ىددبه اللغددة اظت َةَ ددة يف ىددبه الاتددب
ليت   َّلنا  ليها يف ىبه ال ااسدة ى  مصاةا ابملنا  ىبا  دمأاابو ا - ر ب اضت  ث

اليت ي إ إا ا ت اإ إب ا  لغ ي    ات ةو اللغ     مر ق ت، دمر بع  )أ ٍت 
العصدد ا الةاةتددة د صدد ا اضت ا ددة للمددر  الع ددر ر دال احدد  دالع ددر ر( يف   مر ددة لغددة 

للغة الن  ) ( بت     َتدا إليو غترة إشااة  لى أاو ا ساس ا د  ل ناف  لم امو ا
، (ٔ)ٜالددددبي اصددددطلا  ليددددو يف العصدددد ا اضت  ملددددة بعلددددم اللسدددداايات دالصدددد تيات" 

دمتاهدددددب اظتالددددد  قااةدددددو قددددداة ا  "تمدددددرأ يف ىدددددبا الاتددددداب ا ت دددددااا لغددددد   مةاج ادددددا 
أب  الن  دمحما) (ى  أد  مر أصَّت لعل   اللسداايات دالصد تيات يف   ش ] با[ 

...لبا  طاِلب اظتالُ   ل اف اللغة يف الغرب أ   يلغالف ا   لغات ال  ر أرتع" 
                                                 

 مر )امو لغة الن ...( ٖٔدااأر أ ضا      (ٔ)



 ؼراءة يف ؽتاب )ػؼه ؾغة اؾـيب(

311 

 

كتعلددد ا "اددد  ا سددد   دمحما) ( لدددى اأس   ددداقرة اللغدددة يف التددداا   اللغددد ي ال  دددري 
ت عتدبه العلد    مدر خد   اص صدو اللغ  دة الديت  ضتس ااو ال  اف اللغ ي ا د  اظتاصِّ

متمد   جد ا   خاهب ملا رته ا ق اةت العرب مدر ؼتتلد  لغايم)عت دايم(يف  هد  
تن   ايو لغة مر لغات ال  ر دقتها لتنتا مملت ىبا ا اتاج اللغ ي اظت   ، دالدبي 

مبددددا يف ذلدددديف سدددد   ؼتًت يددددو دم   يددددو مددددر الغددددربيُت  أب ملددددر مددددر أابعددددة   ددددر قددددر  
.  يلغببالفديف العصددر الع اسدد  البى ] ددبا[  ا د  دالملدداب". لغ   ] ددبا[ العددرب

آذا  اللغددددددد  ُت الغدددددددربيُت أ  أتصددددددديت ا يندددددددا  لدددددددبا  ر دددددددب اظتالددددددد  أ   ه دددددددس" يف
الارمي) (لعلددددد   اللسددددداايات دالصددددد تيات  اىلددددددو لت ُدددددد بف اظتنرلدددددة ا ب ا يدددددة لعلدددددد   

  ٔٔا لسنيات يف  ا   ال  ر ة" 
 دددًتافد لل دددرف أ    ددد  اظتالددد  ىدددبا متدددال  أبسددد  ا صددد   العل يدددة   دددا 

   بُت العلدم دماةتدو، ا در متال  منط  التاا  ،  او ب ساهة  م    لى     التةر 
ال د ى  أ  مدداةة العلدم ُدِجددَ ْت ق دت أ    َجدد  العلدُم اةسددو، اا اسدا  تالددم أدال مث 
جاف  لم اللغدة اثايدا،   دا أادو َمدِرَا أدال، مث جداف  لدم ا مدراا اثايدا، دال  سدتميم 
 المدد   أب  اظتددتالم ا د  ىدد  اظتاسددس ا د  لعلددم اللغددة   ددا أاددو ال  سددتميم المدد  
أب  اظتددر   ا د  يف التدداا   ىدد  اظتاسددس ا د  لعلددم الطددب، بدد   د أاددو ال  دداف 
ا د  اضتادي لل را البي بٌت  ليو  ل اف الطدب  لد مهم، ادالعرب مدمل  تال د ا 
العربيدددة ةقتددد اا ال مُتْطدددأ، ق دددت النددد ، دق دددت أ  تأهدددر  لددد   العربيدددة، دال شددديف أ  

 ل مهدا، دإذا سدل نا ظتال )امدو لغدة  ؽتااس اللغة الناض ة ا د  ليس ىد  ماسدس
النددد ( مبدددا  مددد    ليدددو   دددةو ىدددبا مدددر أ  صددداحب الاددد   ا د  يف التددداا   ىددد  
اظتاسس ا د  لعل   اللغة داللساايات  االُت  ر ب ىية التةر   بُت العلم دماةتو، 
 اإاو ال  سلم لو مبا   ه الا   البي    س   إليو داظتت ملت أب  ا ينا ى  اظتاسدس
عتدددبه العلددد  ، دذلددديف ب سددداهة    النددد  لددديس ىددد  أدَ  مدددر تالدددم العربيدددة الناضددد ة 
ةقتدد اا ال متةددى  لددى ذي بصددَتة، د   لغددات ال  ددر  امددة   ت دد أ مددع الندد  صددلى 
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هللا  ليددو دسددلم، ادداعتن ة مددمل  تال دد ا ق ددت الندد  أب ملددر مددر ألدد   ددا ، دةاسدد ا يف 
هم الراةددُ   اظت

ُ
يددا أصدد اَت اللغددة اعتن  ددة ةاسددا أىلهددم    ذلدديف اضتددُت دال سددي ا  دداظت

، د إذا سددددددل نا ظتال )امددددددو لغددددددة (ٔ) ا ادددددد ا مددددددر اداة الدددددد اس اللغدددددد ي يف العددددددا ،
الن (بص ة   ةو اظتت ملت أب  الن  ى  ماسدس  لدم اللغدة داللسداايات، دذلديف ظتدا 

و أباو ح تو لغتو مر  ٌت مبختل  مأاىر اللغة دظ اىرىا دُمَا ِّ يا اإانا ال اسلم ل
ى  اةسو صاحب ىبا الا د  اظتر د  ،    صداحب ىدبا الا د  إ  صدا إفتدا 

ىددددد( يف  ٖٛٛىددد  أحددد   ل دددداف المدددر  الرابدددع لله ددددرة ،دىددد  أبددد  سددددلي ا  اطتطدددايب)
  تابو) ر ب اضت  ث( 

 إعادة إـتاج ؿا يف غرقب اخلطابي.

 ليس بعي ا  ر الص اب الم   أب  جد ىر  تاب)امدو لغدة الند ( اظتت ملدت ب يدا 
مددا يف اضتدد  ث دا اثا مددر  ر ددب لةأدد  أد صددريف أد ؿتدد ي، أد مددا ايددو مددر  ددرا 
ل ع  ظ اىر العربية  ا ب ا  دختةي  اعت رة دالًتاةإ دا ض اة داظت ًتا اللةأ  
داظترداجدددة داالت دددا ، دؼتالةدددة الميددداس دتدددرا ا  دددراب ال  عددد د أ   اددد   ذلددديف  لدددو 

ىد( يف  تابو) ر ب اضتد  ث(، ٖٛٛايب)إ اةة إاتاج ظتا جاف ل د أيب سلي ا  اطتط
 ا   ذليف د  ض و منها مال )امو لغة الن ( اةسو يف  درا مدا ىد  ايدو، اهدبا 
اظتنها  ت ملت يف الغالب المر ب مر االهراة أب   نمت اظتال   ر اطتطايب اضتد  َث 
أد ا  دددر اضتدددادي عتدددبه الأددداىرة أد تلددديف، مث  ت دددع ذلددديف ةلتعليددد   لدددى الأددداىرة أد 

 دددها، د ال دددا مدددا  اددد   ذلددديف أ ضدددا ا ت ددداةا  لدددى امددد   مر) ر دددب اضتددد  ث(  ناق
 للخطايب، دأحيا   عت    لى ام   مر مصاةا أخرد. 

 

                                                 
ةاا الملماادددة،  ط، أزتددد  ؼتتددداا   دددر، دأ دددره  لدددى اللغددد  ُت العدددرب، ااأدددر  ال  دددث اللغددد ي  نددد  اعتنددد ة،   (ٔ)

 دما بع ىا.  ٘ٗ، ٖ،   ٕٜٚٔبَتت، 
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اة  ح  ث اظتال   در ا بد ا  يف ال  الةعدت يف اضتد  ث  مد    "دؽتدا جداف 
 مر ا ب ا  يف اضتردإ اضتلمية يف ال  الةعت إب ا  اعت رة حاف أد ىاف   ا يف )ااَّأ
دااَّددا دااَّدددو( دمندددو حددد  ث النددد ) ( أاددو  دددا  إذا ااَّدددَا إاسدددا  قدددا  لدددو   ةاا هللا 
 لييف، ااضتاف مر اّاا ب   مر اعت رة  يف ادا ة أخرد مر ق لو )ااَّأ( ، دى  ادا ة 
أيب ىر دددرة)ا( أ  النددد  ) ( دددا  إذا ااَّدددأ ا اسدددا  إذا تدددردج ،قدددا  ةاا هللا بددديف، 

   اعل ددت أ  اضتدداف مددر ق لددو ااَّددا بدد   مددر اعت ددرة يف دةاا  ليدديف،  مدد   اطتطددايب
ق    ااَّأ، د ا  اطتطدايب قد  سدأ   در ىدبا اضتدرإ بردا دة اضتداف مدر ااَّدا  امدة مدر 
أةا و مر أىت اللغة ، الم كت   ن ىم مر ذليف شدي ا ، إال مدا  دا  مدر شديخو أيب 

اظتعي دة،  مد      ر الراى  حيدث قدا  لدو  إفتدا ىد  اقَّدا ةلمداإ، دالًتقديا إصد ح
اطتطددددددايب   دىددددددبا التةسددددددَت لدددددديس  لددددددى الت ميدددددد ، دلاددددددر  لددددددى دجددددددو التخ ددددددُت 

، دىاددبا  سددت ر اظتالدد  المصدداب ةشدد  يف مناق ددة مددا ىدد  ايددو مددر (ٔ)دالتمر ددب"
إب ا  يف أح  ا حاة ث مصرحا ةلنص  لى النمت  ر اطتطدايب، د دَت مصدر  اة 

ضتدد  ث للخطددايب، دذلدديف   ددا يف أخددرد ماتةيددا ة حالددة يف اضتاشددية إا  ر ددب ا
ق لددددددو " دمددددددر اضتددددددردإ اظتتماابددددددة يف اظتخددددددرج حراددددددا اظتدددددديم دال دددددداف   ددددددا يف الندددددد   
دالنددد ب...دمر ذلددديف حددد  ث الصددد ايب اصتليدددت   دددر بدددر اطتطددداب)ا( حدددُت قدددا  

ددْ ِف، اإاددو ال بدد  أ   تندد     مددا(" يف مث  لدد  اظتالدد   لددى مددا  (ٕ))إ  ددم دَاضدداَ  السَّ
ىددبا اضتدد  ث مددر إبدد ا  ػتددي  إا اطتطددايب بدد  تصددر ا يف اظتددث ةشتددو قدداة  " ق لددو 
 تن  ، أي  أهر أ ره، دالن   ا  ر، دأاد ا صت ايو الن ب، دى  ا  ر، داامد ب 
ال دداف  ددر اظتدديم يف   مهددم  ملددَت،  مدد عتم   شتَّدد  اأسددو، دسدد َّ ، دالي  داليب، دمددا 

 (ٖ)اشتيف، ةشتيف"

                                                 
 .ٗٙ-ٖٙامو لغة الن ...،    (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٕ، ام   ر  ر ب اضت  ث للطايب،  ٗٙامو لغة الن ..،     (ٕ)
 .  ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔاضت  ث للخطايب،  ر ب ، دااأر  ٗٙاظتص ا اةسو،      (ٖ)
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أ  مددددنها  (ٔ) دددد   تضددددا مددددر ىددددب ر اظتملددددالُت داأاةرقتددددا الاملددددَتة لددددى ىددددبا الن
بةمددو لغددة الندد  إفتددا  مدد   يف الغالددب  هاالدد  ت ا ا يددت قصدداب ةشدد  يف ةاس مددا شتّدد

 نمدددت  دددر اطتطدددايب اضتددد  ث أد ا  دددر اضتدددادي عتدددبه أ  المر دددب مدددر االهدددراة   لدددى 
 ال ددا مددا  ادد   ذلدديف الأدداىرة أد تلدديف، مث  ُدْت ِددع ذلدديف ةلتعليدد   ليهددا دمناق ددتها، د 

أ ضددا ا ت دداةا  لددى امدد   مر) ر ددب اضتدد  ث( للخطددايب، ؽتددا   ضددا د ا دد  شدد ة 
ا ت ددداة  تاب)امدددو لغدددة الن ( لى) ر دددب اضتددد  ث( للخطدددايب، دمدددا   ضدددا ذلددديف 
د ا دد ه أ ضددا  ملددرة امدد   أد  ىددب ر الاتددابُت  ددر اثايهددا  اةدد  الصددة ات التسددع 

 مثالدأربعبوندنقبالدا ابعُت مر )امو لغة الند (  ال اقعة بُت الرابعة دالمل  ُت دالملالملة
 ر) ر ب اضت  ث( للخطايب، بت ال جتد  يف صدة ات متتاليدة  د ة مدر )امدو لغدة 
النددد ..( إال النمدددت  دددر  ر دددب اضتددد  ث للخطدددايب، دمدددر ىدددبا الم يدددت مدددمل  مدددا يف 
الصددة ات الع دددر ال اقعدددة بدددُت السدددابعة داطت سدددُت دالسدددابعة دالسدددتُت، دقددد  تصدددت 

مدد   يف الصددة ة ال احدد ة مددر ىددبه الصددة ات إا التسددعة، دلعددت ذلدديف   ضددا نال
د ا   سعة ا ت اة  تاب)امدو لغدة الن ( لدى  تداب ) ر دب اضتد  ث( سدعة جتعلندا 
ال ا عد   در الصدد اب إذا مدا قلنددا أب  مدا يف ال حدد  منه دا مددر بيدا  ظتددا شتد  بةمددو 

 الساب  منه ا يف ىبا اصتااب.لغة الن  ال  ع د أ   ا   إ اةة إاتاج ظتا جاف بو 
داصتدددددد  ر ةلددددددب ر أ  أقتيددددددة الا دددددد   ددددددر مدددددد د ا ت دددددداة مال )امددددددو لغددددددة 
الن ...( لى) ر ب اضت  ث( للخطايب تا ر يف أاو   ُت خ اا ظتا   ىم بو بع   

ػت دة ددة اظت دَّاددة اضت  مليددة الدديت أقددا   ليهددا مددا أشتدداه )امددو لغددة (ٕ) دد   اظتالدد  اةسددو
                                                 

، ٜٓٔ-ٚٓٔ، ٙٓٔ، ٗٓٔ-ٖٓٔ، ٕٜ، ٜٔ، ٓٛ، ٜٚ، ٛٚااأدددر  مدددمل   امدددو لغدددة النددد ...،    (ٔ)
ٕٖٛ-ٕٗٓ ،ٕ٘ٛ-ٕٜ٘ ،ٕٚٓ-ٕٚٔ . 

دمددر ىددبا الم يددت قدد   اظتالدد   دمددر ىنددا قدد   ةاجددأ المدداائ بلغددة    عهدد ىا يف حدد  ث الندد ) ( الدديت    (ٕ)
 راها يف لغة الص اح داظتسااي ،  اا لغة ه  ت يف أسدةاا أخدرد م سد مة بلغدة الغر دب، ال  عراهدا إال 

 ملددر مددر أابعددُت اظتختصدد   ؽتددر  هت دد   بله ددات العددرب دلغايددا، دقدد  تربدد   لددى م ددة دستسددُت غتلدد ا  
دق لو   بع   ي دلغ ب مدر الع دت الد ؤدب خلصدت بعد   مدر هللا دمد ة إا إبدراي اصتاادب  ٜلغ  . 

اللغ ي يف لغة الن ) ( داجته ت يف الا    در م مدا ىدبا اصتاادب دخصاةصدو اللسدااية دالصد تية 
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حمل دة دددة تدددرةاة اتضددداحاا إذا مدددا  ل ندددا أ  اطتطدددايب    ُدْعدددَر يف النددد ( د لعدددت ىدددبه ا
بات ا حاة ث دا اثا، بت اقتصر يف ذليف  لى  ر دب اضتد  ث الدبي    (ٔ) ر  و

ىدد( ٕٙٙىدد(، دابدر قتي دة)ٕٕٗ ُدْعر بو مر ق ت سلةو  أبد    يد  الماسدم بدر سد  )
 يف  تابيه ا اظتعنيُت بغر ب اضت  ث. 

 اؾؾساـي.   اضطراب يف املصطؾح

دؽتدا  سددت ق  اظتددرف يف ىددبا الاتداب  طدد  اطتددا   لددى العدا   طةددا لدديس لددو 
مددر الدد دا   ال الليددة العل يددة أد النةسددية ال   يددة مددا  سدد  و، دىدد  مددا ا حأددو يف 
العندددددددد ا  د ددددددددَته مددددددددر  طدددددددد  لددددددددد)الص تيات( لى)اللساايات() ل   اللسدددددددداايات 

لسدداايات م دد    ملددا، ادد  دالصدد تيات( االصدد تيات   ددا ىدد  معددردإ اددر  مددر ال
ةا د  لعطةهدا  ليدو، ؽتدا  عدٍت أادو  طدد  غتداب، بدت ىد  ح د  تادرا  ملدَتا يف  نددا  
الاتاب، ؽتا أدقع اظتال  يف خلت مصطل  ، دذلديف حدُت قدا   در االشدًتاا، أد 

ىدددد   يملصببببط لديل ابببب  ديلصببببوياظت دددًتا اللةأدددد   "إ  أد  مددددر أشددداا إا ىددددبا 
 ل ا أ  االشًتاا أد اظت ًتا اللةأ  مصطلا لساب ةاليل، ال ص يت،  (ٕ)سي   و"

دؽتددا ايددو خلددت مصددطل    ندد  اظتالدد ، ق لددو  "انتهدد  بعدد  ذلدديف إا أصددغر دحدد ة 
، داظتعدردإ أ  اصتهدر داعت دس ليسدا دحد ة (ٖ)ص تية يف اللغدة، ىد  اصتهدر داعت دس"

 يف لغات ال  ر  امة. ص تية، بت صةتُت اةيستُت ػت َِّةتُت عت  ة الص ت اللغ ي

                                                                                                                     
أحاة دددث صددد ابتو دةالالت سددياقايا دمسددداقايا يف  ر دددب حددد  ث اسددد   هللا) ( د ر دددب هاةةدددة مدددر 

 .ٖ٘ٔد لة مر أحاة ث  بعيو،  
  د  ٜٗ/ٔ، دمدددا  عنيندددا اي دددا ؿتدددر ايدددو قددد   اطتطدددايب،ٜٗ-ٚٗ/ٔااأدددر   ر دددب اضتددد  ث للخطدددايب،    (ٔ)

ر يف  تابيه ا ، إال أ   تصت حرإ  مندو باد  ، ايُدب ر يف ضد نو، أد  مدع  شد ف مندو  أ را ل  ف ُاسِّ
 ُت يف تةسددَتىا ظتتمدد م  السددل ، أد ظتددر بعدد ىم ِمددر اال ت دداا يف است ددهاة أد ؿتدد ه، دإال أحاة ددث دجدد

دالنأر أقاد ت ختال  بع  مباى ه ا، دتعِ ُ   ر سنر اختيااقتا، اقتضى ح ب ىبا الاتداب، دشدرُط مدا 
 ى  ضامنو مر استيةاف ىبا ال اب أ   ا   م تِ    ليها دػتيطا ملا.  

 .  ٖٔٔاظتص ا اةسو،     (ٕ)
 .ٕٗٛاظتص ا اةسو،     (ٖ)
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 دبق اؾعرب اؾؾساـي .

دمر المضا  ا ساسية اليت ُ ٍت ملا مال )امو لغة الن ..( ت ضدي ا دأت يد ا 
س ُ  العرب مر ق ُت إا ما جافت بو اللساايات  يف العصر اضت  ث، بت إ  ش ة 

  د  أب  ذلديف ىد إ أساسد   (ٔ)حر  اظتال   لى بيا  ىبا السد   دت ضدي و 
مر أى اإ اظتال  يف  تابو ىبا الصاةا يف ب ا ة العمد  الملالدث مدر المدر  اضتداةي 

(، دالبي نتار التعلي  بدو  لدى حد  ث مال )امدو لغدة الند ..( ٕٕٔٓدالع ر ر)
  ر ىبا الس   ة م ا التالية 

امد  أ  ىبا الس    أهر مر حد  ث اظتالد  اةسدو أادو سد   مسد   ،  أوهل :
ا ه أدال ممل  أب " اللغ  ُت العرب س م ا الغربيُت يف ةااسة الأ اىر الص تية اللغ  ة 
بع رة قرد ، بين ا ا   الغربي   منب  ه  قر ب مر المر  التاسع   ر دالع ر ر 
يف ةااسدددة الأددد اىر اللسدددااية دالصددد تية  بعددد  أ  أسدددس ارة ندددا  ةي س سدددَت لعلدددم 

أشاا اظتال  إا  نا ة" أص اب  ت لغدة أبصد ايا ، مث ٔٚاللساايات ال ني  ة"  
منب أق   العصد ا، دمدر ذلديف مدا أ در  در قد ماف اليد     دأا ه   دأاسدط ...أما 

  دددا  دددب ر   -اعتنددد ة ااددداا ا أ ملدددر اتسدددا ا دأ  ددد  أ دددرا يف آااةهدددم الصددد تية ، دىدددم 
 أد  مددر اأددر إا ال ااسددات الصدد تية   لددى أاددا اددر  مسددتمت مددر اددرد  -اظتالدد  

، إذ  اعتندد ة اظتتمدد م    لددى العددرب  امتيددا    ددا ذ ددر  مددر ق ددت ٖٚ لددم اللغددة" 
سدددد م ا إا  ةاس صدددد يت متمدددد   د ضددددا ، ؽتددددا جعددددت بعدددد  اظتعنيددددُت  ر  دددد   أ  
العرب، دال سي ا اطتليت متأ رد  يف ةاسهم الص يت للغتهم مبا جاف لد د اعتند ة يف 

   (ٕ)ىبه ال ابة.

                                                 
 .  ٜٕٓ-ٕٚٛ،  ٕ٘ٛ-ٕٗٛ، ٖٗٔ، ٖٗٔ،ٕٔٔ، ٔٚااأر  امو لغة الن ...،     (ٔ)
،  ال  ددث اللغدد ي  ندد  اعتندد ة، دأ ددره  لددى اللغدد  ُت العددربااأددر   لل قدد إ  لددى مددا قيددت يف ىددبه اظتددرا م   (ٕ)

،حلدددددددددب، ٔ،دةااسدددددددددات يف  لدددددددددم ا صددددددددد ات  نددددددددد  العدددددددددرب، أزتددددددددد  دمحم قددددددددد دا، طٓٙٔ-ٖٚٔ 
 .  ٖٔٔ-ٖٓٔ. دالت ير اللغ ي دقضا  أخرد، زترة ق    اظتر ٍت،  ٖ٘-ٜٗ،  ٕٗٔٓالماىرة،
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للغدة الند ( المد   أب  الغدربيُت ا دط ا إا ةااسدة مث  ي   ستميم ظتال )امدو ا
الأددد اىر اللسدددااية دالصددد تية بعددد  أ  أسدددس س سدددَت مدددع اا دددة المدددر  التاسدددع   دددر 
دب ا ددددة المددددر  الع ددددر ر  لددددم اللغددددة ال نيدددد ي ه! مددددع أ  أداة اضت  ملددددة ا ددددطت إا 
ال ااسددات الصدد تية ق ددت س سددَت بمددرد  ، إضددااة إا مددا جددافت بددو مددر ق ددت أداة 

 . (ٔ)الم نتة ؽتمللة ةلي    دالردما  يف غتا  ال اس الص يت
أ  حةددادة مالدد  )امددو لغددة الن ..(بسدد   العددرب إا مددا جددافت بددو واثن هبب دد

اللساايات اضت  ملة يف ىبا ال قت اظتتأخر بغ  النأر  ر م د االقتنا  مبا جاف بو  
رد ددة، االاتابددة يف حةدادة ال بر دد  عتددا ،  ادا ضددرب مددر ضدردب اضترا ددة يف أاا ػت

اظت ددًت ات بددُت الةاددر اللغدد ي العددريب المدد مي داللسدداايات الغربيددة اضت  ملددة مبختلدد  
م ااسدها تمر  ددا  ملدرت  ملددرة، أاضددت  إا مدا ةت  عددرإ يف الد اس اللغدد ي العددريب 

 .(ٕ)اضت  ث بلساايات الًتاث
ددددرِىم للدددد اس اللسدددداب اثلثهبببب د    أ   صددددر إقتددددا  اللسدددداايُت الغددددربيُت، أد تناب

اللسداب الةراسد    دنصب العريب الم مي ق  اامضى مدر سد عينيات المدر  اظتاضد ، لدبا 
 لى أ  اللساايات م ج ةة ق ت س سَت  ن  ؼتتل  ا مدم  دالعرب،  مي ا  أاِّ ةيو

. أمدا ا مر اد  (ٖ)ت جيهدا ؼتتلةدا دأ   ا ة ما اعلو  س سَت ى  أاو دجَّو اللسداايات

                                                 
ااأددر مددمل ا   ا دد   لددم اللغددة منددب ا ددأيا حددىت المددر  الع ددر ر، جدد اج مدد   ، تددر. بدد ا الدد  ر الماسددم،   (ٔ)

 دما بع ىا.ٕٛٔدما بع ىا، ٛٔٔ، ٙٛ، ٖٜٚٔديااة التعليم العايل يف س ا ،، ٔط
لل قد إ  لددى مدد د شدي   مددا  عددرإ بلسدداايات الدًتاث، د لددى م اقدد  اظتعنيددُت ملدا ق دد ال دااضددا ااأددر     (ٕ)

، ٗٓٔ، ٜ، ٛ،   ٖٕٔٓ،ةاا داة ا اةايددة،ٔاللسدداايات العربيددة، أسدد لة اظتددنها، مصددطةى الغلةددا ،ط
ال صدددددددددددددةية يف اللسددددددددددددداايات العربيدددددددددددددة  ، دٕٕٔ-ٕٔٔ،  ٕٓٔ-ٕٛٓ، ٗٙٔ -ٖٙٔ، ٖٕٔ،  ٕٔٔ

-ٓٗٔ، ٕٕٓٓاضت  ملددددة، ااشدددد    دددد  هللا منصدددد ا ،اسددددالة  ة تدددد ااه، جامعددددة حلددددب،  ليددددة ا ةاب، 
ٜٔٗ. 

.ةاا الاتداب اصت  د  ٔال  ث  ر ارة نا  ةد س سَت، مي ا  أاَّ ةيو، تدر. دمحم خدَت ال مدا  ،ط ااأر    (ٖ)
 .ٚ،  ٜٕٓٓهرابلس،-اظتت  ة،لي يا
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أب   ٜٓٚٔما اددت بددرمي  ايعتمدد  يف مم مددة اسددالتو للدد  ت ااه الدديت تمدد   ملددا سددنة 
الن   العريب خاصة ق  بلو أةىن ةاجات االؿتطاط  لدى أ د ي العل داف الغدربيُت. "

 الم  جتاىلت اللساايات الغربية جتاى ا  ااة  ا    م دا  ملدَتاا مدر الع د  دا صدالة
دد(ٔ)اللب ر أدا ناقتا الن      العرب."

لسدددااي    ربيددد   ق دددت    لدددى أ  ىدددبا الت اىدددت    عددد  ىددد  اظتسددديطر، امددد  أقدددر
 تاب)امددددو لغددددة الن ...(بمرابددددة  أابعددددُت سددددنة مبددددا للعددددرب مددددر اضددددت يف الدددد اس 

يف ذتااينيددات  اللسدداب، دىدد  مددا  دد ح  بددو مددا قالددو ميخاةيددت  ددااتر، د دديس ار سددتيو
حيدث ٜٚٛٔالمر  اظتاض ، دذلديف يف تمد نته ا لاتداٍب يف اللسداايات العربيدة سدنة

االىت ا  الع ي  الأاىر ا   ةللساايات العربية ى  مر  َت شيف اتي ة قاال " إ  
لتط ا اللساايات العامة دصْملها؛ إذ َدضع ىبا التط ُا العل اَف الغربيُت يف مسدت د 

دقدد  سددرب لسددااي   (2)ادا   دد  التةاددَت اللسدداب العددريب دةقَّتددو"نتاددنهم ايددو أ   مدد 
 ربي   أ  اا ىبا الع د  ب  د ث جداةة داصدينة،  د ا ها اظتعنيد   ةلد اس اللسداب 

، دمددددر ىددددبا الم يددددت  مددددمل    ددددت ميخاةيددددت .ج.  ددددااتر، اظت سدددد   (ٖ)ق نتددددو دح  ملددددو
المدر  الملدامر اظتدي ةي،  بد)قرافة ألسنية للًتاث اللغ ي العدريب ا سد م ، ؿتد يٌّ مدر

د (ٗ)مساقتة يف  ا   اللساايات(
د

                                                 
الت ير اللغد ي دقضدا  أخدرد، زتدرة قد    اظتدر ٍت، اسدخة إلاًتدايدة  لدى ال داباة. دال دجد ة ل يدا ت    (ٔ)

 .  ٕٔٔالاتاب ا خرد،  
 .ٕٙٔاظتص ا الساب ،     (ٕ)
 دددٍت زتدددرة قددد    اظتدددر ٍت مدددمل  ةلا ددد  بعددد  معدددا   نا دددة الغدددربيُت ةلددد اس اللسددداب العدددريب، يف ابملدددو    (ٖ)

الت ير اللغددد ي اظت سددد   بدددد)ماااة اللغدددة العربيدددة يف ال ااسدددات اللسدددااية العاصدددرة( دىددد  مدددر ابددد ث  تابدددو)
  اةب.مر غتلة غت ع اللغة العربية اٖ٘ ل ا أاو ا ر مر ق ت يف الع ة دقضا  أخرد(

 ٖٜٛٔترجم ىبا ال  ث إا العربية دمحم اشاة اضت رادي، دا درتو غتلدة ح ليدات اصتامعدة الت اسدية،  دا    (ٗ)
 يف   ةىا الملاب دالع ر ر.
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دمر ىبا  الم يت أ ضدا جهد ة اللسداب الةراسد  بيداا الاشد ، دال سدي ا ابملدو 
ىدبا ةحدث  دالاش  (.اظت س   بد)ت ادلية ق ت الت ادلية؛ ى  ت ادلية قردسطية  ربية

معدردإ ب    ددو اظتعنيدة ةلتةاددَت اللغدد ي يف اضتضدااة العربيددة ا سد مية، امدد  أسددهم 
أبهردحتدددو اظت سددد مة بدددد)ا خ اا دا ا ددداف يف  لددد   اللغدددة العربيدددة  ٜٓٛٔمندددب سدددنة 

ا س مية( يف إبراي صت ااب الت ادلية يف الةار اللغ ي العريب ا س م ، د رد  در 
، م  ث)ت ادليددة ق ددت الت ادليددة( أ  أ  ددا  ىددبا ال احددث (ٔ)الدد  ر اجملددبدب مددًتجم

الةراسددد  فتددد ذج للتمددداهع اظتمل دددر بدددُت النأدددر ت اللسدددااية اضت  ملدددة دالدددًتاث الن ددد ي 
العددريب دىدد  مددا أ دد ه الاشدد  اةسددو يف ابملددو ىددبا حددُت قددا   "سددن ُت اي ددا  لدد  أ  

 ؼتتل  االختصاصات بع ا برا  اتياا أد ت ادلياا م ًت ا كت ع رتعا ق   دهر ةا بُت
الددديت تتنددداد  اللغدددة يف اطدددا  اضتضدددااة العربيدددة دا سددد مية يف اضتم دددة التاامتيدددة الددديت 
تسدد ى ةلمددرد  ال سددطى... ددتملددت مم لددُة ا ا دداف اظتتددأخرة  امتيددا..، دىدد  النأددَت 
العددريب ظتددا  سدد يو جدد   أدسددتُت صدديغة إؾتاي ددة، أد  دد  متضدد نا يف المدد  ... أ ملددَر 

  (ٕ)  اة لل ى ة دا   اب"اظتةاىيم م

 اؾعربية أػضل ؾغات اؾبشر وأٌم هلن. 

)امددو لغددة الن ...(الدد  ت ا ا يددت قصدداب ةشدد   تابددو ىددبا  خددتم مالدد   تدداب
( قدد َّ  ايهددا مددا تددرافد لددو ٖٗٔ-ٜٕٗابدد  ث مطدد ٍَّ  جدداف يف   ددر ر صددة ة) 

دأادا أصدت دظتر قا  بم عتم أاو ةليت  لدى أاضدلية العربيدة  لدى لغدات ال  در  امدة، 
ـتدتم  تابندا ىدبا أبىدم مدا دتيدرت بدو لغدة  عتبه اللغات قا  ال  ت ا قصاب ةشد   "

العددددددرب  لددددددى لغددددددات العددددددا  ِاُددددددتِّ خصاةصددددددها اللغ  ددددددة دالن   ددددددة دالصددددددراية ال يف  

                                                 
مددر  إهدد الت  لددى النأددر ت اللسددااية  دال الليددة يف النصدد  الملدداب ٜٜٗ/ٔااأددر  تم نتددو للًترتددة يف    (ٔ)

 .ٕٕٔٓ، اجمل ع الت اس  للعل   دا ةاب دالةن  ،قرهاج،ٔربة،طمر المر  الع ر ر، ؼتتااات مع
 .ٖٓٔ-ٜٕٔ   ، دااأر  الت ير اللغ ي دقضا  أخرد، زترة ق    اظتر ٍت،ٓٓ٘/ٔاظتص ا اةسو،  (ٕ)



 د. حمؿد عبدو ػؾػلأ.

313 

 

 لها...دعتبا ال ب  مر المد   يف اا دة ىدبا اظتطداإ  إ  العربيدة تةدرةت  صداةَص 
 د َّأ لغدات العدا  قد نتها دحد  ملها سداميها دأدابيهدا، دشتات لسااية دص تية جعلهدا تت

إاددا مددر أاضددت اللغددات إ    تاددر أاضددلها أليسددت ىدد  الدديت اختااىددا هللا يف  تابددو 
. دااتهددى الدد  ت ا قصدداب ةشدد  مددر (ٕ)الددبي  عدد  بدد داه أاضددت الاتددب" (ٔ)الاددرمي

لغتندا العربيدة  ح  ملو ىبا إا الم   أبم مة العربية لسداةر اللغدات امدا  " د ليدو ادإ 
ىدددد  اللغددددة ا   دالربىددددا  السدددداهع  لددددى ذلدددديف أاددددا دتتلدددديف  دددد ةا دااددددرا جدددد ا مددددر 

  (ٖ)الال ات داظتصطل ات اليت ال تنضب"
داضتميمدددة أ  حددد  ث الددد  ت ا قصددداب ةشددد  اظتطددد ََّ  ىدددبا  دددر أاضدددلية اللغدددة 
العربية، دأم متها لساةر لغدات ال  در  مد    لدى معدااإ  درة د نيدة، دلاندو حد  ث 
مت يِّددددر ، د ةتمددر إا اظت ضدد  ية، ؽتددا كتعلددو مةتمددرا إا  ددَت قليددت مددر العل يددة، دأد  
معا  حتير ال  ت ا قصاب ةش  اقتصااه  لى  را ما  ا  ه اي ا ذىدب إليدو ىد  

مدددر أاضدددلية العربيدددة  لدددى لغدددات ال  دددر  امدددة، داظت ضددد  ية  -دىدددم  ملدددَتد  -د دددَته
ه ا اضدلية دمناق دتهم دالدرة  لديهم، دىدم  لدى تمتض  ذ َر أق اِ  مْر    م لد ا ملدب

، دبعضهم مر أبناف (ٗ)قلتهم ليس ا اارات،  اظتست ر  الياةب ت شيهيا  إ ردتس 
جلددد ة العربيدددة  دددابر حدددر  ا ا لسددد ، دالددد  ت ا صددد    الصدددا ، أمدددا ابدددر حدددر ، 
ايمدد    "تدد ىم قدد   يف لغددتهم  أاددا أاضددت اللغددات، دىددبا ال معددٌت لددو ،    دجدد ه 

                                                 
ال  ددرد بعضدددهم يف إادددرا  هللا تعددداا للمدددرآ  الادددرمي ةللغدددة العربيدددة ةلدددي   لدددى أاضدددليتها  لدددى  َتىدددا مدددر   (ٔ)

لغات ال  ر، د رد ىاالف ال ع  دمنهم ابر حر  ا ا لس    دا سدنرد بعد  قليدت أ  اختيداا العربيدة لغدة 
مدددو باتددداب أادددر  هللا للمدددرآ  الادددرمي إفتدددا  دددا    دددراا دظيةيدددة ت ليغيدددة، تت ملدددت أب   دددت اددد  خاهدددب ق  

، ددا  ٙٗالعربيددة مددر دجهددة  ةايددة، دمحم   دد د الةددت، غتلددة ـتيددت، . بلغددتهم. للتةصدديت يف ذلدديف ااأددر  
ٕٓٔٛ  ،ٛٙ-ٛٚ  . 

 .ٜٕٗامو لغة الن ...،     (ٕ)
 .ٖٔٔاظتص ا اةسو،    (ٖ)
 .   ٛٛ-ٙٛ،  ٕٛٔٓ، ا  ٙٗالعربية مر دجهة  ةاية، دمحم    د الةت، غتلة ـتيت، .  ااأر   (ٗ)
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الةضدددت معردادددة، دإفتدددا ىددد  بع دددت داختصدددا ، دال   دددت للغدددة، دال جددداف ادددص يف 
تةضيت لغة  لى لغة، دق  قا  تعاا" دما أاسلنا مدر اسد   إال بلسدا  ق مدو لي دُت 
 عتددم" اددأخرب تعدداا أاددو    نددر  المددرآ  بلغددة العددرب إال لدديةهم ق مددو  ليددو السدد  ، ال

 لغَت ذليف.
دقدد  قددا  قدد    العربيددة أاضددت اللغددات،  اددا ملددا اددر   دد   هللا تعدداا، دقددا   
  دىددبا ال معددٌت لددو،    هللا  ددر دجددت قدد  أخددرب  أاددو    رسددت اسدد ال إال  (ٔ) لدد ٌّ 

بلسدددا  ق مدددو....ا ات لغدددة قددد  ادددر   ددد   هللا ددحيدددو، دقددد  أادددر  التددد ااة دا ؾتيدددت 
اايدددة، دأادددر  الصددد    لدددى إبدددراىيم  ليدددو دالربددد ا، د لدددم م سدددى  ليدددو السددد   ةلعرب 

 (ٕ)الس   ةلسر اية، اتسادت اللغات يف ىبا تساد  داح ا"
دأمددا الدد  ت ا صدد    الصدددا  امدد  أاةإ تع ددَته  دددر شدد    إ  ابددو ةلعربيدددة 
بم لددو " د  اددر م يف ىددبا  لددو أ  العربيددة  ااددت بِدددْ  ا بددُت اللغددات، د  اددبىب إا 

 ملددددَت مددددنهر ااسددددياقا دااف  اهةتنددددا ال  نيددددة أد شددددع ا    تةضدددديلها  لدددديهر، أد  لددددى
الم م ، د  اص   ا سط اة اطتيالية اليت حتي  العربيدة ب د ف  سد    لدى الةادر، 
د علدد   ددر السدد ر، د ادداة  ل مهددا ةظتع ددرات، د راىددا لغددة   مر ددة، أد  ددرد ايهددا 

 (ٖ)  مر ة اللغات"
 در المد   أباضدلية لغدة  لدى لغدة اينة  العل يدة  دأما ال  ت ا     ا لو ا ها 

يف معددرا تعليمددو  لددى أ  يف العربيددة ألةاظددا ذات ا ددت دهنددُت، ايمدد    "مددا معددٌت 
ذلددديف الن دددت دالطندددُت ه أىنددداا مع دددم  لةددداع ذات ا دددت دهندددُت، دمع دددم  لةددداع 
ليسددت بددبات ا ددت دهنددُته دمددىت تادد   اللةأددة ا يلددة د ددَت ا يلددة ه إاددا ااًتاضددات 

                                                 
  ر   ابُر حر  اةَسو ، اه   ل  بر أزت .   (ٔ)
 ،ىددٗٓٗٔ،ةاا اضت  ث، الماىرة،ٔ ،طابر حر  ا ا لس   ل  بر أزت ، ا حاا  يف أص   ا حاا   (ٕ)

 .ٖٙ-ٕٙ، دااأر  الت ير اللغ ي دقضا  أخرد، زترة ق    اظتر ٍت،  ٕٖ/ٔ
 .  ٕٖٙ،  ٜٜٛٔ.مص اة اامعة ال عث،زتص،ٖص    الصا ، ةااسات يف امو اللغة،ط  (ٖ)



 د. حمؿد عبدو ػؾػلأ.

311 

 

اظت ضدد  ية، دلدديس عتددا مددا  سدد  ها إال شدده ة المدد  ، دىدد  لدديس عتددا حدد  أةىن مددر 
شه ة قاتلة، إ  الم   بن ت لةظ، أد     ا لو مبىب جتاديه ال  ث اللغ ي،    
مملت ىبه ا حاا  دة يف  ر   اا ذاتية ال تستن  إا أسدس  ل يدة تسد  ها، أد 

اةر ح ا تم   عتدا برىدا  الصد ة دالصد اب، دإادا  مد   مدر  ةضدت لغتدو  لدى سد
   (ٔ)اللغات أد ابنو  لى ساةر ا دالة، أد جيلو  لى ساةر ا جيا "

إذ  يف ااددددر  اللغدددد ي العددددريب ا سدددد م  مددددر أبندددداف جلدددد ة العربيددددة أ دددد   ال 
 م لد   أباضددليتها  لدى  َتىددا مدر لغددات ال  در، د ددا  لرامدا  لددى مالد  )امددو لغددة 

دلغددَته مددر المدداةلُت ملددبه الندد ...( أ   عددرا د ندداقل أقدد ا  ىدداالف اظتعااضددُت لددو 
ا اضددلية، دلانددو    ةعددت، ؽتددا جعددت ح  ملددو  ددر ىددبه المضددية مةتمددرا إا قدد ا مددر 
اظت ضد  ية دالعل يدة، دىدد  مدا   حددظ أ ضدا  لدى مددا ا دب يف التدد ليت  ليدو مددر أ  

  ربيتا أ  اللغات قاه ة، أد أصت عتر.
 لدى  د    ،أمبهدرداصت  ر ةلدب ر أ  المد   أب  العربيدة أصدت لغدات ال  در أد 

ق   ااةا، دلو الاملَت مدر ا اصداا، د د    ل يتدو  رتدة  در  د   دجاىدة  ، ل يتو
ا ةلدددة اظتسدددتَ  ِّ ملدددا  لدددى ىدددبه ا صدددالة أد تلددديف ا م مدددة ، إْذ  ال دددا مدددا  سدددت   
المدداةل   ملددبه اظتم لددة   ددا  تضددا مددر حدد  ث مال )امددو لغددة الندد ...( مبددا  ددًتافد 

، (ٕ)ات ا صدددد   العربيددددة يف لغددددات  اظتيددددة  ا االير ددددةعتددددم مددددر  ملددددرة الال ددددات ذ
دالددراجا أ   ذلددديف  لددى التسدددليم بصدد تو ال ةليدددت ايدددو  لددى مدددا اْسددُتِ  َّ بدددو  ليدددو، 
دذلدديف    اقددًتاا اللغددات بعضددها مددر بعدد  أمددر ه يعدد ، دىدد  حدد  ث ةلنسدد ة 

ةلمد   لن أة اللغة ا دا ، أد ا صت يف العا  ح ا دة ال تسد ا يمنيدا  لدى ا قدت 
أب  ىبه اللغة أصت لتليف،    الم   أب  ىبا اللغة أ  لغَتىا أد صت عتا  عٍت أاا 
متةر ددة  نهددا، أد مت لدد ة منهددا، دالمدد   أ ضددا أب  لغددة مددا ىدد  أ  لغددات ال  ددر، أد 

                                                 
، ٕٓ،   ٜٜ٘ٔ، مط عدددة الي امدددة، زتدددص،ٔ  دال   دددة،   ددد  ا لدددو ا هدددا ،طابددد ث  يف اللغدددة دالن ددد  (ٔ)

 .ٖٗدااأر،   
 .ٖٙٓااأر  امو لغة الن ..،     (ٕ)
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أصددت عتددر  متضدد  معراددة اللغددة ا قدد   ا ددأة يف  ا دد  ال  ددر ة  امددة، أي  متضدد  
، دمعدددردإ أ  اضتددد  ث  دددر أصدددت اللغدددة أد  دددر معرادددة أصدددت ا دددأة اللغدددة ال  دددر ة
 .(ٔ)ا أيا ا دا ح  ث  َت  ل  

 اعتؿاد املرجع اؾوديط:

أخددَتاا  سددت ق  اظتددرف يف  تاب)امددو لغددة الندد ..( إضددااة إا مددا تمدد   ، قضددية 
منه يددة، تت ملددت ةال ت دداة  لددى اظتراجددع ال سدديطة يف ت  يدد  اظتدداةة اظترجعيددة، دذلدديف 

يف ال  دد ث ا  اةنتيددة، ااملددَتا مددا  عت دد  اظتالدد   لددى مرىددر  لددى ؿتدد   ددَت مم دد   
أد لسدددي   و يف  (ٕ)السدددي ه  يف امدددت  ددد    يب الطيدددب اللغددد ي  يف  تابدددو ا بددد ا 

، دمدددر ىدددبا (٘)أد البدددر ادددااس (ٗ)، أد  يب   يددد ة يف الغر دددب اظتصدددن (ٖ)الاتددداب
  ةااسددات يف الم يددت أ ضددا املددو   مددا لل دد اليم  يف اظتعددرَّب  ددر  تدداب ػتدد ث ىدد

د ددٍت الت  يدد  أ  اال ت دداة  لددى اظترجددع ال سددي  يف  (ٙ)امددو اللغددة حمل دد  ا اطددا  
 ىبه اضتاالت  َت مم    يف ال  ث العل  .

دبعددد  امدددد  حرصددددْت ىددددبه المددددرافة لاتاب)امدددو لغددددة الندددد ...( للدددد  ت ا ا يددددت 
ةدى قصاب ةش   لى ػتاداتو اي ا أاثاه مر قضا  اار ة لغ  ة ذات حض ا ال مت

يف الةاددر اللغدد ي العددريب ا سدد م  ق نتددو دح  ملددو، داظتددأم   أ   ادد   ىددبا اضتدد اا 
 س ي  مر س ت إاضاج الم   يف ىبه المضا . 

                                                 
. أ  مسددألة أصددت اللغددات لدديس عتددا ا قتيددة الدديت  نسدد ها الندداس إليهددا، دأ  ىددبه  اظتسددألة    ددرد س سددَت  (ٔ)

، ٙٗ َدُعددددْ  عتدددا دجددد ة، إادددا قضدددية  اهدددة. ااأدددر  ال  دددث  دددر ارة ندددا  ةد س سدددَت، مي دددا  أاَّ ةيدددو   
ٕٖٓ. 

 .ٖٓٔ، ٔٓٔ، ٔ٘ااأر  امو لغة الن ...،    (ٕ)
 .ٖٔٔااطر اظتص ا اةسو،   (ٖ)
 .ٓ٘ٔااأر  اظتص ا اةسو،  (ٗ)
 . ٕٓٔ، ٔٛٔااأر اظتص ا اةسو،   (٘)
 .  ٜٗااأر  اظتص ا اةسو،    (ٙ)
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د:يملص دردويملريجع
 ر أزتددد ،ابدددر حدددر  ا ا لسددد   لددد  بددد، ىددددٗٓٗٔا حادددا  يف أصددد   ا حادددا ،  (ٔ)

 .،ةاا اضت  ث، الماىرةٔط
، مي دددددددا  أاَّ ةيدددددددو، تدددددددر. دمحم خدددددددَت ٜٕٓٓ،ال  دددددددث  دددددددر ارة ندددددددا  ةد س سدددددددَت (ٕ)

 .هرابلس-اب اصت    اظتت  ة، لي يا.ةاا الاتٔال ما  ،ط
تددداا أزتددد  ؼت، ٕٜٚٔال  دددث اللغددد ي  نددد  اعتنددد ة، دأ دددره  لدددى اللغددد  ُت العدددرب،  (ٖ)

 َتدت.   ر، ط، ةاا الملمااة، ب
، مط عدددددة ٔا هدددددا ،ط   ددددد  ا لدددددو، ٜٜ٘ٔابددددد ث  يف اللغدددددة دالن ددددد  دال   دددددة،  (ٗ)

 .الي امة، زتص
 جدددد اج مددددد   ،  ،ٖٜٚٔ  ا دددد   لددددم اللغدددددة منددددب ا دددددأيا حددددىت المددددر  الع دددددر ر، (٘)

 .، ديااة التعليم العايل يف س ا ٔتر. ب ا ال  ر الماسم، ط
إهدددددد الت  لددددددى النأددددددر ت اللسددددددااية  دال الليددددددة يف النصدددددد  الملدددددداب مددددددر المددددددر   (ٙ)

، اجمل ددددددع الت اسدددددد  للعلدددددد   دا ةاب ٔ،ط،ٕٕٔٓ،  الع ددددددر ر، ؼتتددددددااات معرَّبددددددة
 .قرهاج ،دالةن  

الت يدددددر اللغددددد ي دقضدددددا  أخدددددرد، زتدددددرة قددددد    اظتدددددر ٍت، اسدددددخة إلاًتدايدددددة  لدددددى  (ٚ)
 ال اباة. دال دج ة ايها ل يا ت الاتاب ا خرد.

،ةاا ٔأزتدددد  دمحم قدددد دا، ط ،ٕٗٔٓ ةااسددددات يف  لددددم ا صدددد ات  ندددد  العددددرب، (ٛ)
 .ةاا الراا  ، حلب، الماىرةالملم العريب، 

 ،مصددد اة اامعدددة ال عدددث،ٖط ،ٜٜٛٔ، الصدددا  ةااسدددات يف امدددو اللغدددة، صددد    (ٜ)
 .زتص

يددددددددت، اأس دمحم   دددددددد د الةددددددددت، غتلددددددددة ـت ،ٕٛٔٓ العربيددددددددة مددددددددر دجهددددددددة  ةايددددددددة، (ٓٔ)
   .ٙٗاطتي ة، 

أب  سلي ا  زت  بر دمحم بر إبراىيم اطتطايب، تا.   د   ،ٕٔٓٓ  ر ب اضت  ث، (ٔٔ)
 .المرد، ماة اظتارمة، جامعة أ  ٕالارمي إبراىيم  العرةدي، ط
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ب ا يدت قصدا ،ٕٕٔٓ لند ) ( دمماابتدو  لد   اللسداايات دالصد تيات،امو لغة ا (ٕٔ)
 .ةم   ، ةاا  ارمة،ٔةش ، ط

،ةاا داة ٔلغلةددددددا ،طمصددددددطةى ا ،ٖٕٔٓ اللسدددددداايات العربيددددددة، أسدددددد لة اظتددددددنها، (ٖٔ)
 .ا اةاية،

ةااسدددة يف التلمددد  دالت ظيددد ،  ،ٕٕٓٓ ال صدددةية يف اللسددداايات العربيدددة اضت  ملدددة؛ (ٗٔ)
 .اه، جامعة حلب،  لية ا ةابااش      هللا منص ا، اسالة  ة ت ا 
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