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 لة:ـأغراض اجمل

ا/  إن أغراض املشنث مصخىدة وي أغراض املشىع الِاردة يف كاًًٍِ والحئخٍ ادلادنيث، وأةرَز
املحافظث ىلع شّلوث النغث امػربيث، وسػنُا وافيث ةىطامب اآلداب وامػنِم وامفٌِن، ومّلئىًث 

ملصطنحات امػنىيث واتللٌيث واألدةيث واحلضاريث، ودراشخُا وفق حلاسات احلياة املخطِرة، ووضع ا
ِحيدَا يف األكطار امػربيث اكفث.  وٌُز حمدد، والصيع تل

 

 لة وشروط النشر فيها:ـخطة اجمل

أن ي رفق الاكحب حبر ٍ ةالصرية اذلاحيث وامػٌِان امربيدي واإللكرتوين، وع حػُد ةأن ابلحد غري  -
ل إىل سُث أدرى. مصخل وي أطروحث ساوػيث،  وغري ونشِر وي كتل، وله ي رش 

أال يلل  ابلحد غي غرش صفحات وأال  يزيد ىلع ذّلذني صفحث وي صفحات املشنث، وغدد اللكىات يف  -
ِاحدة ال يزيد غي  ُا وا يلّل غي غرش صفحات. (022)الصفحث ال  لكىث. أوا امللاالت في لت ل وٌ

أن خينِ ابلحد وي أي إشاءة إىل الكّخاب وابلاحرني أو غريَه، وأن حيرتم املػخلدات ادلينيث  -
 وامفكريث لنشػِب.

أن حكِن ابلحِث وامللاالت املرشنث إىل املشنث وٌضدة، وأن تشفع ةلرص حاشِب مزيري مصشنث  -
 غنيٍ، أو مرشنث ةامربيد اإللكرتوين.

م  يف كخاةث املراسع يف ونت ابلحد وحِاشيٍ، وأن يضع يف آدر أن ينزتم ابلاحد املٌُز  امػن -
 ابلحد كائىث ةاملصادر واملراسع، وع ذكر اشه املؤميف ودار امنرش وشٌث امطتع.

ي. -  حنرش املشنث ابلحِث وامللاالت اميت حرد إيلُا ةػد أن ختضع لنخلِيه الّّسّ
 حرح ب ابلحِث وامللاالت وفق اغختارات فٌيث. -
ا.ا -  بلحِث وامللاالت اميت ال ح نرش ال حرّد إىل أصحاةُ 
ِايش لك صفحث يف أشفنُا. - ِايش أركاًوا وتصنصنث وي ةدايث ابلحد حىت ًُايخٍ. وحذكر ح  ح ػطّ احل
 كتل ولاةنُا األسٌيب غٌد ورودَا أول مرة، حنِ/ (أو املػربث)حِضع اللكىات امػربيث  -
 .(Psychologic) ًفصيث، (Computer) حاشِب، (Technology) ح لاًث 

 وي الرضوري أن ي ػىن الاكحب ةػّلوات امرتكيه/ انللطث، امفاصنث، إمخ.... -

ِان/ -  حرشل ابلحِث وامللاالت إىل املشنث ىلع امػٌ

ِان امربيدي  E-mail: mla@net.sy/ امربيد اإللكرتوين .393/ دمشق ص.ب امػٌ
 www.arabacademy.gov.sy / (اإلًرتًج) مِكع املشىع ىلع الشاةكثح نرش املشنث يف 
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 بعالرا زء ـجُال  رسُفـهْ
 ماهين والَ  ابعالسَ  من املجَّل 

 

 راساتحوث والد الب 

 943 د. حمؿود السقد مشؽالت الؾغة العربقة

 969 ممدوح خسارةد.  بـاء )َفْعَؾن( وجواز تؼققسه  –جتديد الدرس الرصيف 

 993 أكور اخلطقبد.  (Ethnobotanyيتـوبوتاين أتـقات كباتقة عربقة )أ

رسالة ابن كامل باشا يف بقان أن صاحب عؾم ادعاين 

 يشارك الؾغوي يف البحث عن مػردات األلػاظ

 5205 حمؿد األمني بو عيلد. 

 5243 سؿر ديوبد.  دراما احلركة والثبات يف كوكقة ابن مؼبل

 5275 حمؿد رضوان الدايةد.  الؽقواين الّدمشؼي أمحد بن احلسني

 5297 عبد البديع الـربايند.  يف عؾم األصوات شفادة العروض عذ مسائل

 

 قدعريف والَ الَ 
 تعريف بؽتاب:

 ٓبن صولون «الؼالئد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلقة»

 5503 مازن ادباركد. 

 5505 د. عبد اإلله كبفان معجم الدخقل يف الؾغة العربقة احلديثة

 5535 د. إبراهقم عطقة قراءة يف كتاب اددارس الؾساكقة
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 راءن املقاالت واآل

ْوء ))صػحة لغة:  ْوء و السُّ  5549 د. مؽي احلسـي (( السَّ

 5555 حمؿود احلسن. د قراءة الشعر وأثرها يف آستؼرار الـػيس

 
 ةة وثقافََّ معََّ َم  أهباء  

 5577 م0252-0229عامي  يف األلػاظ واألسالقبالؾغة العربقة  جمؿعقرارات من 

 لؽتب وادجالت ادفداة إىل مؽتبة ادجؿع ا

 م0250من عام  (4و  3) نييف الربع

5598 

 5025 ففرس ادجؾد السابع والثامكني

 

         



 تْ راسالدِّوا  ثُلبحوْا
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 مشؽالت الؾغة العربقة

 

 ()دسـقاألستاذ  الدكتورحمؿود أمحد ال

 

ة إػ افلغة ظذ أهنا منرومة، صـة إػ افنرةة ادااشـرىحاول ذم هذا افبحث ادوجز أن ى

 غة.ل  فِ ضوء ادفهوم ادنرومي افشامل وإػ تبوان ادشكالت افتي تواجه افلغة افاةبوة ذم 

 

 متؽامؾة الؾغة مـظومة ووحدة -أوًل 

، Systemة افنرة إػ افلغة ظذ أهنـا ىرـام أو منرومـة صـةمن آدماهات افسبوية اداا

دل افتـيرير وافتـيرية ؾـو  أو مكوىات، وأن هذه ادكوىـات تتبـا صـةوأن افنرام يتكون من ظنا

اًل بونها،  منها يـًرية ذم ؽـره ويتـيرية بـه، وأن ريمـة ظوامـل خاؤجوـة تـًرية ذم هـذه  حوث إنـ 

 كوىات افااخلوة.اد

مـــن ظلـــوم ا وـــاة « ىرـــام»ة هـــذا ادحـــ ل  صــــةوفقـــا اشـــتااؤت افسبوـــة اداا

)افبووفوجوا( افتي هتتم باؤاشة افنرم أو إجهزة افتي يتكون منها جسـم افكـا ن ا ـي، 

، ســي، ؾهناك افنرام اهلضمي، وافنرام افتنف«ىرام»أو « جهاز»وي لق ظذ ـل منها اشم 

 إفخ. .وافنرام افاحبي.

ل ىرام يةـز آهت م ظذ أموؤ ريالرية أشا  ة وهي:شـووذم دؤاشةـ 

                                                           

( ) وىا ب ؤ وسهظضو جممع افلغة افاةبوة بامشق. 
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 .مكوىات هذا افنرام -1

 .افاالؿات افوضودة افتي تربط بغ هذه ادكوىات -2

افاوامل اخلارجوة افتي تًثر ذم هذا افنرام، وترب ه بغـره مـن افـنرم إخـرى ذم  -3

 ًٓ  .اواتساظً  إضار ىرام أـثر صمو

ومي أضـحت ؾـروا افلغـة أجـزاء فكـل، تتكامـل فتـًدي وذم ضوء هذا ادفهوم ادنرـ

ل ؾـرا ظـذ أىـه ؽايـة ذم حـد  اتـه مشـكلة مـن  ،وطوفة افتواصل افلغوي، وياد افنرر إػـ 

ــتبا  ــة وآش ــل ذم ادحادث ــة تتمث ــارات افلغوي ــت اده اى ــة. وإ اـ  ــة افاربو مشــكالت افلغ

بغ مهارات اإلرشـال )ادحادثـة  وافقراءة وافكتابة، ؾٌن افنررة افنراموة ترى أن ثمة تكاماًل 

 وافكتابة( ومهارات آشتقبال )آشتبا وافقراءة(.

وفقد أثبتت إبحـاث أن مهـارات آشـتبا وادحادثـة  ات أقوـة ؿحـوى ذم افبـدء 

برة بـغ افكفايـة ذم آشـتبا وادحادثـة ب أن هنافك صلةـ  وافكفايـة ذم  ، بتالوم افقراءة،ـ 

 تالوم افقراءة.

ــب تت لــب وبا دقابـل تت لــب مهــارات آشــتبا وادحادثــة مارؾـة ماــا  ادفــرداتـ 

افكتابــة مارؾــة مبــادئ اإلمــالء وجــودة اخلــط، ومــا ادهــارات افلغويــة ادتمثلــة ذم ادحادثــة 

 وآشتبا وافقراءة وافكتابة إٓ وشا ل فغاية هامة هي افتواصل افلغوي.

ــوىمـو افدؿـة ذم ادحادثـة وافتحوثمة أبحاث أثبتت افاالؿـة افقويـة بـغ  ل افقرا ـي ح

ب أن ثمـة ظالؿـة بـغ ادحادثـة  اؿويً  اافذي يا ي بدوره مددً  ،ادتنوا فلقدرة ظذ ادحادثة،ـ 

ًٓ  اوآشتبا وافكتابة ؾوب باد، إ  إن ادحادثة تاـد أشاًشـ مـا  اذم إؽنـاء افكتابـة، وؽافًبـ ؾاـا

اتبً  ه يستفود من ؾكر أخرين وآرا هم، ؾوحتفظ هبـا وتـًثر ٕى اجوّدً  ايكون ادستمع اجلوّدـ 

 ذم ثقاؾته وذم أشلوبه وـتابته.
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وهذه افنرـرة افكلوـة إػ افلغـة تت لـب  قوـق افتـوازن وآىسـجام بـغ مهاراهتـا 

ظذ جاىب واحد ظذ أىه ؽايـة، وظـذ  اوؾروظها، إ  من اخل ي أن يكون آهتبم منحبً 

، اظضــويً  ان ؾــروا افاربوــة تــرتبط ؾــوب بونهــا ارتباًضــحســاب بقوــة اجلواىــب،  فــك ٕ

لة فتقـويم شـولة فححة افكتابة من اخل ي، وافقواظد افنحوية وشـوؾافقواظد اإلمال وة و

لتان فزيـادة افثـروة شــوافقلم وافلسان من آظوجاج وافزفل، وافقـراءة وافنحـوو و

قـوم وآدماهـات ادسـتمدة مـن افقارئ باففكر واداا  وا س اجلبيل واف د  افلفروة ومَ 

اإلؾادة منه وتوطوفه ذم مواؿف افتابر وافتواصـل افلغـوي  م  تفاظله مع ادقروء، ومن ثَ 

 .اـان أو ـتابوً  اصفاهوً 

ن هـذا افغوـاب ك يكـن مقت ان ؽواب ادفهوم ادنرومي فلغة ياد مشكلة ؾٌـ ــروإ اـ   اح

ان يـتجذ ذم بنوـة ذم مجلتهاظذ افلغة  اىـت افلغـة ىراًمـ، وإىبـ  ن  اافلغـة افداخلوـة، ؾٌـ اـ  ؾٌـ

هو ىرام ؾرظي مـن ضـمن إىرمـة افلغويـة، وــان مفهـوم افقواظـد افنحويـة  اافنحو أيًض 

أخرى فوشـمل بنوـة افكلمـة  اظذ ضبط أواخر افكالم، ويتسع أحواىً  حـرفوقت اق أحواىً ضـوي

ظذ ضـبط أواخـر  حـريقت ف. أما ادفهوم ادنرومي ا ديث فلنحو ؾالحـرمما ى لق ظلوه اف

اؾـة، وإىـب  افكلبت وافبنوة افداخلوـة فلكلمـة، ومـا ي ـرأ ظلوهـا مـن تغوـرات ذم أحواهلـاـ 

ة، شـــوافساـوــب افلغويــة وبنــى اجلمــل اففرظوــة وإشاظــذ دمــاوز هــذا ادفهــوم فوشــتمل 

لها أجزاء من مكوىات افنحو أيًض   .اوإصوات واداا ، ؾهذهـ 

هوم ذم افنررة إػ افلغة ظذ أهنا ىرـام ومكوىاهتـا مـن أىرمـة ضبابوة ادفا وتاد  

ة من مشكالت افلغة افاربوة، إٓ أن تقرير افتنموة اإلىساىوة شـوأشا مشكلةً  ،ؾرظوة

 أصار إػ أن مشكالت افلغة افاربوة ذم وؿتنا افراهن تتجذ ذم: 2003افاربوة فلاام 

 اشة فغوية ظذ ادستوى افقومي.شـوظدم توؾر  -1

 ق بونها.سـور شل ات ادجامع افلغوية وؿلة مواردها وضاف افتنضمو -2
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ر ظملوة افتاريب وافقحور ذم حرـات افسمجة ذم ادوادين افالموـة واإلىسـاىوة تاث   -3

 ا ديثة.

 .مجود افتنرر افلغوي -4

 ؿحور افوظي بدور افلغة ذم تنموة ادجتمع ا ديث. -5

 مشكالت ثنا وة افلغة )اففححى وافااموة(. -6

 فرؤية افواضحة إلصالح افلغة.ؽواب ا -7

افـذي دي إػ اشتبااد افثقاؾـة افاربوـة إػ أن ادشكالت افسابقة تً اوأصار افتقرير أيًض 

ل مناحي ا واة ادختلفة  يًدي بدوره إػ اشتباادٍ   (1).اواجتبظوً  اواؿتحاديً  اشـواشـوذمـ 

ــروذم م ــر افشـ ــة اففك ــه مًشس ــذي اظتمدت ــة اف ــة افاربو ــا  افلغ ــرر رصــد وا إىق ا

 فلتحديات افتي تواجهها افلغة افاربوة، وتبغ أن هذه افتحديات تتجذ ذم:

  رة افلهجات ادتداوفة )افااموة( ذم واؿانا افارر.شـو -1

 اففححى ودظمها. شـرظدم وجود آفوات ؾاافة فن -2

حة ذم ؿلة من افنخبة ادتخححة افتي هتتم هبا من أجـل حـواىححار اشتخدام افف -3

 ا وطوفة.اداوشة ظذ أهن

ـل ؿ ـر  -4 ظدم وجود توحوـد فلمقـررات وحمتوياهتـا ذم افـبالد افاربوـة، واجتهـادـ 

 ظرر ظذ حدة بوضع هذه ادقررات.

وبخاصـة ذم  ،تد  اإلظـداد إــاديمي وادهنـي دالمـي افلغـة افاربوـة ومالبهتـا -5

 .امهنوً  ٓ تيهواًل  اافتالوم افاام، وآـتفاء بٌظدادهم ختحًح 

                                                           

 .2003 -( تقرير افتنموة اإلىساىوة افاربوة1)
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 (2)بآشتخفاف. اء من افريبة، وأحواىً شـيب اتحدث باففححى أحواىً افنرر إػ اد -6

ل مـن تقريـر افتنموـة اإلىسـاىوة افاربوـة وم ــربوَد أن ادشكالت افتي أصار إفوهاـ  وا ش

إىقا  افلغة افاربوة فوست إٓ جواىب من ادشكالت افتـي تواجههـا فغتنـا افاربوـة ذم حواتنـا 

 حة(؟.حـوافتي تااىوها فغتنا إم )افاربوة اففة صـرة، ؾب ادشكالت ادااصـراداا

 

 مشؽالت الؾغة العربقة -اثاكقً 

أفقونا ىررة ظذ مشكالت افلغـة افاربوـة ذم ضـوء ادفهـوم ادنرـومي افشـامل ؾٌىنـا  إ ا

ىالحظ أن أؽلـب هـذه ادشـكالت تتمثـل ذم أرباـة أباـاد هـي: افباـد ا ضـاري، وافباـد 

ـل باـد مـن ، وافباد افسبوي، وافباشـياسـواف د آجتبظي. وؾوب يع ؾكـرة مـوجزة ظـنـ 

 هذه إبااد.

اىت افلغة تراؾق إحواء افـذين يتكلموهنـا،  :ادشؽالت ذات البعد احلضاري -1 داـ 

تقوى بقـوهتم وتضـاف بضـافهم، وــان جمتمانـا افاـرر يسـاى إػ افتوجـه ىحـو جمتمـع 

ــوافـذي تٕن ثمة ؾجوة رؿموـة بونـه وبـغ هـذا ادجتمـع  ،ادارؾة  ، ر ظلوـه إمـم افقويـةس

اىت حافـة آىتقـال مـن ادجتمـع افتقلوـدي إػ جمتمـع ادارؾـة  ااى الؿً  من أن ادارؾة ؿوة،ـ 

ذم مكاهنا،  فك ٕن اخل وات افتـي ىفـذهتا  جامدة اشتثبر تقاىة ادالومات وآتحآت ب

دون إخـذ با سـبان مًشساتنا ٓشتثبر افتقاىات ا ديثة اظتمدت أشلوب إوامر مـن 

ظـذ افواؿـع،  موضوا اجلمود افذهني وآىتبء إػ افذهنوـة افتقلوديـة، ؾبقـي افقـرار مقحـًب 

من مقاومـة افتغوـر بـردة ؾاـل ٓ إراديـة، ؾاختفـت ادبـادرة، وضـاظت  ال ىوظً وهو ما صك  

 مالم  اإلبداا، و ول آشتثبر إػ حافة اشتهالـوة.

                                                           

 .2003بروت  -مؼوا إىقا  افلغة افاربوة -( مًشسة اففكر افارر2)
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همــة آىتقــال إػ جمتمــع ادارؾــة أفقوــت ظــذ ظــاتق ودمــدر اإلصــارة إػ أن م

فـت إػ ة وافتيهولوـة، ؾتحوســومتجاهلة إبااد آجتبظوـة وافنف ، واففنوغشـغادهند

ٓ  متكــاماًل  اتغوــر افذهنوــة افتقلوديــة يت لــب منهًجــمــع أن جمــرد حافــة تقنوــة ٓ ؽــر، 

 ظذ افتقنوغ. حـريقت

قوقي فلتغور افذي يضمن آىتقال إػ  قوق ىتـا ج وا حُج إن جمتمانا افارر ذم حافة 

حافة  سـرأؾضل، واشتثبر ادوارد بافشكل إمثل، وهذا يت لب وجود منهجوة متكاملة فك

اجلمود، إ  ٓ يمكن آىتقال إػ جمتمع ادارؾـة مـا ك يكـن ثمـة خـروج مـن حافـة افتقوؿـع 

 (3)ارؾة، ويتسم هذا اففكر بيىه:ادالومات وجمتمع اد حـرواجلمود إػ افتحع بفكر ظ

ؾكر ؽر خ ي: اففكر اخل ي هو  فك اففكر افذي أؾرزته ضبواـة تقاىـة اف باظـة  -1

ــر ذم هوةـة شلسـلة متدرجـة، ذم حـغ أن ؾكـر ظسـرحوث ي ضـابع ؽـر  فـه ادالومـات  ح

افتي تسـم  بافتنقـل ا ـر، وافقفـز  حـيخ ي بب فه من إمكاىات مثل حلقات افتشاب افن

  وة من أي موضع ذم افنص وإفوه.ؾوق اخل

ؾكر ؽر ثنا ي: ؾاففكر افثنا ي هـو ؾكـر بـغ ثنا وـات مثـل افذاتوـة وادوضـوظوة،  -2

ادالومات هو ؾكر جيمـع مسـارات  حـرافالوم واففنون، ادثافوة وادادية، ذم حغ أن ؾكر ظ

 ، وحي م افثنا وات افراشخة.اظديدة ومتنوظة ماً 

 حـرى افتخحص، ذم حغ أن ظشـرأ -ن افاربىح -: ؾبزفناحـيؾكر ؽر ختح -3

  ـوم ا ـواجز ادارؾوـة،  بغوـةادالومات يدظوىا إػ ظبور افتخحص وافقفز ؾوؿـه، و فـك 

 و فك يت لب مستوى أظذ من افتجريد، وافدظوة إػ تالؿي افتخححات وتالؿحها.

                                                           

ول فحناظة ادًمتر افوضني إ -اإلىسىت وىقل ادارؾة ذم افوضن افارر -( افدـتور ىبول ظع3)

 .2009 -حزيران )يوىوو( -ادحتوى افرؿمي افارر بدمشق
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اىت ثمة هوة بغ ادجتمع افارر وجمتمع ادارؾة ؾٌن  فك  ظـذ واؿـع  اشـلبً  أث ـروإ اـ 

افلغة افاربوة، مادامت مراؾقة ٕبناء ادجتمع افذي يتكلمها ىفسه، ؾيففونا أن من مشـكالت 

 افلغة افاربوة  ات افباد ا ضاري:

   :تعدد مواصػات حمارف الؾغة العربقة -أ

وهو أحد افتحديات افتي تواجههـا افلغـة افاربوـة ذم موـدان ادالوماتوـة واشـتخدامها 

ىسىـت(، إ  إن افلغـة افاربوـة تـيا ذم ادرتبـة اخلامسـة ذم افاـاك مـن حوـث ظذ افشابكة )اإل

ــوظدد ادتكلمغ إصلوغ هبا أو إصلوغ وافثاىويغ، ؾهـي دمـيء ؿبـل اففرى ة وإداىوـة س

وافواباىوة واإلي افوة، ومع  فك ؾقد اظتمدت مواصفات حمارف هـذه افلغـات، وؾرضـت 

ــل ادواصــفات إخــرى ا، وك يتحقــق  فــك ظربًوــارشــموً  ، وهــذه ا ــال هــي ىفســها ذمـ 

 (4)ٓشتابل افلغة افاربوة ذم مجوع افت بوقات ادكتوبة وادحكوة.

دي إػ إصــكآت ذم افشــابكة )اإلىسىــت( وذم افبحــث ذم  ـًـ وإن تاــدد ادواصــفات ي

ؿواظد ادا وات وذم اإلظالم، ويسبب افاديد من اإلصكآت ذم جمـآت تاـرف ا ـروف 

ذم، واددؿق افنحوي، وذم افتحلول وافسـوب، حـرافاربوة، وفدى اددؿق اإلمال ي، واددؿق اف

يل فلنص. يل، وافسمجة بغ افلغات، وتارف افكالم وترـوبه، واففهم ٔا  وتوفود افنص ٔا

  :ضآلة كسبة حضور العربقة طذ الشابؽة )اإلكرتكت(  -ب

ىت( ذم افااك بحجم هذا افااك فقد صارت مساحة ادحتوى ظذ افشابكة )اإلىس

من ادالومات ذم حقول ادارؾة ادختلفة من  مذهاًل  ًب ـل ـوحاجاته، وصارت تشك  

افالوم اإلىساىوة وافالوم افت بوقوة وافبحثوة وصًون آؿتحاد وادال واف ب 

ـات صـراشة، وهي منرمة ذم بنوك مالومات ومواؿع جاماات وسـوواهلندشة واف

                                                           

جممع افلغة افاربوة  -ؿضايا راهنة حول افلغة افاربوة وافشابكة -( افدـتور حممد مراياا4)

 .20و 2006بدمشق 
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٪ 70ث، وأـثرها محوغ بافلغة اإلىجلوزية، إ  تزيد ىسبة هذه افلغة ظذ ومراـز بحو

 ٪.2-1.5بها حـوأما افاربوة ؾن

ومن افشواهد ظذ ضآفة ىسبة حضور افاربوة ظذ افشابكة أن حمتوى ادوشوظة 

ربع حمتوى مقابلتها افسويدية،  اافاربوة ا رة من حوث ا جم ٓ ادضمون يبثل تقريبً 

كلمي افسويدية ٓ يزيد ظذ تساة ماليغ ذم حغ أن متكلمي افاربوة يزيدون بين مت ظلًب 

ـان ظدد ادقآت ادنشورة ظذ ادوشوظة  2009وذم م لع ظام  .ملوون 300ظذ 

 (5)مقال. 290.000، وذم افلغة افسويدية امقال تقريبً  77.000افاربوة ا رة 

ادفهرشة من ؿبل حمرـات  إػ أن ظدد صفحات )افويب( شـروثمة إححاءات ت

ملوار صفحة، ويقدر ظدد صفحات )ويب افاربوة( ادفهرشة من  70افبحث يقدر بنحو 

ظدد صفحات )ويب ىسبة ملوون صفحة، ؾتكون  750ؿبل حمرـات افبحث بنحو 

 (6).2009ذم منتحف ظام  ٪1.07ىحو ربوة( إػ إمجايل صفحات )افويب( افا

ذم تداول ادالومات وتوفود اداارف ؾٌن اة أدأهم أن افلغة إم تشكل  ومع

ظذ أهنا فغة ظمل وتواصل، ومن  اوً ـاخل ر ظذ افلغة افاربوة ييا من هتموشها تدرجي

 اة دااجلة افلغة افاربوة، وما هو متوؾر منها حافوً شـوضاف إدوات ادالوماتوة إشا

 (7)ٓ يلبي ا اجات.

                                                           

ادًمتر افوضني  -صورة  قوقة ،ادحتوى افرؿمي افارر -( افدـتور ىور افدين صوخ ظبود5)

 .2009« يوىوو»حزيران  -دمشق -ظة ادحتوى افرؿمي افاررإول فحنا

ادًمتر  -افنمو وإقوة آؿتحادية -ادحتوى افرؿمي افارر -( افدـتور ظبد افقادر افكامع6)

 .2009« يوىوو»حزيران  -دمشق -افوضني إول فحناظة ادحتوى افرؿمي افارر

ادًمتر افوضني إول  -منرور إؿلومي -ىسىتافلغة افاربوة ظذ اإل -( افدـتور منحور ؾرح7)

 .2009« يوىوو»حزيران  -دمشق -فحناظة ادحتوى افرؿمي افارر
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ى ذم افــوضن افاــرر فــوس شــببه ظــدم تــوؾر ودمــدر اإلصــارة إػ أن صــناظة ادحتــو

ادوارد ادادية أو ؿلة ادواهب أو ظدم توؾر إشواق، بل يرجع افتخلـف إػ ظـدم وجـود 

ــة ادســتقبلوة وضــاف صــناظة ادحتــوى، وضــاف جهــود افبحــث ســـواف اشات وافرؤي

مكونوـة وافت وير ذم اشتخدام افلغة افاربوة، وت وير أدواهتا ا اشوبوة، وضاف افبوةة افت

 دساقة افق اا اخلاو ذم صناظة ادحتوى، وضمور افارض، وضاف اف لب.

، وذم إبااد افلغة اذم توطوف افتقاىة واشتنبات افالم ظربوً  اومن ادالحظ أن ثمة ؿحورً 

ثر منها ظذ  حـرافاربوة ظن حرـة افت ور وافتقدم افالمي ذم اجلاماات افاربوة افتي تقت ذمـ 

داب وافالوم ا ـاديموة ذم افالوم افدؿوقة ٔا إلىساىوة، مما أدى إػ ؿلة ادراجع  ات افقومة ٕا

واف بوة وافتقاىات افتي تقود حداثة افووم، وما باد ا داثة افتي تتحدرها افووم تقاىة 

ـتشاؾات ادتالحقة فلفضاء. ٓتحآت وادالوماتوة، وافتقاىة ا ووية، واهلندشة اجلونوة، وٓا  ا

 :  مواكبة ادستددات العادقة والتػدر ادعريفالبطء يف -ج

، صـرذم افااك اداا امارؾوً  اومن مشكالت افلغة افاربوة ذم هذا ادجال أن ثمة تفجرً 

ذم مودان افتقاىة )افتكنوفوجوا(، ووؾرة ذم ادح لحات، وطهور  ها اًل  اوأن ثمة تقدمً 

أن افواؿع افارر يدل دٓفة ات، إٓ سـوـات متاددة اجلنصـرمنربت ظادوة متاددة و

واضحة ظذ افقحور ذم مواـبة ادستجدات ظذ افن اق افاادي، وادح لحات ادتفجرة 

 ذم خمتلف ادوادين.

  :الؼصور يف توضقف الرتاث -د

ــان ثمــة ؿحــور ذم افواؿــع افاــرر ذم مواـبــة ادســتجدات ظــذ افن ــاق افاــادي  إ اـ 

هـو أخـر مـع افـساث افاـرر  اوادين ؾٌن ثمـة ؿحـورً وادح لحات ادتفجرة ذم خمتلف اد

بــغ تلــك افالــوم  اواضــحً  اافواشــع بموادينــه ادختلفــة وظلومــه ادتفاوتــة، إ  إن ثمــة ؾتــورً 
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 ، ؾفــي افــساث افلغــوي افــذي خّلفــه فنــا شــلفنا زادٌ ضـــرا ا حـــروادوــادين وأمثاهلــا ذم افا

 بع.ة وتوجهنا ادستقصـروطوفي حي يوطف ذم حواتنا اداا

نا افلغوي ـوضها، وفنا ذم ماضـرها ذم بناء حاضـووإمم ا وة توطف اإلجيار من ما

وري ذم صناظة افنحو ٓبن رصد، وظلم ضـرذم ادنحى افوطوفي ـاف اـنوز ما تزال ىمو ًج 

بويه وابن جني، وافبنوة افلغوية ظند اجلرجا ، وظلوم افلسان ظند شـوإصوات ظند 

 إفخ. آفوة اـتساب افلغة ظند ابن خلدون...افبرو  وابن خلدون، و

  :البطء يف حركة الرتمجة إىل العربقة ومـفا إىل الؾغات األخرى -ه

نا ىاتز ذم ما ؾٌن أمتنا  ،شـيافابا حـران افاب  إبيفق افسمجة إػ افلغة افاربوة نا ضـووإ اـ 

 إححاءات افووىسكو شـرافاربوة ذم واؿاها ا ايل تاا  مشكلة حادة ذم ظملوة افسمجة، إ  ت

ة ضـوادتالقة بمسار افسمجة ذم افااك إػ أن ما ىقل إػ افلغة افاربوة خالل افاقود افثالثة ادا

ىفسها، وظدد شكاهنا ٓ يتجاوز أرباة ماليغ  اددةٓ يزيد ظذ ما ىقل إػ افلغة افلوتواىوة ذم 

٪ من شكان 5ملوون ىسمة أي  300من افناضقغ هبا، مع أن افناضقغ بافاربوة يزيد ظذ 

وـب إرض.10ية، ويشغل افوضن افارر شـرافب  ٪ من مساحةـ 

 :حيتني يف اددتؿع العريب جتاه التعريبشـرالتباين بني  -و 

بغ جمموظتغ ذم ادجتمع افارر افواحد وذم افبلد افواحد،  من ادالحظ أن ثمة خلاًل 

ٓىتبء، وإ ا طلت  يقال ظن إوػ إهنا ذم ؽربة مارؾوة، ويقال ظن افثاىوة إهنا ذم ؽربة ظن ا

افلغة افاربوة، إ  ٓبد من تازيز  ذم اشلبوً  تيثًراذفك فـل جمموظة متمسكة بمنهجها ؾٌن 

م )افاربوة افف ىتبء إػ فغتنا ٕا واىنا افقومي، وظنوان صخحـوٓا تنا افاربوة، حـوحة(، رمزـ 

ذم افوؿت ىفسه ٓبد من آضالا ظذ ثقاؾات وفغة ؿرآىنا افكريم، وتراثنا ا ضاري، و

مم إخرى وافتمكن من فغاهتا ا وة، ٕن ذم  فك إؽناء فلغة افاربوة.  ٕا
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 : اجلؿود والتشدد الؾغوي -ز

طالفه أن يتسم ادرء بادروىة ذم افتفكر. وافذي  ذمافذي ىحوا  حـرمن مت لبات افا

افلغويغ يرنون أن ذم تشددهم افلغوي محاية  من اىالحره ظذ ى اق افساحة افقوموة أن ىفرً 

، وحيوفون دون أي دمديد، وينررون إػ افساث بكل ما ؾوه ىررة سـرفلغة، ؾال يقبلون بيي تو

ـثرة ما يقوفون هذا خ ي، ؾبات  افقداشة. وهم باملهم هذا ينّفرون افناس من افلغة من 

امل حافناس خياؾون من افن ق ظذ حّد تابر ادجماي ادرحو ـتور حممدـ   .سـغم افد

نت أشيل ادتخح   ذم افلغة:حـغوذم دراشة ظلموة ؿمُت هبا من ؿبُلـ 

ة افتي ترى أن ظذ ادثقف افاادي أن يتمكن منها حتى شـوما ادباحث افنحوية إشا

، ؾوكون اوـتابوً  ايقرأ ؾتكون ؿراءته شلومة، ويستمع ؾوفهم ما يستمع إفوه، وياّز صفاهوً 

 من إخ اء؟ شلوًب  تابره

ة؟ إن مجوع شـوؾكان أؽلب هًٓء يقول يل: وهل هنافك مباحث ذم افنحو ؽر أشا

 وٓ يمكن آشتغناء ظنه بيي صورة من افحور. شـيما ورد ذم افنحو من مباحث أشا

ٓ دمدي، إ  يرلون متشبثغ برأهيم  اوواؿاوً  اوذم تقديري أن مناؿشة هًٓء من قوً 

 هذه مشكلة من مشكالت افلغة افاربوة  ات افباد ا ضاري.ومتمسكغ به، و

وٓ يفهمّن من ؿوفنا أىنا ٓ ىدظو إػ محاية افلغة افاربوة ٓ شم  اهلل، وإىب ىدظو إػ 

 سـر وافتسهول ظذ ؽرار ما ؿام به شلفنا من ؿبُل، ظذ أٓ يكون ذم هذا افتوسـرافتو

 شهاًل  ان ؾوه خدمة فلغة واىتشارها اىتشارً خروٌج ظن ىرام افلغة وؿواظدها، وإىب يكو

 ذم افوؿت ىفسه. وشلوًب  اسـرومو

ــد ال -2 ــاب و: ســـ اسـقادشــؽالت ذات البع ــة هــذه ادشــكالت ؽو جيــيء ذم مقدم

اشة افلغوية ظذ افحـاودين افـوضني وافقـومي، مـع أن دشـاتر افـدول افاربوـة تـنص سـواف
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ذم افدوفة، إٓ أن هناك هـوة بـغ مـا تـنص ظذ أن افلغة افاربوة هي افلغة افرشموة اداتمدة 

 ظلوه افدشاتر وما ي بق ظذ أرض افواؿع.

اشة افلغويــة إػ ؽوــاب افتخ ــوط افلغــوي افــذي يوضــع ذم ســـووأدى ؽوــاب اف

ون ادســًوفون ذم افدوفــة مــن رؤشــاء شـــواسـواشة افلغويــة، ويتحمــل افســـوضــوء اف

يـة وافتخ ـوط افلغـوي ذم اشة افلغوسـووزظبء أحزاب مسًوفوة افتهاون ذم وضع اف

ضو ها، إ  ك يكوىوا ؿدوة أمام صاوهبم ذم اشتابل افلغة افاربوة افسلومة ذم خ بهم 

وبواىـاهتم، وٓ ذم ا ـرو ظـذ محايـة افاربوــة وإصـدار افقـواىغ ادًديـة إػ ا فــا  

 ظلوها وافتمكغ هلا.

ــغوضادا ظقد ادانوون من افباحثغ وافدار غـة افاربوـة ىـدوات  وأظضـاء جمـامع افلش

اىـت ثمـة بحـوث جـادة  ومًمترات دااجلة صًون افلغـة وؿضـاياها ومشـكالهتا، وضادـاـ 

لـه ك صـووهادؾة، وتو ات ومقسحات هامـة، توصـل إفوهـا هـًٓء ادانوـون، ومـع  فـكـ 

ــوتنفذ تلك افتو تنفوـذ افقـرارات »حية ذم  ديـدها ادهـام وافتنفوـذ،  فـك ٕن حــرات افص

 وط افلغوي فوس بود افالـبء وافبـاحثغ، وإىـب هـو بوـد مـن يمتلكـون ا ـل ادتالقة بافتخ

ما يدرـون أقوـة  وافاقد، ؾهو خاضع إلرادهتم، ومن يمتلكون ا ل وافاقد ذم أمتنا ؿلواًل 

 (8)«.ما ينرر إفوه افلغويون وافسبويون، وما خي  ون من أجله، ويوصون بتنفوذه

ــرشـلبوة ظـذ م احاود افقـومي آثـارً اشة افلغوية ظذ افسـووإن فغواب اف ة افتمكـغ س

ثـرت افتسـموات فلمسـمى  ضــىفلغة افاربوة، وهذا ما أدى إػ اففو ذم ادحـ لحات، إ ـ 

                                                           

افتحديات افتي تواجهها افلغة افاربوة اداارصة ذم تالمها  -( افدـتور حممد أمحد اداتوق8)

افلغة افاربوة  -ادملكة افاربوة افساودية أىمو ًجا -وافتالوم هبا ذم دول اخللوج افارر

أبو طبي  -مرـز افدراشات وافبحوث آشساتوجوة -وافتالوم، رؤية مستقبلوة فلت وير

 .328و 2008
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ب أدى إػ ضاف افتن ق بـغ ادًشسـات افلغويـة واجلهـات ادانوـة بافتاريـب سـوافواحد،ـ 

تهـا ذم إضـار افتغـرات ظذ افنحو افذي ىالحره ذم افدول ادتقدمة ا ريحـة ظـذ مكاىـة فغ

ــياسـوة، ؾها هو  ا افقـرار افصـرافاادوة اداا ذم افتخ ـوط افلغـوي ذم ؾرىسـا يحـدر ظـن  ش

ــوافلجنـة افالوـا فلغــة اففرى ــرة افتاباـة دجلــس افـوزراء مباس ة، وظــن افلجنـة افالوـا فلغــة ص

ــواففرى ــوة تكوىـت اجلماوـة اففرىس ة فتوحوـد ادحـ لحات، وجلنـة ادحـ لحات افتقنوــة س

ــوة، ومرـز دراشـات افلغـة اففرىسـوففرىا ــرة ا ديثـة وادااس وــل هـذه ادًشسـات  ة، ص

ــوانى بقضايا افلغـة، وذم مقـدمتها ؿتُ  ة ادحـ لحات، وترصـد باملهـا افسـل ة افالوـا ذم ض

 افدوفة بغوة اختا  افقرارات ادناشبة.

وب أبنا ها ياود إػ افلغة افاربوة ادكاىة ذم ؿل ااشة افلغوية صيىً سـوإن فوجود اف

فالفتحاق باجلاماـة وافوطـا ف ا كوموـة  اشـوأشا اوأؾكارهم، ؾتكون افلغة م لبً 

واخلاصــة، وافلغــة ادســتاملة ذم يــد متخــذي افقــرار ذم اإلدارات ادختلفــة، وفغــة 

رشموة ذم ادًمترات وافندوات افتي تاقد ذم افوضن افاـرر، وفغـة اإلظـالم إوػ 

 بمختلف وجوهه.

اشة افلغوية يسـّهل إصـدار افقـواىغ افتـي  مـي افلغـة و ـاؾظ ظلوهـا، سـوووجود اف

ف ظذ افتنفوذ، شـرويسّهل مهام افبنى آجتبظوة افتي ترظى افلغة وتتابع تنفوذ افقواىغ، وت

 ها.شـووتّوؾر افوشا ل ا ديثة ادناشبة جلال افلغة افاربوة ؿريبة من مستاملوها ودار

اىت افلغـة افاربوـة هـ ي افـوضن افروحـي ٕمتنـا افاربوـة، وــان فلـوضن حـدود وداـ 

ٓبد من ا فا  ظلوها، ومنع آظتداء ظلوها، ؾكذفك فلغة حـدود ٓبـّد مـن محايتهـا. وفـو 

ما رأينا مزامحة افلغات إجنبوـة فلاربوـة  ،ة فغوية وؿواىغ محاية ذم ضو هااششـوـاىت ثمة 

ــوذم افتالوم افاايل حوث هتومن افلغـة اففرى ذم ادًشسـات افتالوموـة ذم ادغـرب افاـرر، ة س

ما رأينـا تـدريس ادـواد افالموـة حتـى ذم ىجلوزية ذم دول اخللوج افارر، ووهتومن افلغة اإل
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ــيمرحلة افتالـوم إشا ــوذم باـ  افـدول افاربوـة وٓ ش  جيـريب ذم ادـدارس اخلاصـة ش

لوـات أداب وافالـوم اإل ىسـاىوة ي ّبـق بافلغـة بافلغة إجنبوة، وتدريس با  مقرراتـ 

ا رأينــا مــوافاــرر وتســتباد افاربوــة منهــا، إجنبوــة ذم جاماــات رشــموة ذم دول اخللــوج 

جهـات أخـرى  امدارس وجاماات أجنبوة ظذ إرض افاربوة تتبع ذم مناهجهـا وبراجمهـ

خارج افوضن افارر، وٓ صلة فه هبا، وٓ تدّرس ؾوها جغراؾوة افوضن افاـرر، وٓ تارخيـه 

وحضارته، وهذا ما جيال ضالب هذه اددارس ياوشون بقلوب أخـرى، وظقـول أخـرى، 

وضب ر أخرى، ؾال يكادون حيسـون بـآىتبء ا قوقـي ٕوضـاهنم، وٓ ياتـزون بتـارخيهم 

 وٓ بحضارة أمتهم، وٓ هبويتهم، ٕهنم يدرشون تاريخ أمة أخرى، وحضارة أخرى.

اىـت ثمـة  ــووفوـ  مـا رأينـا مزامحـة وط فغـوي ذم ضـو ها ويـة واضـحة وخت ـاشة فغش

مـا رأينـا أن افـتمكن م وذم ؿ اظات ادجتمع إخـرى، وافااموة فلاربوة ذم افتالوم واإلظال

من افلغة اإلىجلوزية أشاس فلقبول وافتدريس وافتخاضـب افرشـمي وافنشـاضات افبحثوـة 

افالـوم اف بوـة ذم مارم إؿسام افالموة ذم اجلاماات اخللوجوـة، حتـى إن أؿسـام اف ـب و

ــة  ــة اإلىجلوزي ــا إٓ ادتفوؿــون ذم مارؾ ــل ؾوه ــة، ٓ يقب ــة وافبحثو ــوم اف بواو ادســاىدة وافال

ــيبمختلف مهاراهتا. أما مهارات افلغة افاربوة ؾال يكاد يـذـر منهـا  ء ٕهنـا ٓ تسـتامل ص

 قة مـن افتاامـل، وذم تـدريس ؿلوـل مـن ادـواد افتكمولوـةضـوذم هذه إؿسام إٓ ذم حدود 

ما رأينا ادواؿـف افسـلبوة دمـاه افلغـة افاربوـة تـزداد، شة، وهذا ما يقلل من ممارشتها، وادهم

 شـــرواففتــور ذم اإلؿبــال ظلوهــا تتســع دا رتــه، ذم حــغ أن اإلؿبــال ظــذ اإلىجلوزيــة افتــي يب

 افتفوق ؾوها بمستقبل واظد وأحالم مجولة يزداد.

مـا رأينـا ؽوـاب ا ـواؾز ة فغوية واضـحة وؿـواىغ ذم ضـو ها اششـووفو ـاىت ثمة 

افلغة افاربوة افذين ياونـون ذم مراتـب وطوفوـة أدىـى مـن مراتـب ىرـرا هم مـن  شـيددر

أصحاب افتخححات افالموـة، وبمرتبـات أؿـل مـن رواتـبهم، و جـب ظـنهم ؾـرو 
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توطوـف وافا ـاء افتدريب وافت وير، ذم حغ يموز مدرشو افلغة اإلىجلوزية ظلـوهم ذم اف

تــور آىــتبء إفوهــا ذم وا ــواؾز، وهــذا مــا يــدؾع إػ ـراهوــة افوطوفــة وافنفــور منهــا، وؾ

 بافاربوـة شــغة إػ افدارســوما رأينا طهور ىررة ؾوؿوة من  وي افثقاؾـة اففرىىفوشهم! و

ذم دول ادغرب افارر، ومـن  وي افثقاؾـة اإلىجلوزيـة ذم دول اخللـوج افاـرر، وتتبـدى 

 ذم دول ظربوة أخرى. اشـرافنررة بحورة ظلنوة ذم هذه افدول، وإن ـاىت متارس هذه 

اىت ثمة  ــواشـووؿـرارات  اشة فغوية واضحةشـووفوـ  مـا رأينـا ة ملزمـة ذم ضـو ها ش

ب افلغوي ظذ أفسنة ممثع افدول افاربوة ذم ادحاؾل افدوفوة ظندما يسـتاملون افلغـة سـوافت

الهتم وأوراق افامل افتـي يقـدموهنا، مـع أن فغـتهم افاربوـة إجنبوة ذم مناؿشاهتم ومداخ

ــرماتمدة بغ افلغات افست ذم إمم ادتحدة ومنربهتا، وؿـد خحـص افوـوم افثـامن ظ  ش

اىون إول )ديسمز( شنويً  ا رأينـا مـبافووم افاادي فلغـة افاربوـة، ومناشبة فالحتفال  امنـ 

إرض افاربوـة ظنـدما يسـتخدمون افلغـة  اجلرأة افسـلبوة فـبا  منرمـي ادـًمترات ظـذ

إجنبوة ذم هذه ادًمترات افتي ياـافج باضـها ؿضـايا ظربوـة، وهـم باملهـم هـذا حيقـرون 

ــت ىفســه، وٓ  ــتهم ذم افوؿ ــويتهم وأم ــرأىفســهم وه ــة ضـ ــغ افاربو ــن اشــتابل افلغت  م

ان ثمة أجاىب يشارـون ذم أظبل هـذه ادـًمترات. أمـا أن تسـت باد افاربوـة، وإجنبوة إ اـ 

افامــل ذم تلــك ادــًمترات ظــذ إرض افاربوــة بافلغــة اإلىجلوزيــة وحــدها، أو  حـــرويقت

 ة وحدها، ؾهذا ما ٓ يقبله ظاؿل منتٍم إػ أمته!سـوباففرى

ما تتارض فـه افلغـة افاربوـة  شـياسـوومن مشكالت افلغة افاربوة  ات اف ابع اف

افقوم اإلجيابوة وافاوامـل اففاافـة افتـي  ـل   دَ أْ ظذ أيدي أرباب افاودة افذين يرومون وَ 

فتت بنوته. وما دامـت ت، وإيقا  ـل افقوم افسلبوة افتي تامل ظذ تقدم ادجتمع افارر

 ط  افاربوة توحد بغ أبناء إمة افاربوة، وذم وحدة افارب ؿوة هلم، ـاىت هذه افلغة حَمَـ

ظـذ أن  يق إحواء افااموة من جهةرابط ب رشهامهم، ؾاملوا من ؿبُل ظذ تفتوت هذا اف
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حة ظامل توحود، ـب ظملوا ظذ وصم افاربوـة حـوافااموة ظامل تفريق، ذم حغ أن افف

حة حــو، وظملوا من جهة أخرى ظـذ حماربـة اففحـربافتخلف وظدم مواـبة روح افا

 بوشا ل أخرى منها )إىشاء إـاديموة افزبرية(، واشتابل ا روف افالتونوـة ذم ـتابـة

ظذ اشتابل  ـرحٓ يقت اإمازيغوة، وـان اهلدف متزيق جمتمانا افارر ذم ادغرب متزيقً 

ظــن  1973افلســان ؾحســب، بــل يمتــد إػ افاــرق، ؾقــد ورد ذم وثوقــة صــدرت ظــام 

تاريخ صـبل إؾريقوـا ــب يـدّرس افوـوم ـلـه تزيوـف و ريـف، »ة أن سـواخلارجوة اففرى

 (9)«.ريمة ىكراء اشمها افاروبةوجيب ظذ افزبر  أن يتحدوا ضد ج

ذم ا ـًول دون أن  احة ما جليت إفوـه ؾرىسـا أيًضـحـوومن أشافوب حماربة افاربوة افف

حة، وإىــب حـــويقــّدم أبنــاء اجلافوــة افاربوــة امتحاىــات افلغــة افثاىوــة ذم افشــهادة افثاىويــة بافف

ــرفنوـل أي موادي ا -بٌحدى ظاموـات أؿـافوم افـوضن افاـرر إرباـة )ادغـرب افاـرر  ح

بالد افشام وافاراق(، وما جليت إفوه جاماة هلسـنكي ظنـدما  -اخللوج افارر -وافسودان

ر افدراشات اإلشالموة بافدراشات افاربوة اإلشالموة ذم شـاوها إػ إباـاد  شـياشتبدفتـ 

 افاربوة من هذا ادوؿع.

فسـت اداتمـدة ذم إػ اشـتباادها مـن بـغ افلغـات ا اويساى أظداء افلغة افاربوة حافوً 

إمــم ادتحــدة بحجــة ظــدم اشــتابل ممــثع افــدول افاربوــة فغــتهم ذم ظملهــم ذم ادحاؾــل 

ــوافدوفوة وادنربت افتاباة فألمم ادتحدة، وإىب يستخدمون افلغـة اإلىجلوزيـة أو اففرى ة، س

وينــيون ظــن اشــتابل افاربوــة، وبحجــة ظــدم دؾــع افــدول افاربوــة دــا يستــب ظلوهــا مــن 

بدات مافوة دماه اشتابل افاربوة، وظدم وجـود مسمجـغ أـفوـاء فسمجـة افلغـة إجنبوـة اظت

 إػ افاربوة، وفنقل افاربوة إػ افلغات إجنبوة.
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، ويمكن إجيازها اوهي مشكالت متاددة جدً  :مشؽالت ذات صابع تربوي -3

 ؾوب يع:

ظـداد مالمـي ىرـرة ظـذ مسـتوى إ مـن يلـِق : ضاف إظداد مالمي افلغة افاربوـة -أ

ــوافلغة افاربوة خالل افاقود إرباة إخرة جيد أن ثمـة  حات تن لـق مـن هنـا وهنـاك ص

 إػ ضــاف هــذا ادســتوى وؿحــوره، واىاكــس هــذا افقحــور ظــذ مســتوى إداء شـــرت

 اجوـدً  ء ٓ يا وه، وفقد ؿول: أظ ني مالـًب شـي،  فك ٕن ؾاؿد افاافلغوي فدى اف لبة أيًض 

 .اجودً  اأظ ك ضافبً 

ومن مراهر ؿحور إظداد مالمي افلغة افاربوة ما ىالحره من أخ ـاء فغويـة يرتكبهـا 

إمـر ظـذ  حــرمالمو افلغة ذم ادناصط افلغوية افتي يًدوهنا حمادثة وؿراءة وـتابة، وٓ يقت

إخ ــاء افلغويــة افنحويــة ذم إداء، وإىــب امتــد إػ اشــتابل افااموــة ذم افاملوــة افتالوموــة 

اؾة، ومنهم مالمـو افلغـة افاربوـة ذم مـدارس افتالـوم افاـام، افتالم وة ظذ أفسنة ادالمغـ 

وذم افتالوم اجلاماي، وذم مناؿشات رشا ل اداجسـتر وافـدـتوراه وحتـى ذم أؿسـام افلغـة 

 (10)ويا فألشف! اافاربوة أحواىً 

ان ثمة منهجان ذم إظداد مالمي افاربوـة ظـذ ادسـتوى اجلـاماي أوهلـ ب ادـنهج وإ اـ 

لوـة أداب وافالـوم اإلىسـاىوة حـوافتتاباي، وهو أن يدرس افدارشون ادواد افتخح ة ذمـ 

لوـة افسبوـة فدراشـة ادـواد افسبويـة خـالل ظـام أو  امدة أربع شنوات، ثم يادون تربويً  ذمـ 

ــوظامغ، وثاىوهب ادنهج افتكامع ذم اإلظداد وهـو أن يـدرس افدارشـون ادـواد افتخح ة ح

ن إ ـٌـ ــع شــنوات، ؾ ــة أو أداب ىفســها مــدة أرب ــات افسبو لو ــة ذمـ  ػ جاىــب ادــواد افسبوي

ــوخمرجات هذين ادنهجغ فوست ذم افحورة ادرؽوب ؾوها، مع أن ىسبة ادـواد افتخح ة ح
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٪ وىسـبة ادـواد 30، وتحل ىسبة ادواد افسبوية إػ ا٪ أحواىً 55ذم ادنهج افتكامع تحل إػ 

ــوافدراشـة افتخح»٪، إٓ أن 15افثقاؾوـة إػ  ة ذم افكلوـات وأؿسـام افلغـة افاربوـة تــدور ح

حول افلغة وأدهبا، وٓ متارس افتاامل افت بوقي ٓ مـع افلغـة وٓ مـع أدهبـا، وفـذا يتخـرج 

 ؾوهـا، وهــم ضـااف، ويقومــون بتــدريس حـــغـثـر مــن مالمـي افلغــة افاربوـة وادتخح

فلغـوي فتالموـذ زيـادة تـدهور ادسـتوى ا افلغة، وهم ظذ هـذا افضـاف، وتكـون افنتوجـة

 (11)«.إػ تدىوه ذم مرحلة افتالوم افاايل إضاؾةً افتالوم افاام، 

ــان مالمــو ادــواد إخــرى ذم افــدول ادتقدمــة يســاظدون مالمــي افلغــة   ظــذوإ اـ 

ــتهم إم شــلومةً  ــذ  اشــتابهلم فغ ــتهم ظ ــة، وحياشــبون ضلب ــة افتالمو ــة افتالومو ذم افاملو

فلغوية افتي يرتكبوهنا، ؾٌن هذا افحنوع ٓ ىجده ذم واؿانا افارر، وهذا ممـا يزيـد إخ اء ا

 ة، ظندما  اول أن تبني، ويتارض افبناء ىفسه إػ اهلدم من أضراف أخرى.ل  اف غ بِ 

مــنهم ذم أثنــاء ممارشــتهم  اومــن جواىــب افقحــور ذم إظــداد مالمــي افاربوــة أن ىفــرً 

ٕهــداف مــن أمــامهم، وأن ثمــة ضــبابوة ذم متثــل تلــك فاملهــم باــد ختــرجهم ؿــد ؽابــت ا

ذم أثنـاء تنفوـذ دروشـهم، ؾٌـ ا دروس  ضــىإهداف، وهـذا مـا يـًدي إػ افتخـبط واففو

افقراءة تتحول إػ إظراب تارة، وإػ ظملوة موكاىوكوة ذم افقراءة اجلهريـة تـارة أخـرى، وإ ا 

هـداف ادرشـومة فنحـوو دروس إدب تتحول إػ بالؽة، وهـذا حيـول دون  قوـق إ

ب أن افدخول ذم آشتثناءات وادبحكات وافتيويالت ذم تالـوم افنحـو  افقراءة وإدب،ـ 

لة فتقــويم افقلــم وافلســان مــن شـــويــًدي إػ ؽوــاب اهلــدف مــن تالــوم افنحــو ظــذ أىــه و

 آظوجاج وافزفل.
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المـغ ذم مـن اشـت الا رأي اد تبغ: الـؼص يف الدورات التدريبقة دعؾؿ  الؾغة -ب

حية مـنهم ك تشـسك ذم أي دورة تدريبوـة، وأن صـرمشارـتهم ذم افدورات افتدريبوة أن ثمة 

اىت مـدة افـدورة ؾوهـا أؿـل مـن ظ ــرافذين اصسـوا ذم دورات تدريبوةـ  ة أيـام، وأن ثمـة ش

 (12)دورات ٓ تقّوم ىتا جها.

ــروـة ادااافسب تاتمـد :مشؽؾة الؼصور يف بـاء ادـاهج الؾغوية الرتبويـة -ج ة ذم بنـاء ص

ــو ديـد أشا أوهلـاادناهج افلغوية افسبوية ثالثـة أرــان ذم هـذا افبنـاء،   اات ادـواد  ديـدً ش

ــوأشا د  وا، ؾب يستخدم ذم ا وـاة بكثـرة ُظـشـوذم ضوء افتواتر واف اظلموً  ـز ظلوـه ذم  اش ـّ وير

ات ادتالمـغ ومت لبـاهتم حاجـ ثاىوهـايرجي إػ مراحل تافوة، و ادناهج، وما يستخدم ؿلواًل 

وموــوهلم ذم تفــاظلهم مــع ادجتمــع، ظــذ أن  ــدد تلــك ا اجــات وادت لبــات وادوــول ذم 

ــردراشـة ادجتمـع بثقاؾتـه وؾلسـفته ومشـكالته، وافا ثافثهاضوء افدراشات افالموة، و  ح

 بثوراته افالموة وافتقاىوة.

ات ذم إضـار ظالؿاهتـا ادتشـابكة، وذم ظملوة بناء ادناهج ينرر إػ هذه إرـان وادكوى

ـاًل  مـن  إ  ٓ يمكن آظتبد ظذ أشاس واحد ذم بناء ادنهج ظـذ ىحـو شـلوم،  فـك ٕنـ 

مــن إشــس ذم إضــار منرــومي صــمويل  اة وادــتالم وادجتمــع ياــد أشاًشــشـــوادــادة افدرا

جهـود، بـل ظـذ أو باثـرة فل امتكامل، وٓ دمد هذه افنررة افشاملة ذم تادد ادحـادر تشـتوتً 

لـه دمـد ؾوـه ىسـقً  ، وهـذا افـذي ىفتقـده ذم بنـاء امساًصـ اوبنواًىـ متحـاًل  اافاكس مـن هـذاـ 

ة، وآجتهادات افذاتوـة، مـن حـومناهجنا، إ  ما تزال ادناهج تبنى ذم ضوء اخلزات افشخ

ــوؽر آشتناد إػ افدراشات افالموة ذم  ديد أشا  ف حاجـاتر  َاـات مـواد ادارؾـة، وتَ ش

 .حـرف ضبواة ادجتمع، وروح افار  اَ ادتالمغ، ومووهلم، ومت لباهتم، وتَ 
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من حمتويـات ادنـاهج باوـد ظـن افلغـة افوطوفوـة افنابضـة  اودمدر اإلصارة إػ أن باًض 

إمـر يـًدي إػ افنفـور مـن افلغـة،  وهـذا با واة، ويقدم بيشافوب ؽر جذابة وٓ مشّوؿة،

 وافضاف ؾوها.

 ؿد أصـار إػ أن فغتنـا افاربوـة ٓ تـدّرس ذم مدارشـنا، وإىـب سـغه حوـان افدـتور ض

ء ؽريــب ٓ صــلة بونــه وبــغ ا وــاة، وٓ صــلة بونــه وبــغ ظقــل افتلموــذ صـــييــدّرس ؾوهــا 

وصاوره وظاضفته، وهاجم ادبحكات وافتيويالت ذم ادادة افلغوية افنحويـة افتـي تـدرس 

ـب مّحـل إشـتا  ظبـاس حسـن إػ أهنا شبب ىفور ضل اشـرً ذم مدارشنا، م بتنـا مـن افلغـة،ـ 

ــوآض راب ذم ادادة افنحوية واخلالف ؾوها مسًوفوة افضاف، وتد  مسـتوى افتح ل ح

 (13)ذم افلغة افاربوة.

 هذا افتخلف ؾوب يع: : ويتجذختّؾف صرائق التدريس -د

لموـة : مـا يـزال افاـبء ذم افاملوـة افتالوموـة افتا رة اف را ق افتلقونوـةشـو -1

ظذ ـاهل ادالمغ ذم إظم إؽلب، مع أن ادـتالم هـو حمـور افاملوـة، وهـو  ىملقً 

 حــرافق ب افذي يوجه إفوه آهتبم، ؾهو اهلـدف وافغايـة مـن هـذه افاملوـة، وينح

اف، وافتازيـز، وافتوجوـه، وا ـث، وافتشـجوع، وتـيمغ افبوةـة صـردور ادالم ذم اإل

  افاملوة.شـرافغنوة  سن 

ــدامــت ادالومــات تُ ومــا  ــلق  ، ومــا ظــذ هــًٓء ادتالمــغ إٓ أن ان فلمتالمــغ تلقونً

ــومارضـة فلن ؾهيحيفروها ويسترهروها،  ــران افس ذم شـبول  ايع ٕهنـم ك يبـذفوا جمهـودً س

 ا حول ظلوها.
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ــارات -2 ــة واده ــات افلغوي ــوين افكفاي ــاق ذم تك ــذا : اإلخف ــبب ذم ه ــع افس ويرج

غـة مـا دامـوا  سنة من ادالمغ، وإػ ؿلـة ممارشـة ادتالمـغ فل  اإلخفاق إػ ؽواب افقدوة ا

شلبوغ منفالغ ؾوب يقدم إفوهم، وإػ ؽواب افتازيـز وافتوجوـه افحـحو  ٕخ ـا هم، وإػ 

 ظدم مساىدة مالمي ادواد إخرى دالمي افلغة ذم تححو  أخ اء ادتالمغ.

فاية اففهم، ما يقرؤوىه وما يسـتماون إفوـه  مِ هْ ؾَ  ويتجذ هذا اإلخفاق ذم افقحور ذمـ 

ب ادتالمون افتدريب افكـاذم ظـذ ؿـراءة آشـتبا، إ  ات وافدروس، وك يدر  ضـرذم ادحا

فاية افقـراءة، شـالمًة ذم  ب يتجذ ذم افقحور ذمـ  تكاد أن تكون مهملة ذم إظم إؽلب.ـ 

ـ افن ق، وؾهًب  ـً فلمقـروء، ويـتجذ ذم  اوتوطوًفـ دـا وراء افسـ ور، افلماا  واففكـر، وإدرا

فايــة افتابــر افــوطوفي، ؾهنــاك افتفــات إػ موضــوظات افتابــر افوصــفوة أـثــر مــن  ظــدمـ 

آفتفات إػ ادوضوظات افوطوفوة افتي يت لبها ادجتمع مثل إفقـاء افكلـبت ذم ادناشـبات 

ــرادختلفــة، وـتابــة افرشــا ل، وإظــداد حما ابــة اجللســات، وتوجوــه افــدظوات، وـت ضـ

ــرافن ــشـ ــذار، وَم ــدظوة وآظت ــات اف ــات، وب اؿ  ْل ات واإلظالى
ِ
ــراء  ء ــتبرات، وإج آش

 إفخ. ادقابالت، وأصول تقديم اف لبات...

ــتجذ افقحــور أيًضــ ــذوق إدر، وذم  اوي ــة وذم افت ــة واإلمال و ــات افنحوي ذم افكفاي

فاية ا فظ ــر ىبويـةٍ  َث إ  يغوب آشتشهاد بآيات ؿرآىوة وأحادي ،افنقد، وذم ؽوابـ  يفة، ص

 يتوؾر ؾوها اجلبل وا كمة، من افساث افارر وافاادي. صاريةٍ  وىب َج 

، آؾتقار إػ افتقنوات افسبوية ادساظدة ذم تفاول افاملوة افتالوموة افتالموة -3

ؾثمة ؽواب ذم أؽلب اددارس ظذ ى اق افساحة افقوموة فلمخابر افلغويـة وإؾـالم 

وذم اشـتخدام هـذه افوشـا ل إثـارة فالهـتبم  إفـخ. ب...شـوة وا واوافرزم افتالومو

بـاففرق بـغ إشـافوب اجلذابـة فـتالم  وجذبه فلتفاظل بٌجيابوة. وادتالم فدينا حيـس  

ــه  ــه إم، ؾوتكــون فدي ــم فغت ــات ذم تال ــر ذم افوشــا ل وافتقنو ــة واففق ــة إجنبو افلغ

 إحساس شلبي دماه فغته يسشخ ذم ٓ صاوره.
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هـذا افقحـور ذم  : ويـتجذفقحور ذم إـساب ادتالمـغ مهـارات افـتالم افـذااا -4

ؾهـا، وذم ظـدم ر  اَ ظدم متكن ادتالمغ من اـتشـاف أخ ـا هم وآظـتبد ظـذ أىفسـهم ذم تَ 

ــرمتكنهم من افكشف ذم ادااجم بسهوفة وي ، وظـدم متكـنهم مـن اختوـار ادـادة افحـا ة س

 ا رة واد افاة. فلقراءة، وذم ظزوؾهم ظن افقراءة

ادالحـظ أن ثمـة ؿلـة ذم ادناصـط  مـن :ضعف ممارسة ادـاشط الؾغوية الـال صـػقة -ه

ذم داخـل افحـفوف بسـبب هومنـة اف را ـق اإلفقا وـة  إنْ  ،افلغوية افتي يبرشـها ادتالمـون

، ة، أو ذم جملة ا ا ط، أو جملـة اددرشـةشـوأو ذم خارج افحفوف ذم اإل اظة اددر ،افتلقونوة

تابة افالؾتات واإلظالىات، أو ذم ؾِـ ق افتمثوـل، وفقلـة رَ أو ذم ادناطرات وادساجالت، أوـ 

 ادبرشة أثر شلبي ذم تكوين افكفايات افلغوية.

هــذا افقحــور ذم أن آمتحاىــات تقــوس  ويــتجذ :الؼصــور يف أســالقب التؼــوي  -و

ـر وآشـسجاا ذم إظـم ذم ا فـظ وافتـذ ادستوى إول مـن مسـتويات ادارؾـة متمـثاًل 

 وحكــًب  وتفــاظاًل  وموازىــة وتالــواًل  إؽلــب، وهتمــل ؿوــاس ادســتويات افالوــا ؾهــًب 

 إفخ. ...اوتوطوفً 

ظــذ آمتحاىــات  حـــرأن آمتحاىــات ذم افشــهادة افثاىويــة تقت اومـن ادالحــظ أيًضــ

ــات صــفوية، وفكــن هــذه آمت ــان ثمــة امتحاى ــة، وذم افتالــوم اجلــامايـ  ــات ادكتوب حاى

اشتبادت من باـ  اجلاماـات مـع أقوتهـا ذم افوؿـوف ظـذ مسـتوى ادـتالم،  فـك ٕن 

 آمتحاىات افشفوية تقوس جواىب ذم إداء ٓ تقوسها آمتحاىات ادكتوبة.

ذم آختبارات ادوضوظوة ادقننة ذم جمال ؿوـاس إداء  اودمدر اإلصارة إػ أن ثمة ؾقرً 

يمكــن أن تقــوس مســتويات إداء ذم افقواظــد افنحويــة افلغــوي، وهــذه آختبــارات 

 واإلمال وة وماا  ادفردات وافاروض، وافتذوق إدر.

اىت ادنرمة افاربوة فلسبوة وافثقاؾـة وافالـوم ؿـد وضـات مـن ؿبـُل اختبـارات  وإ اـ 
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موضوظوة ذم افتالوم ما ؿبل اجلاماي ؾٌن ا اجة ماشة إػ وضـع اختبـارات فقوـاس إداء 

  افلغة افاربوة ظذ ؽرار )افتوؾل( ذم افلغة اإلىجلوزية.ذم

 ومن هذه ادشكالت:  :مشؽالت ذات صابع اجتامط  -4

ق بغ افنرام افتالومي وشا ر إىرمة ذم ادجتمع، ؾٌـ ا ك يكـن ثمـة سـوؽواب افتن -أ

ــياسـوتااون وتناؽم بغ افنرام افتالومي وافنرام آؿتحـادي واف وافثقـاذم واإلظالمـي  ش

ن ثمــة مشــكلة، ٕن مــا يبنــى مــن ضــرف يتاــرض ذم  م مــن ضــرف آخــر، دْ لَهــفِ ادجتمــع ؾـٌـ

ًٓ شـووٓ اىـت افلغـة افتـي ب أن ىاصةتنا يتسمرون أمام صاصات افتلفزة شاظات ضوا ، ؾٌـ اـ 

ـب  ،اإلظالم حمشوة بإخ اء وبافااموة وشا ل هاتبث   ؾٌن افبناء افلغوي افسـلوم ٓ يتحقـق،ـ 

ع افشابكة )اإلىسىت( ذم منيى ذم إظم إؽلب ظن افلغـة افسـلومة، ظذ مواؿ شـرأن ما ين

لها ماـاول هـدم ذم  شـروين بافااموة، وباظتبد رموز وأرؿام مكان ا روف افاربوة، وهذهـ 

 حة.حـوح اففصـر

افقحــور ذم ؿوــام اجلماوــات إهلوــة وادجتمــع ادــد  بــافتمكغ فلغــة افاربوــة  -ب

إمة، إ  إن افتوظوة افلغوية من إقوة بمكان ذم ظمـل تلـك   بيقوة افلغة ذم بناءحـروافتب

اجلماوات، وظـذ ادسـًوفغ ؾوهـا افوفـوج إػ  مـة ادجتمـع وافتحـرك فت بوـق افدشـاتر 

وافقواىغ افتي تنص ظذ اشتابل افاربوة ذم مجوع اداامالت افرشموة ذم افدوا ر ا كوموـة 

ظــذ واجهــات ادحــال افتجاريــة وذم افشــوارا،  ـاؾــة، ومراؿبــة افتجــاوزات افتــي يروهنــا

ومراؿبة افزامج ادوجهة إػ إضفال ذم افريـاض وافتلفـزة واإلظـالم وادجـالت افدوريـة 

 إفخ. وافنشاضات افثقاؾوة...

وافواؿع أن هذه اجلماوات تست وع أن تًثر ذم افرأي افاام، وأن تًثر ذم افوؿت ىفسـه 

ــة افتالموــة ذم صــاحب افقــرار، وأن تامــل ظــذ  افتوظوــة، وأن تســهم ذم افاملوــة افتالومو

اٍت وىــدواٍت ضـــربتقــديم مالحراهتــا، وأن تقــوم بمناصــط فغويــة ذم مجوــع ادجــآت حما
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حة، حـــوحوات محــوؽة باففســـرومنــاطراٍت ومســابقات، وإؿامــة ماــارض، وظــرض م

 (14)إفخ. وظرض أؾالم ..

ــن ادكا ــروج م ــو اخل ــات ه ــذه اجلماو ــل ه ــم ذم ظم ــاء وإن اده ــدم آـتف ــب وظ ت

بافتنديدات ادتالحقة، وإىب بافامل اجلاد ذم ادودان ظذ ؽـرار مـا جيـري ذم افـدول ادتقدمـة 

 هلا ذم ادجتمع. اظلوها، ومتكونً  اا ريحة ظذ هويتها ادتمثلة ذم فغتها، حفاطً 

ــرتلك هي با  مشكالت افلغة افاربوـة، وٓ يـتمكن أحـدىا مـن ح ادشـكالت  ح

بادااجلـة افالموـة واإلحسـاس افاـايل بادسـًوفوة  ا إػ ما يـراه جـديرً شـروه أن يـاؾة، ويكف

 دماه فغتنا إم، وافتي ظذ أبنا ها أن يكوىوا بارين هبا بّرهم بيمهم.

                                                           

دور ادسًوفغ ذم ىؼ افلغة افاربوة ذم  -افدـتور حممود أمحد افسّودفلتفحول ُينرر: ( 14)

اجلزء إول ـاىون افثا   86ادجلد  -جملة جممع افلغة افاربوة بدمشق -مًشساهتم وتنموتها

 .17و 2011)يناير( 
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ادرجـع افسـابق  -ة افقوموـةحــوافلغة وا فا  ظـذ مقومـات افشخ -افدـتور أمحد هوكل -

ة حـــوافلغــة وا فــا  ظــذ مقومــات افشخ -ىقــاًل ظــن بحــث افــدـتور هوكــل 115و

 -افقـاهرة -اجلماوة اخلرية اإلشالموة -ىدوة افلغة افاربوة بغ افواؿع واديمول -افقوموة

 .2001مارس 

ادـًمتر  -افنمـو وإقوـة آؿتحـادية -ادحتـوى افرؿمـي افاـرر -افدـتور ظبد افقادر افكـامع -

 .2009« يوىوو»حزيران  -دمشق -ررافوضني إول فحناظة ادحتوى افرؿمي افا

ادــًمتر إول فألظضــاء ادراشــلغ  -وضــع افلســان افاــرر ذم اجلزا ــر -افــدـتور ظــبر اف ــافبي -

 .2009دجمع افلغة افاربوة ذم افقاهرة، أبريل )ىوسان( 

ة ذم تالمهــا صـــرافتحــديات افتــي تواجههــا افلغــة افاربوــة اداا -افــدـتور حممــد أمحــد اداتــوق -

ــة  -ادملكــة افاربوــة افســاودية أىمو ًجــا -فتالــوم هبــا ذم دول اخللــوج افاــرروا افلغــة افاربو

أبــو طبــي  -مرـــز افدراشـات وافبحــوث آشــساتوجوة -وافتالـوم، رؤيــة مســتقبلوة فلت ــوير

 .328و 2008

شـق جممع افلغة افاربوة بدم -ؿضايا راهنة حول افلغة افاربوة وافشابكة -افدـتور حممد مراياا -

 .20و 2006

جملــة  -افكفايــات افلغويــة ف ــالب مــا ؿبــل افتالــوم اجلــاماي -دســـوافــدـتور حممــود أمحــد اف -

 .29و 2012ديسمز  -افادد افثافث وإرباون -افتاريب

ادًشسة افاامة افسورية فلكتاب بوزارة افثقاؾـة  -دراشات تربوية -دسـوافدـتور حممود أمحد اف -

 .124و 2010دمشق  -افسورية
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 -افلغـة افاربوـة ذم مًشسـاهتم وتنموتهـا شــردور ادسـًوفغ ذم ى -دســوافدـتور حممود أمحد اف -

ــة بدمشــق ــة افاربو ــة جممــع افلغ ــد  -جمل ــاير(  86ادجل ــا  )ين ــاىون افث  2011اجلــزء إول ـ

 .17و

شــنة  -منشــورات وزارة افثقاؾــة ذم شــورية -ذم إداء افلغــوي -دســـوافــدـتور حممــود أمحــد اف -

 .104و 2005

ادـًمتر افـوضني إول  -منرـور إؿلومـي -افلغـة افاربوـة ظـذ اإلىسىـت -افدـتور منحور ؾرح -

 .2009« يوىوو»حزيران  -دمشق -فحناظة ادحتوى افرؿمي افارر

ادـًمتر افـوضني إول فحـناظة  -اإلىسىت وىقـل ادارؾـة ذم افـوضن افاـرر -افدـتور ىبول ظع -

 .2009 -حزيران )يوىوو( -ر بدمشقادحتوى افرؿمي افار

ادًمتر افـوضني إول  -صورة  قوقة ،ادحتوى افرؿمي افارر -خ ظبودصـوافدـتور ىور افدين  -

 .2009« يوىوو»حزيران  -دمشق -فحناظة ادحتوى افرؿمي افارر

 .2003 -تقرير افتنموة اإلىساىوة افاربوة -

 .2003بروت  -افاربوة وا إىقا  افلغةشـرم -مًشسة اففكر افارر -

 

         



969 

 

 

 جتديد الدرس الرصيف

 بناء )َفْعَلَن( وجواز تقووسه

 

 (). ممدوح خسارةد

 

 ( الظاهرة:1

( بٌْٓددك أَْ َىددع امٕنددق   ـَ دد َّ ُْ ٌل نددـ ن(ددؾ )َع بدد أ يهددٕع ذم املددملٌدل ام أددَ ٌػ أؿٌدٛد

دؾ امقهددوامٕح امث قٌُّؾ، و)َعْو  ٌَ ََ ت امقٌوددَرن( بٌْٓدك  ًٛ  مليّباٛد ر، فُدقمؿ دلَء نقامفبد

ٖٞ امق وق َودـ( ذم )َعْلَ َْ َْ ًٛ، و) ّْدٖٕد م امق وقدٝ َع ٌَؾ ًٖٛد ََ ( بٌْٓك  ـَ ّْْ ُٝ امقملٌَّٕؿ(، و)َع

نق   ٕٝا ااميٕدٝ ٓ بٗد ّاؼ بٗنق  َْود ّف َيملٌَ ٌَ ََ َوـ امحِلقام  أو ام سٗقٝ( بٌْٓك  َْ َْ ن(ؾ ـقمؿ )

ْوددد ٌَ َّٓدددٝ وامق ُْ ٌَ ن  ٛ ن(دددؾ  امق د فدددد بددد أت يهدددٕع نوددٛد ٕٝا َّْْٓدددٝ دعٛندددٝ نقيدددقع ٌَ َرٖٝ وامق

َوٓٝ، َْ  وأـؾ نٓٔٛ نهملُٛهتٛ نـ ألدء امقَٛعّػ أو ام ٌَققػد وامقه

َ ًٓ بػ وْٕقع  ذه امٕؿٌٛل وأن(ٛمٛ عىل أَلالت امقِملّ  ََ ٛب وأقسٓٝ ام ملِّْػ أٌٛ  

امقٍّقيػ حقل ـبقل  ذام امقبٓٛء نـ امٕؿٌٛل مذه امق ٓٓت ام أَ ٌٝ، وحقل إنِٛن يُٕٕسف، 

 ؿذ بقام ذم اقؽ بػ نقامؿِؼ ونٌٛ ضد

                                                           

(عىق جمْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ ب نهؼد )  
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 )َفْعَلَن( لدى القدماء:( بناء 2

ذم قٍملٓٛ امقَوأك،  – وقق ـّّٕٝ – يٓ   أن ٖج  ظٛ رة قٍقيٝ حمَ ٌٝ إٓ مٛ أصقل

اقؽ أن امقذامئُٝ امقٍّقيٝ عٓ  امقٌريب ام ٌٛرص ٓ يِٛن يسٕغ حٛقٝ إٓ إاام يقامؿُٞ نع عٛنامٍت 

َّـ( امقذي ٖر ٌْ ّٝ ذم امقٓيؼ امقٌريبد ويو ق  ذام امقُقل عىل بٓٛء )َؿ ى أصققف ذم قٍقيٝ نملٗصِّ

  (1)قٍملٓٛ امقرتامٌٕٝد ؿد َٛء عىل  ذام امقبٓٛء نـ امٕؿٌٛل

يف امق(ّ(ػد - ـ امقبُْْس  إاام بّغ إ طُٛب ُبْْسَ َُ ّْ  َح

ْربقند - ٌُ  َعْربَٓف  أعيٛه امق

رَيـ، و ق ٖبٛت ُيْ َبغ بفد - ٌَ  َعْريـ امق(قب  َصبٍَف بٛق

ٌُرَقن - ٓف  رضبف بٛقٌوٛ، ورضبف بٛق ََ َعْر
 د(2)

امباٝ  - قن ]امقَرْٛة[د َؿْرَـ امق ا ََ ْر
َِ ٔٛ بٛق  حسا

َبف ورَصعفد - ف  رَضَ َْ  ـَْأَزن َ ْو

َّف - ٌْ
ؾ ؿِ ٌَ َْٕيـ ؿالٌن  صٛ  فٛقهٕيٛن أو َؿ  د(3)َْ

 د(4)َعٌْٓـ ذم فالنف  أب ل اممْزة عًٕٓٛ  -

ًٛد -  َعَْٓقن امقِملٛب  َوَيع قف عٓقامٖ

ًٛ ]و ق امقٌٓقامن[د - َّْقن امقِملٛب  ويع قف عّقامٖ  َع

                                                           

ََّؾ(د ولٌٓقن  ٓٛـهٝ  (1) ٌْ يسِّٔٛ نيقامن امٕنب قَّٛ اميب وؾريه نـ فملٜ امقلف ذم بٛب )َؿ

 ئٕٝ بٛقملَوٕؾد ذه امجلز

ٌَوٛ وِعذق امقَٓؾ إاام يبس  يٛج امقٌروس  عرجد (2) ٌُرَقن  امق  امق

 نخمؼد –قسٛن امقٌرب -( امبـ نًٓق 3)

 د499نيقامن امٕنب   –( امقَٛ اميب4)



 ند مم وح  سٛ ة  - دم ي  امق  س امقلذمّ  

 

079 

ٛطٌ - ٝـ  ٛء بأجا ، »ٝ، َبْرَ ـ َ  ٕٟ نـ امقُُبْ ٛن و ق امحلجٝ وامق قٕؾ، وامقٓقن، عٓ  امّق

 د(5)«زامئ ة

ٝ امقيقيّٝ - َّ ٝ، و ل امٓق ٌَْٕ امن، مجع َعْٕ اٖم ـ امق قن، ن ِٛي ُؾ  صٛ  أطقل ن َا  د(6)َعَْٕ ن امٓق

ّٔٛ لبٌػ - ْا  د(7)َلبٌْـ ن اممهف  ف

ـَياٌفد -  َؿْرَصـ امقكَء  

-  ًٛ ّْيٖٛ ٌّف ُل َّْيٓف َ   د(8)َل

 د(9)وـٌ  ذم بٕملف َفِْٓـ ؿالٌن   رب -

ّف عؽيًٓٛ  - ٌَ ََ ن امقكَء    د(10)َعْؽَ

، ٕن امقٓقن ؿٕٔٛ إنٛ زامئ ة عىل  ( نون ْؽٍّ ـَ َّ ٌْ ؿٔذه لبٌٝ عؽ ؿٌاًل عىل بٓٛء )َؿ

ـَْأَزن َ ْوْف  ـَ امقبُْْس، وَؿْرَصـ امقكَء و ُْ ّْ امقٌَؾ امق(الٌل، قملٓقيع ام ٌٓك فد ذم َح

ـ، وإنٛ زامئ ة ذم أصؾ  َِ ـ، وَفْٓ ََ ْٕ امن، وَعْر ٌَ ٞ نٓف ن(ؾ  َعَْٕ ن امقَٓؾ نـ امق ُا نٛ امْمُل

ّْقامن، وَبْر ـ نـ امقُب ٛن وْٕيـ نـ امقهٕيٛن  ٌُ وعٓقن امقِملَٛب وعّقٖف نـ امقٌٓقامن وامق

ـ نـ امقَرَقن،  ََ بٌػ، وَعْؽن نـ امقٌؽيـ وَؿْر ٌَـ نـ امقسا ّيٛن وَلْب َّْيـ نـ امقسُّ وَل

ٌَػ،  َريـ، وَعٌْٓـ نـ امق ٌَ ـَ نـ امق ْربقندوَعْرَي ٌُ  وَعْربـ  نـ امق

                                                           

 قسٛن امقٌرب  بَرهد –امبـ نًٓق  (5)

 يٛج امقٌروس  عقند –امقزبٕ ي (6)

 ام و   امقسٛبؼ  لبٌـد (7)

 دامققلٕط  لّيـ –جمْع امقُٛ رة (8)

 يٛج امقٌروس  فٓـد –امقزبٕ ي (9)

 امققلٕط  عؽد –نٌجؿ امقُٛ رة (10)
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وـ  و نت أؿٌٛل نٓملٕٔٝ بٛقٓقن مل ٌٖ ا ٛ ذم  ذام امقبٓٛء ٕن امقٓقن ؿٕٔٛ أصّٕٝ ؿأُٔٛ 

ٌَـ  ع ام ع واًم ْ ي اًم، وَ ْ َقن ذم لريه  َأْبَيٗد  ّْ َّؾ(، و ل  َل ٌْ أن يِقن بٓٛؤ ٛ )َؿ

َٓف، وَ ْونَ  ِا ََٗن امخلٛئَػ  َل ْْ ٜا بٛ ناًم، وَط ـ وَلَْٓسـ اممقامُء    َْ ْٕ ُؾ  أعٕٛ ويٌٜ، وَ  َُ ن امقرا

ًٛد(11)امقرَدُؾ  صٛ   ـٕبًٛ  دٓ َْ ٌَـ  امنملأل ِل  د وَيْس

لدء قملَٓقيع ام ٌٓك  ٕٓٝ إم نهتٛ ذم أب ؿٌٛل، بزٛي ( ذم إم ـَ َّ ٌْ ء )َؿ نة امقٓقن ذم بٛٓ َٖٗس قزٛي وُيسمل

ّْبَـ ٛظ، ؿْـ اقؽ  امخلَ َٕق ملقلع ذم ام َّْجـ(12)أو ّق ٌَ ٝ ام(13)  امخلَْرـٛء، امق زة   امقٓـٛ قًٍّٕٝ ام ِمٓل

ََـ ْٕ ِعش، امقىا ْعَهـ  امقرِّ أؿ، امقرا ٍْـ(14)امّق َّ يت نع امقىٕػ بال نعقة، وامقبِ ، (15)  و ق نـ ٗي

ىٔؿ أح س ٌب ٓٛ ِّّغ ّق ـّ و ق امقذي ُيَب ْيُٓ ُُ ٛ  امق ضد وـرٜي نٔٓ ُُيـ ٛنٟي ٌب  (16)و ق امق

ٌَِرْيَٓٝ َْٓٝ (17)وامق َّ قع نـ ام ك، وامخِل  ٖ عرتامض، و ق ٝ نـ امخِلال (18)نـ آم ٓا ٌَ ْْ ف، وامقسِّ

ًَٓاٞٓ ًٛ َي ْٕئ ت ؿّؿ ير  َ ٞ أو َيبَلا ٌَ ْا ، و ل ام رأة إاام َيَس ٖٝا َر ًِّ  د(19)«وامٓق

                                                           

ٌْٕؾ( ام ّأؼ بٛقربٛعل، وٓ ٖرى اقؽ، إا مل يرن ؿٌؾ  (11) ْْٕـ( عىل بٓٛء )َؿ ا ٜ بٌىٔؿ إؼ أن )َ 

ُٕزامن عّٕف قإلحلٛقد  )مَهَـ( امق(الٌل ؿ

 قسٛن امقٌرب   ّٜد –امبـ نًٓق  (12)

 ام و   امقسٛبؼ  ع٠ّ، عّجـد (13)

ـد14) ََ  ( ام و   امقسٛبؼ  يٕػ، َي

 ( ام و   امقسٛبؼ  بّغد15)

 ( ام و   امقسٛبؼ  ـيـد16)

 ام و   امقسٛبؼ  عَرَض، عرَيـد (17)

 قسٛن امقٌرب   ّػد –( امبـ نًٓق 18)

د (19) ـا  ام و   امقسٛبؼ  لْع، ظ
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 ( تيصول بناء )َفْعَلَن( يف آشتقاق العريب.3

ء ام ققا قٌؾا أ  ؾ  ذام امقبٛٓ ك ذم عّؿ ؿا نٛ ي٘صِّ ْا ٛق امقٌريب نٛ ُيَس ْمُل   قألؿٌٛل ذم آم

قل ٛ اميب   امقلف )امإلحلٛق(د ُٖ ٛل امَق لدء،ـ  ء نقَقن ذم إم ن  ذام امقبٛٓ ؿٌٛل،ٕ  ٛ »ذم إم ومم

ـْ  َّ ٌْ قن ذم آ ره ؿجٛء عىل )َؿ نةٖ  عل بزٛي ٛب ٛقرُّ ـْ أحلؼ ب ّْبَ ـْ (  امخلَ َّْج ٌَ ْعَه ، امق  د(20)«ـْ ، امقرا

ف امبـ َٓل امإلحلٛق بُققف   امعّؿ أن امإلحلٛق إٖد  ق بزيٛنة ذم امقِّْٝ »وـ  عرا

ع ذم امقٍّٝ، ؿذوامت امق(الٌٝ ُيبّغ هبٛ اوامت بف ِزٖٝ ام ّأَ يبّغ  ٍب نـ امقملقلُّ ؼ بف قََضْ

ويٌٓك »لرتامبٛاي  ذه امقًٛ رة بُققف  ويقيح امقريّض امٕ د(21)«امٕ بٌٝ وامخلْسٝدد

 ٍٜ ًٛ أو حرَؿػ عىل يرفٕ زيٛنة ؾري نيارنة ذم  امإلحلٛق ذم امٓلؿ وامقٌَؾ أن يزي  حرؿ

ٝ إـٛنٝ نٌٓك، قٕوري بملّؽ امقزيٛنة ن(ؾ فّ ٕٓا ْٝ ُأ رى ذم ع ن امحلروف وحرفٛهتٛ ام ٌ

ِٓٛت، فؾُّ وامح  ذم نِٖٛف ذم ام َّأؼ هبٛ، وذم يوٛ ئَٛ ذم ام ٛيض  وام ىٛ ع وامقسا

 د(22)«وامٕنر وام و   واملؿ امقَٛعؾددد

ػ  نيارناًم وؾري ُنياِرن، ؿٛ يارن  ق نٛ فٛن بملِرام   َْ ؿ امقُ نٛء امإلحلٛق ـس وـ  ـسا

ٓل ٓم امقٌَؾ: ـٛل  َٜ ُنيارنٌ  »ؽح ـقل ام ٛزين  يامبـَ  َب ّْ ََ َ ن و ْٔ أٖؽ قق   إن بٛب َن

َٞ ذم ٌْر أو لجع أن يهملؼ نـ )رضب( املًد أو ؿٌاًل أو ؾري اقؽ جلٛز، وفٓٞ  امحملْج

ٌٜ أـبَؾ إاام  َب َب(، وفٓٞ يُقل  ) ذام رَضْ راًم( وأٖٞ يري  )رَضَ ْْ َٜ زي  َع َب يُقل  )رَضْ

ّْملَف املدً  ٌَ ام يارن  ق بزيٛنة أحرف )لٗقملْقٖٕٔٛ(، فد ذم ـقمؿ  )َنْ َق ، وؾري  د(23)«ََ

                                                           

 د268 –267نيقامن امٕنب   -امقَٛ اميب (20)

 د35 -34  1ام ٓوػ   –امبـ َٓل (21)

 د52  1رشح امقهٛؿٕٝ   –امبٛايلرتامقريض امٕ (22)

 د43  1ام ٓوػ   –امبـ َٓل (23)
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وامقٌرب يبسط امٓلؿ وامقٌَؾ ؿملزي  ذم ع ن »وَبْٕير وَصْقَنع(، يُقل امبـ ؿٛ س  

 د(24)«حروؿٔد، وقٌؾا أف(ر اقؽ إلـٛنٝ وزن امقهٌر ويسقيٝ ـقامؿٕف

يٛنة حرف نـ وإاام فٛن بٌض امقُ نٛء ـ  حلوام امإلحلٛق بملِرام  ٓم امقٌَؾ أو بز

يرى أٖف نـ ام ِْـ زيٛنة أي »أحرف )لٗقملْقٖٕٔٛ(، ؿٙن بٌىٔؿ امٔ ر فٛبـ ؿٛ س  

غ يّؽ امقزيٛنة، أي  حرف نـ حروف امٕبج يٝ عىل امٕصؾ امق(الٌل نٛنامم  ٓٛك نقٕؾ يسقِّ

ق بػ امحلروف امقزامئ ة امقملل يزامن بٛطِّرامن أي أحرف )لٗقمل ْقٖٕٔٛ( أو يِرام  ٓم إٖف مل يَرِّ

ةامقٌَؾ   د(25)«وبػ امحلروف امقملل يزامن زيٛنة ؾري ُنيارنة أو ُحرا

أنٛ امقٍّقيقن ام أ ٌقن ؿال حيلون حروف امقزيٛنة ذم ٓم امقٌَؾ وٓ ذم أحرف 

 د(26))لٗقملْقٖٕٔٛ(، بؾ يرون أهنٛ وـٌٞ ذم نًٌؿ حروف امقٌربٕٝ إن مل يِـ فّٔٛ

ؿٖٙٓٛ ٓ ٌٖ م فّدت يزامن وبٛقًٓر قّوّٝ نٛ بػ امقٌربٕٝ امقٌ ٖٖٕٛٝ وامقٍّٛت امجلزيريٝ، 

 د(27)ؿٕٔٛ امقٓقن عىل ام و   ذم بٌىٔٛ، و ل قٕسٞ ذم أصؾ امٓلؿ امقذي أ ذت نٓف

أنٛ يسْٕملٓٛ امإلحلٛق بْٛٓملُٛق وٌَّف نـ أٖقامعف ؿٔق ييبٕؼ قِالم امبـ امقْسامج  

إن لٗل لٛئؾ ؿُٛل  نٛ نٌٓك ـققٓٛ   ذام امحلرُف نهملؼ نـ  ذام امحلرف؟ ـٕؾ قف  قـ »

أحُ مهٛ أن دم  حروف أحِ مهٛ امقملل يُ   ٛ   ٛنامٓلَؿ حملك جيملْع قف ْٕئ يسملأّؼ  ذام

                                                           

 د193امقوٛحبل   –امبـ ؿٛ س (24)

 د162امقوٕغ امقربٛعٕٝ وامخلدلٕٝ   –ند نزي  ٌٖٕؿ (25)

 د756  2ام ٌجؿ امقٌريب   –ند حسػ ٖوٛ  (26)

ّْٜد و )َوْقمَلْٓهف( (27) َِ َبْٓهف( بٌْٓك يُِٛقٜ نـ امٓلؿ ) ّبٛ( امق ّْ بٌْٓك امقملاوٛيب،  ذم امٔ امنٕٝ  )َ 

ٓٝ(د وامقٓقن زامئ ة  ٌَ َقع، فد ذم عٛنٕٝ امقهٛم )َنْق َْٓهف( بٌْٓك امق ا ٌَ فد ذم عٛنٕٝ امقهٛم )َوْقَ ٖٝ(، و )َنْق

ذم  ذه امقِّدت امٔ امنٕٝ، إا قٕس ذم امٕصؾ امقذي أ ذت نٓف ٖقند )عـ امٕلملٛا َق ج  زق امهلل 

 ن ير ن  لٝ امقٍّٝ امٔ امنٕٝ بٌّْقٓ(د
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 –امقٓأقيقن بٛقَٛء وامقٌػ وامقالم نقَقنًة بٗعٕٛهنٛ ذم امحلرف امٔ رددد وٓ يُع َؿْرق بٕٓٔد

بٛ ملالف امحلرفٛت أو بٛقزوامئ ، ؿِٕقن امقبٓٛء َؾرْيَ امقبٓٛء وامٕصقل وامح ةدد  إٓ –إاام وـع

َٝ ؿال امْملُٛق وامٔ ر أن يهٛ فف  د(28)«ذم نًٌٓك نون نًٌٓك، ؿٙن مل جيملٌْٛ أقبملا

ًٛ ويٌُٕ اًمد نٓٛ ُيَ قِّؾ عىل أن  ذام امقبٓٛء أَصٕؾ ذم امقٌربٕٝ لدع  قٌؾا نٛ ـ ا

 ( بناء )َفْعَلَن( يف لغة ادحَدثني:4

ٔٛ قٍقيقن أؿٛيؾ ؿٕد جيري  ْٛع عىل  ذام امقبٓٛء ذم امقٌل امحل يٟ أؿٌٛل ف(رية، يملبٌا

ِّٕػ ون لق ٛ، نُرتحػ يٌُٕ ه ذم امقلف امقٌريبع ِّٕػ وامقٌّْ د (29)ىل أقسٓٝ امإلعالن

 ونـ أظٔر  ذه امٕؿٌٛل 

ن امقكء نـ صَملف امق يٕٓٝد - را ـ،َ  ِْ ّْ ٌَ ـ ُي َْ ّْ  َع

ْىقن بٌْٓك ٌَؾ امقكء ُعىقاًم، أو حتقيّف إؼ نٛنة عىقياٝد - ٌَ  َعْىقَن ُي

ٌؾ امقكء نٌُق - َّٓٝ  بٌْٓكَ  ُْ َّـ وَع ُْ ن دَع  ًٓ ممٛ يُبّف ام ٓيؼ ام جرا

 وٓ يِٛن قٍٝ امإلعالم ختّق نـ أؿٌٛل عىل  ذام امقبٓٛء نـ ن(ؾ  

أ ٛ عىل ؾرام  نٛ َرى ذم إـّٕؿ امقبُّٛند - زا ََ ـ ام ٓيُٝ  أي  َُ ّْ  َب

مٛ إؼ نٕ امن ٕنرامء امحلرب وامٓـململٛلد - ـَ امقبالَن  أي حقا ٍَ  َأْؿ

ـَـ امقٓزامع  أي ٌَّف عىل ؾرام  نٛ جير -  ي ذم امقٌرامق نـ رصامعٛت ن٘ ٝدَعْر

ٌّٔٛ اامت طٛبع أ الـل إٖسٛيند - َْٖسـ امقٌالـٝ َ   َأ

ٌُْرف أو حتريػ امقُٖٛقند - ًٛ بٛق َّف نؽوع ٌَ ََ َعـ امقَسٛن  أي   رَشْ

                                                           

امجامبـ ام (28)  د20 لٛقٝ امْٓملُٛق   –قْسا

( ونٛ يهملؼ نٓٔٛ –ند حمْ  حسـ عب  امقٌزيز (29) ـَ َّ ٌْ ذم أصقل امقٍّٝ  جْع  –زيٛنة امقٓقن ذم )َؿ

 د347  4امقٍّٝ امقٌربٕٝ بٛقُٛ رة  
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ٕٝا بٌ  أن فٖٛٞ نملقيِّرة د - ٌَـ امقٌالـٛت بػ امق وقملػ  أي ٌَّٔٛ طبٌٕ  َطْب

 ن(ؾ وذم حُؾ ام ٌّقنٛيٕٝ ظٔرت أؿٌٛل عىل  ذام امقبٓٛء 

قف إؼ فملٛب إقِرتوين ب ل امقق ـّل، يٓؽ عىل امقهٛبِٝ أو  - ـ امقِملٛب  إاام حقا َْ ـْ  َ

ن عىل ـرص نرتامصد  ُُيَزا

َ ْوَنـ امحلروف امقٌربٕٝ  إاام ويع قِؾ حرف نٓٔٛ نٛ يُٛبّف ذم امقٍّٛت امٕو بٕٝ  -

 ( نُٛبؾ حرف )امخلٛء( امقٌريبدKH) فقيع امحلرؿػ

بٔٛ بأروف ٓيٕٕٓٝ ب ل امحلروف امقٌربٕٝ فٗن يِملٜ َقٕمْلَـ امقِّدت امقٌربٕٝ  إاام فمل -

(، يّؽ امقب عٝ ام بملذقٝ امقهٛئٓٝ امقملل ب أت ئًر ذم فملٛبٝ safara abi)لٛؿر أيب  

امٓت!! ٕٝا اممٛيَٕٝ ذم امجلقا  (30)بٌض امقرلٛئؾ امقٓو

ـْ  َّـ( نٕ امن   ؿّ امٕوقِ ٌْ ََ َّـ( ونيٛوعف )َي ٌْ م  ق ن قل بٓٛء )َؿ نـ فؾ نٛ يُ ا

وٝ، ن(ؾام ويّأ   (31)ٛت امقٌّْٕٝ ذم ام ٌَٛؿ ام ملَوِّ

ُم   ٌٓك زيٛنة ٖسبٝ امَٕحٛض ؿٕفد -  ََحَْىـ امق َم وحَتَْىـ امق ا

َّْقن   ٌٓك زيٛنة ٖسبٝ ام ٛنة امقُّقيٝ ذم يرفٕبفد - َُ َّْقن امقسٛئَؾ وَي  ـَ

ُم  إاام زامنت ٖسبٝ امقهأقم ؿٕفد - ـ امق ا َْ  وَيَهْأ

َرن امقبقُل  إاام زامنت صَريف عد - َْ    ق طبٌٕلدَيَو

ّْْـدد وفؾ اقؽ  البسٝ نٓٓت  - ّْقَن وهَتَ ْزَ ن وحَتَ ـ ودَمَ َْ ْأ ََ ْقَقـ وَي ٍَ وَي

ّْق وامماُلمدد  امٕلدء امقملل امْملُٞ نٓٔٛ و ل امقٍقل وامقَأؿ وامجلز  وامحُل

                                                           

ٖ وة إِْٛقٕٝ امقٍّٝ ؾري ام ٌٕٛ يٝ ذم ام قامـع  –ند مم وح  سٛ ة زي  نـ امقملَوٕؾ يًٓر  (30)

 د1142ص - 4ع-85ْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ = ننهؼ ن٠جمّٝ جم –امٓقِرتوٖٕٝ
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وَّٖص ممٛ لبؼ إؼ أن  ذام امقبٓٛء امقٌَغ ونهملُٛيف، ـ  صٛ  إؼ ف(رة ٓ يوّح نٌٔٛ 

 ٌٕ ه ذم امقًَٓٛنْػ امقلذّم وامق ٓيل قٌّربٕٝدإؾَٛل امقًٓر عٓف ويُ

 ( هل جيوز َتْقووس بناء )َفْعَلَن(؟5

ْقغ عّٕفٖأـ ٖرى أٖف يِْـ يُٕ ملٓٛ ذم اقؽ  رشوطدحتٞ  ٕس  ذام امقبٓٛء وامقوا وحجا

ؾٛت امقلؿٕٝ، وامحلَٛٝ امق ٓقٕٝ، وامقَضو ة امقٌّْٕٝد  ٌالٌٝ إْٔٛء  ام سقِّ

غات الرصفوَّة:  -1  اقؽ أنق  ونٛ يسقغ ادسوِّ

وؿٕف امقرن عىل نـ امعرتض عىل دمقيز امقوقغ  أصالة هذا البناء وكثرته يف العربوة: -أ

د أي إهنؿ جيٌّقٖف نـ بٛب (32)«بأجٝ أن امقٌرب مل يٌرف عىل  ذام امقبٓٛء إٓ ُفّٕدت»عّٕف 

قٕس فؾ يشء يسْع نـ »امقٓٛن  وامقهٛا امقذي حيَظ وٓ يُٛس عّٕف، نٓيُّػ نـ أنا 

لٌْٞ أبٛ امقٌبٛس »د ونـ ـقل امقزَٛج  (33)«ٓقامن  جيٌؾ أصاًل يُٛس عّٕفامقهقاما وامق

ْٞ امقٓقامن  وامقهقاما  َّ ٌَ ََ وامعملْ ت عّٕٔٛ َف(ُرت  ؾريؽحمْ  بـ يزي  ام ُبِّن يُقل  إاام 

 ّٓ وأن امقبليِّػ ٓ يبٓقن امقُقامع  ام يارنة إٓ »د ونـ ام ٌروف أن ام ُبِّن بلّي (34)«يؽز

 د(35)«نـ فالم امقٌرب عٓ  ؿعىل نٛ ف(ر واململَٛض 

ؾ قٓٛ ع ٌن  ٓٛ  ٛ و ن نـ زيٛنة امقٓقن عىل أبٕٓٝ امٕؿٌٛل وامٕلدء حتوا ـْ نـ يملبٌُّ وقِ

م عىل أهنٛ أبٕٓٝ  َُ ا قٕس بٛقُّٕؾ نُٛ ٖٝ بٗبٕٓٝ أ رى مل يقصػ بٛقٓ  ة وٓ امقهذوا، بؾ ُي

ٕٝا ٌٛبملٝ ذم امقلف امقٌريبد ؿد زي ت ؿٕف امقٓقن ذم امٕؿٌٛل  ، َعْرَبـ، َعْرَيـ،  ؿٌّ ـَ َُ ّْ )َح

                                                           

 د347  4ذم أصقل امقٍّٝ   –ند حمْ  حسـ عب  امقٌزيز (32)

 د118  3امْٕبٛه وامقًٓٛئر   -( امقسٕقطل33)

 د119  3( ام و   امقسٛبؼ  34)

 د81امقُٕٛس ذم امقٓأق   –ند نٓك إقٕٛس (35)
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ٌَـ، َؿْرَصـ،  َّْقن، َبْرَ ـ، َعَْٕ ن، َلْب ًٌـ، َعْٓقن، َع ْٕيـ، َعْٓ َْ ـَْأزن،  ـ،  ََ َعْرَـ، َؿْر

ًٛد َّـ(، فد افرٖٛ آَٖ ٌْ َن( ؿٔذه لبٌٝ عؽ ؿٌالً عىل بٓٛء )َؿ ـ، َعْؽَ َِ َّْيـ، َفْٓ  َل

 ٌْ ََّؾ( فد ا ٜ امقٍّقيقن، إا قٕس وٓ يسملُٕؿ أن يُٛل إن  ذه امٕؿٌٛل عىل وزن )َؿ

َّْيـ( ام هملؼ نٓف  نـ ام ٓيؼ أن يقزن )ُلّيٛن( عىل )ُؿٌالن( بٛقٓقن، ٌؿ يقزن امقٌَؾ )َل

ٌْالن( بٛقٓقن، ٌؿ يقزن امقٌَؾ نٓٔٛ  ََّؾ، وٓ أن يقزن امقوَٝ )َعْٕ امن( عىل )َؿ ٌْ عىل َؿ

ََّؾ( ٌْ ؾ امقُقل ذم  ذام َبٌ ُ  (36))َعَْٕ ن( عىل )َؿ  دولقف َٖوِّ

ٞ نٓف، فد ذم َعْرَيـ  ُا وإاام امعملؾ بٌىٔؿ بٗن امقٓقن  ل نـ أصقل امٓلؿ امقذي امْمُل

( بٌْٓك بّغ إ طٛب  ـَ َُ ّْ رَيـ، وَبْرَ ـ نـ امقُب ٛن ؿٙن  ذام ٓ يو ق عىل ؿٌؾ )َح ٌَ نـ امق

ُّْؼ امقبُْْسة وامق(ْرة ُنٓمْلَٔك  ّْؼ(، ب قٕؾ ـقمؿ )َح امقبْسة ٌّ(ٕٔٛ، ٕن امْٓملُٛق  ٓٛ نـ )امحَل

ًٛ، وب قٕؾ زيٛنة امقٓقن (37)ُّ(َْٕٔٛ(ٌُ  ّْؼ أيى ّاؼ امقبُْْس( نـ امحَل قام قٌّْٓك َٖسف )َح ُُّ ، فد امْمل

ـَْأزن( وامقٌَؾ امق(الٌل )َؿرَص( قٕوبح َؿْرَصـد  ـَأز( قٕوبح )  عىل امقٌَؾ امق(الٌل )

أنٛ امقرنُّ عىل أن امٕؿٌٛل امقملل و نت عىل  ذام امقبٓٛء ـّّٕٝ أو فّٕدت، ؿٔق أن امٕنر 

ح اقؽ بُْٛ ٖملٔٛ قٕ ٕؿٌٛل امقملل و نت عىل أبٕٓٝ أ رى نٛ بػ أبٕٓٝ بٛس فذقؽ، ويملىِّ

  (38)أصّٕٝ أو نّأُٝ هبٛ و ل

ءد - ٖاٛء و ل امحِلٓٛا َٖٗ  إاام صبغ حلٕملف بٛقرُيَ َؾ  و ن عّٕف أ بٌٝ أؿٌٛل نٓٔٛ َيْر ٌَ َْ  بٓٛء  َي

ََْرتد - ٌَ َّٞ  و ن عّٕف أ بٌٝ أؿٌٛل، نٓٔٛ َي ٌْ ََ  َي

َٕؾ  - ٌْ ََ كد َي  و ن عّٕف لملٝ أؿٌٛل، نٓٔٛ َيَرْ َٕٗ إاام امييرب وحترا

                                                           

 د722نيقامن امٕنب   –امقَٛ اميب (36)

 حّؼ، حُّـد –قسٛن امقٌرب –امبـ نًٓق  (37)

نروامن امقبقامب -امإلحوٛء وامٕع امن نـ فملٛب  إحوٛء امٕؿٌٛل امقٌربٕٝ ذم ام ٌجؿ امحلٛلقيب يٗقٕػ  أ (38)

ن، نِملبٝ قبٓٛن ٕٛا يت و ند حمْ  حسٛن امقي  مد1996 –ٖٛرشون –و ند حيٕك نري عّؿ و ند حمْ  نرامٛي
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َْٖلع، وفّٔٛ نّْٔٝد - بَك  ام ٌْ ىَل  و ن عّٕف عؽة أؿٌٛل، نٓٔٛ دَمَ ٌْ ََ  َي

ّْٝد - ٛ نٔ ا  نامم لرُيه نع امقْسعٝ، وفّٔ َّقا َْ ٛ ام الً، نٔٓ ٝ عؽ ٌؿ الٌ ل  و ن عّٕفٌ  ٌَقا  امْؿ

ْقَعؾ  و ن عّٕف أ بٌٝ عؽ ؿٌالً، نٓٔٛ يَ  - ََ ْقٌردَي َِ 

يع نٓف أو امـف امقَٛل ةد - َيػ امقذ ع  إاامـ  ٛ رَشْ ٝ عؽ ؿٌالً، نٓٔ َٕؾ  و ن عّٕف لمل ٌْ  َؿ

أبٕٓٝ امٕؿٌٛل امقٌربٕٝ، ونٛ َٛء عّٕٔٛ نـ أؿٌٛل أـؾ  ُُخسِ  ذه لبٌٝ أبٕٓٝ يهِؾ ٖأق 

َّـ(د أقٕس نـ حؼ  ذه امٕؿٌٛل امقسبٌٝ عؽة أن يَرن مٛ بٓٛء ٌْ  َعَ ناًم ممٛ َٛء عىل بٓٛء )َؿ

ؿٌٛل  ل أـؾ َعَ ناًم واململٌدًٓ؟ ِٕ َّـ(، وأن يىٛف  ذام امقبٓٛء عىل نٛ ـر وه نـ أبٕٓٝ  ٌْ  )َؿ

مل هذا البناء عذ زيادة النون إحلاقًا يف إسامء: -ب َٛء ذم قسٛن  يمكن أن ُيح

َٕ ددد »امقٌرب   َْٕ ن و ق امَْٕص ْعَهـ( فد زامنو ٛ ذم امقوا ويُٛل  وامقٓقن زامئ ة ذم )امقرا

امٕز ري ذم بٛب نٛزامنت ؿٕف امقٌرب »وَٛء ؿٕف   د(39)«ْعَهـ بٓٛء ُ بٛعل عىل ِح ةٍ امقرا 

(، و ل امقًٍّٕٝ ام سملٌّٕٝ ام ِملٓزة امقّأؿ، وٖقٖف زامئ ة،   امقٓقن نـ امحلروف ـٌ َّْج ٖٛـٝ )َع

ـْ  نَٛٓٝ َّْج ًٛ  (40)«وامنرأة َع يزامن وامقٓقن ُيزامن ذم امٕلدء وامٕؿٌٛلددد »، وَٛء ؿٕف أيى

ّْيٛن امبٌٝ ذم  ًٝ ذم ٖأق ُعْ(دن وُل ََـ وَ ْعَهـدد ويزامن  ٛنس ْٕ ّْبَـ وَي وـٛل امبـ  د(41)«َ 

امج   ٌِ »امقْسا ْعَهـ وامق ؾ نٛ َنرا ـقُل ام ٛزيّن  (42)«ْيََٓٝر وامقٓقن يزامن  امبٌٝ ذم امقرا
ِْ
فإذا »د وجُيْ

ما  َوَجْدَت حرفًا من حروف الزيادة سوى الواو والواء وإلػ يف يشء يحْشتؼ من معناه

ْعشة يذهب فوه، فاجعله زائدًا ىحو ًٛ عىل  و ذام امقُقل د(43)«)َرْعَشن( من الرَّ يٓيبؼ متٛن

                                                           

 قسٛن امقٌرب   عشد –نًٓق  امبـ (39)

 يٛج امقٌروس  ع٠ّد –ام و   امقسٛبؼ  عّجـ، وامقزبٕ ي (40)

 يٛج امقٌروس  ٖقند –قسٛن امقٌرب  ٖقن  وامقزبٕ ي –امبـ نًٓق  (41)

 د240  3أصقل امقٓأق   –امبـ امقْسامج (42)

 د166  1ام ٓوػ   –امبـ َٓل (43)



 (4( امجلزء )87ام جّ  ) –ْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ ب نهؼجمّٝ جم

 
 

099 

ٞ  ذه امٕؿٌٛل نـ يشء وا بٞ ذم نٌٓٛه، و ذام نٛ ٖسْٕف ُنالبسٝ  نٛ ٖأـ ؿٕف إاْ  ُّ مُل ْْ ام

دٛ ٓ يٗبٛه امقٌربٕٝ وأصقمٛد ْا  امقكء أو امٓلؿ، ؿزيٛنة امقٓقن ذم ن(ؾ  ذه امحلٛٓت ِند

ّٕف؟ واز القواس عذ القلول:ج -ج س ع ُٕٛ ؾ جيقز امق ّٕؾ ٔؿ ٓٛءـ   وعىل امؿرتامض أن  ذام امقب

وامقٓقن ؿٕٔٛ  –إٖٓٛ ٖرى أن امقُٕٛس عىل  ذام امقبٓٛء امقذي و ن عّٕف لبٌٝ عؽ ؿٌالً 

 َٛئٌز عىل نذام ٜ ووَقه  –زامئ ة

يىيرون إقٕف إٓ و ؿ حيٛوققن بف  ءٌ وقٕس يش»نذ ٜ لٕبقيف امقذي يُقل   -

 ًٛٔ َْ  ، وـ  صٛ   ذام امقبٓٛء ممٛ ُيْىَيّر إقٕف ذم  ذام امقٌلد(44)«َو

ِّٕػ امقذيـ فٖٛقام يُٕسقن عىل ام (ٛل امققامح  أو امقِّْٝ امقهٛاة -  د(45)نذ ٜ امقِقؿ

نذ ٜ امقبليِّػ امقذيـ جيٕزون امقُٕٛس عىل نٛ لقى امقٓٛن  وامقهٛا، عىل نٛ  -

ٛج   َا َٞ »أو نٖٛ نـ فالم ام ُبِّن امقذي ُّٖف امقز ّْ ٌَ ََ امقٓقامن  وامقهقاما ؾريؽ إاام 

، ؿٔذام امقبٓٛء قٕس بٛقٓٛن  وٓ امقهٛاد (46)«وامعملْ ت عّٕٔٛ ذم نُٛيٕسؽ ف(َُرت زُّٓيؽ

قٕس نـ رشط ام ُٕس عّٕف امقِ(رة، ؿُ  يُٛس »وي٘فِّ  نٛ نرا ـقُل امقسٕقطل ذم امٓـرتامح  

 د(47)«عىل امقُّٕؾ  قامؿُملف قُّٕٛس، ويْملٓع عىل امقِ(ري  َٛقَملف قف

ٓل يؽح نذ ٜ امقٌر - ب ذم امإلحلٛق امقذي لبُٞ امإلْٛ ة إقٕف ذم ـقل امبـَ 

َٜ ُنيارنٌ »عبٛ ة ام ٛزين   َب ّْ ََ َ ن و ْٔ َٞ ذم ٌْر أو لجع أن يهملّؼ   إن بٛب َن أٖؽ قق امحملج

َب( املدً  راًم وأٖٞ يري   نـ )رَضَ ْْ َٜ زيٌ  َع َب أو ؿٌاًل أو ؾري اقؽ جلٛز، وفٓٞ يُقل  رَضْ

                                                           

 د13  1امقِملٛب   –لٕبقيف (44)

ؼ   –ام يهٛف امقَضب –أبق حٕٛن (45) ُِّ  د213، عـ امقِٓٞ امحِلسٛن ٕيب حٕٛن  44نُ نٝ ام أ

 د119  3امْٕبٛه وامقًٓٛئر   -امقسٕقطل (46)

 د99امٓـرتامح   –امقسٕقطل (47)
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ذم ع ن حروؿٔد، امقٌرب يبسط امٓلؿ وامقٌَؾ ؿملزي  » س  د وذم ـقل امبـ ؿٛ(48)«رَضَب 

 د(49)«وقٌؾا أف(ر اقؽ إلـٛنٝ وزن امقهٌر ويسقيٝ ـقامؿٕف

نذ ٜ امقُ نٛء ذم زيٛنة امقٓقن عىل امٕؿٌٛل أو امٕلدء قملٓقيع ام ٌٓك، إا اململٌّْقام  -

ـََأز، وَؿْرَصـ نع وَقن َؿَرص ـَْأَزن نع وَقن  ـ( نع وَقن عرج، و ََ ُُ  ،)َعْر ْيُٓـ وامق

ٓٝ نع وَقن امخلالفد َْ َّ يـ وامخِل ُُ  نع وَقن امق

ٓ نٓ وحٝ عـ يىْػ  ذه امقٓقن ذم امقٌَؾ ام هملؼ نـ املؿ ؿٕف ٖقن، فْٛملُٛق  -

ّيٛن، و ذه امقٓقن  َّْيـ نـ امقسُّ َّْيـ نيٛوع َل َريـ، وَيَس ٌَ َعْرَبـ نـ ُعْربقن وَعْرَيـ نـ امق

 دزامئ ة ذم امٕصؾ ؿٕجٜ نُٛبّملٔٛ بٛقٓقن ذم ام ٕزامن

ّاؼ امقبُْْس  - ٌاؾ قّوريو ة، فد ذم ـقمؿ  َح َّـ( بٌْٓك َؿ ٌْ اململٌدل امقٌرب )َؿ

ـ إاام بّغ امإل طُٛب ٌّ(ٕفد َُ ّْ  وَح

ـّ  ْيُٓ ُُ ب، وامق ( نـ رَضَ َٜ َب ًٛ بٓٛء )رَضْ ؿٙاام فٛن امقٍّقيقن امقُ نٛء يسقؾقن رصؿٕ

ْيـ،  ُُ ًٝ نـ امق َّ  يّبٕ ُْ ن وَع ـ( قملٓقيع ام ٌٛين حلَٛٝ ٌٍْر أو لجع، ؿٙن يسقيغ ن(ؾ )َعْلَ

 وختوٕؤٛ بد يالئؿ حَٛٝ امقٌل،  ق أحؼُّ وأوؼد

 احلاجة الدٓلوَّة: -2

ممٛ ٓ ْؽا ؿٕف أن أي دمقيز قٍقي جيٜ أن يِقن ممٛ ي عق إقٕف رضو ة نٓقٕٝ 

 َ ي ة أو يٓقيع عىل نٓقٝ ـ يْٝ ممٛ  ق نسملٌْؾ ذم امقٌربٕٝد

َّـ( قألؿٌٛل نُرَتٌح قّ ٓقٝ  ٌْ  عىل ْٕئػ مهٛ إن بٓٛء )َؿ

 نالبسٝ امٓلؿ ام هملؼ نٓف  ذام امقٌَؾ، أي نُٛ بملف ذم نٌٓك نـ نٌٖٕٛفد -أ

                                                           

 د43  1ام ٓوػ   –امبـ َٓل (48)

 د193امقوٛحبل ذم ؿُف امقٍّٝ   –امبـ ؿٛ س (49)
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ٌْؾ وامقملاوٕري عىل حٛقٝد -ب  امجَل

َّؾ(: َٛء ذم امقّسٛن   ٌْ ٌاؾ وَؿ ّاؼ »و ٛيٛن امق ٓقملٛن ُوِيع مد ذم امقٌربٕٝ بٓٛءام )َؿ َح

ُّْـ امقبُْْسُ فذقؽ  د(50)«امقبُْْس  بّغ امإل طُٛب ٌّ(ٕف، وَح

َّـ( ام ُرتح نٛ يزي  عىل امق ٓقملػ ام ذفق يػ؟ ٌْ َّْٓر،  ؾ حيْؾ بٓٛء )َؿ  َؿ

ًٛ يملاسؿ بٗ ؿ  وٛئص امقٌل امحل يٟ نـ  َّف علّي َن امقملٌّٕؿ  ويٌٓل ٌَ * َعْلَ

ًٛ نـ  ام قيقعٕٝ وامإلب امع و  نٝ ام جملْعد ؿٔؾ يٍٓل عٓف ـقُقٓٛ )علا امقٌّؿ( امْملُٛـ

ت ام»قٌَؾ علا  ق   (51)َٛؿامقٌل؟ إن امقذي و ن ذم ام ٌ جلٛ يٝ  بٍّٞ لـ علا

ٌََل و ق ام ّجٗ  ْٞ أفدُنف أ ذاًم نـ امق َٖبمََل ام رام ُٝ ون ّٞ عل ْبٛهبٛد علا امقز ُع  

َُّف َز ذم ُؾ ٌاؾ( نـ َعَل بٌْٓك اململَرج امق  ـ أو ام ٛء نـ «د وامحِلرز، أي حترا وإاام بَْٕٓٓٛ )َؿ

(  ل   ام بٛقٍٝ ذم امٓلملَرامجديشء، ؿسملِقن نٓقٝ )علا

 ًٛ و (، ٕهنٛ أؿٛنت نٌٓك خموا ن( ختملّػ عـ نٓقٝ )علا ويّأظ أن نٓقٝ )َعْلَ

ِّٕزة قٌّل امحل يٟ ٓ أيِّ عل، وٓ أيِّ  نة مم ٌْؾ امقكء يملوػ بِسْٝ حم ا ََ ناًم، و ق  حم ا

ًا  ٌْػ امقٌالـٛت امٕرسيٝ أو امٖملهٛ  امجلريْٝ ام ٓ ْٝ ن(الًد لْٝ نـ لديف امٕ رى، فَى

ًٛ، ؿٙن اقؽ لقف يزي  ذم  ًٛ ح ي( وحملك قق ـٕؾ  علا امقملٌّٕؿ ق ٓقٝ ٌَّف علي

 ام هرتك امقًَّل امقذي حيسـ امإلـالُل نٓف نٛ أنِـد

ـُْرص  ًٛ عىل  ًٛ  ـْٕ ًٛ نِملقب ـَ امقِملٛب  ويٌٓل ٌَّف امقِرتوٖٕ َْ ـْ أو عىل  ُنرتامّص * َ 

ـاؿ امقِملَٛب( عىل ب ٌاؾ( امقذي نـ نٌٖٕٛف امجلٌؾ وامقملاوٕري؟ امقهٛبِٝ، ؿٔؾ يٍٓل عٓف )َ  ٓٛء )َؿ

ـاؿ امق(قَب  َ ياَيفُ »  (52)َٛء ذم ام ٌَٛؿ ـْؿ( « َ  ـْؿ امقذي  ق امقُٓشد أنٛ )امقرا و ق نـ امقرا

                                                           

 قسٛن امقٌرب  حّؼد -امبـ نًٓق  (50)

 امقٌروس  علد ( ام و   امقسٛبؼ  عل، ون(ّف ذم يٛج51)

 قسٛن امقٌرب   ـؿ، ون(ّف ذم يٛج امقٌروس   ـؿد –( امبـ نًٓق 52)



 ند مم وح  سٛ ة  - دم ي  امق  س امقلذمّ  

 

099 

ـ(، ؿّٕس قف ذم ام ٌَٛؿ إٓ  َْ ـْ ام سملٌّْٝ بٌْٓك امقرنز إؼ َعَ نٍ، و ق نٛ ُأِ ذ نٓف امقٌَؾ )َ 

ُاش، ـاؿ( ذم امٓلملٌدل امقٍّقي ام ٌٛرص ؿٌٕٓل َوْيَع عالنٛت ذم  وأنٛ نٌٓك امقّقن ام َُٓ  (

 د(53)«أٌٓٛء امقِالم ام ِملقب فٛقُٓيٝ أو امقَٛصّٝ

(د ـَ َّ ٌْ ٛء )َؿ ( عىل ٓب ـَ َْ ـْ ٌاؾ(ٓ  ُي٘ني نٌٓك )َ  ـاؿ امقِملٛب( عىل بٓٛء )َؿ  أي إن ـقمؿ )َ 

ًٛ، أي ممٛا يُبّف َّـ ام سٗقٝ  ويٌٓل ٌَؾ امقكء عُالٖٕ ُْ ٌْيل بٓٛء  * َع امقٌُؾ، ؿٔؾ ُي

(؟ َٝ ؾ ام سٗق ُا ٌاؾ(  ذه امق ٓقٝ قق ـّٓٛ  )ع  )َؿ

ؾ امقبٌرَي  ٌَٓك و»إن نٛ و ن ذم ام ٌَٛؿ مذام امقٌَؾ  ق   ُا َْ ا ٛظَع « َٕف نع ا امعف و

بط وامقه ّ  ؾ، و ق امقرا ُْ ٌَ نـ امق
ؾ»د وذم امقملٛج  (54) ُْ ٌَ ن قّ َْ ا ُٕاًل  ٌْ ؾ َي ُا وذم امققلٕط  «د َع

« َّ ُا ّف عٛـالً  ف َع ٌَ ؾ( ٓ يٍٓل عـ نٓقٝ ؿٌؾ  د(55)«ََ ُا وفؾ  ذه امق ٓٓت قٌَؾ )َع

ّٔٛ نٌُققٝ، ٕن نٌٓٛ ٛ امقٍّقي  ٌَ ََ ، بٌْٓك  َٝ ؾ ام سٗق ُا َّـ(، إا ٓ ٖسمليٕع أن ُٖقل  َع ُْ )َع

  ق ٌَّٔٛ عٛـِّٝ بأسٜ نٛ و ن ذم امققلٕطد

ٌؾ أن ام  ٌٓل  ذام امَق َوـ امحِلقامَ   ي َْ َْ ٍٝ َف أِٛو  َحر*  ٗق امقِالَم وامحل ٟي ذم نس

ٕٝا بػ  َو ًٛ نـ عالـٛت أو عقامطػْ  يالـ ٔٛ اٖم ن، إؼ امحل ٟي ؿٕ ٌُْقنٕٝا ونقيقعٕٝ ودمرُّ ب

ٌاؾ( ء )َؿ َاص( عىل بٛٓ ٓل ؿٌؾ )ْ ؾ ٍي ًد ٔؿ ٓقٝ؟  ام ملأٛو يـ ممٛ قٕس نيّقٛب عـ  ذه امق 

ٔيٕٝ   ٖٛ ذم نٛنة )َْص( امق ٓٓت ام  ْ ََ ٝ وامحل ي(ٝ و ٛقٌقنة إؼ ام ٌَٛؿ امُق ْي ََص »ب َْ

مْلََُب  ع واٖم َقصًٛ  ام َي ْسدٖفوَحََضد ُْ َُ َْص  َلقامن امإلٖسٛن و َوف  »و ،(56)«دد وامقها ََ ْْ أ

                                                           

 ام ٌجؿ امققلٕط   ـؿد –جمْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ بٛقُٛ رة (53)

 قسٛن امقٌرب  عُؾد –امبـ نًٓق  (54)

 يٛج امقٌروس  عُؾد –امقزبٕ ي (55)

 قسٛن امقٌرب  َْصد –امبـ نًٓق  (56)
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َوف  أَبْ  َا َْ َوف و ََ ْْ الهددد وَأ َْ َوف عـ ام ِٛن  َأ ََ ْْ بَف، وَأ ٌَ َقص  ٌَ هدد وٌالٌأَْي ُْ  ٝ

ُيف[دد  ٌالث ْوملُف أٖٛ ]أي أْاَ بمْلف وأَْحََضْ ََ َص نـ بََّ  إؼ َبَّ   ا ٜدد وأْ ََ َْ أََْٖسدد و

ُٛبفدد  ََص ؿالن  حٛن لرُيه وا  ْْ ـَُّْف ؿَذَ ٜدد وَأ وف نـ ام ِٛن  أَْزَعجف وَأ ََ ْْ وَأ

َٕص امقك عدد ويه ََ ؿ  َ  ََص إقٕٔ َْ ؿ، و قنف   رج نٔٓ ـ  ٕٕٓفدد وََْص عـ ء  يٌ

ِٛوت ػ وامقِالم ام مَل نر ام َمّل ف َْ »وذم امققلٕط   د(57)«وام ملهٛ ص  إم ٕٓا َاص امقكَء  ع

َاص ام ُْهِِّٝدد  َاص امق امَء وْ َْ ٛل   ٕازه ممٛا لقامه، ُي ٛع ون سؿ قف ام َي َْص  فؾَ  وامقها

ٜ ذم امإلٖسٛن  د(58)«وظٔق  وؾّ

َص(، وبػ امق ٓقٝ ام  َا َْ َوـ(؟ ؿٗيُّ صّٝ دمْع بػ ) َْ َْ أ ٌٝ مٛ ذم ؿٌؾ )

ٌْؾ وامقملوٕري أن ي٘ني نٌٓك امق ٓقٝ ام أ ٌٝ  ؾ( امقذي ُوِيع قَّج ٌا و ؾ اململيٛع بٓٛء )َؿ

َّـ( امقذي ب أ  ٌْ ـ عـ بٓٛء )َؿ ٍْ ؾ( مل ُي ٌا مذام امقبٓٛء امجل ي ؟ إٖٓٛ ٖرى أن نٛ و ن قبٓٛء )َؿ

ص(  َْ ملُّؼ نـ املؿ امقذامت )امقه ْْ  وَٓبَسف ذم نٌٓٛهديهٕع ق ٓقٝ َ ي ة، بٌ  أن ام

 الرضورة العلموَّة آصطالحوة: -3

، اقؽ أٖف ٓ  روج عىل (59)ٓ ٌٖٓل بٛقَضو ة  ٓٛ امخلروَج عىل امقُٛع ة امييرام امً 

، أي حَٛٝ امقبٛح(ػ ذم  ٕٝا امقُقامع  وامٕصقل  ٓٛ، وقِـ ٌٖٓل امحلَٛٝ امقٌّْٕٝ ام ويّأ

قؿِّٔٛ امٕبٕٓٝ امقلؿٕٝ امٕ رى ام ٓٛظِرةد امقٌّقم امٕلٛلٕٝ وامقمليبُٕٕٝ مذام امقبٓٛء ق ٓٓت مل ي

 ون(ٛل اقؽ  

                                                           

 يٛج امقٌروس  َْصد –امقزبٕ ي (57)

 ام ٌجؿ امققلٕط  َْصد –ع امقٍّٝ امقٌربٕٝ بٛقُٛ رةجمْ (58)

قمؿ  (59) ة ٓ َنْ َؿع مٛدد وامٓحملٕٛجد وـ  مجٌٔٛ امقُ نٛء عىل )رضامئر( ذمـ  امقَضو ة  امحلَٛٝ وامقه ا

و امت(، وٓ يِٛنون يسملٌّْقن ؾري ٛد يًٓر   )امقَضامئر امقهٌريٝ(د ومجٌٔٛ ام أ ٌقن عىل )رَضُ

 ددد960  1امقِّٕٛت   –امقَِقي، و180  1امقملٌريَٛت   –امجلرَٛين
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ِؾ ام ٛنة  ٌْ ََ ؾ امقكء ُعْىقاًم، أو  ٌْ ََ * َعْىَقن  ُيسملٌْؾ  ذام امقٌَؾ قّ ٓقٝ عىل 

ٌاؾ( امقذي ُوِيع مذه  عىقياٝ، أي نالبسٝ امقٌىق أو امقٌىقيٝد وقق ع ٖٛ إؼ بٓٛء )َؿ

( امقذ ٚا َء »ي نٌٓٛه ذم ام ٌَٛؿ امق ٓقٝ ققَ ٖٛ أٖف ي٘ني إؼ ؿٌؾ )َع ْ ـََيع امقكا

ـَف ُؾ امقكء عىقاًم (60)«وَؿرا ٌْ ََ د و ق ِي ُّ ام ٌٓك امقذي يرنل إقٕف ام ويّح امقيبِّل، و ق 

فد ٌُ ُّف ويُيٕ  أو حتقيّف إؼ نٛناة عىقيٝ، ٓ َؿْو

ًٛ، قُٕٛبؾ ام ويّح امقِْٕٕٛئل  ٌَؾ امقسٛئؾ ـّقي ََ ٛئؾ  ويسملٌْؾ بٌْٓك  َّْقن امقسا ـَ  *

(alcaliser)(61) ٍّْٝغ(، و ق ذم امق ُِ ٓٛن»، ٖسبٝ إؼ )امق ْْ ْنٟ وامُٕ وذم  ،(62)«َ نُٛن امقرِّ

امٓصيالح امقٌّْل  ام ّٛنة اامت امخلوٛئص امقِْٕٕٛئٕٝ ام ُٛبّٝ قّأْضد ؿّق بَْٓقام نـ 

ْغ و ق امإلٖىٛج،  َُ (، ونٌٓٛه ذم ام ٌَٛؿ  بٛقغ ذم امق ـَىلا ؾ( قُٛققام  ) ٌا ْغ( عىل ن(ٛل )َؿ ُِ )امق

ُٞ امقّأؿ إاام ْقيملف حملك يٓىجف»ُٛل  وي ْٕ َّ ىَل( و ق اممجر وامقِرام ٝ، «ـَ ُِ ، أو بٛقغ ذم )امق

ْىملَف وفر ملف ؾٛيٝ امقِرام ٝـَ »يُٛل   ٍَ ْغ( أي «د َّٕمْلُف ـىَِلً وـاِلًء  أْب ُِ ( نـ )امق وقق ـٕؾ )ـىلا

ًٛ نع امق ٓقملػ امٕ ريػ ق ًٛ قًَٕ ، وقِـ لِٕقن نهرتف ٌَؾ نالبسٝ  ذه ام ٛنة قوحا

 ) ـَىلا ٌْؾ )
(، وامقٍّٝ امقٌّْٕٝ أحرص عىل ع م امْٓرتامك امقًَّل نٛ أنِـد ؿٙاام فٛن ؿِ )ـىلا

َّْقن( ٓ حيملْؾ إٓ  ذام ام ٌٓك امقٌّْل امٓصيالحلد ـَ  حيملْؾ ٌالٌٝ نٌٛن ؿٙن ؿٌؾ )

ًٛ، بأسٜ نَٔقم امحلْض  * ّٕ  حٛنى
ِ
ٌْؾ امقكء ََ ـَ امق َم أو امقسٛئؾ  ويٌٓل  ََحَْى

، وقق اململٌّْقام بٓٛء (63)(acidifierّقم،  ُٛبّٝ ام ويّح امقِْٕٕٛئل )وامحلٛنيض ذم امقٌ

                                                           

 قسٛن امقٌرب  عىٛد –امبـ نًٓق  (60)

 د39ام ٌجؿ امقيبل ام قح    –نًْٓٝ امقوأٝ امقٌٛ ٕٝ (61)

 قسٛن امقٌرب  ـالد –امبـ نًٓق  (62)

 د350  4ذم أصقل امقٍّٝ   –جمْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ بٛقُٛ رة (63)
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ٌاؾ(، قُٛققام  )ََحاض امقسٛئَؾ أو امق َم( )َؿ
ًٛ(، و ق نٛ فٛن  (64) ه حِٛنى وقِٛن نٌٓٛه )صريا

ًٛ نـ امقٓبٞ، وفؾ اقؽ بٌٕ  عـ امق ٓقٝ امقٌّْٕٝ ام ُوقنةد ًٛ أو حٛنى  نٛحل

ْٕٝ عىل ٝا امقٌّ َّْقن، و ل  ونـ ام ويّأٛت امقيٕب َرن امق ُم وامقبقُل، وحَتَ َْ ء  َيَو  ذام امقبٛٓ

َرن  َْ قمؿ )َص ِّٕػ  ٛٓ أؿٛنوام نـ فالم امقٌٛنٝ ذمـ  ّْقند وقٌؾا امقٌّْ َرن وَح َْ ٌَغ َص نيٛوعٝ َق

ٛء ذم فالم امقٌٛناٝد ، وققَ  ء عريبٌّ ٛقبٛٓ ّْق، ؿ ٌْؿ ُح َّْقن إاام صٛ  اام َط ف( إاام صٛ  أصَر، وَح ُٔ َْ  َو

امقٌّْٕقن امقٌرب ام ٌٛرصون امحلَٛٝ إؼ أبٕٓٝ ؿٌّٕٝ واملَْٕٝ  ي ة، وـ  اململهٌر 

ِصوَغ جديدة أمٌر مهمٌّ يف صموم اللغة العربوة عامٌّ  إضافة حروف لتكوين»ؿِٖٛقام يرون أن 

ِّٕز امقمليبٕؼ ذم ويع ام ويّأٛت امقٌّْٕٝ نٌمْل امً (65)«فوها د وُٖؾ بٌىٔؿ  ذه امقرؤيٝ إؼ ح

ن، »عىل ظٛ رة امإلحلٛق، ؿُٛل   عل ام جرا ٕٛس نسملأ ث عىل امقرٛب ـ  َرَ ( ْٔ َّؾ  )َص ٌْ َؿ

ٖٓملهٛ ، ن(الً  امقملا  ]و ق[ويِْـ امبملِٛ  نٌٓك قّأ ث، مذام امققزن  ٍُؾ أو امٓحملقامء أو ام ّْ ٍَ

ً آ ر ٕٛئ ٛ بفْ  ه، أو صٔره وفس َرَ  امقوُِٖٛع ام ٌ َن(، أي َصَٔره وَٖؽَ ْٔ  د(66)«)َص

َبٜ( َّٖص ممٛ لبَؼ إؼ أن امقُ نٛء َقزوام ام إلحلٛق نٛ فٛن ُنيارناًم نٓف ٖأق )رَضْ

ـ( قٍٛيٛت ٌْريٝ أو أنبٕٝ، ؿألن ٖجٕز ٛ قَضو امت  ََ ـ وَعْر َُ ّْ وؾري نيارن ٖأق )َح

وٕص أو امٓصيالح امقٌّْل بٕٛحرى وامٕوؼد  امقملَا

 ضبط البناء: َفْعَلن أم َفْعَلل. -6

 ّْ ًٛ ذم وزن بٓٛء ن(ؾ  ذه امٕؿٌٛل )َح ْٝ  الؿ نٓٛ أنٌ  ُـ، َؿْرصـ، َعْرَيـددد(د اقؽ ـ ا

                                                           

َّْقن( اململٌْؾ ام ٌجؿ امقيبل ام قح  )ََحاض(  البسٝ امحلْض، ذم  (64) ـَ حػ اململٌْؾ امقٌَؾ )

ْغد يًٓر ام و     ُِ  د39و  14 البسٝ امق

ٕاٝ –ند حمْقن امجلّٕغ (65) ٌَٕغ قّْويّأٛت امقيب  د78 -77  3ع 34جمّٝ ام جْع امقٌرامـل ن٠ -ِص

 د344ام رَع ذم يٌريٜ ام ويّأٛت امقَٕٓٝ واممٓ لٕٝ   –مد حسػ حسػ ؿْٔل (66)
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عٕٝ ن(ؾ )َنْحَرج وزقزل(د و ٛ  ٛب ََّؾ(، أي ع ُّ ٌْ ٛ عىل وزن )َؿ ٌّق   أن نًٌؿ امقٍّقيػَ 

ا عذ )َفْعَلَن(، بدلوَلني:  وىحن ىرى أن إرجح وزُنح

امٕول  َطْرُن ـٛع ة ام ٕزامن امقلذم  و ل أن امقٌَؾ يقزن بُْٛبّٝ حرؿف امٕول 

فٝ بأرفٝ امقٌَؾ، ؿٙاام زي  عّٕف حرٌف نـ بٛقَٛء، وامق(ٛين بٛق ٌػ، وامق(ٛقٟ بٛقالم، حمرا

ٌِّػ  حروف امقزيٛنة ام ٌروؿٝ )لٗقملْقٖٕٔٛ( زي ت  ذه امحلروف بًَّٔٛ ذم ام ٕزامن، وإاام ُي

ٌِّػ نُٛبّف ذم ام ٕزامن، وإاام فٖٛٞ امقزيٛنة نـ ؾري حروف امقزيٛنة ام ٌروؿٝ  حرف ؿٕف ُي

ََّؾ(، وُييباؼ عىل عىل آ ر امقٌَؾ زي  نُٛبّٔٛ )ٓ ٌْ ٌم(د أنٛ امقٌَؾ امقربٛعل ؿٕقزن عىل )َؿ

ٌاؾ(،  ٌَؾ(، وَفملٜا )َؿ َٜ )َؿ امقزيٛنة عّٕف أو امإلحلٛق بف ـقامعُ  امقزيٛنة عىل امق(الٌل، ؿُٕٛل  فمَل

ٌَؾ( ْٕ ََّؾ(، وَلْٕير )َؿ ٌْ ََ َّؾ(، وَيَ ْحَرج )َي ٌْ ٌَؾ(، وَنْحرج )َؿ َْ  د(67)واململِملٜ )امْلمَل

ُٛ ُٛل  إهنٛ عىل إن طرن  ذه امق مليض أن ي ْٕيَـدد( ي َْ ـ،  ََ َُـ، َعْر ّْ ٓٛء ن(ؾ )َح ع ة عىل ب

َُـ(  ق  ّْ صؾ )َح ٔٛ(، ٗؿ ٕٖ ق ٗقمْل نة )ل قن ذم آ ر ٛ  ل نـ حروف امقزٛي ن امٓق  ٕ،) ـَ َّ ٌْ وزن )َؿ

قٖف  ـٕؾٖ  ف، و )ّٕ غ امإل طُٛبٌ  ُِـ إاام ّب ّْ ـ امقبُْْس و ق حُمَ َُ ّْ قمؿ  َح ؾ عىل اقؽـ  )َحّْؼ(، وامق ٕق

ّاؼ امقبُْْس «د وـقمؿ  (68)« ةزامئ ٝ َح َٕٓ ـٛل أبق ح ُِـ، و ّْ ُِٝٓ وامجلْع حُمَ ّْ د وـ  طرن (69)»حُمَ

ـ  وؼ ؿٕف ن ء إم ٌبملقام امقمٛل د أ (، ِؿ َٞ َّ ٌْ ََ ََْرَت( عىل )َي ٌَ ُٛع ة ذم وزهنؿ )َي امقلؿٕقن  ذه امق

ًٔ سف ؿرتفق ٛ عىل حٛمٛ بَّ سٜب َٖ ء إم رية ّق ٌبملقام امقمٛل نة، فذقؽ أ َٛء ذم حروف امقزٛي  :ٛ

                                                           

(67) ٝ د عىل أن ٌْٝ نـ  ٛقَٔٛ ـّٕاًل نـ امقُ نٛءد يًٓر ام سملُم ذم  ذام نٛ عّٕف فملٜ امقلف عٛنا

 (د141وام ب ع   1/311)عـ ام ْملع  57 –56  1عّؿ امقملليػ  

 قسٛن امقٌرب  حُّـد –امبـ نًٓق  (68)

 ام و   امقسٛبؼ  حّؼد (69)



 (4( امجلزء )87ام جّ  ) –ْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ ب نهؼجمّٝ جم
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رب   صؾ ذم حٛل «قسٛن امٌق ٝ امقزوامئ  نع إم ُٕ ّقام ؿٕف يب ْا ٛ حَتَ ََْرت(، و ذام مما ٌَ دد وـ  )َي َْرٞي ٌِ امق

ّٕف ًٝ ع ٓق ٌٓك ون ًٝ قّْ ُٛق يقٕؿ مل داام (70)»آم ٌؾ، ّؿ ٝ امقزوامئ  ذم  ذام امَق ُٕ ُّقام يب ْا ٖٛقامـ   حَتَ اام ف د ٙؿ

ْٕيَـ َْ زٖقام ) ًٌٓك، ٕؿ ِٝ ن ُٛ ب ّقه ذم ن ْا ٝ مل يملأ ٓق ٌٓك وامق  ٌََّْؾ( قملقؿٕٝ ام  (ٓ  عىل )َؿ ـَ َّ ٌْ ( عىل )َؿ

ٌْالن( ْٕيٛن( عىل )َؿ ّٕف؟ إا وزٖقام ) ـ(  (71)ع َْٕي َْ ٌؾ ام هملؼ نٓف و ق ) اام وصّقام إؼ امَق ٙؿ

ٌََّْؾ( ٌْالن((72)وزٖقه عىل )َؿ لؿ )ُبْر ٛن( عىل )ُؿ ًٛ أن يقزن آم س ؾريب ؿ إٔق عىل امعملٛب  أن  (73)دٌ 

قن زامئ ة ؿٕف،  س ذم امٓق ف ٕق ٝ ٖأ ٌََّْؾ، بأجا ؾ )َبْرَ ـ( ام هملؼ نٓف وزٖقه عىل َؿ َٛؤوام إؼ ٌؿ اام  ٙؿ

قمؿد ويب و أن امخلالفـ  يؿ حقل  ط بأسٜـ  لدء ُؿ د  ق ذم إم (، وٖإ ـَ َّ ٌْ ٓٛء )َؿ ٌٛل ب ؿ إم

رب   َٛء ذم قسٛن امٌق ٓٛء:  ق ُنَققا ، « ذام امقب ٛقُُبْ ٛن، ٔؿ َٛء ب قمؿ َبْرَ ـ ؿالٌن إاام  ـ  وأنٛ

ٛقُُبْ ٛنو َٛء ب ُٛل )أَْبَره( إاام  ٝ بػ )أبره وبر ٛن(!»امقوقامب أن ي  د ؿد أٌب  امقوّ

ّْزم أن يِقن امقٓقن ؿٕف  امق(ٛين  أن حيْؾ  ذام امقبٓٛء عىل أٖف امْملُٛق نـ ام هملؼ، و ق ُي

 ًٛ ( نهملُ ـَ َّ ُْ ْا ة قملقؿٕٝ ام ٌٓك و بيف بٕٛصؾ امْٓملُٛـل، أي أن يِقن ن(ؾ )َع زامئ ة ونملٌ

 ُْ اليّن(، و ل ٖسبٝ بزيٛنة امٕقػ وامقٓقن وامقٕٛء، و ل ٖسبٝ ْٛئٌٝ ذم امقٌربٕٝ، وإن مل نـ )َع

َٝ صٛحٜ امقٌُؾ امقِبري، ٕن  ذه  َّـ( يٌٓل حٛفؿ امٕنق  حمٛفْ ُْ يِـ ـٕٛلٕٝ، ؿُققٓٛ )َع

ٝ ْا يّن عًٕؿ امجلُ ، وأن (79)امقٓسبٝ يَٕ  نٌٓك ام بٛقٍٝ: ؿٛقرـبٛيّن  ق عًٕؿ امقرـبٝ، وامجلُدا

ًٛ نـ َعْلاميّن، ويِقن ) ن( نهملُ ّْديّن بٛق ٓقٝ ام ٌٛرصةدَعْلَ ًٛ نـ َع ـ( نهملُ َْ ّْ  )َع

                                                           

 د32  1ام سملُم ذم عّؿ امقملليػ   –قسٛن امقٌرب  عَرد و ند عب  امقّيٕػ امخليٕٜ -( امبـ نًٓق 70)

 د722نيقامن امٕنب   –امقَٛ اميب (71)

 قسٛن امقٌرب  نخمؼد –امبـ نًٓق  (72)

 ام و   امقسٛبؼ  برهد (73)

 د242  13ام َوص   -امبـ لٕ ه (74)
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َّـ  ُْ ( ذم )َع ـَ َّ ٌْ ف بٓٛء )َؿ َا وفٛن ام جٌْل امق فملق  حمْ  حسـ عب  امقٌزيز ـ  َو

ّْدن(د  الن وَع ُْ ٝ )َع ٛن نـ امقوَٝ ام هبٔا ُا ـ(، عىل أهند نهمل َْ ّْ وـ    امه إؼ  ذام »وَع

َورَْهبَاِنيًَّة ابْتََدُعوَها َنا  ـٛقف امقزخمؽي ذم امقِهٛف عٓ  رشحف ـققف يٌٛؼ   امقملقَٕف نٛ
ْ ب27ٛ امحل ي  ]  َكتَبْنَاَها َعلَيِْهمْ  ن(، [ إا ـٛل  امقر بٖٕٛٝ، ونٌٓٛ ٛ امقٌَّٝ ام ٓسقبٝ إؼ )امقرا

ٌْالن( نـ َ  ِ  ْهٕٛن نـ  ِكَ َٜ و ق امخلٛئػ )َؿ ََ  د(75)«(، ف

، وقّملس ي  و ـْ َّؾ، وقِ ٌْ َّـ أم َؿ ٌْ ام ُٛ بٝ ؿٕد ٖذ ٜ إقٕف ذم  ذام امقبٓٛء، و ؾ  ق َؿ

ـُقبّٞ بًَّٔٛ،  ُٖقل  إاام فٖٛٞ امقٓقن ذم  ذام امقبٓٛء زامئ ة أي نـ حروف )لٗقملْقٖٕٔٛ( 

(، وإاام فٖٛٞ امقٓقن أصّٕٝ ذم امقٌَؾ أو  ـَ َو َْ َْ ـَ و َّ ُْ ـ وَع َُ ّْ َّـ( ٖأق )َح ٌْ وفٛن امقبٓٛء )َؿ

ٌَـ إاام أرسع ذمممٛ امْملُّؼ نٓف امقٌَ ّْ ََّؾ( ٖأق  َل ٌْ  َعْ وه، وَعْرَيـ إاام َصبََغ ؾ فٛن امقبٓٛء )َؿ

َرَيـد ِٛت بٓب ٌَ  امق

ََّؾ(  ٌْ ٕغ عىل )َؿ وعىل أي حٛل ؿٛخلالف ذم  ذه ام سٗقٝ صٓٛعّل ن٘نامه أن  ذه امقوِّ

( عٓ  نـ ـٛل بٛقزيٛنة ـَ َّ ٌْ  د(76)«عٓ  نـ ـٛل بٕٛصّٕٝ ]قّٓقن[، و )َؿ

 ٝ ف  وفٛن جمْع امقٍّ وُّ  ٖ رام اًم ـ  ـ   امختذ ٛ رة ُٛق ٝ ب ٝ »امقٌرٕب ـَبُقل نٛ يهٕع عىل أقسٓ

ٌَ ا امقٓقن  ٛ، عىل أن ُي َّـ( ونوٛن  ٛ ونٛ ُيهملؼ نٔٓ ُْ ن وَع ـ وَعْلَ َْ ّْ أق )َع َػ نـٖ  ام ُ(

نة ذم اقؽ ؾ اقؽ عىل نٛ َوَ ن نـ أْٛب ف ذم امُق يؿ ونٛ افره امقٓأٛة نـ زٛي َْ د (77)«زامئ ة، وحُيْ

ٛ ٌٓك حتقيؾ و جْع امُق َوٓٝ( ْب َْ را فّْٝ )امقها أـ ؿٕف عٓ نٛ ـأ ٌٕؼ امقوّٝ بدٖ  رام  و ـ   رة

َيّص  ٛص ٗنْ  ْٗن عٛم إؼْ  َْ نق  نـ  ٝ (78)«إم ٌَّْٓٝ( ن(ؾ امقرا ٓب ء )َؿ ٛز ام جْع بٛٓ د فد َأ

                                                           

َّـ( ونٛ يهملؼ نٓٔٛ –ند حمْ  حسـ عب  امقٌزيز (75) ٌْ  د347  4ذم أصقل امقٍّٝ   –زيٛنة امقٓقن ذم )َؿ

َّـ( ونٛ يهملؼ نٓٔٛ زيٛنة امقٓقن ذم –( ند حمْ  حسـ عب  امقٌزيز76) ٌْ  د346  4ذم أصقل امقٍّٝ   –)َؿ

 د327  4ذم أصقل امقٍّٝ   –جمْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ بٛقُٛ رة (77)

 د578  4فملٛب امٕقَٛظ وامٕلٛقٕٜ   –( جمْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ بٛقُٛ رة78)



 (4( امجلزء )87ام جّ  ) –ْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ ب نهؼجمّٝ جم
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ٕٖٝ ٌٓك امقر ٛب ٌٓك (79)ْب ٝٓ ْب َْ ـْ ٝ امقرا َٛز فّْ ٝ امحلٛلقب »، وأ وقص وامقوق  إؼ ٍق حتقيؾ امٓق

ٌَّْـ(د(80)«دددوٖأقه، ٌؾ )َؿ ٝ امَق رام  صٍٕ حرى ـإ (، ؿبٕٛ َّٓٝ ٌْ را ام و   )َؿ  د أي إن ام جْع ـأ

لؿ إلعيٛء  ٌؾ أو آم ( نـ امَق ـَ َّ ٌْ ٓٛء )َؿ ٓٛ نامئًد ب ّٕ س يملأملاؿ ع ف ٕق ف عىل ٖأ ٕٓب وٓ ب  نـ امقمل

ٔٛ ام ٖٛت امقلؿٕٝ امقملل ُي ن ِٛ هٝ امإلن ٓـٛ ٓٛ  ق ن ّٕ ٌؾ، إن نٛ يملأملاؿ ع َ  ي ة قَّ ٓٝق قيع ن ٝ قمٓل قٍّ

؟ أم  ٓٝق ٛئع مذه امق  ٓٛء امقه ( و ق امقب ً  )َعلا ٌْؾ امقكء علٛي قل جلَ ؾ ُٖ ، ٔؿ ٓٝق ؽ امق  ّي

 ٜ ن( بأس قل  )َعْلَ ٓٛ؟ أم ُٖ ن َ ( بأسٜ امإلحلٛق ام ياِرن عٓ  امُق نٛء فدـ  ا قل  )َعْلَ ُٖ

ٌٛل ن ام  ام ؿ ٛئر إم ف ذم ل ُٛل نّ(  قبأٟدامإلحلٛق ؾري ام يارن عٓ  ام أ ٌػ؟ وي

 

 الرأي وآقرتاح: -7

 ىخلص مما سبؼ إىل ادقرتحات أتوة:

جواز بناء )َفْعَلَن( ومشتقاته َأْخذًا من إسامء دالبستها والدٓلة عذ معان  -1

َْدثة، وعدُّ هذا البناء مولَّدًا. صة ُمح  خمصَّ

ن، َشْخَص  -2 َن، َقبحول ما يشوع من أفعال هذا البناء من مثل )َعْقَلن، َعرْصَ

 َعْضَون، َقْلَون..( وٓ سوام يف ادصطلحات العلموة، عذ أن تدرس كل كلمة عذ ِحَدة.

ل عذ معناه بناء قواّد يف العربوة  -3 أٓ يحْقبل يف هذا البناء ادولَّد ما يمكن أن َيدح

 وٓ سوام بناءي )َفعَّل وَفْعَلَل(.

                                                           

 د578  4( ام و   امقسٛبؼ  79)

 د317  4ام و   امقسٛبؼ   (80)



 ند مم وح  سٛ ة  - دم ي  امق  س امقلذمّ  
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و ند حمْدد   و ند حيٕددك نددري عّددؿ بددقامبأد نددروامن  –إحوددٛء امٕؿٌددٛل ذم ام ٌجددؿ امحلٛلددقيب -1

 مد1996 –ٖٛرشون –نِملبٝ قبٓٛن –نراميٛيت و ند حمْ  حسٛن امقيٕٛن

 أبق حٕٛن امٕٖ قيسدد –ام يهٛف امقَضب نـ فالم امقٌرب -2

يدحد ند عبدد  امإلقدف ٖبٔدٛن وند ؾددٛزي فّدٕدت وند عبدد  امهلل  –امقسددٕقطل –امْٕدبٛه وامقًٓدٛئر -3

 د1985 –ؼنيبقعٛت جمْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ ب نه –رشيػ

 امقزبٕ ي –يٛج امقٌروس -4

 مد1978 –بريوت –نِملبٝ قبٓٛن –عغ بـ حمْ  امجلرَٛين –امقملٌريَٛت -5

نِملبددٝ  –نرامٌَددٝ ند إبددرام ٕؿ أٖددٕس –يددحد ند أَحدد  خمملددٛ  عْددر –امقَددٛ اميب –نيددقامن امٕنب -6

 مد2004 –امقؽفٝ ام ليٝ امقٌٛ ٕٝ قّٓؽ ققٍٖدن –ٖٛرشون –قبٓٛن

نام  جمّدٝ  –حد حمْ  عدغ امقد  ويش ونوديَك امحلد  يي –رامجدامبـ امقس – لٛقٝ امْٓملُٛق -7

 مد1973 –ننهؼ –امق(ُٛؿٝ

يحد حمْ  ٖق  امحلسدـ وحمْد  امقزؿدزامف وحمْد  حمٕدل امقد يـ  –امٕلرتامبٛاي –رشح امقهٛؿٕٝ -8

 مد1975 –بريوت –نام  امقِملٜ امقٌّْٕٝ –عب  امحلْٕ 

 –َٕٝام ِملبددٝ امقسددّ –أَحدد  بددـ ؿددٛ س –امقوددٛحبل ذم ؿُددف امقٍّددٝ ولددٓـ امقٌددرب ذم فالنٔددٛ -9

 مد1910 –امقُٛ رة

ًٛ ونٓقدٝ  -10  –ام يبٌدٝ امقملٌٛوٖٕدٝ –ند ٖدٛرص حسدػ عدغ –امقوٕغ امق(الٌٕٝ جمرنة ونزي ة امْدملُٛـ

 مد1989 –ننهؼ

ًٛ ونٓقٝ  -11  ننهؼد –نيبٌٝ امحلجٛز –ند نزي  ٌٖٕؿ –امقوٕغ امقربٛعٕٝ وامخلدلٕٝ امْملُٛـ

 مد1985 –1ط –ننهؼ –نام  امقَِر –ند نٓك امقٕٛس –امقُٕٛس ذم امقٓأق  -12



 (4( امجلزء )87ام جّ  ) –ْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ ب نهؼجمّٝ جم
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 –امقُدٛ رة –يُد يؿ  ند أَحد  خمملدٛ  عْدر –جمْع امقٍّدٝ امقٌربٕدٝ بٛقُدٛ رة – أصقل امقٍّٝذم  -13

 مد2003 –1ط

 بريوتد –عٛمل امقِملٜ قّيبٛعٝ وامقٓؽ وامقملقزيع –يحد عب  امقسالم  ٛ ون –لٕبقيف –امقِملٛب -14

 مد1976 –امقُٛ رة –1ط –يحد ند أَح  حمْ  ـٛلؿ –امقسٕقطل –فملٛب امٓـرتامح -15

 جمْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ بٛقُٛ رةد –قٕٜفملٛب امٕقَٛظ وامٕلٛ -16

ٕاددٛت نٌجددؿ ذم امٓصدديالحٛت وامقَددروق -17  –ريديددحد عدد ٖٛن ن ويددش وحمْدد  ام ودد –امقِّ

 مد1982 –1ط –ننهؼ –نٓهق امت وزام ة امق(ُٛؿٝ

 نلد –طبٌٝ نام  ام ٌٛ ف –امبـ نًٓق  –قسٛن امقٌرب -18

نِملبدٝ  –حسدػ حسدـ ؿْٔدل –ام رَع ذم يٌريٜ ام ويّأٛت امقٌّْٕٝ وامقَٕٓٝ واممٓ لٕٝ -19

 مد1961 –امقُٛ رة –امقٓٔىٝ ام ليٝ

ص -20 ام يبٌدٝ  –بريوت –نام  امٔؿٛق امجل ي ة –جلٓٝ إحٕٛء امقرتامث امقٌريب –امبـ لٕ ه –ام َوا

 د  د1320 –نل –امقُِبى امٕنرييٝ

 –نِملبددٝ نام  امقٌروبددٝ –ند عبدد  امقّيٕددػ حمْدد  امخليٕددٜ –ريػدك ذم عّددؿ امقملودددام سملُود -21

 مد2003 –امقِقيٞ

 د4ط –ْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ بٛقُٛ رةجم –ام ٌجؿ امققلٕط -22

 –نِملبدٝ قبٓددٛن –نًْٓدٝ امقودأٝ امقٌٛ ٕدٝ وامحتدٛن امٕطبدٛء امقٌدرب –ام ٌجدؿ امقيبدل ام قحد  -23

 د4ط –ٖٛرشون

 نلد –نِملبٝ قبٓٛن –ند حسػ ٖوٛ  –ام ٌجؿ امقٌريب ٖهٗيف وييق ه -24

يددحد إبددرام ٕؿ نودديَك وعبدد  امهلل  –امبددـ َٓددل –ام ٓوددػ رشح فملددٛب امقمللدديػ قّدددزين -25

 مد1954 –نل –نِملبٝ نويَك امقبٛيب امحلّبل –أنػ

 :الدوريات

 د3ع ،34جمّٝ ام جْع امقٌّْل امقٌرامـل ن٠  -1

 د4/  85جمّٝ جمْع امقٍّٝ امقٌربٕٝ ب نهؼ ن٠  -2
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 (*)ىباتوة عربوة أتنوات

 *(**) ( Ethnobotany تنوبوتاين )أ

 

  (***)الدكتور أىور اخلطوب

 

 
سمحد طضفػ وؾمف لم ؾمفشمن افـ ا ف با سمشلفطت اًمفقـمـ اًمحفرين وذم ـمزضح فف اًمشلفطت 

وشمةفشضًدط  دضًدفط وشمسفسضمً ودم طاًمسقري اًمزلشطين وطلطت اإلاطرات اًمحرسمضم اعم حفدةن عًحف

ومشل جمسفع اًمزخفم اًمحرسمضفم سمدابفؼ سمحتفقو فن و شفط وضمفدت ؿمففر نططعمضًّ وقم طحمزضًّ  قمزسضًّط

ًمثلضحفم اًمحسفؾ اعمعسحفل عم ف ص )اف كم( ذم  ؾمففلقمكمَّ أن أطمفدد اًم قضمفف إؾمط طًمزااً 

 دضم. ضحزقا اًملضقًمقضمضم اًمشلطشمضم  اًم ةشاًم

                                                           

( اًمخرض اـ طنم  ذا اعمذطل ذي اًمثطسمع اًم  ةيصن ذم  ذه ) اعمعزم اًم ل شُمحشفك سمطًمزخفم اًمحرسمضفمن

ازحفؼ   ق سمضطن ـمقاقمضم  ذه اًمزخم وىمدرهتط قمغم أداء اعمحفطين اًمحزسضفم اًمدىمضذفم. وذم ةطوفم اعمذفطل

 ونمح احطين سمحض اعمةثزحطت واًم سسضطتن اًم ل ىمد ٓ شمرقن اظًمقومم ًمزذطرئ. ]اعمعزم[. 

 ضطت اًمحرسمضم اًمقاردة ومضف.االطمجم: ُذوِّؾ  ذا اعمذطل سمنمح اعمذطسمالت إضمشلضم ًمز سس

 ( :ـُ أشْمشًفط وُأشمقًطفط
ـَ سمفف وفظشمِ ( أشمشقسمقشمطين: شمريمضب ازضمل قمري إهمروذل اس سد اـ اًم الصمل أشمـ: أشَم

أىمطا وصملتن واشف: إشمـ سمطعمرطن اإلىمطام. واعمذةقد  شط ذم  ذا اعمذطل دراؾمفم اًمشلطشمفطت اعمرشملثفم 

 سمحالىمم اإلطسطن اًمذدوؿ سملضئ ف اًمشلطشمضم.

() سمدابؼ قمتق جمسع اًمزخم اًمحرسمضم. 



 (4( اجلزء )87اعمعزد ) –جمزم جمسع اًمزخم اًمحرسمضم سمدابؼ 
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أن يسهه  دم تدهدر ركهب ا بهة بطريه  اـ أوًمقوطت اصطا اعمعسحفل ووفمطفدففن 

. وٓسمفد افـ اًم سضضفز سمفلم ـملضحفم قمسفؾ لهصههوالعربوهة دم تو لا تعمبس اًم عروللالعل  

ام يريهد  ادجتمه  فه: الً اعمعسحلن وـملضحم اًمحسؾ ذم اعمعؾمسطت اًم حزضسضم اجلطاحضفم اف 

بن ادجمعي هو: ربط العل  باحلواة. وجعل ادعارف العلموة اجلديدة قابلهة للتهداو  

حثوهة الررييهة ادقلدهة احل احلوهاة ة الباحلوها واخلهرو  بهنبة. لأل اًمدرراجلبقملوجتديد 

اع صههراإلىساىوة اجلامعوهة ادنرتحهة عهذ العهاال والرقهي باللقهة العربوهة بهن بسهتو  

 الركر دم العمل ادجمعي.دم التخصصات اللقويةل احل سعة آفاق  الكل 

 التالوة: اًمشذططهذ  ادددبة  تعرض

: بصههاير يراسههات 2عربوههة. النباتوههة ال تنوههاتا : حتديههد افههدف بههن يراسههة 1 

: تطهر  اللالهة 4النباتوهة.  تنوهةا خمطط يراسة ادرريات  :3  النباتوة العربوة. تنواتا 

 ا بنوس.وىامذ  بن الدراسة: اآلء وا ب  

 النباتوة العربوة:  تنواتا افدف بن يراسة  أوال:

ةففططمم رسمففط اًمد احلاًمشلطشمضففم قمطاففم واًمحرسمضففم ظمط ففم  شمشضففمإهتففدا اًمدراؾمففطت 

اًمزخفم اًمحرسمضفم  ؾِ حْ ضَم ون  فراًمرالاضم اًمؽماصمضم سمطًمقضقح اعمحرذم اًمحزسل اًم عرولل اعمحط

 سحطجلم اًمشذطط اًم طًمضم:سم ن وذًمؽة فرواومضم سمسثطًمب اًمحزقا اًمشلطشمضم اعمحط

اًمؽماصمضم همػماًمقاضفحم اًمفدٓٓت  اًمشلطشمضم شمحروػ اًمشطـمذلم سمطًمحرسمضم سمطًم سسضطت .1

 سمطًم سسضطت  اًمدىمضذم اًمدٓٓت اعمح ؼمة دظمضزم . حمن  واذطرط صطةفضواعمح ؼمة وم

 افـرسمط اًم سسضم اًمؽماصمضفم اعمصزصزفم سمطًم سفسضم اًمحزسضفم اعمقصمذفمن ورومفع اًمزفلس  .2

 .اًمذرآطضم ؾمفػمطعمقز )اقزا( ذم سمحض اًم دطسمط( ؾمفضاًمثزح )أيمط طِ زْ  َ سمحض إؾمبء  يمَ 

ذطشمفف يمبػ اًمشذص اًمللم ذم اعمحطضمؿ اًمزخقوفم  ودواووفـ اًمبفحر اًمحفري واحز .3



 أطقر اخلثضبد.  - طلطشمضم قمرسمضم أشمشضطت 
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ة  ففرحم جمردة ٓ شم سرـ افـ رسمثصفط سمطعمسفسضطت اًمحزسضفم اعمحطةفضاعمرددة عمسسضطت وم

ددة اؾمفؿ فن وحمفيفاجلطاع ن وارطن اجلسع وشمطر اؾمؿِ  احرووممِ  اعمُعودة سمشبذج  حمسقؾممٍ 

 اًمدارس وارطن احلدظ...

دم ةفففرإ ففالح اًم سففسضطت اًمشلطشمضففم اعملصسففم أوهمففػم اًم .4 حيم اًم ظدوففم  أو اعمةففحَّ

 عقرة أو اًم ل شمخػمت دٓٓهتط سمطظم الا اشطـمؼ وضمقد ط.أواعمص

( اًم سفسضم: رشملفم rankاخلروج اـ  اسسضطت طلطت احروا إمم حتدود رطفؼ ) .5

 وهمػم ذًمؽ... طوطققمً  طزم  وضمشًس ةفضيمططت أو وم

قمففـ ـمروففؼ اًم حففرا سمثرافففؼ آؾمفف حبل اًمذففدوؿ  ضفففلسمطعمط ضفففررسمففط احلط .6

 ًمزشلطشمطت اعمدروؾمم. 

 ااؾمسصط ذم اًمدرر اًمحفري: ؿمفحرً  اؾم ذرو اًمبعرة اًم ل ح  قرة اًمشل م أضفضشمق .7

 ...ًٓ ا طأط ووظمثلً 

طت شّفسمضطن قمراىمم دور اًمشلطت اةدًرا ًمزخذاء واًمرسطء واًمدواءن و ق رافز اجلَ  .8

  م سمسذقاطت احلضطة....ضفضذم احلضطة اًمدطضط وأظمرةن و ق اًمذي وسد اًمررة إر

 فل  دم جملة جمم  اللقة العربوة بدبش ل عرُضهاالتي اْفُتتَِح اًمشلطشمضمن  شمشضطتإ ذه 

 وقمزفًب  طيمؾ طل فم ذم أرض اًمحفرب ًمخفم وأدسًمف ةفكًمةقرة ًمـ شمر سؾ إٓ سمحد أن حُت  سمداومٌ 

ح اط ضمططب اًمةقابن وضُ ن وماوشمثقرً  طوشمطريً   ُوس رسؾ طذةصط وُوقؾمع اقضمز ط...َةحِّ

أًمفػ سمظرسمحفم وؾمف لم  سففكوذدر قمدد أؾمبء اًمشلفطت اعمفذيمقرة ذم احعفؿ أعفد قمض

 ( ن ومخسفسئم وأًمفػ15666)طقع أًمػ  بفر( شمش جؿ ذم ىمراسمم مخسم قم64666)اؾمؿ 

اقضمفففقدة ذم اعمحطؿمفففب  ط( عضحصفففط شمذروًلففف266) زمةففففضوم ( ن وائ فففل1566)ضمفففشس 

 اًمحرسمضم.  ) رسمطروط ادرد ط  رسمطروقا ( اًمخرسمضمن وشمد ذر إمم احزقاطهتط اًمزخمُ 
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 :النباتوة العربوة تنواتا الاىوا: بصاير يراسات 

 لم مهط:ؾمفضاقم سدت  ذه اًمدراؾمم قمغم ارضمحلم أؾمط

اًمشسففػمين اًمففذي  ؾمفففك: شمففظًمضػ طمسففـ حمسففقد اقعههاا النبههات دم ا يع العههري .1

ه اعمرقطفم  فرسمدأ عع اطدة  ذا اًمر طبن وملُّ قمشط»ح ـمروذم قمسزف قمغم اًمشحق اًم طزم: بفرو

ااف ال  يمفؾ ومحؾ ومحؾ اًمشسزفم اًم فل حتفرص قمفغم أيم ر اـ رسمع ىمرنن طمضث يمشت أًمف اشذ 

ت ىمضس فف.... ومرشفت أعفع يمفؾ احزقافم أو ادضد هلط ذم طمضطهتطن اصب  خر طمعسففن وىمزَّف

أن دمسفع  الً افآؿمط د هلب  زم سمشلطت أرض اًمحرب  ذم ازػ ظمفطصن ذم ارفطن ظمفطص 

وعمفط يمفطن  فذا  «ط افطوش دع سمف اًمشفطس ذم طمضفطهتؿ واحطؿمفصؿ وقًاف ط ذه اعمقاد وم برؾ يم طسمً 

ًمزشلفطت اًمثلضحفل اًمحفرين وضمفدت ذم  فذا اًمر فطب  فًدى  طاحً ط ًمحسكم ضمطاًمحسؾ حمطيمضً 

 564اًمشلطشمضم. ًمذفد ضفؿ  فذا اعمعًمفػ أرسمحفًم ومخسفسئم  شمشضطتإقمكم إطمضطؤه  ذم طمذقل 

 اؾمؿ ًمشلطشمطت وردت ذم اًمبحر اًمحري حترل طمرطوطت  اًمشلت واًمشبظة  واًم طروخ .

ع عفطملف ذم  رضمع  فطؾمفلمخ حمسد آل وطبفضشمظًمضػ اًم بعج  النبات والزراعة: .2

ن  ل اًمحسدة سمطشمدطق اعمحشضلمن وإًمضصط اعمش صفك ذم رواوفم ااةدرً  بفرادرداشمف إمم أرسمحم قم

 واحرومم اعمدردات وضلط إًمدطظ و ل: اللقة

يم ففطب اًمشلففطت  -3  لطيننبفففضيم ففطب اجلففضؿ ًمز -2يم ففطب اًمحففلم ًمزدرا ضففدين  -1 

ع اـ يم طب فـمل اط -5  لنففيم طب اًمش ؾ واًمررا اعمشسقب ًمأل سح -4  ًمأل سحلن

 -8هتففذوب اًمزخففم ًمألز ففرين  -7 رة ٓسمففـ دروففدن ففففاجلسص -6  اًمشلففطت ًمزففدوشقرين

شمطج اًمزخم و حطح اًمحرسمضفمن ًمزعفق رين  -9اذطوضس اًمزخم ٕعد سمـ ىمطؾمؿ اًمرازين 

 -12طينن همحلطب اًمزاظمر واًمزلطب اًمدطظمر ًمزةطاًم -11ن هدؾمفضاعم ةص ٓسمـ  -16

شمطج اًمحروس  -14اقس اعمحضط ًمزدػموزسمطدين اًمذط-13ًمسطن اًمحرب ٓسمـ اشجقرن 

 اـ ضمقا ر اًمذطاقس ًمززسمضدي.  
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سمحسد اهلل شمحطمم وومتزف  -ومذت وىمد وُ » ذم ظمطةمم شمذدوؿ اعًمدف  ؾمفلمووذقل آل وط

واطزال سمحطضمفم إمم  –إمم عع احجؿ اقاد اعمقضقع ن سمحد ضمصد ضمصضد أومرهمُ ف   -وَاشِّف 

 ففطا ًم زفففؽ اًمر فففب اًمففدىمضؼ واعمسفففح اًم ذم اًمذفففراءة اعمسفف ققملم واًمدحفففص  -اعمزوففد 

ضمزًءا  خػًما افـ ذًمفؽ اًمحسفؾ اًمرلفػم ن  فق اجلفزء  بفر... ووسحدين أن أطواعمحعبت

اعمحشل سمطًمشلطت واًمزراقمم واط و حزؼ هبب اـ اسطفؾ وؿمعون.  ووس ؾ  ذا اجلزء سمحفؼ 

افـ ضمقاطفب اعمحرومفم ن إن مل ورفـ ومضفف ضمدوفد مل وحفرا طم فك اًمضفقا افـ  اصفًب  طضمططلً  –

اًمشططمضم اًمحزسضمن ومدضف اجلدود اًمذي مل ُوحرا يمب وشلخل افـ اًمشططمضفم اًم طريضفم اعمرشملثفم 

  «.ىمم بفرروم واًمزخقوم واحلتطروم اعمسمحراىمم  ذه إام ذم أجمطد ط اًمدر

 أاط سمذضم اعمراضمع وم ذيمر ذم اًمشةقص اعمحطجلم.

 النباتوة: تنوةا يات خمطط يراسة ادرر :االالثا 

 دات اًمشلطشمضم اًمدذرات اًم طًمضم:ؾمم اعمدراشمبسؾ در

 .اؾمؿ اًمشلطت اعمحطًمج سمطًمزخم اًمحرسمضم -1

  .ةمصضد حيدد أسمحطد اعمقضقع اعمدروس   -2

  .اًمشلطت ذم اًمبحر اًمحري -3

 .اًمشلطت ذم اعمحطضمؿ اًمحرسمضم -4

 .اًم سسضم اًمحزسضم جلشس اًمشلطت اعمدروس   -5

 .ع اعمقضمقدة ذم اًمقـمـ اًمحري ااًم سسضم اًمحزسضم ًمألطق -6

  .يمزب أارـ  محضضفضاًم ققمرض أؿمرطهلط  -7

 .اًمش طفج -8
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 ىباتوة  أتنوةيراسة   :ْضب  والدَ سهرالادلتبِس بالنموذ  ا و : اآلء 

اس سدة  زم فضطلطشمضم قمرسمضم أ أشمشضطت واًمَذْتب ُح سفريمبء وقمطع( واًم)أء متهود: 

ة  ففرلطشمضفم اعمحطذم اًمزخم واًمبفحر اًمحفرين وذم اًمدراؾمفطت اًمش اـ قمطمل اًمشلطتن ا شطىمزمٌ 

واًم طريضمن داًمفٌم قمفغم  فدطء اًمفذ ـن وؾمفحم إومفؼن وؿمفدة اًم حزفؼ سمطًملضئفف واعمحفضط 

 ن سمفلم اًم سفسضطتسففػماط ختزفط اعمحفطضمؿ اًمزخقوفمن ويم فب اًم د ااحلضقي واحلضطيت. يم ػمً 

ان كهل تسهموة  سفسضطت اًمحزسضفم اًمالشمضشضفم اًمحطعمضفم. ًموسمفلم ااعم شطىمزم حمزضًّفطن و اًمؽماصمّضمن

  برفوضة عند أصحاع االختصاص. قلة ال توال  بتسموة التونوة عادوة تعد  بتنا

شمشقًمقضمضففففم اًمشلطشمضففففم دٓٓت يمففففؾ اففففـ اًم سففففسضطت شمحففففطًمج  ففففذه اًمشلففففذة إ

حم( افـ اًمشططمضفم اعمحرومضففم ةففضًم عحزصففط )وم نحم( ذم اعمدفط ضؿ اًمزخقوفمةففضاًم الث)اًمد

 ة.  فراًمحزسضم اعمحط

   : اآلء دم ا يع العري:أوالا 

 ىمثحفطن ؾمففػمقمم سففر ططىم فن اذطرطم سمؾمفػمقمم ؾمفرل ز ػم سمـ أي ؾُمزسك: وذيمر ىمط 

ذثققمففم اعمقاؾمففحم  ففقاء اًمةففدرن اًمةففخػمة اًمففرأسن اًمدىمضذففم اًمحشففؼن اًمشحففطان اًمذيمففقر 

: سففلاًمخشفل  سمفطًم َّشُّقا وأء:  ] اًم سففلاًمريمل لم  ذم اقىمع اًم بفلتثرسمم ااعمإذطلمن 

 اقضع ذم ضمزورة اًمحرب[         

 اشصفففط ومفففقق  فففحؾٍ  نَّ اًمَرطْمفففَؾ يمفففظ

 

 افففففـ اًمجِّزفففففبِن ضُمعضُمفففففُعُه َ فففففقاءُ  

ـِ  ّزؿُ أَ ففففؽُّ ُاَةفففف   أضْمشَففففك إُُذطضففففف

 

 وآءُ   اٌ قُّ ففففففففففشففففَشم  سفففففففففلسمطًم  ًمففففففففف 

ط  : سفلموىمطل احل  حَّ   سمـ اًمتَّ

ًْمَت افففـ َطدَ   سُمفففدِّ
ِ
 حفففطِت اًمفففقرد سمفففطٔء

 

ففطءفْفففواففـ َ ففُلقطِمؽ درَّ اإلسم   ِؾ واًمبَّ
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ا  واعمرو ووحذب ذًمؽ سمرقمل و زصك سمظيمؾ أء واًم شقّ  م: وذيمر فمزضًب اَّ وىمطل ذو اًمرُّ 

 :طاًمحبب  أوًت 

 وقُمْذَلُ ففففففففففُ  اٌ قُّ شفففففففففوشمَ  أهلفففففففففطُه آء ٌ

 

 واعمرقمففك ًمففف قُمَذففَب  روِ اففـ ٓفففِح اعمَفف 

زفبن ن أء واًم شقا واعمرو طلطشمفطت شمرقمط فط اًمجِّ أس ش ج اـ دراؾمم اًمبحر اًمحري وُ  

 ذيمقر اًمشحطا.

   ادعاج  العربوة:: اآلء دم ااىوا ال

ٓ ؿمفعرن  ؿمفعرٍ  أاٌء يمحفطع: صمسفرُ  41ًمزدػموزسمفطدي ص اآلء دم الدابوس ادحوط

 اجلق رين واطمدشمف هبطء. ؿَ  َ ووَ 

: أء: ضمففشس 1ص  1973خلزضففؾ اجلففر  (الروس)دم ادعجهه  العههري احلههديث 

زم اجلشططمضفطت أطقاقمفف قمدوفدةن أوراىمفف وصمفبره شمةفزح  ةففضطلطشمطت سمروم وزراقمضم اـ وم

 دسمطهمم. واطمدشمف آءة. ًمز

  :34ص اآلء دم بعج  النبات والزراعة 

 :أرسمحم شمحرودطت ًممء وحرض

  -3وىمضفؾ  فق: اًمفدومغم.  -2ؿمعر ًمف صمسر شمظيمزف اًمشحطان اًمقاطمدة: آءة. اآلء  - 1 

شف وىمضؾ  ق: قمشب أسمضض وظيمزف اًمشطس وو  ذون ا  -4ح. سفروىمضؾ  ق: صمسر ؿمعر اًم

 ح(.سفر: اًمدومغم واًمطلطيَتْ  َػ ورط. )و ذا و ثزب اشط شَمحْ سمّ رُ 

أء ])  (:592ص  1976اجلفزء إول جمسفع اًمذفط رة )اآلء دم ادعج  الكبهر 

وففم ةفففضاففـ اًمد [(Cadaba farinosaم( )ئففَووْ )واطمدشمففف آءةن وشمةففخػم ط أُ  زم اًمَرؼَمِ

Capparidaceae  طلطشمطت أظمرىن وحيسؾ أـمراومفط  طا سزذً  : طلطت ؿمعػمي وشسق دافًب

أطلقسمضم اًمبرؾ ن وهلط يمفضس  الضتمن تفرضطرسمم إمم اًمزرىممن أز طره ظماء همزورة تفرظم
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ذمن ووشسق ذم اًملالد احلطرة سمطًمحطمل اًمذفدوؿن و فق ضفضواًم بر حلسضم أؾمثقاطضم  رطمضذلن

ًمذسففؿ اجلشففقي اففـ اًمةففحراء ن ووقضمففد ذم ضملففؾ قُمْزَلففم وذم اةفففرطففطدر اًمقضمففقد ذم ا

 م سمطحلدو م:[ ظمزط اعمحعؿ اًمرلػم اعمدط ضؿ اًمذدوسىمضمبفراًم

ق سملم اًمبفعر واًم سفر واؾمفؿ اًم سفر واؾمفؿ . مل ودرِّ 2. أء صمسر ؿمعر ٓ ؿمعر 1 

مل وس حسؾ احلفروا اًمحرسمضفم ذم اًم سفسضم اًمحزسضفم اعمذؽمضفم  -3اجلشس واؾمؿ اًمشقع. 

ٕ ففؾ اًمزخففقي اًمحففري ًم سففسضم اوزدففت اًمشجففر إمم  مل -4وور لصففط سمحففروا ٓشمضشضففم..

 مل وفؽمضمؿ شمسفسضم اًمشفقع )يمطداسمفط ومفطروشقزا -5رسمضفم. اجلشس اعمس سدة افـ: ىَمْتفُب اًمح

Cadaba farinosa   .طففبذج ىمففقاا اًمشلففطت صمالصمففم ذم اعمدصففقا  -6( سمذتففب دىمضذففل

 .طوأقمبطسمً  وؿمعػماٍت  اطت وأقمبطبن وًمضست أؿمعطرً لَ شَ احلدوث: أؿمعطر وضَم 

ح قمشب وسسك أء واطمدشمف آءة سفرًمز -1(:  1926)سهىاآلء دم بعج  أمحد عو

 ح(نسفرا طلطت اًماًمزو قن . )و ذا و ثزب اشط شمحرُّ  و ق وبلف

 ق: : شهاياآلء دم بعج  ال

.  -2ِدوْمغَم. ) -1  ـْ م )ًمقروفم روز( سففضؾمبه سمطًمدرط -4و  لْم. آء. آٓءنطَملِ  -3طَمَل

وسمطًمالشمضشضم )طػموقا اوًمضططدر(. وىمطل: يمزصط  حضحم وإومم افـ دومشفم اًمضقطططضفم.  -5

ب ؾمففضم. و فل الذوًمفم ذم اًمبفطا وٓضَّ فشِففومْ زم اًمدَّ ةففضافـ اًمد ء اًمز ر ًمز فزولمضمشلم عرا

طمقل إةطر(. واًمقاىمفع أن  أء ٓ قمالىمفم ًمفف سمطًمفدومغم وٓ احلفلـ أو احللفلم ورسْمثصفط 

ًمبدة ؾمفسضم طلفطت اًمفدومغم وًمحفدا وضمفقد   طم وٓشمضشضم ارومقض ىمثحً سفضسم سسضطت ومرط

 .طضمشس اًمذتب ذم سمالد اًمبطا إـمالىمً 

ح أء سمفلم اًم سفر واًمبفعر ؿمفرطمطرت اعمحطضمؿ ذم  النباتوة لًء: ةتنوا اخللصة 

ح واًمدومغم واحللـ واحلللم واًمذتب اًمدىمضذلن وقملم اًمةقا ب اط ذيمره سفروطلطت اًم

 ٓ ؿمعر. ؿمعرٍ  اًمدػموزسمطدي: صمسرُ 
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 : اآلء دم براهو  عل  النبات احلديث: االالثا 

زم ةففضاسمط( افـ ومصمسرة حلسضم اطووم قمدوفدة اًملفذور ظمط فم سمعفشس اًمذتفب)يمطد

 م(.ؾمفضاًمرؼم )يملطرودا

   :  دم ا يع العريسهرال :ارابعا 

 : ططل اارؤ اًمذضس  وةػ ومرؾًم ىم

ـ   ـمقوفففففٌؾ  قمجفففففضؿٌ   يمظطفففففف اثسفففففئ

 

 طَمُم َاْرىَمففِب ؾمفففرذي اففطواَن  سمظؾمففدؾِ  

 طمم طملم ىمطل: سفرحملقسم ف سمطًمقمـ ويمشّك عضد سمـ صُمقر اهلالزم  

ّٓ   أسمففففك اهللُ  اطًمففففٍؽ     طممَ ؾمفففففر    أنّ إ

 

 تفففطِه  شمفففروُق اًمحِ  أومشفففطنِ  قمفففغم يمفففؾِّ  

 طممٍ سفففرسم سفففلطد زففُت قمزَّ  و فؾ أطففط إنْ  

 

 ـمروفففُؼ  قمفففكمَّ  اسفففدودٌ  ِح سففففرافففـ اًم 

 و ىمطل اًمبطقمر:  

فف  اًمريملففطنِ   طممَ ؾمفففرومضففط   سمففطردٌ   ِؽ فمزُّ

 

 ٓ حيِفففففّؾ ًمفففففقاردِ  قمفففففذٌب   ِ وافففففطؤُ  

 طمم  شطسفرطمم. اًمؾمفرقمجطا ـمقال واطمدشمم  ح أطف: ؿمعرٌ سفروس ش ج اـ دراؾمم اًم 

  .ًٓ وـمق اقًّ سُ ح اًم ل شمرؾمؾ أهمةطةط  ؾُم سفرواطمدة اًم

 ُ  دم ادعاج  العريبة: سهر: الاخابسا 

 فل ح قمشفد أي طمشضدفم وسفرشم حدد دٓٓت اًم ينوري:د  عند أي حنورة السهرال

 اعمحروضم ذم اًمدذرات اًم طًمضم:

حت صففط اًمشففطس ذم  ؾُّ حُ فم حمففالل )يم ففػمة اًمففرواد( واؾمففحمن َوففطمم دوطمففسفففراًم -أ »

 ػن وول شقن حت صط اًملضقتن ةفضاًم

رقمففكن وإطففب وسفف جؾ ومضففف. ووشلففت سمشعففد ذم اًمسففصؾ واًمَخْزففظن وٓ ح ٓ وُ سفففرواًم -ب

ن و ففزلت اففـ طلففطت اًمذففػ )اففط ارشمدففع اففـ إرضذم راففؾ وٓ ضملففؾ. و ففق وشلففت 

 طمم. ؾمفرواطمدشمف  نًمف صمسر أ در نالً إٓ ىمزض ؿمفلظيمزف اعمقاشموٓ  نطمعطرشمف(
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  وزن اًمحطعن وبلف اًمزو قن. ووذطل:  ق أءن قمغم -ت

 ح. سفروأء صمسر اًم -ث

ةن و ففل دون إصمففؾ ذم اًمثففقل. ؼْمَ طمم هُمففسفففروأظمففؼمين أقمففراين ىمففطل: ذم اًم -ج

واضزصفط افـ سمفلم عضفع  او ل ؾملثم إومشطن. ىمطل: و ل اطفزم اًمشل م أسمدً  ورىمصط  خطر.

ف قمشفب وسفسك أءن . ًمفط. ىمطل: ومل أسمُؾ قمفغم  فذا إقمفراي يمفذسمً ـِ سْ اًمبعر ذم ؿمؼ اًمضُ 

 ب. ًمضس ًمف ؿمق . وبلف اًمزو قن. أسمضضن وظيمزف اًمشطس ووحسزقن اشف اًمرُّ 

  .طممن وهبط ؾمسضت اعمرأةؾمفرن واطمدشمف حسفرواًم -ح

حن و ق سفرطممن ذ ب إمم احشك اًمؾمفروىمضؾ: يمؾ ؿمعرة ٓ ؿمق  ومضصط ومصل  -خ

 «ء.ؿمفلاًمسصؾ اـ يمؾ 

حن قمسفؾ ؾمفرضم اًم طًمضم: : وردت اًم سسضطت اًمحرسمفشهرحممد    دم بعج سهرال

 شمشضؿن  ىمثبن ىمتب.  ةن ـُمروحنرَّ اًملضطضن ىمُ 

  :سهر: يالالت الاسايسا 

ياللههة قههوار شههجري: ح ذم اعمحففطضمؿ دًٓم ففلم: سفففرط زففص  ففط شمذففدا إمم أن ًمز

طممن وهبط ؾمسضت اعمرأةن  و ل دوطمم حمالل )يم ػمة اًمرواد( واؾمحمن حيفّؾ ؾمفرواطمدشمف 

حت صفط اًملضفقتن وفمزصفط  فطًمح. و فل ؿمفعر يملفطر  ػن وول شقنةفضحت صط اًمشطس ذم اًم

قمجطا ـمقالن ٓ ورقمكن وإطب وس جؾ سمف. ووشلت سمشعد ذم اًمسفصؾ واًمخزفظن وٓ وشلفت 

ذم راؾ وٓ ضملؾ. و ق اـ طلطت اًمذػ )اط ارشمدع اـ إرض ن و زلت طمعطرشمفف(. 

 بهي:ياللهة قهوار َجنَ وطمم. ؾمففر. ًمف صمسفر أ فدر. واطمدشمفف الً إٓ ىمزض ؿمفلظيمزف اعمقاشموٓ 

رةن و ففل دون إصمففؾ ذم اًمثففقل. ورىمصففط  ففخطر.و ل ؾمففلثم إومشففطن. هلففط قمشففب فْلففهمُ 

ب. ًمضس ًمف ؿمق . وبفلف اًمزو فقن. وسسك أءن أسمضضن وظيمزف اًمشطس ووحسزقن اشف اًمرُّ 
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و ذا وشثلؼ قمغم طلطت اًمَذْتب اًمذي أ لح شمسسضًم قمزسضم قمرسمضفم قمطعمضفم جلفشس طلفطيت 

( اعم ففقرم ذم 1763-1732قس ومقرؾمففرطل )وضففحصط شمزسضففذ ًمضشضفف (Cadaba)يمطداسمفط 

 اجلزورة اًمحرسمضم ذم اعمشطـمؼ اجللزضم اـ هتطام اًمسحقدوم. 

 : الدضب دم الشعر العري:  اسابعا 

ص اًملط زضم:    ىمطًمت أظمت اذةَّ

 الً يمطهلتففطب وضمففطاِ  طُأدًافف ومظومففظَت 

 

 ذتطِب فاعمِفف ا ففَؾ قمالفففِؼ  ىمففد قُمففدنَ  

 .بأرض شمشلت اًمذْت : طباعمذت  

 ىمطل ًملضد:

 طوىمتفففففلً  طا هبفففففط زرقًمفففففوا أْروَ إذ

 

 قالِ ـمِففففف أاطًُمق فففففط قمفففففغم ظمفففففقرٍ  

 وىمطل أسمق داود:  

 أو طفالوففففففففففففففففطًملفَرذاوفففففففففففففط يم

 

 ِب ْتفففففففففيمحضفففففففففداٍن افففففففففـ اًمذَ  

اَّ ًمىمطل ذو ا   م: رُّ

َرةً  ْرٍق  فففدت ىمتفففلطً زُ  دُّ ُاِحففف  ُاَةفففدَّ

 

 تُب واًمذَ  دا ط اًمروُش طَم  اًملثقنِ  ُاْزَس  

د:    وذم اًمرطاؾ ًمزُسؼَمِّ

 تفففلمٍ ىمَ  ومفففقَق  ططىمثً ؾمففف طرأوفففُت همراسًمففف

 

 تففرطَ  هلفط ورٌق  شلفْت اـ اًمذتفب مل وَ  

 تففلمٌ ن وىمَ ٓهْمففؽماٍب  ومذزففت: همففراٌب  

 

 رُ ضْمفواًمزَّ  اًمشقى  ذي اًمِحضطوممُ  ِب ْت ًمذَ  

 وىمطل احلطرث سمـ ـمدضؾ اًمخشقي:  

 يمفففففب داَح اًمِذففففف فِ قا سمَحْذَقوفففففؿُمفففففرُّ 

 

ُض أىمففففُدَح  َطففففططَ    ِب ْتففففاًمذَ  اعمَُحففففرِّ

 وىمطل سمبطر سمـ سمرد:  



 (4( اجلزء )87اعمعزد ) –جمزم جمسع اًمزخم اًمحرسمضم سمدابؼ 

 
 

0113 

 شطسمَ بففراَ   ُح سففراًم لم قمفطَا شط طمفأ طسم

 

 واًمرحيفففففففففطنُ  ى اًمذتفففففففففُب وَ وإذ ذَ  

 تففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرًمفحَ وا

 

 وىمطل ُعضد سمـ اطًمؽ ذم أرضمقزشمف: 

 لففففطِت اًمشَّ  عزرَ ُافففف طوىمتففففلً  طزرقًمفففف

 

 

 

يمففؾ ؿمففعرة ـمطًمففت  –2اةفدر ىمَتففب.  -1اًمذْتفب  شففط حي سففؾ مخسففم وضمففقه 

افط   -5 إهمةفطن اعمذثققمفم. -4. سففلؿمفعر شم  فذ اشفف اًمذ -3واا دت أهمةطةط. 

 ط.تَّ أيمؾ اـ اًمشلطت اعمذثقع هم

   حنورة:أي عند: الدضب ابنا صمط

ؿمعر ؾمصكم وشلت ذم جمطاع اًمبعرن ًمف ورق ا ؾ ورق اًمرس رى إٓ أطفف أرق  -أ

وأطحؿن وؿمعره يمبعرة اًمرس فرىن وورقمفك اًملحفػم ورىمفف وأـمراومففن ومفغذا ؿمفلع اشففن 

 .اطحرا ًمف صمسرً اًمسحطل ومل  بـ  درهن  ووقرصمفيؾِمف وتفرن ٕطف وُ ط عره طمضشً 

ـْملفم -اًمذتلم واًمذتب: أالدضب دم اللسان:   اء( ذم ىمقًم اًمرُّ  :طممففففففف شمحففف)اًمدفرَّ

  نْبَتْنَا ِفيَها َحب
َ
اؾمؿ ظمفطص سمطًمذْتفب افط داا   .]قملس[ (72)اا َوقَْضب  ب  ـوَِعنَ  (72) افَأ

ىمضففؾ وأ ففؾ ارففم و  -)اضففدورطهمق ؾمففطشمضدط أي اًمدةدةففم(. ب طرـمًلفف طـمرًوفف تفففرأظم

)اضفدورطهمق  وىمضفؾ  فق اًمدةفطومص -ت  اًمذتَّ )اضدورطهمق ؾمطشمضدط(  اًمذتلم. وسسقن

م)اضدورطهمق ؾمففطشمضدط(. وىمضففؾ اًمذتففب ؿمففعر ؾمفففضؾمففطشمضدط(.  و ففل اإلؾمدسففت سمطًمدطر

ن إ. ووذفطل سففلؾمصكم إذا ؿملع اشف اًملحػم  عره طمضشط.... وىمضفؾ ؿمفعر شم  فذ اشفف اًمذ

)ىبهات(  ـ اًمشلفعاًمذتب )يمطداسمفط روشمططفدودقًمضط ق ىمتفب اسف دور اًمفقرق( ضمفشس اف

 Maerua crassifolia)رولوا  = بهرو بهدين الهورق = سهوواسمه العلمي )بروة كرا

ى اشصفط اًمسفصؿإوىمضؾ :  . م(ؾمفضزم اًمرؼم )يمطسمطروداةفضو ق اـ وم   .ن اًمذتلم ؿمعرة ُوسقَّ

ـُ  ق طدقًمضؾمففضسمط( وؾمصُؿ طلٍع )اػموا يمراوذطل: ؾمصُؿ ىمْتٍب )يمطدا ـ افرو سَمفدو اًمفقرق  اف
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 (Grewia schweinfourtii( وؾمفصُؿ ؿمفْقطمٍط )همروقوفط ؿمفدضشدقرشمضل زم اًمرفؼمةفضوم

 م[.ؾمفضزم اًم ضزق ]شمضزضطةفضاـ وم

 : احلديثة: الدضب دم التصاىوف اتاسعا 

سمقؾمفطـمم قمفطمل طلفطت افـ اًمذفرن اًم فطاـ  ناًمذْتفب نحمةففضاهمؽمسمت اًم سفسضم اًمد

داسمفط افـ شمسفسض ف اًمحزسضفم  يمط طقمطعمًضف  قمزفًب  اؾمفسف )ومقرؾمفرطل( وأ فلحت اؾمفًب  بفرقم

  (.Cappariodaceaeم ؾمفضزم اًمرؼم )يمطسمطروداةفضوم

  ق اجلطاع واًمدارس اًمحزسل ًمشلطت اًمذتب: سمثرس ومقرؾمرطل التعريف برورسكا :

ىمفطا .   Linnaeusشمزسضفذ قمفطمل اًمشلفطت اًمسفقودي اًمبفصػم ًمضشضفقس 1763 -  1732

. 1762-1761وضقاطمل اًمذط رة واإلؾمرشدرومن قمطال  ةفرسمعسع طلطشمطت ؿمبل ا

افـ ضمفدة  وؿمفقاـما هتطافم  طصمؿ اط ذؾ إمم اجلشقب اًمخري اـ اجلزورة اًمحرسمضفمن اشثزًذف

قمغم ـمقل اجللطل اًمخرسمضم ًمزعزورة اًمحرسمضم طمضث واوم ف اعمشضم. طمدجت جمسققم ف اًمشلطشمضفم 

 1775 ( قمطا1733- 1815) C.Niebuhr اتسقةط طضلق ر بفرذم يمقسمشصطهمـ طمضث ط

. «Flora aegyptiaco arabica وم ةفففراعمإومزففقرة اًمحرسمضففم »ذم اعًمففػ قمشقاطففف 
)أي ضَمْحزصفط  َزْ شَشَِم إؾمفبء اًمحرسمضفمسمةمضزت اًم سسضطت اًمشلطشمضم اًم ل وضحصط ومقرؾمرطل 

اًم ففل يمففطن وثرطمصففط قمزضففف اًمففدًمضؾ اًمففقـمشل اعمبففطر  ًمففف ذم ضمقٓشمففف اًمشلطشمضففم:  ٓشمضشضففم(

ـَ 
طزم( ؾمففض) sealeل طسفضواًم ناػموا  Maeruaواعمرو  نيمطداسمط  Cadabaومطًمذتب ًُمْ شِ

اورومقشمط. و رذا وسرششط اقم لطر اًم سسضطت اًم ل وضفحصط ومقرؾمفرطل   urfutaوالعرفط

   . طؾمشم شمذرولً  256شمسسضطت يمططت ؾمطفدة ىملؾ 

زم ةففضافـ ومفورسهكا .  Cadaba الوصف التصنوري جلنس الدضهب: كايابها 

أو جم سحففم.  ثمن ا حطىملففمسفففضم(  أؿمففعطر أو ضَمشََلففطت. إوراق سمؾمفففضاًمرففؼم )يمطسمطروطد
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ضمففطص إز ففطر ضمططلضففم اًم شففطفمر جم سحففم ذم قمففذوق )يمقراففب( )اًمِحففْذق يَمشَففْقَرة اإل

واًم دطح طمضث ُرضَمضالت إز طر همػم ا سطوومن و ذا إار جيحؾ أز فطر اًمشفقرة قمفغم 

فلَ  طاس قى واطمد ( ةطفضم أو ذم قمشطىمضدن وىمد شمرقن أطمضططً  )اًمقرىمفطت ت الَّ اشدردة. اًمسِّ

اًملف الت أرسمفع خِمْزلضفم أو اشحدافم. اًمزواففد اًمرطمضذضفم أطلقسمضفمن  .طمفرة أرسمفعٌ م( ؾمفضاًمرظ

قمفغم ة ْذيَمرَ سَ فاًمف حُتسفؾ أقمتفطء .ؾْمفدوم أرسمفع إمم مخفس. إَ  طضمزؤ ط اًمحزقي سم كم أطمضططً 

طمطدي . اعملضض أح ذم ةطوم اعمذطل[بفر]ُوشجر اًم )أطدروومقر( حمقر اؾمسف طمطاؾ اعمَْذيَمرة

)ضمضشقومفقر(. قمغم حمقر اؾمسف طمطافؾ اعمظط فم ْظط م سَ فاًم أقمتطءسؾ حُت أو صمشطفل احلعرات. 

ة ذم بفراًملقوتطت قمدودة. اًم سرة حلسضم أؾمثقاطضم قمطدة ا د حم. إطقاع صمالصمقن. اش 

 اًمحطمل اًمذدوؿ وظمط م ذم إومروذضم.

 

 يلول ا ىواع العربوة

 ىمتب همدي .....    ................... اًم بر همدومالوبر. إوراق همدوم 1

 ايابا غلىدولوزا(ك) 

ةإوراق ضمرداء أو  .2  3.........  ............ اًم بر همػم همدومُاْخؼَمَّ

ةقدة. إوراق فففففففففففالت اقضمفففففاًمل . 3  نُاْخَلففففرَّ

  ؾمؿ 2إمم  1  من قمرضصطتفضإ زضزعضم ا ثطوًمم إمم سمض

 ىمتب دىمضذل 

 كايابا فارينوزا()

 ن تفراق ضمرداء ىمطةمم ظم. إورهمػم اقضمقدة. اًمل الت 4

   ؾمؿ5م إمم اس دورة سمحرض تفضسمض

ىمتب اس دور اًمقرق 

 كايبا روتاىديرولوا()

 وصف ىوع الدْضب ادستدير الورق )كايابا روتاىديرولوا( فورسكا  

(1775 )68  . Cadaba rotandifolia Forssk. , Fl. Aegypt. Arab. 
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ؾمففؿن  (4.5-1.5) × (5-2) سففقق اففدٓة. اًمففقرقاًما.  2.5ضَمشََلففٌم شمسففسق إمم 

اذقر اًمذسم إمم اس دور ط. إز فطر جم سحفم ذم قِمفْذٍق  أضمردن دافريم إمم تفضع اًملضؾمفضو

از حسفم  (5 -4)اؿ. اًمل الت اشحدافم. إؾمفدوم  (4-3) × (8-6)ةطفل. اًمسلالت 

ؿ أطلقسمضفم سم زضفم اف 2اًمزواففد اًمرطمضذضفم ُ فْدٌر سمثفقل سمذطقمدة طمطافؾ اعمظط فم )ضمضشقومفقر(. 

وفففم. وشلفففت قمفففغم  (6.8-6.2) × (5-1.5)ذسفففؿ اًمحزفففقي. اًم سفففرة اًم ؾمفففؿ همفففػم هُمدِّ

صمضقسمضفط ويمضشضففط إاعمشحفدرات اًمةف روم وذم اًمسففصقل اًمسفططمزضم ذم اًمةفقاطل وضمضلففقيت و

 .واًمسحقدوم وؾمقاثرة ةفرق اؿمفرواًمسقدان وضمشقب 

  غلىدولوزا( فورسكا . وصف ىوع الدضب القدي )كايبا

(1775 )68  .Cadaba glandulosa Forssk. . , Fl. Aegypt. Arab. 

ا: قمسففؾ ؿمفففرحن ىمففرةن و قمسففؾ ن وزو ففقن. وؾمففبه ؾمفففر: سفففكؾمففبه أعدقمض)

 .اًملضطض. وؾمبه جمط د: ىمراط ويمرات وعضحصط شمسسضطت سمطـمزم(

دي. اًمفقرق فففر اًمخففففم اًمقسمفففسقق اًمد ضم يم ضداًما.  1.4ٌم شمسسق إمم فَضَمشَل ق 

ن قمروتففم اإل زضزعضفففم إمم تففففرظُم قن إمم وفففم اًمزففوؾمففؿ. همر  (1- 1.4)×(1.4-1)

 (4×7)دافرومن اخثطة سمقسمر همدي ؾُمفقوذل.  اًمز فر ىمزضفؾ جم سفع ذم قِمفْذق. اًمسفلالت 
اؿ. اًمل الت اشحدافم. إؾمفدوم مخفس ارشملثفم ذم ىمطقمفدة طمطافؾ اعمظط فم )ضمضشقومفقر(. 

-0)ؿن أطلقسملففمن ُ فففْدر ن سم زضففم اًمذسفففؿ اًمحزففقي. اًم سفففرة اففف 0.4اًمزوافففد رطمضذضففم 
ؾمؿن يم ضدم اًمخثطء اًمقسمري اًمسفقوذل. وشلفت ذم اًمسفصقل اًمرازضفم وقمفغم  (1.4)×(0.1

صمضقسمضفط واًمةفقاطل وافطزم إواًمسفقدان و ةفرق اؿمفراعمشحدرات اًمة روم ذم ضمشقب 

 وهمشدا.أوشمططزاطضط وهمضشضط و

  فورسكا  (كايابا فارينوزا)وصف ىوع الدضب الدقودي 

(1775 )68  Fl. Aegypt. Arab.  Cadaba farinosa Forssk.   
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 -6.5)قمفغم همػم فط افـ اًمبفعر. إوراق  طضمشلم أو ؿمعرة  خػمةن ا سفزذم أطمضطًطف

من تففففضؾمففؿن دىمضذضفففم اعمزسفففسن إ زضزعضفففم أو اذزقسمفففم اًمثفففقل سمض (1.2 -6.3) × (2.5

إمم راطدوم  درن اشدردة أو جم سحم ذم قمشذقد ىمزضفؾ  تفراس دورة اًمذسم. إز طر سمضض ظم

ؾمففؿن ظمثضففم إ زضزعضففم  (1.5 -1)ؾمففؿ . اًملفف الت  (6.4 -6.3) ×1 اًمسففلالتاًمز ففر. 

 اففؿ.  8-5ة )أطففدروضمضشقومقر( فَسْذيَمرَ اًمفف -م َ طَ ظْ سَ فطمطاففؾ اًمففـمففقل . 5-4خمزلضففم. إؾمففدوم 

 -2.5)ة إؾمففشطن اًمذسضففم. اًم سففرة ةفففػماففؿ أطلقسمضففمن ىم 1.5اًمزوافففد اًمرطمضذضففم ـمففقل 

ًمةفف روم ذم ؾمففؿ هَمففؼْماء. وشلففت ذم اًمسففصقل اًمرازضففم واعمشحففدرات ا (6.5 -6.3)×(5

 واًملطيمس طن واهلشد. ةفرإومروذضط اعمداروم وا

   والدضب.سهرلًء وال  : النتائج ادستمدة بن الدراسات اللقوية وادعجموة والتصنوروة:اشهرعا

ح واًمذتفب و فل سففرأء: اؾمؿ عع ًم بر ادرد ط: آءة و ل صمسرة ؿمفعر اًم -1

 اطووم قمشلضم أؾمثقاطضم.

ح: شمسفسضم قمرسمضفم ا شطىمزفم ٕطفقاع ؿمفعروم أو ضمشلضفم اش سفلم إمم ضمفشس سفراًم -2

 طمم ٓ ؿمق  ومضصط. ؾمفريمؾ ؿمعر قمجطا ـمقال واطمدشمم قمغم اًمذتب )يمطداسمط( يمب شمثزؼ 

 اًمذتب شمسسضم قمدودة اًمدٓٓت أسمرز ط:  -3

. أؿمفعطر أو (Capparidaceaeم ؾمفضيمطسمطرودا)زم اًمرؼم ةفضضمشس طلطت اـ وم-1

ىمضففم اًمشففقراتن ضمططلضففم شمشففطفمر إز ففطرن رسمطقمضففم اًمسففلالت ضمشلففطت شمطاففم إوراقن قمذ

افزودة سمحقاافؾ  (1)صطْذيمرٍة )أطدروومقر( ويمراسمزااًمل التن أؾمدو صط ازودة سمحقااؾ و

ة ذم اعمشفطـمؼ بففرقمفدد إطفقاع صمالصمفقن اش  .اًم بر حلسضم أؾمثقاطضم .اظط م  )ضمضشقومقر(

 اعمداروم اـ اًمقـمـ اًمحري.

                                                           

 (: وحدة أعضاء املأنثة.carpelالَكْرَبَلة ) (1)
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 .غم يمؾ اط ُوذثعُوثزؼ قم اةدرٌ  :اًمذْتب  -2 

 يمؾ ؿمعرة ـمطًمت واا دت أهمةطةط.  –3 

 . سفلؿمعر شم  ذ اشف اًمذ -4

 إهمةطن اعمذثققمم. -5

ط.  -6   اط أيمؾ اـ اًمشلطت اعمذثقع همتًّ

 

 (1الشكل )

 الدضب بستدير الورق

 كايابا روتاىديرويا

 غصن بزهر والمرة

 

 (2الشكل )

 الدضب القدي

 كايابا غلىدولوزا

 غصن بزهر والمرة

 

 (3الشكل )

 الدضب الدقودي

 كايابا فارينوزا

 غصن بزهر والمرة
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 يراسة أتنوة ىباتوة  لْ  هَهبالنموذ  الثاين: ا َ 

 قمم سفرطمضقو صط. ومطًمزخطت سمقضمف قمطا شم خػم سم طؾم سرارسمشم سضز اًمحرسمضم  :متهود

وسمثروذم وةحب اإلاسط  سم خػم ط يمب وةحب اإلاسط  سمظصمر سمطظمرة ةم ر قملفطب 

ط فطج سمضقًمفقضمل افرن طمريمفل  ومطًمزخفماإلاسط  سمظصمر ومطرس وذقد طمةططف. اًملحر... أو 

وش ذففؾ اففـ ضمضففؾ إمم ضمضففؾ يمففب شمش ذففؾ اًمحذطفففد اخلطرىمففم اففـ همففػم أن ودثففـ اًمشففطس إمم 

ذًمفففؽ... وىمفففد دًمفففت اًمدراؾمفففطت احلدو فففم قمفففغم اظمففف الا إ فففقات سمفففطظم الا 

إؿم طصن وٓ وقضمد قمغم ؾمثح  ذا اًمرقيمفب  فقت إطسفطن وبصمفؾ  فقت أظمضفف 

 سطنن يمب ٓ شمقضمد سمةسم إهبطا ةمطصمؾ سمةسم إهبطا آظمر.اإلط

وحد إسمؼ اـ أسمرز اًمشلطشمطت آىم ةطدوم اًمحطعمضمن قمرومفف اًمحفرب ذم سمفداوهتؿ طلطشًمفط 

 قمرومقه طلطشًمط رفضًسط ذم اًم عطرة و فشطقمم بقًوط اـ طلطشمطت اًمخطسمطت اعمطـمرة. يمؾمفضرقمقًوط آ

 اعمََرس واحللطل وؿمد اعمتطرب واخلضطا.

ذم  ذه اًمشلذةن اًمتقء قمغم إسمؼ ذم اًمبحر اًمحرين وذم اعمحفطضمؿ اًمحرسمضفم طسزطن  

 وإضمشلضمن وذم اًمدراؾمطت اًمحزسضم احلدو م.

 دم الشعر العري: ُ  بَ أوالا: ا َ 

ب اًم سففسضم آ قين اسفف حسؾ ذم  ففشطقمم إاففراس اعم ضشففمن ؾمفففضإسمففؼ طلففطت احففرَّ

وروده ذم إدب اًمحففري ذم  همدزففت اعمحففطضمؿ اًمحرسمضففم قمففـ شمحرودففف وإدرا  أمهض ففف اففع

 إسمضطت اًم طًمضم:

 ىمطل رؤسمُم وةػ إشُمـ أي عر اًمقطمش: 

 ْؼ فَا ففففؾ أاففففراِس إسمفففف ىُمففففقُد صَمففففبنٍ 

 

 ْؼ َزففففاففففـ ؾمفففقاٍد وسمَ  ومضصفففط ظمثفففقطٌ  

 )ىمقد: عع ىمقداءن و ل اًمثقوزم اًمحشؼ. أاراس: طملطل. سمزؼ: سمضطض( .   



 أطقر اخلثضبد.  - طلطشمضم قمرسمضم أشمشضطت 

 

0100 

ة اًمدفطرس اًمحفري اًمذطففد وورد ذيمر إسمؼ ذم ؿمحر ز ػم سمفـ أي ؾُمفزسك ذم اشفطدا

قم صطن واًم ل شمظظمذ ؿمرؾ احللؾ ؾمفراخلضؾ اًم ل أيم طومصط قمغم اؾم ذطام  دواسمر ط اـ ؿمدة 

 اعمبدود اـ اجلزد وإسمؼ. 

 سمذقًمف:   

 ط دواسمَر ففففطاًمذطفففففَد اخلضففففِؾ اشُْرقسًمفففف

 

 ىمففد ُأطمرسففْت طَمرففبِت اًمذففدِّ وإسمذففط 

ف سمفف َعََزفُف اًمفذي ورقمفك ؿمفلَّ  نؼسَمفوىمطل سمبطر سمـ سمرد وةػ عطر وطمش ورقمفك إَ  

اًمحبب اًمضطسمس ذم  حراء ؿمدودة اجلدطا واحلرارةن وذم  ذا دًمضؾ قمغم شمشذؾ اًمحفري 

 ذم اعمقاىمع اخلػمة اًمحثطء اًمرقمقي واعمطفل : 

 ًمضزففمً  شمسففحلمَ  رقمففك وَرقَمففلْمَ اًمرـمففَب 

 

 فْ ُلففطِ ذادمففري اَ  قمففغم أسمففٍؼ واًمففروُض  

 )اًمرـمب:  اًمخض. اعمذافب: جمطري اضط ف(.   

 : وا جنبوة ا: ا ب  دم ادعاج  العربوةالاىوا 

 .47 -46جلزء إول  ص  ا ب  دم ادعج  الكبر ا

وططضم آوَمْذ فطن اًم فل شمحشفل: اًمذثفـ اعمحزفقج. وذم رواوفم سفرإسمؼ: احرب اـ اًم -

إسمفؼ ذم اًمحؼموفم: اًمفؽماب أنَّ ه. وذم صمطًم فم وفرى بففرصمططضم وذيمر أن إسمؼ: اًمذشفب أو ىمِ 

أرااضففم اًمضصقدوففم ور. وذم راسمحففم و ةففقر إسمففؼ اسفف سد اففـ َأسْمذففط ذم اًمففدىمضؼ اعم ثففط

 ح شمسسضم إسمؼ(. ؿمفرأرسمع شمشطىمتطت ذم وططضم. )سفرواًم

 ا ب   دم بعج  وبسرت:

أًمضطا اسف سدة   -شمسسضم إؾملططضم اس سدة اـ اًمزخم اًم طهمطًمقضمضم اعمطًمضزوم. ب -أ

 Musaافقزا شمضرسف ضزضس )ج سففضاـ احطًمضؼ أوراق طلفطت شمسفسض ف اًمحزسضفم افقز اًمش

textiles ) اططضزضط  طاب  -. ت( اؾمسف اًم عطري : ىمشب اططضزضطManila hemp.)  
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  : ا ب  والتجارة:الالثاا

وفدقمك دمطرًوففط: ىمشفب اططضزضففط )اططضزضفط  طاففب(ن وًمفضس ًمففف قمالىمفم سمطًمذشففب اًمففذي 

 وشمرع فف: ىمشفب اًمفزرع افـ ( Cannabis sativa )يمشّفطسمضس ؾمفطشمضدطاًمحزسضفم  شمسفسض ف

 (.  Cannabinaceaeزم اًمذشب )ةفضوم

ا   : ا ب  والصناعة:رابعا

ودووط أو آًمضطن  بفروس  زص إسمؼ اـ أهمبد إوراق اًم ل شمذثع اـ أ قهلط وشمذ

ؾمفؿ. ووشف جؿ  366-166ًمزحةقل قمغم طمزا إًمضطا اًم ل دمدػ و وذع ـمقهلط سملم 

ػم اعمضفطه اًمحذسمفم ًمقةط سملم إسمضض وإ درن و فل ظمدضدفم  فزلم ا ضشفمن اذطوافم ًم فظصم

واعمطحلم ًمذًمؽ ومصل شمس حسؾ ذم  فشطقمم اًمرِلفطل اًملحروفم وافقاد اًم عزضفد واًم رضفضس 

وقمعضشم اًمقرق خمزقـمم سمطًمخراء أو اًمذزدقطم. شمس قرد اًمضطسمطن يمسضطت يملػمة افـ أًمضفطا 

إسمؼ ٓؾم حبهلط ذم  شطقمم احلقاضمز واجلدران اعم حريمم ذم اعمشطزل. وشمدظمؾ أًمضطومصط ذم 

 .sinamayشطال ؾمفضش ٓاع وسسك:  شطقمم ىمب

ا   جقرافوة ا ب ::  خابسا

وذع اعمصد اًمثلضحل ًمألسمؼ ومضب سملم اهلشد واًمدزللم. وودظمؾ ذم اًمفدورة آىم ةفطدوم 

 ضفففلًمسففرطن ؾمففقاثرة وسمقرطضففق اشففذ اًمحةففقر اًمذدوسففم. وشلففت ذم اعمشففطىمع وذم إرا

و يملففػمة وشمسفف  سر ان ووففزرع ذم اسففططمطت  ففخػمة أةفففراًمدسمطًمضففم اًمرـملففم اجلضففدة اًم

 ؿمصرا اـ سمدء زراقم ف.  36- 18أوراىمف سمحد 

ا   : ا ب  والزراعة:سايسا

ذم أارورفطن وىمفد قمفززت  فذه اًمزراقمفم قمفطا  1925أدظمزت زراقمم إسمؼ قمطا 

طجرا حلطضمم أارورط إمم إًمضطا ذم جمصقد ط احلرين ومسقًمت زراقم ف ذم دول  1946
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أًمػ ومفدان أط عفت  26وزرقمت أارورط اًمقؾمثك و شحت آٓت شمشجضػ إوراق 

 االوففلم ـمففـ اففـ إًمضففطا. وسمحففد احلففرب اًمحطعمضففم اًم ططضففم دقمسففت زراقمففم إسمففؼ  3

 ذم يمقؾمؽمورط. 

  ا: ا ب  وأبريكا:بعا سا

شمحرومت أورسمط سمقؾمطـمم اًمحرب ودمطرهتؿ قمـ ـمروفؼ احلروفر قمفغم إسمفؼ ذم اًمذفرن 

إارورضفم ؾمفشم  وو زت أول ؿمحشم اـ إسمؼ إمم اًمقٓوطت اعم حدة بفراًمسطدس قم

 سففلا( طمضفث يمفطن إسمفؼ اًمةفطدر اًمرفض1818ة وصمبطسئم وأًمػ ًمزسضالد )بفرصمبن قم

 ًمزدزللم سمحد اًمسرر وضمقز اهلشد.

   : النتائج ادستمدة بن الدراسات اللقوية وادعجموة:الابناا

 إمم اًمش طفج اًم طًمضم: اًمحرضط زص اـ  ذا 

 واطًمضزوفط سمذفرون قمفدةن قمرا اًمحرب إسمؼ ىملؾ آطم الل اإلؾمفلطين ًمزدزلفلم -1

 ط ذم عضففع ًمخففطت اًمحففطملن وم شففطوًمقه ؿمففحًرا بفففروهلففؿ  إؾمففلذضم ذم شمحروففب اًمرزسففم وط

 وط ًرا.

ةمففطدى اعمحعففؿ اًمرلففػم ذم و ففػ إسمففؼن وعففع احزقاففطت ا تففطرسمم قمشففف:    -2

وططضم وصمطًم م وذم راسمحٍم شُمحفرض سفرومرسمثف شمطرة سمطًمحؼمومن وأظمرى سمطٔرااضم اًمضصقدوم واًم

 وب اـ اخلضطل!...ضفراًم طريضم ًمزرزسم وذم  ذا إ قل 

وططضمن يمفب مل سففرمل وقومؼ اعمحعؿ اًمرلػم سمذقًمفف: إسمفؼ اًمذثفـ اعمحزفقج ذم اًم -3

ه أو طملؾ اًمذشب وارد ذًمؽ إمم اقم بده قمغم بفروقومؼ ذم إرضمطع إسمؼ إمم اًمذشب أو ىم

 اعمحطضمؿ اًمذدوسم.

افـ اًمشططمضفم آؿمف ذطىمضم ا ةففرطًمط اذلفقًٓ ادضفًدا وخم ؿمفرىمدا احعؿ وسمسؽم  -4



 (4( اجلزء )87اعمعزد ) –جمزم جمسع اًمزخم اًمحرسمضم سمدابؼ 

 
 

0103 

واًمحزسضم وآىم ةطدوم ًمرزسم إسمؼن وًمق أطف طسب اًم سسضم إمم اإلؾمفلططضم اخدفاًل دور 

اًمحرسمضم اًم ل يمططت ىملؾ اإلؾملططضم ذم اؾم حبل اًمزدجمنقمغم قمرس اعمحعؿ اًمرلػم اًمفذي 

 وتع اًمذطرئ ذم ا ط م ًمخقوم اصساًل  اًمذضسم اًم ثلضذضم اًمحزسضم.

         

 

 يراسة أتنوة ىباتوة  لموذ  الثالث: ا بنوسالن

اصفده اعمشفطـمؼ آؾمف قافضم  آىم ةفطدوم اًمحطعمضفمن النباتهاتإسمشقس افـ أسمفرز متهود: 

قوم واإلومروذضفففم. ظمبففلف أؾمفففقد  فففزبن وةففشع اشفففف سمحفففض إدوات وإواين ؾمفففضأ

 وإصمطث.

اعمحفطضمؿ  طسزطن ذم  فذه اًمشلفذةن اًمتفقء قمفغم إسمشفقس  ذم اًمبفحر اًمحفرين وذم 

اًمحرسمضففم وإضمشلضففمن وذم اًمدراؾمففطت اًمحزسضففم احلدو ففمن وطزدففت اًمشجففر إمم دٓٓت 

 اًم سسضم اعم شطىمزم ًمألسمشقس. وط  سصط سملحض اًمش طفج اعمس سدة اـ  ذه اًمدراؾمم.

 أوالا: ا بنوس دم الشعر العري:

 ىمطل اسمـ اعمح ز وذيمر  ططمل ف: 

 فإْذ رأشمشفففَل ىمفففد ؿِمْلففف ؿمففففرضفففحرْت 

 

ففَض إسمشُففقىمففد ومُ  ُت وىمطًمففت:   ُس تِّ

 وىمطل أؾمطام سمـ اشذذ وس صدي اسمشف ُارِ ًدط قمةط:  

شففففل    أروفففد قمًةفففط افففـ آسَمشُفففقَس شُمِذزُّ

 

 ومففغن اًم بطففلم اؾمفف حطدت ىُمففَقى ِرضْمففكِم  

 وىمطل قمغم سمـ اجلصؿ وذيمره: 

ـٌ افففففـ أسمِ همُ   أسْمفففففدى شفففففقسِ ةففففف

 

ـَ زم صمففففففبرا   اففففففـ اسففففففؽ داروفففففف

 



 أطقر اخلثضبد.  - طلطشمضم قمرسمضم أشمشضطت 
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 وىمطل اًمةططمب سمـ قملطد:

 قمطضًمفففففط سمحفففففطٍج  وإذا افففففط َاَبفففففْثَت 

 

 سمففففففطٔسمشقسِ  شففففففقَس ومطاُبففففففِط أسمِ  

 الاىواا: ا بنوس دم ادعج  الكبر:  

 االطمجطت قمغم  قمغم اط ورد  ذم اًمةدحم اخلطاسم واًمسطدؾمم. 

 اًمرلػم اًم سسضطت اًم طًمضم:  اعمحعؿاقم سد 

 آسمشقس هبسزة  دودةن  -1

 إسِمِشُقس اعمس سدة اًمضقطططضم واًمالشمضشضمن -2 

 وم اًمذدوسم ق ُ ْلشِضؿ قمؼموم اًم قراةنةفر ف ب ن اعم -3 

 سمد ح اًملطء اعمقطمدة وؾمرقةط وضؿ اًمشقنن -4 

  طنسفروُرِوي سمتؿ اعمقطمدة ويم – 5 

 ووذطل ومضف: َأسْمشُقسن -6 

 َأسَمشُقسن -7 

 آسْمشُس.  -8 

ط زص  ط شمذدا إمم وضمقد صمبطضفم طفبذج إلقمعفطا يمزسفم أسمشفقسن وذم  فذا جمفطل 

 وفقا ولح فقن. وًمزف  زص افـ  فذا اجلفدل اًمحذفضؿ اقم سفد واؾمع جلفدل اًمزخفقولم إمم

 . Ebenusشُقس شمحرولط ًمز سسضم اًمحزسضم اًمحطعمضمفَسميمطشمب اعمذطل اًم سسضم: أَ 

شمحددوففم دٓٓت شمسففسضم )أسمشففقس(. ومففطٕسمشقس ذم اًم ةففشضػ  اًمرلففػمأهمدففؾ اعمحعففؿ 

حطعمضفم( شمسفسضم اًمشلطيت اًمثذسقين )أي اخلطضع ًمثذقس وىمقاقمد اًم سسضم اًم ةشضدضم اًمحزسضم اًم

 ebenum  Diospyros وس اولضشففقا ػمدوقؾمففلاسفف سدة اففـ اؾمففؿ طففقع شمسففسض ف اًم شطفضففم 

ة تسهموة بتناقلهة صههرأبنهوس( ادعا. وسمذًمؽ شمةلح يمزسم ) ؾمفلوشمرع ف: طمب اًمرب إسمشق
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(  شمرع فم )طمففب اًمففرب( Diospyros وسػمدوقؾمففلشمسففسض ف اًمحزسضفم )التونوهة جلههنس ىبها  

 صمسر سمحض أطقاقمف.  إؿمطرة إمم رومحم ارططم

م( !... بففضأوراىمف اريملفم روذيمر اخلثظ اًم طزم: ) 4اًمسثر   1اًمحسقد  6ذم اًمةدحم 

زم إسمشقس اًم فل شمتفؿ ةفضثم شمطام ٓ أذطضم و ل  دم  ضزة  ًمدسفضواًمةقاب: أوراىمف سم

 طققًمط.  256ىمراسمم  (وسػمدوقؾمل)طقع وبخؾ اشصط ضمشس   366أضمشطس و  6ىمراسمم 

 و ذا ظمثفظ م(!...ؾمفضأسمشق: )وردت يمزسم 26اًمسثر   1د اًمحسق 6ذم اًمةدحم 

 واًمةقاب: اولقطضت.

وبها صمؿ ذيمر:  )مل وحرومف اًمدرس واًمحرب طم ك اًمذرن اًم طًمث اهلعفري إٓ دواء(ن 

 واًمدرس إمم  ذه احلدود!؟... اًمحربقمغم ضمصؾ الدلول 

قطفف صمؿ وذقل ) و ق وإن يمطن احروومط اشذ اًمذدا قمشد اًمسفطاضلم اًمفذوـ يمفططقا جيزل

ههل  . أىمفقل:ش دع سمف إٓ ىمزضال ذم  در اإلؾمالا وذًمؽ ًمشدرشمف(اـ اهلشد واحللبمن مل وُ 

 أا أةؿ ومرع اـ ومروع اًمسطاضلم؟  العرع ال صلة ف  بالسابوني

 الالثاا: ا بنوس دم بعج  وبسرت: 

شمضشضفم: اًمقؾمثكن اعمس سدة سمدور ط اـ اًمال شمسسضم اس سدة اـ إطرزضزوم اًمحةقر

ظمبفب  فزب صمذضفؾ  -1م: اولضشفقس. سففضقطططضفم: اولضشضشفقس. واًمدرط ضلضشقس. واًمض

ا ففلم اسفف سد اففـ أؿمففعطر خم زدففم اشسففقسمم إمم ضمففشس )دوقؾمففلػموس( آؾمفف قافل 

أي ؿمفعرة ظمبفلصط وبفلف  -3يمؾ ؿمعرة اش عم ًمألسمشقس.   -2قي اإلومروذل. ؾمفضأ

سملمَّ اًمذطشمؿ إؾمقد. وسمذًمؽ  تفرًمقن ا درج سملم اًمزو قين إظم -4ظمبب إسمشقس. 

احعؿ وسمسؽم وضمقد أرسمع دٓٓت ًمرزسم أسمشقس. وًمق اقم سد اعمحعؿ اًمرلػم شمرعم اط 

 ورد ذم احعؿ وسمسؽم ًمردك اًملططمث اًمحري اًمر ػم اـ اجلصد.



 أطقر اخلثضبد.  - طلطشمضم قمرسمضم أشمشضطت 
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ا: الدالالت العربوة لألبنوس:   رابعا

شمسفف حسؾ اًمزخففم اًمحرسمضففم اًمحزسضففم شمسففسضم أسمشففقس ذم دٓٓت مخففس اقضففحم قمففغم 

 اًمشحق اًم طزم:

 ا وحل لألبنوس:الداللة 

إسمشقس شمسسضم ا شطىمزم ًمحدد اـ إؿمعطر آؾمف قافضم اعمش سضفم همطًمًلفط إمم ضمفشس 

)و ل شمريمضب ازضمل اـ يمزس ل طمب  (Diospyros دوقؾملػموس )شمسسض ف اًمحزسضم 

 م ؾمفض)اولضشطزم إسمشقس ةفضاـ وم ناًمرب إؿمطرة إمم اًمذضسم اًمرؼمى ًم بر سمحض أطقاقمف(

Ebenaceae)  إؿمعطر اًمرلػمة ذات اخلبفب اًمذفطشمؿ اجلسضفؾ إديمفـ ن وتؿ أضمقد

ومفطفؼ  ناًمزقن إمم اًمسقاد ًمؽمايمؿ اًمةسغ واًمراشمشج قمزضفن و ق صمذضفؾ ٓ وثدفق قمفغم اعمفطء

اسفف حسؾ ذم  ففشع اعمرطشمففب وأدوات اًمزوشففم وآًمففم اًملضففططق  نؾمففصؾ اًمةففذؾ ناًمةففالسمم

ر ففحطت وأٓت اًمقشمروففم يمففطًمحقد واًمرففبنن وذم  ففشطقمم إزرار وإابففطط واعم

سمطًمحطج وإسمشقس وهمػم ذًمفؽ. ذيمفره  فػمودوشمس وشمضقومراؾمف س وومرضمضفؾ. يمفب ورد 

ثم شمطام. إز فطر وطمضفدة اجلفشس سفض.  إوراق ا حطىملم سم«اعمذدس»ذيمره ذم اًمر طب 

 أسمرز أطقاقمف آىم ةطدوم: وطمضدة اعمسرـ وططدًرا ظمش قومن ؿمحطقمضم اًم شطفمر.

 .(  D. ebenumا)دوقؾملقروس اولضشق ؾمفلطمب اًمرب إسمشق -أ

اشسفقب إمم  .D. macassar)رطوس ارطؾمػمر )دوقؾملططمب اًمرب اعمرطؾم -ب

 م سمطًمذرب اـ سمقرطضق.سفضادوشم أطدوطض

 . (D. dendroداطدرو  وسػم)دوقؾملطمب اًمرب اًمبعري  -ت

 D.mespuliformis)اضسفلضزضدقراضس  وسػمدوقؾمفل)طمب اًمرب اعمحزلل اًمبفرؾ  -ث

 اصدمهط إومروذضم آؾم قافضم. 
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اصفده اًمضطسمفطنن  (Diospyros kaki)دوقؾمفلػموس يمفطيمل طمب اًمفرب اًمرفطيمل  -ج

ازروع ذم يم ػم افـ اعمشفطـمؼن وذم ؾمفقروم ظمط فمن احفروٌا سمظؾمفبء خم زدفم: يمفطيملن سمزفح 

ن اخلرافطن وابفسش اًمضطسمفطن. صمفبره ذ لضفم اًمزفقنن سمرشمذطًمضفم سففلـمراسمزونن دراسمفزوـ ظمرا

ضفم افـ ؿمفدة اًمشتفج. وطمفب اًمفرب احلعؿن ىمطسمتم اًمثحؿ و ل ومعمن ٓ شمعيمفؾ إٓ ارخت

اصده اعمشطـمؼ احلطرة إارورضفمن (.  D. virginianaومػمضمضشضططط   وسػم)دوقؾملاًمدرضمضشل 

 شمعيمؾ صمبره اؽماظمضم. 

  الداللة الثاىوة لألبنوس:

شمثزؼ شمسسضم أسمشقس قمغم قمدد اـ أطقاع اًمسطؾمؿ )واطمدشمف: ؾمطؾَمفسم واًمسطؾمفب 

 . سفلد شم  ذ اشف اًمذسب(. وذم اًمزسطن: اًمسطؾمؿ ؿمعر أؾمقسفضواًم

 ىمطل اًمشسر سمـ شمقًمب: 

 إذا ؿمففففففففطء ـمففففففففطًَمَع َاْسففففففففعقَرًةن

 

طؾمفففففب   شمفففففرى طمقهلفففففط اًمشَّلفففففَع واًمسَّ

ى: ظمبففب أؾمففقد  ففزب شمةففشع اشففف إابففطط بفففزواًم بفففزوذم اعم ةففص: اًم 

 واًمذةطع وهمػم ط وذطل  ق إسمشقس.

 ىمطل اًمبطقمر:  

 طط لُ صففففففط اًمذففففففقَا قمففففففغم ُ ففففففشُْ عٍ ٍ

 

 ؿِ طؾَمففففاًمسَّ اففففـ  دِح أضْمففففَرَب يمطًمِذفففف 

 وقمضدان اًمسطؾمؿ ًمدطم ارطم  وىمقوم.... 

 ىمطل عضد سمـ صمقر اهلالزم وذيمر ذفًلط وحِسؾ:  

 وحِسفففففالن يمالمهفففففط ومضففففففِ رَ شمففففرى ـمَ 

 

 اعم  فففطسمعُ  ؿِ طؾَمفففاًمّس  ظم فففبَّ قمفففقدُ ايمفففب  

 )وحسالن: هي زان. اعم  طسمع: اعمس قي اًمذي ٓ قمذد ومضف و ق  دم )قمقد( (  



 أطقر اخلثضبد.  - طلطشمضم قمرسمضم أشمشضطت 
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 :سفلاًل ضسًرا يمطًمذوىمطل قمطار سمـ اًمثدضؾ وذيمر ظمض 

 كحـ إمُم ىمدطط اجلضفطد قمفغم اًمفقضَم وط

 

َح اًمذفففقاُس    بطلًحفففط وؾمطؾَمففف يمفففب ًمفففقَّ

 ( سفلب ؾمشطسمؽ اخلضؾ. اًمذقاس:  ططع اًمذةفض: طمدط وك)اًمقضم  

 طؾمؿ:سواًم سسضم اًمحزسضم ًمز 

 Dalbergia melnoxylon)اضالطقيمسزقندًملػمضمضط ) ضمضم اخلبب إؾمقد ًمؼمد -أ

 .ًمسشخطل واًمسقدانسمظسمشقس ا اعمحروا 

 .(Dalbergia latifolia)دًمؼمضمضط ٓشمضذقًمضط دًمللػمضمضم قمروتم اًمقرق  -ب

ن ظمبلصط  فزب (Dalbergia sissoسق ؾمفض)دًملػمضمضط سق ؾمفضودًمللػمضمضم  -ت

اؾمقد ومضف قمروق سمفضض وسف حسؾ يم بفب إسمشفقسن وىمفد ُذيمفر اًمسطؾمفؿ ذم اعمحفطضمؿ 

 ف وشمفطج اًمحفروس ًمززسمضفدي  321 ؾمشم اًمحرسمضم ذم اجلسصرة ٓسمـ درود إَزدي اعم قرم

زم ةففضن عضحصفط افـ ومسففلطمضث شم  ذ اـ ظمبلصط اًمرطمطل واًمذ   1265اعم قرم ؾمشم 

 .(Fabaceaeم ؾمفضاًمدقل )ومطسمط

 الداللة الثالثة لألبنوس:

شمثزففؼ شمسففسضم أسمشففقس زافففػ قمففغم طففقع اففـ أؿمففعطر اًمزوشففم شمسففسض ف اًمحزسضففم 

طفقع أوري اعمصفدن افزروع   (.Laburnum anagyroidesٓسمقرطقا أططضمػموفضفدس (

ىمطةمم عضزم. وأز طر ط  فدر ومطىمحفم يم فػمة  تفرسمر رة  ذم اًمقٓوطت اعم حدة. أوراىمف ظم

 شمز ر ذم اًمرسمضع . 

  الداللة الرابعة لألبنوس:

 ebenus (Byraسمػما اسمشقس )شمثزؼ شمسسضم أسمشقس أارورل قمغم طقع شمسسض ف اًمحزسضم 

 زم اًمدقل.    ةفضاـ وم
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  بسة لألبنوس:الداللة اخلا

ًمزدًٓمفم قمفغم   1753شمثزؼ شمسسضم أسمشقس قمغم ضمشس طلطيت و دف ًمضشضقس ؾمفشم 

ذم  بففرطققًمط  أهمزلصط شمريمضم وسمحتفصط  اش  18ضمشلطت  خػمة أو أقمبطب احسرة. وتؿ 

 ضففلوًمضلضفط ذم إرا ةفرذم ا بفروواطمد اشصط اش . اعمشثذم اعم قؾمثضم إمم سمزقضمس طططن

 .(Ebenus armittageiراض طضمل  أقس )أسمشاعمحعرة واؾمسف اًمحزسل 

ا:   زم إسمشقس: ةفضومخابسا

( شمسففسضم حمدقفمففم قمففغم اًمةففحضد اًمحففطعمل Ebenaceaeم ؾمفففضشمسففسض صط اًمحزسضففم )اولضشط

( ارقطم اـ شمريمضب ازضمفل: سمطدف فف اشسفقسمم إمم )أسمشفقس(ن conservatumومطشمقا سفػم)يمقط

زم.  و فل ةفضزدًٓمم قمغم وطمدة اًمدم( يمطؾمحم شمةشضدضم ًمؾمفضزمن وٓطمذ ف )اةفضأسمرز أطقاع اًمد

زم أؿمعطر أو ضمشلطت صمشطفضم اًمدزذم. اصقد ط اعمشطـمؼ احلفطرةن ظمبفلصط ازفقن سمطٕؾمفقد أو ةفضوم

 وفالصمسئففم طقع.قمرومففت سفففلمن شمتففؿ ؾمفف م أضمشففطس اقزقمففم قمففغم مختفففرإعففر أو إظم

(. لؾمففاحلفقاري )اًمررو ط ةففراـ اًمح (Cenomanian)شقاططضم سفضاس حطصمطهتط ذم احلذلم اًم

)عفع َأَذَطفمن و فل زاففدة ذم ىمطقمفدة  طتَطفذَ ثم شمطافم قمدوسفم إَ سففضإوراق ضمزدوم ا حطىملم  سم

. إز طر قمطدة وطمضدة اجلشس وطمضفدة اعمسفرـ ؿمفحطقمضم اًم شفطفمرن صمالصمضفم إمم ِاحالق اًمقرىمم(

ؾملطقمضم إضمزاءن اشدردة أو جم سحم ذم طقرات شمخزب قمزضصط إز طر اًمذيمروم. اًم سفرة قمشلضفم. 

 )دوقؾمفلػموس(طفقعن وبفخؾ اشصفط ضمفشس  366ؿ ىمراسمم ؾم م أضمشطس اقزقمم قمغم ىمراسمفم شمت

اولضشفقا  وسػم)دوقؾمفل. أسمرز أطقاقمصط: إسمشقس اعمرطؾمفطر إؾمفقد واؾمفسف ططققمً  256ىمراسمم 

Diospyros ebemum) ط( وهمػممهدوقؾملػموس يمطيمل) ىمضم.بفراـ اهلشد اًم. 

 اخللصة ادستمدة بن هذ  الدراسة: 

 ه اًمدراؾمم إمم اًمش طفج اًم طًمضم: اـ  ذ  زصط
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اخطٓة اعمحعؿ اًمرلػم ذم اًملحث ذم أ قل يمزسم أسمشفقس اًم طريضفم  وـمروذفم  -

إقمعطاصط وإمهطًمف اًمفدٓٓت اعم شققمفم هلفذه اًم سفسضم. ووىمققمفف ذم أظمثفطء قمزسضفم ذم 

 ؿمرؾ إوراق.

وضمقد مخس دٓٓت قمزسضم ًم سسضم أسمشقسن واطمدة اشصط شمسسضم قمطعمضم جلفشس  -

 زم اًمدقل.ةفضزم إسمشقس وومةفضطيت واًملذضم شمسسضطت ٕطقاع  اـ ومطل

شمسسضم ا شطىمزم ذم يم ػم اـ اًمزخطت ًمحفدد افـ إؿمفعطر آؾمف قافضم  ا بنوس: -

و فل شمريمضفب  .(Diospyros دوقؾمفلػموس اعمش سضم همطًمًلط إمم ضمشس شمسسض ف اًمحزسضم )

 ًم بر سمحض أطقاقمف(.ازضمل ًمرزس ل طمب اًمرب إؿمطرة إمم اًمذضسم اًمخذافضم اًمرؼمى 

دًمللػمضمضفم اخلبفب إؾمفقد  شمسفسض ف اًمحزسضفم ن أبنهوس السهنقا :اًمسطؾمؿ أو  -

 زم اًمدقل.ةفضاـ وم  melnoxylon  ( Dalbergia )دًملػمضمضط اضالطقيمسزقن

 Laburnumٓسمقرطفففقا أططضمػموفضفففدس) شمسفففسض ف اًمحزسضفففم  ا بنههوس الزائهههف: -

anagyroides) زم اًمدقل.ةفضذم اًمقٓوطت اعم حدة اـ وم  طقع أوري اعمصدن ازروع  سمر رة 

( اففـ Byra ebenusسمففػما اسمشففقس شمسففسض ف اًمحزسضففم ) ا بنههوس ا بريكههي: -

 زم اًمدقل. ةفضوم

 18شمسسضم قمزسضم جلشس ضمشلطت  فخػمة  أو أقمبفطب احسفرة. وتفؿ  أبنوس: -

 . (Ebenus armittagei  أسمشقس اراض طضمل)وًمضلضط و ق  ةفرطققًمط واطمد اشصط ذم ا
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 :ادصطلحات النباتوةبعض   شهر

شمريمضفب ازضمفل اشحفقت افـ  androecium (: مَزفحَ دْ اَ ة )قمفغم وزن َبهْذَكرْ  -1

. و ق اؾمؿ ارفطن وثزفؼ قمفغم : سمسحشك اَ oekos: سمسحشك ذيمر و androsيمزس ل  ـْ ْسَر

عزم إوراق اخلةلم اعمذيمرة ذم اًمز فرة اعمس زفم سمفب وحفرا سمطٕؾمفدوم اعم قضفحم قمفغم 

ْذيَمرة افففط  فففل اشدةفففزم إؾمفففدوم اًمز فففرة ؾمفففقارًوط أو طمززوطًضفففط. افففـ اعمَففف ؾمففففلريم

م( أو از حسففففم إؾمففففدوم ؾمفففففضزم اًمففففقرد )روزاةفففففض)دوطًمضسفففف ضسقن( يمففففب ذم وم

م(. وىمفد شمزف حؿ اعمف سمر وشملذفك اخلضفقط ؾمففضزم اًمدقل )ومطسمطةفض)همطاقؾم ضسقن( يمب ذم وم

 م(.ؾمفضزم اًملطسمقطج )اؾم ػماةفضيمب ذم وم شطط  ػم(ؾمفضطمرة )

أز فطر سمحفض : حمفقر ذم  androphoreم(: َزفحَ دْ )قمفغم وزن اَ  حابل ادَهْذَكرة -2

 اخزدطت اًملذور اس سد اـ اؾم ثطًمم اًمرضمضالت اًمز روم احلطازم ًمألؾمدوم.

: شمريمضففب ازضمففل اشحففقت اففـ   gynoecium)قمففغم وزن ادحزففم(:  َبهيَىهههَثة -3

. وثزؼ: سمسحشك اَ oekos: سمسحشك أط ك و  gynيمزس ل  ـْ قمغم عزفم إوراق اخلةفلم  ْسَر

اًمز فرة ؾمفقارًوط أو  ؾمففلاعمعط م ذم اًمز رة اعمس زم سمب وحفرا سمطًمرراسمفؾ اعم قضفحم قمفغم يمر

زم اًمففقرد ةفففضطمززوطًضففط. اففـ اعمظط ففم اففط  ففل اشدةففزم اًمرراسمففؾ )دوطًمضرطرسمضففؽ( يمففب ذم وم

 م(. ؾمفضزم اًمدقل )ومطسمطةفضم( أو از حسم اًمرراسمؾ )همطاقيمطرسمضؽ( يمب ذم ومؾمفض)روزا

أز ففطر سمحففض : حمففقر ذم  gynophore(: مَزففحَ دْ اَ )قمففغم وزن حابههل ادَْيَىثههة  -4

 اخزدطت اًملذور اس سد اـ اؾم ثطًمم اًمرضمضالت اًمز روم طمطازم اًمرراسمؾ.

أز فففطر سمحفففض : حمفففقر ذم  androgynophoreحابهههل ادَهههْذَكرة وادَيْىثهههة  -5

ألؾمدوم واًمرراسمؾ اخزدطت اًملذور اس سد اـ اؾم ثطًمم اًمرضمضالت اًمز روم احلطازم ًم

 أو اًمررسمالت.
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سمسحشفك صمسفرة . ةم فؾ  karpos: شمسسضم اس سدة افـ اًمضقطططضفم  carpel كربلة -6

وطمدة اعمظط م. وشم ظًمػ اـ الضض وىمزؿ واضسفؿ و فل ذم رأي يمطشمفب اعمذفطل اسف سدة 

م: وقمطء اـ ضمزد جيحؾ ومضف اعمطء أو اًمزلـ أو طحق طن ارقطفم افـ سمثفـ سمَ رْ اـ اًمحرسمضم: ىمِ 

 سم. عع ىمرب وىمرسمطت.وىمزؿ  وؾم

يمؾ طلطت ظمبلل ٓ و عطوز ـمقًمف ؾملحم أا طرن ووس فطز سمرفؾ :  scrubَجنََبة:  -7

 .اقا دطت اًمبعرة ومصق ؿمعرة  خػمة ا ؾ ضمشلم اًمراطن )سمقطضرط(

ذم اًمزخففم: عففع البههارز:  سمسحشففك  korumbosدم الووىاىوههة  corymbِعههْذق   -8

ذم قمزؿ  -3يمؾ همةـ ًمف ؿمحب. -2قمشذقد اًمش ؾ ن  -1أقمذاق وقمذوق. شمثزؼ قمغم: 

اًمشلففطت: أطمففد أطففبط اًمشففقرات همففػم اعمحففدودة. حتسففؾ إز ففطر قمففغم رضمففضالت همففػم 

 فطر زـمطًمفت احفف رضمفضالت إ ؾرفضس سمبفراًمثقل ا درقمفمقمـ اعمحفقر اًمف ا سطووم

اًمحزضط  ط جيحؾ عزم اًمشقرة ذم اس قى واطمفد افع شملطوشصفط  طالهتضْ ضَم ت رُ ةفراًمسدغمن وىم

قمففذق اإلضمففطص  قمففغم اعمحففقر اًمففرفضس. اففـ أا ز صففط اًمدارضمففمذم أاففطيمـ ظمروضمصففط 

 )سمػموس( واًم دطح )اطًمقس(.
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 .اثلحم اعمعسع اًمحزسل اًمحراىمل ن1989
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 رسالة ابن كامل باشا يف بقان أن صاحب عؾم املعاين يشارك الؾغوي

 يف البحث عن مػردات األلػاظ

 )عرض وحتؼقق(

 

 ()عيل د. حمؿد األمني بو

 

 (5)مؤلف الرسالة:

ب بـ)صؿس افّديـ(، وُيعرف بـ  هق أمحد بـ شؾقامن بـ ـامل باصا زاده، ادؾؼَّ

ه ـامل باصا افذي ـان مـ أمراء افدوفة افعثامكقة يف ظفد  )ابـ افقزير( كسبة إػ جدِّ

 هـ.886افسؾطان )بايزيد افثاين( شـة 

 اصتغؾ مـذ مطؾع حقاتف بافعؾؿ، وويل افؼضاء يف أدركة، ثؿ يف أشتاكة.

 ا، وحديٍث، وتاريٍ،، وفغٍة، وـان متؼـً سـرٍ برع يف ظؾقم ـثرة، مـ ؾؼٍف، وتػ

 ـؾ هذه افعؾقم تااكقػ ؿّقؿة ورشالؾ مفؿة. ة، وافسـّقة. وفف يفشـقفؾعربّقة، وافػار

 هـ.942وتقيف شـة 

                                                           

()  .باحث يف افؾغة وافساث مـ اجلزالر 

: 8، وصذرات افذهب ٓبــ افعـامد 006( ُيـظر يف ترمجتف: افشؼالؼ افـعامكقة فطاش ـزى زاده ص5)

 .533: 5، وإظالم فؾزرـع 52، ج7، وجمؾة ادؼتبس مج038
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 الرسالة: إىلملحة 

تؼع افـسخة ادخطقضة فؾرشافة ضؿـ جمؿقع يضؿ ظدًدا مـ رشالؾ ابـ ـامل 

، 4865باصا، حمػقظ يف ؿسؿ ادخطقضات بجامعة ادؾؽ شعقد، حتت افرؿؿ 

ـؾ ورؿة ظؿقدان، يضؿ وتشغؾ افرشافة مـ ادجؿقع ادذـقر ثالث ورؿات، ويف 

 ـؾ ظؿقد كحق واحد وثالثغ شطًرا.

 أبق افػتقح أكف اظتؿد ظذ هذه ادخطقضة سـغوؿد ذـر افدـتقر حمؿد ح

 إػ خمطقضتغ ؽرها يف حتؼقؼ هذه افرشافة ورشافتغ أخريغ مها: إضاؾة

« ِمـ»ح ضريؼ اشتعامفف، وافػرق بغ ضـقوتق« ـاد»رشافة يف حتؼقؼ وضع 

ؼ حتت ظـقان: ثالث رشالؾ يف افؾغة  شـرافتبققـقة. وك« ِمـ»و ةضـقافتبعق افـص ادحؼَّ

 (0)ٓبـ ـامل باصا.

وفست يف مؼام افـؼد فعؿؾ ادحؼؼ، ؾؼد بذل جفًدا ضقًبا، أؾدت مـف يف إظادة 

فؾتحؼقؼ،  حتؼقؼ افرشافة ادذـقرة، متخًذا مـ خمطقضة جامعة ادؾؽ شعقد أصاًل 

 ًٓ  ؼدت أكف ؾات ادحؼؼ، مع اظسايف بجفده وؾضؾف.أن أشتدرك ما اظت حماو

ؿ سـقوكظًرا إػ أن افرشافة تسقدها افابغة ادـطؼقة افاارمة، وكزظة افتؼ

وافتػريع افتل تغؾب ظذ أشؾقب ادشتغؾغ يف افػؼف وأصقفف، ؾؼد بذفت جفدي يف 

تتحؼؼ ؾقف افػالدة بنذن اهلل،  صـراشتخالص مضؿقن افرشافة وظرضف بلشؾقب معا

ون اإلصارة إػ اخلالف مع ادطبقع، ٕن ذفؽ متاح فؾؼارئ، إذ يستطقع افعقدة إػ د

 ادطبقع وافقؿقف بـػسف ظذ أوجف اخلالف.

                                                           

 رشون.ظـ مؽتبة فبـان كا5993( صدر افؽتاب يف بروت ظام 0)
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 مضؿون الرسالة:

يف هذه افرشافة يضع ابـ ـامل باصا حدوًدا واضحة ٓختااصات ظامل افؾغة، 

 افساـقب.وظامل افـحق، وصاحب ظؾؿ ادعاين، ظـدما يـظُر ـؾٌّ مـفؿ يف 

يّف، اـرؾرى أن ظامل افؾغة خيتص بافـظر يف ادادة افؾغقية فؾؽؾؿة، وبـالفا اف

 ومقؿعفا مـ آصتؼاق.

أما ظامل افـحق ؾقـظر يف افعالؿات افسـقبقة بغ إفػاظ، وُياـّػ تؾؽ 

 اق افاحة وافػساد، وافدٓفة احلؼقؼقة وادجازية.شـقافعالؿات يف 

ؾقـظر يف ادػردات وافعالؿات افسـقبقة مـ جفة وأما صاحب ظؾؿ ادعاين 

 احلال. ضـكافػااحة، واحلسـ وافؼبح، ويـدرج حتت احلسـ وافؼبح مطابؼة افؽالم دؼت

 عامل الؾغةيـظر ، شـربؽِت السامُء فابتسَؿت لبُؽائفا قؾوُب الب: ؾػل ؿقفـا مثاًل 

تسؿت وبؽاء وؿؾقب بؽت وافسامء واب»يف ادادة افؾغقية فألفػاظ ادستعؿؾة وهل: 

 ؾربط هذه ادػردات بلصقهلا ادعجؿقة.« شـروافب

د إبـقة اف ؾقة فألفػاظ افسابؼة، ودٓفة تؾؽ إبـقة، وما حاؾ اـرثؿ حيدِّ

 ؾقفا مـ إظالل وإبدال وحذف وما يتاؾ بذفؽ.

ويـتفل بتحديد كقع افبـاء افذي تـتؿل إفقف، وأصقهلا ادادرية أو آصتؼاؿقة، 

 ق:ظذ افـح

بؽت: ؾعؾ ماض ثالثل جمّرد، معتؾ كاؿص، أصؾف: بؽل، ُؿؾبت ياُؤه أفًػا،  -

فتحرـفا واكػتاح ما ؿبؾفا، ثؿ ُحذؾت ٓفتؼاء شؽقهنا بسؽقن تاء افتلكقث، ؾفق ظذ 

 وزن: َؾَعت.

وافسامء: وزهنا: افَػعال، وأصؾفا: َشامو، مـ شام يسؿق إذا ارتػع، ُأبدفت  -

ها وارتػاظفا.واُوها مهزة فتطرؾفا بعد أفػ قت بذفؽ فسؿقِّ  ، وشؿِّ



 (4( اجلزء )87ادجؾد )  –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 

 
 

6205 

وابتسؿت: ؾعؾ ماض ظذ وزن: اؾتََعَؾت، ؾفق ثالثل مزيد بإفػ وافتاء،  -

 وافزيادة ؾقف دعـك ادبافغة.

وافُبؽاء: مادر فؾػعؾ: بؽك يبؽل، وزكف: افُػعال، أصؾف: ُبؽاي، ُأبدفت  -

 ياؤه مهزة فتطرؾفا بعد أفػ.

وافؼؾُب: فطقػة رّباكقة ُتدَرك هبا حؼالؼ وافؼؾقب: مجع ـثرة مػرده: َؿؾب.  -

اء. ؾفق يف إصؾ مادر ؿَؾب َيؼؾُِب، ُظزِّ بف هـا ظـ اشؿ افذات، فدٓفتف صـقإ

 ظذ افؾطقػة افّرباكقة ادُدِرـة.

قا بذفؽ شـروافبَ  - : اشؿ مجع يؼع ظذ ادػرد واجلؿع وادذـر وادمكث، ُشؿُّ

 (3)وهق افظفقر. شـرفظفقرهؿ، مـ افبَ 

يف افعبارة افسابؼة إػ ما حتقيف مـ حروف وأؾعال وأشامء،  ـظر الـحويوي

 ها.صـروإػ افعالؿة بقـفا، وإػ كقع اجلؿؾ ادُستعَؿؾة وظددها وظـا

. وافثاكقة: بؽت السامءُ ؾافعبارة يف كظره ممفػة مـ مجؾتغ ؾعؾقتغ، إوػ: 

 ؾاء آشتنـاف افتل ُتػقد . وافرابط بغ اجلؿؾتغشـرابتسَؿت لبؽائِفا ُقؾوُب البَ 

 ٓشتبشارهؿ باخلر. شـرافسببقة، أي إن بؽاء افسامء شبب ٓبتسام ؿؾقب افب

ر « بَؽت»واجلؿؾة إوػ ؾعؾقة ممفػة مـ ؾعؾ ماض  مبـل ظذ افػتح ادؼدَّ

 ، مرؾقع بافضؿة.«افسامءُ »ظذ إفػ ادحذوؾة ٓفتؼاء افساــغ، وؾاظؾ جمازي هق 

مبـل ظذ افػتح وافتاء « ابتسَؿت»ة ؾعؾقة ممفػة مـ ؾعؾ ماض واجلؿؾة افثاكق

مرؾقع بافضؿة، وهذا افػاظؾ مضاف إػ « ُؿُؾقُب »فؾتلكقث، وؾاظؾ جمازي هق 

يا وطقػة ادػعقل أدَّ « فُبؽالفا»إضاؾة حؼقؼقة فتحديد ماهقتف، وجاّر وجمرور  شـرافب

 ذ افبؽاء وهق معـك.ٕجؾف، إذ أؾادت افالم افسببقَة وافتعؾقؾ فدخقهلا ظ

                                                           

 ( ُيـظر مؼايقس افؾغة ٓبـ ؾارس )بؼ(.3)
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ها مـ ؾقِّ يف ؾااحة إفػاظ ادستعؿؾة، أي يف ُخ  ويـظر صاحب عؾم املعاين

ؼاها ومعـاها شـقها ظـ افغريب ؽر ادلفقف، ومـاشبة مقعدِ تـاؾر احلروف، وبُ 

فؾدٓفة افعامة فؾسـقب، وحيؽؿ ظؾقفا بافػااحة أو ظدمفا. وإفػاظ يف افعبارة 

 ومـاشبة فؾدٓفة فؾعامة. حة ملكقشة،اـقافسابؼة ؾ

ثؿ يـظر يف افعالؿة افسـقبقة بغ مؽقكات افعبارة افسابؼة مـ جفة احلُسـ 

وافُؼبح، ظـ ضريؼ ادؼاركة بغ ضريؼة افتعبر ادستعؿؾة وبغ ضرالؼ افتعبر ادُتاحة. 

ُأشـد ؾعؾ افبؽاء إػ افسامء، وهق إشـاد صحقح مبـل ظذ جماز « بَؽت افسامءُ »ؾػل 

ـٌ ٕكف ُيػ (4)الؿتف ادشاهبة،ظ إػ ختقُّؾ صقرة ٓ كجدها يف  ضـلوهذا اإلشـاد حَس

 بؼقفـا: هطَؾ ادطُر. صـرافتعبر ادبا

وـذفؽ احلال يف اجلؿؾة افثاكقة حقث ُأشـد آبتساُم إػ افؼؾقب، وهق إشـاد 

ؾة أيًضا إػ صقرة ُمتخقَّؾة. ثؿ يف إضا ضـكجمازيٌّ صحقح ظالؿتف ادشاهبة، أؾ

مجاٌل مستقًحك يتؿثؾ يف إضاؾة صػة آبتسام إفقفؿ، وهذا ُيتقح  شـرافؼؾقب إػ افب

 ختقَُّؾفؿ وؾؼ صقرة حمبَّبة إػ افـػس، ٕكـا كتخقَّؾ ؿؾقًبا تبتسؿ وأصحاهبا ـذفؽ.

أـَسب اجلؿؾة ُحسـًا مـ جفة ادػاجلة، إذ « فُبؽالفا»واشتعامل اجلار وادجرور 

ر أن ي ؽقن افبؽاُء شبًبا فالبتسام، وهق حاصٌؾ ـام تدّل اجلؿؾة، مع أن مـ ؽر ادتاقَّ

اجلار وادجرور مل ُيػقدا معـًك جديًدا، بؾ أؾادا تقـقد افسببقة ادستػادة مـ اؿسان 

 اجلؿؾتغ افؾتغ تتلفػ مـفام افعبارة افسابؼة.

ة، وأخًرا يرى صاحب ظؾؿ ادعاين أن ادتؽؾؿ اختار افتعبر باجلؿؾ افػعؾق 

                                                           

( ُيعزَّ ظـ هذا ادجاز يف ظؾؿ افبقان بآشتعارة ادؽـقة. وُيشار إػ أن وطقػـة صـاحب ظؾـؿ ادعـاين 4)

تـتفل ظـد إدراك افعالؿات ادجازية وأجزاء اإلشــاد، أمـا اخلـقض يف تػاصـقؾ افاـقر ودٓفتفـا 

 افبقان. ومزاياها اجلامفقة ؾؿجال ظامل
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د، وـلن افاقر افتل تدّل ظؾقفا افعبارة  (5)ٕكف ؿاد افدٓفة ظذ احلدوث وافتجدَّ

 حتدث أمام افؼارئ وظذ مرأى ظققكف.

مما شبؼ يتضح باقرة ظؿؾقة جمآت افـظر فؽؾِّ مـ ظامل افؾغة، وظامل افـحق، 

ا يف ر ره كظريًّ  شافتف.وصاحب ظؾؿ ادعاين. وهذا ما أراده ابـ ـامل باصا بام ؿرَّ

د ابـ ـامل باصا اختااصات افؾغقي وافـحقي وصاحب ظؾؿ  وبعد أن حدَّ

 ادعاين اشتطرد يف بقان افػرق بغ كظراهتؿ إػ إفػاظ وظالؿاهتا افسـقبقة ظذ افـحق:

ظامل افؾغة هيؿف أن تؽقن إفػاظ مستعؿؾًة بحسب معـًك ُوضعت فؾدٓفة  -5

د اإلتباع، ـام يف ظؾقف حؼقؼًة أو جماًزا، فذفؽ ٓ يؾت ػت إػ إفػاظ افتل ُتستعَؿؾ دجرَّ

وٓ يؾتػت أيًضا إػ إفػاظ افتل صاظت ظذ إفسـة  (6)ؿقهلؿ: ؾالٌن جالٌع كالِع،

وما جيري ظؾقف مـ ماادر ومشتؼات، وؿاة هذا « اكعَدم»واصتؼاؿفا ؽر صحقح ــ 

، وفؽـ ُيشسط سـرُتف ؾاكؽَ سـرـ ، ـام يف:«َظِدم»غ فقؽقن ُمطاِوًظا فؾػعؾ صـقافػعؾ أكف 

« ظِدم»يف صحة هذا آصتؼاق أن يؽقن افثالثّل ظالجقًّا ذا أثر حمسقس، ظذ حغ أن 

 قظف يف آشتعامل.صـقمع « اكعَدمَ »فقس ـذفؽ، ؾؾؿ ياح ظـد افؾغقيغ 

افـظر ظـ صّحة  بؼطعوصاحب ظؾؿ ادعاين يؼبؾ ـؾَّ ما هق مستعَؿؾ، 

د، ـام يف افـقَظغ افسابؼغ، ويـطؾؼ مـ أن: َوْضعف، أو دٓفتف ظذ  اخلطل معـك حمدَّ

 (7)ادستعؿؾ أوػ مـ افاقاب افـادر.

                                                           

د، واجلؿؾــة آشــؿقة 5) ( يف ظؾـؿ ادعــاين: اجلؿؾــة افػعؾقــة مقضــقظة فؾدٓفــة ظــذ احلــدوث وافتجــدُّ

 مقضقظة فؾدٓفة ظذ آشتؿرار وافثبقت.

ـِـرت إتباًظـا « كالع». وـؾؿة 39: 5( ُيـظر أدب افؽاتب ٓبـ ؿتقبة 6) فقس هلا معــك يف ذاهتـا، وإكـام ُذ

 بافغة يف تاقير صدة اجلقع.فؾتلـقد واد« جالع»فؽؾؿة 

( هذا رأي ابـ ـامل باصا يف رشافتف، ظؾاًم أن هذا افـرأي ٓ يقاؾـؼ ظؾقـف ظامـة ادشـتغؾغ يف 7)

 ظؾؿ ادعاين.
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افـحق يـظر يف افعالؿة بغ إفػاظ مـ جفة افاحة وافػساد، أي مـ ظامل  -0

جفة مـاشبتفا فؾؿعـك ادراد أو ظدم مـاشبتفا، وٓ هيؿف احلُسـ وافُؼبح، ظذ حغ أن 

افعالؿات داخؾ افسـقب إػ احلُسـ. وهلذا  ضـلعاين هيتؿ بلن ُتػصاحب ظؾؿ اد

ُؾ إؿقؾ: ظؾُؿ ادعاين متاُم ظؾؿ افـحق، أي  ن كظر افـحقي وصاحب ظؾؿ ادعاين ُيؽؿِّ

ـَ يف ادعاين مـ دون ظالؿات صحقة بغ ظـا افسـقب،  صـرأحدمها أخَر، ؾال ُحس

 معـًك حسـ. وٓ ؿقؿة بالؽقة يف صحة افعالؿات مـ دون أداء

ف ضـرتطرق بعد اشتطراده افسابؼ فعؾؿ ادحا -3 ة وظالؿتف بعؾؿ ادعاين. ؾعرَّ

ث ظـ اتاافف بعؾؿ ادعاين واؾساؿف ظـف.  هذا افعؾؿ، وذـر جمآتف، وحتدَّ

ؾف ابـ ـامل باصا يف هذه افرشافة بؼقفف: ضـروظؾؿ ادحا ظبارة ظـ مؾؽة »ة ظرَّ

حد مـ مؼام اجلّد واهلزل، واددح وافّذم، وافشؽر اشتحضاٍر فؾؿقاد ادـاشبة فؽؾ وا

 «. وافشؽاية، وافسؽقب وافسهقب، وافتفـنة وافتعزية، وكحق ذفؽ

هق اشتعامل ـالم افبؾغاء يف أثـاء افؽالم يف »وظرؾف ضاش ـزى زادة بؼقفف: 

احلؽاية، وإن ذفؽ افعؾؿ يراد بف تؽقيـ مؾؽة يراد هبا  حمؾ مـاشب فف ظذ ضريؼ

ف مؼام ضـقاخلطل ظـد كؼؾ افؽالم ظـ أخريـ، ظذ ما يؼت از مـ افقؿقع يفآحس

 (8)«.معاكقف إصؾقة، ومـ جفة خاقص ذفؽ افسـقب كػسف افتخاضب، مـ جفة

بف  ضـرما حُتا»ة ظـ بعض ادمفِّػغ بلهنا: ضـرقضل تعريػ ادحاسـقوكؼؾ اف

 (9)«.صاحَبؽ مـ كظؿ أو كثر، أو حديث أو كادرة أو مثؾ شالر

يتضح مـ افتعريػات افسابؼة أكف ظؾؿ يعتؿد ظذ احلػظ وافدراية وحسـ 

ادجاَفسة واإلفؼاء، واخلزة يف صقغ افؽالم وإيراد افشقاهد وادحػقطات بحسب 

                                                           

 .029 -028( مػتاح افسعادة ص8)

 .0( ادحارضات وادحاورات فؾسققضل ص 9)
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ـ مـ  ادؼام وادـاشبة. وهق افعؾؿ افذي تتجذ ؾقف ثؿرات افثؼاؾة افقاشعة وافتؿؽُّ

 ادعؾقمات.افعؾقم، وافؾباؿة يف جذب افؼؾقب وإياال 

مـ ظؾقم افعربقة  شـري افـقَع افثاين ظشـروٕمهقة هذا افعؾؿ جعؾف افزخم

 وهل: ظؾؿ متـ افؾغة، وظؾؿ إبـقة، وظؾؿ آصتؼاق، وظؾؿ اإلظراب، وظؾؿ

افشعر،  ادعاين، وظؾؿ افبقان، وظؾؿ افعروض، وظؾؿ افؼقايف، وإكشاء افـثر، وؿرض

  (52)ات.ضـروظؾؿ افؽتابة، وظؾؿ ادحا

ن هذا أهؿَّ ما يف افرشافة مـ معؾقمات وؾَِؽر، أردت ظرضفا ؿبؾ افـص ـا

ادحؼؼ، فتؽقن ظقًكا فؾؼارئ ظذ ؾفؿ افرشافة افتل تسقدها افابغة ادـطؼقة، ـام 

 ذـرت. واهلل ادقؾؼ وبف أشتعغ.

 

 هذه رسالة يف بقان أن صاحب عؾم املعاين يشارك الؾغوي

 يف البحث عن مػردات األلػاظ

 كامل باشاالبن 

 

 
 

اظؾؿ أن صاحب ظؾؿ ادعاين ُيشارك افؾغقي يف افبحث ظـ مػردات 

إفػاظ ادستعؿؾة يف ـالم افعرب، إٓ أن افؾغقي يبحث ظـفا مـ جفة مادهتا يف 

ف، ومـ جفة كسبة بعضفا إػ اـرظؾؿ متـ افؾغة، ومـ جفة هقنتفا يف ظؾؿ اف

 بعض يف ظؾؿ آصتؼاق.

                                                           

 .56 -55( افؼسطاس يف ظؾؿ افعروض ص 52)
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ا مـ جفة ؾااحتفا وظدم ؾااحتفا، وُحسـفا وصاحب ادعاين يبحث ظـف

 وُؿبحفا.

ح خيتؾػ حافف ُحسـًا وُؿبًحا اـقوافػااحة ٓ تستؾزم احلُسـ، ؾنن افؾػظ افػ

ـٍ اـقباختالف ادؼام، أظـل مقضعف مـ افؽالم، ؾؽؿ مـ فػٍظ ؾ يف مؼام  (55)ح َحَس

از، وؿال: ، ظبد افؼاهر يف دٓلؾ اإلظجشـقذـره اف ،وهق بعقـف ؿبقٌح يف مؼام آخر

ومما يشفد فذفؽ أكؽ ترى افؽؾؿة تروؿؽ وتمكسؽ يف مقضع، ثؿ تراها بعقـفا »

 (50)ثؿ أورد أمثؾة يطقل بذـرها افؽالم. «.تثؼؾ ظؾقؽ، وتقحشؽ يف مقضع آخر

ثؿ إن ادعتَز ظـد صاحب ظؾؿ ادعاين آشتعامُل دون افقضع، وآصتفار 

ع، ٕن إول ؿد يـػّؽ ظـ افثاين، ؾنن دون افاحة، وإكام ؿؾـا آشتعامل دون افقض

إفػاظ ادستعؿؾة يف ـالم افعرب ؿد ٓ يؽقن هلا وضٌع دعـك مـ ادعاين، ـافذي 

ر إتباًظا، وذفؽ ـثر. ـَ  ُيذ

                                                           

 ( يف ادطبقع: َحُسـ.55)

. ومـ إمثؾة افتل أوردها ظبد افؼاهر اجلرجـاين يف هـذا ادقضـع 47 -46دٓلؾ اإلظجاز ص  (50)

ــة حســـة يف مقضــع، »ؿــال: « يشء»ـؾؿــة  ومـــ أظجــب ذفــؽ فػظــة افقــء ؾنكــؽ تراهــا مؼبقف

وضــعقػة مســتؽرهة يف مقضــع. وإن أردت أن تعــرف ذفــؽ ؾــاكظر إػ ؿــقل ظؿــر بـــ  أ  ربقعــة 

 ادخزومل:

ــافٍِ  ظَ  ـــ م ــِرِه وِم  َؽ
ِ
ـــ يَشء ــِف ِم  قـَق

      

َمك    إذا راَح َكحَق اجلَؿرِة افبِقُض ـافـدُّ

 

 

 وإػ ؿقل أ  حقة، مـ افطقيؾ:

ــــةٌ  ــــقٌم وَفقؾ ــــرَء َي  إذا ماَتؼــــامَل ادَ

      

ــــقا   ــــؾُّ افتؼاِض ــــاُه يَشٌء ٓ َيؿ  َتؼاض

 افطقيؾ:ؾنكؽ تعرف حسـفا ومؽاهنا مـ افؼبقل. ثؿ اكظر إفقفا يف بقت ادتـبل، مـ  

اُر أبَغضــَت َشــعَقُف  وَّ ــُؽ افــدَّ ــِق افَػَؾ  َف

    

َورانِ    ـــــــدَّ ـِ اف ـــــــ ـــــــُف يَشٌء َظ َؿ  َفَعقَّ

 

 

 «.ؾنكؽ تراها تؼؾ وتضمل بحسب كبؾفا وحسـفا ؾقام تؼدم. وهذا باب واشع
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ذـره صاحب «. همٓء افّداّج وفقسقا باحلاّج »يف ؿقهلؿ: « افّداّج »مـفا فػظ 

ح: إكف إتباع. وظـد اجلقهري هق اشـروؿال اف (53) شقرة افبؼرة.سـرافؽشاف يف تػ

ا احلديث:  ما ترـُت مـ »بؿعـك: إظقان وادُؽاُرون، وما هق مـ ؿبقؾ اإلتباع. وأمَّ

 (54)فؾحاجة. إتباعٍ  ؾفق خمّػُػ « وٓ داجٍة إٓ أَتقُت حاجٍة 

وإكام ؿؾـا آصتفار دون افاحة، ٕن إول ؿد يتحؼؼ دون افثاكقة، ـام يف 

وآكعدام »فؼقم، افدالر ظذ أفسـتفؿ، ؿال صاحب افؽشاف: افغؾط ادشتفر بغ ا

زوا َظِدمْ  ُتف ٕن َظِدمْ  ;ُتف ؾاكعَدمَ وإن ـان مـ إفػاظ ادحدثة ؾنن أهؾ افؾغة مل جُيقِّ

ؿقفؽ: ؾاَت، وفقس فف مطاوع، ؾؽذا فَعِدمُت، إذ  بؿعـك مل أجده، وحؼقؼتف تعقد إػ

 يؼع، يعـل اكػعؾ، إٓ حقث يؽقن فقس ؾقف إحداث ؾعؾ. وذـر يف ادػاؾ: وٓ

إٓ أكف دا صاع اشتعامفف يف افؽتب  (55)ظالج وتلثر، وهلذا ـان ؿقهلؿ اكعدم خطل،

إػ افػفؿ. وهلذا ؿقؾ اخلطل ادستعؿؾ أوػ  ٕكف أؿرب ;صار اشتعامفف أوػ مـ ؽره

 (56).إػ هـا ـالمف« مـ افاقاب افـادر
ركا اتَّضح ؾرٌق آخر بغ   (57)بحث صاحب ادعاين وبحث افؾغقي، مماوبام ؿرَّ

 يتعؾؼ بؿتـ افؾغة، مـ حقث إن افؾػظ افذي ٓ َوضع فف، وإن ـان مستعَؿاًل 

                                                           

 . 347: 5( افؽشاف فؾزخمؼي 53)

اجلـقهري. ( افاحاح )دجج( ويف إصؾ اضطراب يف هذا ادقضـع، وافتاـحقح مــ صـحاح 54)

ًػـا، ُيؼـال: مـا ترـُتـُف مــ حاجـٍة وٓ داجـٍة إٓ «: اإلتباع»وورد يف ادطبقع بعد فػظ  هق افداجُة خمػَّ

 أتقت. ومل ُيذـر يف ادطبقع احلديث ادثبت هـا.

 .373( ادػاؾ فؾزخمؼي ص55)

ـشــػ إرار ظـــ أصــقل ؾخــر ( هــذا آؿتبــاس مل أؿــػ ظؾقــف يف افؽشــاف، وهــق مقجــقد يف 56)

 .  329 -328: 5 إلشالم افبزدويا

 ( يف ادطبقع: ظاّم.57)
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، شاؿٌط مـ اظتبار «اكعدم»، وافذي ٓ صحَة فف وإن ـان مشتفًرا ــ«افّداج»ــ

 افؾغقي، ؽر ُمؾتَػت إفقف ظـده، بخالف صاحب ادعاين.

بات، إٓ أن افـحقيَّ يبحث ظـفا افـَّحِقيَّ يف ا (58)وُيشارك َـّ فبحث ظـ ادُر

تؾؽ اهلقنات ظذ معاكقفا  (59)مـ جفة هقناهتا افسـقبقة صّحًة وؾساًدا، ودٓفةِ 

 افقضعقة ظذ وجف افّسداد.

وصاحب ادعاين يبحث ظـفا مـ جفة احلُسـ وافُؼبح.
وهذا معـك ـقن  (02)

د دظقى ؾؼد َوِهؿ.ظؾؿ ادعاين متاَم ظؾؿ افـحق. وَمـ َوِهؿ أكف جم  رَّ

ة صـق، يف دٓلؾ اإلظجاز: إكف خاقشـقح بف افصـرومـ جفة ادَِزّية، ظذ ما 

 يف ـقػقة افـظؿ، وضريؼة خماقصة يف كسؼ افؽؾؿ بعضفا ظذ بعض.

 (05)ومرادهؿ مـ افـظؿ يف أمثال هذا ادؼام تقخل معاين افـحق ؾقام بغ افؽالم

  (00)حسب إؽراض افتل يااغ هلا افؽالم.
.(03).ح بف صاحب افؽشافصـراإلظجاز،  افبالؽة، وأم سُّ وافـظؿ هبذا ادعـك أُ 

  
                                                           

 ( أي صاحب ظؾؿ ادعاين.58)

 ( يف ادطبقع ودٓفُة بافرؾع.59)

( يقجد يف ادطبقع يف هـذا ادقضـع إضـاؾة مطقفـة فقسـت يف إصـؾ وهـل: مــ جفـة ُحســ 02)

ّق ظـ افتعؼقـد، افـظؿ، ادعز ظـف بافػااحة يف افسـقب وؿبحف، ومرجع تؾؽ افػااحة إػ اخلؾ

ؾقام ُيبحث ظـف يف ظؾؿ افـحق مـ جفة افاحة وافػساد، وُيبحث ظــف يف ظؾـؿ ادعـاين مــ جفـة 

احلُسـ وافؼبح. وافسقاق يدل ظذ أن هذه افزيادة ٓ حاجة إفقفـا، وافغافـب أهنـا مــ تعؾقؼـات 

 افّؼاح وافُؽتاب.

 ( يف ادطبقع: افؽؾؿ.05)

 .  85( ُيـظر دٓلؾ اإلظجاز ص 00)

 ( مل أظثر ظذ هذه افػؽرة يف افؽشاف.03)
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ومـ جفٍة اإلؾادُة فؾخقاّص اخلطابقة، وهل ما يسبؼ مـ افسـقب إػ ؾفؿ 

 افعارف ظـد شامظف، جارًيا جمرى افالزم فف، ٓ فذاتف بؾ فادوره ظـ افبؾقغ.

ظـ اخلقاص آشتدٓفقة، ؾنهنا بؿعزل  وإكام ؿقَّدكا اخلقاص باخلطابقة، احساًزا

 ظـ كظر صاحب ظؾؿ ادعاين.

وما شبؼ إػ وهؿ افسؽاـل مـ أن باب آشتدٓل مـ أجزاء ظؾؿ ادعاين، 

با. ظؾؿ تراه أيادي شبل»حقث ]ؿال[ يف حؼف  ، ؾجزء حقتف افّدُبقر، وجزء حقتف افاَّ

اكظر باب افتحديد ؾنكف جزء مـف يف أيدي مـ هق؟ اكظر باب آشتدٓل ؾنكف جزء 

 (05)ؾؿـ خطرات وشاوشف. (04)؟«مـف يف أيدي مـ هق

ركاه ؾؼد طفر ظـدك أن افساـقب اخلافقة ظـ افػااحة شاؿطة ظـ  ؼ ما ؿرَّ وإذا حتؼَّ

قب افػكظر صاحب ادعاين دون   حة افتلٓ  مزية يف كظؿفا شاؿطةاـقافـحقي، وـذا افسـا

 ظـ كظر إول دون افثاين، وـذا افساـقب افتل ٓ حظَّ هلا مـ اخلقاص اخلطابقة.

ومـ هـا تبغ أن مقضقع ظؾؿ افـحق أوشع دالرة مـ مقضقع ظؾؿ ادعاين، 

ن افـحقي يـظر إػ إٓ أ - ؿ أن افبحث ؾقفام ظـ ادرـبات ظذ اإلضالقهَ ـ وَ ؾؿَ 

ادعاين  افسـقبقة وتلديتفا ادعاين إصؾقة، وصاحب ادعاين يـظر إػ إؾادهتا هقناهتا

ؾؼد وهؿ، ٕن مبـك ما ُذـر ظذ أن يتَّحد افعؾامن ادذـقران  -(06)ادغايرة ٕصؾ ادعـك

يف ذات ادقضقع، بلن تؽقن ادرـبات ـؾفا مقضقًظا هلام، وؿد ظرؾَت ظدم صحة 

 فؽ ادبـك.ذ

                                                           

 .  530( ُيـظر مػتاح افعؾقم فؾسؽاـل ص 04)

( يف ادطبقع تليت بعد هذه افؽؾؿة مبارشة افػؼرة افتل تبدأ بؼقل ادمفػ: وأؽرب مـف ؿقفـف بعـده: 05)

 تاػح معظؿ أبقاب ... وافستقب ادثبت هق افاحقح ويقاؾؼ إصؾ.

 ( يف ادطبقع: ادعاين.06)
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وأؽرب مـف ؿقفف بعده: تاػح معظؿ أبقاب أصقل افػؼف مـ أي ظؾؿ هل 

يح وافؽـاية وكحقها مـ اـرأراد أن مباحث احلؼقؼة وادجاز واف (07)ومـ يتقٓها؟

 هذا افعؾؿ، وؿد تقٓها صاحب ظؾؿ إصقل. 

ومـشل ذفؽ افؼقل افُغُػقل ظـ اشتؿداد بعض افعؾقم مـ بعض. ؾنن تؾؽ 

 تسؿقتفؿؿد ُأوردت يف ظؾؿ إصقل ظذ شبقؾ ادبتدلقة. يتلدَّى ظذ ذفؽ ادباحث 

ؿ فعؾؿ افبالؽة، ـام تقهؿ ذفؽ ضـقء مـ افشـلإياها بادبادئ افؾغقية، ؾؾقس ؾقف ب

 ثؿ ذـر ما كؼؾـاه ظـف آكًػا. (08)ؿ ما فؼل.ضـقاداـػ، ؿال: ٓ ترى ظؾاًم فؼل مـ اف

ؾقف وهق أكف ؿد ُيبحث يف ظؾـؿ ادعـاين ء آخر ٓ بّد مـ افتـبقف ظصـلبؼل هفـا 

ظـــ ادــدفقٓت افقضــعقة وادعــاين افؾغقيــة فألفػــاظ ادػــردة واهلقنــات افسـقبقــة، 

وافالم واجلؿؾة آشؿقة. وهـذا « إنّ »ـافتلـقد ؾنكف ُيبَحث ظـف مـ جفة أكف مدفقل 

ظـذ افـقع مـ افبحث ٓ بدَّ مـف فااحب ظؾـؿ ادعـاين دعرؾـة وجـف تطبقـؼ افؽـالم 

وجـف  (09)ادؼام، ؾنكف مـا مل يعؾـؿ مـا افـذي يـدل ظـذ افتلـقـد ٓ حياـؾ فـف ضـكمؼت

مؼـام افتلـقـد، ؾقـساءى مــ افبحـث ؾقـف ظــ ادعـاين  ضــكتطبقؼ افؽـالم ظـذ مؼت

بقــف وبـغ ظؾؿـل افؾغـة  (32)افقضعقة فألفػاظ ادػردة، واهلقنـات ادرـبـة، ادُشـاَرـةُ 

 وافـحق مـ جفة أخرى.

مـ جفة أخرى، ٕن ادشارـة ادذـقرة ؾقام شـبؼ يف ذات ادقضـقع، وإكام ؿؾـا 

وهذه يف كػس ادسلفة. وفقس إمر ظذ ما طفر يف بـادئ افـظـر، ؾـنن ادـظـقَر ؾقـف يف 

                                                           

 .530( ُيـظر مػتاح افعؾقم فؾسؽاـل ص 07)

 ( افاػحة ذاهتا مـ ادادر كػسف.  08)

 ( يف ادطبقع زيدت ـؾؿة: معرؾة يف هذا ادقضع.09)

 ( يف ادطبقع: ادشاِرـة بؽرس افراء.32)



 (4( اجلزء )87ادجؾد )  –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 

 
 

6205 

ات ادؼـام ـافتلـقــد ادـذـقر، واإلصــارة إػ ضـــقظؾـؿ ادعــاين افقضـعقُة افتــل هـل مؼت

 وذاك.افؼريب وافبعقد وادتقشط، ادؼاقد هبذا وذفؽ 

وأما ـقن تؾؽ ادعاين مدفقِٓت إفػاظ واهلقنات ؾخارٌج ظـ وطقػتف، وإكام 

ر ؾقف ظذ وجف ادبتدلّقة، دا مّر أكف ٓ بّد مـ معرؾتف يف حاقل افغرض مـف، وهق  ـَ ُيذ

ادؼام. وهذا جفة اشتؿداد ظؾؿ  ضـكآحساز مـ اخلطل يف تطبقؼ افؽالم ظذ مؼت

ركاه. يتـبفـقَريـ، ومل ادعاين مـ افعؾؿغ ادذ دا ؿرَّ
(35) 

يعـل بنيراد ادسـد إفقف  –صاحب ادػتاح: وإن يؼاد بذفؽ  (30)حفصـرؿال يف 

  ،بقاَن حافف يف افؼرب وافبعد وافتقشط، ـؼقفؽ هذا وذفؽ وذاك، –اشَؿ إصارة 

ؾنن ُجِعَؾ افُؼرب وافبُعد وافتقشط داخؾًة يف معاين أشامء اإلصارة ـان هذا بحثًا 

، ُذـر تقضنًة دا يتػّرع ظؾقف مـ مباحث اخلقاص ]اخلطابقة[، وإن ُجِعؾت (33)قًياكح

خارجًة ظـفا يؼادها افبؾغاء بحسب مـاشبة إفػاظ يف افِؼّؾة وافَؽثرة وافتقّشط ـان 

 (34)مـ ظؾؿ ادعاين.

ة ادـؼقفة ظـف يف ترجقح ؿقفف دعاٍن مغايِرٍة إصَؾ صـقثؿ إكف ؽػؾ ظام ذـره يف احلا

، ظذ ؿقهلؿ: دعاٍن زالدة ظذ أصؾ ادعـِّل هبذه افعبارة، مل يؼؾ بؿعاٍن زالدة ظذ  ادعـِلَّ

أصؾ ادعـِّل ـام هق ادشفقر، يشؿؾ ادعاين افتضؿقـقة، إذ مقِجبُف ظدم افػرق بغ جعؾ 

ط داخؾة يف معاين أشامء اإلصارة، وجعؾفا خارجًة ظـف يف ـقهنا  افُؼرب وافبعد وافتقشُّ

ؼ ادغايرُة ٕصؾ ادعـك ظذ ـال افتؼديريـ.مـ   ظؾؿ ادعاين ظذ رأيف فتتحؼَّ

                                                           

 ( أي افسؽاـل.35)

 ( أي يف رشح ما تؼدم مـ افتلـقد واإلصارة.30)

 ( يف ادطبقع: فغقًيا.33)

 .076فؾسؽاـل ص  ( مػتاح افعؾقم34)



  حمؿد إمغ بق ظعد.  -رشافة ابـ ـامل باصا  

 

6206 

ة أيًضا، حقث ٓ بّد يف ـؾٍّ مـفام ضـرؾنن ُؿؾَت أفقس ظؾؿ ادعاين ُيشارُك ظؾَؿ ادحا

 ات ادؼامات؟ضـقمـ تتبُّع مؼت

ؿؾُت: هذا هق افظاهر يف بادئ افـظر، واحلؼُّ وراء ذفؽ، وحتؼقؼف يستدظل 

 ؾ حؼقؼة َذيـؽ افعؾَؿغ. ؾـؼقل وباهلل افتقؾقؼ:اـقط يف افؽالم بتػكقَع َبْس 

ة: ظبارة ظـ مؾؽة اشتحضاٍر فؾؿقاد ادـاشبة فؽؾ واحد مـ ضـرظؾُؿ ادحا

مؼام اجلّد واهلزل، واددح وافّذم، وافشؽر وافشؽاية، وافسؽقب وافسهقب، وافتفـنة 

ة ظذ هنج افبالؽة، مابقبًة يف وافتعزية، وكحق ذفؽ، شقاء ـاكت تؾؽ ادقاّد مستب

 ؿافب إؾادة اخلقاص اخلطابقة، أو مل تؽـ ـذفؽ.

ة، مـ حقث إكف صاحبف، ٓ يؾزم أن يؽقن بؾقًغا، فتحاؾ ضـرؾااحب ظؾؿ ادحا

ر هذا ؾرأُس مال ادحا  (35)يـ آشتحضاُر ادذـقر.ضـرفف ادؾؽُة ادذـقرة. وإذا تؼرَّ

اهتا ومتايز ضـققـفا مـ افػروق، ومعرؾة مؼتوأما معرؾة ادؼامات ادذـقرة وما ب

بعضفا ظـ بعض، ؾحاصؾة فؽؾ فبقب، مـ صلهنا أن ُتَعدَّ مـ أجزاء ظؾٍؿ مـ افعؾقم 

كة، بخالف معرؾة ادؼامات ادذـقرة يف ظؾؿ ادعاين، ومعرؾة ما بقـفا مـ افػروق  اددوَّ

ممتاًزا بعُضفا ظـ بعض، ؾنهنا اهتا ادبـقة ظذ آظتبارات افؾطقػة، ضـقافدؿقؼة، ومعرؾة مؼت

كظرية ٓ حتاؾ بطريؼ افؽسب إٓ فألؾفام ادجبقفة بطبعفا ظذ افسالمة وافسداد. وإكام 

 ُؿؾُت بطريؼ افؽسب ٕن حاقهلا بطريٍؼ ظامٍّ فؾبؾغاء ]هق[ افسؾقؼُة مـ ظامة إظراب.

فؽتب، ؾؾذفؽ ؾفا إٓ بااـقوهذا ٓ ُيـايف كظرّيَتفا كظًرا إػ َمـ ٓ يؼدر ظذ حت

 ـاكت داخؾًة يف حؼقؼة ظؾؿ ادعاين. (36)أي ـقن ادعرؾة ادذـقرة كظريةً 

                                                           

( يف إصؾ: ؾقؽقن صاحب ظؾؿ ادحـارضة رأس ادحـارضيـ، إذا تؼـرر هـذا آشتحضـار ادـذـقر. 35)

 وافتاحقح مـ ادطبقع.

 ( يف إصؾ: كظـ. وادثبت مقاؾؼ فؾؿطبقع.36)
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ة، دا ظرؾَت أن ما ضـرؾ تبّغ أن ظؾؿ ادعاين ٓ ُيشارك ظؾَؿ ادحااـقوهبذا افتػ

ة، هق ادعرؾة اخلارجة ضـرؾقف آصساك بغ صاحب ظؾؿ ادعاين، وصاحب ظؾؿ ادحا

 ظـ حّد َذيـؽ افعؾَؿغ.

از بقـفام، ـان، وِجفُة آمتقـاين وظؾؿ افبقـف آصساك بغ ظؾؿ ادعـا وجوأم

ؾ اـقؾؿذـقرتان يف افؽتب ادتداَوفة بغ افـاس، وؿد ؾرؽـا مـ حتؼقؼ َتقـؽ اجلفتغ بتػ

 ُمشبَع يف بعض تعؾقؼاتـا.

وهل مؾؽة آؿتدار ظذ إيراد ـؾ  –واظؾؿ أن كسبة هذيـ افعؾؿغ إػ افبالؽة 

كسبة افؼقايف  –ُيعتـَك بف ظذ وؾؼ افؼقاكغ ادذـقرة يف افعؾؿغ ادذـقريـ ـالٍم 

وافعروض إػ ؿرض افشعر. وـام أن افعامل هبام ٓ يؾزم أن يؽقن صاظًرا، ؾؽذفؽ 

ام هِت رَ فَ يف أن ـثًرا مـ مَ  سـرافعامل بَذيـؽ افِعؾؿغ ٓ يؾزم أن يؽقن بؾقًغا. وهذا هق اف

 م بؾقغ.ٓ يؼدر ظذ تلفقػ ـال

وَؿْرض افشعر يف افؾغة: بؿعـك َؿقل افشعر خاصًة، ذـره اجلقهري. وَمـ ذهب 

افَؼرُض: »إػ هذا ادعـك ذهَب إػ افَؼْرض ادضاف إػ افشعر بؿعـك افؼطع، حقث ؿال: 

ف إضالق ادذـقر ظـ وجفف، ؾنكف اـرؾ«. افَؼطع. وافؼريض: افشعر، ٕكف ُؿطع ؿطًعا

ء آخر صـل، وظذ ما ذـره يؽقن بحؽؿ افقضع افعام. وؾقف ـان بحؽؿ افقضع اخلاص

 وهق أن افؼرض ادذـقر فق ـان بؿعـك افَؼْطع فؽان ظؾؿ افَعروض أحؼَّ بذفؽ آشؿ.

ح بف اإلمام ادقداين صـرثؿ إن إضالق افؼريض ظذ افشعر بطريؼ آشتعارة 

«: ُض دوَن افَؼريضحاَل اجلَري»ح ادثؾ افؼالؾ: صـريف جمؿع إمثال، حقث ؿال يف 

يؼ يغّص بف. وافَؼريُض: افّشعر. وأصؾف ِجّرُة  اجلَريض: افغّاة، مـ اجلَرض وهق افرِّ

 (37)افَبعر. وحاَل: مـَع.
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ومـ هـا تبّغ خؾؾ آخر يف افؼقل ادذـقر، ٕن مبـاه ظذ أن يؽقن افؼريض 

 –ـؼريـة  –عر ادطَؾؼ ظذ افشعر مـ افَؼرض بؿعـك افَؼطع. وإذا ظرؾَت أن َؿرض افّش 
ؼَت أن إضاؾة افعؾؿ إفقف ـنضاؾتف إػ  وهق إكشاء افشعر: مـ ؿبقؾ افعؿؾ، ؾؼد حتؼَّ

ق بقـفام «. ما خيتّص ؾقف افبحث بادـثقر ظؾُؿ إكشاء افـثر»إكشاء افـثر يف ؿقهلؿ:  وَمـ ؾرَّ

 ف.حقث ؿال يف إول: أو خيتص بادـظقم، ؾافعؾؿ ادسّؿك بَؼرض افشعر مل َيُابَّ ؾق

 (38)ؾنن ؿؾَت هؾ ؾرق بغ ؿقهلؿ: ظؾؿ َؿرض افشعر، وؿقهلؿ: ظؾؿ افشعر؟

 ُؿؾُت: كعؿ، ؾنن افثاين يتـاول ظؾؿل افعروض وافؼاؾقة، بخالف إول.

 وـذا ذـروا ظـد تعداد افعؾقم إدبقة: ظؾؿ ؿرض افشعر، دون ظؾؿ افشعر.

ظـ معارضة ي يف رشافتف ادقشقمة بافزاجرة فؾاغار شـرؿال افعالمة افزخم

صـًػا، ]وظدَّ ـؾَّ واحد مـ افعؾقم افثالثة  شـرافؽبار: افعؾقم إدبقة ترؿك إػ اثـَل ظ

ادذـقرة صـًػا[
 . وفق ـان أحُد ادعدوديـ ظؾَؿ افشعر دا صّح.مستؼاًل  (39) 

وكظر افػرق ادذـقر افػرُق بغ ظؾؿ متـ افؾغة وظؾؿ افؾغة، ؾنن افثاين يف 

 وآصتؼاق أظّؿ مـ إول.ف اـرتـاوفف ظؾؿل اف

 

 متت الرسالة بحؿد اهلل

 

     

                                                           

 ( يف إصؾ: ؿقهلؿ ظذ ؿرض افشعر. وادثبت مقاؾؼ فؾؿطبقع.38)

 ( زيادة مـ ادطبقع.39)
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 اـر، ادؽتبة افتجارية بؿ4أدب افؽاتب ٓبـ ؿتقبة، حتؼقؼ: حمقل افديـ ظبد احلؿقد، ط -

 .م5963

 .م5982، دار افعؾؿ فؾؿاليغ، بروت5إظالم خلر افديـ افزرـع، ط -

 هـ.5352اهرة ، افؼشـلصذرات افذهب ٓبـ افعامد، مؽتبة افؼد -

 افشؼالؼ افـعامكقة فطاش ـزى زادة، بروت، دون تاري،. -

، مؽتبة ادعارف، 0ي، حتؼقؼ: د. ؾخر افديـ ؿباوة، طشـرافؼسطاس يف ظؾؿ افعروض، فؾزخم -

 .5989بروت 

 .هـ0226 ، دار افػؽر، بروت،) هـ 538ـ  467)  يشـرافؽشاف، فؾزخم -

فعبد افعزيز بـ أمحد بـ حمؿد، ظالء  ،ار ظـ أصقل ؾخر اإلشالم افبزدويشـرـشػ إ -

فؽتب افعؾؿقة، ، دار ا5، حتؼقؼ: ظبد اهلل حمؿقد حمؿد ظؿر، ط)هـ732افديـ افبخاري )ادتقىف : 

 .م5997هـ/5458بروت 

 جمؿع إمثال فؾؿقداين، حتؼقؼ: حمقل افديـ ظبد احلؿقد، دار ادعرؾة، بروت. -

 .52، ج7جمؾة ادؼتبس مج -

قضل، حتؼقؼ: حيقك اجلبقري، دار افغرب اإلشالمل، سـقورات، فؾات وادحاضـرادحا -

 هـ.5404بروت 

، دار افؽتب افعؾؿقة، بروت 5مػتاح افعؾقم فؾسؽاـل، حتؼقؼ: ظبد احلؿقد هـداوي، ط -

 .م0222

ظع بق مؾحؿ، هـ( حتؼقؼ: د.538اهلل )ادتقىف : ي جار شـرادػاؾ يف صـعة اإلظراب، فؾزخم -

 .م5993وت ، مؽتبة اهلالل، بر5ط
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 دراما احلركة والثبات يف ىوىوة متوم بن ُأيّب بن مقبل

 

 ()د. سمر الديوب

 ملخصم
يـطؾؼ هذا افبحٌ مـ ؾؽرة أن افـص افشعري ظومؾ ؾوظؾ ذم افؽشػ ظـ   

دو افؾغي صبؽي ذات ادبدع؛ فؼدرة اخلطوب افشعري ظذ افتؽثقػ افؾغقي؛ إذ تغ

ذفؽ  ضـكبوفدرجي إوػ اؿت(3)فغي افشعر ؽـوئقي ـوكً ّم فـمعؼدة افدٓٓت. و

ظـ حجى ادعـك، وتغققبف؛ فذا هيدف هذا افبحٌ إػ افؽشػ ظـ هذا ادغّقى 

وت، تؾؽ افعالؿوت صـقدراشي افعالؿوت ادتشوبؽي بغ افزمون وادؽون وافشخ ضريؼ

ِسؿفو بـ: اع افؾذان يقّفدان حرـي درامقي يؿؽـ أن كَ صـرافتل حيؽؿفو افتضود، واف

 وافثبوت.  درامو احلرـي

                                                           

() محص.  -ـؾقي أداب وافعؾقم اإلكسوكقي، ؿسؿ افؾغي افعربقي-جومعي افبعٌ -أشتوذ مسوظد 

وؿـد ُظـرف  «مؾحؿـل، تراجقـدي، ؽــوئل»مـ ادعروف أن مؼقفي افغـوئل ؿد اكتسبً إػ افثالثقي افققكوكقي:  (3)

افشعر افغـوئل أكف ترمجي فؾؿشوظر وافعقاضػ، وأكـف صخصـقي افشـوظر، وأكـوه افػرديـي، وإثـر إد  افـذي 

ؾـقم بعـد ثوثؾـي افغــوئل بؿؼـقٓت افقجـداذ، وافـذاا، وافعـوضػل،  جـرىيتؽؾؿ ؾقف افشوظر بؿػرده. وؿد 

إػ ثـوئقـي  «مؾحؿـل، درامـل، ؽــوئل»قدوروف، وؽرمهو تؼسـقؿ ؼؾً جفقد جرار جقـقً، وتزؾقتون توكَ 

 ظذ أشوس افرسدي، ويتعغ ظذ ذفؽ أن افغـوئل يعقد إػ مؼقفي افـقع ؽر افتخققع. «حموـوة، وختققؾ»
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ذم كقكقي متقؿ بـ ُأَ ّ بـ مؼبؾ أن فغتف تتجووز  ذم افـظر ـُ عِ ؿْ ـؿـ يُ ويبدو فِ   

ـْ حيقط هبو مـ ذوات، وإػ مو حتقؾ ظؾقف ـؾ ذات مـ  افذات افػرديي، وتتجف إػ َم

حوجز افغـوئقي؛ إذ تتعوػ ذم هذه  سـريؽ ودرامق   ومشوظر تتشوبؽ؛ فتشؽؾ مقؿػً 

صودم افدرامل، وادقؿػ افدرامل، واحلدث افدرامل، ؾتبدو طقاهر افت دةصـقافؼ

مؼوبؾ حرـي أخر حرـي درامقي متتد خققضفو ذم ادموهوت متؼوبؾي، أو  حرـي افشوظر

ظذ اشتحضور خطوب افصؿً أـثر مـ خطوب  اؿودرً  ومتقازيي، وتبدو افؾغي ـوئـً 

 افبقح.

 التعريف بالشاعر  -1

ـ افعجالن، وهق ظبد ـ ظقف بـ حـقػ بـ ؿتقبي بهق متقؿ بـ ُأَ ّ بـ مؼبؾ ب  

 . (2)بـ ربقعي بـ ظومر بـ صعصعي. يؽـك أبو ـعى، أو أبو احلرةاهلل بـ ـعى 

(1)م جوهع إشالملضـروهق صوظر خم
 

خز تػريؼ (0)أوردت فف ـتى إدب

وؿد ـوكً مـ ظودة افعرب تزويٍ  -وزوج أبقف شوبؼً –اإلشالم بقـف وبغ افدمهوء 

                                                           

ـُ 202أبق جعػر، حمؿد بـ حبقى ت:  (2) ك افشعراء ومــ ؽؾبـً ــقتـف ظـذ اشـؿف، ادجؿقظـي افسودشـي ـَ هـ: 

   .275ص ، 3522طقضوت، جلـي افتلفقػ وافسمجي وافـؼ، افؼوهرة، مـ كقادر ادخ

هــ: ضبؼـوت ؾحـقل افشـعراء، حتؼقـؼ: حمؿـقد صـوـر، دار 213أبق ظبد اهلل، حمؿد بـ شالّم اجلؿحل ت: -

 . 322 ،335ص ، 3522ادعورف، افؼوهرة، 

ؼقـؼ: ظبـد افسـالم هــ: خزاكـي إدب وفـى فبـوب افعـرب، حت3451ظبد افؼودر بـ ظؿر افبغدادي، ت:  -

 .3/331ج  ،هـ3255هورون، ضبع بقٓق،

هـ: افشعر وافشعراء، حتؼقؼ: أمحد صوـر، دار إحقـوء افؽتـى 282( ظبد اهلل بـ مسؾؿ بـ ؿتقبي افديـقري، ت: 1)

 .022ص  ، 3524-3500افعربقي،

  ، 3502وت، ( أبــق جعػــر حمؿــد بـــ حبقــى: ادحــّز، حتؼقــؼ: إيؾــزة فقخــتـ، ضبــع ادؽتــى افتجــوري، بــر0)

 .122-122ص 
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ق بغ رجول  إبـوء مـ كسوء أبوء بعد وؾوهتؿ. وؿد حّرم اإلشالم هذه افعودة، وؾرَّ

افذي ـون يعقش ؾقف  ضـلـثريـ وكسوء آبوئفؿ. فؽـ كػس افشوظر طؾً حتـ إػ ادو

 مع افدمهوء. 

وـون افشوظر ظثمذ اهلقى، يؿقؾ مقؾ إمقيغ. ؾؼد تدخؾ ذم افـزاع ادرير   

 بغ ظع بـ أ  ضوفى «اهلل ظـف ضـلر» ي ظثمن بـ ظػونافذي ؿوم بعد مؼتؾ اخلؾقػ

رأس بـل هوصؿ، ومعوويي بـ أ  شػقون رأس بـل أمقي. ؾؼد رثك  «ـّرم اهلل وجفف»

وكودى بوٕخذ بثلره، وهدد بوفؼقوم فؾؿطوفبي بدمف  «اهلل ظـف ضـلر» اخلؾقػي ظثمن

 ا، واكتصورً شـلوسـقاف مـف ٓكتمئف وبوفسالح، ثؿ أرشؾ افشعر ذم مقؿعي صػغ ؽضبً 

احلورثل ؾقؿـ هجو مـ افؼبوئؾ افتل ـون مقؾفو مع  صـلفؼقمف افذيـ هجوهؿ افـجو

 . (2)معوويي ذم هذه احلرب

، (2)، ؾؼد صـَّػف ابـ شاّلم ذم ضبؼوت ؾحقففؾحاًل  اويعّد ابـ مؼبؾ صوظرً   

ؾحؾ،  وجعؾف ذم افطبؼي اخلومسي مـ ؾحقل اجلوهؾقي. ويرى حمؼؼ افديقان أكف صوظر

 .(8)فؽـف فقس مـ ـبور ؾحقل افشعراء

 دةصـومناسبة الق-2

 صـلفتؿقؿ بـ ُأَ ّ بـ مؼبؾ صعر ذم وؿعي صػغ، وؿد رّد ظذ افشوظر افـجو  

دة ذـر ؾقفو معوويي بـ أ  شػقون، وؾراره مـ احلرب ذم صـقاحلورثل؛ إذ كظؿ ؿ

                                                           

هــ: اإلصـوبي ذم متققـز 722ابـ حجر افعسـؼالذ، ت:  -صفوب افديـ أبق افػضؾ -ظذ شبقؾ ادثول–اكظر  (2)

 .352/ 3 هـ، 3127افصحوبي، ضبع افؼوهرة،

 .335ضبؼوت ؾحقل افشعراء، ص  (2)

مل، مطبقظـوت مديريــي إحقــوء (ابــ مؼبــؾ: افــديقان، حتؼقـؼ: د. ظــزة حســـ، وزارة افثؼوؾـي واإلرصــود افؼــق8)

 .7مؼدمي ادحؼؼ، ص ، 3522افساث افؼديؿ، دمشؼ، 
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افتل ـون ضؾعفو ؿقم ابـ مؼبؾ وشوئر افؼبوئؾ  اصػغ، وهجو ؿقس ظقالن، وظومرً 

مع معوويي ظذ ظع، وؾخر بؼقمف، وبوفقمكقي ظومي. وـون بـق احلورث بـ ـعى ؿقم 

دة ظذ افقزن كػسف، وافروي كػسف، صـقمع ظع، ؾلجوبف ابـ مؼبؾ بؼ صـلافـجو

 . (7)يؿقؾ مقؾ إمقيغ مع ؿقمف بـل ظومر ويـؼض ؾقفو ؿقفف. وـون ابـ مؼبؾ ظثمكق  

  (5)دة النوىوةصـوالق -1

ـــــُبعونِ  ـــــل  بوفسَّ ـــــوَر احل ـــــو دي  أٓ ي

    

 (34)أمـــــؾَّ ظؾقفـــــو بـــــوفبِذ ادََؾـــــقانِ  

 

 

ــــــو ــــــٌؿ مؾقامُه ــــــٌؾ دائ ــــــوٌر وفق  هن

 

 ظــــذ ـــــؾ  حــــوِل افــــدهِر  تؾػــــونِ  

 أبِقـــل ديــوَر احلــل  ،ٓ َهْجــَر بقــــو، 

 

ـــَدثونِ   ــــ احلَ ـــوٍت م َـّ روظ ـــ وفؽ
(33) 

ـــّرةٌ   ـــقِش ِؽ ـــوِس وافع ـــدمهوَء إذ فؾـ  ف

 

ـــــبو يَ وإذ ُخؾُ    (32)انِ ســــــرؼوكـــــو بوفص 

ًْ ببعِض افّطـرِف حتـك ؾفؿُتـفُ    تشؽَّ

 

 حقـــوًء، ومـــو ؾوهـــً بـــف افشـــػتونِ  

 ـبقضــــِي ُأدحــــُل يقحــــِقُح ؾقؿفــــو 

 

 

(31)ِهَجّػوِن مرتوظو افّضـحك َوحـَدانِ  
 

 

 

 مـــ ِشــبوٍع وضــوئٍػ  وًس ســـقأحّســو َح 

 

 

ـــدانِ   ـــو َ ِ ـــَد إٓ دون م ـــال وْخ  (30)ؾ

ْوكَ   ــــدَّ ــــغ اف ــــوداِن ب ــــَقةٍ يؽ  َؽْغِ وَأْف

 

 (32)وذاِت افؼتـــوِد افِســـؿِر يـســـؾخونِ  

                                                            

 .7اكظر: مؼدمي حمؼؼ افديقان، ص  (7)

 .102-112افديقان:  (5)

ٓ يػرد أحدمهو (34)  .احلل: افؼبقؾي، افسبعون: مقضع ذم ديور ؿقس، ادؾقان: افؾقؾ وافـفور، وهق مـ ادثـك 

 .احلدثون: مو حيدث مـ ادصوئىروظوت: مـ افروع، افػزع،  (33)

 .افغرة: افغػؾي، خؾؼوكو يرسان: شفالن ضقعون (32)

إدحل: مبقض افـعوم ذم افرمؾ، يقحقح: يصقت ؾقق افبقضي  إذا رئؿفـو وأطفـر وفقظـف، اهلجـػ مــ  (31)

 .افـعوم: اجلوذم افثؼقؾ افؽثر افريش

 .طق(ضوئػ: صخص ضوئػ، افقخد: رضب مـ افسر افرسيع ذم رسظي خ30)

 .افدوكؽون، أفقة، ذات افؼتود: مقاضع (32)
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 ي ؿوفــً  ، وؿوفــً فصــوحبلشـــقظ

 

 

 بُزؿــــــِي مؾحــــــقٍب: أٓ تؾجــــــوِن  

 ؾؾـــم وجَلــــو أمَؽـَـــً مــــ ِظـوهنـــو 

 

ًُ ظـ بعـِض اخلـالِط ِظــوذ   وأمسْؽ

 

 

ـٍ  ــْؾ خؾــقع هــؾ تــرى مـــ طعــوئ  تلمَّ

 

 ؾــــقَق إضــــونِ  
ِ
ـَ بوفعؾقــــوء ْؾــــ حتؿَّ

(32) 

ـــ  ـــوؾؼ ـــزاَك مقهـ ـــغ تِ ـــو ب  ول: أراه

 

ً  

 

 

ــداذ  ــبالِد ه ــُؿ اف ــوَم إذ ظؾ  (38)وضِْؾح

ـــف  ـــذ ظقـ ـــل ظ ًْ ظقـ ـــَؾ ـــد أؾَض  وؿ

 

ــــراذ  ــــداِة ِؿ ــــَع إحلــــوُق احلُ وَؿطَّ
(37) 

 

 

 

ــــوَن بعــــد إؿومــــيٍ  ـَ مـــــ جـّ ــــ ْؾ  حتؿَّ

 

 

 مــــ ؾـــمادك ظـــوذ 
ٍ
 (35)وبعـــد ظــــوء

رٍ   ـــؿ  ـــديـ مش ـــوِد افق ـــؾ  وّخ ـــذ ـ  ظ

 

ــــــُػ   ــــــف ثؼق  (24)إرانِ  ـــــــلنَّ ِمالَضْق

ةٍ    ـســـْقَن افســـديَؾ ــــؾَّ أدمـــوَء ُحـــرَّ

 

 (23)ومحـــراَء ٓ حيـــذي هبـــو َجَؾـــمنِ  

مٍ   ــــدَّ ــــديٍس مس ــــوٍع أو َش ــــؾَّ َرب  وـ

 

ــــرانِ   ــــّرٍة وِج ــــِذؾرى ُح ــــِد ب  (22)يؿ

ــــزً   ـَ ُفَؽق ــــؾْؽ ــــقزةً  اش ــــوفقؿغ وف  ب

 

  ًٓ ــقاف هوُمػ ِصم  (21)ِؾ ذي افغـذيونِ س

                                                            

 .افعؾقوء وإضون: مقضعون (32)

 .: بعد هزيع مـ افؾقؾوتزاك: مقضع ذم ديور بـل ؾؼعس، ضؾحوم: مقضع، مقهـً  (38)

أؾضؾً ظقـل: رأيـً افظعـوئـ افراحؾـي أحســ ثـو رأى صـديؼل، إحلـوق احلـداة: إرساظفـؿ  (37)

 .بوحلداء وافسقق

 .جـون: اشؿ مقضع، ، ظـوء ظون: صديد (حتؿؾـ: ارحتؾـ،35)

وخود افقديـ: بعر يرسـع ذم مشـقف مـع شـعي خطـق، ادشـؿر: افبعـر افرسـيع افؽؿـقش ذم افسـر، مالضـو  (24)

 .افبعر: ـتػوه، افثؼقػ: ادثؼػ، اإلران: توبقت ادقتك

حيـذي: ٓ يــمثر، جؾــمن: إدمـوء: افـوؿــي افبقضــوء، احلـرة: افعتقؼــي افؽريؿــي، محـراء: كوؿــي محــراء، ٓ   (23)

 .مؼصون جيز هبم افشعر وافصقف

بعر ربوع: وصؾ إػ شـ افسوبعي وهل افسـ افتل تشتد ؾقفو ؿقتـف، افسـديس: بعـر ضعــ ذم افثومــي   (22)

 .مـ شـف، ادسدم: مـ ؾحقل اإلبؾ، افذؾرى: أصؾ افعـؼ مـ افبعر، اجلران: مؼدم افعـؼ مـ افبعر

 .ذم ديور بـل ظؼقؾ، افغذيون: افسقالن  فؽقز وفقزة: مقضعون (21)
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ـــــورً  ـــــلذرعٍ  اوأوؿـــــدَن ك  ب
ِ
 فؾّرظـــــوء

 

ًٓ شــــق   ؽـــَر ذاِت ُدخـــونِ  وحً صــــقو و

ــرةً   ــَديـ ُكْؼ  افقحق
ِ
ــوء ـــ م ـَ م  ؾصــّبْح

 

ـــَدوانِ   ـــدا َض ـــٍؿ إذ ب ـــزاِن رْظ  (20)بؿق

ـَ مـ فقؾـِي اف  ـْ ـَ مل يُس  ىســروأصَبْح

 

َبرانِ   ــدَّ ــَي اف ــذي افشــقِق إٓ ُظؼب  (22)ف

ـــو  ـــقُر ـلهن ـــعرى تغ ـَ وافش  ـــ ْش  وظرَّ

 

َجـقانِ   صفوُب ؽضـو ُيرمـك بـف افرَّ
(22) 

ــــــيٍ أ  ــــــقِض كعوم ــــــوٌن بب َـّ فّب ــــــوُه  ت

 

 (28)حقاهو بذي افؾ ْصَبِغ ؾقَق َجــونِ  

ةٌ    ؾفـــْؾ ُيْبؾَِغـّـــل أهـــَؾ دمهـــوَء ُحـــرَّ

 

 (27)وأظـــقُس كّضـــوُح افؼػـــو َمَرجـــونِ  

ي وِظـْذَرا   فؼد ضـوَل ظــ دمهـوَء فـد 

 

ـــــــل بــــــلم  ُؾــــــالنِ   ـْ تمهُنــــــو َأ
 وـِ

ًُ جلُّفـــوِل افّرجـــوِل خموَضـــيً    َجَعْؾـــ

 

ــــق صــــ ْ   ــــد بقَّـُْتفــــو بؾســــوذوف  ًُ ؿ

ـــم  ـــسِك افػخـــَر إك  ؾؼـــْؾ فؾِحـــمِس ي

 

ـــ  ـــمُم بقًت ـــك افؾ ـــمنِ  وبـ ـــؾ  ي ـــقَق ـ  ؾ

ـٌ   ــــقَك ــــف كجــــراُن ثــــؿَّ َحَب  أؿــــّرْت ب

 

ٌُ ؾوٕرشــــوُن ؾوفَؼَرطــــونِ    (25)ؾَتثؾقـــ

ًَ أن تؾؼــــك ؾــــقارَس ظــــومرٍ   ــــ  متـّْق

 

ــقِد واحلــدثونِ   ــغ افِس  (14)بصــحراَء ب

 

 

 

ــــقَن  ــــل أٓ تؽ ــــو هلػت ــــفْدهَتؿأي  ص

 

 ذّفـــــٍي وهـــــقانِ  شــــــلؾُتســـــؼك بؽل 

                                                            

افقحقدان: موءان ذم بالد ؿقس، افـؼرة: مقضع ذم افصخر جيتؿع ؾقف ادوء، رظؿ: جبؾ ذم ديـور َبجقؾـي،  (20)

 .ضدوان: جبالن تؾؼوء افقحقديـ، بؿقزان: بم يقازن

ء، شـؿل ــذفؽ؛ ٕكـف ظؼبي: مـ تعوؿى افـجقم، افدبران: كجؿ مـ مـوزل افؼؿـر بـغ افثريـو واجلـقزا (22)

 .يتبع افثريو

، وهـق وافشعرى: كجؿ، تغقر: تغقى، افغضـو مــ صـجر افرمـؾ فـف هـدب، افرجـقان: واحـدمهو رًجـ (22)

 .كوحقي ـؾ يشء

 .فبون: اشؿ رجؾ، ذو افؾصبغ: مقضع، جـون: مقضع بـجد، جبؾ أو واد (28)

وفطف صؼرة يسـرة، افـذؾرى: مــ افؼػـو (حرة: كوؿي حرة، وهل افـجقبي افؽريؿي، إظقس: افبعر إبقض  27)

 خؾػ إذن، مرجون: صػي حر وأظقس، يضطرب ذم افسر مـ رسظتف.

 .(كجران: مديـي معروؾي بوحلجوز، حبقكـ: مقضع بوفقؿـ، إرشون وتثؾقٌ وافؼرطون: مقاضع25)

 .(افسقد واحلدثون: ؿريتون بوفشوم14)
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 صــفدهَتؿ
ِ
ًَ ِجــْرَم اخلـُػســوء  وفــق ــــ

 

ًَ ؿــــــوًة ؽـــــَر ذاِت ِشــــــونِ    ُجِعْؾـــــ

ــق صــفَدْت أِم افـجو   َبـوضـــر صـــلوف

 

ــــــمذ  ــــــؾ  ي ــــــَدتـو بؽ ــــــّػغ َؾ  بص

 وجـــــوءْت بـــــف حّقوــــــٌي َظَرـّقـــــيٌ  

 

 (13)تـوزَظفـــــو ذم ُضفِرهـــــو رجـــــالنِ  

ــو افبحــَر أ  ـُ مـعـ ــفشـــرن يوكحــ  بقا ب

 

 (12)وؿــد ـــون مـــؽؿ مــوؤه بؿؽــونِ  

 مفهوم الدراما  -4 

ـف مقؿػ م. ؾفل تؼوبٌؾ بغ مقؿػغ، يتقفد اع وافتضودصـرمو مـ افاتقفد افدر  

ويعـل افبعد افدرامل احلرـي؛ أي  (11)«احلرـي، وٓ تتػؼ مع افسؽقن»جديد. إهنو 

اع صـري. ويتعغ ظذ ذفؽ أن افن ـؾ ؾؽرة يؼوبؾفو ؾؽرة، وـؾ ظوضػي تؼوبؾفو ظوضػإ

د افدرامو، وهق ظومؾ أشو (10)فؾشؽؾ افدرامل شـليقف 
 
ويؿؽـ أن كرى أن افدرامو ، 

، وجقهُر افشعر ؿوئٌؿ ظذ افتؽثقػ. ـم تعـل افتضود ذم (12)تعـل ؾقم تعـقف افتؽثقػ

مع أن  ادقاؿػ، وآكػعوٓت. وتتقؾر ادالمح افدرامقي ذم إجـوس إدبقي ادختؾػي

حل، ؾقؿؽـ أن كجد ؿصوئد ذم أدبـو افعر  افؼديؿ ؿد سـرافشوئع وؾرهتو ذم افـص اد

 درامقي، دمؾً ذم صقر خمتؾػي ـوحلقار، وافـجقى...  جقاكىبً إفقفو سـرت

                                                           

 .عرـقي: ادرأة افػوجرة، افومضطربً  و(احلقوـي: ادرأة افتل متق مشقً 13)

 .(افبحر: بؿعـك ادوء افعذب هـو، وهق يريد هنر افػرات ظذ إؽؾى12)

د. حمؿد إبراهقؿ محدي: كظريي افدرامو اإلؽريؼقي، افؼـي ادكيي افعودقـي فؾـؼـ، مؽتبـي فبــون كـو ون،  (11)

 .0ص ، 3550

فؽــ افـدـتقر  348ص ، 3557افعومـي فؾؽتـوب،  د. ظبد افعزيز محقدة: افبــوء افـدرامل، اهلق ـي ادكـيي (10)

ذم افبـوء ؾؼط، وذم احلؼقؼي افكـاع أشـوس افسـقـى افشـعري؛ ٕكـف حيقـؾ ظـذ  ومحقدة يرى افكاع رصاظً 

 ظالؿي بغ افـسؼغ: افظوهر وادضؿر، ومو يتقفد ظـ ذفؽ مـ رصاع بغ ادتؼوبالت.

 . ومو بعدهو 0دي، كظريي افدرامو اإلؽريؼقي، صد. حمؿد إبراهقؿ مح -ظذ شبقؾ ادثول–اكظر  - (12)
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، فؽـ هذا افؽالم ٓ يعـل وحل أشوًش سـروافدرامو مصطؾح مرتبط بوفػـ اد  

إجـوس إدبقي ادختؾػي؛ ثو يعـل  هو ظؾقف؛ إذ كجد أن افدرامو تـتؼؾ إػصـرؿ

 إمؽون احلديٌ ظـ دموور إجـوس إدبقي، وتداخؾفو. 

(12)وإذا كظر افـؼود إػ افدرامو ظذ أهنو حرـي  
 

ؾنكـو كـظر إفقفو ظذ أهنو حرـي 

 ًٓ ي افػؽريي، أو ادشؽؾي آجتمظقي ضـق؛ إذ يعؿد افشوظر إػ حتقيؾ افؼؾؽريي أو

، ؾقسعك مـ وراء ّي رـي متجسدة ذم كصف افشعري ذي افطوبع افرؤيقِ واإلكسوكقي إػ ح

 يطؿح إفقف.  بدياًل  وتتضود معفو؛ فققجد واؿعً   ياحلرـي إػ أن يستبدل برؤيتف رؤيهذه 

دة ظذ صبؽي ظالؿوت بوفدمهوء، وافزمون، وادؽون، صـقوؿد رـز افشوظر ذم هذه افؼ  

 ي، وافثبوت ظذ صعقد هذه افعالؿوت  . ؾؽقػ دمؾً درامو احلرـصـلوافشوظر افـجو

 ./اآلخر  الدرامي وثنائوة األىا اجلاىب -5

 .احلديث الطليل ومتعلقاته  -5-1  

يرتبط افـص ـؾف بخقط درامل واحد؛ ؾؼد حتدث متقؿ ظـ افدمهوء افتل تقَّؿف   

ؽون فو، ومل يستطع أن يطؾؼ ؿؾبف مـ ؿققدهو؛ فذا ي س حلول ادؽون، وحتقفف إػ مبِ ُح 

 هلو. وحغ يؽتشػ أن افسعل وراءهو وهؿٌ  امقحش. إكف يسعك ذم إثرهو فعؾف جيد أثرً 

، وادستؼبؾ ضـرفـػسف ذم احلو صـرف يؼرر أن يقجف مهف كحق ادستؼبؾ؛ فقـتؾقٓ ضوئؾ 

 بعد أن ُهِزم ؾقم يتعؾؼ بعالؿتف بوفدمهوء. 

أجؾ اع خورجل مـ صـرإػ  ،مـ أجؾ افدمهوء سـلاع كػصـرويـتؼؾ مـ   

ظذ خصؿف  صـرإلحراز افـ ا، ويسعك جوهدً شـلوسـقافدؾوع ظـ ؿبقؾتف ومقؿػف اف

 دة. صـقل بوهلزيؿي ذم بدايي افؼبعد أن مـ   صـلافـجو

                                                           

 .77ص ، 3552، افؼـي ادكيي فؾـؼ، مؽتبي فبـون، 3كبقؾ راؽى: ؾـقن إدب افعودل، ط (12)
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 ويؿؽـ أن كؼسؿ افـص إػ مشفديـ:   

 .افشوظر وافدمهوء وضقابط افديـ اجلديد -

 . وشـقوشـقو وافشوظر وأخر ادختؾػ ؿبؾق   -

رامقي مـ أول بقً بنطفوره شبى حزكف، إهنو ادرأة افتل ظػً وتبدأ افـزظي افد  

 وراء افظعوئـ، وحمووفي سـرافدرامل مع اف اجلوكىافديور برحقؾفو، ويتصوظد 

افدرامل.  اجلوكىافؾحوق هبـ. ويرؾع هذا افتسؾسؾ درجتل افتقتر واحلزن، ويصّعد 

طر ظؾقف شـقادرأة، وفؼد ؾؼد أشبوب افسعودة ـؾفو، وحتقل ادؽون وافزمون، ورحؾً 

اع صـرمـ ؿؿي حزكف حغ اكتؼؾ إػ اف و. فؽـف وجد خمرًج سـلاحلزن، وافؼؾؼ افـػ

ذا ضبقعي درامقي؛ إذ متثؾ  ا؛ فذا يغدو اؾتؼوده افدمهوء اؾتؼودً صـلاخلورجل مع افـجو

افدمهوء ذم جوهؾقتف افزمـ بلهبك صقره؛ فذا بدأ بوفذروة افدرامقي، حلظي وؿقؾف ظذ 

ثؿ ظود إػ اخلؾػ، ؾصّعد  «أٓ يو ديور احلل بوفسبعون »ذـره افدمهوء افطؾؾ، وت

ه احلثقٌ وراء افظعوئـ، وضؾبف مسوظدة خؾقؾف، شـرحغ تذـر  واحلدث درامق  

 (18)بوفزمـ افػـل سـلاع افـػصـرؾحّقل اهلؿ إػ هّؿ مجوظل، ورؾع مـ درجي اف

/ ضـل، افزمـ ادوافشوظر/ افدمهوء»يؿثؾ افطؾؾ فدى متقؿ صبؽي ظالؿوت:   

وهل ظالؿوت حيؽؿفو افتضود، كتبغ مـفو  «، ادؽون افعومر/ ادؽون افبو ضـراحلو

ادؽون بقصػف ظتبي زمـقي دمؿع بغ  ضـرمقؿػ افذات افشوظرة ورؤيتفو؛ إذ حي

، افبؼوء وافػـوء، ؾقتعدد ادؽون بتسؿقوت خمتؾػي متثؾ حول افتضود ضـرواحلو ضـلادو

                                                           

كؼصد بوفزمـ افػـل أن افشوظر يؼدم ذم ؿصقدتف وهؿ افقاؿع، ٓ افقاؿع. وزمـ وؿقؾف ظـذ افطؾـؾ ٓحـؼ  (18)

، ؾبـدأ بوفؾحظـي وبلشـؾقب اخلطـػ خؾًػـ وتؿد ظـذ تؼـقـي مـو يعـرف حوفق ـفزمـ شعقف وراء افظعوئـ فؽـف اظ

 احلورضة، ثؿ اكتؼؾ إػ ادويض.
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ًٓ وفعؾقوء/ جـّون، يؿقـً »ذم خمتؾػ درجوهتو:  ؾثؿي حضقر ضوغ فؾزمـ ذم ، (17)«، صم

، ويبدو بدياًل  ووحيوول افشوظر أن يقجد زمـً  «حدثون، مؾقان، فقؾ، هنور»افطؾؾ 

. إكف وثوكقً  ، أو بؿعـك آخر يبدو افشوظر ضؾاًل صـلفسطقة افزمـ افذي يال وخوضعً 

ـ، ثؿ حيوول أن  ِرج كػسف حيوول افـفقض ـؾم ـبو بؿسوءفي افطؾؾ، وبتذـر افظعوئ

  موضٍ شـرحغ يؽتشػ ظبٌ أن يبؼك أ صـلمـ أزمتف اخلوصي بودقاجفي مع افـجو

وّػ، وفـ يعقد. وتزداد درجي إمل ـؾم حوول أن  رج كػسف مـف، ؾؿقؿػف ثوبً أموم 

اع بغ ادؽون وظقامؾ افطبقعي حّقفف إػ مؽون صـرافسؾى افزموذ فؾؿؽون، وثؿي 

قل افبذ ذم افطؾؾ أمر يرؾع مـ تقتر افشوظر. وبذفؽ كجد أن حول مقحش، وصؿ

 اجلدب ادؽوذ صقرة فؾؼطقعي بقـف وبغ افدمهوء. 

افطؾؾ ظذ إرادة افشوظر. ؾودؽون ادضود ذم افطؾؾ، وادؽون افذي  صـرفؼد اكت  

 أخػك أثر افدمهوء ذم صقرة افظعوئـ يعورضون رؽبي افشوظر ادتعؾؼي بوفدمهوء. وحغ

أراد أن يؼقؿ معف ظالؿي تصوحلقي، ؾلـثَر مـ ذـر  ضـرصعر بسطقة ادؽون بزموكف احلو

أشمء إمؽـي ، فؼد أراد أن يؽقن فػعؾف شؾطي افؼدرة ظذ افتشؽقؾ. ويؿؽـ أن 

 كؿثؾ حلرـي افشوظر وافدمهوء مؼوبؾ حرـي ادجتؿع بوفشؽؾ أا: 

 

 بروز الصوت الفردي مقابل صوت ادجتمع  تعديل ىظرة ادجتمع  حركة الذات وفاعلوتها

 

 

 مشهد حركي

                                                           

 .(افعؾقوء مـ افعؾق، وافظفقر وآرتػوع17)
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ًٓ صـرفؼد أدرك افشوظر أن حرـي اف مـ جفي افزمون ادرتبط بودؽون.  اع بدأت أو

ٓ  وؾؼد حتقفً ؿقؿ ادجتؿع بتلثر افدظقة اجلديدة، وإبعوُده ظـ افدمهوء أصبح واؿعً 

وؾئ؛ فذا ؿرر افدخقل ذم ؽون ؽر متؽون واداع مع افزمصـرمػر مـف، ؾلدرك أن اف

اع افسوبؼ. وهق ذم صـرفـػسف بعد خسورتف ذم اف صـرفقـت -صـلمع افـجو–اع آخر صـر

إذ  -افطؾؾ–ؾي ؛ فقضػل صقرة إجيوبقي ظذ ادؽون ادقحش شـقشعقف هذا ٓ يعدم و

فؾدمهوء افظوظـي، ؾفل أكثك مـ أصؾ اخلؾؼ ورحؿ  ورمزي   اتبدو بقضي افـعوم إضورً 

ًٓ احلقوة، وهل ا  حلقوة. ؾوإلجيو  ذم صقرة افـعومذم ديؿقمي ا فتل يبـل ظؾقفو آمو

افتقتر  صـرمع أن هذا اإلجيو  حيؿؾ ظـ ،يتصورع مع رمز افتقحش ذم افطؾؾ ،وافبقضي

  .«ؾال وْخَد إٓ دون مو َ ِدان»ظي افتل أفح ظؾقفو: سـرصػي اف ادقجقد ذممعف 
 وحلقار معف: بوٕن افطؾؾ مقحش خمقػ يسعك إػ أكسـتف   

ــــــُبعون ــــــوَر احلــــــل  بوفسَّ ــــــو دي  أٓ ي

 

ــــــوفبِذ ادؾــــــقان   أمــــــؾَّ ظؾقفــــــو ب

وـلكف يريد أن يبعٌ احلقوة ذم هذا ادؽون ادقحش بليي ضريؼي؛ فقخرجف مـ  

؛ إذ يعؾق افصقت إكثقي يتخّطك احلقوءفؾؿرأة  وتف. وافالؾً أكـو كجد مقؿػً شـقوح

 ًٓ  اختوذ مقؿػ:  حموو

ــبعِض ا ــفتشــّؽً ب ــك ؾفؿُت  فطــرِف حت

 

 حقـــوًء ومـــو ؾوَهـــً بـــف افشـــػتون 

ؾتبدو رؽبتفو ؾقف ثوثؾي فرؽبتف. إهنو صوحبي مقؿػ مضود دقؿػ ادجتؿع،    

فؽـف مقؿػ ادغؾقب ظذ أمره، وهق مو يبؼل خطَّل افشوظر/ ادجتؿع خطغ 

  متقازيغ. وحغ أوهؿ أكف ؿبؾ بضقابط ادجتؿع اجلديد ؾورؿفو ذم افقؿً كػسف؛

برؽبتف ذم افدمهوء، وادمف ذم افقؿً كػسف إػ ادشورـي ذم  وإذ احتػظ داخؾق  

  أحداث جمتؿعف.
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وحشي افطؾؾ، ؾحوول حمووفي  تعقدهبزموكف فـ  ضـلفؼد أيؼـ أن ادؽون ادو  

 يوئسي أن يؾحؼ بوفظعوئـ فعؾف يصؾ إفقفو. 

 الشاعر وحركة الظعائن -5-2

. إػ افؾحوق بلثرهـ اؾؼد شعك افشوظر جوهدً افتضود.  وحيؽؿ هذه احلرـي أيًض   

ـّ فؽؾ مـ افطرؾغ ضريؼً  ؛ فذا ضوع إثر. وتظؾ افدمهوء أمـقي تعرش ذم وخمتؾػً  وفؽ

 ؿؾبف، وظؼؾف. وؿد أخذت هذه إمـقي ضبقعي درامقي؛ ٕن حلضقرهو ذم حقوتف وصعره

افبديؾي  يداخع بغ رؤيتف واؿَعف، وافرؤي اعصـرضبقعي درامقي، ؾفل تؽشػ ظـ 

 افتل يريدهو. 

فؼد أخػك ادؽون فؾؿرة افثوكقي أثر افدمهوء ذم مشفد افظعـ؛ إذ تبدو طعوئـ   

اع ذم مشفد صـراع اإلكسون/ افزمون. ويؿؽـ أن كرى أن افصـرافدمهوء كتوج 

ذم  ا. إكف يسعك جوهدً صـلاع ذم ادشفد أا: افشوظر/ افـجوصـرافظعوئـ متفقد ف

، وهذا مو تتضؿـف أبقوت صـرمرحؾي افقلس، وفؽل حيقز افـإثرهو فؽل ٓ يصؾ إػ 

 . صـلاع مع افـجوصـراف

اع اإلكسوذ. وتبدو صـريي، وحمووفي فؾفروب مـ افسـرورحؾي افظعوئـ رحؾي ؿ  

 وهو تقؿقً شـرظالؿتف بوفظعوئـ ظالؿي محقؿقي؛ إذ حيرص ظذ متوبعتفو، وذـر أموــ 

مػردة طعوئـ، وذم هذا افتـؽر كػل ادحقط هبو. وافالؾً تـؽره  شـرمـ درجي اف

اجتمظقي، ورمزيي هلو. ؾقدؾعف تتبع حرـي  جقاكىي ظـفو، وإثبوت صـقفؾصػي افشخ

احلزيـ بػعؾ  ضـر، وافرؽبي ذم ظقدتف؛ دحق مشفد احلوضـلافظعوئـ إػ تذـر ادو

افرؤيي وادراؿبي. وؿد أفح ظذ ذـر افؾقن إمحر ذم معرض حديثف ظـ افظعوئـ، 

برائحي افتؿرد واحلرب؛ ؾقمشس  وهذا افؾقن بؿحؿقفف اإلحيوئل كوضحً ويبدو 
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. ؾوحلرب أداة حُد دتعي صـلافشوظر فؾؿشفد أا؛ أي حلربف افؽالمقي مع افـجو

، واكتفوء افغويي افزمـقي فؾفقه. ويتعغ ظذ ذفؽ أن صقرة افظعقـي تـجؿ ظـ ضـلادو

 . اع مـ كقع خمتؾػصـراع إكسوذ، وحتػز فقٓدة صـر

 وؿـــد اؾتـــتح حديثـــف ظــــ افظعـــوئـ وافػخـــر بحـــقار مـــع صـــوحى متخقـــؾ.   

ــي  ــدة. ؾوفظعقـ ــوة جدي ــد حلق ــى أخــر/ افضــد؛ فقؿف ــوة إٓ بتغقق ــال تســتعود احلق  –ؾ
اع طـوهر صــراع إكسوذ مضؿر، أمو رحؾتفو ؾسبى ذم وٓدة صـركتقجي  -مو شبؼ وؾؼ

 ذم إبقوت. 

اخلورجل بحرـي داخؾقي مضودة، جيوبف افشوظر احلرـي افصودرة ظـ افزمـ   

افعػوء ذم افطؾؾ، وأخر يبدي ؾعؾ  شـرؾتحصؾ مقاجفي بغ زمـغ: أحدمهو يـ

. فؽـ هذه افرحؾي ضـلمؼوومي. ؾقذـر رحؾي افظعوئـ حمووفي مـف ٓشتعودة افزمـ ادو

، ويعؾقه افؼؾؼ، وافتقتر ، ٓ ؾوظاًل ؾعوفقي افزمـ افػقزيوئل، ؾقظؾ مـػعاًل  ترّشخ

سوءفتف ظـ جدوى افػعؾ اإلكسوذ. وهـو يتضح شبى اكتؼوفف بوخلطوب مـ بسبى م

اخلورج إػ افداخؾ، ؾؼد صعر بعبٌ افعالؿي بؤخر، وفديف مشوظر إجيوبقي دموه 

ؾفؾ »ادؽون وافزمون فؽـ افطرف أخر شؾبل معف؛ فذا يـؽػئ ظذ كػسف:  ضـلمو

. ؾؾديف رحؾتون: رحؾي «ظذرايبؾغـّل أهَؾ دمهوء حّرة، فؼد ضول ظـ دمهوء فّدي و

ؾي فؾخروج مـ دائرة شـقافظعـ، ورحؾي افشوظر وراءهو. وتبدو افرحؾي افثوكقي و

ادؽون ادغؾؼ. فؽـ إمؽـي افتل دمتوزهو افرحؾي إوػ تـػتح ظذ أمؽـي أخرى؛ 

فو، ؾتتعوطؿ حرتف، ويتعوػ ؾق ذم حرـي ظشقائقي ٓ ضوئؾ سـرف يفققؿـ افشوظر أك

أن هذه إموــ فقسً أموــ أفػي، وملّ صؿؾ، ؾتبدو افرحؾي مـدؾعي ذم ضريؼ افقؼغ 

 مظؾؿ؛ ؾؼد أـثر مـ ذـر ادػردات افؾقؾقي ذم مشفد افظعوئـ: 
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ـ مـــ فقؾــِي اف ـْ ـَ مل َيــُس  ىســـروأصــبْح

 

ـــَي افـــّدبران  ـــذي افشـــقِق إٓ ظؼب  ف

ــــو  ــــقُر ـلهن ــــعرى تغ شـــــ وافش   وظرَّ

 

 جــقانُيرمــك بــف افرَّ  وصــفوُب ؽًضــ 

ــــ  ــــزاك مقهـً ــــغ تِ ــــو ب ــــول أراه  وؾؼ

 

 وضؾحـــوَم إذ ظؾـــُؿ افـــبالِد هـــداذ 

حيقؾ ظذ ؾعؾغ يرتبطون بحرـي زمـقي فقؾقي  «ىسـرظّرشـ، وفقؾي اف»ؾؼقفف:    

 وافشوظر افداخؾقي، ؾتزيد مـ افشعقر بودتوهي، وتزداد احلرة زموكق   تتقازى وحرـيُ 

ظؾقفو افشوظر أموــ حقوة مـ جفي، وؾؼدان حقوة ، وتغدو إموــ افتل يؾح وومؽوكق  

 ذم ذات افشوظر.  ومـ جفي أخرى. ؾوفرحؾي افتل تشؼ افبقد حتػر ظؿقؼً 

اع صـرفؼد حوول افشوظر أن  رج كػسف مـ هذه احلول إػ افـقر بوكتؼوفف إػ   

؛ فقخرج إػ دائرة افػعؾ صـل: افـجوشـلوسـقمـ كقع آخر مع اخلصؿ افؼبع، واف

  .اأخرً 

  شـيحركة الشاعر وحركة النجا-5-3

يتخؾص افشوظر مـ ؽؾبي افعوضػي ذم مشفد افظعوئـ بتغؾقى صقت افعؼؾ، 

اع ادختؾػي تغؾقى صـرؾقضػل ظذ كػسف صػوت افؼقة؛ فقمـد بعد تؼديؿ أوجف اف

 احلرـي ظذ افثبوت. 

 : ضـرويبدأ افشوظر ذم ادشفد افثوذ بوٓكؼالب ذم ادقؿػ ذم افزمـ احلو  

 ؾؼـــْؾ فؾِحـــمِس يـــسِك افػخـــَر إكـــم

 

ـــ   ؾـــقق ــــؾ يـــمنِ  وبــــك افؾـــمُم بقًت

مـ  وؾتعؾق كزتف، و تؾػ خطوبف. فؼد جعؾتف افساـمت افسوبؼي يتخذ مقؿػً    

افزمـ. ويبدو أن رحؾي افظعوئـ ؿد توهً، وأخذت زمـفو معفو ذم تقففو. ؾؼد تـوثر 

ظذ وحدة ادؽون. وافبفجي افتل حتقط ادؽون ذم إبقوت افسوبؼي. أمو هـو ؾفق يؾح 

 هو هبو. شـرفؾؿتوهي ادظؾؿي افتل ُحؽِؿ  وضدي   بصقرة افظعوئـ اخلورجقي تتعغ مؼوباًل 
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إكـو أموم تؼوبؾ بغ مقؿػغ: مقؿػف مـ افطؾؾ وافظعوئـ، ومقؿػف ذم افػخر.   

 ؾؼد تصدظً إكو واكشطرت حغ شوءل افديور، وخوضى رؾقؼغ متخقؾغ، ؾؾؿ

، ؾؽون صػوؤه مـ افتجربي افسوبؼي دمووز ـؾ مو يتعؾؼ هبو، ويثرهو. وجُيِْد ذفؽ كػعً 

، وظؿؾ (15)اإلجيوبقي صـر، وؿدم فف صقرة مػرؽي مـ افعـوصـلؾقّجف مّهف كحق افـجو

ظذ ربطف وؿقمف بودقاؿػ افذفقؾي مقازكي بف وبؼقمف. ويصوظد تؼديُؿف  اجوهدً 

ذ تعـل مرـزيي إكو إزاحي أخر، وتشؽؾ درامقَي احلدث؛ إ صـلي افـجوصـقصخ

 تؾػون  شـلوسـقدرجوتف. ؾؿقؿػوه: افؼبع، واف صـكافتضود ذم أؿ صـلظالؿتف بوفـجو

اع يتغؾى ظؾقف بعد أن مـل بوهلزيؿي ذم صـر، ويدخؾ معف ذم صـلظـ مقؿػ افـجو

إول مع هنويي ادشفد إول. وبذفؽ كجد أن احلدث افدرامل حدثون: يؽتؿؾ 

نإول، ويؽ ادشفد فؾدخقل إػ ادشفد افثوذ، ؾقتحرك ادشفدان ذم حرـي  امتفقدً  ق 

 دائريي، وـؾ مشفد يستؽؿؾ أخر، ويمـد حؼقؼي. 

وتعد افدمهوء مرـز افثؼؾ ذم ادشفد إول، ويعـل حديثف ظـفو أن مستؼبؾف   

 قيـتؽة، ؾؼد دخؾً ذم صـرمرهقن هبو، وؿد بدت ؾوظؾي ذم افـص بطريؼي ؽر مبو

مقؿػ افشوظر، وهق مقؿػ ذو ضبقعي درامقي، ويؿثؾ وجقدهو ذم حقوتف ادػورؿي 

 مـ افقاؿع، وٓ تؼػ ظذ احلقود.  واحلودة بغ افؼبقل، وافرؾض. إن فدهيو مقؿػً 

، وهجو، واؾتخر. ضـلوتبدو ؿدرة افشوظر ظذ إجيود ظومل بديؾ حغ ترَك ادو  

 -ؾقم يعـقف–، ويعـل إفغوء أخر ووؿبؾق   وشـقوشـقؾؼد رؾض أخَر ادختؾػ ظـف 

                                                           

يرى بوختغ أن إؾؽور افتل جيري إثبوهتو تدمٍ ذم وحدة وظل ادمفػ، أمو إؾؽـور افتـل يرؾضـفو  (15)

، تر: مجقـؾ كوصـقػ 3ئقؾ بوختغ: د.ت، صعريي دوشتقيػسؽل، طؾتتقزع بغ أخريـ. اكظر: مقخو

 .332افتؽريتل، دار تقبؼول فؾـؼ، افدار افبقضوء، ص
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فؽل تؽقن إكو هل ادرـز. ؾحدد مقؿػف ذم طؾ افثؼوؾي اإلشالمقي  واظً صـر، وورؾًض 

، وأجرى مصوحلي بقـفم. شـلوسـقاجلديدة، وحدد افعالؿي بغ افػعؾ وآفتزام اف

ودتـوؿضوت، ب جعال افعومل حقفف حوؾاًل  ،ؾلحؼقتفؿ ذم اخلالؾي، وافظؾؿ افذي حلؼ هبؿ

 وٓ بد مـ مقاجفي ذفؽ بوفػعؾ. وهق مو يدظق إفقف ذم ؿؿي اكػعوفف. 

فؽـ هذا احلضقر ادتؼؾص ٓ  وكسبق   اصـرً ؿ احضقرً  صـلافـجو ضـروؿد ح  

ف. ويبدو افشوظر تاع، وافؽشػ ظـ رؤيي افشوظر، ورؤيصـريؾغل أمهقتف ذم تؽثقػ اف

ؿي بغ مؼقفي احلزن ذم ادشفد إول، ظـ ادشفد إول. ؾثؿي مػور وسـقكػ وخمتؾػً 

 ، ومو يتػرع ظـفو ذم ادشفد افثوذ. صـرومؼقفي افـ

ـوؿص ادعرؾي، افـعَّ ادعرؾي أموم أخر  صـلويبدو افشوظر مقازكًي بوفـجو  

دة صـقوتبدو شؾطتف أظذ مـ شؾطي أخر خالف ادشفد إول. ؾؾقسً هذه افؼ

افشوظر إػ افقؿقف ذم ادجتؿع مع أن فف حرـي يرتد إػ افذات. فؼد شعك  وخطوبً 

مضودة حلرـتف، تتؿثؾ ذم رؽبتف ذم آحتػوظ بوفدمهوء. وتدؾعـو هذه ادػورؿي ذم 

 اهلدف إػ احلديٌ ظـ ادػورؿي، وؿراءة افشوظر كػَسف بدٓفي أخر. 

 ادفارقة وقراءة الذات بداللة اآلخر  -5-4  

خر؛ ٕهنو تدرك أهنو فقسً وحقدة ذم هذه اك أصـرتريد افذات افشوظرة إ   

ظذ حريي افذات، وؿد يػورق افشوظر  وادعرـي اجلديدة. وؿد يؽقن أخر ضوؽطً 

؛ إذ يعـل مصطؾح ادػورؿي افتظوهر، وآدظوء بغر (04)وأخر، وؿد يػورق ذاتف أيًض 

                                                           

وشقؾي فػظقي أو ؾعؾقي يعـز هبـو افؽوتـى ظــ معــك آخـر مــوؿض »اكظر: جقن موـقيـ: ادػورؿي افدرامقي  (04)

اددفقل مع مدفقل افتقريي ذم ظؾـؿ  فؾؿعـك افظوهري افذي تػفؿف بعض افشخصقوت. ومـ هـو ؿد يتشوبؽ

مقؿـػ ذم مرسـحقي يشـسك ؾقـف   Dramatic Ironyافبـديع، وفؽــفم ٓ يتطوبؼـون. وادػورؿـي افدرامقـي 
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اع بغ افذات صـراحلؼقؼي. ؾفل أشؾقب مراوؽي، وحقؾي ـالمقي تظِفر جدل اف

 وأخر، وتمدي إػ اتصول بؤخر هبدف إحداث تلثر ؾقف. 

وراء  وفؼد أطفر افشوظر ؿبقفف بســ ادجتؿع، وؿبَؾ بوٓبتعود ظـ افدمهوء شعقً   

، فؽـف يػورق هذا ادقؿػ حغ تبؼك افدمهوء أمـقي تعّرش ذم ؿؾبف، شـلوسـقمبدئف اف

 ؿؾ رؤيي مػورؿي فرؤيتف. افذي حي صـلوحغ يـظر إػ افقاؿع، ويستعد دقاجفي افـجو

وتؼقم مػورؿي رؤيي افشوظر ظذ أشوس افتضود بغ ثؼوؾتغ: ثؼوؾي افذات   

افشوظرة، وثؼوؾي ادجتؿع. ؾقصقغ مػورؿتف بضؿر ادػرد؛ ٕكف أراد آكتصور فـسؼف 

ٓ يـووئف ؾقف أحد. وهق  شـلوسـقفػريؼف اف . ؾفق يريد مستؼباًل صـلاخلوص أموم افـجو

وشي. سـقي افتل ازدمحً بؿشؽالت افشـقوسـقفقس افقحقد ذم افسوحي افيعرف أكف 

اع صـرؾال يستطقع أن حيّقل هذه افرؤيي إػ رؽبي تعؿ ادجتؿع، ؾلبؼوهو ذم دائرة 

 ي. شـقوسـقافذات، وهق يؼصد افػ ي اف

ك افصوحى رؽبي مـف ذم اظساف جمتؿعف صـرأمو ذم ادشفد إول ؾؼد أ  

 بؿشؽؾتف. 

ــؾ خؾــقع هــؾ ـٍ  تلمَّ  تــرى مـــ طعــوئ

 

 ؾــــقَق إضــــونِ  
ِ
ؾـــــ بوفعؾقــــوء  حتؿَّ

بـقي احلقار افبالؽقي يتعورض مع إكؿقذج افثؼوذم  ذمإن مو ؿدمف افشوظر  

افسوئد. ؾبقضي افـعوم، واهلجّػون ادرتوظون أمقر تضؿر مػورؿي درامقي تتؿثؾ بوفرؽبي 

                                                                                                                                              

مـع افظـروف  وادمفػ مع مجفقره ذم معرؾي مو دمفؾف صخصقي مو مـ حؼقؼي، وتتكف بطريؼي ٓ تتػـؼ متوًمـ

كتقؿع مـف أن تؽـقن ؾقـف افـتقجـي احلؼقؼقـي  و ضقوتف، أو كؼقل صق ً افؼوئؿي أو تتقؿع مـ افؼدر خالف مو  ب ف ذم

اكظـر: د. إبـراهقؿ محـودة: د. ت، معجـؿ ادصـطؾحوت افدرامقـي  «ووفؽـ حيدث أن تلا افـتقجي ظؽسقي متومً 

فؾؿعـك اخلػـل بـؾ هـق  ووأطـ أن ادعـك افظوهري فقس مـوؿًض  207وادرسحقي، دار ادعورف، افؼوهرة، ص

   مضود فف.
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(03)ذم واؿع خمتؾػ. ويستؿر افتقتر افدرامل
 

. ؾؼد ظاله صـلاظف مع افـجوصـرمع 

تقتر صديد بغ زمـ يعقشف، وزمـ مضود يريد ظقدتف. وؿد شبؼ أن مّر بؾحظي 

حوشؿي وجَى أن يؼرر ؾقفو مو يػعؾف بعد أن توهً طعوئـف ذم متوهوت افصحراء،  

، ؾؼرر ضـرإػ احلو، ومشوظر تشده ضـلوبعد أن تـوزظتف مشوظر تشده إػ ادو

 ضـلػورؿي تتؿثؾ  ذم أن ؿؾبف احتػظ بودومع أن اد ضـرذم احلو فِ آحتػوظ بؿؽوكِ 

 بقصػف ذـرى ذم ؿؾبف، فؽـ افرؽبي ذم حتؼؼفو تظؾ ؿوئؿي. 

 ؾعؾ إمر إػ حدوث تقتر ذم شـرإؾعول؛ إذ ي ذموؿد بدا افتقتر افدرامل   

افدرامل ظذ مستقى  اجلوكىذات افشوظر، وهق إمر افذي يدظق إػ افتسوؤل ظـ 

 اخلطوب افشعري. 

 اما احلركة والثبات عذ مستوى اخلطاب در -6

 احلوار واحلوارية  -6-1

تؼقم افؾغي ذم هذا افـص ظذ افبـوء احلقاري مع أن صقت افشوظر هق   

وإن ـون هذا  «أكً »ورة وجقد افـضـربوف ضـليؼت «إكو»افطوؽل. فؽـ وجقد افـ

مع أكف مغقى بػعؾ  ذم هذا افـص  «آخر»وافـ «أكو». ؾثؿي حقار بغ افـوؽوئبً  «أكً»افـ

 ؿصدّي مـ ؿبؾ ادبدع ذم بعض ادقاضع.  

وت صـقفؼد تشؽؾً فغي افشوظر بم يـوشى مقؿػف آكػعو . وٓ يتؿ افتؼوء افشخ  

وفثـوئقي افتؼوبؾقي افتل حؽؿً افـص ـؾف، ورؾعً درجي افتقتر احلقاري. بإٓ  ودرامق  

ٕحد ضرذم  او. وهل متثؾ اكحقوزً دة ـؾفصـقاع ذم افؼصـرؾوفتؼوبؾ بغ مقؿػغ جقهر اف

                                                           

يعّرف بلكف افؾحظي افتل تبدأ ؾقفو احلرـي ذروهتو. اكظر: د. إبـراهقؿ محـودة، معجـؿ ادصـطؾحوت افدرامقـي  (03)

 .385وادرسحقي، ص 
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، ووطقػتفو (02)طرة اجلؿؾ افػعؾقيشـقد ظذ افتجريد بسبى سـقافتؼوبؾ. وؿد تغؾى افتج

تشؽً  »وحؼؾ اإلدراك  «أبقـل ديور احلل »افدرامقي، وتعدد حؼقهلو: حؼؾ افؽقـقكي

وع ضـقوحؼؾ اف «ؾؼؾ فؾحمس يسك افػخر»وحؼؾ افغويي  «ببعض افطرف حتك ؾفؿتف

  .«ى إٓ ظؼبي افدبرانسـربحـ مل يســ مـ فقؾي افوأص»
د بطريؼي ترؾع درجي افتقتر سـقأمو افتجريد ؾقتؿثؾ ذم ادصودر، وهق يقاجف افتج

 اع، ويزيده. صـرافدرامل افذي حيػز اف

وتبدو ؿؿي افتصودم افؾغقي ذم بـقي افتؼوبؾ وادػورؿي داخؾ احلقار. ؾثؿي   

ادجتؿع اجلديد، و ، وافشوظررضـاحلوو ضـلوواد تصودم بغ افداخؾ واخلورج،

. وُتشّد هذه افتؼوبالت إػ تؼوبؾ مرـزي وشـقوشـقو وأخر ادختؾػ ؿبؾق  و روافشوظ

 ذم مـوضؼ اخلطوب ادختؾػي.  شـرجيؿعفو؛ فتـت

ذم تصوظد احلدث مع أن افشوظر ؿدم أؾؽوره بتؼـقي  -إذن –يسفؿ احلقار   

خمتؾػي  ػ افدرامقي. وفقٓ أن افطرؾغ حيؿالن ؿقًم افصقت افقاحد ذم ـثر مـ ادقاؿ

ًٓ  وؾلي  »دو حتوورا.   ـوكً تقابع احلقار إشؾقبقي، وافشوظريي، واجلمفقي ظومي ؾنكف أو

ي، صـقب مـ افػعؾ افذي يـشئ تضورب صتك ؿقى افعومل افدرامل افشخضـر

  .(01)«وآجتمظقي، وإخالؿقي...

ع إػ ؾعؾ. ومو يؿقز هذا احلقار أكف ظذ ادستقى احلقار ؾعؾ مؾػقظ، ٓ إرجو  

                                                           

، 3552(د. حمؿــد ظبــد ادطؾــى، ؿــراءات أشــؾقبقي ذم افشــعر احلــديٌ، اهلق ــي ادكــيي افعومــي فؾؽتــوب، 02)

 .ومو بعدهو 344ص

، ترمجي رئقػ ـرم، ادرـز افثؼوذم افعر ، افدار افبقضوء، شـقؿقوء  3وافدرامو، طـر إيالم: شقؿقوء ادرسح  (01)

 .202ص  ،3552ادرسح وافدرامو، 
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تتجذَّ فؽـف ذم افـسؼ ادضؿر يعز ظـ مشؽؾي ظومي  ،افظوهري تعبر ظـ مشؽؾي خوصي

مع  جعؾ ادتؾؼل مـسجًم  وة ذاتقي فؾشوظر ُبـل بـوء درامق  شـروهؿ افقاؿع. ؾم يبدو  ذم

ـً  واحلدث، ومتعوضػً   احلضقر وافغقوب فديف. ادسوؾي بغ  ومع افشوظر، ومدر

فؼد بدأت افذروة افدرامقي افثوكقي مع بدايي ادشفد افثوذ حغ اكتفً افذروة   

كًافدرامقي إوػ،  هلو. وؿد وجف افشوظر احلقار إػ افديور ذم إبقوت  امتفقدً  وـقَّ

افثالثي إوػ، وهق حقار يـدرج ضؿـ احلقار افداخع؛ ذفؽ ٕن افطرف أخر ٓ 

 . فؽـ دؽوكتف افعوفقي فدى افشوظر أكسـف، وخوضبف. يعل

ــــــُبعونِ   أٓ يــــــو ديــــــوَر احلــــــل  بوفسَّ

 

 أمــــــّؾ ظؾقفــــــو بــــــوفبذ ادؾــــــقان 

ـــو  ـــوَر احلـــل  ٓ هجـــَر بقــ ـــل دي  أبقـ

 

ـــــ احلــــدثون  ـّ روظــــوٍت م ــــ  وفؽ

فؽـ هذا احلقار جعؾ افشوظر يـؽػئ  وخورجق   اويبدو فؾؿتؾؼل أن ثؿي حقارً    

فذات افشوظرة هل ادرِشؾ، وهل ادرَشؾ إفقف احلؼقؼل. وهذا احلقار مع ظذ ذاتف. ؾو

ادؽون هق افذي حدد ٓحؼ إحداث. ؾؼد خرج مـ مـوجوة ادؽون إػ احلديٌ ظـ 

 سـلاع افـػصـرمشؽؾتف ذم طؾ افدظقة اجلديدة مع افدمهوء، وأخرج كػسف مـ اف

مـ وحدة افذات إػ  بوٓكدؽوم ذم ادجتؿع، ؾظفرت افدرامو حغ خرج افشوظر

 احلقار مع افقاؿع. 

ي مـذ افبقً إول، ؾحوور افشوظر سـقفؼد ـشػً هذه ادـوجوة أزمتف افـػ  

افػضوء ادحقط بف بصؿً؛ وذفؽ فقثر أش ؾي وجقد، ويقفدهو مـ احلقار. وهذا مو 

ـً  وجيعؾ ادتؾؼل متؾػظً  ذم اخلطوب افشعري. أمو احلقار افذي صوؽف ظذ فسون  ومشور

ـْ صـعف، وهق افذي أراد أن حيّؿؾ هذه افشخ ،فبِ وصوحِ  فدمهوءا ه وت هذصـقؾفق َم
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، وهذا مو يصّعد افـزظي افدرامقي. ؾؾؽؾقفم ؾقف إؾؽور. ؾؼد صقر رؽبي افدمهوء

خؾقع هؾ ترى  صـرتب»افرؽبي كػسفو. وافصوحى افذي  وضبف صقرة مستـسخي ظـف 

 افظعوئـ، شـرافشوظر بلموــ  صـربغ تب . ؾػل هذه ادسوءفي تـوؿض ـبر«مـ طعوئـ

افظعوئـ؛ ٕكف  صـروافتعؿقي ادؼصقدة مـ ؿبؾف. ؾفق ذم حوجي إػ مـ يسوظده ظذ تب

 متقتر، وؽر ؿودر بؿػرده ظذ متوبعي إمقر. 

هق مقدان مقاجفي  ووإذا مو اكطؾؼـو مـ ؾؽرة أن افتػوظؾ افؼق  مفم ـون ودي    

رض ذاتف، وتلـقد افقجف اإلجيو  فف وجدكو أن افدمهوء يسعك ادتؽؾؿ ؾقفو إػ ؾ

افدور  ضريؼـ ظؾؼدم ؾؽرتف  «أٓ تؾجون »أرادت مقاجفتف بؼبقفف، واشتؽوكتف: 

ؾـجد أن فف شؾطي ظذ خموَضبف،  صـلافذي ؿومً بف افدمهوء. أمو ذم حديثف مع افـجو

 أحدمهو. ، وهيقؿـ آشتعالء ظذ خطوب اواحدً  وؾال يؾتزم افطرؾون مقؿػً 

اع ذروتف ذم افصقت افقاحد ادقؽؾ ذم افقحشي ذم وصػ حوفف صـرويبؾغ اف  

ؾ حقاريي مع صوحى متخقؾ. فؽـ هذا افػعؾ ٓ صـقاحلزيـي، واشتحضور تػو

يقؿػ افشعقر بوفغربي بؾ يـؽػئ افصقت ظذ ظذابف، ويؽقن خروجف مـ هذا 

 اع اخلورج. صـر اع افداخؾ إػصـرافعذاب بػعؾف هق، وبنرادتف، ؾقـتؼؾ مـ 

وثو يؼقي افبعد افدرامل ذم هذا افـص أن افشوظر مل يستغرق ذم إوصوف   

أن وصػ  واحلقار بـقظقف. ؾؼد بدا واضحً  ذمبوفؼدر افذي ظويـ ؾقف دمؾقوت افذات 

ظتغ إن هق إٓ دمُؾ واضح حلول افؼؾؼ افذي اظساه. أمو وصػ هق ي سـرافـعومتغ اد

 افؾقن إمحر ؾفم متفقد فؾدخقل ذم جق احلرب ذم ادشفد افظعوئـ، وافسـقز ظذ

ط افتػوظؾ افدرامل ذم شـقافثوذ. وبذفؽ طفرت وطقػي افصقر افبالؽقي ذم تـ

 متسؿي بوفتضود.  ااخلطوب افقصػل ادتضؿـ صقرً 
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ديي؛ بسبى تـومل افػعؾقي سـروؿد جـح افـص ذم ـثر مـ ادقاضع إػ اف  

ؾؼؾ، أبقـل، أٓ » وقار بـقظقف. ـم أن اإلكشوء ؿد بدا جؾق  فؾحوؾز داخؾ احل وحتريؽً 

ؾ، ؾفؾ يبؾغـّل... ؛ ٕكف أراد أن يثر أش ؾي وجقد. وفعؾـو كالحظ أن «تؾجون ، تلمَّ

 ديي مؾحؿقي. شـرـثرة ورود أحرف افعطػ تضػل ظذ افـص صػي 

يودة فؼد تـقظً افضمئر، واشتست وراء ضمئر ُأخر. ؾؽقػ أدت وطقػتفو ذم ز

 افتقتر افدرامل  

 الضامئر ولعبة الظهور والتخفي -6-2

؛ إذ يبدأ ادشفد «كحـ»وافـ «أكً»وافـ «هق»وافـ «أكو »تتعدد افضمئر بغ افـ 

ذم  وظـ افؼديؿ، مـدجمً  مـػصاًل  ؾقفافثوذ بػعؾ أمر صديد افؾفجي، يبدو افشوظر 

تظفر تؼـقي افصقت، وتزز  ؛ فذاصـلاجلديد. فؽـ احلقار ٓ يؼػز بغ افشوظر وافـجو

وطقػي افضمئر ذم بـوء افـص؛ إذ كؽقن أموم وطقػي تقاصؾ مع ادخوضى، وادتؽؾؿ، 

ه دبشعره، وزظزظتف ظـ مقؿػف بؿػر صـلوافغوئى. ؾال هيدف متقؿ إػ إخوؾي افـجو

أخر، يؼرر ؾقفو تػقؿف وؿقمف وؾريؼف  شـلوسـقبؾ يقجف رشوفي إػ افطرف اف

ؾتظفر  «كحـ»أمو افـ «وأكتؿ مجقعً »افـ «أكً»ادعرـي. ؾقخػل افـؿبؾ بدء  شـلوسـقاف

 مـ أكو افشوظر. 

 وت تػّعؾ احلدث افدرامل: صـقوحتقؾ افضمئر ظذ صخ  

 تشّؽً بـبعِض افطـرِف حتـك ؾفؿُتـف

 

ــــػتون  ــــف افش ــــً ب ــــو ؾوَه ــــوًء وم  حق

 

 

 . وفم معً سـقذم كػ اؾؾؾضؿر ادؼوبؾ وطقػي دمعؾ افتقتر متصوظدً 

، و ػل هذا افضؿر امـ أـثر ؿرائـ افتخوضى تقاترً  «أكً»ضؿر ويعّد   

، يسعك إػ زظزظي أخر وفذات ادبدظي، ؾقبدو افشوظر حموج  افؼقؿ افتل كسبً إػ ا
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 وِحَؽؿق   وظـ مقؿػف، وافتلثر ؾقف. وفعؾ وجقد اإلكشوء، واجلؿؾ افتل أخذت ضوبعً 

 ظذ ذفؽ.  يؼقمون دفقاًل  «ؾقق ـؾ يمن وبـك افؾمم بقتً »

افضؿريـ  «أكً»، و ػل افضؿر «هق»وراءه افضؿر  «أكو»و ػل افضؿر   

(00)أخريـ، وجيعؾفم ذم اتصول دائؿ
 

ؾؤخر يسؽـ ذم ذواتـو بوفؼدر افذي كسؽـ 

ؾقف ذم ذوات أخريـ. ويتعغ ظذ ذفؽ أٓ وجقد فذاتقي افشوظر إٓ مؼوبؾ ذاتقي 

 افغوئى أوهؿ بودقضقظقي، فؽـف ذم احلؼقؼي هق أخر. ؾحغ كظؿ افشوظر بضؿر

 ي: صـقافػوظؾ، وهق افذي أوجد ادقؿػ، وكسى افػعؾ إػ افشخ

، تشؽً ببعض وي ؿوفً   وؿوفً فصوحبل، ؾؼول أراهو بغ تزاك مقهـً شـقظ»

  «افطرف حتك ؾفؿتف..
 «أكو»، أو هق دمووز فؾـ(02)«أكو»وجف مـ وجقه ضؿر افـ «أكً»إن ضؿر افـ  

ت اجلمظي بآموهلو ذم ضـر، ؾحضـرإػ ؾضوء مستؼبع حيؼؼ مو ظجز ظـ حتؼقؼف ذم احلو

 افصقت افػردي. 

افـص ـؾف؛ فذا يظفر ظذ ادستقى  تضوظقػذم  وافدرامل مبثقثً  اجلوكىويبدو   

 ي فؾؿبدع. سـقافـػ ؛ ٕن اإليؼوع يتقازى واحلوُل واإليؼوظل أيًض 

 اإليقاع ودراما احلركة والثبات-6-3

دتف ظذ روي افـقن ادؽسقرة، وحرف افـقن مـ إصقات صـقبـك افشوظر ؿ  

                                                           

، تر: ؾريد أكطقكققس، مـشقرات ظقيدات، شؾسـؾي زدذ 3مقشول بقتقر: بحقث ذم افروايي اجلديدة، ط (00)

 .342ص ، 3572، ظؾًم 

ًٓ ومقشيرى  (02) حقار، أي أكـف ٓ يؿؽــ أن يصـدر ظــ صخصـقي مـػـردة. وــؾ  ل بقتقر أن ـؾ ـالم هق أو

ـالم  مسؿقع  يػرض وجقد صخصقي متؽؾؿ وخموضى. اكظر: مقشقؾ بقتقر، بحـقث ذم افروايـي اجلديـدة، 

 .75، ص 
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(02)، واجلفر، وإكػقيعِ قْ افتل متتوز بوفقضقح افسؿعل، وادَ 
 

ويعـل افتحؾقؾ افسوبؼ أن 

ك أخريـ هبو، ٓ أن شـرحرف افـقن حرف أراد افشوظر مـف أن جيفر بؿشؽؾتف، وي

ـقن صقت ركقـل أكػل هيتز فدى كطؼف واحد مـ يتغـك هبو بقـف وبغ كػسف. ـم أن اف

أو أـثر. ويتعغ ظذ ذفؽ أن روي افـقن  -(08)افتجقيػ إكػل -دموويػ افركغ

ادؽسقرة حرف متحرك يلبك افثبوت، وافسؽقن. ويتطؾى افـص افذي يؼقم ظذ 

ذا تردد ظول. ؾقتؽرر هذا  اجمفقرً  واع، وافتؼوبؾ بغ حوفغ، أو مقؿػغ صقتً صـراف

فركغ ذم هنويي ـؾ بقً، وـلن افشوظر مل يسؿح فؾسؽقن افذي يـطقي ظؾقف بعض ا

 ه بتعوؿى روي افـقن بغـّتفو افصودحي احلزيـي. سـرأجزاء افبقً بوٓشتؿرار، ؾقؽ

ذم أن كػسف؛ إذ  تتؿ  ووافروي حرف متحرك، فؽـف يؿثؾ حرـي، ووؿقؾً   

، اي كؼطي ارتؽوز كغؿقي، تسك أثرً افبقً بف، ويـتؼؾ مـ بقً إػ آخر، ؾتغدو افؼوؾق

ي مع أول بقً؛ سـقي افتوفقي. وؿد بدأت هذه احلرـي افـػسـقوتقجف احلرـي افـػ

 فتقتر مبدظفو. 

دة صـقويتحؼؼ اإليؼوع افدرامل مـ افقؿوئع ادتتوفقي ادتحرـي، وادتصودمي. ؾوفؼ  

 ء مقضقظل. ي أدت إػ خروج افشوظر مـ صقتف افغـوئل إػ ؾضوسـقجمؿقع مقاؿػ كػ

وؿد اظتؿد افشوظر ظذ افبحر افطقيؾ، وهق بحر تتموج ؾقف احلرـي، وافسؽقن.   

ومـ ادعفقد أن افبحر افشعري ؿقد، فؽـ فؾشوظر حريي داخؾ هذا افؼقد، ؾؾف أن 

تف افؼؾؼي، وادتحػزة. سـقُيظفر كػ يشّؽؾ تػعقالتف ضؿـ هذا افؼقد افقزذ تشؽقاًل 

أمو ظدد افسؽـوت ، حرـي 530د احلرـوت ذم افـص ـؾف وبعؿؾقي حسوبقي كجد أن ظد

                                                           

   .327ص ، 3583، دار ادعورف، افؼوهرة، 2بؼ ـمل: ظؾؿ افؾغي افعوم وإصقات، ط (02)

 .02-03ص ، 3572، ظمن، دار افػالح، 3قيي، طحمؿد اخلق : إصقات افؾغ (08)
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/، 4إػ ؾعقُل // 4/4مو حقل افشوظر ؾعقفـ // ا. ؾؽثرً وشؽقكً  082ؾؼد بؾغ 

/ ، أومػوظقؾـ 4//، أو ؾعقُل //4إػ مػوظُؾ // 4/4/4ومػوظقؾـ //

متقثبي ثو يعـل أن افسؽقن إػ حرـي  امتجووزً ، 4//4إػ مػوظؾـ // 4/4/4//

ي افشوظر افتل تلبك سـقؿد تػقؿً ظذ افثبوت. وذم هذا اجلوكى إطفور فـػ احلرـي

 ي. سـقافؼقد، وتسعك إػ احلرـي ذم ادؽون، واحلرـي ذم افزمون، واحلرـي افـػ

إػ احلرـي افتل تظفر ظذ مستقى اإليؼوع افدرامل  -إذن–دة صـقمتقؾ افؼ  

ؼل تشؽقؾ شـقوظف ادقافذي يغّؾى احلرـي، وظذ مستقى افروي ادؽسقر. ؾنيؼ

ف مسوره. شـقمق ـف، وتقج   ؼل حققي؛ ٕن احلرـي مقجقدة داخؾ ؿقد اإليؼوع، حتر 

دة ظذ مستقى ادضؿقن حغ صـقافدرامل ذم هذه افؼ اجلوكى: دمذ اوأخرً   

اع مع افزمون، إػ صـر، إػ سـلاع كػصـرف ادختؾػي مـ وُجفاع بلصـرؿدم افشوظر اف

. وؿد وشـقوشـقاع مع ادختؾػ صـرؿ افتل حتؽؿ ادؽون، إػ اع مع افتحقل ذم افؼقصـر

ف؛ إذ دمؾً رؤيتون ت تقجقف زاويي رؤيي ادبدع، ورؤيدمؾً أمهقي ادقؿػ افدرامل ذم

معفو، ورؤيي تتعؾؼ بودشؽالت  ضـلخمتؾػتون: رؤيي تتعؾؼ بوفدمهوء واحلـغ إػ ادو

 ادتـوزظغ.   ه، واكخراضف إػ جوكى أحد افػريؼغصـري ذم ظشـقوسـقاف

دتف حغ أضػك ظؾقفو صـقحوجز افغـوئقي ذم ؿ سـرفؼد متؽـ افشوظر مـ ـ  

وت، وافزمون، صـقاع، وافذروة، واحلؾ، وتؼديؿ افشخصـردرامقي متثؾً ذم اف َأْوُجًفو

 . ودرامق   وادؽون تؼديًم 

 ة ــــامتـخ -7

وؿد بدأ هذا  افدرامل ادبثقث داخؾ افغـوئقي. اجلوكىدة بتغؾغؾ صـقتتسؿ افؼ  

، بوفقضقح مـ افبقً إول حغ حوور افشوظر ادؽون افذي ـون آهاًل  اجلوكى
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ؾخرج مـ وحدة افذات إػ حقار افقاؿع. ؾوفدرامقي ارتؼوء مـ افذاتقي إػ افتعبر 

 إظؿ. ويؿؽـ أن كسجؾ مجؾي مـ افـتوئٍ افتل خرج هبو هذا افبحٌ: 

ذم  يفذا أخذت افرؤيؾقم بعد؛  ؾوظاًل دتف، صـقذم بدايي ؿ بدا افشوظر مـػعاًل 

 ذم ادشفد افثوذ.  واؾق  شـراشت و، وضوبعً ضـلإػ ادو واكؽػوئق   وادشفد إول ضوبعً 

، وتصدظً ذم صـلذم إضور ظالؿتف بوفـجو ضـرتعوطؿً ذات افشوظر ذم احلو

 ذم إضور ظالؿتف بوفدمهوء.  ضـلادو

فػؼدان افدمهوء،  شـكرحؾي إاع: مصـرمر افشوظر بؿراحؾ أربع مـ افتقتر واف

ومرحؾي افشعقر بػداحي افتؼؾى افزمـل وافتحقل ادؽوذ، ومرحؾي افسعل وراء 

 افدمهوء وافػشؾ افذي مـل بف، ومرحؾي افعؿؾ فؾخروج مـ إزمي. 

 شـلوسـقاع افصـرفؽـف رأى أن اف شـلوسـقافشوظر فؼبقؾتف، ودقؿػف اف صـراكت

 إوشع.  شـلوسـقاع افصـرؼ إػ افضـقفاع افؼبع اصـرأوشع، ؾؼد اكطؾؼ مـ اف

بدأ افػعؾ افدرامل بتحديد افزمون وادؽون ذم افبقً إول. وؿد دخؾ ادؽون 

بزموكف. أمو رؤيتف ؾؼد دخؾً ذم  ضـلودؽون ادوببزموكف ذم ظالؿي ضديي  ضـراحلو

 دة. صـقف. وهذا مو ؾجر احلدث افدرامل مـ بدايي افؼترؤيبظالؿي ضديي 

رامل ذم ذروات بدأ احلدث هبو، ثؿ اكتؼؾ إػ ذروة أخرى افد اجلوكىدمسد 

بغ إرادتغ ـؾ مـفم حتوول  ودرامق   واظً صـرأظؼبفو حلظوت تلمؾ؛ ذفؽ ٕن ثؿي 

 هزيؿي إخرى. 

 صقرة إكو دمّؾ فصقرة أخر؛ إذ يسفؿ ادتخقؾ ذم بـوء صقرة أخر. 

وظر إػ افتخػل، وفعبي اخلطوب افدرامل ظذ ؿؾؼ معرذم. وؿد جلل افش ؿِ ـِ يَ 

 آخر، وجعؾ افضمئر ذم اتصول دائؿ.  اافضمئر، ؾلخػك افضؿر وراءه ضؿرً 
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، ترمجي رئقػ ـرم، ادرـز افثؼوذم افعر ،  3ح وافدرامو، طسـرؿقوء ادشـقإيالم، ـر:  -

 .م3552 افدار افبقضوء،

فبوب افعرب، حتؼقؼ:  : خزاكي إدب وفىهـ3451ي، ظبد افؼودر بـ ظؿر: ت: افبغداد -

 ه.3255، ظبد افسالم هورون، ضبع بقٓق

، تر: ؾريد أكطقكققس، مـشقرات 3بقتقر، مقشول: بحقث ذم افروايي اجلديدة، ط -

 . شؾسؾي زدذ ظؾًم  ، 3572ظقيدات،

هـ: ضبؼوت ؾحقل افشعراء، حتؼقؼ: 213اجلؿحل، أبق ظبد اهلل، حمؿد بـ شاّلم: ت: -

 .3522  ،ورف، افؼوهرةحمؿقد صوـر، دار ادع

هـ: ــك افشعراء ومـ ؽؾبً ــقتف ظذ اشؿف، 202ابـ حبقى، أبق جعػر، حمؿد: ت:  -

 .3522، افؼوهرةشـرادجؿقظي افسودشي مـ كقادر ادخطقضوت، جلـي افتلفقػ وافسمجي وافـ

ابـ حبقى، أبق جعػر حمؿد: ادحّز، حتؼقؼ: إيؾزة فقختـ، ضبع ادؽتى افتجوري،  -

  .م3502،تبرو

حقي، دار ادعورف، سـرمحودة، د. إبراهقؿ : د. ت، معجؿ ادصطؾحوت افدرامقي واد -

 .افؼوهرة

، شـريي افعودقي فؾـصـرـي ادشـرمحدي، د. حمؿد إبراهقؿ: كظريي افدرامو اإلؽريؼقي، اف -

 م.3550 ،ون صـرمؽتبي فبـون كو

 .3557يي افعومي فؾؽتوبصـرمحقدة، د. ظبد افعزيز: افبـوء افدرامل، اهلق ي اد -

 .3572،، ظمن، دار افػالح3اخلق ، حمؿد: إصقات افؾغقيي، ط -

هـ: افشعر وافشعراء، حتؼقؼ: أمحد 282افديـقري، ظبد اهلل بـ مسؾؿ بـ ؿتقبي: ت:  -

 .3524- 3500، صوـر، دار إحقوء افؽتى افعربقي
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يي افعومي صـر، اهلق ي ادظبد ادطؾى، د. حمؿد،  ؿراءات أشؾقبقي ذم افشعر احلديٌ -

 م.3552فؾؽتوب، 

هـ: اإلصوبي ذم متققز افصحوبي، 722ق افػضؾ بـ حجر: ت: بافعسؼالذ، صفوب افديـ أ -

 .هـ3127، ضبع افؼوهرة

 م.3583 ،، دار ادعورف، افؼوهرة2: ظؾؿ افؾغي افعوم وإصقات، طشـرـمل، ب -

ظزة حسـ، وزارة افثؼوؾي واإلرصود افؼقمل، افديقان، حتؼقؼ: د.  ابـ مؼبؾ، متقؿ بـ ُأّ : -

 م.3522 ،مطبقظوت مديريي إحقوء افساث افؼديؿ، دمشؼ

 

         



1771 

 

 

 الكوواين الّدمشقي

 م(9751 تووي سـنيأمحد بن احل

 احلديث صـرمن صالئع هنضة الشعر ي الع

 

 ()حممد رضوان الدايةد. 

 

حرـِة هنضِة افّشعر احلديث: متابعة  صـرافـّؼد ذم افعـان ذم ؿضايا إدب و

أشباب  وبحث إدباء وافـؼاد ذم ادتطّقر.  ػ جمراه افؼديؿ ادتجّدد،افعريب، وظقدتف إ

تؾؽ افـّفضة، وإرهاصاهتا، وذم أثر حمؿقد شامل افبارودي ذم آضطالع بعبء 

 هنضة افشعر وما ؿبؾف .  صـرافقثبة افتل ؾصؾت بغ ظ

ة بتؾؽ افـَّفضة، ودمؿفر شـروؿد شّجؾ ممّرخق إدب بعض اإلرهاصات ادب

ظة، وطفقر تعؿقؿ افطبا إػافتل شبؼت إؿطار افعربقة  «صـرم»افؽالم ظذ ذفؽ ذم 

ػ مـ همٓء حمؿقد ضـقوشائؾ اإلظالم: )افصحاؾة( آكذاك. وذـر افدـتقر صقؿل 

تـػؽ ظـف ؿققد إشؾقب افعثامين افغؾقظة، وإن مل »صػقة افّساظايت افذي أخذت 

 . (1)«... ايتحّرر مـف متامً 

                                                           

(باحث ذم إدب ) وافساث مـ شقرية. وافـؼد 

 .45دار ادعارف بؿرص:  –افطبعة اخلامسة  -صقؿل ضقػ –( افبارودي رائد افشعر احلديث 1)
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ؾفق ؿد وثَب  - (2)ػضـقـام ظّز د. صقؿل  –افشعر احلديث  وـان افبارودي رائدَ 

ؼة ضـقفضة. ؾؼد ؾّؽ افشعر مـ ؿققده اففؾـ «ادؿّفد إول»شعر وثبة ظظقؿة، وـان افب

  (3)اؽتفا ادحؽؿة ...صـقادحصقرة ادُبتذفة ، ووصؾف بروائعف افؼديؿة و

افعثامين  صـربغ افعافتل تقافت ظذ َأن مـ اإلمتام فػصقل تاريخ إَدب 

)شقرية خاّصة( َأن ُيذـر احلديث، ومـ اإلكصاف فبعض صعراء افشام  صـروافع

ذم آكتؼال مـ اخلَصائص افعامة افتل ؽؾبت ظذ حرـة  اـبرً  اصاظران أشفام إشفامً 

افعثامين إػ مزايا ذات أمهقة ـاكت إرهاصات بافغة، ومؼّدمات  صـرافشعر ذم افع

وأمحد ( 1841صاظر محص )تقذم  أمني اجلنديواضحة، وظالمات داّفة، تضع 

غ فـفضة افشعر افعريب شـق( ذم ادؿّفديـ إشا1759شؼ )تقذم صاظر دم الكوواين

احلديث. وؿد حظل افّشاظران باهتامم حسـ مـ بعض افباحثغ، وـان حظ اجلـدي 

أـز مـ حظ افؽققاين. ؾؼد ضبع ديقان اجلـدي ثالث مّرات، وذـره ممّرخق 

 احلديث. صـره مـ افعصـرمـ ؿرب ظ ذم اإلكصاف واشتػاد(4)إدب

وـتب ظـف د. ظؿر  –ليت احلديث شـقـام  –بع ديقان افؽققاين مّرة واحدة وؿد ض

 .(5)باصا ذم تارخيف شـكمق

ظذ أّن افؽققاين، وـالمل هـا ظذ صعره وَخصائصف ومؽاكتف، يستحؼ أن 

ُيدرج ذم افؽالم ظذ إرهاصات هنضة افشعر افعريب، وظذ افطػرات افبارزة ذم مّدة 

                                                           

 .5( ادرجع افسابؼ: مؼّدمة افؽتاب:ص:2)

 ادرجع افسابؼ. -صقؿل ضقػ –افبارودي رائد افشعر احلديث  (3)

ومؼدمة ـتاب:  566افعرص افعثامين:  –قشك باصا ذم تاريخ إدب افعريب ( اكظر ما ـتبف د. ظؿر م4)

 .أ. ظبد افػتاح ؿؾعة جل –مـ صعر أمغ اجلـدي 

 .576( افعرص افعثامين: 5)
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 وظذ أثرٍ  «آكحطاط»ظـ اشتؽاكة افشعر دا ُدِظَل: افعثامين افتل خرجت  صـرافع

 هلذا افشاظر ذم ضريؼ افـَّفضة، وظقدة افتلفؼ إػ افػـ اجلؿقؾ. مفؿ  

وظذ  ،صـرذم م -ةصـرفقست بافؼ –ليت افؽالُم ظذ إؿامة افؽققاين مّدة شـقو

وافشام وؽرمها ذفؽ افشعر بافؼبقل،  صـرقع أصعاره هـاك، وتؾؼل افـاس ذم مصـق

 .اوحققي   اء مـف ذائعً صـلوتؾحغ بعضف وؽـائف )وفذفؽ آثار باؿقة إػ افققم( واشتؿرار 

وافشام وؽرمها مـ  صـرومـ افـصقص افغـائقة افباؿقة ذم افساث افشعبل ذم م

 إؿطار افعربقة هذه افؼطعة ادشفقرة:

ـــِر افؾَّؿـــك  (6)بافـــذي َأْشـــؽَر مــــ ََّْ

 

ـــــلٍس ْ تَ   ـــــؾَّ ـ ـــــْب ســــــقـ  فا وَحَب

ــــــام  ــــــؽ ب ــــــؾ ظقـق حَّ ـَ ــــــذي   واف

 

 شـــــَجد افّســـــْحُر فديـــــف واْؿـــــَسْب  

ــــَدما   وافــــذي أجــــرى ُدمــــقظل َظـْ

 

ـــدَما أظرْضـــَت مــــ ؽـــر شـــبْب    ِظـْ

ــــام  ــــاَك َؾ  َضــــْع ظــــذ َصــــْدرَي ُيؿـ

 

 

ـــْب   ـــل افؾف ـــلْن ُيطػ ـــاَء ب ـــَدر اد  أْج

وؽاب ظـ افـّاس اشؿ صاحب هذه افؼطعة، ؾؽلهنا صارت مـ افساث  

ؾؽؾقر(. وهل ما تزال حّقة ُتَغـّك ذم إؾراح وادـاشبات، وتدخؾ ذم افّشعبل )افػ

 افػـقن وافساث افشعبل. «أـاديؿقات»إحلان افتؼؾقدية افتل ترظاها 

 656ا شـة وظسؽري   اشـقاشـق)اكتفك  شـلافعّبا صـرذم ادرحؾة إخرة مـ افع

ق بعبارة شـرم( ُوِصَػ إدُب: صعُره وكثُره ذم معظؿ بؾدان اد1258هـ، 

وهذه افصػة ـاكت مؼدمًة فعبارات متشاهبة أضؾؼت ظذ معظؿ افـتاج  .(7))اجلُؿقد(

 ،صـريـ ادؿؾقـل افذي يـتفل بدخقل افعثامكقغ افشام ومصـرإديب افػـل ذم افع

                                                           

 ( افؾؿك: ُشؿرة مستحسـة ذم افشػة، وافَعـْدم: ماّدة محراء ـان يتخذ مـفا خضاب.6)

 : مقاضع متعددة ؾقف.اكظر مثاًل افػـ ومذاهبف ذم افشعر افعريب (7)
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افعثامين: مثؾ ظبارات: آكحدار، وآكحطاط، افتل تتجاوز ـؾؿة  صـروذم افع

 ظذ حاٍل، أو أحقال ُمعّقـة.  ا)اجلؿقد( افتل تعـل ثباتً 

ػات أصعار ادديح افـبقي، وبعض  وأخرج بعض إدباء وافـؼاد مـ هذه افصِّ

 اوـثرً  (8)ات ذم ؿصائد ؿؾقؾة هـا وهـاك:أصعار افزهاد، وادتصّقؾة، وبعض افطػر

 .(9)مـ افشعر ذم إكدفس

 

(1) 

رت ـتابتل دراشًة ظـ )افـؼط وافػلر: بغ ثؼاؾتـا أثـاء ؾـل  ـّ وثؼاؾتفؿ( تذ

 شـرؾـل ديقان صاظـر دمشؼل مــ رجال افؼرن افثاين ظ ؿـدياًم  ـدة ــت ؿرأهُتاصـقؿ

ــ افشفقـر بافؽققاكـل سـقادقالدي( هـق أمحد بــ احل شـراهلجـري )افثامــ ظ

ؾلضػتفا إػ افـدراشة، وأظـدت افـظر ذم افديقان ــؾف، وظـاد إفـّل اهلاجس افؼديـؿ 

رة إدبـاء وافـؼاد، وضـَّْت ؾـل أذكـل صػة )آكحطـاط( افتل وَصَؿ افذي بثـّف مجف

 اافعثامين خاصة: ومـ هـا جيلء هذا افبحث: تعريػً  صـرهبا جرجل زيدان أدب افع

 مـ جفـٍة وحماوفـة إكصاف مـ جفة ثاكقة. 

تـاب ؾـل مئتل صػـحـة ضّؿ ؿصائـد  وإثـر افباؿل مــ تراث افؽققاين افدمشـؼـلـ 

تبفا دـاشبات متعددة: ؾفق ديقان صعر وكثر. فؾش  اظـر ومؼتطػات، ورشائؾ كثريةـ 

وذم تراث افؽققاين مزدوجة وردت ذم كسختل افظاهرية وبرفغ مـ افديقان.  -

 ومل ترد ذم افـسخة ادطبقظة. 

                                                           

 اكظر مثاًل: معامل إدب افعريب د. ظؿر ؾروخ )ادؼدمة(. (8)

 حمؿد رضقان افداية. –اكظر ـتاب: ذم إدب إكدفيس  (9)
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 صـرت ذم مشـرك «ذات إمثال»وأرجقزة ظذ ؽرار أرجقزة أيب افعتاهقة  -

 ،صػحة 48ذم  «حاكات افطرب ذم مـتزهات إدب  ـتاب»بعـقان:  ه1312شـة 

  ومل ترد ذم افديقان.

فعؾقم  ا: أمحد كجقب صاحب جريدة ادـظقم )وـان مدرًش صـروؿد وظد افـا -

ام . ومل أجده ؾقامـتزهً  شـر اثـل ظافؼسؿ ادـثقر مـ افؽتاب وهق ذم شـرافعربقة( بـ

ذم كسخة ذم افظاهرية )برؿؿ رجعُت إفقف مـ آثار افؽققاين ذم ادخطقط وادطبقع. و

  «.أؿّؾ ما حيػظف إديب»( ظـقان آخر هلذه إرجقزة هق: 8428

ها مع مؼدمة ظـ افشاظر د. ظبد اهلل حمؿد شـرك «أرجقزة ذم افشطركج»و -

اجلزء  –افغزايل ذم جمؾة معفد ادخطقضات افعربّقة )ادجؾد احلادي وافثالثقن سـكظق

 . 187-147( 1987 حزيران، 1477 إول صقال

وتراث افؽققاين افدمشؼل ادخطقط وادطبقع ذم حاجة إػ ظـاية جديدة  -

ديب افشاظر افؽاتب مـ جفة اإكصاؾً  اصامؾة: دراشًة و ؼقؼً  ٕثره ظـد  اوتبقاكً  ،حلؼِّ ٕا

ٕثر فؾشعر ذم ظ افـفضة أشقة بلمغ اجلـدي ذم افشام،  صـرافتؼقيؿ افػّعال ذي ا

كتباه إػ اختالف افزمان، وتدّرج ؿقة صـروحمؿقد شامل افبارودي ذم م ، مع ٓا

ـْ َجرى معفؿ ذم مقدان افشعر خاّصة.  ؾ واحد مـفؿ، وظـد َم  اإلرهاص ادمثرة ظـدـ 

ف ( ، ومل يقؾِّ 118: 1افدمشؼل ذم إظالم ) وؿد ترجؿ افزرـع فؾؽققاين -

ادلفقف مـ حؼف مـ افتعريػ، وأظتؼد أكف مل يطؾع ظذ ديقاكف، ؾؾؿ تلت ترمجتف ظذ 

 صـعة افزرـع افبارظة. 

وشّؿك  اظارًض  ارجل زيدان ذم تلرخيف فألدب افعريب افؽققاين ذـرً وذـر ج 

 ديقاكف ومل يزد ظذ ذفؽ. 
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 ( 137: 1وترجؿ فف ذم معجؿ ادمفػغ، وذـر ديقاكف ؾحسب ) -

باصا ذم: تاريخ إدب  شـكوترجؿ فف ترمجة مقشعة افدـتقر ظؿر مق -

 واختار مـ صعره ذم أؽراض خمتؾػة.  576عثامين( اف صـرافعريب )افع

ٓ  (17)وهذا افديقان افذي حظل برظاية أحد افعؾامء وإدباء افدمشؼقّغ  -

يح أوفئؽ افعؾامء مـ جفة، وبنصارة بعض صـرحيتقي ظذ كتاج افؽققاين ـؾف، بت

 ـتب افساجؿ إػ صعٍر ذم مقضقع معغ خال مـف افديقان مـ جفة أخرى. 

أـز  اأن يسك وراءه ؿدرً  فه يتقح فصـرفشاظر، واكغامشف ذم حقاة ظوحققية ا  -

 مـ هذا ادـظقم، وادـثقر. ؾافباؿل مـ تراثف هق جزء مـ تراث أـز وأوشع. 

رر( فؾؿرادي - ، ومـ (11)وذم إخبار افباؿقة مـ ترمجة افؽققاين ذم )شؾؽ افدُّ

كؼػ ظذ  ،كصقصف ؾتؼط مـ افديقان ذم صعره وكثره ومؼدماتمالحظات أخرى تُ 

بؿقهبٍة ظافقة ذم ـؾقفام، ظاش ذم طؾ افدوفة  اوـاتبً  اترمجة ورؤيٍة ٕديب ـان صاظرً 

 ًٓ شتاكبقل إإػ  افعثامكقة: ؾتـؼؾ ذم افبالد )إؿافقؿ افعربقة( وذم إكاضقل وصق

 ة . قَّ ؾِ ة افدوفة افعَ ضـرحا

ذم افشعراء  ، وأخذ ظـفؿ حتك برزصـرفؽققاين افعؾامء ذم افشام وماوفؼل 

 مـ ثؿرات براظتف ومقاهبف.  اوافؽتـّاب، وحظل بتؽريؿ بعض رجال افدوفة، وكال حظ  

ف افتاريخ، وفعؾف أوائؾ افؼرن افثاين ؾوفد افؽققاين ذم دمشؼ ذم وؿت مل يسجّ 

ظـ ظؿر مل تسجؾف ـتب افساجؿ. م 1759 -ه  1173اهلجري وتقذم هبا شـة  شـرظ

 حلقاة اجتامظقة حسـة.  افف، ومفقئً  ارظاية ما ـان ـاؾقً وكال مـ احلظِّ وافشفرة واف

                                                           

 .هق ظاّلمة افشام: حمؿد أمغ افشفر بابـ ظابديـ )ظـ افصػحة إوػ مـ افديقان( (17)

 .124 – 113: 1شؾؽ افدرر  (11)
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حتك  ـ ظؾامئفاؾلخذ ظ صـرم حتك كضج، ثؿ ؿصد إػ موأخذ ظـ ظؾامء افشا

 ُأخرى .  ااـتؿؾ. وأتؼـ ظؾقم افعربقة وأداب، وافػؼف، وؾـقكً 

خ دمشؼل خطـّاط: هق حمؿد افعؿري افدمشؼل. صـقوكال إجازة ذم اخلط مـ 

 : (12)ؾؼال ؾقف ادي ذم ترمجتف إياه، ذم ادؼدمة، بعد افعبارات افعامة،وؿد حاّله ادر

باإلكشاء  ا... فف يٌد ضقػ ذم افعؾقم، وؾـقن أداب، ومفارة تامة خصقًص »

وافـظؿ وافـثر، وبراظة ذم افؽتابة بحقث تػّرد بُحسـ اخلط ذم وؿتف، مع معارف 

 «.أخذ مـ احلسـ واؾر احلظ....  تاّمة، وخط  

: دمشؼ ذم ـان أكف تفشـر ذم مّرت افتل افثؼاؾقة، –افصقر آجتامظقة  ومـ

ة، دمتؿع ظـده زمرة إدباء وافُؽؿـّؾ، شـقؽافُب جؾقشف ذم حاكقت بسقق افدروي»

 (جـد أوجاق افزفّقة)مع فعب افّشطركج، وفف أرجقزة ظجقبة. وـان هق أحد أظقان 

ٕمراء: تقػ حؽقمة افؼدس وظجؾقن بدمشؼ، وادشار إفقف هبؿ. ووافده ـان أمر ا

 .(13)«وؽرها 

ومل أجد « ـققان»وفعؾ مـطؼة ـققان بدمشؼ مـسقبة إػ جد افشاظر إظذ  -

  هذا ذم مصادري، وفؽـف ظذ افتقّؿع )بسبب مؽاكة ذفؽ افرجؾ(.

 

 (2ت

ضبع ذم دمشؼ ديقان أمحد  (ؿبؾ أـثر مـ ؿرن وربع افؼرن ه 1371ذم شـة )

 ارة ؽالف افديقان هل: ديقان أمحد بؽ افؽققاين افدمشؼل. افؽققاين، وظب

                                                           

 .113: 1شؾؽ افدرر  (12)

   ( ادرجع افسابؼ.13)



 (4( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 

 
 

2701 

ػ إػ خمطقضة ضـقوؿد ضبع ظـ كسخة مصحـّحة شبؼت اإلصارة إفقفا، وأ

افديقان ما ورد مـ صعره ذم )شؾؽ افدرر( وذم أوراق أخرى صحقحة افـسبة إػ 

 افشاظر افؽاتب. 

ادقضقظات، وؿد تداخؾت افؼصائد بافّرشائؾ ذم تسؾسؾ ؽر مرتب: ٓ ظذ 

وٓ ظذ حروف اهلجاء، وٓ ظذ افتسؾسؾ افتارخيل، ظذ أن آخر ما ثبت مـ صعره ذم 

 : (14)افديقان بقتان مها

 ظـــذ اهلل ؾــــل ـــــؾ إمـــقر ُمَعـــّقيل

 

 ومـــ ؾقضــِف أرجــق بــلن أبؾــغ ادُـــك 

 ومــا زفــُت مــذ ـاكــت حقــايت جفافــةً  

 

ــــا ســــلء إػ كػشــــلأ  ـــازال حُمسـ  وم

  .(15)ة مل ترد ذم افديقان مـ تراث افشاظر افؽققاينوهـاك كصقص ـثر - 

وظذ ـؾ حال: ديقان افؽققاين افدمشؼل كؿقذج حسـ افدٓفة، جّقد افشفادة، 

وهو ذم هذه ادّدة مـ حقاة إدب افعريب:  ظذ كبض حققي ذم إدب: صعره وكثره

 لعثامين،ع عن اىحطاط عام وسقوط ذريع لألدب اسـرحدة الكالم املت سـرىموذج يك

وشؿ: ويغّر مـ تؾؽ افّرواشؿ اجلامدة.   .(  «ة شـقافؽؾق » )وافرواشؿ مجع افرَّ

 

                                                           

 .173ديقان افؽققاين:  (14)

 .( 99وفؾشاظر مدائح كبقية أصار إفقفا ذم ؿقفف )افديقان:  (15)

 ؾلكا افغريب وفـقس يل مــ مـمكس

 

 وأكـــا إشـــر وفـــقس يل مــــ ؾـــادِ  

 مـايل شــقى حــب  ٔل مــحــّؿــد 

 

 أمــٌؾ بــف أرجـــق ؾؽــاك صػـــادي 

 تـفــــاـاّل  ظِ ومـدائحــــل هلــــُؿ ظـــذ 

 

ــــادي  ــــقم مـعـ  ظؿـــؾ أؿــدمــــف فـق
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 (3ت

إخبار افؼؾقؾة افتل بؼقـت ظــ افؽقـقاين ٓ تؽػـل: فتصـقير صخصـف وظـرض 

ــة صخ ــقجزة، ظـــ صـــقحؼقؼ ــق م ــات، وف ــدم معؾقم ــة، وٓ تؼ تف بافقضــقح واإلباك

  ـّدد ظؿؾـف افـذي ــان يزاوفـف مفــًة وهـل ٓ :رحالتف، وأشـػاره، وٓ ظــ اؽسابـف

 تف وأؿاربف... شـرظـ أ اسـرً وفق ي ائً صـقيتؽّسب مـفا ظقشف، وٓ تبغ فـا 

ظــذ أن ؿــارئ افــديقان افــذي جيؿــع بــغ أصــتات افؽــالم، ويػصــؾ بعــض ؿضــايا 

ظـ بعضفا، ويرتبفا، وحياول ؿراءهتا خيرج ببعض آؿساحات )أو آؾساضـات( افشاظر 

 تؼدم صقرًة تؼريبقة فؾشاظر وأحقافف، ومقاؿػف. افتل 

، صـرأكف اشتؼر مدة يبدو أهنا ضقيؾة ذم م اظرؾـا أكف رحؾ وشاؾر، وكعرف أيًض 

 شتاكبقل. ظاصؿة افدوفة: إواشتؼّر مدة ذم 

وؿد يؽقن افؽتابة اإلكشائقة،  وعوـّش منه، صـري م ويبدو أىه زاول عماًل 

ذم صعره( .  ادّل ظذ ضقهلا )ؾؼد وردت ـثرً ومزاوفة اخلط. وصؽقاه مـ افغربة ت

وفعؾف ـان  ،ـتب هبا إػ ابـ ظؿ  فف ابقتً  شـرة ذم اثـل ظصـردة ؿصـقوذم افديقان ؿ

معفا رشافة كثرية ظذ ظادتف ذم مراشالتف. وذم افشعر مؾؿح إكساين ظؿقؼ، إضاؾة إػ 

 ة. صـقؿقؿة افـص آجتامظقة، وافشخ

  : (16)ؿال خياضب ابـ ظؿف

ـَ ي   مــ ــّؾ  ظّؿـل تػـديَؽ  ا ابـ
ٍ
 شـقء

 

ــــفِ  كػـــُس حــــر     شقاهــــا مـــا ذم يدي

ــد   ــت صــعري وؿ ــ ضـــرأفق  ـقْ يب افشَّ

 

ــــُق أدمــــدي آٍه إذا ؿ .. ــــا  :ُت ـؾ  آهـــ

                                                            

 .18ديقان افؽققاين:  (16)



 (4( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 

 
 

2717 

ـــّا  ـــــُت أجـــؾق ظــــ مؼـؾتـــل بؿحق

 

ـــَت  .. ـــت أك  اهاضــــقك صـــداها وــ

 وهـــل افقــقم مــــ ؾراؿـــؽ ؿـــد ؿـــرّ  

 

ـَ  .. ـــان  ـــفا وخـ ــا دُمـع ـــا...َحف  ـراهـ

 فؾؿعـك، واكصـق:  احسـً  اوهذا افشعر ُيَعّد صعرً  
ٍ
ذم  اابً سـقاؽًة جقدة، وحسـ أداء

 فبقان ذوب افعاضػة... اج افؽالم، وإتؼاكً سـقافعبارة، ورؿة ذم ك

، وإن اشتؿر ي غربته، يلوق به وبعلمه وفنـّه اعالوً  امل ينل حظ  ويبدو أن افؽققاين 

ل حديثف ظـ إباء احلّر، وظـ هقان أمقر افدكقا ذم جاكب . وؿد ضاذم اؽسابف ضقياًل 

 : (17)ِظّزة افـػس. وكؼرأ فف

ـــسف  وهـــؾ يردمــل احلــرُّ اهلـــقاَن فــػ

 

 وفـــق أكــــف ذم جـــــة اخلـؾــــد أو ظــــَْدنِ 

 ىسـرؾال وافدجا وافبقِد وافعقِس واف 

 

 فـقَس ذفـؽ مــ صـلين شــلوما ؿد أؿا

ــٌؾ   ــس احلــّر، واهلل ـاؾ ــا ؾضــؾ كػ  وم

 

 رزاؿـــــف إن ذلَّ يـــــقًما فقستـغــــــل ٕ

 مـ ظؾؿف وثؼاؾتف وخزتف إدبّقة صعرً شـلوؿد أتقح فف أن يـتػع ب 
ٍ
، ؾؼد اوكثرً  اء

ح ذم بعض ؿصائده أكف يؿدح صـرمدح بعض افؽزاء دون أن يبتذل كػسف، بؾ إكف 

 بل. سُّ ؽَ ـأو يثـل دون ؽرض مادي أو تَ 

( )ٓ كعرف ـؿ دامتؾقفا  راء وأؿام مدةً ٕحد افقز امراؾؼً  شتاكبقلإوشاؾر إػ 

 مل تؽـ ضقيؾة. ويبدو أهنا 

ة شـقذم حمؾة افّدروي امـ اؾتتاحف دــّاكً  ذـره ادرادي ذم ترمجتفواخلز افذي 

ًٓ بدمشؼ يػقد باشتؼالفّقة ظؿؾف ؾـق  ؿـا ـان يزاوفف مـ افؽتابة خاصة. ويؽقن مؼبق

ا )افديقاكقة و اإلخقاكقة( ويامرس افؽتابة أن كستـتج أكـف ـان يامرس افؽتـابة بلكقاظف

 . ا)اخلّط( أيًض 

                                                           

 .12ديقان افؽققاين:  (17)
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أّن الكووايّن حيات مـ افشاظر كػسف، يدّل ظذ صـروصعره، ذم إصارات ـثرة وت

 ورفعه – ورسائله قصائده من يظهر كام –مل يكن من أهل الثراء. وكاىت عزة ىفسه 

فـػسف أو  اّر( وصػً وؿد أـثر افشاظر مـ ذـر ـؾؿة )احل .والتكسب االستجداء عن

 دـ يؽقن ـذفؽ مـ افـاس مـ آشتؼالل، وافّصقن، وافسؾـّع. 

 : (18)وكؼرأ فف ؿقفف

 إن افُعــــــــال أصــــــــبحت خــــــــالءً 

 

ـــــؾ  ـــــرُّ بـاحلُ ــــقرى ؽـق ــــــ اف  ُب ـري

 : (19)وؿقفف 

 رأيـــــت افزمـــــان ظـــــدّو افؽـــــرا

 

ــــــف َوضـــــــِم ٓ  ..  رْ يبؾــــــغ احلــــــّر ؾق

 ظـــــــ ِشـــــؾؿف ســــــلؾســـــّؾقُت كػ 

 

ـــــــُت   ـــــــُف ورـب  اخلطـــــــْر  وحاربت

 : (27)وؿقفف 

ـــــــ ـــــــْع بعـــــــّز افــــــــّػس مَهَّ  ـوارَؾ

 

ــــــــــامِ  .. ــــــــــَؽ مـــــــــــ َدين  أو مُه  ـ

 بقضقح وـثرة ذم افباؿل مـ صعره وكثره.  َطَفروفالؽساب أثر ذم كػس افشاظر  

 : (21)وكؼرأ فف ؿقفف

ـــــــــل  يـــــــــا رّب ضــــــــؼُت بغـربـت

 

 وبافؽــــــــــرِب ادتـــــــــاِح  اذْرًظـــــــــ 

 ؾاـشــــــْػ ـــــــروَب افـــــــّػس أو 

 

ـــــــ  ــــــــرواِح ذن ـلْ َؾ ــــــــروحل باف  ف

  : (22)وؿقفف 

                                                           

 .12: ادصدر افسابؼ( 18)

 .16ديقان افؽققاين: (  19)

 .171ادصدر افسابؼ: ( 27)

 .113ادصدر افسابؼ: ( 21)

 .114ادصدر افسابؼ:  (22)
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ـــــ ـــــْؽـري ـــــاُه إف ـــــد بـؽ  ٌب ؿـ

 

ــــــ .. ـــــــُــػـــــــُف واصـتـاَؿ  فْ ـف وضـُ

 ؽــــــا اــــــام يشتــــــاق ؿـؾـبــــــً 

 

ـــــ .. ــــــف َبَدكـُ ـــــــ أحشائ  فْ ـَب ظ

 ــــــبعقــــٌد ؿــــد تـاشــــاه افصِّ  

 

ـــــ .. ــــــف زمــُ ــــــاب، وخـاك  فْ ـحـ

  : (23)وؿقفف 

 َر دهـــٍر ُمعاكــــدٍ قْ إػ اهلل أصـــؽق َجـــ

 

 ذم يـــديف ؾـجـاؾـاكـــل اـرً شـقــأوؿعــُت  

ــدٍ   ــ وبع ــــ اخِل ــالَّ ظ ــك دمؾُّ  دين أْوه

 

 وإن ــُت مــ ذــرى ظفـقدهؿ داين 

  

 (4ت

أـثر صعر افؽققاين افّدمشؼل يـبع مـ كػسف ومـ صموكف ادختؾػة، ويصّب ؾقفا 

يدخؾ ذم اإلخقاكقات وما يؾحؼ هبا، وصعرُه وإن ورد ذم  ا، وربع صعره تؼريبً اأيًض 

ات بعض ؿصائده أهّنا ذم اددح وافثـاء، هق كقٌع خاص مـ اددح ٓ يدخؾ ذم ُظـقاك

 أصعار افتؽسب ادعروؾة، ـام شقف أبّغ. 

. وؿد طفر هذا وؽقبتف )أوؽقباتف( ظـ دمشؼ ـاكت ـثرة، وـان بعضفا ضقياًل 

ذم صعره: ذم مقضقظاتف ادختؾػة مـ افغزل، وافقصػ، واحلـغ، واشسجاع 

 افذـريات. 

. ؾشعره صًدى ةسـوته الذاووة النفصـوته الشعرية عىل شخصـوقد وركـّبت شخو

)أو أصداء( دا ـان جيري فف مـ دواظل افػرح وادرح، ومـ دواظل احلـغ وإكغ. 

ومـ وراء تؾؽ افـػس ادرهػة افشػاؾة، وافشاظرية إكقؼة افرؿقؼة : اكتبف بعض ؿـُّراء 

 – فف أو زمقاًل  اصديؼً  وـان –يف صـرإن بعض معاافشاظر إػ ذفؽ ـؾف وٓحظقه، حتك 

                                                           

 .126: ادصدر افسابؼ (23)
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ـْطـَؿة  (24)افساّمن بـ شعقد وهق  –ٕن ؽافبف »  (25)ـان يسّؿل ديقان افؽققاين: ادـَؾ

. وؿد اظسض ادرادي صاحب شؾؽ افدرر ذم ترمجة افؽققاين «ـؾف كدٌب وتلّوه بؾ

ؾطؿة حسٌد مـف، وإكف ٓ ظذ هذا، وؿال ؾقف إّن تسؿقة ابـ افسامن فديقان افؽققاين بادَ 

بإمر مـجؽ  شـرفف، وصبـّف افؽققاين ذم افؼرن افثاين ظ ايصح أن يؽقن تؾؿقذً 

، بؾ هق أرجح مـف... ثؿ ظؼب وؿال: وظذ ـؾ حال ضـلذم افؼرن ادا  (26)ادـجؽل

 .. اوىثرً  وىظاًم  وفضاًل  افهو فرد الدهر أدبً 

ب وافتشبقب: وهق ظذ سـقـ افــّأـثر صعر افؽققاين إذن ذم افغزل وما يـاشبف م

. وافشعر ٓ يقحل باشتغراق افشاظر ذم امعقـً  امتداد صػحات افديقان ٓ يذـر اشاًم 

حديِث امرأٍة واحدٍة معقـٍة هلا شامٌت خاصة تـطبع ذم بعض صعره. وؿد ـان افشعر 

 وجداكف.  ذم اذم حػظف، أو مستغرؿً  اضـربغ يديف أو حا افعريب مـ ؿديؿف إػ زماكف ماثاًل 

إػ اشتقػاء مؼاصد افغزل ومالبساتف:  اوإذا ـاكت افصـعة تدظق افشاظر أحقاكً 

خب، وهذا ؿؾقؾ، ؾنن افغافب ظذ صعره افغزل شـرـادجافس واف اب وافصَّ

 ادقصقف بافعػقػ وافقجداين، مع مقٍؾ ؽافٍب إػ أشافقب افعذريغ. 

  :(27)دة ففصـقوكؼرأ ذم ؿ

ـــــؾ  ـــــمتأذم اهلل أم ذم احلـــــب ؿت  ؿٍ ـقَّ

 

ـــاه وٓ وزرِ   ـــٍب َجـ ـــال ذك ـــٍػ ب  ظػق

                                                            

واكظر ترمجة فف ومراجع هلا ذم أظقان دمشـؼ ذم افؼـرن  2/161رادي ذم شؾؽ افدررترجؿ فف اد (24)

 .83: 1افثاين ظؼ 

 .11: 2شؾؽ افدرر ( 25)

ـــ حمؿــد افققشــػل )( 26) ـــ /  1787 – 1777إمــر مـجــؽ ب ــف .  م(  1669 – 1598ه ــال ؾق ؿ

 مصادره ثؿة.و 291: 7أـز صعراء ظرصه، وفف ديقان مطبقع. اكظر ؾقف إظالم   افزرـع:

 .9ديقان افؽققاين :  (27)
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 : (28)ومـ ضرائػ ما كذهب إفقف ؿقفف ذم بعض صعره

ـــاءٌ  ـــقٌة وظــ ـــا احلــّب صـؼ  إكـؿ

 

ــــقنُ   ـــّح ؾـفــــق جــ  وإذا مــــا أف

 ؾــنذا ــــان ؾـقـــف هجـــٌر وصـــد   

 

 أو ؾـــراق يطـــقل ؾفـــق َمــــقُن  

  : (29)دة أخرىصـقوؿقفف ذم ؿ 

 ىقً هقفات أْن يـزا ظؾقـُؾ َهـ

 

 ؿ داؤه صـــــــعــــــــُب إن ادتقَّــــــــ 

 ائــرهُ شـروإذا ادحّب صػت  

 

 مل َيْشـــــــِػف ُبعـــــــٌد وٓ ؿــــــــرُب  

مقـة    . (37)وبعض ادعـك مقفـّد مـ صعر مشفقر ٓبـ افدُّ

ذم افديقان افذي يغؾب ظؾقف افغزل ـام ؿؾـا ؽر واضحة ادعامل،  «احلبقبة »ؾادرأة 

ِشامهتا، وٓ مشفقر ظالماهتا. أما افقضـ ات صـقوٓ كعرُف اشؿفا وٓ خصق

اح، ُيذـر بآشؿ بؾ بإشامء افتارخيقة ادتعددة فـ )دمشؼ( افصغر ؾاشؿف ظاٍل صدّ 

ـْ ؾقفا  وبإوصاف افؽثرة. وزاد مـ وفقع افشاظر بدمشؼ اؽسابف ظـفا وتذـاره مـَ

وراحة وما ؾقفا. ـاكت هل اهلقى افعارم وافشقق افغافب، وإكس إكقس، 

 افـػس، ورحيان افؼؾب. 

وـّرر افشاظر ـؾؿة )شؽـ( ذم تسجقؾ أصقاؿف وإطفار ظقاضػف، وهل ـؾؿٌة 

دة ذـر ؾقفا صـق، وهذا مؼطع مـ ؿاتصؾح فؾزوجة، وتصؾح فؾحبقبة أيًض 

ؽـ، ووصػف باإلفػ وشّؿك افعالؿة ودادً  ، ووصػ حافف ذم افبعد بافشقق، اافسَّ

  : (31)ؿال

                                                           

 .17:  ادصدر افسابؼ (28)

  . 11: ادصدر افسابؼ (29)

 .83 – 82( اكظر ديقان ابـ افدمقـة: 37)

 .17ديقان افؽققاين :  (31)
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ـٌ أصـفـك  إفــّل حــديــثـــفُ  وفـل شــؽــ

 

ــذِب    مــ افَؼْرَؿـِػ ادؿـزوج بافبـارِد افَع

 يسائؾ ظــ حـايل وُيصػل افـقداد فـل 

 

ــل  ـــ ؿـرب ــرتـاح م ــدي وي  ويـؼـؾـؼـف بـُع

 ؾـل هـجـر إفـػــف وٓ ظـذر فؾؿـشـتـاِق  

 

 ِب ْض بُِحْجٍب مـ افؼُ  اوفق ـان حمجقبً  

ــ  ــف ُصّؼ ــقىوفـق ظـرضت مــ دوك ــ  ُة اف

 

ــؾُّ   ــقبـد ؾـقفـا  ــِب  مسـتـعـضؾٍ  و  صع

 وفؽـــــّف جـار افـزمــان مــع افـفـــقى 

 

 ِب ــرْ وأطـفــر أكــقاع افـعــداوة وافـحَ  

ــةٌ   ــّر حـقـؾـ ــدار فؾحـ ــ ــع إؿ  وفـقـس مـ

 

ــربِّ  طـقِب ؾال بد مـ صؽقى اخلُ    إػ اف

اؾساض ؿقام افؽققاين  هذا ادؾؿح وما يشاهبف ذم صعره، وٓ يبعد صّحةُ  ويؽثرُ  

  : (32)ببعض أشػاره ؽر افطقيؾة، وأهؾف باؿقن ذم دمشؼ. ومـ ذفؽ ؿقفف

 بؿِ 
ٍ
ـــــاء ـــــرك ـــــبم حبقبــــفُ  ص  وبـافشـ

 

ـْ أيـــــ مـــــف ضبـقُبــــف    دكـــٌػ وفؽــــ

 ؿــد بــان ظـــ أحبابــف ؾفــؾ اصــتػك 

 

ـــفُ   ـــؾ اشـــساح حســـقده ورؿقب   وَه

  : (33)اأيًض  صـروؿقفف وهق مؼقؿ ذم م 

 يـــارب ؿـــد ضـــال افبعـــاد ؾؾـــؿ تـــدع

 

  
ِ
ــاء ــر َذم ــقاق ؽ ــل إص ـــ مفجت  م

ًٓ صـرؿ دة ؽزلصـقوهذا كص تاّم: ؿ -  ظذ ؽزفف، واؽسابف،  ة، تصؾح مثا

 :  (34)ؿال وتؽشػ ظـ ـثر مـ خصائص أشؾقبف وصـعتف افشعرية

ــــــِػ ض ــــــّؿ بــؿـُْدكـَـ ــــــٌػ أفـ  ـقـ

ـــــرأ ـــــكى ش ـــــٌر كـَؿ ـــــف ؾـؽـ  بـ

 ؾـلتـــــك إفـــــلَّ يـخـــــقض ؾـــــل

 ويؼـــــــقل يل: مـــــــقٓي فـــــــؿ 

 

 

 

 

 

 

ــــــرِف  ــــــؿ تـطـ ــــــُف فــ  أجـػـاكــ

ـــــــــروأزاَرُه  ـــــــــلَخ  ش  (35)ــِػـ

 ِف ســــــرضحضـــــاح دمـــــٍع م

ــــتَ  ـــــِػ  ْرعــ ـــــؿ ت ـــــقداد وفـ  اف

 

                                                           

 .44: ادصدر افسابؼ (32)

 .37: ديقان افؽققاين (33)

 .95ادصدر افسابؼ:  (34)

 .أزاره: حّثف ظذ )دؾعف إػ( افزيارةأرسى: شار فقاًل. كؿك مضارظف: يـؿل.  (35)
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ــؿ  ــقٓي فــــــ ــقل يل: مــــــ  ويؼــــــ

ــقب اهلـــــقى ــُر يـعؼــــ  مـــــا َصْبــــ

ــــــــــ ــقجُّ ــُف بـت ـــــــــ ــ ــت ــلجـب  سٍ ـؾ

ــا  ـــ ــذا اجلـػـ ـــ ــا هـ ــؽ مـــ ـــ  أؾـديـ

ــ ـــــ ــد أودع اف ـــــ ــ ــذي ؿـ ـــــ  ٓ وافـ

ــ ــا افـــ ـــ ــؽ إكـّؿ ــُؾ ؿربـــ ــؿ أْشـــ  فـــ

ــ ــُر َخصــــ  مـــــا حقؾتـــــل وافـدهــــ

ــا ــــــــ ـَـ ــقؾـ ــة واف ــــــــ ــّ  إّن افـؿـحـب

ــا فـــــؽ ُودُّه ــــــ ـْ صـػ ــ ــا َمــــ ــــــ  أك

ــل ـــــ ــطػ ــّب فت ـــــ ــؽل ادح ـــــ  يـب

ــدودِه ــــ ــقق خـ ــــ ــ ــُع ؾ ــــ ــدم  ؾـاف

ــكويــــَح افغريــــِب ؿـَ ــكأ ضـــ  شـــ
 

ــِػ رْ ـــــــتَ   ــؿ تــــ ــقداد وفـــــ  ع افــــ

ــُؾــــــ ــِػ ـقُّ وُش ـــ يـقشــــــ  ه ظــــــ

ــؾـفّ ـوتذّفــــــــــــ ــٍؾ وتـ  ِػ: ـــــــــــــ

ــل   ـّـػــــــ ـــ ــل وُمع ــا ؿـاتـؾـــــ  يــــــ

ــرــح ــــــدكِػ ســـــ ــــــب اد  اِت ؿؾ

ــِػ  ــــ ــؿ تـسـعـ ــــ ــل ف ــــ ــاُم ف ــــ  أيـّ

ــّقذم   ــاُن ُمســـــ ــؿل وافّزمـــــ ـــــ  ـ

ــُِّػ  ــــــ ــِر تؽـؾـ ــــــ ــ ــل بغـق  ضبعــــــ

ــؿ أُ  ـــــــ ــل ف ــّــــــ ــِػ ــَص كْ فـؽـ  ـــــــ

ــارُ  ــــــ ــ ــراافـغَ  ك ــــــ ــِِػ  مِ ـ ــــــ  ادـُتـؾ

ـــــــار افشـــــــقق ذم   جيـــــــري وك

ــِْرِف   ـــــ ــؿ يـَعـ ـــــ ــُف فـ ـــــ  وحبـقـب
 

 :ظؾقف شؾّقه وخػقت هقاه اظاتبً  ؾفذا حقاٌر بغ افشاظر وبغ ضقػ زاره فقاًل 

يؼقل  -وافؾقم  .ودؾاٌع مـ افشاظر ظـ كػسف ووصٌػ حلال ادحّب اددكػ ؾقف

 وأهقاهلا، افُغربة اضطرابف، امؾظق وأـزُ ( وافّزمان افّدهر) افظروف ظذ –افشاظر 

ؿ واحلب افدائؿ... ويسلل ضقػ احلبقب أن يسعػف، ويعقَد افؼدي افقدّ  ظذ ؾنكف وإٓ

 زيارتف، وٓ جيػقه  

بافشؽقى مــ افغربـة  صـلدة افتـل تسؾؽ مسؾؽ احلـقار افؼصصـقوختـؿ افؼ

 . «ادتؾػ »افتل اجتؿعـت مـع احلب 

سـ ظرض مـ ُح  ،شاظر افغافب ظؾقف ذم صعر افغزلمع كـَػـَس اف « يـسجؿ»وافـّص 

 فعاّمة افغافبة مـ جفة أخرى. تف ومالحمفا اصـقة احلب مـ جفة ووصؾفا بشخضـقؿ



  حمؿد رضقان افداية – اين افدمشؼلافؽقق 

 

2710 

وتلتؾػ أجزاؤها  ،ومشاظر وظقاضػ اوأؾؽارً  ادة أفػاطً صـقافؼ صـروتتـاشؼ ظـا

 ُؾ بافؼارئ إػ ما أراده افشاظر واكػعؾ بف. ِص تَ وتؽقن وحدًة متـاؽؿًة 

دة أخرى فـف أكشدها ذم صـقدة، وبغ ؿقفف مـ ؿصـقافربط بغ هـذه افؼ ويؿؽـ

 :(36)صـراؽتـرابف بؿ

 بؿ
ٍ
 وبافشــــبم حــبـــقــبـــــُف صــــركــــاء

 

ــــُف   ــــف ضبقب ـــــ مـ ـْ أي ـــٌػ وفؽــــ  دك

 ؿــد بــان ظـــ أحبابــف ؾفــؾ اصــتػك 

 

ـــف   ـــقُده ورؿقُب ـــؾ اشـــساح حس  وه

 :(37)وؿال مـ أخرى 

 ـلشــلمقُت إن ـــذَب افرجــا ويضــؿّ 

 

 شحقـــــُؼ  
ِ
 ؿبـــــٌر ؽريــــٌب بافعـــــراء

دة افسافػة وشالمة تدؾؼفا، ومـاشبة صـقويظفر فؾؼارئ هذا اإلتؼان ذم بـاء افؼ 

، صـرإيؼاظفا )جمزوء افؽامؾ( وحسـ اتساق ؿقاؾقفا وتالؤمفا مع شائر افعـا

)مـ افصػحة اك افؼارىء معف ذم افؽالم ذم افبقت افسابؼ فألخرصـروفطػ إ

جلل إػ مـا يعرف ؾـل ظؾؿ افبديع )بآـتػاء( ، حغ حذف جمرور )ذم(  ؾنكف افسابؼة(

أو ما  « ؿؾبف»قق ذم آخر افبقت، وهق يؼقل إن دمعف جيري ؾقق خدوده، وإن كار افش

  ...فؽ مما يتّؿؿف افؼارىء أو افسامعصابف ذ

 

 (5ت

دائؿ  بدمشق، – الشام كشعراء –مفتون وافشاظر مع اشتغراؿف ذم صعر افغزل 

  : (38) – مثاًل  –ء يتعؾؼ هبا، ـثر احلـغ ظـد آؽساب إفقفا، ـؼقفف شـلافذـر هلا أو ف

                                                           

 .44ديقان افؽققاين :  (36)

  .44: ديقان افؽققاين (37)

 .124: ادصدر افسابؼ (38)
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 إكــــــــل دـشـتـــــــــاٌق إفـــــــــك

 

ــــــبمِ   ــــــَْدن بـافـش ــــــات ظ  جــ

ــــــــــذم جِ     ـَؼ ؾَّ
ِ
 يل افػقحــــــــــاء

 

ـــــ  ــــــّاممِ  يػـــــقُق  رُ دْ َب  ظـــــذ افت

  : (39)خف ابـ افغزيصـق ا، خماضبً صـردمشؼ وهق ذم م اذاـرً  اوؿقفف مشتاؿً  

 ْت مـ جؾـّؼ جاد أرَضفاشـروريح 

 

 ـانِ تَّ وظـفــد تـالؿـقــا بـفـا ــؾُّ هَ  

 وٓ بــرحـت مـلوى ــراٍم أظــزة 

 

 ح ؽـزٓنِ سـرومـــزه كـدمـان وم 

 خيقـّؾ فـل صـقؿل إػ ِورد مائـفـا 

 

 ـطشـانِ ظَ  ـةُ بَ غْ إذا هـاج أن افـقؾ كُ  

 ربغ ظـؾقـؾةً افـَّ  مــ ريـاضِ  ْت أتَ  

 

 أكـػـــاٍس َبـؾـقــؾــَة أْردانِ  ـةَ ذــقـّ 

 افشــبم  ـّؿــؾــل ؾـبـاهلل يـا ريــَح  

 

 مشتاٍق إػ افؼـُرب هقامِن... رشافةَ  

 اـبرً  وٓ كعرف مـ صعراء دمشؼ خاصة وافشام ظامة مـ اشتغرق افغزُل ؿساًم  

ه من وراث ىزار ىجده ي ديوان الكوواين الدمشقي، وما ىعرفمـ أصعارهؿ ـافذي 

 مع ؾتـة آثـغ بدمشؼ وـؾ ما هق دمشؼل صامل.  قباين، الدمشقي.

 و هذا مؾؿح يستحؼ أن يػرد بؽالم مستؼّؾ.  -

 سـرذم إمثال وإؿقال افتل ت ،وتسؾؽ أبقات احلؽؿة وما يؾحؼ هبا مـ معانٍ 

ام يتعؾؼ بف ذم مقصقفة ب ، وهل دائاًم اإبقات أحقاكً  هذه وتْؽُثرذم ظدٍد مـ ؿصاِئده، 

 ية. دِ ؼَ افـاس، ورؤاه افػؽرية وافعَ بحقاتف، وظالؿاتف 

صعقبة افؼاؾقة  مع -افؽاف جرت شفؾة شؾسة ظذبة  دة فف ظذ رويِّ صـقوذم ؿ

 وضادا –وؿػ افشاظر دُِِؾاّمِت افزمان وأحداث افّدهر، وصؽا مـ افػرؿة وافغربة  -

 : (47)يػة، ثؿ اشتطردصـرقاة ـريؿة مـ أجؾ ح رِّ ـاحلُ  لِ اضبـ وأصاد –ذفؽ  مـ صؽا

                                                           

 .67: ادصدر افسابؼ (39)

 . 81ديقان افؽققاين:  (47)
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ــــرٌ  ــــاظة شات ــــقٌب ـافؼـ ــــَّؿ ث  ومـــا ث

 

ــــُؽ   ـُ افزهـــَد إٓ افتـــسُّ  ــــام ٓ يـــزي

ــاِت افَؼــ  ــا ـــؾ حاج  ــُقع تػقتـــفُ وم

 

ـــؾ آداب احلريو  ــــُْدَركُ صــــغٓ ـ   ت

 : (41)وؿال 

 ُع مـــ أضــاع افــدهُر صــب  ضـــقوأ

 

ـــــقُل   ـــــٌػ مـَطـ ـــــف إف ـــــّل إفـُػ  صـج

ــــّب ودهــــٌر ٓ   ــــك حمـــ  يـجــــقد ظـؾ

 

ــــــُؾ    ظػقـــــػ، بافؾؼـــــا، دهـــــر بخق

  : (42)وؿال 

ــــــّة ـــــــّؾ   صــــــلّٕن مــــــع ادحب
ٍ
 ء

 

 حؼــــٍر، إن ؾؽــــرَت فــــف، جزيــــُؾ  

 : (43)وؿال 

 واحلــــب أؿــتـــــؾ مـــــا يؽـــــق

 

ـــــا  .. ـــــُب تـَعــطـّـػ  ُن إذا احلـبـق

  : (44)وؿال 

ــــ ــــّؿ افـّدخقـ ــــج اهل ــــا ظـقف  م

 

ـــؾ صــْدوٍ  .. ـــقُؾ بؿث ـــدام  ـ  أو ُم

  

 (6ت

ذم داره: وهل مـ  دة ذم رثاء هّرة ـاكتصـقومـ ؿصائد افديقان افبارزة ؿ

حماشـ صعره: ؾقفا شامت ؿقة صـعة افشعر، وؿدرُة افشاظر ظذ افتعبر وافتصقير، و 

دة ادالمح صـقافؼ ذم طفرت حتك –ود اإلضار أصاًل حمد وهق –اكػعافف بادقضقع 

ة احلقاة وادقت، وإن ـاكت ذم ضـقشالمقة مـ وراء ؿة واإلكساكقة واإلصـقافشخ

 خمؾقق صغر مـ احلققاكات إفقػة. 

                                                           

 .82ادصدر افسابؼ:  (41)

  .97: ديقان افؽققاين (42)

 .171: ادصدر افسابؼ (43)

 .179ادصدر افسابؼ:  (44)
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ذم ترتقب خاص  ا بقتً سـغوؿد ظافج افشاظر مقضقع وؾاة اهلرة ذم أربعة وَّ

ء صـلدماوب مع تطقر ادقؿػ واكػعآتف ادختؾػة، إضاؾة إػ وصػ اهلرة وبقان 

 : (45)ـزل واشتئـاشف هبا، ؿال ؾقفاووصػ ائتالؾفا ذم اد ،مفؿ مـ ضبائعفا

ـــــادت ت ـــــ ـــــصـق  ـُد افػـرؿـدي

 

 

..

..

..

..

 . 

 

 ـرهْ سـقــــــــغ بـقثـبــــٍة مـــــفا ي

ــــــــا  ــــــــت حــرــاتـف  ؾـتعـؾـّؿ

 

ــــُزوِق ادســــتطَرهْ    صــــعُؾ اف

 :وذم مقضقع رثاء اهلرة يؼقل بغ افقصػ وإشػ 

ـــــــا ـــــــامُم حقاهَت ـــــــَس احِل  خؾ

 

ـــل   ــــ ؿؾب ـــّز م ــــروابت  وَرهْ ش

ــــــت   ــــــ ســـــــلفـػـاك  دْ إن ؾؼ

 

 شــــؿَرهْ  اأبــــدً  اُت مســــامرً  ..

 حتــــــك إذا افَػْجــــــُر اكجــــــذ 

 

ـــــدى صـــــػَرهْ   ـــــائر أب  أو ض

ــــــــا  ــــــــت دمــــــــرُّ وراءه  ؿام

 

ــــ  ــــػَرهْ  اذكًب  يـــــقُس وٓ افضَّ

 شــــــقداء رّجعــــــت اهلريـــــــ 

 

 ـــــَر ـراهــــٍب يتؾــــق زبــــقَرهْ  ..

ــــــلْن تصــــــا  ــــــِزْز ظــــــّع ب  أْظ

 

ــــــَرهْ  ..  َب وأْن أضــــــّؿْتفا حػ

 ــــــل افـــــّردىفـــــق شـــــامفا م 

 

 مــــا بِْعُتفــــا بخــــراج ـــــقَرهْ  

ــــا مــــا ؽــــاَل ذا إو   ؿــــد ؽاهَل

 

 كػـــــَرْه   صــــــكتــــاِد واشتؼ ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ   ... إف

 

 .... إفخ.   

ـّة ذم مثؾ هذا ادقضقع، وـاكت ؿد اصتفرت صـقوفؼ - دة افؽققاين هذه مزي

 ،( هـ 319 أو – 318ة ذم رثاء هرة ٕيب بؽر بـ افعالف )تقذم شـقدة ظباصـقؿ

  : (46)أوهلا

 ُعــــــــدِ يــــــــا هــــــــرُّ ؾارؿتــــــــا ومل تَ 

 

 وــــــت ظـــــــدي بؿـــــــزل افـــــقفدِ  

                                                            

   .187: ادصدر افسابؼ (45)

 .117 – 179: 2وؾقات إظقان ٓبـ خؾـّؽان  (46)
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 ة، وكزظاتف اإلكساكقة،صـقة افشاظر ومالحمف افشخصـقدة افؽققاين خُصقصـقوتبؼك فؼ

ـ ادقت: ذم شامهتا اإلشالمقّة.   وضبقعتف ادرهػة ورؤيتف ذم جاكب افعزة م

 

 (7ت

ظذ افسجع وأفقاٍن أخرى مـ افبديع ذم صعر افؽققاين، وذم رشائؾف افؼائؿة  

ـَْرَش افثؼاذم افقاشع فؾشاظر، وؽزارة حمػقطف افؾغقي،  وافبقان: يالحظ افؼارئ افػ

 ... ا، وأؾؽارً فتؾؽ افثؼاؾة مػرداٍت، ومعاينَ  اشتعامففوُحسـ 

وفؾشاظر إظجاٌب بشعراء بلظقاهنؿ مـ افعصقر ادختؾػة مثؾ صعراء افغزل 

وإظجاب بافبحسي، وابـ افّدمقـة وأيب افطقب ادتـبل،  ظامة، وافعذريغ خاصة،

 وؽرهؿ مـ افؽبار. 

ومـ هــا ــَثـُر افتقفقد ذم ديقان افؽققاكـل، وـثرت حماوٓت افتجديد  

   :(47)وآبتؽار، وكالحـظ )ـلس إماين( ؾـل ؿقفف

 إمـاين ــلَس  ظاضـل يا كـديؿُ 

 

 ظّؾ مّهـل بـذفؽ افؽـلس جُيـذ 

  : (48)ب آخر ذم ؿقففواشتعارة ؿؾ 

ـــــَّواَحــــ ـــــؾبل مــــــ ؿـُؾ  ـقر ؿ

 

ـــفِ شـــرأ ٍب أصــبحْت    ى فديـــ

 ظـؾـقــــــف مـــــــ يـغـــــارُ  اأبــــدً  

 

ــل إذا كظَ   ـــظــــــقـــــ ــفِ رْت إفـق ـــ  ــ

ــــٍب   ـــــ يل بؼؾ ـــــرِ  م  ـؿـؾــــ ؽق

 

ـُ بـبـل أشــتـعــق   ـف ظـؾـقـــِف  ـ

  : وافذـرى افطائرة ذم ؿقفف 

                                                           

 .179ديقان افؽققاين:  (47)

 .26: ادصدر افسابؼ  (48)
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ـــــُر بـ ـــــتط ــــــرىؼـؾبِ  ـف افـذـ

 

ـــ  ــــد جسـؿــــَف وَهــــُ  ْف ـويـُـؼـع

وَمّر افشاظُر بؿعاٍن اصتفرت فشعراء ـبار ظذ شبقؾ آؿساب مـفؿ وآكتامء  

ـِ َصـعة مـ أصعارهؿ، ؾؼال كاطرً   : (49)إػ أيب افطقب اإفقفؿ وافتقفقد ظـ ؿدرة وحس

 ؿؿ كشـتِؽ افشـقق يـا شـؿري

 

ــــقى ك  ـــت واذم اهل ـــؾلك  ـُب سـق

 ـؾــٌؼ ـان ضـــبـاكـقا ووجـف افـزم 

 

ـــقُب   ـــف ؿـط ـــل وجف  ؾصــار ؾ

 وٓ صــديـــــٌؼ  ؾـــــال كــديــــــؿٌ  

 

ــــٌس وٓ حـبــقــــــُب    وٓ أكـقــ

  : (57)إػ ادعّري اوؿقفف كاطرً  

ــــــفدِ  ــــــقتفا بـافسُّ ــــــؾٍة أؾــ  ـــــــؿ فق

 

 ٓؿـقت جقش افشـقق ؾقفـا وحــدي 

ــــــا بــــــــدْت    وفؾثـريـــــــا روكـــــــؼ دّ

 

جا ـافعـؼــدِ  ؾـل   جـقــد زكـجــّل افــدُّ

مقـة اشـرً وؿقفف م   : (51)إػ ابـ افدُّ

 هـؾ فؾؿحـّب ادـســـــــتـفام رؾـــقــُؼ 

 

ــؾ إػ افصــز اجلؿقــؾ ضريــُؼ    أم ه

ـــذي  ـــان اف ـــافقا: إذا ب  أم هـــؾ ــــام ؿ

 

 هتــقى ؾـــنن افقــلس مـــف رؾـــقـــُؼ  

  :(52)ؾؼال اه بعضفؿ اكؼباًض اجلرجاين إباءه، وما شاّم  ضـلورّدد مع افؼا - 

ــاٌض ووحشــةٌ  ــؽ اكؼب ــؾ ؾق  ؾؽــؿ ؿائ

 

ــُب   ــذّل أهق ــؾ مـــ اف ــف: ٓ ب  ؾؼؾــت ف

جفا، وفقس سـقوذفؽ ـؾف داخؾ ؾـل مقاضعف مـ افؼصائد ممتؾػ معفا، مـ ك 

 رؿعة اشتعارها، حيّع هبا صعره. 

ر أو إػ افُبحقر افؼصا اوافشاظر افذي يرتاُد أكقاع افبحقر ادطّقفة، يؿقؾ أيًض 

                                                           

 .14ادصدر افسابؼ:  (49)

 .42: ديقان افؽققاين (57)

 .46ديقان ابـ افدمقـة :  (51)

 .47ديقان افؽققاين :  (52)
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جمزوءات افبحقر، مثؾ جمزوء افؽامؾ، وجمزوء افّرَمؾ، وجمزوء افرجز، وفف إظجاب 

 ذم –ح. وأشفؿت هذه افؼصار وادجزوءات ذم هتقئة بعض صعره سـرببحر ادـ

   .(53)دمشؼ( بغ افغزل وذـرى ا. ـؼقفف )جامعً امطربً  ــ كغَ مُ  افقؽقن صعرً  – تؼديري

ـْ فؾؿحــــــّب ادستفــــــامْ   َمــــــ

 

ــــبؿف  ـــــٍػ َف ـــــقامْ  نِ ـدْ ـػف  افـؼ

ـــــق  ـــــرٍب يــ ــــــ دغت ـــــؾ م  ب

 

 ح بشـــــجقه صـــــجق احلـــــاممْ  ..

 إكـــــــّل دــشــتــــــــاق إفــــــــك 

 

ــــــْدٍن بـافشــــــبمْ   ــــــات َظ  جــّـ

 )مـ جمزوء افؽامؾ ادذيـّؾ(   

  : (54)وؿقفف -

 ؿـؿ كشـتِؽ افشـقق يـا شـؿري

 

 ُب ســـــقؾلكــــت واذم اهلــــقى ك 

 ط( سـق)مـ خُمّؾع افب  

  : (55)وؿقفف -

ــــــَرا ــــــاُر إذا شـػ ــــــدُر يـغـ  افب

 

ــــرا  ــــاُر إذا خط ـــــ يغ  وافغص

 )مـ اخلـَبب(   

 : (56)وؿقفف -

ــــــرامِ  ــــــة افـغ ــــــؽ داظـق  فـبـق

 

ــــــاًل    بـــــــلرواح افشـّــــــبمِ  أهـ

 )مـ جمزوء افؽامؾ ادرؾـّؾ(   

                                                           

   .177ادصدر افسابؼ: ( 53)

 .14قاين: ديقان افؽق (54)

 .118: ادصدر افسابؼ (55)

 .57:  ادصدر افسابؼ( 56)
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 : (57)وؿقفف -

ـــذيري ــــ َظ ـــدي َم ـْ مسع ــ  َم

 

ـْ ُمـصـــػل مـــــ جُمـقــــري    َمـــ

 ( )مـ بحر ادجتّث  

وَتْرِجُع إػ افعبارة افشعرية ذم ديقان افؽققاين ذم هذه اددة مـ تاريخ إدب 

فا، ويظفر فؾؼارئ صدورها ظـ خبر، متؿؽـ مـ فا، ومتاشؽُ فا ومتاكتُ رصاكتُ 

افؾغة، ممسؽ بلضراف افؽالم، ؿادر ظذ إيضاح افػؽرة بام يتـاشب، ويتالءم 

 . صـلوأشؾقبف افشخ

   :(58)وكؼرأ فف ؿقفف

 فـــافَ ْج افعـــُت أيــــامل ؾلفػقـــُت وَ وض

 

ـــــً  ــــ ظؾقــــفِ  اؿـَطـُقب ـُ ـــــرٌة و  ـؾقُح ؿـت

 ػةً ـّوِظـــ اد  وَصـــ اهـــدً ؾلوشعتــــُفا زُ  

 

ــــ  ــــــ كجــــقُح ورأُي اضِّ  ـراح افؼاضـق

 ويظفر هـا هذا افتامشؽ، وافتبفػ بغ مؽقكات افشعر ادختؾػة.  - 

  : (59)وؿقفف

ـــــمادي ــــام ؾ ـــــا زمـــــاُن ؾ  تـرؾـــــْؼ ي

 

ــــــٍد ٓ يـ  ـُ بصؾ ــــــ ــــــدِ  ؾـقـ  وٓ جـؾـق

 وفـــقس افؼؾـــب مــــ حجـــر ؾقبؼـــك 

 

 ظــــذ هــــذا، وٓ أكــــا مـــــ حديـــــدِ  

ــــدً   ـــــفل اروي  ٓ  ــــاول مــــاَء وجــ

 

ـــــدِ    وهـــــاك إن اصـــــتفقت دَم افقري

ــــوٓ  ســــب حقــــايت ؾقــــؽ مَ    اـــ 

 

 ؾــــنين فســــُت أرؽــــُب ذم اخلؾــــقدِ  

ؿقة إشؾقب، وهـذا مـ افؽالم افؼاصد، ؾقف: وضقح افػؽرة، وشالمة افعبارة، و 

 . اابف أيًض سـقواك

                                                           

 .98ادصدر افسابؼ: ( 57)

 .66ديقان افؽققاين:  (58)

 .54ادصدر افسابؼ:  (59)
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 . ـثر ؾاشٍ  افؽققاين ديقان ذم – مؼاصده حقث مـ –ومثؾ هذا افشعر 

 مـتف( ذم أبقات ـثرة صـقصخ اوجيد افشاظر كػسف )ويـاُلحظ افؼارئ أيًض 

دة فف يـّقه ؾقفا بـػسف، وبراظة صعره.. صـقؿصائده ادختؾػة، وهذه كبذٌة خمتارة مـ ؿ

ـِ اف اأيًض  وهذا آختقار يدخؾ اؽة، وؿقة إخذ، صـقذم دٓئؾ رؿل إشؾقب، وحس

  : (67)سـ إداءٍة ظـده ظذ ُح  ومـ ؿدر ،واشسشال افؽالم مـ خاضر صاظر متؿؽـ

 تـــُف مـــ كســج ؾؽـــريوصــعر ُحْؽـ

 

 افـخـــــدودِ  ديـبــــــاِج  مثـــــَؾ  اُبـــــرودً  

ـــــؾ معســـــقلِ    إمـــــاين معـــــاٍن مث

 

ــــَرودِ  وأصـــفك مــــ رضـــاِب    ؾــــٍؿ ب

ـــــات  ـــــذاب رائــؼـــ ـــــاظ ظــ  وأفــػـ

 

ـــــروق بحســـفـــــا دُ    افـعـؼـــــقدِ  رَّ تـ

 ع اهلـــقى مــــ بعـــد صـــققــــام مُجـــ 

 

ـــذيُب   ـــػَس  ي ـــؿٍ  افـ ــــ ؾ ـــدِ  بـق  وجـق

فف  ، وهذا حؼ  ةٍ حؼقؼقّ  ةٍ صعريّ  هنضةٍ  ف ضؾقعةَ افؽققاين ـقكُ  شـلفؼد ؽاب ظـ دار 

تت ذم دمشؼ، وشاحت ذم بؾدان ظربقة ضؾقعٌة رائدٌة كب ايـبغل أن ُيَقّضح. إكف حؼ  

اؽة، وؾقف صـقوإشالمقة بشعر متؼّدم ذم احلققية واجلّدة، وؾقف افتؿؽـ وحسـ اف

 ؾضاًل ظذ ،ؼقغشـقؽر ؿؾقؾ مـف إػ كقادي ادطربغ وادق اافعذوبة افتل أخذت ؿدرً 

 اكغامشف ذم دمشؼإػ إضاؾة إػ جقاكب اجتامظقة، و ،تصقير صعره فذاتف وأحقافف

 افعريؼة وجمايل حسـفا ومجاهلا .... 

بث ظذ يد افؽققاين ؿقّية ضّقعًة، ومل يؾ سـلوفؼد اشتؿرت حقاة ادقصح إكدف

 وتستحؼ مقصحاتف وؿػة مستؼؾة .  .قهاـَ ؽْ وأَ  أمثال أمغ اجلـدي أن تسؾؿقها،

، وأن تطبع أثار ة جديرة بين يعاد النظر ي آثارها ووراثهاصـوالكوواين شخ

َر بدراشة واشعة ظـ امدؿؼً  احمؼؼً  اشـرك شـرقة مـ صعره وكثره وتـافباؿ ، وأن ُتَصدَّ

                                                           

 .51ديقان افؽققاين:  (67)



 (4( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 
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د بؼقة واؿتدار ومجال فَّ مَ  ، وفؼدحقاة افؽققاين وظـ ؾـف مـ كثر وصعر... إكف ضؾقعةٌ 

 صعري دـ جاء بعده ذم افشام ـاجلـدي وذم أؿطار افعرب ـافبارودي . 

 

 

 
 

 بروت.  –ر افعؾؿ فؾؿاليغ دا  –خر افديـ افزرـع  –إظالم  -

 .صـردار ادعارف بؿ  –ػ ضـقد. صقؿل   –افبارودي رائد افشعر احلديث  -

 دمشؼ. –دار افػؽر   –باصا  شـكظؿر مقد.   –افعثامين  صـرافع  –تاريخ إدب افعريب  -

 ه.1371 –دمشؼ   –ـّقة ادطبعة احلػ  –ديقان أمحد افؽققاين  -

 –دمشؼ   –احلػـّقة ادطبعة   –ؼادر بـ ظؿر كبفان ظبد اف –ديقان إمر مـجؽ باصا  -

 م.1882 -ه 1371

 افؼاهرة.  –دار افعروبة   –راتب افـػاخ   –ديقان ابـ افّدمقـة  -

 افؼاهرة.  – شـرجلـة افتلفقػ وافسمجة وافـ  –بتحؼقؼ د. ظزام   –ديقان اُدَتـبل  -

 . شـرشؾؽ افّدرر ذم أظقان افؼرن افّثاين ظ -

ـّ ومذاهبف  -  .صـردار ادعارف بؿ  –ػ ضـقد. صقؿل   –ذم افشعر افعريب افػ

 بروت.  –دار افعؾؿ فؾؿاليغ   –ظؿر َؾّروخ  .د  –معامل إدب افعريب  -

 .دمشؼ  –وزارة افثؼاؾة   –ظبد افػتاح ؿؾعف جل   –مـ صعر أمغ اجلـدي  -

 دار صادر.  – ؼقؼ د. إحسان ظباس   –ابـ خؾؽان   –وؾقات إَظقان  -
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 شفادة العروض عذ مسائل دم عؾم أصوات العربقة

  

 ()د. عبد البديع الـرباين

 

 
 

هززز(  ِظقززنِ اِ ززّس كحززنام 293مقزززاا ارعززركام  اززا نززني اتززن جـززي )ت  -

ؼن )كارعزركام مـفزن( حزغ شزق  كانا ند تـّبه ظذ صؾة ظؾم إصوات تندو(7)ارطبع

رزه تعؾقز   -ي ظؾَم إصوات كا ركفأظـ -كرؽن هذا ارَؼبقل من هذا ارعؾم »نني: 

  (3)«ؼن  دِن فقه من صـعة إصوات كارـَّغم.شزقكمشنِاة رؾؿو

كيليت هذا اربحث تلمالٍت صوتقة ذم ظؾم ارعركام  تغقة اشتثاِ من ذم أحد  -   

 .(2)ارعؾؿغ ذم ففم أخر

                                                           

(ظضو اهلقئة ارتدِي )ة ذم جنمعة اربعث تحؿص.سزق 

 .3/239اكظر اخلصنئص:  (7)

 .7/9ارصـنظة:  شزر (3)

آكطزال  مزن إصزوات ذم يؼوم اربحث ظذ ظؾؿي )ارعركام( ك)إصوات(  كتـزي ظزذ  (2)

ففم ارعركام  ففو تلمالت صوتقة ذم ظؾم ارعركام  كحيتؿل كجًفن آخر  هو آكطزال  مزن 

ارعركام ذم ففم إصوات  ففو صفندة ارعركام ظذ مسنئل ذم ظؾم أصوات ارعرتقة. فؽزنا 



 (4( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع ارؾغة ارعرتقة تدمش  
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 و:كند اكتظؿت يل من هذه ارتلمالت شبع مسنئل  أشونفن ظذ هذا ارـح -   

ارصزوائت.  -4اخلػزنء.  -2تؼنِب إصوات.  -3حتديد خمنِج إصوات.  -7

 ادخنرػة. -7ارـز.  -6ادؼطع.  -5

 ادسللة األوىل: حتديد خمارج األصوات

( ضريؼززة )قك  ا ززركف( ه775اتتؽززر اخلؾقززل تززن أرززد ارػراهقززد  )ت  -   

ينهزن أكززه اززنا يػززت  فززنه كإكززا اززنا َقكانززه إ»رتحديزد خمنِجفززن  نززني تؾؿقززذه ارؾقزث: 

 (4)«تنٕرف ثم يظفر ا رف  كحو: َاْب  َاْت  َاْح  َاْع  َاْغ.

 كتؼوم هذه ارطريؼة ظذ أمرين:   

 إكي: كط  ا رف شناـًن.

 كأخر: اجتالب مهزة كصل نبؾه.

فلمززن إمززر إكي  كهززو كطزز  ا ززرف شززناـًن  فنكززه أاثززر إظنكززة ظززذ حتديززد    

زل  كدزن ذم ا رازة مزن  ادخرج  دِن فقه ب فرصزة ارتلمق من ارتؾبقث ارذ  يتزق  رؾؿجزر 

كإكززا شززّؿقت هززذه »إنززال  رؾحززرف كاكحززراف تززه ظززن موبززعه. نززني اتززن جـززي: 

إصززوات ارـننصززة حراززنت  ٕقززن تؼؾزز  ا ززرف ارززذ  تؼززسا تززه  كدمتذتززه كحززو 

 (5)«ا ركف ارتي هي أتعنبفن.

زة كصل نبل ا زرف كهزو شزنان  فزنا كأمن إمر أخر  كهو اجتالب مه   

                                                                                                                                              

 ظؾقه. ةً فَ بَ ـْأا تـي اربحث ظذ أحد اروجفغ كشّؿي تالزم أخر  مَ 

 .7/47: اتنب ارعغ (4)

 .37-7/36ارصـنظة:  شزر (5)
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هذا من شـن ارعرب ذم االمفن. أٓ ترى أقم ننروا: اتن كاشم  فزل ؼوا مهززة حتزى 

 (6)كصؾوا إػ ارؾػظ تنرسنان؟

كممززن يشززفد أا كطزز  ارصززنمت شززناـًن أضززوي مـززه متحّرًاززن: أا ارتؼطقززع  -   

رسززنان حززركف ادززّد   كيشززؿل ا(7)نززنئم ظززذ ثـنئقززة )ادتحّرك/ارسززنان( بزززيارعرك

  كٓ صّك ذم ضوهلن. فوبع ارصوامت ارسزناـة مزع حزركف (8))ارصوائت ارطويؾة(

 ادّد ذم زمرة كاحدة أمنِة ظذ ضوي ارـط  هبن.

كهو تخالف من يتبندِ إػ ارذهن تند  اررأ  من أا ارصنمت ادتحّرك مرّاب    

ضززوي مززن ط )صززنمت فؼززط(  كادراززب أسزززق( كارسززنان تصزززر)صنمت+صززنئت ن

 ط. ففذا اشتدٓي كظر  ُيغِػل آحتؽنم إػ اِ ّس كارتجرتة.سزقارب

 ادسللة الثاكقة: تؼارب األصوات

هزز( ظزن )افاػزنء(  كهزو أحزد ظقزوب 593حيّدثـن اخلطقب ارتزيزز  )ت  -   

دة كاحزدة  كأاثزر مزن يؼزع قرزك ذم صززقاختالف حزرف ارزركّ  ذم ن»ارشعر  تؼوره: 

 :(9)دخنِج  مثل نورها ركف ادتؼنِتة ا

ُ صزززززززيُتـَززززززيَّ إّا اربِزززززززرَّ   ٌء َهزززززززغ 

 

 

 

  

َعززززززق مُ  ُ كارطق ززززززغ    (79)«ادـطزززززُ  ارؾَّ

 

 

 

                                                           

 .2/237ارؽتنب:  (6)

 .65  كارعركام كارؼنفقة: 77  كادعقنِ ذم أكزاا إصعنِ: 5/434اكظر ارعؼد ارػريد:  (7)

 .65اكظر ارعركام كارؼنفقة:  (8)

 .499ص ...« كننرت امرأة ٓتـفن: تـي إا ارز »مل أنف ظذ ننئؾه  كذم ارـوادِ ٕيب زيد:  (9)

 )تنختصنِ(.377-376ارواذم ذم ارعركام كارؼواذم:  (79)



 (4( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع ارؾغة ارعرتقة تدمش  
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  (77)فنرـوا من ضرف ارؾسنا كأصوي ارثـنيزن ارعؾقزن  كادزقم مزن تزغ ارشزػتغ   

 .(73)ظن اتػننفا ذم صػة ارغـّة كارشّؼة تقـفا خمرًجن رقست تعقدة  فضاًل 

هزززز( اشزززتثاِه هزززذه ادسزززلرة 277)ت  شززززيريزززف مزززن أيب ظزززع ارػنِكض -   

ة ذم آحتجنج ٓختالف ارؼّراء ذم كحو نزوي ا  تعزنػ: بزقارعرك
ْزادَ وَ  َةَفَ طَ هَبس 

  إق نزرأ ُنـُْبزل تُخْؾزف ظـزه: )تصزطة( تنرصزند  كنزرأ ]347: اربؼرة[ مَ سَ والَ َلمَ العَ 

 .(72)سزغاربننوا: )تسطة( تنر

  فنكزه أصزل سززغ ذم )تسزطة( كتزرك ارسزغفلمن من مل يبدي ار»: نني أتو ظع   

  فنحتؿل اخلالف رؼؾته  كٕا سزرمن اخلالف ي  (74)ارؽؾؿتغ  كٕا من تغ ا رفغ

هذا ارـحو من اخلالف رؼؾته غر معتّد ته. أٓ ترى أا ا رفغ ادتؼنِتغ ند يؼعنا ذم 

ِكّ  فقستجقزكا قرك اا يستجقزككه ذم  :(75)ادثؾغ  اؼوره َِ

 إقا ِاِبُت فنجعزؾوين َكَشطن 

  (76)إين ابٌر ٓ ُأضِقُ  ارُعـُدا  

                                                           

 .58  57اكظر اجلواكب ارصوتقة:  (77)

 .87اكظر اجلواكب ارصوتقة:  (73)

 .3/329: شزراكظر ارـ (72)

  كارطنء.سزغمهن ار (74)

: كارؾسززنا: مززندة ) ع ا د(  53مل أنززف ظززذ ننئؾززه  كاربقززت ذم اتززنب ارؼززواذم رنخػززش:  (75)

 .894بقب: : كمغـي ارؾ2/297

ود  كهزي ارـننزة ارتزي ٓ زد: مجزع َظـززؽن ارراازب. كارُعـُززن رتؿزة خر من ضرفقفزكشط اردات (76)

 هن.شزرتستؼقم ذم 
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فؽا جعل ارداي مثل ارطنء ذم مجعفا ذم حرف اررك  كمل حيِػل تا تقـفا من 

 كارصند فؾم يؼّرهبن مـفن اا فعل سزغاخلالف ذم افضبن   اذرك مل حيػل تا تغ ار

  (77)«أخركا.

 ة الثالثة: اخلػاءادسلل

  (79)  كاهلنء(78)ا إرفشزقا ركف اخلػقة مخسة: حركف ادّد كارؾغ كٓ  -

 .(39)كارـوا ارسناـة إقا تؼّدمت أحد حركف ارػم

كمعـى اخلػنء ذم هذه ا ركف أقن ٓ حتتنج إػ ابر جفد ذم ارـط   نني مؽي    

قن ٓ ظالج ظذ كإرف أخػى هذه ا ركف  ٕ»هز(: 427تن أيب ضنرب )ت

  (37)«ارؾسنا فقفن ظـد ارـط  هبن...

كخػنء ارـوا هـن أقن إقا انكت شناـة فؾفن خمرجنا: خمرج هلن من ارػم  كخمرج 

م. فنقا جنء تعدهن أحد حركف ارػم  اشتعؿؾوا أرسـتفم فقفن من صزقرغـّتفن من اخلقن

 .(33)خمرج غـّتفن فؼط  كانا قرك أخّف 

ـوا فنقن إقا انكت شناـة تشنِك تنرسؽوا كارغـّة كمفا يؽن من خػنء ار

 .   (32)حركَف ادّد كارؾغ

                                                           

 .249 - 3/248ا جة :  (77)

 .4/426اكظر ارؽتنب:  (78)

 .3/437اكظر ارؽتنب:  (79)

 .4/454اكظر ارؽتنب:  (39)

 .226-4/225  كاكظر ارؽتنب: 792اررظنية:  (37)

 .86اكظر اجلواكب ارصوتقة:  (33)

 .543اكظر ارـوادِ ٕيب زيد:  (32)
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فنقا حتّورـن إػ ظؾم ارعركام ذم موبع ا ركف ارتي ٓ تصؾ  أا تؽوا  -

ن  كجدكن أا من جيؿع هذه ا ركف   ئنا: اخلػنء كارزيندة.صزقِكيًّ

ن  من ظدا إحرف أتقة فجؿقع ا ركف تصؾ  أا تؽوا ِكيًّ
(34): 

حركف ادّد إقا انكت زائدة أك موردة من افصبنع. أمن إرف ادـؼؾبة ظن  .7

 كاك أك ينء فؼد تؽوا ِكيًّن.

 ارـوا ارتي رقست من تـقة ارؽؾؿة  اـوين ارتواقد  ككوا افكنث  ككوا ارتـوين. .3

اهلنء ارسناـة  شواء أانكت هنء ارتلكقث كنًػن أم هنء ارسؽت أم هنء ارضؿر  .2

 نبؾفن. متحّرًان من

  فنكه رقس ذم ا ركف اخلػقة من نوة آظتاد اخلػاءء إكي كهو شزيأمن ار   

 ارـنض  تحسن ارونف ظؾقفن. بزيمن ُير

  فنا ا رف إقا انا زائًدا جنز أا ُيؼّدِ الزيادةء أخر كهو شزيكأمن ار   

 فال يسوغ فقه هذا ارتؼدير. شننًطن. كأمن إقا انا أصاًل 

 ابعة: الصوائتادسللة الر

 تغ:بزرتؼّسم اردِاشنت ارصوتقة ا ديثة إصوات ارؾغوية ظذ  -

 ق   انربنء كارػنء.ضزقصوامت  كهي من يعسام اهلواء ذم كطؼه حبس أك ت األول:

ق   كهي ضزقصوائت  كهي من ٓ يعسام اهلواء ذم كطؼه حبس أك ت واآلخر:

 .(35)نء كارواك ادّديتنا )ضويؾة(ة(  كإرف كارقصزرة كارضؿة )نسزرارػتحة كارؽ

                                                           

  كارزواذم ذم 87-75  كاتزنب ارؼزواذم رؾتـزوخي: 89-77اكظر اتنب ارؼزواذم رنخػزش:  (34)

 .393-397ارعركام كارؼواذم: 

 .36اكظر إصوات ارؾغوية:  (35)
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كتؼسم ارصوائت تنظتبنِ اكػتنح ارػم ظـد ارـط  هبن نسؿغ: كاشعة انرػتحة   -

 .(36)ة كارضؿةسزرؼة انرؽبزقك

ة كارضؿة أنوى من ارؼراتة تغ اّل مـفا سزركظذ هذا فنرؼراتة تغ ارؽ   

من ارؼراتة تغ اّل مـفا كارػتحة  كاذرك ارؼراتة تغ ارقنء كارواك ادّديتغ أنوى 

 .(37)كإرف

ْدف      (38)كممن يشفد هلذا ذم ارعركام جواز اجتاع ارقنء كارواك مّديتغ ذم ارر 

 :(39)اؼوي ادتـبي

ْكاُم ُنؾـزززن  اّؾزززا ِّحبزززْت تـزززن ارزززرَّ

  

ززززبِقُل    َحَؾززززٌب َنْصززززُدكن كأكززززِت ارسَّ

وَا تززززززززنٕمِر اثززززززززرٌ    كادَُسززززززززؿَّ

  

 ُموُي كإمزززززُر اّرزززززذ  هبزززززن ادزززززل 

 :(27)  كحو(29)اف  كهو اختالف حراة ارركّ  تػت  كغرهصزركاذرك أا اف 

 كإين تحؿزززِد ا ِ ٓ كاهزززُن ارُؼزززوى

  

 فلخشززعنكمل يززُك نززومي نززوَم َشزز 
ٍ
 وء

 كإين تحؿززززِد ا ِ ٓ ثززززوَب ظززززنجزٍ  

  

   ربسزززززُت كٓ ِمزززززن َغزززززْدٍِة أتؼـّزززززع 

                                                            

 .726اكظر مبندئ ارؾسنكقنت:  (36)

 .366-365ؼن ارشعر: شزقاكظر مو (37)

  كارعؼززد ارػريززد: 99  كاتززنب ارؼززواذم رؾتـززوخي: 74اكظززر اتززنب ارؼززواذم رنخػززش:  (38)

 .794  كارؽنذم ذم ظؾم ارؼواذم: 395  كارواذم ذم ارعركام كارؼواذم: 5/496

 .2/243ح ديواكه:  صزراكظر  (39)

عر ؼن ارشزشززق  كمو265ح حتػزة اخلؾقزل: صززر  ك375اكظر ارزواذم ذم ارعزركام كارؼزواذم:  (29)

 .754ارعريب: 

  كاربقتززنا ذم ارؾسززنا: )نززوا(  7/379  اكظززر جمززنرس ثعؾززب: شزززيرزززقع تززن ظززد  إك (27)

75/399. 
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  (22)كبمّ  سزرركّ  تؽة ارززز  كهو اختالف حرا (23)أصّد ظقًبن من افنواء

 :(24)كحو

 أِمززززَن آِي مّقززززَة ِائززززٌ  أم مغتززززد 

  

 دِ ظجززززززالَا قا زاٍد كغززززززَر مزززززززكّ  

ْحؾَتـززززن غززززًدا  ِِ  زظززززم ارَبززززواُِح أا 

  

 كتزززذاك خّزكزززن ارُغزززراُب إشزززودُ  

  

 ادسللة اخلامسة: ادؼطع

يتلرف ارؽالم ذم ارـط  من توايل دفؼنت صوتقة  تتحّدد اردفؼة مـفن تلقن  -

 .(25)(syllableأصغر من ُيبتدأ ته من ارصوت كيونف ظؾقه ذم رغة من  كتدظى مؼطًعن )

 :(26)كادؼنضع ذم ارعرتقة شتة -

 (  كحو)ِب(.cv )صزر. صنمت+صنئت ن7   

 (  كحو)يب(.cvv. صنمت+صنئت ضويل )3   

 (  كحو)مْن(.cvc+صنمت )صزر. صنمت+صنئت ن2   

 (  كحو)تنْب(.cvvc. صنمت+صنئت ضويل+صنمت )4   

 (  كحو)َظْبْد(.cvcc+صنمت+صنمت )صزر. صنمت+صنئت ن5   

                                                           

  كارؽزنذم ذم ظؾزم 336  كارواذم ذم ارعركام كارؼواذم: 777اكظر اتنب ارؼواذم رؾتـوخي:  (23)

 .758ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو797ارؼواذم: 

ؼن ارشزعر ارعزريب: شززق  كمو265ح حتػزة اخلؾقزل: صززر  ك375ؼزواذم: ( اكظر ارواذم ذم ارعزركام كار22)

754. 

 .39-38رؾـنتغة ارذتقنين  اكظر ديواكه:  (24)

 .773اكظر ظؾم ارؾغة تغ ارؼديم كا ديث:  (25)

 .758-757  كمبندئ ارؾسنكقنت: 297اكظر دِاشة ارصوت ارؾغو :  (26)
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(.cvvcc. صنمت+صنئت ضويل+صنمت+صنمت )6     (  كحو)بنّيْ

كأاثر من يرد ادؼطع ارراتع ذم ارونف  كند يرد ذم غر قرك إا أتى تعد ارصنئت 

 ارطويل صنمت مدغم ذم مثؾه  كحو )بنر غ=بنْي/رِغ(.

 ا اخلنمس كارسندس فال يرداا إٓ ذم ارونف.كأمن ادؼطعن

كاختصنص ارونف تؿؼنضع معقـة كنتج ظن أا تؾك ادؼنضع انكت ذم اروصل 

 ذم ارونف تنرسؽوا من ادؼطع إخر صزرظذ مؼطعغ  غر أا قهنب ارصنئت ارؼ

ؼطع رديـن من شّاه تعضفم اد ككشلأفؼده ننتؾقة آشتؼالي ذم ارـط   فل   تا نبؾه  

 .(27)ادتَّحد ذم مؼنتل إصع

 :(28)كيـؼسم ادؼطع تنظتبنِ قنيته إػ -

 . مػتوح: إقا اكتفى تصنئت.7   

 . مغؾ : إقا اكتفى تصنمت  كند يؽوا مضنظف افغال  إقا اكتفى تصنمتغ.3   

 :(29)كيـؼسم ادؼطع تنظتبنِ ضوره إػ -

 .صزر: إقا تلرف من صنمت كصنئت نصزر. ن7   

 .صزر. متوشط: إقا تلرف من صنمت كصنئت ضويل  أك صنمتغ تقـفا صنئت ن3   

 . ضويل: إقا تلرف من صنمتغ تقـفا صنئت ضويل  أك أاثر من صنمتغ.2   

 كرؾؿؼطعقة اِتبنط تنرعركام ذم أِتعة موابع: -

                                                           

 .99-98اكظر ارونف ذم ارعرتقة:  (27)

 .757-756  كمبندئ ارؾسنكقنت: 399اشنت ذم فؼه ارؾغة: اكظر دِ (28)

 .757  كمبندئ ارؾسنكقنت: 399اكظر دِاشنت ذم فؼه ارؾغة:  (29)
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 . استبعاد بعض ادؼاصع دم الشعر1   

ط شزرقجوز أا يتواػ فقفن شناـنا  تٓ يتواػ شناـنا ذم ارشعر ظدا ارؼنفقة  ف -

 :(47)  كحو(49)أا يؽوا إكي مـفا حرف مّد أك رغ

 كيزززززززلك  إػ كسزززززززوٍة تنئسزززززززنٍت 

  

زززعنْي بززززقكُصزززْعٍث مرا   َع مثزززِل ارسَّ

 : (43)ككحو 

 كمّسززفم مززن مززسَّ أصززحنَب ارِػقززْل 

  

قْل    تززززرمقفُم حجززززنٌِة مززززن ِشزززززج 

 كا مثَل اَعْصٍف مزلاوْي صزرف  

 

 

ي أا ثؿة مؼنضع ٓ ترد ذم ارشعر  كهي اخلنمس كارسندس مطؾًؼن  كهذا يعـ -

 كارراتع إٓ ذم ارؼنفقة.

أمن ِفض ادؼطعغ اخلنمس كارسندس فؾِا فقفا من ثؼل تنرطوي  كارشعر فّن 

 يطؾب فقه اظتداي ارؾػظ كخّػته.

اوكه  كأمن نبوي ادؼطع ارراتع مؼقًّدا تنرؼنفقة فؾسّدده تغ ظّؾتغ: ظؾة ثؼل كهي

 ضوياًل  كظؾة خػة كهي اوكه مردكًفن تحرف ادّد أك ارؾغ.

  . الؼافقة2

هي تتحديد اخلؾقل: من آخر حرف ذم اربقت  إػ أكي شنان يؾقه  مع  -

 .(42)ادتحّرك ارذ  نبؾه

                                                           

 . 97اكظر اتنب ارؼواذم رنخػش:  (49)

 .3/597ح أصعنِ اهلذرقغ: صزرٕمّقة تن أيب ظنئذ  اكظر (47)

 .787ررؤتة تن ارعجنج  اكظر جمؿوع أصعنِ ارعرب:  (43)

 .799  كارواذم ذم ارعركام كارؼواذم: 7/394  كارعؿدة: 6ظر اتنب ارؼواذم رنخػش: اك (42)
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ـقة مؼطعقة يـبغي ظذ ارشنظر ارتزام كوظفن ذم آخر كهذا يعـي أا ارؼنفقة أصغر تِ  -

  مع إنحنم ادتحرك ارذ  نبل ارسنان غر ارطرف رؾتؿّؽن (44)دةصزقاّل تقت من ارؼ

 من ارـط  هبن. تمّاد هذا ِكايٌة ٕيب َيْعذ ارتـوخي ظن اخلؾقل غر مشفوِة أقن ظـده

 .(45)«ارسناـنا أِخراا من اربقت كمن تقـفا  مع حراة من نبل ارسنان إكي مـفا»

 :(46)فـحو نوي ارشنظر

 اِد كإكزززززاإّا ارؽزززززالَم مزززززن ارػزززززم

  

 ُجِعزززل ارؾسزززنُا ظزززذ ارػزززماد درزززقال 

 ٓ يعجبـّززززك مززززن خطقززززٍب نوُرززززه 

  

 الصزززززقحتززززى يؽززززوَا مززززع اربقززززنِا أ 

ال(  كارذ  ارُتزم فقفا اربـقة صزقارؼنفقة ذم اربقت إكي )رِقال(  كذم ارثنين ) 

 ادؼطعقة أتقة: )ينء مّدية+ٓم+أرف(.

تغقر يطرأ ظذ إشبنب كإكتند  وا ذم تعريف ارعّؾة:بزقكيؼوي ارعرك -

مًعن  إقا انكت هذه إشبنب أك إكتند ذم آخر ارتػعقؾة. كٓ يؾح  إٓ إظنِيض 

 .(47)ب  كهو تغقر ٓزم ظذ إغؾببزركإ

ب يدّي ظذ ظـنية ارعرب تؿؼنضع بزركأنوي: إا رزكمه ذم إظنِيض كإ   

حتػنًطن تآخره  كٕجل قرك ففو موبع االمفن  كقرك أا ارذاارة ارسؿعقة أاثر ا

 ارتلّك  كارػّن.

                                                           

ازّل مزن يؾززم »هزز( ارؼنفقزة تلقزن 559اج ارشزـسيـي )ت سزرحّد أتو تؽر حمؿد تن ظبد ادؾك تن ار (44)

  كاكظزر ارعؿزدة: 97ارؽزنذم ذم ظؾزم ارؼزواذم: «. ارشنظر إظندته ذم شنئر إتقنت من حرف كحرازة

7/396   . 

 .59اتنب ارؼواذم رؾتـوخي: (45)

 .569إخطل  اكظر صعره:  (46)

 .732ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو749  كارعركام كارؼنفقة: 44ح حتػة اخلؾقل: صزراكظر  (47)
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كجيوز ذم ارؼنفقة أا دمتؿع ارقنء كارواك ذم ارردف  كٓ جيوز أا دمتؿعن ذم  -

حراة ارركّ   ٕكه اّؾا انسب آختالف من آخر اربقت نّؾت ادسنحمة. نني اتن 

 .(48)«ظذ حؽؿه اؾا تطّرف ا رف ذم ارؼنفقة ازدادكا ظـنية ته كحمنفظة»جـي: 

 

 . غؾبة الؼوادم ادطؾؼة عذ الؼوادم ادؼقدة3 

إقا انا ِكّ  ارشعر متحّرًان شّؿقت ارؼنفقة )مطؾؼة(  كإقا انا ارركّ  شناـًن  -

 .(49)شؿقت )مؼّقدة(

 :(59)فندطؾؼة كحو 

 كنززززد أغتززززد  كارطززززُر ذم كاـن ززززن

  

 تؿـجزززززرٍد َنْقزززززِد إكاتزززززِد هقؽزززززلِ  

 :(57)كادؼقدة كحو  

 ّػػززززي يززززن ظبززززد ظـّززززي كاظؾؿززززيخ

  

 أكـزززززي يزززززن ظبزززززد مزززززن  زززززٍم كَدمْ  

  كمن قاك إٓ (53)كتغؾب ذم ارشعر ارعريب ارؼواذم ادطؾؼة ظذ ارؼواذم ادؼقدة - 

ٕا هذا ارشعر كشل كشلة صػوية  كارشػوية ُتعـى تتام افشاع  كادؼنضع ادػتوحة 

 أاثر إظنكة ظذ مطل ارصوت كإضالنه.

                                                           

 .  7/84اخلصنئص:  (48)

  263ح حتػززة اخلؾقززل: صزززر  ك797  كارؽززنذم ذم ظؾززم ارؼززواذم: 7/398اكظززر ارعؿززدة:  (49)

 .745ر ارعريب: ؼن ارشعشزقكمو

 .79ٓمرئ ارؼقس  اكظر ديواكه:  (59)

 .4/766ربشنِ تن ترد  اكظر ديواكه:  (57)

 .387  369ؼن ارشعر: شزق: كمو27-26اكظر اتنب ارؼواذم رنخػش:  (53)
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 َرف. ضعف الط  4   

  رثؼل (52)أصل اروافر )مػنَظَؾُتْن( شتَّ مّرات  رؽـه ٓ يستعؿل صحقًحن -

 توايل إمثني مع ثؼل هذه ارتػعقؾة.

فنا نؾَت: فا تـؽر من توايل ارتػعقالت هـن شت مرات  كند توارت ذم 

 ادتؼنِب كادتداِك ثاين مرات؟

 هـن  فؼد اكضنف نؾُت: رقس توايل ارتػعقالت كحده هو ارذ  أكجب ارتغقر

 إرقه ثؼل )مػنظؾتن(  تا فقفن من توايل ثالثة أحرف متحرانت.

فنا نؾَت: فؼد توارت ثالثة أحرف متحرانت ذم )متػنظؾن( ذم ارؽنمل  كهي 

 ظؽس )مػنظؾتن(  دكا أا يوجب ارتغقر فقه.

ا  كذم )مػنظؾتن( كنع  ًِ نؾُت: توايل ادتحرانت ارثالثة ذم )متػنظؾن( كنع صد

ا حيسن ظجًزا  كقرك أا ظجز ارؽؾؿة أبعف ذم ظج ًِ ًزا. كرقس اّل من حيسن صد

ارـط  من صدِهن  كأا ادؼطع إخر فقفن ظربة رؾحذف كارتغقر  ففو أنّل 

ًٓ رؾثؼل  .(54)احتا

 ادسللة السادسة: الـ ْز 

هو كبوح كسبي رصوت أك مؼطع إقا نوِا تبؼقة إصوات كادؼنضع ذم  -

 .(56)يـجم ظن زيندة ضنِئة ذم كشنط أظضنء ارـط   ك(55)ارؽالم

                                                           

  كادعقزززنِ ذم أكزاا 69  كارزززواذم ذم ارعززركام كارؼززواذم: 5/457اكظززر ارعؼززد ارػريززد:  (52)

 .27ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو746ؾقل: ح حتػة اخلصزر  ك48إصعنِ: 

 .388اكظر اجلواكب ارصوتقة:  (54)

 .794مـنهج اربحث ذم ارؾغة:  (55)
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 :(57)كيرتبط كز ارعرتقة تؿؼنضع ارؽالم فقفن  ظذ ارـحو أيت -

 . يؼع ارـز ذم ارؽؾات إحندية ادؼطع ظذ مؼطعفن اروحقد  كحو: ُنْم  ٓ.7   

اي إػ . يؼع ارـز ذم ارؽؾات ارثـنئقة ادؼطع ظذ مؼطعفن ارثنين )ارعّد من ارش3   

 ارقؿغ(  كحو: ننَم  هنٍد.

. يؼع ارـز ذم ارؽؾات ارثالثقة ادؼطع ظذ مؼطعفن ارثنين إقا انا متوشًطن 2   

: كظزذ ارثنرزث إقا ازنا ارثزنين ن َِّ ن ا  كحزو: صززرً أك ضوياًل  كحو: َيْستعد   ارْز

 اتب  ننتل.

 كز ادؼطع ارثنرث.كاذرك ا ني ذم ارؽؾات ارؽثرة ادؼنضع  فنرـز ٓ يتجن   

كمل أنف فقا نرأت ظذ قار رعّؾة دخوي ارـز ارؽالم  كأغؾب ارظّن أا توّزع  -

ارـز ذم ارعرتقة حتؽؿه اراهة توايل إمثني من ادؼنضع  فؽؾؿة )َخَؾَؼُفْم( مثاًل يؼع 

 ارـز فقفن ظذ ارالم )َي(  ذم حغ يؼع ارـز ذم اؾؿة )َخَؾَؼُفا( ظذ ارؼنف )َ (.

ك زكإا انا هلذا آختالف من شبب  ففو اختالف جمني قاك ارتوايل ذم تقـ

 ارؽؾؿتغ.

كيمخذ من ارضواتط ارتي كبعفن ادحدثوا رتحديد موانع ارـز ذم ارعرتقة  -

 أا كحدته ارؽؾؿة. رؽن من مػفوم ارؽؾؿة؟ هذا من أغػؾت اردِاشنت ا ديثة تبقنكه.

 اجلؿؾة حُتّدد معنمل اّل مـفن تجواز كيبدك أا مػفوم ارؽؾؿة هـن: كحدة ذم

 ته( ك)قهبوا(.بزر. فز)مـفن( اؾؿة ٓ اؾؿتنا  كاذرك )(58)ارونف ظؾقفن

                                                                                                                                              

 .762اكظر مبندئ ارؾسنكقنت:  (56)

 .765-764  كمبندئ ارؾسنكقنت: 397اكظر دِاشنت ذم فؼه ارؾغة:  (57)

 .773اكظر أشس ظؾم ارؾغة:  (58)
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غر أا من دمدِ افصنِة إرقه هن هـن أا )أي( ارتعريف اؾؿة ترأشفن  فـحو )ارقد( 

 .فقه كزاا: إكي ظذ ارؽؾؿة إكػ )اي(  كارثنين ظذ ارؽؾؿة ارثنكقة )يد( كنًػن

كهذا كدِاه جّقًدا ذم اختالف توّزع ارـز تغ رػظغ هلا صوِة كطؼقة كاحدة 

 ) تؽوا )أي( ذم أحدمهن اؾؿة مستؼّؾة كتؽوا ذم أخر جزًءا من اؾؿة  كحو: )َاْ َّجْ

 .(59)ك)َأْ َْج( َأْفَعل من  ج

كزظم »هز(: 789بويه )ت شزقكيشفد هلذا ارذ  كؼوي مذهب اخلؾقل ذم )أي(  نني 

  (69)«اخلؾقل أقن مػصورة از)ند( ك)شوف(  كرؽـفن جنءت دعـى اا جيقئنا رؾؿعنين.

كجفد تعض ادحدثغ ذم أا ُيؼقم ارشعر ارعريب ظذ كظنم ارـز تدياًل ظن  -

   ظذ من تقـفا من ظالنة ٓ تـؽر.(63)َل تطنئل  دكا أا حَيْ (67)ظركام اخلؾقل

ؿه إػ تػعقالته كفصل سزقتؼوم ظذ تؼ ة رؾبقت ارشعر بزققرك أا ارؼراءة ارعرك

 اّل مـفن ظن إخرى تسؽتة رطقػة  كإظندة توزيع ارـز فقه كف  تؾك ارتػعقالت.

 :(62)فـحو نوي ارشنظر   

 مززززن ُ ززززْن يسززززُفِل اهلززززواُا ظؾقززززهِ 

  

 مززززززززن جِلززززززززرٍح تؿّقززززززززٍت إيززززززززالمُ  

 
                                                           

 َ ْي أ ج: ُمعوّج. (59)

 .4/748: ارؽتنب (69)

اكظر ذم اربـقة افيؼنظقة رؾشعر ارعريب كحو تديل جزذِ  رعزركام اخلؾقزل كمؼدمزة ذم ظؾزم  (67)

 افيؼنع ادؼنِا رؾداتوِ ااي أتو ديب.

( كادبحزث 727-85ة: ادبحث ارراتع )صزراكظر دِاشنت كؼدية ذم ارؾسنكقنت ارعرتقة ادعن (63)

 (.395-723اخلنمس )

 .4/377ديواكه: ح صزرادتـبي  اكظر  (62)
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 ن ظذ ارـحو أيت:بزقيؼرأ ظرك

 فيزْقزززؾَ زعَ ز/كُ  اوزَفزززؾْ زؾِ زْس/هُ زقَ زـْ زفُ زقَ زـْ زمَ 

  

 وززالمززز/إي نْ ززتِ زقِ زقْ ز/تِؿَ  نْ ززْرحِ ززجُ زنرِ زم 

           T                  T                 T 

  
           T                    T                T    

خيتؾف ظن ارـز ارؾغو   ٕا كحدة إكي ارتػعقؾة   بزيكظذ هذا فنرـز ارعرك   

 ككحدة أخر ارؽؾؿة تندػفوم ارذ  نّدمـن.

 

 ادسللة السابعة: ادخالػة

  كتعـي ارػراِ من توايل إمثني رثؼل (64)هي أحد ارؼواكغ ارصوتقة -

 .(65)اجتاظفن

كظّزت تعض اتب ارساث ظن هذا ارؼنكوا تؽراهة )ارتضعقف(  أك )اجتاع 

 .(66)ادثؾغ(  أك )ارتؽرير(  أك كحوهن: كتطؾب )آختالف(

 كذم ارعركام كؼف ظذ حضوِ )ادخنرػة( ذم موابع ظّدة  أصفرهن: -

 . التؼطقع1   

  فتوايل (67)وا أكه ٓ يتواػ ذم ارشعر مخسة أحرف متحرانتبزقيذار ارعرك -

أِتعة أحرف متحرانت هو غنية من حيتؿل ذم تـقة ارشعر ارعريب  ٕا ارشعر فّن 

                                                           

تطؾ  اؾؿة )ارؼواكغ( ذم ارعرف ارعؾؿي ظذ إصوي ارعنمزة ارتزي تبزّغ اِتبزنط إشزبنب  (64)

 .77تؿسببن ن  كادؼدمنت تـتنئجفن. ظؾم ارؾغة: 

 .359اكظر اجلواكب ارصوتقة:  (65)

 .359اكظر اجلواكب ارصوتقة:  (66)

 .29 ذم ارعركام كارؼواذم:   كارواذم7/374  كارعؿدة: 77اكظر ظركام اروِنة:  (67)
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ع آبطراب شزق  كمن مجنره اربعُد ظا يُ (68)يطؾب فقه افيؼنع  كيعـي اكتظنم ا راة

 .(69)يع إكتنجفنشزرذم ارـط  تتتنتع أصواٍت 

حافات والِعَؾل2     . الزِّ

 اروافر: -

 مّرات: أجزاؤه )مػنظؾتن( شّت 

 مػززززززنظؾتن مػززززززنظؾتن مػززززززنظؾتن 

 

 مػزززززنظؾتن مػزززززنظؾتن مػزززززنظؾتن 

ته ٓ يستعؿالا صحقحغ  تل حيذف ارسبب اخلػقف من بزرإٓ أا ظركبه ك 

آخرمهن كيسؽن اخلنمس فقصب  اّل مـفا )ُمػنَظْل( كحيّوي إػ )فعورن(  كهذا من 

و إشؽنا يسّؿى )ارؼطف(  كهو اجتاع حذف ارسبب اخلػقف مع ارعصب  كه

 .(79)اخلنمس

كمن اِتؽب هذا ارتغقر إٓ رؾػراِ من توايل إمثني )إجزاء( مع ثؼل 

 )مػنظؾتن(.

ا صزقكي ب )مػنظؾتن( أكواع من ارتغقر  مـفن ارعصب  كهو اثر جدًّ

 : ككجه حسـه حتؼ  ادخنرػة فقه.(77)كحسن

                                                           

  .767اكظر ارزحنف كارعؾة ِؤية ذم ارتجريد كإصوات كافيؼنع:  (68)

ِاجع من اـّن ند قاركنه نباًل ذم حتديزد خمزنِج إصزوات مزن أا كطز  ارصزنمت شزناـًن  (69)

 أضوي مـه متحرًان.

اذم ذم   كارززو7/375  كارعؿززدة: 27  كظززركام اروِنززة: 5/457اكظززر ارعؼززد ارػريززد:  (79)

 .27ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو746ح حتػة اخلؾقل: صزر  ك69ارعركام كارؼواذم: 

 .23ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو757ح حتػة اخلؾقل: صزراكظر  (77)
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 ط: سزقارب -

 كزكه ذم إصل:

 مسززتػعؾن فززنظؾن مسززتػعؾن فززنظؾن

 

 تػعؾن فزنظؾن مسزتػعؾن فزنظؾنمس 

كره ظركام كاحدة خمبوكزة كجوتًزن )َفِعؾزن(  كاخلزبن حزذف ارثزنين ارسزنان   

تنا: إكي خمبوا اعركبه )َفِعؾن(  كارثنين مؼطوع )َفْعؾن(  بزركهلذه ارعركام 

كارؼطع حذف أكي اروتد ادجؿوع كهو ارعغ من )فنظؾن( فقصب  )فزنرن( كيـؼزل 

 .(73)إػ )َفْعؾن(

 هذا ارتغقر إٓ رؾػراِ من توايل إمثني. كمن

 . أقسام الؼافقة3

وا ارؼنفقة تنظتبنِ ا رانت ادحصوِة تغ ضرفقفن ارسناـغ بزقيؼسم ارعرك -

 .(72)أنسنًمن مخسة: ادسادف  كادتواتر  كادتداِك  كادسااب  كادتؽنكس

و توايل أِتع حرانت كمن يعـقـن هـن ارونوف ظذ ارؼسم إخر )ادُتؽنِكس(  فف

ا  :(75)  كحو نوي ارشنظر(74)تغ شناـي ارؼنفقة  كهذا كندِ جدًّ

 ِض َنَدُمهْ ضزقزّرْت ته إػ ا 

                                                           

ح حتػززة صزززر  ك55-54  كارززواذم ذم ارعززركام كارؼززواذم: 5/448اكظززر ارعؼززد ارػريززد:  (73)

 .63ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو737-736اخلؾقل: 

  كارزززواذم ذم ارعزززركام 234-7/232  كارعؿزززدة: 8اكظزززر اتزززنب ارؼزززواذم رنخػزززش:  (72)

 .799-99  كارؽنذم ذم ظؾم ارؼواذم: 799-797كارؼواذم: 

 .  749ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو244ح حتػة اخلؾقل: صزراكظر  (74)

 .397ا طقئة  اكظر ديواكه:  (75)
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كإكا شّؿي متؽنكًشن رالبطراب كخمنرػة ادعتند  »نني اخلطقب ارتزيز : 

كمـه: انشت ارـننة إقا مشت ظذ ثالث نوائم  كقرك غنية آبطراب كاربعد ظن 

 .(76)«آظتداي.

غ ره بزقكشبب كدِة ادتؽنكس ثؼؾه تتوايل أِتع حرانت  كذم تسؿقة ارعرك

 هبذا آشم إدِاك هلذا ارثؼل.

 . عقوب الشعر4   

دة صزق  كهو أا يتؽرِ قار اؾؿة ارركّ  تؾػظفن كمعـنهن ذم ارؼ(77)مـفن افيطنء -

 .(78)نّل ارواحدة  دكا أا يػصل تغ ارؽؾؿتغ ادذاوِتغ شبعة أتقنت ظذ إ

كهذا يدّي ظذ اراهة توايل إمثني: كأا ارؼنفقة موبع مشفود من اربقت  

 كٕجل هذا ارهوا فقه من مل يؽرهوا ذم غره.

                                                           

 .797ارواذم ذم ارعركام كارؼواذم:  (76)

ء إقا تراام  فؽلا ا رانت دن اثزرت شزيكنقل: إا اصتؼن  ادتؽنكس من نورك: تؽنكس ار»      

 .69اتنب ارؼواذم رؾتـوخي: « فقه ترااؿت.

 .756ؼن ارشعر ارعريب: شزقشؿي إيطنء رتواضم ارؽؾؿتغ  أ  توافؼفا رػًظن كمعـى. مو (77)

  كارعؼزد ارػريزد: 735رؾتـزوخي:    كاتنب ارؼواذم56-55اكظر اتنب ارؼواذم رنخػش:  (78)

  كارؽنذم ذم ظؾم ارؼزواذم: 377  كارواذم ذم ارعركام كارؼواذم: 7/279  كارعؿدة: 5/598

 .756ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو273ح حتػة اخلؾقل: صزر  ك799
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إقا انا ٓ تّد رؽّل تحث ظؾؿي من كتقجة يـتفي إرقفن  فنرـتقجة ارتي كحّب  -

إقا انا ارتخصص تعضفن تعًضن. ك سزرذم هذا اربحث: أا ادعرفة يػ  إرقفنشزركأا 

تجنكب مـفن ُيوِث صنحبه ظؿًؼن  فنخلركج ظن ارتخصص يوِثه إتداًظن. فؽم من 

جّقة! ِِ  (79)فؽرة أحدثت ثوًِة أا انكت خن

 

 

 
 

  3منِيو تن   ترمجة: أرد خمتنِ ظؿر  ظزنمل ارؽتزب  ارؼزنهرة  ط أسس عؾم الؾغة:. 7

 م.7982

  4ية  ارؼززنهرة  طصزززرٕكجؾززو ادد. إتززراهقم أكززقس  مؽتبززة ا األصوووات الؾغويووة:. 3

 م.7993

د. ظبززد اربززديع ارـرتززنين  داِ  اجلواكووا الصوووتقة دم كتووا ا حتجوواج لؾؼووراءات:. 2

 م.3996  7ارغوثنين  دمش   ط

                                                           

وضي من توفق  ذم تلرقػزه اتنتزه )ادزهزر ذم ظؾزوم سزقكأنرب مثني ظذ هذا من أحرزه ار (79)

ات بززرأكواظفن(  كهو اتنب ذم ارؾغة اشتعنِ ره ترتقب ظؾزوم ا زديث. اكظزر حمنارؾغة ك

 .78ذم فؼه ارؾغة: 
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 شزززر  حتؼقزز : تززدِ ارززدين نفززوجي كتشزززيأتززو ظززع ارػنِ احلجووة لؾؼووراء السووبعة:. 4

 م.7992  3جوجينيت  داِ ادلموا رؾساث  دمش   ط

 .3اتن جـي  حتؼق : حمؿد ظع ارـجنِ  داِ اهلدى  تركت  ط اخلصائص:. 5

 م.7969  4  ارعريب  تركت  طشزرحمؿد إكطناي  داِ ار دراسات دم فؼه الؾغة:. 6

د. شزعد مصزؾوح  ظزنمل ارؽتزب   ة:صووردراسات كؼدية دم الؾسواكقات العربقوة ادعا. 7

 م.7989  7ارؼنهرة  ط

 م.7997د. أرد خمتنِ ظؿر  ظنمل ارؽتب  ارؼنهرة   وي:دراسة الصوت الؾغ. 8

حتؼقزز : حمؿززد أتززو ارػضززل إتززراهقم  داِ ادعززنِف  ارؼززنهرة   ديوووان اموورق الؼووقس . 9

 م.7958

صزـعة حمؿزد ارطزنهر اتزن ظنصزوِ  جلـزة ارتزلرقف كارسمجزة  ديوان بشار بون بورد:. 79

 م.7966  ارؼنهرة  شزركارـ

حتؼق : د. كعاا حمؿد أمغ ضه  مؽتبة  ح ابن السؽقت شورديوان احلطقئة برواية و. 77

 م.7987  7اخلنكجي  ارؼنهرة  ط

صـعة اتن ارسؽقت  حتؼق : د. صؽر  فقصل  داِ ارػؽزر   ديوان الـابغة الذبقاين:. 73

 م.7968تركت 

  حتؼقز : سزيمؽي تن أيب ضنرب ارؼق الرعاية لتجويد الؼراءة وحتؼقق لػظ التالوة:. 72

 م.7972د حسن فرحنت  توزيع داِ ارؽتب ارعرتقة  دمش   د. أر

د. أرزد اشزك  مؽتبزة  الزحاف والعؾة رؤيوة دم التجريود واألصووات واايؼوا :. 74

 م.7995ية  ارؼنهرة  صزرارـفضة اد

اتن جـي  حتؼق : د. حسزن هـزداك   داِ ارؼؾزم  دمشز    صـاعة ااعراب: سور. 75

 م.7992  3ط
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أتززو شززعقد ارسززؽر   حتؼقزز : ظبززد ارسززتنِ أرززد فززراج   ذلقن:ح أشووعار ا ووشووور. 76

 م.7965مراجعة: حمؿود حمؿد صنار  مؽتبة داِ ارعركتة  ارؼنهرة  

  مطبعزة ارعزنين  بززيظبزد ا ؿقزد ارراح حتػة اخلؾقل دم العوروض والؼافقوة: شور. 77

 م. 7968تغداد  

ارتجنِيزة ارؽززى  ارؼزنهرة   ظبد ارزررن ارزنزوني  ادؽتبزةح ديوان ادتـبي: شور. 78

 م.7928  3ط

صـعة أيب شعقد ارسؽر   حتؼق : د. فخر اردين نبنكة  داِ ارػؽر   شعر األخطل:. 79

 م.7996  4دمش   ط

: حمؿزد ارعؾؿزي  داِ ارثؼنفزة  س وا سوتدرا سوقالعروض والؼافقة دراسة دم التل. 39

 م.7982  7ارداِ اربقضنء  ط

إشاظقل تن رند اجلوهر   حتؼق : حمؿد ارعؾؿزي  داِ  زرصأتو ك عروض الورقة:. 37

 م.7984  7ارثؼنفة  ارداِ اربقضنء  ط

اتن ظبد ِّته  حتؼق : أرد أمزغ كأرزد ارززين كإتزراهقم إتقزنِ    العؼد الػريد:. 33

 م.7946  ارؼنهرة  شزرجلـة ارتلرقف كارسمجة كارـ

 م. 3999  ارؼنهرة  صزرة مد. ظع ظبد ارواحد كاذم  قض عؾم الؾغة:. 32

د. ظزنضف مزداوِ  مـشزوِات جنمعزة حؾزب   عؾم الؾغة بن الؼديم واحلوديث:. 34

 م.7988

  ارؼزركاين  حتؼقز : د. حمؿزد نرنززاا  صززقاتن ِ العؿدة دم حماسن الشعر وآدابه:. 35

 م.7988  7داِ ادعرفة  تركت  ط

ذري لعوروض اخلؾقول ومؼدموة دم دم البـقة اايؼاعقة لؾشعر العريب كحوو بوديل جو. 36

 م.7974  7د. ااي أتو ديب  داِ ارعؾم رؾؿاليغ  تركت  طعؾم اايؼا  ادؼارن: 
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  7بويه  حتؼقزز : ظبززد ارسززالم هززنِكا  داِ اجلقززل  تززركت  طشزززقالؽتوواب: . 37

 م.7997

اخلؾقززل تززن أرززد  حتؼقزز : د. مفززد  ادخزكمززي كد. إتززراهقم  كتوواب العوون:. 38

 هز.7499  3ممشسة داِ اهلجرة  إيراا  ط ارسنمرائي 

مديريزة  -إخػش إكشط  حتؼق : د. ظزة حسن  كزاِة ارثؼنفة  كتاب الؼوادم:. 39

 م.7979إحقنء ارساث ارؼديم  دمش   

أتو يعذ ظبد اربنني تزن ادحّسزن ارتـزوخي  حتؼقز : ظؿزر إشزعد  كتاب الؼوادم:. 29

 م.7979  7ركت  طكحمقي اردين ِمضنا  داِ افِصند  ت

 م.7994  2اتن مـظوِ  داِ صندِ  تركت  ط لسان العرب:. 27

 م.3998  2د. أرد نّدكِ  داِ ارػؽر  دمش   ط مبادق الؾساكقات:. 23

أتو ارعبنس أرد تن حيقى ثعؾب  حتؼق : ظبد ارسزالم هزنِكا  داِ  جمالس ثعؾا:. 22

 م.7987  5ادعنِف  ارؼنهرة  ط

)ديواا ِؤتة تن ارعجنج(  اظتـى تتصحقحه كترتقبه: كرزقم العرب جمؿو  أشعار . 24

  م.7992تن اروِد  مؽتبة ادثـّى  تغداد  

  7د. ظبد اربديع ارـرتنين  مؽتبة كوِ اهلدايزة  حؾزب  ط ات دم فؼه الؾغة:ضورحما. 25

 م.3977

د ادؾزك تزن أتو تؽر حمؿد تن ظبز ادعقار دم أوزان األشعار والؽادم دم عؾم الؼوادم:. 26

  3اج ارشزـسيـي  حتؼقز : د. حمؿزد ِبزواا اردايزة  ادؽتزب افشزالمي  دمشز   طسزرار

 م.7977

اتن هشنم إكصنِ   حتؼق : د.مزنزا ادبزنِك  مغـي الؾبقا عن كتا األعاريا:. 27

 كحمؿد ظع رد ا   مراجعة: شعقد إفغنين  مـشوِات جنمعة حؾب.
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 م.7986. متنم حسنا    داِ ارثؼنفة  ارداِ اربقضنء  د مـاهج البحث دم الؾغة:. 28

  6ية  ارؼززنهرة  طصزززرد. إتززراهقم أكززقس  مؽتبززة إكجؾززو اد ؼا الشووعر:سوووقمو. 29

 م.7988

-7986حمؿززود فززنخوِ   مـشززوِات جنمعززة حؾززب   ؼا الشووعر العووريب:سوووقمو. 49

 م.7987

ؿززد ارضززبنع  داِ اتززن اجلزززِ   تصززحق : ظززع حم: شوووردم الؼووراءات الع شووورالـ. 47

 ارؽتنب ارعريب  تركت.

أتززو زيززد إكصززنِ   حتؼقزز : د. حمؿززد ظبززد ارؼززندِ أرززد  داِ  الـوووادر دم الؾغووة:. 43

 م.7987  7ارؼنهرة  ط -ك   تركتشزرار

اخلطقب ارتزيز   حتؼق : د. فخر اردين نبزنكة  داِ  الوادم دم العروض والؼوادم:. 42

 م.3993  4ارػؽر  دمش   ط

د. ظبزد اربزديع ارـرتزنين  داِ ارغوثزنين   الوقف دم العربقة عذ ضووء الؾسواكقات: .44

 م.3998  7دمش   ط

 

         



 دلنـقْوا  فُي رلتـعْا
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 «القالئد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية»كتاب 

 البن طولون

 

 ()د. مازن املبارك

 

الؼالئـد »يف َطّّمن صبعة جديدة مـن كاـا   شـرصدرت طن دار أروقة لؾدراسات والـ

لشؿس الدين حمؿد بن طظ بن صولون الصاحلي اداـو  ســة « اجلوهرية يف تاريخ الصاحلقة

صبعـة ماؿّقـزة باسـادرا  » الذي وصػفا بلاهـا سـعقم احلد حمؿد إبراهسـقباحؼقق اله 951

 «.فصول كاقصة وإيراد تعؾقؼات األسااذ حمؿد أمحد دمهان باّممفا

وابن صولون من األئؿة األطالم، ولد يف الصاحلقة من أحقـا  دمشـق، وضفـر طؾؿـه يف 

 احلديث والػؼه والااريخ والـحو وغرها من العؾوم الاي شار  فقفا.

طؾقه من ترجم له أو حتّدث طـه كالغزي يف الؽواكـ  السـائرة، وابـن العـّمد وقد أثـى 

 وغرمها. كّم حتّدثت آثاره طن فضؾه وسعة طؾؿه.

وخه وإجازاتـه مـا ذكـره هـو بـػسـه يف كاابـه شـقولعّل خر ادصادر طن حقاته وآثاره وطن 

 وا كابه.شـرالذين ك ومؼدمات ادحّؼؼع لؾعؾّم « الػؾك ادشحون يف أحوال حمؿد بن صولون»

ون ســقوهي ادؿاـدة يف سـػق قا -ففو طن )الصاحلقة(« الؼالئد اجلوهرية»وأما كاا  

وطن كل ما فقفا من بقوت ومدارس ورباصات ومساجد وأسواق وأاهار  -مطّؾة طذ دمشق

وزوايا وُتَر  وبقّمرسااكات وحدائق ودور قرآن ودور حديث، وطن كل من فقفا من طؾّم  

 وأطالم.وماصّوفة 

                                                           

() .طضو جمؿع الؾغة العربقة بدمشق  
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خ حمؿد أمحد دمهان يف قسؿع: ضفر شـقوقد صبع هذا الؽاا  سابؼًا باحؼقق العالمة ال

م. وأطـاد جمؿـع 2956وه  2176م وضفر الثـا  يف ســة 2949ه  2168األول مـفّم سـة 

ته إغ شــرم وقد كّبه األسـااذ دمهـان يف ك2984ه  2442ه يف سـة شـرالؾغة العربقة بدمشق ك

فـقّم صبـع مـن الؽاـ   الاي حؼؼفـا خرمـًا جي هـده مسـاوً  وأن يف الـسخة كؼص يف الـسخة 

وادصادر، وقد جا ت هذه الطبعة اجلديـدة مسـاوفقة لؾؽاـا  مسـادركة لؾــؼص إذ وقـ  

ا( وإكـه إيرلــد -حمؼؼفا طذ كسخة قال إاها بخّط ادمل ، وإاها يف مؽابة تشسـببقاي )دبؾـن

وق  طذ أوراق من جمؿوع بخط ادمل  حمػوظ يف بركساون بالوٓيات اداحدة األمريؽقة، 

 وكلاها مساّؾة من كسخة تشسببقاي، وهي تسّد الـؼص يف الطبعة السابؼة.

خ دمهان وتعؾقؼاته فلثبافا يف صبعاه وأشاد بػضؾه، شـقوقد أفاد ادحؼق من حتؼقؼات ال

واتبـع أبـرز مـا يابعـه  ،خ دمهـانشــقحؼؼـت وصبعـت بعـد صبعـة ال كّم أفاد من الؽا  الاي

ــاألطالم مــن رجــال  ــ  ب ــقؼفم مــن وصــ  لؾؿخطوصــة، وتعري ــاهج حتؼ ادحؼؼــون يف مـ

ومواضع، وختريج لًيـات الؼرآكقـة واألحاديـث الـبويـة، وصــع لؾؽاـا  ففـارس شـامؾة 

 لألطالم وادصادر وادراجع وادوضوطات.

ن إمهال ادحؼق تصحقق ما وقع يف الؽاـا  مـن خطـل لغـوي طذ أ  لست أكام طجبي م

ة! شــقًا يف الؽاا  دون تصـحقق ودون إشـارة إلقـه يف احلاشـروكحوي، وهو كثر، فؼد تركه مـا

وهو أمر طجق  ما كـت أح  أن يػوته، وإ  أمتـّى أن يسادر  ذلك يف صبعة قادمـة، فالؽاـا  

شق بذكر من طـاش يف الصـاحلقة أو كـزل أـا أو هـاجر دم دَ قْ قالئد جوهرية قّؾَدها ابن صولون جِ 

فـا حّؼفـا مـن فرهـا أن يعطقَ ظْ إلقفا من أطالم العؾّم  والصاحلع، وإن من حق الؼالدة طذ مـن يُ 

ّٓ يب  دعااها يبفت، وإاق والأَلْ شـراإل  ـة الؾحن وسو  العرض.جْ اقفا خيبو، أُ شـرٓ ، وأ

 سـعد إبراهقم احلسـقمهان، وجزى ادحؼق الورحم اهلل ابن صولون، ورحم األسااذ د

 .خرًا: فؼد وضع بع أيدي الؼرا  خر ذخر طن الصاحلقة ومن فقفا وما فقفا
 

 واحلؿد هلل ر  العادع.



2236 

 

 

 معجم الدخول يف اللغة العربوة احلديثة وهلجاهتا

 ()الدكتور ف. عبد الرحوم تيلوف

 3122دمشق  -دار القلم

 

 (* *)أ. د. عبد اإلله ىبهان

 

ّّم انيغ شنينيقافدـتقر ف. ظبد افرحقؿ مـ ادعـقنيغ الفبحنيث ا افتؼنيلرض افؾغنيقي  وٓ 

لفػلر يلكقة  وافسـقنية  سنينيروافعزينية  وافة  شنينيقافعراقة ومل اّتصؾ هبل: مـ افؾغلت افؼديؿة ـ 

لإليطلفقة  واإلكؽؾقزية  واإلشبلكقة.  أو مـ افؾغلت احلديثة ـ 

 .(2)مل مجعف مـ افؽؾّمت افسـقة ا افؾغة افعراقة شنيرك 2:81 - :2:7ؾػل ظلمل 

(3)ـتلب )ادُعّرب( فؾجقافقؼل شنيرك 1::2وا ظلم 
 

/  ه651مقهقب اـ أمحد /ت

 اتحؼقؼف افؾغقي  وإظلدة ادلدة إػ أصؾفل ا افؾغلت إخرى.ُمذيِّاًل ـؾَّ ملدة 

ـتلاف )اإلظالم الصقل إظالم افقاردة ا ؿصص إكبقلء  شنيرك 3::2وا ظلم 

 .(4)ظؾقفؿ افسالم(

                                                           

( )  ادـقرة.  أشتلذ ا اجللمعة اإلشالمقة الدديـة 2:44ؾلكقل  مبلدي ظبد افرحقؿ  وٓية تلمؾ ؾلدور الهلـد 

  261 – 254: 2: 56  وادجؾد 993 – 986: 5: 55اكظر جمؾة جمؿع افؾغة افعراقة ادمشؼ  ادجؾد ( 2)

 .486 – 482: 3و 

 دار افؼؾؿ ادمشؼ.( 3)

 دار افؼؾؿ ادمشؼ. (4)
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ـتلاف )افدخقؾ ا افؾغة افعراقة احلديثة وهلجلهتل(  وذـر ؾقنيف  شنيرك م4::2وا ظلم 

ُأؿنيّدم  -ظذ إصداره كحنيٌق منيـ أراعنيغ شنيـة  ضنيكوؿد م -وأن »ـؾؿة   911كحًقا مـ 

فؾؼّراء هذا افؽتنيلب ادبـنيل ظنيذ شنيلاؼف الشنيؿ )معجنيؿ افنيدخقؾ ا افؾغنية افعراقنية احلديثنية 

ـؾؿنية انيل ينيرد: ا افؾغنية افعراقنية افػصنيحك  وا  2711وهلجلهتل(  وؿد أودظتف أـثر مـ 

 .« فشلم  واالد اصنيرق افعريب  ـلفسعقدية  ومشنيرهلجلت اعض أؿطلر اد

ؿّدم ادمفػ فؽتلاف اؿؼدمة مقجزة أصلر ؾقفل إػ طلهرة افتؼلرض افؾغقي  ؾلفؾغة 

لشة سنينيقتلخذ مـ جلراهتل ـّم تلخذ مـ افؾغلت افتل تتصؾ هبنيل ا جمنيلٓت افتجنيلرة واف

وُيسّؿك منيل »  «ومل تشّذ افؾغة افعراقة ظـ مثقالهتل  ؾلخذت  وأظطت» لحة  هذاسنيقواف

ؾؽنيلن معظنيؿ   «دخقؾنيف صنينيرة مـ فغلت أخرى )دخقالً(  وفؽّؾ ظدخؾ ا افؾغة افعراق

يلكقة وافققكلكقنية  وا اعنيض سنينيرة وافشنينيقاجللهع منيـ افؾغنيلت افػلر صنيرافدخقؾ ا افع

ة  أمنينيل شنينينيقافعصنينيقر اإلشنينيالمقة ـُثنينيرت افؽؾنينيّمت افدخقؾنينية منينيـ افؾغتنينيغ افسـقنينية وافػلر

ة  سنينينيقزينينية  وافػرككل هنينيذا ؾجنينيلء أـثنينير دخقؾنينيف منينيـ افؾغنينيلت إوراقنينية  ـلإلكؽؾقصنينينيرظ

 ّم ا هلجلت اخلؾقج.شنيقواإليطلفقة  ـّم جلء ـؾّمت مـ افؾغة إردية  وٓ 

ِـّ ادمفنيػ كػسنيف اتحدينيد مصنيطؾع)ادعّرب( و)ادقفنيد( و)افنيدخقؾ(;  ـ ًبنيل  مل ُيع

 هـل إػ مل ـلن اكتفنيك شنيرفتؽرار مل أورده ا مؼدمتف فؽتلب )ادعّرب(  ويؿؽـ أن ك

ويبدو أن افػنيرق انيغ ادعنيّرب وافنيدخقؾ هنيق أّن افنيدخقؾ أظنيّؿ منيـ » إفقف هـلك اؼقفف:

ادعّرب ؾُقطؾؼ ظذ ـّؾ مل دخؾ ا افؾغة افعراقة مـ افؾغلت إظجؿقنية  شنيقاء أـنيلن 

آشتشفلد  أم اعده  وشقاء خضع ظـد افتعريب فألصقات وإاـقة  صنيرذفؽ ا ظ

ؽ أّن مـ افؾغقيغ منيـ ٓ ُيسنيّؿل افعراقة  أم مل خيضع  وشقاء ـلن كؽرة  أم َظَؾًّم; ذف
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ؾؾقس اؿعنيّرب  وؿقنيؾ  وأمل مل تؾّؼقه َظَؾًّم »افعَؾَؿ مـ افدخقؾ )معّرًال(  ؿلل افػققمل: 

 «.ؾقف: أظجؿل  مثؾ:)إاراهقؿ( و)إشحلق(

وإذا ـلن اعض افدخقؾ ال تدظق إفقف احللجة  ؾنّن مـف منيل ٓ يؽنيقن ـنيذفؽ  انيؾ 

ؿ ا اعنيض افؾفجنيلت عّمهلفنيف  ـلشنيت ػ ٓ فنيزومإّن اشتعّمفف يؽقن جمّرد تؼؾقد شنيخق

( انيدًٓ منيـ شنينيلـؾّمت:)أوكؽؾ( ادًٓ مـ )ظّؿ(  و)ضـط( انيدًٓ منيـ )خلفنية(  و)ِمر

ذ مثؾ هنيذا افتؼؾقنيد  )صؽًرا(  و)الي( ادًٓ مـ )وداًظل(... إفخ  وؿد محؾ ادمفػ ظ

 لّمعؾة افتنينيل حّؾنينيت انينيّؾ افنينيدخقؾ  ـلشنينيتصنينينيقافؽؾنينيّمت افعراقنينية إ لعّموكنينيّقه الشنينيت

)اهللتػ( فنيني)افتؾقػقن(  و)افـلشنيقخ( فنيني)افػلـس(  و)احللؾؾنية( فنيني)افبلص(   ـؾّمت:

و)افشنينيلحـة( فنينيني)افؾ قري(  و)احللشنينيقب( فنينيني)افؽؿبققتر(  و)افُؼنينيْرص( فنينيني)افّدْشؽ(  

(5)و)افؼنينيرص ادنينيدمج(
 

 ة( فنينيني)افػقزا(  و)افشنينيبؽة افعلدقنينية(صنينينيردي(  و)افتل شنينينيلفؾني)

 فني)اإلكسكت(... إفخ.

ة  ومل يعنينيرض صنينينيرأن ادعجنينيؿ اصنينيتؿؾ ظنينيذ افؽؾنينيّمت افدخقؾنينية ادعلوواضنينيع 

فؾؽؾّمت ادعّراة ؿديًّم  ومل يذـر مـفل شقى أشّمء افشفقر; فؽثنيرة اشنيتعّمهلل  ؾنيبعض 

يلكقة: ـلكقن وصبلط وآذار... إفنيخ  سنيرافبؾدان افعراقة تستعؿؾ ا تلرخيفل افشفقر اف

وؾزاير... إفنيخ; فنيذا آ نير ذـرهنيل; افشفقر افرومقة: ديسؿز ويـلير  تستعؿؾواعضفل 

 فؾتـبقف ظؾقفل.

منيـ افؽتنيب وادعنينيلجؿ احلديثنية  ومنيـ وشنينيل ؾ » وؿنيد اشنيتؿّد ادمفنيػ منينيلدة معجؿنيف

اإلظالم ادختؾػة  ومـ افالؾتلت  ومـ أؾقاه افـلس ادـتؿغ إػ افبقئنيلت افؾفجقنية أتقنية: 

                                                           

اجلؿعقنينية افعؾؿقنينية افسنينيقرية »افصنينيلدر ظنينيـ: « معجنينيؿ مصنينيطؾحلت ادعؾقملتقنينية»)افؼنينيرص ادنُينيساّص(: ( 5)

 .]ادجؾة[. «ؿعؾقملتقةفؾ
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  ومنيـ اجلنيدير « لم  وافسنيقدان  وانيالد افشنيصنينيرهلجلت ادؿؾؽنية افعراقنية افسنيعقدية  وم

وافسنيقدان  وهنيق أن ا ادديـنية ادـّقرة وخنيلفط أكلًشنيل  صنيرالفذـر أن ادمفػ ظلش ا م

 مـ االد افشلم.

ل  وكّبف ظذ أكف جعؾ افتلء ادراقضنية أفػبل ق   وؿد رّتب ادمفػ ـؾّمت ادعجؿ ترتقًبل

دشنيؽؾة  حرًؾل مستؼاًل  ووضنيعفل اعنيد اهلنيلء  ـنيّم ضنيبط افؽؾنيّمت انيلحلرف  وظنيرض

ّم ا افؽؾنيّمت شنينيقاإلمالء ا ـثر مـ افؽؾنيّمت ادعّرانية افتنيل مل يسنيتؼّر إمالؤهنيل  وٓ 

افتل يؼع ؾقفل خالف ا إ بنيلت أحنيرف افعؾنية  ؾبعضنيفؿ يؽتنيب )أورانيل(  واعضنيفؿ 

يؽتب )أوروال(  واعضفؿ يؽتب )شقؾققتل(  واعضفؿ يؽتب )شقؾقليت(  وـذفؽ 

ف ا ـتلانينينينية افؼنينينينيلف واجلنينينينيقؿ ا ـّم(  وـنينينينيذفؽ اخلنينينينيالشنينينينينيقـؾؿنينينينية )شنينينينيـّم( و)

و)ؿنينينينينينينينينيراج(  و)اقبؾقؽراؾقنينينينينينينينينيل( و)اقبؾقجراؾقنينينينينينينينينيل(  مثنينينينينينينينينيؾ:)جراج(و)ـراج( 

إفخ  ؾػل مثؾ هذه افؽؾنيّمت ـنيلن ينيذـرهل  وـؼقهلؿ:)إيدروجغ( و)هقدروجغ(...

 إمر ذفؽ. ضنيكا مقضع  وُُيقؾ ظؾقفل إػ هذا ادقضع إذا اؿت

  وإذا ـلن الحلرف افققكنيل  أو وذـر أصؾ افدخقؾ مؽتقًال احرف فغتف إصؾقة

أن ـثنيًرا منيـ ادصنيطؾحلت » ؽره أردؾنيف انيلحلرف افالتقـنيل  وذـنير صنيلحب ادعجنيؿ

افعؾؿقة افتل دخؾت ا افؾغة افعراقة احلديثنية منيـ افؾغنيلت إوراقنية إكنيّم هنيل يقكلكقنية 

ؾفل ذـنينيرُت مصنينيدرهل افؼرينينيب   نينيؿ ؾّصنينيؾُت افؼنينيقل ا أصنينيؾفل صنينينيقإصنينيؾ  ؾعـنينيد تل

 .« افققكل 

ذـر أيًضل أكف حّدد افؾفجة افتل ُتـطؼ هبل افؾػظة إذا ـلكنيت خلصنية ابؾنيٍد انيدد  و

أمل إذا ُأضؾؼت افؽؾؿة ؾنن ذفنيؽ يعـنيل أ نيل ُتسنيتعؿؾ »   وافسعقدية صنيرـلفشلم  وم

 .« ق افعريب  أو أ ل ـؾؿة متداوفة ا افؾغة افعراقة افػصحكشنيرا معظؿ هلجلت اد
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عف  وهنيذه افؽؾنيّمت فنيـ تسنيتؼّر حتنيك واؿسح ادمفنيػ ـؾنيّمت جدينيدة منيـ وضني

هل اهلقئلت افؾغقية  ؾؼد اشتعؿؾ ـؾؿنية )افنيـحط( فؾتعبنير ْعَتِؿدقع  وتَ شنيقُيؽتب هلل اف

مـ إحنيرف إَُول فعنيدة ـؾنيّمت  مؽقكةً  ظـ )افـحت افطرا(  وهق أن تؽقن ـؾؿةٌ 

  وهنيل مؽقكنية منيـ UNESCO يتؽقن مـفل آشنيؿ افؽلمنيؾ  مثنيؾ ـؾؿنية )يقكسنيؽق(

 ٕوػ فؾؽؾّمت افتل يتؽقن مـفل اشؿ ادـظؿة:إحرف ا

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

ب ادمفػ مثاًل هلذا مـ افساث افعريب ـؾؿة )ـشلجؿ(  وهل مرـبنية منيـ ضنيرو

.) ّـٍ  أول حرف ا ـّؾ مـ افؽؾّمت: )ـلتب(  و)صلظر(  و)أديب(  و)مجقؾ(  و)مغ

وف ا ؾؼف افؾغنية أن افـحنيت يؽنيقن منيـ ـؾؿتنيغ  ـؼقهلؿ:)ظبشنيؿل( ومـ ادعر

ـّ افنيدـتقر فسنيلمـ )ظبد صؿس(  و)ظبؼ ظبنيد افنيرحقؿ  .( مـ )ظبد افؼنيقس(  فؽني

 أراد أن خيرج مـ افـحت إػ افـحط; فُقخصص افؽؾؿة ا افـحت افطرا.

  شنينيرافع شنينير(; فؾتعبنير هبنيل ظنيـ ظُ شنينيرـذفؽ اؿسح ـؾؿة )ادئّل( ظذ وزن )ظ

 «.إن افسلكتقؿس مئّل ادس» لن تؼقل:ـ

إن ادنيس »   ـنيلن تؼنيقل:شنينيرافعُ  شنينيرظُ شنيرـّم اؿسح ـؾؿنية )ادنيئالف(  ومعـنيله ظُ 

 «.مئالف افؽقؾقمس

ؼقفؽ: ؾؿة )ادِؾقلن(  وهق جزء مـ مؾققن ـ   «.ادقؽرون ِمؾقلن ادس» واؿسح أخًراـ 

مؼلاؾ اعض احلروف  ؿ ذـر مصطؾحلت افضبط اخللصة اـُطؼ اعض احلروف 

 ية... إفخ.صنيرة  واإلكؽؾقزية  واجلقؿ ادشنيقإخرى  ـلفػلر

ًمل ملهق الدّد; فذا ادأ اؽؾؿة  هنيق » ؾؼلل: )آب(,وادأ ادعجؿ ابلب اهلؿزة  وُمؼدِّ

 .« يلكقة  وُيطلاؼ )أؽسطس( مـ افشفقر افرومقةسنيرمـ افشفقر اف
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 ب اعض أمثؾة مـفل:ضنيروتتلفت اعد ٍذ افؽؾّمت حسب حروؾفل  وشـ

دي(  شنينينيق افنينيدال[: معـنينيله الفسـقنينية )ينينيل سنينينير]اػنينيتع اهلؿنينيزة وافػنينيلء  وـ )أَؾـنْينيِدم(

يقن اؿعـقغ: أوهلّم اؿـزفة )فبَّقؽ(; تؾبقنية فـنيداء  وأخنير رجنيلء منيـ صنيريستعؿؾف اد

 ادخلضب أن يعقد ـالمف  وهق اؿـزفة )كعؿ(.

يؾبسف افعّمل ا  مل وؾتع افػلء[: ]اضؿ اهلؿزة وافراء ضًّم ؽر مشبع  ول()ُأوَؾرُ 

نأ ـلء افعؿؾ  وهق   .Overallsإكؽؾقزي  ؿطعة واحدة  ـم مؽقَّ

: أمقاج افبحر افعلتقة افتل ُيسّببفل زفزال ا ؿلع افبحر ظذ ظؿنيٍؼ )تسوىامي( -

قنيلس رخنيس  راجنيت درجة ظنيذ مؼ 7.6  واؼقة أـثر مـ (6) ـقؾقمًساسنيغأؿؾ مـ مخ

هذه افؽؾؿة رواًجل ـبًرا اعد حدوث إمقاج اددّمرة افتل اجتلحت شقاحؾ اعنيض 

 يؾـؽة  واهلـد  واالد أخرى.شنيرو ة سنيقـلكدوكق افبالد افقاؿعة ا ادحقط اهلـدي 

 يف البحر [: األرض الواقعة بني فرعي النول عند مصّبهامسـر]بالك )ِدْلَتا( -

 أي أرض تؼع اغ ؾرظل  ر مـ جلكب وافبحر مـ إاقض  وُيطؾؼ أيًضل ظذ

ومـ  ؿ ُشّؿقت اف هذه إرض    يقكل   صؽؾف مثؾث حرٌف  . هقجلكب آخر

 ادثؾثة افشؽؾ.

ؽر خمؾقط ـّم ا)صنيلي شنيلدة(  أي:)منيـ دون حؾقنيب(  أو:)منيـ  )سادة(: -

ة  شنينيقمـ )شنيلده( الفػلر  sada وؽر ُمعؾَّؿ ـّم ا )ؿّمش شلدة(  ترـل دون شؽر( 

أن هذه افؽؾؿة ؿنيد ُظّرانيت  وؿد دخؾت ا افعراقة ظـ ضريؼ افسـقة  واجلدير الفذـر

 ؿديًّم اصقرة )شلذج(  وذفؽ حسب افـطؼ افػفؾقي هلل.

                                                           

 ./ ظؼة ـقؾقمسات! ]ادجؾة[21تؼع أظؿؼ كؼطة ا ادحقط اهللدي  وٓ يتجلوز ظؿؼفل / ( 6)
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  يف مسـتهلصــني]بسكون الراء[: مرض قاتل ظهـر يف ال )سارس = سارز( -

 ل  ومـفنيل إػ انيالد أخنيرى  وهنيقشنينيقق آصنينيرواكتؼؾ إػ اعض االد جـقب  م 3114

 :  وهق مـحقط مـ اشؿف افقصػل افؽلمؾSARSإكؽؾقزي  ر قي حلّد  افتفلب

Sever Acute Respiratory Syndrome 

 )متالزمة افتفلب ر قي حلد(. أي: 

 ادق كبري ُيقام فوـهسـرالدال[: ادخزن, كـ)شادر أخشاب(,  سـر]بك )َشاِدر( -

ت )إردن(  واجلؿع (  ؿّمش ـؼّمش اخلقؿة ُتغّطك اف افشلحـلصنيرادآتؿ وؽرهل )م

   ومعـله)اخلقؿة(.cadir)صقادر( ترـل 

 مام ا يري مشب,, وسكون الراء[:حساء خصاةة حلـم شـني]بضم ال )ُشْوربة( -

)صنينيقرال(  وهنينيق مرـنينيب منينيـ )صنينيقر( اؿعـنينيك  شنينينيلوات  ؾلراضنينينيرَخ  أو عــدس أو

 )ملفع(  و)ال( اؿعـك )ادرق(.

ــل( - ـــر]بك )كاب ــاء[ س ــة أســصاك خاةــة بالكه(7)الب ــاتف : جمموع ــاء واهل رب

  cable  إكؽؾقنيزي câble سنينيلغالف ؽؾقظ  واجلؿع)ـقااؾ(  ؾركمغّؾػة ا ويريمها,

الفالتقـقنية ادتنيلخرة  وهنيق  cap(u)lumأصؾ معـله: )حبؾ ؽؾقظ(  وهذه افؽؾؿة مـ 

 احلبؾ افذي ُيقضع حقل ظـؼ افدااة  وافؽؾؿة افالتقـقة ملخقذة مـ )حبؾ( الفعراقة.

تلن  افصقاب: )ـلُاؾ(]اضؿ افبلء مـ ؽر افقاو[  )ـلاقل(: ظلصؿة أؾغلكس -

ـّم ورد ا ـتب اجلغراؾقة افؼديؿنية  ـنيني: )معجنيؿ افبؾنيدان(  و)معجنيؿ ملاشنيتعجؿ(  

 و)افروض ادعطلر(  وا افشعر افؼديؿ ؿلل افـلاغة افذاقل :

ـــهُ  ـــْوَن أْوَب ُْ ـــاُن َيْر ـــُه َيَس ا َل ـــْود ا  ُقُع

 

ـــ  ـــنْيَ وَكاُب ُْ األْعَجِم ـــ ُْ ـــْركر وَر  ُل وُت

                                                            

ْبؾ»ا ادعجؿ افقشقط ( 7)  .]ادجؾة[« ـَ



 (5( اجلزء )98ادجؾد ) – جمؾة جمؿع افؾغة افعراقة ادمشؼ

 
 

2243 

 وأكشد ااـ اّري ٕيب ضلفب:

ـــا ـــَو اَىنَ وا َل ـــَداُء َودا ـــا األْع ـــاُب بِنَ  ُتَط

 

 ُتَســــدا بِنَــــا أْبــــَواُب ُتــــْرك  وَكاُبــــلِ  

 وؿلل ؽقية اـ شؾؿك: 

 ِّ ـــــــــاِ  أ ـــــــــَة احَلَج  َوِدْدُت ََمَاَف

 

ــــَل يف اْســــِ    ــــْومِ شـــــوبَِكاُب ِْ  َطان  َر

ن فغتـل وترا ـل وتلرخيـل إػ )ـنيلاقل(; ؾؽؾؿة هبذه افعراؿة حّرؾفل مسمجقن جيفؾق 

   ؾنػ اهلل ادشتؽك.Kabulأخًذا مـ احلرف افالتقـل 

ج رملدّي افؾقن  ُيػّصؾ مـف ادالاس افعسنيؽرية  وا افؾفجنية سنيق(: ككاكي) -

  يبنيدو أن kakiة واإليطلفقنية سنينيق  والفػركkhakiافؾبـلكقة )خنيلـل( الخلنيلء  إكؽؾقنيزي 

أمل )خلـل( ؾؿـ اإلكؽؾقزية  وافؽؾؿة اإلكؽؾقزية منيـ ة  سنيقغة )ـلـل( مـ افػركصنيق

ة اؿعـنيك )افنيساب(  شنينيق)خلـل( الٕردية اؿعـك:)ترايب افؾقن(  منيـ )خنيلك( الفػلر

 ومـ افؾغة اإلكؽؾقزية دخؾت هذه افؽؾؿة ا معظؿ فغلت أورال.

]اضؿ ادنيقؿ ضنيًّم ؽنير مشنيبع  وإملفنية ؾتحنية افنيدال[: جفنيلز ُيقِصنيؾ  )مقدم( -

  وهنينيق مـحنينيقت منينيـ modemظنينيـ ضرينينيؼ شنينيؾؽ اهلنينيلتػ  إكؽؾقنينيزي حلشنينيقًال انينيآخر 

modulator demodulator  أي: )ادحّقل( و)ظلـس افتحقيؾ(  وأؿسح أن ُتعنيّرب  

وهنيق اشنيؿ ؾلظنيؾ منيـ  افضنيلد[  سنينير]اضنيؿ ادنيقؿ وـ هذه افؽؾؿنية اصنيقرة )ُمقِضنيؿ(

«  ضنيؿفؿأو»إذا حّؾنيقا ظؾنيقفؿ  و«  َوَضَؿ اـق ؾالن ظذ اـل ؾنيالن»)أْوضؿ(  ُيؼلل: 

قن ظؾقفؿ(  ؾنيني)ادقضؿ( جيعنيؾ ادعؾقمنيلت ادخزوكنية ا حلشنيقب يعـل:)جعؾفؿ ُيؾّ 

 ًػل ظذ حلشقب آخر.ضنيقحتّؾ 

]اػتع ادنيقؿ  وضنيؿ افنيراء ضنيًّم ؽنير مشنيبع  وإملفنية ؾتحنية  )َمقؽروويػ( -

ف ؾقني جينيريافقاو افثلكقة[: ؾرن ـفرال ل ُيتّخذ فؾّطفنيل  وتسنيخغ افطعنيلم افبنيلرد  



  ظبد اإلفف كبفلند.  - معجؿ افدخقؾ ا افؾغة افعراقة احلديثة وهلجلهتل 
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  إكؽؾقنينينيزي (8)ةنيقسنينينيمغـلضقضة ادقجنينينيلت افؽفرلشنينيظة الفغنينينية اقسنينينينيرافطفنينيل وافتسنينينيخغ ا

microwave   َـّب مـ   الإلكؽؾقزية waveالفققكلكقة  اؿعـك )افصغر(  و microsوهق ُمر

 اؿعـك )ادقج(.

]اػتع افراء[: أداة ُينيدّخـ هبنيل افتبنيغ  وـلكنيت ؿلظنيدهتل ا إصنيؾ  )كلَرجقؾة( -

ذت مـ افزجلج و شة( ا شنينيقُيسنيّؿك )اف كحقه أيًضنيل  وهنيل منيلمـ جقز اهلـد   ؿ اُّت 

اعض افبالد افعراقة  وهل مـ )كلَرجقؾ( اؿعـك )جقز اهلـد(  هق تعريب )كلَرـقنيؾ( 

 افراء  وإملفنية ؾتحنية افؽنيلف[ الفسـسنيؽريتقة  سنير]اؽ ة  وهق مـ )كلِرـقؾ(شنيقالفػلر

اقنينيدي ـ سنينينير]اؽ ومـنينيف )كلِرَينينيؾ( ؾؿنينية افنينيراء  وؾنينيتع افقنينيلء[ الهلـدينينية. فؼنينيد ذـنينير افزَّ

 )افـلرجقؾ( ا )تلج افعروس(.

وـّم ذـركل ؾنن افؽؾؿة إذا ـلكت ُتؽتب انمالءيـ  ؾنن ادمفنيػ ينيذـرهل انينمالء  

 وُُيقؾ ظذ افثل :

 ؾػل ـؾؿة )كلؾتلفغ( ُُيقؾ ظذ )كػتؾغ(.

يج( ُُيقؾ ظذ ـؾؿة )كراقج(  وؾقفل يذـر أن افؽؾؿنية انيلفػتع هنيل زوا ـؾؿة )كَ 

ترـنيل )منيلراقج(     وا محص )كزيج( اتؼديؿ افبلء ظذ افراء خرضقم ادلء ا دمشؼ

ي احلّقة(  أي:  شنينيل)تطّقؿفل(  وهنيق ؾلر وهق خرضقم افـلرجقؾة  وأصؾ معـله:)حتقِّ

ب منيـ: َـّ )منيلر( اؿعـنيك )احلّقنية(  و)انيقج( منيـ )اقجقنيدن(  اؿعـنيك  إصؾ  وهق ُمر

ّّ افـلرجقؾنية هنيذه افتسنيؿقة; فؽ ى(  وُشنيّؿل  قكنيف يتطنيّقق تطنيّقق احلقنية. )تطّقق وحتقَّ

 ُيالحظ أن ادقؿ أصبحت كقًكل ا افؾػظ افدخقؾ. اكظر ـذفؽ ـؾؿة )اراقش(.

                                                           

 .ا معجؿ مصطؾحلت افػقزيلء )جمؿع دمشؼ(: افؽفرضقسقة! ]ادجؾة[( 8)
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 فُ َقنيؽتنيلب أن يطؾنيب منيـ افؼنيراء أن ُيقاؾِ ومل يػت صلحب ادعجنيؿ ا تصنيديره فؾ

 ؿ ال ؾلتف مـ افدخقؾ  وذـر هلؿ ظـقاكف اإلفؽسو .هُ ضنيرمل َُيْ مـفؿ 

مف فؾعراقنية إّن )معجؿ افدخقؾ ا افؾغة  افعراقة احلديثة وهلجلهتل( جفٌد ضّقٌب ؿدَّ

ل منيل يسنيتحّؼف منيـ ظبد افرحقؿ  وكرجق أن ُيعـك اف ادفتؿقن  وأن ُيالؿني .افدـتقر ف

 افعـلية وافدرس.
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 قراءة يف كتاب املدارس الؾساكقة

 لؾدكتور أمحد عزوز

 

  ()إبراهقم عطقةد. 
 

 
 

احلديث، حتك أصبحت معظؿ جمـآت  صـرتطقرت الدراشات الؾساكقة ذم الع

الػؽر اإلكساين ختضـع دبادهفـا، وتتبؾـقر ومـؼ مـا،جفـا، وإذا جــا كجـد ظؾـقم الؾغـة 

ًرا ظؾؿقًّا، وحّؾًة جديدة، وتتـداخؾ والـػس وآجتامع والتاريخ وغر،ا تؽتسب إضا

مقام جقـفا لتػرز لـا جمآت معرمقة جديدة، ومروًظا مـ التخصصات العؾؿقة مل تؽــ 

 معفقدة.

خ لؾدراشات الؾساكقة الؼديؿـة  وذم ،ذا الؽتاب اشتطاع ادملػ الػاضؾ أن يمرِّ

ػ لتـاريخ ة، صـامؾة جناـاز وتؽثقـســرواحلديثة، وأن يعرض مـادة تتاجـف مػفقمـة مق

 الؾساكقات ومدارشفا وأظالمفا.

 مضؿون الؽتاب:

 ة مصقل وخامتة.شـريتللػ الؽتاب مـ مدخؾ وظ

                                                           

()  ظؾؿ الؾغة مـ  العراقجاحث ذم. 
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ظرَض ذم اددخؾ أمهقة الؾساكقات ووطقػتفا ومققػ الباحثغ مـفـا. ومقـف رأى 

أن الـؿقذج الؾساين مرض وجقَده ظذ أغؾب مقاديـ الػؽر اإلكساين، مظفرت تؾـؽ 

جعد أن ُأظقد جـاُؤ،ا وترتقب مػا،قؿفا ومؼ ادــفج الؾسـاين.  ادقاديـ ذم مظفر جديد،

ا، وإمؽاكاتـف غـر  وومؼ ،ذا التصقر يؿؽـ الؼـقل جـلن جمـال الؾسـاكقات واشـع جـدًّ

 حمدودة، مع أهنا إمؽاكات مـفجقة ذم األصؾ، ولقست إمؽاكات معرمقة.

اكقات وذم اددخؾ ذتر جعض األشباب التل تؼـػ وراء الـػـقر أحقاًكـا مــ الؾسـ

 وأمهفا:

 حداثة ،ذا العؾؿ، وما يؼاجؾفا مـ خقف مطري مـ تؾ جديد. -أ

األشؾقب غر ادحبب ذم ظرض الؾساكقات، ظــد تثـر مــ البـاحثغ، ظــ  -ب

 ضريؼ الرشقم والرمقز واألرقام.

 ظدم آضؿئـان إػ ما تـتجف األمؿ األخرى. -ج

الؾغــقي  ويــرى الباحــث ذم ،ــذا ادــدخؾ أن الؾســاكقات ٓ تتعــارض والــساث

العريب، جؾ يؿؽـ أن يؽقن هلا وطقػة ،امة حغ تدخؾ جمالف، تتؿثؾ ذم تـظـقؿ أجقاجـف 

وإلغاء التداخؾ جقـفا، واشتؽامل كظرياتف ومبادهف، وإظادة ظرضف ومؼ مـفج جديـد. 

وجذلؽ تؽقن العالقة جغ الؾسـاكقات احلديثـة والـساث الؾغـقي العـريب ظالقـَة ُألػـة 

 ـامر ورمض.واشتئـاس، ٓ ظالقة ت

ثؿ ظرض ادملػ ذم الػصقل األرجعة األوػ ادـدارس الؾسـاكقة الؼديؿـة و،ـل: 

 اهلـدية والققكاكقة والروماكقة والعرجقة.



  إجرا،قؿ ظطقةد.  -  قراءة ذم تتاب اددارس الؾساكقة 
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ــرض ذم الػصــقل اخلؿســة التالقــة ادــدارَس احلديثــة و،ــل: مدرشــة دي  وظ

 اققة، مالتحقيؾقة التقلقدية.سـق، واددرشة القطقػقة، ثؿ الـسَسِؼقة، مالشـرشق

ص الػصؾ العا  لؾساكقات التداولقة ومـطؾؼاهتا الػؽرية والقاقعقة. صـروخصس

حاجة غـر  َيُسد  وكظًرا ألمهقة ،ذه اددارس رأيت أن أظرض تعريًػا مقجًزا هبا، 

  لالضالع ظذ مضؿقن الؽتاب.صـغ، ويؽقن حامًزا أمام ادختصـغادخت

 

 املدارس الؼديؿة

لروماكقة والعرجقة. وقد دمذس إشفام ،ـذه ادـدارس و،ل أرجع: اهلـدية والققكاكقة وا

ذم وضع الؼقاظـد التـل ُترصـد إػ معرمـة آشـتعامل الصـحق، لؾغـة، ومل تؽــ غايتفـا 

 دراشة الؾغة ذم حد ذاهتا جاظتبار،ا طا،رة إكساكقة، تام ،ق الشلن ذم اددارس احلديثة.

 املدرسة اهلـدية: -1

شة ذم ثالثة مرتؽزات ،ل: الؾغة السـسؽريتقة، تتؿثؾ ادالم، الػؽرية هلذه اددر

 والػقدا، والعامل الؾغقي جاكقـل.

مالؾغة السـسؽريتقة: مصطؾ، ُيطؾؼ ظذ الؾسان اهلـدي الؼديؿ، تام تـان يـطؼـف 

 ق.م(. 3111ويؽتبف الؽفـة. وهلذه الؾغة تاريخ قديؿ يعقد إػ أتثر مـ )

دشة خاصـة جالعؼقـدة الزامهقـة، (: اشؿ ُأضؾؼ ظذ أرجعة تتب مؼvedaوالػقدا )

ك األدب الػقدي.  وتؾؽ الؽتب مع ما يرتبط هبا مـ الـصقص ُتسؿس

(: إمام كحاة اهلــقد، ظـاش ذم الؼـرن الراجـع قبـؾ ادـقالد، و،ـق paniniوجاكقـل )

 الذي صاغ ققاظد الؾغة السـسؽريتقة ظذ درجة تبرة مـ الدقة.



 (4( اجلزء )78ادجؾد ) –جمؾة جمؿع الؾغة العرجقة جدمشؼ 

 
 

3311 

ات وخمارجفـا وخصاهصـفا ومـا وأ،ؿ ما ُأثر ظـ ،ـذه اددرشـة وصـػ األصـق

، إضامة إػ وصـػ دققـؼ ألظضـاء الـطـؼ. وتـان غـرض ظؾـامء  يطرأ ظؾقفا مـ تغر 

،ذه اددرشة خدمة الؾغة ادؼدشة والساث الديـل. وقد تلثرت الدراشـات األورجقـة 

 احلديثة جآراء ،ذه اددرشة ومـفجفا ظـ ضريؼ السمجة.

 املدرسة القوكاكقة: -2

ادلثقر ظـ ،ذه اددرشة مقام جذلف ظؾامء الققكان مــ جفـقد كحقيـة يتجذ الساث 

خلدمة لغتفؿ. وُيعّد أمالضقن راهد الدراشات الـحقية الققكاكقـة، ومــ جعـده تؾؿقـذه 

 ( تؾؿقذ أرشطق.thraxأرشطق، إضامة إػ جعض األظالم مـ أمثال ثراتس )

احث التل خـاض مقفـا ارتبطت الدراشات الؾغقية الققكاكقة جالػؾسػة، وأ،ؿ ادب

ــامت  ــديع وأقســام الؽؾ ــا وأصـــاف الب ــؾ وترتقبف ــقاع اجلؿ ــذه اددرشــة: أك رواد ،

واألشؾقب واألصقات. وهلذه اددرشـة أثـر واضـ، ذم تـؾ ادـدارس الؾسـاكقة التـل 

 جاءت جعد،ا قدياًم وحديًثا، وخاصة اددرشة الروماكقة.

 املدرسة الروماكقة: -3

 ذلــؽ الػؽــرَ  ويشــؿؾيــؼ ذم تــؾ جمــآت الػؽــر، الرومــان تــاكقا تالمــذة اإلغر

الؾغقي، إذ ترمجقا إػ الؾغة الالتقـقة معظؿ مـا تتبـف الققكـان. ولـذلؽ وضـعقا كحـَق 

 الؾغة الالتقـقة ظذ غرار الـحق الققكاين، وومؼ ادـا،ج التل شار ظؾقفا الققكان.

ق.م( اخلطقـب البؾقـغ، 311ون )ت شــرصـقومـ أصـفر أظـالم ،ـذه اددرشـة: 

لة ذم البالغـة والـحـق والػــ األديب، 01وتقكتقؾغ )ت ق.م( صاحب التآلقػ ادطقس

ق.م( صاحب الـرقؿ األظـذ ذم ظـدد ادملػـات جـغ اإلغريـؼ، التـل 78ومارون )ت



  إجرا،قؿ ظطقةد.  -  قراءة ذم تتاب اددارس الؾساكقة 
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م( صاحب تتـاب 111ان )تسـقمملًػا ذم جمآت الػؽر ادتـقظة، وجري 171جؾغت 

  ،ذه اددرشة.ادؼقٓت الـحقية. و،ـاك أظالم آخرون يـتؿقن إػ

يتؿقــز الـحــق الالتقـــل والـحــق الققكــاين جــلهنام معقاريــان، أي إن ققاظــدمها  

 مقضقظة ظذ اظتبار ما يـبغل أن ُيؼال، ولقسا وصػقسغ هيتامن جام ،ق مستعؿؾ. 

ف وظالقـات صــرأما جمآت الـحق الالتقـل مؼد تقزظت ظـذ: األصـقات وال

 الستقب والدٓلة. 

 عربقة:املدرسة ال -4

. وقد ولدت ،ـذه ضـرتتؿقز ،ذه اددرشة جغـك تراثفا، وامتداد،ا إػ الزمـ احلا

يع، و،ـذا الغـرض شــراددرشة جعد اإلشالم خلدمة الؼرآن الؽريؿ ومفؿ مؼاصـد الت

 جعؾ ظؾامء،ا يتـاولقن أيًضا الشعر والساث األديب.

ــالتـقع ــل تـاولتفــا ،ــذه اددرشــة ج وآتســاع  وتتصــػ ادجــآت الؾســاكقة الت

ف والـحـق صــروالتخصص والدقة والعؿؼ. وأ،ؿ تؾؽ ادجـآت: األصـقات وال

 والدٓلة والبالغة والـؼد األديب وادعاجؿ.

 

 املدارس احلديثة

شقمسـؽل قــرن ت، الـذي شــامه شــركشـلت ،ـذه ادــدارس مــذ الؼـرن التاشــع ظ

ـد العبؼريات، حقث ازد،رت مقف الدراشات الؾغقية التارخيقـة وادؼاركـ ة ازد،ـاًرا مفس

لظفقر الؾساكقات ظـذ أهنـا ظؾـؿ قـاهؿ جذاتـف، ُيعــك جالظـا،رة الؾغقيـة، ومـؼ مــفج 

 ظؾؿل واض، ادعامل.

 احلديث ذم ثالثة أضقار: صـروقد مرت الدراشات الؾساكقات ذم الع
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ــده ) -3 ــالـحق وققاظ ــتغال ج ــقر آص ــاهًعا ذم Grammarsض ــان ص ــام ت (، ت

 اددارس الؼديؿة.

( و،ل مؼف الؾغة التارخيل وادؼـارن،   philologyقؾقلقجقا )ضقر طفقر الػ -7

( مملػة مـ جذريـ وتعـل: حب الؽالم والبحـث مقـف. والػقؾقلقجقـا philologyو)

 ،ل التل مفدت لظفقر ظؾؿ الؾغة التارخيل أو الؾساكقات التارخيقة.

دت معـامل -1  ضقر التػريؼ جغ مؼف الؾغة وظؾؿ الؾغة )الؾسـاكقات(، ومقـف َّـدس

 وع ذم دراشة الؾغة ظذ أهنا مقضقع ضبقعل.شـرظؾؿ الؾغة ادؼارن، إضامة إػ ال

( وأوجســت boppوا األضــقار الســاجؼة: جــقب )صـــروأ،ــؿ األظــالم الــذيـ ظا

( Max Muller( ومــاتس مــقلر )August Friderick Pottجــقت ) ثمريــدريؽ

( Rask( وراشـؽ )Grimm( وجـريؿ )Schleicher) شــر( وصؾقShlegelوصؾقجؾ )

 وغر،ؿ.  

 واددارس احلديثة ذم رأي ادملػ مخس ،ل:

 (:1113 -1551 )سـريمدرسة دي سو -1

طفرت أمؽار ودراشـات مفـدت لظفـقر ،ـذه اددرشـة، وأ،ـؿ األظـالم الـذيـ 

( Peirce( وجـرس )Whiteney( ووايتــل )Courtenayمفدوا لظفقر،ا: تقرتــاي )

 (.Durkheimودور تايؿ )

ـــاشــــرويعـــد دي شق ـــة، وقـــد قـــدم أمؽـــاره ومؾســـػتف   أج الؾســـاكقات احلديث

، والتل مجعفا جعد وماتف تؾؿقذاه: 3033و 3011اتف التل ألؼا،ا جغ ظامل ضـرجؿحا

 .3031ا،ا ظام شـر(، وكBally( وجايل )Sechehayشفاي )شـق



  إجرا،قؿ ظطقةد.  -  قراءة ذم تتاب اددارس الؾساكقة 
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وذم آراهف مقسز جغ الؾغة جاظتبار،ا طا،رة إكسـاكقة، والؾسـان جاظتبـاره لغـة صـعب 

جاظتبـاره جفـد مـردي، تـام مـرق جـغ خصـاهص الؾغـة ادـطققـة والؾغـة ما، والؽالم 

ادؽتقجة، ودرس العالقة جغ الدال واددلقل أي: جغ الؾػظ وجغ ما يدّل ظؾقـف ذلـؽ 

أمؽـاره مدرشـة  اظتؿد ومـ شـرالؾػظ، إضامة إػ أمؽار أخرى جعؾت مـ دي شق

 لساكقة قاهؿة جذاهتا.

 املدرسة الوظقػقة أو مدرسة براغ الوظقػقة: -2

إػ العـامِل الؾسـاين  ، 3071س ،ذه اددرشـة، التـل طفـرت ذم ظـام شـقُيـسب تل

( و،امراكـؽ Tranka(، وأ،ـؿ أظالمفـا: تركؽـا )Mathesiusقس )سـقؽل ماثقشـقالت

(Havranekوما )صـــــــق( ؽVachekو،ــــــمٓء ت )ؽققن، وتروجتســــــؽقي شـــــــق

(Troubetskoy ورومان )( ياتبسقنRoman Jacobsonومها مـ رو )ا.شـق 

الؾغـقي، داخــؾ  صــرهيـتؿ أتبـاع ،ـذه اددرشـة جتتبـع القطقػــة التـل يمدهيـا العـ

 صــرلـظرية التقاصـؾ، إػ دراشـة ظـا جاظتامد،ؿالستقب، ذم صـع ادعـك، ويسعقن 

التقاصؾ: ادرشؾ، وادتؾؼل، والرشـالة، وقــاة آتصـال و،ـل التـل َّؿـؾ الرشـالة 

تاهلقاء وغره، والؾغة جاظتبار،ا أداة آتصال، وادرجع و،ق ادجال الـذي تـدور ذم 

 مؾؽف الرشالة.

التقاصـؾ السـاجؼة،  صــر، مــ ظـاصــروقد وجد أتباع ،ـذه اددرشـة أن تـؾ ظـ

دوا تؾؽ القطاهػ جام يع:  يقلِّد وطقػة لساكقة خاصة، وحدس

القـة، ويـتجفـا ادرشـؾ، وتعـزِّ القطقػة التعبرية: تسؿك أيًضا القطقػـة آكػع -3

 تف ذم الؽالم.صـقظـ صخ
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7-  . القطقػة الـداهقة: تتعؾؼ جادرَشؾ إلقف، الذي ُيطَؾب إلقف هبا الؼقام جعؿؾ معـغس

 و،ذه القطقػة تؼاجؾ ذم العرجقة األشؾقب اإلكشاهل.

اق، وتعـزِّ ظــ الغـرض ســقالقطقػة ادرجعقة: تـدور ،ـذه القطقػـة حـقل ال  -1

غت الرشالة، و،ل ذات ضبقعـة إخباريـة ألهنـا َّقؾــا ظـذ أمؽـار صـق الذي مـ أجؾف

ث ظـفـا، تـاألمقر الديـقـة وآجتامظقـة والػؾسـػقة والتارخيقـة وغـر  ومقاقػ كتحدس

 ذلؽ.

ز ظـذ اشـتؿرار التقاصـؾ وجقدتـف جـغ ادرِشـؾ  -4 القطقػة آكتبا،قة: و،ل ترتِّ

 وادرَشؾ إلقف، ذم أثـاء التخاضب.

ي  -1 اخلطاب )ضامن الػفؿ(: و،ل تتعؾؼ جؽـؾ مـا يسـاظد ظـذ مفـؿ وطقػة تعدِّ

اخلطـاب أن  طـرذَمْ لِ حفا، لقتلتـد ضــقالؾغة ادستعؿؾة ذاهتا، وتـؾ مـا يسـاظد ظـذ تق

 التػا،ؿ حاصؾ.

التــلثر ذم  صـــرالقطقػــة الشــعرية: وادؼصــقد هبــا مــا  ؿؾــف اخلطــاب مـــ ظـا -1

ك اإلكشاهقة.  وجدان ادرَشؾ إلقف. وتسؿس

ـا لتحؾقـؾ جـقـة الــص و،ذه القطا د،ا ياتبسـقن تعـّد مـدخاًل ،امًّ هػ التـل حـدس

 وآماقف الدٓلقة.

 املدرسة الـسؼقة بؽوبـفاغن: -3

 ست ،ذه اددرشة ذم تقجـفاغـ ظذ يد ظادَغ مها:شِّ أُ 

ذم ( Holder Pedersen( و،قلـدر جدرشــ )Otto Jespersenأوتـق يسزشــ ) 

 وجروكدال.  أولدالسـغ، وتان مـ ادمش3013ظام 



  إجرا،قؿ ظطقةد.  -  قراءة ذم تتاب اددارس الؾساكقة 
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( الـذي تبؾـقرت أمؽـار Louis Yhelmslevوأصفر أظالمفا: لقيس يؾؿسـؾػ )

 ،ذه اددرشة ظذ يديف.

، وإكام ،ل صـؽؾ شـريرى أتباع ،ذه اددرشة أن الؾغة لقست مادة، تام يرى دي شق

 خيضع لـسؼ مـ العالقات الداخؾقة، التل يؿؽـ دراشتفا جـقع مـ ادعادٓت اجلزية.

ُيعـزس ظـفـا جادعـادٓت، وٓ  ضــلذم مـظقر ،ذه اددرشة ترتقٌب ريا مالؾغة إذن

 أمهقة تذتر لؾـقاحل الصقتقة والدٓلقة.

مفذه اددرشة هتتؿ جآدماه البـققي الذي جدأتف مدرشة جراغ، إضامة إػ ا،تاممفـا 

  أمهقة تبرة.شـرجالـسؼ أو كظام العالقات الذي أوٓه دي شق

 اققة بؾـدن:سـقعقة أو الاملدرسة االجتام -4

، الـذي شــرالؼـرن السـادس ظ ذمجدأت جقادر ،ذه اددرشة جالظفقر ذم جريطاكقا 

ظ  ــتؾػ  ــة، التــل تضــؿ ظؾــؿ ال صــفد ازد،ــاًرا ذم اجلقاكــب ادختؾػــة لؾســاكقات العؿؾق

درشـة اخـُسع كظـام وإصالح التفجئة وظؾؿ ادعـاجؿ وظؾـؿ الؾفجـات، وذم ،ـذه اد

 لغة ظادقة. ؽِرْت ـآختزال، واجتُ 

ـــاركق ) ـــة: دالغ ـــذه اددرش ـــالم ، ـــؿ أظ ـــز )Dalgarnoوأ،  ( Wilkins( وويؾؽـ

ــؾ ) ــؾ جق ــري شــقيت Graham Bell( وجرا،ــام جقــؾ )Melvile Bellومالػق ( و،ـ

(HenrySweet( وداكقال جقكز )Daniel Jones( ومرث )Firth. ) 

الـذي خيـدم  هتتؿ ،ذه اددرشة جدراشة الصقتقات القطقػقـة، أي األداء الصـقي

ز ا،تاممفا ظـذ الدٓلـة جاظتبار،ـا الغـرض  ادعـك تالـز والتـغقؿ وغر ذلؽ، تام ترتِّ

 غ الؽالم.صـقالذي مـ أجؾف  شـلاألشا
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و،ذه اددرشة تـظر إػ الؾغة جاظتبار،ا صؽاًل مـ أصؽال احلقاة اإلكسـاكقة، لـذلؽ 

اق ســققؼتفـا وققؿتفـا ذم الء ذم ذاهتا، وإكام تؽؿـ حؼصـلترى أن الؽؾامت ٓ تدّل ظذ 

 الذي ترد مقف.

ـــقوال ــروف الطبقعقــة س ــق جمؿقظــة الظ ــب، جــؾ ، ــا محس ــًرا لغقيًّ اق لــقس أم

 ة التل يؽتسب مـفا اخلطاب دٓلتف الـفاهقة.سـقوآجتامظقة والثؼامقة والـػ

 مبــادئ ،ــذه اددرشــة جــام ُظــرف ظـــد العــرب جادؼــال وادؼــام. ســـرويؿؽـــ تػ

مقة والستقبقة تقازي ما يسؿقف العرب ادؼال، والظـروف صـرالصقتقة وال صـرمالعـا

ة تؼاجؾ ما يسؿقف العـرب ادؼـام، وٓ سـقادحقطة الطبقعقة وآجتامظقة والثؼامقة والـػ

 يؿؽـ مفؿ ادؼال دون اشتقعاب ادؼام الذي  قط جف.

مؽقكـة  صــرالسـاجؼة جاظتبار،ـا ظـا صــروأتباع ،ذه اددرشة يدرشقن تـؾ العـا

دون أرجعة مستقيات لؾاسـقلؾ  اق ،ل:سـقق العام، وذم ضقء ذلؽ  دِّ

ــة. و،ــق ســـقال -أ ــرتبط جـظــام الؾغــة وتؾامهتــا وترتقباهتــا ادختؾػ اق الؾغــقي: وي

ؾة اشــتعامل الؽؾؿــة داخــؾ كظــام اجلؿؾــة، ومــا يمديــف ذلــؽ مـــ دور ذم َّديــد صـــقح

 الدٓلة.

التل َّؿؾفا الؽؾامت.  اق العاضػل: وُيراد جف َّديد الشحـة آكػعالقةسـقال -ب

مالؽؾؿة ذم مـظقر ،ذه اددرشة ٓ َّؿؾ معـًك ظؼؾقًّا مؼط، جؾ مقفـا أيًضـا ألـقان مــ 

 «.دمقع، حبقب، ذترى»اإلحساس تام ذم الؽؾامت 

اق ادققـػ: وُيؼَصـد جـف العالقـات الزماكقـة وادؽاكقـة التـل اـري مقفـا شـق -ج

 ر ذم معـك الـص ودٓلتف.الؽالم، أي جمؿقظة الظروف اخلارجقة التل تمثِّ 



  إجرا،قؿ ظطقةد.  -  قراءة ذم تتاب اددارس الؾساكقة 
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اق الثؼاذم: وُيراد جف مالحظة آكتامءات الثؼامقة والتخّصصات العؾؿقة سـقال -د

يؼصـدون « فصــرال»ألصحاب اخلطاب، مؿثاًل حغ يستعؿؾ دارشق العرجقة تؾؿة 

العؾؿ ادعروف الذي ُتعَرف جف أحقال الَؽؾِؿ. وحغ ُتستعؿؾ ،ذه الؽؾؿة ذم القشط 

 ايل مادؼصقد هبا َّقيؾ العؿؾة إػ جضاظة، أو التحقيؾ مـ كؼد إػ آخر.التجاري واد

 املدرسة التحويؾقة التولقدية: -5

كشــلت ،ــذه اددرشــة ذم القٓيــات ادتحــدة ظــذ يــد الؾســاين الشــفر كــقام 

، شـــر( الــذي تــلثر تغــره مـــ الؾســاكقغ جــدي شقNoam Chomskyشقمســؽل )ت

ــاين مـــ الؼــرن الع والــذي ارتبطــت الؾســاكقات جاشــؿف يـ، تــام شـــرذم الـصــػ الث

  ذم الـصػ األول مـ ذات الؼرن.شـرارتبطت جاشؿ دي شق

( التل ترى أن الؾغة قاهؿة Bloomfieldو،ذه اددرشة شبؼتفا مدرشة جؾقمػقؾد )

ي حمؽقمة جالعالقة السـؾقتقة شـرظذ الدوامع وردود األمعال، أي إن الؾغة شؾقك ج

 رّد معؾ(. ----يمدي إػ  ---ادشفقرة )ُمـبِّف 

ــا  ــادة الؾســاكقة وتأم ــرى أن اد ــؾ شـــقشقمســؽل م ــة ظؿــؾ العؼ ــة تقػق ؾة دعرم

ي، وأداة لدراشــة الػؽــر اإلكســاين، لــذلؽ دظــا إػ دراشــة الؼضــايا الؾســاكقة شـــرالب

 ي جادعؾقمات.شـرجاظتبار،ا ادسمولة ظـ تغذية العؼؾ الب

كظريـة ظامـة لؾغـة. و،ـذه الـظريـة  شقمسؽل أكف شعك إػ جــاءتوأ،ؿ ما متقز جف 

 صـرأي مبدأ: تقػ ُتـتج الؾغة مُجَاًل ٓ حدس هلا مـ ظـا« ٓ هناهقة الؾغة»تؼقم ظذ مبدأ 

 لغقية حمدودة؟

 كظريتف: صـروأ،ؿ ظـا
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و،ل الؼـدرة التـل يـتؿؽـ الػـرد ظــ ضريؼفـا مــ التعبـر  الؽػاية الؾغوية: -1

يدة ذم ادـاشبات ادختؾػة. و،ذه الؼدرة مطرية واإلتقان جعدد ٓ متـاٍه مـ اجلؿؾ اجلد

وتتسع جػضؾ آتتساب مـ البقئة ادحقطـة. والؽػايـة الؾغقيـة ُتشـبف ادؾؽـة الؾغقيـة 

 ظـد اجـ خؾدون.

:  و،ــق الؼــدرة ظــذ التقاصــؾ وتقلقــد الؽــالم ومــؼ الـظــام األداء الؽالمــ  -2

 قلقد الؽالم.الـحقي، أي ،ق الؼدرة ظذ تقطقػ الؽػاية الؾغقية ذم ت

شقمسـؽل أن لؽـؾ ترتقـب صـؽاًل ت: يـرى البـقة السـطحقة والبـقـة العؿقؼـة -3

ا وجـقـة ظؿقؼـة. مالبـقـة السـطحقة ظــده ،ـل: كظـام اجلؿؾـة الؼـاهؿ ظـذ تتـاجع  طا،ريًّ

الؽؾامت التل يـطؼفا ادتؽؾؿ، أما البـقة العؿقؼة مفل: الؼقاظد التـل أوجـدت التتـاجع 

 ذه ترتبط جالؽػاية الؾغقية.ذم البـقة السطحقة. و،

لؼد أمادت الؾسـاكقات التحقيؾقـة التقلقديـة تعؾـقؿ الؾغـات اإلكسـاكقة ادختؾػـة، 

 وخاصة اإلكؽؾقزية، إضامة إػ إمادهتا مـا،ج التعؾقؿ ووضع الزامج.

 * *  *   * * 

 ، املــدارس الؾســاكقة لؾــدكتور أمحــد عــزوزتـان مــا شــبؼ ظرًضــا دحتــقى تتـاب 

 .7117دار آل الرضقان جؿديـة و،ران اجلزاهرية ظام الذي ضبع ذم 

 

         

 



 المقاالتُ واآلراء  
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 صفحة لغة

 

ْوء ْوُء والسُّ  السَّ

  

 ()مكي احلسنيد. 

 

 :جاء يف معاجؿ اـؾغة

َؼف ما َيِشْقـُف وُيَؼبُِّحُف ؽفق َسقِّئ، وهل  ؽالنٍ ؽِْعُؾ ساَء » -
َيُسْقُء َسْقًءا وَسقاًء: ََلِ

 سقئة.

 صـقًعا: أي َؾُبح صـقُعف صـقًعا. ساَء ؽالنٌ  -

.: مل ُُيِْسـ ؽقف ضـ  ساء به ظنًّاوتؼقل:   ف وارتاب ؽقف وشؽ 

وَسقاًء و...: َؽَعؾ بف ما َيؽره، وهق  َسْوًءا وُسْوًءا وَمَساءةً ساَء ؽالًكا َيُسْقُءُه  -

ُه.  كؼقض ََس 

ْقُء )باـػتح( هق  -  مـ ساَءُه )أي ؽِْعُؾ ما ُيؽَره(. املصدراـس 

قء )باـضؿ( هق  - ْقء ، وهق ؿؾُّ ما يغؿُّ اإلكساَن وؿؾُّ ما يَ االسمواـسُّ ْؼُبُح. واـسُّ

 .ه. ا«اسٌؿ جامٌع ـمؽات.

  ْقء( يف اـؼرآن اـؽريؿ تسع مرات ؿان ؽقفا مجقًعا وؾد ورد ادصدر )اـس 

ه : هذا رجٌؾ ؾبقح، سقِّئ.مضاًفا إليه ما ُيراد َذمُّ
ٍ
 ، ؿام يؼال: هذا رُجُؾ َسْقء

                                                           

(.طضق جمؿع اـؾغة اـعربقة بدمشؼ ) 



 (1( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع اـؾغة اـعربقة بدمشؼ 
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 ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ چ  چژ ؾال تعاغ: 

  .(88)مريؿ:

 .  (98 )اـتقبة: ژڭ  ۇ  ۇ   ڭڭۓ  ڭ  ژ 

قء: أي اهلزيؿة واـبالء واـعذاب.  دائرة اـس 

 .(71كبقاء: )األ ژڦ    ڦ       ڦ  ڦ   ڄژ 

 .(14)اـػرؾان:   ژں    ڻ  ڻ  ڻ    ڱ  ڱ   ڱ  ں     ژ 

ررقء: مطررر اإلؽسرراد واإلهررال ، وادؼصررقد هـررا َرْمررُل اـؼريررة باَلجررارة  مطررر اـس 

 إلهال  أهؾفا.

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ڳ  ژ 

 .(6)اـػتح:   ژں

ْوءؿام يؼال  رُجُل َسْوءيؼال  - )باألـػ واـالم( أي رجؾ األطامل  رُجُل السَّ

قء اسٌؿ وال يقالاـشائـة اـؼبقحة.  قء )باـضؿ( وطّؾؾف ابـ بّري بلن اـسُّ : رُجُؾ اـسُّ

ِّ وُسقء اَلال، وإكام جتقز اإلضاؽة إغ ادصدر اـذي هق ؽِ  ْعؾف، ؿام يؼال: رُجُؾ ـؾُّضُّ

ان، ؽؾفذا جاز أن يؼال رُجُؾ  اب َصع  ، ؽقؼقم ذـؽ مؼام ؾقـؽ: ََض  ـِ ِب واـطْع ْ اـُّض 

قء )باـػتح  ْقء واـسُّ قء. ويؼال: ٓ خر يف ؾقل اـس  قء ومل جيز أن يؼال رجؾ اـسُّ اـس 

ٓ خر يف واـضؿ(. ؽنذا ؽتحت ؽؿعـاه: ٓ خر يف ؾقٍل ؾبقح، وإذا ضَؿْؿَت ؽؿعـاه: 

 أن تؼقل ُسْقًءا )أي ؾقًٓ ؾبقًحا(.

  ْقء وهق ؿام ذؿركا ؿؾُّ ما يغّؿ اإلكسان، وؿّؾ ما َيْؼُبُح، وهق اسؿ  –أما اـسُّ

 ؽؼد ورد هذا آسؿ يف اـؼرآن اـؽريؿ أربًعا وأربعع مرة ؿان ؽقفا: -جامٌع ـمؽات 
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 )وـذا جاء كؽرة(، كحق: مضاًفا -4

 .(19)اـبؼرة: ژپ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ 

 ُسقُء اـعذاب: شديُده أو استؿراره )معجؿ أـػاظ اـؼرآن اـؽريؿ(. 

 .(8)ؽاصر:   ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گژ 

 ُسقُء طؿؾِِف: طؿُؾف اـسقِّئ.

 .(99)اــحؾ:   ژچ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍژ 

 ء ما ُبػِّ بف: ادراد: ادقـقدة األكثك.قْ ُس 

 اء كؽرة وجاء معرؽة(، كحق:)وـذا ج غري ُمضاف -2

 .(471)آل طؿران:  ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ 

 .(77ألطراف: ا)  ژېئ    ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ژ 

 ، أي باـسقِّئ اـؼبقح.(469 )اـبؼرة: ژىئ  ىئ    ىئ  ی  ژ 

 .(418)اــساء:   ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀژ 

 .(68ــؿؾ: )ا ژۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ژ 

 :جاء يف ادعجؿ اـقسقط 

  ؿبئَس. يؼال: ساء ما َيػعؾ. ويف اـتـزيؾ اـعزيز:  إنشاء الذم  ساء: ؿؾؿة تؼال يف »

 .(8)ادـاؽؼقن:  ژھ  ھ  ھ  ے                 ے    ھہ  ہ  ہ  ہژ 

، أي َطِؿَؾ ُسْقًءا. ـَ  أساء ؽالٌن: أتك بسقِّئ: كؼقض أْحَس

ه وَيِشقـف وَيعقُبف.أساء ؽالٌن اـعؿَؾ: أؽسد  ه ومل ُْيِسـف، أَْلََؼ بف ما َيُّضُّ



 (1( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع اـؾغة اـعربقة بدمشؼ 
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 ويف ادََثؾ: أساء ؿاِرٌه ما طِؿؾ!

 أساء ؽالًكا وبف وـف وإـقف وطؾقف، بؿعـك واحد: ساَءُه: َؽَعَؾ بف ما َيْؽره.

 ، ـ  )باألـِػ واـالم(: مل ُُيِْسـ ؽقف َضـ ُف وارتاب ؽقف وَشؽ  وال يؼال: أساء بف اـظ 

 أساء بف ضـًّا. يقال:

: ؽؼد «جمؾة جمؿع اـؾغة اـعربقة األردين»يف  ما جاء ومما ـف صؾة بام ذؿرُت آكًػا

م/ مؼاـة صقيؾة ـؾـاؾد اـؾغقي 8446/ اـصادر يف سـة /74كػت يف طددها /

 (،487 -474)ص  «إصالح ؿتاب اَلققان»اـبارع األستاذ صبحل اـبّصام طـقاهنا: 

قاء ؿثرة، ؿام اكتؼد طذ حمؼؼ اـؽتاب، األستاذ اـؽبر طبد اكتؼد ؽقفا طذ اجلاحظ أش

/ تصحقًػا، وخطله يف 19/ حتريًػا وكحق /419ف طـ كحق /َؼْػَؾتَ »اـسالم هارون، 

ضبط ؿؾامت باـشؽؾ، وَأْخَذه باـغؾط اـذي يف سائر األصقل مع إطراضف طـ 

مع إطراضف  ة )ل(كسخه باـغؾط اـذي يف اـذي يف كسخة )ل(، وؿثرَة َأْخذِ  اـصقاب

 . واكتؼد طؾقف أيًضا أشقاء أخرى...«طـ اـصقاب اـذي يف سائر األصقل

حتديًدا، ما جاء يف ؿتاب  «َسْقء»ومما يتصؾ باخلطل يف اـضبط باـشؽؾ، وبؽؾؿة 

 (: 886/ 4اَلققان )

 « ِـُ ؽخروج ر ت «ة ُسْقءْجؾ ادقـقد ؾبؾ رأسف، وذـؽ طالمؽلما اـَقتْ ، وُضؿ 

 .قء( واـصقاب ؽتحفااـسع مـ )ُس 

 ( يف ؾقل معـ 87/ 7ب ؿام يف )يف مقاضع مـ اـؽتاتكرر مثل ذلك و

 وس:بـ أا

 إذا ادجررررررد اـرؽقررررررع َتعاورْتررررررف

 

رررقء أوشرررؽ أن يضرررقعا   بـُررراة اـسُّ
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 ( 478/ 7وؿام يف ؾقل ادؼـع اـؽـدي:) 

اء اـَعَقرراء إذا ررقء ؿاـررد   وصراح  اـسُّ

 

 ما ارؽض  يف اجلقف جيري هفـا وهـا 

 إذا رؽعررررَت ِسررررْرتف 
ٍ
 َؿُؿْفررررِر ُسررررقء

 

ْضررررَتف َحَركررررا   رام اجلررررامح وإن َخػ 

وتابع األستاذ اـبصام كؼده ـعدم اـتؿققز بع )ُسقء( و)َسقء(، ؽؼال إن ذـؽ ـف  

كظائر يف ؿتٍ  ؿثرة، مـفا ما هل مراجع طاـقة ادـزـة، وهل تدل طذ َسْفق ادحؼؼ أو 

هد مـ تسعة ؿت  شفرة، ذَؿَر أسامء ممـػقفا أو حمؼؼقفا طدم َتثَبُّتِِف أو... وأورد شقا

 وبع  وجف اـصقاب: -وهؿ أساتذة ؿبار  -

  وإكام َمَثؾ اجلؾقس »ورد اَلديث اــبقي:  499 «رياض اـصاَلع»ؽػل

قء ؿحامؾ ادِْسؽ وك قء( «اـؽر اؽخاـصاـح وجؾقس اـسُّ ت اـسع مـ )اـسُّ ، وُضؿ 

 واـصقاب ؽتحفا.

  بؾد(: 17/ 8ـعع )ؿتاب اويف 

 جرررى َصَؾًؼررا حتررك إذا ؾقررؾ سررايح

 

ررررردا   تدارؿرررررف أطرررررراَّ ُسرررررقء ؽبؾ 

   قء»)مادة: خبط(:  «ـسان اـعرب»ويف ، واـصقاب: «كعقذ باهلل مـ خامتة اـسُّ

قء باـػتح.  اـس 

  قء»(: 4/846) «هنج اـبالؼة»ويف ، «وَصَدَؾة اـعالكقة ؽنهنا تدؽع مقتة اـسُّ

 واـصقاب اـػتح.

  واـصقاب ؽتح اـسع. «إن طاِمًرا أكزـؽؿ مـزل ُسقء»(: 47/449) «ألؼاينا»ويف 

  ،َلّسان: 484ويف ديقان حّسان بـ ثابت 

 أرى ؿثرررة ادعررروف يررقرث أهؾررف

 

َد طصرر  دِ روَسررق  ررقء ؼررَر ادَُسررق   ُر اـسُّ

 واـصقاب ؽتح اـسع. 



 (1( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع اـؾغة اـعربقة بدمشؼ 
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  (:474/ 4) «اجلؾقس اـصاـح اـؽايف»ويف 

قء ؾد صال   طفدهؿؽتؾؽ وٓة اـسُّ

 

ُل    َؽحّترررررام حت رررررام اـعـررررراُء ادَُطرررررق 

 واـصقاب ؽتح اـسع. 

  ة بريؾ( ـؾؼطامل:)صبع 97ويف ديقان اـؼطامل 

 ؽؾرراّم برردا حرماهنررا اـضررقػ مل يؽررـ

 

رررقء ََضبرررة ٓزِب    طرررّظ مـررراخ اـسُّ

 واـصقاب ؽتح اـسع 

 َلاتؿ: 887ائل وأخباره  ديقان حاتؿ اـطويف 

 ـؼقتررفَتَبررغ  ابررـ طررّؿ اـصرردَّ حتررك 

 

ررقء إن ََس  ُ ؾِررُػ    ؽررنن ابررـ طررّؿ اـسُّ

 واـصقاب ؽتح اـسع. 

 

         

 

 



5599 

 

 

 قراءة الشعر وأثرها يف تطوير الذوق اجلاميل

 وحتؼقق االستؼرار الـػيس

 

 ()الدكتور حمؿود احلسن

 

 
 

هؾ ؾملل اإلكسان كػسف مرة: عماذا يؼرأ اًمشعر، وما اًمذي ُيعجبف ومقف؟ وهؾ 

ر يقًما عماذا يؿقؾ إمم ىمصائد دون همػمها؟ وعماذا يستفقيف سمقت أو مؼطققمة ذم  ومؽَّ

ب  اًمشعر وٓ حلظات صمؿ يطؾب همػم ُُ ها ذم حلظات أظمرى؟ ورسم ا يقضمد مـ ٓ 

 جيد متعًة ذم ىمراءشمف، ومفؾ يعؾؿ مؼدار ما وماشمف مـ ظمػم وومقائد؟

ق اًمشعَر وُيدمـ قمؾقف أضمقسمة جمؿؾة قمـ هذه اًمتساؤٓت،   ىمد جيد مـ يتذوَّ

شمتؾخص ذم أن اًمؼارئ يؽتسُب مـ اًمشعر ومؽرة ضمديدة، أو ًمغة ومصقحة، أو 

، أو ضمقاسًما ُمػِح ًا، أو صقرة سمؾقغة، أو ـُمرومة مسؾِّقة، أو مقىمًػا كبقًل  طمؽؿًة مػقدة،

 أو ؾمؾقيًما صاحلًا ًملىمتداء. 

ذم اًمشعر، وخيتؾػ مستقى إدرايمفا سملم ىمارئ  وهذه اًمػقائد مقضمقدة ومعًل 

 وآظمر، وسملم ؿماّب ويمفؾ، وسملم رضمؾ وامرأة، وسملم طمزيـ يائس وؾمعقٍد متػائؾ.

                                                           

( )ًمؾغة اًمعرسمقة سمدمشؼ.قمضق اهلقئة اًمػـقة ذم جمؿع ا 



 (8( اجلزء );>اعمجؾد ) –جمؾة جمؿع اًمؾغة اًمعرسمقة سمدمشؼ 
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ٓ يتـبَّف إمم أقمظؿ ومقائده وأًمطػ ظمػاياه، ورسمَّ ا ُس   وًمؽـ مـ يؼرأ اًمشعر ىمد

هبا وًمؽـف ٓ يؿؾؽ اًمؽؾ ات اًمؽاومقة ًمؾتعبػم قمـفا واًمترصيح هبا. وشمؾؽ اًمػقائد 

اًمؾطقػة شمتؿثؾ ذم سمـاء احلّس اجل ازم وحتؼقؼ اًمتقازن اًمـػز، قمـ ـمريؼ امتصاص 

يؿر  هبا اإلكسان ذم  اًمػقضان اًمعاـمػل اًمذي يؽمايمؿ ذم اًمؼؾب مـ اعمقاىمػ اًمتل

ـمريؼ احلقاة، وهذا اًمػقضان اًمعاـمػل هماًمبًا ما يضطرب ذم اًمؼؾب وخيتؾط 

د قمغم اإلكسان ـمريَؼ اًمعبقر  سماًمقؾماوس وإوهام، ويتحقل أطمقاًكا إمم قماصػة شمـؽِّ

كقا، وُمساعمَة اًمزمان.  إمم ضمزيرة اًمسعادة، اًمتل يرضمق ومقفا أن ُظك سماسمتسامة اًمد 

ائد ًمقست مقضمقدة ذم يمؾِّ ما ىمقؾ مـ ؿمعر، سمؾ هل مؽـقزة وًمؽـ هذه اًمػق

ذم سمعض أًمقاكف، ومزهرة ذم سمعض مقضققماشمف، وهذا اًمـقع مـ اًمشعر ٓ يؿؾؽ 

 اًمؼارئ إّٓ أن ُيؼاسمؾف سماإلقمجاب، وأن يصػف سماجل ال. 

وم ا ضقاسمط اًمشعر اًمذي ُقي شمؾؽ اًمػقائد، ويمصمِّر شملصمػًما مباًذا ذم اًمبـاء 

 قري قمـد اًمؼارئ؟اًمـػز واًمشع

 الشعر احلسن وموقعه يف الـػس:

ًمعؾَّ أمجؾ أسمقات اًمشعر هل شمؾؽ اًمتل جيد ومقفا اإلكسان ما ٓ جيده ذم اًمـثر، 

وماحلؽؿة واًمعؾؿ واعمقاقمظ واًمػؾسػات واًمـصائح مقضمقدة ذم اًمـثر، وهق صاًمح 

 ًمتؼديؿفا ذم صقر صاومقة، وأًمقان متـاؾمؼة، ووضقح يستحؼ اإلقمجاب.

ومؾف وفمقػة أظمرى هل أن ُيبِحر قمؾقف اإلكسان، قمـدما يعجز اًمـثر  أما اًمشعر

قمـ سمؾقغ قمامل اًمؼؾب واًمقضمدان، وأن يستعلم سمف قمغم شمطفػم ىمؾبف مـ صمؼؾ 

 .اعمضطرسمة وكزقمات اًمـػس اًمصاظمبة اًمعقاـمػ
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وماًمشعر احلسـ هق اًمذي يػقض سمعاـمػة صادىمة، ومتظفر سملم ؾمطقره قمؼمات 

د ذم معاكقف طمرىمة اًمؼؾقب، ٓ سامة اًمعؼقل، اًمروح ٓ قمبارات إومقاه، وشمتجس

ويذوُب قمغم حمراسمف يمؼمياء اًمـػقس، ٓ مسائؾ اًمعؾقم، ويشّع ذم ضمقاكبف ومقُض 

 إمؾ وكار إمل وسظمة اخلقف وضّجُة اًمّتحّدي وؾمؽقـة اًمّرضماء. 

، وٓ هباومؼقاس هذا اًمـقع مـ اًمشعر أن اإلكسان يردِّده ذم كػسف طملم خيؾق 

ًمتقاصؾ معف ذم حلظات اخلؾقة واًمتلمؾ. وذًمؽ ٕكف ُيلمس طمزًكا يمامـًا ذم يؿّؾ مـ ا

 يمؾ اًمـػقس اًمبنمية، ومقدظمؾ اًمؼؾب سمل اؾمتئذان، ومـ همػم أن يطرق سماب اًمعؼقل.

ـا كتساءل عماذا يتػاقمؾ اإلكسان مع هذا اًمـقع مـ اًمشعر؟ ويمقػ يصؾ  وًمعؾَّ

 قمؼم أوديتف إمم راطمة اًمـػس واؾمتؼرار اًمؼؾب؟

إًمقفا مـ  يدظمؾًمـػس اإلكساكقة مػعؿة سمل ؿمؽ سمنطمساس احلزن، اًمذي إن ا

ـمرق ظمػّقة ىمد ٓ يؽتشػ اًمعؼُؾ معظَؿفا. وًمعّؾ مـ أهؿ أؾمباب احلزن اخلػل 

اخلقف مـ اعمقت ومما وراء احلقاة، واإلطمساس اًمدائؿ سملن إرض شمتسع ٕسمعاد 

دودة سمؼققد اجلسد وًمؽـفا شمضقؼ قمـ شمطّؾعات اًمروح، ورؤية أن اًمسعادة حم

اًمزمـ ومؾسققمة سمـػمان اًمؽآسمة وحمػقومة سملؿمقاك إمل وخمتبئة أطمقاًكا سمعقًدا قمـ 

 اًمقاىمع، ورسم ا ظمؾػ أؾمقار اخلقال.

وشمؾؽ اًمطرق اخلػقة ًمؾحزن شمقًمِّد ـماىمة اكػعاًمقة ٓ يدرك اإلكسان أؾمباهبا وٓ 

ٓ يدري  يعرف ـمبقعتفا. ومُقسقطر اًمقلس قمغم ىمؾبف، ويستقزم اهلّؿ قمغم كػسف، وهق

ما طمّؾ سمف، وٓ ما كزل سمساطمتف. وأمام اًمقلس واهلؿ شمتصاهمر مهتف ويرسي اًمضعػ 

  ذم قمروىمف وهيقي ذم فمؾ ات آكطقاء مستسؾ ًا ًمسطقة احلقاة.
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د،  ًحا سمسقػ اًمتؿر  ورسمَّ ا يستجؿع ىمقشمف مّرًة ومقرصخ ذم وضمف احلقاة متقؿمِّ

ستفزًئا سمثباشمف، ومتخقر ىمقاه م وًمؽـف رسقمان ما يؿّر سمف اًمزمـ ؾماظمًرا مـ متّرده

وذم يمؾ مّرة يعقد ومقجد كػسف مثؼؾًة سمجراح ضمديدة  ،، وشمستؿر اعمقاضمفةادً جمدَّ 

ومؽّبؾًة سمؼققد مل يعفدها مـ ىمبؾ، ومقؽمايمؿ إمل وشمعظؿ اعمصائب، وُصد اإلكسان 

 ذم يمؾ مقاضمفة مزيًدا مـ إؾمك واخلقبة وآضطراب.

اإلكسان محؾف، ومقؿقؾ إمم آؾمؽماطمة ذم ومنذا اؾمتؿّر شمرايمؿ احلزن صمؼؾ قمغم 

زوايا اًمعزًمة وأكػاق اًمبؽاء ويمفقف احلظ اًمعاصمر. وذم هذه احلاًمة ٓ شمؼترص معاكاة 

رت إمم صقرةٍ اإلكسان قمغم آضطراب ا أظمطر شمتؿثؾ  ًمـػز، سمؾ شمؽقن ىمد شمطقَّ

 ذم سمدء اًمتلر وآهنقار.

ؿ ومؿسموًمقة اإلكسان أٓ جيعؾ احلزن يؽمايمؿ قمغم ىمؾبف ، وأٓ يسؿح ًمف سملن يتحؽَّ

 سمؿصػمه. ويؽقن ذًمؽ سماًمتخّؾص اعمستؿّر مـ أيمداؾمف سمطرق يمثػمة مـفا ىمراءة اًمشعر. 

وذم هذه اًمصػحات ؾمقظفر أصمر ىمراءة اًمشعر ذم حترير اًمـػس مـ ىمققد اًمؽآسمة 

 ًٓ  إمم آؾمتؼرار اًمـػز. واإلطمساس سماهلزيؿة أمام احلقاة، وصق

 الشعر احلزين: - أواًل 

اًمشعر اًمؼادر قمغم حترير اًمـػس مـ ىمققد احلزن وإمل هق اًمذي يػقض إن 

سمعاـمػة طمزيـة صادىمة، ويتؾخص أصمره ذم أن اإلكسان طملم يؼرأ أسمقاشًما مـ هذا 

اًمـقع ُس  سمقضمقد قمامل يّتسع ًمشؽقى اًمروح اعمتعبة، ومقتػاقمؾ مع إسمقات وهق 

ك يشعر سملن صاطمبفا يملكف أطمسَّ سمؿعاكاشمف ومقصػ ًمف ما جيق ل ذم كػسف وما يتحرَّ

ذم أقم اىمف، ومل يؿؾؽ اًمؼارئ إٓ أن يػتح هلذا اًمشاقمر أسمقاَب اًمؼؾب سمعد أن 

اـمؿلنَّ إًمقف، ومتـغؿس روطمف ذم قماملٍ أًمقاُكف شُمشبُف أًمقاَن كػسف، وكغ اشمف حُتايمل كغ ات 
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قؼ، ومقؼيض ذم هذا اًمعامل حلظات مـ احلقاة، صمؿ ُيتبعفا  إطمساؾمف سماًمؾَّققمة واًمضِّ

ات مـ اًمتلمؾ اهلادئ اًمذي ُيشبف طماًمة مـ يسؽميح سمعد اًمتعب وهق راٍض سمؾحظ

قم ا أكجز مـ أقم ال مػقدة، صمؿ خيرج سمعد ذًمؽ إمم اًمقاىمع وىمد أًمؼك سمعًضا مما يمان 

ذم ىمؾبف مـ طمزن وضقؼ ذم قمامل اًمؼصقدة، وسمعًضا آظمر ذم حلظات اًمتلمؾ سمعد 

ب ذم ىمؾبف وإطمساؾمف، واًمرضا يـسؽ ،اًمػراغ مـ اًمؼراءة، ويعقد إمم اًمقاىمع

 واًمراطمة دمري ذم كػسف ووضمداكف.

ن به الَغقظ، مـ يملم اًمعرب،  ٌل اًمشعر ضَمزْ : »ىمال قمؿر سمـ اخلّطاب  ُيسؽَّ

 .(5)شويتبؾَّغ سمف اًمؼقُم ذم كادهيؿ، ُويعطك سمف اًمسائؾ وُتطػل به الثائرة،

ًرا ضقَؼف وطمزَكف ذم يقم اًم   (6)عقد:ومـ أمثؾة اًمشعر احلزيـ ىمقل اعمتـبل مصقِّ

 قمقدددٌد سمِلّيدددِة طمددداٍل قُمددددَت يدددا قمقددددُ 

 

 ك، أم ٕمددٍر ومقددَؽ دَمديدددُ دسمِدد ا َمضدد 

 أّمدددددا إطِمبَّدددددُة وماًمَبقدددددداُء دوهَنُدددددؿُ  

 

 ُدوهَندددا سمِقددددُ  اومَؾقدددَت دوَكدددَؽ سمِقددددً  

هُر ِمددـ ىَمؾبددل وٓ يَمبِدددي   مَل َيددؽُمِك اًمدددَّ

 

 شُمَتقُِّؿدددددُف قَمدددددلٌم وٓ ضمقددددددُ  اؿَمدددددقئً  

 يُمموؾِمدددددُؽ ا يدددددا ؾمددددداىِمَقلَّ أَ دددددٌر ذم 

 

 أم ذم يُمموؾِمدددددُؽ ا َهدددددؿ  وشَمسدددددفقدُ  

يُمـدددددل  رِّ  َأَصدددددخَرٌة أكدددددا مدددددازم ٓ حُتَ

 

 هددذي اعمُددداُم وٓ هددذي إهماريدددُ  

ددددقِن صدددداومِقةً    إذا أَردُت يُمَؿقددددَت اًمؾَّ

 

 َوضَمددددُ ا وطَمبقدددُب اًمَؼؾدددِب َمػؼدددقدُ  

كقددددا وأقمَجُبدددفُ   ـَ اًمد   مددداذا ًَمؼقددددُت ِمدددد

 

 ُف حَمسددددقدُ أّّن سمِؿددددا أكدددا سمددداٍك ِمـدددد 

                                                            

كدًمز، ط (1)  .574: :هد، 5848، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت 5اًمعؼد اًمػريد، ٓسـم قمبد رسمف ٕا

واًمبقد: مجع سمقداء، وهل اًمصحراء. وشُمتقِّؿف: دمعؾدف  .:94ديقاكف، دار صادر، سمػموت، ص (2)

 ر.ُبفا ويتعؾَّؼ هبا. واجلقد: اًمُعـؼ. واعُمدام: اخلؿر. واًمؽؿقت: اخلؿ



 (8( اجلزء );>اعمجؾد ) –جمؾة جمؿع اًمؾغة اًمعرسمقة سمدمشؼ 

 
 

5511 

ذم هذه إسمقات شمتجغمَّ اعمعاكاة ذم أقمغم صقرها، إذ شمظفر ومقفا طمرسٌة قمغم ؾمعادة 

ّسف يمؾ  مـ ذاق مرارة اًمػراق، وضعٌػ يلظمذ  مػؼقدة، وظمقبةُ  ُُ ؼ، وأملٌ  أمؾ مل يتحؼَّ

ا مرهًػا ذم  سماًمـقايص إمم ظمقار اهلزيؿة وآؾمتسلم، وهمرسمٌة يشعر هبا مـ امتؾؽ طمسًّ

 ت شمسخر مـ اعمبادئ واًمؼقؿ، وشمؽقي اعمبدقملم سمـظرات احلسد.جمتؿعا

وما أصعب أن يؽقن كصقب اإلكسان احلرسَة واخلقبة واًمضعػ وإمل 

واًمغرسمة ذم يقم ُيػؽمض ومقف أن يؽقن قمغم مققمد مع اًمسعادة، ومػماها شمتجاهؾف ذم 

 طملم شمـػث قِمطرها ذم اًمؼؾقب، وشمرؾمؿ ملحمفا قمغم اًمقضمقه، وشمـنم طمؾَؾفا ذم

 يمّؾ مؽان طمقًمف، وٓ يؽقن كصقبف إٓ اًمقلس واًمعبقس.

وطملم يؼرأ اإلكسان هذه إسمقات ٓ جيد اًمعؼُؾ ومسحًة يمل ُيؾِؿَّ سماجلزئقات 

مات يبـل قمؾقفا حمايم اشمف  واحلقادث وما سمقـفا مـ مـاؾمبات، ويّتخذ مـفا مؼدِّ

 شمؼترص اعمعفقدة ذم اًمبحث قمـ احلؼائؼ واًمقصقل إمم إطمؽام واًمـتائج. وإك ا

وفمقػة اًمعؼؾ قمغم كؼؾ ًمغة اًمشاقمر اعمؿتزضمة سملطماؾمقسف، ومنذا وصؾ اإلطمساس إمم 

وضمدان اًمؼارئ شمقىمَّػ اًمعؼؾ قمـ اًمبحث، وأومسح اعمجال أمام اًمـػس ٓؾمتؼبال 

أطماؾمقس اًمشاقمر واؾمتؾفامفا، ومتخرج آكػعآت مـ مؽامـفا ومتتزج 

ن اًمؼؾب سملًمقاهنا، ويـؼبض سمتلصمػم ها، ومنذا سماًمؼارئ يتؿثَّؾ حلظات سمـظائرها، ومقتؾقَّ

ؿ و قج وشمضطرب،  اًمػراق واًمغرسمة واًمضقؼ وُيسؾِؿ ىمؾَبف هلا، ومتـتنم ومقف وشمتحؽَّ

ل إمم إطمساس همامض ٓ ُيصاطمبف  شمؿ متتزج وشمتَّحد، صمؿ شمصػق و دأ، صمؿ شمتحقَّ

طمزٌن أو ومرح، صمؿ إمم ـمؿلكقـة ورضا، ومتؿقؾ اًمـػُس إمم اًمراطمة، صمؿ شمتصؾ سماًمقاىمع 

 أًمَؼت ما ومقفا مـ طمزن، واؾمتعادت ما شملكس سمف مـ ؾمعادة وأمؾ. وىمد 
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ومقضققمات اًمشعر احلزيـ يمثػمة ومتـققمة، وهماًمًبا ما شمتجغّم ذم حلظاِت 

اًمقداع وأّياِم اًمػراق وكػمان اًمشقق وآٓم احلّب وىمققد اًمضعػ وشمسّؾط اخلقف 

قضقع وإك ا ومرارة اًمقلس وذّل اهلزيؿة، وًمؽـ اًمؼصقدة ٓ شمؽتسب ىمقؿتفا مـ اعم

ل إمم  مـ اإلطمساس اًمذي حتؿؾف سملم ؾمطقرها وأكغامفا، ٕن اعمقضقع يتحقَّ

ك أمام شمدوم ؼ اًمعاـمػة وومقضاهنا، قمغم طملم خيؽمق اًمشاقمر  رؾمقم وفملل شمتـحَّ

 سمنطمساؾمف ىمؾَب اًمؼارئ، ومُقفقِّج ما ومقف مـ ضمروح، صمؿ يستؾ فا ويؿيض.

  (7)ىمال اسمـ هذيؾ ذم وصػ محامة:

ـُ َيـُسددددُج طَمقهَلدددداوُمِرّكددددٍة،  ضم  واًمدددددَّ

 

 سمدددداكِ  
ٍ
ـِ ِمددددـ طَمَؾددددٍؽ وَكددددقء  سُمددددرَدي

 ماًَمدددت قمدددغم ـَمدددلِّ اجلَـددداِح، وإكددد ا 

 

 ضَمَعَؾددددت أِريؽَتفددددا ىَمِضددددقَب أراكِ  

ددددتُف الْمِ دـَددددحْ دوشَمَركََّؿددددت ًمَ     ىَمددددد طَمؾَّ

 

 ُمسدددددِؿعٍة، وأّكدددددِة ؿمددددداكِ  
ِ
 سمِِغـددددداء

ِػددلدومَػَؼدددُت ِمددـ َكػِسدد   ل ًمَِػددرِط شَمَؾف 

 

 قدداِة، وىُمؾددُت َمددـ أسمؽدداكِ َكَػددَس احلَ  

هذه اعمؼطققمة ٓ يؽداد اًمؼدارئ يبددأ سمؼراء دا طمتدك خيتػدل طمداضمز اًمؽؾد ات،  

ويتقىمَّػ اًمعؼؾ قمـ اًمتحؾقدؾ وآؾمدتـتاج، ويـطؾدؼ اًمؼدارئ قمدغم أضمـحدة اخلقدال 

ًمُقشاهد سمعققكف صقرًة حمسقؾمدة، عمخؾدقق ضدعقػ ًمطقدػ، دامهتدف ومجدلة فمؾد اٌت 

ددر ذًمد ىمددة سمعُضدفا ومددقق سمعدض، ومُقػجِّ ؽ اعمشددفد يمدؾَّ مددا ذم اًمدـػس مددـ قوب اًمرِّ

 واًمعطػ قمغم شمؾؽ احل امة، اًمتل اصطبغ مجال صق ا سملكلم اًمشؽقى.

                                                           

اًمذظمػمة ذم حماؾمـ أهؾ اجلزيرة ٕيب احلسـ قمكم سمـ سمسام، حتؼقؼ: اًمدديمتقر إطمسدان قمبداس،  (3)

ضمـ: إًمبداس =69: 7، 6444، دار اًمغرب اإلؾململ، سمدػموت 5ط . واعمُِرّكدة: احل امدة. واًمددَّ

ؾقددف. اًمغددقؿ اًمسدد اَء. واحلََؾددؽ: اًمظَّددلم، واًمـَّددقء اًمبددايمل: اجلددّق اعمدداـمر. وإريؽددة: مددا ُيتَّؽددل قم

قاك. وشمركََّؿت: هَمـَّت. واعُمسؿعة: اعُمغـِّقة. واًمشايمل: احلزيـ.  وإراك: ؿمجر اًمسِّ
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وسمعد أن متثَّدؾ اًمؼدارئ ذًمدؽ اعمشدفَد احلدزيـ، ووماضدت ذم أقم اىمدف أطماؾمدقُس 

اًمرمحة واإلؿمػاق، ُيػاضمل ذم اًمبقت إظمػم سملن احل امة أصبحت إكساًكا شُمشدبِف طماًُمدف 

قمر، ومقصّب أطماؾمقَس اًمرمحة قمغم اًمشداقمر، ويتَّصدؾ سمقضمداكدف، ومقختػدل طماَل اًمشا

اعمقضقع ذم هذه اًمؾحظة حتت ؾمدؾطان اًمعاـمػدة، يمد ا اظمتػدت اًمؽؾد ات مدـ ىمبدؾ 

حتت ؾمؾطان اًمتصقير، وشمتلىمدك أطماؾمدقس اًمؼدارئ واًمشداقمر ذم ضمدقا مدـ احلدزن 

 يطغك قمغم اعمقضقع، ويطؿس شمػاصقؾف ومعاعمف. 

ك ومقدف اعمقضدقع أمدام اًمعاـمػدة هدذه اًمؼصدقدة اًمتدل ومـ هذا اًمـقع اًم      ذي يتـحَّ

 (8)قمـقاهنا دمقع اًمرضمال:

 يدددا طَمبِقبِدددل يمقدددَػ سمِْتـدددا َكؾَتِؼدددل

 

 وَمدددقَق أوهددداِم رَساٍب وظَمقددداْل  

 مل َيُعدددْد ًمؾَقصدددِؾ ىَمؾدددٌب ظمددداومٌِؼ  

 

 َكردَمِددددل ِمـددددُف إياسًمددددا وِوصدددداْل  

 يددددا طَمبِقبِدددددل واعمَـايدددددا ُدوَكـدددددا 

 

 ؾَمددقًػا وكِبدداْل شُمرؾِمددُؾ إطمؼدداَد  

 مل َيُعدددددددْد ًمؾُحدددددددبِّ أم  أو أٌب  

 

 وارحِتدداْل  
ٍ
 ضدداَع مددا سَمددلَم سُمؽدداء

 يددا طَمبِقبِددل ٓ شَمُؾْؿـِددل ذم اهلَددَقى 

 

 ًَمقَس زم، واهللِ، ذم اًمؾَّقِم اطمدت اْل  

 ضدداَق يِب اًمَؽددقُن ومددا زم طِمقؾددةٌ  

 

 واسمتِفداْل  
ٍ
 يمِدُت أومـَدك ِمدـ ُدقمداء

 ًمددذييددا طَمبِقبددل ٓ شَمَسددْؾـِل مددا ا 

 

 أهَؾَؽ إزهاَر ذم ؾَمػِح اًمدتِّلْل  

دبا   ما اًمِذي أسمَؽدك محامداِت اًمصِّ

 

واْل   ـَ سمؿقددداِن اًمددزَّ  وَرَمدك احلُسدد

ـدددل   ٓ شَمَسدددؾـل قمدددـ هنددداري إكَّ

 

قددِؾ ُمددْذ همدداَب اجلَدد اْل    ُمغددَرٌم سماًمؾَّ

 
                                                           

سمقات ًمؾؽاشمب. (4)  هذه ٕا
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 ًمسددُت أرضُمددق مددـ َزمدداِّن َرمحددةً 

 

وسًما ِمـ حُمدال   شمِؾَؽ ىمد سماشَمت ُقُ

كآ شَمَسْؾـ   ل وارشَمِؼْب َصؿَت اًمد 

 

ضمداْل    يا طَمبِقبل قمـدما شَمبؽدل اًمرِّ

، ومُقحقطفا سمؿشاقمر شرضمؾ يبؽل»ذم هذه اًمؼصقدة يتخقَّؾ اًمؼارئ صقرة  

رات مظؾؿة،  اًمرهبة واجللل، وُيضقػ إًمقفا ما يشاء مـ أسمعاد ظمقاًمقة وشمصق 

ؾ هبذه اًمصقرة ذم رطماب مقاىمَػ وذيمرياٍت مرَّ هبا ذم طمقا شمف، ويمان ومقفا ويتـؼَّ

مع حمطَّؿ اًمؼؾب مـؽرس اًمقضمدان، يرى كػسف ومقفا يمؼطرة ماء ذم يمبد  ؾمخلَّ اًمدَّ

 اًمصحراء، أو ىمشة ذم زسمد اًمبحر، أو ذرة همبار ذم ىمؾب قماصػة. 

إن هذه اًمصقرة ًمتطغك، سمل ؿمؽ، قمغم يمؾ اًمتػاصقؾ اعمعروضة ذم اًمؼصقدة، 

ب اًمبعد، وًمققمة اًمػراق، وُيتؿ ورسم ا ًمق ؾُمِئؾ اًمؼارئ قم ا حتقيف اًمؼصقدة مـ قمذا

احلّب، وقُمري اًمطبقعة، وـمقل اًمسفر، ٕضماب سملّن هذه إمقر ًمقست مقضمقدة 

 ذم اًمؼصقدة.

ًَمت إمم مشاقمر مبفؿة شمشبف اعمقؾمقؼا احلزيـة  كعؿ هل مقضمقدة، وًمؽـفا حتقَّ

اًمصاظمبة، اًمتل شُمعزف ذم اعمشاهد اًمتل يـترص ومقفا اًمظؾؿ ويؿقت اًمبطؾ. وهؽذا 

اًمؼصقدة ىمقؿتفا مما شمبث ف ذم اًمـػس مـ مشاقمر احلزن واًمرهبة، وما جيده شمؽتسب 

اًمؼارئ مـ قمزاء وقِمؼَم ذم صقرة اًمرضمؾ اًمبايمل، قمغم طملم ختتػل اًمتػاصقؾ 

ل إمم فملل مبفؿة، وكغ ات طمزيـة.  إظمرى ًمؾؿقضقع، وشمتحقَّ

ومؾؾشعر احلزيـ إذن ومقائد ضمؾقؾة شمتؿثؾ ذم شمطفػم اًمـػس اإلكساكقة مـ 

كػعآت اعمضطرسمة اًمتل شمؽمايمؿ ومقفا سمسبب اًمتصّقرات اعمؼؾؼة عمستؼبؾ اإلكسان آ

ومصػمه سمعد اعمقت، واعمقاىمػ اًمؼاؾمقة اًمتل يؿر  هبا ذم مسػمة طمقاشمف، واإلطمساس 

 اًمدائؿ سملن طمدود اًمقاىمع شمضقؼ قمـ شمطؾعات اًمروح.  
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ومنذا  ىمال سمعض اًمػلؾمػة: إّن ًمؾـػس يمؾ ات روطماكقة مـ ضمـّس ذا ا ...»

ورد قمؾقؽ اًمشعر اًمؾطقػ اعمعـك، احلؾق اًمّؾػظ، اًمتاّم اًمبقان، اعمعتدل اًمقزن، 

مـ اًمرىمك  امازج اًمروح وٓءم اًمػفؿ ويمان أكػذ مـ كػث اًمسحر وأظمػك دسمقبً 

، وؾمّخك اًمشحقح، العؼد َل ؾَّ وَح اًمسخائؿ،  ؾَّ َس مـ اًمغـاء، ومَ  اوأؿمد إـمراسمً 

  .(9)شوؿمّجع اجلبان

 

 لة واملواجفة:شعر البطو -ثاكقًا

طملم يتخؾص اإلكسان مـ ضمزء مـ طمزكف اخلػل يستعقد سمعض ىمقشمف، ومقشعر 

ي ؾمطقة اًمزمـ ومرارة اًمقاىمع، وذم هذه  ر ذم حتدِّ سماًمرسور واًمتػاؤل، ورسم ا يػؽِّ

د واعمقاضمفة مع ىمقى  احلاًمة يؿقؾ إمم اًمشعر اًمذي ُؿؾ سملم كغ اشمف روح اًمتؿر 

وطملم يتصؾ سمف يستؿّد مـف اًمعزيؿة واًمؼقة،  اًمطبقعة وفمؾؿ اًمبنم وىمسقة اًمقاىمع،

د، ومقعقد ًمؾـػس صػاُؤها  ويطرح ذم قماعمف يمؾَّ ما ذم كػسف مـ ضعػ وشمرد 

 وشمؽتز طمّؾة مـ اًمتقازن وآؾمتؼرار.

  (:)ىمال قمـؽمة:

                                                           

قمقار اًمشعر، ٓسمـ ـمباـمبا، حتؼقؼ: اًمديمتقر قمبد اًمعزيز سمدـ كداس اعمداكع، مؽتبدة اخلداكجل، (5)

يب طمقدان اًمتقطمقددي، حت. و67، ص9>=5اًمؼاهرة  ؼقدؼ: اًمدديمتقرة وداد اًمبصدائر واًمدذظمائر،ٕ 

 .548: ;، >>=5، دار صادر، سمػموت، 5اًمؼايض، ط

وسف اًمدددهر: كقائبددف اًمتددل شمترصددف  .5;5، ص6==5، دار صددادر، سمددػموت 5ديقاكددف، ط (6)

سماًمـاس. واًمباع: ىمددر مدّد اًمقدَديـ ومدا سمقدـف ا مدـ اًمبددن. واعمؼصدقد هـدا اًمقدد قمدغم اعمجداز. 

 سمؾ: اًمرماح.واعمصاكع: مقضع ذم ضمزيرة اًمعرب. واًمذوا
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مددداُن ًَمدددَؽ اًمِؼـاقمدددا  إذا يَمَشدددَػ اًمزَّ

 

هِر سماقمددداوَمددددَّ إًَمقدددَؽ َسْ    ُف اًمددددَّ

 َقـْفددددداومدددددل خَتدددددَش اعمَـّقدددددَة واًمؼَ  

 

 وداومِددْع مدددا اؾمدددَتَطعَت هَلدددا ِدوماقمدددا 

 وذم َيددددقِم اعمَصدددداكِِع ىَمددددد شَمَريْمـددددا 

 

 ُمشدددددداقما اًَمـدددددا سمِِػعاًمِـدددددا ظَمدددددؼَمً  

واسمِِؾ ؾُمدددقَق طَمدددرٍب    أىَمؿـدددا سمِاًمدددذَّ

 

كا اًمـ ػددددقَس هَلددددا َمتاقمددددا   وَصددددػمَّ

  ّٓ  َل اعمَـايدددددداطِمصدددددداّن يمدددددداَن َد

 

ى َوسماقمدددا   ومخددداَض هُمباَرهدددا وَذَ

 اذم اهلَقجدددا ـَمبقًبددد وؾَمدددقػل يمدددانَ  

 

ددداقما   ُيددداِوي َرأَس َمددـ َيشددؽق اًمص 

 ِمـ طُمسدامل اَمألُت إرَض ظَمقومً  

 

 وظَمصدددِؿل مَل جَيِدددْد ومقفدددا اشمِّسددداقما 

ت ظَمددقَف سَمددلِد    إذا إسمطدداُل وَمددرَّ

 

 شَمددددرى إىمطدددداَر سماقًمددددا أو ِذراقمددددا 

 
طملم يؼرأ اإلكسان هذه إسمقات، يشعر سماًمؼقة واًمرهمبة ذم مقاضمفة اًمقاىمع، 

ٕكف يؼتـع سملن اًمبطؾ اًمذي مأل إرض ظمقوًما مـ ؾمقػف ما هق إٓ إكسان ُيشبفف، 

قملَم أيتفا اًمـػس صغرِت  ومقؾتػت ذم شمؾؽ اًمؾحظة إمم كػسف ويمكبفا، ىمائًل 

قمغم مقاضمفة احلقاة؟ أٓ إّن ومتؾَّؽؽ اًمضعػ، وضمعؾتـل أطمس  سملكـل ٓ أىمقى 

ف ذم قمامل ؼ ىمؾبَ أمتؾؽ مـ اًمعزيؿة ما يؽػقـل خلقض طمرب وشمغقػم اًمدكقا، وىمد ُيطؾِ 

اًمشاقمر ومقستؾفؿ مـف اًمصؼم واًمؼقة، صمؿ يعقد إمم اًمقاىمع وهق مؽؾَّؾ سمـشقة اًمظػر 

سمعًضا مما ذم  ؾٍ وآكتصار، وىمد أًمؼك ذم ضمّق اًمؼصقدة وما يعؼبفا مـ حلظات شملم  

ًيا شمؾؽ اًمعؼبات اًمتل ضمعؾتف ذم وىمت ىمؾ د، ومقُتاسمع طمقاشمف متحدِّ بف مـ ضعػ وشمرد 

 يؿقؾ إمم آؾمتسلم.

وىمد ُيعاّن اإلكسان مـ اًمظؾؿ آضمت اقمل، يمتسّؾط أسماء وإزواج واإلظمقة، 
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وسمعض أصحاب اًمـػقذ آضمت اقمل يمإهمـقاء وضمفؾة اًمدقماة، وىمد ُيعاّن أيًضا مـ 

ذه احلاًمة متتؾئ كػسف سماًمضقؼ وشمزداد مهقمف إمم درضمة ىمد ىمسقة اًمتؼاًمقد، وذم ه

 يػؼد ومقفا اًمؼدرة قمغم اًمصؼم.

ىمقل قمـؽمة أيت يشعر سملن ما شمرايمؿ ذم ىمؾبف مـ ضقؼ  وًمؽـ طملم يؼرأ مثًل 

  (;):ذهب معظؿف، وطمؾَّ مؽاكف إطمساس سماًمرضا واًمراطمة. ىمال قمـؽمة
 ٓ َيؾِدددلُم ًمِعاشمِدددِب  اُأقماشمِدددُب َدهدددرً 

 

 ِمـ ُسوِف اًمـَّقائدِب  اأمـً وأـمُؾُب  

ّن اوشُمققِمدددُدّن إّيددداُم َوقمددددً    شَمُغدددر 

 

دددُف َوقمدددُد يمددداِذِب   دددا أكَّ  وأقمَؾدددُؿ طَمؼًّ

َدددذُت أىماِرسًمددد اظَمدددَدمُت ُأكاؾًمددد   اواختَّ

 

 ًمَِعقّن، وًَمؽِـ أصَبحقا يَماًمَعؼداِرِب  

ـَ َزسمقَبددةٍ   ددؾِؿ يددا سمدد  ُيـددادوَكـِل ذم اًمسِّ

 

ـَ إ   ـماِيدِب وقِمـَد ِصداِم اخلَقِؾ يا سم

 وًَمددقٓ اهلَددقى مددا َذلَّ ِمددثكم عمِِددثؾِِفؿ 

 

 وٓ ظَمَضَعت ُأؾْمدُد اًمَػدل ًمِؾثَّعاًمِدِب  

هَر ُيدددّن أطِمّبتددل   ومقددا ًَمقددَت أنَّ اًمدددَّ

 

 إزَمَّ يَمددددددد ا ُيددددددددِّن إزَمَّ َمصددددددداِئبل 

  ًٓ  اِمـدِؽ يدا قَمبدَؾ ـماِرىًمد وًَمقَت ظَمقا

 

قايمِِب   مقِع اًمسَّ  َيرى وَمقَض ضَمػـل سمِاًمد 

ِرطْمـددل قَمددقاِذزمؾملصدد   ؼِمُ طَمّتددك شَمطَّ

 

دؼُم سَمدلَم ضَمددقاكِبل   وطَمّتدك َيِضدجَّ اًمصَّ

 َمؽاُكدددفُ  
ِ
ددد اء  َمؼاُمدددِؽ ذم ضَمدددقِّ اًمسَّ

 

 وسماقِمل ىَمصػٌم قَمـ َكدقاِل اًمَؽقايمِدِب  

 
وؾمبب اًمشعقر سماًمرضا هق اىمتـاع اًمؼارئ سملن اإلطمساس سماًمظؾؿ مل يؽـ 

مـ طمسامف، ُيضاف إمم ذًمؽ أن يـجق مـف أمثال قمـؽمة اًمذي مأل إرض ظمقوًما 

اًمؼصقدة متـح اًمؼارئ إطمساؾًما سملكف ًمق أراد آكتؼام ٓؾمتطاع، ومفا هق قمـؽمة يصؼم 

                                                           

 واًمعقاذل مـ اًمـساء: مجع قماذًمة: اًمتل شمؾقم اعمحبِّلم وشُمضقِّؼ قمؾقفؿ. .547ديقاكف ص  (7)



  حمؿقد احلسـد.  -  أصمرها ذم شمطقير اًمذوق اجل ازمىمراءة اًمشعر و 

 

5511 

ّب، وذم هذا قمزاء ًمؾؼارئ  ُُ مع اًمؼدرة قمغم آكتصاف ممـ فمؾؿف مـ أضمؾ أكف 

 وإطمساس سملكف ىمد كال طمؼف.

ومػل  صمؿ ذم ؿمؽقى اًمشاقمر مـ فمؾؿ اًمدهر شمشتقت إلطمساس اًمؼارئ سماًمظؾؿ،

سمداية اًمؼصقدة ادمف هذا اإلطمساس كحق اًمـاس، صمؿ ومجلة يتجف كحق اًمدهر، 

ومقضقع ضمزء هـا وضمزء هـاك، صمؿ يتلؿمك هذا اإلطمساس، ذم صقر وذيمريات، 

طملم يذيمر اًمشاقمر قمذاب احلب، وقمدم ىمدرشمف قمغم اًمقصقل إمم حمبقسمتف، وهذه 

عمطؿئـ، اقمؽماوًما سملن احلاًمة ختؾؼ ذم كػس اًمؼارئ شمؼبؾ طماًمة آؾمتسلم اهلادئ ا

قط سمف أو أن يتحؽؿ سمف إكسان. ُُ  اًمؽقن أقمظؿ مـ أن 

ا صماسمًتا ذم وضمف احلقاة، وًمؽـ  وًمعؾ اإلكسان ُتاج ومعًل  إمم أن يؽقن ىمقيًّ

اًمثبات اعمستؿر واعمقاضمفة اًمدائؿة ذا  ا ىمد جيّران قمؾقف ضقًؼا واضطراسًما داظمؾقًّا، 

زهرة، ويبـل ذم يمؾ كاطمقة ىمؾعة، ويـترص إذا يمان يطؿح أن جيـل اًمرطمقؼ مـ يمّؾ 

ذم يمؾ مقىمػ. وذًمؽ ٕكف يقاضمف ظمص ًا مل يـترص قمؾقف أطمد أٓ وهق اًمزمـ. وذم 

هذه احلاًمة ُتاج أن يضع ذم طمسباكف أن ىمدرة اإلكسان حمدودة سمطاىمات، وحمؽقمة 

، إذ ٓ يقضمد قمغم فمفر إرض ؾمعادة مطؾؼة، وٓ اكتصار  سمـقامقس يمقكقة ٓ شمتغػمَّ

ج اإلكسان َمؾًِؽا قمغم قمرش إكجازاشمف وإسمداقمف.  مطؾؼ، وٓ ظمؾقد يتقِّ

كعؿ قمؾقف أن ُيقىمـ أن يمؾَّ كجاطماشمف واكتصاراشمف ؾمقؾتفؿفا اًمزمـ، طملم شمػقض 

روطمف، ورسم ا ُتػظ اًمزمـ سمبعض مـفا، وًمؽـ سمعد أن شمتحقل إمم معاٍن وقِمؼَم، 

 وسمعد أن يؽقن صاطمبفا ىمد ارحتؾ إمم اعمجفقل.



 (8( اجلزء );>اعمجؾد ) –جمؾة جمؿع اًمؾغة اًمعرسمقة سمدمشؼ 
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أن يتؼبؾ أن أمامف ومسحة ىمصػمة مـ اًمزمـ، وىمطعة حمدودة مـ قمؾقف إذن 

اًمؽقن، وىمّقة ًمـ ختؽمق أىمطار اًمس اء. ومنذا ما اؾمتقرَم إضمؾ، وكال كصقَبف مـ 

 اًمسعادة، يماكت ذم اكتظاره ؾمػقـة آرحتال.

وهذه احلؼقؼة مل شمؽـ همائبة قمـ ذهـ أوًمئؽ اًمػرؾمان اًمذيـ ومتحقا صدورهؿ 

ؿ ذم ؾماطمات اعمقت. ومؽاُكقا أىمقياء سم ا مـحفؿ اًمزمـ مـ ًمؾسققف، وأمضقا طمقا 

ومسحة، وما وهبتفؿ احلقاة مـ ًمذة، ويماكقا ذم اًمقىمت ذاشمف ُيساسمؼقن اًمزمـ وهؿ 

مستسؾؿقن سمطؿلكقـة ورضا ًمذاك اًمققم اًمذي يـطػئ اًمـقر ذم قمققهنؿ، 

 (>)ويصعدون ومقف شمؾؽ اًمسػقـة ذم رطمؾة ـمقيؾة ٓ سمّد مـفا. ىمال قمـؽمة:

ـِلسَمَؽدددرَ  وُمـِل احلُُتدددقَف يمدددلكَّ دددقِّ  ت خُتَ

 

 أصبحُت قمـ هَمَرِض احلُتقِف سمَؿعِزلِ  

 نَّ اعمَـّقددددددددَة َمـفددددددددٌؾ إوملضمبُتفددددددددا  

 

 ٓ سمدددددَّ أْن ُأؾْمددددؼك سمؽددددلِس اعمـفددددؾِ  

 ، ٓ أسما ًمؽ، واقمَؾِؿدلوماىْمـِل طمقاَءكِ  

 

 أّنِّ امددددددرٌؤ ؾمددددددلمقُت إن ملْ ُأىْمتددددددؾِ  

 اعمحتقم، وهذا آؾمتسلم هؽذا يستسؾؿ إسمطال سمطؿلكقـة ورضا ًمؾؿصػم 

ل ذم كظر سمعضفؿ إمم ما ُيشبِف آؾمؽماطمة إسمدية، ومقتصاهمر ذم  اهلادئ رسم ا يتحقَّ

ىمؾقهبؿ وىمؾقب مـ يؼرؤون أؿمعاَرهؿ إطمساُس اًمرهبة مـ اعمقت، ًمتحّؾ مؽاكف 

 ىمًقى ؿمعقرية ُتاج إًمقفا اإلكسان ذم مقاضمفة احلقاة ودظمقل أسمقاب اًمسعادة.

                                                           

وإسمقات ًمقست ذم ديقان قمـؽمة. واحلتقف: مجع طمتػ، وهق اعمدقت.  .;=: 5اًمعؼد اًمػريد  (8)

 واىمـل طمقاَءك، أي: اًمزمقف.
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ُيعؼمِّ اإلكسان قمـ ضعػف أمام اًمزمـ، وظمقومف مـ اًمرطمؾة  وًمؽـ ٓ سملس سملن

اعمحتقمة، ومؾعّؾ اًمؽؾ ات شمستّؾ أطمقاًكا مـ اًمـػس سمعض احلزن واًمؼؾؼ، ومقحس 

اًمؼارئ سماًمراطمة، ويملن اًمسطقر هل اًمتل أصبحت ختتزن احلزن وًمقس اًمؼؾقب. 

: ىمال ُذو اإلصَبع اًمَعْدواِّنّ
(=) 

 ًمَعصداضَمِزقَمت ُأمامُة أن َمَشقُت قَمغم ا

 

ـُ ِم اًمِػْتقدددددانِ   َرت إذ َكحددددد  وشَمدددددَذيمَّ

َـّ ُأمدداُم ِمددـ طَمددَدٍث قَمددرا   ٓ شَمعَجددبِ

 

كددددا َمددددَع إزمدددددانِ   َ هُر هَمػمَّ  وماًمدددددَّ

 وسقؾة الشعر يف اإلقـاع: –ثالًثا  

ؼد اًمعؼدُؾ ؾمدؾطاَكف، ومقدتخؾَّص اًمؼؾدب ممّدا طملم يدظمؾ اًمشعر أقم اَق اًمؼؾب يػ

اًمرىمقؼة واًمـغ ات اهلادئة، دون طماضمدة إمم  يشقسمف مـ طمزن وجيد قمزاءه ذم اًمؽؾ ات

إدًمة واًمؼماهلم واحلؼائؼ اًمتل ُتاج إًمقفا اًمعؼدؾ ذم هدذه احلاًمدة ًمبـداء اعمحايمؿدة 

اًمعؼؾقة اعمؼـعة. وهلذا كجد أكـا كؼبؾ أمقًرا يمثػمة قمدـ ـمريدؼ اًمشدعر، ىمدد ٓ كؼبؾفدا 

ؿ سمف ؾمؾطاُن اًمعؼؾ.   مـ ـمريؼ اًمـثر اًمذي يتحؽَّ

ومـ صػات اًمشعر اًمذي خيتّص هبا دون همػمه أّن »عسؽري: ىمال أسمق هلل اًم

اإلكسان إذا أراد مديح كػسف وملكشل رؾماًمة ذم ذًمؽ أو قمؿؾ ظمطبة ومقف ضماء ذم همايدة 

 مـ اًمشعر اطمتؿؾ. ااًمؼباطمة، وإن قمؿؾ ذم ذًمؽ أسمقاشمً 

ومـ ذًمؽ أّن صاطمب اًمرياؾمة وإهّبة ًمق ظمطب سمدذيمر قمشدقؼ ًمدف، ووصدػ 

                                                           

قهدداب حمؿددد قمددكم اًمعدددواّن وحمؿددد كددائػ ديددقان ذي اإلصددبَع اًمَعدددواّّن، مجعددف وطمؼؼددف قمبددد اًم (9)

 .==، ص7;=5اًمدًمقؿل، مطبعة اجلؿفقر، اعمقصؾ
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وؿمفرشمف ذم طمّبف، وسمؽاءه مـ أضمؾدف ٓؾمدُتفجـ مـدف ذًمدؽ، َوضمده سمف، وطمـقـف إًمقف، 

 (54)ش.اًمؽان طمسـً  اوشمـّؼص سمف ومقف، وًمق ىمال ذم ذًمؽ ؿمعرً 

ومفذا اخلؾقػة هارون اًمرؿمقد يتحدث، ومق ا ُكسب إًمقف، قمـ طمبِّف ًمثلث مـ 

َـّ خُياًمِػـَف ويعصقـَُف، ومقؼقل: َـّ وه   (55)اجلقاري، ويذيمر يمقػ ُيطقعف

 كِسدداُت قِمـدداِّن َمَؾددَؽ اًمددثَّلُث أ

 

ـَ ِمددـ ىَمؾبِددل سمُِؽددؾِّ َمؽددانِ    وطَمَؾؾدد

ّيدددُة يُمؾ فدددا   مدددا زِم شُمطددداِوقُمـِل اًمؼَمِ

 

َـّ ذِم قِمصدددقاِّن   َـّ وُهددد  وُأـمِدددقُعُف

 مددا ذاَك إّٓ أنَّ ؾُمددؾطاَن اهلَددَقى 

 

 وسمِددِف قَمددَززَن أقَمددز  ِمددـ ؾُمددؾطاِّن  

ا مـ ؿمؽقى رىمقؼة، وهذه إسمقات يتؼبّؾفا اًمؼارئ مرسوًرا، مػتًِّشا قم ا ومقف 

وقماـمػة مـساسمة، دون أن ُيـؽِر قمغم اخلؾقػة اًمذي ُؽؿ كصػ إرض أن 

ث ومقفا قمـ يمؾػف سمتؾؽ اجلقاري عما  يؼقهلا. وًمق أكشل اخلؾقػة ظمطبة مثًل  وحتدَّ

 ًٓ  مـف. يمان مؼبق

وماًمشعر إذن شمسؿح ـمبقعتف ًمؾشاقمر سملن ُيعؼمِّ ومقف قم ّا ٓ يستطقع أن يعؼمِّ قمـف ذم 

ومؽلكف مطّقة ظماصة حتؿؾ ما ٓ شمستطقع اعمطايا محَؾف. واًمؼارئ أيًضا يتؼبَّؾ  اًمـثر،

 اًمؽثػم مـ إمقر ذم اًمشعر قمغم طملم ٓ يتؼبؾفا ًمق وردت ذم اًمـثر.

                                                           

يب هددلل اًمعسددؽري، حتؼقددؼ: اًمددديمتقر مػقددد ىمؿقحددة، طيمتدداب  (10) اقمتلمٕ  ، دار اًمؽتددب 5اًمصدـد

 .;59، ص5>=5اًمعؾؿقة، سمػموت 

صددػفاّن، حتؼقددؼ: ريددا (11) دسمدداء وحمدداورات اًمشددعراء واًمبؾغدداء، ًمؾراهمددب ٕا ض قمبددد حمدداقات ٕا

 .;;: 7، 6448، دار صادر، سمػموت 5احلؿقد مراد، ط
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ف يدظمؾ اًمـػس كّ إكسان يتؾؼك اًمشعر سملطماؾمقسف، أي وًمعؾ ؾمبب ذًمؽ أن اإل

هذا يعـل أن وخياـمب اًمعامل اًمداظمكم ًمإلكسان، سمعقًدا قمـ ؾمؾطان اًمعؼؾ. و

اًمؼارئ ٓ يبـل ىمـاقمات راؾمخة ومبادئ صماسمتة مـ اًمشعر. وًمذًمؽ ٓ خُيشك قمغم 

يمان فماهر اًمشعر يدقمق إمم  ًمقوأظملىمف، طمتك مـ يؼرأ اًمشعر أن يـحرف ؾمؾقيمف 

  (56)ة:ومَ رَ ذًمؽ، يم ا ذم ىمقل ـمَ 

 َر اًمددَقهَمك،دأٓ أهّيددذا اًمّلِئؿددل أطْمُضدد

 

 يوأن أؿمَفَد اًمؾَّذاِت هدؾ أكدَت خُمؾددِ  

 ومددنن يُمـددَت ٓ شَمسددطقُع َدومددَع َمـّقتددل، 

 

 ومدددَدقمـل ُأسماِدرهدددا سمِددد ا َمَؾَؽدددت َيدددِدي 

َـّ مددـ قِمقشددِة اًمَػتددك   ومَؾددقٓ صَمددلٌث ُهدد

 

دي  َك مل أطمِػددْؾ متددك ىمدداَم قُمددقَّ  وضَمدددِّ

َـّ ؾَمدددبؼل اًمعددداذِٓت سمَشددد   رسمٍة،دومِؿدددـُف

 

 شُمزسمِددددِ  
ِ
 يُمَؿقدددٍت متدددك مدددا شُمعدددَؾ سماعمددداء

 ،اُف حُمَـًَّبدددويَمدددّري إذا كدددادى اعمُضدددا 

 

دِ    يَمِسددددقِد اًمَغضدددددا، كبَّفَتددددُف، اعمَُتدددددَقرِّ

ـُ ُمعِجدٌب   ضم ، واًمدَّ ـِ ضم  وشمؼِصػُم يقِم اًمدَّ

 

دددددِ   ددددراِف اعمَُعؿَّ  سمَِبفَؽـددددٍة حَتددددَت اًمطِّ

ي َكػَسددددُف ذم طَمقاشمِددددِف،   يَمددددِريٌؿ ُيددددَروِّ

 

ددِدي اؾَمددَتعَؾُؿ إن ُمْتـددا هَمدددً   ـددا اًمصَّ  أي 

 دؾَّ ًَمقؾدددةٍ كاىمًصددا يمدد اأرى اًمعددقَش يَمـدددزً  

 

 

هدددُر  َيـَػددددِ    ومددا شَمددـُؼِص إّيدداُم  واًمدَّ

 

 

 ًَمَعؿددُرَك، إنَّ اعمَددقَت مددا أظمطددَل اًمػتددك،

 

 ًمؽدددداًمطَِّقِل اعمُرظَمددددك وصمِـقدددداُه سماًمَقدددددِ  

 
ومفذه إسمقات فماهرها يدقمق إمم ما ٓ شمؼبؾف اعمبادئ اًمديـقة وإقمراف 

ـػقان اًمشباب خُياًمط دمف، آضمت اقمقة. وًمؽـ طملم يؼرؤها اإلكسان يشعر سملن قم

                                                           

، دار اًمؽتدب اًمعؾؿقدة، سمدػموت 7ديقان ـمرومة، ذطمف وىمدم ًمدف: مفددي حمؿدد كداس اًمدديـ، ط (12)

 .69، ص6446
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ًٓ  وأن ىمؾبف ىمد امتأل أمًل  وىمّقة. ويؾؿح ومقفا صقرة اًمػتك اًمعريب اًمذي  وشمػاؤ

ى اًمزمـ ومقـال ومقف  ى احلقاة وهق مقىمـ سملكف ؾمقؿقت ذم اًمـفاية، ويتحدَّ يتحدَّ

 اًمسعادة اًمتل ُيريدها، وإن يمان هذا اًمزمـ يؼػ ذم وضمفف.

 هدم إقمراف واًمتؼاًمقد ومؾقس ًمف ؾمطقة أما ما حتتقيف إسمقات مـ دقمقة إمم

اًمتلصمػم واإلىمـاع، سمؾ هق أؿمبف سم ا يراه اًمـائؿ ذم طمؾؿف، صمؿ يزول قمـدما يقدِّع 

 اإلكسان اًمـقم ويستقؼظ.   

ودمدر اإلؿمارة إمم أن إقمجاب اًمؼارئ سماًمشعر خيتؾػ سمحسب اظمتلف 

ًمضعػ أطمقاًمف، ومفق ذم حلظات احلزن يتعؾؼ سملؿمعار اًمشؽقى، وذم حلظات ا

دة وذم يمفقًمتف وؿمقخقظمتف  يطؾب أؿمعار اًمبطقًمة، وذم ؿمباسمف ُيعَجب سملكقاع حمدَّ

شملئؿف أصـاف همػمها. وهلذا كجد أن أصحاب اعمختارات اًمشعرية هماًمًبا ما 

ُيضقػقن إمم ما اظمتاروه أو ُذومقن مـف سمحسب أطمقاهلؿ وأقم ارهؿ، وما اؾمتجد 

 هلؿ مـ فمروف احلقاة. 

*  *  *  *  * 

 

ًدا قمغم ما ؾمبؼ يؿؽـ اًمؼقل سملن مـ يؼرأ اًمشعَر احلزيـ ٓ يستجؾُب واقمت ا

، سمؾ ُيؾؼل ذم سمحاره ما حتؿؾف اًمـػس مـ أطمزان. وَمـ  ـّ احلزن إمم كػِسف، يم ا ُيظ

د واعمغامرات ٓ يؽقن مذمقم اًمسؾقك وإظملق، سمؾ يؿـح  يؼرأ ؿمعر اًمتؿر 

ا أيمثر مـ اشمساع اًمقاىمع. روطمف ًمذة اخلروج إمم قمامل اخلقال اًمذي يتسع ًمتطؾعا 

وطماًمف مع روطمف شُمشبف طمال مـ يسؿح ٕـمػاًمف سملن يؾعبقا سماًمطلم ومقصـعقا ما 



  حمؿقد احلسـد.  -  أصمرها ذم شمطقير اًمذوق اجل ازمىمراءة اًمشعر و 
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همقن ومقفا يمؾَّ ما ذم كػقؾمفؿ مـ شمطؾعات حمبقؾمة  ؿماؤوا مـ أؿمؽال ومتاصمقؾ يػرِّ

وشمساؤٓت مبفؿة ىمد ٓ شمتسع هلا زوايا اًمبققت وذوما ا، ومنذا هبؿ ي ارؾمقن 

ر اعمتعة، طمتك إذا اكتفقا اهمتسؾقا وقمادوا إمم طمقا ؿ اإلسمداع ويؼطػقن أزها

 وواضمبا ؿ مرسوريـ.
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، دار صادر، 5اًمبصائر واًمذظمائر، ٕيب طمقان اًمتقطمقدي، حتؼقؼ: اًمديمتقرة وداد اًمؼايض، ط -

 .>>=5سمػموت، 

وحمؿد كائػ  ديقان ذي اإلصَبع اًمَعدواّّن، مجعف وطمؼؼف قمبد اًمقهاب حمؿد قمكم اًمعدواّن -

 .7;=5اًمدًمقؿل، مطبعة اجلؿفقر، اعمقصؾ

، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت 7ديقان ـمرومة، ذطمف وىمدم ًمف: مفدي حمؿد كاس اًمديـ، ط -

6446. 

 .5;5، ص6==5، دار صادر، سمػموت 5ديقان قمـؽمة، ط -

 ديقان اعمتـبل، دار صادر، سمػموت. -

قمكم سمـ سمسام، حتؼقؼ: اًمديمتقر إطمسان قمباس، اًمذظمػمة ذم حماؾمـ أهؾ اجلزيرة ٕيب احلسـ  -

 .6444، دار اًمغرب اإلؾململ، سمػموت 5ط

 هد.5848، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت 5اًمعؼد اًمػريد، ٓسمـ قمبد رسمف إكدًمز، ط -

قمقار اًمشعر، ٓسمـ ـمباـمبا، حتؼقؼ: اًمديمتقر قمبد اًمعزيز سمـ كاس اعماكع، مؽتبة اخلاكجل،  -

 .9>=5اًمؼاهرة 

، دار اًمؽتب 5اًمصـاقمتلم ٕيب هلل اًمعسؽري، حتؼقؼ: اًمديمتقر مػقد ىمؿقحة، ط يمتاب -

 .5>=5اًمعؾؿقة، سمػموت 

حماقات إدسماء وحماورات اًمشعراء واًمبؾغاء، ًمؾراهمب إصػفاّن، حتؼقؼ: رياض قمبد  -

 .6448، دار صادر، سمػموت 5احلؿقد مراد، ط
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 ليبْ سا و األاأللفاظ  يف      ةـيَّب العرَ   ةـغَلل ا مجمعْ   ت ا ر  قرا من 
 م9000-9002عامي 
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(92) 

 َعْبَ 

 ْب الصحارى()سافر عَ 

 ادسيلة:  -0

( ذم كحْبو هلْبو مص  إْبل  لقْبه ظْبْزَ الاحْبر  شْبَ َر ظْبْزَ  خيطِّئ بعضفم كؾؿة )َظْبْزَ

 الإحَرى.

 آقرتاح:  -9

   شَ َر ظْزَ الإحَرى.الَاْحر ْزَ ظَ   إل  لقه جواز هلو مص

 التعلول: -9

ص هلطعْبْبُه مْبْبن صْبْبَضئ  ػ اوظاْبْبورً  اظْبْبَزَ الـفْبْبر ظْبْبْزً »ذم الؾسْبْبَن وجْبْبَج العْبْبروسص 

 «.من جَكب  ػ جَكب صَضئ  وكذلك الطر قص هلطعهُ 

ذم جمؿع الؼَهرة  وأجَز هلوَ مص شْبَر ظْبْز الاحْبَر أو  (ظْزَ )وهلد ُبحث اشتعامل 

حؾقْبْبا العْبْبرم ذم معْبْبَركفم ظْبْبْز  إْبْبْبرقؼْبْبة  وهلْبْبوَ مص كْبْبَن الـالإْبْبحَرى ظْبْبذ ا ؼ

التَر خ  ظذ ادجَز بتشاقه زمْبن التْبَر خ بَدسْبَ ة الاعقْبدة التْبي  ؼطعفْبَ ادسْبَ ر )ذم 

ْبَ حْبٌَل  (ظْزَ )(. أمَ لػظ 7/404أصول الؾغة  َ طرٌف حلَّ حمؾَّْبه ادإْبدر  و مَّ  فو  مَّ

 ظذ التلو ل بَشم الػَظل.

 القرار:  -4

 .(ْبَ الصحارىْبَ البحر، سافَر عَ يصل إلوه عَ )قوهلم: جواز 
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(40) 

 كلَّفه

ة(  )كلَّفه بادُِهمَّ

 ادسيلة: -0

ْبةِ )خيطُِّئ بعضفم ظاَرة  كؾَّػْبُه )بَلاْبَء  والإْبوام ظـْبدهم  َمتعْبد ً  (كؾَّػْبُه بَدُِفؿَّ

ةَ   بـػسه. َمتعد ً  (ادُِفؿَّ

 آقرتاح: -9

ةِ )جواز هلو مص   بَلاَء. َ. متعد ً (كؾَّػُه بَدُِفؿَّ

 التعلول: -9

 بـػسه.  َأي متعد ً «. أي أمَرُه بام  شقُّ ظَؾقهِ  َكؾَّػه جؽؾقػً »جَء ذم الؾسَنص 

. هلْبَل جعْبَػص َالتؽؾقُا ص األمُر بام  شقُّ ظَؾقْبَك ..وهلْبد كؾََّػْبُه جؽؾِقًػْب»وجَء ذم التَجص 

اإاَل  اس  ف  لُِّف اهلُل ن  ال يُك  ﴿  َ  َ ُُع   ػ مػعولغ بـػسه. ولؽنص َي متعد ً أ ]472الاؼرةص [ ﴾ 

ذا مشْبؼة.  اص أوجاْبُه ظؾقْبه.. و ْبرَع ظؾقْبه أمْبرً اط ص كؾَّػْبه أمْبرً شْبْبقجَء ذم الو -أ

و ؼَلص كؾَّػه األمر كذا من اجلفد وادْبَلص اشْبتؾزمه مـْبه. وكؾَّػْبه بْبَألمرص وَكؾْبه  لقْبه  

 بَلاَء.  َأي متعد ً  .«)حمدثة(

 .7/29«. كؾَّػه اهللُ بهص »سْبيكدلورد ذم الاحر ادحقط أليب حقَن األ -م

حقْبث  4/17بَلاْبَء ذم الْبدرر الؽَمـْبة  َمتعْبد ً  (ُمَؽؾَّا)ورد اشم ادػعول  -ج

 شْبْبيَغْبُر ُمَؽؾَّْبٍا بِ »هلَلص 
ٍ
مؽؾَّْبٌا ص »4/442وجْبَء ذم جْبذكرة ا ػْبَل لؾْبذهايص «. ء

ى به  عؾفَ.«. بَِؼػِو ا قِّ  ى بام ُ عدَّ  ومعروف أنَّ مشتؼَت الػعل ُجعدَّ
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ورد ذم كتَم )كؼض كتَم العثامكقة( أليب جعػر اإلشؽَذم  وهو من ُكتَّْبَم  -د

كْبْبَن  اممقِّْبْبزً  ومتْبْبى كْبْبَن الإْبْباي ظْبْبَهلً  »الـإْبْبا األول مْبْبن الؼْبْبرن الثَلْبْبث ا جْبْبريص 

«. ر وغَ ة أخرىظذ حدٍّ آخ َظقَت موهلو ً شْبربَلعؼؾقَت  و ن كَن جؽؾقُػُه بَل َمؽؾَّػً 

 وغرهَ. والؽؾقَت وا ؼَتوجَء مثل ذلك ذم  رصَد األد ب واد

 القرار:  -4

ةِ ) جواز قوهلم: َفُه بادُِهمَّ  بالباء. امتعدي   (َكلَّ

 

(40) 

 العَب دور  

 يف جمتمعه( اهام   ا)يلعب ادُصلِح دور  

 صادسيلة -0

هلَم بعؿل )بؿعـى  (َهَم   العب الرجل دورً ) ظاَرة صْبرع ذم آشتعامل ادعَشْبقج

ًٓ . وخيطِّئفَ بعضفم أل(هَم  مر نص األول أن الػعْبل )لعْبب( ٓزم  ْب   ـإْبب مػعْبو

ى بَلاَء. والثَين أن معـى الػعل )لعب( هْبو ) ْبَ(  ممْبَ ٓ  عْبل العاْبَرة  به  وهلد  عدَّ

 (.َهَم   اة جعز ظن ادعـى ادراد. و رون أن الإوام أن  ؼَلص )أدى دورً صْبرادعَ

 صآقرتاح -9

ْب العب الرجل دورً )جواز هلو مص     و ن كْبَن (جؾقْبل هلْبَم بعؿْبلٍ )بؿعـْبى  (َهَم 

 .(َهَم   اأدى دورً )األ ضل أن  ؼَلص 
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 :التعلول -9

ى(  وبْبذلك جضؿغ الػعل )لعْبب( معـْبى الػعْبل )أدَّ  ظذ ؿؽن ختر ج العاَرة 

ـَه. َ ؽون متعد ً   بـػسه كام الػعل الذي ُضؿِّ

  ن الػعْبْبل )لعْبْبب( ٓ  عـْبْبي ذم هْبْبذه العاْبْبَرة )الؾفْبْبو(  بْبْبل معظْبْبم دٓٓجْبْبه

ة وألعَم الطران لْبقس  قفْبَ مْبن الؾفْبو ضْبقة هي )اجِلّد(   َأللعَم الر َصْبرادعَ

حي  نن )َلِعَب الدور( ٓ  عـي الؾفو  بل هو أداء ذم سْبرء. وحتى ذم العؿل ادصْبي

 غَ ة اجلد ة.

 .4/749أهلر جمؿع الؼَهرة هذه العاَرة ذم األلػَل واألشَلقب  -ج

 القرار:  -4

 .(اهام   اأدى دور  )واألفضل أن يقال:  (اهام   الرجل دور  لعب ا)جواز قوهلم: 

(49) 

 اللَّمحة

 )دحة إىل حواة فالن(

 :ادسيلة -0

خيطِّئ بعضفم ظاَرةص دحْبة  ػ حقْبَة  ْب ن  ألن الؾؿحْبة هْبي الـظْبرة العجْبذ   

 والإحقح لدهيمص دحة ظن حقَة   ن.

 آقرتاح: -9

 جواز هلو مص دحة  ػ حقَة   ن.
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 لتعلول:ا -9

ه بـظْبْبٍر خػقْبْبا  إْبْبْبردَََحْبْبُهص  ذا أب"جْبْبَء ذم جْبْبَج العْبْبروس وأشْبْبَس الا غْبْبةص 

والؾؿحةص الـظرة العجذ   ؼَلص رأ ته دحَة الْبز،  أي هلْبدر دعْبة الْبز، مْبن الزمْبَن. 

ًَ  ذا كظرُت  لقه بَخت س الاشْبيودحُت  ػ ال  ."إْبرء دْح

ء صْبْبحَّ هلْبْبو مص شْبْبْبي عة  ػ الرسْبْبْب ْبْبنذا اشْبْبُتعِؿل الػعْبْبل )دََْبْبَح( بؿعـْبْبى الـظْبْبرة ال

   كام جَء ذم )ادُـتؼى(."دحة  ػ حقَة   ن"

  القرار: -4

 ."دحة إىل حواة فالن"جواز قوهلم: 

 

(49) 

 )ما َفَعْلُت هذا َأَبَدا (

 :ادسيلة -0

مْبَ "  و رون أنَّ الإوام أن ُ ؼْبَلص "مَ َ َعْؾُت هذا َأَبَداً "خُيطُِّئ بعضفم ظاَرةص  

( لتلكقْبد كػْبي  "هذا هلطُّ ولن َأْ َعَؾُه َأَبَداً َ َعْؾُت  حمتجغ بلنَّ الـحَة  عؾون الظرف)هلطُّ

   و) أبدًا( لتلكقد كػي ادستؼال.ضْبيادَ

 آقرتاح:  -9

 .ضْبيغة كػي ادَصْبقذم  " مَ َ َعْؾُت هَذا َأَبَداً "جواز هلو مص 
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 التعلول:  -9

ليت شْبْبق  أو مْبَ ضْبىرًا ظذ مَ مكؾؿة )أبدًا( جعـي الدهر  والدهر لقس مؼإو-أ

ضْبََل األبْبُد ظْبَذ "دهر وأبد ومَ  ليت دهر وأبْبد. بْبدلقل ادثْبلص  ضْبىمن الزمَن. ام م

 .ضْبي َألبد هـَ الزمن ادَ "ُلَادِ 

ْورد ذم الؼرآن الؽر مص ﴿ -م ْهلِل علْ    ٱُل ُل وال ف ض  ُُ ن  َك  ِنْ    ا  ُكم ُر مح تُْ ُكم ز 
اأح   و  نِ  ب د 

 
ًَ كَن التػ .[47ص ]الـور﴾ ٍد أ   ْبننَّ ) أبْبدًا( جْبَءت هـْبَ لتوكقْبد كػْبي سْبروأّ 

َلوٓ ادطُر  ؾْبَك "ط جمَله ادستؼال  ذلك أنَّ هلو مص شْبروٓ ُُيتجُّ هـَ بلنَّ ال .ضْبيادَ

لْبو ُزرَجـِْبي "ا ْب   لسْبؼوط ادطْبر  وكْبذا هلْبو مص  ضْبْبي عـي أكه امتـع ذم ادَ "الزرعُ 

. هلْبَل ضْبْبياإلكرام ٓمتـَع الز َرة  وزمَن ا ْبدثغ ذم ادَ جعـي أكَّه امتـع "ألكَرْمُتَك 

ط  ػ ادسْبْبتؼال  ٓ  ذا كْبْبَن خزهْبْبَ شْبْبْبر ـتؼْبْبل بعْبْبد حْبْبروف ال ضْبْبْبيادَ"أبْبْبو حقْبْبَنص 

ُُ . وذم التـْبْبز ل العز ْبزص ﴿ضْبْبيط ٓ  ـؼؾفَ ظْبن ادشْبرًَ   ننَّ حرف الضْبقمَ إن  ُك ْ 
د   ق  ُُ ف  ُُ  قُل تُ ت  ِله   . 474رة الـحَة أليب حقَن   وجذك[779ص ]ادَئدة﴾ ع 

 غة ذم هلول ادتـايصإْبقوردت هذه ال -ج

دٍ  محُن ِمثَل حُمَؿَّ  ُؾُق ْبُه ٓ خَي ْبَدًا  وَطـِّي أكَّ ْبَأبَ   ملْ خَيُؾِق الرَّ

 ظذ هذا آشتعامل.  -ظذ كثرهتم  -ومل  عسع أحٌد من كؼَد ادتـاي ومتعؼاقه 

 . 4/74قب أجَزهَ جمؿع الؼَهرة ذم األلػَل واألشَل -د

 القرار:  -4

 وإن كان األَوىل أن يقال:  ،" ما َفَعْلُت َهَذا َأَبَدا  " جواز قوهلم:

، وَلْن َأفَعَلُه َأَبدا  "    ."ما َفَعْلُت هذا قطُّ
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ان(  )عالٌج جمَّايّن، بادجَّ

 

 :ادسيلة -0

َن"خيطِّئ بعضفم كؾؿة  ينّ "وظاَرة  "بَدجَّ  ا ذم ادعَجم.ألهنام مل جرد "ظ ٌج جمََّ

 آقرتاح: -9

َن"ظدم جواز هلو مص  ينّ "وجواز هلو مص  "بَدجَّ  ."ظ ٌج جمََّ

 التعلول: -9

َنص ظطقَّة ال"ذم الؾسَن والتَجص  ء لك شْبيء ب  ثؿن.  ؼَلص هذا الشْبيادجَّ

َن أ ضًَ ظط . وادجَّ كًَ ٌن أي ب  بدل  وأخَذه أو  عَؾه جمََّ ء بْب  نْبـن شْبْبيقَّة الْبجمََّ

 ."وٓ مـَّة

ن ذم دٓلتفْبَ  وبذلك كْبرى أن العْبرم مل ُجْبدِخل ظؾقفْبَ حْبرف الاْبَء ألكْبه متضْبؿَّ

َ الـساة  لقفَ ذم هلو مص شْبقاألشَ ينّ "ة  أمَّ  .شْبي لمٌر هلقَ "جمََّ

 القرار: -4

ان"، وعدم جواز قوهلم: "عالٌج جمَّاٌن وجمَّاينّ "جواز قوهلم:   ."بادجَّ
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 ادديرون وادَُدراء

 مع ُمديرو اددارس()اجت

 :ادسيلة-0

 لؽؾؿْبة )مْبد ر(  سْبْبرمجْبع جؽ "ادُْبدراء"ع بْبغ الؽتَّْبَم واإلدار ْبغ كؾؿْبة شْبق 

 وخيطِّئفَ الؾغو ون ألن حؼفَ أن دُمؿع مجع ش مة ظذ )ُمد ِر ن(.

 آقرتاح: -9

   والإوام )مد رون(.سْبرختطئة مجع )مد ر( ظذ )مدراء( مجع جؽ

 التعلول:  -9

ًَ   قؼْبَل )مْبد ر األصل أ ًَ شْبَد ن دمؿع صػَت العَهلؾغ ادادوءة بؿقم زائدة مجع

ومد رون(. وهذا  ـطاق ظذ الؽؾؿة موضوِع الاحث  أمَ الإػَت ادادوءة بحْبرف 

  كحو )َظؾقم وَظؾِقِؿغ وُظؾامء(.سْبرأصع  ؼد دمؿع مجع ش مة أو مجع جؽ

 حؿؾوهَ ظذ مؼَربَهتَ  ولؽن بعض الؽتََّم جومهوا أصَلة ادقم ذم )مد ر(-م

الؾػظقة من الإػَت كحو )َكر م وُكَرمَء(  أو الإػَت التي غؾاْبت ظؾقفْبَ آشْبؿقة 

 كحو )َشجغ وُشَجـَء(.

ًَ ظـْبد -ج ومع أن العرم ظَمؾِت ا رف ادز ْبد معَمؾْبة ا ْبرف األصْبع أحقَكْب

َس(  صَغتفَ من )ادِْبْساس(  وادْبقم  قفْبَ زائْبد ة ٓ أصْبؾقة  آصتؼَ،   ؼَلتص )َنَْسَ

ٌم ذم اجلؿع    ُ ؼَس ظؾقه. َس(   ٓ أكه مل ُ سَؿع جوهُّ  والؼقَس أن  ؼَلص )َجَسَّ
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 القرار: -4

 عدم جواز مجع )مدير( عذ )ُمدراء(، والصواب )مديرون(. 

 

(44) 

 ادسَبق

 )األبنوة ادسبقة الصنع(

 :ادسيلة -0

األبـقْبْبة "ام ظـْبْبدهم   والإْبْبو"األبـقْبْبة ادسْبْباؼة الإْبْبـع"خيطِّْبْبئ بعضْبْبفم ظاْبْبَرة 

   ألن الػعل )أشاق(  عل متعدٍّ بْب  ػ."السَبؼة الإـع أو األبـقة ادساق  لقفَ الإـع

 آقرتاح: -9

األبـقة التي شْباق صْبـع أجزائفْبَ "بؿعـى  "األبـقة ادساؼة الإـع"جواز هلو مص 

ات  ."ثم ُركِّ

 التعلول: -9

 ."ؼواص بَدروا..أشاق الؼوم  ػ األمر وجسَب"جَء ذم لسَن العرمص 

مه..وأشاق الؼوم  ػ األمرص بَدروا."وجَء ذم التَجص   ."شاََؼُه  ساِؼه و ساُؼهص جؼدَّ

 وواضح من هذا أن الػعل )أشاَق( متعدٍّ بْب  ػ.

 ًَ ولؽْبن هْبْبل  ؾْبزم ممْبْبَ شْباق اشْبْبتخدام اشْبْبم الػَظْبل واشْبْبم ادػعْبول مـْبْبه مؼروكْبْب

 بحرف اجلر؟
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ذ ه ألكه مػفوم ومعؾوم )وكل مْبَ ُظؾْبم  كـَ كرى أن هذا اجلَر وادجرور  وز ح

جَز حذ ه( ظذ حد ظاَرة ابن مَلك. وآ ة ذلك أكـَ كؼول ذم  ظْبرام )أكْبرَم الرجْبُل 

ا )مػعولْبه(  وٓ  ؾْبزم هلولـْبَص ضْبْبقَا(ص أكرَم ) ِْعل(  والرجْبل ) َظؾْبه(  والضْبقال

 )مػعول به له(.

ْْٱاهلل ُ  ورد ذم الؼْبْبرآن الؽْبْبر مص ﴿ ى  َانُ ت  ملس  ْْ َع  ْْت   ا  ن     ]77ص  وشْبْبا[ ﴾نو  فُ ِص

ًَ بَلاَء.  مع أن )اشتعَن(  ليت متعد 

دة مـْبه كؼولـْبَص  األ عَل ال زمة ادتعد ة بحرف جر هلد جستعؿل ذم اشم ادػعول جمرَّ

(  ..ظؾقه ادرع.. وهذا ادرع مشتد   )اصتدَّ  .. ومرع هذا الرجْبل مشْبتد  ومرضه مشتد 

 دون أن  ذكر )ظؾقه(.

ورة كام ذم )أورَ،(  ذا صَر ذا َوَرٍ،. أٓ  ؿؽن أن إْبرال من معَين بـَء )َأْ عل(

م ذم الإـع كام ذم ظاَرجـَ؟  حتؿل )أشاَق( ظذ معـى صَر ذا َشْاق  أي جؼدَّ

 وز حتو ل الػعل الث ثي ادتعدي بحرف مْبن "جَء ذم هلرارات جمؿع الؼَهرةص 

 ."أو ب غقةة  ذا جطؾات ذلك حَجة ظؾؿقة صْبرحروف اجلر  ػ  عل متعدٍّ ماَ

  نذا جَز حتو ل الث ثي  مل  اعد حتو ل مز د الث ثي ولؾحَجة كػسفَ.

 القرار: -4

األبنوة التيي سيبق عينع أجزا هيا "بمعنى  "األبنوة ادسبقة الصنع"جواز قوهلم: 

بت  ."أسبَق "ويضاف هذا ادعنى إىل معاين الفعل  ،"ثم ُركِّ
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 ادصداقوَّة

 )لوس لكالمه مصداقوَّة(

 

 :ادسيلة -0

خيطِّْبئ بعضْبْبفم كؾؿْبْبة )مإْبْبداهلقَّة( ألهنْبْبَ مل جْبْبرد ذم ادعْبْبَجم الؾغو ْبْبة  و ْبْبرون أن 

 الإوام هو )ِمْإدا،( أو )ِصْدهلقَّة(.

 آقرتاح: -9

، الؼوَل  أو دلقل الإد،.  جواز هلو م )مإداهلقَّة( بؿعـى مَ  إدِّ

 التعلول:  -9

ًَ الإد،ص كؼقض الؽذم. َصَد،  "جَء ذم لسَن العرمص  ًَ وِصْبْدهل إُد، َصْبْدهل

ًَ..ورجل ِصد، وامرأة ِصد، ُوصػَ بَدإدر..ورجل َصْد،ص كؼقض رجل  وَجْإداهل

هله. ورجْبٌل ذو َمْإْبَد،   ؼْبَل ذ لْبك لؾشْبجَع. َشْوء..وهذا ِمْإداُ، هذا أي مَ ُ إدِّ

 ."ومإدا، األمرص حؼقؼته

هلهءص مَ  شْبيِمْإدا، ال"وجَء ذم التَجص  ."إدِّ

هله الدلقل" وجَء ذم أشَس الا غةص   ."وظـده ِمْإدا، ذلك  وهو مَ  إدِّ

 وواضٌح من هذا أن الؽؾؿة الساثقة ادعجؿقة هي )ِمْإدا،(.

ولؽن  ؿؽن أن حُتؿْبل كؾؿْبة )مإْبداهلقَّة( التْبي مل جْبرد ذم ادعْبَجم ظْبذ أهنْبَ مإْبدر 

، أو دلقل الإد، أو ا ؼقؼة.سْبرصـَظي من كؾؿة )ِمْإدا،( التي  ُ   ت بؿعـى مَ  إدِّ
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ًَ وأ عْبْبًَٓ  -أ ومعْبْبروف أن ادإْبْبدر الإْبْبـَظي ُ ْاـْبْبى مْبْبن مجقْبْبع الؽؾْبْبامت حرو ْبْب

وأشْبْبامء جَمْبْبدة أو مشْبْبتؼة بز ْبْبَدة  ْبْبَء مشْبْبددة وجْبْبَء  وأن هْبْبذا ادإْبْبدر مْبْبن جسْبْبؿقة 

 ن  وأن  َئدجْبْبه أكْبْبه  ْبْبدل ظْبْبذ معـْبْبى جمْبْبرد مل  ؽْبْبن  قْبْبه هلاْبْبل الز ْبْبَدة   ْبْبْب صْبْبْبرادعَ

وازم الرجولْبة مْبن صْبفَمة )الرجولقَّة( جعـْبي معـْبى الرجولْبة  ولؽـفْبَ جضْبم  لقفْبَ لْب

ومحَ ة الذمَر والـجدة ممَ ٓ جتحؿؾه كؾؿْبة الرجولْبة وحْبدهَ  و)التؼدمقَّْبة( ٓ جعـْبي 

 التؼدم  حسب  بل ومَ  ستؾزم التؼدم من مـفج ذم التػؽر والعؿل وآلتزام.

ًَ مْبن ماَلغْبة  -م م  ؿؽن أن ُجعدَّ كؾؿة )ادْإداهلقَّة( مإدرًا صـَظق وظذ مَ جؼدَّ

َظل )ِمْإدا،(   نذا هلقلص )هذا رجل ذو مإداهلقَّة( ظـقـَ به أكْبه صْبَد، مْبع اشم الػ

مَ هلد   زم جؾك الإػة من خؾق مثل األمَكْبة والشْبجَظة وا قْبَء  أو أكْبه رجْبل ذو 

 دٓئل كثرة ظذ صدهله.

ممَ هلد َ ِرد ظذ ك مـَ أكه مَ دامت كؾؿة )مإدا،( جْبمدي ادعـْبى ادْبراد  ْبام  -ج

ة جد دة؟  ـؼول  ن التوشع ذم جولقد األلػْبَل ادطَبؼْبة ذم ادعـْبى ادوجب لتولقد كؾؿ

لتؾاقة حَجة التعار الا غي أو الشعري أو دجرد التجد د هو مْبذهب مْبن مْبذاهب 

العربقة. و ذا كَن بعضـَ  رى أن ٓ لزوم لؼولـْبَ )مإْبداهلقَّة( مْبع وجْبود )مْإْبدا،( 

العْبْبرم ذم جعْبْبدد ادإْبْبَدر التْبْبي جْبْبمدي الدٓلْبْبة كػسْبْبفَ   ؾـْبْبَ أن كتسْبْبَءل ظْبْبن حؽؿْبْبة 

ًَ  ودْبَذا مجعْبِت العْبرم )األمَجْبة(  واجلؿوع  ذا كَن مإدر واحد أو مجع واحْبد كَ قْب

 ظذ ُأُجم وُأْجم وَأَجم وآجَم و جَم مَ دام مجٌع واحد  ؿؽن أن  ـوم ظـفَ؟

بـْبْبَء ظْبْبذ دراشْبْبة  9/70أجَزهْبْبَ جمؿْبْبع الؼْبْبَهرة ذم األلػْبْبَل واألشْبْبَلقب  -د

 ا.ضْبقلؾدكتور صوهلي 

 :لقرارا -4

ق القوَل، أو دلول الصدق.  جواز قوهلم )مصداقوَّة( بمعنى ما يصدِّ
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 ِمن خالل

 )عرفُته من خالل كتبه(

 :ادسيلة -0

 بؿعـى بوشَضة أو بطر ؼة. "من خ ل"خيطِّئ بعضفم ظاَرة 

 آقرتاح: -9

 بؿعـى بوشَضة أو بطر ؼة. "من خ ل كذا"جواز هلو مص 

 التعلول: -9

ئغ  واجلؿْبْبع شْبْبْبقاخلََؾْبْبل بػتحتْبْبغص الُػْرجْبْبة بْبْبغ ال"ص "إْبْباَح ادـْبْبراد"جْبْبَء ذم 

ًَ  هلَل الشَظرص  "خؾل"مثلص جال وجاَل. وهلد جَء "ِخ ل"  طر 

 امُ ضْبرو وصك أن  ؽون له  أرى َخؾَل الرمَد ومقَض مجرٍ 

اُعو  وجَء ظذ اجلؿع ذم هلوله جعَػص ﴿ ي  ا ِخل  ف ج   [2اءصشْبر﴾ ]اإلارِ ل  اِّدِّ

وجشْبْبَركفَ ذم الظر قْبْبة و ْبْبدخل ظؾقفْبْبَ ذم  "أثـْبْبَء"بؿعـْبْبى  "خْبْب ل"كْبْبت ودَّْبْبَ كَ

الْبدال ظْبذ ابتْبداء  "مْبن" نكه  ؿؽن أن  دخل حرف اجلْبر  "ذم"األصل حرف اجلر 

ًَ "خْب ل"الغَ ْبة ظْبذ  ًَ مْبْبن خْب ل اجلرائْبد  أي ماتْبْبدئ   و إْبْباح هلو مصظر ْبُت   كْب

 معر ته من خ ل اجلرائد.

 القرار: -4

 بمعنى بوساطة أو بطريقة. "كذامن خالل "جواز قوهلم: 
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ٌت وَوقتِيٌّ   َموُقوٌت وُمَوقَّ

َتٌة ووقتِوٌَّة(  )ُحُكوَمٌة ُمَوقَّ

 

 :ادسيلة -0

ْبْبْبٌت وَموهُلْبْبْبوٌت شْبْبْبْبق  ْبْبْبٌت وُممهلَّ ع ذم آشْبْبْبتعامل اإلداري خَصْبْبْبة كؾْبْبْبامت) ُمَوهلَّ

(. وخُيطِّْبْبُئ بعضْبْبفم اشْبْبتعامل كؾؿتْبْبي  هَلْبْبٌت  "وَوهْلتْبْبي  )ظْبْبذ  "َوهلتِْبْبي  ")بْبْبَ ؿزة( و "ُممَّ

 ."َموهُلوٌت وُموهلٌَّت  "الـسب( والإوام ظـدهمص 

 آقرتاح: -9

هلٌت "وجواز اشتعامل  "ُمَوهلٌَّت وَموهُلوٌت وَوهْلتي  "صحة اشتعاملص   بَ ؿزة. "ممَّ

 التعلول: -9

مَِن . وكْبلُّ "جَء  ذم الؾسَن  ًَ  فْبو صْبْبيالَوهلُتص ِمؼَداٌر من الزَّ رت لْبه حقـْب  هلْبدَّ
ٍ
ء

ْبَت ال ُمَوهلٌَّت.. وَوهْلٌت  تْبُه  وَوهَلَتْبُه َ ِؼُتْبُه  ذا شْبْبيَموهُلوٌت وُموهّلٌتص حمدود .. ووهلَّ َء ُ وهلِّ

َتْبْت بْبَ ؿزة   ًَ ُ ػَعْبُل  قْبه. وُأهلِّ ُه.  ـؼولص َوهَلَتُه  فو ُموهُلوٌت  ذا بغَّ لؾػعِل َوهلتْب بغَّ حدَّ

ُ  ٱا إذ  ُ  لغة. مثلصُوُجوٌه وُأُجوٌه  وذم هلوله جعْبَػص ﴿ تْ  ِِّّ
ُ
  [77رشْب تص ]اد﴾ لرُُّعُْل أ

َتْت(  وهلرأهَ أبو جعػر )ُوهِلَتْت(  اجتؿع الُؼّراء ظذ مهزهَ  وهي ذم هلراءة ظاداهلل )ُوهلِّ

ت مُهِْبزت   ؼْبَلص  زت ألنَّ الواو  ذا كَكْبت أول حْبرف وُضْبؿَّ
خػقػة بَلواو. و كامَّ مُهِ

 هذه أُجوٌه حسٌَن  ألنَّ ضؿة الواو ثؼقؾة. ولقس ذم الؾسَن )َأهَلَت(. 
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َتُه جعْبَل لْبُه "طص شْبق الووجَء ذم -م  ًَ ُ ػَعُل  ِقِه... ووهلَّ َوهَلَتُه َ ِؼُتُهص َجَعَل لُه َوهلَت

ًَ ُ ػَعُل  ِقِه... ووهلََّت ال ؾُه.وهلْبد أورد الوشْبيوهلت ط اجلْبذر )َأهَلْبَت( شْبْبقَء لقوِم كذاص َأجَّ

ح  ػ )َوهْلت( كلكَّْبه  ر ْبد أن  ؼْبول  نَّ معـَهْبَ هْبو )َوهْلْبت( ولؽـْبه مل صْبروأحَل دون 

ر ألمٍر مَ  مجعه أوهلَت" ذكر ذلك.وهلَلص   ."الوهلُتص مؼداٌر من الزمن هُلدِّ

بغص َمِؼْبقس وصْبَّذ  ضْبْبروأمَ  بدال ا ؿزة من الواو  عْبذ "وجَء ذم كتب العربقةص 

ًَ  كحْبوص ُوُجْبوٌه وُأُجْبوٌه  وُوِظْبَد وُأِظْبَد    َدؼقس  بدا َ من كْبل واو اكضْبؿت ضْباًم ٓزمْب

 ." ادسؿوع مَ ظدا ذلك  كحوص ِوصٌَح و ِصٌَح  وِوظٌَء و ظَءٌ وُوهلِّتَْت وُأ هلِّتَْت  و

َتْت " ػفم من هذا أنَّ  -د َتْت  "لغة ذم  "ُأهلِّ ًا  أي  ذا إْبْبرغة حإْبْبقذم هذه ال "ُوهلِّ

 ػَت )وهلْبت(. وادعْبروف أنَّ العْبرم إْبْبرجَءت الْبواو مضْبؿومة  ولْبقس ذم كْبلِّ ج

ْبَد وُشْبْمٌل وُشْبْوٌل  "ُجادُل ا ؿزة واوًا لؾتخػقْبا ولْبقس العؽْبس   تؼْبولص  ْبَد ووكَّ َأكَّ

 ."وُصْمٌم وُصْومٌ 

بؿعـْبى حمْبدد الزمْبَن أو األجْبل   فْبو اشْبتعامل  " وهلتي  ووهلتقَّةٌ "وأمَ كؾؿة  -ه

ام الػؼفْبَء مل شْبْبقة  ػ الوهلت  ولؽن الؽتَّْبَم وٓشْبقصحقح   َلاـَء كساة هلقَ شْبيهلقَ

دعـْبى ) َئْبت(  قؼْبَلص   ستعؿؾوهَ بؿعـى حمدد األجل أو الزمَن  بل بؿعـْبى مؼَبْبل

َر ألمْبٍر ". ولؽن  ذا كَن "َ رٌع وهلتي   و رٌع  َئٌت " الوهلت مؼدارًا من الزمَن هلْبدِّ

ر لْبه زمْبَن حمْبدد.  "وهلتي  ووهلتقَّْبةٌ  "   ننَّ كؾؿتي ص "مَ صْبَ تَن لؾدٓلْبة ظْبذ مْبَ هلْبدِّ

َتٌة أو وهلتقة "وهذا ادراد بؼو م   ."حؽومٌة ُمَوهلَّ

 القرار: -4

، وجواز استعامل عحة استعامل ٌت وَوقتِيٌّ  باهلمزة. "مًقَّت"َموُقوٌت وُمَوقَّ
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(40) 

 ولة، اخلصوبة، العمولةسيوادووعة، اللووىة، ال

 :ادسيلة -0

 ولة  اخلإوبة  العؿولة.سْبقجرى ظذ األهل م هلو مص ادقوظة  الؾقوكة  ال

 آقرتاح: -9

 العؿولة. ولة  اخلإوبة سْبقجواز هلو مص ادقوظة  الؾقوكة  ال

 التعلول: -9

ًَ "ذم ادعْبْبَجمص  ًَ  وأخإْبْبب ِخإْبْبا ًَ ولقَكْبْب ًَ  وٓن  ؾْبْبغ لِقـْبْب مْبْبََع ادْبْبَء  ؿقْبْبع مْقعْبْب

ًَ  وشَل  ًَ واختإَب ًَ ومَ شْبقً  وشْبقو خإَب  ." ً  وَمسًَٓ  وظؿل  عؿل ظؿ ً سْبق ك

 ."السفولة  واخلشوكة"وهلد ورد ذم ادعَجمص 

لْبْبة( ذم األشْبْبَلقب وادإْبْبطؾحَت وهلْبْبد اشْبْبُتخدمت بعْبْبض ادإْبْبَدر ظْبْبذ )الُػعو

ولة شْبْبْبقة   ُؽُتْبْبُب ظؾْبْبم الز ْبْبوت والاْبْبسول جسْبْبتخدمص مقوظْبْبة السْبْبوائل وصْبْبْبرادعَ

د وضع اخلإوبة مؼَبْبلص  ط ذكْبر شْبْبق  والوfertilityالسوائل  وادعجم الطاي ادوحَّ

 الُعؿولة.

وهلد ُظرضت هذه الؽؾامت وأمثَ َ ظذ جمؿع الؾغة العربقة بَلؼَهرة  لهلرَّ صْبو  

 ػُعْبل(  ذا  -إدر )ُ عولة( من كل  عل ث ثي بتحو ؾْبه  ػ الاْبَم اخلْبَمسص ) ُعْبلم

 (2 4/7احتؿؾت دٓلته الثاوت وآشتؿرار.)ذم أصول الؾغة 

 القرار: جواز قوهلم: مووعة، ولووىة. -4
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(40) 

 النُّبذة

 )ُىْبذة من حواة فالن(

 

 :ادسيلة -0

ألن )الـُّْاْبذة( ظـْبدهم مشْبتؼة مْبن خيطِّئ بعضفم ظاْبَرةص ُكْاْبذة مْبن حقْبَة  ْب ن  

 )الـَّْاذ( وهو الطَّرح والتـحقة.

 آقرتاح: -9

 جواز هلو مص ُكْاذة من حقَة   ن  أو ُكْاذة من مؼَلة   ن.

 التعلول: -9

ء الؼؾقل.  ؼَلص ذهَب مَُله وبؼي َكْاْبٌذ مـْبه شْبيالـَّْاذص ال"جَء ذم االؾسَن والتَجص 

ء.  ؼَلص ُكْاذة من كتْبَم أو ُكْاْبذة شْبيَلـُّْاذةص الؼطعة من ال.  "سْبرٌء  صْبيوُكْاذة  أي 

.  ْبنذا هلؾْبتص سْبْبرء الؼؾقْبل القشْبْبيمن روا ة أو هلإة. والـَّْاْبذ بْبَلػتح مْبن معَكقْبهص ال

ظـه صْبحَّ هلولْبك ظْبذ معـْبى  إْبرء خمتصْبي  وأكت جر د جؼد م "ُكْاذة من حقَة   ن"

 جه.شْبرأكك جؼدم هلطعة من حقَجه أو 

 القرار: -4

 ."ُىْبذة من حواة فالن، أو ُىْبذة من مقالة فالن "جواز قوهلم: 
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 النيزيف

 "أوقف الطبوب النيزيف"

 :ادسيلة -0

ألن )الـْبْبز ا( هْبو مْبن شْبَل  "أوهلا الطاقب الـْبْبز ا"خيطِّئ بعضفم ظاَرةص 

 ."أوهلا الطاقب الـْبزف"دمه غز رًا  ضُعا. والإوام ظـدهم أن  ؼَلص 

 آقرتاح: -9

 بؿعـى أوهلا خروج الدم من اجلرح. "أوهلا الطاقب الـْبز ا"هلو مص  جواز

 التعلول:  -9

ًَص  ُكْبْبِزف  ْبْب ن دَمْبْبهص شْبْبَل حتْبْبى ُ ػْبْبِرط.."جْبْبَء ذم التْبْبَجص  َكْبْبَزف  ْبْب ن دمْبْبه كز ْبْب

 ."اشتخرجه بحجَمة أو  إد

ًَص كِػْبَد و ـِْبَي..شْبيَكزف ال "طص شْبقوجَء ذم الو وُكْبِزف  ْب نص شْبَل  ء  ـْبِزف كْز ْب

والـَّز ْبْباص الْبْبذي شْبْبَل دمْبْبه غز ْبْبرًا  ضْبْبعا.  ح أو ظؾْبْبة حتْبْبى ضْبْبُعا..دمْبْبه مْبْبن جْبْبر

 ."والـْبز اص خروج الدم غز رًا من األكا أو الػم أو كحومهَ لعؾة أو جرح. )جمؿع(

و ػفْبْبم مْبْبن هْبْبذا أن جمؿْبْبع الؼْبْبَهرة أجْبْبَز كؾؿْبْبة )الـْبْبْبز ا( مإْبْبدرًا  ػ جَكْبْبب 

إْبَدر  ْبليت دْبَ  ْبدل ادإدر ادسؿوع وهو )الـْبزف(. ومعروف أن بـْبَء )َ عقْبل( ذم اد

  أو صوت  ولقس هذا باعقد من دٓلة الـْبز ا.شْبرظذ حركة أو 

 القرار: -4

بمعنى أوقف خروج الدم مين اريرح،  "أوقف الطبوب النيزيف "جواز قوهلم: 

 واألَوىل أن يقال: )النيزف(.
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 الواجهة

 )واجهة البوت، واجهة األحداث(

 :ادسيلة -0

كؾؿة )الواجفْبة( لؾدٓلْبة ظْبذ الوجْبه ادُطْبّل ظْبذ  صْبردعَع ذم آشتعامل اشْبقج

َء صْبْبْبقالشْبْبَرع مْبْبن بـْبْبَء أو حمْبْبل دمْبْبَري  وجسْبْبتعَؿل جمْبْبَزًا لؾدٓلْبْبة ظْبْبذ مؼْبْبدمَت األ

 . ومل جرد هذه الؽؾؿة ذم ادعَجم الؼد ؿة."واجفة األحداث"واألمور كؼو مص 

 آقرتاح:-9

ظذ الشْبَرع لاـْبَء وكحْبوه  أو  جواز هلو م )الواجفة( لؾدٓلة ظذ الوجه ادُطّل 

 َء الظَهرة.صْبقظذ مؼدمة األ

 التعلول: -9

ء ..َوْجْبه صْبْبيالوجْبهص مسْبتؼَال كْبلِّ "جَء ذم الؾسَن وهلر ْبب مـْبه ذم التْبَجص -أ

فُت  ألن أصل التْبَء  ْبقفام  الاقتص اخلَدُّ الذي  ؽون  قه بَُبه..دَمَفُت  لقه َأدْمُه أي جوجَّ

  "واو.وادواِجفة ادؼَبِؾة

 "واَجَفُه مواَجفًةص هلَبَل وجَفُه."طص شْبقجَء ذم ادعجم الوو

ْبَه(  َج هذا أن العرم اشتعؿؾت الػعل )وَ ُ ػفم من  -م َه( الث ثْبي بؿعـْبى )ادمَّ

واشتعؿؾت )واَجْبَه( ادز ْبد بؿعـْبىص هلَبْبَل وجَفْبُه.  َدواجفْبة والِوجْبَه جعـْبي مؼََبؾْبة 

 الوجه.
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كؾؿة )الواجفة( هي اشم  َظْبل مـْبه   نذا صح  عل )َوَجَه( الث ثي ادجرد  نن 

ودَّْبْبَ كْبْبَن )َ َعْبْبَل( الث ثْبْبي هلْبْبد  ْبْبليت بؿعـْبْبى ) ََظْبْبَل( كحْبْبوص واظْبْبدُت ز ْبْبدًا ووظدُجْبْبه  

ودا عُت ظـه ود عُت ظـه  وجَوزُجه وُجزُجه  أمؽن أن  ليت )َوَجَه( بؿعـْبى )واَجْبَه(  

حقْبة الـَ" واشم الػَظْبل )واِجفْبة( بؿعـْبى )مواِجفْبة(   ؽْبلن أصْبل الؽؾؿْبة هلْبو مص

أي ادواِجفة وادؼَبِؾة لؾوجْبه   َشْبُتغـي بَلإْبػة ظْبن ادوصْبوف  "الواِجفة من الاـَء

  غؾات ظؾقفَ آشؿقة  ؼقلص )الواجفة(.

آحتجْبَج  ومْبن  إْبْبرجؽررت هذه الؽؾؿة مئَت ادرات ذم كإوص مَ بعد ظ

 أمثؾة ذلكص

ذم ظؾْبوِّ  وأ تْبى أبْبو ُزرظْبة"ح ادـفْبَج(ص صْبْبرهلول ا قثؿْبي ذم )حتػْبة ادحتْبَج ذم 

وهلٍا أراد الـَطر هدم واِجفته و خراج رواصن له ذم هواء الشْبَرع بَمتـْبَع ذلْبك  ن 

 .92/9ج "كَكت الواجفة صحقحة

جإْبدى األمْبر لعْبامرة "هلول العقـْبي ذم )ظؼْبد اجلْبامن ذم جْبَر خ أهْبل الزمْبَن(ص 

 .7/442 "اجلَمع األزهر و ص ح مئذكته و ص ح الواجفة التي وهلعت

أحد كوام اخلؾقػة بؿجؾس الواجفة مْبن ")الضوء ال مع(ص هلول السخَوي ذم 

 .2/492 "بوٓ،

 :القرار-4

 جواز قوهلم )الواجهة( بمعنى الوجه ادُطّل عذ الشارع أو مقدمة األحداث.
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دلم ا  والمجالتُ   الكتب ُ  ةا هْ
 إىل مؽتبة جمؿع الؾغة العربية

 

 ()أنور درويش

 

 الؽتب العربية -أ 

ن  ، نلامام ن  سامامامو ، قحيوامامعد اامامض نللحامام  نحسامامامنأسامام ل لية:اماممد املامام  نداامام   امام  نح -

 .9111نوم للات ب ، دمشع ، سامونح

د ابام  نديوامةد شامامل ، ىاألعامل الشعرية والـثرية الؽامؾة لــ مؿـس يـعيس العـامود  -

 .2192خةجه ، ج ة ، 

د اب  نديوامةد خةجامه ، شامل ، ىحانيـر سـنيعامل الشعرية والـثرية الؽامؾة لـ حنأل -

 .2192ج ة ، 

ن  ، نلامام ن  ساماموحيوامعد اامض نللحام  نح ،  ســنيعربيـة  مؿـس ادؽـي بـ  اح ثام  أم -

 .9111نوم للات ب ، دمشع ، سامونح
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ن  ، نل ن  ساموقحيوعد اض نللح  نح  ،سامنامل  ندا     نح حؽم وأخالق عربية  -

 .9111نوم للات ب ، دمشع ، سامونح

 .2114 ، 3 د مطبعم أىو  : ن ، قم ، طسامود ك   نلعاصػة السالم -

أمحام  نلوام :ع نليام    ، فتح ادؾك العيل بصحة حـسي  بـام مسيــة العؾـم عـيل ،  -

 .2192مطبعم أىو  : ن ، قم ، 

 .2192نلعلب   مشع ،   عمعم ، نقح د نلات بسامنح قضايا ومبسعون  -

 .2199( ، اب  نديوةد خةجه ، ج ة  ، 2 ، مج21)ج كتام اإلثـيـية -

ن  ، نلام ن  سامامو ، قحيوامعد اامض نللحام  نحسامند امل  ندا     نحكؾام  لاليتعامل -

 .9111نوم للات ب ، دمشع ، سامونح

نوم سامامون   ، نلام ن  نحسامامود اامض نللحام  نح حياهـو ورـعرهســنيمؿس ادؽـي بـ  اح -

 .9119 ب ، دمشع ، للات

 .2191 عمعم ، نقح د نلات ب نلعلب   مشع ، سامند حم  الؼسس إىل غزة-

 .2192 اب  نللحوم ، وان ة نلثي ةم   مشع ، سامند : مويوعة العامية -

ن  ، نلامام ن  سامامامو ، قحيوامامعد اامامض نللحامام  نحسامامامند املامام  نداامام   امام  نحنــوادر ا الؾغــة -

 .9111نوم للات ب ، دمشع ، سامونح
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 ة االجـبيةشـرالـ -م

 ()ربى ادعسين

 

Books: 

- Rôles masculins:masculinités et violence, UNESCO. 

- AL-Mawrid (A-E)(Dictionary)/Munir Baalbaki.  

- AL-Mawrid (E-A)(Dictionary)/Munir Baalbaki.  

- Collins york Dictionary (E-E). 

- Oriental Languages in Translation/Anna Krasnowolska and others. 

- Anthology of Poems/ Abdelaziz Saoud EL Babtine. 

- Epanchment Rustique. 

- JICA: Annuel Report. 

- Asp Net List of Participing Institutions/UNESCO. 

 

Periodicals: 

- Journal of Asian and African Studies, No.85, 2013. 

- Le Muséon: Joural of Oriental Studies, Tome 125,Fas.3-4,2012. 

- AWRAQ, N.5-6, 2012. 

- Ibla: Revue de l’Institut des Belle-lettres arabes, 75e Année, N. 

210, 2012-2. 
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  نين  الثماالسابع و دللمجل   ةمالعا رس الفها
 فهرس أسامء كّتاب املقاالت  -أ

 

 599 أ. إبراهوم الزيبق

 839 أ. آيات الصالح

 867، 575 أ. بشار بكور

 555 أ. حممد خالد الفجر 

 707 أ. ىارص توفوق اجلباعي

 5535 د. إبراهوم عطوة

 777، 445 د. أمحد عيل حممد

عود طه باهلل د. امُلعتَزّ   459 السَّ

 993 د. أىور اخلطوب

 577 د. أيمن الشوا

 53 د. خالد سلوامن الواسني

 779 د. خلول حممد أيوب

 5043 د. سمر الديوب
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 383 د. سمري أمحد معلوف

 359 د. طارق اجلنايب

 755 د. عادل الفرجيات

 5575، 579 د. عبد اإلله ىبهان

 5097 د. عبد البديع النريباين

 807 احللوم عبداهلل  د. عبد

 85 د. عوسى العاكوب

 469 د. فوزية عيل زوباري

 5573، 893، 777 د. مازن املبارك

 5075 د. حممد األمني بو عيل

 5075، 689، 565 د. حممد رضوان الداية

 5555، 899، 503 د. حممود احلسن

 943، 637، 307، 7 د. حممود السود

 5549، 865، 695، 743 د. مكي احلسني

 969، 665، 333، 35 د. ممدوح خسارة

 579 د. ولود حممد الرساقبي
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 فهرس عناوين املقاالت  -ب

 

 333 قبؾفا لألشامء لدـتفقة يولٍو شضؿوٍم شا

 359 أيو حاتم للسجستاين ذم ضوء لدذكر ولدمكث

 993 ( Ethnobotanyأتـقات كباتقة عريقة )ليتـويوتاين 

 087 0210ذم شطؾ  عام يدشق  عضاء جمؿ  للؾغة للعريقة أ

 383  للتقبقه لدجازي

 31 للتعريب ضري  للعريقة إىل للعادقَّة

 327 للثؼافة للعؾؿقة شن شتطؾبات للعرص

 827 لجلؿؾة يني لإلشـاد ولٓشتؼالل للدٓيل

 077 عضو رشف ذم جمؿ  للؾغة للعريقة ،للدكتور عبد للؽريم لألصس

 599 ان كور للدين وللؼز للـبوي للرشيفللسؾط

ـة للؼؿرية وللتؼويم لهِلجرّي   695 للسَّ

عرلء لدَُوشِوُشوَن ذم للسلث للعريب  707 للقُّ

 445       للصورة للتقبقفقة ذم صعر لخلباز للبؾدي

ـبط للؾُّغـوّي: تارخيه وأصوله  523 للضَّ

 755 للعودة وللعريقة... عالقة تػاعؾقة

 609 م0210ذم للري  لألول شن عام  ؽتب لدفدلة إىل شؽتبة لدجؿ لل

 933 م0210ذم للري  للثاين شن عام للؽتب لدفدلة إىل شؽتبة لدجؿ  

 للؽتب لدفدلة إىل شؽتبة لدجؿ  

 م0210شن عام  لثالث وللرلي لذم للريعني 

1198 
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 1271 للؽقولين للّدشقؼي أمحد ين لحلسني 

 يقة وللؾغات لألجـبقة للؾغة للعر

 وقعفا ذم للتعؾقم للعام ذم للوضن للعريبوش

637 

 689 لدظاهر للؾغوية ولألشؾويقة ذم صعر حمؿد للبزم

 469 لدعادل لدوضوعي ذم شدلئح أيب متام للطائي

 661 لدؽتبة للعريقة لإللؽسوكقة لجلاشعة عرص للتدوين للثاين

 839 للوقف وأثره ذم للتلويل للـحوّي عـد أيب حّقان

 969 دمديد للدرس للرصذم يـاء )َفْعَؾن( وجولز تؼققسه

 937 87/0تصحقحات لدجؾد 

 1103 ٓين ضولون« للؼالئد لجلوهرية ذم تاريخ للصاحلقة»تعريف يؽتاب: 

 899 ه(479لؾؿجاصعي )ت «للـَُّؽت ذم للؼرآن» تعريف يؽتاب:

 043 «كؼد صػحات لغوية»عذ  تعؼقب

 53 لدػرسين للـحويني   درلشـة )إَِذْن( شن أدولت لدعاين ذم ضوء أقولل

 1243 درلشا لحلركة وللثبات ذم كوكقة لين شؼبل

 85 َدْرُس إيزوتسو للؼرآيّن ذم شرآٍة عريّقة 

رشالة لين كامل ياصا ذم يقان أن صاحب عؾم لدعاين يقارك للؾغوي 

 ث عن شػردلت لأللػاظذم للبح

1205 

 109 رشالتان كادرتان ٓين كامل ياصا

 893 شؾقم لجلـدي وخدشة للؾغة للعريقة

 419 «لدـفجقَّة وللتَّطبق »صبؽة للؽؾامت للعريقَّة 

 1297 صفادة للعروض عذ شسائل ذم عؾم لألصولت 
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ْوء  ْوُء وللسُّ  1149 صػحة لغة: للسَّ

 861 صػحة لغة: عْزَ 

 577 د. أيؿن للقول  ُر لدُطَِّرد ذم للؼرلءلت للؼرآكقةغ

 1021 دجؾد للساي  وللثامكنيلففارس 

 1155 قرلءة للقعر وأثرها ذم لٓشتؼرلر للـػيس

 561 «للبدي  ذم وصف للريق »قرلءة ذم حتؼق : 

 1135 قرلءة ذم كتاب لددلرس للؾساكقة

 ألشالقب عاشيقرلرلت جمؿ  للؾغة للعريقة ذم لأللػاظ ول

 م0229-0212

627 ،929 ،1177 

 027 قضقة للـَّْحل عـد أيب ُعبقدَة َشْعَؿر ين لدُثـّى

 509 خمتار تذكرة أيب عيّل للػاريّس ٓين جـّي

 7 شستؼبل للؾغة للعريقة وشتطؾبات للعرص للؼادم

 943 شقؽالت للؾغة للعريقة

 1105 شعجم للدخقل ذم للؾغة للعريقة لحلديثة 

شات للُؽتُب:   867 شن َخبِيء َفولِئدها وَشْؽـُون َكَػاِئسفاشؼدِّ

 175 ِشن شزلعم للعرب ذم لجلاهؾقة

 779 ن شظاهر لٓفسلق لألشؾويب يني للؼرآن ولحلديثشِ 

 151 كظرية شعاجم لحلؼول للدٓلقة وإرهاصاهتا

 

     
 




