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 طريقة القراءة عند المكفوفين بصريًا

 في قصائد من الشعر األندلسي

 الدكتور صالح جرّار

 قسم اللغة العربية وآدابها

 الجامعة األردنية

 مقّدمة

هنالك عدد غير قليل من أعالم الفكر واألدب والثقافة العربية المشهوورين عبهر 
توههم أو بعههد و دتوههمال وقههد التههاريا العربههن ممههن ابتلههوا بفقههدان الببههرال  ههوا  قبههل و د

اشتور منوم فن مشرق العالم العربن ومغربه أعالم ذاع بهيتوم ذيوعهاو وا هعاوال مثهل 
 عد بن ابن وقاص وبشهار بهن بهرد وأبهن العهال  المعهريم و هليمان بهن م هلم بهري  
يلهن  الغوانن وعلني بن جبلة و شمس الدين الذهبن مهن أههل المشهرقال واألعمهت التلي 

ل هههويلن والأبهههن ال  هههن بهههن  هههيداال وأبهههن القا هههم الشهههايبنال واألعلهههم وأبهههن القا هههم ا
 الَشْنَتمرم من أهل األندلس.

وقهههد عنهههن ماريبهههو األدب وماليفهههو كتهههب التهههراجم بهههالتعري  بوههها   المكفههههوفينال 
وتو يهعوا فهن  هيرهم وأببههارهم ومها بهدر عهنوم مههن أدب وفكهرال وت هديثوا فهن أ يههان 

بههال بم هههييومال مثلمههها ت هههديثوا عهههن معانهههاتوم كثيههرا عهههن ذكهههاتوم وقهههدرتوم علهههت ا ت
 ب بب إبابتوم بفقدان الببر.

ولكههني ههها   المههاريبين لههم يولههوا أ ههاليب الكتابههة والقههرا ا عنههد ههها   المكفههوفين 
عنايهة كبيهراال ولهم يتبينهوا يهرق اتبهالوم بهالعلوم واألداب واألشهعارال علهت الهرغم مهن 

ن عنهههد تعهههريفوم بوههها   المكفهههوفين ههههن أني أههههم الجوانهههب التهههن ركيهههر عليوههها الماربهههو 
مكانتوم العلمية واألدبية ونشايوم العلمن واألدبن  وا  فن التهدريس أو فهن  لقها  
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 العلم أو فن  فظ األشعار واألببار أو فن التألي ال

وقههد دفعنههن غيههاب هههذا الجانههب الههت التنقيههبال فههن  ههير ههها   المكفههوفينال ب ثههاو 
لتههن ا ههتبدموها فههن الكتابههة والتههألي  وتههدوين الشههعر عههن أييههة اشههارا تبههيين الو ههاتل ا

واألدب واألببهههههارال والو هههههاتل التهههههن ا هههههتبدموها فهههههن تلقهههههن العلهههههم واألدب والشهههههعر 
واألببارال وههل اقتبهر  علهت ا  هتماع وا  هتظوار فقهيال أم كانه  هنالهك و هاتل 

 أبرى لالتبال بالعلوم واألداب.

لههت جانههب المبههادر األدبيههة المشههووراال مثههل  معجههم األدبهها  ليههاقو  ال ووفيهها  وا 
األعيههان  بههن بلكههانال ودواويههن الشههعرا  المكفههوفين مثههل ديههوان أبههن العههال  المعههرم 
يلههن األندل ههن وديههوان بشههار بههن بههردال فقههد رجعهه   وديههوان أبههن العبههاس األعمههت الَتي 
أيضاو الت بعض مالفا  العرب القدما  التهن ابتبه  بال هدين عهن العميهانال مثهل 

الوميههان فههن نلَكهه  العميههان لبههالص الههدين البههفدمال وكتههاب البربههان  كتههاب َنْكهه 
 والعرجان والعميان وال و ن للجا ظ. 

وكههان  بههيلة هههذا التقبههن بعههض األببههار واألشههعار عههن م ههاو   العميهههان 
ابتكار أ اليب بابهة بوهم لالتبهال بم هييومال كمها وقفه  علهت مقيوعها  شهعرية 

  ا ة الببر الت الببيرا لديوم.تت دين عن ذكا  العميان وانتقال 

وكههان أهههم مهها وقفهه  عليههه ثههالن قبههاتد لثالثههة شههعرا  أندل ههيين تبهه  يريقههة 
قرا ا البيوي باللمسال وما رال  اثنتان منوما مبيويتين وهما فن مبيهوي أدبها  
مالقة  بن ع كر بينمها ورد  القبهيدا الثالثهة فهن كتهاب ا  ايهة لل هان الهدين بهن 

 البييب.

 فن هذه الدرا ة بعرض كل قبيدا علت  دا وبيان أهم عنابرها.و أقوم 
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 الوسائل التقليدية التصال العميان بمحيطهم: -1

لعل أ ول يريقة  تبال األعمت ببيتته وم ييه هن ا عتماد علت 
األبرين الذين يأبذون بيديه ويرافقونه فن  ليه وتر اله وي اعدونه فن ت قيق 

 ا تياجاته.

عمههت شهاعراو مشههووراو أو عالمههاو معروفهاوال فههرني دور المرافههق   وعنهدما يكههون األ
نمها يبهبل كاتبهاو لهه  يكون مجرد م هاعدته علهت التنقهل مهن مكهان إلهت مكهانال وا 
وراوية لشعره وقارتاو لهال وفن هذه ال الة   بدي أن يكون المرافق إميا يالباو نجيباو 

 أو عالماو متمكيناو من علمه.

ههن ومههن أمثلههة ذلههك فههن األ نههدلس أن الشههاعر أبهها القا ههم بههن أبههن يالههب الَمنيش 
كان يلعهر  بعبها األعمهت ألنهه كهان يقهود الشهاعر الوشهاص األعمهت ( 1)األندل ن
 .(3)ويالرمه ( 2)التلييلن

ومن األمثلة أيضاو ما اشتور من مالرمة األديب أبن جعفر أ مهد بهن يو ه  
م( ألبههههن عبداللههههه 1377ههههه 777بهههن مالههههك الرعينهههن األندل ههههن الغرنههههاين )  

م مهههههد بهههههن أ مهههههد بهههههن علهههههن بهههههن جهههههابر األندل هههههن الويهههههوارم الن هههههوم األعمهههههت 
م( َفللقيبههها ب هههبب ذلهههك بهههاألعمت والببهههيرال فكهههان ابهههن جهههابر 1377ههههه 777) 

يال  وينظم والرعينن يكتبال ولم يرا  هكذا علت يول عمرهماال وقد ر ال إلت 
الشهام و همعا مهن كثيهر  ال ودبهال(4)مبر معاوال و همعا مهن أبهن  يهان الغرنهاين

   .(5)من العلما 

ولعهل مهن أكثههر يهرق اتبههال العميهان بهالعلم يريقههة ا  هتماع لمههن يقهرأ علههيومال 
ففهههن ترجمتهههه ألبهههن عبداللهههه ال هههدياد المكفهههو  القريبهههنال يقهههول الضهههبين فهههن بغيهههة 

 .(6)…" الملتمس إنه "كان أديباو مشووراو بقريبةال تلْقَرأل عليه األداب واألشعار

اليرق التقليدية لتعامل المكفهوفين مه  م هييوم ا هتبدام العبها  رشهادهم ومن 
إلههت اليريههقال ومههن الشههعرا  األندل ههيين الههذين اشههتكوا العمههت             ووبههفوا 
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ههني عابههم بههن ريههد القريبههن  يههن يقههول مههن  (7)ا ههتبدام العبهها الشههاعر أبههو الَمْبش 
 (7)من الهههدابل األمهههومإ هههدى قبهههاتده بعهههد أن  هههمل األميهههر هشهههام بهههن عبهههد الهههر 

 عينيه:
 أن قضهههههت اللههههههه قضههههها  فمضههههههت

 
 َبَضههههههههههَعْ  ألمع بنههههههههههاتن للعههههههههههدى

 

  ورأ  أعمهههههههههههت ضهههههههههههريراو إنيمههههههههههها  مشههههههيه بههههههاألرض لمههههههس  بالعبهههههها
  فبكههههههههه  وجهههههههههداو وقالههههههههه  قولهههههههههة  وهههههن  ههههريى بلغههههْ  منههههن الَمههههدى
ههههههههههن َقولوهههههههههها:  مهههههههههها مههههههههههن األدوا  دا   كههههههههههالعمت   ففههههههههههاادم َقههههههههههر ص  م 

ذا نهههههههههههال العمهههههههههههت ذا ببهههههههههههر    قهههههد ثهههههوىكهههههان  ييهههههاو مثهههههل َمْيههههه      وا 
  وكههههههههأن  النههههههههاعم الم ههههههههرور لههههههههم  يهههههههههههكل م هههههههههههروراو إذا  ص الهههههههههههردى
  أْبَبهههههَرْ  م هههههتبد و مهههههن يرفهههههه  َمههههههاتالو ي ههههههعت ب ههههههه  يههههههن  ههههههعت

  بالعبهههههههههها إن لههههههههههم يقههههههههههده إنيههههههههههه  ب ههههاال النههههاس يمشههههن إن مشههههت 
   لههم يههرْل فههن كههلي مبشههن الههْردى  َيبهههيلن الَ هههرب ويجتهههابل الهههدعجا

اناو بلههههههههههههههههدلنا  ركناههههههههههههههههههها نضهههههههههههههههههها  بالفنههههههههههههههههههافت   امتييناههههههههههههههههها  ههههههههههههههههم 
  وذرينهههههههههن قهههههههههد تجهههههههههاور  بوههههههههها  َمْوَموههههههاو قفههههههراو إلههههههت أهههههههل  النههههههدى
  قابهههههههههداو بيهههههههههَر منههههههههها   كليوههههههههها  ومنههههها   بيهههههر مهههههن فهههههوق الثهههههرى

 . (7)وهن يويلة 
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 محاوالت العميان البتكار طرق خاّصة للتعامل مع محيطهم: -2

ببههاراو عهههن بعههض المكفههوفين الهههذين اجتوههدوا فهههن وقههد أورد  المبههادر األدبيهههة أ
هة لالتبهال ببيتهاتوم. كمها أورد  أببهاراو عهن اشهتوار العميهان  ابتكهار و هاتل بابي
بالههذكا ال وأني فقهههدان الببهههر ينهههت  عنههه ريهههادا فهههن الهههذكا  وقههوا فهههن الببهههيراال قهههال 

د أعمت بليداوال و  يلر  ى أعمهت بالص الدين البفدم فن "َنْك  الوميان" قلي أن ولج 
" ثهههم يعيلهههل ذلهههك قهههاتالو :" وال هههبب الهههذم أراه فهههن ذلهههك أني ذههههن ( 17)أ ي وههههو ذكهههن

األعمت وفكره يجتم  عليه و  يعود متشعباو بمها يهراهال ون هن نهرى ا ن هان إذا أراد 
 (11)أن يتههذكر شههيتاو ن ههيهال أغمههض عينيههه وفكيههرال فيقهه  علههت ماشههرد مههن  افظتههه"

 . (12)ظ من العميان"ولذلك  اق لنا المثل القاتل:"أ ف

وقههد ت ههدن بعههض الشههعرا  العميههان عههن انتقههال  ا ههة الببههر إلههت الببههيرا فههن 
  ياق افتبارهم بالعمت ومن ها   الشاعر بشيار بن برد  ين بقول:

لَد المولودل أعمت َوْجدَته وجدِّك أهدى من ببير وأ و   إذا ول

 من العمت َعمي ل جنيناو والذكا  فجت  عجيب الظين للعلم معقالو 

 وغاض ضيا ل الَعْين  للعلم رافد   وقلب  إذا ما ضيي  الناس  بيال

ْعرل أ وال  وشعر َكَنْور  الروض   م  بينه (13)بقول  إذا ما أ رن الش 

وأورد أبههو منبههور الثعههالبن فههن كتابههه " ت  ههين القبههيل وتقبههيل ال  ههن" أشههعاراو 
هلون فيوها العمهت ع لهت الببهر ألن العمهت يوقهد لبعض من عمن من األعهالم يفضي

 الببيرا ويقيويواال فمن ذلك أن عبدالله بن عباس الب ابن الجليل لما عمن قال:

 إن يأبذ الله  من عينن  نوَرهلما ففن ل انن وقلبن منوما نور

ْقَول  كال ي  مأثور  قلبن ذكنع وعقلن غيرل ذم َدَبل   (14)وفن فمن م 
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 : (15)لفقيهومن ذلك أيضاو قول الشاعر منبور ا
ههههههههههههههههههههههههها ر نهههههههههههههههههههههههههن ضههههههههههههههههههههههههههريرا  لمي

 
 يههههههههههههههههههها ملْعر ضهههههههههههههههههههاو إْذ ر نهههههههههههههههههههن

 

 أعمهههههههههههههههههتال وأعمهههههههههههههههههت ببهههههههههههههههههيرا
 

 كههههههههههههههم قههههههههههههههد رأيههههههههههههههَ  ببههههههههههههههيرا
 

 (16) َ قلْلهههههههههههههههَ : بلقهههههههههههههههاو كثيهههههههههههههههرا 

 
ن أنههههههههه  أنْبفهههههههههه  قهههههههههل لهههههههههنال وا 

 

 ومن ذلك ايضاو قول أبن العال  المعريم:
  وادل الَعْين  راَد  واَد قلبن (17)ليتفقا علت َفْوم  األلمور  

 : (17)الببير األعمت وقال أبو علني 
ْلم ما لوا من العلم إ ي ما يلبل دل فن الكلْتب    إذا ما غد  َياليبة الع 

 غههدو ل بتشمير  وجدٍّ عليومل  (17)وم برتن  معن ودفترها قلبن

ومههن شههعرا  المغههرب ا  ههالمن العميههان الههذين ت ههديثوا عههن اتيقههاد الببههيرا بعههد 
  ين يقول: (27)بن عبد الغنن ال َبرمي فقدان الببر الشاعر أبو ال  ن علن 

نين الَيْوَم أبَبرل من ببير  وقالوا: قد عمي ال فقل : كال وا 

  وادل العين  راد  واَد قلبن (21)ليجتمعا علت فوم األمور

  ين يقول: (22)ومنوم إبراهيم بن م مد التلييلن
 بَرمشمسل الظويرا أْعَشْ  كوَكبْن بَ  كذا  نا النجم فن ضو  الضع ت بمدا

 
 فوا هههههههههد  فههههههههن ضلهههههههههوعن يبوههههههههر الهههههههههعددا

 
هههَددم    إْن نهههارَع الهههدهرل فهههن ثنتهههين مهههن عل

 مهههن كانههه  الشهههمسل فهههن اضهههالعه بههههََلدا
 

َقههههالو    تلْغنههههن عههههن الشعههههْوب  فههههن أجهههههفانه مل
 . (23)الا…

ومههن األمثلهههة التهههن أوردْتوهها المبهههادرل علهههت ابتكههار العميهههان أل هههاليب لالتبهههال 
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أبن ال  ن علني بهن أ مهد بهن يو ه  بهن البضهر أ مهام بم ييومال ما ذلك َر عن 
ال مهن أنيهه كهان يه ي                                 (24)رين الدين ال نبلن األمدم الذم ك ي ببره فن أواتل عمهره

جهر فهن الكتهب وانيههه كانه  لهه كتههب كثيهرا جهداو "وكهان إذا يلل ههب منهه كتهابال وكههان 
بهههه وا هههتبرجه مهههن بينوهههاال كأنهههه قهههد وضهههعه يعلهههم أنيهههه عنهههدهال نوهههض إلهههت برانهههة كت

ْن كان الكَتاب عهدا مجلهدا  ويلل هب منهه األيول أو الثهانن أو الثالهن أو  ل اعتهال وا 
غيهر ذلههكال أبرجههه بعينهه وأتههت بههه. وكهان يمههسي الكتههاب أو و ثهم يقههول: يشههتمل هههذا 

واذا أمههههري يهههده علههههت … الكتهههاب علهههت كههههذا وكهههذا كريا ههههةال فيكهههون األمهههر كمهههها قهههال
ة قال: عهدد أ هير ههذه البه يفة كهذا وكهذا  هيراو وفيوها بهالقلم الغلهيظ كهذا البف 

وهههذا الموضهه  كتههب بههه فههن الوجوههة وفيوهها بههال مرا هههذا وهههذا لمواضهه  كتبهه  فيوهها 
ن اتفههق أنوهها كتبهه  ببيههين أو ثالثههة قههال: ابتلهه  البههيي مههن هنهها إلههت  بههال مراال وا 

جمي  كتبه التن اقتناها  هناال من غير إبالل بشن  مميا يمت ن بهال ويعر  أثمان
بالشرا ال وذلك أنه كان إذا اشترى كتاباو بشن  معلوم أبذ قيعة ورق بفيفةال وفتل 
منوهها فتيلههة لييفههةال وبههنعوا  رفههاو أو أكثههر مههن  ههر  الوجهها  لعههدد ثمههن الكتههاب 
م لال ثم يلبق ذلك علت ير  جلد الكتهاب مهن دابهلال ويلبهق فوقهه  ب  اب الجل

ذا شذي عن ذهنهه كميهة ثمهن كتهاب مها مهن كتبهه مهسي الموضه  ورقة بقدره لتتأبدال فر
 . (25)الذم عليمه فن ذلك الكتاب بيده فيعر  ثمنه من تنبي  العدد الملبق فيه"

ومههن ذلهههك أيضهههاو مهها أورده بهههالص الهههدين البهههفدم فههن "َنْكههه  الو مْيهههان" مهههن أن 
ويضهه  ضههريراو فههن الههديار المبههرية كههان يقههرب اليلبههة كتههاب إقليههدس فههن الوند ههة 

 . (26)أشكاله لوم بالشم ال وعديه البفدم من أغرب ما يكون

  (27) قصيدة الفازازي األندلسي: -3

هههذه قبههيدا فههن وبهه  ضههرير يقههرأ البههيي بههاللمسال وقههد قههديم ل ههان الههدين بهههن 
. ويهدلع (27)البييب لوذه القبيدا بقوله:" وقال فن مديعن قرا ا البيي دون نظر" 

علت أنيه يعتقد أن قر اا البيي بيريقة اللمس غيهر  تقديم ل ان الدين لوذه القبيدا
ممكنةال ولذلك وب  ذلك القارب بالمديعنال أما الشاعر أبو ريهد الفهارارم فقهد بهيين 

 : (27)يريقة القرا ا وقديم لوا تف يراو )شاعرياو(  ين يقول
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ههنلهل فههن النههاس كههالنوع  فههن الجههنس  م ا  
 

 وأدَوَر مييههههاس المعههههاي    أْبههههَبَ  ْ 
 

 ك أبفههههت البههههيي فههههن أي ههههر ا نههههسفيهههدر 
 

هههههل كفيهههههه  يلهههههدير علهههههت الق ريهههههاس  أْنمل
 

  فقههههههال فريههههههق :  هههههه رل بابههههههل عنههههههده  وقههههههال فريههههههق: لههههههيس هههههههذا مههههههن ا نههههههس
  فقلههه  لوههههم: لههههم تفومهههوا  يههههر دركههههه  علهههههت أنيهههههه للعقهههههل أجلهههههت مهههههن الشهههههمس
  فتهههت كفعههههل َجهههب  القلهههوَب فأبهههب    مههههههههههههداركوا أجفههههههههههههان أنملههههههههههههه البمههههههههههههس

األبيا  يال ظ أني الشاعر لم يقبد إلت ال دين عن اليريقهة التهن والمتأمل لوذه 
نيمعا قبد إلت الغرل بذلك الشبصال ولوذا لهم يكهن  يقرأ بوا ذلك المكفو  البييال وا 
هناك اهتمام كبير من ق َبل الشاعر بوب  يريقة  القرا ا و  بمعرفهة ال يهر الهذم 

 .يجعل هذا القارب يدرك ما فن ال يور بمجرد اللمس
 واقتصرت المقطوعة على ثالثة عناصر:

ا شههههارا إلههههت أني هنههههاك شببههههاو )أدور وَميههههاس المعههههاي ( يقههههرأ  العنصررررر األول:
البيوي موما دق  فن القراييس عن يريق تمرير أنامل كفيه علت 
األ ير وبأقل اللمس. وهن   شك  الة ت ت ق أن يجد لوها المهر  

 تف يراو.
لفههوا فههن تف ههير هههذه ال الههةال وعبههارا  مثل:"فقههال أن النههاس ابت والعنصررر الثرراني:
تهدل علهت انشهغال النهاس بوهذه …" فقله  لوهم… وقال فريق… فريق

ال الة وا تغرابوم منوهاال ومعنهت ذلهك أنيوها لي ه  ظهاهرا منتشهرا فهن 
المغرب ا  المن. ويفوم من كلمة )فريق( التهن تكهرر  فهن البيه  

فرديهههاو بهههل جماعيهههاو. وأمههها الثالهههن أني ا نشهههغال بوهههذه ال الهههة لهههم يكهههن 
تف ير النهاس لوهذه ال الهة فلهم يكهن تف هيراو واقعيهاوال فبعضهوم قهال أنيهه 
أشههدي أنههواع ال ههه ر ) هه ر بابهههل(. وبعضههوم قههال إني ههههذا لههيس مهههن 

ن.  عمل ا نسال أم أنيه عمل عبقرم او من عمل الجي

ههه القضههيية كليوهها بعههد ذلههك توجيوههاو َغر  والعنصررر الثالرر : ليههاوال فههاتوم أني الشههاعر وج 
النههاس بقلههة ا دراك لل قيقههة مهه  أني ال قيقههة أوضههل مههن الشههمسال 
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وهن أني هذا القهارب قهد تملهك قلهوب النهاس لجمالهه فأبهب   كفيهه 
 )  تواتوا علت تلك القلوب( تدرك ما   تدركه األببار.

 (30)قصيدة سليمان بن أحمد المعروف بكثير:  -4

قاتلوا يييل التأمهل والوبه  لقهارب  تبتل  هذه القبيدا عن  ابقتوا فن أني 
 بر يقرأ البيي باللمسال وقد ورد  هذه القبيدا فن مبيوي أدبها  مالقهة  بهن 

 . وفيما يلن نبوا: (31)ع كر
 ملنيبوههههههههههههها لفهههههههههههههظ منهههههههههههههاب العيهههههههههههههان

 
 يهههههها قههههههارب البههههههيي بلمههههههس البنههههههانْ 

 

 أْشَكَل فن غيرك هذا ولكن بان فن فعلك كل البيان
 

 وانمهههها عههههاق ذاك الل ههههَظ عنههههه بهههه
 

هههههههْمَتهل   ظههههههها   ولهههههههو تهههههههوارى ش 
 

 لكههههههم مههههههن جنههههههان (32)بههههههدورها َنْفههههههراو 
 

ننهههههههههههها نههههههههههههافرا  فكههههههههههههم تعههههههههههههديى جل
 

 عليهههههههك مههههههها لهههههههم يهههههههره فهههههههن الرمهههههههان
 

ههْر  (33)َمههنْ  ْظههَك ب ْفوههم َيجل  لههم يال  
 

 مهههههن بههههههارق العههههههادا مهههههها قبههههههل كههههههان
 

هههههه ة  بههههههارع  (34)م رانههههههة    موض 
 

 يهههههههههها بههههههههههورا بههههههههههدعا أرتنهههههههههها مههههههههههن ال  ههههههههههن فنونههههههههههاو لههههههههههم تنلوهههههههههها ال  ههههههههههان
 

 قبهههههري عهههههن وبهههههفك ذاك الل هههههان
 

 إني ل هههههههههههههههههههانن ليييهههههههههههههههههههل وقهههههههههههههههههههد
 

 بههههويل بههههان (37)هههههوى بههههل ضههههمينن (36)مههههن بعههههد يههههأس مههههن النيههههل (35)أنلتنههههن
 

 فيهههههك فوهههههل لهههههن مهههههن بهههههدود  أمهههههان
 

 اللهههههههوم مهههههههن  تهههههههم (37)وقهههههههد قبلههههههه 
 

ة فن الكش  عن يريقة قرا ا المكفوفينال ألنوها  إني لوذه األبيا  أهمية بابي
العنابهر المتبهلة بوهذه اليريقهة. وأههم ههذه العنابهر تقديم لنا بعهض ال قهاتق و 
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 ما يأتن:

أن هذه اليريقةال كما فن القبيدا ال هابقةال تقهوم علهت تمريهر البنهان علهت أواًل: 
البيوي المكتوبة فن القراييس فتدرك م تواها من بالل اللمسال وشهاهد 

 ذلك قول الشاعر:

  يا قارب البيي بلمس البنان منيبوا لفظ مناب العياب

أني شري هذه اليريقة قوال  ا ة اللمسال ولذلك فرن القارب يهدرك م تهوى ثانيًا: 
البيهههوي  تهههت لهههو فلبهههل بينوههها وبهههين بنهههان القهههارب بعهههارل مهههن قمههها  أو 

 ن وهال وشاهد ذلك قول الشاعر:
ْمَتهل   ظاو  ما عاق ذاك الل َظ عنه بوان  ولو توارى ش 

ود علههههت "البههههي" وكلمههههة )وفاعههههل " تههههوارى" ضههههمير م ههههتتر تقههههديره هههههو يعهههه
 (37)"الل ظ" فن هذا البي  مبدر الفعل ل ظال والبوان ما بنَ  به الشن 

 ال أم ما منع  به الوبول إلت الشن (.
ولههذلك فههرني ل ههظ هههذا القههارب أم إدراكهههال ا ههتياع أن ينفههذ إلههت مهها ورا  

 الماديا ال اترا ذا  البدور النافرا:
 نناو نافرافكم تعديى جل  بدورهاال نفرا لكم من جنان

)وفاعهههل "تعهههدى" ضهههمير م هههتتر يعهههود علهههت "الل هههظ" أم إدراك القهههاربال 
نةال أم ال لهترا َننل جم  جل هَننال والجنهان  (47)والجل ال" "ونهافراو بهدوها" بهفة للجل
وعل القلب  . (41)شدا ظلمة الليل أو رل

أن التمهههرين علهههت قهههرا ا البهههي بوهههذه اليريقهههةال ضهههرورم   كت هههاب تلهههك  ثالثرررًا:
 وأن التمرين يجعل هذه الموارا تتفوق علت البوارق  ال ابقة: المواراال

 م رانة  ملوض  ة  بارع   من بارق العادا ما قبل كان

: أن هنالهههك م هههاو    هههابقة لقهههرا ا البيهههوي بهههاللمسال ودليهههل ذلهههك قهههول رابعررراً 
 الشاعرال بعد البي  األول فن وب  اليريقةال مبايباو القارب نف ه:
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 أشكل فن غيرك هذا وله البيان كْن بان فن فعلك كلي 

 أن  فقد أفل   فن الم اولةال وظور النجاص جلياو أمام الناظرين.ومعنت ذلهك أن غيهرك قهد  هاول ذلهك مهن قبهل ولكهن أعيهاه األمهرال أميها 
إني يريقهة القهرا ا فههن ههذه القبهيداال تكشهه  لنها عهن  الههة أكثهر تيههوراو 

ةال فالفهارارم يت هدن عهن من  ال الة التن تبفوا قبيدا الفهارارم ال هابق
قارب يقرأ البي باللمسال" وكثير األديهب" يت هدن عهن قهارب يقهرأ بهاللمس 
 تههت لههو وضهه  علههت البههيي قيعههة قمهها  نههافرا تفبههل بههين أناملههه وبههين 

 بف ة القرياس.
وفهههن ال هههالتين يظوهههر أن قهههوا  ا هههة اللمهههس تجعهههل القهههارب قهههادراو علهههت 

فن بف ة القريهاسال إلهت  إدراك أدقي درجة من درجا  ابتال  ال عمك
ههداد عنههد الكتابهة علههت بههف ة الورقههة.   هد إدراك ال ههمك الههذم يضهيفه الم 
وفههن  الههة القههارب فههن قبههيدا "كثيههر األديههب" فههرني قيعههة القمهها  التههن 
فههه  كثيهههراو مهههن إدراك  توضههه  علهههت بهههف ة القريهههاس مهههن شهههأنوا أن تبي

يهاسال غيهر القارب لل مك الراتد الذم ينت  عن الكتابة علت بف ة القر 
أن قوا  ا ة اللمس التن يملكوا هذا القارب تجعله قادراو علت ا   اس 
دراكههه علههت الههرغم مههن ذلههك العههارل بههين القريههاس وبههين  بههذلك ال ههمك وا 

 أنامله.
 : (42)قصيدة ابن عسكر المالقي -5

أبعد وهذه قبيدا ثالثة فن موضوع قرا ا العميان بيرق اللمسال وهن قبيدا 
لغههة والوبهه  مههن  ههابقتيواال وهههن أجمههل لغههة وتبههويراو منومههاال عههن التكلهه  فههن ال

ومهه  ذلههك فوههن أدنههت إلههت الوبهه  العلمههن والتف ههير المنيقههن لوههذه الظههاهرا مههن 
القبهههيدتين ال هههابقتينال و  عجهههب مهههن ذلهههكال فهههرن أبههها عبداللهههه م مهههد بهههن ع هههكر 

ن فهن ال هلو عه المالقن ناظم هذه القبيدا قد وض  كتابهاو  همياه "الجهر  المبتبهر
ههههها يجعهههههل عنايتهههههه بوبههههه  القهههههارب الضهههههرير مهههههن بهههههميم  (43)ذههههههاب الببهههههر" ممي

 اهتماماته.
 

 وورد  القبيدا فن مبيوي "أدبا  مالقة" علت الن و األتن:
"وله فن قارب يقرأ ما يلْكَتبل له ت َ  أثوابه باللمس من غير أن يعاين ما فن 
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 اليرس مكتوباو":
ْر ههههههههههههههه  كأنمهههههههههههههها ينظههههههههههههههر فههههههههههههههن ي 

 
 بههههههههههههوقهههههههههههارب مههههههههههها ت ههههههههههه  أثوا

 

هههههههههههههههه  فانقلبههههههههههههههه  فيهههههههههههههههه إلهههههههههههههههت   ي
 

يهههههههههههههة  فاضههههههههههههه  بأعضهههههههههههههاته  مري
 

 قهههههههههههد نلق لهههههههههههْ  منهههههههههههه إلهههههههههههت لم هههههههههههه
 

 كأنمههههههههههههههههههههها قهههههههههههههههههههههوال إببهههههههههههههههههههههاره
 

 وهههههههههههههو كجههههههههههههالينوس فههههههههههههن يبيههههههههههههه
 

 كأنيمههههههههها ال هههههههههر  لهههههههههه نهههههههههابض  
 

 ينفهههههههههههذ مههههههههههها يعلهههههههههههوه مهههههههههههن لم هههههههههههه
 

   تعجبهههههههههههوا مهههههههههههن أن إدراكهههههههههههه
 

   ت جههههههههب ا دراك عههههههههن شم ههههههههه
 

 فهههههههههههههاألفق األعلهههههههههههههت  هههههههههههههماواته
 

 نظههههههههههههههر الودههههههههههههههههد فههههههههههههههن نف هههههههههههههههه
 

 لمثلههههههههههههه كههههههههههههان  ههههههههههههليمان قههههههههههههد 
 

 (44)عهههههههن مثلوههههههها كهههههههلي بهههههههن جن هههههههه
 

 فيالوهههههههههها مههههههههههن  يههههههههههة أعجههههههههههر 
 

تشهههترك ههههذه القبهههيدا مههه  القبهههيدا ال هههابقةال فهههن كونوههها تبههه  قهههرا ا العميهههان 
بيريقههة اللمههسال مهه  وجههود قيعههة مههن القمهها  تفبههل بههين القريههاس وأنامههل القههارب. 

يقههول بهههأني فقههدان  ا هههة  ولكههن ابههن ع هههكر يف ههر هههذه الظهههاهرا تف ههيراو علميهههاو عنههدما
 الببر لدى ذلك القارب قد علوض عنوا ريادا قوية فن  ا ة اللمس:

 فانقلبههههههههههههه  فيهههههههههههههه إلهههههههههههههت   هههههههههههههه
 

يهههههههههههههة فاضههههههههههههه  بأعضهههههههههههههاته  مري
 

 قهههههههههد نلق لههههههههه  منهههههههههه إلهههههههههت لم هههههههههه
 

 كأنمههههههههههههههههههههها قهههههههههههههههههههههوا إببهههههههههههههههههههههاره
 

 (45)وهههههههو كجههههههالينوس فههههههن يبيههههههه

 
 كأنمههههههههههههههها ال رفلهههههههههههههههه نهههههههههههههههابض  

  
عميها ذكهر  هابقاو عهن فقهدان الببهر  وهذا التف ير لوذه الظهاهرا   يبتله  كثيهراو 

ومهههها يههههادم إليههههه مههههن قههههوا الببههههيراال غيههههر أني تف ههههير ابههههن ع ههههكر أقههههرب إلههههت 
النظريههها  العلميهههة ال ديثهههة  هههول تعهههويض ال ا يهههة المفقهههودا فهههن تقويهههة إ هههدى 

 . (46)ال واس المتبقية
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 خاتمة
ر ناقش  هذه الدرا ة بعض األببار واألشعار التن تتناول ببهورا مباشهرا وغيه

مباشههراال و ههاتل اتبههال المكفههوفين ببيتههتوم وم ههييومال وبابههة فههن مجههال ا تبههال 
با نتها  الفكهرم المكتههوبال وت هاول أن تلفهه  النظهر إلههت وجهود ثههالن قبهاتد لثالثههة 
شههههعرا  أندل ههههيين تتنههههاول موضههههوعاو وا ههههداو يتبههههل بوههههذه الم ههههألة اتبهههها و مباشههههراو. 

لعميههان للبيههوي بيريقههة اللمههسال وتشههترك هههذه القبههاتد الههثالن فههن وبهه  قههرا ا ا
وتركهههر قبهههيدتان منوههها علهههت وبههه  تلهههك اليريقهههة علهههت الهههرغم مهههن تغييهههة  هههيل 

 القرياس بقيعة من القما .

وتشهههترك القبهههاتد الهههثالن بهههالتعبير عهههن الدهشهههة وا  هههتغراب مهههن الظهههاهرا 
 وعديها من البوارق والمعجرا  التن لم ت بق معرفتوا من قبل.

ن ههذه القبهاتد أن تجهد تف هيراو لتلهك الظهاهراال إ  كما ت اول كلي قبيدا م
ان هذه التف يرا  ظيل  قابرا من النا ية العلمية ب بب  الة ا نهدها  التهن 
أبههاب  الشههعرا ال ويمكههن أن ن ههتثنن قبههيدا ابههن ع ههكر مههن هههذا ال كههم ألني 

 الشاعر أورد فيوا بعض التف يرا  العلمية والمنيقية.

رم" وقبههيدا "كثيههر األديههب" بعههض الغمههوض ويال ههظ علههت قبههيدا "الفههارا
فههن التبههوير والتعبيههر والوبههه ال وربيمهها يعههود ذلههك أيضهههاو إلههت غرابههة الظهههاهرا 
نف ههواال وأمهها قبههيدا ابههن ع ههكر فتبتلهه  عههن القبههيدتين ال ههابقتين بانوهها أقههلي 

 غموضاو وأوضل عبارا وأنب  لفظاو.

ر بههأن كههلي قبههيدا مههن القبههاتد الههث الن تبهه  وي ههتيي  البا ههن أن يقههري
 الة فردية م تقلة تماماو عن ال التين األبريينال وأني لكلي من ال ا   الهثالن 
ههة ومالب ههاتوا التههن   يمكههن معرفتوهها مههن غيههر ا يههالع علههت  ظروفوهها البابي
 ير ها   المكفوفين ومعرفة درجا  العمت لدى كهلي وا هد مهنومال وههذا متعهذير 

 تماماو ب بب عدم معرفة أ ماتوم أبالو.

ولكن   بد مهن التنويهه أيضهاو إلهت أني وجهود  ها   ثهالن لمكفهوفين ثالثهة 
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فههن رمهههن وا ههدال ههههو النبهه  األول مهههن القههرن ال هههاب  الوجههرم  الثالهههن عشهههر 
المههههيالدم يقههههرأون البههههي بههههاللمسال يههههو ن للبا ههههن بههههأن هههههذه ال هههها   الفرديههههة 

ل قهههد تأبهههذ شهههك -وربمههها  ههها   أبهههرى لهههم ترشهههل الينههها أببهههار عنوههها -الهههثالن
 "ظاهرا" فن ذلك الرمن المشار إليه

وال اال الموم  ول هذا الموضوع هو: إذا كان ها   المكفوفون قادرين 
دراكوا باللمسال فمعنت ذلك أنوم تعلموا ال رو  العربية  علت تميير البيوي وا 

لد األولىوأشكالوا وبورها وهذا   يتأتت لألعمت إ  فن  التينال  : أن يكون ول
م القرا ا والكتابة ثم ك ي ببرهال وظل  بورا ال رو  عالقة فن ببيراو وتعلي 

 ذاكرته.

: أن يكون أهل األندلس فن ذلك العود يعليمون العميان القرا ا والثانية
ْن  با تعمال مج ما  لل رو  والكلما ال وهذا أمر   يوجد عليه دليلال وا 

م( قد 1176هه 572كان الشاعر أبو عبدالله م مد بن غالب الربافن )  
" قاتالو:   (47)وب  "بيياو فن كاغد مقيوعاو بمقصي

 كلت ْبَن بما  ال ل ن فن ي رر  الْرهر
 

 بعيشك هل أببْر  من قبل أ رفاو 
 

 مالعبةل المقراض  يراو علت  ير
 

   ا ا قرياس ثنتوا كما ترى
 

 بكافورا  القرياس عن م كة  ال بر
 

 أليس عجيباو أن يع وَض كاتب  
 

را قرا ا العميان بلمس ال يور أو من فوق قيعة قما  يدلي أن وجود ظاه
علت أن هناك م او   قديمة  كتشا  يريقة تي ر للمكفوفين ا تبال بأهم 
مبدر من مبادر المعرفةال وهو الكتابال وأني الم او   ال ديثة الم تمرا 

. و  بدي لتيوير و اتل لقرا ا المكفوفين إنما هن امتداد لتلك الم او   ال ابقة
الشاتعة ا  تبدام  الياو قد ابتكر  بعد م او   كثيرا  (47)أن تكون يريقة بريل

 فن هذا المجال.
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 الحواشي والتعليقات
 

 

هههو أبههو القا ههم بههن أبههن يالههب ال ضههرمن الَمنيشههنال وريههر أديههب شههاعر ناقههد مههن  .1
ي  مهههن قهههرى إشهههبيلية )ابهههن  هههعيد شهههعرا  القهههرن ال هههادس الوجهههرمال مهههن قريهههة منههه
رين 1276ههههه  675األندل هههنال أبهههو ال  هههن علهههن بهههن مو هههت    مال رايههها  المبهههري

وغايا  المميهرينال  ققهه وعلهق عليهه: الهدكتور م مهد رضهوان الدايهةال دار يهالس 
ال ابههن  ههعيد 77؛ ص1777للدرا هها  والترجمههة والنشههرال دمشههق اليبعههة األولههتال 

لههت ال ْغههرب فههن  ل  (ال  قيقههه وعلههق عليههه الههدكتور شههوقن 2مغههرب )األندل ههنال المل
؛ ابههن باقههانال أبههو نبههر الفههتل 277 1ال 1764ضههي ال دار المعههار  مبههرال   

بههههههههههههههن م مهههههههههههههههد بهههههههههههههههن عبيهههههههههههههههد اللهههههههههههههههه بهههههههههههههههن باقهههههههههههههههان القي هههههههههههههههن ا شهههههههههههههههبيلن             
مال ميمل األنفس وم رص التأنس فن ملهل أههل األنهدلسال درا هة 1135هه 527 

ر وما  ههههة الر ههههالةال بيههههرو ال اليبعههههة وت قيههههق م مههههد علههههن شههههوابكةال دار عمهههها
ْ يههةال أبههو البيههاب عمههر بههن   ههن  353ال ص1773األولههتال  هههه  633؛ إبههْن د 
مال الملْير ب مهن أشهعار أههل المغهربال ت قيهق إبهراهيم األبيهارم و امهد عبهد 1235

الضههبينال أ مههد ؛ 117ال ص1754المجيههد وأ مههد أ مههد بههدومال دار العلههم للجميهه ال 
مال بغيهة الملهتمس فهن تهاريا رجهال 1272ههه 577ا    بن ي يت بهن أ مهد بهن عميهر 

؛ المقيههرمال أبههو العبههاس أ مههد 534ال ص1767أهههل األنههدلسال دار الكاتههب العربههنال 
الييب مهن غبهن األنهدلس الرييهب  مال نفل1631 1741بن م مد التلم انن   

 .53 7 1767 (ال  ققه الدكتور إ  ان عبياسال دار بادرال بيرو ال 7)
فر أ مهد بهن عبداللهه بهن أبهن هريهرا القي هن األعمهت التلييلهن أبو العباس وأبو جع .2

م. لهههه ديهههوان شهههعر  ققهههه الهههدكتور إ  هههان عبهههاس 1137ههههه 525المتهههوفت   هههنة 
 (.1777-)دار الثقافة بيرو 

لت الَمْغرب 77ابن  عيدال رايا  المبيررين ص  .3  .277 1؛ الملْغرب فن  ل
بهن  ييهان الغرنهاينال  أثير الدين أبو  يهان م مهد بهن يو ه  بهن علهن بهن يو ه  .4

مال ر ههل إلههت مبههر 1256 654مههن كبههار علمهها  الن ههوال ولههد فههن غرنايههة  ههنة 
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وأقههام فيوههاال ولههه عههدد كبيههر مههن المالفهها  فههن الن ههو وال ههدين والتف ههير وغيرهههاال 
م. )ال يوينال جالل الدين عبد الر من بن أبهن بكهر 1344  745وتوفن  نة   

 (ال دار الفكههرال 2للغههوين والن ههاا )مال بغيههة الوعههاا فههن يبقهها  ا1575هههه 711 
؛ البهفدمال بهالص الهدين بهن بليهل بهن 275-277 171777اليبعة الثانيةال    

ال 1362هه 764 يبك    مال الوافن بالوفيا ال الجر  البامس باعتنها  س. ديهدرين، 
؛ البهههههههفدمال 273-267ال  ص1771دار النشهههههههر: فرانهههههههر  شهههههههتاينرال في هههههههبادنال 

ْيانال عنهن بيبعهه ونشهره بالص الدين بليل بن  يبكال نكْ   ل الو ْميان فن نلك   العم 
 276-277ال ص 1774أ عد ال  يننال مبرال 

؛ البفدم نك  الوميانال 35-34 1أنظر أببارهما فن: ال يوينال بغية الوعاا  .5
 .677-664 2؛ المقيرمال نفل الييب 245-244ص

 .523الضبينال بغية الملتمس ص  .6
التميمهن العبهادمال وأبهوه أبهو ريهد … علقمة أبو الَمْبشن عابم بن ريد بن  نظلة بن .7

هو الهدابل مهن المشهرق إلهت األنهدلسال كهان شهاعراو ميبوعهاو مهن شهعرا  القهرن الثهانن 
الوجههرمال وكههان منقيعههاو إلههت  ههليمان بههن عبههد الههر من الههدابلال فكههان هشههام بههن عبههد 
الر من يكرههه ب هبب ذلهكال واتوهم أبهو المبشهن بأنهه عهريض بوشهام ألنهه كهان أ هولال 

عمههل هشههام ال يلههة  تههت تمكيههن مههن أبههن الَمْبشههن فههأمر بقيهه  ل ههانه و ههمل عينيهههال ف
 م.776هه 177فبار أعمت توفن  نة

مال 1373ههههه 773)ابههن عبههد الملههك المراكشههنال أبهههو عبداللههه م مههد بههن م مههد    
الذيل والتكملة لكتابن الموبهول والبهلةال ال هفر البهامس )ق همان(ال ت قيهق الهدكتور 

ال ل هههان 173-172ال الق هههم األولال ص1765الثقافهههة بيهههرو ال إ  هههان عبهههاسال دار 
الههههههههدين بههههههههن البييههههههههبال أبههههههههو عبداللههههههههه م مههههههههد بههههههههن عبداللههههههههه ال ههههههههلمانن اللوشههههههههن                

 (ال ت قيهههق م مهههد بهههن عبداللهههه 4مالا  ايهههة فهههن أببهههار غرنايهههة )776-1374  
؛            235-231 4ال 1777-1773القههههههههههههههههههاهراال  عنههههههههههههههههههانال مكتبههههههههههههههههههة البههههههههههههههههههانجنال

القوييههةال أبههو بكههر م مههد بههن عمههر بههن عبههد العريههر القريبههنال تههاريا  افتتههاص ابههن 
األنههدلسال  ققههه وشههر ه وقههدم لههه عبداللههه أنههيس اليبههاعال دار النشههر للجهههامعيينال 
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. ال ميههدمال أبههو عبداللههه م مههد بههن أبههن نبههر فتيههوص 67-57ال ص1757بيههرو  
األنههدلسال  مال جههذوا المقتههبس فههن ذكههر و ا1775هههه 477بههن عبداللههه األردم   

ال الضههههبينال بغيههههة 471ال ص1766الههههدار المبههههرية للتههههألي  والترجمههههةال مبههههرال 
ْغهههههههههههههرب فهههههههههههههن   لهههههههههههههت             527الملهههههههههههههتمس ص  ؛ ابهههههههههههههن  هههههههههههههعيد األندل هههههههههههههنال المل

؛ األردمال علهههن بهههن ظهههافرال بههدات  البداتههههال ت قيهههق م مهههد 124-123 2المغههرب 
 (.37-37ال ص1777أبو الفضل إبراهيمال مكتبة األنجلو مبريةال القاهراال 

هشام بن عبد الهر من الهدابل ثهانن أمهرا  بنهن أميهة فهن األنهدلسال ولهن بعهد أبيهه   .7
م وظههههههل واليههههههاو  تههههههت وفاتههههههه  ههههههنة 777هههههههه 172عبههههههد الههههههر من الههههههدابل  ههههههنة 

؛ ابههن القوييههةال تههاريا افتتههاص 17م. )ال ميههدم جههذوا المقتههبس ص 776هههه 177
 (.65األندلسال ص

د الملهههك المراكشهههنال الهههذيل والتكملهههةال ورد  األبيههها  ال هههتة األولهههت فهههن: ابهههن عبههه  .7
ال وورد بعضههوا فههن: ابههن القوييههةال تههاريا 173ال ههفر البههامسال الق ههم األولال ص

ال وورد  جميعوههههههها فهههههههن: ابهههههههن البييهههههههبال ا  ايهههههههة         57افتتهههههههاص األنهههههههدلس ص 
 )م  كثير من التب ي (.  233-234 4
 .73البفدمال نكتب الوميانال ص .17
 نف ه. .11
دانن )انظر: الميداننال أبو الفضل أ مد بن م مد بن نف هال ورد المثل فن المي .12

 (ال  ققه 2مال مجم  األمثال )1124 517أ مد بن إبراهيم الني ابورم  
 (.227 1م مد م ين الدين عبد ال ميدال دار القلمال بيرو ال 

مال البربههان 767هههه 255الجهها ظال أبههو عثمههان عمههرو بههن ب ههر بههن م بههوب   .13
يهههق الهههدكتور م مهههد مر هههن البهههولنال ما  هههة والعرجهههان والعميهههان وال هههو نال ت ق

هههار بههههن بههههردال ديههههوان 27ال   ص1771الر هههالةال بيههههرو ال اليبعههههة  الثانيههههةال  ؛  بشي
 .136 4هه 1367بشيارال لجنة التألي  والترجمة والنشرال مبرال 

مال ت  هين القبهيل 1143ههه 527الثعالبنال أبو منبور عبد الملك الني ابورم   .14
ورال إ يها  التهران ا  هالمنال ورارا األوقها  وتقبيل ال  نال ت قيق شهاكر العاشه
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-47ال 1771والشهههاون الدينيهههةال الجمووريهههة العراقيهههة اليبعهههة األولهههت           
 .71؛ البفدمال نك  الوميان ص47

أبو ال  ن منبور بهن إ هماعيل بهن عمهر التميمهن شهاعر ضهرير  هكن مبهر  .15
بهن أبهن  م )انظر:ابن بلكانال شمس الهدين أ مهد1717هه 376وتوفن بوا  نة 

 (ال  ققههههه 7مال وفيهههها  األعيهههان وأنبههها  أبنهههها  الرمهههان )1272ههههه  671بكهههر  
 (.272-277 571777الدكتور إ  ان عباسال  دار بادرال بيرو ال 

 .47األبيا  فن: الثعالبنال ت  ين القبيلال ص .16
 .72البفدمال نك  الوميانال ص .17
أبهههو علهههن الفضهههل بهههن جعفهههر بهههن الفضهههل بهههن يهههونس النبعهههن الشهههاعر المعههههرو   .17

الببيرال من أهل الكوفة و كن بغدادال مدص المعتبم والمتوكل )المبدر ال ابق ب
مال يبقههها  الشهههعرا ال 777ههههه 276؛ ابهههن المعتهههرال عبداللهههه بهههن المعتهههر  225ص

 (.377ال     ص 1756ت قيق عبد ال تار أ مد فريا ال دار المعار  بمبرال 
 .77البفدمال نك  الوميانال ص .17
وم ال بهرم األندل هنال ن هوم شهاعر ضهريرال أبو ال  ن علن بن عبد الغنن القهر  .27

يهها  األنههدلس ومههدص ملوكوهها مثههل المعتمههد بههن عبههاد والمعتبههم بههن بههمادص ودبههل 
 م.1775هه 477ال توفن  نة 1757هه  457األندلس بعد 

 ( 27)ياقو  ال مومال شواب الدين أبو عبدالله يهاقو  بهن عبداللههال معجهم األدبها )
؛ البهههههههفدمال نكههههههه  الوميهههههههانال 41-37 14 ال1777دار الفكهههههههرال اليبعهههههههة الثالثهههههههةال 

مال 147ههه 542ال ابن ب ام الشنتريننال أبهو ال  هن علهن بهن ب يهام  214-213ص
الهدكتور  الذبيرا فن م ا ن أهل الجريرا )أربعهة أق هام فهن ثمانيهة مجلهدا (ال ت قيهق

ال الق ههم الرابهه  المجلههد األول 1777-1777إ  ههان عبيههاسال دار الثقافههةال بيههرو ال 
 (.273-245ص 

 .76؛ البفدمال نك  الوميان ص1 14اقو ال معجم األدبا ال ي .21
أبهههو إ ههه ق إبهههراهيم بهههن م مهههد الَتييلهههن الضهههريرال نشهههأ بقريبهههة و هههكن إشهههبيليةال  .22

وكان يعهر  بهالتييلن األبهغر للتفريهق بينهه وبهين أبهن العبهاس أ مهد بهن هلريهرا 
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بهن  التلييلنال وعا  فن القرن ال ادس الوجرم )ابهن األبيهارال أبهو عبداللهه م مهد
مال ت فههة القههادمال أعههاد بنهها ه وعليههق 1257هههه 657األبههار القضههاعن البلن ههن   

عليههه الههدكتور إ  ههان عبههاسال دار الغههرب ا  ههالمنال بيههرو ال اليبعههة األولههتال 
؛ البهههههفدم الهههههوافن 77؛ البهههههفدمال نكههههه  الوميهههههانال  ص41-37ال ص1776

اينرال بالوفيهههها ال الجههههر  ال ههههادسال باعتنهههها ال س.ديههههدرين،ال دار النشههههر فرانههههر شههههت
 (.134ال     ص1771في بادنال 

 (.134 6؛ الوافن بالوفيا  75البفدمال نك  الوميان ص  .23
بغههههدادمال لههههه مجموعههههة مههههن المالفهههها  فههههن تعبيههههر الرايهههها والفقهههههال وكههههان يتههههاجر  .24

 م.1312هه 712بالكتبال توفن بعد  نة 
 (.277-276)انظر: البفدمال نك  الوميان ص

 .277-277نف ه ص   .25
 .75-74المبدر نف ه ص  .26
أبو ريهد عبهد الهر من بهن يبلفهتن بهن أ مهد بهن تنفليه  الفهارارمال ن هبة إلهت جبهل  .27

فارار بقبلن مكنا ة الريتونال ولد ونشهأ فهن قريبهةال ور هل إلهت مهراك  وتلم هان 
ههدينال ولههه شههعر  شههبيلية وتههونسال وكههان علههت بههلة بههأمرا  المو ي وفههاس ومالقههة وا 

 م.1227هه 627ونثرال وكان  وفاته فن مراك   نة 
؛ ابهههن عبهههد 522-517 3ر ترجمتهههه فهههن: ابهههن البييهههبال ا  ايهههة )انظههه

مال الههذيل 1373هههه 773الملههك المراكشههنال أبههو عبداللههه م مههد بههن م مههدال   
والتكملههة لكتَههاْبن الموبههول والبههلةال ال ههفر الثههامن )ق ههمان(ال ت قيههق الههدكتور 

م مههههههد بههههههن شههههههريفةال أكاديميههههههة المملكههههههة المغربيههههههةال الربههههههايال الق ههههههم الثههههههاننال       
ال ابههههن األبههههارال أبههههو عبداللههههه م مههههد بههههن األبههههار القضههههاعن البلن ههههن      542ص
ال الرعينهنال 575 2مال التكملة لكتاب البلة )يبعهة مدريهد( 1257هه 657  

مال برنهههام  1267ههههه 666أبههو ال  هههن علهههن بهههن م مهههد بههن علهههن ا شهههبيلن  
يمال شههيوا الرعينههنال  ققههه إبههراهيم شههبيوص مديريههة إ يهها             التههران القههد

؛ 175-17ال         ص 1762ورارا الثقافههههههة وا رشههههههاد القههههههومنال دمشههههههقال 
ال 175ال 117 2ال المقيهههرمال نفهههل الييهههب      71 2ال هههيوينال بغيهههة الوعهههاا 

. وانظهههههههر أيضهههههههاو:  ثهههههههار أبهههههههن الفهههههههارارم األندل هههههههنال 577 467ال7ال 122 4
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نبههوص أدبيههة مههن القههرن الوجههرم ال ههاب  جمعوهها بعههض تالميههذه فههن  ياتهههال 
ت قيههههق عبههههد ال ميههههد عبداللههههه الورامههههةال دار قتيبههههةال بيههههرو ال اليبعههههة تقههههديم و 
 (.1771األولتال 

 . 522 3ابن البييبال ا  اية    .27
ال العبيهاس بهن إبهراهيمال 522 3ورد  المقيوعة فن: ابن البييبال ا  ايهة  .27

ا عهالم بمهن  هلي بمهراك  وأغمها  مهن األعهالمال الميبعهة الملكيهةال الربهايال 
 .162ريد الفارارمال ص  ؛  ثار أبن77 7ال 1777

شهههاعر مهههن شهههعرا  األنهههدلس أبهههله مهههن العليههها ال بغهههرب األنهههدلسال ويعهههر      .37
بكثيههر األديههب أقههام بمالقههة مههداال ومههري برشههبيليةال ثههم ر ههل إلههت بجايههةال وبعههدها 

 م.1237هه 636ا تقر فن جريرا منورقةال وتوفن  نة 
 )انظهههر ترجمتهههه فهههن: ابهههن ع هههكرال أبهههو عبداللهههه م مهههد بهههن علهههن بهههن   

ههههانن   مال أدبهههها  مالقههههة )مبيههههوي 1237هههههه 636بضههههر بههههن هههههارون الغ  
عهداده للنشهر(ال  ببرانة األ تاذ م مد المنونن المكنا ن وقد أتمم  ت قيقهه وا 

؛ ابهههههههههن  هههههههههعيد األندل هههههههههنال أبهههههههههو ال  هههههههههن علهههههههههن بهههههههههن مو هههههههههت      177ص 
مال القدص المعليت فن التهاريا الم ليهت )ابتبهره أبهو عبداللهه 1276هه 675 

بدالله بن بليل(ال ت قيهق إبهراهيم األبيهارمال الويتهة العامهة لشهاون م مد بن ع
 (.177ال ص1757المياب  األميريةال القاهراال 

 .177ابن ع كرال أدبا  مالقة ص   .31
 فن األبل: قبرا. .32
 فن األبل: ومن. .33
 فن األبل: من أن . .34
 فن األبل: اقبلتنن. .35
 غير واض ة فن األبل. .36
 غير واض ة فن األبل: بعنت.   .37
 بل: أقبل .فن األ    .37
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ابن منظورال أبو الفضل جمال الدين م مد بن مكرمال ل ان العربال بادرال      .37
 بيرو ال مادا "بون".

 نف ه: مادا "جنن".   .47
 نف ه: مادا "جنن".   .41
أبهو عبداللهه م مهد بهن علهن بهن بضههر بهن ههارون بهن ع هكر الغ هاننال مههن   .42

  مالقههة مالقههةال وأبههله مههن قريههة بغربيوههاال أديههب شههاعر مههاراال ولههن قضههاأهههل 
مرتينال  م  عن عدد كبير من علما  األندلس والمشرق له عدد من المالفها  
منوها:" الجههر  المبتبههر فههن ال هلوي عههن ذهههاب الببههر "ولعهل هههذه الر ههالة هههن 
التن جعلته يب  قرا ا العميانال ولو وبل  إلينا هذه الر الة لربما قدم  لنا 

أيضاو كتاب أدبا  مالقة لكنه فواتد أبرى فن موضوع هذا الب نال ومن مالفاته 
تهوفن قبهل أن يتيمههال فأكملهه ابهن أبتهه أبههو بكهر م مهد بهن بمهيسال ويعهر  هههذا 

مال وتهوفن 1177هه 574الكتاب بأكثر من عنوان. وكان مولد ابن ع كر  نة 
 م.1237هه 636 نة 

)انظههر ترجمتههه فههن: ابههن عبههد الملههك المراكشههنال الههذيل والتكملههة لكتههاَبْن 
)ال هههفر ال هههادس(ال ت قيهههق الهههدكتور إ  هههان عبهههاسال دار  الموبههول والبهههلة

؛ ابهههههن األبهههههار 452-447ال ص1773الثقافهههههةال بيهههههرو ال اليبعهههههة األولهههههتال 
القضههههههاعنال أبههههههو عبداللههههههه م مههههههد بههههههن عبداللههههههه بههههههن أبههههههن بكههههههر البلن ههههههن             

مال التكلمههة لكتههاب البههلةال نشههره عههري  العيههار ال  ههيننال 1257هههه 657 
لنبههاهن المههالقنال أبههو ال  ههن بههن عبههد اللههه ؛ ا642 641 271756مبههرال 

بههههن ال  ههههنال تههههاريا قضههههاا األنههههدلسال المكتههههب التجههههارم لليباعههههة والتوريهههه  
-251 2؛ المقههههرمال نفههههل الييههههب              123والنشههههرال بيههههرو ال ص

ال ولهه ترجمهة ميولهة فهن أدبها  175-172 2؛ ابن البييب ا  ايهة 352
تمام ابن بمسال ص   (.77-77مالقة من تأليفه وا 

 
 

؛ ابههن البييههبال 642 2ابههن األبههارال التكملههة لكتههاب البههلة )يبعههة مبههر(ال   .43
؛ النبههاهن المههالقنال تههاريا 77ال ابههن ع ههكرال أدبهها  مالقههة ص 174 2ا  ايههة
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؛ ابههههههن عبههههههد الملههههههك المراكشههههههنال الههههههذيل والتكملههههههة        123قضههههههاا األنههههههدلس ص 
6 457. 

 .76ورد  هذه القبيدا فن "أدبا  مالقة"ال ص .44
انن مشوور وله مالفا  مشوورا )انظهر: بهاعد األندل هنال ابهو القا هم يبيب يون .45

مال يبقههها  األمههمال نشههره لهههويس 1777هههه  462بههاعد بههن أ مههد بهههن بههاعد   
ص  1712شههيبو الي ههوعنال الميبعههة الكاثوليكيههة لسبهها  الي ههوعيينال بيههرو ال   

27.) 
 هههول تعههويض ال هههواس انظههر: د. مبتههار  مههراال  ههيكولوجية المرضههت وذوم  .46

 يههههن يعههههرض لالعتقههههاد الشههههات   ههههول تعههههويض  127-125العاههههها ال ص 
ال واس وأن فقدان الببر يادم إلت ريادا  دا ال هواس األبهرى ومنوها  ا هة 
اللمس. ثم يقهدم اثباتها  وتجهارب تهد ض ههذا ا عتقهادال وتثبه  أن ريهادا  هديا 
إ هههدى ال هههواس يرجههه  إلهههت تهههدريب تلهههك ال ا هههة كو هههيلة مهههن و هههاتل تعهههري  

 علت البيتة الم يية به. األعمت
وانظههر د. ليفههن بركهها  أ مههدال الرعايههة التربويههة للمكفههوفينال  ههول القههدرا  

 .76-77البابة بالكفي  
 .26ابن ع كرال أدبا  ص  .47
تعتمهههد يريقهههة بريهههل علهههت البهههي النقيهههن والتمييهههر بهههاللمس لهههنقي بهههارراال  يهههن  .47

ن أشهههكال مبتلفهههة مهههن ههههذه الهههنقي يرمهههر كهههل شهههكل منوههها إلهههت  هههر  مهههن  تكهههو 
لهههت ابتبهههارا  أبهههرى كثيهههرا. ويبلههه، عهههدد ههههذه األشهههكال  ال هههرو  الوجاتيهههة وا 
ثالثة و تين شكالو يتأل  كل شكل من نقية إلت    نقاي بهاررا مرتبهة علهت 
شههكل باليههاال مبههفوفة فههن أ ههير علههت الورقههة وتقههرأ بتمريههر راوس األبههاب  

 Louis)عليوهها برقههة. ومبتههرع هههذه اليريقههة هههو لههويس بريههل               

Braille( )1777-1752 الفرن ن الذم كه ي ببهره فهن الثالثهة مهن عمهرهال )
عنههدما كههان يالبههاو فههن المعوههد الههوينن  1724وقههد ابتههرع هههذه اليريقههة  ههنة 
 لأليفال المكفوفين فن باريس.

ومن الم او   التن  بق  يريقة بريل يريقة ابترعوا الفرن ن فالنتين هوم    
Valentin Hayu (1745-1722 من بالل ال رو  الم فورا فن البشب أو )
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(           William Moonمج ما  ال رو  الورقية. كما ابترع وليام مون )
 ( يريقة تعتمد علت ال رو  الرومانية.1717-1774)

 (art Braille 111 -115Encyclopaedia Britanica, Vol.3,pp ,)انظر: 
ال 127ة المرضههههت وذوم العاههههها ال ص )وانظههههر أيضههههاو" د. مبتههههار  مههههراال  ههههيكولوجي

 (.114-111يو   الماذنال عالم النورال ص 
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 المصادر والمراجع

 
 

ابهههههههن األبيهههههههارال أبهههههههو عبداللهههههههه م مهههههههد بهههههههن أبهههههههن بكهههههههر القلضهههههههاعن البلن هههههههن               .1
مال تل فهههة القهههادمال أعهههاد بنههها ه وعليهههق عليهههه الهههدكتور إ  هههان 1257ههههه 657  

 .1776دار الغرب ا  المنال بيرو ال اليبعة األولتال  عبياسال

ابهههههههن األبهههههههارال أبهههههههو عبداللهههههههه م مهههههههد بهههههههن أبهههههههن بكهههههههر القضهههههههاعن البلن هههههههن               .2
مال التكملههة لكتههاب البههلةال نشههره عههر  العيهها  ال  ههيننال 1257-هههه657  

 .1756مبر عام 

مال األردمال علهههن بهههن ظهههافرال بهههدات  البداتههههال ت قيهههق م مهههد أبهههو الفضهههل إبهههراهي .3
 .1777مكتبة األنجلو مبريةال القاهراال 

األعمههت التلييلههنال أبههو العبيههاس وأبههو جعفههر أ مههد بههن عبداللههه بههن أبههن هريههرا  .4
مال ديهوان األعمهت التييلهنال ت قيهق الهدكتور إ  هان 1137هه 525القي ن   

 .1777عبياسال دار الثقافةال بيرو ال 

ال الههذبيرا 1147هههه 542ابههن ب ههام الشههنتريننال أبههو ال  ههن علههن بههن ب يههام    .5
فههن م ا ههن أهههل الجريههرا )أربعههة أق ههام فههن ثمانيههة مجلههدا (ال ت قيههق الههدكتور 

 .1777-1777إ  ان عباسال دارالثقافةال بيرو ال 

 هه.1367بشيار بن بردال لجنة التألي  والترجمة والنشرال مبرال  .6
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مال ت  هههين 1143ههههه 527الثعهههالبنال أبهههو منبهههور عبهههد الملهههك الني هههابورم    .7
ل  ههنال ت قيههق شههاكر العاشههورال إ يهها  التههران ا  ههالمن ورارا القبههيل وتقبههيل ا

 .1771األوقا  والشاون الدينيةال الجموورا العراقيةال اليبعة األولتال 

مال البربهان 767ههه 255الجا ظال أبو عثمان عمرو بهن ب هر بهن م بهوب   .7
والعرجههان والعميههان وال ههو نال ت قيههق الههدكتور م مههد مر ههن البههولنال ما  ههة 

 .1771رو ال اليبعة الثانيةال الر الةال بي

َمْيهههدمال أبهههو عبهههد اللهههه م مهههد بهههن أبهههن نبهههر فتيهههوص بهههن عبهههد اللهههه األردم                       .7 ال ل
مال جهههذدا المقتهههبس فهههن ذكهههر و ا األنهههدلسال الهههدار المبهههرية 1775ههههه 477 

 .1766للتألي  والترجمةال مبرال 

اقهههان القي هههن ابهههن باقهههانال أبهههو نبهههر الفهههتل بهههن م مهههد بهههن عبيهههد اللهههه بهههن ب  .17
مال ميمههل األنفههس وم ههرص التههأنس فههن ملههل أهههل 1135هههه 527ا شههبيلن   

األنههدلسال درا ههة وت قيههق م مههد علههن شههوابكةال دار عمههار وما  ههة الر ههالةال 
 .1773بيرو  اليبعة األولت 

مال 1272هههه 671ابهن بلكهانال شههمس الهدين أ مهد بههن م مهد بهن أبههن بكهر    .11
 ققههههه الههههدكتور إ  ههههان عبيههههاسال دار  (ال 7وفيهههها  األعيههههان وأنبهههها  الرمههههان )

 .1777بادر بيرو ال 
ْ يههةال ابههو البيهههاب عمههر بههن   هههن   .12 مال الملْيههر ب مهههن 1235هههه 633ابههن د 

أشهههعار الَمْغهههر بال ت قيهههق إبهههراهيم األبيهههارم و امهههد عبهههد المجيهههد وأ مهههد أ مهههد 
 .1754بدومال دار العلم للجمي ال 

مال 1267ههههه 666الرلَعينههنال أبههو ال  ههن علههن بهههن م مههد علههن ا شههبيلن     .13
برنام  شيوا الرعيننال  ققه إبراهيم شهبيوصال مديريهة إ يها  التهران القهديمال ورارا 

 .1762الثقافة وا رشاد القومنال دمشقال 
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مال رايهها  1272هههه 675ابهن  ههعيد األندل ههنال أبههو ال  ههن علههن بههن مو ههت   .14
المبررين وغايا  الممييرينال  ققه وعلق عليهه: الهدكتور م مهد رضهوان الدايهةال 

 .1777دار يالس للدرا ا  والترجمة النشرال دمشقال اليبعة األولتال 

مال القههدص 1276هههه 675ابههن  ههعيد األندل ههنال أبههو ال  ههن علههن بههن مو ههت   .15
الملعلههت فههن التههاريا المل ليههت )ابتبههره أبههو عبههد اللههه م مههد بههن عبههد اللههه بههن 

يهههةال بليهههل(ال ت قيهههق إبهههراهيم األبيهههارمال الويتهههة العامهههة لشهههاون الميهههاب  األمير 
 .1757القاهراال 

مال الملغهر ب 1276ههه 675ابن  عيد األندل نال أبو ال  ن علن بن مو ت   .16
لههههت الَمْغههههر ب )  (ال  ققههههه وعليههههق عليههههه الههههدكتور شههههوقن ضههههي ال دار 2فههههن  ل

 .1764المعار ال مبر 

مال بغيهة 11575ههه 711ال يوينال جالل الدين عبد الر من بن أبن بكهر    .17
 (ال دار الفكهههههرال اليبعهههههة الثانيهههههةال 2 هههههاا )الوعهههههاا فهههههن يبقههههها  اللغهههههويين والن

1777. 

 الشعرا  المعوقون.  .17

ال ذو القعههههههههدا       53مجلههههههههة الفيبههههههههلال الريههههههههاضال ال ههههههههنة البام ههههههههةال العههههههههدد  
 .147-144ال ص1771أيلول  -هه1471

مال 1777هههه 462بههاعد األندل ههن أبههو القا ههم بههاعد بههن أ مههد بههن بههاعد    .17
بعههههههة الكاثوليكيههههههة لسبهههههها  يبقهههههها  األمههههههم نشههههههره لههههههويس شههههههيبو الي ههههههوعنال المي

 .1712الي وعيينال  بيرو ال 

مالال َنْكهه ل الو ْميههان 1362هههه 746البههفدمال بههالص الههدين بليههل بههن  يبههك    .27
 .1774فن نلَك   العميانال عنن بيبعة ونشره أ عد ال  يننال مبرال 

مال الهوافن بالوفيها ال 1362ههه 764البفدمال بالص الدين بليل بن  يبك    .21
دسال باعتنهها  س.ديههدرين،ال دار النشههر: فرانههر شههتاينرال الجههر ن البههامس وال هها

 .1771في بادنال 
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ههههبنال أ مههههد بههههن ي يههههت بههههن أ مههههد بههههن عميههههرا   .22 مال بغيههههة 1272هههههه 577الضي
 .1767الملتمس فن تاريا رجال أهل األندلسال دار الكاتب العربنال 

العباس بن إبراهيمال ا عالم بمن  لي بمراك  وأغما  مهن األعهالمال الميبعهة  .23
 .1777ال الربايال الملكية

مال 1373هههه 773ابههن عبههد الملههك المراكشههنال أبههو عبههد اللههه م مههد بههن م مههد    .24
الهههذيل والتكملههههة لكتههههابن الموبههههول والبهههلةال ال ههههفر البههههامس )ق ههههمان(ال ت قيههههق 

 .1765الدكتور إ  ان عبياسال دار الثقافةال بيرو ال 

ال ههفر ابههن عبههد الملههك المراكشههنال الههذيل والتكملههة لكتههابن الموبههول والبههلةال  .25
ال هههههادسال ت قيهههههق الهههههدكتور إ  هههههان عبهههههاسال دار الثقافهههههةال بيهههههرو ال اليبعهههههة 

 .1773األولتال 

مال 1373هههه 773ابههن عبههد الملههك المراكشههنال أبههو عبههد اللههه م مههد بههن م مههد    .26
الههههذيل والتكملههههة لكتهههههابن الموبههههول والبهههههلةال ال ههههفر الثهههههامن )ق ههههمان(ال ت قيهههههق 

 ربيةال الربايال د. .الدكتور م مد بن شريفةال أكاديمية المملكة المغ

ابههن ع ههكرال أبههو عبههد اللههه م مههد بههن علههن بههن بضههر بههن هههارون الغ يههانن    .27
مال أدبهها  مالقههةال ن ههبة مبههورا مههن مبيههوي ببرانههة األ ههتاذ 1237هههه 636 

 م مد المكنا ن.

مال  ثههار أبههن ريههد 1227هههه 327الفهارارمال أبههو ريههد عبههد الههر من بهن يبلفههتن   .27
عبههد ال ميههد عبههد اللههه الورامههةال دار قتيبههةال الفههارارم األندل ههنال تقههديم وت قيههق 

 .1771بيرو ال اليبعة األولتال 

ابن القوييةال أبو بكر م مد بن عمهر بهن عبهد العريهر القريبهنال تهاريا افتتهاص  .27
األنهههههدلسال  ققيهههههه وشهههههر ه وقيهههههدم لهههههه عبهههههد اللهههههه أنهههههيس اليبيهههههاعال دار النشهههههر 

 .1757للجامعيينال بيرو ال 
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للهه م مهد بهن عبهد اللهه ال هلمانن اللوشهن  ل ان الدين بن البييبال أبو عبهد ا  .37
 (ال ت قيههق م مههد عبههد 4مال ا  ايههة فههن أببههار غرنايههة )1374هههه  776 

 .1777-1773الله عنانال مكتبة البانجنال القاهراال 

ال 1772د. ليفههن بركهها  أ مههدال الرعايههة التربويههة للمكفههوفينال جههداال توامههةال   .31
 (.16 ل لة الكتاب الجامعن )

كولوجية الرمضههههههت وذوم العاههههههها ال دار المعههههههار ال د. مبتههههههار  مههههههراال  ههههههي  .32
 .1764ال 2القاهراال ي

مال يبقا  الشعرا ال ت قيهق عبهد ال هتار 777هه 276ابن المعترال عبد الله    .33
 .1756أ مد فريا ال دار المعار ال مبرال 

مال نفههل 1631هههه 1741المقيههرمال أبههو العبههاس أ مههد بههن م مههد التلم ههانن    .34
 (ال  ققهههه الهههدكتور إ  هههان عبهههاسال 7الييهههب مهههن غبهههن األنهههدلس الرييهههب )

 .1767دار بادرال بيرو ال 

ابههن منظهههورال أبهههو الفضهههل جمهههال الهههدين م مهههد بهههن مكهههريمال ل هههان العهههربال دار  .35
 بادرال بيرو .

الميههههههههداننال أبههههههههو الفضههههههههل أ مههههههههد بههههههههن م مههههههههد بههههههههن إبههههههههراهيم الني ههههههههابورم               .36
 (  قيقههههه م مههههد م يههههن الههههدين عبههههد 2مال مجمهههه  األمثههههال )1124هههههه 517 
 ل ميدال دار القلمال بيرو ال د. .ا

النلباهن المالقنال أبهو ال  هن بهن عبهد اللهه بهن ال  هنال تهاريا قضهاا األنهدلسال  .37
 المكتب التجارم لليباعة والتوري  والنشرال بيرو ال د. .

ياقو  ال مومال شواب الدين أبو عبد الله ياقو  بن عبهد اللههال معجهم األدبها   .37
 .1777 (ال دار الفكرال اليبعة الثالثةال 27)

 .1767يو   الماذنال عالم النورال الميبعة العبريةال تونسال   .37

47.  Encyclopaedia Britanica Vol.3, art, Braille. 
 


