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 حتى العاطفة على غير مذكور
عباس علي السوسوةالدكتور   

 

يهددددذ  دددحا الب دددس  لدددا دراسدددل  دددحف اللدددا رة الحدددا  ل  دددي ال ربيدددل ال  ددد ا 
الم ا رة، وي اول أن يتتبع جحور ا  ي الن وص المكتوبل،  ي ال ربيل المحتركل، 

 منح أن وجدت  تا اآلن.

اال تجدا  ح تدا عدا   بدايل ال بد من اإلحارة  لا أن  تا  دي عربيدل ع در
ابتدا يدددل وجدددارة، ونا دددبل لل  دددل الم،دددارت، وعا  دددل، و دددي ت يدددد ت 1ح ددددت، تددد تي 151

الغايددل، كمددا ت مددل لددةالم دالليددل مددن الجمددع، أو الت لددي ، أو الت ويددر، أو الوددوة، أو 
 ال، ذ أو الت ليل، ب سب السياق الحي ترد  يه.

قال: حأموت و دي ن سدي حديء  وقد حات بين المت دبين أن أ د الن اة الودماء
 دددت،  ددي م دددر متدد  ر، 717مددن  تددات. و ددحا الوددول منسددوب ابددي  كريددا ال ددراء ح

ولد  نجدد الودول  دي كتدب ال دراء . ت7ح بتغيير   يذ  و: حأموت و ي قلبدي مدن  تدات
التددي نحددرت، وال  ددي الم ددادر الوديمددل التددي ترجمددت لدده. وعلددا كددل  ددال  حا كددان 

يريددد بددحلا م دداني  تددا،  ددحلا ال يسددّل  لدده،  ح  ددو أمددر  -أّيددام كددان – ددا ب الوددول 
 ين بق علا كثير من اادوات التي سما ا الودماء  روذ الم اني، كالباء مثةم.

المهددد  أن ال  دددذ ب تدددا  دددي عربيدددل ع دددر اال تجدددا  قليدددل. و يدددل حلدددا أن 
 .ت4ح، وع،يملت3حالور ن الكري  قد  ة من  تا ال ا  ل. حكر حلا السيو ي

: ااول: أن يكدددون الثددداني جددد ءام مدددن ااول أو مدددا ت5ح دددذ ب تدددا حدددر انولل 
 يتن ل من لل الب ض منه، مثل:
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 قا  الووُ   تا  يد  
 أكلت السمكل  تا رأَسها
 أسرت الووُ   تا  ميُر  

والثددداني: أن مددددا ب ددددد  تددددا ال بدددد أن يكددددون عليمددددام، أو  ويددددرام، أو قويددددام، أو 
 ، ي ام، ب كس ما قبلها. مثل:

 ات الناُس  تا اانبياءُ م
 نهض ال جاُ   تا المحاةُ 
 ، ذ الناُس  تا السل انُ 

علا أن ال  ذ ب تا  ي عربيتنا الم ا رة ليس قليةم، ودونا ال  ذ 
أمثلتها الكثيرة. وقد ت رت عن  حا ال  ذ ع ُذ  تا   ي والمجةت والكتب لتنلر

 علا غير محكور سابق  ي الجملل مثل:
 حراَء مةبس اوالد  . ل  يست ي وا  تا

 ل  ت د ت وق  تا النجاَح المادي.

 ال تود  منها وال  تا سب لم  ديلم.
و دددحا الندددوت اا يدددر كثيدددر  دددي ال ربيدددل ال  ددد ا الم ا دددرة لكنددده من دددد   دددي 
عربيددل ع دددر اال تجدددا  لدددحلا كدددان  بي يددام أن ال يت دددرض الن ددداة لددده، سدددواء كدددانوا 

ن  م لدددو  أنهددد  ال ي ددد ون لدددا رة لددد  يجددددو ا متوددددمين أ  متددد  رين.   مدددا المتوددددمو 
أمددامه . وأمددا المتدد  رون  لدد  ي دد وا مددادة لغويددل جديدددة، بددل ق ددروا جهددد   علددا 
تنلددددي  أ كددددا  الن دددداة الودددددماء، وتهددددحيب م دددد ل اته . ون ددددن  نمددددا ت لمنددددا قواعددددد 

 دد،  ترتدب علدا حلدا أن ب دض البدا ثين 151ال   ا التي وق ت عند  ددود عدا  
لا رة ن ويل  ي ال   ا ال ديثل ل  يجد لها حكرام عند الودماء، عدّد   حا وقذ علا

حلددا مددن قبيددل تدد ثير الترجمددل عددن اللغددات ااوربيددل ال ديثددل  ددي ال ربيددل الم ا ددرة، 
بدددالم نا ال لمدددي –ب ريدددق مباحدددر أو غيدددر مباحدددر.  كددد ن ال ربيدددل ال تت دددور حاتيدددام 
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تتغير. ومما ن ن ب ددف  بل  ي ب اجل  لا م در أجنبي  تا -الم ايد للت ور
وقددذ علددا جمددل  ةبحدد ن  ددحف اللددا رة أن با ثددام را دددام  ددي دراسددل ال  دد ا الم ا ددر 

مثددل حلدد  يوبلددوا  تددا ال ددمتت   لددق عليهددا بوولدده حوقددد حددات اسددت دا  ح تددات علددا 
 دي  evenالن و السابق بت ثير اللغات ااجنبيل،  هي توابل  ي المثال السابق كلمدل 

 .ت6حاإلنجلي يلت

رومدل أون ن مع تسليمنا بوجود تحدابه بدين اللغدات الم تل دل سدواء كاندت مدن 
ال ندرد  دحا التحدابه بالدحات  لدا التد ثر باإلنكلي يدل، بدل نودول:  ن –وا دة أو م تل دل 

لا رة ال  ذ ب تا علا غير محكور موجودة  دي ال  د ا حد رام ونثدرام مندح الودرن 
 ال ك .  غي االجتهاد سيكون  والثالس الهجري علا ااقل. والنص الحي يل

ونبدأ  ي متاب ل  حف اللا رة  ي ال ربيل ال   ا المحتركل ب د ع ر 
         بن ال ك  الغ ال ااال تجا  باللغل،  نجد ا عند الحاعر ااندلسي ي ي

  دت قال:755حت
 ا تو ّددددددددددددددواححأرى أ ددددددددددددددل اليسددددددددددددددار  ح
 و  ددددددددددددددددددددددددرام أبددددددددددددددددددددددددوا  اّل مبا دددددددددددددددددددددددداةم 

 

 بندددددددددددوا تلدددددددددددا المودددددددددددابر بال ددددددددددد ور
 ت7ح تترعلدددا ال ودددراء  تدددا  دددي الوبدددو 

 
  ي البيت الثاني نرى أن البنيل ال ميول له: أبوا  ال مبا اة و  رام علا ال وراء 
 ي كل حيء  تا  ي الوبور. وي ح أن تكون: أبدوا  اّل مبا داة و  درام علدا ال ودراء 

  ي كل حيء ومنها الوبور.

 دددد: ححوقيدددل 331 دددد ثددد  نجدددد اللدددا رة عندددد عريدددب بدددن سددد د الور بدددي حت ب
. ت8ح تت كتددب  تددا المكنسددل والمود ددلل ددا ب الدددار: اكتددب جميددع مددا ح ددب منددا، 

 والبنيل ال ميول للجملل اا يرة:  كتب كل حيء  تا المكنسل والمود ل.



 174 

وسنكت ي من اآلن ب رض الحوا د الم تل ل علا لدا رة ال  دذ ب تدا علدا 
هدا م هومدل مدن البنيدل ال ميودل عندد غير محكور  ي الجملدل  دي بنيتهدا السد  يل، لكن

 قارئ  حف الحوا د.
  دت، ومنها:354 نجد  حف اللا رة  ي ح ر أبي ال يب المتنبي حت

 حح جا  له  تا علا الحمس  كمده
 

 ت9حتتوبان له  تا علا البددر ميسد 

 
 ويوول الحارح: ححلهر اسمه علا كل حيء  تا علا البدرتت

ا رة لكندده نسددي أي،ددام أن بنيددل الحدد ر وقددد أ سددن الحددارح  ددي بيددان  ددحف اللدد
 ااول ال ميول ت ني:  جا  له  كمه علا كل حيء  تا علا الحمس.

 ومن ح ر المتنبي أي،ام:
 تكرمدددددل   كتمدددددُت  بدددددا  تدددددا عنددددداحح
 

عةندددديتت  ت11حثدددد  اسددددتوى  يددددا  سددددراري وا 

 
أي ويحدددرح ابدددن سددديدف البيدددت بمدددا يو،دددح ال  دددذ غيدددر المدددحكور،  يودددول: حح

نما كدان كتمانده تكرمدل لدا، ثد  غلبندي  اسدتوى ا   تا عناناكتمت  بي عن ا ، وا 
 تتتتمسري وجهري، أي الهرُت منه مثل ما ك

     بن  سين الحهير بكحاج   كحلا نجد  حف اللا رة  ي ح ر م مود
  دت:361حت
 مسددددددّل    لوددددددد ب لددددددت   تددددددا ب يددددددذحح
  ددداذ علددددا  ي ددددي  حا جدددداء  ارقددددام أ
 

، وقالدددددددددددددددت ر مدددددددددددددددلم لن يبدددددددددددددددي:  علددددددددددددددديل
 ت11ح رقيبددددددديتت وسددددددداَدَا أن يلوددددددداف  يدددددددذُ 

 
دددن التندددو ي حت  ّسدددت  تدددا  دددي  ددددت: ححولكدددن ال بدددات 384ثددد  نجدددد ا عندددد الم سي

 ت17ح تتال سد
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 دت  ي موا،ع مت رقل من الوانون، ومنهدا 478ونجد  حف اللا رة عند ابن سينا حت
كدددان ردي دددام  تدددا  دددي  همددده  ديثددده عدددن ال  دددل: حح دددتحا كاندددت بنيتددده غيدددر متناسدددول 

 ت13ح تتوعوله
دددددر: حح د نددددده ين دددددع مدددددن ال كدددددل  تدددددا  دددددي و دددددي  ديثددددده عدددددن  دددددواص نبدددددات اإلح  

 ت14حتتالبها  

 ة ي ك  ج مام  تا  ي النبض و ي  ديثه عن ،رورة م ر ل ال بيب المباحرة: حح
 ت15حتتأي،ام 

: ححولددوال أندده كددان ت ددد443ونجددد اللددا رة عنددد ال ميدددي  ددي  ديثدده عددن المتنبددي حت
…  ددي م ا ددل الر سدداء سددماء  أوينكددر  تددا حدد راء يج ددد  ،ددل مددن تودمدده مددن ال

 ت16حلكان الناس ُيغ،ون عن م ايبهتت
  دت ماد ام ووا  ام دو لم:437ث  نجد ا  ي ح ر أ مد بن يوسذ المنا ي حت

 ححن ددددا  تددددا الددددحباَب الُ ،ددددَر منهددددا
 

 ت17حتتحبددددداب  مدددددن  سدددددامَا حو ا ،دددددرار
 

دت يحرح بيتام  449ب د حلا نجد اللا رة عند أبي ال ةء الم ري حت
 للمتنبي:

كدحلا نجدد ا  ت18حتتأ لب ال  اَذ  تا  ي  دال ال لدوة مدع الرقيدبححما  لُت 
  ي ل ومياته:

 وقدددد كدددحبوا  تدددا علدددا الحدددمس أنهدددا
 

 ت19حتهدددددددان  حا  دددددددان الحدددددددروُق وُت،دددددددربُ 
 

 ددت: ححكاندت ال درب ال تتكسدب بالحد ر،  لمدا جداء 456ونجد ا عند ابدن رحديق حت
 ت71ح.تتوق د  تا ملا ال ج رام. ااعحا ج ل الح ر متج

يلتددبس  الحدديءولددحلا تجددد حح….. دددت: 474ونجددد ا عنددد عبدددالوا ر الجرجدداني حت
 ت71حتتأ ل الم ر ل علا منه  تا
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  دت:567سكندري حتإلونجد ا عند ن رالله بن قةقس ا

 وال ددد   تدددا  دددي ال دددروذ مددد ثر  حح
 

 ت77حي دددددددددددددددتص بدددددددددددددددالترقيق والت  ددددددددددددددددي تت

 
  دت:593أ مد بن عيسا الهاحمي حتث  نجد اللا رة  ي ح ر 

 ححلددددددددد  أكت دددددددددل  دددددددددي  دددددددددباح يدددددددددو   
  اّل ل  ندددددددددددددددددددددددددددددددددي، وحاا أّندددددددددددددددددددددددددددددددددي

 

 أ ريددددددددددددددددددددددددددددَق  يدددددددددددددددددددددددددددده دُ  ال سددددددددددددددددددددددددددددين  
 ت73حتتسدددددددددددّودُت  تدددددددددددا بيددددددددددداَض عيندددددددددددي

 
 و ي أول الورن الهجري السابع نجد ا عند كمال الدين ال ارسي:

 ت74حتتغير م،ر  تا  ي ال سباناتححوحلا 
  دت؛ ومنها:631ث  نجد ا  ي تاريخ ابن ااثير حت

 ت75حتتوحب و    تا النساء وال بيانحح   ح   البربر 

  ت76حتت تا عند ال،ريحكثيرام  ححوقتلوا منه   لوام 
 ت77حتتوقّدمه  تا علا ن سهحح

 دددت: ححوكددان للمسددلمين ل ددوص يددد لون 637ثدد  نجددد ا عنددد الددو ير ابددن حددداد حت
 ت78حتت يسرقون منه   تا الرجال لا  يا  ال دو 

  دت؛ ومنها:656 ا  ي ح ر البهاء   ير حتث  نجد

 ححواسددددددددددددددددددددددتهلا البيددددددددددددددددددددددُع  تددددددددددددددددددددددا
 سددددجدت لددددده  تدددددا ال يدددددوُن مهابدددددلم حح

 ححومدن أجلده أ،دد ا المو د  حددام ام 
 

 ت79حتت را تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي ول ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ي

 ت31ح ددددددر ُقتتأو مددددددا ترا ددددددا  ددددددين ُيوبددددددُل تُ 
 ت31حتتينددا ُس  تددا  ددوَر سددينا  ددي الودددر
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 الوا،ددي يهجدو ،ول الودرن الثددامنونجدد عندد الحدداعر ابدن بدداتكين أ دد المتدو ين  ددي أ

 اسمه: من سا رام  ااعّ ، بنت ابن

 
 سدددددددددددددددددددوا ه ححالت جبدددددددددددددددددددوا كثدددددددددددددددددددرة 

 
 ت37حتتأسدددددددددددددددددو   تدددددددددددددددددا أبددددددددددددددددداف تنددددددددددددددددده 

 
  دت:718 حت َعَ َ لَ  أبي بن أ مد ح ر  ي اللا رة  حف ونجد

لَدددت  ّبيدددَا مدددا لدددو  ُ ححو ملدددُت مدددن   ُ مي
 مددددددن  يددددددذ د ددددددر بددددددال وادس ُموددددددد    

 

 حددددددددددددد ه الجبدددددددددددددال أ  يهدددددددددددددا لددددددددددددد  ت مدددددددددددددل  
 ت33ح تددددا علددددا غيددددل اله بددددر الُمحددددبلتت

 
 دددت، ومنهددا: ححوقددد كددان الملددوا يبددالغون 719ونجددد ا كددحلا عنددد ابددن ال و وددا حت

 ت34حتت قامل الهيبل والناموس،  تا بارتبا  ااسود وال يلل والنمور ي 

 ت35حتتو  ي حلا  تا علا ال ا ب عةء الدينو ي مو،ع   ر يوول: حح

  دت ي ذ برحونه المت ب:711د بن دانيال الكّ ال حتث  نجد ا  ي ح ر م م
 يج دددددددل  تدددددددا مدددددددن الحددددددد ير  مددددددداحح
 

   ت36حيددددددددددحوق ق،ددددددددددمام  اّل مددددددددددع الغلددددددددددستت

 
  دت:751كحلا نجد ا  ي ح ر   ي الدين ال لي حت

 ححوأعر،ددُت عددن  يددب الهندداء اننددي
 

 ت37حتتنومددت الر،ددا  تددا علددا ،ددا ا المدد ن
 

      يب الم رخ  ةح الدين ال  ديكحلا نجد ا  ي الم ل ات الم تل ل لألد
 دت،  من حلا ما جاء  ي  ديثه عن تودي  السمع علا الب ر  ي الور ن 764حت

ت،  ود   ّ  بك  عمي  ح قّد  السمع علا الب ر  تا  ي قوله ت الاالكري : حح
 ت38حمت للق السمع علا مت لق ال ينتت
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نيذ  تا  ي رأيت له عدة ت او ي كتابه الوا ي تكرر، ومن حلا: حح
 ت39حتتاا  مل

 .ت41ح تا مع النساءتت هعراب  ي ل لإلو ححوله أحياء من مراعاة ا
 
 

و ر،دددددددت المغددددددار   تدددددددا علدددددددا  دددددددد: حح818كددددددحلا وردت عندددددددد ابدددددددن  لدددددددون حت
 ت41حتتالُ ّجا 

  دت. ومنها:857وتكررت  حف اللا رة عند ال ا ل ابن  جر ال سوةني حت
 ت47حتتوكان ي ثر علا ن سه  تا بومي هحح

 ت43حتت وجدوا الماء جليدام  تا  ي الورب وال م مياتحح

وأ دحوا  تدا ر دا   ددت، ومنهدا حح874ب د حلا نجد ا  ي تاريخ ابن تغري بردي حت
  ت44ح تتبيته

  ت45حتتب  تا الم لمين ّ ولومنها: ححول بت مماليا السل ان بالرمح بين م ا مل، 

  دت:891حت ح ث  نجد ا عند الحاعر م مد بن عبدالكري  البس ي 
  تدددا عدددن مراحدددد احح  ح دددَل النددداس 

 
 ت46حواسددددددتوبلتني بدددددده ااحددددددجاُن والغيددددددرتت

 
 دت الحي أرخ لل تح ال ثماني لليمن.   ي 991ث  نجد اللا رة عند النهروالي حت
مع نجاب، الأو أحار  لا الليل البهي  حح….  ديثه عن والي جدة يمد ه قا ةم: 

 ت 47حتتع اذ  تا عن ال يذ

ديس عن أ د المواومين للترا يوول: ححواستولا حق ران الكلبت، علا ححرات و ي  
ومنع  تا ال ا ر أن الكلبت، وق ع ال ريق  لا الترا من اليمين واليسار والولب، 

 ت 48حتتي ير
  دت ومن حلا:1141و ي موجودة عند المّوري حت
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 ت 49حتت تا الرند والبانححورعا الله من بان، وحاق 
 ت 51حتت تا  ي االوابال وا ذ يتبا ون  ي أ وال الُملا ححو ار ملوا 

 دت م رخ ال ملل ال رنسيل وأول أيا  م مد 1737و ي موجودة عند الجبرتي حت
ح  ّ  بال ير أو عمل به أد ل الله البركل علا  علي باحا  ي م ر، ومنها: ححوا 

 ت 51حتت تا  ي التجارات وال راعاتأ ل مملكته 
 : ححكما 1867  المسالا الحي أل ه  ير الدين التونسي عا  ونجد اللا رة  ي أقو 

  تا من م ر ي أوربا ااعيانأحرت  لا ما كانت عليه أمل اإلسة  المحهود لها 
 ت 57حالتود   ي م،ماري ال ر ان وال مرانتت لبسابوي

 ت: ححكادت تج ل 1917ث  نجد  تا ال ا  ل علا غير محكور عند الكواكبي حت
 ت53حتت تا  ي مباني دينناى مّنا الغربيين أدر 

 ت  ي  ديثه عن البيت: ححي يش 1915ث  نجد اللا رة عند الحيخ م مد عبدف حت
 يه كل منهما وقلبه مآلن ب يوب اآل ر، وتبدو  يه المناقحات والم ا مات  ي 

 ت 54حتت تا  ي ال راشكل  ن بسبب وبغير سبب،  ي ال باح و ي المساء 
 ند عباس م مود ال واد  ي أكثر من م للذ، ومن حلا:و حف اللا رة موجودة ع

ححمثله   ي حلا مثل السوا   وااوابد  ي  ريتها،  تنها ال ت  ل ما تريد علّوا عن 
بل ل لو ا من قابليل التوّيد  تا بااو ا  ربول ااو ا  ونبّوام عن أ كا  التواليد، 

 ت 55حتتالبا لل
يتر ع عن البكاء ويتكلذ الَجَلد   تن من أ  اب الملا ر واابهل منحح…

 ت 56حتت تا  ي ال جا ع ال اد لوالسكون 
 ت 57حالتي كان  عيمام من  عما هاتت بل  و ل  يكن ممثةم  تا للثورة ال رابيلحح

ث  نجد اللا رة عند أمين الري اني  ي الكتاب الحي ت ّدس  يه عن  كا  الج يرة 
: ححان البسا ل لتدنو  ي الو ر من  ت؛ ومنها1974ال ربيل ح در أول مرة عا  
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التوحذ،  تبدو  ي السجاد ال ادي، وكراسي ال ي ران، والدواوين المغ اة بوماش 
 ت 58حتتوالجدران ال اريل  تا من اآلياتمن الو ن، 

 تا مع من كان يجب ث  نجد ا عند تو يق ال كي : حح  نا ل  أ اول عود  ةت 
  ت59حتتأن أت ل به  من أدباء و نانين

ث  نجد ا عند الم رخ اادبي الكبير حوقي ،يذ: ححو حا كله   ل ودعابل ودليل 
ما ُ ب وا عليه من التندر   تا  ي ع ور اللة علا أن الم ريين ل  ينسوا 

 ت 61حوال كا لتت
ث  نجد ا عند ال ويه اللغوي  ب ي ال الح: حح ّن لا أن توّدر جسامل ال    الحي 

لق الوول ب ن اللغات الساميل ت لو من ال ياغل وقع  يه بروكلمان  ين أ 
 ت 61حتتحامةم ب كمه  حا  تا ال ربيلالتركيبيل، 

 ونجد ا عند الم رخ اادبي م مد  غلول سّة   ي أكثر من كتاب، ومنها:
 ت 67ح، من است دا  الم  لحتتول  يسل   تا الح راءحح

 ت 63حتتالسة ين تا  ي مجالس ححواحتهر برو ه المر ل وس ريته ال،ا كل 
 ت 64حتت تا أما  جيرانه وي: ححستبوا نلراته منكسرة  االو  ي ي ي دونجد ا عن

يت،ح لنا أن التويد بال ليل أو ترّس  حح…ونجد ا عند الناقد م مد أ مد ال  ب: 
 ت 65حتتغير وارد  تا عند ااقدمين دودف 

 ت؛ 1991در حتكحلا نجد ا عند الناقد حي الر يل االجتماعيل عبدالم سن  ه ب
 ومنها:

 ت 66حتت تا مع اادباءححيل ص لنا  ورة عن عةقاته اإلنسانيل 
 ت 67ح تا  ي ن وس أ  ابهاتتححتكون مجرد ت ورات مثاليل ل  ت  ر عميوام 

ث  نجد ا عند البا س ق  ان التميمي: ححول ل من المبالغل ال ري ل ال  ي ل  حف 
الب ل، م ورام  ّياف من  ةل محهد اابيات التي  جا بها ال مدوني أ د   ب

 ت 68حتتمنبت ال لل  تا ب بيه وا  وتهتمثيلي ب يدام  ي أنانيته، عاقام، 
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ث  نجد ا عند ال ويه الداعيل م مد جواد مغنّيل: حح تن توّلوا  وولوا احهدوا ب نا 
، وأبوا  اّل الحرا وال ناد،   عرض  تن ل  يوولوا  تا  حف البديهلمسلمونتت. أي: 

 ت 69حنه ، وقل له  أنت ومن  من با: احهدوا ب نا مسلمونتتع
أن لوا ر التوابل  اونجد ا أي،ام عند الناقد م مد  توح أ مد: ححأال ي ني  ح

 ت 71حتتمكونات البنيل الح ريل قت رض ن سها  تا علا أدواال دوا  
ي ب ن سه  تا  لا ث  نجد ا عند الم كر  الص جلبي حح ن الح ور الدا لي 

 ت 71حتتبيرات الوجه و ركات اليدينت 
ث  نجد ا عند ال بيب والروا ي نجيب الكيةني: حح ن ال ريل ال ويول  بر علا 

 ت 77حتت تا  ي أوربا وأمريكاورق 
ث  نجد ا عند اللغوي سمير ستيتيل: ححيوولون بها الح ر، وي  بون، وينا ر 

 ت 73حتته ليت ا موا بها  تا  ي أ اديثب ،ه  ب ،ام، ويست ملونها 
 ث  نجد ا عند االجتماعيين:  برا ي  بدران وسلوى ال ماش، ومن حلا:

، تنهال عليه  ما أ ابها لل   تا من أقرب الناس  ليهاحح هي  حا غ،بت أو 
ما   يل بالدعواتتت  ت 74حجهارام وا 

 ي ت كيد دور حاعات ال ربيل عامل إلححويسا   ال ّجالون والم ل ون والم ربون وا
 ت 75حتا  ي المسا ل ال ا  يلال سد  ت

الدين الّلباد: ححو ي تلا الم ا ل التاري يل ال ليمل  يونجد ا عند الرسا  م ي
 ت 76حتت تا من ال رذ ال غيرةيولد الرجال وال نانون ال لا  

ي نع ث  نجد ا عند الناقد اادبي الكبير حكري عياد: ححولكن الحاعر ال بوري 
 ت 77حتتالجمال  تا من الوبح

حلا نجد ا عند تلميحف الناقد عبدال كي  را،ي: حح ل حلا  و سلوا الرجل الحي ك
 ت 78حتتير ض ح ر اإلسةميين  تا  ي مجال اال تجا  اللغوي
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عندما لهرت ت ر ات الوالي الجديد وما حح…ث  نجد ا عند الوانوني  سن ال ين: 
ق ، بما عّبرت عنه من  سمّست  تا جو ر ال ويدة ملت من م ال ات 

 ت 79حو جورتت
ون تت  جملل  حف الحوا د علا  حف اللا رة الحا  ل  ي كل   ي ل ومجلل وكتاب 

بت مي  ال دل  تا علا بل    م مورون حح…بما جاء عند الم كر م مد عمارة: 
 ت 81حتتومن يكر ون ءااعدا

باللغل، ول  ن ثر  ي  و كحا رأينا لا رة ال  ذ ب تا قليلل  ي ع ر اال تجا 
ت  حا ال  ر علا حا د لل  ذ علا غير محكور، ث  ال لنا ب د ع ر كتابا

أن  حف اللا رة بدأت تبر  حي ام  حي ام عند كثير من الم ل ين  ي حتا  اال تجا 
 نون الت ليذ  ي كل الورون السابول علا قرننا، و ي اآلن ليست باللا رة الوليلل 

 أ د. الورود، بل  ي حا  ل ال يكاد ينجو من است دامها
لحلا نلرت لجنل اا ول التاب ل لمجمع اللغل ال ربيل بالوا رة  ي دورة الم تمر 

 ت،  ي ت بيرات مثل:7/3/1977الثالثل واارب ين ح
 اله يمل تهدد  سرا يل، ي ترذ بحلا  تا المت ا  ون م ها. .أ
 مجلس اامن ين ود وين ّض دون أن ُي رض عليه  تا محروت قرار. .ب
 .ل  يورأ  تا ال  ذ . 
 ل  ينجح  ي أن يكون  تا ع،وام  ي مجلس الوريل. .د
 . د. ترَا ال ةُذ أثرف  تا علا ال ةقات الثوا يل بين البلدين  

ورأت اللجنل أن  تا  ي اامثلل السابول عا  ل والم  وذ عليه م حوذ من 
 .ت81حالموا 

ن ولسنا  ي  اجل للوول ب ن  حف اللا رة عريول  ي ال ربيل، كما  و وا،ح م 
الحوا د الكثيرة التي أوردنا ا، وبحلا يسو  الوول باستيراد  حف اللا رة من اللغل 

ليه المرجع والمآب.  اإلنكلي يل عن  ريق الترجمل. والله أعل  بال واب، وا 
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 الحواشي واإلحاالت والمراجع
 
 ت انلر   ي حلا:1ح
م مددددد  ددددارون، الوددددا رة: الهي ددددل الم ددددريل ال امددددل للكتدددداب  كتدددداب سدددديبويه، ت ددددد عبدالسددددة  -

 .78-3/17و383/ 7و د 1/96،97 ،  1979- 1973
الموت،دددددب للمبدددددرد، ت دددددد م مدددددد عبددددددال الق ع،ددددديمل، الودددددا رة: المجلدددددس ااعلدددددا للحددددد ون  -

 .41-7/38 ،  د1979اإلسةميل، 
لمرجددان، بغددداد: ي،دداح ل بدددالوا ر الجرجدداني، ت ددد كددال  ب ددر اإلكتدداب الموت ددد  ددي حددرح ا -

 .844-841 ، ص1983الرحيد للنحر 
كتدددداب ال لددددل  ددددي   ددددةح ال لددددل مددددن كتدددداب الجمددددل، البددددن السدددديد الب ليوسددددي، ت ددددد سدددد يد  -

 .711-197 ، ص 1981عبدالكري  س ودي، بغداد: الرحيد للنحر 
كحددذ المحددكل  ددي الن ددو والت ددريذ، ل لددي بددن سددليمان ال يدددرة، ت ددد  ددادي ع يددل م ددر،  -

 .678-1/677 ، ح1985ة ااوقاذ بغداد: و ار 
ت   دددةح الددددين  ليدددل بدددن أيبدددا ال ددد دي: الغيدددس المسدددج  حدددرح اميدددل ال جددد ، بيدددروت: دار 7ح

 .163-1/167 ، ح1975الكتب ال لميل 
          دددددددد،137تودددددددان  دددددددي علدددددددو  الودددددددر ن، الودددددددا رة:   السددددددد ادة، إلت جدددددددةل الددددددددين السددددددديو ي: ا3ح

 .167-1/161 د
       ،دددددديمل: دراسددددددات اسددددددلوب الوددددددر ن الكددددددري ، الوددددددا رة: دار ال ددددددديس،ت م مددددددد عبدددددددال الق ع4ح

 .137ص7 د1ق
 ت انلر  ي حلا:5ح
سدتانبول: الحدركل ال د ا يل ال ثمانيدل  حرح كا يل ابدن ال اجدب، لر،دي الددين االسدتراباحي،  -

 .7/369 د،  د1311
: مجمددع ر دذ المبدداني  دي حددرح  ددروذ الم داني للمددالوي، ت دد أ مددد م مددد ال درا ، دمحددق -

 .181 ، ص1975اللغل ال ربيل 
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          ،1987ارتحدددددددداذ ال،ددددددددرب مددددددددن لسددددددددان ال ددددددددرب، ت ددددددددد م دددددددد  ا النّمدددددددداس، الوددددددددا رة:  -
 .647-7/646 د

م مددددد  سددددن عبدددددال  ي : ال ددددواص التركيبيددددل للجملددددل  ددددي اللغددددل ال ربيددددل كمددددا تمثلهددددا لغددددل   ت6ح
دار ال لددو ، جام ددل  ال دد ا ل الم ا ددرة  ددي م ددر، رسددالل ماجسددتير حغيددر منحددورةت، كليددل

 . 117 ، ص1975الوا رة 
ت أ مدددد بدددن م مدددد الموّدددري: ن دددح ال يدددب مدددن غ دددن اانددددلس الر يدددب، ت دددد   سدددان عبددداس، 7ح

 .7/756 ،  د1977-68بيروت: دار  ادر 
ت عريددب بددن سدد د الور بددي:  ددلل تدداريخ ال بددري ح،ددمن حيددول تدداريخ ال بددريت ت ددد م مددد أبددو 8ح

 .11/736 ،  د1991ر الم ارذ ال ،ل  برا ي ، الوا رة: دا
أبددو ال ددةء الم ددري: م جدد  أ مددد، حددرح ديددوان أبددي ال يددب المتنبددي، ت ددد عبدالمجيددد ديدداب،  ت 9ح

 .151و3/151 ، ح1988-86الوا رة: دار الم ارذ 
ت علي بن اسم يل بن سديدف: حدرح محدكل حد ر المتنبدي، ت دد م مدد ر،دوان الدايدل، دمحدق: 11ح

وانلر بيتام   ر وحر ه  ي: ال كبريح؟ت التبيان  ي حرح  .155 ، ص1975دار الم مون 
 .7/341ح     الديوان، ت د م   ا السوا و  رين، الوا رة:   عيسا ال لبي،

 .1/743ت  ةح الدين  ليل بن أيبا ال  دي: الغيس المسج  حرح اميل ال ج ، ح11ح
لمحاكرة، ت د عبدود الحدالجي ت أبو علي الم سين بن علي التنو ي: نحوار الم ا،رة وأ بار ا17ح

 .1/71 ، ح1971الم امي، بيروت: دار  ادر 
         ت الحيخ الر يس أبو علي ال سين بن عبدالله بن سينا: الوانون  ي ال ب، الوا رة: 13ح

 .1/171 د،  د1784ااميريل 
  ،1987م سسل ع  الددين  ادوارد الوش، بيروت: 3، وانلر  د747ت الم در السابق،  د/14ح

 .1191، 878ص
 .1866حتح ادوارد الوشت ص 4ت الم در السابق، ح15ح
باندددل عدددن سدددرقات المتنبدددي، ت دددد  بدددرا ي  الدسدددوقي إلت أبدددو سددد د م مدددد بدددن أ مدددد ال ميددددي: ا16ح

 .74 ، ص1971البسا ي، الوا رة: دار الم ارذ 
 ت دددد م مدددد يوسدددذ نجددد ، 8ت  دددةح الددددين  ليدددل بدددن أيبدددا ال ددد دي: الدددوا ي بالو يدددات،  دددد17ح

 .785 ، ص1971 يسبادن:  ران  حتاينر 
 .3/795ت أبو ال ةء الم ري: م ج  أ مد،  د18ح
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  ، 1988ت أبدددو ال دددةء الم ددددري: لددد و  مدددداال يلددد  ، حددددرح نددددي  عدددددي، دمحدددق، دار  ددددةس 19ح
 .1/91 د

ت أبددو علددي ال سددن بددن بددن رحدديق الويروانددي: ال مدددة  ددي  ددناعل الحدد ر ونودددف، ت ددد م مددد 71ح
 . 1/181 ،  د1977ل ميد، بيروت: دار الجيل م يي الدين عبدا

 ، 1954ت عبدددالوا ر الجرجدداني: أسددرار البةغددل، تددح  ددد. ريتددر، اسدد نبول: و ارة الم ددارذ 71ح
 .797ص

 .7/175ت ال  دي: الغيس المسج ،  د77ح
 ، 1969ت دددد   سدددان عبددداس،  يسدددبادن:  رانددد  حدددتاينر  7ت ال ددد دي: الدددوا ي بالو يدددات،  دددد73ح

 .774ص
ت دد            ب دار والب دا ر،اال سدن كمدال الددين ال ارسدي: تنوديح المندالر لدحوي ات أبو 74ح

 .783 ، ص1984م   ا  جا ي، الوا رة: الهي ل الم ريل ال امل للكتاب 
ت عدد  الدددين، علددي بددن م مددد الحدديباني الم ددروذ بددابن ااثيددر: الكامددل  ددي التدداريخ، ب نايددل 75ح

 .717، 9 ،  د1979 ادر  كارلوس جو ان  تورنبر ، بيروت: دار
 .11/761ت الم در السابق ح76ح
 .17/37وانلر أي،ام  د  11/769ت الم در السابق ح77ح
، ت ددد جمددال لت بهدداء الدددين يوسددذ بددن را ددع بددن حددّداد: النددوادر السددل انيل والم اسددن اليوسدد ي78ح

 .158 ، ص1964الدين الحيال، الوا رة: الدار الم ريل للت ليذ والترجمل 
ء الدددين   يددر: ديواندده ت ددد م مددد أبددو ال ،ددل  بددرا ي  وم مددد  ددا ر الجددبةوي، الوددا رة: ت بهددا79ح

 .173 ، ص1977دار الم ارذ 
 .176ت الم در السابق، ص31ح
 .181وانلر أي،ام ص 11ت الم در السابق، ص31ح
ت ابددن  جددر ال سددوةني: الدددرر الكامنددل  ددي أعيددان الم ددل الثامنددل، ت دد يح سددال  الكرنكددوي، 37ح

. وانلددر 1/377 ددد،  ددد1351-1349بدداد الدددكن: جم يددل دا ددرة الم ددارذ ال ثمانيددل أ يدددر 
 .8/717ال  دي: الوا ي بالو يات  د

ت  برا ي  بن مراد حم وقت: م تارات من الح ر المغربي وااندلسدي لد  يسدبق نحدرف، بيدروت: 33ح
 .167 ، ص1986دار الغرب اإلسةمي 
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: ال  دري  دي اآلداب السدل انيل والددول ان ال و وت م مد بن علي بن  با با الم روذ باب34ح
 .18اإلسةميل، بيروت: دار  ادر، ص

 73ت الم در السابق، ص35ح
ت الم تدددار مدددن حددد ر ال كدددي  بدددن دانيدددال، ا تيدددار  دددةح الددددين ال ددد دي: ت دددد م مدددد ندددايذ 36ح

 .193وانلر أي،ام ص 83 ، ص1979الدليمي، المو ل: مكتبل بّسا  
 .559، وانلر ص364ديوانه، بيروت: دار  ادر، ص ت   ي الدين ال لي:37ح
     ت  ةح الدين ال  دي: نكت الهميان  ي نكدت ال ميدان، ت دد أ مدد  كدي بدا، الودا رة:38ح

 .17 ، ص1911الجماليل 
حددتاينر    ت دد س. ديددرين ،  يسدبادن:  راند  3ت  دةح الددين ال د دي: الدوا ي بالو يدات، ح39ح

 .163، ص1974
 7/354، و نددداا أمثلدددل أ دددرى  دددي الدددوا ي  دددد186، وانلدددر ص4/91بق حت الم ددددر السدددا41ح

 .8/171و د
 ، 1981- 97ت مودمدددل ابدددن  لددددون، ت دددد علدددي عبدالوا دددد وا دددي، الودددا رة: نه،دددل م دددر 41ح

 .733ص
بداد الددكن: جم يدل دا درة الم دارذ أت ابن  جر ال سوةني: انبداء الغمدر ب نبداء ال مدر،  يددر 47ح

  .1/65  ح1976- 76ال ثمانيل
 ، 1977  ون اإلسةميل  ت الم در السابق، ت د  سن  بحي، الوا رة: المجلس ااعلا للح43ح

 .191، 116، 31، 79، وتنلر أمثلل أ رى  ي    ات 3/754 د
ت أبدددو الم اسدددن جمدددال الددددين يوسدددذ بدددن تغدددري بدددردي: النجدددو  ال ا دددرة، الودددا رة: دار الكتدددب 44ح

 .17/86 ،  د1951الم ريل 
، ت دددد  هدددي  م مدددد حدددلتوت وجمدددال م مدددد م دددر ، الودددا رة: الهي دددل 14سدددابق،  ددددت الم دددر ال45ح

. وتنلدددر أمثلدددل أ دددرى  دددي 799، وانلدددر ص111 ، ص1971الم دددريل ال امدددل للتددد ليذ 
 الم در ن سه  ي:

 ، 1971ت دددددد  بددددرا ي  علدددددي  ر دددددان، الوددددا رة: الهي دددددل الم ددددريل ال امدددددل للتددددد ليذ  15 ددددد -
جمال الدين الحيال و هي  م مد حلتوت، الهي ل ت د  16و د  514، 411، 174، 133ص

 .158 ، ص1977الم ريل ال امل للكتاب 
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   : البسددددد ي   ددددددر حددددد راء اانددددددلس، بيدددددروت: دار الغدددددرب اإلسددددددةميلت م مدددددد ابدددددن حدددددري 46ح
 .64 ، ص1985

ت ق ب الددين م مدد بدن م مدد النهروالدي المكدي: البدرق اليمداني  دي ال دتح ال ثمداني، المديندل 47ح
 .8-7 ، ص1986، منحورات المدينل 7،  المنورة

 .388ت الم در السابق، ص48ح
 .1/16ت الموري: ن ح ال يب ح49ح
 .1/713ت الم در السابق ح51ح
      ت عبدددددددالر من الجبرتددددددي: عجا ددددددب اآلثددددددار  ددددددي التددددددراج  واا بددددددار، بيددددددروت: دار الجيددددددل،51ح

، 3/17و د      55، 7/77و د 677، 611، 1/41، وانلر علا سبيل المثال  د1/77 د
53 ،673. 

ت  يددر الدددين التونسددي: أقددو  المسددالا  ددي م ر ددل أ ددوال الممالددا، ت ددد م ددن  يددادة، بيددروت: 57ح
 .147 ، ص1985الم سسل الجام يل للدراسات والنحر 

وانلددر  55 ، ص1959،  لددب: الم ب ددل ال موميددل 7ت عبدددالر من الكددواكبي: ا  الوددرى،  53ح
 .185، 148، 134، 91، 84، 61، 59مثةم ص

حالكتابددات االجتماعيددلت  ووهددا وقددد  لهددا م مددد  7 ددد –ت ااعمدال الكاملددل لةمددا  م مددد عبدددف 54ح
 .76 ، ص1977عمارة، بيروت: الم سسل ال ربيل للدراسات والنحر ، 

  ، وانلددددر175، بيددددروت: دار الكتدددداب ال ربددددي، ص7د ال ودددداد: ال  ددددول،  و ت عبدددداس م مدددد55ح
 .767، ص189ص

 .77 واد: ج ا ال،ا ا الم، ا، بيروت المكتبل ال  ريل: صت عباس م مود ال56ح
، الوددا رة: النه،ددل 3ت عبدداس م مددود ال ودداد: حدد راء م ددر وبي دداته   ددي الجيددل الما،ددي،  57ح

 .154، 55وانلر مثةم ص 13الم ريل، ص
      وانلددددددر مددددددثةم  76 ، ص1987مددددددين الري دددددداني: ملددددددوا ال ددددددرب، بيددددددروت: دار الجيددددددل أت 58ح

 .178، 176، 97، 77، 61، 59، 43، 15، 9ص
 .785ت تو يق ال كي : سجن ال مر، الوا رة: مكتبل اآلداب، ص59ح
 111 ، ص1985، الوا رة: دار الم ارذ حاقرأت 7ت حوقي ،يذ: ال كا ل  ي م ر،  61ح
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       ،1983، بيدددددروت: ال لددددد  للمةيدددددين 11ت  دددددب ي ال دددددالح: دراسدددددات  دددددي  وددددده اللغدددددل،  61ح
 .335، 333، 374، 176وانلر مثةم ص 379ص

، وانلددددر 7/119 ،  دددد1971م مدددد  غلدددول سدددّة : اادب  ددددي ال  دددر المملدددوكي، الوددددا رة: دار الم دددارذ، ت 67ح
 .731، 167، 7/114 د

، وانلددر 3/187 ،  ددد1996م مددد  غلددول سددّة : اادب  ددي ال  ددر المملددوكي،  سددكندريل: منحدد ة الم ددارذ ت 63ح
ادب  دددي ال  دددر ال دددا مي، الكتابدددل والكتددداب،  سدددكندريل: منحددد ة . وانلدددر للم لدددذ أي،دددام: ا346، 3/714 دددد

 .716 ، ص1993الم ارذ 
 .116وانلر ص 77 ، ص1971 وي: ناس  ي اللل، الوا رة: كتاب الجمهوريل  اي يت 64ح
   ،1987م مدددد أ مددددد ال ددد ب: لددددوا ر التمدددرد ال نددددي  ددددي الحددد ر الم ا ددددر، الودددا رة: دار الم ددددارذ حاقددددرأت ت 65ح

 .181، 116، 118، 119مثةم ص، وانلر 67ص
 .91 ، ص1979، الوا رة: دار الم ارذ 7عبدالم سن  ه بدر: الروا ي واارض،  ت 66ح
 .175، 174، 118، 117، 113، وانلر مثةم ص45المرجع ن سه، صت 67ح
 .416ق  ان رحيد التميمي: اتجا ات الهجاء  ي الورن الثالس الهجري، بيروت، دار المسيرة، صت 68ح
 .768، 1 مد جواد مغنيل: الت سير الكاحذ، بيروت،  دمت 69ح
، وانلددر 71 ، ص71 ، ص1983قددراءة أ ددرى، الوددا رة: دار الم ددارذ  –م مددد  تددوح أ مددد: حدد ر المتنبددي ت 71ح

 .61أي،ام ص
      ،1984 دددددالص جلبدددددي:  دددددي النودددددد الدددددحاتي، ،دددددرورة النودددددد الدددددحاتي لل ركدددددل اإلسدددددةميل، بيدددددروت: الرسدددددالل ت 71ح

 .776، 757، 735، 176، وص111ص
، 173، 1/77وانلدر مدثةم  دد 1/7 ، ح1985نجيب الكيةني: لم ات من  ياتي، بيروت: م سسدل الرسدالل ت 77ح

 .7/715و  د
سمير حريذ ستيتيل: اال دواجيل  دي اللغدل ال ربيدل، ح،دمن نددوة اال دواجيدل  دي اللغدل ال ربيدلت عمدان، مجمدع ت 73ح

 .141 ، ص1988اللغل ال ربيل ااردني 
      ، 1988، بيددددددروت: دار ال ويوددددددل 3 –ابددددددرا ي  بدددددددران وسددددددلوى ال مدددددداش: دراسددددددات  ددددددي ال وليددددددل ال ربيددددددل ت 74ح

 .715ص
 .757المرجع ن سه صت 75ح
 .67، وانلر ص43 ، ص1991، الوا رة، ال ربي للنحر والتو يع 7م يي الدين الّلباد: نلر،  دت 76ح
    ،1993ل عنددددد ال ددددرب والغددددربيين، الكويددددت: عددددال  الم ر ددددل م مددددد حددددكري عّيدددداد: المددددحا ب اادبيددددل والنوديددددت 77ح

 .717، وانلر ص117ص
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م اولدل لودراءة جديددة، الوددا رة: دار  –عبددال كي  را،دي: النودد ال ربدي وحد ر الم ددثين  ددي ال  در ال باسدي ت 78ح
 .775، وانلر ص71 ، ص93الحايب 

، وانلددر مددثةم 73 ، 1994ال كددر ال ددديس،  سددن الدد ين: علددي بددن أبددي  الددب وتجربددل ال كدد ، بيددروت: دار ت 79ح
 .147، 144، 134، 67ص

 
 154 ، ص1997، مددايو 467م مددد عمددارة: م هددو  ال ددوار عنددد جددارودي، مجلددل ال ربددي، الكويددت، ال دددد ت 81ح 

  ت.1983ح 131ص 3ومجمع اللغل ال ربيل بالوا رة، كتاب  ي أ ول اللغل،  د
 .144 ، ص1984ل الم ا رة، بيروت: مكتبل لبنان غة  اللغويا م مد ال دناني: م ج  ات 81ح
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