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كةةةادميي )دراسةةةد قةةةلباا الىلاحةةةث لع بركةةةغ ال جبةةةة  الجباة ةةةد ثاب ةةةد أو سةةةا   ةةة    ةةةث أ
لجبلراسةا  ال جباةةاش ت ةةر  اللراسةةد  حقةةا جمل ع ةةرا  اةةةن  اللقاساةةد بثاةةا عجبةة  سةةىلا  ا لةةال 
جمجبةةد وسةةةر اللولاةةةد لجب جبةةة  الجباة ةةةد   جمجبةةد الاةةرابل األد اةةةد اللقاساةةد   وجمجبةةةد ال ةةةاتا  وروا ةةة  

 دروب ال ر اد وتةر اللو  اللقاساد والكتاب ال رب وجمجبد ا ثاه (ش
 

 ةمالحظات منهجي
هذه اللراسد تلقاق وحتقاق لىل ض اآلراء الة  ررحاةا ا ست ةرل الااةةدرب الين دةاي داساةل 

( جمل تقةةةةل ال ةةةة ر انةةةةاهجبي ولتكةةةةاره بةةةة  عاو ةةةةد دراسةةةةت  لجباةةةةد ال ر اةةةةد 1صةةة ة ا  بةةةةاروةلاة  )
والقةةر ا الكةةرسش بسةةتالسا الد ةة   رةةجلد ال ةة ر انةةاهجبي الةةذرب   تةةين واحةةلا بةة  أهةةم برةةادر 

ع واتةةةةةب القةةةةةر ا الكةةةةةرسش وعجباةةةةة    ةةةةةل بةةةةة  ا شةةةةةار  لع أسكةةةةةار وأرروحةةةةةا  الجباةةةةد ال ر اةةةةةد ل
بةةاروةلاة  قىلةة  التجلقةةق بةة  صةةجلتاا رىلقةةا لوسةة  ا ثا اةةد وال جب اةةد جمل اللراسةةد والتجلجباةة ش 
وب  هذا ا ثدجبق  تؤكل جمل  لثا عجب  ا ثاج ا ستقرا ي  درح جم ةعةد بة  األسكةار وا  داةا  

وهي بلى صجلد ال  ر انةاهجبي كسسةام بة  أسة  الجباةد ال ر اةد  انغ اد لثر  لع سكر  كجباد
ال رجل ش وب  واتب  خر تدةرح سكةر  بةاروةلاة  األساسةاد )ا سةتثىلاإ أرب لتكةاره لجب ة ر 
اناهجبي( بة  عاو ةد اتدنقة  بة  األسةىلاب الل ثاةد  و  سةا ا القةر ا الكةرس  ك رةلر   شة  

ح جم ةعةةد بةة  الىلاةةائ  انغ اةةد جمل حتقاقثةةةا ساةة   وتسةةتقرء تجبةة  ال كةةر  بةة  خةةنل حتجباجبثةةا  دةةر 
ألسكاره لثر  لع وةاتب كلري  تؤكل درود صةجلد ال ة ر انةاهجبي  ب ةريا لع ا رةادر واآلراء 
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ا ختجب د جمل ك  ب  ال كر ال ريب وال كر األوريبش وب  أو  أا ت ام الثقاإ ا دروحد لجبىلجلث 
تااةةا ا ختجب ةةد ووها  اةةا  وعنقتاةةا ابل كةةر   ةةل بةة  ساةةم الةةل    ا ختجب ةةد   اةةة  الجباةةد وب ا

 ولشكالاد هذه ال نقد  ودرود تنحم   ضا ا الىل ض  أو استقنلاد ك  بثا ا ع  اآلخرش
 

 اللغة
بةة  أكلةةر ت ةةار ة الجباةةد تةةلاو  هةةة أيةةا عتلةةا  ربةةغرب  سةةت    لنترةةال  ةة   ةة  الىل ةةرش 

( 2ينهةةةا ان ةة  وال ىلةةةارا ع ) تكةةةا هةةذا الثلةةةا  بةة  عثاصةةر بتثاسةةةقد أصةةارها األصةةةا  وأك
وتةةةؤدرب الجباةةةد جمل اةت ةةةو  رىلقةةةا لةواةةةد تلةةةر األسةةةتا  ع ةةةر تسةةة  جمل دراسةةةت  ع  الجبسةةةاتاا  
والرتمجةةةدع  وها تةةة  بت اةةةغت ن وها ةةةةد  تاةةةد ابعتىلارهةةةا أدا  لجبتةاصةةة   ةةةة  أسةةةراد اةت ةةةو وتقةةةة  

تةةةرا  اةت ةةةو ال جب ةةةي  الةةةل    لع ا تجبقةةةي  ووها ةةةد عباتاةةةد هر اةةةد ابعتىلارهةةةا وسةةةاجبد ت ةةة 
وال ة  واللقةةاجمل  وتقجبة  لع األواةةال ا ت اقىلةدش وتلةةراا لع هةذه األتاةةد الة  اكتسةةىلتاا الجباةد  سقةةل 
حلاةةاب ابهت ةةا  الىلةةاحل  وال جب ةةاء عةةين ال رةةةر  وأدى هةةذا ا هت ةةا  لع هاةةةر عجبةةة  لاة ةةد 

جبةةم الثجلةةة والرتكاةةب  بت ةةلد  وبتثةعةةد مججبةةاب مجاةةو بسةةتةم  الجباةةد  بثاةةا عجبةةم األصةةةا   وع
وعجبةةم الرةةرع  وعجبةةم الل لةةدششش ار ك ةةا هاةةر  بةةلارم بتثةعةةد وتلةةرم  بت اةةغ   سةةاتاب  

 كجباا جمل لثراء الىلجلث الجبساي عين التار خش  
درم األسةةتا  الكجب ةةي جمل أرروحاتةة  ال كر ةةد وال جبسةة اد بة ةةةا الجباةةد  بةة  الةةل    لع 

لجباةةةد ب ثاةةة   ا  ةةةظ اةةةةاعن وها ةةةد الت ىلةةةري  ا شةةةكالاد  ك ةةةا ر ةةة  الجباةةةد ابل كةةةرش و كةةةر أا
الكنبةةةي عةةة  ال كةةةر داخجباةةةا وخارواةةةاش  وا  ةةةظ ال ةةةا ن كةةة  تسةةةق بةةة  ال نبةةةا  مي كةةة  بةةة  
التةاص  شلاد  اتاةد وبة ةةعاد سرد ةد واوت اعاةد سدر ةد وبكتسةىلد  ك ةا أيةا أدا   تتةا  ال كةر 

ل كر حتت ة  اسرتا ة إ لبةا أا ت تةين أا  وتىلجباا  جمل ت   الةقابش ولشكالاد ال نقد    الجباد وا
كةةن بثا ةةا  ةوةةل ابسةةتقنلاد عةة  اآلخةةر وهةةذا ا ةقةةة عثةةل ال جبسةة د الكنسةةاكاد و  سةةا ا 
بةقة ال اجبسةع ال رتسي ر ثا  د كةار  وبةقةة  روسةةاش ولبةا أا ت تةين أا ال نقةد  اثا ةا 

هةذا ا ةقةة هةله لةلى عنقد تنحم وتلاخ   اث   ميك  أا ت ر  أحلتا عة  اآلخةر  و 
ال نسةة د ا  اصةةر   والجبسةةاتاا  اتل لةةدش وتتخةةذ لشةةكالاد ال نقةةد  ةة  الجباةةد وال كةةر الرةةااد 
التالادن ه  لجب كر ووةد سةا ق عجبة  الجباةدو أو أا ال كةر والجباةد بتنعبةااو  اةث   ميكة  أا 
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ل لةةد تؤكةةل أا ت رةة  أحةةلتا عةة  اآلخةةرش هثةةال بةقةةة جمل ال جبسةة د ا  ةةةاصر  والجبسةةاتاا  ات
ال كر   ووةد ل  ل  جمل شك  لاةرب  و  ووةد لجباد خالاد ب  ا  ظ و الل لدش هةذا ا ةقةة 
هله عثل درب سةسري ولميا   ث ثس  وبرولة ةة  وكر سةتا ا  ل  أا كةن بةثام  ةلاسو عة  هةذا 

 كةةر هةةةي ا ةقةةة بةة  عاو ةةد خاصةةةدش سىلالثسةةىلد )لةةلرب سةسةةةري(   تةةين أا ال ةةةنقد  ةةة  الجباةةد وال
عنقد تنحم و تلاخ  و  ةىل  هةذه ال نقةد  ة رقةد ال  جبةد الثقل ةد   اةث   ميكة  جغ ةق الةوة  
األول دوا أا  ت ةةغل الةوةة  اللةةايش  أبةةا برولة ةةة   ساثلةةر لع ال نقةةد  ةة  الجباةةد وال كةةر بةة  

بتغابثةاا  عاو د أخرىن عنقد الجباد  ك  ب  ال كر والكن   سن ووةةد ل كةر قىلة  الجباةد  لي ةا
س ةي الةقةاب الةذرب  رةثو ساةة  ال كةر الجباةد سةحتا الجباةد حتتةةةرب ب ةاي  لة  ال كةر و ثتقةل ا ةقةةة 
الةةل كار  الةةذرب   رةة  ال كةةر عةة  الجباةةد  سالجباةةد جمل تلةةره   ميكةة  أا تكةةةا أدا  لجبت ىلةةري عةة  
ال كةةر وبةةا  ةةلل عجبةة   لةة  هةةة أا الت كةةري جمل صةة اب هةةة جمل الةاقةةو  ةة اج بةة  الكجب ةةا   

 ( ش 3اللاخجبي هة لاد داخجباد ) سالت كري
 

 اللغة والنقد األديب
تستثتج مما  كرئ أعنه أا الجباد وعاء ال كر واللقاسةد ا تسةاتادش أبةا الثقةل ساةة عسة  جااةغ 

(  و  تين عجمل احملةا  ا تسةاي ت ةارا عقجباةا هلسة  الت ااةغ  ة  بةا هةة واةل وبةا 4األسالابع )
ش وعجبا  سالثقل هة ع جباد ك ةة اتقاقةد بة  الىلارة   هة ردربءش وبا هة وةهررب وبا هة هس 

والرةةجلام بةة  اةدةةس  وهةةة حتر ةةر ال قةة  بةة  قاةةل التقجباةةل وبةة  النبىلةةا   لىلاةةاا بةةا هةةة ب اةةةل 
( ش هبذا ا  ظ سالثقل ك ةا عةين عثة  با ةال عاصةي عتةةا بة  أتةةاا الث ةاإ الثلةررب 5وئسوع )

اتةاب  تلر ةد أو ع جباةد  جمل األدب أو جمل جمل األدب  قةاب  الىلجلث جمل ت ةارا  ا تسةاا أ ةد ك
واقةةةو اتاةةةا   ا تاةةةاء التجلجباةةة  واللراسةةةد  و اةةةائ  ةا ةةةو اةدةةةس والرةةةةاب  اسةةةتثادا لةواةةةد تلةةةر 

( ش ولكة  جمل كةة  األحةةةال ع عالثقةةل لاةد تثكةةب عجبةة  الجباةةدش 6الثاقةل وبقا اسةة  وب اها ةة ع )
تغايةةةا وجلجباةةةا كةةة ل بةةة  ا ةةةتكجبم والجباةةةد  دىلا تاةةةا حت ةةة  ب اةةةا قةةةةات  سا اةةةا الةةة   ت ةةةق عجبةةة  اخ

وا سةةت وش وألتةة  لاةةد حتتةةال ل اةةم  لاةةا  لاةةا  أخةةرى  ساةةة  ةةرتىل   دوا شةة   هبةةذه الجباةةا  
األخرى أ ضا  وهذا     أا اةداب الثقلرب هة خدةاب بترة  ادةااب  أخةرى  و لةروع 
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اب  وهةةروع لتتةةا  ب اثةةد  ةةا   عجبةة  هةةذه اةدةةااب  اةةةاور  لةة ش وع جباةةد اةةةاور   ةة  اةدةةا
 ( ش7ا تتا  ا اا ثد عجبااا هي با تس ا  ابل ضاء الثقلربع )

  
 

 العالقة الدائرية بني اللغة والتاريخ والفكر
(ش سحتتةةال ال نقةةد  ةة  8هثةةال عنقةةد ثنثاةةد دا ر ةةد ت اعجباةةد  ةة  الجباةةد وال كةةر والتةةار خ ) 

واةد اةدةاب السااسةي الةل   هذه ال ثاصةر اللنثةد  ةؤدرب اع ال ة ة  جمل الجباةد ال ر اةد جمل بةا
واتلاثد ال كر د عجب  السةاء   ك   سيء است  ال ا رةدجبجلا  أو سا اةاش هثةال بتجلغ ةةا 
أيخةةذوا بةة  اةدةةاب السااسةةي الةةل   وسةةاجبد لتك ةةري الةةذ     تت ةةق  را هةةم بةةو  راء حةةغهبم  

لسااسةةي و رسضةةةا اتةةةار ال جب ةةي و ا جبةةةا تدةةةر الجباةةد وال كةةر الةةذرب حرةة   سةةىلب التدةةةر ا
وا وت ةةةةةاعيش وهثةةةةةال جمل اناتةةةةةب اآلخةةةةةر حةةةةةلاثاةا بارت ةةةةةةا  قتىلسةةةةةةا بةةةةة  اةةةةةةار    ةةةةةك  
 عقني و عجب ي بت رد   ب  ال ةاب  التار اد والتدةر ال كررب لجباتامش وهذا قل  ةؤدرب اع 

 اساء  سام كلري ب  ا ردجبجلا  ال  جيب دراستاا قىل  است  اهلا جمل الجباد انل ل ش
 

 وث يف اللغة العربية والشعر اجلاهليآراء مارجولي
  تةةين داساةةل صةة ة ا  بةةاروةلاة  أحةةل أكلةةر ا ست ةةرق  الاةةر ا  راد كالاةةا اب قارتةةد بةةو 
أرش  ةةةةرو ثجبر وسةةةةرت  كرتكةةةةةع وتاةةةةةدور تاجبلكةةةة  وسجباجبةةةةم أل ةةةةر  جمل ال ةةةة   رةةةةجلد ال ةةةة ر 

 اناناهجبيش وقل خدا باروةلاة  خدة  وا جلد وور ئد وبتدرسد جمل دراست    ثةا
The Origins of Arabic Poetry: Journal of the Royal 

Asiatic Society. July  1925, pp.417/449ش 
اسةةت اد بةةاروةلاة  بةة  تتةةا ج الثقةةةش ات ري ةةد وال ر اةةد انثة اةةدش ا اةةم جمل  لةة  أتةة  ركةةغ 

( ش وتسةةاءل أا   ةةض أهةة  9عجبةة  األسةةىلاب الل ثاةةد الةة  أد  لع اتتجلةةال ال ةة ر انةةاهجبي )
بكةةد بةة  الةةذ    ن ةةرتف أا   رسةةةا ال ةة ر  هثةةةا أا بةةا  ةةةح  لع س ةةل عجباةة  الرةةن  والسةةن   

 كاا ش راش 
  ىللأ باروةلاة  دراست   ىل ض اآلم  القر تاد ع  ال  ر وال  راء ساقةلن   
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  ال القر ا عجب  ووةد شة راء جمل وغ ةر  ال ةرب قىلة   ةغوال ا سةن ش س اة  سةةر  بسة ا   
ارا  عا ر  للةاام جمل بةا ةو أخةرىش وبة   ة  األوصةاع الة  أرجبقاةا خرةة  إبمسام  وسا  لش

(  وقةةل رد عجبةةاام إتةة  لءةةا عوةةاء 25الثةةحم س ةةل عجباةة  وصةة   أتةة  عشةةاعر جمثةةةاع )الرةةاسا ن 
(  رةةة ةت  إتةة  عكةةةاه ع أو عجمثةةةاع أو عشةةةاعرعش و ةةةا  29ابتةةقع وجمل بة ةةةو  خةةر )الدةةةةرن 

(  سا ك  أا تستثتج بة  30   ر ب ا ثةاع )الدةرن  كاا الذ   وص ةه إت  عشاعر ترت ص
هةةذا أتةة  كةةاا بةة  عةةاد  ال ةة راء التثىلةةؤ اب سةةتقىل ش وجمل بة ةةو  خةةر  ؤكةةل أا لاتةة  لاسةةاب لاةةد 

(  وأا هللا مل   جب ة  ال ة ر عوبةا  ثىلاةي لة   لا 41-40شاعر    عقةل رسةل كرسع )اتاقدن 
اةةةي أا تسةةةتثتج أا ال ةةة ر كةةةاا كنبةةةا ( وبةةة  هةةةذا  ثىل69هةةةة ل ل  كةةةر وقةةةر ا بىلةةة ع ) ةةة ن 

غابضا غري بىل ش وهذه ا شارا  لع ال  راء تتجبخص جمل السةر  ال  حت   أمسام )ال ة راءن 
وبةا  تجبةهةةا( وسااةا  ةةرد أا عال ةة راءعكذا] تةىل ام عكةةذا] الاةةادوا عكةذا] أمل تةةر أيةةم جمل   224

 ( ش10ك  واد  اا ةا وأيم  قةلةا با     جبةاع )
بةةةةاروةلاة  مجاةةةةو اآلم  إباتةةةةدش  ثلةةةةرن اهلةةةةابر  تةةةةص اآلم  بةةةة  القةةةةر ا  عمل  ثقةةةة  

( ش   تساءل باروةلاة  لةة اسرت ةثا أا هةذا األدب صةجلام  سكاةة حن ة و   11الكرس] )
جياوب عجب  تسا لِ  إت  حنِ    لبلا ش اها أرب ابلروا ةد ال ة ااد  ولبلةا ابلكتا ةدش و ت ةق ال جب ةاء 

وةلاة  ب عاألثةر   ا سةجب  ع  أا ال ة ر انةاهجبي حنِ ة   ابلروا ةد ال رب الةذ    سة اام بةار 
ال ةة اادش لكثةة    ةاسةةق عجبةة  هةةذا الةةرأرب ألتةة  مل  كةة  هثةةال أسةةراد لنةةذوا ِح ةة   األشةة ار باثةةد 

بةة  سةةةر  ال ةةة راء  224هلةةمش ك ةةا أا القةةر ا كةةةاا قاسةةاا عجبةة  الةةةروا  وال ةة راء  رىلقةةا ل  ةةةد 
ةة  راء  تةةىل ام الاةةةاوو  ا((ش هةةذا ل ةةةاسد لع أا ا سةةن  دعةةا لع وحةةةل  ال ةةرب جمل الةقةةةاب ))وال ُّ

( ش وهلةةةذا  ةةةرى بةةةاروةلاة  أا 12الةةةذرب كاتةةةاب القرةةةا ل القلميةةةد جن  ةةةلن اتترةةةارا  القىلا ةةة  )
القرا ل القلميد قل حنِ ل اب ابلكتا د  ولا احت ال تس اجباا كتا د  رىلم احت ا  قةةمش و  ةل 

  ساث ي كتا د ال  ر اناهجبيش وأتة    ت ةل جمل ت اة  عجبة   ل   روو باروةلاة  لع تغعد ال 
 م  قر تاةةد بةةل عاا أال سااةةا أبلجبةةد عجبةة  كلةةري بةة  أوعاا ال ةة ر ك ةةا سااةةا تلةةر بسةة ةاش و ةةلعم 
باروةلاة  رأ     ل  كتا ةد ال ة ر انةاهجبي بست ةالا إا القةر ا  سةسل أهة  بكةد ))أ  لكةم 

ا عةةةةة  ب ار ةةةةةا  ))أ  عثةةةةةلهم الااةةةةةبن ساةةةةةم (ش و تسةةةةةاءل القةةةةةر 13ِكتةةةةةاب ساةةةةة  تلرسةةةةةةا(( )
( ش و قةل إت  مل  ك  لجبةثثا  كتاب  وأا القر ا أشار أا الكتاب السة اورب 14 كتىلةا(( )
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قىل  تغول القر ا كةاا ألبتة  سقة   وتةا األبةد الااةد ةد واألبةد ا سةاجلاد ))أا تقةلةةا لءةا أنتةغِل  
( شو قةةةةل إتةةة  بةةة  15راسةةةتام لاةةةاسجب (( )الكتةةةابن عجبةةة  رةةةا  ت  ِبةةة  قىلجِبثةةةا ولا كنثلةةةا عةةة  د

( ش و رةة  بةةاروةلاة  لع تتا ةةد 16الرةة ب أا ت ةةرتف  أا القةةر ا  أخدةةس  جمل هةةذه ا سةةسلد )
ب ادهةا أا ال ة ر الةذرب  نقةالن أتة  شة ر وةاهجبي وةاء جمل برحجبةد هلاةد لجبقةر ا  ولةا  جمل برحجبةةد 

( 17تةص  جباةد عر اةد واحةل  )سا قد عجبا   ألت  ب ا   ألسجبةب القةر ا  وأا القةر ا هةة أول 
 ش

 
 هوامش 

  وتةةجمل عةا   1858(  باروةلاة  )داسال ص ة ا (  بست ةرل  ر دةايش ولةل عةا  1) 
ش درم اآلداب الكنسةةةةاكاد الاةئتاةةةةد والنتاثاةةةةد والجباةةةةا  السةةةةابادش عةةةة  أسةةةةتا ا جمل 1940

ت  تسةررب سااةا واب د أوكس ةرد  وألق  سا را  ع  تدةر ا سةن  جمل  لا تة ش وكاتةاب دراسةا
روح غري عجب اد وبت رىلد مما أاثر سخ  ا سجب   وكلري بة  ا ست ةرق ش   ةةد ال ضة  للاة  جمل 

( و )أورال الةةةةةيندى ال ر اةةةةةد جمل بكتىلةةةةةد  ةةةةةةد  1898ت ةةةةةر )رسةةةةةا   أيب ال ةةةةةنء ا  ةةةةةررب عةةةةةا  
( و 1905(ش بةة  كتىلةةة  عةة  ا سةةن  )س ةةةل وت ةةس  ا سةةن   عةةةا  1893إوكسةة ةرد عةةا  

(ش ت ةةةةر  سا ةةةةرات    ثةةةةةاا )ال نقةةةةا   ةةةة  ال ةةةةرب والااةةةةةد( عةةةةا  1911  عةةةةا  )ا سةةةةن 
 ةةث   روح الت رةةةب  وبةةةو  لةةة  أختةةةري عضةةةةا براسةةةن جمل اة ةةةو ال جب ةةةي ال ةةةريب جمل  1924

 ش 1920دب ق بثذ أتساس  عا  
 ثلةةةر هبةةةذا الرةةةلدن عىلةةةل الةةةر    ةةةلورب  دراسةةةا  ا ست ةةةرق  حةةةةل صةةةجلد ال ةةة ر     

 ش 318-317وع  87  ع 1986ال جبم لجب ن     ريو     دار 2اناهجبي  إ
ب  أهم دراسا  باروةلاة  ال  أتثر هبا ع ال األدب ال ةريب رة  حسة  هةي )ت ةس     

 fdش1925ال  ر ال ريب( ا ث ةر  جمل جمجبد ان  اد اآلساة د ا جبكاد  جبثةلا  عةلد  ةلاةة عةا  

hgughx hgluvd uhl 1889Hfd 
غا ةةةةةةةةةةةةر(  بلاخجبةةةةةةةةةةةةةد   ثةةةةةةةةةةةةةاان بةةةةةةةةةةةةا الجباةةةةةةةةةةةةدو بةقةةةةةةةةةةةةةو  (  ةسةةةةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةةةةةل )بةةةةةةةةةةةة  ان2) 

www.arabicwata.com/forums  24 / 5/2004  ش 
(   ثلرن الكجب ي  دراسد ولهاع األستا  الكجب ي    ثةاا عالجبادعن  ب  الل    لع 3) 

 ا شكالاد ش الجباد  ال كر  التةاص ش
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القةاهر  )دش  (  ع (  س ل بثلورن الثقل والثقاد ا  اصروا  بدىل ةد يضةد برةر  4) 
 ش 228
  5   )  )See: Abdelrashid Mahmoudi, Taha Huusain’s 

Education from the Azhar to the Sorbonne, 1st  ed., 

Curzon Press, New Baskerville 1998. pp. 76-77ش 
  ع 1970  ا كتةةةةةب الت ةةةةةاررب   ةةةةةريو  2(  با ةةةةال عاصةةةةةين ال ةةةةة  واألدب  إ6)
 ش 119
اةةةاءين بئةةةد عةةةا  بةةة  ال كةةةر الثقةةةلرب  دار ا ةةةلى لجبلقاسةةةد والث ةةةر  دب ةةةق ( سةةة ال ال7)

 ش11  ع2001
  بركةةغ ا ءةةاء القةةةبي   ةةريو  2( س ةةل أركةةةان أتر اةةد ال كةةر ال ةةريب ا سةةنبي  إ8)

 ش8  ع1996
(  ثلةةرن عىلةةل الةةر    ةةلورب  دراسةةا  ا ست ةةرق  حةةةل صةةجلد ال ةة ر انةةاهجبي  ع 9)
 ش 12
 (10  )Margoliouth: (The Origins of Arabic Poetry): 

Journal of the Royal Asiatic Society. July  1925, pp. 417-

 ش  449
تثلرن الرتمجد ال ر اد  عىلل الر    لورب  )ت س  ال  ر ال ريب(  جملن دراسا  ا ست رق  

 ش 88-87حةل صجلد ال  ر اناهجبي  ع
لجبرتمجةةد ال ر اةةد   رسةةد األخدةةاء الةة  وقةةو تنِقةة  ا قتىلةةام بىلاشةةر  بةة  بةةاروةلاة  رىلقةةا    

سااةةا بةةاروةلاة  أثثةةاء تقجبةة  ترةةةع   ةةض اآلم  القر تاةةد وأرقاباةةا  ألتةة  وةةغأ  تجبةة  اآلم  
  ك  قل ت دي ب اي أخةرى  ك ةا أا أرقةا    ةض اآلم    تتدةا ق بةو األرقةا  األصةجباد جمل 

 القر ا الكرسش 
قاباةةةا وأرقةةةا  السةةةةر رىلقةةةا  ةةةا ورد  جمل القةةةر ا (  هثةةةا أتقةةة  اآلم  القر تاةةةد بةةةو أر 11) 

 الكرس  لاتسظ لجبقارربء الروةا للااا جمل القر ا الكرس دوا التىلامش 
ئل لتارِكةا  هلِتثا ل اعر جمثةا((  سةر   ِِ  ش36    د 37))و قةلةا أِئ

 ش37    د 37))   واء ابتق((  سةر  
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ر س ا أتاب   ث  اب ر ِل    كاه  و  جمثة   ش29    د 52ا((  سةر  ))سذكِل
 

 ش30    د 52))أ   قةلةا شاعر ترت ص    ر ب  ا ثةا((  سةر  
  اآل تةةةاا 69))لتلةة  لقةةةل رسةةةل كةةرس  وبةةا هةةة  قةةةةل شةةاعر قجبةةان بلةةا تنؤبثةةةا((  سةةةر  

 ش40-41
ةةةر  وقةةةر ا بىلةةة ((  سةةةةر   ةةة ر وبةةةا  ثىلاةةةي لةةة  لار هةةةة ل ل ِ كر بثةةةاه ال ِل ِل     ةةةد 36))وبةةةا ع ل

 ش 69
ةم جمل كةِ  وادم  اا ةةاش وأيةم  قةلةةا بةا     جبةةا((  ))و  ال ُّ  راء  تةىل ام الاةاوواشأملل تةر  أيل
 ش226-224  اآلم  26سةر  
 (12 )See: Margoliouth, (The Origins of Arabic 

Poetry), pp. 423-24ش 
 ثلةةةر أ ضةةةا بةةةاروةلاة  )ت ةةةس  ال ةةة ر ال ةةةريب(  جملن دراسةةةا  ا ست ةةةرق  حةةةةل صةةةجلد 

 ش97-96 ر اناهجبي  ترمجد عىلل الر    لورب  ع ال 
 ش37)القجبم(    د  68( سةر  13) 
 ش 47    د 68( سةر  14) 
   156)األت ا (    د  6( سةر  15)
(16  )See: Margoliouth, (The Origins of Arabic 

Poetry), pp. 424-425     
ا ست ةةةرق  حةةةةل صةةةجلد  ثلةةةر أ ضةةةا بةةةاروةلاة  )ت ةةةس  ال ةةة ر ال ةةةريب(  جملن دراسةةةا  

 ش100-99ال  ر اناهجبي  ترمجد عىلل الر    لورب  
 (17 )See: Margoliouth, (The Origins of Arabic 

Poetry), p. 426ش 
 
  

 2/2القسم الثاين 
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 التحقق من آراء دافيد مارجوليوث
ل ب  خنل قراءتثا آلراء باروةلاة  ك ا عر ثاها جمل القسم األاول بة  هةذا الىلجلةث  هة

أت  و   القر ا الكةرس برو ةا لتسكاةل ال ة  ابل ة ر انةاهجبي  اةض الثلةر عة  لمياتة  أو عةل  
لميات  ابلقر اش لا التجلقق ب   راء باروةلاة   قةدئ لع أت  اتتق   م  قر تاةد ب اثةد   ةك  

لتكةةا جمرد  دوا ا شار  لع  م  قر تاد أخرى ت ري لع ال ةاب  الة  أثةر  جمل الجباةد ال ر اةد 
ابل ةةةك  الةةةذرب رورب أو كتةةةب  ةةة  ال ةةة ر انةةةاهجبيش سقةةةل تسةةةي بةةةاروةلاة  إا القةةةر ا  كةةةر 
 ةوةةةةد عنقةةةا  وار ةةةد واقترةةةةاد د  ةةة  القىلا ةةة  ال ر اةةةد واألبةةةةم األخةةةرى الةةة  أثةةةر  جمل الجباةةةةد 
والجبا ةةةا  ال ر اةةةد  رىلقةةةا ل  ةةةد الكرميةةةد ))  ةةةنع قةةةر ر ل نِسِاةةةم رِحجبةةةد  الِ ةةةتاء والرةةةاة(( 

 (ش 18)
قةةال بةةاروةلاة  إا ال ةة ر انةةاهجبي  تضةة   أل اهةةا د ثاةةد اسةةنباد  واعتةةين األ اةةا     

ال ةة ر د الةة  ورد  سااةةا كجب ةةا  قر تاةةد هةةي أ اةةا  شةة ر لسةةنبيش لكةة  الىلاحةةث ا سةةنبي 
رسض هذا ا دعاءش ساقةل ا ست رل  Lyall)س ل اةضر حس ( تق  ع  ا ست رل لاال 

ل ةةةاعر )ع ةةةر  ةةة  ق ائةةةد( بةةةلن إتةةة  عجيةةةب عجباثةةةا أا ت جلةةةص لاةةةال جمل بنحلتةةة  عجبةةة  شةةة ر ا
(ش    قةةل علةا  19بة و الىلااب ب  القرال  لث جبم صجبتاا إقةةال ال ةاعر ا ثسةةب للاة ع )

ب  ا  ك  أا أ كر عجب  ا ةاقةو الة   ك رهةا بةارغجباة  عكةذا] وقةال ليةا لسةنباد  سجب تسةاا 
 (ش 20أا  لققاا و  ثلهاع )

ل ةة ر انةةاهجبي وهثةال أحةةلا  كلةري  و ةة  ا ةةرء  تةاق  بةة  أا صةةلل كاةة ميكةة  رسةض ا
ال ار د جمل كلري ب  ال  ر اناهجبي  ميك  أا  نرد ثوو ولت  ب  ا ستجلا  أا  ستداو شةاعر 
أو راو أا  ثجلة  شةة را إسةةم )اةثسةةاء( بةةلن  ب ةةينا عةة  تجبةة  ا  ةةاعر وتجبةة  ال ار ةةد انااشةةد 

راثء أخااا وأو دهةا األر  ةدش وقةل خروةاب تجبة  الكجب ةا   ال  عين  عثاا اةثساء جمل قرا ل
 (ش21ب  روح أحرقتاا تجب  ا سسا  ال لا د جمل س ا تاا مبقت  أحب الثام للااا )

تلر د باروةلاة  و قةةل إتة   Erich Braunlich ةن  ِثلن ا ست رل أرش  رو ثجبر   
بةة  اختنسةةا  الروا ةةد ال ةة ة د جمل   سةةىلب ثةةراء الجباةةد ال ر اةةد اب رتادسةةا  جيةةل ا ةةرء عةةلدا كىلةةريا

ال  ر اناهجبيش و سىلب التقال الكتايب وبا جمل اة  ال ريب ب  عاةةب اعداد األبةر سةةءاش لقةل 
( ش وأعةةاد  ةةرو ثجبر 22ت ةةس  غالىلاةةد القرةةا ل اناهجباةةد   قةةةد قجباجبةةد سةةا قد للاةةةر ا سةةن  )
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ش 1لع الثقةةةاإ التالاةةةدن  علع األ هةةةاا   ةةةض األسكةةةار الةةة  ررحاةةةا بةةةاروةلاة  والةةة  تسةةةتثل 
ش 4ش اللقةةةد جمل الةةةروا ش 3ش ال نقةةةد  ةةة  القةةةر ا واألشةةة ارش 2ال نقةةةد  ةةة  الثقةةةةش واألشةةة ارش 

(ش و  جبةةةق  ةةةرو ثجبر عجبةة  تلر ةةةد بةةةاروةلاة   قةلةة   أتةةة  عجبةةة  23بضةة ةا ال ةةة ر انةةاهجبيع )
األقةةة   سةةةىلب  الةةرغم بةةة  الرةةة ةاب  جمل ساةةم الثقةةةةش ال ر اةةةد انثة اةةد سحتيةةةا مل تكةةة  بةعوتةةد جمل

الىلجلةةةةر ا سلةسةةةد جمل ال ةةة ر ال ةةةريبش وأا حضةةةار  هةةةذه الثقةةةةش كاتةةةاب أرسةةةو بةةة  حضةةةار  الىلةةةلو 
الذ   قالةا هذا ال  رش وح  لحتج باروةلاة  إت  كاة ميكة  أا  كةةا لجبىلةلو هةذا ال ة ر 
دوا أا  كةا لجب تجلضر   جمل انثةب  قةال  ةرو ثجبر إتة  رغةم اخةتنع الةغب  سحتتة  لةا  بة  

ةد سثاةد لةلى أقةةا   ورب حاةا   لا اةدش عجبة  سةىلا  ا لةال الثقةةش الرةخر د ا ست ىل ل اعدهةار بجب ك 
الرا  د جمل ال رر ات ررب القلس جمل أورابش و ؤكل  رو ثجبر أا دول انثةب مل ت ارل جمل اللقاسد 
ا  رتكد ل  ر الىلةلو لةذل  وةاء  لاةد ال ة ر ال ةريب عتجب ةد عة  سةا ر هل ةا  انثةةبش ك ةا 

لقةةةل إببكاتاةد ب ةةاركد   ةض األسةةراد جمل هةذا ال ةة ر ل  أا  كلةريا بةة  ال ةرب جمل انثةةةب  ميكة  ا
 (ش 24كاتةا  تكجب ةا لات  لثثت  )

و رد  رو ثجبر عجب  باروةلاة  إت  ميك  ت ثال الرأرب القا ة  أا ال ة ر انةاهجبي بكتةةب 
 الاد ال ل ل  جمل لاد عالاد  جبا د القر ا ل ا أدرل ا رء لبكاتاد أا وت و الجبا ا  ال ر اد ال 

( ش وتلاةةر ال ةةرول  ة ةةةح علةةة أتثةةا رمسثةةا ال ةةك  جمل كةة  حالةةد   نبةةا  صةةةتاد ولةةا  25)
( ش ولع واتب اختنع األصةا  26سق  ابألشكال اللنثد )ال تجلد  الض د  الكسر ( ع )

بةةة   هةةةل أحاةةةائ أ ثاةةةد  وا  وةةةذر ساةةة  صةةةة  )أ( أو ) ( ممةةةا    رةةةدل  بةةةو الةةةثص ا ةةةسخة 
( ش بل  هذه األصةةا  نتجبةة جمل  ثا اةا جمل ال ة ر  وهبةذا  ميكة  اسةت اد  شةيء 27القر ا )

 ( ش 28ب  ت سري باروةلاة    ل  ووةد ش ر بكتةب )
وتسةةاءل بةةاروةلاة  إتةة  لةةة ونِوةةل  شةة ر بكتةةةب ألبكةة  ةرةةة  س ةةل عجباةة  وعجبةة   لةة  

اةةد ))أ  لكةةم كتةةاب ساةة  تلرسةةةا(( الرةةن  والسةةن  أا  ةةذكروا عةةل  كتةةب  ث ةة  اآل ةةد القر ت
( ش وميكثثةةا الةةرد عجبةة  30(ش  ح ةد عجبةة  أا ال ةة ر انةاهجبي  ميكةة  أا  كةةةا بكتةةاب )29)

قةل باروةلاة  إا ا قرةد هثا لا  ابتنل أرب تةا ب  الكتب  لءا ا قرةد عكتةب  ت ةق 
اآل ةةد ))تثغ ةة  ( ش و لةة   ةةللا  31بضةة ةيا بةةو القةةر ا أو عجبةة  األقةة  ميكةة  بقارتتاةةا  ةة ع )

(   وكةةذل  اآل ةةد ))أو تقةلةةةا لةةة أئل أنتةةغِل  عجباثةةا 32الكتةةاِب  ر ةةب  ساةة  ِبةة  ربِل ال ةةا  (( )
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( ش ولقةل ورد أسةم 33الكتابن لكنثلا أهلى بثام سقل واءكم  اِلثد  ِبة  ر ِلكةم وهةلى ور ةد(( )
نةةاهجبي و    ةةل سةةىلىلا  )هللا( جمل ال ةة ر انةةاهجبي ألتةة  كةةاا  سةة ة سةةةل كةة  القىلا ةة  جمل ال رةةر ا

 ( ش 34كاساا   ل  صجلد هذا ال  ر )
لجب ةاعر انةاهجبي عىلاةل  24بة  القرةال  رقةم  2وح   قةةل بةاروةلاة  إا الىلاةاب رقةم 

   األ رع  لاد قر تاد لذل   رسضاا  ترد عجبا  إا  تذكر أا ئشر  ل  الل ةاا عاعتين هةذه 
 ل سرده دلان  تتجلال ال  ر اناهجبيش (  و ذل    حيتا  أح35القرال  كجباا بثجلةلدع )

أا برةةادر هر ةةخ  ةةند ال ةةرب  Giorgio L. D. Vida قةةل ا ست ةةرل ساةةلا  
القلميةةد كاتةةاب تقةشةةا جمل أغجبىلاةةا ربغ ةةد  جمل حةة  أا برةةادر هر ةةخ ال ةةرب الةسةةادد أرب القةةرا 

ىل  جمل   ةض السا ق للاةر ا سن  كاتاب أد اد جمل اغجبىلاا  وهذه ا رادر كلري  ولا  وهي ت 
ووةهاةا ا رةةادر الةة  ت رساةةا عةة  التةةار خ الاةةةئي والروبةةاي والااةةةدربش سا رةةادر لاسةةاب أوثةةق 
و  أ ةة ة بةةة  أ ةةةد روا ةةد أخةةةرى جمل أرب عرةةةر هر ةةي   ةةةةعئ ساةةة  الةةللا  ا ىلاشةةةرش ساةةةي بةةةلن 

عة  القةروا اة سةد األوع  Titus Livius 59 BC- 17 ADلاسةاب أ ة ة بة  
(   وا رةةادر ال ر اةةد بةة  ال ةة ر ال ةةريب األخةةري مج اةةا عجب ةةاء ال رةةر 36ي )بة  التةةار خ الروبةةا

 ( ش37ا سنبي وجيب سجلراا وتقلها  سىلب التىلا   جمل شرحاا )
  تقل واةروة سالا إا   ض الىلاحل  قةل ابلاةةا جمل بسةسلد و ةو ال ة ر انةاهجبي و جبة ش 

جبي عةةابن كاساةةا ن جبةة  برةةثةعا أو و ميكةة  أا ت تةةين اناتةةب الةةل   أو  ةة    جمل ال ةة ر انةةاه
بة ةةةةعاش س   ةةةةا الروا ةةةد ال ةةة ر د جمل مججبتاةةةا أصةةةاجبد رغةةةم أا ال ةةة راء انةةةاهجبا  صةةةةروا لثةةةا 
اتاةا  الىللو ةد ال ر اةد جمل اناهجباةد جمل أوجبة  بلاهرهةةا كال روسةادش وهةذا اناتةب الىلدةة  ب ةةا   

القرةةةةةةةال  ال رتسةةةةةةةاد جمل   ةةةةةةةض الةوةةةةةةةةه بةةةةةةةو ا لةةةةةةة  األعجبةةةةةةة  لقرةةةةةةةال  أود سةةةةةةةا هلةةةةةةةةبريوم  و 
Chansons de Geste ش و   رم أا  ةنتة ا م  ك  ال  ر ال ريب اب تتجلال ك ةا    رةم

أا  ةةتام ال ةة ر اهلةةةبررب أو القرةةال  ال رتسةةاد ا ةةذكةر  إيةةا ع جبةةاب عجبةة  تااةةري انةةة التةةار ي 
 (ش38لجب رر   ا اسا  والكارولا  )
  بة  اةدةس الكىلةري أا ه ةة  أتةة Charles James Lyallو ؤكةل ا ست ةرل لاةال 

 اد الراو د وخجبة األ ةر الث ةة و  ا لةالا  لجبةروا  احملرتسة  لروا ةد ال ة ر انةاهجبي  سكنتةا 
بةةة  أصةةة  سارسةةةيش جمل حةةة  أا ال ةةة راء كةةةاتةا  تةةةاروا الةةةروا  ال ةةةرب بةةة   ةةة  القىلا ةةة  ال ر اةةةد 
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بةا بةا  هةب للاة  بةاروةلاة  لع لاكةتةا الةساجبد ال  حت   ش رهم ونجبل جمل صةلور القىلاجبةدش أ
أا ال ة ر القةةلس جمل ب ل ةة  بة ةةةا بثجلةةةل و ةةو عجبةة  ءةة  القةةر ا  بسةةتل  عجبةة  القرةةص 
ال  رو اب ع   اد وخجبة  ساة عةالة لجبرةةابش س ةا تقجبة   ةاد الراو ةد وخجبةة األ ةر عة  

 بةةة  اسةةةجبةب لجبةةةثلم كةةةاا قةةةل انةةةذ صةةةةرت  الثاا اةةةد قىلةةة  ا سةةةن  مبةةةل  رة جبةةةدش وقةةةل تلةةةم كلةةةري
ال  راء غري ا سجب   هبذا األسجبةب جمل عب  س ل عجبا  وعجب   ل  الرن  والسن    أسةجب ةا  
ولذل  سالقةل إا هذا ال  ر بثجلةل  سىلب روا د  اد وخجبة أبر    قىلجب  ال قة ش لتة  كةاا 
  جيةب عجبة  بةاروةلاة  والةذ    ثتا ةةا  لة  ا ةةثاج أا جيرةروا  لةا دقاقةا  ةا  قلبة  الةروا  بةة

أدلةةةد  و ةةةرور  دراسةةةد بة ةةةةا القرةةةال  وأسةةةجبةهبا وال ثاصةةةر ال ثاةةةد وال خرةةةاد لجبجلكةةةم عجبةةة  
 ( ش39القرال  )

وجمل دراسةةد أخةةرى لجب ست ةةرل لاةةال جمل بقلبتةة  لةةل ةاا )عىلاةةل  ةة  األ ةةرع( أشةةار لع أا 
وصةةةةل ال ةةة ر انةةةاهجبي للاثةةةا عةةة  رر ةةةق الروا ةةةد أدى لع   ةةةض التااةةةريا  جمل ترتاةةةب األ اةةةا  

والكجب ةةا  ا رتادسةةدش ولكةة   لةة     ةةلعةئ لع اتكةةم إبتكةةار ال ةة ر انةةاهجبي  ألتثةةا  ال ةة ر د
هةةةل ال خرةةةاد ال رد ةةةد وا ةةةجلد جمل هةةةذا ال ةةة رش س جبةةة  سةةةىلا  ا لةةةال )ا  جبقةةةا  السةةةىلو( كجباةةةا 
قرا ل  ا  شخراد وخرا ص وا جلد  وت رف لثا سىلو شخراا  بت اةغ ش وبة  ا اةم أا 

ا با ت تقل أت  لا  ش را بثجلةة   و  سةا ا بةا  قث ثةا شة راء ت ري لع صجلد هذا ال  ر  وهذ
القةةرا األول ا سةةنبي وبةةثام )ال ةةةرعدل وور ةةر واألخدةة  و و الربةةةد(  تىل ةةةا تقالاةةل ال ةةة راء 
اناهجبا  وأا ش رهم  تض   ووةد هذا ال ة ر القةلس  بتقاةل    ةث   التقالاةل  وبسةت  جب  

والتجلةة ر وا قتىلةام أحاةائ أخةرىش والسةىلب اآلخةر ت   األسجبةب بو   ض التجلس  أحاةائ 
الذرب  لعةئ لع صجلد ال  ر انةاهجبي هةة أتة  حيتةةرب عجبة  أل ةاة غر ىلةد عجبة  ال جب ةاءش وهةذه 
األل اة تثت ي لع برحجبد لاة د أقل  بة  عرةرهم ممةا عةرف هةذا ال ة ر لع الثقةلش سجبةة رو ثةا 

سا ةةا  اةةثام  وهةةذه ا  ةةاوم الجباة ةةد ت ت ةةةل  لع ا  ةةاوم الكىلةةري  تةةرى كاةةة أا ال نةةرلاح اختجب ةةةا
عجب  ال  ر اناهجبي وعجب  القر ا الكرس واتل ث الثىلةرب  مما  لعةئ لع القثاعد  رجلد  ل  

 (ش  40ال  ر )
 

 هوامش 
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 ش2-1  اآل تاا 106(  سةر  18) 
  ع 1926(  س ةةةةل اةضةةةةر حسةةةة   تقةةةةل كتةةةةاب جمل ال ةةةة ر انةةةةاهجبي  القةةةةاهر  19)
 ش213
  رلر ت س ش (  ا20) 
 ابلجباد ال ر اد بارغجباة ش  Margoliouthالسال س ل اةضر حس   كتب أسم   
  دار اتقةةةةةا ق   ةةةةةريو  4(  ةسةةةةةة الاةسةةةةةة  بقةةةةةا   جمل ال ةةةةة ر انةةةةةاهجبي  إ21) 

 ش 113  ع 1985
 (22 )See: Erich Braunlich, (Zur frage der Echtheit der 

altarabischen poesie). Orientalistische literaturzeitung, 

No. 10. Hamburg, October 1926, p. 825 ش 
 ثلةةةرن  ةةةرو ثجبر  )جمل بسةةةسلد صةةةجلد ال ةةة ر انةةةاهجبي(  جملن دراسةةةا  ا ست ةةةرق  حةةةةةل 

 ش 131-130صجلد ال  ر اناهجبي  ترمجد عىلل الر    لورب  ع 
 ش131(  ثلرن  رو ثجبر  ا رلر ت س   ع 23) 
 ش132-131(  ثلرن ا رلر ت س   ع 24) 
 ش132(  ثلرن ا رلر ت س   ع 25) 
 ش133( ا رلر ت س   ع26) 

See also: W. Wright, A Grammar of the Arabic 

Language, third edition, Cambridge 1988, p. 25ش 
 بلن األلة ا  لود  وهي رة جبد اب قارتد بو األلة ا قرةر  

 ش 133 ر اناهجبي( ع( ثلرن  رو ثجبر  )جمل بسسلد صجلد ال 27)  
 ش135( ثلرن ا رلر ت س   ع 28)  
 ش 37    د 68(سةر  29)  
 ش34(   ثلرن  رو ثجبر  ع30) 
 ( ا رلر ت س ش31)  
 ش 2    د 22( سةر  32) 
 ش 157    د 6( سةر  33) 
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 ش 138(  ثلرن  رو ثجبر  ع 34) 
 ش 139(  ثلرن ا رلر ت س   ع35) 
 (36 )Giorgio Levi Della Vida: (Pre-Islamic Arabia) in 

the Arab Heritage, ed., Nabih Amin Faris, New Jarsey 

1946, pp. 41-42 ش 
  For more details about (Titus Livius), see, in 

Swedish language, Sven Rinman, Litteraturens 

varldshistoria, vol., 1, Stockholm 1991, pp. 502-506  ش 
 (37 )See: Giorgio Levi Della Vida, p. 42 ش 
 (38 )See: Ibid., p. 48 ش 
 (39 )Charles James Lyall, (Introduction) in the 

Mufaddaliyat: An Anthology on Ancient Arabian Odes, 

al-Mufaddal son of Muhammad al-Anbari, ed., trans., 

and notes, Charles James Lyall, Vol. II, Oxford 1918, pp. 

xx-xxi   ش 
 (40 )See: Charles James Lyall, (Introduction) in the 

Diwan Abid ibn al/Abras, ed., and notes, Sir C. J. Lyall, 

London 1913, ppش 
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