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 1"أيها الغّر إْن ُخِصْصَت بعقٍل      فاتّبْعُه ، فكّل عقٍل نيب 
منننذ  نننؤي الرخيننن  ننننىبخل إال عننناي أن العنننشك ادعنننرح ثننريننن  ال ننن  لىبينننه ،   ننن  ننننر   خي نننه 

ك   يف كل ما جير  مذ  وله ، فش جوامىب اثب   أث غري قابلن  لل لل نل ثالدقنىب ، ث كنا كنان ال 
العمى عدىب أن العشك عنامش ونو  خين  ااءن اك  نروه ، ث نؤا منا ننراي يف اءن قاقاته اللغوين  الن  
نرا ننا يف مفلتاتننه ،   نن  ىننرح علننى ااق  نن  اللغوينن   ننل لننو ي تكننذ م نن عمل  يف عصننري ، 

 اللغ  ل  ت مقىبس  عدىب أن العشك  بل  ي قابل  لل أل ف ثالد خ ثاحلؤف ثاإلضاف  .ف
مذ خشل اددهج ال لل لي الؤح سأتبعه  دا أ اثل ترس م ننري  ال   لىب  ادعنرح ، ثك ت ن  

 ثضع أُطٍُر هلا ت اعىبان على نقىب ننري  ال   لىبيه إجيااب أث سلبا .
لغننا" " ب أ جلننه بننو القبننول ثالننرفي للل نناه ف قننول   " يصننرا ادعننرح يف " سننال  التصننول ثا
؛ث كا كان يعين ال خلص مذ احل اه ثلنؤا فهنو يصنرا يف  2نتس أتمرين بؤل  ، ثنتس تدهاين"

 سنننال  الغتران "قنننىب كنننىب  أحلننن  بنننر   العنننىبا ؛ منننذ غنننري ااسنننف ث  الدنننىبا، ثلكدمنننا أ  ننن  
  3قىبثمي على اجلبا " 

له " طتت اآلفاق ، فإذا الىبن ا نتاق ؛ ثمللت مذ مىبا اه العناي ثك ف أنه ضاق ابلعاي مذ  و 
  4كا يضمر غريي ما ينهري التفاو، فاخرت  الو ىبه على جل س ال وك"

ثلقىب ع ُت مع ادعرح سدوا  عىبيىبه يف أثداك حبثني  نول قضنا" الدقنىب ثالبشغن  يف تنرا  أن 
ن منندهج ادعننرح الدقننىبح ؛ الدنننرح   نن  أنننين  اثلننت يف  ننؤي الىب اسنن  ب ننا  5العننشك ادعننرح"
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يف اخن شف -علنى ونو منا سأثضند بعنىب -ثال طب قي.ثقىب سا م ض اع معنم مفلتا  ادعنرح 
البا ثو  وله     إن ك با كامل  فُقىب  ثأجزاك منذ ك ن  أخنر  فُقنىب  أيضنا ؛لنؤا فنإن منا 

  نعرفه عذ ادعرح  و معرف  ن ب   ثبؤل  تكون اا كاا الدقىبي  ن ب   أيضا .
ثلقنىب ُءنغل عنىبو كبنري منذ البنا ثو العننرو ابدعنرح ثلعنل أءنهر  نؤي الىب اسنا  ك ناو اجلننامع 

لكنذ  نؤي الىب اسن  ي تكنذ إ  ىم عنا آل اك  6يف أخبا  أن العشك ثآاث ي حملمنىب سنل م اجلدنىبح؛
ادفلتو العرو القىبامى ثعلى  ؤي الطريق  مجع الىبك و  طه   و ثآخنرثن أخبنا  أن العنشك 

ك نناو أطلنن  عل ننه " تعرينننف القننىبماك أن العننشك " ث ننو ىم نننع دعنننم تننراجم أن العنننشك يف يف  
الرتا  العريب ثالتا سي ثلكددا   ننر  ف هنا نقنىبا أث اللن ش. أمنا ك ناو إبنرا  م ال نامرا ى "منع 

فقىب  تل اباخطاك اددهج   على وو ما ثضلت يف ك ايب " قضنا" الدقنىب   7ادعرح اللغوح"
  8غ  يف ترا  أن العشك ادعرح"ثالبش

يف مفلتنننا  طننننه   ننننو  ننننول ادعرح "ونننو  أيب العننننشك " ث " مننننع أيب العننننشك يف سننننجده " 
نلمنند ااوينن  طننه   ننو ثا تنني الداقننىب ثينننل ادننىبافع عننذ ادعننرح وا مننا ، ثقننىب وننى ادلننو ي 

يف   9ك ادعنننرح"الطريننن  ذاتنننه ث نننو النننىبفاع عنننذ أن العنننشك إذ جننناك ك ابنننه "وفننناع عنننذ أن العنننش
م نننل  النننىبفاع إذ ق نننمه إال ق نننمو   أثهلمنننا أبنننو العنننشك منننفمذ م نننلم ؛ثاآلخنننر ءننناعري  أن 

 العشك . 
ثمذ عج  أن آخر ما ن ر  ول أن العشك مذ النىبك و ه بدنت ال ناطج  جناك وفاعنا عنذ أن 

 العشك أيضا. 
احبننننا   ننننو مننننا ك بننننه ثأتتننننى أحبننننا  اد   ننننرقو  ننننول أن العننننشك ادعننننرح ثلعننننل أ ننننم  ننننؤي ا

Fischer A نول  .Der Koran des abu al-Ala a al-Maarri النؤح
 نناثل أن يننىبفع عننذ ادعننرح ةمنن  ك ابنن   سننال ه " التصننول ثالغننا"  " كمعا ضنن  للقننرآن لكدننه 
ثإن كان قىب ألقى الضوك على  ؤا الك او الداو  إ  أنه ي ي  طع أن يتهم الدصنو  ااوب ن  

ا اللنن ش نقننىب" ث كننا كانننت وننعوب  لغنن  أن العننشك ثغمننو  ترك باتننه أ  نناان فهمننا عم قننا ث للهنن
الننؤح  أ  يف ادعننرح ال نناعر العننن م ثادتكننر الكبننري  ننا Fischerسننببا يف  ننؤا ال دنناثل مننذ 
 يو ي إبعجابه ابدعرح . 
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 Zu dem Kitab al-Fusulيف ك ابنه "    Richard Hartmannثقنىب جناك  

wa al Ghayat des Abul alaa al-Maarry ل  بنعFischer  يف  خي نه ىناي
ك او التصول ثالغا"  إ  أن أمه   ك ابه ف ما أ   ترجنع إال إءنا ته إال أن ك ناو ادعنرح " 
التصننننننننننننول ثالغننننننننننننا"  "  اثلنننننننننننن  ضننننننننننننىب الك ننننننننننننااب  الدثرينننننننننننن  يف عصننننننننننننري ؛ إ  أن أحبننننننننننننا  

Margoliouth   اك بعي الدقاو العنرو  ول أيب العشك   تك    أمه   اهنا ترويىب آل 
القىبامى ثأ  اان وثن فهم ، ث كا كانت  اثل نه يف الق ن   سنا ل أن العنشك ثن نر ا أفضنل منا 
قاا به على الرغم  ا ثبت مذ أخطاك ثقع ف ها يف ال لق    إذ   ختلو وتل  مذ الق قه منذ 

 أخطاك . 
 

 Arthurث A.Mezث K.Brockelmann. ث Gabrieli Fثقننننىب تدنننناثل 

wormhoudt   يف أحباثهم أاب العشك ث ترمجوا  له نقش عذ تراجم العرو . ثقنىب جناك مقنال
Nicholson  يفEnzyklopaedie des Islam   مقننا  مق ضننبا  ننول ادعننر

ث وو  نننواو  ثبنننت عنننىبا  نننىبثثها ثقنننىب أءنننا  يف مقالنننه إال نقنننىب ادعنننرح للنننرتا  ال قل نننىبح يف 
 ننول ادعننرح Encyclopaedia of Islamيف P.Smoorعصننري . إ  أن مقننال 

إ  أننه سنا م يف abstractيرتجم ما  كاي القتطى ث"قو  احلموح ، ث غم أننه كنان مقنا  
عننننننر  مفلتننننننا  ادعننننننرح ب ننننننكل ثاضنننننند بُننننننين عننننننذ فهمننننننه هلننننننؤي ادفلتننننننا  . ثقننننننىب تداثلننننننت 

Renata  ادعننرح يف ثننش  وننتلا  ث كننز  علننى قضنن   الننزمذ عدننىب ادعننرح ثأمه نن  الرتك نن
ه. ثلقنننىب قامنننت عا  ننن  عبنننىب النننر ذ ضبدنننت ال ننناطج   فضنننل الق ننن  لرسنننال  أن اللغنننوح لىبيننن

العننننشك ادعننننرح   " سننننال  الغتننننران" ث " سننننال  الصننننا ل ثال ننننا ج" ث  ي نننن غ  عننننذ تعل قاةننننا 
ادصا ب  لل لق ن  فقنىب كاننت  سنال  الغتنران  ققن  الق قنا سن لا منذ قبلهنا ثقناا اب ن  ب نرق  

 بعىب . الق قها ثن به لدت ه ف ما 
 

ثمذ عج  أن معنم اد   رقو ي ي وقتوا أمناا نصنو  أن العنشك بنل كنان معننم ا  منامهم 
  و  اثل  إثبا  أثر التل ت  اهلدىبي  ثاإلغريق   على   اه أن العشك ثتراثه. 
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ا  1057-973 نننض  449-363ثأبننو العننشك ادعننرح  ننو أ ننىب بننذ عبننىب  بننذ سننل مان 
ه الدعمننان ب ننو ي  ثقننىب عمننَي منذ اجلننىب ح  يف عامننه الرابننع ث  ننل إال بغننىباو سنند  ادولنوو يف معننر 

ثأقناا انا سنند  ثسنبع  أءننهر ىل  جنع إال بلننىبي معنره الدعمننان ثلنزا مدزلننه يف عزلن    ينن ا  398
ب  ننه ث  لكننل الللنننم ثي ي ننزثا أيضننا ثكنننان يصننوا كننل أ"ا ال ننند  مننا عننىبا ع نننىب التطننر ثع نننىب 

  ن. 449ذ الث او ثعاش زا ىبا  ل ثفاته كعره الدعمان سد  ااضلى ثكان يلبس خ 
ثقننىب خلننف مننذ ادفلتننا  الكثننري ثالكثننري ثأ صننى القتطنني يف مفلتننه " إنبنناي الننرثاه " أكثننر مننذ 
مخ نن  ثمخ ننو مصنندتا ؛ ثيعقنن  القتطنني علننى ذلنن  بقولننه   إن أكثننر ك نن  أن العننشك  ننؤي 

بننل  جننم الكتننا  عل هننا ، ثق ننل مننذ ق ننل مننذ ُعننىبمت ، ثإ ننا يوجننىب مدهننا مننا خننرا عننذ ادعننره ق
أ لهنا ثهنن  منا ثجنىب مدهنا فأمنا الك ن  الكبنا  الن  ي ختنرا منذ ادعنره فعنىبمت ثإن ثجنىب ءنج 

 مدها فإ ا يوجىب البعي مذ كل ك او "
ثأ م ما بقى مذ مفلتاته ويوان "سق  الزنىب" ثأب اته وو ثشث  آ ف ب نت ؛ ثوينوان "لنزثا منا 

ل ع ره آ ف ثسبعما   ثثا ىب ثمخ و ب  ا ث سال  "الصا ل ثال نا ج"   يلزا" الؤح ي م
ث" سننال  الغتننران" ث" سننال  ادش كنن " ث" سننال  اهلدنناك" ث" سال التصننول ثالغننا" " .كمننا ألننف 
ءنننرث ا لنننىبثاثيذ كنننل منننذ ال نننعراك أيب تننناا ثالبلنننرتح ثاد دنننيب ؛ ثقنننىب  نننني ادعنننرح بىب اسنننا  

و ثعا    عبىب النر ذ ض بدنت ال ناطج   ثإ  نان عبنا  بعي الدقاو ثالعرو أمثال طه   
 ثغري م.
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إن ال   عدىب أن العشك ادعرح مندهج معنو ي نري عل نه ونو الوونول إال احلق قن  ، ثال دناقي 
النا رح لىبيه   يع  إ  مر ل  النرتوو بنو ال قنو ثعنىبا ال قنو ؛ بنو اددقنول ثادعقنول ، بنو 

جلىبيىب، بو ال قل ىب ثال جىبيىب ، ثيصطىبا ادعرح يف مدهج   ال ن  لىبينه بكنل اد عا ف عل ه ثا
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 -لننن س كمننننا قنننال القننننىبامى  -منننا  ننننو م نننوا   ، فادعط ننننا  لىبينننه ل  ننننت مقىبسننن  ثالتضننننل 
 للم قىبا بل إنه ي  ط ع كما قال عذ نت ه  

 ااثا لُ ثإين ثإن كدُت ااخرَي زمانه                         آلٍ  كا ي ت  طعُه     
لكددننا ن  نناكل مننا اهلننىبف الننؤح سننعى إل ننه ادعننرح  مننذ خننشل ال نن  كمنندهج لىبيننه  أ ننذ إن 
ادعرح قىب اس خىبا ال   طريقا للوونول إال قداعن  واخل ن  ، إننه يف ونراع أبنىبح منع نت نه ، 
مع   معه ، مع ال لط  ، مع ااو"ن ، إننه ي نعر أن قنوه واخل ن  تطنا و فكنري كني يرتقنى إال 

ال قننو ثخ خننشل   ل ننه القلقنن  يصننطىبا مننع كننل ادفس ننا  القا منن  ثي ننعى إال تقو هننا مدزلنن  
 أث الط مها إن ي جيىب إال تقو ها سب ش.

ثعدىبما ندنر إال  ؤا الكم اهلا ل مذ مفلتا  ادعرح ض ثما ا  وته مذ فكنر   دنىب أن أ نم منا 
 مر لنن  تدب نن  العقننل  يدمننو ال نن  يننىبعو إل ننه ادعننرح  ننو إعمننال العقننل " فكننلف عقننٍل نننيبف " ثخ

  -لىبيه يف كل ما  وله ثي خؤ عدىب ادعرح ثشث  أءكال  
 

 ض أ   ال   يف ااو"ن . 
 

 ضو  ال   يف الرتا  ااويب. 
 ضا  ال   يف اجمل مع . 

 ثسوف أتوقف  دا عدىب ال   يف البد   الىبيد   فق  .
 

 ال   يف ااو"ن 
 

الدثنننرح يتاجنننأ انننؤا ال دننناقي ال نننكلي بنننو ادعنننرح الكنننافر ، القنننا رت لنننرتا  ادعنننرح ال نننعرح ث 
 الزنىبي  ، ادللىب ثبو ادعرح ادفمذ ، ال قى ، الو ع .

ثخ ااوو العننننريب القننننىبب نت قننننىب ب ننننكل كبننننري زمد نننن  ال ننننأل ف ثيزيننننىب مننننذ  جننننم اد ننننكل  أن 
ال نأ يخ ادخطوط  الوا ىبه قنىب تك ن  يف عنىبه سندوا  ثيبقنى أمناا البا ن  ال  نب  إبءنا ا  

ث نننؤي   ت نننعف البا ننن  أ  ننناان يف ال لىبينننىب النننىبق   ، ثتنننزواو اد نننكل  تعق نننىبا لنننىب  ادعنننرح 
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الؤح كثر  مفلتاته ثتضخمت ، ث  يعرف زمد   أتل ته ، ثعلنى سنب ل ادثنال فقنىب كنان الننذ 
لىب  معنم البا ثو أن ويوان سق  الزنىب  و أثل ويوان ألته ادعرح يف   اه الصنبا ؛ إ  أندنا 
عدىبما نقرأ الىبيوان ب معذ نتاجأ أن الىبيوان قىب أُلف ع    اه ادعرح ثأن بعي قصا ىبي يعوو 
زمد  هننا إال أثاخننر عمننر ادعننرح ، ثأقصننىب مننذ ذلنن  أن أقننول إن الننرتوو أث ال دنناقي يف مواقننف 
ادعرح يف الك او الوا ىب   يعطى ول ش على أن ال   كنان يف مر لن  زمد ن  مع دن  منذ   ناه 

 ح بل يفكىب أن ال   واَ   ادعرح يف معنم   اته.ادعر 
ثيدبغي قبل أن أث و أمثل  مذ أقوال ادعرح أن أ كز على أن ادعرح ي نك  أ  ناان يف جز  نا  
ااو"ن كدنري  لكذ معنم ءكه ثنقىبي يدص  على م اجرح ااو"ن ؛ فهنا و ينروو   "منا أان 

 ابدللىب الكتو  ث  أسأل مو ح غري إحلاو" 
 
 لعقل يف مواجه  ما ث اك العقل   ا
 

 يفمذ ادعرح ابلعقل ثي خؤي نب ا ، ثيداو  يف اللزثم ا   
 يرىي الداُ  أن يقنوَا إمنناٌا           انطٌ  يف الك  ب  اخلرسنناك     
 كؤو النذف   إماا سو  العقل           م ريا يف وبله ثاد نناك      
 لر             عدىب اد ري ثاإل سننناكفإذا ما أطعن ننه جل  ا     
 إ ا  ؤي ادؤا   أسبننناو            جلؤو الىبن ا إال الرخسناك     

 ثيداوح   
 ث  تصىبق كا ال  ان يبطله      ف   ت ىب مذ ال صىبي  تكؤيبا      

 ثيصرا  ن احلكم ااثل ثااخري جي  أن يكون للعقل ف قول   
 نلْت فإن هلا       ءأننا ثلكذ ف ها ضعف إسداوِ جاك  أ اويُ  إن ون 

 ف اث  العقل ثاترك غريي  نننىب ا       فالعقُل خرُي م ري ضّمه الداوح
 أث قوله   

 يف كل أمرك تقل ىٌب  ض َت به            ل مقال   يب ثا ىٌب ، أ ىبُ      
 حلىبثا  ثقننىب أُمران بتكٍر يف بىبا عه           ثإن تتكر ف ه مع ر      
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ثيننروو ادعننرح الكثننري مننذ آ اك ابننذ الراثنننىبح ىنناي العقننل فقننىب أث و ابننذ الراثنننىبح موقتننه الننرافي 
لكل ما االف العقل ، يقول ابذ الراثنىبح   "  إن الرسول ءهىب للعقل برفع ه ثجشل ه ، فلنَم 

  10أتى كا يدافري إن كان واوقا "
لدبننوه ، فإمننا أن ت تنن  تعننال م الدننيب مننع العقننل ث ضننى قننا ش   "ثالعقننل  ننو الننؤح  نن لذ ق منن  ا

ثعلنى  نؤا فنإن ادعنرح   11ث  دلؤ فش لزثا هلا ؛ ثإما أهننا ت دناقي ثإ"ي ث  دلنؤ فهني ابطلن "
 ير  أن العقل  و احلكم ثالت صل يف ااو"ن ثأن كل ما  و مقىب  جي  أن اضع للعقل .

 العقل يف مواجه  الدقل   
   ب يك مذ اإلنكنا  ر ه ثر ه أخنر  ب نكل إ ناين عم ن  ،فال ن  يطرا ادعرح قض   االو 

 يبىبأ لىبيه يف مواجه  ما تداقله التقهاك ثادت رثن ثلؤل  يقول يف اللزثم ا   
 قل م لدا خالٌ   ك م         قلدا وىبق م كؤا نقنولُ       
 زعم موي بش مكاٍن         ث  زماٍن أ  فقولننوا      
 ا له خبنٌج          معداي ل  ت لدا عقولُ  ؤا كش      

 ث يقول   
 أما اإلله فأمٌر ل ت مىب كه    فا ؤ  جل ل  فوق اا   إسخاطا

 ثي عج  ادعرح داذا   ي أي   لعؤاو الدا    
 لواىن كل   عرتتين          جلرثح أن يلقى كما يلقى اإلنس

 
          ث   ي  يف عىبل الؤح خل  النلما أث قوله      أيت سجا" الدا  ف ها تناي

 
 ثأن  دال  تداقضا يف اا كاا ف خاط    قا ش   

 
 أهن َت عذ ق ل الدتو  تعمىبا        ثبعثت أنت لقبضها ملكو      
 12ثزعمت أن لدا معنناوا اثن ا        ما كان أغدا ا عذ احلالو     

 ثااط    م  ا ش   
    نى برزق  عاقننل      ثترزق  دوان ثترزق أ قا إن كان     
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 فش ذن  " و ال ماك على امررت       أ  مذ ما ي  هي ف زنىبقا     
 لكذ ال   لىبيه جيعله مرتووا بو اإل ان ثالكتر ثلؤا نتاجأ عدىبما نراي يروو  

 سأعبىب     أ جو مثوب ه           لكذ تعبىب إعناا ثإجشل    
ما يدنر ادعرح يف بعي أ كاا التقه جيىب أن  دال  أ كاما   يقبلها العقل مثنل  كنم ثعدىب

وينن  ال ننىب إذا قطعننت ةم ننما   ويدننا  ذ نن  ثإذا سننرق أ ننىب مننذ الدننا   بننع ويدننا  تقطننع يننىبي 
 ف عرت  قا ش   

 تداقٌي ما لدا إ  ال كو  له     ثإن نعوذ كو ان مذ الدنا      
 جىب ُفىبيت     ما ابهلا ُقطعت يف  بع ويدا يىب ةمس ملو ع      

 ثانه يع ش يف مر ل  ال   فإنه يف ءوق إال ال قو ب ىب أنه   ها   
 أما ال قو فنش يقو ثإ ا       أقصى اج هاوح أن أ ذ ثأ ىبسا           

 أث قوله    ثقىب عىبا ال  قذ يف زمان        صلدا مذ  جاي على ال نين
ىبما يتكر بعقله ثيصطىبا مع ال نافعي أث مالن  فإننه   لبنه بنؤل  ثينر  أن بل إن ادعرح عد

 مذ  قه أن جي هىب طادا  و قاو  على ال تكري 
 ثيدتر عقلي مغضبا إن ترك ه      سىب  ثأتبعت ال افعي ثمالكا 
 ثيتاجلدا ادعرح  ن العقل يدكر ااو"ن ال ابق    

 ثيهوو  ا   ثاجملو  مضللهْ    تت احلد ت  ثالدصا   ما ا  ىب          
 اثدان أ ل اا     ذث عقنل بش       ويننذ ثآخر ويِّذ   عقل لهْ     

 ثيدكر أن يكون آوا ثا ىبا 
 ثما آوا يف مؤ   العقل ثا نىب       ثلكده عدىب الق ننا  أث آوا    

 ثي ك  ادعرح يف تىبيذ الدا  مذ  وله ثير  أنه تىبيذ م وا  
 ثيد أ انءج الت  ان مدننا           على ما كان عّووي أبوي
 ثما واا التل حبجى ثلكذ           ينعلمه ال ىبيذ أقربوي

 ال   يف الىب"ان  ثادؤا     
  ي ننلم ويننذ أث مننؤ   مننذ نقننىب ادعننرح ثال  ننك   يف أوننوله فال هووينن   رفنن  ثاد نن ل     

عذ م ا  ا ثادنؤا   مج عهنا م طا دن  ثأن ااو"ن تقوا على أسا  عقلي ثاحلد ت   خرجت 
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ثادنؤا    ني اد نلول  عنذ الصنراعا  ادوجنووه يف العناي ثان ااو"ن  ني أتل نف منذ القننىبماك 
 فش أنب اك ث  ث ي يف  خي  ادعرح ال ك    

 أف قوا   أف قوا " غواه فإ ا       و"انتكم مكٌر مذ القىبماك
 ثقوله   

 ا ما و"ن هم      إ  ا   ال على أخؤ اإلرثا ث  تط عذ قوم
 ثإ ا  ل ال و اه قا  هنا       ك   التوا ىب      ال شثا 
 إن ال را ع ألقت ب ددا إ دا      ثأثوع دا أفانو العنننىباثا 

 ثقوله   
 م  ل   مذ قبلها موسوي        كت ل  أخبا اً بع ىب ثبوةا     

 ادقىبس  ف قول    ثي خر ادعرح مذ اا"ا
 ثجىبان اخ ننننشفا ب ددا يف إهلدا       ثخ غ نري عزَّ الؤح جل ثاالنىب 

 لدا مجع  ثال بت يىبعى امننن        طافت كوسى ثالدصا   هلا اا ىب
 فهل للبواقي ال بع  الّز ر مع ر       جيلوهنا  ذ تد   أث جلننننىب

 كل  نال أن ءننا اا ُ َىبتقرو ان  ابدىباا ثعدنننىبان        على  
 ثير  أن ااو"ن قىب ف لت يف خل  عاي مثايل   

 أمو  ت  خف اا  لوا       ثما يىب   التل دذ الثبو      
 ك او  مىب ثك او موسى        ثإد ل ابذ مرب ثالزبنو       
 هنت أ ا فما قبلت ثاب         نص ل ها فكل القوا بو      
 ال   لىب  ادعرح مد هاي يقول   ثعدىبما يصل   

 توافقت ال هوو مع الدصا            على ق ل اد  ند بش خشف     
 ثما اوطللوا على ترك الىبان"      بل اوطللوا على ءرو ال شف     

 ثير  أن اد  د   يكون مدطق ا ابدا هلل   
 عجبنا للم  نند بو أان        ث إال   ثالىب ن بوي

 م ه إال ال هوو الدصا         ثاقرثا  هنم ولبننويأسل
 ي ت  احلازا اللب   على الطتنننل إذا ما لىباته ضربوي
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 ثإذا كان ما يقولون يف ع  ى ول لا فأيذ كان أبوي
 ك ف خّلى ثل ىَبي لألعاوح        أا يندون أهنم غلبوي  

 ثي  اكل ادعرح ث و يف قم  ءكه أح ااو"ن  و الصل د   
  الشذق   ضجٌ        ما بو أ ىب ثاد  ديف

  ؤا بداقو  يىبق       ثذا كلنؤن  يص د
 كل يعّنم وينده        "ل ت ءعرح ما الصل د  

ثخ ءنن  ادعنننرح ثالك منننه للعقنننل كت صنننل ث  ننىب ونننو الوونننول إال ال قنننو ي نننك  ادعنننرح يف 
 ثجوو الو ي   

 رثيفش ال   مقال الرسل  قا   ثلكذ قول زث  سطّ 
 ثكان الدا  يف  ٍذ  غ ىٍب   فجاكثا اباحملال فكىب ثي

ثي ك  يف تداس  ااو"ن ثث ىبةا بل ي ك  يف الىبيذ الوا ىب الؤح ت  ع  مدنه ادنؤا   
اد عا ضنن  ثاد داقضنن  علننى وننو مننا نننر  يف أب ننا  اللزثم ننا  ثالنن    واعنني لننؤكر ا  دننا ثأنننه 

 يع ش يف ء  انه   ير  اهلىب  ثإ ا   
 ويذ ثكتر ثأنباك تقص    ثفرقان ثتو اه ثإد ل

 يف كل ج ل أابط ل ، يىبان اا    فهل تترو يوما ابهلىب  ج ل  
ثقننال عبىبال ننشا القننزثي    اج معننت بننه ض أح ادعننرح   مننره فقننال يل   ي أ ننج أ ننىبا قنن    

 قال   وىبقت إ  اانب اك   ف غري ثجهه "
  النن  ي يصننل إل دننا سننو  اجلننزك ااثل مدهننا ث ننو مننا ثقننىب ألننف ادعننرح  سننال  التصننول ثالغننا"

ي اث  ثلثها تقريبا ثأمسا نا " التصنول ثالغنا"  يف  ناذاه ال نو  ثاآل"  " كمنا ينر  النبعي 
ب دمننا يننر  اآلخننرثن أهنننا يف تج ننىب   ثادننواعق ثيننرث  أنننه ق ننل لننه   لنن س  ننؤا مثننل القننرآن ، 

تننر  منناذا يتعننل الداقننىب أمنناا  ننؤي ادقولنن  النن    13  "فقننال   ي تصننقله احملا ينن  أ بعما نن  سنند
 يقوهلا ادعرح ثأماا ءعري الؤح يقول ف ه 

 أق م مخ ي ، ثووا الىب ر آلته          ثأومذ الؤكر أبكا ا آبوال
 ع ىبيذ أفطر يف عامي إذا  ضرا          ع ىب ااضا ي يقتو ع ىب ءوال

 ال   يف الترا ي  
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لللج ثير  أنه ل س فرضا على العجنا ز ثالعنؤا   طادنا بقنى  نف ك يقف ادعرح موقتا  افضا 
 الدا  ااءرا   ول الكعب   

 أق مي   أعىب احلج فرضا    على عجز الد اك ث  العؤا  
 فتي بطلاك مك  ءر فقوا    ثل  وا ابحلماه ث  الغ نا  

 ثكؤل  قوله   
 ىبان ل تزو ي كعب  احلجاا إذا فقىب      ا بكثره زثا  ثس

 فاحلج يف ننر ادعرح  و تقل ىب   يقف أماا العقل  
 ثما  جى إال أ جا  ب ت      كفث  اخلمر ت رو يف ز ا ا

 إذا  جع احلك م إال  جاي     ةاثن ابدؤا   ثازو ا ا
 

 ثيروو آ اك بعي الدا  أن طقو  احلج طقو  ثثد     
 

 ن ثأنصاوما الركذ يف قول ان  ل ت أذكر م      إ  بق   أثاث
 ثكؤل  قوله   

 أ   عادا يرجون عتو مل كهم     ب قب ل  كذ ثاختاذ ول  
ثن  ط ع أن نقنول إن  نؤا النرأح يبنىبث م طابقنا منع  أ  ابنذ الراثننىبح ىناي احلنج   ن  يقنول 
ابذ الراثنىب    "  فما الترق بو الصتا ثادرثه إ  كالترق بو أن قب س ث نر  ضجنبشن ككن  

ثي تنننن  مننننع  أ    14واف علننننى الب ننننت إ  كننننالطواف علننننى غننننريي مننننذ الب ننننو "  ، ثمننننا الطنننن
الكدىبح الؤح يقول "   ؤا فعل ال م    ثال امه  النؤح ي نمونه الد ن  اوندامهم ابهلدنىب ، 
فإهنم يتعلون يف بلىب م  ؤا التعنل بع دنه النؤح يتعلنه اد نلمون ال نوا منذ احللن  ثال عنرح النؤح 

  15ي مونه ا  رتاا ثالطواف"
   
1-4  
 

 موقف معاوريه ث  ق ه مده  
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 ي بقى لىبيدا سفال   ك ف نت ر أت جد ادعرح يف آ ا ه بو اإل ان ثالكتر ..  
 نل ذلن   اجنع إال أعىبا ننه النؤيذ كمنا يننزعم ادعنرح يىبسنون أب نار يد ننبوهنا إل نه  فقنىب ذكننر يف 

 16سق  الزنىب "أان ء خ مكؤثٌو عل ه"
حلنناو النن   اجننت قب ننل عصننر ادعننرح ثخ أثدنناك عصننري فقننىب اةننم أث أن ذلنن  يعننوو إال موجنن  اإل

ونننان بننننذ عبىبالقنننىبث  ثابننننذ ادقتننننع ثب نننا  بننننذ بنننرو  ث نننناو عجننننرو ثأبوع  نننى الننننو اق ثابننننذ 
 ا    هنم مللىبثن . 1009   400الراثنىب   ثأبو  ان ال و  ىبح ض  

لكددا يف الوقنت نت نه    إندا   ن  ط ع أن ندتي أثر العصر على ادعرح ثعلى تكويده الثقايف
نر  ادعرح ادقلىب بل  و اجملىبو كما أنه   ي بع طرق مذ سبقه لكده ي   كتروي الطري  الوعر 
. فقننىب خنننالف ادعنننرح ابننذ الراثننننىب  يف موقتنننه ىنناي إعجننناز القنننرآن الكننرب إذ يقنننول "  ثأمجنننع 

منىب ونلى   عل نه مللىب ثمه ىب ، ثانك  عذ احملج  ثمق ىب أن  ؤا الك او الؤح جاك بنه  
ثخ الوقننت ذاتننه فإندننا   ن نن ط ع أن نقبننل أن كننل ااب ننا    17ثسننلم ك نناو اننر ابإلعجنناز"

ثاجلمل الدثري  ال  ت عا   مع ااو"ن قىب ُثضعت على ل انه ان ذلن  اجلنىبل  نول ك اابتنه 
نقنرأ الرسنا ل بىبأ يف   اته  نا جعلنه يفلنف ك بنا يف تت نري منا اةنم بنه يف ك بنه ال نابق  ثعدنىبما 

النن  بوولننت بننو ادعننرح ثبننو واعنني الننىبعاه اإلمسنناع لي ضادفيننىب يف الننىبيذ  بنن    بننذ عمننران 
ال ريازح اإلمساع لي واعي الىبعاه يف عصر اخلل ت  اد  دصنر ابهلل التناطمي   دنىب أن ابنذ أيب 

يدنننه ضأح عمنننران ال نننريازح يقنننول يف إ نننىب   سنننا له للمعنننر    " ث أينننت الدنننا  ف منننا ي علننن  بىب
  ث نو معاونر للمعنر  "  463 - 392ث كى اخلط   البغنىباوح ض  18ادعرح   خم لتو"

أن ادعننرح عنننا   سنننو ا منننذ القنننرآن ، ث كننني عدنننه  كنننا"  خم لتننن  يف اع قننناوي ،  نننل  مننناي 
ثيؤكر ذل  الباخرز  ضأبواحل ذ على بذ احل نذ بنذ علنى بنذ أن   19بعي الدا  ابإلحلاو"
 ث و معاور للمعر  أيضا   الط   الباخرز    

 20" إ ا الىبثت اال ذ إبساكته للك او الؤح زعموا أنه عا   به القرآن"
    463ثواا معاوري أبوجعتر  مىب بذ اسل  بذ على البلاثى الزثزىن ض  

 كل  عو  كعره الدعمان     دا خش عذ  بع  اإل ان
بعىبي فبعضهم  أ  أنه كافر ثمللىب ثزنىبي  ثاخ لف اامر لىب  الدقاو ثالتقهاك الؤيذ أتوا مذ 

 نن  يدقنل يف ك ابنه  562-506ب دما  أ  بعضهم أنه مفمذ بل ثيلٌّ مذ ااثل اك فال معاين ض
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  يف ك ابننننه 597-510اان نننناو  أ  البغننننىباوح ثيقننننر  ابننننذ اجلننننوزح ضأبننننوالترا عبننننىبالر ذ 
ثقىب  كى لدنا عنذ أن زكنر" ادد نم يف ترمج ه للمعر  أن أ واله تىبل على اخ شف عق ىبته ، 

فقلت  -فقلت يف نت ي   ال وا أعرف اع قاوي  -أنه قال   قال يل ادعرح   ما الؤح تع قىب 
  ما أان إ  ءاك   فقنال    كنؤا ءن خ  " ثيضن ف " ثقنىب  مناي مجاعن  منذ العلمناك ابلزنىبقن  

ال نرا ع ، ثجيلنىب  ثاإلحلاو ثذل  أمر  ا ر يف كشمنه ثأءنعا ي ثأننه ينرّو علنى الرسنل ، ثيع ن 
  21البع "

  موقتننا ثسنننطا بنننو 646-568ثقننىب ثقنننف القتطنني ض أبواحل نننذ علنننى بننذ يوسنننف القتطننني 
التل و فقىب نقل آ اك التريقو إ  أنه قىب أث و لدا  ثاي  ن وقف   اهلا قل ش فقىب ذكر أن ادعنرح 

ن بنه  ا ن  ي نىبث قىب   ل إال طرابلس ال اا " فاج ناز ابلشذق ن  ، ثننزل وينر التنا ث  ، ثكنا
ء لا مذ علوا ااثا ل ، ف مع مده أبوالعشك كش ما منذ أثا نل أقنوال التشسنت  ،  صنل لنه بنه 
ءكوك ي يكذ عدىبي منا ينىبفعها بنه فعلن  ةناطري منا  صنل بنه بعني ا ونشل .... ىل ا عنو  

 لنن  ث  يعقننل أن يكننون الرا نن  قننىب أثننر علننى ادعننرح يف يننوا أث ل  22ث جننع ثاسنن غتر ثاع ننؤ "
ثلؤا أترك  ؤي الرثاي  إ  أنين أتوقف   ال أنه قىب اس غتر  به عما قاله يف ءبابه ثأنه قنىب غنرّي 

 آ اكي ال ك   قب ل ثفاته. 
 

ينر  القتطنى أننه قنىب  أ  ادعنرح يف اددناا فقننال لنه   منا النؤح  ملن  علنى الوق عن  يف ويننين   
 نمت م عجبنا للنرخ" ، ثاسن غتر  فاب …. ثما يىب ي  لعل   غتر يل " فخجلت منذ قولنه 
  23  يل ثله ، ثي أعىب إال الكشا يف  قه إ  ةري"

 
  24  كأن ادعرح  ا    يتقه ء لا" 626-574ثيص د "قو  احلموح 

 
 "أن أكثننر الدننا  يرمونننه ابلزنىبقنن  ثخ ءننعري مننا يننىبل علننى  630 -555ثيننر  ابننذ ااثننريض 

 يف ك ابنه منرآه الزمننان  ثاين  علنى ل ننان  654-581ثينؤكر سنب  ابننذ اجلنوزح ض  25ذلن "
اددننازح ال نناعر قننال   "اج معننت  ن العننشك كعننره الدعمننان فقلننت لننه   مننا  ننؤا الننؤح  كننى 
عدنن    فقنننال     نننىبين قننوا ، فكنننؤبوا علنننيَّ ؛ قلننت عنننشَا   نننىبثك ثقننىب تركنننَت هلنننم النننىبن ا 
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ايل يف ك ابننننه "سننننر العننننادو ثي ننننوق الغننننز  26ثاآلخننننره   قننننال   ثاآلخننننره   قلننننت   إح ث "
  27ثك ف ما يف الىبا يذ" كرام  مذ كراما  ادعرح ل ىبلل على تقواي ثإ انه.

 
 يف ك ابننه "ادخ صننر يف أخبننا  الب ننر" أن أاب العننشك ادعننرح "   732-672ثيننر  أبوالتننىباكض 
  يف ر يخ اإلسشا ثينر  ابنذ 748-673ثإال  ؤا ذ   الؤ يب ض  28كان يُنهر الكتر"
 الو و  أنه تقي . 

 
ثلعنل ف مننا أث وتنه مننذ أمثلنه مننا يننىبل علنى اخنن شف الدنا  معاوننريذ ث  قنو يف أمننري ، ث ننؤا 
ال أ جد إ ا  و انتج مذ أت جد ادعرح ذاته ثمذ ال   لىبينه النؤح جيعنل الدنا  يف ءن  منذ 

 -كمنننا ينننؤكر الصنننتىبح   -أمنننري فقنننىب يداونننري بعضنننهم ب دمنننا يعاوينننه النننبعي اآلخنننر " ثيعمنننل 
  29تشمؤته ثغري م على ل انه ااءعا  ، يضموهنا أقاثيل ادش ىبه ، قصىبا هلشكه"

 
لكننذ الثابننت أن جننىب  كبننريا وا   ننول ك ابننه " التصننول ثالغننا"  " ث ننل  ننو معا ضنن  للقننرآن 
الكنننرب أث ك ننناو م ننن قل ، ث نننؤا اجلنننىبل بنننىبأ أيضنننا يف   ننناه ادعنننرح إذ زا ي الر الننن  التا سننني 

يف ك ابنننننه " سنننننتر انمنننننه " أن ادعنننننرح " ثضنننننع ك نننننااب امسننننناي " التصنننننول  انونننننرح خ نننننرث ثوّثن
ثالغا"  " ذكر به كلما  مرمنوز ثأمثنال يف لتنق فصن د عج ن  ، حب ن    يقنف الدنا  إ  
علننى قل نننل مدننه ، ثيتهمنننه مننذ يقنننرخي عل ننه . ثقنننىب اةمننوي بقنننوهلم "إننن  ثضنننعت  ننؤا الك ننناو 

ثمسعنت أن لنه أكثنر منذ ما ن  ألنف ….  جنل معا ض  للقرآن ؛ ثجيلس  وله أكثر مذ منا   
أح أن الغمنو  النؤح كنان يك دنف ك نااب  ادعنرح ثأسنلوبه الصنع  سناعىب   30ب نت ءنعر"

على عنىبا فهنم مفلتاتنه ، فقنىب كنان ثاسنع ادعرفن  ثي ي وقنف ادعنرح يف نقنىبي ىناي ااو"ن فقن  
فقننىب أثوننى أن يك نن   بننل نقننىب اجمل مننع ثال ننلط  ثتنن  إذا مننا مننا  أن  ننرق ج ننىبي ثإذا قُنن 

 على ق ي 
 

  ؤا جداي أيب علّي     ثما جد ت على أ ىب         
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لقىب توقف الدقاو القىبامى ثاحملىبثون أماا إ ان ادعرح أث كتنري إ  أننين اخ لنف منع التنريقو إذ  
كان أ ر  انم أن يدننرثا إال ادعنرح النؤح  ثنل العقل ن  العرب ن  اد ن دريه الن  الناثل أن ت ن  

 يف كل احلقا   لكي ت  د ج  ق ق  ثا ىبه ث ى البل  عذ احلق ق  . 
   
 
 
 

-------------------------------------------------
------------------------------- 

 
   
   439   2أبو العشك ادعرح   اللزثم ا  ا  
 الق    موو   544واعق   أبو العشك ادعرح   سال  التصول ثالغا"  يف تج ىب   ثاد  

 ا 1977  ذ زانين ط. اهل ل  ادصري  للك او ، القا ره           
الق نننن  الننننىبك و ه عا  نننن  عبننننىبالر ذ ،ط.وا   395أبننننو العننننشك ادعننننرح   سننننال  الغتننننران    

 ادعا ف  
 1995القا ره،           

   273ادعرح  التصول ثالغا"  يف تج ىب   ثادواعق     
 منننىب أبنننو التضنننل بنننىب ان   ضوك نننو   قضنننا" الدقنننىب ثالبشغننن  يف تنننرا  أن العنننشك ادعنننرح ،    

 مطبع   
 . 1992ال مان ، مصر ،            

  مىب سل م اجلدىبح   اجلامع يف أخبا  أن العشك ث آاث ي ، الق   عبىبا هلاو   اءم ، ط.     
 ا 1964 ن    1384اجملمع العلمي العريب ، وم   ،             

 ا .   1984إبرا  م ال امرا ى   مع ادعرح اللغوح ، ط. مفس   الرسال  ، بريث     
-135 مننىب أبننو التضننل بنننىب ان   قضننا" الدقننىب ثالبشغننن  يف تننرا  أن العننشك ادعنننرح      

137   
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،  عبنننننىبادعو ادلنننننو ي   وفننننناع عنننننذ أن العنننننشك ادعنننننرح ط . وا  الكدنننننوز ااوب ننننن  ، بنننننريث   
1994   

   121عبىبالر ذ بىبثح   مذ ر يخ اإلحلاو يف اإلسشا     
   139ال اب     
     57-56القتطى   إنباي الرثاي  ضتعريف القىبماك      
     314ابذ  جر  ل ان اد زان ضتعريف      
 .    120" عبىبالر ذ بىبث    مذ ر يخ اإلحلاو     
 .   154" ال اب      
   212 تعريف     
   471ادعرح    سال  الغتران      
     134ض تعريف القىبماك     
   7  تعريف    241 - 240البغىباوح ر يخ مىبيد  ال شا ضر يخ بغىباو       
البنناخرز  ض أبواحل ننذ علننى بننذ احل ننذ بننذ علننى بننذ أن الط نن  البنناخرز     وم نن  القصننر    

    
 . 8تعريف    50-52           

     20ض تعريف   "   
     31-30القتطى   انباي الرثاي على أنباي الدلاي تعريف      
   52تعريف      
 .   115تعريف     
   142  تعريف جن  2380   9ابذ ااثري الكامل   جن   
 .   151تعريف     
   .   153-152ض اننر تعريف     
 .   187تعريف     
 .   270تعريف     
   463ف   ال عري   
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