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 طريقة القراءة عند المكفوفين بصريا  

 في قصائد من الشعر األندلسي

 الدكتور صالح جّرار

 قسم اللغة العربية وآدابها

 الجامعة األردنية

 مقّدمة

هنالك عدد غير قليل من أعالم الفكر واألدب والثقافة العربيةة الشهةرين ن ع ةر 
ترةةأ أو لعةةد و دترةةأال وقةةد التةةان ا العربةةن مشةةن ابتلةةيا لفقةةداو القبةةرال  ةةيا  ق ةةل و د

اشترر منرأ فن مهرق العالأ العربةن ومرربةأ أعةالم  اي هةيترأ  ًيعةاع وا ةعاعال مثةل 
 عد بن ابن وقاص وبهةان بةن بةرد وأبةن العةال  الشعةريم و ةليشاو بةن م ةلأ هةر   
يلةن  الريانن وعلني بن ج لة و ششس الدًن الةهه ن مةن أهةل الشهةرقال واألعشةُ التي  

ل ةةةريلن ويأبةةةن ال  ةةةن بةةةن  ةةةيداال وأبةةةن القا ةةةأ الهةةةا  نال واألعلةةةأ وأبةةةن القا ةةةأ ا
 الَهْنَتشرم من أهل األندلس.

وقةةةد عنةةةن مانيبةةةي األدب وماليفةةةي بتةةةر التةةةراجأ لةةةالتعر   برةةةا   الش فةةةيفينال 
ةعيا فةن  ةيرهأ وأبقةةانهأ ومةا هةدن عةنرأ مةةن أدب وفكةرال وت ةدي يا فةن أ يةةاو  وتي ي

بةةاب لش ةةةي رأال مثلشةةةا ت ةةةدي يا عةةةن معانةةةاترأ كثيةةرا عةةةن  بةةةاترأ وقةةةدنترأ علةةةُ ا ت
 ل  ر إهابترأ لفقداو القبر.

ولكةةني هةةا   الشةةانيبين لةةأ ًيلةةيا أ ةةالير الكتالةةة والقةةرا ا عنةةد هةةا   الش فةةيفين 
عنايةة ب يةراال ولةأ ًت ينةيا  ةرق اتبةالرأ لةالعليم واألداب واألشةعانال علةُ الةرغأ مةن 

ةةةر عليرةةةا الشانبةةةي  و عنةةةد تعةةةر فرأ برةةةا   الش فةةةيفين هةةةن أوي أهةةةأ النيانةةةر التةةةن نبي
م انترأ العلشية واألدبية ونها رأ العلشن واألدبن  يا  فن التةدن س أو فةن  لقةا  
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 العلأ أو فن  فظ األشعان واألبقان أو فن التألي ي

وقةةد دفعنةةن  يةةاب هةةها النانةةر الةةُ التنقيةةرال فةةن  ةةير هةةا   الش فةةيفينال ل ثةةاع 
لتةةن ا ةةتهدميها فةةن الكتالةةة والتةةألي  وتةةدو ن الهةةعر عةةن أييةةة اشةةانا ت ةةيين الي ةةاتل ا

واألدب واألبقةةةةةانال والي ةةةةةاتل التةةةةةن ا ةةةةةتهدميها فةةةةةن تلقةةةةةن العلةةةةةأ واألدب والهةةةةةعر 
واألبقانال وهةل اقتبةر  علةُ ا  ةتشاي وا  ةتفران فقةكال أم بانة  هنالةك و ةاتل 

 أبرى لالتباب لالعليم واألداب.

معنةةأ األدلةةا  ليةةاقي  ال وو يةةا  وإلةةُ جانةةر الشبةةادن األدبيةةة الشهةةريناال مثةةل 
األعيةةاو  بةةن بلكةةاوال ودواو ةةن الهةةعرا  الش فةةيفين مثةةل دًةةياو أبةةن العةةال  الشعةةرم 
يلةةن األندل ةةن ودًةةياو لهةةان بةةن بةةردال فقةةد نجعةة   ودًةةياو أبةةن ال قةةاى األعشةةُ الَت  
أيضاع الُ لعض مالفا  العرب القدما  التةن ابتبة  لال ةدًن عةن العشيةاوال مثةل 

الرشيةةاو فةةن نيَكةة  العشيةةاو لبةةالص الةةدًن البةةفدمال وبتةةاب ال رهةةاو  كتةةاب َنْكةة 
 والعرجاو والعشياو وال ي و للنا ظ. 

وبةةاو  بةةيلة هةةها التقبةةن لعةةض األبقةةان واألشةةعان عةةن م ةةاو   العشيةةةاو 
ابتكان أ الير باهةة برةأ لالتبةاب لش ةي رأال بشةا وقفة  علةُ مق يعةا  شةعر ة 

  ا ة القبر الُ القبيرا لدًرأ.تت ديث عن  با  العشياو وانتقاب 

وبةةاو أهةةأ مةةا وقفةة  عليةةأ  ةةالث قبةةاتد لثال ةةة شةةعرا  أندل ةةيين تبةة   ر قةةة 
قرا ا اله يط لاللشسال وما زال  ا نتاو منرشا مه ي تين وهشا فن مه ةيط أدلةا  
مالقة  بن ع  ر بينشةا وند  القبةيدا الثالثةة فةن بتةاب ا  ا ةة لل ةاو الةدًن بةن 

 اله ير.

 فن ههه الدنا ة لعرض بل قبيدا علُ  دا وبياو أهأ عناهرها.و أقيم 
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 الوسائل التقليدية التصال العميان بمحيطهم: -1

لعل أ رل  ر قة  تباب األعشُ ب يئتأ وم ي أ هن ا عتشاد علُ 
األبر ن الهًن يأبهوو بيديأ و رافقينأ فن  ليأ وتر الأ و  اعدونأ فن ت قيق 

 ا تياجاتأ.

عشةةُ شةاعراع مهةةريناع أو عالشةةاع معروفةاعال فةةروي دون الشرافةةق   وعنةدما ي ةةيو األ
ي يو منرد م ةاعدتأ علةُ التنقةل مةن م ةاو إلةُ م ةاوال وإنشةا يبةقل باتقةاع لةأ 
وناو ة لهعره وقانتاع لأال وفن ههه ال الة   بدي أو ي يو الشرافق إميا  القاع ننيقاع 

ناع من علشأ.  أو عالشاع متش ي

ةةن ومةةن أمثلةةة  لةةك فةةن األ نةةدلس أو الهةةاعر ألةةا القا ةةأ بةةن أبةةن  الةةر الَشنيه 
كاو ييعةر  لعبةا األعشةُ ألنةأ بةاو يقةيد الهةاعر اليشةاص األعشةُ ( 1)األندل ن
 .(3)و الزمأ ( 2)التي يلن

ومن األمثلة أيضاع ما اشترر من مالزمة األدًر أبن جعفر أ شةد بةن ًي ة  
م( ألبن ع دهللا م شد 1377هة/779بن مالك الرعينن األندل ن الررنا ن )  

ةةةةةةةةيانم الن ةةةةةةةةيم األعشةةةةةةةةُ  بةةةةةةةةن أ شةةةةةةةةد بةةةةةةةةن علةةةةةةةةن بةةةةةةةةن جةةةةةةةةابر األندل ةةةةةةةةن الري
قةةةا ل ةةة ر  لةةةك لةةةاألعشُ والقبةةةيرال فكةةةاو ابةةةن جةةةابر 1378هةةةة/780)  م( َفليقي

ًالةة  و ةةنفأ والرعينةةن ي تةةرال ولةةأ ًةةرا  ه ةةها علةةُ  ةةيب عشرهشةةاال وقةةد ن ةةال 
الهةةام و ةةشعا مةةن  ال ودبةةال(4)إلةةُ مبةةر معةةاعال و ةةشعا مةةن أبةةن  يةةاو الررنةةا ن

  .(5)كثير من العلشا 

ولعةل مةن أكثةةر  ةرق اتبةةاب العشيةاو لةالعلأ  ر قةةة ا  ةتشاي لشةةن يقةرأ علةةيرأال 
اد الش فةةةي  القر  ةةةنال يقةةةيب الضةةة ين فةةةن ل يةةةة  ففةةةن ترجشتةةةأ ألبةةةن ع ةةةدهللا ال ةةةدي

 .(6)…" الشلتشس إنأ "كاو أدًقاع مهريناع لقر قةال تيْقَرأي عليأ األداب واألشعان

ال رق التقليدية لتعامل الش فةيفين مة  م ةي رأ ا ةتهدام العبةا  نشةادهأ ومن 
إلةةُ ال ر ةةقال ومةةن الهةةعرا  األندل ةةيين الةةهًن اشةةتكيا العشةةُ             ووهةةفيا 
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ةةني عاهةةأ بةةن ز ةةد القر  ةةن  يةةن يقةةيب مةةن  (7)ا ةةتهدام العبةةا الهةةاعر أبةةي الَشْهه 
 (8)شن الةةةدابل األمةةةيم إ ةةةدى قبةةةاتده لعةةةد أو  ةةةشل األميةةةر ههةةةام بةةةن ع ةةةد الةةةر 

 عينيأ:
 أو قضةةةةةةةةُ هللا قضةةةةةةةةا  فشضةةةةةةةةُ

 
 َبَضةةةةةةةةةةَعْ  أيمع بنةةةةةةةةةةاتن للعةةةةةةةةةةدى

 

  ونأ  أعشةةةةةةةةةةةةُ  ةةةةةةةةةةةةر راع إنيشةةةةةةةةةةةةا  مهةةةةةةيأ لةةةةةةاألنض لشةةةةةةس  لالعبةةةةةةا
   ق ةةةةةةةةة  وجةةةةةةةةةداع وقالةةةةةةةةة  قيلةةةةةةةةةة  وهةةةةن  ةةةةريى بلرةةةةْ  منةةةةن الَشةةةةدى
ةةةةةةةةةةن َقيلرةةةةةةةةةةا:  مةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةن األدوا  دا   بةةةةةةةةةةالعشُ   ففةةةةةةةةةةاادم َقةةةةةةةةةةر ص  م 

  وإ ا نةةةةةةةةةةةاب العشةةةةةةةةةةةُ  ا لبةةةةةةةةةةةر    قةةةةةد  ةةةةةيى كةةةةةاو  ييةةةةةاع مثةةةةةل َمْيةةةةة   
  وبةةةةةةةةأو  النةةةةةةةةاعأ الش ةةةةةةةةرون لةةةةةةةةأ  يةةةةةةةةةةةكي م ةةةةةةةةةةةروناع إ ا  ص الةةةةةةةةةةةردى
  أْلَبةةةةةَرْ  م ةةةةةت د ع مةةةةةن  رفةةةةةأ  َمةةةةةةاتالع ي ةةةةةةعُ ل ةةةةةةأ  يةةةةةةن  ةةةةةةعُ

  لالعبةةةةةةةةةةا إو لةةةةةةةةةةأ يقةةةةةةةةةةده إنيةةةةةةةةةةأ  ل ةةةةااب النةةةةاى يشهةةةةن إو مهةةةةُ 
جا    لةةأ ًةةرْب فةةن بةةلي مههةةن الةةْردى  َيبةةة لن الَ ةةةرب و نتةةةابي الةةةدع

نا  ربناهةةةةةةةةةةةةةةةةةةا نضةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  لالفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةافت اناع بيةةةةةةةةةةةةةةةةدي   امت يناهةةةةةةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةةةةةةش 
  و ن نةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةد تنةةةةةةةةةاوز  برةةةةةةةةةا  َمْرَشرةةةةةةةاع قفةةةةةةةراع إلةةةةةةةُ أهةةةةةةةل  النةةةةةةةدى
  قاهةةةةةةةةةداع بيةةةةةةةةةَر منةةةةةةةةةا   بليرةةةةةةةةةا  ومنةةةةةا   بيةةةةةر مةةةةةن فةةةةةيق الثةةةةةرى 

 . (9)وهن  ي لة 
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 محاوالت العميان البتكار طرق خاّصة للتعامل مع محيطهم: -2

بقةةاناع عةةةن لعةةض الش فةةيفين الةةةهًن اجترةةدوا فةةةن وقةةد أوند  الشبةةادن األدبيةةةة أ
ةة لالتبةاب ب يئةاترأ. بشةا أوند  أبقةاناع عةن اشةتران العشيةاو  ابتكةان و ةاتل باهي
لالةةهبا ال وأوي فقةةةداو القبةةةر ًنةةةت  عنةةأ ز ةةةادا فةةةن الةةةهبا  وقةةيا فةةةن القبةةةيراال قةةةاب 

د أعشةُ بليةداعال و  ًيةر  ى أعشةُ هالص الدًن البفدم فن "َنْك  الرشياو" قلي أو ويج 
لةةةةل  لةةةك قةةةةاتالع :" وال ةةة ر الةةةةهم أناه فةةةن  لةةةةك أوي  هةةةةن ( 10)أ ي وهةةةي  بةةةةن "  ةةةأ يعي

األعشُ وفكره ينتش  عليأ و  يعيد متهة قاع لشةا ًةراهال ون ةن نةرى ا ن ةاو إ ا أناد 
 (11)أو ًتةةهبر شةةيئاع ن ةةةيأال أغشةةض عينيةةةأ وفكيةةرال  يقةةة  علةةُ ماشةةةرد مةةن  اففتةةةأ"

 . (12)ظ من العشياو"ولهلك  اق لنا الشثل القاتل:"أ ف

وقةةد ت ةةدث لعةةض الهةةعرا  العشيةةاو عةةن انتقةةاب  ا ةةة القبةةر إلةةُ القبةةيرا فةةن 
ان بن برد  ين لقيب:   ياق افتهانهأ لالعشُ ومن ها   الهاعر لهي

ك أهدى من لبير وأ ي  لَد الشيليدي أعشُ َوْجدَتأ وجدي   إ ا وي

 من العشُ َعشي ي جنيناع والهبا  فنئ  عنير الفين للعلأ معقالع 

ال  وغاض  يا ي الَعْين  للعلأ نافد   وقلر  إ ا ما  يي  الناى  بي

ْعري أ رال  وشعر َبَنْين  الروض   م  بينأ (13)لقيب  إ ا ما أ رو اله 

وأوند أبةةي منبةةين الثعةةال ن فةةن بتالةةأ " ت  ةةين الق ةةيل وتق ةةيل ال  ةةن" أشةةعاناع 
ةليو فيرةا العشةُ ع لةُ القبةر ألو العشةُ ًيقةد لقعض من عشن من األعةالم يفضي

 القبيرا و قيي راال فشن  لك أو ع دهللا بن عقاى الب ابن النليل لشا عشن قاب:

 إو يأبه هللا  من عينن  نيَنهيشا ففن ل انن وقل ن منرشا نين

ْقَيب  بال ي  مأ ين  قل ن  بنع وعقلن غيري  م َدَبل   (14)وفن فشن م 
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 : (15)لفقيأومن  لك أيضاع قيب الهاعر منبين ا

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ن نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر را  لشي
 

 يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ميْعر  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع إْ  ن نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن
 

 أعشةةةةةةةةةةةةةةةةةةُال وأعشةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ لبةةةةةةةةةةةةةةةةةةيرا
 

 كةةةةةةةةةةةةةةأ قةةةةةةةةةةةةةةد نأًةةةةةةةةةةةةةةَ  لبةةةةةةةةةةةةةةيرا
 

ْلةةةةةةةةةةةةةةةَ : بلقةةةةةةةةةةةةةةةاع بثيةةةةةةةةةةةةةةةرا   (16) َ قي

 
 قةةةةةةةةةل لةةةةةةةةةنال وإو أنةةةةةةةةة  أنْبفةةةةةةةةةة

 

 ومن  لك ايضاع قيب أبن العال  الشعريم:
  يادي الَعْين  زاَد  ياَد قل ن (17)ليتفقا علُ َفْرأ  األيمين  

 : (18)القبير األعشُ وقاب أبي علني 
ْلأ ما لرا من العلأ إ ي ما ييهل دي فن الكيْتر    إ ا ما غد  َ اليلة الع 

 غةةدو ي بتهشير  وجدي  عليرأي  (19)وم  رتن  شعن ودفترها قل ن

ومةةن شةةعرا  الشرةةرب ا  ةةالمن العشيةةاو الةةهًن ت ةةدي يا عةةن اتيقةةاد القبةةيرا لعةةد 
  ين يقيب: (20)بن ع د الرنن ال َبرمي فقداو القبر الهاعر أبي ال  ن علن 

 وقاليا: قد عشي ال فقل : بال وإنين الَيْيَم ألَبري من لبير

  يادي العين  زاد  ياَد قل ن (21)لينتشعا علُ فرأ األمين

  ين يقيب: (22)ومنرأ إبراهيأ بن م شد التي يلن
 بَرم ششسي الفريرا أْعَهْ  بيَب ْن لَ  كها  نا الننأ فن  ي  الضع ُ بشدا

 
 فيا ةةةةةةةةةد  فةةةةةةةةن  لةةةةةةةةةيعن ً رةةةةةةةةر الةةةةةةةةةعددا

 
ةةةَددم    إْو نةةةازَي الةةةدهري فةةةن  نتةةةين مةةةن عي

 مةةةن بانةةة  الهةةةشسي فةةةن ا ةةةالعأ بةةةةََلدا
 

َقةةةةالع  ةةةةْرر  فةةةةن أجةةةةةفانأ مي   تيْرنةةةةن عةةةةن الهع
 . (23)الا…
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ومةةن األمثلةةةة التةةةن أوندْترةةا الشبةةةادني علةةةُ ابتكةةان العشيةةةاو أل ةةةالير لالتبةةةاب 
أبن ال  ن علني بةن أ شةد بةن ًي ة  بةن الهضةر أ مةام لش ي رأال ما  يك َر عن 

ال مةن أنيةأ بةاو ًة ي                                 (24)ز ن الدًن ال ن لن األمدم الهم ب ي لبره فن أواتل عشره
جةر فةن الكتةر وانيةةأ بانة  لةأ بتةةر بثيةرا جةداع "وبةاو إ ا  يل ةةر منةأ بتةابال وبةةاو 

قةةةأ وا ةةةتهرجأ مةةةن بينرةةةاال بأنةةةأ قةةةد و ةةةعأ يعلةةةأ أنيةةةأ عنةةةدهال نرةةةض إلةةةُ برانةةةة بت
ل اعتأال وإْو باو الكَتاب عةدا منلةدا  و يل ةر منةأ األيوب أو الثةانن أو الثالةن أو 
غيةر  لةةكال أبرجةةأ لعينةأ وأتةةُ لةةأ. وبةاو يشةةسي الكتةةاب أو ع  ةأ يقةةيب: يهةةتشل هةةها 

وا ا أمةةةري ًةةةده علةةةةُ … الكتةةةاب علةةةُ بةةةها وبةةةها بريا ةةةةال  ي ةةةةيو األمةةةر بشةةةا قةةةاب
ة قاب: عةدد أ ة ر هةهه البة يفة بةها وبةها  ة راع وفيرةا لةالقلأ الرلةيظ بةها البف 

وهةةها الشي ةة  بتةةر لةةأ فةةن اليجرةةة وفيرةةا لةةال شرا هةةها وهةةها لشيا ةة  بت ةة  فيرةةا 
لةةال شراال وإو اتفةةق أنرةةا بت ةة  له ةةين أو  ال ةةة قةةاب: ابتلةة  الهةةكي مةةن هنةةا إلةةُ 

جشي  بتقأ التن اقتناها  هناال من غير إبالب لهن  مشيا يشت ن لأال و عر  أ شاو
لالهةةرا ال و لةةك أنةةأ بةةاو إ ا اشةةترى بتالةةاع لهةةن  معلةةيم أبةةه ق عةةة ونق ب يفةةةال 
وفتةةةل منرةةةا فتيلةةةة ل يفةةةةال وهةةةنعرا  رفةةةاع أو أكثةةةر مةةةن  ةةةر  الرنةةةا  لعةةةدد  شةةةن 
ةةةلال  ةةةأ ًلبةةةق  لةةةك علةةةُ  ةةةر  جلةةةد الكتةةةاب مةةةن دابةةةلال  ش  الكتةةةاب ل  ةةةاب الني

 ا شةهي عةن  هنةأ بشيةة  شةن بتةاب مةا مةن بتقةأ و لبق فيقأ ونقة لقدنه لتتأبةدال فةر
مةةسي الشي ةة  الةةهم عليشةةأ فةةن  لةةك الكتةةاب بيةةده  يعةةر   شنةةأ مةةن تن يةة  العةةدد 

 . (25)الشلبق  يأ"

شْيةةةاو" مةةةن أو  ومةةن  لةةةك أيضةةاع مةةةا أونده هةةةالص الةةدًن البةةةفدم فةةةن "َنْكةة  الر 
و ضةة   ةةر راع فةةن الةةديان الشبةةر ة بةةاو يقةةرب ال لقةةة بتةةاب إقليةةدى فةةن الرند ةةة 

ه البفدم من أغرب ما ي يو   . (26)أش الأ لرأ لالهش ال وعدي

  (27) قصيدة الفازازي األندلسي: -3

م ل ةةاو الةةدًن بةةةن  هةةهه قبةةيدا فةةن وهةة   ةةر ر يقةةرأ الهةةكي لةةاللشسال وقةةد قةةدي
. و ةدبع (28)اله ير لرهه القبيدا لقيلأ:" وقاب فن مديعن قرا ا الهكي دوو نفر" 

علُ أنيأ يعتقد أو قر اا الهكي ل ر قة اللشةس غيةر  تقديأ ل او الدًن لرهه القبيدا
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مش نةال ولهلك وه   لك القانب لالشديعنال أما الهاعر أبي ز د الفةازازم فقةد بةيين 
م لرا تف يراع )شاعر اع(  ين يقيب  : (29) ر قة القرا ا وقدي

ةةنيأي فةةن النةةاى بةةالنيي  فةةن النةةنس  م ا  
 

 وأدَوَن مييةةةةاى الشعةةةةا     أْهةةةةَقَ ْ  
 

 ك أبفةةةةُ الهةةةةكي فةةةةن أي ةةةةر ا نةةةةسفيةةةدن 
 

ةةةةةأ ةةةةةل بفي  ًيةةةةةدًر علةةةةةُ الق ر ةةةةةاى  أْنشي
 

:  ةةةةةة ري لابةةةةةةل عنةةةةةةده  وقةةةةةةاب فر ةةةةةةق: لةةةةةةيس هةةةةةةها مةةةةةةن ا نةةةةةةس   فقةةةةةةاب فر ةةةةةةق 
ةةةةر دنبةةةةأ  علةةةةةُ أنيةةةةةأ للعقةةةةةل أجلةةةةةُ مةةةةةن الهةةةةةشس   فقلةةة  لرةةةةأ: لةةةةأ تفرشةةةيا  ي
ةةةأي َجةةةر  القلةةةيَب فأهةةةق    مةةةةةةةةةةةةدانبرا أجفةةةةةةةةةةةةاو أنشلةةةةةةةةةةةةأ الهشةةةةةةةةةةةةس   فتةةةُ بفع

األبيا  ًال ظ أوي الهاعر لأ يقبد إلُ ال دًن عن ال ر قةة التةن والشتأمل لرهه 
يقرأ برا  لك الش في  الهكيال وإنيشعا قبد إلُ الررب بهلك الههصال ولرها لةأ ي ةن 
ةر الةهم  هناك اهتشام ب ير من ق َ ل الهاعر بيه   ر قة  القةرا ا و  لشعرفةة ال ي

 .ينعل هها القانب ًدنك ما فن ال  ين لشنرد اللشس
 واقتصرت المقطوعة على ثالثة عناصر:

ا شةةةةانا إلةةةةُ أوي هنةةةةاك شهبةةةةاع )أدون وَميةةةةاى الشعةةةةا  ( يقةةةةرأ  العنصررررر األول:
اله يط مرشا دق  فن القرا يس عن  ر ق تشر ر أنامل بفيأ علُ 
األ  ر وبأقل اللشس. وهن   شك  الة ت ت ق أو يند لرةا الشةر  

 تف يراع.
لفةةيا فةةن تف ةةير هةةهه ال الةةةال وعقةةانا  مثل:"فقةةاب أو النةةاى ابت والعنصررر النرراني:
تةدب علةُ انهةراب النةاى برةهه …" فقلة  لرةأ… وقاب فر ق… فر ق

ال الة وا تررابرأ منرةاال ومعنةُ  لةك أنيرةا لي ة   ةاهرا منتهةرا فةن 
الشررب ا  المن. و فرأ من بلشة )فر ق( التةن تكةرن  فةن ال ية  

فرديةةةاع بةةةل جشاعيةةةاع. وأمةةةا الثالةةةن أوي ا نهةةةراب برةةةهه ال الةةةة لةةةأ ي ةةةن 
تف ير الناى لرةهه ال الةة فلةأ ي ةن تف ةيراع واق يةاعال  قعضةرأ قةاب أنيةأ 
أشةةةدي أنةةةياي ال ةةة ر ) ةةة ر لابةةةل(. وبعضةةةرأ قةةةاب إوي هةةةها لةةةيس مةةةن 

ن.  عشل ا نسال أم أنيأ عشل عققرم او من عشل الني
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ةةأ القضةةيية بليرةةا لعةةد  لةةك تيجيرةةاع َغر  والعنصررر النالرر : ليةةاعال فةةاترأ أوي الهةةاعر وج 
النةةاى لقلةةة ا دناك لل قيقةةة مةة  أوي ال قيقةةة أو ةةل مةةن الهةةشسال 
وهن أوي هها القةانب قةد تشلةك قلةيب النةاى لنشالةأ فأهةق   بفيةأ 

 )  تياترا علُ تلك القليب( تدنك ما   تدنبأ األلبان.

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

قاتلرا ي يل التأمةل واليهة  لقةانب  تهتل  ههه القبيدا عن  القترا فن أوي 
 بر يقرأ الهكي لاللشسال وقد وند  ههه القبيدا فن مه يط أدلةا  مالقةة  بةن 

 . و يشا ًلن نبرا: (31)ع  ر
 ميني رةةةةةةةةةةةةةا لفةةةةةةةةةةةةةظ منةةةةةةةةةةةةةاب ال يةةةةةةةةةةةةةاو

 
 يةةةةةةا قةةةةةةانب الهةةةةةةكي بلشةةةةةةس ال نةةةةةةاوْ 

 

 أْشَ َل فن غيرك هها ولكن لاو فن فعلك بل ال ياو
 

 ياومةةةةا عةةةةاق  اك الل ةةةةَظ عنةةةةأ هةةةة
 

ةةةةةةةْشَتأي   فةةةةةةةا   ولةةةةةةةي تةةةةةةةيانى ش 
 

 لكةةةةةةأ مةةةةةةن جنةةةةةةاو (32)هةةةةةةدونها َنْفةةةةةةراع 
 

ننةةةةةةةةةةةةا نةةةةةةةةةةةةافرا  فكةةةةةةةةةةةةأ تعةةةةةةةةةةةةديى جي
 

 عليةةةةةةةك مةةةةةةةا لةةةةةةةأ ًةةةةةةةره فةةةةةةةن الرمةةةةةةةاو
 

ةةْر  (33)َمةةنْ  ْفةةَك ل ْفرةةأ َيني  لةةأ ًال  
 

 مةةةةةن بةةةةةةانق العةةةةةةادا مةةةةةةا ق ةةةةةةل بةةةةةةاو
 

ةةةةةة ة  هةةةةةةانع  (34)م رانةةةةةةة    مي  
 

 يةةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةةينا بةةةةةةةةةةدعا أنتنةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةن ال  ةةةةةةةةةةن فنينةةةةةةةةةةاع لةةةةةةةةةةأ تنلرةةةةةةةةةةا ال  ةةةةةةةةةةاو
 

 قبةةةةةري عةةةةةن وهةةةةةفك  اك الل ةةةةةاو
 

 إوي ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانن لي يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل وقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
 

 بةةةةيطي لةةةةاو (37)هةةةةيى بةةةةل  ةةةةشينن (36)مةةةةن لعةةةةد يةةةةأى مةةةةن النيةةةةل (35)أنلتنةةةةن
 

  يةةةةةك فرةةةةةل لةةةةةن مةةةةةن هةةةةةدود  أمةةةةةاو
 

 اللةةةةةةةيم مةةةةةةةن  تةةةةةةةأ (38)وقةةةةةةةد ق لةةةةةةة 
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ة فن الكه  عن  ر قة قرا ا الش فةيفينال ألنرةا  إوي لرهه األبيا  أهشية باهي
م لنةا لعةض ال قةاتق و  العناهةر الشتبةلة برةهه ال ر قةة. وأهةأ هةهه العناهةر تقدي

 ما يأتن:

أو ههه ال ر قةال بشا فن القبيدا ال ةالقةال تقةيم علةُ تشر ةر ال نةاو علةُ أواًل: 
اله يط الش تيبة فن القرا يس فتدنك م تياها من بالب اللشةسال وشةاهد 

  لك قيب الهاعر:

  يا قانب الهكي بلشس ال ناو مني را لفظ مناب ال ياب

أوي شرط ههه ال ر قة قياي  ا ة اللشسال ولهلك فرو القانب ًةدنك م تةيى ثانيًا: 
اله ةةةيط  تةةةُ لةةةي فيبةةةل بينرةةةا وبةةةين بنةةةاو القةةةانب لعةةةازب مةةةن قشةةةا  أو 

 ن يهال وشاهد  لك قيب الهاعر:
ْشَتأي   فاع  ما عاق  اك الل َظ عنأ هياو  ولي تيانى ش 

يد علةةةةُ "الهةةةةك" وبلشةةةةة )وفاعةةةةل " تةةةةيانى"  ةةةةشير م ةةةةتتر تقةةةةدًره هةةةةي يعةةةة
 (39)"الل ظ" فن هها ال ي  مبدن الفعل ل ظال والبياو ما هنَ  لأ الهن 

 ال أم ما منع  لأ اليهيب إلُ الهن (.
ولةةهلك فةةروي ل ةةظ هةةها القةةانب أم إدناكةةأال ا ةةت اي أو ًنفةةه إلةةُ مةةا ونا  

ا ال اترا  ا  البدون النافرا:  الشادي
 نناع نافرافكأ تعديى جي  هدونهاال نفرا لكأ من جناو

)وفاعةةةل "تعةةةدى"  ةةةشير م ةةةتتر يعةةةيد علةةةُ "الل ةةةظ" أم إدناك القةةةانبال 
ةترا نةال أم ال ي َنني جش  جي ةَننال والننةاو  (40)والني ال" "ونةافراع هةدوها" هةفة للني
ويي القلر  . (41)شدا  لشة الليل أو ني

أو التشةةةريو علةةةُ قةةةرا ا الهةةةك برةةةهه ال ر قةةةةال  ةةةرونم   كت ةةةاب تلةةةك  ثالنرررًا:
 وأو التشريو ينعل ههه الشرانا تتفيق علُ الهيانق  ال القة: الشراناال

 م رانة  ميي   ة  هانع   من بانق العادا ما ق ل باو
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: أو هنالةةةك م ةةةاو    ةةةالقة لقةةةرا ا اله ةةةيط لةةةاللشسال ودليةةةل  لةةةك قةةةيب رابعررراً 
 الهاعرال لعد ال ي  األوب فن وه  ال ر قةال مها قاع القانب نف أ:

 أش ل فن غيرك هها ولة ال ياو كْن لاو فن فعلك بلي 

ةةا   أن  فقد أفل   فن الش اولةال و رر النناص جلياع أمام النا ر ن.ومعنةُ  لةك أو غيةرك قةد  ةاوب  لةةك مةن ق ةل ولكةن أعيةاه األمةرال أمي
إوي  ر قةة القةرا ا فةةن هةهه القبةيداال تكهةة  لنةا عةن  الةةة أكثةر ت ةةيناع 

ةال فالفةازازم ًت ةدث عةن من  ال الة التن تبفرا قبيدا الفةازازم ال ةالق
قانب يقرأ الهك لاللشسال" وبثير األدًةر" ًت ةدث عةن قةانب يقةرأ لةاللشس 
 تةةُ لةةي و ةة  علةةُ الهةةكي ق عةةة قشةةا  نةةافرا تفبةةل بةةين أناملةةأ وبةةين 

 هف ة القر اى.
وفةةةن ال ةةةالتين يفرةةةر أو قةةةيا  ا ةةةة اللشةةةس تنعةةةل القةةةانب قةةةادناع علةةةُ 

شك فن هف ة القر ةاىال إلةُ  إدناك أدقي دنجة من دنجا  ابتال  ال ع
ةةداد عنةةد الكتالةة علةةُ هةةف ة الينقةةة.   ةد إدناك ال ةةشك الةةهم يضةيفأ الش 
وفةةن  الةةة القةةانب فةةن قبةةيدا "كثيةةر األدًةةر" فةةروي ق عةةة القشةةا  التةةن 
فةةة  بثيةةةراع مةةةن إدناك  تي ةةة  علةةةُ هةةةف ة القر ةةةاى مةةةن شةةةأنرا أو تهي

 ةاىال غيةر القانب لل شك الراتد الهم ًنت  عن الكتالة علُ هف ة القر 
أو قيا  ا ة اللشس التن يشلكرا هها القانب تنعلأ قادناع علُ ا   اى 
بةةهلك ال ةةشك وإدناكةةأ علةةُ الةةرغأ مةةن  لةةك العةةازب بةةين القر ةةاى وبةةين 

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

ألعد وههه قبيدا  الثة فن مي يي قرا ا العشياو ل رق اللشسال وهن قبيدا 
لرةةة واليهةة  مةةن  ةةالقتيراال وهةةن أجشةةل لرةةة وتبةةي راع منرشةةاال عةةن التكلةة  فةةن ال

ومةة   لةةك فرةةن أدنةةُ إلةةُ اليهةة  العلشةةن والتف ةةير الشن قةةن لرةةهه الفةةاهرا مةةن 
القبةةةيدتين ال ةةةالقتينال و  عنةةةر مةةةن  لةةةكال فةةةرو ألةةةا ع ةةةدهللا م شةةةد بةةةن ع ةةة ر 

ن فةن ال ةلي عة الشالقن نا أ ههه القبيدا قد و   بتالةاع  ةشياه "النةر  الشهتبةر
ةةةةةا ينعةةةةةل عناًتةةةةةأ بيهةةةةة  القةةةةةانب الضةةةةةر ر مةةةةةن هةةةةةشيأ  (43) هةةةةةاب القبةةةةةر" مشي

 اهتشاماتأ.
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 ووند  القبيدا فن مه يط "أدلا  مالقة" علُ الن ي األتن:

 ال رى م تيباع":"ولأ فن قانب يقرأ ما ييْكَتري لأ ت َ  أ يالأ لاللشس من غير أو يعاًن ما فن 
ْر ةةةةةةةةةةةةةةأ  كأنشةةةةةةةةةةةةةةا ًنفةةةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةةةن   

 
 لةةةةةةةةةةةأوقةةةةةةةةةةةانب مةةةةةةةةةةةا ت ةةةةةةةةةةة  أ يا

 

ةةةةةةةةةةةةةةةأ  فانقل ةةةةةةةةةةةةةة   يةةةةةةةةةةةةةةةأ إلةةةةةةةةةةةةةةُ   ي
 

 مري ةةةةةةةةةةةةةة  فا ةةةةةةةةةةةةة  لأعضةةةةةةةةةةةةةاتأ
 

 قةةةةةةةةةةةد نيق لةةةةةةةةةةةْ  منةةةةةةةةةةةأ إلةةةةةةةةةةةُ لش ةةةةةةةةةةةأ
 

 كأنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياي إلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانه
 

 وهةةةةةةةةةةةةي بنةةةةةةةةةةةةالينيى فةةةةةةةةةةةةن  قيةةةةةةةةةةةةأ
 

 كأنيشةةةةةةةةةا ال ةةةةةةةةةر  لةةةةةةةةةأ نةةةةةةةةةالض  
 

 ًنفةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةا يعلةةةةةةةةةةةيه مةةةةةةةةةةةن لش ةةةةةةةةةةةأ
 

   تعن ةةةةةةةةةةةيا مةةةةةةةةةةةن أو إدناكةةةةةةةةةةةأ
 

   ت نةةةةةةةةر ا دناك عةةةةةةةةن شش ةةةةةةةةأ
 

 فةةةةةةةةةةةةةاألفق األعلةةةةةةةةةةةةةُ  ةةةةةةةةةةةةةشاواتأ
 

 نفةةةةةةةةةةةةةةر الردهةةةةةةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةةةةةةن نف ةةةةةةةةةةةةةةةأ
 

 لشثلةةةةةةةةةةةةأ بةةةةةةةةةةةةاو  ةةةةةةةةةةةةليشاو قةةةةةةةةةةةةد 
 

 (44)عةةةةةةةن مثلرةةةةةةةا بةةةةةةةلي بةةةةةةةن جن ةةةةةةةأ
 

  يالرةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةن  يةةةةةةةةةةةة أعنةةةةةةةةةةةر 
 

تهةةةترك هةةةهه القبةةةيدا مةةة  القبةةةيدا ال ةةةالقةال فةةةن بينرةةةا تبةةة  قةةةرا ا العشيةةةاو 
ل ر قةةة اللشةةسال مةة  وجةةيد ق عةةة مةةن القشةةا  تفبةةل بةةين القر ةةاى وأنامةةل القةةانب. 

يقةةيب لةةةأوي فقةةداو  ا ةةةة  ولكةةن ابةةن ع ةةة ر يف ةةر هةةهه الفةةةاهرا تف ةةيراع علشيةةةاع عنةةدما
 القبر لدى  لك القانب قد عييض عنرا ز ادا قي ة فن  ا ة اللشس:

 فانقل ةةةةةةةةةةةةة   يةةةةةةةةةةةةةأ إلةةةةةةةةةةةةةُ   ةةةةةةةةةةةةةأ
 

 مري ةةةةةةةةةةةةةة فا ةةةةةةةةةةةةة  لأعضةةةةةةةةةةةةةاتأ
 

 قةةةةةةةةةد نيق لةةةةةةةةة  منةةةةةةةةةأ إلةةةةةةةةةُ لش ةةةةةةةةةأ
 

 كأنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا إلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانه
 

 (45)وهةةةةةةي بنةةةةةةالينيى فةةةةةةن  قيةةةةةةأ

 
 كأنشةةةةةةةةةةةةةةةا ال رفلةةةةةةةةةةةةةةةأ نةةةةةةةةةةةةةةةالض  

  
ومةةةةا ًةةةةادم إليةةةةأ مةةةةن قةةةةيا القبةةةةيراال غيةةةةر أوي تف ةةةةير ابةةةةن ع ةةةة ر أقةةةةرب إلةةةةُ عشيةا  بةر  ةالقاع عةن فقةداو القبةر  وهها التف ير لرهه الفةاهرا   يهتلة  بثيةراع 

ةةةة الشفقةةةيدا فةةةن تقي ةةةة إ ةةةدى  النفر ةةةا  العلشيةةةة ال دًثةةةة  ةةةيب تعةةةي ض ال ا ي
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 . (46)ال ياى الشتققية
 
 

 خاتمة
ر ناقه  ههه الدنا ة لعض األبقان واألشعان التن تتناوب لبةينا مقاشةرا وغية

مقاشةةراال و ةةاتل اتبةةاب الش فةةيفين ب يئةةترأ وم ةةي رأال وباهةةة فةةن منةةاب ا تبةةاب 
لا نتةا  الفكةرم الش تةةيبال وت ةاوب أو تلفةة  النفةر إلةةُ وجةيد  ةةالث قبةاتد لثال ةةة 
شةةةةعرا  أندل ةةةةيين تتنةةةةاوب مي ةةةةيعاع وا ةةةةداع ًتبةةةةل برةةةةهه الش ةةةةألة اتبةةةةا ع مقاشةةةةراع. 

لعشيةةاو لله ةةيط ل ر قةةة اللشةةسال وتهةةترك هةةهه القبةةاتد الةةثالث فةةن وهةة  قةةرا ا ا
وتربةةةر قبةةةيدتاو منرةةةا علةةةُ وهةةة  تلةةةك ال ر قةةةة علةةةُ الةةةرغأ مةةةن تر يةةةة  ةةة ل 

 القر اى لق عة من القشا .

وتهةةةترك القبةةةاتد الةةةثالث لةةةالتع ير عةةةن الدههةةةة وا  ةةةترراب مةةةن الفةةةاهرا 
ها من الهيانق والشعنرا  التن لأ ت  ق معرفترا من ق ل.  وعدي

ن هةهه القبةاتد أو تنةد تف ةيراع لتلةك الفةاهراال إ  كشا ت اوب بلي قبيدا م
او ههه التف يرا   يل  قاهرا من النا ية العلشية ل  ر  الة ا نةدها  التةن 
أهةةاب  الهةةعرا ال و ش ةةن أو ن ةةتثنن قبةةيدا ابةةن ع ةة ر مةةن هةةها ال  ةةأ ألوي 

 الهاعر أوند فيرا لعض التف يرا  العلشية والشن قية.

زم" وقبةةيدا "كثيةةر األدًةةر" لعةةض الرشةةيض و ال ةةظ علةةُ قبةةيدا "الفةةازا
فةةن التبةةي ر والتع يةةر واليهةةة ال ونبيشةةا يعةةيد  لةةك أيضةةةاع إلةةُ غرالةةة الفةةةاهرا 
نف ةةراال وأمةةا قبةةيدا ابةةن ع ةة ر فتهتلةة  عةةن القبةةيدتين ال ةةالقتين لانرةةا أقةةلي 

 غشي اع وأو ل عقانا وأنب  لففاع.

ن لةةأو بةةلي قبةةيدا مةةن القبةةاتد الةةث الث تبةة  و  ةةت ي  القا ةةن أو يقةةري
 الة فردية م تقلة تشاماع عن ال التين األبر ينال وأوي لكلي من ال ا   الةثالث 
ةةة ومالل ةةاترا التةةن   يش ةةن معرفترةةا مةةن غيةةر ا  ةةالي علةةُ   روفرةةا الهاهي
 ير ها   الش فيفين ومعرفة دنجا  العشُ لدى بةلي وا ةد مةنرأال وهةها متعةهين 
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 تشاماع ل  ر عدم معرفة أ شاترأ أهالع.

ولكن   بد مةن التني ةأ أيضةاع إلةُ أوي وجةيد  ةا    ةالث لش فةيفين  ال ةة 
فةةن زمةةةن وا ةةدال هةةةي النبةة  األوب مةةةن القةةرو ال ةةةال  الرنةةرم/ الثالةةةن عهةةةر 
الشةةةةيالدم يقةةةةرأوو الهةةةةك لةةةةاللشسال ًةةةةي ن للقا ةةةةن لةةةةأو هةةةةهه ال ةةةةا   الفرديةةةةة 

ل قةةةد تأبةةةه شةةة  -ونبشةةةا  ةةةا   أبةةةرى لةةةأ ترشةةةل الينةةةا أبقةةةان عنرةةةا -الةةةثالث
 " اهرا" فن  لك الرمن الشهان إليأ

وال ااب الشرأ  يب هها الشي يي هي: إ ا باو ها   الش فيفيو قادن ن 
علُ تشيير اله يط وإدناكرا لاللشسال فشعنُ  لك أنرأ تعلشيا ال رو  العربية 

لد األولىوأش الرا وهينها وهها   ًتأتُ لألعشُ إ  فن  التينال  : أو ي يو وي
أ القرا ا والكتالة  أ ب ي لبرهال و ل  هينا ال رو  عالقة فن لبيراع وتعلي 

  اكرتأ.

: أو ي يو أهل األندلس فن  لك العرد يعليشيو العشياو القرا ا والنانية
لا تعشاب من شا  لل رو  والكلشا ال وهها أمر   ًيجد عليأ دليلال وإْو 

م( قد 1176هة/572كاو الهاعر أبي ع دهللا م شد بن غالر الرهافن )  
" قاتالع:   (47)وه  "ب ياع فن باغد مق يعاع لشقصي

 كيت ْ َن لشا  ال ي ن فن   رن  الْرهر
 

 ل يهك هل ألبْر  من ق ل أ رفاع 
 

 مالعقةي الشقراض   راع علُ   ر
 

   ا ا قر اى  نترا بشا ترى 
 

 ل افينا  القر اى عن م  ة  ال  ر
 

 أليس عنيقاع أو يع يَض باتر  
 

را قرا ا العشياو بلشس ال  ين أو من فيق ق عة قشا  ًدبي أو وجيد  اه
علُ أو هناك م او   قديشة  كتها   ر قة تي ر للش فيفين ا تباب لأهأ 
مبدن من مبادن الشعرفةال وهي الكتابال وأوي الش او   ال دًثة الش تشرا 

. و  بدي لت ي ر و اتل لقرا ا الش فيفين إنشا هن امتداد لتلك الش او   ال القة
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الهاتعة ا  تهدام  الياع قد ابتكر  لعد م او   بثيرا  (48)أو تكيو  ر قة بر ل
 فن هها الشناب.

 الحواشي والتعليقات
 

 

هةةي أبةةي القا ةةأ بةةن أبةةن  الةةر ال ضةةرمن الَشنيهةةنال وز ةةر أدًةةر شةةاعر ناقةةد مةةن  .1
يش مةةةن قةةةرى إشةةة يلية )ابةةةن  ةةةعيد شةةةعرا  القةةةرو ال ةةةادى الرنةةةرمال مةةةن قر ةةةة منةةة
ز ن 1286هةةةة/ 685األندل ةةةنال أبةةةي ال  ةةةن علةةةن بةةةن مي ةةةُ    مال نايةةةا  الش ةةةري

وغايا  الششيةر نال  ققةأ وعلةق عليةأ: الةدبتين م شةد ن ةياو الدايةةال دان  ةالى 
ال ابةةن  ةةعيد 78؛ ص1987للدنا ةةا  والترجشةةة والنهةةرال دمهةةق ال قعةةة األولةةُال 

لةةُ ال ْرةةرب فةةن  ي  (ال  قيقةةأ وعلةةق عليةةأ الةةدبتين شةةيقن 2شرةةرب )األندل ةةنال الشي
؛ ابةةن باقةةاوال أبةةي نبةةر الفةةتل 1/289ال 1964 ةةي ال دان الشعةةان  مبةةرال   

بةةةةةةةةةةةةةةةةةن م شةةةةةةةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةةةةةةةن ع يةةةةةةةةةةةةةةةةةد هللا بةةةةةةةةةةةةةةةةةن باقةةةةةةةةةةةةةةةةةاو القي ةةةةةةةةةةةةةةةةةن ا شةةةةةةةةةةةةةةةةة يلن             
مال م شل األنفس وم رص التأنس فةن ملةل أهةل األنةدلسال دنا ةة 1135هة/529 

ن وما  ةةةةة الر ةةةةالةال بيةةةةرو ال ال قعةةةةة وت قيةةةةق م شةةةةد علةةةةن شةةةةيال ةال دان عشةةةةا
ْ يةةةال أبةةي اله ةةاب عشةةر بةةن   ةةن  353ال ص1983األولةةُال  هةةة/ 633؛ إبةةْن د 
مال الشيْ ةر ب مةةن أشةةعان أهةل الشرةةربال ت قيةةق إبةراهيأ األبيةةانم و امةةد ع ةةد 1235

الضةة ينال أ شةةد ؛ 110ال ص1954الشنيةةد وأ شةةد أ شةةد بةةدومال دان العلةةأ للنشيةة ال 
مال ل يةة الشلةتشس فةن تةان ا نجةاب 1202هةة/599ا    بن ي يُ بةن أ شةد بةن عشيةر 

؛ الشقيةةرمال أبةةي ال قةةاى أ شةةد 534ال ص1967أهةةل األنةةدلسال دان الكاتةةر العربةةنال 
ال ير مةن غبةن األنةدلس الر يةر  مال نفل1041/1631بن م شد التلش انن   

 .1968/7/53 (ال  ققأ الدبتين إ  او عقياىال دان هادنال بيرو ال 8)
فةر أ شةد بةن ع ةدهللا بةن أبةن هر ةرا القي ةن األعشةُ التي يلةن أبي ال قاى وأبةي جع .2

م. لةةةأ دًةةةياو شةةةعر  ققةةةأ الةةةدبتين إ  ةةةاو عقةةةاى 1130هةةةة/525الشتةةةيفُ   ةةةنة 
 (.1989-)دان الثقافة بيرو 
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لُ الَشْررب 78ابن  عيدال نايا  الش يرز ن ص  .3  .1/289؛ الشيْررب فن  ي
بةن  ييةاو الررنةا نال  أ ير الدًن أبي  يةاو م شةد بةن ًي ة  بةن علةن بةن ًي ة  .4

مال ن ةةل إلةةُ مبةةر 654/1256مةةن بقةةان علشةةا  الن ةةيال ولةةد فةةن غرنا ةةة  ةةنة 
وأقةةام فيرةةاال ولةةأ عةةدد ب يةةر مةةن الشالفةةا  فةةن الن ةةي وال ةةدًن والتف ةةير وغيرهةةاال 

م. )ال يي نال جالب الدًن ع د الر شن بن أبةن ل ةر 1344/ 745وتيفن  نة   
 (ال دان الفكةةرال 2للرةةي ن والن ةةاا )مال ل يةةة اليعةةاا فةةن  ققةةا  ا1505هةةة/911 

؛ البةفدمال هةالص الةدًن بةن بليةل بةن 285-1979/280ي1ال قعة الثانيةال    
ال 1362هة/764 ًقك    مال اليافن لالي يا ال النر  الهامس لاعتنةا  ى. دًةدن ن، 

؛ البةةةةةةةفدمال 283-267ال  ص1981دان النهةةةةةةةر: فرانةةةةةةةر  شةةةةةةةتاًنرال  ي ةةةةةةةقادوال 
ْياوال عنةن ل قعةأ ونهةره هالص الدًن بليل بن  ًقكال نكْ  ْشياو فن نيك   العش   ي الر 

 286-280ال ص 1984أ عد ال  يننال مبرال 
؛ البفدم نك  الرشياوال 35-1/34أنفر أبقانهشا فن: ال يي نال ل ية اليعاا  .5

 .690-2/664؛ الشقيرمال نفل ال ير 245-244ص
 .523الض ينال ل ية الشلتشس ص  .6
التشيشن ال قةادمال وأبةيه أبةي ز ةد … علقشة أبي الَشْههن عاهأ بن ز د بن  نفلة بن .7

هي الةدابل مةن الشهةرق إلةُ األنةدلسال بةاو شةاعراع م  يعةاع مةن شةعرا  القةرو الثةانن 
الرنةةرمال وبةةاو منق عةةاع إلةةُ  ةةليشاو بةةن ع ةةد الةةر شن الةةدابلال فكةةاو ههةةام بةةن ع ةةد 
الر شن ي رهةأ ل ة ر  لةكال واترةأ أبةي الشههةن لأنةأ عةريض برهةام ألنةأ بةاو أ ةيبال 

ةةن مةةن أبةةن الَشْههةةن فةةأمر لق ةة  ل ةةانأ و ةةشل عينيةةأال ف عشةةل ههةةام ال يلةةة  تةةُ تش ي
 م.796هة/180فبان أعشُ تيفن  نة

مال 1303هةةةة/703)ابةةةن ع ةةةد الشلةةةك الشراكهةةةنال أبةةةي ع ةةةدهللا م شةةةد بةةةن م شةةةد    
الهًل والتكشلة لكتابن الشيهةيب والبةلةال ال ةفر الهةامس )ق ةشاو(ال ت قيةق الةدبتين 

ال ل ةةةاو 103-102ال الق ةةةأ األوبال ص1965الثقافةةةة بيةةةرو ال إ  ةةاو عقةةةاىال دان 
الةةةةةةةةةدًن بةةةةةةةةةن اله يةةةةةةةةةرال أبةةةةةةةةةي ع ةةةةةةةةةدهللا م شةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةن ع ةةةةةةةةةدهللا ال ةةةةةةةةةلشانن الليشةةةةةةةةةن                

 (ال ت قيةةةق م شةةةد بةةةن ع ةةةدهللا 4مالا  ا ةةةة فةةةن أبقةةةان غرنا ةةةة )776-1374  
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؛            235-4/231ال 1977-1973القةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهراال  عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوال م تقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةانننال
القي يةةةال أبةةي ل ةةر م شةةد بةةن عشةةر بةةن ع ةةد العر ةةر القر  ةةنال تةةان ا  افتتةةاص ابةةن 

األنةةةدلسال  ققةةةأ وشةةةر أ وقةةةدم لةةةأ ع ةةةدهللا أنةةةيس ال قةةةايال دان النهةةةر للنةةةامعيينال 
. ال شيةةدمال أبةةي ع ةةدهللا م شةةد بةةن أبةةن نبةةر فتيةةيص 60-59ال ص1957بيةةرو  

األنةةةدلسال  مال جةةةهوا الشقتةةةقس فةةةن  بةةةر و ا1095هةةةة/488بةةةن ع ةةةدهللا األزدم   
ال الضةةةة ينال ل يةةةةة 401ال ص1966الةةةةدان الشبةةةةر ة للتةةةةألي  والترجشةةةةةال مبةةةةرال 

ْرةةةةةةةةةةةةةرب فةةةةةةةةةةةةةن   لةةةةةةةةةةةةةُ             528الشلةةةةةةةةةةةةةتشس ص  ؛ ابةةةةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةةةةعيد األندل ةةةةةةةةةةةةةنال الشي
؛ األزدمال علةةةن بةةن  ةةةافرال بةةةدات  ال داتةةأال ت قيةةةق م شةةةد 124-2/123الشرةةرب 

 (.39-38ال ص1970أبي الفضل إبراهيأال م تقة األننلي مبر ةال القاهراال 
ههام بن ع د الةر شن الةدابل  ةانن أمةرا  بنةن أميةة فةن األنةدلسال ولةن لعةد أبيةأ   .8

م و ةةةةةةل واليةةةةةةاع  تةةةةةةُ وفاتةةةةةةأ  ةةةةةةنة 788هةةةةةةة/172ع ةةةةةةد الةةةةةةر شن الةةةةةةدابل  ةةةةةةنة 
؛ ابةةن القي يةةةال تةةان ا افتتةةاص 10م. )ال شيةةدم جةةهوا الشقتةةقس ص 796هةةة/180

 (.65األندلسال ص
د الشلةةةك الشراكهةةةنال الةةةهًل والتكشلةةةةال وند  األبيةةةا  ال ةةةتة األولةةةُ فةةةن: ابةةةن ع ةةة  .9

ال ووند لعضةةرا فةةن: ابةةن القي يةةةال تةةان ا 103ال ةةفر الهةةامسال الق ةةأ األوبال ص
ال ووند  جشيعرةةةةةةةا فةةةةةةةن: ابةةةةةةةن اله يةةةةةةةرال ا  ا ةةةةةةةة         59افتتةةةةةةةاص األنةةةةةةةدلس ص 

 )م  بثير من التب ي (.  4/233-234
 .83البفدمال نكتر الرشياوال ص .10
 نف أ. .11
دانن )انفر: الشيداننال أبي الفضل أ شد بن م شد بن نف أال وند الشثل فن الشي .12

 (ال  ققأ 2مال منش  األمثاب )518/1124أ شد بن إبراهيأ الني ابينم  
 (.1/229م شد م ين الدًن ع د ال شيدال دان القلأال بيرو ال 

مال ال رهةةاو 868هةةة/255النةةا ظال أبةةي عثشةةاو عشةةرو بةةن ل ةةر بةةن م  ةةيب   .13
يةةةق الةةةدبتين م شةةةد مر ةةةن الهةةةيلنال ما  ةةةة والعرجةةةاو والعشيةةةاو وال ةةةي وال ت ق

ةةةان بةةةةن بةةةةردال دًةةةةياو 20ال   ص1981الر ةةةالةال بيةةةةرو ال ال قعةةةةة  الثانيةةةةةال  ؛  لهي
انال لننة التألي  والترجشة والنهرال مبرال   .4/136هة/1369لهي
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مال ت  ةين الق ةيل 1143هة/529الثعال نال أبي منبين ع د الشلك الني ابينم   .14
ينال إ يةا  التةراث ا  ةالمنال وزانا األوقةا  وتق يل ال  نال ت قيق شةاكر العاشة

-47ال 1981والهةةةاوو الدًنيةةةةال النشرين ةةةة العراةيةةةة ال قعةةةة األولةةةُ           
 .71؛ البفدمال نك  الرشياو ص48

أبي ال  ن منبين بةن إ ةشاعيل بةن عشةر التشيشةن شةاعر  ةر ر  ة ن مبةر  .15
بةن أبةن  م )انفر:ابن بلكاوال ششس الةدًن أ شةد1918هة/306وتيفن برا  نة 

 (ال  ققةةةأ 8مال و يةةةا  األعيةةةاو وأنقةةةا  أبنةةةا  الرمةةةاو )1282هةةةة/ 681ل ةةةر  
 (.292-1977/289ي5الدبتين إ  او عقاىال  دان هادنال بيرو ال 

 .49األبيا  فن: الثعال نال ت  ين الق يلال ص .16
 .72البفدمال نك  الرشياوال ص .17
أبةةةي علةةةن الفضةةةل بةةةن جعفةةةر بةةةن الفضةةةل بةةةن ًةةةينس النهعةةةن الهةةةاعر الشعةةةةرو   .18

القبيرال من أهل الكيفة و  ن لردادال مدص الشعتبأ والشتيبل )الشبةدن ال ةابق ل
مال  ققةةةةا  الهةةةةعرا ال 908هةةةةة/296؛ ابةةةن الشعتةةةةرال ع ةةةةدهللا بةةةةن الشعتةةةةر  225ص

 (.397ال     ص 1956ت قيق ع د ال تان أ شد فريا ال دان الشعان  لشبرال 
 .77البفدمال نك  الرشياوال ص .19
وم ال بةرم األندل ةنال ن ةيم شةاعر  ةر رال أبي ال  ن علن بن ع د الرنن القةر  .20

 ةةا  األنةةدلس ومةةدص مليبرةةا مثةةل الشعتشةةد بةةن عقةةاد والشعتبةةأ بةةن هةةشادص ودبةةل 
 م.1095هة/488ال تيفن  نة 1058هة/ 450األندلس لعد 

 ( 20)يةةاقي  ال شةةيمال شةةراب الةةدًن أبةةي ع ةةدهللا يةةاقي  بةةن ع ةةدهللاال معنةةأ األدلةةا )
؛ البةةةةةةةفدمال نكةةةةةةة  الرشيةةةةةةةاوال 41-14/39 ال1980دان الفكةةةةةةةرال ال قعةةةةةةةة الثالثةةةةةةةةال 

ةام  214-213ص مال 147هةة/542ال ابن ل ام الهنتر ننال أبةي ال  ةن علةن بةن ل ي
الةدبتين  الهبيرا فن م ا ن أهل النر ةرا )أنبعةة أق ةام فةن  شانيةة منلةدا (ال ت قيةق

ال الق ةةأ الرالة  الشنلةةد األوب 1979-1978إ  ةاو عقيةاىال دان الثقافةةةال بيةرو ال 
 (.283-245ص 
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 .76؛ البفدمال نك  الرشياو ص14/1اقي ال معنأ األدلا ال ي .21
أبةةةي إ ةةة ق إبةةةراهيأ بةةةن م شةةةد الَت يلةةةن الضةةةر رال نهةةةأ لقر قةةةة و ةةة ن إشةةة يليةال  .22

وباو يعةر  لةالت يلن األهةرر للتفر ةق بينةأ وبةين أبةن ال قةاى أ شةد بةن هير ةرا 
بةن  التي يلنال وعا  فن القةرو ال ةادى الرنةرم )ابةن األليةانال أبةي ع ةدهللا م شةد

مال ت فةةة القةةادمال أعةةاد بنةةا ه وعليةةق 1259هةةة/658األلةةان القضةةاعن ال لن ةةن   
عليةةأ الةةدبتين إ  ةةاو عقةةاىال دان الرةةرب ا  ةةالمنال بيةةرو ال ال قعةةة األولةةُال 

؛ البةةةةةفدم الةةةةةيافن 90؛ البةةةةةفدمال نكةةةةة  الرشيةةةةةاوال  ص41-39ال ص1986
اًنرال لالي يةةةةا ال النةةةةر  ال ةةةةادىال لاعتنةةةةا ال ى.دًةةةةدن ن،ال دان النهةةةةر فرانةةةةر شةةةةت

 (.134ال     ص1981 ي قادوال 
 (.6/134؛ اليافن لالي يا  75البفدمال نك  الرشياو ص  .23
لرةةةةدادمال لةةةةأ منشيعةةةةة مةةةةن الشالفةةةةا  فةةةةن تع يةةةةر الر  ةةةةا والفقةةةةأال وبةةةةاو ًتةةةةاجر  .24

 م.1312هة/712لالكترال تيفن لعد  نة 
 (.208-206)انفر: البفدمال نك  الرشياو ص

 .209-207نف أ ص   .25
 .85-84الشبدن نف أ ص  .26
أبي ز ةد ع ةد الةر شن بةن يهلفةتن بةن أ شةد بةن تنفلية  الفةازازمال ن ةقة إلةُ ج ةل  .27

فازاز لق لن م نا ة الر تيوال ولد ونهةأ فةن قر قةةال ون ةل إلةُ مةراكش وتلش ةاو 
ةةدًنال ولةةأ شةةعر  وفةةاى ومالقةةة وإشةة يلية وتةةينسال وبةةاو علةةُ هةةلة لةةأمرا  الشي ي

 م.1229هة/627ونثرال وبان  وفاتأ فن مراكش  نة 
؛ ابةةةن ع ةةةد 522-3/517ر ترجشتةةةأ فةةةن: ابةةةن اله يةةةرال ا  ا ةةةة )انفةةة

مال الةةةهًل 1303هةةةة/703الشلةةةك الشراكهةةةنال أبةةةي ع ةةةدهللا م شةةةد بةةةن م شةةةدال   
والتكشلةةة لكَتةةاْبن الشيهةةيب والبةةلةال ال ةةفر الثةةامن )ق ةةشاو(ال ت قيةةق الةةدبتين 

م شةةةةةةد بةةةةةةن شةةةةةةر فةال أكاديشيةةةةةةة الششلكةةةةةةة الشرربيةةةةةةةال الربةةةةةةاطال الق ةةةةةةأ الثةةةةةةاننال       
ال ابةةةةن األلةةةةةانال أبةةةةي ع ةةةةةدهللا م شةةةةد بةةةةةن األلةةةةان القضةةةةةاعن ال لن ةةةةةن      542ص
ال الرعينةنال 2/585مال التكشلة لكتاب البلة ) قعةة مدن ةد( 1259هة/658  

مال برنةةةام  1267هةةةة/666أبةةي ال  ةةةن علةةةن بةةن م شةةةد بةةةن علةةن ا شةةة يلن  
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يأال شةةييا الرعينةةنال  ققةةأ إبةةراهيأ شةة ييص مدًر ةةة إ يةةا             التةةراث القةةد
؛ 105-10ال         ص 1962وزانا الثقافةةةةةةة وا نشةةةةةةاد القةةةةةةيمنال دمهةةةةةةقال 

ةةةرمال نفةةةل ال يةةةر      2/91ال ةةةيي نال ل يةةةة اليعةةةاا  ال 195ال 2/119ال الشقي
. وانفةةةةةةةر أيضةةةةةةةاع:   ةةةةةةةان أبةةةةةةةن الفةةةةةةةازازم األندل ةةةةةةةنال 468/507ال7ال 4/122

نبةةيص أدبيةةة مةةن القةةرو الرنةةرم ال ةةال  جشعرةةا لعةةض تالميةةهه فةةن  ياتةةأال 
ت قيق ع د ال شيد ع دهللا الررامةال دان قتيقةال بيةرو ال ال قعةة األولةُال تقديأ و 
1991.) 

 . 3/522ابن اله يرال ا  ا ة    .28
ال ال قيةاى بةن إبةراهيأال 3/522وند  الشق يعة فن: ابن اله يرال ا  ا ةة  .29

ا عةالم لشةةن  ةةلي لشةراكش وأغشةةا  مةةن األعةالمال الش قعةةة الشلكيةةةال الربةةاطال 
 .162ز د الفازازمال ص  ؛   ان أبن8/87ال 1977

شةةةاعر مةةةن شةةةعرا  األنةةةدلس أهةةةلأ مةةةن العليةةةا ال لرةةةرب األنةةةدلسال و عةةةر      .30
ل ثيةةر األدًةةر أقةةام لشالقةةة مةةداال ومةةري لرشةة يليةال  ةةأ ن ةةل إلةةُ لنايةةةال وبعةةدها 

 م.1238هة/636ا تقر فن جر را منينقةال وتيفن  نة 
 )انفةةةر ترجشتةةةأ فةةةن: ابةةةن ع ةةة رال أبةةةي ع ةةةدهللا م شةةةد بةةةن علةةةن بةةةن   

ةةةةانن   مال أدلةةةةا  مالقةةةةة )مه ةةةةيط 1238هةةةةة/636بضةةةةر بةةةةن هةةةةانوو الر  
لهرانة األ تا  م شد الشنينن الش نا ن وقد أتشش  ت قيقةأ وإعةداده للنهةر(ال 

؛ ابةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةعيد األندل ةةةةةةةةةنال أبةةةةةةةةةي ال  ةةةةةةةةةن علةةةةةةةةةن بةةةةةةةةةن مي ةةةةةةةةةُ      189ص 
مال القةدص الشعليةُ فةن التةان ا الش ليةُ )ابتبةره أبةي ع ةدهللا 1286هة/685 

 ةدهللا بةن بليةل(ال ت قيةق إبةراهيأ األبيةانمال الريئةة العامةة لهةاوو م شد بةن ع
 (.189ال ص1959الش ال  األمير ةال القاهراال 

 .189ابن ع  رال أدلا  مالقة ص   .31
 فن األهل: ق را. .32
 فن األهل: ومن. .33
 فن األهل: من أن . .34
 فن األهل: اق لتنن. .35
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 غير وا  ة فن األهل. .36
 غير وا  ة فن األهل: هعنُ.   .37
 هل: أق ل .فن األ    .38
ابن منفينال أبي الفضل جشاب الدًن م شد بن م رمال ل او العربال هادنال      .39

 بيرو ال مادا "هيو".
 نف أ: مادا "جنن".   .40
 نف أ: مادا "جنن".   .41
أبةةي ع ةةدهللا م شةةد بةةن علةةن بةةن بضةةر بةةن هةةانوو بةةن ع ةة ر الر ةةاننال مةةن   .42

  مالقةةة مالقةةةال وأهةةلأ مةةن قر ةةة لرربيرةةاال أدًةةر شةةاعر مةةاناال ولةةن قضةةاأهةةل 
مرتينال  ش  عن عدد ب ير من علشا  األندلس والشهرق لأ عدد من الشالفةا  
منرةا:" النةةر  الشهتبةةر فةةن ال ةليي عةةن  هةةاب القبةةر "ولعةل هةةهه الر ةةالة هةةن 
التةةن جعلتةةأ يبةة  قةةرا ا العشيةةاوال ولةةي وهةةل  إلينةةا هةةهه الر ةةالة لربشةةا قةةدم  

أيضةاع بتةاب أدلةا  مالقةة لنا فياتد أبرى فن مي يي هةها الق ةنال ومةن مالفاتةأ 
لكنأ تيفن ق ل أو ًتيشأال فأكشلةأ ابةن أبتةأ أبةي ل ةر م شةد بةن بشةيسال و عةر  

مال 1188هةةة/584هةةها الكتةةاب لةةأكثر مةةن عنةةياو. وبةةاو ميلةةد ابةةن ع ةة ر  ةةنة 
 م.1238هة/636وتيفن  نة 

)انفةةر ترجشتةةأ فةةن: ابةةن ع ةةد الشلةةك الشراكهةةنال الةةهًل والتكشلةةة لكتةةاَبْن 
)ال ةةفر ال ةةةادى(ال ت قيةةق الةةةدبتين إ  ةةاو عقةةةاىال دان  الشيهةةيب والبةةةلة

؛ ابةةةةةن األلةةةةةان 452-449ال ص1973الثقافةةةةةةال بيةةةةةرو ال ال قعةةةةةة األولةةةةةُال 
القضةةةةةةةاعنال أبةةةةةةةي ع ةةةةةةةدهللا م شةةةةةةةد بةةةةةةةن ع ةةةةةةةدهللا بةةةةةةةن أبةةةةةةةن ل ةةةةةةةر ال لن ةةةةةةةن             

مال التكلشةةة لكتةةاب البةةلةال نهةةره عةةري  الع ةةان ال  ةةيننال 1259هةةة/658 
لنقاهن الشالقنال أبي ال  ن بةن ع ةد هللا بةن ؛ ا1956/641/642ي2مبرال 

ال  ةةنال تةةان ا قضةةاا األنةةدلسال الش تةةر التنةةانم لل قاعةةة والتيز ةة  والنهةةرال 
؛ ابةةن 352-2/251؛ الشقةةرمال نفةةل ال يةةر              123بيةةرو ال ص

ال ولةةأ ترجشةةة م يلةةة فةةن أدلةةا  مالقةةة مةةن 175-2/172اله يةةر ا  ا ةةة 
 (.89-77تأليفأ وإتشام ابن بشسال ص 
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؛ ابةةن اله يةةرال 2/642ابةةن األلةةانال التكشلةةة لكتةةاب البةةلة ) قعةةة مبةةر(ال   .43

؛ النقةةاهن الشةةالقنال تةةان ا 78ال ابةةن ع ةة رال أدلةةا  مالقةةة ص 2/174ا  ا ةةة
؛ ابةةةةةةن ع ةةةةةةد الشلةةةةةةك الشراكهةةةةةةنال الةةةةةةهًل والتكشلةةةةةةة        123قضةةةةةةاا األنةةةةةةدلس ص 

6/450. 
 .86وند  ههه القبيدا فن "أدلا  مالقة"ال ص .44
انن مهرين ولأ مالفا  مهرينا )انفةر: هةاعد األندل ةنال ابةي القا ةأ   ير ًين .45

مال  ققةةةا  األمةةأال نهةةره لةةةي س 1070هةةة/ 462هةةاعد بةةن أ شةةد بةةةن هةةاعد   
ص  1912شةةيهي الي ةةيعنال الش قعةةة الكا يلي يةةة لسلةةا  الي ةةيعيينال بيةةرو ال   

28.) 
 ةةةيب تعةةي ض ال ةةةياى انفةةر: د. مهتةةان  شةةراال  ةةي يليجية الشر ةةُ و وم  .46

 يةةةةن يعةةةةرض لالعتقةةةةاد الهةةةةات   ةةةةيب تعةةةةي ض  129-125العاهةةةةا ال ص 
ال ياى وأو فقداو القبر ًادم إلُ ز ادا  دا ال ةياى األبةرى ومنرةا  ا ةة 
ا  اللشس.  أ يقةدم ا قاتةا  وتنةانب تةد ض هةها ا عتقةادال وتث ة  أو ز ةادا  ةدي
إ ةةةدى ال ةةةياى ًرجةةة  إلةةةُ تةةةدن ر تلةةةك ال ا ةةةة بي ةةةيلة مةةةن و ةةةاتل تعةةةري  

 علُ ال يئة الش ي ة لأ. األعشُ
وانفةةر د. ل فةةن بربةةا  أ شةةدال الرعايةةة التربي ةةة للش فةةيفينال  ةةيب القةةدنا  

 .96-90الهاهة لالك ي  
 .26ابن ع  رال أدلا  ص  .47
تعتشةةةد  ر قةةةة بر ةةةل علةةةُ الهةةةك النق ةةةن والتشييةةةر لةةةاللشس لةةةنقك لةةةانزاال  يةةةن  .48

و أشةةة اب مهتلفةةةة مةةةن هةةةهه الةةةنقك ًرمةةةر بةةةل شةةة ل منرةةةا إلةةةُ  ةةةر  مةةةن  تكةةةي 
ال ةةةرو  الرناتيةةةة وإلةةةُ ابتبةةةانا  أبةةةرى بثيةةةرا. و  لةةة، عةةةدد هةةةهه األشةةة اب 
 ال ة و تين ش الع ًتأل  بل ش ل من نق ة إلُ    نقاط لةانزا مرتقةة علةُ 
شةة ل باليةةاال مبةةفيفة فةةن أ ةة ر علةةُ الينقةةة وتقةةرأ بتشر ةةر ن وى األهةةال  

 Louis)عليرةةا برقةةة. ومهتةةري هةةهه ال ر قةةة هةةي لةةي س بر ةةل               

Braille( )1809-1852 الفرن ن الهم ب ي لبةره فةن الثالثةة مةن عشةرهال )
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عنةةدما بةةاو  القةةاع فةةن الشعرةةد الةةي نن  1824وقةةد ابتةةري هةةهه ال ر قةةة  ةةنة 
 لأل فاب الش فيفين فن لان س.

ومن الش او   التن  قق   ر قة بر ل  ر قة ابترعرا الفرن ن فالنتين هيم    
Valentin Hayu (1745-1822 من بالب ال رو  الش فينا فن الههر أو )

(           William Moonمن شا  ال رو  الينةية. بشا ابتري وليام ميو )
 (  ر قة تعتشد علُ ال رو  الرومانية.1818-1894)

 (art Braille 111 -115Encyclopaedia Britanica, Vol.3,pp ,)انفر: 
ال 127ة الشر ةةةةُ و وم العاهةةةةا ال ص )وانفةةةةر أيضةةةةاع" د. مهتةةةةان  شةةةةراال  ةةةةي يليجي

 (.114-111ًي   الشا وال عالأ النينال ص 
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 المصادر والمراجع

 
 

ابةةةةةةةن األليةةةةةةةانال أبةةةةةةةي ع ةةةةةةةةدهللا م شةةةةةةةد بةةةةةةةن أبةةةةةةةةن ل ةةةةةةةر القيضةةةةةةةاعن ال لن ةةةةةةةةن               .1
مال تي فةةةة القةةةادمال أعةةةاد بنةةةا ه وعليةةةق عليةةةأ الةةةدبتين إ  ةةةاو 1259هةةةة/658  

 .1986دان الررب ا  المنال بيرو ال ال قعة األولُال  عقياىال

ابةةةةةةةن األلةةةةةةةانال أبةةةةةةةي ع ةةةةةةةةدهللا م شةةةةةةةد بةةةةةةةن أبةةةةةةةةن ل ةةةةةةةر القضةةةةةةةاعن ال لن ةةةةةةةةن               .2
مال التكشلةةة لكتةةاب البةةلةال نهةةره عةةر  الع ةةا  ال  ةةيننال 1259-هةةة658  

 .1956مبر عام 

أال األزدمال علةةةن بةةةن  ةةةافرال بةةةدات  ال داتةةةأال ت قيةةةق م شةةةد أبةةةي الفضةةةل إبةةةراهي .3
 .1970م تقة األننلي مبر ةال القاهراال 

األعشةةُ التي يلةةةنال أبةةي ال قيةةةاى وأبةةي جعفةةةر أ شةةد بةةةن ع ةةدهللا بةةةن أبةةن هر ةةةرا  .4
مال دًياو األعشةُ الت يلةنال ت قيةق الةدبتين إ  ةاو 1130هة/525القي ن   

 .1989عقياىال دان الثقافةال بيرو ال 
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ةةام    .5 ال الةةهبيرا 1147هةةة/542ابةةن ل ةةام الهةةنتر ننال أبةةي ال  ةةن علةةن بةةن ل ي
فةةن م ا ةةن أهةةل النر ةةرا )أنبعةةة أق ةةام فةةن  شانيةةة منلةةدا (ال ت قيةةق الةةدبتين 

 .1979-1978إ  او عقاىال دانالثقافةال بيرو ال 

ان بن بردال لننة التألي  والترجشة والنهرال مبرال  .6  هة.1369لهي

مال ت  ةةةين 1143هةةةة/529الثعةةةال نال أبةةةي منبةةةين ع ةةةد الشلةةةك الني ةةةابينم    .7
ل  ةةنال ت قيةةق شةةاكر العاشةةينال إ يةةا  التةةراث ا  ةةالمن وزانا الق ةةيل وتق ةةيل ا

 .1981األوقا  والهاوو الدًنيةال النشرينا العراةيةال ال قعة األولُال 

مال ال رهةاو 868هةة/255النا ظال أبي عثشاو عشرو بةن ل ةر بةن م  ةيب   .8
والعرجةةاو والعشيةةاو وال ةةي وال ت قيةةق الةةدبتين م شةةد مر ةةن الهةةيلنال ما  ةةة 

 .1981رو ال ال قعة الثانيةال الر الةال بي

َشْيةةةةدمال أبةةةةةي ع ةةةةةد هللا م شةةةةد بةةةةةن أبةةةةةن نبةةةةر فتيةةةةةيص بةةةةةن ع ةةةةةد هللا األزدم                       .9 ال ي
مال جةةةهدا الشقتةةةقس فةةةن  بةةةر و ا األنةةةدلسال الةةةدان الشبةةةر ة 1095هةةةة/488 

 .1966للتألي  والترجشةال مبرال 

اقةةةاو القي ةةةن ابةةةن باقةةةاوال أبةةةي نبةةةر الفةةةتل بةةةن م شةةةد بةةةن ع يةةةد هللا بةةةن ب  .10
مال م شةةل األنفةةس وم ةةرص التةةأنس فةةن ملةةل أهةةل 1135هةةة/529ا شةة يلن   

األنةةدلسال دنا ةةة وت قيةةق م شةةد علةةن شةةيال ةال دان عشةةان وما  ةةة الر ةةالةال 
 .1983بيرو  ال قعة األولُ 

مال 1282هةةة/681ابةن بلكةاوال شةشس الةةدًن أ شةد بةن م شةد بةةن أبةن ل ةر    .11
 ققةةةةأ الةةةةدبتين إ  ةةةةاو عقيةةةةاىال دان  (ال 8و يةةةةا  األعيةةةةاو وأنقةةةةا  الرمةةةةاو )

 .1977هادن بيرو ال 
ْ يةةةال ابةةي اله ةةاب عشةةةر بةةن   ةةن   .12 مال الشيْ ةةر ب مةةةن 1235هةةة/633ابةةن د 

أشةةةعان الَشْرةةةر بال ت قيةةةق إبةةةراهيأ األبيةةةانم و امةةةد ع ةةةد الشنيةةةد وأ شةةةد أ شةةةد 
 .1954بدومال دان العلأ للنشي ال 
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مال 1267هةةةة/666الريَعينةةنال أبةةي ال  ةةن علةةن بةةن م شةةد علةةن ا شةة يلن     .13
برنام  شييا الرعيننال  ققأ إبةراهيأ شة ييصال مدًر ةة إ يةا  التةراث القةديأال وزانا 

 .1962الثقافة وا نشاد القيمنال دمهقال 

مال نايةةا  1282هةةة/685ابةن  ةةعيد األندل ةةنال أبةةي ال  ةةن علةن بةةن مي ةةُ   .14
الش رز ن وغايا  الششيير نال  ققأ وعلق عليةأ: الةدبتين م شةد ن ةياو الدايةةال 

 .1987دان  الى للدنا ا  والترجشة النهرال دمهقال ال قعة األولُال 

مال القةةدص 1286هةةة/685ابةةن  ةةعيد األندل ةةنال أبةةي ال  ةةن علةةن بةةن مي ةةُ   .15
الشيعلةةةُ فةةةن التةةةان ا الشي ليةةةُ )ابتبةةةره أبةةةي ع ةةةد هللا م شةةةد بةةةن ع ةةةد هللا بةةةن 

 ةةةةةال بليةةةل(ال ت قيةةةق إبةةةراهيأ األبيةةةانمال الريئةةةة العامةةةة لهةةةاوو الش ةةةال  األمير 
 .1959القاهراال 

مال الشيرةر ب 1286هةة/685ابن  عيد األندل نال أبي ال  ن علن بن مي ُ   .16
لةةةةُ الَشْرةةةةر ب )  (ال  ققةةةةأ وعليةةةةق عليةةةةأ الةةةةدبتين شةةةةيقن  ةةةةي ال دان 2فةةةةن  ي

 .1964الشعان ال مبر 

مال ل يةة 11505هةة/911ال يي نال جالب الدًن ع د الر شن بن أبن ل ر    .17
 (ال دان الفكةةةةةرال ال قعةةةةةة الثانيةةةةةةال 2 ةةةةةاا )اليعةةةةةاا فةةةةةن  ققةةةةةا  اللرةةةةةي ين والن

1979. 

 الهعرا  الشعيقيو.  .18

ال  و القعةةةةةةةةدا       53منلةةةةةةةةة ال يبةةةةةةةةلال الر ةةةةةةةةاضال ال ةةةةةةةةنة الهام ةةةةةةةةةال العةةةةةةةةدد  
 .149-144ال ص1981أًليب  -هة1401

مال 1070هةةة/462هةةاعد األندل ةةن أبةةي القا ةةأ هةةاعد بةةن أ شةةد بةةن هةةاعد    .19
قعةةةةةةة الكا يلي يةةةةةةة لسلةةةةةةا   ققةةةةةةا  األمةةةةةةأ نهةةةةةةره لةةةةةةي س شةةةةةةيهي الي ةةةةةةيعنال الش 

 .1912الي يعيينال  بيرو ال 

ْشيةةاو 1362هةةة/746البةةفدمال هةةالص الةةدًن بليةةل بةةن  ًقةةك    .20 مالال َنْكةة ي الر 
 .1984فن نيَك   العشياوال عنن ل قعة ونهره أ عد ال  يننال مبرال 
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مال الةيافن لالي يةا ال 1362هةة/764البفدمال هالص الدًن بليل بن  ًقك    .21
دىال لاعتنةةا  ى.دًةةدن ن،ال دان النهةةر: فرانةةر شةةتاًنرال النةةر و الهةةامس وال ةةا

 .1981 ي قادوال 

ةةةة نال أ شةةةةد بةةةةن ي يةةةةُ بةةةةن أ شةةةةد بةةةةن عشيةةةةرا   .22 مال ل يةةةةة 1202هةةةةة/599الضي
 .1967الشلتشس فن تان ا نجاب أهل األندلسال دان الكاتر العربنال 

ال قاى بن إبراهيأال ا عالم لشن  لي لشراكش وأغشةا  مةن األعةالمال الش قعةة  .23
 .1977ال الرباطال الشلكية

مال 1303هةةة/703ابةةن ع ةةد الشلةةك الشراكهةةنال أبةةي ع ةةد هللا م شةةد بةةن م شةةد    .24
الةةةهًل والتكشلةةةةة لكتةةةةابن الشيهةةةةيب والبةةةلةال ال ةةةةفر الهةةةةامس )ق ةةةةشاو(ال ت قيةةةةق 

 .1965الدبتين إ  او عقياىال دان الثقافةال بيرو ال 

ال ةةفر ابةةن ع ةةد الشلةةك الشراكهةةنال الةةهًل والتكشلةةة لكتةةابن الشيهةةيب والبةةلةال  .25
ال ةةةةةادىال ت قيةةةةةق الةةةةةدبتين إ  ةةةةةاو عقةةةةةاىال دان الثقافةةةةةةال بيةةةةةرو ال ال قعةةةةةة 

 .1973األولُال 

مال 1303هةةة/703ابةةن ع ةةد الشلةةك الشراكهةةنال أبةةي ع ةةد هللا م شةةد بةةن م شةةد    .26
الةةةةهًل والتكشلةةةةة لكتةةةةةابن الشيهةةةةيب والبةةةةةلةال ال ةةةةفر الثةةةةةامن )ق ةةةةشاو(ال ت قيةةةةةق 

 ربيةال الرباطال د. .الدبتين م شد بن شر فةال أكاديشية الششلكة الشر

ةةةانن    .27 ابةةن ع ةةة رال أبةةةي ع ةةةد هللا م شةةةد بةةةن علةةن بةةةن بضةةةر بةةةن هةةةانوو الر ي
مال أدلةةا  مالقةةةال ن ةةهة مبةةينا مةةن مه ةةيط لهرانةةة األ ةةتا  1238هةة/636 

 م شد الش نا ن.

مال   ةان أبةةن ز ةةد 1229هةةة/327الفةازازمال أبةةي ز ةد ع ةةد الةةر شن بةن يهلفةةتن   .28
ع ةةةد ال شيةةةد ع ةةةد هللا الررامةةةةال دان قتيقةةةةال الفةةةازازم األندل ةةةنال تقةةةديأ وت قيةةةق 

 .1991بيرو ال ال قعة األولُال 
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ابن القي يةال أبي ل ر م شد بن عشةر بةن ع ةد العر ةر القر  ةنال تةان ا افتتةاص  .29
األندلسال  ققيأ وشر أ وقيدم لأ ع د هللا أنيس ال قيةايال دان النهةر للنةامعيينال 

 .1957بيرو ال 

 م شةةد بةةن ع ةةد هللا ال ةةلشانن الليشةةن  ل ةةاو الةةدًن بةةن اله يةةرال أبةةي ع ةةد هللا  .30
 (ال ت قيةةق م شةةد ع ةةد 4مال ا  ا ةةة فةةن أبقةةان غرنا ةةة )1374هةةة/ 776 

 .1977-1973هللا عناوال م تقة الهانننال القاهراال 

ال 1982د. ل فةةن بربةةا  أ شةةدال الرعايةةة التربي ةةة للش فةةيفينال جةةداال ترامةةةال   .31
 (.16 ل لة الكتاب النامعن )

 يليجية الرمضةةةةةةُ و وم العاهةةةةةةا ال دان الشعةةةةةةان ال د. مهتةةةةةةان  شةةةةةةراال  ةةةةةةي  .32
 .1964ال 2القاهراال ط

مال  ققةا  الهةعرا ال ت قيةق ع ةد ال ةتان 908هة/296ابن الشعترال ع د هللا    .33
 .1956أ شد فريا ال دان الشعان ال مبرال 

ةةرمال أبةةي ال قةةاى أ شةةد بةةن م شةةد التلش ةةانن    .34 مال نفةةل 1631هةةة/1041الشقي
 (ال  ققةةةأ الةةدبتين إ  ةةةاو عقةةةاىال 8ال يةةر مةةةن غبةةةن األنةةدلس الر يةةةر )

 .1968دان هادنال بيرو ال 

مال ل ةةةاو العةةةربال دان  .35 ابةةن منفةةةينال أبةةةي الفضةةةل جشةةةاب الةةدًن م شةةةد بةةةن م ةةةري
 هادنال بيرو .

الشيةةةةةةةةداننال أبةةةةةةةةي الفضةةةةةةةةل أ شةةةةةةةةد بةةةةةةةةن م شةةةةةةةةد بةةةةةةةةن إبةةةةةةةةراهيأ الني ةةةةةةةةابينم               .36
 (  قيقةةةةأ م شةةةةد م يةةةةن الةةةةدًن ع ةةةةد 2مال منشةةةة  األمثةةةةاب )1124هةةةةة/518 
 ل شيدال دان القلأال بيرو ال د. .ا

النيقةةاهن الشةةالقنال أبةةي ال  ةةن بةةن ع ةةد هللا بةةن ال  ةةنال تةةان ا قضةةاا األنةةدلسال  .37
 الش تر التنانم لل قاعة والتيز   والنهرال بيرو ال د. .

ياقي  ال شةيمال شةراب الةدًن أبةي ع ةد هللا يةاقي  بةن ع ةد هللاال معنةأ األدلةا   .38
 .1980 (ال دان الفكرال ال قعة الثالثةال 20)
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 .1969ًي   الشا وال عالأ النينال الش قعة العبر ةال تينسال   .39

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