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 ئَذاء

 

عُت في الجامعاث... وإلى العلبت اإلاجتهذًً  إلى الباخثين وساء اإلاعشفت والعلم مً الهُئت الخذَس

ا على ما جلذمه مً دعم للمعشفت والفضُلت.. وإلى  ... وإلى الجامعت ؤلاظالمُت العاإلاُت بماليًز

 َزا الجهذ الجم
ً
م نهذي إليهم جمُعا عي والعالمي مً مدبي اللغت العشبُت؛ لغت اللشآن الىٍش

   .أهداء العالم العشبي وؤلاظالمي
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 شكش وجلذًش

 

َزا الىخاب ألوساق اإلاؤجمش العالمي الخامغ لً ًيىن له وجىد بعذ هللا حعالى إال  بجهىد 

الباخثين الزًً هلذم إليهم أظمى آًاث الشىش والخلذًش، وإلى مشهض البدىر في الجامعت 

ا، وال ظُما ألاظخار اإلاشاسن د. سوضفه َاشُما مذًش اليشش في مشهض  ؤلاظالمُت العاإلاُت بماليًز

عت على وشش الىخاب جدذ مشهض العب اعت واليشش في َزٍ الجامعت على جفضله باإلاىافلت العَش

 البدىر، والشىش مىضٌى هزلً إلى مً أظهم في 
ً
 ومشاجعت وجشجِبا

ً
 .إخشاجه جىضُذا
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 َزا الكخاب...

برص لىا جلً الخىجهاث مً  خ اللعاهُاث وألادبُاث في العالم العشبي ٍو ًبدث الىخاب في جاٍس

ين الزي الب  مً الترار اللغىي اللذًم، ومً اللغٍى
ً
 ظلبُا

ً
اخثين العشب الزًً اجخزوا مىكفا

مذخىا الترار اللغىي بئهخاجه وععابه وهظشاجه الثاكبت في كضاًا اللغت وألادب. ومفهىم 

ت وألادبُت  اإلالاسباث في اللعاهُاث وألادبُاث كطذ بها إبعخمىلىجُا الذساظاث اللغٍى

ًت للعلىم( التي جذوس في الىخاباث اللعاهُت العامت التي جىلذ اللعاهُاث )الذساظت الىلذ

 دون جمُيز بين همارجها واججاَاتها؛ والىخاباث الىلذًت الخاضت التي حعتهذف 
ً
العشبُت عمىما

ت، والىخابت الىلذًت اإلاؤظعت  أخذ اللعاهُين أو إخذي اللعاهُاث أو إخذي اإلاذاسط اللغٍى

. وفي مجاٌ اإلالاسبت التي حعخمذ على مشجى
ً
 واضحا

ً
ت ومىهجُت جضمً للىاكذ جماظيا ضاث هظٍش

في ألادبُاث جىدى مىحى اللعاهُاث؛ بئبشاص اإلاىكف مً الخفعير في الىلذ ألادبي، والاَخمام 

بالىلذ ألادبي بفىشة العالكت بين اليل وألاجضاء في فهم الىظ ألادبي، وجفعير العالماث 

ت في الىظ ألادبي وع الكخه باألظلىب. َزٍ الجهىد التي كذمها الباخثىن في َزا اإلاؤجمش اللغٍى

ذفه العام الزي ًبدث في اإلاىكف مً الترار واإلاعاضشة  حعبر عً مداوس اإلاؤجمش الشبِعت َو

ت وألادبُت، وهي مداوالث جشهى إلى زلب جذاس اإلاعشفت، والعير كذما  في ضىء الذساظاث اللغٍى

ش ودساظت العشبُت  اث هدى الخعٍى م، وبُان مىكف الباخثين منها في اإلاعخٍى لغت اللشآن الىٍش

ت والذساظاث الىطُت وألاظلىبُت والخذاولُت، والخعلُم عبر اظخخذام الخلىُت الحذًثت  اللغٍى

في العلُم وجعُبُلاتها، وحعلُم اإلاهاساث ألاسبعت، واظدىياٍ الفىش اللغىي اللذًم في الخعلُم، 

ير  حعلُم اللغت العشبُت لغير الىاظلين بها، وبىاء اإلاطعلحاث لغير والخىجهاث الحذًثت في معاً

الىاظلين بها، واظتراجُجُاث الخعلم للغت العشبُت، وأَمُت الخعلُم في اللطظ، ودوس 

ش الخعلُم.  الجامعاث واإلاعلم في جعٍى

ش   َيئت الخحٍش
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 ملذمت الكخاب

وآله وصحبه  الغش اإلاُامين أجمعين. الحمذ هلل وهفى والطالة والعالم على سظىله اإلاطعفى 

 وبعذ؛

ىن  فثمت دساظت هلذًت للعلىم جذٌ على اإلابادا والفشضُاث والىخابج العلمُت؛ إر بدث اللغٍى

اإلاعاضشون في  اإلاىكف مً الترار العشبي اللذًم في اللعاهُاث وألادبُاث وفي مىاهج 

خ  كشاءجيهما  عبر اإلاىهج الفُلىلىجي للغت للىكىف على آلُاث الىلذ اللغىي وألادبي، وعبر جاٍس

خ اللعاهُاث وألادبُاث في العالم العشبي  ألافياس بئبشاص هُف جيشش اإلاعشفت. عىذ الىظش في جاٍس

هجذ أنها واجهذ إشيالُت الخجذًذ، وكذ ججذ الُىم مً ًداٌو أن ًتهم اللغىي العشبي بخلىٍ 

مجاٌ اللعاهُاث؛ إما مععُاث  مً اإلاالخظاث واإلاىهجُت، وكذ سأي بعضهم أن الترار في

مىضىفت أو مفاَُم وضفُت أو أضٌى وجأمالث، وسأوا أن الخعأ ألاٌو في جطىس الترار َى 

اعخلاد خاظئ، وفي اإلالابل َىان دساظاث  جؤهذ على أن الترار العشبي اللذًم ًخىافش فُه 

ً في اللعاهُاث ت لها جفاعل مباشش مع جهىد الغشبُين اإلاعاضٍش . وزمت كضاًا مبادا لغٍى

 ً ًمىً جدبعها في الترار ؤلاظالمي عً اللعاهُاث وألادبُاث جخيامل مع أظشوخاث اإلاعاضٍش

ت. َزا الىخاب جىاٌو في مىضىعاجه مداوس سبِعت  اث اللغٍى في مجاٌ اللغت وآدابها واإلاعخٍى

جذوس خٌى اللعاهُاث والخعلُم وألادبُاث؛ خُث هجذ في اللعاهُاث مىضىعاث بدث فيها 

 اإلاىكف مً الترار العشبي اللذًم في اللعاهُاث وألادبُاث. ا
ً
ىن اإلاعاضشون خاّضت للغٍى

جىعلم اإلالاسباث في اللعاهُاث مً اججاَاث زالزت، وهي: الىخاباث اللعاهُت العامت التي جىلذ 

 دون جمُيز بين همارجها واججاَاتها؛ والىخاباث الىلذًت الخاضت 
ً
اللعاهُاث العشبُت عمىما

ت؛ أما الاججاٍ التي  حعتهذف أخذ اللعاهُين أو إخذي اللعاهُاث أو إخذي اإلاذاسط اللغٍى

ت ومىهجُت جضمً  الثالث فهى الىخابت الىلذًت اإلاؤظعت التي حعخمذ على مشجىضاث هظٍش

 للملاسبت في 
ً
. وأما في مجاٌ اإلالاسبت في ألادبُاث فخىدى مىحى مشابها

ً
 واضحا

ً
للىاكذ جماظيا

جبرص اإلاىكف مً الخفعير في الىلذ ألادبي مً خُث الاَخمام بالىطىص اللعاهُاث؛ خُث 

راتها، واَخمام الىلذ ألادبي بفىشة العالكت بين اليل وألاجضاء في فهم الىظ ألادبي، 
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والخفعيراث الفُىىمىلىجُت )الحذط الزَني(، وهزلً جظهش مىكف الىلاد مً الىظ ألادبي 

ت في الىظ ألادبي إلى ضشب مً بين راجُت اللاسا ومىضىعُت الىظ، وج فعير العالماث اللغٍى

 مً 
ً
الخىخُذ الىدىي والترهُب البالغي، وعالكت رلً باألظلىب. ًخخز العلماء خالُا

الذساظاث الىلذًت مىاكف عذة؛ فمنهم مً ًشي أن جهىد الخفعير في الثلافت العشبُت في 

بعض اإلاىاهج التي يهخذي بها العلل مجاٌ الهشمىُىظُلا اإلاعاضشة )جفعير الىظ( جخىافش فيها 

ا بجهىد اللذامى والجشجاوي مثال، وفي خيز ألادبُاث زمت  البششي في العطش الحاضش، وسبعَى

ت ظىاء اللذًمت منها  ت عبر اللشاءة اإلاخعذدة لللطابذ الشعٍش الذساظاث العُمُابُت الشعٍش

يىن َزا عبر مخابعت خشهت الذواٌ في الىظ الظخ  ىىاٍ اإلاذلىالث.أم الحذًثت، ٍو

 : محاوس املإجمش

 بدثُت للباخثين مً ول أهداء العالم العشبي وؤلاظالمي بشيل عام، 
ً
َزا الىخاب جمع أوساكا

 -وجذوس مىضىعاجه 
ً
 في زالزت مداوس سبِعت، هي: -هما رهشها آهفا

اللعاهُاث، مً خُث كشاءة الترار العشبي اللذًم في ضىء اإلاىاهج اإلاعاضشة  أولها 

عاث علم اللغت الىص ي ومعاًير الىظ اإلاخعذدة، والخذاولُت وعالكتها باإلاخيلم ومىضى 

ت في ضىء الترار  واإلاخللي، والعُمُابُت ودساظتها في الىظ، وهلذ الذساظاث اللغٍى

ت  اث اللغٍى ت للمعخٍى واإلاعاضشة، وألاظلىب في الخعاب العشبي، ومىضىع الذسظاث الىظٍش

، والخعشق إلى اللعاهُاث ألاسبعت في الذساظت الطىجُت وا
ً
 وخذًثا

ً
لذساظت الطشفُت كذًما

 مً اللعاهُاث، والخعشق إلى فله اللغت ومىضىعاث اللهجاث 
ً
الخعبُلُت التي حعذ جضءا

ت اإلاخعللت بالتراهُب.   وعالكتها بالفطحى، واإلاىضىعاث الىدٍى

الخعلُم فُىظش إلى اظخخذام الخلىُت الحذًثت في العلُم وجعُبُلاتها، وحعلُم اإلاهاساث  ثاهيهاو

ألاسبعت، هخعلُم ألاضىاث لغير الىاظلين بها، وجىظُف الترجمت في الخعلُم، واظدىياٍ الفىش 

اللغىي اللذًم في الخعلُم، والخىجهاث الحذًثت في معاًير  حعلُم اللغت العشبُت لغير الىاظلين 

بها، وبىاء اإلاطعلحاث لغير الىاظلين بها، واظتراجُجُاث الخعلم للغت العشبُت، وأَمُت 

ش الخعلُم.  الخعلُم في اللطظ، ودوس الجامعاث واإلاعلم في جعٍى

الذساظاث ألادبُت  التي جخضمً مىضىعاث شتى جذوس في مداوس سبِعت، وهي: اإلالاسبت  ثالثهاو

وجىاٌو الىلذ ُمُابُت الشعش بأهىاعه اللذًم والحذًث، الىلذًت الحذًثت للترار ألادبي، وظ

ألادبي لىخب اللذامى في ألادب الجاَلي وألاهذلس ي والحذًث في العالم العشبي بخاّضت، 
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وجعشكذ ألاوساق البدثُت إلى مىضىع معاًير الىظ في ألادبُاث والخىاص في الشعش الحذًث 

دب وكضاًاٍ والخجذًذ، والذساظاث البالغُت واللذًم الجاَلي، ولغت العشد، وؤلابذاع في ألا 

ً في العالم ؤلاظالمي والعشبي ا الباخثىن ظىاء لللذامى أم للمعاضٍش  .التي رهَش

 أَذاف املإجمش:

 هزهش ألاَذاف التي داسث خىلها ألاوساق البدثت، واظخأوعذ بها لخدلم لىا الهذف   
ً
وأخيرا

ى أن وعير هدى البدث ال عمُم في كضاًا الترار واإلاعاضشة مً الشبِغ مً اإلاؤجمش، َو

فها هلذ الذساظاث  مىعللاث ؤلابعخمىلىجُا )الذساظت الىلذًت للعلىم( التي جأخز في حعٍش

ين وألادباء منها؛ إما باإلًجاب أو بالعلب مً  العلمُت، وجدذًذ مىاكف العلماء واللغٍى

بت عبر اإلاىاكشاث والخداوس بين الترار. أما ألاَذاف الشبِعت لهزا فهي جخمثل فُما ًأحي: اإلالاس 

العلماء في اللعاهُاث وألادب؛ وبُان وجهاث الىظش اإلاخخلفت في اإلاىكف مً الترار اللغىي 

وألادبي اللذًم، ومداوالث الخجذًذ فُه؛ والبدث في كضاًا الحذازت في اللعاهُاث وألادبُاث 

ت  ا الىىعي والىمي واللطابذ الشعٍش واللشاءة اإلاخعذد فيها؛ في اإلاىكف مً اللغت، وخيَز

ً. وأما اإلاداوس  وجدذًذ عىاضش العُمُابُت في دساظت اللغت وألادب لذي اللذامى واإلاعاضٍش

فخخمثل في اللعاهُاث؛ إر جبدث في اللعاهُاث العشبُت في الىخابت الىلذًت العامت والخاضت 

ذاولُت أو الذساظت واإلاؤظعت أو  اللعاهُاث في الىخابت العشبُت والىضفُت والخىلُذًت والخ

الاظخىشافُت للعُمابُت بين الترار واإلاعاضشة أو إعادة كشاءة الترار اللغىي اللذًم في ضىء 

ت؛ أما اإلالاسباث في ألادبُاث فترهض على ألادبُاث العشبُت في الىخابت الىلذًت  الحذازت اللغٍى

عبر الترهُب اللغىي  العامت والخاضت واإلاؤظعت أو ألادبُاث في الىخابت الىضفُت والىلذًت

لألدب أو اظخىشاف الخدلُل العُمُاةي للىلذ البالغي أو إعادة اللشاءة الىلذًت للترار 

اث الحذازت ألادبُت.  اللذًم وجيامله مع هظٍش

ش بخلعُم ألاوساق اإلالذمت إلى اإلاؤجمش إلى كعمين بعبب الخىىع في اإلادخىي  كامذ لجىت الخدٍش

لللاسا الىكىف على مىضىعاث عذة. وكذ كامذ َُئت  وحعللها باإلاداوس، بدُث ًمىً

ش بمشاجعاث  علمُت للبدىر اإلالذمت، وكامذ أخُاها بخعذًالث على البدىر بعذ  الخدٍش

مشاجعتها وجدىُمها مً أعضاء اللجىت العلمُت، وإعادة جشجِب البدىر مشة أخشي وفم 

مىعت مً ظلبت الذهخىساٍ كىاعذ اليشش التي اشترظىاَا في اإلاؤجمش، وكذ ظاعذ اللجىت مج

ت وألادبُت، وكامىا بترجِب الهىامش واإلاتن وفم الششوط؛ إر  ين في الذساظاث اللغٍى اإلاخميًز

م 
ّ
 مً الباخثين لم ًلتزمىا بلىاعذ اليشش، بل إن َىان مً وز

ً
وجذها أن وعبت هبيرة جذا

 وي هشاجع ول ش يء، و 
ً
ال   ظٍى

ً
زا أخز مىا وكخا ، َو

ً
ا  ًذٍو

ً
سفضىا بعض البدىر؛ البدث جىزُلا



 ك
 

ألنها ال جخىافم مع مداوس اإلاؤجمش واللىاعذ العلمُت اإلاخبعت في هخابت وسكت اإلاؤجمش. وزّم 

جلعُم مىضىعاث هخاب أبدار اإلاؤجمش الخامغ َزا في  اإلاجلذ ألاٌو إلى اإلاىضىعاث آلاجُت: 

 اللعاهُاث وكضاًا اللعاهُاث الخعبُلُت وعلم اللغت والىص ي والخذاول
ً
ُت التي حعذ ولها أوال

 
ً
ا في كضاًا اللغت؛ وزاهُا ت وإبشاَص  مً اللعاهُاث، زم البدث في العُمُابُت اللغٍى

ً
جضءا

كضاًا حعلُم اللغت العشبُت لغير الىاظلين بها هخلىُت الخعلُم؛ أما اإلاجلذ الثاوي مً أبدار 

ت، اإلاؤجمش فُخضمً اإلاىضىعاث آلاجُت: ألادبُاث بمىضىعاتها في الىلذ، والذس  اظت الىظٍش

 وجىظُف علم اللغت الىص ي في جدلُل الىطىص ألادبُت، وألاظلىبُت، والعُمُابُت.

 

  



 ل
 

 الفهشط
 

ش  ج .......................................................................................................  َيئت الخحٍش

 ٌ ................................................................................................................  إلاَذاء

 و ........................................................................................................  شكش وجلذًش

 ص ..........................................................................................................  َزا الكخاب

 ح .....................................................................................................  ملذمت الكخاب

 1................... ..............................................  ألاظطىسي فاق الشؤٍت الىلذًت للخفعير آ

 جىدي فاسط البعاًىت ةالذهخىس 

خيت جحليليت كشاءة في علم البذٌع: دساظت  13............................. ............................  جاٍس

 الذهخىس باي صوىب عبذ العالي

 11 ......................................................  الحذًثت للتراث العشبي اللذًم امللاسبت الىلذًت

 ألاظخار الذهخىس عبذ اإلاعين بً خعً بالفاط

 31 .............................................................  جمثالث املشأة في سواًت الخفاصيل وألاشياء

 الذهخىس عبذالشخُم مشاشذةألاظخار اإلاشاسن 

 53 ....................................................   ،الشعش الحجاصي  :ظيميائيت الخطاب العياس ي

شاوي الذهخىس   فُطل بً ضالح الَض

 71 ...................................   كشاءة هلذًت في دًىان ليالي غشهاطت للشاعش عاسف خضيري 

 كشوي عبذ الحلُم عبذهلل ضفاالذهخىس 

 117 ...................كشاءة هلذًت في ضىء كخاب طبلاث فحىل الشعشاء : الاهخحال في ألادب

 الذًً إبشاَُم أخمذ خعين هطش الذهخىس ألاظخار 

 111 ..........................................................  ئعادة كشاءة لإلبذاع بين الخلليذ والخجذًذ

 َُام بيذ مدمذ بً خعين الفلُهالذكخىسة 

 113 ..........................................................  هىهّيت أبي البلاء الّشهذّي: ملاسبت ظيميائّيت

 َُــام اإلاعمــشّي ة الذهخىس 

 131 ....................................................   العىىان فيملاسبت : سواًت" عخبت ثليلت الشوح"

 الذهخىس علي خىاجت

 145 ......................................  الشعش إلاماساحي أهمىرحا :ظيكىلىحيت الصىسة الىفعيت



 م
 

 عاةشت الشامس ي

 
ً
فاسكت في اللصت اللصيرة حذا

ُ
ت امل  : شعٍش

ً
 163 ........................ئبشاَيم دسغىثي أهمىرحا

ً عبذهللا  وعٍش

ت في شعٍش غىٍّ
ُ
راث: مكاهخه ألادبّيت وظىاَش ل

ّ
 175 ...................  عبذهللا الطّيب، شاعش الت

 هطش الذًً إبشاَُم أخمذ خعين ر الذهخىس ألاظخا

 مىس ى ظعُذ ظه إدَسغ

ت املىحى الحذاثي للتراث في الشعش العشبي املعاصش ـخىن الشعٍش
ُ
 113 .............  كشاءة في امل

م الحشجاوي ةالذهخىس   نهلت عبذ الىٍش

  لغت الّعشد في اللّص اللشآوي:
ً
 111 ................................  كصت ظيذها ظليمان أهمىرحا

 أسوي مدمذ سبُع ةالذهخىس 

ت والخطبيم خيت الجذًذة بين الىظٍش  125 .....  دساظت جطبيليت على أخباس ألاصمعي: الخاٍس

 خعين مدمذ اللشوي الذهخىس 

 141 ...................................................   مىاهجه عىذ محمذ مىذوس  :جطىس الىلذ ألادبي

 ظىمُت خالف

عش العشبي ِّ
ّ

 157 ..................................................................................  الخجذًذ في الش

 الذهخىس عاسف هشخي أبىخضيري ن ألاظخار اإلاشاس 

 171 ..................................................................................................  ألادب وإلابذاع

 ألاظخار اإلاعاعذ الذهخىس عبذالحلُم بً ضالح

 ألاظخار اإلاشاسن الذهخىس عبذالغني ٌعلىب فعاوي

تكشاءة   117 ..... حذًذة في التراث ألادبي العشبي اللذًم في ظل املفاَيم الىفعيت العصٍش

 الذهخىسة فشصاهت سخماهُان

 115 ...................................................  مىكف الاظدششاق الخلليذي مً الشعش العشبي

 أظخار دهخىس مدمذ سبُع

ت والكىاًت ملاسبت مفاَيمّيت  113 ......................................................................  الشمٍض

 مدمذ على عمش شُزو الذهخىس 

 131 ..................................  مً خالل دًىاهه الشعشي  الدشبيه وأكعامه عىذ ابً املعتز

 مىاضلت العضة بيذ جىذًً لىبِغ

ـعُم
ُ
 خـىً هــ



 ن
 

 143 ...............................................................  لذي محمذ أول أبىبكشألادب إلاظالمي 

ض ؤلامام  الذهخىس ظعُذ عبذالعٍض

ت ما كبل الاظخلالل ىاث ): اللصت املالًٍى  151 ...........................  م(1711عصش العشٍش

 خالذ بً لىدًً الذهخىس 

 165 .........................................  والفً العشبي: ملاسبت هلذًتالطباق وجمثالجه في الفكش 

 ألاظخار الذهخىس ضفا لعفي

 213 ......... كشاءة جأصيليت في مصطلح "كصيذة الىثر" عشبيا: أدبياث البحث عً الجزوس 

ُشوْس الذهخىس  اإلاشاسن ألاظخار َْ  حبيب ُبى

 217 ...................................  الطىطاوي الىاكعيت إلاظالميت في كصص الشيخ علي 

 الذهخىس مدمذ أهىس أخمذ 

 235 .............  شعشاء العشاق همىرحا مفهىم التراث والخجذًذ عىذ الشعشاء الُشّواد

 ألاظخار اإلاشاسن الذهخىس هافع خماد مدمذ

 ألاظخار الذهخىس مىجذ مطعفى بهجذ

  الخىاص في الشعش ألاسدوي كصيذة
ً
 251......... ..........................  "الذليل" أهمىرحا

 عبذ الباظغ مشاشذة الذهخىس ألاظخار اإلاشاسن 

 271 .....................................  الحزف وبالغخه عىذ الىصٍش حىيذ الشاعش الىيجيري 

ُذم
ُ
 عمش مىس ى غ

 313 ........................................  دساظت أظلىبيت لثالث كصائذ مً الشعش الجاَلي

 ألاظخار الذهخىس مدمذ إظماعُل مدمذ

 

Sheikh Waliyullah al-Dahlawi and his 'Kitab Hujjatul al-Baligah'  …………………………..… 537 

Dr. Adli Bin Hj. Yaacob 

Siti Nadhirah Binti Kassim 

 

* * * 
 




