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املستخهص
ّ
ًياد الدزض الػسوض ي اإلاػاضس ُ ٌُ ،
ػسع غً مىغىع الدواةس الػسوغُت بدغىي أن الاظُاٌ
الجدًدة جبدض غً وطاةل بظُؿت ومِظسة جخػاؾى في غىئها اإلاادة الخػلُمُت
ً
وٍأحي هرا البدض لُإهد أن الجهد الري برله الخلُل في وغؼ هره الدواةس لم ًىً جسفا
فىسٍا ازاد أن ًبرش فُه غبلسٍخه  ،وئهما حشف كساءة ذلً اإلاىجص الػلمي غً أمىز هشيرة منها :
 .1الىشف غً اإلاىهجُت الػلمُت التي اطدىد اليها الدزض اللؿىي في وكذ مبىس.
 .2الىشف غً الػالكت والخداخل بين غلم اللؿت والسٍاغُاث .
 .3جيشُـ غملُت الخللي باغماٌ الػلل وجدسًٍ الخفىير .
مً هىا ظاء هرا البدض ُلِظلـ الػىء في ظىاهب مخخلفت مً دواةس الخلُل غبر كساءة
جدلُلُت جػؼ اللازب امام ظهد ال ًمىً الخؿافل غً أهمُخه وكُمخه الػامُت .
للد جػمً البدض الخػسٍف بمىهج الخلُل الػلمي الري اغخمده في وغؼ دواةسه  ،وفي اؾاز
ذلً هشف البدض غً الاطع التي جلىم غليها جلً الدواةس وهي ( الاطاض الاًلاعي والاطاض
الطىحي والاطاض الىمي ).
ً
ً
بػد هرا غسع البدض زؤي الدازطين والباخشين كدًما وخدًشا ،وخاوٌ الدخىٌ في حجاط
مؼ زؤٍخين مػاضسجين هما  -1 ( :زؤٍت مطؿفى ظماٌ الدًً  -2 ،زؤٍت د  .هماٌ ابى دًب).
ً
واهخهى البدض بلساءة جدلُلُت إلخدي الدواةس الػسوغُت هي ( داةسة اإلاخخلف) لخىىن اهمىذظا
ُ
لفهم الدواةس ألاخس .
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An Analytic Reading of Al-Khalil`s Prosody Circles
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Abstract
Modern prosody is getting away from the prosodic circle
due the clears that new generation seek simple and easy ways
of dealing with teaching materials .this research emphasize
that the effort exerted by al-Khalil in stipulating these
prosodic circles has not been intellectual luxury though which
he wanted to prove his genius .Reading such scientific
achievement show a number of issues :
1. Unveiling the methodology against which linguistics is
based.
2. Uncovering the mater relationships between linguistics
and mathematics .
3. Activating the reception process via reason and thought .
Here , this papers research shads on different aspect of alKhalil`s prosody circles via on oral tic reading that introduce
on effort that cannot be overlooked .The research comprise on
introduction the methodology adopted by al-Khalil is setting
the circles are set : rhyme a sound and quantity .
The research also accounts odes for the opinions of scholars
and attempts and argument with two modern views :
(Mustafa Jamal elDeen`S and Kamal Abo Deeb`S ) . The
research is concluded with on analytic reading of one of the
prosody circle (al-Mukhtalif circle ) to be an example for
understanding other circles .
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ً
واهذ البطسة ميشأ لىشير مً غلىم اللؿت فػال غً جميزها بمىهجُت زضِىت ودكت

غالُت في غسع اإلاادة الػلمُت  ،وٍىفي لخأهُد هره الخلُلت الخدبس في اإلاىجص الػلمي
الري جسهه غلماؤها .

ً
للد وان الخلُل بً أخمد الفساهُدي في ملدمت الػلماء الرًً جسهىا أزسا واضخا في

الدزض اللؿىي الػسبي الري ظل ًدًً له بالفػل ختى ًىمىا هرا  ،ئذ ان ضيُؼ هرا
ُ
الػالم البطسي الفر ًىشف غً غبلسٍت مخميزة وغللُت زٍاغُت كادزة غلى الخجاوش
والخخؿي والابداع وكىة الاطخيخاط  ،وال ًىدطس الامس في ظهده الػسوض ي فدظب
وئهما هجد الامس هفظه في ظهده الداللي غىدما ظمؼ مفسداث اللؿت وبىبها غلى وفم
هظام ضىحي فسٍد لم ٌظبله ئلُه أخد  ،ومشل ذلً فػل في الدزض الىدىي غىدما
اطدىؿم الجملت الػسبُت فىشف غً اهظمت بىائها .
واذا وان هىان مً ٌشير ئلى ش يء مً الخػلُد في الدزض الىدىي او الػسوض ي
مللُا اللىم غلى جأزسهما بمػؿُاث الفلظفت أو اإلاىؿم – هما هى مالخظ غىد
الدازطين اإلاددزين – فان لرلً اإلاىحى – غلى ما ًبدو – مظىؾاجه ئذ ان الػللُت
الػلمُت البطسٍت غللُت جدلُلُت غالُت الىطج والاكخداز  ،وغللُت شمىلُت في الىكذ
هفظه جدظؼ داةما في اإلاادة اإلاػسوغت وجلم بيل ظصةُاتها الامس الري ًجػل الدزض
اللؿىي ٌظير في مظخىٍين :
ألاوٌ مػني باإلاخخططين
والشاوي مػني باإلاخػلمين.
في غىء هرا ًمىً الىظس ئلى دواةس الخلُل الػسوغُت التي خطس فيها الخلُل
بدىز الشػس الػسبي لُطىؼ للدزض اللؿىي الطىزة اإلاشالُت للىظام الػسوض ي .
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ان ما ازاد البدض جأهُده هى ان جلً الدواةس مظىىهت بالىجاح بملخط ى ول
اإلالاًِع الػلمُت اللدًمت أو الخدًشت  ،وكد اطدىد الخلُل ئلى أطع خددها البدض
بشالزت :
 .1الاطاض الاًلاعي
 .2الاطاض الىمي أو الخىاظس الىمي
 .3الاطاض الطىحي
وواهذ هىان زؤي مخػددة لخلً الدواةس غىد الدازطين اللدماء و اإلاددزين ،

ّ
جىكف البدض غىد غدد منها  ،زم غمد ئلى جفطُل اللىٌ في ازيخين مً السؤي
اإلاػاضسة بؿُت حػصٍص الفهم والاًػاح فُما ٌُؿني غً الخىع في ألاخسي .
ان أهمُت دواةس الخلُل جىمً في أن واغػها كد اكام ظظسا بين غلم اللؿت
والسٍاغُاث هما ان اطلىبه هرا هفُل في جدسًٍ غللُت اإلاخللي ودفػه ئلى الخأمل
والخفىس وضىال ئلى الخلُلت .
للد خاوٌ البدض كساءة هره الدواةس كساءة جدلُلُت في غىء غدد مً الىماذط
لُػؼ بين ًدي اللازب اإلاظخىي الػلمي للػللُت الػسبُت في البدض والخدلُل .
منهج اخلهيم يف دوائر انعروض

ّ
أدزن الخلُل بً اخمد الفساهُدي أن اللؿت بفىىنها اإلاخخلفت ،وبمظخىٍاتها
ً
ّ
اإلاخػددة حػمل وف ــاكا ألهظمت دكُلت كد ًإدي خسكها الى اخ ــدار خلل في داةسة
الخـ ــىاضل بين مظخػمليها ،ولػم ـ ـ ــان طالمت جلً الداةسة ،لجأ الخلُل الى الىشف
غً هره الاهظمت ،وبفػل ّ
خظ ـ ـ ـ ــه اإلا ــسهف وذواةـ ــه السٍاض ي اهخدي الى خلُلت َّ
مظلم
بها جسي ان ول هظام ًلخط ي اإلاددودًت فُما ٌشخؿ ـ ـ ـ ــل بلىاهِىه ،الامس الري دغاه الى
اغخماد غملُاث اطخلساةُت و خطسٍت واهذ هي الاطاض في جددًد الىظــام والىشف
غً ماهُخه ومىىهاجه ،ختى أزمس ذلً الجهد غً جلىين غلىم الىدى واإلاعجم
والػسوع.
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ً
َ
خطس الخلُل جلالُد الػسب في اطخػماٌ اللؿت الفطحى فيان (هدىه) أطاطا
للد
إلا ـ ـ ــدزطت هدىٍت بطسٍت أزسث في مظاز الىدى الػسبي وماشاٌ جأزيرها ختى ًىمىا هرا ،زم
برٌ غظُم الجه ـ ــد في خطس اإلاباوي الػسبُت أي الطىز التي جيخج غً اةخالف خسوف
الػسبُت في هُئاتها اإلاخػددة ّ
فبين ان هره الخسوف الدظػ ـ ــت والػشسًٍ جأجلف غلى
مبان أضؿسها ٌشخمل غلى زالزت خسوف أضلُت ،وأهبرها ٌشخمل غلى خمظ ــت
هُأة ِ
ً
ً
خسوف أضلُت ،واغخمد في هرا هظاما زٍاغُا غـ ـ ـ ـ ــسف بىظـ ـ ـ ـ ــام (الخلالُب)  ،فيل مادة
مً اإلاػاغف الشالسي جأحي منها هُأجان ،وول مادة مً الشالسي جأحي منها طذ هُئاث،
ً
جللُبا ،وول مادة مً الخماس ي ًمىً ان ّ
وول م ـ ـ ــادة مً السباعي ّ
ًأحي
ًأحي منها 24
ً
()1
منها  121هُأة أو جللُبا ....
وكد ازاد الخلُل بىظامه او مىهجه هرا ان ّ
ًبين اإلاظخػمل واإلاهمل مً ول مادة
ً
لُأحي معجم ـ ــه (الػين) مفظسا للمظخػمل مً اللؿت.
ان معجم (الػين) هرا هى أكدم معجم غسفه جسازىا اللؿىي ،وفُه ابخىس الخلُل
ً
ً
ً
هظاما خاضا به جسجبذ فُه الخسوف جبػا إلاخازظها فابخدأ بالػين التي جخسط مً
ُ ّ ()2
أكص ى الخلم وبها طمي
وفي غىء هرا اإلاىهج الابخيازي خطس الخلُل الاهظمت الىشهُت التي ًمى ـ ـ ـ ــً أن
ً
ًخمىطم بها الشػس الػسبي فىظد ان هىان خمظت غشس بدسا ( ، )3زم جدازن غلُه
ً
جلمُره الاخفش ببدس اإلاخدازن فطاز مجمىع بدىز الشػس الػسبي طخت غشس بدسا،
ً
والظاهس ان الخلُـ ـ ـ ـ ــل اطدبػد هرا البدـ ــس الاخير مؼ مػسفخه به ألهه لم ًجد شػسا
ً
(.)4
غسبُا كد اهخظم فُه
ً
ً
ووان ألاهثر ابخيازا وابداغا كُامه بخىشَؼ هره البدىز الخمظت غشس غلى خمع
دواةس غسوغُـ ــت فيان ضيُػه هرا غملُت خطسٍت اهخدي اليها هدُجت اطخلساةه إلاا
ً
ظادث به اللسٍدـ ـ ـ ـ ـ ــت الػسبُت فلم ًجد شػسا غلى ؾير هره البدىز وهما كاٌ الظياوي
(ث626هـ):
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ُ
((واًان ئن هلل الًُ وشن ميظىب الى الػسب ال جساه في الخطس ان حػد فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىاجه
ّ
ً
هلُطت في أن ف ــىجه
كطىزا في اإلاخترع ،فلػله حػمد ئهماله لجهت مً الجهاث أو أي
ٍ
ش يء في شاوٍت مً شواًا الىلل ال شواًا الػلل))

(.)5

ئذن فالظمت الػلمُت واضخت فُما وضل الُه الخلُل في هظسٍخه الػسوغُت
فل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اغخمد غلى اإلاىهج الاطخلساتي ،والاطخلساء -غلى ماهى مػسوف هى ئًساد الامشلت
ً
التي ّ
جلدم دلُ ـ ــال غلى ضدق هدُجت غامت.
ّ
ّ
دواةسه الػسوغُت .جأحي مً دكت هظامها ال ـ ـ ـ ـ ــري ًإدي
ئن غلمُت هظسٍت الخلُل في
ِ

اطخػماله الى الخػسف الى الخلُلت ،وبؿالن الخؿأ ،ئذ ًمىً الخدسن مً هلؿت
مػُىت غلى مدُ ـ ـ ـ ـ ـــ الداةسة الى هلؿت أخسي فخىىن الىخدة الىشهُت (الخفػُلت)،
وخين جىخمل الداةسة بالػىدة الى هلؿ ـ ـ ـ ــت البداًت فظُىخمل الىشن الشػسي الري
ُ
ّ
ضدكه بمؿابلت الىاكؼ الشػسي الري كد ًىد ـ ـ ـ ــسف هدُجت لػدد مً
ًخددد
الصخافاث والػلل غً ألاضل اإلاىظىد في الداةسة .
ّ
ً
ّ
واطدىادا الى مىظىز الػلمً ،مىً اللىٌ :ئن الداةسة الػسوغُت جمش ُل ججسبت كد
َ
ً
ً
ً
َ
أغؿذ للمػسفت الل ْبلُت واكػا مىغىغُا ،ئذ أن الخلُل في اهدشافه غددا مدددا مً
ّ ً
ّ
مددد مً الدواةس ًىىن كد ّ
هىن
جطىزاث أوال زم كام
البدىز،مىشغا غلى غدد
ِ
بخؿبُلها غلى اللطُدة الػسبُت.
ّ
ّ
ئن اإلاىظىز الفلظفي إلاا ٌُ ّ
طمُذ
ظمى ببديهُاث الػُان التي هي مبادب زٍاغُت
ً
ّ
اإلاب ُ
جماما غلى هظسٍت الخلُل الىشهُت ،فخُاله ُ
دع
به ـ ـ ــرا الاطم ألن ًلُنها غُاويً ،ىؿبم
ً
َ
ّ
وضيرث خظاباجه مؿابله إلاىغىغه.
وجطىزاجه الطاةبت ظػـ ـ ــلذ ادزاهه ممىىا،

ً
ّ
ئن الصمان واإلايان شىالن ًمىً ادزاههما غُاها في غىء الشيل الهىدس ي ال ـ ــري
اخخاز ُه الخلُل واإلاخمشل بالداةسة ،فمؼ بدء الخسهت غلى مدُـ الداةسة طخىىن هىان
ئغ ـ ـ ـ ـ ــافاث مخــىالُت ليل اللخظاث التي طخإلفها ،وبهرا طِخم ادزان الصمان بالػُان،
ً
ومشل ذلً ًمىً أن ًل ـ ــاٌ غً اإلايان ،ألن جمشُل الداةسة في الػلل أوال طُيخج
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ّ
بالخىالي ّ
ول أظصاء الداةسة الػسوغُت ،بمػنى أن امخشاٌ اليل وضيروزجه في اإلايان كد ضاز
ً
ممىىا (. )6

ً
ئن اإلاىهجُت الػلمُت التي طادث مإخسا في البدض الػلمي والتي جلىم غلى جددًد

الظــاهسة ،زم فدظ وججمُؼ الخلاةم ذاث الػالكت ،والخأهد مً وظىد ألادلت اليافُت
التي جإٍــد الفسوع ،هي ما اطدىد ئلُه الخلُل واغخمده ختى جمىً مً الىشف غً
()7

الخلُلت بىطاؾت مجمىغـت مً اللىاغد التي أوضلخه الى هخاةج مػلىمت
ّأما في مجاٌ الدزاطاث اللؿىٍت ،فالترهيز ًجسي الُىم غلى الدزاطت الػلمُت
للظىاه ـ ـ ـ ــس اللؿىٍت ،وكد ّ
خدد غالم اللظاهُاث ألامسٍيي (فساوظِع دهين) زالزت
مظخىٍاث جدلُلُت في دزاطت اإلاػـ ـ ـ ـ ــازف البشسٍت هي

()8

.

:

-1الدزاطت الػلمُت
-2الدزاطت التي ال جخػؼ للاهىن الػلم
-3الدزاطت ؾير الػلمُت
وما ٌػىِىا هىا هى الدزاطت الػلمُت وهي التي حظخخدم ألاطلىب الػلمي الري
ٌػخم ـ ــد غلى ظملت مً اإلالاًِع مً أبسشها:
-1مالخظت الظاهسة اللؿىٍت
-2الخجسٍب والاطخلساء
-3غبـ الىظسٍت اللظاهُت زم غبـ الظىاهس اللؿىٍت التي حػمل غليها
-4اإلاىغىغُت الدكُلت
-5اطخػماٌ الػالةم السٍاغُت
هره اإلالاًِع كد اطخػملها الخلُل في دواةسه الػسوغُت فى ـ ـ ــاهذ هخاةجه دكُلت،
ً
ّ
ولػل هرا اللىن مً الدزاطت لم ًىً شاتػا في الػلىم ؤلاوظاهُت وكخران ئذ واهذ
الػلىم حظخخدم ملاًِع الػبـ م ــً ؾير أن جخػؼ للاهىن الػلم .
للد خاوٌ الخلُل الاطدىاد الى ملُاض غلمي في دزاطخه ألوشان الشػس الػسبي
ً
واشفا غما بين اللؿت والسٍاغُاث مً ضالث وهرا أمس ظهس في الدزاطاث اللظاهُت
7

1827

مجلت آداب البصرة /العدد08

ً
ً
ّ
اإلاػاضـسة التي بُيذ أن اللؿـ ــت ظاهسة خظابُت مسهبت جسهُبا مىظما وهره خلُلت
ّ
أهدها غـالم اللظاهُاث ألامسٍيي (حشىمظيي) غىدما وضف اللؿت بأنها آلت ذاث أدواث
مدددة لها اللدزة غلى جىلُد ماال نهاًت مً السمىش اللؿ ــىٍت ذاث الؿابؼ السٍاض ي وفم
ؾسق مدددة.

(. )9

وفي غىء هرا اإلافهىم وشأ غلم اللظاهُاث السٍاض ي الري يهدف الى مػسفت
هظ ـ ـ ـ ــامُت البنى اللؿىٍت مػسفت خظابُت جمىىىا مً وغؼ ضُؿت زٍاغُت ججسٍدًت (. )11
ً
للد وان الخلُل مىغىغُا في دواةسه – هما بِىا  ، -ألهه اطدىد ئلى دغامخين :
الاولى  :الاطخلساء اليافي
و الشاهُت  :ضالخُت هخاةجه للخدلُم والػبـ .
وفُما ًخظ الاطخلساء اليافي  ،وان الخلُل كد اظسي مالخظاجه غلى هماذط مً
الشػس اهخفى بها غً الىشير مما كالخه الػسب  ،وكد اهدظب مىجصه خاضُت الشمىٌ
غً ؾسٍم اللُاض  ،ئذ ضاز ما ضدق مً خىم غلى الػُىاث اإلاددودة التي خػػذ
ً
لالطخلساء  ،ضادكا غلى ما لم ًخػؼ مً الشػس لالطخلساء  ،وبهرا جيسخب الىخاةج
الػلمُت التي وضل اليها الخلُل غلى الخاغس و الؿاةب غلى ّ
خد طىاء .
ً
ان مً أطاطُاث الػلم ججسٍد الشىابذ اغخمادا غلى اإلاخؿيراث  ،ألن الخجسٍد
ً
طُىىن خخما الػىن غلى الاؾساد والشمىٌ .
ال شً ان اإلاخؿيراث جمشل الخػبير غً ألاؾس الفىسٍت أو الشىابذ الػامت  ،وغلُه
فان الداةسة الػسوغُت هي ؤلاؾاز الشابذ  ،أما ألابُاث التي كالتها الػسب أو ما طخلىله
مً الشػس فهى الىطـ الخػبيري الري جخجظد فُه الشىابذ  ،وهرا طُاق غلمي
طلُم ًلخط ي هرا اللىن مً الخىظير  ،ألن الىطـ الخػبيري وطـ ّ
مخؿير كد ّ
ًخػسع
للخباًً والشروذ والىدزة والخدىٌ ،الامس الري ًجػل مً الطػب غبؿه وئخيامه
وبهرا فالداةسة الػسوغُت هي ؤلاؾاز الشابذ الري جمىً الخلُل مً غبؿه وئخيامه
دون ان ًىىن هىان جىاكؼ بُنها وبين الاطخػماٌ

8

(. )11

1827

مجلت آداب البصرة /العدد08
االسس انتي تقىو عهيها انذائرج انعروضيح

ان الدواةس الػسوغُت حشف غً كساءة جدلُلُت للمىجص الشػسي الػسبي ،اطدىد
فيها الخلُل ئلى أطع غلمُت دكُلت ال جىكفها غىد هىنها اداة خطسٍت ألوشان الشػس
الػسبي  ،وئهما هي – في الىكذ هفظه –أداة هشفُت إلاا ٌػمل في ظظد اللطُدة
الػسبُت مً غالكاث  ،وال شً ئن الراةلت الػسبُت ،وؾبُػت بىاء اإلافسدة الػسبُت كد
كادا ئلى جلً الاشياٌ الشػسٍت التي حظدىد ئلى أهظمت جسهُبُت حشػس باالوسجام اليامل
ً
بين الاظصاء  ،وهى ما ًجػل ؤلادزان طهال  ،ئذ ًجد اإلاخللي ضػىبت في ئدزان الىالم
اإلاػؿسب الخالي مً الىظام والاوسجام.
للد خسص الخلُل غلى ان جىىن دواةسه في الطىزة الدكُلت مً الاوسجام  ،وهى
الامس الري ًيسخب غلى البدىز وافت وما ًيخظم فيها مً الاشػاز  ،وبهرا ًجيء جىشَؼ
ً
مىخُا بػدد مً الاطع ّ
جخجلى في أزىاء الخدلُل  ،فاذا
البدىز غلى الدواةس الخمع
وان الشػس ًلىم باالطاض غلى مبدأ الخىاطب بىضفه مبدأ ظىهسٍا في ول أشياٌ
الفً ( )12فان الاطاض الاًلاعي هى ابسش ما جلىم غلُه الداةسة الػسوغُت .
وبما أن الاًلاع ًلىم غلى اطاض جىشَؼ الطىث  ،فان الطىث هى الاطاض الاخس
الري جلىم غلُه جلً الداةسة  ،وال شً ان الاًلاع والطىث ًلىمان غلى الخىاظس أو
الخمازل الىمي  ،وهرا الاطاض السٍاض ي اللاةم غلى جىشَؼ همُاث الطىث في ضىزة
ً
مىخظمت  ،هى أمس واضح في الداةسة أًػا.
ومً اإلافُد الاشازة باكخػاب ئلى جلً الاطع التي جلىم غليها الداةسة الػسوغُت
وغلى الىدى الاحي :
أوال  :االساس االيقاعي
ً
ً
ّ
ئن جىساز الىشير مً ظىاهس الؿبُػت كد أغفى غلى الخُاة ؾابػا ئًلاغُا ،فدسهت
الفطىٌ ألازبػت  ،وظاهسة اللُل والنهاز  ،وخسهت الشمع واللمس  ،وؾير ذلً مما
ً
ً
ً ْ
ّ
ًمشل مظازاث ئًلاغُت ،ئذ ال ًلخطس الاًلاع في
وشهد له جىسازا مىظما في الىظىد
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ً
ً
ً
ً
هىهه مدزوا ضىجُا  ،واهما ًىىن في هشير مً الاخُان مدزوا بطسٍا  ،وكد ذهب أخد
ّ
جخىظس غلى السمل
الىلاد الى أهىا ((غىدما هلف غلى شاؾئ البدس هساكب ألامىاط
لخػىد مً ظدًد ،زمت حشابه أطاض في خسهت ول مىظت ،لىً لِع مً مىظخين جخىظسان
ً
(. )13
في شيل مخىاظس جماما .هرا الدشابه في ئخخالف خسهت ألامىاط كد هدغىه باإلًلاع))

ذلً أن ؤلاًلاع ((هى جىساز مىخظم لىخداث مخخالُت ذاث ؾاكاث خسهُت جإزس في
الىظس وجلىده بظالطت داخل الخىىًٍ))

(. )14

هـرا الـدـشـابـه الـري ًـؿـالـؼ الـىـظس ئًلاغاجه في مجاٌ الؿبُػت زبما ًىىن كد ّ
جسخل

الى الفىىن بىضفها ؾساةم حػبيرًت غً الىاكؼ ججسي غمً أوظاق مػُىت ،ففً
ً
اإلاىطُلى ًلىم أطاطا غلى ؤلاًلاع الـري هـى ((هـلـساث جـخـخـلـلـها أشمىت مددودة اإلالادًس
غلى وظب وأوغاع مخطىضت ،وٍىىن لها أدواز مدظاوٍت ))

(. )15

وبما ان هىان جداخال بين الفىىن  ،فان وػذ الشػس بأهه غسب مً الخطىٍس ًإهد غالكت
الشػس بفً السطم  ،اما غالكخه باإلاىطُلى فرلً أمس في ؾاًت الىغىح ألن الشػس
واإلاىطُلى فىان طمػُان ًلىم هالهما غلى الاًلاع ،ومً اإلاػلىم ان الاًلاع الشػسي هى
ً
((هالم ٌظخؿسق الخلفظ به مددا مً الصمً مدظاوٍت الىمُت)) ( ، )16وٍرهب الىشير مً
ً
ّ
الىلاد الى أن ؤلاًلاع ظىهس الشػس ،وأن الشػس هى مىطُلى اللؿت،وان هىان حشابها بين
هرًً الفىين في الطىػت الفىُت وفي الشيل ،فاإلاادة اللفظُت في الشػس جلابل الخىافم في
اإلاىطُلى ،والبدس الشػسي ًلابل الظلم اإلاىطُلي ،والشً أن اإلاخػت الػاؾفُت هي ؾاًت
ول مً الشػس واإلاىطُلى

(. )17

ئذن فاإلًلاع –غلى ما ًبدوً -لخط ي وظىد وخداث مدشابهت غلى فتراث مدددة،وبهرا
ُ
جيشأ غالكاث بين الجصء وألاخس ،وبين الجصء وألاظصاء ألاخس لُخىىن مً مجمىع جلً ألاظصاء
ألازس الفني

(. )18

ومـا دام الـىـظـام الـلـؿـىي ًـلـىم غـلـى الخسهت والظىىن  ،فهى هظام كاةم غلى الاًلاع ،وكد

ّبين ( الػلاد) الػالكت بين الاغساب واإلاىطُلى فرهب ئلى ان " الخسواث ججسي مجسي
الاضىاث اإلاىطُلُت  ،وحظخلس في مىاغػها اإلالدوزة غلى خظب الخسهت والظىىن في
ملاًِع الىؿم والاًلاع "

(. )19
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ً
وهىرا فالدزض اللؿىي الخدًض كد جىكف ؾىٍال غىد مىغىع الاًلاع الا ان هرا
ال ٌػني اهه كد ؾاب غىد اللدماء  ،فػلى طبُل اإلاشاٌ كاٌ خاشم اللسؾاظني
( ث 128م) الىشير غً هرا اإلاىغىع وبين ان الشػس ًلىم اطاطا غلى مبدأ الخىاطب،
وان مػ سفت ضىاغت الشػس " مىكىفت غلى مػسفت ظهاث الخىاطب في جألُف بػؼ
اإلاظمىغاث ئلى بػؼ ووغؼ بػػها جالُت لبػؼ او مىاشٍت لها في السجبت "

(. )21

للد أدزن الخلُل خلُلت ؤلاًلاع وأهمُخه في الخىىًٍ الشػسي ،فىغؼ دواةسه
ً
الػسوغُت غلى هرا ألاطاض بػد أن جيبه الى ان هىان حشابها بين بػؼ ألابدس كاده
الى خطسها في داةسة غسوغُت ،والظاهس أن الداةسة هي الشيل ؤلاًلاعي الري ًمىً
أن جخىسز في مدُؿه الخسهت فلى أهىا ((وشغىا أطباب وأوجاد بدس ما مً ألابدس
ً
اإلادشابهت غلى شيل داةسي ،فان الداةسة ًمىً أن وػخبر أًت هلؿت في مدُؿها مبدأ،
ُ
وظير مىه ووػىد ئلُه ،وماشالذ هره ألاطباب وألاوجاد هي هفع أطباب وأوجاد البدس
ألاخس ،فُمىً أن هبدأ مً هلؿت فىدطل غلى بدس،و هبدأ مً الىلؿت ألاخسي
فىدطل غلى البدس ألاخس))

(. )21

واذا اخـرهـا مـشـال غلــى ذلً بــدسي ( الــىافس واليامل )لىظدها ان جفػُلت ول منها
جخىىن مً ( طبب زلُل وطبب خفُف ووجد مجمىع) وواالحي :
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ً
ً
ً
ئن الدشابه في البىاء والخىىًٍ ًجػل جلازبا ئًلاغُا وان طببا في أن ًجخمؼ البدسان
في داةسة واخدة هي (داةسة اإلاإجلف) واذا ما اخخلفذ الىؿمت مً بدس الى أخس فرلً
بظبب الاخخالف في جسجِب ألاطباب وألاوجاد في الخفػُلت مً بدس الى أخس وهىرا في باقي
الدواةس الػسوغُت.
وأخيرا فان الاطاض الاًلاعي الري زاغاه الخلُل في دواةسه  ،والري ًخميز
ً
بالطسامت ،طِخدىٌ ئلى الاطخػماٌ الشػسي  ،وطُىىن الشاغس ملصما بالىكىع غلى
مىطُلاه الشػسٍت " غً ؾسٍم اخخُاز اليلماث اإلاؿابلت للىؿماث والػسوع
ً
دكُلا في جىظُمه لها  ،فخأخر ّ
والاوشان ،وأن ًىىن
ول ولمت أو خسهت أو خسف ميانها
ُ
ً
ُ
ً
(. )22
اإلاىاطب الري ئذا أبدٌ أو ؾ ّير جسن خلال أو فساؾا باالًلاع الجمالي اإلايشىد "
ثانيا  :انتناظر انكمي
جبين فُما طبم أن الدشابه  ،وجىشَؼ الػىاضس اإلاخمازلت وان ألاطاض ؤلاًلاعي الري
اطدىدث ئلُه دواةس الخلُل فُما اشخملذ غلُه مً البدىز .
وفي مشل ذلً ًمىً اللىٌ ئن هره الدواةس كد اغخمدث غلى أطاض الخىاظس الىمي
في جىشَؼ البدىز.
ئن مىغىع الىم ًيهئ للدازض ملاًِع غلمُت دكُلت جلىد الى غبـ الىظسٍت ،والى
الخمىً مً غبـ الظاهسة اللؿىٍت التي حػمل غليها ،وكد اهخدي الخلُل الى هرا
َ
ؤلاظساء بفػل ملدزجه السٍاغُت ختى ضاز مً اإلامىً جددًد اإلالادًس وألاغداد
ً
ً
جددًدا دكُلا مؼ ول داةسة غسوغُت .
ً
ّ
الىم بىىغُه :اإلاخطل الري ًمشل
للد وان الخلُل بازغا في ؤلافادة مً مىغىع
اإلالداز هما في الهىدطت  ،واإلاىفطل الري هى كىام السٍاغُاث وجمشله ألاغداد التي هي
وخداث مىفطلت

(. )23

ً
ئن اخخُاز شيل الداةسة وان مىاطبا الهخاط بدىزها ،ئذ أن لها مميزاث هشيرة جميزها،
ً
منها أن مظاخت أي شيل هىدس ي أخس ًىىن مدُؿه مظاوٍا إلادُـ الداةسة( ، )24هما
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أن الداةسة ((أفػل ألاش ياٌ وأضلها ،وأنها النهاًت لها :ئذ الخـ ًيخهي بالىلؿت وهي
ؾسف الخـ ،وال ؾسف للداةسة ،وأن البدء والخخم فيها واخد)) (، )25لرا فان اهخاط ّ
أي
بدس مً البدىز ًخدلم مً ظساء دوزة واخدة غلى مدُؿها وهأن البدس ٌظاوي ملداز
مدُـ الداةسة ،اذ باالميان البدء مً هلؿت مػُىت الًجاد بدس ظدًد غلى ان جىىن
النهاًت غىد الىلؿت هفظها التي ظسي الابخداء منها،وهره الخاضُت جدلم ما جىظ
غلُه اللاغدة الػسوغُت في الداةسة بأن ((ما ًىلظ مً أواةلها ًصاد في أواخسها))

(.)26

وهي خلُلت زٍاغُت جلط ي الىلظ زم الصٍادة بملداز الىلظ ،فاذا أزدها ئًجاد بدس
زان مً البدس ألاوٌ فان ذلً الشاوي ًىفً مً الخفػُلت ألاولى بػد اهلاص ظصء منها
ِ
ً
غلى أن ًصاد ذلً الجصء بػد اهماٌ دوزة واملت ،فمشال البدسان (الىافس واليامل)
وهما مً داةسة واخدة جبدأ بالىافس وجفػُلخه (مفاغلتن) وٍىفً منها اليامل وجفػُلخه
(مخفاغلً) ،فاذا بدأها بالدوزان مً (غلتن) باهلاص الىجد اإلاجمىع مً الخفػُلت
ألاولى (مفا) غلى أن ًصاد ما هلظ الى أخس جفػُلت في الداةسة فظُىخمل برلً البدس
اليامل ،وفُما ًأحي جىغُذ لرلً:
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َُ ُ
ُُ ْ ُ
فاغل ًْ
ِغلتن مفا = مخ ِ
وواضح في بدس اليامل ان ما أهلطىاه مً جفػُلت زكم ( )1كد شدهاه الى أخس جفػُلت
زكم ()6
بػد هرا ًمىً اللجىء الى كُاطاث غددًت إلاالخظت الخىاظس الىمي بين بدىز الداةسة
الىاخدة فالىافس واليامل اللران ٌشىالن داةسة واخدة ًدىاظس غدد الخفػُالث في ول منهما:

البدس الىافس = 6جفػُالث
والبدس اليامل =6جفػُالث
أما مً خُض الاوجاد والاطباب فيل منهما ٌشخمل غلى الػدد هفظه:
ً
البدس الىافس= 6أوجاد  12+طببا مابين زلُل وخفُف ،وهرلً اليامل واذا ججاوشها
ذلً الى غدد الخسوف الظاهىت وغدد الخسوف اإلاخدسهت فان الػدد هفظه فيهما:
ً
ً
ً
ً
البدس الىافس=(31خسفا مخدسوا)12(+خسفا طاهىا) وهرلً البدس اليامل .
وهىرا في ظمُؼ الدواةس الخمع اذ حشمل ول داةسة غلى البدىز اإلاخىاظسة في الىم
الػددي.
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ثانثا  :األساس انصىتي

ً
وان الشػس في أضله ئوشادا ،ألامس الري دغا الشػساء الى الػىاًت الفاةلت بالخطاةظ
الطىجُت ختى ُغ ّد الطىث ميزة ظمالُت حػمل-في هشير مً ألاخُان-غلى جلسٍب

اإلاػنى،والاًداء بأشُاء كطُت

()27

،والأخد ًىىس الػالكت الىؾُدة بين الطىث واللؿت

الشػسٍت ((ألن الطىث هابؼ مً اخظاض الشاغس ،ومً وغُه بأهمُت الخسف واليلمت ،ومً
زلافت لؿىٍت واطػت جخالقى مؼ مدزواث ذهىُت وظمالُت في هفع الشاغس ))

(.)28

ئن الخلُل بً اخمد الفساهُدي كد زاعى الىاخُت الطىجُت في هىدطت الدواةس
الػسوغُت بخىشَؼ بدىز الشػس غليها ،ختى ًمىً اللىٌ ئهه بطيُػه هرا كد وغؼ
ّ
لؿت غسوغُت لها كىاغدها وكىاهُنها اإلادددة واللازة ،وهما ئن مً مميزاث اللؿت ((أن
ً
ّ
ً
حػبر في أي وكذ مً الاوكاث غً أي هىع مً ألافياز والاهفػاالث ،ئذ أن غددا كلُال مً
لبىاث البىاء ًيهئ لىا اللدزة غلى بىاء هرا الػدد الالنهاتي مً ولماث
ً
اللؿت))(،)29فىرلً اللؿت الػسوغُت كد وغػذ خدودا ًمىً للشاغس أن ًىخب غلى
أطاطها ما ال نهاًت له مً اللطاةد.
ئن الىخدة الػسوغُت هي داٌ المػنى له طىي الىؿمت ،والشً ان بىاء الخفػُلت
وجددًد الىخداث الىشهُت الشمان واها هدُجت ّ
جىض َل ئليها الخلُل بػد مالخظت ؾبُػت
الىظام الطىحي الري حػمل فُه اللؿت ،وبػد اطخلساةه لألشياٌ اإلاخخلفت الظخماع
اإلالاؾؼ الطىجُت التي جيبني غلى أطاض الخسوف اإلاخدسهت والظاهىت ،فيان أن ظػل
اإلالاؾؼ ألاطاطُت للىظام الىشوي أزبػت هي:

الظبب الخفُف :خسف مخدسن ًلُه طاهً مشل َ
(ه ْل)
َ
الظبب الشلُل :خسفان مخدسوان مشل (ل ًَ)
ََ
(غل ْى)
الىجد اإلاجمىع :خسفان مخدسوان ًليهما طاهً مشل
َْ
الىجد اإلافسوق :خسفان مخدسوان بُنهما طاهً مشل(كا َم)

ومً الػسوغين مً أغاف الفاضلت بىىغيها (الطؿسي والىبري)،والطؿسي هي:
َ ْ
(غ ِل َما) والىبري أزبػت أخسف مخدسهت بػدها
زالزت أخسف مخدسهت بػدها طاهً مشل
15
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َ ْ
ّ ّ
(غ ِل َمخا) ،ئال ان بػؼ الػسوغين ال ًرهس الفاضلخين ألن الطؿسي مسهبت
طاهً مشل
()31

مً طببين (زلُل وخفُف)،والىبري مً (طبب زلُل ووجد مجمىع)
ّ
في غىء هرا جخجلى الػالكت بين ما كىى ُه الخلُل وما مىطىص غلُه في هظام بىاء
.

اليلماث في اللؿت ،ففي هظام الػسبُت الًمىً أن ًخىالى خسفان طاهىان ،هما ان مً
ّ
الطػب أن ًخىالى اهثر مً أزبػت أخسف مخدسهت ،ولى كؿػىا اليلمت الى همُاث ضؿيرة
ّ
ٌظخلل بالىؿم ،وئهما ًبلى في ظل خسف مخدسن
فان الخسف الظاهً منها الًمىً أن

هره ألاطع او الػىابـ الطىجُت هجدها هفظها في الىظام الىشوي الري وغػه
ً
الخلُل ،فالخفػُالث الشمان التي هي كىام هظسٍخت الػسوغُت ّ
حػد أشياال ضىجُت
مخخلفت ُبىِذ هدُجت اظخماع ألاوجاد وألاطباب غلى وفم ألاطع الطىجُت لبىاء اليلمت
ّ
ولػل هرا الري كاد اإلاظدشسكين وبػؼ الباخشين اإلاددزين الى ان ًرهبىا
الػسبُت،
الى غسوزة جدلُل الػسوع الػسبي ودزاطخه غلى أطاض اإلالاؾؼ الطىجُه ،التي
كظمذ الى زالزت هي (:اللطير واإلاخىطـ والؿىٍل) ،وفي هره الخاٌ ًىىن باالميان
جددًد ؾىٌ اإلالؿؼ بملداز الىمُت الصمىُت التي ٌظخؿسكها الىؿم به  ،مما ًدُذ
اظساء دزاطاث مػملُت جددد الىمُت ،فاإلالؿؼ اإلاخىطـ ٌظخؿسق مدة شمىُت هي
غػف ماٌظخؿسكه اإلالؿؼ اللطير ،واإلالؿؼ الؿىٍل زالزت أمشاله وٍسي الدهخىز
مطؿفى ظماٌ الدًً ان جدلُل الػسوع الى اإلالاؾؼ الطىجُت ًمخاش بميزجين هامخين

()31

:

ً
 -1ئن اإلالاؾؼ الطىجُت بما فيها مً ؾىٌ وكطس ئذا اغخبرث أطاطا لألوشان الػسبُت

طاغدجىا غلى اهدشاف اليظب الصمىُت التي ال ًلىم اًلاع شػسي في أًت لؿت بدونها،
وهرا ما ال جدلله لىا ملاؾؼ ألاطباب وألاوجاد .
-2ان الخلؿُؼ باإلالاؾؼ الطىجُت هى اإلاظخػمل في ول لؿاث الػالم الخُت.
بػد هرا ًمىً اللىٌ ان مساغاة الجاهب الطىحي بدث واضخت في الدواةس
الػسوغُت ،فترجِب البدىز في الداةسة ًجسي غلى أطاض ضىحي ،ئذ جبدأ الداةسة
بالبدس الري ًبدأ بملؿؼ ضىحي ؾىٍل هى (الىجد) وال جبدأ ببدس ًبدأ بظبب ،ففي
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ُ
الداةسة ألاولى غلى طبُل اإلاشاٌ ((ك ّدم فيها الؿىٍل ألن أوله وجد ،وأوٌ ول واخد مً
(.)32

البدسًٍ ألاخسًٍ طبب ،والىجد أكىي مً الظبب ،فىظب جلدًمه غلُه))
ّ
ًىفً فُه البدس مما كبله في الداةسة هجد ان هىان مساغاة
وبمالخظت اإلاىغؼ الري
واضخت للجاهب الطىحي ،فاذا واهذ الداةسة حشخمل غلى زالزت أبدس هما هى الخاٌ في
الداةسة ألاولى التي أبدسها (الؿىٍل واإلادًد والبظُـ) ،فان البدسًٍ الشاوي والشالض
ًىفيان مً ألاوٌ ّ
وول منهما ًبدأ مً هلؿت غلى الداةسة بػد جسن ظصء مً جفػُلت
ألاوٌ ،واذا خاولىا كُاض الىمُت الطىجُت اإلاتروهت مً الؿىٍل للبدء ببدس ظدًد
هجد أنها مؼ الشاوي أكل مما هي غلُه مؼ الشالض وغلى الىدى ألاحي :

فلد جسهىا ( فػى) لخىىًٍ البدس اإلادًد  ،لىىىا جسهىا ( فػىلً مفا) مً الؿىٍل
لخىىًٍ البدس البظُـ وهىرا في الدواةس الػسوغُت ألاخس
دوائر انعروض يف منظىر انذارسني :

ً
ً
ئن أؾلب الدزاطاث التي جىاولذ غلم الػسوع كدًما وخدًشا  ،لم جخؿافل غً
ْ
مىغىع الدواةس الػسوغُت  ،ئذ هجد هىان ئشازة في ضىزة مً الطىز ئلى ذلً
الجهد الخلُلي اإلاخميز ،مً ذلً غلى طبُل اإلاشاٌ ما ذهسه ئبً غبد زّبه الاهدلس ي ( ث
ً
ً
 328هـ) في ئزظىشجه في غلم الػسوع التي أغؿى فيها وضفا لخلً الدواةس مبِىا البدس
ً
الاضل في ول داةسة  ،وما ًىفً مىه مشيرا في زطم الداةسة ئلى ان الخؿىؽ الباةىت
غلى مدُؿها ئهما هي دالةل غلى الخسوف الظاهىت ّ ،أما الخللاث اإلاخجىفت فهي
غالمت غلى الخسوف اإلاخدسهت  ،هرلً ّبين مىغؼ الصخاف  ،فأشاز ئلى الخسف
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اإلاخدسن الري ًخدلم الصخاف بدظىُىه أو بظلىؾه بدللت مجىفت غليها هلؿت  ،والى
الخسف الظاهً الري ٌظلـ بالصخاف بخـ غمىدي غلُه هلؿت أما اإلاىغؼ الري
ًبدأ مىه الفً فسمص ئلُه بدللت مجىفت في داخلها هلؿت  .وبهرا فاالزظىشة جىضح
مػاوي السمىش التي جىغؼ غلى زطم الداةسة الػسوغُت وهي واألحي :
= الخسف الظاهً
= الخسف اإلاخدسن
= الخسف اإلاخدسن الري ًدطل فُه الصخاف بدظىُىه أو بدرفه .
= الخسف الظاهً الري ًىىن الصخاف بدرفه
= مىغؼ الفً وبداًت البدس الجدًد
وفي ذلً كاٌ ئبً غبد زّبه (: )33
ُ
فاط ـ ْ
ـمؼ فهري ضفت الدواةس
َ ْ
ٌ
الخ ِرق
دواةس حػُا غلى ذهً
الخؿىؽ الباةىت
فم ــالها مً
ِ
ـمخجىفاث
ـللاث ال ـ ـ
ِ
والخ ـ ِ
الخؿىؽ
والىلـــ التي غلى
ِ
ُ
والخل ـ ُـم ال ــتي غليها هلـ

ْ
الخلم
باظىاف
والىلــ التي
ِ

َ
َ
سوع خاب ِس
وضف غلُم بالػ ِ
ُ
ْ
ّ
ُ
والخلم
غليهً الخؿىؽ
خمع
ْ
الخسوف الظاهىت
دالةـ ٌـل غلى
ِ
ُ
ـمخدسواث
غالم ـ ـ ـ ــت لل ـ
ِ
غالم ـ ـ ـ ـ ٌـت ُج ـ ّ
للظلىؽ
ـػد
ِ
ُ
ً
ً
حـظـىـً أخـُـاهــا وخُىا حظلـ
َ ْ
لـمـبـخـدا الشؿىز منها ًُخترق

ولىدبين ذلً في السطم آلاحي للداةسة الشاهُت ( داةسة اإلاإجلف) التي جػم بدسي الىافس
ً
ً (. )34
واليامل وبدسا أخس مهمال :
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هره هي الداةسة الشاهُت واطمها داةسة اإلاإجلف ألنها جػم بدسًٍ هما  :الىافس
واليامل  ،وول منهما مسهب مً أظصاء طباغُت مىسزة وبظبب ئةخالف اظصائهما طمُذ
ُ
ُ
بهرا الاطم  ،وكد كدم فيها الىافس ألن أوله وجد ومىه ًىفً اليامل مً ( غلتن) في
(مفاغلتن) وفي وضفها كاٌ ئبً غبد زّبه (: )35
ْ
واإلاىلىضت
ـُل
وهــره الـشـاهـُت اإلاخطىضت
ِ
ال ـظـبـ ِـب ال ـشـل ِ
ََْ ُ
ك ــد هــسهىا أن ًجػلىها أزبػت
أظ ـ ـصاؤهـ ــا ُمشلشت ُم َظ َّبػت
ألهـهـا جـخـ ُ
في ظملت اإلاىشون مً أشػازهم
ـسط غً ملدا ِزهم
َ
اةد
واخد
فـهي غلى غشسًٍ بػد
م ــً الـدـسوف ما بها مً ش ِ
ِ
ٌ َ
ُ
ُ
ًىـف ـ ُّـً مـى ـهـا ُ
الجاهل
وزـالـض كـ ــد خ ـ َـاز فُه
ووامل
وافس
ً
ً
وهىرا ًطف ّ
ول داةسة وضفا دكُلا ختى ئذا اهخهى مً وضف الدواةس الخمع زاح
ّ
ًشني غلى ضيُؼ الخلُل وٍدغى له هللا بأن ًشبذ ُخ ْظ ًَ هِخه (: )36
في ّ
ألامىز
ول مــا ًأحي مً
هظير
ولـِع
ِ
ِ
للخلُل مً ِ
ّ
ُ َ
ُ
وبػده
كبله
وظُج وخد ُه
لـى ــىه فُه
مــا م ـشـلـه م ــً ِ
ِ
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ً
ً
خ ـم ــدا هشــيرا وغلى آالةه
ُ
ُ
شسًٍ
ملىه
لـِـع لـه فـ ــي ِ
ُ
غُخ ْه
وأغؿفه
بالفػل غلى ز ِ
ِ

َ
فالـ ُ
ـدمد هلل غلى وػماة ْه
ً ْ
ذلذ ُ
ُ
اإلالىن
له
ًـا مـليا
ْ
زبذ لػبد هللا ُخ ْظ ًَ ْ
هِخه
ِ

ومـشـل ذلً فػل الخؿُب الخبرًصي  ،أبى شهسٍا ًديى بً غلي ( ث  512هـ) الري
ً
ً
ذهس " أن الشػس وله أزبؼ وزالزىن غسوغا  ،وزالزت وطخىن غسبا  ،وخمظت غشس
ً
بدسا ،ججمػها خمع دواةس " (. )37
ّ
ّ
ًىخف بهره الاشازة  ،بل زجب بدىز الشػس في دزاطخه غلى أطاض ما هى مسجب
ولم
ِ
في الدواةس  ،ئذ بدأ بالبدس الؿىٍل وهى أوٌ بدس في الداةسة الاولى ،واهخهى بالبدس
اإلاخلازب ،وهى آخس بدس في الداةسة الخامظت ،ووان ٌُ ّػسف بالداةسة بػد الاهتهاء مً ذهس
ً
ً
مبِىا طبب حظمُت الداةسة  ،وطبب ّ
جلدم بػؼ البدىز غلى ؾيرها  ،فػال
بدىزها ،
ً
غً بُان ؾسٍلت ّ
فً ول بدس مً البدس الظابم غلُه  ،وال ًياد ًبدي زأًا في جلً الدواةس .

ً
وفي (مفخاح الػلىم ) أشاز الظياوي (ث  646هـ) ئلى دواةس الخلُل كاةال

()38

:

" ئن أوشان اشػاز الػسب بىطاؾت الاطخلساء إلاخخلفاتها جسظؼ غىد الخلُل بً
أخمد زخمه هللا بدىم اإلاىاطباث اإلاػخبرة غلى وظهها في الػبـ والخجىب غً
ً
ً
الاهدشاز ئلى خمظت غشس أضال ٌُظميها بدىزا  ،وجلً البدىز جسظؼ ئلى خمع دواةس
ً
جيخظم خسواث وطىىاث مػدودة اهخظاما"
ً
زم بين أًػا هُفُت جسجِب البدىز في ول داةسة وأطباب الدظمُت مؼ ش يء مً الخػلُل .

والظاهس اهه ازاد ان ًشني غلى ما وغػه الخلُل فلاٌ :
"ولم ًلف غلى لؿاةف ما اغخبره الامام الخلُل بً أخمد كدض هللا زوخه في هرا
الىىع الا ذو ؾبؼ طلُم "

()39

.

واذا ما ججاشها الدزاطاث الػسوغُت اللدًمت  ،فالدازطىن اإلاػاضسون لم ُ
جخل
دزاطاتهم مً الاشازة ئلى الداةسة الػسوغُت  ،لىً أؾلبهم – غلى ما ًبدو – واهىا
ًىؿللىن مً شاوٍت حػلُمُت جسي غسوزة في ان ًلدم الدزض الػسوض ي ئلى الجُل
الجدًد بؿسٍلت ُمِظسة  ،ولرا ظهد أهثرهم في ئظساء حػدًل غلى الداةسة الخلُلت
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ً
لخللُل ما فيها مً الخػلُد  ،مً ذلً مشال دغىة د.ضفاء خلىص ي ئلى وغؼ كىاغد
ظدًدة للػسوع الػسبي وحػدًل بػؼ كىاغده اللدًمت مؼ ش يء مً الاججاه هدى
الخِظير والخبظُـ لُىىن اإلاىغىع في جىاوٌ الجُل الجدًد  ،ومما دغا ئلى البدض
فُه هى " ئغادة الىظس في الدواةس الػسوغُت  ،ومداولت اطخلطاء الػالكاث اإلاىظىدة
بين داةسة وأخسي في غىء ما وغػه الخلُل وابً غبد زبه والطاخب بً غباد  ،وما
زطمه اإلاػاضسون مً الػسوغُين واإلاػىُين بهرا الفً "

()41

.

وفي هرا الظُاق جأحي مداولت د.ؾازق الياجب الري ذهب ئلى ان الشػس الػسبي
مىشون بؿسٍلت زٍاغُت  ،ألن جىالي الخسوف اإلاخدسهت والظاهىت ًجسي بأطلىب ٌشبه
ما ٌػسف في الـسٍـاغـُـاث بـاالزكـام الـشـىـاةُت الـخـي ًـمىً بىطاؾتها جمشُل أي غدد
بالسكمين ( ضفس ) و ( واخد) ،وبهرا ًمىً جمشُل الخسف اإلاخدسن بالطفس  ،والخسف
الظاهً بالىاخد  ،وكد خاوٌ الياجب جؿبُم ذلً غلى الدواةس الػسوغُت  ،لىىه
ً
اكترح –ؾلبا للِظس – ظمؼ بدىز الشػس ظـمـُػها في داةسة مسهصٍت واخدة طماها
ً
ً
ابخداء مً مىكؼ
بداةسة البدىز في غسوع الخلُل  ،وكد كظمها ئلى (  ) 12كظما
الشماٌ مخجهين هدى الِظاز

()41

.

وكد غدث هره الخؿىة في وكتها خؿىة جِظيرًت  ،اشاد بها غدد مً أطاجرة
ً
الػسوع في الجامػاث مً ذلً مشال ما كاله د .مطؿفى ظماٌ الدًً ان هره
اإلاداولت جخميز بـ " طهىلت اإلاأخر  ،فان أبظـ ؾالب اإلاخىطؿت او الشاهىٍت ٌظخؿُؼ ان
ٌػسف وشن البِذ وبدسه وهىغه  ،بخدىٌ الخسوف اإلاخدسهت والظاهىت ئلى ازكام زىاةُت
وغشسٍت"

()42

.

وكاٌ د.ابساهُم الظامساتي في ملدمت الىخاب :
" ان مداولت الدهخىز الياجب مداولت مىفلت جيخهي ئلى جِظير هرا الػلم الػظير
ً
ً
بىغؼ ظداوٌ جىىن ميزاها ضادكا لبدىز الشػس في جفاغُله وغلله وشخافاجه" (. )43
وٍمط ي الاخسون في هرا الاججاه  ،وان وان بػػهم أهخفى باالشازة فلـ ّ
فػسف
ً
الدواةس مبِىا بدىز ول واخدة منها مؼ زطم جىغُحي لها .
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ومً اإلافُد الخىكف غىد زؤٍخين مػاضسجين لدواةس الخلُل :

ألاولى  :زؤٍـت الـدهـخىز مطؿفى ظماٌ الدًً في هخابه ( الاًلاع في الشػس الػسبي  ،مً
البِذ ئلى الخفػُلت ).
الشاهُت  :زؤٍت الدهخىز هماٌ ابى دًب في هخابه  ( :في البيُت الاًلاغُت للشػس الػسبي).

رؤيح انذكتىر مصطفى مجال انذين

ّ
ّ
خاولذ هره السؤٍت الىلىط ئلى دواةس الخلُل بػين الػطس  ،فخبين لها ان ألاظُاٌ

الجدًدة ججد ضػىبت في دزاطت الػسوع غلى أطاض هظام الدواةس الري جمظً به
الػسوغُىن مً غطس الخلُل  ،ختى غطىز الخلت

()44

.

في غىء ذلً ظسي جأشير غدد مً الطػىباث أو الػُىب ًمىً اًجاشها غلى الىدى
الاحي(: )45
 .1الاخخالف بين شيل غدد الابدس في الداةسة وشيلها في الىاكؼ الشػسي  ،ذلً ان
ً
الػسوغُين افترغىا أضال للبدس هدُجت لخمظىهم بدشىُلخه في الداةسة  ،وخاولىا ان
ً
ًجدوا جخسٍجا لطىزجه خازط الداةسة بدخىٌ الػلل والصخافاث  ،ما أدي ئلى هثرة
ّ
اإلاطؿلخاث  ،وكد مشل د .ظماٌ الدًً لرلً بالبدس الظسَؼ الري وغؼ الخلُل له
في الداةسة ضىزة افتراغُت مخخلفت غً ضىزجه في الاطخػماٌ الشػسي وفي ما ًأحي
جىغُذ لرلً :
أ – الطىزة الافتراغُت للبدس الظسَؼ :
َْ ْ
ُ
ُم ْظخف ِػل ًْ مظخفػلً مفػىالث
هره الطىزة لم جسد في شػس الػسب  ،لىنها وزدث في الداةسة السابػت  ،وال ًظً
ّ
الياجب أن طىف ًأحي شاغس له ْ
خع وذوق
ًخخير هره الدشىُلت.
ب – الطىزة اإلاظخػملت :

ً
وهي أهثر مً ضىزة هرهس منها الشاتؼ والاهثر اطخػماال  ،وطُجسي الترهيز غلى

الػسوع والػسب :
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الػسوع

الػسب

فاغلً

فاغلً

فاغلً

فاغالن
َ ُ
ف ِػلً
َ ُ
ف ْػلً

فاغلً
فاغلً

( الظسَؼ الصخُذ)
ّ
( الظسَؼ اإلارًل)
( الظسَؼ اإلاخبىن)
( الظسَؼ اإلالؿىع)

هره الطىز الازبؼ هي اإلاظخػملت في شػسها الػسبي  ،اما الطىزة التي وزدث في
ً
الداةسة فلِع لها وظىد في الاطخػماٌ الشػسي  ،وكد ُغ ْد ما في الداةسة أضال وهى
ً
(مفػىالث) ،وما هى في خازظها فسغا  ،اما اهدساف الفسع غً الاضل فلد ُظػل بظبب
الػلل والصخافاث التي ؾسأث غلى جفػُلتي ( الػسوع والػسب) وفُما ًأحي جىغُذ لرلً :

ْ
َمف ُػ ْىالث

فاغلً ( بظبب دخىٌ غلت (الىظف) وهي خرف الظابؼ الظاهً
ُ
(ث)  ،زم دخىٌ شخاف الؿي وهى خرف السابؼ الظاهً ( و)
ْ ْ
فأضبدذ َ :مف ُػال =فاغلً )
فاغالن ( بظبب دخىٌ شخاف الؿي بدرف السابؼ الظاهً ( و) ،
ُ
زم دخىٌ غلت الىكف وهي حظىين الظابؼ اإلاخدسن ( ث) فطازث
َْ ْ ْ
(مفػالث = فاغالن)
َ ُ
ف ِػل ًْ ( بظبب دخىٌ الخبن والؿي والىظف ،أي  :خرف الشاوي
ُ
والسابؼ والظابؼ اإلاخدسن فأضبدذ َ
(م ِػال =ف ِػل ًْ)
ْ
َ ُ
ف ْػل ًْ ( بظبب دخىٌ غلت ( الطلم) وهي خرف الىجد اإلافسوق
َ ُ
ْ
ْ
(الث) فُبلى ( َمفػى = ف ْػل ًْ)

وهىرا فلد لجأ الخلُل والػسوغُىن مً بػده ئلى ئدخاٌ هره الصخافاث وال ِػلل
الًجاد مظىؾاث اخخالف الطىزة في الشػس غنها في الداةسة .

ً
 .2غدم دكت الدواةس  ،وذلً ألميان دخىٌ البدس في أهثر مً داةسة ،فالظسَؼ مشال -

غلى ما ًسي الدهخىز ظماٌ الدًً – ًمىً ئخساظه مً بدس السظص في داةسة ( اإلاجخلب)
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( مظخفػلً مظخفػلً مظخفػلً) بخدىٍس ( مفػلً) وهي جلابل ( فاغلً )  ،هما
ًمىً ئخساظه مً داةسة (اإلاخخلف) ( مظخفػلً مظخفػلً فاغلً (مفػى ٌُ) بخدسًٍ
ً
ً
الالم غلى أن ًىىن ُ
خىم الظسَؼ خىم اإلادًد مً هىهه مجصوءا وظىبا.
ً
ً
 .3افتراع الخلُل ان هىان بدىزا مجصوءة وظىبا في الىاكؼ الشػسي ألن لها ضىزة
جامت في الداةسة وهره البدىز هي ( اإلادًد والهصط واإلاػازع واإلالخػب واإلاجخض).
وٍدغى الدهخىز ظماٌ الدًً ئلى غسوزة الاطخؿىاء غً هره البدىز في الدزض
ّ
لُخِظس هرا الفً غلى الجُل الجدًد ،وذلً لللت ما أهخظم مً الشػس
الػسوض ي
الػسبي فيها .

بػد هره البد مً الخىكف غىد هره السؤٍت التي ٌُظدشف منها ان هظام الدواةس

الػسوغُت وان مجسد ضىاغت ال ظدوي منها في فهم أوشان الشػس .
وئذا وان الامس هىرا  ،فهل وان الخلُل ًدزن ذلً ؟ هىا ُ
الب ّد مً الاشازة ئلى ان
الدزض اللؿىي في بداًاث وشاجه كد وغؼ كىاهِىه في غىء هماذط كازة ًجسي اللُاض
غليها والخػلُل ألي حؿُير ًؿسأ في الاطخػماٌ  ،لرا هثر الخدًض في هخب اللؿت –
ً
الطُما غىد الىدىٍين – غً اللُاض والاضىٌ والػلت  ،فهىان مً وغؼ هخابا في
الاضىٌ هما فػل ئبً الظساط ( ث  316هـ) الري كاٌ :
" واغخالالث الىدىٍين غلى غسبين  :غسب منها هى اإلاإدي ئلى هالم الػسب  ،هلىلىا :
ول فاغل مسفىع  ،وغسب آخس ٌظمى غلت الػلت  ،مشل ان ًلىلىا  :لم ضاز ال ُ
فاغل
ً
ً
ً
مسفىغا واإلافػىٌ به مىطىبا  ،ولم ئذا جدسهذ الُاء والىاو ووان ما كبلهما مفخىخا
ُ
ً
كلبخا ألفا وهرا لِع ًىظبىا أن هخيلم هما جيلمذ الػسب  ،واهما حظخخسط مىه
()46

خىمتها في الاضىٌ التي وغػتها "

ً
ووغؼ أبى اللاطم الصظاجي ( ث  337هـ) هخابا في غلل الىدى َ ،ب ّين فُه ((ان الص يء
كد ًىىن له اضل ًلصمه  ،وهدى ّ
ًؿسد فُه )) ( )47وكاٌ (( ئن الص يء كد ًىىن له

أضل لم ٌظمؼ )) (. )48

24

1827

مجلت آداب البصرة /العدد08

و ال ًخفى ان مشل هره الخىظهاث في الدزض اللؿىي وان الخلُل كد أطع لها
ً
ً
ً
مػخمدا في ذلً مىهجا حػلُمُا أزاد فُه ان ًػؼ كىاغده غلى أطاض الاضىٌ ختى
ً
وئن واهذ مخترغت في بػؼ الاخُان ليي ٌػؿي الاطخػماٌ احظاغا بالخطسف غلى وفم
ما ًلخػُه الظُاق غلى ان جىىن هىان غلت ُح ّ
ظىؽ ذلً الخطسف .
والظاهس ان مىغىع الػلل وان مىغؼ غىاًت غلماء اللؿت وكخران ليي ًخمىىىا
بىطاؾتها مً جأطِع كىاغاث لدي اإلاخػلمين بظالمت ما وغػىه مً كىاغد  ،وكد
ُ
ذ ِهس أن الخلُل ُط ِئل غً الػلل التي ٌػخل بها في الىدى  :أغً الػسب أخرتها أم
اخترغتها مً هفظً فلاٌ :
)) ئن الػسب هؿلذ غلى سجُتها وؾباغها .وغسغذ مىاكؼ هالمها  ،وكام في غلىلها
ّ
ّ
ُ
غلله  ،وان لم ًىلل ذلً غنها  ،واغخللذ اها بما غىدي أهه غلت إلاا غللخه مىه )) (. )49

ً
ًفهم مً هرا ان الػلل خاظت أكخػاها اإلاىهج الخػلُمي  ،وكد أغؿى الخلُل مشاال
ً
ً
ظمُال غلى ذلً هى أن مشله في وغؼ الػلل همشل زظل خىُم دخل دازا مدىمت
البىاء  ،عجُبت الىظم و الاكظام  ،فيلما وكف غلى ش يء مً الداز كاٌ  :ئهما فػل
هرا لػلت هرا وهرا  ،فجاةص  :ان ًىىن الخىُم الباوي للداز فػل ذلً للػلت التي
ذهسها هرا الري دخل الداز  ،وظاةص ان ًىىن فػله لؿير جلً الػلت الا ان ذلً مما
ذهسه السظل مدخمل ان ًىىن غلت لرلً

(. )51

وكد وضح ضاخب الاهطاف ازجباؽ الػلت باالضل فما ظاء غلى أضله ال ٌُظأٌ
غً غلخه وما ُغدٌ غً الاضل افخلس ئلى اكامت الدلُل لػدوله غً الاضل (. )51
ًفهم مً هرا ان وغؼ الاضىٌ في الدزض اللؿىي ٌظدىد ئلى مىهجُت غلمُت
جلخط ي وغؼ الشىابذ التي ًجسي اللُاض في غىئها غلى اإلاخؿيراث.
وغلى هرا الاطاض جلصم كساءة الدواةس الػسوغُت التي خطس الخلُل فيها أضىٌ
ً
ً
أوشان الشػس الػسبي  ،وال ٌػخلد أن هىان بدسا في جلً الدواةس لم ًىً مظخػمال ،
شاهد غلُه ،ومشل ذلً البدىز اإلاهملت
بدلُل اهماٌ البدس اإلاخدازن لػدم وظىد أي
ٍ
التي أهخجتها الدواةس .
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اما هدزة الاطخػماٌ في غدد مً البدىز هدى ( اإلادًد والهصط واإلاػازع واإلالخػب
واإلاجخض) وهي ما أشاز اليها الدهخىز ظماٌ الدًً ودغا ئلى الاطخؿىاء غنها جِظيرا
ّ ً
مظىؾا لأللؿاء  ،أو الاطدبػاد ألن في ذلً
للدزض الػسوض ي الجدًد( )52فلِع ذلً
ً
جػُِلا للدزض الػسوض ي الري ًبدو مً اإلافُد أن ًىىن غلى دزظت مً الاحظاع جدع
ً
الباب مفخىخا امام اللساةذ ألن جىظم فُه .
هـرا مـً هـاخـُـت ومً هاخُت اخسي فلد أشاز ابً غبد زبه ( ث  328هـ) في
مىظىمخه الػسوغُت ئلى ما ًإهد ان الػسب كد اطخػملذ جلً البدىز واخخبرتها هدى
ما ذهسه غً الداةسة السابػت التي مً بدىزها ( اإلاػازع واإلالخػب واإلاجخض) وفيها كاٌ(: )53

ًـىـفــً م ـىـها طــخت ملىلت

مـً بـُـىـهـا زـالز ــت مــجهـ ــىلت

الظخت اإلاشؿىزة
وول هري
ِ

مػسوف ــت ألهل ـ ـ ـهـا مخب ــىزة
َ
زـم الـخـفـُـف بـػ ـ ــده زــم َوضح

وبـػـدها مػازع وملخػب

شؿسان مجصوءان في كىٌ الػسب
ً
ًـىظ ُـد مـجـصوءا ألهــل الـشـػ ــس

أولـهـا الظسَؼ زم اإلايظسح

وبـػدها اإلاجخض أخلى شؿ ِس
َ
ً
وأخيرا فالخلُل خين وغؼ دواةسه الػسوغُت لم ًىً زاؾبا في ئًطاٌ اإلاادة الػلمُت
وهي غلى دزظت غالُت مً الخبظُـ  ،واهما ازاد جلدًمها بالطىزة التي ًىىن مػها
اغماٌ الػلل  ،وجدسًٍ الفىس لدي اإلاخللي .
رؤيح (كمال أتى دية)
ًمىً جددًد ؤلاؾاز الػام لهره السؤٍت في غىء ما ذهب ئلُه أبى دًب مً ان
هىان غسوزة إلخدار زىزة غلى الترار  ،لىىه غاد لُػؿي جىغُدا إلااهُت جلً
الشىزة ،ذلً اهه ال ًىىي حؿُير الترار  ،بل حؿُير السؤٍت ئلى الترار .
ً
غلى هرا ألاطاض – ال ًبدو – ان في هره السؤٍت جلاؾػا مؼ الىظام الىشوي الري
وغػه الخلُل  ،ومً ذلً دواةسه الخمع ،وئهما ًداوٌ الباخض ان ٌػسب غً
ً
ئخظاطه بأن هىان حػلُدا وضػىبت في ذلً الىظام جلصم كساءجه كساءة ظدًدة
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ووغػه في طُاكاث ُمِظسة  ،وبهرا فهى ًإهد " ان الشىزة غلى الترار هي زىزة غلى
مفاهُم أظُاٌ مػ ُىت له  ،و ئن الػىدة ئلى الترار إلهدشافه ًجب أن جخدلم في ئؾاز
ً
ً
مفاهُم ذهىُت ظدًدة ،جداوٌ ان جىىن اوػياطا أمُىا للىظىد الفػلي للخلُلت
الخازٍخُت ذاتها  ،الشىزة ئذن لِظذ زىزة غلى الترار  ،وئهما هي زىزة غلى ؾسٍلت
مػُىت في مػاًيخه "

(. )54

أن أوٌ ش يء فػله أبى دًب في زؤٍخه هره هى ئًجاد مطؿلخاث بدًلت إلاطؿلخاث
الخلُل ( الظبب والىجد والخفػُلت ) ،فأضؿلح حظمُت ( الظبب والىجد) بـ ( هىاة
ئًلاغُت )  ،وطمى الخفػُلت بـ (وخدة ئًلاغُت )  ،وكـد أؾـلـم غـلـى جـىـساز الىخداث التي
ً
حشيل البدس بـ ( الدشىُل ؤلاًلاعي )وئن وان ٌظخخدم مطؿلح ( البدس ) هشيرا (.)55

أما اإلاداولت ألاطاطُت التي اطدىد ئليها في زؤٍخه فهي وضف بدىز الشػس الػسبي
ولها غً ؾسٍم وخدجين ئًلاغُخين ( جفػُلخين) هما  ( :فػىلً ) و ( فاغلً)
وجدىالتهما  ،لشػىز مىه ان هاجين الىخدجين لهما الخطاق ظرزي باًلاع الشػس
الػسبي  ،غلما ان هىان بدسًٍ ًدشيل اخدهما باطخخدام الىخدة ألاولى ( فػىلً)
ً
ً
وجىسازها غددا مػُىا مً اإلاساث  ،وهى البدس اإلاخلازب  ،وٍدشيل الشاوي وهى
ً
( اإلاخدازن) باطخػماٌ الىخدة ( فاغلً) غددا مػُىا مً اإلاساث(. )56
ومً الؿبُعي ان الخىضُف ًترن أزسه في الدواةس وغددها  ،غلى ما ضسح به أبى دًب
كاةال:
" للد خدد الخلُل كُم البدىز خين مشلها في دواةس بدظاب ألاخسف" التي جدشيل
ْ
منها جفػُالتها  .هىرا هخجذ لدًه كُم مخؿاًسة لم ًسبؿها مً خالٌ غالكتها بىمىذط
ّ
هظسي واخد ّ
هلي .لىً جدلُل البدىز ئلى الىىاجين ( فاِ /غلً) ًظهس ان لها همىذظا
ً
هظسٍا مؿللا ًدشيل مً ازىتي غشسة هىاة ئًلاغُت بدىاوب مىخظم لـ ( فا) و ( غلً)
باالججاهين :
( فا

غلً) و ( غلً

فا).

ً
هرا ٌػني ان لدًىا مجمىغخين مً البدىز ال خمظا هما في هظام الخلُل )).
27
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وٍسي أبى دًب ان هرا الىظام اإلالترح ًىشف غً خلُلت ملُئت بالدالالث غلى
ً
وضىٌ ؤلاًلاع الشػسي خدا مً الاهخظام السٍاض ي ًجلى أبػاد بيُت الػلل الري
ً
ضاؾه  ،هما جخجلى أًػا في بيُت اللؿت الػسبُت ذاتها اللدزة الهاةلت غلى الترهُب
مىخظم ألابػاد

()58

.

فـي هـرا الـظـُاق ًسد الباخض غلى غدد مً الباخشين ممً دزطىا الػسوع ودواةسه ،
ومً اإلافُد الخىكف غىد واخدة مً جلً الدزاطاث التي أطهب أبى دًب في ّ
السد غليها
ّ
لىدبين في ذلً زؤٍخين مخخلفخين جـخـمـشـل ألاولـى فـي زؤٍـت ضـاخب الدزاطت وهى اخد

اإلاظدشسكين اإلادغى ( فاًل) الري هخب دزاطخه في ( داةسة اإلاػازف ؤلاطالمُت ).
وجخمشل الشاهُت في زدود أبي دًب غلى جلً الدزاطت التي ًسي ان لها كُمت ظىهسٍت
لىً ضاخبها ( أي فاًل) كد أغاع كدزتها غلى الاطخجالء وؤلاغاءة باطخخدامه لها في
طُاق مً الخخبـ الفىسي وألاخؿاء اإلاىهجُت  ،وفي ما ًأحي ظاهب مً جلً ألاخؿاء
اإلاشخطت في جلً الدزاطت :
 – )1سثة تركية انذوائر انعروضيح :

ًسي (فاًل) ان الظبب الري دفؼ الخلُل ئلى جسهُب الدواةس هى الداللت غلى مىاكؼ
الىبر التي في ول بدس مً البدىز التي خددها في ئؾاز ول داةسة .
ً
وٍـدـاوٌ ( فاًــل) فـُـمـا ذهـب ئلـُـه ان ًـىظـد حػلُال لىغؼ ( البدس اإلاخدازن) في
َ
الداةسة الخامظت مؼ ( اإلاخلازب)  ،هى ان جفػُلخه ( فاغلً) ذاث ل ْبع ألن الىبر فيها
فاع) هما ًمىً ان ًلؼ غلى الىجد
ًمىً ان ًلؼ غلى الىجد اإلافسوق في بداًتها ( ِ
اإلاجمىع في نهاًتها ( غلً)  ،زم ّ
ًلسز ان الىبر في (فاغلً) ًلؼ غلى الىجد اإلاجمىع
(غلً) مً اظل الخىافم مؼ الىخدة ؤلاًلاغُت في البدس اإلاخلازب ( فػىلً ) التي ًلؼ
فيها الىبر غلى الىجد اإلاجمىع ( فػى)  .وبهرا ًلؼ الىجد اإلاجمىع غلى الىجد اإلاجمىع
وجيخفي أًت ئمياهُت أخسي لىبر هرا البدس .
وخؿأ هره الدغىة واضح ألن الخلُل لم ٌظخمؼ ئلى شػس كالخه الػسب مً البدس
(. )59

اإلاخدازن فىُف جمىً مً جددًد مىاؾً الىبر فُه؟
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– )2عذد انتفعيالخ يف انثحر :

ًىلل أبى دًب غً ( فاًل ) خؿأ أخس ال ٌظدىد ئلى الدكت وهى ان ول بدس – بدظب
زؤٍت فاًل – ًأحي ئلى الىظىد بخىساز زماوي جفػُالث جددر بخىاٌ وجىشَؼ مدددًً في
البدىز ولها .
ّ
ّ
وٍسد أبى دًب غلى ذلً كاةال ئن " الخلُل في دواةسه وفي ئشازاجه لألشياٌ الشػسٍت
للبدىز ً ،ددد الػدد ألاهبر مً بدىزه بأنها جخألف مً زالر جفػُالث في ول شؿس ،
أي مً طذ جفػُالث في البِذ .ولِع في بدىز الخلُل ئال أزبػت ًخألف ول منها مً
زماوي وخداث  ،هي  :الؿىٍل واإلادًد والبظُـ واإلاخلازب "

(. )61

 – )3نظاو املقاطع :

وكـؼ ( فـاًـل) في الخلـ بين اإلالؿؼ  ،و اإلاىىهاث التي ميزها الخلُل ( ألاطباب
َ
وألاوجاد) ،فلد غد ( فاًل ) ان الخسف اإلاخدسن (ف) ملؿؼ كطير وان الخسف
ُ
ً
اإلاخدسن الري ًلُه طاهً ملؿؼ ؾىٍل (ل ًْ) ووفاكا لهرا ضازث الخفػُلت التي جخىىن
مً زالزت ملاؾؼ مخخلفت غما هي غلُه في هظام الخلُل وواالحي :
( )1اإلاىىن اإلالؿعي للخفػُالث بدظب (فاًل):

ُ
ب) فاغالجً

أ) فػىلً

 4ملاؾؼ

 3ملاؾؼ
ملؿؼ

ملؿؼ

ملؿؼ

ملؿؼ

ملؿؼ

ملؿؼ

ملؿؼ

كطير
َ
(ف)

ؾىٍل

ؾىٍل
ُ
(ل ًْ)

ؾىٍل

كطير

ؾىٍل

ؾىٍل

(فا)

(غِـ)

(ال)

(جً)

(غى)
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ظـ ) مخفاغلً
 5ملاؾؼ
ملؿؼ كطير
ُ
(مـ)

ملؿؼ ؾىٍل

ملؿؼ كطير
َ
( جـ)

( فا)

ّ -)2
اإلاىىن ( الظبب وجدي) بدظب الخلُل:
أ)  -فػىلً
()2
وجد مجمىع
(فػى)

ملؿؼ كطير
( غِـ)

ملؿؼ ؾىٍل
ُ
( ل ًْ)

ُ
ب) -فاغالج ًْ
() 3

طبب خفُف
ُ
(ل ًْ)

طبب خفُف
(فا)

وجد مجمىع طبب خفُف
ُ
(ج ًْ)
( غال)

َُ
فاغلً
ظـ ) –مخ ِ
()3
طبب زلُل
َُ
(مخــ)

طبب خفُف

وجد مجمىع
(غلً)
ِ

(فا)

ئن ما ًالخظ في اإلاخؿـ الظابم هى اخخالف بين الخىىًٍ اإلالؿعي والخىىًٍ
(الظبب وجدي)  ،فػلى وفم هظام الخلُل ان الخفػُالث ال جىىن الا زىاةُت أو زالزُت
مً خُض غدد ألاطباب والاوجاد ،أما خظب هظام (فاًل ) ،فالخفػُالث جىىن زالزُت
أو زباغُت أو خماطُت  ،وهرا ما ًساه أبى دًب ئظساء ؾير طلُم ألن " جدلُل هظام
الخلُل غلى أطاض اإلاصدوظت اإلالؿػُت ( كطير  -ؾىٍل) ًدمس جىاطله الداخلي وٍلىد
ئلى خلـ غمُم ًمىؼ مً فهمه  ،وجلدًس دكخه الىظسٍت ،وجيامل ضُاؾخه(، " )61وٍسي
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ً
ً
ً
ً
ّ
ّ
أن الخلُل في دواةسه كد وغؼ كاهىها ئًلاغُا طلُما ،هى أن الىجد ال ًخىسز مخىالُا ،
ً
ً (. )62
وال ًفطل بين وجدًً أهثر مً طببين ( ًىىهان خفُفين أو زلُال فخفُفا )
انذائرج انثسيطح وانذائرج املعقذج :
مما ًساه ( فاًل) ئن البدىز التي وغػها الخلُل في الداةسة السابػت ًبدأ ول منهما
باخدي الخفػُالث ذاث ؤلاًلاع الطاغد  ،زم ًدىىع ؤلاًلاع بادخاٌ جفػُلت (
ُ
مفػىالث) ذاث ؤلاًلاع الىاشٌ  ،وهرا ما ًخؿئه أبى دًب  ،ألن هىان في الداةسة
ً
ُ
السابػت بدسا ًبدأ بالخفػُلت ( مفػىالث ) هى البدس اإلالخػب:
ُ
ُ
مفػىالث مظخفػلً مظخفػلً
مفػىالث مظخفػلً مظخفػلً
ً
ً
ُ
هما ان هىان بدىزا في هره الداةسة ال جسد فيها ( مفػىالث) ئؾالكا هي :
( الخفُف واإلاػازع واإلاجخض):
الخفُف  :فاغالجً مظخفػلً فاغالجً
اإلاػازع  :مفاغُلً فاغالجً مفاغُلً

فاغالجً مظخفػلً فاغالجً
مفاغُلً فاغالجً مفاغُلً

اإلاجخض  :مظخفػلً فاغالجً فاغالجً

مظخفػلً فاغالجً فاغالجً

والظاهس أن زؤٍت (فاًل ) ئلى الداةسة الػسوغُت جىدطس في جىشَؼ الىبر وبُان
جسهُب الخفػُالث وئذا وان ألامس هرلً فان أبا دًب ًسي ان باميان الخلُل اطخخدام
الداةسة بؿسٍلت أبظـ مً الؿسٍلت اإلاػلدة التي اخخازها فلم جىً هىان خاظت ئلى
خمع دواةس ألن اإلاؿلىب هى جىشَؼ الخفػُالث غلى الدواةس ال البدىز وهرا خالف ما
أزاده الخلُل الري أزاد بدواةسه جددًد الترهُب الىلي للبدىز ولِع جددًد
الخفػُالث(. )63
انطثيعح انتحىيهيح أو انتىانذيح نهثحىر يف انذائرج :
ً
ًإهد ( فاًل) ان الخلُل ّ
زهب الدواةس ووغؼ غلى هلؿت البدء في ول داةسة بدسا ال
لبع في جسهُبه ومىكؼ الىبر فُه .
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وبمالخظت الدواةس الخمع ًظهس ان ّ
ول داةسة جبدأ ببدس بداًخه ( وجد مجمىع )،
ً
غدا الداةسة السابػت التي جبدأ بظبب خفُف ( ُمظـ) مؼ ان هره الداةسة جدخىي وجدا
ً
مجمىغا وهى ما ًبدأ به البدس اإلاػازع ( مفا) وبدظب ما ًساه أبى دًب ان الخلُل
وان يهدف ئلى ئظهاز الػالكت بين ما ًبدأ مً البدىز بىجد مجمىع وما ًبدأ منها بظبب
خفُف أو زلُل لُىضح الؿبُػت الخىالدًت أو الخدىٍلُت للبدس بالدزظت ألاولى وكد
ًىىن اللطد ئظهاز وظىد همؿين مً البدىز فلـ مً خُض البداًت

(. )64

بػد هرا ًخلظ الباخض هماٌ أبى دًب ئلى اللىٌ :
ً
" لم ًىً الخلُل في جسهُبه للدواةس مظخلسةا ًلخظ هخاةج غمله الفػلُت فلـ في
ً
مخؿؿاث جىغُدُت بشيل مؿلم  ،وئهما وان مىظسا ًبدأ مً الىاكؼ الشػسي  ،زم
ٌشلم ؤلامياهاث الىظسٍت التي ٌظمذ هرا الىاكؼ بخىلُدها  ،وأطاض الدشلُم
والخىلُد في الىظام الىظسي الري كام بدشىُله هى الترهُب الىجد – طببي لبػؼ
(. )65

البدىز التي هي مػؿُاث فػلُت للىاكؼ الشػسي"

وٍداوٌ أبى دًب ان ًإهد ذلً بالخىكف غىد الظاهسة التي ّجىكف غىدها ؾيره ،
ً
بدىزا ًخخلف شيلها الدواةسي غً شيلها الشػسي ّ
وهي ان الخلُل كد ّ
جطىز
وبين

ً
ذلً كاةال :

" جلؼ زالزت مً هره البدىز في داةسة اإلاشدبه  ،وٍخألف ّ
ول منها مً زالر وخداث في
الشؿس  ،والبدىز هي  :اإلاػازع واإلالخػب  ،واإلاجخض  .وٍلؼ بدس أخس  ،هى اإلادًد في
(. )66

داةسة اإلاخخلف  ،وهى زباعي في الداةسة  ،زالسي في الىاكؼ الشػسي "

والخلُل لم ٌظمؼ هره البدىز في ضىزتها التي في الداةسة لىىه وغػها في الداةسة
ً
بأشياٌ جامت مشالُت مػخمدا في ذلً غلى أطع هظسٍت هي ذاث الاطع التي ازجىص ئليها
في وضف البدىز الاخسي بأشيالها الشػسٍت الدواةسٍت ،بمػنى ان الخلُل كد ّ
جلبل
هره الاشياٌ ألنها خللذ شسوؾه الىشهُت الاطاطُت .
وفي غىء ما كام به أبى دًب مً جلظُم البِذ ئلى أوجاد وأطباب وظد ان هىان
ً
ً ً
وظلا زابخا في ول بِذ خاوٌ أن ًجسي جؿبُلا له في بدىز داةسة اإلاشدبه وهى ان البِذ
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ّ
مخمم  ،وهىان هظام زابذ هى ان هىان
في الداةسة ًىكفىا غىد مىىن فػلي واخس
ً
ّ
طببين ًفطالن داةما بين وجد اإلاىىن الفػلي ووجد اإلاىىن
اإلاخمم  ،وٍمىً مالخظت
ذلً في البدس اإلاػازع غلى الىدى الاحي :
 .1شيل اإلاػازع في الىاكؼ الشػسي :
( مفاغُلً فاغالجً)
وهىان شخاف اوظبه الػسوغُىن في خشىه وهى أن ( مفاغُلً) أما ان جىىن
ُ
مفاغُل).
ملبىغت ( مفاغلً) واما ان جىىن مىفىفت (
 .2شيل اإلاػازع في الداةسة :
وبدظب ما ذهب الُه ابى دًب فالشيل في الداةسة غلى وفم هظام ( الظبب  -وجدي)
ًىىن واالحي :

ّ
اإلاىىن الفػلي ًفطله غً
وفي الشيل الظابم ًالخظ ان الىجد اإلافسوق (فاع) في
الىجد اإلاجمىع ( مفا) في ا ّ
ّ
إلاىىن
اإلاخمم طببان هما ( ال  -جً) .
(. )67

وَظسي هرا الامس غلى بدسي اإلالخػب و اإلاجخض
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وٍسي ابى دًب ان هرا ًلؼ غمً ّ
جطىز الخلُل لالًلاع الشػسي او للترهُب الىشوي
للشػس وهى ان الىجدًً ال ًفطل بُنهما ،في اي وظم وان  ،اهثر مً طببين ( ،)68لىىه
ًرهب بػد ذلً ئلى ان هره اإلاخمماث التي ال ظىد لها في واكؼ الشػس لِظذ الا كؿؼ
ً
فظُفظاء وهمُت جىهم الػين او الاذن الخظاطت انها جىدظب فػال ئلى همىذط جام مً
الىماذط الخمظت غشس( ، )69وهى بهرا ًسي ان كظس هظام الخلُل للشػس كد جدسن
في اججاهين:
" اججاه اإلااض ي – اي الاًلاع اإلادشيل الري اهخجخه الفاغلُت الشػسٍت -واججاه
(. )71

اإلاظخلبل ،اي الاًلاع –الؿاكت :اإلاظخلبل الري وان ال ًصاٌ في زخم الاحي ".
ً
وكد ّ
غد ابى دًب ذلً الخىظير جصٍُفا للطىزة الخلُلُت لألًلاع  ،ومداولت ألبساش
ّ
جلً الطىزة في خلت مخخُلت جخػؼ ألطع هظامه( )71وال ًخفى ان هره الىظسة جبدو
كاطُت بدم غلم مً أغالم اللؿت ماشالذ الػسبُت جدًً له بىشير مً الفػل ،
وخلُلت الامس ان الخلُل وان ٌظير في ضيُػه هرا في اججاه اإلاىهج الري اغخمده
الدزض اللؿىي وكخران وهى اغخماد الىضف وضىال ئلى اإلاػُاز ،وغلى ما ًبدو ان
اإلاػاًير اإلاىغىغت كد أحظػذ بػؼ الص يء غً الىاكؼ لترطم مظاخت للخؿىز
اإلامىً الري ال ًخػازع مؼ الػىابـ او الاضىٌ اإلالسزة.
ً
ان الخلُل لم ًىً ًىىي أبدا جصٍُف الخلاةم او ابساش غػالجه فُما ذهب الُه في
دواةس الػسوع  ،واهما ازاد – هما فػل ؾيره مً غلماء الػسبُت – جأهُد خلُلت
الخؿىز والاحظاع دون الخلاؾؼ مؼ الاضىٌ اإلاػسفُت اإلاىغىغت في الدزض اللؿىي .
قراءج حتهيهيح يف دائرج املختهف
بػد حظلُـ الػىء في ظىاهب مخىىغت مً الدواةس الػسوغُت ،هسي مً اإلافُد
ً
جفطُل الـلـىٌ فـي واخـدة مـنها لُىىن ذلً مفخاخا في كساءة الدواةس الاخس  ،وكد وكؼ
الاخخُاز غلى ( داةسة اإلاخخلف) ،وهي الداةسة الاولى مً الدواةس الػسوغُت
ً
الخمع،التي وضفها ابً غبد زبه ( ث  328هـ) في مىظىمخه كاةال (: )72
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أولــها داة ــسة الؿــىٍ ــل
م ـلـظم الشؿس غلى أزباع
خسوفه غشسون بػد أزبػت
مىــها الؿىٍل واإلادًد بػده
زالزت كـالـذ غليها الػسب
وهره ضـىزتها هما جسي

1827

وهي زمان لروي الخفطُل
بُــً خماس ي ئلى طباعي
ّ
ّ
كد بـُـىـىا ال ــيل مىغػه
زم البظُـ ًدىمــىن طسده
وازىان ضدوا غنهما ّ
وهىبىا
ّ َ
وذهــسهــا م ـبـُـىا مفظسا

وكد طماها الىاظم بداةسة الؿىٍل ،ألن هرا البدس هى أطاطها ومبخدؤها  ،وهما
بين فهي جػم زالزت أبدس مظخػملت هي ( :الؿىٍل واإلادًد والبظُـ)  ،و بدسًٍ
ً
مهملين ّ
ضد غنهما الػسب ولم ًىخبىا فيهما شػسا ،وهما  ( :اإلاظخؿُل واإلامخد) ،
واإلاظخؿُل – غلى ما ًبدو –هى مػىىض الؿىٍل
مفاغُلً فػىلً مفاغُلً فػىلً

مفاغُلً فػىلً مفاغُلً فػىلً

ولرا ذهب بػػهم ئلى ان الظير في الداةسة باججاه غلازب الظاغت ٌػؿًُ البدىز
()73

اإلاهملت  ،والظير غىع غلازب الظاغت ٌػؿًُ البدىز اإلاظخػملت
ً
ومما بِىه الىاظم أًػا أن بدىز هره الداةسة ظمُػها زباغُت الخفػُالث أي أن
ً
الشؿس في ول منها ًػم أزبؼ جفػُالث  ،وأن غدد الخسوف في ول شؿس (  )24خسفا ما
.

بين مخدسن وطاهً .
وكد طمُذ هره الداةسة باإلاخخلفت ألن أبدسها مسهبت مً اظصاء ( خماطُت
وطباغُت) وبهرا فهي مخخلفت ألاظصاء  ،فالخفػُلخان ( فػىلً وفاغلً) خماطِخان ،
والخفػُالث ( مفاغُلً وفاغالجً ومظخفػلً) طباغُت .
ً
وكد زجب الخلُل بدىز ول داةسة جسجِبا له مظىؾاجه وأطبابه  ،فالداةسة هره بدأها
ً
بالؿىٍل زم اإلادًد وأخيرا البظُـ.
وابخدأ بالؿىٍل ألن أوله ( وجد) وأوٌ ول بدس مً البدسًٍ الاخسًٍ (طبب ) (، )74
وواالحي :
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الؿىٍل
أوٌ البدس

اإلادًد
البظُـ

1827
وجد مجمىع ( فػى)
طبب خفُف ( فا)
طبب خفُف ( ُم ْظــ)

الفً)  ،وهي أن ّ
ّ
جفً
واضؿىؼ الخلُل إلخساط البدىز في الداةسة ؾسٍلت (
الخفػُالث ئلى أظصاء  ،وأظصاء الخفػُالث هي ( الاطباب والاوجاد)  ،فالبدس الؿىٍل
ًبدأ مً ( فػىلً) وٍيخهي بـ ( مفاغُلً)  ،فاذا أزدها ئطخخساط بدس مً الؿىٍل هترن
الجصء الاوٌ مىه وهى الىجد اإلاجمىع ( فػى) لخىىن بداًت البدس الجدًد مً الظبب
الخفُف في فػىلً وهى ( لً)  ،وٍـيخـهي هرا البدس بالىجد اإلاترون غلى وفم اللاغدة
(. )75

اللاةلت ( ما ًترن مً اوله ًصاد في أخسه)
ّ
الفً جسهىا ما في أوٌ البدس الشاوي  ،وهىرا ختى هيخهي ئلى أخس بدس في
وئذا واضلىا
الداةسة  ،بمػنى أن الاطخمساز في الفً طُإدي في النهاًت ئلى الػىدة ئلى البدس الري
ئبخدأها به وهى الؿىٍل .
ومً اإلافُد لبُان ذلً غلى الداةسة  ،اغخماد السمىش  ،وطُىىن السمص للخسف
الظاهً داةسة ضؿيرة (  ، (0والخسف اإلاخدسن بألف ( ا) ( ،)76وبهرا طخىىن زمىش
الاطباب والاوجاد غلى الىدى الاحي :
الظبب الخفُف = ا ( 0مخدسن فظاهً )
الظبب الشلُل = ا ا ( مخدسوان)
الىجد اإلاجمىع = ا ا  ( 0مخدسوان فظاهً)
الىجد اإلافسوق = ا  0ا ( مخدسوان بُنهما طاهً)
وفي ما ًأحي جىغُذ لرلً كبل بُان ذلً غلى الداةسة  ،وججدز الاشازة ئلى ان ول
بدس مً بدىز هره الداةسة ًخىىن مً ازبؼ جفػُالث ( جيخان خماطِخان وزيخان
طباغُخان) في ول شؿس :
 -1البدس الؿىٍل :
فػىلً  /مفاغُلً  /فػىلً  /مفاغُلً
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 -2البدس اإلادًد ( :وإلطخخساط هرا البدس هبدأ الفً مً (لً) في الخفػُلت الاولى مً
الؿىٍل وليي ًىخمل هرا البدس وػىد ئلى ما جسهىاه (فػى).
لً مفاغُــ /لً فػى  /لً مفاغُ ـ  /لً فػى
فاغالجً  /فاغلً  /فاغالجً  /فاغلً
 -3البدس اإلاظخؿُل :
( وهـى بـدـس مـهـمـل) جـلـىم بـاطـخخساظه مً البدس الشاوي ( اإلادًد) بترن الجصء الاوٌ مىه
( لً =فا)  ،أي مً ( مفا) في الؿىٍل والػىدة ئلى ما جسهىاه .
مفاغُلً  /فػىلً  /مفاغُلً  /فػىلً
 -4البدس البظُـ :
وهبدأ بفً هرا البدس مً اإلاظخؿُل بترن اوله ( مفا) وهي أوٌ الخفػُلت الشاهُت
مً الؿىٍل وواالحي :
غُ ـ لً فػى  /لً مفا  /غُ ـ لً فػى  /لً مفا /
مظخفػلً  /فاغلً  /مظخفػلً  /فاغلً
 -5البدس اإلامخد :

( وهى بدس مهمل) ّ
ًفً مً البظُـ بترن الجصء الاوٌ مىه أي الظبب الخفُف
( ُم ْظــ) وهى الظبب الشاوي مً (مفاغُلً) في الؿىٍل وواالحي :
لً فػى  /لً مفاغُ ـ  /لً فػى  /لً مفاغُــ/
فاغلً  /فاغالجً  /فاغلً  /فاغالجً

ّ
الفً فيها ،فلم ٌػد هىان ئخخماٌ
وبهرا جىىن الداةسة كد ئهخملذ  ،واطدىفر

إلطخخساط وشن آخس  ،ألهه ئذا بدأها مً خُض اهخهى ( اإلامخد) فظخػىد بىا الداةسة ئلى
ّ
الفً حػني الػىدة ئلى ما أهتهُىا مىه فاذا جسهىا الظبب
الؿىٍل وهىرا فان مىاضلت
الخفُف وهى أوٌ ( اإلامخد) وواضلىا الدوزان لػدها ئلى البدس الؿىٍل وواالحي :
فاغلً  /فاغالجً  /فاغلً  /فاغالجً ( اإلامخد)
غلً فا  /غالجً فا  /غلً فا  /غالجً فا ( الؿىٍل)
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فػىلً  /مفاغُلً  /فػىلً  /مفاغُلً
ولىدبين ذلً غلى الداةسة :

وفي غىء الشيل في أغاله جخطح بداًت ول بدس ونهاًخه غلى الىدى الاحي :
البدس

بداًخه غلى الداةسة

نهاًخه غلى الداةسة

 -1الؿىٍل

1

24

 -2اإلادًد

4

3

 -3اإلاهمل الاوٌ ( اإلاظخؿُل)

6

5

 -4البظُـ

9

8

 -5اإلاهمل الشاوي ( اإلامخد)

11

11

ما ًالخظ هىا ان بدىز الداةسة الخمظت (اإلاظخػملت واإلاهملت ) مىىهت مً ()24
ً
ظصءا فالؿىٍل وهى البدس الاوٌ في الداةسة ًبدأ بالسكم (  )1وٍيخهي بالسكم (  )24وباقي
البدىز ًبدأ مً زكم مػين وجيخهي بالسكم الري ٌظبله غلى الداةسة وبهرا ًأحي البدس
مظخىفُا الاظصاء ظمُػها .
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واذا واهذ الداةسة حػؿي ول بدس الطىزة اإلاشالُت له أو الاضل الخام  ،فان
الاطخػماٌ كد ٌػؿي ضىزة جخخلف غً الاضل  ،والظاهس ان الخلُل كد خسص غلى
أن ًاحي البدس في جلً الطىزة اإلاخياملت لُجسي اللُاض في غىةه إلاػسفت مدي
الاهدساف أو الخؿُير في الاطخػماٌ  ،وبهرا ظسي جددًد الصخافاث والػلل.
ومً اإلافُد جىغُذ ذلً في بدىز داةسة اإلاخخلف إلاػسفت ما ًىىن غلُه البدس وما
ًىىن غلُه في الاطخػماٌ .
وكبل ذلً هىد الاشازة ئلى ان الصخاف شخافان  :شخاف ٌظلـ زاوي الظبب
ّ
الخفُف ،وشخاف ٌُظىً زاوي الظبب الشلُل  ،وزبما أطلؿه  ،وال ًدخل الصخاف في
ش يء مً الاوجاد  ،واهما ًدخل في الاطباب خاضت  ،وٍدخل داةما في زاوي الجصء ،
وزابػه  ،وخامظه  ،وطابػه .
واذا ازدها مػسفت مىغؼ الصخاف مً الخفػُالث الشمان  ،هلظمها ئلى زالزت أكظام
ً
(. )77
بدظب مىغؼ الىجد  ،ألن لهرا اإلاىغؼ جأزيرا غلى مدل الصخاف
ً
 -)1الخفػُالث التي ًىىن الىجد في أولها ً ،ىىن الصخاف داةما في خامظها وطابػها،
وواالحي :
 فػىلً -مفاغُلً

شخاف اللبؼ ( واإلالبىع ما ذهب خامظه الظاهً)
شخاف اللبؼ
ّ
شخاف الىف ( واإلاىفىف ما ذهب طابػه الظاهً)

مفاغلً
ِ

شخاف الػطب ( واإلاػطىب ما طىً خامظه)
مفاغلتن

فػى ٌُ

شخاف الػلل ( واإلاػلىٌ ما ذهب خامظه اإلاخدسن)
ََ ُ
مفاغلذ
شخاف الىف

مفاغُل
ْ
مفاغلتن
ُْ
مفاغتن

 – )2الخفػُالث التي ًىىن الىجد في وطؿها ًددر الصخاف في زاهيها وطابػها وواالحي :
 -فاغالجً

شخاف الخبن ( واإلاخبىن ما ذهب زاهُه الظاهً)
ُ
فاغالث
شخاف الىف
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 )3الخفػُالث التي ًىىن الىجد في أخسها ًىىن الصخاف في زاهيها وزابػها وهي :
 -فاغلً

شخاف الخبن

 -مظخفػلً

شخاف الخبن

ف ِػلً
َْ
ُمخفػلً

شخاف الؿي ( واإلاؿىي ما ذهب زابػه الظاهً)
شخاف الاغماز ( واإلاػمس ما طىً زاهُه اإلاخدسن)
مخفاغلً

 -مفػىالث

شخاف الىكظ ( واإلاىكىص ما ذهب زاهُه اإلاخدسن)
ََُ
(مخفػلً)
شخاف الؿي
شخاف الخبن
شخافاث الؿي

َ ُ
ُم ْظخ ِػل ًْ
ْ
ُمخفاغلً
مفاغلً

( مػىالث)
( مفػالث)

اذن فالصخاف ًددر في زىاوي الاطباب فلـ بدرف الظاهً أو ئطيان اإلاخدسن أو
ً
ً
ً
خرفه  ،ولرا فهى حؿُير بالىلظ داةما  ،وٍدخل أظصاء البِذ ولها – خشىا وغسوغا
ُ
ً
وغسبا – و ئذا دخل في بِذ ال ًلصم دخىله في الابُاث ألاخس (. )78
أما (الػلت) فهي حؿُير بالىلظ وبالصٍادة ًلخم الاطباب والاوجاد  ،وال جدخل في
خشى البِذ  ،واهما جخخظ بػسوع البِذ وغسبه  ،واذا دخلذ في بِذ مً
ُ
اللطُدة،لصمذ في ابُاتها ألاخس (. )79
بـهرا ًىىن الخلُل كد وغػىا أشاء أهمىذظين مً مىطُلى الشػس  ،الاوٌ ًمشل
( الشابذ) والشاوي ًمشل ( اإلاخؿير) وهرا أمس شاع في الدزض اللؿىي مىر اللدم  ،ئذ
ً
ً
اجخر غلماء اللؿت أؾسا فىسٍت زابخت لخىىن غىها غلى الاؾساد والشمىٌ  ،ولُجسي في
غىئها مػسفت الشاذ والىادز واإلاخدىٌ (. )81
وطيخىكف غىد ظاهب مً ئطخػماالث بدىز داةسة اإلاخخلف ّ
غل ذلً ٌؿىِىا غً
ُ
الخىع في الجاهب الاطخػمالي لبدىز اخس .
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 -1انثحر انطىيم :
 ضىزجه في الداةسة :فػىلً مفاغُلً فػىلً مفاغُلً

فػىلً مفاغُلً فػىلً مفاغُلً

 ضىزجه في الاطخػماٌ : .1فػىلً مفاغُلً فػىلً مفاغلً

فػىلً مفاغُلً فػىلً مفاغُلً

 .2فػىلً مفاغُلً فػىلً مفاغلً

فػـىلً مفاغُلً فػىلً مفاغلً

 .3فػىلً مفاغُلً فػىلً مفاغلً

فػــىلً مفاغُلً فػىلً فػىلً

وٍالخظ هىا الاحي :

ً
أ -الؿىٍل ًأحي داةما جاما ولِع له مجصوء وال مشؿىز.
ً
ب  -غسوغه جأحي ملبىغت داةما ،واللبؼ (شخاف)وهى خرف الخامع الظاهً
( مفاغُلً ___مفاغلً )
ظـ  -لػسبه زالر ضىز هي :
 مفاغُلً ( صخُذ ) مفاغلً ( ملبىع ) فػىلً( مدروف )  ،والخرف ( غلت ) وهي خرف الظبب الخفُف الاخير مًالخفػُلت .
( مفاغُلً

مفاعي = فػىلً )

وكد ًدخل شخاف اللبؼ في الخشى في ولخا الخفػُلخين :
( مفاغُلً
( فػىلً

مفاغلً)
فػى ٌُ )

ّ
وكد ًدخل الخشى شخاف ( الىف) وهى خرف الظابؼ الظاهً مً ( مفاغُلً )
ُ
مفاغُل)  ،وهرا الصخاف هادز ومظخىسه .
فخطير (

41

1827

مجلت آداب البصرة /العدد08
 -2انثحر املذيذ :
 -ضىزجه في الداةسة:

فاغالجً فاغلً فاغالجً فاغلً

فاغالجً فاغلً فاغالجً فاغلً

 ضىزجه في الاطخػماٌ  ،واإلاشهىز منها هى : .1فاغالجً فاغلً فاغالجً
َ
 .2فــاغـالجـً فـاغلً ف ِػلً
َ
 .3فــاغـالجـً فاغلً ف ِػلً

فاغالجً فاغلً فاغالجً
فـاغـالجـً فاغــلً ف ِػلً
َ
فـاغـالجـً فـاغـلً ف ْػلً

وٍالخظ في هرا البدس الاحي :

ً
 -1ال ٌظخػمل اإلادًد الا مجصوءا.
 -2ضىزه ضػبت اإلاساض ولػل اإلاظدظاؽ منها الطىز الشالر في أغاله  ،ومؼ هرا
فهى كلُل الاطخػماٌ في الشػس .
ً -3دخل شخاف ( الخبن ) في خشىه وغسوغه وغسبه ،والخبن هى خرف الشاوي
الظاهً مً الخفػُلت :
فاغالجً ______ف ِػالجً
فاغلً _______ ف ِػلً
 -4ئن الىفػُلت الخماطُت ( فاغلً ) جأحي في الداةسة في الخشى والػسوع والػسب،
في خين جىىن في الاطخػماٌ في الخشى فلـ  ،وان الخؿُير الري ًلخلها ال ًلصم أما
الخفُػلت الظباغُت ( فاغالجً ) فخأحي في الخشى والػسوع والػسب  ،لرا فالخؿُير
ً
الري ًلخلها ًىىن الشما في الػسوع والػسب وؾير الشم في الخشى .
 -3انثحر انثسيط :
 ضىزجه في الداةسة :مظخفػلً فاغلً مظخفػلً فاغلً

مظخفػلً فاغلً مظخفػلً فاغلً
 مً ضىزه في الاطخػماٌ :42
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 -1الخام :
 -مظخفػلً فاغلً مظخفػلً فػلً

مظخفػلً فاغلً مظخفػلً فػلً
مظخفػلً فاغلً مظخفػلً ْ
فػلً

 مظخفػلً فاغلً مظخفػلً ف ِػلً -2اإلاجصوء :

ّ
واإلاشهىز مىه ( مخلؼ البظُـ ) ووشهه
 -مظخفػلً فاغلً فػىلً

مظخفػلً فاغلً فػىلً

وهىان ضىز أخسي إلاجصوء البظُـ لىنها كلُلت الاطخػماٌ في الشػس الػسبي لىىنها
زلُلت – غلى ما ًبدو – ومنها :
 -مظخفػلً فاغلً مظخفػلً

مظ ــخفػلً فاغلً مظخفػلً

 -مظخفػلً فاغلً مظخفػلً

مــظخفػلً فــاغلً مفػىلً

 -مظخفػلً فاغلً مفػىلً

م ــظخفػلً فـاغلً مفػىلً

 -مظخفػلً فاغلً مظخفػلً

مظخفػلً فاغلً مظخفػالث

وبمالخظت الطىز اإلاظخػملت مً البظُـ ًدبين ما ًأحي :
 .1ان جفػُلتي الػسوع والػسب ال جسدان بالشيل الري في الداةسة واهما ًددر فيها
ً
شخاف ( الخبن ) فخخدىٌ ( فاغلً) ئلى ( فػلً ) وكد ًأحي الػسب ملؿىغا  ،واللؿؼ
فاغ ْل)
غلت وهي خرف طاهً الىجد اإلاجمىع في ( فاغلً ) واطياث ما كبله فخطير ( ِ
وهي = ْ
فػلً ( بظىىن الػين ).

 .2ان شخاف ( الخبن ) وهى خرف الشاوي الظاهً مً الخفػُلت ًدخل في ظمُؼ أظصاء
َ
ً
البِذ خشىا وغسوغا وغسبا – واذا ما دخل هرا الصخاف في جفػُلتي الػسوع
ً
والػسب فظُىىن الشما ألهه هىا ًجسي مجسي الػلت .
ّ
ً
اطخػماال ُوٍالخظ فُه خدور حؿُير ّ
خاد
 .3ئن ( مخلؼ البظُـ ) هى اإلاجصوء الاهثر
غً ضىزة البظُـ التي في الداةسة  ،وغلى الىدى الاحي :
أ – خرف الجصء الاخير مىه  ،أي ( فاغلً ) مً شؿسٍه.
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ْ
مظخفػل)
ب -دخـلـذ غـلـت ( الـلـؿـؼ ) في غسوغه وغسبه ( مظخفػلً)  ،فطازث (
ْ
مخفػل) التي حظاوي ( فػىلً).
زم دخلها ( الخبن ) فطازث (
ً
وهىرا فطىز الاطخػماٌ في البدس البظُـ هشيرة وهي حشيل ظمُػها اهدسافا غً
الاضل الشابذ في الداةسة الري هى في خلُلخه ملُاض جخجلى في غىةه دزظت الاهدساف
فُما هى خازط الداةسة(. )81
مالحظاخ عامح :
ٌظدشف مما طبم ظملت مً اإلاالخظاث لػل ابسشها الاحي :
 .1ال ُب ّد للػلم – ّ
أي غلم – مً أن ًخفسع  ،غلى ان جىىن جلً الفسوع مسجبؿت بأضل
ًلاض غلُه اإلاظاز الخؿىزي الاطخػمالي لرلً الػلم  ،مؼ مساغاة امسًٍ :
الاوٌ :بصبىث الاضل .
الشاوي  :غدم جىاكؼ اإلامازطت او الاطخػماٌ مؼ ذلً الاضل.
وهرا ما ازاده الخلُل في دواةسه الػسوغُت فهي غلى دزظت غالُت مً الشباث  ،ومؼ
هرا ال جبدو كظسٍت غلى اإلامازطت الشػسٍت ،اذ ًجد الشاغس فسخت لالحظاع باالهصٍاح
أو الاهدساف بشسؽ الا ًىلؿؼ الظبب الري ًسبؿه باالضل اإلاسطىم في الداةسة ،
والظاهس ان الدزض اللؿىي في ذلً لىكذ ال ًسي غسوزة في ان ًىىن الاضل
ً
مظخػمال ،واهما الري ًُساعى في هرا الاضل ضالخُت اللُاض غلُه .
ً .2بدو ان الخلُل ازاد ان ًػؼ اداة خطسٍت لبدىز الشػس الػسبي  ،فأهخدي ئلى جلً
ً
الدواةس الخمع لُىشع بدىز الشػس غليها مساغُا في ذلً وظىد مشترواث جخمازل فيها
بدىز ول داةسة .
ان الخطس وطُلت غلمُت حظدىد اليها الػلىم وافت غلى ان ًجسي ذلً الخطس غلى
أطع دكُلت جىشف غما بين ول مجمىغت مً جىاظس ًمىً الخػبير غىه باالغداد .
أما ما ذهب الُه بػؼ الدازطين مً غدم دكت الخلُل في جىشَؼ البدىز غلى
ً
الدواةس  ،ألهه باالميان – مشال – ئخساط البدس الظسَؼ مً داةسة السظص ( اإلاجخلب) أو
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مً داةسة اإلاخخلف – غلى ما جبين مً زؤٍت د .مطؿفى ظماٌ الدًً  ، -فرلً لِع
ً
غُبا ألن وظىد الظسَؼ في الداةسة السابػت ( داةسة اإلاشدبه) ًدلم الهدف اإلايشىد مً
ً
وغؼ الدواةس في خطس بدىز الشػس  ،فػال غً ان ذلً الاخساط اإلالترح ًلخط ي اظساء
جدىٍس غلى الاضل لُدخل مؼ السظص او الؿىٍل في داةسجيهما وذلً ما لم ًسده الخلُل .
ً
 .3ئن اؾساد اللاغدة امس وان الدزض اللؿىي كد زاغاه هشيرا  ،ولى ولفه ذلً مً
ّ
الخيلف بػؼ الص يء باللجىء ئلى امشلت مطىىغت  ،لرا فلد خاوٌ الخلُل وهى ًىشع
بدىز الشػس غلى دواةسه الخمع ان ًىظد مظىؾاث لدخىٌ بػؼ البدىز التي كد
ً
جخمىؼ في ضىزتها الاطخػمالُت مً الاهػمام ئلى الداةسة  ،فاظسي غليها شِئا مً الخؿُير ،
مشلما الخظىا في البدس اإلادًد الري ظػل أظصاءه زماهُت ليي ًىػم ئلى داةسة اإلاخخلف .

 .4لػل خاضُت (الاحظاق ) هي ابسش ما ّ
ًميز الداةسة الػسوغُت  ،ألن بدىز ول داةسة
جسجبـ بػالكت احظاكُت هاججت مً جىساز الاطباب والاوجاد او الخسوف الظاهىت
ً
واإلاخدسهت في الخفػُالث  ،فيل بدس في الداةسة ًمىً ان ًىىن ( مدُال غلى  )....أو
ً
( مداال الُه  )...وفي غىء جلً الاخاالث ًخدلم الخماطً والاوسجام في الداةسة .
ً
ان الداةسة الػسوغُت جلىم اطاطا غلى( الظبً ) وهى الامس الري جيبه الُه الخلُل
ً
كدًما  ،والُىم ضاز هرا اإلاىغىع الشؿل الشاؾل للظاهُاث اإلاػاضسة التي أؾالذ البدض

فُه في اؾاز ما ٌظمى بـ ( هدى الىظ )  ،فػلى طبُل اإلاشاٌ ظػل ( دي بى ظساهد ) الظبً
ً
والاحظاق خاضُت مً خطاةظ الخػبير مبِىا ان هىان اظساءاث جترجب غليها  ،فخبدو
الػىاضس الظؿدُت في ضىزة وكاتؼ ًإدي الظابم منها ئلى الالخم ،بدُض ًخدلم لها
الترابـ السضفي  ،وكد أشاز ئلى ان ( الخىساز) وطُلت مً وطاةل ذلً الترابـ (.)82

وفي هرا الظُاق أهد ( هالُداي و ُزكُت خظً ) في هخابهما ( الاحظاق في الاهيليزًت ):
" ان الاحظاق ًخدلم بىظىد ول مً الػىطس اإلادُل والػىطس اإلاداٌ الُه  ،ولِع
بىظىد أخدهما فدظب "(.)83
وهىرا فالخلُل كد بنى الىظام الػسوض ي في الػسبُت في غىء دواةسه الػسوغُت
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اهلىامش :
ً .1ىظس  :اإلاعجم الػسبي  ،د .خظين هطاز  26،و27
ً .2ىظس  :اإلاسظؼ هفظه  22 ،و25
ً .3ىظس  :مفخاح الػلىم للظياوي 246،

ً .4سي ( د .اإلاخصومي) أن اللاةلين بخدازن الاخفش غلى الخلُل بص يء أطؿىزة وهى ًسي " ان
بدىز الشػس الظخت غشس ولها مً وغؼ الخلُل ومً اطخيباؾه  ،واذا غسفىا ان طبُل الػسوع
ئلى الدازطين بػد الخلُل هى الاخفش ،وان الدازطين الرًً غاضسوا الاخفش وللىه لم ًىىهىا
ّ
ًدظىىن
الظً في أماهت الاخفش غلى آزاز الاخسًٍ ومطىفاتهم ...وغػىا أًدًىا غلى مفخاح هره
ً
ً
ّ
الاطؿىزة التي شغمذ أن الاخفش أطخدزن غلى الخلُل شِئا  ،ما وان مػلىال ان ًفىجه "ً ( .ىظس
 :غبلسي مً البطسة  ،د  .مهدي اإلاخصومي )115 ،
 .5مفخاح الػلىم 245،
ً .6ىظس  :ئماهىٍل واهذ  238 ،و  239و241
ً .7ىظس  :البدض الػلمي مىاهجه واطالُبه وادواجه 68 ،
ً .8ىظس  :كػاًا أطاطُت في غلم اللظاهُاث الخدًض  ،د .ماشن الىغس11 ،
 .9و ً . 11ىظس اإلاسظؼ هفظه  15،و 18
ً .11ىظس  :الاضىٌ  ،دزاطت ابِظخمىلىظُت للفىس اللؿىي غىد الػسب  ،د .جمام خظان 13 ،
و 14و15
ً .12ىظس  :مفهىم الشػس 243 ،
 .13الىشن واللافُت والشػس ّ
الخس  ،ط.ض .فسٍصز 11 ،
 .14بيُت الاًلاع في الخىىٍىاث الخؿُت 26 ،
 .15الاًلاع في الشػس الػسبي مً البِذ ئلى الخفػُلت 23،
 .16اإلاسظؼ هفظه  13 ،و14
ً .17ىظس  :الشػس بين الفىىن الجمُلت  37 ،و38
ً .18ىظس  :بيُت الاًلاع في الخىىٍىاث الخؿُت 26 ،
 .19اللؿت الشاغسة 16 ،
 .21منهاط البلؿاء وطساط الادباء 266 ،
ً .21ىظس  :الاًلاع في الشػس الػسبي مً البِذ ئلى الخفػُلت 71 ،
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 .22غػىٍت اإلاىطُلى في الىظ الشػسي  63 ،و64
ً .23ىظس  :اإلاىؿم وفلظفت الػلىم 97،
ً .24ىظس  :دًيازث 71 ،
 .25شسح دغاء همُل  ،للظُد غبد الاغلى الظبزوازي 18،
 .26الىافي في الػسوع واللىافي 71 ،
ً .27ىظس  :اللؿت الشػسٍت في الخؿاب الىلدي الػسبي 192،
 .28اإلاسظؼ هفظه 193 ،
 .29الاضىاث والاشازاث ،هىدزاجىف 29،
ً .31ىظس  :الىافي في الػسوع واللىافي  28 ،و29
وٍىظس  :الاًلاع في الشػس الػسبي مً البِذ ئلى الخفػُلت  33 ،و61
ً .31ىظس  :الاًلاع في الشػس الػسبي مً البِذ ئلى الخفػُلت  38 ،و39
ً .32ىظس  :الىافي في الػسوع واللىافي 71 ،
ً .33ىظس  :الػلد الفسٍد 283 : 6 ،
 .34و ً . 35ىظس  :اإلاطدز هفظه  284 : 6 ،و285
 .36هفظه 288: 6 ،
 .37الىافي في الػسوع واللىافي 33 ،
 .38مفخاح الػلىم 246 ،
 .39اإلاطدز هفظه 246 ،
 .41فً الخلؿُؼ الشػسي واللافُت 445 ،
ً .41ىظس  :مىاشًٍ الشػس الػسبي باطخػماٌ الازكام الشىاةُت 83 ،
 .42اإلاسظؼ هفظه  ( 12،مً جلدًم مطؿفى ظماٌ الدًً للىخاب)

 .43اإلاسظؼ هفظه  ( 17 ،مً ولمت في الػسوع هخبها الدهخىز ابساهُم الظامساتي في ملدمت
الىخاب)
ً .44ىظس  :الاًلاع في الشػس الػسبي مً البِذ ئلى الخفػُلت 71 ،
ً .45ىظس  :اإلاسظؼ هفظه  71 ،و 71و 72و73
 .46الاضىٌ في الىدى 35: 1 ،
 .47و . 48الاًػاح في غلل الىدى 72 ،
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 .49اإلاطدز هفظه  65،و66
 .51هفظه 66،
ً .51ىظس  :الاهطاف في مظاةل الخالف  ( 298: ،اإلاظألت ) 41
ً .52ىظس  :الاًلاع في الشػس الػسبي مً البِذ ئلى الخفػُلت 73،
وٍىظس :مىطُلى الشػس الػسبي  ،ألبساهُم اهِع 191،
 .53الػلد الفسٍد 286 : 6 ،
 .54في البيُت الاًلاغُت للشػس الػسبي  31 ،و32
ً .55ىظس اإلاسظؼ هفظه 48،
 .56هفظه  47 ،و48
 .57هفظه 54 ،
 .58هفظه  54 ،و55
 .59هفظه 416 ،
 .61هفظه 417 ،
 .61هفظه 413 ،
 .62هفظه 411 ،
 .63هفظه  421 ،و421
 .64هفظه  426 ،و427
 .65هفظه 432 ،
 .66هفظه 465 ،
 .67هفظه 466 ،
 .68هفظه 467 ،
 .69هفظه 475 ،
 .71هفظه 475 ،
 .71هفظه 475 ،
 .72الػلد الفسٍد  283: 6 ،و284
ً .73ىظس  :فً الخلؿُؼ الشػسي واللافُت ،
ً .74ىظس  :الىافي في الػسوع واللىافي 71 ،
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وٍىظس مفخاح الػلىم 246،

....... .75
ّ
ً .76خـػـذ مـمـا بـِىه ابً غبد زبه ان الخلُل كد زمص للخسف الظاهً بااللف ( ا ) وزمص للخسف
اإلاخدسن بداةسة ضؿيرة ( ً ( ، )Oىظس  :الػلد الفسٍد )....: 6
ً .77ىظس  :الػلد الفسٍد  271: 6 :و272
ً .78ىظس  :الاًلاع الشػسي في الشػس الػسبي مً البِذ ئلى الخفػُلت 63 ،
ً .79ىظس  :اإلاسظؼ هفظه  ( 66 ،ججىبىا جفػُل ذلً وطُدبين ظاهب مىه في جدلُل داةسة
اإلاخخلف)
ً .81ىظس :الاضىٌ  ،دزاطت ابِظخمىلىظُت للفىس الػسبي غىد الػسب 14 ،
 .81إلاصٍد مً الخفطُل مً بدىز داةسة اإلاخخلف ً ،ىظس :
(  -1فً الخلؿُؼ الشػسي واللافُت  ،د .ضفاء خلىص ي
 -2الاًلاع في الشػس الػسبي مً البِذ ئلى الخفػُلت  ،د  .مطؿفى ظماٌ الدًً
 -3الػسوع واللافُت  ،ودزاطت وجؿبُم في شػس الشؿسًٍ والشػس الخس  ،د .غبد السغا غلي
 -4مػالم الػسوع واللافُت  ،د .غمس الاطػد .
ً .82ىظس ن الىظ والخؿاب والاظساء 113 ،
 .83الاخالت  ،دزاطت هظسٍت مؼ جسظمت الفطلين الاوٌ والشاوي في هخاب ( الاحظاق في الاهيليزًت )،
( زطالت ماظظخير في ظامػت الجصاةس ) للؿالبت شسٍفت بلخىث .

مصادر انثحث ومراجعه
 الاخالت  ،دزاطت هظسٍت مؼ جسظمت الفطلين الاوٌ والشاوي مً هخاب ( الاحظاق في الاهيليزًت )
(  )Cohesion in Englishلـ ( هالُداي وزكُت خظً ) جسظمت  :شسٍفت بلخىث  ( ،زطالت
ماظظخير مً ظامػت الجصاةس –ولُت الاداب – كظم اللؿت الػسبُت  2116م )
 الاضىاث والاشازاث  ،هىدزاجىف  ،جسظمت  :شىقي ظالٌ  ،داز الػلم للجمُؼ ( الهُئت اإلاطسٍت
الػامت للىخاب ) مطس  1972 ،م.
 ألاضىٌ  ،دزاطت ابِظخمىلىظُت للفىس اللؿىي غىد الػسب  ،د .جمخم خظان  ،داز الشإون
الشلافُت الػامت  ،بؿداد  1987،م.
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 ألاضىٌ في الىدى  ،أبى بىس مدمد بً طهل بً الظساط ( ث  316هـ)  ،جذ  :د.غبد الخظين
الفخلي  ،مإطظت السطالت  ،بيروث  ،ؽ  1996 / 3م.
ْ
 ئماهىٍل واهذ  ،د .غبد السخمً بدوي  ،ووالت اإلاؿبىغاث  ،الىىٍذ  ،ؽ 1977 / 1م .
 ؤلاهطاف في مظاةل الخالف بين الىدىٍين البطسٍين والىىفُين  ،هماٌ الدًً أبى البرواث
الاهبازي (  557هـ ) ،جذ  :مدمد محي غبد الخمُد  ،اإلاىخبت الػطسٍت  ،بيروث  1993،م .
 ؤلاًػاح في غلل الىدى  ،أبى اللاطم الصظاجي ( ث  337هـ)  ،جذ  :د .ماشن اإلابازن  ،داز
الىفاتع  ،بيروث  ،ؽ  1982 / 4م .
 ؤلاًلاع في الشػس الػسبي مً البِذ ئلى الخفػُلت  ،د .مطؿفى ظماٌ الدًً ،شسهت داز الظالم
 ،بيروث  ،ؽ 2111 / 3م .
 البدض الػلمي مىاهجه وأطالُبه وادواجه  ،د .غلي ئخظان شىهذ  ،و د .فىشي غبد الخالم
فاةم  ،داز اإلاىاهج  ،الازدن ( غمان ) ،ؽ  2114 / 1م .
 شسح دغاء همُل  ،الظُد غبد الاغلى الظبزوازي  ،مإطظت الهداًت ،بيروث  2114،م
 الشػس بين الفىىن الجمُلت  ،د.وػُم خظً الباقي  ،داز الىخاب الػسبي للؿباغت واليشس ،
اللاهسة  1986/م
 فً الخلؿُؼ الشػسي واللافُت  ،د .ضفاء خلىص ي  ،بيروث  ،ؽ  1966 /3م.
 في البيُت الاًلاغُت للشػس الػسبي  ،د .هماٌ أبى دًب  ،داز الشإون الشلافُت الػامت  ،ؽ / 3
 1987م.
 كػاًا أطاطُت في غلم اللظاهُاث الخدًض  ،مدخل غام  ،ماشن الىغس  ،داز ؾالض للدزاطاث
والترظمت واليشس ( ،مؿبػت العجلىوي – دمشم )  ،ؽ 1988 / 1م.
 غبلسي مً البطسة  ،د .مهدي اإلاخصومي  ،داز الخسٍت للؿباغت  ،بؿداد  1971 ،م ( طلظلت
الىخب الخدًشت . )53 -
 الػسوع واللافُت  ،دزاطت وجؿبُم في شػس الشؿسًٍ والشػس الخس  ،د .غبد السغا غلي،
مدًسٍت داز الىخب للؿباغت واليشس  ،ظامػت اإلاىضل ( ،الػساق – اإلاىضل )  1989م .
 غػىٍت اإلاىطُلى في الىظ الشػسي  ،غبد ضالح هافؼ  ،مىخبت اإلاىاز ،الازدن ( الصزكاء )  ،ؽ
 1985 /1م.
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 الػلد الفسٍد  ،اخمد بً مدمد بً غبد زبه الاهدلس ي ( ث  328هـ ) ،جذ :د .غبد اإلاجُد
الترخُني  ،داز الىخب الػلمُت ،بيروث  ،ؽ  1983 /م.
 اللؿت الشاغسة  ،غباض مدمىد الػلاد  ،مؿبػت الاطخلالٌ الىبري  ،مطس  (،د ،ث)
 مػالم الػسوع واللافُت ،د.غمس الاطػد  ،داز الىسمل لليشس والخىشَؼ ّ
،غمان  ،ؽ 1989 /م.
 اإلاعجم الػسبي  ،د .خظين هطاز  ،داز الجاخظ  ،بؿداد  1981 ،م (،اإلاىطىغت الطؿيرة ( )81
الطادزة غً وشازة الشلافت والاغالم الػساكُت ).
 مفخاح الػلىم  ،ابى ٌػلىب ًىطف بً ابي بىس مدمد بً غلي الظياوي ( ث  626هـ )  ،مؿبػت
مطؿفى البابي الخلبي واوالده  ،مطس  ،ؽ 1937 / 1م.
 مفهىم الشػس  ،د.ظابس أخمد غطفىز  ،اإلاسهص الػسبي للشلافت والػلىم1982 ،م.
 اإلاىؿم وفلظفت الػلىم  ،بىٌ مىي  ،جسظمت  :د .فإاد خظً شهسٍا  ،مؿبػت داز الىفاتع ،
بيروث  1981م .
 منهاط البلؿاء وطساط الادباء ،أبى الخظً خاشم اللسؾاظني  ،جذ :مدمد الخبِب بً الخىظت ،
اإلاؿبػت السطمُت الخىوظُت  ،جىوع  1966 ،م.
 مىاشًٍ الشػس الػسبي باطخػماٌ الازكام الشىاةُت  ،د.مدمد ؾازق الياجب  ،مؿبػت مطلخت
اإلاىاوئ الػساكُت  ،بطسة  ،ؽ 1971 / 1م .
 مىطُلى الشػس ،ابساهُم أهِع  ،مىخبت الاهجلى اإلاطسٍت  ،ؽ  1972 ، 4م.
 الىظ والخؿاب والاظساء  ،زوبسث دي بىظساهد  ،جسظمت :د .جمام خظان ،غالم الىخب،
اللاهسة  ،ؽ 1998 / 1م .
 الىافي في الػسوع واللىافي  ،ابً الخؿُب الخبرًصي  ،جذ  :خمُد خظً الخالص ي  ،مؿبػت
شفُم  ،بؿداد  1982 ،م.
 الىشن واللافُت والشػس الخس  ،ط  .ض  .فسٍصز  ،جسظمت  :د .غبد الىاخد لإلىة ميشىزاث
وشازة الشلافت والاغالم  ،الػساق ( طلظلت الىخب اإلاترظمت –  ، ) - 81داز الخسٍت للؿباغت  ،بؿداد
1981م
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