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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
نونة يف األدب  لعبع هذا املوضوع تطور ا تت ي

لعرص القدمي إىل فرتة ما العريب انطالقا من ا
نونة قدميا قبل هور الصحافة؛ إذ اكنت ا لع  ظ

تمتظهر يف عدة صور وأشاكل، ^رة يف مطلع 

يدة و^رة أخرى يف حرف الروي ... لقصا
رس الطوق املرضوب علهيا  نونة يف  كبدأ ا لع لت

ها بعد نزول القرآن ويف عرص  يقوشق طر
تقطع أشواطا حنو wزدهار  تدوين،  لا ل

تطور بارشة بعد عرص الهنضة إذ صارت لوا م 
نعهتا  يدها اليت حتمك  ها قواعدها وتقا صنا  ل ل ف

.ش� ومضمو�  
 
 
 

 

Résumé : 
 

Cette étude s’évertue à mettre en 

lumiére le parcours et l’evolution de 

la titrologie dans la littérature 

arabe,de l’antiquité à l’émergence du 

texte journalistique. La titrologie est 

séculaire et elle apparait sous 

differentes formes et figures ;en 

préambule à une œuvre littéraire ou 

en tant que sonorité finale du vers. La 

titrologie a disloqué le carcan qui 

l’enserrait afin de suivre son propre 

parcours dés l’apparition du Coran et 

de l’ére de la codification pour 

favoriser son épanouissement et son 

évolution jusqu'à la période de la 

renaissance et l’émergence du 

journalisme qui lui octroient ses 

lettres de noblesses et en font un 

véritable art avec ses régles et ses 

codes régissant la production 

formelle et sémantique du titre.  
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نون نونا نونا نونا هراهتـاة ة ة ة ــــلعلعلعلعا هراهتـاو  هراهتـاو  هراهتـاو     متظمتظمتظمتظو 
ية  لعل ثقا تجربة ا ثال  شعر العريب القدمي ـ يف عصوره األوىل ـ أفضل  فا لم لل ل

ية، فقد ا شفا ها ها إىلل باب عديدة، مفهنم من ير نونة أل جعتغىن العرب قدميا عن ا سـ لع أن " سـ
يدة أوال تعجلون سامع ا لقصالقدماء اكنوا  ند )1(".يسـ شعراء يزنلون  ع و هذا ما جعل ا ل

نوان ية من ا هم خا سا بهتم ويعجلون بإلقاء القصائد عىل  لعر ل م معغ و مهنم من يرى أن . ّ
يدة  سار حمددا "لقصالقدماء اكنوا يرتكون ا سار رحلهتا، ¥ام اكن هذا ا يار  ملحرة يف ا م خت

ن ناوين . قادلمبعايري ا ها لك األسامء وا تعددة املواقع و األضالع،  ية  يدة، جغرا لعيه ا للقص م ف
نة   )2(."ملمكا

ناطق "فريى " محمد عويس " أما  سان ا متد عىل ا لأن العرب آنذاك أمة �طقة  لل تع

ناطق إىل مداد مدون سان ا نوعة أكرث من اع®دها عىل ترمجة ا ياهتا ا ليف أمور  لل مل و من . ح
سموعة مث اكن ا± سن تقدير األصوات ا ملوق األديب يف هذا العرص األديب ذوقا يقوم عىل  ح

يا  بريا صو شاعر  تاملعربة عن ا تع يا، جذاµ/ مل  )3(."سـيقمو
ية أو اسـهتالل  ية من قا ية والصو شعر العريب خبصائصه اإليقا متى ا ففقد ا ت ع ل ح

ثال لفظي يقال  سب إىل شاعرها  نوته، سواء ويه  ًنع مهنا  م ف ن ن ع تيص يةل µ نرتة، أو ية  ئ  ع  ممي
نابغة يقال: لا شري إىل ماكنهتا  فأو ويه  مية: ت ية العرب، أو بفرادهتا ويه ا ليتال    *.م
بة أو بظرف ما كقوهلم ورمبا نا شعرية عن ذÁ فاربطت  نصوص ا سـخرجت بعض ا مب ت ل : ل

يس، ثوم لقمعلقة امرئ ا بد، معلقة معرو بن  لكمعلقة طرفة بن ا لحويات زهري بن  أو...لع
نوان املوضوع، وقد."يب سلمى وسواهاأ بة إىل ا لعتحول تÈ ا سـ  لمخرية أو غزية، فتغدو لنت

شفايه إىل نص خالل حتوالته من ا هدها ا تلفة  لولك ذÁ خاضع لعوامل  ل  شخم
توب  )4(."ملكا

تعريف هبا إىل  ية قصائده وا بل اإلسالم جلأ يف  لمن الواحض أن العريب  تسم ق
بارشة وذÁ يع نونة غري ا ملا سب محمد عويس ـ إىل أن لع يدته " حود ـ  شد  شاعر  قصا ن يل

شاعر قد  نا أن ا بارشة خاصة إذا عر ية غري  نونة ذا شادا، ويف هذا اإلشاد إعالم و لإ ت ع ن فن م
هجاء ثل قصائد ا نه،  يهنا يف موضوع  يدة  شاد  نه حني يريد إ  Ôليرتدي ز م ي بع قص ن بعي بع Õ . وهذا
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بهيا µلعمل أو الراية اليت  تعالزي يعد  َ يان ش ثري من األ شاعر يف  ئا ممزيا، واكن ا حنون  كي ل ش
هم، وقد يلقهيا يف سوق من  هم أو جملس من جما يدة يف حمفل من حما سشد ا لفل لقصي ن
يدته  يا به و ثل سوق عاكظ ومن مث يوفر Ü هذا أو ذاك تعريفا اك ية  هم األد بقصأسوا فب م ق

يد نوان يف ا لقصوهو تعريف يؤدي هدفا من أهداف الغاية من ا  )5(."ة املعارصةلع
شغل  نا أن العريب  يحا إىل أبعد مدى إذا أ سري  نقد يكون هذا ا حص متف ضف ل

تدوين، إىل جانب  تابة وا لµحلروب والرتحال عن ا شعرية يف " لك لتعدد املوضوعات ا
يدة،  نوان واحد  يار  يدة الواحدة، وتعدد املوضوعات يؤدي إىل صعوبة ا للقصا ع ت خلقص

نوان واح عيف ميكن حتديد  ثل فك تعددة من  يدة من القصائد ذات املوضوعات ا مد  مل لقص
ها من قصائد يف العرص اجلاهيل وما ويه من  َمعلقة زهري بن أيب سلمى املطوä وما شا ل لك

ية؟   )6("بعصور أد
يدة  و بارش يف ا نوان ا بب من أبرز عوامل انعدام ا بار هذا ا لقصميكن ا مل لع لست ع

تعددة بالعرية القدمية يدة ا ملألن ا نونهتالقص نوا�  ع األغراض يصعب  " عولك حماوä إلعطاهئا 
نص  )7(."لقد يكون عدوا� عىل ا

يدة العري يدة العريا يدة العريا يدة العريا ببببا يــــلقصلقصلقصلقص سالم لعدم ا w ية ورفض سالم لعدم ا w ية ورفض سالم لعدم ا w ية ورفض سالم لعدم ا w تعيييية ورفض تعس تعس تعس للللس     ::::ننننــــــــــــتتتت
يش بال امس، فراحت  توم ورفضت أن  يدة العرية لقدرها ا سمل ا تعمل  حمل ب لقص تست

نة عن متردها ع ية،  معلرس املألوف، وخترق ا±اكرة امجلا ع يتك فىل األعراف، ورس اجلغرا  اك
ية"احملددة، وبدأت خترج من  يني"إىل " تسمالال ية وا تعا لسم  قصائد ، فإذا حنن أمام"لت

سمى µمس من  نص، أو  مين عىل مجموع ا تيت µمس حرف روهيا؛ حفرف واحد  ل هيمس ّ
ثل تارها،  ما شري إىل : خ يات، وإن اكن يف ذÁ إحجاف، ألن القصائد  يات و األ تا مصع ملفضل

بدع بل املؤلف ا شخص اجلامع  ملا  !قل
شعراء القداىم لقصائدمه واليت أوردها  ية بعض ا تغافل عن  لوال ميكن أن  سم تن

تابه رشق اكرل برولكامن يف  كا سب الرتيب : ملست ها  ت^رخي األدب العريب، نورد  حبعض
 :الزمين لوفاة أحصاهبا

بد هللا الفزار -1 يدة الفزارية، أليب القامس محمد بن  عا  .)هـ 4ق( ي،لقص
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توزري،   -2 شدة، أليب الفضل يوسف بن محمد ا نفرجة أو الفرج بعد ا ليدة ا ل مل قص
 ).م1119هـ،513(
سامة -3 يدة ا با شامة"للقص بدون، " لبا يد بن  عبأطواق امحلامة، أليب ا  ).م1126هـ،520(�
نري الطرابليس الرفاء،  -4 سني أمحد بن  ترتية، أليب ا يدة ا ما حل ل   ) .م 1153هـ،548(لقص
باهيل املري،  -5 يد هللا ا يت، أليب احلمك  لمعرة ا عب  ).م 1154 هـ ،549(لب
سن بن أمحد خامرطش ، -6 ية ، أليب ا حلامخلار  ).م 1159هـ ، 554(طشـ
نتان العارفني يف معرفة ا�يا وا�ين، �د حميي ا�ين جامل اإلسالم محمد بن أيب بكر . 7 بسـ

 ).م 1264هـ ، 662( الوتري 
 ).م1172هـ، 568(املعارف، أليب املعايل سعد بن عيل اخلطريي،صفوة  -8
هري املراكيش األربيل،  -9 لظتذكرة األريب وبرصة األديب، �د ا�ين محمد بن أمحد بن ا ت
 ).م1277هـ،  676(

سن حازم القرطاجين، . 10 ية املقصورة، أليب ا يدة األ حلا  ).م1285هـ،684(لفلقص
بد هللا )توسمى الربدة(  الربيةالكواكب ا�رية يف مدح خري.11 ع، رشف ا�ين أيب  أيب (ل
بوصريي الصهنا، ) عيل يد ا لمحمد بن   ).م1296هـ ،694(سع
ند امليك،.12  سـالصارم القرضاب يف حنر من سب أاكرم األحصاب، لع�ن بن 
 )8().م1802هـ،1217( 

ِالقراءة األوية ل ناوين يف القرنّام متل هور أغلب ا لع عرضه تربز  سادس ظ ل ا
شعر العريب القدمي حتوالت وتغريات، أثرت يف  ية ا هجري، ويه فرتة عرفت فهيا  لا نب ل

تاج اإلبداعي الحقا سجوعة. ناإل ناوين ا شار ا µ ملكام أن هذه الفرتة متزيت لع  .نت
يدة العرية القدمية حتمل يف مضموهنا بعض  بارش يف ا نوان ا هور ا باب عدم  بإن أ لقص مل لع ظسـ

نونة غري تابه لعمظاهر ا بارشة، أوردها محمد عويس يف  ك ا نوان يف األدب العريب، "مل لعا
تطور  شأة وا لا ه، "لن  :ا يف اآليتخلصأ

بارشة ا�اä علهيم وعىل "أ ـ نونة غري ا هر من مظاهر ا شعراء وألقاهبم  ية ا ملإن  لع ل مظن ك
شاعر،  به يف معرفة شعر ا شاعر أو  ية ا ند عىل  تلقي اكن  لشعرمه، وكأن ا ل ن س لقمل كت  ي
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شاعر بارش يدل ويرشد إىل شعر ا نوان غري  ية أو اللقب  لفا ع من نفات يف هذا . لك ملصومن ا
شعراء " كتاب : الصدد سب إىل أمه من ا لمن  تاب" ن يب، و كحملمد بن  ية " حب بحتفة األ

يه سب إىل غري أ بيف من  ُن  ...�د ا�ين محمد بن يعقوب بن محمد الفريوز آµدي" َ
شعراء عرفوا بص نوا�ت علهيم وعىل لب ـ بعض ا به  ية، اكنت أ سدية أو  بعفات  شـ ن فج

هم "أغربة العرب" شعرمه ،من ذÁ طائفة   Áبوا بذ شعراء ومه ا±ين  شـهبمن ا للق ل
سواد،كـ سلكة وتأبط رشا : لµلغرµن يف ا يك بن ا سلمي،و لنرتة وخفاف بن ندبة ا سل ل ع

نفرى شعراء... لشـوا بوغ طائفة من ا ية، مهنا  لوأما الصفات ا ن تقدمة عىل غري لفن م يف سن 
نوابغ، كـ  باين: لالعادة، فعرفوا µمس ا نابغة ا نابغة اجلعدي، وا ياين وا نابغة ا± شيا ل ل ب  .لل

نوا�ت داä علهيا، املطوالت،  يهنا تعد  ية بعض القصائد بأسامء  عج ـ  بع تسم
يات أيب  يب واكفورÔته، ولزو يات أيب ا يت، و يات ا نقائض، ها ماملعلقات،ا لطيف لمك مش سـل

يات أيب فراس  ...مالعالء، ورو
يقال ها،  بة  نا يوع بعض القصائد  فد ـ  نظم سـ مب وجند ذÁ ...قال فالن مادحا، وقال هيجو: شـ

نوا� مبعرفة صاحهبا إال يف حاالت  ها  بة اختذت  سمع عن  بة، إذ مل  عأيضا يف فن ا خط ن لخلط
برتاء، ومل بة ا بة زÔد املعروفة µمس ا ثل ما نعرفه عن  ل�درة،  خلط خط  يكن زÔد هو م

ته نوان ا±ي عرفت به  بصاحب هذا ا  .خطلع
ثل  تدوين،  نفة يف عرص ا شعرية ا تارات ا يع ا بعض جما نوا�ت عامة  هور  مهـ ـ  م لظ ملص ل � ل ع

بحرتي وغريهام  يع امحلاسة أليب متام وا لنوان جما  .)9("مع
تدوين، إضافة  ياب ا بارش يف اإلبداع القدمي مؤرش عىل  نوان ا ياب ا لإن  غ مل لع غ
يف  شامل وا تدوين ا نوعة ليك تدفع إىل ا ثرية  وال  نإىل ذÁ فإن املعارف مل تكن   ل ل ت لتصك م
تارخيي  هوره ا هور آنذاك فللك معل  شف العالقة بني األدب وا يق وهذا ما  لا� مجيك مجل ق

يه ،وأن "وwج®عي احملدد ،  ية  ي" أو إيديولو تاج نظرة  بدع هو  تلقوأن لك  ج ج مم ن
تد نجاح األديب  سـا ناس يف يل تاµ يقدم ا ناس من الاكتب ، أو  توقعه ا تاµ يعرب عام  لعي  ك ل ي ك

نة  .)10("معيصورة 
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نوان  توحات اجلديدة  نوان ا توحات اجلديدة  نوان ا توحات اجلديدة  نوان ا توحات اجلديدة  للعللعللعللعا     ::::ااااششششــــننننة wتعة wتعة wتعة wتعــــو بدايو بدايو بدايو بداي.. .. .. .. لفلفلفلف
يث مت مجع  تطور مبجيء اإلسالم،  نوان يف األدب العريب مرح� ا حدخل ا ل لع

Áها عن بعض وذ سور  يزي ا نه و بعضالقرآن الكرمي وتدو ل مت ناوين عىل رأس لك ي تابة ا لع  بك
ثارا ملعارضة قوية يف   Áية، واكن ذ ية ومد مسورة  إشادة  بأسامهئا وما فهيا من آÔت  نمك
ست  تقدون أن هذه األمور  ثريون   سور،  يزي ا نونة و يأوساط الرافضني لفكرة ا يع ل مت للع فك

تالف  w جهتاد، وهذاw يل من يب غري  ية بل للصحابة فهيا  ختو نص قليف هو ا±ي أ&ر ق
ثت أن خفت جلاجهتا،  تدمة ما  ّتÈ املعارضة ا لب ناوين، "حمل تابة تÈ ا ناس  تف ا لعومل  بكل يك

تجزأ من  تقدوا أهنا جزء ال  هّال أن  يهبا حىت أوشك ا ها وتذ نون يف  يبل طفقوا  يع ه جلن منيق تتف ي
 .)11("الو* القرآين

تابه ٌٌإنه لقرآن كرمي إنه لقرآن كرمي إنه لقرآن كرمي إنه لقرآن كرمي  :عاىل، قال ت)القرآن الكرمي: (كوقد مسى هللا ـ عز وجل ـ  ٌٌ ٌٌ ٌٌ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ُ .ُ .ُ .ُ .
رون رون رون رون  .. ه.. سه إال ا نون ال  تاب  هيف  سه إال ا نون ال  تاب  هيف  سه إال ا نون ال  تاب  هيف  سه إال ا نون ال  تاب  ُُيف  ُُ ّّ ََّّ لمَطَ لمطمك لمطمك لمطمك ُُمك ُُ ْْ ْْ ِِ ِِ يم يمك يمك يمك ُُك ُُ ََ ََ ٍٍ ٍٍ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ٍٍ ٍٍ ََ ََ ِِ ِِ)12( 

ها  تابه الكرمي، يه ـ يف  نا املوىل ـ عز وجل ـ إىل أسامء أخرى ومس هبا  مجملويد ك ل
بني،  نور ا بني، ا تاب ا ملناوين داä عىل صفات القرآن الكرمي، ومن هذه األسامء، ا ل مل لكع

تذكرة 0م هللا يان ، ا بصائر، ا ل ، الفرقان ، ا ب  ...لل
يف من األحاديث واآل&ر"  تو µ سور يع أسامء ا بت أن  قو قد  لث ل ولقد  )13(."مج

سورة  يار امس ا لاكن ا يه من مضمون أساس كرث ذكره / خت متلت  يا عىل ما ا ُنواهنا  عل ن شـع مب
تغرب؛ وهذا أو ذاك حيقق ا نوان مسـفهيا أو عىل ما ورد فهيا من �در أو  علص� بني 

نوان، ومن  ها من بعض ا�الالت اليت ميكن إبرازها من خالل ا يا سورة وما جاء يف  لعا سـ قل
نوان بعض اآلخر بعدم تعدد ا تص ا نوان وا سور أكرث من  بعض ا لعمث ورد  ل ع ل  )14(.خل

تابه سور يف القرآن " الربهان يف علوم القرآن :"كوقد علل الزركيش يف  لنونة ا ع
Üيات أخذ أسامهئا من �در أو : "الكرمي بقو ثري من ا ٍ اكنت العرب تراعي يف  سم ملك

يتغرب يكون يف اليشء من خلق أو صفة ختصه، وسمون امجل� من ال�م أو  ُسـ م
بقرة هبذا wمس  ية ا يدة مبا اشـهتر فهيا، وعىل هذا جرت أسامء سور القرآن،  لا سم كتلقص

يب احلمكة بقرة املذكورة فهيا، و جعلقرنة قصة ا ل ساء هبذا wمس لام ي يت سورة ا ِ فهيا، و ن لمس
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ها،  يل أحوا ية سورة األنعام ملا فهيا من  ساء، و ثري من أحاكم ا لتردد فهيا يشء  تفص سم ن تك ل
يل الوارد فهيا مل يرد يف غريها   )15(.لتفصوإن اكن قد ورد لفظ األنعام يف غريها، إال أن ا

تصل هبذه   wيطرح سؤ يوطي،  يأما جالل ا�ين ا فسـ ية، يقولل وÁ أن : " لقضا
تقول فسأل  ياء بأسامهئم: ت يت سور جرت فهيا قصص أ نبقد  ... وقصص أقوام كذÁ... ُّمس

هم سمى به مع كرثة ذكره يف القرآن حىت قال  بعضومع هذا لكه مل يفرد ملوىس سورة  اكد : ت
سمى به سورة طه أو القصص أو األعراف  تالقرآن أن يكون لكه موىس؛ واكن أوىل أن 

سط يف غريها، وكذÁ قصة آدم، ذكرت يف عدة سور، ومل ل ثالثة ما مل  ته يف ا ُسط  ب ل قص يب
يح من بدائع القصص ومل  سورة اإلسان، وكذÁ قصة ا± تفاء  بسم به سورة، وكأنه ا ن ب ك .ت

.سم به سورة الصافات وقصة داود ذكرت يف سورة  سم به" ص"ت .ومل  ُ  )16(".ت
سور  يف من األحاديث واآل&ر، وأنعنا/ لوإجامال، فإن أسامء ا تو µ بت قويهنا،   لث

ترب عالمة  سور، وهذا  ياق ا يهنا يف  ند إىل إشارات ودالالت  ناوين  يعهذه ا ل سـ بع س تلع ت
نوان ية ا ياغة  لعµرزة يف  ب  )17(.نص

هورها،  نذ  نفات  نونة ا تطور يف  ناوين القرآن الكرمي إىل ا ظو قد دفعت  م ملص ع ل ع
بوع يه الكرمية  ينوال زالت معا ناوين مؤلفاهتم حىت ن ثري من املؤلفني  نه  هم   Ôعا ثر ك م يسـتل Õ

ياغة سن صورة وأمجل  صخترج يف أ  .ح
ناعة  نوان  ناعة ا تطور يف  نه من ا ناو نت أسامء القرآن الكرمي و صكام  لع ص ل ي ع مك

تطور يف اجتاه " تتسم µإلجعاز واإلجياز،  نت من ا نوا�هتا  لفإن أسامء سوره الكرمية و مكّع
ن نوان ا ملا نصلع  )18(."للاسب 

ية ، وهذا ما  ياة اإلسال هور املدو�ت يف ا ممعل تدوين القرآن الكرمي عىل  حلظ
ثرية يف علوم القرآن وقراءاته،  نفات  نونة ؛ فقد ألفت  بارش يف تطور ا كاكن Ü أثره ا مص لع مل

بايس ، نذكر مهنا  شام واحلجاز :(لعيف العرصين األموي وا تالف مصاحف ا لتاب ا خك
يحصيب، ولع) والعراق كتاب (و. رواه الزيبدي) كتاب قراءة أيب معرو(لبد هللا بن عامر ا
يب الكويف، و ) كتاب املقطوع واملوصول يف القرآن(و) القراءة كتاب (حبمحلزة بن 

تاين ، و) املصاحف يدة، و) كتاب ا�از(لسجسـالبن أيب داود ا كتاب نظم القرآن (عبأليب 



ية اآلداب و اللغات  �رش                                                            لكجم ثاين  عالعدد ا  ل

18  2013  جانفي                                                                                      و اللغاتلكية اآلداب 

سائل يف القرآ(للجاحظ، و)  ملتاب ا أليب بكر ) كتاب أحاكم القرآن(للجاحظ ، و) نك
ثري... )19(الرازي  .كوغريها 

ناوين إىل مضمون  شري هذه ا نوان، إذ  لعوتربز هذه املدو�ت ا�قة يف ا ت لع
نوان أو مغوضه ية ا لعاملدو�ت ، فال جمال الزدوا مالزمة ) كتاب(كام نالحظ أن لفظة . ج

نوان عن  يا� يعرب ا ناوين، وأ لعهذه ا حلع توىل سجاما مع ا حملأكرث من مضمون ا كام أن هذه . ن
ياغهتا ية يف  يدة عن تأثري اللغات األ ناوين  صا ب بع  .جنلع

تدوين  تطور ا نونة قد تطورت  نا جند أن ا نا إىل علوم احلديث، فإ لوإذا ا ب لع ن نتقل
نفات اليت أثرت بدورها عىل  تطور اكن يف مضمون ا بوي، فا ّيف علوم احلديث ا ملص ل لن

ناوين املدو�ت يف مراحل لك من  بعض  نا  تعرا ند ا بارشا، و نونة تأثريا  عا ل ض سـ ع امجلع : ملع
بني أ رشوح،  يف وا تأ نتوا ل ل تطور يف مضمون ل تطور يف مضمون املدو�ت عىل ا لثر ا ل

ناوين ثالث املذكورة. لعا ناوين املدو�ت يف املراحل ا لوف< يأيت مناذج   : ع
يفة   .لعبد هللا بن معرو بن العاص" الصادقة " لصحـ ا

ندب  يفة مسرة بن  جـ   )م679هـ ، 60ت (حص
به يفة هامم بن  نـ   .محص

بديي اهلمذاين الكويفـ حديث الزبري بن عدي وهو أب  .عو عدي الزبري بنب 
هطم أبو عطارد بن بكر رشاء ا�اريم، وهو أسامة بن ماÁ بن  قـ حديث أيب ا  .لع

سنن"ـ  لتاب ا بد العزيز بن جرجي " ك بد املÈ بن  عالبن جرجي ،   .ع
تاب  هاد"كـ  تاب " جلا ند"كو تاب " ملسـا بارك" الرب والص�"كو ملبد هللا بن ا  .لع

بد الرمحن محمد بن فضل" كتاب الزهد"و" عاءكتاب ا�"ـ   .عأليب 
يح"ـ  بري"و" لصحاجلامع ا تارخي ا لكا تارخي األوسط"و" ل بخاري" لا  .للإلمام ا
نفردات والوحدان"و" كتاب الكىن واألسامء"ـ  ملتاب ا سمل" ك  .ملإلمام 

سايئ  .لنـ سنن ابن ماجة ،وأيب داود والرتمذي، وا
تقاسـمي يح عىل ا ند ا لـ ا لصح سـيتملسـ بان ا لب واألنواع البن   .ح
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يل  ند محمد بن اسام ثقات  ته من ا تابعني ومن بعدمه ممن حصت روا عـ ذكر أسامء ا ع ل ي ل
بخاري، لHار قطين  )20(.لا

يطة وتعرب عن املضمون شلك  نوان يف معظم هذه املدو�ت  ية ا ببدو  سـ لع ب بت ن
بة ألفاظ  غلبارش، ونالحظ  ناوين عىل معظم" حديث"و" كتاب"و" حصيفة :"م ع 

نفات، ناوين طوي� وذÁ حىت تفي µملعىن املقصود من مضمون  ملصا لعكام أن بعض ا
 .ّاملدونة 

سائدة  ية يه ا ية، غري أن اللغة األد لوسجل نفس املالحظات ـ تقربا ـ يف املدو�ت األد ب ب ي ن
ية  ية وجام يق غاÔت  لفهيا قصد  فن  .حتق

نـوان وعص نـوان وعصا نـوان وعصا نـوان وعصا تدويـــــــــــــلعلعلعلعا تدويــر ا تدويــر ا تدويــر ا     ::::ننننــــــــــــللللـر ا
شار الرسائل ذات املوضوع تطورت حركة ا يف يف الرتاث العريب فأدى ا تتأ ل نل

هجري ثاين ا تصف القرن ا لالواحد ـ يف  ل هور مؤلفات جامعة / من يالدي ـ إىل  ثامن ا ظا مل ل
تارات  تب ا هرت  نف ، و تب ا نفة املوضوعات ، ويه  �تعددة األجزاء  ك ملص ك ظمص م

نفة يف نفس الفرتة اليت تطورت فهيا حركة  شعرية ا ملصا يف يف فروع الرتاث األخرى ل تأ لا ل
تب (  كتب املعاين ،  ناقبك شعر،ملا تارات ا تب  نقائض ،  تب ا ثالب ،  ل وا خم ك ل ك  كتبمل

شعراء تب ترامج ا بقات و تب ا نوادر، و تب ا تب األمايل و لامحلاسة،  ك لط ك ل ك  ) .ك
يه ورشح  هم معا شعر وتذوقه ، و متد عىل ا نفات  نوعىل الرمغ من أن هذه ا ل فملص ّ تع

يةما مغض م بوعة بغري طابع اللغة ا ناويهنا مل تكن  به، إال أن  لعلمن ألفاظه وترا مط ع  . كي
نفة تارات ا يع ا نونة  ساطة يف  ية وا بة اللغة ا ملصونالحظ  � مج ع ب لعلم كتاب ( لغل
يات لعيل بن محمد املدائين تاب ا يات ،  تاب ا يمث بن عدي ،  ثالب  لفطما ك ب ك ه للكمل ، وال ...)لل

ناوين إىل الزخر لعيل ا نفات ، ويف مت بعض هذه ا رشوح اخلاصة  ية إال يف بعض ا ملصفة ا ب لن لف
تب األدب    )21(.كبعض 

ية تغلب  يات املفردة واملقطعات، فإن الزنعة ا تارة واأل نأما مجموعات األشعار ا ب لف�
ية يون األشعار،  يار  نفت بغرض ا ثل هذه ا�موعات  ناويهنا ألن  منعىل  ع ت ص تع خ ّ  لMوق م
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تلق ياة،ملاألديب �ى ا تلف أوجه ا حلني ولإلفادة من هذه الNذج يف  كتاب الزهرة أليب ( خم
Oن الكرµهل بن املرز ـى يف الكامل حملمد بن  هاين، ا سبكر محمد بن داود األ نهت  )22(...)ملصف

نوان يف عدة أمور مهنا تجىل أثر تطور ا لعو بة ، وآداب : ي تنظمي وتريب ا ملكت ت
تاب، وهنج الاكتب يف تعامل مع ا لكا بارشة إىل مصادرهل ، إضافة إىل نقل اآل&ر مل اإلشارة ا

يث  نظمي،  ناوين دور أساس يف هذا ا يده، و بة Ü تقا نظمي وتريب ا ية؛  حاأل تت للع ل ت ت لب ملكن ف ج
سام العلوم سب أ نظمي تريب املدو�ت  قيراعى يف هذا ا ح تت تعامل مع ). عناويهنا ( ل لأما ا

ي� إىل ما  نوان هو الو تاب، فإن ا حيا سـ لع تاج القارئ إىل رشائه أو لك
ئجاره  تعارته أو ا ساخه،أوا ستا سـ  )23(.سـتن

تب، أفضت إىل انهتاج  تعامل مع ا بة، وأدب ا نظمي وتريب ا لكوال شك أن  لت ت ملكت
به مبا يضعه  به، وهذه اإلشارة أ شـالاكتب هنجا واحضا يف اإلشارة إىل مصادره وآ&ره يف  كت

نا عىل ذÁ ما فع" الاكتب املعارص من قامئة مصادره ومراجعه يف تابه، ود يل هناية  لك
تابه  يوان " كاجلاحظ يف مقدمة  تابه "حلا سعودي يف مقدمة  ك، وما فع" ا مروج " مل

 ".ا±هب 
تظم يف  تضح و نا العريب بدأت  نونة يف ترا تنوميكن القول، إن معامل وآفاق ا ت ث لع

ناوين هرت  ناس األخرى ؛ إذ  تاكك العرب µأل µ بايس عالعرص ا ظلع ج يلح : قب �جضة من 
بري"و " األدب الصغري" هاين، " األغاين"لعبد هللا بن املقفع، " لكاألدب ا صفأليب الفرج األ
يني" يان وا لتبا بخالء"و " لب يوان"و " لا تدوير"و" حلا لرساä الرتيع وا املزهر يف "للجاحظ، "ب

ها يوطي، " ععلوم اللغة وأنوا أدب " اجلرجاين، لعبد القاهر" دالئل اإلجعاز"لسـجلالل ا�ين ا
ثري" الاكتب نوري، وغريها  بة ا� كالبن  ي بع ذÁ مؤلفات يف جمال ا�راسات ... قتي تو

ثل يدي، و" كتاب العني: "ماللغوية،  يل بن أمحد الفرا هللخ يط"ل حملتاب ا للصاحب بن " ك
ندى وبل الصدى " بللمرتىض الزيدي، و" ^ج العروس"عباد، و شام " لقطر ا هالبن 

ثري" سان العرب ل"األنصاري، و نظور، وسواها  كالبن   ...م
ية  بات الر ناك ا تب، فاكنت  رشت خزائن ا تدوين ا شار ا نذ ا مسو ت ه ل ملكت ت لكن نم

ية يف عرص� احلارض  بات الو µ به مبا يعرف نلHوä، ويه أ ت طشـ بات . ملك ملكتومن هذه ا
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شاعل للفكر اإلساين بحت  ناليت أ م ناك ا. يف عرص املأمون" بيت احلمكة" ص ملو كتبات ه
بات املوجودة يف قصور اخللفاء، واليت اكن  شاط الفكري، وا µ يني تاخلاصة لألفراد ا ن ملكن ل ملع

سا¥ا ناس دخول بعض أ قباح  لل ميكث فهيا . ي ناس يكرتي داككني الوراقني  لواكن بعض ا ل
تهبا، كام هو معروف عن اجلاحظ تاج من  كيال يقرأ ما  حي  )24(.ل

بات يف تطوي متع ويف ملكتوقد سامهت هذه ا ية يف ا ثقا ية وا �ر امللاكت ا ف ل لعلم
ها علام قامئا بذاته،  بات وتريهبا و نظمي ا ية حىت صار  ية وامجلا يقصقل األذواق ا سـت ملك تنلف ت ت ل ن

يث صار نوان،  حوهذا ما انعكس بوضوح عىل تطور ا مهنجا وسلواك واحضا يف عرص " لع
تدوين   )25(."لا

نوان يف اآلداب العرية ، خالل  بعرف ا هودا فاق ما لع تدوين ، تطورا  مشعرص ا ل
نوان العريب  ية القدمية ش� ومضمو� ؛ فقد اكن ا نوان يف اآلداب العا يه ا لعاكن  مل لع عل
باعة،  نونة مدو�ت الفكر اإلساين عامة إىل أوائل عرص ا ئة يف  لطالرتايث عالمة  ن ع مضي

رشوح  نوان الرتايث العريب يف مرح� ا لواجته ا تد( لع إىل شلك فين ) وين لآخر مرح� ا
يطر عىل  نوان، و شلك الفين يف ا نوان، وأثر هذا ا ية ا سجع ركزية يف  سـاختذ من ا لع ل لع ب نل
يطرته عىل  ترص  رشق العريب، فمل  بعة إىل ا نوات حىت بعد دخول ا نونة  سـا ملط سـ تقلع مل ل

تدت إىل املؤلفات املرتمجة إىل العرية بناوين املؤلفات العرية، بل ا ب  .مع
نونة العرية عطر الرتاعطر الرتاعطر الرتاعطر الرتاثثثث يف يف يف يف نونة العرية  ا نونة العرية  ا نونة العرية  ا ب ا بلع بلع بلع     ::::لع

باعة، مع غريها من املدو�ت   شعرية عرص ا لطوبعد دخول املدو�ت ا ل
ناوين اخلاصة  شعرية، واكنت ا نونة يف األعامل ا هر بواكري ا بوعات، بدأت  لعوا ل لع تظملط
ثت أن ختلصت  سجع مث ما  يل إىل ا رش   تاسع  شعرية يف أواخر القرن ا لبµألعامل ا لع مت ل ل

ناوين لعنه، مفن ا سجوعةم  :)26(مل ا
نة  بع  ندر آغا،  بقات شعراء األدب، شعر إل ســ روضة األدب يف  ط ـ  1858سكط

نة  بع  ندر آغا ،  نة الطروس ، شعر إل نفوس وز سـنزهة ا ط ي  .1883سكل
نة  بع  يخ محمد األبرايش،  يب احلرية، شعر  ســ القالئد ا�رية يف أسا ط شـ  1892للل

سوق بديوان األديب إبراهمي ـي ا ملنـ ا�ر ا نةلهب بع  سـ بك مرزوق، شعر،   1897ط
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يود   �ثق رش،  تاسع  نرثية خالل القرن ا ناوين املدو�ت ا بل ذÁ اكنت  بق و م عق ل ل ع
سجع، وهذه بعض الNذج   : لا

نة  بعت  هطاوي ،  يص µريز،  قصة  لرافع رفاعة ا يص اإلبريز يف  ســ  ط تلخ  .1834لطختل
ية ساق ف< هو الفارÔق، سرية ذا ساق عىل ا تاب ا تـ  ل ل بعت ك شدÔق،  ط ألمحد فارس ا ل

 .1855سـنة 
نة  بعت  هطاوي،  ســ مواقع األفالك يف مغامرات تل<ك، قصة مرتمجة لرافع رفاعة ا ط لط

1867. 
نة  بعت  تاين،  سلمي ا شام، قصة  توح ا يام يف  ســ ا ط سـ ل ل لبه ف  .1874ل

ثقافة  باعة، وتأثري ا شار الصحافة وتطور ا رشين، وا لومع بداية القرن ا لط نت لع
يعة مع املايض، بالغرية هد جديد من ا نة عن تدشني  نونة  شت ا لقط الوافدة ، ا معل لع عتع ن

ناوين  عهرت  يدة " مبتكرة "فظ نوان ا نس أديب إىل آخر ؛  تلفت معامريهتا من  لقصا فع ج خ
نوان املقاä وهكذا تلف عن  ية  رس نوان ا نوان الرواية و عتلف عن  خي ع ع حخي  .مل

ثـ ناوين احلد نا مناذج من ا تعر يوإذا ا لع ض نونـة، ومـن سـ ثـل إرهاصـات عـرص ا لعة وجـد�ها  مت
ناوين ث� هذه ا لعأ  :م
متردة  نة ) قصة(ملـ األرواح ا يل جربان ، صدرت  سـجلربان   .1908خل

نة ) رواية(يـ زنب  يلك ، صدرت  سني  سـحملمد  ه  .1914ح
سامة  نة ) شعر(بتـ دمعة وا  .1920سـلـ يم زÔدة ، صدر 

تاة   .1921نة سـلـ يم زÔدة ، صدر ) شعر(فـ سواحن 
نة ) شعر(ـ لكامت وأشعة   .1923سـلـ يم زÔدة ، صدر 

نة ) شعر(ـ اجلداول  يا أيب مايض ،صدر  سـإل  .1927يل
نة) قصة(ـ مثن الضعف  سـيب حمفوظ ، صدرت    .1934لنج

بوت  يوط ا نكـ  نة ) قصة(لعخ بد القادر املازين ،صدرت  سـإلبراهمي   .1935ع
ن) شعر(ـ امخلائل  يا أيب مايض ،صدر  سـإل  .1940ة يل

نة ) قصة(ـ دعاء الكروان  سني ، صدرت  سـلطه   .1942ح
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نة ) قصة(ـ غادة أم القرى   .1947سـألمحد رضا حوحو ، صدرت 
هول يطري  نة ) قصة(لـ أبو ا ميور، صدرت  سـحملمود   . 1947ت
نة ) شعر(ـ شظاÔ ورماد  سـنازك املالئكة ، صدر   .1949ل

نة ) شعر(ـ أنت يل  باين ، صدر  سـلزنار   .1950ق
يايت  ية(حـ  نة ) تسرية ذا  .1950سـألمحد أمني ، صدرت 
نة ) رواية(ـ احلريق   .1954سـحملمد ديب ، صدرت 

شودة املطر  نة ) شعر(نـ أ ياب ، صدر  سـبدر شاكر ا سـ  .1960لل
ية(ـ أ�  نة ) تسرية ذا سـباس محمود العقاد ، صدرت   .1965لع

نــاء ا تحــول اجلــذري يف منــط و بــني ا نــاوين  بقــراءة هــذه ا ل ت ّلع لعنــوان، إذ ال وجــود ّ
يطة، لكهنـا انفجاريـة وشـديدة اإلحيـاء ناوين  تلكفة إمنا يه  سجوعة، ا سـناوين ا ع مل مل بـللع كـام . ّ

نـاوين  نونة، وجتـيل بـصامهتا املمـزية فهيـا؛  هام املرأة يف ا فعنالحظ حضور إ لع " يم زÔدة " س
ساس املرأة املرهف ناسب إ حذات وقع مؤثر  ن أطـوار و هو مـا يوافـق طـورا جديـدا مـ .ي

ثقافة العرية  نونة يف ا با ل  .لع
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هوام هواما هواما هواما         ععععــــش و املراجش و املراجش و املراجش و املراجــــللللا
 

                                                                        
ياوي (1) يد  حير شعر العريب احلديث،:شـ نجز ا لا يا ارشق، ملدراسة يف ا لنيص،أفر يق ل

 .107، ص1998
يس (2) شعر العريب احلديث، :بنمحمد  يدية،دار توبقال .1"  بنياته وإبدwهتا" لا لتقلا

يضاء ،املغرب،  لبرش،ا�ار ا  .102،ص2، ط2001نلل
نوان يف األدب العريب،: محمدعويس(3) تطور، لعا شأة وا لا هـ 1408مكتبة األجنلو املرصية، لن
 .46ص،1م ، ط1988،
ها* شكري، واليت  يدة سويد بن أيب اكهل ا مطلعوهو ما تعرف به  ي  :لقص

سع بل مهنا ما ا نا ا نا      فو بل  تسطت رابعة ا حل صل ل حل  ب
ثقايف،جدة،: معجب العدواين(4) نادي األديب ا بات،ا ليل املاكن وظالل ا ل لعت لكة ماملتشك

سعودية لالعرية ا  .14ص ،1ط م،2002هـ،1423، ب
نوان يف: محمدعويس)5( تطور، لعا شأة وا ل األدب العريب ،ا  .49صلن

سه،ص(6)  .51نف املرجع 
ثقافة : مصطفى �صف(7) س� عامل املعرفة،ا�لس الوطين  تواصل، تفكري وا للاللغة وا سل ل ل

نون واآلداب،الكويت،  .77، ص1995لفوا
يس (8) شعرالعريب احلديث،: بنمحمد  يدية، ص.1ـ  بنياته وإبدwهتا لا  .104 ،103ص لتقلا
تطور،ص :ينظرمحمد عويس (9) شأة وا نوان يف األدب العريب،ا لا ن  . وما بعدها52للع

توزيع، :يوسف نورعوض(10)  رش وا نقد األديب احلديث،دار األمني  لنظرية ا ، 1994للنل
 .56، ص1ط

بحي صاحل(11) نان، مباحث يف علوم القرآن،دار العمل للماليني، :ص  ، 1981لببريوت،
 .98ص
 .Ô :77 ،78 ،79ت سورة الواقعة، اآل(12)
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يوطي(13) يق:لسـ جالل ا�ين ا بة :حتقاإلتقان يف علوم القرآن،  مكتمحمد أبو الفضل إبراهمي،

 .150، ص1، ط1م، ج1967هـ ،1387دار الرتاث،القاهرة ، 
تطور،:محمد عويس  (14) شأة وا نوان يف األدب العريب،ا لا ن   .88 صللع
مكتبة دار ،حتقيق محمد أبو الفضل إبراهمي آن،الربهان يف علوم القر:الزركيش بدر ا�ين (15)

 . 273،274ص ،1مج،)ت.د(,الرتاث،القاهرة
يوطي (16)  .161 ، ص1اإلتقان يف علوم القرآن،ج: لسـ جالل ا�ين ا
تطور، ص:  محمد عويس (17) شأة وا نوان يف األدب العريب، ا لا ن  .90للع
سه،(18)  .88ص نف 
سه(19)  .88،109ص ،نف 
سابق (20)  . وما بعدها114،ص لا
سه،ص (21)  .132،138نف 
 .138نفسه،ص  (22)

 .157، ص نفسه (23)
 .155، 154ص  نفسه، (24)
 .159، صنفسه (25)
سه،(26)  .224ص نف 
 


