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ع فلكلّْ علمو مصطلحاتي  اٝناٌصة ب ع ك ال نتمٌكني من الدخوًؿ يف أٌم  تيعدُّ اٞنصطلحاتي مفاتيحى العلـو
ا  علمو من العلوـً حىت نتعٌرؼ عل  مصطلحات ع ك اللغة العربيةي كاحدةه مػن هػ   العلػـو الػي ٟنػا مصػطلحاهتي

اع ك هػ   اٞنصػطلحات َف تكػن ٠نػرد مفػاتيح عنػد بعػض اٞنبػدعٌنع بػل كانػت اٞنػادة األٌكليػة الػي اٝناٌصةي ّٔػ
نسػ ى منهػػا إبداعػػ  األديع ك مػػنهم أبػو العػػالء اٞنعػػٌرمع إذ شػػٌكل اٞنصػطلحي اللغػػوم ظػػاهرةن بػػارزةن يف أعمالػػ  

 األدبيةع يلمسها كلُّ من يتصٌفحيها.
اٞنصػػػطلحاًت اللغويػػػًة ك كيفيػػػة اسػػػتعماٟنا ك توظيفهػػػا يف ديػػػواف يتضػػػٌمني البحػػػ ي اٜنػػػاِف الكشػػػفى عػػػن 

)سقط ال ند( للداللة عل  معافو ٢نتلفةو.
Abstract: 
The keys to the terms of Sciences, Every science has its own 

terminology, And we can not engage in any knowledge of science even 

know the terminology, The Arabic language is one of those sciences that 

have their own terminology, And these terms were not just keys when 

some poets creators, But the raw material that weave them literary 
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creativity, And including Abu Ala Marri, Shape the term linguistic 

phenomenon prominent in his literary works, Understood by all of his 

literary surfs. 

This research includes the disclosure of the terms of language and how 

to use them in Diwan sakt alZend, To denote different meanings. 

 حٌٔئث:

اعػػرتضى بعػػػضه مػػػن النٌقػػػاد علػػ  بعػػػض الشػػػعراء  بسػػػبً  اسػػتعماًٟنم اٞنصػػػطلحاًت اللغويػػػة يف إبػػػداًعهم 
ق( إذ يقوؿ: " ك من كض  األلفػاظ موضػعها أاٌل ْٔٔاألدي )شعرنا ك ن رنا(ع منهم: ابن سناف اٝنفاج  )

يسػػػػتعمل يف الشػػػػعر اٞننظػػػػـو ك الكػػػػالـ اٞنن ػػػػور مػػػػن الرسػػػػائل ك اٝنطػػػػ  ألفػػػػاظ اٞنتكلمػػػػٌن ك النحػػػػويٌن ك 
ع يف حػػػٌن ٤نػػػد أٌف ابػػػن األثػػػػًن (ّ)اٞنهندسػػػٌن ك معػػػانيهم ك األلفػػػاظ الػػػي ٔنػػػػت ُّ ّٔػػػا أهػػػل اٞنهػػػن ك العلػػػػـو

ن سنافع إذ يقوؿ: " إٌف صناعة اٞننظـو ك اٞنن ور مستمدة من كل علم ك  ق( ل  رأم ٢نالفه لرأم ابّٕٔ)
كل صناعة   ألٌ ا موضوعة عل  اٝنوض يف كل معىنع ك ه ا ال ضابط ل  يضبط ع ك ال حاصر ٪نصر ع 
فإذا أخ  م لف الشعر أك الكالـ اٞنن ور يف صوغ معىن مػن اٞنعػاين ك أٌدا  ذلػك إُف اسػتعماؿ معػىن فقهػ  

أك حسػػاي أك غػػًن ذلػػك فلػػيس لػػ  أف يرتكػػ  ك ٪نيػػد عنػػ    ألنٌػػ  مػػن مقتضػػيات هػػ ا اٞنعػػىن الػػ م  أك ٥نػوم
، إذ مػػػن اٞنعػػػركؼ لػػػدينا أٌف الشػػػاعر يسػػػتعملي كػػػلَّ مػػػا أكيتى مػػػن خػػػرباتو ك معػػػارؼ يف نتاًجػػػ  (ْ)قصػػػد  " 

ابداًعػػػ  خرباتًػػػ   األدي، فكيػػػف إذا كػػػاف هػػػ ا األديػػػ  لغويِّػػػا يف الوقػػػًت ذاتػػػ ع فمػػػن البػػػديه  أف نلمػػػسى يف
 اللغويةىع ك من ضمًنها مصطلحاتي اللغًة.

ك ًَفى ال ك هػػػو ينظػػػري إُف اللغػػػًة بعػػػٌن الفيلسػػػوؼ اللغػػػوم الػػػ م رصػػػدى فيهػػػا ظػػػواهرى الطبيعػػػًة ك الوجػػػوًد:  
كالتغًٌن ك الفساًدع ك الصحًة ك االعتالًؿع ك سيطرة ك قصور ذايتع ك جسم ك ركحع ك عاَف غي  ك عاَف 

 .(ٓ)شهادة 
فال ري ى يف أف يستعملى أبو العالء اٞنعٌرم ما ٬نتلك من معارؼ لغوية ك فلسفية يف ما ييبدعي من شعرو 

كسػػطى ثالثيػػة معرفيػػة )فلسػػفة ك لغػػة ك أدب( فهػػو فيلسػػوؼ لغػػوم  -إف صػػحَّ التعبػػًني –ك ن ػػروع فهػػو يعػػيشي 
 أدي ع فهو يستعملي اللغة بنظرةو فلسفيةو يف ابداًع  األدي.

ب  ٤نػػػدي  طاغينػػػا يف كػػػلّْ م لفاتًػػػ  األدبيػػػًةع إذ ٤نػػػدي الفلسػػػفةى ك اللغػػػةى حاضػػػرتٌن يف ابداعاتػػػ  ك هػػػ ا الطػػػا
األدبيػػػةع ك نقصػػػدي باللغػػػًة قواعػػػدىها ك مصػػػطلحاهًتا الػػػي تيػػػدرسي يف كتػػػ و ٢نٌصصػػػة ٟنػػػ ا الغػػػرض غػػػًن كتػػػ  

ند أي العالء اٞنعٌرم ييشًني إُف " األدب )شعرنا ك ن رنا(ع ك إاٌل فاألدبي هو لغةه ك من اللغًةع ك ه ا الطاب ي ع
أنٌ  اخت فى يف ذاكرت  م ى اللغًة نوادرى ك أكابدى ك غريبناع ٣نٌا ال تلقا  يف أدب الكٌتاب ٣نٌن عاصرك  أك تقٌدمو  

. ك هػػػ   اٞنعرفػػػة اللغويػػػة اٞن ت نػػػة يف ذاكػػػرًة أي العػػػالء قػػػٌدمها يف إطػػػارو فلسػػػفٌ  يف صػػػورة (ٔ)أك خلفػػػو  " 
                                                        

 .ُٔٔسر الفصاحة:  - ّ
 .ّٖٓ/ِاٞن ل السائر:  -ْ
 .ّٖينظر: اٞنعرم ذلك آّهوؿ:  -ٓ
 .ُّم  اٞنعرم اللغوم:  -ٔ
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 عشر ثام ال ال دد

دبيةع إذ " أٌن  من اللغة أقنعػة ألفكػار  ك خػواطر  كػاف يسػت رجها مػن حػركؼ هجائهػا مػرة ك إبداعاتو أ
ك منهػػا ديوانػ  )سػػقط ال نػد( ك هػػ ا مػػا سيٌتضػحي لنػػا يف صػػفحات  ع(ٕ)مػن مصػػطلحات علومهػا أخػػرل " 

 البح  القادمة.
 يقوؿ اٞنعٌرم:

 تػػػػػػػػػػػػئ ُّ ك نصػػػػػػػػػػػػبي  ػػػػػػػػػػػػي أن نػػػػػػػػػػػػ  كاجػػػػػػػػػػػػبه 
 

 (ٖ)إف    مػػػػػػا كجػػػػػػػبى النصػػػػػػبي اع را نػػػػػػػا علػػػػػػػى 
 

ه ا البيت من قصيدة يرث  فيها أبا  )عبد ا بػن سػليماف(ع ك ذكػر يف شػطر  ال ػاين مصػطلحنا ٥نويِّػا 
ك خػ َّ الشػاعري  ع(ٗ)هو )النص (ع هو لق ه من ألقاب اإلعراب الي ه : رف  ك نص  ك جٌر ك جػـ  

حالػػةى الوجػػوب يف هػػ ا النصػػ  ك هػػ  كجػػوب نصػػ  اسػػم )إٌف( ليقر ػػا ُنالػػًة تعبًػػ  ألنػػًٌن اٞنرثػػٌ    ك لعلٌػػ  
اختار كجوب نص  اسػم )إٌف( علػ  غًنهػا مػن اٞننصػوبات الواجبػة النصػ  لسػب و يعػود إُف قضػية الػوزف 

عل  حرؼ النػوفع ك مػا اختػار  الشػاعر مػن الشعرمع فالشاعر ملت ـه بقضية الوزف يف قصيدت ع فه  مبنية 
 اٞننصوبات الواجبة يتناس  م  حرؼ النوف ال م بىن قصيدت  علي .

ك هنػػا تظهػػر براعػػة الشػػاعر يف قرنػػ  ك جػػوب نصػػ  اسػػم )إٌف( مػػ  تعبًػػ  علػػ  أنػػٌن اٞنرثػػ  إذ " معػػىن 
رٌب عػن اٜنالػة النفسػية الػي ع فاستعمل الشػاعر مصػطلحنا ٥نويِّػا ليعػ (َُ)كجوب النصبٌن أنٌ  البٌد منهما " 

 هو فيها.
 ك يقوؿ يف قصيدة ييعٌ م فيها بعضى إخوانً  ّنوًت بعًض أهًل ع فيقوؿي ل  معت رنا عن تأخًًن تع يًت  ل :

 (ُُ)من فوًقهاع ك كأٌنين من ٓنًتها   فاألرضي تعلمي أٌنين متصرّْؼه 
يعػػين تغػػًٌن بنيػػة الكلمػػة ك  اسػػتعمل الشػػاعر يف هػػ ا البيػػت مصػػطلح )متصػػٌرؼ( ك هػػو مصػػطلح صػػريف

تقٌلبهػػػا مػػػن حػػػاؿ إُف حػػػاؿع ففػػػ  االٚنػػػاء يعػػػين تغيػػػًن االسػػػم مػػػن اسػػػم فاعػػػل إُف اسػػػم مفعػػػوؿ إُف صػػػيغة 
ع كهػو مػا  (ُِ)مبالغةع ك يف االفعاؿ يعين إتياف اٞنضارع ك األمر ك اٞنصدر ك الوصػف مػن الفعػل اٞناضػ  

ع ك هػػو يشػػًن إُف أٌف اللغػػة  (ُّ)كسػػيلة لتوليػػد األلفػػاظ  ييعػػرؼي يف اللغػػة بػػػػ )االشػػتقاؽ( ك الػػ م ييعػػدُّ أهػػمَّ 
 االشتقاقية لغة حية.

ك هنا نلحهي كيف كيٌف ى اٞنعٌرم يف استعماؿ مصطلح لغوم )متصٌرؼ( يف ه ا البيت ك ال م عػينى بػ  
 .(ُْ)اٜنياةع ك ذكر يف الشطر ال اين ما يضٌد  ك هو اٞنوت يف عبارة )ك كأٌنين من ٓنتها(

 رثاء كالدت : ك يقوؿ يف

                                                        
 .ٕٗلغة الشعر عند اٞنعرم:  -ٕ
 .ُٔديواف سقط ال ند:  -ٖ
 .َِالعربية: ينظر: اسرار  -ٗ

 .ِّٗشركح سقط ال ند:  -َُ
 .ِٗديواف سقط ال ند:  -ُُ
 .ٕٕ/ِينظر: ٨ن  اٟنوام :  -ُِ
 .ُّّينظر: دراسات يف فق  اللغة لالنطاك :  -ُّ
 .َُِٗينظر: شركح سقط ال ند:  -ُْ
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  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر ني  غٌ رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافه 
 

 (ُٓ)سػػػػػػػػػػ ي قبيني بحػػػػػػػػػػػ ؼو ك اٌد ػػػػػػػػػػػاـً  
 

استعمل الشاعري يف ه ا البيت ثالثة مصطلحات صرفية: الصرؼ/التغيًن ك اٜن ؼ ك االدغاـع يقػوؿي 
ع بالتصريف اٞنسػتعمل يف ُِٓالبطليوس  ) ق(: " شٌب  تصريف ال ماف ل ع ك نقل  إيٌا  من حاؿو إُف حاؿو

يتػ  ك ييدخلػ  يف األرضع فيكػوف  صناعة النحو. ك أخرب أٌف تصريف ال ماف إيٌػا ع سػيكوف عاقبػة أمػر  أف ٬ني
نوعػاف مػن  ّنن لة حرؼو أيدًغمى يف حرؼو آخر ف هبت صورت ع ك صارت معدكمة... ك اٜن ؼ ك االدغاـ:

: كنا (ُٔ)التصػػريف "  يػػة عػػن اٞنػػوت   ألنٌػػ  ع فصػػرٌفين: كنايػػة عػػن التغيػػًن مػػن حػػاؿو إُف حػػاؿع ك حػػ ؼه
أذه ى صورتى  ك أعدمها من الوجودع كح ؼ اٜنرًؼ ال م تيعدـي صورت  ك ييرفػ  مػن الكلمػة في تفػ  مػن 
ـه: كنايػػة عػػن االدخػػاؿ يف القػػرب. ك إذا عرفنػػا أٌف االدغػػاـ هػػو " جعػػلي حػػرفٌن ّنن لػػة حػػرؼ  الوجػػود. ك ادغػػا

ف  اللساف ّٔما رفعةن كاحػدةن طلبنػا للت ف ع عرفنػا دقٌػة اختيػار هػ ا اٞنصػطلح مػن لػدف  (ُٕ)يػف " كاحدع لًني
الشػػاعرع فهػػو ييشػػٌب  االنسػػاف ك القػػرب)االرض( ُنػػرفٌن متمػػاثلٌن صػػاٜنًٌن لالدغػػاـ   ألٌف حقيقػػة االنسػػاف 

 تراب االرضع فكأنٌ  ك األرض متماثالًف.
 ك يقوؿي مادحنا جدَّ  ألٌم :

 مضػػػػػػػػػػػى ك ت ػػػػػػػػػػػٌرؼ األعػػػػػػػػػػػبلـ   ػػػػػػػػػػػو
 

 (ُٖ) نػػػػػػػٌي الوسػػػػػػػم عػػػػػػػ  ألػػػػػػػفو ك الـً  
 

لدرجػةو تيشػب ي تعػٌرؼ اٚنػاء األعػالـً  (ُٗ)أراد يف ه ا البيت أف يبٌٌنى أفَّ جػدَّ  ألٌمػ  كػاف معركفنػا بػالكرـً 
مػػػن دكف أداة التعريػػػف )أؿ(ع فاسػػػتطاع أبػػػو العػػػالء أف يوٌضػػػح صػػػورة هػػػ   الشػػػهرة مػػػن خػػػالؿ اسػػػتعمال  
مصطلح  )التعٌرؼ ك األعالـ(ع فقد ذكر النحويوف " أٌف العلمى هو االسم اٝناص ال م ال أخػ َّ منػ  ك 

ع فهػػو ال ٪نتػػاج إُف )أؿ( ليتعػػٌرؼ فهػػو معرفػػة  (َِ)ٚنيػػة " ييرٌكػػ ي علػػ  اٞنسػػٌم  لت ليصػػ  مػػن اٛنػػنس باال
بنفس  ك ال ٪نتاج إُف معٌرؼ غًن ع فوٌظف اٞنعٌرم ه ا اٞنعىن من خػالؿ اسػتعماؿ مصػطلح  )التعريػف ك 

 العلم( للداللة عل  شهرة من ٬ندح .
:  ك يقوؿي

 
 ك أىػػػػػػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػػػي راحػػػػػػػػػػػػػػػ و أريح ٌػػػػػػػػػػػػػػػ و 

 

, لػػػػػ ي مػػػػػ   ػػػػػأنو الضػػػػػمُّ    (ُِ) ػػػػػآخًر مػػػػػاضو
 

يف هػػ ا البيػػت اسػػتعمل الشػػاعر مصػػطلحٌن لغػػويٌن ٨نػػا: مػػاضو   أم الفعػػل اٞناضػػ ع ك الضػػٌمع يقػػوؿ 
ا للنػػػدلعغًن منضػػػٌمةو للب ػػػًلع كػػػآخر الفعػػػل َِٓالتربيػػػ م ) ق(: " أم راحتػػػ  هتتػػػ ُّ للعطػػػاءع مفتوحػػػة أبػػػدن

اع ما داـ مفردنا "   .(ِِ)اٞناض  اٞنبين عل  الفتحع ال م ال ينضمُّ أبدن
                                                        

 .ُْديواف سقط ال ند:  -ُٓ
 .ُّْْشركح سقط ال ند:  -ُٔ
 .ُْٕ/ْالكتاب:  ع ك ينظر:ّّٗ/ِالتبصرة ك الت كرة: -ُٕ
 . ْٓديواف سقط ال ند:  -ُٖ
 .ُْْٕينظر: شركح سقط ال ند:  -ُٗ
 .ِٕ/ُشرح اٞنفصل:  -َِ
 .ُٔٓديواف سقط ال ند:  -ُِ
 .ُُٖٓشركح سقط ال ند:  -ِِ
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َُٕ 

 عشر ثام ال ال دد

( ٬نكػػن أف نسػػٌميها حالػػة االسػػتدعاءع إذ  ك هنػػا نلحػػهي  حالػػةن يف اسػػتعماؿ الشػػاعر عبػػارة )آخػػر مػػاضو
اسػػػتدع  ّٔػػػا مصػػػطلحنا لغويِّػػػا آخػػػر هػػػو )الفػػػتح(ع إذ َف يقصػػػد الشػػػاعر اٞنصػػػطلح الػػػ م ذكػػػر  يف البيػػػت 

قابلػة الشعرمع ك إ٧ٌنا استدع  ب  مصطلحن آخرع ك ه ا مػن شػأن  أف يرسػمى لنػا صػورةن بالغيػةن رائعػة هػ  اٞن
بػػٌن األلفػػاظع إذ قابػػل بػػٌن الفػػتح الػػ م يعػػين الكػػرـى ك اطػػالؽ اليػػدع ك الضػػم الػػ م يعػػين الب ػػل ك مسػػك 
اليػد. ك هػ ا دليػل علػ  براعػة أي العػالء يف رسػم هػ   الصػورة البالغيػة مػن خػالؿ اسػتعماؿ مصػطلحات 

 اللغة.
 ك من  قول :

 ك ييلفػػػػى المػػػػر ي  ػػػػي الػػػػدن ا, صػػػػػح حنا
 

, ال ييفار    (ِّ)قيػػػػػػػػػػو اعػػػػػػػػػػ بلؿي  حػػػػػػػػػػرؼو
 

يف ه ا البيت اسػتعمل اٞنعػٌرم ثالثػة مصػطلحات لغويػة هػ : الصػحيح ك اٜنػرؼ ك اٞنعتػلع لًنسػم لنػا 
صورةن من نسً  خيال  ال ٌر عن حاًؿ اإلنساف يف ه   الدنياع إذ إٌف " اٞنرء يف الدنيا ك إف ظنَّ أنٌ  صػحيحه 

يف أصػػل كضػػع  مطبػػوعه علػػ   مػػن العلػػًل العرضػػيًة الػػي تعػػرضي مػػن فسػػاد اٞنػػ اج ك تعػػادم األخػػالطع ك هػػو
االعتالؿ   ألنٌ  مرٌك ه من طبائ  متناقضة ال بدَّ ٟنا من التباين ك اال٥نالؿع فمن لت  من لة حرؼ بيػين علػ  

ملى لنا حاؿ اإلنساف يف هػ   الػدنيا  (ِْ)االعتالؿ يف أصل كضع  "  ع فرباعة أي العالء استطاعت أف ْني
صػطلحات لغويػة هػ : )الصػحيح ك اٜنػرؼ ك االعػتالؿ(ع ناهيػك يف بيت شعرم كاحػد مسػتعيننا ب الثػة م

عن االسلوب البالغػ  الػ م اسػتعمل  اٞنعػٌرم يف هػ ا البيػت ك هػو تشػبي  اإلنسػاف بػاٜنرؼ ك اٞنقابلػة الػي 
 استعملها بٌن الصحيح ك اٞنعتٌل.

 ك يقوؿي أيضنا:
ػػػػرنل, جػػػػا ت لم ننػػػػى أردتيػػػػو  حػػػػركؼه سي

 

 (ِٓ)برتنػػػػػػػػي اسػػػػػػػػما ه لهػػػػػػػػَ  ك أ  ػػػػػػػػاؿي  
 

ه ا البيت يػ ٌكرنا بػأكؿ موضػوعو يناقشػ  النحويػوف ك هػو تقسػيم الكلمػةع إذ يقػوؿي سػيبوي : " فػالكلمي 
ع فاٞنعرم يستعمل ه   اٞنصطلحات اللغوية  (ِٔ)اسم ك فعل ك حرؼ جاء ٞنعىن ليس باسم ك ال فعل " 

ك معناهػػا يف بيػػاف حالًػػ  يف سػػفرً ع إذ شػػٌب  اًٛنمػػاؿى بػػاٜنركؼ   لضػػعفها بسػػب  السػػفرع ك هػػ   اٜنػػركؼ 
جاءت ٞنعىنن أراد  الشاعر ك هو سًنها يف الليلع أٌما االٚناء فهػ  اٜنػركؼ الػي أطلقهػا عليهػا الشػاعرع ك 

انسح  ضعفها علي ع ك قصد باألفعاؿ: عملية اٜنركة ك االنتقاؿ الي  ه   اٜنركؼ امتازت بالضعفع ك
هو فيها بسب  السفر علػ  هػ   اٜنػركؼ )اٛنمػاؿ(   ألٌف األفعػاؿ تصػرؼ االٚنػاء فتػارة ترفعهػا ك أخػرل 
تنصػػػبهاع ك ٩نػػػوز أف يقصػػػد باالٚنػػػاء اٞنسػػػٌميات   ألٌف األفعػػػاؿ مػػػن دكف هػػػ   اٞنسػػػٌميات ال تقػػػـو بػػػ اهتا 

(ِٕ). 

                                                        
 .ُْٖديواف سقط ال ند:  -ِّ
 .َُٔٔشركح سقط ال ند:  -ِْ
 .ِِّديواف سقط ال ند:  -ِٓ
 .ُِ/ُكتاب سيبوي :   -ِٔ
 .ُِٓٓ،ُِٔٓينظر: شركح سقط ال ند:  -ِٕ
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 دراس   ي االس  ماؿ األدبي- المصطلح اللغوم  ي ديواف سقط الزند                                                                                                           

ُُٕ 

 احٍث:اىغ

اسػتطاع أبػػو العػالء أف ٩نعػػل مػن اٞنصػػطلح اللغػوم كعػػاءن يسػتوع  مفػػاهيم كائنػة يف الوجػػود كػػاٞنوت  .ُ
 م الن ال م عرٌب عن  باٜن ؼع ك اٜنياة عرٌب عنها باٞنتصٌرؼ.

 َف يكن أبو العالء يستعمل اٞنصطلح اللغوم ل ات  بل استعمل  لغًن  من الدالالت. .ِ
 -ك ال سٌيما اٞنصطلح اللغوم–اٞنعرم توظيف ما ٬نتلك من خربة لغوية ك لكون  أديبنا بارعنا استطاع  .ّ

 يف أعمال  األدبية. 
 اىٍهادر و اىٍؽاسغ:

  ( ع ٓنقيػػ : ٕٕٓأسػػرار العربيػػةع أبػػو الربكػػات عبػػد الػػر٘نن بػػن ١نمػػد بػػن أي سػػعيد األنبػػارم)ق
 ١نمد ّٔجت البيطارع مطبوعات آّم  العلم  العري بدمش ع د.ط.ع د.ت.

  التبصػرة ك التػ كرةع ابػػو ١نمػد عبػػد ا بػن علػػ  بػن اسػحاؽ الصػػيمرم )مػن ٥نػػاة القػرف الرابػػ (ع
 ـ.ُِٖٗ -ه َُِْع ُٓنقي : د.فتح  ا٘ند مصطف  عل  الدينع دار الفكرع دمش ع ط

 ـ.ُٗٔٗع دار الشرؽ العريع بًنكتع ْدراسات يف فق  اللغةع ١نمد االنطاك ع ط 
  ـ.ُٕٓٗ-قُّٕٔرمع دار بًنكت ك دار صادرع بًنكتع سقط ال ندع أبو العالء اٞنع 
 (  ع ْٔٔسػػر الفصػػاحةع أبػػو ١نمػػد عبػػد ا بػػن ١نمػػد بػػن سػػعيد بػػن سػػناف اٝنفػػاج  اٜنلػػ)ق

 ـ.ُِٖٗ-قَُِْلبنافع -ع دار الكت  العلميةع بًنكتُط
  للتربيػػ م ك البطليوسػػ  ك اٝنػػوارزم ع ٓنقيػػ : ٛننػػة بإشػػراؼ  -ٙنسػػة أجػػ اء–شػػركح سػػقط ال نػػد

 ـ.ُٖٔٗ-قَُْٔالدكتور ط  حسٌنع اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتابع 
 ( ع ادارة الطباعػة اٞننًنيػةع ّْٔشرح اٞنفصلع الشيخ موف  الػدين يعػيش ابػن علػ  بػن يعػيش)ق

 مصرع د.ت.
  ع ّمصػػػرع ط –كتػػػاب سػػػيبوي ع ٓنقيػػػ : عبػػػد السػػػالـ ١نمػػػد هػػػاركفع مكتبػػػة اٝنػػػا٤ن ع القػػػاهرة

 ـ.ََِٔ - هُِْٕ
 ع عػػػاَف ُدراسػػػة لغويػػػة فنيػػػة يف سػػػقط ال نػػػدع د.زهػػػًن غػػػازم زاهػػػدع ط-د اٞنعػػػرملغػػػة الشػػػعر عنػػػ

 ـ.ُٖٔٗ-قَُْٕالكت  ك مكتبة النهضة العربيةع بًنكتع 
 (  ع ّٕٔاٞن ل السائر يف أدب الكات  ك الشاعرع أبو الفتح ضياء الدين ابػن األثػًن اٞنوصػل)ق

 اٜنلف ك أكالد  ّنصر.ٓنقي : ١نمد ١ني  الدين عبد اٜنميدع مطبعة مصطف  الباي 
 ع دار اٛنديػػػدع ّرحلػػػة يف فكػػػر  ك عاٞنػػػ  النفسػػػ ع عبػػػد ا العاليلػػػ ع ط-اٞنعػػػرم ذلػػػك آّهػػػوؿ

 ـ.ُٓٗٗلبنافع -بًنكت
 ـ.ُْٖٗ-قَُْْع م سسة الرسالةع بًنكتع ُم  اٞنعرم اللغومع د.ابراهيم السامرائ ع ط 
  ٨ن  اٟنوام. 
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