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 ادلهخص :
اتجيت ىذه الدراسة إلى ت ديـ نمكذج فذ كفيمسكؼ لغكم )محمكد الكاشػغرم  ككتابػو 
)ديكاف لغات الترؾ  ألف نشأة الكاشغرم في ال رف الخامس اليجرم جعمتو مف أكائػؿ 

كبيرة في خدمة العربيػة   مػت تدػرده باسػتيداؼ كتابػو  اعرب الذيف بذلكا جيكدن غير ال
تعميـ العرب لغة الترؾ كليجاتيـ   كيعد ديكانو أكؿ معجـ حدظ لغة التػرؾ كليجػاتيـ 

فػي مجػاؿ التكاصػؿ الحيػارم  اكيعػد محمػكد الكاشػغرم بمػا سػطره رائػدن  مف االنػداار 
دػات البػاحايف العػرب إلػي عػالـ لغػكم كبيػر قػدـ كالا افي بيف العرب كالترؾ   عدـ الت

كقد ت دـ ىذه الدراسة تمييد : كفيو عرفت  لمعربية خدمة كبيرة كربط أبناء أمتو بيا.
ا افة اإلسبلمية ال تحدات عف  بالمغكم محمكد الكاشغرم ككتابو  كفي المبحث األكؿ

المعجـ  ف الحديث عفكا المبحث الاانيكفي   عند الكاشغرم  يـ التربكيةالالعربية ك ك 
ال يػايا  كػاف الحػديث عػف المبحػث الاالػثفػي المغكم بيف العربيػة كليجػات التػرؾ  ك 

 عػف الحديث الرابت المبحث في ككافالنحكية كالصرفية بيف العربية كليجات الترؾ   
كقػد  .كاألتػراؾ العػرب بػيف كالا ػافي الحيػارم التكاصػؿ جسػر ىػي التي العربية المغة

ىػذه الدراسػة أف معجػـ )ديػكاف لغػات التػرؾ  قصػد منػو تعمػيـ العػرب تبيف مػف خػبلؿ 
كتػاب  اختػاركقػد   لغات)ليجات  الترؾ  كقد بناه عمػى منيجيػة العػرب فػي معػاجميـ

العيف لمخميؿ بف أحمد الدراىيدم كاتبت طري تو إال أنو خالدػو بػأف تػرؾ الميمػؿ حتػى 
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لسرعة الديـ  اربية  لتككف عكنن ال يا ؿ عمى قارئو العربي  كقد جعؿ أسامي أبكابو ع
بمػا  كسيكلة التناكؿ  كتناكؿ العديد مف ال يايا النحكية كالصرفية كم ارنة بعيػيا 

في العربية كما احتكل الديكاف عمى الكاير مف الشكاىد الشعرية في أغراض عديػدة  
 .كشرحيا بالمغة العربية الخالدة 

ديكاف   -الكاشغرم  محمكد -مة خد -غير العرب  – جيكد:  انكهًاث ادلفتاحيت 
 .لغات الترؾ
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Abstract :  

This study aimed to present a unique model and linguistic 

philosopher (Mahmoud Al-Kashgari) and his book (Diwan of 

Turkish Languages) becaus  The emergence of Al-Kashgari 

in the fifth century AH, making it one of the first non-Arabs 

to exert great efforts in serving Arabic, and His uniqueness 

by targeting his book Teaching Arabs the Turkish Language 

and Their Dialects. His diwan is the first glossary of 

preserving the Turk language and their dialects from 

extinction. Mahmoud Al-Kashgari is considered a pioneer in 

the field of civilizational and cultural communication 

between Arabs and Turks. Added to the above The lack of 

attention of Arab researchers to a great linguist who 

provided Arabic with great service and linked his nation's 

sons with it. This study may provide a preliminary, and in it I 

talked about the linguist Mahmoud Al-Kashgari and his 

book. In the first topic, I talked about the Islamic and Arab 

culture and educational values of Kashgari. And in the 

second topic it was talk about linguistic dictionary between 

Arabic and Turkish dialects. The third topic was about 

grammatical and morphological issues between Arabic and 

Turkish dialects. It was in the fourth topic to talk about 
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Arabic, which is the bridge for cultural and civilized 

communication between Arabs and Turks. And at the end of 

the search It was found that a book (the Turkish Languages 

divan) intended to teach Arabs the Turkish languages 

(dialects). He built it on the methodology of the Arabs in their 

dictionaries. He chose the book Al-Ain to Khalil bin Ahmed 

Al-Farahidi and followed his method, but he did not mention 

unused words so as not to burden his Arab reader. he wrote 

the names of the subjects with Arabic names, to be of 

assistance to the speed of understanding and ease of 

handling. He tackled many grammatical and morphological 

issues and compared them to Arabic. The Diwan contained a 

lot of poetic evidence in many purposes, and its explanation 

in the literary Arabic language. 

Keywords : efforts - non-Arabs – serve - Mahmoud Al-

Kashgari - Diwan of Turkish Languages 
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 ادلقذيت
ماـ رسمو.        الحمد  رب العالميف  كالصبلة كالسبلـ عمى سيد أنبيائو كا 
 كبعد:

يدرؾ كؿ ميتـ بتعميـ العربية لغيػر النػاط يف بيػا ىمػة كنشػاطنا يسػكداف ىػذا         
الميداف في ببلد الشرؽ كالغرب عمى السكاء  كمف دكاعي ىذه اليمة كذاؾ االىتمػاـ 

ػاكالعمؿ الدءكب تأل اإلقبػاؿ البلفػت عمػى  -يدنا لممناىج كتػدريبنا لممعممػيف عربنػا كعجمن
تعمـ العربية  ألىػداؼ عديػدة تعػدت البعػد الػديني كالمحافظػة عمػى اليكيػة إلػى البعػد 

 االقتصادم كالتجارم.
كال يخطئ النظري المسككتى عنو كسط ىذا التنػافس فػي خدمػة العربيػة كتػرؾ         

مكركث الكبير الذم تركو العمماء غيػر العػرب قػديمنا كحػديانا  ماال يمكف تركو  كىك ال
ػا كدعػكة شػعكبيـ إلػى تعمػـ ىػذه  كالجيكد الرائدة فػي خدمػة لغػة اليػاد تأليدنػا كتعميمن

 المغة المبدعة.
ظيار ما قاـ بو أىؿ العربية كغيرىـ       يتيح  -كالبحث كالتن يب في ىذا الجانب كا 

ؿ عمػـك كمنػاىج  تعمػيـ العربيػة لغيػر النػاط يف بيػا لممشتغميف في ىذا الميداف تأصي
كتأريخيا  فتبنى قكاعده كتؤسػس مبػادؤه  حيػث إف الكاقػت ابف مبنػي عمػى نظريػات 
تعميـ المغات األخرل  كاستراتيجيات ت ديميا فػي قاعػات الػدرس  فظيػرت أشػجار بػبل 

نعػة  كبتكجػو جذكع  كفركع ببل أصكؿ  كمػف اػـ أامػرت الجيػكد الكبيػرة امػارنا غيػر يا
البػػاحايف إلػػى األمػػريف بتأصػػيؿ التخصػػص كت ريػػب نظريػػات أصػػحاب المغػػات األخػػرل 
كبخاصػػة المغػػة اإلنجميزيػػة  سػػنربح أجيػػاالن مػػف غيػػر النػػاط يف بالعربيػػة تميػػزكا فػػي 
اكتسػػاب العربيػػة كهدابيػػا  كتدكقػػكا فػػي خدمػػة عمػػـك العربيػػة كا افتيػػا  كمػػا خػػدميا 

 أجدادىـ.
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ديـ نمػكذج فػذ كفيمسػكؼ لغػكم )محمػكد الكاشػغرم  كمف اػـ اتجيػت إلػى ت ػ
ككتابو )ديكاف لغات الترؾ  ألجعؿ منيا انطبلقػة كاعيػة تيػدؼ إلػى دعػكة المنشػغميف 
بتعميـ العربية لغير الناط يف بيا مػف ذكم الخبػرة كالبصػيرة إلػى إدخػاؿ ىػذه النمػاذج 

بية مف الذيف التي خدمت العربية في مناىجيـ  كألحيي سيرتو في ندكس طبلب العر 
 ينتمكف لشعكب هسيا الكسطى  ليككف ذلؾ داعمنا لتعمميـ كمحدزنا ليمتيـ.

 كأسباب اختيارم ليذه الدراسة مايمي:  
  نشػػأة الكاشػػغرم فػػي ال ػػرف الخػػامس اليجػػرم )بدايػػة ال ػػرف الحػػادم عشػػر

المػػيبلدم  ممػػا يجعمػػو مػػف أكائػػؿ غيػػر العػػرب الػػذيف بػػذلكا جيػػكدنا كبيػػرة فػػي 
 ة.خدمة العربي

  .تدرده بأف استيدؼ بكتابو تعميـ العرب لغة الترؾ كليجاتيـ 
  يماػػؿ بكتابػػو السػػابؽ الػػذكر عػػالـ التػػرؾ بكسػػط هسػػيا  كىػػك عػػالـ كبيػػر قػػدـ

 لئلسبلـ الكاير مف ال ادة العظاـ كالعمماء الكبار.
  .يعد ديكانو أكؿ معجـ حدظ لغة الترؾ كليجاتيـ مف االنداار 
 طره رائدنا في مجاؿ التكاصؿ الحيػارم كالا ػافي يعد محمكد الكاشغارم بما س

 بيف العرب كالترؾ
  عدـ التدات الباحايف العرب إليو  فمػـ أجػد دراسػة تتنػاكؿ جيػكده العمميػة إال

  كقد الترؾ دراسة بعنكاف )محمكد الكاشغرم كجيكده العممية في ديكاف لغات
بالجامعػػة  تشػػاركتيا مػػت مجمكعػػة مػػف أسػػاتذة قسػػـ المغػػة العربيػػة كالترجمػػة

الككيتية الدكلية ب رغيزيا  كقد أفدت منيا كايرنا  لكنيػا لػـ تيػتـ بجيػكده فػي 
مجاؿ تعميـ غير النػاط يف   كىػك ىدفػو مػف تػأليؼ الكتػاب  ككػذلؾ لػـ تيػتـ 
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بمنيجػػو فػػي نشػػر المغػػة العربيػػة بػػيف قكمػػو بطري تػػو التػػي لػػـ يسػػبؽ إلييػػا  
 يؼ بو كبمؤلدو.كذلؾ كجدت بعض صدحات إلكتركنية تتناكؿ التعر 

كيؼ!! كديكانو فيو اراء ككفرة كبخاصة في مجاؿ خدمػة العربيػة كالمكازنػات 
بيف لغات الترؾ كالعربية كايرنا كبينيما كبيف الدارسية أحياننا  كقد سبؽ بيػذا 
مػػا يسػػمى ابف بػػػػػ"عمـ المغػػة الم ػػارف" كمػػا أنػػو يكشػػؼ كايػػرنا عػػف أحػػداث 

 جيا كتكاي يا لمناس.تاريخية إسبلمية تحتاج إلى استخرا
كأقيمػػػػت الدراسػػػػة عمػػػػى م دمػػػػة كتمييػػػػد  كخمسػػػػة فصػػػػكؿ  كخاتمػػػػة كفيػػػػرس   

 المكيكعات كالمصادر كالمراجت:
 : كفييا بينت سبب اختيارم ليذا المكيكع كخطتو. ادلقذيت

 كفيو عرفت بالمغكم محمكد الكاشغرم ككتابو. انتًٓيذ:
 ة كقيمو التربكية.العربية كا افة المؤلؼ اإلسبلمي ادلبحث األٔل:
 : المعجـ المغكم بيف العربية كليجات الترؾ.ادلبحث انثاَي
 : ال يايا النحكية كالصرفية بيف العربية كليجات الترؾادلبحث انثانث
 : العربية جسر لمتكاصؿ الا افي كالحيارم بيف العرب كالترؾ.ادلبحث انشابع

يا. اػػـ الديػػارس كقائمػػة : كقػػد سػػجمت فييػػا أىػػـ نتػػائج الدراسػػة كتكصػػياتاخلامتةةت
 ادلصادس ٔادلشاجع.

 كا سبحانو أسأؿ التكفيؽ كالسداد كال بكؿ  فيك كلي ذلؾ كال ادر عميو.
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 انتًٓيذ
ػػا يمتػػد امتػػداد جغرافيتيػػا العالميػػة  كمػػا سػػطرتو فػػي        إف لؤلمػػة اإلسػػبلمية تاريخن

ػا فػي صدحات التاريخ مف عمـك كا افة كمعارؼ كحيارة ليك أعمؽ أارنا  كأكاػر تكىجن
ذاكػػرة اإلنسػػانية مػػف كايػػر مػػف األمػػـ األخػػرل  ككػػاف مػػف مككنػػات ىػػذه العمػػـك جيػػكد 
العمماء غير العرب في إاراء العمػـك العربيػة كاإلسػبلمية كاالرت ػاء بيػا  كحػاز عممػاء 
هسػيا الكسػػطى النصػػيب األكفػػر كالمكانػػة األعمػػى مػػف بػػيف ىػػؤالء العممػػاء كجيػػكدىـ  

ى كػػاف مػػداد العمػػـ ينسػػاب مػػف عكاصػػـ كمػػدف هسػػيا كبخػػارل فمنػػذ العصػػر العباسػػ
 كسمرقند كخكارـز ككاشغر كغيرىا.

كنبغ مف أبنائيا في مجاالت عمميػة عديػدة أئمػة رفعػكا لػكاء اإلسػبلـ كشػيدكا لػو     
قكاعػػد عمػػـ مػػا ييػػعيـ فػػي صػػدارة األمػػـ اإلسػػبلمية  كاإلمػػاـ البخػػارل  كالترمػػذل  

 ػاىر الجرجػاني  كالسػكاكى  كسػعد الػديف التدتػازانى  كالنسائى  كالزمخشرل  كعبػد ال
مػاـ أىػؿ  كالد يو السرخسى  كالشيخ سديد الديف الكاشغرل  كأبي البركات النسدى  كا 
السنة أبي منصكر الماتريدل  كالكاتب األديب أبػي بكػر الخػكارزمى  كالدػارابى  كابػف 

فػػي الكشػػؼ عػػف سػػينا  كغيػػرىـ ممػػف يطػػكؿ البحػػث بػػذكرىـ. كقػػد بػػذؿ مجيػػكد كبيػػر 
 جنبات ىذه العمـك كالا افة كمجاالتيا منذ عشرات السنيف.

كفػػي مجػػاؿ خدمػػة العربيػػة كبػػذؿ الجيػػد فػػي نشػػرىا بػػيف أبنػػاء أمتػػو يبػػزغ نجػػـ    
الديمسكؼ المغكم )محمكد الكاشغرم  الذم ترؾ لنا ىػذا األاػر العممػي الكبيػر )ديػكاف 

العممية كالا افية  إلماطة المااـ لغات الترؾ  كالذم نحاكؿ الكشؼ عف بعض محاكره 
عف أحد األعماؿ العممية الرائدة في مجاؿ المغة كف و المغة الم ارف كالا افة كالتاريخ 
كالجغرافيػا كالعػادات كالت اليػػد  ألمػة التػرؾ ذات التػػاريخ المتػكىج كالحيػارة األصػػيمة  

 كاختيار المغة العربية كعاء ليذا السدر الدريد.
 يٕنذا َٔشأة: حمًٕد انكاشغشي:
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ككفاتػو    ُ)اختمؼ في تاريخ مكلد محمػكد بػف الحسػيف بػف محمػد الكاشػغرم
ـ   كمػػف قائػػؿ بأنػػو كلػػد فػػي َُُٓـ  كتػػكفي فػػي)ََُٖفمػػف قائػػؿ أنػػو كلػػد فػػي)

-ـ  ... ككما اختمؼ في تاريخ مكلده ككفاتو  تنػكزعُُّْـ  كتكفي في )َُُٗ)
كـ فػي ْٓأكفاؿ" الكاقعة عمى نحك في محؿ ميبلده  فمف قائؿ أنو كلد ب رية "-كذلؾ

الشماؿ الغربي لمدينة كاشغر في تركستاف الشرقية أك في مدينة برس اف ال ريبة مف 
  كالمتدػػؽ عميػػو أنػػو عػػاش فػػي ال ػػرف الحػػادم عشػػر  ِ)بحيػػرة إسػػيككؿ ب رغيزسػػتاف

 الميبلدم المكافؽ لم رف الخامس اليجرم  كأنو ابف منط ة هسيا الكسطى.
يدة ذات مكانة اجتماعية كسياسػية متميػزة ف ػد كػاف كالػده كىك مف أسرة شر 

مف أحداد خاقاف الدكلة ال اراخانية يكسؼ قادرخاف. كتربَّت كالده فترة مف الزمف عمى 
 العرش فى إحدل الكاليات التابعة لمدكلة ال اراخانية.

كأمػػا أمػػو فيػػي مػػف جػػذكر عربيػػة اسػػميا "رابيػػة بنػػت خكاجػػو سػػيؼ الػػديف" 
ـ كا افة  ككاف ليا األار األكبر فى ابنيا محمكد الكاشغرل  كتنشػئتو ككانت ذات عم

تنشئة صالحة يدكؽ أقرانو  كقد أعطاىا انشغاؿ األب بميمات شػئكف عرشػو فسػحة 
 لتربيتو كتا يدو بما كانت تراه مناسبنا لعصره كمست بمو.

                                           

 ق ُّّّمطبعة عامره )–ينظر/ ديكاف لغات الترؾ/ محمكد الكاشغرم/ دار الخبلفة العميو   ُ)
م ػػػػػاؿ/ محمػػػػػد ميػػػػػدم بيػػػػػات )محمػػػػػكد الكاشػػػػػغرم.رحمة العمػػػػػـ مػػػػػف الصػػػػػيف إلػػػػػى بغػػػػػداد   ِ)

    http://www.alnoor.se/article.asp?id=105869ـ  َُُِ/َِ/ُُ
المغػػػكم األكيغػػػكرل محمػػػكد الكاشػػػغرم  غرم)الديمسػػػكؼالكاشكم ػػػاؿ/ د/ عبػػػد الػػػرحمف جمػػػاؿ 

 . صاحب )ديكاف لغات الترؾ 
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?70744 

ة مجمػة العمػـ كالتربيػػ ُْص ُْ)أعػبلـ كاشػغر كأشركسػنة  رقػـإسػماعيؿ كم ػاؿ/ د/ محمػكد 
 ـَُِّبجامعة محمكد كاشغرم 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?70744
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?70744
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كقػػػد تعمػػػـ محمػػػكد الكاشػػػغرل االبتدائيػػػة كالمعػػػارؼ العميػػػا فػػػى كاشػػػغر التػػػي 
تيرت بأنيا مدينة العمـ كالا افػة فػى هسػيا الكسػطى كمػا يجاكرىػا مػف البمػداف فػى اش

عيد الدكلة ال اراخانية. فدرس الدنػكف االجتماعيػة كعمػـك الطبيعػة عمػى السػكاء فػى 
 المدف الكبرل ماؿ كاشغر كببلساغكف كبخارل كسمرقند كفاراب. 

ؿ الدػارابى كيكسػؼ كفي ىذا العصر نشأ الدبلسدة كالعمماء كالمدكػركف أماػا 
خاص حاجب كمحمد بف الكاشغرل كعماد الػديف الكاشػغرل كحسػيف خمػؼ الكاشػغرل 
كغيػػرىـ  كتعمػػـ محمػػكد الكاشػػغرل ىنػػاؾ المغػػة العربيػػة كالدارسػػية كتػػاريخ اإلسػػبلـ 

  ُ)كالدمسدة كعمـك أصكؿ الديف.
كيظير في ديكانو اعتػزازه بأصػمو التركػي  فػاألتراؾ فػي ديكانػو أمػة عظيمػة  

ي عػزة كمنعػة  ليػـ غمبػة كسػمطاف كممػؾ عػريض  كأنيػـ بحاجػة إلػى ىػذا الػػديكاف فػ
الذم يحدظ ليـ لغتيـ  كيحمؿ إلػى العػرب ا ػافتيـ كتػاريخيـ  في ػكؿ: "لمػا رأيػت أف 
ا تعػػالى قػػد أطػػؿ شػػمس الدكلػػة فػػي بػػركج األتػػراؾ كأدار بممكيػػـ دائػػرة االفػػػبلؾ  

ؾ العصػػر  ككيػػت فػػي يػػدىـ أزمػػة أىػػؿ فسػػماىـ التكػػرؾ  ككالىػػـ الممػػؾ  كجعميػػـ ممػػك 
الدىر  ف يييـ عمى الخمؽ  كأيدىـ عمى الحؽ  كأعز مف انتمى إلييـ  كسػعى بػيف 
ػٌؽ لكػؿ ذم لػٌب  ـى مػف معػرة أكبػاش العبػاد  حي ػًم يدييـ  كناؿ منيـ بمغة في المراد  كسى

يـ  عف كقت نباليـ  كال ذريعة لدييـ أحسف مف التراطف بمسان االتمسؾ بحاليـ  تكقين 
  ِ)إلصغائيـ إليو أسماعيـ  كاستمالة جناىـ"

                                           

ينظر/ م اؿ/ د/ عبد الرحمف جماؿ الكاشغرم )الديمسكؼ المغكم األكيغػكرل محمػكد الكاشػغرم   ُ)
 صاحب )ديكاف لغات الترؾ 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?70744 
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 .ِْٗ/ُمكيكع أنكره العمماء 



 

  

 

 
 " امحمكد الكاشغرم نمكذجن "  جيكد غير العرب في خدمة المغة العربية كعمكميا

 

َٕٓ 

 مف ا ةو  عف سمعت كل د: "ملسو هيلع هللا ىلصكتراه يكرد أارنا شؾ  في صحتو عف النبي 
ماـو  بخارل أئمة  ا رسػكؿ عػف ليمػا بإسػنادو  ركيػا كبلىمػا نيسػابكر  أىؿ مف هخر كا 
 :ف ػػاؿ الغٌزيػػة التكػرؾ كخػػركج الزمػاف  هخػػر كفػػتف السػاعة أشػػراط ذكػر لمػػا أنػو ملسو هيلع هللا ىلص
كىػذا منػو حػرص عمػى بيػاف فيػؿ قكمػو   ُ)"طػكاالن  اممكنػ ليػـ فػإف التكرؾ لساف تعممكا

كمكانتيـ التػي ال ت ػؿ عػف مكانػة العػرب كريػادتيـ فػي ال ػرف الخػامس اليجػرم فػي 
ذا لـ يصح األار فتعمـ لغة الترؾ  العصر العباسي  كأف تعمـ لغتيـ يركرة شرعية  كا 

: "فالع ؿ ي تييويركرة ا افية كحيارية كمست بمية  " كىػذا ماػاؿ لكػؿ مسػمـ  ِ)قائبلن
 شريؼ يعتز بدينو كبمغتو.

نما بدا اعتزازه بذاتو العممية  كلـ تتكقؼ ظاىرة االعتزاز عند قكمو كلغتيـ  كا 
حاطتو بمغات قكمو  كلعمرم إف لـ ييعتز بماميا فبأم شػيئ تكػكف  كمكانتو المغكية  كا 

العتزاز الكطني الشريؼ بما ي دمو لدينو كأمتو العزة كالكرامة  كىذا مااؿ هخر يساؽ 
مػػف عمػػـ كسػػبؽ  في ػػكؿ: "فػػإٌني ن بػػت ببلدىػػـ كفيػػافييـ كاقتبسػػت لغػػاتيـ كقػػكافييـ  
  اتركية كتركمانية أكغزية كجكمية كيغمائية كقرقيزيػة  مػت كػكني مػف أفصػحيـ لسػانن 

حتػى اسػت اـ عنػدم  ا  كأا ػبيـ سػنانن ا  كأعرقيـ مىحًتدن ا  كأحذقيـ جنانن اكأكيحيـ بيانن 
كبماػؿ ىػذا   ّ)لغة كؿ طائدة منيـ أحسف قكاـ  كألَّدتو أبمػغ تػأليؼ  فػي أزيػف نظػاـ "

الجيد كالبذؿ الجزيؿ يتممؾ العػالـ لغتػو كتخيػت لػو مدرداتيػا كتسػت يـ معػو تراكيبيػا 
 كتميف لو معانييا النكادر منيا كالدقي ة  كبماؿ ىذا يككف الشرؼ كاالعتزاز. 

 كتاب:انتعشيف بان

                                           

  كي ػػارف بمػػا ذكػػره فػػي مكيػػت هخػػر مػػف حػػديث مكيػػكع أنكػػره العممػػاء ْ/ُم دمػػة الػػديكاف   ُ)
ُ/ِْٗ. 

 ْ/ُالسابؽ:   ِ)
 ّ/ُ:   م دمة الديكافّ)
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ككػػاف نتػػاج ىػػذه التربيػػة الراقيػػة كتمػػؾ الدراسػػة الكافيػػة كالا افػػة الاريػػة كتػػاب        
)ديكاف لغات الترؾ    فيك أىػـ هاػاره العمميػة الخالػدة  كقػد جمػت فيػو لغات)ليجػات  
شػػعكب التػػرؾ كقبائميا كفسػػرىا بالعربيػػة كأىػػداه إلػػى خميدػػة المسػػمميف العباسػػي أبػػي 

  كتتجاكز عدد صدحاتو األلؼ ب ميؿ. ُ)مد الم تدم بأمر اال اسـ عبد ا بف مح
كيعد ديكاف لغات الترؾ الدليؿ المبػيف عػف دكر العػالـ المغػكم الكبيػر محمػكد         

الكاشغرم في خدمة العربية كربط أبناء أمتو بيا  بأف جعميا الطريؽ األكحػد لمعرفػة 
المجػػاؿ  كشػػاء ا أف يظػػؿ ليجػػات التػػرؾ كمعجميػػا  حيػػث لػػـ يسػػب و أحػػد فػػي ىػػذا 

أصحاب ىذه المغة كليجاتيا معتمديف عميو في دراسػاتيـ المغكيػة خاصػة  كشػاكريف 
لو فيمو  كمشيديف بسػب و  ي ػكؿ الباحػث عميػار صػدارلي أنػو مػف" األكابػد الا افيػة 
المشػػٌرفة فػػي تػػأريخ األتػػراؾ  كأنػػو أكؿ مصػػدر عريػػؽ مػػف مصػػادر المغػػة التركيػػة ك 

أجؿ تعريؼ كتعميـ العرب المغة التركية باإليافة إلػى حاجػات الدكلػة  هدابيا كيتب مف
داراًتيا في محيط قبائؿ )قره خاف  الى تعميـ المغػة التركيػة بتنكيعاتيػا كمصػادرىا ك  كا 

  ِ)اشت اقاتيا المغكٌية"
كقػػد حػػدد فػػي م دمػػة كتابػػو اليػػدؼ مػػف تػػأليؼ ىػػذا الػػديكاف المغػػكم المتميػػز  

الترؾ  اـ الم ارنة بينيا كبيف المغة العربية كايرنا كالدارسػية  بشمكليتو لمغات)ليجات 
 : ّ)أحياننا  ككاف مما حده مف أىداؼ كايحة

                                           

/ حػػاجي خميدػػة / ت محمػػد َٖٖ/صُينظػػر/ كشػػؼ الظنػػكف عػػف أسػػامي الكتػػب كالدنػػكف ج  ُ)
 لبناف-التراث العربي/بيركت  شرؼ الديف/ دار إحياء

مكقػت نحػف -م الة: محمكد الكاشغرم كأاره الخالد ) ديكاف لغات الترؾ   فايؿ ناصر كركككمي  ِ)
 التركماف.

 مطبعة عامره-/دار الخبلفة العميةّم دمة لغات الترؾ/ محمكد كشغارم/  ّ)
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  تعميـ لغػة التػرؾ لمعػرب غيػر النػاط يف بيػا  كىػك بيػذا العمػؿ يجػارم عممػاء
العربيػػة األكائػػؿ الػػذيف ألدػػكا فػػي مختمػػؼ عمػػـك العربيػػة )عمػػـ النحػػك خاصػػة  

 بيا مف األمـ التي ىداىا ا لئلسبلـ. لتعميـ غير الناط يف
   إظيار سعة لغات الترؾ كاراء معانييا  كأنيا ال ت ؿ عف المغة العربيػة شػأنا

فيك يراىما كدرسي رىاف  كىذا منو م بكؿ في مجاؿ تحبيب لغات الترؾ إلى 
 العرب كتشكي يـ إلى التعرؼ عمييا  كاإلقباؿ عمى تعمميا.

سػكؼ المغػكم محمػػكد كشػغارم أحسػف فػي ذلػؾ كأجػػاد  كيمكننػا ال ػكؿ: بػأف الديم
كمف دالئؿ ذلؾ ما سطره في ديكانو مف ذكػر ظػاىر لمغػة العربيػة كالا افػة اإلسػبلمية 

 عمى النحك ابتي:
 اسى انكتاب:

ا )ديكاف  كمما يمدت النظر في اختياره اسـ مؤلدو  تسميتو اسمنا عربينا خالصن
كػرنا مخمػدنا كذخػرنا مؤبػدنا" لغات الترؾ  كعمؿ ذلؾ ب كلػو: "ليكػكف ذ

  كىػذا منػو داؿ   ُ)
عمػػى عمػػؽ تػػأاره بمنػػاىج تػػأليؼ المغػػة العربيػػة  كاإلقػػرار بمكانتيػػا العالميػػة  كأف مػػا 
يكتب بمناىجيا يخمػد أبػد الػدىر  كقػد صػدؽ الرجػؿ فمغتػو األـ )التركيػة ال ديمػة  قػد 

و منػذ مئػات أصبحت طبلسـ في أرشيؼ دكؿ هسػيا الكسػطى  ممػا يبػرىف عمػى إدراكػ
السػػنيف مػػكت المغػػات كخمػػكد العربيػػة  كىػػك ي صػػد ب )لغػػات التػػرؾ  ليجػػاتيـ  فيػػي 
مختمدة فيما بينيا صكتينا كداللينا تبعنا لم بائؿ التركية التػي ن ػؿ عنيػا  كىػك مػا أكػده 

الميجػػػات "تختمػػػؼ فيمػػػا بينيػػػا فػػػي كايػػػر مػػػف الظػػػكاىر  المغكيػػػكف المعاصػػػركف بػػػأف
ختمؼ في مدرداتيا كقكاعػدىا  تبعػا لم بائػؿ المختمدػة  التػي الصكتية كالداللية  كما ت

                                           

 ابؽ ندسوالس  ُ)
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  كيجمػػػت ىػػػذه   ُ)تتحػػػد ظركفيػػػا الطبيعيػػػة كاالجتماعيػػػة  أك تتبػػػايف ىػػػذه الظػػػركؼ"
الميجػػات المغػػة األـ التػػي مازالػػت إلػػى يكمنػػا تتػػيح لشػػعكب هسػػيا الكسػػطى قػػدرنا مػػف 

تو بأف كؿ ليجة منيػا كلعؿ كراء إطبلقو المغات عمى الميجات رؤيالتداىـ كالتكاصؿ. 
صالحة بأف تككف لغة قائمة بذاتيا  كىذا منو ظؿ العتزازه بيذه الميجات كم ارعتيػا 

 مجتمعة المغة العربية  كىك الذم ذكر في م دمتو أنيا كالعربية كدرسي رىاف.
كمػػا أف التسػػمية العربيػػة أليػػؽ باليػػدؼ مػػف الكتػػاب  كىػػك تعمػػيـ لغػػات التػػرؾ 

ا  إذ االسـ عبلمة عمى صاحبو كعنكاف لو  فإذا كػاف مختػارنا لمعرب غير الناط يف بي
بعنايػػػة كدقي نػػػا فػػػي داللتػػػو لدػػػت األنظػػػار  كجػػػذب ذكم األفكػػػار  كقػػػد أبػػػدع محمػػػكد 
كشػػغارم فػػي تسػػمية كتابػػو  باختيػػاره اسػػمنا عربينػػا ليكػػكف محببنػػا إلػػى العػػرب الػػذيف 

ؼ عمػى لغػات ابخػريف قصدىـ بتعمـ لغات الترؾ  كمحركنا لبكاعث حػب الػتعمـ كالتعػر 
 كا افتيـ.

نما سمؾ منيجية عربية فػي أسػماء  كلـ يكف اسـ الكتاب بالعربية فحسب  كا 
كتبو )أبكابو  الامانية  قائبلن في م دمتػو: "كاسػتعرت أل ػاب ىػذه الكتػب كاألبػكاب مػف 
ا لمعرفة الناس بيا" كلـ يكف اختياره ىذه العنػاكيف إال لتسػييؿ تعمػـ  العربية اصطبلحن

ا عف ذلؾ ب كلو: "لمعرفة الناس بيا".ال  مغات التركية كت ريبيا إلى طبلبيا  مدصحن
كمما يؤكد تأاره الشػديد بالعربيػة كمناىجيػا قكلػو فػي م دمتػو: "كل ػد تخػالج فػي 
  ِ)صدرم أف أبني الكتاب كما بنى الخميؿ كتاب العػيف كأذكػر المسػتعمؿ كالميمػؿ..."

معػػاجـ العػػرب كمناىجيػػا  كمػػت ذلػػؾ تظيػػر  كبيػػذا نػػدرؾ سػػعة ا افتػػو كاطبلعػػو عمػػى
شخصػػيتو التػػي تبػػيف عػػف تدػػرده فػػي منيجػػو الػػذم أبانػػو ب كلػػو: "إال أف ىػػذا البنػػاء 
أصكب. لمػا أف مأخػذه أقػرب. كالنػاس فيػو أرغػب فأابػت المسػتعمؿ كأىممػت الميمػؿ 

                                           

 .ُٕٔمياف عبد التكاب ص المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم: ر   ُ)
 .  ُٕٔالمدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم: رمياف عبد التكاب ص   ِ)
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: "كبرزت بتصػنيؼ لػـ أسػبؽ إليػو  كتػأليؼ  طمبا لبلختصار" كيعمف تميز منيجو قائبلن
يكقؼ عميو" كىذا منو داؿ عمى مجيكد كبير بذؿ  ككقت طكيؿ يحي بو  ليصػؿ لـ 

 ديكانو إلى غايتو  كيناؿ بيف مؤلدات العربية مكانتو.
كمػػا ال تخطػػئ عػػيف باحػػث معرفػػة الكاشػػغرم الراسػػخة بعمػػـك المغػػة العربيػػة 
كقكاعػػػدىا النحكيػػػة كالصػػػرفية  كعمػػػؽ فيمػػػو بدابيػػػا كأسػػػاليبيا الببلغيػػػة كجمػػػاؿ 

يبيػا  مػػف ذلػػؾ مػػا نػػراه فػػي م دمتػػو مػػف اسػػتخداـ أسػػمكب السػػجت المطبػػكع الػػذم تراك
كانت تدكر عميو رحى الكتاب كاألدبػاء كالمػؤلديف فػي عصػره العباسػي  قاصػدنا جػذب 

 ال ارئ كلدت انتباىو كنيؿ استحسانو كالدكز بإقبالو عميو. 
سػػيطة ييػػاؼ إلػػى ذلػػؾ قيامػػو بشػػرح كتابػػو بالمغػػة العربيػػة  ليجعميػػا لغػػة ك  

تح ؽ غريو مف الكتاب  كىي كسيمة يعمؿ بيا في الكاير مف منػاىج تعمػيـ المغػات 
ف كػػاف يػػرل الػػبعض  أف المغػػة الكسػػيطة تيػػعؼ -كأنػػا مػػنيـ-لغيػػر النػػاط يف بيػػا  كا 

  كت يي عمػى تكػكيف بيئػة لغكيػة ليعػايش الطالػب  ُ)تعميـ المغات لغير الناط يف بيا
ة صحيحة مف حيث الديـ كالنطؽ بيا فػي أسػرع المغة التي يتعمميا  فيكتسبيا بصكر 

 مدة زمنية  إال أني أرل أف محمكد الكاشغرم أجاد بسمككو ىذه الطري ة ألمكر عدة:
 ككنو سباقنا في ىذا المجاؿ.* 
عدـ تكفر المعمميف الذيف ي كمكف عمػى تعمػيـ المغػات التركيػة لمعػرب فػي ىػذا * 

 الزمف الغابر.

                                           

تنظر تمؾ ال يية في: تعميـ المغة العربية اتصاليا بػيف المنػاىج كاالسػتراتيجيات/ رشػدم أحمػد طعيمػة   ُ)
افػة إيسسػكك  كتعمػيـ العربيػة / مشػكرات المنظمػة اإلسػبلمية لمتربيػة كالعمػـك كالا ْٖكمحمكد الناقػة/ 

يػػاءات معممػػي العربيػػة لغيػػر النػػاط يف بيػػا/ ُِّلغيػػر النػػاط يف بيػػا/ مناىجػػو كأسسػػو/ ليمػػا/              كا 
/ كأار استخداـ المغة الكسيطة في تدريس المدردات العربيػة لمنػاط يف بغيرىػا/ ٓعبد الرحمف الدكزاف/ 
ـ  كمبادمء تعميـ كتعمـ المغة/ ََِٗستير/ األردف كمابعدىا/ رسالة ماج ُٔيكسؼ صبيح الد ياء/ 

 دكجبلس براكف/ ترجمة/ العميد الشمرم/ مكتبة التربية العربية .
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ارئ ػكتب بالخط العربي  كمف اـ اليجد الطالب أك ال ػأف المغات التركية كانت ت* 
 ة في قراءة الكتاب  لككنو بالخط الذم يعرفو كيت ف قراءتو.ػصعكب

ب عمميػػة كا افيػػة عديػػدة  فمنيػػا المعجمػػي  كالنحػػكم ػى جكانػػػكبػػاحتكاء الػػديكاف عمػػ
فيػػا كالصػرفي كالببلغػي كاألدبػي كالشػعر كالحكػػـ كاألماػاؿ كالحيػارم كالتػاريخ كالجغرا

ؿ المغة العربية ىي السبيؿ إلى بياف ذلؾ  اـ مػا نجػده مػف ػكجع – كالعادات كالت اليد
م ارنات عديدة بيف التركية كالعربيػة يكػكف محمػكد الكاشػغرم قػد أدل دكرنا رائػدنا فػي 
ربط أبناء أمتو بمغة اإلسبلـ كمنيؿ ا افتػو  كت ريػره بأنيػا الخالػدة الشػامخة كال ػادرة 

 عمـك كال افات كالحيارات المحتمدة. عمى استيعاب ال
كمت اعتزازه بسب و كتدرده كتمكنػو كخمػكد مصػندو  كجػكدة اختيػار مدرداتػو  

صػػػابتيا  كصػػػدائيا  كان يػػػاد تراكيبػػػو كسبلسػػػتيا كخيػػػكعيا لمػػػراده  كدقػػػة معانيػػػو كا 
ا بحكمػة  كجديتيا  كالذم عبر عنو بأف جعمو "مرتبنا عمى كالء حركؼ المعجـ مكشػحن

فػػي ماػػؿ أك شػػعر أك رجػػز أك ناػػر حتػػى لينػػت كعرىػػا  كبينػػت غكرىػػا  أك سػػجت أك
كقعرىا  كقاسيت سنكات مػف برحائيػا  حتػى أنخػت كػؿ كممػة محميػا  كأنييػتيا مػف 

إال أنػػو لػػـ يسػػمـ مػػف   ُ)عػػدكائيا  يصػػادفيا فػػي مباركيػػا طالبيػػا  كيرصػػدىا مسػػمكيا"
خمػك ىػذه الكتػب الكبػار   كىي مف المدخكؿ في قكليـ: "كال ت ِ)غدكات العمماء الكبار

مف سيك ي ػت فييػا  أك غمػط  غيػر أف ال ميػؿ منػو  إلػى جنػب الكايػر الػذم اجتيػدكا 
 ّ)فيو  كأتعبكا أندسيـ في: تصحيحو  كتن يحو  معدك عنو"

 

                                           

 ْ/ُالديكاف:   ُ)
 مف ىذا البحث  َٖٖ    َٕٖينظر ص   ِ)
دار إحيػػػاء التػػػراث -َُّٕ/ ِكشػػػؼ الظنػػػكف عػػػف أسػػػامي الكتػػػب كالدنػػػكف: حػػػاجي خميدػػػة   ّ)

 ـُُْٗ-العربي
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 ادلبحث األٔل
 انعشبيت ٔثقافت ادلؤنف اإلسالييت ٔقيًّ انرتبٕيت 
صػافينا كبرىاننػا كاشػدنا عػف ا افػة  الباحث في ديكاف لغات التػرؾ يجػده معيننػا         

العالـ الكبير محمكد الكشغارم العربية كاإلسػبلمية  إذ ال يمكػف أف تتغافػؿ أم دراسػة 
ليذا العمؿ المغكم الكبير عف ماػؿ ىػذا الجانػب  لمػا لػو مػف دكر ظػاىر فػي الكشػؼ 
عف التككيف الا افي كاإليماني لرجؿ عاش في ال ػرف الخػامس اليجػرم  ذاؾ العصػر 
الػػذم صػػارت الا افػػة العربيػػة اإلسػػبلمية ىػػي الرائػػدة عالمينػػا  كىػػي ال ائػػدة لا افػػات 
كحيػارات العػالـ ع ػكدا طػػكاالن  كتظيػر ىػذه الا افػة دكره فػػي جػذب عػالـ التػرؾ إلػػى 
ميػػداف العربيػػة كا افتيػػا اإلسػػبلمية كتحديػػزه عمػػى اإلقبػػاؿ عمييػػا لنيػػؿ شػػرؼ تعمميػػا 

 جديدة كفريدة في ذاؾ العصر البعيد. كنيؿ ا افتيا  كىي طري ة إبداعية
 ركش انعشبيت ٔانعشب:

كبجانب ما سبؽ في الحديث عف الكتاب كمنياجو ترل المغة العربية جارية فػي      
الديكاف جرياف النسيـ  كليا بيف أسطره ظؿ ظميؿ  فديما يزيد عف المائة مرة ما بيف 

  ككاػػرت األسػػماء ب ت ػػكؿك ػػكؿ العػػرب  كفػػي لغػػة العػػرب  ككمػػا فػػي العربيػػة  كالعػػر 
العربية كاإلسبلمية كاسػـ خميدػة المسػمميف أبػي ال اسػـ عبػد ا بػف محمػد الم تػدم 
با  كالخميؿ بف أحمد الدراىيدم  كذكر في أفيمية الترؾ: حػدانا بػو الشػيخ أبػكبكر 
المديػػد الجرجرائػػي المعػػركؼ بػػابف أبػػي الػػدنيا فػػي كتابػػو المؤلػػؼ فػػي هخػػر الزمػػاف   

   ُ)ك رجؿ مف اليمف دكف ذكر اسمو  ككذلؾ الكصؼ﴿ األخدش ﴾كعصاـكقاؿ: كى
 انقشآٌ انكشيى:

                                           

  ِٓ  ِٔ/ ِ  ِْٗ ِّْ  َِٔ  ِِٖ  َِِ  ُٔٗ  ُِٕ  َُُ/ُف لغات الترؾ/ديكا  ُ)
ِٓ  َُُ  ّ /َُٓ 
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ال يتصكر أف مؤلدنا كبيرنا لعالـ لغكم مسمـ ماؿ محمػكد الكشػغارم يخمػك مػف 
أار لمذكر الكػريـ  فيػك المميػـ باألسػاليب كالمعػاني كالحكػـ كال ػيـ التػي تجعػؿ لمعمػؿ 

 برل.العممي قيمة كمنزلة بيف األعماؿ الك
كقد قمت بحصر هيات الذكر الحكيـ في معجـ " ديكاف لغات التػرؾ" فكجػدتيا 

 جاءت كالتالي:
 :  ُ)قاؿ تعالى

 . ُْٔ﴿ككمـ ا مكسى تكميمنا﴾ النساء/    ُ
 . ِْ﴿قد جعؿ ربؾ تحتؾ سريًّا﴾ مريـ/   ِ
 . ٔ﴿إف مت العسر يسرنا﴾ الشرح/    ّ
 . ّّ﴿اـ ذىب إلى أىمو يتمطى﴾ ال يامة/    ْ
 . َُب مف دساىا﴾ الشمس/﴿قد خا    ٓ
 . ِّ﴿كمارب العالميف﴾ الشعراء/    ٔ
 . ُٓ﴿لنسدعا بالناصية﴾ العمؽ/    ٕ
 . ٓٔ﴿فظمتـ تدكيكف﴾ الكاقعة/    ٖ
 . ْ﴿كأنيـ بنياف مرصكص﴾ الصؼ/     ٗ

 . ُّ﴿كهتت كؿ كاحدة منيف سكيننا﴾ يكسؼ/    َُ
﴿ما يدتح ا لمناس مف رحمة فبل ممسؾ ليا كما يمسؾ فبل مرسػؿ لػو مػف   ُُ

 . ِه﴾ فاطر/بعد
 .  ٕ﴿إف ىذا إال اختبلؽ﴾ الصؼ/  ُِ
 . ٗٔ﴿أأنتـ أنزلتمكه مف المزف أـ نحف المنزلكف﴾ الكاقعة/   ُّ

                                           

 ِّٗ  ُِٖ  َِٖ  ِّٗ  ُْٗ  ُُٖ  َُُ  ََُ  َٔ  ِٔ/ُديكاف لغات الترؾ    ُ)
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 . ُ﴿ىؿ أتى عمى اإلنساف حيف مف الدىر﴾ اإلنساف/  ُْ
 . ْ﴿ل د خم نا اإلنساف في أحسف ت كيـ﴾ التيف/  ُٓ

 : ُ)كقاؿ تعالى
 . َّ﴿قؿ أرأيتـ إف أصبح ماؤكـ غكرا﴾ تبارؾ/  ُٔ
 . ْٓدسكـ﴾ الب رة/ ﴿فاقتمكا أن  ُٕ
 . ٕ ٔ﴿إف اإلنساف ليطغى. أف رهه استغنى﴾ العمؽ/  ُٖ
 . ٕ﴿كمف قدر عميو رزقو﴾ الطبلؽ/  ُٗ
 . ُٔ﴿كأما إذا ما ابتبله ف در عميو رزقو﴾ الدجر/  َِ
 . ُٖ﴿ما عمى الرسكؿ إال الببلغ﴾ العنكبكت/  ُِ
 . ْٓ﴿فبيداىـ اقتده﴾ الب رة/  ِِ
 . ِٗٓ﴿لـ يتسنو﴾ الب رة/  ِّ
 . ُ/﴿إنا أنزلناه﴾ ال در   ِْ

                                           

 ُِِ  ُِٕ  ّٖ  ّٔ/ّ  ُّٕ  ُِٔ  ْْ/ِديكاف لغات الترؾ   ُ)
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 االقتباس يٍ انقشآٌ انكشيى:
لـ يتأار محمكد كشغارم بػال رهف الكػريـ فيمػا ذكػره مػف ابيػات السػاب ة فحسػب      

نما اقتبس منو الكاير مف معانيو  كمف ذلؾ ما جاء في العديد مف شرحو لمكممػات  كا 
 : ُ) كالعبارات التي بينيا بالعربية في ديكانو أك اعتنى بدراستيا لغكينا  مف ذلؾ

كالػػداؿ أدغمػػت فػػي الػػداؿ كمػػا ي ػػاؿ: " مػػدكر.. " اقتباسنػػا مػػف قكلػػو: ﴿فيػػؿ مػػف   ُ
 . ِِمدكر﴾ ال مر/

كممة تميػؼ كمػا ي ػاؿ: " يػا أسػدا " اقتباسنػا مػف قكلػو: ﴿يػا أسػدا عمػى يكسػؼ﴾   ِ
 . ْٖيكسؼ ـ

كػػيبل تسػػتحي النسػػكة عنػػد اسػػتعماليا   كي ػػكؿ عنيػػا فػػي المجمػػد الاػػاني: " كىػػك   ّ
 . ّْ" كىذا قريب مف قكلو: ﴿أك المستـ النساء﴾ النساء/كناية عف الجماع 

جػػػػاز باإلحسػػػػاف إحسػػػػاننا مػػػػف قكلػػػػو: ﴿ىػػػػؿ جػػػػزاء اإلحسػػػػاف إال  اإلحسػػػػاف﴾   ْ
 .؟ َٔالرحمف/

 . ْشد بكااؽ اقتباس مف الجممة ال رهنية: ﴿فشدكا الكااؽ﴾ محمد/   ٓ
طكم الكتاب قريب مف قكلو: ﴿يكـ نطكم السماء كطي السجؿ لمكتب﴾ األنبياء/   ٔ

َُْ . 
 الشػمس كجمػت ۞كسدت الشمس .. كخسؼ ال مر مػف قكلػو: ﴿كخسػؼ ال مػر  ٕ

 . ٗ ٖ﴾ ال يامة/ كال مر

                                           

  ِّ  ِِ  ُِ/ِ ُْٓ  ّّٕ  ِٖٓ  َُٓ  ُِٕ  ُِٔ/ُينظػػػػر ديػػػػكاف لغػػػػات التػػػػرؾ/  ُ
َُُ  ُُّ  ُُٔ  ُُِ  ُْٔ  ُِٓ  ِْْ  ّ/ُْ  ّٗ  ْٕ  ََُ  َُُ  ُٔٔ  
ُُِ   
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َٕٔ 

أف الرجؿ اىتـ في أمر كدلػؾ يػده مػف الحيػاء كالنػدـ  كىػذا مػا أشػار إليػو قكلػو:   ٖ
 .ِْ﴿كي مب كديو عمى ما أندؽ فييا﴾ الكيؼ / 

كػؿ أمػة تػدعى  جاا الرجؿ عمى ركبتيو اقتباس مف قكلو: ﴿كتػرل كػؿ أمػة جاايػة  ٗ
 . ِٖإلى كتابيا اليـك تجزكف ما كنتـ تعممكف﴾ الجااية/ 

مػػاج ال ػػـك بعيػػيـ فػػي بعػػض مػػف قكلػػو: ﴿كتركنػػا بعيػػيـ يكمئػػذ يمػػكج فػػي   َُ
 .ٗٗبعض﴾ الكيؼ/ 

 ٓٗلما ذاؽ كباؿ أمره مف قكلو: ﴿ليذكؽ كباؿ أمره﴾ المائدة/  ُُ
كر النيػػار يتكػػكر الميػػؿ عمػػى النيػػار مػػف قكلػػو: ﴿يكػػكر الميػػؿ عمػػى النيػػار كيكػػ  ُِ

 . ٓعمى الميؿ﴾ الزمر/ 
 . ّْتعبير الرؤيا مف قكلو: ﴿إف كنتـ لمرؤيا تعبركف﴾ يكسؼ/  ُّ
 .ُٖا تعالى خبلؽ لؤلرض كغيرىا مف قكلو: ﴿كىك الخبلؽ العميـ﴾ يس/  ُْ
 َٕبمغ الرجؿ أرذؿ العمر مف قكلو: ﴿كمنكـ مف يرد إلػى أرذؿ العمػر﴾ النحػؿ/  ُٓ

. 
 . ِٖ تطمئف ال مكب﴾ الرعد/اطمأف ال مب مف قكلو: ﴿أال بذكر ا  ُٔ
 .ٖٗالسميـ ال مب مف قكلو: ﴿إال مف اتى ا ب مب سميـ﴾ الشعراء/   ُٕ
كمنو ي اؿ لمرجؿ إذا كاف شىًكس الخمػؽ مػف قكلػو: ﴿يػرب ا مػابل رجػبل فيػو   ُٖ

شركاء متشاكسكف كرجبلن سممنا لرجؿ ىؿ يستكياف مابل الحمد  بؿ أكارىـ ال 
 . ِٗيعممكف﴾ الزمر/

 . ِّلناس حكلو مف قكلو: ﴿كحددناىما بنخؿ﴾ الكيؼ/ حؼ ا  ُٗ
ا تػأارنا ب كلػو: ﴿كالسػماء ذات البػركج﴾ البػركج/   َِ كيت عمى سكر المدينة بركجن

ُ . 
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ُٕٔ 

 . ٕٓالظؿ الظميؿ مف قكلو: ﴿ظبل ظميبل﴾ النساء/  ُِ
عريش الكـر مف ميمكف قكلو: ﴿جنات معركشات كغير معركشات﴾ األنعاـ/   ِِ

ُُْ . 
 احلذيث انُبٕي:

ذا  كػػاف األاػػػر ال رهنػػي لػػػو حيػػػكره كتػػأايره فػػػي ديػػػكاف لغػػات التػػػرؾ  فػػػإف كا 
لمحديث ذكرنا أقؿ  كلعؿ سرًّا يكمف في أف ال رهف ي ػرأه كػؿ المسػمميف عػالميـ كطالػب 
العمـ كغيرىما  أما الحديث فمو المتخصصكف فيو  كيبدك أف محمكد كشغارم لـ يكف 

ذكره في شأف التػرؾ ممػا لػـ أجػد مف أىؿ ىذا الميداف  كتتيح صحة ىذا الرأم مما 
:  إلى صحتو سبيبلن

مػاـ هخػر مػف أىػؿ نيسػابكر كبلىمػا  -ُ "كل د سمعت عف ا ة مػف أئمػة بخػارا كا 
ركيا بإسناد ليما عف رسػكؿ ا صػمى ا عميػو كسػمـ أنػو لمػا ذكػر أشػراط 
الساعة كفتف هخر الزماف كخػركج التػرؾ الغزيػة ف ػاؿ: ﴿تعممػكا لسػاف التػرؾ 

طكاال﴾ فالركاية برفػت الطػاء. فمػئف صػح ىػذا الحػديث كالعيػدة  فإف ليـ ممكا
كاسػتخدامو   ُ)عمييما فيككف تعممو كاجبنا كلػئف لػـ يصػح فالع ػؿ ي تيػيو ﴾

أداة الشػػرط " إف" داؿ عمػػى شػػكو فػػي صػػحتو  كقػػد حاكلػػت جيػػدم الكصػػكؿ 
إليو في أم مصدر لمحديث فمـ أكفؽ  مما يعني أنو غالبنا لػيس حػديانا  كقػد 

ذكر الترؾ في أكار مف حديث  لمف أراد ذلؾ فميرجػت إلػى كتػب الحػديث جاء 
 المعركفة.

كذكر في أفيمية الترؾ  حدانا بو الشيخ أبكبكر المديد الجرجرائػي المعػركؼ  -ِ
بابف أبي الدنيا فػي كتابػو المؤلػؼ فػي هخػر الزمػاف بإسػناده عػف رسػكؿ ا 

                                           

 م دمة ديكاف لغات الترؾ ُ
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ِٕٔ 

ف لػي جنػدنا سػػميتيـ صػمى ا عميػو كسػمـ أنػو قػاؿ: ي ػػكؿ ا جػؿ كعػز : إ
كلـ أعاػر  ُ)الترؾ كأسكنتيـ المشرؽ. فإذا غيبت عمى قـك سمطتيـ عمييـ"

 .لو عمى صحة
 عػػاـ كػػؿ فػي تعػػاكدني خيبػر أكمػػة زالػػت مػا:" ملسو هيلع هللا ىلصكمػا ذكػػر حػديث النبػػي - -ّ

   ِ).  م"ابير  قطت عاـ ىذا كاف حتى
ا قطت كال ظيرنا أب ى ﴾أرين  ال المنبت إف ﴿:ملسو هيلع هللا ىلصكما جاء ب كلو  -ْ

(ّ    
               : ملسو هيلع هللا ىلص-ء فػػػي معػػػرض شػػػرحو لماػػػؿ مػػػف أماػػػاؿ التػػػرؾ بحػػػديث النبػػػيكجػػػا -ٓ

   ْ).  " مرتيف جحر مف المؤمف يمست ال" 

                                           

 . ِْٗ/ُديكاف لغات الترؾ/   ُ)
كفػي صػحيح البخػارم: كػاف النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ ي ػكؿ فػي  ٖٔ/ُديكاف لغػات التػرؾ   ِ)

أزاؿ أجػػد ألػػـ الطعػػاـ الػػذم أكمػػت بخيبػػر  فيػػذا أكاف  مريػػو الػػذم مػػات فيػػو: )يػػا عائشػػة  مػػا
 ِْْٖ. الصدحة أك الرقـ: -كجدت ان طاع أبيرم مف ذلؾ السـ  . صحيح البخارم

ا عػف عبػدا بػف عمػرك بػف العػاص عػف رسػكؿ ا كقػد ركم مرفكعنػ ٓٗ/ُديكاف لغات الترؾ  ّ)
ىػذا الػديف متػيف فأكغػؿ فيػو صػمى ا عميػو كسػمـ أنػو قػاؿ: فػذكره فػي تمػاـ حػديث أكلػو: إف 

ا أب ػى فأعمػؿ عمػؿ ا قطػت كال ظيػرن برفؽ كال تبغض إلى ندسؾ عبػادة ربػؾ فػإف المنبػت ال سػدرن 
ا . )كىػػذا سػػند ا كاحػػذر حػػذر ) امػػرئ   يخشػػى أف يمػػكت غػػدن امػػرئ يظػػف أف لػػف يمػػكت أبػػدن 

لػػف كبػو عمتػػاف. لكػف يغنػي عنػػو قكلػو صػمى ا عميػػو كسػمـ: إف ىػذا الػػديف يسػر ك   يػعيؼ 
يشاد ىذا الديف أحد إال غمبو فسددكا كقػاربكا كأبشػركا ... أ أخرجػو البخػارم فػي صػحيحو مػف 

 ْٕٖحديث أبي ىريرة مرفكعا . كفد ركم الحديث بنحكه مػف طريػؽ أخػرل انظػر الحػديث رقػـ 
 .. أصمحكا دنياكـ ... أ الشيخ األلباني في السمسة اليعيدة المختصرة

كلدظػػو فػػي البخػػارم: )ال يمػػدغ المػػؤمف مػػف جحػػر كاحػػد مػػرتيف   ِٕٔ/ِديػػكاف لغػػات التػػرؾ/   ْ)
 .صحيح البخارم/ كتاب األدب/ باب ال يمدغ المؤمف مف جحر مرتيف
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ّٕٔ 

 االقتباس يٍ احلذيث انُبٕي:
 ت:ػاكز الابلاة مكايػككما كاف ذكر الحديث النبكم قميبلن  فإف اقتباسو ال يتج

قػػاؿ: قػػاؿ لػػي -ا عنػػوريػػي -  فيػػك متػػأار فيػػو بحػػديث أبػػي ذر ُ)فتم ػػو بكجػػو طمػػؽ -
  ِ) ا  كلك أف تم ى أخاؾ بكجو طمؽ "شيئن  المعركؼ مف تح رف ال: " ملسو هيلع هللا ىلص-النبي

لعػف  "  كلعمو متأار ب كؿ عبد ا بػف مسػعكد قػاؿ: ّ)نمصت المرأة شعر كجييا -
ا الكاشػػػػمات كالمستكشػػػػمات كالنامصػػػػات كالمتنمصػػػػات كالمتدمجػػػػات لمحسػػػػف 

 ْ)) " . المغيرات خمؽ ا

                                           

 .  ِّ/ّديكاف لغات الترؾ   ُ)
 . صحيح مسمـ/كتاب البر كالصمة كابداب/ باب استحباب طبلقة الكجو عند الم اء  ِ)
 . ّٕ/ّ  ِٖٓ/ِديكاف لغات الترؾ   ّ)
أخرجػػو معظػػـ الحدػػاظ فػػي كتػػب السػػنة كعمػػى رأسػػيـ البخػػارم كمسػػمـ عػػف عػػدد مػػف الصػػحابة   ْ)

 منيـ: ابف مسعكد كابف عمر كعائشة كأبك جحيدة بألداظ كطرؽ متعددة.
كلدظو كما في صحيح مسمـ عف عبد ا بف مسػعكد قػاؿ: لعػف ا الكاشػمات كالمستكشػمات 

المغيرات خمؽ ا. قاؿ: فبمغ ذلػؾ امػرأة مػف بنػي كالنامصات كالمتنمصات كالمتدمجات لمحسف 
أسػػد ي ػػاؿ ليػػا: أـ يع ػػكب ككانػػت ت ػػرأ ال ػػرهف فأتتػػو ف الػػت: مػػا حػػديث بمغنػػي عنػػؾ أنػػؾ لعنػػت 
الكاشمات كالمستكشمات كالمتنمصات كالمتدمجات لمحسػف المغيػرات خمػؽ ا؟ ف ػاؿ عبػد ا: 

كسػمـ؟ كىػك فػي كتػاب ا  ف الػت المػرأة: كمالي ال ألعف مف لعنو رسػكؿ ا صػمى ا عميػو 
ل د قرأت ما بيف لكحي المصحؼ فما كجدتو  ف اؿ: لئف كنت قرأتيو ف د كجدتيػو  قػاؿ ا عػز 

ٍنوي فىاٍنتىييكا ]الحشر: ـٍ عى مىا نىيىاكي ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي مىا هتىاكي  [.ٕكجؿ: كى
ابف  قػاؿ: اذىبػي فػانظرم  فػدخمت عمػى  مف ىذا عمػى امرأتػؾ اف الت المرأة: فإني أرل شيئن =

  ف ػػاؿ: أمػا لػػك كػػاف ذلػػؾ لػػـ ا  فجػػاءت إليػػو ف الػػت: مػا رأيػػت شػػيئن اامػرأة عبػػد ا فمػػـ تػػر شػيئن 
 نجامعيا.
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ْٕٔ 

 هدـ ابػػف كػػؿ:" ملسو هيلع هللا ىلص-مػػف ميػػمكف قكلػػو  ُ)يخمػػك ابػػف هدـ مػػف عيػػب أك داءال  -
  ِ)" . خطاء

 انشعش انعشبي:
الشػػعر ديػػكاف العػػرب كمػػا ي كلػػكف  كقػػد تتبعػػت الشػػعر فػػي الػػديكاف كحصػػػره   

 فكجدتو كابتي:
أف السدر يأتي بأخبار البمد البعيد. كىذا كما قيؿ: " كيأتيؾ باألخبار مف لـ تزكد   ُ

" (ّ   
 : ْ)ف قكؿ طرفة بف العبدكىذا م

 أرل المػػػكت أعػػػداد الندػػػكس كال أرل
 

 بعيػػػػدنا غػػػػدنا مػػػػا أقػػػػرب اليػػػػـك مػػػػف غػػػػد 
 

 سػػتبدم لػػػؾ األيػػػاـ مػػػا كنػػػت جػػػاىبل
 

 كيأتيػػػػػػػؾ باألخبػػػػػػػار مػػػػػػػف لػػػػػػػـ تػػػػػػػزكد 
 

 كيأتيػػػؾ باألخبػػػار مػػػف لػػػـ تبػػػت لػػػو
 

 بتاتنػػػػػا كلػػػػػـ تيػػػػػرب لػػػػػو كقػػػػػت مكعػػػػػد 
 

ف: )فعينػػاش عيناىػػا كجيػػدش تيبػػدؿ الكػػاؼ التػػي لمتأنيػػث بالشػػيف  ك ػػكؿ المجنػػك  ِ
 كجاء البيت كامبل في الديكاف:   ٓ)جيدىا  أراد بو عيناؾ كجيدؾ.
 |فعينػػػػػاؾ عيناىػػػػػا كجيػػػػػدؾ جيػػػػػدىا

 

  ٔ)سػػػكل أف عظػػػػـ السػػػاؽ منػػػػؾ دقيػػػػؽ 
 

                                           

 َُّ/ّديكاف لغات الترؾ   ُ)
  .كأحمػد فػي  َِّٕ  . كالػدارمي )  ُِْٓ  كابف ماجػو )  ِْٗٗيعيؼ ركاه الترمذم )   ِ)

   .ٔٗكفي )الزىد  )ص   ُٖٗ/ّ)المسند  ) 
 ٖٗ/ُديكاف لغات الترؾ/  ّ)
/ ٖٓديػػكاف طرفػػة بػػف العبػػد شػػرح األعمػػـ الشػػنتمرم ت/ دريػػة الخطيػػب كلطدػػي الصػػ اؿ/ص  ْ)

 المؤسسة العربية بيركت لبناف
 َٔ  ص ِديكاف لغات الترؾ  ج  ٓ)
 تعميؽ يسرم عبد الغني/ دار الكتب العممية. ْٓديكاف قيس بف الممكح/   ٔ)
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كىػك شػطر بيػت المػرئ ال ػيس يصػؼ   ُ)ىك جممكد صخر حطػو السػيؿ مػف عػؿ  ّ
 : ِ)حصانو

 مكدػػػػػػر مدػػػػػػر م بػػػػػػؿ مػػػػػػدبر معنػػػػػػا
 

 السػػػيؿ مػػػف عػػػؿكجممػػػكد صػػػخر حطػػػو  
 

 قد يخرج ال كس المجمكزة مف الم كس الخمؽ كما قيؿ:  ْ
 تػػػػػػػرل الرجػػػػػػػؿ النحيػػػػػػػؼ فتزدريػػػػػػػو

 

  ّ)كفػػػػػػػػػػػػي أاكابػػػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػػػد مريػػػػػػػػػػػػد 
 

اليىٍممىػػؽ: أخذتػػو الدػػرس مػػف التػػرؾ  ف ػػالكا﴿ يممػػو ﴾اػػـ أخػػذت العػػرب مػػف الدػػرس   ٓ
صػمو" ف الكا: "يممؽ" ف مبكا الياء قافا  كما قػالكا: خنػدؽ كأصػمو "كنػده"  "يػارؽ" أ

ياره" حتى ذكره ذك الرمة  ف اؿ: كأنو مت بَّى يىٍممىؽو عزب
كىك شطر بيت يصؼ   ْ)

 يصؼ فيو ان باض الاكر مف شدة البرد:
ػػػزو ليػػػؽو   تجمػػػك البػػػكارؽي عػػػف مجرمٍّ

 

  ٓ)كأنَّػػػػػػػػػػػو مت ٌبػػػػػػػػػػػي يممػػػػػػػػػػػؽو عػػػػػػػػػػػزبي  
 

 كاأللؼ مبدلة مف النكف كما في قكؿ ا عز كجؿ:﴿ لنسدعا ﴾.   ٔ
:    ٔ) فاعبداكقكؿ األعشى: كا ربؾ   كىك جزء مف قكلو في مدح النبي األكـر

ػػػػبى المنصػػػػكب ال تىٍنسيػػػػكنَّو  كال النكصي
 

لعاقبػػػػػػػػػػػػػػةو كاى ربَّػػػػػػػػػػػػػػؾى فاٍعبػػػػػػػػػػػػػػػدا 
(ٕ  

 

                                           

 َُ/ ّديكاف لغات الترؾ   ُ)
/ المطبعة ّْمعم ة امرئ ال يس / ديكاف امرئ ال يس ش: الكزير أبي بكر عاصـ بف أيكب/   ِ)

 ـَُّٕالخيرية المنشأة الجمالية 
كىػك لمعبػاس ابػف مػرداس/ ينظػر الصػحاح/ حػرؼ المػيـ/ جامعػة أـ  ُّ/ّديكاف لغات الترؾ/  ّ)

 ال رل
 ر لساف العرب مادة قباكينظ ِٔ/ّديكاف لغات الترؾ/   ْ)
 ـُٓٗٗ/ش: أحمد حسف بسج/ دار الكتب العممية/ ط األكلى سنة ُٔديكاف ذم الرمة/  ٓ)
 ُٔٓ/ّالسابؽ/   ٔ)
 ـ َُٓٗ/ تح يؽ كتعميؽ/ محمد حسيف/ رمؿ اإلسكندرية  ُّٕديكاف األعشى  ٕ)
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حكاية عف صكت البيـ كالحمبلف. كىذا كافػؽ العربيػة. كمػا ي ػاؿ فػي قػكؿ  –ما   ٕ
 كىك جزء مف قكلو: ُذم الرمة: باسـ الماء مبغـك

 مػػػػػا تخكنػػػػػو ال يػػػػػنعش الطػػػػػرؼ إال
 

  ِ)داع يناديػػػػػػو باسػػػػػػـ المػػػػػػاء مبغػػػػػػـك 
 

كقد أفاد مػف شػعر العربيػة فػي بيػاف معػاني الكممػات أك األماػاؿ أك الم ارنػة 
بيف لغػات التػرؾ كالعربيػة كالدارسػية فيمػا يعػرؼ حػديانا بالد ػو الم ػارف بػيف المغػات  

رسػػالتو  كىػػذا منػػو داؿ عمػػى تػػأاره بالشػػعر العربػػي كأخػػذ مػػا يعينػػو منػػو عمػػى أداء 
 كتكظيدو فيما يكد بيانو لم ارئ العربي الم صكد مف تأليؼ كتابو.

 احلكى ٔاأليثال انعشبيت:
كألف ديكاف لغات الترؾ يحدؿ بحكـ الترؾ كأمااليا فإنو لـ يخػؿ مػف م ابمتيػا 
بما يتسؽ معيا مف حكـ العرب كأمااليـ  ككاف ذكره ليا أكار مف ذكره لمشعر  كلعػؿ 

سبب تسػطيره لمكايػر منيػا  كمػت ككنيػا  اعالمين  اا افين  ايا مشتركن سيكلة حدظيا كككن
أكار ذكرنا مف الشعر إال أنيا قميمة إذا ما قكرنت بكفرة حكـ الترؾ كأمااليـ مما يمكػف 
م ابمتو بالكاير مف حكـ العرب كأماػاليـ  كالمطػالت ليػا يجػد منيػا قرهنػا أك حػديانا أك 

  ّ) في ديكانو كجدتيا كابتي: شعرنا كقد ذكركا هندنا  كبعد حصرىا
 . كدرسي رىاف م دمة الكتاب  ُ
 .المرء مخبكٌّ تحت لسانو   ِ
 .كالباحث عف المدية   ّ
 .يربض حجرة كيرتعي كسطنا   ْ

                                           

 .َُٔ/ّديكاف لغات الترؾ/  ُ)
 .ِٓٓديكاف ذم الرمة/   ِ)
  ِِٗ  ِٔ/ِ  َْٗ  ّّٗ  ِّٖ  ّٕٔ  ّٔٔ  ّّْ  ُِٖ/ُ  ٓص م دمػػػة الػػػديكاف  ّ)

ِِٗ  ّ/ٖٖ  َُٓ. 
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ذا أدبر دمر   ٓ  .إذا أقبؿ أقبؿ كا 
 . شكل أخكؾ حتى إذا أنيج رمَّد   ٔ
 .إنا لنحف أعظـ اكبادنا مف اإلبؿ   ٕ
 . إذا جاء نير ا بطؿ نير عيسى  ٖ
 .الدرس لجاميا أتبت  ٗ

 .يسر حسكا في ارتغاء  َُ
 .إف البعاث بأرينا يستأسد  ُُ
 .إنما المرء بأصغريو قمبو كلسانو  ُِ

كقد استطاع مف خبلليا شرح أمااؿ الترؾ كت ريبيا إلى قارئ الكتاب  كتأكيػد 
 معانييا في ندسو بذكر ما يعرفو مف أمااؿ قكمو.

ربيػة كاإلسػبلمية فػي المكػكف إننا ىنا نجمؿ ما قصدنا بيانو مف تأاير الا افػة الع
ا فػػي سػػدره المكسػػـك  الا ػػافي لمديمسػػكؼ المغػػكم محمػػكد الكشػػغرم  ممػػا بػػدا كايػػحن

 بديكاف لغات الترؾ مف حيكر ظاىر في:
 تسمية المعجـ باسـ عربي. -ُ
 تسمية أبكاب معجمو بأسماء عربية. -ِ
 منيجية المعجـ سائرة عمى طري ة المعاجـ العربية. -ّ
 كز المائة مرة.كلمعربية حيكر حافؿ تجا -ْ
كلؤلسػػماء العربيػػة ظيػػكر بػػدءنا مػػف خميدػػة المسػػمميف إلػػى الخميػػؿ بػػف أحمػػد  -ٓ

الدراىيدم كابف أبي الدنيا كعاصػـ كأسػماء بعػض الشػعراء كرجػؿ مػف الػيمف 
 كصدة األخدش...إلى غير ذلؾ مما لـ أحصو عددنا.

   خمسة كعشريف مكيعنا.ِٓجاء ذكر بيات ال رهف الكريـ في ) -ٔ
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   اانيف كعشريف مكيعنا.ِِف المعاني ال رهنية في )االقتباس م -ٕ
   خمسة أحاديث.ٓكتيمف مف الحديث النبكم الشريؼ ) -ٖ
   ابلاة مكايت.ّكاقتبس مف معانيو الشريدة في ) -ٗ
   ستة مكايت.ٕكمف الشعر احتكل عمى ) -َُ
   اانا عشر ذكرنا.ُِكلؤلمااؿ ) -ُُ

ؿ بػػيف ال ػػارئ العربػػي كال يغيػػب أف ىػػذا الػػذكر لما افػػة العربيػػة كاإلسػػبلمية جعػػ
اػارة  الم صكد مف تأليؼ كتابو كبيف الكتاب تكاصبلن فعاالن قادرنا عمى جذبو كتشكي و كا 
غريزة حب التعمـ التي رفعت رايتيا في أمة العرب كاإلسبلـ منػذ بدايػة الػكحي ﴿ اقػرأ 

 ﴾ذات الداللة ال اطعة عمى أف العمـ ىك الطريؽ المعد لمتطكر كالريادة.
هخر يكشؼ عف سعة ا افتو  كتعدد مناىمو كركافد فكره  ف د أحػاط كمف جانب  

بمغػة قكمػو التػرؾ كا ػػافتيـ كحيػارتيـ  كالػذم كايػرنا مػػا يبػيف عػف اعتػزازه باالنتمػػاء 
إلييـ  اـ بمغة العرب كا افة المسمميف كفكػرىـ المنسػكؿ مػف ال ػرهف كالسػنة كتطػكر 

 ارىـ.حيارتيـ  اـ بمغة الدرس كعاداتيـ كما ب ي مف ها
كتحبيػػره ىػػذه الا افػػة بمغػػة اليػػاد يحدػػز بنػػي قكمػػو لتعمميػػا كالنيػػؿ مػػف منابعيػػا 

مامتو. لن ة  كمف يطالت هاار ال ـك يجد صدن الصافية الرقراق  كاسعنا لدعكتو كا 
 انقيى انرتبٕيت:

يميػػي الكاشػػغرم فػػي سػػبيؿ جػػذب المػػتعمـ العربػػي إلػػى لغػػة التػػرؾ كاكتسػػاب 
ت التركيػػة بػػال يـ اإليمانيػػة كاألخػػبلؽ الحسػػنة  ككػػاف ببيػػاف اػػراء المجتمعػػا-ا افتيػػا 

لمشػػعر التركػػي دكر فاعػػؿ فػػي ىػػذا الميػػداف  كمػػا تػػدف ت األماػػاؿ فػػي ديكانػػو لتكشػػؼ 
الح ػػائؽ فتعػػرض المعػػاني الرائعػػة فػػي عبػػارات مػػكجزة  لػػذا نيػػؿ كايػػرنا مػػف معينيػػا 

قػي كال يمػي الصافي الرقراؽ  ليظير الكجو المشرؽ لسػجؿ عػالـ التػرؾ كترااػو األخبل
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ا إلالذم بناه ا سبلـ في تمؾ الندكس الكبيرة كالمجتمعات العري ة  فحكلتو كاقعنا شػامخن
 بدا جمينا فيما ناره مف التراث التركي في معجمو الخالد ديكاف لغات الترؾ.

             جػػػاء قكلػػػو: "قػػػـ  تعػػػالى متعبػػػدنا لػػػيبلن كنيػػػارنا   ُ)فدػػػي قػػػيـ اإليمػػػاف بػػػا 
ياء كخكفنا منو  كالكدرة أبادىـ ا تعػالى كال تىعٍ  . ككف منوي كجبلن خائدنا  فىبل تىمعب حى تي

ـى في أعينيـ يسػمكنو "تنكػرم" نحػك  يسمكف السماءى "تنكرم "ككذلؾ كيؿي شيء إذا عىظي
الطػػكد العظػػيـ كالػػدكح العظػػيـأ كلػػذلؾ يسػػجدكف لماػػؿ ىػػذه األشػػياء  كيسػػمكف العػػالـ 

يحمػػؿ دعػػكة إلػػى التحميػػة باإليمػػاف كالتخميػػة عمػػا سػػ ط فػػي   كقكلػػو :   ِ)"تنكركػػاف"
الكدار مف عبادة المخمكقات كتعظيميا مف دكف ا جؿ جبللو. كتأكيدنا ليذه الػدعكة 
كدحض عبادة المخمكقات يأتي قكلو: "خمؽ ا تعػالى هدـ كغيػره مػف الخمػؽ  كخمػؽ 

ػػا يػػدكر  كنجكمػػو مصػػ دكفة  يكػػكر الميػػؿ عمػػى ا تعػػالى العػػالـ كالدمػػؾ العػػالي دائمن
 . ّ). النيار"

: "إذا  اػػـ تػػأتي قيمػػة العمػػـ غزيػػرة كافػػرة التكاجػػد فػػي ديكانػػو  فػػيعظ ابنػػو قػػائبلن
صادفت رجبلن عالمنا حكمنا فاذىب إليو كػؿ يػـك  كتعمػـ الحكمػة  كخػذ منػو بالتكايػت  

" كاترؾ الًكٍبرى
يػد ال يمػة   كيتيمف قكلو بياف قيمة العمـ كهداب طالػب العمػـ  اػـ يز   ْ)

ا فػػي ندػػكس طبلبػػو بتأكيػػده فيػػؿ العمػػـ فػػي ترسػػيخ المكانػػة كتح يػػؽ الرئاسػػة  رسػػكخن
كتح يؽ ما يجب عميو مف ح كؽ مف تكلى أمػرىـ: " خػذ منػي العدػة يػا بنػي فاطمػب 

                                           

ينظر/ محمكد الكاشغرم كجيكده العمميػة فػي ديػكاف لغػات التػرؾ/ أسػاتذة قسػـ المغػة العربيػة/   ُ)
 ـَُِٔكما بعدىا/ الجامعة الككيتية الدكلية  ُِّ

  َّٔ/ ُديكاف لغات الترؾ/ ِ) )
 .ِْْ /ِ/ ديكاف لغات الترؾ  ّ)
 ُُُ/ ِ/ ديكاف لغات الترؾ   ْ)
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المعػػاني  كيؤكػػد ىػػذه ُ)األدب حتػػى تصػػير كبيػػر ال ػػـك  فترفػػؽ فػػييـ بالحكمػػة كاألدب"
كمػػة كىاألدىبى  فبغيػػًر تعمػػـو تتحيػػر حالػػة االمتحػػاف  الح اطميػػبٍ بػػذكر م ابميػػا  في ػػكؿ: 

ٍنػػدم "أم تعمػػـ الرىجػػؿ الحرفػػة كغيرىػػا" ي ػػاؿ: "أر ايزليػػٍؽ ايٍكرى كى
  فبػػدكف الػػتعمـ يحتػػار   ِ)

 الع ؿ  كتزؿ ال دـ.
كعف قيمة اإلحساف ي كؿ: "إذا رأيت اإلنسػاف يبتسػـ لػؾ فػبل تحػث فػي كجيػو 

  كىػػك   ّ)كالمػػراد بػػو جػػاًز باإلحسػػاف إحسػػاننا"الرمػػاد الحػػار   كارم ػػو كػػذلؾ بالتبسػػـ  
خمؽ جميؿ يرفت مف شأف صاحبو بيف صػدكؼ المصػطديف األخيػار  كيخمػد ذكػره فػي 
األجياؿ مف بعده ذاكرنا الماؿ التركي "اىٍذ كك اىٍر سينكك كي اىريٍر اىتػي قىميػر" تبمػى عظػاـ 

    ْ)باإلحسػػاف" الرجػػؿ الصػػالح فػػي التػػراب كيب ػػى ذكػػره مخمػػدنا   ييػػرب فػػيمف يػػؤمر
كىػػذه دعػػكة سػػيدنا إبػػراىيـ عميػػو السػػبلـ: )كىاٍجعىػػؿ لٍّػػي ًلسىػػافى ًصػػٍدؽو ًفػػي اٍبًخػػًريفى  

 .  ْٖ)الشعراء/ 
كفي قيمة الكـر الراسػخة فػي المجتمعػات  التركيػة قػاؿ يراػي رجػبلن  بأنػو كػاف 

ترؾ الرجاؿ "قكامنا لؤلمكر العظاـ كمطعامنا كاير الكيت لممائدة بيف زميرير الشتاء  ف
كقد رسـ صكرة رجػؿ عظػيـ ي ػـك بػاألمكر الجميمػة العظيمػة   ٓ)يرجكف مف خيره كبره"

متحمبلن المسئكلية  كىي صدة شاممة تتكلد عنيػا كػؿ صػدات المعػركؼ التػي تسػدل 
عػداد المكائػد  فػي أصػعب األكقػات  لآلخريف فرادل كمجتمعيف  كمنيا كاػرة اإلطعػاـ كا 

يرير الشتاء    كمف يعيش شتاء ىذه المجتمعػات يعػرؼ التي يدت د فييا الطعاـ )زم
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صعكبة الجك كقسكتو  كفػي م ابػؿ دعكتػو إلػى الكػـر يػذـ البخيػؿ الػذم ييػف بمالػو 
مىيػػو  : " بػػأف الرجػػؿى يبخػػؿ ًبمالػػًو  فىييكا ػػو  كيشػػتيد عميػػو  كيبكػػي عى عمػػى النػػاس  قػػائبلن

كرة مندػػرة ممػػف يكتنػػز المػػاؿ  "   كىػػي صػػ  ُ) بيخػػبلن  فىيجمػػتي الػػٍذىبى  اػػـ يىتركػػو لغيػػرهً 
نما ينتدت بو غيػره   كيحرص عميو  كيتممكو الخكؼ عميو  اـ يمكت كلـ ينتدت بو  كا 

 كالصكرتاف المت ابمتاف تكيحاف المعنى الم صكد كت رره في ندكس المتم يف. 
 ٔيزكش قيًت انصرب يف بيتني يٍ انشعش: 

 كىٍمسػػػػػػػػػػا قىمػػػػػػػػػػي قىًتٍغًمػػػػػػػػػػؽٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرٍنكً    ؿٍ اىٍر تىٍرتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػك سى
 

 ايٍذ لىػػػػػػػػػػؾ اىيًشػػػػػػػػػػف ًبًمػػػػػػػػػػب
 

ٍنًكػػػػػػػػػػػؿٍ   ػػػػػػػػػػػٍر ًترى  تيرانجػػػػػػػػػػػا اىٍنكى
 

ي كؿ: إذا أتاؾ ببلء كشدة فاصبر لذلؾ  كقؿ: بأنو يميي ككف عالمنا بأمكر 
ػا"   كمػت الػدعكة إلػى الصػبر كقػت   ِ)الزماف  فػبل تػذىب ندسػؾ إاػر كػؿ مصػيبة جزعن

الندػكس كال مػكب  الببلء كالشػدة دعػكة إلػى عػدـ الحػزف كالجػزع لشػدة كقعيمػا عمػى 
 كلذا لـ يأت الحزف في البياف ال رهني إال مندينا أك منيينا عنو.

كمف الصدات التي سجميا الديكاف الصػمح بػيف النػاس  في ػكؿ: "ىبػت الػريح 
ذا لػػـ تيػػب  كنسػػدت التػػراب معنػػاه مػػا لػػـ ي ػػت التشػػاجر بػػيف الػػرجميف ال يصػػطمحاف كا 

كالصػمح   ّ)أف يؤلؼ بػيف المشػاحنيف"الريح ال ين شت السماء" ييرب ىذا لمف يريد 
بػػيف النػػاس كال يػػاـ بكاجػػب دعػػكة المجتمػػت إليػػو شػػرط اسػػت امة المجتمػػت كسػػبلمتو 

 كأمانو. 
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كعػػف التبسػػـ كحدػػظ المسػػاف ي ػػكؿ: "إذا تبسػػـ اإلنسػػاف بكجيػػؾ فتم ػػو أنػػت 
بكجو طمؽ كاحدظ لسانؾ حدظنا شديدنا كاطمب كبلمنا حسننا في الم اؿ كالمآؿ"
كفيػو   ُ)

شؼ عف ابلث صدات كديمة بػأف تصػنت شخصػية محبكبػة ذات تػأاير فػي المحػيط يك
االجتماعي  طبلقػة الكجػو  كحدػظ المسػاف عمػا يشػيف كيػؤذم  كانت ػاء مػا طػاب مػف 
الكممػات  كيؤكػػد ىػػذه ال ػيـ بأىميػػة التبسػػط إلػػى النػاس  لمػػا لػػو مػف أاػػر فػػي ندػػكس 

داكانػي بنظػرةو. كأشػار إلػى الناس: "نظػر إلػىَّ  بالسػبلـ. فىبى يػتي فػي أاػره فىبىػرىدى  حبيبػي كى
ُي قىمبي مف ًمحفو تيصيبني. كىالحز فكـ مف بسػمة حانيػة ككممػة رقي ػة   ِ)يينيني".  فى

 أراحت قمبنا  كجبرت خاطرنا  كشدت عميبلن  كأسرت رقابنا.
الحػػرص عمػػى -كاشػػتمؿ الػػديكاف عمػػى قػػيـ أخػػرل عديػػدة منيػػا: الكممػػة الطيبػػة       

-اإلبداع كاالبتكار-إت اف العمؿ-الشجاعة-التمسؾ بالكممة-لعيدالكفاء با–المشكرة 
الحػذر مػف -كياسػة المػؤمف كفطنتػو-حسػف تػدبير األمػكر-التعاكف كمساعدة النػاس

 التندير مف الغدر كالخيانة.-حذر مف فتنة الماؿ-الدتنة
ىذه ال ػيـ كغيرىػا ممػا ىػك مناػكر فػي صػدحات الػديكاف تكشػؼ عػف أخػبلؽ         
ادئيـ كقػيميـ الراسػخة  كالمسػتمدة مػف اإلسػبلـ الػذم أعػزىـ ا بػو  فمػـ الترؾ كمبػ

ابيػػات كاألحاديػػث كاألشػػعار كاألماػػاؿ تأكيػػد فصػػاحة  يكػػف غػػرض الكاشػػغرم مػػف ذكػػر
نمػػا ييػػاؼ إلييػػا ت ريػػر تميػػز عػػالـ التػػرؾ األخبلقػػي   المدػػردات كشػػرعنتيا ف ػػط  كا 

سػػياميـ فػػي ارت ػػاء السػػمكؾ اإلنسػػاني  كبػػذلؾ البيػػ اف الكايػػؼ عػػف أخػػبلؽ ال ػػـك كا 
بالمغػػة العربيػػة الجاريػػة مػػف مػػداده عذبػػة طيعػػة سمسػػة يظيػػر الكاشػػغرم لغػػة اليػػاد 
ككعاء عالمي لن ؿ قيـ األمـ األخرل كأخبلقيـ كحدظيا مف اليياع  مما يشعؿ ركح 

ت اف تعمميا.  الجدية في طمبيا كا 
                                           

 ِّ / ّ/ ديكاف لغات الترؾ  ُ)
  َِٕ/ ُ/ ديكاف لغات الترؾ  ِ)



 

  

 

 
 " امحمكد الكاشغرم نمكذجن "  جيكد غير العرب في خدمة المغة العربية كعمكميا

 

ّٕٕ 

 ادلبحث انثاَي
 ادلعجى انهغٕي بني انعشبيت ٔذلجاث انرتك 

ػػا عربينػػا لديكانػػو متخػػذنا مػػف مػػنيج الخميػػؿ بػػف         اختػػار محمػػكد الكاشػػغرم منيجن
أحمػػد الدراىيػػدم ماػػاالن  إال أنػػو أابػػت المسػػتعمؿ   كتػػرؾ الميمػػؿ  كىػػذا مبػػيف عػػف 
شخصػػية عمميػػة ذات رؤيػػة كاسػػت بللية  في ػػكؿ: "كيػػعتو مرتبنػػا عمػػى كالء حػػركؼ 

ا بحكمة أك سجت أك ماؿ أك شعر أك رجز أك نار  كحصرت ىذه المغة  المعجـ مكشحن
بكتػاب ا تعػالى  كالاػاني كتػاب  افي امانيػة كتػب  أكليػا كتػاب اليمػز  قػدمناه تيمكننػ

السالـ  كالاالث كتاب المياعؼ  كالرابت كتاب المااؿ  كالخامس كتاب ذكات الابلاة  
مػػػت بػػػيف كالسػػػادس كتػػػاب ذكات األربعػػػة  كالسػػػابت كتػػػاب الغينَّػػػة  كالاػػػامف كتػػػاب الج

  ُ)". الساكنيف
ه بصػػنيت صػػاحب )العػػيف  ييػػت عػػالـ التػػرؾ ؤ كتصػػنيؼ معجمػػو بالعربيػػة كاقتػػدا    

الكبيػػػر أمػػػاـ لغػػػة اليػػػاد المييمنػػػة كالجػػػديرة بػػػأف تصػػػنؼ بيػػػا معػػػاجـ لغػػػة التػػػرؾ 
كليجاتيا  مما يميب حماسػيـ كيشػعؿ نيميػـ كيايػر ىمػتيـ إلجبلليػا كاإلقبػاؿ عمػى 

 اكتسابيا.
لػػى مػػا كقػػد حػػرص عمػػى إظ يػػار قػػكة لغتػػو األـ كلدػػت انتبػػاه العػػرب إلييػػا  كا 

يتممكػػو مػػف الدخػػر بيػػا كاعتػػزازه باالنتمػػاء إلييػػا  ف صػػد إلػػى الم ارنػػة بينيػػا كبػػيف 
العربيػػة فػػي مكاقػػت عديػػدة فػػي معجمػػو  كبينيػػا كبػػيف الدارسػػية فػػي بعيػػيا  كبيػػذا 

ني اانػيف مػت الصنيت يعد مف أكائؿ مف يرب بسيـ في عمـ المغة الم ػارف  فيػك اػا
ىػػػ  ال ائػػؿ: "الػػذم كقدنػػا عميػػو كعممنػػاه ي ينػػا أف ْٔٓمعاصػػره ابػػف حػػـز األندلسػػي )

السريانيػػػػػة كالعبرانيػػػة كالعربيػػػة ...لغػػػة كاحػػػدة تبػػػدلت مسػػػاكف أىميػػػا  فحػػػدث فييػػػا 
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كالذم يحدث مف األندلسػي إذا راـ نغمػة أىػؿ ال يػركاف  كمػف ال يركانػي إذا   ُ)جرش
كىكذا في كاير مف الببلد فإنو بمجاكرة أىؿ البمدة بأمة أخرل  راـ نغمة األندلسي ...

تتبدؿ لغتيا تبدالن ال يخدى عمى مف تأممو... فمف تدبر العربية كالعبرانيػة كالسػريانية 
ى طػػكؿ ػأي ػػف أف اختبلفيػػا إنمػػا ىػػك مػػف نحػػك مػػا ذكرنػػا مػػف تبػػديؿ ألدػػاظ النػػاس عمػػ

  ِ).  ي األصؿ"ػلغة كاحدة ف األزماف كاختبلؼ البمداف  كمجاكرة األمـ كأنيا
ذا كػػاف ابػػف حػػـز تنبػػو إلػػى مػػا بػػيف المغػػات الابلاػػة )السريانيػػػػة كالعبرانيػػة  كا 
كالعربية  مف كشائج قربى  فإف الكاشغرم قصد إلى إابات مكانة المغة التركية بجكار 
فخامػػة المغػػة العربيػػة كمكانتيػػا العالميػػة كمغػػة العمػػـ كالا افػػة كالحيػػارة هنػػذاؾ  ممػػا 
يمدتنا إلى أننا أمػاـ لغػكم تدػرد بريػادة عمػـ المغػة الم ػارف الػذم عػرؼ م تبػؿ ال ػرف 

 التاست عشر.
كما نيت أيػدينا عمػى دقػة الكاشػغرم كذكائػو المغػكم المعتمػد عمػى "كيػت   

األسس كالمعايير التي ت بؿ التطبيؽ عمى مادة المغة كميا  ككذلؾ كصؼ المغػات كػؿ 
ت المغػة التركيػة فػي معجمػو كايػحة المعػالـ ظػاىرة كبػذلؾ أصػبح  ّ)عمى حدة بدقػة"

الخصائص كايحة السمات  كيسمسػؿ لمتعمميػا اكتسػابيا  كالتعػرؼ عمػى أكصػافيا  
ككراء ذلػػػؾ جيػػػد كبػػػذؿ كبحػػػث لتأسػػػيس منياجػػػو الػػػذم رسػػػمو لمعجمػػػو المغػػػكم 
في كؿ:"فًممتي إلى ىذا الترتيب" أم المستعمؿ دكف الميمؿ  طمبنػا لمتخديػؼ  كت صػيرا 

                                           

ػرىشى  يىٍجػػريشي كىػك الصػػكت الػػذم يحصػؿ مػػف أكػؿ الشػػيء الخشػف  كىػػك ىنػػا   ُ) : مػػف جى ػٍرشي )الجى
لسػػاف -ٗٗٓ/ ُبػػاب الجػػيـ   مػػادة جػػرش   ج -األصػػكات كنايػػة عػػف صػػعكبة نطػػؽ بعػػض

 ىػ ُُْْ- ّط)-بيركت –دار صادر -العرب: ابف منظكر األنصارم
دار ابفػاؽ -تػح: أحمػد محمػد شػاكرَّ/ُاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ: ابػف حػـز األندلسػي  ج  ِ)

 ـُّٖٗ- ِط)-الجديدة
 ـ.ُٖٗٗ- ٖط)-عالـ الكتب-ِْٓأسس عمـ المغة: أحمد مختار عمر ص   ّ)
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ر لم مٍيػًو  ليكػكف لممتػأخٍّ ٍزتي في تصنيؼو لـ أيٍسبىٍؽ إليو  كتأليؼو لـ ييكقىػٍؼ عى تأليؼ  كبىرى
ٍنيىجن    فجمعت فيو األشياء المػذككرة  كالمغػات المشػيكرة  اىادينا  كفي التطرؽ إليو مى

فبمػغ الكتػػاب فػػي الجػػكدة نيايتيػػا  كتػػذىرَّل فػػي المطافػػة غايتيػػا  كقاسىػػيتي سػػنكات مػػف 
  حتى أنىٍختي كؿ كممة محميا  كأنييػتيا مػف عيػدىكائيا لييصػادفيا فػي مبركيػا بيرىحائيا

  ُ)طالبييػػا كيرصػػدىا فػػي مسػػمكيا راغبييػػا  حتػػى ليَّنػػتي كىٍعرىػػا كبيَّنػػتي غىكرىػػا كقىعرىػػا"
كجماؿ عربيتو كفصاحة مدرداتو كببلغة تراكيبو تخمب األسماع كتأسر ال مكب  كىي 

جمو كما كصؿ إليو مف تدرد كتميز  كما قاساه فػي تميط المااـ عف تأسيس نظاـ مع
سبيؿ امتبلكو ناصية كممات ليجات التػرؾ كرصػد مسػالكيا  كتبيينػو غكرىػا كقعرىػا  

 كىك فيو سابؽ ىادو لمف يسمؾ ىذا اليرب الشاؽ  كميداف أكلي العـز كالبذؿ.
نما طدؽ يجػكؿ كيصػكؿ بػيف قبائػؿ ا    لتػرؾ كلـ يتكقؼ جديد الكاشغرم عند ىذا  كا 

كيصؼ تمؾ ال بائؿ كيصنديـ بيف الدصػاحة كالركاكػة في ػكؿ: "أفصػح المغػات لمػف ال 
يعرؼ إال لساننا كاحدنا  كلـ يختمط بالدارسي  كلـ يتعكد نػزكؿ الػببلد. كي صػد ب كلػو:  
نزكؿ الببلد   أم: المدف كال ػرل أمػا مػف كػاف ذا لسػانيف  كاخػتمط بأىػؿ المػدف فدػي 

 . ِ)ف ماؿ قبائؿ: سيٍغداؽ ك  كنجاؾ  كأرغكألداظو تدخؿ الركاكة  م
كقػػد بمغػػت عنػػده عشػػركف قبيمػػة كيرجػػت نسػػبيـ إلػػى يافػػث بػػف نػػكح عميػػو 
السبلـ  كجدىـ األكبر  ىك تيٍرؾ بف يافث بف نكح عميو السبلـ  ككػؿ قبيمػة فييػا مػف 
البطكف ماال يحصييـ إال ا  اـ أنػزؿ تمػؾ ال بائػؿ منػازليـ ابتػداء مػف حػدكد الػرـك 

ربنا إلػى حػدكد الصػيف شػرقنا ممػا يػدؿ عمػى معرفتػو التامػة بتمػؾ ال بائػؿ كأسػمائيا  غ
كأمػػاكف تكاجػػدىا عمػػى أريػػيا  كأكيػػح أف أكؿ تمػػؾ ال بائػػؿ مػػف جيػػة الػػرـك ىػػي: 
نىؾ  ايَـّ قدجاؽ  اـ أيغيٍز  اـ يىماؾ  اـ بىشػًغرت  اػـ يىٍسػًمؿ  اػـ قػام  اػـ يبػاقك  اػـ  بىجى

                                           

 ْ  ص ُديكاف لغات الترؾ  ج  ُ)
 ِٗ-ِٕ  ص ُديكاف لغات الترؾ  ج  ِ)
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ـك الصيف  اـ ًجًكٍؿ  اـ تيخسي  اـ يىغما  اـ إغػراؽ  اػـ تتار  اـ قرقز  كىي عمى تخ
تام  اـ تىدغاج ميؿ  اـ أىيغيٍر  اـ تىنكيٍت  اـ خي ؽ  اـ جي ري  . ُ) جى

  ِ)كىػػذا منػػو إشػػارة إلػػى مػػا اصػػطمح عميػػو فػػي عصػػرنا بعمػػـ المغػػة التػػاريخي
د )حينما حاكؿ جيده البحث عف تاريخ الميجات التركية المحميػة التػي راجػت فػي بػبل

تركستاف لتأصيؿ الظكاىر المغكية السائدة هنذاؾأ لي دـ لنا كاي ة تاريخيػة كحيػارية 
عػف المنجػز المغػػكم التركػي  فيابػػت المسػتعمؿ مػػف الميجػات المحميػػة  كيصػؼ بدقػػة 

كبيذا التصنيؼ كالتكييح   ّ)دينامية التراكيب المغكية كمدل مركنتيا في االستخداـ 
حة يبيف عف جيد كبير في معايشة ال بائؿ كاالتصػاؿ لمنازؿ ال بائؿ مف حيث الدصا

بيـ كالتمبث أماـ تداصيؿ كؿ قبيمة كبطكنيا  يح ؽ ما عرؼ بو عمػـ المغػة الكصػدي 
 .   ْ)المعني بكصؼ المغة كفحص ظكاىرىا كمظاىرىا في فترة تاريخية معينة

كفػػي مسػػيرة الكاشػػغرم المعجميػػة ال ينسػػى اغتنػػاـ عالميػػة العربيػػة كدكراف 
عمػػػـك كالمعػػػارؼ فػػػي فمكيػػػا   فيسػػػتعير أل ػػػاب كتػػػب معجمػػػو كأبكابػػػو مػػػف العربيػػػة ال

لشيرتيا كمعرفػة النػاس بيػا  في ػكؿ: "كل ػد تخػالج فػي صػدرم أف أبنػي الكتػاب كمػا 
ـى أف لغػػات التػػرؾ  بنػػى الخميػػؿ كتػػاب )العػػيف  كأذكػػر المسػػتعمؿ كالميمػػؿ معنػػا أ بيٍعًمػػ

طري ػة أكعػب إال أف ىػذا البنػاء أصػكب  تجارم العربيػة كدرسػي رىػاف  فكانػت تمػؾ ال

                                           

 ُٕ/محمكد قشغارم كجيكده العممية في ديكاف لغات الترؾ   ُ)
عمػػـ يعنػػى بدراسػػة التغيػػرات التػػي تعتػػرم لغػػة مػػا  أك مجمكعػػة مػػف المغػػات عبػػر مسػػيرتيا فػػي   ِ)

بو  كنتائجو. كيعتمػد عمػـ المغػة التػاريخي عمػى االستعماؿ المغكم  كمظاىر ىذا التغيير  كأسبا
-.ُٔعمـ المغة الكصدي " المغة العربية كالمغات السػامية كالشػرقية: محمػد صػالح تكفيػؽ ص

 ـ.ََُِ
 ُٓ/ محمكد قشغارم كجيكده العممية في ديكاف لغات الترؾ  ّ)
 ّٔأسس عمـ المغة: أحمد مختار عمر ص   ْ)
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ػػؿ طمبػػا  مػػتي اٍلمييمى لمػػا أف مأخػػذه أقػػرب  كالنػػاس فيػػو أرغػػب  فأٍابىػػتك المسػػتعمؿ  كأٍىمى
 لبلختصار.

كساؽ نماذج لما ىك مستعمؿ  كلما ىك ميمؿ  لييٍعرىؼى مجاريو في التركيػة  
 :  ُ)كمف أمامة ذلؾ
 يًٓهت يستعًهت يعُاْا انكهًت و
  مستعممة ٍيري النَّ  اىًرؽ ُ
 ميممة  ال معنى ليا رىقا ِ
  مستعممة الجارية قيز ّ
 ميمؿ  ال معنى ليا ًزقي ْ

كتتػكالى الم ارنػات المعجميػػة بػيف العربيػة كالتركيػػة فػي ديكانػو  مػػف ذلػؾ مػػا 
ذكر مف األصكات كتعدادىا كمخارجيا  كالحركؼ المتشابية كالمت اربػة فػي المغتػيف  

ة  اػػـ كازف بػػيف المغتػػيف مػػف حيػػث االشػػت اؽ أسػػماء كانػػت أـ كمػػا تدػػردت بػػو كػػؿ لغػػ
أفعػػاالن  كمػػف حيػػث التصػػريؼ كالبنػػاء كالت ػػديـ كالتػػأخير كالحػػذؼ كاإليػػافة  كنسػػكؽ 

 أمامة عمى ذلؾ:
 عدـ كجكد حرؼ الاَّاء العربي في الميجات التركية بأسرىا(ِ  . 
  ظاء  فػي الميجػات عدـ كجكد حركؼ اإلطباؽ العربية )الصاد كالياد كالطاء كال

 . ّ) التركية

                                           

محمكد قشغارم كجيكده العممية فػي ديػكاف لغػات بعدىا كينظر/ كما  ٓ /ُديكاف لغات الترؾ/   ُ)
 . َِ  ُٗ/  الترؾ

 . كما بعدىا ٓ/ ُديكاف لغات الترؾ/   ِ)
 . كما بعدىا ٓ/ ُديكاف لغات الترؾ/   ّ)
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   جمػػت التػػرؾ بػػيف السػػاكنيف فػػي كممػػة كاحػػدة بخػػبلؼ العربيػػة  ماػػؿ كممػػة )كػػاٍنٍج
  كمػا بػيف مػا فػي بعػض الميجػات التركيػة مػف  الطدؿ  ككؿ صػغير مػف الحيػكاف

ركاكة الجتماع ابلاة سكاكف فييا  ماؿ كممة )بٍاٍلٍؽ  التي تعني: السػمؾ  كتعنػي 
الحػػظ مػػا فػػي الكممتػػيف مػػف الجمػػت بػػيف المعػػاني المت اربػػة  . ك  ُ)الطػػيف كػػذلؾ

فصغير اإلنساف متسؽ مت صغير الحيكاف  كالسػمؾ مػت الطػيف  كىػي سػمة فػي 
 الميجات التركية.

  كذكػر مػف اكفي م ارناتو بيف المغتيف يذكر اتداؽ المغتيف فػي إبػداؿ الكػاؼ شػينن  
كليػكٍش"  كقارنيػا بمػا فػي العربيػة التركية" أيكليػكٍؾ" كمعنػاه )النَّصػيبي  في كلػكف:" أي 

قائبل: "كىذا كما في العربية  تيبدؿ الكاؼ التي لمتأنيث بالشػيف  ك ػكؿ المجنػكف: 
  ّ)أراد بو عيناؾ كجيدؾ.  ِ)  )فعيناش عيناىا كجيدش جيدىا

  كنتمبث أماـ ىذا النمكذج في الم ارنة بيف المغتيف الكاشؼ عف بمكغو في معرفة
الديػـ كالدقػة فػي بيػاف مػا بينيمػا مػف تكافػؽ أك تبػايف  فيػأتي المغتيف مبمغنا مف 

يَّػة ت مػب  بمااؿ ل مب األلؼ نكننا  في كممة )أىٍندا  كىي حرؼ بمعنى )ىناؾ  كالغيزٍّ
ػػا رىبك  مى األلػػؼ نكننػػا  كي ػػكؿ: كىػػذا جػػائز فػػي المغػػة العربيػػة  كمػػا قػػاؿ تعػػالى: "كى

" في قصة مكسى عميو السبلـ  فاأل  لؼ مبدلة مف النكف  ألنػو ال يجػكز اٍلعىالىًميفى
ػػٍف "  كقكلػػو  نمػػا يي ػػاؿ: " مى فػػي الكػػبلـ  االسػػتدياـ لمع ػػبلء أف يي ػػاؿ: "ماىػػذا"  كا 

     ًبالنَّاًصيىًة". فاأللؼ ميبدلة مف النكف. قاؿ األعشى:  تعالى: " لىنىٍسدىعنا

                                           

 . ُّٕ /ُ/ السابؽالمصدر   ُ)
فعينػاؾ كاؼ: تعميؽ يسرم عبد الغني/ دار الكتب العممية/ كالبيت كامبل يركل بال ْٓديكانو/    ِ)

 .سكل أف عظـ الساؽ منؾ دقيؽ… عيناىا كجيدؾ جيدىا 
 .َٔ /ِ/ديكاف لغات الترؾ  ّ)
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 كال النكصيبى اٍلمىنصػكبى ال تىعبيدىنَّػوي ًلعاًقبىػةو 

 

بَّػػػػػػؾى    1)فاٍعبيػػػػػػدا أراد "فاٍعبيػػػػػػدىٍف" كاى رى
 

 

كقكلو عف )ما  في )كما رب العالميف  غير دقيؽ  لمجيئيا بدكف قمب ألديا 
نكننا  فدي بغية اإليياح: )كمعمـك أف ما يطمب بيا شرح االسػـ أك ماىيػة المسػمى. 
كيرل السكاكي أف ما يسأؿ بيا عف الجنس  كسػؤاؿ فرعػكف )كمػا رب العػالميف  إمػا 

العت اده لجيمو با تعالى أف ال مكجكد مست بلن بندسػو سػكل األجسػاـ.  سجنعف ال
مػا عػف الكصػؼ طمعػا فػي أف يسػمؾ مكسػى  كأنو قاؿ: أم أجنػاس األجسػاـ ىػك؟  كا 
عميػػو السػػبلـ فػػي الجػػكاب معػػو مسػػمؾ الحايػػريف. فيجػػاب بػػأف فرعػػكف رب العػػالميف 

كمػا   ّ)غيانػو كجحػكده فدػي التعبيػر بمػا تصػكير )لكدػر فرعػكف كتمػرده كط  ِ)ماميـ 
يممح مػف كرائيػا جانبنػا مػف شخصػية الطاغيػة   كىػك تجاىمػو كجيمػو بػدالالت المغػة 
التي يعبػر بيػا  كلػـ يعبػأ سػيدنا مكسػى عميػو السػبلـ بيػذا كال بسػخرية فرعػكف منػو  
نمػػا انطمػػؽ فػػي تسػػبيحة تمػػؤل الكػػكف الدسػػيح: )قىػػاؿى رىبك السَّػػمىاكىاًت  كتجنينػػو لػػو  كا 

مىا بىٍينىييمىا ًإٍف كيٍنتيـٍ ميػكًقًنيفى )كىاأٍلىرٍ  ٍكلىػوي أىالى تىٍسػتىًمعيكفى )ًِْض كى ػٍف حى   قىػاؿى ِٓ  قىػاؿى ًلمى
ًليفى ) ـي اأٍلىكَّ رىبك هبىاًئكي ـٍ كى بككي ـٍ لىمىٍجنيكفه )ِٔرى ـي الًَّذم أيٍرًسؿى ًإلىٍيكي   قىػاؿى ِٕ  قىاؿى ًإفَّ رىسيكلىكي

مىا بىٍينىييمىا ًإٍف كيٍنتيـٍ تىٍعً ميكفى )رىبك اٍلمىٍشًرًؽ كىاٍلمىٍغرً      مف سكرة الشعراء.ًِٖب كى
كبيػػذه الم ارنػػات بػػيف المغتػػيف ييػػدؼ الكاشػػغارم إلػػى تأكيػػد سػػبؽ العربيػػة كعمػػك     

شأنيا  ككماؿ صداتيا كأكصافيا  كتميزىا بسمات فريدة  كخصائص عديدة  مكنتيػا 
المعػارؼ  فػإذا مػا شػابيتيا التركيػة فػي مف الب اء كالتطكر كاستيعاب جميػت العمػـك ك 

                                           

 .ُُٕ  ص ِديكاف لغات الترؾ  ج  ُ)
/ مكتبػة ّْ  ّّ/ عبػد المتعػاؿ الصػعيدم/ بغية اإليياح لتمخيص المدتاح في عمكـ الببلغػة  ِ)

 . ابداب/ ال اىرة
/ مكتبػػة ِّٗ/ ّسػػير ابػػف كايػػر/ محمػػد نسػػيب الرفػػاعي/ الختصػػار تد تيسػػير العمػػي ال ػػدير  ّ)

 المعارؼ الرياض.
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بداليا  كاشت اقاتيا االسمية أك الدعمية  فبرىاف  بعض أصكاتيا كأنكاعيا  كالحركؼ كا 
عمى تميز التركية ككماليا دكف غيرىا مف المغات األخرل  الكتسابيا بالم ارنة جماالن 

ة فػػي مجتمعػػو مػػف جمػػاؿ العربيػػة  كجػػبلالن مػػف جبلليػػا  كبيػػذه الطري ػػة ي ػػدـ لمعربيػػ
العريض خدمة عظيمة  بدعكتيـ إلى تعمميا كالدػكز بنيػؿ شػرؼ التحػدث بيػا  كىػي 
طري ة لـ يسبؽ إلييا كلـ يمحؽ بيا  ف د جعؿ مف كتابة معجمػو رسػالة إجػبلؿ لمغػة 
العربية كاستنياض اليمـ الكتساب لغة الكماؿ كم اكمة ما يعترم المغات األخرل مف 

 تبدؿ كتغير كيعؼ كفناء.
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 ادلبحث انثانث
 انقضايا انُحٕيت ٔانصشفيت بني انعشبيت ٔذلجاث انرتك 
الباحث في ديكاف لغػات التػرؾ ي ػبض يػده عمػى انطبلقػة الكاشػغرم فػي عمػـك        

  كفػي تناكلػو ل يػايا ىػذه العمػـك ال  ُ)العربية النحكية كالصرفية كالداللية كالصػكتية
نمػا يعػرض ي دـ ندسو بالعػالـ المتخصػص الػذم يبػدم رأيػ و كينػاقش هراء هخػريف  كا 

لبعييا  اـ ي ػارف فػي الكايػر منيػا بػيف التركيػة كالعربيػة  كيػدرؾ الباحػث مػف كراء 
إت انو ليذه المسائؿ كقدرتو عمى تحميميا كالم ارنػة بػيف المغػات فييػا أنػو أمػاـ عػالـ 
يػة مكسكعي حاز السبؽ في ماؿ ىذه الم ارنات  كقدـ مف خبلليػا خدمػة كبيػرة لمعرب

ػػػا  كعمكميػػػا  حيػػػث يجعػػػؿ مػػػف العربيػػػة كقيػػػاياىا النحكيػػػة  كالببلغيػػػة كغيرىػػػا إمامن
ػػا  كي ػػرر مأمكميػػة التركيػػة كتابعيتيػػا ليػػا  فبػػدت العربيػػة فػػي ديكانػػو شػػامخة  متبكعن

 ساب ة  ليس أماـ العالـ التركي إال تعمميا  كنيؿ شرفيا كعزة الناط يف بيا. 
تي كلجيا الكاشغرم فػي التركيػة  اػـ العػكد كتتكفر دراستنا عمى بعض النماذج ال 

ت انػو  إلى م ارنتيا بالعربية  ليصؿ إلػى ىدفػو مػف اكتسػاب العربػي المغػة التركيػة كا 
 قكاعدىا النحكية مف خبلؿ ىذه الم ارنات الماتعة

  ي ػػارف بػػيف التركيػػة كالعربيػػة فػػي قيػػية تحػػكؿ الدعػػؿ المتعػػدم إلػػى الـز بالحػػاؽ
ػا  كىػذا لأإذا " النكف بو  في كؿ:  ح ػت النػكف بالدعػؿ المتعػدم يكػكف الدعػؿ الزمن

" ىذا فعؿ متعد  اـ ي ػاؿ "اندػتح  مكافؽ لمعربية  ألنَّو ي اؿ في العربية "فتح البابى
" ىػػذا فعػػؿ الـز  فممػػا أدخمػػت النػػكف ت مػػب الدعػػؿ مػػف التعديػػة إلػػى المػػزـك   البػػابي

                                           

كالببلغيػة كػػذلؾ كقػد خصصػػت ليػػا بحاػا خاصػػا  لمػػا كجدتػو يحمػػؿ كينػػاقش كي ػارف بينيػػا فػػي   ُ)
 التركية كالعربية بما ىك جدير بدراسة خاصة تبيف عف فكره الببلغي كتحميمو شكاىده.
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كأنػػت الكاجػػد   ُ)"ـ"ككػػذلؾ ي ػػاؿ "كسػػرى الرجػػؿي الشػػيءى" اػػـ "انكسػػر" ىػػذا فعػػؿ الز 
منيجيػػو فػػي عػػرض ال يػػية فػػي التركيػػة اػػـ ذكػػر مايمتيػػا فػػي العربيػػة مػػف غيػػر 
مناقشة أك إشارة إلى شيكعيا أك قمػة مجيئيػا فػي أم مػف المغتػيف  عمػى عكػس 
صنيعو في قكلو  بأف الدعػؿ: "يتعػدل مػف الدػاعميف إلػى مدعػكؿ  كىػذا كايػر فػي 

 طػو غيػرىه  كأن ػط الميصػحىؼى  كأن طػوي غيػرىهي  العربية كمػا ي ػاؿ: "ل ػط السكػنبؿ  كأل
ف د أشار إلػى كارتػو فػي  "ِ)بزيادة األلؼ يتعدل الدعؿ مف مدعكليف إلى مدعكؿ" 

العربية  كي صد بالدػاعميف: ال ائػؿ لمجممػة كالداعػؿ المباشػر لمدعػؿ  كىػذه لمحػة 
 كشغارية ذكية.

ػا  كقاؿ: "كؿ فعؿ إذا كاف انائينا متعدينا فإذا أيدخمػت فػي الػبلـ يكػكف فعػبل الزمن
ػػا  كىػػذا  أك فعػبل مجيػػكالن  كأمػػا النػػكف إذا أيلًح ػػت بالدعػػؿ المتعػػدم يكػػكف الدعػػؿ الزمن
" كىػذا فعػؿ متعػد اػـ ي ػاؿ "اندػتحى  مكافؽ لمعربيةأ ألنَّو ي اؿ في العربيػة "فػتحى البػابى

" ىذا فعؿ الـز  فمما أدخمت النكف تي مَّبى الدعؿ مف التعديػة إلػى ال مػزـك ككػذلؾ البابي
" " ىذا فعؿ الـز ي اؿ: "كسىر الرجؿ الشيء اـ ي اؿ "انكسرى
(ّ . 

  كفػػػي ذكػػػر ال كاعػػػد التػػػي تختمػػػؼ فييػػػا المغتػػػاف  ي ػػػكؿ: "ال ييبنػػػى الدعػػػؿ الػػػبلـز
كىػػػذه مػػػف دقػػػائؽ المغػػػات   ْ)لممجيػػػكؿ فػػػي العربيػػػة  كىػػػك يجػػػكز فػػػي التركيػػػة"

 كخصائصيا.

                                           

 .        ٖٕ/ّ ديكاف لغات الترؾ  ُ)
 .ُّٔ ُٕٓ/ِالمصدر ندسو  ِ)
 .ِٕٓ  ٖٕ/ّالمصدر ندسو  ّ)
 َُْ/ِ/المصدر   ْ)
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 " :ٍج: كممػة تيزجػر بيػا الخيػؿ  كفيما اصطمح عميو بعد بعمـ األصكات ي كؿ ٍج حي حي
فأبػػدلت اليمػػزة ىػػاء  كىػػذا كاف ػػت العربيػػة  كمػػا ي ػػاؿ ىجيجػػتي -أٍج أجٍ -كأصػػميا

ذا تكاف ت المغتاف ىنا ف ػد اختمدتػا   ُ)بالغنـ  أم صحت بيا عند رككب الرأس"  كا 
ػر بيػا الخيػؿ  إذا أرادت ركػكب الػرأس  كىػذه  في قكلو: "ىىٍج ىىٍج: كىي كممػة تيزجى

غة كاف ت العربية  كقػد شػذَّت عػف ال يػاسأ ألنيػا جػاءت مييىػكىأةن  كال ىػاء فػي الم
كىذه م ارنة دقي ة حيث إف التركية تخػالؼ العربيػة بعػدـ اشػتماليا   ِ)لغة الترؾ"

 عمى صكت الياء.
  كتحػػدث عػػف المدػػرد كالجمػػت كاألسػػماء الخمسػػة كاألفعػػاؿ الخمسػػة  كذكػػر مػػف

نداء  ماؿ قكلو: "الندا: أكا: بالتركية حػرؼ نػداء األساليب االستدياـ كالتعجب كال
كمػا ذكػر   ّ)لمداعي  إذا نكدم يا محمػد  في ػكؿ المجيػب "أكا"  معنػاه مػاذا تػأمر"

                النػػػػػداء فػػػػػي تدسػػػػػيره "أٍج": كىػػػػػي كممػػػػػة ت ػػػػػـك م ػػػػػاـ يػػػػػاء النػػػػػداء  بمعنػػػػػى: 
 . ْ) يا ىذا

  :بػاب فىعىٍمعػاٍف  محركػة الدػاء كفي الم ارنة بيف المغتػيف فػي بػاب الصػدات ي ػكؿ"
ىػػذا بػػاب مكيػػكع لمصػػدات التػػي يكاػػر حػػدكايا مػػف المكصػػكؼ  كىػػذا -كالعػػيف

بمنزلػػة المدعػػاؿ فػػي العربيػػة إذا كػػاف صػػدة لكاػػرة حػػدكث الدعػػؿ منػػو نحػػك قػػكليـ 
كمدعػاؿ فػي   ٓ) مطعاـ كاير الطعاـ كمحراب كايػر الحػرب  كيكػكف م يػدنا بػالنكف"

                                           

 .ِِٓ/ِديكاف لغات الترؾ/  ُ)
 َِٕ/ُالمصدر ندسو  ِ)
 .ّْ/ُالمصدر ندسو  ّ)
 .ّٖ/ُالمصدر ندسو  ْ)
 .ُّٔ/ُالمصدر ندسو  ٓ)
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ٍمعػػاٍف/ العربيػػة صػػيغة مبالغػػة مػػف ا عى لربػػاعي  كىػػك نػػادر  كلمػػا اختمػػؼ الكزنػػاف )ى
مدعػػاؿ  مػػت تكافػػؽ الداللػػة دقػػؽ فػػي الم ارنػػة ب كلػػو: )كىػػذا بمنزلػػة المدعػػاؿ فػػي 
العربية  كفيما سبؽ رأيناه ي كؿ: كما في العربية  كاف ت العربية  ممػا يشػيد لػو 

 بالدقة كالدطنة.
 انقضايا انصشفيت:

زه عػػيف باحػػث بػػأف الكاشػػغرم أكاػػر مػػف ال يػػايا نشػػير أكالن إلػػى مػػا ال تتجػػاك   
الصػػرفية بصػػكرة الفتػػة  كال يخدػػى عمينػػا كااقػػة الصػػمة بػػيف الدراسػػات المغكيػػة 
كالصرفية  فكبل الدراستيف تتعامؿ مت المدردة بناء كمعنى كىيئة  فتكالت األبكاب 
الامانية مشػبعة بالمصػطمحات الصػرفية  كمػا تتابعػت األكزاف كتصػاريؼ األفعػاؿ 
نمػػا تتكافػػػؽ  كاألسػػماء  كلػػيس معنػػػى ىػػذا اتدػػػاؽ المغتػػيف فػػػي ىػػذه ال يػػػايا  كا 
ككتتدػػارؽ  إذ لكػػؿ لغػػة قكاعػػدىا التصػػريدية الخاصػػة بيػػا  كفييػػا ي ػػدـ العربيػػة 
متبكعنا كالتركية تابعة  كال يخدى ما في ذلػؾ مػف تديػيؿ كتحبيػب كتحديػز لعػالـ 

 الترؾ لتعمـ العربية كتعظيميا.
  العربية كالتركية مف حيث اإلشماـ كاإلشباع كاإلمالػة  في ػكؿ: كمف م ارناتو بيف

"كاألصؿ فػي كتبػة ىػذا الخػط  أفَّ كػؿ فتحػة ت تػرؼ ألدنػا فػي الًكٍتبىػًة مػف غيػر أٍف 
فػي السػطر مػف غيػر أف  ايككف ليا أصؿ مف أصؿ المدظ  ككؿ يػمَّة تجتػرح كاكن 

كػكف ليػا أصػؿ  يككف ليا أصؿ في النطؽ  ككؿ كسرة تكتسب ياءن مف غير أف ي
كنظيرىا في العربية  األب كاألخ  في اإليافة  ي ػاؿ ىػذا أبػكؾ  كرأيػت أبػاؾ  أك 
مػػررتي بأبيػػؾ  كتٍبتىػػو بزيػػادة حػػرؼ ألجػػؿ الحركػػة كػػذا  كعمػػى ىػػذا الخػػط كيتيػػبي 
الخاقانيٍّػػة  كالسػػبلطيف كمراسػػيميـ مػػف قػػديـ الػػدىىر إلػػى اليػػـك مػػف كاشػػغر إلػػى 

يار األتراؾ  اـ كبلـ الترؾ يحتػكم اإلشػباع كاإلمالػة الصيف العيميا محدقنا بجميت د
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كالرٍّكَّػة كالغنَّػػة  كالحػرؼ الخيشػػكميَّ كالجمػػت بػيف السػػاكنيف  كاجتمػاع ال ػػاؼ مػػت 
فالمغتػاف متكاف تػاف فػي   ُ)الجيـ كمبادلة الباء بػالميـ  كالنػكف بػالبلـ كغيػر ذلػؾ"

مالة.  ىذه الم ارنة الصرفية إشباعنا كا 
مايزاف في م ارنتو  "إفَّ مبنى األفعاؿ عمػى المايػي كاألمػر  بينما نجدىما تت

إنَّما قمت بأفَّ مدارىا عمى الدعؿ الماييأ ألفَّ أكؿ حػرؼ الكممػة فػي الكاجػب إذا 
ذا كػاف أكؿ الحػرؼ  ا يتمػكه الغػابر  كالمصػدر فيكػكف أكليمػا نصػبنا  كا  كاف مدتكحن

ا  ذا كاف خدين كذلؾ  كىذا في التركيػة كلػيس منو  رفعنا ي دكه الغابري كالمصدر  كا 
" فػػالميـ اكبنػػاء العربيػػة ي ػػاؿ: "قيعػػكدن  ػػمىت ال ػػاؼ فػػي المصػػدر  كي ػػاؿ: "مىطىػػرى " فيي

" تسػكيف المػيـ فيػو  كت ػكؿ: "ميمطيػكرن  " بيػـ امدتكحة في المايي  كت كؿ: "يىمطري
 الميـ  فدي الصدر منصكبة  كفي المصدر ميمكمة  كفي الغابر ساكنة.

" فػػاليمزة مدتكحػػة فػػي الصػػدر   كت ػػكؿ فػػي كي ػػاؿ فػػي أبػػكاب ا ـى لزيػػادات "أكػػرى
ػػػ " انيػػػمت اليػػػاء  كت ػػػكؿ فػػػي المصػػػدر "إكرامن " انكسػػػرت اليمػػػزة فػػػي االغػػػابر "ييكػػػًرـي

" استغدارنا. فالمايي في األفعػاؿ  المصدر  كي اؿ "استغدر" فاأللؼ مكسكرة "يستٍغًدري
رؾ  فيكػكف عمػى نسػؽ كاحػد كمٍّيا يخالؼ الًتٍمكى كالمصدر  كلػيس كػذلؾ فػي لغػة التيػ

في أبكاب الانائي كالابلاي كالرباعي كالخماسي  كما زاد عميو  كيكػكف مكافى ىػةه بػيف 
المايي كالغابر كالمصدر  كالكجو الااني  أفَّ الدعؿ الذم يدخؿ في التيعيؼ  إنَّما 

  ِ) يككف في الدعؿ المايي  كال يكجد في الغابر كالمصدر"

                                           

 َُ  ٗ/ُ/ديكاف لغات الترؾ    ُ)
 .   ِٕ ِٔ/ِ  ِْ/ُالمصدر ندسو/  ِ)
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جػػده بػػدأ أكالن بمػػا ىػػك مكجػػكد فػػي التركيػػة دكف كمػػف التػػدقيؽ فػػي الػػنص ن
العربية  كبما ىك في العربية دكف التركية  كقد عبر عف الميارع ب )غابر  كىػي 

  كلعػؿ السػر  ُ)تسمية عربية قميمة االستعماؿ أطم يا الخميؿ عمى الدعػؿ الميػارع 
إيػػراده  فػػي اختيػػاره ىػػذه التسػػمية اتباعػػو لمػػنيج الخميػػؿ كاقتػػداؤه بػػو  كظػػاىر كاػػرة

 . لممصطمحات الصرفية
  كفي مكايت أخر ي ارف بيف ما في التركية مف قيية صػرفية كمػا ىػك بمنزلتيػا

في العربيػة  في ػكؿ: "الغػيف تػدخؿ فػي األفعػاؿ المشػبعة التػي ال إمالػة فييػا  كال 
ًركَّة  كالكاؼ تدخؿ في يدىا  كىذه الغيف أك الكاؼ في ىذه المغة بمنزلػة المػيـ 

ػؿ" مػف نجػؿ  إذا قطػت  التي تيمًحؽ في أكائؿ األفعاؿ فػي العربيػة  كمػا ي ػاؿ: "منجى
ؿ" مف نخؿ الدقيؽ كغيره  "كمنسىػؼ" مػف نسػؼ الشٍّػيء إذا ذرَّاه"   ِ)الخبل  "كمنخي

ػٍؾ: الخبػز  :كيأتي مف العربية بما ينػاظر مػا فػي التركيػة  اإلبػداؿ نحػك قػكليـ أىٍبمى
ليػذا نظيػر فػي العربيػة كىػك أٍف بمغة يغمػا  كتخسػي كبعػض الغزيػة  كقدجػاؽ  ك 

تيبدىؿ الكاك مف الباء ل رب المخرج اـ التاء مف الػكاك كىػذا كمػا جػاء فػي ال سػـ  
   ّ)ت كؿ: با كا كتا  إال أفَّ ىذا ال ياس بعيد في التركية"

كمنيػػػا تػػػدرؾ إحاطتػػػو ب كاعػػػد عمػػػـ الصػػػرؼ فػػػي المغتػػػيف كمحاكالتػػػو           
ييمػػا مػػف اتدػػاؽ كبيػػاف مػػا اختمدتػػا فيػػو  ممػػا جعمػػو ي ػػدـ الحاياػػة التمػػاس مػػا ف

لممتم ػي مػف بنػي كطنػو الكبيػر دعػػكة قيمػة لمتعػرؼ عمػى العربيػة كعمكميػا التػػي 

                                           

/ ُر/ مكسػػكعة المصػػطمح النحػػكم مػػف النشػػأة إلػػى االسػػت رار/ د/ يكحنػػا مػػرزا الخػػامسينظػػ  ُ)
 / دار الكتب العمميةُُٗ

 .ُْ  ُّ/ُ/ديكاف لغات الترؾ   ِ)
 .ّٗ/ُالمصدر ندسو  ّ)
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تتكافػػؽ مػػت لغػػتيـ األـ  كمػػا يعػػرؼ العربػػي الم بػػؿ عمػػى تعمػػـ لغػػتيـ ب كاعػػدىا 
 النحكيػػة كالصػػرفية كالصػػكتية التػػي ال يصػػعب عميػػو فيميػػا كتطبي يػػا لمػػا بينيػػا

 كبيف العربية مف تكافؽ في كاير منيا.
كفػػي نيايػػة ىػػذا المبحػػث نؤكػػد عمػػى مػػا يمتمكػػو صػػاحب الػػديكاف مػػف معرفػػة 

صكات كداللة  كم درتو عمى الم ارنػة بػيف أكاسعة بعمـك العربية مف نحك كصرؼ ك 
العربية كالتركية في الكاير مف قيػايا ىػذه العمػـك  كسػب و بيػذا الم ارنػات التػي ال 

 يكجد ليا نظير في ىذا العصر الغابر. 
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 ادلبحث انشابع
 انعشبيت جسش نهتٕاصم انثقايف ٔاحلضاسي 

 بني انعشب ٔانرتك. 
األفكار كتبادؿ الا افات بيف أبناء الكطف الكاحػد   المغة ىي الكعاء األىـ لن ؿ       

اـ بيف الشعكب عمى اخػتبلؼ ا افاتيػا كمنازعيػا  ككممػا قػكم ىػذا التبػادؿ كالتكاصػؿ 
ت اربت األفكار كتآزرت الا افات كتشاركت المديـك اإلنساني العاـ  مما يجعػؿ العػالـ 

 .  أكار أمننا كأقرب تكاصبلن

ية اليػـك إلػى ىػذا الندػر مػف الما دػيف الػذيف يعػكف أف كمػا أشػد حاجػة اإلنسػان      
الا افات تكامؿ كتكاصؿ كتعاكف ال تناقض كال ت اطت  كأنيا ميما اختمدػت فالمشػترؾ 

تجمعنػا ا افػة كاحػدة  مسػتكحاة مػف ظػبلؿ كتػاب ربنػا -المسمميف-بينيا كبير  كنحف
يف  كمت ذلػؾ فػإف كسنة نبيو الكريـ  كمنسكلة مف ىذا التراث الممتد مف مئات السن

األمة تحتاج كصاالن ا افينا يجمعيا كيربط بيف تدكيرىا )الع ؿ  كمشاعرىا )ال مب   اـ 
يكصػػميا بالمشػػػترؾ الا ػػافي العػػػالمي  لتتبػػػكأ مكانيػػا المسػػػتحؽ بخيػػر أمػػػة أخرجػػػت 

 لمناس.

كمنػػذ أكاػػر مػػف ألػػؼ سػػنة أدرؾ الكاشػػغرم أىميػػة ىػػذا التكاصػػؿ الا ػػافي بػػيف       
الكبيريف عالمي: الترؾ كالعرب  فجعؿ مف شكاىده التي اصطداىا لبياف  مككني األمة

مدرداتو كعػاء لن ػؿ حيػارة كا افػة أمتػو التركيػة إلػى العػرب  فجػاءت منيجيتػو تمػؾ 
مخالدػػػة لكػػػؿ مػػػؤلدي المعػػػاجـ المعاصػػػريف لػػػو )ال ػػػرف الخػػػامس كمػػػا قبمػػػو  فتػػػراىـ 
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  بينمػػا  ُ)يػػدؼ كداللتيػػاييػػدفكف ممػػا أكردكه مػػف شػػكاىد تبيػػيف شػػرعية المدػػردة ال
نجدىا في ديكاف الكاشػغرم نابيػة بشػتى جكانػب حيػاة األتػراؾ ا افػة كعػادات كحكػـ 
كعادات كأطعمة كمبلبس بدالالت ألكانيا  كتاريخ كجغرافية كأساطير كمبلحـ تكاراتيا 

 األجياؿ كتناقمتيا فيما بينيـ.

لؤلمة العربيػة فرصػة إف الكاشغرم بيذا النيج المتدرد قد قدـ ألمتو التركية ك 
عظيمة لمت ارب كالتعاكف كالترابط برباط ا افي ن ؿ مف خبللػو حيػارة أمتػو كا افتيػا 
إلى العالـ العربػي  كجعػؿ مػف العربيػة الكسػيمة المػائزة لن ميػا كخمكدىػا  فغػدا ديكانػو 
المصػػدر الكحيػػد الػػذم يصػػدر عنػػو كػػؿ مػػف يريػػد التعػػرؼ عمػػى مايػػي ىػػذه األمػػة 

رائػد التكاصػؿ الا ػافي كالحيػارم بػيف األمتػيف الكبيػرتيف  كماػاالن  العظيمة  كغدا ىػك
 يحتذل لكؿ طارؽ باب الا افة العالمية قاصدا تشاركيا كتكاصميا.

كسنتناكؿ بعض النماذج الكافية مف الشكاىد الشعرية متعػددة األغػراض  اػـ 
يػة ل بائػؿ التػرؾ الحكـ كاألمااؿ  اـ العػادات كالت اليػد  اػـ ال يػايا التاريخيػة كالجغراف

 بكسط هسيا.
 انشٕاْذ انشعشيت:

لـ يتكقؼ إبداع الكاشغرم في ديكانو  ف د خالؼ المعيكد في معاجـ المغة بأف       
يكرد الشاىد بالتركية اـ يبعاو مف جديد فػي اػكب عربػي منسػكؿ مػف ركحػو التركيػة 

عركفػة لػدل المنشأ العربية اليكل  كاشػتممت عمػى العديػد مػف األغػراض الشػعرية الم
                                           

معجػػػػـ العػػػػيف لمخميػػػػؿ بػػػػدأ بأكاخػػػػر ال ػػػػرف الاػػػػاني اليجػػػػرم  ألدػػػػتجـ العربيػػػػة التػػػػي المعػػػػفا  ُ)
ق   كتيػػذيب المغػػة ُّّفػػي المغػػة البػػف دريػػد األزدم )ت:ق  كالجميػػرة ُٕٓالدراىيػػدم)ت:
:ق   كتػػاج المغػػة ّٓٗق   كم ػػاييس المغػػة كمجمػػؿ المغػػة البػػف فػػارس)ت ّٕٓلؤلزىػػرم)ت: 

ق  ْٖٓق   المحكػـ كالمحػيط األعظػـ البػف سػيده  )ت: ّٖٗكصحاح العربية لمجػكىرم)ت: 
   تكجيت ىمتيا إلى تأكيد عربية المدردة كبياف داللتيا.
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ال ارئ العربي  فيسر بذلؾ تعمـ التركية   كىك ىدفو  الرئيس  مف تأليؼ ديكانػو  اػـ 
أبػػاف عػػف جمػػاؿ العربيػػة كعمػػك شػػأنيا كقػػدراتيا العػػابرة لما افػػات كالتػػاريخ كالجغرافيػػا 
لتحمؿ أفكار كعمـك كا افات شعكب العالـ  أدل ذلؾ بطري ة فريدة حدػظ مػف خبلليػا 

 افة قكمو كحيػارتيـ  كقػدـ خدمػة كبيػرة لمعربيػة تحتػاج الكايػر مػف المغة التركية كا
البحػػػػكث كالدراسػػػػات المتنكعػػػػة المشػػػػارب كالمنػػػػاحي العمميػػػػة: العربيػػػػة كالتاريخيػػػػة 

 كالجغرافية كالا افية  لتأكيد تدرد ىذا العالـ المغكم الكبير.

كي شػعره ل د بيف الكاشغرم منيجو الخاص في استعماؿ شكاىده مف األدب التر      
كحكمتو كمامو كتكشيح ديكانػو بيػا  حيػث كيػعو: "مرتبنػا عمػى كالء حػركؼ المعجػـ 
ا بحكمػػة أك سػػجت أك فػػي ماػػؿ أك شػػعر أك رجػػز أك ناػػر حتػػى لينػػت كعرىػػا   مكشػػحن

ا  ػا كقعرىا  كقاسػيت سػنكات مػف برحائيػا  حتػى أنخػت كػؿ كممػة محميػػكبينت غكرى
كقػد   ُ) " طالبيػا  كيرصػدىا مسػمكيا كأنييتيا مػف عػدكائيا  يصػادفيا فػي مباركيػا

اختار ما يح ؽ ىدفػو مػف جػذب العربػي إلػى تعمػـ لغػة التػرؾ  كيػؤدم مػت ذلػؾ دكره 
 المعجمي كن ؿ الا افة كالتاريخ كالعادات معا  شامبل معظـ األغراض الشعرية.

 غشض انٕصف:

    ِ)ؼ بنصيب كافر مف الشعر منذ نشأتو إلى يكمناػرض الكصػى غػيحظ

                                           

 ْ/ُلديكاف: ا  ُ)
تح: محمد محيي الديف عبد -ُْٗ/ِالعمدة في محاسف الشعر كهدابو: ابف رشيؽ ال يركاني   ِ)

 .ـ  ُُٖٗ- ٓط)-دار الجيؿ-الحميد
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كيسػػكؽ الكاشػػغرم مػػف   ُ)ده مػػا يصػػٌكر المكصػػكؼ لػػؾ فتػػراه نصػػب عينػػؾ"كأجػػك 
الشػػكاىد الكصػػدية التػػي تكشػػؼ عػػف دقػػة اختيػػاره فػػي تح يػػؽ ىدفػػو بػػأف شػػعراء 
التػػرؾ فػػي كصػػديـ ال يبتعػػدكف عػػف كصػػؼ العػػرب كخيػػاليـ  في ػػكؿ فػػي كصػػؼ 

  ِ) المعارؾ:
 تىٍنكيػػػػػػػػػػػٍت سيًسػػػػػػػػػػػٍف ايًشػػػػػػػػػػػٍكبلدم

 

 كشػػػػػػػػػػي ايًشػػػػػػػػػػػٍف الكػػػػػػػػػػػبلدم 
 

 ف بمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلدمارف اًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 بمػػػػػػػف بكلػػػػػػػب بشػػػػػػػي تغػػػػػػػدم 
 

يشرح البيتيف قائبل: )بأف العدك بيت جند تنكت كىػي كاليػة قػرب الصػيف فػي 
ال الظدػػر  اػػـ سػػخر مػػنيـ  حتػػى أىػػدل خيمػػو كرجالػػو ىديػػة لنػػا   شػػدة البػػرد كػػي

 فطأطأ رأسو لما قاسى مف المحف  

  ّ) كفي كصؼ الربيت ي كؿ:    
 ًقػػػػػػػػػػػػػػػزؿ سػػػػػػػػػػػػػػػرغ هرقشػػػػػػػػػػػػػػػب

 

 شػػػػػػػػػػػػبيػػػػػػػػػػػػيكف يشػػػػػػػػػػػػؿ ييزك 
 

 ًبػػػػػػػػػػر ًبػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػرك يركشػػػػػػػػػػب
 

 يمسػػػػػػػػػكؽ هبػػػػػػػػػي تنكمشػػػػػػػػػكر 
 

ػػػ ُى يصػػػؼ الربيػػػت كي ػػػكؿ: بػػػأف األنػػػكار كاألزىػػػار كالحي ػػػـٍ ر تتػػػراكـ ٍؼُى ر كالصي
 كالرياحيف الخير كاألتحمي يمتؼ بعييا عمى بعض فيتعجب األناـ منو.   

  ْ) كفي كصؼ مناظرة الصيؼ كالشتاء: 

                                           

المح ؽ: عمي محمد البجػاكم كمحمػد أبػك الديػؿ -ُِٖالصناعتيف: أبك ىبلؿ العسكرم ص   ُ)
 ىػ ُُْٗ-بيركت –المكتبة العنصرية -إبراىيـ

 ِٖٓ/ُاف: الديك   ِ)
(ّ  ُ/ُّّ 
(ْ  ُ/َُِ 
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 فبمجػػػػػػػػػػػػػػؽ بمػػػػػػػػػػػػػػؽ يغرلػػػػػػػػػػػػػػكز
 

 جنػػػػػػػػػػػػػام شػػػػػػػػػػػػػر يغرلػػػػػػػػػػػػػكز 
 

 م اغرلػػػػػػػػػػػػػػكزارنكػػػػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 اذغػػػػػػػػػػػػػج بػػػػػػػػػػػػػبل افرشػػػػػػػػػػػػػكز 
 

ي كؿ في مناظرة الصيؼ مػت الشػتاء بػأف الطػيف كالكحػؿ يتػراكـ  كأف الد يػر 
 المسكيف يت بت  فيندصؿ أصابعو كمف شدة البرد  كيتعمؿ ب بس النار. 

  ُ)  كفي كصؼ رحبلت الصيد: ي كؿ:
 تيسيػػػػػػػػػػػػػف منػػػػػػػػػػػػػب سكرتسػػػػػػػػػػػػػف

 

 هسػػػػػػػػػػػػز لكػػػػػػػػػػػػف همرتسػػػػػػػػػػػػف 
 

 ات ػػػػػػػػػػػػػػػا كيػػػػػػػػػػػػػػػؾ قيترتسػػػػػػػػػػػػػػػف
 

 ني أيمػػػػػػػػػػنمـتيتػػػػػػػػػػيمش سػػػػػػػػػػا 
 

يصؼ فتى كي كؿ: فميركب المير كيعديو. حتى يسكف طماحو  فيصػيد عمػى 
كيغرم الكمب عمى رد الصيد إلينا. فنعده بعده أف الصيد أخػذ فرجػكا أكػؿ لحمػو  هظير 
 بعد.

  ِ) كيصؼ طباع الناس قائبل:
 كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػا ينكػػػػػػػػػػػػػػػػػا يمغػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 

 أكذف هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أذغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 

 برسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تركقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذغرا
 

 سػػػػػػػػػػػػػػبى منػػػػػػػػػػػػػػؾ اايمػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 غػػدر بػػو كيػػكعز إنسػػاننا كي ػػكؿ بأنػػو إذا هتػػاؾ مػػارنا فػػي طري ػػو يصػػؼ رجػػبل
 فأي ظو مف نكمو كعرفو صنيعو حتى يذىب ميتمناأ ألنو باع خادمي بغير إذني.

كممػػا يمدػػت النظػػر فػػي شػػرحو أبيػػات الكصػػؼ تصػػديره شػػرح شػػكاىده ب كلػػو: 
يتسػؽ )يصؼ...  ليستبيف كعيو بما تتيمنو األبيات مف غرض  كالتعبير عنيا بما 

 معيا مف العربية.

                                           

(ُ  ّ/ُّٔ 
(ِ  ِ/ُِٓ 
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 ٔيف غشض انغزل تتٕاىل انشٕاْذ:
فيما ي ترب مف الخمسػيف بيتنػا يظيػر الغػزؿ  ذلػؾ الغػرض الػذم ال يكػاد أحػد أف     

ػػا   كحػػده أف يكػػكف عػػذب  ُيخمػػك منػػو كأف ييػػرب فيػػو بسػػيـ حػػبلالن كػػاف أك حرامن
كمنػو العديػؼ    ِالكممات سمس المعاني العتبلقو بال مكب كارتباطو بشغؼ الندػكس

  ّ)المستطاب  كمنو المادم الجرئ المغامر  كمف األكؿ قكلو: 
 أكذيػػػػػػػػػػػػػػؾ مٍينػػػػػػػػػػػػػػي قمتػػػػػػػػػػػػػػي

 

 سػػػػػػػػػػػػ نج مسػػػػػػػػػػػػكا يمبػػػػػػػػػػػػي 
 

 ككنكػػػػػػػػػػػػاـك هنكػػػػػػػػػػػػار همتبػػػػػػػػػػػػي
 

 يػػػػػػػػػػػكـز منػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػرغركر 
 

ي كؿ: ىيَّجني الشكؽ كالتحنكف إلى المحبػكب. فػاجتمت إلػيَّ اليػـ  لمػا مػاؿ قمبػي 
 إليو  فمذلؾ يصدر كجيي.

            لمػػادم المكشػػكؼ فجيػػئ بػػو قمػػيبلن لػػـ يتجػػاكز عشػػر أبيػػات  فمامػػو كأمػػا الغػػزؿ ا 
ال يمجػأ لماػػؿ ىػػذا الغػرض إال لميػػركرة  تأكيػػدنا لصػحة انتسػػاب المدػػردة لميجػػات 

  ْ) : التركية  كمف شكاىده
 بيمنػػػػػػػػػػار مينػػػػػػػػػػي أكالس كػػػػػػػػػػكز

 

 قػػػػػػػػرا منكيػػػػػػػػز قيزيػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػكز 
 

 انػػػػػػػػديف تمػػػػػػػػار تككػػػػػػػػاؿ تػػػػػػػػكز
 

 بمنػػػػػػػػػػػػا بينػػػػػػػػػػػػا أكؿ قجػػػػػػػػػػػػار 
 

 ػػكؿ: تسػػبيني ىػػذه العػػيف السػػكرل بكجػػو صػػبيح كخػػاؿ عمييػػا ممػػيح  كػػأف ي
 المبلحة ت طر مف خديو  اـ تدر عني بعد ما سبتني.

كمػػػف شػػػعر الحكمػػػة الػػػذم يختصػػػر تجػػػارب ال ػػػركف الغػػػابرة  كيحمميػػػا إلػػػى     
األجياؿ الجديدة  فيسػت يـ حايػرىـ كيشػرؽ مسػت بميـ  كالحكمػة ىػي الكنػز األغنػى 

                                           

 ىػ ُِّْ-دار الحديث  ال اىرة ٕٔ/ُ-الشعر كالشعراء: عبد ا بف مسمـ بف قتيبة  ُ)
 ُُٔ/ِالعمدة في محاسف الشعر كهدابو: ابف رشيؽ ال يركاني   ِ)
 ٔٔ/ُالديكاف:   ّ)
(ْ  ُ/ٖٓ 



 

  

 

 
 " امحمكد الكاشغرم نمكذجن "  جيكد غير العرب في خدمة المغة العربية كعمكميا

 

ْٕٗ 

ألبنػػاء عػػف األجػػداد  كقػػد عمػػد الكاشػػغرم إلػػى تحميػػة ديكانػػو كتزيينػػو الػػذم يتممكػػو ا
بشػػعر الحكمػػة فػػي األدب الشػػعرم التركػػي  بمغػػت أبياتيػػا خمسػػيف بيتنػػا  فيػػي األكاػػر 
كركدنا بعد غرض الكصؼ  كبذلؾ يصارع حكمة قكمو بحكمة العرب المعركفة ل ارئي 

  ُ) الكتاب  مف ذلؾ قكلو:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ ارتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم ف قمي  أىرى

 

 ر أيذيكنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 تغػػػػػػػػػػػػػػػػػار كػػػػػػػػػػػػػػػػػرب أيسػػػػػػػػػػػػػػػػػف
 

 ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاس كاج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
 

المػاؿ  اي كؿ بأف أخبلؽ الرجػاؿ قػد فسػدت لمػا طمعػت فػي األمػكاؿ  فممػا رأك 
 ان يكا عميو كما ين ض النسر إذا رأل الجزر.

ػػا بالحكمػػة  فمػػا تػػؤدم النصػػيحة ىػػدفيا إال إذا  كغػػرض النصػػيحة أقػػرب رحمن
خبلص قمػب  كقػد بمغػ ت شػكاىده أربعػة كابلاػيف بيتنػا  كانت ممف يممؾ حكمة ع ؿ كا 

ظيػػرت فييػػا الػػركح اإليمانيػػة كال ػػيـ اإلسػػبلمية النبيمػػة التػػي غرسػػت فػػي المجتمعػػات 
  ِ) : التركية فأامرت كأينعت  كمنيا قكلو

 اشػػػػػػػػػػًتٍب هتػػػػػػػػػػا هنانػػػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػػػؾ
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمربي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرما 
 

 ننػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػب بمػػػػػػػػػػب كدزلػػػػػػػػػػؾ
 

 قمػػػػػػػػػػػػػػػػف بينػػػػػػػػػػػػػػػػا قترمػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ذا كجػدت مػاالن كجػدنا فػبل ي كؿ إذا سمعت كػبلـ األبػكيف فػبل تػردف عمي يمػا  كا 
 تصمؼ  كال يأخذنؾ البطر  كال تعد طكرؾ.

كبمغت أبيات غرض الرااء أربعة كعشريف بيتنػا. التدتػت معظميػا إلػى إظيػار 
الدجيعػػة كالحػػزف عمػػى م تػػؿ الممػػؾ أفراسػػياب  كف ػػد مػػا كػػاف يتمتػػت بػػو مػػف النجػػدة 

   ّ) كالنجابة كاإلقداـ  مف ذلؾ قكلو:
                                           

 ُٔ/ِ  الديكاف : ُ)
(ِ  ُ/ُْٗ 
 ْْ/ُت الترؾ: ديكف لغا  ّ)



 

  

 

 
 " امحمكد الكاشغرم نمكذجن "  جيكد غير العرب في خدمة المغة العربية كعمكميا

 

ٕٗٓ 

 الػػػػػػػػػػػػػديمكألػػػػػػػػػػػػػب هر تنكػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ابسػػػػػػػػػػػػػػػػير هزكؿ قمػػػػػػػػػػػػػػػػديمك 
 

 أذلػػػػػػػػػػػػػػؾ أكجػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػديمك
 

 همػػػػػػػػػػػػػدم يػػػػػػػػػػػػػرؾ برتمػػػػػػػػػػػػػكر 
 

معناه همات الممػؾ هفراسػياب  كىػؿ ب يػت الػدنيا العارمػة البذيػة خاليػة عنػو  
يتصػدع منػو ال مػب أسػدنا عمػى ممكػو كغيظنػا  بفكىؿ أخذ الدىر اأره منو  كانػت ـ  فػا

 عمى الزماف.
 كالعتاب كاليجاء. كقد جاء ت شكاىد قميمة لغرض المدح 

كالذم يمدت نظرنا ىك حسو الشعرم كذائ تو المغكيػة كقريحتػو السػميمة الكامنػة      
كراء اختياراتو المتنكعة  كحسف عرييا كجماؿ تحميميػا المبػدكء غالبنػا بكممػة تكجػو 
إلى الغرض مف األبيػات  ك كلػو فػي الكصػؼ  يصػؼ كػذا  كفػي الغػزؿ يصػؼ جمػاؿ 

يخدى عمى باحث في ديكانو تأاره بالشعر العربي كأغرايو  بؿ محبكبتو كطيديا  كال 
ال تغيب م ارنتو بيف الشكاىد التركية كما ي ابميا مف العربية  كمػا يػرل تػأاره بػبعض 

 التراكيب الشعرية العربية المعركفة  كقد ذكرنا ذلؾ في المبحث األكؿ.
يػػة بعربيتػػو الرشػػي ة كبتدػػرد مػػنيج الكاشػػغرم كسػػب و فػػي شػػرح األبيػػات الترك        

ي ػػػدـ العربيػػػة كػػػأغنى لغػػػة عالميػػػة قػػػادرة عمػػػى حمػػػؿ المعػػػاني الشػػػعرية كالمشػػػاعر 
 اإلنسانية في األدب الشعرم العالمي  كىذه كسيمة في خدمة العربية لـ يسبؽ إلييا.

 احلكى ٔاأليثال:
تناارت األمااؿ في ديكاف الكاشغرم بصكرة الفتة  مما زاده غنى كاراء ككفػرة 

ة كحكمػػة مجربػػة  ت ػػت مػػف الندػػكس العربيػػة ال ارئػػة ديكانػػو مكقعنػػا هسػػرنا  كتزيػػد أدبيػػ
قناعتو بما عند الترؾ مف حكمة كحنكة كتجارب ال ت ػؿ عمػا عنػد العػرب  كقػد سػبؽ 
ذكرنا قكلو:" كنارتي فييا شكاىد مف أشػعارىـ  التػي تدكىػكا بيػا فػي إيػذانيـ بػاألمكر 

شػػعارىـ. ككػػذلؾ األماػػاؿ التػػي يػػربكى ا عمػػى مػػدارج الحكمػػة  فػػي الكربػػة كالنعمػػة  كا 
حتػػى بمػػغ ال ائػػؿ الناقػػؿ  كأكصػػؿ الناقػػؿ الخامػػؿ  فجمعػػتي فيػػو األشػػياء المػػذككرة  
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كبمغػػت مكاقعيػػا فػػي ديكانػػو   ُ)كالمغػػات المشػػيكرة  فبمػػغ الكتػػاب فػػي الجػػكدة نيايتيػػا"
حة مائتيف كتسعة كسػبعيف مكقعنػا  كلعمػو قصػد مػف كراء ىػذه الكاػرة بعػد تح يػؽ صػ

إنساني كطػرؽ الحيػاة كالعبلقػات  مف نسب مدرداتو كدالالتيا بياف ما عند قكمو فكر
   كبناء صبلت التكاصؿ بيف العرب كتراث قكمو كا افتيـ. ِ)ككسائميا

 كمف شكاىد الحكمة في الديكاف:
  ايال بيمسػػا ييػػكؿ هٍزمػػاس. ًبًمػػٍؾ بيمساسيػػكٍزيىٍزماس" معنػػاه: إذا كػػاف فػػي المدػػازة ًاًرـ"          

ذا كاف في الرجؿ ع ؿه ال يخطئ في الكبلـ. ؿي الطريؽ  كا   ال يييى
  هٍلػػٍب هًرٍؾ يىٍدًرٍتمػػا. ًاقػػيبلٍج هٍرقاسػػٍف يىٍغًرٍتمػػا" كي ػػكؿ: ال تسػػئ كال تييػػعؼ الرجػػؿ"

 البطؿ  كال تدبر ظير الجكاد السبكح  ينصح األمراء بذلؾ.
 ٍر" كمعناه إذا حمؿ البعيػري الًحمػؿ أجمػتي فإنػو ييطيػؽي  "ًتدى ييٍؾ كيتيرسا قىًمٍج يما كيتيري

ا  كنظيره عند العرب" أتبًت الدرسى لجاميا".  حمؿ المغرفًة أيين
  كمػا أف . ٍعيػدا" معنػاه: إنمػا يختبػر البطػؿ عنػد مبلقػاة العػديكٍّ ػٍؽ جي " هلٍب يىٍعيػدا الجى

ٍتديػو  مػف حمـ الحميـ ييجرَّبي في الجداؿ. كنظيػره فػي العربيػة قػكليـ:" إف الجبػاف حى
فكقػػػو" كيييػػػرب فػػػي ذـ الجػػػبف  كالػػػدعكة إلػػػى الشػػػجاعة  كالمبػػػادرة إلػػػى قػػػراع 

.  الخصـك
  قاٍز قيبسا ايٍردىٍؾ كيكًلػٍؾ ًاكػانكٍر" كمعنػاه: إذا نيػض الػبط مػف الحػكض تممػؾ اإلكز"

 الحكض  يييرب ىذا في خامؿ يشرؼي عمى ال ـك بعد ذىاب السيد منيـ.

                                           

  ٕ/ُديكاف لغات الترؾ. محمكد قشغارم.   ُ)
مكتبػػة الطالػػب  -ُُأىميػػة األماػػاؿ فػػي تػػراث األمػػة. يكسػػؼ بػػف عمػػي بػػف رابػػت الا دػػي. ص  ِ)

 .ُٖٔٗالجامعي. مكة المكرمة. 
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 اؿ النػػار ال يحتػػرؽ بػػو الدػػـ. ييػػرب ىػػذا "ايكٍت ًتيسػػاهغيز كييمػػاٍس" معنػػاه: مػػف قػػ
فػػيمف يعتػػذر عػػف كػػبلـ تكمػػـ. فعنػػد رجػػكع اإلنسػػاف إلػػى رشػػده بعػػد اإلسػػاءة دليػػؿ 

 . ُ)عمى دمااة خم و. كىذا ما رمز لو العرب ب كليـ: عاد غيثه عمى ما أفسد
  .ًكشى هالسى ًاجتٍف. ًيم ى هالسى تىٍشتيف" كمعناه: أف برص اإلنسػاف فػي باطنػو"

إيمار المخالدة  كأف ببلص الدكاب خارج بدنو بادو  كيييرب ىذا فػيمف  يعني بو
 دسَّ خيانة في تممؽ.

ف كػاف فػي المػاء"  كيمكف أف يماامو مف األمااؿ العربية قكلنا: "ال يغرَّنؾ الديٌباء كا 
كالدباء ىي ال رع  كيييرب الماؿ لمرجؿ الساكف ظاىرنا الكاير الغائمة باطننا
(ِ . 

  ساًقٍغ قىميػٍغ سػكؼ كيرينيػكر" كمعنػاه: أف العطشػاف يػرل كػؿ سػراب مػاء  "ايسيٍ ًمش ا
ييرب في محتاج يرل في كؿ شيء قياء حاجتو. كفيو تأار بما جاء فػي قػكؿ 
ـٍ  اءىهي لى تَّٰى ًإذىا جى ـٍ كىسىرىابو ًبً يعىةو يىٍحسىبيوي الظٍَّمآفي مىاءن حى كا أىٍعمىالييي ربنا: )كىالًَّذيفى كىدىري

فَّاهي ًحسىابىوي يىًجٍدهي شى  دى المَّوى ًعندىهي فىكى جى كى    ّٗ) اٍلًحسىابً  سىًريتي  كىالمَّوي  ۗ  ٍيئنا كى
  هسىندا ًايدؾ يكؽ" معناه: ال عجمة في السبلـ. كييػرب ىػذا الماػؿ فػيمف يػؤمر "

بالتػػاني فػػي األمػػكر  كىػػك مػػا يتداكلػػو العػػرب ب ػػكليـ: فػػي التػػأني سػػبلمة كفػػي 
 العجمة ندامة.

  ٍف هرتيٍؽ هلماس" معناه: ال يأخذ الشريؾ مف شريكو زيادة فػي ال سػمة  "ايرتىٍؽ هردى
كييرب فيمف يؤمر باإلنصاؼ. كت كؿ العرب: "ىذه بتمػؾ كالبػادئ أظمػـ" يييػرب 

 . ّ)في المجازاة

                                           

 .ّٗأىمية األمااؿ في تراث األمة. يكسؼ بف عمي بف رابت الا دي. ص:   ُ)
 .َُّالمرجت السابؽ. ص:   ِ)
 .َٔ. ص:ُٖٗٗ. ُركائت األمااؿ الشائعة. محمد تكفيؽ أبك عمي. دار الندائس. بيركت. ط  ّ)
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  ػػػٍؾ هًكنػػػدا قىممػػػاس" كمعنػػػاه: ال تب ػػػى المحنػػػة الزمػػػة ألكتػػػاؼ المحػػػركميف " همكى
إف مػت العسػر يسػرا  كنظيػره فػي العربيػة: الممتحنيف. كىذا بمنزلػة قكلػو تعػالى: 

   كأييا "مف صبر ظدر". ُ)"الصبر مدتاح الدرج"
  ـٍ سىٍيرىٍب هنى تىٍمغىػٍؽ قىتػاٍر" كمعنػاه ٍف ًبًمًكنؾ ًيتار. يىٍنٍكشىٍؽ تىًم " بيٍمغاؽ ايكيش بيٍمسا قىجى

ذا كاػر اليػذياف  إذا كارت الدتف بيف ال ـك ييؿي ع مػؾ فػبل ييتػدم إلػى رشػاده  كا 
شتد الحنؾ مف يبس الغـ  كيؤمر بال سط في الكبلـ  كىػذا مػا أشػار إليػو عميػو ي

الصػػػبلة كالسػػػبلـ ب كلػػػو: " مػػػف كػػػاف يػػػؤمف بػػػا كاليػػػـك ابخػػػر فمي ػػػؿ خيػػػرا أك 
 . ِ)ليصمت"

كاألغػػراض التػػي تناكلتيػػا األماػػاؿ كايػػرة كمتنكعػػة  تظيػػر تعػػدد تجػػارب ال ػػـك       
ا كتػػدفؽ أنيػػار فكػػرىـ  كتكشػػؼ عػػف أخبل قيػػـ كمبػػادئيـ التػػي زادىػػا اإلسػػبلـ رسػػكخن

 كشمكالن  اـ تبيف عف مجاراتيا لحكمة العرب كمآارىـ كم ارعتيا.
كقد عرييا الكاشػغرم فػي لغػة بميغػة تتسػـ باإليجػاز لتناسػب أسػمكب الحكمػة       

ال ميؿ المدظ العميؽ المعنى المتدفؽ الدكر  كفي كاير منيا يذكر الم ابؿ العربي ليا  
ت ال ارئ العربي كيحدزه لتعمـ لغة الترؾ المماامة لمعربية ا افة كمجدنا  كما رأيناه ليدف

يػػذكر ابيػػة أك الحػػديث الػػذم تيػػمنت حكمػػة التػػرؾ مػػف سمسػػبيؿ معانييمػػا  كفػػي 
صػػنيعو بيػػاف لجػػبلؿ العربيػػة كجماليػػا الػػذم تحػػاكؿ التركيػػة مجاراتيػػا كتتبػػت هاارىػػا 

مو إلى تعمـ لغة الحيارة كالا افػة العػالميتيف  كمآارىا  كتمؾ دعكة متجددة لدعكة قك 
 كدعكتو العرب لتعمـ لغة قكمو العري ة.

 انعاداث ٔانتقانيذ: 

                                           

 .ِْركائت األمااؿ الشائعة. محمد تكفيؽ أبك عمي. المرجت السابؽ. ص:   ُ)
 .َّأىمية األمااؿ في تراث األمة. يكسؼ بف عمي بف رابت الا دي. المرجت السابؽ. ص:   ِ)



 

  

 

 
 " امحمكد الكاشغرم نمكذجن "  جيكد غير العرب في خدمة المغة العربية كعمكميا

 

ٕٗٗ 

بدا الكاشغرم في ديكانو مكسكعة شاممة كذاكرة ا افية لمشعكب التركية التي 
تحمػػؿ قيمػػا أخبلقيػػة كسػػمككية كنظرتيػػا الخاصػػة لمحيػػاة فػػي ال ػػرف الحػػادم عشػػر 

بػػالكاير مػػف عػػادات الشػػعكب التركيػػة كت اليػػدىا كسػػمككياتيا فػػي  المػػيبلدم  فأمػػدنا
الممػػبس أك المأكػػؿ أك المناسػػبات الخاصػػة كالعامػػة  فمكػػؿ شػػعب مػػف شػػعكب العػػالـ 

 ت اليده كعاداتو.
كلمترؾ عادة مت المكلكد الجديد  فعيرؼ عنيـ قػديمنا ميػده ييسػمى "ًبًشػٍؾ" فيػو 

يو الطدؿ كىػذا ينػزؿ عػف "ًشػمىٍؾ الػذم ا ب عمى شكؿ دائرم يكيت فيو إناء ليبكؿ ف
ٍيػًد الصػبٌي -ييصنت مف الخشىًب  في كؿ الكاشػغرم: "ًسػبىؾٍ  ػتي فػي مى ػبي الػذم ييكيى ال ىصى

ًليىبكؿى فيو."  كىذا الميػد مكجػكد لػدل الشػعب ال رغيػزم ًبسىػبىٍؾ الػذم أصػبح "ًشػمىٍؾ"  
عامػة كال رغيػػز ممػا يؤكػد أنيػا عػادة متأصػمة يػػاربة بأطنابيػا فػي المجتمػت التركػي 

عمػػى كجػػو الخصػػكص  كال زاؿ النػػاس ي بمػػكف عمييػػا  لتنت ػػؿ عبػػر أجيػػاؿ متتابعػػة  
 كيظؿ ليا حيكر في المناسبات المشابية.

كما ذكر في ديكانو عػادات مختمدػة تػرتبط بػاألعراس ماػؿ إرسػاؿ خادمػة مػت 
ٍتًمػػٍؾ قىرابػاٍش  ػػتى العىػػركًس لىٍيمىػػةى الخاًدمػػةي التػػي أيًعػػدٍت ًلتيٍبعىػ –العػركس لخػػدمتيا: "اىكى ثى مى

الًزفاؼ. كالعركسي "اىكىٍتًمٍؾ" كمف ذلؾ أييػا أف أقػارب العػركس يرسػمكف ليػا كسػكة أك 
.-ماالن إكرامنا ليا  ف د جاء في الديكاف"ييديٍش   اإلعانىةي لؤلقارًب بًكٍسكىةو أٍك ًبماؿو

ٍبعىايكفى في تىٍجييزًىا كأكاىري ما ييٍستىٍعمىؿي ىذا في العركس إذا زيفٍَّت فإف أقاًرباىا يى 
ـٍ مف اإلٍكراـً ليا. كفي الماؿ" ييدش لؾ كىًمٍف كيذاكيك يىدىٍش بيميكٍر" معناهي أف  ما يىٍعريضي لىيي

ػػةن بػػأمكاًؿ أٍقًرباًئيػػا ٍن ػػادن  العػػركسى إذا كانػػٍت ميكىرَّمى تىنػػا كقيػػكرنا مي ليػػا. ألنػػوي يىًجػػديىا  اتىًجػػدي خى
لىةن فىيىٍحتىًرـي بعدىا كيؿك ما ييٍمبىسي  –.  كعند العيرًس ييمبىسي اكب خاص ييسمى "كىذيٍت" ميتىمىكٍّ

مف األاكاًب كأكاىري ما ييٍستٍعمىؿي ىذا في العيٍرًس. كذلؾ أف قراباًت الزكًج كالمٍرأًة ييٍمبىسيكف 
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ذا زارت المرأة المتزكجة أىميا سيميت زائرةن أ ألنيػا أصػبحت مػف  .  كا  ـٍ ًلباسنا إكراما لىي
 يا."تٍكدم كىٍمدم" أم جاءت زاًئرةن. بيًت زكج
كفي تأكيد الكاشغرم ليذه العادة التي ت ـك عمى احتراـ العريس لمعػركس التػي       

العصا  كي اؿ "كزا كك تىيىؽ بيردل" أم أعطى الختف -ي كؿ: تىيىؽ-يت دـ ليا ليبني بيا
اسػير ليكػكف جارية أك عبدنا نزلت العركس مػف الدػرس متكئنػا عميػو. كتمػؾ عػادة المي

ليا ممكنا. كفي المااؿ "تىيىؽ ببلتيماس. تنؽ سكزف بتماس" معناه مػف كػاف لػو عصػا 
ال يزلؽ في الردغة. كأف كبلـ الشاىد ال يعرؼ إال عند أداء الشيادة. كايح مف ىذه 

ظيار احتراميا.  العادات حرص المجتمعات التركية كال بمية عمى تكريـ العركس كا 
ؼ مػػف سػػمات الشػػعكب التركيػػة التػػي تتن ػػؿ مػػف بدايػػة فصػػؿ كعػػادة إكػػراـ اليػػي    

الربيت حتى الخريؼ ماػؿ البػدك عنػد العػرب. فػإكراـ اليػيؼ صػدة الشػعكب البدكيػة. 
اسػـ يػيافة تىػديكري بػيف ال ىػٍكـً فػي الشػتاًء عمػى الترتيػب"  –فيرد في الديكاف: "سيٍغًدٍج 

يمة منيا فرؽ كبطكف. كجعمكا كالترؾ قبائؿ كايرة كأسماؤىا أسماء أجدادىـ  اـ كؿ قب
لكػػؿ قبيمػػة عبلمػػة خاصػػة لخيكليػػا كدكابيػػا فيعػػرؼ كػػؿ بطػػف منيػػا مكاشػػييا بيػػذه 

 السمات عند االختبلط. 
ي ػاؿ فػػي الماػػؿ " اىكلػؾ تذغٍرسػػا كػػكزم يم ػػا بمػكر" معنػػاه أفَّ ربَّ البيػػًت إذا أٍشػػبتى     

يؼ فإف عيف اليػيؼ أبػدن  ا ماػؿ ييػرب لمػف تكػكف نحػك الطريػؽ ليػذىب.  كىػذ االيَّ
يعتػذر ألىػػؿ البيػت بعػػد اليػيافة  كيسػػتأذف لممغػػادرة حتػى ال يا ػػؿ عمػى أىػػؿ البيػػت  
كيشير إلى أفَّ الشعكب التركية تحب إكراـ الييؼ كعادة العرب سكاء بسػكاء. كالػذم 

 يعايش ال ـك يجد فييـ ىذه السمة باقية مترسخة في المجتمت.
الكبيػػر  فميػػـ خطػػاب لمصػػغير يختمػػؼ عػػف كمػػف عػػادات التػػرؾ المتميػػزة احتػػراـ    

" لبلحتػراـ كييعتبػري مػف حسػف  " كالكبػار ًبػػ"أنتـي الكبير  مف ذلؾ مخاطبػة الصػغار ًبػػ"أنتى
"سىٍف"  أنتى ىذه المدظةي ت كليػا التػرؾ لمصػغار كالخػدـً كًلمػٍف –األدب في الخطاب. ي اؿي
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ػةه  ٍرمى كمٍرتىبىػةه ت ػكؿ لػو: "ًسػٍز"  كاف ديكف ال ائؿ فػي السػف كالمرتبػة. كلمػف كانػٍت لػوي حي
فعنػػد ال رغيػػز ماػػؿ مشػػيكر ي ػػكؿ "سىػػٍف ًدًغػػٍف ًسػػًنٍؾ سيػػكٍز ًسػػٍز ًدًغػػٍف ًسػػًمٍؽ  ٔبػػالزام.

.  سيكٍز" معناهي أنتى كممة غير ميحتـر أما أنتـ كممة احتراـو
كمف ذلؾ في احتراـ الكبير رجبلن كاف أك أناى "يرج أخك المرأة الصغير. كيدرؽ       

لرجػػؿ كأخػػي المػػرأة   في ػػاؿ ألخػي الرجػػؿ )ًانػػي  كىػػك إذا كػػاف أصػػغر سػػننا بػيف أخػػي ا
ذا كاف أكبر سننا منػو ي ػاؿ لػو )إجػي . كأخػت الرجػؿ تسمى)سػنكؿ  إذا كانػت  منو. كا 
ذا كانػػػت أكبػػػر تسػػػمى )أكػػػا  كأخػػػت المػػػرأة الصػػػغرل تسػػػمى )بمػػػدز .  أصػػػغر منػػػو. كا 

كب التركيػة ال ديمػة مػف تػكقير كالكبيرة)أكا "  كلعؿ ذلؾ يدؿ  عمى ما ميزت بػو الشػع
نزاليـ المنزلة التي يستح كنيا.   الكبار كا 

ىػػك بمنزلػػة الػػكزير مػػف السػػكقة فػػي -كيػػذكر بعػػض أل ػػاب المسػػئكليف "ييغػػريش       
ف كػاف ذا حشػمة عرييػة  األتراؾ. كال يجكز أف يم ب بيذا االسـ الدػارس أك غيػره كا 

سكداء مف حريػر ترفػت عمػى رأسػو كبسطة. كىك دكف الخاقاف بدرجة كيعطى لو قبة 
اسػػـ يم ػػب بػػو أكػػابرة الرسػػاتيؽ -فػػي األمطػػار كالػػامج كالحػػر.  كذكػػر أييػػا "كككيػػكؽ

كالتركماف".  كما ذكره ال شغارم داؿ عمى كجكد منظكمة لمحكـ لدل الشعكب التركيػة 
 ال ديمة قريبة مف المديـك الحديث لمدكلة.

باالشػػباع. الػػرىط كال بيمػػة كالعشػػيرة. -كمػػا كتػػب عػػف العبلقػػة بػػيف ال بائػػؿ "بػػكم     
بالغزية. إذا است بؿ الرجؿ ممػف ال يعػرؼ أحػدىما ابخػر يسػمـ عميػو اػـ ي ػكؿ "بػكل 
كـ" أم مف رىطؾ كمف عشيرتؾ كقكمؾ. في ػكؿ المسػؤكؿ "سػمغر". أم رىطػي قبيمػة 
"سمغر". أك يذكر كاحدنا مف البطكف التي ذكرت في صدر الكتاب. كىي أسامى أجػداد 

بائػػؿ. اػػـ يشػػرعاف فػػي السػػبلـ أك يسػػرعاف مػػف غيػػر الم ػػاـ. فيعػػرؼ حيئػػذ كػػؿ كاد ال 
 منيما حزب ابخر. 



 

  

 

 
 " امحمكد الكاشغرم نمكذجن "  جيكد غير العرب في خدمة المغة العربية كعمكميا

 

َِٖ 

كقػػارئ الػػديكاف يجػػد ندسػػو مسػػتمتعنا بػػذكر الكاشػػغرم بعػػض األطعمػػة الشػػييرة        
لدل ال بائؿ كالبطكف التركية  كىك إذ يذكرىا  يصديا كصدنا دقي نا  فيعػرض أكال اسػـ 

ـي عىجػيفو رىقيػؽو عمػى ًقػكاـً عىجػيًف -قػة كيديػة تحيػيره "مماتػاالطعاـ  اػـ يصػؼ بد اسػ
دىكييػػا إًذا شيػػًكيىٍت ". كيػػذكر  ال طػػاًئًؼ ييٍمطىػػخي بالػػدىجاًج الميسىػػمىًف أىًك المحػػـً كػػٍيبل يىسػػيؿى كى

. كذًلػؾى أىف ذا -كذلؾ "تيٍتمىاجٍ  ـٍ ٍعػركؼه لمتيػٍرًؾ. كىػك ًمػٍف دىخػائًر ذم ال ػٍرنيًف فػيي طىعػاـه مى
ٍكعى فى ػاليكا لىػوي "ًبٍزًنػي تيٍتمػا ال ٍرن ـي ال ىٍكـً فىشىكىٍكا إليًو الجي رىجى ًمفى الظيميماًت قىؿ طىعا يف لىٌما خى

ػػ رى  اهٍج" معنػػاهي ال تيٍمًسػػٍكنا ىاىينػػا ٍجياعن ػػًؿ سىػػبيمىنا حتػػى نىرًجػػتى إلػػى أكطاًننػػا. فشػػاكى خى كى
." اػـ يػذكر لنػا ـى ػكا ىػذا الطىعػا كىماءى في ذلؾ حتى أٍخرىجي أاػر ذلػؾ الطعػاـ عمػى بػدف  الحي

ـي سىػريعن  ٍجنىػةى كال يىٍنيىًيػ ًمػري الكى ييشػرىبي ًمػفى المىرىقىػًة  اهكمو في كؿ: "كىىيكى يي ىكم البىػدىفى كييحى
بىٍعدى أٍكًؿ تيٍتماٍج أٍيعافيوي. فىمما رىأل التيٍرؾي ذلػؾ فسػمى "تيٍتمػاٍج" كأصػموي "تيٍتمػا هٍج" أم ال 

كٍٍّع.  تيجى
حـ الخيؿ كيعرفكف طري ة خاصة لطبخو: " ييٍنػٍد اىتػي ًيبػاٍر" معنػاهي كالترؾ يحبكف ل    

َـّ تيػًرؾى حتػى يىٍبػريدى تىدػكحي منػوي رايحػة  . كىػك إذا طيػًبخى ايػ ـى الخيًؿ يدكحي منوي المسػؾي أف لىٍح
سىنىةه.  كال يػزاؿ التػرؾ حتػى ابف يسػتطيبكف لحػـك الخيػؿ كي ػدمكنيا ليػيكفيـ فػي  حى

 ـ. المناسبات اليامة لديي
ـي لميػيًؼ العزيػز  كرانػاه عػف        ك"قىًزم" طعاـه معركؼ عند الشػعب ال رغيػزم يي ىػدَّ

ىػك عيكىػفي بىٍطػًف ااًلٍنسػاف كسىػٍمفي بىٍطػًف -أجدادنا ال دماء كىك يذكره في الػديكاف:" قىػزم
ٍيػًؿ سىػ ٍيًؿ. يي اؿي ًمٍنوي " ييٍنٍذ قىًزيًسي ياٍغ" معنػاهي أىفَّ سىػٍمفى بىٍطػًف الخى ػبك المحػـً الخى . كأحى ٍمفه

 ".  إلى الترًؾ ذاؾى
كمف ىنا ندرؾ أف األطعمة التركيػة أغمبيػا مػف المحػـ كالمػبف كالػدقيؽ كبعيػيا       

راٍت كب يت إلى يكمنا ىذا ماؿ ًقًمز كقىزم ًبشىٍكمًيما كاسميما السابؽ.   كي
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كاع كمما سطره صاحب ديكاف لغات الترؾ عف عادات الترؾ فػي مبلبسػيـ مػف أنػ    
."     –األقمشة كاأللكاف ما يمي:" ايريٍقميػٍؽ ييكٍنػٍؾ  ٍبػؿي ػذى منػوي الحى ػكؼي الػذم أيٍعػدَّ ًلييتَّخى الصك

ٍكؼو كلىًبسىوي.    كأييا: "قىٍرٍس  ٍكرىٍكمىٍندم"أم صار العبدي ذا ًلباسو ًمٍف صي -كأييا: "قيٍؿ جي
ػكًؼ الغػنـ."  كمػف ىنػا نعػرؼ أف بىػًر األًبػًؿ كصي التػرؾ كػانكا يسػتخدمكف  الكساءي ًمٍف كى

 الصكؼ كايرنا في المبلبس كبعض األمكر األخرل.
كمػػا يػػأتي فػػي الماػػؿ " ًقٍمنيػػك ًبٍمسػػا ًقػػًزٍؿ كىػػذاٍر. يىرانيػػك ًبٍمسػػا يىًشػػٍؿ كىػػذاٍر" معنػػاه إذا      

ريػػرن  ٍسػػفى الػػدَّالًؿ كالغيػػٍنًج لىًبسىػػٍت حى ػػٍرأىةي حي ٍسػػفى  اعىرىفىػػًت المى ذا عىرىفىػػٍت حي . كا  ػػرى مكػػًؽ أىٍحمى التَّمى
ريرن  ايٍرجكاًنٌيا. يعني أف الزكجى ييٍكًرمييا ًبػًو.  أم أف الحريػر كػاف لػدل  اكالمَّطافىًة تىٍمبىسي حى

نساء الترؾ في مرتبة عاليػة  كألكانػو تشػير إلػى الحالػة المزاجيػة لممػرأة  فػإذا لبسػت 
ذا لبسػت  المػكف المكف األحمر أعطت إشارة إلى حسف الػدالؿ كالت ػرب مػف زكجيػا  كا 

األرجكاني أفيمت ما تكد مف زكجيػا  كىػذه عػادة نسػائية تميػؿ إلييػا المػرأة لتكشػؼ 
 رغباتيا دكف كبلـ.

جٍ      دٍيباجه ًصٍيًنٌي."  كىذا يدؿ عمى العبلقػة التجاريػة بػيف التػرؾ كالصػيف فػي -" قىجى
ػػرى ًيػػيافى -األقمشػػة  "ًبًجػػٍش  ػػٍف حىيى ـي كيػػؿٍّ ًقٍطعػػةو مػػف الػػديباًج ييٍعطػػى ًلمى ةى األكػػاًبرًة اسػػ

".  كالكالئـً
كفي كؿ زماف يتكاجد الغنػي كالد يػر  بيػد أف الدػركؽ كايػحة بينيمػا فػي الزينػة     

كالمبػػاس  فيػػذكر الكاشػػغرم فػػي ديكانػػو إلػػى أمػػكر قريبػػة مػػف ىػػذا حينمػػا يػػذكر لبػػاس 
اسػػـ كػػؿ فيػػركزج عظػػيـ ذك قيمػػة يعمػػؽ عمػػى نكاصػػي -أكػػابر ال ػػـك كأكالدىػػـ "بػػكت

 ـ. ي اؿ منو "قز بكت أريدل" أم كيعت الجارية ذلؾ. األكابرة كبناتي
-كمف عاداتيـ التن ؿ كقد كردت محدكدة في ديكاف ال شغارم  كمما ذكره"ًقٍشًمٍؽ"    

البيت الشىتىكم ككذلؾ كؿ شيء أيعد لمشتاء.  فالشػعكب التركيػة شػعكب بدكيػة تنت ػؿ 
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الخريػػؼ. أمػػا فػػي  مػػف مكػػاف إلػػى مكػػاف طمبنػػا لمعشػػب لمكاشػػييـ أانػػاء الربيػػت حتػػى
 الشتاء فينزلكف في مكاف معيف ييسمى "ًقٍشًمٍؽ"

اسػػػتطاع الكاشػػػغرم بػػػذكره ىػػػذه العػػػادات أف يعايشػػػنا المجتمػػػت التركػػػي  بعاداتػػػو    
كت اليده في المناسبات االجتماعية كفي أنػكاع المبلبػس كألكانيػا كأطعمتػو كأنكاعيػا  

عمـ لغة الترؾ إلى المتعمـ العربي  كما يرتبط بحاؿ حميـ كترحاليـ  كىك بيذا ييسر ت
مف خبلؿ تحبيب المجتمت إليو. كما أنو استطاع أف يربط التركي بالمغة العربية التي 
ذا أرادت األجيػػاؿ  اتخػػذىا كسػػيمة لحدػػظ ىػػذه العػػادات كن ميػػا إلػػى العػػالـ العربػػي  كا 

مػػؾ ىـ سػػيمجأكف إلػػى تعمػػـ العربيػػة  لكػػي تب ػػى تدالتركيػػة التعػػرؼ عمػػى عػػادات أجػػدا
العػػادات زادا ليػػـ يحمػػؿ عبيػػر التػػاريخ الػػذيف ال يزالػػكف يستنشػػ كنو فػػيميميـ كبريػػاء 

 األجداد كعزتيـ.
 انقضايا انتاسخييت:

مف كسائؿ تحبيب التركيػة إلػى المػتعمـ العربػي  كطػرؽ تحديػزه إلت انيػا  تنػاكؿ      
  كالبلفػت الكاشغرم كايرنا مف الصػدحات التاريخيػة المشػرقة لعػالـ التػرؾ بكسػط هسػيا

لكػػؿ دراسػػي الػػديكاف ال ػػدرات المياريػػة ليػػذا المغػػكم الكبيػػر فػػي مػػزج أصػػالة منيجيػػة 
معجمو اليادؼ إلى  تعميـ العرب لغة الترؾ بما تيمنتو مػف ليجػات ال بائػؿ التركيػة 
بتسػػطيره قيػػايا تاريخيػػة بػػدءنا مػػف نشػػأة الشػػعكب التركيػػة كأصػػميـ كقبػػائميـ التػػي 

حداث التاريخية التي عاصرىا  كالحركب التػي نشػبت بػيف ينحدركف منيا كمركرنا باأل
األتػػراؾ كغيػػرىـ مػػف األقػػكاـ األخػػرل كػػالدرس كالصػػينييف خاصػػة  كانتيػػاء بأسػػماء 
البمػػداف كالػػديار كالشخصػػيات التاريخيػػة المعركفػػة كػػذم ال ػػرنيف كالممػػؾ أفراسػػياب  

 كالممؾ أرسبلف تكيف.
خ ىذه الشعكب تاريخ عريؽ ناصػت فػي كىك بيذا العرض التاريخي ي رر أف تاري    

مكاقدػػو كأحدااػػو  ينػػاطح تػػاريخ العػػرب  كلعػػؿ ىػػذا مػػا دعػػاه إلػػى اإلسػػياب فػػي سػػرد 
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بعػػض الصػػدحات التاريخيػػة  ككػػأف التػػاريخ فػػي فمسػػدتو "سػػادٌّ لحاجػػة المجتمػػت إلػػى 
معرفػػة ندسػػو كرغبتػػو فػػي أف يديػػـ عبلقتػػو بالمايػػي كعبلقتػػو بالمجتمعػػات األخػػرل 

كالتاريخ كتابػة كدراسػة مػف الكسػائؿ المػائزة فػي التكاصػؿ بػيف الشػعكب   ُ)كا افاتيا"
عمى اختبلؼ مشاربيا  كداع مف دكاعػي تعمػـ لغػات ابخػريف لمتعػرؼ عمػى تػاريخيـ 

 كعراقة أصكليـ  كبخاصة العرب ف د كاف الزماف زمانيـ
 ٔيٍ انًُارج انتاسخييت انتي تُأذلا انكشغاسي َشأة انرتك:

في حرص كؿ إنساف عمى البحػث كالتن يػب عػف أصػمو الػذم ينحػدر  ال يشؾ أحد    
منو  كلك أا مو ىذا البحث كأيناه  فكيؼ يككف األمر في دراسة نشأة األمـ كالبحػث 
عف جذكرىا المنسكلة منيا  كىذا ما تشعر بو كأنت تطالت ما سػطره الكاشػغرم بحانػا 

ا عميو.كىك اسػـ سػمى اسـ ابف نكح صمكات  –عف أصؿ قكمو  فتراه ي كؿ: "ترؾ 
ا تعػػالى بػػو بنػػى تػػرؾ بػػف نػػكح.  كمػػا ذكػػر اإلنسػػاف هدـ عميػػو السػػبلـ فػػي قكلػػو 

مىى اإلٍنسىاًف ًحيفه ًمفى الدٍَّىرً ػتعال  ﴾. ِ)ى:﴿ ىىٍؿ أىتىى عى

                                           

 ـ.ُْٖٗ-ال اىرة-ِّف: حسيف مؤنس صالتاريخ كالمؤرخك  ُ)
 ُابية-سكرة اإلنساف  ِ)
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نسىػافى ػفدي ىذا المكيت اسـ ي      مىٍ نىػا اإلًٍ ت عمى الكاحد.  فػي قكلػو تعػالى:﴿ لى ىػٍد خى
ػػػاًفًميفى )ػ  ايػػػْ)  تىٍ ػػػًكيـو ًفػػػي أىٍحسىػػػًف  ًمميػػػكا َٓـّ رىدىٍدنىػػػاهي أىٍسػػػدىؿى سى نيػػػكا كىعى   ًإالَّ الَّػػػًذيفى همى
اًت ) ػػاًلحى ﴾  ككمػػا أف الػػرـك اسػػـ رـك بػػف عيصػػك بػػف إسػػحاؽ صػػمكات ا  ُ)  ٔالصَّ

  ِ)عميو. فسمي بو بنكه كذا ىذا".

: "يىاًفثي كيتدؽ معو ابف كاير كيختمؼ  فيخالؼ ما ذكره عف أصؿ قكمو قا ئبلن
ػأى  : ًإفَّ التكٍرؾى ًإنَّمىا سيمككا ًبػذىًلؾى ًحػيفى بىنىػى ذيك اٍل ىػٍرنىٍيًف السَّػدَّ كىأىٍلجى قىٍد ًقيؿى  أىبيك التكٍرًؾ. ... كى

ـٍ فىتيرً  ـٍ كىدىسىاًدًى ـٍ يىكيٍف ًعٍندىىي ـٍ طىاًئدىةه لى رىاءىهي فىبىً يىٍت ًمٍنيي كجى ًإلىى مىا كى مىٍأجي كيػكا ًمػٍف يىٍأجيكجى كى
" ـي التكٍرؾي رىاًئًو فىًميىذىا ًقيؿى لىيي كى
(ّ  : " ذىكىرى أىٍىػؿي اٍلًكتىػاًب           كيتدؽ مت قكلو في الرـك

اؽى لما تزكج رف ا بنت بتكاييؿ عيميػريهي أىٍربىًعػيفى سىػنىةن         أىًبيًو كىػافى  ةفي حيا أىفَّ ًإٍسحى
ػػاًقرنا فىػػدىعىا ال ػػٍيًف كىأىنَّيىػػا كىانىػػٍت عى مى لىػػدىٍت غيبلى مىػػٍت فىكى مى ػػا           مَّػػوى لىيىػػا فىحى ليييمى تػػكأميف أىكَّ

يًو اٍلعىرىبي اٍلًعيصى كىىيكى كىاًلدي  ك كىىيكى الًَّذم تيسىمٍّ "           سىمٍَّكهي ًعيصي كـً   ْ)الرك

كمما تع د عميو اليد فػي تنػاكؿ الكاشػغرم استشػياده بالركايػات المكيػكعة          
ت مػػف خبلليػػا عراقػػة قكمػػو كمدػػاخرىـ  كلػػـ يكػػف ميػػطرنا ليػػذا  كلكنػػو االعتػػداد ليابػػ

        المبػػػػػالغ فيػػػػػو  كتػػػػػاريخيـ اإلسػػػػػبلمي  كقيػػػػػادتيـ بجػػػػػكار إخػػػػػكانيـ مػػػػػف العػػػػػرب 

                                           

 ْابية –سكرة الت كيـ   ُ)
 ػىُّّٓر ػة عامػدار الخبلفة العمية  مطبع-ِّٗ/ُديكاف لغات الترؾ: محمكد قشغارم   ِ)
 ـ.ُٖٔٗ-دار الدكر-َُُ/ِالبداية كالنياية: أبك الدداء إسماعيؿ بف كاير   ّ)
 .ُْٗ/ُأبك الدداء إسماعيؿ بف كاير  البداية كالنياية:  ْ)
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المياديف العممية كالدكرية كالا افية تمبسيـ اياب الدخر كالعزة كتزيف جبيػاتيـ كرامػة 
   ُ)كرقينا.

ؿ المعاصرة لذم ال رنيف  اـ تناكؿ ذم ال رنيف ندسو  كيصؼ كتناكؿ تاريخ ال بائ   
سػػرافيؿ طغػػاف إبطكلػػة جنػػكده كشػػجاعتيـ كبأسػػيـ فػػي الحػػركب" أخبرنػػا نظػػاـ الػػديف 

طن اخاف عف أبيو قػاؿ لمػا كصػؿ ذك ال ػرنيف قػرب كاليػة أيغػكر  تكيف بف محمد ج ر

                                           

نمػػا قمنػػا إف التػػرؾ ممػػا سػػمى ا تعػػالى بػػو لمػػا أخبرنػػا بػػو الشػػيخ اإلمػػاـ الزاىػػد   ُ) في ػػكؿ: "كا 
"الحسػيف بػف خمػؼ الكشػغارم" قػاؿ أخبرنػي ابػف الغرقػى قػاؿ حػدانا بػو الشػيخ أبػك بكػر المديػػد 

ي هخػر الزمػاف بإسػناده عػف رسػكؿ الجر جرائي المعركؼ بابف أبي الدنيا في كتابػو المؤلػؼ فػ
أنو قاؿ "ي كؿ ا جؿ كعز إف لي جندا سميتيـ الترؾ كأسكنتيـ  ػ صمى ا عميو كسمـ ػ ا 

لػـ يعاػر عمػى /  ِْٗ/ُديكاف لغات التػرؾ / المشرؽ.  فاذا غيبت عمى قـك سمطتيـ عمييـ
يسػتعاف فػي ذلػؾ بػػ:  صحة ركاية الحديث الذم ذكره ال شػغارم فػي مكاقػت الحػديث المشػيكرة 

http://www.dorar.net   
  مكسػػػػػكعة الحػػػػػديث الشػػػػػريؼ: www.islamport.comكمكقػػػػػت المكسػػػػػكعة الشػػػػػاممة: 

http://hadith.al-islam.com 
ذكرعف الترؾ كىػي مكيػكعة ماػؿ:"اترككا مما كيذكر باحاكف عدـ صحة ذلؾ الحديث كغيره * 

صحيحة عف الترؾ في هخر الزماف فيمػا يعػرؼ  الترؾ ما تركككـ"  إال ما كرد منيا مف أحاديث
ينظر بالتدصيؿ كتاب الدتف: أبػك عبػد ا  /بأحاديث الدتف كل د تكاتر رجاؿ الحديث عمى ذكرىا

عدد ُُِْالطبعة األكلى  -ال اىرة –مكتبة التكحيد -تح: سمير أميف الزىيرم-نعيـ بف حماد
 ِاألجزاء: 

كمعاصػريو ال يعرفػكف أيػة معمكمػات  عميػو كسػمـ ػ ػ صػمى اكيدندكف ذلػؾ بػأف النبػي محمػد 
عػػف المنػػاطؽ الكاقعػػة فيمػػا كراء خراسػػاف أك شػػرقي فػػارس  كالبػػد أنيػػا جػػاءت مػػف األسػػاطير 

تػراث اإلسػبلـ: / كال صص الشعبية التي كانت شائعة في أنحاء الشرؽ األدنى فػي ذلػؾ الكقػت
-عػػالـ المعرفػػة-ُْٓ/ُجكزيػػؼ شػػاخت كميدػػكرد بػػكزكرث  تعميػػؽ كتح يػػؽ: شػػاكر مصػػطدى

 ـُٖٕٗ-الككيت
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شػكاىيف.  ككػانكا الؼ رجؿ كأجنحة قبلنسيـ كأجنحػة الهبعث إليو خ اف الترؾ أربعة 
يرمػػكف النبػػؿ خمدنػػا كمػػا يرمػػكف قػػدامنا فتعجػػب مػػنيـ ذك ال ػػرنيف ف ػػاؿ "ايػػاف خػػكف 
خكرنذ" أم ىؤالء استبدكا بمأكميـ ال يحتاجكف إلى طعاـ أحد ألنيػـ ال يندمػت الصػيد 
عنيـ فيأ كمكنو متى ما أرادكا.  فسػميت الكاليػة "خػذخر" اػـ قمبػت الخػاء ألدػا ككػذلؾ 

مػػؽ.  يبػػدؿ بعيػػيا مػػف بعػػض.  خصػػكما الخػػاء بػػاأللؼ كاأللػػؼ يدعػػؿ بحػػركؼ الح
ذا كجػػدنا مبلمػػح المبالغػػة كايػػحة فػػي ذكػػر أخبػػار ذم ال ػػرنيف  كلعمػػو   ُ)بالخػػاء." كا 

يممح في ركاية ال شغارم ما درج عميو الػركاة مػف المبالغػة فػي ذكػر األخبػار الػكاردة 
ف المعيػكدة لػدل األيغػكر عف ذم ال رنيف  إال أننا نرل دقة في تخريج أسماء األمػاك

بكصديا أىـ ال بائؿ التركية كأكارىػا امتػدادنا جغرافينػا كمكػاف "خػذخر" كيػذكر مػا لح ػو 
مف تغيير صكتي  فتراه مبػدعنا فػي تمػازج التػاريخ مػت المػنيج المغػكم  مح  ػا بػذلؾ 

 أىدافو السامية.
غيػػػر كينت ػػػؿ بنػػػا الكاشػػػغرم إلػػػى حػػػركب التػػػرؾ ب يػػػادة أرسػػػبلف تكػػػيف مػػػت       

المسػػػمميف  ف ػػػد خػػػاض حركبنػػػا يػػػارية يػػػد الصػػػينييف بعػػػد أف تػػػكلى الحكػػػـ عػػػاـ 
ق  كقد ذكر ابف خمدكف في مصندو التاريخي أنو كلي الحكـ بعد أخيو أرسبلف َْٖ

خاف  ككاف شديد الت ػكل كاإليمػاف مسػتجاب الػدعكة  "ككػاف مػف الغريػب الػداؿ عمػى 
فممػػا بمغػػو  بػػبلد سػػاغكف عمػػيبلن  قصػػد إيمػػاف أرسػػبلف أنػػو كػػاف عنػػد خػػركج التػػرؾ إلػػى

الخبػػػر تيػػػرع  أف يعافيػػػو حتػػػى ينػػػت ـ مػػػف ىػػػؤالء الكدػػػرة  كيػػػدفعيـ عػػػف الػػػببلد 
كممػػا ذكػػره الكاشػػغرم فػػي   ِ)ألىػػؿ العمػػـ كالػػديف" اككػػاف محبنػػ .  فاسػػتجاب ا دعػػاءه

ذلؾ:" سألتي عمٍَّف شاىد ىذا الحػرب كقمػت: كيػؼ كقعػت الػدبرة عمػى الكدػرة مػت كاػرة 

                                           

 َُِ/ُديكاف لغات الترؾ   ُ)
ديػػكاف المبتػػدأ كالخبػػر فػػي تػػاريخ العػػرب كالبربػػر كمػػف عاصػػرىـ مػػف ذكم الشػػأف األكبػػر: ابػػف   ِ)

 ـ ُٖٖٗ- ِط)-دار الدكر  بيركت-تح: خميؿ شحادة َُٖخمدكف ص
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ا عجبنا مػف ذلػؾ  كسػألنا عػف الكدػرة   كقمنػا ليػـ: كيػؼ جمكعي ـ  ف اؿ: كنحف أيين
ػػًربت الطبػكؿ  كتيًدخػػت األصػكار رأينػػا  انيػزمتـ مػت ىػػذا الجمػت العظػػيـ  ف ػالكا: لٌمػا يي
رى قىٍد سىدَّ األفؽ  كفيػو أبػكاب ال تحصػى كاػرة كميػا مدتكحػة  بحذاء رؤكسنا جببل ٍاحيى

فدىًىٍشػػنا مػػف ذلػػؾ حتػػى غمبتمكنػػا. قمػػت: كىػػذا مػػف ترمػػي إلينػػا ًبشػػرر مػػف النيػػراف  
  كىػذه الحػركب  ُ)معجزات النبي صمى ا عميو كسمـ الباقية فػي جمػكع المسػمميف.

مػػػت أعػػػداء األمػػػة مػػػف الصػػػدحات التاريخيػػػة التػػػي ترفػػػت أقػػػدار األمػػػـ كتنيػػػر الػػػدرب 
 ألحدادىـ.

يػػػا كتحػػػدث عػػػف الشخصػػػيات التاريخيػػػة كأسػػػماء األمػػػاكف المعركفػػػة بتاريخ
العريؽ  ككذلؾ أسماء األطعمػة كغيرىػا  مسػجبل بػذلؾ سػطكرنا مػف تػاريخ ىػذه األمػة 
العري ة  مبيننا مف كراء ذلػؾ عػف اعتػداده بيػذا التػاريخ اليػارب فػي عمػؽ المايػي 
السحيؽ  كمسطرنا صدحات مشرقة مف جيادىـ في سبيؿ نشر اإلسبلـ كالدفاع عنو  

بيػػارىـ جػػاعبلن مػػف ذلػػؾ سػػبيبلن إلػػى تح يػػؽ غريػػو  مػػف ديكانػػو تعمػػيـ العػػرب لغتػػو كا 
 بتاريخ أصحابيا.

كفي تناكؿ تاريخ ىػذه األمػة العري ػة فػي ىػذا المعجػـ الدريػد بالمغػة العربيػة   
يؤكد ما عرؼ مف قدراتيا اليائمة في حدظ حيارة األمـ كتكاريخيا  كتمايميا الجسػر 

لى تعمـ العربيػة التػي العالمي في تكاصؿ األمـ كت اربيا  كبيذا يسكؽ بني مجتمعو إ
 حدظت تاريخيـ كأمجاد أجدادىـ.

 انقضايا اجلغشافيت: 
ػػا منػػو فػػي ذكػػر  لػػـ يكػػف الكاشػػغرم فػػي ذكػػره ال يػػايا الجغرافيػػة أقػػؿ اىتمامن
نما تجده كايػرنا مػا ي ػرف بينيمػا  كيمزجيمػا فػي سػياؽ منيجػو  ال يايا التاريخية  كا 

الكاشػدة عػف ع ميػة جغرافيػة رائػدة المعجمي  فترل ذات الشيرة كاألاػر  كمػف فرائػده 
                                           

 ٕٗديكاف لغات الترؾ: ا/  ُ)
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سب و بتمؾ الخريطة الدائرية العالمية بألكانيا كدقتيا  كبيا أصبح لديكانو دكرنا عممينا 
ػا لكػؿ باحػث  لػذا ي ػكؿ بعػد رسػمو  كبيرنا في جغرافيػة ىػذا الػببلد  كبػات مصػدرنا مميمن

عرض  ي الخريطة: "فجؿ ببلد الترؾ مف لدف الرـك إلى ماصيف خمسة هالؼ فرسخ ف
ابلاة هالؼ فرسخ. فيكػكف الجممػة امانيػة هالؼ فرسػخ. فػإني قػد بينػت كػؿ ذلػؾ فػي 

 .  ُ)الدائرة التي ىي شكؿ األرض ليعرؼ ذلؾ" 
كمػػا تحػػدث عػػف ال بائػػؿ التركيػػة التػػي قطنػػت تمػػؾ األمػػاكف:"الترؾ فػػي األصػػؿ 
عشػػػػػركف قبيمػػػػػة...فإني عػػػػػادٌّ أميػػػػػات ال بائػػػػػؿ كتػػػػػارؾ الحمػػػػػؿ إاٌل بطػػػػػكف الغيزيػػػػػة 
ـٌ  ـٌ بىٍشًغٍرٍت ا ـٌ أيغيٍز اـ يىماٍؾ ا نىٍؾ اـ قٍدجاٍؽ ا التركمػػانية...فأكؿ ال بائؿ قرب الرـك بىجى
ػيف. ىػذه ال بائػؿ كميػا ًبًحػذاًء  ـٌ ًقٍرًقٍز كىػذه قػربى الصٍّ ـٌ تىتاٍر ا يىٍسًمٍؿ ايـٌ قام اٌميىباقك ا

ـٌ يىغٍ  ـٌ ًجًكٍؿ ايَـّ تيٍخسي  ا ـٌ الرـك ميٍمتىدَّةه إلى الشرؽ ا ػٍؿ اػ مي ـٌ جي ٍؽ اػ ػري َـّ جى ـٌ إٍغراٍؽ اػ ما ا
ـٌ تى غػاٍج كىػي ماصػيف كىػذه ال بائػؿي متكسػطةه  ػيٍف اػ أٍيغيٍر ايـٌ تىٍنكيٍت اٌمًختػاٍم كىػي الصٍّ

  ِ). بيف الجنكب كالشَّماًؿ فبيٍَّنتي كيؿَّ كاحدةو في ىذه الدائرة"
دد بحيػػرة كدقػػة الرجػػؿ تػػنـ عػػف خبػػرة كبيػػرة بال بائػػؿ التركيػػة كأماكنيػػا  فيحػػ

كػػكؿ المشػػيكرة  كبرسػػ اف  كباالسػػاغكف فػػي كسػػط الخريطػػة بكصػػديا مركػػزنا -إسػػيؾ
ا في ديكانو أعظـ مدف عصره  كالتي ال تزاؿ مكجكدة في الكقت  لمعالـ  كقد ذكر أيين
 –الحايػر   منيػػا مدينػػة "برسػػ اف". حيػػث ذكرىػا فػػي مكايػػت كايػػرة كقػػاؿ: "بىرسػػغاٍف 

لىدو أًلفراًسياب. كىك  الذم بنى "برسغاف". كىي مدينةه منيا أبك "محمػكد" )ي صػد اسـي كى

                                           

 .ِٕ  ص: ّرم الجزءديكاف لغات الترؾ  محمكد قشغا  ُ)
              ـ  َُٗٗديػػػػػػػكاف لغػػػػػػػات التػػػػػػػرؾ  ط.ؽ. تشػػػػػػػكركتيغيف  بشػػػػػػػكيؾ  مطبعػػػػػػػة قرغيزسػػػػػػػتاف    ِ)

 . ْٗ-ْٖص:
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محمد حسف كشغارم . كقيؿ بأنوي اسـي سايس كافى لممؾ "أيغيٍر" يسكس الخيػؿى  –كالده
  ُ)في ذلؾ المكيًت ًلطيًب ىىكائًو اـ نيًسبىت اٍلبىٍمدىةي إليًو".

ٍ ػػبض. ك -كمػػا ذكػػر الكاشػػغرم تىمىػػٍس )طػػبلس  فػػي مكيػػعيف: "تىمىػػٍس  ىػػك اٍلمى
ٍكلىجاف". ٍبؿي الَّذم ييمىدك في الغايًة في ًسباًؽ الخيًؿ كيرًب الصَّ اٍلحى
  كفي مكيت هخر  ِ)

البىٍمدىةي اٍلمىعركفة بػ "طراز". كىما اانتػاًف. إحػداىما "أيلػغ تػبلس" أم اٍلكىبيػرة -قاؿ: "تىمىٍس 
ٍجػو السػاًىـً "تػبلٍس يػ ذكػر   ك   ّ)كز".كالاانية في اغر اإلسبلـ "كىمي تػبلس". يي ػاؿي لمكى

: "كمي تىبلس  اسـي اغر ألييغيٍر". –في مكيت هخر أفَّ
(ْ   

ـي الشػاش. كىػي -كتحدث عف مدينة طاش ند عاصمة أكزباكستاف: "تىٍركىفٍ  اسػ
ٍنػٍد" أٍم بىٍمػدىةه ًمػٍف ًحجػارىةو".   ٓ)اٍلبىٍمدىةي التي منيا أبك بكر ال داؿي الشَّاًشيك كأٍصػميوي "تػاٍش كى

ػػيًف ًبمىسػػافىًة أٍربىعىػػًة -و: "تاقغػػاجكذكػػر الصػػيف ب كلػػ ـي ماصػػيف. كىيػػك بىٍعػػدى الصٍّ ىػػك اسػػ
َـّ الصػيفي االػثه  ". كذكر أفَّ الصيف في البداية كانت تن سـ إلى ابلاػة أجػزاء: "اػ أٍشييرو
فػي األٍصػػًؿ: العيٍميػا فػػي الشػرًؽ "ت غػػاج". كالكسػطى "خطػػام". كالسػدمى "بىٍرخػػاف" كىػػي 

كذكػر اليابػاف   ٔ)ؼ ابفى ًبػ"ماصيف" اـ "خطام" بػ "صػيف"".بكاشغار. لكفَّ "ت غاج" يعر 
في قكلػو: "كأمػا أىػؿ جابرقػا ال يعػرؼ لسػانيـ لبعػدىـ كحيمكلػة البحػر األعظػـ بيػنيـ 

  كبيف ماصيف". 

                                           

 َّٖ صّج  ُ)
 َّٔالصدحة  ُديكاف لغات الترؾ  محمكد قشغارم. الجزء   ِ)
 َّٔص  ُالجزء   ّ)
 ُٓٔص  ّالجزء   ْ)
 ّٗٔ  صُديكاف لغات الترؾ ج  ٓ)
 ّٖٕ  ص ُج  ٔ)
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قػـك نزلػكا "ببلسػغكف". -كذكر "سمرقند" ك"سغد" كأىؿ السػغد ب كلػو: "سيػٍغداؽ
يَّػػٍكا ًبػػزىٌم االتػػراؾ كتخمَّ ػػكا كىػػـ مػػف "السكػػٍغًد" الَّتػػي بػػيفى "بيخػػارا" ك ـٍ تىزى ٍرقىٍنٍد". إال أنيػػ "سػػمى

." ـٍ مىعىيي
 كقد كرد ذكر "سمرقند" ك"ببلساغكف" في قصة تسمية تركماف بالغيزية.     ُ)

كمنػػو  كنػػد ال ريػػة دكف البمػػد. كمنػػو ي ػػاؿ لكاشػػغر "أردككنػػد" أم بمػػد اإلقامػػة. 
"سمركند" أم بمدة سػمينة   نىا. ككذلؾ يسمى يسمى قصبة فرغانة " أيٍزكىٍند" أم بمد أىٍنديسً 

  لكبرىا.
بىػًؿ قيػٍربى كاٍشػغار. -بىٍرخاف يف السكٍدمى كىيكى ًحٍصف عمى شػاًىًؽ جى ىك اسـي الصٍّ

 تٍحتىوي معاًدفي الذَّىىًب.
ؽٍ  ٍر".-بىٍرجي ٍف" كىك "بيٍختي نىصَّ بىسى فييا "بيزى   ِ)بىٍمدىةه بناىا أفراسياٍب الَّتي حى

ا مػف الػػببلد كال ػرل كاألكديػة التػػي اشػتيرت فػػي بػبلد تركسػػتاف رن كمػا ذكػر كايػػ
ا مػػف األكديػػة كنيػػر جيحػػكف كبرسػػ اف كطػػراز كمػػف يسػػكف حكلػػو مػػف ال ديمػػة كعػػددن 

كىػي بمػدة بعػد "برسػغاف".   حداىا قـك مف أىؿ الػكبر يسػكنكفى بػػ "قبػاس" إال بائؿ: "
صؿ في تسمية ىػذا. كذلػؾ أف ا. كىك األكالاانية بميدة قرب "طراز" تسمى "جًكٍؿ" أيين 

ذا ال رنيف لما كصؿ إلى ببلًد "أرغك" حٌؿ السحابي عزالييا فتكحؿ الطريؽ فأصابو مف 
ال ننجػك     كقاؿ بالدارسية "ايػف ًجًكػؿى اٍسػٍت" معنػاهي مػا ىػذا الطػيف  ذلؾ تعبه شديده 

 منو. فأمر باتخاًذ بناء امة مػف سػكف مػف األتػراؾ فػي ذلػؾ الحصػف يسػمى "جكمػي".
 فانتشر ىذا االسـ بعده. 

معركؼ بأف الكاشغرم لغكم كبير  لكنؾ كاجد منو براعة فػي تحديػد األمػاكف 
كالمدف كخصائص أىميا كصداتيـ  ممػا يدنيػو مػف المديػـك الحػديث لعمػـ الجغرافيػا  
كيزيػد عميػو فػي تمػؾ الم ػدرة عمػى بسػط ىػذه ال يػايا الجغرافيػة فػي سػياقات عربيػة 

                                           

 ِّٗ-ُّٗ  صُج  ُ)
 ّٖٖص ُديكاف لغات الترؾ  ج  ِ)
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ظيػػار العربيػػة رائػػدة فػػي حدػػظ  بديعػػة  ليتعػػرؼ عمييػػا المػػتعمـ العربػػي لمغػػة التػػرؾ  كا 
جغرافية قكمو كن ميا إلى العػالـ العربػي  كأنيػا جػديرة بتعمميػا  كمسػتح ة أف تحظػى 
ب بػػكؿ عػػالـ التػػرؾ ليػػا  كريػػاه عمػػا أدتػػو ليػػـ مػػف حدػػظ أمػػاكف أجػػدادىـ  كمػػدنيـ 

 التاريخية  كقراىـ كأكديتيـ.
ا الكبيػر محمػكد الكاشػغرم امتمػؾ ميػارة فائ ػة ككعينػ كنخمص مػف ىػذا بػأف العػالـ   
ا كحصػػافة مشػػيكدة فػػي تحبيػػب المغػػة اليػػدؼ )التركيػػة  إلػػى المػػتعمـ العربػػي  لغكينػػ

بػػاحتكاء ديكانػػو عمػػى ىػػذه الا افػػة الكاسػػعة التػػي قطدػػت امارىػػا مػػف بسػػاتيف األدب 
م ػـك  كمػف التػاريخ ا  كمػف العػادات كالت اليػد المميػزة لا كػاف أك ناػرن التركي الارم شعرن 

اليػػارب فػػي أعمػػاؽ التػػاريخ اػػـ مػػف جغرافيػػة ىػػذه الػػببلد المعركفػػة بجمػػاؿ الطبيعػػة 
 النيرة 

كمػػا أنػػو امتمػػؾ م ػػدرة تدػػرد بيػػا فػػي التعريػػؼ بالمغػػة العربيػػة  كالػػدعكة إلػػى 
تعمميػػػا  بػػػأف أبػػػاف ألبنػػػاء عػػػالـ التػػػرؾ الكبيػػػر سػػػعة العربيػػػة كحيكيتيػػػا كاسػػػتيعابيا 

التركية كتاريخيـ كجغرافيتيـ المتراميػة األطػراؼ  كأنيػا المغػة اإلمػاـ لمككنات الا افة 
 تعمماىا.  كغيره مأمـك  كىؿ يممؾ مف يدرؾ ذلؾ إال اإلقباؿ عمييا كالجد في 
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 تةةةاخلامت
بعػػد ىػػذه الكقدػػات العمميػػة مػػت العبلمػػة محمػػكد الكاشػػغرم فػػي كتابػػو )ديػػكاف 

ؿ بػأف محمػكد الكاشػغرم مػف فبلسػدة ال ك لغات الترؾ  كالبحث في أاره الخالد يمكننا
األمػػة المغػػكييف الػػذيف تركػػكا مػػا يخمػػد ذكػػرىـ كيرفػػت شػػأنيـ بػػيف عظمػػاء األمػػـ  كقػػد 
                      اسػػػػػػػػػتطعنا التكقػػػػػػػػػؼ عنػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػض النتػػػػػػػػػائج البحايػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػديرة بػػػػػػػػػالتحرير

 كالتحديد:

ات  التػػرؾ  فيػػك : معجػـ )ديػػكاف لغػات التػػرؾ  قصػد منػػو تعمػيـ العػػرب لغات)ليجػأٔال  
كتػػاب فػػي تعمػػيـ المغػػة لغيػػر النػػاط يف بيػػا  كفػػي سػػبيؿ تحبيػػب المغػػة التركيػػة كأىميػػا 

ا ا  بأف كتبػو بالعربيػة كسػماه اسػمن ا فريدن لمتعممييا  كتحديزىـ الكتسابيا  سمؾ مسمكن 
ػػعربينػػ ا  .. ... ليكػػكف عامػػؿ جػػذب لطػػبلب العػػرب الم بمػػيف عمػػى تعمػػـ لغػػات ا خالصن
 . الترؾ
تنكعت ا افػة الكاشػغرم اإلسػبلمية كالعربيػة كػال رهف الكػريـ  كالحػديث النبػكم  ثاَيا:

 الشريؼ  كاألدب العربي شعره كأماالو  
: بنى معجمو عمى منيجية العػرب فػي معػاجميـ كقػد حػدد كتػاب العػيف لمخميػؿ ثانثا

بف أحمد الدراىيدم كاتبت طري تو إال أنو خالدو بػأف تػرؾ الميمػؿ حتػى ال يا ػؿ عمػى 
 قارئو العربي.

 
 
 ا لسرعة الديـ كسيكلة التناكؿجعؿ أسامي أبكابو عربية  لتككف عكنن  ا:سابع

 
 
 : تناكؿ العديد مف ال يايا النحكية كالصرفية كم ارنة بعييا بما في العربيةاخايس

. 
ةة
 
احتػػكل الػػديكاف عمػػى الكايػػر مػػف الشػػكاىد الشػػعرية فػػي أغػػراض عديػػدة   ا:سادس

 .لخالدةكشرحيا بالمغة العربية ا
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فا تبيػيف مػا : لم يـ التربكية كاألخبلقية حيكر مبير فػي كتابػو ال ػيـ  مسػتيدن اسابع

 عميو ال ـك مف أخبلؽ كتحير.
 
 
ا عمػى الديػـ كالحدػظ استعماؿ األمااؿ التركية كم ابمتيا بالعربيػة لتكػكف عكننػ ا:ثايُ

 . لبعض عبارات الترؾ البديعة
 
 
التػرؾ فػي ديكانػو ليعػيف المػتعمـ كال ػارئ عمػى  ن ؿ العديد مف عادات كت اليد ا:تاسع

ا إلػى فيـ مف يتعمـ لغتيـ كيعايشيـ في صكرة ما ي رأ مف ت اليد ال يزاؿ بعييا قائمن 
 . يكمنا الحاير

 
 
ن ؿ الكاير مف حيارة الترؾ كبخاصة المكاقت التاريخية ليمدػت نظػر الطالػب  ا:عاشش

 .إلى عظمة تاريخ مف يتعمـ لغتو
كتعػد   في ن ؿ ممؾ الترؾ كتنكع قبائميـ كأماكنيـ رزجغرافيا دكر با: كلمحادي عشش

خريطتو فريدة في زمانيا مف حيث عدـ اعتماده عمى مصادر غير بحاو كتن مو بيف 
 . ا  كلككنو خطيا عمى شكؿ دائرم لـ يسبؽ إليوال بائؿ خمسة عشر عامن 

كىػك تعمػيـ   دفػومػف منطمػؽ صػاحبو كى ال تصح دراسة ىذا الديكاف إالثاَي عشش: 
 لغات الترؾ إلى العرب غير الناط يف بيا.

 ٔقذ ْذف يٍ ٔساء ْزِ انقضايا ادلُثٕسة يف ديٕاَّ:
  تحديػػز مػػتعمـ المغػػة التركيػػة بمػػا ذكػػره مػػف أسػػباب الجػػذب كالا افػػة اإلسػػبلمية

كالعربية التي تجمت بينو كبيف متعممي التركية مف العرب  كبمجيئ معجمو عمى 
)العيف  كبما ذكر مف م ارنات بيف ال يايا النحكية كالصػرفية  غرار معجـ عربي

فػػي المغتػػيف  كبال افػػة الراقيػػة الم ارعػػة لا افػػة العػػرب كحيػػارتيـ  فػػي الشػػعر 
كأغرايو  كاألمااؿ كالحكمة  كالتاريخ العريؽ كالجغرافية الممتدة بمدنيا كييكليا 
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الشػعكب الرحػؿ المماامػة كجباليا  كبما عند الشعكب التركية مف عادات ال بائؿ ك 
 لما عند العرب.

 .مساىمة ىذه المكيكعات في تح يؽ شرعنة مدرداتو كداللتيا 
  كتابة معجمػو بالعربيػة خمدتػو كمػا أراد لػو ذلػؾ  كقػررت فػي ندػكس قكمػو الػذيف

يرجعكف إلى كتابو كأكؿ معجـ لمغتيـ التركية  ككمصدر أدبي كتاريخي كجغرافي 
ية كتربعيا عمػى قمػة العالميػة كقػدرتيا عمػى حدػظ عمك العرب-كفي حدظ عاداتيـ

ا افات األمـ كحيارتيـ  كتمػؾ دعػكة ليػـ لتعمميػا كالػتمكف منيػا كتعمػـ عمكميػا 
 كهدابيا  ليكتب ليـ الخمكد.

 ا في:إف محمكد الكاشرم بتأليدو ىذا المعجـ أصبح رائدن 
 .تعميـ غير الناط يف مف العرب لغة الترؾ 
 رؾ كليجاتيا.تصنيؼ أكؿ معجـ لمغة الت 
 .التكاصؿ الا افي كالحيارم بيف العرب كالترؾ 
 .عمـ المغة الم ارف بيف التركية كالعربية كالدارسية 
 .إدراؾ خمكد العربية كب ائيا حية كمكت غيرىا مف المغات 

بيػػذا كمػػو يعػػد الكاشػػغرم مػػف أكػػابر العممػػاء غيػػر العػػرب الػػذيف خػػدمكا العربيػػة    
جمػػو  ككعػػاء ل ػػيـ قكمػػو كعػػاداتيـ كهدابيػػـ كا ػػافتيـ كعمكميػػا باختيارىػػا لغػػة لمع

كحيارتيـ تاريخا كجغرافية  مما يعظـ شأنيا في ندػكس ىػذه الشػعكب ذات التػاريخ 
 الكبير  كالتي قارعت العرب في نصرة الديف كخدمة لغتو  كدعكتيـ إلى تعمميا.
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 ادلصادس ٔادلشاجع:

عربيػة لمنػاط يف بغيرىػا/ أار استخداـ المغة الكسيطة فػي تػدريس المدػردات ال .ُ
 ـََِٗيكسؼ صبيح الد ياء/ رسالة ماجستير/ األردف 

دار -اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ: ابف حـز األندلسي  تح: أحمد محمػد شػاكر .ِ
 ـُّٖٗ- ِط)-ابفاؽ الجديدة

األخػػػبلؽ كال ػػػيـ فػػػي الحيػػػارة اإلسػػػبلمية: راغػػػب السػػػرجاني / دار النصػػػرة  .ّ
 )د.ت .-اإلسبلـ

- ٖط)-عػػػالـ الكتػػػب-ِْٓأحمػػػد مختػػػار عمػػػر ص أسػػػس عمػػػـ المغػػػة:  .ْ
 ـ.ُٖٗٗ

األمااؿ العربية كمصادرىا في التراث. محمػد أبػك صػكفة. مكتبػة األقصػى/ ط  .ٓ
 االكلى

-مػػػف كتػػػب الجػػػكائز العالميػػػة-اإلنسػػػاف ذلػػػؾ المجيػػػكؿ: أليكسػػػس كارليػػػؿ .ٔ
 ـ.ُّٓٗ

أىميػػة األماػػاؿ فػػي تػػراث األمػػة. يكسػػؼ بػػف عمػػي بػػف رابػػت الا دػػي. مكتبػػة  .ٕ
 .ُٖٔٗجامعي. مكة المكرمة. الطالب ال

 ـُٖٔٗ-دار الدكر-البداية كالنياية: أبك الدداء إسماعيؿ بف كاير .ٖ
تػػراث اإلسػػبلـ: جكزيػػؼ شػػاخت كميدػػكرد بػػكزكرث  تعميػػؽ كتح يػػؽ: شػػاكر  .ٗ

 ـُٖٕٗ-الككيت-عالـ المعرفة-مصطدى
 .دار المعارؼ-تاريخ األدب العربي العصر الجاىمي: شكقي ييؼ .َُ
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المشػاىير كاألعػبلـ: شػمس الػديف الػذىبي تػح: د. تاريخ اإلسػبلـ ككفيػات  .ُُ
- ُط)-لبنػػاف/ بيػػركت.-دار الكتػػاب العربػػي-عمػػر عبػػد السػػبلـ تػػدمرم

 ـ.ُٕٖٗ
 المدكنة األكتركنية.-م الة-تاريخ العرب كتاريخ الشرؽ األكسط الحديث .ُِ
تعمػػيـ العربيػػة لغيػػر النػػاط يف بيػػا/ مناىجػػو كأسسػػو/ رشػػدم أحمػػد طعيمػػة  .ُّ

ت المنظمػػػة اإلسػػػبلمية لمتربيػػػة كالعمػػػـك كالا افػػػة كمحمػػػكد الناقػػػة/ مشػػػكرا
 إيسسكك

تعمػػيـ المغػػة العربيػػة اتصػػاليا بػػيف المنػػاىج كاالسػػتراتيجيات/ رشػػدم أحمػػد  .ُْ
طعيمػػػة كمحمػػػكد الناقػػػة/ مشػػػكرات المنظمػػػة اإلسػػػبلمية لمتربيػػػة كالعمػػػـك 

 كالا افة إيسسكك
-دار المعرفػة-تح: رياض زكي قاسػـ-أبك منصكر األزىرم–تيذيب المغة  .ُٓ

 ـ.ََُِ- ُط)-لبناف-بيركت
 ـَُٓٗديكاف األعشى / تح يؽ كتعميؽ/ محمد حسيف/ رمؿ اإلسكندرية  .ُٔ
ديكاف ذم الرمة/ش: أحمد حسف بسج/ دار الكتب العممية/ ط األكلى سنة  .ُٕ

 ـُٓٗٗ
ديػػكاف طرفػػة بػػف العبػػد شػػرح األعمػػـ الشػػنتمرم ت/ دريػػة الخطيػػب كلطدػػي  .ُٖ

 الص اؿ/ المؤسسة العربية بيركت لبناف
 مطبعة عامره-/دار الخبلفة العميةّاف لغات الترؾ/ محمكد كشغارم/ديك  .ُٗ
ديػػػكاف امػػػرئ ال ػػػيس ش: الػػػكزير أبػػػي بكػػػر عاصػػػـ بػػػف أيػػػكب/ المطبعػػػة  .َِ

 ق.َُّٕالخيرية المنشأة الجمالية 
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. ُركائت األمااؿ الشائعة. محمكد تكفيؽ أبك عمي. دار الندائس. لبناف. ط .ُِ
ُٖٗٗ. 

-أبػك زكريػا النػككم/ دار الخيػرشرح النككم عمى مسػمـ يحيػي بػف شػرؼ  .ِِ
 ـُٔٗٗ

دار الحػػػديث   ٕٔ/ُ-الشػػػعر كالشػػػعراء: عبػػػد ا بػػػف مسػػػمـ بػػػف قتيبػػػة .ِّ
 ىػ. ُِّْ-ال اىرة

فتح البارم شرح صحيح البخارم أحمد بف عمي بػف حجػر العسػ بلني/ دار  .ِْ
 ـُٖٔٗىػ / َُْٕالرياف لمتراث 

سػػعيد ترجمػػة كتعميػػؽ -ال يػػايا األساسػػية فػػي عمػػـ المغػػة: كػػبلكس ىنسػػف .ِٓ
 ـ.ََِّ- ُط)-مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيت-حسف بحيرم

 )د.ت .-دار صادر-لساف العرب ابف منظكر .ِٔ
- ُط) –المغػػة العربيػػة كالمغػػات السػػامية كالشػػرقية: محمػػد صػػالح تكفيػػؽ  .ِٕ

 ـ.ََُِ-الرياض
مبػػادمء تعمػػيـ كتعمػػـ المغػػة/ دكجػػبلس بػػراكف/ ترجمػػة/ العميػػد الشػػمرم/  .ِٖ

 مكتبة التربية العربية
مػػت األماػػاؿ. الميػػداني. تػػح: محمػػد أبػػك الديػػؿ إبػػراىيـ. مػػف منشػػكرات مج .ِٗ

 .ُٖٕٗعيسى البابي الحمبي كشركاه. 
محمػػػكد الكاشػػػػغرم كأاػػػػره الخالػػػػد ) ديػػػكاف لغػػػػات التػػػػرؾ   فايػػػػؿ ناصػػػػر  .َّ

 مكقت نحف التركماف.-كركككمي
المػػدخؿ إلػػى عمػػـ المغػػة كمنػػاىج البحػػث المغػػكم: رميػػاف عبػػد التػػكاب ص  .ُّ

 ـ.ُٕٗٗ- ّط)-جي بال اىرةمكتبة الخان-ُٗٗ
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َِٖ 

الدػاركؽ -مدارسػيا كمناىجيػا: د. عبدالحميػد أبػك سػكيف-المعاجـ العربية .ِّ
 ـ.ُُٖٗ- ِط)-الحدياة لمطباعة كالنشر

مطبعػػػة -دار األنصػػػار- ْم ػػػدمات العمػػػـك كالمنػػػاىج: أنػػػكر الجنػػػدم )ج .ّّ
 .ػىَُْٗ-ال اىرة-الت دـ

 . ـَُُِات م االت" رحمة العمـ مف الصيف إلى بغداد" محمد ميدم بي .ّْ


