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هذه دراسة لغوية في ديوان كشاجم أحد شعراء العصر العباسيي بعويوان يدييوان 
كشييياجم دراسييية لغوييييةب وبعيييد البحيييث وابسعةصييياء ا عنيييو عبيعييية الدراسييية أن ععيييو   

 وخععهييا ىلييث  ف يية فصييوا  عسييبةها مةدميية وعمهيييد وععبعهييا خاعميية  ييم  ا ميية عنييمو
الةسيم  لعي اىعميدعها فيي البحيث وكيان العمهييد ىليث  سيمينأسماء المصادر والمراجع ا

أميا الةسيم ال ياوي فعنيم ن   حياة كشاجم و ةافعي  وشيعره ناألوا عنمن لمحة موج ة ى
لمحيية عاريخييية ىيين العييرد وجهييد الشيياىر فييي هييذا الويين وكييان الوصييا األوا للمسييعو  

وفيي ال ياوي   االصوعي فكان ىلث أربعة مباحث ىرنو لألوا عحةيق الهم ة وعخويوهي
وفيييي الرابيييع لإلدأيييام  وأميييا الوصيييا ال ييياوي فةيييد ىويييي   وفيييي ال اليييث لإلىيييفا  لإلبيييداا

ىرنييييو فييييي األوا ألبوييييية األفعيييياا  بالمسييييعو  الصييييرفي فكييييان ىلييييث خمسيييية مباحييييث
وفيييي   وفيييي ال اليييث ألبويييية المشيييعةاو  وفيييي ال ييياوي ألبويييية المصيييادر  ال ف يييية الم ييييدة

و يييد حرصيييو   وفيييي الخيييامة ألبويييية الوسييي  والعصيييغير  رالرابيييع ألبويييية جميييو  العكسيييي
ىلث إيراد دببو هذه األبوية نمن السيياق العيي وردو فيي   وأميا الوصيا ال اليث فةيد 
عواولو في  المسعو  الدبلي حيث درسو الظواهر الدبلية العي وردو في شعره فكيان 

ل ييياوي ظيييياهرة ىليييث سيييعة مباحييييث درسيييو فييييي األوا الععيييور الييييدبلي لأللوييياظ  وفييييي ا
العييراد   وفييي ال الييث المشييعر, اللوظييي  وفييي الرابييع األنييداد  وفييي الخييامة العةابييا 

ة فكييان لأللويياظ المعربيية والدخيليية  ولييم أعويياوا المسييعو  الييدبلي  أمييا المبحييث السيياد
العركيبي في الدراسة؛ألن الرسالة الموسومة البواء الشعري ىود كشاجم  د سيبةعوي إليث 

سييعو  بعوييوان يالمسييعو  العركيبييب فعواولييو أأليي  مباح يي   ومييا عبةييث ب دراسية هييذا الم
 يكوي ألن يكون فصًف.

 و د أسورو الدراسة ىن جملة من الوعا ج : 
همي ة ىوييد كشياجم أك يير . كشيوو الدراسية فييي المسيعو  الصييوعي إن ظياهرة عخوييي  ال1

من عحةيةهيا  وبشيكا وانيف  فهيو عيارة يحيذفها وعيارة أخير  يبيدلها ب حيد أصيواو العلية 
كان ذلي, عبيعييًا فيي الشيعر للنيرورة  ودا  البحيث ىليث أن  البيداا الشيا ع فيي شيعر 
كشيياجم هييو البييداا الةياسييي المعم ييا بابييداا عيياء ابفععيياا ميين أحييد حيير  العبيياق إذا 

بيييدكاويييو عييياء ا اا اليييواو واليييياء المععيييرفعين همييي ة  وكشييي  فععيييا أحيييد هيييذه األحييير   وا 
البحييث ىيين ورود الدأييام بك ييرة فييي شييعر كشيياجم حيييث وردو  جميييع أوماعيي  الييواردة 
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فييييي الكعيييي  الخاصيييية بالدأييييام كمييييا عبييييي ن فييييي البحييييث ورود الىييييفا بجميييييع أوواىيييي  
 كالىفا بالةل  والوةا والعسكين والحذ .

مسييعو  الصييرفي فةييد كشيي  البحييث ىيين أن أبوييية المصييادر جيياءو ىلييث . أمييا فييي ال2
وفق الةواىد الصرفية كما كشوو لوا الدراسة ىين اسيععماا الشياىر المصيدر ميع أيير 
فعليييي   وبييييين البحييييث أينييييا اسييييععماا الشيييياىر أبوييييية المشييييعةاو بك ييييرة وذليييي, بهعمييييام 

 ةوالمبالغي المميدوحالشاىر بغرني المدح والوصي  الليذين يععلبيان إ بياو الصيوة فيي 
فييي ذكيير صيييواع   وكشيي  البحييث فيييي أبوييية جمييو  العكسيييير ىيين ورود أأليي  الصيييي  
اليييواردة فيييي كعييي  اللغييية  وعبيييين لويييا أن الشييياىر يسيييععما جميييع الةلييية ويرييييد بييي  الك يييرة 

كيان هيذا الجميع للةلية  وبالعكة وفي هذا دبلة ىلث أن السياق هيو اليذي يحيدد ميا إذا
فييي أبوييية العصييغير ىيين  ليية ورود العصييغير فييي شييعر كشيياجم  أو الك ييرة   ودا البحييث

وكش  البحث ىن أن كشاجم اسععما صي  الس  الةياسية فةع ولم عيرد صيي  أخير  
 للوس  في شعره .

. وفي المسعو  اليدبلي كشيوو لويا الدراسية أن الشياىر يسيععما اللوظية فيي أيير ميا 3
الشيياىر للدبليية ىلييث معوييث  ونييعو ليي  فهوييا, ألويياظ عييدا ىلييث معييان ىاميية اسييععملها

ن عرييييق الععيييور اليييدبلي ومظييياهره كميييا كشيييوو لويييا الدراسييية ىييين ىيييخييياص وبيييالعكة 
ورود عا ويييية ميييين الظييييواهر الدبلييييية فييييي شييييعر كشيييياجم كييييالعراد  والمشييييعر, اللوظييييي 

 والعةابا الدبلي واألنداد واأللواظ المعربة والدخيلة
 


