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  :صلى اهللا عليه وسلم وبعد  –احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا          
مجعـــت فصـــوهلا مـــن مصـــادر ومراجـــع حبثـــت .فهـــذه مطبوعـــة علميـــة مقدمـــة لطلبـــة اجلـــذع املشـــرتك ميـــدان اللغـــة واألدب العـــريب 

اس الـيت مت ضـبطها مـن طـرف الـوزارة ، واملالحـظ يف البساطة وااللتزام مبفـردات املقيـونقبت يف هذا اال ، وقد أعددا مراعيا 
  :هذا البحث باعتبار الزمن قسم إىل فصلني 

  املصادر القدمية: الفصل األول 
  :املعاجم اللغوية-

  . )منوذج حتليلي(معجم العني اخلليل بن أمحد الفراهيدي :أوال
  .)منوذج لساين (معجم اخلصائص ابن جين:ثانيا
  .)منوذج حتليلي (معجم مقاييس اللغة ابن فارس :ثالثا
  .)منوذج حتليلي(معجم لسان العرب ابن منظور:رابعا

  :ـ ااميع الشعرية
  .املفضليات املفضل الضيب:أوال
  .األصمعيات األصمعي:ثانيا
  .مجهرة أشعار العرب ابن دريد القرشي:ثالثا

  :ـ ااميع األدبية  

  .س املربّدالكامل أيب العبا: أوال
  .البيان والتبيني اجلاحظ:ثانيا
   .العقد الفريد ابن عبد ربه:ثالثا

  :ـ ااميع النقدية 
  .الشعر والشعراء ابن قتيبة:أوال
  .طبقات الشعراء ابن املعتز:ثانيا
  .العمدة ابن رشيق:ثالثا
  .دالئل اإلعجاز عبد القاهر اجلرجاين:رابعا

  .حازم القرطاجينمنهاج البلغاء وسراج األدباء :خامسا
  .املثل السائر ابن األثري: سادسا
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  املدونات احلديثة واملعاصرة: الفصل الثاين  
  .طه حسني :أوال
  .أمحد أمني:ثانيا
  .جرجي زيدان:ثالثا
  .إحسان عباس.رابعا

  .مصنفات ابن أيب شنب :خامسا
  .مدونات األدب املقارن حممد غنيمي هالل:سادسا

  .ويف األخري أدعو اهللا التوفيق والسداد  ببعض النماذج والتطبيقات خاصة يف املعاجم اللغوية القدمية ، وقد استعنت          
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



البيض -نور البشير  –لك                    المركز الجامعي اقرل عبدالم. د: إعداد                                       مصادر اللغة واألدب العربي           
 

5 

 

  

  

 مدخل

  تعريف المصدر: أوال

 تعريف المرجع: ثانيا

 الفرق بين المصدر والمرجع: ثالثا

 :وحديثابيبليوغرافيا المصنفات اللغوية واألدبية والنقدية قديما -رابعا
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  :أوالـ تعريف المصدر

  :أ ـ لغة 
، )للمتعــدي(وصــدراً، فهــو صــاِدر،واملفعول مصــدور . صــدر مــن يصــدُر، صــدوراً / َصــَدر يف /َصــَدر عــن / َصــَدر إىل / َصــَدر 

  ."صدر العدد األول من الة "ظهر . صدر الكتاب
مـــا ُيْصـــَدُر عنـــه /: صـــدر مـــن/ صـــدر يف/ صـــدر عـــن/ صـــدر إىل / اســـم مكـــان مـــن َصـــَدرَ :* ج مصـــادر]: مفـــرد[مْصـــدر  -

 ."مصادر الطاقة الدخل. مصادر األخبار". الشيء
 .سببهما: مصدر املشاكل/ أسباب العيش وموارده ـ مصدر املتاعب: مصدر الرزق -
/ القـــانون اجلنـــائي/ مصـــادر الفقـــه اإلســـالمي". علومـــات املوثقـــةكتـــاب كالقـــاموس أو املوســـوعة ميكـــن الرجـــوع إليـــه للم* -

  ."مصادر جديرة بالثقة -البحث
  .تتضمن املعلومات األساسية والبيانات املستقاة من التحليالت واإلحصاءات عن املوضوع: املصادر األولية - -
مصــــادر الشــــعر  -املصــــادر واملراجــــع -كــــل مــــا يتضــــمن التعليقــــات والتفســــريات اخلاصــــة باملوضــــوع: املصــــادر الثانويــــة - -

 .1اجلاهلي
  :ب ـ اصطالحا

  .املصدر هو املكان الذي يرجع إليه ألعلى شيء وأوله
  .2واملصدر مساو للمرجع ويزيد عليه يف أن الرجوع فيه مرتبط باألشياء األساسية أو األولية

  : تعريف المرجع -ثانيا

أو املوقـع الـذي يرجـع إليـه شـخص مـن )املكـان(يف املعـاجم العربيـة  هي صيغة اسم مكان ويقصد ا، كمـا جـاء )مرجع(كلمة 
  .3األشخاص أو الذي يصرف إليه شيء من األشياء أو يرّد إليه أمر من األمور

  : الفرق بين المصدر والمرجع -ثالثا

يف أكثر من جمال كمصـطلحني متميـزين هلمـا داللتهمـا اخلاصـة،واختذتا معنيـني خمتلفـني يف  )مراجع ومصادر(استخدمت كلمتا 
الدراســات التارخييــة ودراســات تــاريخ األدب والدراســات األكادمييــة،فالباحثون يف هــذه الدراســات مييــزون بــني املرجــع واملصــادر 

فاملصـادر يف نظـرهم هـي تلـك املؤلفـات أو النصـوص الـيت . على أساس املباشرة والوساطة يف تقدمي املعلومات املتصلة باملوضوع
وصـلتنا مـن العصـر الـذي نريـد دراسـة أحوالـه، أو املؤلفـات الــيت تكـون مـادة البحث،أمـا املراجـع فهـي تلـك املؤلفـات الثانويــة أو 

ألغـراض املقارنـة املساعدة اليت يلجـأ إليهـا اسـتكماال للمعلومـات حـول موضـوع البحـث، أو للحصـول علـى معلومـات إضـافية ا
والربط والتحليل والتفسري، فالبحث يف شعر املتنيب مثال جيعل ديـوان الشـاعر وكتـب مـن تـرجم لـه وحبـث يف شـعره مـن معاصـريه 

فإــا مــا عــادا ذلــك ممــا يفيــد يف دراســة الشــاعر وشــعره مثــل كتــب النقــد وكتــب  )املراجــع(أمــا . )مصــادر(أو القــريبني مــن عصــره 
  .4قاالت والدراسات احلديثةاآلداب واآلخر و امل

                                                           

  .1277م، ص2008، 1،عامل الكتب،القاهرة، ط2مج،أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة 1
  .20م،ص2005، 1مدخل للدراسات األدبية واللغوية واملعجمية القدمية واحلديثة ،دار ابن اجلوزي عمان، ط: قنييب ،حممد عريف احلضراويحامد صادق 22
  . 20ص:املرجع نفسه 3
 .20مدخل للدراسات األدبية واللغوية واملعجمية القدمية واحلديثة،ص: احلضراويـ حممد عريف  قنييبحامد صادق  4
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فإـا تعـين  )املراجـع(يقصد ا الكتب واملؤلفـات الـيت تكـون مـادة البحث،أمـا )املصادر(ويف جمال الدراسات األكادميية جند أن 
فــالفرق بــني املصــادر واملراجــع ميكــن يف أن املصــادر هــي  1الكتــب والبحــوث وغريهــا ممــا يكــون قــد كتــب حــول موضــوع البحــث

املؤلفـــات أو النصـــوص األساســــية الـــيت يعتمـــد عليهــــا يف مـــادة البحـــث، أمــــا املراجـــع فهـــي الكتــــب والبحـــوث الثانويـــة ويكــــون 
  .2االعتماد عليها أقل من املصادر

املصـنفات الشـاملة الـيت نسـقت : ي عنـدهمباإلجنليزيـة وهـ Reference Books: ويف بـاب الرتمجـة بالتقابـل، فـإن املرجـع
املعلومات، ورتبت موادهـا ترتيبـا معينـا مبجملهـا وبالعـادة ال تقـرأ مـن أوهلـا إىل آخرهـا ألـا كيانـات فكريـة غـري مرتابطـة، ولكنهـا 

  .تصلح لريجع إليها الباحث أو القارئ بشأن معلومات معينة وبسهولة ويسر
وهـي مجيـع الكتـب و أوعيـة معلومـات املكتبـة موضـوع البحـث، سـواء كانـت  Reference  sorces: أمـا املصـادر، فإـا

 .3حتمل صفة املراجع، أو املقابالت أو نتائج الدراسات امليدانية
  : بيبليوغرافيا المصنفات اللغوية واألدبية والنقدية قديما وحديثا-رابعا

ذلك ظهـور علـم جديـد سـيلقى ابتـدًءا مـن أواخـر القـرن معلنـا بـ "الفهرسـت"منذ عشرة قـرون خلـت ألّـف وراق بغـدادي كتـاب 
ـــــم هـــــو 16 ـــــة والعقـــــل اإللكـــــرتوين، هـــــذا العل ـــــا هـــــذا إىل عصـــــر اآلل ـــــا اهتمامـــــا بالغـــــا ويتطـــــور إىل أن يصـــــل يف يومن م يف أوروب

  .4البيبلوغرافيا
  : القديمة -1

  :ألدبيةا �

  :البيان والتبيين*

حتقيـق عبـد السـالم هـارون، يعتـرب اجلـاحظ أول ناقـد حـاول هـدم األسـس القدميـة يف   )هـ255(عثمان اجلاحظ  عمرو بن أيب 
األدب العريب، كما هاجم تصنيف الشعراء يف طبقات فنية وهاجم اعتداد أهل النحو واللغة للشـعر اجلـاهلي وطـرح بـديال متثـل 

  .5يف احتفائه بالصورة الشعرية دون غريه
  :الكامل في اللغة واألدب للمبرد*

، حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبــراهيم، مــن املصــادر األدبيــة العامــة كــذلك علــى غــرار البيــان )هـــ285(حممــد بــن يزيــد أيب العبــاس  
والتبيــني، فعنوانــه يشــري بــذلك، إذ جيمــع بــني قضــايا أدبيــة وأخــرى لغويــة ومادتــة يطغــى عليهــا اإلخبــار ومــن ذلــك يعــاجل مســائل 

لضـــرورة الشـــعرية، كمـــا حتـــدث عنـــه آخـــرون بـــل اهـــتم بـــه مـــن الناحيـــة اجلماليـــة ولـــيس ذات طبيعـــة نقديـــة صـــرفة أبرزهـــا مســـألة ا
  .6باعتباره قواعد منطقية متفق عليها

 
  

                                                           

 .22ص ، ابقالساملرجع 1

 .22حامد صادق قنييب، مدخل للدراسات األدبية واللغوية واملعجمية القدمية واحلديثة ،ص: ينظر2

 .23املرجع نفسه،ص 3

  .56م، ص2011، 2اجلهد البيبليوغرايف، جملة مركز بابل، عدد: حممد جعفر الكرباسي باقرصباح نوري املرزوك ـ 4
  .30جامعة أم القرى، الفصل الدراسي األول، ص  ،ادر األدبصفية ناشي العتييب، حماضرات مدخل ملص 5
 .30ص ،السابقاملرجع 6
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  :العقد الفريد*
حتقيق أمني ورفيقيه، ويعد مصدرًا مهما من مصادر الرتاث العريب، ال يقـل قيمـة عـن الكتـب الـيت ) هـ246(ألمحد بن عبد ربه 
  .1يتميز عنها بوفرة املادة، اليت استقاها ابن عبد ربه من مصادر عدة وبتنوع املوضوعاتسبقته بل أنه حقا 

   :األغاني*
  .1961-1955حتقيق عبد الستار فراج، دار الثقافة،بريوت  )هـ356 (لعلي بن احلسني ابن فرج األصفهاين 

اء العـــريب وتـــاريخ املغنـــني، واســـتقى األحلـــان وبـــين أميـــة يف فـــن الغنـــ اإلســـالميعـــد مـــن أغـــىن كتـــب عصـــره يف أخبـــار اجلاهليـــة و 
املوســيقية الشــائعة يف عصــره وكــذا األشــعار الــيت تصــاحب هــذه األحلــان، ويف هــذا الســياق يســتعرض كثــري مــن األخبــار ويطــرح 

شاعر منهم مـن خصـص لـه بعـض الصـفحات ومنـه مـن خصـص لـه كتـاب كمـا  )5000(قضايا لغوية وتارخيية ونقدية، ترمجة 
  .2ر بن بردفعل مع بشا

  :األمالي*
  .م1926، نشر دار الكتب املصرية، القاهرة، 2هـ ، الطبعة356إمساعيل بن القاسم أيب علي القايل  

  يعد أساسا من كتب اللغة العربية حيث يأيت صاحبه بالنص املختار من شعر أو خطبة أو 
  دية وتتميز األمايليشرح ما به من ألفاظ غريبة أو اشتقاقات يف هذا السياق ترد مالحظات نق

عن أمايل اليزيـد و أمـايل ابـن الشـجري و أمـايل ابـن دريـد و أمـايل ابـن أيب بكـر األنبـاري و أمـايل الشـريف املرتضـى ألـا  للقايل
  .3ال تعرف االستطراد كثريًا

  :أسطر وهي وال نقف عند هذا احلد من ذكر املصادر األدبية القدمية ألا كثرية جدا ونستطيع أن نوجز بعضها يف*
  .للجاحظ -كتاب احليوان  -
  .قتيبةالبن  -عيون األخبار -
  .للقايلالنوادر  -
  .زهرة اآلداب ومثرة األلباب للحصري القريواين -
  .اية اإلرب يف فنون األدب للنويري -
  .صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء للقلقشندي -
  .نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب للمقري -
  .نوادر أليب علي القايل البغداديكتاب ال  -
  .البخالء للجاحظ -
  .كليلة ودمنة البن املقفع  -
  .كتاب احملاضرات واحملاورات للسيوطي  -
  .مقدمة ابن خلدون -

                                                           

 .183عز الدين إمساعيل،املصادر األدبية واللغوية يف الرتاث العريب، مكتبة غريب، ص1

 .03م، ص1961 -م1955تح عبد الستار فراج، دار الثقافة، بريوت،  ،أبو الفرج األصفهاين،األغاين 2

  .04م، ص1926، 2نشر دار الكتب املصرية، القاهرة،ط ،أبو علي القايل، األمايل 3
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  .األصمعيات لألصمعي -
  .املفضليات للمفضل الضيب -
  .مجهرة أشعار العرب للقرشي -

  : اللغوية �
  : أساس البالغة*

دار الكتــب املصــرية، ألفــه لغــرض بالغــي مــن أجــل توضــيح املعــاين  )هـــ538(أليب القاســم جــار اهللا حممــود بــن عمــر الزخمشــري 
اازيــة لأللفــاظ، هلــذا فهــو يــذكر األلفــاظ األكثــر فصــاحة يف اللغــات، ويقــدم املعــىن احلقيقــي لللفــظ أوالً مث يثــين بــذكر املعــاين 

  .منها اازية أو ما تعارف عليه القوم
  .1وقد رتب الزخمشري معجمه هذا ترتيب أجبدي مع مراعاة أول الكلمة

  :مقاييس اللغة*

  : معجم لغوي عظيم مجعه مؤلفه معتمدا على مخسة كتب عظيمة هي )هـ395(أمحد أبن فارس أبن زكريا  
كتــاب املنطــق البــن   -4مصــنف الغريــب وكالمهــا ألبــن عبيــد  -3غريــب احلــديث  -2العــني للخليــل بــن أمحــد الفراهيــدي  -1

اجلمهرة البن دريد وما كان من غريها نـص عليـه عنـد النقـل وقـد رتبـه علـى حـروف اهلجـاء يف احلـرف األول مـن  -5السكيت 
  .2املادة فبدأ باهلمزة و جيعل احلرف الثاين الذي يلي األول

  : فقه اللغة

سـمه إىل ثالثـني بـاب، وأفـرد لكـل معـىن أساسـيا بـاألخص ق )هــ429(أليب منصور عبد امللك بن إمساعيل الثعاليب النيسـابوري 
يقســمه إىل فصــول صــغرية تشــتمل فــروع املعــىن األصــلي، وقــد مجــع يف كتابــه هــذا بــني صــفيت الشــمول والرتتيــب، ومهــا الصــفتان 

  .3املالزمتان لفكرة املعجم
  :ألفية ابن مالك

ة يبلــغ عــدد أبياــا ألــف وبيتــان، أبيــات علــى وزن حبــر هــي مــنت يضــم غالــب قواعــد النحــو والصــرف العــريب يف منظومــة شــعري  
الرجز أو مشطورة، و حضيت األلفية بقبول واسع لدى دارسي النحو العـريب، وهـذه الطبعـة األوىل طبعـت بـدار الكتـب العامـة 

  .4م1985بريوت سنة 
  : وهناك عدة مصادر أخرى نذكر منها ما يلي

 .الصحاح للجوهري -
 .باديالقاموس احمليط للفريوز أ -
 .املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري لعلي املقري الفيومي -
 .الكتاب لسيبويه -

                                                           

 .33ص  ،صفية ناشي العتييب، حماضرات مدخل املصادر األدب 1

 .57حممد علي عبد الكرمي الرديين، املعجمات العربية دراسة منهجية ،ص ،ينظر2

 .34-33صفية ناشى العتييب،حماضرات مدخل ملصادر األدب ،ص 3

 .03م، ص1985، 2حممد بن عبد اهللا بن مالك األندلسي، ألفية ابن مالك يف النحو والصرف ،دار الكتب العامة، بريوت، ط 4
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 .املزهر يف علوم اللغة وأنواعها جلالل الدين السيوطي -
 .اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني أليب الربكات األنباري -
 .األنصاريمغين اللبيب عن كتب األعاريب جلمال الدين  -
 .مفتاح العلوم للسكاكي -
 .أسرار البالغة لعبد القاهر اجلرجاين  -
 .التلخيص جلالل الدين القزويين -
 .األضداد لألنباري -
 .إصالح املنطق البن السكيت -
 .البارع للقايل -
  .تاج العروس للزبيدي  -

  :النقدية �

  : الشعر والشعراء البن قتيبة*

هذا الكتاب من مصادر األدب األوىل تناول فيه ابن قتيبة املشـهورين مـن الشـعراء فـأورد أخبـارهم ومـا يسـتجاد  )هـ276ت  (
  .1من شعرهم وما أخذته عليهم العلماء من اخللط واخلطأ يف ألفاظهم أو معانيهم

   :طبقات فحول الشعراء*
جلمحي باألصمعي يف هـذا الكتـاب الـذي يعتـرب ثـاين ويظهر تأثر ا. قراءة حممد حممود شاكر )هـ231ت (ابن سالم اجلمحي 

مصدر نقدي من عنوانه، غري أن كتاب اجلمحي يقدم مادة شعرية ونقدية مهمة، كما أن مقدمته مـن أجنـح مـا وصـل إلينـا مـن 
يف هــل يعــد عمــل ابــن ســالم : النصــوص النقديــة، وتباينــت مواقــف الدارســني، إزاء هــذا الكتــاب يف قضــيتني أساســيتني، أوهلمــا

هـــل هـــو كتـــاب يف النقـــد األديب أم يف تـــاريخ األدب والواقـــع أن أمهيــــة : وثانيهمـــا تـــدويناهـــذا الكتـــاب عمـــال نقـــديا أو عمـــال 
شــاعر بـني جــاهلي وإســالمي أمــا 1000الكتـاب تظهــر باعتبــاره ضـمن تــاريخ األدب ألنــه يقـدم مــادة شــعرية هائلــة ألكثـر مــن 

  .2مادته النقدية فضامرة إذا ما قورنت باملادة الشعرية
 
 
 
 
  
  
  

                                                           

 .592م، ص1986، 1حنا الفاخوري، اجلامع يف تاريخ األدب العريب، دار اجليل بريوت، لبنان، ط 1

 .30ص   ،صفية ناشي العتييب، حماضرات مدخل املصادر 2
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  :طباطباابن :عيار الشعر

م فكرتــه 1985الريـاض . حتقيــق عبـد العزيـز بــن ناصـر املـانع دار العلــوم والنشـر )هــ322(حممـد ابـن أمحـد العلــوي أيب احلسـن   
املركزيــة هــي مســألة الــوزن الــيت متيــز الشــعر عــن النثــر و مســألة القــدمي واحملــدث ويف تصــوره أن القــدماء تنــاولوا كــل املوضــوعات 

السـرقة مـن شـعر القـدماء ولـذلك يـدافع ابـن طباطبـا وطرقوا كل املعاين ومل يرتكـوا للمحـدثني جمـاالً للكـالم ومـن هنـا اضـطروا إىل 
  .1عن سرقات احملدثني بشكل فلسفي حمض

  :أخبار أبي تمام*

حتقيق حممـد عبـده غـرام وخليـل عسـاكر ونظـري اإلسـالم اهلنـدي، الطبعـة الثالثـة، دار  )هـ335(حممد بن حيي أيب بكر الصويل  
  .م1980اآلفاق اجلديدة بريوت، سنة 

ري أنــه يف حســاب النقــد تظــل أخبــاره ضــئيلة القيمــة ومعلــوم عنــد النقــاد أنــه إذا كــان اآلمــدي خصــما أليب وهــو مصــدر عظــيم غــ
  .2متام فإن الصويل مناصرا له

  :نقد الشعر*

  .م1963حتقيق كمال مصطفي، القاهرة، سنة  )هـ337(قدامه بن جعفر الكاتب البغدادي بن جعفر 
لتعريــف بثقافــة عميقــة جعلــت بعــض الدارســني يــردون جــذورها إىل الفكــر اليونــاين يطــرح فيــه تعريفــا للشــعر وحيــاول حتليــل هــذا ا

وخاصـــة فلســـفة أفالطـــون الـــيت تـــرى أن األشـــياء احلســـية مـــا هـــي إال أشـــباح حلقيقتهـــا الكليـــة يف عـــامل املثـــل وعنـــده أن الشـــعراء 
  .3يريدون الوصول إىل القصيدة املطلقة من خالل تعريفه لكنهم مل ولن يصلوا

 أيب علي ابن رشيق -يف صناعة الشعر ونقده العمدة -
 .املثل السائر البن األثري -

  :الحديثة -2

  :األدبية �

  :دراسات في األدب العربي*

  .م1990 -هـ 1410حملمد مصطفي هدارة، طبع ونشر بدار العلوم العربية، الطبعة األوىل سنة  
يضــم هــذا الكتــاب حبثــا مــوجزًا عــن الشــعر العــريب احلــديث ومراحــل تطــوره، وقــد جعــل حممــد مصــطفي هــدارة كتابــه ينقســم إىل 

  : قسمني
األول املخــتص ببحــوث الشــعر بفنونــه املختلفــة الغنائيــة والقصصــية واملســرحية، والثــاين يهــتم ببحــوث النثــر بفنونــه املتعــددة مــن 

رواية مسرحية، وبعض حبوث الشعر أو النثر يتناول ظواهر وقضايا عامة تشـمل األدب العـريب  دراسة أدبية، إىل أقصوصة ، إىل
  .4املعاصر بنظرة كلية، وبعضها اآلخر يتناول أديبا بعينه يف ظاهرة خاصة ، أو يف عمل أديب حمدد

  

                                                           

 .31ص ،لسابقاملرجع ا 1

 .04م، ص1980، 3أبو بكر الصويل، أخبار أيب متام ،تح حممد عبده غرام ـ خليل عساكر، نظري اإلسالم اهلندي، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت،ط 2

 .3م، ص1963قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح كمال مصطفي، القاهرة، 3

 .07م، ص1990، 1ينظر ، حممد مصطفي هدارة، دراسات يف األدب العريب، دار العلوم العربية، ط 4



البيض -نور البشير  –لك                    المركز الجامعي اقرل عبدالم. د: إعداد                                       مصادر اللغة واألدب العربي           
 

12 

 

  :تاريخ األدب العربي للمدارس الثانوية العليا*

ـــمة إىل مخســـة أبـــواب، أمجـــل فيـــه حـــال األدب يف العصـــور  أمحـــد حســـن الزيـــات دار النهضـــة مصـــر للطبـــع  والنشـــر، وقـــد قس
  .1اخلمسة

  :الجامع في تاريخ األدب العربي*
حلنا الفاخوري، فهذا الكتاب حماولة لتسهيل دراسة األدب العريب دراسة تذهب يف العمق، وتشمل القسم األكرب مـن الـرتاث  

بــراز لألفكــار خياطــب العــني والــذهن خماطبــة ترســيخ مــنظم، وحتليــل بعيــد عــن الفكــري األديب يف تسلســل وجدولــة إيضــاحية وإ
الثرثرة، واستجالٍء خاٍل من كل تأويل مزخرف، وجمرد من كل تعليل مزيف، طبع ونشر هـذا الكتـاب بـدار اجليـل الطبعـة األوىل 

  .2م1986سنة 
  :دراسة في مصادر األدب*
ب باملصــادر النــادرة الــيت قلمــا يعــرض هلــا الدارســون ومل يعرفــون عنهــا شــيئا، طبــع ألمحــد الطــاهر مكــي، وقــد اعتــىن هــذا الكتــا  

  .3م يف طبعته الثامنة1999 -هـ 1419ونشر يف دار الفكر العريب سنة 
  .مساءالت يف الفكر واألدب، عبد اهللا محادي -
  .طالئع املقارنة يف األدب العريب احلديث، عصام ي -
  .يف الشعر العريب حسني نصار -
  .دراسات يف األدب اجلاهلي ، عبد العزيز نبوي -
  .يف األدب العباسي فوزي عيسى -
  .أثر األدب الشعيب يف األدب احلديث، حلمي بدير -
  .يف األدب اجلزائري احلديث حممد بن مسني -
  .يف مصادر األدب فوزي عيسى -

  : اللغوية �

  :خوله طالب اإلبراهيمي. مبادئ في اللسانيات*

عن تطور التفكري اللسـاين منـذ ظهـور دروس دي سوسـري إىل يومنـا هـذا و هـو يـدرس أهـم القضـايا وهذا الكتاب هو حوصلة  
اليت طرحتها اللسانيات عند تناوهلا لظاهرة اللسان بالدراسة والتحليـل وقـد تناولـت فيـه أهـم املـذاهب اللسـانية الغربيـة ولكـن يف 

احلديثة تلك املدرسة اليت تطمـح إىل ربـط املاضـي باحلاضـر  نفس الوقت حرصت على الوقوف عند وجهة نظر املدرسة اخلليلية
وتقــرتح قــراءة جديــدة جتديديــة لرتثنــا اللغــوي العــريب يف ضــوء النظريــات واملبــادىء العلميــة احلديثــة ونشــر وطبــع يف دار القصــبة، 

  .20004الطبعة الثانية سنة 
  

                                                           

  .02صأمحد حسن الزيات، تاريخ األدب العريب للمدارس الثانوية العليا، دار النهضة، مصر،  ،ينظر 1
  .05حنا الفاخوري، اجلامع  يف التاريخ األدب العريب، ص 2
  .8م، ص 1999/ 1919، 8 مصادر األدب ،دار الفكر العريب، طأمحد الطاهر مكي، دراسة يف3
  .5م، ص2000، 2خوله طالب اإلبراهيمي،مبادئ يف اللسانيات، دار القصبة، ط4
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  :محمد غنيمي هالل. األدب المقارن*

يــة يف ذهــن املؤلــف الــذي مل جيــد مشــقة يف بســطها وتــدعيمها باألدلــة والرباهــني الــيت تأكــد كانــت فكــرة الكتــاب واضــحة جل  
صـحة مـا ذهــب إليـه، األمــر الـذي هيـأ إليــه، القـارئ أن يلــتقط أفكـاره يف يسـر ويتداولــه دون تعقيـد، والكتــاب يف كنهـه وحمتــواه 

لوحــة جلــى لنــا غامضــها وقــرر قواعــدها وكشــف لنــا أو فصــال يكملــك، . لوحــة موشــاة تضــج ــاء، جتــد بــني ثنياهــا أثــرًا يلهمــك
  .1م2003على مفاتنها، طبع بدار النهضة مصر للطباعة، القاهرة، 

  .حماضرات يف األدب املقارن، زبري دراقي -
  .دراسات يف اللغة واملعاجم، حلمي خليل -
  .ظاهرة األعراب يف النحو العريب، حممود سليمان ياقوت -
  .علم األصوات، كمال بشري -
  .علم اللغة، حممد حمي الدين أمحديف  -
  .دراسات يف الداللة واملعجم، رجب عبد اجلواد إبراهيم -
  .حتقيقات حنوية، فاضل الساكري -
  .علم اللسانيات احلديثة، عبد القادر عبد اجلليل -
  .مبادئ علم اللسانيات احلديث، شرف الراجحي -
  .علم الداللة، أمحد خمتار عمر -
  .غينعلم البديع، حممود أمحد املرا -
  .اللغة والكالم أحباث يف التداخل، أمحد كشك -
  .التطبيق الصريف، عبده الراجحي -
  .املعاجم األصولية يف العربية، خالد فهمي -
  .جتديد النحوي، شوقي ضيف -
  .األصوات ومرض التخاطب، عبد املنعم عبد القادر امليالدي -
  .درس السيميائي املغاريب، موالي علي أبو حامت -
  : النقدية �

  :  حديث األربعاء لطه حسين*

م وطبـــع اجلـــزء الثـــاين 1925سلســـلة مقـــاالت نشـــرها يف السياســـة وطبـــع منهـــا الـــد األول يف املكتبـــة التجاريـــة بالقـــاهرة ســـنة 
م وطبـع هـذان 1937م وطبع اجلزءان ثانية مبطبعة مصطفي البايب احلليب بالقـاهرة سـنة 1926مبطبعة دار الكتب املصرية سنة 

ص، 347ص، والثـــاين 412م األول بــــ  1957م وطبـــع اجلـــزء الثالـــث يف دار املعـــارف ســـنة 1959دار املعـــارف  اجلـــزءان يف
  .2صفحة230والثالث بـ 

  

                                                           

 .5م، ص2003حممد غنيمي هالل، األدب املقارن ،ضة مصر للطباعة، القاهرة، 1

 .3، ص 14،دار املعارف، ط1طه حسني، حديث األربعاء ،ج: ينظر 2
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  : في األدب الجاهلي لطه حسين*

بعد أن حذف منه فصالً وأضيف إليه فصول، طبع األول مـرة مبطبعـة االعتمـاد بالقـاهرة سـنة  )يف الشعر اجلاهلي(وهو كتاب  
  .1ص333م بـ 1958ص، وطبع ثانية يف دار املعارف سنة 375م بـ 1927

  :مناهج النقد األدبي المعاصر لصالح فضل*

يف هــذا اإلطــار كتــاب الــدكتور صــالح فضــل اجلديــد متضــمنا عــددا مــن احملاضــرات عــن منــاهج النقــد املعاصــر ألقاهــا      
شـرح دون التـدقيق يف املصـادر أو التـأنق يف العـرض، فابتعـدت املؤلف على طالب الدراسات العليا، وهي أميل إىل التبسيط وال

بـــذلك عـــن األكادمييـــة مقرتبـــة مـــن إمـــالءات طـــه حســـني وحممـــد منـــدور علـــى وجـــه اخلصـــوص مـــا جيعلهـــا تتســـع لتتجـــاوز دائـــرة 
والعامليـــة  املتخصصـــني إىل عامـــة املشـــتغلني بـــاألدب والثقافـــة والكتـــاب يضـــع خريطـــة كليـــة للمشـــهد النقـــدي يف الثقافـــة العربيـــة

بتفـــادي التفضـــيالت اجلزئيـــة، وميكـــن تقســـيمه إىل ثـــالث أجـــزاء رئيســـية، األول يعـــرض ملفهـــوم املـــنهج والثـــاين ملنظومـــة املنـــاهج 
م  2005التارخيية بينما الثالث يعرض ملنظومة املناهج احلداثية وطبع بدار النشر أطلـس للنشـر واإلنتـاج والتوزيـع بالقـاهرة سـنة 

  .2مسةوهذه الطبعة اخلا
  :أحمد كمال زكي:دراسات في النقد األدبي*

نقــد دراســة وتطبيــق منــذ أكثــر مــن ثالثــة عشــر عاًمــا وقــد جــّدت منــذ ذلــك <<ظهــر هــذا الكتــاب يف طبعتــه األوىل بعنــوان  
دراســات <<احلــني اجتاهــات ومــذاهب يف النقــد واألدب اقتضــت معــاودة التأمــل عنــد النظــر يف إصــدار هــذه الطبعــة الثانيــة لــه 

وهــذا الكتــاب جعــل النقــد األديب تفســريًا لألعمــال األدبيــة وذلــك بــالغوص يف كلماــا علــى أســاس أــا  >>يف النقــد األديب
  .3تصور جتارب إنسانية يراد فهمها ،نشر وطبع بدار األندلس

  :إليليا الحاوي:في النقد واألدب*

وقســم إىل أجــزاء حــىت يشــري  >>يف النقــد األديب<<بح منــاذج يف النقــد األديب وعــدلوا عنوانــه فأصــ"وقــد كــان حيمــل عنــوان   
ارتياده على القارئ وعّدلت مادتـه وفقـا للعصـور، وكـان حيتـوي علـى منـاذج جمـزوءة قليلـة األبيـات بكثـرة وأبقـى النمـاذج الكاملـة 

  .4من القصائد الكربى، وطبع بدار الكتاب اللبناين، بريوت، طبعته الرابعة، اجلزء األول
  .يف األدب والنقد، خفاجي حممد عبد املنعممناهج البحث  -
  .قراءات يف النقد واألدب، مصطفي البشري قط -
  .أصول النقد األديب، أبو كريشا -
  .تاريخ النقد األديب عند العرب، عبد العزيز عنيق -
  .دراسات يف النقد األديب املعاصر، حممد زكي العشماوي -
  .النقد األديب، أمحد أمني -
  .احلديث، يوسف نور عوضنظرية النقد األديب  -

                                                           

 .4م، ص1933، 3طه حسن، يف األدب اجلاهلي، مطبعة فاروق، القاهرة،ط :ينظر 1

 .3م، ص2005صالح فضل، مناهج النقد األديب املعاصر، دار النشر أطلس للنشر واإلنتاج والتوزيع ،القاهرة، : ينظر2

  .6دراسات يف النقد األديب، دار األندلس، بريوت، لبنان، ص: أمحد كمال زكي 3
 .5، ص4، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط1يف النقد األديب، ج: احلاويإيليا 4



البيض -نور البشير  –لك                    المركز الجامعي اقرل عبدالم. د: إعداد                                       مصادر اللغة واألدب العربي           
 

15 

 

  .مناهج النقد املعاصر، صالح فضل -
  .أبعاد يف النقد األديب احلديث، مصطفي الصاوي اجلويين -
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  المصادر القديمة
-Iالمعاجم اللغوية:  

  . )نموذج تحليلي(معجم العين الخليل بن أحمد الفراهيدي :أوال

  .)نموذج لساني (معجم الخصائص ابن جني:ثانيا

  .)نموذج تحليلي (معجم مقاييس اللغة ابن فارس :ثالثا

  .)نموذج تحليلي(معجم لسان العرب ابن منظور:رابعا

II المجاميع الشعريةـ:  

  .المفضليات المفضل الضبي:أوال

  .األصمعيات األصمعي:ثانيا

  .جمهرة أشعار العرب ابن دريد القرشي:ثالثا

  IIIـ المجاميع األدبية:  

  .الكامل أبي العباس المبّرد: أوال

  .البيان والتبيين الجاحظ:ثانيا

   .العقد الفريد ابن عبد ربه:ثالثا

IV ـ المجاميع النقدية:  

  .الشعر والشعراء ابن قتيبة:أوال

  .طبقات الشعراء ابن المعتز:ثانيا

  .العمدة ابن رشيق:ثالثا

  .دالئل اإلعجاز عبد القاهر الجرجاني:رابعا

  .ج البلغاء وسراج األدباء حازم القرطاجنيمنها :خامسا

  .المثل السائر ابن األثير: سادسا
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-Iالمعاجم اللغوية:  

  :دي يكتاب العين للخليل بن أحمد الفراه: أوال 

بــدأت يف النصـــف الثــاين للهجـــرة حركــة تـــأليف املعــاجم العربيـــة املوازيــة حلركـــة اجلمــع املوضـــوعي بــدأت بكتـــاب العـــني 
  . 1أول حماولة حلصر ألفاظ اللغة العربية على حنو شامل ويف إطار نظام منهجي واضح له أسس وقواعد مضبوطةالذي يعد 

ومن املناسب أن جنري يف تناول هذه املدرسة على النظام التارخيي فنتحدث بشـيء مـن التفصـيل عـن رائـدها ونشـأا ، اخلليـل 
  .2بن أمحد الفراهيدي 

 :التعريف بصاحب الكتاب -1

هـــو عبـــد الرمحـــان اخلليـــل بـــن أمحـــد الفراهيـــدي األزدي ولـــد يف البصـــرة وـــا نشـــأ وختـــرج علـــى أئمـــة زمانـــه ذكـــر مـــنهم أيب       
  .األسود الدؤيل عطاء وحيىي بن يعمر وميمون األقرن وعتبة الفيل

عنـه أخـذ سـيبويه واسـتمد لكتابـه نبغ يف اللغة والنحو وكان له براعة يف تصحيح القياس واستخراج املسائل النحوية وتعليلهـا، و 
السدوســـي والنضـــر بـــن شـــعيل واألصـــمعي وعلـــى الـــرغم مـــن شـــهرة اخلليـــل   الشـــهري يف النحـــو وختـــرج عليـــه كثـــري مـــنهم مـــؤرج

هـــ ولكــن نشــأته بالبصــرة  100بالبصــري فإنــه قــد ولــد يف مدينــة أخــرى هــي مدينــة عمــان علــى شــاطئ اخللــيج الفارســي عــام 
 .3لميذا ورئاسته ملدرستها جعلته يشتهر ذا اللقبغالما وتلقيه العلم ا ت

  :ـ منهج الكتاب2

  :وضع اخلليل نصب عينه عدة أسس بين عليها منهجه الذي اتبعه يف ترتيب معجم العني  
  : األساس األول  •

بـــني ثنايـــا املعجـــم، مـــع  -حســـب أصـــوهلا -جتريـــد الكلمـــة مـــن زوائـــدها، حـــىت ميكـــن وضـــعها يف مكاـــا املناســـب هلـــا 
  .4وإذا  كان مقلوبا رده إىل أصله األول,مالحظة انه إذا كان أحد أحرف الكلمة حمذوفا رده إىل مكانه، 

  .فكلمة استكرب جردها من زوائدها وأصبحت كرب وكلمة يد أصلها يديّ 
  :األساس الثاني  

للغـة، مـع التنبيـه علـى تقليب احلروف اليت تتكون منها الكلمة على كل وجـه ممكـن، ليـتمكن مـن حصـر مجيـع ألفـاظ ا    
املستعمل وشرح معانيه، وإمهال املهل، وخاصة يف الرباعي واخلماسي فإذا كانت أصول الكلمة ثنائية قلبها  على وجهـني فقـط 

  . مثل ل ن و ن ل
  ، )ر ب ك(، )ك ب ر)( ب ر ك ( ب ك ر فإنــه ميكــن أن يــأيت منهــا أيضــا : وإذا كانــت ثالثيــة قلبهــا علــى ســت صــور مثــل

  ) .ك رب(،)ب ك ر(، ) ب  ر ك(
  وإذا كانت رباعية ، مثل جعفر، قلبها على أربع وعشرين صورة

 .1قلبها على مائة وعشرين صورة، وقد نبه اخلليل على ذلك يف مقدمة العني  -مثل زبرجد  -وإذا كانت مخاسية
                                                           

  . 255م، ص  2008، 2مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ،القاهرة، ط  ،المدخل إلى مصادر اللغة العربية: سعيد حسن بحيري  1
  .30م،ص1981، 2ة والنشر ،طالمعاجم العربية مدارسها ومناهجها، الفاروق الحديثة للطباع: عبد الحميد أبو سكين  2
  .30، ص المرجع نفسه 3
  .88م،ص1992، 1المعاجم العربية موضوعات وألفاظا ،الوالء للطبع والتوزيع ،ط:فوزي يوسف الهابط  4
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  :األساس الثالث •

وضع هذه األصول ـ اليت قّلبها علـى كـل وجوههـا املمكنـة ـ حتـت أبعـد احلـروف منهـا خمرجـا ألنـه اختـذ الرتتيـب الصـويت       
  : أساسا لتنظيم معجمه، حيث رتب احلروف مبتدءا باحللق ومنتهيا بالشفتني ولذلك جاء ترتيبه للحروف كما يلي

 و ا ى مهزة / ف ب م /  ر ل ن/ظ ث ذ / ط د ت /ص س ز / ج ش ض/ ق ك/ ع ح هـ خ غ
  : األساس الرابع •

  : تقسيم كل حرف من حروفه إىل ستة أبواب 
،َفع ،َرْصَرَص ، َصْرَصرَ : ـ الثنائي ومضاعفه مثل1 َعف ، َد ، َدقفَـْد، فَـ.  
 .2جنم ، قتل ، برز ، ظهر:ـ الثالثي الصحيح وهو ما كانت أحرفه الثالثة صحيحة مثل 2
  : ل حبرف علة واحد وهو ثالثة أنواع ـ الثالثي املعت3
  . وقف ، وعد: ما اعتلت  فاؤه مثل/ املثال  - أ

  .باع ، قال: ما اعتلت عينه مثل/ األجوف - ب
  .     عمى ، منى: ما اعتلت المه مثل / الناقص  -ج
  :ما اشتمل على حرف صحيح، وحرفني من حروف العلة، وهو نوعان: ـ الثالثي اللفيف4
  .نوى –غوى : ما اجتمع فيه حرف العلة مثل : املقروناللفيف   - أ

  .جعفر ، دحرج: ما تفرق فيه حرف العلة مثل: اللفيف املفروق   - ب
  .خزعبل ، زبرجد: ما تكون من أربعة أحرف أصلية مثل: ـالرباعي 5
  .    خزعبل ، زبرجد : ما تكون من مخسة أحرف أصلية مثل: ـاخلماسي 6

  »كالم العرب مبين على أربعة أصناف على الثنائي والثالثي والرباعي واخلماسي «ألنه الحظ أن وقد فعل اخلليل ذلك 
  ليس للعرب بناء يف االمساء وال يف االفعال أكثر من مخسة أحرف «كما الحظ انه 

: مثـــل يف فعــل واســم ، فــاعلم أــا زائــدة علــى البنــاء، وليســت مــن أصــل الكلمــة: فمهمــا وجــدت زيــادة علــى مخســة أحــرف 
  . 3»وإمنا  أصل بنائها   عنكب,قزعبالنة، إمنا أصل بنائها ، تزعبل ، ومثل عنكبوت ، 

  الخصائص البن جني:ثانيا

، الـذي ابـن جـينووقائعها، قام بتأليفه  العربية وأسرار اللغةكتاب اخلصائص هو أحد أشهر الكتب اليت كتبت يف فقه     
كتـاب مل أزل علـى فـارط احلـال، وتقـادم الوقـت، مالحظـا لـه، عـاكف الفكـر عليـه، منجـذب » « كتابـه عنـهيقـول يف مقدمـة  

الــرأي والرويــة إليــه أن أجــد مهمــال أقيلــه بــه، أو خلــال أرتقــه بعملــه، والوقــت يــزداد بنواديــه ضــيقا، وال يــنهج إىل االبتــداء طريقــا، 
اعتقادي فيه أنه من أشـرف مـا صـنف يف علـم العـرب، وأذهبـه يف طريـق هذا مع إعظامي له، وإعصامي باألسباب املناطة به، و 

  .   4.…»الشريفةوأمجعه لألدلة على ما أودعته هذه اللغة .. القياس والنظر
           

                                                                                                                                                                                                      

 88المعاجم العربية موضوعات وألفاظا ،ص:فوزي يوسف الهابط 
  .90ص.المرجع نفسه 2
  .92وألفاظا،صالمعاجم العربية موضوعات :فوزي يوسف الهابط  3
  .29-28،تح محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ، ص1ابن جني ،الخصائص، ج:  ينظر 4
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  :التعريف بصاحب الكتاب -1

روميا وهـو بكسـر اجلـيم والنـون املشـددة وهـو ) جين(هو أبو الفتح عثمان بن جين النحوي األزدي بالوالء ، كان أبوه     
مملوكـا لسـليمان بـن فهـد بـن األمحـد األزدي >> جـين<< باليونانية كـان أبـوه >> كين<< األشهر ، وقد حتقق ، معرب 

  .1فتح قد ريب تربية إسالمية حمضة من أعيان املوصل، ويظهر أنه أسلم ، ألن ابنه أبا ال
غنـه ولـد قبـل الثالثـني والثالمثائـة مـن اهلجـرة وال يعنـون مولـده بعـد هـذا إال : ويقول من توجه لـه باملوصلولد ابن جين     

هـــ ،ويقــول ابــن قاضــي شــعبة يف طبقــات النحــاة غنــه تــويف وهــو يف ســن  302ر فهــو يــذكر أن وفاتــه ســنة أبــا الفــداء يف املختصــ
هــ  ، كمـا  321هــ أو سـنة  322هــ فـإن والدتـه تكـون يف سـنة  392السبعني فإذا أخذ ذا وروعي أن وفاته كانت يف سنة 

  .   2أشار إىل ذلك ابن الندمي وابن األنباري
أمحــد بــن حممــد املوصــل الشــافعي املعــروف بــاألخفش، وقــد أخــذ فيمــا بعــد عــن أيب علــي فــأكثر وقــد أخــذ النحــو مــن     

األخذ عـنهم وهـو الـذي أحسـن خترجـه وـج لـه البحـث وفـن لـه سـبل استقصـاء والتوسـع يف التفكـري وقـد أخـذ عـن الكثـري مـن 
وكــان راويــة ثعلــب ويــروي ابــن جــين عنــه رواة اللغــة واألدب ومــن هــؤالء أبــو بكــر حســن املعــروف بــابن مقســم، وهــو مــن القــراء 

وقد اتبع سلفه من اللغويني وكان ال يأخـذ عـن بـدوي :أخبار ثعلب وعلمه وابن مروى كثريا من األعراب الذين مل تفسد لغتهم
  .3غال بعد أن ميتحنه ويتثبت من أمره وصدق جنيزته

ســر : قــد بلغـت تســعة وأربعــني كتابــا منهــااليــاقوت يف معجمــه ف: وقـد ألــف بــن جــين العديــد مــن الكتـب الــيت أحصــاها    
الصـناعة، تفســري ديـوان املتنــيب الكبـري، تفســري معـاين ديــوان املتنــيب، اللمـع يف العربيــة ،كتـاب األلفــاظ املهمـوزة ،التهــذيب، وغــري 

   4ذلك من الكتب اليت تشري إىل طول باعه يف علمه
  : تعريف الكتاب -2 

هــ  379يقدم ابن جين اخلصـائص علـى ـاء الدولـة الـذي تـوىل امللـك يف بغـداد ومـع اخلضـوع للخليفـة العباسـي سـنة     
كمــا أن إشــارته يف ) هـــ  377(فكــان تأليفــه أو إظهــاره أو إخراجــه إىل النــور إذن بعــد وفــاة أســتاذه أيب علــي  5 403إىل سـنة 

  .6عدة إىل مراحل كبرية من النضج كما يتجلى ذلك يف اخلصائص اخلصائص تدل على أنه وصل يف قضايا صوتية وصرفية
الكتــاب يبحــث يف خصــائص اللغــة العربيــة، يتقــدمها حــديث مفصــل عميــق يف قضــايا لغويــة عامــة مثــل حــديث عــن     

وفيـــه كثـــري مـــن مســـات ـــج ابـــن جـــين وهـــي الشـــغف باالشـــتقاق والتقليبـــات والتصـــريف وشـــح  7الفصـــل بـــني الكـــالم والقـــول 
ت وبيــان الفــروق الدقيقــة وتقــدمي الشــواهد املختلفــة مــن القــرآن، شــعرا ونثــرا، فهــو يطــرح تعريفــات تنشــئ للكــالم والقــول الــدالال

للتمييز بينهما متيزا حـادا واضـحا ويف أثنـاء ذلـك املوضـوع األساسـي يسـتطرد يف مشـكالت صـرفية أو حنويـة أو دالليـة جزئيـة مث 
، وهــو )القـول علـى اللغـة، مث النحـو مث اإلعـراب  مث البنـاء(مقـوالت متصـلة مــا وهـي  يعـود علـى املوضـوع احملـور مث ينتقـل علـى

تناول منطقي منظم مث يعرج على قضية فلسفية أثريت منذ فرتة مبكرة من تاريخ الفكر اإلسالمي وهـي القـول علـى أصـل اللغـة 

                                                           
  .9،ص1،1988المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ،تع مروان العطية و شيخ راشد،دار الهجرة دمشق ،ط :ابن جني 1
  .341المصادر األدبية و اللغوية في التراث العربي،ص :عز الدين إسماعيل 2
  .15ـ9الخصائص،ص :ابن جني   3
  .341عز الدين إسماعيل ،  المصادر األدبية و اللغوية في التراث العربي،ص :ينظر  4
  .29الخصائص،ص:ابن جني  5
  .208المدخل إلى مصادر اللغة العربية  ،ص :سعيد حسن بحيري 6
  .341المصادر األدبية و اللغوية في التراث العربي ،ص  :عز الدين إسماعيل 7
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األفكــــار ويظهــــر وجهــــة نظــــره ويســــعى يف  إهلــــام هــــي أم اصــــطالح ؟ ويطــــرح األفكــــار واآلراء الــــيت وردت فيهــــا وينــــاقش هــــذه
االستدالل على صواب ما انتهى إليه مث ينتقـل إىل قضـية تتصـل ببنـاء األبنيـة الصـرفية والرتاكيـب النحويـة يف العربيـة وهـي قضـية 

الســماع  (االطــراد والشــذوذ، فيعرفهــا أوال مث يبــني أقســامها مث يفصــل كــل منهــا يف تفصــيل ، ويعــاجل أصـــول العربيــة األساسيـــة 1
ويفصل يف درس العلـل فقـد أراد أن يبحـث عـن علـل النحـو حبثـا دقيقـا ويكشـف عـن منزلتهـا مـن علـل )والقياس واالستحسان 

املسلمني وعلل الفقهاء، وخيرج منه إىل قضايا صرفية وحنوية جزئية ومتعددة كحادثة، يف استطراد يكاد على حنو ما خيرجنـا مـن 
  .2إىل باب ومن فن إىل فن ويف صورة موسوعية متشعبة املوضوع األساسي وينتقل من باب

  :منهجه-3

مل أزل علـى عـدد فـارط ... بعـد أن أهـدى ابن جين الكتـاب إىل ـاء الدولــة كعـادة العلمــاء أنـه ذكـر يف مقدمتـه هـذا     
اده فيه أنـه أشـرف مـا صـنف يف واعتق... احلال، وتقادم الوقت مالحظا له، وأما أن جند سبيال أصله به، أو خلال ارتقه بعمله 

وأمجعـه لألدلـة علـى أودعتـه هـذه اللغـة الشـريفة الحظـا نـص احلكمـة، ونيطـة ... علوم العرب وأذهبت يف طريق القيـاس والنظـر 
  ...به من عالئق اإلتقان والصنعة 

صـول النحـو، علـى ومل ير ابن جين من علماء البلدين من ذهب إىل ذلك االمتناع جانبـه علـيهم وهـو التعـرض لعمـل أ    
إن ذكـــر أبـــو بكــر بـــن الســـراج حــرف أو حـــرفني مـــن ذلــك يف أصـــوله، كمـــا ألــف أبـــو احلســـن ,مــذهب أصـــول الكـــالم والفقــه، 

  . األخفش شيء من املقاييس كتيبا، فأراد ابن جين أن جيمع خصائص العربية يف هذا الكتاب
واإلعــراب والبنــاء حــىت تكــون مــادة الكتــاب داخلــه  يبــدأ الكتــاب بالفصــل بــني القــول والكــالم، مث يعــرف اللغــة والنحــو    

حتت هذه التعريفات، تعريف الشيء يدخل ما ليس منه كما أنه يدفع إىل استقصاء املوضـوع عـن طريـق معاجلـة هـذا التعريـف، 
  .   3وهي طريقة مبتكرة لعلماء القرن الرابع

ن مث يتحـدث عـن نشـأة اللغـة والقـول علـى أصـلها العـام هـي أم )هــ 395ن ( بدءا بابن السراج وانتهاء بابن جـين وابـن فـارس 
اصــــــــطالح فيعــــــــاجل موضــــــــوعه كأفضــــــــل لغــــــــوي عرفتــــــــه العربيــــــــة يف تارخيهــــــــا القــــــــدمي ومنهــــــــا إىل ذكــــــــر علــــــــل العربيــــــــة ومــــــــنهج 

و تداخلها وما قيس على كـالم العـرب لينتهـي اجلـزء األول مث يتنـاول دراستها،ومقاييسها، ويف تسريح اللفات، وتركب اللغات أ
، مث يعـاجل عالقـة اللفـظ بـاملعىن وعالقـة بنـاء األلفـاظ مبعانيهـا فاالشـتقاق األكـرب مث 4أصل اللغة واختالف اللغـات وكلهـا حجـة 

  ... اإلدغام، واخلصائص الصوتية للغة، فشجاعة العربية 
  .يف حفظ املراتب وينتهي بباب يف املستحيل وصحة قياس الفروع على فساد األصولمث يبدأ اجلزء الثالث بباب 

وذه  املوضوعات يعد الكتاب املرجع األساسي يف موضوعاته مبا محله من فكر متأن مستقصـي لعـامل كبـري وهـو ابـن 
  .5جين

  
  

                                                           
 .209المدخل إلى مصادر اللغة العربية ،ص:سعيد حسن بحيري  1
  .209،ص المرجع نفسه 2
  .66م،ص2007ـ2006مصادر التراث العربي،جامعة قناة السويس،اإلسماعيلية، :أحمد زلط ـ أحمد محمد عطا  3
  .66المرجع نفسه ،ص 4
  .66صنفسه،المرجع  5



البيض -نور البشير  –لك                    المركز الجامعي اقرل عبدالم. د: إعداد                                       مصادر اللغة واألدب العربي           
 

21 

 

  مقاييس اللغة البن فارس :ثالثا

هــ ومعـىن ذلـك أنـه جـاء بعـد أن مجعـت املـادة اللغويـة يف املعـاجم  4ن املقاييس من الكتب اللغوية اليت ظهرت يف القر 
الســابقة عليــه، مــن هنــا اجتــه ابــن فــارس إىل التعميــق يف الدراســة واجتــه إىل وجهــات جديــدة يف هــذا املعجــم وهــي الكشــف عــن 

  . 1األصول كما بني يف غرضه من تأليف هذا املعجم

  :التعريف بصاحب الكتاب-1

  2أمحد بن فارس بن زكريا بن حممـد بن حبيب الرازي اللغـويهو أبو احلسني   
ولد سنة ست وقيل ستة ومثان وثالمثائة أي يف اية العقد األول من القرن الرابع اهلجري وكانت والدته بقرية كرسـف جياناتـاز 

  .3وهي قريبة من رستاق الزهراء
وقـد >>جيمـع إتقـان العلمـاء وظـرف الكتـاب والشعــراء من أعيان العلم وأفذاذ الـدهر << :وكان كما يقول الثعاليب

ذكــر الثعالبـــي عنــه كــذلك انــه مقيمــا ــذان مث استـــدعي إىل بــالط بــين بويــه عنــدما أشــتهر بعلمــه، وهنــاك التقــى بالصــاحب بــن 
ه شــيخنا أبــو احلســني ممــن رزق حســن التصــنيف وأمــن فيــ<< :عبــاد الــذي صــاحبه وأخــذ عنــه اللغــة واألدب وكــان يقــول عنــه

  .4>>التصنيف

كـان والـده فقيهــا شـافعيا لغويا،وقــد روي عنـه ابــن فـارس كتــاب ابـن السـكيت كمــا ذكـر كــذلك يف مقدمـة كتابــه، ومـن شــيوخه 
ابــن خطيــب روايــة ثعلــب، وهــذا يشــري اىل أنــه كــان ينــزع إىل مــذهب الكــوفيني ومــن شــيوخه كــذلك ابــن ســلمة القطــان فقــد قــرأ 

  .>>كتاب غريب احلديث << عليه كتاب العني للخليل، كما قرأ 
وحســن الــذوق وروح األديــب مــا يبعــد بــه عــن حقــوق املؤلفــات وعنــف ممارســتها، فأنــت تســتطيع أن تتخــذ مــن هــذا 
الكتـاب متاعـا لـك أن تبغــي املتـاع وسـند حـني تصــيب التحقـق والوثـوق، والكتــاب بعـد كـل أولئـك يضــم يف أعطافـه وثنايـاه مــا 

  . ة الكرمية، والظهور على أسرارهايهب القارئ ملكة التفهم هلذه اللغ
 : منهج الكتاب-3

قلد ابن فارس اخلليل يف واحد من أسس منهجـه يف العـني وتعـين بـه نظـام األبنيـة بعـد إدخاهلـا يف شـيء مـن التعـديل عليـه،     
بـق ابـن فـارس نظـام ولكنه خالفه يف النظام الصويت وأخذ بنظام األلفبـائي العـادي وقلـد بـذلك ابـن دريـد يف هـذا النظـام، ومل يط

لقد أخذ ابن فارس الرتتيب عن اخلليل فجعل القسـم األول  مـن كتابـه حلـرف اهلمـزة  التقاليب بنفس الصورة للخليل وابن دريد
  .اخل .... ومساه كتاب اهلمزة ويليه كتاب الباء وكتاب التاء،

  
  
  
  

                                                           
  .82المعاجم العربية مدارسها ومناهجها ،ص :علي عبد الحميد محمد أبو سكين 1
  . 79المعجمات العربية دراسة منهجية ،ص :محمد بن علي بن عبد الكريم الرديني 2
  .143ـ141المعاجم العربية موضوعات وألفاظ ،ص:فوزي يوسف الهابط  3
  .251،صالمصادر األدبية واللغوية في التراث العربي :عز الدين إسماعيل 4



البيض -نور البشير  –لك                    المركز الجامعي اقرل عبدالم. د: إعداد                                       مصادر اللغة واألدب العربي           
 

22 

 

كـل كلمـة يف هـذه الكتـب، مث قسـم كـل كتـاب منهـا   وكان التقسيم األول عند ابن دريد لألبنية ونظر إىل احلرف األول مـن    
إىل ثالثـــة أبـــواب حســـب األبنيـــة،أوهلما بـــاب الثنـــائي املضـــعف وبـــاب الثالثـــي وأخـــريا مـــا زاد عـــن الثالثـــي اـــرد، وطـــرح بـــذلك 

يـه كمـا رتــب واخلليـل اكتفـى ـذا التقســيم الصـغري كـي ال يفلـت النظـام فيقــع فيمـا وقـع ف 1.األبـواب الكثـرية الـيت عنـد ابــن دريـد
الكلمات يف بـابني الثنـائي والثالثـي حبسـب احلـرف الثـاين والثالـث وحبسـب احلـرف الثـاين منهـا واتفـاق احلـرف األول فيهـا دومـا 

اخل وراع ...ألن احلرف املعقود به الكتاب كما سبق ، فالثنـائي مـن بـاب اهلمـزة مـثال يسـتهل بـاهلمزة مـع البـاء فـاهلمزة مـع التـاء 
  .2اخل حىت تنتهي احلروف مجيعا...يب حرفه الثالث أيضا فيستهل كتاب اهلمزة ، بأبت، فأبج يف الثالثي ترت

ومن آثاره اليت خلفها وكتبه اليت صنفها فهي كثرية وغفرية ومتنوعة تدل على علم غزير وذكاء نـادر وقـد أحصـاها احملصـون     
  . 3بويةفبلغت عددها ستة وستون كتابا مابني اللغة والتفسري والسرية الن

هــ  395هـ وذكر بعضها اآلخر أنـه تـويف سـنة 390ولقد اختلف يف تاريخ وفاة ابن فارس يف بعض املصادر أنه تويف سنة     
 391يف سـنة >> الفصـيح<< وهو أرجح اآلراء ألن ياقوت احلموي ذكر يف معجم األدباء أنه وجد خبط يديه على كتابـه 

وهـو  4وقـد تـويف بـالري باحملمديـة مقابـل مشـهد القاضـي علـي بـن عبـد العزيـز اجلرجـاينهـ وهذا يعـين انـه كـان حيـا يف هـذا العـام 
  .5من أبرز أئمة اللغة واألدب يف النصف الثاين يف القرن الرابع اهلجري

  بن منظور لسان العرب  ال:رابعا

أيب الفضـل مجـال الـدين  استقبل آخر القـرن السـابع معجمـا لغويـا مـن أضـخم املعـاجم وأوسـعها وهـو لسـان العـرب للعالمـة    
وإين مل أزل مشــغوفا مبطالعــات كتــب اللغــة «: حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور الــذي قــام بتــأليف هــذا املعجــم إذ يقــول يف مقدمتــه 

وأمـا مـن .  واالطالع على تصانيفها وعلل تصاريفها، ورأيت علمائها بني رجلني ، أما من أحسن مجعـه فإنـه  مل حيسـن وضـعه
  . 6». جيد مجعه، فلم يفد حسن اجلمع مع إساءة الوضع ،وال نفعت إجادة الوضع مع رداءة اجلمع أجاد وضعه فإنه مل

  :التعريف بصاحب الكتاب-1

كـان ينسـب إىل .ابن منظور هو أبو الفضل مجـال الـدين حممـد بـن مكـرم بـن علـي بـن أمحـد األنصـاري اإلفريقـي مث املصـري    
وكانــت . م مبصــر وقيـل يف طــرابلس الغـرب 1232-هــ  630رب ولـد ســنة روينـع بــن ثابـت األنصــاري هـو صــاحب لسـان العــ

هـــ ، عمــل ابــن منظــور يف ديــوان إنشــاء طــوال حياتــه ، وويل قضــاء طــرابلس وكــان ميلــه إىل التشــيع ولكــن  811وفاتــه يف ســنة 
، فاضــال يف األدب، ملــيح  ، كمــا كــان حمــدثا، فأخــذ عنــه الكثــريون، وكــان عارفــا بــالنحو واللغــة،والتاريخ والكتابــة.دون مغــاالة 

  .اإلنشاء
والغريب يف أمر بن منظور اهتمامه طوال حياته باختصار الكتب املطولة اليت صنفت قبله ،فقد اختصـر كتـاب األغـاين وكتـاب 

ال أعـرف يف األدب وغــريه كتابـا مطــوال : قـال الصــفدي.الـذخرية ومفـردات  ابــن البيطـار وتــاريخ دمشـق، وكــان ال ميـل مـن ذلــك
  .7وكذلك يقال أن الكتب اليت دوا خبطه من خمتصراته بلغت مخسمائة  جملد.قد اختصره إال و 
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  :  التعريف بالكتاب-2
يعد لسان العرب يف مقدمة كتب املرحلة الثانية من التأليف املعجمي، وقد ألّفه صاحبه ابـن منظـور موسـوعة يسـتفيد منهـا     

دث ،ولقـد ضـم إىل  املـواد اللغويـة بعـد حتليلهـا وتوضـيح معانيهـا عناصـر كثـرية اللغوي، واألديب ،وعـامل التفسـري، والفقيـه ،واحملـ
وقـــد جعـــل ابـــن منظـــور بـــني يديـــه مخســـة مصـــادر مـــن                                        .1جعلته موضع اهتمام الكثريين

التهـذيب لألزهـري ، : ر اخلمسـة هـيهذه الكتب، مجع منها يف معجمه أفضل ما فيها مـن حيـث املـادة والرتتيـب وهـذه املصـاد
وعلـى هـذه . واحملكم البن سيده، والصحاح للجوهري ، وحواشي ابن بري على الصحاح ، والنهاية البن السـعادات بـن األثـري

فجمعـت منهـا يف «: 2املصادر كانت معولـة يف تصـنيف معجمـه ،وكأنـه قـام بعمليـة توفيقيـة بـني هـذه املعـاجم وهـو نفسـه يقـول
شـافهت : وأنـا مـع ذلـك ال أدعـي فيـه دعـوى فـأقول ... فانتظم مشل تلك األصول كلها يف اموع ... اب ما تفرق هذا الكت

أو مسعت، أو فعلت  أو صنعت ، أو شددت أو رحلت، أو نقلت عن العرب العرباء أو محلت ،فكـل هـذه الـدعاوي مل يـرتك 
            .           3»...فيها األزهري وابن سيده القائل مقاال 

حني طال هذا املعجم حىت صار يف عشرين جزًءا، حيث شاء صـاحبه أن يسـتوعب فيـه مـا اتفقـت تلـك املصـادر اخلمسـة     
  .4وما تفرد به كل مصدر منها

  : منهجه-3
 بدأ ابن  منظور معجمه مبقدمة حتدث فيها عن هدفـه مـن تأليفـه واهتمامـه بكتـب السـابقني مـن اللغـويني ونقـده ملنـاهجهم    

  .5وحماولته أن جيمع بني أفضل وأحسن ما ينبغي، ومنهاجه الذي ارتآه وأمله أن يفي مبا وعد
اختــار ابــن منظــور ترتيــب مــادة معجمــه الــذي ســار عليــه مــن قبــل اجلــوهري يف صــحاحه، أي نظــام البــاب والفصــل،ومن مث     

  .6طّبقه يف معجمه حبذافريه ،دون تعديل فيهفال حاجة بنا هنا إىل تكرار أو وصف هذا النظام، مادام ابن منظور قد 
ورتبــه ترتيــب الصــحاح يف األبــواب والفصــول، حلســن تبويبــه وســهولة تأتيــه، معــىن : وقــد صــرح بــذلك يف مقدمتــه، حــني قــال    

البـاب،مث روعــي ) أي احلــروف األصـول بعـد جتريـدها مــن الزوائـد(ذلـك أنـه قـد جعــل احلـرف األخـري مـن حــروف املـادة األصـلية 
فالكلمـات عـدل ،غزل،فضـل،قتل، كفـل .وما يليـه) الفصل(يف احلرف األول ) اخل... ج/ث/ت/ب/ء( يب حروف اهلجاء ترت
و توضـــح .واهلـــاء علـــى التـــوايل.....العـــني والغـــني والفـــاء والقـــاف و الكـــاف :هزل،جنـــدها مجيعـــا يف بـــاب الالم،وفصـــول.....،

، خالفا للجـوهري الـذي قـدم فصـل الـواو علـى فصـل اهلـاء ومتثـل اهلمـزة الكلمة األخرية تقدمي ابن  منظور فصل اهلاء على الواو
  .     7األصلية أو املنقلبة على واو أو ياء مشكلة يف ترتيب املعاجم

وفعـل ابـن منظـور صــنيع اجلـوهري يف مجعـه الكلمـات الواويــة واليائيـة اآلخـر يف بـاب واحــد وفصـل بـني الكلمـات الواويــة       
ر احلديث يف املواد اليت ترد واويـة ويائيـة، وترتيـب مـواد الفصـول يسـري هجائيـا حسـب احلـروف الثـاين، واليائية، مث اضطرب فكر 

فالثالــث، فــالرابع، إن كانــت املــادة ثالثيــة أو رباعيــة أو مخاســية ، فالكلمــات ســجد، ســرد،  ســهد، ســهو كلهــا يف بــاب الــدال 
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ويف مبـدأ كـل بـاب يتحـدث حـديثا .ف اللينـة الغـري معروفـة األصـلوفصل السني، والباب األخري معقود بالكلمات املنتهية بـاألل
طــويال أو قصــريا حســب االقتضــاء عــن احلــرف املعقــود لــه البــاب، مث يــذكر الفصــل،وهو اهلمــزة ويــذكر مجيــع املــواد املنتهيــة بالبــاء 

، أيـب، مث يـذكر واملبدوءة باهلمزة وهي أبب، أتب، أثب، أدب ، أذرب ، أرب، أسب، أشب، أصـطب، ألـب ، أهـب، أوب 
ـــاء واملبـــدوءة بالبـــاء واملوحـــدة، وهكـــذا إىل آخـــر حـــرف احلـــروف متبعـــا الرتتيـــب  ـــع املـــواد املنتهيـــة بالب فصـــل البـــاء املوحـــدة ،ومجي

  .  1األلفبائي
وقــد بلــغ عــدد املــواد اللغويــة الــيت ضــمها معجــم لســان العــرب مثــانني ألــف مــادة ، ســار يف ترتيبهــا وفــق املصــدر الــذي ينقــل     

يبـدأ باملــادة اـردة، مث ينقــل إىل مشــتقاا، ولـيس لــه ــج مطـرد يف البــدء، فقــد يبـدأ بالفعــل أو باالســم ولكنـه يعــرض ملــادة عنه،
معينة هلا أكثر من داللة فإنه ال خيلط بينها،وإمنا التزم أن يأيت على مشتقات املادة وصورها ملعىن بعينه، فإذا فـرغ منـه انتقـل إىل 

يت تؤدي املعاين األخرى، معىن بعد آخر، وهو يف تتبعه لسائر الصور واالشتقاقات يسـتطرد يف االستشـهاد املشتقات والصور ال
،ويطيـل يف احلشــو ،علـى حنــو يـؤدي إىل اضــطراب صـيغ املــادة وتفـرق تفســريها ،غـري أنــه يف أغلـب مــواده حيسـن مجــع مشــتقات 

  .      2املادة وتصريفاا وتنسيق شروحه وتعليقاته
II جاميع الشعريةالمـ:  

  :المفضليات للمفضل الضبي:أوال

  ترجمة المفضل -1

 املـّرجح كـان وإن ،تنسب هذه املختارات إىل املفضل بن حممد بن يعلي بن عامر بن سامل الضيب، وتـاريخ مـيالده غـري معـروف

 يف هــ 168 عـام الروايـات بعـض جتعلـه إذ خـالف، ففيـه وفاتـه تـاريخ أمـا الثـاين، القـرن من األول العقد أواخر يف ميالده يكون أن
  .3هـ 178 عام وفاته أن الشواهد بعض استقراء من الكتاب حمقق يرجح حني

 قـال علماؤهـا، عنـه فأخـذ البصـرة علـى كـذلك ردّ  ولكنـه الكوفـة مدرسـة رأس وهـو األول، العلمـاء الـرواة جيـل من الضيب واملفضل

 إىل الضـيب وفـد وكـذلك >> الكـويف الضيب حممد بن املفضل البصرة أهل غري من علينا ورد من وأعلم << :اجلمحي سالم ابن

  .4املنصور العباسي اخلليفة زمن يف بغداد
 الفـــراء مقــدمتهم ويف الثانيـــة الطبقــة علمـــاء مــن كثـــريون عنــه أخـــذ ولغاا،وقــد وأشـــعارها وأيامهــا العـــرب بأخبــار عاملـــا راويــة كــان

         .5 السواء على القبائل ودواوين الشعراء لدواوين الشعرية الروايات من كثري إسناد ينتهي وإليه ، األعرايب ابن والكسائي

  : شرح المفضليات -2

تعود النواة األوىل موعة املفضليات كما يذكر املفضل الضيب نفسه إىل اإلمام إبـراهيم بـن عبـد اهللا بـن حسـن امللقـب بـالنفس 
مقاتــل الطــالبني قــول «: علــى اخلالفــة العباســية فقــد ذكــر أبــو فــرج األصــفهاين يف كتابــه هـــ وكــان تــأثر 178الزكيــة واملتــوىف عــام 

إنـــك إذا خرجـــت ضـــاق : كـــان إبـــراهيم بـــن عبـــد اهللا بـــن احلســـن متواريـــا عنـــدي، فكنـــت أخـــرج وأتركـــه فقـــال: املفضـــل الضـــيب 

                                                           
  .20ـ19،ص ابن منظور دراسة وتحليل ونقددراسات معجمية ولغوية لسان العرب :حكمت كشلي فواز  1
  .305المدخل إلى مصادر اللغة العربية ،ص:سعيد حسن بحيري  2
  .27،ص4المفضليات ، تح أحمد محمد شاكر ـ عبد السالم  محمد هارون ،دار المعارف بمصر،ط: المفضل الضبي 3
 .71العربي،صالمصادر األدبية واللغوية في التراث :  عز الدين إسماعيل 4
  .71ص:المرجع نفسه 5
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:" السبعني قصـيدة الـيت صـدرت ـاصدري فأخرج يل شيئا من كتبك أتفرج به ، فأخرجت إليه كتب من الشعر، فأختار منها 
  .1»مث أمتمت عليها باقي الكتاب" اختيار الشعراء 

أغلــب الظــن أن املفضــل مل يكــن يهــدف إىل تــأليف جمموعــة ائيــة ال ســبيل إىل التبــديل فيهــا وإمنــا كــان بصــدد خمتــارات يغلــب 
عن طريق الرواية الشفوية زمن أوضحها روايـة ابـن  ستجادها لنفسه أو لتلميذه وظلت تنتقلاعليها الطابع التعليمي والتثقيفي، 

،تبلــغ فيهــا عــدد القصــائد مائــة وســت وعشــرين قصــيدة أضــيف إليهــا أربــع قصــائد وجــدت يف إحــدى 2األعــرايب حفيــد املفضــل
 النسخ لسبعة وستني شاعرا منهم ستة شعراء إسالميون وأربعة عشرة خمضرمون والباقون وهم سبعة وأربعون شـاعرا جـاهليون مل

  .  3يدركوا اإلسالم
عالقـــات القبائـــل بعضـــها مـــع بعـــض ومـــع ملـــوك احلـــرية : وتكـــاد تغطـــي هـــذه اموعـــة كـــل جوانـــب احليـــاة يف العصـــر اجلـــاهلي

والغساسنة، وفيها ألفاظ مل ترد يف املعاجم اللغوية وأكثـر شـواهد العربيـة يف النحـو والصـرف والبالغـة والغريـب املسـتمد  ممـا ـا  
  .    4من شعر

واألمهيــة الــيت بلغتهــا املفضــليات ظهــرت يف عصــر الشــروح باهتمــام كثــري مــن الشــرّاح  وأول مــن شــرحها أبــو حممــد القاســم بــن 
وقد حقق هذا الشرح ونشره املستشرق شارل ليـال وأصـدرته مطبعـة اآلبـاء السـبوعيني ) هـ 305ت (حممد بن بشار األنبا ري 

رد، وهناك بعض اإلشارات القدمية اليت تنسب هـذا الشـرح إىل ابنـه ايب بكـر م على نفقة جامعة أكسفو 1920يف بريوت سنة 
  . 5بن األنباري وهو خطأ، فلم تكن وظيفة االبن حترير ما صنفه أبوه وإضافة بعض اإلشارات

نسـخة م وال يـزال خمطوطـا وتوجـد 1030 –هــ  461ويلي شرح األنباري شرح املرزوقـي أيب علـي أمحـد بـن حممـد املتـوىف سـنة 
  .  6ومنه مصورة مبعهد املخطوطات التابع جلامعة الدول العربية 7446ورقة حتت رقم  560من خمطوطته يف مكتبة برلني يف 

  . 7)ه 518ت (   وأيب الفضل امليداين) ه 502ت ( ويلي هذا الشرح شرحان آخران ،أحدمها أليب زكريا حيىي التربيزي 

  : وقد طبعت املفضليات ست طبعات 
 .م وقد أخرجه املستشرق توربكه1885اجلزء األول منها ألول مرة يف ليهتسج سنة  طبع �

 .  م1906طبعت طبعة جتارية يف مصر سنة    �
م مــع تعليــق يســري عليهــا مــن أيب بكــر بــن عمــر داغســتاين  1915 -هـــ  1334طبعــت يف مصــر كاملــة يف جــزأين ســنة   �

 .  املدين
 .وجز حلسن السندويبم مع شرح م1945طبعت يف مصر كاملة سنة   �
 . طبعت املستشرق ليال وقد سبقت اإلشارة إليها  �
م مـــع حتقيـــق وشـــرح مـــوجز لألســـتاذين أمحـــد حممـــد شـــاكر وعبـــد الســـالم حممـــد 1942طبعـــت بـــدار املعـــارف مبصـــر ســـنة  �

 . 1هارون

                                                           
  .106دراسة في مصادر األدب ، ص:الطاهر أحمد مكي  1
  .107ـ106ص:المرجع نفسه 2
 .85مصادر التراث العربي ،ص:أحمد زلط ـ أحمد محمد عطا  3
  .107دراسة في مصادر األدب ،ص:الطاهر أحمد مكي  4
  .75اث العربي ،صالمصادر األدبية واللغوية في التر : عز الدين إسماعيل 5
  .108دراسة في مصادر األدب ،ص: الطاهر أحمد مكي 6
 .100مدخل لمصادر الدراسات األدبية واللغوية والمعجمية ،ص:حامد الصادق قنيبي ـ محمد عريف الحرضاوي  7
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املفضـل ويف العصـور التاليـة إال نتيجـة ومع كل هذا فاملفضليات قيمة تارخيية وأدبية كبرية، ومل يكن رّواجها بني الناس يف عصـر   
الستشعار الناس هذه القيمة، وأما من الناحية التارخيية فإنه أول كتاب كبـري يضـم خمتـارات مـن عيـون الشـعر القـدمي اجلـاهلي و 

ر القـدمي املخضرم واإلسالمي بروايات موثوق ا، أما من الناحية األدبية فإنه يضمن قصائد كاملـة كانـت مـن أروع مـا يف الشـع
مــن قصــائد،أي أــا تعكــس لنــا املثــل الشــعري األعلــى يف التصــور والتــذوق العــريب،إذ أجــاز لنــا أن نعــد ذوق املفضــل وتصــوره 

  .  2ممثلني لذوق وتصور عامني
   : األصمعي ترجمة ـ1

 أبـن  أصـمع بـن علـي بـن امللك عبد بن 3قريب بن امللك عبد األصمعي هو وشهرة ثقة العالء بن عمرو أيب تالميذ أكثر من    

 قــيس بــن ســعد بــن أعصــر بــن مالــك بــن قتيبــة بــن غــنم بــن عبــد بــن  ســعد بــن أعيــا بــن مشــس عبــد ابــن عمــرو بــن  ربــاح بــن مظهــر

 عـام تسـعني وعمـره وتـويف م739 هــ 122 ولـد البصـرة مـن الشـرقي اجلنـوب يف الظاريـة باهلـة، يف ينتسب عريب أصل من 4عيالن

  األعـــراب وشـــافه الباديـــة إىل خـــروج وأكثـــر البصـــرة إىل يفـــدون كـــانوا الـــذين األعـــراب فصـــحاء عـــن ونقـــل م، 831- هــــ 210 يف

 باجلاهليـة واسـعا علمـا ذلـك فأكسـبه ، وبغـداد احلجاز يف حياته من جانبا وأمضى سنوات إليها رحلته استغرقت ورمبا عنهم ونقل

 جمـــاالت يف كثـــريا األصـــمعي كتـــب.وعـــامل كأســـتاذ األدبيـــة األوســـاط يف ازةممتـــ مكانـــة  فأكتســـب وأشـــعارها، وأخبارهـــا، لغاـــا ،

 الشـعر مـن جمموعـة اخليل،ولـه األجناس،كتـاب ،كتـاب اإلنسان خلق كتاب:بينها مصنفا،من وأربعني اثنني مؤلفاته خمتلفة،وتبلغ

  .5األصمعيات امسه حتمل القدمي
   :منزلته -2
 الرجـل هـذا فيقـال االطـالع سـعة علـى تـدل صـفة موتـه بعـد امسه أصبح حىت واألدب والرواية اللغة يف جليلة منزلة لألصمعي    

 عنــد فشــهر وغريهــا عنــرتة كقصــة النــاس تــداوهلا وســريته أقاصــيص مــن إليــه أســند مــا علــى كثرــا يف الشــهرة هــذه وتعــود أصــمعي

  .اخلاصة من فضال العامة
 يضـيع ال حـىت الشـعر  إنشـاده وحسـن وبيانـه فصـاحته يف األصـمعي ازوامتـ الكـربى للمعـاجم وثيقـا مسـتندا اللغة يف تأليفه وكانت

      :فقال عبيدة أيب وبني بينه نواس أبو فاضل وقد واجليد الرديء عنده
   .6>>بنغماته يطرم فبلبل األصمعي أما, واآلخرين األولني أخبار عليهم لقرأ أمكنوه لو عبيدة أبا إن <<

ن حيفظ أثين عشـرة ألـف أرجـوزة ،منهـا مـا يبلـغ مائـة بيـت أو مـائتني وممـا يـروي عـن قـوة ذاكرتـه واشتهر بقوة الذاكرة قيل أنه كا
خري انتصاره على أيب عبيدة يف حضرة الفضل بن الربيع حينما وقف يسمي أعضاء الفـرس عضـوا ينشـد مـا قالـت الشـعراء فيـه 

ارتـه يف هــذا الشـعر أخــذ ذلـك مــن أسـتاذه خلــف ومل يسـتطع ذلــك أبـو عبيــدة علـى ســعة تأليفـه يف اخليــل وعـرف األصــمعي مبه
  7.األمحر و له يف الشعر والشعراء آراء يعول على كثريا منها

 

                                                                                                                                                                                                      
 .76المصادر األدبية واللغوية في التراث العربي ،ص: عز الدين إسماعيل 1
 .77ـ: 76،ص المرجع نفسه 2
  .142دراسة في مصادر األدب ،ص:الطاهر أحمد مكي  3
  .11،ص5األصمعيات ،تح أحمد محمد شاكر،ع السالم محمد هارون،بيروت ـ لبنان،ط: األصمعي 4
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  :شـرح األصمعيات -3

قصـيدة ومقطوعـة لواحـد  95نسبة إىل األصمعي وتأيت يف املرتبة الثالثة بعد محـاد الراويـة واملفضـل الضـيب وتتـألف مـن 
جمهـولني ال نعــرف أمسـاءهم يف مصـادر أخـرى وعـدد  7إسالمييــن و 6خمضــرما و14شاعـرا جاهلياو 44وسبعني شاعرا، منهم 

ن املقطعـات وفيهـا يتجلـى مـزاج األصـمعي حنويـا ولغويـا، إذ يغلـب عنـده هـذا بيتا، والقصائد فيها أكثـر عـددا مـ 1439أبياا 
اجلانــــب علــــى الناحيــــة األدبيــــة ومــــن مث فهــــي تعكــــس عقليــــة عــــامل لغــــوي يــــدرس الشــــعر اجلــــاهلي وتعتــــرب إىل حــــد مــــا تكملــــة 

ون الرشــيد وهنــاك قصــائد أنــه أختارهــا هلــار أيضــا للمفضــليات ، واحتــذى األصــمعي باملفضــل يف إيثــار الشــعراء املقلــني، ويقــال 
توجـــد يف كلتـــا امـــوعتني وأحيانـــا كـــان املثقفـــون يف زمـــن أيب عبيـــدة يوازنـــون بينهمـــا حـــني خيتلفـــان رأيـــا يف قصـــيدة وردت يف 

  . 1جمموعيهما
ـــادرة فنجـــده مـــثال يف  جـــاء األصـــمعي يف هـــذه املختـــارات جمـــردة مـــن األخبـــار والشـــروح والتعليقـــات إال يف حـــاالت ن

  : وىل للشاعر سحيم بن وثيل الرياحي واليت مطلعهااألصمعية األ
  أنا ابن جال وطّالع ،الثنايا        مىت أضع العمامة تعرفوين                        

خيربنـــا بالســـبب الـــذي دفـــع ســـحيم إىل إنشـــاء قصـــيدته هـــذه ويفســـر بعـــض كلماـــا الصـــعبة ويشـــرح بعـــض أبياـــا و 
حنــــو أقــــل تلفــــت ضــــوء كاشــــف علــــى حيــــاة العــــرب يف اجلاهليــــة ببيئــــام وأيــــامهم  وإن يكــــن علــــى,األصــــمعيات كاملفضــــليات

والعالقـــات بـــني خمتلـــف قبـــائلهم وتقـــدم منـــاذج لكـــل أغـــراض شـــعرهم مـــن الوقـــوف واإلطـــالل والغـــزل والرثـــاء واملـــديح والوصـــف 
  .2واهلجاء

كاملفضـــليات وأدى ذلـــك إىل ومل جنـــد األصـــمعيات علـــى الـــرغم مـــن مكانـــة األصـــمعي قبـــوال حســـنا أو انتشـــارا واســـعا  
تغيريات خمتلفة لدى الباحثني فابن الندمي يف كتابه الفهرست يرد ذلك إىل قلة اشتماهلا علـى غريـب اللغـة وألن األصـمعي عمـد 
فيها إىل اختصـار الروايـة واكتفـى يف كثـري مـن القصـائد خمتـارات منهـا ومل يرويهـا كاملـة واألقـرب أن ذلـك يرجـع إىل أن شـعراءها 

الشـــرح .3يكونـــوا أصـــحاب أمســـاء المعـــة، ومل تكـــن حـــوادث حيـــام معروفـــة مشـــهودة ومل يكـــن الشـــعر نفســـه عميـــق احملتـــوىمل 
الوحيـد الــذي نعرفــه لألصــمعيات قـام بــه ابــن األنباري،والوحيــد الـذي أشــار إليــه بروكلمــان يف كتابـه تــاريخ األدب العــريب جــاص 

  .4ولكنه مل يقدم أية معلومة أخرى عنها 4099اسطنبول حتت رقم  وذكر أن خمطوطة توجد يف مكتبة أيا صوفيا يف 75
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  : جمهرة أشعار العرب :ثالثا

  :تعريف الكاتب-1

هـــو أبـــو زيـــد  حممـــد بـــن أيب اخلطـــاب ، واملعلومـــات عـــن هـــذا الرجـــل ضـــئيلة للغايـــة، فلـــم يـــرتجم لـــه واحـــد مـــن كتـــب     
  .1)هـ  463ت ( العمدة البن رشيق القريواين الطبقات والرجال وأول إشارة إليه وردت يف كتاب 

وقد حاول الدارسون واحملـدثون أن يسـتنبطوا مـا حيـدد  احلقبـة الزمنيـة الـيت عـاش فيهـا، لكـنهم اختلفـوا يف هـذا اختالفـا 
يف كتابـه هــ ويف نفـس االجتـاه صـار بطـرس البسـتاين 170بّينا، ذكره سليمان البستاين يف مقدمة اإللياذة وجعل وفاته  حنو سنة 

أدباء العرب يف األعصر العباسية إذ جعله  من أهل العصـر العباسـي األول وكـذلك ذهـب الـدكتور أمحـد أمـني يف كتابـهَ ضـحى 
اإلســالم ويرجــع الــدكتور عمــر الــدقاق أّن أبــا زيــد مــن رجــال القــرن الثالــث وقبلــه كــان الــدكتور ناصــر الــدين األســد قــد انتهــى 

  .2د من رجال القرن الرابعحتقيقات كثرية، إىل أن أبا زي
  :تعريف الكتاب -2

مجهــرة أشــعار العــرب يف اجلاهليــة واإلســالم،الذي نــزل : وهــو جمموعــة مــن القصــائد تبلــغ تســعا وأربعني،وعنواــا كــامال
وهــي مقســمة إىل ســبعة أقســام أوهلــا املعلقــات الســبع  3القــرآن وغريــب احلــديث مــن أشعارهم،أســندت احلكمــة واألدب إلــيهم

امهــرات ،واملــذهبات وعيــون املراثــى واملشــوبات أي القصــائد : األقســام الســتة الباقيــة حــىت مــن العنــاوين املختــارة وهــيوحتمــل 
اليت خيتلط فيها فكر اجلاهلية بفكر اإلسالم وامللحمات وتشمل هذه األخـرية  قصـائد الفـرزدق وجريـر واألخطـل وعبيـد الراعـي 

  .4وذي الرمة والسكيت و الطرّماح
  .5األوىل من رواة العلماء، مع أطراف من األخبار املتعلقة حبياة شعراء املعّلقات خباصة اجليل

ورغــم القيمــة الكبــرية الــيت حظيــت  ــا هــذه اموعــة الشــعرية فقــد أخــذ عليهــا الدارســون احملــدثون عــددا مــن املآخــذ 
  : جنمعها فيما يلي

علــى موقــف نقــدي واضــح وصــريح إذا مــا هــو الفــرق بــني إن التســميات الــيت وضــعها للطبقــات ال تــدل يف حقيقتهــا  �
املعلقـــة ألـــا كانـــت تكتـــب مبـــاء الـــذهب وتعلـــق علـــى الكعبـــة وبـــني امهـــرة الـــيت تعـــين الســـبك واإلحكـــام يف الـــنظم 

 الناقــة امهــرة أي املتداخلــة اخللــق ألــا كتلــة مــن الرمــال، مث املنتقيــات الــيت انتقاهــا العــرب والنقــاد؟ أــا صــفات:مثــل
 .متداخلة ال تنبئ من موقف نقدي صريح عند أيب زيد القرشي

عدم انتظام هذا التقييم الطبقي الـذي ارتضـاه أبـو زيـد القرشـي إذ يـدخل فيـه طبقـة خاصـة جعلهـا للمراثـي بينمـا لـيس  �
 .من الواضح السبب الذي جعله خيص املراثي بطبقة خاصة أو السبب الذي جعله يضعها يف الطبقة اخلامسة

  .6الكتاب من التعليقات النقدية أو املعايري الفنية اليت حكمت هذا االختيارخيلو  �

                                                           
  .80المصادر األدبية و اللغوية في التراث العربي ،ص :عز الدين إسماعيل1
  .03،صجمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم ،تح علي محمد البيجاوي ،دار النهضة مصر لطبع و النشر، الفجالة القاهرة :أبو زيد القرشي 2
  .110،صدراسة في مصادر األدب :مكي  الطاهر أحمد3
  .03جمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم ،ص: أبو زيد القرشي 4
  .88المصادر األدبية واللغوية في التراث العربي ،ص:عز الدين إسماعيل  5
  .113واللغوية و المعجمية القديمة والحديثة،ص ، المدخل لمصادر الدراسات األدبيةحامد صادق قنيبي: ينظر 6
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هــ مث تلتهــا جمموعـة مــن الطبعــات 1311وقـد طبعــت مجهـرة أشــعار العـرب ألول مــرة يف مطبعـة بــوالق مبصـر يف ســنة      
وكانـت آخـر طبعاـا يف م 1963التجارية يف مصر وكلها مـأخوذة عـن أصـل واحـد مث طبعتهـا دار صـادر ودار بـريوت يف سـنة 

  1م بتحقيق حممد علي البجاوي1967سنة 
  IIIـ المجاميع األدبية:  

 :الكامل للمبّرد:أوال

أخذ سـيل التـأليف ينهمـر بعـد اجلـاحظ، وبـدأت ختصصـات األدبـاء والعلمـاء تتحـدد وتتنـوع، ومل يكـن الكاتـب مـنهم     
  .2اته موسوعة يف علمه ومن بني هؤالء كان املربّديقتصر على تأليف كتاب أو كتابني، بل كان كل منهم يف حد ذ

  : تعريف الكاتب-1

لمــذ للمــازين تهـــ، وت285هـــ وتــويف يف بغــداد عــام 210هــو أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد املــربّد ولــد يف البصــرة يف عــام     
ملــذهب البصــرة يف النحــو فيمــا  والسجســتاين، وكــان مــن أعــالم رجــال العلــم واألدب، وإمــام العربيــة ببغــداد يف زمنــه، وكــان ممــثال 

  .3ممثال ملذهب الكوفة>> ثعلب << كان خصمه 

وامسـه األصـلي حممـد بـن يزيـد بـن عبـد األكـرب األزدي الثمـايل، واختلـف يف سـبب تسـميته املـربّد، بـل اختلـف فيهـا إذا  
 أثـر حادثـة معينـة ذكرهـا أبـو اشـتهر بـه يف. كانت هذه الكلمة بفتح الراء أو بكسرها وفيمـا إذا كـان هـذا اللقـب ذمـا أو مـدحا

الفرج بن اجلوزي يف كتابه األلقاب، وملخصها أن املّربد كان ذات يوم عند أيب حـامت السجسـتاين، مث جـاء رسـول مـن قبـل وايل 
 هــي إنـــاء كبـــري( الشــرطة يســـتدعيه ملنادمــة الـــوايل، وكــان املـــربّد يكـــره منادمتــه، فطلـــب مــن أيب حـــامت أن خيبئـــه فخبــأه يف املزملـــة 

. املــربّد املــربّد مث تســامع النــاس ذلــك فلقبــوه املــربّد: ، فلمــا انصــرف الرســول جعــل أبــو حــامت يصــفق وينــادي علــى املزملــة ) للتربيــد
كتــاب الكامــل، وكتــاب الفاضــل، وكتــاب املقتضــب، وكتــاب مــا اتفــق : وقــد خلــف املــربد ثــروة مــن الكتــب، منهــا مــا نشــر،مثل 

مي ، وشـرح الميـة العـرب، وكتـاب املـذكر و املؤنـث، ومنهـا مـا مل ينشـر مثـل كتـاب الروضـة لفظه واختلف معناه مـن القـرآن الكـر 
  .4هذا إىل جانب جمموعة أخرى من الكتب ذكرها الفهرست ولكنها مل تصل إلينا. وكتاب التعازي واملراثي
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  :تعريف الكتاب -2

للهجـرة، وهـو أحـد أصـول علـم األدب وأركاوقـد أبـان املـربّد هو أشهر كتب املربّد، ومـن كتـب األدب يف املائـة الثالثـة     
هــذا كتــاب ألفنــاه جيمــع ضــروبا مــن اآلداب مــابني كــالم منثــور، وشــعر <<:عــن موضــوع كتابــه ومنهجــه فيــه بقولــه يف مقدمتــه 

ع يف هـــذا مرصـــوف ، ومثـــل ســـائر ، وموعظـــة بالغـــة واختيـــار مـــن خطبـــة شـــريفة ورســـالة بليغـــة، والنيـــة فيـــه أن نفســـر كـــل مـــا وقـــ
الكتــاب مــن كــالم غريــب أو معــىن مســتغلق، وأن نشــرح مــا يعــرض فيــه مــن اإلعــراب شــرحا شــافيا، حــىت يكــون هــذا الكتــاب 

  .1>>مستغنيا –بنفسه مكتفيا وعلى أن يرجع إىل أحد يف تفسريه 
الـــذي مســـاه و عمـــل أبـــو العبـــاس حممـــد بـــن يزيـــد النحـــوي كتابـــه < < :وقـــال اإلمـــام املعـــاىف بـــن زكريـــا عـــن الكتـــاب     
وضمنه أخبارا وقصصا ال استناد لكثري منها، وأودعه مـن اشـتقاق اللغـة وشـرحها وبيـان أسـرارها وفقههـا ومـا يـأيت بـه ) الكامل(

مثله لسعة علمه وقوة فهمه ولطيف فكرته وصفاء قرحيته ،ومن جلّي النحو واإلعراب و غامضهما ما يقل وجود مـن يسـّد فيـه 
  .2نيس اجلليس واأل>> .....مسّده 

وعلى أن املربّد قد كسر كتابه على أبواب فالظاهر أّن هذه األبواب مل توضع فيـه علـى نسـق أو نظـام، ومل يسـتقل أي     
ــــ  ـــابني اللـــذين عقـــد أوهلمـــا ل بعـــض مـــا مـــر للعـــرب مـــن التشـــبيه املصـــيب واحملـــدثني مـــن << منهـــا بفـــن واحـــد، وال أســـتثين الب

، فقــد وضــعت األخبــار واملختــارات فيهمــا علــى غــري نســق أو نظــام يؤلــف >> أخبــار اخلــوارج<< وثانيهمــا لـــ >> بعــدهم
بينهــا غـــري فكــرة البـــاب العامــة، ويقـــع يف هــذه األبـــواب أخبــار واختيـــارات جّرهــا االســـتطراد ال صــلة هلـــا بــالفكرة الـــيت عقــد هلـــا 

كمــا ... قــارئ وانتقــال ينفــي امللــل وقــد كــانوا يقصــدون إىل هــذا التنقــل واالســتطراد قصــدا، ليكــون يف ذلــك اســرتاحة لل. البــاب
  .3صرح املربّد يف هذا الكتاب

  : ثانياـ البيان والتبيين للجاحظ

  :التعريف بالكاتب  -1

هــو أبـــو عثمـــان عمـــرو بــن حبـــر امللقـــب باجلـــاحظّ ،مـــن النوابــغ وعبـــاقرة اللغـــة الكبـــار ،مل يصــل إلينـــا عـــن بدايـــة حياتـــه 
  .ووالدته إال معلومات قليلة 
م يف مدينـــة البصــرة ،أمـــا بالنســـبة إىل أصــالته فقـــد اعتـــربه بعــض الـــرتاجم مـــن 755ه املوافـــق 159نة ولــد اجلـــاحظ ســ

افره مـرارة اليـتم والفقـر ،ولقـب ظـالعرب وبعض آخر نسبه إىل إفريقيا تويف أبـوه وهـو طفـل صـغري ،فـذاق هـذا العـامل منـذ نعومـة أ
  .4ه 255نة جاحظا ألن عينيه جاحظتان واجلحوظ نتوء حدقة العني ،تويف س

  
  
  

                                                           
  .588الجامع في تاريخ األدب العربي ،ص :حنا الفاخوري 1
  .588،ص المرجع السابق 2

3 .18الكامل،ص:  أبو العباس المبّرد    
  .137المصادر األدبية واللغوية في التراث العربي،ص  :عز الدين إسماعيل  4



البيض -نور البشير  –لك                    المركز الجامعي اقرل عبدالم. د: إعداد                                       مصادر اللغة واألدب العربي           
 

31 

 

وكان اجلاحظ رجل علم وثقافة واسعة ورجل عمـل وانفتـاح وطمـوح ورجـل ظـرف وفكاهـة وسـخرية وكـان يعتمـد علـى 
  .نفسه

فلسـفة ،اجتمـاع ،تـاريخ ،جغرافيـا ،ديـن ،وكانـت مؤلفاتـه موسـوعة مجعـت الثقافـات .أما عن مؤلفاته فهو كتب يف كل موضوع 
  . 1احليوان والبخالء والبيان والتبيني الذي حنن بصدد دراسته اآلن:أشهر كتبه القدمية وثقافات العهد العباسي ومن 

  :  قيمة كتاب البيان والتبيين تاريخيا وأدبيا -2

  .ميتاز هذا الكتاب بقيمة أدبية وتارخيية كبرية جتعله مميزا ذو أمهية بالغة لدى الدارسني وهو من أشهر كتب اجلاحظ     
  : قيمته األدبية �

اب صنفه اجلاحظ بالعربية ،وهو خمتارات من األدب العريب، واآليات القرآنيـة واألحاديـث الشـريفة  واألشـعار ، أنه كت    
واحلكم، واخلطب، قد مزجهـا املؤلـف بآرائـه وعقائـده وهـو حيتـوي علـى مباحـث فريـدة خالبـة يف املسـائل األدبيـة حنـو اخـتالف 

ن، والبالغــــة، والشــــعر، واخلطــــب واألســــجاع، وأمســــاء اخلطبــــاء والبلغــــاء العـــرب يف اســــتعمال األلفــــاظ، وعيــــوب اللســــان، والبيــــا
  .والكهان وغريهم، وقد طبع الكتاب مرات

  :قيمته التاريخية �

قيمــة هــذا الكتــاب تارخييــا أنــه جــامع ملختلــف الثقافــات اليونانيــة واهلنديــة والفارســية، الــيت محلــت ثقلهــا اللغــة     
  .أخبار هذه الشعوب، واحلكم، والنصائح اليت حتملناهاالعربية عندما نقلت إليها أشياء من 

أن اجلاحظ قد صنف هذا الكتاب يف أواخر عمره وكان هدفه األساس يف تأليف الكتـاب، كمـا يـدل عليـه امسـه، هـو   
خيطئـوا يف تعليم قواعد الكتابة الصحيحة للناشئني مث قام فيه ببيان أسرار اللغة ورموزهـا ليكـون دليـل الكتـاب األفاضـل كـي ال 

  .2كتابام
  :           محتويات الكتاب-3

يشمل الكتاب فصول نقدية استهلها اجلاحظ بذكر أسـباب ضـعف النـاس وعجـزهم يف الكـالم وعجـزهم يف     
الـتكلم، مث تطـرق إىل فصــاحة اللغـة، وفــق اخلطابـة واخلطبـاء، مــن مث أورد أنـواع الــدالالت منهـا اإلشـارة باليــد، والـرأس والوجــه، 

وان مل يكــن هنــاك عالقــة وتسلســل منطقــي بــني هــذه .كمــا تقــدم ذكــره آنفــا . نــد الشــعوبية بشــدة يف قســم آخــر مــن كتابــهوف
  .3املباحث، وال ميكنننا احلصول على أي ارتباط بـَّني 
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  : دوافع تأليف الكتاب -4

  : ويرجع إىل احد األمرين أو رمبا إليهما معا  
  :الدافع األول  �

هو أن اجلـاحظ مل يكـن ، حـىت زمـن تـأليف هـذا الكتـاب، قـد اخـتص البيـان العـريب ببحـث شـامل يبـني فيـه      
طاقات اللغة العربيـة يف جمـال التعبـري ، ويف جمـال إقنـاع املسـتمع عـن طريـق املنـاظرة واخلطابـة، ومهـا اللونـان األدبيـان اللـذان كانـا 

ة واجلدل واملناظرات بني طوائف امللل والنحل املختلفةـ كمـا سـبق أن ذكرنـا ـ ميارسان يف بيئة البصرة حيث كثرت اخلطاب..... 
حبيـــث . وملــا كـــان أصـــحاب الكـــالم قــد أخـــذ علـــى عـــاتقهم أن يتصـــدوا هلــؤالء مجيعـــا، فقـــد حرصـــوا علــى إتقـــان هـــذين الفنـــني

تـأليف الكتـاب ، أم ملـاذا تـأخر هـذا فيمـا خيـتص بالـدافع األول الـذي دفـع اجلـاحظ إىل .جعلومهـا صـناعة هلـا أصـوهلا وقواعـدها
ـــه احلنـــني إىل العهـــد املنصـــرم، فأخـــذ  ـــار في ـــدكتور احلـــاجري أن مـــرض اجلـــاحظ، الـــذي أقعـــده أث     تـــأليف هـــذا الكتـــاب فـــريى ال

يتمثــل فيــه صــباه وشــاه مــن ناحيــة، كمــا كــان يتمثــل فيــه تلــك احلــذوة املتقــدة الــيت أشــرقت علــى البيئــات العقليــة بتلــك << 
  .1>>نية املتوثبة من ناحية أخرى الروح البيا
  : الدافع الثاني �

أمـــا اهلـــدف الثـــاين مـــن تـــأليف الكتـــاب فهـــو الـــرد علـــى الشـــعوبية الـــذين كـــانوا يعيبـــون علـــى العـــرب خطـــبهم     
وتقاليــدهم يف إلقــاء تلــك اخلطــب، ومنهــا اإلمســاك بالعصــا وقــد نــص اجلــاحظ يف أكثــر مــن موضــع مــن الكتــاب علــى أنــه قــد 

  .2عا عن فصاحة العرب،داحضا بذلك اامات الشعوبينينصّب نفسه مداف
ومهما يكـن الدافـع وراء تأليـف الكتـاب، فالبـد أن اجلاحـظ كان خيطط من قبـل لتأليفـه، وحنـن ال نتصـور أن     

  .يكون اجلاحظ قد وضع القلم جانبا أن حيقق رغبته من إخراج مثل هذا الكتاب
والتبيـني جبمـع اآليـات القرآنيـة واخلطـب، والكلمـات احلكيمـة ، واألشـعار، وضـرب مل يكتف اجلـاحظ يف كتابـه البيـان   

األمثال، وما إىل ذلك ،وإمنا عرض يف مواطن خمتلفة من كتابه ومبرات عديـدة للتفسـري والتبيـني بكثـري مـن املنـاهج، واألسـاليب 
املعــاين واملفــاهيم املعجميــة للكلمــات واللغــات،  القوميــة، وتنــاول املباحــث بالــدرس،وأمعن النظــر وتعمــق فتــارة قــد اكتفــى ببيــان

وتــارة أخــرى تــراه يفســر األلفـــاظ برأيــه ،ويعــرب عــن معناهــا بتعـــابري حنــو هنــا وهاهنــا علــى أنـــه إضــافة إىل هــذا تطــرق إىل تبيـــني 
نطقيــة، ومبــا أن الكلمــات، واللغــات والتعبــريات عــرب بيــان املعــاين واملفــاهيم االصــطالحية، وبســط احلــدود والرســوم العقليــة وامل

  3 .البيان وكذلك التبيني والتبيان قد جرى يف هذا التفسري اللغوي يف الكتاب، فقد مساه البيان والتبيني
  : ثالثاـ العقد الفريد البن عبد ربه 

كــان لكتــب املختــارات األدبيــة الــيت ألفــت يف املشــرق اإلســالمي صــداها يف املغــرب اإلســالمي  فقرأهــا أدبــاء املغــرب   
  .4»العقد الفريد«واستوعبها وحذو حذوها يف التأليف وكان أكثر ما ميثل هذا األخذ والعطاء ابن عبد ربه يف كتابه 
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  : تعريف الكاتب-1

هــــ وقضـــى حياتـــه يف  246هـــو أمحـــد بـــن حممـــد بـــن عبـــد ربـــه ولـــد يف قرطبـــة إحـــدى حواضـــر األنـــدلس ســـنة     
  .األندلس 

لــوم الدينيــة واللغويــة والتــاريخ واآلداب، مث تفتحـــت موهبتــه الشــعرية فأصــبح واحــدا مـــن تلقــي العلــم مــع مشــايخ  زمانـــه يف الع  
شعراء األندلس الكبار الذين يعتد بشعرهم وكان احد شعراء األندلس القليلني الذين وصل صيتهم وشـعرهم إىل مشـرق الدولـة 

وقـد عاصـر أربعـة مـن خلفـاء . 1الثعـاليب يف اليتيمـةيف الشام والعراق بل إنه وصل إىل أقصى املشرق يف خرسان من إيران فذكره 
بين أمية يف األندلس ومدحهم ونال لديهم حظـوة،و لـه يف عبـد الرمحـان الناصـر قصـيدة تبلـغ حنـو أربعمائـة وأربعـني بيتـا ضـمنها 

ال إىل الزهـد وملـا أدرك ابـن عبـد ربـه الشـيخوخة نـدم علـى هلـو شـبابه، ومـ.غزوات الرجل وجميد أعماله يف قالب قصصـي تـارخيي
 2هــ مفلوجـا328/م 940وتـويف ابـن عبـد ربـه سـنة .وراح يعارض ما نظمه من قصائد الغزل بقصائد زهديـه مساهـا املمحصـات

ويف ثنايــا الكتــب الــيت ترمجــت حياتــه،وهو شــعر   -العقــد -وقــد تــرك لنــا شــعره الــذي جــاء قــدر كبــري مــن منــه يف ثنايــا كتابــه .
هم إىل الغنــاء والطــرب وعشــقهم للطبيعــة والغــزل الرقيــق،ويف آخــر حياتــه تزهــد وتنســك يتصــف برهافــة حــس األندلســيني ومــيل

وجعــل شــعره كلــه يف زهــد احليــاة والتطلــع إىل اآلخرة،والتقــرب إىل اهللا حــىت قيــل أنــه أخــذ يعــارض كــل قصــيدة قاهلــا يف شــبابه يف 
ســك إال أن ذيــوع امســه وخلــوده علــى مــر الزمــان اللهــو أو اهلجــاء أو اــون بقصــيدة علــى وزــا يكــون موضــوعها الزهــد و التن

  .3وعلى اتساع املكان شرقا وغربا كان عن طريق موسوعته األدبية الكبرية واليت أمساها العقد الفريد
  :تعريف الكتاب  -2

كتــاب العقــد هــو كتــاب أدب جــرى فيــه صــاحبه علــى أســاليب التصــنيف يف الشــرق وال ســيما أســلوب ابــن      
فجعلـــه جمموعـــة تارخييـــة أدبيـــة فنيـــة ،فضـــمنه أخبـــار امللـــوك واخللفـــاء وغـــريهم ،وأخبـــار العـــرب »يـــون األخبـــارع«قتيبـــة يف كتابـــه 

وأيــامهم وأنســام ،وحشــر فيــه مجلــة مــن أقــال اخلطبــاء والشــعراء والكتــاب ،شــذرات مــن أقــال احلكمــاء والعلمــاء يف موضــوع 
جـزءا ،أطلـق علـى كـل جـزء منهـا اسـم جـوهرة مـن جـواهر  االجتماع والعروض واألحلـان ومـا إىل ذلـك ،وجعلـه مخسـة وعشـرين

فقد صور ابن عبد ربه كتابه يف صـورة عقـد منظـوم مـن حبـات اجلـوهر يف .4العقد والكتاب شرقي يف موضوعه ومادته وأسلوبه
الـيت نظمـت جيد حسناء يزيدها مجاال واء تزدان به كل مكتبة فيزيدها ثـراء و متعـة يتكـون هـذا العقـد مـن األحجـار الكرميـة 
عقــد هــذا ال.يف ترتيــب معــني ،و رمبــا يكــون قــد رأى عقــدا فعــال يف جيــد إحــدى حســناوات األنــدلس أوحــى إليــه هــذه الفكــرة 

مسهــا اخلــاص ،و حبــات هــذا او حتمــل كــل حبــة .و يتفــرع منهــا فرعــان متمــاثالن علــى جانبيهــا  يبــدأ بقــالدة متميــزة يف الوســط
  .5لكل منها موضوعا رئيسيا،و يسمى كل باب منها كتاباالعقد متثل أبواب الكتاب اليت جعل 
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و مما ال شك فيه أن كتـاب العقـد الفريـد مصـدرا مهمـا مـن مصـادر الـرتاث العـريب ،ال يقـل قيمـة عـن الكتـب     
طبـع  بل إنه حقا يتميز عنها بـوفرة املـادة الـيت اسـتقاها ابـن عبـد ربـه مـن مصـادر عـدة ،و بتنـوع املوضـوعات و قـد .اليت سبقته 

كتاب العقد الفريد عدة طبعات مليئة بالعيوب ،إىل أن قامت جلنـة التـأليف و الرتمجـة و النشـر بطبعـه طبعـة علميـة منقحـة يف 
  .1م بتحقيق أمحد أمني ،ورفيقيه ،وهي الطبعة اليت يعتمد عليها كل باحث اليوم1948عام 

  :النقد3
ق لنا طائفة مـن األقـوال الـيت توضـح لنـا بعـض مبـادئ أما من الناحية النقدية فقد عرف بن عبد ربه أن يسو      

اجلمــال الفــين يف األدب وبعــض املقــاييس اجلماليــة، وأن يقــف فيهــا موقــف احلكــم الــذي مييــز بــني احلســن والقبــيح، مث عــرف  
كيــف يســوق لنــا أقــواال توضــح احلــاالت النفســية الــيت البــد منهــا لقــول الشــعر،وعرف أيضــا كيــف ينصــب نفســه حكمــا بــني 

ينطلـق صـاحب العقـد .قاد، فيوضح ما يعاب من الشعر وليس بعيب ،كما يوضـح مـواطن تقبـيح احلسـن و حتسـني القبـيح الن
من رواية األقوال إىل إبداء الرأي، على التمييـز والتعليـل يف سـعة معرفـة، وسـالمة ذوق، ودقـة إدراك،وتـوار كثـري وراء مـن يـراهم 

  .2ال الشرفأئمة األدب والبيان من رجال والبيان من رج
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  :األدب �
وأمـــا مـــن ناحيـــة األدب وتارخيـــه فقـــد اســـتطاع ابـــن عبـــد ربـــه أن جيمـــع يف كتابـــه طائفـــة جليلـــة مـــن الشـــعر يف      

خمتلف أغراضه و موضوعاته ،و أن جيمـع طائفـة مـن أخبـار الشـعراء واألدبـاء إىل جنـب طائفـة أخـرى مـن األخبـار الـيت تـدخل 
ن يـؤرخ لـألوزان الشـعرية وطريقـة اسـتخراجها بواسـطة الـدوائر يف صلب تاريخ العرب منذ اجلاهليـة إىل عهـدة، واسـتطاع أيضـا أ

وأن جيمــع لنــا طائفــة مــن أمثــال العــرب وخطــبهم فكــأم ومــنحهم كــل ذلــك مــن غــري إغــراق يف اإلســناد وال تكلــف ذلــك يف 
،وكان كتابـه  وهكذا كان أسلوب ابن عبد ربه أسلوب أدب وطبعية وسالسة . التعليل واملناقشة ،وال اعتماد للسجع والزخرفة 

 .1كنزا نفيسا يف املكتبة العربية 
  IV ـ المجاميع النقدية:  

  :أوالـ  الشعر والشعراء  البن قتيبة

  : تعريف الكاتب -1

هــو حممـــد عبـــد اهللا بـــن مســـلم بــن قتيبـــة الكـــويف امللقـــب بالـــدينوري نســبة إىل دينـــور الـــيت ويل قضـــاءها، ولـــد يف بغـــداد     
أئمة األدب،وفقيها وحمدثا ومؤرخا، قصد البصرة واتصـل باجلـاحظ مث انتقـل إىل بغـداد وتـويف  وسكن يف الكوفة وكان إماما من

كــان صــادقا يف مــا يرويــه ، عاملــا باللغــة والنحــو وغريــب القــرآن ومعانيــه والشــعر والفقــه ،وكثــري " م ،889/هـــ  276فيهــا ســنة 
  .  2"التصنيف والتأليف

إســحاق ابـن راهوية،وحممـد بـن زيـاد الزيـادي، وابـن حـامت اجلســتاين،وأيب :واألدب،أمثـالأخـذ أبـو حممـد عـن أئمـة اللغـة     
الفضــل العبــاس بــن الفــرج الرياشــي، وأخــذ عنــه ابنــه القاضــي أمحــد،وأبو القاســم إبــراهيم بــن حممــد بــن أيــوب الصــائغ،وأبو حممــد 

  .3عبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفارسي
اجلــاحظ وأيب حنيفــة :معــارف أهــل زمانــه، قــد حــذا فيهــا حــذو املــربزين مــن معاصــريه أمثــاللــه تصــانيف ممتعــة ومفيــدة،تناولت 

الــدينوري،وكان هــم هــؤالء أن جيعلــوا اللغــة والشــعر واألخبــار يف متنــاول الكتــاب ،الــذين  بــدأ يــذيع صــيتهم ويعلــو شــأم إبــان 
  . دولة بين العباس

دبيــة واللغويــة الــيت وضــعها والــيت أســهمت إىل حــد بعيــد يف إمنــاء مل يقتصـر دور ابــن قتيبــة علــى مجلــة مــن التصــانيف األ    
املكتبــة العربيــة وإغنائهــا، بــل كــان مــن املــدافعني عــن الســنة والكتــاب ضــد النزاعــات الفلســفية والتيــارات الفكريــة الــيت عرفــت يف 

  . عصره،فامه البعض بالزندقة شأن املارقني يف كل عصر املتنطحني للقلة من األضداد
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عيــون " وكتــاب "  معــاين الشــعر الكبــري" والبــن قتيبــة آثــار كثــرية قيــل أــا ثــالث مئــة كتــاب يف شــىت املوضــوعات منهــا كتــاب 
" ... األشـــرية" وكتـــاب " خلـــق اإلنســان " وكتــاب " اخليـــل " كتـــاب " أدب الكاتــب" وكتـــاب " املعــارف " وكتـــاب " الشــعر 

  .1اخل
  : تعريف الكتاب-2

ر األدب األوىل،وممــا أبقــي لنــا حــدثان الــدهر مــن آثــار أئمتنــا األقــدمني ، ألفــه إمــام ثقــة حجــة هــذا الكتــاب مــن مصــاد    
تناول فيه ابن قتيبة املشهورين من الشعراء فأورد أخبارهم وما يستجاد من شعرهم وما أخذته علـيهم العلمـاء 2.من أوعية العلم

ع االحتجـاج بأشـعارهم يف الغريـب،ويف النحـو، ويف كتـاب اهللا وكـذلك الـذين يقـ3 ...من الغلط واخلطأ يف ألفـاظهم أو معـانيهم
  .4عز وجل وحديث رسول  اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأمـــا مــن خفــي امســـه، وقـــّل ذكــره وكســد شعـــره، وكـــان ال يعرفــه إال بعــض اخلواص،فأمــا أقــل مــا  <<:وهــذا الــذي قصــد إليــه 
كمــا قــال هــو يف >> ذكــرت مــن هــذه الطبقــة إذا كنــت ال أعــرف مــنهم إال القليــل، وال أعــرف لــذلك القليــل أيضــا أخبــارا 

  خطبة كتابه،وقّدم له مبقدمة 
  .5شعر، واإلقواء واألكفاء،والعني يف اإلعراب وأوائل الشعر تنطوي على أبواب يف أقسام الشعر، وعيوب ال

  :ثانياـ طبقات الشعراء البن معتز 

  :التعريف بالكاتب -1

ولـد يف سـامرا وال تعـرف سـنة 6أبو العباس عبد اهللا بن املعتز بـن املتوكـل بـن املعتصـم بـن هـارون الرشـيد مـن اخللفـاء العباسـيني    
هــ وقـد انصـرف منـذ حداثتـه إىل الدراسـات األدبيـة فتخـرج علـى مجاعـة مـن العلمـاء،  247كـان سـنة ميالده معرفة ثابتة واألرجح  

نذكر منهم املربّد النحوي البصري واألديب املشهور وأبا العباس ثعلب إمام الكوفيني يف النحو واللغـة فكـان ابـن املعتـز مـن الطبقـة 
ه بعــد أن  296قتــل ابــن املعتــز ســنة  7يف حنــو الثالثــة عشــرة مــن عمــرهإن مل تكــن ثقافتــه عميقــة وقــد نظــم الشــعر وهــو ,املثقفــة 

اضــطرب علــى خليفــة املقتــدر وعســكره وبــايعوه خبالفــة مث عــادوا مــذعبني للمقتــدر، ومل يهنــأ ابــن معتــز بلقــب اخلليفــة إال يومــا أو 
  . 8بعض يوم،فتفرق الناس عنه وقضي عليه خنقا
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كـم واألدب ويف تذوقـه زعامتهـا إىل ابـن املعتـز الـذي ريب يف ظـالل النعمـة واحلسـب املنيـع وقد أسـلمت املدرسـة  البيانيـة يف احل
وهـو أديــب وشــاعر ذو عاطفــة جياشــة وحــس مرهــف فجــرى أثــر تلــك النعمــة وبــدأ الفــن يف أروع صــوره وأمجــل معانيــه وأعــذب 

  . 1فنونه يف شعره الذي كان ال يسوغه رغبا وال رهبا
  : مؤلفات ابن المعتز-2

  :كر أصحاب الكتب اليت فيها ترمجة له أن له عدة مؤلفات منهاذ 
  مكاتبات األخوان بالشعر  -   كتاب البديع -   كتاب الزهر والرياض - 
  كتاب اآلداب -   كتاب أشعار امللوك  -   كتاب اجلوارح والصيد - 
  كتاب اجلامع يف الغناء -   كتاب طبقات الشعراء -   كتاب على األخبار - 

  . 2كتاب السرقات -  كتاب يف أرجوزة يف ذم الصبوح               -
  :تعريف الكتاب-3

طبقــات الشــعراء البــن املعتــز مــن أهــم الكتــب الــيت وجــدت يف تراثنــا األديب الرائــع،يعرض ألوانــا مــن الشــعر لطائفــة مــن       
  .وصالتشعراء الدولة العباسية ،وجيمع أشتاتا من أخبارهم ونوادرهم وماهلم من عالقات 

وقـــد أصـــطلح األدبـــاء علـــى أن ينعتـــوا الشـــعراء العباســـيني بلفـــظ احملـــدثني ومل يكـــن ابـــن املعتـــز أول مـــن افـــرد تأليفـــا عـــن       
احملـدثني وحـدهم ،بـل سـبقه علـى األقـل أسـتاذه املـّربد يف كتـاب لـه امسـه الروضـة، وسـبقه هـارون بـن علـي املـنجم يف كتـاب امسـه 

  " .   البارع"
  .3ز أن الناس يف زمانه كانوا يهتمون بأشعار احملدثني وأخبارهم يذكر ابن املعت

وقــد أوجــز فيمــا اشــتهر يف عهــده وقصــر اهتمامــه علــى القصــائد واألخبــار اخلاصــة مبعرفتهــا وهلــذا كــان كتابــه مــن أعظــم       
د عـن ألـف ومخسـمائة بيـت املصادر اليت ال يستغىن عنها مـؤرخ أو أديـب وال جنـد يف غـريه مـا اشـتمل عليـه إنـه أثبـت أشـعارا تزيـ

     4.ال توجد يف كتاب سواه، هلذا كان تقومي ما صنف منها من أعسر األمور
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05طبقات الشعراء ، ص:بن المعتز ا 3 . 
 .06ص:المرجع نفسه 4
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  : العمدة البن رشيق-ثالثا

  : التعريف بصاحب الكاتب -1

املغـرب  يف) احملمديـة(هو أبو علي  احلسن ابن رشيق القريواين األزدي ، ولد يف ايات القرن الرابع اهلجـري يف مدينـة         
العريب وكان ذا ميول أدبية فاحتة إىل القراءة ، ورغب يف االستزادة مـن علـوم اللغـة واألدب، فرحـل إىل القـريوان وملـا بلـغ السـابعة 

  . 1عشر، اتصل مثة باملعز بن باديس وابنة تيمة وأهل العلم واألدب فاشتهر أمره ونبه ذكره
  >>     الضرار الشعرية << تتلمذ علي يد أشهر علماء عصره كالقزاز النحوي صاحب        

هــ عـن سـت  456وغريمهـا تـويف رمحـه اهللا غـرة ذي القعـدة سـنة ) املمتع يف علم الشعر وعمله( وعبد الكرمي النهشلي صاحب 
  .وستني سنة

لشـعر والنقـد ولـه ديـوان شـعر كبـري تناقـل كثـري وتعددت جوانب ابن رشيق األدبيـة والعلميـة ولكـن غلـب عليـه جانـب ا      
  .2من املؤلفني بعض قصائده يف موضوعات خمتلفة

وال خيتلف شعره كثريا عن شعر معاصريه يف موضـوعاته فهـو يغـرق يف املـديح والتملـق واملبالغـة يف صـفات املمـدوح مـع       
يقــرتح يف الــس إىل جانــب الغــزل باملؤنــث واملــذكر اصــطناع الظــرف أحيانــا واملبــادرة إىل القــول فيمــا يعــرض مــن موضــوعات أو 

مـن  الكثـارووصف اخلمر وجمالس اللهو كما يتفق شعره مع روح عصره يف أسلوبه وديباجته وميله إىل الوزان اخلفيفـة والرقيقـة وا
  .   3ل منهماالتشبيهات واالستعارات، وإن كان ال مييل إىل الصنعة اللفظية كثريا كاجلناس والطباق، ولو انه مل خي

  : ـ مؤلفاته 2 

) قراصـنة الـذهب(ولـه أيضـا ) العمـدة يف حماسـن الشـعر وآدابـه ونقـده( ترك ابن رشيق آثار نقدية جالّ يتصدرها كتابـه       
  الذي صنفه للرد علـى ابـن شـرف الـذي اهـتم ابـن رشـيق بالسـطو علـى آراء أسـتاذه عبـد الكـرمي النهشـلي ، وألبـن رشـيق كتـاب 

وهو ترمجة مفصلة لشـعراء القـريوان يف عصـره ،وإضـافة إىل تلـك الكتـب فالبـن رشـيق عـدد مـن الرسـائل )  الشعراءاألمنوذج يف( 
  .4املفقودة

  :   تعريف الكتاب-3

وهـو الكتـاب الـذي انفــرد << كتـاب العمـدة يعـد عمـدة دراسـات الشــعر يف هـذا القـرن، وقـد قـال عنـه ابــن خلـدون         
ويقول أمحد أمـني ، إنـه ـذا الكتـاب قـد نقـل النقـد >> ومل يكتب احد فيها قبله وال بعده مثلهذه الصناعة وأعطاها حقها 

من نقد شاعر خاص أو شعراء معينني كما فعل صاحب املوازنة والوساطة إىل نقد الشعر عامة، فابن رشيق قـد نقـل النقـد مـن 
لعـراق أو الشـام بـل شـارك ابـن رشـيق بكتابـه الكبـري يف جهـود املشرق إىل املغرب ، وأن النقد بعد العمدة مل يعد حكرا لعلماء ا

  .  5هؤالء
  

                                                           
1 .10ه ،ص404،الدار البيضاء ،1العمدة في محاسن الشعر و أدبه و نقده، ج : ابن رشيق القيرواني     

  . 130،ص11،2007تاريخ األدب العربي للمدارس الثانوية العليا ،دار المعرفة،بيروت ـ لبنان،ط: أحمد حسن الزيات  2
 .130،صنفسه المرجع 3
  .10العمدة في محاسن الشعر و أدبه و نقده،ص: ابن رشيق القيرواني   4
 .132تاريخ األدب العربي للمدارس الثانوية العليا،ص: أحمد حسن الزيات  5
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فقـــد وجـــدت الشـــعر أكـــرب علـــوم العـــرب وأوفـــر حظـــوظ األدب :( ويعـــرض ابـــن رشـــيق خطـــة كتابـــه يف املقدمـــة فيقـــول       
ويكثـرون، يبوبـون ،وأحرى أن تقبل شـهادته ، ومتثـل إرادتـه ، ووجـدت النـاس خمتلفـني يف كثـري منـه ، يقـدمون ويـؤخرون ويقلـون 

و كل واحد منهم قد ضرب يف جهة ، وأنتحل مذهبا هو فيه إمـام نفسـه ، وشـاهد دعـواه  ,أبواب مبهمة ،و لقبه ألقابا متهمة 
  .           1)فجمعت أحسن ما قاله كل واحد منهم يف كتابه ليكون العمدة يف حماسن الشعر وآدابه إن شاء اهللا تعاىل

اختلفــوا يف الشــعر، ووقــف كــل مــنهم منــه  موقفــا خاصــا أدىل فيــه برأيــه، وأنــه وقــف علــى كــل مــا قيــل يف فهــو ال يــرى أن النــاس 
الشـــعر، ومـــا بـــذل مـــن حمـــاوالت و جهـــود يف فهمـــه ونقـــده وتبويبـــه واطلـــع علـــى مـــذاهب العلمـــاء فجمـــع آرائهـــم ونســـق بينهـــا 

  .  2وهضمها واختار منها ما كان سديدا يف رأيه فصار هذا الكتاب
  :ة الكتابقيم-4

كتـــاب العمـــدة كتـــاب جليـــل القـــدر اجتمعـــت فيـــه الثقافـــات العامليـــة، ومتازجـــت فكـــان مـــرآة للحركـــة النقديـــة، والـــروح       
الفلســفية، واحليــاة االجتماعيــة عرفــت يف ذلــك العصــر، فهــو مــن مث شــاهد قــيم ملــا بلغــه الفكــر اإلنســاين مــن التشــبع والتحــري 

  .3تسم بسمة الدقة وسعة اآلفاق وغزارة العلم واملعرفةوتقصي احلقائق يف روح علمية منهجية ت
والكتــاب مرجــع مــن مراجــع األدب تتجلــى فيــه الــروح املوســوعية، الــيت طافــت خــالل عصــور األدب، منــذ فجــره إىل  عهــد ابــن 

خيـــل رشـــيق، ومجعـــت مـــن شـــىت املصـــنفات واموعـــات ومـــن شـــىت املصـــادر واملـــوارد، قـــدرا عظيمـــا مـــن الشـــعر وأبرزتـــه بعـــد التن
  .4واملقارنة وإبراز يطمئن إليه العامل واملؤرخ واألدب

  
  :دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني  -رابعا

  :التعريف بصاحب الكتاب-1

هــو أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الرمحــان بــن حممــد، فارســي األصــل ، جرجــاين الــدار مــتكلم عــن مــذهب األشــعري،       
ن ومل يربحهـا حـىت لطلـب العلـم ، وملـا طافـت شـهرته اآلفـاق شـدت إليـه الرحـال وحثـت فقيه على مذهب الشافعي، ولد جبرجـا

  .5هـ 741رجان يفيد الوافدين عليها إىل أن تويف جبرجان ودفن به سنة جبمتصربا  لاملطي ،وظ
قـد قـرأ علـى تتلمذ علي يد شيخه أبو احلسني حممد بن احلسن بن عبـد الـوارث الفارسـي ابـن أخـت أيب علـي الفارسـي، وأنـه     

القاضي اجلرجاين علي بن عبد العزيز بن احلسن بن علي بـن إمساعيـل اجلرجـاين، وقـد قـرأ عليـه ومحـل عنـه األدب وعلومـه وكـان 
  . 6يفتخر به يف جمالسه

أثــار عبــد القــاهر اجلرجــاين تشــري بأنــه قــد أحــاط علمــا مبــا صــنفه الســابقون عليــه يف علــوم الــدين والفلســفة والكــالم واألدب     
اللغة، وأدىل بدلوه فيما عرضوا له من قضايا ومشاكل ،باإلضافة إىل ما حفظ ومجـع لـه مـن شـعره، فيتضـح مـن آثـاره وإحاطتـه و 

  .وغريهم .... مبا كتب أبو عمرو بن العالء ،واخلليل، ويونس ،و األخفش، وسيبويه، وابن قتيبة ، وأبو هالل العسكري 
  . الكالم على مذهب األشعري، وغلبت عليه شهرة اللغوي النحويوتتلمذ يف الفقه على مذهب الشافعي ،ويف    

                                                           
  .132،صالمرجع السابق 1
 .10العمدة في محاسن الشعر و أدبه و نقده،ص: ابن رشيق القيرواني  2
 .246م،ص 1،1986األدب العربي في المغرب ،المكتبة البوليسية لبنان ،دار األصالة الجزائر،طتاريخ :حنا الفاخوري  3
  .246،صالمرجع نفسه  4
  .03م،ص1994عبد القاهر الجرجاني لغويا ،رسالة ماجستير،القاهرة،:البدراوي زهران  5
  .05ص:المرجع نفسه 6
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إنـه النحـوي احلـاذق مبـا : تتلمذ علـى يديـه جلـة مـن العلمـاء مثـل علـي بـن يزيـد الفصـحي ،وهـو مـن أشـهر تالمذتـه ، قيـل عنـه 
  .و بعامةاخذ عن عبد القاهر، وأبو النصر امحد بن حممد الشجري ، وهو من العلماء املربزين يف اللغة والنح

  : اشتهر عبد القاهر بسعة الصدر، وطول النفس، يف مناقشة معاصريه ومؤلفاته هي
 .وهو شرح مبسوط لإليضاح يقع يف ثالثني جملد  :لمعنىا �
 .أقتصد اجلرجاين شرح املعىن يف مصنفه املقتصد  :المقتصد �
 "  .كشف الظنون" ووصفه صاحب , هو اختصار أيب علي الفارسي :اإليجاز �
 .بقوله إن عبد القاهر لو شاء ألطال ّ " اإلنباه" علق عليه صاحب  :الكلمة �
 : وصفا يطابق واقعه وللجرجاين كتب أخرى" كشف الظنون"وصفه صاحب :الجمل �

  .1كتاب املختار  -5كتاب أسرا البالغة     -4كتاب العروض   – 3كتاب رسالة الشافعية     -2التلخيص   
  : ـ تعريف الكتاب 2

  :يفهسبب تأل-أ

إن النــاظر إىل كتــاب عبــد القــاهر اجلرجــاين جيــد رجــال حيمــل وســيفا، ال يــألو أن يشــهره دائمــا يف وجــه خصــمه ، إال أن الرجــل 
طغى عليه حب العلم، والسـيما إذا كـان يف كتـاب اهللا ، فالقـارئ لكتابـه يلـتمس املنافحـة الـيت حيسـها بيديـه مـن قبـل اجلرجـاين 

طريقـة املتكلمـني، فـأن عبـد القـاهر اجلرجـاين يصـرح أن هنـاك أنـاس قـد سـبقوه يف الكـالم علـى  يف دفاعه عن نظرية النظم على
  .2وجه اإلعجاز بقكر وطريقة مل يعرض هلا اجلرجاين

  : ب ـ من أين اشتق الجرجاني مادته

الكتــاب قــد ألــف مــن أجــل بيــان وجــه اإلعجــاز يف القــرآن ،إذا فمادتــه األوىل هــي القــرآن ، مث إن عبــد القــاهر اعتمــد       
سيبويه واجلـاحظ  فهـو مل ينتفـع مـا، فقـد ذكـر اجلرجـاين ، أن اخلليـل وسـيبويه بلغـا يف فقـه النحـو :على علمني جليلني، ومها 
حظ بلغ يف بابه أي علم الشـعر واملعرفـة جـوهره وطابعـه ومعدنـه، مبلـغ الشـيخني يف مث ذكر أن اجلا, مبلغا مل يسبقهم إليه أحد

  .3علم النحو ، وتفرد اجلاحظ يف علم الشعر كتفرد الشيخني يف علم معاين النحو
  :منهاج البلغاء وسراج األدباء  -خامسا

  : تعريف الكاتب -1

م بقرطاجنـــة واشـــتهر بنســـبته إىل مســـقط رأســـه حـــىت عـــرف  1211 -هــــ  608ولـــد أبـــو احلســـن القرطـــاجين يف ســـنة       
  . بالقرطاجين، وقد نشأ أبو احلسن حازم يف وسط ممتاز ذي يسار

حفظ القرآن وخترج يف قراءتـه علـى شـيوخ جلـة مـن قـراء بلـده ،وأقبـل مثـل معاصـريه ابـن اآلبـار واملخزومـي علـى دراسـة       
العلــوم الشــرعية واللغويــة واكتملــت عناصــر ثقافتــه فكــان فقيهــا مــالكي املــذهب كوالــده، حنويــا بصــريا كعامــة علمــاء األنــدلس، 
فــارق حــازم وطنــه ومســقط رأســه مهــاجرا إىل املغــرب ، كانــت حياتــه حافلــة بــاألدب والعلــم، زاخــرة بالنشــاط الفكــري يف كــل 

                                                           
  .14ص:السابق المرجع 1
 .15،ص1997تطبيقية في العالقة بين البنية و الداللة ،زهراء الشرق القاهرة،دراسة لغوية :سعيد حسن بحيري  2
  .24،ص1998،مكتبة وهبة القاهرة ،1مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني،ط: محمد أبو موسى   3
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 23/ هــ  684رمضـان سـنة  24ية وقد عمر حازم وكانت وفاته ليلـة السـبت مكان حل به من بالد األندلس واملغرب وإفريق
  .  1م عن ست وسبعني سنة قضاها يف البحث والدرس 1385نوفمرب 

  :  تعريف الكتاب-2

 388:م،والقطــايب 944هـــ  384املنهـاج كتــاب بالغــة، ونقــد تــذكر موضــوعاته املختلفــة املتنوعـــة مبصــنفات الرومـــاين       
م  508/هــــ 337:م كمـــا يكمـــل صـــنيع كثـــري مـــن النقـــاد أمثـــال قدامـــة1082-م 1081/هــــ 474: رجـــاينم، اجل 998/هــــ

  .2م1073/ه366: م واخلفاجي 981/هـ 371:واألمدي
وهــو فضــال عــن ذلــك يتميــز خبصــائص تفــرق بينــه وبــني عامــة املصــنفات مــن نوعــه مــن جهــيت الشــكل واملــادة، ويســتدعي يف     

  .3ا خاصا، فهو مقتضب يف عرض اإلحكام والقواعد خال يف الغالب من الشواهدأسلوب حازم يف املنهاج انتباه
ـــوير أو        ـــوايل معلـــم، إضـــاءة تن ـــاهج  واملـــنهج علـــى فصـــول أو فقـــرات طويلـــة يســـميها علـــى الت وينقســـم الكتـــاب إىل من

بـني املعلـم واملعـرف، وال بـني  وتتـواىل اإلضـاءة فـالتنوير داخـل املعلـم أو املعـرف الواحـد ولـيس مثـة فـرق عنـده... معرف، إضاءة 
  .   اإلضاءة والتنوير بل هي تنويعات يف تسمية األقسام ال ختلو من حذلقة

وبـــالرغم مـــن الطريقـــة الرتتيبيـــة الـــيت أدخلهـــا حـــازم علـــى مصـــنفه فجعلـــه أقســـامها ومنهاجـــا ومعـــامل ومعـــارف و اضـــاءات       
وجــــه مطالعــــة، فلغــــة حــــازم مستصــــعبة ال ميكــــن ملــــن جيعــــل وتنــــويرات، نلمــــس يف هــــذا الكتــــاب جوانــــب مــــن التعقيــــد تقــــوم يف 

  .4االصطالحات املنطقية النفوذ إىل ما ورائها، كما ال يتسىن ملن مل يألف االستعماالت احلكمية أن يدرك غرضه منها بسهولة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1   . 03الدراسات اللغوية واألدبية ، العدد الثاني ، صنظرية المحاكاة عند حازم القرطاجني، كتاب منهاج البلغاء وسراج األدباء نموذجا ، مجلة .حبيب اهللا علي 

  .03ص:المرجع انفسه 2
3
.03ص:المرجع انفسه  4

 . 
   .06ص:المرجع نفسه 4
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  : سادسا ـ المثل السائر البن األثير

  : تعريف الكاتب-1

أيب الكــرم حممــد بــن عبــد الكــرمي بــن عبــد الواحــد الشــيباين،  املعــروف بــابن األثــري اجلــرزي، هــو أبــو الفــتح نصــر اهللا بــن       
كــان مولــده جبزيــرة ابــن عمــر ونشــأ ــا ، وانتقــل مــع والــده إىل املوصــل، و ــا اشــتغل وحصــل العلــوم ، . امللقــب بضــياء الــدين

  .1ن  النحو واللغة وعلم البيان وشيئا كثريا من األشعاروحفظ كتاب اهللا الكرمي، وكثري من األحاديث النبوية ، وطرفا صاحلا م
مث اتصل بصالح الدين األيويب يف مصر، فوصله القاضي الفاضل رئـيس ديوانـه بالعمـل عنـده، مث طلبـه امللـك األفضـل       

الذهــاب، فاستــوزره نــور نور الدين بن صالح الدين، وويل عهده بدمشق، فخريه صـالح الديــن بيـــن البقــاء والذهــاب فاختــار 
  .2الديـن وحسنـت حاله عنده

وملا تويف السلطان صالح الدين، واستقل ولده امللك األفضـل مبملكـة دمشـق ، اسـتقل ضـياء الـدين املـذكور والــــوزارة،       
  .3وردت أمــور الناس إليه، وصار االعتماد فــي مجيــع األحـوال عليه

  . م  يف بغداد وكان قد توجه إليها رسوال من قبل صاحب املوصل 1239/ هـ 637وتويف ابن األثري سنة       
  :والبن األثري من التصانيف 

م بتحقيـق حممـد حمــي الـدين عبـد احلميـد  مث ســنة  1939املثـل السـائر يف أدب الكاتـب والشـاعر طبــع يف مصـر سـنة  -1
  .م بتحقيق الدكتورين امحد احلوضي وبدوى طبانة 1959

 .هـ 1289طبع يف بريوت، سنة >> يف حل املنظوم الوشي املرقوم <<  -2
 .4م1896ه،ويف أملانية عام  1304طبع يف األستانة عام >> املرصع يف األدبيات <<  -3
  :تعريف الكتاب-2

كتاب املثل السائر يعد يف مقدمة كتب البالغـة الـيت جتمـع التبويـب وحـدد موضـوع كتابـه يف عنوانـه ، فجعلـه يف أدب       
أي يتــأدب بــه كالمهــا ومــا ينبغــي أن يتــزود بــه مــن أدوات إلتقــان صــنعته، وميكــن أن جيمــع إىل ذلــك جانــب  الكاتــب والشــاعر

  . 5النقد بأن يكون النظر يف صنعة الكاتب والشاعر وحتليلها وبيان حماسنها أو مواقع القبح فيه
عر وهــو كتــاب نظــر فيــه صــاحبه أوال وينحصــر نقــد ابــن األثــري يف كتابــه املشــهور، املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــا      

وابن سـنان اخلفـاجي يف سـر الفصـاحة وقـد رأى أمـا أمهـال " املوازنة "إىل من سبقه من رجال النقد فلم يعجبه إال اآلمدي يف 
  .6أبواب كما أمهال التعمق يف موضوعات تعد يف النقد جوهرا

علم البيـان آالتـه : مقدمة ومقالتني واملقدمة فيها عشرة فصولومن هناك انتقل ابن األثري إىل موضوع الكتاب حيث تناول يف 
 –احلقيقــة واــاز  –احلكمــة الــيت هــي ضــالة املــؤمن  –جوامــع الكلــم  –الرتجــيح يف املعــاين   –احلكــم علــى املعــاين  –وأدواتــه 

  .الطريق إىل تعلم الكتابة –القصاصة والبالغة أركان الكتابة 

                                                           
  .27المثل السائر في األدب الكاتب  ،تح أحمد الحوفي ،بدوي طبانة ،دار النهضة ،الفجالة القاهرة ،ص :ابن األثير 1
  .649الجامع في تاريخ األدب العربي،ص :حنا الفاخوري 2
   .650ص: انفسه المرجع 3
  .28المثل السائر في أدب الكاتب  ،ص :ابن األثير 4
 .55دراسات في مصادر األدب ،ص: طاهر أحمد مكي 5
 .650الجامع في تاريخ األدب العربي،ص: حنا الفاخوري  6
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مــن مثــل ) اللفظــة املفــردة واللفظــة املركبــة( املقالــة األوىل حــول الصــناعة اللفظيــة  -لبيــان وتــدور املقالتــان حــول علــم ا      
الســجع والتجنــيس أو اجلنــاس ولــزوم مــاال يلــزم  و املنــافرة يف األلــف ومــا إىل ذلــك ، واملقالــة الثانيــة حــول الصــناعة املعنويــة مــن 

  .ىل ذلكمثل االستعارة والتشبيه والتجريد واإلجياز واإلطناب وما إ
  
ولقد أورد ابن الكثري من اآلثار األدبيـة وأظهـر رأيـه فيهـا كمـا محـل موازنـات بـني بعـض الكتـاب والشـعراء مـن مثـل أيب       

  .1متام والبحرتي واملتنيب فابن األثري رجل نظر وتطبيق
 
  

                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .650،صالسابقالمرجع 1
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  المدونات الحديثة والمعاصرة
  .طه حسين :أوال

  .أحمد أمين:ثانيا

  .جرجي زيدان:ثالثا

  .إحسان عباس.رابعا

  .مصنفات ابن أبي شنب :خامسا

  .مدونات األدب المقارن محمد غنيمي هالل:سادسا
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  :طه حسين:أوال

ايــات الــدكتور طــه حســني الــذي نعرفــه مجيعــا كــأكرب املشــاعل الــيت رفعهــا صــعيد مصــر علــى طريــق احليــاة املصــرية يف 
القرن املاضي، وعلى امتداد القرن العشرين، هذا الرجل الذي يعترب واحد من رواد التنوير يف الثقافـة العربيـة احلديثـة ال يف مصـر 
وحدها، ولكن يف العامل العريب كله، ومل تنته شهرته عنـد حـدود عاملنـا العـريب، وإمنـا امتـدت إىل األوسـاط الثقافيـة والسياسـية يف 

  .1كمفكر غّطت شهرته اآلفاق احمللية والعربية والعاملية، وظاهرة نادرة من ظواهر القرن العشرين  العامل كله
  :أدبه -1

إن احلـديث عــن هــذا اجلانــب يف حيـاة طــه حســني هــو يف مثـل أمهيــة احلــديث عــن كـل حياتــه، ذلــك أن فكــره مل يكــن 
صورة شاملة لثقافته الواسعة وشخصـيته القويـة ومواقفـه الفكريـة، جمرد ردود فعل سطحية هلذه احلياة، وملعاناته الطويلة، بل كان 

  .2فكل ما كتب كان داللة على جانب من جوانب هذا الفكر الذي يبدو مبدأ الوحدة يف التنوع واضحا فيه
  : ولقد لقب طه حسني بعميد األدب العريب، وهذا راجع لعدة أسباب نذكر منها

لفكر العريب، وهو الذي فتح لألدب العريب آفـاق عامليـة وناضـل بقلمـه وعلمـه، وهـو  أنه كان رائد النزعة اإلنسانية يف ا
كذلك الذي أنشأ شرعة قيم نقديـة جديـدة، وهـو الـذي أنشـأ أمجـل ترمجـة ذاتيـة عرفهـا األدب العـريب، وسـعى كـذلك إىل نشـر 

  .3الرتاث الكالسيكي
 نفســه الــذي أضــاء تــاريخ صــدر اإلســالم إن الــذي جعــل طــه حســني عميــد األدب العــريب هــو طــه حســني...وأخــريا 

بنظـرات ولوامـع وضـاءة، وسـوا نـج   وخطــوات راقيـة، وآثـار ومعطيـات أدبيـة عظيمــة للتـاريخ اإلسـالمي حـني رأى إعـادة كتابتــه 
على حنو حديث، حىت ال جيعل القارئ العريب يهرب من تارخيه املكتوب بطريقة املتـون، ومـنت املتـون، وغـري ذلـك ممـا جعـل طـه 

  .4سني مستحقا للقب عميد األديب العريب، بدون منازعح
  : طه الدارس الناقد �

وهـو أطروحتــه األوىل للـدكتوراه الــيت ناهلــا مـن اجلامعــة املصـرية، أثــار ضــجة  "جتديـد ذكــرى أيب العــالء"منـذ كتابــه األول 
  .5وهناك من امه باإلحلاد، وطالب بقطع املعونة اليت تقدمها احلكومة للجامعة

ـــــذ عـــــام  قـــــام طـــــ ـــــيت نشـــــرها من ـــــة ال حـــــديث <<م يف الصـــــحافة، يف كتابـــــه 1922ه حســـــني جبمـــــع دراســـــاته األدبي
ويقع يف ثالثة أجزاء، وهو يتحـدث فيـه عـن الشـعراء اجلـاهليني، ويعـرض لشـعراء الغـزل واحلـب يف العصـر األمـوي، >>األربعاء

العباســـي متيـــز بأنـــه عصـــر انتقـــايل، حفـــل بالشـــك ويقـــف مطـــوال عنـــد القـــدماء واحملـــدثني يف الشـــعر العباســـي، وذكـــر أن العصـــر 
  .6والعبث واون، فقامت محلة ضده وأم باإلساءة لإلسالم

  

                                                           

 .19م، ص2006، 1العربي، الدار المصرية اللبنانية،  القاهرة، طسامح كريم،طه حسين عميد األدب 1

 .37طه حسين روائيا ،ص : خالد كركي 2

 .17سامح كريم، طه حسين عميد األدب العربي، ص : ينظر 3

 .18طه حسين عميد األدب العربي، ص: سامح كريم4

 .75، ص 1990، 1طه حسين سيرة مكافح عنيد، دار الفرابي، بيروت، لبنان، ط: أحمد علي  5

  .76أحمد على، طه حسين سيرة مكافح عنيد، ص: ينظر 6
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فقــد خــاض العديــد مــن املعــارك النقديــة منــذ شــبابه، والقنبلــة الــيت " أســلوب النقــد" وهــذا األســلوب لــيس جبديــد عنــه
وأحيـل بسـببه  >>يف الشـعر اجلـاهلي<<ا هـو كتابـه فجرها طه حسني وأثارت ضجة يف ذلك الوقـت أو ميكـن إىل وقتنـا هـذ

  .1أمام النيابة
ولعل أبرز صفة حتلى ا طه حسني هي أنه كان ناقدا، وكان النقد مرافقه منذ البداية، وظـل مالزمـا لـه خـالل مراحـل 

كــل مــا كتــب كــان يبشــر حياتــه، وهــو كــان جتريبيــا يف نقــده، يتوســل  آراءه التجديديــة مــن معــني التــاريخ األديب األورويب، ويف  
  .2وهو يدمج املوضوعي والذايت. باحلرية وكان متأثر باملناخ األورويب

فرغم أن طه حسني يقدم األدلة والرباهني ويتبع يف دراسته للشعر اجلاهلي أسـلوبا علميـا منظمـا إال أنـه يف ايـة األمـر 
أساسـها، أي أنـه يزلـزل األرض حتـت األقـدم اآلمنـة املكتفيـة  ميس شيئا خطريا للغاية، ميس الرتاث واملعتقدات الثابتة ويهزها مـن

  .3من احلياة مبوقف الركون إىل اإلميان املطلق باألشياء وباملعتقدات الثابتة واملوروثات على خمتلف أنواعها
كـان جـزء ويظهر مدى تأثره بالتاريخ األديب األورويب يف أن الفكر الفرنسي كان بالنسبة إليه أكثر من مدرسة ومعـني،  

  .4من حياته، وجزًء من انتاجه حىت تكاد حتسب من خالل قراءة ما كتبه عن فرنسا وعن أدباء فرنسا
وعـن تــاريخ فرنســا مـا يقنعــك بــأن هـذا األثــر ال ينتجــه إال مـن كــان فرنســيا فكـرا وعقــال وثقافــة وإحساسـا، فعالقــة طــه 

 مــنفعال ، وإمنــا اســتطاع بقدرتــه الفائقــة أن يكــون حســني بــالفكر الفرنســي ليســت عالقــة أخــذ فقــط، أي مل يكــن طــه حســني
فاعال أيضا، إجيابيا منتجا، ميكن أن نقارن ما كتبه بالفكر الفرنسي أدبا و نقـدا وتارخيـا، مبـا كتبـه كبـار األدبـاء والنقـاد املـؤرخني 

  .5الفرنسيني
  : أسلوبه في النثر الفني �

 >>ديكـاريت<<وئه يف دراسة الشعر اجلاهلي مـنهج ومنهج طه حسني الذي يصطنعه يف حبثه والذي سار على ض
  .6حسني بفلسفته وتأثر ا شغف طهنسبة إىل ديكارت الذي 

ولقـد أثبـت يف أكثـر مـن مكـان مـن كتاباتـه أنـه اصـطنع املـنهج الفلسـفي الـذي اسـتحدثه ديكـارت ويف كلمـة اصـطنع قـدر كبـري 
اصـطنع موضـع شـك حـني نقـارن بـني املنهجـني ويسـتطيع القـارئ  من التواضع، فلـم يقـل مـثال، أنـه التـزم ومـع ذلـك تبقـى كلمـة

غــري املتخصــص فضــال عــن القــارئ املتخصــص أن يــدرك أن بــني مــنهج ديكــارت ومــنهج طــه حســني بونــا شاســعا املــنهج األول 
  .7فلسفي واملنهج اآلخر أديب صرف
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  : ـ مؤلفاته3

التـأليف هـو الغالـب علـى هـذه األعمـال، ذلـك ألن  حني نتابع أعمال الدكتور طه حسني منذ بدايتها جند أن جانـب
وهـو عـدد ضـخم بالقيـاس إىل الكتـب الـيت ترمجهـا . نصـل إىل السـتني كتابـا... الكتب اليت قام بتأليفها حىت اشرتك فيهـا أيضـا 

  .أو حققها أو قدم هلا
بكتابــــة القصــــص  فهــــو يف اجلانــــب األول يهــــتم بــــاألدب والنقــــد ويليــــه جانــــب آخــــر اهــــتم فيــــه، الــــدكتور طــــه حســــني

والروايــات والثالــث عــين فيــه بكتابــة التــاريخ اإلســالمي مــن جديــد حــني شــرع هــو وبعــض رفاقــه يف إعــادة كتابــة هــذا التــاريخ يف 
ثالثينــــات هــــذا القــــرن، والرابــــع يتضــــمن كتاباتــــه أو تأمالتــــه يف التفكــــري االجتمــــاعي، واخلــــامس يف الدراســــات والتلخيصــــات، 

  1املؤلفات اليت اشرتك يف كتابتها مع آخرينوالسادس وهو األخري يهتم ب
  : مؤلفاته في األدب والنقد �

ذكــر أبــو العــالء املعــري، حــديث األربعــاء، يف الشــعر اجلــاهلي، حــافظ وشــوقي، احليــاة األدبيــة يف جزيــرة العــرب، مــن 
قــد، مــن أدبنــا املعاصــر، حــديث الشــعر والنشــر، مــع املتنــيب، فصــول يف األدب والنقــد، صــوت أيب العــالء، بــني وبــني ،خّصــام ون

  .2أحاديث
  : مؤلفاته في القصص والروايات �

  .األيام، أديب، دعاء الكروان، شجرة البؤس، املعذبون يف األرض، احلب الضائع، القصر املسحور، أحالم شهرزاد
  : مؤلفاته في التاريخ اإلسالمي �

 .على هامش السرية، مرآة اإلسالم،الوعد احلق، الشيخان
  : فكير االجتماعيمؤلفاته في الت �

  فلسفة ابن خلدون االجتماعية، قادة الفكر، عصر الشعر، جنة الشوك، مرآة الضمري، احلديث، جنة احليوان
  : مؤلفاته في الدراسات والتلخيصات �

حماضــرات يف التــاريخ يف اجلامعــة املصــرية القدميــة، صــحف خمتــارة مــن الشــعر التمثيلــي عنــد اليونــان، يف الصــيف، مــن 
  .3حلضات، رحلة الربيع والصيف، من لغو الصيف، صوت باريسبعيد، 
  : المؤلفات المشتركة �

مليــون امــرأة معنــا،  80الظــاهرة الدينيــة عنــد اليونــان، الــرأي احلــر نشــأته وأثــره، هــؤالء، العــدوان الثالثــي علــى مصــر، 
  قواعد اللغة العربية، التوجيه األديب، فصول خمتارة من األدب، 

  .4األدب،  امل من تاريخ األدبمقتطفات من كتاب 
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  : المراجعة والتقديم �

احلضـــارة الفينيقيـــة، تكـــوين اجلمـــل، التوجيـــه األديب، فصـــول خمتـــارة مـــن كتـــب التـــاريخ، قواعـــد اللغـــة  -فجـــر اإلســـالم
  .1العربية، امل يف تاريخ األدب العريب، البيان ، املعاين

  : أحمد أمين:ثانيا 

،وأحـــد عمالقـــة األدب والفكـــر املعاصـــرين الـــذين يعـــود إلـــيهم الفضـــل يف النهضـــة احلديثـــة أســـتاذ اجليـــل  -أمحـــد أمـــني
ارتفعـوا مبسـتوى ... أرسـو دعـائم ضـته: لألدب العريب، والذين سيظل التـاريخ يـردد مـآثرهم علـى الثقافـة العربيـة والفكـر العـريب

  .2وارتقو مبفاهيمه وموازينه... أسلوبه وأفكاره 
  : ـ حياته1

م، وكــأن هــذا التــاريخ إرهاصــا بأنــه ســيكون 1886د أمــني يف الســاعة اخلامســة صــباحا مــن أول أكتــوبر ســنة ولــد امحــ
فكنـت مدرًسـا يف مدرسـة ابتدائيـة، مث يف . وشـاء اهللا أن أكـون كـذلك<<3مدرًسا، فأول أكتوبر عادة هو بدء افتتـاح الدراسـة

  .4>>مدرسة ثانوية، مث يف عالية
مــال البحــرية ومــن أســرة فالحــه مصــرية إال أن مظــامل الســخرة وظلــم حتصــيل الضــرائب وهــو مــن بلــدة مسخــراط مــن أع

مــن بلــدما تــاركني أطيانًــا حــالً  مباًحــا ملــن يســتويل عليهــا ويــدفع ضــرائبها، وقــد ســكن اإلخــوان يف  )أبــوه(أخرجــه هــو  وأخــوه 
بيــت صــغري يف حــارة متواضــعة يف حــي املنشــية بقســم اخلليفــة يف القــاهرة وهــو أكثــر أحيــاء القــاهر عــدًدا وأقلهــا مــاالً وأســوأها 

ــه أخــاه األصــغر أبــو أمحــد أمــني إىل التعلــيم يف األزهــر حيــث تقــدم يف  حــاًال، وســرعان مــا صــار األخ األكــرب صــانًعا كســوبًا ووج
  .5أحيانًا ببوالق دراسته األزهرية وعمل مصحًحا باملطبعة األمريية

ومدرسا يف مدرسة حكومية وإمام مسجد، وكان مولًعا بالكتب يف الفقه والتفسري واحلديث، واللغـة واألدب، والنحـو والصـرف 
  .6ثر كبري يف بذور الثقافة األوىل اليت تلقاها أمحد أمني وتركت يف نفسه أثرًا مفعًما وعميًقاوالبالغة، مما كان له أ

  .7كان بيت أمحد أمني هو أول مدرسة تعلم فيها دروس احلياة وكان طابع البيت البساطة والنظافة
حــق بــاألزهر وحضــر دروًســا يف دخــل أمحــد أمــني الُكتــاب، وتنقــل يف أربعــة كتاتيــب، ودخــل املدرســة االبتدائيــة مث الت

م مدرسة القضاء الشرعي و اجتاز امتحاا النهـائي سـنة 1907ودخل سنة   . الفقه احلنفي ألنه هو الفقه الذي يعد للقضاء
  .8وأخذ تعلم اللغة االجنليزية. م1913م وعني مدرسا يف مدرسة القضاء وقاضًيا يف الواحات اخلارجية سنة 1911

ايــة حياتــه مبــرض يف عينيــه مث علــة يف ســاقه أقعدتــه، ولكنــه مل ينقطــع عــن البحــث واالطــالع أصــيب أمحــد أمــني يف 
ـــه قـــارئ لـــه، وانتقـــل إىل رمحـــة اهللا يف  ـــه يف خدمـــة العلـــم واألدب 1954مـــن مـــايو  30والكتابـــة مبعاون م بعـــد عمـــر طويـــل بذل

  .9والتاريخ تاركا تراثا عقليا وكنزًا فكريًا ال ينسى
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  : ـ ثقافته2

أمــني عــاش للعلــم، وشــق لنفســه مســرية ثقافيــة نــادرة، فكــان علمــه ألجيــال متعاقبــة مــن شــباب مصــر، وكانــت أمحــد 
ثقافته الرفيعة ملًكا لقطاعات أوسع مشلت النخبة العربية املثقفة، أو املواطن املصري غـري املـتعلم علـى حـد سـواء، حيـث أعطـى 

أو املـــواطن العـــريب خـــارج حـــدود القطـــر "اجلامعـــة الشـــعبية"رائـــد أمحـــد أمـــني جهـــده هلـــذا القطـــاع الكبـــري مـــن خـــالل مشـــروعه ال
م انتــدب للعمــل مــديرًا لإلمــارة الثقافيــة بــوزارة املعــارف، وهــي إدارة تعمــل دون خطــة 1945 -هـــ 1365، ويف ســنة 1املصــري

ـــه هلـــذه اإلدارة جـــاءت فكـــرة  ـــواء حيـــث رأى أن للشـــعب حقـــا يف التع "اجلامعـــة الشـــعبية"مرســـومة واضـــحة، ويف تولي لـــيم واالرت
العلمي، وكان يعثر ذه اجلامعة اعتزاز كبريًا وهي اليت طّورت فيما بعد إىل ما يسمى بقصور الثقافـة، وكـان آخـر املناصـب الـيت 

فكان واحًدا مـن مؤسسـيها الكبـار، أو راعيًـا  2شغلها بعد إحالته إىل التقاعد منصب مدير اإلدارة الثقافية جبامعة الدول العربية
فــذ مــن مثقفــي الــوطن  الكبــري حيــث تتلمــذوا علــى يديــه يف رحــاب جامعــة القــاهرة، عنــد مــا كــان عميــًدا و أســتاذا راعًيــا جليــل 

  .بكلية اآلداب، فأخذوا منه العلم والثقافة والقدوة، فصاروا بعده قادة فكر ورأي، أعطوا ألمتهم من بعده وأخلصوا العطاء
الـيت قـدمت عيـون الـرتاث "جلنـة التـأليف والرتمجـة والنشـر"د، فأسـس أما فضله على اللغة العربيـة فقـد جتـاوز كـل  احلـدو 

العــريب ، والفكــر اإلســالمي القــدمي واحلــديث، والــيت اســتمرت يف عملهــا دون توقــف قرابــة ثالثــة عقــود، فرتكــت للفكــر العــريب 
  .3صرحا شاخمًا نعود إليه عندما تعوزنا احلاجة للعم والثقافة

  : ـ المنهج عند أحمد أمين3

لقـــد عـــاش أمحـــد أمـــني حياتـــه للفكـــر اخلـــالص يوجـــه أبنـــاء األمـــة حنـــو اخلـــري والعلـــم، فكـــان مـــن كبـــار مفكـــري الشـــرف 
وقد اهتدى منهجه مـن واقـع البيئـة الـيت نشـأ ـا، واملـؤثرات الثقافيـة الـيت تعـرض هلـا، وهـذا . ومفكري اإلسالم على وجه خاص

  :)منبعني(بـ  فإن منهجه يف تناول الفكر اإلسالمي واحلضاري تأثر
فالعقيدة الدينية واإلميان العقلي مها احملور الذي دارت حوله رسالة أمحـد أمـني . الثقافة العصرية: الثقافة الدينية، ثانيهما: أوهلما

الفكريــة، فمؤلفاتــه فجــر اإلســالم، وضــحى اإلســالم، وظهــر اإلســالم، وهــي مــن أشــهر مــا كتــب يف النهضــة اإلســالمية تقــف 
  .4لفاته األدبية األخرىشاخمة جبوار مؤ 

م قـد أثـارت اجلـدل بـني املفكـرين واألدبـاء بسـبب طريقـة ومـنهج صـاحبها يف معاجلـة 1929وهذه املؤلفات عنـد صـدورها عـام 
فقـد درج سـابقوه علـى حنـو مـا الحـظ . اإلسالم وقضايا تلك الطريقة اليت خالف ا كل من سبقوه يف تـاريخ حـوادث اإلسـالم

علــى كتابــة التــاريخ وأحداثــه يف حوليــات كمــا نــرى الطــربي وابــن األثــري ومــن  -يف كتابــه عــن أمحــد أمــني األســتاذ عــامر العقــاد
  .5ضرب ضرما يف التاريخ، فهي يف مجلتها جمموعة حوادث خيتلط فيها التاريخ اخلالص باألدب والعلم والدين

الثــة جوانــب رئيســية، شــاملة، وهــذه اجلوانــب وعنــدما شــرع أمحــد أمــني يف كتابــة تــاريخ اإلســالم، فإنــه التــزم يف حبثــه بث
  .6الناحية االجتماعية، الناحية العلمية، وأخريا الناحية الدينية: هي

  
                                                           

 . 117م، ص1،2001أعالم النهضة العربية اإلسالمية في العصر الحديث، مركز الحضارة العربية،ط:صالح زكي أحمد 1
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  .ديوان احلماسة -
  .العقد الفريد -
  .اهلوا مل والشوامل -

  : كتب مترجمة �

  .مبادئ الفلسفة -
  .كتب مدرسية  -
  .املنتخب من األدب العريب -
  .املفصل يف األدب العريب -
  .املطالعة التوجيهية -
  .1تاريخ األدب العريب -

  :حرجي زيدان:ثالثا

  .2يعترب جرجي زيدان من خرية رجال النهضة العربية احلديثة
يحة كثرية وكل باب فيها يفتح على مصراعيه ليستقبل الرجـل الـذي  من أبواب فس >>أعالم العرب<<حيث دخل سلسلة 

  .3كانت حياته كلها احتسابا خلدمة العرب وتاريخ اإلسالم
  : حياته -1

عـني <<ميثل جرجي زيدان العصامية بأجلى معانيها، فهو من أسرة لبنانية رقيقة احلال كادحة كانـت تعـيش يف قريـة 
ألبيـــه إىل بـــريوت مـــع بنتيهـــا وابنيهـــا وأكـــربهم حبيـــب زيـــدان ، والـــد جرجـــي الـــذي فـــتح هـــاجرت جدتـــه . 4اللبنانيـــة>>عنـــوب

م علـى يـد مجاعـة مـن 1866الـيت كانـت يف أول عهـد إنشـائها سـنة . مطعما تـرددت عليـه طائفـة مـن طـالب الكليـة األمريكيـة
  .5املبشرين األمريكيني

ملــا بلــغ الصــىب مــن العمــر مخــس ســنني م، و 1861ســنة  >>كــانون األول<<ديســمرب  14ولــد جرجــي زيــدان يف 
أرسله أبوه إىل مدرسة متواضعة كان يديرها قسيس يدعى املعلم ألياس شفيق، ومل يكن هدف الوالـد أن ميضـى بابنـه يف التعلـيم 
لغايتــه حبــا للعلــم، ولكــن احلاجــة هــي الــيت جعلتــه يدخلــه املدرســة ليــتعلم الكتابــة والقــراءة واحلســاب حــىت يســتطيع أن يســاعد 

  .6الده بإدارة املطعم وضبط حساباتهو 
مث انتقل إىل مدرسة الشوام حيث تعلم اللغة الفرنسية مث إىل مدرسة املعلم مسـعود الطويـل حيـث تعلـم اللغـة االجنليزيـة 
 و ملا بلغ الثانيـة عشـر مـن عمـره تعلـم صـناعة األحذيـة فمارسـها عـامني ليعـود إىل املطعـم أبيـه، فتعـرف إىل أكثـر خرجيـي الكليـة

  .األمريكية

                                                           

  .16مشاهير الشعراء واألدباء، ص : علي مهنا ـ علي نعيم خريش 1

 .03روايات تاريخ اإلسالم فتح األندلس،  منشورات دار المكتبة الحياة، بيروت، ص : جرجي زيدان أو طارق بن  زياد 2

  .03م، ص 1970أعالم العرب جرجي زيدان،  الهيئة المصرية العامة التأليف والنشر، : محمد عبد الغنى حسن 3

 .07ص : المرجع نفسه 4

 .15: م، ص1981، 1لميزان،دار الفكر، دمشق، طجرجي زيدان في ا:شوقي أبو خليل 5
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  .1>>مجعية مشس الرب<<ورجال الصحافة مما سهل له االنتظام يف سلك 
الـــيت أنشـــئت ببـــريوت، وكانـــت فرعـــا جلمعيـــة الشـــبان املســـحيني يف اجنلـــرتا ورأى نفســـه يف هـــذه اجلماعـــة مـــع يعقـــوب صـــروف، 

  .2وفارس منر و سليم البستاين، وبطرس البستاين
م انصـرف إىل علـوم الصــيدلة 1882م دخـل مدرسـة الطــب وقضـى فيهـا عامــا كـامال فقـط ويف ســنة 1881ويف سـنة 

ليـــتم دراســـته يف الطـــب فوصـــل اإلســـكندرية يف تشـــرين  >>املأســـونية<<م إىل مصـــر بعـــد انتســـابه إىل 1883ليهـــاجر ســـنة 
  .3>>أكتوبر<<الثاين 

  : أعماله -2

ــــــديرها  >>انالزمــــــ<<ويف مصــــــر عمــــــل جرجــــــي يف صــــــحيفة   ــــــيت ميلكهــــــا وي ــــــة، ال ألكســــــان <<االرمــــــين اليومي
وكانت اجلريدة اليومية الوحيدة يف القاهرة بعد أن عطـل االحـتالل االنكليـزي صـحافة مصـر بعـد الثـورة العرابيـة،   >>صرافيان

م رافـق احلملــة االجنليزيـة النيليـة إىل الســودان 1884يف هـذه الفـرتة انظـم جرجــي زيـدان يف سـلك املخــابرات الربيطانيـة ويف عـام 
م سـافر 1886ويف سـنة . م سافر إىل بـريوت ليـتعلم العربيـة والسـريانية1885ويف سنة  مرتمجا يف قلم االستخبارات الربيطانية،

مث عـاد إىل ... إىل لندن مكافاة له على خدماته يف قلم االسـتخبارات الربيطانيـة، فـزار املتحـف الربيطـاين و غـريه مـن املكتبـات 
م ليشـتغل بالكتابـة والتـأليف، 1889قتطف عـام ، واستقال من امل>>املقتطف <<مصر يف شتاء العام ذاته عمل يف إدارة 

  .4وكلفه روفائيل عبيد بتدريس العربية يف املدرسة العبيدية فبقي فيها ملدة عامني
هذه هي الفرصة الوحيدة اليت مارس فيها زيدان التعليم النظامي مبدرسة نظامية، وقد يأت له فرصـة أخـرى للتـدريس 

روفــا معينــة حالــت دون ذلــك ،وكــان كتابــه تــاريخ  التمــدن اإلســالمي قــد تــرك دويــا هــائال يف باجلامعــة املصــرية القدميــة و لكــن ظ
  .5العامل كله بني مشرقه ومغربه

ليشتغل أستاذا للغة العربية يف معهـده الـذي ختـرج فيـه قـدم هـذه الطريقـة إىل طلبتـه يف دار العلـوم علـى هيئـة مـذكرات، وأعطاهـا 
  .6م مبطبعة مدرسة الفنون والصنائع اخلديوية1906وقد طبعت بعد وفاته سنة  >>عربيةتاريخ آداب اللغة ال<<عنوانا هو 

  .6اخلديوية
ومـن هــذا البيـان الــوجيز نسـتطيع أن نقــرر أن جرجـي زيــدان كـان أول مؤســس لعلـم تــاريخ اآلداب العربيـة وأول مؤلــف 

وبـدء تسـميته و اخلطـوة الرائـدة الـيت م هي السـنة الفاصـلة يف بـدأ الكتابـة يف هـذا املوضـوع 1894فيه بطريقة منهجية وأن سنة 
م جاء القرن العشرين وبدأ االهتمام بالتأليف يف تـاريخ األدب العـريب يظهـر بوضـوح 19خطاها زيدان يف هذا امليدان يف القرن 

وقـــد رتبــــت فيــــه  >>أدب اللغـــة العربيــــة<<م صـــدر كتــــاب للشــــيخ حممـــد حســــن نائـــل املرصــــفي عنوانــــه 1908ففـــي ســــنة 
ظهــر كتــاب أدبيــات اللغــة العربيــة لألســتاذة حممــد  1909ويف ســنة . ق العصــور مــن اجلاهليــة إىل مــا بعــدهالدراســات علــى وفــ

تـاريخ آداب اللغـة <<م ظهـر كتـاب 1911عاطف، وحممد نصار، وعبد اجلـواد عـن املتعـال مـن رجـال دار العلـوم، ويف سـنة 
م علـى يـد زيـدان نفسـه ويف أعـداد مـن 1894سـنة جلرجي زيدان فكان ذلك جتديد الدراسة ولعلـم ظهـر مـن قبـل  >>العربية
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جملـــة اهلـــالل، وقـــد أبـــان جرجـــي زيـــدان أغراضـــه مـــن هـــذا الكتـــاب وطريقـــة تأليفـــه، وبعـــد أن فصـــل األغـــراض الســـتة الـــيت وضـــع 
أن يكـون هلـذا الكتـاب فائـدة علميـة، فضـال عـن ...<<الكتاب من أجلها عاد فأمجـل الغـرض الرئيسـي مـن الكتـاب يف قولـه 

النظرية، حبيث يسهل علـى طـالب املطالعـة معرفـة الكتـب املوجـودة وحمـل وجودهـا وموضـوع كـال منهمـا وقيمتـه بالنسـبة  الفائدة
إىل سواه من نوعه، فهو أشبه بدائرة معارف، تشتمل على تاريخ قرائح األمة العربية وعقوهلا وترجم علمائهـا وأدبائهـا وشـعرائها 

  .1>>ووصف املؤلفات العربية على اختالف مواضعها ومن عاصرهم أو عاملهم من كبار الرجال،
وكان جرجي زيدان يسري على ج األوروبيني واملستشرقني يف تاريخ اآلداب العربية، وقد أفاد يف هذا السبيل جبهود مـن صـنفوا 

ا يف تأرخيــه لــألدب يف هــذا البــاب مــن الغــربيني ومل خيــف الرجــل علينــا شــيئا مــن الكتــب األوروبيــة الــيت اســتند إليهــا وعــول عليهــ
العــريب، حــىت يــزعم للقــارئ أو يومهــه بــأن هــذه الدراســات كانــت مــن مثــرات فكــره، بــل أعلــن يف الصــفحات األوىل مــن الكتــاب 

م  1877أمساء الكتب الفرنسية واإلجنليزية واألملانية اليت رجع إليها، وـل منهـا ومـن هـذه الكتـب كتـاب سـيديو املطبـوع سـنة 
م ، وكتـــاب نيكلســـون املنشـــور ســـنة  1884م، وكتـــاب غوســـتاف لوبـــون املنشـــور ســـنة 1902بـــوع ســـنة ، وكتـــاب هيـــوار املط

م ، كتـاب بروكلمـان الـذي  1882م ،وكتـاب وسـتنفيلد املنشـور سـنة  1856م، وكتاب هامر برجستال املنشور سـنة 1908
  .2م1902م ـ نسخ سنة 1898ظهر سنة 

آلداب العربية الذي ارتداه زيدان ألول مرة مقتفيا أثر مجاعة مـن علمـاء بقي أن يقول أن هذا النهج اجلديد يف تاريخ ا
اإلستشـــراق، وقـــد ســـار عليـــه بعـــده يف القـــرن العشـــرين مجاعـــة مـــن أســـاتذة األدب العـــريب واملـــؤلفني والبـــاحثني مـــنهم، األســـتاذ 

لقــول املرحــوم الشــيخ أمحــد مصــطفي صــادق الرافعــي، وحممــد حســن نائــل املرصــفي، واملرحــوم حممــد عــاطف وزمــياله كمــا ســبق ا
، واملرمحــون حممــود مصــطفي، والســباعي بيــومي، حممــد هاشــم >>الوســيط يف األدب العــريب التــارخيي<<األســكندري كتابــه 

ومــن رجــال وزارة الرتبيــة والتعلــيم،  "املفصــل، امــل" وأصــحاب كتــايب >>الرســالة<<عطيــة، وأمحــد حســن الزيــات صــاحب 
ر شوقي ضيف، وهي جهود تالحق العمل العظيم الذي بدأه جرجـي زيـدان وتتوسـع يف امليـدان واألب حنا الفاخوري، والدكتو 

  .3...طبقا ملا جد يف هذا احلقل من دراسات
وإىل هذه احلقيقة يشري املغفور له داود بركات رئيس حترير األهرام من كلمـة لـه يف تـأبني جرجـي زيـدان يـوم وفاتـه سـنة 

فضله بأنه علم نفسه، ويتضاعف هذا الفضل ويعظم، ويفخم ويسـمو بأنـه كـان  بتدىيجرجي زيدان (: م حيث يقول1914
  .4)....فيه مدى حياته كلها معلما لغري

  : أدبه -3

أنـه أول مـن وضـع كتابًـا متكـامال يف تـاريخ  "تاريخ آداب اللغة العربيـة"يذكر جرجي زيدان يف مقدمته اجلزء األول من 
  .5األدب العريب، وأنه أول من مسى هذا العلم بتاريخ آداب اللغة العربية

م، فـإن 1911وإذا كان كتـاب زيـدان يف اآلداب العربيـة قـد ظهـر علـى هيئـة كتـاب قـائم بذاتـه علـى  حـده يف  سـنة  
م وهـي السـنة الثانيـة مـن تـاريخ  1894ة تـاريخ اآلداب العربيـة ففـي سـنة هذا ال يعىن أن هذا التاريخ كـان أول اسـتعمال العبـار 
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وهــي الفصــول الــيت  >>تــاريخ آداب العربيــة<<صــدور جملــة اهلــالل كــان جرجــي زيــدان ينشــر فصــوال يف جملتــه حتــت عنــوان 
زيــدان أنــه كــان أول ومــن هنــا نســتطيع أن نقــول مــع . وســعها مــن بعــد، وجعــل منهــا كتابًــا مســتقال يف أجزائــه األربعــة الضــخام

ومــن هنــا أيضـا نســتطيع أن نقــول أن كتــاب جرجــي زيـدان يعــد رائــد يف التــأليف يف تــاريخ األدب العــريب . واضـع هلــذه التســمية 
  .1...على ج مل يسبقه فيه أحد 

الوسـيلة  <<ومن احلق أن نقول أن جهدا كرميا يف هـذا امليـدان قـد سـبق بـه الشـيخ حسـني املرصـفى صـاحب كتـاب 
فقــد خطــا املرصــفى خطــوة علــى صــغرها يف ميــدان التــأريخ لــألدب العــريب علــى حســب العصــور، ال علــى حســب  >>دبيــةاأل

وهذه حقيقـة ال جيـوز إغفاهلـا يف هـذا املقـام وجـاء بعـد الشـيخ املرصـفى . املوضوعات، ودراسة النصوص كما كان يفعل القدماء
أي قبــل وفــاة أســتاذه املرصــفى ســنة . م 1887ذي ختـرج يف الــدار ســنة تلميـذه يف دار العلــوم، املرحــوم حســن توفيــق العــدل، الــ

م بثالث سنوات فتنبه إىل ما يف التـأريخ لـألدب العـريب حسـب العصـور مـن مزيـة، وأكـد هـذا املعـىن يف نفسـه مـا أتـيح  1890
  .2من اختياره عضوا يف بعثة دار العلوم إىل أملانيا

  : مؤلفاته -4

  : في الرواية �

  .فتح األندلس -    .)1(فتاة غسان  -
  .شارك وعبد الرمحان -    .)2(فتاة غسان  -
  .أبو مسلم اخلراساين -    .أرمانوسة املصرية -
  .العباسة أخت الرشيد -      .عذراء قريش -
  .األمني واملأمون -      .رمضان 17 -
  .عروس فرغانة -      .غادة كربالء -
  .أمحد بن طولون -      .احلّجاج بن يوسف -
  .شجرة الدر -    .الناصر عبد الرمحان -
  .االنقالب العثماين -      .فتاة القريوان -
  .أسري املتهمدي -    .صالح الدين ومكايد -
  .استبداد املماليك -        .احلشاشني -
  3.جهاد احملبني  -      .اململوك الشارد -

  : في التاريخ �

 .م 1908العرب قبل اإلسالم اجلزء األول طبع يف مصر سنة  -
 .م1906 -م1902سالمي مخسة أجزاء طبع يف مصر  تاريخ التمدن اإل -
 .م1889طبع يف مصر  جزآنتاريخ مصر احلديث  -
 .م1889تاريخ املاسونية العام طبعة اهلالل  -
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 .ترمجة مشاهري الشرق -
 تاريخ انكلرته منذ نشأا إىل هذه األيام  -

 .م1899
 .م1898 )وهو جزء من تاريخ أوروبا(تاريخ اليونان والرمان  -
 .)م 1912طبعة الظاهرية عام (مم أو السالئل البشرية  طبقات األ -
 وهو رّد على القائلني باألمومة والطومتية عند العرب (أنساب العرب القدماء  -

  .1)صفحة 42م وهو 1906يف الظاهرية طبعة اهلالل )(باجلاهلية
  : في التراجم والسير �

 .م1902. تراجم مشاهري الشرق يف القرن التاسع عشر -
 .72النهضة العربية، كتاب اهلالل، العدد بناة  -
 . )م1923صدر يف اهلالل عام (م 1913رحلة جرجي زيدان إىل أوربا عام  -
  : في الجغرافية �

 .م1912عجائب اخللق، اهلالل  -
 .م1891خمتصر جغرافية مصر، مطبعة التأليف  -
  : في اللغة واألدب �

 .م1886الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية  -
 .م1904العربية باعتبارها كائنا حيا ناميا خاضع لناموس االرتقاء اهلالل تاريخ اللغة  -
 .)أربعة أجزاء (م 1911تاريخ آداب اللغة العربية ط  -
 .م1889األلفاظ العربية والفلسفية اللغوية، بريوت مطبعة القديس جاور جيوس  -
 .غري موجودولكنه  )البلغة يف أصول اللغة(ذكر يوسف أسعد داغر كتابا جلرجي بعنوان  -
  .2م طبعة ثانية 1988اللغة العربية كائن حي، بريوت  -

  
  : إحسان عباس:رابعا

  :ـ حياته1

يف قريــة عــني غــزال الــيت تغفــو علــى ســفح جبــل الكرمــل و متتــد حقوهلــا باجتــاه ســاحل البحــر األبــيض املتوســط ، ولــد 
  . م 1920عام  )ديسمرب(إحسان عبد القاهر عباس يف الثاين من كانون األول 

يف هذه القرية الريفية من فلسطني عاش إحسان كما كان يعيش معظـم أهـل القـرى حيـاة أقـرب إىل الكفـاف، غـري أن 
حسن طالعه جعله يلتحق باملدرسة االبتدائية يف القريـة، ويبـدو أن تفوقـه وحـب والـده ووالدتـه للعلـم جعـل والـده يصـّر علـى أن 
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مث نال منحة إىل الكليـة العربيـة يف القـدس، وألتحـق بعـد ذلـك جبامعـة القـاهرة حيـث نـال . 1يكمل الفىت تعلمه يف مدرسة حيفا
  .2الباكلوريوس يف األدب العريب فاملاجستري مث الدكتوراه

ويف مقابلــة أجريــت . "غربــة الراعــي"يؤكــد الناقــد فيصــل دراج أن ســرية إحســان عبــاس الذاتيــة بالغــة اإلحيــاء يف عنواــا 
لقد كنت راعًيا يف قـرييت حـني كنـت صـبيا، <<: فسر الدكتور إحسان عباس العنوان تفسريًا معجميا قائالم 1997معه سنة 

  .>>وبقي الوعي أو الالوعي الريفي مالزًما يل طيلة حيايت بأشكال خمتلفة
القـــدس كـــان يصـــرح دائمـــا بأنـــه إنســـان رومـــانطيقي وعاشـــق للطبيعـــة و مغـــروم ـــا، وعنـــد إلتحاقـــه بالكليـــة العربيـــة يف 

وهــو أثــر  ": كــان يقبــل علــى الشــعر الالتيــين بشــغف شــديد وخباصــة اجلانــب الرعــوي منــه، واألثــر الرعــوي  )1937-1941(
ويــربر الكاتـب عشــقه هلـذا النــوع مـن الشــعر لكونــه . "أديب يصـور حيــاة الرعـاة وأهــل الريـف كالشــعر الرعـوي، واملســرحية الرعويـة

  .3كما أنه يعكس احلياة اهلادئة البسيطة. يصور اهليام بالريف واالفتتان جبماله
إحســان عبــاس يعــي متاًمــا جدليــة العالقــة بــني األدب والتــاريخ بــني اآلنويــة واتمعيــة أســعفته يف ذلــك خــربة . كــان د

وأطلـع علـى األسـاليب الـيت . واسعة يف كتابه الرتاجم والسري، فقد كان ملمـا بكـل مـا وقـع بـني يديـه مـن مؤلفـات تتنـاول السـرية
  ."حيايت"تبعها من قبله من الكتاب، وتابع األستاذ أمحد أمني حني كتب سرية حياته يف ا

ـــة، منهـــا علـــى الرتتيـــب ، أبـــو حيـــان 1952احلســـن البصـــري ســـنة : كمـــا عـــاجل الكثـــري، مـــن الكتابـــات األوتوبيوغرافي
  . م، وغريها1956م، فن السرية  195التوحيدي 

فـإذا . >>يف احليـاة املعاصـرة آخـذ يتشـكل حنـو اجلماعـة خبطـى سـريعة بـأن االجتـاه<<وكان يؤمن منذ فجر شـبابه، 
فقـد تـزول عبـادة األفـراد مـن النفـوس، وقـد يفقـد الفـرد ... اعتقدنا أن التجربة الفردية ال قيمة هلا، فإننا نسيء إىل روح اجلماعـة

  .4تعبري عنهامعىن التفرد األناين، ولكن شيًئا واحد ال يزول، هو هذه التجارب احلية وطريقة ال
م حيــث نـال شـهادة البكـالوريوس فاملاجســتري 1948عمـل يف حقـل التـدريس سـنوات، مث التحــق جبامعـة القـاهرة عـام 

فالـدكتوراه يف األدب العريب،عمـل أسـتاذا ألدب العــريب يف جامعـة اخلرطـوم ـ السـودان ـ انتقــل بعـدها إىل اجلامعـة األمريكيــة يف 
  .ورئيسا لدائرة اللغة العربيةبريوت، أستاذ للنقد األديب 

م لكتابة تاريخ بالد الشام بطلب من مسو األمري احلسن بن طالل، تـويف  يف عمـان سـنة 1986انتقل إىل عمان عام 
  .5م31/7/2003

كان إحسان عباس غزير اإلنتاج تأليفا، وحتقيقا وترمجة من لغـة إىل لغـة فقـد ألـف مـا يزيـد عـن مخسـة وعشـرين مؤلـف 
ولـه عشـرة ترمجـة مـن عيـون . ألديب، والسرية والتاريخ، وحقق مـا يقـارب اثنـني ومخسـني كتابًـا مـن أمههـا، كتـب الـرتاثبني النقد ا

األدب والنقد، والتاريخ، وأرسى إحسان عباس الكثري من التقاليد يف حقول البحث واملعرفة ، وإذ كان عقـالً منفتًحـا مسـتقًال، 
املعرفــة، وإمنــا كــان موســوعيا يف معرفتــه املنــاهج النقديــة يســتفيد منهــا يف ســبك منهجــه مل يــركن إىل مــنهج مــن املنــاهج النــاجزة 
الـذي كتبـه قبـل البـدء بكتابـة سـريته  )فـن السـرية(، و )فـن الشـعر(، و )احلسـن البصـري(اخلاص املميز، من أشهر دراسـته كتـاب

                                                           

 .13، ص 2002، 1إحسان عباس ناقد بال ضفاف، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: إبراهيم السعافين 1

 .02ل من نقاد جماعة أبو للو إحسان عباس، صمقا: فاطمة السيد العشرى  2

  .02والتغريبة الفلسطينية،  ص  "غربة الراعي"ختام سعيد سلمان، إحسان عباس :ينظر 3

  .04والتغريبة الفلسطينية،  ص  )غربة الراعي (إحسان عباس : ختام سعيد سلمان 4

  .09والتغريبة الفلسطينية،  ص  "غربة الراعي"ختام سعيد سلمان، إحسان عباس : ينظر 5



البيض -نور البشير  –لك                    المركز الجامعي اقرل عبدالم. د: إعداد                                       مصادر اللغة واألدب العربي           
 

57 

 

اجتاهـــات الشـــعر (، و)مـــح يونانيـــة يف األدب الغـــريبمال(، و )تـــاريخ النقـــد األديب عنـــد العـــرب(، وكتـــاب )غربـــة الراعـــي(الذاتيـــة 
  .1)العريب املعاصر

  : ـ مؤلفاته2

 .م1952القاهرة  –دراسة  -احلسن البصري -
 .م1955بريوت  -دراسة -عبد الوهاب البيايت والشعر العراقي احلديث -
 .م1953بريوت  -فن الشعر -
 .م1956بريوت  –دراسة  -أبو حيان التوحيدي -
 .م1957بريوت  -دراسة مع حممد يوسف جنم -ملهجر األمريكيالشعر العريب يف ا -
 .م1959بريوت  -دراسة -الشريف الرضى -
 .1م1959القاهرة  -دراسة -العرب يف الصليقة -
 .عصر سيادة قرطبة -تاريخ األدب األندلس -
 .م1965بريوت  -5ج -الذيل والتكملة -
 . م1971بريوت  -عزة -
 م1966من أشعار أهل األندلس ألبن الكتايب  -
 .م1980 -أمثال العرب للمفضل الضيب -
 .مم1983بريوت  -التذكرة احلمدونية ألبن محدون -الذخرية -
 .م1968بنغازي  -حممد يوسف جنم. باالشرتاك مع د -ليبيا يف كتب التاريخ -
 2بنغازي1968 -حممد يوسف جنم. باالشرتاك مع د -ليبيا يف كتب اجلغرافيا والرحالت  -
  : مصنفات ابن  أبي شنب في األدب واللغة:خامسا

يعترب حممد ابـن أيب شـنب مـن أوائـل العلمـاء الـذين سـعو إىل التواصـل يف الغـرب، ورغـم أن اجلزائـر كانـت تعـيش حتـت 
وطــأة اإلحــتالل الغاشــم مــن قبــل فرنســا وســعيه هــذا ال ينــتقص مــن وطينتــه يف شــيء بــل يزيــدها شــرفا، ألن العــامل الفــذ واع يف 

  .2لك املرحلة املتقدمة من تاريخ اجلزائر أن بالده يف حاجة إىل التعريف بثقافتها وتارخيهات
  : ـ مولده ونشأته1

هــ املوافـق 1286مـن شـهر رجـب  20، ولـد يـوم الثالثـاء 3حممد بن العريب بن حممد أيب شنب باحث، عـامل بـاألدب
وكـــان مـــن تلـــك الفئـــة الـــيت مســـها االســـتعمار . ومبدينـــة اجلزائـــرقـــرب املديـــة، وتعلـــم باملديـــة بفحـــص 4مــــ 1896أكتـــوبر  26لــــ 

بظلمـــه، إذ حكمـــت اإلدارة االســـتعمارية املنتصـــرة علـــى آالف األفـــراد ومئـــات العـــائالت العثمانيـــة، مبـــا فيهـــا املرتبطـــة بـــالزواج 
  .بالعائالت اجلزائرية

                                                           

  .03من نقاد جماعة أبولو إحسان عباس،  ص : فاطمة السيد العشري 1

  .03،  صالمرجع نفسه  1

 03المرجع نفسه، ص  2

 .23، ص 14، العدد 2010خزانة التراث العربي،  مجلة تثقيفية، تصدر عن المكتبة المركزية السنة الثانية، فيفري : محمد بن أبي شنب 2

 .189،ص 2لبنان ،ط–معجم أعالم الجزائرمن صدر االسالم حتى العصر الحاضر مؤسسة ،تر ونشر بيروت : عادل نويهض 3

 .166،طبعة خاصة وزارة المجاهدين، ص 1954 -1830موسوعة أعالم الجزائر : نعيمة عبد المجيد وآخرون  4
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ىل أزمــري، فكانــت عائلــة ابــن أيب شــنب حكمــت عليهــا بــالطرد مــع تعســف وقمــع، وأجــربت اجلميــع علــى ركــوب ســفن محلتهــا إ
من البقية الباقية من تلك الزجيات اجلزائرية اليت يطلق عليهـا تارخيـا زجيـة الكراغلـة، وكـأن مبحمـد ابـن أيب شـنب الـذي كـان يعـي 

هــو  التــاريخ جيــًدا، قــد أصــرها يف نفســه وأراد أن يتحــدى االســتعمار وشــيخا ملستشــرقيه، فهــو يعــرف أن اجلهــل مبفهومــه العــام
  .1وطرد وهجرة آالف من أهلها 1830سنة . السبب الرئيسي يف ضياع اجلزائر

  : ـ دراسته2

أمحـــد "نشــأ بـــني أهلهـــا إىل أن بلـــغ ســـن الدراســـة فأرســـله أبـــوه إىل الكتّــاب مـــع أخيـــه أمحـــد، فقـــرأ القـــرآن علـــى شـــيخه 
مث التحــق باملدرســة العليــا . 2لثانويــة اآلنأو ا collégeم اجتــه إىل املديــة حيــث دخــل املدرســة مث إىل 1886يف ســنة  "بارمــاق

، وكان حممد أبن أيب شنب من اجلزائريني األوائل الذين درسـوا يف هـذه املؤسسـة التعليميـة، الـيت تأسسـت يف ببوزريعةللمتعلمني 
ختـرج منهـا يف حـول التعلـيم املـدين  (Jules ferry)عهـد اجلمهوريـة الفرنسـية الثالثـة، لتنشـر أفكـار الـوزير الشـهري جـول فـريي 

م عـني معلًمـا يف اجلزائـر 1892م، بعد عامني من اجلد والعمل واشتغل معلًما لللغة الفرنسـية قـرب املديـة ويف عـام 1888عام 
فكانـــت إقامتـــه يف هـــذه املدينـــة الكبـــرية مـــن جديـــد، فرصـــته لالســـتزادة مـــن العلـــم وجمالســـة علمـــاء اجلزائـــريني الالمعـــني يف ذلـــك 

لــيم بــن مسايــة والشــيخ أيب القاســم بــن ســديرة فأخــذ عــنهم يف علــم التوحيــد والقفــه واحلــديث والبالغــة الوقــت كالشــيخ عبــد احل
وسجل باملدارس األوروبية لتعلم اإليطالية واألملانية واإلسبانية و الفارسية والعربيـة، وسـاعدته هـذه اللغـات فيمـا بعـد حـني تفـرغ 

الشـــهرية  الثعالبيـــةوشـــرع حممـــد ابـــن أيب شـــنب يف التـــدريس يف املدرســـة للبحـــث العلمـــي وحتقيـــق كتـــب الـــرتاث العـــريب القدميـــة، 
بقســـنطينة عاصـــمة الشـــرق اجلزائـــري، وال شـــك أنـــه لكتانيـــة م بعـــد أن درس ثـــالث ســـنوات باملدرســـة ا1901بـــاجلزائر يف عـــام 

  .3م1903 عام شارك يف التظاهرات  اليت خصصت الستقبال املصلح الكبري اإلمام حممد عبده خالل زيارته للجزائر يف
  

  : ـ أخالقه3

كان حممد أبن أيب شـنب ال يـتكلم كثـريا وال يتكلـف يف كـالم، ثاقـب الـذهن، خبـري باملؤلفـات العلميـة علـى اخـتالف 
  .4فنعت بفهرست ابن الندمي. لغاا وتارخيها

  : ـ اتصاله بالثقافات العالمية4

م، 1928يف مدينــة الربــاط ســنة املستشــرقني ســافر حممــد ابــن أيب شــنب إىل أوروبــا حلضــور عــدة مــؤمترات منهــا مــؤمتر 
ومـــؤمتر املستشـــرقني يف مدينـــة أكســـفورد، وكانـــت لـــه مكانـــة عاليـــة عنـــد املستشـــرقني وشـــهدت بفضـــله األعالم،وراســـله مشـــاهري 

ت لــه هــذه الزيـــارات أن يتصــل بكبــار العلمــاء يف الغــرب ومصـــر كمـــا أنــه أتاحــ. 5ومــنهم  كراتشكوفســكي. الكتــاب واألدبــاء
األســتاذ تيمــور باشــا وحســن حســين عبــد الوهــاب باشــا، وحممــد كــرب علــي، ونشــر كثــريا مــن : والشــام وارتــبط بصــداقات مثــل

  .6حبوثه يف جملة امع العريب بدمشق وكان امع قد اختاره عضوا مراسال به

                                                           

 .157ـ156م، ص 1996، 1ار الغرب اإلسالمي، ط، د47أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر،  : أبو القاسم سعد اهللا 1

 .166م،ص 1954 -1830موسوعة إعالم الجزائر : نعيمة عبد المجيد وآخرون 2

 .239، ص 1430 -1348، دار صادرة ،بيروت، 10محمد ابن أبي شنب، سيرته الذاتية بخط يده كاملة في مجمع اللغة العربية، دمشق، سنة: ينظر 3

  .167،  ص 1954-1830موسوعة أعالم الجزائر : خروننعيمة عبد المجيد وآ 4

 .190معجم أعالم الجزائر،  ص : عادل نويهض 5

 .24خزانة التراث العربي،مجلة تثقيفية، ص : محمد ابن أبي شنب 6
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نــب ثقافتــه العربيــة األصــيلة ثقافــة الغــرب، فقــد ــل منهــا منــذ الصــغر وتــرىب يف املــدارس الــيت  مجــع حممــد ابــن أيب شــنب إىل جا
كانــت فرنســا تتــوىل إنشــاءها وإعــدادها ــدف ختــريج أجيــال مفرغــة مــن الثقافــة العربيــة اإلســالمية ولكــن ابــن أيب شــنب تفلــت 

  .منها وجنح يف حتصني نفسه بثقافة عربية واسع
  : ـ وفاته5

 5مــدة شــهر كامــل ووفــاه األجــل يــوم الثالثــاء . مصــطفى باشــا: ابــن أيب شــنب مبــرض أدخلــه مستشــفىأصــيب حممــد 
  .هـ 1347شعبان سنة  7املوافق لـ . م ودفن بالغد1929فيفري 

حضـــر جنازتـــه رئـــيس اجلامعـــة ونائبـــه ومـــدير أمـــور مـــوظفني ونائـــب الـــوايل، وأســـاتذة الكليـــات األربـــع مبالبســـهم الرمسيـــة وبـــاقي 
  .1الثعاليبودفن مبقربة سيدي عبد الرمحان  املدرسني

  :ـ مؤلفاته6

  :ترك ابن أيب شنب مؤلفات وحتقيقات وعلم غزير فمن كتبه
  : في اللغة �

 .م1906شرح مثلثات قطرب  -
 .م1907أجزاء  3األمثال العامية الدارجة يف اجلزائر وتونس واملغرب  -
 .طوطا األلفاظ الطليانية الدخيلة يف لغة عامة اجلزائر الزال خم -
 .م1909فهرست الكتب املخطوطة يف خزانة اجلامع األعظم  -
 .م1922من الكتب ونقدها  )فاس ( معجم بأمساء ما نشر  يف املغرب األقصى  -
 .م1922األلفاظ الرتكية والفارسية الباقية يف اللهجة اجلزائرية  -
 .2م1967املثلثات عند العرب بالفرنسية -
  : في األدب �

 .م1928و  1906أشعار العرب حتفة األدب يف ميزان  -
 .م1924أبو دالمة وشعره وهو أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه اليت حصل عليها سنة  -
، الششـمريشرح ديوان امـرؤ القـيس حجـر الكنـدي، أليب احلجـاج يوسـف بـن سـليمان بـن عيسـى املعـروف بـاألعلم  -

 .تصحيح أبن أيب شنب الشركة الوطنية للنشر والتوزيع
م نشــرها أكثــر مــن 1925نشــره ابــن شــنب بــاجلزائر ســنة  السـكيت ورد هــو ديــوان متبــوع بتعليــق ابــن ديـوان عــروة بــن -

 .3مرة
 .م1909فوائد العقود يف فرائد القيود  -
 .4م1909جمموع الفوائد من منظوم املثلثات والقيود و الشوارد  -
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 .190ص : المرجع نفسه4
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  : تاريخ وتراجم �

  : وقد حقق وصحح العديد من الرتاث العريب منها
 .م1908ذكر األولياء والعلماء بتلمسان البن مرمي التلمساين عام البستان يف  -
 .م1906عنوان الدارية فيمن عرف من علماء املائة السابقة يف جاية للغريين  -
 .م1920الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية  -
 .الفارسية يف مبادئ الدولة احلفصية -
 .طان بن هود النيب مع تعليقات عليهوصايا امللوك وأبناء امللوك من أوالد امللك قح -
 .1م1908رحلة الورتيالين  -

ومــا يلفــت النظــر بالنســبة هلــذا العــامل الكبــري أنــه فــرض نفســه كعــامل فــذ بعلمــه وتواضــعه وتفانيــه يف خدمــة الــرتاث          
ال هـذا العـامل املتواضـع العريب وتدريسه والتعريف به حىت اعرتف بعلمـه العـدو قبـل الصـديق، وال ميكـن لنـا أن نقـول إن أمثـ

م، اعرتافــا 1922لــه أعــداء بــل إن كــل مــن عرفــه صــار لــه صــديقا، وقــد منحتــه حكومــة فرنســا وســام الشــرف وذلــك ســنة 
  .2بفضله وعلمه

  :ومن الكتب اليت ألفها بالفرنسية
ــــــيت  - ــــــه مــــــا أخــــــذه دان ــــــّني في ــــــه(Dante)كتــــــاب ب ــــــا  <<الشــــــاعر اإليطــــــايل مــــــن األصــــــول اإلســــــالمية يف كتاب دفين

 . Divina Comedia>>يدياكوم
 .م1923وكتاب صغري احلجم يف سبب متليك أسبانيا للنصارى  -
م ولــه عــدة أحبــاث قيمــة يف دائــرة 1905وكتــاب يف تــاريخ الرجــال الــذين رووا صــحيح البخــاري وبلغــوه للجزائــر ســنة  -

 .املعارف اإلسالمية
 .أجزاء جمموع أمثال العوام بأرض اجلزائر واملغرب وطبع يف باريس يف ثالثة -
 .األلفاظ الرتكية والفارسية الباقية يف  اللهجة اجلزائرية -
 .3م1915طبقات علماء إفريقيا أليب ذر اخلشين  -

وليس من الضروري  أن ميارس املـرء السياسـة ولكـن مـن الضـروري أن يكـون لـه موقـف منهـا، وقـد عرفنـا أن ابـن أيب شـنب 
حمافظتــه علــى هندامــه العــريب اإلســالمي وســط دعــاة االنــدماج الظــاهري والبــاطين،  قــد اختــذ مــن الوجهــة الوطنيــة، موقفــا متثــل يف 

كمــا متثــل يف حرصــه علــى نفــض الغبــار عــن أكــرب نصــيب مــن املؤلفــات العربيــة اإلســالمية الــيت أنتجهــا اجلزائريــون أيــام احلكــم 
ك العــامل العــريب املســلم الــذي أجنبــه األطلــس اإلســالمي الزاهــر، كمــا كــان يف احملافــل العلميــة الدوليــة، رغــم التــأويالت، رمــزا لــذل

  .4األشم، ومدينة املدية املتحضرة واحملافظة، واجلزائر الكرمية رغم فقرها واحلرة رغم قيودها
  : هاللغنيمي مدونات األدب المقارن :سادسا

                                                           

 .372تاريخ األدب الجزائري،  ص : محمد الطمار 1

  .24، ص خزانة التراث العربي، مجلة تثقيفية: محمد بن أبي شنب 2

 .191معجم أعالم الجزائر، ص : عادل تويهض 3

 .160أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر،ص :أبو القاسم سعد اهللا 4
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فقـد أرسـى الـدعائم بسط الدكتور حممد غنيمي هالل علم األدب املقارن تبسيطا وافيا وتوسـع يف بيانـه توسـعا شـامال 
الــيت ــض ــا ذلــك الضــرب مــن العلــوم يف عاملنــا العــريب، ففــي ســفره املســهب الشــرح واملشــبّع الفصــول امتــدًدا ال ينقطــع مــن 
املعلومــات ومنبــع ال ينضــب مــن املعرفــة، رغــم أن مؤلفــه ســدد اهللا خلتــه ووســد ضــرحيه اجلنــة وقــد حتيــز حلــزب وتعصــب ملــذهب، 

دة كتابـه الصـيت علـى املدرسـة الفرنسـية الـيت سـار يف حواشـيها املرتعـة باجلمـال وـل مـن السـوربون فالدكتور هالل اقتصـرت مـا
جامعتهـا املتوهجــة بــالفكر ومل يتعـداها إىل املدرســة األمريكيــة ،واحلقيقــة الـيت يتحــتم بســطها هنــا أن الكتـاب الــذي خطــه يراعــي 

عـده اقتبسـت مـن خاللـه واقتـدت خبصـاله فغنيمـي منوذجـا اهتـداه الدكتور هالل كتاب يبهر العيـون وأن الكتـب الـيت أتـت مـن ب
  .11الالحقون

  : ـ حياته1

مــــارس  18مبحافظــــة الشــــرقية يف بلبــــيس مــــن أعمــــال مركــــز  "ســــالمنت"ولــــد الــــدكتور حممــــد غنيمــــي هــــالل يف قريــــة 
م ألتحـق 1937زقـازيق، ويف سـنة م، وتلقى تعليمه االبتدائي والثانوي يف املعهد الـديين التـابع لألزهـر الشـريف مبدينـة ال1916

سـنة، وعمـل بعـد خترجـه مباشـرة  25إذ مل تزد سنه يومئذ عن منها م وكان أصغر اخلرجني 1941بدار العلوم وخترج فيها سنة 
م ســـافر إىل فرنســـا يف أول بعثـــة مصـــرية إىل أوروبـــا بعـــد احلـــرب 1945ويف ديســـمرب . 2معلمـــا للغـــة العربيـــة ملـــدة أربعـــة ســـنوات

سنوات من عمره القصري، حصـل يف غضـوا مـن جامعـة السـوريون علـى درجـة ليسـانس يف  7لثانية ومكث يف باريس العاملية ا
، ويف 3م يف مــادة جديــدة علــى اجلامعــة املصــرية يف األدب املقــارن1952اآلداب مث علــى درجــة دكتــوراه الدولــة املصــرية  ســنة 

ا مساعًدا لألدب املقارن والنقـد األديب يف كليـة دار العلـوم، وظـل م عاد إىل مصر حني عمل حماضرًا مث أستاذ1952ماي سنة 
  .4م حيث انتدب1961يؤدي رسالته العلمية يف الكلية حىت سنة 

م نقــل إىل كليــة 1963يف أثنـاء عملــه بكليــة دار العلــوم للتــدريس باجلامعــة األمريكيـة  قســم اللغــات الشــرقية ويف ســنة 
م أعــري لكليــة اآلداب جبامعــة اخلرطـــوم 1966أســـتاذا ورئيســا لقســم الدراســات العربيــة، ويف عـــام  اللغــة العربيــة جبامعــة األزهــر 

م فــالزم الفــراش حــوايل ثالثــة أشــهر عــاد بعــدها إىل القــاهرة يف مــارس 1967وظــل يعمــل ــا حــىت دامهــه املــرض يف أواخــر عــام 
املنيــة  عالجــه علــى نفقــة الدولــة يف اخلــارج ولكــن علقتــه م ومل يتحقــق شــفائه يف القــاهرة فقــررت وزارة التعلــيم العــايل1968عــام 

  .5م خملف ثروة فكرية ضخمة من الكتب املطبوعة واملخطوطة1968يوليو  26قبل أن يتحقق ذلك، ومضى إىل ربه يف 
  : ـ بعض من مؤلفاته2

 .احلياة العاطفية بني العذرية والصوفية، القاهرة -
 .م1953ة األدب املقارن الطبعة األوىل القاهرة سن -
 .دور األدب املقارن يف توجيه دراسات األدب العريب املعاصر -
 .النماذج اإلنسانية يف الدراسات األدبية املقارنة -
 .يف النقد التطبيقي واملقارن -

                                                           

  .198م، ص 2000، )ط. د(موسوعة األدباء والنقاد في مصر،  دار الوفاء، المنصورة، : أحمد المسند 1

 .198ص:المرجع نفسه  2

  .199النقاد في مصر، ص أحمد المسند، موسوعة األدبار و : ينظر 3

  .200ص : المرجع نفسه 4

 .201موسوعة األدباء والنقاد في مصر، ص :أحمد المسند 5
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 .دراسات أدبية مقارنة -
 .دراسات ومناذج يف مذاهب الشعر ونقده -
 .م1956الرومانكتية الطبعة األوىل القاهرة  -
 .م1964احلديث، الطبعة الثالثة القاهرة النقد األديب  -

 م1961ترمجة وتعليق وتقدمي سنة » ما األدب «ـ جون بول سارتر 
أو احلـــب الصـــويف للشـــاعر الفارســـي عبـــد الرمحـــان اجلـــامعي ترمجـــة مـــع مقدمـــة وتعليـــق علـــى الرتمجـــة شـــرح : ــــ ليلـــي وانـــون

 .وبيان مصادرها العربية 1إشاراا التارخيية والفلسفية
 .واقف األدبيةامل -
 .مناذج إنسانية من األدب املقارن  -
 .2يف النقد املسرحي -

  :ـ األدب المقارن3

احلقيقـــة الـــيت ال يغـــايل فيهـــا أحـــد أن  كتـــاب األدب املقـــارن للـــدكتور هـــالل قـــد اســـتوعب أصـــول هـــذا العلـــم وأحـــاط 
يًـا فيـه بـالطبع وأحكـم صـنعته بالدراسـة، بفروعه ألن ناظمه ال يطيش له سهم وال يسـقط لـه فهـم يف ذلـك اـال الـذي كـان قو 

فإننا على ضوء ذلك نستطيع أن نقرر باطمئنـان  رغـم أنـه قـد مضـت عـدة عقـود مـن تأليفـه لتلـك الدوحـة إال أنـه ال يـزال أهـم 
ألن مادة الدكتور هالل ختتلـف عـن بقيـة املـواد الـيت . 3الكتب يف جمال الدراسات األدبية املقارنة النظرية يف العامل العريب عموًما

الكتـاب األكثـر تـأثريًا يف مسـار الدراسـات "أخرجوها لنا تلك العقول اليت اعتمدت على رصيدها الثقايف العام وعلى هـذا فهـو 
ليهـــا بصـــورة النظريـــة يف حقـــل، األدب املقـــارن علـــى اإلطـــالق، وكـــل الكتـــب الـــيت عرضـــت بعـــده للنظريـــة الفرنســـية اعتمـــدت ع

أساسية، وبعضها اآلخر كان ينمي أفكاره ومداخله، و بعضها الثالث مل يكن من جمـرد تلخـيص لـه أو لـبعض مـا جـاء فيـه مـع 
مل جيـد مشـقة "فلقد كانت فكرة الكتاب واضحة جلية يف ذهن املؤلـف الـذي  "4حتويرات كثرية أو قليلة يف الرتتيب أو الصياغة

والرباهني اليت تأكد صحة ما ذهب إليه، األمر الذي هيأ إليه القـارئ أن يلـتقط أفكـاره يف يسـر و يف بسطها وتدعيمها باألدلة 
أثـرًا يلهمـك، أو فصـال يكلمـك، لوحـة ثناياهـا يتداوله دون تعقيد، والكتاب يف حمتواه لوحة موشاة تضج ألفا و اء، جتـد بـني 

أســتاذ كــان حياتــه مســرحا تــركض فيــه املصــائب ومرتعــا تتســابق ، 5"جلـى لنــا غامضــها وقــرر قواعــدها و كشــف لنــا علــى مفاتنهــا
أسـتاذ وضـع "إليه النكبات، وهـو أسـتاذ لـه أيـاد سـابغات علـى كـل مـن مجعتـه عالئـق ود شـفيق بـاألدب وهـوى عنيـف بالنقـد، 

، ذهـــن "6املـــنهج الـــدقيق الـــذي جيـــب أن يســـلكه كـــل مـــن أراد أن ميضـــي يف طريـــق عّبـــده جبهـــوده املضـــنية، وولـــه بذهنـــه الثاقـــب
ــــرية املعتقــــدة ويف حاضــــرها أو يف  يبحــــث ويتقصــــى وينقــــب يف مــــواطن تالقــــي بــــني اآلداب يف لغاــــا املختلفــــة، وصــــالا الكث

  .ماضيها، وما هلذه الصالة التارخيية من تأثري أو تأثر، أيا كانت مظاهر ذلك التأثري أو التأثر
 

                                                           

 .05األدب المقارن، ص : محمد غنيمي هالل 1

 .05المرجع نفسه ،ص  2

 .17م، ص 2002نظرية األدب، الغاية و تجلياتها في األدب العربي، غريب للطباعة،القاهرة،: أحمد درويش 3

  .63،بيروت،ص Elgeاألدب المقارن،  منشورات : محمد رمضان الحربي 4

 .17نظرية األدب الغاية وتجلياتها في األدب العربي، ص : أحمد درويش 5

 .18المرجع نفسه، ص  6
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                                                                          :                                          المصادر والمراجع

 .2002، 1إحسان عباس ناقد بال ضفاف، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: إبراهيم السعافني .1
  .ألدب الكاتب  ،تح أمحد احلويف ،بدوي طبانة ،دار النهضة ،الفجالة القاهرةاملثل السائر يف ا: ابن األثري .2
  .م1996طبقات الشعراء ،تح عبد الستار أمحد فراج ،دار النشر املعارف ،: ابن املعتز .3
 .،تح حممد علي النجار، دار الكتب املصرية1ابن جين ،اخلصائص، ج .4
املـــــــبهج يف تفســـــــري أمســـــــاء شـــــــعراء احلماســـــــة ،تـــــــع مـــــــروان العطيـــــــة و شـــــــيخ راشـــــــد،دار اهلجـــــــرة دمشـــــــق  :ابــــــن جـــــــين .5

  .9،ص1،1988،ط
    ه 404،الدار البيضاء ،1العمدة يف حماسن الشعر و أدبه و نقده، ج : ابن رشيق القريواين  .       6 .6
  .2001ة،، تح،امحد حممد شاكر،دار احلديث،القاهر 1الشعر والشعراء، ج ׃ابن قتيبة  .7
׃ابن قتيبة الدينوري .8

  .م1،1988أدب الكاتب ،شرح علي فاغور،دار الكتب العلمية ،بريوت، لبنان،ط 
 .ابن منظور، مقدمة لسان العرب ، طبعة دار صادر ،بريوت .9
 .م1961 -م1955أبو الفرج األصفهاين،األغاين، تح عبد الستار فراج، دار الثقافة، بريوت،  .10
 .م1996، 1، دار الغرب اإلسالمي، ط47أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر،  : أبو القاسم سعد اهللا .11
أبو بكر الصويل، أخبار أيب متـام ،تـح حممـد عبـده غـرام ـ خليـل عسـاكر، نظـري اإلسـالم اهلنـدي، دار اآلفـاق اجلديـدة،  .12

 .1980، 3بريوت،ط
البيجـاوي ،دار النهضـة مصـر لطبـع و النشـر، مجهرة أشعار العرب يف اجلاهليـة واإلسـالم ،تـح علـي حممـد :أبو زيد القرشي 
  .الفجالة القاهر

  .م1926، 2أبو علي القايل، األمايل، نشر دار الكتب املصرية، القاهرة،ط .13
  .م1999/ 1919، 8أمحد الطاهر مكي، دراسة يف مصادر األدب ،دار الفكر العريب، ط .14
  .م،2000، )ط. د(نصورة، موسوعة األدباء والنقاد يف مصر،  دار الوفاء، امل: أمحد املسند .15
 .،4، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط1يف النقد األديب، ج: أمحد أمني .16
  . 2000تاريخ األدب العريب للمدارس الثانوية العليا ،دار املعرفة،بريوت ـ لبنان،ط،: أمحد حسن الزيات  .17
 .م2002لطباعة،القاهرة،يف األدب العريب، غريب لجتلياا نظرية األدب، الغاية و : أمحد درويش .18
  .م2007ـ2006مصادر الرتاث العريب،جامعة قناة السويس،اإلمساعيلية، :أمحد زلط ـ أمحد حممد عطا  .19
 .1990، 1طه حسني سرية مكافح عنيد، دار الفرايب، بريوت، لبنان، ط: أمحد علي  .20
  .دراسات يف النقد األديب، دار األندلس، بريوت، لبنان: أمحد كمال زكي .21
ــــأثر ،علــــم اللغــــة،دار العلــــوم جامعــــة : خمتــــار عمــــرأمحــــد  .22 البحــــث اللغــــوي عنــــد العــــرب مــــع دراســــة لفظيــــة التــــأثري والت
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