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 181رقم المقرر  / والبالغة مصادر البحث في األدب واللغة
 الكتاب : مجموعة من محاضرات الدكتور وبحوث الطلبة 

 دكتور المادة : د.سيد عيسى جواد الوداعي
*** 

 تعريف العنوان : 
ي نسد  اللغة : يقل ابن اجني أن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم . وفي العلم الحددثث يدي النمدام فد

 معين ثؤدي غرضا معينا . ويي ماتلفظ به . 
 يمر النمام بالمراحل التالية : 

 النتحدث أصوات مفردة)أ،ب،ج..( مرحلة صوتية )األصوات المختلفة للتعبير عن أغراض مختلفة(: .أ
 مرحلة لفمية )صرفية(: النتحدث بألفاظ مفردة . .ب

 موضعها في نس  )النحو(: مات زيد .ت

 
 أغراض اللفظ :

 بعُتك (، ويي مايطل  عليه اللغة . –ية ) كالبيع والشراء حقيق .أ
 هلل (، ويو مايطل  عليه األدب . يبعت نفس -غير حقيقي )المجاز .ب

حقيقدددي أمدددا الشدددعر فهدددو غيدددر حقيقدددي، أمدددا الفدددرث بدددين النظدددر والشدددعر، فدددالنظر اليسدددتخدم نمدددام العدددروض الدددنمم 
 م العروضي .والموسيقى والقافية، والشعر يستخدم الموسيقى والنما

 
 األدب : يو كل استخدام للغة  في غير معنايا الحقيقي، وتنقسم العلوم األدبية لد :

 تاريخ األدب : أي مايي المروف التي أنشأت أدبا ما . .1
 النمر في تركيباتها، الصور، والحكم على شئ ما .نقد األدب:  .2

 
 البحث : 

 معنى البحث لغة : االستقصاء . 
 اصطالحا: تقصي لموضوع محدد بتتبع اآلراء الواردة فيه، واستخالص نتائج مترتبة .معنى البحث العلمي 

 
 يحتاج البحث لد: 

 منايج البحث : بحث وصفي، بحث معياري، بحث تاريخي ...الخ . .أ
 المصادر . .ب

 
 تعريف المصدر: أساس تستقي منه المادة اللغوية أو األدبية .
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 : آراء مختلفة في المصدر والمرجع
 القديم كد إعراب القرآن لألخفش . المرجع : كتاب حدثث . مصدر: يو الكتابال .1
 .المصدر : ما أخذت منه المادة العلمية األصلية . المرجع : مادار حول تلك المادة كد إعراب القرآن .2
 المصدر والمرجع لفمان مترادفان . .3

 
المرجددع يددو مددادار حددول المددادة العلميدددة أمددا مايعمددل بدده البدداحظون أن المصدددر يددو مددا أعطددى المددادة األصددلية، و 

 األصلية.
 

 التدوين عند العرب : 
 نقصد بالتدوين : يو تسجيل معارف تاريخية أو أدبية..الخ .

، سدهلت أدوات الكتابدةبدتسجيل اللم تأت المصادر من فراغ، بل وجدت بعد نضوج عدة أمور، فمع تطور العلم في 
 كظيرا من ذلك .

 الدقبقدددة ة : معدددارد مدوندددة بالتفصددديل، كدددالطري  الدددذي سدددار عليددده الجددديش، والتفاصددديلوجدددد فدددي النقدددوي الفرعونيددد
 ذلك نوعا من أنواع التدوين . األخرى. ويعد

 شريعة حمورابي: أخذت من النقوي المسمارية، وقد وجد القول : السن بالسن والعين بالعين.
 

 العربية المتأخرة : 
مددود ويددم عدرب، ووجدددت نقوشددا جموديدة مكتوبددة، جددم األنبدا  ويددم عددرب قومدان بائدددان، جددم جداءت جالعربيدة األولددى 

 أيضا، وقد سكنوا مدائن صالح ) البتراء (، وقد وجدت نقوي عربية بتركيبات قريبة من العربية.
 

 ذي نفس امرؤ القيس 
 :يل كان تدوينا أدبيا أم لم يكن  –التدوين في العصر الجايلي 

)فدي المدثندة ومكدة(، بدل  ن األدبي قبل اإلسالم، بدالرغم مدن اعتدرافهم بالكتبدةالرأي األول: ثنكرون وجود التدوي .أ
 أنهم تسللوا للبادية لتسجيلها، كما أن المرقش وأكظم كانا يعرفان الكتابة أيضا .

)بالشير( يقول : أن وجود يؤالء الكتبة يشير إلى وجدود تددوين، ولكدن لديس  الرأي الظاني: المستشرث الفرنسي .ب
 يا، إنما تدوين لبعض الحسابات، كاإلقراض وغيريا . تدوينا أدب

الددرأي الظالددث: رأي ناصددر الدددثن األسددد، ففددي كتدداب مصددادر األدب الجددايلي، ثددرى أن التدددوين كددان موجددودا  .ت
 ومعروفا بشقيه، ويستدل بالتالي :

كتوبددة، ماوجددد عنددد النسددابة )دغفددل( فددي العصددر األمددوي، إذ كددان فددي بيتدده كظيددر مددن دواويددن الجددايليين م .1
 وكتب أنسابهم، فكان ثرجع إليها عند سؤال أحديم إليه .

ورد في مصادر العربية أن النعمان ابن المنذر ملك الحيرة، جمع الشعر الجايلي ودونده وأودعده فدي مكتبدة  .2
 خاصة في قصره .

 ائس.ثروى أنه أفاد من أسفاره من ذلك شيئا كظيرًا، ونقوشها وجدت على جدران تلك الكن ابن الكليبي .3

 أنه وجد في الشعر الجايلي إشارات صريحة عن وجود التدوين، كقول الشاعر :  .4

 وجدنا في كتاب بني تميم .. أح  الخيل بالركض المعار
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ويستنتج األسد أن كل قبيلة كانت تدون مآجريا ومعارفها في كتاب، ألن كل قبيلة تفتخدر بمدا عندديا. يدذه اآلراء 
 منها : القرآن طفرة نوعية في حياة العرب،فقد أحدث سالم كانت قبل اإلسالم، أما بعد اإل

 دعايم إلى العلم وتدوين القرآن . .أ
 في القرآن الكريم توجد آيات قرآنية تدعو للكتابة . .ب

خ، ويدي بطبيعتهدا مون لكتابدة بعدض األمدور المتعلقدة بالددثن الجدثدد، المعايددات، الرسدائل...الاحتاج المسدل .ت
 دثظه يحتاج للتدوين أيضا .تحتاج إلى تدوين، كما أن ح

 ويكذا أخذت الكتابة تنتحي المنحى الطبيعي للوضع الموجود .
مددع نهايددة الدولددة األمويددة، كددان يندداد تدددوين فددردي وبشددكل غيددر مددنمم، لكددن مددع بدايددة العصددر العباسددي بدددأت 

 تمهر الكتابة األدبية المنممة .
م، فإنندا نظبدت مصدادر المصدادر، أمدا إذا نفيدت الكتابدة فإنندا اإلشدارة إلدى أنده إذا أجبتندا التددوين قبدل اإلسدال رتجد

 ننفي المصادر، فال قيمة للمصادر .
 
 

 المصادر قسمان :
 مصادر كتابية . .أ
 مصادر شفوية ) ويي األكظر انتشارا (. .ب

 
 يل انقطعت الرواية الشفوية في فترة من الفترات، أم أنها متواصلة ؟

ا يي سلسلة الحدثث تماما، إذ يقول فيها : سمعت فالنا عن فالن أنه قدال فدي سلسلة الرواية كم لقد اعتنى الكتاب
 الشعر كذا وكذا ..الخ .

 ويذا يفتح أمامنا أن المصادر جالجة : 
م يعتمددد الروايددة الشددفوية ) العددرب األوائددل ويددي مصددادر المصددادر (، ويضددعفون المصددادر الكتابيددة، قسدد .أ

 ذ من صحفي، وذلك الحتمال الخطأ في لفظ النط  .والذي ثؤخذ من كتاب يقال له : يذا مأخو 
 قسم يعتمد الرواية الكتابية . .ب

 قسم يعتمد المزج بين اإلجنين ) القسم المتأخر ( . .ت

 
تسددمى المصددادر الشددفوية أم المصددادر وذلددك ألخددذيا مباشددرة مددن أفددواه العددرب، كاألصددمعي يقددول : سددمعت فالنددا، 

 ع في الرواة .ويي أوج  المصادر، ولذلك فإن التشكيك يق
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 المصادر األدبية :
 الوضع والنحل : 
 ترع شيئا من عندد .الوضع : أن تخ

 النحل : أن تضع قصيدة وتنسبها إلى أحديم، واالنتحال : أن تأخذ قصيدة وتنسبها لنفسك .
أطلدد   علديهم الوضدداعون، وذلدك ألنهددم وضدعوا شدديئاأطلدد  حمدداد الراويدة وخلددم األحمدر، أطلدد  علدى األصدمعي : 

 ، أخبارا وقصصا اليعلم صحتها. ويذه النتيجة منطقية لذلك الشك.(معلقات)عليه 
 الرواية فعال ؟ ويل ستكون الرواية صحيحة ؟ تالسؤال المطروح : يل انقطع

 مظال لو انقطعت مائة عام ) قرن واحد (.. 
 للقرآن نفسه، وليس نقضا للمعلقات.انقطعت الرواية الشفاهية، وأنكرنا الرواية الكتابية، وفي يذا الرأي نقض 
 مايي األدلة على وجود الرواية الشفوية وانتقالها من جيل إلى جيل ؟ 

أيضدا أن  ثروى أن الرسدول )ص( لدم يكدن يقديم الدوزن، ثلحدن فدي إقامدة وزنده ألال يصددث عليده قدول الشدعر، ونجدد
  الخلفاء لهم آراء نقدية متعددة.

 .. نعارا أو جالء أو .. قد عرف مصدر الحكمة  يقول : عمر فراه الح  قطعن جالث
ه بالشدعر ويطل  حكما نقدديا علدى امدرل القديس: أنده أشدعر الشدعراء وقائدديم إلدى الندار، ولنمدا كدان ذلدك مدن معرفتد

 ورواية الشعر .
 امرؤ القيس .، فيقول : وذلك يو يملك القليل، أما علي ابن أبي طالب )ع(: يسأل عن أشعر الجايليين

 صولنا لد عبدالملك ابن مروان فإننا وصلنا إلى )..(.عند و 
 

بهذا التتبع نكون قد أجبتنا وجود الرواية الشفوية، ولهذا اعتمد المؤلفون على الرواية الشفوية والكتدب، ولدذا فإنندا نقدرأ 
 جالث مصطلحات :

 رواية األصمعي . ،كتاب الخيل .أ
 االختيارين، صنعة األخفش . .ب

 بريزي .شرح الحماسة، تأليف الت .ت

 
 : فهو أن األصمعي سمع مباشرة من األعراب، أو الشاعر، فيقول : يذه رواثتي .الرواية 

 الصعنعة : يي سماع من السامع، يقول : سمعت األصمعي ثروي عن ... الخ .
 التأليف : يو الجمع لكل معنى قد يختلط، وفي يذا العصر الثوجد إال التأليف .
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 ية تنقسم إلى قسمين : يذه المصادر األدب
النظر : إن األوائل لم ثهتموا كظيرا بالنظر، فايتموا باألمظال فقط، ألنها فدن يختصدر معدارف وتداريخ وجقافدة  .أ

 تبيان ما وراءيا من أدب .من أجل  -كقولهم : على نفسها جنت براقش -أمة في كلمات بسيطة 
 : اء كظيرا على الشعر، ولها مرحلتانالشعر : ركز العلم .ب

جمع كيفما اتف  : أي التبويب خاص لهذه الكتب، ومنها كتاب ) االختيدارين لألخفدش ( الدذي ثبددأ بيزيدد ابدن  .1
الطفيل ) شاعر أموي في الغزل ( جم ثلحقه بشاعر جايلي في الحماسة، في يدذه الكتدب المدنهج غيدر واضدح 

انتقددل للبيددت اآلخددر، ولن وجددد كلمددة  المعددالم، كددأن ثبدددأ باألبيددات القصدديرة جددم الطويلددة، فددإن لددم يكددن لدده تعليدد 
 غمضت في معنايا أو إعرابها بين ذلك، فإن وجديا تحتاج لبيان الرواية بينها، فائدة يذا المصدر يو : 

 حفظ الكظير من الشعر والتاريخ األدبي . •
 توفير مادة أدبية ألنها حفمت كظيرا من األشعار، كما ثوزان بين األشعار . •

دة للبيت الواحد، اليعرفها إال بعض المتحدجين، ويي بذلك إما تعضدد قاعددة نحويدة توفر لنا روايات متعد •
 أو تضحض .

 

2.  

 
 

يددد، جدم ابددن األعرابددي 206يددد، جدم أبددو عمدرو الشدديباني 168بعدد أن انتهددت رواة الكوفدة، تبددع ذلددك المفضدل الضددبي 
 يد روى المصادر األولى والشعر الجايلي واإلسالمي .291يد، جم جعلب 231
 
، يددل أم مبعظددرة بيددت بيتددين ، يددل يددي لغددة محددددةل ثوجددد شددعر جددايلي ؟ كددان بهددذه الكميددة، أم أندده الثتعدددى يدد

وصلت نصوصدا أم أبيدات ..الدخ، أيدم مايقدال، يدي الدرواة وتوجيد  الدرواة، وصدلة الدرواة ؟ ومدايي اللغدة المسدتخدمة 
 في تدوين الشعر الجايلي ؟

، والشددمال عدددن يددةجدددة تسددتقل بموايريددا الخاصددة، كاليمنيددة والحجاز لهجددات، وكددل له بطبيعتهددا تنقسددم إلددى العددرب
الجنددوب، مددع أننددا نجددد أن الشددعر الجددايلي كتددب بالحجازيددة، وكظيددر مددن الشددعراء لددم يكددن حجددازي، كعنتددرة وامددرل 
القدديس، فكيددف نفسددر الشددعر الجددايلي بلهجددة واحدددة ؟ ويددذا دليددل شددك فددي القصددائد، فربمددا كددان كاتبهددا حجازيددا أو 

 بالحجازية، فهم مسلمون تأجروا بالحجازية . متأجرا
لهجتهددا، ومددن الطبيعددي ألهددور األجددر اللغددوي بخصددائ  الشددعر، ولكددن ي نقددل بهددا األدب : كددل قبيلددة لهددا اللغدة التدد
 .وجد يو أن الشعر كله بلغة الحجازما

 ويم ثدفعون لكل لغة تكون يي معيار، وماعدا ذلك فهي لهجة )(
يي لغدة الحجداز، والعدرب فدي الشاعر ويسقط غير الشاعر، و  فيها ثتوجسمى عكاظ، كان للعرب سوث عربية تلقد 

د التدددي تدددروج وتنشدددر قليلدددة، فمدددظال ثددددخل المسدددابقة مائدددة كظيدددر مدددن قصدددائديم يكتبونهدددا باللغدددة الحجازيدددة، والقصدددائ
ويددذه القصددائد عشددرة، فتددذاع وتنتشددر، ويددذا يعنددي أن كظيددر مددن القصددائد لددم ثددتح لهددا الددرواج،  متسدداب ، يفددوز مددنهم

 مكتوبة باللغة الدارجة، مظل لغة يذثل وطئ ..الخ .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 6 

 
 ونتوصل بالتالي إلى :

 من الخطأ تعميم المكتوب بلغة الحجاز، ولكن فيه ألواير من اللهجات . .1
 إن كظيرا من القصائد المنتشرة ذاعت بسبب فوزيا وبسبب وضع الحكام عليها. .2

 فحتى القرآن الكريم لم ثنزل بلغة واحدة .
لرواة على علم بالبادية، وشافهوا البدو، فكان لهم من السليقة األدبية مالهم، فكان لهدم شدعر ااإلشكالية الظانية : أن 
 كالشعر الجايلي .

فاألصددمعي مددظال تشددبع باللهجددات العربيددة، كددان بإمكاندده الكتابددة علددى نهجهددم ومظددل طددريقتهم، وال شددك أن الشددعر 
ماليس منه، ولهذا قامت الحركة النقدية الكبيدرة لتميدز الجدايلي مدن غيدر الجدايلي الجايلي موجود، وأنه قد زيد فيه 

 ووضعت الكتب المتهمة بسلسلة الرواة، ولهذا جمعت أبيات الشعر، فمهرت المفضليات، األصمعيات..الخ
صددحيح، ن مااتفقددت فيدده المدرسددتان ) األصددمعية والمفضددلية ( يددو الشددعر الجددايلي الناصددر الدددثن األسددد يقددول : إ

 وأن ما اختلط عليه يو مايحتاج إلى تنقيته .
فجمعت القصائد وجمع الشعر، فكدان أول مدن جمدع يدو المفضدل الضدبي أحدد علمداء الكوفدة،  المفضليات: ▪

إذ جمددع سددبعين قصدديدة، ولدديس يددو مددن اختاريددا، إنمددا الددذي جمعهددا يددو إبددراهيم ابددن الحسددن، حينمددا اختبددأ 
لكدي الثظيددر الشدكود حولده، فقدال لده إبددراهيم :  ثتنقدل بعيددا عدن بيتدهذ خوفدا مدن الخليفدة عندد المفضدل، فأخدد

تخددرج وتطيددل ال،يدداب، فددأخرج لدي شدديئا اسددتمتع بدده، فددأخرج لده مخطوطددات، وعندددما اكتشددم أمددره بعددد إندك 
حين قتل إبراهيم، وسجن المفضل فتدرة، ولمدا عداد وجدد إبدراهيم قدد أشدر علدى سدبعين قصديدة، وعنددما طلبده 

البندده علمدده إيايددا وزاد عليهددا عشددرا، فصددارت جمددانين قصدديدة، جددم زيدددت عليهددا الحقددا حتددى  األميددر مؤدبددا
 وصلت المائة، بسبب ماوضعه النساخ .

 
أول مجمددوع  معتبددرة تصددل بنددا للعصددر الجددايلي، والمفضددليات يددو قيمددة المفضددليات التاريخيددة : فيدده سددند وروايددة

 مختار
أقدل وجاقدة  فدإن قيمتهدارمي بالكذب، ولدذا أه المفضل، وقد أن ثواصل ما ابتداألصمعي حاول  :األصمعيات ▪

 ائد المفضل وزاد عليها من رواثته.لمفضليات، وقد روى األصمعي بعض قصمن ا
ش في شرحه دارت حركة قوية حول المفضليات واألصمعيات، وقد شرحت مفردة ومجموعة، وذلك كما فعل األخف

 ضليات واألصمعيات يكمالن بعضهما البعض .للمفضليات واألصمعيات، ويمكن القول أن المف
 

 س: بين منهج األصمعي ؟ 
 س: أخذت على األصمعي مآخذات، إذكر واحدة واشرحها ؟

 
 
 
 

صددمعيات (، ومؤلفدده يددو األخفددش : ويددو كتدداب يشددرح المصدددرين معدا ) المفضددليات واأل كتداب االختيددارين ▪
 ر .األصغ
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األول مفقود، وذلك ألن األوائل لم يكونوا على مستوى من االيتمدام  واإلشكالية التي تراف  يذا الكتاب يي أن جزأه 
 بذلك .

وألن األخفش لغوي، فما ثهمه يدو تبيدان معداني الكلمدات ومدايكتنم البيدت مدن إشدكال نحدوي، جدم سدعى ألن ثدذكر 
 روايات للبيت الواحد .

والنظددر و ... الددخ، ويددذا ر يعددد كتدداب األخفددش صددنعة، ويددو نددوع مددن التددأليف القددائم علددى استحسددان بعددض الشددع
 االستحسان لم ثبين األساس الذي قام عليه ! والرابط بين يذا االختيار .

وجددد يندداد جمددع حسددب المددنهج وذلددك فددي كتدداب ) الحماسددات ( حسددب الموضددوع، وحسددب قددوة الشددعر وذلددك فددي 
 . كتاب )طبقات الشعر(

 
 : كتب الطبقات ▪

إلددى الجمددع الددذي دخددل فيدده الددرأي النقدددي، ومددن ذلددك ) طبقددات أيددل لقدد انتقددل التددأليف العربددي مددن الجمددع المبددوب 
 العلم والجهل، وطبقات الفرسان لمعمر ابن المظنى، وطبقات الشعراء البن المعتز، وطبقات األمم، واللغويين..الخ

 علددى الجيدل بعددد الجيدل، وتطلدد  علدى الحددال معندى الطبقدة : لغددة تطلد  علددى القدوم المتشددابهين فدي السددن، وتطلد 
 والمنزلة ) فالناس طبقات شتى أي أحوال، والناس طبقات إذا كانوا درجات (.

اصطالحا: الثوجد تعريف في الكتب، وفي الكشاف : الطبقة عبدارة عدن جماعدة اشدتركوا فدي السدن ولقداء المشدايخ 
 واألخذ عنهم .
شدئ، فهدم لدم يكوندوا ثدرسدون، الشعراء لم يأخذوا مدن شديوخ نجد أن األخذ عن المشايخ، حول نقطة نقد التعريف : 

 والكتب تدحض يذا التعريف، فمن أنواع الطبقات :
الشدددعراء البدددن المعتدددز، وفيددده جمدددع ألكبدددر عددددد مدددن طبقدددات عشدددوائية : طبقدددات الترتيدددب فيهدددا، كطبقدددات  .1

الشددعراء، ويددذا الجمددع الترتيددب فيدده البتددة، ثتنقددل مددن شدداعر جددايلي إلددى عصددره، إلددى اإلسددالمي .. الددخ، 
 ي على ذاكرته .حسب مايأت

طبقدات أبجديدة: إذ ثلتزمددون الترتيدب األبجدددي فدي الطبقددات، مظدل ) مدن بدداب الدرواة ( فيبدددأ بدالهمزة وينتهددي  .2
 بالياء، ويرتب في نفس الباب، فقد تكون الشخصية قديمة قد توفت وبعضها لم ثتوف بعد .

 باري .الزمني كد نزية األلباب، البن األنطبقات زمنية : ويي تلتزم الترتيب  .3

 طبقات نقدية : أي فيها حكم نقدي، فيجمع من تشابهو في شئ فيجعلهم طبقة مظل ) (. .4

 طبقات الحنابلة،  .5

 طبقات اإلمامية، ويكذا ... الخ  .6

 
 
 
 

 :  يو ما وجد فيها منسبب االيتمام بكتب الطبقات 
 نقد الشعر نقدا منهجيا علميا . .أ
أوسعها وأكظريا جدال ودراسة، يو ابن سالم الجمحي، و الطبقات لمرحلة نقدية تليها، ومنها محمد  تأسس .ب

 كذلك منها مقدمة ابن قتيبة في الشعر والشعراء .
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يذا الكتاب مقسم إلى قسمين، جايلي ولسالمي، يذا التقسيم جعله في عشر طبقدات، ثتبع ماتقدم عن ابن سالم : 

هم أربعددين شدداعرا، والنمددرة فيدده زمنيددة ) كددل طبقددة أربعددة شددعراء، ويددذا مددذكور فددي المقدمددة، ممددا يعنددي أن مجمددوع
 ترتيب زمني (، وداخل يذا الترتيب ترتيب فني يقوم على أسس، وذلك على عدة اعتبارات : 

 فطرفة كان مقال، وامرل مكظر .الكظرة الشعرية ) ورد كظيرا، حفظ كظيرا (،  .أ
 ني الثتماشى مع الطبقة.يذا المنهج ثتضارب والكتاب، ألنه يقرأ طبقة شعراء القرى، ويو ترتيب مكا .ب

 لم يكن في كتابه يسير على منهج واحد.قة شعراء ثهود، ويي طبقة ديانة، مما يعني أنه ثوجد طب .ت

 
ت طبقة المخضرمين في كتاب ابن سالم، فمرة يجعلهم في الجايليين ومرة في اإلسدالم، فعلدى أي أسداس لقد اختلف
 يضعهم !

 د جعله في الجايليين، والنابغة الجهدي وضع مع الجايليين.فزيير مظال شاعر أدرد الرسول )ص( لكنه ق
 التوزيع الكمي لألخبار :

يقم عنده بذكر االسم فقط، فمدا السدبب فالطبقة األولى عشرات األوراث، أما السابعة فهي ورقة ونصم، وبعضهم 
! 

 لم يسر على منهج واحد، فمرة يسوث أبياتا، ومرة الثذكر !
  قراءة المقدمة ( : يدف يذا الكتاب ) ضرورة

 أن يجمع الشعر الموجوث في نسبته إلى الشعراء . .1
يدو أن تكدون فيده  :الخيرويقدول : فدي الشدعر مصدنوع وموضدوع، ويقصدد بدأن يكون يذا المجموع خيدر،  .2

 حجة عربية أو ادب يستفاد، أو معنى يستخرج أو مظل ..الخ.

 نسيب مستطرف.أن يكون مديحا رائعا، أو يجاء مقذعا، أو فخر معجب، وال .3

 
ولقددد وجدددت نقطددة جعلددت يددذا الكتدداب أشددهر نقدددا، ويددي:  الشددعر الجددايلي، أيددو لهددم أم أندده مصددنوع، فددابن سددالم 
يضددعم الكظيددر، ومنهددا أن رواة الشددعر قددد مدداتوا وتشدداغلوا بالجهدداد، وابتعدددت عددن الشددعر ورواثتدده، الروايددة شددفوية 

 والكتابية، مما يعني أن الشعر قد فقد أكظره . 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل التدوين
أوال: مرت المصادر األدبية واللغوية بمراحل وأطوار ) ويي مراحل الرواية والجمع والتدوين (، ومع تأخر أدوات 

 الكتابة تأخر التدوين واشتد االعتماد على الحافمة .
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مدثنة لقد كانت العرب تعرف الكتابة منذ العصر الجايلي، فقد كان في مكة سبعة عشر كاتبا، وفي ال -
 إحدى عشر كاتبا.

 وقد عرفت البدو الكتابة أيضا، وممن عرف المرقش وأكظم . -

 بعد قدوم اإلسالم ونزول القرآن الكريم حظهم على التدوين . -

 
 جانيًا : اختلفت اآلراء حول معرفة رجال العصر الجايلي بالكتابة والتدوين، فقيل : 

 لك لغلبة الفكر البدوي عليهم .قسم نفى معرفة الجايليين بالكتابة والتدوين، وذ .أ
المستشرث )بالشير( يقلل من حجم التدوين نسبة للرواية، فيرجح كفة الرواية مع عدم نفيه للتدوين، لكنه  .ب

 أجار الشكود واإلشكاالت حول ماوجد .

 ناصر الدثن األسد : يقول أن التدوين كان بمقدار اليستهان به أبدًا، ويسوث بذلك األمظلة والشوايد :  .ت

ماوجد عند النسابة )دغفل( في العصر األموي، إذ كان في بيتده كظيدر مدن دواويدن الجدايليين مكتوبدة،  •
 وكتب أنسابهم، فكان ثرجع إليها عند سؤال أحديم إليه .

ورد في مصادر العربية أن النعمان ابدن المندذر ملدك الحيدرة، جمدع الشدعر الجدايلي ودونده وأودعده فدي  •
 مكتبة خاصة في قصره .

 الكليبي ثروى أنه أفاد من أسفاره من ذلك شيئا كظيرًا، ونقوشها وجدت على جدران تلك الكنائس. ابن •

 أنه وجد في الشعر الجايلي إشارات صريحة عن وجود التدوين، كقول الشاعر :  •

 وجدنا في كتاب بني تميم .. أح  الخيل بالركض المعار
 

 جالظا: الحاجة إلى التدوين إبان دخول اإلسالم :
 تدوين القرآن الكريم :  .أ
على ثد اإلمام علي)ع(، وزيد ابن جابت، ومعاذ ابن جبل ..الخ، وقد دون بشكل مفروث، جم تدوينها  -

 مجتمعة بعد وفاة الرسول )ص(.
الحرب على المرتدثن التي قاديا الخليفة األول، والتي استشهد فيها مايقارب السبعمائة ممن يحفمون  -

ذياب إلى أبي بكر، يشير عليه ضرورة تدوين القرآن، لكنه أبى ذلك، فأوكل القرآن الكريم، حذا به لل
 المهمة لزيد ابن جابت، فكان أن تناقلت يذه النسخة من خليفة إلى خليفة .

في عهد عظمان نشطت الفتوحات اإلسالمية فانتشرت الدعوة ورجاالتها حفاظ القرآن الكريم في األقطار،  -
 بترتيبات خاصة مختلفة .فدون القرآن بنسخ متعددة، و 

 
 
 

 الحاجة لكتابة بعض ماثتعل  بالديانة الجدثدة : .ب

كالمعايدات ومنها المعايدة التي تنمم حياة المهاجرين واألنصار، والرسائل وبخاصة تلك المبعوجة للملود  -
. 
 تدوين الحدثث الشريف :  .ت

 يضايي كتاب هللا .لقد ألل الحدثث ثتناقل رواية أكظر من مائة عام، والسبب كراية أن  -
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ومع ذلك فإنه لم ثنفي أن وجد نوع من أنواع التدوين المبكر في حياة الرسول )ص(، ومنهم عبدهللا ابن  -
عباس، فبعد أن أخذ عبدهللا بن عمرو الرخصة من الرسول اقتفى أجره الصحابة، حتى بلغ التدوين 

 مابلغ .

 
 رابعًا: في عهد معاوية : 

الناس لبيان أحكامه ومقاصده وما أشكل عليهم، ولن كانت قد ألهرت بوادر كظر نسخ القرآن، واحتاج  -
 ذلك في عهد الرسول )ص( .

 فقام عبدهللا ابن عباس بتدوين كظيرا من التفسير وخاصة ماثرتبط بغريب القرآن وأسباب النزول. -

 
وتطورت حتى اكمتل كل يذه الشوايد تدلل على أن التدوين قد بدأ في حياة العرب منذ وقت مبكر، جم نمت 

 تدوين المعارف النصم األول من القرن الظالث الهجري .
 

 يذه بعض الشوايد على التدوين : 
 العصر الجايلي :  .1
مدونات لحكماء عرب في العصر الجايلي ) كلقمان الحكيم (، وقد كانت يناد صحيفة يحملها سويد ابن  .أ

 الصامت في ديه .
 أمون كتاب بخط عبدالمطلب بن يشام، مكتوب على جلد أدم .ثذكر ابن النديم : أن في خزانة الم .ب

 وجود كتب كظيرة تداولها الناس في وقت مبكر، وذلك في عهد عمر الذي أمر بجمعها فأحرقها. .ت

كنائس الحيرة وبيعها، وذلك في عهد المناذرة، وقد وجد فيها الكظير من السجالت والمدونات، فهذا يو ابن  .ث
 رب وأخباريم من بيع الحيرة .الكلبي يستخرج أنساب الع

 العهد األول من بني أمية :  .2

 كتب ابن عباس التي بلغت حمل بعير، ولن لم تكن كلها له، وأن يذه الكتب أخذت تنتسخ . .أ
 ثروى عن ابن يشام ابن عروة: إحراقه ثوم الحرة لكتب فقه كانت له، وقد ايتم كظيرا بالتاريخ والمغازي . .ب

 لود وسيريم وسياساتهم، فكانت عنده دفاتر كظيرة .معاوية يكتب عن أخبار الم .ت

 ألم عبيد ابن شريه كتابا في األمظال مكون من خمسين ورقة . .ث

 قيام ناد في أوائل النصم الظاني يحوي الكظير من األلعاب ومرافد الظقافة، ومنها الدفاتر في كل العلوم. .ج

 
 

 والمصنفين ( :التدوين في العهد األموي الظاني ) اتساع نشا  المؤلفين  .3

 الجاحظ يحدجنا أن خالد بن ثزيد اشتغل بالعلم والتأليف والترجمة للعربية . .أ
 ابن شهاب الزيري كان يكتب في كل شئ . .ب

الوليد ابن ثزيد كان يجمع دثوان العرب وأخباريا وأنسابها، مستفيدا في ذلك من حماد الراوية وجناد ابن  .ت
 .واصل، فيما عنديما من شعر، فدونها عنده 

 خزانة الوليد كانت تضم كتب الزيري، ومعهم كتاب جناد وحماد . .ث

 كتب أو عمرو ابن العالء كانت تمأل بيتا له قريب من السقم ! .ج
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يد، أخذ عن الخليل بن أحمد . راوية 139: أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا بن سالم الجمحي، ولد بالبصرة صاحب الكتاب
 ث، عالما جقة .لألشعار واألداب واألنساب والحدث

 : بيوتات العرب، طبقات الشعر.من مؤلفاته
  :كتابه طبقات فحول الشعراء 

 :  ه في الكتابمنهج
 :في المقدمة  .1

 عرض مقاثيس النقد المختلفة في عصره . .أ
 جم بين آرائه في نقد الشعر وتصنيف كتابه وتبويب طبقاته . .ب

اله، وتوصل لضرورة تخلي  الصحيح من تعرض للشعر القديم، وانتقده من حيث وجوده وصحته وانتح .ت
 المنحول، وجعل لذلك مبادل اعتمديا لكون الشعر مفتعل أم ال، ودعا لوضع منهج واضح .

 رفض األخذ من الكتب . .2
 االعتماد على الرواية ولسناديا للعلماء والعارفين . .3

 بخصائ  الشعر . الذوث والفطرة، الدربة والممارسة )التجربة(، المعرفة  ويتحتم الوصول لذلك :
 

  :من حيث تقسيم الكتاب 
قسم كتابه إلى قسمين : فحول الشعراء في الجايلية و فحول شعراء اإلسالم، وقد أدرج في يذثن القسمين الشعراء  .1

المخضرمين، وخص  طبقة لشعراء القرى العربية، جم خص  طبقة لشعراء اليهود، وخص  طبقة لشعراء المراجي ) 
بذكر أخبار العرب ووقائعها، وأشهر فرسانها وأشرافها وأيامها وساداتها..الخ ( مما يعني : أن دوافعه والتي اشتغل فيها 

 للتأليف لم تكن نقدية خالصة، بل كان يشوبها أغراض تاريخية تخت  بالعرب .

وتعدد أغراضه، ككظرة شعر الشاعر،  –قام بتصنيف الشعراء إلى عشر طبقات بكيفية حسابية اعتمد فيها على المقاثيس  .2
 كل طبقة أربعة شعراء .  -والجودة مع تغليب الكظرة 

 وعند كل طبقة جعل أسماء شعرائها وأنسابها، وفصل بترتيب حدثظه عن كل واحد )ممزوجة بين آرائه وآراء غيره(. .3

 
 االنقادات والمآخذ :

 عدم تعرض ابن سالم للناحية الموسيقية . .1
 ة الفنية ) االضطراب في تريب الشعراء إلى طبقات ( .عدم اتفاث القسم الحسابية مع القسم .2

 عدم استيفاء مفهوم السرقة الشعرية حقها . .3

 
 إيجابيات الكتاب : 

 مرجعا أساسيا لتاريخ األدب )األخبار، األشعار، األنساب( بنصوصه المحققة .  .1
 أول كتاب حاول وضع اللبنات األولى للنقد المنهجي على أسس علمية . .2

 
  المفضليات : 
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يد (، كوفي األصل، عالم بالشعر 784يد/168أبو العباس المفضل بن محمد بن يعلى الضبي )  : المؤلف
 واألدب .

 األمظال، معاني الشعر، الشعر والعروض واأللفاظ . :همن مؤلفات
ذ ثروى أن إبراهيم ابن الحسن يو من جمعها، حينما اختبأ خوفا من الخليفة عند المفضل، فأخ سبب التأليف:

ثتنقل بعيدا عن بيته لكي الثظير الشكود حوله، فقال له إبراهيم : إنك تخرج وتطيل ال،ياب فيضي  صدري، 
فأخرج لي شيئا أتفّرج به، فأخرج له كتبا من الشعر، وعندما اكتشم أمره بعد حين قتل إبراهيم، وسجن المفضل 

طلبه الخليفة مؤدبا البنه المهدي علمه إيايا وزاد  فترة، ولما عاد وجد إبراهيم قد عّلم على سبعين قصيدة، وعندما
 عليها عشرا، فصارت جمانين قصيدة، جم زيدت عليها الحقا حتى وصلت المائة، بسبب ماوضعه النساخ .

وفي التسمية رأيان: نسبة النتقائه األفضل، ونسبة السمه، والظاني أصح، والمفضليات يي  كتاب المفضليات:
 لتنا، فلم يعرف الجمع إال في بعض الموارد والتي لم تكن ذات منهج .أقدم مجموعة شعرية وص

الثوجد منهج ) زمني، مكاني، فني( واضح إلثراد الشعر، وقال الباحظون أنه : اتخذ جودة الشعر  منهجه :
بالقائل مقياسا، والثوجد نمام ترتيبي للقصائد، ويورد بعض األشعار غير منسوبة لقائلها ! ربما لشهرتها، أوجهله 

 أو لغير ذلك.
 إيجابيات الكتاب : 

 المحافمة على تاريخ األدب. .أ
 المحافمة على كظير من القصائد العربية والجايلية من الضياع .  .ب

 القصائد مظبتة بالكامل . .ت

 اشتمالها على مجموعة جيدة من أشعار المقلين . .ث

 تعتبر مادة أدبية مفيدة للعلماء في االستشهاد . .ج

 خذ : االنتقادات والمآ
 الثذكر سند لرواية القصيدة ) العنعنة (، إنما مباشرة يقول : قال الشاعر ويورد القصيدة . .أ
 الثوجد منهج واضح في إثراد القصيدة . .ب

قيمددة المفضددليات التاريخيددة : فيدده سددند وروايددة معتبددرة تصددل بنددا للعصددر الجددايلي، والمفضددليات يددو أول مجمددوع 
 مختار !! حسب ما قال الدكتور !

 
 اب االختيارينكت : 

 األخفش األصغر . :مؤلفه 
ويو كتاب يشرح المصدرين معا ) المفضليات واألصمعيات (، من خالل تبيان معداني الكلمدات  هذا الكتاب:

 ومايكتنم البيت من إشكال نحوي، جم سعى ألن ثذكر روايات للبيت الواحد .
لقائم علدى استحسدان بعدض الشدعر والنظدر و يعد كتاب األخفش صنعة، ويو نوع من التأليف اكتابه صنعه : 

 ... الخ، ويذا االستحسان لم ثبين األساس الذي قام عليه ! والرابط بين يذا االختيار .
واإلشدكالية التدي ترافدد  يدذا الكتداب يددي أن جدزأه األول مفقدود، وذلددك ألن األوائدل لدم يكونددوا  إشكاالية الكتككاب:

 على مستوى من االيتمام بذلك .
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د جمددع حسددب المددنهج وذلددك فددي كتدداب ) الحماسددات ( حسددب الموضددوع، وحسددب قددوة الشددعر وذلددك فددي وجددد ينددا
 كتاب )طبقات الشعر( .

 : األصمعيات 
يد، سمع شعبة بن الحجاج 217يد / ت123أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك، ولد بالبصرة  :المؤلف

 ألم أرجوزة. 16والحمادثن، كان يحفظ 

 .   اإلنسان، خل  اإلبل، الخيل ..الخخل :من مؤلفاته 

شاعر، لم يكن جمعا مرتبا  73قصيدة، لد  93مجمع للشعر العربي األولى برواياتها، فيها  :كتاب األصمعيات 
 ومبوبا.

  منهجه:
افتتح أصمعياته بشاعر مخضرم، موضوع قصيدته الفخر واالستهزاء، وانتهى بالمتلمس يعاتب خاله  .1

 .الحارث اليشكري 
: ) قال فالن، سمع من، أنشدني، قرأها علي، التتابع في  راكيب المستخدمة في إثراده األصمعياتالت .2

 األقاويل، العنعنة، خبرني (

 أكظر الشعراء الذثن أورديم من شعراء الجايلية . .3

 االيتمام باألنساب . .4

 
 : إيجابيات الكتاب

 يحوي الكظير من أشعار العرب وآدابهم .

 
 :  االنقادات والمآخذ

 لم يسم بعض الشعراء . .1
 ه في نسبة بعض القصائد إلى أصحابها .خطؤ  .2

 قلة النقل عن الشعراء اإلسالميين . .3

 ورود بعض الشعراء المجهولين الذثن ليس لهم ذكر في كتب العرب . .4

 العشوائية وعدم ترتيب األبيات ترتيبا مبوبا. .5

 ت .رمي بالكذب، فكانت أصمعياته أقل وجاقة من سابقتها المفضليا .6

 
 

 : الحماسة 
 يد (، أبرز شعراء العصر العباسي . 231يد / 190أبو تمام حبيب بن أوس الطائي )  :المؤلف

 صنم خمسة كتب في الشعر، ولكن الحماسة ربما كانت أيمها . من مؤلفاته:
كن يمنح : يقول التبريزي : أنه قصد )عبدهللا بن طاير( في خراسان، فمدحه، ولكن عبدهللا لم ي سبب التأليف

شاعرًا جائزة إال أن يقرر ) أبو العميظل وأبو سعيد الضرير ( الرضى عنه، ولذا فقد قصديما وأنشديما قصيدة 
مطلعها استظقل عليهما، وكادا أن ثنصرفان، ولكنه استمهلهما، حتى وصل لقوله : وركب كأطراف األسنة عرسوا 

يهم أن تتم صدوره .. وليس عليهم أن تتم عواقبه، فاستحسناه وقدرا .. على مظلها والليل تسطو غياهبه . ألمر عل
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له جائزة ألم دثنار! ولما أراد أن ثرحل للعراث، نزل عند أبي الوفاء فأكرمة، وقبل أن ثرحل نزل جلج غزير قطع 
م طري  الذياب، فأطال المكوث ولكي اليضجر من مقامه أحضر له أبو الوفاء خزانة الكتب، فأخذ أبو تما

ثنتخب ماثروقه من األشعار حتى اجتمع لديه خمسة كتب منها الحماسة . أما تسميته بالحماسة فقد سمى الكل 
 باسم الجزأ، كما في سورة البقرة، والنمل ويي العادة السائدة .

مجموعة من األشعار المختارة لجمع من الشعراء في العصور الجايلية والمخضرمين  كتاب الحماسة:
 ن والمولدثن اعتمادا على ماثوافقه من دون اعتبار لمدى شهرة صاحبه، وقد أنتج يذا األمور التالية :واإلسالميي
 أن مختارات الحماسة مقطوعات القصائد كاملة . .أ
 ورود الكظير من المختارات لشعراء مغمورين . .ب

لعلماء أنه تدخل في الن ، وغير بما ثناسب ذوقه، فهو مريم العقل والحس ) مع أن كظير من ا .ت
 استشهدوا بأبيات الحماسة لظقتهم في رواثته ( .

 منهجه: 
 جميع  مختاراته اعتمدت على ذائقته وحسه المريم. .أ
 التصنيف الموضوعي لألشعار . .ب

 قسم الحماسة إلى عشرة أبواب، وجعل كل باب مختصا بفن من فنون الشعر العربي . .ت

 جم أطل  عليه اسما .في التبويب : جمع كل متجانس منها وضم بعضه إلى بعض،  .ث
 إيجابيات الكتاب: 

 أول مجموعة شعرية تصنم فيها األشعار تصنيفا موضوعيا . .1
وسع من دائرة اختياره، من الشعراء المغمورين والمخضرمين، إذ لم تكن المختارات قبل أبي تمام تتجاوز  .2

 الشعراء اإلسالميين .

 فصنفوا حماسات على غراريا .منهجه جذب الكظيرين من الشعراء وعلماء األدب واللغة  .3
 االنتقادات والمآخذ:

أبواب دثوان الحماسة غير متناسقة أو متوازنة، إذ يحوي جمانمائة ولحدى وجمانين مقطوعة، لكنها غير موزعة 
 على األبواب العشرة توزيعا مناسبا !

 
 الكامل للمبرد : 
 لمتأجرين به وبإسلوبه .ا –الجاحظ  –يد، ومن تالمذته 85المبرد محمد بن ثزيد  المؤلف:

  -إذ يقم على الغريب من الكالم المحتاج لتفسير ويعرب  –إيضاح لغة الخطابة العربية    هدف الكتاب:
 ومايكتنفها من معضالت نحوية، ويو كتاب لغة وكتاب إعراب وكتاب مختارات شعرية ونظرية .

 كتاب المقتضب ويو شرح جميل لكتاب سيبويه . من مؤلفاته:
 ه : منهج
)أنه يجمع كالم منظور وأمظال وخطب شريفة ورسائل بليغة ( إذ ثورد الخطبة، جم ثبين الغامض من اللفظ جم  -

ثنتقل إلعراب مارث من الكالم، فإن انتهى أورد مجموعة كبيرة من االستشهادات ) شعر، أمظال، قرآن 
 ...الخ (.

 : المآخذ والعيوب
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في تفسير النصوص كاملة، وسيكون الكتاب كاف لكنه  خالم ماقاله في المقدمة حيث ذكر رغبته .أ
 تجاوز ذلك إلى قضايا أخرى .

 إحالة بعض الشروحات إلى مادة أخرى، وغالبا مايحيله إلى كتابه المقتضب . .ب

 عدم وضوح المنهج . .ت

 
 

 ماقاله الدكتور في المحاضرة : 
كالم بليغ، أبو يالل : وجد الشذرات عالقة يذا الكتاب بالجاحظ، الجاحظ ثتحدث عن الخطابة، ويقول يو في 

 النقدية مبظوجة في كتاب الجاحظ ولكن ثنقصه المنهج وعدم تناس  المنهج يضيع الفائدة الكبرى .
 
 

  الصناعتين كتاب: 
يد(، انتقل من بلده إلى بغداد جم البصرة، 395ن عبدهللا بن سهل العسكري ) توفى الحس أبو يالل يوالمؤلف : 

 . علماء عصره، وكان عالما بالفقه واللغة، ولكن غلب عليه األدب والشعر، وألم بماقاله النقاد قبلهوتتلمذ ثد أكبر 
 دثوان المعاني، جمهرة األمظال . من مؤلفاته :

 سبب التأليف :
ي زبدة الكتب مما قاله النقاد قبله، وفيه من النظر والشعر يحو كتاب في األدب العربي، و   كتاب الصناعتين :

، لكنه في كتابه ثبدو أنه من أنصار مذيب البديع، إذ أورد منه خمسة وجالجين نوعا، ودافع عنها واستعملها مافيه
 في نظره .
 منهجه :

 بدأ بمقدمة نقدية انتقد فيها األصمعي، جم أخذ يشرح ألوان البالغة والصنعة ..وغيريا. .2

 فصل . 35ع/ إذ اشتمل على فصاًل، أكبريا يو باب : البدي 53أبواب، و  10قسم الكتاب إلى  .3

 في الكتاب حاشية تحوي معاني األلفاظ الصعبة . .4

أراده سهال وميسرا على عكس ماكان عليه كتاب البيان والتبيين الذي يحتاج إلى التأمل الطويل  .5
 والتصفح.
 إيجابيات الكتاب : 

 سهولة الشرح وسالسته . .أ

 النبوية والشعر والنظر .استوفى استشهاده بأمظله من القرآن الكريم واألحادثث  .ب

 كان لها األجر في نشأة البالغة العربية . .ت
 المآخذ والعيوب :

 كظرة التكرار في شرح المصطلحات، ويو ثنافي مبدأه في االختصار الذي رسمه لكتابه .
 ماقاله الدكتور في المحاضرة : 
 المدرسة األخيرة مدرسة المزج :

 الصناعة كتاب قوانين، والقوانين توضع للمتعلم .في كتاب الصناعتين وجدت التظنية، كتاب 
 الصناعة األولى : النظر ) وضع قوانين صناعة النظر ( .
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 الصناعة الظانية : الشعر ) وضع قوانين صناعة الشعر ( .
فيبدأ ما يي البالغة جم يستعرض آراء مختلفة للعلماء، جم يعطيك األدلة ) المعيار ( الذي يجعلك تقول يذا شعر 

 د ويذا شعر وضيع .جي
 لقد كان العسكري معلما ورجل بالغة في آن واحد .

 
 
 
 
 

 األمالي والمجالس  : 
 : المجالس 

 ماقاله الدكتور في المحاضرة : 
المجالس : تسجيل لما يقال في المجلس األدبي دون تحضير مسب  ، واألمالي : األملية يي درس يعده الشيخ 

 لي ماثريد، درس معد، وفي األمالي اليقول ال أعرف .جم يأتي ليمليه على طالبه جم يم
 فإذا وضع سؤال في المجلس، قد يعرف وقد اليعرف .

مجالس جعلب، لواحد من علماء اللغة ) علماء الكوفة ( ويي مدرسة قد اندرست معالمها  ومن أشهر المجالس :
 أو كادت تختفي .

 أيميته : 
 وفيين .يعد من أكبر المصادر التي تبين آراء الك .1
 فيه الكظير من النقول واألبيات ) الجايلية واإلسالمية ( المفقودة . .2

 فيه الكظير من المعاني اللغوية ذكرت، وقد استشهد عليها اللغويوين. .3

 مصدر للشعر، مصدر لمعاني اللغة، مصدر ألصول المدرسة الكوفية . .4
 عدم المنهجية ألنه كتاب تسجيل شفوي لما يقال . يؤخذ عليه :

 
 ألماليا  : 
يد في قال، ويي قرية من أعمال أرمينية، وقد كان 288أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي، ولد عام  : المؤلف

ساكنا في بغداد وفيها من أيل قال، فنسب القالي إليهم . من صفاته أنه أحفظ أيل زمانه، وأكظريم رواية للشعر، 
 وأكظريم معرفة بمذيب البصريين والكوفيين .

لقد ألل طوال إقامته في بغداد ثرتاد مواطن العلم ويتزود منها، وربما كانت له ندوات اشتهر فيها  ب التأليف :سب
بغزارة علمه، ولما لم يجد البيئة أو الشخ  الذي يمليه تلك الجويرة النفيسة جم ثهدي له ما أماله في كتاب، 

خليفة عبدالرحمن الناصر ) باعث النهضة العلمية ذيب لألندلس بقصد تأليف ذلك الكتاب، وذلك عندما طلبه ال
واألدبية ( في األندلس، لكي يستفيد منه علماء األندلس، جم عهد له تظقيف ولي عهده الحكم، وقد أقبل عليه 
علماء األندلس والراغبون في العلم لالستفادة من محاضراته في األدب واللغة، التي كان يمليها في المسجد 

 راء .الجامع في الزي
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مجموعة من الروايات المتنوعة في الشعر واألخبار والخطب واألحادثث النبوية واآليات القرآنية،  كتاب األمالي :
 جم يقوم بتفسيريا تفسيرا كافيا .

 
 منهجه : 

يأتي بالن  المختار من ) شعر أو خطبة أو مظل ( بهدف شرح األلفاظ الغريبة التي فيها، ويبين  (1
 اشتقاقاتها .

 ر االسناد كما يي عادته .ثذك (2

 يأتي بن  الخطبة نظرا وما ورد فيها من شعر . (3

 يشرع في الشروح اللغوية مع االستشهاد بأبيات من الشعر . (4

 

 
 إيجابيات الكتاب :

 يعد مصدرا في اللغة . .أ
 استفاد منه مؤلفوا المعاجم فيما بعد، فقد أفادوا منه الكظير . .ب

 ويمكن القول أنه : 
 به االستطراد، ألن أمليته تتحدد بكونها محاضرة في ) كذا/ اللغة مظال ( .اليغلب على كتا

 كان يختار من النصوص ماتتطلب ألفاألها شروحا لغوية واسعة .
 

 االنتقادات والمآخذ : 
 يستطرد أحيا في الخبر وقد يطول معه لعدة صفحات .

 كتابه ليس فيه منهج محدد المعالم !
 :  ماقاله الدكتور في المحاضرة

 األملية تختلم باختالف المملي، فإن كان لغويا كانت أماليه لغوية، ولن كان فقيها كانت أماليه فقهية ..الخ .
 من األمالي اللغوية : أبو علي القالي، ابن الشجر، ابن دريد، ابن الحاجب .

مؤرخة فيها الليلة  وبعضها مؤرخ وبعضها غير مؤرخ، فاألمالي ألبي علي القالي مؤرقة، وأمالي ابن الشجري 
 والسنة ..ألخ.

ثبدأ بذكر بيت من الشعر، أو حدثث شريف، آية قرآنية ليفسر أمرا غامضا ) معجميا أو وجها إعرابيا ( ويسوقه 
 لإلستطراد للتاريخ فيذكر الشئ الكظير .

 ر فقط .انتهى .ومما ذيب إليه في األمالي إجبات الكظير من الذي يضيع، ففيه مختارات شعرية، لمجرد االختيا
لقد كانت المصادر جمع لمجرد الجمع، جم بوب، جم قسم، جم صار العرب ثؤلفون للنقد، جم وصلت للمرحلة 

 التعليمية، خاصة لما ألم دثوان الرسائل وجدت كتب تعليمية .
مقتطفات يذه الخالصة العلمية وصل التأليف لمرحلة جمع جميع يذه المراحل في كتاب واحد، فيجمع النوادر وال

ويحكم وينتقد ويعرب ..الخ، كل ذلك في كتاب واحد، فصار أشبه بالموسوعة األدبية، فيه نجد الشعر والنظر ... 
يذه الكتب تجاوزت ذلك لتخلط األدب بالتاريخ، فصرنا نقرأ تاريخا، تاريخ أمم، أجيال ..الخ وانتقلت إلى النقد 

 تقاليده وماكان يأكل .. الخ، وصلنا قمة التأليف .المجتمعي، صوت المجتمع وكيف كان يعيش عاداته و 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 18 

 ومن ذلك كتاب ) األغاني ( ألبي فرج األصفهاني، و)العقد الفريد ( البن عبدربه األندلسي .
 

 األغاني ألبي علي األصفهاني : 
 يد ( .967يد/ت356علي بن الحسين بن محمد القرشي األصبهاني )ولد  المؤلف :

ما أمكنه وما أحضره من األغاني العربية، قديمها وحدثظها، ونسب كل ماذكره منها إلى جمع فيه  كتاب األغاني :
قائل شعره وصانع لحنه وطريقته من إيقاعه ولصبعه، التي ثنسب إليها من طريقته، واشتراد إن كان بين المغنين 

ابه وأعاريض شعره فيه على شرح لذلك وتلخي  وتفسير للمشكل من غريبه وما ال غنى عن علمه من علل إعر 
 التي توصل إلى معرفة تجزئته وقسمة ألحانه .

أن أحد الرؤساء كلفه بجمعه له، إذ قال له : أنه قد بلغه أن الكتاب المنسوب إلى إسحاث ليس  سبب التأليف :
من تأليفه، ويو قليل الفائدة، ويشك في نسبته، ألن أكظر أصحاب إسحاث ثنكرونه، وابنه حماد من أعمم 

 يعني يذا الخليفة . –كرين له" جم يقول المؤلم : وقد صدث وأصاب المن
 منهجه: 

قد أفرد بابا جمع فيه الغناء المتقدم والمتأخر معتمدا في ذلك على ماوجده لد ) شاعر، أو مغنيه، أو السبب  .أ
 الذي قيل من أجله الشعر أو اللحن .. الخ (.

أشعار متصلة بأيام العرب وقص  الملود، يستفيد في كل فصل جاء بكل شئ متعل  به من أخبار، وسير  .ب
 منها كل من قرأيا، فهي ذواقة موجقة تحتوي على قيم عالية .

صّدر كتابه : بمائة صوت للرشيد، ويي التي أمر أن تجمعها طائفة من الشعراء والمغنين، وكان من بينهم  .ت
جم أتبعها بما اختاره من غير يؤالء، إبراهيم الموصلي، فاختار المؤلم أفضل مايختار من يذه المجموعة، 

من أقدمي الغناء وأيل العلم بصناعة الغناء، واألصوات واألرمال، جم بعد ذلك أتبعهم بأغاني الخلفاء، جم 
 سائر الغناء الذي له قصة تستفاد وحدثث يستحسن .

 لقد وضع على أول باب كل شعر فيه غناء، صوتا وداللة تزيد بيانه . .ث

 قيلت في تلك المعاني لم تكن قد ذكرت في كتابه .ربما أتى بأشعا  .ج

 :إيجابيات الكتاب
 : المآخذ والعيوب

 لم يصنم أبواب كتابه حسب شئ من طريقة الغناء، أو طبقات المغنين، أو مراتبهم ...الخ، وعلل ذلك بد :

 أن ما ابتدأ بهم من شعراء ليسوا من فحول الشعراء، فجرى آخره مجرى أوله . .1
 ضطر ألن يأتي بما جاء به المصنفون الرواة بكامله، وفي ذلك من الحشو مافيه !أنه لوصنم ل .2
 
 

 ماقاله الدكتور في المحاضرة :
 صار الكتاب يحمل عنوان الموضوع األساسي، ويي جمع أغنية، فما جمع األغاني باألدب ؟

ية، جده كان مروان، يذا يد، ولد في أصفهان/ أجبهان من أسرة أمو 357يد/ت284أبو الفرج األصفهاني : ولد 
الرجل امتهن السفر والتنقل، وكان يجلس إلى علماء كل بلدة، مما أتاح له معرفة موسوعية، إذ يأخذ من كل عالم 
علمه، فبعض العلوم قد التوجد في بلد وتوجد في بلد آخر، ويرجل الرجل بقضه وقضيضه. يذه المعرفة تخت  
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 –إبراهيم الموصلي، زرياب، عليا بنت المهدي  -ناء وارتقى لذروتهبعدة علوم، وفي ذلك الزمان وجد فن الغ
 ارتقى على أثدثهم، فيقال أن زرياب فتح فتحا مبينا في الموسيقى عندما أضاف وترا رابعا ونغمة جدثدة .

ن إن الوصول لمرحلة الكمال في الفن، تجعل الفن ثبدأ باالنحدار مرة أخرى، بدأ في االنحدار مما جعل المهتمي
يشعرون بأنه آثل لإلندجار، فسعوا لتوجيقها، الخليفة دعا الموصلي لكتابة األلحان، جم أضاف لها في سبعة، فلما 

لفكايته وولعه بالغناء، تتبع الغناء فكتب فيه مائة صوت )لحن(،  –كان يجالس الخلفاء  –جاء األصفهاني 
و السبابة ..الخ (، يذا الغناء لم يكن مجرد توقيع، فعندما ثذكر اللحن ثذكر كيف ثوقع على اللحن، ) بالبصمة أ

إنما كان معروف ببيت شعر إذ غني به ببيت به، واشتهر فارتبط به، وعندما ثريد األصفهاني أن ثذكر بحر 
البيت ) موضوع الكتاب تتبع األغاني (، مائة صوت جرت لد مائة بيت من الشعر، فيستطرد، ويذكر ) المناسبة، 

يفا لمعلقته أو قصة، يجرته لطلب السالح، مما يعني أننا نستطلع تاريخ األمة، الحروب بين وقائلها، وتعر 
القبائل، عن األيام ) اليوم ثومان ثوم يزمت فيه القبيلة، ويوم انتصرت فيه (، فيبين معاني الكلمات وقد تجره 

 خها وو..الخ.كلمة لبيان أنواع األطعمة، األشربة ..لخ، فهو انعكاس لتفكير األمة وتاري
فإذا انتهى من الصوت األول ذيب للظاني وفعل به مافعل باألول، ثوجد في كتابه الكظير من اآلراء النقدية، مظال 

 إذا ذكرت رواية، قال : كذب، والصحيح يو .. إذ يصحح الرواية ويصدر حكما نقديا على مادة أمامة.
 

 إجمال فائدة الكتاب : 
 لك األيام، ولم يعن غيره بجمعها كلها .حفظ ألحان العرب المشهورة ت .1
 تسجيل وحفظ الكظير من الشعر العربي الضائع الذي الثوجد إال فيه . .2

حفظ لحياة العرب وتكيف كانوا يعيشون، وقامت دراسات تقوم على البحث في النمام االجتماعي عند  .3
 العرب أنذاد .
 مآخذ على الكتاب : 

عض األخبار إرضاء للحكام، وصارت مشكلة تميز الملف  من تلفيقه ) بعض ( االمور التاريخية، ب .أ
الصحيح، ولعل أكظريا وضعا . أو ادعاءة أن سكينة بنت الحسين )ع(، كانت تجلس عند الشعراء وأنها 
كانت تكشم شعريا، وسميت تسريحتها ) اللمة السكينية (، صار يشك في أخبار الكتاب، واليمكن التمييز 

 فترة الزمنية .بسهولة خاصة مع بعد ال
في تتبعه لألصوات، ماكان ثتبع منهجا واضحا، لماذا قدم يذا الصوت على ذاد ! ولماذا قدم يذا البيت  .ب

على غيره، مما جره إلى عدم المنهجية إثراد الشعراء ! ففي الكتاب أنت أمام مائة شاعر، فتجد شاعرا 
خ فالتجد الشاعر إال بعد االستعانة عباسي أول الكتاب وشاعرا جايلي وسطه، وشاعر جايلي آخر .ال

بالفهرس، إذ الوجود لمنهجية زمانية، مكانية ..الخ . في داخل الترجمة، أيضا المنهجية فيه، إذ أن خروجه 
 من موضوع لموضوع ليس مطردا ) عدم المنهجية الفي الترتيب وال في تناول يذا الموضوع ( .

م صاحب الصوت، فيما يقلل في كمية المذكور مرة تطويله عند بعض األصوات باستفاضة وذكر تراج .ت
 أخرى، مع العلم أن كال المادتين متوفرتين عنده .

 
 أيمية كتاب األغاني : إذا أردت أن تبحث عن األلحان، والبيئة االجتماعية تجديا فيه .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 20 

عنها في الصوت،  الدراسة اللغوية يي دراسة على مفردت، باإلضافة إلى قوانين تركيب اللغة، إذ نبحث ثانيا:
مظال ) كتب نشت  منها كاتب ومكتوب، اكتب ..الخ ( ولكل منها معان خاصة التستخدم إال في مواضع تناسبها، 

 وذلك حسب القانون الذي تحتكم إليه. وكل ذلك ثدرس في علم الصرف .
 الدراسة اللغوية إذا يي معجم، صرف، نحو، والعروض على رأي .

 أوال : المعجم : 
 المعجم بمراحل في جمعه وتصنيفه وتبويبه . لقد مر

الجمع يخرجون من دياريم ويتوجهون للبادية ويسجلون مايسمعون، جمع غير مبوب للجمع فقط، ويي  .1
 المرحله األولى كانت جمعا لما انبهم من غريب استخدام اللغة الموجودة في القرآن، ورائديا ابن عباس .

..الخ( مظل كتاب الخيل، كتاب أسماء الريح، وتجمع كل  جم تخص  الجمع ) في أبواب، موضوعات .2
 األلفاظ المتعلقة بهذا الحقل، فإن وردت آية أو شعر أو حدثث ذكره .

 جم تخصصت الكتب اللغوية أكظر، إذ صارت تدرج تحت العنوان األلفاظ الغريبة، ماغرب من ألفاظ . .3
 اني الكلمات.جم انتقلت من موضوعات إلى ألفاظ، وصار بهدف الكشم عن مع .4

 فما يو الغريب ؟ وكيف نحكم عليه بالغرابة ؟ ومن الذي يحكم بغربته ؟
الغريب مرحلة تاريخية، فابن عباس مظال لم يجد غرابة في األلفاظ اإلسالمية، ألنه ثتداولها، ويكون الغريب غريبا 

 .إذا : انقطع عن تداولها، فيكون البعد الزماني، أو اختفاء المادة المستخدمة 
 مصنفات الغريب : 

 كتاب ابن عباس، ويشك في نسبته إليه، والشائع منسوب إليه .
 في يذه المعجمات ثوجد قاموس خاص لما يسمى بالغريب .

  البن سالم الهروي الغريب المصنف : 
يد / ت ، نسبة لهراة في إقليم خراسان، 154كتاب الغريب المصنم ألبي عبيد ابن سالم الهروي، ولد  المؤلف:

 تتلمذ على ثد كظير من اللغويين أشهريم الكسائي، األصمعي، معمر بن المظنى ...
ومن عنوانه ثتبين أنه ثهتم بالغريب، والغريب كما قلنا مايو ؟ وكيف نحكم عليه بالغرابة ؟ ومن  هذا الكتاب: 

أن تكون الغرابة منشؤيا  الذي يحكم بغربته ؟ أفي مخالفته القياس أو البعد الزمني وعدم استعمال يذه الكلمة أو
 اختصاص القوم بها، فإن سمعها العربي قال إنها  ليست عربية مع أنها تجري على مقاثيس العربية .

 الغريب يو : غير المفهوم والمألوف ويحتاج إلى تفسير.
 منهجه : 
 يقسم كتابه إلى أبواب وكتب، ككتاب دمع العين ..الخ. .أ
استشهد به، ولن اكتفى بالتفسير، في بعض الموارد ثورد في باب يفسر معنى الكلمة، فإذا وجد بيتا  .ب

العطش، وأنشد : مازالت الدلو لها تعود ... حتى أفاث غيها المجهود . فيكتفي مرة بالتفسير، ومرة 
 باالستشهاد.

 كظيرا ماثنسب األلفاظ إلى أصحابها، فيقول : قال االصمعي، أو الكسائي ..الخ.  .ت

 ا الكتاب .ايتمام واضح بمصادر يذ .ث
 

 المآخذ والعيوب :
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الخلط في األبواب: مظال ثتحدث عن األطعمة، نجده بعد عدة أبواب ثرجع ثتكلم عن القدور في باب  .ج
 الخيل، ثرجع ثتكلم عن النساء ! 

ابتدأ بتقسيم الغريب ) الكتاب على موضوعات ( ثنتقل إلى األوزان، ثترد كتاب النساء مظال والطيير  .ح
 )فعال(، الغريب الذي يمكن أن ثوزع على كل األبواب، وباب فعل: الفطن الصلع.وغيره ليقول باب 

لعل يذا الكتاب أملي أملية ) ويي يمكن أن تكون سبب االرتباد في المنهج (، فالمملي ثدخل الكتاب 
 بمنهجية معينة فإن طال وورد على باله شئ من األبواب السالفة، قال لمن يمليه أكتب !

 
 الكتاب : 

يد (، أخذ النحو عن الخليل واألخفش 180يد / 148ر عمرو بن عظمان الملقب بسيبويه ) أبو بش ؤلف :الم
 األكبر، نشأ في البصرة، وذاع اسم كتابه ) الكتاب ( تنويها بشهرته.

 سبب التأليف : 
بالصرف،  ب كبير يقع على سبعمائة وعشرين فصال، مقسوم إلى قسمين، يختلط فيهما النحوكتا كتاب الكتاب :

 وفيه من األمظلة الشعرية واآليات القرآنية الشئ الكظير، طبع مرارا في الشرث والغرب .
 

 منهجه : 
مقدمة تحتوي على سبعة أبواب، تحدث في الباب األول عن أقسام الكلم، وفي الظاني، مجاري أواخر  .أ

بين األدوات واألفعال الطالبة  الكلم، وفي الظالث باب المسند والمسند إليه، وفي الرابع تحدث عما يكون 
من اختالف وترادف واشتراد، وفي الخامس باب مايكون على غير ماثنبغي أن يكون عليه قياسه، وفي 

 الساس مادعاه بالمستقيم من الكالم والمحال، وفي السابع ويو فيمايقع في الشعر من ضمائر .
 بابا في االشتقاث ( . 15بابا في النحو،  20جم أتى بعد المقدمة بأبواب الكتاب السبعة والظالجون )  .ب

 جم تحدث عن علم التصريف في الباب السادس والظالجين . .ت

 وفي الباب األخير تحدث عن باب اإلعالل واإلدغام . .ث

 
 إيجابيات الكتاب :

 يحمد لسيبويه أنه أسس للتأليف النحوي، فكل كتاب في النحو يو عيال على سيبويه، ولعل ينا تكمن أيمية .
 

 المآخذ والعيوب :
 يناد بابان الندري لماذا وضعا في إطار االشتقاث ومكانهما في علم النحو ) باب القسم، وباب التنوين ( . -
 يناد بعض الزيادات كما ثذكر السيرافي، وقد قيل من صنع النساخ ! -

 اختلطت العلوم اللغوية . -

 المصطلح الذي غيره، مصطلح غير واضح ! -

 ث إليها .يناد عناوين لم ثتطر  -

 دخل مباشرة في الباب وتحدث بمافي جعبته . -

 لم ثنسب الشوايد ألصحابها . -
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 ماقاله الدكتور في المحاضرة : 
 يناد عناوين لم ثتطرث إليها 

 دخل مباشرة في الباب وتحدث بمافي جعبته .
 ؟ بين اختال  النحو بالصرف باألصوات بالبالغة، سببه وتداخله، فهل أجر ذلك على الكتاب

 المصطلح الذي غيره، مصطلح غير واضح !
 اختلطت العلوم اللغوية، 

 يحمد لسيبويه أنه أسس للتأليف النحوي .
 سيبويه لم يفهم النحو على أنه تغيير في أواخر الكلم، فلذا فقد أدخل البالغة، ودار حول نمرية العامل .

 الكتاب .كل كتاب في النحو يو عيال على سيبويه، ولعل ينا تكمن أيمية 
بعد كتاب سيبويه توال التأليف النحوي والشروح، حتى استقر المصطلح النحوي، وانفصل علم الصرف عن النحو، 
وعولج كل واحد على حدة، وداخل المعالجات برزت كتب في دقائ  النحو، وفي جزئيات النحو، وأكظر 

 ابن يشام . تخصي  في حرف واحد ) ككتاب الالمات البن الرمان ( ونقم عند كتاب
 
 

 الخصائص البن جني : 
 ماقاله الدكتور في المحاضرة : 

انتقلنا من مرحلة المشافهة لمرحلة اليمكن فيها مشافهة أحد، فهل يمكن وضع أنممة جدثدة يمكن من خاللها 
استنبا  أحكام لغوية، ولذا برز اتجاه لغوي ثبين لنا أصوال، وسميت كتب أصول النحو، لضبط القواعد 

 مة ) التي تمكن من استنبا  قواعد عامة ( .العا
أبو الفتح عظمان ابن جني من أعالم اللغويين العرب، أخذ النحو من ابو علي الفارسي، عاصر المتنبي  المؤلف:

 وكان صديقا له .
 تأجر بأبي علي الفارسي كظيرا، ويو رأس من رؤوس المدارس البغدادية . 

واألصول جمع أصل ) ويو مايعتمد عليها في استنبا  القواعد (، ويي  كتاب يشرح أصول النحو، هذا الكتاب:
السماع والقياس واستصعاب الحال، فالسماع يو ماورد عن العرب ) شعرا، نظرا، قرآنا (، فالقياس : يو 

 حمل ماثرد على ماورد،
 واستصحاب الحال : البقاء على األصل .

ألصول بشئ، ولكن أول محاولة جادة يي الخائ  البن جني، أصول النحو البن السراج يو كتاب نحوي اليمد ل
 ويو كتاب.

 ألم عدة كتب أشهريا ) الخصائ ، اللمع العربية، شرح دثوان المتنبي ) الفْسر والفْسر الكبير( . مؤلفاته :
 ابن جني عقد يذا الباب تقليدا للفقهاء، لما رآيم يستفيمون الحكم الشرعي حذا حذويم .

 حول الموضوعات التي تحدجنا عنها، ودخل عليه بعض األشياء . الخصائ  ثدور 
يقال أنه في ثوم : ابن فارس في منطقة الموصل، وابن جني ثدرس حلقات النحو في مسجد في بغداد، ويوما ما 
رحل إلى بغداد ودخل صدفة المسجد الذي كان ثدرس فيه ابن جني، فلما سمعه يطرح مسائله أشكل عليه 
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، فلم يعرف  الجواب، وسأله أخرى في مسألة أخرى ولم يجب، فقال له جملة، جعلت ابن في بعض ماطرح
 جني يسأل عن يذا الرجل ! فقيل له يو ابن فارس.

 في كتاب الخصائ  ثرمي ابن جني لعدة مواضيع ولكن األساس يو ) أصول النحو ( .
 منهجه:
للغة ومايي، القول على النحو، القول على ثبدأ الكتاب بالعناوين : باب الكالم والقول، القول على ا .أ

اإلعراب، القول على البناء، القول على أصل اللغة أإلهام يي أم اصطالح !خ  باب القول على 
النحو، إذ ثدرج في مصطلحه وتفسير مصطلحه، النحو فيه بناء ولعراب، ولما أنهى ذلك قال : مايي 

تظبت ماتشاء ..الخ . يل يذه اللغة مركوزة فيك مدى حريتك في القول في اللغة، فنقيس مانشاء، و 
 بخل  هللا أم أنها اتفاث ومواضعه . 

 دخل في باب ذكر العلل، يل يي علل فقهاء أو متكلمين ؟ . .ب

 وله باب في االضطراد والشذوذ . .ت

 
 

 األصل األول في السماع، فإذا قالوا اليح  لنا مجانبة كالمهم ) السماع، الشعر، النظر ( .
 عرب : ستحدد له حدود زمانية ومكانية .كالم ال

ما اتفقت عليه القبائل عد قاعدة، وما انفردت به القبيلة فهي لهجة، فإذا كانت قبيلة ضعيفة، قيل عنها لهيجة، لما 
 جاء القرآن، ويو الحاكم على القبائل  .

ل يستشهد به ومنه من قال حدثث الرسول )ص( خالف بين النحويين اللغويين، يل يستشهد به أم ال، منهم من قا
 اليستشهد به، ألن الرواة أعاجم .

القياس فرع على األصل، عند ورود تضارب يقدم السماع على القياس، استصحاب الحال : مظل أسماء أصوات، 
 غاث، صوت الغراب، واألصل أن تكون مبنية، فعندما نستحدث آله معينا فيها صوتا جدثدا.

 ايا التي تعرث لها النحويون .ابن جني عرض الكظير من القض
 

 : إصالح المنطق البن السايت 
من فنون التصنيف ) لما اختلط العرب باألعاجم (، في كل شؤون الحياة، االختال  يذا أدى إلى ألايرة في ألسنة 

 العرب أنطعهم إلى انتشار اللحن,
 ألم كتاب إصالح المنط ، ألهرت كتب فيما بعد، وسمت كتب األخطاء، واحد ممن ألفوا يو ابن السكيت، 

تصحيح األخطاء اللغوية ) أنواع من األخطاء الصوتية، الصرفية ..الخ ( ولكنها غير مبوبة ويبدأ )  هذا الكتاب :
 مصح هللا مابك ( ويو دعاء يقال للمريض، ومن الخطأ قولهم : مسح هللا مابك .

 
 العيوب والمآخذ :

 قالت بها العرب، ولكن لم يحالفها الحظ في االنتشار . خلط الخطأ القليل والنادر، فبعض األخطاء .أ
يناد كتاب يسمى نزية الطرف للشيخ يحيى بن  -الفروث اللغوية :أول من تتبع ذلك يو أبو يالل العسكري، 

ألفاظ قريبة من بعضها، يل  –حسين بن عشيرة البحراني من قرية سلماباد، ويو كتاب في الفروث اللغوية 
 و غير موجود ..الخ .الترادف موجود أ
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 ثورد بعض األشعار ماثظبت الخطأ عليه، والثلتفت لذلك . .ب
 التعجل وعدم معرفته بالنحو، ولذا خطأ في بعض التراكيب النحوية الكظيرة . .ت
 
 
 

 تقرير حول البحث 
 : أسرار البالغة 
األشاعرة، ولد وعاي في  يو أبو بكر عبدالقاير بن عبدالرحمن الجرجاني، أحد علماء الكالم على مذيب المؤلف :

جرجان، مطلع القرن الخامس للهجرة، كان إماما نحويا محبا للعلم، درس كتب النحو واألدب والفقه، خاصة 
لسيبويه والجاحظ والمبرد وابن دريد وغيريم . ولما تعلم النحو على ثد أحد كبار العلماء، اشتهر شهرة كبيرة، 

، ومن صفاته : أنه كان معتزا بنفسه، يكره النفاث، والثذل نفسه من فجاء إليه طالب العلم من جميع األقطار
 يد .471أجل المال، ووصل الجرجاني لدرجة كبيرة من العلم ولكن لم يقدر كما ثنبغي، توفى سنة 

 . لنصوص األخرى من شعر ونظرلبيان إعجاز القرآن الكريم وفضله على ا -الجرجاني– ألفه:  سبب التأليف
المغني، المقتصد، التكملة، والجمل، وفي الشعر : المختار من دواوين المتنبي والبحتري وأبو تمام،  من مؤلفاته :

 وفي البالغة أسرار البالغة، ودالئل اإلعجاز، ويي من أفاضل كتبه .
 . علم البالغة، أو أحد المؤسسين لهذا العلمل لبنة من اللبنات التي أسست الكتاب يعتبر أهمية الكتاب :

  :هو ب أسرار البالغة كتا
 منهجه : 
بين الطريقة األدبية، القديمة في تحليل النصوص وترد األمور يماًل دون تقييد وال تعقيد وال تجريد لقواعد  -

العلم وأصوله، وبين طريقة المتأخرين الذثن غلب عليهم جفاف المنط  وصرامته، وشدة التجريد والتعقيد 
 .  وقوته

 .  ي البديع والبيان بحسب التقسيم الظالجي للبالغة عند المتأخرينم  أكظر مباحث عل عالج فيه -

ضع نمرية النمم، وملخصها: أن جمال البالغة ليس في اللفظ وال في المعنى، ولنما في نمم الكالم، أي و  -
 األسلوب، وبناء الجملة، ومواقع اإليجاز واإلطناب، وضرورة مطابقة الكالم لمقتضى الحال

 :  إيجابيات الكتاب
  . من أيم كتب البالغة -
جمع أصول يذا العلم، ورد إلى البالغة فروعه، ووضع له قواعده وأصوله، بغير جفاف وال تعقيد، وبغير  -

 .  مبالغة في الحصر واإلحصاء والتفريغ والتمييز، والتحدثد

رت بشكل واستطاع وضع قواعد البالغة وبناء صرحها على أساس متين من األصول والقوانين التي استق -
، فلم  متكامل وفي إطار شامل مدعمًا ذلك بالشوايد واألمظلة الكظيرة التي ساقها في بيان عذب وأسلوب بليغ

بتعقيد القواعد وتقنينها , بل حرص مع ذلك على ضرب األمظلة حتى تتضح  هيكتم عبد القاير في كتاب
 فنون البالغة ح  الوضوح وتتمظل في األذيان خير تمظل .

 .  أساس البالغة( بمظابة المقدمة المنهجية لكتاب الجرجاني التطبيقي )دالئل اإلعجاز(يعتبر ) -

 .  إن كتاب "أسرار البالغة" يو درة النقد التراجي وذروته التي كان ثتطور خالل خمسة قرون لكي ثبلغ إليها -

 . لعربي بكل وضوحأيم ما في داخله من قيم ومبادل نقدية قد اشتقت على نحو ذكي من التراث الصوفي ا -
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مكانة مرموقة جعلت كل من جاء بعده يعتمد عليها ويقتبس من مسائلها ويدور في فلكها ال ه وأصبح لكتاب -
 يحيد عنها .

 

 
 

    *** 
 مع تحيات أدب الحياة
 كلية اآلداب –جامعة مملكة البحرين 

 قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
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