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 سمات العطاء األدبي والفكري

 في القرن الثامن الهجري

 األستاذ هالل ناجي
 

هــ وانتهـع عـام 488بدأ الغزو في القرن الثامن الهجري الفرنجي الصليبي عام 
ّنه جاوز القرنين دّك خالله المغول أسوار بغـداد اـادمين مـن الم ـر  أهـ ، أي 690

نحـــو بـــالد ال ـــام عانـــفين ب ر  ـــا هــــ ، وانولقـــوا 656ودّمـــروا رةـــارا النـــرا  ســـ   
تـــام لغـــزاا محتلـــين مـــن  0األدبـــي والنلمـــي والحةـــاري  ـــي ن هح وهكـــكا  ـــان الم ـــر  النًر

ـــ مـــرا الرـــتالل  وتحـــالل التتـــار والفـــرنو والمـــر  والـــروم غيـــر 0وشـــماله وشـــراه هغًر
ر  ـا الحةـاري، رتـع  انـا نهالـ  الغـزاا المغـول فـي منر ـ    عـين إأرض ا وتـدمير 
ــــا اســــتمرا اــــرنين مــــن الــــزمن همــــا القرنــــان ال ــــاد  إ 0الــــداجــــالوا   ال  ن ررًو

ـــر دونمـــا شـــ  المثيـــر مـــن م مث رو  ـــا األدبـــي و وال ـــابو، وغـــزوام اســـتُوانُام مدرمنـــا اـــد د 
ــــا  والنلمــــا   ــــامن الهجــــري أدرك األدب ــــرن الث ــــ  الق والنلمــــي والحةــــاري ومــــو إلالل

ـــع هـــكا التـــرا  ـــي امســـالمي  والمؤرخـــون النـــرل الم ـــلمون أهمُـــ  الحفـــاث عل النًر
هــــدوا إلــــع تصــــ ُر موســــوعاا  بــــر  وف ــــون علمُــــ  رفا ــــام علُــــه مــــن    النظــــُ ، ف  

الةــــُال والتبــــدد، وهكــــكا بــــدأ عصــــر الموســــوعاا والمتــــون النلمُــــ  وال ــــرو  علــــع 
المتــــون، وهــــي ال ــــماا التــــارزا فــــي ال تــــا  األدبــــي والفمــــري خــــالل القــــرن الثــــامن 

مــن منــارس ال ــلل ومــا أبدعتــه عقــوله ،  الهجــري، مــؤم ين بةــرورا انتفــال ال لــل
 0ولُقوموا ه  بتوومر ما ونله  شررام وتف يرام 

ّنمـا أعةـدب بالـدليل إاه ـه، و و وأنا في األنل رجل اانون ال أدلقي المالم علـع ع
والحجــ  والبرهــان، مــن أجــل ذلــ  ساب ــة نــورا الحر ــ  الفمرمــ  فــي القــرن الثــامن 

  الفتـرا  ـمُ  هـكا القـرن والقـرن الـكي سـتقه بـالهجري ليتةح بالدليل النلمي خوا ت ـ
 0المظلم   
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 ّنه ارن الموسوعاا المبر  فح ب ا شاهدام علُه:أفامّا 

ومري  ــــرمــــد بــــن عبــــد الوهــــال الألل فــــي ف ــــون األدل  ر موســــوع   نهالــــ  األ واًل:أ
 .كثر من  ال ين مجلدام أهـ ( واد لتو م ه بمصر رتع اآلن 733القرم ي)ا

رمد بن لحيع بن فةـل ألوع    م ال  األبصار في ممال  األمصار  : موس ثانياًً
هــ(، وهـو فـي األنـل  تـال فـي الجغراقُـ  وتقـوم  البلـدان، 749النمري )ا

مت ول  في التارمخ والتراج  وم تار ال نر والمـالم علـع  لم ه تةمن  تتام 
غ ــــع لتارــــا فـــــي اآلدال  ال تــــاا والحيــــوان وامن ــــان، فهــــي موســــوع  ال

 ين فــي ز واــد لتنهــا بالتصــومر الم ــتنرل التر ــي النالمــ  فــؤاد ســ 0ع هــا
 ام.بةن  وع رمن مجلد

ب ــــر   لمحمــــد بــــن إبــــرا ُ  األنصــــاري  ثالثاااااًً ــــر وم ــــاهو النا : موســــوع    متــــاهو الفام 
وهي موسوع  وانا في أًرنـ  مجلـداا،  0هـ(718ال هير بالولواط ) ا 

ـــــار واأللـــــام، والثـــــاني : لـــــ ر ،  خصـــــل األول لل ـــــما  والمواكـــــ، واآل 
 0والثالا للحيوان والرابو لل تاا

 0وما زالا هكب الموسوع  م وول  رتع اليوم

ه ـا  يواكتفـ 0والقرن الثامن ألةـا  ـان اـرن   المتـون النلمُـ   المت صصـ  
 فه النراايون من هكب المتون:بك ر بنةها مما ن ّ 

ـــدلو  لصـــف -1 ـــوم البالغـــ  ومحاســـ، الب ـــ  فـــي عل ـــي  الماقُـــ  البدل ُ ـــدان الحّل     ي ال
ًرنين أهـ( وهي م ظوم  في مد  الرسول األعظ  تّة  مائ  وخم   و 750)ا 

بيتــام فــي التحـــر الت ــُة وت ـــتمل علــع مائــ  ووارـــد وخم ــين نوعـــام مــن محاســـن 
البـــن أبـــع     مـــر حر ر التحبيـــوهـــي تمثـــل اســـتدراكام رائنـــام علـــع  تـــال  ت 0البـــدلو

نا مهـا ولتـو المـتن وال ـر  بتـداي  هــ(، واـد شـررها 654امنت و المصري)ا 
 0 1983في دم   س    ي ن ي، ن او 
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في نظ  غرمـ، المولـا ونـحُح م ـل    البـن رضـوان  األنوارمو ام ظوم    لو  -2
ون    المؤلل ما زالـا  0هـ(774المونلي محمد بن محمد بن عبد المرم )ا 

 .وااس النام  بتغدادألم وول  في مكتت  ا

ـرثمّري   نهو الرشاد في نظ  اال  -3 تـادي النقيلـي ال د عتقاد   ليوسل بـن محمـد ال د
هـ( وهي أرجوزا في الفقه الح بلي، ن ـرتدها محققـ  فـي النـدد األول مـن 776)ا 

ولهكا النال  متن م ظـوم  0 1993بغداد  -مجل  جامن  ندام للنلوم امسالمُ 
 .آخر في ألل بيا ع وانه   نظ  الغرم، في عل  الحداا  

مــــ،   وهــــي فــــي غرمــــ، القــــرآن، وم هــــا ر ُس الغرمــــ، وجلــــُس األم ظومــــ    أنــــ -4
تحقُقــــاا لغومــــ  بالغــــ  األهمُــــ ، نظمهــــا نصــــر   أرمــــد بــــن محمــــد الت ــــتري 

هـــ( و انــا م ــه م وولــ   812-733التغــدادي المنــروس بــالجالل التغــدادي )
 .اوي نز بمكتت  المرروم عتا  ال

انأ -5 لفُـ  أُّ  في الورمق  ال  تانُ    و لفُ  في ال ة والمتاب  ع وانها   الن ال  الًر
فــــي ال حــــو ع وانهــــا    فالــــ  الغــــالم فــــي إعــــرال المــــالم   وألفُــــ  فــــي النــــرو  

ـــل    ـــ  ال لي ـــل فـــي عل ـــثال   0والقـــوافي ع وانهـــا   الوجـــه الجمي ـــاا ال هـــكب االلفُ
نظمهــا زمــن الــدان شــ تان بــن محمــد اآل ــاري القرشــي المونــلي مولــدا المصــري 

 لها ممـا نظمـه فـي القـرن الثـامن الهجـري ر ـتما وجـدا هـ( و 828-765)مدف ام 
، وألفُـ  ال حـو 1979و  ا ن را ألفُ  ال ة في بغداد س    0في م وولاتها

بم ـــار   أخـــي الـــد تور زهيـــر زاهـــد، وألفُـــ  النـــرو   1987فـــي بيـــروا ســـ   
 0 1997والقوافي في بيروا س   

و   فــي الفقــه و الهمــا م ظومـ  فــي القــرا اا علــع وزن ال ــالبُ ، ونظــ    ال ــاف -6
 0هـ (755لف ر الدان بن ال صُح النرااي )ا 
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  أرجــوزا األنغـــام   وهــي م ظومـــ  فــي الموســـُقع نظمهــا بـــدر الــدان محمـــد بـــن  -7
لــــــي ســــــ   ألعلــــــع ا  زاوي فــــــي  تابــــــه  نــــــهـــــــ، ون ــــــرها المررــــــوم عتــــــا  ال729ًر

 .الموسُقع النراقُ   

بـرا ُ  األنصـاري ال ـ جاري أسـ ع المقانـد   لمحمـد بـن إ ع  إرشاد القاند إل  -8
بيـروا  –ن رها ال ُخ لاهر الجزائـري  –هـ (  749كفاني )ا ألال هير بابن ا

1904. 

هـــ(،  756لجــي )ا ألالرســال  النةــدل  فــي الوضــو لنبــد الــررمن بــن أرمــد ا -9
 .وهي متن علمي لنين ألفاث اللغ  من ريا الوضو

ًومنًغيرًالعراقيين:

هــــ( ومولـــدب 761-708ير بـــابن ه ـــام )عبـــد   بـــن اوســـل بـــن أرمـــد ال ـــه -10
نـــه  هـــر أاـــال ابـــن خلـــدون : مـــا زل ـــا ونحـــن بـــالمغرل ن ـــمو  0ووفاتـــه بمصـــر

ـــه ابـــن ه ـــام أنحـــع مـــن ســـيبومه ـــ  لقـــال ل ُ مـــن تصـــانُفه  0بمصـــر عـــال  بالنًر
عارم،  و  أوضح الم ال  إلع ألفُـ  ابـن ألاللبي، عن  ت، ا يالموبوع :  مغ 

الوس ان   وشكور الكه، في منرفـ   ـالم النـرل مال   و  مواد األذهان ومواظ 
و      والصـــــد    لّ ًـــــ  و  امعـــــرال عـــــن اواعـــــد امعـــــرال   و  اوـــــر ال ـــــد  و 

اعتـــرا  ال ــــرط علـــع ال ــــرط   و   إاامـــ  الــــدليل علـــع نــــح  التمثيـــل وف ــــاد 
التاومل  و   ت لُل ال واهد وتل ُل الفوائد   و   الجامو الصغير في ال حو   

ُـ   و ر ا بانا سناد   و   شر  اللمح  البددو   شر  اصي م  في علـ  اللغـ  النًر
  فــو  ال ــكا بم ــال   ــكا   و م ــال  الحكمــ  فــي تــك ير ارمــ، فــي اولــه تنــالع  ) 

ن ررمــــ    ارمــــ، مــــن المح ــــ ين (  و   الم ــــائل ال ــــفرم  فــــي ال حــــو   و   إ
 0م ائل في إعرال القرآن  

 مامــام فــي ال حــوإو ــان  0هـــ( 769ن )ا ابــن عقيــل عبــد   بــن عبــد الــررم  -11
ه اشتهرو   0البالغ  وله   شر  ألفُ  ابن مال    ًو
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ـــامن ألةـــام  ـــه وانمـــاز القـــرن الث ـــ ّاف ا قُ ـــكي ند ـــه القـــرن ال كبـــر موســـوعاا أ، بان
قُه نّ ل نال  الـدان خليـل بـن أاتـ   0لال مالتراج  وال ير في المكتت  علع ا

الـوافي بالوقُـاا   واـد لتـو م هـا رتـع  هـ( موسـوعته الةـ م   776الصفدي )ا 
 .ر من ع رمن جز ام ثكأاليوم 

هـ( موسوعته المن ونــ    سـير 748رمد بن الكهبي)ا أوقُه نّ ل محمد بن 
ب ـر  أعالم ال بال    واد لتنا في خم ـ  وع ـرمن مجلـدام  وموسـوعته الصغـــر    النا

ب ر   في خم   بفي خ   جزاأر من غ 

  فـواا الوقُـاا   هــ( موسـوعته:764اكر المتبـي )ا وقُه نّ ل محمد بن ش
و  عيــون التــوارمخ  و هــو  .جــزا أ  واــد رققهــا إر ــان عتــا  وأخرجهــا فــي خم ــ  

  نبيلــــ  عبــــد المــــ ن  عــــدا أجــــزا  بنةــــها رخــــكتــــال تــــراج  ألةــــا ن ــــرا م ــــه المؤ 
 0كثر ا تظر ال  راألبالم ار  ، ومازال التااي وهو 

ال أنهـــا لفحـــا ب فــــائس إوتـــراج   ســـير  تـــ،إن هـــكب الموســـوعاا وإن  انـــا 
والبدــّد ل ــا ونحــن  .ال ــنر وال ثــر واألختــار االدبُــ ، فهــي  تــ، تــارمخ وأدل دون شــ 

فــي منــر  الحــداا عــن موســوعاا التــراج  وال ــير المصــ ف  فــي القــرن الثــامن أن 
هـ( نّ ل في 723-642رمد ال يتاني)أ بن ي عبد الرزا لن ير إلي أّن ابن الفدو 

الحفــاث مــا نصــه:    االمــك ور أوســو منــاج  األلقــال: اــال الــكهبي فــي تــك ر  القــرن 
ـــرد بنيـــر اح فـــي   ـــ  عمـــل تارم ـــام  0كتـــ، مـــن التـــوارمخ مـــا ال اونـــل و مصـــ فاته و 

 0ســماب   مجمــو اآلدال فــي منجــ  األســما  علــع منجــ  األلقــال  أ خم ــين مجلــدام 
، ف  رب الناّلمـ  مصـوفع وهكا المنج  النجي، شا  القدر أن ل ل  الجز  الرابو م ه

ًرنـــ  مجلـــداا ضـــ ام، فمُـــر  ـــان األمـــر لـــو ونـــل ا المنجـــ  أجـــواد بدم ـــ  فـــي 
ـــ   وفـــع موســـوع  فـــي أســـما  رجـــال الحـــداا نـــّ فها الحـــافظ اوســـل أّن إكـــامالم  
هــ( فـي هـكا القـرن بن ـوان   تهـكا، الممـال فـي أسـما  الرجـال   واـد 742المـزي) ا

 .ال ين مجلدام لتنه ب ار عواد منروس في خم   و 
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وانمــاز هــكا القــرن ألةــا ب هــود جمهــرا مــن مؤرخُــه إلــع  تابــ  تــوارم ه  قُــه، 
ه   تــارمخ دول امســالم  رققــه عبــد ــــــفمــان ممــن لتنــا توارم ــه : الــكهبي وموسوعت

هـــ( وتارم ـه   البدالــ  وال هالــ    وعبــد   اســند 774يــر)اثال ـالم التــدمري، وابــن  
هـــــ( 803شــــرس الغ ــــاني)األا الج ــــاا  ، واآ م ــــه   مــــر هـــــ( وتار 768الُــــافني )ا 

هــ( وتارم ـــه   749وتارم ه   الن جد الم ـبوك   وابـن الـوردي عمـر بـن مظفـر )ا
هـــ( وتارم ــه   808-732)      دون ــــوابــن خل .تتمــ  الم تصــر فــي أختــار الت ــر 

ــل  هــكب التـوارمخ الموبوعـ  أشـهر مـن أن .كتـال النبـر وداـوان المبتـدأ وال بـر   أدف صّا
 .ها من نتا  القرن الثامن الهجري لالقول فيها، و 

ّل    ت، الوتقاا   ند ّافا في هكا القرن وم ها:  أكثر من هكا أن جد

هــــ(، ولتقـــاا 771لتقـــاا ال ـــاف ُ  المبـــر  لنبـــد الوهـــال بـــن علـــع ال ـــتكي)ا
هــ( والـداتا  المـكه، فـي منرفـ  أعُـان المـكه، 772س وي)ال ال اف ُ  الصغر  

هــ( فـي تـراج  المالمُـ ، والجـواهر المةـُّ  فـي لتقـاا 799بن فررون المـالمي)اال
هــ( والـكال علـع لتقـاا 775الح فُ  لنبد القادر بن أبي الوفا  القرشـي الح فـي )ا

هـــ(،  لهــا نــ فا فــي 795الح ابلــ  البــن رجــ، عبــد الــررمن بــن أرمــد التغــدادي)ا
 0القرن الثامن

ـــدان القزوم ـــي  تابُـــه : تل ـــُل مفتـــا  وفـــي ميـــدان البالغـــ  نـــّ ل جـــالل ا ل
 ا.النلــوم لل ــكاكي واملةــا  فــي علــوم البالغــ ، ونــاال شــهرا واســن  رتــع اوم ــا هــك

نمـا إه  ن ـبته، و و ما تـتر ـ ومص فهما واسمه محمد بن عبد الررمن ل  لكـن أعجمُـام 
 0هـ739هو عًري من ب ي عجل مونلي المولد وتوفع في دم   س   

ن هــــو اــــرن الموســــوعاا المبــــر  واــــرن المتــــون النلمُــــ  الــــا أن القــــرن الثــــام
ــــاا ال ــــهيرا،  ــــارمخ والوتق ــــ، الت ــــرن  ت ــــرن   ال ــــرو  إأضــــُر و الم ظومــــ  وا ــــه ا ن

بالفُــ  ابــن مالــ ، فقــد و أمثــل لــكل :     المت ــول  علــع ال صــوا الترا ُــ  المهمــ 
 مـرّ   شررها عالمان جليالن من رجـال هـكا القـرن همـا: ابـن عقيـل وابـن ه ـام واـد 

 0ذ رهما
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ــل لــكل  ألةــا: بالغيــا الم ــج  فــي شــر  المُــ  النجــ  للصــفدي، وًتمــام أو  مّث
وً ـر  النيـون فـي شـر  رسـال   0لةـام أالمتون في شر  رسال  ابن زمـدون للصـفدي 

 0هـ(768المصري )ا  ابن زمدون البن ندتات

 لع مناج  اللغ  النًرُ  ل جد:إوم يل ب ا الحداا 
هـ( نّ ل ل ان النرل، وهـو أضـ   711تون ي)اأن ابن م ظور امفرمقي ال

ُــ  ومــ مــا ال مثيــل لــه فــي بقُــ  المنــاج  ال ــابق  مب بال ــواهد ال ــنرم   منــاج  النًر
هـ( 770)ا      رمد بن محمد الفيوميأو كل  ن و  ن.علُه، نّ فه في هكا القر 

ـــ بــادي ، و ــكل  نــ و الفيــروز آلةــام أ  المصــتا  الم يــر  فــي القــرن الثــامن  مهمنجــ
 .لةام أهـ( ااموسه المحُة قُه 817)ا

ــي بالــكاا:  ن  تــ، الم تــاراا ال ــنرم  ابتــدا م إو مــ   لمــ  ت ــل ال ــنر النًر
نم ُاا، فالم تـاراا التـي انـولح علـع ت ـميتها بالحماسـاا ألمن المفةلُاا فا

مثــــل رماســــ  أبــــع تمــــام ورماســــ  التحتــــري وال ــــجري والزوزنــــي والتصــــري، و تــــ، 
م  التي سـميا باسـما  أخـر  مثـل م تهـع الولـ، والتـك را ال ـندل  الم تاراا ال نر 
 ل هكب الم تاراا والحماساا والتك ــراا لـُس فيهـا مـن   ال ـنر  0والتك را الف رم 

الصــافي    مــا ل ــمُه المــارتين، وهــو ال ــنر ال الــد غيــر المــرتتة باألشــ اا أو 
بكتال   م تـاراا شـنرم     لمن هكا القرن انماز 0القليل إالاألردا  أو الم استاا 

ي بـه  تــال   رـدائ  األنـوار  ـعأ كان  ّله مـن ال ـنر الصـافي ال الـد عبـر الـزمن، و 
دائو األشنار   لج يد بن محمود بن محمد الكي انتهـع مـن تصـ ُفه سـ    هــ 790ًو

ُـو ومظـاهرب و لثهـا فـي ألقد اختار مص فه  0 كثر من  مانمائ  مقون   لثها فـي الًر
 .و لثها في ونل الثمار  مرا  مرا ازهرا زهر  ونل األزهار
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، بنــد 1995بتحقيــ  هــكا المتــال ون ــرب فــي بيــروا ســ    حــظواــد أســندني ال
 0منتمدام ن    م وول  فرمدا في الدنُا مناناا استمرا ع رمن عامام 

ُـ  تنتـز بكتـ، الت ـبيهاا، واـد لتنـا م هـا  وأدضُر أن المكتت  ال ـنرم  النًر
هـــ( بتحقيــ  محمــد عبــد 322)ا بــن أبــي عــون إبــرا ُ  بــن محمــدت ــبيهاا ا : ال ــ 

       زديألبيهـــــاا علـــــع عجائـــــ، الت ـــــبيهاا البـــــن  ـــــافر ا وغرائـــــ، الت0المنيـــــد خـــــان
)ا       هـ( بتحقي  مصوفع الصاوي وت بيهاا أهل األندلس البن المتاني623)

أوســو  لمــن القــرن الثــامن هــكا خّلــل ل ــا ،هـــ( بتحقيــ  إر ــان عتــا 420فــي رــدود 
وع وانــه   الم ــل والت بُــه عــن الونــل والت ــبُه    م وأمتــو  تــ، الت ــبيهاا ال ــنر 

جــدار   .الموتنــ إلــعواــد رققتــه عبــر عقــدان مــن ال ــ ين ودفنتــه  0نــّ فه الصــفدي
اــــرون ت ــــااة المــــدن األندل ــــُ  بااــــدي الق ــــتاليين   ن أدبــــا  األنــــدلس وهــــأ بالــــك ر

امشارا إلـع ي كتفأفي شتع ف ون األدل و تص ُر الموسوعاا  إلعستان، بادروا ما
موســـوعتين مـــن  تـــ، الم تـــاراا ال ـــنرم  همـــا : جـــُ  التوشـــُح لل ـــان الـــدان بـــن 

هـ( و) عدا الجلُس( البن ب ري الغرنـالي، و الهمـا مـن وقُـاا 76) ال وي، ا 
 .واد ّض   ل  تال م هما مجموع  متميزا من الموشحاا االندل ُ  0القرن الثامن

لتنـا  ال   امرال  في أختار غرنال    وهو  تـال تـراج  وسـيرهكا عدا  ت
 م ه أجزا  أًرن .

         الــــــدان يّ لقــــــد  ــــــان عبــــــد النزمــــــز بــــــن ســــــرالا الوــــــائي الحّلــــــي ال ــــــهير بصــــــف
ـيأهـ(، 750)ا و ـان  0برز شـنرا  القـرن الثـامن الهجـري علـع امتـداد الـولن النًر

شــاعر  بيــر قُ ــهد علــع ذلــ  داوانـــه  نـــهأأمــا  .ألةــام  شــهيرام  شــاعرام  بيــرام ومصــ فام 
نــه مصــ ل شــهير فــكاك مــا أّمــا أو  .الةــ   الــكي لــ  لوتــو رتــع اآلن لتنــ  علمُــ 

 تدل علُه  تته الثال  :

ــا  األول ي فــ: النالــل الحــالي والمــرخل الغــالي: واــد ن ــرب الم ت ــر  ولهلــ  هونًر
ر صـ   أعاد ن ـرب نـدلق ا ر ـين نصـار فـي م 1955ن بالمانُا ست  دوم تا

واـد خصـه نـفي  0   أعيد ن ر لتن  ر ين نصار فـي بغـداد الةـام 1981

This file was downloaded from QuranicThought.com



 199 

هـ   تـال أ  وهـو .الزجل والموالُا والمان و ـان والقدومـا :الدان بال نر الملحون 
 0لم ه ل  ادر  رتع اآلن دراس  علمُ  تلي  به 0ادل  تنر  لهكب الف ون 

اني   ومـن ن ـ   فـي م وول   تابه  المثالا والمثـاني فـي المنـالي والمنـ والثاني:
دم ــ  وأخــر  فــي التُمورمــ  بالقــاهرا، ومــازال المتــال لحــن إلــع التحقيــ  

 0وال  ر
م لم هـا لـ  د  شر  الماقُ  البدل ُ    التي ن ـرا محققـ   مـا ذ رنـا قُمـا تقـ والثالث:

 0تدر  رتع اليوم دراس  علمُ 
 0ومتقع الحداا بند هكا عن ال قد األدبي في القرن الثامن الهجري 

ــــإ ــــد القــــاهر الجرجــــانيارمن ال قــــد األدبــــي والت ــــال عب ــــه اــــد تحــــوال بنــــد اُ       خ ل
  رتـع اسـتحال إلـع جملـ  مـن قالفاسـ ههـ( إلع عل  لصـوغه الم وـ  وتغكلـ471)ا

و ــــــان  هــــــور ضــــــُا  الــــــدان بــــــن  0القواعــــــد الجافــــــ  غــــــال منهــــــا الــــــكو  ال ــــــلُ 
 ـ  عـاد ال قـد  0ل قـد االدبـيهـ(  ومثلده ال ائر  بمثاب  انتفاض  جدادا ل637األ ير)ا

 0بندب إلع رادته

رتع إذا جا  الصفدي فـي القـرن الثـامن أعـاد لل قـد األدبـي نمهتـه ورورـه رـين 
واـــد جّ ـــد آرا ب هـــكب فـــي  0جنـــل للـــكو  األدبـــي مكانتـــه الرقُنـــ  فـــي النمـــل ال قـــدي

  ال    ت،:

 0ول  لوتو رتع اليوم لتن  علمُ  -الغيا الم ج  في شر  المُ  النج 
واد لتو بتحقي  محمد علي سلواني لتن   -ونصرا الثائر علع المثل ال ائر

 0علمُ 
 تــال   االاتصــار علــع جــواهر ال ــل  فــي االنتصــار البــن ســ ا  الملــ     :والثالــا

ُـا  محمـد عتــا  مول مـرا بم ـار   الـد تورا ال ـيدا  ألوهـو م وـوط، رققتـه 
 0وهو في لرمقه إلع القرا  إن شا   
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 .كب المت، الثال   ام  توور ال قد األدبي في القرن الثامن الهجري ه وتمثل

نـد: فهـل  .هكب أه  سماا النوا  األدبـي والفمـري فـي القـرن الثـامن الهجـري  ًو
ن القـرن الثـامن الهجـري هـو مـن اـرون الفتـرا المظلمـ م إلصح بنـد هـكا  لـه القـول: 

ر ال ُاســـي وأن نقُ ـــها وهــل لصـــح أن ن ظــر إلـــع الحالـــ  األدبُــ  والفمرمـــ  بالم ظــا
 علُهم
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