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الوحاضرج رقن 01اللغح العرتيح وحركح التدوين:
تكون اللؽة منطوقة فً األصل؛ إذ تدور على األلسنة قبل أن تسجل فً بطون الكتب ،وقد ظلت
العربٌة دهرا من الزمن ال تعرؾ التدوٌن إال ما اختص بمقتضٌات الحٌاة االجتماعٌة أو التجارٌة كتدوٌن
الصكوك والعهود والمواثٌق ،أما األعمال األدبٌة من الشعر والنثر ،فلم تكن تدوّ ن إالّ نادرا.
السماع والرواٌة:
استعان العرب بالسماعوالرواٌة فً نقل المعارؾ خاصة ما تعلق بالشعر ،إذ ٌشتركان فً
اعتمادهما على الحفظ واالستظهار  ،ومن الواضح أن السماع ٌعتمد على األخذ مباشرة من المصدر
األصلً أو ممن سمع عن هذا المصدر ،وٌتحول المستمع بعد سماعه إلى راوٌة ،والرواٌة هً أخذ
الشعر أو الحدٌث وتتضمن معنى االستظهار ،لذلك كان السماع واالستظهار هما عنصرا الرواٌة
األساسٌان.
وبهذه الطرٌقة قد نقل الشعر الجاهلً وبعض المعارؾ قبل اإلسبلم.
ٌعرؾ ابن منظور السماع فً لسان العرب بقوله «:السّمع حسّ األذن ،وفً التنزٌل ( ْ
هو
السمْ َع َو َ
أوألقـَـى َ
َش ِهٌد) ،وقال ثعلب :معناه خبلَ له فلم ٌشتؽل بؽٌره» ونستشؾ من هذا المدلول اللؽوي أن السماع ٌتضمن
التركٌز واإلنصات واإلصؽاء ألن ابن منظور ٌقول فً موضع آخر  « :سمّعه الصّوت وأسمعه ،استمع
له ،وتسّمع إلٌه أصؽى»1.
أما الرواٌة :فجاء فً أساس الببلؼة للزمخشري « :روي هو رٌان وهً رٌا وهم رواء ،وقد روي من
الماء رٌا ،وارتوى وتروى وأروى إبله ورواها ،وعنده رواٌة من الماء ،وله راوٌة ٌستسقً علٌه وهو
بعٌر السقاء»2.
فالرواٌة تدل على االستسقاء بمعنى األخذ والحمل بعد السماع.
أدرك العرب منذ العصر الجاهلً أهمٌة الشعر وقٌمته فً حٌاتهم خاصة فً ظل النظام القبلً .فكان
احتفالهم بنبوغ الشعراء فٌهم وحرصهم على حفظ شعرهم ،ورواٌته جٌبل بعد جٌل أهمٌة كبٌرة لنشر
الشعر وذٌوعه بٌن القبابل لبلفتخار أو الدفاع ،وقد ظلت رواٌة الشعر تقلٌدا مستمرا حتى عصر جرٌر
(ت110هـ) والفرزدق (ت110هـ).
* وبذلك تكون رواٌة األعمال األدبٌة قد ازدادت وتٌرتها واشتدت نتٌجة أمران أساسٌان هما:
 حبّ الشعر وتقدٌسه ورؼبة العربً فً إشباع نزعاته الفنٌة.
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 االفتخار بمآثر القبٌلة وبالتحدث عن أٌامها بؽرض الدفاع عنها والنٌل من أعدابها.
وبهذا كانت الرواٌة هً األداة الطبٌعٌة لنشر الشعر وذٌوعه لٌس فً قبٌلة الشاعر فحسب وإ ّنما على
نطاق أوسع وأشمل ض ّم كل القبابل .
وقد اختص بالرواٌة الّرواة والشعراء أنفسهم ،لذلك نرى الباحثٌن ٌتحدثون عن اتصال حلقات سلسلة
الرواة الشعراء من الجاهلٌة ح ّتى عصر بنً أمٌّة.
فكان زهٌر بن أبً سلمى راوٌة أوس بن حجروهما جاهلٌان وكان الحطٌبة – وهو شاعر مخضرم-
راوٌة زهٌر ،وكان هدبة بن خشرم راوٌة الحطٌبة ،وكان جمٌل بثٌنة راوٌة هدبة،وكان كثٌر عزة راوٌة
جمٌل ،والسابب السدوسً راوٌة كثٌر 3.
إنّ هذا التسلسل والتتابع فً رواٌة الشعر عبر الزمن ٌوحً بؤنّ الرواٌة لم تكن تصدر عن قبٌلة واحدة
وإ ّنما تكونت من شعراء قبابل متعددة ومتباعدة ،وٌشٌر هذا التنوع والتعدد إلى أنّ الرواٌة كان لها أهدافا
فنٌة وجمالٌة:
 *1تعلٌم وتكوٌن الشعراء المبتدبٌن.
 *2ترسٌخ التقالٌد الشعرٌة وتوارثها عبر األجٌال.
 *3توضٌح أهمٌة السماع والرّ واٌة المتنوعة فً نقل الشعر وؼٌره من المعارؾ العربٌة قبل اإلسبلم.
وقد ارتبطت الرواٌة بالفحولة فً الشعر خاصة إذا كان الشاعر راوٌة ،وقد سؤل الناس رإبة بن العجاج
عن الفحل من الشعراء فقال « :هو الرّ اوٌة ،ومعناه أن الشاعر إذا روى الشعر استفحل فهو ٌجمع بٌن
جٌد شعره وجٌد ؼٌره من الشعراء»4.
وبهذا ٌتؤكد وجود السماع والرواٌة فً الحٌاة الجاهلٌة ،حٌث ظل الشعر العربً خاضعا للنقل
الشفوي لفترة من الزمن ،وٌإ ّكد الباحثون أٌضا على أنه كان لكل شاعر جاهلً كبٌر راوٌة ٌصحبه،
ٌسمع عنه وٌروي أشعاره لٌنشرها وٌذٌعها بٌن الناس وقد اعتمد هإالء الرواة على الرواٌة الشفوٌة دون
اللجوء إلى الكتابة إالّ ما ندر.
السماع والرواٌة فً القرآن و األحادٌث.
ارتبطت طرٌقة السماع والرواٌة بعد ظهور اإلسبلم بالقراءة القرآنٌة ورواٌة الحدٌث النبوي
الشرٌؾ،فالقراءة القرآنٌة علم نقلً ال ٌعرؾ االستنباط أو التعلٌل لذلك اعتمدت على السماع والرواٌة من
حٌث التلقً من المصدر األصلً لها وهو الرسول (علٌه الصبلة والسبلم) واستمرت تعتمد على ذلك
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حتى نهاٌة القرن الثانً للهجرة ،وما زال السماع ٌمارس حتى الٌوم فً قراءة القرآن قراءة صحٌحة
موثقة.
وٌتصل بذلك أٌضا تفسٌر القرآن الكرٌم ،إذ اتخذ من السماع والرواٌة أٌضا وسٌلتان مهمتان لذلك؛
إذ ٌشٌر العلماء أنه بدأ خطواته األولى جزءا من الحدٌث النبوي الشرٌؾ وهو ما عرؾ "بالتفسٌر
المؤثور" تؤكٌدا لمعنى السماع والرواٌة عن الرسول علٌه الصبلة والسبلم الذي كان المفسّر األول لهذا
النص الكرٌم ،وقد اشتهر برواٌة التفسٌر عن الرسول فبة من الصحابة والتابعٌن منهم عبد هللا بن مسعود
(ت32هـ) وعبد هللا ابن عباس (ت68هـ).
وقد تبلورت أهمٌة السماع والرواٌة أٌضا بتؤثٌر حركة تدوٌن الحدٌث النبوي الشرٌؾ فً عهد عمر
بن عبد العزٌز والتصق مدلول الرواٌة بعلم الحدٌث ،وما انبثق عنه من مفاهٌم جدٌدة كالسند والمتن
والتجرٌح والتعدٌل.
اهتم رواة الحدٌث النبوي بكل صؽٌرة وكبٌرة من أفعال الرسول صل هللا علٌه وسلم وأقواله
فتناقلوها واشتهر منهم جماعة بكثرة الرواٌة كؤبً هرٌرة رضً هللا عنه (ت 59هـ) عبد هللا بن عمر (ت
 74هـ) ابن عباس (ت 68هـ) وانس بن مالك (ت 39هـ) ،وظلت عناٌة العلماء بالرواٌة خاصة ما تعلق
باألحادٌث النبوٌة قابمة ،تستند إلى شروط وضوابط وقواعد ال ٌمكن الحٌاد عنها ،وهو ما زاد من أهمٌة
الرواٌة ودورها فً جمع األحادٌث النبوٌة فً كتب الصحاح المشهورة كالموطؤ ،وصحٌح البخاري
وصحٌح مسلم ثم ّانتقل ذلك فٌما بعد إلى جمع اللؽة واالرتقاء بها وتدوٌنها فً كتب مصنفة ومعاجم.
وعلى الرؼم من المكانة التً تبوأها السماع والرواٌة فً نقل القراءات القرآنٌة والتفسٌر والحدٌث
؛إالّ أنّ التدوٌن لم ٌكن بعٌدا حٌث شارك فً نقل هذه المعارؾ الدٌنٌة منذ المراحل األولى فً حٌاة
المسلمٌن؛ حٌث كان الرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌؤمر بكتابة كل ما نزل من القرآن الكرٌم ،واختص
بذلك جماعة من الصحابة من حفظة كتاب هللا ،منهم علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه (ت

40هـ)،

وعثمان بن عفان (ت 35هـ) وزٌد بن ثابت (ت 45هـ) ،وأبً بن كعب (ت 22هـ) ،فكان التدوٌن مساندا
للحفظ والرواٌة5.
وهذا ٌثبت أن العرب قد عرفوا التدوٌن والكتابة قبل اإلسبلم ،وخاصة فً الحواضر العربٌة مثل
مكة وٌثرب؛إذ ٌقال أ ّنه عند ظهور اإلسبلم كان فً مكة سبعة عشر كاتبا ،وفً ٌثرب أحد عشر كاتبا.
لكن معرفة الكتابة لم ٌمنع استمرار الرواٌة واالعتناء بها كوسٌلة من وسابل نقل المعارؾ األدبٌة،
وقد زاد اهتمامهم بها بفضل عوامل استجدت فً الحٌاة اإلسبلمٌة منها :الحنٌن إلى الوطن إثر توسع
الدولة اإلسبلمٌة بفعل الفتوحات ،وكذا ظهور حلقات العلم فً المساجد.
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وقد تطورت الرواٌة بشكل كبٌر بتؤثٌر حركة تدوٌن الحدٌث النبوي الشرٌؾ فً عهد عمر بن عبد
العزٌز ،كما أشرنا إلى ذلك سابقا ،حٌث ساهمت عناٌة العلماء بالرواٌة وشروطها فً نقل األحادٌث
النبوٌة باالرتقاء بها فً سابر المجاالت خاصة فً مجال اللؽة واألدب ،فظهرت فً بداٌة العصر
العباسً األول طبقة من الرواة المحترفٌن الذٌن اتخذوامن الرواٌة عمبل أساسٌا ،وقد كانوا من سكان
الحواضر الذٌن عاشوا فً الكوفة والبصرة.
أقام هإالء الرواة حلقات الدروس فً المساجدٌ ،علّمون الطلبة واألتباع ،فؤجادوا فً رواٌة ما
حفظوه من شعر وأخبار وكانوا ٌفسرون ؼرٌب اللؽة وٌتعرضون لمناسبة النص ومن هإالء الرواة :أبو
عمرو بن العبلء ،حمّاد الراوٌة ،خلؾ األحمر ،محمد بن السابب الكلبً والمفضل الضبً...
وقد استقى هإالء الرّ واة األشعار واألخبار من القبابل واألعراب ومن ممٌزات الرواٌة عند بعضهم:
 *1التمسك بمقٌاس الفصاحة ال ّتً لم ٌشبها اختبلط.
 *2التؤثر بعلم الحدٌث وطرق رواٌته.
 *3تحري الدقة ،بحٌث ال ٌؤخذون الشعر إالّ من المناطق ال ّتً عرفت بفصاحتها.
ومن العوامل التً أدت إلى ازدهار الرواٌة فً مطلع العصر العباسً:
 تفسٌر ألفاظ القرآن الكرٌم باالستناد إلى الشعر الجاهلً وهً الطرٌقة التً اعتمدها المفسرون
منذ ابن عباس رضً هللا عنه.
 ظهور حركة جمع اللؽة أو التراث القولً للعرب.
 ظهور علوم اللؽة من نحو وصرؾ وببلؼة.
 بروز الحركة النقدٌة وتنامٌها.
 أصبحت الرواٌة بفضل هذه العوامل جزءا من الحركة العلمٌة التً عرفها العصر العباسً،
فقامت على أهداؾ وطرق ومناهج تتصل بمختلؾ العلوم؛ إذ أضحت ال تعتمد على الحفظ
واالستظهارفحسب ؛ وإ ّنما ترتكز كذلك على الجمع والتصنٌؾ والتدوٌن باإلضافة إلى الدقة
والتقصً ،وااللتزام باألمانة فً نقل المعارؾ األدبٌة وقد اشتهر بذلك فبة من الرّ واة نذكر منهم أبو
عمرو بن العبلء (ت 154هـ) الذي كان أحد القراء السبعة وقد أولى عناٌة للرواٌة والجمع ثم التدوٌن
فٌما بعد ٌقول الجاحظ (ت 255هـ) «:كان أعلم الناس بالؽرٌب والعربٌة وبالقرآن والشعر و أٌام
العرب »6ومنهم أٌضا خلؾ األحمر (ت

180هـ) واألصمعً (ت 213هـ) وأبو زٌد األنصاري

وحماد الراوٌة (ت 156هـ) ،والمفضل الضبً (ت 168هـ) ،وأبو عمرو الشٌبانً (ت 213هـ) ،وأبو
عبٌد القاسم بن سبلم (ت224هـ) ...وؼٌرهم كثٌر.
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وقد تحول هذا الفٌض من الثروة اللؽوٌة التً جمعها هإالء الرواة والتً اعتمدت بالدرجة األولى
على السماع والرواٌة إلى التدوٌن والكتابة فظهرت فً صورة رسابل لؽوٌة وكتب صؽٌرة أو
مصنفات ومعاجم لؽوٌة وأدبٌة فٌما بعد.

هوامش المحاضرة:
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الوحاضرج رقن  02حركح التدوين
ال ٌكاد ٌختلؾ نقل اللؽة عن ما ذكر سابقا عن القرآن والحدٌث النبوي ؼٌر أن عناٌة العلماء بجمع
األلفاظ اللؽوٌة واألشعار الجاهلٌة واإلسبلمٌة تؤخرا إلى عصر بنً أمٌة.
وٌرجع اهتمام العرب بلؽتهم العربٌة منذ العصر الجاهلً باعتبارها إحدى اللؽات السامٌة فعملوا
على تهذٌبها من الشوابب و األخطاء واللحن إذ لم ٌكن أهل الجاهلٌة بعٌدٌن عن هذه األمور وٌشٌر احمد
عبد الؽفور العطار :أن الجاهلٌٌن « كان فٌهم من ٌلحن وٌخطا ،وقد جاء فً الشعر الجاهلً أبٌات ال
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تجٌزها قواعد النحو و الصرؾ ،وبعضها ال تجٌزه القواعد إال بعد تؤوٌل مسبق وعلل مصطنعة واعتذار
مفتعل »01.
وهو ما ٌشٌر إلى أن اللحن لم ٌكن ولٌد التداخبلت الثقافٌة والعرقٌة بٌن العرب واألمم األخرى فً
العصور المتقدمة كاألموي والعباسً ؛وإ ّنما كان شابعا فً العصر الجاهلً أٌضا لذلك كان التقصً فً
جمع اللؽة فٌما بعد والتدقٌق فً مفرداتها وألفاظها ضرورة ملحة اعتبرها العلماء األجبلء واجبا البد من
تحقٌقه برؼم الصعوبات التً اعترضت طرٌقهم خاصة أولبك الذٌن كانوا ٌرتحلون من أجل األخذ من
أفواه األعراب الخلص فً البوادي الذٌن عرفوا بفصاحتهم الخالٌة من اللحن والعجمًة  ،وقد اتجه جماعة
من الرّ واة إلى الجمع والتدوٌن لهذه األلفاظ بؽٌة الحفاظ علٌها فً مصنفات وكتب ورسابل.
والتدوٌن فً اللؽة :جاء فً أساس الببلؼة للزمخشري دوّ ن الكتب :جمعها وهو دٌوان الحساب،
وهً دواوٌنه02.
وفً القاموس المحٌط :الدٌوان مجتمع الصحؾ والكتاب ٌكتب فٌه أهل الجٌش وأهل العطٌة03.
 بدأت حركة جمع اللؽة وتدوٌنها بناء على دوافع دٌنٌة ولؽوٌة معا حٌث زحؾ اللحن والتصحٌؾ
من الكبلم إلى النص القرآنً مما شكل تهدٌدا لحٌاة المسلمٌن ،لذلك كان من الضروري اهتمام
العلماء بجمع التراث اللؽوي لحفظه من الضٌاع والدفاع عنه ور ّد الدخٌل الذي جاء من البلدان
المفتوحة واللؽات األخرى التً دخل أهلها اإلسبلم.
 كانت الحاجة ماسة إذن لجمع هذه الثروة اللؽوٌة التً لم تقتصر على األلفاظ والمفردات فحسب
،بل تعدى ذلك إلى الشعر والنثر واألمثال والحكم والخطب وكل ماله عبلقة باللؽة العربٌة ،وكان
الهدؾ هو حفظ هذه اللؽة وتنقٌتها من الشوابب ٌقول األزهري فً كتابه تهذٌب اللؽة « :ولو أ ّنً
أودعت كتابً هذا ما حوته دفاتري ،وقرأته من كتب ؼٌري ،ووجدته فً الصحؾ الّتً كتبها
الورّ اقون ،وأفسدها المصحّ فون ،لطال كتابً ثم كنت أحد الجانٌن على لؽة العرب ولسانها ولقلٌل
ال ٌخزي صاحبه خٌر من كثٌر ٌفضحه ،ولم أودع كتابً هذا إالّ ما ص ّح لً سماعا منهم ».
ٌ إكد األزهري من خبلل كلمته هذه على أ ّنه قد تحرى ال ّد ّقة والتزم باألمانة فً نقل المادة اللؽوٌة
فلم ٌدوّ ن إال ما سمعته مباشرة من ألسنة العرب الخلص ولع ّل هذا ٌبٌّن حرص العلماء على اللؽة
وحمٌاتها من اللحن والتصحٌؾ اعتمادا على مبادئ وأصول حكموها فً المادة اللؽوٌة
المسموعة والمدونة.
 افتقرت حركة جمع اللؽة العربٌة وتدوٌنها فً بداٌة عهدها إلى التنظٌم والشمول فاتسمت بالعفوٌة
والبساطة ،ذلك أنه كان الؽرض منها تدوٌن األلفاظ وجمع المتناثر منها ،فؤلفت رسابل فً
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الؽرٌب وفً النوادر أو اللؽات أواإلنسانؤو الحٌوان ،وقد جمعت هذه المعارؾ اللؽوٌة واألدبٌة
على مراحل تارٌخٌة ثبلث  ،متصلة اتصاال وثٌقا:
 المرحلة األولى:
بدأت منذ أواخر القرن األول الهجري واستمرت قرابة مابة عام وهً الفترة التً جمعت
فٌها األحادٌث النبوٌة الشرٌفة والشعر واألدب ،واتجه علماء اللؽة إلى أخذ األلفاظ العربٌة من
أفواه األعراب أو الوافدٌن على األمصار ممن لم تتؤثر لؽتهم بؤلسنة األعاجم  ،وٌشٌر ٌاقوت
الحموي إلى ذلك بقوله عن العكوتٌن « :أهلها باقون على اللؽة العربٌة من الجاهلٌة إلى الٌوم لم
تتؽٌر لؽتهم بحكم أنهم لم ٌختلطوا بؽٌرهم من الحاضرة فً مناكحتهم وهم أهل قرار ال ٌظعنون
عنه وال ٌخرجون منه ،وأّنهم ال ٌسمحون للؽرٌب أن ٌقٌم عندهم أكثر من ثبلث لٌال خوفا على
لسانهم»04.
وٌعتبر أبو عمرو بن العبلء( 157هـ) من أوابل الرواة الذٌن رحلوا إلى البادٌة الستنطاق
األعراب حٌث أطال االستماع إلٌهم ،ووعى عنهم فصاحتهم .وقد تبعه فً هذا أبو زٌد األنصاري
واألصمعً وأبو عبٌدة ،ولم تقتصر رحلة هإالء الرّ واة على نقل اللؽة الصافٌة من أفواه سكان
البادٌة وإ ّنما أعانتهم على تفسٌر الكثٌر من ؼوامض الشعر واكتشاؾ صحٌحه من زابفه ،وم ّكنتهم
هذه الرحبلت أٌضا من التعرؾ على البلدان واألماكن ،فعادوا ٌحملون معهم علما ؼزٌرا ؼٌر
اللؽة ومفرداتها التً كانوا ٌستنبطونها من القرآن والحدٌث واألدب القدٌم بشعره وأخباره وأمثاله.
 المرحلة الثانٌة :تم فً هذه المرحلة تدوٌن األلفاظ فً رسابل صؽٌرة متفرقة عرفت قدرا أكبر
من التنظٌم ،بحٌث جمعت كل رسالة منها مجموعة من األلفاظ المرتبطة لفظٌا أو المشتركة فً
حرؾ واحد أو المتضادة ،وألفت فً هذه المرحلة أٌضا كتب خاصة بالنبات والحٌوان وخلق
اإلنسان.
 المرحلة الثالثة :بدأ العلماء فً هذه المرحلة بوضع المعاجم العامة والمنظمة بعد أن تراكم ك ّم
هابل من المفردات والكلمات فً صورة رسابل لؽوٌة خبلل المرحلتٌن األولى والثانٌة،وقد كانت
هذه الرسابل هً النواة األساسٌة للمادة اللؽوٌة التً نظمت فً معاجم مختلفة األحجام وطرق
الترتٌب فتمٌزت بالشمول والسّعة والتقصً والد ّقة05 .

جمع الشعر وتصنٌفه:
ٌعتبر الشعر المصدر األساسً للمادة اللؽوٌة التً عكؾ العلماء على جمعها فً رسابل وكتب،
لذلك كان من الضروري تقسٌم الشعر والشعراء وتصنٌؾ ذلك إلى طبقات ومنتخبات
وقد اتجه الجٌل الثانً فً عملٌة التدوٌن والتصنٌؾ إلى تؤلٌؾ دواوٌن الشعر من الجاهلٌٌن
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واإلسبلمٌٌن وتصنٌؾ دواوٌن القبابل ،ثم اختٌار أجود ما تضمنه الشعر الجاهلً واإلسبلمً،
وترتٌبها فً منتخبات أو مختارات.
 *1المنتخبات الشعرٌة :هً مصنفات شعرٌة تحتوي على مجموعة أشعار تقوم على مبدأ أساسً
وهو أن تكون قصابدها طرازا عالٌا من الشعر وقد قسمت إلى قسمٌن ربٌسٌٌن:
 قسم ٌعتمد مقٌاس الجودة لبلختٌار
 قسم ٌلتزم منهج الؽرض فً التصنٌؾ.
وتتمٌز هذه المنتخبات أو المختارات بؤ ّنها :أوسع أفقا ،متنوعة الموضوعات  ،متعددة الشعراء،
تصور الحٌاة الفنٌة بشكل كامل ،وتدل على ذوق العصر الذي تصنؾ فٌه وعلى ذوق مإلفها ومن أشهر
هذه المصنفات:
 )1المعلقات:
هً مجموعة من القصابد لمجموعة من الشعراء الجاهلٌٌن جمعها حماد الراوٌة ،وسماها
المعلقات أو السموط ،وسمٌت بذلك لنفاستها أخذا من كلمة العلق بمعنى النفٌس06.
وقد اختلفت الرواٌات حول عددها فمن قال بؤنها خمس معلقات هً المرئ القٌس وطرفة بن
العبد وزهٌر بن أبً سلمى ولبٌد بن األبرص وعمرو بن كلثوم ،وقد أضٌفت لهما معلقتان هما
قصٌدة عنترة بن شداد والحارث بن حلزة.
هوامش المحاضرة:
- 01مقدمة الصحاح ،أحمد عبد الؽفور ،القاهرة ،1956 ،ص.15
- 02أساس الببلؼة ،للزمخشري ،ص.199
- 03قاموس المحٌط ،الفٌروزابادي محمد الدٌن بن ٌعقوب ،دار الفكر ،بٌروت1383 ،هـ ،ص.222
- 04معجم البلدانٌ ،اقوت الحموي ،ج ،2ص.205
- 05مصادر اللؽة ؼً المكتبة العربٌة ،دار الهدى ،الجزابر ،ص .40/39
- 06العصر الجاهلً ،شوقً ضٌؾ ،دار المعارؾ ،مصر ،ط ،1978ص.176
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الوحاضرج رقن 03الوفضلياخ:
جمعها المفضل الضبً وهو أبو العباس المفضل بن محمد بن ٌعلً بن عامر بن أبً الضبًٌ،عد
من أوابل الرواة فً الكوفة ،وامتاز بعلم كثٌر بؤخبار العرب وأٌامها ولؽاتها وقد أخذ عنه كثٌرون منهم
األنصاري أبو زٌد والفراء والكسابً ،وٌنتهً إلٌه إسناد الكثٌر من الرواٌات الشعرٌة
واألخبار.وللمفضلٌات قصة تتلخص فً  :خرج إبراهٌم بن عبد هللا بن الحسٌن بن الحسن بن علً بن
أبً طالب فً البصرة عن الخلٌفة العباسً أبً جعفر المنصور ،وانض ّم عدد من العلماء إلى شٌعة
العلوٌٌن ،ومنهم المضل الضبً ،لكن الخلٌفة المنصور بعدهزٌمة إبراهٌم سنة

143هـ760/م ظل

ٌطارده فتخفى إبراهٌم عند المفضل وكان المفضل ٌتركه وٌخرج وذات مرةأراد المفضل أن ٌخرج
ألٌام إلى ضٌعة له فطلب منه إبراهٌم كتابا ٌتسلى به فاخرج له كتابا فً الشعر واألخبار ٌقال أ ّنها كانت
ملء قمطرٌن فلما عاد المفضل وجد ضٌفه قد علم سبعٌن قصٌدة وكان صاحبذوق حسنفً الشعر.
وٌبدو أنّ المفضل استبقى على هذه القصابد السبعٌن ث ّم أضاؾ لها عشرا فٌما بعد.
محتوى المفضلٌات:
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ٌقول ابن الندٌم فً الفهرست:

« المفضلٌات هً مابة وثمانٌة وعشرون قصٌدة ،وقد تزٌد

وتنقص وتتقدم القصابد وتتؤخر بحسب الرواٌة عنه ،والصحٌحة التً رواها عنه ابن األعرابً »01.
وتتوزع قصابدها على شعراء العصر الجاهلً وآخرون من العصر اإلسبلمً والبعض منهم عاصر
العهدٌن معا فكان من المخضرمٌن.
خصائصها:


امتازت باألمانة العلمٌة نظرا للثقة وال ّدقة التً تحلى بها صاحبها بخبلؾ حماد الراوٌة،وقد كان
أول من نبه إلى محاوالت بعض الرواة المؽشوشة.



شروحها :شرح بناألنبا ري.



شرح المرزوقً (ت 421هـ)



شرح التبرٌزي (ت502هـ)

جمهرة أشعار العرب:
ٌنسب هذا الكتاب إلى أبً زٌد محمد بن أبً الخطاب القرشً ،وهو شخصٌة مجهولة اختلؾ
الدارسون فً الفترة الزمنٌة التً عاش فٌها.
محتوٌات الكتاب  :قسم القرشً محتوٌات مختاراته إلى سبعة طبقات متدرجة زمنٌا،وقد وضع لكل
طبقة سبعة قصابد بعد أن اختار لكل شاعر من الطبقات السبع قصٌدة واحدة فبلػ مجموع القصابد
تسعا وأربعٌن قصٌدة لتسعة وأربعٌن شاعرا.
الطبقة األولى:

أصحابالمعلقات،وهم امرإالقٌس،وزهٌر،والنابعةالذبٌانً،واألعشى،ولبٌد،وعمرو بن

كلثوم،وطرفة بن العبد.
الطبقة الثانٌة :أصحاب المجمهرات،وهم عنترة بن شداد،وعبٌد بن األبرص،وعدي بن زٌد،وبشر بن
أبً حازم،وأمٌة بن أبً الصلت،وخداش بن زهٌر،والنمر بن تولب.
الطبقة الثالثة  :أصحاب المثقبات،وهم المسٌب بن علس،والمرقشاألصؽر،والملتمس،وعروة بن
الورد،والمهلهل بن ربٌعة،ودرٌد بن الصمة،والمنتخل بن عومٌر الهذلً.
الطبقة الرابعة :أصحاب المدهبات،وهم:حسان بن ثابت،وعبد هللا بن رواحة،ومالك بن العجبلن،وقٌس
بن الحطٌم،وأحٌحة بن الجبلح،وأو قٌس األسلت،وعمرو بن امرئ القٌس.
الطبقة الخامسة :أصحاب المراثً :أبو ذبٌب الهذلً ،محمد بن كعب الؽنوي ،أعشى باهلة،علقمة بن
جدن الحمٌري ،أبو زٌد الطابً ،متمم بن نوٌرة الٌربوعً .
الطبقة السادسة :المشوبات ،وهم نابؽة بن جعدة ،وكعب بن زهٌر بن أبً سلمى ،القطامً ،الحطٌبة،
الشماخ بن ضرار ،وعمرو بن أحشر ،وتمٌم بن مقبل العامري.
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الطبقة السابعة :الملحمات ،وهم :الفرزدق ،جرٌر ،األخطل ،وعبٌد الراعً ،وذو الرّ مة،
والكمٌت بن زٌد األسدي ،والطرماح بن حكٌم ّ
الطابً02

حماسة أبً تمام:
هو حبٌب بن أوس الطابً ٌنسب إلى قبٌلة طًء ،وكنٌته أبو تمام ولد فً قرٌة جاسم القرٌبة من مدٌنة
دمشق ،ولد على األرجح عام (190هـ) وتوفً عام (231هـ).
كان علما من أعبلم الشعر العربً امتاز بالتجدٌد فً الصور والمعانً واشتهر بثقافته الؽزٌرة .من آثاره:
الدٌوان ٌضم شعره.أماالحماسة فارتبط تصنٌفها شؤنها فً ذلك شؤن المفضلٌات ،بقصة فً تؤلٌفها ٌذكر
التبرٌزي – أحد شراح دٌوان الحماسة – أنّ أبا تمام قصد عبد هللا بن الطاهر ،وهو بخرسان فمدحه
فؤجازه ،وعادد ٌرٌد العراق ،فلمّا دخل همذان اؼتنم أبو الوفاء بن سلم فؤنزله وأكرمه ،وأصبح ذات ٌوم
وقد وقع ثلج عظٌم فقطع الطرٌق ،فؽم ذلك أبا تمام وسر أبا الوفاء فؤحضره خزانة كتبه فطالعها واشتؽل
بها ،وصنؾ خمسة كتب فً الشعر منها كتاب الحماسة ،والوحشٌات ،وفحول ال ّشعراء،ومختار شعراء
القبابل ،فبقً كتاب الحماسة فً خزابن آل سلم ٌضنون به ،حتى تؽٌرت أحوالهم وورد أبو العواذل
همذان من دٌنور فظفر بالكتاب وحمله إلى أصفهان ،فؤقبل أدبابها علٌه ورفضوا ما عداه ممّا هو فً
معناه من كتب ،ث ّم شاع ح ّتى مؤل الدنٌا03.
المختاراتٌ :ضم سبع مجموعات شعرٌة من شعر ؼٌره من الشعراء وهً:
 -1كتاب االختٌار من أشعار القبابل.
 -2كتاب االختٌارات من شعر الشعراء.
 -3كتاب الفحول.
 -4اختٌار المقطعات
 -5نقابض جرٌر والفرزدق.
 -6مختارات من شعر المحدثٌن
أما كتابه كتاب الحماسة فارتبط تصنٌفه بقصة كما هو الشؤن بالنسبة للمفضلٌات.
طرٌقة االختٌار:
جنح أبو تمام إلى التؤلٌؾ فكان اختٌاره لقصابد الحماسة مبنٌا على معاٌٌر أساسٌة ارتضاها
لنفسه لعل أهمها الجمال الفنً للقصٌدة ،باإلضافة إلى الفصاحة بالجمال جزالة التً توخاها الرّ واة
قبله من أمثال األصمعً وأبو عبٌدة وابن األعرابً ،و اهتمام أبوتمام بالجمال الفنً للقصٌدة ٌوحً
بؤن هذا الشاعراعتمد على ذوقه الشخصً  ،وهو ما ٌوضحه المرزوقً أحد شراح الحماسة
بقوله«:إنه لم ٌعمد منال ّشعراءإلى المشتهرٌن منهم دون األؼفال،والمن الشعر إلى المتردد فً
األفواه،المحبب لكل داع،فكان أمره أقرب،بل اعتسؾ فً دواوٌن الشعراء،جاهلٌّهم،ومخضرمهم
وإسبلمٌّهم ومولّدهم،واختطؾ منها األرواح دون األشباح،واخترؾ األثمار دون األكمام،وجمع ما
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ٌوافق نظمه وٌخالفه،الن ّضروب االختٌار لم تخؾ علٌه ،وطرق االحسان و االستحسان لم تستتر
عنه ،حتى إ ّنك تراه ٌنتهً الى البٌت الجٌّد فً لفظة تشٌنه ،فٌجبر نقٌصته من عنده  ،وٌبدل الكلمة
بؤختها فً نقده »04وما نستوضحه من خبلل هذا القول ما ٌلً:
 *1انطلق أبو تمام فً تؤلٌؾ حماسته من ذوقه الشخصً.
 *2انتقاء الشعر دون األخذ بعٌن االعتبار شهرة صاحبه أو عدد األبٌات.
 *3االعتماد على دواوٌن الشعراء من الجاهلٌة إلى اإلسبلم.
 *4تؽٌٌر اللفظ ؼٌر المستحسن فً موضعه واستبداله باللفظ المبلبم.
 *5ذكر القصٌدة الجٌدة دون تعٌٌن صاحبها05.
ولعل من ممٌزات هذه الحماسة أ ّنها عبارة عن مقطوعات شعرٌة ؛بحٌث اعتنى صاحبها بالشعر
وأواله اهتماما كبٌرا وٌذكر الباحثون أن أطول قصٌدة ال تزٌد عن اثنٌن وعشرٌن بٌتا وأنّ أؼلب
القصابد ٌقع ما بٌن ستة وتسعة أبٌات.
محتوى الكتاب:
هو كتاب فً الشعر صنفه صاحبه تصنٌفا موضوعٌا وقسمه إلى عشرة أقسام هً :باب الحماسة ،باب
المراثً ،باب األدب ،باب النسب ،باب الهجاء ،باب األضٌاؾ والمدٌح ،باب الصفات ،باب السٌر
والنعاس ،باب الملح ،باب ملمة النساء.
بلػ مجموع مقطوعات الحماسة  881مقطوعة لم توزع بصورة متجانسة بٌن األبواب فنجد مثبل بذكر
 261مقطوعة فً باب الحماسة أما فً باب الصفات فبل ٌذكر ؼٌر ثبلثة مقطوعات.
ممٌزات الكتاب:
 -1استطاع أبو تمام أن ٌوفق فً اختٌاره بفضل ذوقه الشعري الرفٌع.
 -2احتذى الكثٌر من الكتاب بحماسة أبً تمام منهم البحتري ،وقد بلػ عدد كتب الحماسة عشرا ،منها
حماسة البحتري ،الحماسة المؽربٌة ،حماسة ّ
الزوزنً ،حماسة أبو العبلء المعري...
 -3اعتنى بشرحها الكثٌرون فتجاوز عددهم العشرٌن أشهرهم المرزوقً ،التبرٌزي ،ابن جنً،
العكبري...
 -4صنفت انطبلقا من موضوعات الشعر وأؼراضه بخبلؾ المصنفات السابقة التً كان تبوٌبها
عشوابٌا.
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هوامش المحاضرة:
- 01الفهرست ،ابن الندٌم ،تحقٌق مصطفى السوٌقً( ،م،و،ك)،ص.312
- 02المصادر اللؽوٌة واألدبٌة ،عز الدٌن إسماعٌل ،ص(.)83-82
- 03تارٌخ آداب العرب ،مصطفى صادق الرافعً،ج ،3دار الكتاب العربً ،ط ،1974 2ص.347
- 04المصادر اللؽوٌة واألدبٌة ،عز الدٌن إسماعٌل ،ص

 ،93نقبل عن مقدمة شرح الحماسة،

المرزوقً ،ص (.)14-13
- 05مصادر التراث العربً ،عمر الدقاق ،دار الشروق ،بٌروت ،ص.57
الوحاضرج رقن04كتة النىادر:
النادر من الكبلم هو ؼٌر الشابع ،والمقصود بكتب النوادر الكتب التً دونت فٌها األلفاظ
والكلمات ؼٌر الشابعة فً كبلم العرب ،أو تلك التً ال ٌعرفها كثٌر من الناس ،وتعتبر هذه الكتب من
المحاوالت المعجمٌة الرابدة التً استمرت طٌلة القرن الثانً الهجري ومطلع القرن الثالث ،إذ هً أقدم
ما ظهر من مراحل التدوٌن والتؤلٌؾ التً مرت بها حركة جمع اللؽة ،والقصد من تؤلٌؾ هذا النوع من
الكتب تسجٌل األلفاظ العربٌة التً ٌندر استخدامها وذلك للحفاظ علٌها من الفناء مع وفاة عارفٌها لذلك
حظٌت بالتدوٌن قبل ؼٌرها من الكلمات الفصٌحة المستخدمة ،ولعل أول من ٌعزى إلٌه كتاب فً
النوادر هو أبو عمرو بن العبلء (ت158هـ).
وقد زخر القرن الثالث الهجري بكتب النوادر فشهد منها أكثر من عشرٌن كتاب ورسالة منها:
كتاب النوادر ألبً زٌد األنصاري:
أبو زٌد األنصاري ( 215-119هـ) هو سعٌد بن أوس من أعبلم النحو واللؽة والرواٌة فً البصرة
كان أستاذا لسٌبويه  ،قٌل عنه أنه أوثق الناس رواٌة ،له مإلفات لؽوٌة كثٌرة من بٌنها "خلق اإلنسان"،
"كتاب المطر" و"الوحوش" ،و"اإلبل"...
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كتابه من أقدم كتب النوادر التً ألفت فً المرحلة األولى من مراحل تؤلٌؾ الكتب جمع فٌه صاحبه
ؼرابب األلفاظ ونوادرها؛ وٌحتوي الكتاب على أبواب خاصة بالشعر وأخرى بالرجز وثالثة بالنوادر
من األلفاظ ؛حٌث تناول فً هذا الباب ألفاظا وتعبٌرات واستعماالت ال تجري على القواعد المعروفة وال
على اللؽة الواضحة الشابعة االستعمال ،واأللفاظ المتشابهة المشكلة ،والتفت إلى بعض المترادفات وإلى
ما فً شواهده من عروض ونحو وؼٌره ،والشعر فً هذه األبواب قلٌل ٌؤتً به لبلستشهاد ،ال أساسا
للباب كعادته فً األبواب الخاصة بالشعر والرجز.01
نموذج من كتاب النوادر:
وفً باب نوادر من كبلم العرب ٌقولٌ « :قال ّ
تؤثفنا بالمكان تؤثفا ،إذ ألفوه فلم ٌبرحوه .وٌقال هذا
الطعام أو الشراب أو ما كان من شًء تطٌب عنه نفسك هذا مطٌبة لنفسً وهذا محسنة لجسمً إذا حسن
جسمك علٌه ،وٌقال فبلن ال ٌتؽٌر على امرأته ،إذا كان ال ٌؽار علٌها ،وٌقال إذا أذلت المرأة أي إذا
أهزلتها هُزلت وفسدت».02
وهناك أنواع أخرى من الرسابل والكتب التً نالت عناٌة كبٌرة من الرواة واللؽوٌٌن القدماء ولعلها
تفوق كتب النوادر من حٌث االهتمام منها:


كتب الغرٌب  :الؽرٌب هو الؽامض من الكبلم وقد كثر التؤلٌؾ فٌه منذ بداٌة التدوٌن فً سٌاق تفسٌر
القرآن والحدٌث والهدؾ منها فهم معانً األلفاظ القرآنٌة ،وكذا إٌجاد أسس سلٌمة لقراءة القرآن
الكرٌم ولعل أول من ٌنسب إلٌه التؤلٌؾ فً هذا المجال عبد هللا بن عباس فً كتابه "ؼرٌب القرآن"
وتبعه فً ذلك كثٌرون منهم" :ؼرٌب القرآن" لؤلصمعً وأبً عبٌدة وابن سبلم وبن قتٌبة
وؼٌرهم03.



كتب اللغات :اختلفت القبابل العربٌة فً ببلدها الواسعة فً بعض مفرداتها اللؽوٌة وطرق لفظها
وتركٌبها ،وقد نالت هذه األلفاظ نصٌبا من اهتمام العلماء حٌث عمدوا إلى التمٌٌز بٌنها من خبلل
الخوض فً ؼمار هذه اللؽات فنعتوا بعضها بالفصاحة كلؽة قرٌش وثقٌؾ وأسد وتمٌم وهذٌل
وخزاعة وؼطفان وبعضها اآلخر بالرداءة كإٌاد وؼٌرها ،ألنها عاشت فً أطراؾ الجزٌرة وخالطت
ؼٌر العرب.
وكان التؤلٌؾ فً "لؽات القرآن" من أول األعمال التً لفتت انتباه العلماء وأول من ألؾ فً هذا النوع
من الكتب عبد هللا بن عباس فً كتابه "اللؽات فً القرآن" حٌث استخرج فٌه لؽات العرب من السور
واآلٌات ورتبها مفسرة على ترتٌب القرآن دون شواهد ،وتبعه فً هذا كثٌرون منهم ٌونس بن حبٌب
البصري (ت 172هـ) بكتابه لؽات القبابل وبعده ألؾ الشٌبانً (ت 206هـ) كتاب الجٌم وأٌضا الفراء
واألصمعً واألنصاري.
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كتب األضداد :هً نوع من أنواع الكتب اللؽوٌة التً جمعت ألفاظا تؤخذ معنٌٌن متضادٌن حٌث
ٌمكن استخدام كل لفظة منها لمعنٌٌن متنافرٌن ؛إذ كل لفظة تعنً الشًء وضده ومن أهم الكتب التً
ألفت فً هذا النوع كتاب األضداد ألبً بكر االنباري وهو من أشهر علماء الكوفة فً اللؽة والنحو
والرواٌة الذي جمع فٌه ثبلثمابة لفظ من ألفاظ األضداد دون إتباع نظام معٌن أو منهج محدد.



كتاب األضداد فً كالم العرب  :ألبً الطٌب اللؽوي وهو أحد النحاة اللؽوٌٌن البارزٌن فً القرن الرابع
الهجري انحدر من نواحً خوزستان إلى بؽداد ،كما عاش بقٌة حٌاته فً ببلط سٌؾ الدولة فً حلب
له عدة مإلفات من بٌنها "مراتب النحوٌٌن" و "شجر الدر" و" اإلبدال " ٌعتبر ؼزٌرا من حٌث المادة
الحتوابه على مجموعة كبٌرة من األلفاظ المتضادة كما ضمنه صاحبه العدٌد من الشواهد القرآنٌة
والحدٌثٌة والشعرٌة واألقوال المؤثورة وقدرتبه على حروؾ الهجاء وهو أمر جدٌد لم ٌسبق إلٌه أحد
ممن ألفوا هذا النوع من الكتب.



كتب الهمز :هو عبارة عن رسابل جمعت األلفاظ التً تشترك فً حرؾ واحد وحملت هذا الحرؾ
مثل كتاب الهمز أو كتاب الجٌم أو كتاب البلم.وٌؤتً التؤلٌؾ فً هذا النوع من الكتب لتبٌان الفروق
بٌن لهجات العرب المختلفة ،وما عرؾ من هذه الكتب "كتاب الهمز" ألبً زٌد األنصاري؛ حٌث
جمع فٌه األلفاظ التً تنتهً بحرؾ الهمزة وص ّنفها تبعا للحرؾ األول دون ترتٌب دقٌق.



كتب األبنٌة :هً كتب ألفت لؤللفاظ حسب صٌؽتها الصرفٌة حٌث اشترك اللؽوٌون والنحاة منذ بداٌة
عهد التدوٌن فً صٌاؼة أبنٌة متنوعة للمعانً من المادة الواحدة ،وقد بدأ التدوٌن فً هذا الباب فً
شكل رسابل صؽٌرة متفرقة تطورت لتصبح معاجم فٌما بعد،.فجاء منها فً المصادر ،والصٌػ
واألفعال ومن أمثلة ما ألؾ فً هذا النوع:
 .1كتاب "فعلت وأفعلت" للزجاج.
 .2كتاب "فعل وأفعل" لقطرب
 كتب خلق اإلنسان والحٌوان:
هذا لون من الرسابل اللؽوٌة أو كتب المفردات التً نالت عناٌة كبٌرة من الرواة واللؽوٌٌن،
حٌث توجه االهتمام إلى المفردات الدالة على جسم اإلنسان أو الحٌوان وكل ما ٌتعلق بهما
وما ٌتصل بهما فً أطوار حٌاتهما وأول كتاب حمل عنوان (خلق اإلنسان) هو كتاب أبً
مالك عمرو بن كركرة األعرابً ،وقد تتابع فً هذا الباب من قبل أبً عمرو الشٌبانً
وقطرب...
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هوامش المحاضرة:

- 01

المعجم العربً نشؤته وتطوره ،دار مصر للطباعة ،القاهرة ،ط ،1968 3ص.199

 - 02النوادر فً اللؽة  ،أبو زٌد األنصاري ،دار الشروق ،بٌروت ،ط ،1967 ،2ص .325
 - 03مصادر اللؽة فً المكتبة العربٌة ،عبد اللطٌؾ الصوفً ،دار الهدى ،الجزابر ،ص (.)41-40

الوحاضرج رقن05إصالح الونطق التن الضكيد
هو أبو ٌوسؾ بن إسحاق ،عرؾ بابن السكٌت والسكٌت لقب أبٌه إسحاق وعرؾ بذلك ألنه كان
كثٌر السكوت طوٌل الصمت ،كان ابن السكٌت من أهل الفضل والدٌن موثوقا برواٌته وكتبه صحٌحة
جٌدة منها إصبلح المنطق ،وكتاب األلفاظ ،وكتاب فً معانً الشعر ،وكتاب القلب واإلبدال وقد أخذ
هذا العالم الجلٌل عن أبً الشٌبانً والفرّ اء وابن األعرابً.
موضوع الكتاب:
ٌتبادر إلى ذهن الكثٌرٌن الذٌن لم ٌطلعوا على هذا الكتاب أن موضوعه له عبلقة بعلم المنطق
وتصحٌح أشكاله ومقاٌٌسه.
إال أن ابن السكٌت أراد أن ٌعالج من وراء تؤلٌفه لهذا الكتاب داء قد استشرى فً لؽة العربة
والمستعربة وهو داء اللحن والخطؤ فً الكبلم فؤراد تقوٌم اللسان.
وقد اتخذ المإلؾ من أبنٌة الصّرؾ وأوزان األسماء واألفعال منطلقا له ،أقام علٌها الكتاب
وفصوله ثم جمع ألفاظ اللؽة وفرّ قها على هذه األبواب والفصول حتى ٌرى الناس الخطؤ فٌتجنبوه.
والكتاب واسع ؼزٌر المادة ؼٌر أ ّنه ٌفتقر إلى التنظٌم داخل األبواب واالستطراد وكذا قلة الشواهد
والشروح ذلك أنّ ه ّم المإلّؾ األوّ ل كان وضع األلفاظ أمام أعٌن الناس حتى ٌعرفوا الخطؤ من
الصواب وأهمل قضٌة التنظٌم والشواهد.
أنموذج من الكتاب:

16

«ال ّش ّق الصدع فً عود او حابط أو زجاجة وال ّش ّق نصؾ ال ّشًء وال ِّش ّق أٌضا المش ّقة قال هللا تبارك
وتعالى :إال ّ
بشق األنفس ،والمسك :الجلد والمسك :سوار من أسورة االعراب من جلود والمسك من
الطٌب ،وال ّدبر  :ال ّنحل وجمعه دبور ،قال لبٌد :وأرى دبور شاره ال ّنحل عاسل »01.
ومن المصادر اللؽوٌة أٌضا نجد :
كتاب الخصائص ألبً الفتح عثمان بن جنً.
وصاحبه هو أبو الفتح عثمان بن جنً ،كان أبوه جنً رومٌا من موالً سلٌمان بن فهد بن أحمد
األردي ولد بالموصل توفً عام (392هـ) كما أشار إلى ذلك ابن الندٌم.
أخذ ابن جنً النحو عن األخفش وكان أستاذه هو أبو علً الفارسً إذ صحبه ابن جنً أربعٌن عاما.
وقد روى عن األعراب الفصحاء الثقاة شؤن علماء عصره ،وكان من القرّ اء وهو راوٌة ثعلب والمبرد
وأبو الفرج األصفهانً ،عرؾ عنه أ ّنه كان حجة فً علم التصرٌؾ وقد مكنه علمه هذا من أن ٌضع ٌده
على األخطاء التً وردت فً أمهات المعاجم ومنها كتاب العٌن للخلٌل والجمهرة البن زٌد.
وقد أحصى ٌاقوت الحموي أربعٌن كتابا البن جنً منها سر صناعة اإلعراب ،تفسٌر دٌوان المتنبً
الكبٌر ،تفسٌر معانً دٌوان المتنبً ،اللمع فً العربٌة ،كتاب األلفاظ المهموزة.
 محتوى الكتاب:
ٌبحث هذا الكتاب فً خصابص اللؽة العربٌة ،فاشتمل على مباحث منها ما ٌتصل باللؽة
العربٌة بصفة عامة ،وقد عرج فً هذا البحث على الفرق بٌن الكبلم والقول ،والبحث فً أصل اللؽة
كما تناول أٌضا فلسفة اللؽة ومشكبلتها ضمن مباحث أخرى.
نرى أن ابن جنً وهو ٌعالج المشاكل الصرفٌة أو النحوٌة ال ٌركز علٌها بحد ذاتها لكنه ٌتخذها
منطلقا للولوج إلى مشكلة لؽوٌة أكبر ،ومثال ذلك بحثه فً الفرق بٌن القول والكبلم فٌقول فً ذلك:
« هذا باب القول على الفصل بٌن الكبلم والقول ولنقدم أمام القول على الفرق بٌنهما طرفا من ذكر
أحوال تصارٌفهما واشتقاقهما مع تقلب حروفهما فإن هذا موضع ٌتجاوز قدر االشتقاق وٌعلوه إلى
ما فوقه وٌراه فنجده طرٌقا ؼرٌبا ،ومسلكا من هذه اللؽة الشرٌفة عجٌبا »02.
 الهدف من التؤلٌف:
لٌس البحث فً المشكبلت اللؽوٌة الجزبٌة هو ما كان ٌصبو إلٌه ابن جنً من تؤلٌؾ
الخصابص ،وإ ّنما الوقوؾ على المشكبلت الكلٌّة أي فلسفتها ٌقول  « :إذ لٌس ؼرضنا فٌه الرفع
والنصب والجر والجزم ،ألن هذا أمر قد فرغ فً أكثر الكتب المصنفة فٌه  ،وإنما هذا الكتاب
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مبنً على إثارة معادن المعانً وتقرٌر حال األوضاع والمبادئ ،وكٌؾ سرت أحكامها فً
األحناء والحواشً »03.
فالؽرض من هذا الكتاب كما ٌشٌر إلى ذلك صاحبه لٌس معالجة المسابل النحوٌة والصرفٌة
الجزبٌة ،وإ ّنما هو الؽوص فً الموضوعات اللؽوٌة العمٌقة بؤسلوب منطقً ٌصل بالمتمعن فً
هذا المإلؾ إلى حد الفهم و اإلقتناع.
.المعاجم المرتبة ترتٌبا صوتٌا:
 -01تهذٌب اللغة :لؤلزهري (370 -282هـ) ولد فً مدٌنة هراة بخراسان ،أسره القرامطة عند عودته
من الحج إلى ببلده ،وكان لفترة األسر هذه أثر بالػ على ثقافته نظرا لكون آسرٌه القرامطة من العرب
ُ
الخلّص ،وقد جمع أثناء وجوده بٌنهم الكثٌر من ألفاظ اللؽة ونوادرها ،دخل بؽداد ولم ٌلبث فٌها طوٌبل ث ّم
عاد إلى هراة وتوفً فٌها له مإلفات فً تفسٌر األلفاظ الفقهٌة ،وتفسٌر المعلقات السبع ،وشعر أبً تمام،
وأشهر مإلفاته كتاب تهذٌب اللؽة .و هو من أوثق معجمات اللؽة العربٌة وأكثرها استٌعابا نظرا التساع
الثقافة فً القرن ( 4هـ) واطبلع صاحبه على الرسابل وكتاب اللؽة التً ألفت قبله طٌلة قرنٌن من
الزمن ،وأراد األزهري أن ٌهذب اللؽة العربٌة وفً هذا ٌقول:

« وقد سمٌت كتابً هذا تهذٌب اللؽة،

ألنً قصدت بها نفً ما أدخل فً لؽات العرب من األلفاظ التً أزالها األؼبٌاء عن صٌؽها ،وؼٌّرها
العُتم عن سننهاّ ،
فهذبت ما جمعت فً كتابً من التصحٌؾ والخطؤ بقدر علمً04»...
مبدأ الجمع فٌه :وضع األزهري لنفسه خطة صارمة فً جمعه لكتابه وذلك أثناء رواٌته وتدوٌنه للؽة
تعتمد على السماع المباشر عن العرب والرواٌة عن العلماء اإلثبات أو النقل عن الصحؾ المكتوبة
بخطوط ذوي المعرفة الثاقب ٌقول فً هذا الشؤن « :لم أودع كتابً هذا من كبلم العرب إالّ ما ص ّح لً
سماعا منهم ،أو رواٌة عن ثقة أو حكاٌة عن ّ
خط ذي معرفة ثاقبة اقترنت إلٌها معرفتً05».
وٌإكد فً هذا المقطع اعتماده على طرٌقتً السماع والرواٌة فً جمعه للمفردات من اهل اللؽة
الثقاةباالضافة الى اقتران ذلك بمعارفه وثقافته .
مبدأ الوضع :اعتمد طرٌقة الخلٌل الصوتٌة فً ترتٌب الحروؾ على مخارجها الصوتٌة ،وفً هذا ٌقول:
« وعلمت أ ّنه ال ٌتقدم أحد الخلٌل فٌما أسسه ورسمه ،فرأٌت أن أحكٌه بعٌنه ،لتتؤمله وتردد فكرك
فٌهوتستفٌد منه ما بك الحاجة الٌه.06» ...وفً هذا اعتراؾ بعلم الخلٌل ومكانته وقٌمة ما أسسهمن حٌث
المادة والمنهج لذلك عمد على محاكاته وانتهاج سبٌله.
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واعتمد منهجه فً التؤلٌؾ ،ؼٌر أ ّنه فاقه بالزٌادة واإلكثار ،فجاءت مادته اللؽوٌة ،ومعانٌه وشواهده أكثر
وأؼزر مما هً فً كتاب العٌن ،أما نظام األبواب فً تهذٌب اللؽة فتجري على ؼرار ما رأٌناه فً كتاب
العٌن وهً :
 أبواب المضاعؾ :تبدأ بالحرؾ األول فً الترتٌب الصوتً وهو العٌن ووضع التقالٌب وشرح ما هومستعمل منها.
 أبواب الثبلثً الصحٌح :تشؽل معظم صفحات الكتاب. أبواب الثبلثً المعتل :مثل جزأ ،خطؤ... ، أبواب اللفٌؾ :هو ما التؾ بحرفٌن من حروؾ العلة ،مثل عوى ،حوى ،عًٌ ،وعوع. أبواب الرباعً أبواب الخماسً :قلت مادة هذا الباب وأكثرها من الؽرٌب النادر. خصابص الكتاب : االستشهاد بشواهد األشعار المعروفة لفصحاء شعرابها التً احتج بها أهل المعرفة المإتمنون علٌها تقٌٌد نكت حفظها ووعاها من أفواه العرب الذٌن التقى بهم مباشرة واقام بٌنهم زمنا اعتمد على السماع المباشر من األعرا ب الخلص فرأىؤن ما أثبتهؤهل اللؽة فً كتبهم الٌنوب منابالسماعوال ٌقوم مقام الدربة والعادة
 استند على العدٌد من الكتب والمعاجم التً ألفت قبله وقد ذكرها فً مقدمته مبٌنا رأٌه حولها وأوجهالتصحٌؾ فٌها وكٌؾ عمل على تهذٌبها
أنموذج من تهذٌب اللغة:
 أبواب المضاعؾ من حرؾ العٌن –باب العٌن والحاء-قال اللٌث :قال الخلٌل بن أحمد:العٌن والحاءالٌؤتلفان فً كلمة واحدة أصلٌة الحروؾ لقربمخرجٌهما،إالّ أن ٌإلؾ فعل من جمع بٌن كلمتٌن ،مثل "حً على" فٌقال منه" :حٌعل".
قلت  :وهو كما قاله الخلٌل :وقد روي فً باب الخماسً حرفان وذكرتهما فً أول الرباعً من العٌن،وال أدري ما صحتهما أل ّنً لم أحفظهما ّ
للثقات07.

هوامش المحاضرة:
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- 01إصبلح المنطق البن السكٌت ،تح أحمد محمد شاكر وعبد السبلم هارون ،دار المعارؾ ،مصر،
ط ،3ص.04
- 02الخصابص ،أبو الفتح ابن جنً ،تح محمد علً النجار ،المكتبة العلمٌة،ج 01ص.05،
- 03المرجع نفسه ،مقدمة المحقق ،ص.22
- 04تهذٌب اللؽة ،األزهري ،ج ،1تح عبد السبلم هارون ،ومحمد علً النجار ،ص.54
- 05المرجع نفسه ،ص.40
- 06المرجع نفسه ،ص.41
- 07المرجع نفسه ،ص.55
الوحاضرج رقن 06الوحيط:
هو من تؤلٌؾ الصاحب بن عباد( 385-324هـ) أبو القاسم اسماعٌل ،وزٌر ؼلب علٌه العلم
واألدب،استوزره مإٌد الدولة بن بوٌه ثم أخوه فخر الدولة ،ولقببالصاحب لمصاحبته مإٌد الدولة منذ
صباه ،كانت خزانة كتبه تحوي ما ٌزٌد عن (  )200.000كتاب ألؾ كتبا جلٌلة منها كتاب "الوزراء"
وكتاب "الكشؾ عن مساوئ المتنبً" وكتاب " العروض" وكتاب "المحٌط".
اتبع فٌه منهج الخلٌل واألزهري فً ترتٌب الحروؾ والقلب وفً تقسٌم األبواب إالّ ا ّنه لم ٌتقٌد
بمناهجهما ال سٌما فً إؼفال الشواهد والمراجع وإهمال ذكر من اخذ عنهم من العلماء فً الؽرٌب
والنوادر واللؽة بؽٌة االختصار.
وجه عناٌة بالؽة للعبارات المجازٌة ،وانفرد فً إٌراد مجموعة كبٌرة من األلفاظ والصٌػ والمعانً
التً تسببت فً كبر حجم الكتاب ،كما كان ٌذكر المترادفات دون الشواهد.
من بٌن عناٌته بالعبارات المجازٌة قوله « :ناقة ذات أنٌار :أي كثٌفة اللحم متظاهرة ،حرب ذات
نٌرٌن :شدٌدة»
المحكم والمحٌط األعظم:
ألؾ على منهج الخلٌل من حٌث ترتٌب الحروؾ ،وتسمٌة كل حرؾ منها كتابا مع تقسٌم كل كتاب
إلى أبواب حسب أبنٌة األلفاظ واألخذ بمبدأ التقالٌب والهدؾ من وضع هذا الكتاب ،هو جمع المشتت
من المواد اللؽوٌة فً كتاب واحد ٌؽنً عنها جمٌعا مع تصحٌح ما ورد فٌها من أخطاء ،واتفق مع
األزهرٌفً ربط اللؽة بالقرآن والحدٌث نظرا النشؽاله فً علوم الدٌن اإلسبلمً.
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واختلؾ فً خطته عن الخلٌل واألزهري من حٌث المنهج بالتنظٌم واالختصار فً ترتٌب األلفاظ
داخل المواد كتقدٌمه المجرد على المزٌد والمفرد على الجمع وتحاشى التكرار .وأعطى اهتماما بالؽا
للنحو والصرؾ الختصاصه فً هذا المجال.
من الكتب التً استند علٌها فً جمع مادته ،المصنؾ ألبً عبٌدة معمر بن المثنى ،اإلصبلح،
األلفاظ ،جمهرة اللؽة البن درٌد ،تفسٌر القرآن وشروح الحدٌث ،وكتاب العٌن ،والكتاب لسٌبوٌه.
كتب تعلٌل اللؽة :ألبً علً الفارسً ،الحلبٌات ،البؽدادٌات ،واألهوازٌات ،وكتب أبً الحسن بن
الرمانً كالجامع واألؼراض ،وكتب أبً الفتح عثمان بن جنً.
أهمل ابن سٌده فً المحكم بنسبة األقوال إلى أصحابها أو ذكر المصادر التً استقى منها شروح
األلفاظ .
 مال إلى حذؾ الشواهد والصٌػ والمعانً المتكررة،وقد حرص األزهري على إسناد األقوال إلىأصحابها زٌادة فً التزام األمانة العلمٌة ،إالّ أن هذا الحرص أوقعه بالمقابل فً تكرار األقوال ألنها
وردت على ألسنة مختلفة.
 عناٌته بالشواهد القرآنٌة وشواهد الحدٌث النبوي عناٌة كبٌرة فاق فٌها ؼٌره من اللؽوٌٌن وذلكالنشؽاله الكبٌر بربط القرآن والدٌن باللؽة.
 اهتمامه بالنوادر وانتباهه إلى اللؽات واألمثال واألسالٌب الخاصة وألفاظ اإلتباع واألضدادوؼٌرها.
 عناٌته بالبلدان والمواضع واألمكنة والمٌاه وهً أمور جعلت كتابه من أصح وأوثق المصادر فًهذا السبٌل.
ألفبائً مع مراعاة أوائل الكلمات:
ا
المعاجم المرتبة ترتٌبا
تتؤلؾ هذه المدرسة من ثبلثة معاجم هً :جمهرة اللؽة البن درٌد ومقاٌٌس اللؽة و المجمل البن فارس،
وٌمكن إضافة معجم أساس الببلؼة للزمخشري.
أوال:جمهرة اللغة :هو من تؤلٌؾ ابن درٌد األزدي (ولد أبو محمد بن الحسن بد درٌد بالبصرة سنة
(223هـ) نشؤ بعمان وتنقل فً الجزابر البحرٌة بٌن البصرة وفارس طالبا للعلم فدرس اللؽة والنحو
واألدب وهو عربً خالص العروبة ٌرجع نفسه إلى قحطان ،وكان واسع الرواٌة قوي الحفظ ألؾ عددا
من الكتب منها "جمهرة اللؽة"" ،السرج واللجام"" ،االشتقاق" ،وهو معجم فً اشتقاق أسماء العرب
"الخٌل" "المبلحق"توفً ببؽداد سنة ( 321هـ) ،ومعجمه جمهرة اللؽة من أهم المعجمات القدٌمة فً
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اللؽة العربٌة .أسماه بالجمهرة ألنه اختار له الجمهور من كبلم العرب ،واستؽنى فٌه عن الحوشً
والمستنكر والؽرٌب النادر.
مبدأ الجمع :لم ٌح ّدد مصادر كتابه لكن الواضح من كبلمه أنه اعتمد على "كتاب العٌن " .اختار من
كبلم العرب الشابع المشهور ،أما الوحشً والؽرٌب فقد فصله عن الكتاب وألحقه بآخره.
مبدأ الوضعٌ :بدأ الوضع عنده بذكر الحروؾ المعجمٌة التً هً أصل تفرع منها جمٌع كبلم العرب
وعلٌها مدار تؤلٌفه وإلٌها مآل أبنٌته.وٌقصد بالحروؾ المعجمٌة الترتٌب األلؾ بابً ال الترتٌب
الصوتً تسهٌبل على العامة والخاصة.
 خاض فً وصؾ الحروؾ وصفاتها وابتبلفها واإلدؼام واإلبدال والحروؾ األصلٌة والزابدة. اعتمد كؤساس أول على األبنٌة وتصنٌفه فٌها هو شبٌه بتصنٌؾ الخلٌل مع بعض الزٌادات. ٌتبنى أٌضا نظام التقالٌبوهو نظام ابتدعه الخلٌل. عنً كتاب الجمهرة باللؽات عناٌة كبٌرة فذكر لؽات من األزدواألمصار وتمٌم وثقٌؾ وحمٌر وبنًحنٌفة ،وخزاعة وطًء وقٌس وؼٌرها.
 أخذ علٌه تولٌد األلفاظ التً لٌس لها أصول عربٌة قال األزهري « :وممن ألؾ فً عصرنا الكتبفوسم بافتعال العربٌة وتولٌد األلفاظ التً لٌس لها أصول ،وإدخال ما لٌس فً كبلم العرب فً
كبلمهم أبو بكر محمد بن الحسن بن درٌد األزدي صاحب كتاب الجمهرة »01.
 اتهم باإلكثار من األلفاظ الؽرٌبة والمولدة واضطراب الهدؾ والتصحٌؾ .ثانٌا :معجم مجمل اللغة:
صاحب الكتاب :هو ابن فارس بن زكرٌا بن محمد بن حبٌب أو الحسٌن الرازي ،كان واسع العلم متبحرا
فً علوم اللؽة ،ولد فً قزوٌن واستقر فً همذان زمنا ثم رحل إلى الرٌّولم تحدد كتب التراجم تارٌخا
لمولده ورجحوه فً( 395هـ )من أشهر تبلمٌذه بدٌع الزمان الهمذانً ،له عدد كبٌر من كتب اللؽة
واألدب ،وكان ٌحث الفقهاء على معرفة اللؽة ودراستها ،وألؾ فً ذلك «فتٌا فقٌه العرب » ومن أشهر
مإلفاته األخرى  ،كتاب "الصاحبً فً فقه اللؽة العربٌة وسنن العرب فً كبلمها " والمعجمان "مجمل
اللؽة" ،و"مقاٌٌس اللؽة" وكتاب"اإلتباعوالمزاوجة.
ٌمثل ابن فارس بحق التطور الذي عرفه العمل المعجمً فً القرن  04هـ حٌث ٌمكن القول أ ّنه واضع
المبادئ واألصول العامة لعلم المعاجم النظري وفن صناعة المعجم وقد مثلت كتبه الثبلثة

الصاحبً،

والمعجمان هذا الجانب من جهد ابن فارس .
 ٌهتم علم المعاجم النظري بدراسة الكلمات فً لؽة ما من حٌث المبنى والمعنى فٌدرس طرقاالشتقاق فً هذه اللؽة ،والصٌػ المختلفة ووظابفها ودالالتها والعبارات االصطبلحٌة والحقٌقٌة
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والمجازٌة والعبلقات الداللٌة مثل الترادؾ والمشترك اللفظً واألضداد وكل ما ٌتصل بالكلمات فً
هذه اللؽة وهو ما ٌبٌنه فً كتابه الصاحبً.
أمّا الشق التطبٌقً الذي ٌتصل بفن صناعة المعاجم فٌتمثل فً المجمل والمقاٌٌس .
ٌقول ابن فارس فً هذا الشؤن « :وسمٌته مجمل اللؽة ألنً أجملت الكبلم فٌه إجماال »02.
أسبابالتؤلٌف
 وعورة ألفاظ العٌن وصعوبة استخراجؤبوابه وعدم مناسبته ألهل زمان ابن فارس. كثرة ألفاظ الجمهرة. تصور ابن فارس لمعجم قلٌل األبواب والشواهد والتصارٌؾ واختصار المادة اللؽوٌةمبدأ الجمع فً مجمل اللغة:
حٌن ذكر ابن فارس العٌن والجمهرة ذكرهما ناقدا لهما من حٌث الوضع والجمع ولم ٌذكرهما
كمصدرٌن من مصادر مادته اللؽوٌة.
 عقد لفظه وكبلمه فً مجمل اللؽة بؤلفاظ وكبلم أبمة علماء اللؽة فً عصره وقبل عصره وأنه استقىوجمع المادة اللؽوٌة لمعجمه من كتب ومإلفات هإالء األبمة باإلضافة إلى ما سمع وحفظ.
مبدأ الوضع:
 اتخذ من الترتٌب األلؾ بابً نظاما عاما للمعجم وأهمل التقالٌب فقسم المعجم إلى كتب ورتب المادةالمعجمٌة فً كل كتاب على مداخل .
 قسم الكتب إلى  28كتابا ،كل كتاب اختص بحرؾ من حروؾ األلؾ باء فبدأ بالهمزة ثم الباء ثمالتاء...إلخ حتى الٌاء.
 ثم قسم هذه الكتب إلى ثبلثة أبنٌة تبدأ بالثنابً ثم الثبلثً ثم مازاد على الثبلثً. قسم الثنابً إلى المضاعؾ والمطابق. لم ٌحدد مفهومهما لكن من خبلل األمثلة تبٌن أنه ٌقصد المضاعؾ مثل :أبَّ َّ ،أث  ...أما المطابق
فٌقصد به مثل :جلجل ،زلزل ،ثرثر ،وٌسمى بالرباعً المنبسط.
ترتٌب المشتقات :ؼلبت علٌها البداٌة بالمصدر ثم األفعااللمجردة فالمزٌدة فاألسماء وٌذكر صٌؽة جمع
التكسٌرفالفعل المضارع.
عناٌته بالضبط فً النص" :اإلمّة بكسرالنعمة"
شرح المعنى المعجمً :التعرٌؾ بالضد – التفسٌر بالمؽاٌرة :العجماء  :البهٌمة
 الشرح بكلمة واحدة – الشرح بؤكثر من كلمة23

هوامش المحاضرة:
- 01تهذٌب اللؽة ،األزهري ،ص .55
- 02مجمل اللؽة البن فارس ،تح هادي حسن حمودة،ج  ،1معهد المخطوطات العربٌة ،ط ،1985 1
الكوٌت،ص.75
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الوحاضرج رقن 07هقاييش اللغح التن فارس
هدفه من التؤلٌؾ :حاول من خبلل هذا الكتاب إثبات نظرٌتٌن هما.
 -1أن للؽة العرب مقاٌٌس صحٌحة وأصوال تتفرع منها فروع.
 -2أن الكلمات الرباعٌة والخماسٌة أكثرها منحوت.
وٌستخدم ابن فارس فً كتابه هذا مصطلح « القٌاس » وهو ٌعنً به عملٌة االشتقاق من الجذر
اللؽوي كلمات ذات دالالت تتصل بالداللة العامة لهذا الجذر.
تحدث عن األصلوالفرع  ،فالفرع عنده بمعرفة األسماء والصفات كقولنا :رجل وفرس وطوٌل وقصٌر
وهو ما ٌبدأ به عند التعلم.
أما األصل :فهو القول على موضوع اللؽة و أولٌتها ومنشبها تم على أشكال العرب فً
مخاطباتهم وما لها من االفتنان تحقٌقا ومجازا.
والنحت ٌقول « :اعلم أن الرباعً والخماسً مذهبا فً القٌاس ٌستنبطه النظر الدقٌق وذلك أن
أكثر ما تراه منه منحوت ،ومعنى النحت أن تإخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جمٌعا
بحظ ،واألصل من ذلك ما ذكره الخلٌل من قولهم "حٌعل" الرجل إذا قال" حً على" ،ومن الشًء الذي
كؤنه متفق علٌه قولهم عبشمً»01.
أمثلة عن النحت من كتاب المقاٌٌس:
 -1البلعوم :مما جاء فً كبلم العرب فً الرباعً أوله باء :البلعوم مجرى الطعام فً الحلق ،قد ٌحذؾ
فٌقال :بُلعُم وؼٌر مشكل أن هذا موجود بُلع إال أنه زٌد علٌه ما زٌد لجنس المبالؽة فً معناه.
 -2بُلطح الرجل :إذا ضرب بنفسه األرض منحوته من بُطح وأبلط إذا لصق بببلط األرض
بلطح
 -3البعثقة :خروج الماء من الحوضٌُ :قال تبعثق الماء من الحوض :إذا انكسرت منه ناحٌة فخرج
منها ،منحوت من كلمتٌن :بعق ،انبعق الماء تفتح ،بثق الماء وهو البثق

=تبعثق.

البرقش :اسم طابر هو من كلمتٌن  :رقش الشًء ،كالنفس ومن البرس هو اختبلؾ اللونٌن
رقش +برش= البرقش
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مبدأ الجمع :ح ّد د مصادره التً اعتمد علٌها فً خمسة كتب وصفها فً مقدمة المعجم بؤنها « :كتب
مشتهرة عالٌة تحوي أكثر اللؽة » وهً:
 -1كتاب العٌن للخلٌل.
 -2كتاب ؼرٌب الحدٌث ألبً عبٌد القاسم بن سبلم.
 -3كتاب مصنؾ الؽرٌب ألبً عبٌد القاسم بن سبلم.
 -4اصبلح المنطق البن السكٌت.
 -5جمهرة اللؽة البن درٌد.
ومن العلماء الذٌن ذكرهم فً هذه الكتب نجد ثعلب ،الفراء ،ابن األعرابً ،والكسابً ،أبو زٌد
األنصاري ،األصمعً ،أبو عمر الشٌبانً.
وذكر بعض العلماء وكتبهم :كتاب الفصٌح لثعلب ،كتاب اإلبل ،وكتاب األجناس لؤلصمعً،
وكتاب الهمز ألبً زٌد األنصاري.
مبدأ الوضع :اتبع نظام الوضع الذي طبقه فً المجمل وذلك على النحو اآلتً.
 -1قسم المعجم إلى كتب تبدأ بكتاب الهمزة وتنتهً بكتاب الٌاء.
 -2قسم كل كتاب إلى أبواب ثبلثة:
أ* باب الثنابً المضاعؾ والمطابق.
ب* أبواب الثبلثً.
ج* ما زاد عن الثبلثً من الرباعً والخماسً.
 -3بدأ بالحرؾ األوّ ل من الجذر الذي ٌلٌه حسب الترتٌب األلؾ بابً.
 -4ترتٌب المشتقات :ما ٌبلحظ فً هذا الجانب هو:
 قلة عدد المشتقات التً ٌذكرها تحت كل مدخل وتتراوح عنده بٌن الواحد إلى أربعة أو خمسة فقط. لم ٌلتزم بنظام ثابت وأحٌانا ٌقدم المزٌد المجرد من األفعال ،وأحٌانا العكس وقد ٌذكر المصادر قبلّ
وٌإخر الرباعً إلى نهاٌة المادة ألنه ٌراه من المنحوت ،وقد ٌذكر الصفات واألسماء قبل
األفعال،
األفعال.
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 والسبب فً هذا االضطراب فً ترتٌب المشتقات وقلة عددها ٌرجع إلى أن ابن فارس كان ٌنتقً منالمشتقات ما ٌتبلءم وٌثبت فكرته حول األصول والفروع ؛إذ هو الهدؾ األساسً من وضع هذا
المعجم.
 شرح المعنى المعجمً:* 1الشرح بكلمة واحدة.
* 2الشرح بكلمة خبلؾ أو ضد.
* 3الشرح بؤكثر من كلمة.
* 4الشرح بالسٌاق.
أ -اللؽوي
ب -االجتماعً.
طرٌقة الكشف فً المجمل والمقاٌٌس:
 *1تجرٌد الكلمة من الزوابد حتى نصل إلى جذرها وهو ٌمثل المدخل.
 *2إذا كانت من الثنابً المضعّؾ أو المطابق أي مثل أبّ او ّ
بث فهو مضاعؾ ،وإذا كانت مثل ثرثر أو
جرجر فهً من المطابق.
فً الحالة األولى :أبّ ٌكون المدخل أب.
فً الحالة الثانٌة :ثرثر = ثر أو جر = جرجر
 *3إذا كانت الكلمة من الثبلثً مثل :عجم نجدها فً كتاب العٌن باب العٌن والجٌم وما ٌثلثهما وإذا كانت
مثل لعب نجدها فً باب البلم العٌن وما ٌثلثهما.
 *4إذا كان أصل الكلمة أكثر من ثبلثة أحرؾ مثل "البلعوم "فلن نجدها فً كتاب الباء وإ ّنما نجدها فً
آخر كتاب الباء تحت عنوان خاص هو ما جاء من كبلم العرب على أكثر من ثبلثة أحرفؤوله باء02.

هوامش المحاضرة:
- 01
- 02

مقاٌٌس اللؽة ،البن فارس ،ج ،1دار إحٌاء الكتب العربٌة ،بٌروت ،ص (.)329-328
مقدمة لدراسة التراث المعجمً ،حلمً خلٌل ،ص .199

الوحاضرج رقن 08هدرصح التقفيح
المعاجم المرتبة ألفبائٌا مع مراعاة أواخر الكلمات
من أشهر المدارس المعجمٌة فً فن صناعة المعجم العربً قدٌما وهً من أكثر المعاجم العربٌة
تداوال واستعماال وتتؤلؾ من:
 *1تاج اللؽة وصحاح العربٌة للجوهري (400هـ) رابد المدرسة
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 *2العباب للصاؼانً (650هـ)
 *3لسان العرب البن منظور (711هـ)
 *4القاموس المحٌط للفٌروز أبادي (817هـ)
 *5تاج العروس للزبٌدي (1205هـ)
أوال :تاج اللغة وصحاح العربٌة للجوهري (400هـ)
هو ابو النصر اسماعٌل بن حماد الجوهري ولد سنة

332هـ واختلؾ فً تارٌخ وفاته فقٌل سنة

 400ه اخذ النحو واللؽة عن أبً علً الفارسً وأبً سعٌد السٌرفً،سعى الجوهري من خبلل هذا
الكتاب إلى تدوٌن ما ص ّح عن العرب من األلفاظ ،وهو ما أشار إلٌه فً مقدمة المعجم ،وقد اتخذ
من علمه باللؽة معٌار للصحٌح وؼٌر الصحٌح « فإنً قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من
هذه اللؽة التً شرؾ هللا منزلتها وجعل علم الدٌن والدنٌا منوطا بمعرفتها »01فؤشار إلى أفضلٌة
اللؽة العربٌة وشرفها بٌن اللؽات وارتباطها بعلوم الدٌن.
مبدأ الجمع:
لم ٌحدد الجوهري مصادر المادة اللؽوٌة واكتفى بقوله«:بعد تحصٌلها بالعراق رواٌة وإتقانها دراٌة
ومشافهتً بها العرب العاربة فً دٌارهم »02ومعنى هذا أنه لم ٌؤخذ المادة اللؽوٌة من كتب أو من
معاجم مدونة سابقة علٌه ،وإنما اعتمد على المشافهة والرواٌة اللتٌن اعتمد علٌهما أصحاب الكتب
والرسابل اللؽوٌة األولى.
 اخذ المادة اللؽوٌة لمعجمه بعد تحصٌلها بالعراق رواٌة ومشافهة العرب العاربة فً دٌارهم. استعان بالمعاجم السابقة علٌه حٌث نقل عنها وأضاؾ إلٌها من رواٌته ،وقد تردد الكثٌر من عباراتالخلٌل واألزهري وابن درٌد فً الصحاح ،وابن األعرابً واألصمعً وابن زٌد األنصاري وابن
السكٌت وؼٌرهم...
مبدأالوضع:
 ابتكر لنفسه نظاما للوضع ٌقوم على ترتٌب المداخل طبقا للحرؾ األخٌر من الكلمة بعد تجرٌدها منالزوابد.
 قسّم المعجم إلى  28بابا بعدد حروؾ الهجاء أولها باب الهمزة وآخرها الٌاء . باب الهمزة  :فصل الهمزة (الكلمات التً تنتهً بهمزة) تسمٌة الحرؾ األخٌرمن أصل الكلمة بابا( .باب الهمزة) تسمٌة الحرؾ األولمن أصل الكلمة فصبل( .فصل الهمزة) -تجزبة كل باب من األبواب  28إلى فصول.
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 جعل الجذور المنتهٌة بالواو والٌاء فً باب واحد ،وفصل بٌنهما حٌث قدم الواو على الٌاء وأعقبهابالهاء ثم الٌاء.
 ذكر فً كل فصل جمٌع الكلمات سواء الثنابٌة أو الثبلثٌة أو الرباعٌة لؤلصل.ترتٌب المشتقات
 *1أضاؾ الجوهري تحت المدخل (ع ج م) عدد من المشتقات ذات دالالت لم تذكرها المعاجم
العجْ ُم – العجمات  .رجبلن أعجمان وقوم أعجمون.
السابقة علٌة وهً :العجوم .العجم بالتسكٌن َ
 *2من حٌث الترتٌب نراه أحٌانا ٌبدأ باألسماء والصفات حتى ٌنتهً منها مع التنبٌه على المفرد
والمثنى والجمع ،وأحٌانا باألفعال وٌنبه على الماضً والمضارع والمصدر.
ٌ *3نبه على طرٌقة نطق الكلمة وذلك بعدة طرق هً:
أ -التصرٌح بالحركة :مثل العجم بالضم أي ضم الحرؾ األول من الكلمة .
ب -التمثٌل بالمٌزان الصرفً :خطىء ٌخطؤ خطؤ وخطؤة :على وزن فعلة ،واالسم الخطٌبة على
وزن فعٌلة.
العجْ ب.
العجْ م مثل َ :
ج -الضبط بذكر مثال مشهورَ :
شرح المعنى المعجمً :
 الشرح بكلمة ضدأو نقٌض أو خبلؾ.
 الشرح بكلمة معروؾ مثل قول الجواب  :معروؾ.
 الشرح بكلمة واحدة
 الشرح بؤكثر من كلمة
 الشرح بالسٌاق اللؽوي واالجتماعً.
طرٌقة الكشف
 تجرٌد الكلمة من الزوابد حتى تبقى حروفها األصلٌة أو الذر وهو أٌضا ٌمثل المدخل فً
المعجم .
 الحرؾ األخٌر ٌمثل باب الكلمة بؽض النظر عن عدد حروؾ الجذر .
 الحرؾ األول ٌمثل الفصل  .أخذ ترتٌب الوسط فً الحسبان.
مثال :الجذر (ع ج م) نجده فً باب المٌم فصل العٌن.
الجذر (ع ب ق ر) نجده فً باب الراء فصل العٌن .
ثانٌا :لسان العرب البن منظور
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هو جمال الدٌن محمد بن مكرم األنصاري اإلفرٌقً المصري ولد سنة 630هـ تتلمذ على علماء
عصره وسمع منهم ثم جمع وحدث وعمّر طوٌبل ،اختصر الكثٌر من كتب األدب واللؽة مثل كتاب
األؼانً والعقد الفرٌد ...وٌقال انه اختصر أكثر من خمسمابة مجلد توفً سنة 711هـ .حفظ لسان
العرب معظم ما جاء فً المعاجم العربٌة قبل عصره وهو موسوعة لؽوٌة ضخمة ٌفٌد منها اللؽوي
والنحوي واألدٌب والفقٌه والمح ّدث.
دوافع التؤلٌف :
 اختبلؾ األلسنةواأللوان أصبح اللحن لحنا مردودا أصبح النطق بالعربٌة عٌبا معدودا تنافس الناس فً تصانٌؾ الترجمات فً اللؽة األعجمٌة. التفاصح فً ؼٌر العربٌة الهجمات الصلٌبٌة على ببلد اإلسبلم وحرق وإؼراق الكثٌر من معالم الحضارة فً مٌاه دجلةوالفرات.
هدفــه:
 تمثل فً الحفاظ على تراث األمة العربٌة واإلسبلمٌة المتمثل فً اللؽة العربٌة التً تمثل فً األساسالحضارة العربٌة اإلسبلمٌة.
 حفظ أصول اللؽة النبوٌة التً علٌها مدار أحكام القرآن والسنة الشرٌفة.مبدأالجمع:
 لم تكن الرواٌة والسماع هً مصادر المادة اللؽوٌة عند ابن منظور ،بل كانت نقبل عن معاجم مكتوبةومصادره هً :تهذٌب اللؽة لؤلزهري ،.المحكم البن سٌده ،حواشً بن بري على الصحاح البن
بري .النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر البن األثٌر.
 درس أصوات اللؽة العربٌة من حٌث المخارج والصفات والهمس والجهر واستند فً هذا الباب علىالخلٌل بن احمد الفراهٌدي ،وسٌبوٌه ،واألزهري و ابن كٌسان ،أبً الحسن الحرالً.
مبدأالوضع:
 رتبه ترتٌب الصحاح فً األبواب والفصول. قسم المعجم إلى  28حرفا حسب حروؾ الهجاء (عوض الباب سمى الحرؾ). الحرؾ االول من الجذر سماه فصبل وكلمة أدب نجدها مثبل فً حرؾ الباء . خالؾ الصحاح فً تقدٌمه حرؾ الهاء على الواو.30

ترتٌب المشتقات:
ما ٌؽلب على ترتٌب المشتقات فً اللسان هو استقصاء ابن منظور للصٌػ والمشتقات المختلفة من الجذر
واتساع الدالالت وتعددها.

شرح المعنى المعجمً:
 *1الشرح والتعرٌؾ بالضد او خبلؾ أو نقٌض.
 *2الشرح بكلمة معروفة.
 *3الشرح بكلمة واحدة.
 *4الشرح بؤكثر من كلمة.
 *4التفسٌر والشرح بالسٌاق اللؽوي واالجتماعً.
طرٌقة الكشف:
انتهج نفس طرٌقة الصحاح .ما عدا استبدل الباب بالحرؾ.
مثبل( :ع ج م) نجده فً حرؾ المٌم فصل العٌن.
(د ح ر ج) نجده فً حرؾ الجٌم فصل الدال.

هوامش المحاضرة:
 - 01الصحاح للجوهري ،تح أحمد عبد الؽفور عطار ،دار الكتاب العربً ،القاهرة ،مقدمة الكتاب ،ص
(.)109-108
 - 02المرجع نفسه ،ص .33
الوحاضرج رقن 09القاهىس الوحيط
هو أبو طاهر مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب بن محمد الفٌروزآبادي ولد فً بلدة على مقربة من
شٌراز بببلد فارس عام  729هـ وتفقه فً العلم فً ببلده حٌث اعتنى بعلوم الحدٌث والتفسٌر واللؽة
أحصٌت له عدة مإلفات ٌقول الشٌخ نصر الهورٌنً « :وكان كتاب القاموس منتشرا فً جمٌع األمصار
لجمعه مالم ٌجمعه ؼٌره مع حسن االختصار»01
والقاموس :معناه فً العربٌة وسط البحر ومعظمه أوأبعد موضع فً أعماقه وهو لٌس كلمة عربٌة
وإ ّنما دخٌلة من الٌونانٌة أوالبلتٌنٌة .
وقد أطلقالفٌروزآبادي على هذا المعجم هذا االسم تنوٌها به ٌقول « :وأسمٌته القاموس المحٌط ألنه
البحر األعظم »02
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ولعله ٌقصد أن معجمه أحاط باللؽة واشتمل علٌها.
مبدأ الجمع:
استقى مادته اللؽوٌة من المحكم والمحٌط األعظم البن سٌده والعباب للصاؼانً بعد حذؾ الشواهد
والزٌادات وأضاؾ من عنده مادة أخرى (خبلصة ما فٌالمحكم والعباب ).
مبدأ الوضع:
ترتٌبه ترتٌبا ألؾ بابٌا كما فعل الجوهري فً الصحاح وتقسٌمه إلى أبوابا وفصوال.
 استند على مبادئ عامة هً كاالتً: *1حسن االختصار وتقرٌب العبارة وتهذٌب الكبلم ،وإٌراد المعانً الكثٌرة فً األلفاظ الٌسٌرة.
 *2تخلٌص الواو من الٌاء :االعتماد على الجذر األصلً فً ترتٌب المداخل فً ما أصله بالواو او الٌاء،
وقلبت الواو فٌه إلى ٌاء أو العكس.
مثال :كلمة استجار مدخلها (ج و ر) كلمة أتقى ( أ و ق)
سماء (س م و)
 *3ما جاء من جمع (فاعل) المعتل العٌن على (فعلة) إال أن ٌصح موضع العٌن مثل (جولة) و(خولة)
 *4ذكر صٌؽة المذكر وإلحاقها بالمإنث.
 *5ذكر المصدر مطلقا أو الماضً بدون اآلتً.
 *6كل كلمة عرٌت من الضبط فهً بالفتح.
 *7استخدام الرموز فً اإلشارة إلى البلدان والمواضع ،وصٌػ الجمع على النحو اآلتً:
أ -الرمز "ع" للموضع
ب -الرمز "د" للبلد
ج -الرمز "ة" القرٌة
د -الرمز "ج" للجمع
هـ -الرمز "م" لمعروؾ
و -الرمز "جج" جمع الجمع
ز -الرمز "ججج" جمع جمع الجمع.
وهناك رموز أخرى :الرمز "ل" للجبل  /الرمز "ث" للحدٌث /الرمز "خ" البخاري .الرمز"م" لمسلم.
ترتٌب المشتقات:
 فصل بٌن األسماء والصفات واألفعال. ٌبدأ بالفعل المتعدي ثم المزٌد ثم المجرد .وكان ؼالبا ما ٌبدأ بالمصدر ثم االسم والصفات. عطؾ معانً الكلمات على المعنى األول الذي ٌذكره (تفادٌا للتكرار). اما الشرح فهو كلسان العرب32

أمهات المصادر األدبٌة.
جمعت أمهات المصادر األدبٌة بٌن دفتها قدرا كبٌرا من المعارؾ العربٌة فً حدود ما كان مفهوما
من األدب من أ ّنه « األخذ من كل شًء بطرؾ » ،وقد احتوت هذه المصنفات على األخبار والسٌر
والتراجم والقصص والخطب ،والحكم واألمثال وكل ما هو من قبٌل الثقافة اللؽوٌة وبهذا كانت أشبه
بالموسوعات فً الثقافة األدبٌة العربٌة.
أوال :البٌان والتبٌٌن
 هو ألبً عثمان عمرو بن بحر بن محجوب الكتانً  ،عرؾ بالجاحظ بسبب جحوظ فً عٌنٌه ،وقداتفق المإرخون على أنه ولد على وجه التقرٌب عام

159هـ(فً عصر المهدي) وأنه توفً عام

 255هـ  ،ولد فً البصرة حٌث كان الصراع على أشده بٌن أخبلط من الناس ٌنتمون إلى أجناس
متعددة وإلى عقابد متباٌنة متضاربة،وفً ظل هذه البٌبة المعقدة والمختلطة نما المذهب االعتزالً
وازدهر بفضل ما كان ألصحابه من أسلحة ثقافٌة متنوعة مكنتهم من إخضاع خصومهم من شتى
الملل والنحل،وهكذا اشتق الجاحظ طرٌقه فً هذه البٌبة الثقافٌة التً كانت جدٌدة فً المجتمع
اإلسبلمً ،ولم ٌكن رجبل عادٌا من عامة الناس الذٌن ٌطمحون إلى تثقٌؾ أنفسهم باالستماع
والمناقشة وحسب أو عالما ٌسعى إلى تحصٌل علم محدد من العلوم ،وإ ّنما كانت مقدرة عقلٌة متمٌزة
تستوعب كل شًء ،كما كان له نهم شدٌد لكل أنواع العلوم والمعرفة فً عصره .وقد تتلمذ على ٌد
أبً عبٌدة واألصمعً وأبً زٌد األنصاري فؤخذ عنهم اللؽة واألدب  ،واكتسب الثقافة الٌونانٌة عن
طرٌق علماء الكبلم وعن طرٌق مصاحبته لحنٌن بن إسحاقوسلموٌه ،واكتسب أٌضا الثقافة الفارسٌة
عن طرٌق ابن المقفع وأبً عبٌدة ،ولم ٌكن له شًء أحب إلٌه من الكتاب ،وٌقول ابن الندٌم فً
الفهرست« :إ ّنه كان ٌكتري دكاكٌن الوراقٌن وٌثبت فٌها النظر».امتد بالجاحظ العمر فشهد ما وصل
إلٌه المعتزلة من مجد سٌاسً وثقافً فً عصر المؤمون ثم مرض الجاحظ بالفالج والنقرس فً
عصر المنتصر المستعٌن ،توفً فً خبلفة المهتدي باهلل.
 باإلضافة إلى هذٌن المصدرٌن التقلٌدٌٌن  ،كان هناك مصدر ثالث لثقافة الجاحظ ال ٌقل أثره فًمإلفاته عن المصدرٌن السابقٌن ومٌّزه عن الكتاّب الذٌن سبقوه وٌعنً بذلك معاٌشة الناس ومراقبتهم
مراقبة الفنان الذي ٌحاول أن ٌكتشؾ عن عالمهم الداخلً بقدر ما ٌرصد مظهره الخارجً ،ولهذا
فإن أهم ما ٌمٌز كتابات الجاحظ مقدرته على عرض صور ونماذج من واقع الحٌاة االجتماعٌة ومن
صنوؾ البشر على اختبلؾ طباعهم.
 وقد خلؾ لنا الجاحظ ثروة من الكتب فً موضوعات متنوعة منها العقابدٌة مثل كتاب اإلمامة ،كتابخلق القرآن ،كتاب الرد على المشبهة ،الرد على الٌهود ،الرد على النصارى.
 موضوعات حول معارضات طرحت من قبل :كتاب القحطانٌة والعدنانٌة ،كتاب الموالً والعرب،وكتاب فخر السودان.
33

 موضوعات اجتماعٌة :كتاب مدح التجار وذم عمل السلطان ،كتاب فصل ما بٌن العداوة والحسد،كتاب البخبلء.
 كتب ذات سمة أدبٌة ،كتاب الحٌوان ،البٌان والتبٌٌن ،وتضم أشتاتا من المعلومات وقد انتقد الجاحظعناٌة الكتاب بتنمٌق اللفظ والؽموض فً عرض الفكرة لذا نحا فً أسلوبه منحى تحرر فٌه من
الؽموض ومن تنمٌق اللفظ مع االحتفاظ بجزالته.
 وٌعد كتاب الحٌوان وكتاب البٌان والتبٌٌن من أواخر مإلفات الجاحظ بعد ان مرض.دوافع تؤلٌف الكتابٌ :رجع الدافع إلى تؤلٌؾ الكتاب إلى أحد أمرٌن أو إلٌهما معا:
األمر األول :لم ٌكن فً زمن الجاحظ من خص البٌان العربً ببحث شامل ٌجٌد فٌه طاقات اللؽة العربٌة
فً مجال التعبٌر ،وفً مجال إقناع المستمع عن طرٌق المناظرة والخطابة ،وقد كثرت الخطابة والجدل
والمناظرات بٌن طوابؾ الملل المختلفة ،ولما كان أصحاب الكبلم قد اخذوا على عاتقهم أن ٌتصدوا
لهإالء جمٌعا  ،حرصوا على إتقان هاذٌن الفنٌن وجعلوا لهما صناعة وأصوال وقواعد ،وإذا كان ألحد
أن ٌكتب فً أصول هذا الفن فلن ٌكون سوى الجاحظ أدٌب المعتزلة األول ،وهذه األصول والقواعد
تتلمس عن طرٌق تمثل أسرار اللؽة العربٌة وحفظ الخطب المشهورة ،والتمرس باألسلوب المنطقً فً
التسلسل بالفكرة للوصول بها إلى ؼاٌتها وهً إخضاع الخصم .ومعرفة الشروط التً ٌنبؽً أن تتوافر
فً الخطب شكبل وموضوعا.
األمر الثانً :الرد على الشعوبٌة الذٌن كانوا ٌعٌبون على العرب خطبهم وتقالٌدهم فً إلقاء تلك الخطب،
ومنها اإلمساك بالعصا ،لذا نصب الجاحظ نفسه مدافعا عن فصاحة العرب.
محتوٌات الكتاب:
فً الكتاب موضوع ربٌسً ٌسٌطر علٌه إلى حد كبٌر وهو استنباط أصول البٌان كما تحدث فٌها
السابقون وكما مارسها عملٌا علماء الكبلم ومن بٌنهم الجاحظ فقد بدأه:
* باالستعاذة من العً * تحدث عن نعمة فصاحة اللسان * عاب التشدق والتقعر .
 االستطراد :إلى الحدٌث عن اختبلؾ لؽة العرب فً استعمال األلفاظ الخطابة وعٌوب اللسان  ،أشهر الخطباء والخطب (السلٌم النطق والمعٌب منهم) -الببلؼة فً الشعر وفً اللسان وفً الصمت وفً الكبلم المسجو

ع (نماذج كثٌرة من الحدٌث من

الخطب والحكم واأللؽاز).
 الدفاع عن فصاحة العرب وخطبابهم ضد اتهامات الشعوبٌة (كتاب العصا) -الزهد والنساك (كبلمهم ومواعظهم).
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 فً كل هذه األحادٌث تتجلى لنا فكاهة الجاحظ التً عرؾ بها وتبدو واضحة فً أثناء حدٌثه عنالحمقى والمجانٌن.
طرٌقته فً كتابة الكتاب:
دارت محاور الكتاب بصفة عامة حول الفصاحة والببلؼة وهذا ال ٌعنً أن البحث فً هذا الموضوع قد
تم بناء على خطة مدروسة متسلسلة ومنطقٌة فهذا األسلوب فً سرد األفكار ،وترتٌبها لم ٌكن كبار
األدباء قد عرفوه فً ذلك العصر ،وقد كانت تتحكم فٌه طرٌقة السرد االستطرادي الذي ٌدعو إلى تشعب
الموضوع وٌرجع استعمال االستطراد إلى أمور منها:
 *1أن أسلوب التلقٌن الشفهً هو الوسٌلة األولى الؽالبة آنذاك لتحصٌل الثقافة.
 *2أن تعرٌؾ مفكري ذلك العصر لمباحث العلوم ،كالببلؼة مثبل اتسمت بالتشعب نظرا لعمق فكرهم
وبعد تصوراتهم لؤلشٌاء ،فمفهوماته م كانت تقتضً البحث عن نماذج من التراث العربً لتدعٌم جانب
من جوانب هذه التعرٌفات.
 *3وفرة رصٌدهم الثقافً بحٌث ٌمكننا القول أن المادة كانت تنصب انصبابا فً أثناء تؤدٌتهم دون أن
ٌملكوا وقفها.
األخطاء التً وقع فٌها الجاحظ فً كتابه:
 االستطراد الكثٌر بحٌث ٌعد فً بعض المواضع بالحدٌث عن الرّ ّد على ال ّشعوبٌة لكنه ٌستطرد ومنهاإن ٌؤتً بالخبر فً موضعه ثم ٌورده فً مكان آخر دون ضرورة لذلك.
 خبلصةٌ :عد البٌان والتبٌٌن موسوعة فً األدب العربً تؽذي بثمرها القدماء والمحدثون فقد اعتمدعلٌه كبار الكتاب مثل ابن قتٌبة (عٌون األخبار) والمبرد فً الكامل ،وابن عبد ربه فً العقد الفرٌد،
ورسم الطرٌق لما جاء بعده فً أسلوب التؤلٌؾ األدبً (وهو جمع كل شًء) كالكاتب أبو حٌان
التوحٌدي فً كتاب (اإلمتاع والمإانسة).
ثانٌا :أدب الكاتب البن قتٌبة:
ٌعد هذا الكتاب من المإلفات الثمٌنة كونه أنتج فً العصر الذهبً لؤلدب وهو العصر العباسً
الذي ٌعد من أزهى عصور ثقافة وعلما.
ٌقول ابن خلدون« :سمعنا من شٌوخنا فً مجالس التعلٌم أنّ أصول هذا الفنّ وأركانه أربعة
دواوٌن ،وهً أدب الكاتب البن قتٌبة وكتاب الكامل للمبرد ،وكتاب البٌان والتبٌٌن للجاحظ ،وكتاب
النوادر ألبً علً القالً وما سوى هذه األربعة فتبع لها وفروع عنها.03»...
وصاحب هذا الكتاب هو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة الدٌنوري ولد الكوفة عام (

213هـ)

وهو أحد أبمة األدب للكبار ولً القضاء بالدٌنور مدة من الزمن فنسب إلٌها ،وتوفً ببؽداد سنة
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(276هـ)  ،وقد نبػ فً علوم كثٌرة من لؽة وأدب ونحو وحدٌث وفقه وتارٌخ ومذاهب دٌنٌة من
مإلفاته عٌون األخبار والشعر والشعراء وتؤوٌل مختلؾ الحدٌث وأدب الكاتب وؼٌرها من المإلفات.
وقد تتلمذ على ٌد هذا العالم الجلٌل مجموعة من العلماء منهم بن سبلم الجمحً وإسحاق بن
إبراهٌم وأحمد بن سعٌد اللحٌانً04 ...
محتوٌات ومنهج الكتاب:
وهو بعد أن رأى من كتاب زمانه قد استطابو ا الدعة واستوطنوا مركب العجز ،وكفوا أنفسهم عن
التفكٌر فؤصابهم الخلل فً ألسنتهم وفً كتاباتهم ومنهم من بلػ الكتابة بؽٌر آلة وضع كتابه هذا لٌكون
دلٌبل لؤلدباء والكتاب وهو إذ ذلك ٌقول « :فلما رأٌت هذا الشؤن كل ٌوم إلى نقصان ،وخشٌت أن
ٌذهب رسمه وٌعفو أثره ،له حظا من عناٌتً و جزءا من تؤلٌفً فعلمت لمؽفل التؤدٌب كتبا خفافا فً
المعرفة ،وفً تقوٌم اللسان والٌدٌ ،شتمل كل كتاب منها على فن ،وأعفٌته من الطوٌل والتثقٌل
ألنشطه لتحفظه ودراسته ،إن فاءت به همته وأقتد علٌه بها ما أضل من المعرفة ،واستظهر له بإعداد
اآللة ازمان االدالة أو القضاء »05.
قسم هذا الكتاب إلى أربعة كتب هً:
 *1كتاب المعرفة :وٌتؤلؾ من ثبلثة وستٌن بابا وتتمحور حول الكبلم وأسماء الكابنات والفروق
واختبلؾ األلوان وأنواع الطٌر.
 *2كتاب تقوٌم الٌد :وٌتكون من سبعة وأربعٌن بابا وترتكز معظمها فً الحروؾ وعبلقتها باألسماء
واألفعال.
 *3كتاب تقوٌم اللسانٌ :تؤلؾ من خمسة وثبلثٌن بابا وتتمحور موضوعاته حول عبلقة األلفاظ
بالنطق.
 *4كتاب األبنٌة :وقد قسم إلى أربع موضوعات هً:
 بنٌة األفعال.
 معانً بنٌة األفعال.
 بنٌة األسماء.
 معانً بنٌة األسماء.
أنموذج من أدب الكاتب:مقتطؾ من كتاب المعرفة
باب معرفة ما ٌصفه الناس ؼٌر موضعه:
« من ذلك "أشفار العٌن" ٌذهب للناس إلى أنها الشعر النابت على حروؾ العٌن وذلك ؼلظ ،إنما
األشفار حروؾ العٌن التً تنبت علٌها الشعر ،والشعر هو الهدب وقال الفقهاء المتقدمون فً
كل شفر من أشفار العٌن ربع الدٌةٌ ،عنون فً كل جفن وشفر ،وشفر كل شًء حرفه ،وكذلك
شفره06»...
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هوامش المحاضرة:
- 01

مقدمة القاموس المحٌط ،ج ،1ص (.)8-6

- 02

المرجع نفسه ،ج ،1ص .03

- 03

المقدمة ،ص .612

- 04

الشعر والشعراء ،أبو محمد بن قتٌبةـ تقدٌم الشٌخ حسن تمٌم ،دار إحٌاءالعلوم ،بٌروت ،ط ،02
 ،1986ص.13-12

- 05

أدب الكاتب ،أبو محمد بن قتٌبة ،تح محمد الدالً ،مإسسة الرسالة ،بٌروت ،ص.12 – 11

- 06

أدب الكاتب ص.21

الوحاضرج" "10الكاهل لوحود تن يزيد الوعروف تالوثرد.
أخذ سبٌل التؤلٌؾ ٌنهمر بعد الجاحظ وبدأت تخصصات األدباء والعلماء تتح ّدد و تتنوع ولم
ٌكن الكاتب ٌقتصر على تؤلٌؾ كتاب أو كتابٌن بل كان كل واحد منهم موسوعة فً عمله.
التعرٌف بالمبرد  :هو محمد بن ٌزٌد المبرد ولد عام ( 210هـ) وتوفً عام 285م ،وقد عاش فً
عصر الثقافة المزدهرة والسٌاسة المصطخبة ولد فً عصر المؤمون وتوفً فً عصر المعتصم.
اسمه األصلٌمحمد بن ٌزٌد بن عبد األكبر االزدي الثمالً ،واختلؾ بسبب تسمٌته المبرد واختلؾ
إن كانت بفتح الراء أو بكسرها وفٌما إذا كان هذا اللقب مدحا أو ذما.
 ذكر أبو الفداء فً كتابه المختصر من أخبار البشر ،وأٌضا أبو المحاسن فً النجوم الزاهرة «:أنه سمً
بالمبرد بفتح الراء المش ّددة  ،لحسن وجهه ».
 وٌقال أن الكوفٌٌن لقبوه بالمبرد بفتح الراء المش ّددة أي من البرودة تهكما به بعد ان أصبح إمام النحوٌٌن
البصرٌٌن بعد موت أبً عثمان المازنً.
 وٌقال انه اشتهر بهذا اللقب لحادثة جرت له وملخصها أنه كان ذات ٌوم عند أبً حاتم السجستانً ،ثم
جاء رسول من قبل والً الشرطة ٌستدعٌه لمنادمته الوالً ،وكان ٌكره منادمته فطلب من أبً حاتم أن
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ٌخببه فخبؤه فً المزملة (هً إناء كبٌر للتبرٌد) فلما انصرؾ الرّ سول جعل أبو حاتم ٌصفق وٌنادي
على المزملة :المبرّ د المبرّ د ،فتسامع الناس ذلك فلقبوه المبرد.
أساتذته :تتلمذ على الجاحظ فكان ٌجلس إلٌه وٌستمع منه وٌروى عنه ولما كان ٌمٌل إلى الثقافة اللؽوٌة
والنحوٌة كان معظم أساتذته من علماء اللؽة والنحو فؤخذ على الجرمً (فقٌه وعالم باللؽة والنحو) أبً
عثمان المازنً أبً إسحاق الزٌادي ،أبً الفضل بن الفرج الرٌاشً.
ولم تقتصر ثقافته على هذا المصدر فحسب بل كان كالجاحظ واسع االطبلع على الكتب شدٌد الحرص
على اقتنابها.
 بعد أن صار المبرد إمام النحوٌٌن البصرٌٌن بعد المازنً تتلمذ علٌه نفر ممن ذاع صٌتهم فًالدراسات النحوٌة واللؽوٌة فٌما بعد :الزجاج ،نفطوٌه ،الصولً ،األخفش ،األصؽر ،ابن المعتز...
 كان ٌكثر من حفظ الشعر ذواقا له ،وكان صدٌقا ألكثر شعراء عصره منهم أبو تمام البحتري ،ابنالرومً ،ابن المعتز ،وقد مدحه ابن الرومً بقصٌدة طوٌلة.
آثاره :خلؾ المبرد ثروة من الكتب منها ما نشر ،مثل  :كتاب الكامل ،كتاب الفاضل ،كتاب
المقتضب ،كتاب ما اتفق لفظه واختلؾ معناه من القرآن الكرٌم ،كتاب شرح المٌة العرب ،كتاب
المذكر والمإنث ،ومنها مالم ٌنشر مثل كتاب الروضة ،كتاب التعازي والمراثً.
محتوٌات الكتاب:
 ق ّدم المبرد بمقدمة موجزة توضح على وجه التحدٌد مادة الكتاب والؽرض من تؤلٌفه «والنٌة فٌه انٌفسّر ك ّل ما وقع فً هذا الكتاب من كبلم ؼرٌب أو معنى مستؽلق ،وأن نسرّ ح ما ٌعرض فٌه من
اإلعراب شرحا وافٌا ،حتى ٌكون هذا الكتاب بنفسه مكتفٌا »وبذلك ٌكون محتوى الكتاب حسب ما
جاء فً المقدمة ما ٌؤتً:
 مختارات من الشعر والنثر واألمثال والحكم والخطب والرسابل.
 إٌضاحات لؽوٌة.
 شروح نحوٌة.
 لمحات نقدٌة.
 دقق فً النصوص المختارة فً كتابه واستخدمها بقصد الكشؾ عن المشكبلت اللؽوٌة والنحوٌة(تقدٌم النصوص وشرحها).
 ومن البحوث مثبل :البحث فً وظٌفة حروؾ االستفهام إذا كانت أسماء.البحث فً أصول الكلمة وطرق استخدامها نثرا وشعرا.
مستشهدا فً ذلك بما حفظه من الشعر والنثر.
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منهجهٌ:ؤتً بالنص (حدٌثا أو شعرا أو قرآنا) ثم ٌؤخذ فً شرحه لؽوٌا ونحوٌا مستشهدا بروابع
الشعر والنثر ،فإذا فرغ من ذلك قدم نصا آخر كؤن ٌكون خطبة أو رسالة مشهورة ألحد الخلفاء أو
األمراء.


اعتمد على األبحاث اللؽوٌة والنحوٌة باإلضافة إلى اآلراء النقدٌة ،وذلك بتعلٌقه على أبٌات
الشعر بعبارات عامة تكشؾ عن ذوقه الشخصً ،لكنها تعالج قضاٌا نقدٌة ومن العبارات التً
تدل على النقد مثبل قوله « :فهذا أوضح معنى وأقرب مؤخذ » فإذا علق على أبٌات استحسنها
قال « :هذا كبلم لٌس فٌه فضل عن معناه ».



وٌمكنناأن نقول أن المبرّ د قد مسّ ثبلث قضاٌا نقدٌة اهتمت بها كتب الببلؼة والنقد وقتلتها بحثا
هً :قضٌة اللفظ والمعنى (تهم المعتزلة) قضٌة الجدٌد والقدٌم ،وقضٌة السرقات الشعرٌة.



ٌحتوي الكتاب أٌضا على قدر كبٌر من أدب الخوارج وٌعد مرجعا مهما لذلك فؤفرد الباب التاسع
واالربعٌن لرسابلهم التً تبادلوها خبلل حروبهم مع الخلفاء ،وذكر طرابؾ من نوادرهم
وقصصهم وأشعارهم.



ٌعد الكامل مصدرا أساسٌا للتراث العربً األدبً أو لؽوي أو نحوي وقد اعترؾ القدماء بؤهمٌة
هذا الكتاب فعده ابن خلدون فً مقدمته ضمن أربعة كتب أساسٌة للبحث وهً أدب الكاتب البن
قتٌبة ،والكامل للمبرد والبٌان والتبٌٌن للجاحظ والنوادر ألبً علً القالً.

شروحـــه:اهتم األقدمون بشرحه منهم :ابن السٌد البطلٌوسً (ت

444هـ) لمحمد بن ٌوسؾ

السرقسطً ت 538هـ.
أما حدٌثا :فقد شرحه الشٌخ األدٌب سٌد بن علً المرصفً فً كتاب سماه رؼبة اآلمل فً
شرح الكامل.
مآخـــذه:


كان ٌروي أخباره دون أسانٌد فٌقول « :سمعت بؽٌر وجه » وسمعت على ؼٌر وجه ،ولكنه
اعترؾ بهذا الخطؤ الذي وقع فٌه.




تعصبه للخوارج
باإلضافة إلى هاذٌن المصدرٌن المهمٌن هناك مصادر أخرى مهمة فً التراث العربً منها:
 *1عٌون األخبار لعبد هللا بن مسلم بن قتٌبة.
 - 2نهاٌة األرب فً فنون األدب لشهاب الدٌن النوٌري.
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الوحاضرج رقن  -11كتاب االغاني ألتي الفرج األصفهاني:
ٌعد هذا الكتاب من أؼنى الموسوعات األدبٌة التً ألفت فً (ق 4هـ) وهو مإلؾ ضخم ألفه أبو
الفرج األصفهانً المتوفى سنة (350هـ).
وهو عربً قرشً من بنً أمٌة ولد بؤصبهان عام ( 284هـ) فً خبلفة المعتضد باهلل درس األدب
واللؽة والتارٌخ واألنساب والشعر والحدٌث على كبار العلماء منهم ابن درٌد واألنباري؛ إذ ٌقول ابن
خلدون عنه « :كتاب األؼانً دٌوان العرب ،وجامع أشتات المحاسن التً سلفت لهم فً كل من فنون
الشعر والتارٌخ والؽناء ،وسابر األحوال ،وال ٌعول به على كتاب فً ذلك فٌما نعلمه ،فهو الؽاٌة التً
ٌسمو إلٌها األدٌب وٌقؾ عندها وأ ّنى له بها »01.
دوافع تؤلٌف األغانً:
ٌقول األصفهانً عن سبب تؤلٌؾ كتابه:
« والذي بعثنً إلى تؤلٌفه أن ربٌسا من رإسابها كلفنً جمعه ،وعرّ فنً أ ّنه بلؽه أن الكتاب المنسوب
إلى إسحاق مدفوع أن ٌكون من تؤلٌفه ،وهو مع ذلك قلٌل الفابدة وأنه شاك فً نسبته ،ألن أكثر
أصحاب إسحاق ٌنكرونه ألن ابنه حماد أعظم الناس إنكارا لذلك ،وقد لعمري صدق فٌما أنكره»02.
وبهذا ٌكون سبب تؤلٌؾ األؼانً ما كان ٌدور حول كتاب إسحاق الموصلً المعروؾ باسم كتاب
"األؼانً الكبٌر" ؛ إذ كانت بعض عٌوبه قد انكشفت ،ولم ٌعد كتابا ثقة ٌعتمد علٌه ولهذا طلب
المهلبً من أبً الفرج أن ٌضع كتابا فً األؼانً ٌعوض به هذا الكتاب وٌصبح ثقة ال ترقى إلٌه
الشكوك وتعظم فابدته.
موضوعات الكتاب:
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 ٌرتكز كتاب األؼانً على الؽناء فهو الموضوع الربٌسً فٌه. الحدٌث عن الشعر العربً الذي ؼناه المؽنٌون وذلك باالرتكاز على نسبة كل شعر إلى صاحبه. ذكر نبذة من طرابؾ أخباره وتسمٌة واضع اللحن. ذكر طرق االٌقاع ونوع الصوت. المناسبة التً قٌلت فٌها األشعار (اجتماعٌة ،سٌاسٌة) ذكر األنساب واألخبار المتعلقة بالقبابل والفتن الطابفٌة. إٌراد األشعار والرسابل والخطب والقصص والملح والنوادر. ذكر عادات أهل البادٌة ومعتقداتهم. حٌاة القصور وبذخها وعادات أهلها فً المواسم واالحتفاالت. حٌاة العامة وأماكنهم (النوادي والحانات والمطاعم).منهجــه:
لعل أول ما ٌستوقفنا فً هذا الكتاب الكٌفٌة التً تعامل بها األصفهانً مع األشعار واأللحان
وأصحابها وٌقوم ذلك على:
 -1االعتماد على مقٌاس فنً واحد ا ُّتخذ أساس نسق الكتاب كله ،وٌرتكز على جودة اللحن والشعر
الذي قٌل فٌه دون األخذ بعٌن االعتبار صاحبه.
 -2لم ٌراعً األصفهانً فً ترتٌبه للشعراء السبق الزمنً من الجاهلً إلى العباسً وإ ّنما راعى
المقٌاس الفنً القابم على الجودة واالتقان .وحججه فً ذلك تتلخص فٌما ٌؤتً:
 oأن األصوات المختارة تجري على ؼٌر ترتٌب زمنً للشعراء والمؽنٌٌن وأن الهدؾ هو ذكر
األؼانً بؤخبارها ولٌس ترتٌب الطبقات.
 oأن المؽنٌٌن قد ٌشتركون فً طرابقهم وبالتالً ٌصعب تصنٌؾ الكتاب إلى طرابق03.
 -3االستطراد :حٌث ٌصل القارئ إلى جمع حصٌلة هابلة من العلم والمعرفة فً سٌاق حدٌثه عن
الموضوع األساس الذي هو الؽناء.
 -4استعان باألسلوب الفكاهً باعتبار أنه اشتهر بمجلسه الفكه واألحادٌث المتنوعة الشابعة ؛إذ كان
خفٌؾ الظل ٌمج التؤلٌؾ الثقٌل على النفس ،فجاء كتابه هذا مبنٌا على االنتقال من شًء إلى
شًء.
أهمٌتـــه:
ٌ -1عد موسوعة مهمة تضم أخبار الجاهلٌة واإلسبلم وبنً أمٌة.
 -2اهتم بدراسة فن الؽناء العربً وبذلك ٌكون المرجع الوحٌد والمهم لتارٌخ الؽناء والمؽنٌٌن.
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 -3اهتم بسرد تفاصٌل الحٌاة العربٌة فً العصر الذي عاش فٌه من ملبس ومؤكل وعادات وتقالٌد
وطرق الحٌاة لكل طبقات المجتمع.
 -4استطاع تطوٌر األسلوب القصصً من خبلل مإلفه باعتماده على السرد المتنوع.
 -5أدرج األخبار بؤسانٌدها فكان ناقدا ممحّ صا ولٌس مجرد ناقل أوراق.
نموذج من كتاب األؼانً:
قبل شحط النوى ؼدا
قل لهند وتربها
بت لٌلٌمسهدا
إن تجودي فطالما
خٌر ما عندنا بدا
أنت فً ود بٌننا
حالك اللون أسودا
حٌن تدلى مضفرا
الشعر لعمر بن أبً ربٌعة ،الؽناء البن سرٌج عن حماد كم ٌحسنه وفٌه لمالك خفٌؾ ثقٌل أول
بالبصر فً مجراها عن إسحاق وقال الهشامً :فٌه البن محرز خفٌؾ ثقٌل بالوسطى.
 العقد الفرٌد:هو ألبً عمر أحمد بن محمد عبد ربه األندلسً ،كان فقٌها دارسا صاحب لهو وطرب وشاعر ببلط من
الدرجة األولى؛ إذ الزم االمراء محمد بن عبد الرحمن ،والمنذر بن محمد وعبد هللا بن محمد وعبد
الرحمن الناصر ولد فً قرطبة عام ( 246هـ) فكانت قرطبة ذات الطبٌعة الساحرة من أعظم المدن
األندلسٌة ذات حضارة ونهضة وقد نشؤ ابن عبد ربه بٌن أحضان تلك الطبٌعة فبعثت فً نفسه حب
الشعر فقرضه وبرع فٌه كما نهل من علوم الشرق التً زحفت إلى األندلس عن طرٌق استقدام العلماء
واألدباء إلٌها توفً عام (325هـ).
دوافع تؤلٌفه:
ٌقول «:وبعد فإن أهل كل طبقة وجهابذة كل أمة قد تكلموا فً األدب وتفلسفوا فً العلوم على كل لسان
ومع كل زمان وإن كل متكلم منهم قد استفرغ ؼاٌته ،وبذل جهده فً اختصار بدٌع معانً المتقدمٌن،
واختٌار جواهر ألفاظ السالفٌن وأكثروا فً ذلك حتى احتاج المختصر منها إلى اختصار والمتخٌر إلى
اختٌار»04.
وما ٌُفهم من هذا النص ما ٌلً:
 -1رؼبة ابن عبد ربه فً تؤلٌؾ مصنؾ ٌجمع بٌن النصوص التً نقلت إلى األندلس رواٌة أو كتابة
حرصا على عدم صٌاؼتها.
 -2االنتقاء الذي أحدثه هإالء المإلفٌن بؽٌة إثارة وجذب القارئ والمستمع.
 -3االجتهاد فً إضافة الجدٌد من المعارؾ األدبٌة واللؽوٌة والتنافس فً ذلك بٌن العلماء.
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وقد جذب ابن عبد ربه هذا النوع من التؤلٌؾ وحرص على ذلك فكان ثمرته مإلفه "العقد" الذي تمٌز عن
المإلفات السابقة بخاصٌتٌن كما ٌذكر عز الدٌن إسماعٌل فً الكتاب نفسه:
 *1أنه جعله شافٌا جامعا ألكثر المعانً التً تجري على أفواه العامة والخاصة.
 *2قدم فٌه ما ٌتعلق بالمؽرب اإلسبلمً من أدب وأخبار.

سبب التسمٌة:
سمى ابن عبد ربه كتابه بالعقد ،وهً تسمٌة ٌنطبق تماما على منهج تؤلٌؾ الكتاب فقد تصور موضوعات
كتابه الخمسة والعشرٌن متراصة فً شكل عقد ٌحتوي على خمس وعشرٌن جوهرة ،وٌقال واسطة
الموضوعات.
الكتب

واسطة الموضوعات

الكتب

اللإلإة فً السلطان

اللإلإة الثانٌة فً النتؾ والهداٌا والفكاهات والملح

الفرٌدة فً الحرب

الفرٌدة الثانٌة فً الطعام والشراب

الزبرجدة فً االجواء واألصفاد

الزبرجدة الثانٌة فً طبابع اإلنسان والحٌوان

الجمانة فً الوفود

الجمانةالثانٌة فً المتبنٌن والبخبلء والطفٌلٌٌن

المرجانة فً مخاطبة الملوك

الواسطة فً الخطب

المرجانة الثانٌة فً النساء وصفاتهن

الٌاقوتة فً العلم واألدب

الٌاقوتة الثانٌة فً علم األلحان

الجوهرة فً االمثال.

الجوهرة الثانٌة فً أعارٌض الشعر وعلل القوافً

الزمردة فً المواعظ والزهد

الزمردة الثانٌة فً فضابل الشعر ومقاطعه ومخارجه

الدرة فً التعازي والمراثً

الدرة الثانٌة فً أٌام العرب وثقافتهم

الٌتٌمة فً النسب وفضابل العرب

الٌتٌمة الثانٌة فً أخبار زٌاد والحجاج والبرامكة

العسجدة فً كبلم العرب

العسجدة الثانٌة فً الخلفاء وتوارٌخهم وأٌامهم

المجنبة فً االجوبة

المجبنة الثانٌة فً التوقٌعات والفصول واخبار الكتبة.

منهجــه:
 *1تخٌّره من متخٌر جواهر األدب وجوامع البٌان.
 *2التؤلٌؾ من االختٌارات وإتقان ذلك.
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 *3تصنٌؾ نظابر الكبلم وأشكال المعانً بحسب جنسها وموضوعاتها.
 *4االعتماد على اختٌار األخبار الشرٌفة اللطٌفة التً تتمٌز برونقها وجمالها من حٌث اللفظ والمعنى
واألسلوب.
 *5عمد إلى اإلٌجاز بحذؾ األسانٌد.
 *6استعان بالشواهد الشعرٌة له ولؽٌره.

ممٌزات الكتاب:
 oأنه مصنؾ من أكبر المصنفات فً العهد األندلسً احتوى الكثٌر من األخبار المشرقٌة
والمؽربٌة.
 oتضمن قدرا كبٌرا من شعر مإلفٌه وهو ما ٌبرز ذوق المؽرب اإلسبلمً فً فن الشعر.
 oبٌن مقدرة ابن عبد ربه فً اإلنشاء والنقد من خبلل نقده البن قتٌبة حول رأٌه فً الشعوبٌة ونقد
المبرد فً مختارات شعرٌة.
ٌ oتوفر على مادة عظٌمة مما نوع فً موضوعاته
أنموذج من العقد الفرٌد:
« الحرب رحى ثقالها الصبر ،وقطبها المكر ،ومدارها االجتهاد وثقافتها األناة وزمامها الحذر ،ولكل
شًء من هذا ثمرة ،فثمرة الصبر التؤٌٌد ،وثمرة المكر الظفر ،وثمرة االجتهاد التوفٌق ،وثمرة األناة
الٌُمن ،وثمرة الحذر السبلمة ،ولكل مقام مقال ،ولكل زمان رجال ،والحرب بٌن الناس سجال ،والرأي
فٌها أبلػ من القتال»05.

هوامش المحاضرة:

- 01المقدمة،ابن خلدون ،دار الجٌل بٌروت،ج ،01ص.613
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- 02األؼانً ج 5ص.269
- 03المصادر اللؽوٌة واألدبٌة ،عز الدٌن إسماعٌل ،ص .193
- 04العقد الفرٌد  ،ابن عبد ربه ،تح مفٌد محمد قمٌحة ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ط  ،1983 ،1ج،1
ص.04
- 05العقد الفرٌد ج،1ص.85

الوحاضرج 12كتاب األهالي ألتي علي القالي:
هو ألبً علً إسماعٌل قاسم البؽدادي القالً األندلسً ( 288هـ356 -هـ) لؽوي وإمام فً علوم
اللؽة واألدب نشا فً المشرق ثم انتقل إلى األندلس فدخل قرطبة فً  27شعبان 330هـ فً عهد الخلٌفة
عبد الرحمن الناصر ،ولما ذاع صٌته فٌها دعاه الخلٌفة انشر علومه وآدابه فحظً عنده بالمكانة الرفٌعة
وأؼدق علٌه بالمال لٌنشطه فً التؤلٌؾ ،وله مإلفات تفرغ لها بقٌة عمره فً األندلس منها :كتاب الممدود
والمقصور وكتاب اإلبل وكتاب فعلت أفعلت وتفسٌر السبع الطوال وكتاب البارع.
محتوى الكتاب:
هو عبارة عن مجموعة مجالس كان ٌملً فٌها القالً محاضرات فً اللؽة واألدب بقرطبة وفً
المسجد الجامع بالزهراء ٌقول القالً« :فؤملت هذا الكتاب من حفظتً فً االخمسة بقرطبة وفً المسجد
الجامع بالزهراء المباركة وأودعته فنونا من األخبار وضروبا من األشعار ،وأنواعا من األمثال،
وؼرابب من اللؽات على أنً لم اذكر فٌه بابا منا للؽة إال أشبعته وال ضربا من الشعر إال اخترته ،وفنا
من الخبر إال انتحلته وال نوعا من المعانً والتمثٌل إال استجدته ثم لم أحله من ؼرابب القرآن وحدٌث
الرسول صلى هللا علٌه وسلم على أنً أوردت فٌه من اإلبدال ما لم ٌورده أحد وفسّرت فٌه من االتباع ما
لم ٌفسّره بسرّ 01.»...
فالكتاب هو فً األصل إمبلء من القالً على طلبته ،وتمحور االمالً حول ما جادت به قرٌحة هذا العالم
لكثرة حفظه وقوة ذاكرته فً الشعر والنثر والحدٌث والتفسٌر واللؽة والنحو.
 احتوى هذا المإلؾ على مادة متنوعة فهو ٌع ّد أساسا من كتب اللؽة ذلك أنه قصد من خبلل اختٌارهلبعض النصوص شرح ما بها من ألفاظ ؼرٌبة واإلشارة إلى اشتقاقاتها وٌعزز ذلك باستشهادات من
الشعر خاصة.
 توضٌح بعض المواد اللؽوٌة التً وردت فً سٌاق شرح األبٌات القرآنٌة أو ؼرٌب األحادٌث النبوٌة. ٌحتوي على مادة تارٌخٌة قٌمة ترد عفوٌا عند رواٌة قصة أو تفسٌر آٌة أو سرد حادثة. وصؾ لمظاهر متنوعة عن حٌاة العرب فً (ق4هـ) كالمظاهر اللؽوٌة واالجتماعٌة.45

 اهتم الكتاب بإٌراد مجموعة كبٌرة من الحكم واألمثال العربٌة.منهجه فً التؤلٌف:
لم ٌلتزم القالً فً مإلفه هذا ترتٌبا زمنٌا معٌنا ال من حٌث التسلسل التارٌخً وال فً المواضٌع
واألبواب ،الكتاب أشبه ما ٌكون بالمقاالت والمحاضرات والرواٌات المتناثرة التً ال ٌربط أولها بآخرها
كما أنه ٌحتوي على كم هابل من أقوال العرب وأمثالهم.
لذلك فالكتاب ٌخلو من منهج محدد المعالم فً التؤلٌؾ وكان –كما ٌقول عز الدٌن إسماعٌل -على المإلؾ
أن ٌستفٌد من أعمال العلماء من قبله فً التؤلٌؾ المنهجً.

المصادر البالغٌة والنقدٌة:
نشطت حركت التؤلٌؾ واشتد التنافس بٌن العلماء للبحث فً مختلؾ العلوم والمعارؾ وقد
أصبحت اهتمامات هإالء العلماء على دراسة الشعر والشعراء ،ذلك لما للشعر من أثر وتؤثٌر فً سابر
نواحً الحٌاة العربٌة وبذلك اتخذت األشعار العربٌة كمجامع لبلحتجاجات بفصاحة الكبلم وداللته،
وحسن تركٌبه وبذلك ٌصبح هذا الشعر سندا مهما لكل ما له عبلقة باللؽة العربٌة من نحو وصرؾ
وببلؼة ونقد وقد قدم هإالء المإلفون إنتاجهم فً مختلؾ المعارؾ منها الببلؼة والنقد ولعل من أهم
المصادر الببلؼٌة:
 - 1كتاب الصناعتٌن:
صاحب الكتاب هو أبو هبلل الحسن بن عبد هللا العسكري(ت

395هـ) سمً هذا المإلؾ

بالصناعتٌن اتباعا من أبً هبلل العسكري من أن الشعر والنقد هما صناعتٌن كسابر أصناؾ العلم
والصناعات وقد روي عن عمر بن الخطاب –رضً هللا تعالى عنه -قوله «:خٌر صناعات العرب أبٌات
ٌقدمها الرجل بٌن ٌدي حاجتهٌ ،ستمٌل بها الكرٌم وٌستعطؾ بها اللبٌم » وقد وضح العسكري فً مقدمة
كتابه السبب الذي دفعه لوضعه ،والمتمثل فً كونه ٌقصد مقاصد الكبلم من الشعراء والكتاب.
محتوى الكتاب:
 -1اإلبانة عن موضوع الببلؼة فً أصل اللؽة بذكر حدودها وشرح وجوهها وضرب األمثلة فً
أنواعها.
 -2تمٌز الكبلم جٌده من ردٌبه.
 -3معرفة صنعة الكبلم.
 -4حسن السبك وجودة الرصؾ فً البٌان .
 -5ذكر اإلٌجاز واإلطناب والتشبٌه.
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 -6شرح البدٌع واإلبانة عن وجوهه وفنونه.
 -7مقاطع الكبلم ومبادبه.
منهجه:
وقد نهج العسكري نهج أهل العلم واألدب فً دراسة فنون الببلؼة ؛حٌث أورد الشواهد من القرآن
الكرٌم والحدٌث النبوي الشرٌؾ باإلضافة إلى الشعر والنثر ،وٌجمل بنا أبو الهبلل العسكري
منهجه فً هذا الكتاب بقوله « :فلما رأٌت تخلٌط هإالء األعبلم فٌما راموه من اختٌار الكبلم وقفت
على موقع هذا العلم من الفضل ،ومكانة من الشرؾ والنبل ،ووجدت الحاجة إلٌه ماسة ،والكتب
المصنفة فٌه قلٌلة وكان أكثرها وأشهرها كتاب "البٌان والتبٌٌن" ألبً عثمان عمر بن بحر الجاحظ
وهو لعمري كثٌر الفوابد ،ج ّم المنافع لما اشتمل علٌه من األصول الشرٌفة ،والفقر اللطٌفة و ...إال
أن اإلبانة عن حدود الببلؼة ،وأقسام البٌان والفصاحة مبثوثة فً تضاعٌفه ،ومنتشرة فً أثنابه،
فهً ضالة بٌن األمثلة ال توجد إال بالتؤمل الطوٌل ،والتصنعالكثٌر ،فرأٌت أن أعمل كتابً هذا
مشتمبل على جمٌع ما ٌحتاج إلٌه فً صنعة الكبلم نثره ونظمه ،من ؼٌر تقصٌر وإحبلل وإسهاب
وإهذار »02.
 - 2كتاب دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة فً علم البٌان:
صاحب الكتابٌن هو :أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانً نحوي ومتكلم ولد فً
جرجان ألسرة رقٌقة الحال ،توفً سنة ( 471هـ) ،أخذ العلم واألدب على ٌد القاضً الجرجانً وقرأ
كتابه الوساطة "بٌن المتنبً وخصومه".
 أرسى عبد القاهر الجرجانً فً كتاب دالبل اإلعجاز علم المعانً وفً كتاب أسرار الببلؼة علمالبٌان باإلضافة إلى أنه تعرض لعلم البدٌع فً الكتاب نفسه.
 وقؾ على أسرار البٌان العربً ودقابقه فبٌن سعة جوانبه خاصة فٌما ٌتصل منها باألدب والنقدوأسرار النظم وقد تؤثر بمن سبقوه من العلماء كالجاحظ واآلمدي والعسكري والقاضً الجرجانً.
 وقد درس فً األسرار وجودة المعانً ودقابقها واتفاقها واختبلفها ،واجتماعها وانفصالها وتتبعخصابصها وتؤثٌرها وذلك ضمن دراسات واسعة تناولت علم البٌان من تشبٌه ومجاز واستعارة ،كما
تعرض للسرقات األدبٌة وبعض ألوان البدٌع.
 وألّؾ بعد ذلك كتابه "دالبل اإلعجاز" فؤثبت أن المزٌة والوصؾ الذي كان به اإلعجاز هو الفصاحةوالببلؼة والبٌان ٌرى أن هذه المزٌة والفصاحة لٌست إال حسن الداللة وتمامها فً صورة رابعة من
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النظام وأن النظام هو تعلق معانً الكبلم بعضها ببعض ولً ذلك سوى أن تضع الكبلم الوضع الذي
ٌقتضٌه علم النحو.
 وبذلك أوضح عبلقة النظم بالمعنى وصلته الوثٌقة به وقد أثبت فً الدالبل أمورا لعل أهمها: -1المزٌة والببلؼة التً ٌقع بها اإلعجاز هً النظم ولٌس فً اللفظ أو المعنى.
 -2النظم توخً معانً النحو وقوانٌنه وٌتصل ذلك بالمعنى اتصاال وثٌقا ال من حٌث اللفظ وحروفه
ولكن من حٌث ولكن من حٌث هو نظم وتؤلٌؾ فالنظم تابع للمعانً ودال علٌها.
حٌث ٌقول « :النظم توخً معانً النحو وأحكامه فٌما بٌن معانً الكبلم

»وهو«تعلٌق الكبلم

بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض »03 .
 -3ببلؼة اللفظة المفردة كالمجاز والكناٌة واالستعارة والتمثٌل.
 -4تعرض لوجود ببلؼة النظم من تقدٌم وتؤخٌر وفصل ووصل وتعرٌؾ وتنكٌر.
 -5ببلؼة المجاز العقلً.
 استعان الجرجانً فً مناقشته لقضٌة النظم بالشرح والتفسٌر والبرهان لتؤكٌد صحة فكرته ،مستنداإلى ذلك بالشواهد األدبٌة والقرآنٌة والحدٌثٌة.

هوامش المحاضرة:

- 01األمالً ،أبً علً القالً تح صبلح بن فتحً هلل وسٌد عباس الجلٌمً ،المكتبة العصرٌة ،بٌروت،
ط ،2001 ،1ص.16
- 02الصناعتٌن ،أبو هبلل العسكري تح علً محمد البجاوي ،ومحمد أبو الفضل إبراهٌم ،المكتبة
العصرٌة ،بٌروتط ،2006 ،01مقدمة الكتاب ،ص.10
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- 03دالبل االعجاز ،عبد القاهر الجرجانً،تعلٌق محمود شاكر ،مكتبة الخانجً ،القاهرة ،ط ،2004 ،5
ص .55

الوحاضرج - 13كتاب هفتاح العلىم:
صاحبه :هو ٌوسؾ بن أبً بكر ٌعقوب السكاكً أحد أبمة العربٌة فً عصره عالم فً البٌان واألدب
والعروض والشعر توفً سنة ( 626هـ) ،من أسرة كانت تحترق صنع المعادن أو المحارٌث التً تفلح
بها األرض ،تتلمذ عل ٌد بن صاعد الحارثً ومحمد بن عبد الكرٌم التركستانً وسدٌد الدٌن الخٌاطً
وهم من فقهاء المذهب الحنفً.
محتوى الكتاب :قسّم الكتاب إلى ثبلثة أقسام.
 القسم األول :علم الصرؾ وما ٌتصل به من االشتقاق الصؽٌر والكبٌر واألكبر.
 القسم الثانً :علم النحو.
 القسم الثالث :علم المعانً وعلم النحو وقد ألحق بالقسم الثالث رإٌته للفصاحة والببلؼة
ودراسة المحسنات البدٌعٌة اللفظٌة والمعنوٌة.
منهجه فً التؤلٌف  :تمٌز السكاكً عن أسبلفه بحس التبوٌب ودقة الترتٌب وقد صوّ ر لنا طرٌقته فً
تصنٌفه فقال « :وما ضمنت جمٌع ذلك كتابً هذا إال بعد ما مٌزت البعض عن البعض التمٌٌز
المناسب ّ
ولخصت الكبلم على حسب مقتضى المقام هنالك ومهدت لكل من ذلك أصوال البقة
واوردت حججا مناسبة وقررت ما صادقت من آراء السلؾ قدس هللا أرواحهم بقدر ما احتملت
من التقرٌر مع اإلرشاد إلى ضروب مباحث قلت عناٌة السلؾ بها وإٌراد لطابؾ مفتنة ما فتق
بها رتق أذن »01 .
 استعان السكاكً فً مإلفه مفتاح العلوم بكتابً دالبل اإلعجاز وأسرار الببلؼة للجرجانً والكشاؾللزمخشري ونهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز للرازي ،فقد استطاع أن ٌلخص بشكل دقٌق ما نثره
هإالء من آراء ومبلحظات مضٌفا إلى ذلك أفكاره وأرابه فصاغ ذلك صٌاؼة مضبوطة محكمة
استمدها من قدرته المنطقٌة فً التعلٌل والتجرٌد والتحدٌد والتعرٌؾ ولتقسٌم والتفرٌع والتشعٌب.
 -1كتاب االٌضاح فً علوم البالغة:
هو لئلمام العالمة خطٌب الخطباء جبلل الدٌن أبو عبد هللا محمد ،وهو من أسرة علمٌة ودٌنٌة كبٌرة كان
لها أثر فً حٌاته وتفكٌره.
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تدل مإلفاته فً الببلؼة على ثقافة ببلؼٌة وأدبٌة واسعة وقراءة مستفٌضة ألهم المإلفات فً الببلؼة وفً
مقدمتها أسرار الببلؼة ودالبل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجانً .بنى إٌضاحه على ثبلثة أقسام ومقدمة:
 oمقدمته :الكشؾ عن معنى الفصاحة والببلؼة.
 oالقسم األول :مفردات علم المعانً بالشواهد واألمثلة والشروح.
 oالقسم الثانً :مفردات علم البٌان
 oالقسم الثالث :مفردات علم البدٌع.
تؤمل القزوٌنً فً مإلفات الجرجانً ومفتاح العلوم فبلحظ أنها محتاجة إلى الشرح واإلٌضاح فً بعض
جوانبها وإلى االختصار والترتٌب فً جوانب أخرى ،فقام بتلخٌص مفتاح العلوم لما رأى فٌه شمولٌة
وترتٌبا وسمّاه "تلخٌص المفتاح".
ألؾ القزوٌنً كتابه اإلٌضاح فً علوم الببلؼة لٌكون كالشرح للتلخٌص.
فشرح ما أشكل ووضح ما ٌحتاج إلى بٌان ورتب فصوله ترتٌبا متقنا واستشهد لمسابله بالشواهد الشارحة
من ؼٌر إطالة فً الشرح والتفسٌر.
وٌمتاز اإلٌضاح بعدة مٌزات منها:
 أنه أوفى كتاب فً بحوث الببلؼة.
 أنه أوضح الكتب المإلفة فٌها نظاما وأسلوبا.
 هو كثٌر البحث والتعمق واالستنباط ألسرار الببلؼة العربٌة.
 أنه كتاب تطبٌقً فً الببلؼة العربٌة ؼزٌر المادة.
 تضمن انتقادات ألراءالسكاكً وله فوابد فً األدب والنقد والببلؼة.
 اعتمد على الترتٌب والتقسٌم والتنظٌم للمباحث.
 استندفً جمع المادة على أمهات المصادر.
منهجه فً التؤلٌف:
 قام منهج القزوٌنً على تٌسٌر الدرس الببلؼً وتهذٌب المسابل وتحقٌقها وترتٌب المادة الببلؼٌةوتنظٌمها وإٌراد الشواهد وشرحها وتعرٌؾ المصطلحات بالتعارٌؾ الواضحة الموجزة والتعبٌر
عنها باألسلوب الواضح من ؼٌر تكلؾ وال وعورة.
 -2الوساطة بٌن المتنبً وخصومه:
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ألفه أبو الحسن علً بن عبد العزٌز المعروؾ بالقاضً الجرجانً (ت 366هـ) ٌقول ٌاقوت الحموي
فً معجم األدباء :أبو الحسن قاضً الري فً أٌام الصاحب بن عباد كان أدٌبا أرٌبا كامبل وله عدة
تصانٌؾ منها كتاب تفسٌر القرآن المجٌد وكتاب تهذٌب التارٌخ ،وكتاب الوساطة بٌن المتنبً وخصومه،
إذ ٌعد هذا الكتاب من أهم الكتب التً وضعت المتنبً فً المٌزان ودافعت عنه وقد وضعه الجرجانً بعد
أن اشتدت الحركة النقدٌة فً القرن  04هـ حول شاعرٌة المتنبً وانقسم النقاد إلى قسمٌن حول هذا
الموضوع.
وكان سبب تؤلٌفه لهذا الكتاب هو الدفاع عن المتنبً ضد خصومه وذلك باإلٌضاح والكشؾ عن
قدرة هذا الشاعر األدبٌة.
محتوى الكتاب:
 -1المقدمة :عرض الجرجانً فٌها فكرته وموقفه من األدب ونقده.
 -2دفاعه عن المتنبً بعرض قضٌته.
 -3نقد تطبٌقً وٌتناول فٌه مآخذ الخصوم على المتنبً.
وتوضح هذه المحاور التً تناولها المإلؾ أن همه األكبر كلن للخروج منتصرا للمتنبً برد التهم التً
وجهت له ووضعه فً المنزلة األدبٌة التً ٌستحقها.
ممٌزات الكتاب:
 *1اإلنصاؾ وإقامة العدل بٌن المتنبً وخصومه.
 *2تحدٌد العناصر التً تصنع الشاعر كالدربة والطبع والذكاء والرواٌة « فمن اجتمعت له هذه الخصال
فهو المحسن المبرز وبقدر نصبه منها فكون مرتبته من اإلحسان ».
ٌ *3عالج الجرجانً فً كتابه مسؤلة تؤثٌر البٌبة فً الشعر جودة وإحقاقا حٌث ٌرى أن من شؤن البداوة
ان تحدث جفوة فً الطباع وفً صٌاؼة األدب ومعانٌه بٌنما تحدث الحضارة والسهولة والرقة.
 *4عرض الكتاب األحوال األدبٌة التً عرفت فً عصره فحلل أشعار القدماء والمحدثٌن مبرزا
محاسنهم وعٌوبهم فً صناعة الشعر ،مبٌنا ما شاع فٌها من تعقٌد وؼموض وأخذ وسرقة.
وبذلك ٌكون هذا الكتاب قد عالج مسابل نقدٌة مهمة فً سٌاق دفاع صاحبه عن المتنبً.
 - 3الموازنة بٌن الطائٌٌنلآلمدي:
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هو ناقد وأدٌب من مإسسً قواعد النقد المنهجً فً الثقافة العربٌة توفً سنة 370هـ.
موضوعات الكتاب:
 *1المحاجّ ة بٌن أنصار أبً تمام وأنصار البحتري.
« وأنا أبتدئ بذكر ما سمعته من احتجاج كل فرقة من أصحاب هذٌن الشاعرٌن على الفرقة األولى عند
تخاصمهم فً تفضٌل أحدهما على اآلخر وما ٌنعاه بعض على بعض »02
وقد ذكر اثنً عشر قوال من أقوال كل فرقة مع ر ّد صاحب الفرقة الثانٌة.
 *2مساوئ الشاعرٌن:
قدم لهذا الموضوع « :وانا أبتدئ بذكر مساوئ هذٌن الشاعرٌن ألختم بذكر محاسنهما ،واذكره طرفا
من سرقات أبً تمام ومساوئ البحتري ،ثم أوازن من شعرٌهما بٌن قصٌدتٌن إنشاء هللا تعالى»03.
ضمن ذكر هذه المساوئ ٌتعرض:
 ألخطاء الشاعرٌن فً اللفظ والمعنى. التجنٌس القبٌح. الطباق الرديء. سوء النظم والوحشً من األلفاظ. اضطراب األوزان. *3محاسن الشاعرٌن:
 *4الموازنة بٌن معنى ومعنى
منهج الكتاب:
ٌعد هذا الكتاب من أهم الكتب التً ألفت حول الموازنة حٌث عرض فٌه المإلؾ مذهبٌن شعرٌٌن فنٌٌن
وقد حاول أن ٌفضل البحتري على أبً تمام ،بإبراز المزاٌا اللفظٌة فً شعر األول مبرزا اهتمامه
باللفظ أكثر من المعنى.
وأما الطرٌقة التً اعتمدها هذا العالم فً موازنته فتتكا على:
 األخذ بآراء اآلخرٌن بكثرة من علماء ومإلفٌن ،حٌث نقل نظرٌاتهم ومبلحظاتهم فحفظها من
الضٌاع.
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 أورد شواهد شعرٌة قٌمة.
 عمد إلى االستطراد إلثبات رأٌه وتؤكٌد صحة فكرته وتوضٌح قوة دالبله.
وبذلك ٌبقى هذا الكتاب « أضخم نتاج عربً فً النقد التطبٌقً التفصٌلً الذي إن دل على
شًء فإنه ٌدل على صبر طوٌل ،وأناة عجٌبة وقدرة على جمع النصوص وتقرٌبها من بعض،
وفهم لشعر الشاعرٌن ال ٌفوقه فٌه أحد »04.
أجهد نفسه فً جمع الرواٌات والكتب والنصوص التً تتعلق بالشاعرٌن وشعرهما ،مبدٌا
من خبلل مناقشتها وتمحٌصها أرابه فٌها.
وبذلك ٌكون منهجه قائما على:
 ذكر المصادر التً استند إلٌها مع ذكر مإلفٌها ،وتحدٌد موضع األخذ وهذا ٌدل على إنصافه
باألمانة.
 التحقق من النصوص وتوثٌقها باألدلة.
 الترجٌح بٌن الرواٌات :بالموازنة بٌن الرواٌات المتضاربة .وترجٌح أقربها إلى الصحة.
 االستقصاء واالحتجاج.
 مراجعة كتب أهل االختصاص.
 مناقشة آراء العلماء.
 عرض األدلة واالستشهاداتبالقرآن والسنة النبوٌة
ومن الكتب النقدٌة والببلؼٌة التً أثرت فً الحركة النقدٌة نجد أٌضا:
 نقد الشعر لقدامة بن جعفر
 كتاب عٌار الشعر البن طباطبا العلوي.
 طبقات فحول الشعراء البن سبلم الجمحً.
 كتاب البدٌع عبد هللا بن المعتز
 كتاب سر الفصاحة البن سٌنان الخفاجً.
وؼٌرها من الكتب التً ساهمت فً إؼناء النقد العربً وتوجٌهه لوجهة جدٌدة استمر صداها على مر
العصور وال ٌزال الباحثون الٌوم ٌترددون على هذه المصادر لما لها من أهمٌة وفابدة علمٌة.

هوامش المحاضرة:
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