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Abstract 

Literature, among almost all nations, has always been a source of cultural unity & 

identity. It’s a deep rooted tree quenching the intellectual and cultural thirstiness. 

Arabic Language, of course deserves to be called a nourishing language-bringing 

up- for centuries- the nations came up under Islamic caliphate. Almost all world 

literature is a molded shape of Arabic key sources. Moreover, Arabic language 

bestowed to look into latent works of Roman. Thus Arabs are the pioneers of 

presenting quality works-believing in the utilitarian aspect to the world. This 

language has benignity to collect the then world literature for the purpose of 

universal awareness. So much more literary works were translated into Arabic 

with a view to ponder, to discourse and finally to infer. I have presented in this 

article a glimpse of how the word literature in its pure Arabic context denoted 

certain contextual definitions since the origin (pre-Islamic period) till the late 4
th

 

century A.H. 
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قبل اإلسالم ٤تصورين أو كاحملصورين، ال يكادون يتصلون بغَتىم، وال عاش العرب يف اٞتزيرة العربية 
يكاد غَتىم يتصل هبم، وإن حدث ىذا االتصال ففي أضيق اٟتدود، وكان العرب يتكلمون ٢تجة سامية اليت 

تها ، اليت ٢تا مكانة خاصة بُت اللغات ٚتيعا، وصل1تطورت فيما بعد بتطورىم، ونسبت إليهم فسميت اللغة العربية
ابلشعب العريب وبغَته من الشعوب صلة فريدة يف التاريخ، ال توجد يف القدًن وال يف اٟتديث لغة تضاىيها يف 
ا١تزااي، وٖتاكيها يف ا٠تصائص والفضائل، وليس الكالم من وحي العاطفة وال من قبيل الفخار وال اٟتماسة، بل 

غة العربية من أقدم اللغات اٟتية وقد مضى على ىذه اللغة الكالم مبٍت على الصفات ا١توضوعية إذا تلمسناىا، فالل
أكثر من ٜتسة عشرة قران، فهي أطول اللغات عمرا، وقدمها ىذا حيبوىا ترااث ثراي، ويهب ٢تا مرونة واسعة ويزودىا 
بتجارب كثَتة وكبَتة، فلقد نشأت وعاشت واكتملت وعمرت واستمرت األحقاب الطوال وىي ال تزال يف ريعان 
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قوة والنمو على رغم ما تصادفو من صعاب، وما ذلك إال ألهنا ٖتوي فضائل ضمنية ليست للغات نشأت ال
ّتانبها، مث تطورت إىل لغات أخرى فانقرضت، بينما اللغة العربية ال تزال كما نطق هبا أىلها، فهي تتطور يف 

على سبيل -اآلرية منها-من اللغات اٟتقيقة تطورا داخليا ال ديس إطارىا ا٠تارجي، ٓتالف اجملموعات األخرى
ا١تثال، فتطورىا خارجي وتتشعب إىل ٢تجات جديدة، فسرعان ما تكون لكل منها لغة جديدة تستقل عن اللغة 
األم، مثل اللغة الالتينية، فقد انشعبت إىل ٢تجات فلغات مثل الفرنسية واإليطالية واإلسبانية، واٟتق أن اللغة العربية 

، وال غرو أن أصبحت بعد أمٍد لغة العلم واألدب، ولغة السياسة والتجارة، كما 2طويلة وكبَتةمرت ٔتراحل نشوء 
أصبحت لغة اٟتضارة واٟتديث ا١تهذب لشعوب كثَتة تكلمت هبا عصورا طواال ال الشعب العريب فحسب، وبذلك 

لغة من اللغات حىت اليوم، وليس لامثل ذلك  حضأعظم بنيان لثقافة الدىر، ومل يتشادت أبلفاظها كاٞتواىر الكردية 
غريبا أن تستهوي اللغة العربية أبناء شعوب كثَتة وأتخذ بقلوهبم ونفوسهم وتتلقى ٙترات عقو٢تم وقرائحهم، فلم 
يكونوا يفضلون عليها لغة من اللغات مع أهنم كانوا يتقنون إذ ذاك عدة لغات شائعة يف زماهنم، ومن الطريف أن 

وإفريقية وأورواب على دراسة اللغة العربية والكتابة هبا، وإتقاهنا والنظر إليها على أهنا لغة نذكر إقبال شعوب آسيا 
، ويف كتاب "اإلمتاع وا١تؤانسة" 3الفكر واألدب والعلم ا١تمتازة، وذلك يف العصور اليت أتلقت فيها اٟتضارة العربية

، كما أن ىنالك عا١تا 6الفارسي ابلعرب وبلغتهم 5فصل يشَت إىل إعجاب عبدهللا بن ا١تقفع 4أليب حيان التوحيدي
أبو الرحيان -ومؤرخا وجغرافيا وفيلسوفا ورايضيا وفلكيا كبَتا برز يف علوم كثَتة، قل مثيلو يف اتريخ الفكر اإلنساين

القائل" إىل لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العامل فازدانت وحلت يف األفئدة، وسرت  7دمحم بن أٛتد البَتوين
٤تاسن اللغة منها يف الشرايُت واألوردة، وإن كانت كل أمة تستحلي لغتها اليت ألفتها واعتادهتا واستعملتها يف 

 .8فارسية"مآرهبا، وأقيس ىذا على نفسي......فا٢تجو ابلعربية أحب إََلَ من ا١تدح ابل
 كلمة األدب

إذا رجعنا إىل مصادر األدب واترخيو ٧تد أن كلمة "األدب" مل تكن مألوفة االستعمال يف ا١تعٌت الذي نعنيو اليوم 
أول األمر، بل إمنا ىي من تلك الكلمات اليت تطور معناىا بتطور حياة العرب، وتنقلها من عصر البداوة إىل ا١تدنية 

 ٧10تد أن لفظة "األدب" ٔتعٌت "داع إىل طعام"،  كما نطق هبا طرفة بن العبد البكري ، فبعد التنقيب9واٟتضارة
 حيث قال:

شتاِة ندعوا اٞتََفلى
َ

َتِقرْ  ٨تُن يف ا١ت  11ال تَ َرى اآلِدَب فيَنا يَ ن ْ
و وكان للطعام الذي يدعى إليو الناس كلمة "ا١تأدبة"، ومن مث بدأ استعمال فعل "أدب أيدب" ٔتعٌت "صنع مأدبة أ

دعا إليها الناس"، أو أومل وليمة. والقوم ىم أىل ابدية مقفرة، أتكل فيها الشمس حىت ظلها، وتشرب نسيمها 
وطلها، فإذا ىلك فيها الزاد ىلك حاملو، وإذا مل يدفع عن نفسو أبسلحة فمو فاٞتوع قاتلو، ولذلك ٘تدحوا من 
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الطبيعة اليت أدبتهم ىذا األدب، بل ىو شعرىا يف  أقدم أزمنتهم ابلِقرى، وعدوه من أعظم مفاخرىم، ألنو شريعة
 :14مادحا احمللق 13، قال األعشى12أخالقهم إذ ارتقى بعد ذلك ابرتقاء الشعر كما يؤثر عن كرمائهم وأجوادىم

َحلَِّق َجفَنة ٌ 
ُ

 15َكجابَيةِ  الّشْيِخ الِعرَاقّي تَ ْفَهقُ  نَ َفى الّذمَّ َعْن آِل ا١ت

إىل ا١تعٌت الروحي وىو الدعوة إىل  -الدعوة إىل الطعام-ب" تطور معناىا اٟتسيوديكن أن يقال أن كلمة "األد
احملامد وا١تكارم، حيث أهنا كانت معروفة يف العصر ما قبل اإلسالم ٔتعٌت "ا٠تلق النبيل الكرًن"، وما يتداولو العامة 

كون مستعملة أول األمر يف معٌت وا٠تاصة يف حياهتم. وىذا االنطالق يوجد لكثَت من الكلمات العربية إذ أهنا ت
 .16حسي حقيقي مث تنطلق إىل معٌت ذىٍت ٣تازي

وا١تعٌت ا٠تلقي أو التهذييب مل ٕتر هبا ألسن العرب إال بعد ظهور اإلسالم، وأول من استخدم الكلمة يف معٌت هتذييب 
 حُت ٝتع النيب ملسو هيلع هللا ىلص خياطب وفد بٍت هند اي خلقي ىو الرسول الكرًن ملسو هيلع هللا ىلص، ففي حديث لعلي بن أيب طالب هنع هللا يضر

نفهم أكثره فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص " أدبٍت ريب فأحسن  د ونراك ٗتاطب وفود العرب ٔتا الرسول هللا! ٨تن بنو أب واح
 .17أتدييب، وربيت يف بٍت سعد"

 :كلمة األدب يف نفس ا١تعٌت إذ يقول  18واستخدم سهم بن حنظلة
 يف الدِّيِن ديناً ويف أحساهبْم حَسبا  قْد يعلُم النَّاُس أانَّ مْن خيارىمُ 

 19وال أُعطيهِم ما أراُدوا حسَن ذا أَداب  ال دينُع النَّاُس مٍتِّ ما أردتُ 

أن كلمة "أدب" ٔتعٌت السَتة والسنة مفًتضا أهنا مقلوب "دأب" فجاء ٚتعو "آداب"، كما ٚتعوا  20ويرى نلينو
اآلابر على بئر، مث عادوا فتومهوا أن "اآلداب" ٚتع "أدب" فدارت الكلمة على لساهنم، ودلوا هبا على ٤تاسن 

َتة أسالفهم، فبها كانوا يفخرون، األخالق والشيم، مؤيدا رأيو أن علم األخالق عند العرب إمنا كان مراعات س
 21مستندا يف ذلك أببيات لبيد بن ربيعة العامري

 22وإماُمَها...ولكلِّ قوٍم ُسنَّة ٌ   ب  اؤُىمْ ِمْن َمْعَشٍر سنَّْت ل ه ْم آ
ا١تعٌت ا٠تلقي -وقد ٖتدد ا١تعٌت التهذييب منذ أواسط القرن األول للهجرة حيث صارت ُتستعمل يف معنيُت متمايزين

التهذييب وىو ٘ترين النفس على الفضائل، وا١تعٌت التعليمي القائم على رواية الشعر والنثر وما يتصل هبما من أنساب 
وأخبار وأمثال ومعارف، ابستثناء علوم الدين والدنيا والفلسفة، وتقلبت الكلمة إىل معٌت تعليمي يف عصر بٍت أمية 

الذين كانوا يعلمون أوالد ا٠تلفاء ويلقنوهنم معارف الثقافة العربية  حيث كانت تطلق كلمة "ا١تؤدبُت" على ا١تعلمُت
 .23والشعر وا٠تطب وأخبار العرب وأنساهبم وأايمهم يف اٞتاىلية واإلسالم
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وا١تؤدبون كانوا على ضربُت: أصحاب العلوم وأصحاب البيان، فإذا كان الرجل ٨تواي وعروضيا وعا١تا اب١تواريث 
ساب حافظا للقرآن راوية للشعر يرضى أن يعلم أوالد ا٠تاصة بستُت درمها، ولو أن رجال  وحسن الكتابة  وجيد اٟت

 .24كان حسن البيان حسن التخريج للمعاين ليس عنده غَت ذلك مل يرض أبلف درىم
وكتب األدب ىي كانت ابلفعل كتب تلك العلوم اليت حيًتز هبا عن ا٠تلل يف كالم العرب لفظا وكتابة، واليت منها 

نحو واللغة والتصريف والعروض والقوايف وصنعة الشعر وأخبار العرب وأنساهبم، وكان األدب ٣تموع علوم ال
 ا١تؤدبُت، فلما أرادوا تعيُت ىذه العلوم نظروا يف غرض األدب فجعلوا لو غرضُت: 

يقدر هبا على النظم  الغرض األدىن واآلخر األعلى، فاألول أن حيصل للمتأدب ابلنظر يف األدب والتمهر فيو، والقوة
والنثر، والغرض األعلى أن حيصل للمتأدب قوة على فهم كتاب هللا تعاىل وكالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصحابتو، وأن يعلم  

كيف تبٌت األلفاظ الواردة يف القرآن واٟتديث بعضها على بعض حىت تستنبط منها األحكام، والشعر عند العلماء 
، مث نظروا يف تعيُت العلوم اليت تقضي إىل ىذه ا١تقاصد ما اختلفوا فيها، ولكنها يف اٞتملة كانت أدىن مراتب األدب

، مث تبعو 25علوم العربية، فلما أنشئت ا١تدرسة النظامية ببغداد اختَت لتدريس األدب فيها أبوزكراي ا٠تطيب التربيزي
معينا كان ال يزال مقررا عند العلماء إىل آخر ، فتعاقُب ىؤالء ا١تدرسُت جعل لألدب موضعا 26علي بن أيب زيد

ال موضوع لو حىت ينظر يف -أي علم األدب-قائال يف مقدمتو أن "ىذ العلم 28ونرى ابن خلدون، 27القرن السادس
إثبات عوارضو أو نفيها، وإمنا ا١تقصود منو عند أىل اللسان ٙترتو، وىي اإلجادة يف فٍت ا١تنظوم وا١تنثور على أساليب 

من شعر عاَل الطبقة، وسجع متساٍو يف اإلجادة، ومسائل من اللغة والنحو -، ما عساه ٖتصل بو ا١تلكةالعرب
مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقرئ منها الناظر يف الغالب معظم قوانُت العربية مع ذكر بعض من أايم العرب ليفهم بو 

ة واألخبار العامة، وا١تقصود بذلك كلو أن ال ما يقع يف أشعارىم منها، وكذلك ذكر ا١تهم من األنساب الشهَت 
خيفى على الناظر فيو شئ من كالم العرب وأساليبهم ومناحي بالغتهم إذا تصفحو، مث إهنم إذا أرادوا حد ىذا الفن 

 .29قالوا األدب ىو حفظ أشعار العرب وأخبارىا واألخذ من كل علم بطرف"
إىل أايم العرب وأنساهبم وعلوم العربية يف القرن األول للهجرة،  أما مصطلح "علم العرب" فكان شائعا بينهم وأقرب

حديث ابن عباس هنع هللا يضر مؤيدا ١تا يراه أنو مل يكن مصطلح األدب ما جياوز أايم العرب  30يسوق ىنا االستاذ الرافعي
عن قومو وعن  32ن صوحان، واٟتديث ىو أنو ١تا سأل عبدهللا بن عباس هنع هللا يضر صعصعة ب31وأنساهبم ورواية الشعر

الفارس فيهم و٨تو ذلك ٦تا يتعلق ابألايم وا١تقامات فقال لو بعد أن ٝتع من صعصعة أنت اي ابن صوحان ابقر علم 
 .33العرب

و١تا جاء ابن ا١تقفع فجعل األدب يف تصنيفات ثالثة منها: األدب الصغَت واألدب الكبَت ورسالة الصحابة، فأما 
األدب الصغَت فيوجد فيو صقل النفس، واٟتث على التفكَت، وإجادة التدبَت، وابتعاث ا١تكارم والناقب ا٠تلقية، 
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إىل هتذيب النفس، أما السبيل اليت اتبعها ابن ا١تقفع وكل ىذا يؤدي إىل اكتمال ُعدِة األديِب، كما أنو يؤدي 
فتقتصر على إيراد حكم وأمثال مقتبسة من خربة الشعوب ومعاانة األفراد، واحتكاكهم ابٟتياة العملية، وابن ا١تقفع  

 .34كان واعظا أكثر منو فيلسوفا، يورد األمثال الكثَتة اليت تنطبقة على كل أمة وكل ٣تتمع
يأيت الكالم فيو على اثنُت مها السلطان والوالة، ويورد فيو حكم متنوعة األىداف واألغراض، ولقد واألدب الكبَت ف

مزج يف مقاطعتو مطالعاتو العامة ا١تأخوذة من ا٢تند والفرس والعرب، وأضاف شيئا من خربتو ابٟتياة العملية يف 
ويف مقدمتهم -ان ال بد من أن خيضع للخاصةأي من اهنيار بٍت أمية وإحياء بٍت العباس، فك-األجواء اليت عاشها

 .35صاحب السلطان أو ١تن توىل أمر الناس دستورا ينصحهم فيو من الوقوع يف ا٠تطأ
أما رسالة الصحابة فإهنا تتضمن عرضا للقضااي االجتماعية وسعيا حثيثا إلصالح اجملتمع، ٧تد فيها مالمح اجملتمع 

يها أسلوب األمثال، فا٠تلفاء دييلون إىل الغدر من سوء ظنهم العباسي يف عدد من معضالتو، وقد اعتمد ف
ببطانتهم، لذلك يوصيهم ابن ا١تقفع ابلًتوي، ألن الغدر لؤم، واللؤم من طباع ضعاف النفوس، ويعتٍت أيضا بشؤون 

 .36القضاة فهؤالء الرجال ال ديكن أن يبقى أساس ا١تلك متينا إال اذا استقاموا وكانوا عادلُت
ابن ا١تقفع قد دل بلفظ األدب على مكارم األخالق اليت من شروطها أن يكون صاحبها مطلعا على فيبدو أن 

حكمة القدامى، وأن يكون مشاركا يف ا١تعارف، وال شك أن ابن ا١تقفع قد جعل األدب يف معناه يف أساس كل 
 .37إلنسان يف حياتو االجتماعيةحياة انجحة، وىذا يعٍت أن اللفظة قد اكتسبت معٌت ا١تعرفة لكل ما حيتاج إليو ا

ويف القرن الثالث ا٢تجري التفت الشعراء إىل تكسب ا١تؤدبُت ابلشعر الذي ليس ٢تم، ووجدوىم يلقنون أوالد ا٠تلفاء 
حرفة يكدحون هبا، وجعلوه ٦تا يتذرع بو إىل أسباب  السياسية قد بطلت، اٗتذوا الشعر إايه، ورأوا أن العصبية

 .38 الفئتُت يف اٟترفةُتانتقل إليهم لفظة "األدابء" للمناسبة ب -أو منادمة أمَت من جائزة خليفة-العيش
 وتوسع مفهوم األدب يف العصر العباسي فصارت تدل على عدة معان منذ مطلع القرن الرابع ا٢تجري: 

 وىو الشعر والنثر وما يتصل هبما من أخبار وأنساب وأحكام نقدية. ادلعىن اخلاص:
ىو يتناول ا١تعارف اإلسالمية واآلاثر العلمية وأنواع الفنون الثقافية، فصار لكل وضع أداب، ولكل علم و  العام: ادلعىن

أداب حىت ولكل ٣تلس أداب، ومن ىنا شاعت الكلمات مثل "أدب ٣تالسة ا١تلوك" و"أدب الندًن وا١تنادمة" و"أدب 
أدب، ولعل مرد ذلك كلو ىو أثر الفرس  40والشطرنج واللعب ابلصواًف 39الوزير" وأدب اٟتديث" حىت أصبح للعود

. ومنها ما يستعُت بو ا١ترء على فهم األدب ونقده وإنشائو كاللغة والنحو 41وإقبال العرب على التقدم والرقي
واألخبار، فألفت كتب فيها، مثل "أدب العامل وا١تتعلم"، و"أدب الكاتب" وأدب القاضي" وغَتىا من الكتب. 

 . 42ول ىذا النوع كل أسلوب منمق يف علم أو عمل أو حرفةومنها أدب النفس ويتنا



 9112يو نيناير.يو                     كلمة "األدب" على مر العصور   1، العدد 6: اجمللد رجسب
 

~ 123 ~ 
 

أما القرن الرابع فلم يبلغ إىل انصرافو حىت زالت لفظة "األدابء" عن العلماء ٚتلة، وٖتدد ٔتزية الشعراء والكتاب بناءا 
ا١تعلوم  . ومن.44وا١تربد 43ثعلبعلى استقالل العلوم يومئذ، وٗتصص الطبقات هبا، حىت قيل ختم اتريخ األدابء 

أهنما توفيا يف النصف الثاين من القرن الثالث ا٢تجري فكان ختام اتريخ األدابء "ا١تعلمُت" يف أواخر القرن 
 .45الثالث

"إن علم األدب يف األندلس كان مقصورا على ما حيفظ من التاريخ والنظم والنثر ومستظرفات  46وقال ا١تقري
، والكتب اليت ىي 47وىو أنبل علم عندىم، ومن ال يكون فيو أدب من علمائهم فهو غفل مستثقل"-اٟتكاايت

البن  48الكاتب من شرط األدب فكثَتة، منها األصول األربعة لألدب كما اندى هبا ابن خلدون، وىي: أدب
" أليب علي القاَل 53، و"النوادر52" للجاحظ51" للمربد، و"البيان والتبيُت50، و"الكامل يف اللغة واألدب49قتيبة

 .55، وما سواىا فتبع ٢تا وفروع عنها54البغدادي

 اتسع مدلول لفظ األدب مع تطور اٟتياة االجتماعية والسياسية، فالًتف الذي عم اجملتمع العظامي يف اٟتواضر
وبغداد خاصا وما رافقو من أمناط جديدة يف اٟتياة وظهور ٚتاعات من القصاص وا١تغنيُت أ٘توا عليهم أصحاب 
الثروات نعيمهم، فكل ذلك من البواعث اليت دعت إىل توسيع دائرة اللفظة، فقد أصبح األدابء زينة للمجتمعات، 

وما شاكلهما من  59" للمسعودي58ج الذىبو"مرو  57" أليب الفرج األصبهاين56ومن اطلع على كتاب "األغاين
الكتب أو تصفح بعض الدواوين عرف الناس يف اجملالسة وا١تنادمة على الشراب إابن العصر العباسي ومن بعدىم، 

 .60وتبُت ا١تدى الذي بلغتو األانقة آنذاك

كان إظهار األخالق   وخالصة القول أن ا١تراد ابألدب عند عدد من طبقات الناس منذ بداية القرن الثالث ا٢تجري
، وىذا 61اٟتميدة واألانقة والفصاحة وعذوبة الكالم، مث حفظ األبيات مع أخذ شئ من كل علم لتوشية اٟتديث بو

من خالل العقد الفريد ومقدمة ابن خلدون. ومن ىذا ا١تعٌت العام تفرع معنيان تبعا ألنواع  ئا١تدلول الذي يًتاىو 
التحدث اب١تلح والنوادر -ا١تتظرفُت. فاللذين مالوا إىل ما يلذ القول رأوا غاية الظرف يف حضور اجملالس وا١تقامات

شئ حسن، وأول من هنج ىذا ا١تنهج، واألخبار وتذاكر القصص والشعر إىل أن قيل أن األديب من أيخذ من كل 
وأنشأ فيو مدرسة، وصار منوذجا ١تن ٟتق بو ىو اٞتاحظ، فإنو يف مؤلفاتو جيمع بُت ا١تنثور وا١تنظوم والنوادر 
والفكاىات من غَت ترتيب ٥تافة من ملل القارئ، وىناك قوم فضلوا صناعة الشعر ودقائق اللغة على سائر أجناس 

كما صرح بو أبو العباس ا١تربد يف   62ألديب على من حيسن العربية ويتعاطى النظم والنثرالظرف، واصطلحوا بلفظ ا
مقدمتو على "الكامل" إذ يقول "ىذا كتاب ألفناه جيمع ضرواب من األدب ما بُت كالم منثور، وشعر مرصوف، 

ىو ٚتيع ا١تصنفات "، فمدلول األدب عنده  63ومثل سائر وموعظة ابلغة واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة
 نثرا وشعرا.
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وحُت اتسع أفق األدب يف القرن الرابع ا٢تجري أخذ يتفرع عنو علوم اليت كانت جزءا منو يف األصل، ففصلوا النقد 
والبالغة ألهنما استوفيا مظاىرمها، كما فصلوا اللغة والنحو، وحولوا األخبار واألنساب إىل علم التاريخ، وابلنهاية 

ألدب" على الكالم اٞتيد شعرا ونثرا، وىذا ىو األدب ا٠تالص غالبا يف حُت أن األدب العام ظل نراىم قصروا "ا
 .64متسع األفق يشمل ٚتيع اآلاثر العقلية
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 (.965-، ص9-العرب البن منظور، ج
الصوٞتة والصوًف عصا معقوف طرفها يضرب هبا الفارس الكرة  ج  صواًف، ومنو صوٞتان ا١تلك عصا حيملها ا١تلك. )لسان   40

-، ص6-. وٚتهرة اللغة البن دريد، ج698-، ص64-، وهتذيب اللغة لألزىري، ج964-، ص6-منظور، ج العرب البن
649 .) 

 .07-ا١تعجم ا١تفصل يف األدب، ص  41
 نفس ا١ترجع والصفحة.   42
نفسو..  ى (: أبو العباس، أٛتد بن حيِت بن يزيد الشيباين البغدادي، إمام يف النحو وكان يزري على  696 -ه 644ثعلب )  43

، 1-ومن تصانيفو كتاب ا١تصون واختالف النحويُت ومعاين القرآن وما تلحن فيو العامة وغَتىا. )للتفصيل: سَت أعالم النبالء، ص
 (.6-،ج646-، ووفيات األعيان، ص60-ج
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إمام العربية ببغداد يف  ى (: دمحم بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل االزدي، أبو العباس، ا١تعروف اب١تربد 681 -ه 664ا١تربد )  44
زمنو، وأحد أئمة األدب واالخبار. مولده ابلبصرة ووفاتو ببغداد. من كتبو "الكامل" و"شرح المية العرب" و"ا١تقتضب" وغَتىا. 

 (.6-، ج056-، ومعجم األدابء، ص0-، ج969-، ووفيات األعيان، ص69-، ج571-)للتفصيل: سَت أعالم النبالء، ص
 .68-، ص6-ب، جاتريخ آداب العر   45
ا١تقري: أٛتد بن دمحم بن أٛتد بن حيِت أبو العباس ا١تقري التلمساين، ا١تؤرخ األديب، ولد ونشأ يف تلمسان اب١تغرب وانتقل إىل   46

فاس، فكان خطيبها والقاضي هبا، وا١تقري نسبة إىل مقرة من قرى تلمسان، وىو صاحب نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، 
 (.96-ه.)خالصة األثر يف أعيان القرن اٟتادي عشر للمحيب، ص6406نة تويف ٔتصر س

، 666-، ص6-شهاب الدين أٛتد بن دمحم، ٖتقيق: إحسان عباس، ج-نفح الطيب من غصن األندلس  الرطيب، ا١تقري  47
 بَتوت.-م، دار صادر6918

ا حيتاجون إليو يف صناعتهم مث الكالم على نكتو أدب الكاتب الغرض منو تفسَت ا٠تطبة وذكر أصناف الكتبة ومراتبهم وٚتل م  48
، 6-مصطفى بن عبدهللا كاتب جليب، ج-والتنبيو على غلطو وشرح أبياتو. )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة

 بغداد(.-م، مكتبة ا١تثٌت6906ط، -، د6-ص

عالمة الكبَت، نزل بغداد، وصنف وٚتع، وبعد صيتو، من تصانيفو  ابن قتيبة: عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو دمحم، ال  49
ى . )سَت  671كتاب "أدب الكاتب"، كتاب "عيون االخبار"، كتاب "مشكل القرآن"، كتاب "مشكل اٟتديث" وغَتىا، تويف سنة 

 (.06-، ص9-. ووفيات األعيان البن خلكان، ج691-، ص69-أعالم النبالء للذىيب، ج
لغة واألدب قال صاحبو ا١تربد يف مقدمتو ىذا كتاب جيمع فنون اآلداب بُت كالم منثور وشعر مرصوف ومثل سائر الكامل يف ال  50

وموعظة ابلغة واختيار من خطب شريفة ورسائل لطيفة، والنية فيو  أن يفسر كل ما وقع يف ىذا الكتاب من كالم غريب أو معٌت 
شافيا حىت يكون ىذا الكتاب بنفسو مكتفيا وعن أن يرجع إىل أحد يف تفسَته  مستغلق وأن يشرح ما يعرض فيو من اإلعراب شرحا

 (.6986-، ص6-مستغنيا.)كشف الظنون، ج
ٚتع فيو ا١تؤلف من صنوف البيان وغرر األحاديث وعيون ا٠تطب والفقر ا١تستحسنة مع ذكر مذىب الشعوبية وطعنهم على   51

م، 6968ط، -، د117-، ص6-طبوعات، يوسف بن إليان سركيس، جخطباء العرب وادحاض حججهم وغَت ذلك.)معجم ا١ت
 مطبعة سركيس ٔتصر(.

أبو عثمان عمرو بن ْتر بن ٤تبوب الكناين الليثي ا١تعروف ابٞتاحظ، البصري العامل ا١تشهور؛ صاحب التصانيف يف   اٞتاحظ:  52
 (.074-، ص9-ى . )وفيات األعيان، ج 655ت سنة كل فن، من تصانيفو كتاب " اٟتيوان " وكتاب " البيان والتبُت" وغَتمها، ما

ى ، 087ا١تعروف ب "أماَل القاَل"، فيو نوادر ٚتعها أبو علي القاَل وشرحها عبد هللا بن عبد العزيز األندلسي ا١تتوىف  سنة   53
 (.6094-، ص6-ى .)معجم ا١تطبوعات، ج169واختصرىا أٛتد بن عبد ا١تؤمن الشريشي ا١تتوىف سنة 

علي القاَل: إٝتاعيل بن القاسم بن عيذون ا١تعروف ابلقاَل، أبو علي البغدادي، موىل عبد ا١تلك بن مروان، ولد ٔتنازجرد من أبو   54
ى . )معجم األدابء،  951داير بكر، واستوطن قرطبة، وىناك أملى كتبو أكثرىا عن ظهر قلب، منها كتاب األماَل، تويف بقرطبة سنة 

 (.661-، ص6-يان، ج. ووفيات األع689-، ص6-ج
 .958-ا١تقدمة، ابن خلدون، ص  55
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أتى يف كل فصل من ذلك بلمع تليق بو متصرف هبا بُت جد وىزل وآاثر وأخبار وسَت وأشعار متصلة أبايم العرب ا١تشهورة   56
 (. 998-، ص6-وأخبارىا ا١تأثورة وقصص ا١تلوك يف اٞتاىلية وا٠تلفاء يف االسالم. )معجم ا١تطبوعات، ج

أبو الفرج األصبهاين: علي بن اٟتسُت بن دمحم بن أٛتد بن ا٢تيثم ا١ترواين األموي القرشي، من أئمة االدب األعالم يف معرفة   57
ى ، من كتبو " األغاين"، و"مقاتل  951التاريخ واألنساب والسَت واآلاثر واللغة وا١تغازي، ولد يف أصبهان، ونشأ وتويف ببغداد سنة 

 (.947-، ص9-. ووفيات األعيان، ج56-، ص6-. )معجم األدابء، جالطالبيُت" وغَتمها
مروج الذىب ومعادن اٞتوىر يف التاريخ  أليب اٟتسن علي بن اٟتسُت بن علي ا١تسعودي، ذكر فيو ضمنتو من ٚتل ما تدعو   58

ه فيو مفصال أو ٣تمال. )مقدمة كتاب مروج اٟتاجة إليو وتنازع النفوس إىل علمو، ومل نًتك نوعا من العلوم وال فنا من األخبار إال أوردان
 (.6158-، ص6-الذىب، وكشف الطنون، ج

علي بن اٟتسُت بن علي أبو اٟتسن ا١تسعودي، من ذرية عبد هللا بن مسعود، مؤرخ، رحالة، ْتاثة، من أىل بغداد. أقام ٔتصر   59
ن" اتريخ يف ٨تو ثالثُت ٣تلدا، و " التنبيو واالشراف" و" وتويف فيها، من تصانيفو " مروج الذىب" و"أخبار الزمان ومن أابده اٟتداث

 (.519-، ص65-ى . )سَت أعالم النبالء، ج901أخبار ا٠توارج " وغَتىا، مات سنة  
 .0-ا١تدارس واألنواع األدبية، ص  60
 نفس ا١ترجع الصفحة.  61
 .5-ا١تدارس واألنواع األدبية، ص  62
م، 6996، الطبعة الثانية، 6-، ص6-زيد ا١تربد، أبو العباس، ٖتقيق: دمحم أٛتد الداَل، جالكامل يف اللغة واألدب، دمحم بن ي  63

 بَتوت.-مؤسسة الرسالة
 .07-، ص6-اتريخ آداب العرب،ج  64


