
  

 
 كلية اآلداب والفنون

 قسم اللغة العربية
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 األستاذة: زدام سعاد                             مادة: مصادر اللغة واألدب.                             
  

 
 محور المدونات الحديثة

 أوال: طه حسين )حياته(
م عام العباقرة: التحق 9881الدكتور طو حسُت من أساطُت العلم واألدب يف العصر احلديث ولد بصعيد مصر سنة 

بالكتاب فحفظ القرآن الكرمي وىو يف سن مبكرة، فقد بصره  وىو طفل، درس يف األزىر مث يف اجلامعة ادلصرية مث 
عُت أستاذًا يف اجلامعة ادلصرية مث انتدب عميدا مث مديرا ، 9191السربون بباريس، ونال أعلى الدرجات العلمية يف سنة 

 م.9191جلامعة اإلسكندرية مث وزيراً للتعليم وتوفاه اهلل سنة 
 :شخصيته

لقد اتصف حبدة الطبع والتحدي، وتأكيد الذات، وكسب القلوب وحب التطلع ذلذا كان موضع إعجاب واعتزاز كل  
 األساتذة.

 العربية بالعديد من مؤلفاتو. : أثرى طو حسُت ادلكتبةأدبه
 : األيام ثالثة أجزاء عاجل فيها األدب واألدباء.المجلد األول -9
 : حديث األربعاء ثالثة أجزاء عاجل فيها األدب واألدباء.المجلد الثاني -2
 : على ىامش السَتة ثالثة أجزاء ضمنها صورة عرضت لو يف أثناء قراءتو للسَتة.المجلد الثالث -1
 األدب والنقد يف األدب العادلي، فصول يف األدب والنقد من حديث الشعر والنثر.: المجلد الرابع -4
 : إسالميات الوعد احلق، مرآة اإلسالم.المجلد الخامس -9
 : علم االجتماع فلسفة ابن خلدون االجتماعية.المجلد السادس -6
 : القصص والروايات، احلب الضائع دعاء الكروان، شجرة البؤس.المجلد السابع -9

 
طو حسُت الناقد الذي استطاع أن يفتح الطريق حنو اخللق واإلبداع ويهدم األساليب القدمية ادلتحجرة ووقف موقف 

 أعمى ادلعرة حبكم العقل يف كل شي.
اعتمد طو حسُت يف نقده منهج ديكارت وسانت بوف إىل جانب ادلنهج العلمي الذي انتهجو يف التحقيق النقدي، كما 

ه يستطيع أن ينهض األدب من  غفوتو، ويرتقي بو إىل ادلستوى الالئق، وأن النقد خليق بأن يكون أن النقد وحد»يرى  



  

جريئًا وذا صوٍت عاٍل إذا كان األدب واحلياة األدبية يف فتور شديد ونوم عميق وىكذا فالنقد لن يبلغ أمساع الفاترين 
 «.قوياً.. والنائمُت إالّ إذا رفع صوتو رفعاً عميقاً وىّز النائمُت ىزاً 

 :طه حسين القصاص
تتميز قصصو بعذوبة الكالم وسالسة البيان وباألسلوب القصصي اجلديل اجلذاب معتمدًا التحليل النفسي يف رسم  

 شخصياتو، مع أسلوب حافل بالرقة والعذوبة والذوق.
 ثانيا: أحمد أمين:

الذين تركوا بصماهتم ومآثرىم على الثقافة العربية أمحد أمُت رائد من رواد النهضة احلديثة، وأحد عباقرهتا األفذاذ  
 اإلسالمية.

م، التحق باألزىر، مث مبدرسة القضاء الشرعي، فتخرج منها قاضيا، مث عُت 9886ولد أمحد أمُت يف القاىرة سنة  حـيــاتــه:
ويف سنة " وشاء اهلل أن أكون كذلك، فكنت مدرسا يف مدرسة ابتدائية، مث يف مدرستو ثانوية مث يف عالية»   مدرسا.
عضوا يف  9149أصبح عميدًا لكلية األدب، مث انتدب مديرا لإلدارة الثقافية، بوزارة ادلعارف وانتخب سنة  9111

اجلامعة العربية، كما كان عضوا يف اجمللس األعلى لدار الكتب اجملمع العلمي العريب بدمشق مث مديرًا لإلدارة الثقافية يف 
 م.9194ادلصرية إىل أن توفاه اهلل سنة 

لقد تشبع أمحد أمُت بالثقافة اإلسالمية فغرف منها الكثَت، وقد ظهرت ىذه السمة يف كل كتاباتو واليت مجع فيها  :أدبه
 األدب والفكر الفلسفي والتاريخ واالجتماع والقضاء، وحقق حيث عاجل أمحد أمُت بُت التاريخ واألدب والعلم والدين.

ونشر مع مجاعة من رجال الفكر عددًا كبَتًا من الكتب ادلشهورة، وكان من بُت الذين وجهوا حركة التأليف والنشر يف 
 العامل العريب عامة ويف مصر خاصة.

وىكذا كان « قصة األدب يف العامل»ادلقارن يف كتابو وقد أمل أمحد أمُت باألدب العريب يف شىت عصوره كما عاجل األدب 
 رجل الصفاء الفكري والشمول التفكَتي.

 لقد أثر أمحد أمُت ادلكتبة العربية بالعديد من مؤلفاتو وىي كاأليت: مؤلفاته:
 الفكـريـة. 

 فجر اإلسالم.
 أجزاء(. 1ضحى اإلسالم )

 أجزاء(. 4ظهر اإلسالم )
 يوم اإلسالم.

 الشرق والغرب
  األدبـيـة 

 أجزاء( 91فيض اخلاطر ) 
 النقد األديب )جزءان(

 إىل ولدي.

 سيرة ذاتية. 



  

 حي بن يقظان.
 زعماء اإلصالح يف العصر احلديث.

 حيايت.
 ىارون الرشيد.

 فـلسـفة 
 كتاب األخالق

 باالشتراك أعمال 
 قصة الفلسفة اليونانية.

 قصة الفلسفة احلديثة )جزءان(.
 أجزاء(. 4قصة األدب يف العامل )

 ثالثا: جرجي زيدان:
، ىاجرت جدتو ألبيو إىل بَتوت مع بنتيها وابنيها وأكربىم حبيب زيدان، والد «عُت عنكوب»جرجي لبناين من قرية  

جرجي، الذي فتح مطعما ترددت عليو طائفة من طالب الكلية األمريكية، اليت كانت يف أوائل عهد إنشائها سنة 
، ودلا 9869سنة « كانون األول»ديسمرب  94رين األمريكيُت. ولد جرجي زيدان يف على يد مجاعة من ادلبش 9866

بلغ الصيب من العمر مخس سنُت أرسلو أبوه إىل مدرسة متواضعة كان يديرىا قسيس يدعى ادلعلم إلياس شفيق، مث مدرسة 
 لغة اإلنكليزية.الّسوام حيث تعلم اللغة الفرنسية، مث إىل مدرسة ادلعلم مسعود الطويل حيث تعلم ال

ودلا بلغ الثانية عشر من عمره تعّلم صناعة األحذية، فمارسها عامُت ليعود إىل مطعم أبيو، فتّعرف إىل أكثر خرجيي الكلية 
اليت أنشئت ببَتوت، وكانت فرعًا جلمعية « مجعية مشس الرب»األمريكية، ورجال الصحافة، مما سّهل لو االنتظام يف سلك 

يف اجنلًتا، ورأى نفسو يف ىذه اجلماعة مع يعقوب صروف، وفارس منر، وسليم البستاين، وبطرس الشبان ادلسيحيُت 
م انصرف إىل علوم 9882م دخل مدرسة الطب وقضى فيها عاما كامال فقط ويف سنة 9889البستاين، ويف سنة 

طب فوصل اإلسكندرية يف تشرين ليتم دراستو يف ال« ادلاسونية»م إىل مصر بعد انتسابو إىل 9881الصيدلة ليهاجر سنة 
 «.أكتوبر»الثاين 
وكانت « الكسان صرافيان»اليومية اليت كان ميلكها ويديرىا األرمٍت « الزمان»: ويف مصر عمل جرجي يف صحيفة أعماله

فًتة انتظم اجلريدة اليومية الوحيدة يف القاىرة بعد أن عطل االحتالل االجنليزي صحافة مصر بعد الثورة العرابية ويف ىذه ال
م، رافق احلملة االنكليزية إىل السودان مًتمجا يف قلم االستخبارات 9884جرجي يف سلك ادلخابرات الربيطانية، ويف عام 

م سافر إىل لندن مكفاءة لو على 9886م سافر إىل بَتوت ليتعلم العربية والسريانية ويف سنة 9889الربيطانية. ويف سنة 
الربيطانية فزار ادلتحف الربيطاين وغَته من ادلكتبات.. ودلا عاد إىل مصر يف شتاء العام ذاتو خدماتو يف قلم االستخبارات 

م ليشتغل بالكتابة والتأليف، وكلفو روفائيل عبيد بتدريس 9881واستقال من ادلقتطف سنة « ادلقتطف»عمل يف إدارة 
 العربية يف ادلدرسة العربية، فبقي فيها دلدة عامُت.

 م.9194أصدر جرجي رللة اذلالل وقام بتحريرىا بنفسو. إىل أن تويف سنة  9811ويف سنة 

 :أدبــه



  

جرجي زيدان من أخصب مؤلفي العصر احلديث كتب يف التاريخ والفلسفة والًتاجم والسَت واللغة وفقهها وآداهبا 
 والفلسفة واالجتماع والقصص التارخيي والصحافة.

 مؤلفـاتـه:
 التـاريـخ:
 .9118اجلزء األول، طبع يف مصر سنة –العرب قبل اإلسالم  -9
 .9116-9112طبع يف مصر  –مخسة أجزاء  –تاريخ التمدن اإلسالمي  -2
 .9881تاريخ مصر احلديث جزأن طبع يف مصر  -1

 كتب التراجم والسير
 .9112تراجع مشاىَت الشرق يف القرن التاسع عشر،  -9
 .911النهضة العربية، كتاب اذلالل، العدد  بناة -2
 .9121وصدر يف اذلالل عام  9191رحلة جرجي زيدان إىل أوروبا عام  -1

 كتب الجزافية
 .9121عجائب اخللق، اذلالل  -9
 .9919خمتصر جغرافية مصر، مطبعة التأليف. -2

 كتب اللغة العربية وتاريخ آداهبا.      
 .9999الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية      
 .9114تاريخ اللغة العربية باعتبارىا كائنا حياً ناميا خاضع لناموس االرتقاء اذلالل       

 .9199تاريخ آداب اللغة العربية ط  -1
 األلفاظ العربية والفلسفة اللغوية بَتوت مطبعة القديس جاورجيبوس. -4

العباسي  –األموي -عصر اجلاىلي، الراشدي أما يف اجملال الروائي فنجد لو عدة روايات واليت قسمها حسب العصور )ال
 والعثماين والعصر احلديث( –

 خـاتمـة
 وخلص البحث يف موضوعات مصادر اللغة واألدب والنقد إىل مجلة من النتائج نوجزىا فيما يأيت:

 إن ادلصادر ىي ادلؤلفات أو النصوص األساسية اليت يعتمد عليها يف مادة البحث. -
 ادلراجع فهي الكتب والبحوث الثانوية ويكون االعتماد عليها أقل من ادلصادر. أما

أما بالنسبة للمعاجم اليت حاولت حصر ألفاظ اللغة العربية على حنو شامل يف إطار نظام منهجي واضح لو  -
 أسسو وقواعده ادلضبوطة.

أساليبها فهي موسوعة شعرية ال غٌت عنها أما أما بالنسبة للمجامع الشعرية اليت متيزت بتنوع أغراضها وموضوعاهتا و 
الكتب األدبية فكانت موسوعة مجعت الثقافات القدمية وثقافات العصر العباسي، ىذه الكتب اليت حتتوي على مباحث 

 فريدة يف ادلسائل األدبية.



  

رة مادهتا وتنوع موضوعاهتا تعد الكتب النقدية من مصادر الًتاث العريب ال يقل قيمة عن الكتب األدبية ألهنا تتوفر بوف
 ومقاييسها اجلمالية وسالمة ذوقها.

 أما الكتب احلديثة وادلعاصرة فقد أحاطت بأصول العلم بكل فروعو، بطريقة واضحة جلية.
 فكل ىذه التصانيف سامهت إىل حد بعيد يف إمناء ادلكتبة العربية


