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 مـدخــل
 تعريف المصدر/1

   المصدر لغة:
األمُر ػُ جاء يف اؼبعجم الوسيط معٌت "صدر  فاؼبصدر مادة من "صدر، الصدر: أعلى مقدـ كل شيء وأولو"    

  ويقاؿ: فالف يصدر عن كذا، أي يستمد منو... .الشيُء عن غَته: َنَشأَ  صدرَصْدراً، وُصُدوراً: وَقع وتقرَّر. و 
 المصدر اصطالحا

ويستفاد  "واألحداث كبو الضرب والقتل واغبمد"اؼبصدر عند علماء اللغة، يسميو سيبويو اغبدث،    
   يف قاؿ  إذ اغبدث على الداؿّ  اللفظ بأنّو: اصطالحاً  اؼبصدر يُعّرؼ أنّو (ػى180 )ت  سيبويو  كالـ   من

ؼبا  وبُنيت األظباء أحداث لفظ من  ُأخذت فأمثلة الفعل،  وأّما» اصطالح النحاة: يف الفعل معٌت بياف
 وقاؿ" "والقتل كبو: الضرب واغبمد األحداثو  . . مل ينقطع. ىو كائن وما يقع،  ومل يكوف  وؼبا مضى،

تصدر  ثّ  دهترِ  الذي للمكاف  اإلبل عنو، كمصدر صَدَرت األفعاؿ ألفّ : مصدراً  ظّبي وإّّنا »يعيش:  ابن
(  ىػ 316 ت ) للفعل" وعّرفو ابن السراج أصالً   اؼبصدر كوف أىل البصرة يف بو ما حيتجّ  أحد وذلك عنو،

 " منو واشتّقت  صدرت عنو األفعاؿ الذي اؼبصدر:" بقولو:
دواوين ك ما،    أو الشعرية اليت تضم نصوصًا أدبية لكاتبالنثرية على اآلثار  مصطلح اؼبصدر طلقي، يووعل   

 .ىؤالءؼبثل الشعراء وآثارىم ؼبن يدرس 
حيث ربوي معلومات مرّكزة وشاملة، وتعّد اؼبصادر يف اللغة العربية ينبوعا للمعرفة يف اللغة واألدب والنقد،    

 وصحيحة.
 تعريف المرجع / 2

ويف داللة االصطالح ىي كتب يرجع  اؼبرجع يف اللغة ىو:" ما يرجع إليو يف علم أو أدب من عامل أو كتاب"    
 الثانية بعد األصل األوؿ اؼبصدر.  إليها الباحث أو القارئ يف معلومة معينة، وتعّد اؼبادة

كل ما كتب ونشر متأخرًا عن زمن اؼبصدر ، وكثَتًا ما يكوف اؼبرجع قد أخذ عن اؼبصدر ": واؼبرجع ىو   
الكتاب الذي يستقي من غَته، فيتناوؿ موضوعا أو جانبا من موضوع، فيبحث "  وبأنىناؾ من يعرفو و ". الرئيس

لتكوف أقرب شيء يرجعوف  أف اؼبراجع ىي اليت ألفت لعامة القراء" ومنهم من يرى يف دقائق مسائلو ومقاصده"،
 ".العلم بعدة أشياء، فاؼبراجع وضعت لعامة القراء، أما اؼبصادر فهي للمؤلفُت واػباصة إليو للعلم بالشيء، أو



 الفرق بين المصادر والمراجع - 3
"اؼبصدر ىو كل ما يشتمل على اؼبادة العلمية األساسية للبحث، ويعتمد عليو الباحث اعتمادا مباشرا،    
ويكمن الفرؽ بُت " رجع ىو كل ما يشتمل على معلومات ؽبا صلة باؼبادة األساسية الواردة يف اؼبصدر"واؼب

موثوؽ فيهم،   مؤلفُت االثنُت، كوف اؼبصادر ىي الوثائق و الدراسات األوىل ، منقولة بالرواية أو مكتوبة بُت
فا مباشرا فيها، أو كانوا ىم الوساطة أو كانوا طر  أسهموا يف تطوير العلم، أو عاشوا األحداث والوقائع،

لنقل و صبع العلـو واؼبعارؼ السابقة لألجياؿ الالحقة. أما اؼبراجع فهي اليت تعتمد يف مادهتا العلمية   الرئيسة
والواقع أف معيار التفريق  . فتتعرض ؽبا بالتحليل و النقد، أو التعليق و التلخيص أساسا على اؼبصادر األولية،

واؼبرجع يتعلق بنوعية اؼبعلومات اؼبنقولة من اؼبصادر، "فإف كانت مهمة ال ديكن االستغناء عنها   بُت اؼبصدر
كانت الكتب اليت أخذت منها مصادر، وإف كانت قليلة األمهية كأف تكوف تأكيدا ؼبعلومات مذكورة أو توسعا 

أف يضر ذلك بأصل البحث يف ناحية من نواحي البحث أو ما شابو ذلك حبيث ديكن االستغناء عنها دوف 
 فهي مراجع"

 
 المصادر القديمةمحور 
 المعاجم اللغوية: أوال

 العين للخليل بن أحمد الفراىيدي معجم /1
عبقرية، فبا جعلو ذا عقلية  ةشخصيبفقد حباه اهلل بثقافة واسعة و  زمانو،مل اكاف اػبليل بن أضبد الفراىيدي ع

ابتكارية خالقة يف ؾباؿ البحث اللغوي والقياس. إذ يعد الرائد األوؿ لعلم اؼبعجميات وعلم العروض، 
رباسا وىديا لعلماء اللغة والنحو والصرؼ نحىت ظلت أفكار اػبليل ونظرياتو وتعليالتو وابتكاراتو  توالصوتيا

 .والعروض والعلـو اإلنسانية بصفة عامة
 التعريف بالمؤلف:

ىػ 100ىو عبد الرضباف اػبليل بن أضبد الفراىيدي األزدي، عريب النشأة من قبيلة األزد اليمنية، ولد بعماف عاـ 
ىػ، وعاش أكثر من سبعُت سنة، عاش بالبصرة فنشأ بُت أحضاف ىذه 174وتويف على أغلب الروايات عاـ 
العربية،  ة( شيخ رواػى154أضبد عن أيب عمرو بن العالء )ت  أخذ اػبليل بن اؼبدينة، مركز اإلشعاع الفكري.

وعيسى بن عمر الثقفي، وروى اغبروؼ عن عاصم بن أيب النجود، وعبد اهلل بن   وغريبهاوأوسعهم علما بلغاهتا 
 )كثَت.

 منهج الكتاب: 
 اعتمد اػبليل يف ترتيب مادة معجمو اللغوي على ثالثة أسس ىي:

أي  ـبارج  اػبليل يف ترتيب مادة معجمو اللغوية على أساس صويت: اعتمد األساس الصوتي -أ 
قد مت وفقا لعمق ـبارج اغبروؼ، ورتبت أحرؼ ىذا ، و ، واؼبقصود بو ترتيب ألفاظ اؼبعجماألصوات

-ث/ر-ذ-ت/ظ-د-ز/ط-س—ض/ص-ش-ؾ/ج-غ/ ؽ-خ-ىػ-ح-اؼبعجم بالتدرج اآليت: ع
 اؽبمزة.ي/-ا-و-ـ/-ب-ف/ؼ-ؿ



اؼبعاين مع تقليب اؼبادة، وترتيب حروفها يف  ضروب: حاوؿ اػبليل أف يظهر التصريفات والتقليبات -ب 
عدد  يموضع واحد. ومعٌت ىذا أف اػبليل استطاع، عندما وضع معجمو هبذه الطريقة أف حيص

 لة يف كل التقليبات الثالثية والرباعية واػبماسية.همالكلمات اؼبعجمية العربية، وأف يشَت إىل الصيغ اؼب
وكلما عمل خرج معجمو حامال اؼبستعمل واؼبهمل، بغض النظر عن حروؼ الزيادة اليت تلحق كل كلمة، وهبذا ال

 يأيت بالفعل يأيت لو دبصدر.
وىي عدد أحرؼ اؼبادة األصلية اليت يتألف منها: الثنائي الصحيح والثالثي الصحيح والثالثي  :األبنية -ج 

 اؼبعتل الثالثي اللفيف، والرباعي الصحيح والرباعي اؼبعتل واػبماسي الصحيح واػبماسي اؼبعتل.
 فتقـو على اآليت: :العينطريقة البحث في كتاب 

 رد )إذا كانت صبعا(.إىل اؼبف وردىاوائد ز ذبريد الكلمة من ال -1
 إسقاط التضعيف من الكلمة لًتّد إىل أصل ثنائي أو ثالثي أو رباعي أو طباسي. -2
 ترتيب حروؼ اؼبادة صوتيا حيسب التنظيم الذي اختاره اػبليل. -3

 
 معجم الخصائص البن جّني /2

 سنتعرؼ على كتاب اػبصائص، وقبلو تعريف مؤلفو: ابن جٍت.
  نسـبـو:

"ىو أبو الفتح عثماف بن جٍّت اؼبوصلي النحوي العريب، من أحذؽ أىل األدب وأعلمهم بالنحو والتصريف،    
فبلوكًا روميًا لسليماف بن فهد األزدي اؼبوصلي. ولقد  والده كاف وصاحب التصانيف الفائقة اؼبتداولة يف اللغة".

يف العربية: الفاضل، وتعٍت يف اليونانية: كرمي، نبيل، أراد ابن جٍت تفسَت اسم أبيو جٍت الرومي، فوجد أنو يعٍت 
 عبقري، ـبلص.  

 مولده ووفاتو:
وتويف يف ليلة اعبمعة السابع والعشرين من  ولد يف اؼبوصل قبل سنة ثالشبائة، وقيل قبل سنة ثالثُت وثالشبائة،

 ىػ.392صفر سنة 

وأخذ عن كثَت من رواة اللغة واألدب  الفارسي،أخذ ابن جٍت النحو عن األخفش وبعده عن أيب علي شيوخو: 
منهم أبو بكر ؿبمد اؼبعروؼ بابن مقسم ، وروى عن ثعلب، كما روى عن اؼبربد. ويروي ابن جٍت عن األعراب 

 الذين مل تفسد لغتهم، وفبن أخذ عنهم أيب عبد اهلل الشجري.
 مصنفاتو: 

بُت وجيز ووسيط وبسيط ، منها ما  ُت مصنف، ماترؾ ابن جٍت لألجياؿ بعده من مصنفاتو ما بلغ سبعة وست
ىو مطبوع، ومنها ما ذكر اؼبفهرسوف مكاف وجوده، ومنها ما ال قبد لو ذكرا وال يف فهارس اؼبخطوطات، ومن 

 مصنفاتو اؼبشهورة:
ف وتفسَت ديوا كتاب اػبصائص، اللمع يف النحو، احملتسب يف شرح الشواذ، اؼبقصور واؼبمدود، اؼبذكر واؼبؤنث،

 اؼبتنيب وغَتىا.   



 التعريف بكتاب الخصائص
كتاب اػبصائص من الكتب اللغوية القددية، يبحث يف خصائص اللغة العربية، وقد نص اؼبؤلف على ىدؼ 

ليس البحث يف اؼبشكالت اللغوية اعبزيئية، ولكن البحث يف مشكالهتا الكلية، أي يف تأليف ىذا الكتاب، وأنو 
؛ ألف ىذا أمر قد فرغ يف أكثر الكتب اؼبصنفة إذ ليس " :فلسفتها. يقوؿ غرضنا فيو الرفع والنصب واعبر واعبـز

فيو منو، وإّنا ىذا الكتاب مبٍت على إثارة معاف اؼبعاين، وتقرير حاؿ األوضاع واؼببادئ ، وكيف سرت أحكامها 
 :ودوافع أىداؼ، كذلك من )"يف األكباء واغبواشي

الكشف عن أسرار اللغة العربية الشريفة، وإقامة األدلة على ما حَوْتو من خصائص اغبكمة ووجوه اإلتقاف  -
 والصنعة.

أيًضا من األسباب والدوافع: أف ابن جٍت عمل كتابًا يف أصوؿ النحو العريب دبفهومو العاـ، على غرار كتابو  -
لكوفيوف على كثرة ما حبثوا وألّفوا قد تنّكبوا ىذا الطريق، "أصوؿ الفقو وأصوؿ الكالـ" عندما كاف البصريوف وا

ومل يعرضوا لتلك األصوؿ، إال ما كاف من أيب اغبسن األخفش، وأيب بكر بن السراج يف كتابيهما، وكما يقوؿ 
 ابن جٍت: "ينقصهما التفصيل واالستيعاب".

حاجة إىل كتاب يشبع هنمهم من تلك أيًضا من الدوافع: أف ابن جٍت وجد أف طالب العربية يف عصره يف  -
 األصوؿ اللغوية. 

يضاؼ إىل ذلك: أف ابن جٍت كاف لديو رغبة أكيدة يف القياـ بواجبو إزاء اللغة العربية، عسى اهلل أف جيزيو  -
 عن لغة القرآف اؼببُت أحسن اعبزاء.

 ىذا بالنسبة للدوافع اليت دفعت ابن جٍت إىل تأليف كتابو "اػبصائص".
 الكتابموضوع 

كتاب "اػبصائص" البن جٍت ليس كتابًا يف النحو، وال يف الصرؼ، مع أف الكثَت من مسائل وأبواب ىذا    
كتابًا يف أصوؿ اللغة العربية، حيث يعرض فيو ابن جٍت ؼبا   دالكتاب ال زبلو من مسائل النحو والصرؼ. ىو يع

ليت تُرّد إليها معظم اؼبسائل النحوية والتصريفية صح أف يطلق عليو اسم: القوانُت الكلية واؼببادئ العامة ا
  ، يقوؿ:واللغوية

فإف ىذا الكتاب ليس مبنّيا على حديث وجوه اإلعراب وإّنا ىو مقاـ القوؿ على أوائل أصوؿ ىذا الكالـ "
اب وكيف بدئ وإالـ كبُِى وىو كتاب يتساىم ذوو النظر من اؼبتكّلمُت والفقهاء واؼبتفلسفُت والنحاة والُكتّ 

واؼبتأّدبُت التأّمل لو والبحث عن مستودعو فقد وجب أف خياطب كل إنساف منهم دبا يعتاده ويأنس بو ليكوف لو 
 "سهم منو وِحّصة فيو

وقد ُسبق ابن جٍت يف ىذا اجملاؿ بأيب اغبسن األخفش، وابن السراج؛ ولذلك ابن جٍت يف "اػبصائص" يف 
تعّرض لعمل أصوؿ النحو على  -الكوفة والبصرة-من علماء البلدين اؼبقدمة يقوؿ: "وذلك أنَّا مل نر أحًدا 

فلم يلملم فيو دبا كبن عليو إال حرفًا  -بكر بن السراج -مذىب أصوؿ الكالـ والفقو. فأما كتاب "أصوؿ بكر" 
قد صنف يف شيء من  -األخفش-أو حرفُت يف أولو، وقد تعلق عليو بو، وسنقوؿ يف معناه على أف أبا اغبسن 

 ؼبقاييس كتيًبا إذا أنت قرنتو بكتابنا ىذا علمت بذاؾ أنَّا نُبنا عنو فيو، وكفيناه كلفة التعب بو".ا



إًذا من خالؿ ىذا الكالـ الذي ذكره ابن جٍت يتضح سْبق الفقهاء واؼبتكلمُت إىل التعلق بتلك األصوؿ    
 .العامة؛ ولذلك اقتفى النحويوف أثر الفقهاء واؼبتكلمُت

 

 جني في التأليفمنهج ابن 

مثال  يعد منهج ابن يف كتابو اػبصائص منهجاً وصفياً ربليلياً ،حيث يصف الظاىرة ويضع النتيجة ربت كعنواف،
)القوؿ يف اللغة إؽباـ أـ اصطالح، ث يأيت بأصوؿ عامة تتمثل يف قياس وينقسم إىل )مقيس ومقيس عليو وعلة 

السماع، القياس،  للمسائل اليت أصل ؽبا هبذه العناوين ويورد بعض اؼبسائل والعناوين وىي فروع ،وحكم
اإلصباع، االستحساف، االستصحاب( إي إنو يعرؼ األصل ث يأيت دبسائلو الفرعية اليت تتوارد تبعًا لكل مسألة 

 .وردبا ىو قدـ وأخر

 مقاييس اللغة البن فارس /3
 التعريف بصاحب الكتاب:

من »بن ؿبمد بن حبيب الرازي اللغوي، وكاف كما يقوؿ عنو الثعاليب ىو أبو اغبسُت أضبد بن فارس بن زكريا 
وقد ذكر الثعاليب عنو كذلك أنو كاف « جيمع إتقاف العلماء وظرؼ الكتاب والشعراء الدىر ذأعياف العلم وأفذا

 اد الذي، ث استدعى إىل بالط بٍت بويو عندما اشتهر بعلمو، وىناؾ التقى بالصاحب بن عبّ هبمذافمقيما 
صاحبو وأخذ عنو اللغة واألدب، من شيوخو ابن اػبطيب رواية ثعلب، وىذا يشَت إىل أنو كاف ينزع إىل مذىب 

القطاف فقد قرأ عليو كتاب العُت للخليل، كما قرأ كتاب "غريب  سلمةالكوفيُت، ومن شيوخو كذلك ابن 
 اغبديث".

 :مؤلفاتو
لتفسَت والسَتة النبوية وشعر طريف وبعض اؼبساجالت األدبية، بُت اللغة وا يرة ومتنوعة ماز ترؾ ابن فارس آثار غ 

 ىػ.390واألرجح انو تويف سنة 
 التعريف بالكتاب:

مقاييس اللغة من معاجم االشتقاؽ، أوفاىا مادة، وأحسنها تصنيفا وأبينها تفسَتاً، قاؿ عبد السالـ ىاروف يف  
وقد  «. بابو، وأنو مفخرة من مفاخر التأليف العريبال خيتلف اثناف بعد النظر فيو أنو فّذ يف»مقدمة ربقيقو 

 استطاع ابن فارس تصنيف اؼبادة اللغوية هبدؼ الكشف عن مزيد من خصائص اللغة العربية وأسرارىا.
 :منهجو

ونص ابن فارس يف مقدمة كتابو اؼبوجزة على أنو استمد مادتو من كتب طبسة ىي كتاب العُت   
كيت، واعبمهرة البن ومصنف الغريب أليب عبيد، وكتاب إصالح اؼبنطق البن سُ للخليل، وكتاب غريب اغبديث 

 دريد.



وقد رتب ابن فارس معجمو وفقا للًتتيب األجبدي، فجعل لكل حرؼ كتاب، فكتاب يف اؽبمزة، وكتاب يف 
ما زاد عن ث قسم كل كتاب إىل أبواب، فباب للثنائي اؼبضاعف وباب للثالثي، ف ،وىكذا ءالباء، وكتاب يف التا

 ذلك من الرباعي أو اػبماسي خصو بباب.
اء، ث اؽبمزة مع التاء بوالباب عنده بدأ باغبرؼ الذي يكتب فيو ث يتبعو باغبرؼ الذي يليو، فاؽبمزة مع ال

 وىكذا. إىل أف يصل إىل باب الياء.
فلو فيو شأف، يقوؿ ابن فارس: على ثالثة أحرؼ ما زاد ىذا فيما خيص األلفاظ الثنائية اؼبضاعفة والثالثية، أما 

وقّيد يف موضع آخر من معجم « ىذا مذىبنا يف أف األشياء الزائدة على ثالثة أحرؼ، فأكثرىا منحوت»
النظر الدقيق، وذلك أف أكثر ما تراه  يستنبطوفاعلم أف للرباعي واػبماسي مذىبا يف القياس، »اؼبقاييس قائال: 

 «.منو منحوتا
 ن منظوررابعا: لسان العرب الب

 التعريف بالمؤلف:
ن أضبد األنصاري اإلفريقي ث اؼبصري، كاف بابن منظور ىو أبو الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر بن علي 

ـ دبصر، وقيل يف طرابلس، وكانت وفاتو سنة 1232ىػ 360ينسب إىل ريفع بن ثابت األنصاري، ولد سنة 
 ىػ.811

اتو، وويل قضاء طرابلس، وكاف ميلو إىل التشيع ولكن دوف مغاالة،  عمل ابن منظور يف ديواف اإلنشاء طواؿ حي 
 ، فاضال يف األدب مليح اإلنشاء.ةكما كاف ؿبدثا، فأخذ عنو كثَتوف، وكاف عارفا بالنحو واللغة والتاريخ والكتاب

يف أمر ابن منظور اىتمامو طواؿ حياتو باختصار الكتب اؼبطولة اليت صنفت قبلو، فقد اختصر كتاب  والغريب
األغاين وكتاب الذخَتة ومفردات ابن البيطار وتاريخ دمشق، وكاف ال ديل من ذلك. قاؿ الصفدي: ال أعرؼ 

ا خبطو من ـبتصراتو بلغت يف األدب وغَته كتاب مطوال إال وقد اختصره. وكذلك يقاؿ إّف الكتب اليت دوهن
 )طبسمائة ؾبلد.

 ل بُت دفتيو من مواد لغوية منتظمة.ضبيعد لساف العرب موسوعة ضخمة واسعة ؼبا التعريف بالكتاب:  
 اللغة تهذيبإف "»اه على وضع لساف العرب، فيقوؿ: دويشَت ابن منظور يف مستهل كتابو إىل السبب الذي ح

 ىمن أصبل كتب اللغة عند العرب، ولكن صعوبة البحث فيهما ال زبف ابن سيده"ـم لحكوالم"، "لألزىري
"ولكنو  صحاحوفقد رتب " الجوىريعلى أحد وذلك بسبب سوء الًتتيب واختالط التفصيل والتبويب، أما 

" وأكثر فيو من األخبار لسان العربجاء ـبتصراً، وكثر فيو التصحيف...فكاف أف وضع اؼبؤلف معجمو ىذا "
ومن ث جعل ابن  «.اآليات حىت جاء واضح اؼبنهج سهل السلوؾ، عظم نفعو ؼبا اشتمل من العلـووالشواىد و 

والمحكم البن ، التهذيب لألزىريمنظور بُت يديو طبسة مصادر من ىذه الكتب، صبع منها معجمو وىي 
وعلى  ،بن األثيرو  السعداتوالنهاية ألبي على الصحاح،  وحواشي ابن بري، سيده والصحاح للجوىري

 ىذه اؼبصادر كاف ِمْعَولِو يف تصنيف معجمو.
فجمعت منها يف ىذا الكتاب ما تفرؽ... فانتظم مشل تلك األصوؿ  » حيث يقوؿ ابن منظور يف مقدمة كتابو: 

عي فيو دعوى فأقوؿ شافهت أو ظبعت، أو فعلت أو صنعت، أو دكلها يف ىذا اجملموع، وأنا مع ذلك ال أ



عن العرب العرباء أو ضبلت، فكل ىذه الدعاوي مل يًتؾ فيها األزىري وابن سيده شددت أو رحلت، أو نقلت 
 «.لقائل مقاال

اختار ابن منظور ترتيب مادة معجمو على نفس النظاـ الذي سار عليو من قبل اعبوىري يف صحاحو،  منهجو:
 أي نظاـ الباب والفصل.

وائد، واعتماد  األصوؿ، كذلك جعل ز تجريد من الية يف التقفطريقة ابن منظور ال زبتلف عن فصائل مدرسة ال
 لفبائيمع مراعاة الًتتيب األ اغبرؼ األخَت للباب واألوؿ للفصل فكلمة ضبل تكوف يف باب الالـ فصل اغباء.

أو البداؿ على أحواؽبا، أو اليت تغَتت با الباقيةائية يية والو ووجد ابن منظور من اؼبستحسن صبع  الكلمات الوا
أما  مستقالً زة يف باب واحدة،  كما خصص لأللف اللينة اليت ليست متحركة باب مه، أو لفا لينةأ اإلعالؿ

 .األلف اللينة اجملهولة األصل باب يف آخر معجمو
فمعجم لساف العرب موسوعة فيما اشتمل عليو من مادة لغوية وأدبية، دبا تضمنو من شواىد من الشعر 

سهب للمادة يعكس كثَتًا من مظاىر حياة اللغة العربية وحياة اجملتمع واغبديث الشريف، ودبا قدـ من شرح م
 العريب.

 ع الشعريةيالمجام -ثانيا                                        
 الضبي: المفضليات للمفضل /1

، وتاريخ ميالده غَت علي بن عامر بن سامل الضيبي: تنسب ىذه اؼبختارات إىل اؼبفضل بن ؿبمد بن التعريف بو
معروؼ، وإف كاف اؼبرجح أف يكوف ميالده يف أواخر العقد األوؿ من القرف الثاين. أما تاريخ وفاتو ففيو خالؼ، إذ 

 ىػ.178ذبعلو بعض الروايات عاـ 
من جيل الرواة العلماء األوؿ، وىو رأس مدرسة الكوفة، ولكنو ورد كذلك على البصرة فأخذ  الضيبواؼبفضل 

 ضيبوأعلم من ورد علينا من غَت أىل البصرة اؼبفضل بن ؿبمد ال»لماؤىا، قاؿ ابن سالـ اعبمحي عنو ع
 ".الكويف

كاف راوية عاؼبًا بإخبار العرب وأيامها وأشعارىا ولغاهتا، وقد أخذ عنو كثَتوف من علماء الطبقة الثانية، ويف 
كثَت من الروايات الشعرية لدواوين الشعراء   ، واليو ينتمي إسنادالفراء والكسائي وابن األعرابيمقدمتهم 

 ودواوين القبائل على السواء.
  شرح المفضليات:

" كما يذكر اؼبفضل الضيب نفسو إىل اإلماـ إبراىيم بن عبد اهلل ابن المفضلياتتعود النواة األوىل جملموعة "
فة العباسية، فقد ذكر أبو الفرج ىػ وكاف ثائرًا على اػبال145اغبسن، اؼبلقب بالنفس الزكية، واؼبتوىف عاـ 

كاف إبراىيم بن عبد اهلل بن اغبسن متواريا عندي، »قوؿ اؼبفضل الضيب: « مقاتل الطالبين»األصفهاين يف كتابو 
أخرج واتركو، فقاؿ اّنك إذا خرجت ضاؽ صدري، فأخرج يل شيئًا من كتبك أتفرج بو، فأخرجت إليو   تفكن

ث أسبمت عليها باقي  «اختيار الشعراء»عُت قصيدة اليت صّدرت هبا كتبا من الشعر، فاختار منها السب
 «.الكتاب



أغلب الظن أف اؼبفضل مل يكن يهدؼ إىل تأليف ؾبموعة هنائية ال سبيل إىل التبديل فيها، وإّنا كاف بصدد 
الرواية الشفوية ـبتارات يغلب عليها الطابع التعليمي والتثقيفي، استجادىا لنفسو، أو لتلميذه، وظلت تتنقل عن 

زمنا، أوضحها رواية ابن األعرايب، حفيد اؼبفضل، ويبلغ فيها عدد القصائد مائة وستة وعشرين قصيدة وقاـ ابن 
  .األنباري بشرحها بعد أف ترؾ قصيدتُت

" من مقطوعات شعرية وأحيانا قصائد كاملة سبس كل جوانب اغبياة يف العصر اعباىلي المفضلياتتتكوف "
قبائل بعضها مع بعض ومع ملوؾ اغبَتة والغساسنة، وفيها ألفاظ مل ترد يف اؼبعاجم اللغوية، وأكثر وعالقات ال

 شواىد العربية يف النحو والصرؼ والبالغة والغريب مستمد فبا هبا من شعر.
ظفرت يف عصر الشروح باىتماـ كثَت من الّشراح، وأوؿ من شرحها أبو ؿبمد  "المفضليات"ولألمهية اليت بلغتها 

 ىػ(.305م بن ؿبمد بن بشار األنباري )ت سالقا
على  1920يف بَتوت سنة  يسوعيُتياؿ وأصدرتو مطبعة اآلباء اللوقد حقق ىذا الشرح ونشره اؼبستشرؽ شارؿ 

يت تنسب ىذا الشرح إىل ابنو أيب بكر بن األنباري، وىو نفقة جامعة أكسفورد، وىناؾ بعض اإلشارات القددية ال
 خطأ فلم تكن وظيفة االبن سوى ربرير ما صنفو أبوه وإضافة بعض اإلشارات.

ىػ( ويلي ىذا 421( ث شرح أيب علي اؼبرزوقي )ت 338ويلي شرح األنباري شرح أيب جعفر بن النحاس )ت 
 (.ىػ518ىػ( وأيب الفضل اؼبيداين )ت 502يزي )ت الشرح شرحاف آخراف أحدمها أليب زكريا حيي الترب 

 

 وقد طبعت المفضليات ست طبعات:
 وريكة.تاؼبستشرؽ أخرجو ـ وقد 1885سنة ليسبتج طبع اعبزء األوؿ منها ألوؿ مرة يف  -
 ـ1906طبعت طبعة ذبارية يف مصر سنة  -
ـ مع تعليق يسَت عليها من أيب بكر بن 1910 -ىػ 1334سنة  طبعت يف مصر كاملة يف جزئُت -

 اؼبدين. داغستاينعمر 
 .إليهاطبعت اؼبستشرؽ لياؿ، وقد سبقت اإلشارة  -
 ويب.سندمع شرح موجز غبسن ال 1945طبعت يف مصر كاملة سنة  -
مع ربقيق وشرح موجز لألستاذين أضبد ؿبمد شاكر وعبد  1942طبعة دار اؼبعارؼ دبصر سنة  -

 الـ ىاروف.الس
 

 األصمعيات األصمعي /3
 ريب.قىو الكتاب الذي ينسب إىل األصمعي أيب سعيد عبد اؼبلك بن  األصمعيات:

 على األرجح. 217يف سنة  قيل دبروىػ، وتويف بالبصرة،  123أو  122وقد ولد األصمعي يف سنة 
، عامل بالشعر ال يشق لو غبار. وقد ظبع يةاألوؿ من الرواة العلماء بالبصرة، غزير احملفوظ والروا الرعيلوىو من 

وضباد بن زيد وغَتىم من الرواة العلماء، كما ظبع من األعراب ومن  يةالعالء وضباد الراو  و بنمن أيب عمر 



وروى عنو ابن أخيو عبد الرضبن بن عبد اهلل بن قريب وأبو عبيد القاسم بن سالـ وأبو الفضل الرياشي  الشعراء
 ن الطبقة األوىل من الرواة العلماء الذين ينتهي عندىم اإلسناد يف كثَت من األحياف.وغَتىم، وقد كاف م

كثَتة وقد طبع منها كتاب خلق اإلنساف، كتاب خلق   -سوى األصمعيات –واؼبؤلفات اليت تروي لألصمعي 
 ء.الشعرا ةداؿ، كتابو فحولباإلبل، كتاب اػبيل، كتاب الوحوش، كتاب األضداد، كتاب القلب واال

األصمعيات كتاب على نسق اؼبفضليات، يضم ـبتارات من الشعر اعباىلي واؼبخضـر  :التعريف بالكتاب
واحد وسبعُت شاعرًا منهم أربعة وأربعوف شاعرًا جاىلياً، وىم لواإلسالمي، تبلغ اثنُت وتسعُت قصيدة ومقطعة، 

وفيها يتجلى مزاج األصمعي كبوياً  )ؾبهولوف.األغلبية وأربعة عشر شاعرا ـبضرما، وستة شعراء إسالميُت وسبعة 
ولغوياً، إذ يغلب عنده ىذا اعبانب على الناحية األدبية. ومن ث فهي تعكس عقلية عامل لغوي يدرس الشعر 

 اعباىلي.
وقد سار األصمعي على هنج اؼبفضل يف االىتماـ بالشعر اعباىلي، ولكن نسبة عدد اؼبقطعات عنده كبَتة، ىذا 

بأهنا ليست »ف أطوؿ قصائد األصمعي مل تتجاوز أربعة وأربعُت بيتاً. وقد وصفها ابن الندمي: فضاًل عن أ
 –ومل تظفر يف عهد الشروح  «لة ما فيها من الغريب، وباختصار روايتهاعباؼبرضية عند العلماء، معلال ذلك ب

 للمفضليات.مثلما حدث بالنسبة  لشراحباىتماـ ا
 1902طبعتاف: الطبعة األوروبية، وقد صدرت يف مدينة اليستج بأؼبانيا يف سنة  وقد صدرت لألصمعيات

 ".مجموع أشعار العربارد، ضمن اعبزء األوؿ من ؾبموعتو الشعرية اؼبسماة "قم أللتشرؽ األؼباين فلهسبعناية اؼب
يف دار الكتب اؼبصرية، حققها الشيخ أضبد شاكر واألستاذ عبد  ةأما الطبعة الثانية فقد صدرت عن ـبطوط

 .1955السالـ ىاروف، وصدرت عن دار اؼبعارؼ دبصر يف سنة 

 

 جمهرة أشعار العرب ألبي زيد القرشي./ 4
 التعريف بالكاتب:

فلم  ؛ايةللغ ةالكتاب إىل أيب زيد ؿبمد بن أيب اػبطاب القرشي واؼبعلومات عن ىذا الرجل ضئيل ىذا ينسب ُُ 
يًتجم لو واحد من كتب الطبقات والرجاؿ، وأوؿ إشارة إليو إّنا وردت يف كتاب العمدة البن رشيق القَتواين 

 ىػ(.463)ت 

ما حيدد اغبقبة الزمنية اليت عاش فيها، ولكنهم اختلفوا يف ىذا  وقد حاوؿ الدارسوف احملدثوف أف يستنبطوا
ىػ ويف نفس االذباه سار بطرس  170اختالفا بينا، ذكره سليماف البستاين يف مقدمة اإللياذة وجعل وفاتو كبو 

ب البستاين يف كتابو "أدباء العرب يف األعصر العباسية، إذ جعلو من أىل العصر العباسي األوؿ، وكذلك ذى
"، ويرجع الدكتور عمر الدقاؽ أف أبا زيد من رجاؿ القرف الثالث، ضحى اإلسالمالدكتور أضبد أمُت يف كتابو "

 إىل أف أبا زيد من رجاؿ القرف الرابع. -بعد ربقيقات كثَتة –وقبلو كاف الدكتور ناصر الدين األسد قد انتهى 
 : تعريف الكتاب



صبهرة أشعار العرب يف اعباىلية واإلسالـ، الذي »ُت وعنواهنا كامال: وىو ؾبموعة من القصائد تبلغ تسعا وأربع
نزؿ القرآف بألسنتهم، واشتقت العربية من ألفاظهم، وازبذت الشواىد من معاين القرآف وغريب اغبديث من 

 أشعارىم.
ظبها  مة إىل سبعة أقساـ، ويف كل قسم سبع قصائد، وكل قسم حيمل عنوانا اؼبعلقات السبع اليتسوىي مق

العرب السموط، واجملمهرات، واؼبذىبات، وعيوف اؼبراثي، واؼبشوبات، أي القصائد اليت خيتلط فيها فكر اعباىلية 
بفكر اإلسالـ، واؼبلحمات وتشمل ىذه األخَتة قصائد الفرزدؽ وجرير واألخطل، وعبد الراعي، وذي الّرمة 

 والكميت والطرماح.
ٍت فيها وفقا ؼبنهج بعينو إال أنو ما يزاؿ ىناؾ فالتصنيف ال ةشي من بروز فكر وعلى الرغم فبا سبتاز بو صبهرة القر 

 فيما يأيت:، ؾباؿ ؼبراجعة واؼبؤاخذة
مل يذكر الفروؽ الفنية اليت هبا صارت طبقة من الشعراء مقدمة على أخرى؛ فلم يبُت مثال قيم تتميز  -

السبع اجملمهرات وؽبا اؼبكانة الثانية ىذا  على -وؽبا اؼبكانة األوىل -السبع الطواؿ السموط )اؼبعلقات(
 يف الوقت الذي قرر فيو علماء األدب أف ىذه السبع األخَتة ليست دوف سابقتها.

وألنو جعل اؼبراثي ؾبموعة قائمة بذاهتا وجعلها اػبامسة يف الًتتيب، فإف ىذا حيدث شيئًا من  -
 االضطراب.

من قصائد اجملاميع السبعة بأي تعليق يبُت وجو وعلى اؼبستوى الفردي مل يتبع القرشي أي قصيدة  -
 تفضيلها واختيارىا.

 :هاـاتـطبع  -
ىػ ث تلتها ؾبموعة من الطبعات  1311طبعت صبهرة أشعار العرب ألوؿ مرة يف مطبعة بوالؽ دبصر يف سنة  

، وكانت 1963ن أصل واحد، ث طبعتها دار صادر ودار بَتوت يف سنة ملها مأخوذة كالتجارية يف مصر، و 
 البجاوي.بتحقيق علي ؿبمد  1967آخر طبعاهتا يف سنة 

 
 
 
 
 
 

 ع األدبيةيالمجام رابعا
 ردبي العباس المبّ ألالكامل  /1

 األحباث اللغوية.هو موسوعة علمية، صبعت بُت الفن واألدب فهو عماد فامة يعد كتاب الكامل من الدواوين اؽب
 :التعريف بو



ـ يف عصر اؼبأموف 898 -ىػ285( وتويف عاـ ـ 826 -ىػ  211ولد اؼبرّبد )أبو العباس ؿبمد بن يزيد عاـ  
الذي ازدىرت يف عصره الًتصبة وهنضت اغبركة الفكرية ببيت اغبكمة اليت أنشأىا ػبدمة  ،اػبليفة العباسي السابع

على اعباحظ وكاف يستمع إليو ويروي عنو ولكنو كاف دييل إىل الثقافة اللغوية  دالعلم والعلماء، تتلمذ اؼبربّ 
وقد خلف اؼبربد  كالجرمي وأبي عثمان المازنيوالنحوية أكثر، حيث أف أكثر أساتذتو من علماء اللغة والنحو 

لفظو تفق ا، وكتاب ما بكتاب الكامل وكتاب الفاضل وكتاب المقتضثروة من الكتب منها ما نشر مثل 
ومنها ما مل ينشر مثل  والمؤنث وشرح المية العرب وكتاب المذكر، واختلف معناه من القرآن الكريم

 .كتاب الروضة، وكتاب التعازي

 التعريف بالكتاب:
الواسعة ففيو اللغة واألدب والنحو والتصريف وقد ربدث اؼبؤلف عن ؿبتواه  بدالالهتاديثل الكتاب الثقافة األدبية 

ىذا كتاب ألفناه جيمع ضروبا من األدب ما بُت كالـ منثور، وشعر مرصوؼ، ومثل سائر، وموعظة »بقولو 
غريب،  بالغة، واختيار من خطبة شريفة، ومسألة بليغة، والنّية فيو أف نفسر كل ما وقع يف ىذا الكتاب من كالـ

أو معٌت مستغلق، وأف نشرح ما يعرض من اإلعراب شرحا وافيا، حىت يكوف ىذا الكتاب بنفسو مكتفيا، وعن 
 «.أف يرجع إىل أحد يف تفسَته مستغنيا

إذف الكتاب ال خيرج عن ـبتارات من الشعر واألمثاؿ واغبكم وبعض اإليضاحات اللغوية والشروح النحوية 
 وحملات نقدية.
كتاب قدرا كبَتًا من اآليات القرآنية مع تفسَتىا تفسَتًا واضحاً، وعدد كبَت من األحاديث النبوية ويضم ىذا ال

مثال مع ذكر  طبسة وسبعوفالشريفة الصحيحة اإلسناد، كما احتوى على عدد ىائل من أمثاؿ العرب تساوي 
اش فيو، من عإىل العصر الذي بنماذج من خطب العرب يف ـبتلف العصور  مليءأصل اؼبثل واؼبناسبة، كما أنو 

جاىلية وخطب عليو الصالة والسالـ واػبلفاء الراشدين وملوؾ بٍت أمية زعماء اػبوارج، وبعض ملوؾ بٍت 
 العباس، فهو أدب قريب من منهج اعباحظ.

 )من اؼبديح للهجاء والرثاء والفخر.فاىتم بالشعر والشعراء، و أكثر من أخبار اغبكماء، مع ذكر أقواؽبم 
ميز كتاب الكامل عن غَته من الكتب بالصيغة اللغوية والنحوية وىذا ما جيعلو زاوية مهمة من زوايا الًتاث يت
 ريب.عال
 البيان والتبيين للجاحظ /2

 :التعريف بالكاتب -1
ـ يف مدينة 755ىػ اؼبوافق  159ىو أبو عثماف عمرو بن حبر اؼبلقب باعباحظ عبحوظ عينيو، ولد عاـ  

قدرة عقلية وفهم شديد لكل أنواع العلم واؼبعرفة يف عصره، تتلمذ على أيدي كبار العلماء دبالبصرة، كاف يتميز 
 ىػ.255سنة األخفش، واألصمعي وأيب زيد األنصاري وأيب عبيدة ولقد توفاه اهلل 

 .البخالء والبيان والتبيين – كتاب الحيوانأما عن مؤلفاتو 

 :دوافع تأليف الكتاب
 فًتجع أساسا إىل أمرين اثنُت: 



ريب وإمكانات اللغة عمال يبُت فيو فضل البياف الع: أف اعباحظ مل يقدـ يف حياتو العلمية الطويلة الدافع األول
األلواف األدبية من شعر ونثٍر فليس سوى اعباحظ الذي كشف عن امتالكو العربية الواسعة يف زمن كثرت فيو 

 ناصية اللغة وعن قدرتو يف الكشف عن أسرارىا.
 فهو الّرد على مطاعن الشعوبية اليت كانت تكيد للعرب ورباوؿ اغبط من قدرىم. أما الدافع الثاني

 محتويات الكتاب:
أبو اؽبالؿ  وقد عرفواليت القت صدى عظيمًا وتقديرا كبَتا  ةكتاب البياف والتبيُت من أمهات الكتب العربي  

يُت أليب بوكاف أكربىا وأشهرىا كتاب البياف والت»متو وأمهيتو فقاؿ: يالعسكري يف مطلع كتابو الصناعتُت عن ق
ؼبنافع، ؼبا اشتمل عليو من الفصوؿ الشريفة، بن حبر اعباحظ، وىو لعمري كثَت الفوائد، جم ا عثماف عمرو

والفقر اللطيفة، واػبطب الرائعة، واألخبار البارعة، وما حواه من أظباء اػبطباء والبلغاء، وما نّبو عليو من 
 «.مقاديرىم يف البالغة واػبطابة، وغَت ذلك من فنونو اؼبختارة ونعوتو اؼبستحسنة

بالغة واػبطابة العربية والشعر العريب، مع تقدمي صبلة من اػبطب، يتحدث الكتاب يف صبلتو عن البياف وال
والرسائل، والوصايا وغرر اغبديث واإلنشاء، واألقواؿ اؼبأثورة عن فصحاء العرب وبلغائهم يف اعباىلية وصدر 

ؾ ات كثَتة من األدب، والتاريخ وطائفة من كالـ النّسادراطاإلسالـ وللعصرين األموي والعباسي وفيو است
 والوعاظ وغَتىا.

 إف ىذا الكتاب موسوعة اعتمد عليها كبار الكتاب فغرفوا من معينو وتغذوا بثماره.
 

 ع النقديةيالمجامخامسا 
 المجاميع النقدية -
 الشعر والشعراء البن قتيبة /1

اؼبعرفة، ويعد من أعالـ القرف  يىو ؿبمد عبد اهلل بن قتيبة الكويف الدنيوري، عامل وفقيو وأديب وناقد ولغوي، وموسوع
ىػ ث انتقل إىل بغداد واحتك بعلماء البصرة والكوفة، وتويف  213الثالث للهجرة، ولد بالكوفة يف مستهل رجب سنة 

 ىػ.276فيها سنة 
أخذ ابن قتيبة عن أئمة اللغة واألدب أمثاؿ إسحاؽ بن زاىويو وأيب الفضل الرياشي وأيب إسحاؽ الزيادي 

 ي بن أكتم وأبو ؿبمد عبد اهلل بن جعفر بن درستويو الفارسي.والقاضي حي

" معاني الشعر الكبيرليفو صورة صادقة لثقافتو، فجاءت متنوعة تشمل أغلب معارؼ عصره ومنها "آت تكان
الشعر " ويهمنا من ىذه الكتب "ومعاني الشعر" كتاب "أدب الكاتب" وكتاب "عيون الشعروكتاب "
 دراستنا." وىو موضوع والشعراء

 التعريف بالكتاب:
ففيو حديث عن مادة الكتاب، وغاية اؼبؤلف،   ،فقد وفق ابن قتيبة يف تقسيم كتابو على ىذا القدر من الوضوح

 .ووسيلتو إىل ىذا اؽبدؼ



ستجاد من شعرىم وما أخذتو عليهم العلماء من يورين من الشعراء فأورد أخبارىم وما هتناوؿ فيو ابن قتيبة اؼبش
وكذلك الذين يقع االحتجاج بأشعارىم يف الغريب، ويف النحو، ويف   ،واػبطأ يف ألفاظهم أو معانيهمالغلط 

فأما من خفّي اظبو، وقّل »كتاب اهلل عز وجل وحديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. وىذا الذي قصد إليو 
ىذه الطبقة إذا كنت ال أعرؼ أقل ما ذكرت من ما ذكره وكسد شعره، وكاف ال يعرفو إال بعض اػبواص، فأما 

 «.منهم إالّ القليل، وال أعرؼ لذلك القليل أيضا أخبارا

خص ابن قتيبة القسم األوؿ عن الشعر لفظو ومعناه وتكلم عن الطبع والتكلف يف الشعر وعند الشعراء ث عاًف 
 جازه.طاء، واإلبعيوب الشعر، األقواء، اإلكفاء والسناد واال

 بالنسبة لتأريخ األدب على الشعراء، أنساهبم وأشعارىم. ةكتابو وىو األكثر أمهيوخص الفصل الثاين من  

 

 طبقات الشعراء البن معتز /2
 :التعريف بالكاتب 
أبو العباس عبد اهلل بن اؼبعتز، بن اؼبتوكل بن اؼبعتصم بن ىاروف الرشيد من اػبلفاء العباسيُت، ولد يف شعباف  

م ىذا العصر الزاخر هبىػ، تلقى ثقافتو يف الدين واللغة واألدب على شيوخ العربية وأئمتها الذي حفل 247سنة 
ىػ  291ىػ وثعلب اؼبتويف سنة 285د، اؼبتويف سنة ربّ ألواف العلـو والثقافات واآلداب وكاف من أساتذة اؼبب

 وسوامها من فحوؿ العلماء.
ظهرت شاعريتو يف أوؿ عمره بالشباب فامتألت هبا حياتو، فكاف البليغ الساحر والشاعر اجمليد والناقد الواقف 

 ضي عليو.ىػ بعد توليو اػبالفة ليلة واحدة وق296على خصائص األدب والبياف، قبل ابن اؼبعتز سنة 

 مؤلفاتو:
وديوانو مطبوع يف جزأين  كتاب البديع وفصول التماثيل، وطبقات الشعراءجيدة منها و مؤلفاتو كثَتة  
 "كتاب الزىر والرياض وكتاب أشعار الملوك"

 التعريف بالكتاب:
حوى فقد اب كما نص ابن اؼبعتز يف مقدمة كتابو، ىو طبقات الشعراء اؼبتكلمُت من األدباء اؼبتقدمُت، والكت

تراجم ؼبائة واثنُت وثالثُت شاعرًا مرفقة بطائفة جليلة من أخبارىم وأشعارىم ونوادرىم، وما دييز الكتاب أنو 
ّنيز ىذا  وزبصص يف عصر أديب واحد ىو عصر العباسُت وقد احتوى ىذا الكتاب على اؼبوازنات األدبية 

ء صورة واضحة للحياة االجتماعية والفكرية واألدبية يعد كتاب طبقات الشعراو  ،الكتاب باإلجياز واالختصار
 العباسي. بٍت يف عصر

  العمدة البن رشيق/3
 :حياة المؤلف

ىو أبو علي اغبسن بن رشيق القَتواين األزدي، ونسبتو األوىل إىل قبيلة أزد القحطانية اليت ىاجرت إىل مشاؿ  
إفريقيا مع الفتوحات اإلسالمية، وكاف أبوه فبلوكا من موايل ىذه القبيلة، أما النسبة الثانية فهي إىل مدينة قَتواف 

 علم على يد علمائها.اليت عاش فيها ردحا طوياًل من حياتو، وتلقى ال



ىػ وىناؾ من يذكر أنو ولد يف مدينة اؼبسيلة بالشرؽ اعبزائري 390ولد ابن رشيق يف مدينة احملمدية باعبزائر عاـ 
 .ىػ  414، و كانت وفاتو رحل إىل القَتواف، وكانت آنذاؾ عاصمة الدولة الصنهاجية ومركز إشعاع فكري

ىػ( وأيب  413ىػ(، وأيب ؿبمد النهشلي )ت  412التميمي )ت  تتلمذ على يد أشهر علماء عصره أيب عبيدة
 ىػ(. 413إسحاؽ اغبصري القَتواين )ت 

 غلب عليو جانب الشعر والنقد ولو ديواف تناقل كثَت من اؼبؤلفُت بعض قصائده يف موضوعات ـبتلفة.
ة الذىب، ولو اضونقده، وقر "العمدة في محاسن الشعر وآدابو نقدية منها كتابو  اً : ترؾ ابن رشيق آثار ارهــآث

 ".أيضا أنموذج الزمان في شعراء القيروان، وعدة رسائل مفقودة
 :مضمون الكتاب

فتبُت فضلو، وتتحدث عن طبيعتو، وصناعتو، وأوزانو، وقوافيو،  ،بصورة أساسية حوؿ الشعر وتدور موضوعات 
 البيانية، واجملاز والتشبيو فيو، كما تبُت آداب الشاعر ومكانتو بُت الناس. وألفاظو، ومعانيو وؿبسناتو

أما مادتو األدبية فتتنوع بُت النصوص وأخبار األدباء، والشعراء أو الظواىر األدبية ومقاييس النقد األديب اؼبتصلة 
 بفن الشعر.

ظوظ األدب، حفقد وجدت الشعر أكرب علـو العرب، وأوفر »وقد قاؿ ابن رشيق يف مقدمة كتابو عن مضمونو: 
... ووجدت الناس ـبتلفُت فيو، متخلفُت عن كثَت منو يقدموف ويؤخروف، ويقلوف ويكثروف، كّل واحد منهم يف  

 «.كتابو، ليكوف العمدة يف ؿباسن الشعر وآدابو إف شاء اهلل تعاىل

 : مة الكتابقي
يعد كتاب العمدة موسوعة علمية صبعت بُت ـبتلف العلـو واؼبعارؼ الثقافية، فهو أحد رجاؿ النقد األوائل يف 

 العربية وقد سبيز ىذا الكتاب بالوعي والشموؿ واؼبعرفة الدقيقة. ويبقى ىذا الكتاب مصدرا أساسيا لكل باحث.
 


