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 سمات العطاء األدبي والفكري
 في القرن الثامن الهجري

 األستاذ هالل ناجي
 

هــ وانتهـع عـام 844بدأ الغزو في القرن الثامن الهجري الفرنجي الصليبي عام 
ّنه جاوز القرنين دّك خالله المغول أسوار بغـداد اـادمين مـن الم ـر  أهـ ، أي 096

نرـــو بـــالد ال ـــام عاصـــفين ب رثنـــا هــــ ، وانولقـــوا 050ودّمـــروا رةـــارا النـــرا  ســـن  
وهكـــذا كـــان الم ـــر  النربـــي ن هحبـــام لغـــزاا مرتلـــين مـــن  6األدبــي والنلمـــي والرةـــاري

مـــرا الرـــتالل  وترـــالل التتـــار والفـــرنو والكـــر  والـــروم غيـــر 6و ـــماله و ـــراه هغربـــ
رثنـا الرةـاري، رتـع كانـا نهايـ  الغـزاا المغـول فـي منركـ    عـين إأرةنا وتدمير 
ن رروبــــا اســــتمرا اــــرنين مــــن الــــزمن همــــا القرنــــان الســــاد  إ 6الــــداجــــالوا   الخ

ـــر دونمـــا  ـــك الكثيـــر مـــن م روثنـــا األدبـــي و والســـابو، وغـــزوام اســـتيوانيام مدرينـــا اـــد د مث
ــــا  والنلمــــا   ــــامن الهجــــري أدرك األدب ــــرن الث ــــ  الق والنلمــــي والرةــــاري ومــــو إوالل

ـــرا  ـــع هـــذا الت ـــي امســـالمي  والمؤرخـــون النـــرل المســـلمون أهميـــ  الرفـــاث عل النرب
هــــدوا إلــــع تصــــنيل موســــوعاا كبــــر  وفنــــون علميــــ  رفاثــــام عليــــه مــــن ن  النثــــيم، ف  

الةــــيال والتبــــدد، وهكــــذا بــــدأ عصــــر الموســــوعاا والمتــــون النلميــــ  وال ــــرو  علــــع 
المتــــون، وهــــي الســــماا البــــارزا فــــي النتــــا  األدبــــي والفكــــري خــــالل القــــرن الثــــامن 

مــن منــارل الســلل ومــا أبدعتــه عقــولهم،  الهجــري، مــؤمنين بةــرورا انتفــال الخلــل
 6وليقوموا هم بتووير ما وصلهم  ررام وتفسيرام 

ّنما أعةـد  بالـدليل ا  اهنه، و و وأنا في األصل رجل اانون ال أدلقي الكالم علع ع
والرجــ  والبرهــان، مــن أجــل ذلــك سابســو صــورا الرركــ  الفكريــ  فــي القــرن الثــامن 

  الفتـرا  ـمي  هـذا القـرن والقـرن الـذي سـبقه بـالهجري ليتةح بالدليل النلمي خوا تسـ
 6المثلم   
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 ّنه ارن الموسوعاا الكبر  فرسبنا  اهدام عليه:أفامّا 

ويري نــــرمــــد بــــن عبــــد الوهــــال الألل فــــي فنــــون األدل  ر موســــوع   نهايــــ  األ واًل:أ
 .كثر من ثالثين مجلدام أهـ ( واد وبو منه بمصر رتع اآلن 377القري ي)ا

رمد بن يريع بن فةـل ألوع    مسالك األبصار في ممالك األمصار  : موس ثانياًً
هــ(، وهـو فـي األصـل كتـال فـي الجغرافيـ  وتقـويم البلـدان، 389النمري )ا

مبسوو  في التاريخ والتراجم ومختار ال نر والكـالم علـع  لكنه تةمن كتبام 
غنــــع لبارــــ  فـــــي اآلدال  النبــــاا والريــــوان وامنســــان، فهــــي موســــوع  ال

كين فــي ز واــد وبنهــا بالتصــوير المســتنرل التركــي النالمــ  فــؤاد ســ 6عنهــا
 ام.بةن  وع رين مجلد

ب ـــر   لمرمــــد بـــن إبــــراهيم األنصــــاري  ثالثااااًً ـــر ومنــــاهو النا : موســــوع    مبــــاهو الفاك 
وهي موسوع  وانا في أربنـ  مجلـداا،  6هـ(314ال هير بالووواو ) ا 

ـــــار واأليـــــام، والثـــــاني : لـــــ ر ،  خصـــــل األول للســـــما  والكواكـــــل واآلث
 6والثال  للريوان والرابو للنباا

 6وما زالا هذ  الموسوع  مخووو  رتع اليوم

هنـا  يواكتفـ 6والقرن الثامن أيةـا كـان اـرن   المتـون النلميـ   المتخصصـ  
 فه النراايون من هذ  المتون:بذكر بنةها مما صنّ 

ـــديو  لصـــف -1 ـــوم البالغـــ  ومراســـل الب ـــ  فـــي عل ـــ  البديني ـــدين الرلّـــي  الكافي     ي ال
ربنين أهـ( وهي منثوم  في مد  الرسول األعثم تّةم مائ  وخمس  و 356)ا 

بيتــام فــي البرـــر البســيو وت ـــتمل علــع مائــ  ووارـــد وخمســين نوعـــام مــن مراســـن 
البـــن أبـــع     يـــر رر ر التربيـــوهـــي تمثـــل اســـتدراكام رائنـــام علـــع كتـــال  ت 6البـــديو

ناثمهـا ووبـو المـتن وال ـر  بتـداي  هــ(، واـد  ـررها 058امصب و المصري)ا 
 6 1947في دم   سن   ينسيل ن او 
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في نثم غريـل المووـا وصـريح مسـلم   البـن رةـوان  األنوارمو امنثوم    لو  -1
ونسخ  المؤلل ما زالـا  6هـ(338الموصلي مرمد بن مرمد بن عبد الكريم)ا 

 .واال النام  ببغدادألمخووو  في مكتب  ا

عتقاد   ليوسـل بـن مرمـد الندبـادي النقيلـي السدـرثمّري   نهو الر اد في نثم اال  -7
هـ( وهي أرجوزا في الفقه الرنبلي، ن ـرتدها مرققـ  فـي النـدد األول مـن 330)ا 

ولهذا النالم متن منثـوم  6 1997بغداد  -مجل  جامن  صدام للنلوم امسالمي 
 .آخر في ألل بيا عنوانه   نثم الغريل في علم الردي   

يــــل   وهــــي فــــي غريــــل القــــرآن، ومنهــــا ر ي  الغريــــل وجلــــي  األمنثومــــ    أنــــ -8
ترقيقـــاا لغويــــ  بالغــــ  األهميــــ ، نثمهــــا نصــــر اللــــه أرمــــد بــــن مرمــــد التســــتري 

هـــ( وكانــا منــه مخوووــ   411-377البغــدادي المنــرول بــالجالل البغــدادي )
 .اوينز بمكتب  المرروم عبا  ال

لفيـ  أّي  فـي الوريقـ  ال ـنباني    و لفي  في الخو والكتاب  عنوانها   النناي  الربانأ -5
فــــي النرــــو عنوانهــــا   كفايــــ  الغــــالم فــــي إعــــرال الكــــالم   وألفيــــ  فــــي النــــرو  

ـــل    ـــاا الـــثال   6والقـــوافي عنوانهـــا   الوجـــه الجميـــل فـــي علـــم الخلي هـــذ  االلفي
نثمهــا زيــن الــدين  ــنبان بــن مرمــد اآلثــاري القر ــي الموصــلي مولــدا المصــري 

كلها ممـا نثمـه فـي القـرن الثـامن الهجـري رسـبما وجـدا هـ( و 414-305)مدفنام 
، وألفيـ  النرـو 1939وكنا ن را ألفي  الخو في بغـداد سـن   6في مخووواتها

بم ـــارك  أخـــي الـــدكتور زهيـــر زاهـــد، وألفيـــ  النـــرو   1943فـــي بيـــروا ســـن  
 6 1993والقوافي في بيروا سن  

و   فــي الفقــه وكالهمــا منثومـ  فــي القــرا اا علــع وزن ال ــاوبي ، ونثــم   النــاف -0
 6هـ (355لفخر الدين بن النصيح النرااي )ا 
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  أرجــوزا األنغـــام   وهــي منثومـــ  فــي الموســـيقع نثمهــا بـــدر الــدين مرمـــد بـــن  -3
 زاوي فــــــي كتابــــــه  نــــــهـــــــ، ون ــــــرها المررــــــوم عبــــــا  ال319ربلــــــي ســــــن  ألعلــــــع ا

 .الموسيقع النرااي   

بـراهيم األنصـاري السـنجاري أسنع المقاصـد   لمرمـد بـن إ ع  إر اد القاصد إل  -4
بيـروا  –ن رها ال يخ واهر الجزائـري  –هـ (  389كفاني )ا ألال هير بابن ا

1968. 

هـــ(،  350يجــي )ا ألالرســال  النةــدي  فــي الوةــو لنبــد الــررمن بــن أرمــد ا -9
 .وهي متن علمي ينين ألفاث اللغ  من ري  الوةو

ًومنًغيرًالعراقيين:

هـــ( ومولــد  301-364ير بــابن ه ــام )عبــد اللــه بــن يوســل بــن أرمــد ال ــه -16
نـــه ثهـــر أاـــال ابـــن خلـــدون : مـــا زلنـــا ونرـــن بـــالمغرل نســـمو  6ووفاتـــه بمصـــر

ـــه ابـــن ه ـــام أنرـــع مـــن ســـيبويه ـــ  يقـــال ل مـــن تصـــانيفه  6بمصـــر عـــالم بالنربي
عاريل  و  أوةح المسالك إلـع ألفيـ  ابـن ألاللبيل عن كتل ا يالموبوع :  مغن

الوسنان   و ذور الذهل في منرفـ  كـالم النـرل مالك  و  مواد األذهان ومواث 
و      والصـــــد    لّ بـــــ  و  امعـــــرال عـــــن اواعـــــد امعـــــرال   و  اوـــــر النـــــد  و 

ـــل وفســـاد  ـــع صـــر  التمثي ـــع ال ـــرو   و   إاامـــ  الـــدليل عل ـــرا  ال ـــرو عل اعت
التاويل  و   تخليل ال واهد وتلخـيل الفوائـد   و   الجـامو الصـغير فـي النرـو 

يـ  فـي علـم اللغـ  النربيـ   ر ا بانا سناد   و    ـر  اللمرـ  البدد  و    ر  اصي
و   فو  ال ذا بمسال  كذا   و مسال  الركم  في تذكير اريل في اولـه تنـالع  ) 

ـــه اريـــل مـــن المرســـنين (  و   المســـائل الســـفري  فـــي النرـــو   و   إ ن ررمـــ  الل
 6مسائل في إعرال القرآن  

 مامـام فـي النرـوإوكـان  6هــ( 309ن )ا ابن عقيـل عبـد اللـه بـن عبـد الـررم  -11
 6البالغ  وله    ر  ألفي  ابن مالك   وبه ا تهرو 
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ـــامن أيةـــام  ـــه وانمـــاز القـــرن الث ـــن ف ا في ـــذي صد ـــه القـــرن ال كبـــر موســـوعاا أ، بان
فيه صّنل صـال  الـدين خليـل بـن أيبـك  6وال مالتراجم والسير في المكتب  علع ا

الـوافي بالوفيـاا   واـد وبـو منهـا رتـع  هـ( موسـوعته الةـخم   330الصفدي )ا 
 .ر من ع رين جز ام ثكأاليوم 

هـ( موسوعته المننونـــ    سـير 384رمد بن الذهبي)ا أوفيه صّنل مرمد بن 
ب ـر  أعالم النبال    واد وبنا في خمس  وع ـرين مجلـدام  وموسـوعته الصغـــر    النا

ب ر   في خمس  بفي خ   جزاأر من غ 

  فـواا الوفيـاا   هــ( موسـوعته:308اكر الكتبـي )ا وفيه صّنل مرمد بن  
و  عيــون التــواريخ  و هــو  .جــزا أ  واــد رققهــا إرســان عبــا  وأخرجهــا فــي خمســ  

  نبيلــــ  عبــــد المــــننم عــــدا أجــــزا  بنةــــها رخــــكتــــال تــــراجم أيةــــا ن ــــرا منــــه المؤ 
 6كثر ينتثر الن راألبالم ارك ، ومازال البااي وهو 

ن كانـــا  ال أنهـــا وفرـــا بنفــــائ  إوتـــراجم  ســـير كتـــلإن هـــذ  الموســـوعاا وا 
والبدــّد لنــا ونرــن  .ال ــنر والنثــر واألخبــار االدبيــ ، فهــي كتــل تــاريخ وأدل دون  ــك

فــي منــر  الرــدي  عــن موســوعاا التــراجم والســير المصــنف  فــي القــرن الثــامن أن 
هـ( صّنل في 317-081رمد ال يباني)أ بن ي عبد الرزا ون ير إلي أّن ابن الفدو 

الرفــاث مــا نصــه:    االمــذكور أوســو منــاجم األلقــال: اــال الــذهبي فــي تــذكر  القــرن
ـــرد بنيـــر اح فـــي  ثـــم عمـــل تاريخـــام  6كتـــل مـــن التـــواريخ مـــا ال يوصـــل و مصـــنفاته و 

 6ســما    مجمــو اآلدال فــي منجــم األســما  علــع منجــم األلقــال  أ خمســين مجلــدام 
، فن ر  الناّلمـ  مصـوفع وهذا المنجم النجيل  ا  القدر أن يسلم الجز  الرابو منه

ربنـــ  مجلـــداا ةـــخام، فكيـــل كـــان األمـــر لـــو وصـــلنا المنجـــم أجـــواد بدم ـــ  فـــي 
ـــم  وفـــع موســـوع  فـــي أســـما  رجـــال الرـــدي  صـــّنفها الرـــافث يوســـل أّن إكـــامالم ث
هــ( فـي هـذا القـرن بننـوان   تهـذيل الكمـال فـي أسـما  الرجـال   واـد 381المـزي) ا

 .الثين مجلدام وبنه ب ار عواد منرول في خمس  وث
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وانمــاز هــذا القــرن أيةــا بنهــود جمهــرا مــن مؤرخيــه إلــع كتابــ  تــواريخهم فيــه، 
ه   تــاريخ دول امســالم  رققــه عبــد ــــــفكــان ممــن وبنــا تواريخــه : الــذهبي وموسوعت

هــ( وتاريخـه   البدايـ  والنهايـ    وعبـد اللـه اسـند 338ير)اثالسالم التدمري، وابن ك
هـــــ( 467 ــــرل الغســــاني)األا الجنــــاا  ، واآيخــــه   مــــر هـــــ( وتار 304اليــــافني )ا 

هــ( وتاريخـــه   389وتاريخه   النسجد المسـبوك   وابـن الـوردي عمـر بـن مثفـر )ا
هـــ( وتاريخــه   464-371)      دون ــــوابــن خل .تتمــ  المختصــر فــي أخبــار الب ــر 

ــل  هــذ  التـواريخ الموبوعـ  أ ـهر مـن أن .كتـال النبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر   أدف ص 
 .ها من نتا  القرن الثامن الهجريلالقول فيها، وك

ن فا في هذا القرن ومنها: ّل   كتل الوبقاا   صد  أكثر من هذا أن جد

هــــ(، ووبقـــاا 331وبقـــاا ال ـــافني  الكبـــر  لنبـــد الوهـــال بـــن علـــع الســـبكي)ا
هــ( والـديبا  المـذهل فـي منرفـ  أعيـان المـذهل 331سنوي)ال ال افني  الصغر  

هــ( فـي تـراجم المالكيـ ، والجـواهر المةـّي  فـي وبقـاا 399بن فررون المالكي)اال
هــ( والـذيل علـع وبقـاا 335الرنفي  لنبد القادر بن أبي الوفـا  القر ـي الرنفـي )ا

هـــ(، كلهــا صــنفا فــي 395الرنابلــ  البــن رجــل عبــد الــررمن بــن أرمــد البغــدادي)ا
 6القرن الثامن

ـــدين القزوينـــي كتابيـــه : تلخـــيل مفتـــا  وفـــي ميـــدان البالغـــ  صـــّنل جـــالل ا ل
 ا.النلــوم للســكاكي واميةــا  فــي علــوم البالغــ ، ونــاال  ــهرا واســن  رتــع يومنــا هــذ

نمـا ا  هم نسـبته، و و ما تـبرسـ ومصنفهما واسمه مرمد بن عبد الررمن لم يكن أعجميـام 
 6هـ379هو عربي من بني عجل موصلي المولد وتوفع في دم   سن  

ن هــــو اــــرن الموســــوعاا الكبــــر  واــــرن المتــــون النلميــــ  الــــا أن القــــرن الثــــام
ــــاريخ والوبقــــاا ال ــــهيرا،  ــــرن كتــــل الت ــــرن   ال ــــرو  إأةــــيل و المنثومــــ  وا نــــه ا

بالفيــ  ابــن مالــك، فقــد و أمثــل لــذلك:     المبســوو  علــع النصــول التراثيــ  المهمــ 
 مـرّ    ررها عالمان جليالن من رجـال هـذا القـرن همـا: ابـن عقيـل وابـن ه ـام واـد 

 6ذكرهما
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ــل لــذلك أيةــا: بالغيــ  المســجم فــي  ــر  الميــ  النجــم للصــفدي، وبتمــام أو  مّث
وبسـر  النيـون فـي  ـر  رسـال   6يةـام أالمتون في  ر  رسال  ابن زيـدون للصـفدي 

 6هـ(304المصري )ا  ابن زيدون البن ندبات

 لع مناجم اللغ  النربي  لنجد:إويسيل بنا الردي  
هـ( صّنل لسان النرل، وهـو أةـخم 311تونسي)اأن ابن منثور امفريقي ال

مــا ال مثيــل لــه فــي بقيــ  المنــاجم الســابق  م  بال ــواهد ال ــنري   منــاجم النربيــ  ومــ
هـ( 336)ا      رمد بن مرمد الفيوميأوكذلك صنو  ن.عليه، صّنفه في هذا القر 

ـــ بــادي ، وكــذلك صــنو الفيــروز آيةــام أ  المصــبا  المنيــر  فــي القــرن الثــامن  مهمنجــ
 .يةام أهـ( ااموسه المريو فيه 413)ا

ن كتــل المختــاراا ال ــنري  ابتــدا م إوثمــ  كلمــ  تخــل ال ــنر النربــي بالــذاا: 
صـمنياا، فالمختـاراا التـي اصـولح علـع تسـميتها بالرماسـاا ألمن المفةلياا فا

مثــــل رماســــ  أبــــع تمــــام ورماســــ  البرتــــري وال ــــجري والزوزنــــي والبصــــري، وكتــــل 
ي  التي سـميا باسـما  أخـر  مثـل منتهـع الولـل والتـذكرا السـندي  المختاراا ال نر 
كل هذ  المختاراا والرماساا والتذكــراا لـي  فيهـا مـن   ال ـنر  6والتذكرا الفخري 

الصــافي   كمــا يســميه المــارتين، وهــو ال ــنر الخالــد غيــر المــرتبو باأل ــخال أو 
بكتال   مختـاراا  ـنري     لكن هذا القرن انماز 6القليل إالاألردا  أو المناسباا 

ي بـه كتــال   رـدائ  األنـوار نـعأكان كّله من ال ـنر الصـافي الخالـد عبـر الـزمن، و 
هــ 396وبدائو األ نار   لجنيد بن مرمود بن مرمد الذي انتهـع مـن تصـنيفه سـن  

كثر من ثمانمائ  مقون  ثلثها فـي الربيـو ومثـاهر  وثلثهـا فـي ألقد اختار مصنفه  6
 .وثلثها في وصل الثمار ثمرا ثمرا ازهرا زهر  وصل األزهار
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، بنــد 1995بترقيــ  هــذا الكتــال ون ــر  فــي بيــروا ســن   رــثواــد أســندني ال
 6منتمدام نسخ  مخووو  فريدا في الدنيا مناناا استمرا ع رين عامام 

وأدةيل أن المكتبـ  ال ـنري  النربيـ  تنتـز بكتـل الت ـبيهاا، واـد وبنـا منهـا 
هـــ( بترقيــ  مرمــد عبــد 711)ا بــن أبــي عــون إبــراهيم بــن مرمــدت ــبيهاا ا :ثالثــ 

       زديألبيهـــــاا علـــــع عجائـــــل الت ـــــبيهاا البـــــن ثـــــافر انوغرائـــــل الت6المنيـــــد خـــــان
      هــــــ( بترقيـــــ  مصـــــوفع الصـــــاوي وت ـــــبيهاا أهـــــل األنـــــدل  البـــــن الكتـــــاني017)

 لكــن القــرن الثــامن هــذا خلّــل لنــا ،هـــ( بترقيــ  إرســان عبــا 816)ا فــي رــدود 
وعنوانــــه   الك ــــل والتنبيــــه عــــن الوصــــل  ي أوســــو وأمتــــو كتــــل الت ــــبيهاا ال ــــنر 

ــــعواــــد رققتــــه عبــــر عقــــدين مــــن الســــنين ودفنتــــه  6والت ــــبيه   صــــّنفه الصــــفدي  إل
يـرون تسـااو المـدن األندلسـي  بايـدي  من أدبا  األنـدل  وهـأ جدير بالذكر  .الموبن

ي كتفـأفـي  ـتع فنـون األدل و تصـنيل الموسـوعاا  إلـعسبان، بـادروا مالق تاليين ا
ام ــارا إلــع موســوعتين مــن كتــل المختــاراا ال ــنري  همــا : جــي  التو ــيح للســان 

هـــ( و) عــدا الجلــي ( البــن ب ــري الغرنــاوي، وكالهمــا 30) الــدين بــن الخويــل ا 
واد ّةم كل كتال منهما مجموع  متميزا من المو ـراا  6من وفياا القرن الثامن

 .االندلسي 

وبنـا  ال   امراو  في أخبار غرناو    وهو كتـال تـراجم وسـيرهذا عدا كت
 منه أجزا  أربن .

         الــــــدين يّ لقــــــد كــــــان عبــــــد النزيــــــز بــــــن ســــــرايا الوــــــائي الرّلــــــي ال ــــــهير بصــــــف
وكـان  6برز  ـنرا  القـرن الثـامن الهجـري علـع امتـداد الـوون النربـيأهـ(، 356)ا

 ـــاعر كبيــر في ــهد علـــع ذلــك ديوانـــه  نــهأأمـــا  .أيةــام   ــهيرام   ــاعرام كبيــرام ومصـــنفام 
نــه مصــنل  ــهير فــذاك مــا أّمــا أو  .الةــخم الــذي لــم يوبــو رتــع اآلن وبنــ  علميــ 

 تدل عليه كتبه الثالث :

ي فــ: الناوــل الرــالي والمــرخل الغــالي: واــد ن ــر  المست ــر  ولهلــم هونربــا  األول
ر صـثم أعاد ن ر  صـديقنا رسـين نصـار فـي م 1955ن بالمانيا ست  دويسبا

واـد خصـه صـفي  6ثم أعيد ن ر وبن  رسين نصار في بغـداد ايةـام 1941
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هـم كتـال أ وهـو .الزجل والمواليا والكان وكان والقدومـا :الدين بال نر الملرون
 6لكنه لم يدر  رتع اآلن دراس  علمي  تلي  به 6اديم تنر  لهذ  الفنون

اني   ومـن نسـخ  فـي مخووو  كتابه  المثال  والمثـاني فـي المنـالي والمنـ والثاني:
دم ــ  وأخــر  فــي التيموريــ  بالقــاهرا، ومــازال الكتــال يرــن إلــع الترقيــ  

 6والن ر
م لكنهـا لـم د   ر  الكافي  البديني    التـي ن ـرا مرققـ  كمـا ذكرنـا فيمـا تقـ والثالث:

 6تدر  رتع اليوم دراس  علمي 
 6ويبقع الردي  بند هذا عن النقد األدبي في القرن الثامن الهجري

ــــإ ــــي والت ــــاهر الجرجــــانيارين النقــــد األدب ــــد الق ــــال عب ــــد ترــــوال بنــــد غي ــــه ا       خ ل
  رتـع اسـترال إلـع جملـ  مـن قالفاسـ ههـ( إلع علم يصـوغه المنوـ  وتغذيـ831)ا

وكــــــان ثهــــــور ةــــــيا  الــــــدين بــــــن  6القواعــــــد الجافــــــ  غــــــال منهــــــا الــــــذو  الســــــليم
ثـم عـاد النقـد  6لنقـد االدبـيهـ(  ومثلده السائر  بمثاب  انتفاة  جديدا ل073األثير)ا

 6بند  إلع رادته

رتع إذا جا  الصفدي في القـرن الثـامن أعـاد للنقـد األدبـي نكهتـه ورورـه رـين 
واـــد جّســـد آرا   هـــذ  فـــي  6جنـــل للـــذو  األدبـــي مكانتـــه الرفينـــ  فـــي النمـــل النقـــدي

 ثالث  كتل:

 6ولم يوبو رتع اليوم وبن  علمي  -الغي  المسجم في  ر  المي  النجم
واد وبو بترقي  مرمد علي سلواني وبن   -ونصرا الثائر علع المثل السائر

 6علمي 
كتــال   االاتصــار علــع جــواهر الســلك فــي االنتصــار البــن ســنا  الملــك    :والثالــ 

يــا  مرمـد عبــا  مول مــرا بم ـارك  الــدكتورا السـيدا ثألوهـو مخوــوو، رققتـه 
 6وهو في وريقه إلع القرا  إن  ا  الله
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 .ذ  الكتل الثالث  ام  توور النقد األدبي في القرن الثامن الهجريه وتمثل

وبنـد: فهـل  .هذ  أهم سماا النوا  األدبي والفكـري فـي القـرن الثـامن الهجـري
ن القـرن الثـامن الهجـري هـو مـن اـرون الفتـرا المثلمـ م إيصح بنـد هـذا كلـه القـول: 

ر السياســـي وأن نقيســـها وهـــل يصـــح أن ننثـــر إلـــع الرالـــ  األدبيـــ  والفكريـــ  بالمنثـــا
 عليهم

    
 

 


