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 العسقالني وجهىده النقدية

 حسني عبدالقادر الشريف .د

 متهًد

 -َيُ األدِب  الظباعر  -كاى العو أى جيد الباحث عو ابو حجر العشقالنْ 
قشطًا ال بأض بٌ مو الهقد األدبْ يف مؤلفاتٌ، لكو الباحث َعلبٖ البالم مبا تُقب      
مل جيد للعشقالنْ إال القلّل مبو الُقفباا الهقدِبٕ، َيبْ مُععبٕ علبٖ ػبفخاا        

، َمببرد كلببإ يف إد ا  +الببد   الكامهببٕ يف أعّبباى الاٙببٕ ال امهببٕ=سببفرٍ الـبب   
العشقالنْ يف كتاببٌ، غااِبٕ الر بل كانبت التعرِب       الباحث ِعُد إىل طبّعٕ عمل 

بأعّاى الإٙ ال امهٕ َإثباا مناكج مبو عطباًٙ ، َبّباى مبا َػبل إلّبٌ عبهً  مبو         
 معلُماا.

ََاؿذ أى مو كاى عملٌ كًذا ال ًِت  كب اًا بتقبُِ  الهتباج األدببْ ألعالمبٌ      
 الذِو تر   هل  يف يذا الشفر.

ٌ، غًببُ مل ِقؼببد يف كتابببٌ إىل الهقببد إى الباحببث ِعلبب  العشببقالنْ لببُ المبب
األدبْ، غالكتاب لّص كتاب نقد َُِعَهٖ بقـاِا الهقد لذاتًا، كل ما يهالبإ أنبٌ  عبل    

 كتابٌ ترا   ألعالم القرى ال امو اهلجرٓ َيذا َاؿذ يف مقدمٕ الكتاب.

َلكو يذا ال ِعين أى العشقالنْ مل ِرت  للدا سب  ر ا٘ نقدِبٕ علبٖ البر       

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .كلّٕ اآلداب،  امعٕ سبًا 
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ناقدًا مت ؼؼًا يف الهقد األدبْ، غقد َاك  العشبقالنْ االتّا اتبٌ األدبّبٕ     مو أنٌ لّص
يف ترامجٌ ببعض األحكام الهقدِٕ اليت سّتعرض هلا الباحبث يف حّهًبا مشتظبًدًا    
بهماكج مهًا، َمًما تكبو قّمبٕ ر اٙبٌ الهقدِبٕ غًبْ ر بل مرحلبٕ يف تطبُ  الهقبد          

 ا.األدبْ، ال بد مو  ػد الؼاٙؼًا َاستقؼا٘ ػفاتً

 جهىده النقدية

هاحّبٕ األدبّبٕ عبي دُِانبٌ     اللقد كاى للعشقالنْ يف عؼرٍ َ ُد َاؿذ مبو  
ا ًب ثبا  أدبّبٕ لّقبُي غّ   ركما أى للعشقالنْ دَ ا نقدًِا غّما عرض علٌّ مو  الظعرٓ،

َالُاقب    أببرعي  علبٖ االطبال ،   ِكو إى مل  حّث إنٌ َاحد مو نقاد عؼرٍ، كلمتٌ،
لّص بالًمٕ اهلّهبٕ َال يبُ   =يف كتابٌ  تعبا قمد مهدَ أى الهقد األدبْ علٖ حد 
إك البببد لببو ِرِببد أى أاَلببٌ أى ِكببُى  هّببا بتجببا ب   ،يف مقببدَ  كببل إنشبباى

َاسب    َِرٗ الباحث أى العشقالنْ  ين يف ػربتبٌ الذاتّبٕ يف الظبعر،    ،(1)+اؿّأ
 دبْ.مؤيل ـُض  ما  الهقد األ عمّق الفً ،  غّ  الذَ ، األغق ال قايف،

غقبد طلب     َمل ِفرغ مهًا الهقد األدبْ مجلبٕ،  مل تهتٌ بعد، (التاّٙاا)َقؼٕ 
ابو حجٕ مو العشقالنْ أى أك  ب  تاّٙتبٌ البيت قاهلبا يف مبدق القبر األطبرم       

 يف مدق كماي الدِو الزملكانْ َاليت مطلعًا: ٕقمد بو مزير َتإّٙ ابو نبات

ََـَببَق  ا قـببّت مببهك  لبانببااُ َمببٖ 

 

 غّببببٌ الؼبببببابااُ  عب ببببِت متببببّْ  

 حّبل دمْ ٖرال فهبٌ ِبُمَ   مو  اَضغ ما 

 

 راحبببباُاإال َيف قلبببببٌ مببببهك  ٔ  

َتإّٙ برياى الدِو القااطْ يف مدق تاج الدِو الشببكْ ػباح  الطبقباا     
 اليت مطلعًا:

 اْاًاَِببببْ ٔنأتاَبػببببَب ا البتببببداَ٘ٔمبببب

 

 ا تعظببقْ غّببٌ  اِبباا َمبب  اِببَٕ ِببا 

 سبد ٍ ٔأِرٔظنبأ  ٔغِخب لهبا يف لَ   زااًل َِا 

 

 َمببببو يدبببببٌ لتسببببد  اببببباا   

َيبا يبُ كا   ، بو حجٕ نؽ حك  العشقالنْ يف يذٍ القـّٕ األدبّٕاث  سجل  

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .دا  الهًـٕ مؼر، 601ؾ، الهقد الهًجْ عهد العرب -1
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اؿك  ب  الهعرا٘ إمنا أشو غمو مياثلبً   ، هلل األمر مو قبل َمو بعد كما سجلٌ:
 َال َيف إقدام مو مل ِرتق إىل تلإ الطبقبٕ نبُم مبو العلب ،     غّما بٌ ِرتف  اؿك ،

 :َأنٌ ال ُِاعنٌ أحد أقرانٌ، ِرتاب لبّ  أى كال مو ثالثٕ  أض يذا الفو يف عمانٌ

ُِالببببٖر ك الثببببٕٔ  الثببببٕٕب  ٗاق اسببببت

 

 ًببباا َمشُّمذاقًًُبببا ََمببب لُُن لبببَإ 

ْ   َلكو لا كاى امت اي األَامبر مبو بعبض غهبُى األدب،      َال ، َإ اببٕ البداع
َمر ب  اؿكب  يف    مهتبدب،  سّما ممو ظهٌ أيل يذا الفو كفٚا لا دعْ إلٌّ أمبر 

قل َ ب  غبأقُي مشبتعّها بباهلل     أإى مل  يذٍ القـّٕ إىل الذَ  الشلّ  غأمكو القُي،
 يف كل األمُ  إلٌّ: ًٚاملتج متُكال علٌّ،

َِظًد بٌ البذَ  الشبلّ  البذٓ يف يبذا الفبو أعبدي        ،الذٓ تبهٖ علٌّ القُاعد
الكمباي َاؿّبا٘ مبو اؾمباي     َلبُال حرمبٕ      ذ َعنا مو ال انّٕ،أأى ال ال ٕ ، طايد

 ألى األَىل َإى كانت مو ال انّٕ أك بر انشبجاما،  ؛ لقلت ال انّٕ يف الرتبٕ األالأ تالّٕ
بتداّ٘ َالتامًا غال ال بٕ قبد مجعبت    اَال انّٕ َإى غـلت عو األَىل يف الدقاا األدبّٕ 

قباي  َ َنزلت يف كل َ ٌ مو األدب مهزلٕ العب ،  ب  العهّ  َغاعا باؿشهّ ،
 د11 :رالهشبا٘  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ لشاى غخُلّتًا عهد ل  الكبالم مبو  ايبا   

كبل   ٌَقد أتت مبا  ض مو األعاير الهباتّٕ َاؾُاير القااطّبٕ َمبا غبا  فمُعب    
حتٖ قاي مو طبًد م لبٖ بياعتبٌ َطبرب لؼبرِر       كل فّد، ٌغرِد َ   مشجُع

 براعتٌ:

 أقؼببٖ نًاِببٕ َػببفْ غّببٌ معببرغيت 

 

 (2)إد ا  معرغتببٌبببالعجز مببين عببو  

ػاح  كظ  العهُى عو ظًبر نشب ٕ    ٌما نقلَمو اآل ا٘ الهقدِٕ للعشقالنْ  
َيبُ  : قدِ ( البو حجٕ اؿمُٓ طًادٔ العشبقالنْ غطبٌ كتب  غًّبا    تمو كتاب )ال

مبو الكتب     َيل مقتهّبٌ ِشبتاين عبو  باٍ      فمُم أدب قل أى ُِ د يف  اٍ،
الظُايد لكبل نبُم مبو األنبُام مبا امتباع ببٌ مبو         األدبّٕ َلُ مل ِكو غٌّ إال  ُدٔ 

ى مؼبهفٌ مرتفب  عبو كلفبٕ العا ِبٕ َحبديا       إاالستهكا  مو إِراد نُاد  العؼرِو غ

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .353-353ؾ، قمُد  ع  سلّ . د، عؼر سالط  المالّإ َنتا ٌ العلمْ َاألدبْ -2
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   .(3)مقؼد لكل حاك 

غقبد   (االػابٕ) كما َ د الباحث مناكج للعشقالنْ مو نقدٍ للظعر يف كتابٌ
 ى ِقُي غٌّ:نظدٍ معداأَ د يف ترمجٕ معداى بو  ُاض نقد العشقالنْ لبّت 

 دمابَعب  البُأ  ْ مبوَ أالُأل ُتدا ْكَت

 

 ِ َظببهَٔم َرْطببَا َدقببُا بّببهً  عٔ تظبباَ٘ 

 تشا عُا. َقُلٌ تظاَ٘ا بفتذ اهلمزٔ أٓ: َقاي: ككرٍ ابو الكليب، 

 َمهظ  بهُى َمعجمٕ كانت عطا ٔ.

َأالذ يذا البّت مو قؼّدٔ عيا بو أبٖ سلمٖ اليت مدق بًا يبرم ببو    قلت:
 قاي غًّا: سهاى َأالاٍ،

 ماعبببَدى ِبّبببَاِبَُك شبببًاِبا َعَمُتْكداَ َتببب

 

 (4)ِ َظببهَٔم َرْطببً  ٔعُا بّببَهق ببا ََدُِفبباَنَت 

غقبد  ، َيف يذا اؿك  الهقدٓ مو العشقالنْ إطا ٔ إىل قـّٕ الشرقاا األدبّٕ 
 استعمل يف نقدٍ كلمٕ )أالذ يذا البّت( بدال مو )سر  يذا البّت(.

ا   ببو عببد   اؿب الإ بو لَمو اآل ا٘ الهقدِٕ للعشقالنْ قُلٌ يف الرتمجٕ 
 قاي الرعبانْ يف معج  الظعرا٘: ِاُا بو سلمٕ العرَم باالطرت،

  بل ِبُم الامبُ  علبٖ  أسبٌ غشبالت        ٌطبرت أنبٌ ؿبرب   كاى سب  تلقٌّ األ
 َيُ القاٙل: إىل عّهٌّ غظرتتًا، ًاخاؾراحٕ قّ

 اَلالُعبب ِوَعبب ُترْغببَخرٓ َاِنْغببََ ُتِّببقََّب

 

 ُِضُببببَع ٌِٔ بببُِْ ٔبؿبببّأغأَ ّبببُتٔقََل 

 ًٔاَ َ بب ٕدِهببٔي ِوٖ اِبببَلببَع ٖوُطببأَ مِل إِى 

 

 ُِضنف بب مببو كيبباَب مببًاَُِِ ُلِ ببتَ ِ ٔلبب 

التأالرِو مو أيل األدب: لُ قباي: إى مل أطبو علبٖ اببو حبرب      قاي بعض  
ُ   بل بّهًما غر  كبا، كال، قلت: كاى أنش ، ا ٔ  أنشب  مبو  ًبٕ مراعبأ      نعب  يب

 ٌببل نشبب   نً  ال ِعتهبُى ببذلإ،  إَأما غخُي الظعرا٘ غب  َبطراٙق التأالرِو، الهعا،
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

، تألّ  مؼطفْ بو عبداهلل الظًُ  عبا ْ اللّفبٕ  ، كظ  العهُى يف أسامْ الكت  َالفهُى -3
 م.6433، مؼر، َكالٕ العا م اؾدِدٔ، 333ؾ، 6ج

 .33ؾ، 60ج، للعشقالنْ، االػابٕ يف رّّز الؼخابٕ -4
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 .(5)بلغ يف نكاِتٌأالؼمٌ إىل أمٌ 

، إى يذٍ الرَاِاا الشبابقٕ تبه  عمبا تبُغر للعشبقالنْ مبو مُيببٕ يف الهقبد        
 األدبْ الازِبر، باطالعٌ الُاس  علٖ ترا  العرب  تعًديا بالراى َاال ها٘ َالؼقل،

غكانت لٌ الا مُ د ميتذ مهٌ َِعبُد إلّبٌ لّؤػبل     َما حفعٌ مو نؼُػٌ الرغّعٕ،
َمو الطبّعبْ أى تكبُى ملكبٕ الهقبد متبُغرٔ عهبد مبو عباِع          بٌ أسلُبٌ يف الهقد،

 القرِض َالكتابٕ َعانايما قا ٙا َقاٙال.

 عًة يف نقدهىالذاتًة واملىض

التهباَي الهقبدٓ للبهؽ األدببْ عهبد       ترمْ يذٍ الد اسٕ إىل اسبتجال٘ طبّعبٕ  
أَاًل أى ِعًبر الفبر     العشقالنْ مو حّبث الذاتّبٕ َالُؿبُعّٕ َِهبابْ للباحبث     

مبعين أى البر٘ إك ِقب  لبدٗ     مظتقٕ مو الذاا اليت يْ  ذَ يا، غالذاتّٕ: بّهًما،
مما أص بٌ َِظعر مو مجباي أَ   نؽ ِهطلق يف االعراب عو مُقفٌ مو كاتٌ يُ،

ال ًِمبٌ اآلالبرَى  با مبا      شو تبعا الحشاسبٌ الظ ؼبْ أَ ِشبتقبذ،   غّشتخ قبذ،
 .(6)انفعايمو َما ِ اٍ غٌّ  ثر أَ انطبام،أِرتكٌ الهؽ يف نفشٌ مو 

أى ِبزاَي الهاقببد مًمتبٌ بتجبرد َكأنببٌ     َيبْ:  نقبّض الذاتّببٕ،  َالُؿبُعّٕ: 
َما أبٌ يبُ يف البهؽ َمبا ال     غال دالل الحشاساتٌ الظ ؼّٕ،  رِ  عو الهؽ،

 .(7)أبٌ

غاألَىل ؽلُ مبو القّباض الظبرت     =الفر  كبا ب  الذاتّٕ َالُؿُعّٕ 
غّخك  الهاقد دَى الر ُم إىل ػُ ٔ عامٕ للجُدٔ أَ الردا٘ٔ ِشبتجّد مبا ِشبتجّد    

 .(8)+معتمدا يف كلإ علٖ كَقٌ َحش ما ِشقط َِشقط 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .5، 3، القش  ال الث، ؾ 60الؼد  الشابق، ج -5
6-  ْ الؤسشبٕ العربّبٕ للد اسباا َالهظبر     ، 336ؾ ، علبْ  بُاد طباير   ، مقدمٕ يف الهقد األدبب

 م.6433، 6ط، باَا
 .336الؼد  نفشٌ، ؾ  -7
، 33 ًُد اللاُِ  البال ّٕ َالهقدِٕ يف القرى ال الث اهلجرٓ، عبدالُاحد حشبو الظبّ ، ؾ    -8

 .6445، 6دا  العرغٕ اؾامعّٕ، االسكهد ِٕ، ط
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مل ِقتؼببر العشببقالنْ يف ترامجببٌ علببٖ نقببل األالبببا  َتببدَِو الهؼببُؾ  
لبّص  -بل كاى ِعرض للمبادٔ األدبّبٕ البيت تبرد يف ترامجبٌ ناقبدا إِايبا         حش ،َ

َيبْ الشبمٕ    الهؼُؾ األدبّٕ  ا مؼبخُبٕ بالهقبد،   غقد تكُى يذٍ -بظكل مطرد
 أما عو مهًج العشقالنْ يف نقدٍ للهؼبُؾ األدبّبٕ،   (الكامهٕ الد  ) الاالبٕ يف كتابٌ

ّبث تتشب  األحكبام الؼباد ٔ عهبٌ      ح غًُ مهًج انطباعْ ِعتمبد علبٖ البذَ   الببا،    
علبٖ نعرِبٕ نقدِبٕ َاؿبخٕ      االتكبا٘ بالعمُم َاالغتقا  إىل التيِبر العلمبْ َعبدم    

نٌ ال  هٖ لٌ عبو معرغبٕ   إَإكا كاى الهاقد ِعتمد علٖ كَقٌ بالد  ٕ األَىل غ ،العامل
َال ِظبإ الباحبث    ،أػُي الهقد األدبْ لتشاعدٍ علٖ ؼلّل الهؽ َتقُميبٌ َنقبدٍ  

؛ يف أى العشقالنْ مد   أليمّٕ االلام بأػُي الهقد لو ِقبُم بعملّبٕ الهقبد البهبا٘    
 كلإ أى األدب العربْ القدِ  ما عاغ حتٖ الُّم إال ظًد  َاتٌ َنقادٍ.

 أى األحكام الهقدِٕ الؼاد ٔ عو العشقالنْ الاطٚبٕ بالـبرَ ٔ،  يذا ال ِعين َ
َلكبو   ام علبٖ  انب  كببا مبو الؼبخٕ َالؼبُاب،      غقد تكُى يذٍ اآل ا٘ َاألحكب 

 ،َالتيِبر الُؿبُعْ الهًجبْ هلبا     ِهقؼًا غقط أى تُؿب  يف ػبّاتًا العلمّبٕ،   
مو القُاعد َالهعرِاا الهقدِٕ بدأا ر ا٘ انطباعّبٕ أػبد يا علمبا٘     ًاَالُاق  أى ك ا

الحقب   ث  تُغر علٖ يذٍ اآل ا٘ مبو ال  ،الذَ  َد بتٌ ٕأَ نقاد علٖ  ان  مو  ياغ
 ًا ََؿعًا يف ػّاتًا العلمّٕ الهعرِٕ.تمو بلُ 

َلكببو ، إكى غأحكببام العشببقالنْ الهقدِببٕ قببد تكببُى ػبباٙبٕ يف مّببزاى الهقببد
َِشبُ    ،ػّا تًا تلبإ َعبدم تيِريبا يبْ معًبر االنطباعّبٕ يف يبذٍ األحكبام        

تعامببل معًببا ( الببد   الكامهببٕ)الباحببث نؼُػببًا أدبّببٕ ؿببمو الرتا بب  الببُا دٔ يف 
قالنْ َغق الهًج االنطباعْ يف الهقد َغّما ِلْ مناكج مبو نقبدٍ القباٙ  علبٖ     العش

 الذَ :

   :َلٌ طعر عذب غمهٌ :الارناطْقُلٌ يف ترمجٕ إبرايّ  بو عبداهلل  .1

 َٖهال بببببببالٔا ِرْقالَفٔببببببب اَ َهببببببتَِّأ

 

 اَهٔشببببِخُم ِيَزٓ مل َتببببَأنببببت الببببٔذ 

   ٖ  َعُدتهببببا كببببل غـببببل عشبببب

 

 (9)تببببدِ  الببببذٓ مهببببإ عُدتهببببا  

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 
 .36، تر، 6/34الكامهٕ الد    -9



 حسني عبدالقادر الشريفد. 

   السنة  32العدد 
313 

 َمو قاسو مقاطّعٌ: التلمشانْ: ٖقُلٌ يف ترمجٕ أمحد بو أمحد بو أّ .2

 خِتَبِػبببََأ اَلْ َعبببٔمبببْعَن

 

 ٌَِقببببببببتهمُِّم ٌُفاظ ببببببببأَل 

 ٌقلُتبببببب ٕتبِّبببببب ٗلك ببببببَغ 

 

 (10)ٌَِقببَبٓ َطداِ  ِذْطيف َسبب 

 
 كاى غاؿال حشو الهع  غمهٌ: قُلٌ يف ترمجٕ إمساعّل بو يا َى: .3

 الك بببببب  اَ٘ٔبببببببٔعقببببببل ٔل

 

 ٔ ٚٔبببب َتْكٖ ال عَلبببب قببببًاْغِ  

 ِ ك ببببٖ ٔبٔلببببو ُبمَببببب قببببًاْغِ  

 

ًِبببََ  ًاطبببِّ   (11)ْٔبَػبببَ اًلك

 
 َلٌ نع  حشو غمهٌ: قُلٌ يف ترمجٕ أبْ بكر بو قمد بو قمد بو سلّماى: .4

 ٌٔٔلـِببَغ ُ أقببهََم ِتَهحُشبب دًاِِّّببا َسبب 

 

 ٖ اآلغبباِ َلببا غعلببت َعغعلببت مَببب  

 ِيَز  َتب َلب  ٕدِبب َع َ ْلب َق ُرٔشب ْكتَ اَ اَطَح 

 

 (12)اِ َفِطببااِل اِٙ َهَػبب َوِشببّببٌ ُحُٔلُت 

 
 َتعبانْ البهع  غبيم غّبٌ،     قُلٌ يف ترمجٕ اؿشو بو علْ بو طبها  الز با ٓ:   .5

 َقاي يف ملّذ طل  علٖ غمٌ ح :

 اَخِبَسببب ُِ العُظببب َ ا َغبببَِببب

 

ِٓ َى   هببببببباِِ  َعاَدَع البببببببذ

  ٍُّدٔببببببب َتِّببببببقببببببد ؼلَّ 

 

 (13)اَهببببببببإلِّ َتِبببببببببٖبغتَخ 

 
 َتعانْ األدب غهع  الظبعر الُسبط،   ترمجٕ سعداهلل بو سعد اؿشّين:قُلٌ يف  .6

 َمو طعرٍ:

 ؿببامْو الهطببُق ٌََُنببُد كُٕاُسبب ٖبَُ 

 

 ٔ أقَر  اَلمِس َعخْي ِ ٖ َلَهُغ ال ل ُب 

 ًٔإطببباَ  ْٖالبببذٔك َتِببببالاَط كا أنبببَتِإ 

 

 (14)ٔ ُأقببكالَع ٍُدٓ عَهببالبببأد ٖىِإَغبب 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 
 .414، تر، 6/383الكامهٕ الد    -10
 .831، تر، 6/330الكامهٕ الد    -11
 .6333، تر، 6/358الكامهٕ الد    -12
 .6534، تر، 33-3/33الكامهٕ الد    -13
 .6801، تر، 3/633الكامهٕ الد    -14
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 بو عمر بو اؿشو: َنع  الظعر اؿشو غمهٌ:قُلٌ يف ترمجٕ عبدالرمحو  .7

 ِ َ اأَل َٖلبببْ َعٔهبببْفَ  ُتبِشبببَح

 

َُ مبببباُانَا  َُ  ِ البببب   ِ يف البببب

 ْرٔنػبببّٖ  ؼبببوِ الُا َانعطببباُم 

 

 شببببِقيف َن الهببببُِ  َاالببببتالُم 

 ِتغعَلببببب اأد  َمببببب مِل ياٙمبببباً  

 

 (15)ُقبببباألغ  يبببذا البببب ِ  ِبببُد 

 
 قاسو طعرٍ:َمو  ِا:ابو سر قُلٌ يف ترمجٕ عبدالعزِز .8

 ْٔتبببفَّٔع ٌَا َِ بببَّبببباَؿ ِ ٔقببببِرأ  كا مِلِإ

 

 رِمْ يف التك ببببٌ  احٔتببببطبببببًِتأَ اَلَغبببب 

    ٖ  َال أنا ممو ِكشبر اؾفبو يف البُ 

 

 (16)إكا أنا مل ا ــٌ عبو غعبل قبرم    

 
َكاى لٌ نعب  حشبو غمهبٌ قؼبّدٔ      قُلٌ يف ترمجٕ علْ بو اؿشو بو القاس : .9

 نبُِٕ أَهلا:

 ااَيَرُشبببٔبسَِبببَاَيا ايبببا تُاػبببل َعَد

 

 (17)ااَيبببَعَد اُمَرا غبببالَااَيبببَعترٗد َاَل 

 
َكاى لٌ نعب  حشبو غمهبٌ     قُلٌ يف ترمجٕ علْ بو قمد بو مفرج األنؼا ٓ: .11

 غّمو علٖ أنفٌ الاي:

 ًاػببباَ  اؿُا بببَ  ٓ ببببرَأالببذٔ  إٖى

 

 ٌٔبلطْفبب اؿبّببٔ  ٌْٔ َِ ببو ٔغببَُِّنُنبب 

 هٌِشببببُح ََٕطببببْقنُ الهُنبببباِى غتهبببباعَم 

 

 (18)ٌٔٔفبببِنَأبٔ مببباِياَؾ لبببإ ا ٔمغأقرٖيببب 

 
 َلٌ طعر حشو غمهٌ: قُلٌ يف ترمجٕ قمد بو أمحد بو حّد ٔ: .11

 أِبببا مبببو لرَحبببْ ملبببإ 

 

 تعطبببب  لؼبببب  يلببببإ   

  ٗ  َِببببا متلفببببْ يف اهلببببُ

 

 (19)مارمببا حببْ لببإ أ ببث 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 
 .3333، تر، 3/338الكامهٕ الد    -15
 .3330، تر، 3/314الكامهٕ الد    -16
 .600، تر، 3/35الكامهٕ الد    -17
 .333، تر، 3/600الكامهٕ الد    -18
 .833، تر، 3/365الكامهٕ الد    -19
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   :َلٌ طعر َيُ لطّ  قُلٌ يف ترمجٕ قمد بو أبْ طال  األنؼا ٓ: .12

 لّلببببٕٕ ر اهلببببالي إلّببببٌ أَيَ نَعبببب

 

 اِببببَدغتٖز اًرَعببببهََم َوَشببببِحرٍ َأَرَغبببب 

ًِبب  ًاو مهببٌ بببدِ أحَشبب َ رٍُ   ِوُ ٔمببغ

 

ـِب  َُبِبذُ   ٍَّ    (20)داَبب  ٗل كمبا ٔخٔمَِ

 
 ٌَمو نعمب  َلٌ طعر  ّد، قُلٌ يف ترمجٕ قمد بو علْ بو أّٖ الارناطْ: .13

 قؼّدٔ نبُِٕ أَهلا:

 ّعْطببٔف نببَتََأ ٕ ِنببو َكٔمبب اُمأاَلببَأ

 

ْ بَٔ  َتأِن، َ ٕبِدمو َ  الاُمأَََ   (21)ّعب

 
َنعب  الظبعر    قُلٌ يف ترمجٕ قمد بو غـل اهلل بو أببْ نؼبر سبدِد البدِو:     .14

 َمو نعمٌ:، الرقّق العرِ 

 باالٖؼب  ٕ َمِشٗ ٔنَذالٖظ طَّ  ِتَلإكا مَح

 

 ْٔلِسب ُ  مبوِ ٔغ ُّ ٔشب ْ َالٖهالٔمَسب  ذاَ َغ 

 ِ ك ُتككبرِ  ًبا ِ الٖه ُصمْشب  ِتَعَلَط ِىَِإ 

 

 (22)ِلِ بببأل كُرِذُِبب  ببُلَأل بؼبباؿٕٕ 

 
َمبو نعمبٌ    قُلٌ يف ترمجٕ قمد بو قمد بو إبرايّ  بو اللب  ببو سبُا :    .15

 َيُ يف  إِ اال ادٔ الاط  ط ؼا معتذ ا عو  لُسٌ مشتدبرٍ:

 ِاؼبببَرال أِبَغببب ُاأبؼبببِر إى كهبببُت

 

 اًببببباَنَيِربُ قِّاتْ يف أؿببببببٔؼببببب 

 ُُمبببك  أطبببايِد ِ ٖ َلبببنِّبببأَ ََِرَ ببب اَل 

 

 (23)ًاشبببباَننَإِ ُرٔؼببببِبتُ اَل ُوَِّعغبببباْل 

 
 َلٌ طعر حشو غمهٌ: قُلٌ يف ترمجٕ قمد بو قمد بو عبداللإ: .16

 غًّببببا َتَالِببببٕ أحشببببِه َلّببببَت

 

  دِ بْقبببب أنًببببا طببببرمْ  َ لببببتعَل 

 غّببببٌ  ا٘ غقّببببلَ َسبببب أَ َاٍي ِ َكببببََ 

 

 (24)هلببا مبببد   َصلببِّ ِ القببِد َُِٖ٘نببَد 

 
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 .6333، تر، 358/ 3الكامهٕ الد    -20
 .353، تر، 3/43الكامهٕ الد    -21
 .354، تر، 3/631الكامهٕ الد    -22
 .363، تر، 3/651الكامهٕ الد    -23
 .533، تر، 3/640الكامهٕ الد    -24
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كلبإ البهًج االنطبباعْ يف ر ا٘    غكل يذٍ األحكام َمبا أطببًًا ػبُ  مبو     
 .العشقالنْ

غًبُ مل ِكبو ِلتبزم     َال ِعين يذا أى العشقالنْ كاى ناقدا انطباعّا غخشب ، 
 الـ   مالمذ مو الهقد الُؿبُعْ،  ٌ،َإمنا كانت تتهاثر يف كتاب يذا الهًج داٙما،
َغّمبا ِلبْ منباكج مبو نقبدٍ لهتباج        علٖ البهؽ األدببْ،   ٌؿكم ًاحّث ِقدم تيِر

 رامجٌ:ت

َكاى ِهع  الظعر ببال إعبراب   : قُلٌ يف نقد طعر أمحد بو قمد بو إمساعّل .1
 َمو عهُانٌ:، َال تؼُ  معهٖ

 و سبببببباَعبببب اَل ُضِرِعببببًببببا ال أِٗ

 

 (25)اَببببَ ْ ااِلألَػبببَِ اهلل  أػبببلخَإ 

 
كباى طباعرا غخبال ِشبتعمل اللابٕ      ، قُلٌ يف نقد طعر أمحد بو قمد القّشْ .2

 اؿكمٕ:غمهٌ يف ، َالارِ 

ـٖبب ُ ْلببٔح َصلببِّ  َلكببِو ًامببْلٔح ّٔ ٔعال

 

 دا ًااقَتبب اَيَػبب مببو لببُ ِظبباُ٘  ُ ْلببٔح 

 لببٍ ٔخبٔ ٖ عببو الشببفٌّٔ اَؿببو تَاَمبب 

 

 ا ًاَؼببببِنٌ َأََنببببُد الهبببباُض َذأػببببَب 

 ِلالُعببب ٕٖٔمببباهٔل ميبببَِٕرَك ُجَِٓبببَز مبببُو 

 

ـٔ أ بببباَد قببببِدَغ لُاًُّعا ِٔبببب    اّببببَاا

 با العبببًَببببهّٔ َدٗ البببُاَلَدٌِ َلبببِرسبببُت 

 

 (26)كببببا ًا َاألنبببأَ َ ْلبببَأؿ لَ بببب 

 
َمو طعرٍ القؼّدٔ الطهانبٕ   قُلٌ يف نقد طعر أمحد بو ُِس  ِعقُب الطّيب: .3

 سُ ٔ مرِ  أَهلا: أك راليت اقتبص غًّا 

 احّٖب  ُتِمب ماُد ْ األحببابَ نَشب أَ ُتلِش

 

 ًاّٖانببببا قٔؼببببَكٗ َمَُا للٖهببببَََُِنبببب اإَك 

 َا ببببٗرالببببدمُم َغ َِٕببببُا رْلببببتَََ 

 

 ًاّٖببببٔكَُب دًاٖجُسبببب ِوالبببببِّ ّفببببَٕأل 

 ُْٔعدُمبببببب شببببببٗذَبببببببذكراي  ٔت 

 

 ًآَّعٔظبببب رًٔبْكبببب قُتمببببا اطببببِتكلَّ 

 ْٔنببِزُح ٔطِرو َغببٔمبب ْ االلببٌَنببأ َأ  

 

 اعكرِٖببببببب عببببببببدٍٔ كمها بببببببأٔ 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 
 .155، تر، 6/351الكامهٕ الد    -25
 .113، تر، 6/358الكامهٕ الد    -26



 حسني عبدالقادر الشريفد. 

   السنة  32العدد 
317 

 ْ بِّببب ِبببُتاِدهي  غْ نبببُُ َاالتَفببب

 

 ًاالفّٓبببب ٖ نببببداَّ٘ الببببٗد يف ظببببالِم 

 ْٔلببب ِ ًَبببَغ بالعببببأد عبببُ الِع َوَيبببََ 

 

 الّٓبببََ مبببو لبببدنإَ  رِبببببالق  بَِّ  

 ْْ غببإنِّاَٙٔعببُٗ ُديف اهَلبب َاسببتجِ  

 

 ًاطببببقّٓ مهببببَإ بالببببدعا٘ٔ مل أكببببِو 

 َحقبببًا ْ الفبببراُ رٗ قلٔببببقبببد َغببب 

 

 ًاغرِٓببب طبببًّٚا الفبببراِ  كببباى ِبببُمُ  

 ْيبببذا َإٔنببب  ببببَلْق ين مبببٗتلّبببَت 

 

 (27)هشببًّاُٗ َمالَهبب ِببَُم ًّانِشبب كهببُت 

َيْ طُِلٕ مُ مبو ثالثب  بّتبا علبٖ      معقبا علٖ القؼّدٔ: قاي العشقالنْ 
 يذا الًّ .

َلبٌ َمعهباٍ مطبرَ      قُلٌ يف نقد طعر أبْ بكر ِو قمد بو سلّماى اؿليب: .4
 إال أنٌ أعجبين النشجامٌ:

 ٌلعلَّبببب ّببببٔ للخٔب ُاًل ُسبببب بع بببتٗ 

 

ََ ُوئيُِبب  َُِٔدِ ببعببو   ُ ٔ ِرَتببٓ لببٌ 

 ٌٔنبببِزُح ٔطِرَغبب  ِؤمبب  مببا  رٍ حببا َ  غلَّ 

 

 (28)ٓ َّٖتببُم إال َيببُ غّببٌٔ  اَدا َعببغَمبب 

 
َنع  قؼبّدٔ علبٖ قاغّبٕ     قُلٌ يف نقد مهعُمٕ عبدالُياب بو أمحد بو َيباى: .5

ب  الشباٙل يف مبذي  اؿهفّبٕ،     بّت الرا٘ مو عر الطُِل أل    ؿبمهًا  رٙا
 .(29)َيْ نع   ّد متمكو

َكانبت لبٌ قبد ٔ علبٖ      قُلٌ يف نقد طعر عبدالباقْ بو عبداجملّد ببو عببداهلل:   .6
 َمو نعمٌ: الهع  َاله ر إال أنٌ لّص لٌ  ُؾ علٖ العانْ

 بببببإ اللّببببالْ ٖمَذ  أى ُتببببػٖهبببب

 

 اُىَمببببلببببإ الَز ٖمَذَِبببب أِى َحبببباَِي 

 كاتبببببًا َتمْلبببببإكا ك  فبببببِلِخَال َت 

 

 (30)ُاُىل اهَلببَؼببأم َح ٖزالٔعبب َتأػببِب 

 
َطبعرٍ أك بر انشبجاما َأقبل      قُلٌ يف نقد طعر علْ بو اؿشب  ببو القاسب :    .7

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .850، تر، 6/333الكامهٕ الد    -27
 .6335، تر، 6/313الكامهٕ الد    -28
 .3530، تر، 3/333الكامهٕ الد    -29
 .3313، تر، 3/361الكامهٕ الد    -30
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 .  (31)تكلفا مو طعر الؼفدٓ

َكاى لٌ نعب  نباعي    قُلٌ يف نقد نع  قمد بو أمحد بو بؼ اى مشص الدِو: .8
 قلق إىل الاإِ كقُلٌ:

 دَقب َغ ِدَقب ْ َغبٔكب و َِِّٔح بًاُا معٖذا مح 

 

ََإلَف   (32)قبدّ ََ ِدَقب ََ ًّب ٕ لبٌ مبو لٔ ْقٌ 

 
 َمو طعرٍ َيُ ؽّل لطّ : مكْ:قُلٌ يف نقد طعر قمد بو عمر بو  .9

 ماالٖشببب الَيألببب دُ كأمنبببا الِبببب 

 

 بالكببابْ لببَّص ٍ  ببِّ و غببُ ِٔٔمبب 

 تبببببي يف قببببببا أع ِ  طبببببراْع 

 

 (33)سببهجأب رَٔ ٌ َغببو ؼٔتببٔمبب 

 َإد ا  مبا يف البهؽ مبو إببدام،    ، إى طاعرِٕ العشقالنْ ساعدتٌ علٖ الهقبد  
غقد كباى   َػربتٌ الذاتّٕ يف الظعر، َثقاغتٌ الُاسعٕ، غًُ ِعتمد علٖ كَقٌ الًذب،

متعدد األَعاى ِتجلٖ مو الاللبٌ طبأى العشبقالنْ     طاعرا َلٌ دُِاى طرِ  العانْ،
غعلٖ يذٍ األسبص أقبام نقبدٍ َبهبٖ تذَقبٌ للظبعر عبالَٔ علبٖ          يف الهع  َبراعتٌ،

مقاِّص نقدِٕ أالرٗ سّذكريا الباحث الحقا، َغُ  كلإ كلٌ غإى العشبقالنْ ناقبد   
 لؼد  َالهزايٕ َِباض التشلط علٖ الهؽ األدبْ.ِتخرٗ ا

بببل كبباى ، َعلببٖ كببل مل ِكببو الهقببد األدبببْ عهببد العشببقالنْ كاتّببا قـببا 
علبٖ أى مُؿبُعّتٌ    إال أى الهاحّٕ الذاتّٕ غٌّ كانبت يبْ الاالببٕ،   ، مُؿُعّا كذلإ

إك مل ِعًبر غًّبا ككبر العلبل     ؛ مو الامُض َاالبًبام  ظْٕ٘ ببكانت مُؿُعّٕ مظُ
َلبٌ  = غعهدما ِشتعمل العشقالنْ يف نقبدٍ العببا اا اآلتّبٕ:    ب إال يف أقلًا،َاألسبا

َلبٌ مبداٙذ    َقباي الظبعر اؾّبد،    َلٌ القؼّدٔ الطهانبٕ،  َلٌ طعر عذب، نع  حشو،
َلبٌ   عر مقببُي، طب َلبٌ   َلبٌ نعب  نباعي،   ، َمو قاسبو طبعرٍ   لٌ طعر  اٙق،، غاٙقٕ

 ُق مبرادٍ مبو يبذٍ األحكبام،    غًُ مل ِظرق بُؿ +لطّ  الهع  قؼّدٔ ال نعا هلا،
َلكو الباحث َُِقٓد  أى يذا الهقد الذاتْ مو العشقالنْ  مبا انبهٖ قبل ػبدَ ٍ علبٖ   

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .600، تر، 3/35الكامهٕ الد    -31
 .833، تر، 3/300الكامهٕ الد    -32
 .368، تر، 6/636الكامهٕ الد    -33
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َلكو يذا التقبدِر  ، مقاِّص مُؿُعّٕ مل ِؼرق بًا العشقالنْ أَ معتملٕ يف نفشٌ
 مو الباحث ال خيرج بهقد العشقالنْ عو طبّعتٌ الذاتّٕ الاالبٕ علٖ نقدٍ.

غمبو قاسبو الذاتّبٕ     للذاتّٕ َالُؿُعّٕ قاسبو َمشباَ    َال خيفٖ أى
أنًا عهؼر طبّعْ  دا يف العملّٕ البيت ِبزاَي غًّبا الهاقبد أدببا حّبا غّبٌ العاطفبٕ         

 َأى ِتبأثر،  بل الُا   أى أص بًبذٍ األطبّا٘،   َالؼُ ٔ اؾمّلٕ، َاـّاي َالفكرٔ،
اّباى إحشاسبٌ   و يف طمب َلكبو اـطبر ِك   غإى كلإ ِشاعدٍ علٖ استكماي مًمتٌ،

 الظ ؼْ علٖ ما سُاٍ.

َمو قاسو الُؿُعّٕ أنًا ؼد مو طاّاى االحشاض الظ ؼْ، َػعبل  
ؼبُي دَى التشبرم   ، غًْ  قّ  علٖ الهقباد  الر٘ ِفكر مرت  قبل أى ِقُي كلمتٌ،

 .غّهعر يف الهؽ ملّا َؼملٌ علٖ أى ُِس  أغقٌ، َالتهاقض،

إمنبا َؿبعت يف األػبل ألطبّا٘     َلكو الُؿُعّٕ ِؼع  ؼقّقًبا ألنًبا   
 َعبامل االحشباض َالعُاطب  َاألالّلبٕ،     أَ طبٌ مادِبٕ الا  بٕ عبو األدب،    مادِٕ،

َتهقل إىل األدب مبا ػبلذ    لّص مو طبّعتًا، غكأنإ إك تظرتطًا ؼك  األطّا٘ ما
َلبُ نفبذيا امبر      َالبهؽ األدببْ حبْ،    إى البادٔ الكّماَِبٕ  امبدٔ،   ، لّداى رالر

 .  (34)قدٍ طع هكاى ل بالعهٖ اؿريف لا

َكّفما كاى األمر غالهقد عهد العشقالنْ يف كاتّتٌ َمُؿبُعّتٌ البيت َػب     
بًا لّص إال مالحعاا َبذَ  أمثرا غّما بعد الهقبد الهًجبْ الشبلّ  كلبإ الهقبد      

َمبو ِتؼبفذ الهقبد     (35)الذٓ استخق أى ِشمْ علمبا مبو العلبُم االنشبانّٕ األدبّبٕ     
نْ يف أ لب  أحكامبٌ علبٖ االتّا اتبٌ األدبّبٕ جيبد أى       الذاتْ التأثرٓ لدٗ العشبقال 

األحكام الذَقّٕ مل تكو بعّدٔ عو تلإ األحكام َالهعراا الهًجّٕ البيت اػبطهعًا   
ألى  -غّمبا بعبد  - الهخُُِى َالبال ُّى َالكتاب َالهقاد مبو العبرب َ با العبرب    

 .يؤال٘ احتكمُا يف الهًإِ إىل ما قالتٌ العرب َما أػد تٌ مو أحكام

َمو ِقرأ كتب  األدب علبٖ    ِقُي الدكتُ  عبدالُاحد حشو الظّ  يف كتابٌ:

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .بتؼرم 333ؾ، علْ  ُاد طاير، مقدمٕ يف الهقد األدبْ -34
 .3ط، نًـٕ مؼر، الهاطر، 3ؾ، قمد  هّمْ يالي. د، األدبْ اؿدِثقد اله -35
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ث  تقدم الطبُٔ غكظب     كاى الهقد غًّا كَقّا، االتالغًا سُم جيد مادٔ نقدِٕ َغأ،
 .(36)عو بعض العُّب َعللًا ث  است لؽ الهؼاٙذ َقدمًا للكتاب الظعرا٘

 االستشهاد بزأي غريه يف النقد

 يف الهقبد االستظبًاد ببرأٓ  باٍ يف العمبل األدببْ،      َمو مبهًج العشبقالنْ   
َإمنا يبْ   غلّص كل ما لدٍ يف كتابٌ مو ر ا٘ َنعراا نقدِٕ مو ػه  العشقالنْ،

 َُِ د الباحث مناكج نقدِٕ نقلًا العشقالنْ عو  اٍ: ر ا٘ لو سبقٌ مو الهقاد،

 نقل العشقالنْ  أٓ الؼفدٓ يف طعر ع ماى بو علبْ ببو عمبر ببو إمساعّبل      .1
 .(37)+َيُ طعر ناعي متكل   دا قاي:=: اؿليب

 نقل العشقالنْ  أٓ ابو اـطّ  يف طعر قمد بو أمحد بو طرِو اـبدامْ:  .2
 قاي ابو اـطّ  َلٌ طعر مقبُي غمهٌ:

 طبباَبََ ْتْقببََ َداَعَسبب ِدَقببْ َغٔنببِ َك

 

 أبببببباقرَت ِتَخببببْ مَسأنَمببببا اأَلَكِإ 

ُِٓ  ُيذبببَأ   اَلب الُعبب اَلْ ٔطببٔغبب  ًببد

 

ًِببب ُئكاغَبببب   (38)آٔباَلببب محّبببُد ٔداؾ

 
استظببًد العشببقالنْ بببرأٓ الؼببفدٓ يف نقببدٍ طببعر قمببد بببو أبببْ طالبب      .3

 :َمو طعرٍ ،+َكاى ِهع  نعما ناعال قاي الؼفدٓ:= األنؼا ٓ:

 قابلبببًٕ ال تهفبببإ  ص َ ًببباِىللبببهٔف

 

 قِلَمشبببٔت و عببباٍئمببب َلممبببا تقاَبببب 

 ا يف مقابلبببببٕٕغاَيبببببطَر كهخلبببببٕٕ 

 

مبببا غًّبببا مبببو  ِ ِشببباللَّ َوا ٔمبببغًَّببب 

 (39)شبببببببببببببببببببببببببببببببلِ الَع

 
قباي   نقل العشقالنْ  أٓ اـطّ  يف طعر قمد بو علْ ببو يبانْ الل مبْ:    .4

كاى عالا بالعربّبٕ كب ا القهاعبٕ حاغعبا لرَ٘تبٌ َػبُى مبا٘        = ابو اـطّ :

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
36-   ٓ دا  العرغببٕ ، 35-33ؾ،  ًببُد اللاببُِ  البال ّببٕ َالهقدِببٕ يف القببرى ال الببث اهلجببر

 .6440، 6ط، اؾامعّٕ االسكهد ِٕ
 .3543، تر، 30/333الكامهٕ الد    -37
 .838، تر، 3/304الكامهٕ الد    -38
 .6333، تر، 3/358الكامهٕ الد    -39
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 .(40)+َيُ حشو يف معهاٍ :قاي َأنظد لٌ، متُسط الهع ، َ ًٌ،

 ؿببرَ ٕٔ ُٗ مببدا لابباِ ٖهببمببا لٔل

 

 دٓ بًبببا مقؼبببُ ٌٔمبببا عًِببب َلقبببٖل 

 ٌ ؿببببرَ ٌَٔتببببِعَد ِىإَ ى اـلّببببَلإ 

 

 ؿببرَ ٔٔ ََىكا  غكّبب  ُد َضمل ِببِر 

 
 نقل العشقالنْ  أٓ الؼفدٓ يف طعر ػد  الدِو قمبد ببو عمبر ببو مكبْ:      .5

َِق  غّبٌ اللخبو اـفبْ مب  مًا اتبٌ يف       مو طعرٍ طبقٕ علّا، قاي الؼفدٓ:=
 .  (41)+العربّٕ

 قباي البذييب يف معجمبٌ:   = برأٓ الذييب يف طعر ابو نباتبٌ استظًد العشقالنْ  .6
أبُ الفـاٙل مجاي الدِو ػاح  البهع  الببدِ  َلبٌ مظبا كٕ حشبهٕ يف غهبُى       

 .(42)+العل  َطعرٍ الذ َٔ

 نقل العشقالنْ  أٓ ابو اـطّ  يف طعر قمد بو قمد بو طبعبٕ الاشبانْ:   .7
 :+َلٌ طعر لطّ  غمهٌ قاي ابو اـطّ :=

 ُٗمببو اهَلبب اؾدِببٔد ْ علببٖ مببرِّبٔكببَِ

 

 بببباٍ  ٖ  دِبببْدَلبببِبببا لِّ َيبببُأ  

ِْٔؼٖ َغَهال  نٔتَأ  ٓ  ٖ ٔخال  ل  أَ يجبر

 

 (43)البببد مهببإ علببٖ نببُٗ َتببال     

 
بو علْ بو أببْ اؿشبو قباي     ٖاستظًد العشقالنْ برأٓ ابو  اغ  يف طعر أّ .8

 غمهٌ مو أبّاا: َسطًا َكاى ِهع  نعمًا ابو  اغ :

 َأع ٓأالجببل الببهع  مهببإ نعبب     

 

 ن بببرٔ الظبببً  مبببو مقالبببإ ن بببر   

 بظعبببلَإكا مبببا نعمبببت طبببعرا غل   

 

 (44)ر احتظببام مهببٌ َللظببعر غ ببرببب 

 
9.  ٓ  :نقل العشقالنْ  أٓ الؼفدٓ يف طعر قمد بو مكرم بو أمحد األنؼبا 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .353، تر، 3/46الكامهٕ الد    -40
 .368، تر، 3/633الكامهٕ الد    -41
 .585، تر، 3/363الكامهٕ الد    -42
 .335، تر، 3/313الكامهٕ الد    -43
 .6333، تر، 3/358الكامهٕ الد    -44
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َقُلبٌ ثقبٕ    يُ معهبٖ مطبرَ  للقبدما٘ لكبو عاد غّبٌ عِبادٔ،       قاي الؼفدٓ:
األبّاا الظعرِٕ الهشُبٕ لتنؼبا ٓ  أما  بالعفُ مو أحشو متمماا البال ٕ،

 غًْ:

 ًِ هَِّعبببا ٔبَّهبببُا ٔغُمبببثٔأَ ِدَقببب اُضالٖهببب

 

 اَِهِ ِدٓ َُتببببِ ِدقُا بالببببذٓ َأَػببببٖد 

  قبببُهٔل   يف تؼبببدِِقمببباكا ِـبببٖر 

 

 ُنببباا ِعٗهمبببا غَّهببب  ببببأى أقبببقَ  

 ا ثقببَٕاحببّد كنبببًا َإلببْ َمحل ببمْح 

 

 (45)اَّهب ٗ ٔغالَُ  أمجل مو إثِ  ُِبالعْف 

 
ككبرٍ   رأٓ اليعاىل يف طعر إببرايّ  ببو علبْ ببو اللّبل:     باستظًد العشقالنْ  .11

 َمو طعرٍ: قد كاى أمّا عامّا َلكهٌ لطّ  الهع ، اليعالْ غقاي:

 ٍٔبقبببدِّ ؼبببَُىالُا ٓ غببباَ ا البببٔذِبببا َك

 

 مار الَشببٔمببٌ علببٖ َقعٔتببا بطْلَمَسبب 

 وك ببِمل  َإلببُال مجال بب ومَببب قببًاْغِ  

 

 (46)مببامتّٖ َالكرامببٕٔ الؼبببابٕٔ اللببَ  

إى العشقالنْ عهدما ِهقل  أٓ  اٍ يف الهقد لّص معهٖ كلإ أى نقبدٍ الباي    
ألنبٌ بطبّعتبٌ حكب  ط ؼبْ     ، ِشتخّل علبٖ الباحبث إثباتبٌ    ٘طْغًذا  مو العمق،

َِزِبد مبو تعبذ  االثبباا أى الباحبث ال ميلبإ نقبدا ِشبتخق أى ِشبمْ           قض،
البهفص البظبرِٕ البيت أػبد ا يبذا الهتباج       بالعمق َالقد ٔ علٖ الاُؾ يف الفاِبا  

 ٌتابب كأم نقبدا غالعشبقالنْ ِعبرض ر ا٘ نقدِبٕ يف      أم ن برا،  األدبْ سُا٘ أكاى طبعرا، 
 تشجّال هلا ؿمو االتّا اتٌ األدبّٕ لرتا   أعالم القرى ال امو اهلجرٓ.

 مقايًسه النقدية

لهعر يف َإنٌ ببا  ؽتل  القاِّص الهقدِٕ مو ناقد آلالر حش  كَقٌ َثقاغتٌ،
قباِّص معّهبٕ ِت بذيا    مِرٗ الباحبث أى العشبقالنْ أكب      (الكامهٕ الد  ) كتاب

َِعًر للباحبث أى األسبص العتمبدٔ     أساسا للخك  علٖ الهؽ األدبْ يف ترامجٌ،
 :ْما ِللدٗ العشقالنْ يف نقدٍ للهؼُؾ األدبّٕ يْ 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .6333، تر، 3/358الكامهٕ الد    -45
 .666، تر، 6/35الكامهٕ الد    -46
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ًاألساسًالنطباعيًالتأثري:ًأولًا
 غّخك  لٌ أَ علٌّ مشتمدا حكمبٌ مبو كَقبٌ،   أٓ أثر الهؽ يف نفص التلقْ 

ََغقا هلذا القّاض لد العشقالنْ قد أطاد ببعض الهماكج الظبعرِٕ َاػبفا إِايبا    
باؿشو كما مر مو أم لٕ يف معرض حدِث الباحث عو الذاتّبٕ َالُؿبُعّٕ يف   

 نقد العشقالنْ.

 ال إجيابّبا، سبلبا   َمو الهتاج األدبْ الذٓ اعتمد غٌّ العشقالنْ مقّاض الذَ ،
 تلإ األبّاا اليت ِقدم الباحث  انبا مهًا: َقدحا ال مدحا،

َلبٌ   قاي العشقالنْ يف تظرأٌ ألبّاا علْ بو عتّق بو عببدالرمحو الفاسبْ:   .1
 نع  ناعي غمهٌ:

ُِ باَ٘  ما  ٌرُمب ٔكتُ َتِحب ُ  الإ  بدُ   ال

 

 إال كهبببت مهخرغببباً  َإَمبببا أتُّتببب  

 بببأ ظببُيرٕٔ ِعمل َِ كببذلإ الكلبب ُ  

 

 (47)اَفببَّأؾ أى ِأكببَل ّتٌٔسببٖج َمببِو 

 
 قاي العشقالنْ ناقدا طعر أمحد بو عبدالهُ  بو  اطد: َلٌ طعر َسط غمهٌ: .2

 مفببُ  سببًُ  غ لِخا غببالََّنببإكا مببا َ 

 

َُِيف ٔكبب   ُقِرُ بب مببو إػببابتٌٔ ل عـبب

 ٌعهببد ابتًأ بب الببأمُُي يببُ الببزمُو 

 

 (48)ذُبٌ ِػببببُتببببٖرَ   غلمتببببٌ لّببببْل 

 
َيبُ نباعي   = عببدالرمحو ببو علبْ ببو العفبر الظباغعْ:      قُلٌ يف نقد طبعر   .3

 .(49)+الطبقٕ

َكباى لبٌ طبعر نباعي  محبٌ اهلل      = :قُلٌ يف نقد طعر قمد بو علْ بو أّٖ .4
 .(50)+تعاىل

َكباى أب  األدب   = قُلٌ يف نقد الهتباج األدببْ دمبد ببو كتبا  اؿهفبْ:       .5

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .614، تر، 3/86الكامهٕ الد    -47
 .344، تر، 6/643الكامهٕ الد    -48
 .333، تر، 3/333الكامهٕ الد    -49
 .354، تر، 3/48الكامهٕ الد    -50
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 .(51)+َلّص لٌ غٌّ كَ 

 .(52)+َلٌ طعر ناعي= ظًا:قُلٌ يف نقد طعر قمُد بو أمحد بو  .6

َكاى ِهع  نعمبا سباغال عرِبا مبو      يف نقد نع  مُسٖ بو علْ بو قمد:قُلٌ  .7
 َمو طعرٍ: االعراب علٖ طرِقٕ الؼُغّٕ،

 عبببببٕد ْ غكببببلٌّٔببببببالٖه ِ ظبببفَّ َت

 

 يٖبببببببالٖه َ إكا تظبببببفَّ اُ َجبببببُِ 

 أمبببُْ  ِتإكا ؿببباَق ِمجبببَزَال ِت 

 

ٍّ ٕ ْطببمببو ل  غكبب  هلٔل   (53)الفبب

 
َكباى لبٌ نعب  َسبط      قُلٌ يف نقد طعر عبداهلل بو علْ بو قمد بو سبلّماى:  .8

 غمهٌ قؼّدٔ ِتظُ  أَهلا:

 ي مببزاُ طببطَّ  قلببيب حبب َ  ُاِرككَّبب

 

 ي ُٗ تببذكاُ عببو اهَلبب  بًبب  ٔغٚببابَ  

 ً حبببِّ زْيَبكببا غببؤادٓ َيببُ مٔهبب    

 

 (54)يب  اُ َد ْ األحببَٕ ِبٔكب  مَو َأحٗق 

إى يبذٍ األحكببام الهقدِببٕ الذاتّببٕ مببو العشببقالنْ ال تببهقؽ مببو قّمببٕ نقببدٍ   
أبرؾ علبٖ ت قّب      األدِب  ناقبد بطبعبٌ،   =َ َمُؿُعّتًا ألى العشقالنْ أدِ ،

َيها  مناكج يف أدبها العرببْ َيف مقدمبٕ أَلٚبإ عيبا ببو       عملٌ، ٕمُيبتٌ، َتهقّ
 .(55)+َمو سا  علٖ نًجًما َكع  بو عيا، أبْ سلمٖ،

ًالمقياسًالدينيًواألخالقي:ًثانيا
َيُ مقّاض ِزى الظعر مبدٗ ا تباطٌ بالتعالّ  اليت  ا٘ بًبا االسبالم َ سب     

َِتمشبإ بًبا يف قُلبٌ َعملبٌ      ّٕ اليت ِتؼ  بًا الفبرد الشبل ،  قهلا اؿدَد اـل
َ بُب مظبا كتٌ ببالفكر    =َالتبزام الظباعر ِعبين     غّهباْ أى ِكُى الظاعر ملتزما،

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .300، تر، 3/353الكامهٕ الد    -51
 .344، تر، 6/643الكامهٕ الد    -52
 .6033، تر، 3/331الكامهٕ الد    -53
 .3686، تر، 3/338الكامهٕ الد    -54
الهاطبر مؤسشبٕ طبباب    ، 633ؾ ، الشبالم بّبُمْ عجبالى    عبد. د، متابعاا يف الهقد األدبْ -55

 .6481، اؾامعٕ االسكهد ِٕ
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و يف القـبباِا الُطهّببٕ َاالنشببانّٕ َغّمببا ِعببانْ اآلالببرَى مببو رالم َالظببعُ  َالفبب
 .  (56)+َِبهُى مو رماي

غإنبٌ جيبد مبو العشبقالنْ القبدق       غإكا  ا٘ الهتاج األدبْ كالفا هلذا االلتزام،
غاإِ العشقالنْ أى ِكُى الظبعر   طدِدٔ علٖ الدِو َاألالال ، ٔالذٓ ِدي علٖ  ا

َُحٖق للعشقالنْ أى ِعتمد يبذا القّباض أساسبا يف     مدعما لتالال  ال مدمرا هلا،
غببالفو العببالْ لببّص كلببإ الفببو الببذٓ ِبب ا يف الهفببُض أحببر = الهؼببُؾ األدبّببٕ،

َإمنببا يببُ كلببإ الببذٓ ِبب ا غًّببا أكببرم الظبباعر     الظبباعر َأعهفًببا غخشبب ، 
 .(57)+َأنبلًا

َمو نرِد إ سا٘ قُاعبد ػبخّخٕ جملتمب      ماكا نؼه  بأدب مهخل اللقّا،
 َقد عزم علٖ ؼطبّ  كبل قباٙ  َيبدم كبل ػبا         َأٓ غاٙدٔ تر ٖ مهٌ،  مشل 

َغّمبا ِلبْ    َمو يها نرٗ العشقالنْ ِقدق يف مو خيرج بظعرٍ عو قُاعد البدِو، 
 :تقُميًالمناكج نقدِٕ لهؼُؾ أدبّٕ كاى الدِو َاألالال  مقّاسا 

َاقرتاغبٌ  نقد العشقالنْ طعر حشب  ببو قمبد ببو يببٕ اهلل طاعهبا يف تبذلبٌ         .1
َكباى طباعرا ما هبا كب ا اهلجبا٘ َمبو نعمبٌ يف َاقعبٕ         : غقاي عهٌ، الُبقاا
  را لٌ:

 اهًَّببٖ مببو ت ِّٓ العٖهببغببؤأد بِتَسبب

 

 غًّبببا مبببْ َجُم ٍول حِشبببك ببب انبببٌٕغٖت 

 ِترَعب قبد بَ  األغبقِٔ  مشبصِ  م ُل ٌّٕإنٖش 

 

 (58)َاطبًّا  البُمٔ  ُِ ف ب يف ُن ٌَّٕحٖظ 

 
َلببٌ أطببّا٘ كبب أ يف  = بببو داَد بببو ِعقببُب: قُلببٌ يف نقببد طببعر سببلّماى   .2

 أعرض العشقالنْ عو تدَِهًا يف كتابٌ. ،(59)+اجملُى

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
، باَا6ط، دا  العلُم العربّٕ، 644ؾ ، الهقد األالالقْ يف أػُلٌ َتطبّقاتٌ، لُٗ ػابر -56

 .644ؾ، م6440
، دا  األدب 613عببدالرمحو  أغبت الباطبا، ؾ    . مُ مذي  إسبالمْ يف األدب َالهقبد، د   -57

  (. قيؾ )د ،االسالمْ
 .6561، تر، 33، 33/ 3الد   الكامهٕ،  -58
 .344، تر، 6/643الكامهٕ الد    -59
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قُلٌ ناقدًا طعر طرم بو أسد الؼرٓ الطتمالٌ علٖ مـام  تعبا ض البدِو    .3
 .(60)+َسلإ يف اجملُى مشالإ مل ِشبق إلًّا=َاألالال  غقاي عهٌ: 

َكبباى ػبباح  نببُاد  =قُلببٌ يف نقببد طببعر عبببدالُياب الؼببرٓ الف ببرٓ:   .4
، غبالالحغ يهبا   (61)+َفُى، َسلإ طرِقٕ ابو اؿجاج يف الظعر الشب ّ  

 أى نقد العشقالنْ هلذا الظعر كاى ِقُم أساسًا علٖ مقاِّص دِهّٕ َأالالقّٕ.  

َاقعبٕ حـبريا أحبد     سكهد انْ قاي يفر قمد بو رّ  األعطنقد العشقالنْ  .5
العشقالنْ للُاقعبٕ َنقبدٍ لبا قّبل غًّبا      َغّما ِلْ  َإِ  سكهد انْ، لشا٘ األ

قاي تاج عبدالباقْ كهت معبٌ علبٖ بباب    = مو طعر الا ج عو الدِو َاألالال 
الادم يهدٓ امسٌ  ُير غذكر أنٌ أنظد يف نعاٍ َيُ باهلهبد   البخر بعدى غمر

َأؿرب العشقالنْ عو سُ  يذٍ األبّاا ؿبمو   ،(62)+غذكر أبّاتا غًّا فُى
 .قّاض الدِو َاألالال  يف نقدٍ للهؼُؾ األدبّٕلتزاما مباالتّا اتٌ األدبّٕ ا

َكباى ميّبل إىل  أٓ    نقد العشبقالنْ طبعر قمبد ببو كتبا  اؿهفبْ غقباي:        .6
 الفالسفٕ َغٌّ ِقُي العشجدٓ مو قؼّدٔ أَهلا:

 مب تبا ٍ  يف كفبرٍ  ال تبا ِ  ابُو لَّص

 

 (63)ا تقلّببببد كٔفبببب  ٍرإمنببببا كف بببب 

يْ إعراؿٌ عبو تشبجّل الظبعر     - البا- َالعايرٔ الطردٔ عهد العشقالنْ 
َِكتفْ بالقُي إى طعر غالى ُِػ  باجملُى َالشب   دَى ككبر منباكج     القبّذ،

 مهٌ.

ًمقياسًعصره:ًثالثا
لبدٍ  ، ظان  القّاسب  الشبابق  يف نقبد العشبقالنْ للهؼبُؾ األدبّبٕ      َ

ِعتمد مقّاض عؼرٍ القاٙ  علبٖ الؼبهعٕ البدِعّبٕ، غللعشبقالنْ نعبراا اسبتمدا       

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .6430، تر: 3/688الد   الكامهٕ،  -60
 .3555، تر: 3/333الد   الكامهٕ،  -61
 .6045، تر، 3/363الكامهٕ الد    -62
 .300، تر، 3/353الكامهٕ الد    -63
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     ْ غالعشبقالنْ َلبُم   ،  َحًا ممو سببقٍُ إىل يبذا الـبما  يف العؼبر الملبُك
َقبد ظًبرا الببدِعّاا عبي دُِانبٌ       بالعانْ البدِعّٕ الراٙعٕ البعّدٔ عو التكلب ، 

الهقاد ِعيَى عو مزاج  ّلً  َكَ  معاػبرًِ   =َال طإ أى  الظعرٓ العرَم،
: لبذا ِقباي  ، ؼرٓ أكَا  الهقاد َجيتًد األدبا٘ كتابا َطعرا٘ يف َحا ٕ مجًُ ي ،

 .(64)+إى الهقاد مُ ًُ األدب يف األمٕ َيداتٌ

َمببو اؿقبباٙق الشببل  بًببا أى أدب كببل أمببٕ يببُ ابببو بّٚتًببا الطبّعّببٕ       
َِشُ  الباحث مناكج نقدِٕ لهؼُؾ أدبّٕ نقديا العشقالنْ مبقّباض   َاال تماعّٕ،

 عؼرٍ.

َتعباطٖ نعب  التهبّبٌ    = ادشبين: قُلٌ يف نقد الهتاج األدبْ ألمحد بو بّلّبإ   .1
 .  (65)+ اٙقا نعمًاَ ا٘ . .. غهعمٌ قؼّدٔ بدِعٕ علٖ  َٓ الظاطبّٕ

تُلب  بباألدب َنعب      قُلٌ يف نقد طعر أمحد بو قمبد ببو علبْ الدنّشبرٓ:     .2
َِببهع  يف  َكبباى ميببدق األكببابر، الظببعر غببأك ر َأ بباد يف بعببض القبباطّ ،

ل ٙب َيبُ القا  ِكو مايرا يف العربّٕ، َمل َلٌ بدِعٕ علٖ طرِقٕ اؿلْ، الُقاٙ ،
 بعد أى كي َؿع  بؼرٍ:

 ِٓرْ َدِيببا طببّٔبَبالٖؼبب ٖ بعببَدأَتبب

 

 اِجباعَُ بببب  مببببٖ بعببببد اعتببببداٍي 

 حدِبببْد لبببْ بؼبببُر كفبببٖ أى كببباَى 

 

 (66)اِجعَ ب  ِوْ ٔمب عّبُنٔ  ِاَقد ػاَ  

َيبُ مسبٕ    غمو الالحغ أى العشقالنْ يف نقدٍ أطا  إىل اسبتعماي الببدِ ،   
َِزى بٌ الهقاد األعماي األدبّبٕ ؿبمو    علٖ الهتاج األدبْ يف العؼر الملُكْ، البٕ 

 مقّاض العؼر.

 :قُلٌ يف نقد طعر عبدالرمحو بو عبدالراع  بو إبرايّ  بو مكانص .3

لكهبٌ كباى قبُٓ    ، نع  علٖ الطرِقٕ الهباتّٕ غأ اد م  قؼُ  بب  يف العربّبٕ  

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 .663قمُد  ع  سلّ ، مج، ؾ . عؼر سالط  المالّإ َنتا ٌ العلمْ َاألدبْ، د -64
 .333تر، 6/661الد   الكامهٕ  -65
 .333، تر383، /6الكامهٕ الد    -66
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ا تمعت ببٌ  با مبرٔ َمسعبت مهبٌ      ، ِتُقد ككا٘ حاد الهاد ٔ، حشو الذَ ، الذيو،
 َيُ القاٙل: طّٚا مو الظعر،

 علقتًببببببا معظببببببُقٕ الاهلببببببا  

 

 قببد عمًببا باؿشببو بببل الؼؼببا    

 ِببا َػببلْ الالببْ َِببا حبشببًما     

 

 (67)هلل مبببا أ لبببٖ َمبببا أ الؼبببا    

أدبببْ معببرَم نًببج مشببلإ   وككببر العشببقالنْ الطرِقببٕ الهباتّببٕ َيببْ غبب  
نقبدِا لهقباد الظبعر َاله بر يف العؼبر      غؼا  مقّاسا  ٕ يف عؼرٍ،ّادشهاا البدِع

 الملُكْ.

 الُػبلْ،  نقد العشقالنْ طعر علْ بو اؿش  بو علْ بو أبْ بكر عزالبدِو  .4
مًبر يف  ، الظباعر الظبًُ   = حّبث أطباد بالظباعر قباٙال:     َلكهٌ نقد إجيبابْ، 

َلبٌ البدِعّبٕ الظبًُ ٔ قؼبّدٔ نبُِبٕ      ، َمج  دِبُاى طبعرٍ يف فلبد   ، الهع 
ّٕ الؼفْ اؿلبْ َعاد علّبٌ أى التبزم أى ِبُدم كبل بّبت اسب         عا ض بًا بدِع

الهُم البدِعْ بطرِق التُ ِٕ أَ االست دام، َلٌ أالبرٗ المّبٕ علبٖ َعى بانبت     
   .(68)+سعاد

 َعمل مقامباا  ّبدٔ،   قُلٌ يف نقد الهتاج األدبْ دمد بو رّ  االسكهد انْ، .5
 َكاى ِشمًّا تُاؿعا القماماا َمو نعمٌ:

 أتببببذكر لّلببببٖ عًببببدنا التقببببدما   

 

  ٖ  (69)أم الب  أنشايا عًُدا علٖ اؿمب

َغببق القامبباا ظًببر علببٖ ِببد   َػبب  العشببقالنْ القؼببّدٔ بأنًببا  ّببدٔ،  
 اؿرِرٓ غشا  بعض األدبا٘ علٖ نًجًا َالاػٕ يف عؼر المالّإ.

َيبْ يف أػبل اللابٕ اسب       مج  مقامٌ بفتذ الّ ،= أما عو القاماا غًْ
كأنًبا تبذكر يف    كالم مقامٌ،الللمجلص َاؾماعٕ مو الهاض َمسّت األحدَثٕ مو 
 فلص َاحد جيتم  غٌّ اؾماعٕ مو الهاض لشماعًا.

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 330، تر، 3/336الكامهٕ الد    -67
 44، تر، 36/33ٕ الد   الكامه -68
 6045تر، 3/363الكامهٕ الد    -69
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قاماتبٌ الظبًُ ٔ   مَأَي مو غتذ باب عمل القاماا البدِ  اهلمذانْ: غعمل 
ُ   يف الؼهعٕ، َعلُ الرتبٕ، َيْ يف  إِ مو البال ٕ الهشُبٕ إلٌّ،  ث  تالٍ االمبام أبب

غجببا٘ا نًاِببٕ يف  القاسبب  اؿرِببرٓ غعمببل مقاماتببٌ اـمشبب  الظببًُ ٔ،قمببد 
حتبٖ  ، َأقببل علًّبا اـباؾ َالعبام     َأتت علٖ اؾز٘ البُاغر مبو اؿبغ،    اؿشو،

   .(70)+ؿُٕغرَػاتًا كال أنشت مقاماا البدِ ،

إال أنبٌ  ّبد    عامّباً  كباى  ببو يبالي:    عبد الاالب قُلٌ يف نقد طعر ُِس  بو  .6
 الهع  كقُلٌ يف اؾهاض التام:

 كبب  قلببت للخاٙببإ العرِبب  َيف  

 

 ًاخيلُؼببببببب  احتبببببببٌ طاقبببببببٌٕ 

 ٖلفَتببب مًجبببٕٕ دِّيف َ  يبببل لبببإَ  

 

 (71)ًاخيلُؼبببب لببببّص لببببٌ طاقببببٌٕ 

َل  األدبا٘ ببٌ كمبا َلعبُا باباٍ      َاؾهاض التام لُى مو ادشهاا البدِعّٕ، 
َلكو العشبقالنْ نعبر إىل الظبعرا٘ مبو عاَِبٕ       مو ادشهاا يف عؼر المالّإ،
علًّبا العشبقالنْ يف    أتكب اَتلإ مقاِّص نقدِبٕ   االبدام يف طعري  َبقّمٌ الالدٔ،

 َاهلل أعل  بالؼُاب. كما  ريا الباحث ظًدٍ القل، ٍنقدٍ ألدبا٘ عؼر

  

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
، 660، ؾ 63األعظٖ يف ػهاعٕ االنظا٘، أبُ العباض أمحد ببو علبْ القلقظبهدٓ، ج   ػبذ  -70

 مطاب  كُستاتُماض َطركاٍ، مؼر.
 6313تر، 3/313الكامهٕ الد    -71
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 املصادر واملزاجع

 ، برَإِ حفؽ عو عاػ .القررى الكرِ 
 ٓ،ّجبا  ؼقّبق علبْ الب   اببو حجبر العشبقالنْ،    الؼبخابٕ، ّبز  ّاالػابٕ يف ر .1

 ا ط. العربْ باَا، الهاطر دا  إحّا٘ الرتا 
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ْ  ال امهٕ،الد   الكامهٕ يف أعّاى الإٙ  .3 الهاطبر دا  إحّبا٘   ، البو حجر العشبقالن
 .ا ط ،الرتا  العربْ باَا

ألبْ العباض أمحد القلقظهدٓ، الهاطبر مطباب     ػبذ األعظٖ يف ػهاعٕ االنظا، .4
 ا.، مؼر ط كُستا تُماض َطركاٍ،
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 باؾمامّز القايرٔ.مكتبٕ اآلداب 
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 .1943مؼر ، ٔدِدالهاطر َكالٕ العا م اؾ

مؤسشبٕ طبباب    :الهاطبر  عبدالشالم بُّمْ عجالى،. د ،متابعاا يف الهقد األدبْ .7
 .ط ا ،االسكهد ِٕ اؾامعٕ

الؤسشببٕ العربّببٕ  :الهاطببرطبباير، علببْ  ببُاد ال. د مقدمببٕ يف الهقببد األدبببْ، .8
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