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  :ملخصال

 ًأدبیا المؤدب إعداد ىف كبیر دور من لها لما المهمة المهن من بالتأدی یعد

، ىالشخص ىالمستو ىعل أكان سواء المجتمع ىف دوره ه لًشخصا لیكون ًوعلمیا

، اإلمارة أو الخالفة كمنصب سیاسیة وظیفة تولي إذا وخاصة ،العام ىالمستو وكذلك

  .شابه ما أو

، الجاد العمل بهذا یقوم فیمن ماتوالس الصفات من العدید توافر من البد كان

 المؤدب سیحرص أخالقیة وسمات صفات ،بعد فیما جلیه أمور علیه تترتب ىوالذ

  .بتأدیبه یقوممن فی ترسیخها ىعل

 للقیام تؤهله ىالت األساسیة عوامل همالإ من للمؤدب ىالثقاف التكوین یعتبر

 علماء من أساتذته ید ىعل األولي وتعلیمه نشأته ىعل یشتمل ىوالذ ،العمل بهذا

 طریق عن العلم تحصیل ىعل دأبه وكذلك ،وغیرها والكوفة البصرة من العرب

  .العلوم فنون كل في المتعددة وقراءته وسماعه مشاهداته

 باختیار المكلف باختیار االهتمام ىعل الطاهریة الدولة أمراء ولقد حرص

 بعنایة هؤالء اختیار ىف التدقیق ىعل ًحریصا كان ىوالذ ،الدولة ىف نیالمؤدب

  ..ومتابعتهم
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Summary: 

Discipline is an important profession because of its great role in 
the preparation of literary and literary literature to be a person who has 
a role in society, whether on the personal level, as well as the public 
level, especially if he assumes a political position as the position of 
succession or the emirate, or the like. 

It was necessary to have many qualities and attributes of those 
who carry out this hard work, which entails the things of the future, 
the qualities and attributes of ethics will be keen to establish the 
author of the discipline. 

The cultural composition of the literature is one of the most 
important factors that qualify him to carry out this work, which 
includes his initial education and teaching by his Arab professors from 
Basra and Kufa and others, as well as his role in learning through his 
observations, listening and reading in all the arts of science. 

The princes of the Tahirian state were keen to pay attention to 
the choice of the taxpayer to choose the candidates in the state, which 
was keen to scrutinize the selection of these carefully and follow 
them.. 
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  :المقدمة

 فیه المتأدب تربیة متنوعة ما بـین معرفیـة تـشتمل ي یتلقاً تربویًالیعد التأدیب عم

ٕســتیعاب مــا یوجــب علیــه واتقــان ا أنــواع العلــوم، وى معرفــة أصــول العلــم وتعلــم شــتىعلــ

  .وتعلیمه لغة الكالم واإلنشاء، لسانه للغة العربیة

 تقــویم ســلوكه ى تتمثــل فــىتــ وال، المعرفــة الــسلوكیة المتنوعــةىوكــذلك تدریبــه علــ

 ةعتبــاره مــن أبنــاء الخلفــاء واألمــراء، وتعلیمــه كیفیــا تتناســب مــع أصــله بى والتــهوأخالقــ

  .)١(وتعظیم شأن من یستحق ذلك ،قامهم منازلهم حسب مىنزالهم فٕامعاملة الناس و

 یحــــرص ى صــــنعة مـــن الــــصنائع التــــوفهــــ ،اً تربویــــًال كونــــه عمـــىوباإلضـــافة إلــــ

 ،حتـرام صـاحبها حلـة اإلجـالل واالى وذلك لكونها تخلـع علـ،ال بهاشتغ االىالبعض عل

  . المجتمعفى مكانة مرموقة ىوتجعل من یشتغل بها ف

تكلــیفهم مــن قبــل الخلفــاء تــم  فهنــاك أنــاس ،ونظــرا ألهمیــة صــاحب هــذه الوظیفــة

 وممــن تــم تكلــیفهم بالقیــام بتلــك المهمــة، ین بعنایــة فائقــةختیــار هــؤالء المــؤدبواألمــراء ال

  )٢(.وى أحمد بن خالد أبو سعید البغدادى أكمل وجه اللغىعل

) م٨٣٣- ٨١٣/ـهــــ٢١٨-١٩٨(عنــــدما قلــــد الخلیفــــة المــــأمون : فیــــذكر یــــاقوت 

طلـب منـه أن یـصطحب معـه  ،م٨٣٢/هــ٢١٧ عام ىعبداهللا بن طاهر والیة خراسان ف

ســحاق وأبــو ســعید الــضریر وأبــو إ ، الحــسین بــن الفــضل البجلــي:ثــة مــن العلمــاء وهــمثال

 . وأجابه الخلیفةىالقرش

 )م٨٦٢-٨٤٤/هـــ٢٤٨-٢٣٠(بــن طــاهر هللا عبــدابنســتقدمه األمیــر طــاهرا ولقــد

  .)٣(نیسابور  ى ثم أقام ف،خراسان ىمن بغداد إل

ویبـــین ، هللا بــن طـــاهر عبـــدا األمیــر قـــوادالدیختـــار المــؤدبین ألو ســعید أبـــو وكــان

أیـدیهم مـن أولئـك الـصبیان، ب ویتولي ویتعهد شئون من ،ویطوف علیهم ،مقدار أرزاقهم

 
)٢(  )١ (  3)(  
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یا فالن مـن أیـن : " ولئك المؤدبین فقال لهأًولقد استقبله یوما في میدان الحسین بعض 

ًقال زد فیه ألفا والما فقال من شادیاخا فقال أبو سعید اللهم ، قال من شاذیاخ، وجهتك؟

 .صم :ویلك فقال ألف الم شادیاخ فقال ،ًغفرا زدهما في أول الحرف

  .)٤(قمیئهو صاغر  وهغیرًك؟ قال سبعین درهما فقال یصرف ویبذل به كم رزق

ربأكملها ُ ُأســىمتــد األمــر إلــانمــا ٕا شــخص وى علــمقــصورةولــم تكــن تلــك الــصنعة 

بــن اوهــو یعقــوب ،  الدولــة الطاهریــةى،ومنهم أحــد مــؤدبمتهنــت تلــك الــصنعةاشــتغلت وا

 منطقـة ى بغداد فـى كان یؤدب مع أبیه فىم الذ١٠٤٨/هـ ٤٤٠إسحاق بن السكیت ت

وذلــك بــسبب احتیاجــه للكــسب، ونظیــر ذلــك تعلــم أصــول  ،درب القنطــرة صــبیان العامــة

 ىتجـه إلــا بهـذا العمــل، وقـد علـم وأدب أهــل القنطـرة، ثــم اً یكـون جــدیرىالنحـو واللغـة لكــ

     الخلیفة هارون الرشیدىبنإ من بشر وابراهیم كال

 محمــد ىغالن بالكتابــة لــد كانــا یــشتان، وهمــا أخــو)م٨٠٨-٧٨٦/هـــ١٩٣-١٧٠(

ومـــن بعـــده لولـــد الخلیفـــة العباســـي أبـــو جعفـــر  ، طـــاهرىبنـــوأدب بعـــدها ال ،بـــن طـــاهر

 أن تلــــك األســــر قــــد توارثــــت تلــــك ى،وذلــــك یعنــــ)م٨٦١-٨٢٣/هـــــ٢٤٧-٢٠٥(المتوكــــل

  .)٥( عن كابرًاالصنعة كابر

 ى یـرىنجـد الـبعض الـذ ،متهانهـا وتوارثهـاا ى الرغم من حرص البعض علـىوعل

مــر رجــل مــن " ویــذكر أنــه هوهــم أصــحاب الجــا ،سه مكانــة مرموقــة فــوق النــاس نفــىفــ

علم المؤدبین وهمه " فقال أف لكم هقریش من ولد عتاب بن أسید وهو یقرأ كتاب سیبوی

  .)٦("المحتاجین

ومن المؤدبین الذین بدر منهم عدم رضاه عن تلك الصنعة نجد أحمد بن علویه 

ا ًوكــان رافــض ،وهــو صــاحب لغــة وشــعر جیــد ،م٩٣٢/هـــ٣٢٠ تى الكرمــانىاألصــبهان

  .ى دلف العجلىودلف بن أب ،لعزیز عبدا ألحمد بناًوصار نادم ،لتلك الصنعة

 
4) (  5) (  )6 (  
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  :)٧(وتمثل ذلك في قوله

 ىویمكــن لنــا أن نفــسر عــدم رضــا الــبعض عــن تلــك الــصنعة أو عــدم قبولهــا إلــ

قــدین أن كثیــر مــن أهــل العلــم كــان بعــضهم یترفــع بعلمــه ومكانتــه عــن تلــك الــصنعة معت

وأنهــــم  ، و الیــــأتىذلـــك یحــــط مــــن شــــأنهم ویقلــــل مــــن مكـــانتهم، وذلــــك ألن العلــــم یــــؤت

  . أرض سبخهىیضعون العلم في غیرموضعه ومكانته كالذي یزرع ف

واألخـر یمتنـع  ،والبعض مـنهم یمنعـه زهـده وتـصوفه مـن اإلشـتغال بتلـك الوظیفـة

 ىنتقــال إلــواال بالدهــم أو كــراهیتهم لتــرك ،عــن اإلشــتغال بهــا خوفــا مــن بطــش الــسلطان

  .كن أخرىأما

  صفات المؤدب

 هــؤالء ى مــن تــوافر العدیــد مــن الــسمات والــصفات الجــسمانیة والعلمیــة لــدالبــد   

ِ تتمثل في حسن الخلقـة وجمالهـا، ىیة والتنعن صفاتهم الجسما ًونتحدث أوال، دبینالمؤ
ُ

 . من یقوم بتأدیبه المؤدبى تأثیرها علىومد

وذلـك ألنـه قـدوة للمتـأدب،  ، بحـسن الـسلوك واألخـالقهتـصافا ىهذا باإلضافة إلـ

 ســـفیان لعبـــد الـــصمد ى، ویؤكـــد ذلـــك مقولــة عتبـــة بـــن أبـــً وفعـــالًال جانـــب صـــدقه قـــوىإلــ

، فــإن عیــونهم معقــودة بعیینــك ، إصــالح نفــسكى إصــالحك لولــدًاللــیكن أو"مــؤدب ولــده

 . )٨("ستقبحتهاالقبیح ما  هو سحسنتافالحسن عندهم ما 

 تنوع ىوالقائم عل ،ا سبق وهو محور موضوع التكوین الثقافي للمؤدبوبجانب م

 بقـــدر مـــا ىوال ینـــشدون العمـــق المعرفـــ ، التـــصرف فیهـــا واإلمتـــاعىوالقـــدرة علـــ معارفـــة،

  .ینشدون طریقة التأدیب
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 ىوالقــــدرة علــــ ،ومــــا یلیــــق ومــــا ال یلیــــق ،ووقــــت ذكــــره ،ومعرفــــة مواضــــع الكــــالم

 الخطـــاب والكتابـــة ىومراعـــاة المقامـــات فـــ ،مـــؤدبین الىســـتنطاق القـــدرات المخبـــوءة لـــدا

 .)٩(والشعر

 شـئ واحـد،ولم ى معارفة وعلومه علـىف قتصرإوان كان هناك من المؤدبین من 

ــاًیكــن ملمــ  أن یــوفر لولــده ى بكافــة أنــواع المعــارف، ومــن هنــا حــرص والــد المتــأدب عل

 دونـــه  لیــسد كـــل واحـــد مـــا قــصر عنـــه غیـــره أو عجــزت همتـــه وكلـــت؛أكثــر مـــن مـــؤدب

  .)١٠(آلته

 الـذي )م١٠٣٥/هــ٤٢٧( سـینابـن ذلك منها العـالم إىولدینا العدید من األمثلة عل

بنه علي ید أكثر من مؤدب،فهناك مـؤدب خـاص یعلمـه ا أن یتأدب ىحرص و الده عل

  )١١(.وثالث یعلمه الفلسفة ،وآخر یعلمه األدب ،القرآن

  :التكوین الثقافي للمؤدبین في الدولة الطاهریة

  م٨٣٨/هـ٢٢٤ت   عبید القاسم بن سالمىب ألىالتكوین الثقاف - ١

  المولد والنشأة

ولد مـا ، لـألزد مـن أبنـاء خراسـانىمول)١٢(ا لرجل من أهل هراةًرومیاًكان أبوه عبد

  .)١٣(م٧٧٠/هـ١٥٤ ،م٧٦٧/هـ١٥٠بین عامي 

 ،)١٤(ى األزد: ســـــبیل المثـــــال ال الحـــــصرىولقـــــد لقـــــب بألقـــــاب عدیـــــدة منهـــــا علـــــ

  . بغدادىنظرا إلقامته الطویلة ف؛ )١٦(ىلبغدادا ،)١٥(ىالخزاع

 ىلتلقـي علومـه األولـ؛  مدینتـه ىحـد الكتاتیـب فـأ إلحاقـه بىولقد حرص والـده علـ

 أیـدي شـیوخه مـن ىءة والكتابة وحفظ القرآن الكـریم وغیرهـا مـن العلـوم علـامن تعلم القر

 
9) (  10) (  )11 (  )12 ( )13(  (14)  )(15  )16 (  
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 قــال ىوالــذ ،تـابُ أن أبــا عبیــد خـرج مــع ابـن مــواله مــن الك:ىویــذكر البغـداد، )١٧(العـراق

ًقاصـدا مـن وراء ذلـك " ةسَیـُ القاسـم فإنهـا كىعلمـ: "ً عبیـد قـائالى أبـىلمعلمه یوصیه عل

  . سن مبكرى ظهرت علیه فىتوصیته بتعلیم القاسم لكیاسته وفطنته الت

 القاســـم لـــه فـــي ىومـــن خـــالل مـــا ســـبق ذكـــره یتـــضح دعـــم وتـــشجیع وتأییـــد مـــوال

  )١٨(.نته وكیاسته المبكرةوخاصة عندما اكتشفوا فط ،تحصیل العلم

 ىا فـًمـغال فـأدب اًوعمـل مؤدبـ،  مـسقط رأسـهى الطویلة إلةحلثم عاد بعد هذه الر

 وأدب ولــده، وكــذلك ىثــم اتــصل بثابــت بــن نــصر بــن مالــك الخزاعــ ،شــارع بــشر وبــشیر

 خراســــــــــان مــــــــــن قبــــــــــل الخلیفــــــــــة هــــــــــارون الرشــــــــــید ىعــــــــــین والــــــــــأوالد هرثمــــــــــة بــــــــــن أ

 /هــــ٢٠٧-٢٠٥(ع األمیـــر طـــاهر بـــن الحـــسین  مـــىلتقـــا،وهنـــاك )١٩(م٨٠٦/هــــ١٩١عـــام

  العلمـاءةلمالزمـ اً، محبـاً عرف بكونه أدیبـىمؤسس الدولة الطاهریة،الذ) م٨٢٢-٨٢٠

  )٢٠(.بهم ویستفاد من علومهم نسأواألدباء من أهل العلم لیست

  : عبید القاسم بن سالم بالطاهریینىعالقة أب

طلــب  ،ریقــة لخراســان وهــو فــي ط)٢١(مدینــة مــرو عنــدما نــزل طــاهر بــن الحــسین

ِمــا هــا هنــا إال رجــل مــؤدب "فقیــل لــه  ، تلــك اللیلــةى یحدثــه ویــستأنس بــه فــى لكــًالجــر

القاســم بــن ســالم، فوجــده أعلــم النــاس بأیــام العــرب، وأیــام النــاس والنحـــو  فأدخــل علیــه

  ".واللغة والفقة 

" :اًذاكـر، لـذا أعطـاه ألـف دینـار ،"من الظلم تركـك أنـت بهـذا البلـد"فقال له طاهر 

نفق هــذا افــ ،ستــصطحابك شــفقة علیــكا حــرب ولــیس أحــب ى خراســان إلــىأنــا متوجــه إلــ

  .)٢٢( ودخل بغدادى سر من رأىصطحبه معه إلاىوما أن عاد حت ،" أن أعود إلیكىإل
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  العبــاسىمــن ولــده أبــا ًوصــار مقربــ  الطــاهریین،ةومــن وقتهــا توطــدت عالقتــه بأســر

ــذ )م٨٤٤- ٨٢٨/هـــ٢٣٠- ٢١٣( هللا بــن طــاهر بــن الحــسینعبــدا ــده األمیــر ىال  حــرص وال

ــیتأد ىطــاهر علــ ــه مــن دار ا عبــدا أنرفیــذك،  منــذ صــغرههب مــأمون وغلبــت لهللا انــصرف لیل

ــ ،علیــه الخمــر  القبــة الطاهریــة مــن دار طــاهر بــن الحــسین وتعلــق طــرف ثوبــه ىوذهــب إل

رسـل فأ،  خراسـانىهللا أن یهلك، ووصل الخبر لوالده وهو ف عبداحترقت القبة وكادابشمعة ف

وأمــره " لــو ورد الخبــر بوفاتــك كــان أســهل مــن وروده بفــضیحتك: ًلــه رســالة یؤنبــه فیهــا قــائال

ــالتجهیز والخــروج  أن ىوالحــظ علیــه المــأمون وســأله وألــح ولكنــه أبــ، م لــذلكغــتاوحــزن و ،ب

 وطلـب لكـن المـأمون عـرف مـن المقـربین لـه،و ، أرسـل لـهىیفصح عن طبیعة الخطاب الـذ

ذلــك ، ویــدلا فعفــا وصــفح عــن ابنــه ً طــاهر خطابــىتــب المــأمون إلــوك، الخطــاب فأعطــاه لــه

  .ومراقبه تصرفاتهم ومعاقبتهم ، تأدیب أبنائهى حرص طاهر علىعل

 عــن الكثیــر مــن علمــاء الحــدیث أمثــال ابــن ىورو ،الفقــهر هللا بــن طــاه عبــداقــرأو

  .ووكیع وعبد اهللا بن المأمون وغیرهم ،ونصر بن زیاد ،راهویه

، وأكثــرهم ًبــاســهم والــده طــاهر فــصار أدیأ رىوعلــ ،ع مــنهم أیــضا عمــن ســمىورو

  )٢٣(. للشعرًالبأیام العرب وأجودهم قوا ًعلم

 صـف" ً مـن طـاهر وصـف إبنـه قـائال)٢٤( ىوعندما طلب الخلیفة المأمون العباس

 كـــف ىولكنـــه قــدح فـــ، غتبتـــهإوان ذممتــه  ، إن مدحتـــه عبتـــه:"فقــال" هللا  عبـــدا إبنـــكىلــ

  ) ٢٥(" أمیر المؤمنین خدمهىمثقف لیوم نضال ف

حتــرام العلمــاء ومــن اولقــد كــان لألمیــر ســالف الــذكر رأي ســلیم فــي طلــب العلــم و

 ىفإن العلم أمنع لنفسه من أن یصیر إلـ ،ألهله وغیر أهله م أن یبذل العلىینبغ":أقواله

  .)٢٦("غیر أهله

 ى فـــىهللا بـــن عبـــاس فـــي زمانـــه والـــشعب عبـــدا:ربعـــةأ علمـــاء اإلســـالم"وذكـــر أن 

  .)٢٧(" زمانهىوالقاسم بن سالم ف ، زمانهىوالقاسم بن معن ف ،زمانه
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هللا بــــن  عبــــداقــــدم طــــاهر بــــن" ى الحمــــو یــــاقوتللعلمــــاء یــــذكرا ًحترامــــا واًوتأكیــــد

 دار ىفنزل ف،  حیاة أبیه یرید الحجىوهو حدث ف) م٨٤٤-٨٢٧/هـ٢٤٨-٢٣٠(طاهر

هم لیـراهم  العلمـاء فأحـضرىفوجـه إسـحاق إلـ ،إسـحاق بـن إبـراهیم صـاحب شـرطة بغـداد

 وحـــضر أصـــحاب الحـــدیث والفقـــه وأحـــضر محمـــد بـــن زیـــاد أبـــو ،ویقـــرأ علـــیهم ،طـــاهر

 عبیـد القاسـم بـن ى أبـى، ووجهه إلـىوأبو نصر صاحب األصمع ،ىبن األعراباهللا عبدا

  .)٢٨(" أن یحضر وقال العلم یقصدى الحضور فأبىسالم ف

 ،ىه لألمیـر الطــاهرهـداًألــف كتابـا أفكلمـا  ، لكتـب القاسـماًوكـان أبـو العبـاس محبــ

الغریــب " مــن تــألیف كتابــهىنتهــاومــا أن . لــذلك اًستحــساناا ًكثیــرًاال ویعطیــه عــن ذلــك مــ

 عمــل ىبعــث صــاحبه علــال ًإن عقــ ":ستحــسنه وقــالاهللا ف عبــداىعرضــه علــ" المــصنف

 ىوأمـر لـه بعـشرة أالف درهـم فـ" ىب المعاشـلـمثل هـذا الكتـاب لحقیـق أال یحـوج إلـي ط

  .كل شهر

 أحــد أئمــة البالغــة مــن األمیــر ىبــو دلــف العجلــي القاســم بــن عیــسولقــد طلــب أ

 مدینــة الكــرج ى ذلــك، وأقــام فــىوقــد وافــق علــ ، بــأن یرســل لــه القاســم بــن ســالمىالطــاهر

تـه ووصـله بثالثـین ألـف أالطـاهري أراد مكافیـر  األمىشهریین كاملیین، وعنـد عودتـه إلـ

، وعنـدما عـاد " غیـرهة صـلى إلـىأنا فـي جنبـه رجـل ال یحـوجن" ًالدرهم، ولكنه رفض قائ

األمیـر أیهـا "فقـال لـه أبـو عبیـد  ، وصله بثالثین ألف دینـارىهللا الطاهر عبدا األمیرىإل

ً بهـا سـالحا وخـیالىفرأیت أن أشتر،  بمعروفك وبركىقبلتها وقد أغنیتن  ى وأوجـه بهـا إلـً

  .)٢٩("هللا ذلك عبداففعل ، األمیرى علاًالثغر لیكون الثواب متوافر

 تـوفیر الحیـاة الكریمـة ىممـا سـبق ذكـره حـرص أمـراء الدولـة الطاهریـة علـیتضح 

وضــیاع  ، ـ تغنیــه عــن البحــث عــن عمــلىللقاســم وذلــك عــن طریــق تــوفیر راتــب شــهر

تــألیف الكتــب والمؤلفــات المتعــددة والمختلفــة فــي مجــاالت وتــوفیره فــي  ، ذلــكىالوقــت فــ

  .متعددة كما سنوضح فیما بعد
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  :لقاسم بن سالم عبید اى المؤدب أبشیوخ

مـن العدیـد   الحـدیثوسـمع ،ونظر في الفقه ،ودرس األدب ،طلب أبو عبید العلم

وهو ) م٧٩٣/هـ١٧٧(ت ىهللا بن سنان بن أنس النخع عبدا شریك بن:من العلماء منهم

وعبـد اهللا ، إسـماعیل بـن جعفـر) م٧٩٩/هــ١٨٣(ٕ واسـماعیل بـن عیـاش ت،أكبر شیوخه

 وهــــــــــشیم بــــــــــن بــــــــــشیر،)م٧٩٧/هـــــــــــ١٨١( تىبــــــــــن المبــــــــــارك بــــــــــن واضــــــــــح الحنظلــــــــــ

 بــن ســعید القطــان ىویحیــ، )م٨١٣ /هـــ١٩٨( ت،وســفیان بــن عیینــه)م٧٩٩/هـــ١٨٣(ت

 ، معاویـــة الـــضریرو وأبـــ،وحجـــاج بـــن محمـــد ،ةٕواســـماعیل بـــن علیـــ) م٨١٣/هــــ١٩٨(ت

، ومـروان بـن معاویـة، وحمـاد بـن مـسعده، وعبد الرحمن بن مهدي، ىوصفوان بن عیس

ویزیــــد بــــن هــــارون ت و، ٕواســــحاق األزرق،  یــــونسوعمــــر بــــن،  بكــــر بــــن عیــــاشووأبــــ

  .)٣٠(غیرهم)م٨٥٩/هـ٢٤٥( ت ر،وهشام بن عما)م٨٢١/هـ٢٠٦(

 عبیــدة ى و أبــىنــصارروي عــن أبــي زیــد األ" فقــال  اللغــةىباإلضــافة لــشیوخه فــ

 زیــــاد ىوأبــــ ،ىبــــن األعرابــــا عــــن ى وغیــــرهم مــــن البــــصریین، وروى والیزیــــدىواألصـــمع

أعــــالم البــــصرة واألحمــــر والفــــراء مــــن  ،ىالـــشیبان و عمــــرى وأبــــىوعــــن األمــــو ،ىالكالبـــ

  .)٣١(والكوفة

ا ًا وسـماعًأخـذ القـراءة عرضـ" فقـالىبـن الجـزرا القـراءة كمـا ذكرهـا ىأما شیوخه فـ

ٕوسـلیمان بـن حمـاد واسـماعیل بـن  ، نصرى، وشجاع بن أبى بن حمزة الكسائىعن عل

 ،ىیم بـن عیـس بـن مـسهر وسـلىوعبـد األعلـ ،جعفر وحجاج بن محمد وهشام بن عمار

  .)٣٢(" بن أدمىویحی

 یــد عــدد هائــل مــن العلمــاء فــي ى علومــه علــىومــن خــالل مــا ســبق نجــده قــد تلقــ

  . مؤلفاتهى فىعلوم متعددة مما كان له تأثیر واضح وجل
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  :تالمذته

 ، عبیـــــــد العدیـــــــد مـــــــن التالمیـــــــذ الـــــــذین الزمـــــــوه طـــــــوال حیاتـــــــهىلقـــــــد كـــــــان ألبـــــــ

  .وأخذوا عنه الكثیر

 أصـحابه فكلهـم نبـغ ى عبیـد رحمـه اهللا علـىادت بركـة أبـوعـ" ىوقال عنهم القفط

  .)٣٣("شتهر ذكره وأخذ عنه وتصدر لإلفادةا العلم وىف

  ابــن زنجویــه أبــو أحمــد حمیــد بــن مخلــد بــن قتیبــة بــنهتمــوا بالروایــة عنــهاوممــن 

 األموال،وعبــداهللا كتــاب وألــف یدیــه تتلمــذعلى ،الــذي)م٨٦٥/هـــ٢٥١(ت هللا األزدي عبــدا

 بــن الدوري،ومحمــد محمــد بــن ،وعبــاس)م٨٦٨/ هـــ٢٥٥( ت  الــدرامي عبــدالرحمن بــن

  ،الحسن بن مكرم أبوعلى )م٨٨٣/هـ٢٧٠(ت الصاغاني إسحاق

 الكاتــب أحمــد بــن یحیــي بــن خالــد ى،والــبالذر)م٨٨٧/هـــ٢٧٤(البغــدادي البــزاز ت

وعبــد   عبیــدى حــدث عــن أبــىلرحمن أحمــد بــن ســهل الــذ عبــداأبــو،)م٩٨٩/هـــ٣٧٩(ت

  )٣٤(. عن هارون بن یوسف وغیرهى روىالذ، الصمد بن یزید

 ى ثابت، وأبو منصور نـصر بـن داود الـصاغانى بن أبىحمد بن عاصم، وعلأو

ومحمــد بــن ســعید  ى عبیــده، ومحمــد بــن وهــب المنــازىصــاحب أبــ، ویعــرف بــالخلنجي

 صــــــــاحبه ى، وأحمــــــــد بــــــــن یوســــــــف التغلبــــــــى ومحمــــــــد بــــــــن المغیــــــــرة البغــــــــدادىالهــــــــرو

 ٕوابــــراهیم بــــن ، عبیــــدهىقاســــم ویعــــرف بــــصاحب أبــــوأحمــــد بــــن ال ،)م٨٨٦/هـــــ٢٧٣(ت

،  عبیـد وراو عنـهى كاتب أبلعزیز عبدا بنىعل وأخوه ىلرحمن البغو عبدالعزبز بنعبدا

  .)٣٥( روایه كتبهىهتمامهم علانصب او

 نومن المالحظ أن تالمذته كان من بینهم الكثیر ممن كان یطلق علـیهم وینعتـو

 العالقــات بــین المعلــم والمــؤدب وتالمیــذه  ترســخىویــدل ذلــك علــ ، عبیــدهىبأصــحاب أبــ

  . أصحابأن یكونوالدرجة 
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  :عالقته بمعاصریه وآرائهم فیه

 ،زدهـار العلمـي للدولـة اإلسـالمیة عصر أهم سماته االىظهر القاسم بن سالم ف

 عاصـمة الخالفـة العباسـیة بغـداد، وعاصـر خلفـاء الدولـة ىحیث حصل أغلب تعلیمه ف

ًوانتهــاء )م٨١٠-٧٨٦/هـــ١٩٤-١٧٠(      هــارون الرشــیدمــن عهــد الخلیفــة  العباســیة ٕ 

    ).٨٤١-٨٣٣/هـ٢٢٧-٢١٨ (لمعتصم باهللا  إسحاق محمدىأببالخلیفة 

 بهـم وجمعتـه ىوالتقنجـده قـد عاصـر العلمـاء ،وبجانب معاصرته للخلفاء واألمراء

 تكـوین ىوكان لذلك أكبر األثر ف ،وكذلك عالقاته ببعض الوالة ،معهم بعض المجالس

  .ٕخصیته واتساع افقه الثقافيش

 ت) ىالـشافع(ى القرشـىهللا محمد بن إدریس المطلبـ عبداأبو وعلي رأسهم األمام 

 وكـان وحـدث عنـه، حـضور بعـض مجالـسه ببغداد،ى حـرص علـىالذ )م٨١٩/هـ٢٠٤(

تلمیـذه وأكد ما ذكـره ،  كل التقدیرى یحترمه ویقدره، وكان أبو عبید یكن للشافعىالشافع

ًسمعت أبا عبید القاسم بن سالم یقول ما رأیت رجالا قـط ال أعقـل "زیز لع عبدا بنىعل

  .)٣٦("ىمن الشافعا ًیأوال أورع وال أفصح وال أنبل ر

 ى عبیــد إلــىأبــویؤكــد ذلــك ذهــاب  ، ممــن یؤخــذ عنــه اللغــةىوكــذلك كــان الــشافع

  )٣٧(.ىم ونسخه لكتب الشافع٨٢٨/هـ٢١٣مصر عام 

ــــــــ ــــــــه لإلمــــــــاا ىباإلضــــــــافة إل ــــــــن م أحمــــــــد بــــــــن ٕحترامــــــــه واجالل ــــــــل محمــــــــد ب حنب

بـن حنبـل ا ذلـك ىویبادلـه فـ ،ً الـرغم مـن كونـه أصـغر سـنا منـهىعل) م٨٥٥/هـ٢٤١(ت

أبــو عبیــد القاســم بــن ســالم ممــن تــزداد كــل یــوم عنــدنا "ًوایــضا  ،"اًأبــو عبیــد أســتاذ"ًذاكــرا

 ىأتیــت أحمــد بــن حنبــل فــ: ً بــشر قــائالى ذلــك بمــا ذكــره محمــد بــن أبــىونــدلل علــ،"ًخیــرا

قـــــال فأتیتـــــه " ً بیانـــــا ال تــــسمعه مـــــن غیـــــرهأئـــــت أبــــا عبیـــــد فـــــإن لـــــه: "ىفقـــــال لـــــمــــسألة 

  . )٣٨(."ىفشفان
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وقـد قـال فیـه ،  بیتـه فیحتفـل بـه ویكرمـهىوكان أبو عبید یحترمه ویقـدره ویـزوره فـ

 بـن ى ویحیـى أحمد بن حنبل، وعلـي بـن المـدین: أربعةى العلم إلىانته ":أبوعبید القاسم

 وعندما تعرض اإلمام ،"وكان أحمد بن حنبل أفقهم فیه ،بهشی وأبي بكر بن أبي ،معین

 زیارته،ولقد حـضر ضـربه ى عبید علحرص أبو ، قضیة خلق القرآن وسجنىلمحنته ف

  .)٣٩(" ال صبر أیضرب سیدنا؟ ال صبر؟أیضرب سیدنا"فقال  بباب المعتصم

  :ومن آراء معاصریه

  :)م٩٧٠/هـ٣٦٠(قال القاضي أحمد بن كامل ت

ًربانیا متفننـا ، دینه وعلمهىًید فاضال فكان أبو عب"   أصـناف علـوم اإلسـالم ى فـً

ثم یذكر أنه ال یعلم  ، النقلحصحی ،من القراءات والفقة والعربیة واألخبار حسن الروایة

وال  ، العــالم جلیــل القــدر أنــه مثــل نمــوذجى أمــر دینــه داللــة علــىأحــدا قــال عنــه شــیئا فــ

  )٤٠(." من أمر دینه شئىًأعلم أحدا من الناس طعن علیه ف

والعلمـاء  ،ومـن النحـویین ،ثم الفقهاء والمحدثین ،ومن المعلمین" : وقوله فیه الجاحظ

ــم أبــو  ،بالكتــاب والــسنة والناســخ والمنــسوخ وبغریــب القــرآن ًوممــن قــد جمــع صــنوفا مــن العل

  .)٤١(".ًوكان مؤدبا لم یكتب الناس أصح من كتبه وال أكثر فائدة ،عبید القاسم بن سالم

  .م٨٥٢/هـ٢٣٨ت ) إسحاق بن إبراهیم(هویهسحاق بن راوقال عنه إ

ًوســعنا علمــا، وأكثرنــا أدبــا، وأجمعنــا جمعاأ أبــو عبیــد" ً  عبیــد، ى أبــىنــا نحتــاج إلــإً

  . )٤٢("وأبوعبید ال یحتاج إلینا

نـه صـاحب حـدیث وفقـه ٕاو ،ئمـة الـدنیاانه كان أحد ا" الثقات ىف:وقال عنه ابن حیان

ختــار وذب عــن الحــدیث اوأنــه جمــع مــصنف وصــنف و ،وأیــام النــاسودیــن ومعرفــة بــاألدب 

  )٤٣(".ن العلم ومعاقل الدفاع والذود عنهفكان أحد حصو ،ونصره وقمع من خالفه
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  .م١٠٥٤/هـ٤٤٤ت )بن سعید عثمان(ىوكذلك أبو عمرو الدان

  )٤٤(".ثقة المأمون ، جمیع العلوم، صاحب سنةىإمام أهل دهره ف"

        :إسهاماته الثقافیة

 ،تنوعـت علومـه ومؤلفاتـه من خالل ما قیل عنه یتضح أننا أمـام عـالم موسـوعي

 ، العلوم الدینیة من تفسیر وحدیث وقراءات وعلوم قرآنىٕوان كان یغلب علیه التعمق ف

  . العلوم األدبیة من نحو وصرف وشعر وأدبىإل باإلضافة

ل شــهادة مــن خــال -كمــا ســبق وذكرنــا - طلــب العلــم ىوجــاء ذلــك مــن إجتهــاده فــ

وثلــث  ،العلمــاء والمعاصــرین لــه، وكــذلك لتنظیمــه وتقــسیمه لوقتــه مــا بــین ثلــث لــصالته

  .وثلث لتألیف كتبه ،لنومه

 بعـض المـؤرخین بـضعة عـددها كمـا أشـار و بلغ ،ى فنون شتىوله كتب كثیرة ف

.اًوعشرین كتاب
)٤٥(  

نـه قلیـل أبو عبید مصنف حسن التألیف إال أ: "  عنهىولقد قال أبو الطیب اللغو

  )٤٦ (.""فتن فیهاأ تقطعه عن اللغة علوم ،الروایة

  القراءات كتبه في علم -:ًأوال

  كتاب معاني القرآن

 ثــم قطــرب بــن ى ذلــك مــن أهــل اللغــة كــان أبــو معمــربن المثنــىول مــن صــنف فــأ

 ى فجمع أبو عبید مـا فـ، ثم الفراء،ىالمستنیر ثم األخفش، وصنف من الكوفیین الكسائ

 النـصف ىورو ،ا باألثار واألسانید وتفاسیر الصحابة والتابعین والفقهاءكتبهم وجاء فیه

  . )٤٧( عنهىومات قبل أن یسمع منه باقیه وأكثره غیر مرو ،منه
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ــ فــضائل  ، القــرآنىشــواهد القــراءات فــ ، القــرآنىومنهــا أیــضا الناســخ والمنــسوخ ف

 ى، المجــاز فــرالمنتــزع مــن كتــاب معمــن آ القــرآن القراءات،غریــب القــرىعــدد آ ،القــرآن

  .)٤٨(القراءات

  كتبه في الحدیث

ـــ ، وقطـــرب ىكتـــاب غریـــب الحـــدیث وأول مـــن عملـــه أبـــو عبیـــده معمـــر بـــن المثن

 كتاب ى البصرىواألخفش والنضربن شمیل ولم یأتوا باألسانید، وعمل أبو عدنان النحو

ســانید وصــنفه علــي أبــواب الــسنة والفقــة إال أنــه لــیس وذكــر فیــه األ، فــي غریــب الحــدیث

 ة حـــدىوصـــنف المـــسند علـــ ، كتـــبهم وفـــسر األســانیدىفجمـــع أبـــو عبیـــده مــا فـــ ،الكبیربــ

وأجـاد التـصنیف  ،ة حـدى، وذكـر التـابعین علـة حـدىوأحادیث كل رجل من الـصحابةعل

  )٤٩(.جتماع ما یحتاجون إلیه فیهفرغب فیه أهل الحدیث والفقه واللغة ال

 :ستحــسنه وقــالاو ، بــن معــینىوقیــل أول مــن ســمع الغریــب مــن أبــي عبیــد یحیــ

كتـــاب غریـــب عرضـــت ":هللا بــن أحمـــد بـــن حنبــل عبـــدا قــال عنـــهكـــذلكو،"ٍجــزاه اهللا خیـــرا"

."ًستحسنه وقال جزاه اهللا خیراا فى عبید علي أبىالحدیث ألب
)٥٠(  

 عبید القاسم بن سالم فسر غریب ىوأب".........وكذلك الهالل بن العالء الرقي 

  )٥١(."الحدیث ولوال ذالك ألقتحم الناس الخطأ

،  عبیــدىهللا كـان ببغــداد، وأراد أن یــسمع مـن أبــ عبــداویـذكر أن األمیــر طـاهر بــن

 ى أراد كـل مـن علـى الوقـت الـذىفـ ، األمیـر إلیـهىوأت ،وطمع أن یحضر إلیه فلم یفعل

 إلیهمــا ىفكــان یــأت ،، وأرادا أن یــسمعا منــه غریــب الحــدیثى وعبــاس العنبــرىبــن المــدین

  .ًحامال كتابه ویقرأ علیهما
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 ى المــؤدب علـــىًاذا أردنــا توضــیح ذلــك الموقــف نجــد أنــه بعیــد تمامــا عــن تعــالو

ویـدلل ذلـك  ،ًولكـن إحترامـا لنفـسه وعلمـه قبـل كـل شـئ ،األمیر، أوتفاخره وغـروره بعلمـه

 مـــا جـــاء بـــه فـــي كتابـــه حـــضر ىموقفـــه مـــن األخـــرین عنـــدما طلبـــوا منـــه اإلســـتماع إلـــ

  )٥٢(.إلیهما

   الفقةىكتبه ف

  قـــال الحـــافظىوالــذ ،كتـــاب الطهـــارة: علــم الفقـــة ومنهــاىب فـــلــه العدیـــد مــن الكتـــ

 عبیـد حـدیثان مـا حـدث بهمـا غیـره وال حـدثا ىكتاب الطهارة ألبـ"ى بن سعید فىلغنعبدا

، ، كتـــاب الحـــیض، كتـــاب األعیـــان والنـــذورى المـــروزىبهمـــا عنـــه غیـــر محمـــد بـــن یحیـــ

  .)٥٣(المناسك"،النكاح" ،ىكتاب آداب اإلسالم، كتاب أدب القاض الواعظ،، الطهور

وهو من أجل ،  علم اللسانى ف اللغة نجد كتابه غریب المصنفىومن مؤلفاته ف

ــاكتبــه   زیــد ى وأبــى هاشــم، وكــذلك كتــب األصــمعى كتــاب رجــل مــن بنــىعتمــد فیــه عل

 وبـدأه بخلـق " كتـاب الـصفات" سماهىوالذ ى وكتاب النضر بن شمیل المازن،ىاألنصار

أمــا ، عبیــد وأجودىف وهــو أكبــر حجمـا مــن كتــاب أبـثــم بقیــة األصـنا ،ثــم اإلبـل ،الفـرس

،  شیئاافبوب ما فیها وأضاف إلیه ، كما ذكرناى عبید فقد أخذ كتب األصمعىمؤلف أب

  . زید وروایات عن الكوفیینىوعلم أب

هللا  عبــدا األمیــرىوعرضــه علــ،  ثالثــین ســنةىولقــد جمــع أبــو عبیــد كتابــه هــذا فــ

ــ"ستحــسنه وقــالاف  ى عمــل هــذا الكتــاب حقیــق إال یحــوج إلــىَان عقــال بعــث صــاحبه عل

  .)٥٤( درهم كل شهر١٠٠٠٠ علیه ىطلب المعاش وأجر

  . الشعرىومعان ، أما الشعر فنجد كتاب الشعراء

 رالمقــــــــصو ، المــــــــذكر والمؤنــــــــثى كتــــــــابى النحــــــــو تــــــــشتمل علــــــــىومؤلفاتــــــــه فــــــــ

 ااهـ وأعطة عبیـد لفـظ الكلمـة الواحـدو تناول فیه أبىوالممدود،وكذلك كتاب األجناس الذ

  . لفظ واحدىشتركت فا ىخرأ ىمعان
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  األمثـــال الـــسائرة،كتـــاب الحیـــاة مثـــل ى تتنـــاول منـــاحى كتـــب أخـــرىباإلضـــافة إلـــ

 عبیــد وبــأ حــرص فیهــا ى التــالمهمــة یعــد مــن الكتــب ى والــذواألمــوال ،مــواعظ األنبیــاءو

ً تصورا حقیقیا وواقعیا على جمع العدید من الوثائق والمراسالت التي تعطىعل ً یـة  كیفىً

راء وأقـوال آ تلـك الوثـائق وى وتعلیقـه علـه جانـب مناقـشتىإلـ ،سیر األمور المالیة للدولة

ًوهــو ابــن زنجویــه أن یكتــب كتابــا ، األئمــة والفقهــاء والعلمــاء، ولقــد حــاول أحــد تالمذتــه

 علمـه وقـدره ة الـرغم مـن سـعىولكن علـ ،"األموال"سم ستاذه وبنفس االأ نفس نهج ىعل

واضـع كثیـرة كـان یعتمــد م ىوفـ ،سـتاذهأ ىة لـم یـستطع أن یتفـوق علـبـین العلمـاء واألئمـ

  .)٥٥(. كتاب األموال للقاسم بن محمدىعل

  م ٨٣٨/هـ٢٢٤ القاسم بن محمد عام ىتوف

قــال عبــدان بــن محمــد المــروزي حــدثنا أبــو ســعید الــضریر  " :ىولقــد ذكــر الــسبك

  :)٥٦( فأنشد أبي عبیدىهللا بن طاهر فورد علیه نع عبدا كنت عند:قال

 كانــت وراء ى ســبق ذكــره نالحــظ أن هنــاك العدیــد مــن العوامــل التــامــن خــالل مــ

  :ى كما یلى تنوعت واختلفت وهى للقاسم بن محمد والتىقافثالتكوین ال

 یــد ى علــى تعلیمــه األولــى تلقــى حــرص والــده علــى تمثلــت فــى والتــىنــشأته األولــ

علیمـــه أبجـــدیات اللغـــة  علـــوم الـــدین مـــن الكوفـــة والبـــصرة، بجانـــب تىعلمـــاء وفقهـــاء فـــ

  .العربیة

 ى خراسان واستقراره فى ذهابه إلى بغداد وغیرها حتى ذلك رحالته إلىیضاف إل

  .كنف الطاهریین

 یـد علمــاء مــن منـاطق تعــددت ثقافتهــا، وتنوعـت معارفهــا ممــا ىتعلمـه وتثقفــه علــ

روج  ذلك خىترتب عل ، وتعدد مجاالت معارفهىكان له عظیم األثر علي تكوینه الثقاف

 ، عنــهىورو ،قــف مــن تالمیــذه وأصــدقائه وأصــحابه الــذین أخــذوا عنــه العلــمثجیــل واع م
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 مـا زالـت موجـودة ونالـت اهتمـام العدیـد مـن البـاحثین ىودونوا له الكثیر مـن مؤلفاتـه التـ

  .ها بالبحث والتمحیص والتحقیقنوتناولو

 أمــره بمهنــة  بدایــةىشــتغاله فــاو ،مــصاحبته ومالزمتــه لألمــراء والعلمــاء والفقهــاء

لمامـه ٕا من أهـم شـروط مـن یقـوم بالعمـل فیهـا هـو علمـه الـوفیر وثقافتـه وىوالت ،التأدیب

  .بكل فروع العلوم المختلفة

ــه  ،هتمــام وتقــدیر أمــراء الدولــة الطاهریــة للمــؤدب القاســم بــن محمــدا واحتــرامهم ل

تــوفیر راتــب وتــوفیر الحیــاة الكریمــة ب ، ثنــائهم علیــهىولقــد تمثــل ذلــك فــ ،جــیلهم ایــاهبوت

 وجـود ى، وتحقـق ذلـك فـىوالنتـاج العلمـ یتمكن من التفرغ التام للتألیف ىحت ، لهىشهر

  .مهمة فروع عدیدة وىمیراث وفیر من كتبه ف

وتبـاهیهم  ،وتعلیمـه وثقافتـه، وثقـتهم فیـه ، شخصهىراء معاصریه فأأكد ما سبق 

  . السدیدىوالرأ الثقافة والعلم الغزیر ى فموتفضیلهم له علیه ،بعالقاتهم به

  ).م٨٥٤/هـ٢٤٠(ت). ُعبد اهللا بن خلید( العمیثل ى للمؤدب أبىالتكوین الثقاف-٢

  :نشأته

وكـان ، لمطلب عبـداهللا بـن العبـاس بـن عبـدا جعفر بن سلیمان بـن علـي بـنىمول

 ."اشم هى بنى مولىإن:"أبو العمیثل یقول

 أنـه ىتلـك ال تعنـ و األعـرابى منسوب إلى، واألعرابىعرابأل أبو العمیثل باىسم

 إذا :ىفیقـال رجـل أعرابـ ،ى وغیـر العربـى العربىوذلك لكونها تطلق عل ، األصلىعرب

ٕكان بدویا وان لم یكن من العرب ً العـرب وان لـم یكـن بـدویاى منـسوب إلـىورجل عربـ ،ً ٕ 

الفـــصحاء األعـــراب الوافـــدین مـــن البادیـــة إلـــي مـــدن العـــراق حیـــث یقطـــن  فهـــو مـــن ،لـــذا

  )٥٧(. اللغة واألخبار والشعرةین ورواعلماؤها من اللغوی
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 بعـض هـؤالء العلمـاء ومـنهم أبـي ىعلـ ىویرجع الـسبب وراء إطـالق لفـظ األعرابـ

 ، البادیــة لیتعلمــوا العربیــة وآدابهــاى أبنــائهم إلــإرســالهم علــى ئهــو حــرص أبــا، العمیثــل

وبعــد  ، الحفــظىقــو ،غزیــر المعرفــة ، واســع الروایــةىعرابــأوترتــب علیــه أن صــار كــل 

 مـــؤهلین لإلشـــتغال بـــالعلم والتعلـــیم والتأدیـــب، نونـــزولهم لألمـــصار یـــصیرو ،كهم لهـــاتـــر

 اًقـادر، للغـة اًمتقنـ ، للـشعر واألدباً العمیثـل حافظـووتألیف الكتب مثلما صار مؤدبنا أب

ًواعرابه وتفخیمه، مصنفا م الكالم تعجیىعل   )٥٨(. للعدید من المؤلفاتٕ

 الحفـظ ى والقدرة علـىالذهن الصاف ،فطنةال ، البدیهة العمیثل بسرعةوتصف أباو

 بــن مبــارك ى ومــنهم علــ،وعــده ابــن النــدیم مــن هــؤالء الفــصحاء مــن األعــراب ،والروایــة

،عیینـــه بـــن ى الحرمازىالحـــسن بـــن علـــ،ى العجلى الـــسدوس بـــن عمـــرو، مـــؤرجىانحیـــالل

ـــداالمنهـــال أحـــد الرواه،،محمـــد بـــن ـــة بنـــىلملك األســـد عب  أســـد وصـــاحب مآثرهـــا ى راوی

  )٥٩(.رها وغیرهم الكثیروأخبا

  :الثقافيتكوینه 

 تلقاهــا فــي موطنــه األول ومــسقط ىتنــوع تعلیمــه وثقافتــه مــابین العلــوم األولیــة التــ

كتاب من ُ المسجد أو الىوما تلقاه ف ، من تعلم مبادئ القراءة والكتابة"ىالر"مدینة سه أر

المصادر لم تنـوه لـذلك  الرغم من أن ىعل ،القرآن الكریم والتفسیر والحدیث والفقة علوم

  .ًكما سبق وذكرنا سالفا

وذلــك  ،ة البادیــة مثــل الكثیــر مــن علمــاء اللغــة والنحــو والــرواى إلــهثــم ســلك طریقــ

،  البادیـةىومن بیئتها األصلیة وه ،األعرابمصادرها األولیة من  من أخذ اللغةبهدف 

 ىلیلتق ، وطنهى إلىخرثم یعود أدراجه مرة أ،ًقاصدا من وراء تلك الرحلة اإلقامة والتعلم

وقصــــــصهم  ، لهـــــم أخبـــــار البادیــــــة وقبـــــائلهم وأشـــــعارهمىلیــــــرو بعلمـــــاء اللغـــــة وغیـــــرهم

مــتهن مهنــة تعلــیم ســكان تلــك المنــاطق مــن الكوفــة اوهنــاك مــن هــؤالء مــن ، وحكایــاتهم
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حیـــث یعلمـــون النـــاس اللهجـــة ، ، بإعتبارهـــا وســـیلة مـــن وســـائل الـــرزقوالبـــصرة وغیرهـــا

 مــا ســبق أن ىخبــار واألشــعار والقــصص والحكایات،وترتــب علــألن لهــم اوالبدویــة ویــرو

  .كثیر الحفظ والسماع والروایة ، العمیثل عالما من علماء اللغةوصار أب

  : ولقد وصف بأنه

ًرا من نقل اللغة عارفا بهاكان مكث" ً")٦٠(.  

وكان شباب البصرة  ، وأخذوا عنه اللغة والشعرون واللغویةولقد إعتمد علیه الروا

 بهؤالء األعراب ویتحـدثون إلـیهم لكـسب الیلتقو" سوق المربد" األسواق ومنه ىون إلیذهب

  )٦١(. كیفیة نطق بعض األلفاظى علاویتعرفو ،لغتهم

 مــدن ىولقــد ذكــر ابــن النــدیم أســماء العدیــد مــن هــؤالء األعــراب الــذین یفــدون إلــ

 :ل ال الحـصر نجـد ومنهم علـي سـبیل المثـا،العراق لیقدموا اللغة والشعر وأخبار البادیة

 البادیة ویورق في ىكان یعلم ف " : أنهیذكر،  سعدى بنىمول مرو بن كركرهأبو مالك ع

،  بغـدادىقـدم إلـ ،ىأعرابـي بـدو ،هللا بـن الحـر عبـدا یزیـد بـنىوأبو زیاد الكالبـ ،"الحضر

  )٦٢(.اوغیرهم

 ولغتـــه الفارســیة لـــم تقـــف ى العمیثــل األعجمـــىأبـــویمكــن لنـــا أن نقــول أن أصـــل 

ــٕا أمــام تعلمــه اللغــة العربیــة وأصــولها، وًحــائال  مــن خــالل ىتقانــه لهــا وذلــك واضــح وجل

ًنهــا كانــت دافعــا قویــا إ سنعرضــها فیمــا بعــد، بــل یمكــن أن نقــول ىأشــعاره ومؤلفاتــه التــ ً

  .لتفوفه ونبوغه فیها والتألیف بها

ـــ بغـــزارة "أبـــو العمیثـــل" رأســـهم شخـــصیتنا ى وعلـــبتـــصاف األعـــراا ىباإلضـــافة إل

  .وقوه الحفظ و،وسالمة اللغة وفصاحتهاالمادة 
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ومنحــــه اهللا الفطنــــة والــــذكاء  ، بــــسرعة البدیهــــة والــــذكاءولقــــد عــــرف أبــــو العمیثــــل

عبـداهللا بـن  ": ذلك بما قاله أبو العمیثلىونستشهد عل ، وسرعة الجوابىوالذهن الصاف

 ،د شـوك القنفـذ ال یـؤلم كـف األسـ: الحـالى العمیثـل فـوفقـال أبـ ،طاهر استخشن شـاربه

  )٦٣(."فأعجبه كالمه وأمر له بجائزة سنیة

نجد أن أبا العمیثل قد تنوعت ثقافته ما بین التثقیف بالتراث  ومن خالل ما سبق

 ى اللغة والشعر واألدب وعلوم القرآن الكریم والحدیث النبـوى القائم على اإلسالمىالعرب

ا أخذه من شیوخ وم ،تمحیصهف، سواء ما توصل إلیه من خالل قراءاته وبحثه ویالشر

  .عصره

  :عالقته بالطاهریین

ًحیث كان شاعرا  ،توثقت عالقته بالطاهریین منذ عهد األمیر طاهر بن الحسین

 أمرائــه كــونهم أدبــاء ى غلــب علــى الــذىداخــل الــبالط الطــاهر  وكــان لوجــودهًوكاتبــا لــه،

ن بـــفقـــد كـــان مؤســـس الدولـــة وهـــو طـــاهر  ،ى تكوینـــه الثقـــافى فـــالـــدور الكبیـــر ،وشـــعراء

ًالحــسین أدیبــا شــاعرا ًمحبــا للــشعر قــوال وســماعا،یجاز ،ً  مــن یقــول الــشعر ولكــن بــشرط ىًً

ًویتوســل لألمیـــر بالــشعر طالبـــا عفــوه وویستحـــسنه یعفـــو  كـــذلك مــن یخطـــئ، ستحــسانها

 ىبـــین األمیــــر الطــــاهر  كتابـــه الرســــائل المتبادلــــةى العمیثــــل فــــوحیــــث شــــارك أبـــ، عنـــه

-٨٠٩/هـــــــ١٩٨-١٩٨٣( العباســــــي األمــــــینوالخلفــــــاء العباســــــیین مــــــن عهــــــد الخلیفــــــة

  ).م٨٤٧-٨٤٢/هـ٢٣٢-٢٢٧(         ونهایة بالخلیفة الواثق باهللا)م٨١٣

 ، عهد األمیر طاهرىولقد نال أبو العمیثل حظوة ومنزلة كبیرة عند الطاهریین ف

 تعلـیم وتأدیــب ى اإلشـراف علـىن یتـولأ، حیـث كلفـه بجانـب كونـه كاتـب وشــاعر الدولـة

ً صار أمیرا للدولة وحرص األمیر ى، وتوطدت عالقته بتلمیذه الذ طاهرهللا بن عبداابنه
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 ى الــشاعر الرســمهباإلضــافة لكونــ  منــصب كاتــب اإلمــارةى بقــاء معلمــه ومؤدبــه فــىعلــ

  .)٦٤(للدولة

ولـم  ،شـائع الـشعرا ً مثقفـاً العمیثل لم یصفه القدماء بكونـه شـاعراأب عندما یذكرو

  )٦٥(. فقطاً مجیداًوا بكونه شاعركتفإوانما  ،یعدوه من فحول الشعراء

متاز شعره بسرعه الخاطر او ،وكان ینشد الشعر بالبدیهة دون إعداد مسبق لذلك

ًشـعرا، هللا بن طاهر ومنع من الدخول فقـال  عبدا باب األمیرىومن ذلك عندما كان عل

 ،ًوما أن علم األمیر بذلك حتى أمر له بالدخول فورا، ووصله علـى ترجلـه لـذلك الـشعر

ووصــــله علــــى ترجلــــه لــــذلك  ًمــــا أن علــــم األمیــــر بــــذلك حتــــى أمــــر لــــه بالــــدخول فــــورا،و

  .)٦٦(الشعر

  .)٦٧( یقول هللا عبدا مدح األمیرىومن شعره ف

ــم واســع بالــشعرىوممــا ســبق یتــضح لنــا كونــه علــ ،فهو عــالم ة قویــةوبــصیر ، عل

  .اً منه شاعرأكثربالشعر 

  :یل المثال ال الحصر سبى كتبه العدیدة في الشعر ومنها علىضافة إلباال

 دیوانـه ى الـشعر،باالضافة الـىكتـاب معـان ،كتاب التشابة، كتاب األبیات السائرة

  .)٦٨( خمسمائة ورقة ى یشتمل على والذىالشعر

  :مؤلفاته

 منهــا ثالثــة تــم ، أربعــة مؤلفــاتى القدیمــة مــن مؤلفاتــه ســورلــم تــذكر لنــا المــصاد

مــا  " ىعنــوان المــأثور مــن اللغــة ویــسم مجــال الــشعر والكتــاب الرابــع بىذكــرهم ســابقا فــ

  .)٦٩("تفق لفظه وأختلف معناها
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 هـذا الكتــاب مـن شــوارد اللغـة ونوادرهــا ىویـذكر المحقـق أن أبــا العمیثـل قــد جمـع فــ

 ى تتفـق فـى باأللفاظ التىحیث یأت ،ىستشهاد بأشعار العرب القدامالشئ الكثیر من اال

ًتفاقـا تامـاتفـاق بینهمـا بها یكـون اال ى یأتى، واأللفاظ التى المعنىاللفظ وتختلف ف ا مـن ً

 ى معنى فىوترتیبها وشكلها بالحركات وال خالف بین األلفاظ سو ،حیث عدد الحروف

  )٧٠(.كل لفظ من األلفاظ عن اللفظ اآلخر

  : عالقته بمعاصریه

  )م٩٤٢/هـ٢٣١(  تىأبو تمام حبیب بن أوس الطائ .١

وجلـــس فـــي  ، األعـــرابى زىقـــدم فـــ ،اتـــصف بطیـــب األخـــالق والظـــرف والـــسماحة

 قــــول ى وبعــــدها شـــاع وذاع صــــیته فــــ،وطلــــب مـــن الحاضــــرین ســــماعه ،مجلـــس شــــعر

 ، مدینـة خراسـانىهللا بن طـاهر بـن الحـسین فـ عبدا قصد األمیر،اً مشهورالشعر،وصار

  :)٧١(فیها ًهللا قائال عبدا مدح األمیرىولقد أنشد قصیدة ف ، العمیثلىوتقابل مع أب

 )م٩٤٢/هـ٢٣١()ىعراب األابن( المعروف د بن زیادهللا محم عبداأبو .٢

، ىیعد من العلماءالمشهورین باللغة، أخذ عن الفضل والكسائ،  أشعار القبائلىراو

ــــب ــــ، وأخــــذ عنــــه ثعل ــــة ىوقــــال شــــاهدت مجلــــس ابــــن األعراب  وكــــان یحــــضره زهــــاء مائ

  )٧٢(.شخص

 ،ىكونهمـــا مـــن غیـــر الجـــنس العربـــ لىبـــن األعرابـــا العمیثـــل وى مـــن أبـــاجتمـــع كـــل

 ، هاشــمى لبنـى البادیـة، وكالهمـا كـان مـولى بـسبب ذهابهمـا إلـىمـا لقـب بـاألعرابوكاله

ًوكالهما عمال مؤدبا ومعلما ألبناء األمراء ً ً.  

  )٧٣(. ذلكىا علًویأخذ أجر ،ً مؤدبا ألبناء سعید بن مسلمىعراببن زیاد األافكان 

 التلمیـذ ىنـ العمیثـل بمثابـة أسـتاذه ولكـن لـیس بمعىولقـد كـان ابـن زیـاد بالنـسبة ألبـ

 عنـه ى یـرو، كتابـه المـأثورى مـن مـصادره فـاًولكنـه تـأثر بعلمـه فجعلـه مـصدر ،واألستاذ
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 ى أكثــر مــن موضــع قــد بلــغ خمــسة مواضــع، ویــنص صــراحة علــىســمه فــا ىویــشیر إلــ

  .)٧٤(سماعه منه

 )م٨٢٢/هـ٢٠٧( ت بن زیاد الفراءىأبو زكریا یحی .٣

 بـالنحو واللغـة وفنـون األدب وهو من أبـرع الكـوفیین وأعلمهـم،  الكوفةىمن ساكن

 ى یحـــضر مجلـــس المفـــضل الـــضبكـــان ،ًتخـــذه الخلیفـــة المـــأمون معلمـــا ألوالده قداوكـــان

 ، العمیثـل فـي كتابـهووذكـره أبـ، ىللمفـضل الـضبً عنـده بحكـم كونـه ربیبـا ىبن األعرابـاو

ـــره مـــن مـــصادره او ـــد بـــن ســـالم )٧٥(عتب ـــو عبی ومـــن معاصـــریه المـــؤدب ســـابق الـــذكر أب

 ى، ابـــن الـــسكیت مـــن مـــؤدب)٧٧(ىأبـــو عمـــرو بـــن شـــمر بـــن حمدویـــه الهـــرو ،)٧٦(ىالهـــرو

ومنهــــا حــــضوره  ، مــــشاركته فــــي مجــــالس العلمــــاءىباإلضــــافة إلــــ، )٧٨(الدولــــة الطاهریــــة

  .)٧٩(ىلمجلس األصمع

ت  )ىأبـو یوسـف یعقـوب بـن إسـحاق الـدورق(إبـن الـسكیت  التكوین الثقافي للمـؤدب

  )م٨٥٨/هـ٢٤٤(

  :المولد والنشأة

  .بالد خوزستان ىكور األهواز ف مدینة دورق من ىم ف٨٠٢/هـ١٨٦ولد عام 

حـــسن  ،ًمؤدبـــا ،ى العـــالم اللغـــوىوالـــده رجـــل صـــالح وأدیـــب عـــالم مـــن أصـــحاب الكـــسائ

 ،بنـه النحـوا وسـأل اهللا أن یعلـم ى أنه عنـدما طـاف بالبیـت الحـرام وسـعىحك ،المعرفة بالعربیة

  )٨٠(." بالشعر واللغةى أعلم منىأبو ،أنا أعلم من أبي بالنحو":ًبنه قائالاوأكد ذلك 

ــًفقــد عمــل مؤدبــا للــصبیان مــع أبیــه فــي درب القنطــرة  أمــا عــن ابــن الــسكیت  ىف

 ،اً مـشهوراً لغویـاً صـار عالمـىحتـ ، ثم تعلـم النحـو مـن البـصریین والكـوفیینبغدادمدینة 
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سـتطاع بمـا أخـذ ا،  العربیـةىخیر حجة فـدین  ، المؤدبى النحوىشیخ العربیة البغدادو

ویـتعلم   اللغـة والـشعر وعلـوم القـرآن ونحـو الكـوفیینىن األعراب والعلماء أن یظهر فـع

وأدب أوالد األمیـر  ، ثقـة صـحیح الـسماعى النحو واللغة والـشعر، وراوىًویصیر بارعا ف

-٨٢٠/هـــ٢٤٧-٢٠٥ ( المتوكــلاوأدب ولــد ،رتفــع شــأنها وىهللا الطــاهر عبــدامحمــد بــن

  .)٨١()م٨٦١

لــف مــن قبــل الخلیفــة المتوكــل بتأدیــب ولدیــه المعتــز بــاهللا رتفــع شــأنه عنــدما كاثـم 

 شــئ یحــب األمیــر أن نبــدأ مــن ىبــن الــسكیت بــأاوالمؤیــد، وعنــدما جلــس المعتــز ســأله 

  العلوم؟

  !منكًخف نهوضا فأقوم أنا أ :نصراف قال باال:قال له

ً قائال خجلوبن السكیت ا ىفقام المعتز فعثر بسرواله وسقط فالتفت إل
)٨٢(:  

  :شیوخه

، ســـتفاد مـــن دروس شـــیوخه وأســـاتذتها،  بغـــداد مـــع أســـرتهىرحـــل مـــن خوزســـتان إلـــ

بــــــــن او، والفــــــــراء ،ى عمــــــــرو الــــــــشیبانوأبــــــــو،  بــــــــن المغیــــــــرة بــــــــن األثــــــــرمىعلــــــــومــــــــنهم 

  . وهم من أعالم األدبى،ونصران الخراسانىعرابألازیاد

ــ، الجــواد ورواه مــن اإلمــامین محمــدوقــد أخــذ الحــدیث  وعبــد الملــك  ،ى الهــادىوعل

 ،إال ممـن سـمع مـنهم، نحـو األثـرم،  زیـد مـن غیـر سـماعىوأبي عبیـده، وأبـ ،ىصمعاأل

 عنـده وقـد أخــذ عـن ابــن تثقــاى عرابـأ عــن ىوكــان ربمـا حكـ،  نـصرىوأبــ ، نجـدهىبنـاو

ً شیئا یسیراىعراباأل ً
)٨٣(.  

  :ذتهتالم

  .كان له العدید من التالمیذ األوفیاء الذین أخذوا عنه الكثیر
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ـــسكر عنـــه أبـــو ســـعیدأخـــذوممـــن  ـــن الفـــرج ى، وأبـــو عكرمـــة الـــضبى ال ، محمـــد ب

، ومیمــون بــن هــارون الكاتــب، ومحمــد بــن رســتم ىومحمــد بــن عجــالن اإلخبــار ،المقــرئ

 )٨٤(.وغیرهم

 ســوف نتحــدث ىوالـذ، وممـا وصــل إلینــا أن تلمیـذین لــه أخــذا عنـه كتــاب األلفــاظ

  أبـــوســـتماله منـــه معاصـــرهاو ،)م٩٠٣/هــــ٢٩١ت(عنـــه فقـــرأه علیـــه أبـــو العبـــاس ثعلـــب 

 الحــسن بــن كیــسان ى تالمیــذه أبــىنتقلــت روایــة ثعلــب إلــاثــم  ،هللا محمــد بــن رســتمعبــدا

 عمــــر المطــــرز ىوأبــــ ،)م٩١٧/هـــــ٣٠٥ت( بكــــر بــــن بكیــــر ىوأبــــ ،)م٩١١/هـــــ٢٩٩ت(

  ).م٩٥٦/هـ٣٤٥ت(

وعـــن  ،ىبـــن كیـــسان تلمیـــذه محمـــد بـــن نـــصر الغـــالبا الكتـــاب عـــن ىســـتملاولقـــد 

 أخـذه أیـضا عـن اكمـو، )م٩٦٦/هــ٣٥٦ت (ىقـال هذا والمطرز أخذه أبو علـي الىالغالب

 ى محمــــــــد األنبــــــــارىعــــــــن أبیــــــــه أبــــــــ) م٩٣٨/هـــــــــ٣٢٧ت (ى بكــــــــر بــــــــن األنبــــــــارىأبــــــــ

  .)٨٥(بن السكیتابن رستم تلمیذ اوعن ) م٩١٦/هـ٣٠٤ت(

  : البن السكیتىالتكوین الثقاف

  یـد علمـاءى علـى تعلیمـه األولـى أنـه تلقـىلوحظ مـن خـالل تناولنـا لتنـشئته األولـ

 تثقیفـــه، باعتبـــاره  ذلـــك دور والـــده فـــىىیـــضاف إلـــدب مـــن الكوفـــة والبـــصرة، اللغـــة واأل

 ذلــك بــشهادة ابــن الــسكیت نفــسه بأنــه أعلــم مــن ىولقــد نجــح فــ ، بهــااً باللغــة عالمــاًعارفــ

 مؤلفاتـه ى فـىوسیظهر ذلـك بـشكل جلـ اللغـة والـشعر،ىووالده أعلم منه فـ، والده بالنحو

  .ٕواسهاماته الحضاریة

  الثقافیةته ٕمؤلفاته واسهاما

وتفـسیر  ، الـشعرىومعان ، النحوى فاًبن السكیت تصانیف نحو من عشرین كتابال

 .)٨٦( من تقدمهىدواوین العرب قد زاد فیها عل
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  :مؤلفاته في الشعر

 الــشعر ى الـشعر الــصغیر، كتـاب معـانى الـشعر نجـد كتــاب معـانىمـن كتاباتـه فــ

 فیـه شـعر الـشعراء جامعـا فیــه  صــنفى كتابـه الـذىالكبیر،سـرقات الـشعراء،باإلضافة إلـ

  )٨٧(.وعمرو بن كلثوم والفرزدق وجریر، وحسان بن ثابت وغیرهممرئ القیس، اشعر 

  : النحوىمؤلفاته ف

، األضــداد، األجنــاس ،المــذكر والمؤنــث ، والممــدودرالمقــصو ،هنــاك العدیــد منهــا

 وهـو مـن ٕما إتفق لفظه واختلف معنـاه ،فعل وأفعل ،ى والمكنى والمبنىاألصوات، المثن

  .ىهللا الطاهر عبدا صنفها لألمیرىالكتب الت

وش، الوحـ ، الفرق، السرج واللجام، الحشرات،الشجر والنباتىومن مؤلفاته األخر

  .)٨٨(ىاألیام واللیال ،اإلبل

  : اللغةىمؤلفاته ف

  :)٨٩(كتاب إصالح المنطق -١

 جــسر بغــداد كتــاب مــن اللغــة ىذكــر بعــض الثقــات أنــه مــاعبر علــ"ولقــد قیــل فیــه

بن السكیت والشك أنه من الكتب النافعة الممتعة الجـامع لكثیـر ل إصالح المنطق المث

أبـــو زیـــد "ولقـــد استـــشهد بـــبعض أقـــوال ، بابـــهىمـــن اللغـــة وال یعـــرف فـــي حجمـــه مثلـــه فـــ

وقــد ،)م١١٦٤/هـــ٥٦٠(ت ىوقــد شــرحه أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد المریــس"ىاألنــصار

وهذبـه الخطیـب ، ىبن المغربـامعـروف بـ الىختصره الوزیر أبـو القاسـم الحـسین بـن علـا

أحــسن مــن كتــاب  مـا رأیــت للبغــدادیین كتابــا" عــن المبــرد قولــه ى، ورىأبـو زكریــا التبریــز

  .)٩٠(" المنطقىابن السكیت ف
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حیـث ،  األذهـانى وال عالقة بعلـم المنطـق كمـا قـد یتبـادر إلـىوالكتاب معجم لغو

ـــ ـــه المعن ـــالمنطق فی ـــة یـــشرح ،ى ال اإلصـــطالحى اللغـــوىقـــصد ب ـــه الكلمـــة فـــي العربی  فی

    .ا الشرح بالقرآن واألشعار واألمثالًمطعم

بـــن الـــسكیت أن اوقـــد أراد "ســـتكماال للحـــدیث عـــن كتـــاب إصـــالح المنطـــق نجـــداو

 لغــة ى هــى وترســخ فــي لغــة العــرب التــىستــشرا ىیعــالج أیــضا داء اللحــن والخطــأ الــذ

رة مـن لغـة العرب،وقـد  تألیف كتابه هذا وضمنه أبـواب ضـبط بـه جمهـى فعمد إل،القرآن

 أو المختلفــة فیــه مــع ىخــتالف المعنــا الــوزن الواحــد مــع ىجمــع فیــه األلفــاظ المتفقــة فــ

 ومـا فیـه مـن الغثـان أو أكثـر ومـا یمـل ویـصح ومـا یمیـز ومـاال یمیـز ومـا ىإتفاق المعن

 وكـــان منهجـــه فیـــه أن یـــذكر الـــصواب ثـــم یعقبـــه بالخطـــأ ،"یـــشدد ومـــا تغلـــظ فیـــه العامـــة

  )٩١(.هتم به كبار اللغوییناواً عرف الكتاب قدیمولقدالسائد،

  :كتاب األلفاظ - ٢

وصــــورة  ،اً ضـــخماًمـــصدرو ، تـــاریخ معـــاجم اللغــــةى وكبیــــرة فـــمهمـــةیعـــد خطـــوة 

 هــذا ىبــن دریــد واألنبــارا التبویــب والتــصنیف والتوثیــق والبیــان لدرجــة جعــل ىواضــحة فــ

 ،ح المنطــق نفــس مرتبــة ومكانــة كتــب إصــالىووضــعوه فــ ،الكتــاب مــن أمهــات الكتــب

  .والغریب المصنف ،وأدب الكاتب

ـــ ـــ)ًمائـــة وســـتة وأربعـــین بابـــا(١٤٦ ىولقـــد قـــسمه إل  ســـبیل المثـــال ال ى، منهـــا عل

 ، تنـــوع الموضـــوعات التـــي تناولهـــا لإلســـتفادةىهادفـــة ممـــا أذكـــر حرصـــه علـــ ،الحـــصر

بـاب الفقـر  ، والخـصبى بـاب الغنـ:ومنهـا ،وكذلك ذكره لألشیاء وعكسها لبیـان أهمیتهـا

بـــاب الـــضرب بالعـــصا  ،بـــاب الحـــدة والغـــضب ،بـــاب التفـــرق ،بـــاب الجماعـــة ،لحـــدبوا

  .باب نعوت النساء مع أزواجها ،باب الدعوات ،باب الكذب ،والسیف والسوط

مـع تفـسیر واضـح لكـل مـاهو  ،ویتخلل تلك األبـواب نـصوص آثریـة وشـعریة موثقـة

  .صعب استیعابه

 
91) (  



   حنان مبروك سعید اللبودى.د         )م٨٧٢-٨٢٠/هـ٢٥٩ -٢٠٥( التكوین الثقافي للمؤدبین فى الدولة الطاهریة

 - ٧٧ -  

 ىســتقا تقابــل معهــم ونعلمــاء واألعــراب الـذی توثیقـه لتلــك المعلومــات علـي الىعتمــد فــاولقـد 

  )٩٢(.منهم معلوماته شفاهه، وكذلك نقله المباشر عن أصحاب العربیة الفصحاء

 ،بــل حفــظ ذلــك المــصنف بالروایــة الموثقــة ،والمالحــظ أنــه لــم یكتــف بالتــألیف كتابــه

ًفأخـــذه عنـــه تالمیـــذه ونقلـــوه نـــصال كـــامال مـــن بعـــده  ومـــنهم تلمیـــذه أبـــو العبـــاس ثعلـــب ،ً

  .هللا محمد بن رستم عبداومنهم أبو ستماله منه معاصروهاثم  ،م٩٠٢/هـ٢٩٠ت

ـــــب إلـــــ ـــــم انتقلـــــت روایتـــــه مـــــن ثعل ـــــ: ومـــــنهم  تالمیـــــذهىث  الحـــــسن بـــــن كیـــــسان و أب

 عمـــــــر المطـــــــرز وم، أبـــــــ٩١٧/هــــــــ٣٠٥ت  أبـــــــو بكـــــــر بـــــــن بكیـــــــر، م٩١١/هــــــــ٢٩٩ت

  .م٩٥٦/هـ٣٤٥ت

 سـرد وجمـع إلیـه مـن ووضـع فیهـا كـل مـا،  أبوابىوكان منهجه هو توزیع مادته عل

كالم العـرب شـعرا ونثـرا عـن شـیوخ البـصرة والكوفـة وأعـراب فـصحاء قـابلهم وتعلـم علـي 

  .أخذ عنهموأیدیهم 

  .ةتخذوه قدوا الذین أتوا من بعده بمنهجه وىستعان علماء معاجم المعاناولقد 

 مثــل لــسان العــرب ىفــي الــصدارة بــین المعــاجم الكبــر ومــن تــرجم لــه جعــل كتابــه هــذا

 ىبــن النــدیم وحتــا الــصدارة منــذ عهــد ىوجعلــوه فــ ،ىبــن منظــور وتــاج العــروس للزبیــدال

  .)٩٣(ىأیام إسماعیل باشا البغداد

  مشاركته في المجالس األدبیة

 المجــالس ى مــشاركته فــى دور واضــح فــ-ســالف الــذكر - لقــد كــان لتكوینــه الثقــافي

  . العلوم األدبیةىٕالعلمیة واثبات جدارته ف

 ىكنـــا فـــي مجلـــس أبـــي الحـــسن علــــ:ىقـــال أبوالحـــسن الطوســـ" :بـــن خلكـــاناذكـــر 

ســـتعان ا مثقـــل : تقـــول العـــرباً نـــوادره فقـــال یومـــى أن یملـــىعلـــا ًوكـــان عازمـــ ،ىاللحیـــان
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ســتعان امثقــل "بــن الــسكیت وهــو حــدث فقــال یــا أبــا الحــسن إنمــا هــو افقــام إلیــه  ،بذقنــه

  ".ءستعان بجنبیه فقطع اإلمالایریدون الحمل إذا نهض بحمله  ،بدفیه

   ى مكاشرىوهو جار"  فقال تقول العرب ى أملىفلما كان المجلس الثان

 ى كـسر بیتـ:ى إنما هو مكاسر؟ى مكاشرىبن السكیت فقال أغرك اهللا وما معنافقال له 

"ً بعد ذلك شیئاىفما أمل ، اإلمالءى كسر بیته قال فقطع اللحیانىإل
)٩٤(.  

 مجلـس ىن الـسكیت یقـول فـبـاسـمعت  " ىلمجیب الموصـل عبـداوقد قیل الحسین بن

  .)٩٥( شیبةىبن أبا

  :ومن مجالسه

  :مجلسه مع األثرم علي بن المغیرة

 شـعر ى وهـو یملـى كنـا عنـد األثـرم صـاحب األصـمع:ىقال أبو العباس أحمد بـن یحیـ

البــد مــن أن  :قــال یعقــوبســتتم المجلــس افلمــا وضــع الــشیخ الكتــاب مــن یــده و ،ىالراعــ

  ىت الراعأسأله عن أبیا

 : رءوس المـأل فقـالىال تفعل فلعله ال یحضره جـواب فتكـون قـد هجنتـه علـ :قلت له

  :ى بیت الراعىثم وثب فقال ما تقول ف ،البد من ذلك

  ال من ذي األبارق إذ رعین حقی         رةحوأفضن بعد كظومهن ب

  :وتنحنح ولم یجب بشئ فقال له فما تقول في بیته ،فتلجلج الشیخ: قال

  ًغرثان ضرم عرفجا مبلوال        ةكدخان مرتجل بأعلي قلع

  .)٩٦( وجهه الكراهیة واإلنكارى تلك الصورة ورأینا فى فعاد الشیخ إل:قال
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  :ى نصر صاحب األصمعىمجلس إبن السكیت مع أب

 شـعر ىُ یملـكـان أبـو نـصر صـاحب األصـمعى :ىقال أبو العباس أحمد بن یحی

وكـــان یحـــضر  ،ىبلـــا قًوكـــان یعقـــوب یحـــضرها أیـــض ،الـــشماخ وكنـــت أحـــضر مجالـــسه

 نــصر ى وطلــب منــي أن نــذهب إلــي أبــى بیتــىولقــد جــاء إلــ ،ویطلــب رئاســتها مجالــسهم

 قـام بـذلك وقـال للـشیخ كیـف تنـشد الًوفعـ ، یذكر له ما أخطأ فیه من شعر الشماخىحت

  .)٩٧(غتاظ الشیخ من ذلكاو ،هذا البیت للشماخ

  :ىعرابألهللا محمد بن زیاد ا عبداىبن السكیت مع أب امجلس

یتـوردهم  ، مع العلماءاًجسور ً كان یعقوب بن السكیت مقدما:ىیحیقال أحمد بن 

 ىبـن األعرابــاً كـان یحــس بـه مــن نفـسه، ولقـد حــضرنا یومـا عنــد ىذباألشـیاء للفـضل الــ

 بیتـه ولزمـه، فقـال ىإضـرب الرجـل إذا أقـام فـ : یقـالىعراببن األافتكلم وعارضه، فقال 

 مـــا أشـــد : فقـــالىبـــن األعرابـــا؟ فأقبـــل علیـــه  هـــذا أصـــلحك اهللاىیعقـــوب مـــن یحكـــ :لـــه

 سـكت ىفقال یـا عـاض قـال فـأطرق یعقـوب حتـ،  من یعرك أذنك ثم یصفعىحاجتك إل

 ،ى غیـرى أن هـذه البـادرة بـدرت منـك إلـى ثم أقبل علیه فقال ما كان یسرنىإبن األعراب

  .ثم لم یحتملها

 ىسـتمع لقراءتـه إلـایـه فثم بدأ یعقوب یقرأ عل ،ستكانهنكسار فیه واالقال فرأینا اال

ثـم لـم یـزل یأتیـه ویقـرأ علیـه كـل مـا یریـد ویـسأله فـال  ،أن أمسك یعقوب مـن تلقـاء نفـسه

ــ فكــان یعقــوب  ، أن فــرق الــدهر بینهمــاىیمنعــه وال یــأمره باإلمــساك حتــي یمــسك هــو إل

  .)٩٨(یقول ما كان أعظم بركة هذا المجلس أو ذلك الیوم

  :ىزن عثمان الماىمجلس إبن السكیت مع أب

 عثمان ىأخبرنا أبو إسحاق الزجاج قال أخبرنا أبو العباس محمد بن یزید عن أب

 ،لملك الزیـات عبـداومنهـا مجلـس محمـد بـن ،بن السكیت بعض المجالسا وىجمعن:قال

  وقد طلب البعض 

 
)97 (   )98(  



                                                                   العدد السابع واألربعونمجلة بحوث الشرق األوسط

 - ٨٠ -  

 لـذا كـره أن یتهجمـه ، ودىبن السكیت والمـازناوكان بین  ، أسأله عن مسألةىمن

  .)٩٩(حو النى السؤال لضعفه فىف

  :أراء وأقوال العلماء فیه

ابــن الــسكیت یعقــوب بــن  ":قــال اإلمــام الــشیخ محمــد بــن حــسین كاشــف الغطــاء

 الـشهیر مـن عظمـاء الـشیعة وكبـار ى واللغـووى النحـى اإلمـامى األهوازىإسحاق الدروق

ًكـان حـامال للـواء العربیـة  ،مـامین التقیـین علیهمـا الـسالمویعد مـن خـواص اإل ،التهارجا

  )١٠٠("بواألد

 أعلـم ىأجمع أصحابنا أنه لـم یكـن بعـد ابـن األعرابـ" قال ثعلب :ذكر ابن خلكان

  )١٠١(."باللغة من ابن السكیت

  :وفاته

 تأدیــب ىًأمــا عــن وفاتــه فیــذكر أن الخلیفــة المتوكــل ســأله یومــا بعــد أن وافــق علــ

لحسن ، فذكر ا؟ هذان أم الحسن والحسیني أبنا؟ أحب إلیكام یا یعقوب أی:ًبنائه قائالأ

  .بنیهاوسكت عن  ، هما آهلهبما اهللا عنهما ىوالحسین رض

 الفــور أمــر ىوعلــ ،"بنیــك ا مــن ىإن قنبــر خــادم علــي أحــب إلــ ":وقــال لــه كــذلك

 اً بیتـه فظـل یومـىوحمـل إلـ ، بطنـهىالمتوكل جنوده من األتراك فسلوا لسانه وداسوا علـ

  .وبعض آخر ومات

ومـا  ، بیتـه وقـدرها عـشرة آالف درهـم الغد أرسل الخلیفة المتوكـل دیتـه ألهـلىوف

لعزیز الــذي كــان قــد نهــاه مــن قبــل علــي عــدم قبــول  عبــداهللا بــن عبــداىأن بــاغ الخبــر إلــ

 أنــشد ىحتــ، واعتقــد ابــن الــسكیت أن ســبب رفــضه هــو حقــده وحــسده لــه، تلــك الوظیفــة

ًقائال
)١٠٢(:  
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یـد بـن  بـن یزىأحمـد بـن یحیـ(ى  للمـؤدب أبـو العبـاس ثعلـب الـشیبانىالتكوین الثقـاف

  .)م٩١٤/ هـ٢٩١(ت) ى النحوىسیار البغداد

 : المولد والنشأة

 . النحو واللغة والحدیثى شیبان، إمام الكوفیین فى لبنىمول

مـشهور بـالحفظ  ،دیـن صـالح ، علومـهى م، ثقة حجة ف٨١٥/ هـ٢٠٠ولد عام 

 ةه سـتءعـرف بالبخـل وتـرك ورا ،وروایة الشعر القـدیم ،وصدق اللهجة والمعرفة بالعربیة

  .)١٠٣(أالف دینار

 :شیوخه

 علوم القـرآن الكـریم والحـدیث ى ید العدید من علماء عصره فى علومه علىتلق

 ى حرصـــه علـــىباإلضـــافة إلـــ، الـــشریف وعلـــم اللغـــة وروایـــة الـــشعر وغیرهـــا مـــن العلـــوم

 .حضور الحلقات والمجالس العلمیة

ل بـن داود ومنهم أحمد بن إبراهیم بن إسماعیوكان ثعلب یطلب كل علم من أهله،

 وتخــرج ىعرابــابــن األقرأعلیــه ثعلــب قبــل  ،بــن حمــدون النــدیم شــیخ أهــل اللغــة ووجههــم

وكـذلك محمـد ، اللغـة، والنحـو مـن سـلمة بـن عاصـم ى فـىعرابـبـن االالجلـس ثـم ، علیه

ـــم محمـــد بـــن هـــشام  ،هللا بـــن قـــادم وهـــو مـــن أعیـــان أصـــحاب الفـــراء عبـــدابـــن وأبـــو محل

مـــا فقـــدت "وقـــال فیـــه ثعلـــب  ،ىاق بـــن بـــشیر الحربـــإبـــراهیم بـــن إســـح ،ىالـــشیباني اللغـــو

أبـــو  ،وكـــذلك الزبیـــر بــن بكـــار"  مــن مجلـــس لغـــة أو نحــو خمـــسین ســنةىإبــراهیم الحربـــ

بــن ا عــن ى كتــب أبــي زیــد األنــصارى وروى البــصرىالفــضل العبــاس بــن الفــرج الریاشــ

 ى أبـــ عـــنى بـــن المغیرةاألثرموكـــذلك األصـــمعى عبیـــدة عـــن علــى كتـــب أبـــىنجــده، ورو

  .عن إبنه عمرو  عمروىو أبنصر،
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 الحدیث،سـمع منـه مائـة ى وهـو شـیخ ثعلـب فـىعبید اهللا بـن عمـر القـواریر وكذلك 

عمـرو بـن ، م٩٤٢/هــ٢٣١ألف حدیث،أحمـد بـن حـاتم صـاحب األصـمعي أبـو حـاتم ت

م، ٨٤٥/هــــ٢٣١م،محمـــد بـــن ســـالم الجمحـــي ت٨٤٥/هــــ٢٣١ عمـــرو الـــشیباني تىأبـــ

 ىإبــــــراهیم بــــــن المنــــــذر الحزامــــــ ،م٨٤٥/هـــــــ٢٣١ ت ىمحمــــــد بــــــن زیــــــاد بــــــن األعرابــــــ

محمد بـن حبیـب أبـو جعفـر ، م٨٥٧/هـ٢٤٣ ت ىهللا الطوال النحو عبدام،أبو/هـ٢٣٦ت

وكــــــان واهللا حافظــــــا .....مــــــلحــــــضرت مجلــــــسه فلــــــم ی"م وفیــــــه یقــــــول٨٥٩/هـــــــ٢٤٥ت 

  )١٠٤(".صدوقا

  :ذتهتالم

  سـبیل المثـال الى یدیـه طائفـة كبیـرة مـنهم علـىلقد أخذ عنه خلق كثیر وتخرج عل

  :الحصر

 مــن كبــار رجــال اللغــة العربیــة ىفقــد ســمع عنــه لفطویــة ومحمــد بــن العبــاس الیزیــد

ـــشار ىواألدب فـــ ـــن ب بـــن ا بغـــداد، واألخفـــش الـــصغیر ومحمـــد بـــن القاســـم بـــن محمـــد ب

  .)١٠٥( عنه أمالیهى روىبن مقسم الذا، وأحمد بن كامل ، وأبو عمر الزاهد،ىاألنبار

لرحمن  عبــدام،٩٢٣/هـــ٣١١ الزجـاج تىرإبـراهیم بــن محمــد بـن الــس: ومـنهم كــذلك

بن محمد بـن عرفـة المعـروف نفطـوبى م إبراهی، ىهللا الحكیم عبدا، أبوىبن محمد الزهر

م،محمد بن یحیي ٩٣٥/هـ٣٢٤م، أحمد بن جعفر المعروف بجحظة ت٩٣٤/هـ٣٢٣ت

 ت ىم، محمــد بــن یعقــوب بــن ناصــح األصــبهان٩٤٧/هـــ٣٣٦ ت ىالمعــروف بالــصول

، م٩٥٦/هــ٣٤٥لواحـد الزاهـد المعـروف بغـالم ثعلـب ت  عبدانمحمد بـ، م٩٥٤/هـ٣٤٣

وأبو عمر الزاهد من أكـابر أهـل اللغـة وأحفظهمـا، ومحمـد بـن إبـراهیم بـن كیـسان وكـان 

  .)١٠٦( عن المبرد وثعلبى والكوفىحافظا للمذهب البصر
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  ب ثعلب باألمراء الطاهریینعالقة المؤد

هللا بـن  عبـدا طاهر بن محمد بـنُتوطدت تلك الصلة عندما كلف ثعلب بتأدیب أباه

  )١٠٧ (.هللا بن طاهر عبداطاهر،وكذلك أوالد محمد بن

 محمـد ىأقعـدن"قال ثعلـب :  قال)١٠٨( ىولقد حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن الزبید

 فكنت أقعـد ، داره، وأقام لنا وظیفةىًهللا بن طاهر مع إبنه طاهر وأفرد له دارا ف عبدابن

 الحـــــال ثـــــالث عـــــشرة ه هـــــذىفكنـــــت علـــــ......،ر أربـــــع ســـــاعات مـــــن النهـــــاىمعـــــه إلـــــ

  ." الشهر ألف درهمى فى لىوأجر...................... سنة

ووظیفـــة مـــن الخبـــز  ،وكـــان یـــوفر لـــه كـــل یـــوم ســـبع وظـــائف مـــن الخبـــز الخـــشكار

  .وعلوفة رأس ،وسبعة أرطال من اللحم ،السمید

ًب لــه مــصحفا ً أن بعــض آكــابر أوالد طــاهر ســأل أبــا العبــاس ثعلبــا أن یكتــىویــرو

  )١٠٩(. مذهب أهل التحقیقىعل

 ى تحــت ظـــل تلـــك األســـر الطاهریـــة حتـــى بقـــاء المـــؤدب والنحـــوىٕوان دل ذلــك علـــ

  .م٨٦٨/هـ٢٥٤نتهاء عهدها عام ا

  :تكوینه الثقافي

  : العباس ثعلب وتنوعت ما بینىتنوعت ثقافه أب

طلبـت ": ٍ ماذكره عن تعلیمـه ذاكـراىتعلیمه األولي حیث اتفقت أغلب المصادر عل

 ثمـان عـشرة ى حـدود الفـراء وسـنىوابتدأت بـالنظر فـ ، سن ست عشرةى فالعربیة واللغة

 مـــسألة للفـــراء، إال وأنـــا أحفظهـــا وأحفـــظ ى علـــىوبلغـــت خمـــس وعـــشرین ومـــا بقـــ ،ســـنة

  )١١٠(." هذا الوقت إال قد حفظتهىولم یبق شئ من كتب الفاء ف ،موضعها من الكتاب
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 ،لعلـــم وفروعـــه مـــن رواده وأســـاتذته أخـــذه اىعلـــ-كمـــا ســـبق وذكرنـــا -حرصـــه 

  . عدیدةىوالشعر وعلوم وفنون أخر ،وكذلك الحدیث ، اللغة واألدبىسواء ف

ًوالتــي ســوف نفــرد لهــا حــدیثا مــستقال فیمــا  ، أصــحابهى أمالهــا علــىمجالــساته التــ ً

والـشعر  ، القـرآنى النحو واللغة واألخبار ومعانى موضوعات فى احتوت علىوالت ،بعد

  )١١١ (.كلم علیهمما سمع وت

 ىوثقافتـه ونبوغـه فـ ،للمـؤدب أبـو القاسـم ثعلـبوالنبوغ المبكر  ،هذه النشأة المتمیزة

 ىوكثـره تالمیـذه الـذین كـان لهـم دورواضـح فـ ،وكثرة أسـاتذته ومعلمیـه ،فروع من العلوم

، كان نتیجته تلـك المؤلفـات العدیـدة ى تراثه العلمى الحفاظ علىحیاته و، وبعد مماته ف

  .لقاسم ثعلب اىألب

  :مؤلفاته

 العلـوم النقلیـة مـن علـوم القـرآن ىتعددت مؤلفاته وتنوعت ما بـین كتـب ألفـت فـ

  .. العلوم العقلیة من أدب وشعر وغیرهاىوالقراءات،وكذلك ف ،والحدیث ،الكریم

  :  العلوم النقلیةىمؤلفاته ف

  ..ءات القراىغریب القرآن،غریب الحدیث، كتاب القراءات، معان،  القرآنىمعان

  : العلوم العقلیةىمؤلفاته ف

  : علم النحوواللغةىكتبه ف

 النحــو، ى النحــو، حـد النحو،فعلــت وأفعلت،المـصون فــىإعـراب القــرآن، األوسـاط فــ

 ومـاال ىصرف،ما یجـرنـصرف ومـا ال ینختالف النحویین،مجاز الكالم وتصاریفه، مایا
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المجالس، أو كبیـــر الفائـــدة، ، وصـــف بكونـــه صـــغیر الحجـــمىوالـــذ ،)١١٢(،الفـــصیحىیجر

  )١١٤(ستخراج األلفاظا ،ى، أو األمال.)١١٣(المجالسات

  : الشعرىكتبه ف

ـــشعر ـــشواهد الـــشعریة )١١٥(قواعـــد ال ـــأس بهـــا مـــن ال ـــه مجموعـــة ال ب ـــین دفتی  ضـــم ب

شــرح لقــصیده ، )١١٦( ى بیــت مــن عیــون الــشعر العربــ٢٠٠ ى تحتــوي علــىوالتــ ،البلیغــة

 ،ىل بن بالل بن جریر، شرح المیة الـشنقركعب بن زهیر، شرح قصیدة عمارة بن عقی

دیـوان ، ، معاني الـشعر، الهجـاءىدیوان رافع بن هریم الیربوع  الخال،ىقصیدة في معن

، دیــــوان ىدیــــوان النابغــــة الجعــــد ،دیــــوان عــــروة بــــن حــــزام، دیــــوان زهیــــر ،بــــن الدمینــــةا

  .)١١٧(دیوان طفیل، دیوان الطرماح ،ىدیوان النابغة الذبیان ،ىاألعش

  :)١١٨(ره ومن شع

  :)١١٩( ًومنه أیضا

 شــارك فیــه ى التوثیــق للمجــالس األدبیــة التــىعتمــدنا علیهــا فــا ىومــن مؤلفاتــه التــ

 ،علــوم اللغــة العربیــة ىفــ ضــروب شــتي ىوهــو یــشتمل علــ ثعلــب كتابــه مجــالس ثعلــب

 ى مذهب الكوفیین، وهو یعد من أهم الوثائق العلمیة فىوكثیر من المسائل النحویة عل

  .الكوفةبیان مذهب أهل 

 قطعــة مــن ى أصــحابه فــي مجالــسه تحتــوي علــىمالهــا علــأوكــذلك مجــالس وآمــال 

 تلـــك المجـــالس ىســـتعرض فـــا،  القـــرآن الكـــریم والـــشعرىواللغـــة واألخبـــار ومعـــان النحـــو

  .)١٢٠(.بعض آراءأهل البصرة

 عمـر الزاهـد غـالم ى، أبىهللا الزبید عبداى، أبى بكر األنبارى من أبلولقد رواها ك

  )١٢١( بكر محمد بن الحسن بن یعقوب بن مقسمىأب رستویه،بن د اثعلب،
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  :مجالسه العلمیة

ــ  ىدبیــة والتــ العدیــد مــن المجــالس األى المــشاركة فــىحــرص أبــو العبــاس ثعلــب عل

ــــىذكــــرت فــــ ــــاب مجــــالس العلمــــاء ألبــــى مــــصادرنا العربیــــة، باإلضــــافة إل   القاســــمى كت

  .)١٢٢(ىلرحمن بن إسحاق الزجاجعبدا

تنــا لهــا اء تــنم مــن خــالل قرىج مــن تلــك المجــالس والتــ نمــاذىوســوف نــشیر هنــا إلــ

  .وشهادة معاصریه له بذلك ، تنوع ثقافته ما بین االدب واللغة والشعرى مدىعل

  )١٢٣( ىمجالس ثعلب مع الریاش

 ىأحمـد بـن یحیـ  قال أبـو العبـاس:ىقال أبو عمر بن أحمد بن إسحاق القطربل

ا وقــد ًفقــال یومــ ،َنــت قطعتــه شــهداوكا ، ألســمع مــا كــان یرویــهى الریاشــىیر إلــســكنــت أ

   في قول الشاعرى أ؟ُ أو بازلًالباز: تقول كیف ......قرئ علیه

   بازل عامین حدیث سني      ما تنقم الحرب العوان مني

  .ىلمثل هذا ولدتني أم

 ِوبـازل، ًبـازل ىیـرو"أقـصدك لغیـر هـذا العربیـة إنمـا ى هذا فـىتقول لأ :فقلت له

ــــــاز ــــــ"ُلعــــــامین وب ــــــع عل ــــــي اإلســــــتئناف والخ الرف ــــــض عل ــــــىف ــــــصب عل ــــــاع والن ى  اإلتب

  .)١٢٤(،فإستحیا وأمسكالحال

م عنـــدما نــــزل ٨٤٤/هــــ٢٣٠ وذلـــك فـــي عــــام ىثـــم جمعـــه مجلــــس أخـــر مـــع الریاشــــ

 إلیـه ثعلـب لیكتـب عنـه وقـد تنـاقش معـه ىأو درب الزنوج، وأت،  بغداد بدرب األزجى فىالریاش

 قـد ى والفـراء، ومـسألة أخـرى مـن الكـسائ تفـسیرها كـالىختلـف فـا مسألة نحویة قد ى فىالریاش

 تفــسیرها، ولقــد ســأله عــن مجالــسته لــه فأجــاب نعــم ىتفــق معــه ثعلــب فــاســأل فیهــا األخفــش و

  )١٢٥(. قوله هذاىفلم یعجب الریاش"  أعلم منهى أنىوأنا أر"قائال
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  )١٢٦(مجلس ثعلب مع محمد بن حبیب

 ىُ أنــه یملــى أتیــت محمــد بــن حبیــب وقــد بلغنــىقــال أبــو العبــاس أحمــد بــن یحیــ

 قطــع اإلمــالء فترفقــت بــه فأمــل وكــان ال ىفلمــا عــرف موضــع ،شــعر حــسان بــن ثابــت

 جمعـــه مـــن الجمـــع ى قعـــد فـــه بالعـــدول عـــن ذلـــك، وتـــفأقنع،  المـــسجد الجـــامعىیقعـــد فـــ

   منها ى تلك األبیات والتىوسأله أحد الحضور عن مسائل ف ،جتمع الناساو

  .قیر وفىغنعلي كل حال من        نعامةىٕفإني وایاه كرجل

ًووفــق محمــد بــن حبیــب فــي تفــسیر األبیــات لغویــا، وأخطــأ عنــدما ســأله الــسائل 

، وضـــطرب ونـــصرف بعـــدها ولـــم "غنـــي وفقیـــر"عـــن مـــدي الـــصحة فیمـــا ذكـــره الـــشاعر 

  .)١٢٧(یعد

  .)١٢٨(وكذلك مجلس ثعلب مع محمد بن سعدان

  : محمد بن زیادىعراببن األا مع ىمجلس أبي العباس أحمد بن یحی

َقائال كنا عند أحمد بن سعید بن سلم وعنده جماعة من أهل األدب ذكر ثعلب 

 ىأبو العالیة، وكنـا نتنـاقش قبـل مجیئـه فـ ،السعدي ،منهم عافیة بن شبیب، من البصرة

 سـألته ىن جـاء وجلـس حتـإوما ،  دیوان شعر الشماخى بعض األشعار فىتفسیر معان

  :ى الشعر فیما یتعلق بالبیت التالىعن بعض معان

   الطحینى حیزومها كرحىرح     ركدت إلیهىم المرتجفنع

وكــــان  ، أریــــد أن أســــتزله بحــــضره الموجــــودین مــــن علمــــاء البــــصرةىوظــــن أنــــ

ــــــشدةال ــــــت لــــــهو، وأوضــــــحت لــــــه األمــــــر ،معــــــروف عنــــــه ال ال واهللا مــــــا األمــــــر كمــــــا "قل

  .)١٢٩( إنما أراد الصالبة:كت، وقالفسوأوضحت له القصة !".توهمت
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  :هللا بن طاهر عبدامحمد بن العباس ثعلب مع ىمجلس أب

ترجــــع صــــلته بــــاألمراء الطــــاهریین منــــذ عهــــد األمیــــر أبــــي العبــــاس محمــــد بــــن 

 حـضور مجالـسه، ومـشاركته ى، وحرص ثعلب عل)م٨٧٣-٨٦٢/هـ٢٥٩-٢٤٨(طاهر

  .وهو ما سوف نتحدث عنه فیما بعد ، كانت تعقد داخل المجالسى المناظرات التىف

قـال " :هللا بـن طاهرقـائأل عبـدایـد اهللا بـنوأكد ما سـبق أبـو العبـاس محمـد بـن عب

هللا بــن طاهروحــضره أبــو العبــاس ثعلــب  عبــدا محمــد بــنى حــضرت مجلــس أخــى أبــىلــ

محمد قـد حـضر هـذان الـشیخان فلیتنـاظرا، وأنـا أحـب أن أعـرف ى  أخىفقال ل ،والمبرد

 أن ى شــئ مــن علـم النحــو مماأعرفــه فكنـت أشــركهما فیــه إلــىأیهمـا أعلــم قــال فتنـاظرا فــ

نهما تكلمـا فیمـا أعـرف إ فقلت ىنقضاء المجلس فسألنا ا فلم أفهم، ثم عدت إلیه بعددقق

 مـا یعـرف أعلمهمـا إال مـن هـو ىاهللا یـا سـیدوفشركتهما ثـم دققـا فلـم أعـرف مـا قـاال، ال 

  ". أحسنت واهللاىیا أخ: ىأعلم منهما ولست ذلك الرجل فقال ل

یـوم دخلـت علیـه وكـان  هللا بـن طـاهر، عبـدا محمـد بـنى سـألن:قال أبو العبـاس

  : بیت الراعيى فلما وصلت إلیه بادر إلىلما قدم من خراسان طلبن

  ًغرثان ضرم عرفجا مبلوال           لعةتكدخان مرتجل بأعلي 

  : عن بیتهىَفقلت یصف ذئبا فسألن

   بعد قابلى أعذرثم قابل ىلإ      ى الحمض بعد المقحمین ورازمىكل

  .لیكون أعز له ،له ویعف عن كثیر غیرهفقلت له لیصیر اإلنسان عن قلی

  :وسألني عن بیته

  اه به والعرق مدخولضعِ راح ال         وخادع المجد أقوام لهم ورق

  رأي ظاهرهم فقدر أن الباطل مثله فأخلف  فقلت
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  :فسألني عن بیته

   كما إغتر بالنص القضیب المسمح      فتلنا غرارا من حدیث نقوده

  .)١٣٠(بمن یهواه حتي أطاع وسامحانه لم یزل یترفق  فقلت

 )١٣١( العباس المبردى العباس ثعلب مع أبىمجالس أب

هللا بن طاهر،  عبدا حضور األمیر محمد بنىتعددت مجالسه مع المبرد وذلك ف

 أمر من أمور العلم مثلما كان ى منهم عقد مناظرة فاًطلب ، دارهى منه وفةأو بدعو

  .)١٣٢( العباس ثعلب ومحمد بن یزیدىب حدثت بین أى تلك المناظرة التىالحال ف

أوبعض األبیات  ،)١٣٣(ا لبعض اآلیات القرآنیةًرا لغویًوكذلك طالبا تفسی

  .)١٣٤(الشعریة
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  :ةـــــــمـاتــالخ

 ًالمــؤدب أدبیــا  إعــداد ى لمــا لهــا مــن دور كبیــر فــهمــةیعــد التأدیــب مــن المهــن ال

ًوعلمیــــــا لیكــــــون شخــــــصا  لــــــي المــــــستوي عأكان  المجتمــــــع ســــــواءىلــــــه دوره فــــــً

 وظیفـة سیاسـیة كمنـصب ىذا تـولإ وخاصـة ، العـامىوكذلك المـستو ،الشخصي

 .أو ما شابه، الخالفة أو اإلمارة

 كان البد من تـوافر العدیـد مـن الـصفات والـسمات فـیمن یقـوم بهـذا العمـل الجـاد، 

صــفات وســمات أخالقیــة ســیحرص ،  تترتــب علیــه أمــور جلیــه فیمــا بعــدىوالــذ

 .ا فیمن یقوم بتأدیبه ترسیخهىالمؤدب عل

 للمــؤدب یعتبــر مــن أهــم العوامــل األساســیة التــي تؤهــل المــؤدب ىالتكــوین الثقــاف 

 یـد أسـاتذته ى علـى نـشأته وتعلیمـه األولـى یـشتمل علـىوالـذ ،للقیام بهذا العمـل

 تحـصیل العلـم ىوكذلك دأبه علـ ،من علماء العرب من البصرة والكوفة وغیرها

 . كل فنون العلومىراءته المتعددة فعن طریق مشاهداته وسماعه وق

 ىختیار المـؤدبین فـاختیارالمكلف باهتمام بحرص أمراء الدولة الطاهریة علي اال 

 .ختیار هؤالء بعنایة ومتابعتهما ى التدقیق فى علًصا كان حریىوالذ ،الدولة

 ى الــرغم مــن أن المــصادر لــم تمــدنا بمعلومــات كافیــة عــن دور المــؤدبین فــىعلــ 

 عالقاتهم بـأمراء الدولـة ىلكنها ألقت الضوء أكثر عل ، أمراء الدولةتأدیب أوالد

 جانــب كــون بعــضهم كــانوا ىإلــ ،هتمــامتهم األدبیــة بــالعلوم واألداب وعلماوهــااو

دبـــاء ونـــاظروهم فـــي مجالـــسهم أو مجـــالس أدبـــاء وشـــعراء جالـــسوا الـــشعراء واأل

 .العلماء

 ًة الكریمـة مادیـا ومعنویـا للتفـرغ وتوفیر الحیـا ،ینتشجیع أمراء الدولة لهؤالء المؤد ً

 .زدهار الحیاة الفكریةابهدف  ،للعلم والتألیف
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 القوي لهؤالء صارت المكتبة العربیة ثریة بمؤلفاتهم األدبیةىًنظرا للتكوین الثقاف ، 

ٕوالقــت عنایــة واهتمــام مــن قبــل العدیــد مــن المــؤرخین الــذین قــاموا علــي تحقیــق 

 . ال تقدر بثمنىتلك الجواهر الت

 طبـق فیهـا منهجـه ىالء مدرسـته التـؤإكتملت الفائدة بأن صار لكل مـؤدب مـن هـ 

ـــذ ـــرك بـــصمته ىال ـــأن یكـــون متـــأثرا بإســـتاذه ومعلمـــه ولكـــن ت ـــم یكتـــف فقـــط ب ً ل

 كتاباته، ثم صـار لـه تالمذتـه الـذین كـان أغلـبهم ىوهویته عل ،وثقافته ،العلمیة

والحفـــاظ  ،لروایـــةكـــانوا حریـــصین علـــي الـــسماع وا ،بالنـــسبة لمعلمـــیهم أصـــدقاء

أو فـي  ، نفـس وقـت تألیفـهىعلي ذلك التراث من الضیاع عـن طریـق تدوینـه فـ

 .وقت الحق
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  هوامشال

  .٢١٣ت، ص.ن، د.د  تعلیم اللغة العربیة،ىالمؤدبون وتجربتهم ف سلیمان بن إبراهیم العابد، .١

 بها ىر وأمل نیسابوىً نكتا كثیرة، أقام فى الفاضل، حفظ عن األعرابى اللغو:أحمد بن خالد .٢

هللا  عبدا بهم األمیرى ید األعراب الذین أتى الشعر والنوادر، تأدب على معانىًكتبا كثیرة ف

 لدرجة جعلته یعرض ى األدب، وتوثقت عالقته باألعرابىً صار إماما فى، حتىالطاهر

ًعلیه أصول الشعر أصال أصال،  ىوكذلك شعر الكمیت، ولقد كان شمر بن حمدویه الهرو ً

 اللغة العربیة یثنیان علیه ویوثقان به، ى شیخا العجم فى النحوىى وأبو الهیثم الرازىاللغو

 عبید في ى أبىومن تصانیفة كتاب الرد عل  الهیثم فضل ومودة،ىوكان بین أبو سعید وأب

وقف   نكت العمیان،ىنكت الهمیان ف ،)صالح الدین بن أیبك (ى الصفد.غریب الحدیث

جمال (ىالقفط ؛٩٦م،ص ١٩١١لمطبعة الجمالیة، مصر،  بك، اى طبعة أحمد زكىعل

تحقیق محمد أبو الفضل   أنباه النحاة،ى،أنباه الرواة عل) بن یوسفى الحسن علىالدین أب

؛ ٦٧،ص١،ج١٩٨٦بیروت، ط القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافیة، ابراهیم، دار الفكر العربي،

إرشاد األریب "، معجم األدباء)الروميهللا  عبداشهاب الدین أبو عبید اهللا بن(یاقوت الحموي 

 بیروت، لبنان،تحقیق إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، ،)إلي معرفة األدیب

،لسان المیزان، إعتني )أحمد بن علي بن حجر(؛ العسقالني٢٥٤،٢٥٣،ص١م،ج١٩٩٣

لفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات  عبدالفتاح أبو غدة، إعتني بإخراجه سلیمان عبدابه

لرحمن  عبداجالل الدین(؛ السیوطي٤٥١،ص١م،ج٢٠٠٢، ١دار البشائر، ط المیة،اإلس

ط   بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم،)بن أبي بكر

  .٣٠٥،ص١م،ج١٩٦٤

حققه وعلق علیه محمد أبو  ، مراتب النحویین،)لواحد بن علي اللغوي عبداأبي الطیب(الحلبي .٣

؛ یاقوت )٢(هامش٩٢م،ص١٩٥٥مطبعة السعادة،  مكتبة نهضة مصر،، إبراهیم

 ؛العسقالني، ٦٧مصدر سابق، ص ؛ القفطي،٢٥٣، ص١الحموي،مصدر سابق، ج

 .٣٠٥؛السیوطي، مصدرسابق، ص٤٥١مصدرسابق،

  .٢٥٦،٢٥٧ص  ،١ج مصدر سابق، یاقوت الحموي، .٤
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مد أبو الفضل ابراهیم، تحقیق مح طبقات النحویین واللغویین، ،)محمد بن الحسن(الزبیدي .٥

نور القبس المختصر  ،)أبي عبید اهللا محمد بن عمران(ا؛ المرزباني ٢٠٢م،ص،١٩٧٣

المطبعة  من المقتبس في أخبار النحاة واألدباء والشعراء والعلماء، تحقیق رودلف زلیهایم،

  .٢٨٤٠،ص٦ ؛ الحموي، معجم األدباء،ج٢١٥ص م،١٩٦٤الكاثولیكیة، 

لسالم محمد  عبداتحقیق وشرح البیان والتبیین، ،)مرو بن بحرأبي عثمان ع(الجاحظ  .٦

  .٤٠٣،٤٠٢، ص١م،ج١٩٩٨،م٧ط مكتبة الخانجي، القاهرة، هارون،

ُكفـــــــــى المـــــــــرء نقـــــــــصا َأن یقـــــــــال بَأنـــــــــه .٧ َّ ِ َ ُ ْ َ َ معلـــــــــم صـــــــــبیان وان كـــــــــان فاضـــــــــال      ْ َ َ ِٕ َ ِّ          

رات الـــــشعراء ، محاضـــــرات األدبـــــاء ومحـــــاو)أبـــــو القاســـــم الحـــــسین بـــــن محمـــــد(ىألصـــــفهانا

؛ یـــــــاقوت ٢٣م، ص١٩٠٢ مـــــــصر، والبلغـــــــاء، هذبـــــــه إبـــــــراهیم زیـــــــدان، مطبعـــــــة الهـــــــالل،

  .٤٠٧،ص١معجم األدباء،ج ،ىالحمو

  .٧٣ص ،٢ج مصدر سابق، ؛ الجاحظ،٢٣ص مصدر سابق، ،ىاألصفهان .٨

دار  تحقیق محمد إبراهیم أبو الفضل، المحاسن والمساوئ، ،)ابراهیم بن محمد (ىالبیهق .٩

  .١٠:٩،ص١، جم١٩٦١المعارف،

  .٦٦ص المؤدبون وتجربتهم، ؛ سلیمان العابد،٢٩ ،٢٨، ص١ج أنباه الرواة، ،ىالقفط .١٠

نشر جولیوس  تاریخ الحكماء، ،)أبو الحسن جمال الدین علي بن یوسف(ىابن القفط .١١

 ؛ احسان ذي النون السامرائي، الحیاة العلمیة زمن ٤١٣ص م،١٩٠٣ط لیبسك،  لیبرت،

 ،د ما وراء النهر في القرنیین الثالث والرابع الهجريالسامانیین في خراسان بال

ابن " هللا الملحم، عبدا بنى، هانى؛ ابراهیم محمد زین٤٤ص، م١،٢٠٠١ط ،لبنان.بیروت

 ، مجلة اإلسالم في آسیا،"سینا نموذج الحكیم المسلم دراسة في تراجم ظهیر الدین البیهقي 

  .٢٨٥م،ص٢٠١١لرابع، العدد ا الجامعة اإلسالمیة العالمیة بمالیزیا،

ـــــــاذ، :هـــــــراة .١٢ ـــــــي دار إمـــــــارة فـــــــي مكـــــــان یعـــــــرف بخراســـــــان أب ـــــــشتمل عل ـــــــة حـــــــصینة ت  مدین

وحــــصن لــــه أربعــــة أبــــواب، ومــــسجد جــــامع وســــط أســــواق المدینــــة، ولــــم یكــــن بخراســــان وال 

أبــــو القاســــم (ابــــن خردذابــــه .وأهلهــــا أهــــل أدب وبالغــــة سجــــستان أعمــــر مــــن مــــسجد هــــراة،

لیـــــــــــــــــــــدن،  دار صــــــــــــــــــــادر، ك والممالــــــــــــــــــــك،،المــــــــــــــــــــسال)هللا عبــــــــــــــــــــداعبیــــــــــــــــــــد اهللا بــــــــــــــــــــن

ــــــي التقاســــــیم أحــــــسن ،)أحمــــــد محمــــــدبن(؛المقدســــــي ٢٤٥م،ص١٨٨٩ ــــــالیم، معرفــــــة ف  األق
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 بیـــــروت، العربــــي، التــــراث إحیــــاء دار مخــــزوم، محمـــــد وفهارســــه وهوامــــشه مقدمتــــه وضــــع

 بــــــــشیر ترجمــــــــة الــــــــشرقیة، الخالفــــــــة بلــــــــدان لــــــــسترنج، كــــــــي ؛٢٤٢ص  م،١٩٨٧ لبنــــــــان،

 .٤٥٠م،ص ١٩٨٥، ٢ط الرسالة، سةمؤس عواد، كوركیس فرنسیس،

دار ابن حزم،   واألسماء،ى،الكن)أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد (ىالدوالب .١٣

 الحسین ىأب (ى یعلى؛ ابن أب٩٤ص ، مراتب النحویین،ى؛ الحلب٨٨٢م،ص٢٠٠٠

ت، .د، القاهرة ،ىوصححه محمد حامد الفق  طبعةىوقف عل ، طبقات الحنابلة،)محمد

 صفوة الصفوة،، )ى بن محمد بن علىعبد الرحمن بن عل(ى ؛ابن الجوز٢٥٩،ص١ج

أبي (ابن خلكان؛٧٦٦ت، ص.د ،ى طرطوس، دار الكتاب العربىالمحقق خالد مصطف

لرحمن جالل عبدا(ى؛ السیوط٦٤،ص٤ج وفیات األعیان، ،)العباس شمس أحمد بن محمد

ه وعلق شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعات المزهر في علوم اللغة وأنواعها،)الدین

، محمد أبو الفضل إبراهیم، منشورات ى محمد البجاوى بك،علىحواشیه محمد أحمد جاولول

؛ كارل بروكلمان، تاریخ األدب ٨٣، ص١م،ج١٩٨٦بیروت،  صیدا، المكتبة العصریة،

م، ١٩٧٧دار المعارف،  القاهرة، لتواب، عبدالحلیم النجار، رمضان عبداتحقیق ،ىالعرب

 دراسة ىأبو عبید القاسم بن سالم البغدادي حیاته وجهوده ف، ى؛ غانم قدور١٥٥،ص٢ج

الوثائق التاریخیة للعصور  ،ى العجمى؛عبد الهاد١٥٢م،ص١٩٨٦القراءات، بغداد،

ً كتاب األموال للقاسم بن سالم مصدرا، حولیات اآلداب والعلوم ىاإلسالمیة األول

  .٧،هامش ١٩م،ص٢٠٠٩الحولیة الثالثون،  اإلجتماعیة،

 تراجم أئمة النحو ىالبلغة ف ،)مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد (ى آبادالفیروز .١٤

دار  ،ى،طبعة منقحة وموسعة حسان أحمد راتب المصرىواللغة، المحقق محمد المصر

  .٢٣٣،٩٩م،ص٢٠٠٠ ،١سعد الدین، دمشق،ط

  .١٩٩ص، ، طبقات النحویین واللغویین،ىالزبید .١٥

تحقیق إحسان عباس، دار الرائد  قات الفقهاء،طب ،)إبراهیم بن علي بن یوسف (ىالشیراز .١٦

، تهذیب )جمال الدین أبو الحجاج یوسف(ى؛ المز٩٢م ص ١٩٧٠، بیروت، ىالعرب

مؤسسة الرسالة،  بیروت، تحقیق وتعلیق بشار عواد معروف،  أسماء الرجال،ىالكمال ف

 تحقیق ، تذكرة الحفاظ،)محمد بن أحمد بن عثمان (ى؛الذهب٣٥٤م، ص١٩٩٢، ١ط
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 ىعبد الهاد٤١٧هـ،ص١٤٧٣دائرة المعارف العثمانیة،  ،ى المعلمىلرحمن بن یحداعب

  .المرجع نفسه ،ىالعجم

تاریخ مدینة السالم وأخبار محدیثها وذكر قطانها  ،)ىأحمدبن عل(ىالخطیب البغداد .١٧

حققه وضبط نصه وعلق علیه بشار عواد معروف، دار  العلماء من غیر أهلها وواردیها،

  .٣٩٢،ص١٤ج م،٢٠٠١، ١ط ،ىالغرب اإلسالم

، مــــــــــــــصدر ســـــــــــــــابق، ى،البغــــــــــــــداد٢٥٩مــــــــــــــصدر ســــــــــــــابق، ص ،ى یعلــــــــــــــىابــــــــــــــن أبــــــــــــــ .١٨

ســــــیر أعــــــالم  ،)عثمــــــان بــــــن أحمــــــد بــــــن محمــــــد الــــــدین شــــــمس( ى؛ الــــــذهب٤٠١،ص١٢ج

ـــــبالء، أشـــــرف علـــــي ـــــق الن  نعـــــیم األرنـــــؤوط، محمـــــد شـــــعیب أحادیثـــــه وخـــــرج الكتـــــاب تحقی

 ى ؛عبـــــــــــد الهـــــــــــاد٤٩١، ١٠م، ج١٩٩٦بیـــــــــــروت،  ،١مؤســـــــــــسةالرسالة، ط ،ىالعرقـــــــــــسون

  ٢٢ص مرجع سابق، ،ىالعجم

طبقات المفسرین، راجع النسخ وضبط  ،) بن أحمدىشمس الدین محمد بن عل(ىالداوود .١٩

، ١لبنان، دار الكتب العلمیة، ط بیروت، من العلماء بإشراف الناشر، أعالمها لجنة

، مصدر سابق، ىالبغداد ؛٢١١، مصدر سابق،صى؛ المرزبان٣٤،ص ٢م، ج١٩٨٣

 حمد، مرجع ىغانم قدور ؛٥٠١، ص١٠، مصدر سابق، جى؛ الذهب٤٠٣،٣٩٣،ص١٤ج

  .٢١ص مرجع سابق، ،ى العجمى؛عبد الهاد١٥٤سابق، ص

محمــــــــــــد بــــــــــــن منیــــــــــــع (، ابـــــــــــن ســــــــــــعد٢٥٩مــــــــــــصدر ســــــــــــابق، ص ،ى یعلــــــــــــىابـــــــــــن أبــــــــــــ .٢٠

 البـــــــصریین والبغـــــــدادیین والـــــــشامیین ىفـــــــ""الطبقـــــــات الكبیـــــــر "ى،الطبقـــــــات الكبـــــــر)ىالزهـــــــر

 القــــــــــــاهرة، ،ى محمــــــــــــد عمر،مكتبــــــــــــة الخــــــــــــانجىعلــــــــــــ، تحقیــــــــــــق "والمــــــــــــصریین وآخــــــــــــرین

عبـــــــــد اهللا بـــــــــن (بـــــــــن المعتـــــــــزا ؛٩٤ مـــــــــصدر ســـــــــابق، ،ى؛، الحلبـــــــــ٣٥٨،ص٩م،ج٢٠٠١

ــــــــــق ،)ىمحمــــــــــد العباســــــــــ ــــــــــشعراء، تحقی ــــــــــات ال ــــــــــراج عبداطبق ــــــــــستار أحمــــــــــد ف ،دار ٣ط ،ل

 ى؛عبـــــــد المهـــــــد٢٥٦،٣٦٣مـــــــصدر ســـــــابق، ص ،ى؛ المـــــــز١٨٦م، ص١٩٥٦المعـــــــارف،

ــــــر  ،ىفــــــي العــــــصر العباســــــطــــــاهر والحركــــــة األدبیــــــة ، آلىالیادكــــــار رســــــالة ماجــــــستیر غی

 ؛١٥٥ ص، مرجــــــــــع ســــــــــابق،  ؛ كــــــــــارل بروكلمــــــــــان٨٤م،ص١٩٦٧بیــــــــــروت،  منــــــــــشورة،

 دارالمعــــــــارف، ،٨ط ،"العــــــــصر العباســــــــى األول "ىالعربــــــــ األدب تــــــــاریخ، ضــــــــیف شــــــــوقي

  .١٠١ص ت،.د



                                                                   العدد السابع واألربعونمجلة بحوث الشرق األوسط
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ـــــشاهجان وهـــــ .٢١ ـــــاض واســـــعة،ىتعـــــرف بمـــــرو ال ـــــة نفیـــــسة طیبـــــة، بهـــــا قلعـــــة وأرب ـــــد   مدین تمت

العاشــــــر المــــــیالدي /  القــــــرن الرابــــــع الهجــــــري ىنهــــــار الكبیــــــرة بهــــــا، وفــــــ ضــــــفاف األىعلــــــ

 والمـــــسجد الجـــــدیج،  ثالثـــــة مـــــساجد وهـــــم مـــــسجد القلعـــــة، المـــــسجد العتیـــــق،ىعلـــــ إشـــــتملت

 لـــــسترنج، مرجـــــع ســـــابق، ى؛ لـــــ٢٤٤ص مـــــصدر ســـــابق، ،ىالمقدســـــ. وبهـــــا أســـــواق عـــــامرة

  .٤٤٠ص

 ىلمهدعبدا ؛٤٩٣، مصدر سابق، صى ؛الذهب٣٩٣مصدر سابق، ص  ،ىالبغداد .٢٢

  .٨٤، مرجع سابق،صىالیادكار

، ٢ج مـــــــــــــصدر ســـــــــــــابق، ،ى؛ الـــــــــــــداوود١٨٦طبقـــــــــــــات الـــــــــــــشعراء، ص إبـــــــــــــن المعتـــــــــــــز، .٢٣

ــــــــــــــ٣٩ص ــــــــــــــن أب ــــــــــــــى؛ إب ــــــــــــــة،،، ى یعل ــــــــــــــات الحنابل ــــــــــــــن تغــــــــــــــر٢٦٠، ص١ج طبق  ى؛ اب

 أخبــــــــــــار مــــــــــــصر ىالنجــــــــــــوم الزاهــــــــــــرة فــــــــــــ ،)جمــــــــــــال الــــــــــــدین أبــــــــــــو المحاســــــــــــن(ىبــــــــــــرد

محمـــــــــــــــــد (خوانـــــــــــــــــد میر ؛١٩١ص ،٢ج م،١٩٦٣مـــــــــــــــــصر، وزارة الثقافـــــــــــــــــة، والقـــــــــــــــــاهرة،

تــــــــــاریخ " ســــــــــیرة األنبیــــــــــاء والملــــــــــوك والخلفــــــــــا ى، روضــــــــــة الــــــــــصفا فــــــــــ)بــــــــــن خاوندشــــــــــاه

ـــــــــــــه واإلســـــــــــــماعیلیة والمالحـــــــــــــدة  ـــــــــــــصفاریة والـــــــــــــسامانیة وآل بوی ـــــــــــــة الطاهریـــــــــــــة وال الدول

راجعـــــــــه وقـــــــــدم  ،ىالـــــــــشاذل لقادر عبـــــــــدا أحمـــــــــده، ترجمـــــــــة عـــــــــن الفارســـــــــیة وعلـــــــــق علیـــــــــ"

 ؛٥٠ م،١٩٨٨ب، الـــــــــــــــدار المـــــــــــــــصریة للكتـــــــــــــــا ،ى محمـــــــــــــــد الـــــــــــــــسباعىلـــــــــــــــه الـــــــــــــــسباع

  .٨٥،٨٤ص ، مرجع سابق،ى الیادكارىلمهدعبدا

 العقد الفرید، تحقیق مفید محمد قمیحه، بیروت، ،)ىأحمد بن محمد األندلس(إبن عبد ربه  .٢٤

، آل طاهر ى الیادكارى؛عبد المهد٩ص  ،٢م، ج١٩٨٣ دار الكتب العلمیة، لبنان،

  .٩٨ص والحركة األدبیة،

 ، مصدر سابق،ى الیادكارىلمهد عبدا؛١٣٠ص ،٢مصدر سابق، ج ابن عبد ربه، .٢٥

  .٩٨ص

ــــن األثیــــر  .٢٦ المحقــــق أبــــو   التــــاریخ،ىالكامــــل فــــ ،)ىعلــــي بــــن محمــــد بــــن محمــــد الجــــزر(اب

ــــــــداء ــــــــداالف ــــــــة، ىهللا القاضــــــــ عب ــــــــب العلمی ــــــــز ؛٢٧١ص  ،٥م، ج١٩٨٧، دار الكت  ىالكردی

ــــداأبــــو ســــعید( ــــن محمــــودىلح عب ــــضحاك ب ــــن ال ــــسید  ، زیــــن األخبــــار،) ب ــــاف ال ترجمــــة عف

 ىلمهــــــــــــــد عبدا؛٢٠٠ص م،٢٠٠٦القــــــــــــــاهرة،   للثقافــــــــــــــة،ىالمجلــــــــــــــس األعلــــــــــــــ ن،زیــــــــــــــدا

  .٩٩ص مرجع سابق، ،ىالیادكار



   حنان مبروك سعید اللبودى.د         )م٨٧٢-٨٢٠/هـ٢٥٩ -٢٠٥( التكوین الثقافي للمؤدبین فى الدولة الطاهریة
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ـــــــد .٢٧ ـــــــن ؛٢٠١ص  ، مـــــــصدر ســـــــابق،ىالزبی ـــــــ اب ـــــــ ىأب ؛ ١٥٦،ص٢، مـــــــصدرسابق، جىیعل

ــــــــاقوت الحمــــــــو ــــــــاء ج ،ىی ــــــــذهب ؛٢٢٠٠، ص٢معجــــــــم األدب ــــــــبالء،  ،ىال ســــــــیر أعــــــــالم الن

، )ى الــــــــشافعىمــــــــشقمحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن محمدالد (ى؛ إبــــــــن الجــــــــزر٥٠١، ص١٠ج

ــــى طبقــــات القــــراء، طبعــــة جدیــــدة ومنقحــــة اعتمــــدت علــــىغایــــة النهایــــة فــــ  ى الطبعــــة األول

 دار الكتـــــــب العلمیـــــــة، لبنـــــــان، –بیـــــــروت  برجـــــــستراسر،. بنـــــــشرها جى عنـــــــىللكتـــــــاب التـــــــ

  .١٨ص  ،٢ج م،١،٢٠٠١ط

   .٢٢٠١، ص٥ج ، مصدر سابق،ى؛ یاقوت الحمو٧٦٧ص ،، صفوة الصفوةىابن الجوز .٢٨

ــــــ .٢٩ ــــــب النحــــــویین، مر،ىالحلب ــــــداوود٩٤ص ات ــــــن إ؛٣٩،٤٠، ص٢ج مــــــصدر ســــــابق، ،ى؛ال ب

ـــــــــــــــــــــــ ، مـــــــــــــــــــــــصدر ىالبغـــــــــــــــــــــــداد ؛٢٦١،ص١مـــــــــــــــــــــــصدر ســـــــــــــــــــــــابق، ج ،ى یعلـــــــــــــــــــــــىأب

ـــــــار٣٩٥،ص١٤ســـــــابق،ج ـــــــن األنب لرحمن بـــــــن  عبـــــــدا البركـــــــات كمـــــــال الـــــــدینىأبـــــــ( ى؛ إب

، مكتبـــــــة ى طبقـــــــات األدباء،قـــــــام بتحقیقـــــــه إبـــــــراهیم الـــــــسامرائى، نزهـــــــة األلبـــــــاء فـــــــ)محمـــــــد

 ،٥ج مــــــــــــــصدر ســــــــــــــابق، ،ى ؛یــــــــــــــاقوت الحمــــــــــــــو٩٣، ص٣،١٩٨٥ط األردن، المنــــــــــــــار،

ـــــــان، ج٢١٩٩ص ـــــــات األعی ـــــــن خلكـــــــان، وفی ـــــــذهب؛٢٢٥، ص٣؛ إب ، ســـــــیر أعـــــــالم ى ؛ ال

ــــــــــــــــــــــشافعیة،جىا ؛ الــــــــــــــــــــــسبك٤٩٥، ص١٠ج النــــــــــــــــــــــبالء،  ؛ ١٥٥،ص ٢، طبقــــــــــــــــــــــات ال

 دائــــــرة المعــــــارف النظامیــــــة،  تهــــــذیب التهــــــذیب،) بــــــن حجــــــرىأحمــــــد بــــــن علــــــ(ىالعــــــسقالن

  .١٥٩ص مرجع سابق، ،ى الیادكارىلهاددا عب؛٣١١ص ،٨هـ، ج١٣٢٥الهند، 

ـــــــىإبـــــــن أبـــــــ .٣٠  ؛ ٣٩٣ص تـــــــاریخ بغـــــــداد، ،ى؛البغـــــــداد٢٦٠،ص١، مـــــــصدر ســـــــابق،جى یعل

ـــــــن الجـــــــوز ـــــــصفوة،ىاب  ١٤٠ص ،١٤، تهـــــــذیب الكمـــــــال، جىالمـــــــز ؛٧٦٧ص ، صـــــــفوة ال

ـــــــذهب ؛)ى خالـــــــد الواســـــــطىعـــــــن أبـــــــ(٢٦١ص ،٣٢ج ،)عـــــــن عبـــــــاد، ووكیـــــــع( ســـــــیر  ،ىال

ــــــــبالء، ج ــــــــسبك٤٩١، ص١٠أعــــــــالم الن ــــــــشافعیة، ج ،ى؛ ال ؛غــــــــانم ١٥٤، ص٢طبقــــــــات ال

ــــــدور ــــــد القاســــــم بــــــن ســــــالم،ىق الوثــــــائق  ،ى العجمــــــى؛عبــــــد الهــــــاد١٥٦ص  حمــــــد، أبوعبی

  .٢٦ص ًال للقاسم بن سالم مصدرا،التاریخیة للعصور االسالمیة كتاب األمو

تـــــــاریخ النحـــــــویین مــــــــن  ،) المحاســـــــن المفـــــــضل بـــــــن محمــــــــد بـــــــن مـــــــسعرىأبـــــــ(ىالتنـــــــوخ .٣١

جامعـــــــة  لفتاح محمـــــــد الحلـــــــو، الـــــــسعودیة، عبـــــــداحقیـــــــقالبـــــــصریین والكـــــــوفیین وغیـــــــرهم، ت

 ،ى؛البغـــــــداد١٩٧م،ص١٩٨١ ىالمجلـــــــس العلمـــــــ اإلمـــــــام محمـــــــد بـــــــن ســـــــعود اإلســـــــالمیة،

كــــــــــــــارل  ؛١٣ ص،٣ ج،الــــــــــــــرواةأنبــــــــــــــاه  ،ى؛ القفطــــــــــــــ٤٠٤،ص١٢مــــــــــــــصدر ســــــــــــــابق،ج
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؛عبـــــــــد ١٥٧مرجـــــــــع ســـــــــابق، ص ،ى؛غـــــــــانم قـــــــــدور١٥٥مرجـــــــــع ســـــــــابق، ص بروكلمـــــــــان،

  .، مرجع نفسهى العجمىالهاد

، ٢ج  طبقات القراء،ى، غایة النهایة فىابن الجزر ؛١٥٣، ص٢ج مصدر سابق، ،ىالسبك .٣٢

  .١٨ص

  .١٥٨مرجع سابق، ص ،ى؛ غانم قدور٢١،ص،٣ج مصدر سابق، ،ىالقفط .٣٣

 ؛ ٢١، ص٣ج ه الــــــــــرواة،أنبـــــــــا ،ى؛ القفطـــــــــ١٨٤ص ،٤مـــــــــصدر ســـــــــابق، ج ،ىالبغـــــــــداد .٣٤

 ؛١٣٠،٢٩٤ ص٥ج تهـــــــــذیب التهـــــــــذیب، ؛٦٩٣ص ،١ج ،المیـــــــــزان لـــــــــسان ،ىالعـــــــــسقالن

 ج، ، تهــــــــــــذیب الكمــــــــــــالى؛ المــــــــــــز٤٩٢، ص١٠أعــــــــــــالم النــــــــــــبالء، ج ، ســــــــــــیرىالــــــــــــذهب

٣٥٦،٣٠٩،٣٠٨.  

 الفهرســــت، دار المعرفــــة، ،)ج محمــــد بــــن إســــحاق بــــن محمــــد الــــوراقأبــــو الفــــر(ابــــن النــــدیم  .٣٥

، ى؛ القفطـــــــــــ١٩٩ص ســـــــــــابق، مـــــــــــصدر ،ى؛ التنـــــــــــوخ١٠٧ص ت،.لبنـــــــــــان، د بیـــــــــــروت،

  .٢٢ص مصدر سابق،

ـــــن الحـــــسین بـــــن علـــــ (ىالبیهقـــــ .٣٦ ـــــشافع ،)ىن موســـــ بـــــىأحمـــــد ب ـــــسید  ،ىمناقـــــب ال تحقیـــــق ال

 ٢٥١، ص٢ج ،٢٦٨،ص١ج، م١٩٧٠مـــــــــــــــــــصر،  دار التـــــــــــــــــــراث، أحمـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــقر،

ـــــــــدین (ى؛اإلســـــــــنو ـــــــــداجمـــــــــال ال ـــــــــشافعیة،) لرحیم عب ـــــــــات ال ـــــــــق كمـــــــــال یوســـــــــف  طبق تحقی

ـــــــــــــة، ـــــــــــــب العلمی ـــــــــــــروت  المجـــــــــــــون، دار الكت ـــــــــــــان، –بی  ؛١٨، ص١م، ج١٩٧٨، ١ط لبن

 حمـــــد أبـــــو عبیـــــد بـــــن ســـــالم، ىور غـــــانم قـــــد٧، ص١٠النـــــبالء، ج أعـــــالم ســـــیر ،ىالـــــذهب

  .١٥٩،١٥٨ص

  .١٥٩مرجع سابق، ص ،ى؛ غانم قدور٢٥١،ص٢، جىمناقب الشافع ،ىالبیهق .٣٧

عبــــــد الــــــرحمن بــــــن  (ى؛ ابــــــن الجــــــوز٢٦٢، ص١ج ، طبقــــــات الحنابلــــــة،ى یعلــــــىبــــــن أبــــــإ .٣٨

ـــــ ـــــىعل ـــــن محمـــــد بـــــن عل ـــــداالمحقـــــق مناقـــــب اإلمـــــام أحمـــــد، ،)ى ب ـــــن عب لمحـــــسن  عبداهللا ب

ص  ،٢ج طبقــــــــات الــــــــشافعیة، ،ىالــــــــسبك ؛١٥٣،١٥٢ هـــــــــ،١٤٠٩، دار هجــــــــر، ىالتركــــــــ

  .١٨، ص٢ج ، غایة النهایة،ى؛ ابن الجزر١٥٥
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مـــــــــصدر ســـــــــابق،  ،ى؛ ابـــــــــن الجـــــــــوز٦،٥،ص١مـــــــــصدر ســـــــــابق، ج ،ى یعلـــــــــىابـــــــــن أبـــــــــ .٣٩

ــــــــــذهب٤٥٣ص ــــــــــبالء، ج ،ى، ال ــــــــــدور٥٠١، ص١٠ســــــــــیر أعــــــــــالم الن مرجــــــــــع  ،ىغــــــــــانم ق

  .١٦٠،١٥٩سابق، ص

ــــــان، ج .٤٠ ــــــات األعی ــــــذهب٦٠، ص٤ابــــــن خلكــــــان، وفی ــــــبالء، ج ،ى ؛ ال ، ١٠ســــــیر أعــــــالم الن

  ٥٠١ص

 ،٥معجــــــــــم األدبــــــــــاء، ج ،ى ؛ یــــــــــاقوت الحمــــــــــو١٩٩ص طبقــــــــــات النحــــــــــویین، ،ىالزبیــــــــــد .٤١

  .٢١٩٩ص

؛ ٤٠١، ص١٤ج ، تـــــــــاریخ بغـــــــــداد،ىالبغـــــــــداد  ؛١١٢ص نزهـــــــــةاأللباء، ،ىاألنبـــــــــار ابـــــــــن .٤٢

  .٣١٦ص ،٨تهذیب التهذیب، ج ،ى؛ العسقالن٦١مصدر سابق، ص ابن خلكان،

  .٢٨٣ص ،١ج ،غایة النهایة ،ىابن الجزر .٤٣

ـــــذهب١٨، ص٢ج مـــــصدر ســـــابق، ،ىابـــــن الجـــــوز .٤٤ ، )محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن عثمـــــان(ى ؛ ال

مركــــــز   قــــــوالج،ىالمحقــــــق طیــــــار آلتــــــ  الطبقــــــات واألمــــــصار،ىمعرفــــــة القراءالكبــــــار علــــــ

ــــــــذهب  ؛٣٦١ص ،١ جم،١٩٩٥بحــــــــوث اإلســــــــالمیة، إســــــــتانبول،ال ســــــــابق،  ، مــــــــصدرىال

 .١٥٥، ص٢مصدر سابق، ج ،ى؛ السبك ٥٠٤ص ،١٠ج

ـــــ .٤٥ نـــــور القـــــبس المختـــــصر مـــــن المقتـــــبس  ،)أبـــــي عبیـــــد اهللا محمـــــد بـــــن عمـــــران (ىانالمرزب

ـــــــف زلیهـــــــام، المطبعـــــــة ىفـــــــ ـــــــق رودل ـــــــشعراء والعلمـــــــاء، تحقی ـــــــاء وال ـــــــار النحـــــــاة واألدب  أخب

ـــــــــة، ـــــــــنإ ؛٣١ص م،١٩٦٤ الكاثولیكی ـــــــــي ب ـــــــــي، أب ـــــــــة، طبقـــــــــات یعل  ٢٦١ص ،١ج الحنابل

؛ ابـــــــن ١٨ص ،٣ج، أنبـــــــاة الـــــــرواه ،ى ؛ القفطـــــــ٣٩٢ص مـــــــصدر ســـــــابق، ،ى؛ البغـــــــداد٦

ـــــــن الجـــــــزر ـــــــسه ؛ إب ـــــــة، ،ىخلكـــــــان، مـــــــصدر نف ـــــــة النهای  ،ىالعـــــــسقالن  ؛١٨ص ،٢ج غای

  .٣١٧،ص٣مصدر سابق،ج

  .٩٣مراتب النحویین، ص ،ىالحلب .٤٦

، ١٤ج  مـــــــــــــــــــصدر ســـــــــــــــــــابق،ى،البغـــــــــــــــــــداد ؛١٠٧ ص الفهرســـــــــــــــــــت،ابـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــدیم، .٤٧

ـــــــداوود ؛٣٢٩،٣٩٣ص ـــــــسرین، ج ،ىال ـــــــذهب ؛٤٠، ص٢طبقـــــــات المف ســـــــیر اأعـــــــالم  ،ىال

ـــــــــــــبالء، ج ـــــــــــــدا؛٤٩٤، ص١٠الن ـــــــــــــة للعـــــــــــــصور ىلهادي العجمـــــــــــــ عب ـــــــــــــائق التاریخی ، الوث

  .٢٥ص"ًمصدرا"اإلسالمیة كتاب األموال للقاسم بن سالم 
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ــــــ .٤٨ ــــــن النــــــدیم، مــــــصدر ســــــابق، ص،٩٣ص ،مــــــصدر ســــــابق ،ىالحلب  ؛٥٥،١٠٦،١٠٧؛ اب

مـــــــــــــصدرسابق،  ،ىیعلـــــــــــــى أبـــــــــــــ ابـــــــــــــن ؛١٩٨العلمـــــــــــــاءالنحویین،ص ، تـــــــــــــاریخىالتنـــــــــــــوخ

 ابــــــــــن خلكــــــــــان،  ؛٢٢٠١،ص٢ج ء،معجــــــــــم األدبــــــــــا ،ىیــــــــــاقوت الحمــــــــــو ؛ ٢٦١،ص١ج

ــــــــــذهب٦٢ص مــــــــــصدرسابق، ــــــــــن الجــــــــــوز٤٩١، ص١٠مــــــــــصدر ســــــــــابق، ج ،ى ؛ ال  ى؛ اب

ـــــــ( ـــــــدین أب ـــــــرجىجمـــــــال ال ـــــــدا الف ـــــــواظر فـــــــ ،)لرحمن عب ـــــــم الوجـــــــوه ىنزهـــــــة األعـــــــین الن  عل

ـــــق محمـــــد والنظـــــائر، ـــــدادراســـــة وتحقی  ،٣ط مؤســـــسة الرســـــالة، ،ىلكریم وكـــــاظم الراضـــــ عب

ــــدور ؛٣٤، ص١٩٨٧ ــــد أ حمــــد،ىغــــانم ق ــــو عبی ــــن ســــالم ب ــــ( القاســــم ب  ىحیاتــــه وجهــــوده ف

المرجــــــــع  ،ى العجمــــــــى؛عبــــــــد الهـــــــاد١٦٦ ص،مجلـــــــة كلیــــــــة الـــــــشریعة دراســـــــة القــــــــراءات،

  .نفسه

 طبقات ،ىالداوود  ؛١٠٧؛ ابن الندیم، مصدر سابق، ص١٩٨ص مصدرسابق، ،ىالحلب .٤٩

 ،ى ؛ یاقوت الحمو٢٦١ص ،١ج ،مصدر سابق ،ىیعل ىأب ابن ؛٤٠،ص٢المفسرین، ج

  .٢١٩٨،٢١٩٩ص ،٥ج مصدر سابق،

  .٤٩٦،ص١٠سیر أعالم النبالء، ج ،ىصفوة الصفوة، ص؛ الذهب ،ىابن الجوز .٥٠

  .٦١،ص ٤ج وفیات األعیان، ابن خلكان، .٥١

 .٤٩٧،٤٩٦، ص١٠مصدر سابق، ج ،ىالذهب .٥٢

مصدر  ،ىیعل ىأب  ؛ابن٣٩، ٣٨،ص٢ج طبقات المفسرین، ،ىالداوود .٥٣

سیر أعالم  ،ى؛ الذهب٦٢ص ،٤ج مصدر سابق،  ؛ ابن خلكان،٢٦١،ص١ج،سابق

  .٢٥ص،مرجع سابق ،ى العجمىلهاد عبدا؛٤٩١ص ،١٠ج النبالء،

 ودارســـــــة تحقیـــــــق اللغـــــــة، ىفـــــــ النـــــــوادر ،)ثابـــــــت بـــــــن أوس بـــــــن ســـــــعید (ىأبوزیداألنـــــــصار .٥٤

 مراتــــــــــــب ،ى ؛ الحلبـــــــــــ٢٩ص م،١،١٩٨١ط ،دارالــــــــــــشروق أحمـــــــــــد، عبــــــــــــدالقادر محمـــــــــــد

در مــــــــص ،ىلبغــــــــدادا ؛ ٤٠ص ،٢ج مــــــــصدر ســــــــابق، ،ىالــــــــداوود ؛٩٣ص  النحــــــــویین،

ــــــــاقوت الحمــــــــو ؛٤٠٣ص ســــــــابق، ــــــــاء، ،ىی ــــــــن ٢١٩٩ ،٢١٩٨،ص٥ج معجــــــــم األدب  ؛ اب

ـــــــــ  ؛ كـــــــــارل بروكلمـــــــــان،٦١، ص٤مـــــــــصدر ســـــــــابق، ج خلكـــــــــان، ـــــــــاریخ األدب العرب ، ىت

 ى؛عبــــــــد الهــــــــاد١٢١، صىتــــــــاریخ األدب العربــــــــ  ضــــــــیف،ىشــــــــوق ؛١٥٧،١٥٦ص ،٢ج

  .٢٥مرجع سابق، ص ،ىالعجم
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 ،ىابن الجوز ؛٣٨ص ،٢ج بق،مصدر سا ،ى ؛ الداوود١٠٦الفهرست، ص ابن الندیم، .٥٥

، ٤وفیات األعیان، ج ؛ ابن خلكان،٣٤ علم الوجوه والنظائر، صىاألعین النواظر ف

  .٣٩،٤٠ ، الوثائق اإلسالمیة،ى العجمىلهاد عبدا ؛٦١ص

 وكان فارس علم غیر محجام    مّالَا طالب العلم قد مات ابن سَی .٥٦

      حكاملم تلق مثلهم أستار أ    مات الذي كان فیكم ربع أربعة

 ؛٢١٢نور القبس، ص ،ىالمرزبان ؛٢٠١ص طبقات النحویین واللغویین، ،ىالزبید

؛ ٢٢٠٠ص ،٢معجم األدباء، ج ،ىیاقوت الحمو ؛٣٩، ص٢، مصدر سابق، جىالداوود

، ٢، طبقات الشافعیة، جى ؛ السبك٥٠٦، ص١٠النبالء، ج أعالم سیر ،ىالذهب

 ،ىلحركة األدبیة في العصر العباسآل طاهر وا ،ى الیادكارمهدى ؛عبد ال٢٢٠،٢١٩ص

  .١١٠ص

ابن  ؛١٥١٨،ص ٤معجم األدباء، ج ،ى؛ یاقوت الحمو٧٢ص الفهرست، ابن الندیم، .٥٧

 ىالمختصر ف ،)عماد الدین بن اسماعیل(أبو الفدا  ؛٨٩،ص٣ج وفیات األعیان، خلكان،

دار   سید حسین،ىیحی تحقیق محمد زینهم عزب، تقدیم حسین مؤنس، تاریخ البشر،

 ،)عبد اهللا بن خلید (ى؛ أبو العمیثل األعراب٥٣ص ،٢م، ج١٩٩٨معارف، القاهرة، ال

 لقادر أحمد، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة عبدا اللغة، تحقیق ودراسة محمدىالمأثور ف

  .٢٥٧١٠١،١٠٠، ص٢، جىتاریخ األدب العرب ؛ كارل بروكلمان،١٠ ص ،م١٩٨٨ط

؛ ســـــــبط إبـــــــن ٨٩،ص ٣مـــــــصدر ســـــــابق، ج ابـــــــن النـــــــدیم، المصدرنفـــــــسه ؛ ابـــــــن خلكـــــــان، .٥٨

، مــــــرأة الزمــــــان فــــــي تــــــواریخ )ىشــــــمس الــــــدین أبــــــو المظفــــــر یوســــــف بــــــن قزاوغلــــــ(ىالجــــــوز

،الرســــــــالة ىعمــــــــار ریحاو تحقیــــــــق وتعلیــــــــق محمــــــــد بركــــــــات، كامــــــــل الخــــــــراط، األعیــــــــان،

ـــــــــل، ؛٩٧،ص٢جت،.دالعالمیـــــــــة، ـــــــــو العمیث  ضـــــــــیف، ى؛ شـــــــــوق١٣مرجـــــــــع ســـــــــابق،ص أب

؛ إبــــــــراهیم شــــــــمس الــــــــدین، ١٣٨ األول، صى ن العــــــــصر العباســــــــىتــــــــاریخ األدب العربــــــــ

  .٤٥٢م، ص ٢٠٠٢دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، قصص العرب،

 قحطان ؛١٥مرجع سابق، ص ؛ أبو العمیثل،٧٤:٧١ابن الندیم، مصدر سابق، ص .٥٩

مطبعة جامعة  العراق،  العصور العباسیة المتأخرة،ىالدولة العربیة ف ،ىلستار الحدیثعبدا

  .١٣٧م، ص١٩٧١ البصرة،
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، ٢؛ إبــــــــــن خلكــــــــــان، مــــــــــصدر ســــــــــابق،ج٩٨،ص٢ج ، مــــــــــصدر ســــــــــابق،ىإبــــــــــن الجــــــــــوز .٦٠

   .١٣١٢مرجع سابق، ص أبو العمیثل، ؛٣١٢ص

ـــــ .٦١ ـــــاریخ الحـــــضارة اإلســـــالمیة ف ـــــذ عهـــــد نفـــــوذ ىمحمـــــد جمـــــال الـــــدین ســـــرور، ت  الـــــشرق من

، القــــــــــاهرة، ى، دار الفكـــــــــر العربـــــــــى منتـــــــــصف القـــــــــرن الخــــــــــامس الهجـــــــــرىاألتـــــــــراك إلـــــــــ

مرجـــــــــــع  ؛ ابوالعمیثـــــــــــل،١٠٠رجـــــــــــع ســـــــــــابق، صم  ضـــــــــــیف،ى؛ شـــــــــــوق٢٠٨م،ص١٩٦٥

  .نفسه

  .٦٧،٦٦ص الفهرست، .٦٢

ابن  ؛ ٣١٥، ص٢ج وفیات األعیان،  ؛ابن خلكان،٧٢مصدر سابق،  ابن الندیم، .٦٣

  .٣٥،١٧ص مرجع سابق، ؛ أبا العمیثل،٩٨، ص٢مرآة الجنان، ج ،ىالجوز

 ، مصدرى، مصدر نفسه ؛ إبن الجوزى ؛ یاقوت الحمو٧٢مصدر سابق،ص ابن الندیم، .٦٤

مرجع  ؛ أبو العمیثل،٣١٣ص ،٢وفیات األعیان،ج ؛ إبن خلكان،٩٧،ص٢ج سابق،

  .٢٥٧مصدر سابق، ص ،؛ كارل بروكلمان،١٥سابق، ص

خزانــــــــــــة األدب وغایــــــــــــة األرب،  ،) الــــــــــــدین أبــــــــــــو بكــــــــــــرىتقــــــــــــ (ىابــــــــــــن حجــــــــــــة الحمــــــــــــو .٦٥

  ً.٣١١،٣١٢، ص٢مصدر سابق، ج ؛ إبن خلكان،٣٢٣هـ،،ص١٢٩١

   یخف قلیالى حتى ما أرى أعل       سأترك هذا الباب ما دام إذنه

 ً ترك اللقاء سبیاى وجدت إل      ً اإلذن سلماىًإذا لم أجد یوما إل

، ٣ج مصدر سابق، إبن خلكان، ؛١٥١٨ص ،٥، معجم االدباء، جىیاقوت الحمو

  .٨٩ص

 ؛ ابن خلكان،٩٨ص ،٢ج مرآة الجنان، ،ىابن الجوز ؛٧٣ص ابن الندیم، الفهرست، .٦٦

 .٣١٤ص ،٢ج مصدر سابق،

  هللا أنصت واسمع عبداكصفات    یا من یحاول أن تكون صفاته  .٦٧

 حج الحجیج إلیه فاسمع أودع      فألضحنك في المشورة والذي
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ــــــــاقوت الحمــــــــو ــــــــن الجــــــــوز١٥١٩،ص٤مــــــــصدر ســــــــابق، ج ،ىی  ، مــــــــصدر ســــــــابق،ى؛ اب

أبـــــــو العمیثـــــــل، مرجـــــــع  ،٩٠ص ،٣ج ؛ ابـــــــن خلكـــــــان، مـــــــصدر ســـــــابق،٩٧،٩٨ص ،٢ج

  .٢٤ص سابق،

ـــــــــــن النـــــــــــدیم، نفـــــــــــسه؛ .٦٨ ـــــــــــ اب ـــــــــــسه ؛ابـــــــــــن الجـــــــــــوزاب  ، مـــــــــــصدرىن خلكـــــــــــان، مـــــــــــصدر نف

  ١٣١،ص٢سابق،ج

  .٣٣ص مرجع سابق، أبو العمیثل، .٦٩

  مثلها واللیل تسطو غیاهبهى عل       وركب كأطراف األسنة عرسوا .٧٠

  ولیس علیهم أن تتم عواقبه         ألمر علیهم أن تتم صدوره

؛ ٩٠، ص٣مــــصدر ســــابق، ج ؛ ابــــن خلكــــان،٩٨، ص٢مــــصدر ســــابق، ج ،ىابــــن الجــــوز

 .٢٩ص أبو العمیثل، مرجع سابق، ؛٦٤،ص١١، سیر أعالم النبالء، جىالذهب

 ،سیرأعالمى؛الذهب١٠٢الندیم،الفهرست،ص ؛ابن١٥٧ص، الجاحظ، البیان والتبیین .٧١

  .١٠٥، ص١، بغیة الوعاة،ج؛السیوطى٦٨٨،٦٧٨ ،ص١٠النبالء،ج

، ١٨باء، ج معجم األد ،ى؛ یاقوت الحمو٢١٤طبقات النحویین واللغویین، ص ،ىالزبید .٧٢

  .١٩١ص

 ىتحقیق نور ،ى منصور الجوالیقىروایة أب أسماء خیل العرب وفرسانها، ،ىابن األعراب .٧٣

م، ١٩٨٥، ى العراقىالمجمع العلم بغداد، ،حاتم صالح الضامن،ىحمود القیست

  .٢٩مرجع سابق، ص أبو العمیثل، ؛١٧،١٩ص

 ،ص٢البشر، ج أخبار ى؛ أبو الفدا المختصر ف٩٢ ص، مراتب النحویین،ىالحلب .٧٤

  .٣٠ص ؛ أبو العمیثل، مرجع سابق،١١٩،١١٨،ص١٠سیر أعالم النبالء، ج الذهبي،٤٢

  .١٢ ص٣، أنباه الرواة، جىالقفط .٧٥

  .٧٧، ص٢مصدر سابق، ج ،ىالقفط .٧٦

  .المرجع نفسسه أبو العمیثل، .٧٧

لـــــسالم  عبداتحقیـــــق مجـــــالس العلمـــــاء، ،)لرحمن بـــــن إســـــحاق عبـــــدا القاســـــمىأبـــــ.(ىالزجـــــاج .٧٨

  .٤٤٨،ص٦تاریخ بغداد، ج ،ى؛ البغداد٢٦٢ صت،.ن،د.د هارون،
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نور القبس،  ،ى؛المرزبان١٠٨الفهرست، ص ابن الندیم، ؛٩٥ص مراتب النحویین، ،ىالحلب .٧٩

 ، سیر أعالم النبالء،ى؛الذهب١٨٤٠،ص ٥، معجم األدباء، جىیاقوت الحمو ؛٢١٥.ص

 تحقیق ،ى المعانى، األلفاظ أقدم معجم ف)یعقوب بن اسحاق(؛ ابن السكیت ١٦،ص ١٣ج

 ". د"ص  م، ١٩٩٨ مكتبة لبنان، ط، فخر الدین قبادة،

 ى واأللقاب تقدیم محمد هادى، الكن)الشیخ عباس(ىالقم ؛١٣٨ص نزهة األلباء، ،ىاألنبار .٨٠

أخبار  ،)هللا عبداالحسن بن(ىالسیراف ؛٣١٤ص ت،.طهران، د  مكتبة الصدر،ىاألمین

، مصر، ىلمنعم خفاجبدا عمحمد ،ىالنحویین البصریین، تحقیق طه محمد الزین

  ؛٢١٥، مصدر سابق، صىمصدر نفسه ؛ المرزبان اابن الندیم، ؛٤٧م، ص١،١٩٥٥ط

وفیات األعیان،  ؛ابن خلكان،٢٨٤٠ص ،٦ج ، مصدر سابق،ىیاقوت الحمو

، مصدرنفسه ؛ ابن ىالذهب ؛٦٠مختصر تاریخ البشر، ص  ؛ أبو الفدا،٣٩٥،٣٩٨،ص٦ج

أصل الشیعة وأصولها،   محمد حسین كاشف الغطاء،األمام الشیخ المرجع نفسه؛ السكیت،

 م،١٩٩٤ مؤسسة اإلمام علي علیه السالم، قم المقدسة، تحقیق عالء آل جعفر،

   .٢٠٥تاریخ األدب العربي، ص كارل بروكلمان، ؛١٧٥، ترجمة رقم ٥٢٣ص

 ولیس یصاب المرء من عثرة الرجل       من عثرة لسانهىیصاب الفت .٨١

  مهلى الرجل تبرأ فىوعثرته ف       رأسه القول تذهبىفعثرته ف

مصدر  ،ىالمرزبان ؛٣١٤،٣١٥، ص١، ج، مصدر سابقىعباس القم

مصدر ، ى؛ الذهب٣٩٩،ص٦مصدر سابق، ج  ؛ ابن خلكان،٢١٥،٢١٦سابق،ص

  . المرجع نفسه ؛كارل بروكلمان،١٦،١٧سابق،

 ؛٩٦ص مراتــــــــــــب النحــــــــــــویین، ،ى؛ الحلبــــــــــــ١٣٨نزهــــــــــــة األلبــــــــــــاء، ص ،ىابــــــــــــن األنبــــــــــــار .٨٢

یــــــــاقوت الحمــــــــوي، معجــــــــم األدبــــــــاء،  ؛٤٤٩،٤٤٨ص ،٦ج ، مــــــــصدر ســــــــابق،ىلبغــــــــدادا

؛ كــــــــــــارل ٣٩٥ص ،٦وفیــــــــــــات األعیــــــــــــان، ج ؛ ابــــــــــــن خلكــــــــــــان،١٨٤١، ١٨٤٠ص ،٦ج

  .المرجع نفسه بروكلمان،

  .مصدر نفسه ابن خلكان، ؛١٦، ص١٢سیر أعالم النبالء، ج ،ىالذهب .٨٣

  .مصدر سابق، ص هـ ابن السكیت، .٨٤

  .مصدر نفسه ،ى؛ الذهب٣١٤،ص١ج ب، واأللقاىالكن ،ىعباس القم .٨٥

  .١٨٤١ص ،٥، معجم األدباء،جىیاقوت الحمو .٨٦
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ــــــان، ج ابــــــن خلكــــــان، .٨٧ ــــــون ىإســــــماعیل البغــــــداد ا؛٤٠ص ،٦وفیــــــات االعی ، إیــــــضاح المكن

لبنـــــــــان،  ، بیـــــــــروت،ىدار إحیـــــــــاء التـــــــــراث العربـــــــــ  كـــــــــشف الظنـــــــــون،ى الـــــــــذیل علـــــــــىفـــــــــ

  .٩٤،ص١ج

دار المعارف،  م محمد هارون،لسال عبداابن السكیت، شرح وتحقیق أحمد محمد شاكر، .٨٨

  .ت.د مصر،

 ١٤٠،١٣٩، نزهة االلباء، ى؛ االنبار٢٩ص  اللغة،ىالنوادر ف ،ى یزید األنصارىأب .٨٩

،ص ٦مصدر سابق، ج ؛ إبن خلكان،٣١٤،ص١ج  واأللقاب،ىالكن ،ى؛عباس القم

تحقیق محمد شرف   الكتب والفنون،ىكشف الظنون عن أسام  خلیفة،ى ؛ حاج٣٩٥،٤٠٠

  .١٠٨،ص١م، ج١٩٤١، ىلتقایا، دار إحیاء التراث العربالدین یا

التصویب  ؛ حلیم حماد سلیمان،٢٠٦، ص٢، جىتاریخ األدب العرب كارل بروكلمان، .٩٠

مجلة جامعة األنبار للغات   عند ابن السكیت من خالل كتابه إصالح المنطق،ىاللغو

  .٢٢٢م،ص٢،٢٠١٠العدد واآلداب،

  ص د، هـ االلفاظ، ابن السكیت، .٩١

؛ ابن خلكان، وفیات ١٠٨الفهرست، ص  الندیم، ابن ؛ صد،هـ مصدرسابق، السكیت، ابن .٩٢

؛ إسماعیل باشا ٢٠٧مرجع سابق، ص   ؛كارل بروكلمان،٣٩٥، ص٦األعیان، ج

 .٥٣٧،ص٢هدیة العارفین،ج ،ىالبغداد

  .٣٩٩،ص٦مصدر سابق، ج ؛ ابن خلكان،١٣٩ص ، مصدر سابق،ىاألنبار .٩٣

  الحب لیس بالتقصیرظاهر       ًومن الناس یحبك حبا .٩٤

 ألحق الحب باللطیف الخبیر         فإذا ما سألته عشر فلس

الزجاجي،  ؛٨٤، ٨٣بن الندیم، مصدر سابق، ص  ا؛٢١٩ص  مصدر سابق، ،ىاألنبار

  .١٩٥مصدر سابق، ص الزبیدى، ؛٣٨،٣٩مجالس العلماء، ص

  .٤١٨بغیة الوعاة، ص  ،ىالسیوط ؛٣٧مصدر سابق، ص ،ىالزجاج .٩٥
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تاریخ  ،ى ؛ البغداد٢٣٠، مصدرسابق،صىالزجاج  ؛٢٠٣ص صدر سابق،م ،ىالزبید .٩٦

أنباة  ،ىالقفط ؛٥٣٦،ص٢، معجم األدباء، جى؛ یاقوت الحمو٤٤٨، ص ٦ج بغداد،

  .٢٥٥ص ،١ج الرواة،

  .٥٢٣الحسین آل كاشف، أصل الشیعة وأصولها، ص محمد .٩٧

، ٦وفیــــــــــــات االعیــــــــــــان، ج ؛ ابــــــــــــن خلكــــــــــــان،٣١٤، ص١ج  واأللقــــــــــــاب،ىالكنــــــــــــ ،ىالقمــــــــــــ .٩٨

  .٣٩٩ص

 ؛ ٤٠٤:٤٠٢مصدر سابق، ص ،ىالزبید ؛)١(، هامش ٣١٥،ص١مصدر سابق، ج ،ىالقم .٩٩

وفیلت االعیان،  ابن خلكان، ؛ ٢٨٤١،ص ٦ج معجم األدباء، ،ىیاقوت الحمو

  .٤٠١،٤٠٠،ص٦ج

مرلتب النحویین، ص  ،ى الحلب؛١٧٣،ص١األدباء،ج طبقات في األلباء نزهة األنباري، .١٠٠

 ؛ یاقوت ٤٤٨، ص٦تاریخ بغداد، ج ،ىالبغداد ؛١١٠الفهرست،ص ابن الندیم، ؛ ٩٥

وفیات  ابن خلكان،١٧٣الرواة،،ص ،أنباهى؛ القفط٥٣٦،ص ٢، معجم األدباء، ج ىالحمو

بقات اللغویین والنحاة،  طىبغیة الوعاة ف ،ىالسیوط  ؛١٠٢،ص١االعیان، ج

 أبو العباس ثعلب،  ؛١٤١،١٤٧ ؛ طبقات النحویین واللغویین، صى الزبید؛١٦٤،ص١ج

مصر، القسم األول،  دار المعارف، لسالم هارون، عبدامجالس ثعلب، شرح وتحقیق

 .٢١٠، ص٢، جىتاریخ األدب العرب ؛كارل بروكلمان،٩ص

  إذا ما سطا أربى على كل ضیغم الزب        نهیتك یا یعقوب عن قرب شادن .١٠١

   .ًعثرت لعا بل الیدین وللفم    فذق وأحس ما استحسیته أنى ال أقول إذ

 ،ىالقفط ؛ ٥٣٧،٥٤٢،ص٢معجم األدباء، ج ،ىالحمو المصدرنفسه ؛ ،ىلبغدادا

، ى؛ إبن الجزر١٠٢،ص١؛ ابن خلكان، وفیات األعیان، ج١٧٤مصدر سابق، ص

 .١٠أبو العباس ثعلب، مجالس ثعلب،ص  ؛١٣٥،ص ١غایه النهایة،ج

لمدینة ا مكتبة العلوم، ،ى، طبقات المفسرین، تحقیق سلیمان بن صالح الخزىاألدنرو .١٠٢

؛ ابن خلكان، مصدر ٥٣٧مصدر سابق، ص ،ىیاقوت الحمو ؛٤٢م،ص١٩٩٧المنورة، 

 .١٠٢سابق، ص
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، ص ٦تاریخ مدینة السالم، ج ،ى؛ البغداد٩٦، طبقات النحویین واللغویین،صىالزبید .١٠٣

إنباة  ،ىالقفط ؛٥٥٠،ص٢مصدرسابق،ج ،ىالحمو یاقوت  ؛٤٤٨،٤٤٩

آدم متز، الحضارة  ؛٢١٠بق، ص؛ كارل بروكلمان، مرجع سا١٧٥،١٧٦ص،الرواة

الهیئة العامة   أبو ریدة،ىلهاد عبداترجمة محمد ،ى القرن الرابع الهجرىاإلسالمیة ف

  .٣٢٤م،ص٢،١٩٩٥ط للكتاب،

؛ یاقوت ٢٨٨ص،  أللباءنزهةا ،ى؛ األنبار ١٠٨،ترجمة٢٥٥ص نورالقبس، ،ىالمرزبان .١٠٤

أبو العباس  ؛ ٤٥٣،٤٥٢مصدر سابق،ص ،ى؛ البغداد٥٣٦ مصدر سابق،ص،ىالحمو

  .؛١٤مجالس ثعلب، ص،  ثعلب،

  .١٠٨، ترجمة ٢٥٥ص ،صدر سابقم ،ىالمرزبان .١٠٥

 ،ى؛ القفط١٤٨، مصدر سابق، صى؛ للزبید٥٤٥، ص٢،جصدر سابقم ،ىیاقوت الحمو .١٠٦

  .١٤٧، ص١أنباة الرواة، ج

  .٤٤٨، ٤٤٩،ص ٦تاریخ بغداد، ج ،ى،؛ البغداد١١٠ص الفهرست، ابن الندیم، .١٠٧

  .٥٥٣، ص١معجم األدباء، ج ،ى؛ یاقوت الحمو١١١، صابن الندیم، مصدر سابق .١٠٨

  القاهرة، دت دار المعارف، تحقیق ودراسة عاطف مدكور، أبو العباس ثعلب، الفصیح، .١٠٩

  .م١٩٤٨القاهرة،  دار المعارف،،لسالم محمد هارون عبدا شرح وتحقیقأبو العباس ثعلب، .١١٠

؛ یاقوت ١٨،١٩أبو العباس ثعلب، مصدر سابق، ص ؛١١١الفهرست،ص ابن الندیم، .١١١

؛ كارل ١٠٢،ص١ج مصدر سابق، ابن خلكان، ؛٥٣٧،ص٢، معجم االدباء، جىالحمو

  . ٢١٣، ص٢بروكلمان، مرجع سابق، ج

 القاهرة، لتواب، عبدا ثعلب، حققه وقدم له وعلق علیه رمضانىأبو العباس أحمد بن یحی .١١٢

  .م١٩٦٦ط مكتبة الخانجي،

  .١٩ص أبو العباس ثعلب، قواعد الشعر، .١١٣

؛ أبو ٢٥٣،ص٢مصدر سابق، ج ،ى؛ ؛یاقوت الحمو١١١مصدر سابق، م،ابن الندی .١١٤

 .٢١٣مرجع سابق، ص ؛ كارل بروكلمان،٢٢:٢٠مجالس ثعلب، ص العباس ثعلب،

 .٢٧٢أبو العباس ثعلب، مصدر سابق،ص .١١٥
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 .٥٥١، ص٢ج مصدر سابق، ،ى یاقوت الحمو .١١٦

ًكفى قوما بصاحبهم خبیرا       إذا القیت قومى فاسألهم .١١٧ ً.  

  ٤٥٠، ص٦مصدر سابق، ج ،ىالبغداد

ُفجرب وده عند الدراهم      ًإذا ما شئت أن تبلو صدیقا .١١٨ ً ٌ   

  ُوتعرف ثم أخالق األكارم        ِفعند طالبها تبدو هنات

؛ كارل ٥٥٣ص ، معجم األدباء،ى؛ الحمو٢٤مصدر سابق،صأبو العباس ثعلب، 

  .المرجع نفسه بروكلمان،

  .٥٥١، ص٢ج، مصدر سابق ،ىیاقوت الحمو .١١٩

  .٥٥٣ص ، مصدر سابق،ى؛ الحمو٢٤ العباس ثعلب، مصدر سابق،صأبو .١٢٠

، مولي محمد بن ى النحوىالبصر شیخ األدب، عباس بن الفرج العالمة الحافظ،:ىالریاش .١٢١

، وكان یحفظ ىسلیمان بن علي العباس، حافظ للغة والشعر، كثیر الروایة عن األصمع

لقیه  قدم بغداد وحدث بها، ید،من كبار النحاة، أخذ عن المبرد وأبي بكر بن در كتبه،

؛ ٦٨ص أخبار النحویین، ،ىالسیراف .م٨٧٠/هـ٢٥٧ت  ،.ثعلب وكان یفضله ویقدمه

، ٤معجم األدباء، ج ،ىیاقوت الحمو ؛٩٧ص طبقات اللغویین والنحویین، ،ىالزبید

سیر أعالم  ،ى ؛ الذهب٢٧، ص ٣وفیات االعیان، ج  ؛ابن خلكان،١٤٨٣ص

  .٢٣، ص١بغیة الوعاة، ج ،ىالسیوط ؛٣٧٤،٣٧٣،ص ١٢النبالء،ج

معجـــــــــــــــم األدبـــــــــــــــاء،  ،ى؛ یــــــــــــــاقوت الحمـــــــــــــــو.٤٧مجـــــــــــــــالس العلمـــــــــــــــاء، ص ،ىالزجــــــــــــــاج .١٢٢

 ،١بغیــــــــة الوعــــــــاة،ج ،ى ؛ الــــــــسیوط٣٧١،ص٢ج الــــــــرواة، ، انبــــــــاةى؛ القفطــــــــ٥٣٨،ص٢ج

  .١١ثعلب، ص مجالس ثعلب، ؛ أبوالعباس٣٩٦ص

  .٤٨مجالس العلماء، ص ،ىالزجاج .١٢٣

 العباس ىصاحب أب ،ىاللغو ،ى بن محمد النحو العباسىمحمد بن حبیب أبو جعفر مول .١٢٤

 .ولقد أشاد ثعلب بصدقه وحفظه ثعلب، له كتب صحیحة،

ـــــــسیوط ـــــــي علـــــــوم اللغـــــــة وأنواعهـــــــا، ،ىال ـــــــون  المزهـــــــر ف شـــــــرحه وضـــــــبطة وصـــــــححه وعن

 موضــــوعاته وعلــــق حواشــــیه محمــــد أحمــــد جــــاد المــــولي بــــك، محمــــد أبــــو الفــــضل إبــــراهیم،
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ــــــروت،  صــــــیدا، المــــــصریة،، منــــــشورات المكتبــــــة ىعلــــــي محمــــــد البجــــــاو  ،١ج م،١٩٨٦بی

  .٤١٣ص

  .٧٥مصدر سابق، ص ،ىالزجاج .١٢٥

 .٧٧مصدر سابق، ص ،ىالزجاج .١٢٦

 .٧٨مجالس العلماء، ص ،ىالزجاج .١٢٧

 .٨٠،٧٩مجالس العلماء، ص  ،ىالزجاج .١٢٨

 البصرة بدون منازع، ىًألكبر المعروف بالمبرد یعد زعیم النحویین ف عبدامحمد بن یزید .١٢٩

 القرن الثالث ى الروایة، عاش فىب، عالم فاضل موثوق ف اللغة واألدىٕوامام عصره ف

 وعاصر العدید من الخلفاء العباسیین الذین إهتموا بالعلم ىالتاسع المیالد/ ىالهجر

 والعلماء، وهو من العلماء الذین تنوعت ثقافتهم وشملت العدید من العلوم والفنون، فصیحا،

  .صاحب نوادر

ــــــــاء،ىنزهــــــــة األلبــــــــاء فــــــــ ،ىار؛ األنبــــــــ١٠١ص ، مــــــــصدر ســــــــابق،ىالزبیــــــــد .١٣٠   تــــــــاریخ األدب

  .١٦٥،١٦٤ص

  .٩١، ٨٦مصدر سابق، ص، ،ىالزجاج .١٣١

 .٨٤،٩١،٩٤مصدر سابق، ص ،ىالزجاج .١٣٢

 .٢٥٠ص ،١، مصدر سابق، جى؛ القفط٢٢٥مصدر سابق ص ،ىالزبید .١٣٣
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  :قائمة المصادر والمراجع

  : المصادر-أوال

 مم١٠٧٠/هـ٤٦٣ت  ) بن ثابتى بكر أحمد بن علىأب (ىالبغداد.  

  تــــاریخ مدینــــة الــــسالم وأخبــــار محــــدثیها وذكــــر قطانهــــا العلمــــاء مــــن غیــــر أهلهــــا

دار الغـــــرب  ،دار بـــــشار عـــــواد ،حققـــــه وضـــــبط نـــــصه وعلـــــق علیـــــه ،وواردیهـــــا

  .م٢٠٠٢ط  ،اإلسالمي

 م١٠٦٥/ هـ ٤٥٨ت  ) بن موسيىأحمد بن الحسین بن عل(ىالبیهق.  

 م١٩٧٠، مصر ،دار التراث ،تحقیق السید أحمد صقر ،مناقب الشافعي.  

 م٩٣٢/هـ  ٣٢٠  ت  )ابراهیم بن محمد (ىالبیهق.  

 م١٩٦١دار المعارف، ،بو الفضلأبراهیم إتحقیق محمد  ،المحاسن والمساوئ. 

 م١٤٦٩/هـ٨٧٤ت   ) المحاسن یوسفىجمال الدین أب( ى بردىابن تغر  

 وزارة الثقافة واإلرشاد ، ملوك مصر والقاهرةىالنجوم الزاهرة ف ،  

 م١٠٤٩/هـ٤٤١ت ) ي المحاسن الفضل بن محمد بن مسعرأب(ىالتنوخ.    

 لفتاح  عبــــداتحقیـــق ، مـــن البــــصریین والكـــوفیین وغیـــرهمتـــاریخ العلمـــاء النحـــویین

 .هـ١٤٠١، جامعة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمیة ،الحلو

  م ٩١٤/هـ ٢٩١  ت ) بن یزیدى أحمد بن یحیأبو العباس(ثعلب 

 ت.د، القاهرة ،دار المعارف ،محمد هارون المشرح وتحقیق عبد لس ،المجالس  

 مكتبـــة  ،القـــاهرة ،لتواب عبــداحققــه وقـــدم لــه وعلـــق علیــه رمـــضان ،قواعــد الـــشعر

  .م١٩٦٦ ،ط ،ىالخانج

 ت.د، القاهرة ،دار المعارف ،عاطف مدكور تحقیق ودراسة ،الفصیح.  

 م١٢٣٢/هـ٦٣٠ ت )ى بن محمد بن محمد الجزرىعل( األثیر ناب  



   حنان مبروك سعید اللبودى.د         )م٨٧٢-٨٢٠/هـ٢٥٩ -٢٠٥( التكوین الثقافي للمؤدبین فى الدولة الطاهریة

 - ١١١ -  

 ـــ  ،دار الكتـــب العلمیـــة ،ىهللا القاضـــ عبـــداالمحقـــق أبـــو الفـــاء، خ التـــاریىالكامـــل ف

  .م١٩٨٧

  م٨٦٨/  هـ ٢٥٥ ت  ) عثمان عمرو بن بحرىأب(الجاحظ.  

 مكتبة الخانجي ،القاهرة ،لسالم محمد هارون عبداتحقیق وشرح ،البیان والتبیین، 

  .م١٩٩٨ ،٧ط

 م١٤٢٩/ هـ ٨٣٣ ت) لرحمن عبداجمال الدین أبي الفرج (ىابن الجزر .  

 لكریم عبـدادراسة وتحقیق محمـد ،ظر في علم الوجوه والنظائرانزهة األعین النو، 

 ,م١٩٨٧ ،مؤسسة الرسالة ،وكاظم الراضي

 طبعــة جدیــدة ومــصححة اعتمــدت علــي الطبعــة  ، طبقــات القــراءىغایــة النهایــة فــ

دار الكتب  ،لبنان ،بیروت ،بر جستراسر. بنشرها جى للكتاب التي أعتنىاألول

 .م٢٠٠١ط، ، العلمیة

 م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت  )ىعبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عل(ىابن الجوز.  

 ت.د ،ىدار الكتاب العرب ، طرطوسىالمحقق خال مصطف ،صفوة الصفوة.  

 دار هجـــــر ،ىلمحـــــسن التركـــــ عبداهللا بـــــن عبـــــداالمحقـــــق ،مناقـــــب اإلمـــــام أحمـــــد، 

  .هـ١٤٠٩

 م١٤٣٣/ هـ ٨٣٧  ت) الدین أبو بكرىتق(ىابن حجة الحمو.  

 هـ١٢٩١ ،زانة األدب وغایة األربخ.  

 م٩٦٢/هـ ٣٥١ت) ىلواحد بن عل عبدا الطیبىأب (ىالحلب  

 نهــضة مــصر ،مراتــب النحــویین، حققــه وعلــق علیــه محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم، 

  .م١٩٥٥ ،القاهرة

  ت   ) بكـــــرىأبـــــو العبـــــاس شـــــمس الـــــدین أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن أبـــــ(ابـــــن خلكـــــان

  م١٢٨٢/هـ ٦٨١
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  دار صـادر بیـروت ،حـسان عبـاسإحققـه  ،وأبنـاء الزمـانوفیـات األعیـان وأنبـاء، 

 .م١٩٧٨

 م١٠١١/هـ ٤٠٢ ت ) بن أحمدىشمس الدین محمد بن عل (ىالداوود 

 راجــــع النــــسخ وضــــبط أعالمهــــا لجنــــة مــــن العلمــــاء بإشــــراف  ،طبقــــات المفــــسرین

 .م١٩٨٣ ،١ط ،دار الكتب العلمیة ،لبنان ،الناشر،بیروت

 م٩٢٢/هـ٣١٠ت ) بن حماد بن سعید بن مسلمأبو بشر محمد بن أحمد  (ىالدوالب 

 م٢٠٠٠، دار ابن حزم ، واألسماءىالكن   

 م١٤٤٣/هـ٨٤٧ت )محمد بن أحمد بن عثمان( ىالذهب 

 دار المعـــارف ،  عمیـــراتى المعلمـــىلرحمن بـــن یحیـــ عبـــداتحقیـــق، تـــذكرة الحفـــاظ

 هـ١٤٧٣، العثملنیة

 مركـز  ، آلتـي قـوالجالمحقـق طیـار ، الطبقات واألمـصارىمعرفة القراء الكبار عل

  .م١٩٩٥، إستنابول ،البحوث اإلسالمیة

 تحقیق الكتاب وخرج أحادیثـه شـعیب األرنـؤوطىأشرف عل ،سیر أعالم النبالء ، 

  ..م١٩٩٦ ،١ط، مؤسسة الرسالة ،ىالعرقسومومحمد نعیم 

 م٩٨٩/ـ هـ٣٧٩  ت )محمد بن الحسن (ىالزبید.  

 دار  ،القـــاهرة، فـــضل إبـــراهیمتحقیـــق محمـــد أبـــو ال ،طبقـــات اللغـــویین والنحـــویین

 .م١٩٧٣ ،المعارف

 م١٠٣٨/  هـ ٤٣٠ ت) لرحمن بن إسحاق عبدا القاسمىأب (ىالزجاج.  

 مكتبـــة الخـــانجي ،القـــاهرة ،لـــسالم محمـــد هـــارون عبدامجـــالس العلمـــاء، تحقیـــق، 

  .ت.د

 م٨٣٠/ هـ ٢١٥  ت)سعید بن أوس بن ثابت (ى زید األنصاروأب.  

 ١ط، دار الـــشروق ،لقادر أحمـــد عبـــداة محمـــدتحقیـــق ودراســـ ، اللغـــةىالنــوادر فـــ ،

 .م١٩٨١
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 ــ( ىابــن الجــوز ســبط هـــ ٨٣٣ت  )ىشــمس الــدین أبــو المظفــر یوســف بــن قزاوغل

 .م١٤٢٩/

 ،كامـــل الخـــراط  تحقیـــق وتعلیـــق محمـــد بركـــات، مـــرآة الزمـــان فـــي تـــواریخ األعـــین

  .ت.،دالرسالة العالمیة ،ىعمار ریحاو

 م١٣٦٩/هـ٧٧١ ت  )ى عللوهاب بن عبدا نصرىتاج الدین أب (ىالسبك.  

 ن.د ،محمود محمد الطناحي ،لفتاح الحلو عبداتحقیق ،ىطبقات الشافعیة الكبر، 

  .ت.د

  م٨٤٤/هـ ٢٣٠ت ) ىمحمد بن منیع الزهر(ابن سعد.  

 تحقیـق علـي محمـد عمـر ،)طبقات ابـن سـعد()الطبقات الكبي( ىالطبقات الكبر /

  .م٢٠٠١ط  ،مكتبة الخانجي

 م ٨٥٨/هـ ٢٤٤ ت )حاقیعقوب بن إس(ابن السكیت  

 مكتبــة لبنــان ،تحقیــق فخــر الــدین قبــادة ،ى المعــانىكتــاب األلفــاظ أقــدم معجــم فــ ،

 .م١٩٩٨ ،ط

 م١٣٧٠/  ه٧٧٢  ت )لرحیم عبداجمال الدین (ىاإلسنو 

 تحقیــــــــق كمــــــــال یوســــــــف المجــــــــون، دار الكتــــــــب العلمیــــــــة ،طبقــــــــات الــــــــشافعیة، 

 م١٩٧٨، ١ط ،لبنان.بیروت

 م٩٩٦/  هـ ٣٨٦ ت )هللا عبداالحسن بن(ىالسیراف . 

 ىلمنعم خفـاج عبـدامحمـد ،ىأخبار النحویین البصریین، تحقیق طه محمد الزینـ ،

 .م١،١٩٥٥مصر، ط

 م١٥٠٥/هـ ٩١١ ت  )لرحمن عبداجالل الدین (ى السیوط .  

 م١٩٦٤ ، طبقات اللغویین والنحاةىبغیة الوعاة ف.  

 وعاته شــرحه وضــبطه وصــححه وعنــون موضــ ، علــوم اللغــة وأنواعهــاىالمزهــر فــ

محمـــد أبـــو  ،ى محمـــد البجـــاوىعلـــ ، بـــكىوعلـــق حواشـــیه محمـــد أحمـــد جـــاولول

 .م١٩٨٦ ،بیروت ،صیدا ،منشورات المكتبة العصریة ،الفضل إبراهیم
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 م١٠٨٣/  هـ ٤٧٦ ت  ) بن یوسفىبراهیم بن علإ (ىالشیراز.  

 ،م١٩٧٠، بیروت، ىدار الرائد العرب، تحقیق احسان عباس طبقات الفقهاء.  

 م١٣٦٢/ هـ ٧٦٤ت  )كبح الدین بن أیصال (ىالصفد.  

 المطبعـــة  ، بـــكى طبعـــة أحمـــد زكـــىوقـــف علـــ ، نكـــت العمیـــانىنكـــت الهمیـــان فـــ

 .م١٩٧١ ،مصر ،الجمالیة

 .م٩٦٦/هـ ٣٥٦ ت ) بن الحسینى الفرج علىأب (ىاألصفهان

 مطبعــة  ،هذبــه إبــراهیم زیــدان ،محاضــرات األدبــاء ومحــاورات الــشعراء و البلغــاء

  .م١٩٠٢ ،مصر ،الهالل

 م٨٣١/ هـ ٢١٦ت  )لملك بن قریب عبداأبي سعد (ىاألصمع.  

 م٢٠٠٣ ،اإلمارات ،دار البشائر ،تحقیق حاتم صالح الضامن ،األبل.  

 م٩٦٩/ه٣٥٩ ت ىعباس القم  

 هـ ١٣٤٨ مكتبة الصدر ،ىتقدیم محمد هادي األمین ، واأللقابىالكن  

  م٩٣٩/ هـ ٣٢٨ ت  )ىأحمد بن محمد األندلس(ابن عبد ربه .  

 ١ط ،دار الكتب العلمیـة ،لبنان ،بیروت ،تحقیق مفید محمد قبیحه ،عقد الفریدال ،

  .م٢٠٠٢

 م٨٤٥/هـ٢٣١ ت )ىهللا محمد بن زیاد الهاشم عبداأبو (ىابن االعراب .  

 حمـود ىتحقیـق نـور ،ى منـصور الجـوالیقىروایة اب ،وفرسانها اسماء خیل العرب 

  .م١٩٨٥، ى العراقىالمجمع العلم ،بغداد ،،حاتم صالح الضامنىالقیست

 م١٤٤٨/هـ ٨٥٢ت  ) بن حجرىأحمد بن عل( ىالعسقالن.  

 م١٩٩٣ ،القاهرة ،ىدار الكتاب المصر ،تهذیب التهذیب.  

 بإخراجـــه وطباعتـــه ىإعتنـــ ،لفتاح أبوغـــدة عبـــدا بـــه الـــشیخىإعتنـــ ،لـــسان المیـــزان 

  .م٢٠٠٢، ١ط، لفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمیة عبداسلمان

 م٨٥٤/هـ ٢٤٠ ت  )عبد اهللا بن خلید (ىثل األعراب العمیوأب. 
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 مكتبة النهـضة  ،القاهرة ،لقادر أحمد عبداتحقیق ودراسة محمد ، اللغةىالمأثور ف

  .م١٩٨٨، ١ط، القاهرة ،المصریة

  م١٣٣١/ هـ ٧٣٢   ت)ىعماد الدین إسماعیل بن عل(أبو الفدا.  

 د زیــنهم محمــد تحقیــق محمــ ،تقــدیم حــسین مــؤنس ، أخبــار البــشرىالمختــصر فــ

  .م١٩٩٨، دار المعارف ،یحیي سید حسین ،عزب

 م١٤١٤/  هـ ٨١٧ت )مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد( ىالفیروزآباد.  

 ـــ طبعـــة منقحـــة  ، محمـــد المـــصريقالمحقـــ ، تـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــةىالبلغـــة ف

 .م٢٠٠٠ ،١ط، دمشق ،دار سعد الدین ،ىوموسعة حسان أحمد راتب المصر

  

  م١٢٤٨/هـ٦٤٦ ت )دین أبي الحسن علي بن یوسفجمال ال (ىالقفطابن.  

 ـــ ـــرواة عل ـــاىأنبـــاه ال ـــراهیم ،ة النحـــاة أبن ـــو الفـــضل إب دار الفكـــر ، تحقیـــق محمـــد أب

 م١٩٨٦ ،١ط ،بیروت ،القاهرة ،مؤسسة الكتب الثقافیة ،ىالعرب

 م١٩٠٣، ط لیبسك ،نشر جولیوس لیبرت ،تاریخ الحكماء. 

 م٩٦٩/ هـ٣٥٩ ت) الشیخ عباس(ىالقم.  

 ت .د، طهران ، مكتبة الصدرى األمینى واأللقاب تقدیم محمد هادىالكن  

 م١٩٥٣/ هـ ١٣٧٣ ت   محمد الحسین آل كاشف الغطاء.  

 ـــشیعة وأصـــولها ـــه  ،تحقیـــق عـــالء آل جعفـــر ،أصـــل ال مؤســـسة اإلمـــام علـــي علی

  .م١٩٩٤ ،قم المقدسة ،السالم

 م٩٩٤/ هـ ٣٨٤ ت  )أبي عبید اهللا محمد بن عمران(ىالمرزبان. 

 م١٩٦٤،  بتحقیقه رودلف زلهایم فرانتس شتانیرىعن ،نور القبس  

 م١٣٤١/ هـ م٧٤٢ ت )جمال الدین أبو الحجاج یوسف (ىالمز.  

 بیـروت ،بـشار عـواد معـروف تحقیـق وتعلیـق، تهذیب الكمال في أسـماء الرجـال، 

 .م١٩٨٣ ،مؤسسة الرسالة
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  م١٠٠٩/هـ ٤٠٠ بعد  ت)عبد اهللا بن محمد العباس(ابن المعتز.  

 ١٩٥٦، ٣ط، دار المعارف، لستار أحمد فراج عبداتحقیق ،طبقات الشعراء.  

 م٩٩١/ هـ ٣٨١ ت   )محمد بن أحمد (ىالمقدس .  

 ـــ وضـــع مقدمتـــه وهوامـــشه وفهارســـه محمـــد  ، معرفـــة األقـــالیمىأحـــسن التقاســـیم ف

 م١٩٨٧ ،لبنان ،بیروت ،ىدار إحیاء التراث العرب ،مخزوم

 م٩٣٩/ه٣٢٨ت) لرحمن بن محمد عبداال الدین البركات كمىأب (ىابن األنبار.  

 مكتبــة  ،األردن ،ىقـام بتحقیقـة إبـراهیم الـسامرائ ، طبقـات األدبــاءىنزهـة األلبـاء فـ

  .م١٩٨٥ط ، المنار

  م٩٩٠/هـ٣٨٠ت )بن محمد الوراق ،أبو الفرج محمد بن إسحاق(ابن الندیم.  

 ت.د ،لبنان ،بیروت ،دار المعرفة ،الفهرست. 

 م١٢٢٨/هـ ٦٢٦ ت  )ىرومال (ىیاقوت الحمو.  

  تحقیـق إحـسان عبـاس، دار " معرفـة األدیـب ىإرشاد األریـب إلـ" معجم األدباء ،

 .م١٩٩٣، ١ط، الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان

  م٤٥٨/١٠٦٥ت هـ  ) الحسین محمدىأب (ىیعلأبي.  

 مطبعــة الــسنة  ،ىوقــف علــي طبعــه وصــححه محمــد حامــد الفقــ ،طبقــات الحنابلــة

 .ت.د ،رةالقاه ،المحمدیة

  :  العربیةالمراجع: ًثانیا

 م٢٠٠٢دار الكتب العلمیة، لبنان، ،بیروت براهیم شمس الدین، قصص العرب،إ.  

 خراسـان بـالد مـا ى، الحیاة العلمیـة زمـن الـسامانیین فـى النون السامرائىحسان ذإ 

 .م١،٢٠٠١ط،لبنان. بیروت،وراء النهر في القرنیین الثالث والرابع الهجري

 ــــة العــــارفین :ىشــــا البغــــدادإســــماعیل با ــــار المــــصنفین" هدی  ،أســــماء المــــؤلفین وآث

 .م١٩٥٥، استنابول
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 حیاتـه وجهـوده فـي دراسـه  " ىأبو عبید القاسم بن سالم البغداد ، حمدىغانم قدور

  ..م١٩٨٦، بغداد ،القراءات

 ـــیم اللغـــة العربیـــةىالمؤدبـــون وتجـــربتهم فـــ ،ســـلیمان بـــن إبـــراهیم العابـــد ، ن.د ، تعل

  .ت.د

 دار  ،القــاهرة، ٨ط ، األولىالعــصر العباســ ،ىتــاریخ األدب العربــ ، ضــیفىشــوق

 .ت،.د، المعارف

 الدولـــة العربیــــة فـــي العـــصور العباســـیة المتــــأخرة ،ىلـــستار الحـــدیث عبدا قحطـــان، 

  م١٩٧١ ،مطبعة جامعة البصرة ،العراق

 ـــــ، كـــــارل بروكلمـــــان ـــــق ،ىتـــــاریخ األدب العرب  رمـــــضان، لحلیم النجـــــار عبـــــداتحقی

 . م١٩٧٧، دار المعارف ،القاهرة ،بلتواعبدا

 الــشرق منــذ عهــد نفــوذ ىمحمــد جمــال الــدین ســرور، تــاریخ الحــضارة اإلســالمیة فــ 

القـــــاهرة،  ،ى، دار الفكـــــر العربـــــى منتـــــصف القـــــرن الخـــــامس الهجـــــرىاألتـــــراك إلـــــ

 .م١٩٦٥

  : المراجع المعربة:ًثالثا

 ترجمــة  ،ار، زیــن األخبــ)لحي بــن الــضحاك بــن محمــود عبــداأبــو ســعید (ىالكردیــز

  .م٢٠٠٦ ،القاهرة ، للثقافةىالمجلس األعل ،عفاف السید زیدان

 كـــوركیس عــــواد،  ،ترجمـــة بـــشیر فرنــــسیس ،بلــــدان الخالفـــة الــــشرقیة ، لـــسترنجىكـــ

 .م١٩٨٥، ٢ط ،مؤسسة الرسالة

  سـیرة األنبیـاء والملـوك والخلفـا ى، روضـة الـصفا فـ)محمـد بـن خاوندشـاه(میرخواند 

، "الـصفاریة والـسامانیة وآل بویـه واإلسـماعیلیة والمالحـدة تاریخ الدولة الطاهریة و"

 ىراجعه وقدم له السباع ،ىلقادر الشاذل عبداترجمة عن الفارسیة وعلق علیة أحمد

 .م١٩٨٨،الدار المصریة للكتاب ،ىمحمد السباع
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  : الدوریات العلمیة المحكمة:ًثالثا

 ــإ  نمــوذج الحكــیم المــسلم ابــن ســینا ،هللا الملحــم عبــدا بــنى، هــانىبــراهیم محمــد زین

الجامعة اإلسالمیة  ،مجلة اإلسالم في آسیا ، تراجم ظهیر الدین البیهقيىدراسة ف

 .م٢٠١١العدد الرابع،  ،العالمیة بمالیزیا

 عنـد ابـن الـسكیت مـن خـالل كتابـه إصـالح ىالتـصویب اللغـو ،حلیم حماد سلیمان 

  م٢،٢٠١٠العدد ،مجلة جامعة األنبار للغات واآلداب ،المنطق

 كتــــاب " الوثــــائق التاریخیــــة للعــــصور اإلســــالمیة األولــــي  ،ىعبــــد الهــــادي العجمــــ

الحولیـة  ،ًاألموال للقاسم بن سالم مصدرا، حولیات كلیة األداب والعلـوم اإلتماعیـة

  .م٢٠٠٩، الثالثون

   :الرسائل: ٍرابعا

 ـــــد المهـــــد ـــــي العـــــصر العباســـــ آل طـــــاهر ،ى الیادكـــــارىعب ـــــة ف  ،ىوالحركـــــة األدبی

  .م١٩٦٧ ،بیروت ،غیر منشورة ،ماجستیر

 القــرن الخــامس ى فــىتــاریخ التعلــیم فــي المــشرق اإلســالم ،ىنادیــة عابــد أحمــد مفتــ 

  .هـ١٤٠٨، ىجامعة أم القر ،ىالهجر


