سلك اإلجازة
مسلك الدراسات العربية
الفصل األول
وحدة :مدخل إلى دراسة األدب
السنة الجامعية2020/2021 :

جامعة القاضي عياض
كلية اللغة العربية
مراكش

اجلاحظ

املربد

القايل

ابن قتيبة

ابن خلدون

تراجم أعالم
لمادة مدخل إلى
دراسة األدب
األستاذ المدرس للمادة:

د .فاحتة الساليعي

إعداد:

أديب ولغوي
البصرة

أبو عثمان الجاحظ

يوخ ا فا رجالس التتليح أن
"سمت ا ر
أصو ،ف األدا وأر ا أربتإ دواوي وها:
أدا الكاتب الب قتيبإ و تاا الكارل للمبرد
وكتاب البيان والتبيين للجاحظ و تاا ال وادر
ألبا علا ال الا ورا سوى هذد األربتإ
فتب لها وفروا ر ها"
اب خلدون فا ر درت .553

أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ
الوالدة

الوفاة

 159هب
البصرة

 255هب
البصرة

منزلته وفضله

بعض شيوخه
أبو زيد األنصاري

(ت 215هب)

األصمعي = عبد الملك بن
قريب بن علي بن أصمع

(ت 216هب)

أبو يوسف بعقوب بن
إبراهيم القاضي

(ت 182هب)

ثمامة بن األشرس

(ت 225هب)

أبو الهذيل العالف

(ت 235هب)

بعض كتبه
َّ
والت َب ُّي
البيان
ال يوان
البخةء
البرصان والتردان

•"
خطيببببببب الم ببببببلمي و ببببببي ل
ل
ِّ
ببببد َر لد المت ببببدري
المتكلمببببي
ور م
َ
ِّ
والمتببِّخري  .إن َّ
تكلببح ىكببب سبب بان
فببا البة،ببإ وإن بباعر لببارا ال َّ َّ ببا
دبد خبري فبا ر ب
فا الجبدا ،وإن َّ
عارر ب عبد قيس وإن َه َبَ َ ،ااد علبب
األروا
رَبببد ىبيببب ال لببوا ورببَاي َّ
و بببي األدا ول بببان التبببرا تبببب
رةمبرة
ٌ
بان
ٌ
رياض
ٌ
ااهبرة ورسباهل أف ٌ
تترض
ااا إال ر اد أ فاً وال َّ
را ااع ر ٌ
َّ
التوالبب
قببد لببب
ببوال إال
لببب ر
َّ
ٌ
اء " ...رتجح األدباء 2/223
استب ً

كتاب البيان والتبين
يضببح صوصببا أدبيببإ ةريببإ
و ببتريإ وأرةببا ،ورببواع
وخطب ورساهل بليغإ ...رب
بيان ،ريبها و رىها وذ ر
ا ت اق اللغبإ وتصباريفها
وبيان أسرارها وف هها...

أديب ولغوي
البصرة

الم َب ِّرد
أبو العباس ُ

يوخ ا فا رجالس التتليح أن
"سمت ا ر
أصو ،ف األدا وأر ا أربتإ دواوي وها:
أدا الكاتب الب قتيبإ وكتاب الكامل للمبرد
و تاا البيان والتبيي للجاى و تاا ال وادر
ألبا علا ال الا ورا سوى هذد األربتإ
فتب لها وفروا ر ها"
اب خلدون فا ر درت .553

الم َب ِّرد
أبو العباس محمد بن يزيد ُ
الوالدة

الوفاة

 210هب
البصرة

 285هب
بغداد

منزلته وفضله

بعض شيوخه
أبان بن رزين المصري

()......

القاضي إسماعيل بن
إسحاق

(ت )282

أبو عثمان َعمرو بن بحر
الجاحظ

(ت 255هب)

أبو حاتم السجستاني

(ت 225هب)

أم الهيثم الكالبية

بعض كتبه
الكارل فا اللغإ واألدا
البة،إ
األ باد وال

اهر

المذ ر والمؤ ث
الفالل والمفضو،

• قا ،اب د ا :يتد دبة فا التلح...

• قبببا ،ألاهبببري :بببان أعلبببح ال ببباس
بمببببذاهب البصببببريي فببببا ال ببببو
ور ايي ...
• قببا ،أبببو بكببر ب ب رجاهببد :رببا رأي ب
دواببا رب المببرد فبا رتبا ا
أى
ال رآن فيما ليس في قو ،لمت ِّد ...

()......

كتاب الكامل في اللغة واألدب

يضببح صوصببا أدبيببإ ةريببإ
و ببتريإ وأرةببا ،ورببواع
وخطب ورساهل بليغإ ...رب
بيان ،ريبها و رىها وذ ر
ا ت اق اللغبإ وتصباريفها
وبيان أسرارها وف هها...

يوخ ا فا رجالس التتليح أن
"سمت ا ر
أصو ،ف األدا وأر ا أربتإ دواوي وها:
أدب الكاتب البن قتيبة و تاا الكارل للمبرد
و تاا البيان والتبيي للجاى و تاا ال وادر
ألبا علا ال الا ورا سوى هذد األربتإ
فتب لها وفروا ر ها"
اب خلدون فا ر درت .553

أديب ولغوي
بغداد

َأ ُبو ُم َح َّمد ْب ُن ُق َت ْي َب َة

الد َ
ين َو ِري
أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن ُق َت ْي َب َة ِّ

الوفاة

الوالدة

 276هب
......

 213هب
بغداد وقيل الكوفإ

منزلته وفضله

بعض شيوخه
أبو يعقوب إسحاق بن
َر َ
اه َو ْيه

(ت 237هب)

أبو حاتم سهل بن محمد
السجستاني

(ت 250هب)

أبو عثمان َعمرو بن
محبوب الجاحظ

(ت 255هب)

دعبل بن علي الخزاعي
الشاعر

(ت 246هب)

الج َم ِحي
محمد بن َس َّالم ُ

(ت 258هب)

بعض كتبه
أدا الكاتب (أدا الكتاا)
،ريب ال رآن
،ريب ال ديث
ر،كل ال رآن
ر،كل ال ديث

• قا ،الخطيبب البغبدادي :هبو صباىب
التصبببببا يش الم،بببببهورة والكتبببببب
المتروفإ...

• قا ،ال ووي :الكاتب اللغوي الفالل
فا علو ةيرة...
• فا سير أعة ال بةء :ان رأسبا فبا
علببح الل ببان التربببا واألخبببار وأيببا
ال اس...

كتاب أدب الكاتب
ق م إلب أربتبإ أق با  :تباا
المترفببإ و تبباا ت ببويح اليببد
و تبباا ت ببويح الل ببان و تبباا
رتا ا أب يإ األفتا،؛ وفبا بل
أبوابببا خاصببإ
هببذد الكتببب يض ب
ً
بل تباا وي ببهب
ت بدري ت ب
ال و ،فيها ويفصل...

يوخ ا فا رجالس التتليح أن
"سمت ا ر
أصو ،ف األدا وأر ا أربتإ دواوي وها:
أدا الكاتب الب قتيبإ و تاا الكارل للمبرد
و تاا البيان والتبيي للجاى وكتاب النوادر
ألبي علي القالي ورا سوى هذد األربتإ
فتب لها وفروا ر ها"
اب خلدون فا ر درت .553

أديب ولغوي
ر اا رد

أبو علي القالي

أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي
الوالدة

الوفاة

 288هب
ر اا رد (رةذ رد)

 356هب
قرطبإ

منزلته وفضله

بعض شيوخه
أبو بكر محمد بن الحسن
ابن دريد األزدي

(ت 321هب)

محمد بن أبان بن سيد بن
أبان اللخمي

(ت 354هب)

أبو بكر محمد بن الحسين
الزبيدي

(ت 379هب)

َأ ْحمد بن ربيع بن ُسلَ ْي َمان
ابن مسلمة اللغوي

(ت )399

• قاّ ،
الض ّبا :ان إرا فا علح اللغإ
رت درا فيها رت ا لها...
ِّ
خلكان :ان أىف أهل ارا
• قا ،اب
للغإ وال،تر و و البصريي ...

بعض كتبه
ال وادر واألرالا
الم صور والممدود
الخيل
اإلبل
البارا فا اللغإ

يضح أخبارا أدبيإ ورختارات
ر ال،تر ان يمليهبا أببو
علا علب تةريبذد .في،بر
األ ببتار وال صببوال ال ةريبإ
ببرىا ر تفيضببا ...ويضببح
الكةيببر ربب ،ريببب ال ببرآن
و ببر ألفاعهببا ورتا يهببا
و ذل األىاديث...

عالح ادتماا وأديب
تو س

ابن خلدون
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون
الوالدة

الوفاة

 288هب
تو س

 356هب
رصر

منزلته وفضله

بعض شيوخه
أحمد بن إدريس اإليلولي

(ت 760هب)

ابن عبد السالم الهواري

(ت 750هب)

شمس الدين أبو عبد هللا
محمد بن جابر القيسي
األندلسي

(ت 255هب)

أبو البركات محمد بن
محمد البلفيقي

بعض كتبه
تاري اب خلدون
الباا الم صل فا أصو ،الدي
فاء ال اهل وتهذيب الم اهل
التتريش باب خلدون ورىةت ...

(ت 749هب)

َّ
رؤلببش اب ب
• قببا ،إيببش ال وس ب ع ب
خلدون (الم درإ)" :الت ليل والتبِّليش
والب وث التا ى هبا هبذا المغرببا
التب بببري فبببا ال بببرن الرابببب ع،بببر
ت ببباعد ا اليبببو علبببب إدبببادة فهبببح
ال ضببيإ التببا هببا بببة ريببب أوسبب
ال ضايا وأ ّدها رِّساويإ فا عصبر ا؛
أال وهبببا التخلبببش" (ايبببش ال وسببب ؛
التةرإ اب خلدون :ال[)]248

سانت بوف
Sainte-Beuve
شارل أوغستان سانت ـ بوف
الوالدة

الوفاة

1804
فر ا

1869
فر ا

أبرز المحطات
1828

،ر أو ،تب  :اللوىإ
التاريخيإ وال ديإ لل،تر
والم ر الفر ا فا
ال رن ال ادس ع،ر

1857

أستاذ فا دار
المتلمي التليا

1844

عضو ر تخب فا
األ اديميإ الفر يإ

أعمال ووظائف
عمل فا ص يفإ ،لوا
اتب و اقد
بدأ دراسإ الطب ولح يكمل
أستاذ فا لواان (  1837ب ) 1838
أستاذ فا وليج دي فرا س () 1855

نص مشهور
" ...األدا هو الكة الدقيق الجميل
الذي يتبر ع ال اهق األدبيإ
والتواطش اإل ا يإ"

أهم العالقات

صديق
فيكتور
هيغو
كلمة
إن ر هج سا بوف وصفا ت ليلبا يهبدف إلبب
فهح عميق للكاتب وى بت ف د جح فا التبِّري
للمؤس ات األدبيإ ولدور األديا ،الف يإ و يفيبإ
ت،ببكيل صببورة الكاتببب فببا علببح ادتمبباا األدا.
أسلوب دقيبق وراق ودميبل ورلباء بالتلمي بات.
َع َّدد أ دري ديد أىد أهح ال،خصيات فا عصرد.
ا ر :الموسوعإ التربيإ المجلد التا ر
رقح الصف إ لم المجلد 626 :

