العذد  ٕٜٓالمجلذ األول ٕٗٔٓ

مجلة األستار

م ٖ٘ٗٔ هـ

*** مـع الخـالـذيـن ***
العمل بنافذة ( مع الخالدين ) التي ستكون مفتَتَحا لكلل ٍ
دلدد
أن تُعيد
َ
ارتأت ىيأة التحرير ْ
ُ ً
مللن م متنللا ( اتسللتاذ ) س لتسللميط ال لوء دمللا السلليرة العممي لة وأى ل النتا للات العمميللة لذسللاتذة
اللللرواد  ،اللللذين تركلللوا ب ل ِ
للماتي وا لللح ًة ميللل ًة فلللي سلللد المثللليد الدبلللافي واتدبلللي فلللي بملللدنا
ّ
العمماء في رقابنا.
الء
ُ
المعطاء،وىو زٌء بسيط لرد الدين الذي أوددو ىؤ ُ
رحمي اهلل ميعا وأدطاى ببدر ما بذلوا لخدمة العم والدبافة

اتستاذ الدكتور نا ر رثيد حالوي
ببم اتستاذ الدكتور
أحمد ثاكر غ يب

امعة بغداد /كمية التربية ابن رثد
كنت أراه متعبلاً ال يمتفلت إللا ملا يحليط بلو وكأنلو ال يعيلر أىميلة تحلد ،وكنلت أحلس أنلو
مدبللل بللاليمو  ،نب ل أر الثللعر فييتللز طرب لاً وينسللا دللال ال للحراء المخيللر دل مللا يمبللث أن يتف للر
لب كيللر حفظيللا ،أقاطعللو أحيانلاً دنللد مبطللع فيللروً ناقللداً ومحملالً داكسلاً أداة نبديللة
بب للا د أد ل ُ
ت مع بين الدبافة اتوربية التي دبفيا دن المستثرق  .ونستون والعربية .كان ذلل فلي كميلة
التربية امعة بغداد .ابلن رثلد .ال لرً الح لاري العتيلد اللذي ُيثل ِب ُي ُو كديل ارً .إنلو اللدكتور نا لر
رثيد حالوي.
فكرت كدي ارً أن أكتب دنو مؤلفلاً ،أتحلدث فيلو دلن والدتلو فلي الكلرا دلا ٖٗ ٜٔوكيلر
سافر إلا لندن سنة ٓ ٜٔٙليكمل دراستو العميا في (معيد الدراسات الثرقية واتفريبية) ولكني
و دتو طوداً ثلامخاً ال تحليط بلو ال لفحات ،فالحلديث دلن رسلالتو التلي نلال بيلا در لة اللدكتوراه
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سللنة  ٜٔٙٙوالموسللومة بللل ((دراسللة فللي يللود أبللي دبيللدة معمللر بللن المدنللا بو للفو فيمو ي لاً
وروية لممادة اتدبية)) بإثرار المستثرق اإلنكميزي  .ونستون ال تسعيا ىذه ال فحات .
ا
السنوات محطات والعمر سويعات أد ب أن أس ل وقعيا وسحابيا العابر سريعاً فسلطور
تحمل مدل ىذا التأريخ أد ب كير تخت ر العلال والسلنوات فعلا ٕ٘ ٜٔيمتحلق بكميلة اآلداب/
امعللة بغللداد ويح للل دمللا ثلليادتيا البكموريللوس فللي قس ل المغللة العربيللة دللا  ٜٔ٘ٚليكللون
مدرس لاً فللي بعبوبللة ،ومللا أن يحللل دللا ٓ ٜٔٙحتللا يحللول أنظللاره ت للاه لنللدن ليمتحللق بمعيللد
الدراسللات الثللرقية واتفريبيللة فللي مدينللة ال للباب فيح للل دمللا ثلليادة الللدكتوراه دللا ٜٔٙٙ
ٍ
ترض فارقيا دثباً (بغداد) ليعين دا  ٜٜٔٙدميداً لكميلة اآلداب /امعلة بغلداد
ويعود مثتاقاً
يسا لبس المغة العربية.
د مسادداً لر يس امعة الب رة حتا دا  ٜٔٚٚفر ً
دميدا لمعيد تطوير المغة العربيلة ،وتلراه بعلد ذلل
وما أن يحل دا ٓ ٜٔٛحتا ُي َنسب
ً
دالماً في قس المغة العربية /امعة بغداد /كمية التربية لنمتبلي بلو ونلتعم منلو ويسلعا لمح لول
دما اتستاذية فيح ل دمييا دا ٓ. ٜٜٔ
أنلو لل ُيتلر
ويسوقنا الحلديث إللا رسلالتو ،فملن المؤسلر ُ

مبحلث
إللا العربيلة منيلا إال
ٌ

بعنلوان (مؤلفللات أبللي دبيللدة) فللي م مللة (المللورد) نثللره سللنة ٗ ، ٜٔٚدل تر مللت خالللدة حامللد
مبحداً دا ٕٕٓٓ نثرتو في ريدة ال ميورية بعنوان (مبدمات في الفيمو يا العربيلة البديملة)
إذ يبللرر الللدكتور أن الفيمو يللا العربيللة بللدأت مللع مللع المفللردات مللن دللرب الباديللة اتقحللاً دللن
طريق السفر إلا البادية أو أخذىا من الدباة في الب رة

(ٔ)

 ،وأبرز ىؤالء الفيمو يين ،ديسا بن

دمللر (ت ٜٔٗىللل) ،وأبللو دمللرو بللن العللالء (ت ٗ٘ٔىللل) ،ويللونس بللن حبيللب (ت ٕٔٛىللل) فبللد
اىتموا أوالً ب مع الغريب والنادر د بلدأت كتابلة رسلا ل فلي ذلل دل ظيلر الت لنير والتنظلي فلي
البرن الداني لمي رة دل بلدأت (حركلة تنبيلة المغلة)
أساساً

(ٕ)

 ،يبلول ((إن أدملال ىلؤالء العمملاء كانلت

مباً ادتمدت دميو اتدمال الالحبة ،وان الدبافة اإلسالمية
أسلاس ال يمكلن فيميلا تماملاً
ٌ
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من ِ
غير معرفة النثلاط اتدبلي المبكلر ،ونثلاط ىلؤالء العمملاء اللذين ثلاركوا فلي تأسليس ال لرً
الدبافي في البرنين اتولين))

(ٖ)

.

ٍ
ملو اتيلا فيخملد إللا الراحلة
ويرحل دمماً ثامخاً بعد
مرض ل يميمو طلويالً ،فمدملو ال تمي ُ
يو اتربعاء  ٜٜٜٔ/٘/ٔٚليبكيو قس المغة العربية ولتنيض كميتو بذكراه في ملؤتمر أقلي دنلو
خالداً.
وفيما يأتي بيموغرافيا بأدمالو (د .حالوي).
ٔ -دببري يبكي (ق ة) -م مة

وت العراق ،ع.ٜٔ٘ٔ/ٖ/ٔٓ ،ٖٓ /

ٕ -سر المع مة (مبال) ريدة أخبار المساء ،ع.ٜٖٔ٘/ٔٓ/ٕٕ ،ٜٕ/
ٖ -الثباب الذي نريد (مبال) ريدة أخبار المساء ،ع.ٜٖٔ٘/ٔٓ/ٕ٘ ،ٜ٘/
ٗ -مباييس السياسة (مبال) ريدة أخبار المساء ،ع.ٜٖٔ٘/ٔٓ/ٕٚ ،ٜٙ /
٘ -إي ابية اتديب (مبال) ريدة أخبار المساء ،ع.ٜٖٔ٘/ٔٓ/ٖٓ ،ٜٜ/
 -ٙالروً ال امعية (مبال) ريدة أخبار المساء ،ع.ٜٖٔ٘/ٔٔ/٘ ،ٔٓٗ/
 -ٚال امعة العراقية (مبال) ريدة أخبار المساء ،ع.ٜٖٔ٘/ٔٔ/ٛ ،ٔٓٚ/
 -ٛنبص الم ار ع في الكميات (مبال) ريدة أخبار المساء ،ع.ٜٖٔ٘/ٔٔ/ٔٓ ،ٔٓٛ/
 -ٜاتديب والنفاق والحرية (مبال) ريدة
ٓٔ-

دى اتخبار ،ع.ٜٔ٘ٗ/ٙ/ٜ ،ٙٛ/

موت اإلنسان ،نظرة في تأدير اآللة دما اإلنسان (م ار عة).
The Book of Mirdad- AeasiaN, No. ٚ- ٜٕٔٙ.

ٔٔ-

Astudy of Abu, Ubaida Mamar Ibn- al- Muthanna as

ٕٔ-

اطروحة دكتوراه ،امعة aphilologist and Transmitter of Literary Material
لندن. ٜٔٙٓ ،
ٖٔ-

تأريخ اتدب العربي -لرينولد نيكمسون ،تر مة د.

سمو (م ار عة) م مة المربد ،الب رة ،ع.ٜٔٙٛ ،ٔ/

ٖ

فاء خمو ي والنبد اتدبلي ،د .داود
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العتابي ،حياتو وما تببا من ثعره (تحبيق) م ملة المربلد ،عٕ .ٜٜٔٙ ،ٖ /أديلد نثلره

في كتاب مستبل بالعنوان نفسو ،الب رة.ٜٜٔٙ ،
٘ٔ-

انحالل المدال الرومانسي وسبوطو ،ر .ل .لوكاس (م ار عة) م مة الفكر الحي ،الب رة،

ع.ٜٜٔٙ ،ٕ/
-ٔٙ

الحركة النبدية حول مذىب أبي تملا  -محملود الربلداوي( ،م ار علة) م ملة المربلد ،ع،ٗ/

ٓ.ٜٔٚ
-ٔٚ

مبدأ الو وً والغموض في الفكر البالغي والنبدي دند العرب (بحث م مة المربد ،ع،ٗ/

ٓ.ٜٔٚ
-ٔٛ

أين يبر اتدب العربي المعا ر (حوار) ريدة ال ار د ،ع ٕٔٔ /في ٕ٘/آذار ٕ.ٜٔٚ

-ٜٔ

مؤلفات أبي دبيدة( -بيبميوغرافيا) م مة المربد ،ع.ٜٔٚٗ ،ٗ/

ٕٓ-

فلللي االسلللتعارة -أ .أ .ريتثلللاردز( ،تر ملللة) ،م ملللة كميلللة اآلداب ،الب لللرة ،ع ،ٜ/س،ٚ/

ٗ.ٜٔٚ
ٕٔ-

كممة امعة الب رة (في مير ان المربد الثعري الدالث) م مة اتقال  ،ع.ٜٔٚٗ ،ٔٓ/

ٕٕ-

التر مللة والتعريللب بللين الف للحا والعاميللة (بحللث) باالثللت ار مللع م يللد الماثللطة ،م مللة

كمية اآلداب ،الب رة ،ع ،ٜٔٚ٘ ،ٕ/وكان قد نثر في م مة اآلداب المبنانية.ٜٔٚٗ ،
ٖٕ-

المحاكللاة بللين أرسللطو وحللاز البرطللا ني (بحللث) ،م مللة كميللة اآلداب ،الب للرة ،ع،ٔٔ/

س.ٜٔٚٙ ،ٜ/
وت ال امعة ،الب رة ،ع.ٜٔٚٙ ،ٛ/

ٕٗ-

في معنا النبد (مبال) ،م مة

ٕ٘-

إ ابات في النبد والثعر (حوار) م مة البيان الكويتية ،ع.ٜٔٚٙ/ٚ/ٕٔ ،ٗ/
وت ال امعة ،ع.ٜٔٚٙ ،ٚ/

-ٕٙ

ندوة الكتاب ال امعي (كممة) م مة

-ٕٚ

خواطر خمي ية (مبال) ،ريدة الخميج العربي ،الب رة ،ع.ٜٔٚٚ/ٖ/ٕٜ -ٔ/
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محلللاورات مسلللن كاور -بريخلللت (م ار علللة) ريلللدة المرفلللأ ،الب لللرة ،ع ،ٖٓ/حزيلللران،

.ٜٔٚٚ
-ٕٜ

دثللرة أدللوا مللن دمللر الم مللة (كممللة افتتاحيللة) م مللة كميللة اآلداب ،الب للرة ،ع،ٕٔ/

س.ٜٔٚٚ -ٔٓ/
ي في العراق (م ار عة) م مة ألر باء ،ع ،ٜٕٗ/ثباط.ٜٔٚٛ ،

ٖٓ-

اتدب الب

ٖٔ-

الخ لوات الثللعرية لبللارب ار ىرنثللتاين (م ار عللة) م مللة أل لر بللاء ،ع ،ٖ٘ٗ/كللانون اتول،

.ٜٔٚٛ
ٕٖ-

البعيللث الم اثللعي ( مللع وتحبيللق) م مللة كميللة اآلداب ،الب للرة ،ع ،ٔٗ/س،ٕٔ/
ثللعر ُ

.ٜٜٔٚ
ٖٖ-

ىلوامش دملا منلاىج التحبيلق ال ديلد ،اللنص اتدبلي بلين الناقلد والمحبلق (مبلال) م مللة

ألر باء ،كانون الداني.ٜٜٔٚ ،
ٖٗ-

في تحميل الن وص (مبال) م مة ال امعة ،ع ،ٛ/آيار .ٜٜٔٚ

ٖ٘-

البنيوية في اتدب ،روبرت ثولز (م ار عة) م مة ألر باء ،ع ،ٜ٘٘/حزيران.ٜٜٔٚ ،

-ٖٙ

ث رة المغة العربية تنمو وارفة (حوار) ال ميورية.ٜٔٛٔ/ٜ/ٕٛ ،

-ٖٚ

أبناؤنلللللا يظمملللللون لغلللللتي العربيلللللة (حلللللوار) ريلللللدة ال ار لللللد ،ع-ٔ٘ ،ٙٔٔ -ٙٔٓ/

.ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٕٛ
-ٖٛ

دم المغة اال تمادي (مبال) – ريدة ال ميورية.ٜٖٔٛ/ٖ/ٔ ،

-ٖٜ

دم المغة المعا ر ،نظريات ور ال (مبال) ال ميورية.ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٓ ،

ٓٗ-

دم المغة النفسي (مبال) ال ميورية .ٜٖٔٛ/٘/ٕٜ

ٔٗ-

دم اتسموب بين المغة والنبد( -مبال) – ريدة ال ميورية.ٜٖٔٛ/ٛ/٘ ،

ٕٗ-

في الالمني ية وق ايا أخرى (م ار عة) ريدة ال ميورية.ٜٖٔٛ/ٛ/ٕ٘ ،

ٖٗ-

اإلغراب والثعر (مبال) – ريدة ال ميورية.ٜٔٛٗ/٘/ٔ ،

٘
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ٗٗ-

اتدب واإلغراب( -مبال) – ريدة ال ميورية.ٜٔٛٗ/٘/ٛ،

٘ٗ-

ال ورة التامة وال ورة الناق ة (مبال) – ريدة ال ميورية.ٜٔٛٗ/ٛ/ٕٚ ،

-ٗٙ

دراسة الثعر العربي بين مني يتين مني ية التراث والمني ية الحديدة( .مبلال) – ريلدة

ال ميورية.ٜٔٛ٘/ٛ/ٔٛ ،
-ٗٚ

الثرير الر ي واتدب الرمزي (م ار عة) ريدة ال ميورية.ٜٔٛ٘/ٔٓ/ٔٛ ،

-ٗٛ

العال والنص والناقد (م ار عة) ،م مة آفاق دربية ،ع.ٜٔٛٚ ،ٗ/

-ٜٗ

نظللرة فللي السللرقات الثللعرية (بحللث) ،م مللة اتسللتاذ ع ،ٜٜٔٓ ،٘/وأديللد نثللره تحللت

دنوان – مفيلو السلرقة الثلعرية وتطلوره فلي الخطلاب النبلدي والبالغلي دنلد العلرب ،م ملة
المورد ،ع.ٜٜٔٛ ،ٔ/
ٓ٘-

مفاتيح لبراءة ا دريدا (بحث) م مة الطميعة اتدبية ،ع.ٜٜٔٓ ،ٙ -٘/

ٔ٘-

مفيو ال ورة في الموروث العربي البدي (بحث) م مة اتقال  ،ع. ٜٜٔٓ ،ٚ/

ٕ٘-

باالثلتر ملع د .ابتسلا مرىلون ال لفار،
ا
محا ارت في تاريخ النبد دنلد العلرب (كتلاب)
امعة بغداد ،وزارة التعمي العالي والبحث العممي.ٜٜٔٓ ،

ٖ٘-

البالغة العربية ،البيلان والبلديع (كتلاب) باالثلت ار ملع د .طاللب الزوبعلي ،امعلة بغلداد،

وزارة التعمي العالي والبحث العممي.ٜٜٔٔ ،
ٗ٘-

بنية اتسطورة دند ثتراوس (تر مة) م مة الدبافة ات نبية ،ع.ٜٜٔٔ ،ٕ/

٘٘-

فمسلفة البالغلة (تر ملة ) باالثللت ار ملع سلعيد الغلانمي  ،م مللة العلرب والفكلر العللالمي ،

عٖٔ/لٗٔ  ،ربيع ٔ. ٜٜٔ
-٘ٙ

بعض المالحظات في البوادد السردية (تر مة )  ،م مة اال نبية  ،د . ٜٜٕٔ ، ٕ /

-٘ٚ

ثللعرية التللألير (تر مللة ) م مللة العللرب والفكللر العللالمي  ،ع ، ٜٜٕٔ ، ٕٓ- ٜٔ /د ل
در ىذا الكتاب في الباىرة . ٜٜٜٔ ،
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أو للو البالغللة الدالدللة  ،مبللدأ المطاببللة فللي الفكللر البالغللي والنبللدي دنللد العللرب (بحللث )

م مة اتقال  ،ع . ٜٜٕٔ ، ٕٔ-ٔٔ /
-ٜ٘

ق لراءة التفسللير والتأويللل  ،المتنبللي انموذ للا – (بحللث ) اتسللتاذ ع ،ٜٜٔ٘ ، ٙ/وأديللد

نثره في م مة اتديب المعا ر ،ع ،ٜٗ/خرير . ٜٜٔٛ
ٓ-ٙ

دفاداً دن المؤللر (تر ملة ) م ملة الموقلر الدبلافي ،ع  ٖٖ /فلي أيملول ،تثلرين اتول

.ٜٜٜٔ
ٔ-ٙ

مبدمللة فللي البالغللة المسللموع (بحللث) م مللة نبللد ،ال امعللة المستن للرية ،ع،ٕٓٓٓ ،ٔ/

نثر بعد وفاتو.
ٕ-ٙ

مبدمات في الفيمولو يا العربيلة البديملة( ،مبحلث ملن أطروحلة اللدكتوراه) تر ملة خاللدة

حامد ،ال ميورية ٖٕ ،ٕٕٓٓ /ٗ /نثر بعد وفاتو .
ٖ-ٙ

حة التأويل (تر مة) في طريبو الا النثر.

ٗ-ٙ

البالغة والتطبيق (كتاب) لم ر الخامس اتدبي ،وزارة التربية.

٘-ٙ

النبد اتدبي ( كتاب) لم ر السادس اتدبي ،وزارة التربية.

-ٙٙ

اتدب والن وص (كتاب) لمعاىد إدداد المعممين ،المراحل اتولا ،والدانية والدالدلة ،وزارة

التربية.
-ٙٚ

دراسات أدبية ،قديمة ومعا رة ،لمعاىد إدداد المعممين ،المرحمة الرابعة ،وزارة التربية(ٗ).

ٚ

العذد  ٕٜٓالمجلذ األول ٕٗٔٓ

مجلة األستار

م ٖ٘ٗٔ هـ

اليوامش
(ٔ)
(ٕ)

ينظر مبدمات في الفيمولو يا العربية ٜٓ
ينظر الم در نفسو .ٜ

Astudy of Abu, ubaida mamar Ibn-Muthanna as aphiloloqist and Transmitter of
(ٗ)

ٕ٘ Literary Material , P.

)ٖ(

ينظر نا ر حالوي و يوده البالغية والنبدية ،رسالة تبدمت بيا أمل سلممان حسلان  ،امعلة بغلداد -كميلة

التربية – ابن رثد ٕٖٔٗ ،ىل ، ٕٖٓٓ -صٓ.ٖٙ-ٙ
(٘) ادتُ ِمدت إ بارتو الثخ ية في امعة بغداد -كمية التربية – ابن رثد في توديق بعض المعمومات.

ٛ

