منهج في دراسة األدب
الدكتور جاسر أبو صفية
الجامعة األردنية
كتب الدكتور أسد رستم في الخمسينات من هذا القررن كتابرا فري د ارسرة التراري
أسررما" صمصررالت الترراري صي مقتفيررا بررذلآ ارررار ءلمرراي اليررديق فرري منااتررة الروايررات

وء ر قد مرجعررا ىنرره ءن ر لك ر قو مررن ييرراوو د ارسررة
سررندا ومتنرراي فتّقّقبر لرو البررو يسررناي ّ
ءلمي ررةد وجر رراي فر رري مقدم ررة الكتر رراب صوأوو مر ررن ن ق ررم نقر ررد الرواير ررات
الت رراري د ارسر ررة ق
ررنام ا رراروا ا ررا ار ار
التاريخيررةي وو ررق القواءررد لررذلآ ءلمرراي الر قردين امسررطميا فر ق
إل رره ا ءتن رراي ب ررواواو النب رري وأفعالر ر لفا ررم القر رران وتو ي ررق الع رردوددد ف ررانبروا لجم ررق
األياديق ودرساا وتدايقااي فوتيفوا ءلم التاري بقواءد

ميترمة في األوساا العلمية يته يومنا هذاص()1د

ت او في أسسراا وجوهرهرا

أن الميرودولوجيررة اليربيررة الترري ت اررر اليرروم
وارراو فرري مو ررق اخررر صوالوااررق ق
ألوو م ررب بررروب ءربرري ليسررت ىريبررة ءررن مصررالت اليررديقي بررو تمررت إلي ر بصررلة

أن اليرديق د اريرة وروايرة()2د وبعر
اويةي فالتاري دراية أو رم روايةي كما ق
الترري و ررعاا األممررة منررذ ارررون ءديرردب للتقوصررو إلرره اليقيقررة فرري اليررديق تتقفر فرري
أارهرا ءلمراي أوروبرا فيمرا بعرد فري بنراي الميرودولوجيراد
جوهرها وبع األن مة التي ق
القواءرد

( )1أسد رستمي مصالت التاري ي المكتبة العصريةي صيداي دون تاري ي المقدمة ص أد
السريوايي جرطو الردين ءبردالريمن (ت 111ه ر 1353م)ي تردريب الرراوف فري
( )2ان ر مرط ق
ترررت تقريررب الن رواوفي دار إييرراي السررنة النبويررةي بيررروتي ا2ي 1191مي ج1ي ص 05فمررا
بعدهاد
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المي قردرين
ولو ق
أن مؤرخي أوروبا في العصور اليديرة ااقلعوا ءله مصرنفات األممرة ّ
()5
لما توخروا في توسيس ءلم الميرودولوجيا يته أواخر القرن الما يصد
ولما كنت ءله صلة بكتب ءلم مصالت اليديق فري أرنراي إءردادف ألارويرة

رجعني أسررتاذف المتررر الرردكتور صرربيي
الماجسررتير فرري أدب صرردر امسررطما إذ تر ق
الصررالت ءلرره تابير مررناا ءلمرراي اليررديق فرري نقررد نصرروص الخاررب الترري جايتنررا
من ءصر الخلفاي الراتديني فقد جاي كتاب الدكتور أسد رسرتم ليعاينري دفعرة اويرة

للم ي في تابي هذا المناا في دراسة نصروص الرسرامو العامردب للعصرر األمروف
في أاروية الدكتورابي وفي األبياق التي كتبتاا فيما بعدد
الد ارسررات األدبيررة ءنرردما برردأت بترردريس
و اد اهتمررامي بتابير هررذا المررناا فرري ق

الصررلة بررين
مررادب صمصررالت اليررديقص لالبررة اسررم الليررة العربيررةا إذ أيسسررت بوري ر
ق
الدراسات األدبية إلره
اللية العربية واداباا ومصالت اليديق النبوفي ومدى ايتياج ق
مرو هذا المناا لنفي ما لي األدب العربي فري ءصرور" المختلفرة مرن ير

وكرذب

وتتوي د
أهمية اإلسناد عند العلماء:
ّ

تورر العلماي القدامه تور ار وا يا بمناا ءلماي اليديق في مؤلفاتام التقاريخيرة

واللقيويررة واألدبيررة ف رروولوا امسررناد ءنايررة خاص ررة ليتخلص رواي ءلرره األا رروي مررن تبع ررة
ءليااي كمرا فعرو الابررف يينمرا

الرواية وما ييمل م موناا من مسامو اد ّيعتلر
أن اءتمرادف فري كرو مرا
نص ءله ذلآ في مقدمتر صولريعلم النرا ر فري كتابنرا هرذا ق
ق
أي رت ذكر" في مما ترات أني راسم في ي إنما هو ءله ما رويت من األخبرار

الترري أنررا ذاكرهررا في ر ي واارررار الترري أن ررا مسررندها إلرره رواتاررا في ر ي مررا أّدر لآ بيج ررا
النفوسي إ ق اليسير القليو من ددد فما يكن في كتابي هرذا مرن
العقوو واستّنبا بفكر ق
( )5مصالت التاري ي المقدمةي ص جد
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خبر ذكرنا" ءن بع

الما ين مما يستنكر" اارمر ي أو يستترنع سرامع ي مرن أجرو

رؤت فرري
الصرريةي و معنره فرري اليقيقرةي فلرريعلم أنر لررم ّي ل
قأنر لرم يعررر لر وجاررا مرن ق
ذلآ من البلناي وانما أتي مرن البرو بعر ناالير إلينراي وانرا إنمرا أدينرا ذلرآ ءلره نيرو
ما ِّأدف إليناص()0د

الروايررات واألخبررار إلرره أصرريابااي يلقرري تبعررة مررا في ر مررن
فررالابرف إذني برسررناد" ق
الروابي تاركا المجاو ريبا للبايرين لنقد هرؤ ي
أخااي وروايات منكرب ءله ءات هؤ ي ق
الرواب وبيان أيوالامي وهو مناا ميفو

بالمخاار كما سنرىد

رتدللت بت ر ر
راهد م ررن الت رراري إ ق لص ررلت ب رراألدبي ب ررو الت رراري جر ر ي م ررن
وم ررا اس ر ّ
األدبي و سر ر رريما أن الرواير ر ررات األدبير ر ررة ت ر ر ررمنت كري ر ر ر ار مر ر ررن األتر ر ررعار والخار ر ررب
والرساموي بو تعد كتب التراري مصرادر أساسرية للروايرات األدبيرةد ولعرو ممرا يررجت

أن الم ر ررؤرخين ا ر ررديما ءرفر ر روا بامخب ر رراريينا ألنا ر ررم ي ر ررروون أخب ر ررار الما ر رريني
ذل ر ررآ ق
والرواي ررات األدبي ررة جر ر ي م ررن ه ررذ" األخب ررارد ويت ررت ه ررذا المفا رروم ف رري كري ررر م ررن

المؤلفررات األدبيررةي مررن ذلررآ مرررط مررا ذك رر" أبررو اليسررن العسرركرف فرري صالمصررون فرري

رت ءلره
األدبصي ااو صكان أبو يد يعدو ق
النيوي فقاو ل خل األيمر اد أليي ل
ينبررو منفرررد بر ي فعليررآ بال قتررعر واألخبررارص()3د و أدو ءلرره
النيررو لررم تلعر ّرد"ي ل
ق
ولقر قو مررا ّ
بالروايات التاريخيرة مرن كتراب صءيرون األخبرارص
اختطا األدبي بمفاوم المعاصري ق

تخيررر فير صمررن كررطم البليرراي وفالررن ال قتررعرايي وسررير الملرروآ وارررار
بررن اتيبررة الررذف ق

( )0الابرررفي ميمررد بررن جريررر (ت 515هر ر 122م)ي ترراري الرسررو والملرروآي تيقي ر ميمررد أبررو
الف و إبراهيمي دار المعار ي ا0د 1191مي ج1ي ص8-9د
( )3أبررو أيمررد اليسررن بررن ءبدالل ر العسرركرف (ت 582هر ر )122ي المصررون فرري األدبي تيقي ر
ءبدالس ر ررطم ه ر رراروني مابع ر ررة الخ ر ررانجي بالق ر رراهرب ودار الرف ر رراءي بالري ر ررا

ص111ي 122ي 121ي وان ر في معنه الخبر ص151ي 152ي 155د

33

ي ا2ي 1182ي

السل ص()1د وجايت المقالة الرالرة ءند ابن النديم في صالفارستص بعنوانص صمرن أخبرار

السررير واأليرداقص()9د وجعرو ابررن النرديم هرذ" المقالررة
النسرابين وأصرياب ِّ
امخبراريين و ق
وص قرناخ الخرراجي والرالررة
رطرة فنوني الفن الراني مناا في أخبرار الكتقراب المترسرلين ّ

في أخبار األدباي (بمعنه ال رفاي) والندماي والمينيند

()8

وأمررا ءلمرراي الليررة فقر قو أن نجررد كتابررا مررن كترربام يررروف دون إسررناد إ لل رررورب
كما نص ءله ذل ررآ الص ررولي ف رري كتابر ر صأدب الكت ررابص ا رراو وأس ررقات م ررن أكرره ررا
األسانيد ليقرب ءله االب وينراو بييرر كلفرة مرا أراد و تبتعرد أاارار" ءنر ص()1د وفري

مو ررق اخررر يقرروو صاررد ذكرررت أن أختصررر جميررق مررا أذك رر" وألقرري أسررانيد"ي ليقرررب

ءله االب ومستفيد" إ ما

بد من من ذكر نسبت واسناد"ص()15د

و أدو ءلرره مبلررت اهتمررام ءلمرراي الليررة واألدب بالسررند ممررا فعلر السرريواي فرري

كتاب صالم هرصي إذ جعل ءله ىرار ءلم اليرديقي يقروو صهرذا ءلرم ترري ي ابتكررت

( )1ابن اتيبةي ءبداللر برن مسرلم (881 291م)ي ءيرون األخبراري نسرخة مصرورب ءرن ابعرة دار
المعار ي دون تاري ي ج1ي المقدمة ص اد

( )9اب ررن الن ررديمي ميم ررد ب ررن إس رري (585ه ر ر 115م)ي الفارس ررتي تيقير ر ر ررا تج ررددي اار رران
1191مي ص151د
( )8المصدر نفس ص151د

( )1الصرروليي ميمررد بررن يييرره (ت 551ه ر 109م) أدب الكتررابي تيقير ميمررد باجررة األررررفي
دار الكتب العلميةي بيروتي دون تاري ي ص21د
( )15المصرردر نفس ر ص28ي وان ررر الموا رريق الترري أسررند فياررا ص51ي 21ي 59ي 51ي 03ي
30ي وان ر رر ي رروو إس ررقاا الس ررند دد ناص ررر ال رردين األس رردي مص ررادر الت ررعر الج رراهليي دار
المعار بمصر 1112ا دد ءبدالع ي ال قردورفي بيرق فري نتروب ءلرم التراري ءنرد العررب –
متفراة مذكورب في الفارس األبجدفد
دار المتر ي بيروتي 1185مي موا ق ق
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ترتيبر ر ي واخترء ررت تنويعر ر وتبويبر ر وذل ررآ ف رري ءل رروم اللي ررة وأنواءا ررا وت ررروا أداما ررا

وسماءااي ياكيت ب ءلوم اليديق في التقاسيم واألنواخص()11د

أن أبرا نرواسي اليسرن برن هرانفي اراو فري الرنراي
ومن م اهر اهتمرامام بالسرند ق
()12
ءله خل األيمر
ليا ر ّرم الي ررا لي ف رري القر ررايب بالخ ررا
السجستاني فقاو
وهجا
تاءر أبا ياتم ق
ٌ

رناد" م ررن الص رري
ي يوخر ر ّذ إس ر ل

()15

راجس
إذا أسنر ر ر ر ررد القر ر ر ر رروم أخبارهر ر ر ر ررم
فرس ر ر ر ررناد" الص ر ر ر رري ّ والا ر ر ر ر ّ
صوتبعررد هررذ" اليكايررة فرري
آ ابررن جقنرري فرري روايررة منسرروبة إلرره األصررمعي فقرراو
وت ر ق
ّ
نفسي لف و األصمعي وءلقو"ي ىير أني رأيت أصيابنا ءلره القرديم يسرندوناا إلير ي

وييملوناررا ءلير صد

()10

فلررو إسررناد هررذ" اليكايررة إلرره األصررمعي لمررا ابلاررا ابررن جنرريد

وروى أبررو يرراتم ءررن األصررمعي اولر فرري إسررناد تررعر امررري القرريس صكررو ترريي فرري

( )11السيوايي جرطو ال قردين ءبردالريمني الم هرر فري ءلروم الليرة وأنواءاراي تيقير ميمرد أيمرد
المقدمة ج1ي ص1د
جاد الموله ورفاا ي البابي اليلبيي دون تاري ي ق
( )12العسرركرفي أبررو أيمررد اليسررن بررن ءبداللر بررن سررعيد (ت 582ه ر 112م)ي ترررت مررا يقررق فير
التقص رريي

والتيرير ر ي تيقير ر دد الس رريد ميم ررد يوسر ر ي مابوء ررات مجم ررق اللي ررة العربيرررة

بدمت 1181مي القسم األوو ص25د
( )15المصدر نفس ص25د
( )10اب ررن جقن رريي أب ررو الف ررتت ءرم رران (ت 512ه ر ر 1551م)ي الخص ررامصي تيقير ر ميم ررد ءل رري
النجاري دار الادى للاباءة والنتري بيروتي ا2ي دون تاري ي ج5ي ص282د
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أي ر رردينا م ر ررن ت ر ررعر ام ر ررري الق ر رريس فا ر ررو ء ر ررن يم ر رراد الراوي ر ررة إ ق نتف ر ررا س ر ررمعتاا م ر ررن

األءرابص()13د

وااو أبو يد األنصارف ءن كتاب صالنوادرص ما كان في من تعر القصيد فاو

الرجر فررذلآ
سرماءي مرن المف ق رو برن ميمرد ال ق ربيي ومررا كران مرن الليرات وأبرواب ق
س ررماءي م ررن الع ررربص()11د وف رري مو ررق اخ ررر يق رروو صم ررا ك رران فير ر م ررن رجر ر فا ررو
سر ررماءي مر ررن المف ر رروي ومر ررا كر رران في ر ر مر ررن اص ر ريد أو لير ررات فار ررو سر ررماءي مر ررن

العررربص()19د ويرجررق التنرراا

الوا ررت فرري هررذين الخبررين إلرره اخررتط

ال رراوف ءررن

أبي يدي فراوف الخبر األوو هو أبو ياتم ءن أبي يدي وراوف الخبر الراني هو أبو

يرراتم ءررن أبرري العبرراس ءررن التقررو ف أن أبررا يررد ارراود ونجررد فرري أوو الكترراب السررند

التالي صأخبرنا أبو إسي إبراهيم بن ميمرد برن بسرام اراو أخبرنرا أبرو اليسرن ءلري

ابن سرليمان األخفرق اراو أخبرنرا أبرو العبراس ميمرد برن ي يرد األ دف اراو أخبرنري

السجسررتاني ءررن أبرري يرردي ارراو وأخبرنرري أبررو سررعيد بررن اليسررين
التقررو ف وأبررو يرراتم ق
بالسكرف ءن الرياتي وأبي ياتم ءن أبي يدد ااو أبو سعيد هرذا كتراب
المعرو
ق

أبرري يررد سررعيد بررن أوس بررن رابررت ممررا سررمع مررن المف ررو بررن ميمررد ال ق رربي ومررن
()18
العربد
فلو ّبيق في أمر رواب هذا الكتاب لما كان هذا التناا

د

النيوييني تيقي ميمد أبو الف رو إبرراهيمي دار نا رة مصرري
( )13أبو ال ق
ايب اللقيوفي مراتب ق
1190مي ص119د
( )11أبررو ي ررد األنص ررارفي سررعيد بررن أوس بررن رابررت (ت 213هر ر 855م)ي الن روادر ف رري الليررةي
تعلي سعيد الترتونيي دار الكتاب العربيي بيروتي ا2د

( )19المصدر نفس ص2د
( )18المصدر نفس ص1د
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وي اررر تررورر أبرري يررد بمررناا ءلمرراي اليررديقي بوصررف وايرردا مررنامي فرري اول ر

لجد" جريري وا أرتر ءلير فري
صأنتدنا أبو العباس ميمد بن ي يد ااو أنتدني ءمارب ق
()11
تعر"دددص
وممررا يجرردر ذك رر" بصرردد اليررديق ءررن امسررناد فرري الروايررة األدبيررة وأهميت ر أن
أس ررتاذنا ال رردكتور ناص ررر ال رردين األس ررد ا ررد ءق ررد فص ررط ف رري كتابر ر صمص ررادر الت ررعر
الجرراهليص لليررديق ءررن امسررناد فرري الروايررة األدبيررة وتاررور"ي

()25

فوىنان را ءررن إءررادب

وخلّرص إلره أن صامسرناد لرم يكرن يتره فري القررنيني الرالرق وال اربرقي
القوو فري ذلرآد ل
يين تاخ وىلبي أصط رابتا من أصوو الرواية األدبية ولم يكن أساسا من األسس
التري ّييرتلكم إليارا فري ا ستترااد ءلره صررية هرذ" الروايرة كمرا كران ترون فري روايررة
اليديق النبروفد فرنين نررى أن العلمراي والرروابي فري اللقيرة واألخبراري كرانون يق قردمون

بررين يرردف مررا يررروون برسررناد متقصررو إلرره الابقررة األولرره مررن العلمرراي الرررواب يينرراي
وبرسناد منقاق يينا اخري يكتفرون فير برذكر تريخام الرذف أخرذوا ءنر هرذا العلرمددد

ونرراهم يينررا رالرررا ييررذفون امسررناد وياملونر إهمررا ويلقررون بررالخبر أو ال قتررعر ااممررا

مج رررداد وك رران العلم رراي ال رررواب م ررن معاصر رريام وتطمي ررذهم يقبل ررون م ررنام كر ر قو ذل ررآ
ويورققون د( )21فامسنادي كما يررى الردكتور ناصرري لرم يكرن إ لردفق تامرة األخرذ مرن
()22
رب الرراوف برسررناد خبرر"
الصري ءررن الرراوف كمررا رأينرا فرري مردت خلر
ي كمرا ياالر ّ
ق
()25
إذا كان متقاما بالكذب والو ق د

( )11النوادري ص253ا وان ر في إسناد تعر امري القيسا مصرادر الترعر الجراهلي ص359
فما بعدهاد
( )25مصادر التعر الجاهلي ص285-233د
( )21المصدر نفس 285-291د
( )22نفس ص285د

( )25نفس ص281-285د
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أم ررا مص ررافه ص رراد الرافع رري في رررى أن امس ررناد ف رري األدب ّصير رراد منر ر إ
توري الروايرة واربرات صريتاا و رمان ءاردتااي أن يالرب الروايرة برذكر امسرناد

يكاية ما يروي ءله قأن ءن لمع لدو واربات ما يسند" ءله قأن إله لمق لنقدددص()20د ررم
أن صال قتررعر والخبررر اررد فتررا فيامررا الكررذب والتوليررد منررذ القرررن األووي
يررذكر الرافعرري ق
ونت ررو كري رررون م ررن ال رررواب يت رردون م ررن العل رروم المو رروءةي وينفق ررون م ررن األخب ررار

النراسي ويخترءرون األترعار الكريررب ءنرد
ويموهون بم ج هذ" األمور ءله ق
المكذوبةي ق
مناالة الكطم وموا نة األمرورد مرق ذلرآ فلرم ّيعر لن برومرهم أهرو التفتريق والتقيقير مرن

العلم رراي إ يي ررق يك ررون الخب ررر أو الت ررعر م ن ررة الت رراهد ومو ررق المر رروي فان رراآ
ي ر رربون دونر ر باألس رردادي مخاف ررة أن يج رررف ف رري ت رريي م ررن العل رروم الت رري ه رري ار روام

السررنةي فييررق وجرردت المعنرره الر قرديني تجررد التربررت والتيقي ر
األصررلين مررن الكترراب و ق
الذف مساغ في إله خارات ال نوني ف ط ءن فراات األوهامص()23د
أن أهمية امسناد في الرواية
ويمكن أن نفام من كطم الدكتور ناصر والرافعي ق
األدبية تتوا ءله درجة الراوف ونروخ المرادب المرويرةي فررذا كران الرراوف رقرة فروايتر

آ واتا ررامي
مقبول ررة سر رواي أروى بامس ررناد أم أس ررقا د أم ررا إذا ك رران الر رراوف مو ررق لتر ر ق
وكان ررت الم ررادب المروي ررة تنب ررف ء ررن الك ررذب والتن رراا وا رراراب أو لا ررا مس رراس

الدينيةي فامسناد أمر
باألمور ق

مييص ءن د

صريي ميمررد
( )20مصرافه صراد الرافعريي ترراري اداب العرربي مابعرة ا سررتقامةي القراهربي ل
سعيد العرياني ا5ي 1135مي ج1ي ص550-555د
( )23تاري اداب العربي ج1ي ص550د
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أن ابن جني ن ر إله المو وخ من هذ" ال اوية ءندما ذهب إله توري
ويبدو ق
النقلة ءله الررىم مرن الرتقام التري تقاذفوهرا فيمرا بيرنامي وءلره الررىم مرن النقرد
الرواب و ق
والتجريت الذف ّرمي ب بع امد

()21

بالس ررندي سر رواي أك رران ه ررذا امس ررناد
ولك ررن المت رركلة تكم ررن ف رري مج رررد الرواي ررة ق
متقصررط أم منقاعرراي بررو بررد مررن نقررد المررتنا فعلررم اليررديق الررذف أرقررر فرري األدب
النيو ءلم دراية وروايرةي وهرو مرناا ذو ترقين تر يتعلر بامسرناد ود ارسرة
واللية و ق
ياو الروابي وت يتعل بالمتن ودراسة أيوال د( )29فط يي لنا أن نن ر في السرند

السرريواي فرري
ونامررو المررتني و أن نن ررر فرري المررتن ونامررو السررندد والرره هررذا قنب ر ق
صالم هررص بقولر برو اليايرة القصروى فري راوف الليرة أن يسرند" إلره كتراب صررييت أو
أن ذلآ
إله أستاذ متقني ومعلوم ق

يفيد اليقينصد

()28

فا كتفرراي بمجرررد نقررو الروايررات مسررندب يواررق البايررق فرري م ال ر وأخارراي يصررعب

الروايات مسرندب دون نقردهاي وألقره تبعرة مرا
التخلص منااا فالابرف يينما اكتفه بنقو ق
فياا من منكررات ءلره ءرات الرروابي أوارق مرن جراي بعرد" فري متاهرات لرم يخرجروا منارا

إله اليروما ألننرا مرا نر او نقر أر فري الكترب واألبيراق صاراو الابررفص وصجراي فري الابررفص
من ىير التفات إله ّرواب الابرف ودراسة أيوالامد

واد رفر

ابرن خلردون فري مقدمتر مجررد نقرو الروايرات دون منااترتاا ونقردهاي

يقر رروو صوا قن فير رروو المر ررؤرخين فر رري امسر ررطم ار ررد اسر ررتوءبوا أخبر ررار األير ررام وجمعوهر ررا
وسالروها في صرفيات الردفاتر وأودءوهراد وخلاارا المتافلرون بدسرامس مرن الباارو
ل
لوه ّموا فياا أو ابتدءوهاي و خار من الروايرات الم لرعفة لفققوهرا وو رعوهاد وااتفره

( )21الخصامصي ج5ي ص515-551ا واارن بمصادر التعر الجاهلي ص098-021د
الص ررطتي ءرم رران ب ررن ءب رردالريمن (ت 102ه ر ر 1200م)ي مقدم ررة اب ررن
( )29ان ررر م رررط اب ررن ق
الصطت في ءلوم اليديقي دار اليكمةي دمت ي 1192مي خابة الكتاب ص9-5د
( )28الم هري ج1ي ص111د
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تلررآ اارررار الكريررر ممررن بعرردهم واتقبعوهرراي و قأدوهررا إلينررا كمررا سررمعوهاي ولررم يطي روا

أس ررباب الوا ررامق واألير رواو ول ررم يراءوه رراي و رف ر روا تّقره ررات األيادي ررق و دفعوه رراا
اليل ررا وال رروهم نس رريب ل خب ررار
ف ررالتقيقي الي ررو وا ررر التنق رريت ف رري اليال ررب كلي رروي و ل
وخليوي والتقليرد ءرير فري اادميرين وسرليوي والتافرو ءلره الفنرون ءرري

ومرء رره الجا ررو ب ررين األن ررام وخ رريم وبي رروي والير ر

واويروي

يق ررام س ررلاان ي والباا ررو يق ررذ

بتررااب الن ررر تررياان ي والنااررو إنمررا هررو يملرري وينقرروي والبصرريرب تنقررد الصررييت إذا

مقودددص
تل ّ

()21

الروايررات دون نقرردها بررون صاألخبررار إذا
ويعلقررو ابررن خلرردون رف ر لمجرررد نقررو ق
اءتّمررد فياررا ءلرره مجرررد النقرروي ولررم تيكررم أصرروو العررادبي واواءررد السياسررةي وابيعررة

العمران واأليواو في ا جتمراخ امنسراني و اريس اليامرب منارا بالتراهدي واليا رر

رادب الصرد د
بالرذاهبي فربمرا لرم يرؤمن فيارا مرن العرروري وم لقرة القردمي والييرد ءرن ج ق
وكرير ر ار م ررا وا ررق للم ررؤرخين والمفسر ررين وأمم ررة النق ررو المي ررالا ف رري اليكاي ررات والوا ررامق

ءتمررادهم فياررا ءلرره مجرررد النقررو لىرررا أو سررمينادددص
()51
كريرب ءله ذلآد

()55

وسررا ابررن خلرردون أمرلررة

الرواة وتعديلهم:
تجريح ّ

( )21اب ررن خل رردوني ءب رردالريمن (ت 858ه ر ر )1053ي المقدم ررةي ابع ررة دار الت ررعب بالقر رراهربي
1111مي ص1د
( )55المصدر نفس ص10د

( )51المقدمةي ص 10وما بعدهاد

12

وه لجنررة فتفتر نسرريان ي وهجنتر نترر"
ارراو ق
النسررابة البكرررف صإن للعلررم افررة ونكرردا ّ
()52
في ىير أهل ي ونكد" الكذب في صد
فلما فتا هذا الكذب والو ق في اليديق النبوف نتيجة للخطفات المذهبيرة برين

الفر الكطميرة وايتردام الصرراخ برين ال قترعوبية والعرربي والتقعصرب القبلري

()55

انبررى

العلماي ليف األياديق النبوية وتخليصاا من الكذب والو ق صفاءتنوا بعلرم الرجراو
يتعل ر بيبررارهم فرري ذلررآ الترروو مؤرخررو األم رم جمعررايي

أتر قرم ءنايررة وأكملاررا بييررق
يته جعلوا امسناد ءالي ونا ل كونر ءلرم األخرط التراريخيي ارد رتقبروا فير الرجراو
ءلرره ابقرراتامي وأن لرروهم ءلرره الم ارتررب المتفاوتررة مررن العدالررة وال ررباي وو نرروهم فرري
كفتي التجريت والتعديودددصد

()50

وترراءت رراهرب الكررذب والو ررق فرري األخب ررار وال قتررعر كمررا ذكررر ابررن خل رردون
ألن مررن يكررذب فرري اليررديق النبرروف يتررورخ ءررن الكررذب فرري ىي رر"ي و
والرافعرريا ق
ىالبية رواب اليديق هم أنفسام رواب اللية والتعر واألخبراري وأن
سيما إذا ءرفنا أن
ق

أسباب الو رق فري اليرديق مرا تر او ااممرة فري ال قترعر والليرة واألخبرارد فكريرر ممرن
التجرد الترام
يمو اللية واألدب و قأداهما إليناي ءبر هذ" القرون الاويلة لم يستايعوا
ق
مررن أه روامام العرايررة والمذهبيررة والقبليررةي ولعبررت هررذ" األه رواي دو ار بررار ا فرري و ررق
األتررعار والخاررب والرسررامو يترره يكرراد البايررق اليرروم ي رريق وسررا التناا ررات الترري

يجدها في الروايات األدبيةد

( )52المص ررون ف رري األدبي ص152ا وورد ه ررذا الق رروو منس رروبا إل رره دىف ررو ف رري الج رراي ي أب رري
ءرمرران ءمرررو بررن بيررر (ت233هر ر 818م)ي البيرران والتبيرريني تيقي ر ءبدالس رطم هرراروني
مكتبة الخانجي بالقاهربي ا5ي 1118مي ج1ي ص292د
( )55ان ررر يرروو أسررباب الو ررق فرري اليررديق ترردريب ال رراوفي ج1ي ص215-281ا ميمررد ءجرراج
السنة ابو التدويني مكتبة وهبةي القاهربي ا1ي 1115مي ص218-110د
الخايبي ق
( )50الرافعيي تاري اداب العربي ج1ي ص555د
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األلبايص صكان أهرو العربيرة كلقارم أصرياب أهرواي إ أربعرة
ااو صايب صن هة ق
كررانوا أصررياب ّسر قرنة أبررو ءمرررو بررن العررطيي والخليررو بررن أيمرردي ويررونس بررن يبيررب
()53
وى قلود
واألصمعيص د وهو اوو ذو د لة خايرب ءله ما في من مبالية ّ

النقرد العربري ب راهرب
واد قتنب الررواب العلمراي إلره هرذ" ال راهرب التري ّءرفرت فري ق
صالنيررو والو ررق وا نتيرراوصي وأر ررارتي وم ررا ت ر اوي ج ررد ءنيف ررا بررين النق رراد ودارس رري
ق

ميدرين وادامه وكتبت فياا كتب وأبياق كريربد
األدب من ل

()51

الروايرات األدبيررة تلرآ الخصررومة
ولعرو أو رت لمرلررو ءلره مررا تفعلر األهرواي فرري ق
الفكرية التي كانت بين مدرستي الكوفة والبصربا إذ تقاذ أنصرار المدرسرتين الرتقام
()59
الكوفيةد
الروايات األدبية البصرية و ق
والتجريتي وانعكست ارار هذ" الخصومة في ق
أن هر ر ررذ" الخصر ر ررومة بر ر ررين المدرسر ر ررتين كانر ر ررت تتر ر رريو بر ر رراو الخاصر ر ررة
ويبر ر رردو ق
كري ر ر ر ر ر ارا إذ نر ر ر ر رررى ءالمر ر ر ر ررا كر ر ر ر رروبي الاقير ر ر ر ررب اللير ر ر ر رروف فر ر ر ر رري القر ر ر ر رررن الاجر ر ر ر رررف (ت

531هر ر ر ر 112م)ي يفر ر رررد لار ر ررا كتابر ر ررا خاصر ر ررا ّي لي ر ر ر قذر مر ر ررن مخاارهر ر رراي هر ر ررو كتر ر رراب
مامر ررة مر ررن م ارير ررو التر ررولي فر رري
صم ارتر ررب النير ررويينص الر ررذف يمكر ررن أن يعر ر قرد مريلر ررة ق
ءلر ررم رجر رراو اللي ر ررة والنير ررو واألدبي كمر ررا س ر ررنرىد يقر رروو أبر ررو الاي ر ررب فر رري مقدمتر ر ر

مخااب ر ررا أي ر ررد الخاص ر ررة مم ر ررن س ر رراي" الخص ر ررومة ب ر ررين مدرس ر ررتي الكوف ر ررة والبصر ر رربي
( )53ابن األنبارفي أبو البركات كماو الدين ءبدالريمن بن ميمد (ت 399ه ر 1181م)ي ن هرة
األلبرراي فرري ابقررات األدبررايي تيقي ر ميمررد أبررو الف ررو إب رراهيمي دار نا ررة مصررر القرراهربي

دون تاري ي ص29د

( )51ان ر التفصيو يوو هذ" المتكلة في مصادر التعر الجاهليي ص028-289ا دراسات
المستت رراين يرروو صررية ال قتررعر الجرراهليي ترجماررا ءررن األلمانيررة والفرنسررية دد ءبرردالريمن
بدوفي دار العلم للمطييني بيروتي ا1ي 1191مد
( )59ان رر الفصرو الررذف ءقرد" دد ناصرر لتورير ال قررواب وت رعيفام فرري مصرادر الترعر الجرراهلي
ص013-021د
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ووار ر ررق فريسر ر ررة سر ر ررالة لرواياتار ر ررا المتناا ر ر ررة الم ر ر رراربة صواقنر ر ررآ – أء ر ر ر آ الل ر ر ر -
دفع ر رة بعر ررد أخر رررىي ورانير ررة بعر ررد أولر رره تر ر قردب تفر رراوت مر ررا يصر ررو إل ر رره
تر ر ل
ركوت إلر رري ل
س ررمعآ م ررن ك ررطم أه ررو العص رربيةي ف رري المفا ررلة ب ررين أه ررو العربي ررةي و قادء رراي ك ررو
رودبام ءلير ر ي وهر ررم ي رردرون لء قمر ررن
ا رروم تق ر قردم مر ررن ينتم ررون إلي ر ر ي ويعتم رردون ف رري تر ر ق

روىي و لمر ررن روى ءن ر ر ي ومر ررن أير ررن أخر ررذ ءلم ر ر ي و لمر ررن أخر ررذ من ر ر د وار ررد ىلر ررب
إن كري ر ر ر ار مر ر ررن أهر ر ررو دهرنر ر ررا
الجاقر ر رراوي وفتر ر ررا فر ر رري الر ر رررذاوي يتر ر رره ق
هر ر ررذا ءلر ر رره ّ
يفرا ر ررون ب ر ررين أب ر رري ّءبي ر ر لردب وأب ر رري ءبي ر ررد وب ر ررين الت ر رريي المنس ر رروب إل ر رره أب ر رري س ر ررعيد
الس ر رركرف أو أب ر رري س ر ررعيد ال ق ر ر رريري وييك ر ررون المس ر ررولة
رمعي أو أب ر رري س ر ررعيد ق
األص ر ر ق
ء ر ررن األيم ر ررري ف ر ررط ي ر رردرون أه ر ررو األيم ر ررر البص ر رررف أو األيم ر ررر الك ر رروفيددد فلم ر ررا
الن ر رراس يتا ر ررافتون فير ر ر خ ر رربا ءتر ر روايي
اجتم ر ررق ت ر رركو ل
اآ م ر ررا تتر ر ر قكيتل إل ر رره م ر ررا أرى ق
وصر رريد لمر ررايي ورأيتر ررآ إذا أجرير ررت من ر ر تر رريما انتقرت ر ر ()58ي وأسر رررءت إلر رره تعليق ر ر
وافتر ررت ددد أت ررفقت مر ررن ل رربس ير رردخو ءلي ررآ في ر ر ي أو س رراو ييملر ررآ ءل رره باار ررو

تيكي ر ر ي فرسر ررمت لر ررآ فر رري هر ررذا الكتر رراب مر ررا تقر رربت اليفلر ررة ءن ر ر ي و يسر ررق العقر ررطي

جال دددص()51د

أن صهرذا العلرم أخرذ
ومما دفق أبا الايب الليوف إله و ق كتاب ي ىير ما ذكرر" ق
ق
ويدءير ي ويركرب
لء قمن يعلم و يفقر ي و ييرس و ينقر (يفارم)ددد يتقلرد كر قو ءلرم ق

كررو إفررآ وييكير د يجاررو ويرررى نفسر ءالمرراي ويعيررب مررن كرران مررن العيررب سررالماددد

فا ر ررو لب ر ررطي ءل ر رره المتعلم ر رريني ووب ر رراو ءل ر رره المت ر ررودييند إن روى ك ر ررذب وان س ر ررمو
()05
تذبذبدددصد

وتنقر" ونقر" ونقر ءن
( )58انتقر التيي ق
( )51مراتب النيوييني ص11-18د

بيق ءن (لسان العرب مادب نقر)د

( )05المصدر نفس ص25-11د
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مررن ير قردءي العلررم والروايررة أن ر صأسررند ترريما فقرراو ءررن الف رراي ءررن

وبلررت برربع

الفراي الذف كان هو برر اي األخفرق الرذف يرروف ءرن المرا نيص
الما نيدص ف قن أن ق
بو بلت ببع ام الكذب أن ي ق منا رب جرت بين ابن األءرابي واألصمعيي وهمرا

()01

ما اجتمعا ااد

أن مترركلة الو ررق والكررذب والترردليس فرري الروايررات األدبيررة
ونخلررص إلرره القرروو ق
مسولة يختل ءلياا ارناني واد ترتب ءله ذلآ رطق ا ايا أساسية هي
 :أصبح تجريح الرواة وتعديلهم أم ار واقعا على الىر م مىن أن الروايىا

أولا

تجرح الرواة أو تعدلهم تحتاج هي نفسىها للى ن ىد لمىا تحتويى
التي ّ
مىن ذىىوب وافتعىىا ( )02وي اررر وا رريا فري األمرلررة التاليرة أرررر الميرروو
واألهواي العراية والمذهبيةي والخصومة الفكرية في ءملية التجريتد

النرراس تسررليما للعررربي
أن أبررا ءمرررو بررن العررطي كرران صأتر قرد ق
ذكررر ابررن األنبررارف ق
وكر رران ءبدالل ر ر بر ررن أبر رري اسر رري (الي ر رررمي) وءيسر رره بر ررن ءمر ررر ياعنر رران ءلر رره

العربصد

()05

وا رراو أب ررو الاي ررب الليررروف صوك رران أب ررو ءم رررو يمي ررو إل رره الق رروو بت رريي م ررن

امرجررايصد

()00

وارراو ءررن أبرري يررد األنصررارف صهررو مررن رواب اليررديقي رقررة ءنرردهم

موموني وكذلآ يال في الليةي وكان من أهو العدو والتقتريقصد

()03

وءرن أبري ءبيردب

معمررر بررن المرنرره صكرران يميررو إلرره مررذهب امبا ر قرية مررن الخ روارجي وكرران يرربي
( )01المصدر نفس ص21د
( )02ان ر مصادر التعر الجاهلي ص005–058د
األلباي ص11-18د
( )05ن هة ق
( )00مراتب النيويين ص58د
( )03المصدر نفس ص95د

11

()01
النرديم صوءمرو كتراب المرالرب
العربي واد أل في مرالباا كتباصد وااو ءنر ابرن ق
()09
الذف كان ياعن في ءله بع أسباب النبي ءلي السطمصد

الس رريواي نق ررط ءررن األ ه رررف ف رري تجر رريت ابررن دري رردي ص ررايب صجمارررب
ويررذكر ق
فرمري بافتعراو العربيرة وتوليرد األلفرا أبرو بكرر
اللقيةص
ق
صوممن أل الكتب فري ماننرا ّ

ابررن دريرردد واررد سررولت ءن ر إب رراهيم بررن ءرفررة فلررم يعبررو ب ر ي ولررم يورقق ر فرري روايت ر ي
يكرراد يفتررر ءررن ذلررآصد

وألفيتر ءلرره ك لبررر سر قرن ي سرركران
()35
بينما ذهب أبو الاقيب الليوف إله مدي د

()08

وجرير الرردارااني()01ي
ق

السجس ررتاني ا رراو صك رران بالكوف ررة ني رروف يق رراو لر ر أب ررو جعف ررر
وروى أب ررو ي رراتم ق

الرؤاسيي وهو ماروت العلم ليس بتييصد

()31

وءلمرراي البص ررب ءنررد أبرري الاقيررب رؤسرراي صءلمرراي مع قمررون ىيررر مرردافعين فرري

المصر لررين جميعررا ولررم يكررن بالكوف رة و فرري مصررر مررن األمصررار مرررو أصرريرهم فرري
راهوا بمكانر ر أه ررو البل ررداني وأفرار روا ف رري
وب ر ل
العل ررم بالعربي ررةي ول ررو ك رران فتخ ررروا بر ر ل

إء ام كمرا فعلروا بيمر ب ال ق يراتصد( )32ويمر ب هرذا يتقخرذ" أهرو الكوفرة صإمامرا مع قمرا
أمرا
ق
مقدماي وليس ّييكه ءن تيي من العربية و ق
النيرو واقنمرا هرو صرايب اررايبي و ق

( )01نفس ص98-99د
( )09الفارست ص31د

السيوايي جطو الدين ءبدالريمني بيية الوءاب في ابقات اللقيويين والنيابي تيقي ميمرد
( )08ق
أبو الف و إبراهيمي دار الفكري 1191ي ج1ي ص99د
( )01بيية الوءابي ج1ي ص99د
( )35مراتب النيويين ص151-153د
( )31المصدر نفس ص08د
( )32المصدر نفس ص31د
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ءند البصريين فط الدر ل ص()35د وااو ءن أبو يراتم ارو يردو ءلره ء لرم الخصرومة

صر قرير"
بررين الكرروفيين والبص رريين صواقنمررا أهررو الكوفررة يكررابرون في ر ويبرراهتونا فقررد ل
الباررتي وارروو ذوف اللقيرره الع ررام مررنام
الجاقرراو مررن النرراس ترريما ء يمررا بالمكررابرب و ل
ّ
الجن لم تق أر ءله ابن مسعود والذين بعد"ي فكي
الجن تق أر ءله يم ب ااو و ق
كانت ق
خصت يم ب بالقرايب ءلي ص()30؟د
ق

وجرراو التقج رريت والتعررديو ير قرد ا ءتررداو بررين المدرسررتين ءنرردما تبررادو أنصررار
الراويرةي وهرو مرا لء لرر
ويماد ق
المدرستين التقام والتقجريت فيما يتعل بخل األيمر ق

الروايررات
ل ر ال ردكتور ناصررر بالتفصرريو فرري صمصررادر التررعر الجرراهليص ييررق نررااق ق
ورد بع ااي فط جدوى من إءادب القوو فياما هناد
تجرت كط من الراويين ق
التي ق

()33

وبانتقرراو العلررم إلرره بيرردادي ىلررب أهررو الكوفررة ءلياررا صوير قردروا الملرروآ فقر قردموهمي
النوادري وتبراهوا بالترخيصراتي وتركروا
ورىب النراس فري الروايرات التراذب وتفراخروا بر ق

األصووي واءتمدوا ءله الفروخي فاختلا العلمصد

()31

وااو أبو ياتم صأهو بيداد يتو ءسكر الخليفة ولم يكن باا لمن ّيورل بر فري
ك ررطم الع ررربي و لم ررن تّرتل رره روايتر ر د ف رررن قادء رره أي ررد م ررنام ت رريما رأيتر ر مخلقا ررا
صايب تاويو وكررب كطم ومكابربصد

صواألمر في ماننا هذا ءله أ عا

()39

وءلق أبرو الاقيرب الليروف ءلره هرذا بقولر

ما لءر أبو ياتمصد

( )35مراتب النيويين ص32د
( )30المصدر نفس ص35-32د
( )33ان ر مصادر التعر الجاهلي ص013-058د
( )31مراتب النيويين ص100د
( )39المصدر نفس ص115د
( )38نفس ص111د
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()38

وأمررا المدينررة المنر قرورب فررط ليعلر ّرم باررا أبررو الاقيررب الليرروف إمامررا فرري العربيررةد
رت بالمدين ررة مانررا مررا أريررت با ررا اصرريدب وايرردب ص ررييية إ
وارراو األصررمعي صأامر ّ

()31

ريفة أو مصر ررنوءةص()15د وكر رران فر رري المدينر ررة ابر ررن دأب ي ر ررق ال قتر ررعر وأيادير ررق
مصر ر ق
()11
السمري وكطما ينسب إله العربي فسقا وذهب ءلم ي لو لخفيت روايت صد
ق
هررذ" بع ر أمرلررة فرري تج رريت الر قررواب وتعررديلام ترردو بو رروت ءلرره تررورر األدب
النيو بمناا ءلم اليديقد
واللية و ق
الرواة:
ثانيا :ال ّنظر في أحوا ّ
هررذ" هرري الق ررية الرانيررة الترري نتجررت ءررن ترريوخ الو ررق والكررذب فرري الروايررة

النيرو يرذو ءلمراي اليرديق فري تي قررف أيرواو الرروابي
األدبيةا فقد يذا ءلمراي الليرة و ق
الصر ررد والكر ررذبي والرقر ررة
وذكر ررر درجر ررتام مر ررن اليف ر ر وال ر رربا واألمانر ررة والتر ر ق
ردين و ق

والتقرردليسي واس ررتعملوا مص رراليات ءل ررم الي ررديق نفس رراا ف رري ترجم ررة ال رررواب وذك ررر
أيوالامد( )12وييردق أن يررووا أخبرا ار ليسرت مرن براب الجررت والتعرديوي ولكنارا تتريت
للبايق أن ّيصدر يكم ءله الراوف من خطلااد

()15

ردونوا أخب ررارهمي
واءتن رره فرير ر م ررن المص ر قرنفين خاص ررة بعلم رراي اللي ررة و ق
النير رو ف ر ق
وتتبعروهم فري ريطتارمي
صوا كتبام وارارهم ق
ويددوا مواليدهم وأءمارهم ووفياتامي ق
وأي ل
وبساوا القوو في مذاهبام وارامام وتعر وا لنقدهم في كرير من األيياند

( )31نفس ص133د
( )15نفس ص131د
( )11مراتب النيويين ص131د
( )12ان ر مرط بيية الوءاب للسيوايي ج1ي ص15ي 11ي 12ي 15ي 95ي 99د
( )15المصدر نفس ج1ي ص15د
( )10نفس ي مقدمة الميق ص0د

11

()10

واد ءر

ألوو مررن ألقر

يااوت اليموف في مقدمة كتاب صإرتاد األريرب إلره معرفرة األديربص

فرري هررذا الفررن وهررم المبرررد ورعلررب وميمررد ءبردالملآ الترراريخيي وابررن

السيرافي كتابا خاصا في نياب البصررب أسرما" صأخبرار
لد لرستوي والمر بانيي رم و ق ق
()13
النيويين البصريينصد
مامان همرا صابقرات الليرويينص ألبري
ومن مؤلفات القرن الرابق الاجرف كتابان ق
بكر ال بيردف وصم ارترب النيرويينص ألبري الاقيرب الليروفد اراو ءنامرا ميققامراي ميمرد

أبو الف و إبراهيم صوهما وان كانا متقفقين في المو وخ واليايرةي إ ق أنامرا يختلفران
ت رررءة ومناج رراي فكت رراب ال بي رردف بن ررا" ءل رره الابق ررات والم رردارسي وءن رري فير ر ب ررذكر
األخبررار والاررر واليكايررات وكترراب أبرري الايررب

المواليررد والوفيرراتي ومر " بمختلر

أدار" ءله ذكر مراتب العلماي ومنا لام من العلرم وي قارم مرن الروايرةي وءقرد الصرلة

بررين الترريوال والتطمي ررذددددصد

()11

فكترراب أب رري الايررب با ررذا أارررب إل رره مررناا ءلم رراي

اليديق في دراسة أيواو الرجاود

ومم ررن ألر ر ف رري ه ررذا الف ررن أي ررا اب ررن األنب ررارفي ص ررايب صن ه ررة األلقبر راي ف رري
ابق ررات األدب ررايص ال ررذف ب ر قرين فير ر أير رواو ال رررواب وأ م ررانام ءل رره ىاي ررة م ررن الكتر ر
والبياند( )19والقفاي في كتاب صإنبرا" الررواب ءلره أنبرا" النيرابصي ويرااوت اليمروف فري

صإرتاد األريبص()18د

( )13يااوت اليموف (ت 121هر 1228م)ي إرتاد األريب إله معرفة األدب بيرروتي 1139مي
ج1ي ص08-01د مقدمة بيية الوءاب 0 1د

( )11بيية الوءابي مقدمة الميق ص3-0د
األلبايي المقدمة ص5د
( )19ن هة ق
( )18ان ر بيية الوءابي مقدمة الميق ص1-0د

95

السرريواي فرري القرررن العاتررر الاجرررف ليكررون كتاب ر صبييررة الوءرراب فرري
رررم جرراي ق
ابقررات اللقيررويين والنيررابص خاتمررة هررذ" المؤلفرراتي صأودء ر صررفوب جميررق الكتررب الترري
سبقت في هذا التون و اد ءلياا ما انتقا" من كتب األدب والتراري والترراجم ومعراجم

التر ر رريوال والتر ر ررذكرات ومقر ر رردمات الكتر ر ررب ءر ر رردا متر ر رراهدات وأخبر ر ررار تر ر رريوخ وءلمر ر رراي
ءصر"ص()11د ااو في وصف
تلايصد

()95

اءدها ءلره مم قرر ال مران
للنياب ابقات او ّ
صبنيت في ق

وابقررات السرريواي هررذ"

تختل ر

فرري مناجاررا وتبويباررا واي رراد األخبررار ءررن

الرجرراو فرري ءلررم اليررديق()91ي كتررذكرب اليفررا للررذهبي مرررطد وهررو أوو مررن
ابقررات ق
صن كتابا في ءلوم اللية ياكه ب ءلوم اليرديق فري التقاسريم واألنرواخ كمرا ّذكرر

انفر ر رراي وجعر ر ررو ال قنر ر رروخ ال اربر ر ررق واألربعر ر ررين فر ر رري معرفر ر ررة الابقر ر ررات واليفر ر ررا والرقر ر ررات
()92
وال ق عفايد
وم ْن تَُرّد:
ثالثاَ :م ْن تُ َب ُ روايت َ
ولك رري ييفر ر العلم رراي ءل رره الن رراس لي ررتام وأدبا ررم م ررن ءب ررق ال رررواب والو ق رراءيني

السرريوايي
لتر لرراوا لمررن تؤخررذ ءن ر الليررة ترررواا كمررا فعررو ءلمرراي اليررديقا فقررد جعررو ق
()95
ومررن تّر لررقدصد
ق
النروخ السررادس مررن تقسرريمات فرري صالم هرررص صفرري معرفررة لمررن تّ لقبررو روايتر ل
الصررد واألمانررة
وابترردأ" بقرروو ابررن فررارس صتؤخررذ الليررة لسررماءا مررن الر قررواب الرققررات ذوف ق

( )11المصدر نفس ص1د
( )95نفس ص1د
( )91نفس ي ج1ي ص15ي 11ي 15ي 99ي 82ي 151د
السرريواي فرري الجر ي األوو ص1ي وفارسررت
( )92الم هرري ج2ي ص019-513ا وان ررر مقدمررة ق
األنواخ والتقاسيم ص0-1د
( )95الم هري ج1ي ص159د
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()90
النراس
ويتققه الم نونصا
النياريري كما ااو الخليو بن أيمدي ربما أدخلوا ءله ق
ألن ق
ق
ّ
()93
مررا لرريس م رن كررطم العرررب إرادب اللقرربس والتقعنررت ولاررذا ينصررت ابررن فررارس البررايرين

الصرد والعدالرةي فلقرد
اامط صفليتل لي قر اخذ اللية وىيرها من العلروم أه لرو األمانرة والرققرة و ق
()91
بلينا من أمر بع متيخة بيداد ما بليناصد

وارراو ابررن األنبررارف فرري صلمررق األدلررةص صيتررترا أن يكررون نااررو اللقيررة لءررد رجررط
ألن باررا معرفررة
كرران أو ام ررأبي ّير قا
رر كرران أو ءبررداي كمررا يتررترا فرري نقررو اليررديقا ق
تفسير" وتوويل د فاتتّرا في نقلاا مرا اترتّرا فري نقلر ي وان لرم تكرن فري الف ريلة مرن
()99
تكل ي فرن كان نااو اللية فاسقا لم ّي لقبو نقل صد
وات ررتراوا العدال ررة ف رري راوف األتر رعار ول ررم يت ررتراوها ف رري العرب رري ال ررذف ّيي ررتلا
()98
تدينام بالكذب كالخاابية من
بقول د كما اتتراوا لقبوو رواية أهو األهواي ءدم ق

الراف ةي

()91

إله ىير ذلآ من ال قترواد

()85

ويختررتم أبررو الاقيررب الليرروف كتاب ر صم ارتررب النيررويينص بنصرريية يقر قردماا لصررديق
الذف ألق ل الكتاب اامط صددد ولكو وايرد مرن هرؤ ي الرذين ذكرنراهم أخبرار تنسرب

السرريد
( )90أبررو اليسرريني أيمررد بررن فررارس بررن كريررا (ت 513هر ر 1550م)ي الصررايبيي تيقي ر
ق
أيمد صقري البابي اليلبيي القاهربي دون تاري ي ص08د

( )93المصدر نفس ي ص08د
( )91نفس ص08د

( ) 99ابن األنبارفي أبو البركات كماو الدين ءبدالريمن بن ميمدي لمق األدلة في أصوو النيوي
تيقي سعيد األفيانيي دار الفكري بيروتي ا2ي 1191مي ص 83فما بعدهاد
( )98الم هري ج1ي ص105د
( )91نفس ج1ي ص101د

( )85ان ر هذ" التروا في الم هر ج1ي ص101–158د
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جنبرآ اللر كر قو ميرذوري أن تيفرو منر بمرا
فتجنربي ق
عوو ءلير ي ق
إلي ي وألكررها ما ّي ق
()81
تصت في يكايةصد
لم تلبق ب رواية ولم
ق
فرررذا أراد البايررق اليرروم أن يعمررو بنصرريية ابررن فررارس وأبرري الاقيررب الليرروف فرري

تيرف أهو األمانة والصد والرقةي والتقربرت مرن الروايراتي فلريس لر إ أن يسرتعمو

الروايات سندا ومتناي و سيما أنام صءيار هرذا التروني
مناا ءلماي اليديق في نقد ق
وأساس هذا البنيانص كما ذكر ابن جقني في صالخصامصص()82د
حاجتنا لل هوا المنهج:
مت من روايات وأدلقة واراي يوو ءطاة مرناا ءلمراي اليرديق بالليرة
لعو ما ال قد ّ
واألدبي وياجة الدراسات األدبية إله مررو هرذا المرنااي ليلقلره ابرو وااتناءرا لردى

بع البايرين والماتقمين بالدراسات األدبيرةي ويبقره السرؤاو يلرت ءلريام لمراذا نلجرو
إله هذا المناا في دراسة األدب؟ مرا ياجتنرا إلير فري الوارت الرذف نسرتايق فير أن
فنية؟
ندرس األدب دراسة جمالية ق
اررد يتكررف بع ر

مررن ي ررف

هررذا المررناا ءلرره مررا ذ لك رر" صررايب صالعقرردص ءررن

السندي ااو صويذفت األسانيد من أكرر األخبار
األدب ومفاوم ل مما جعل ّيسقا ق
البررا لطسررتخفا واميجررا وهربررا مررن الترقيررو والتاويررو ألناررا أخبررار ممتعررة ويكررم
منارراد واررد كرران بع ررام

ون روادري ينفعاررا امسررناد باتقصررال ي و ي ق رررها مررا ّيررذ
ييذ إسناد اليديق من ّسقنة متبعة وترريعة مفرو رةي فكير

ومرلو سامر وخبر مست ر صد()85؟
ل

ّييرذ

مرن نرادرب

( )81مراتب النيويين ص111د
( )82الخصامصي ج5ي ص115د
( )85ابررن ءبررد رقبر ي أيمررد بررن ميمررد (ت 528هرر 151م)ي العقرردي تيقير ميمررد سررعيد العريرراني
دار الفكري بيروتي دون تاري ي ج1ي ص5د
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و أ ر قرن أيرردا م ررن دارسرري األدب اليرروم يوافر ر ابررن ءبررد رقبر ر فرري ن رت ر إل رره
األدب ءله قأن مجرد أخبار ممتعرة ويكرم ونروادري كمرا نتفر معر فري جعرو لمرن
السر قرنة يجررة فرري ذلررآد ولررو كرران األدب كمررا يقرروو ابررن ءبررد رب ر
أسررق ل
ا امسررناد مررن ق
لكان األيررى بروبي الفررج األصرفااني أن ّيسرقا األسرانيد مرن كتابر صاألىرانيصا ألنر

أهميررة بالت ام ر
أارررب إلرره مررا وصررف ابررن ءبررد رقب ر د ولكر قرن أبررا الفرررج أكسررب كتاب ر
ق
()80
امسناد في ك قو خبر يروي ماما تعددت ارا واختلفتد
وا ررد يتك ررف ه ررذا الفرير ر أي ررا ءل رره م ررا االر ر بعر ر نق رراد ال قت ررعر الق رردامه م ررن
الن ر في أخط ال قتاءر وسلوك ا جتماءيي( )83واكتفوا با تقكاي ءلره مرا
رف ام ق

صالصررد الفنرريص()81ي الررذف يختلر
يسررمي نقرراد اليرروم ق
النقدية التي ليص ّدر من خطلااد
الفكرية والمدرسة
ق

مدلولر برراختط

النااررد وميولر

ولست أريد هنا أن أبذو الجارد فري إانراخ هرذا الفرير بقبروو هرذا المرنااي فلكرو

مررناا هررو متقبع ر ي ولكنرري سرروءر هنرراي ىيررر مررا ارردمتي بع ر ل مسرروىات تابي ر
الدراسات األدبية
مناا ءلماي اليديق في ق

( )80األصر ررفاانيي أبر ررو الفر رررج (ت531هر ر ر 111م)ي األىر ررانيي تيقي ر ر ءلر رري البجر رراوفي الايم ر ررة
المصرررية العام رة للت ررولي

والنت ررري الق رراهربي 1195مي ان ررر مرررط سررند بان ررت س ررعاد ج19ي

ص 81وان ر أخبار دءبو بن ءليي ج25ي ص 121فما بعدهاد
الن رية ابن رتي القيرواني (ت031هر 1515م)ي العمردبي تيقير مييري
( )83ان ر يوو هذ" ق
الدين ءبداليميدي دار الجيوي بيروتي ا3ي 1181مي ج1ي ص22ا إيسان ءبراسي تراري
الرسررالةي بيررروتي ا1ي 1191مي ص35ي
ق
النقررد األدبرري ءنررد العررربي دار األمانررة ومؤسسررة ق
131ي 252ي 202ي 285ي 558ي 519ي 591ي  591وىيرهاا مصافه برن ميمردي ومرا
لءلقمنررا" ال قت ررعري تيقير ر جاس ررر أب ررو ص ررفيةي مجلررة صد ارس رراتصي المجل ررد الر رراني ءت ررري الع رردد
الرامني 1183ي ص185-198د
الصرد الفنري واألخطاريي مكتبررة
( )81ان رر مررط ترواي ءبرداليليم يمرادبي األدب العربري برين ق
النا ة المصريةي القاهربي دون تاري ي ص50-11د
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أولا:
أرسرره الل ر ي سرربيان وتعررالهي اواءررد مررناا جديررد فرري فر قرن القرروو ود ارسررة األدب
نبير ي ي ليكرون ّمناللقرا مرن العقيردب لخدمرة الواارق البتررف
منذ أن أن و ويي ءله ق

السياسر ررية وا اتصر ررادية والرققافير ررةي وذلر ررآ اول ر ر
الجدير ررد بكر ررو أبعر رراد" ا جتماءير ررة و ق
صوال قت رعراي يتقرربعام اليرراووني ألررم تررر قأناررم فرري ك ر قو و راد يايمررون و قأناررم يقولررون مررا

الصاليات وذكروا اللر كرير اري وانتصرروا مرن بعرد مرا
يفعلون؟ إ الذين امنوا وءملوا ق
ّلمواص()89د
ولما كان المسلمون يريصين ءله تابير المرناا املاري متكرامطي فرط ّب قرد أن
الصررد ي ويخلررو مررن كر قو كررذب و ير
نتواررق نترروي أدب جديررد يصرردر ءررن اليقيقررة و ق

وت وير ي و يتلرروتقه ذلررآ إ إذا صرردر هررذا الر قرنما ءررن أديررب يلت ر م بق ررايا مجتمع ر
تعصررب
بوبعادهررا المختلفررةي و يعمررو ءلرره تقرروي هررذا المجتمررق برردافق ءرارري أو ق

مذهبي أو ابليد و نصو إله معرفرة ذلرآ إ مرن خرطو د ارسرة أيرواو هرذا األديرب

أو راوف أدبر ر د والتقيقر ر م ررن ميولر ر وأهوامر ر ي وبالت ررالي د ارس ررة األر ررر األدب رري د ارس ررة
نقديةي وءيار ذلآ كلق مناا ءلم اليديقد
ق
ثانيا:
لّوي من خطو اليديق ءله الجرتي والتعديو كير أدى التقسراهو فري البيرق
ءن أيواو رواب األدب واألخبار إلره فّ ّت قرو الكرذب والو رق فري األدبا فيملرت إلينرا

الروايررات التاريخيررة واألدبيررة أتررعا ار ورسررامو وخابررا كريررب مررن ءصررر الرسررووي ي
ق
()88
والخلفرراي ال ارترردين تيترراج إلرره تنقيررةي ونسررب إلرره الصرريابة أتررعار لررم يقولوهرراد
بالرسروو وصريابت ي فرط برد أن يكرون
وكون هذ" الخارب والرسرامو واألترعار تتعلر
ّ
ق
( )89التعرايي اايات 229-220د

( )88ان ر مرط وما ءلمنا" ال قتعري ص 182-181و253-115د
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الباي ررق ءل رره يقر رين م ررن ص ررية نس رربتاا إل رريامي لم ررا ييم ررو ذل ررآ م ررن د

ت فكري ررة

ألن هررؤ ي الصرريابة هررم الررذين يمل روا امسررطم إلرره العررالم بمررا في ر مناج ر
لءقل ق
ديررةا ق
فن القوو واألدبد
الجديد في ق

الروايرات األدبيرة أترعا ار ورسرامو وخابرا تت ق رمن الاقعرن ءلره
كما يملرت إلينرا ق
العرررب ءامررةي تيررت تررورير اليركررة ال قتررعوبيةي أو اعنررا ءلرره بع ر القبامررو العربيررة
رق مررن السررميني والتق قربررت مررن
الير ق
بفعررو العصرربية القبليررةي ووسرريلة البايررق إلرره تميير ل
السند والمتند
الروايات وتيقيقااي مناا ءلماي اليديق في دراسة ق
ق
ثالثا:
روي مرناا ءلرم اليرديق تتريت

النصروص األدبيرة د ارسرة نقديرة ءلره
إن دراسة ق
ق
ألن معرفرة
للبايق التوكد من نسبة ق
النص األدبي إله اامل والعصر الذف ابو فير ا ق
ذلررآ تكتر ءررن ابيعررة األدب فرري ءصررر مررن العصرروري وبيرران مي اتر الفلقنيررة ءلرره
أن البرايرين
يقيقتااي فيبني البايق بير ءله أسس وا يةد ولعر قو ممرا ق
يؤيرد ذلرآ ق
الررذين كتب روا ءررن الرسررامو فرري العص رر األمرروف مرررطي لررم يعيررروا التقيق ر مررن نسرربة
النصوص إله العصر األمروف أدنره اهتمرامي فلرم ينااتروا هرذ" النصروص للتوكرد مرن

صيتااي بو ن روا إلياا ءله أناا ممرلرة للعصرر األمروف فكر ار وأدبراي وبنروا
يفاا أو ق
ارايهررم واسررتنتاجاتام اءتمررادا ءلرره ذلررآد فتيرردروا ءررن التيميرردات وتاويررو الرسررامو
والسجق والميسنات البديعيةي وخا وا في موا يق أبعدتام ءن اليقيقةد

()81

( )81ان ر مرط يسين نصاري أدب المراسطت في العصر األموفي مجلرة صءرالم الفكررصي مجلرد
10ي العدد الرالقي 1185مي ص 03فما بعدهاد
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الرسررمية
ولررو رجع روا إلرره األو ار البرديررة الترري يف ررت لنررا ج ر يا مررن الم ارسررطت ق

الس ررجق والتقاوي ررو
لوج رردوا ق
تام ررا م ررن كر ر قو م ررا ذك رررو" ء ررن ق
أن ه ررذ" الرس ررامو تخل ررو خل ر قروا ق
()15
الرسووي د
والتيميداتي ولوجدوا أناا تلت م ل
البناي الفلقني الذف رسم ق

الروايررة الترري رواهررا أبررو هررطو العسرركرف ءررن
وأل ير لرد األمررر و ررويا أذكررر هررذ" ق
أن ا قسا كتب إله بع من هو ءله نيلت من
نفس ااو صرأيت في بع الكتب ق

اس بن ساءدب إلره فرطن برن فرطنددد و أريرت بعرد" كطمراي دنرا فري اللقفر والوصر
ق
()11
فوخذت معنا" وكسوت األلفا ل من ءندفي و دت ءلي ليي ّسنص د
ءلي د
ّ

السمات الفلقنية
أ يد قو هذا العمو الذف اام ب أبو هطو العسكرف ءله ت ييق ق
أن هررذ" الرسررامو
والبنرراي الفنرري للرسررامو فرري العصررر الجرراهلي؟ كي ر لنررا أن نعررر ق

المنسرروبة إلرره اررس بررن سرراءدب اررد دخلاررا التقيرير

وال يررادب لررو لررم يعتررر أبررو هررطو

بجريمت األدبية؟ ولنا أن نتصور كم من الرسامو والخاب واألتعار دخلارا التعرديو

الجروهرف فقلرب ترركلاا أرسرا ءلرره ءقربي و يكتررفاا إ ق مرناا ءلمرراي اليرديق د اريررة
وروايةد

رابع ا:
إذا ن رنررا إلرره األدبي كمررا فعررو ابررن ءبررد رقب ر وابررن اتيبررة
فنيرة دون ا هتمررام بمرا تيملر هرذ" النصرروص مررن
النصروص األدبيررة د ارسرة
ق
جماليررة ق
ق
()12

واكتفينررا بد ارسررة

( )15ان ررر مرررط Abbott,Nabia, Kurra Papyri in the Oriental Institute,
Chicago, 1938, PP. 42-56; Jaser Abu Safieh, Umayyad
Epistolography, with Special Reference to the Compsitions Ascribed
to “Abd Al-Hamid al-Kätib, P.H. D Dissertation, 1982, PP 39-45,
46-61, 130-134.
( )11أبو هرطو العسركرف (ت 1550 513م)د األوامروي تيقير ميمرد السريد الوكيروي دار األمرو
بالميربي دون تاري ي ص30د

( )12ءيون األخباري مقدمة المؤل

ص(م-ن)د
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دية فكرية أو ايم اجتماءية ااتصاديةي فكوننا يكمنا ءلره األدب برالموتي
مفاهيم لءقل ق
وأس ررقانا و يفتر ر ا جتماءي ررة الت رري رس ررماا القر رران الكر رريم للوص رروو ب ررالمجتمق إل رره
صر ر قرور أن ّيفلر ر قررغ مر ررن ميت ر روا" الفكر رررف وهدف ر ر الر ررذف يسر ررعه
األف ر رروا فر رراألدب ّيتل ل
لتيقيقر ا إذ مررا جرردوى أن ّير لردرس المعمررار الفنرري للقصرريدب مرررط مستخلصررين مررا فياررا

الصررور والتترربياات إذا
مررن جمرراو ق
الصررياىة والتترركيوي و خررم فرري ق
فنرري وابررداخ فرري ق
وتجن ءله الوااق؟د
كانت تيمو فك ار ىير سوفي في تتوي لليقيقة
ق
وبعد،
فهوه بعض المسو ا التي تجعلني أمي لل تطبيى مىنهج علمىاء الحىدي

بالرسىىو وصىىحابت
األدبيىىة ب ىىذ عىىام ،وتلىىا التىىي تتعلى
فىىي دراسىىة ال ّنصىىوي
ّ
ّ
وخلفائ من بعده ب ذ خاي ،والل ولي التوفي
* * *
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المصادر والمراجع
أ -العربيىة

 )1األسدي ناصر الديني

مصادر التعر الجاهليي دار المعار ي القاهربي 1112مد

 )2األصفاانيي أبو الفرج ءلي بن اليسين (ت 531هر 111م)ي

البجر رراوفي الايمر ررة المص ر ررية العامر ررة للتر ررولي
األىر ررانيي تيقي ر ر ءلر رري ق
القاهربي 1195مد

والنتر ررري

 )5اب ر ر ررن األنب ر ر ررارفي أب ر ر ررو البرك ر ر ررات كم ر ر رراو ال ر ر ر قردين ءب ر ر رردالريمن ب ر ر ررن ميم ر ر ررد (ت
399هر 1181م)ي

النيروي تيقير سرعيد األفيررانيي دار الفكرري بيررروتي
أد لمرق األدلررة فري أصرروو ق
ا2ي 1191مد

بد ن ه رة األلقب راي فرري ابقررات األدبررايي تيقي ر ميمررد أبررو الف ررو إب رراهيمي دار
النا ةي مصري القاهربي دون تاري د
 )0بدوفي ءبدالريمني
رية ال قتررعر الجرراهليي ترجمررة ءبرردالريمن برردوفي
د ارسررات المستترراين يرروو صر ق
دار العلم للمطييني بيروتي ا1ي 1191مد
 )3الجاي ي أبو ءرمان ءمرو بن بير (ت 233هر 818م)ي

البي رران والتبي رريني تيقير ر ءبدالس ررطم ه رراروني مكتب ررة الخ ررانجيي الق رراهربي 59ي

1118مد

جنيي أبو الفتت ءرمان (ت 512هر 1551م)د
 )1ابن ق
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النجراري دار الاردى للاباءرة والنترري بيرروتي
الخصامصي تيقي ميمد ءلي ق
ا2ي دون تاري د
 )9يمادبي تواي ءبداليليمي

الفني واألخطايي مكتبة النا ة المصريةي القاهربي
الصد
ق
األدب العربي بين ق
دون تاري د

 )8الخايبي ميمد ءجاجي

السنة ابو التدويني مكتبة وهبةي القاهربي ا1ي 1115مد
ق

 )1ابن خلدوني ءبدالريمن (ت 858هر 1053م)ي
المقدمةي ابعة دار التعبي القاهربي 1111مد
ق

الدورفي ءبدالع ي ي
 )15ق
بيق في نتوب ءلم التاري ءند العربي دار المتر ي بيروتي 1185مد
الرافعيي مصافه صاد ي
 )11ق
ريي ميمر ررد سر ررعيد العرير رراني مابعر ررة ا سر ررتقامةي
تر رراري اداب العر ررربي صر ر ق
القاهربي ا5ي 1135مد

 )12رستمي أسدي

مصالت التاري ي المكتبة العصريةي صيداي دون تاري د

 )15ابن رتي القيرواني (ت 031هر 1515م)ي
العمدب في مياسن التعر واداب ونقد"ي تيقي مييي الردين ءبداليميردي دار

الجيوي بيروتي ا3ي 1181مد

الدين ءبدالريمن (115هر 1353م)ي
)10
السيوايي جطو ق
ق
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الني ررابي تيقير ر ميم ررد أب ررو الف ررو
أ -بيي ررة الوء رراب ف رري ابق ررات اللقي ررويين و ق
إبراهيمي دار الفكري بيروتي 1191مد
النبوير ررةي
السر ر قرنة ق
ب -تر رردريب ال ر رراوف فر رري تر رررت تقرير ررب ق
الن ر رواوفي دار إيير رراي ق
بيروتي ا2ي 1191مد
ج -الم ه ررر ف رري ءل رروم اللي ررة وأنواءا رراي تيقير ر ميم ررد أيم ررد ج رراد الم رروله
ورفاا ي البابي اليلبيي القاهربي دون تاري د

 )13ابن الصطتي ءرمان بن ءبدالريمن (ت 102هر 1200م)ي
مقدمة ابن الصطت في ءلوم اليديقي دار اليكمةي دمت ي 1192مد
الص قوليي أبو بكر ميمد بن يييه (ت 551هر 109م)ي
)11
ل

أدب الكتقابي تيقي ميمرد باجرة األرررفي دار الكترب العلميرةي بيرروتي دون
تاري د

 )19الابرفي ميمد بن جرير (515هر 122م)ي

الرس ررو والمل رروآي تيقير ر ميم ررد أب ررو الف ررو إبر رراهيمي دار المع ررار ي
ت رراري ق
القاهربي ا0ي 1191مد

 )18أبو الاققيب الليوف (ت 531هر 112م)ي
م ارت ررب ا قلني رروييني تيقير ر ميم ررد أب ررو الف ررو إبر رراهيمي دار نا ررة مص ررري
1190مد

ءباسي إيساني
 )11ق
النقد األدبي ءند العربي دار األمانة ومؤسسرة الرسرالةي بيرروتي ا1ي
تاري ق
1191مد

 )25ابن ءبد رقب ي أيمد بن ميمد (528هر 151م)ي
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العقدي تيقي ميمد سعيد العرياني دار الفكري بيروتي دون تاري د
 -21العسكرفي أبو أيمد اليسن بن ءبدالل بن سعيد (582هر 112م)
السيد يوس ي
أد ترت ما يقق في التصيي والتيري ي تيقي الدكتور ميمد ق
مجمق اللية العربيةي دمت ي 1181مد
بد المصون في األدبي تيقير ءبدالسرطم هراروني مابعرة الخرانجي بالقراهرب
ودار الرفاءي بالريا

ي ا2ي 1182مد

 )22العسكرفي أبو هطو اليسن بن ءبدالل بن ساو (ت 513هر 1550م)ي
األواموي تيقي ميمد السيد الوكيوي دار الميربي دون تاري د
 )25ابن فارسي أبو اليسين أيمد (ت 1550 513م)ي
السيد أيمد صقري البابي اليلبيي القاهربي دون تاري د
الصايبيي تيقي
ق
ق
 )20ابن اتيبةي ءبدالل بن مسلم (ت 291هر 881م)ي

مصورب ءن ابعة دار المعار بمصري دون تاري د
ءيون األخباري نسخة
ق

 )23ابن ميمدي مصافهي

وما ءلمنا" ال قتعري تيقي جاسرر أبرو صرفيةي مجلقرة صد ارسراتص المجلرد الرراني
ءتري العدد الرامني 1183مد

مكرم (911هر 1511م)ي
 )21ابن من وري أبو الف و جماو ق
الدين ميمد ق
لسان العربي دار صادري بيروتد
 )29ابن النديمي ميمد بن إسي (585هر 115م)د

تجددي ااراني 1191مد
الفارستي تيقي ر ا ق

نصاري يسيني
 )28ق
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أدب الم ارس ررطت ف رري العص ررر األم رروفي مجلق ررة صء ررالم الفك رررصي المجل ررد ال ارب ررق
مد1185 ءتري العدد الرالقي

م)ي1228 هر121 ) يااوت اليموف (ت21

مد1139 إرتاد األريب إله معرفة األديبي بيروتي
×××
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