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 منهج في دراسة األدب
 الدكتور جاسر أبو صفية   

 الجامعة األردنية         

فري دراسرة التراري   كتب الدكتور أسد رستم في الخمسينات من هذا القررن كتابرا  
بررذلآ ارررار ءلمرراي اليررديق فرري منااتررة الروايررات  أسررما" صمصررالت الترراري صي مقتفيررا  

دق مرجعررا    ىنرره ءنرر  لكرروق مررن ييرراوو دراسررة يسررنا ي وّءرر سررندا  ومتنررا ي فتّّقبقررول البررو   
الترررراري  دراسررررة ءلميقررررةد وجرررراي فرررري مقدمررررة الكترررراب  صوأوو مررررن ن قررررم نقررررد الروايررررات 
التاريخيررةي وو ررق القواءررد لررذلآ ءلمرراي الرردقين امسررطميا فرررنقام ا رراروا ا ررارارا  

ا لجمررررق إلرررره ا ءتنرررراي بررررواواو النبرررري وأفعالرررر  لفاررررم القررررران وتو يررررق العرررردوددد فررررانبرو 
األياديق ودرساا وتدايقااي فوتيفوا ءلم التاري  بقواءد   ت او في أسسراا وجوهرهرا 

 د(1)ميترمة في األوساا العلمية يته يومنا هذاص

واررراو فررري مو رررق اخرررر  صوالواارررق أنق الميرودولوجيرررة اليربيرررة التررري ت ارررر اليررروم 
  بصررلة ألوو مرررب بررروب ءربرري ليسررت ىريبررة ءررن مصررالت اليررديقي بررو تمررت إليرر

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

                                                 

 أسد رستمي مصالت التاري ي المكتبة العصريةي صيداي دون تاري ي المقدمة ص أد (1)
م(ي تردريب الرراوف فري 1353هرر   111( ان ر مرط   السقريوايي جرطو الردين ءبردالريمن )ت 2)

فمررا  05ي ص1مي ج1191ي 2ترررت تقريررب النررواوفي دار إييرراي السررنة النبويررةي بيررروتي ا
 بعدهاد
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ين با في العصور اليديرة ااقلعوا ءله مصرنفات األممرة الّميردقر  ولو أنق مؤرخي أورو 
 (5)دودولوجيا يته أواخر القرن الما يصلما توخروا في توسيس ءلم المير

ولما كنت ءله صلة بكتب ءلم مصالت اليديق فري أرنراي إءردادف ألارويرة 
عني أسررتاذف المتررر  الرردكتور صرربيي  الماجسررتير فرري أدب صرردر امسررطما إذ تررجق

لصررالت ءلرره تابيرر  مررناا ءلمرراي اليررديق فرري نقررد نصرروص الخاررب الترري جايتنررا ا
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 

 بعددفي أاروية الدكتورابي وفي األبياق التي كتبتاا فيما 

و اد اهتمررامي بتابيرر  هررذا المررناا فرري الدقراسررات األدبيررة ءنرردما برردأت بترردريس 
ررلة بررين  مررادب صمصررالت اليررديقص لالبررة اسررم الليررة العربيررةا إذ أيسسررت بوريرر  الصق
اللية العربية واداباا ومصالت اليديق النبوفي ومدى ايتياج الدقراسات األدبية إلره 

العربي فري ءصرور" المختلفرة مرن  ير  وكرذب  مرو هذا المناا لنفي ما لي  األدب
 وتتوي د

 أهمّية اإلسناد عند العلماء:
تورر العلماي القدامه توررا  وا يا  بمناا ءلماي اليديق في مؤلفاتام التقاريخيرة 
واللقيويرررة واألدبيرررة فررروولوا امسرررناد ءنايرررة خاصرررة ليتخلصرررواي ءلررره األاررروي مرررن تبعرررة 

امو اد ّيعتلر  ءليااي كمرا فعرو الابررف يينمرا الرواية وما ييمل  م موناا من مس
نصق ءله ذلآ في مقدمتر   صولريعلم النرا ر فري كتابنرا هرذا أنق اءتمرادف فري كرو مرا 
أي رت ذكر" في  مما ترات أني راسم  في ي إنما هو ءله ما رويت من األخبرار 

آل بيجرررا التررري أنرررا ذاكرهرررا فيررر ي وااررررار التررري أنرررا مسرررندها إلررره رواتارررا فيررر ي مرررا ّأد ر  
اليسير القليو من ددد فما يكن في كتابي هرذا مرن  قوو واستّنبا ب فكر النقفوسي إ ق الع

                                                 

 لمقدمةي ص جد( مصالت التاري ي ا5)
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خبر ذكرنا" ءن بع  الما ين مما يستنكر" اارمر ي أو يستترنع  سرامع ي مرن أجرو 
رريةي و  معنره فرري اليقيقرةي فلرريعلم أنر  لررم ّيرؤتل فرري  أنقر  لرم يعررر  لر  وجاررا   مرن الصق

نم نرا إنمرا أدينرا ذلرآ ءلره نيرو ذلآ من ا بللناي وا  رن ا بلرو بعر  ناالير  إلينراي وا  ا أتي م 
 د(0)ما أدِّف إليناص

وايررات واألخبررار إلرره أصرريابااي يلقرري تبعررة مررا فيرر  مررن  فررالابرف إذني برسررناد" الرق
وابي تاركا  المجاو ريبا   للبايرين لنقد هرؤ ي  أخااي وروايات منكرب ءله ءات  هؤ ي الرق

 لامي وهو مناا ميفو  بالمخاار كما سنرىدالرواب وبيان أيوا

لصرررلت  بررراألدبي برررو التررراري  جررر ي مررررن  ومرررا اسرررتدللّت بتررراهدر مرررن التررراري  إ ق 
األدبي و  سرررررريما أن الروايررررررات األدبيررررررة ت ررررررمنت كريرررررررا  مررررررن األتررررررعار والخاررررررب 
والرساموي بو تعد كتب التراري  مصرادر أساسرية للروايرات األدبيرةد ولعرو ممرا يررجت 

ءرفررررروا بامخبررررراريينا ألنارررررم يرررررروون أخبرررررار الما ررررريني  المرررررؤرخين ارررررديما  ذلرررررآ أنق 
والروايررررات األدبيررررة جرررر ي مررررن هررررذ" األخبررررارد ويت ررررت هررررذا المفارررروم فرررري كريررررر مررررن 
المؤلفررات األدبيررةي مررن ذلررآ مرررط  مررا ذكررر" أبررو اليسررن العسرركرف فرري صالمصررون فرري 

يمر  اد ألييرتل ءلره األدبصي ااو  صكان أبو  يد   يعدو النقيوي فقاو ل  خل  األ
ررّد"ي ولقلرروق مررا ينّبررو منفرررد برر ي فعليررآ بالتقررعر واألخبررارص د و  أدو ءلرره (3)النقيررو لررم تلع 

وايات التاريخيرة مرن كتراب صءيرون األخبرارص  اختطا األدبي بمفاوم  المعاصري بالرق
ر  بررن اتيبررة الررذف تخيقررر فيرر  صمررن كررطم البليرراي وف الررن التقررعرايي وسررير الملرروآ وارررا

                                                 

م(ي ترراري  الرسررو والملرروآي تيقيرر  ميمررد أبررو  122هررر  515( الابرررفي ميمررد بررن جريررر )ت 0)
 د8-9ي ص1مي ج1191د 0الف و إبراهيمي دار المعار ي ا

(ي المصررون فرري األدبي تيقيرر  122هررر  582( أبررو أيمررد اليسررن بررن ءبداللرر  العسرركرف )ت 3)
ي 1182ي 2ب ودار الرفررررراءي بالريرررررا ي اءبدالسرررررطم هررررراروني مابعرررررة الخرررررانجي بالقررررراهر 

 د155ي 152ي 151ي وان ر في معنه الخبر ص121ي 122ي 111ص
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د وجايت المقالة الرالرة ءند ابن النديم في صالفارستص بعنوانص صمرن أخبرار (1)السل ص
د وجعرو ابررن النرديم هرذ" المقالررة (9)امخبراريين والنسقرابين وأصرياب السِّررير واأليرداقص

رطرة فنوني الفن الراني مناا في أخبرار الكتقراب المترسرلين وّصرنقاخ الخرراجي والرالررة 
 (8)ي )بمعنه ال رفاي( والندماي والمينيندفي أخبار األدبا

وأمررا ءلمرراي الليررة فقرروق أن نجررد كتابررا  مررن كترربام يررروف دون إسررناد إ  لل رررورب 
ذلرررآ الصرررولي فررري كتابررر  صأدب الكترررابص اررراو  وأسرررقات مرررن أكررهرررا كما نص ءله 

ي د وفر(1)األسانيد ليقرب ءله االب  وينراو بييرر كلفرة مرا أراد و  تبتعرد أاارار" ءنر ص
مو ررق اخررر يقرروو  صاررد ذكرررت أن أختصررر جميررق مررا أذكررر" وألقرري أسررانيد"ي ليقرررب 

سناد"  د(15)صءله االب  ومستفيد" إ  ما   بد من  من ذكر نسبت  وا 

و  أدو ءلرره مبلررت اهتمررام ءلمرراي الليررة واألدب بالسررند ممررا فعلرر  السرريواي فرري 
ا ءلرم ترري ي ابتكررت كتاب  صالم هرصي إذ جعل  ءله ىرار ءلم اليرديقي يقروو  صهرذ

                                                 

م(ي ءيرون األخبراري نسرخة مصرورب ءرن ابعرة دار 881 291( ابن اتيبةي ءبداللر  برن مسرلم )1)
 ي المقدمة ص اد1المعار ي دون تاري ي ج

تيقيررر  ر رررا تجرررددي اارررران م(ي الفارسرررتي 115هرررر  585( ابرررن النرررديمي ميمرررد برررن إسررري  )9)
 د151مي ص1191

 د151( المصدر نفس  ص8)
م( أدب الكتررابي تيقيرر  ميمررد باجررة األررررفي 109هررر  551( الصرروليي ميمررد بررن يييرره )ت 1)

 د21دار الكتب العلميةي بيروتي دون تاري ي ص
ي 03ي 51ي 59ي 21ي 51ي وان ررر الموا رريق الترري أسررند فياررا ص28( المصرردر نفسرر  ص15)

ر يررروو إسررررقاا السرررند دد ناصررررر الررردين األسررردي مصررررادر الترررعر الجرررراهليي دار ي وان ررر30
 –ا دد ءبدالع ي  الردقورفي بيرق فري نتروب ءلرم التراري  ءنرد العررب 1112المعار  بمصر 

اة مذكورب في الفارس األبجدفد1185دار المتر ي بيروتي   مي موا ق متفرق



 39 

ترتيبررر ي واخترءرررت تنويعررر  وتبويبررر  وذلرررآ فررري ءلررروم الليرررة وأنواءارررا وترررروا أدامارررا 
 د(11)وسماءااي ياكيت ب  ءلوم اليديق في التقاسيم واألنواخص

ومن م اهر اهتمرامام بالسرند أنق أبرا نرواسي اليسرن برن هرانفي اراو فري الرنراي 
 (12)ءله خل  األيمر 

رررّم اليرررا        ررري     يلا   يل فررري القررررايب  بالخرررا        ي  يوخرررّذ إسرررنادل" مرررن الص 
 

 (15)وهجا تاءٌر أبا ياتم السقجستاني فقاو 

ّ  والارررررررررراجّس         رررررررررري   إذا أسنرررررررررررد القررررررررررروم أخبارهرررررررررررم         فرسررررررررررناد" الص 
نقرري فرري روايررة منسرروبة إلرره األصررمعي فقرراو  صوتبّعررد هررذ" اليكايررة فرري  وتررآق ابررن ج 

وءلقو"ي ىير أني رأيت أصيابنا ءلره القرديم يسرندوناا إلير ي نفسي لف و األصمعي 
فلررو  إسررناد هررذ" اليكايررة إلرره األصررمعي لمررا ابلاررا ابررن جنرريد  (10)وييملوناررا ءليرر صد

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

                                                 

م الليرة وأنواءاراي تيقير  ميمرد أيمرد ( السيوايي جرطو الردقين ءبردالريمني الم هرر فري ءلرو 11)
 د1ي ص1جاد الموله ورفاا ي البابي اليلبيي دون تاري ي المقدقمة ج

م(ي ترررت مررا يقررق فيرر  112هررر 582( العسرركرفي أبررو أيمررد اليسررن بررن ءبداللرر  بررن سررعيد )ت 12)
التقصرررريي  والتيريرررر ي تيقيرررر  دد السرررريد ميمررررد يوسرررر ي مابوءررررات مجمررررق الليررررة العربيررررة 

 د25مي القسم األوو ص1181بدمت  
 د25( المصدر نفس  ص15)
نقررريي أبرررو الفرررتت ءرمررران )ت 10) م(ي الخصرررامصي تيقيررر  ميمرررد ءلررري 1551هرررر  512( ابرررن ج 

 د282ي ص5ي دون تاري ي ج2النجاري دار الادى للاباءة والنتري بيروتي ا
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اا مرررررن سرررررمعت نتفرررررا   أيررررردينا مرررررن ترررررعر امرررررري القررررريس فارررررو ءرررررن يمررررراد الراويرررررة إ ق 
 د(13)األءرابص

وااو أبو  يد األنصارف ءن كتاب  صالنوادرص  ما كان في  من تعر القصيد فاو 
رو  ربيي ومررا كران مرن الليرسرماءي مرن المف ق ات وأبرواب الرقجر  فررذلآ برن ميمرد ال ق
د وفررري مو رررق اخرررر يقررروو  صمرررا كررران فيررر  مرررن رجررر  فارررو (11)صسرررماءي مرررن العررررب

يد أو ليرررررات فارررررو سرررررماءي مرررررن سرررررماءي مرررررن المف ررررروي ومرررررا كررررران فيررررر  مرررررن اصررررر
د ويرجررق التنرراا  الوا ررت فرري هررذين الخبرررين إلرره اخررتط  الررراوف ءررن (19)العررربص

و ياتم ءن أبي  يدي وراوف الخبر الراني هو أبو بأبي  يدي فراوف الخبر األوو هو أ
كترراب السررند يرراتم ءررن أبرري العبرراس ءررن التقررو ف أن أبررا  يررد ارراود ونجررد فرري أوو ال

براهيم بن ميمرد برن بسرام اراو  أخبرنرا أبرو اليسرن ءلري أبو إسي  إ التالي  صأخبرنا
بن سرليمان األخفرق اراو  أخبرنرا أبرو العبراس ميمرد برن ي يرد األ دف اراو  أخبرنري ا

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

رربي ومررن  أبرري  يررد سررعيد بررن أوس بررن رابررت ممررا سررمع  مررن المف ررو بررن ميمررد ال ق
 (18)دالعرب

 فلو ّبي ق في أمر رواب هذا الكتاب لما كان هذا التناا د

                                                 

ا رة مصرري ( أبو الاقيب اللقيوفي مراتب النقيوييني تيقي  ميمد أبو الف رو إبرراهيمي دار ن13)
 د119مي ص1190

م(ي النررروادر فررري الليرررةي 855هرررر  213( أبرررو  يرررد األنصرررارفي سرررعيد برررن أوس برررن رابرررت )ت 11)
 د2تعلي  سعيد الترتونيي دار الكتاب العربيي بيروتي ا

 د2( المصدر نفس  ص19)
 د1( المصدر نفس  ص18)
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مررنامي فرري اولرر    وي اررر تررورر أبرري  يررد بمررناا ءلمرراي اليررديقي بوصررف  وايرردا  
أنتدني ءمارب لجدق" جريري وارأتر  ءلير  فري  صأنتدنا أبو العباس ميمد بن ي يد ااو 

 (11)تعر"دددص

وممررا يجرردر ذكررر" بصرردد اليررديق ءررن امسررناد فرري الروايررة األدبيررة وأهميترر  أن 
فررري كتابررر  صمصرررادر الترررعر  أسرررتاذنا الررردكتور ناصرررر الررردين األسرررد ارررد ءقرررد فصرررط  

إءررادب  ءررنا فوىنانرر (25)الجرراهليص لليررديق ءررن امسررناد فرري الروايررة األدبيررة وتاررور"ي
لّرص إلره أن صامسرناد لرم يكرن يتره فري القررنيني الرالرق والرابرقي  القوو فري ذلرآد وخل

من األسس  من أصوو الرواية األدبية ولم يكن أساسا   رابتا   يين تاخ وىلبي أصط  
التري ّييرتلكم إليارا فري ا ستترااد ءلره صررية هرذ" الروايرة كمرا كران ترون  فري روايررة 

أن العلمراي والرروابي فري اللقيرة واألخبراري كرانون يقردقمون اليديق النبروفد فرنين نررى 
ي برررين يررردف مرررا يرررروون برسرررناد متقصرررو إلررره الابقرررة األولررره مرررن العلمررراي الررررواب يينرررا  

وبرسناد منقاق يينا  اخري يكتفرون فير  برذكر تريخام الرذف أخرذوا ءنر  هرذا العلرمددد 
 لقررون بررالخبر أو التقررعر ااممررا  وي ييررذفون امسررناد وياملونرر  إهمررا    رالرررا   ونررراهم يينررا  

د وكرررران العلمرررراي الرررررواب مررررن معاصررررريام وتطميررررذهم يقبلررررون مررررنام كرررروق ذلررررآ مجررررردا  
فامسنادي كما يررى الردكتور ناصرري لرم يكرن إ  لردفق تامرة األخرذ مرن  (21)ويورققون د

ري  ءررن الرراوف كمررا رأينرا فرري مردت خلرر  ي كمرا ياالررّب الرراوف برسررناد خبررر" (22)الصق
 د(25)بالكذب والو ق تقاما  إذا كان م

                                                 

 359هلي صا وان ر في إسناد تعر امري القيسا مصرادر الترعر الجرا253( النوادري ص11)
 فما بعدهاد

 د285-233( مصادر التعر الجاهلي ص25)
 د285-291( المصدر نفس  21)
 د285( نفس  ص22)
 د281-285( نفس  ص25)
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سررررناد فررري األدب   صّيرررراد منرررر  إ  أمرررا مصرررافه صرررراد  الرافعررري فيررررى أن ام  
ربرات صريتاا و رمان ءاردتااي   أن يالرب الروايرة برذكر امسرناد  توري  الروايرة وا 

ق نلقدددص ربات ما يسند" ءله أنق  إله مل يكاية ما يروي  ءله أنق  ءن ملع دلو وا 
د ررم (20)

افعررري أنق صالتقرررعر والخبرررر ارررد فترررا فيامرررا الكرررذب والتوليرررد منرررذ القررررن األووي يرررذكر الر 
ونتررررو كريرررررون مررررن الرررررواب يترررردون مررررن العلرررروم المو رررروءةي وينفقررررون مررررن األخبررررار 
المكذوبةي ويموقهون بم ج هذ" األمور ءله النقراسي ويخترءرون األترعار الكريررب ءنرد 

التفتريق والتقيقير  مرن أهرو نل برومرهم مناالة الكطم وموا نة األمرورد مرق ذلرآ فلرم ّيع ر
الترررراهد ومو ررررق المررررروي فانرررراآ  إ  ييررررق يكررررون الخبررررر أو التررررعر م نررررةالعلمرررراي 

ي رررربون دونررر  باألسررردادي مخافرررة أن يجررررف فررري تررريي مرررن العلررروم التررري هررري اررروام 
األصررلين مررن الكترراب والسقررنةي فييررق وجرردت المعنرره الرردقيني تجررد التربررت والتيقيرر  

 د(23)ءن فراات األوهامص   إله خارات ال نوني ف ط  الذف   مساغ في

ويمكن أن نفام من كطم الدكتور ناصر والرافعي أنق أهمية امسناد في الرواية 
األدبية تتوا  ءله درجة الراوف ونروخ المرادب المرويرةي فررذا كران الرراوف رقرة فروايتر  

رررآق واتارررامي مقبولرررة سرررواي أروى بامسرررناد أم أسرررقا د أمرررا إذا كررران الرررراوف م و رررق تل
وكانررررت المررررادب المرويررررة تنبررررف ءررررن الكررررذب والتنرررراا  وا  رررراراب أو لاررررا مسرررراس 

 باألمور الدقينيةي فامسناد أمر   مييص ءن د

                                                 

ي  ميمررد 20) ري  ( مصرافه صراد  الرافعريي ترراري  اداب العرربي مابعرة ا سررتقامةي القراهربي صل
 د550-555ي ص1مي ج1135ي 5سعيد العرياني ا

 د550ي ص1( تاري  اداب العربي ج23)
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ويبدو أنق ابن جني ن ر إله المو وخ من هذ" ال اوية ءندما ذهب إله توري  
ي وءلره الررىم مرن النقرد الرواب والنققلة ءله الررىم مرن الرتقام التري تقاذفوهرا فيمرا بيرنام

 (21)والتجريت الذف ّرمي ب  بع امد

ولكرررن المتررركلة   تكمرررن فررري مجررررد الروايرررة بالسقرررندي سرررواي أكررران هرررذا امسرررناد 
أرقرررر فررري األدب ي برررو   برررد مرررن نقرررد المرررتنا فعلرررم اليرررديق الرررذف أم منقاعرررا   متقصرررط  

بامسرناد ودراسرة  دراية وروايرةي وهرو مرناا ذو ترققين  تر  يتعلر  واللية والنقيو ءلم
فط يي  لنا أن نن ر في السرند  (29)ياو الروابي وت  يتعل  بالمتن ودراسة أيوال د

لرره هررذا نبقرر  السقرريواي فرري  ونامررو المررتني و  أن نن ررر فرري المررتن ونامررو السررندد وا 
كتراب صررييت أو إلره صالم هررص بقولر   برو اليايرة القصروى فري راوف الليرة أن يسرند" 

 (28)دمعلوم أنق ذلآ   يفيد اليقينصإله أستاذ متقني و 
واررق البايررق فرري م الرر  وأخارراي يصررعب نقررو الروايررات مسررندب ي فا كتفرراي بمجرررد

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

له اليروما ألننرا مرا نر او نقررأ فري الكترب واألبيراق  صاراو الابررفص وصجراي فري الابررفص إ
 من ىير التفات إله ّرواب الابرف ودراسة أيوالامد

واد رفر  ابرن خلردون فري مقدمتر  مجررد نقرو الروايرات دون منااترتاا ونقردهاي 
نق فيرررروو المررررؤرخين فرررري امسررررطم اررررد اسررررتوءبوا أخبررررار األيررررام وج معوهررررا يقرررروو  صوا 

وسلالروها في صرفيات الردفاتر وأودءوهراد وخلاارا المتافلرون بدسرامس مرن الباارو 
ّموا فياا أو ابتدءوهاي و خار  من الروايرات الم رعلفة لفققوهرا وو رعوهاد وااتفره  وله 

                                                 

 د098-021ا واارن بمصادر التعر الجاهلي ص515-551ي ص5( الخصامصي ج21)
رررطتي ءرمررران برررن ءبررردالريمن )ت 29) م(ي مقدمرررة ابرررن 1200هرررر  102( ان رررر مررررط   ابرررن الصق

 د9-5مي خابة الكتاب ص1192الصطت في ءلوم اليديقي دار اليكمةي دمت ي 
 د111ي ص1( الم هري ج28)



 12 

تلررآ اارررار الكريررر ممررن بعرردهم واتقبعوهرراي وأدقوهررا إلينررا كمررا سررمعوهاي ولررم يطي رروا 
ولرررم يراءوهررراي و  رف ررروا ّترقهرررات األياديرررق و  دفعوهررراا أسرررباب الوارررامق واأليرررواو 

فرررالتقيقي  اليرررو وارررر  التنقررريت فررري اليالرررب كليررروي واليللرررا والررروهم نسررريب ل خبرررار 
وخليوي والتقليرد ءرير  فري اادميرين وسرليوي والتافرو ءلره الفنرون ءرري  واويروي 

ارررو يقرررذ  ومرءررره الجارررو برررين األنرررام وخررريم وبيررروي واليررر    يقرررام سرررلاان ي والبا
بتررااب الن ررر تررياان ي والنااررو إنمررا هررو يملرري وينقرروي والبصرريرب تنقررد الصررييت إذا 

  (21)تلمّقودددص

وايرررات دون نقررردها برررون صاألخبرررار إذا  ويعلقرررو ابرررن خلررردون رف ررر  لمجررررد نقرررو الرق
اءّتمررد فياررا ءلرره مجرررد النقرروي ولررم تيكررم أصرروو العررادبي واواءررد السياسررةي وابيعررة 

ي ا جتمراخ امنسراني و  اريس اليامرب منارا بالتراهدي واليا رر العمران واأليواو ف
بالرذاهبي فربمرا لرم يرؤمن فيارا مرن العرروري وم لقرة القردمي والييرد ءرن جرادقب الصرد د 

مرررا وارررق للمرررؤرخين والمفسررررين وأممرررة النقرررو الميرررالا فررري اليكايرررات والوارررامق  وكريررررا  
ررررا  أو سرررمينا ددد وسرررا  ابرررن خلررردون أمرلرررة  (55)ص ءتمررادهم فيارررا ءلررره مجررررد النقرررو ىل

  (51)كريرب ءله ذلآد

 تجريح الّرواة وتعديلهم:

                                                 

(ي المقدمررررةي ابعررررة دار التررررعب بالقرررراهربي 1053هررررر  858لريمن )ت ( ابررررن خلرررردوني ءبرررردا21)
 د1مي ص1111

 د10( المصدر نفس  ص55)
 وما بعدهاد 10( المقدمةي ص51)
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نررة  فتفترر  نسرريان ي وهجنترر  نتررر"  ارراو النقسررابة البكرررف  صإن للعلررم افررة ونكرردا   وّهجل
  (52)في ىير أهل ي ونكد" الكذب في صد

فلما فتا هذا الكذب والو ق في اليديق النبوف نتيجة للخطفات المذهبيرة برين 
انبررى  (55)  الكطميرة وايتردام الصرراخ برين التقرعوبية والعرربي والتقعصرب القبلريالفر 

العلماي ليف  األياديق النبوية وتخليصاا من الكذب والو ق صفاءتنوا بعلرم الرجراو 
م جمعررايي أتررمق ءنايررة وأكملاررا بييررق   يتعلرر  بيبررارهم فرري ذلررآ الترروو مؤرخررو األمرر

  ءلرم األخرط  التراريخيي ارد رتقبروا فير  الرجراو كونر يته جعلوا امسناد ءالي  ونا ل 
ءلرره ابقرراتامي وأن لرروهم ءلرره المراتررب المتفاوتررة مررن العدالررة وال ررباي وو نرروهم فرري 

  (50)كفتي التجريت والتعديودددصد

وتررراءت  ررراهرب الكرررذب والو رررق فررري األخبرررار والتقرررعر كمرررا ذكرررر ابرررن خلررردون 
ترررورخ ءرررن الكرررذب فررري ىيرررر"ي و  والرافعررريا ألنق مرررن يكرررذب فررري اليرررديق النبررروف   ي

سيما إذا ءرفنا أن ىالبيقة رواب اليديق هم أنفسام رواب اللية والتعر واألخبراري وأن 
أسباب الو رق فري اليرديق مرا تر او ااممرة فري التقرعر والليرة واألخبرارد فكريرر ممرن 

الترام يمو اللية واألدب وأدقاهما إليناي ءبر هذ" القرون الاويلة لم يستايعوا التجرقد 
مررن أهرروامام العرايررة والمذهبيررة والقبليررةي ولعبرررت هررذ" األهررواي دورا  بررار ا  فرري و رررق 
األتررعار والخاررب والرسررامو يترره يكرراد البايررق اليرروم ي رريق وسررا التناا ررات الترري 

 يجدها في الروايات األدبيةد
                                                 

ىفرررو فررري الجررراي ي أبررري 152( المصرررون فررري األدبي ص52) ا وورد هرررذا القررروو منسررروبا  إلررره د 
طم هرراروني م(ي البيرران والتبيرريني تيقيرر  ءبدالسرر818هررر   233ءرمرران ءمرررو بررن بيررر )ت
 د292ي ص1مي ج1118ي 5مكتبة الخانجي بالقاهربي ا

ا ميمررد ءجرراج 215-281ي ص1ان ررر يرروو أسررباب الو ررق فرري اليررديق  ترردريب الررراوفي ج( 55)
 د218-110مي ص1115ي 1الخايبي السقنة ابو التدويني مكتبة وهبةي القاهربي ا

 د555ي ص1( الرافعيي تاري  اداب العربي ج50)
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ااو صايب صن هة األلبقايص   صكان أهرو العربيرة كلقارم أصرياب أهرواي إ  أربعرة 
ا أصررياب ّسررنقة  أبررو ءمرررو بررن العررطيي والخليررو بررن أيمرردي ويررونس بررن يبيررب كررانو 

د(53)واألصمعيص  د وهو اوو ذو د لة خايرب ءله ما في  من مبالية وّىلوق

واد تنقب  الررواب العلمراي إلره هرذ" ال راهرب التري ّءرفرت فري النققرد العربري ب راهرب 
برررين النقررراد ودارسررري  ءنيفرررا   صالنقيرررو والو رررق وا نتيررراوصي وأررررارتي ومرررا تررر اوي جرررد   

  (51)األدب من ميدلر ين وادامه وكتبت فياا كتب وأبياق كريربد

وايرات األدبيررة تلرآ الخصررومة  رلررو ءلره مررا تفعلر  األهرواي فرري الرق ولعرو أو رت مل
الفكرية التي كانت بين مدرستي الكوفة والبصربا إذ تقاذ  أنصرار المدرسرتين الرتقام 

وايات األدبية البصرية والكوفيقةدوالتجريتي وانعكست ارار    (59)هذ" الخصومة في الرق

ويبررررررردو أنق هرررررررذ" الخصرررررررومة برررررررين المدرسرررررررتين كانرررررررت تتررررررريو بررررررراو الخاصرررررررة 
كرررررررررروبي الاقيرررررررررررب الليرررررررررروف فررررررررررري القرررررررررررن الاجررررررررررررف )ت  كريرررررررررررا ا إذ نرررررررررررى ءالمرررررررررررا  

رررررررذقر مرررررررن مخاارهررررررراي هرررررررو كتررررررراب  م(ي يفررررررررد لارررررررا كتابرررررررا  خاصرررررررا  112هرررررررر 531 ّييل
رررررة مرررررن مرايرررررو الترررررولي  فررررري صمراترررررب النيرررررويينص الرررررذ ف يمكرررررن أن يعررررردق مريلرررررة مامق

ءلرررررم رجررررراو الليرررررة والنيرررررو واألدبي كمرررررا سرررررنرىد يقررررروو أبرررررو الايرررررب فررررري مقدمتررررر  
مخاابرررررا  أيرررررد الخاصرررررة ممرررررن سررررراي" الخصرررررومة برررررين مدرسرررررتي الكوفرررررة والبصرررررربي 

                                                 

م(ي ن هرة 1181هرر  399في أبو البركات كماو الدين ءبدالريمن بن ميمد )ت ( ابن األنبار 53)
األلبرراي فرري ابقررات األدبررايي تيقيرر  ميمررد أبررو الف ررو إبررراهيمي دار نا ررة مصررر القرراهربي 

 د29دون تاري ي ص
ا دراسات 028-289( ان ر التفصيو يوو هذ" المتكلة في  مصادر التعر الجاهليي ص51)

لتقررعر الجرراهليي ترجماررا ءررن األلمانيررة والفرنسررية دد ءبرردالريمن المستتررراين يرروو صررية ا
 مد1191ي 1بدوفي دار العلم للمطييني بيروتي ا

واب وت رعيفام فرري مصرادر الترعر الجرراهلي 59) ( ان رر الفصرو الررذف ءقرد" دد ناصرر لتوريرر  الررق
 د013-021ص



 13 

نقررررررآ  ةوواررررررق فريسررررررة سررررررال  -أءرررررر آ اللرررررر  –لرواياتاررررررا المتناا ررررررة الم رررررراربة  صوا 
ة بعرررررد أخررررررىي ورانيرررررة  بعرررررد أولررررره تررررردقب تفررررراوت مرررررا يصرررررو إلررررره تررررركوتل إلررررري  دفعلررررر

سررررمعآ مررررن كررررطم أهررررو العصرررربيةي فرررري المفا ررررلة بررررين أهررررو العربيررررةي وادقءرررراي كررررو 
ررررن  ارررروم تقرررردقم مررررن ينتمررررون إليرررر ي ويعتمرررردون فرررري تررررودقبام ءليرررر ي وهررررم   يرررردرون ءلمق

رررررن   رررررن أيرررررن أخرررررذ ءلمررررر ي و  مل رررررن  روى ءنررررر ي وم   منررررر د وارررررد ىلررررربأخرررررذ روىي و  مل
هرررررررذا ءلررررررره الّجاقررررررراوي وفترررررررا فررررررري الرررررررر ذاوي يتررررررره إنق كريررررررررا  مرررررررن أهرررررررو دهرنرررررررا   
ررررردلب وأبررررري ءبيرررررد وبرررررين التررررريي المنسررررروب إلررررره أبررررري سرررررعيد  يفرارررررون برررررين أبررررري ّءبي 
ررررررريري وييكررررررون المسررررررولة  األصررررررمعيق أو أبرررررري سررررررعيد السقرررررركرف أو أبرررررري سررررررعيد ال ق

د فلمرررررا ءرررررن األيمرررررري فرررررط يررررردرون أهرررررو األيمرررررر البصررررررف أو األيمرررررر الكررررروفيدد
اجتمرررررق تررررركواآل مرررررا تتررررركقيتل  إلررررره مرررررا أرى النقررررراس يتارررررافتون فيررررر  خررررربا ءتررررروايي 

ي وأسرررررءت إلرررره تعليقرررر  (58)انتقرترررر  وصرررريد  لمررررايي ورأيتررررآ إذا أجريررررت منرررر  ترررريما  
وافتر ررررت ددد أتررررفقت مررررن للرررربس يرررردخو ءليررررآ فيرررر ي أو سرررراو ييملررررآ ءلرررره بااررررو 

و  يسرررررق العقرررررطي تيكيررررر ي فرسرررررمت لرررررآ فررررري هرررررذا الكتررررراب مرررررا تقررررربت اليفلرررررة ءنررررر ي 
 د(51)دددص جال

وممقا دفق أبا الايب الليوف إله و ق كتاب ي ىير ما ذكرر" أنق صهرذا العلرم أخرذ 
ءلمقن   يعلم و  يفقر ي و  ييرس و  ينقر  )يفارم(ددد يتقلرد كروق ءلرم ويدقءير ي ويركرب 

ددد ي ويعيررب مررن كرران مررن العيررب سررالما  كررو إفررآ وييكيرر د يجاررو ويرررى نفسرر  ءالمررا  
ن سررررررمو فاررررررو  بلررررررطي ءلرررررره المتعلمرررررريني ووبرررررراو ءلرررررره المتررررررودييند إن روى كررررررذب وا 

   (05)تذبذبدددصد

                                                 

 ب نقر(د( انتقر التيي وتنققر" ونقر" ونققر ءن   بيق ءن  )لسان العرب ماد58)
 د11-18( مراتب النيوييني ص51)
 د25-11( المصدر نفس  ص05)
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فقرراو  ءررن الفررراي ءررن  وبلررت برربع  مررن يرردقءي العلررم والروايررة أنرر  صأسررند ترريما  
 (01)الما نيدص ف نق أن الفرقاي الذف كان هو برر اي األخفرق الرذف يرروف ءرن المرا نيص

رت بين ابن األءرابي واألصمعيي وهمرا بو بلت ببع ام الكذب أن ي ق منا رب ج
 ما اجتمعا ااد

ونخلررص إلرره القرروو أنق مترركلة الو ررق والكررذب والترردليس فرري الروايررات األدبيررة 
 مسولة   يختل  ءلياا ارناني واد ترتب ءله ذلآ رطق ا ايا أساسية هي 

روايىا  واقعاا على  الىر م مىن أن ال : أصبح تجريح الرواة وتعديلهم أمراا        أولا 
التي تجّرح الرواة أو تعدلهم تحتاج هي نفسىها للى  ن ىد لمىا تحتويى  

وي اررر وا رريا  فري األمرلررة التاليرة أرررر الميرروو  (02)مىن ذىىوب وافتعىىا  
 واألهواي العراية والمذهبيةي والخصومة الفكرية في ءملية التجريتد

ا  للعررربي ذكررر ابررن األنبررارف أنق أبررا ءمرررو بررن العررطي كرران صأترردق النقرراس تسررليم
وكرررران ءبداللرررر   بررررن أبرررري اسرررري  )الي رررررمي( وءيسرررره بررررن ءمررررر ياعنرررران ءلرررره 

 (05)العربصد

وارررراو أبررررو الايررررب الليرررروف  صوكرررران أبررررو ءمرررررو يميررررو إلرررره القرررروو بترررريي مررررن 
واررراو ءرررن أبررري  يرررد األنصرررارف  صهرررو مرررن رواب اليرررديقي رقرررة ءنررردهم  (00)امرجرررايصد

وءرن أبري ءبيردب  (03)والتقتريقصد موموني وكذلآ يال  في الليةي وكان من أهو العدو
صكررران يميرررو إلررره مرررذهب امبا ررريقة مرررن الخررروارجي وكررران يررربي    معمرررر برررن المرنررره

                                                 

 د21( المصدر نفس  ص01)
 د005–058( ان ر مصادر التعر الجاهلي ص02)
 د11-18( ن هة األلبقاي ص05)
 د58( مراتب النيويين ص00)
 د95( المصدر نفس  ص03)
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وااو ءنر  ابرن النقرديم  صوءمرو كتراب المرالرب  (01)صدالعربي واد أل  في مرالباا كتبا  
 (09)الذف كان ياعن في  ءله بع  أسباب النبي ءلي  السطمصد

 هررررف فررري تجرررريت ابرررن دريررردي صرررايب صجماررررب ءرررن األ ويرررذكر السقررريواي نقرررط  
اللقيةص  صوممقن أل  الكتب فري  ماننرا فّرمري بافتعراو العربيرة وتوليرد األلفرا  أبرو بكرر 

يورققرر  فرري روايتررر ي بررراهيم بررن ءرفررة فلررم يعبررو برر ي ولررم ابررن دريرردد واررد سررولت ءنرر  إ
ي (01)اراانيوجرقيرر  الررد (08)بلررر سررنق ي سرركران   يكرراد يفتررر ءررن ذلررآصدوألفيترر  ءلرره ك  

  (35)بينما ذهب أبو الاقيب الليوف إله مدي د

وروى أبرررو يررراتم السقجسرررتاني اررراو  صكررران بالكوفرررة نيررروف يقررراو لررر  أبرررو جعفرررر 
  (31)الرؤاسيي وهو ماروت العلم ليس بتييصد

وءلمرراي البصرررب ءنررد أبرري الاقيررب رؤسرراي صءلمرراي مع قمررون ىيررر مرردافعين فرري 
ي ن جميعررا   رررل ة و  فرري مصررر مررن األمصررار مرررو أصرريرهم فرري ولررم يكررن بالكوفرر الم ص 

بمكانررر  أهرررو البلرررداني وأفراررروا فررري  االعلرررم بالعربيرررةي ولرررو كررران  فتخرررروا بررر  وبلررراهلو  
يراتصد  مع قمرا   ب هرذا يتقخرذ" أهرو الكوفرة صإمامرا    ويمر (32)إء ام  كمرا فعلروا بيمر ب ال ق

نقمرا هرو مقدقما   ايب اررايبي وأمقرا صري وليس ّييكه ءن  تيي من العربية و  النقيرو وا 

                                                 

 د98-99( نفس  ص01)
 د31( الفارست ص09)
يمني بيية الوءاب في ابقات اللقيويين والنيابي تيقي  ميمرد ( السقيوايي جطو الدين ءبدالر 08)

 د99ي ص1ي ج1191أبو الف و إبراهيمي دار الفكري 
 د99ي ص1( بيية الوءابي ج01)
 د151-153( مراتب النيويين ص35)
 د08( المصدر نفس  ص31)
 د31( المصدر نفس  ص32)
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يردو ءلره ء  لرم الخصرومة  د وااو ءن  أبو يراتم ارو   (35)البصريين فط الد ر ل صءند 
ررريقر"  نقمرررا أهرررو الكوفرررة يكرررابرون فيررر  ويبررراهتونا فقرررد صل برررين الكررروفيين والبصرررريين  صوا 

بالمكررابرب والبلاررتي وارروو  ذوف اللقيرره الع  ررام مررنام   ء يمررا   الّجاقرراو مررن النرراس ترريما  
الجنق تقرأ ءله يم ب ااو  والجنق لم تقرأ ءله ابن مسعود والذين بعد"ي فكي  كانت 

 ؟د(30)خصقت يم ب بالقرايب ءلي ص

وجررراو  التقجرررريت والتعرررديو يررردق ا ءترررداو برررين المدرسرررتين ءنررردما تبرررادو أنصرررار 
المدرستين التقام والتقجريت فيما يتعل  بخل  األيمر ويمقاد الرقاويرةي وهرو مرا ءلررل  

وايررات لرر  الرر دكتور ناصررر بالتفصرريو فرري صمصررادر التررعر الجرراهليص ييررق نررااق الرق
  (33)التي تجرقت كط  من الراويين وردق بع ااي فط جدوى من إءادب القوو فياما هناد

انتقرراو العلررم إلرره بيرردادي ىلررب أهررو الكوفررة ءلياررا صويرردقروا الملرروآ فقرردقموهمي بو 
النقوادري وتبراهوا بالترخيصراتي وتركروا ورىب النراس فري الروايرات التراذب وتفراخروا بر

  (31)األصووي واءتمدوا ءله الفروخي فاختلا العلمصد

وااو أبو ياتم  صأهو بيداد يتو ءسكر الخليفة ولم يكن باا ملن  ّيورل  بر  فري 
رررن  ّترتل ررره روايتررر د فررررن ادقءررره أيرررد مرررنام تررريما  رأيتررر  مخلقارررا    كرررطم العرررربي و  مل

وءلق  أبرو الاقيرب الليروف ءلره هرذا بقولر    (39)ومكابربصدصايب تاويو وكررب كطم 
  (38)صواألمر في  ماننا هذا ءله أ عا  ما ءلر  أبو ياتمصد

                                                 

 د32( مراتب النيويين ص35)
 د35-32( المصدر نفس  ص30)
 د013-058صادر التعر الجاهلي ص( ان ر م33)
 د100( مراتب النيويين ص31)
 د115( المصدر نفس  ص39)
 د111( نفس  ص38)
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  (31)فررري العربيرررةد مامرررا  وأمرررا المدينرررة المنررروقرب فرررط يلعللرررّم بارررا أبرررو الاقيرررب الليررروف إ  
 واررراو األصرررمعي  صأامرررّت بالمدينرررة  مانرررا  مرررا رأيرررت بارررا اصررريدب وايررردب صرررييية إ 

فة أو مصررررنوءةص د وكرررران فرررري المدينررررة ابررررن دأب ي ررررق التقررررعر وأياديررررق (15)مصرررريق
فيت روايت صد   (11)السقمري وكطما  ينسب  إله العربي فسقا وذهب ءلم ي ولخل

واب وتعررديلام ترردو بو رروت ءلرره ترررورر األدب  هررذ" بعرر  أمرلررة فرري تجررريت الرررق
 واللية والنقيو بمناا ءلم اليديقد

 ا  الّرواة:ظر في أحو : النّ ثانياا 

هررذ" هرري الق ررية الرانيرررة الترري نتجررت ءررن تررريوخ الو ررق والكررذب فرري الروايرررة 
األدبيةا فقد يذا ءلمراي الليرة والنقيرو يرذو ءلمراي اليرديق فري تيررقف أيرواو الرروابي 

ررررد  والكررررذبي والرقررررة ام مررررن اليفرررر  وال رررربا واألمانررررة والوذكررررر درجررررت تررررديقن والصق
اليررررديق نفسررراا فرررري ترجمررررة الرررررواب وذكررررر والتقررردليسي واسررررتعملوا  مصرررراليات ءلررررم 

وييردق أن يررووا أخبرارا  ليسرت مرن براب الجررت والتعرديوي ولكنارا تتريت  (12)أيوالامد
  (15)للبايق أن ّيصدر يكم  ءله الراوف من خطلااد

نوا أخبررررارهمي يرررواءتنررره فريررر  مرررن المصرررنقفين خاصرررة بعلمررراي الليرررة والنق  و فررردوق
وا كتبام وارارهم ويدقدوا م صل واليدهم وأءمارهم ووفياتامي وتتبقعروهم فري ريطتارمي وأي 

  (10)وبساوا القوو في مذاهبام وارامام وتعر وا لنقدهم في كرير من األيياند

                                                 

 د133( نفس  ص31)
 د131( نفس  ص15)
 د131( مراتب النيويين ص11)
 د99ي 95ي 15ي 12ي 11ي 15ي ص1( ان ر مرط  بيية الوءاب للسيوايي ج12)
 د15ي ص1( المصدر نفس  ج15)
 د0ق  ص( نفس ي مقدمة المي10)
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واد ءر  يااوت اليموف في مقدمة كتاب  صإرتاد األريرب إلره معرفرة األديربص 
وابررن دالملآ الترراريخيي بررءا الفررن وهررم  المبرررد ورعلررب وميمررد ألوو مررن ألقرر  فرري هررذ

في نياب البصررب أسرما" صأخبرار  خاصا   دلرلستوي  والمر بانيي رم و ق السقيرافي كتابا  
 (13)النيويين البصريينصد

 ومن مؤلفات القرن الرابق الاجرف كتابان مامقان همرا  صابقرات الليرويينص ألبري
ال بيردف وصمراترب النيرويينص ألبري الاقيرب الليروفد اراو ءنامرا ميققامراي ميمرد  بكر
ن كانا متقفقين في إو الف و أب أنامرا يختلفران  المو وخ واليايرةي إ ق براهيم  صوهما وا 

ي فكتررراب ال بيررردف بنرررا" ءلررره الابقرررات والمررردارسي وءنررري فيررر  برررذكر تررررءة ومناجرررا  
المواليررد والوفيرراتي ومرر " بمختلرر  األخبررار والاررر  واليكايررات وكترراب أبرري الايررب 

م من العلرم وي قارم مرن الروايرةي وءقرد الصرلة أدار" ءله ذكر مراتب العلماي ومنا لا
فكتررراب أبررري الايرررب بارررذا أاررررب إلررره مرررناا ءلمررراي  (11)برررين التررريوال والتطميرررذددددصد

 اليديق في دراسة أيواو الرجاود

اي فررري بقررر  ابرررن األنبرررارفي صرررايب صن هرررة األلوممرررن ألررر  فررري هرررذا الفرررن أي رررا  
ابقررررات األدبررررايص الررررذف برررريقن فيرررر  أيررررواو الرررررواب وأ مررررانام ءلرررره ىايررررة مررررن الكترررر  

والقفاي في كتاب  صإنبرا" الررواب ءلره أنبرا" النيرابصي ويرااوت اليمروف فري  (19)والبياند
 د(18)صإرتاد األريبص

                                                 

مي 1139م(ي إرتاد األريب إله معرفة األدب بيرروتي 1228هر  121( يااوت اليموف )ت 13)
 د0 1د مقدمة بيية الوءاب 08-01ي ص1ج

 د3-0( بيية الوءابي مقدمة الميق  ص11)
 د5( ن هة األلبقايي المقدمة ص19)
 د1-0( ان ر بيية الوءابي مقدمة الميق  ص18)
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ررررم جررراي السقررريواي فررري القررررن العاترررر الاجررررف ليكرررون كتابررر  صبييرررة الوءررراب فررري 
والنيررابص خاتمررة هررذ" المؤلفرراتي صأودءرر  صررفوب جميررق الكتررب الترري ابقررات اللقيررويين 

سبقت  في هذا التون و اد ءلياا ما انتقا" من كتب األدب والتراري  والترراجم ومعراجم 
الترررررريوال والتررررررذكرات ومقرررررردمات الكتررررررب ءرررررردا مترررررراهدات  وأخبررررررار ترررررريوخ  وءلمرررررراي 

لره ممررق ال مران   د ااو في وصف   صبنيت في  للنقياب ابقات اواءّدها ء(11)ءصر"ص
  (95)تلا يصد

يرررراد األخبرررار ءرررن  وابقرررات السررريواي هرررذ"   تختلررر  فررري مناجارررا وتبويبارررا وا 
د وهررو أوو مرررن ي كتررذكرب اليفررا  للرررذهبي مرررط  (91)ابقررات الرقجرراو فرري ءلرررم اليررديق

في ءلوم اللية ياكه ب  ءلوم اليرديق فري التقاسريم واألنرواخ كمرا ّذك رر  صن  كتابا  
نقرررررروخ الرابررررررق واألربعررررررين فرررررري معرفررررررة الابقررررررات واليفررررررا  والرقررررررات ي وجعررررررو الانفررررررا  

عفايد   (92)وال ق

 روايت  وَمْن ُتَرّد:  ُ ثالثاا: َمْن ُت بَ 
ررراءيني  ولكررري ييفررر  العلمررراي ءلررره النررراس ليرررتام وأدبارررم مرررن ءبرررق الررررواب والو ق

كمررا فعررو ءلمرراي اليررديقا فقررد جعررو السقرريوايي  تلرررلاوا لمررن تؤخررذ ءنرر  الليررة ترررواا  
دقصدالنقرر ررن  تّرررل ررن  تّقبلررو روايترر  ومل  (95)وخ السررادس مررن تقسرريمات  فرري صالم هرررص صفرري معرفررة مل

ررماءا   ررد  واألمانررة  وابترردأ" بقرروو ابررن فررارس  صتؤخررذ الليررة سل واب الرققررات ذوف الصق مررن الرررق

                                                 

 د1( المصدر نفس  ص11)
 د1ص ( نفس 95)
 د151ي 82ي 99ي 15ي 11ي 15ي ص1( نفس ي ج91)
ي وفارسررت 1ا وان ررر مقدمررة السقرريواي فرري الجرر ي األوو ص019-513ي ص2( الم هرري ج92)

 د0-1األنواخ والتقاسيم ص
 د159ي ص1( الم هري ج95)



 92 

ألنق النقياريري كما ااو الخليو بن أيمدي ربما أدخلوا ءله النقراس  (90)وّيتققه الم نونصا
ولاررذا ينصررت ابررن فررارس البررايرين  (93)ن كررطم العرررب إرادب اللقرربس والتقعنررتمررا لرريس مرر

رد  والعدالرةي فلقرد  رق اخذ اللية وىيرها من العلروم أهرول األمانرة والرققرة والصق اامط  صفليتليل
  (91)بلينا من أمر بع  متيخة بيداد ما بليناصد

ررد    وارراو ابررن األنبررارف فرري صلمررق األدلررةص  صيتررترا أن يكررون نااررو ا رجررط   للقيررة ءل
كررران أو ءبررردا ي كمرررا يترررترا فررري نقرررو اليرررديقا ألنق بارررا معرفرررة  كررران أو امررررأبي ّيررررقا  

ن لرم تكرن فري الف ريلة مرن وتوويل د فاتّتر ا في نقلاا مرا اترتفسير"  ّتر ا فري نقلر ي وا 
  (99)تكل ي فرن كان نااو اللية فاسقا  لم ّيقبلو نقل صد

رررتلا  واترررتراوا العدالرررة فررري راوف األتررر عار ولرررم يترررتراوها فررري العربررري الرررذف ّيي 
بية من اد كما اتتراوا لقبوو رواية أهو األهواي ءدم تديقنام بالكذب كالخا(98)بقول 

  (85)إله ىير ذلآ من التقرواد (91)الراف ةي

ويختررتم أبررو الاقيررب الليرروف كتابرر  صمراتررب النيررويينص بنصرريية يقرردقماا لصررديق  
  صددد ولكو وايرد مرن هرؤ ي الرذين ذكرنراهم أخبرار تنسرب الذف ألق  ل  الكتاب اامط  

                                                 

م(ي الصررايبيي تيقيرر  السقرريد 1550هررر 513( أبررو اليسرريني أيمررد بررن فررارس بررن  كريررا )ت 90)
 د08ي اليلبيي القاهربي دون تاري ي صأيمد صقري الباب

 د08( المصدر نفس ي ص93)
 د08( نفس  ص91)
( ابن األنبارفي أبو البركات كماو الدين ءبدالريمن بن ميمدي لمق األدلة في أصوو النيوي 99)

 فما بعدهاد 83مي ص1191ي 2تيقي  سعيد األفيانيي دار الفكري بيروتي ا
 د105ي ص1( الم هري ج98)
 د101ص ي1( نفس  ج91)
 د101–158ي ص1( ان ر هذ" التروا في الم هر ج85)
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كررها ما   ّيعوقو ءلير ي فتجنقربي جنقبرآ اللر  كروق ميرذوري أن تيفرو منر  بمرا إلي ي وأل 
  (81)لم تلبق ب  رواية ولم تصتق في  يكايةصد

فرررذا أراد البايررق اليرروم أن يعمررو بنصرريية ابررن فررارس وأبرري الاقيررب الليرروف فرري 
نة والصد  والرقةي والتقربرت مرن الروايراتي فلريس لر  إ  أن يسرتعمو تيرف أهو األما

وايات سندا  ومتنا   ي و  سيما أنام صءيار هرذا التروني مناا ءلماي اليديق في نقد الرق
نقي في صالخصامصص  د(82)وأساس هذا البنيانص كما ذكر ابن ج 

 حاجتنا لل  هوا المنهج:

يوو ءطاة مرناا ءلمراي اليرديق بالليرة  لعو ما الدقمّت من روايات وأدلقة واراي
لردى  وااتناءرا   واألدبي وياجة الدراسات األدبية إله مررو هرذا المرنااي   يللقلره ابرو   

بع  البايرين والماتقمين بالدراسات األدبيرةي ويبقره السرؤاو يلرت ءلريام  لمراذا نلجرو 
نسرتايق فير  أن إله هذا المناا في دراسة األدب؟ مرا ياجتنرا إلير  فري الوارت الرذف 

 ندرس األدب دراسة جمالية فنقية؟

قررردص ءرررن  رررر" صرررايب صالع  ارررد يتكرررف بعررر  مرررن يررررف  هرررذا المرررناا ءلررره مرررا ذكل
األدب ومفاوم  ل  مما جعل  ّيسق ا السقندي ااو  صويذفت األسانيد من أكرر األخبار 

كررم لطسررتخفا  واميجررا  وهربررا  مررن الترقيررو والتاويررو ألناررا أخبررار ممتعررة وي   البررا  
رررها مررا ّيررذ  منارراد واررد كرران بع ررام  ونرروادري   ينفعاررا امسررناد باتقصررال ي و  ي ق
ييذ  إسناد اليديق من ّسنقة متبعة وترريعة مفرو رةي فكير    ّييرذ  مرن نرادرب 

رلو سامر وخبر مست ر صد  ؟(85)ومل
                                                 

 د111( مراتب النيويين ص81)
 د115ي ص5( الخصامصي ج82)
 يم(ي العقرردي تيقيرر  ميمررد سررعيد العريرران151هررر 528( ابررن ءبررد ربقرر ي أيمررد بررن ميمررد )ت 85)

 د5ي ص1دار الفكري بيروتي دون تاري ي ج
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مرررن دارسررري األدب اليررروم يوافررر  ابرررن ءبرررد ربقررر  فررري ن رتررر  إلررره  و  أ رررنق أيررردا  
رن  األدب ءل ه أنق  مجرد أخبار ممتعرة ويكرم ونروادري كمرا   نتفر  معر  فري جعرو مل

أسررقال امسررناد مررن السقررنقة يجررة فرري ذلررآد ولررو كرران األدب كمررا يقرروو ابررن ءبررد ربرر  
لكان األيررى بروبي الفررج األصرفااني أن ّيسرق ا األسرانيد مرن كتابر  صاألىرانيصا ألنر  

لفررررج أكسررب كتابررر  أهميقرررة بالت امررر  أارررب إلررره مرررا وصررف  ابرررن ءبرررد ربقررر د ولكررنق أبرررا ا
   (80)امسناد في كوق خبر يروي  ماما تعددت ارا  واختلفتد

ءلررره مرررا االررر  بعررر  نقررراد التقرررعر القررردامه مرررن  وارررد يتكرررف هرررذا الفريررر  أي رررا  
واكتفوا با تقكاي ءلره مرا  (83)رف ام النق ر في أخط  التقاءر وسلوك  ا جتماءيي

ررد  الف ي الررذف يختلرر  مدلولرر  برراختط  النااررد وميولرر  (81)نرريصيسررمي  نقرراد اليرروم صالصق
ّدر م ن خطلااد  الفكرية والمدرسة النقديقة التي يلص 

ذا المرنااي فلكرو  ولست أريد هنا أن أبذو الجارد فري إانراخ هرذا الفرير  بقبروو هر
ي ولكنرري سرروءر  هنرراي ىيررر مررا ارردمتي بعرر ل مسرروىات تابيرر  مررناا هررو متقبعرر 

 الدقراسات األدبية  مناا ءلماي اليديق في
                                                 

ألىرررررانيي تيقيررررر  ءلررررري البجررررراوفي الايمرررررة م(ي ا111هرررررر 531( األصرررررفاانيي أبرررررو الفررررررج )ت80)
ي 19سرررند بانرررت سرررعاد ج ي ان رررر مررررط  م1195ة للترررولي  والنترررري القررراهربي المصررررية العامررر

 فما بعدهاد 121ي ص25وان ر أخبار دءبو بن ءليي ج 81ص
م(ي العمردبي تيقير  مييري 1515هر 031( ان ر يوو هذ" النق رية  ابن رتي  القيرواني )ت83)

ا إيسان ءبراسي تراري  22ي ص1مي ج1181ي 3دي دار الجيوي بيروتي االدين ءبداليمي
ي 35مي ص1191ي 1النققررد األدبرري ءنررد العررربي دار األمانررة ومؤسسررة الرقسررالةي بيررروتي ا

وىيرهاا مصافه برن ميمردي ومرا  591ي 591ي 519ي 558ي 285ي 202ي 252ي 131
رررعري تيقيررر  جاسرررر أبرررو صرررفيةي مجلرررة صدراسررراتصي ا لقمنرررا" التق لمجلرررد الرررراني ءترررري العررردد ءل

 د185-198ي ص1183الرامني 
رد  الفنري واألخطاريي مكتبررة ( ان رر مررط  81)   ترواي ءبرداليليم يمرادبي األدب العربري برين الصق

 د50-11النا ة المصريةي القاهربي دون تاري ي ص
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 :أولا 

أرسرره اللرر ي سرربيان  وتعررالهي اواءررد مررناا جديررد فرري فررنق القرروو ودراسررة األدب 
ي ليكرون ّمنالل قرا  مرن العقيردب لخدمرة الواارق البتررف منذ أن أن و ويي  ءله نبيقر ي 

الجديررررد بكررررو أبعرررراد"  ا جتماءيررررة والسقياسررررية وا اتصررررادية والرققافيررررةي وذلررررآ اولرررر   
عراي يتقررربعام اليررراووني ألرررم ترررر أنقارررم فررري كررروق وادر يايمرررون وأنقارررم يقولرررون مرررا   صوالتقررر

اليات وذكروا اللر  كريررا   ي وانتصرروا مرن بعرد مرا يفعلون؟ إ  الذين امنوا وءملوا الصق
  د(89)ّ ل مواص

ولما كان المسلمون يريصين ءله تابير  المرناا املاري متكرامط ي فرط ّبردق أن 
ررد ي ويخلررو مررن كرروق كررذب و يرر  نتواررق نترروي أدب جد يررد يصرردر ءررن اليقيقررة والصق

وت ويرر ي و  يتلرروتقه ذلررآ إ  إذا صرردر هررذا الررنقما ءررن أديررب يلترر م بق ررايا مجتمعرر  
ررب  رارري أو تعصق بوبعادهررا المختلفررةي و  يعمررو ءلرره تقرروي  هررذا المجتمررق برردافق ء 

ا األديرب هرذ مذهبي أو ابليد و  نصو إله معرفرة ذلرآ إ  مرن خرطو دراسرة أيرواو
مرررن ميولررر  وأهوامررر ي وبالترررالي دراسرررة األررررر األدبررري دراسرررة  أو راوف أدبررر د والتقيققررر 

 نقديقةي وءيار ذلآ كلق  مناا ءلم اليديقد
 ثانياا:

ّلوي  من خطو اليديق ءله الجرتي والتعديو كير  أدى التقسراهو فري البيرق 
فري األدبا فيملرت إلينرا ءن أيواو رواب األدب واألخبار إلره ّفّتروق الكرذب والو رق 

وايررات التاريخيررة واألدبيررة أتررعارا   ي كريرررب مررن ءصررر الرسررووي  ورسررامو وخابررا   الرق
 (88)والخلفرراي الراترردين تيترراج إلرره تنقيررةي ونسررب إلرره الصرريابة أتررعار لررم يقولوهرراد

وكوّن هذ" الخارب والرسرامو واألترعار تتعلر  بالرقسروو وصريابت ي فرط برد أن يكرون 
                                                 

 د229-220اايات  ي( التعراي89)
 د253-115و 182-181  وما ءلمنا" التقعري ص( ان ر مرط  88)
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ين مرررن صرررية نسررربتاا إلررريامي لمرررا ييمرررو ذلرررآ مرررن د  ت فكريرررة البايرررق ءلررره يقررر
قلديقررةا ألنق هررؤ ي الصرريابة هررم الررذين يملرروا امسررطم إلرره العررالم بمررا فيرر  مناجرر   ءل

 الجديد في فنق القوو واألدبد

وايرات األدبيرة أترعارا   رمن الاقعرن ءلره  كما يملرت إلينرا الرق ورسرامو وخابرا  تت ق
ركررة التقررعوبيةي أو اعنررا  ءلرره بعرر  القبامررو العربيررة العرررب ءامررةي تيررت تررورير الي

بفعررو العصرربية القبليررةي ووسرريلة البايررق إلرره تمييرر  اليلررقق مررن السررميني والتقربقررت مررن 
وايات وتيقيقااي مناا ءلماي اليديق في دراسة السقند والمتند  الرق

 ثالثاا:

تتريت  إنق دراسة النقصروص األدبيرة دراسرة نقديرة ءلره  روي مرناا ءلرم اليرديق
للبايق التوكد من نسبة النقص األدبي إله اامل  والعصر الذف ابو فير ا ألنق معرفرة 
ذلررآ تكترر  ءررن ابيعررة األدب فرري ءصررر مررن العصرروري وبيرران مي اترر  الفلنقيررة ءلرره 
يقيقتااي فيبني البايق بير  ءله أسس وا يةد ولعروق ممرا يؤيقرد ذلرآ أنق البرايرين 

ر األمررروف مررررط ي لرررم يعيرررروا التقيقررر  مرررن نسررربة الرررذين كتبررروا ءرررن الرسرررامو فررري العصررر
النصوص إله العصر األمروف أدنره اهتمرامي فلرم ينااتروا هرذ" النصروص للتوكرد مرن 
تااي بو ن روا إلياا ءله أناا ممرلرة للعصرر األمروف فكررا  وأدبرا ي وبنروا   يفاا أو صيق

الرسررامو  ارايهررم واسررتنتاجاتام اءتمررادا ءلرره ذلررآد فتيرردروا ءررن التيميرردات وتاويررو
  (81)والسجق والميسنات البديعيةي وخا وا في موا يق أبعدتام ءن اليقيقةد

                                                 

  يسين نصاري أدب المراسطت في العصر األموفي مجلرة صءرالم الفكررصي مجلرد ( ان ر مرط  81)
 فما بعدهاد 03مي ص1185ي العدد الرالقي 10
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ولررو رجعررروا إلرره األورا  البرديرررة التررري يف ررت لنرررا جررر يا  مررن المراسرررطت الرقسرررمية 
رررا   لوجررردوا أنق هرررذ" الرسرررامو تخلرررو خلررروقا   مرررن كررروق مرررا ذكررررو" ءرررن السقرررجق والتقاويرررو  تامق

  (15)دم البنلاي الفلنقي الذف رسم  الرقسووي والتيميداتي ولوجدوا أناا تلت  

وايررة الترري رواهررا أبررو هررطو العسرركرف ءررن  وأل يرردل األمررر و ررويا   أذكررر هررذ" الرق
نفس  ااو  صرأيت في بع  الكتب أنق ا سقا  كتب إله بع  من هو ءله ن يلت   من 

لوصر  ي  دنرا فري اللقفر  وااسق بن ساءدب إلره فرطن برن فرطنددد ورأيرت بعرد" كطمرا  
ّسنص  د(11)ءلي د فوخذّت معنا" وكسوت  األلفا ل من ءندفي و دت ءلي  ليي 

أ  يدوق هذا العمو الذف اام ب  أبو هطو العسكرف ءله ت ييق السقمات الفلنقية 
والبنرراي الفنرري للرسررامو فرري العصررر الجرراهلي؟ كيرر  لنررا أن نعررر  أنق هررذ" الرسررامو 

يريرر  وال يررادب لررو لررم يعتررر  أبررو هررطو المنسرروبة إلرره اررس بررن سرراءدب اررد دخلاررا التق 
بجريمت  األدبية؟ ولنا أن نتصور كم من الرسامو والخاب واألتعار دخلارا التعرديو 

مرناا ءلمرراي اليرديق درايررة  ءلرره ءقربي و  يكتررفاا إ ق  الجروهرف فقلرب ترركلاا رأسرا  
 وروايةد

 رابعاا:

واكتفينررا بدراسررة  (12)إذا ن رنررا إلرره األدبي كمررا فعررو ابررن ءبررد ربقرر  وابررن اتيبررة
النقصروص األدبيررة دراسرة جماليقررة فنيقرة دون ا هتمررام بمرا تيملرر  هرذ" النصرروص مررن 

                                                 

 ,Abbott,Nabia, Kurra Papyri in the Oriental Institute  ( ان ررر مرررط  15)

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. 

م(د األوامروي تيقير  ميمرد السريد الوكيروي دار األمرو 1550 513( أبو هرطو العسركرف )ت 11)
 د30بالميربي دون تاري ي ص

 ن(د-خباري مقدمة المؤل  ص)مءيون األ( 12)
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قلديقة فكرية أو ايم اجتماءية ااتصاديةي فكوننا يكمنا ءلره األدب برالموتي  مفاهيم ءل
وأسرررقانا و يفتررر  ا جتماءيرررة التررري رسرررماا القرررران الكرررريم للوصررروو برررالمجتمق إلررره 

رررروقر أن ّيفلرررررقغ مررررن ميترررروا" الفكرررررف وهدفرررر  الررررذف يسررررعه األف رررروا فرررراألدب    ّيتلصل
مستخلصررين مررا فياررا  لتيقيقرر ا إذ مررا جرردوى أن ّيرردلرس المعمررار الفنرري للقصرريدب مرررط  

ررور والتترربياات إذا  ررياىة والتترركيوي و خررم فرري الصق بررداخ فرري الصق مررن جمرراو فنقرري وا 
 الوااق؟دىير سوفي في  تتوي  لليقيقة وتجنق ءله  كانت تيمو فكرا  

 وبعد،

هوه بعض المسو ا  التي تجعلني أمي  لل  تطبيى  مىنهج علمىاء الحىدي  ف
فىىي دراسىىة الّنصىىوي األدبّيىىة ب ىىذ  عىىام، وتلىىا التىىي تتعلىى  بالّرسىىو  وصىىحابت  

 وخلفائ  من بعده ب ذ  خاي، والل  ولي التوفي  

 
*  *  * 
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 لمصادر والمراجعا
 العربيىة -أ

 

 (  األسدي ناصر الديني1
 مد1112صادر التعر الجاهليي دار المعار ي القاهربي م

 م(ي111هر 531(  األصفاانيي أبو الفرج ءلي بن اليسين )ت 2
رررراوفي الايمررررة المصرررررية العامررررة للتررررولي  والنتررررري  األىررررانيي تيقيرررر  ءلرررري البجق

 مد1195القاهربي 

(  ابرررررررن األنبرررررررارفي أبرررررررو البركرررررررات كمررررررراو الررررررردقين ءبررررررردالريمن برررررررن ميمرررررررد )ت 5
 م(ي1181هر 399

لررة فري أصرروو النقيروي تيقيرر  سرعيد األفيررانيي دار الفكرري بيررروتي دلمرق األ دأ
 مد1191ي 2ا

بررراهيمي دار األدبررايي تيقيرر  ميمررد أبررو الف ررو إ اي فرري ابقرراتبقررة األلن هرر  دب
 مصري القاهربي دون تاري د يالنا ة

 (  بدوفي ءبدالريمني0
ة التقررعر الجرراهليي ترجمررة ء برردالريمن برردوفي دراسررات المستتررراين يرروو صرريق

 مد1191ي 1دار العلم للمطييني بيروتي ا

 م(ي818هر  233(  الجاي ي أبو ءرمان ءمرو بن بير )ت 3
ي 59البيرررران والتبيرررريني تيقيرررر  ءبدالسررررطم هرررراروني مكتبررررة الخررررانجيي القرررراهربي 

 مد1118

 م(د1551هر 512(  ابن جنقيي أبو الفتت ءرمان )ت 1
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را ري دار الاردى للاباءرة والنترري بيرروتي الخصامصي تيقي  ميمد ءلي النجق
 ي دون تاري د2ا

 ( يمادبي تواي ءبداليليمي9 
د  الفنقي واألخطايي مكتبة النا ة المصريةي القاهرب  ياألدب العربي بين الصق

 دون تاري د

 ( الخايبي ميمد ءجاجي8
 مد1115ي 1السقنة ابو التدويني مكتبة وهبةي القاهربي ا

 م(ي1053هر  858يمن )ت ( ابن خلدوني ءبدالر 1
 مد1111المقدقمةي ابعة دار التعبي القاهربي 

 ( الدقورفي ءبدالع ي ي15
 مد1185بيق في نتوب ءلم التاري  ءند العربي دار المتر ي بيروتي 

 ( الرقافعيي مصافه صاد ي11
تررررراري  اداب العرررررربي صررررريقي  ميمرررررد سرررررعيد العريررررراني مابعرررررة ا سرررررتقامةي 

 مد1135ي 5القاهربي ا

 (  رستمي أسدي12
 مصالت التاري ي المكتبة العصريةي صيداي دون تاري د

 م(ي1515هر  031  القيرواني )ت ي(  ابن رت15
العمدب في مياسن التعر واداب  ونقد"ي تيقي  مييي الردين ءبداليميردي دار 

 مد1181ي 3الجيوي بيروتي ا

 م(ي1353هر  115(  السيقوايي جطو الدقين ءبدالريمن )10
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والنقيرررابي تيقيررر  ميمرررد أبرررو الف رررو الوءررراب فررري ابقرررات اللقيرررويين  بييرررة -أ
 مد1191براهيمي دار الفكري بيروتي إ
ترررردريب الررررراوف فرررري ترررررت تقريررررب النقررررواوفي دار إييرررراي السقررررنقة النقبويررررةي   -ب

 مد1191ي 2بيروتي ا

الم هررررر فرررري ءلرررروم الليررررة وأنواءارررراي تيقيرررر  ميمررررد أيمررررد جرررراد المرررروله   -ج
 القاهربي دون تاري د ورفاا ي البابي اليلبيي

 م(ي1200هر  102(  ابن الصطتي ءرمان بن ءبدالريمن )ت 13
 مد1192مقدمة ابن الصطت في ءلوم اليديقي دار اليكمةي دمت ي 

ليي أبو بكر ميمد بن يييه )ت 11 وق  م(ي109هر  551(  الصل
أدب الكتقابي تيقي  ميمرد باجرة األرررفي دار الكترب العلميرةي بيرروتي دون 

 ي دتار 

 م(ي122هر 515(  الابرفي ميمد بن جرير )19
برررراهيمي دار المعرررار ي إتررراري  الرقسرررو والملررروآي تيقيررر  ميمرررد أبرررو الف رررو 

 مد1191ي 0القاهربي ا

 م(ي112هر  531(  أبو الاقيقب الليوف )ت 18
بررررراهيمي دار نا ررررة مصررررري لنقيرررروييني تيقيرررر  ميمررررد أبررررو الف ررررو إمراترررب ا
 مد1190

 (  ءبقاسي إيساني11
ي 1تاري  النققد األدبي ءند العربي دار األمانة ومؤسسرة الرسرالةي بيرروتي ا

 مد1191

 م(ي151هر  528(  ابن ءبد ربق ي أيمد بن ميمد )25
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 العقدي تيقي  ميمد سعيد العرياني دار الفكري بيروتي دون تاري د

 م(112هر  582العسكرفي أبو أيمد اليسن بن ءبدالل  بن سعيد ) -21
ق في  التصيي  والتيري ي تيقي  الدكتور ميمد السيقد يوس ي ترت ما يق دأ

 مد1181مجمق اللية العربيةي دمت ي 
المصون في األدبي تيقير  ءبدالسرطم هراروني مابعرة الخرانجي بالقراهرب   دب

 مد1182ي 2ودار الرفاءي بالريا ي ا

 م(ي1550هر 513(  العسكرفي أبو هطو اليسن بن ءبدالل  بن ساو )ت 22
 وي تيقي  ميمد السيد الوكيوي دار الميربي دون تاري داألوام

 م(ي1550  513(  ابن فارسي أبو اليسين أيمد )ت 25
ايبيي تيقي  السقيد أيمد صقري البابي اليلبيي القاهربي دون تا  ي در الصق

 م(ي881هر 291(  ابن اتيبةي ءبدالل  بن مسلم )ت 20
 ار  بمصري دون تاري دءيون األخباري نسخة مصوقرب ءن ابعة دار المع

 (  ابن ميمدي مصافهي23
وما ءلمنا" التقعري تيقي  جاسرر أبرو صرفيةي مجلقرة صدراسراتص المجلرد الرراني 

 مد1183ءتري العدد الرامني 

 م(ي1511هر  911(  ابن من وري أبو الف و جماو الدقين ميمد مكرقم )21
 لسان العربي دار صادري بيروتد

 م(د115هر  585سي  )إ (  ابن النديمي ميمد بن29
 دم1191ي تيقي  ر ا تجدقدي ااراني الفارست

اري يسيني28  (  نصق
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أدب المراسررررطت فرررري العصررررر األمرررروفي مجلقررررة صءررررالم الفكرررررصي المجلررررد الرابررررق 
 مد1185ءتري العدد الرالقي 

 م(ي1228هر  121(  يااوت اليموف )ت 21
 مد1139إرتاد األريب إله معرفة األديبي بيروتي 

× × × 
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