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َّاسمدخل إلى عالم إحسان عب َّ

كن َّدة أو لتي َّة محد َّاس ملدرسة نقدي َّلم ينتم إحسان عب َّ
ٰ
ساق  هار نقدي بعينه، ل

 َّخلفه ومعه وأمامه كثيًرا من مدارس الن َّ
َّقد، دون أن يصر  لك. والحق 

ٰ
َّ ح بذ َّ أن  ما  أدق 

َّيمكن قوله على ٰهذا الص َّ اس عيد هو أن  قد قد كان  إحسان عب  اسفي الن  ! إحسان عب 

َّ  َّكثيًرا مم َّ أي أن 
قد األدبي العربي الحديث تبو َّا رفد به حقل الد  أ راسات في األدب والن 

اد والباحثين ألن َّ ق  اس في ذاته! وال ريب في مكانة مرموقة بين الن  ه صدر عن إحسان عب 

َّ تي كون الخطير ما كان ليستقيم على سوقه لوال املصداقي َّٰهذا الر َّ أن 
 
ة الكبيرة ال

اسراكمها  َّفي كل ما كتب وحق َّ إحسان عب 
 
ى كادت ق، وظل ت تتضايف وتتضايف حت 

َّام.الوثوق الت َّتبلغ درجة 

َّ لك، ال بد 
ٰ
َّ مع ذ َّمن االستدراك على ما تقد  اس م بالقول: إن  لم يسع  إحسان عب 

َّ
 
قد، ألن َّولم يطمح يوًما لتأسيس مدرسة مستقل ه كان يدرك في قرارة نفسه ة في الن 

َّ ة خالصة وليس نتاج قناعات أو ما أنجزه قد كان نتاج مهارات فردي َّ حقيقة أن 

ار أو تعزى لتلك املدرسة. وسواء كان قد ي َّمن ٰهذا الت َّ ة يمكن أن تستمد َّمهارات جمعي َّ

َّ
 
َّه اكتسبها دون تخطيط جر َّط لحيازة ٰهذه املهارات أو أن َّخط

 
مان، بات املكان والز َّاء تقل

ر بتلك  ها ستظل َّفإن َّ  
 
اد والباحثين، وعلى نحو يذك ق  مهاراته وملكاته هو دون غيره من الن 

َّاملها
 

تي اجتمعت لعدد من الش
 
تي أغرم بها هو، مثل ابن خصي َّرات وامللكات ال

 
ات ال

ذي اشتغل في حقول األدب والفقه والفكر وتفر َّ
 
د فيها دون غيره من مجايليه حزم ال

َّ
 
ذين شاطروه كثيًرا من الظ

 
كن َّروف واملرجعي َّال

ٰ
هم لم يحدثوا ما ات واالهتمامات ل

                                                           
1
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ذي اشتغل أيًضا في حقول األدب  أحدثه من بصمات راسخة.
 
ومثل ابن خلدون ال

اريخ وأورثنا تركة زاخرة من العالمات الفارقة دون غيره من أعالم والفقه والفكر والت َّ

ذين حالت مهاراتهم الفردي َّ
 
َّة والجمعي َّعصره ال

 
وحيدي حاق بركبه، ومثل الت َّة دون الل

ذي اجتمع في شخصه األديب والن َّ
 
والفيلسوف مًعا، فكان منه ما كان دون غيره اقد ال

َّاب عصره.من كت َّ

َّ  
كن َّ، فإن َّوللحق 

ٰ
ا، ول

ً
لك للقول بأن إحسان نا أردنا الت َّنا لم نسق ٰهذه جزاف

ٰ
مهيد بذ

اس، ما كان ليبلغ ما بلغ من تفر َّ  َّد وتمي َّعب 
 
َّز، لو لم يدرك مبك َّ ًرا حقيقة أن 

 
قافة الث

ائعر عبيحسب الت َّ -ة املوسوعي َّ
 

َّ - أو -الش
 
صاتقافة العابرة الث خص  َّ كما -للت   

ل أن نفض 

َّ
 
َّنقول، هي الط

 
ذي يمكن أن يتكف َّريق الط

 
ل للباحث بإحراز قصب ويل الوحيد ال

َّ َّالس  ا. ألن 
ً
 َّ بق في كثير من مشاغل األدب العربي، قديًما وحديث

 
ل، ٰهذا األدب يمث

مثل  ،ن العديد من املعارف والعلومحقيقة وليس مجاًزا، نتاج اشتباك طويل بي

َّالفقه واملنطق والت َّ  
َّياسة، وبالت َّاريخ والفلسفة وعلم الكالم والس  الخوض فيها  الي، فإن 

َّ
 

َّدون اإلملام بالقدر الال َّزم منها، أشبه بالس  
 

ل هادر، وغالًبا ما يفض ي باحة وسط شال

َّإلى ما ال تحمد عقباه.

َّ اس عن أرسطو أو عن الت َّة مقارنة بين ما كتبه أي َّ إن  وحيدي أو عن ابن إحسان عب 

َّ -على سبيل املثال ال الحصر–حزم أو عن ابن خلدون   
ما كتبه اآلخرون، لن  وبين جل 

َّ
 

َّ إلى نتيجة واحدة مَّ َّتقود إال َّ داها أن  اس قد كانت وافرة ألن  َّ غنائم إحسان عب  ته عد 

لك أيًضا،
ٰ
َّفهو يمتلك القدر املطلوَّ قد كانت كذ

 
 َّب من الث

 َّقافة الفقهي 
ة ة واملنطقي 

َّة والكالمي َّة والفلسفي َّاريخي َّوالت َّ  
َّياسي َّة والس 

 
ن من تحليل وإعادة تركيب ة، ليتمك

وحيدي وابن حزم وابن خلدون وقدامة بن جعفر وحازم القرطاجي خطاب الت َّ

َّ لخطاب ارسين المسوا ٰهذا امجايليه من الباحثين والد َّ جل َّ وغيرهم، فيما أن 

َّ 
َّمالمسات هي 

 
َّنة خجولة فضحت قل ٰهذه املروحة  ة زادهم من ٰهذه املعارف. على أن 
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ا شديًدا محكًما، وبعبارة أخرى )أن ها ضم َّالواسعة من املعارف، تحتاج ملن يضم َّ

َّ
 
اس جهد البحث يسيطر هو عليها ال أن تسيطر هي عليه(! وقد وف ر علينا إحسان عب 

َّ  
َّاظم حلك الن َّعن الس 

ً
: )ابن رشيق ناقد بقوة شخصيته(! ينما وصف ابن رشيق قائال

َّ لك أن 
ٰ
َّ وقد عنى بذ  

 
ه عر( ألن َّابن رشيق لم يأت بجديد في كتابه )العمدة في نقد الش

ذي استمد َّ محفوظه-الواقعفي -استثمر 
 
َّه من أم َّال َّهات املصادر، فنس 

 
مه قه ونظ

َّ
 

ى ة ولغته الخاص َّخصي َّبطريقته الش ى صار )العمدة( بدا كأن َّة حت  ه من إبداعه، وحت 

قد العربي القديم.مرجًعا أساسي َّ َّا من مراجع الن 

َّمع ضرورة الت َّ  َّ ذكير بحقيقة أن 
 
اس قد كان مجل َّإحسان عب   ًيا في جل  ما كتب، فإن 

 َّة شخصي َّ)قو َّ
 
َّته( كباحث وكناقد، تمث

 
قدي، إذ هو يسيطر ل املدخل الذ هبي ملنجزه الن 

طرة الفتة على موضوعه، سواء أكان ٰهذا املوضوع شخًصا أم ظاهرة، فيبلغ سي

َّ
 

َّمراده منه دون إطالة أو تسويف؛ كأن يترجم للش
 
فة ويسوق أبرز خص ترجمة مكث

َّ كتبه ثم َّ  
 
 َّ مقوالته ثم َّ ص أهم َّيلخ

 
لها ويعيد تركيبها وفًقا لقناعته ومنظوره يحل

َّ َّالخاص 
 
خ للظ  

َّ. وكأن يَّر 
ً
َّاهرة تأريخ

 
ص أهم َّ ًفا ويسرد أبرز أعراضها ثم َّا مكث  

 
 يلخ

َّ 
 
َّب أحكامه عليها برشاقة وحسم.استنتاجاته ويرت

َّ ولعل َّ َّقريري َّم، لغته الت َّأبرز حلفائه في إنجاز ما تقد 
ً

تي تميل ميال
 
 َّ ة املوجزة، ال

ًنا بي 

َّ
 

َّإلى االقتصاد الش
 
أو إسفاف ع، ف وتصن َّديد والحسم، دون مواربة وكناية، أو تكل

َّوركاكة. إلى درجة أن َّ  َّمنه أحياًنا، ضيًقا في الص َّ نا نحس 
 
ر بضيق صدر عبد در يذك

َّ
 
غوي القاهر الجرجاني في )دالئل اإلعجاز( و)أسرار البالغة(. وإن كان ٰهذا االقتصاد الل

َّ
 

َّالش  
ما كتب من نقود وأنجز من تحقيقات، فقد عمل  ديد قد عمل لصالحه في جل 

قرير واإليجاز فبدت سيرة م عليها الت َّاعي(، إذ خي َّائعة )غربة الر َّرته الر َّه في سيضد َّ

َّوظيفي َّ َّ ة أو كشف حساب قاس 
 
مه في العمر يمكن أن ينهض ات. وإن كان تقد َّمع الذ
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َّ َّ بوصفه عذًرا وجيًها له، فإن   َّما ران من حد 
 
ر بما ران من ة في أحكامه على ذاته، يذك

َّ ة على آراء ابن حزمحد َّ َّم في العمر أيًضا.بعد أن تقد 

كن أطرف ما يمكن اإلشارة إليه في سياق الكالم على منهجي َّ
ٰ
اس، هو ل ة إحسان عب 

َّ تحقيق املخطوطات هو عمل آلي يكاد يخلو من اإلبداع، إذا قورن  اعتقاده بأن 

قدي َّ َّبالكتابة الن 
 
د بضرورة ه اعتقنت ٰهذه القناعة منه إلى درجة أن َّة املحضة، وقد تمك

َّ
 
َّة بالت َّغة العربي َّإلزام أقسام الل

 
كتوراه لقاء بها درجة املاجستير والد َّوقف عن منح طال

َّ َّ قيامهم بتحقيق املخطوطات!! وال ريب في أن  َّٰهذه القناعة ستبدو صادمة جد   
 ا لكل 

َّحقيق وتهي َّمن كانت خبرته قليلة في الت َّ كن 
ٰ
َّ ب ركوب أمواجه، ل َّالص 

 
تي  ويلةحبة الط

 
ال

اس بالن َّ َّربطت إحسان عب   
َّ ص 

 
ى صار طوع يده جعلته يعتقد ٰهذا االعتقاد الت راثي حت 

َّ  
هات املصادر ة املعاصرة بعدد وافر من أم َّت به إلى رفد املكتبة العربي َّ، وقد أد َّبال شك 

َّ تي قد يصعب اآلن على معظم املَّس 
 
َّال

 
عين ة أن يصدر مثلها، إذا نظرنا بقافي َّسات الث

َّ
 

 َّاالعتبار الش
تي قد َّمات الض َّديد إلى املقد 

 
َّافية ال  

َّم بها لتحقيقاته، وإلى الد 
 
ة املتناهية ق

َّوالض َّ
 

َّل لألعالم واألماكن واملصطلحات.كثيف املطو َّديد والت َّبط الش

قد األدبي عند العرب نموذًجا
 
َّتاريخ الن

َّ 
 
َّيمث

 
اسل ٰهذا الكتاب واسطة عقد مَّل قد القديم، وقد  فات إحسان عب  في الن 

َّ  
 

َّأودعه خالصة استقرائه للموروث الش
 
َّعري العربي من القرن الث

 
ى القرن الث امن اني حت 

(، ويمكننا إجمال أبرز 9199-9191الهجري، وأمض ى في تأليفه خمسة عشر عاًما )

قدي َّسماته األسلوبي َّ َّة فيما يلي:ة والفكري َّة والن 

ا إلى الت َّاقد: فقد كان سب َّة الن َّة شخصي َّاملراهنة على قو َّ -9
ً
ة ة شخصي َّنويه بدور قو َّاق

َّالن َّ  
ى لو لم يكن مجد  ًدا فيما يقول، وقد رصد اقد في إيصال ما يريد لقارئه، حت 

 َّعيد بروز شخصي َّعلى ٰهذا الص َّ
َّة أبي العالء املعر   

ي ي في تأويل خطاب املتنب 

َّ  
 

ل البن رشيق في كتابه العمدة ما سج َّعري وفًقا ملعتقده وفهمه في الحياة، كالش
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َّ 
 
ذي أوهم كثيًرا من الباحثين بأن َّحضوره املَّث

 
 َّر ال

ه جامع د ومبدع مع أن َّه مجد 

َّا أبو هالل العسكري فلم يترد َّوصاهر لآلراء. وأم َّ
 

ة خصي َّد في وصفه بضعف الش

َّ  
 ناعتين(.رغم ما بذله من جهد على صعيد تنظيم وتنسيق كتابه )الص 

َّعدم  -1
 
َّقليدي َّات الت َّنائي َّاملراهنة على الث

 
نعة بع والص َّة مثل القديم واملحدث والط

َّ َّ واملبتكر واملسروق؛ ألن 
 
اس رأى في ٰهذه الث ات صيغة مبتذلة نائي َّإحسان عب 

َّوميكانيكي َّ
ً

قدي القديم. وبدال ة ط في قضي َّور َّمن الت َّ ة لتفسير وتحليل الخطاب الن 

َّ َّالس 
ً

َّ رقات مثال ى عد  اد لقرون متتالية حت  ق  تي استهلكت جهود الن 
 
اس  ال إحسان عب 

قد العربي القديم، فقد ات َّ لك مظهًرا من مظاهر أزمة الن 
ٰ
جه لتشخيص األزمة ذ

َّ
 
قليدي عن مواكبة اإلزاحات اقد العربي الت َّلة بقصور أدوات الن َّنفسها ممث

تي راح يحدثها شعراء كبار م
 
َّثل أبي تم َّاملتوالية ال  

 َّام واملتنب 
َّي واملعر   ي، وهنا ال بد 

َّمن الت َّ َّ نويه بحقيقة أن  اس قد كان مقتنًعا تمام االقتناع بالد  ور إحسان عب 

َّ
 

ذي يمكن للش
 
اعر املبدع أن يضطلع به على صعيد استفزاز االستثنائي ال

قدي.  وتحريض الخطاب الن 

َّفريق بين االقتناع باملنهج وبين اإلالت َّ -3 اس  قرار بانسجامه؛ فرغم أن  إحسان عب 

َّقيض تماًما مم َّيقف على الن َّ  
 

عر( من ا انتهى إليه قدامة بن جعفر في )نقد الش

َّ َّ حيث إن   
 

عر علم قائم بذاته، ويمكن إخضاعه ملقوالت املنطق اليوناني الش

َّالص َّ
 

َّارمة، إال
 
َّ أ في األطروحة  ماسك البارزَّخر وسًعا لإلقرار واإلعجاب بالت َّنه لم يد 

قدي َّ َّالن   
 

تي رفد بها قدامة بن جعفر حقل الش
 
عر العربي من منظور فلسفي. ة ال

اس على ٰهذا الص َّومم َّ َّا يدعو لإلعجاب بإحسان عب   عيد، معرفتنا بحقيقة أن 

َّة واملنطقي َّميوله الفلسفي َّ  
َّ ة لم تَّد 

 
ة أحكام قدامة بين جعفر سليم بصح َّبه إلى الت

َّله بالت َّرغم إقراره  اس أكثر من يعرف بأن  َّ ماسك املنهجي. فإحسان عب   
 

عر عالم الش
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تي يمكن تأويلها أو مقاربتها نسبي َّمن األخيلة والر َّ
 
كن َّؤى ال

ٰ
ى دائًما على ها تتأب َّا، ل

 قنين.نميط والت َّالت َّ

املرموقة ة واة واألدباء، فرغم تقديره الكبير للمكانة العلمي َّد على سلطة الر َّمر َّالت َّ -4

تي تسن َّ
 
 َّال

َّمها رواة وأدباء مثل األصمعي واملبر 
 

اًدا هم ليسوا نق َّه لم يمار في أن َّ أن َّد، إال

 َّمحترفين، بل قطع بأن َّ
َّبون يمكن الن َّهم أدباء أو متأد 

 
اسع ظر إلى محفوظهم الش

قد ، حين بوصفه مرآة لثقافة أزمانهم. فاألصمعي وإن كان قد فتح باًبا كبيًرا في الن 

َّ
 
َّأك  

 
 َّعر، يصعب الت َّد أن ال ديانة في الش

ًسا ذا منهج عامل معه بوصفه ناقًدا متمر 

َّ 
ذي فتح باًبا كبيًرا في البالغة حين جاء على ذكر املجاز، واضح املعالم. واملبر 

 
د ال

َّ
 
الغوي َّ ع أضرب الخبر، يظل َّد ثبات املعنى رغم تنو َّوأك

ً
وهو أبعد ما يكون  ،ا محافظ

 اقد املقصود.عن الن َّ

9- َّ 
 
قد العربي وليس القول بالن َّاملراهنة على القول بات ة في ة العربي َّظري َّجاهات الن 

َّ
 
قد؛ وٰهذه خالصة متوق َّالن 

 
َّعة تماًما، إذا نظرنا بعين االعتبار الش  ديد لحقيقة أن 

اس ملم َّ َّ إحسان عب 
 
َّ ه ملم َّا، وأن َّلسفي َّا وفة أدبي َّقافة اليوناني َّبالث

 
قافة أيًضا بالث

ا. ومثله لن ينزلق إلى ما انزلق إليه غيره من الباحثين، ا وفلسفي َّة أدبي َّالعربي َّ

َّ
 
قدي العربي القديم في سل ة واحدة وأطلقوا عليها حينما وضعوا كل املنتج الن 

قد أو الن َّة العربي َّظري َّالن َّ قدي َّظري َّة في الن  ون قد ة! وإذا كان اليوناني َّربي َّة العة الن 

َّ
 
 َّنوا من خالل أفالطون وأرسطو من صياغة نظري َّتمك

 
ة في األدب بحسناتها ي َّة كل

َّ 
َّوسي  َّ ئاتها، فإن   

َّالعرب كانوا أبعد ما يكونون عن ٰهذه الص  جهودهم  ياغة، ألن 

قدي َّ  َّة جاءت فردي َّالن 
كات ة متباعدة من جهة، واحتكمت إلى العديد من املحر 

َّ  
ا خالًصا، ومنها ما كانت ة من جهة ثانية، فمنها ما كان انطباعي َّهات الفكري َّواملوج 

َّ
 
 َّغة هاجسه األو َّالل

لك ل، ومنها ما كان مدفوًعا باآلمر األخالقي الد 
ٰ
يني، فبدت لذ
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َّ
 
تي ال يجمعها جامع نظري مزيًجا من اآلراء والل

 
فتات واالستدراكات والخواطر ال

َّوال ي ،مركزيَّ  
 َّوج 

 ك فكري رئيس ي.هها محر 

1- َّ
ً

 َّحقيق؛ فولعه بالت َّأريخ والت َّمن الت َّ املراهنة على تاريخ األفكار بدال
به  اريخ لم يَّد 

َّ  
ك ى به إلى ممارسة الفهم الكيفي له. فهو يتحر َّي له، بل أد َّإلى ممارسة الفهم الكم 

َّ 
 
َّدائًما بات

 
ال يسمح لنفسه ات البارزة فيه شخوًصا وظواهر، وَّجاه اختيار املحط

َّور َّبالت َّ مني امليكانيكي، كما ال يسمح لنفسه باالستغراق في تفاصيل رد الز َّط في الس 

َّ  
َّالس 

 
اد. لقد أدرك بحكم استيعااتي َّيرة الذ ق  ه بة ملن وقع عليهم االختيار من الن 

َّ 
َّمة الخلدوني َّالعميق لجوهر املقد  ته الاريخ تكمن في رصد تحو َّة الت َّأهمي َّ ة، أن 

اقد الكبرى وليس في االنصياع اآللي لتعاقبه ليل نهار. ولٰهذا نراه يقفز من سيرة الن َّ

لك ما يريد، ويقفز من ناقد في املشرق إلى ناقد آخر 
ٰ
إلى أفكاره ويستخلص من ذ

َّ ى إذا اطمأن  َّ في املشرق من باب الحرص على متابعة سلسلة األفكار، حت   إلى أن 

َّ  
 مه من أفكار، طار إلى املغرب واألندلس.املشرق لم يعد لديه ما يقد 

9- َّ
ً

قدي بدال قد األدبي املحض؛ فولعه بالفلسفة  املراهنة على الفكر الن  من الن 

َّة، أد َّواملنطق والفكر بعام َّ قد األدبي الخالص بعيًدا  ى به إلى إدراك حقيقة أن  الن 

َّ ات األدب(عن استجالء مالمح )نظري َّ تي تقد 
 
م بها الفارابي وابن سينا وابن ال

َّ
 

طبيقات وران في حلقة مفرغة من اآلراء والت َّ إلى الد َّخلدون، لن يقودنا إال

َّالجمالي َّ
 

 َّكالني َّة الش
ذي سيفقدنا الت َّ ة، وإلى الحد 

 
قد العربي مت َّال ع بأبرز مزايا الن 

َّ
 
تي الة في تلك األطر املرجعي َّالقديم، ممث

 
قد، ونعني بها الفقه ة ال نطلق منها ٰهذا الن 

 وعلم الكالم والفلسفة.  

َّ
 

اس ي نموذًجا آخرتاريخ بالد الش َّام في العصر العب 

لك سابقه )تاريخ بالد ال –لم يستأثر ٰهذا الكتاب 
ٰ
َّوكذ

 
ام من ما قبل اإلسالم ش

َّ
 

ى بداية العصر األموي( والحقه أيًضا )تاريخ بالد الش  بما -املماليك( ام في عصر حت 
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َّارسين، وخاص َّه من عناية الباحثين والد َّيستحق َّ
 

ديد ة إذا نظرنا بعين االعتبار الش

َّ َّ لحقيقة أن   
اس قد أودع ٰهذه الس  لسلة من الكتب أفضل مهاراته وملكاته إحسان عب 

َّ اريخ وتفسيره ونقده.على صعيد كتابة الت َّ

اس في ٰهذا الكتاب، حقبة تم ى العام 931من العام  تد َّرصد إحسان عب  هـ حت 

ها أفول أهم َّ هـ، وأبرز أخطر ما اشتملت عليه من أحداث وظواهر وسمات، لعل 199َّ

َّ 
 َّنجم األموي 

اسي  َّين وقدوم العب  وداء وسيوفهم املشتاقة لرؤوس أهل ين بأعالمهم الس 

َّ
 

َّام. ويمكننا أن نجمل أبرز مالمحه فيما يلي:الش

َّل من عني الفصل األو َّ -9
 

اسيين، الكتاب بتحقيق مشهد خضوع الش ام والجزيرة للعب 

 وما لحق بٰهذا املشهد من تلوين تاريخي كثير أو قليل.

1- َّ
 
َّاني بتتب َّانشغل الفصل الث اخلية كثورات الخوارج وفتن ع مسلسل الفتن الد 

َّ
 

حين وانتفاضات املدن من ناحية، ورصد سجال العرب القبائل وتململ الفال

 ناحية أخرى. وم منوالر َّ

3- َّ
 
الث بترسيم مالمح العمران في ٰهذه الحقبة واستعراض ما آلت انشغل الفصل الث

َّ 
 ين.إليه األمور بعد طرد األموي 

4- َّ  
َّم الفصل الر َّيقد 

 
تي أنتجت أثناء ٰهذه الحقبة، دون قافي َّابع خارطة للبنية الث

 
ة ال

 َّالت َّ
 
تي فعلت في ٰهذا املنتج، وقد عز َّرات الخارجي َّغاض ي عن جملة املَّث

 
ز ة ال

اس ٰهذا املنتج بحملة من املالحق أهم َّ ها: رسائل اإلمام األوزاعي إحسان عب 

َّ
 

َّ اميين، وأهم َّومواعظه واملنسوب إليهم القول بالقدر من الش
 
َّمَّل

 
اميين فات الش

َّ
 

 اميين.ومدرسة القراءات وعلم الحديث عند الش

َّاريخ الوإذا كان الت َّ
 
َّث

 
 َّقافي لبالد الش

 
ل أبرز ما أودعه ام خالل ٰهذه الحقبة يمث

َّ اس في ٰهذا الكتاب، فإن   َّ إحسان عب 
 
اريخ عالمات ٰهذا الت َّ ل أهم َّاإلمام األوزاعي يمث

َّ َّ دون منازع، إذ إن   أثره لم يقتصر على صياغة مصير ٰهذه املنطقة فحسب، بل امتد 
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َّ 
 
َّالجهة الغربي َّر في صياغة منطقة ثانية على ليَّث  

ط، جهد طوال ة من البحر املتوس 

َّقرون في أن تكون وجًها مطابًقا للمنطقة األولى وأعني بها األندلس.

َّ  999َّ – 88حٰمن بن عمر )اإلمام األوزاعي عبد الر َّ إن 
 
ل األكبر للمدرسة هـ( هو املمث

َّ
 

َّامي َّالش  
َّ اريخ والفقه. وبالقدرَّر والت َّي َّة في الحديث والس 

 
ذي فعلت بيئة الش

 
ام فيه، ال

َّ  َّ فقد فعل هو فيها. وال شك 
راعة وتمازج األجناس في أن طيب املناخ وامليل إلى الز 

رت عن نفسها مجتمعة من خالل مذهبه املعتدل؛ فهو من حيث واألديان قد عب َّ

َّاملبدأ يلتزم الن َّ َّوال يرى بأًسا في الت َّ ،من قرآن وحديث ص  َّوس 
ً

ا ع قليال
ً
ببعض ما  أخذ

َّ َّقام به الص 
 
َّحابة مثل عمر بن الخط

 
أي في مسائل أملتها طبيعة من الر َّ اب. وله حظ

َّ
 

َّالحياة الش ما أخطأته يد الحاصد أو جنته يد القاطف فليس  امية مثل حكمه بأن 

َّما هو للمار َّرع عليه سبيل، إن َّلصاحب الز َّ بيل، مسايرة منه لعرف شامي ة وابن الس 

كن بأسلوب هو إلى شائع. وهو يض
ٰ
يق بالبدعة وينهى عن الجدل نهًيا قاطًعا، ل

َّجر.صيحة أقرب منه إلى الز َّالن َّ

َّٰهذه املرونة في الت َّ ولعل َّ  
َّين والد َّعاطي مع شَّون الد 

 
نه من االحتفاظ نيا، هي ما مك

َّ  
َّ بنفوذه الكبير في ظل  اسي َّالد  َّة، على الر َّولة العب  َّغم من والئه األقوى الس   ابق، بل إن 

اصح األمين والواعظ الحازم ة الن َّٰهذه املرونة جعلته قادًرا على االضطالع بمهم َّ

ل من حين آلخر، رفًعا دخ َّل عليه الت َّا سه َّار مثل أبي جعفر املنصور، مم َّلخليفة جب َّ

َّلضيم أو إصالًحا لخطأ.

َّ َّ ويبدو أن 
 
َّق األوزاعي، في اإلنحاء على من قال بالقدر من ترف

 
اميين، وغيرهم من الش

الفرق مثل املرجئة، قد آتى أكله الحًقا في صورة تضاؤل دعوتهم قياًسا إلى اشتداد 

َّالقدري َّ تي شهدت صراًعا دامًيا بين الس 
 
َّن َّة وغيرهم من الفرق في العراق، ال

 
لة ة ممث

َّ 
 
َّبابن حنبل واملتكل

 
َّمين ممث

 
فجير مواجهة ب الحنابلة في تلين باملعتزلة، حيث أسهم تصل

َّ
 

َّام وعلماءها بإيعاز من املأمون.شرسة طالت الش
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تي غدت بمرور لقد أرس ى األوزاعي وتالميذه، مجموعة من الت َّ
 
قاليد واألعراف ال

َّالوقت ميسًما ممي َّ
 

َّام في العلم، أهم ًَّزا ملدرسة الش ماع املباشر، ها: االعتماد على الس 

َّ
 
َّان املد في اإلسناد إب َّشد َّوعدم الت اإلمالق،  رحلة األولى، واالنقطاع إلى العلم حد 

َّ  
َّي َّواالعتماد في الس  َّر واملغازي على أسلوب الس  رد َّال والجواب، وعدم االعتناء بالس 

َّالت َّ
 
َّدي.قاريخية كما نلحظ لدى الوام للمعلومات الت َّاريخي املنظ

َّ َّ ومع أن 
 

َّالش
 
على صعيد إطالع جيل ة وجنوب العراق الجزيرة العربي َّ ت محل َّام حل

َّ
 

َّمن الش
 

َّعراء، إال
 
َّ أ

 
ة من ٰهَّالء الش اسي  عراء سوى نها لم توصل لعاصمة الخالفة العب 

َّ لك ألن 
ٰ
َّ معظمهم ظل َّ القليل، وذ

 
ا من قصد بغداد فقد رفع ام، وأم َّيحوم في بالد الش

ة ألوية خف َّ اسي  لكلعاصمة الخالفة العب 
ٰ
َّ اقة إلى يومنا ٰهذا، أعني بذ

 
ام ين أبا تم َّائي َّالط

َّظر إلى الن َّبنا الن َّوالبحتري. وإذا ما نحن صو َّ
 

امي أثناء ٰهذه الحقبة، لم نجد في ثر الش

َّٰهذا الن َّ اس طائفة  ثر ما يستحق  تي أثبت إحسان عب 
 
اإلشارة، سوى رسائل األوزاعي ال

َّمنها.

اس في ٰهذا الكتاب، الحدث الجوهري في تاريخ الحقبة  لقد أبرز إحسان عب 

صل، كما ربطه باملحيط املوضوعي، وفق قانون املدروسة ونظمه في سلك زمني مت َّ

َّ
 
دفع باملسكوت عنه إلى سطح  رد املركزي للهامش ي والخيالي واملشكوك فيه، ثم َّالط

صوص اريخ اإلسالمي والن َّاريخي، اعتماًدا على القراءة املقارنة لنصوص الت َّالحدث الت َّ

َّباستقراء املسكوكات واآلثار املكتشفة. األخرى، أوَّ

َّ
 
ع حركة اإليقاع عيم الفرد بتتب َّهاث خلف حركة الز َّواستعاض أيًضا، عن الل

راك العام َّالجمعي للمشهد الت َّ َّاريخي، اعتماًدا على رصد ح   ة وردود أفعالهم. على أن 

َّأخطر ما يمكن الت َّ
 
اس عن املزاج وق فس ي والفكري الن َّف إزاءه فيما كتبه إحسان عب 

َّ
 

 َّقب َّام في ٰهذه الحقبة، هو الت َّلبالد الش
 
ص املنتظر، ل الجماعي لفكرة املنقذ أو املخل
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ذي ارتبط ال شعوري َّ
 
َّا ببني أمي َّال

 
ت ٰهذه الفكرة تعيد إنتاج ذاتها من خالل ة، وقد ظل

َّ 
َّد، اعتماًدا على ٰهذا امليل العام.أكثر من ثائر ومتمر 

اسموجز سيرة إحسا  ن عب 

َّ
 
اس على الن َّة والعملي َّات العلمي َّيمكن تلخيص أبرز املحط حو ة في حياة إحسان عب 

 الي:الت َّ

اس في قرية "عين غزال" الفلسطيني َّ 9111في عام  - تي تبعد ولد إحسان عب 
 
ة ال

 خمسة وعشرين كيلو متًرا عن حيفا.

ى الص َّ - َّدرس في قريته حت   
 

َّ ف
 
َّدراسته اإلعدادي َّ أتم َّ الث االبتدائي، ثم َّالث

 
ة انوي َّة والث

َّ
 
 ا.في مدارس حيفا وعك

- َّ 
 
( ونال منها شهادة 9149 – 9139ة القدس وأمض ى فيها أربعة أعوام )ي َّالتحق بكل

 َّعليم، فع َّلته للت َّأه َّ
 َّي 

 ة خمس سنوات.ًسا في صفد ملد َّن مدر 

لك في مصر وأمض ى فيها ثالثة أعوام ) -
ٰ
( حصل 9141 – 9141تابع دراسته بعد ذ

َّ 
 
يسانس من جامعة القاهرة، وكان من بين أساتذته آنذاك: خاللها على شهادة الل

ه حسين وعبد الوه َّ
ٰ
 ام وأحمد أمين وشوقي ضيف.اب عز َّط

في  ، دون عودته إلى وطنه، فظل 9148َّة عام كبة الفلسطيني َّحالت ظروف الن َّ -

َّ  سة".القاهرة وعمل في مدرسة "العائلة املقد 

َّ 9199في أوائل عام ارتحل  -  َّإلى الس 
 
تي ي َّودان، حيث عمل في كل

 
ة "غوردون" ال

 ة عشر سنوات.أصبحت جامعة الخرطوم، ملد َّ

9199َّنال شهادة املاجستير من جامعة القاهرة عام  - ودان، ، خالل عمله في الس 

َّ 
 
 ية".عن أطروحته "حياة األدب العربي في صقل



 َّ َّان إسماعيل عبد الخالقغس 

 991 ،السابعأبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

- َّ هد في ، عن أطروحته "الز 9194َّكتوراه من جامعة القاهرة عام نال شهادة الد 

 األدب األموي". ولم يكن راضًيا عنها!

 َّع َّ -
ا لألدب العربي في الجامعة األمريكي َّي 

ً
 ، وظل 9119َّة ببيروت، في عام ن أستاذ

 .9181قاعد في عام فيها إلى أن أحيل على الت َّ

 َّ ة ومَّسسة آل البيتعمل في الجامعة األردني َّ -
ا متفر 

ً
ا زائًرا وباحث

ً
ى أستاذ ا حت 

ً
غ

39/9/1113َّوافاه األجل يوم الخميس املوافق  تاريخ وفاته املشهور بين  ، مع أن 

 .9/8/1193الباحثين هو يوم الجمعة املوافق 

ة ة، وحصل على العديد من الجوائز العلمي َّة وأمريكي َّس في جامعات أوروبي َّدر َّ -

ة ة العديد من املجامع العلمي َّع بعضوي َّعة، كما تمت َّفياملرموقة، واألوسمة الر َّ

َّ
 
 ة املعدودة.غوي َّوالل

اس َّخزانة إحسان عب 

َّ 
 
 َّل الن َّيمث

 َّاقد واملحق 
َّق واملَّر 

 
اس، عالمة فارقة في خ واملترجم والش اعر إحسان عب 

َّ
 
َّقافة العربي َّتاريخ الث وفي ، ة بوجه عام، وفي تاريخ األدب العربي الحديث بوجه خاص 

َّ ؛ فقد كان الحارث األبرز لكل حقول تاريخ األدب العربي الفلسطيني بوجه أخص 

صات(. ونظًرا لغزارة خص َّاألدب، كما كان األكثر جدارة بوصف )الباحث العابر للت َّ

َّ  
َّ إنتاجه العلمي، فسوف نعمد إلى إيراد ثبت خاص 

 
فاته وتحقيقاته وترجماته، بمَّل

لك من باب الحرص على توثيق
ٰ
َّ وذ

 
ذي نخش ى أن يتساقط بعضه موروثه الش

 
اسع ال

َّمن، وخاص َّمن يد الز َّ
 

َّة إذا نظرنا بعين االعتبار الش من كتبوا  كل َّ ديد إلى حقيقة أن 

دوات عنه أملحوا إلى بعض إنتاجه ولم يوردوا ثبًتا وافًيا بٰهذا اإلنتاج، كما خلت الن َّ

َّ 
تي تناولت مسيرته العلمي َّوالد 

 
َّة اراسات ال  

ما يجب أن تشتمل عليه،  لباهرة من أهم 

َّ  
َّ وهو توثيق وضبط كل 

 
َّف وحق َّما أل

ً
ف عنه وأهدي له  ق وترجم، فضال  

 
ل
 
عن أبرز ما أ

َّمن كتب. 



َّإحسان عب َّ 
 
َّاس: عميد الن

 
قين العربق ِّ

 
 اد واملحق

 999 ،السابعموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

 َّ
 
قدي َّمؤل

 
 ة:فاته الن

9- َّ َّ فن  ِّ
 

 .9193، دار بيروت، عرالش

َّعبد الوه َّ -1 ِّ
 

 .9199دار بيروت، د.م:  .عر العراقي الحديثاب البياتي والش

3- َّ َّ فن   
 .9191يرة، دار بيروت، الس 

4- َّ ِّ
 

َّ عر العربي في املهجر األمريكيالش . د يوسف نجم(كتور محم َّ)باالشتراك مع الد 

 .9199دار صادر،  :بيروت

9- َّ َّ :. بيروتاب، دراسة في حياته وشعرهي َّبدر شاكر الس 
 
 .9111 ،قافةدار الث

َّ :. بيروتة في األدب العربيمالمح يوناني َّ -1  َّسة العربي َّاملَّس 
َّة للد 

 
 ،شرراسات والن

9199. 

9- َِّّ
 
َّات ِّ

 
، : د.نالكويت .1رقم  .سلسلة عالم املعرفة .عر العربي املعاصرجاهات الش

9198. 

8- َّ
 
ذي سرق الن

 
َّ ارمن ال  

 
مت لها: رتها وقد َّ)جمعتها وحر َّ .ثر(عر والن َّ)مقاالت له في الش

َّ :. بيروتد. وداد القاض ي(  َّسة العربي َّاملَّس 
َّة للد 

 
 .9181، شرراسات والن

 َّ
 
 ة:فاته اإلبداعي َّمؤل

َّ :. عمانةسيرة ذاتي َّ .اعيغربة الر َّ -1
 

 .9111 ،روقدار الش

91- َِّّ
َّ :. عمانديوان شعريَّ .ةي َّأزهار بر 

 
 .9111 ،روقدار الش

 َّ
 
َّمؤل

 
 ة:اريخي َّفاته الت

 .9191 ،دار الفكر العربي :. القاهرةالحسن البصريَّ -99

َّأبو حي َّ -91
 
 .9191دار بيروت، . د.م: وحيديان الت

93- َّ
 

 .9191 ،دار صادر :. بيروتض يريف الر َّالش

94- َِّّ
 
 .9191 ،دار املعارف :. القاهرةيةالعرب في صقل
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َّ :. بيروتتاريخ األدب األندلس ي، عصر سيادة قرطبة -99
 
 .9111 ،قافةدار الث

91- َّ
 
َّ :. بيروتوائف واملرابطينتاريخ األدب األندلس ي، عصر الط

 
 .9111 ،قافةدار الث

َّ :بنغازيَّ. تاريخ ليبيا -99
 
 .9119 ،شردار ليبيا للن

قد األدبي عند العرب -98
 
َّدار األمانة/  :. بيروتتاريخ الن  َّمَّس 

 .9199 ،سالةسة الر 

 -. ليبياباالشتراك مع وداد القاض ي وألبير مطلق .دراسات في األدب األندلس ي -91

َّ :تونس  .9191،  ة للكتابار العربي َّالد 

11- َّ
 
 .9188، راث العربيمن الت

19- َّ
 

ى بداية العصر األموي )تاريخ بالد الش . (119-066ام، من ما قبل اإلسالم حت 

 .9111 ،ةالجامعة األردني َّ :عمان

11- َّ
 

اس ي )تاريخ بالد الش  ،ةالجامعة األردني َّ :عمان .هـ(122-231ام، في العصر العب 

9111. 

13- َّ
 

ة الجامعة األردني َّ :عمان .هـ(313-046ام في عصر املماليك )تاريخ بالد الش

 .9118 ،اليرموكوجامعة 

 :تحقيقاته 

َّ .خريدة القصر للعماد األصفهاني -14 باالشتراك مع أحمد  .بمصر القسم الخاص 

َّلجنة الت َّ .أمين وشوقي ضيف
 
َّأليف والت

 
َّ .شررجمة والن

 
 .9191-9199دان، مجل

19- َّ
 
َِّّرسالة في الت

 .9191 ،دار الفكر :. القاهرةيَّعزية ألبي العالء املعر 

َّ 4، رسائل ابن حزم األندلس ي -11
 
 .9199 ،مكتبة الخانجي :. القاهرةداتمجل

َّفصل املقال في شرح كتاب األمثال للبكريَّ -19 كتور عبد املجيد ، باالشتراك مع الد 

 .9198، : د.نالخرطوم .عابدين

18- َّ ِّ
َّ يرة البنجوامع الس   َّحزم، باالشتراك مع الد 

دار  :مصرين األسد، كتور ناصر الد 

 .9198املعارف، 



َّإحسان عب َّ 
 
َّاس: عميد الن

 
قين العربق ِّ

 
 اد واملحق

 993 ،السابعموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

11- َّ
 
َّالت ِّ

 .9191 ،دار الحياة :. بيروتاملنطق واملدخل إليه البن حزم قريب لحد 

31- َّ ِّ
َّديوان ابن حمديس الص  ِّ

 
 .9111 ،دار صادر :. بيروتيقل

َّالر َّ -39
 
 .9111 . د.م: د.ن،لة اليهودي ورسائل أخرى البن حزمغريد على ابن الن

َّ :. بيروتصافي البلنس يديوان الر َّ -31
 
 .9111 ،قافةدار الث

33- َّ
 
َّ :بيروت. ال الكالبيديوان القت

 
 .9119 ،قافةدار الث

 .9111، : د.ن، الكويتديوان لبيد بن ربيعة العامريَّ -34

َّأخبار وتراجم أندلسي َّ -39 ِّ
َّة مستخرجة من معجم الس  دار  :. بيروتلفيفر للس 

َّ
 
 .9113 ،قافةالث

31- َّ
 
َّ :. بيروتطيليديوان األعمى الت

 
 .9113قافة، دار الث

َّ :. بيروتشعر الخوارج -39
 
 .9113 ،قافةدار الث

38- َّ
 
َّ :. بيروتامنة البن الخطيبالكتيبة الكامنة في أعيان املئة الث

 
 ،قافةدار الث

9113. 

31- َّ
 
َّالذ

 
َّيل والت ِّ

 .9، جاكش يلة البن عبد امللك املر َّكملة على كتابي املوصول والص 

َّ بيروت:
 
 .9119. قافةدار الث

41- َّ
 
َّالت

 
 .9111 د.م: د.ن، .انيشبيهات من أشعار أهل األندلس، ابن الكت

 .9119 د.م: د.ن، .أردشير، أردشير بن بابكعهد  -49

41- َّ
 
َّالذ

 
َّيل والت ِّ

. 1، جاكش يلة البن عبد امللك املر َّكملة على كتابي املوصول والص 

َّ :بيروت
 
 .9193قافة، دار الث

43- َّ ِّ
 
َّيب من غصن األندلس الر َّنفح الط

 
َّ 8 .ريَّطيب للمق

 
دار  :. بيروتداتمجل

 .9118صادر، 

44- َّ
 
 .9118 ،دار ليبيا :بنغازيَّ .د يوسف نجمباالشتراك مع محم َّ .اريخليبيا في كتب الت
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 :بنغازيَّ .د يوسف نجمباالشتراك مع محم َّ .حالتليبيا في كتب الجغرافية والر َّ -49

 .9118 ،دار ليبيا

41- َّ ِّ
 

 .9191ائد العربي، دار الر َّ :. بيروتيرازيَّطبقات الفقهاء ألبي إسحاق الش

َّ :. بيروتنوبريَّديوان الص َّ -49
 
 .9191قافة، دار الث

املعهد األملاني لألبحاث  :فيسبادن، 9ج .فديالح الص َّالوافي بالوفيات، الص َّ -48

َّ
 

 .9191 ،ةرقي َّالش

41- َّ
 
َِّّديوان ك

َّ :. بيروتةر عز َّثي 
 
 .9199قافة، دار الث

َِّّوفيات األعيان وأنباء أبناء الز َّ -91
 
َّ 8 .كانمان البن خل

 
َّ :. بيروتداتمجل

 
قافة، دار الث

9118-9191. 

/ دار األمانة :. بيروتاملعطار في خبر األقطار البن عبد املنعم الحميريَّوض الر َّ -99

َّ  َّمَّس 
 .9199سالة، سة الر 

َّ 9 .فوات الوفيات البن شاكر الكتبي -91
 
َّ :. بيروتداتمجل

 
قافة ودار صادر، دار الث

9193-9199. 

93- َّ
 
َّالذ

 
َّ 8 .نترينيخيرة في محاسن أهل الجزيرة، للش

 
َّ :. بيروتداتمجل

 
قافة، دار الث

9194-9191. 

املعهد األملاني  :. بيروتل(ابع، الجزء األو َّ)القسم الر َّ أنساب األشراف للبالذريَّ -94

َّ
 

 .9191 ،ةرقي َّلألبحاث الش

َّل الض َّأمثال العرب، املفض َّ -99 ِّ
 .9181  د.م: د.ن، .يب 

91- َّ
 
َِّّسرور الن

 
َّ :. بيروتيفاش يفس بمدارك الخمس للت  َّسة العربي َّاملَّس 

راسات ة للد 

َّ
 
 .9181شر، والن

َِّّأرسائل  -99
َّ :/القاهرة. بيروتيَّبي العالء املعر 

 
 .9181روق، دار الش

98- َّ
 
 .9183معهد اإلنماء العربي،  :. بيروتة البن حمدونَّذكرة الحمدوني َّالت



َّإحسان عب َّ 
 
َّاس: عميد الن

 
قين العربق ِّ

 
 اد واملحق

 999 ،السابعموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

91- َّ
 
َّ :. بيروتراج ألبي يوسفكتاب الخ

 
 .9189روق، دار الش

َّ :. بيروتمان لسبط بن الجوزيمرآة الز َّ -11
 

 .9189روق، دار الش

َّ 3 .هروانيا الن َّالح الكافي للمعافى بن زكري َّالص َّالجليس  -19
 
 د.م: د.ن،دات، مجل

9189. 

َّ 9 .معجم األدباء لياقوت الحمويَّ -11
 
 .9113 د.م: د.ن، .داتمجل

َّ 19 .كتاب األغاني لألصفهاني -13
 
اسباالشتراك مع  .ًدامجل وإبراهيم  بكر عب 

َّ  .1111دار صادر،  :. بيروتعافينالس 

َّعبد الحميد بن يحيى  -14
 
 .ى من رسائله ورسائل سالم أبي العالءالكاتب وما تبق

 .د.م: د.ن، د.ت

 :ترجماته 

19-  َّ َّ كتاب فن  ِّ
 

 .9191دار الفكر، : . القاهرةعر ألرسطوالش

، باالشتراك مع كمال اليازجي وأنس دراسات في األدب العربي لفون جرونباوم -11

 .9191 د.ن، :. بيروتد يوسف نجمفريحة ومحم َّ

 .9191 د.ن، :. بيروتلكارلوس بيكر آرنست همنجواي -19

قد األدبي ومدارسه الحديثة لستانلي هايمن -18
 
َّ .الن

 
باالشتراك مع الدكتور  .دانمجل

 .9111-9198 د.م، :. بيروتد يوسف نجممحم َّ

 .9119 د.ن، :. بيروتفلسفة الحضارة أو مقال اإلنسان، آلرنست كاسيرر -11

َّ .يقظة العرب لجورج أنطونيوس -91 َّباالشتراك مع الد   
. ين األسدكتور ناصر الد 

 .9111 د.ن، :بيروت

99- َّ َّ .بدراسات في حضارة اإلسالم للسير هاملتون جِّ د كتور محم َّباالشتراك مع الد 

 .9114 د.ن، :. بيروتكتور محمود زايديوسف نجم والد َّ

 .9119  د.ن، :. بيروتموبي ديك لهرمان ملفل -91
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 .9119 ،د.ن :. بيروتت. س. اليوت ملاثين -93

 َّ تي حر
 
 رها:الكتب ال

94- َّ ِّ
 

َّ :. بيروتةعري َّكمال ناصر، األعمال الش  َّسة العربي َّاملَّس 
َّة للد 

 
 شر، راسات والن

9194. 

 .9199دار القدس،  :. بيروتديوان إبراهيم طوقان -99

 َّ
 
 ات وكتب ودراسات أهديت له:ملف

اسة وإسالمي َّدراسات عربي َّ -91 ة، الجامعة األمريكي َّ :. بيروتة مهداة إلى إحسان عب 

9189. 

 َّ صبحي، -99
قد .ينمحي الد 

 
اس والن  َّ دمشق: .إحسان عب 

 
َّات

 
 .9183اب العرب، ت َّحاد الك

98- َّ
 

َّ ملف اس،  خاص  َّعن إحسان عب 
 
َّ :. عمانة أفكارمجل

 
 .9113قافة، وزارة الث

91- َّ في محراب املعرفة: دراسات مهداة إلى إحسان  )محرر(. .إبراهيم ،عافينالس 

اس  .9119دار صادر ودار الغرب اإلسالمي،  :بيروت .عب 

َّ ،عبد الخالق -81 َِّّ . )محرر(.ان إسماعيلغس 
 
اس: ناقًدا ومحق اإحسان عب 

ً
خ ِّ

ا ومؤر 
ً
، ق

َّأبحاث الن َّ تي أقامتها مَّس 
 
 .9118 ،عمان .سة عبد الحميد شومان تكريًما لهدوة ال

َّ ،عبد الخالق -89 وحوارات مع ل: دراسة ومقاالت حنين مؤج َّ .ان إسماعيلغس 

اس  .1111دار أزمنة،  :عمان .إحسان عب 

81- َّ اس: ناقد بال ضفاف .إبراهيم ،عافينالس  َّ :عمان .إحسان عب 
 

روق، دار الش

1111. 

َّ

 


