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                             ABSTRACT                    

                                                   

This research attempts to study literary criticism and Arabic poetic theory by focusing on 

Ibn Rashiq al-Qayrawani (390 - 456 A.H / 1000 – 1064 C.E.) al’Umda, a literary treatise 

of Medieval Arabic scholarship. This research work will be focusing on: Ibn Rashiq’s 

treatise “al-‘Umda”, the Pillar in the poetic craft, its etiquette, and criticism. This 

research, while utilizing historical, descriptive and inductive methods of approach, is 

essentially analytical, and thereby attempts to unlock the door to the literary, artistic and 

aesthetic treasures of his lyrics.  The study opens with a re-survey of history of the Arab 

West, most importantly, the city of Qayrawan and its cultural life, wherein a lighthouse 

was erected, so as to throw more light on the prominent poets of the province and their 

poetics, as it serves as a precursor to the mainstream of our discussion on the subject 

matter: Ibn Rashiq al-Qayrawani, author of al-‘Umda, hence we cited his intellectual life, 

biography and highlighting his literary outputs, content and structure  of his lyrics were 

subjected to critical study and artistic analysis. Arabic literary tradition, both its prose and 

poetic licenses, had witnessed a resounding development in these periods. This has 

caught the attention of the researcher to have a bird eye view and as well, a rethink to 

delve into the book “Al-Umda” so as to fill a vacuum in the study of literary criticism and 

most especially on Arabic poetics. The research is based on two methods: inductive and 

analytical, suffice it to say that, the study has proved that literary criticism of these 

periods (Medieval) has reached a culmination in the hands of poetic critics and prominent 

poets of the periods. The study also describes some important aspects of literary themes, 

most especially, issues regarding literary plagiarism, word and content (meaning), the 

moderns and the ancients. These literary themes were distinguished by artistic and 

structural features in the embellishment of words, such as expression of meaning, 

imagination, and literary imagery that are encompassed in this study. 
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ABSTRAK 

 

Kajian ini menyentuh aspek kritikan sastera, khususnya puisi Arab, berpandukan buku 

kritikan satera “Al-‘Umda’’ yang dihasilkan oleh seorang tokoh sasterawan terkenal yang 

hidup di negara Moroko pada Zaman Pertengahan iaitu Ibn Rashiq al-Qayrawani (390 - 

456 H / 1000 – 1064 M). Pada zaman tersebut sastera Arab sama ada puisi dan prosa, 

berkembang dengan pesat sekali. Oleh itu penulis berusaha meneliti sumbangan buku 

“Al-‘Umda’’ kepada aktiviti kritikan sastera Arab.  

Kajian ini dilakukan melalui metode historis, deskriptif, induktif dan analitis bagi 

menyelami ciri-ciri seni dalam hasil puisi sasterawan ini. Ia bermula dengan menjejaki 

sejarah Moroko khususnya bandar Qairawan, budayanya, tokoh-tokoh penyairnya dan 

hasil karya mereka. Penulis menumpukan kajian kepada Ibn Rashiq al-Qayrawani dan 

karyanya “Al-‘Umda’’ dari semua sudut sebagai jalan untuk melengkapkan kajian 

terhadap kritikan sastera Arab. 

Kajian ini mendapati bahawa kritikan sastera dalam kalangan para sasterawan dan juga 

pengkritik sastera pada masa tersebut telah mencapai tahap yang begitu tinggi dalam 

semua aspek kritikan. Ini termasuklah dalam isu plagiat, dan  isu lafaz dan makna yang 

mencakupi pelbagai gaya pengungkapan seni dan kesuburan tahap imaginasi. Semua ini 

menggambarkan keistimewaan sastera yang dicapai pada zaman tersebut. 
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                                       ص البحثملخ                                         

                                 
-093يتناول هذا البحث دراسة النقد األديب )أى نقد الشعر(، متخذا الشاعر األديب ابن رشيق القريواين )

العصور الوسطى  يفم( منوذجا ميثل املغربيني على مسرح النقد األديب 0346 -0333هـ / 654
الشعر ونقده  اسنحم يفالكالسكية، ذلك ملا يتميز به شعره من اجلودة واألصالة، فكان كتابه "العمدة" 

ستقرائي ال، املخترب الذى أجرينا فيه الدراسة. ولقد سار البحث على املنهج التارخيي الوصفي اوآدابه
غر  املشعر هذا الشاعر، وافتتح هذا البحث بتتبع تاريخ  يفكشف الغطاء عن خصائص الفن   يفوالتحليلي 

نا منارة للبارزين من شعرائها، فسلطت الضوء على العريب خصوصا مدينة القريواين وحياهتا الثقافية، مث بني
رة هذه الدراسة، ابن رشيق القريواين، صاحب كتا  العمدة، فقصصنا حياته ؤ نتاجهم متهيدا للحديث عن ب

وأدبه، وتناولنا مضمون شعره وشكله بالدراسة النقدية والتحليل الفين. لقد شهد األد  العريب، شعره ونثره، 
الدراسات  يفغرة املوجودة الث   د  س  كتا  العمدة ل    يفهذه العصور، لذا حياول الباحث الفحص  يفازدهارا كبريا 

ستقرائي والتحليلي، الالنقدية الىت تركز على نقد الشعر األديب. وقد قام البحث على منهجني، ومها: املنهج ا
 يفر نقاد الشعر، وأشهر شعراء هذه العصور قد بلغ ذروته العليا على أيدي كبا يفوأظهر البحث أن النقد 
قضية السرقات األدبية، وقضية اللفظ واملعىن، أغلب  تمجيع الفنون النقدية، وكان يفالعصور، ويأيت الوصف 

طرق التعبري عن  يفبنائها الفنية، وألفاظها وزخرفتها، و  يففيها، وتتميز هذه القضايا باخلصائص الفنية 
 هذه الدراسة.  يفاألديب  دبية مما يشهد له بالتميزاخليال والصور األ يف املعاين، و

                                                                        

 

 

                                                                                   

  و                                                                                                                                        



 

                            

 إهداء                                         

 

 والدي.روح   أهدي هذا اجلهد املتواضع إىل
 مرات، فداءا إىل روح : 0أرجو من كل قارئ هذا البحث أن يقرأ سورة اإلخالص و 
  

غرة  هنار  يف، ثوابا لتسليم روحه إىل رمحة ربه ولي اهلل سراقة أنمشاهن الجامع فضيلة اإلمام لوالدي الراح
اهلل    )اهلل يرمحه، ( 00/00/0303). ةعشر ألفني و سنة بحد عشر أشهر  من حد عشرأيوم اخلميس 

  عباده الصاحلني.  يفوأدخله اهلل برمحته  أحسن الصور.( يفاهلل يكرمه، اهلل يبعثه ره، فيغ
 

 أحسن الصور.(  يف)اهلل يرمحها، اهلل يكرمها، اهلل يبعثها  سامية بنت مدثر:  ةحلاالر  وأمي الرؤوفة
   هلما... آميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن.. اللهم اغفر ومها مصدر ملثابريت وجناحي                          
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 شكر وتقدير

 احلمد هلل ر  العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد:
فالشكر هلل أوال وآخرًا، وفضل ريب  ونعمائه عليَّ عظيمة، مث الشكر إىل بعض من عباده الذين ما خبلوا عليَّ 

املشرف على هذه الرسالة األستاذ الدكتور  إىلبالنصح والتوجيه واإلرشاد. فأتقدم بالشكر والتقدير أواًل 
مجيع أعضاء هيئة  و إىلسالم واللغة العربية ( صالح الدين بن حممد مشس الدين )حفظة اهلل تعاىل خلدمة اإل

 قسم اللغة العربية ولغات الشرق األوسط حلسن تعاملهم وتعاوهنم وتوجيهاهتم، وأخص بالذكر يفالتدريس 

رئيس القسم ) مت الدكتور وان حسن وانو منهم الدكتور حممد زكي عبد الرمحن ، و الدكتور حممد مسن ، 
  ميزان حسناتكم. يفشكر اهلل لكم وجعل كل ذلك ،  (حاليا

)رمحه اهلل وجعل اجلنة مثواه( وهو  اإلفريقي آدم عبداهلل اإللوري )الراحل( وميتد شكري إىل فضيلة الشيخ
مؤسس مركز التعليم العريب اإلسالمي أجيجي، نيجريا، وسائر أساتذة املركر الرئيسي الذين ربوين أول مرة 

 يل رمضان،فضيلة الشيخ مشهود جرب تعليم الدراسات العربية واإلسالمية، منهم تذوق برتبية إسالمية وب
، وفضيلة الشيخ حبيب اهلل آدم عبد اهلل مدير املركز حاليا )أدام يوفضيلة الشيخ عبد الوها  الغماوي املركز 

وفضيلة الشيخ حممد يعقو   ،فيمرتضى مصطاهلل حياته خلدمة اإلسالم واملسلمني(، وفضيلة األستاذ 
األستاذ حممد و ، وفضيلة األستاذ احلاج عبداهلل مقدم،  داؤود عبد اجمليد ألفنال إيليخا األستاذعبداهلل، وفضيلة 

وفضيلة  ،وسائر أساتذة املركزو األستاذ إلياس عبد اهلل،  ،يعقو  وفضيلة األستاذ حممد يونس ،سنبو بشر
  . وهلل در القائل:يفجزاء األو عين ، وجزاهم اهلل  ياألستاذ تاج الدين يوسف أاليند

    رتّن  ـــــــــــــــــــه توُف الدجى مشغوفٌة بال      ما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونّبح شوقي بعد ما كان نائ                   
    سجمإليها دموع العني من كل م          تْ مج   احى فتسبكْت شجوها عند الض                     

 .تقدمـــــــــــــالفضُل للم ى فقلتُ بُسعد         بابةً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكاها بكيت صولو كان مُ                    
األرزاق  يف العلم والسعة يفالرجل الفاضل الكرمي الذي أعطاه اهلل بسطة وال تتم هذه الدراسة إال بذكر 

خلدمة اإلسالم   )أطال اهلل عمرهال  و  ــــــنْ يـ  أ   وفُ رُ ــــــــعْ ـــاحلاج م  هذه الدراسة ضوء الزمان وهو ظهر ولواله مل ت
  آمني.اإلسالم. يفواهلل نسأل أن يكثر مثله  سائر أعضاء أسرتهزوجته وأبناؤه و ، و (واملسلمني

 ــــح                                                                                                           



 االذي وهبه اهلل علمً العامل الرَّباين خاصة أهلي؛ والدي األديب األريب وكما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل 
سامية  ةلاحالر  عنه(، مث والديت العزيزة تعاىل ل ول اهلل سراقة أمناشاهن )رضي اهللاخلليفة الراح من لدنه ومعرفةً 

، اللهم اوهنار  بدعائها وابتهاالهتا اجلزيلة ليال )عفا اهلل عنها(، اليت كانت وما زالت تصاحبين بنت سودة
بشكري اجلزيل وعميق التقدير إىل أخي األكرب خليفة  وأخص  زمرة الصاحلني واحملسنني.آمني.  يفاجعلهما 
عمر ابن سراقة أمناشاهن حفظه اهلل خلدمة اإلسالم واملسلمني وزوجته رمحة اهلل، مث أشكر  املهدي رسول اهلل

 وسائر عائليت.أمناشاهن أخي موسى سراقة وحانت وخالدة سراقة و أخيت هاجرة بنت سراقة أمناشاهن 
ريق الطويل واهلل هذا الط يف لَّ إوتشجيعها  صربها معيمث زوجيت العزيزة الرؤوفة مرمي تالة بنت عثمان على 

احلاج السيد عثمان مامادو واحلاجة أداما عثمان ومجيع  ،وأمّد شكري إىل أ  وأم زوجيت .يفاألو  ءجيزيها جزا
ي. ي واجُ و  يْـ ر  نْـ ل  وْ وكذلك أمّد يد شكري إىل أوالدي وأبنائي الربرة حممد أ   أسرهتم من مدينة أ ُؤش   سراقة أ م آنُوس 

 يف وبارل هلما اهلل ماحفظه أمناشاهنوأختها رحيان سراقة  أمناشاهن )حفظه اهلل خلدمة اإلسالم واملسلمني(
ورمضان كرمية أمناشاهن حفظهما اهلل تعاىل. وكما أشكر أيضا زوجيت احملبوبة   أدي صوىل الدنيا واآلخرة، مث زينب

                                            .آمني. حيفظهما واهلل نبيةوس اهلل رضوان أوالدهار شكمث أ ،عوهنا يفي واهلل ر  صْ نورة اهلل بنت ب  
واألستاذ الدكتور إسحاق  ،وزوجته ن الثاينأوالليك حامد اإلمام وأخص  بالذكر منهم األستاذ الدكتور      

ى، والدكتور حممد صري  واألستاذ الدكتور حممد األول عبد الرحيم، واألستاذ الدكتور مرتضى بُ  أوغنبييه،
أموىن، والدكتور نوح حممد األول، والدكتور  عبد القد وسباباتندى يعقو ، والدكتور سعيد متاين، والدكتور 

 ة أرمياء سكينة أوالنيكى،، واحلاجعبد احلكيم ناصر أونينب، والدكتور يوسف أديبايو، والدكتور سلمان
وأشكر أخي مث عبد السالم باباتندى أكاال. وأستاذ تيجاين ماغاجي، ويونس سلمان، وداؤد أونييدى، 

بنت عبد  رحيمة وحبييب الصادق السيد تاُج الدين أ د مياال أ ْول ْوَي  وزوجته الكرمي شاكر ك ْوالبـ ْو أ ْوالد يبـ ْو.
   .األستاذ حممد القاسم أجايب الفاضل ، وأخيوأوالده ملساعداته الفعالة السالم

                                                  
                                      

                                                                                                                                                                  
            ط                                                                                                      



صفوان  اخلليفة اإلمام اجلامعي  وأجزل شكري أيضا موصول إىل أحبائي وأصدقائي الربرة منهم السيد        
                                                     الدين، صالح ولقمان عبد اللطيف حيي أوغايب،اخلليفة مفتاح الدين سليمان، و اإلمام اخلليفة عبد القادر، و 

عبد الوكيل عبد الغين احلاج و   والسيد احلاج عبد احلميد داؤد، (،طبيعيى داؤد )كاتب يم  اك  و  لُ وْ وسليمان أ   
طلحة هتامي حفظه اهلل، واحلاج اخلليفة طلحة أيليطو  واحلاج اخلليفة مام إبراهيم أولوجو،احلاج اإلو  ،أوغنبو

  وسائر املهدي حممد الشيخ مجاعة أعضاء وكل أيليطو يعقو  الكرمي وأخي واهلل يف عونه، مث إبراهيم إيليطو،
               " . احملسنني ملع اهلل وإن سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا والذين: " تعاىل اهلل قال: الصاحلني املسلمني

نيا تركوا       ناــــــــــــــــــــــفط عبادا هلل إن               :القائل در وهلل                                                            ناـــــــالفت وأخفوا الد 
 ناــــــــــــــــــــــوط حلي ليست أهنا       مواــــــعل وملا فيها نظروا                              

                                  سفنا فيها األعمال صاحل      ذواـــــــــــــواخت جل ةً  جعلوها                            
ر أمحد الشيخ عبد السالم ملا بذل ل من مساعدات مادية وأختّص بشكري اجلزيل إىل األستاذ الدكتو 

وكما  ،ي حسني أطال اهلل عمرهوس  آنُ م  سبيل حتقيق هذه األمنية الكبرية، والسيد الدكتور عمر أ   يفومعنوية 
جعفر  رو يُ جواهر م   ةالدكتور ون عميدة كلية اللغات واللسانيات، و د حممداألستاذة الدكتورة زريدة بنت  أشكر

 يزةاجلامعة أميي شقمسجل  ة، ونائبمنرية والسيدة نوريدة، والسيدة أ يُو ،لدراسات العليال الكلية ةعميد ةنائب
  .مهسوري، والسيدة بنت عزيزي

 ات العلياقدمتها ل ملواصلة الدراسوال يفوتين أن أشكر جامعة والية الجوس نيجرييا، للمنحة الدراسية اليت 
 حاليايف هذه اجلامعة )السو( عموما، وإىل رئيس اجلامعة جامعة ماليا وإىل كل أعضاء هيئة التدريس  يف

                                                        األستاذ الدكتور ب اب افـُنـْو ا )واهلل يف عونه( لقيادة عجلة تقدم اجلامعة إىل األمام. 
: "سبحانك ال علم لنا إال د، وبه أستعني اوأختتم شكري وتقديري حبمد اهلل وبعونه، إنه مفيض اخلري والسد

 الوها "، "فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون" .ما علمتنا إنك أنت 
 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

                                   حامد الغزال( أبو )       وعليكم من سالمي طي ٌب     سّلم اهلل عليكم ولنا                       

                                                  

 ي                                                                                     



 فهرس الموضوعات
           

 أ.................................................................باإلجنليزية البحثعنوان 
 . ................................................................ بالعربية البحثعنوان 
 ج ..................................................................... التصديق صفحة

 د ..................................................جنليزية............ملخص البحث باإل
 هـ ................................................باللغة املاليوية.......... ملخص البحث

  و......................................................ملخص البحث بالعربية...........
  ز........................................................هداء........................إ

 حـ............................................................شكر وتقدير.............
 ل....................................................................فهرس املوضوعات

 
 62-1..................................................................مقدمة البحث

 03..............الدراسات السابقة.....................................................
 03............................أسبا  اختيار املوضوع...................................

 00..............مشكلة البحث........................................................
 00.............أسئلة البحث..........................................................

 00............أهداف البحث.........................................................
 00.............أمهية البحث...........................................................
 00............منهجية البحث.........................................................

 05................حدود البحث......................................................
 05.............مسامهات البحث......................................................

 05...........هيكل البحث...........................................................
 ك                                                                                                 

   
 



        62-62....................)عصر ابن رشيق وحياته وآثاره( :افي انب الثق : الجالباب الول
    02................................................رشيق وقضاياه..الفصل األول: عصر ابن 

 02...............عصر ابن رشيق............ يفاملغر  العريب  يفالبيئة السياسية والثقافية      
 00....................................................................نمدينة القريوا      
 00..........القريوان قبل حكم الصنهاجيني...........................................     
 06....قيام الدولة الفاطمية...........................................................     

 05.................................قيام الدولة الصنهاجية يف القريوان.................      
 02...................................................يف القريوان احلالة العلمية واألدبية      

 60.........الفصل الثاين: حياته وثقافته...................................................
 60...................................................حياته ونشأته والتعرف به......      
 64........جوانب شخصيته........................................................      
 69................................صفاته العلمية..................................       

 69سعة إطالعه وثقافته.............................................................      
 53أمانته العلمية وتواضعه العلمي....................................................      
 50..........الفطنة والذكاء وقوة الذاكرة واملالحظة...................................      
 50...................................صفاته اخللقية................................      
 50والغرية اإلسالمية.................................................... احلس الديين      
 56..................................إيثاره للسالم واملودة...........................      
 52.................................إعجابه بنفسه..................................      
 59......خفة الروح................................................................      
 59...........................................احملمودة...................... هخالقأ      

 40..............................ـــ.............والعوامل املؤثرة فيها..شخصيته الثقافية       
 40...شيوخه......................................................................      
 40..............مباشرة..........................................شيوخ أخذ عنهم ال      

 46.......................................شيوخه الذين أخذ عنهم بطريق غري مباشر       
 44.آثار املتقدمني.................................................. يفقراءاته ونظره       

 م                                                                                                   



                                     44.......................اللغة والرواية والشعر........... يفمعرفة وسعة أفقه وإطالعه       
                                         42..........عبقريته واستعداده الفطري.............................................      
 44.............................................كونه شاعرا........................       
 49...........................................شهرته وتأثريه........................      
                                                23............................................طبيعة شعره........................      
 20.....................................................حتقيق شعره...............      

 20....................................................آثاره األدبية....... الفصل الثالث:
 20....................................................آثاره النثرية.................      
 26.................................آثاره الشعرية..................................      

 
   136-66............يق(البن رش "العمدة"كتاب )ل  : الجانب الموضوعي: الثاني الباب

 24...................................الفصل األول: التعريف بكتا  "العمدة" البن رشيق.
 24..............................................نبذة عن كتا  العمدة.. - أ

 40....................................................رض من تأليفه.الغ -  
 40...........................................................مادته العلمية.   -جـ       
 44.....................................النقدي والبالغي يف البحث منهجه      -د       
 94................................املنهج..................على مالحظات     -هـ       
 030...................................العمدة.............. هكتاب مصادر      -و       

 003.................................دراسة بعض النصوص األدبية.........الفصل الثاين: 
 003..................................األد .......................اة نبذة عن حي       
 003..............................................................خصائص الشعر       
 000...............املعاين الشعرية.................................................       
 000..........................................لغة الشعر )ألفاظه(.................       
 000...............................................األوزان الشعرية................       
 002...................................النسيب..................................       

 003................املدح.......................................................        
         ن                                                                                                  



 006.......فتخار..............................................................اال        
                                               005.............الرثاء...........................................................        

 009...........ستنجاز.............................................االقتضاء و اال          
 003.............................................العتا .........................        
 000.....................................الوعيد واإلنذار..........................        
                                            000..........اهلجاء.............................................................        

 006..............................................عتذار.......................اال        
 004...............................................الوصف.......................        

 
 020-004...... )الدب والنقد قبل ابن رشيق( :والنقدي الباب الثالث: الجانب الدبي  

                                        009...............................يف العصر اجلاهلي...........األد  والنقد  الفصل األول:
 060............................................بيئة البادية....................  0-0      
 060....بيئة األسواق األدبية...........................................................     
 060......نقد التجويد والتنقيح........................................................     
 066....................ثقافة نقاد التنقيح والتجويد.....................................     
 066..............نقد األسواق........................................................     
 064......ثقافة ناقد األسواق..........................................................     
 062......بيئة اجملالس واألمسار.........................................................     
 053.......ثقافة ناقد اجملالس واألمسار..................................................     
 050................مظاهر النقد األديب يف العصر اجلاهلي..............................     

 050.............................عرب العصور اإلسالمية..........الفصل الثاين: األد  والنقد 
 050....................................................................صدر اإلسالمعصر 
 054.......................................................لنقد يف هذه املرحلةااألد  و  حالة

 054........................................................األديب يف هذه املرحلة ثقافة الناقد
                                             059.........................................................النقد األديب يف العصر األموي..

 043.......................................نقد البيئة العلمية يف العصر األموي...............
  س                                                                                                      



 046...................................................يف العصر العباسياألديب النقد       
 045....................../ والشعراء النقاد............................. النقاد الشعراء      
 044..........النقاد اللغويون........................................................      
 020............النقاد والفالسفة واملتكلمون..........................................      

 
 641-163.كتابه "العمدة"  فيالمنهج النقدي البن رشيق )الباب الرابع: الجانب المنهجي: 

 026.......الفصل األول: التعريف بالشعر..................................................
 024...................................الشعر عند ابن رشيق........................        
 029...................................قضية التكسب بالشعر......................        

 040...................................القصل الثاين: اجلانب اللغوي ملنهجه النقدي.........
  040.......حيث مراعاة اللفظ واملعىن........ بيان املقاييس النقدية عند النقاد العر  من       
 045..........ن رشيق..........................بيان التعقيدات املعنوية واللفظية عند اب       
 090.................................بيان اإلجياز واإلطنا  عند ابن رشيق............       

 096.....................................يف عصر ابن رشيق.. الفصل الثالث: القضايا النقدية
 096..................................................يف عصره.......... النقد األديب       
 094...............قضية اللفظ واملعىن...............................................       
 034............قضية الطبع والصنعة................................................       
 005.......قضية القدمي واجلديد.....................................................       
 003.........قضية السرقات األدبية.................................................       

 
 682-646.................لدبيد اميزان النق في "العمدة"كتاب  زلة  الباب الخامس: من

 060.....................عند النقاد القدامى............ "العمدة"كتا   زلة ـالفصل األول: من
 060.....................................................رأي ابن خلدون...........        

 062..................................................عند النقاد احملدثنيالفصل الثاين: منزلته 
                                                     062.....................................................النقاد املنصفون......... -أ       
                      022..................................................الدارسون غري املنصفني... -        

 ع                                                                                                       



 693-682 ...................................................... ةالخاتم الباب السادس:
 042.................خالصـة البحـث...............................................       
 049..................نتائـج البحــث.................................................      
 090...............قرتاحـات والتوصيـات...........................................اال      

 
 302-694........................................رافيا(ي)ببلوج المصادر والمراجع قائمة
 095.............................................................العربية املراجعقائمة       
 095...............................املصادر القدمية..................................      
 094............................املصادر احلديثة.....................................      
 035............................................................. اجلامعية الرسائل      
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