
التأريخ األدبي :وتمثل في فرعين الفرع األول ظهر هذا النوع من النثر في عصر الخالفة 
األول فكان تأريخا ساذجا اذ اشتمل على التراجم  التأليف األدبي،اما: والفرع الثاني.

 تمثل ذلك في المؤلفات،والشعراء  واألخبار والمختارات واحديث عن الشعر
 * القرطبي ان بن ربيعهعثم،طبقات الشعراء في االندلس

 *  المرواني محمد بن هشام،اخبار الشعراء باالندلس 
 * بن مغيث عبد اهللا بن محمد،شعر الخلفاء من بني اميه

  وغير ذلك آثير
في )ادب( مفهوم القرن الثالث والرابع لكلمة واما الفرع الثاني فنعني به تأليف آتب ادب

التأديب والتهذيب على غرار ما جاء عليه  بهوالتي تتمثل في آل مايكون ،تلك الفترة 
وقد اسهم ،وآتاب االغاني وما سواها , وآتاب آامل للجرد،آتاب البيان والتبيين 

  االدبي االندلسيون خالل فترة الخالفه في هذا الفرع
  بكتاب ظخم هو
 العقد الفريد

وسمى ،"بابا به آتابه الى خمسة وعشرينوقسم ابن عبد ر،احمد بن عبد ربه الشاعر واالديب االندلسي  وقد ألفه
آحبات العقد المنظوم فهو يبدأ بكتاب  وجعل سلك االبواب في ترتيبها،باب بأسم حبة من حبات العقد الحقيقي  آل

 االجوار ثم يتبع ذلك بكتاب الزبرجدة في،الحروب ومدارها   في السلطان ثم يثني بكتاب الفريده في اللؤلؤة
 ثم بكتاب المرجانه في مخاطبة الملوك ثم بكتاب الياقوته في العلم واالدب،في الوفود واالصفاد ثم بكتاب الجمانه

ثم ، في التعازي والمراثي ثم بكتاب الدرة، ثم بكتاب الجوهرة في االمثال ثم بكتاب الزمردة في المواعظ والزهد
ثم بكتاب المنجية في االجوبة ،آالم االعراب   بكتاب العسجده فيثم،بكتاب اليتيمة في النسب وفضائل العرب 

آأنها حبات تأتي على الجانب ، الواسطه تاتي ابواب بتلك االسماء السابقه  في الخطب وبعد وهنا تأتي الواسطة،
اخبار والصدور و والفصول فيأتي بعد الواسطة المجذبة الثانية في التوقيعات،واسطة العقد الحقيقي  االخر من

اليتيمة الثانبة في اخبار زياد والحجاج والطالبين  ثم آتاب،الكتيبه ثم العسجده الثانية في الخلفاء وتاريخهم وايامهم 
ثم آتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر ومخارجه  ، في ايام العرب ووقائعهم ثم آتاب الدرة الثانية والبرامكة

االلحان واالختالف  ثم آتاب الياقوته الثانية في علم، الشعر وعلل القوافي الجوهرة الثانية في اعاريض ثم آتاب،
ثم ،طبائع االنسان وسائر الحيوان  الثانية في بيان ثم آتاب الزبرجدة،فية ثم المرجانة الثانية من النساء وصفاتهن 

    ,  الملحوالشراب ثم آتاب اللؤلؤة الثانية في الفكهات و الكتاب الفريدة الثانية في الطعام
 


