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  : املقدمـة
وحتل الربكات ، الذي بنعمته تتم الصاحلات، اآلخر بال انتهاء ، احلمد هللا األول بال ابتداء 

وأصلي وأسلم على ، وجليل نعمائه، أمحده جل يف عاله على عظيم فضله ، وتنشر الرمحات
اهللا صلوات  حممد بن عبد، اهلادي إىل البصرية،الداعي إىل الفضيلة ، املبعوث رمحة للعاملني

  ....وبعد، ريب  وسالمه عليه تسليماً كثرياً
هو دراسة تعقد لواءها يف )  املقدمات يف كتاب العقد الفريد(إن موضوع البحث  

الذي عين بتقدمي كل ما هو ممتع وثري مما ، البن عبد ربه األندلسي " العقد الفريد"مقدمات 
إىل جتزئة كتابه إىل مخسة وعشرين  وقد عمد،ختريه   من جم علومه ومعرفته يف كتابه

، تتراصف فيما بينها مكونةً عقداً مثيناً، كل كتاب  حيمل اسم جوهرة من اجلواهر ،كتاباً
حتمل كل منها اسم جوهرة من " مقدمات نثرية"فكان تبعا لذلك أن تصدرت الكتب 

اإلكمال  ويف ثنايا، ومتصلة مبا بعدها،وكل مقدمة جوهرية مكملة ملا قبلها، اجلواهر
واألمثال ،وتتنوع املوضوعات بني السلطان واحلروب والوفود ، واالتصال تتوزع األبواب 

فكان االعتناء مبا ، وغري ذلك ، وكالم العرب وخطبهم وأنسام وأيامهم،والتعازي واملراثي 
أرادت املقدمات أن تلفت االنتباه إليه من خالل متهيدها وطرحها يف عرضها أمراً جديراً 

  .بالدراسة والبحث
فتناولوا االبتداءات واملطالع بالدراسة والبحث ، وتنبه النقاد القدماء إىل أمهية املقدمات      
خزانة األدب وغاية " يف كتابه " حسن االبتداء " فهذا تقي الدين احلموي يتناول مصطلح ، 

" يف كتابه  "حسن االبتداءات " وشهاب الدين النويري الذي تناول مصطلح ، " األرب
" وجند عند أبو هالل العسكري عنواناً آخر يف كتابه ، " اية األرب يف فنون األدب 

  " .ذكر مبادئ الكالم ومقاطعه " هو " الصناعتني 
  .وغريهم ، باب املبدأ واخلروج والنهاية " العمدة " وأيضا عند ابن رشيق يف كتاب 

العتبات "راسة ما حييط منت النصوص مما يسمى ومل خيفى على النقاد احملدثون أمهية د     
من عناوين وإهداءات ومقدمات هلا " النص املوازي"فراحوا يدرسون ما يسمونه " النصية

وتوضح منهج املؤلف أو رؤية ، عالقة مبنت النص؛ من حيث إا قد تضيء فكرة النص 
الذي يتقصد جالء ،قدي و تنبع أمهية هذا البحث من كونه يأيت يف هذا السياق الن، املبدع
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العقد " فكرة العتبة النصية  من خالل املقدمات النثرية اليت تصدرت موضوعات كتاب 
مما يشري إشارة واضحة إىل أن املصنفني من أجدادنا مل يهملوا هذه القضية ،  وأبوابه" الفريد

  . "العتبات النصية"بل تنبهوا إىل ضرورة التمهيد للدخول إىل النص مبثل هذه ، 
  :وقد تعددت األسباب الدافعة لتناول هذا املوضوع ومن أمهها 

مل حيظ مبثل هذه ،على كثرة الدراسات اليت دارت حوله " العقد الفريد"إن كتاب  - ١
فلم تتناول الدراسات السابقة املقدمات ومل تتعرض ، النظرة النقدية اليت حتاول جالء األمر 

وإشارات إىل ، ه أن لتلك املقدمات دالالت على املنتومما ال شك في، هلا بالدراسة والنظر
  .وتدرجاً بالقارىء للدخول إىل املوضوع ، املنهج

، بني النقد األديب احلديث واألدب القدمي "العتبات النصية"التداخل البحثي يف مصطلح  - ٢
  .وجدة املصطلح ال تلغي جتذره يف األدب القدمي ، وإثبات حقيقته يف املنبع واملصب

وكان يف هذا البحث ، مدارسة النقاد الوظائف املقدماتية اليت انفردت ا الرواية األدبية  - ٣
  " .العقد الفريد " مدارستها يف اجتاه آخر حني يستند إىل كتاب من أمهات الكتب وهو

دف الدراسة من خالل املقدمات النثرية إىل كشف مجاليات األسلوب األديب  - ٤
و تعكس صورة النثر األديب "النثر التأليفي" دبية يف التأليف األديب من والقيمة األ، للمصنف

  .يف األندلس
دراسة البناء الفين للمقدمات النثرية ومقايسة ذلك البناء بتلك األبنية النثرية يف العصر  - ٥

  .األندلسي
لكاتب يف الفائدة من وقوع املقدمات قبل املنت وفائدة التنويرات اإليضاحية اليت يودعها ا - ٦

  . ثنايا مقدمته 
اليت تناولت ، فقد كان االعتماد على  عدد من املؤلفات، وفيما يتعلق بالدراسات السابقة 

وهي يف ذلك التناول ختدم البحث من حيث ، النثر األديب يف األندلس توصيفًا وجتسيدا 
تناوالً يالمس جوانب ولكنها ال تتناول العقد ، اإلملام بالسمات األدبية النثرية يف األندلس 

أوتتمثل باملؤلِّف ، بل تتنوع بني دراسة السرية الذاتية البن عبد ربه األندلسي ، املقدمات 
للعقد " أو تتعرض بالتحليل ، أو ظاهرة من الظواهر النثرية األدبية ، واملؤلَّف يف فن أديب ما 

  . من حيث العنونة و املنهج واألسلوب الكتايب " الفريد
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  :الدراسات اليت ال شك يف إفادا للبحث  ومن هذه
-٢ط-بريوت(،دار النهضة العربية،األدب العريب يف األندلس ، عبد العزيز عتيق  - ١

  ) .م ١٩٧٦
منذ ، يتناول الكتاب األدب األندلسي تناوالً يستظهر حركة النثر األندلسي وأنواعه وفنونه 

، إىل أن تغري و تطور على يد أدبائه دخوله بالد األندلس متشكلٌ بتشكل األدب املشرقي 
  . الذين صنعوا منه نثراً أندلسياً مضاهياً لألدب املشرقي 

،  مالمح التجديد يف النثر األندلسي خالل القرن اخلامس اهلجري، مصطفى سيويف - ٢
  ).م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ - ١ط -بريوت(، عامل الكتب 

ومن ، رية إبان دخوهلا البالد األندلسية كشفت الدراسة النقدية مالمح التجديد يف الفنون النث
خالل هذه املكاشفة يلمع اسم العقد على أنه الكتاب الذي عرض نفسه أمام التجديدات مبا 

  .فيه من اخلاصية واألسلوب 
-٢ط -تونس(، دار املعارف ، بالغة العرب يف العصر األندلس ، أمحد ضيف  - ٣

  ) .م ١٩٨٩
، والنشأة ، ابن عبد ربه األندلسي من حيث االسم قدمت الدراسة سرية ذاتية عن حياة

، وطريقة تقسيمه " العقد الفريد"وجاء فيها كتابه الفذ ، واملكانة العلمية و األدبية 
ومل يذكر شيئاً عن ، واملآخذ اليت أخذت عليه ، وأسلوبه ، واملوضوعات اليت ضمنها 

  .تصدر املوضوعات املعنونة مبقدمات نثرية 
، دار العلم للماليني ،موضوعاته وفنونه: األدب األندلسي،كعةمصطفى الش - ٤
  ) .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١أو١٤٢٠-١٠ط -بريوت(

ويلمع من بني سطورها ، كانت املوشحات من أهم املوضوعات اليت ذكرت يف الكتاب 
الذي ال ، " العقد"وكان ذكره ذكرا سريعا يرافقه اسم مؤلَّفه ، ذكر األندلسي الذي ابتدعها 

  .عنه سرعةً يف الذكر يقل 
 ٣ط -القاهرة(، دار املعارف ، ) األندلس ( عصر الدول واإلمارات ، شوقي ضيف  - ٥
  ).م ١٩٨٩ –
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وتناوله البن عبد ، حيث استفاد البحث من هذه الدراسة يف التعرف على احلياة األندلسية 
  .ربه وكتابه العقد 
  :مد على عدد من املراجع يف مقدمتهاجيعل الدراسة تعت "العتبات النصية"إن حترير مصطلح 

، تقدمي سعيد يقطني ،عتبات جريار جينيت من النص إىل املناص،عبد احلق بلعابد - ١
  ) . م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩- ١ط -اجلزائر(منشورات االختالف 

 -سورية(، دار احلوار، عتبات الكتابة العربية يف الرواية العربية،عبد املالك أشهبون - ٢
  ).م ٢٠٠٩- ١ط
-الدار البيضاء(،دار الثقافة، هوية العالمات يف العتبات وبناء التأويل، عيب حليفيش - ٣

  ) .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥-بدون ط
سعت الدراسات السابقة إىل دراسة الوظائف املقدماتية وفائدا يف إضاءة النص األصلي 

يف إضاءة  وقد درس البحث هذه الوظائف املقدماتية وأمهيتها الفاعلة، للعمل األديب الروائي
، وفائدا اإلثرائية ملنت الكتب اليت قدمت هلا، جوانب النص من خالل مقدمات العقد الفريد

ويكون بذلك مغايراً يف تطبيقه املنهجي لتلك الدراسات اليت عكفت على دراسة املقدمة 
  .النثرية املصاحبة للعمل األديب يف الرواية 

دئ السيميائية يف إضاءة املقدمات النثرية بشقيها يعتمد البحث يف دراسته املنهجية على مبا 
مث توصيف ، "  العتبات النصية"إذ يبتدئ بالدراسة التنظريية ملفهوم ، املضموين والفين

وبيان ، وتفسري الظواهر ، النصوص املقدماتية من خالل املضامني مع التحليل والتعليل 
ر من املقايسة ما بني هذه املقدمات من كل ذلك يف إطا، دورها يف االرتقاء بالعتبة النصية 

ويف مرحلة ثالثة الدراسة التحليلية النقدية للبناء الفين ، جهة والعصر األندلسي من جهة ثانية
  ومساته الشكلية

يقوم البحث ببيان أمهية املقدمات وخصوصيتها الوظيفية للنص األديب  على متهيد وثالثة 
  .فصول

، وهويف تناوله يكثف املعىن بأوجز العبارة، رئيستني للبحث  أما التمهيـد فيتناول قضيتني 
وهي يف طبيعتها مكاشفة نصية عن كل ما يدور يف فلكها ، ويفصل القول بأقصر األلفاظ 

  :وهذه القضايا هـي ، التأليفي 
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  :املـؤلـــف  -أوال
ومولده   ،ونسبه، ابن عبد ربه األندلسي من حيث امسه : يتناول التمهيد املؤلف الذي هو

  .ووفاته ،ونشأته 
  ) :املـؤلَف(الكتـاب  - ثانياً

وبيان سبب تسميته وطريقة ، الذي عد من أمهات الكتب  "العقد الفريد" وهو كتاب
  .وطبعاته املنشورة ، ومنهجه ، تقسيمه 

أن النثر ) ١(" األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة " وقد ذكر أمحد هيكل يف كتابه 
وانقسم األخري إىل نوعني ، النثر التارخيي والنثر التأليفي: التأليف فيه إىل قسمني مهاانقسم 
وعد التأليف األديب خري ما ميثل التأليف يف كتب ، التأليف التأرخيي والتأليف األديب : مها 

إذ يهدف إىل التثقيف والتهذيب مبا حيتويه ،  األدب مبفهوم القرن الثالث والرابع لكلمة أدب
من األخبار واألخالق واألشعار والقصص  وهذا ينطبق على كتاب العقد الفريد الذي ضمنه 

  .مؤلفه ما ال يقل ذيباً وخلقاً عن ذلك 
إذ ، فأما الفصل األول فيتضمن ثالثة مباحث من شأا أن تضيء جوانب املصطلح      

وأقسامها وأنواعها  يقرر يف مبحثه األول مفهوم العتبات النصية يف اللغة واالصطالح
و املبحث الثاين يرصد حركة األدب القدمي واحلديث من خالل النظرية النقدية . ومبادئها

وهي نظرية تصاعدت مبفهوم العتبات حني أشارت إىل ، وتوجيهاا النقدية للكتابات النثرية
ناول يف وقد ت، وأن لدالالته مغزى تتصيده النفس من حميط الكتاب ، ضرورياته يف األدب 

ثناياه عتبة العنوان وعتبة اإلهداء كنموذجني على تلك البؤرة النقدية اليت ينظر منها الناقد يف 
، أما املبحث الثالث فقد فصل القول يف أمهية دراسة عتبة املقدمة للنص .كتابات األديب 

ة اليت مس مث الوظائف املقدماتي، وأنواع االستهالل ، فيبدأ بتعريف املقدمة لغة واصطالحاً
وتكشف له ، وتزوده مبفاتيح النص املستغلقة على معانيها، يف أذن قارئها عن مكامن فائدا 

وقد أردفت مقدمات أدبية على الوظائف املقدماتية كمثال ، وتلم بشتات األفكار، األسرار 
  ن ويف ختام الفصل كان احلديث مفصالً ع.تطبيقي تتبدى فيها مالمح الوظيفة وحيثياا 

  ـــــــــ
  ، ) م ١٩٩٣_ ٧ط_القاهرة ( دار املعارف ، األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة ، أمحد هيكل : ينظر ) ١(

  .  ٢٢٦-٢٤٧:   ص 
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" االستهالل بني الغياب واحلضور" وهو حديث حيمل عنوان، املقدمات وتصورات النقاد فيه
، وأمهيتها املوضعية، أليفي للمقدمةفالتصورات تعتمد على تصور خاص باملناط الت، 

  .ومكاشفتها النصية 
  

إذ يكشف  "مضـامني مقـدمات العقد الفريد"وأما الفصل الثاين فقد جاء بعنوان      
هي يف ، الفصل عن أن املضامني اليت تدور حوهلا النصوص املقدماتية تتحرك يف أبعاد ثالثة 

،  عكاسات أدبية لذلك العصر األندلسي حقيقتها أصداء اجتماعية  وخماوف سياسية وان
وحياول هذا الفصل من خالل مباحثه األدبية والسياسية واالجتماعية حتليل النصوص  وتفسري 
الظواهر  وتعليل األسباب من دالالت النصوص وإحياءات  الشواهد واألخبار يف املقدمات 

وأا نص ، جوانب التأليف  النثرية ؛ ليكون كاشفاً عن أمهية عتبة املقدمات يف الكشف عن
أما املبحث األول فيجد بغيته يف تلك املقدمات . مصاحب هلا من التوثيق ما للنص األصلي 

تنسجم بني حروفه تناغمات الشعر والنثر األندلسي ، النثرية اليت حتمل قالباً أدبياً أو نقدياً
حاجة اتمع إىل هذه  لذلك كان احلديث عن الفنون األدبية ومدى، واملعايري النقدية 

  :وينقسم إىل عدة حماور هي، األنواع من خالل ومضات النصوص املقدماتية
و الرسائل  و التعازي ، و املواعظ ، و األمثال ، حيث يتناول اخلطب وأنواعها : املنثور - ١

  .و حسن التنصل ، واملراثي
  .املقدمات ويقوم على دراسة حتليلية لألبيات اليت تناولتها: املنظوم  - ٢
  .أدب اجلدل ، بيان العبارة ، ويتحدد يف دراسة البالغة : البيان - ٣
يقف على  املالمح النقدية يف املقدمات النثرية وهي اللفظ واملعىن واحلكم :النقد األديب - ٤

  .النقدي 
وجتسيد ،  ففيه توثيق لألوضاع السياسية "املضامني السياسية" أما املبحث الثالث بعنوان 

، و تقريب املسافة للبالط السلطاين باألندلس ، وتصوير لألجواء النفسية ،  روف احلربيةللظ
مث بالشخصية السلطانية وما يتصل ا من األلقاب و الطريقة ،فيبدأ بالسلطان وماله وما عليه 
و كذلك مايتصل بالبالط السلطاين ممن هم عون للخليفة من ، السياسية يف احلروب وغريها

مث األدوات ،مث احلديث عن األوضاع السياسية يف الداخل واخلارج ، واحلجاب الكتاب 



- ١٠  - 
 

كل ذلك يف حدود املفاهيم السياسية  والدالالت السلطانية اليت تنبثق من سطور ،احلربية 
  .املقدمات كعتبة دف إىل التوضيح قبل الشروع يف قراءة الكتاب 

الثالث الذي يندرج فيه كل  ما له صلة  فهي عنوان املبحث "املضامني االجتماعية " أما
ومن خالل املقدمات تتعمق ،  بالبيئة اتمعية واحلياة املعيشية اليت يزاوهلا سكان األندلس

لتدل على سيادة دين أو انبثاق فكر أو ، الرؤية و تتضح املفاهيم األخالقية والعلمية والدينية 
  .تماعية يف املقدمات مايلي ومن أهم املضامني االج، توصيف لفن من الفنون 

  .عناصر الشعب األندلسي  - ١
  .األديان والعقائد  - ٢
  . الناحية العلمية  - ٣
  .والنعمة  والسرور ، و أوقات الفراغ ، األخالق : العادات والتقاليد اليت تتضح يف  - ٤
  .الطبيعة البيئية  - ٥

ويبحث يف اخلصائص الفنية  "البناء الفين للمقدمات"جاء الفصل الثالث بعنوان      
فاملقدمة النثرية تتجسد فيها اخلصائص الفنية العامة للعصر األندلسي وتربز ، للمقدمات 

. مسات  الكاتب اخلاصة به يف كتاباته ؛ ليكونا معاً قالباً فنياً خاصاً مبقدمات العقد الفريد 
 –عرض  –مقدمة : ء وهو وصف حتليلي نقدي ملكونات البنا، فاملبحث األول يصف البناء 

  . خامتة 
" و اليت جتلت يف مقدمات " السمات الفنية للمقدمات " ينفرد املبحث الثاين بدراسة      

  :وهي   " العقد الفريد
  .التعليق على العنوان  - ١
  .االختالف يف أطوال املقدمات وفق مقصدية تأليفية  - ٢
  .تكرار العنوان  يف املقدمة الالحقة  - ٣
  ). خامتة  –عرض  –مقدمة ( االنتقايل بني عناصر البناء  التدرج - ٤
  . كثرة الشواهد يف املقدمات  - ٥
  .ذكره للخاص بعد العام  – ٦
  . العبارة الواضحة اليت تؤدي معناها وال حتتاج إىل التفسري  – ٧
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  .اإليـجاز – ٨
  . استخدام األساليب اإلنشائية الطلبية  – ٩
  .ستعارية من حميط البيئة األندلسية الصورة التشبيهية واال – ١٠
  .اجلمل القصار املتتابعة و املتعاطفة  – ١١
  .العناية باختيار األلفاظ اجلزلة واملعاين اجلليلة  – ١٢
  .التأثر باألسلوب القرآين والنبوي يف التأليف املقدمايت  – ١٣

و "الصورة الفنية "دراسة مث دراسة  اجلوانب الفنية من خالل التقنيات األدبية اليت تتجلى يف 
ويف كل ذلك تقدم دراسة تقدميية من شأا أن ،  " التناص  " و " األلفاظ والتراكيب " 

  .تقف على إسهامات العلماء يف املصطلح حىت منا وتشكلت معامله البنائية 
، يف دراسة الصورة الفنية تتجلى دراسة توضيحة للتشبيهات وااز واالستعارة والكناية  

  .يكون التطبيق فيها على نصوص من املقدمات النثرية 
والسبك كما جاء يف ، وتنعقد دراسة األلفاظ والتراكيب من حيث السبك يف ثالثة أبعاد    

وسبكه ذوبه ، سبك الذهب والفضة وحنوه من الذائب يسبكه ويسبِكه سبكًا : (( اللسان 
وضيحية مث التطبيق من خالل نصوص ويتم دراستها دراسة ت ) ١(. )) وأفرغه يف قالب 

  :مقدمات العقد الفريد وهي 
  : عناصر السبك النحوي_ أوالً 
  .اإلحالة  –أ 

  .  احلذف  –ب 
  .العطف  –ج 
  .املوازاة  –د 
  

  ـــــــــــــــــ
  .سبك : مادة ) بدون تاريخ _  ١ط_ بريوت ( دار صادر ، لسان العرب ، ابن منظور ) ١(
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  :ر السبك املعجميعناص –ثانياً 
  .التكرار   -أ

   .الترادف _ ب 
  .املصاحبات اللغوية  –ج 
  :العناصر الصوتية  –ثالثاً 
  .السجع  –أ 

  .اجلناس _ ب 
وال يبعد املبحث يف دراسته للتناص عن منهجه يف الدراسة للصورة الفنية واأللفاظ 

واالستدالل باألدلة ، صطلح إذ يقدم الدراسة التنظريية هلما من التعريف بامل، والتراكيب 
وشكليه البنائي ، مث الوقوف على مصادر التناص ، والفائدة املرجوة عنهما،  التوضيحية هلما 

" عيون األخبار " و" العقد الفريد" وتبحث يف وجود تلك العالئق النصية بني ، واملضموين 
ستشهاد باالقتباس ويتناول النصوص ويبحث فيها التناص املضموين بشقيه املباشر يف اال

  . وغري املباشر يف املعلومات اليت حذى فيها ابن عبد ربه ابن قتيبة ، والتضمني 
، تليه املصادر واملراجع املعتمد عليها ، وختم البحث خبامتة تضمنت أهم نتائج الدراسة 

  .وفهرس البحث 
ه ما ينفع فلله فإن كان في، فهذا جهد املقلّ الذي حفظ شيئاً وغابت عنه أشياء ، وبعد 

واهللا اهلادي إىل ، فذلك من نفسي األمارة بالسوء، وإن شابه التقصري واخلطأ ، احلمد واملنة 
  .سواء السبيل 
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        التمهيدالتمهيدالتمهيدالتمهيد
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  :التمهيد 
عامل ساد العلم ورأس ، واقتبس من احلظـوة مـا    ((إن ابن عبد ربه األندلسي   

ىت سار إىل املشرق ذكره ، واستطار شرر الـذكاء فكـره ،   اقتبس، وشهر باألندلس ح
وتتجلى هذه العناية يف كتابـه    )١( . ))وكانت له عناية بالعلم وثقة ، ورواية له متسقة

) قـد  الع( ما جعل كتابـه  ، يه من األخبار ، واألحداث والقصص العقد ، الذي مجع ف
  .سني موئالً لطالب العلم والدار

  ".العقد الفريد " ة ابن عبد ربه ، وعلى كتابه ةً وجيزةً على حيافالتمهيد يقف وقف  
  :املؤلف : أوالً 

  )٢( :مسه ونسبه ا
موىل هشام بـن  ، هو أمحد بن حممد بن عبدربه بن حبيب بن حدير بن سامل القرطيب     
يكىن بـأيب  ، امللك بن مروان بن احلكم األموي الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد عبد
  .عمر

  :مولده ونشأته 
ـ ٢٤٦سـنة ،ربـه يف العاشـر مـن رمضـان      ولد ابن عبـد    املوافـق  ،هـ

ودرس ـا  ، ونشـأ مبدينـة قرطبـة   ،م٨٦٠عـام   للتاسع والعشـرين مـن نـوفمرب   

                                                 
بريوت ، ( حممد علي شوابكة ، مؤسسة الرسالة : ملح أهل األندلس ، حتـ  ابن خاقان ، مطمح األنفس ومسرح التأنس يف. )١(

 . ٢٧٠: ص ) م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣،  ١ط

  :تعددت املصادر األدبية والتارخيية اليت تناولت حياة ابن عبد ربه ، ومنها . )٢(
ـ  : ، تاريخ علماء األندلس ، حتـ  ابن الفرضي••••    هــ  ١٤٠٣،  ١بـريوت ، ط ( اين إبراهيم األبياري ، دار الكتـاب اللبن
 . ١/٨٧ :ص ) م١٩٨٣/

 .١٤٨: ص) م١٩٦٧،بدون ط ، بريوت( دار الكاتب العريب ، بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس ، الضيب •

 )م١٩٦٦/هـ١٣٨٦،بدون ط ( الدار املصرية للتأليف والترمجة ، جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس ، احلميدي •
 ١٠١:ص

 .١/٢٠٧ص) م٢٠٠٢، ١٥ط،  بريوت( دار العلم للماليني ، األعالم ، ن الزركليالدي خري •
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وعــروض علــى أيــدي  وحــديث وحنــو،وتفســري،فقــه:خمتلــف العلــوم مــن
وكـان مـن املكثـرين مـن      ، كما قرأ رسائل احملـدثني مـن املشـارقة   ، علمائها

فقــد ،وكــان شـاعراً مطبوعــاً ، طــالع علــى أخبـار النــاس الوا،  وظـات احملف
ربـه لقـد يأتيـك     ابـن عبـد   يـا ((  : وقـال فيـه   ، وصفه املتنيب مبليح األندلس

  )١(  )). العراق حبواً
اهللا ومدحـه   إذ الزم األمري عبد ، حظي مبكانة عالية عند خلفاء بين أمية يف األندلس    

ووضع لـه  ،الرمحن الناصر ومدحه الزم األمري عبد،هـ٣٠٠وبعد وفاته سنة ،مبدائح عدة
  .هـ٣٢٢وذكر فيها أحداث كل سنة حىت سنة ، أرجوزةً يف مغازيه

 ابن وضاح و ، اخلشين : وأشهر شيوخه أربعة ، تلقى تعليمه على أيدي علماء بالده      
  . عثمان بن املثىنو  ، تقي بن خملد و

 ،وباألدب رياسة وشهرة ، بالعلم جاللة ان أليب عمروك((  : قال فيه احلميدي         
 وأثرى ، فساد بعد مخول ، واتفقت له أيام وواليات للعلم فيها نفاق،  مع ديانته وصيانته

    )٢( ))  .إال أنه غلب الشعر عليه، وأشري بالتفضيل إليه ، بعد فقر 
وكـان  ،األندلس مدح ملوك ، كان أديب األندلس وفصيحها((  :وقال ابن تغري بردي

   )٣(  )) .صدوقاً ثقةً
ودون  ،واون ،وميله ألشعار الغزل ،والطرب ، حببه للغناء - رمحه اهللا -عرف 

عـزم   ، وكان قد ألف شعراً يف فىت كان يألفه ، جمموعة من هذه األشعار يف كتابه العقد
   )٤( :إليه تب ابن عبد ربهفك ،فمنعه املطر من السفر ، على الرحيل
  

الَّه ابكَترت ـ أَ نيٍبِِل نت مبـ ت كر    هيهـ  ات أْيبـ لَى ع يك ـ اهللا و   ردالقَ
لْازِمأَ تبيك ذَحار نيِالب لْمـ هِت ـ واملَ يحالـر  يكف يى لثَى رتح                     افً   رطَ

                                                 
  .٢/١٧٥: ص )  هـ ١٣٨٥_  ٢٦ط_مصر ( طبعة السعادة م ،يف أدبيات وإنشاء لغة العرب  جواهر األدب ، اهلامشي).١(
  .١٠١: ص ، مصدر سابق ، جذوة املقتبس ، احلميدي ) ٢(
بريوت ( دار الكتب العلمية  ،قدم له حممد حسني مشس الدين  ،يف ملوك مصر والقاهرة  رةالنجوم الزاه ، ابن تغري بردي) ٣(

  .٣/٣٢٨:  ص)  م ١٩٩٢/هـ ١٤١٣_ بدون ط 
 .  ٧٠: ص ) م ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩_  ١ط_بريوت ( مؤسسة الرسالة ، حممد رضوان الداية : حتقيق ، عبد ربه ابن ديوان ) ٤(
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يا برده من حيا مزن ـ ع ـ ى كَلَ ـ  يــلِ لغا بِهانرينِ    دبِ وقِالش ـ ت ستعر  
ـ  نتأَفَ اكرى أَتح    ارما وال قَسمى شرأَ  أالَّ تـآلي الشمس ـ القَو مر  

 ، والتفريط،عليه من حياة اللهو وترك ما هو ، اهللا إىل لكنه يف آخر حياته تاب
 ، باملمحصات الزهد مساهاوقصائده اليت قاهلا يف الغزل بأشعار وقصائد يف  ونقض أشعاره

  .ولعل إصابته بالفاجل كانت السبيل إىل توبته
، وأوبتـه ،وارجتاعه عن تلك الغفلة،ويف أيام إقالعه عن صبوته( ()١( :يقول املقري

ونصل مـن   ، حمص أشعاره يف الغزل مبا ينافيها،وانثنائه عن جمون اون إىل صفاء توبته
منها القطعة األوىل الـيت  ،  وقوافيها على أعاريضها ، قوادمها وخوافيها بأشعار يف الزهد

  :حمصها بقوله) ) "هال ابتكرت لبني أنت مبتكر " : أوهلا

يا راقلَ اديس يـ فُع و حني ـ قْي تدر    ا الَّاذَمذي بعد شبِي سِأَالـر تنـ ت ظر  
عبِلْقَبِ ـاينـ  نَّإِ ك العيغَ نـ اف ـ هنأَ مـلَاع و ةيقَقن احلَـِع    ةٌلَ ـقَا سر  
ساُءود تفُزر مغَ نيـ  ظ إذا سفرللظَّ    تـالمـالَفَ ني تبـ  والَ يـق ـذَتر  
  ـرجدزم اتـذَاللَّ ـنِع يهف ـانَكَلَ    ةٌظَوعم وتاملَ ريغَ كلَ نكُي ملَ ولَ
  ـرـكتبم تنأَ نيٍـبل تركَتاب ـالَّه    ائًدتبم تـلْا قُم هلَ ولُقُاملَ تنأَ

وأثناء انقطاعه إىل تصنيف موسوعته  وتوبته وميضي ينظم الشعر خالل زهده
   )٢( :إذ يقول يف الزهد،اخلالدة العقد

ـ نا نيا الـدمنإِ الَأَ ضـ أَ ةُـار ـ ج فج بانِا جهنم رضا اخذَإِ    ةيكَ   بانِ
يَ ه الدار ام ـ  الَّإِ الُاآلم ـ م الَّإِ اتـذَاللَّ الَا وهيلَع    عائـجفَ صـائب  
ـ  وما اليهـعمد يونُع ترقَو    ةٌيـر رِقَ نيع سِماَألبِ تنخس مكَفَ ساكب  
ـ ا بِهفي اكنيع لْحتكْت الَفَ عـبرة    ى ذَلَعـبِِاه منـ إِا فَه نـ ذَ ك اهـب  

                                                 
 )م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨،  بريوت(ط دار صادر ،إحسان عباس:حتـ ، غصن األندلس الرطيب من الطيب نفح ، التلمساين) ١( 

  يا راقدأ ليس يعفُو حني يقْتدر      والّ يقَضى له من عيشه وطَر :ورد البيت األول خبالف ذلك ،  .٩/٢٦٣:  ص
 . ٧٠: ص ، مصدر سابق ، ديوان ابن عبد ربه     

 / هـ١٤٠٣_ط األوىل _ بريوت (دار الكتب العلمية ، مفيد قميحة :حتقـيق ، يف حماسن أهل العصر يمة الدهريت ، الثعاليب)٢(
 .٢/٩:  ص ،) م ١٩٨٣



- ١٧  - 
 

 وعبـد  ، اهللا وعبـد  ، واملنذر ، حممد : وهم مراء الذين عاصرهم من بين مروانمدح األ
   :املمدوحني منـه ويف ذلك يقول احلميدي بعد ذكره لألمراء  ، الرمحن الناصر

   )١( )).وخطه حجة عند أهل العلم عندنا ، ما رأيت خبط احلكم املستنصر هذا آخر( (    
مطبـوع  وقد خلّف ديـوان شـعر   ،  بقي بقرطبة رئيساً سيداً حىت أصيب بالفاجل      

وقد مجع فيـه   ،"العقد الفريد"والكتاب اخلالد الذي رفع رأس األندلس  ، وكتاب اللباب
إال أن اشتهاره وجزالة فائدته جعـاله  ،ليتحف ا وطنه ؛ وأدبائه،وكتابه ، أخبار املشرق
  .فأقبلوا على دراسته بشغف ، حىت عدوه من أركان األدب عندهم ، شرقمرجع أهل امل

ولكن بال ،  وإمنا يسري يف اجتاهات عدة،  جتاهاً واحداًاره ال يلتزم ويالحظ أنه يف شع    
بـل بربوزهـا يف شخصـية متميـزة     ،أو امنحاء ملالحمه اخلاصة،فقدان لشخصية الشاعر

إضافةً إىل تتبعه لألسـاليب  ،اهدته لالجتاهات ومش،  ويف معاصرته للمدارس.واضحة  ،
؛ لتصـنع   تصب يف قالب شخصيته األدبية ، وحبه للقراءة كونت لديه حصيلة أدبية غنية

   )٢( . ملكة فنيةً مبدعةً ومبهرةً
  :وفـاته

مث تويف يف الثامن عشر مـن مجـادى    ، أصيب ابن عبد ربه يف آخر حياته بالفاجل
  .م٩٤٠وافق للثالث من مارس عام امل ،هـ ٣٢٨األوىل سنة

   )٣( :وهو آخر شعر قاله وفيه بيان عمره، وقال أبياتاً قبل موته بأحد عشر يوماً
  

ينِالَك لـ ا بِم ي علَاذـ  ي ــطَ    يانِـفَكَ ويت ــز انِمي بــر ةًه ــو   يانِوطَ
لَبيت أَولَبـ ت ـ ي اللَّنِ يالكَي وـ ر اه    وـ  ـرص ـ لَأل انفَ ـ  مِاي مـعوِتران  
وما لأَ الَ يلَبـ ي ل سبعني ـ ح ةًج    وعـ أَ رٍش تـ  ت من ـ ب عدـ ه ا سنتان  
ـ ت ني عنِاألَست الَفَ لَّح اريِبـ ع يِت    ودكُونمـ ا م ـ ن ـ ري تـذي الَّ يـان  
وإنَـ ي حب م ِ ـ اج لاهللا رد ـ  نم يلَو    هلـضفَ ضماهللا انـ  خ يـ  ر ضمان  

                                                 
 . ١٠١:  ص ، مصدر سابق، جذوة املقتبس ، احلميدي )١( 

                 ٢٢٥:  ص)  م١٩٩٣،  ٧ط،  مصر( دار املعارف ، األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة، هيكلأمحد  :ينظر )٢( 

 . ٢١: ص ، مصدر سابق ، ديوان ابن عبد ربه  )٣( 
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لَوسأُ تبالي عن ـ ت يحِارِب ـ لَّع ـانَكَ ذاَإِ    يت ـ قْع لي باق ـ يـاً ول ـاينس  
هما ماهلِّا يف كُم لٍٍاح ـ ت لـ  م   يبٍ
  

ـ ذَفَ   ـارِا صـ مي ف يهذَا وـ  اك سيانِن  
         

  برمحة اهللا وثقة ، إن األبيات تعكس ما كان عليه ابن عبد ربه من صرب على مرضه 
  . - رمحه اهللا رمحةً واسعة -

  .كتاب العقد الفريد:ثانـياً
إذ إنه حوى جمموعةً كبريةً من االختيارات  ؛ يعد الكتاب من أمهات كتب األدب  

كما مساه -اسم الكتاب و،  للمصنف والقصص مزودة بأشعارٍ ،واألشعار ،يف األخبار
وعليه فإن أكثر املصادر  ، افه النساخ املتأخرونفقد أض أما لفظ الفريد ، العقد -مؤلفه

إال عند  )١( )الفريد(ربه تعرفه بصاحب العقد دومنا ذكر للفظ  اليت حتدثت عن ابن عبد
والبغدادي يف كتابه  ،)٢( " ملستطرف يف كل فن مستظرفا "مجاعة  كاألبشيهي يف كتابه 

  .وغريمها ،)٣( " دبخزانة األ"
فسار  ، على كتاب عيون األخبار البن قتيبة يف تصنيفه -رمحه اهللا  -اعتمد وقد 

وهذا مأخذ يؤخذ  ، من مضمونه دون عزو ذلك إليه ونقل كثرياً ، على ترتيبه وتبويبه
كثرياً بكتاب تأثر ابن عبد ربه  (( : يف تقدميه لكتاب العقد الفريد يقول أمحد أمني ، عليه

غالل سواء يف ترتيبه وتبويبه أو يف مشتمالت واستغله أعظم است" خبارعيون األ"ابن قتيبة 
   )٤( )) .ولكنه غمطه حقه يف التصريح مبا أخذ عنه إال يف القليل النادر ، أبوابه
تبويبه  منهجه و يفإن ابن عبد ربه إستفاد من كتاب عيون األخبار البن قتيبة  

                                                 
 .ينظر املراجع السابقة اليت ترمجت البن عبد ربه)١( 

 .١/٩: ص )م١٩٨٦، ٢ط، بريوت( دار الكتب العلمية ، مفيد قميحة:حتـ ، املستطرف يف كل فن مستظرف ، األبشيهي) ٢( 

 ، بريوت( دار الكتب العلمية ، ميل اليعقوبأ ، حممد نبيل طريفي: حتـ ، دب ولب لباب لسان العربخزانة األ، البغدادي) ٣( 
  . ٢/١٤٦: ص ،  ) م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١ط

 قدم له عمر عبد السالم تدمري ، عبد السالم هارون ، ابراهيم األبياري ، أمحد أمني : ـحت ،العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٤(
  . ٩:  ص ، )م١٩٨٢_هـ١٤٠٢_بدون ط ( يبدار الكتاب العر

 .٣/٦٦: ص ، السابق نفسه ) ٥(
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الفه يف بعض لكنه خ، وتقسيم الكتاب إىل كتب يف السلطان واحلروب وغريها  ألبوابه
من الكتب  وهو )٥( "اجلوهرة يف األمثال"من ذلك كتاب ، ستبدهلا بغريها أمساء الكتب وا

فكان ، إىل استخدامه ألمساء اجلواهر يف التبويب  إضافةً، اليت مل يتناوهلا ابن قتيبة يف كتبه 
ون ربه كتاب عي حاكى ابن عبد(( : وقال بروكلمان .حماكيا ومضيفًا يف نفس الوقت 

   )١( )) . وسطا على كثري من مضمونه دون ذكر مصدره ،األخبار البن قتيبة
 ،تطلع الصاحب بن عباد إىل قراءته ،ولقد حوى أخبار املشرق فلما ذاع صيته    

ظننت أن هذا الكتاب يشتمل على شئ من  ، هذه بضاعتنا ردت إلينا(( :لكنه ملا قرأه قال
   )٢( ). ) ال حاجة لنا فيه،ى أخبار بالدنامشتمل عل وإمنا هو ، أخبار بالدهم

فقد كان يف األندلس مدرستان ،  ويرى أمحد أمني أن هذا ليس عيباً على الكتاب 
وابن " نفح الطيب"كما فعل املقري يف ،إحدامها تعىن باألدب األندلسي ونشره وتدوينه

فعل القايل يف  كما،واألخرى تعىن بنقل أدب املشرق ألهل األندلس ،"الذخرية"بسام يف 
يقرأ اإلنسان  ؛ كتاب متعة(( : وكتاب العقد كما قال عنه عمر فروخ )٣( . كتابه األمايل

مث إن  ، حىت بلغت احلال باملؤلف إىل أن روى أشياء من باب اخلرافة، فيه أخباراً طريفة
ولكنه أحسن تصنيف هذه املوضوعات  ، املؤلف مجع موضوعات خمتلفة يف كتاب واحد

مث إن املؤلف  ، ويف الكتاب مناذج مجيلة من الشعر والنثر واألقوال. بها وعرضهاوترتي
  )٤( ).)والتهذيب اخللقي ، قصد العربة احلسنة

وشبهه بعقد يضم مخسة  ،قسم ابن عبد ربه كتابه إىل مخسة وعشرين كتاباً        
إال أنه ، واحد باسم حجر"الواسطة"وأطلق على الباب الثالث عشر، وعشرين حجراً كرمياً

  مث ،) اللؤلؤة (وقد مسى ،لفظة الثانية "الواسطة"أضاف إىل اسم كل كتاب بعد كتاب 
 )اجلوهرة(مث  ،)الياقوتة (مث ،) املرجـانة ( مث ،)اجلمانة (مث  ،)الزبرجدة (مث  ،)الفريدة(

                                                 
  هـ ١٣٩٤ - ٣ط، القاهرة( جامعة الدول العربية ، عبد احلليم النجار: حتـ ، تاريخ األدب العريب ، كارل بروكلمان)١( 
 .٣/١٤٠:  ص)  م١٩٧٤/ هـ١٣٩٥ أو 

 . ٤/٢١٥:  ص، )  م ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠_  ٣ط _ وت بري( دار الفكر  ،معجم األدباء ، ياقوا احلموي ) ٢( 

  . ٨:  ص، مقدمة احملقق يف العقد الفريد  :ينظر )٣( 

دار ، األدب يف املغرب واألندلس منذ الفتح اإلسالمي إىل آخر عصر ملوك الطوائف ،  تاريخ األدب العريب،  فروخعمر )  ٤( 
  .٤/٢١٢:ص ) م  ١٩٨٤_  ٢ط_ بريوت ( العلم للماليني 
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 )الواسطة( تأيت مث ، ) انبة ( مث ،) العسجدة( مث ،)اليتيمة ( مث ،)الدرة( مث، )الزمـردة(مث
   ،)  العسجدة الثانية ( مث ،)  انبة الثانية (وبعدها تأيت ،  يف الوسط وهي الثالثة عشرة

  )١( . وهكذا على أن تقابل مجيعها نظائرها يف ما قبل الواسطة ،) اليتيمة الثانية(  مث
جواهره  ألفت هذا الكتاب وختريت((  : وقد أوضح منهجه يف مقدمة كتابه إذ يقول     

 ولباب اللباب ،فكان جوهرة اجلواهر،  وحمصول جوامع البيان،  من متخري جواهر األدب
وماسواه  ،وفرش لدرر كل كتاب، ختصاروحسن اال، فيه هو تأليف االختيار وإن مايل

وحذفت (( :كذلك قوله )٢( )).عن احلكماء واألدباء  ومأثور،فمأخوذ من أفواه العلماء
وهرباً من التثقيل و التطويل؛ألا ، ألخبار طلباً لالستخفاف واإلجيازاألسانيد من أكثر ا

   )٣() ).وال يضرها ما حذف منها،ال ينفعها اإلسناد باتصاله،ممتعة وحكم ونوادر أخبار
وتوافقها يف ،  جتانس األخبار يف معانيها، لقد حرص على تزيني كتبه بشواهد شعريةو(( 

وقد مساه بالعقد؛ ملا فيه من خمتلف ،وتأليفه هية من نظمإضافةً إىل شواهد شعر ، امذهبه
  )٤(  )).جواهر الكالم مع دقة السلك وحسن النظام

 ) املطبعة العثمانية( ، هـ القاهرة١٢٩٣ ) املكتبة األمريية(نشر الكتاب يف بوالق وقد   
، هـ١٣٠٢)املطبعة الشرقية(، هـ١٣٠٢) الرازق براهيم عبدإ مطبعة(، هـ ١٣٠٢

هـ ١٣٢١ )املطبعة االزهرية(،١٣١٦_١٣١٤القاهرة  ،هـ١٣٠٥) مشرف عةمطب(
 )هـ١٣٤٧- ١٣٤٦( ، م١٩٢٨القاهرة، م١٩٣١-هـ١٣٣١)املطبعة اجلمالية(، القاهرة

براهيم إ - أمحد زين - حترير أمحد أمني( ، م١٩٣٤- هـ١٣٥٣) مصطفى حممد(
حتقيق حممد (ا بعد وم ، م١٩٤٠هـ١٣٥٩ )جلنة التأليف والنشر( ، القاهرة)  األبياري

هـ ١٣٩٣،  م١٩٥٣ )الطبعة الثانية( ، )هـ١٣٦٨(م ١٩٤٩القاهرة) سعيد العريان
 القاهرة جلنة التأليف والنشر الطبعة الثانية ،  ) راجفار عبد الست قيقحت (م ١٩٧٢
أمحد : حتقيق ) دار الكتاب العريب ( وكان االعتماد على  )٥( .م ١٩٤٨=هـ ١٣٦٧

                                                 
 ١٩ -١٨:  ص،  العقد الفريد ، ينظر مقدمة املؤلف)  ١( 

 .١٦: ص ،ه سنفالسابق )  ٢( 

  . ١٧: ص ، السابق نفسه)  ٣( 
 .١٨: ص ، السابق نفسه)  ٤( 

 . ٢٢٠- ٤/٢١٩ص،  مصدر سابق ، تاريخ األدب العريب ،عمر فروخ )  ٥( 
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  .م  ١٩٨٢-هـ  ١٤٠٢، األبياري ابراهيم هارون و أمني وعبد السالم 

  
  
  
  

  الفصل األول
  العتبات النصية 

  مفهوم العتبات النصية : املبحث األول  •
 .العتبات النصية يف األدب بني القدمي واحلديث : املبحث الثاين   •

 )دراسة يف أمهية العتبة للنص ( العتبة والنص : املبحث الثالث  •

  
  

                                                                                                                                            
 



- ٢٢  - 
 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

        مفهوم العتبات النصيةمفهوم العتبات النصيةمفهوم العتبات النصيةمفهوم العتبات النصية: : : : األول األول األول األول املبحث املبحث املبحث املبحث 
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إن العالقة بني املقدمات والعتبات النصية عالقة محيمة ، إذ إن املقدمات جـزء مـن        
كيان العتبات وآلية من آلياا ؛ لذلك كان البد من الوقوف على مفهوم العتبات وقوفـاً  

مية املقدماتية يف ظل العتبـات  يضيء جوانب املقدمات ، ويسعى إىل توضيح الرؤية املفهو
النصية ، لذلك انفرد هذا الفصل بالتوضيح املفصل ، والتفسري املأول ملفهوم العتبـات يف  
اللغة واإلصطالح ، مث ببيان قيمتها األدبية قدمياً وحديثاً من حيث تتضح عنـد النقـاد ،   

، مث أمهية العتبة النصـية   ومعايري النقد األديب ودوره يف رصد احلركة األدبية قدمياً وحديثاً
  .للنص األصلي 
  :العتبة يف اللغة 

كل مرقاة من الدرج عتبة ، وكذلك العتـب  : العتبة أُسكُفَّة الباب اليت توطأ ، وقال      
: العتبة يف الباب هي األعلى ، قـال  : عتبة ، وقال ابن مشيل : يف الثنايا الشاقة ، واحدا 
: والسكفة هـي السـفلى ، والعارضـتان    : قال . احلاجب : واخلشبة اليت فوق األعلى 

التواء وال نبوة ، وما يف مودته عتب : ما يف طاعة فالن عتب ، أي : ويقال . العضادتان 
محل فالن على عتبة كريهة ، وعلى عتـبٍ  : إذا كانت خالصة ال يشوا فساد ، ويقال 

   )١( .كريه من البالء والشر 

                                                 
 هـ١٤٢٥ –ط أوىل  –بريوت ( أمحد خميمر ، دار الكتب العلمية :  أبو العباس ، ذيب اللغة ، حتـ، أمحد حممد األزهري  )١(

 ) . عتب ( مادة  ٢/٩٦: ص ) م  ٢٠٠٤
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  )١( .الَ يف شظَاها وال أَرساغها عتب   : علقمة  قال ابن السكيت يف قول
  .ال يتعتب عليه يف شيء : عيب وهو من قولك : أي 
مسيت بذلك الرتفاعها عن املكان املطمئن السهل ، وعتبات ) عتب ( ذكر ابن فارس     

أيضـاً  ويشبه بذلك العتبات تكون يف اجلبال ، والواحدة عتبة وجتمع . مراقيها : الدرجة 
يقال للفحل املعقـول أو  . على عتب ، وكل شيء جسا وجفا فهو يشتق له هذا اللفظ 

 وهذا تشبيه: قال اخلـليل  . عتب عتباناً : الظالع إذا مشى على ثالث قوائم كأنه يقفز 
: عتب لنـا عتبة أي : ويقال . كأنه ميشي على عتبات الدرجة ، فيرتو من عتبة إىل عتبة 

   .)٢(اختذها 
وهـي بـالعودة إىل   ، والعتبة يف لغة العصر الدارجة خاصةً بالباب ؛ أي مقدمته   

أصول اللغة العربية موافقة هلذا املعىن ، وهي إن مل تذكر بلفظها صراحة يف آيات القـرآن  
: الكرمي ، إال أن املفسرين فسروا بعض كلمات القرآن بالعتبة ، من ذلك قولـه تعـاىل   

رقود ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيـه   وحتسبهم أيقاظاً وهم�
  )٢(� بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ومللئت منهم رعباً 

  )٣( :العتبة ، وقيل الباب وأنشد : الفناء ، وقيل : وصيد ال: قال الزخمشري   
  بأرضٍ فَضاٍء ال يسـد وصـيدها  

  

  غَـري منكَـرِ    علي ومعروفي ِا  
  

                                                 
 .والَ السنابِك أَفْناهن تقْليم : البيت من البسيط وعجزه )١(

  ٧٠:ص ،) م ١٩٣٥/هـ ١٣٥٣ -١ط  –القاهرة ( أمحد السيد صقر ، شرح ديوان علقمة الفحل ، مطبعة احملمودية 
  
 
  ) م ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩-بدون ط  –بريوت ( عبد السالم هارون ، دار الفكر : ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، حتقيق   )٢(

  ) .مادة عتب . (  ٢٢٦_ ٤/٢٢٥: ص 
  .١٨آية : سورة الكهف ) ٢(
عبد الرزاق :حتقيق ، وه التأويل الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وج، أبو القاسم حممود الزخمشري اخلوارزمي ) ٣(

  . ٢/٦٦٢: ص ) م ١٩٩٧/هـ ١٤١٧-ط أوىل  –بريوت ( دار إحياء التراث العربية ، املهدي 
  .١٢٧آية : سورة البقرة ) ٤(
  .١/١٧٧: ص) م ١٩٨٤هـ١٤٠٤-بدون ط  –بريوت (دار الفكر ، تفسري ابن كثري ، أبو الفداء إمساعيل بن كثري ) ٥(
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و إذ يرفع إبراهيم القواعد مـن البيـت     �: وذكر ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل   
أن إبراهيم عليه السالم جاء بعد  (()٤( �وإمساعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 

 ومل –إمساعيل وأمه  –ما تزوج ابنه إمساعيل بامرأة من جرهم ، وكان قد تركهم يف مكة 
خرج : يكن ا أحد ، وعند جميئه مل جيد إمساعيل عليه السالم ، فسأل عنه امرأته فقالت 

حنن بشر ، حنن يف ضيق وشدة فشكت : مث سأهلا عن عيشهم وهيئتهم ، فقالت . يبتغي لنا
فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السالم ، وقويل له يغري عتبه بابه  فلمـا جـاء   : قال . إليه 

ذاك أيب ، وقد أمرين أن أفارقك ، فاحلقي بأهلك  : السالم أخربته اخلرب فقال  إمساعيل عليه
 ))  .وطلقها وتزوج بأخرى 

)٥(    
أخبار الدار ((: جلريار جينيت " عتبـات "ويقول سعيد يقطني يف تقدميه لكتاب   

ا يقول املثل املغريب ، وال ميكن للباب أن يكون بدون عتبـة ، تسـلمن  .. على باب الدار 
  )١( ).)العتبة إىل البيت ، ألنه بدون اجتيازها ال ميكن دخول البيت 

إن يف قوله تشبيه صريح للنص وما حييط به بأنه كالدار وباا ؛ إذ ال ميكـن أن    
تنفذ إىل النص دون املرور مبا حييط به كاملقدمة واإلهداء والعنوان ، كذلك احلال يف تلك 

  . بالوقوف على عتبة باا الدار اليت لن تستطيع دخوهلا إال
  :النصية يف اللغة 

  )٣( :قال  )٢(من نصصت احلديث إىل فالن نصاً أي رفعته   
ــو نــالْ ص حدــإِ ثَي ــهى أَلَ له  

  

ــ   ــثالو نَّإِفَ ــ ةَيقَ فــي ن صه  
  

النص رفعك الشيء ، نص احلديث ينصه نصاً رفعه ، وكل ما  ((جاء يف لسان العرب 
أي : ي ما رأيت رجالً أنص للحديث من الزهر: وقال عمرو بن دينار أظهر فقد نص ، 

  )١( )).احلديث إىل فالن أي رفعه وكذلك نصصته إليه  نص: أرفع له وأسند ، يقال 

                                                 
سعيد يقطني ، الدار العربية للعلوم ، منشورات : عابد ، عتبات جريار جينيت من النص إىل املناص ، تقدمي دعبد احلق بل.)١(

 . ١٣: ص ) م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ –اجلزائر ، ط أوىل ( 

 – ١ط –ريوت ب( عبد احلميد هنداوي ، دار الكتب العلمية : اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، كتاب العني ، ترتيب و حتقيق .)٢(
 .٤/٢٢٨: ص ، مادة نص ) م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

بريوت ، ط أوىل ، ( أبو عمر طرفة بن العبد بن سفيان ، ديوان طرفة بن العبد ، حتقيق حممد محود ، دار الفكر اللبناين .)٣(
 ) .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦/هـ ١٤١٥
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  )٢( :وجاء يف ديوان امرؤ القيس 
 نهنيسِ: ومالع صيلُواللَّ ن شلٌام  

  

  نمميي مجلْهاَألرضِ ب ناوالً مقَع  
  

أهداف " العتبات النصية " فاملعىن اللغوي يدل على اإلظهار والوضوح ، فكأن ملصطلح 
مث إن ، إظهارية وتوضيحية  البد أن تستوضح وتستظهر قبل الشروع يف النص األصلي 

تنطلق من عامل الرفعنه  -غري أزلية -األصلَني اللغويني يشريان إىل وجود عالقة تركيبية  
  إىل ما حييط بفضاء املادة اخلارجي ؛ لتكون ركيزة يلج ا إىل داخل) القولية القدمية و(
  .فضاءه ، وساندةً له يف فتح مغاليق أبواا  وترتيبات فصوهلا ، ومكاشفة بعضاً من أسرارها  

اختلف النقاد يف وضع املصطلح النقدي الذي يصف ماحييط منت النصوص من العناوين      
  يف الترمجة القاموسية للمصطلح الفرنسي وذلك راجع إىل اختالفهم، داءات اإلهواملقدمات و

   ) املابني نصية ( وأنور املرجتي ، ) موازي النص ( فهذا حممد اهلادي املطوي يترمجه إىل  ((
وحممد بنيس   ) النص املصاحب ( وعبد العزيز شبيل  ،) النصية احملاذية ( ورشيد بنحدو  
   )١( . )))املناص ( وسعيد يقطـني ، ) النص املوازي (

  :املعىن االصطالحي 
تعريفاً اصطالحياً من خالل تطوير جينيت ملفهوم  " العتبة النصية " ميكن تعريف    
كل ما جيعل من النص كتاباً يقترح نفسه على قرائه ، أو بصـفة   ((:  فعرفه بأنه، املناص 

 )٢( ))نقصد به هنا تلك العتبةاسكة فهو أكثر من جدار ذو حدود متم ،عامة على مجهوره
ال ميكن معرفة النص وتسميته إال مبناصه ، إذ إنه نـادراً مـا    ((: ويف موضع آخر يقول 

اسم الكاتب ، العنوان ، العنـوان الفرعـي ،   ( يظهر عارياً عند عتبات لفظية أو بصرية 
يدل على تعامله مـع  فذكره للعتبات يف تعريفه للمناص  )٣( ))) . اإلستهالل ،  اإلهداء 

  .   املصطلحني على أما مصطلحان متوافقان 
  )٤(: ومها ، وهو يف حقيقته تقسيم للعتبات النصية ، قسم جينيت املناص إىل قسمني  
  :  املناص النشري_ ١

                                                                                                                                            
هـ ١٤٢٣ – ١ط – القاهرة( ، احلديث ، دار خصصني مراجعة وتصحيح جلنة من األساتذة املت، ابن منظور ، لسان العرب  )١(

 . مادة نص ) م  ٢٠٠٣ -

 - ٥ط   –بريوت ( ، مصطفى عبد الشايف ، دار الكتب العلمية : امرؤ القيس ، ديوان امرؤ القيس ، ضبطه وصححه  )٢(
 .٩٩: ص ، ) م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥
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فمنها ما يتصل بالكتـاب  ، يدخل حتت هذا النوع العتبات ذات العالقة بالنشر والطباعة 
  يف ، ومنها مايتصل به إتصاالً خارجياً عنه غري مباشر له ، نشرياً حميطاً  مباشرةً  مكوناً نصاً
وقائمة املنشورات وغريها من األمناط احملاذية للـنص حمـاذاةً فوقيـةً    ، املالحق الصحفية 

  . نشرية
   

  ــــــــــــــــ
ذو القعدة ،  ١٥م ،  ٥٨جملد ( ، النقد جملة عالمات يف" قصد رفع قلق املصطلح النقدي : " مقالة ، عبد احلق بلعابد ) ١(

  .الصادرة عن نادي جدة باململكة العربية السعودية ) م ٢٠٠٥ديسمرب /هـ١٤٢٦
  .٤٤: ص ، مصدر سابق ، عتبات جريار جينيت  ، عبد احلق بلعابد ) ٢(
  .  ٤٤: ص ، السابق نفسه )  ٣(
  . ٤٨_ ٤٦: ص   : السابق نفسه : ينظر )  ٤(

  : يفياملناص التأل_ ٢
  فإن كانت حميطة مبنت النص كالعتبات من ، هي العتبات النصية اليت يؤلفها الكاتب لكتابه 

وإن كان تأليف العتبات ، نص من نصوص احمليط التأليفي  العنوان واملقدمة واالهداء فهي
 تأليفي فوقي ويكون عاماً ، يتصل بالكتاب املؤلف لكن يقع يف حميط خارج عنه فهو نص

أو خاصاً يف العتبات من املراسالت العامة ،  العتبات النصية من احلوارات واملناقشات يف
  .أو اخلاصة 

 يفاملقدمات ف، األول من القسم الثاين  النوعيقوم البحث يف بيانه ألقسام املناص على     
اإلحاطة  اليت يتقصد املؤلف يف تأليفه هلا، هي عتبة من العتبات النصية  الفريد العقدكتاب 
  .وهو تقصد يوضح الفائدة من املناص التأليفي عامةً والنص احمليط التأليفي خاصةً ، باملنت 
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        : : : : الثاني الثاني الثاني الثاني املبحث املبحث املبحث املبحث 

        العتبات النصية يف األدب بني القديم واحلديث العتبات النصية يف األدب بني القديم واحلديث العتبات النصية يف األدب بني القديم واحلديث العتبات النصية يف األدب بني القديم واحلديث 
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من حركة النقد األديب ، ، إذ يستمد مسريته األدبية يسري هذا املبحث يف اجتاهني متوازيني 
وما سجله النقاد خالل القرون األوىل يف النقد األديب القدمي ، وما توجـه إليـه النقـاد    

  .بالدراسة واالهتمام ، والبحث والتأليف يف اآلونة األخرية 
فالنقد األديب القدمي كان خيضع لنمط تقليدي يف االهتمام مبقـدمات اخلطـاب     

  .، يتضح ذلك من أقوال النقاد املسطرة يف داخل كتبهم  النثري، واالستهالل الشعري
لقد طار امسك واشتهر ، : قيل لبعض احلذاق بصناعة الشعر ( (: يقول ابن رشيق   
ألين أقللت احلز ، وطبقت املفصل ، وأصبت مقاتل الكالم ، وقرطسـت نكـت   : فقال 

  )١( )). اء األغراض حبسن الفواتح واخلوامت ، ولطف اخلروج إىل املدح واهلج
فالقول السابق يدل داللةً قطعيةً على اهتمام مقصود يف حسن االفتتاح واالختتام   

يف القصيدة الشعرية ، كبناء له موضعه ومكانه مما ال يتجاوزه االستحسـان إىل الغـرض   
قيوداً الفتتاح القصيدة افتتاحاً إنتاجيـاً يف اخلطـاب    –ابن رشيق  –مث يضع ، املطلوب

  .     جتويد االفتتاح  – ١: وهي  االستهاليل
  .جتنب امللفوظات الدالة على الضعف  – ٢
  . توفر احلالوة والسهولة والفخامة  – ٣

إن الشعر قفل أوله مفتاحه ، وينبغي للشاعر أن جيود ابتداء شعره ، فإنه  (: (يقول حيث 
" و " أال  "أول ما يقرع السمع ، وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة ، وليجتنـب  

... فإا من عالمات الضعف والـتكالن ،   فال يستكثر منها يف ابتدائه" قد " و " خليلي 
           : وليجعله حلواً سهالً ، وفخماً جزالً ، فقد اختار الناس كثرياً من االبتداءات أذكر منها 

تداء صنعه شاعر ، ألنه وقف وهو عندهم أفضل اب .)٢(قفَا نبك من ذكْرى حبِيبٍ ومنزِلٍ 
   )٣() ). واستوقف ، وبكى واستبكى ، وذكراحلبيب واملرتل يف مصرع واحد

                                                 
 
حممد حمي الدين عبـد احلميـد ، دار   : شعر وآدابه ونقده ، حتقيق أبو علي احلسن بن رشيق القرياوين ، العمدة يف حماسن ال) ١(

 . ١/٢١٧: ص ) م ١٩٨١هـ ، ١٤٠١،  ٥بريوت ، ط( اجليل 

 . ١١٠: ص  .ل ومحفَ ولِخالد نيب ىوبِسقْط اللِّ: ديوان امرئ القيس ، مصدر سابق ، متامه ).٢(

  . ١/٢١٨: ابه ونقده ، مصدر سابق ، ص ابن رشيق القريواين ، العمدة يف حماسن الشعر وآد).٣(
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وإمنا خصصت االبتداءات باالختيار ، ألا أول مايطرق السمع من : (( ويقول ابن األثري 
بعده توفرت الـدواعي علـى اسـتماعه ،    الوارالكالم ، فإذا كان االبتداء الئقاً باملعىن 

كالتحميدات املتفتح ا أوائـل السـور ،    االبتداءات الواردة يف القرآن كفيك من هذاوي
ياأيها الناس اتقـوا   �وكذلك االبتداءات بالنداء كقوله تعاىل يف مفتتح سـورة النساء 

يأيها�يأيها�يأيها�يأيها��:وكقوله تعاىل يف أول سورة احلج  )١( ����ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

هذا االبتداء ممـا يـوقظ    )٢( �الساعة شيء عظيمإن زلزلة الناس�اتقالناس�اتقالناس�اتقالناس�اتق
 �طـس  �و   �آمل�: السامعني لإلصغاء إليه ،وكذلك االبتداء باحلروف ، كقوله تعاىل 

و غري ذلك ، فإن هذا أيضاً مما يبعث على االستماع إليها ؛ ألنه يقرع السـمع   �حم�و
  .)٣( . ))اإلصغاء إليه شيء غريب ، ليس له مبثله عادة فيكون ذلك سبباً للتطلع حنوه و

إن االهتمام باالبتداءات الشعرية والنثرية واضح جداً يف األدب القدمي ، إذ إنه أول   
ما يقرع األمساع ، وإذا تقبلتها كان ذلك أدعى لتقبل النص األصلي ، مث إن ابن األثـري  

، الـيت  .. عندما حتدث عن االبتداءات جعلها نوعاً من أنواع  األركان اخلمسة البالغية 
البد من ايداعها يف كل كتاب بالغي ، ويطيل احلديث عنها ذاكراً ما حسن ، وما قبح ، 

يف املبـادئ  " وما لطف من هذه االبتداءات ، حتت باب أركان الكتابة وهو نوع يسميه 
ومسعت بعض أهل األدب يـذكر أن مقصـد    ((: يقول ابن قتيبة و . )٤(" واالفتتاحات 

أ فيها بذكر الديار والدمن واآلثار فبكى وشـكا ، وخاطـب الربـع ،    القصيد إمنا ابتد
واستوقف الرفيق ؛ ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الطاغني ، مث وصل ذلـك بالنسـيب ،   

وفرط الصباية والشوق ، ليميل حنوه القلوب ، ويصرف ، فشكا شدة الوجد ، وأمل الفراق
     )٥( )).إليه الوجوه ، وليستدعي إصغاء األمساع 

                                                                                                                                            
  * .١: *آية ، سورة النساء ) ١(
  * .١*آية ، سورة احلج ) ٢(
املكتبة ، حممد حمي الدين عبد احلميد : حتقيق ، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،  ابن األثريأبو الفتح ضياء الدين ) ٣(

  .٢/٢٢٤: ص ) م ١٩٩٥هـ ١٤١١ –بدون ط  –بريوت (، العصرية 
  .٢/٢٢٣: ص ،  نفسه سابقال) ٤(
  ) م ١٩٩٦ –ط أوىل  - القاهرة ( دار احلديث ، أمحد حممد شاكر : حتقيق وشرح ، الشعراء والشعر ، ابن قتيبة ) ٥(

   ١/٧٤: ص 
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  :فاخلطاب االستهاليل يف الشعر لدى الشعراء القدماء يتمثل يف 
  .الغرض املنشود  – ٣.النسيب وأمل الفراق  – ٢. الوقوف على األطالل  – ١

إن هذا اخلطاب االستهاليل هو نصُ موازٍ مندمج يف بنية القصيدة العربية القدمية، وهـو  
يانية ، واالحتذاء حبذوها هو احتذاء لصنعة الشاعر اإلطار الذي تتأطر به البنائية الشعرية الب

الشاعر ايد من سلك هذه األساليب ، وعدل بني هذه األقسام ، فلـم  ((ايد ، إذ إن 
جيعل واحداً منها أغلب على الشعر ، ومل يطل فيمل السامعني ، ومل يقطـع وبـالنفوس   

التأليفية ، يف األدبيـة الشـعرية   إن للمقدمات حقها من املوضعة  )١( )).ظمآء إىل املزيد 
أن يأيت يف املكاتبة املشتملة  ((: والنثرية ، لذلك يقول القلقشندي يف كتابه صبح األعشى 

  )٢( )).على املقاصد اجلليلة مبقدمة يصدر به ، تأسيساً ملا يأيت به يف مكاتبته 
الفصـل   (( :ات بقولهويعقد الفصل األول من الباب األول للمقالة الرابعة يف املكاتب     

، من حسـن االفتتـاح   ، األول من مقدمات املكاتبات من أصول يعتمدها الكاتب فيها
ومعرفة الفـرق  ، وتقدمي مقدمة تناسب املكتوب فيه من أول املكاتبة، وبراعة االستهالل 

  )٣( )) . بني األلفاظ اجلارية يف اخلطاب وحنوه
رعها األمساع ، وأقبلت جبرسها وصوا إن املقدمات إن عملت عمالً ملموساً يف ق  

وتلـك  . على السامع فأقبل عليها ؛ ألن املقدم قد أحسن يف ابتدائه ، وأبرع يف استهالله 
براعة " مث مساها املتأخرون عنهم " حسن االبتداء " رؤية تنبه هلا البالغيون حني حتدثوا عن 

نبغي للمتكلم أن يتأنق يف ثالثـة  ي ((: من ذلك قول القزويين يف اإليضاح ، " االستهالل 
مث  )٤( ))مواضع من كالمه ، حىت تكون أعذب لفظاً ، وأحسن سبكاً ، وأصـح معـىن   

االبتداء ألنه أول ما يقرع السمع ، فإن كان كما ذكرنا أقبل السامع : األول (( :  يقول
يف  وإن كان، أعرض عنه ورفضه  ،  وإن كان خبالف ذلك،  على الكالم فوعى مجيعه 

                                                 
 . ١/٧٥ص : السابق نفسه ..)١(

دمشـق ، ط أوىل ،  ( لي طويل ، دار الفكـر  يوسف ع: أمحد علي القلقشندي ، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ، حتقيق ..)٢(
 . ٢/٢٦٧: ص ) م ١٩٨٧م ، ١٩٨٧

 . ١/٤٧: ص : السابق نفسه ..)٣(

،  ١بـريوت ، ط ( حممد عبد القادر الفاضلي ، املكتبـة العصـرية   : اخلطيب القزويين ، اإليضاح يف علوم البالغة ، حتقيق ..)٤(
 . ٤١٩: ص ) م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
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أن يأيت الناظم أو الناثر يف ابتداء كالمه  (( :والرباعة يف النهاية هي  )١(  )) . غاية احلسن
ببيت أو قرينة تدل على مراده يف القصيدة أو الرسالة أو معظم مراده ، والكاتـب أشـد   
ضرورة إىل ذلك من غريه ؛ ليبتين كالمه على نسق واحد دل عليه مـن أول علـم ـا    

  )٢( )).يف خطبة تقليد ، أو دعاء كتاب  مقصده ، إما
أن يكون مطلـع  : أم شرطوا يف براعة االستهالل ( (: وقال احلموي يف كتابه   

القصيدة داالً على ما بنيت عليه ، مشعراً بغرض الناظم من غري تصريح ، بل بإشارة لطيفة 
ر أو تنصل أو تعذب حالوا يف الذوق السليم ، ويستدل ا على قصده من عتب أو عذ

فإذا مجع الناظم بني حسن االبتـداء وبراعـة   ، نئة أو مدح أو هجو ، وكذلك يف النثر
االستهالل ، كان من فرسان هذا امليدان ، وإن مل جيعل له براعة االستهالل فليجتهـد يف  

أما براعات النثـر ، إن مل   (: (وكذلك يقول  )٣( )). سلوك ما يقوله يف حسن االبتداء 
براعة اخلطبة أو الرسالة أو صدر الكتاب املصنف دالة على غـرض املنشـئ ، وإال   تكن 

  )٤( )). فليست برباعة االستهالل 
إن األقوال السابقة ، أقوال توثيقية ألمهية البداية واالستهالل يف القول ، جتعل من   

، ويف الغرض هدفاً تومئ إىل إبرازه يف سطورها ، فإن مل يكن فهو عـن الرباعـة أبعـد    
استهالله أخفق ، وهي أقوال إن مل تصرح باملقدمات لكنها تلمح هلا ، وتؤكـد علـى   
كينونتها ،وجوهرها يف انبثاق القول انبثاقاً  يستويل على األمساع واألفهام ، قد يكتفي ا 

مث إن للمقـدمات  . إن مل يقف على النص األصلي كله ، أو يستغين ا  عن الكثري منه 
عة مساوية لرباعة االستهالل ، مشروطة بشروط ذلك االسـتهالل الـذي   على هذا برا

استحق أن يكون بارعاً يف جذبه وتنبيهه ، فإذا كانت املقدمات جاذبة منبهة ، وأضاءت  
حني قدمت ، ودللت على مرادها من أول وهلة ، وجتذرت يف سطورها أمهيـة نصـها   

  ".براعة املقدمات " وعنواا ، استحقت لقب 
                                                 

 . ٤١٩: ص  السابق نفسه ،.. )١(

  مفيد قميحة ومجاعة دار الكتب العلمية : شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويري ، اية األرب يف فنون األدب ، حتقيق ..)٢(
 . ٧/١١٠: ص ) م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤،  ١بريوت ، ط( 

  م شعيتو ، دار مكتبة اهلاللتقي الدين أيب بكر علي بن عبد اهللا احلموي ، خزانة األدب وغاية األرب ، حتقيق عصا..)٣(
 . ١/١٩: ص ) م ١٩٨٧،  ١بريوت ، ط(  

 . ١/٤٠السابق نفسه ، ..)٤(
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: ستكماالً ملا ذكره القزويين عن املواضع اليت ينبغي للمتكلم أن يتـأنق فيهـا   وا  
وكان االهتمام به ؛ ألنه آخر ما يعيه السـمع ،  ( (. االنتهاء وقيل حسن اخلامتة أو اخلتام 

ويرتسم يف النفس ، فإن كان خمتارا كما وضفنا جرب ما عساه وقع فيما قبله من التقصري ، 
   )١( )).ار ، كان خبالف ذلك ، ورمبا أنسى حماسن ماقبله وإن كان غري خمت

أما االنتهاء فهو قاعدة القصيدة ، وآخر ما يبقى منها يف األمساع   (: (قال ابن رشيق      
ال متكن الزيادة عليه ، وال يأيت بعده أحسن منه ، وإذا كـان  : وسبيله أن يكون حمكماً 

   )٢( )).خر قفالً عليه أول الشعر مفتاحاً له وجب أن يكون اآل
جيب على الناظم والناثر أن جيعاله خامتة لكالمهما مع أما البد ( (: يقول احلموي       

ورمبا حفظ من دون سـائر  ، فإنه آخر ما يبقى يف األمساع ، أن حيسنا فيه غاية االحسان 
   )٣() ). الكالم 

ألن هلا من الرباعة واإلحكام ، االبتداءات فالعناية باخلامتة وحسنها التقل أمهيةً عن العناية ب
بل قد ميحو حبسن لفظه وجودة سبكه ما وقـع يف  ،  ما يتقصده الناظم والناثر يف كالمه 

  .النص من التقصري والنقص 
أن حسن اخلتام يكتسب صفة احلسن إما من املعاين األدبية ، أو مما  ويرى القلقشندي     

كأن خيتتم بالدعاء ، أو يكون احلسن راجعاً إىل ما يوجـب  اقتضاه من التعزيز والتوقري ، 
  )٤( .التحسني من سهولة اللفظ ، وحسن السبك ، ووضوح املعىن ، وجتنب احلشو 

تتاحات ، وأعلى مراتب وال خفاء يف أن احلمد افضل االف (: (وقال يف موضوع آخر      
من املبتدعات املستحسنة ، وحيث وإن مل يقع االبتداء به يف صدر اإلسالم فهو  االبتداآت 

أفتتحت املكاتبة باحلمد هللا كان التخلص منها إىل املقصود بأما بعد ، ورمبا وقع التخلص 
  )٥( .)بغري ذلك ، ويكون االختتام فيها تارة بالسالم ، وتارة بالدعاء ، وتارة بغري ذلك 

                                                 
 . ٤٢٤:القزويين ، اإليضاح يف علوم البالغة ، مصدر سابق ، ص .)١(

 . ١/٢٣٩ابن رشيق ، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ، مصدر سابق ، ص .)٢(

 . ٢/٤٩٣: آلرب ، مصدر سابق ، ص احلموي ، خزانة األدب وغاية ا )٣(

 . ٦/٣٠٠: القلقشندي ، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ، مصدر سابق ، ص : ينظر  )٤(

  . ٦/٣٢٠: ص : السابق نفسه  )٥(
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أو بيـت  ، تم جبملة دعائية تكتسب اخلامتة حسناً وبراعةً يف اخلطابات النثرية اليت خت     
مما يدل على مرونة اخلواتيم وتنوعهـا يف  ، خيتصر كثرياً مما أراده الناثر يف كالمه  شعري

  .حسان واإلحكام إذ االهتمام منصب على اإل، النثر الصياغة مابني النظم و
من خالل ما سبق يتضح أن كتب النقد القدمية أولت اهتماما كبريا مبـا عـرف     
، ألـم اهتمـوا باملطـالع    ، وإن مل تعرف هذا املصطلح ) العتبات النصية ( ا بـ حديثً

 واتنـاول أي أم ، وحنوها من املباحث ، والعنوان ، وبراعة االستهالل ، وحسن االبتداء 
 ، على أمهيتها يف ظل التنبيه على املواضع اليت ينبغي التأنق فيها واونبه، كل منها على حدة 

  .يتوجب على املتكلم أن يتقصده يف كالمه حىت يكون غايةً  يف احلسن  والواجب الذي
يف النقد احلديث ال ميحو ما قام به النقـاد  " العتبة النصية"إن بروز مصطلح ولذا ف

من خالل إشارام وتوجيهام النقديـة ،  ، من دور يف تثبيت أركان ودعائم املصطلح 
عر أو الناظم  وتناوهلم هلا بالنقد والتوجيه ، مث إن ونظرم اخلاصة حنو آلية من آليات الشا

هو حديث حيدد رؤية الناقد األديب يف نقـده  " العتبة النصية "احلديث عن بروز مصطلح 
احلديث ، كمسرية ثانية للمبحث  تسري موازية للنقد القدمي وتستلهم منه ما تتجذر به يف 

فالناقد احلديث مازال يستخرج من . لقدمي النقد األديب  ودراساته النقدية آلليات األدب ا
اليت يسري ا يف رحلته الدراسـية النقديـة   ، قدمي أدبه الآللئ  النفيسة ، واجلواهر الثمينة 

احلديثة سرياً يفضي به إىل اإلبداع والتألق ، والنص كفضاء واسع مل ينل هذه اخلطوة من 
الته وآلياته، وأعمق دراسة ميكن أن الدراسة النقدية إال بعد رحلة طويلة تشكلت فيها دال

، وتفاعل النصوص فيما "التناص " هي دراسة "  العتبات النصية" تفتح األبواب لـدراسة 
  . بينها

  )١(هو عالقة بني نصني أو أكثر ، وهي العالقة اليت تؤثر على طريقة قراءة النص :التناص 

ؤها ، ويهدف إىل الوقوف على أي الذي تقع فيه آثار نصوص أخرى ، أو أصدا: املتناص 
حقيقة التفاعل الواقع يف النصوص يف استعادا أو حماكاا النصوص ، أو ألجـزاء مـن   

   )٢(.سابقة عليها  –نصوص 
  ـــــــــــــ

ـ ( جملة اجلامعة اإلسالمية ،  -اللعب –القناع  –التناص _ " حممد درويش يف خطية اهلندي األمحر"، خضر عطية حمجر ) ١( د جمل
   ٩٣ :ص) م٢٠٠٩ – ٢العدد  _ ١٧
  ٩٣: ص، السابق نفسه ) ٢(
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يظل مفهوم التناص مفهوماً متطوراً وهو تطور مهم يف الكشف عن بنية النص املعقدة ،  
إذ إنه يف انغالقه على نفسه ينفتح على غريه من النصوص ، موظفاً إياها داخـل بنيتـه   

طور جينيـت  فقد ، عى إىل التعبري عنه اخلاصة ، ومكسباً إياها دالالت تنسجم مع ما يس
هي  ما جتعل من الـنص  " فاملناصية( " ( :من مصطلح املَناص وجعله مصاحباً نصياً بقوله

على قارئه خاصة ومجهوره ) النص احمليط والنص الفوقي : مبصاحباته ( كتاباً يقترح نفسه 
   )١( ) .)املستهدف عامة 

نصية ، وأراد ا كل ما جيعل من النص  ويؤكد أن األمناط اخلمسة هي متعاليات
  .يدخل يف عالقة ظاهرة أو خفية مع باقي النصوص 

ومل يتبلور مصطلح عتبات نصية بالدراسة والبحث إال على يد جريار جينيـت يف  
، وإن قد بدت اهتمامات العلماء من قبله حـني أشـاروا إىل أمهيـة    " عتبات " كتابه 

  .واضحة  يف مؤلفام ، والعنوان الرئيسي ، واإلهداء ، املقدمات والعناوين الداخلة 
نقف على عتبيت اإلهـداء   –ومن هذه العتبات اليت البد أن يقف عليها الباحث 

العنوان واإلهداء ؛ إذ ا من الوظائف ما جيعل    -والعنوان كنموذجني يف العتبات النصية 
  .دبية والنقدية هلذه العتبات من تأثري على وعي الداللة املعرفية واأل

  :العنوان 
تنبثق أمهية العنوان عموماً من كونه عنصراً من أهم العناصر املكونة للمؤلف األديب ،      

ومكوناً داخلياً يشكل قيمة داللية عند الدارس ؛ إذ ميكن اعتباره ممثالً لسـلطة الـنص ،   
كما أنه اجلزء الدال مــن  إكراهاً أدبياً ، ((وواجهته اإلعـالمية اليت متارس على املتلقي 

الذي يؤشر على معىن ما ، فضالً عن كونه وسيلة للكشف عـن  ( (وهو  )٢() ). النص 
طبيعة النص ، واملسامهة يف فك غموضه ، وهو شبكة داللية يفتتح ا النص ، ويؤسـس  

سـمية  تبئري انتباه املتلقي ، على اعتبار أنه ت: واهلدف منه . لنقطة اإلنطالق الطبيعية فيه 
   )٣( )).مصاحبة للعمل األديب ، مؤشرة عليه 

                                                 
 .  ٦٣: عبد احلق بلعابد ، عتبات جريار جينيت ، مصدر سابق ، ص  )١(

م  ٢٠٠٥  /هـ١٤٢٥ -بدون ط  -الدار البيضاء ( وبناء التأويل ، دار الثقافة  شعيب حليفي ، هوية العالمات يف العتبات: نقالً عن   )٢(
  ١١:ص

 . ١١: السابق نفسه ، ص  )٣(
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، ولفت االنتبـاه  ، تسهم يف جذب االهتمام ، إن لعتبة العنوان إشارات وإحياءات داللية 
  .لذلك ينبغي االستفادة من الوظائف اليت تتضلع ا العناوين يف اخلطاب النثري التأليفي 

ف العنوان حسب فاعلية العنـوان مـع   وظائ" عتبات " قدم جريار جينيت يف كتابه      
  :النص الروائي منطلقاً من التفاعل مع املنت الروائي احلديث وهي كاآليت 

   )١( :وظيفية تعنينية  – ١
ألا واجهة الكتـاب وداللتـه   ، وهي الوظيفة االزمة إلثبات هوية النص الذي تعنون له 

  .يف صفحة الغالف وتفرض حضور الكتاب بالعنوان الذي تقرره ، التعبريية 
  )٢( : الوظيفة الوصفية – ٢

وهي الوظيفة اليت حتمل وصفاً يصف شيئاً عن النص وكأنه يف وصفه يفشي سـراً مـن   
  .أسراره 

  )٣( :الوظيفة اإلحيائية  – ٣
، وهي أشد ارتباطاً بالوظيفة الوصفية ، إال أا تصف النص وصفاً تلميحيـاً لـه     

  .ت اخلربية اليت تستتر خلف اإلمياءات واإلشارات وهي تلميحات مرتبطة باملتعلقا
  )٤( :الوظيفة اإلغرائية  – ٤

، وهي اليت تشد االنتباه مبا تفرضه يف عنواا من اإلغـراءات اجلاذبـة لألنظـار      
اليت تطلق آفـاق  ، املغلقة الرموز، خصوصاً العناوين املعقدة التركيب ، والباعثة لألشواق 

  .لرموز املغلقة التفكري وخياالته لفك ا
  )٥( : اإلهداء  

  هو تقدير من الكاتب وعرفان حيمله لآلخرين ، سواء كانوا أشخاصاً ، أم جمموعات  ((  
موجـود أصـالً يف   (، وهذا االحترام يكون إما يف شكل مطبوع ) واقعية أو اعتبارية ( 

   ).)هداة ،وإما يف شكل مكتوب يوقعه الكاتب خبط يده يف النسخة امل) الكتاب / العمل
                                                 

هـوية العالمـات يف العتبات وبنـاء التأويل  ، شعيب حليفي  ، ٨٦: عبد احلق بلعابد ، عتبات جريار جينيت ، ص : يتظر  )١(
  . ٣٦: ص 
  . ٨٧: ص، عتبات جريار جينيت ، عبد احلق بلعابد : ينظر ) ٢(
  . ٨٧: ص ، السابق نفسه : ينظر ) ٣(
  . ٨٨: ص ، السابق نفسه : ينظر ) ٤(
 . ٩٣: ص ، السابق نفسه ) ٥(
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  :وظائف اإلهداء 
   : الوظيفة الداللية –  ١
وهي باحثة يف داللة هذا اإلهداء ، وما حيمله من معىن للمهدى إليه ، والعالقات الـيت  ( (

وهـي  ، وتتمثل يف الغايات واألهداف اليت يطرحها النص  )١( ). )سينسجها من خالهلا 
  .ولوجية تتنوع بني الغايات األخالقية واجلمالية واأليد

  :الوظيفة التداولية  –٢   
وهي مهمة ألا تنشط احلركة التواصلية بني الكاتب ومجهوره اخلاص والعام ، حمققـة  ((

  )٢( )).قيمتها االجتماعية ، وقصديتها النفعية ، يف تفاعل كل من املهدي واملهدى إليه 
ف ، وال ميكن هلا ما من عتبة إال وحتمل داللة ما ، أو تضطلع بوظيفة من الوظائ((  

أن تكون بريئة يف وضعها وموقعها وتركيبها ، مادام يتعني عليها أن تواجه بياض الصفحة 
األوىل وتعمل على ختفيف حدة التوتر الذي يعتري القارئ ، وهو يشرع يف تلقي األثـر  

  )٣(  ).)األديب
وره مـا  إذ يبث الكاتـب يف سـط  ، فاإلهداء حمرك تواصلي بني الكاتب ومجهوره      

وال بد أن يكون االعداد له خيدم ، يستطيع به إقامة عالقة حوارية صامتة بينه وبني قراءه 
  .ويليق بذلك احلوار ، ذلك التواصل 

إن اخليوط العامة للمفامهية النصية اليت ينتظرها القارئ من العتبات ، تشترك فيها   
فية تضطلع ا ، فال ميكن مجيع املصاحبات النصية ، وإن كان لكل عتبة خصوصية مكاش

  .إسقاط حقها يف احلضور ، أو تغييب داللتها الوظيفية 
إن للعتبات وظائف مشرتكة فيما بينها ؛ لتدل على مفاعليتـها مـع النصـوص      

  )٤(: ومنها  –الداخل  –املصاحبة األخرى قبل فاعليتها يف النص 
لطبيعة ووظيفة هذه وهي تشكل الطابع املألوف يف تصورنا : وظيفة تسمية النص  -

 .النصوص 

                                                 
 . ٩٩: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٩٩: عبد احلق بلعابد ، عتبات جريار جينيت ، ص  )٢(

 . ٤٣: ص ، )  ٢٠٠٩ط األوىل ، ، سوريا (ة ، دار احلوار عبد املالك أشهبون ، عتبات الكتابة يف الرواية العربي )٣(

 . ٤٥السابق نفسه ، ص  )٤(
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ال بد للكاتب من أن يندرج يف سلسلة أدبيـة معينـة ،   : وظيفة التعيني اجلنسي  -
تشرعن وجوده يف دائرة اإلنتاج األديب عامة ، ويضطلع ذه الوظيفة كـل مـن   

 .. ) .رواية ، قصة ( التعيينات اجلنسية 

من عنـوان صـفحة   وهي وظيفة كل : وظيفة حتديد مضمون النص والغاية منه  -
الغالف ، والعناوين الداخلية ذات املبسم التيمي من جهة ، كما جند كـالً مـن   
اخلطاب التقدميي ، والتنبيهات ، وكلها نصوص تسعى إىل إبراز الغاية من تأليف 

 .الكتاب من جهة ثانية 

إىل ) الالنص أو الواقع اخلارجي ( من خارج النص : وظيفة حتقيق عبور القارئ  -
 ) .النص باعتباره حلظة ختييل ( ه داخل

  
متداخلـة  ، مترابطة العالئـق  ،  العتبات النصية عتبات متقاربة املسافات فيما بينها      

وإذا أحسن الكاتب إلتماس الفائدة من وظائف كل عتبة فقد فرض سـلطة  ، التراكيب 
املشـتركة   ويتبني ذلك من خالل الوظائف، النص على القاريء قبل شروعه يف القراءة 

فتسمية النص والتعيني اجلنسي وحتديد املضمون ال تنفرد بعتبة دون أخرى بـل  ، السابقة 
إذ ال جند وظيفة تسمية النص مثالً يف العنوان فحسب بل تسـتفيد  ، تتعامل معها مجيعها 

  .  منها املقدمة و تتناوهلا وتثبتها وكذلك احلال يف اخلامتة واالهداء 
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        : : : : الثالث الثالث الثالث الثالث بحث بحث بحث بحث املاملاملامل
        العتبة والنص العتبة والنص العتبة والنص العتبة والنص 

  .. )دراسة يف أمهية العتبة للنص ( 
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انطالقاً من بصمات العتبات يف اخلطابات النصية ، ووقوفاً على أمهيتها وكينونتـها       

النصية ، وإرحتاالً إىل جذورها يف األدب القدمي ، يتبني لنا استنادات النص إىل عتبة املقدمة 
باهلدف أو الفكرة العلمية املراد إبرازها يف اخلطبة أو الرواية أو التأليف ، بـل   يف النهوض

: إن موضعتها التأليفية حمفوظة وبائنة للكاتب والقارئ والسامع ، ويف ذلك يقول اجلاحظ 
فأهل البيان من التابعني بإحسان ، مازالوا يسمون اخلطبة الـيت مل يبتـدئ صـاحبها    ( (

ويسمون اليت مل توشج بالقرآن ، وتـزين  " البتراء " المه بالتمجيد بالتمهيد ويستفتح ك
  )١( )).. بالصالة على النيب صلى اهللا  عليه وسلم ، الشوهاء 

ال حيسن بالكاتب أن خيلي كالمه وإن كان وجيزاً مـن مقدمـة    (: (وقال آخر   
وكذلك يقول ابن  )٢( ))يفتتحه ا ، وإن وقعت يف حرفني أو ثالثة ، ليويف التأليف حقه 

ومن الشعراء من ال جيعل لكالمه بسطاً من النسيب ، بل يهجم على ما يريده  (( :رشيق 
الوثب ، والبتر ، والقطع ، والكسح ، : مكافحه ، ويتناوله مصافحة ، وذلك عندهم هو 

واالقتضاب ، كل ذلك يقال والقصيدة إذا كانت على تلك احلال بتراء كاخلطبة البتـراء  
  )٣( )). اء ، وهي اليت ال يبتدأ فيها حبمد اهللا عز وجل على عادم يف اخلطب والقطع
إن أمهية املقدمات وما حتمله من التحميدات ، والصالة على النيب صلى اهللا عليـه    

وسلم ، تتجلى يف االعتداد بوجودها وبسط حقها ، وهيمنتها التأليفية ، وإن بدت وجيزة 
  .خمتصرة 
تبة املقدمة تتحدد معامل هذا املبحث الذي يدرس أمهيـة عتبـة   من منطلق أمهية ع  

  .املقدمة يف دراسة النص ، وأنواع املقدمات ، وموضوعاا ، ووظائفها ، دراسة تفصيلية 
املقدمة مأخوذة من مقدمة اجليش للجماعة املتقدمة مـن قـدم مبعـىن     :املقدمة يف اللغة 

  )٤( .ومقدمة الكالم  ، ة الكتاب مقدم: وقد استعري لكل شيء فقيل ) تقدم(

                                                 
بـريوت ، بـدون ط ،   ( درويش جويدي ، املكتبـة العصـرية   : أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ، البيان والتبيني ، حتقيق  )١(

 . ٢/٢٣٩: ص ) م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

 . ٦/٢٦٧: مصدر سابق ، ص  ،نشاء القلقشندي ، صبح األعشى يف صناعة اإل )٢(

 . ١/٢٣١: ابن رشيق ، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ، مصدر سابق ، ص  )٣(

 .مادة قدم ، مصدر سابق ، ن العرب لسا، ابن منظور  )٤(
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مقدمة الكتاب لطائفه من كالمه قدمت أمام املقصود الرتباط له : (( يف االصطالح      
   )١(  )). وانتفاع ا فيه سواء توقف عليها أم ال ، ا 
التعريفان اللغوي واإلصطالحي يتفقان على أن املقدمة تقدم ملابعدها مبا فيـه مـن        
  .  سواًء وقف القاريء عليها أم مل يقف ، والتنبيه على مقصوده وفائدته ، عاالنتفا
ديباجة  –توطئة  –متهيد  –مدخل  –مقدمة  : واملصطلحات األكثر استعماالً هي      
  )٢( .خطبة الكتاب  –فاحتة  –مطلع  –تقدمي  –عرض  –خالصة  –حاشية  –

ن غريه من حيث الطرح املضـموين،  وهناك فروق دقيقة تربز خاصية كل مصطلح ع     
ليس من تأليف صاحب : التصدير ((يقول عبد امللك أشهبون ،   فيه والشكل الذي يأيت

هي كل نص يتموقع يف صدارة الكتاب  : واملقدمة ، الكتاب ، بل من وضع شخص آخر 
: واملـدخل  ، وميكن أن يكون من وضع الكاتب نفسه أو من وضع آخر غري الكاتـب  

والتمهيد واملدخل ، يعرض فيها الكاتب بعض األفكار عن موضوع كتابه للقارئ توطئة  
وذلك بتأطريمها للقضايا األولية ،  ويدخالن يف منت الكتاب، يرتبطان مباشرةً باملوضوع 

اعتمد الكاتب للتفريق بني املصطلحات على املضمون الذي يوميء  )٣( )). ذات األمهية 
وهو املضمون الذي حيتضن الفكرة واهلـدف  ، البدئي للكتاب  املؤلف إىل إبرازه يف النص

أو الطرح لبعض األفكار اهلامـة املتعلقـة   ، أو التنبيه على القضايا األولية ، من املوضوع 
  . بالعنوان
هنري ميتران ، يعد املقدمة نوعاً من أنواع اخلطابة ، وهو منحى قاده إىل  ((لكن و  

طاب واحلكي من وجهة نظر أميل بنعنيست يف نظرية اإلبالغ طرح التمييز التقابلي بني اخل
القويل ، فاخلطاب هو قول على احلكي ، الذي هو نص ، وكالمها يعضد اآلخر ، ويلتزم 
باحلديث عنه ، فاملقدمة هي املكان الذي يشرح فيه املؤلف اهلـدف الـذي اقترحـه ،    

   )٤( )). والسبب الذي قاده إىل الكتابة 

                                                 
  التراث العريب  دار إحياء، أمحد عناية : صححه وعلق عليه _ ، شرح تلخيص املفتاح _ املطول ، سعد الدين التفتازاين  )١(
 . ١١٢: ص ) م  ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥_ ط األوىل _ بريوت (  

 . ١١٣ ١١٢: عبد احلق بلعابد ، عتبات جريار جينيت ، مصدر سابق ، ص )٢(

 . ٤٩عبد املالك أشهبون ، عتبات الكتابة يف الرواية العربية ، مصدر سابق ، ص  )٣(

 . ٤٩: اء التأويل ، مصدر سابق ، ص شعيب حليفي ، هوية العالمات يف العتبات وبن )٤(
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  يصرح فيه املؤلف ماشاء له التصريح به فيما خيص، ن املقدمة خطاب أديب إنه نص يثبت أ
  . فيعرض هدفه ومنهجه ويشـرح ماخيشى التباسه على قارئه، جوانب التأليف للكتاب 

أيا كانت املصطلحات املستخدمة يف اخلطاب املقدمايت فهي تلتـزم الظهـور يف مكـان    
وعلـى قـدر املعـىن    ، ملتعة والفائدة وبقالب تعريفي وتوضيحي يرجى منه ا، خمصوص 

فهذا ابن عبد ربه يسـمي  ، اإلصطالحي يتحدد املغزى من وراء ذلك اخلطاب املقدمايت 
وهو لفظ فريد ومميز مل حيتذي يف التسمية به حذو أحد ممـن  ، ) فَرش ( مقدماته بكلمة 

: فْرشـه فَرشـا   فَرش الشيء يفْرِشه وي((و هو مأخوذ من ، سبقه فكان أول من أتى به 
الذي جعل لـكم األرض �ويف القرآن الكرمي ، فرش فالن داره إذا بلَّطها:بسطَه ويقال 

ويف تفسـري   )١( .))وطاًء مل جيعلها حزنة غليظة الميكن االستقرار عليهـا  : أي  � فراشا
 يعين بذلك أنه جعل لكم األرض مهاداً� الذي جعل لـكم األرض فراشا�(( : الطربي 

أراد ابن عبد ربه أن يقدم كتبه مبقدمات تتناول الكتب  )٢())  .موطَّأً وقراراً يستقر عليها 
   .  وتبسط القول فيه بسطًا سلسا ممهدا تناوالً قوياً ثابتاً 
   )٣( :أنواع املقدمني 

وهو االستهالل الذي يكون فيه املستهل شخصاً واقعياً ، وهو  :االستهالل الواقعي  – ١
  .حب العمل ، وفيه إسناد مهمة التقدمي إىل شخصية واقعية وحقيقية صا
وهو الذي يقوم به شخصية ختييلية يسند هلا الكاتب وضـع   :االستهالل التخييلي  – ٢

وقد يكون االستهالل بشخص آخر غري صاحب العمل ، وهو حقيقي غـري  ، االستهالل 
م ا الكاتب ملطارحة قضـايا فنيـة   غري ذاتية ، ويقو –غريية  –متخيل  فتكون املقدمة 

  )٤( :ومجالية وهذا الشخص يكون 
بأسـلوب ناقـد    –العمـل   –حيث ينجز مقالته حول الكتاب  :ناقداً متخصصاً  –أ 

  حارة وقائع" متخصص ، أو أديب متذوق ، من ذلك ما ذكره عيسى خملوف على رواية 
  ــــــــــ

   ،مصدر سابق ، لسان العرب ، ابن منظور ) ١(
وىل ط األ_القـاهرة  (مؤسسة الرسـالة  ،أمحد حممد شاكر : حتقيق ، جامع البيان يف تأويل القرآن ، الطربي حممد بن جرير ) ٢(
  . ١/٣٦٥: ص ) م٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠_
  . ١١٦: ص ، مصدر سابق ، عتبات جريار جينيت ، عبد احلق بلعابد ) ٣(
  . ٦٢ – ٦١: لتأويل ، مصدر سابق ، ص شعيب حليفي ، هوية العالمات يف العتبات وبناء ا )٤(



- ٤٤  - 
 

الكاتب املصري مجال الغيطاين أحد أكرب الكتاب العريب املعاصـرين ،  " (( الزعفراين    
نتاج مجال الغيطاين يطرح نوعاً من القطيعة مع الرواية الكالسيكية العربية يف اعتماده 

اقع ، يشطح ، ميزج يأخذ ذرائعه من الواقع وال يتقيد بالو. على شكل روائي مفتوح 
بني اخليايل واملعاش ، تغيب عنه احلبكة والعقدة واحلل ، تغيب وحدة الزمان واملكان ، 

   )١( .))يقترب  النثر من الشعر ، ليتكون نص مغاير للصيغة التقليدية يف الكتابة العربية 
كون تقدميه ال يلجأ إىل أدوات نقدية صارحة ، وإمنا إىل حسه اجلمايل ، في :روائياً  –ب 

  )٢( .نصاً إبداعياً ، يقف فيه على مواطن اجلمال 
  )٣( .هو الذي ينسب باخلطأ إىل شخص واقعي : االستهالل املزيف  – ٣

تتضح أنواع االستهالل من خالل املقدم الذي قدم الكتاب فإن كان صاحب التأليف فهو 
إما ختيلي خيتاره : جتاهني وإن كان غريه فهو استهالل غريي يتحدد يف ا، استهالل واقعي 

وإمـا  ، الكاتب نفسه بقصد بسط نوع من احلوار بينه وبني الشخصية املتخيلة املختارة 
حقيقي واقعي يستهل الكتاب خبطاب مقدمايت مربزا مميزاته األدبية ومساته الفنية معتمـدا  

ـ  ، على أسلوبه النقدي أو على حسه اجلمايل  خصٍ وإن كان االستهالل منسـوب إىل ش
والقاريء حني يقف على مقدمة العمل ال جيعـل  ، واقعي باخلطأ فهو االستهالل املزيف 

  .      االهتمام منصبا على نوع االستهالل وإمنا على املغزى منه والفائدة اليت يقدمها له 
عادة ما يتم التقدمي الغريي عن طريق استكتاب مقدم آخر للـنص ، يقـوم   ((    

لقارئ ، من خالل تقدمي شهادته حول املؤلَّـف واملؤلِّـف يف آن   صاحبه بدور حتفيزي ل
واحد ، وهذا االختيار يكون على أساس انتقائي لشخصية ذات مكانة إبداعية خاصـة ،  
ووضع اعتباري مميز ، وتلتقي القواسم املشتركة بني املقدم واملؤلف يف االهتمامات الثقافية  

من ذلـك قـول   ، يف تقدمي احملققني للكتب احملققة جند ذلك  )٤( .)) أو احلساسية الفنية 
فقد فرغت آنفا مـن قـراءة   (( : أسرار البالغة "حممود شاكر يف مقدمته الغريية لكتاب 

وهذا كتابه ، لإلمام املتفرد عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين " كتاب دالئل اإلعجاز"
                                                 

 ) .م ١٩٨٥،  ٢مصر ، ط( مجال الغيطاين ، رواية وقائع حارة الزعفراين ، مكتبة مدبويل  )١(

 . ٦٣: شعيب حليفي ، هوية العالمات يف العتبات وبناء التأويل ، مصدر سابق ، ص  )٢(

 . ١١٦: عبد احلق بلعابد ، عتبات جريار جينيت ، مصدر سابق ، ص  )٣(

  . ١٢٧: عبد امللك أشهبون ، عتبات الكتابة يف الرواية العربية ، ص  )٤(
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أسسا ، فهما أصالن جليالن ، عليه قرأته أيضا وعلقت " كتاب أسرار البالغة : " الثاين 
   )١( )).وبالغة اللسان العريب املبني خاصةً ، قواعد النظر يف علم بالغة األلسنة عامةً 

إنه خطاب مقدمايت من نوع خمتلف حني جتتمع فيه االعتقادات ، وتتمازج وتذوب      
وتلتقـي القواسـم   ، ه يف مضمار مشترك ، يتأرجح بني الواقعية بذاتيته ، واإليهام بغرييت

  .مكونةً منهجا واضحا للمتذوقني من القراء واملتعلمني ، املشتركة وتسري يف إجتاه واحد 
إن أنواع االستهالل الثالثة تفضي إىل أنواع أخرى حيددها اخلطييب يف ثالثة أمناط   

  )٢(: من التقدمي يف كتابات عبد الفتاح كيليطو 
يئاً وميكنها أن تكون جتارية وإشهارية ، تعمل علـى  ال تضيف ش :مقدمة تقريظية  – ١

  .التوجيه وإعطاء حكم مسبق على القراءة ، وهو نوع يكتبه الناشر على األغلب 
وهي تدخل يف حوار مع الكاتب ، ودف إىل إبراز أصالة املكتوب  :مقدمة نقدية  – ٢

  .بالدراسة التحليلية النقدية 
ستقلة ومباشرة توجه االنتباه إىل األسئلة املطروحة ، تكون م :مقدمة موازية للنص  – ٣

  .ومتتلك األدوات اليت تقترب بشكل مباشر من املتلقي
، يالحظ أن األمناط اليت حددها اخلطييب متباينة ومتدرجة من أقلها رتبةً إىل أفضـلها       

املقدمة وفيه اإلقرار بأن ، وهو تدرج حددته الوظيفة املقدماتية واهلدف الذي قدمته 
  .ذات النص املوازي هي أمساها وأحسنها 

ستهالل وظيفته احلركية ، فاالستهالل األصلي يتخـذ وظيفـة   ولكل نوع من اال((     
) اجلـودة   –القـراءة  ( مركزية هي وظيفة ضمان القراءة اجليدة للنص ، ومها مرتبطان 
ساسي لقراءام للكتـاب  بالكاتب ، لذا فهو يطرح على قرائه سؤاالً مهماً يعد املوجه األ

   استفهامني  فالسؤال مكون من  )٣( ).)ملاذا وكيف ميكنكم قراءة هذا الكتاب : عامة 
  .اللتان حتددان الوظائف االستهاللية التابعة هلا )  ملاذا ؟ وكيف ؟( 

  ــــــــــــ

  )م١٩٩١/هـ١٤١٢_ط األوىل _جدة (املدين ردا، حممود شاكر : أه وعلق عليه قر، أسرار البالغة ، عبد القاهر اجلرجاين  )١(
  . ٣: ص 
  )م ١٩٩٦_ط األوىل _ الدار البيضاء ( منشورات الرابطة ، عتبات النص يف البنية والداللة ، عبد الفتاح احلجمري ) ٢(
  . ٦٤:ص  
  . ١١٨_  ١١٧: ص  ،مصدر سابق ، عتبات جريار جينيت ، عبد احلق بلعابد :ينظر ) ٣(
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  " اذا ؟ ملـ" وظـائف    

إنه سؤال حيمل يف طياته اجلواب عن استهالله ، ألن االستهالل مفتاح إجرائـي    
وتوجيهي لتقييم الكتاب عامة ، وفهم النص وتقييمه من طرف القـارئ علـى وجـه    

  : )١(اخلصوص ، والوظائف هي
  سواء أكانت األمهية، حيث يظهر االستهالل األمهية ملا نقرؤه يف الكتاب :األمهية  – ١

  .فكرية ، دينية ، توثيقية ، أخالقية ، إجتماعية ، سياسية : املعتربة
وحتديد أنواعها مبجـرد  ، هذه األمهية شاركت يف إثبات هوية املقاالت واخلطب   

  :من ذلك خطبة لعلي بن أيب طالب يف الوعظ واإلرشاد ، الوقوف على مقدماا
، وإن اآلخرة قد أقبلت فأشرقت فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع : أما بعد ( (  

أال وإنكم يف أيام أمل من ورائه أجل ، فمـن  . باطالع وأن املضمار اليوم وغداً السابق 
فاخلطبة الطالبية تقصـدت    )٢( ))...قصر يف أيام أمله قبل حضور أجله فقد خس عمله 

اظ مل تتلـبس  ومل يغفل املتلقي ذلك اهلدف ألن دالالت األلف، الوعظ منذ بداية مقدمتها 
  .مبعاين أخرى ميكن أن تصرف األذهان إليها 

ذاتية وموضـوعية ، وتـربز األمهيـة األخالقيـة     : تنقسم املقاالت إىل نوعني   
واالجتماعية والفلسفية والتارخيية يف القسم املوضوعي ، والبد أن يتصدر مبقدمة حتتـوي  

فهمه مبا تعده يف النفس ، وما  واملعنية على، على جمموعة من املعارف املتصلة باملوضوع 
   )٣( .تثريه من معارف متصلة به 

  :يبدأ بفقرة تثري االنتباه والتركيز .. شخصيتك : مقال بعنوان 
إن فالناً قوي الشخصية ، وإن فالناً اآلخر ضعيف الشخصـية ،  : يقول الناس ((  

، ويقول أحد علماء  وإن فالنا الثالث بارز الشخصية ، وإن فالنا الرابع لطيف الشخصية

                                                 
 . ١١٩: السابق نفسه ، ص  )١(

بكري حياين ، صفوة السقا ، مؤسسـة  : عالء الدين علي بن حسام اهلندي ، كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال ، حتقيق  )٢(
 . ١٦/٢٠٢: ، ص ) م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١،  ٥بريوت ، ط( الرسالة 

: ، ص ) م ٢٠٠٩ -هــ  ١٤٣٠،  ١القاهرة ، ط( أمحد حممد عوين ، دراسات يف السرد احلديث واملعاصر ، دار الوفاء  )٣(
٢٢ – ٢١ . 
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إن يف الدنيا عدداً من الشخصيات يساوي عدد ما فيها من الوجوه ، ويقول عامل : النفس 
  )١( .))إن الشخصية وحدة متميزة ، إىل آخر ذلك من األقوال : آخر 

يتبني من املقدمة التمهيدية للمقال ، أنه من أنواع املقال املوضوعي ، الذي هـو    
لذي يقوم على حتليل املوضوع إىل عناصر خمتلفة ، مث يتناول الكاتـب  املقال التحليلي ، ا

يبدو أن االهتمام باألمهية الوظيفية يستلزم بروزهـا   .كل عنصر منها بالعرض واملناقشة 
املعضالن النكشـاف أمهيتـها   ، ووضوحها للقارئ ،فال تستند إىل الغموض  والتعقيد 

  .  املراده
  )٢(: الوحدة  – ٢

لشكلية واملوضوعية والبنائية تدل على متاسك العمل وانسجامه ، حيث فالوحدة ا  
وتظهر قوة البناء ومتاسـكه يف  ، يتبدا للقارئ هذا التماسك حني يقف على عتبة املقدمة 

 واحد إرتباط أجزاءه من مقدمة وعرض وخامتة إرتباطاً قوياً فكأنه عنصر  .  
  )٣( :الصدقية  – ٣

ينبين على مدى صدقية الكاتب فيما يكتبـه يف  " ملاذا " ل إن اإلجابة عن سؤا((   
حترام فكر الكاتب لـدى  إن صفة الصدق هي اجلالبة إل، .)) كتابه / استهالله عن عمله 

   .ومن مث عليه اإللتزام بتقدمي األفكار واألهداف املتوافقة مع نص الكتاب ،  قرائه
  )٤( :املصعقة  – ٤

تقييماً ذاتياً ملادته ، فيكون بذلك واضعاً مؤلفه للصعق يقدم املؤلف يف استهالله ((   
والتقييم ، وأنه غري راض عما كتبه إىل اآلن ، وأنه بإمكانه أن يكتب أحسن من هـذا ،  
وقد يكون االستهالل التقييمي موضوعاً من شخص آخر مبدياً رأيه النقدي يف العمل من 

  " :العقد الفريد "يف مقدمةكتاب من ذلك قول ابن عبد ربه . ))خالل هذا االستعداد

                                                 
،  ١ط –القـاهرة  ( مصطفى السيويف ، فن املقال بني تأصيل القدامى وجتديد املعاصرين ، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية  )١(

 . ١٠٣: ، ص ) م ٢٠٢٠/  هـ١٤٣١

 . ١٢٠: عبد احلق بلعابد ، عتبات جريار جينيت ، مصدر سابق ، ص :ينظر   )٢(

 . ١٢٠: السابق نفسه ، ص  )٣(

 . ١٢٠: السابق نفسه ، ص  )٤(
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العلم أكثر من أن حياط به فخذوا من كل شيئ أحسنه وفيمـا بـني   : قال ابن سريين (( 
   )١( ) .)صارم نبوة  ولكل عامل هفوة ولكل. وزلل القول ذلك سقطات الرأي 

ه إن فتقدمي املؤلف مبثل هذه األقوال وغريها يف املقدمة ؛ ليحاول ا اإلعتذار إىل قـراء  
  .إذ الكمال ال يكون إال هللا ، هامجوه أو انتقصوه 

أن اخلطاب املقدمايت األديب قد كان " : (( هوية العالمات"ذكر شعيب حليفي يف كتابه   
حاضراً بشكل مكثف يف املؤلفات النقدية باعتباره سنة واجبة ، وضرورة هلا شـروطها  

حلديثة ، فيما كان اخلطاب التارخيي ، ومواصفاا اليت ختتلف كلياً عن شروط املقدمات ا
كما عرف عند ابن خلدون ، والطربي ، واملسعودي ، وباقي املؤرخني ، يتلبس شـكل  
املدخل كما حتدث عنه جاك دريدا ، إذ يقدم رسالته يف شكل تنبيه للقارئ من أغـاليط  

ند علـى  املؤرخني اآلخرين ، مث التمهيد ببسط منهجه يف التعامل والكتابة ، وهي تسـت 
البحث واالستقراء أكثر من السماع ، يف حني أن املقدمة يف اخلطاب العلمـي تـرد يف   
مؤلفات الفلك ، والترمجات الفلسفية ، وكتب الرياضيات ، وباقي العلوم اـردة الـيت   

   )٢( .))تعتمد التمهيد الدقيق املختصر 
حتت إمرـا املؤلفـات   وتستوي ، إن للمقدمة وظائف إجرائية تقدمها للكتاب املؤلف 

ذلك ألن يف العلوم الرياضية والفلكية وما شاها حتتاج إىل التمهيـد أو  ، األدبية والعلمية 
  .ويف ذلك داللة على هيمنة النص املقدمايت وفاعليته ، التوطئة قبل الدخول إىل الكتاب 

 اخلطاب املقدمايت إما أديب أو علمي ، مث هو متصـل أو منفصـل ، وهـذا   ((    
االنقسام هو انقسام مرن بالزمن ، ذلك ألن اخلطابات املتصلة ترتبط بظهورها املبكر مع 
املالحم ، والكتابات اآلخرى ، اليت تالشت مع الزمن ، وصارت املقدمة شيئاً منفصـالً  

وحيصر عبد الفتاح احلجمـري أمهيـة     )٣( )) .شكالً ، مرتبطاً عمقاً ومضموناً بالنص 
  )٤( :املتصدرة يف الكتب النقدية واإلبداعية فيما يلي دراسة املقدمات 

                                                 
 .١/١٧: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )١(

  ٥٤ – ٥٣: در سابق ، ص شعيب حليفي ، هوية العالمات يف بناء التأويل ، مص )٢(

 . ٥٤: السابق نفسه ، ص : ينظر   )٣(

 . ٤١ – ٤٠: ص ، البنية والداللة ، مصدر سابق : عبد الفتاح احلجمري ، عتبات النص  )٤(
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االعتبار التصديري واالفتتاحي الذي متتلكه املقدمة ، وهو اعتبار مينحها سلطة توجيه  – ١
  .القراءة 

وهذا هو املأمول فيها تدقيقاً ، على تصور املؤلف للكتابة ، وغايته ( احتواء املقدمة  – ٢
زة تعني شكل األطروحة اليت تربزهـا حمتويـات نـص    من التأليف ، وتلك مسة ممي

  .الكتاب
انطالق املقدمة يف عرضها ملنهج املؤلف يف الدراسة ، وحتديد أدواته اإلجرائيـة يف   – ٣

  .متظهرات إصطالحية هلا أمهيتها اخلاصة يف القراءة والتحليل 
راءة العمـل  منحى آخر يف ق) مىت وجدت يف العمل األديب ( تشكل دراسة املقدمة  – ٤

األديب نفسه ، انطالقاً من العالئق اجلدلية اليت تربط املقدمة بالعمل ، وهي عالئق هلا 
اجلهاز املقـدمايت  / موجهاا وهلا ما يربرها من منظور التشديد على أمهية اخلطاب 

  .يف الفهم والتحليل 
ما تالمس مجلـة مـن   اعتباراً ألمهية األسئلة اليت تربرها املقدمة ، وهي أسئلة عادة  – ٥

القضايا املرتبطة بتصور األدب والنقد على حد سواء ، ولذلك فإن أسئلة املقدمـة  
وتساؤالا الظاهرة منها والضمنية ، هي املصدر املنهجي الكامن وراء اهلدف مـن  

  .التأليف ، من مث فإن الوقوف عند طرائق صوغها أمر أساسي 
  .هي قراءا والتحاور معها أفضل وسيلة لرد االعتبار للمقدمة  – ٦

،  إذ ال يعترف بالقراءة العابرة ، إن احلجمري يضع قيوداً يف قراءة مقدمات الكتب النقدية 
  .بل البد من مدارسة النصوص املقدماتية ومناقشتها وحماورا ألا سبيل الفهم والتحليل 

  ) : ؟ كيف( وظائف سؤال 
ن الفصل الذي متارسه موضوعات ملاذا ، إ( (: يصدر جريار هذه الوظائف بقوله   

على موضوع االستهالل وكيفية معاجلته ، إنطالقاً من بالغة التقييم ، جنده قد ختلى عـن  
مكانته اليوم شيئاً فشيئاً لسؤال الكيفية وموضوعاا ، والذي أصبح البديل املفضل عـن  

  )١( )).كننا قراءة كتابه سؤال ملاذا ؟، فالكاتب من خالل استهالله يريد أن يفسر كيف مي
  " .ملاذا"أراد قوة الطرح يف وظائف سؤال الكيفية جعلها حتل بديالً عن وظائف سؤال 

                                                 
 . ١٢١: عبد احلق بلعابد ، عتبات جريار جينيت ، مصدر سابق ، ص   )١(
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  :هي  "؟  كيـف" وظائف 
  :تكون  – ١

فبسؤال الكيفية ، يستطيع االستهالل األصلي إخبار القارئ عن أصـل  ( (: يقول   
  )١() )ونه وعن مراحل تك... الكتاب ، وظروف تأليفه وحتريره 

إن هذه الوظيفة تشري إشارة واضحة إىل اهلدف التأليفي من الكتـاب ، واملنـهج     
  .املتبع لقراءته ودراسته ، والفكرة اليت ولد منها ونشأ وأُلف وعنون 

وقد ألفت هذا الكتاب ، وختـريت   (: (من ذلك ما جاء يف مقدمة العقد الفريد   
ل جوامع البيان ، فكان جوهر اجلواهر ، ولب جواهره من متخري جواهر اآلداب ، وحمصو

   )٢( ).)اللباب ، وإن ما يل فيه هو تأليف االختيار وحسن االختصار 
وقد نظرت يف بعض الكتب املوضوعة ، فوجدا غري متفرقة يف فنون األخبار ،  ((  

جتـري   وال جامعة جلمل اآلثار ، فجعلت هذا الكتاب كافياً ، جامعاً ، ألكثر املعاين اليت
ملا " العقد الفريد " ومسيته كتاب  ((: وقال أيضا  )٣( ))... على أفواه العامة ، واخلاصة 

وحسن النظام وجزأتـه علـى مخسـة      لف جواهر الكالم ، مع دقة املسلكفيه من خمت
وعشرين كتاباً ، كل كتاب منها جزآن ، فَتلك مخسون جزءاً يف مخسة وعشرين كتاباً ،  

  )٤( ). ) كتاب منها باسم جوهرة من جواهر العقدوقد انفرد كل 
إن هذه األقوال توضح الكينونة األدبية للكتاب من حيث املنهج ، وسبب التأليف،   

  .وهو مرتبط بظروف التأليف العامة ، ، وطريقة تقسيم الكتاب وجتزأته  وسبب التسمية
أغلب املقـدمات ،  لقد كشف هنري ميتران عن الطابع الديداكتيكي الذي تنصف به ( (

" هذا هو العمل " معترباً أن كل خطاب ديداكتيكي هو خطاب إكراهي وإلزامي ال يقول 
هـو  " وجب : "، ذلك أن فعل )هذا ما جيب عليكم االقتناع به (فحسب ، ولكن أيضاً 

  )٥(  .)مفتاح يف اخلطاب التقدميي  –فعل  –من منظور ميتران 

                                                 
 . ١٢١: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ١/١٦: ص ، الفريد ، مصدر سابق  ابن عبد ربه ، العقد )٢(

 . ١/١٨: السابق نفسه ، ص  )٣(

 . ١/١٨: السابق نفسه ، ص  )٤(

  . ٧١: نقالً من كتاب عبد املالك أشهبون ، عتبات الكتابة يف الرواية العربية ، مصدر سابق ، ص  )٥(
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أساسي ملالمسة القصدية العامة املتحكمة يف توجيـه   مث إن االفتتاحية مصدر منهجي     
قصدية ال تعتين بالوقوف عند مصطلح بعينه ، بل تعتين أساساً بشبكة ( (: القراءة ، وهي 

من املصطلحات املتجاورة ، أو املتقابلة فيما بينها ، ذا املعىن تكتسب االفتتاحيـة لغـة   
ا التركيبية ، غري أتركز إمجاالً على املنحني _ رغم هذا التعدد_ ا واصفة ، تعدد مستويا

  :التاليني 
  .الكتابة  –القراءة  :املنحى املنهجي للغة الواصفة  – ١
الشعور بالغربة كوحدة مفهومية  –الشعر  –السرد  :املنحى املفاهيم للغة الواصفة  – ٢

  .يف فهم األدب وقراءته 
نوعاً من االستحضار املوجه ويكتسي كل منحى على حده يف خطاب االفتتاحية   

يف ) عرب التمثيل( الفاتح ملدارك انتظار القارئ ، ويصفها احلجمري باالستحضار اإلقناعي 
ما  : "ضمن السياقات التـالية " ةاألدب والغراب"ظل السياقات اليت يمظهرها كيليطو يف 

،  فع ، أو فرس ينطلقأكثر الروايات واألفالم اليت تفتتح مبشهد طائرة تقلع ، أو سيارة تند
  )١( )) ."أو قطار يستعد ملغادرة احملطة 

  :اختيار اجلمهور  – ٢
ليس من وظيفة االستهالل إرشاد القارئ وتوجيهه فقط ، ولكن معرفة ما يريد ( (  

قراءته أيضاً ، وهذا ال يتأتى للكاتب دائماً ، فهو ال يعرف قراءة ، بيد أن بإمكانه أن خيتار 
نه يف االستهالل ، كأن يوجه كتابه لفئة الشباب ، أو أن يوجـه قصصـه   مجهوره ، بتعيي

لألطفال ، ورواياته لفئة النساء ، كذلك ميكن لألعراف األدبية أن تلعب هذا الـدور ،  
فالرواية البوليسية هلا مجهورها ، والروايـة  ، واليت أصبحت تعرف وتعني اختيار اجلمهور

   )٢( )). اجلديدة هلا مجهورها ، إىل غري ذلك
فيعرف القـاريء مـن   ، تتجلى يف هذه الوظيفة اإلهتمام بالوقت وتوفري اجلهد واملشقة ف

  .املقدمة إن كان الكتاب موافقاً لذوقه وطبعه أم ال 
  

                                                 
 . ٥٠ – ٤٩ :البنية والداللة ، مصدر سابق ، ص : عبد الفتاح احلجمري ، عتبات النص  )١(

 . ١٢١: عبد احلق بلعابد ، عتبات جريار جينيت ، مصدر سابق ، ص  )٢(
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   :التعليق على العنوان  – ٣
هو التعليـق علـى   " كيف ؟ " إن من وظائف االستهالل اليت يتخذها سؤال  ((  

  .و قصره واملراد منه العنوان، وتربير طوله أ
فسؤال الكيفية جيي مفسراً العنوان وشارحاً له ، كما ميكن أن يطال هذا التعليـق    

إىل العنوان الفرعي للكتاب ، فالتعليق على العنوان يكون إما دفاعاً عن االنتقادات املوجهة 
أن أعلن عنه للعنوان والكتاب عامة ، وإما تربيراً للتغيري الذي حدث للعنوان ، كما سبق و

يف الصحف أو املالحق الثقافية ، وإما تصحيحاً للعنوان حرصاً على عـدم الوقـوف يف   
  .اآلراء املفرضة 

كما ميكن هلذه التعليقات أن الترد يف االستهالل األصلي ، فيعمل الكاتب علـى    
انه، تداركها يف استهالالت الحقة أو متأخرة ، قصد تربير هذا التغري ، أو الدفاع عن عنو

غري أن هذه الوظيفة التعليقية للعنوان اليت تتموضع يف االستهالل ، قد أصـبحت اليـوم   
  )١(  )).توجد يف كلمة الناشر ؛ ألا أكثر قرباً وظهوراً منها يف االستهالل 

فهذا كتـاب يف علـم البالغـة     (: (يقول القزويين يف مقدمة كتاب اإليضاح   
تلخـيص  " وجعلته على ترتيب خمتصري الذي مسيته  )اإليضاح ( وتوابعها؛ ترمجته بـ 

فقد بني القزويين سـبب محـل    )٢( ) .)وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له " املفتاح 
  .الكتاب ووضعه على هذا العنوان الذي هو اإليضاح

إن مسألة العنوان يف املقدمة تشري إىل أصل هذا اخلطاب سواء كان تنبيهـاً أو  ( (  
فالعنوان يبقى أمراً مطروحاً يف املقدمات املرتبطة بالنص ، حبيث تأيت مقدمات لذا ،  حتذيراً

دون عناوين وأخرى حتقق بعناوينها موضوعاً آخر ، فالعنوان نفسه إشـارة يف اخلطـاب   
   )٣()  ). املقدمايت يطرح العديد من األسئلة املتعلقة باملقدمة املعنونة 

واعتماد كل منهما علـى  ، ة بني العنوان واملقدمة يف قوله دالله على وجود عالقة تركيبي
وهذه الوظيفة تتداخل مع وظيفة تكـون يف  ، اآلخر يف وضوح مغزاه ومضمونه التأليفي 

  . وتوضيح معناه إن كان غامضاً مبهماً ، وتسميته ، بيان سبب اختيار العنوان 
                                                 

 . ١٢٢: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٧: القزويين ، اإليضاح يف علوم  البالغة ، مصدر سابق ، ص  )٢(

 . ٦٨: شعيب حليفي ، هوية العالمات يف العتبات وبناء التأويل ، مصدر سابق ، ص  )٣(
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   :التصريح بالقصد  – ٤
األصلي التصريح بالقصـد ، وذلـك   إن من بني الوظائف املهمة لالستهالل  ((  

هذا ما أريد : لتقدميه تأويالً للنص من طرف الكاتب ، وفيه يعلن عن قصده ، كأن يقول 
إال أن هذا ال يصدق دائماً ، خاصة إذا كنا أمام عمـل أديب  ) يف الكتاب ( قصده / فعله 

   )١( )).يضمر قصدياته أكثر مما يصرح ا 
  :  "حماورات مع النثر العريب  "مقدمة كتابه  من ذلك قول مصطفى ناصف يف   

املؤثرات مبحث ال نفض من شأنه ، ولكنه ليس اهلدف املرجو مـن وراء كتابنـا ،    (( 
وقال .  )٢( )).هدفنا هو التناول الداخلي ، هذا الفهم حيول النظرات احملتفة بالتأثر والتأثري 

وكل ما أرجوه أن ( (:  "النثر العريب الفن ومذاهبه يف  "شوقي ضيف عند تقدميه ، لكتابه 
بالنثر العريب يف خمتلف مناهجه ومذاهبـه ، وهـو    –بعض التعريف  –أكون قد عرفت 

الفن ومذاهبه يف الشـعر  " كما قصدت يف كتاب ،  –تعريف قصدت به يف هذا الكتاب 
ـ " العريب  ذاهب أن أحبب قراءة أدبنا إىل شباب العصر احلديث ، الذين يؤمنون بفكرة امل

هذه القصدية تتمحـور يف األهـداف    )٣( )).واملناهج وتطبيقها يف الدراسـات املختلفة
املقصودة وراء هذا التأليف ، فيعمد إىل توضيح مقصوده باستخدام ألفاظ تدل على ذلك 

وهي ألفاظ صرحية يف حتديد اهلدف ، قصدت _ كل ما أرجوه _ مباشرةً من مثل هدفنا 
  .  والتنبيه عليه 

  :التعريف اجلنسي  – ٥
وهي من وظائف االستهالل املضوعاتية والشكلية ، تعمل على التعريف األويل  ((  

جبنس العمل ككل ، فاالستهالل يعمل عمل املؤشر اجلنسي بتحديده لطبيعة العمل ، هل 
  )٤( )). هو عمل تارخيي أو فلسفي أو روائي أو شعري أو مسرحي

                                                 
 . ١٢٣: بلعابد ، عتبات جريارجينيت ، مصدر سابق ، ص  عبد احلق )١(

،  ٢١٨: الكويـت ، العـدد   ( مصطفى ناصف ، حماورات من النثر العريب ، عامل املعرفة ، الس الوطين للثقافة والفنـون   )٢(
 . ٦: ص ) م ١٩٧٨

 . ١١: ص ،  شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه يف النثر العريب ، مصدر سابق  )٣(

 . ١٢٤: احلق بلعابد ، عتبات جريار جينيت ، مصدر سابق ، ص عبد  )٤(
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حـني وقعـت    –كانت مملكة اجنلتره ( (: ول من ذلك يف مستهل قصص شكسبري يقو
متر بأحداث وخطوب ال عهد هلا بأمثاهلا من قبل ، وإليك مـا تقصـه    -حوادث القصة 

إن هذه املقولة البدائية هي حتديد مـن   )١( ))عجوز نيفت على مخسني ومائة من السنني 
  .قريب للجنس األديب ، الذي هو قصة عن امللك لري 

قبل أن أتوقف ( (: يقول حممد حسن عبد اهللا " فتاة القريوان  "ويف مقدمة رواية   
حماوالً تنوير بعض جوانبها الفنية والفكرية ، أستعيد بعض الذكريات " فتاة القريوان " عند 

ورمبا كـان   (( –إىل أن يقول  – )٢( ))القدمية اليت تتعلق بسلسلة روايات تاريخ اإلسالم 
اً يف حمدودية خياله ، ومقدرته على حتليـل ، ومـن مث   حرصه على التوثيق التارخيي سبب
  .فالرواية تارخيية بشخوصها وخياالا ومكاا   )٣( ))تصوير الشخصيات التارخيية ، 

الـيت أهـداها إىل   و "مصرع كليوباترا  "كذلك املقدمة اليت بدأها أمحد شوقي يف رواية  
  )٤(:  "فاروق  "األمري 

  وروعة املقادر العوادي 
  ماخلون من شعاع هادي و

  يبني الغي من الرشاد
  ومن قصيد مل كل نادى
  عف البيوت نزه األوتاد 

  تسيفه مسامع الزهاد
  وقصص مستحدث يف الضاد 

  يؤلف التمثيل باإلنشاد
  يف وطن على الفنون غادي
  مسرحه كان بال عماد 

                                                 
 . ٣: ، ص ) بدون تاريخ  - ١٢ط -مصر ( ، دار املعارف ، " امللك لري " كامل كيالين ، قصص شكسبري  )١(

  ) م ١٩٨٤، بدون ط ، مصر ( دار اهلالل ، حممد حسن عبد اهللا : تقدمي  جرحي زيدان ، فتاة القريوان ، )٢(
 ) .املقدمة (  أ: ص  

 ) .املقدمة ( أ : السابق نفسه ، ص  )٣(

 . ٤: ، ص ) م ١٩٤٦ -بدون ط  -القاهرة ( أمحد شوقي ، مصرع كليوباترا ، دار الكتب املصرية ،  )٤(
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  والدك املعان بالسداد 
  اقام ركنيه فكان البادي
   فإن تقبلت وذا اعتقادي

  جزيت إخالصي واحتشادي
  .جليلك الناهض بالبالد 

فالرواية شعرية كما يقول يف إهدائه أا قصيد وبيوت ، تستقبلها املسامع بديباجة   
وقد حاولت الدراسات النقدية احلديثة ، مقاربة هـذا اخلطـاب ،   . (( روائية قصصية 

مقدماتياً عاماً ، إذ املقدمة انطالقاً من كونه عنصراً من عناصر النص ، الذي يشكل جهازاً 
فيه شرط بالضرورة من خالل مسامهتها يف اإلحاطة باجلنس األديب ، وفك بعض رموزه ، 
اليت قد ال يتأيت للكاتب تبسيطها داخل النص ، فهي اليت ختربنا ماكان املؤلَّف رواية أم غري 

  )١(. )) ذلك ، مما مييز اجلنس بني األجناس األدبية 
  : الغياب واحلضور االستهالل بني

إن الوظائف الكثرية لالستهالل ستترك الكتاب يفكرون ( (: يقول جريار جينيت   
يف أمهية وجوده وحضوره ، ألنه بإمكانه التملص فال يظهر ، وكثرية هي األعمال اليت ال 
جند فيها استهالالً ، فبعض الكتاب ال جيدون ضرورة يف حضور االستهالل كشـكل أو  

  .)٢( )).  عنصر مناصي
إن االستهالل يتأرجح بني احلضور والغياب تبعاً لنظرة الكاتب التأملية والتمحصية   

  .يف أمهية وجود املقدمات ، ودورها الفاعل من خالل تلك الوظائف اليت تقدمها 
لقد اختلفت مواقف األدباء والنقاد من استحضار أو إقصاء اخلطاب التقـدميي يف    

   :عية ، وانقسمت اآلراء يف هذا املوضوع إىل تصورين اثنني مفتتحات النصوص اإلبدا
ال يرى أصحاب هذا التصور أي حرج يف تصـدير اإلبـداع   (( :       التصور األول

خبطاب تقدميي ، إذ يعتقد هؤالء أن أفضل فضاء مناسب لألديب لتقدمي أعماله الفنية ، أو 

                                                 
 . ٤٧: شعيب خليفي ، هوية العالمات يف العتبات وبناء التأويل ، مصدر سابق ، ص  )١(

 . ١٢٤: ر جينيت ، مصدر سابق ، ص عبد احلق بلعابد ، عتبات جريا )٢(



- ٥٦  - 
 

 " . ))فضاء املقدمة : " ثقافية ، هو وال توضيح آرائه اإلبداعية يف كثري من القضايا الفنية

)١(   
وللخطاب املقدمايت مرتكزات بنائية مت النظر إليها من منظـورات خمتلفـة ،   ( (  

فهنري ميتران ال يعترب املقدمة وثيقة عن نظرية اجلنس الروائي فقط ، بل نوعاً من أنـواع  
نص ، وكالمها يعضد  هو قول على احملكي الذي هو –املقدمايت  –فاخلطاب ،  اخلطاب

اآلخر ويلتزم باحلديث عنه ، فاملقدمة هي املكان الذي يشرح فيه املؤلف اهلدف الـذي  
تشكلت مالمح هذه األمهية يف كثري من  )٢( )). اقترحه ، والسبب الذي قاده إىل الكتابة 

يقدم   "أسرار البالغة " املقدمات األدبية فهذا حممود شاكر يف قراءته وتعليقه على كتاب 
وآرائه يف الشيوخ ، عرض فيها صلته بالكتاب ، مقدمة مكونة من مثان وعشرين صفحةً  

وهو ، وحتاور معها  "الشيخ حممد رشيد رضا  "وكان قد نشر مقدمة ، الذين اتصل م 
بذلك الطرح يضع القواعد يف طلب العلم وكيفية التعامل مع تراث األمة العربية اإلسالمية  

تصور تلك املسؤولية اليت جيب أن يتحملها طالب العلم يف تعامله مع التراث وهي مقدمة 
  )٢(. ويشحذ مهته وعزميته لنيل أساسيات وقواعد علم البالغة من كتاب األسرار ، العريب 
   

  : التصور الثاين 
ال يرى من يشايع هذا التصور أي جدوى من احتواء الكتاب اإلبداعي علـى  ((   

و باقي األشكال األخرى لالستهالل ، فهي من زاويتهم عتبة قد تشـوش  حمطة التقدمي ، أ
بأسرار الـنص املركـزي    -بطريقة غري مباشرة  –على طبيعة النص اإلبداعية ، ووشاية 

اجلوهرية ، زيادة على ذلك فإن الفضاء املناسب لتقدمي العمل األديب عليه أن يتموقع بعيداً 
أن يسقط األدباء فيما  –حسب هذا التصور  –يصح عن الفضاء النصي بصفة عامة ، فال 

  ) ٣( .))يتوق األدب إىل جتنبه وجتاوزه 

                                                 
 . ٦٠: عبد املالك أشهبون ، عتبات الكتابة يف الرواية العربية ، مصدر سابق ، ص  )١(

   . ٤٩: ص . مصدر سابق ، هوية العالمات يف العتبات وبناء التأويل ، شعيب حليفي  )١(
  . ٣٠_  ٣: ص ، مصدر سابق ، أسرار البالغة ، اجلرجاين : ينظر ) ٢(
 . ٦٣، مصدر سابق ، عتبات الكتابة يف الرواية العربية ، عبد املالك أشهبون ) ٣(
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من منظور هؤالء املتصورين يكون اخلطاب التقدميي خطاباً اختياريـاً ، إذ لـيس     
بالضرورة امللحة االعتناء باملقدمة إلخراج الكتاب ، ألن هذا ال يعرقل مسـرية إخـراج   

ولكن ، ينة تقديرات الكاتب يف كوا مطلباً إجبارياً أو اختيارياً الكتاب ، لذلك جندها ره
فال يقدمون فعالً على إلغاء هذا الفضاء املقـدمايت  ، تصورهم خيتفي وراء مقاصدهم فقط 

  .من حساب التأليف الكتايب 
سألين أحدهم عمـا  ( (:  "بني األطالل " يقول يوسف سباعي يف تقدميه لروايته  

املقدمة ، اليت تعودت أن أبدأ ا كتيب ، وأنبأين أا ال فائدة وال داعـي  يدعوين إىل هذه 
وقد يكون على حق ، فما حاولت من قبل أن اقرأ مقدمة كتاب ، بل أين غالباً مـا  ، هلا

  .أجتاوز عن بعض الصفحات األوىل وأبدأ القراءة من أول الكتاب 
ذلك فإين مصر على أن أكتب  ويبدو يل أن هذا ما يفعله الكثري من القراء ، ومع  

املقدمة ، إذ أحس برغبة يف التحدث إىل قارئي ، وأكره أن أجهد نفسي يف كتابة كـل  
... بل أقدمها يف صـمت  .. هذه الصفحات مث ألقي ا إليه بال كلمة واحدة بيين وبينه 

علـها  ... خـذ اقـرأ هـذه    " أو .. وأنصرف عنه يف صمت بال حىت ، سالموعليكم 
  .!.تعجبك
وعلى ذلك فأنا أكتب املقدمة ألشعر نفسي أين ال أكتب الكتاب ، مث ألقي به يف   

، بل أكتب إلنسان مميز .. جمهول احلدود ، مبهم التفاصيل ... حبر خضم متالطم القراء 
 ١() ).. معلوم ، أعرفه ويعرفين ، وأحادثه وجييب علي(  

لة للخطاب املقدمايت ، وأنـه ال  هذا التقدمي يتأرجح بني اإلقرار بوجود وظيفة فاع  
ميكن أن يؤلف الكتاب ويتركه من غري أن يبث شيئاً لقارئه يف مقدمته ، وبني وجودها يف 
سلم التأليف كوا إلزاماً ال مناص منه ، إذ أا ال تضيف إىل القراءة الروائية شيئاً جديداً  

  .فغالباً ما يتجاوزها إىل النص األصلي 
قدمات قد يكون اختيارياً لكنه رفض إلزامي بل عيب وجـوده  رفض وجود امل ((  

؛ ألنه كثرياً مايكتـب يف  "  زوال" عند ميشو وبيكيت ، وفلوبري الذي وجه خطاباً لـ 

                                                 
 . ٦: ص ) بدون تاريخ  -بدون ط  -القاهرة ( يوسف سباعي ، بني األطالل ، دار مصر  )١(
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استهالالته أسراره الكتابية ، وتعبرياته عن آرائه الفكرية ، وهذا ما البد للرواي أن يصون 
  )١(  )).شعريته عنه 

 "املصابيح الزرق "ذا الرفض عند شوقي بغدادي أثناء تقدميه لرواية تتشكل مالمح ه      
ال أدري ملاذا نكتب املقدمات ، ومع ذلك فنحن نكتبها ، نكتبها حيناً ( (: حيث يقول 

رسالة جنوى ، وحيناً آخر وخزة مبضع ، ولرمبا كتبناها حديث معلم ، أو ومية مناسبة ، 
هبة الكاتب حيال أثره عندما يقدمه للناس ، فهـو  ولتكن ما كانت فهي وليدة نوع من ر

حيس نوعاً من اخلشية إذا ما واجه القارئ وجهاً لوجه دفعة واحدة ، فالبـد إذن مـن   
ضربات على خشبة املسرح قبل أن يفتح الستار ، وال غين عن عاصفة من املوسيقى تسبق 

  )٢() )نعها معك ياحنا؟ فكيف أص، ، أو مسرحية شعرية من األوبرا قصة راقصة من البالية
إن أبطال رواية حنا ، أحياء يرزقون ، وكلهم من سكان الالذقيـة يف فتـرة    ((  

  )٣() )..احلرب العاملية الثانية ، وكثريون هم الذين يعرفون ، جريس املختار 
من خالل هذه األقوال يتضح انعدام النظرة اإلجيابية ألمهية املقدمات ، ودورهـا    

لكـن  . شكاالً كتابية متنوعة نها مع ذلك تكتب وتتخذ ألية القراءية ، لكالفاعل يف العم
هذه املقدمة حني قراءا جند أا تتلمس خيوط طريقة الكتابة املقدماتية ، وأنواعها ، فمن 
ناحية تبتدئ باملقدم الغريي الذي يقدم لغريه ، ومن ناحية أخرى تضيف قـراءة نقديـة   

  " .رواية " ان للرواية ، والتعريف باجلنس األديب الذي هو للنص يف حتديد الزمان واملك
ال ريب يف وضوح هدف ما تسعى املقدمات إىل حتقيقه ، وهو سعي متقصد حىت   

مع انعدام النظرة اإلجيابية يف تعامل النص الكتايب مع ما حييط به من النصوص وعلى رأسها 
، حىت تتأهـب العقـول لتلقيهـا ،     ويبثها مقدمها يف بدايات الكتاب، النص املقدمايت 

وتتحرك ا أثناء استكمال القراءة للكتاب ، وهو مؤشر يومئ من قريـب إىل وظيفـة   
إجرائية للخطاب املقدمايت ، تتمحور يف السياق الداليل ومؤشراته املفاهيمية علـى فهـم   

  .النص 

                                                 
 . ١٢٤: عبد احلق بلعابد ، عتبات جريار جينيت ، مصدر سابق ، ص  )١(

 . ٥: ص) م ١٩٨٩ - ٦ط -بريوت ( الزرق ، حنا مينه ، دار اآلداب ،  شوقي بغدادي يف تقدميه ، املصابيح )٢(

  . ٨: السابق نفسه ، ص  )٣(
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  الفصل الثاني
  مضامني املقدمات يف كتاب العقد الفريد

  .ة والنقدية دبياملضامني األ:  املبحث األول •
 .املضامني السيـــاسية : لثاين  املبحث ا •

 .املضامني االجتمــاعية : املبحث الثالث  •
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  املضامني األدبية والنقدية
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العتبة  ليس هذا الفصل الثاين مبعزل عن سابقه ، فإذا كان الفصل السابق يقرر مفهوم    

النصية وأمهيتها ، فإن هذا الفصل ينطلق من هذه األمهية ، وجيسد تلك العالئق املقدماتية 
للكتب باملنت أو النص األصلي ، ومن خالل العناوين ومضامينها حناول اإلقتـراب مـن   

، وما العهد األندلسي اقتراباً أدبياً وسياسياً واجتماعياً من خالل مالمسة أفكار سطورها 
ها من أخالق وآداب وأخبار يف ثنايا شواهدها ، وهذا يلزمنا إىل تقسيم هذا الفصل إىل تبث

  :ثالثة مباحث هي 
  .االجتماعية  – ٣    السياسية – ٢    .األدبية والنقدية  – ١ 

  :املضامني األدبية والنقدية : أوالً 
، وهذا إن استعراض عناوين الكتب يوجب تقسيمها وفق منط من األمناط الثالثة   

ال يشترط املساواة العددية بينها ، وجند أن املضامني األدبية والنقدية قد حازت على أحد 
عشر عنواناً من مخسة وعشرين ؛ أي أن املساحة األكرب من هذه املقدمات هي من نصيب 

وتبصره بأمور الشعر ، املقدمات األدبية ، وهذا يدل داللة واضحة على أدبية ابن عبد ربه 
طب واألمثال واملواعظ والزهد ، ولكن ذلك العلم ال يلغي معرفته العلميـة بعلـوم   واخل

أخرى ، لكن امليول األدبية أقوى حضوراً وظهوراً ، وأحكم علماً عن غريها من العلـوم  
  :ومن ذلك الكثري .  والصناعات ، إذا أخذت بالكثري منها وتأدبت به 

  : ور ثـاملن – ١
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  :اخلطب  )أ 
واتبع طريقتـه يف  ، كان ابن عبد ربه قد استفاد يف تقسيمه للكتب من ابن قتيبة إذا      

، مث األمويني،مث خطب اخللفاء الراشدين ، يف حجة الوداع �فبدأ خبطبة الرسول ، تناوهلا 
كتاب الواسـطة يف  " إال أنه خالفه يف جعلها قائمة يف كتاب خيصها ومساه ، مث العباسيني 

   ) ٢(" العلم والبيان" كانت عند ابن قتيبة داخلة ضمن مباحث كتاب يف حني، )١(" اخلطب 
  ـــــــــــــ

  . ٤/٥٧: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ١(
  دار الكتب املصرية ، جلنة من دار الكتب املصرية : حتقيق ، عيون األخبار ، ابو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) ٢(
  . ٥/٢٣١: ص ) م  ١٩٩٦_  ٢ط _ القاهرة ( 

، متيزكتاب اخلطب عند ابن عبد ربه على ابن قتيبة وذلك إلضافته فرشا يبني أقسام اخلطب
وحنن قائلون بعون اهللا وتوفيقـه يف  :(( وقال فيه ، واألخبار اليت تعني على تعلم اخلطابة 

اهدهم ، ونطقت ا األئمـة  اخلطب اليت يتخري هلا الكالم ، وتفاخرت ا العرب يف مش
على منابرهم ، وشهرت ا يف موامسهم ، وقامت ا على رؤوس خلفائهم ، وتباهت ا 

  )١( . ))يف أعيادهم ومساجدهم ووصلتها بصلوام 
فهناك ، ليست األسطر حديثاً عن اخلطب بقدر ما هي حديث عن أنواع اخلطب   

والعيدين ، وتعقد يف املساجد ، ألا خـري   وهي  اليت تكون يف اجلمعة، اخلطب الدينية 
  .مكان جيتمع فيه املسلمون ويتعلمون العلوم الدينية واألدبية والتارخيية 

  :ومن أبرز أنواع اخلطب أيضاً 
وحيقـق  ،  وهي اخلطب اليت يتقلدها اخلليفة ، وخياطب ا الرعيـة   :اخلطب السياسية 

ناباً لتلك األحزاب السياسية اليت ميكن أن تقلـب  مطالبهم مبا يراه موافقاً لسياسته ، واجت
يبدو يل أن ابن عبد ربه يكن تلك املخاوف اليت ميكن أن تقـع  . األمور رأساً على عقب 

يف األندلس بسبب كثرة العناصر اتمعية ، ويدرك أا سبب خميف كما قد حصـل يف  
تكون اخلطب السياسـية   العهد األموي بني اخلوارج والشيعة واألمويني ، لذلك جيب أن

وقد يدخل يف هذا النوع اخلطـب الـيت   . مقننة مبا خيدم الشعب فرداً فرداً وحزباً حزباً 
تقدمها الوفود بني يدي اخلليفة مظهرين له الوالء واالعتزاز ، وكان البد للوافد أن ينطق 

                                                 
 . ٤/٥٧: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )١(
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،     حسن أي أن يتضلع يف كالمه بأدب وحكمة ومنطق، مبا يتوافق واملكان الذي يقف فيه
، وأحسست يف  )١(" اجلمانة يف الوفود " وقد فصل ابن عبد ربه القول يف ذلك يف كتاب 

قوله غضباً واستياًء مما يسمعه من قومه عند اخللفاء ، إذ كان له حضور يف بالط اخللفـاء  
  . واألمراء ، وهذا تفسري أجلأ إليه لتعليل شدة اللهجة يف كتاب الوفود

وهي نوع من اخلطب اليت تقـال يف املواسـم واملشـاهد    : حملفلية منها كذلك اخلطب ا
واحلفالت اليت تقام ملناسبة ما ، ويتخري هلا الكالم املعرب عن الفرح والسرور ، ويستشـهد  
فيها بالشعر واملثل ، وأكثر هذه املشاهد واملواسم تكون يف االنتصارات الـيت خاضـتها   

ا دولة فاحتة ، تطمح إىل توسـيع أرجائهـا ،   اجليوش اإلسالمية ، وذلك على اعتبار أ
  . وتطهري البقاع من أدران الكفر والعصيان 

  :األمثال  )ب 
وهو عنوان مل يذكره ابن قتيبة يف عناوين ، أفرد ابن عبد ربه كتابا خاصا باألمثال   
وافرة ويرى ابن عبد ربه يف األمثال أا الشيء اليسري الذي ينقل املتلقني درجات ، كتبه 

يف العلم واملعرفة ، ذلك ألنه قول موجز يوقفهم على حكم نادرة ، وفطن بارعـة ، مـا   
كان هلم أن يعرفوا مرادها ومعناها من غري املثل ، إضافة إىل أن لفظهـا جـزل رصـني    
ومعانيها أدباً وخلقاً ، وميكن أن تنتقل يف أوساط اتمع بيسر وسهولة ، وهي  طريقـة  

خبفة وزا ، وما وراءها من القصص واخلرب ، مث بصياغتها اللفظيـة ،  أقرب إىل األنفس 
اليت هي  وشي الكالم ، وجوهر اللفظ ، وحلي املعاين  : (( ومعانيها البديعة ، وفيها يقول 

فقوله  )٢( .))ونطق ا كل زمان وعلى كل لسان ، واليت ختريا العرب ، وقدمتها العجم
  . واختيارهم لعباراا يف كالمهم ، الناس يدل على مسرية األمثال بني 

أمثال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث : فأول ما نبدأ به : ( يقول ابن عبد ربه   
فاألمثـال ليسـت    )٣( ...)أمثال العلماء ، مث أمثال أكثم بن صيفي وبزرمجهر الفارسي 

فائـدة ، ونقلـها إىل   توقيفية ، بل تصدر عمن أويت احلكمة ، وحلل الفطنة ، وصاغ ال
اخلاطرة ، فوعتها القلوب ، ، وتناقلتها األلسن ، وال يشترط فيها العروبة بل قد تكـون  

                                                 
 . ٢/٥السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٣/٦٦٠السابق نفسه ، ص  )٢(

 . ٣/٦٦السابق نفسه ، ص  )٣(
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والتجـارب  ، يونانية أو فارسية ، إذ االعتداد مبا وراءها من الفوائد األخالقية واألدبيـة  
، م األصليةاحلَكيمة ، وال ريب يف أن هؤالء العجم قد يترمجون ما يتعلمون ألقوامهم بلغا

مما يساعد على إذكاء الفكر ، وارتقاء التعامل بني أفراد اتمع ، لذلك نالت من الشرف 
فهي أبقى من الشعر ، وأشرف من اخلطابـة ، مل  (( والبقاء واحلضور ما مل ينله غريها ، 

     )١(. )) أسري من مثل : يسر شيء مسريها وال عم عمومها حىت قيل 
  
  
  : زهدوال املواعظ) ج 

لكنـه خيالفـه يف عنوانـه    ، يوافق ابن عبد ربه ابن قتيبة يف طرحه لكتاب الزهد   
وابن قتيبة تناول املواعظ لكن جعلها باب " كتاب الزمردة يف املواعظ والزهد " ويسميه 

واملوعظة ثقيلة علـى السـمع ،   : (( ويقول ابن عبد ربه ،  )١(من أبواب كتاب الزهد 
يدة من القبول العتراضها الشهوة ، ومضادا اهلوى ، الذي هـو  حمرجة على النفس ، بع

ربيع القلب ، ومراد الروح ، ومربع اللهو ، ومسرح األماين ، إال من وعظـه علمـه ،   
   )٢( . ))وأرشده قلبه ، وأحكمته جتربته 

الدار اآلخرة والعمل على كبح شهوات النفس ، وميداا القلـوب  : فموضوعها   
ويبدو أن ابن عبد ربه قد واجه نوعـاً مـن   . واح النقية والنفوس الطاهرة الزكية واألر

اإلسراف والبذخ ، إىل حد ال ميكن حصره عند طبقه من طبقات اتمع األغنياء كاخللفاء 
واألمراء ، بل جيد ذلك متفشياً يف أكثر طبقام ، و ميكن أن يتجاوز ذلك إىل معظم مدن 

ت األحوال بعد طول حرب وفتح لكثري من املدن وهجرة األندلس ، خصوصاً وقد استقر
كثري من العرب إليها ، مث إن احلاجة إىل املواعظ يف مثل هذه املواقف ال يعين أن تكون من 
األئمة على رؤوس املنابر فحسب ، بل تكون من األصدقاء واآلباء واألبنـاء والشـيوخ   

وام الناس فيما بينهم إذا عـرف عنـهم   بل حىت ع، األتقياء واألنبياء والعلماء واحلكماء 
الـذي يقـرع القلـوب    ،واألسلوب املؤثر ، الصالح والتقوى ، ويتخري هلا اللفظ اجلزل

  .فيوقظها ، ويضرب األمساع فيعظها 

                                                 
 . ٣/٦٦: السابق نفسه ، ص  )١(
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  :الرسائل  )د 
،  لقد قلل ابن عبد ربه من شأن الرسائل فلم يدرج عنواناً يتناوهلا ويبني خصائصها   

شاركت يف تيسري كثري من الشؤون احلياتية للبالد ، وجعل احلـديث  مع أا وسيلة أدبية 
  عن الكتاب وطريقتهم ، وهو حديث يوجلنا إىل نوعني من الرسائل اليت كانت موجودة يف

  :األدب األندلسي وهي 
  ــــــــــــ 
  .  ٦/٣٤٤: ص ، مصدر سابق ، عيون األخبار ، ابن قتيبة ) ١(
  . ٣/٦٦: ص ، مصدر سابق ، فريد العقد ال، ابن عبد ربه ) ٢(

اليت تصدر عن ديوان اخلليفة أو امللك يوجههـا إىل والتـه    :)١( الرسائل الديوانية  – ١
  .وعماله وقادة جيوشه ، بل وإىل أعدائه أحياناً منذراً متوعداً 

اليت تدور بني اإلخوان واألصدقاء واخللصاء ، ومنها أيضاً :  )٢(الرسائل األخوانية  – ٢
لرسائل اليت يرسلها الكاتب إىل من يريد أن خيطب مودته ، أو يلتمس منه أمراً من ا

  .األمور 
فليست التوقيعات اليت كان يكتبها كثري من الناس إال دليالً على املراسـلة فيمـا     

بينهم، فالرسائل اليت تصدر من اخلليفة أو احلاكم إىل أمرائه وقواده هي رسائل ديوانيـة ،  
الكاتب وأصدقائه وإخوانه وغريهم هي الرسائل اإلخوانية ، ولكـل منـها    وما كان بني

حقها من األدب والبالغة مبا يكتنفها من األسلوب املوجز املعرب ، والقـول البليـغ ، ومل   
انبة الثانية يف التوقيعات والفصول والصـدور  " يزهد ابن عبد ربه يف حديثه يف كتاب 

هاب واإلكثار ، وجعل الكالم موجهاً إىل اإلجيـاز وشـرفه   إال يف  اإلس" وأخبار الكتبة 
، وكلما كان القول كافياً للمعىن الذي يريده املرسل كـان إجيـازاً ،   )٣(وحسنه ورفعته 

وليس اإلجياز إال صدى لذلك الوقت املوجز ، املرن بالتنفيذ لألوامر الصادرة بأسـرع  
ل القول يف الرسائل اليت يبعثها الـرئيس  وقت ممكن ، وال جمال فيه لسماع التعابري وتفصي

من ذلك قـول  ، والكتابة ليست حصراً على الكتاب بل هي حق للجميع. إىل مرؤوسه 

                                                 
 . ٤٤٩: عبد العزيز عتيق ، األدب العريب يف األندلس ، مصدر سابق ، ص  )١(

 . ٤٥٤: السابق نفسه ، ص  )٢(

 . ٤/١٤٦: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )٣(
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ما انتفعت بكالم أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـا   : (( عبد اهللا بن عباس 
  :عد أما ب: انتفعت بكالم كتبه إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كتبه إيلّ 

فإن املرء يسره إدراك ما مل يكن ليفوته ، ويسوؤه فوت ما مل يكـن ليدركـه ،   "  
فليكن سرورك مبا نلت من أمر آخرتك ، وليكن أسفك على ما فاتك منها ، وما نلـت  
من أمر دنياك فال تكن به فرحاً ، وما فاتك منها فال تأس عليه جزعاً ، وليكن مهك مـا  

  )١( . " ))بعد املوت 
بن أيب طالب رضي اهللا عنه مل يكن من الكتاب ، ولكنه يكتب إىل عبد اهللا علي   

بن عباس رضي اهللا عنهما ، وليس امليدان ميدان سياسة بقدر ما هو وعـظ وإرشـاد ،   
وحث على اإلستزادة من األخره وأجرها ، واألسف على ما يضيع من أمرهـا ، وهـي   

والتآخي بني الطرفني ، واألسلوب فيها ال  رسالة إخوانية تظهر فيها مالمح ودوافع اإلخاء
يقل أمهية عن سابقتها إذ إا تعزف على أوتار القلوب ، وتفتح آفاق الفكر للتبصر يف أمر 

  .قد انشغل عنه بغريه 
  :التعازي واملراثي  )هـ 

، إذ إن بينـهما  " الزمردة يف املواعظ والزهد " لقد ذُكر هذا العنوان بعد كتاب   
قلبية قوية ، فمن وعى املواعظ وزهد يف دنياه يستطيع أن يعظ من يعزيه يف صلة وعالقة 

فَقْد عزيزٍ له مبا يصربه على مصيبته ، ويقوي ثقته بـأمر اهللا وقضـائه يف املـوت ، ومل    
مث ،   )١(يتحدث ابن قتيبة عن املراثي لكنه جعل التعازي باب من أبواب كتاب اإلخوان 

يف وحدة متاسك اتمع ، والوقوف بني أفراد اتمع بعضـهم   إن هذا العنوان مهم جداً
البعض من باب التعزية أقوى أثراً على القلوب وتآلفها من غريها ، لذلك كان لزاماً على 
كل من ينتسب إىل األندلس أن يتأدب ذا الكتاب ، وهذه األدبية تتطلـب منـهم أن   

، اليت تبعث على الصرب واإلنقياد هللا، وتنبذ  يتسلحوا باملوعظة ، ويتقلدوا األلفاظ الشجية
  سبل اليأس واجلزع 

  : خماطبة امللوك )و 

                                                 
، ١بريوت ، ط( حممود فاخوري ، حممد رواس قلعة جي ، دار املعرفة : عبد الرمحن بن علي اجلوزي ، صفوة الصفوة ، حتقيق  )١(

 . ١/٣٢٧: ، ص ) م ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩
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تظل السلطة العليا و على رأسها اخلليفة أو امللك حازمةً يف الضرب على أيـدي    
املخربني للبالد ، فترتل م شىت أنواع العقوبات مبا يتناسب مع أخطائهم ، وـدف إىل  

 تواجهها من أمثال هؤالء عن طريق ممارسة سياستها احلازمة فيمن احلد من املشاكل اليت
يقع بني يديها ، ليكون عربة ملن حياول حماولتهم أو يسري على جهم ، وال تتخذ معهـم  

إذ إن القلوب غاضبة والنفوس حمترقة بنار عصيام لألوامر ، وال مالمة ، الرمحة أو العفو
ماس تلك الرمحة إال مناشدة االعتذار الـذي يسـتميل   وال سبيل إىل الت. يف ذلك عليهم 
  والتزلف إليهم بسحر:(( ويطفئ مجرة غيظه ، ويف ذلك يقول ابن عبد ربه  قلب الغضبان

  ـــــــــــ
  . ٦/٣٤٤: ص ، مصدر سابق ، عيون األخبار ، ابن قتيبة ) ١(

رقيق مصايد القلوب والكالم ال. ميازح الروح لطافة وجيري مع النفس رقة  البيان ، الذي 
،  وإن منه مل يستعطف املستشيط غيظاً ، واملندمل حقداً ، حىت يطفيء  مجـرة غيظـه   

  )١()) ويسل دفائن حقده ، وإن منه ملا يستميل قلب اللئيم ، ويأخذ بسمع الكرمي وبصره 

فحسن التنصل برصف ذلك الكالم الرقيق الذي يظهر االعتراف باخلطأ والزلل ،   
قـد   -وقت يهتك قناع الغلظة والشدة يف أوامر امللك حني يأمر له بعقاب ماويف نفس ال

ويف . إىل العفو والصفح وإحالل الثواب بدل العقاب  -يكون سجناً أو ضرباً أو حرماناً
هذا النص دليل على أن ابن عبد ربه كان يالزم بالط امللوك وهو يدرك طبيعة األمزجـة  

ل له نظرته اخلاصة اليت ختتلف عن غريه ، ولكن سـحر  املختلفة يف مسايرة األمور ، فك
البيان باللسان يف حضرة امللوك جتعلهم على درجة واحدة يف التعامل ، وتستوي عند نقطة 
اخلضوع والرضا أمزجتهم وأفكارهم ، وإن خماطبة امللوك خاصة ذا احلسن من القـول  

، يعلمون عظم مرتلة البيان وأصحابهوأم ، وكفاءم البيانية ، يدل على قدرم األدبية 
وأن االحتفاء مباعندهم من األدب والبيان أكرم من معاقبتهم ومباعدم ، إضافةً إىل ما فيه 

  .من تشجيع لألدب واألدباء وتعنيف للجهل واجلهالء 
وحفظ هذا الباب أوجب على اإلنسان من حفظ عرضه ، وألزم : (( لذلك يقول   

  )٢(. )) له من قوام بدنه 
                                                 

 . ٢/٩٤: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )١(

  . ٢/٩٤: السابق نفسه ، ص  )٢(
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وخماطبة امللوك ومن دوم به ؛ ألنك ، داللة على وجوب معرفة البيان ويف قوله   
  .تكون ببيانك يف مستوى ملكهم وجاههم 

  :املنظوم  – ٢
وضع ابن عبد ربه كتابني يتناوالن الشعر يف حني تناوله ابن قتيبه يف بضع صفحات      

عبد ربه يتعامل تعامالً مباشـراً مـع   والالفت لألمر أن ابن  )٣(من كتاب العلم والبيان 
القلوب وأرحييتها ، وغضبها وعنفواا ، فيذكر من الكتب والعناوين ما يهـديء مـن   

أو ينشط من حركتها مبا يسعدها ، ويف هذه األثنـاء حـني   ، أو يروح عنها ،  غضبها
األحلـان   يرجعها إىل تلك، وتقلق األرواح والقلوب، وختتلط األهواء ، تتضارب األفكار

اليت ال غىن للعريب عنها ، إذ إا املتنفس القليب لوشائج اهلمـوم واألحـزان ، واملُحـرك    
الدرة الثانية يف أيام العرب ووقائعهم " التناغمي ملكامن األشواق والوجدان ، ففي كتاب 

قيل لبعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما كنتم تتحدثون به إذا : (( يقول " 
    )١( . ))كنا نتناشد الشعر ونتحدث بأخبار جاهليتنا : ومت يف جمالسكم ؟ قال خل

هلا صوالت وجوالت تفرضـها حيـاة    –األندلسية واإلسالمية  –فكال احلياتني   
احلرب واالنتصار ، لكنها يف وقت خلوا تركن إىل نوع من احلديث جتد فيـه الراحـة   

متتطي فيها صهوات اخليول لترد ظلماً ، ي أيام شاقة والفائدة واملتعة ، مث إن أيام العرب ه
أو تثأر لدم ، وما من يوم من أيامهم إال وسجله الشعر ووصفه مث تناقله الناس فيما بينهم  
فأراد األندلسي أن يؤدب القوم بعلم فيه من األخالق واملآثر والشعر الفـيض الكـثري ،   

بالشعر احلماسي الذي رافق أيام العرب  إضافة إىل شحذ نفوسهم إىل االستبسال واإلقدام
وإغارام وسجلها ، هذا اإلقدام هو الذي جيعلهم حيفظون مكام يف تـاريخ العـرب   
باألندلس مكتوباً يف سجالت الشعر ، مدوناً بدمائهم وأرواحهم على صفحات تـاريخ  

عرب ، إذ كان الشعر ديوان خاصة ال: (( بالدهم ، لذلك يتحدث عن فضل الشعر بقوله 
مازالت األنظار  )٢( . ) )واملنظوم من كالمها ، واملقيد أليامها ، والشاهد على حكامها 

ومل تستوِ ، تتوجه إىل تلك الفصائل غري العربية اليت دخلت يف اإلسالم وحاربت من أجله
                                                                                                                                            

 . ١٨٥ – ١٨٢/ ٥، مصدر سابق ، عيون األخبار ، ابن قتيبة : ينظر ) ٣(

 .٥/١٢٩: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٥/٢٥٣: السابق نفسه ، ص   )٢(
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بعد نضوج فكرها العقلي الديين ، لكن باب الشعر باب رائق هلا وسابق ـا إىل أعلـى   
، إذ ال يقدم شعراً يف حبر ووزن وقافية فحسب ، بل اللفظ واملعىن  والفطنـة  الدرجات 
والبالغـة  ، والتعبري و املثل ، والنصيحة واملوعظة  والزهد ، واخلرب والفائدة ، واحلكمة 
  .والبيان 
وابن عبد ربه شاعر بارع يدرك متاماً أمهية الشعر ومكانة الشعراء ، لذلك يرى من   

وما حيسن منه وما  ، وما هي حيوره وعلله، عرف كل فرد كيف يكتب الشعراألمهية أن ي
وهو عنـوان   )١(" اجلوهرة الثانية بأعاريض الشعر وعلل القوايف " يقبح ، فيعنون لكتاب 

يفصل القول يف علم العروض تفصيالً منهجياً تعليمياً ، ويدل داللة واضحة على أمهيـة  
ه والتأليف فيه من جهة ، وحماولة التجديد يف األغراض مبـا  الشعر وتناشده ، وحماولة قول

 –عنـهم   –يتناسب واحلياة األدبية اجلديدة ؛ ليكون معرباً هلم أكثر من أي عصر سابق 
  .من جهة أخرى 

واختصرت املثال يف اجلزء الثاين يف ثالث وستني قطعة ، على ثالثـة  : (( يقول   
املقطعات رقيقة غزلة ، ليسهل حفظها على وستني ضرباً من ضروب العروض ، وجعلت 

ألسنة الرواة ، وضمنت يف آخر كل قطعة منها بيتاً قدمياً متصالً ا وداخالً يف معناها من 
األبيات اليت استشهد ا اخلليل يف عروضه ، لتقوم به احلجة ملن روى هـذه املقطعـات   

   )٢( ))واحتج ا 
ل الشعر والتأليف فيه ، فيستطيع أن يصـوغ  يف قوله إثبات لقدرته األدبية على قو  

والصعب الثقيل ، لكنه أراد السهل ألنـه يريـد املنفعـة بـاحلفظ     ، منه السهل الرقيق 
يف علم العروض وأستاذيته وأنه قد ل  )٣(واإلستشهاد والرواية ، كما أثبت فضل اخلليل 

عن طريق كتبه أو مـا  عنه واستشهد بشواهده ، مع أن االنتهال عنه مل يكن مباشراً بل 
  .ورد عنه بالرواية الشفهية 

                                                 
 . ٥/٤١٧: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٥/٤١٧: السابق نفسه ، ص  )٢(

وواضع علم ، محدي ، من أئمة اللغة واألدب مرو بن متيم الفراهيدي األزدي األهو أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن ع )٣(
  .هـ يف البصرة ١٧٠هـ وتويف سنة  ١٠٠ولد يف سنة ، وهو أستاذ سيبوية ، العروض 

 . ٢/٣١٤: ص ) م ٢٠٠٢_ ١٥ط_ بريوت ( دار العلم للماليني ، األعالم ، الزركلي خري الدين 
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ومع أن ابن عبد ربه شاعر فحل لكنه مل يذكر شيئاً من شعره يف أي مقدمة مـن    
وقـد ال  ، مقدمات العقد ، ومجيع األبيات املذكورة أبيات لشعراء جاهليني وإسالميني 

مـن  ) منه قوهلم ( أو ) قال الشاعر : ( يذكر أو ينسب البيت إىل قائله بل يكتفي بقوله 
: وصدره بقوله " اللؤلؤة الثانية يف الفكاهات وامللح " ذلك الشاهد الذي ذكره يف كتاب 

   )١(: قال الشاعر 

ــا ل مــإِن سِالن ــم اح    انــزملْــقٍ وخ ــنسح  
ــوــلنانَا كَــا م ــفاين  
  

ــ   مــ ن فساد ــو ح الَص  
      

رد أن يضيء مقدماته بشيء من شعره ألنه كان يريد أن وترى الباحثة أن ابن عبد ربه مل ي
يدير احلوار بعصا األدب املشرقي فقط ، وجعل شعره مبثوثاً يف متون الكتب ويصـدره  

هذا رأي ، ورأي آخر أنه كثرياً ما يؤلف القصـائد  " مثله قولنا"، و" ومنه قولنا: "بقوله 
يف فيها وحمصها بأشـعار يف الزهـد   يف الغزل واللهو واون لكنه تاب وأقلع عن التأل

فكتب املقدمات قبل نظـم  " العقد" والوعظ ، وكان ذلك يف أثناء انقطاعه لكتابة كتابه
إذ إن الزهد والوعظ ليسا الغرضني الوحيدين فهناك املـدح  ،أبياته يف األغراض األخرى 

ومـن  : ول يق" الفريدة يف احلروب ومدار أمرها " والوصف والرثاء ، بل إنه يف كتاب 
  )٢( :قولنا يف صفة احلرب 

ومغبـ  ر السذَاء إِما تـ ج ـ رأَ رادغي    ىلَّ ضـ  ه    انوجراُألكَ
ـ ن نَّأَكَ هارـ لْظَ ه كَ    يـلٍ لَ اءُِمواكبه مالس نـ  رٍم   انداللَّ

    
،  السابقة عليها ورأي ثالث أن كتابة املقدمات وتأليفها ونظمها كان الحقاً لتأليف الكتب

وسبيل دراسـتها ،  ، أستدل على ذلك بذكره يف بعض املقدمات لنتائج الكتب وفائدا
واألقوال اموعـة  ، واملادة املتصلة به ، وهذا ال يكون إال بعد دراسة مستفيضة للعنوان 

  . ماتهوتفسرياً مقبوالً لعدم تصدير شعره يف مقد، وهو الرأي الذي أراه جمانباً للصواب ، له
                                                 

 " .البيت جمهول النسب " ،  ٦/٤٠٤: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )١(

 . ١/١٢٣: ص ، مصدر سابق ، والعقد الفريد ،  ١٦٩_ ١٦٨: مصدر سابق ، ص ، ديوان ابن عبد ربه  )٢(
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ويسوق الشواهد الشعرية دون أي حتليل أو تفسري أو تعليل ، ونادراً جداً ما يـذكر       
الغرض اخلاص ا أو ينسبها لقائليها ، وقد يدلك على الغرض من اخلرب الذي ذكر به أو 

وقف حكيم بباب بعض امللوك فحجب ، : العنوان الذي يصدره للكتاب ، من ذلك قوله 
  )١( :أوصلها إليه وكتب فيها هذا البيت فتلطف برقعة و

ـ جري رقْالفَ نَّأَ رت ملَأَ ـ  هى لَ نىالغ    أَنَّ الغوىن يخشلَى عيـ  ه مـ الفَ ن   رِقْ
الطئة على رأسه ، وخرج يف ثـوب   وجعل، فلما قرأ البيت مل يلبث أن انتحل   

مث قضـى  ! اتعاظي ببيتـك هـذا   واهللا ما اتعظت بشيء بعد القرآن :(( ال فقال له فض
  )٢(  .))حوائجه 
وأصل ، فالبيت ذكر يف كتاب املواعظ والزهد ، وسياق اخلرب يدل على االتعاظ   

البيت العظة يف قالب العتاب بني األصدقاء ، لكن ابن عبد ربه مل يلتفـت إال للموعظـة   
ذكر اتعاظ امللـك   لكنه يف سياق اخلرب، وإن مل يشر إىل الغرض من هذا البيت ، والزهد 

  .بالبيت وهو ما يريده من الشاهد ، ويتوصل له امللتقى من غري حتليل للبيت أو تعليق عليه
  )٣(قال الشاعر : يقول " اجلوهرة يف األمثال " ويف كتاب   

ــ ــا أَم نالَإِ ت ــم ــ لٌثَ سرائ    يــرِع ــاجلَ هفُـ ــو لُاهـ   ر ابِاخلَـ
    

   )٤(: قال أحد احملدثني : ائل الشعر يقول ويف كتاب الزمردة الثانية يف فض

ــ برــ ةٌز كَذْتيف احلُ رـــس ـــنِ    ـ ــ ـ مــ ن الشاملُ رِعــع    قلْ
                                                 

هـ ، ٢١٣تويف سنة ، شاعر عباسي، وكنيته أبو إسحاق ، وهو إمساعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان: أليب العتاهية البيت  )١(
  :حيث كان صديقاً ألمحد بن يوسف ، وملا خدم املأمون وخص به رأى أبو العتاهية منه جفوه فكتب إليه 

  
ــأَ ــعا جبـ ــ نَّإِ رٍفَـ ــي يفرِالشـ   ه ينشـ

  
  تــــتايهــــاَألعلــــى  هالْبِــــ ِءالَّخرِفْو   

ــأَ   ــ ملَ تــالفَ نَّأَ ر ــي رقْ ــرج ــىن هى لَ الغ  
  

  ــ نَّأَونىالغ يــخشـ لَى ع ـ الفَ نمــ هيـ   رِقْـ
  . ١١٦،  ٨٢،  ٤/٣: ص ) بدون تاريخ _  ٢ط_ بريوت ( دار الفكر ، مسري جابر : حتقيق ، األغاين ، أبو الفرج األصفهاين   

 . ٣/١٣٧: عقد الفريد ، مصدر سابق ، ص ال: ابن عبد ربه ) ٢(

 ) .البيت جمهول النسب . (  ٣/٦٦: السابق نفسه ، ص  )٣(

  ) .البيت جمهول النسب (  ٥/٢٥٣السابق نفسه ، ص ) ٤(
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ــ ــ لُكُ حرــ ف نرٍاد ـــم ــن    ـ ــهـ ــو ها لَ جه مــعشق  
واألبيات يف الكتابني تصف ما عليها عناوينها ، وتضيف إىل أمهيتها األدبية ، وهي   

إذ إا أبيات جمهولـة  ، يت تناقلها الناس فيما بينهم تناقالً مائزاً ا عن قائليهامن األبيات ال
والوصـف  . النسب مل ينسبها ابن عبد ربه وال من قبله ، بل يستشهد ا بتراً عن قائليها

كامن يف ثنايا األبيات ، إذ تصف مسرية املثل ومعرفيته العاملية من اجلاهل واخلابر ، كذلك 
جعلت الشاعر احملدث يصف قصيدته ، الشعرية وما هلا من مجال وروعة وحسن  املعلقات

وإذا كان ابن . وما ا من حسن مبا يف املعلقات من حسن على سبيل املشاة والتمثيل هلا
فإن األنظار متوجهة لشعراء املشرق الـذين  ، عبد ربه مل ينسب الكثري من الشعر إىل قائله

تقرب " أحد احملدثني:" تبعاً لذلك االستشهاد بشعرهم ، وقوله  وكان، حياكيهم يف أدم 
  .إذ إن احملدثني كثرياً ما تطلق على أدباء العصر العباسي اددين يف الشعر ، هذه النظرة 

هناك مقاربة شديدة بني شخصية ابن عبد ربه التائبة الراغبـة وحاجـة اتمـع      
ة من جهة ثانية ، هـذه املقاربـة يف كتـايب     وبني أغراض أدبية معين، املعيشية من جهة

فالغرضان األدبيان ، وما نظم فيهما من أشعار خـري معـني   " الزهد والرثاء" و" املواعظ"
تمع خيوض غمار احلروب ، وميتطي صهوات اخليول ، يتصرب ما ، وينشر أنوار األمل 

فكيف بابن عبد ربه الـذي  ، والعمل لدروب حياته ، فإذا كان ذلك ممكناً ألبناء اتمع
وزهد مبا كان فيها من غزل وهلو وصبابة ، ورغـب يف  ، ) من قريب ( أقلع عن حياته 

اآلخرة والعمل الصاحل ، وبذكره األحبة الذين يرثي هلم يتذكر املوت وايـة اإلنسـان؛   
  . وينجو من شهوه النفس وهواها ، ليستزيد يف الزهد ودروبه

تسـتأثر  " املواعظ والزهد"ات الشعرية يف مقدمات العقد جند وإذا وقفنا على األبي  
بعدة مقاطع على خالف مجيع الكتب يف مقدماا ، فهي بذلك مرآة تعكـس صـورة   

قـال  " : اللؤلؤة يف السلطان " لنفسية ابن عبد ربه األدبية والدينية معاً ، فيقول يف كتاب 
  )١(: الشاعر 

ــلُّكُفَ ــنو اعِر مكُ حن رــع ةُي    ــو ــالَي لُّكُ قــي ر بفَ هيــح اسهب  
  

                                                 
 ) .البيت جمهول النسب (  ١/٢٠: السابق نفسه ، ص  )١(



- ٧٣  - 
 

املوعظة حصراً على مقدمة يف كتاب حيمل عنواناً خيصها ، بل تتجلى يف  فليست
وأنه ،  مقدمات أخرى ، ألنه يدرك متاماً أمهيتها يف اتمع ابتداًء من خليفتها أو سلطاا 

ريورة احلتمية إىل اهللا وعنده تكون مىت عجز اللسان عن البيان عن مطالبه السياسية ، فالص
  . احملاسبة
فإذا كان ابن عبد ربه ال حيلل األبيات إال أنه يذكرها بعد ذكر الشواهد النقليـة؛    

واالعتنـاء  ، حىت  يستدل ا مجيعاً على قوله يف حق السلطان من االهتمام مبصاحل رعيته
لبيت بقدر ما أرى املباشرة املعنوية وال أرى ذلك عذراً يف عدم حتليله ل. مبرافق أهل طاعته 

وال تعقيد يزيغ املعىن أو يـذهب بـه   ، واضحة وكأا نثر يف قالب نظم ال غموض فيه 
أو تفسري معىن عام أو خاص ، ألن جـه  ، مث إنه ج متبع يف عدم حتليل األبيات ، بعيداً

  .يعترف باملباشرة املعنوية الواضحة جداً لألبيات 
  )١( :ومنه قوهلم " الزمردة يف املواعظ والزهد "  ويقول يف كتاب  
  )٢(أَحب شيٍء إِلَى اِإلنسان ما منِعا     
وجنـوح الـنفس إىل   ، كان االستشهاد بالبيت عن ثقل املوعظة على األمسـاع    

لكن احلاجة إىل عجـز  ، خمالفتها بالبحث وراء األهواء وامللذات ، وأصل البيت يف الغزل 
، ويكتفي بالعجز ويترك صدره لعدم انصياعه للعنوان، ينساق يف باب املوعظة البيت جعلته

بل إن هذه األبيات تصبح حكماً تتداوهلا األلسن وتتعظ ا يف حياا ؛ ألـا أصـبحت   
  .حكماً زهدية وعظية 

قال فيـه   )٤(وملا تويف قيس بن عاصم )٣( :يقول " اجلمانة يف الوفود " ويف كتاب   
   )٥(: الشاعر 

                                                 
 . ٣/١٣٦: السابق نفسه ، ص  )١(

وهو شاعر ، لقب باألحوص حلوص كان يف عينيه، مد بن عبد اهللا بن عاصم بن ثابتالبيت لألحوص وهو عبد اهللا بن حم )٢(
  .وزادنِي كَلَفاً باحلُب أَنْ منعت     أَحب شيٍء إِلَى اِإلنسان ما منِعا : إسالمي أموي ، ويقول 

 .  ١٤٧/ ١٢،  ٤/٢٢٤: ص ، مصدر سابق ، األغاين ، أبو الفرج األصفهاين  

 . ٢/٥: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه  )٣(

  .أدرك اجلاهلية واإلسالم وقد حسن إسالمه، كثري الغارات، قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر ، شاعر فارس شجاع  )٤(
 . ٧٠/ ١٤: ص ، مصدر سابق ، األغاين ، أبو الفرج األصفهاين 

وقال ، وهو شاعر جميد ليس مبكثر،أدرك اإلسالم فأسالم ، زيد بن عمرو بن وعلة بن أنسوهو ي،األبيات لعبدة بن الطبيب  )٥(
  .هذه األبيات يف تأبني قيس بن عاصم 
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ــمحرو                      علَيك سالَم اهللا قَيس بِن عاصـمٍ  تــ ه ــم يَِ نْأَ اَءا شترــح ام  
تحةَي ملْأَ نـ ب سته ـ م ننِ كـ ع ذَإِ     ةًما زار عن شحـ  ط ـ  كدالَبِ لَّسام  
وقَ انَا كَميس كُلْهه لْهك ـ و احد    لَوــك نه بــن ــ انُي ــت ومِقَ هدام  

فالغرض من األبيات هو الرثاء الذي يذكر باملوت وما بعده يف اآلخره من الرمحة   
واملغفرة ، واهلالك الدنيوي الذي هو اية كل إنسان ، واألبيات تعكس انكسار القلوب 

ن مـن  ألن القلوب أصدق ما تكون يف هذه املواقف ، لذلك كـا ،وحزا على فقيدها 
، )١( "كتاب الدرة يف النوادب والتعازي واملراثـي " األمهية التأليفية أن يضع كتاباً بعنوان 

وإذا كنت ذكرت بأن اتمع يف حاجة ماسة إىل هذين الغرضني ، فإين استدل على هذا 
القول بدليلٍ وهو تتابع البابني يف التأليف ؛ أي أن املـواعظ والزهـد يتبعـه النـوادب     

ويتصل به اتصاالً ضمنياً جزئياً؛ ألنه ، فالعنوان تتولد فكرته من عنوان سابق له، والتعازي
ينطلق من أمهية الفكرة الرئيسة اليت تؤمن بضرورة تلبية حاجات اتمع األدبية بالنسـبة  

. ما بال املراثي أشرف أشـعاركم ؟ : قلت ألعرايب : لألغراض الشعرية ، قال األصمعي 
فالشاهد مل يذكر بعيداً عن إميانية مؤكدة بشـرف    )٢( .وقلوبنا حمترقة  ألنا نقوهلا: قال 

األشعار املؤلفة يف باب الرثاء ، بل تتفق معها وتسري مبسريا وتضيف إىل أمهيتها؛ ألا ال 
تنفس عما إزدحم يف قلوم من احلزن واألسى فحسب ، بل اهلدف أكرب من ذلك وهـو  

  .لزهد باحلياة الدنيوية وملذاا الوعظ باحلياة اآلخروية ، وا
  :البيان  – ٣

حتت هذا العنوان يضيق الكالم حول البيان األديب الذي تتحدد فيه معامل بالغيـة    
ونقدية ، فاإلبانة على هذا النحو ختتلف عن اإلبانة اإلفهامية اليت ال تـؤدي دوراً سـوى   

املعايري إىل استخدام طرق أكثـر   اإلفهام عما يف نفسها باللسان أو الكتابة ، لتتجاوز هذه
مهارة ، وأساليب تنطق عن فطنة وبراعة ، وتنم عن حذق وذوق ، وتكشف عن أفـانني  

يبدو أن ابن عبد ربه يف إبانته . بديعة تتالعب بالكلمات وتبلغ ا حد البالغة والفصاحة 
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عصـاً  يتحـرك ب ، وتسلمه يد الكتابة األدبيـة ، وإفصاحه يف معرض حديثه، عن منهجه 
، فلقد بث كثرياً من القضايا "نقد النثر "يف كتابه  )١(جعفرية ، وهي أفكار قدامة بن جعفر
ومل يشر إىل ذلك يف أي مقدمة من مقدماتـه ،  ، البالغية والنقدية اليت عاجلها يف كتابه 

لكنه أفصح عن ذلك مبشاته ومقايسته لكثري من األمور البيانيـة ، واسـتقى الشـواهد    
  .ة اليت تعضد كثرياً من األقوال واآلراء ؛ لتقوم احلجة ااملناسب

  :ووجوه البيان تبني من عدة وجوه  
  :البالغة  –أ 

ليس لألديب غنى عن البالغة ، فهي الباب الذي خيرج ما يف الفكر مـن فطنـة     
وبراعة ، إال أا مل تشتمل على كتاب خاص ا من كتب العقد الفريد ، لكنها ظلـت  

رة يف ثنايا سطورها التأليفية ، فقد ذُكرت يف ستة مواضع متفرقة ، إذ ذكـرت يف  حاض
اخلطب ، والتوقيعات والفصول ، واملواعظ والزهد ، والنوادب والتعازي واملراثـي ، ويف  

  .كالم األعراب ، ويف أخبار زياد والطالبيني والربامكة 
أن تبني عن كينونتها األدبية  وجتدر اإلشارة إىل أن هذه األساليب األدبية ال ميكن

ومواضع اإلجادة بدون أفانني بالغية ، إذ اهلدف هو اإلبانة بأحسن األساليب ، وأفصـح  
العسـجدة يف  " الطرق ، ويعرفها تعريفاً حصرياً يف اإلجياز حيث يذكر شاهداً يف كتاب 

ثر ، فكـأن  تكلم ربيعة الرأي يوماً بكالم يف العلم فـأك : (( جاء فيه " كالم األعراب 
قلة : ما تعدون البالغة ياأعرايب ، قال : العجب داخله ، فالتفت إىل أعرايب إىل جنبه فقال 

فكأمنا . ما كنت فيه منذ اليوم : قال ، فما تعدون العي ؟: قال . الكالم وإجياز الصواب 
  )٢( . ))ألقمه حجراً 

، كثري من العلم واملعرفةواف بال، إن ابن عبد ربه ينبه على التكلم يف قالب خمتصر 
" األجوبة " الذي عرفه يف كتاب ، بأقل لفظ يدل عليه ، فكأن تعريف البالغة هو اإلجياز

                                                 
الطبعة ، عبد احلميد العبادي ، حتقيق طه حسني بك ، ) هـ ٣٢٧ – ٢٦٠(قدامة بن جعفر صاحب كتاب نقد النثر ،  )١(

  )م ١٩٤١ – ١ط –القاهرة (األمريية بوالق 
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وأحسن اجلواب كله : (( من غري تصريح أنه تعريف لإلجياز أو أنه سبيل البالغة ، إذ يقول
  )١( .)) مع إصابة معىن وإجياز لفظ ، ما كان حاضراً 

جعله يذكـر اإلطناب ذكراً سـريعاً يف كتـاب   ، إلجياز وانشغاله به إن اهتمامه با      
ومن كالم العرب اإلختصار واإلطناب، : (( فيقول " التوقيعات والفصول وأخبار الكتبة "

  )٢( . ))واإلختصار عندهم أمحد يف اجلملة ، وإن كان لإلطناب موضع ال يصلح إال له
إال له ، ولكن اإلهتمـام باإلجيـاز    فلكلٍ من اإلطناب واإلجياز موضع ال يصلح

واضح على األقل يف هذا الكتاب ، إذ إنه ساق الشواهد اليت تبني شرف اإلجياز وحمموده 
، من غري ذكر أي شاهد على اإلطناب ، واملواضع اليت ينبغـي أن تؤلـف فيـه   ، وميزته

ن اإلطناب أو واإلجياز فيها عي ، فكان الكالم على درجتني إما بالغة بأحسن طريقة له م
ُاإلجياز وإما عي.  

فأبلغ املواعظ كلها كالم اهللا : (( يقول " الزمردة يف املواعظ والزهد " ويف كتاب 
 )٣( .))تعاىل األعز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، ترتيل من حكيم محيد

غ احلجـج وأحكـم   فهذه أبل: (( مث يسوق ثالث آيات من القرآن الكرمي  يقول بعدها 
فوصف القرآن بالبالغة من غري  حتليل لآليات، أو بيان للسبب ،  وكانت   )٤(.))املواعظ

اآليات اليت عرضها ذات أساليب إنشائية طلبية تفيد األمر ، أو اإلستفهام بكيف ، أو مل ، 
 وعن طريق، وهي أساليب يستشهد ا القرآن يف إقامة احلجة على املشركني ومقارعتهم 

إال إنه مل يفصل القول يف كيفية بالغة احلجة املقامـة  ، احلجة تنكشف األدوات البالغية 
و حنن : (( يقول"  الدرة يف النوادب و التعازي واملراثي "كذلك احلال يف كتاب . عليهم

بأبلغ ما وجدناه مـن  ، قائلون بعون اهللا وتوفيقه يف النوادب واملراثي والتهاين والتعازي 
واأللفاظ الشجية ، اليت ترق القلوب القاسية ، وتذيب الدموع اجلامدة ، ، ذكية الفطن ال

فذكاء الفطن ، وشـجاء األلفـاظ ،    )٥( .. ))مع اختالف النوادب عند نزول املصائب 

                                                 
 . ٤/٦ص : السابق نفسه  )١(

 . ٤/١٤٧: السابق نفسه ، ص  )٢(

 . ٣/١٣٥: السابق نفسه ، ص  )٣(

 . ٣/١٣٥: السابق نفسه ، ص  )٤(
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واألخذ بتعابري القلوب ، وتأثريها يف هذه األحوال اليت ميحى فيها التركيز والتأليف والتفنن
تكتوي حبرقة املوت لألحبة ، وتأجج نوادا يف مصاا بألفـاظ   حني، وحنيبها وتفجعها

ومشـاعر  ، وعني جافة، مما يعتلج النفوس والقلوب املكتوية ، فريق هلا قلب قاسٍ،معربة 
وصـدق  ، و صرخة تأبينـه  ، ساكنة ، هو يف ذلك لفظ بليغ ، استحق ذلك لقوة تأثريه 

ويتركك لتطبق مبـا حتسـه   ،على القاعدة  إن قول ابن عبد ربه قول عام يوقفك. تعبريه 
  .فترى بعينك الكاشفة أنه بليغ أم ال ، وتتأثر به 

مث نذكر بعض خطـب اخلـوارج   : (( يقول " الواسطة يف اخلطب " ويف كتاب 
فالبالغة هنا متوجهة إىل املنطق ، واملنطق ال يبني  )١(. )) اجلزالة ألفاظهم وبالغة منطقهم 

ويتوفر هلا العلم والفكر ، ومن مثّ القبول ، فقوة احلجـة  ،  اخلصم  إال حبجة ظاهرة تقرع
تقبل اادلة ، قوية األدلة ، عميقة العقليـة ،  ، تفصح عن منطقية معرفية واضحة املعايري 

مرنة التفكري ، كل ذلك يشكل منطقاً بيناً يعزز املوقف للمحتج عليه ، ويفرض السـيادة  
  .وخ والثبات والبالغة املعرفية وأسبقتيها إىل الرس

  
  :بيان العبارة  –ب 

إن العبارة الظاهرة غري حمتاجة إىل التفسري أو الشرح ، وإمنـا تسـاق التفاسـري      
والشروح يف كل معىن لَطُف وخفي معناه ، وتكون التفاسري خري مفتاح ملغاليق معانيها ، 

، مقدمات العقد الفريد وقد يشكل شيء من الشواهد واألخبار اليت ساقها ابن عبد ربه يف
خصوصاً إذا كانت األلفاظ تستعمل يف معىن مل يكن هو املراد منها ، وحىت يؤمن اللبس 

يف كتاب  �يفسر املعىن ويوضحه بعد ذكر اخلرب أو الدليل ، من ذلك ذكره حديثاً للنيب 
 )٣( .))وانأوصيكم بالنساء فإن عندكم ع(( )٢( "املرجـانة الثانيـة يف النساء وصفان" 

ألن املعىن غائب عن " عوان "، ففسر كلمة  )٤(يعين أسريات: وبعد ذكره للحديث يقول 
                                                 

 . ٤/٥٧: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٦/٨٧: السابق نفسه ، ص  )٢(
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ظاهره ، ولكون احلديث ال حيتمل التأويل أو التفسري على غري حقيقته ؛ ألن ذلـك قـد   
حفت اجلنة باملكاره وحفـت النـار   ((  �يطعن يف الدين ، وأذكر أيضاً حديث النيب 

فاحلديث حيتاج إىل اإلبانة والتفسري اللذين مل يغفل عنهما ابن عبد ربه .  )١()) بالشهوات 
يريد أن الطريق إىل اجلنة احتمال املكروه يف الدنيا  ، والطريق إىل النار ركوب : (( فيقول 

انبة الثانيـة يف التوقيعـات والفصـول    " ويف موضع آخرمن كتاب  )٢( . ))الشهوات 
أبغضـكم إيلّ الثرثـارون   : ((  �قال الـنيب  : يقـول  )٣( "والصدور وأخبار الكتبة 

  .يريد أهل اإلكثار والتقعري يف الكالم ،  )٤)) املتشدقون 
ال يوجد إال ثالثة مواضع يفسر ابن عبد ربه فيها احلديث كله أو لفظةً منه ، وهذا   

أو . يدل على صعوبة فهم بعض اآليات واألحاديث على كثري من الناس لقرب عهدهم به
ملعانيه اخلاصة كاجلنة والنار ، ويف الوقت نفسه ال يكون التفسري بعد ذلك إال يف موضـع  

السعيد : (( قالت احلكماء، "املواعظ والزهد " آخر لقول أحد احلكماء ، وهو من كتاب 
ولكن من رأى العرب يف غريه فاتعظ ـا يف  ، من وعظ بغريه ، ال يعنون من وعظه غريه 

  )٥( . ))نفسه 
كان البيان فيها ال غىن له عن التفسري املُعىن باحلديث واخلرب ، ، هذه أربعة مواضع   

والتوصل له عن طريق اإلستدالل والقياس ، واألخبار األخرى اليت تكون خري معني على 
فهم املغزى من النص ، فيما عدا ذلك كان البيان بالعبارة ظاهراً ، ومعتمداً على اللفـظ  

وتفهمـه  ، وهذا يدل على سهولة تناول الكتـاب ،  ل على املعىن الصريح الدا، الفصيح 
وأسري يف التناقل بني ،أسهل وأحفظ  –بعد ذلك  –ومسريته الترددية على األلسنة ، وتقبله

خصوصـاً  ، الناس ، إذ إنه مل جينح فيه إىل نوع من التعقيد أو الغموض مما ينفُر منه الناس
  .لم  املبتدئني يف العلم والتع

                                                 
فواز أحد زمريل ، خالد السبع العلمي ، دار الكتاب : نن الدارمي ، حتقيق عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو حممد الدارمي ، س )١(

 . ٢/٤٣٧: ، ص ) هـ ١٤٠٧بريوت ، ط األوىل ، ( العريب 

 .  ٣/١٣٦: ابن عبد ربه، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )٢(

 . ٤/١٤٧: السابق نفسه ، ص  )٣(
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  :أدب اجلدل  –ج 
عادة ما ختتلف األمزجة العقلية يف نظرا العلمية جتاه موضوع معني تبعاً للزاويـة    

اليت تتحرك منها ، والعلل اليت تدعمها ، واحلجج اليت تقوم ا ، هذا االختالف قد خيلق 
ا اجلدل له نوعاً من املصادمات واملناظرات كنوع من اجلدل العلمي بني العلماء ، لكن هذ

أدبه وسياسته وطريقته ، إذ ال يسرع يف إثبات احلجة إال بعد التأكد من صحة قوله ، ويف 
الوقت نفسه ال يقبل قوالً إال حبجة واضحة عليها ، وال يرده إال لعلة قويـة تكـون يف   

  .حجتها أقوى و أوثق وأصح 
وكثرياً مـا  ،  نها من هذا املبدأ كان ابن عبد ربه يدون مقدماته خاصةً األدبية م  

ويعلل له القول األظهر ، واحلجة اليت منـها يتحـرك   ،  يتحدث وكأنه يرد على خصمه 
إلظهار هذا القول وتصويبه عن غريه ، مما يدل على أن مثة خالفاً بائناً بني العلماء ، ويريد 

هذا  ويثبت رأيه يف هذه القضية ، واحلجة اليت من أجلها كان، أن يشارك يف هذا اخلالف
انبة الثانية يف التوقيعات " الرأي أجل وأقدر على حسم هذا اخلالف ، كقوله يف كتاب 

ألـيس أن  ((  )١(، وبعد أن حتدث عن فضل اإلجياز" والفصول والصدور وأخبار الكتبة 
ولكنها إذا قامت مقام اللفظ ،وتبلغ ما يقصر عنه اللسان ، اإلشارة تبني ما ال يبينه الكالم 

  .))سد الكالم ، كانت أبلغ ، خلفة مؤنتها ، وقلة حمملها وسدت م
كان هذا القول بعد حديثه عن فضل اإلجياز وشرفه وحسنه وعظم قدره ، وداللة   

ظاهره على باطنه ، وأن تقل حروفه وتكثر معانيه ، واستدل على أن اإلشارة تـبني مـا   
مع قلة وخفة مؤنتها ، وكان هذا اليبينه الكالم ، وهي إجياز بالنسبة إىل إطناب الكالم ، 

يرد به على كل من يري يف اإلجياز ما هو أقل من الشرف ، الدليل الذي فسره ووضحه 
اليت ال جمـال فيهـا إىل   ،والقدر واحلسن ، أو يرى أن اإلطناب له صفة الشرف الدائمة 

  .االستغناء عنها باإلجياز إن كان اإلطناب عياً 
لة اخلالف وتعدد األقوال ، ولكنه تعرض هلا بصورة وابن عبد ربه مل يعرض مسأ  

يفيد اإلستفهام عن سبب خمالفة القول مبـا هـو   ، غري مباشرة يف توجيه أسلوب إنشائي 
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، ومباعد عن الصواب ، ورد قوهلم لعلة بائنة رادة لعلتهم اليت ينطقون عنها، جمانب للخطأ
  .وهذا هو أدب اجلدل 

وما ظنك بوافد قوم يتكلم بني يدي " ((  الوفود اجلمانة يف" ويف قوله يف كتاب   
النيب صلى اهللا عليه وسلم أو خليفته ، أو بني يدي ملك جبار يف رغبة أو رهبـة ، فهـو   
يوطد لقومه مرة ويتحفظ من أمامه أخرى ، أتراه مدخراً نتيجة من نتائج احلكمـة ، أو  

فصل هذه اخلطة إال وهو عندهم مستبقياً غريبة من غرائب الفطنة ، أم تظن القوم قدموه ل
مثال آخر على وجود اخلـالف    )١( .))يف غاية احلذلقة واللّسن ، وجممع الشعر واخلطابة 

الذي يثبت ابن عبد ربه فيه الرأي الرشيد ، والقول احلكـيم ، ويف  ، والتضارب الفكري 
يقدمونه عليهم يف الوافد الذي ) أنفسهم ( هذا املثال دليل على وجود اخلالف بني القوم 

اليت البد أن تكون ،ليتكلم بألسنتهم ، وهو خالف نابع عن خالفهم حول شروط الوافد 
وصـنوف األدب  ، موجودة فيه ؛ حىت يقدم ويتحدث حبديث مجع جوامـع احلكمـة   

فريد على الرأي املخالف بعلـة  ، وابن عبد ربه يربز اخلالف بطريقة غري مباشرة، والفطنة
  .تدل على تفسريه بدليل لتقوم احلجة على من خالفه أو رد قوله فسرها ووضحها واس

وقد خيتلف األمر يف معارضة األفكار وتصويب األفهام إىل وجهة أخرى ، إذ يذكر       
نصاً ويفصل القول فيه ، مث يرى يف هذا النص ثغراً قد يصل إليه بعض الناس فيذكره ويرد 

للعنوان الذي يفصل القول فيه ، من ذلك ما جـاء  عليه ، حىت تستوي الفكرة كاملة تبعاً 
إن العاقل إذا مل يعلّم شيئاً كـان  : (( إذ يقول فيه " الياقوته يف العلم واألدب" يف كتاب 

كمن ال عقل له ، والطفل الصغري لومل تعرفه أدباً وتلقنه كتاباً كان كأبله البهائم وأضـل  
، وانقسامه بني ضرر محلـه فقـط   ، يته فاحلديث يدور حول العلم وأمه  )٢( .) )الدواب

ونفع استعماله ، فقد خيالف هذا الرأي خمالف يف أن صاحب العلم القليل قد يكون رأيـه  
فـإن  : (( فيذكر هذا الزعم أو الرأي املخالف مث يرد عليه فيقول ، أصوب من كثري العلم

قلة علمه فيكون أشـد   إنا جند عاقالً قليل العلم ، فهو يستعمل عقله يف: زعم زاعم فقال 
رأياً ، وأنبه فطنة ، وأحسن موارد ومصادر من الكثري العلم مع قلة العقل ، فإن حجتنـا  
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فقليل العلم يستعمله العقل خري من كثريه حيفظه ، عليه ماذكرناه من محل العلم واستعماله 
   )١( . ))القلب 
ال املردودة ، وال يكفي دليل على إقامة احلجة على األقو" فإن حجتنا " إن قوله   

أن تعلل بدون أن تكون العلة واضحة ومعللةً هلا أيضاً  بدليل يدل عليهـا ، وقـد بـث    
األندلسي املسألة اليت ميكن أن تكون على وجه احلقيقة بعد قراءة الكتاب ، ورد عليهـا  

 مب أدركت ما أدركت ؟ قـال : قيل للمهلب : (( واستدل عليها أيضاً بدليل ، إذ يقول 
ذلك علـم  : قال . فإن غريك علم أكثر مما علمت ومل يدرك ما أدركت: قيل له . بالعلم

ودليل ، فالشاهد ليس إال دليالً على وجه العلة اليت ذكرها  )٢( .))محل وهذا علم استعمل 
أيضاً على احلديث الذي ابتدأ به يف تقسيم العلم إىل علمني ، وأنه ال يقول قوالً إال بعـد  

لتأكد من صحته ، ويذكر األدلة اليت منها حتدث ووقف على هذا القـول دون  التثبت وا
  .غريه 
  
  :النقد األديب  – ٤
  :اللفظ واملعىن  –أ 

يضـعف  : اللفظ جسم ، وروحه املعىن ، وارتباطه به كارتباط الروح باجلسم ( (  
العلماء يف تناول ابن رشيق يف باب اللفظ واملعىن مذاهب   )٣( .))بضعفه ، ويقوى بقوته 

نظرم التأليفية األدبية ، فهناك من ال يفصل بينهما لعدم االنفصال بني الروح واجلسد ، 
وإن كان ابن عبد ربـه مل جيعـل    )٢(.وهناك من يؤثر اللفظ ، واملعىن يؤثره فريق ثالث 

إال أنه يتحدث عن اللفظ واملعىن من خالل ، كتاباً يطرح هذه القضية ويفصل القول فيها
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اليت تتطلب االعتناء يف اختيار األلفاظ واملعاين؛ لكوا ، قدمات يف أثناء طرحه للعناوين امل
وحديثه فيه تأييد للمـذهب األول الـذي يـرى    . يهتمان باألدبية النظمية للنثر والشعر 

بضرورة اللفظ واملعىن يف بناء اجلملة النظمية ، وينظر هلا على أا شيء واحـد ، ففـي   
ومشاهد حفل يتخري هلا الكـالم ، وتسـتهذب األلفـاظ ،    : (( يقول " دالوفو"كتاب 

اليت هي وشي الكالم ، " : (( اجلوهرة يف األمثال " ويف كتاب   )٣(. )) وتستجزل املعاين 
  )٤( . ))وجوهر اللفظ ، وحلي املعاين 

يف هذين القولني يكون احلديث عن الكالم الذي هو النظم يف صورته العامة ، مث   
وذات قيمـة  ، فنيد القول إىل شقني مها اللفظ واملعىن ، فاأللفاظ جيب أن تكون مهذبة ت

تضيء النص يف حدود املعاين اليت حتملها ؛حىت تكون هذه املعاين ذات قيمـة  ، جوهرية 
وهو يف ذلك يوافق ابن قتيبة حـني قسـم   . أيضاً ، ومستجزلة الفيض ، وحلوة التناول 

املعاين إىل أربعة أضرب ، ويؤيده يف الضـرب األول الـذي   ضروب الشعر يف األلفاظ و
  .ويوافقه عليه ، ألنه أحسن الضروب وأمساها وأشرفها  )١(حسن لفظه وجاد معناه 

ويف مقدمات أخرى قد يدور احلديث عن اللفظ دون املعىن وذلك كقوله يف كتاب       
وب القاسية ، وتذيب الـدموع  واأللفاظ الشجية ، اليت ترق القل" (( النوادب والتعازي" 

اجلامدة ، مع اختالف النوادب عند نزول املصائب ، فنادبة تثري احلزن من ربضته ، وتبعث 
الوجد من رقدته ، بصوت كترجيع الطري ، وتقطع أنفاس املآمت ، وتترك صدعاً يف القلوب 

  )٢( .))اجلالمد 
اخلوارج ، جلزالـة  نذكر بعض خطب " (( الواسطة يف اخلطب " وقوله يف كتاب   

   )٣( .. ))ألفاظهم ، وبالغة منطقهم 
واحلديث عن األلفاظ وجزالتها وشجاءا دون املعاين وحالوا وانتقائهـا ، ألن    

املعاين واضحة يف مثل النوادب والتعازي ؛ إذ إن االهتمام جيب أن يكون حنو األلفاظ اليت 
العزاء ، كـذلك احلـال يف مـذهب     وتعرب عنه  يف مثل هذا النحيب و، تناسب املوقف 

جعل احلـديث عـن   ،فلوضوح مذهبهم و املعاين اليت حياولون بثها وطرحها ، اخلوارج 
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ألفاظهم فقط ، فخصوصية املوقف واملعىن الذي يؤطره جعل التركيز يلتفت إىل األلفـاظ  
كـي   اليت تتعامل مع املوقف بدقة وحزم ، مع موافقتها لعمق املعىن وحدوده ،، اخلاصة 

  .   تستطيع التعبري عنه بطريقة مؤثرة
  
  :احلكم النقدي  –ب 

ال يكون إطالق األحكام النقدية إال بعد إقامة مقايسات ومناظرات بني شيئني أو   
أكثر ، وعلى هذه الطريقة دأب ابن عبد ربه يف إطالقه لألحكام النقديـة علـى بعـض    

نتها مع غريها ، وبـني وجـه   وبني سبب حوزها على نصيب من التأليف مبقار، الكتب
اجلـوهرة يف  " مفاضلتها ألقراا اليت منها كانت األفضل ، وذلك مثل قوله يف كتـاب  

فهي أبقى من الشعر ، وأشرف من اخلطابة ، مل يسر شيء سريها وال عـم  ": (( األمثال 
  )١( . ))أسري من مثل : عمومها ، حىت قيل 

اضلة بأمساء تفضيل تنسب الفضل إىل أحد دليل على املف" أبقى وأشرف " إن قوله   
املفاضلني مع وجوده يف اآلخر ، ووجه املفاضلة يف الشرف والبقاء ، وهذا ال ينتقص من 

بدليل تأليف كتابني يف كل منهما ، وقد ، حق الشعر واخلطابة ، ويرتل من قيمتهما عنده 
عموميته السريعة بني وضح العلة اليت من أجلها كان للمثل شرف وبقاء ، وهي مسريته و

  .الناس عن طريق التناقل والتداول 
فأبلغ املواعظ كلها كالم اهللا " : (( الزمردة يف املواعظ والزهد " وقوله يف كتاب   

فإذا كانـت هنـاك    )٢( . ))تعاىل األعز الذي ال يأتيه البطل من بني يديه وال من خلفه 
من دونه ، فاحلكم الفاصل لن يكون إال  مفاضلة تفاضل كالم اهللا تعاىل مع كالم غريه أو

  .لكالم اهللا تعاىل ، وذلك لبالغة احلجة وحكمة املوعظة 
ومن جهة ثانية يفاضل بني كالم األعراب وكالم غريهم ، ويبني السبب الذي من   

إذ كان أشرف الكالم حسـباً ،  : (( أجله كان كالم األعراب خاصة دون غريهم بقوله 
سنه ديباجاً ، وأقله كلفة ، وأوضحه طريقة ، إذ كان مدار الكـالم  وأكثره رونقاً ، وأح
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، والوضوح واحلسـن ، فأحكامه النقدية نابعة من الشرف )١(.)) كله عليه ، ومنتسبة إليه 
حتدث عـن فضـل   " التوقيعات والفصول والصدور " ويف . وكثرة الرونق ، وقلة الكلفة

إذ كان أشرف الكالم كلـه حسـناً ،   (( قول اإلجياز وكأنه يقارن بينه وبني اإلطناب في
ما دل بعضه علـى  : وأرفعه قدراً، وأعظمه من القلوب موقعاً ، وأقله على اللسان عمالً 

كله ، وكفى قليله عن كثريه ، وشهد ظاهره على باطنه ، وذلك أن تقل حروفه وتكثـر  
ة يف القلوب ، وقلـة  والعظمة املوقعي، فبني سبب استحقاقه للشرف والرفعة )٢( . ))معانيه

يف داللته وكفايته وشهوده ، وهذا ال يدل علـى وضـاعة وكالفـة    ، عمله على اللسان
وإمنا حق املوضعة التأليفية هي اليت تثبت رفعة اإلجياز  أو اإلطناب  ، لكـن يف  ، اإلطناب

 اإلجياز صنعه ال تكون إال فيه ، يوضح الكثري ، ويدل على الكفاية بقليله ، ويشهد علـى 
  .باطنه بظاهره ، ويؤمى إىل معانيه بإشارته ، إضافة إىل خفته الوزنية ، وبالغته الفطنية 

يف النقد األديب البدائي كان النقد يطرح نفسه بدون معلالت أو أسباب ، وإمنـا    
يبين أحكامه وفق الذوق اخلاص ، إىل أن بدأ يستوي يف حتديد معامله وحدوده بـالتخلي  

إذ ، رد من التفسري أو التعليل ، خاصةً يف القرن الرابع اهلجـري ا، عن الصمت احلكمي
استقى لنفسه معايري أدبية يتحرك من خالهلا ويقبل ويرفض تبعاً هلا ، ومن املعايري اليت نظر 

، ووضوح الطريقة، وقلة الكلفة، وحسنه، شرف الكالم ورونقه:ابن عبد ربه من خالهلا 
ثابتة ، بل ميكن أن تبىن أحكاماً على ما يسـري خبالفهـا ،   والبقاء ، وهذه املعايري ليست 

فوضوح الطريقة مثالً معيار نقدي ال يطلب أكثر من وضوح مسالكه يف اإلفهام ، وإذا ما 
كان يف الكالم ضيق وغموض فإن النقد ال يتقبله؛ لتباين الطريقني يف الفهـم والفكـر ،   

وحنن قائلون بعون اهللا " : (( نبة يف األجوبة ا" ولكن ابن عبد ربه يقلب األمر يف كتاب 
وتوفيقه يف اجلوابات اليت هي أصعب الكالم كله مركباً ، وأعزه مطلباً ، وأغمضه مذهباً ، 
وأضيقه مسلكاً ، ألن صاحبه يعجل مناجاة الفكرة ، واستعمال القرحية ، يروم يف بديهته 

الفجاج ، وسدت عليه املخارج ،  نقض ما أبرم القائل يف رويته ، فهو كمن أخذت عليه
  )٣( .))قد اعترض األسنة ، واستهدف للمرامي 
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معايري ال ميكن أن تبىن عليها ، وغموض املذهب، وضيق املسلك، فصعوبة الكالم  
مميزات حتسب يف سلم النقد اجليد بني املنتقدين ، لكنه أراد به املوقف الذي يخرج ما يف 

وكفاية معىن وإجياز لفظ ، وهو يف جوابه ، إصابة جوابو، حفيظة الفكر مع سرعة بديهة
وأخذ كفايته يف استحضاراجلواب ، الذي يرد به على ، أجوب ممن تروى وتفكّر واجتهد

  .سؤال السائل، وإن كان جوابه شافياً وافياً ال يعتريه خطأ أو نقص 
عـود إىل أصـلني   ويذهب هذا البحث إىل أن املعايري النقدية يف مجيع هذه الشواهد ت     

اللفظ واملعىن من غري تفضيل ألحدمها على اآلخر ، أو تفكيك بينـهما ، أو  : مائزين مها 
استئثار بلفظ على معىن ، أو مبعىن على لفظ ، ونعوت الصفات يف النقد تعود إىل دورمها 

وإن مل يقل بذلك ؛ ألن الوضوح واحلسن وقلة الكلفة ال ميكن  أن يكون إال ، يف النص 
وأحسن اجلواب كله ما كـان  : ((  معىن هدي إليه بداللة لفظه عليه ، ولذلك يقول يف

فحسن اجلواب يعود إىل اللفـظ واملعـىن ،    )١( .))حاضراً ، مع إصابة معىن وإجياز لفظ 
واألحسن منه ماكان حاضراً يف سرعة بديهيته ، لكن ال غىن له عن مائزة يف الفظ املوجز  

  ئب واملعىن الصحيح الصا
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            الثانيالثانيالثانيالثانياملبحث املبحث املبحث املبحث                             
  السياسية املضامني 
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إن احلياة األدبية هي مرآة للحياة السياسية ، وهي صورة ملعان ومفـاهيم سياسـية        

شاركت يف تلوين حياا ، وجتسيد أحاسيسها املتخوفة ونفوسـها القلقـة ، وسـطرت    
اليت فرضت نوعاً من املقارنة بينها وبـني  ، ثورها ومنظومها وبياا مشاعر تلك الغربة مبن

ذي اد التليد الذي تركوه وهاجروا عنه ، فلم ينعموا بعد باالستقرار واألمن ، ، املشرق 
لكن مشاعرهم وآماهلم مل ترتو عن ديارهم املشرقية وباتت متعلقة ا ، لذلك جند ابن عبد 

ويؤلف عدة كتب من كتاب العقد ، والنفوس احملترقة ، ر تلك األحاسيس املغتربةربه يسط
يف اال السياسي املتعلق بالسلطان وحكمه وأخباره ، وميكن احلديث يف هذا املبحث عن 

  :عدة نقاط رئيسية تفصله وتوضحه وهي 
  :السلطان  – ١

وتكون يف ، حكمهم إن للمجتمع األندلسية سلطة عليا تقوم على شئون الناس و  
زمام األمور ، ونظام احلقوق ، وقوام احلدود والقطب الذي (( يد السلطان ، وذلك ألنه 
وهو محى اهللا يف بالده ، وظله املمدود على عباده ، به ميتنـع  . عليه مدار الدين والدنيا 

كتاب إن إفراد أول  )١( .))حرميهم، وينتصر مظلومهم ، وينقمع ظاملهم ، ويأمن خائفهم 
، وأمهية وجوده ، يدل على عظم مكانته " اللؤلؤة يف السلطان " من كتب العقد بعنوان 

ويبدو أن األنظار كانت متوجهة إىل هذا الكرسي دون أن يكون هلا فيه وجه حق ، لذلك 
أراد أن يعرف مهام السلطان اليت جيب أن يتقلدها احلاكم يف نفسه قبل أن يتقلـد هـذا   

إذ تسعى ،التنازع على هذا املنصب أمر راجع إىل تعدد األجناس البشرية املنصب ، مث إن 
كل واحد منها إىل فرض سيادة سلطانية على كافة الشعب األندلسي ، هذا التنازع يؤدي 

وتسوء األحـوال ،  ، فيكثر الظلم ويعم اخلوف ، إىل هضم حق الرعية يف بعض األحيان 
يستوي الشعب حتـت  ،  د إمام عادل يف حكمه وال سبيل إىل التخلص من ذلك إال بتقلي
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 وينتصر املظلوم ، لذلك كانت ، فيعم األمن واألمان ، ويرتدع الظامل، إمرته إستواًء واحد
  : ومن ذلك ، الشواهد يف هذا الباب عن العدل واالهتمام مبصاحل الرعية وشؤوا كثرية 

  )١(" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته : " �قول النيب 
إذا كان اإلمام عادالً فله األجر وعليك الشكر ، وإذا كـان  : (( وقال عبد اهللا بن عمر 

فالعدل واالهتمام مبصاحل الرعية من حقـوق   )٢( .))اإلمام جائراً فعليه الوزر وعليك الصرب
الرعية على راعيهم ، وبينهما عالقة أزلية ، فال ميكن أن يهتم مبصاحل الرعية إال بالعدل ، 

وقيامه على حقوقهم الداخلية مـن األمـن   ، كن أن يعدل إال يف رعايته لشؤوم وال مي
  .والسعي على حتقيق مجيع مطالبهم ، واألمان 
فحق على من قلّده اهللا أزمة حكمه ، وملكه أمور خلقه ، : (( يقول ابن عبد ربه   

ته ، واالعتناء ومكن له يف سلطانه ، أن يكون من االهتمام مبصاحل رعي، واختصه بإحسانه 
 )٣( .))وأجرى عليه من أسباب السعادة، مبرافق أهل طاعته ، حبيث وضعه اهللا من الكرامة 

وله من فضل اهللا عليه مفاتيح اخلـري وأسـباب   ، فحق على السلطان الذي تقلد احلكم 
السعادة ، أن يكون معتنياً بأهل طاعته ، ومهتماً مبصاحل رعيته ، وهذا احلق قد ال يلقـى  

ند الرعية إال االنتقاص والتخطئة حىت لو كان احلاكم يؤدي حكمه على أكمل وجـه ؛  ع
ألن ذلك من األمور العامة اليت تعترض احلاكم وتنطوي على ألسنة األغلب مـن النـاس   

من شأن الرعية قلة الرضى عن األئمة ، وحتجر العذر عليهم ، وإلـزام  : (( لذلك يقول 
نب له ، وال سبيل إىل السالمة من ألسنة العامة ، إذ كـان  الألئمة هلم ، ورب ملوم ال ذ

 )٤( .))رضى مجلتها ، وموافقة مجاعتها من املعجز الذي ال يدرك ، واملمتنع الذي ال ميلك 
وقول ابن عبد ربه يدل على حضوره يف البالط السلطاين ، ومعرفته لطريقة امللـوك  يف  

يف إقامة العدل ، وتيسري شـؤون ومصـاحل   تدبريهم لشئون بالدهم ، ونواياهم الصادقة 
الرعية ، واستحقاقهم لذلك التقدير الذي جيدونه من الرعية ، أو التضجر الذي ينم عـن  

                                                 
العبد راع : "،يف باب ) بريوت ، بدون ط وتاريخ ( لبخاري ، دار العربية أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، صحيح ا )١(

 . ٣/٨٧: ص ، "يف مال سيده وال يعمل إال بإذنه 
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اإلحساس بالذل واهلوان والظلم واحلرمان ، مث حضوره بني أفراد الشعب واسـتماعه إىل  
هذا ويعارض ذلك   آرائهم اإلجيابية والسلبية اليت هي صدى للحكم السياسي ، وقد يوافق

لكنه يف النهاية جيد العدل واالهتمام مبصاحل رعيته حقاً هلم وإن كانوا خمالفني له مجيعهم أو 
بعضهم ، ومن حقه عليهم الطاعة العامة اليت ال تسفر عن ما يف نفوسهم مـن الـبغض   

د كانت بيين أيها الناس ق: كما قال زياد ملا قدم العراق والياً عليها ((واحلقد والكراهية ، 
وبينكم إحن ، فجعلت ذلك دبر أذين وحتت قدمي ، فمن كان حمسناً فليزدد يف إحسانه ، 
ومن كان مسيئاً فليرتع عن إساءته ، إين لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي مل 

فاحلقوق قائمة ، وما يف  )١( . ))أكشف له قناعاً ومل أهتك له ستراً حىت يبدي صفحته يل
و ليس له قانون يعاقبه أو يوخبه ، لكن حماولة نزع هذه اإلساءة أوىل من تركهـا ،  الصدر

وليس على السلطان إال إعانة رعيته على طاعته مبا يقرم منه ومن حكمه ، وال ينفـرهم  
  .منه فينقلبوا عليه بغريه 

ولكل حصته من العدل ، ومرتلته من احلكم ، فمن حق اإلمام على رعيتـه أن  ((   
ي عليهم باألغلب من فعله واألعم من حكمه ، ومن حق الرعية على إمامها حسـن  يقض

فإذا كانت العدالـة مسـة    )٢( . ))وإضرابه صفحاً عن مكاشفتها ، القبول لظاهر طاعتها 
يتطلبها احلكم السياسي ، فإن هذا النص يوقفنا على صفة القضاء بني الرعية ، بأن يبـث  

عند االختصام بني يديه يف أمر دنيوي ، وهذا يدل على أن حكمه فور مساعه للقضية ، أو 
  . القضاء كان يف بالط اخلالفة والسلطان هو القاضي 

إن القضاء من أهم احلقوق اليت توقف الرعية على صدق احلاكم وعدالته ، ومـا    
عنده من حكمة يتبصر ا يف األمور املعقدة ، ليكشف وجه احلقيقة ، ويرد الظامل ويردعه 

وسنذكر يف كتابنا هذا إن شاء اهللا تعـاىل  : ( ينصر املظلوم ويؤيده ، يقول ابن عبد ربه و
من ختلص من أنشوطة اهلالك ، وتفلت من حبائل املنية حبسن التنصل ، ولطيف التوصل ، 
ولني اجلواب ، ورقيق االستعتاب ، حىت عادت سيئاته حسنات وعيض بالثواب بدالً من 

كان احلاكم يرسل أوامره إىل من حتته ، لتنفيذ أمر قد قضى بـه يف   فإذا )٣( . ))العقاب 
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شخص ما قد أذنب أو أساء ، فإنه قد يرجع عن ذلك ويعود عنه ، مىت ما استطاع هـذا  
الشخص أن حيسن االعتذار ، أو يبدع يف التوصل ، أو يسل دفائن الرمحة من قلبـه ، أو  

على األخذ والرد يف لغة حوار راقيـة بـني   يستأثر على عفوه برقة استعتابه ، وهذا يدل 
يسمع فيها اخلليفة مث حيكم ، بل إن مسامعه ال ترد أصوات من نزل م ، اخللفاء والرعية 

  .حكم يفضي باهلالك والعقاب ، بل قد يتراجع عن حكمه ويكون الثواب والسالم 
  :الشخصية السلطانية  – ٢

وذلك واضح من خـالل العنـاوين    ختتلف األلقاب السلطانية عند ابن عبد ربه  
املرجانـة يف  " ، وهناك كتـاب  )١("اللؤلؤة يف السلطان " املعنونة للكتب ، فهناك كتاب 

، )٣("العسجدة الثانية يف اخللفاء وتوارخيهم وأيـامهم  " ، وهناك كتاب )٢("خماطبة امللوك 
ويـدع آخـر ،    فالسلطان وامللك واخلليفة ألقاب يعرف ا احلاكم ، ومل يستخدم لقباً

الختصاص األلقاب عند األجناس البشرية املؤلفة للمجتمع األندلسي ، كملوك الفـرس ،  
وخلفاء بين العباس أو بين أمية ، وأياً كان اللقب املستخدم إال أن املهام السلطانية ال تتأثر 

التنويع  باأللقاب ، وال تفرض سياسة متقلدة بلقب معني أو ترتبط به إرتباطاً خاصاً ، هذا
السلطان زمـام األمـور   : (( يتقصده ابن عبد ربه يف تأليفه للمقدمات ، ومن ذلك قوله 

وحنن قائلون بعون اهللا وتوفيقه يف الوفود الذين وفدوا على النيب (( ، )٤( ))ونظام احلقوق 
 ، فهذا التنويع يدل على الفرق اللفظي)٥( ))صلى اهللا عليه وسلم ، وعلى اخللفاء وامللوك 

فقط على حسب اللقب املستخدم يف هذا الشعب أو ذاك ، أما املهام السلطانية فقد قررها 
ويريد أن يسود الوئام ، يف أول كتاب من كتابه ، وهي لكل حاكم حيكم شعباً أو دولة 

  . والتفاهم بينه وبني شعبه ، فريضى عنهم ويرضون عنه 
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 بداية احلكم ، لكن خربته اخلاصـة  قد جيد احلاكم أو اخلليفة صعوبات وعقبات يف      
وتدبريه الدقيق أمور يرتكن إليها ؛ لتربز ما عنده من أفكار سياسية ، تقـوي مكانتـه ،   

  .وتكشف أعوانه ، وترد أعداءه 
هم راضوا الصعاب حىت النت مقاودها وخزموا األنوف حـىت سـكنت   : (( وقال      

احتملوا أعباءها ، واستفتحوا مغالقهـا ،  شواردها، ومارسوا األمور ، وجربوا الدهور ، ف
 )١( . ))حىت استقرت قواعد امللك ، وانتظمت قالئد احلكم ، ونفذت عزائم السـلطان  

اليتيمة الثانية يف أخبار زيـاد واحلجـاج والطـالبيني    " جاء هذا القول يف تقدميه لكتاب 
ر ، وجتريب الدهور ، فاحتمال األعباء ، وسكون الشوارد ، وممارسة األمو،  "والربامكة 

ال تكون  إال من قيادة حكيمة قوية موعة من احلكام هلم السلطة والسيادة عينها ، فال 
تذكر قيادام إال بامسهم كالربامكة ، وقد يكون حاكم فذ استطاع أن ينقش على صفحة 

، بالتاريخ دولة إسالمية خبط سياسته ، كزياد واحلجاج ، ومها من دهاة وجبابرة العـر 
اللذان وطدا ملك بين أمية ، وكانا من الفصاحة والبالغة ما بـني موقفهمـا ، ودعـم    

  .حجتهما 
يبدو يل أن ابن عبد ربه كان يريد أن خيتار من هؤالء أمنوذجاً حسـياً ملتطلبـات     

السلطان العلمية واألخالقية والشخصية ، عن طريق الوقوف علـى سـريم السياسـية    
صرفهم يف بعض املواطن اليت تعترض كل ذي سلطان يف سـلطانه ،  والبالغية ، ومعرفة ت

إذ كان هؤالء الذي جردنا هلم كتابنا هذا ، : (( وهذه املتطلبات جيمعها قول ابن عبد ربه 
وينابيع البالغـة ، وجوامـع   ، قطب امللك الذي عليه مدارس السياسة ، ومعادن التدبري 

ن عبد ربه أن يقوم السلوكيات األسلوبية لـدى  فمن خالل هؤالء أراد اب )٢( . ))البيان 
  .حىت تكون معه يف هيلكة سلطانية مندجمة ، ومتزاوجة لشخصيته ، السلطان 
ال ميكن أن يكون السلطان يف سلطانه منفرداً دون وجود من يعينه أو يساعده من   

 خدم وحشم ، أو من يوليه بعض املهام كالوزراء والسجان واحلجـاب والكتـاب ، وال  
لكن ابن عبد ربه مل يفصل القول إال ، يعني السلطان إال من جيد فيه األحقية هلذا املنصب

وهذا كتـاب  : (( إذ يقول " العسجدة الثانية يف اخللفاء وتوارخيهم وأيامهم " يف كتاب 
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وكان التفصيل  )١( ))ألفناه يف أخبار اخللفاء وتوارخيهم وأيامهم وأمساء كتام وحجام 
لكتاب عن الكتاب واحلجاب دون غريهم ممن يعمل يف هذا القصر ، وهذا يـدل  يف هذا ا

على عظم قدرهم ، وأمهية صنيعهم ، وثقل مكام يف الدولة ، والعنايـة أشـد العنايـة    
ومستودع أسرارها ، وحفظة أخزاا ، ومفاتيح ، باختيارهم ، فهم واجهة الدولة وسلطاا

خلفائهم ، فإذا ما ذكر اخلليفة أو السلطان ذكر كاتبـه   تدبريها ، ورافقت أمساؤهم أمساء
وحاجبه وإدخاله ورده عن سلطانه ، بل إن اخلليفة يوكل إىل كاتبه مايكتب ، ، وكتاباته

بعث إىل مروان بن حممد قائد من قواده : (( من ذلك ما ذكره ابن عبد ربه من الشواهد 
يه يلحاه ويعنفه ، فكتـب وأكثـر ،   بغالم أسود، فأمر عبد احلميد الكاتب أن يكتب إل

  )٢( . ))فاستثقل ذلك مروان 
فالشاهد يدل على أن الكاتب يتلقى من رئيسه الغرض الذي من أجله يكتـب ،    

سواء كان للتهنئة أم التعنيف أم إلرسال دعوة ، فيختار من حفيظته ما يناسب الغـرض  
  .ن الرجوع إىل مرؤسه فيما كتب ويبعث ا إىل املرسل إليه دو، ويؤدي معناه يف الكتابة 

  : األوضاع السياسية  -٣
إن األوضاع السياسية هي أوضاع واقعة يف اتمع األندلسي ، وتصف ماعليه من   

السلطان من اإلهتمام يف ثبات األوضاع الداخلية واخلارجية ، لذلك ينطوي حتت هـذا  
  :واألوضاع السياسية الداخلية  األوضاع السياسية اخلارجية: العنوان حموران أساسيان مها 

  :األوضاع السياسية اخلارجية  –أ 
مل تكن األوضاع السياسية يف خارج البالد مستقرة ، إذ البالد ما زالـت توطـد     

اليت دف إىل نشر اإلسالم ، وفتح ، حكمها وقوا عن طريق خوص املعارك واحلروب 
أن ذلك يسترتف من وقتها وقوـا   املدن ، وزيادة مساحة الرقعة اإلسالمية ، وال شك

الشيء الكثري ، إذا كانت احلروب هي تقابل جيشني واحتدام الصراع الدموي بينـهما ،  
فإن ذلك يكون إما حمموداً أو مذموماً ، وذلك من معرفة اهلدف من هذه احلروب ، هذا 

  )٣( "ملقدمة ا" اهلدف يتحدد مبعرفة أنواع احلروب ، وهي كما بينها ابن خلدون يف كتابه 
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منها ما يكون بني القبائل املتجاورة والعشائر املتناظرة بغرض االنتقام والعصـبية ، وقـد   
تكون بني األمم املتوحشة الساكنني يف الفقر بغرض العدوان والسلب والنهب ، وهنـاك  
لة احلروب اليت جتري غضباً هللا ودينه وهي اجلهاد يف سبيل اهللا ، وأخرياً ما يكون من الدو

فالنوعان األوالن يـراد  . ضد اخلارجني عليها واملانعني لطاعتها ، وهي العدل يف حكمها 
ما البغي والظلم ، واآلخران مها اجلهاد وبسط العدل ، واآلمان يف الـبالد واالنتصـار   

  .للحق والدين ، واحلد من الشغب والعدوان والبغي والظلم 
بعـد كتـاب   " احلروب ومدار أمرهـا  الفريدة يف"وقد ألف ابن عبد ربه كتاب   

مباشرة ، وكأنه يريد أن يوضح أمهية السلطان يف اإلمساك بزمـام األمـور ،   " السلطان"
وأمهية السلطان يف توجيه احلروب ، وإذا كان السلطان يستحق أول رسالة بتـأليف أول  

 فإن احلروب وخوضها رسالة كربى ، وهي عصب السياسة ، وعنوان الرئاسة ،، كتاب
و عن طريق خوض هذه احلـروب  تتحقـق   ، ا تعرب الدولة عن قوا وهيبتها ومرادها

  .اآلمال ، وتؤمن األرجاء ، وترد عنها املطامع ، ويهاا الرجال 
وحنن قائلون بعون اهللا وتوفيقه يف احلروب ، ومدار أمرهـا ، وقـود   : (( يقول   

ل اخلدمة ، وانتهاز الفرصـة ، والتمـاس   اجليوش وتدبريها ، وما على املدبر هلا من أعما
وإذكاء العيون وإفشاء الطالئع ، واجتناب املضايق ، والتحفظ من البيات ، هـذا  ، الغرة

بعد معرفة أحكامها، وأحكام معرفته ، وطول جتربته هلا ، وملقاساة احلـروب ومعانـاة   
  )١(. ))اجليوش
سلطان من أعمال اخلدمة ، ففي قوله ما يدل على ذلك العبء امللقى على عاتق ال  

وتدبري اجليوش وقيادا ، وانتهاز فرصة إنشغال العدو عنه ، وإذكاء العيون حىت ال ينكل 
به وجبيشه ، وهي مهام يتدبر السلطان أمرها حىت لو مل خيرج بنفسه على قيادة اجلـيش ،  

حـني مل يقـر   أو اخلسارة يف ، وهذا يعين أنه يتحمل عاقبة املعركة من االنتصار والفتح 
جيشه على خطة يرتسمها هلم ، حىت يسريوا عليها فينتصروا ، وهو كذلك مسؤول عـن  
جنده وحاهلم يف املعركة ومعانام ، ومقاسام اليت ميكن أالّ يتحملوها ، كأن يتعرضـوا  
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جلبال ، أو أمطار ، أو برد قارص خالل خروجهم للحرب ، فيضع يف حسبانه كل هذه 
  .عها تعامل احلكيم املواجه لألمور الشديدة والصعبة األمور ويتعامل م

فهـذا  ، وإذا كانت اجليوش تضم عناصر وفصائل دخلت إىل اإلسالم من جديد   
يعين أن يتعلموا أمور اإلسالم يف احلروب قبل اإلنضمام للجيوش ، وهي أن يقاتلوا مـن  

جراً مثمراً ، وال يصـلبوا أو  قاتلهم ، وال يقتلوا امرأة وال صبياً وال هرماً ، وال يقطعوا ش
. حيرقوا أحداً ممن قتلوهم ، وأن يبدؤوا حرم بتخيري عدوهم بني اإلسالم واجلزية واحلرب

من هذه املباديء اإلسالمية يتبني نوع احلرب اليت من أجلها سريت اجليـوش وامتطيـت   
على املانعني  اخليول ، وهي نشر الدين اإلسالمي من خالل اجلهاد يف سبيل اهللا ، والضرب

اخلارجني عن حكم الدولة ، واملتحصنني يف البالد مكنني احلقد والعداوة للمسـلمني يف  
البالد اإلسالمية ، ويدبرون املكائد ، ويدسون الدسائس ، وينظمون اخلطط اليت يغزون ا 

ال لذلك كانت مع البالد اإلسالمية يف حروب مستمرة ، مما أط. فيفرقون العباد ، البالد 
ومواجهة ، مدة األمان فترة من الزمن يف األندلس ، وكان البد من الصرب على هذه املعاناة

نذكر كـرم  : (( اخلصم بلقائهم يف املعركة وحرم وكسر شوكتهم ، ويف ذلك يقول 
فالعاقبة احملمودة ستكون بكرم  )١( . ))اإلقدام وحممود عاقبته ، ولؤم الفرار ومذموم مغبته 

ومذموم العاقبة ستكون من لؤم الفرار ، وكان هذا القول بعد ذكـره ملعانـاة   اإلقدام ، 
اجليوش ، ومقاساة احلروب ، وهذا يدل على صعوبة املوقف وشدة اخلطـب ، ومهمـا   
كانت األسباب فال بد من الصرب يف املعركة حىت ينجو اجلميع وينتصروا ، فهو حيثهم على 

د عقباه ، وينهاهم عن التخاذل والتجابن واخلوف االستبسال واإلقدام والشجاعة مما حيم
  . الذي يزدريهم إىل الفرار مما يذم عقباه 

اليت ضاعت واضمحلت بـني األجمـاد   ، وكأنه بكلماته يستحضر أجماد أجداده   
املفقودة، بعد أن رسخت وقامت على أعباء األمويني وتارخيهم وسريم البطولية ، لكـن  

  فيها وأضعفاها وأياها ، لذلك كان عنوان الكتاب األسباب والضعف قد اجتمعا
، فهو عنوان يوقفك على النتائج النهائية ، وينهاك عن اإلغترار " احلروب ومدار أمرها "  

،  والتعنيف بعدوك ، ويقينك بإنتصاركم وهزميتهم، يف بداية املعركة مبا أنت فيه من القتال 
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ول املعركة لصاحل عدوك من حيث ال تشعر ، فرمبا تقلب األمور رأساً على عقب ، وتتح
  .وتدور رحى احلرب على املسلمني وبالدهم 

  
  :األوضاع السياسية الداخلية  –ب 

؛ ألن الدولة كانت  إىل حد ما األوضاع السياسية يف داخل البالد مستقرة كانت  
ا وترميزا ، يدل على ذلك تلك العناوين العريضة اليت ختفي ورآءها تلميح،   تتمتع بقوا

والبد للوافد عن قومـه أن يكـون عميـدهم    ": (( اجلمانة يف الوفود"فيقول يف كتاب 
وزعيمهم الذي عن قوته يرتعون ، وعن رأيه يصدرون ، فهو واحد يعدل قبيلة ، ولسان 

جرت العادة أن تتقدم القبائل لتعلن عن بيعتها بـني يـدي   وقد  )١(.)) يعرب عن ألسنة
حىت يتكلم بلسام مجيعاً ، فإذا كـان  ، أحسنهم قوالً وأصوم رأياً احلاكم ، ويقدمون

وقد تضمر األنفـس  ، هناك أمر جيربهم على تقدمي الوالء والطاعة فهو مهابة أمره وقوته 
فتختلف عليها ، وتكثر املناوشات والثورات بني اتمع مـن  ، تطلعها حنو مقام الرئاسة 

ية ، وإذا كانت القبيلة تثق برأي واحد فيهم ، فهـذا  أجل احلصول على السيادة السلطان
يعين قدرته على إقناعهم ، وتشييد نفوسهم وتأليبها على السلطان ، إذا كان ال يرى فيـه  
أهالً للوالية ، من مث يدخل مع السلطان يف إغارات وثورات قد يسـتطيع ـا سـحب    

ـ ، البساط من حتت قدميه  الح الـبالد يف حكمهـم   والظفر بالرئاسة ، لكوم يرون ص
  .وقيادم 
وهذا اخلالف مرده إىل طبيعة النفس اليت اعتادت على حب التملك والتـرؤس ،    

كطبيعة ليس هلا هم سوى التغلب واملكاثرة ، واملنافسة املفروضة على اخلصم من بـاب  
فاء ، فمنهم من نفسه غضبية ، فإمنا مهة منافسة األك: (( احلقد والعداوة له ، لذلك يقول 

فالرغبة يف السلطة ليست إال للسيادة االمسية ،  )٢( .))ومغالبة األقران ، ومكاثرة العشرية 
والتغلب على اجلميع من باب اإلذالل والتطويع واالنقياد ألوامـره ، والتكـثري هلـؤالء    
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وج اإلنقياديني املطيعني ، فتتحرك نفسه الغاضبة القابضة لكل هذه املهام ، مما يعين أن اخلر
  ، اليفسره سوى الظلم والعدوان ، عن طاعته وحماربته أمر يوجله إىل تصرف غري مشروع 

  .والتجرب على الضعفاء 
يظهر يل أن ابن عبد ربه كان ينظر بعني قارنة ، فارقة بني املشرق واملغرب ، من   

ى نظـام  حيث اختيار اخلليفة أو السلطان ، فإذا كان البالط املشرقي يستأثر باخلالفة عل
الوراثة ، فإن املغريب يرفضه ويزجره ، وترى ذلك من خالل ما ذكره ابن عبد ربه يف باب 

  .السلطان وقدرته على بسط العدل والرفق بالرعية 
ويظهر أيضاً أن ابن عبد ربه كان يكتب وهو يضع يده على تلك األنفس الطامعة   

يب أو العجمي ، الرافضة لصـالح  الطالبة بغضب ، واملنافسة بظلم ، والفارضة للدم العر
اتمع العام لرفض مهتها النفسية ذلك ، فهم على هذه احلال ال يطمعون يف كرامة عيش، 

  .وبسط عدل ، و حماربة ظلم 
  لذلك فقد آذنوا أنفسهم حبرب شعواء خلروجهم عن مجاعة الكلمة ، وتفرقهم عنها        

مقاودها ، وخزموا األنوف حىت سكنت هم راضوا الصعاب حىت النت (( ولذلك يقول  
كان من مهام السلطان أو اخلليفة مواجهة الصعاب  وتذليلها ، وكسـر   )١( .))شواردها 

شوكة املتمردين ، وخزم أنوف العاصني الذين بني يديه ، حىت يكونوا عـربة ألولئـك   
ـ    رأي الشوارد النافرين عن الطاعة ، واخلارجني عن رأي اجلماعة ، يصـوبون رأيهـم ب

  .سلطام ، وال حييدون عنه وال عن حكمه 
فإذا كان ابن عبد ربه حيضر بالط امللوك ، ويعلم ما يدور فيهـا مـن أحكـام      

وعظم ، وقرارات داخلية وخارجية ؛ فهذا يدل على علمه األسبق إىل خطر هؤالء النافرين
طـة خبطـرهم   فتنتهم الداخلية ، وينبغي حماربة سلوكهم ، والتأهب لشرورهم ، واإلحا

  .واإليقاع م، والتخلص منهم 
 )٢( "املتنبئني واملمـرورين والـبخالء والطفيلـيني    " وضع ابن عبد ربه كتاباً يف   

نادرة ، فكأا أنوار مزخرفة أو حلل منشرة ، دانيـة  طرفة و ((وأوضح فيه أن أخبارهم 
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ر يف مقدمةالكتاب مـن  ومل يذك )١( .))القطوف من جاين مثرا ، قريبة املسافة ملن طلبها
الشواهد إال ما يتعلق باملتنبئني الذين ادعوا النبوة ، وال شك أن هذا أمر خطري ، ومصاب 
جلل ، إذ ال دين لدى هؤالء ومن اتبعهم ، ومن الشواهد يف هذا الكتاب قال أبو الطيب 

: ؟ قال  أنت نيب: أخذ رجل ادعى النبوة أيام املهدي فأدخل عليه فقال له : (( اليزيدي 
أو تركتموين أذهـب إىل أحـد ؟ سـاعة بعثـت     : وإىل من بعثت ؟ قال : قال ! نعم 

فإذا كان ابن عبد ربه قد  )٢( ))فضحك منه املهدي وخلّى سبيله ! وضعتموين يف احلبس 
أوضح يف مقدمته أن أخبارهم طرفة ونادرة ، فهذا الشاهد يثبت تلك النادرة حني تـرك  

د مساءلته واستجوابه ، وعلمه بوهن ما يدعو إليه ، وتعامـل معـه   املهدي هذا املتنبئ بع
وكأنه جاهل أو غيب ، أو خفيف الظل متندر وممازح ، أو عامل بكذب نفسـه قبـل أن   

  .يكذبه الناس 
فقال ، تنبأ رجل بالكوفة وأحل اخلمر ، ولقي ابن عياش وكان مغرماً بالشراب((   

. إذا ال يقبل منه حىت يربئ األكمة واألبرص : ل أشعرت أنه بعث نيب حيل اخلمر ؟ قا: له
تنحـي  : فقال هلا ، فأتته أمه تبكي، وأتى به عامل الكوفة فاستتابه فأىب أن يتوب ويرجع 

تـنح  : وأتاه أبوه يطلب إليه ، فقال له ! ربط على قلبك كما ربط على قلب أم موسى 
  )٣( .))فأمر به العامل فقتل وصلب ! ياأزر 

إذ يقتل العامل املتنبئ ويصلبه ، ويترك اخلليفة املتنبئ ، هدين مفارقة كبرية بني الشا  
وخيلي سبيله ، وهذا راجع إىل الفتنة اليت فنت ا هؤالء ، وتعاملهم مع املوقف بطريقة تدل 
على تصديقهم كذبتهم ، وأم منصورون حىت لو حبسوا أو قتلوا ؛ ولن ينهاهم ذلك عن 

وال ميكـن  ، م ، وترك املهدي املتنبئ لعلمه أنه يعلم أن حجته ضعيفةنشر النبوة يف مظنو
أن يتأثر به الناس ، ويبدو أنه تركه حىت جيد من الناس سخفاً وازدراًء لصنيعه ، فكأنـه  

  .وكل أمره إىل الناس وقوهلم ورأيهم فيه 
ان حىت تترسخ القلوب باإلمي، يظهر يل أن ابن عبد ربه يضرب على أوتار اإلميان   

واليقني اللذين ينصفان اإلنسان يف هذا اتمع ، واإلمالة عنهما هو بداية هالك األمـة ،  
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وإذا ما نظر الناظر إىل الدول اليت سقطت فإنه جيد ضعف الوازع الديين هو السبب الذي 
يستتبع باقي األسباب ، فابن عبد ربه حيلم كفرد يعيش وينتمي إىل هذا اتمع باالستقرار 

ستيطان الذي حيلم به كل فرد أندلسي ، ولن ينعم وينعموا ذا القـرار إال باألمـان   واال
الداخلي ، واستقرار األوضاع السياسية يف الداخل أوالً ، مث اخلارج ، وضـرب رؤوس  

 عةالفتنة وقمع شر كل ذي شرٍ ود.  
  : األدوات احلربية  – ٤

أن يتعلم العلوم و املباديء الدينيـة يف  ، ينبغي على كل فرد ينتمي إىل اجليوش اإلسالمية 
اللذين ، والصرب واجللد ، احلروب ، ويتحلى بأخالق املسلمني احلربية يف التعامل مع العدو 

  وعلمه أن ال درع كالصرب ، وال حصن(( يعينان على حتمل املصاعب وجماوزة الشدائد ،
ليقني ، ومها عصبتا االنتصـار  ليس هذا القول إال توثيقاً لصفيت الصرب وا )١( .))كاليقني 

وزيادة رقعة الدولة اإلسالمية ، لذلك ينبغي أن ال حييد ذلك عن علمه وإدراكه ، والفتوح 
درع سابغة ودرع : يقال . وهي أداة من أدوات احلرب .. الدرع : وذكر أيضاً . وفهمه 

كتسب الـدرع  يكون واقياً له من سهام ورماح العدو ، وي )٢( سابغ ، وهو لباس احلديد 
ويف موضع . ليتذاوب الصنفان يف قالب رجل واحد ، قوةً وبأساً بإضافته إىل صفة الصرب

فاألسنة مجع سنان ، وهو  )٣( .))قد اعترض األسنة ، واستهدف للمرامي: (( آخر يقول 
فذكر الرماح لكنـه مل يـذكرها    )٤( . وهي أسنة الرماح ، االسم من يسن وهو القوة 

ل ذكر أسنة الرماح ونصلها ، فال يعتد بالرماح من غري سنان ، وهـذا يعـين   صراحة ، ب
أما املرامي فهي ما ترمـى إليـه   . التركيز على قوة اآلداة واآللة ، واالعتناء ا وبعملها 

   )٥( السهام وحنوها واملقصد 
واألدوات احلربية املذكور هي أدوات تقليدية عرفها العرب األوائل ، ومل يـذكر    

ريها ، فهو يريد أن يركز على القوة احلقيقية يف داخل النفس اإلميانية ، وليست األدوات غ
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احلربية إال معيناً على حتقيق النصر ، وليست هي النصر بذاته ، وعلى الرجل احلقيقـي أن  
  يكون مدرعاً بالدرع ، ومرحماً بالرمح ، ومسلحاً

حىت ال ينشغل عن حتصـني مدينتـه   أو حاسر ؛  )١( بالسالح ، وال يكون أعزل أو أجم
  . والدفاع عنها إذا ما باغتها العدو ، أو ارجتت بارجتاج الثائرين 

  
  
  
  
  
  
  
  

   
  

                  
  
  
  

                                                 
  . رجل أجم ، أي ال رمح معه يف احلرب : يقال  )١(
 . ١٠٤/  ١٢: ص ، السابق نفسه   
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  االجتماعيةاملضامني 
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االجتماعية الضوء على احلياة البيئية اتمعية ، وما يتصل ا من تسلط املضامني     

فكل ذلك له مآثره على احلياة ، والعلم والدين ، والطبيعة  واألخالق، البشرية العنصرية
وبنائيتها ومسريا احلضارية ، واحلياة االجتماعية هي مناخ عام ينخرط فيه اتمع بأكمله 

شكله ، وتبعاً هلذه املضامني االجتماعية يف املقدمات تقسمت ويتأطر بأطره ، ويتشكل بت
  :دراستها إىل عدة أقسام تفصلها وتشرحها وهي 

  :عناصر الشعب األندلسي  – ١
والعرب هـم أفضـل   ،  وغريهم واملولدين، يتكون اتمع األندلسي من العرب   

ما مهاجرين هلا بعد الفتح سكان األندلس ، مع أم دخلوها إما فاحتني مث استوطنوها ، وإ
اإلسالمي ، وهذا يعين أم ليسوا سكاا األصليني ، وهذه األفضلية جاءت مـن فضـل   
العريب وما مييزه عن غريه من الناس ، وذلك مبا عنده من العلم واألدب اللـذين حتـدث   
عنهما ابن عبد ربه يف كثري من املقدمات ، وكانت لدى العريب وحده دون غريه ، ففـي  

  )٣(" فضائل الشعر" ،  )٢("األمثال " ،   )١("اخلطب: "جمال األدب وضع كتباً كثرية منها 
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أيـام  " ،  )٢("علم األحلان واختالف الناس فيـه  " ، )١("أعاريض الشعر وعلل القوايف" 
  .)٤("النسب وفضائل العرب "، )٣("العرب ووقائعهم 

فضلية العريب فحسب ، بل إثبات ومل تكن هذه املقدمات للكتب السابقة متييزاً أل  
من ، بعد دراسته وتفهمه تفهماً مستوعباً ، وتعلمه وتطبيقه، لعلم مؤصل  ينبغي األخذ به 

وحتب العـرب  : (( وقوله  )٥( ))ومن كالم العرب االختصار واإلطناب : (( ذلك قوله 
من كالمها ،  إذ كان الشعر ديوان خاصة العرب ، واملنظوم(( ،  )٦( ))التخفيف واحلذف 

وحنن قائلون بعـون اهللا وتوفيقـه يف   (( ،  )٧( ))واملقيد أليامها ، والشاهد على حكامها 
اخلطب اليت يتخري هلا الكالم ، وتفاخرت ا العرب يف مشاهدهم ، ونطقت ا األئمـة  

، ليست  )٨( ))على منابرهم ، وشهرت ا يف موامسهم ، وقامت ا على رؤوس خلفائهم 
ألقوال إال توثيقاً ملا عند العريب من علم وأدب دون سواه من العناصر البشرية ليست هذه ا

وال ينتقص ، فإن ذلك ال يلغي شخصية العريب،األخرى ، حىت وإن كان الكتاب مشرقياً 
من وجوده أو عروبيته ، ويستحيل أن يكون مجيع العرب يف األندلس على درجة عاليـة  

ثال والشعر واخلطاب ، لكن ميكن أن يأخذ من كل فن من األدب يف مجيع فنونه من األم
بطرف ، أو جييد يف فن دون آخر ، لذلك أراد ابن عبد ربه أن يتم الـنقص ، ويكمـل   

والعرب اخللص يف األندلس هم الذين تعود أصوهلم إىل القبائـل  . اآلخر ، ويعدد الواحد 
  .بعدها القحطانية أو العدنانية ، وعاشوا يف األندلس أيام الفتح و

وذلـك  ، ظهر عنصر جديد يف اتمع شارك ف تكوينه دم عريب ودم غري عريب   
عن طريق زواج العرب الفاحتني واملهاجرين بنساء أندلسيات ، فـأجنبوا أبنـاء يعرفـون    

، وهم امتداد لسالالت ذات أصول عربية ، وتستمر يف االمتداد حىت يتناقص " باملولدين"
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، ويصبح االنتساب إىل األندلس ، وهذا يدل على حاجة العريب إىل  الدم العريب شيئاً فشيئاً
ومعـدة إعـداداً   ، هذه املصاهرة ، إذ حتركوا من بالد املشرق يف شكل جيوش مسلحة 

عسكرياً، ومل خيرجوا بأزواجهم وأسرهم ، إذ اهلدف هو االمتداد بالفتح اإلسالمي أوالً ، 
  .األندلس وطبيعتها ومناخها  مث االستيطان الذي أجربم عليه أرض

ابن عبد ربه مل يصرح يف حديثه عن املولدين من عناصر الشعب األندلسي ، لكنه   
إذ كان كله مقصوراً على احلليلة الصـاحلة ،  : (( حتدث عن النساء وصفان ، إذ يقول 

كـرمي  والزوجة املوافقة ، والبالء كله موكل بالقرينة السوء ، اليت ال تسكن الـنفس إىل  
   )١( ))وال تقر العني برؤيتها . عشرا 
ما رفع : حدثين ابن أيب زناد عن عروة بن الزبري قال : قال األصمعي : (( ويقول   

أحد نفسه بعد اإلميان باهللا مبثل منكح الصدق ، وال وضع أحد نفسه بعد الكفر باهللا مبثل 
طـواالً ، فقلبتـهم سـوداً     لعن اهللا فالنة ألفت بين فالن بيضـاً : مث قال . منكح سوء 

هذان الشاهدان وغريمها يقرران أمهية النكاح وفضله من الزوجة الصـاحلة ،   )٢())قصاراً
ويبدو أن املفارقة الشكلية واجلسدية أمران مل يأخذا بعني االعتبار يف بدايـة األمـر ، إذ   

جلة وضـيق  الظروف مل تكن مواتية للتفكري والتروي ، بل فرضت نوعاً من السرعة والع
  .الوقت ، ومل يتنبه للنتائج الوراثية إال يف وقت متأخر 

يتحدث فيه عن فضل النسـب  " النسب وفضائل العرب " ويضع كتاباً آخر يف   
وتعلمه ومعرفته ، وهو من فضائل العرب اليت ال ينبغي أن تندثر بتغري مكـام وبيـوم   

، حتمل قلقاً ومهاً حول أمور من وأسرهم ، فتلك خماوف تتبدى من بني سطور الكتابني 
حىت تظل متوالدة ،األمهية مبكان أن ال تغيب عن العرب ، وأن يورثوا أبناءهم هذه املعارف

ومستمرة يف مفهومها وحضورها وأمهيتها على حد سواء عند العريب وغـريه ، لـذلك   
 فمن مل يعرف النسب مل يعرف الناس ، ومن مل يعرف النـاس مل يعـد مـن   : (( يقول
تعلموا النسـب وال  : ((  -رضي اهللا عنه  –ويستدل بقول عمر بن اخلطاب  )٣())الناس
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فإذا  )٢( . ))إذا سئل أحدهم عن أصله قال من قرية كذا وكذا : )١(تكونوا كنبيط السواد
كان قول عمر بن اخلطاب وأمره بتعلم النسب وهو عريب بني عرب من الناس ، فكيـف  

أن تعلمهم أوىل وأهم يف هذه احلالة ، وإذا كان نبيط السواد  ال شك، بالعرب بني غريهم 
فإنه يذكرهم كمثال على العجم مجيعهم ، وأن النسب فضل يتميز بـه  ، قوماً من العجم 

العريب على العجمي ، ألنه يعرف أصله ونسبه  وال يغيب ذلك عنه ، حىت لو صـاهرهم  
خلوف من غيـاب نسـب العـرب    يظهر يل أن تأليف هذا الكتاب يكتنفه ا. وعايشهم 

حلضور أعراق جديدة متزج معه ، وخيتفي بامتزاجها الدم العريب ، الذي يستحضر نسـبه  
  .وأصله باستحضار دموميته العربية 

    
  
  :األديان والعقائد  – ٢

كان اتمع يضم أخالط دماء عربية وغريها ، وهذا يعين أن احلياة الدينية خمتلفـة    
سياسية وإن كانت يف يد املسلمني إال أن انتشار اإلسالم كان تدرجيياً ، ايضاً ، فالسيادة ال

وهناك من ظل على دينه وملته املسيحية أو اليهودية ، لكن الدين القومي السـائد هـو   
مبا يـدل  ، واألحاديث النبوية، اإلسالم ، واملضامني تكثر من االستشهاد لآليات القرآنية

،    كثر الوعي الديين يف املساجد عن طريق الوعظ واإلرشادعلى اإلحتكام ا وبأمرها ، وي
يقول ابن عبد ربه يف كتـاب . واخلطب اليت تقال يف اجلمعة والعيدين واملناسبات الدينية 

نطقت ا األئمة على منابرهم ، وشهرت ا يف مـوامسهم ،  " (( الواسطة يف اخلطب " 
 أعيـادهم ومسـاجدهم ، ووصـلتها    وقامت ا على رؤوس خلفائهم ، وتباهت ا يف

ليس يف هذا القول أكثر من سيادة الدين اإلسالمي   )٣( ))بصلوام ، وخوطب ا العوام 
وممارسة املسلمني لشعائرهم الدينية بكل أرحيية يف املساجد دومنا مضايقة أو تعد ، إضافة 

ين وأعقـاب الصـلوات ،   إىل كثرة املساجد اليت يعلوا منابرها اخلطباء يف اجلمعة والعيد
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ألم مستوون يف عقيدم اإلسـالمية ،  ، يستوي يف املسلمني احلاضرين العوام واخلواص 
  .ويدل أيضاً على كثرة أعداد املسلمني لكثرة الداخلني فيه 

قد يفرض نوعـاً مـن   ، إن وجود جمتمع جديد إضافة إىل وجود آليات جديدة   
تنـبين مـن   ، ا يولد خالفات وردوداً بني العلماء االختالف خاصة االختالف الديين ، مم

إذ " الفريدة الثانية يف الطعام والشـراب  " النظر والقياس لألدلة النقلية ، من ذلك كتاب 
وما اختلف الناس فيه من األنبذة وحممود ذلك ومذمومه ، فإنا جند النبيذ قد : (( يقول فيه

باباً فيحتاط كل رجل لنفسه مببلغ  أجازه قوم صاحلون ، وقد وضعنا لكل شيء من ذلك
   )١( .))حتصيله ، ومنتهى نظره ، فإن الرائد ال يكذب أهله 

وفقاً لقيـاس  ، فاختالف الناس الختالف العلماء يف احلكم بني اإلجازة والتحرمي  
أو اعتباره مشروباً ، النبيذ مبشروب اخلمر الذي وضعت فيه األحاديث الدالة على حترميه 

وحنن قائلون بعـون اهللا  : (( يقول " الياقوته الثانية يف علم األحلان " يف كتاب و. مغايراً 
وإذنه يف علم األحلان واختالف الناس فيه ، ومن كرهه وألي وجه كره ، ومن استحسنه، 

  )٢( .))وآلي وجه استحسن 
فالكره واالستحسان راجع إىل اختالف العلماء يف علم األحلان تبعاً ألوجه معينة   

عدت على إطالق هذه األحكام ، وإذا كانت األحكام تستمد مرجعيتها الدينية مـن  سا
القرآن والسنة واإلجتهاد بالرأي ؛ فإن هذين املثالني يوضحان مبدأ القيـاس يف إطـالق   

كضرورة فقهية لكل جديد ليس فيه حكم صريح على جوازه أو مكروهيته أو ،األحكام 
اليت توثق ،بني العلماء يدل على تعدد املذاهب الفقهية  حترميه ، وتعدد األقوال واالختالف

األحكام باألدلة النقلية والعقلية ، وتعلل ملذهبها دومنا تعصب لرأي أو حكم ، بدون إقناع 
والالفت أن ابن عبد ربه يذكر الوجهني املختلفني باألدلة اليت يوثقها ، أو تفسري أو تعليل 

وافقة لفئة على غريها ، أو استحسان ملـذهب علـى   الطرفان ،و ال يبدي أي نوع من امل
آخر، فهو حيترم احلكمني املؤيدين باألدلة احتراماً جيعله ال جيانب حكماً ويلغي آخر ، ويف 

الـذي  ، الوقت نفسه يوقف املتلقي على احلكمني طالباً منه أن يرى بعينه وبعقله األصح 
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ثر يف رأيه أحد حىت الكاتب نفسه ، ألنه يتوافق مع فهمه وقناعاته فيحتاط به وله ، وال يؤ
  . سيحتكم بقدر اقتناعه بالعلل 

  :الناحية العلمية  – ٣
وكان االعتماد يف تثبيت ، بلغت النهضة العلمية يف عهده أوج عهدها وازدهارها   

نلمس هذه األمهية يف ، دعائمه على العلم أمراً ال مناص منه ، ألمهيته على الفرد واتمع 
فإما القطبان اللذان عليهما : (( حيث يقول " الياقوتة يف العلم واألدب " لكتاب  تأليفه

مدار الدين والدنيا ، وفرق ما بني اإلنسان وسائر احليوان ، وما بـني الطبيعـة امللكيـة    
والطبيعة البهيمية ، ومها مادة العقل وسراج البدن ، ونور القلب ، وعماد الروح ، وقـد  

قدرته ، وعظيم سلطانه ، بعض األشياء عمداً لبعض ، ومتـولداً مـن  جعل اهللا بلطيف 
باعتباره ضرورة بنائية ترفع اتمع وترقيه ، هـو  " العلم واألدب " فكتاب  )١(.)) بعض 

اليت تفكر وتعمـل يف  ، أول باب يؤلف يف هذا اال العلمي الذي يتصل بالقوة العقلية 
ل الكتب السابقة ألفـت يف السـلطان واحلـروب    حدود تفكريها وقدرا العقلية ، وك

والوفود وخماطبة امللوك ، مبا يعين أن األجواء السياسية كانت مسيطرة على املناخ التأليفي 
العام ، وانعكست عليها مالمح التأليف األديب يف العناوين األولية لكتاب العقد الفريـد ،  

مره يف تسيري اجليوش للحروب ، واهليكل ألن األنظار متوجهة إىل السياسة بسلطاا ، وأوا
الشكلي لسه يف الوفود القادمني ، والطالبني ، واحملتاجني لعفوه أو كرمه بني يديه ، فإذا 
ما حتولت تلك األنظار كانت النفس ذات الطبيعة امللكية أوىل بأن حتظى ذا االهتمـام  

يق التعليم والتأدب ، ال خيـص  الذي برقيه يرقى اتمع ، وبوعيه يتقدم ، وذلك عن طر
عريب على عجمي ، وال أبيض على أسود ، يشترك يف ذلك مجيع األجنـاس ، يـربطهم   
رابط التربة واألرض اليت يعيشون عليها ، واهلواء الذي يتنفسونه ، واهلدف الذي يناضلون 

، وما علم محل ، وعلم استعمل ، فما محل منه ضر : والعلم علمان : (( من أجله ، يقول 
  )٢( . ))استعمل نفع 

                                                 
 . ٢/١٧٧: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٢/١٧٧: السابق نفسه ، ص  )٢(



- ١٠٨ - 
 

العقل الواعي الذي يقبـل العلـم ويفهمـه ،    : إن للعلم ومتعلميه شروطاً وهي   
وتدارس العلم وتعليمه للغري بقصد املنفعة والتعلم ، فإذا كانت األندلس يقطنها أكثر مـن  
جنس ، وكل جنس منهم له علومه وآدابه وعلّمها غريه ؛ فإن ذلك يفتح آفاقاً جديـدة  

ليهم مجيعاً ، وهو نوع من املثاقفة اليت تلعب دوراً يف ثقافات الشعوب ، وتفتح أواصـر  ع
وعالقات بينها عن طريق التأثر بعلومها ، ونقل ما عندهم إليهم ، وهي البذرة اليت تساعد 

يقول ابن . يف نشر العربية وعلومها ، وتنقل إىل العربية العلوم اليونانية والفارسية وغريها 
امجع الكثري مما تريد مـن املعـىن يف القليـل عمـا     : لكاتبه  )١(قال ابرويز: (( ربه عبد 
فإنه حيصد ، " العلم واألدب " فإذا كان ابن عبد ربه قد بذر البذره يف كتاب  )٢(.))تقول

مثرا حني دخلت بينهم ثقافات فارسية ، وأصبح يعتمد عليها يف تبويبه وكتابته للعنوان ، 
لة واضحة على استفادم أيضاً من العلوم العربيـة ، ويقـول يف كتـاب     وهذا يدل بدال

واليت ختريا العرب ، وقدمتها العجم ، ونطق ا كل زمان وعلـى كـل   " : ((األمثال"
فتقدمي العجم لألمثال العربية يدل على فهمهم هلا ؛ لتداخلـهم أوالً يف   )٣( . ))لسـان 

  . التأثر والنقل تعلم العلم ، مث احلفظ واألخذ ، مث
من زاوية أخرى البد أن تنشط تبعاً لذلك حركة الترمجة اليت تنقل للعربية ، وتنقل   

عنها إىل الفارسية واليونانية ، والترمجة ضرورية تفرضها املثاقفات العلمية بني الشعوب ، 
لتأليفات وتزيد من نقاط االلتقاء بينهم ، وفهم اآلخر من فهم فكره وعلمه وأدبه ، فتزيد ا

واملراسالت لزيادة احلاجة إىل التعليم من اآلخر مادام نافعاً ، وإىل النهضة سـائقاً ، وإىل  
ويف بعض " : (( الفكاهات وامللح " الفكر واإلستنباط مضيفاً ومسدداً ، يقول يف كتاب 

ال أن يوحنا ومشعون كانا من احلواريني ، وكان يوحنا ال جيلس جملساً إ: الكتب املترمجة 
ضحك وأضحك من حوله ، وكان مشعون ال جيلس جملساً إال بكى وأبكى من حولـه ،  

ما : فقال له يوحنا . ما أكثر ضحكك كأنك قد فرغت من عملك : فقال مشعون ليوحنا 

                                                 
  .ط بعد قتله ملن قتل أباه أقبل على رعيته بالعسف واخلب، ابرويز بن هرمز ، يعرف بكسرى  )١(

 . ١٥/١٨٣: ص ، مصدر سابق ، اية األرب يف فنون األدب ، شهاب الدين النويري 

 . ٤/١٤٦ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ،  )٢(

 . ٣/٦٦: السابق نفسه ، ص  )٣(
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إن أحب السريتني إيلّ : فأوحى اهللا إىل املسيح ! أكثر بكاءكّ  كأنك قد يئست من ربك 
  )١( .))سرية يوحنا 

ما يدل داللة صرحية على وجود علم ترجم إىل " بعض الكتب املترمجة"له إن يف قو  
العربية، ونقل إليها بلفظها ، وقد يكون خرب مترجم يف أكثر من كتاب أو مصدر ، وقد 
يكون عن أكثر من لغة غري عربية ترجم اخلرب ، ويف هذا فتح روح املشاركة الثقافية ، اليت 

ر الدينية والفكرية والعربية ، بل يستشهد ا يف املواقـف  ال تتعارض مع املبادئ واألفكا
  .املشاة هلا ، ويدل أيضاً على سيادة الروح الدينية وتوافقها يف األفكار بني األديان 

و البد أن تكون الترمجة عن قوم هلم صـلة  ،  –عليه السالم  –فاخلرب عن املسيح   
وتستفيد من اخلرب الذي يتوافق مع ،ترمجاً بالدين املسيحي ، واملقدمات حني تدون خرباً م

عناوينها ، لتؤكد على مشولية العنوان جلميع األزمان واألماكن ، إذا أُخـذ ودرس علـى   
الوجه الصحيح، وتنمحي كل الفوارق الدينية واالجتماعية واللغوية ، إذ الفائـدة هـي   

  .احملصلة واملبتغى الذي يراده 
ية واضحاً لدى ابن عبد ربه ، فقد وضـع عـدة   يبدو االهتمام باجلوانب التارخي  

عناوين تدل على ذلك ، وتنبه إىل دراسة التاريخ املتمثل يف اخللفاء وتوارخيهم ، وقـواد  
 –صلى اهللا عليه وسلم  -التاريخ وأخبارهم ، وهي دراسة عميقة متتد من سرية الرسول 

باسية ، وقد خص بالذكر أخبـار  مروراً بالدولة األموية ، وانتهاء باخلالفة الع، وأصحابه 
  . زياد واحلجاج والطالبيني والربامكة 

إذ كان هؤالء الذين جردنا هلم كتابنا هذا ، قطب امللك الذي عليـه  : (( يقول   
مدارس السياسة ، ومعادن التدبري ، وينابيع البالغة ، وجوامع البيان ، هم راضوا الصعاب 

سكنت شواردها ، ومارسوا األمور ، وجربوا حىت النت مقاودها وخزموا األنوف حىت 
الدهور ، فاحتملوا أعباءها ، واستفتحوا مغالقها ، حىت استقرت قواعد امللك ، وانتظمت 

فدراسة التاريخ مهمة ألا العدسة اليت تفتح  )٢( .))قالئد احلكم ، ونفذت عزائم السلطان 
ته ، وتـنري الطريـق الحتمـال    الطريق للوقوف على السياسة وتدابريها ، والبيان وبالغ

فـابن عبـد ربـه    . واستفتاح املغاليق ، وتذليل الصعاب ، وركوب املصاعب ، األعباء
                                                 

 . ٦/٤٠٣: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٥/٥: السابق نفسه ، ص  )٢(
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يستنهض اهلمم األندلسية ، بإذكاء روح احلماسة والشجاعة ، يف دراسـة واستحضـار   
أخبار قواده األبطال ، الذين سطروا بدمائهم ومهمهم سطور التاريخ ، ومل يتوانوا عـن  

ل املعطاء ، حىت استقامت هلم مملكتهم ، وصنعوا بذلك جمدهم ودولتهم ، وفرضوا يف البذ
  .ذاكرة التاريخ ماال ينساه هلم ما بقي 

يبدو أن ابن عبد ربه يرى من التاريخ خري معني هلم على االسـتمرار يف تثبيـت     
حائرة بني الدعائم وعدم التوقف ، ويظهر يل أنه استقى من هذا املعني حني وجد األنفس 

األمل واليأس ، األمل الذي يدفعهم إىل حتقيق مآرم يف ركوب احلروب ، وفتح املدن ، 
ونشر اإلسالم ، واتساع أرجاء الدولة اإلسالمية ، واليأس الذي خيم على قلوم وآماهلم 
حيث ينجرفون وراء إحساس الغربة ، واحتراق القلوب على مفارقـة الـديار واألرض   

مفارقة لكل الذكريات واألهواء واآلمال اليت تركوها خلفهم بأجسادهم ،  واألهل ، وهي
ومل ينسوها بل ظلت حمفورة يف أعماق فؤادهم وذاكرم ، وهذا أمر صعب ال ميكن ألي 
بديل أن يصفي تلك األفكار اآليسة إال إذا كان مر بنفس احلرقة واحلنني ، لذلك كانـت  

ا جمدهم بأيديهم أقوى مؤثر ينفض عنهم غبار اليـأس  أخبار الفوارس والقواد الذين صنعو
واإلحساس بالغربة ، ويدفعهم الستكمال البداية اليت بدؤوها ، وميكن أن يكونوا دولـة  

يأنسون ا ، ويسعدون ، وآماالً طاحمة ، يشهد هلا التاريخ ، وينقلون هلا ذكريات جديدة 
يف ظل الرسوخ السياسـي الثابـت   ،  هلا ، وتكون فاحتة االستقرار ، واالطمئنان النفسي

  .األقدام ، ومنفذ األحكام ، وحمقق األحالم 
  :العادات والتقاليد  – ٤

تشـمل القـيم   (( وتلك القواعـد   )١( )) القواعد احلياتية املعربة عن الثقافة(( وهي     
وهي عبارة عن مظـاهر عامـة تـرتبط     )٢( ))واألخالقيات واملبادئ األساسية احلاكمة 

شخصية اإلنسانية أوالعالقات االجتماعية ، لتصبح ضمن الصفات األساسية اليت تتحرك بال
واألجواء ، يف هذا الشخص أو يف هذا اتمع ، وهي مكتسبة بفعل الظروف اليت صنعتها 

  :احلاملة عليها ، ومن أهم ما وجده الباحث عند املصنف ما يلي 

                                                 
 . ١٠: ص ) م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣،  ١القاهرة ، ط( إحياء التقاليد العربية ، دار الشروق رفيق حبيب ،  )١(

  ١٠: السابق نفسه ، ص  )٢(
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  :األخالق  –أ 
 اخلري والشر ، ويبني ما ينبغي أن تكـون عليـه   علم يوضح معىن(( إن األخالق   

معاملة الناس بعضهم بعضا ، ويشرح الغاية اليت ينبغي أن يقصدها النـاس يف أعمـاهلم ،   
، أخالق حسـنة وسـيئة  : لذلك تنقسم إىل قسمني )١( . ))وينري السبيل لعمل ما ينبغي 

وتتحكم يف تعاملـه مـع    واألخالق احلسنة هي الصفات احلميدة اليت حتلى ا اإلنسان ،
اليت يريد ، والصفات احلميدة، اآلخرين ، وابن عبد ربه حني يتحدث عن األخالق اجلليلة

الزبرجدة " واخللق متحلياً ا ، يضع باباً فريداً يف كتاب ، أن يكون االهتمام مرتوياً إليها 
تمثل هلا بالشواهد ، وجيعل احلديث منصباً حنو الكرم واجلود ، وي" يف األجواد واألصفاء 

أشرف مالبس الدنيا وأزين : (( ويقول . املناسبة من األحاديث النبوية والقرآن واألخبار 
كرم طبيعة يتحلى ـا السـمح   : حللها وأجلبها حلمد ، وأدفعها لذم ، وأسترها لعيب 

السري ، واجلواد السخي ، ولو مل يكن يف الكرم إال أنه صفة من صـفات اهللا تعـاىل ،   
ومن كان كرمياً من خلقه ، فقـد تسـمى بامسـه ،    . مى ا ، فهو الكرمي عز وجل تس

   )٢( ))واحتذى على صفته 
الذي وضعه ابن قتيبة يف كتابه " الطبائع واألخالق املذمومة " وكان قد استفاد من كتاب 

لكن ابن عبد ربه جعل حديثه حتت باب واسـع مـن األجـواد    ) ١(" عيون األخبار " 
  .       واألصفاد
فاحلياة على أرض األندلس تواجه البناء اتمعي املؤسس على البـذل والسـخاء     

وإن كان ابن عبد ربه قد وضع هذا الباب الفريد من األخالق . والعطاء بني أفراد اتمع 
وشرح فيه قيمة الكرم ومعناه ، فقد أبلغ فيه من حيث النعوت والصفات اليت ال تدل إال 

أجود وأكرم وأمسـح  : سري وكأنه يقول ، سخي ، جواد ، مسح : قول حيث ي، عليه 
ويف أي باب أردت ، فإن شئت كان علماً أو مهنة أو ماالً أو بيتاً أو ، وأسخى ما عندك 

أرضاً ، وهي لفتة كرمية نلمح فيها املؤاخاة بني أفراد الشعب املختلف األجناس ، وتعكس 
يف ظل سيادة احلياة اجلديدة ، وقد يوصف اخلُلـق  نوعاً من احلاجة املاسة إىل كل شيء 

                                                 
 . ٢: ص ) م ١٩٣١/ هـ ١٣٥٠،  ٣القاهرة ، ط( أمحد أمني ، األخالق ، دار الكتب العصرية   )١(

 . ١/٢٤٢: األندلسي ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )٢(
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 )٢(" الدرة الثانية يف أيام العرب ووقائعهم "من ذلك ما ذكره يف كتاب ، العايل بأنه كرم 
أال ترى أن عنترة : وددت أن لنا مع إسالمنا كرم أخالق آبائنا يف اجلاهلي : قال بعضهم 

مي له دين ، فمنع عنتره كرمه مـا مل  الفوارس جاهلي ال دين له ، واحلسن بن هانئ إسال
  )٣(: مينع احلسن بن هانئ دينه فقال عنترة يف ذلك 

غُأَوطَ ضرنْي إِف بدت لي جاريت    ــح ــت ى يــارِو ي جارتأْي مــو ااه  
فإنه سرعان ما يغض طرفه أدباً وحياءًٍ أن ينال ، أنه إن رأى جارته : يقول عنترة   

ويبقى على تلك احلال حىت تدخل بيتها ومأواها ، فيكون بذلك قد أعطاها  منها بنظرة ،
  .حقها من املرور والولوج إىل بيتها باطمئنان وراحة 

    إذا كان عنترة جاهلياً ال دين له ، وقد منعه من التعدي على حرمة جاره كـرم
الراقـي بـني    أخالقه ، فإن هذا يعين أن األخالق صفات مكتسبة ختلق نوعاً من التعامل

األجناس والشعوب ، وأستدل من هذا الشاهد على أن األخالق العالية ، والصفات الراقية 
  قد تكون مثاالً على الكرم الذي يبذله الواحد ألخيه ، إن مل جيد ما يقدمه من علم ومال

  ـــــــــ
  . ٤/١: ص ، مصدر سابق ، عيون االخبار ، ابن قتيبة ) ١(
 . ٥/١٢٩:  السابق نفسه ، ص) ٢(

 - ١ط -بريوت ( جميد طراد ، دار الكتاب العريب  : اخلطيب التربيزي ، ديوان عنترة بن شداد العبسي ، قـدم لـه  )٣(
 .قافية اهلاء ) م ١٩٩٢هـ  ١٤١٢

حتت باب واسع من البذل هـو بـاب   ، وملبس ومأكل مما يعني على احلياة يف األندلس 
  .األجواد واألصفاد 

  :راغ أوقات الف –ب  
مهما كانت احلياة مليئة باملشاغل فالبد هلا من وقت يعتريها ترتكن فيه إىل الراحة   

والسكون ، وقد يكون هلا فيه عادة وتقليد تتقلده بقصد االستئناس ، وإدخال السـرور  
الذي ال يكتم هناته وزفراته د ، على النفس من جهة ، والترويح عنها من ذلك احلنني 

حياة هانئة من جهة ثانية ، ومل تتصور أن تتخلى عنه إىل مكان آخر تبين  قدمي عاشت فيه
فيه من جديد ومل تتكيف فيه بعد ، وظل يتحمل منها مشاعر الغربة واإلغتراب ، لـذلك  
كانت هلم من العادات ما يدخل السرور على النفس ، ويقلل من نسبة االغتراب الـذي  

قيـل لـبعض   : (( ه األرض األندلسية ، يقـول  بات مع األيام يتحول إىل االنتساب هلذ
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كنا نتناشد : ما كنتم تتحدثون به إذا خلومت يف جمالسكم ؟ قال :  �أصحاب رسول اهللا 
صلى اهللا عليـه   –فإذا كان أصحاب الرسول  )١( . ))الشعر ونتحدث بأخبار جاهليتنا 

خالوات ، مث جيدون يف أيام حروم ، وبناء الدولة اإلسالمية ينعمون بأوقات و –وسلم 
من الشعر وأخبارهم يف أيامهم اجلاهلية خري ما يتحدثون به ليخفف عليهم وطأة احلـرب  
ومشقة العناء واجلهد ، فإن لكم فيهم أسوة حسنة لتتحدثوا عـن أيـامكم يف املشـرق    
وتتذكروا ما كان لكم فيها ، حىت تعربوا عن أشواقكم ، وتنفسوا عن ما يعتلج النفـوس  

  من احلرقة واحلنني ، وتفيدوا غريكم مبا عندكم وما عرفتم به من األخالق واألجماد  املغتربة
كان لعلم األحلان دور يف جة األنفس ، وإدخال السرور عليها ، وتسليتها بتـرانيم      

وأصوات شجية ، ينظمها اللحن والغناء الذي يدق أسوار القلـوب ، ويـدخل عليهـا    
وربيـع  ، هي مراد السمع ، ومرتـع الـنفس   : (( قول فيه ويطلقها على عامل آخر ، وي

القلب، وجمال اهلوى ، ومسالة الكئيب ، وأنس الوحيد ، وزاد الراكب ، لعظم موقـع  
     )٢( . ))الصوت احلسن من القلب ، وأخذه مبجامع النفس 

فحق الغناء أن يكون بصوت حسن ، ويعمل على األمساع والنفوس والقلـوب ،    
على الوحيد ، ويستزيد به الراكب ، ويدخل السلوى علـى الكئيـب ،   ويدخل األنس 

ويأخذ مبجامع النفس ومكنوناا ، فحرصه على سالمة النفس من الكآبة وامللل والسآمة 
كحرصه على البناء والعمل  لتقوم دولة قوية ، وهذا يـدل علـى أن بنـاء اتمعـات     

عالقة طردية بينهما ، إذ إنـه كلمـا    وسالمتها مرتبط بسالمة األنفس وراحتها ، وهناك
ازدادت يف العمل واجلهـد  ، كانت األنفس قد ارتاحت من عثرات الكدر واحلزن وامللل

والذب عن ديارها وحتصينها ، فازدادت تعلقاً مبكاا ، وأسست فيه جمدها ، وتناسـلت  
  .    يه أجدادهم منها أخبار سعيها وكفاحها ، لتورثه ملن بعدها فيحافظوا على ما سعى هلم ف

وقد جتد األنفس نوعاً من الترويح خيتلف عما سبق ، حني تلجـأ إىل الطرائـف     
فإذا : (( ويقول فيه . فتأخذ من أخبار املتنبئني واملمرورين والبخالء والطفيليني ، والنوادر

تأملها الناظر ، وأصغى إليها السامع ، وجدها ملهى للسمع ، ومرتعاً للنظـر ، وسـكناً   
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روح ، ولقاحاً للعقل ، ومسرياً يف الوحدة ، وأنيساً يف الوحشة ، وصاحباً يف السـفر ،  لل
  )١( . ))وأنيساً يف احلضر 

هذا موضع آخر يلعب فيه ابن عبد ربه على احلواس واألحاسيس الـيت تلتـهي     
مبا عندها من التأمل واإلصغاء ، ليكون اإلثـراء العقلـي   ، وتتسلى بتلك النوادر واألخبار

داللة على اتسـاع رقعـة   " سفر وحضر: "واألنسي والنفسي أنفع هلا وأقوم ، ويف قوله 
األندلس ، وكثرة السفر بني البقاع ، وهذه الكثرة تستدعي نوعاً من امللل واملشقة والتعب 
على دورب الطريق ، فإذا ما أخذت األمساع تصغي إىل طرف ونواد هؤالء ، فإا تنفض 

  .ما ا ، وتدخل السرور والبهجة واألنس عليها عن األنفس واألجساد 
  :النعمة والسرور  –ج 

كان اختيار هذا العنوان تبعاً لتعامل ابن عبد ربه معه يف عدة عناوين يؤلف هلـا ،    
ويسـتفيد  ، ويصرح بالنعمة والسرور كهدف يسعى له العنوان ، ويقرر شواهده مبوجبه 

  ، ويتحدث فيه عن صنوف األطعمة " األخبار عيون " من كتب  )٢(" الطعام " من كتاب 
  

  .كما فعل ابن قتيبة يف كتابه ، وما يقيم صلب األبدان ، ومضارها 
إذ مل يكن مدار الدنيا إال عليها ، وال قوام األبدان إال ا ، وإذ هي منـو الفراسـة ،   ((  

وللنعمـة   )٢( ))وتركيب الغريزة ، واختالف اهلمم ، وطيب الشيم ، وتفاضل الطعـوم  
وحالتـه  ، والسرور معامل ومفاهيم ختتلف من شخص آلخر تبعاً الختالف طبيعته ومهته 

وميوله ، وعلى أساس هذا االختالف يتحرك بغرائزه الكامنة ومهته الدافعة ، ويأخذ مـن  
وقد تكلم النـاس يف النعمـة   : (( النعمة والسرور ما يشبع ذلك ويرضيه ، لذلك يقول 

أحواهلم ، واختالف مهمهم وتفاوت عقوهلم ، وما جيانس كل رجل  والسرور على تباين
منهم يف طبعه ، ويؤالفه يف نفسه ، ومييل إليه يف ومهه ، وإمنا اختلف الناس يف هذا املذهب 

  )٣( .))الختالف أنفسهم 
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فالنفس هي اليت حتدد القَدر واحلاجة من السرور والنعمة ؛ ألن ذلـك مرهـون     
وإرادا منه ، وهي لذلك غري متكافئة عند بين اإلنسـان الخـتالف    بطبيعتها ومبتغاها

مهمهم ، فمنهم من نفسه غضبية تدفعه اهلمة املنافسة املغالبة ، ومنهم من نفسه ملكيـة ،  
ينظر يف احلقائق ويتعامل باليقني ، ومنهم من أردى نفسه عن هذا وذاك وطلب الراحـة  

النكاح بنفس شهوانية يمية ال ترى أبعد مـن  والسكون ، وامك يف الطعام والشراب و
، ليس هذا االختالف إال مبثابة قاعدة نفسية للتعامل ، لكنه يف الوقت نفسه ال  )١( .ذلك 

يصرح بالنفس اليت ينبغي أن يتضافر القوم على التحلي ممها وفراستها ، والغرائز الـيت  
ا النفس امللكية ، وكأا تصـل  حتركها إال يف حدود اللقب على هذه النفس حني يسميه

  .بك إىل امللك النفسي الذي هو أهم ملك تنعم وتسر بعرشه 
إن يف الفكاهات وامللح سروراً وراحةً ملن يطلبها ، لكن األنفس بطبائعها ختتلـف    

يف حتديد مستوى هذه الراحة وفقاً لغرائزها اليت تستدعي نوعاً وترد آخر ، لكن األنفـس  
هي نزهة النفس ، وربيع القلب ، ومرتع : (( املاسة هلا ، لذلك يقول  تستوي يف احلاجة

فاألنفس واألحاسيس جتد يف الراحة طلباً  )٢( ))السمع ، وجملب الراحة ، ومعدن السرور 
وأخبار ،األحاديث النبوية : ويف السرور معدناً ، وساق الشواهد الكثرية يف هذا الباب من 

دل على أن يف الفكاهات وامللح ما يروح القلوب وتسر بـه  الصحابة واخللفاء ، وكلها ت
  )٣(" روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت : " �األنفس ،كقوله 

أمجوا هذه القلوب ، والتمسوا هلا طرف : ((  -رضي اهللا عنه  -وقال علي بن أيب طالب 
مؤثرة للهوى ، آخذة باهلويين ، جاحنة إىل احلكمة ، فإا متل كما متل األبدان ، والنفس 

اللهو ، أمارة بالسوء ، مستوطنة للعجز ، طالبة للراحة ، نافرة عن العمل ، فإن أكرمتـها  
 –رضي اهللا عنـه   –يف قول علي بن أيب طالب  )٤( . ))أرضيتها ، وإن أمهلتها أرديتها 

أوتـار اهلـوى  واللـهو     ويطرق على ، إثبات لسآمة وملل يتسرب إىل القلوب واألبدان
والراحة ، حىت جتنح النفوس إىل نفض اجلد والعمل وتستجيب لنداء الراحة والسـكون ،  
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حني تلتمس القلـوب مـن   ، وهي حالة طبيعية ال ينكرها ، ولكنه يرى من ذلك خمرجاً
الطرف احملتوية على الفطنة واحلكمة ما يرحيها ، ويفتح هلا دروب األمل والعلم واألرحيية 

  .ا تنعم به وتسر ؛ حىت ال تستجيب ألهواء الكسل وامللل املتجددة على هذه األنفس م
وما يتخريه من الفكاهة وامللـح   –رضي اهللا عنه  –ويف قول علي بن أيب طالب   

ليخرج : ما ألذ األشياء ؟ فقال : (( عمر بن العاص حني قال له : ومنهم ، معارضة لغريه 
وقيل ملسلمة بن ! . ألذ األشياء إسقاط املروءة : جوا فقال فخر. من ها هنا من األحداث 

فالراحـة الـيت     )١( .)) هتك احليا ، واتباع اهلوى : ما ألذ األشياء ؟ فقال : عبد امللك 
، جيدان فيها ما يرحيهما من العمل واجلهد حني تأخذ النفس حقها من األرحيية والسكون

ما اليكون هلا يف غريه ، خيتلف عن ما ذكـره  وتركن إىل شيء فيه من اللذة واالنبساط 
الذي دعا إىل األرحيية وسعادة القلوب يف التماس  –رضي اهللا عنه  –علي بن أيب طالب 

طرف احلكمة ، لكن مرد هذا وذاك إىل طبيعة النفس املؤاربة للميول واألهواء ، وهـذا  
أي صائب أو جمانـب  يعين أن النقص والكمال حمسوب يف هذه القضية ، ومأخوذ فيها بر

وهذه املرتلة من أعمال الـنفس  : (( للصواب، وقد علق ابن عبد ربه على ذلك حني قال 
وهتك احليا قبيحة ، كما أن املرتلة األخرى من الغلو يف الدين والتعسف يف اهليبة قبيحـة  

 وهلذا موضعه ينتقص  )٢( . ))أيضاً ، وإمنا احملمود منها التوسط ، وأن يكون هلذا موضعه
ويصفهما بـالقبح  ، ابن عبد ربه من أعمال النفس ولذاذا يف هتك احليا وإسقاط املروءة 

الغلو : الذي هو ضد احلمد ، ويضيف صنفني آخرين ال يرى فيهما بعداً عن القبح ومها 
يف الدين والتعسف يف اهليبة ، فاحملافظة على الواجبات الدينية واهليبة أمران حممودان ، لكن 

لو والتعسف يوجلهما إىل القبح من ناحية جماوزة احلد املشروع ، ويف ذلك تأثري علـى  الغ
النفس اليت تفر من ذلك إىل ماهو أشنع وأقبح من القبح نفسه ، وكان فرارها له إلكـراه  
النفس على قالب واحد تتمثل فيه وال حتيد عنه ، وقد تعودت على التنويع والتعدد بأكثر 

أن عيس ابن مرمي لقي حيىي بن زكريا عليهم الصالة والسـالم ،  (  وقد ورد. من قالب 
إنك لتعبس عبوس : إنك لتبسم تبسم آمن فقال له حيىي: فتبسم إليه حيىي ، فقال له عيسى 
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فالتبسم مطلب إمياين  )١( . )إن الذي يفعل حييي أحب إيلّ : فأوحى اهللا إىل عيسى ! قانط
ياة إىل حياة أخرى يف نفس اللحظة ، وال شك أن وقد ينقلك من ح، نفسي ال مناص منه

 –ذلك من النعمة والسرور ، وإذا كان ذلك بني نبيني من أنبياء اهللا تعاىل حيض فيه حيي 
فكيـف  ، وترك اليأس والقنوط والعبوس، نيب اهللا عيسى بالتبسم والسرور –عليه السالم 
  .مبن دوما 
يابين ، التغفل نصيبك من : (( رسان كتب حيىي بن خالد إىل الفضل ابنه وهو خب  
هذا جزء جامع لكل ماقصدنا إليه من هذا : (( مث قال ابن عبد ربه معلقاً  )٢(  .))الكسل 
و يصفوا الـذهن ،  ، ألن بالكسل تكون الراحة ، وبالراحة يكون مثاب النشاط ، املعىن 

  . )٣( .))ويصدق احلس ، ويكثر الصواب
من خالل الراحة اليت تصفي الذهن ، وترفـه عـن   فالكسل يفتح ابواب النشاط   

إن االجتهاد والعمل مطلوبان إىل حـد ينعـدم   . اإلحساس ، فيعرب ويعمل بصدق وحق 
فيهما ذكر الراحة والكسل ، ويف قوله مطالبة واضحة إىل الكسل والراحة ، وكيف أنـه  

عىن خفيـاً ، وهـو   طريق النشاط واحلركة والعمل ، وهذا يعين أن بني القولني مناسبة وم
راجع إىل النفس وميوهلا الطبيعية وكيفية تعاملها وتفهمها حلقيقة النشاط والكسل ، وهذا 
الفَهم تترمجه حبركتها ؛ أي أن النفس العاملة اهدة  املثابرة حتتاج إىل قليل من الراحة ، 

ن كانت الذي هو كسل ومخول تستطيع أن تستعيد فيه نشاطها من جديد ، وبالعكس إ
كثرية الكسل واخلمول فهي عادة نابعة من نفس يمية تستوي عندها املطالب واألهـواء  
يف الشهوات وامللذات ، ولذلك هي ال حتتاج إىل الكسل أبداً ، وقد أورثها الكآبة وامللل 
الذي هو ضد النعمة والسرور الذي هو املراد ، واملوضع الذي من أجله كان هذا الكتاب 

تمع الذي كابد فيه شعبه أعباء ومهوماً ، إىل جانب عملهم حتـت رايـة الفـتح    هلذا ا
واالنتصار وبناء اتمع اإلسالمي بناًء منعماً مسروراً هانئاً مبا وصل إليه ، فإذا سـعوا إىل  
التوسط واالعتدال يف حيام بني العمل والكسل والنشاط والراحة فلن يـؤثروا جانبـاً   

  .ويفرطوا يف آخر 
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  ، إذ كان أشرف مالبس الدنيا وأزين حللها ، وأجلبها حلمد: (( ال ابن عبد ربه ق  
من خالل هذا القول أقف علـى معرفـة اتمـع     )١( ))واسترها لعيب ، وأدفعها لذم 

للمالبس واحللل والزينة ، وهو قول عام ال يدقق النظر ، أو يفصـل القـول يف طريقـة    
ن تنعت باملدح أو الدم أو السترة للعيب ، وهذا يدل لباسهم وألوان حليهم ، لكن ميكن أ

على وجود ترف يف اللباس ، ووجود خمالفة ملا يفترض أن يكون عليه اللباس من السـترة  
والوسع ، والتلون بألوان مناسبة ، والسمك والثقل ، يستوي يف ذلك الرجال والنسـاء ،  

" أيضـاً قولـه يف كتـاب    والكبار والصغار ، من غري حتديد أو ختصيص ، ومن ذلك 
تكلم خالد بن صفوان بكالم : (( عن قول رجل من منقر " العسجدة يف كالم األعراب 

ما يف رجليـه حـذاء ،   ، مل يسمع الناس كالماً قبله مثله ، وإذا بأعرايب يف بت،يف صلح
وحيك : فأجابه بكالم وددت أين مت قبل أن أمسعه  ، فلما رأى خالد ما نزل يب قال يل 

كيف جناريهم وإمنا حناكيهم ؟ أم كيف نسابقهم وإمنا جنري مبا سبق إلينا من أعراقهم ؟ ! 
   )٢( . ))أبا صفوان واهللا ما ألومك يف األوىل ، وال أدع محدك على األخرى : قلت له
يف الشاهد دليل على معرفة اتمع للحذاء ، وهو ما يلبس يف الرجلني ، بل إنه من   

اً يسري على قدمني حافيتني ، ورمبا وضع شيئاً غريباً بدالً من احلـذاء  الغرابة أن يرى أحد
وهذا يدل على أن احلذاء متوفر جلميع الطبقات االجتماعية ، . وكان بديالً غريباً عليهم 

البت هو كساء غلـيظ  . ومجيع األصناف واألخالط البشرية ، ومتوفر كثرياً يف األندلس 
ويبدو  )٤(. ، وقيل هو طيلسان من خز  )٣(أو صوف  مهلهل مربع أخضر ، وهو من وبر

أن الكساء هو نوع من اللباس الذي اعتادت األندلس على وجوده وامسه ، لكنها تعرف 
أن الكساء حني يصنع من الصوف أو الوبر يلبس يف أزمنة حمددة كالشتاء مثالً ، أوعنـد  

ألعرايب  وكأنه كان غريبـاً  اشتداد الربد ، وأجد من ذلك تفسرياً يف سبب تفصيل لباس ا
ويبدو أن الكساء قد دل على حالة األعرايب من فقـر  ،  أو مميزاً عنهم ،عن لباس الباقني 

                                                 
 . ١/٢٤٢: السابق نفسه ، ص   )١(

 .هـ ٣/٤٢٠: السابق نفسه ، ص  )٢(

 -بريوت ( عبد احلميد هنداوي ، دار الكتب العلمية : ملرسي ، احملكم واحمليط األعظم ، حتقيق أبو احلسن علي بن إمساعيل ا )٣(
 . ٩/٤٦٨: ، ص ) م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ -  ١ط

 . ٢/٦: ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ص  )٤(
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ومن هنا ميكن القول أن اللباس يفسر مـا  . وحاجة إذ مل جيد ما يستره غري هذا الكساء 
النعمـة   عليه الناس من الفاقة الفقر ، أو التوسط ، أو الترف ، وذلك نوع مـن أنـواع  

ويف الشاهد دليل على تعامل الناس مبقامات لباسها وما ، والسرور الظاهرة على اإلنسان 
عليه شكلها ، ورمبا يصل األمر إىل االزدراء أو االحترام ، لكن قيمة املرء يف ما يرتـدي  

  .عقله من العلم واألدب واحلكمة ، وقد أمسعهم األعرايب حىت أوجع علمهم وأدم 
  :عة البيئية الطبي - ٥

إن لألندلس طبيعة بيئية خاصة ، وإن كان ابن عبد ربه مل يتحدث عنها يف كتبـه    
ومقدماته إال أن هلا صدى يف تعبرياته وأساليبه ، حيث يستقي مـن ألواـا وحـدائقها    
تشبيهات ألشياء يصفها ويتحدث عنها ، حىت يستطيع أن يتمثل وجـه الشـبه ويـربزه    

اجلمانة الثانية يف املتنبئني واملمـرورين والـبخالء   " يف كتاب من ذلك قوله . ويوضحه 
وحنن قائلون بعون اهللا وتوفيقه يف كتابنا هذا ذكر املتنبئني واملمـرورين  " : (( والطفيليني

والبخالء والطفيليني ، فإن أخرباهم حدائق مونقة ، ورياض زاهرة ، ملا فيها مـن طرفـة   
قريبـة  ،حلل منشرة ، دانية القطوف من جاين مثرـا  ونادرة ، فكأا أنوار مزخرفة أو 

قطوفها دانية ملن يطلبها ، فاألندلس ذات حدائق ورياض زاهرة   )١( .))املسافة ملن طلبها 
وتعلوها أنوار مزخرفة ، هذه احلدائق والرياض حتتوي مثاراً يانعة ناضجة ، وهذا يدل على 

اخلصبة الصاحلة للحرث والزراعة ، ويـدل  معرفتهم بالزراعة ، اليت تتطلب وجود التربة 
على أن املناخ مالئم حيث يكثر نزول األمطار ، فاملاء متوفر دائماً لنمو هـذه احلـدائق   
والرياض اليت تكثر ا الزهور ذات األلوان البهيجة ، والروائح الزكية اليت متـأل املكـان   

  .وتعطر أجواءه 
يه الفجـاج ، وسـدت عليـه    فهو كمن أخذت عل: (( ويف مكان آخر يقول   
، وهذا موضع يقتبس فيـه  )٣(فالفجاج مجع فج وهو الطريق الواسع البعيد  )٢(.))املخارج

صورة الطرق الواسعة البعيدة ، واملخارج الضيقة أو املسدودة ، قـد يكـون االنسـداد    
والضيق يف املخارج راجعاً إىل وعورة سطحها ، أو إىل وجود القمم اجلبليـة املرتفعـة   

                                                 
 .  ٦/١٥١: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )١(

 . ٤/٥: السابق نفسه ، ص  )٢(

 .مادة فج ) م ١٩٨٩بريوت ، بدون ط ، ( حممد بن أيب بكر الرازي ، خمتار الصحاح ، مكتبة لبنان  )٣(
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ويف ذلك مشهدان ميثالن األندلس ، فال يشترط يف املدينة األندلسية أن تكون . لشاهقة ا
خضراء مزهرة فقط ، أو جبلية فقط ، فقد تأخذ من الطبيعتني على حسب جغرافيتـها ،  
فإذا كانت واقعة على األار فاألخضرار مرسوم على ضفافها ، أو السهول الساحلية على 

لبحر األبيض ، يف حني تكون املناطق الوسطى البعيدة عن البحـار  احمليط األطلسي ، أو ا
يدل علـى   )١( ))كسحابة لبدت عجاجة : (( ويف قوله . واحمليط مناطق جبلية أو وعرة 

الذي قد يكون بفعـل الريـاح   ، كثرة السحب املمتلئة يف السماء ، وعلى وجود الغبار
فتثري معها األتربة اليت تسري معها ، لية منها القادمة من احمليط على املناطق الصحراوية واجلب

وتضيئها األسرجة واملصابيح ، بيوم مبنية من اجلندل واحلديد . على شكل غبار متطاير 
  : واألنوار ، ويستخدمون احلطب يف إشعال النار للتدفئة والطبخ ، وذلك من قوله 

اجلندل ، ويقرع احلديد باحلديد  يطبق املفاصل ، وينفذ إىل املقاتل ، كما يرمي اجلندل ب(( 
فيحل به عراه ، وينقص به مرائره ، ويكون جوابه على كالمع كسحابة لبدت عجاجة ، 
، فال شيء أعضل من اجلواب احلاضر ، وال أعز من اخلصم األلد الذي يقـرع صـاحبه   

فأراد أن يصـف اجلـواب    )٢( . ))بقول كمثل النار يف احلطب اجلزل ، ويصرع منازعة
اضر الذي ينساب على اخلصم فيقرعه ، ويشتعل على سؤال خصمه فيصـرعه مـن   احل

وواقعه املنصب على ، اشتعال احلطب يف النار ، فقرب املعىن بتشبيه متثيلي من حميط فكره 
  .قلمه حني يكتب الكتاب

وهي من املآثر الدينية العمرانية اليت شيدها العرب يف األندلس  ، وعرفت األندلس املساجد 
تدل على انتشار اإلسالم ، ومن منابرها انطلقت اخلطب والتوعية واإلرشاد والتوجيه ، و

واجتمع فيها املصلون ، وهي من صالت التعارف بني الناس ، وفيها التعليم وحفظ القرآن 
فبه يكون التأدب والتثقيـف ، ويف  ،وتالوته وتعليمه ، وكان العقل أداةً من أدوات التعليم

والطفل . كان كمن ال عقل له ،أن العاقل إذا مل يعلم شيئاً : (( بد ربه ذلك يقول ابن ع
فـالتعليم   )٣( ))الصغري لو مل تعرفه أدباً وتلقنه كتاباً كان كأبله البهائم وأضل الـدواب 

والتارخييـة الشـاملة   ، للصغار كان عن طريق التلقني باألدب ، والكتب الدينية والعربية
                                                 

 . ٤/٥: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )١(

 . ٤/٥السابق نفسه ، ص  )٢(

 . ٢/١٧٧السابق نفسه ، ص  )٣(
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. وقوة العلـم  ، وسداد الرأي ، رف ، وهي سبيل الذكاء والفطنة والعلوم واملعا، لألخبار
يف قوله إشارة إىل وجود الدواب والبهائم ، وهي تنقسم إىل وسائل نقل كاخليول واجلمال  

واالنتقال من مكان إىل آخر ، وإىل املواشي اليت يعتمد عليهـا يف  ، وتستعمل يف احلروب 
ها مهنة الرعي  اليت تعد مبثابة األسـاس الغـذائي   األكل والشرب ، مما يعين أن للعرب في

واملايل هلم ، ومادامت هناك زراعة فهذا يدل على وجود حيوانات تساعد على احلـرث  
كالبقر والثور ، ومبا أن طبيعة البالد ذات وعورة وجبال شاهقة فهذا يدل على وجـود  

يس ، إن تنـوع  حيوانات تعيش يف اجلبال خاصة لتكيفها مع هذا النوع مـن التضـار  
التضاريس يوحي ويدل على تنوع النبات الطبيعي ، وتنوع النبات يدل على وجود طعام 

فالذي يف الطعام منها مـتقص مجيـع مـا يـتم     : (( وشراب متنوع أيضاً ، ويقول فيه 
ويتصرف به أغذية الطعام من املنافع واملضار ، وتعاهد األبدان مبا يصلحها من ذلـك يف  

وما ال ، االته ، واختالف األغذية مع اختالف األزمنة مبا ال خيلي املعدة أوقاته وضروب ح
فاألطعمة قد تغريت عما كان هلم ا عهد   )١( .))يكظها ، فقد جعل اهللا لكل شيء قدراً 

وهناك صنوف جديدة قد تكون ضارة أو نافعة ، فأراد أن يبني يف كتابه ما يقيم صـلب  
حسب وقته وحالته ، مث ينصح ويرشد إىل األخذ مـن   األبدان ويصلحها بصالح الطعام

يف قول ابن عبد ربه مـا  . الطعام مبا ميأل املعدة امتالًء كافياً حلاجتها فال خيلي وال يكظ 
يدل على خماوفه الشديدة من االفتتان بالطبيعة األندلسية ، وما تنعم ـا مـن خـريات    

تـاركني الـذب   ، ماس يف ملـذاا  وثروات رعوية وزراعية ، والسعي وراءها ، واالنغ
اليت قد ينتهز األعداء فرصة انشغاهلم ا فيغريون عليهم ، ويرتلـوا  ، والدفاع عن مدينتهم 

  .م أشد اهلزائم ، وتتحول مفاتنهم اجلميلة إىل ركام وحطام احلرب الضارسة املدمرة 
      

  
  
  
  

                                                 
 ٦/٣١٣: ص ، السابق نفسه .)١(
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  الفصل الثالث 

  اتالبناء الفين للمقدم
  )خامتة _ عرض  _ مقدمة : (  وصف البناء: املبحث األول  •
 .السمات الفنية للمقدمات: لثاين  املبحث ا •
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  :مدخل
وهذه   ،البناء الفين له مراحل وأطوار مير ا حىت يستوي على سوقه يف الشكل العام     

خامتة، وهذا خاص باألدب النثري، والكاتب البارع هو  –عرض  –مقدمة : املراحل هي 
وحيسن التخلص واخلروج فيما بينها من ، الذي يستطيع أن يقدم أدباً له مراحله وأطواره 

فاهتموا يف دقـة   ، وقد حرص النقاد حرصاً شديداً على وحدة البناء . غري إمالل أو قطع 
، زء إىل جزء خروجاً يشعر بالتحام األجزاء ومتاسكها وإن اختلفت أغراضهااخلروج من ج

ومن األبيات اليت ختلص ـا قائلوهـا إىل   " (( التخلص " ويقول ابن طباطبا معلقًا على 
املعاين اليت أرادوها من مديح أو هجاء أو افتخار أو غري ذلك ، ولطفوا يف صلة ما بعدها 

  )١(.)) ها فصارت غري منقطعة عن، ا 
ومن هنا جاءت العناية بالتخلص من املقدمة إىل الغرض الرئيس مع اشتراط الدقة 

ومل يفرق القدماء يف التخلص بني شعر ونثر ، ففـي  . والعناية يف هذا التخلص منه وإليه 
صلةً لطيفةً بـال   –على تصرفه يف فنونه  –كليهما يرون أن يصل الشاعر أو الناثر كالمه 

متصالً به وممتزجاً معه دون اختالل يف النسق (( عىن الثاين عما قبله ، بل يكون انفصال للم
أو تباين يف أجزاء النظم ؛ ألن النفوس واملسامع إذا كانت متدرجة من فن مباين له دومنا 

وكـانوا   )٢(. )) جامع بينهما ومالئم بني طرفيهما ، وجدت نفوراً من ذلك ونبت عنه 
النثر أسهل منه يف الشعر ، ألن الشاعر يراعي القافيـة والـوزن     التخلص يف(( يرون أن 

وقد أرجعوا التخلص إىل مقدرة األديب نفسه وآمنـوا بتفـاوت   ، وهنا تكمن الصعوبة 
األدباء فيه،  والتخلص عند النقاد يدل على قدرة الشاعر أو الناثر ، وقوة تصرفه وقدرته ، 

ص حديث يوقفنا على عناصر البناء اليت ينتقـل  إن احلديث عن التخل )٣( . ))وطول باعه 
منها الكاتب أو الناثر أو الشاعر من مرحلة إىل أخرى لنقف بعد ذلـك علـى مكـامن    
الوحدة والتالحم ، والترابط بني األجزاء ، وعناصر البناء النثرية ، اليت تفَصل ما عليهـا  

                                                 
  دار الكتب العلمية، نعيم زرزور : مراجعة ، عباس عبد الستار : حتقيق ، عيار الشعر ، طباطبا العلوي حممد بن أمحد بن  )١(
 . ١١٥: ص ) هـ  ١٤٢٦/ م  ٢٠٠٥_ ٢ط_بريوت (  

 ٢ط  -تونس (دار الكتب الشرقية  ، حممد احلبيب بن اخلوجه : تقدمي وحتقيق، منهاج البلغاء وسراج األدباء  ،حازم قرطاجىن)٢(
 . ٣١٩: ، ص ) م  ١٩٦٦  -

مصطفى جواد ومجيل سعيد ،  امع العلمي : حتقيق ،  اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور  ابن األثري اجلزري ، )٣(
 . ١٨١: ص ، ) م١٩٥٦  -بدون ط  - بغداد (العراقي 
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يبسط هذا الفصل القول يف هذه و. املقدمة والعرض واخلامتة : مقدمات العقد الفريد وهي 
  .العناصر البنائية 

  

د���(�א��
د���:��و������:�(� �

الفطن احلاذق خيتار لألوقات ما يشاكلها ، وينظر يف أحـوال املخـاطبني ،   ((   
فيقصد حمام ومييل إىل شهوام ، وإن خالفت شهوته ، ويتفقد ما يكرهـون مساعـه ،   

  )١(. )) فيجتنب ذكره 
فاملخاطـب  . مطابقة الكالم ملقتضى احلـال  : طبيق للقاعدة البالغية ويف ذلك ت  

يعرف املقصد من اخلطاب من مقدمته ، لذلك كان ال بد من افتتاح الكالم مبا يوجـب  
استماعهم له  إىل ايته ،  فاملقدمة تتحمل هذا اجلزء من املقصدية والغرضية ، فاالهتمام 

واهتماماً من قبل النقاد ، وذلك ألن املطلع مبرتلة الغرة  باملطالع من األمور اليت نالت عنايةً
ومليحاً رشيقاً، وصدر مبا يكون فيـه التنبيـه   ، من الوجه ، فإذا كان بارعاً حسناً بديعاً 

واإليقاظ لنفس السامع ، أو ابتدأه مبا يؤثر فيه ، أو يثري له تشويقاً أو ويالً أو تعجباً كان 
ستماع إىل ما بعده ، وهذا اعتبار نفسي حمض حيسب حساباً كبرياً داعياً إىل اإلصغاء واال

للمتلقني القارئني واملستمعني ، ويضعهم نصب عينيه ، ويقدم هلم الفائدة من البداية ، حىت 
ال ميلوا أو يستقلوا املتعة يف داخل الفائدة املقدمة هلم أو يستثقلوها حني ال تصل مبكراً إىل 

  .أفهامهم 
: العقد الفريد مقدمات تندرج حتت نوعني من أنواع االستهالل مهـا  ومقدمات   

" جينيـت "االستهالل التأليفي ، الذي يتحدد بذاتية وواقعية املستهل للعمـل ، ويعرفـه   
كاتب : باالستهالل الواقعي ، وهو االستهالل الذي يكون فيه املستهل شخصاً واقعياً مثل 

قال (( إذ جند يف بعض املقدمات عبارة ، ل الغريي والنوع اآلخر هو االستهال )٢(. العمل 

                                                 
 . ١/٣٢٣:  ص، مصدر سابق، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق  )١(

  . ١١٦: ص ، مصدرسابق، عتبات جريار جينيت ،عبد احلق بلعابد  )٢(
  . ٤٠١/ ٦،  ٢٥٣ ٥: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه : ينظر ) ٣(
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مما ))  -تغمده اهللا برمحته  -أو  -رمحه اهللا  -الفقيه أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه 
    )٣(. يدل على احتمال أن يكون االستهالل من وضع أحد النساخ 

لها ثالثة أسطر وهـو  فأق، وختتلف املقدمات يف الطول والقصر وتتفاوت تفاوتاً بائناً      
بني العشـرة   –هذه األسطر  –، مث تزيد )١(" يف اخللفاء وتوارخيهم وأيامهم " ما عنوانه 

مث تأخذ يف الزيادة حىت تصل إىل صفحة أو صفحتني أو ثالث ، لكنها مل ، واألربعة عشر 
ـ " تصل إىل مخس صفحات إال يف كتاب  بخالء اجلمانة الثانية يف املتنبئني واملمرورين وال

إن االختالف بني املقدمات مل يكن خاضعاً ملنهجية نظامية حتكمه ، بل . )٢(" والطفيليني 
هو ذايت تأليفي مبا يراه مناسباً من البسط والتحليل للعنوان ، يتضح ذلك مـن التفـاوت   

يضع له املؤلف مقدمة من صفحتني ، " اللؤلؤة يف السلطان"الترتييب للمقدمات ، فكتاب 
الذي يقدم له مقدمة بثمانية أسطر ، مث كتاب " يف احلروب ومدار أمرها"كتاب  مث يتبعه

يقدم له مبقدمة من صفحة تقريباً، وهكذا ختتلف كل مقدمة عـن  " يف األجواد واألصفاد"
  .سابقتها أو تزيد عليها حسب ما يراه األندلسي مناسباً للتقدمي والتأليف 

ها إال أا استوت يف حتديد معـامل الشـكلية   وهذه املقدمات وإن اختلفت يف حجم     
: العقد الفريد مبقدمة بدأها بقوله : صدر املؤلف كتابه . البنائية من مقدمة وعرض وخامتة 

احلمد هللا األول بال ابتداء ، اآلخر بال انتهاء ، املنفرد بقدرته ، املتعايل يف سلطانه الذي (( 
ال تدركه العيون ، وال تبلغه الظنون ، البـادئ  ال حتويه اجلهات ، وال تنعته الصفات ، و

باإلحسان العائد باالمتنان ، الدال على بقائه ، بفناء خلقه ، وعلى قدرته بعجز كل شيء 
  )٣( ... ))سواه ، املغتقر إساءة املذنب بعفوه 

وهي مقدمة أطال فيها التحميدات على طريقـة  ، فاملقدمة مبتدئة باحلمد والثناء   
ثرية يف العصر األموي ، حيث جاء عبد احلميد بن حيىي كاتب مروان بن حممد الكتابة الن

، وتبعه " أما بعد"فأطال التحميدات يف صدور الكتب مع اإلتيان بـ، آخر حلفاء بين أمية
وإذا  )٤( .الكتاب على ذلك ، مث توسعوا فيه حىت كرروا احلمد ملرات يف الكتاب الواحد 

                                                 
 . ٤/٢٣٣: ص ، مصدر سابق،العقد الفريد ،ابن عبد ربه  )١(

 . ٦/١٥١: ص،السابق نفسه  )٢(

 . ١/١٥: ص ، مصدر سابق ، د العقد الفري،ابن عبد ربه  )٣(

 . ٦/٣٢٠: ص ، مصدر سابق، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،  القلقشندي  )٤(
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تب وجدنا املقدمات تدخل إىل الغرض أو موضوع العنوان دومنا ما انتقلنا إىل مقدمات الك
االبتداء بالتحميد ، وكأنه يريد أن يبني أن مقدمة الكتاب هي املقدمة األم جلميع مقدمات 
الكتب ، وهي أوىل بالتحميد يف استهالهلا من غريها ، واخلطاب فيها عام جلميع الكتـب  

  .يف موضعه التأليفي واالستهاليل  مبقدماا وعناوينها ، ولكنه حتميد خاص
قد مضى قولنا يف كذا ، وحنن قائلون بعون اهللا وتوفيقـه يف  : (( ويقول ابن عبد ربه     
كانت هذه املقولة هي البداية املقدماتية اليت يبدأ ا ابن عبد ربه حديثه ، وفيها   )١())كذا 

باهللا وتوفيقه على ما يريد أن يقولـه  تفيد االستعانة  –بعون اهللا وتوفيقه  –مجلة اعتراضية 
 –يف هذا الكتاب ، وهي تشبه تلك األلفاظ اليت يستخدمها الكاتـب املشـرقي وهـي    

دار الفريدة يف احلروب وم" من ذلك قوله يف كتاب ،  )٢( -أبقاك اهللا  –و  –أسعدك اهللا 
طاعته وإدامـة  قد مضى قولنا يف السلطان وتعظيمه وما على الرعية من لزوم "  (( أمرها 

نصيحته ، وما على السلطان من العدل يف رعيته والرفق بأهل مملكته ، وحنن قائلون بعون 
الزبرجـدة يف األجـواد   " مث يف كتـاب   )٣(. )) اهللا وتوفيقه يف احلروب ومدار أمرها 

قد مضى قولنا يف احلروب وما يدخلها من الـنقص والكمـال ،   : (( يقول " واألصفاد 
ل على منازهلم من الصرب واجللد والعدة والعدد ، وحنن قـائلون بعـون اهللا   وتقدم الرجا

 –وهكذا يف مجيع الكتب يذكر ما سـبق تأليفـه    )٤( ))وتوفيقه يف األجواد واألصفاد 
، مث ما العنوان الذي سيتحدث عنـه ، ويف هـذا    -وأحياناً الكلمة املوجزة اليت توضحه 
أو  –مـن بعـده    –أراده املصنف من غري تقـدمي   إثبات حلقيقة ترتيب الكتب على ما

ودليل على انتظام حبات العقد ، وأا آخـذة  ، تأخريهم أو إسقاطهم لشيء من الكتب
ورصفت رصـفاً  ، وسبكت سبكاً واحداً ، ونظمت نظماً واحداً ، بعضها برقاب بعض 

يت تقرر صدق وهنا تتعني وظيفة من وظائف املقدمات وهي الوظيفية الصدقية ال. واحداً 
حقيقة الكاتب السياقية يف العنوان والعرض وما وراء ذلك من األخبار واآلداب واألخالق  

تصريح بالقصد، وهي وظيفة الحقة للمقدمة اليت تلي مث تتعني وظيفة أخرى وهي وظيفة ال

                                                 
 . ١/١٢١. مقدمات العقد ، احلروب ومدار أمرها على سبيل املثال : ينظر  )١(

 " .البيان والتبيني " مثل اجلاحظ يف كتابه  )٢(

 . ١/١٢١: ص،  مصدر سابق، العقد الفريد ، ابن عبد ربه   )٣(

 .١/٢٤٢: ص، السابق نفسه  )٤(
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مقدمة الكتاب السابق، وذلك ككتاب األجواد واألصفاد الذي يذكر فيه قصده صراحةً 
التصريح : فهنا وظيفتان تنحصران يف مقدمة املقدمة ومها، لكتاب احلروب ومدار أمرها 

ى العنوان، ومن ذلك قوله يف بالقصد والصدقية، وهناك أيضاً وظيفة ثالثة وهي التعليق عل
وقوام احلدود ، والقطب ، ونظام احلقوق ، السلطان زمام األمور" : (( السلطان " كتاب 

الذي عليه مدار الدين والدنيا ، وهو محى اهللا يف بالده ، وظله املمدود على عباده ، بـه  
   )١( . ))ميتنع حرميهم  وينتصر مظلومهم ، وينقمع ظاملهم ، ويأمن خائفهم 

فهذا التعليق على العنوان يقرر أمهية العنوان ويوضحه ويبسط القول فيه بسطاً يساعد على 
تعيني املراد منه ، ومن ذكره يف هذا الكتاب ، وهو تعليق يساعد يف حتديد النمط الـذي  

 -على العنوان -ميكن أن يندرج هذا الكتاب حتت بابه ، إذ ميكن عند معرفة هذا التعليق  
  ر إدراج السلطان يف النمط السياسي ، الذي يتضح بدخول السلطان يف تصنيفه أن يتقر

وقد يكون التعليق على العنوان املراد تعليقاً مباشراً كما سبق ، أو يكون احلديث والتعليق 
منصباً على املراد من العنوان ، مث يأيت يف العرض باالستشهادات الشـعرية والقصصـية   

انبة الثانيـة يف  " راد وبيانه وتفصيله ، من ذلك قوله يف كتاب واإلخبارية يف حدود امل
وحنن قائلون بعون اهللا وتوفيقـه يف  " : (( التوقيعات والفصول والصدور وأخبار الكتبة 

التوقيعات ، والفصول والصدور ، وأدوات الكتابة ، وأخبار الكتاب ، وفضل اإلجيـاز إذ  
راً ، وأعظمه من القلوب موقعاً ، وأقلـه علـى   كان أشرف الكالم كله حسناً وأرفعه قد

ما دل بعضه على كله وكفى قليله عن كثريه ، وشهد ظاهره على باطنه ، : اللسان عمالً 
  .)٢(.)) وذلك أن تقل حروفه وتكثر معانيه 

فاحلديث عن اإلجياز وشرفه وتعريفه يف مقدمة املقدمة ، وذلك ألنه املـراد مـن     
على ميل ابن عبد ربه لإلجياز واالختصار ، إذ يعلق على املـراد  ويف ذلك دليل ، العنوان

بدون تعليق على العنوان بل عن املراد منه ، وذلك ألنه يضع يف حسابه الفائدة من أقصر 
  .الطرق ، وأوفر اجلهد 

                                                 
 . ١/٢٠: ص، السابق نفسه  )١(

 . ٤/١٤٦: ص، السابق نفسه )٢(
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وحنن قائلون بعـون اهللا وتوفيقـه يف   : (( يقول " اجلمانة يف الوفود " ويف كتاب   
وعلى اخللفاء وامللوك فإا مقامات فضل ، ومشـاهد   �على النيب الوفود الذين وفدوا 

فاملقدمة تقرر املراد  )١( . ))حفل ، يتخري هلا الكالم وتستهذب األلفاظ وتستجزل املعاين 
يف أقوال الوافدين ، وما جيب أن يكون عليه حديثهم من ختري اللفظ ، واستجزال املعـاين  

مما يدل على بالغة منطـق   �وال الوافدين على النيب بدليل منذجة ابن عبد ربه لبعض أق
القائل ، والتخري هلا ، لتكون من شواهد الكتاب ، كأمنوذج إفهامي للمراد مـن كتـاب   

  .الوفود
قد مضى : (( يقول " الثانية يف اخللفاء وتوارخيهم وأيامهم  العسجدة" ويف كتاب   

هذا كتاب ألفناه يف أخبـار اخللفـاء   قولنا يف التوقيعات والفصول والصدور والكتابة ، و
فهذه املقدمة يف هذه األسطر توضـح   )٢( .))وتوارخيهم وأيامهم وأمساء كتام وحجام 

العنوان الذي يسبق إليه التأليف ، والعنوان املراد بيانه يف هذا الكتاب ، ويكتفي بذلك وال 
ب وحدها وال حاجة هلا بعرض يزيد عليه يف تأليف املقدمة ، وكأا ستتكفل بتقدمي الكتا

وخامتة تشترك معها يف ذلك ، فهذه األسطر تبني أمهية املقدمة يف املقدمة وجتسد مالمـح  
ومن زاوية أخرى . هذه األمهية يف تقدمها وإقرارها بعنوان سابق وعنوان حاضر يف تأليفه 

التكـرار  إذا كانت املقدمات يف عرضها وخامتتها ال تضيف جديداً وإمنا هو ضرب مـن  
واإلعادة فإن تركها أوجب من بثها ، ويف هذا دليل على أن املقدمات من العتبات النصية 

  .اليت هلا وظيفة تسعى إىل توظيفها يف تقدميها 
�:א������ض�:�������� �
ال خيرج ابن عبد ربه يف عرضه ملوضوع ما عن العنوان الذي عنون بـه الكتـاب ،        

واألخبار ما ينساق يف سياق العنوان اخلاص بالكتـاب ،   فيذكر من اآليات واألحاديث
مؤطراً بإطار الوحدة املوضوعية اجلامعة لتأليف هذا الكتاب أو ذاك ، مث إن ابن عبد ربه ال 
يعرض موضوعاً معيناً يف هذا الكتاب فحسب ، بل يعرض فكره وأدبه وثقافته مبا يستدل 

                                                 
 . ٢/٥: ص،السابق نفسه )١(

 . ٤/٢٣٣: السابق نفسه ،ص )٢(
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حىت  �تارخيية املمتدة من عهد رسول اهللا به من اآليات واألحاديث والقصص واألخبار ال
  .العهد األندلسي ، فهو يقدم أدباً خالصاً نابعاً من أربعة قرون يف كتاب 

وخيتلف العرض املوضوعي من كتاب آلخر وفقاً هلدف تربوي كـامن يف عنوانـه ،       
 فهناك عرض منهجي للكتاب وما حتدث عنه ، فهو أشبه بفهرس سريع قصري ملا هو داخل

كقوله يف . الكتاب ، ليستعني به القارئ مبا يتوافق مع ما يبحث عنه يف داخل هذا العنوان 
وحنن قائلون بعون اهللا وتوفيقه يف ((  " :الفريدة يف احلروف ومدار أمرها " مقدمة كتاب 

اجليوش وتدبريها ، وما على املدبر هلا من أعمال اخلدمـة ،   ، وقوداحلروب ومدار أمرها 
، وإذكاء العيون ، وإفشاء الطالئع ، واجتناب املضايق ،  الغرةالفرصة ، والتماس  وانتهاز

والتحفظ يف البيان ، هذا بعد معرفة أحكامها ، وإحكام معرفته ، وطول جتربتـه هلـا ،   
مث . وملقاساة احلروف ومعاناة اجليوش ، وعلمه أن ال درع كالصرب وال حصن كـاليقني  

وكذلك قوله يف مقدمة  )١( . ))ته ، ولؤم الفرار ومذموم مغبته نذكر اإلقدام وحممود عاقب
، مث أمثـال   �أمثال رسـول اهللا  : فأول ما نبدأ به " : (( اجلوهرة يف األمثال " كتاب 

العلماء  مث أمثال أكثم بن صيفي وبزرمجهر الفارسي ؛ وهي اليت كان يستعملها جعفر بن 
واها أبو عبيد ، وما أشبهها من أمثال العامـة ؛ مث  حيىي يف كالمه ؛ مث أمثال العرب اليت ر

  )٢(. )) األمثال اليت استعملها الشعراء يف أشعارهم يف اجلاهلية واإلسالم 
فالعرض املنهجي يوضح طريقة قراءة الكتاب ، وكيفية ترتيبـه ، ويرصـد دور   

  .األدب وحركته حتت هذا العنوان أو الكتاب ، وكيف يتمازج معه ويوضحه 
الزبرجـدة يف  " يكون العرض موضحاً لعنوانه ، فيقول يف مقدمـة كتـاب   وقد 

إذ كان أشرف مالبس الدين وأزين حللها وأجلبها حلمد ، وأدفعها " ( األجواد واألصفاد 
ولـو مل  . كرم طبيعة يتحلى ا السمح السري ، واجلواد السخي : لذم ، وأسترها لعيب 

ومن .  تعاىل ، تسمى ا ، فهو الكرمي عز وجل يكن يف الكرم إال أنه صفة من صفات اهللا
فكأنه جييـب عـن    )٣( . )كان كرمياً من خلقه ، فقد تسمى بامسه واحتذى على صفته 

                                                 
 . ١/١٢١: ص، السابق نفسه  )١(

 . ٣/٦٦: ص، السابق نفسه  )٢(

 . ١/٢٤٢: ص، السابق نفسه  )٣(
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-الكرم -فيقول ملاذا هذا املوضوع ، سؤال استحضره من نفس القارئ حني يقرأ الكتاب
  .وهو متعارف عليه وقدمي بالنسبة يل 

إذ " :(( الثانية يف أخبار زياد واحلجاج والطالبيني والربامكـة  اليتيمة "يقول يف كتاب     
كان هؤالء الذين جردنا هلم كتابنا هذا ، قطب امللك الذي عليه مدار السياسة ، ومعادن 
التدبري ، وينابيع البالغة ، وجوامع البيان ، هم راضوا الصعاب حىت النـت مقاودهـا ،   

رسوا األمور ، وجربوا الدهور ، فـاحتملوا  ، وماشواردها وخزموا األنوف حىت سكنت 
أعباءها واستفتحوا مغالقها ، حىت استقرت قواعد امللك ، وانتظمت قالئـد احلكـم ،   

ملـاذا هـؤالء دون   : وهو هنا جييب عن سؤال مضمونه )١(. )) ونفذت عزائم السلطان 
  غريهم ؟

وف متداول ، ولكنها فاإلجابة تطرح نوعاً من فكر غري معهود يف التناول ، ملوضوع معر
  .تضيء جانبا تراه أحق يف تسليط األضواء عليه ، واالنتصار له بالبحث والعلم 

وهي من املوضوعات اليت تظهـر  : وهو ما عرب عنه جريار جينيت بقوله اجلديد والقدمي 
ملاذا هذا االستهالل اجلديد ملوضـوع قـدمي ، ألن   : االستهاليل ، أي" ملاذا"أمهية سؤال 

املوضوع نفسه سيختلف حتما ، وهذا للخلفية املعرفية والتارخيية والثقافية للكاتب ،  تناول
  )٢(فهو استهالل على استهالل جييب عن سؤال ملاذا ؟ 

إن أمهية اإلجابة عن هذه األسئلة ال تربز اخللفية املعرفيـة والفكريـة والتارخييـة    
يف صورة متجددة متطـورة ،  والثقافية للكاتب فحسب ، بل تثبت وبقوة حركة األدب 

لكونه القالب الذي يقدم هذا العلم ، وال يسري على وترية واحدة حيت يف عرضه ملوضوع 
  .ومسبوق التناول ، متعارف عليه 

العلم علمان " : (( الياقوتة يف العلم واألدب " يقول ابن عبد ربه يف مقدمة كتاب 
  )٣( . ))تعمل نفع علم حمل وعلم استعمل ، فما محل منه ضر وما اس

فإنه عرض تعليمي حبت ، إذ ال يقدم خرباً أو فكراً بقدر ما يقدم لك العنـوان يف  
مسالك وأنواع ، وعاقبة كل نوع مع اإلقناع الذي يعينك علـى االختيـار ، فتحتـاط    

                                                 
 . ٥/٥: ص،السابق نفسه   )١(

 . ١١٩: ص، السابق نفسه ، عتبات جريار جينيت ، عبد احلق بلعابد  )٢(

 . ٢/١٧٧: ص،مصدر سابق ، العقد الفريد ،ابن عبد ربه  )٣(
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إن العاقل إذا مل يعلم شـيئاً كـان   : (( لنفسك على قدر اقتناعك ذا العرض ،إذ يقول 
له ، والطفل الصغري لو مل تعرفه أدباً وتلقنه كتاباً كان كأبله البهائم ، وأضل كمن ال عقل 

إنا جند عاقالً قليل العلم ، فهو يستعمل عقله يف قلة علمه  : الدواب، فإن زعم زاعم فقال 
  فإن  . فيكون أشد رأياً وأنبه فطنة ، وأحسن موارد ومصادر من الكثري العلم مع قلة العقل 

يه ما قد ذكرناه من محل العلم واستعماله ؛ فقليل العلم يستعمله العقل خري من حجتنا عل
  .  )١( . ))كثريه حيفظه القلب 

وتتبدى من خالل النص مالمح الشخصية األستاذية البن عبد ربه يف ثقتـه مبـا   
يكتب ، ويقينه فيما يعرضه من علم ، وتأهبه للرد على االحتجاجات الرافضـة ملنهجـه   

، مث هو يبني لك الطريق ويأخذ بيدك على خطى الصواب باحلجة واإلقناع، مث ال العلمي 
ينتظر منك إال أن تكمل الطريق من غري تصريح منه ، متأثراً يف ذلك بطريقـة اجلـاحظ   

  .وأسلوبه يف العرض التعليمي للبيان والتبيني واحليوان 
يع اخلطب علـى  اعلم أن مج" : (( الواسطة يف اخلطب " يقول يف مقدمة كتاب

  )٢()) منها الطوال ومنها القصار ، ولكل ذلك موضع يليق به ومكان حيسن فيه: ضربـني
ليست اخلطب اليت تقال على منابر املساجد وتدون أيام العرب وموامسهم مبعـزل عـن   
األدبية العلمية ، إذ هي صناعة هلا شروطها وأنواعها وجماهلا وموضع تليق به وموضـع ال  

  .تصلح له 
البد للوافد علـى قومـه أن يكـون    " : (( اجلمانة يف الوفود"ويف مقدمة كتاب 

عميدهم وزعيمهم الذي عن قوته يرتعون ، وعن رأيه يصدرون ، فهو واحد يعدل قبيلة ، 
فقبل احلديث عن وفود العرب يف منت الكتاب يعـرض   )٣(. )) ولسان يعرب عن ألسنة 

  .عند قومه الشروط اليت ينبغي أن تكون يف الوافد 
وخبيوطه العامة قبل ، مث إن العرض املوضوعي التعليمي يسلحك بالعلم املوضوعي

أن يوجلك عامل النص يف الكتاب ، ويعرفك ما اهلدف الذي من أجله ذكر القبيح واحلسن  

                                                 
 .٢/١٧٧: ص،السابق نفسه  )١(

 . ٥٧/ ٤: ص،السابق نفسه  )٢(

 . ٢/٥:  ص،السابق نفسه  )٣(
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لتجد الفارق يف ذلك القبيح فتقف عليه وال تتخذه ، وتتبني مدارج الذوق فترتفـع بـه   
  .ن بوقوفك على اإلحسا

وقد يتمحور العرض يف حمور واحد خاص بالعنوان ، وال يكون احلديث إال عنه ؛ 
اللؤلؤة "لكونه عامالً هاماً والوقوف عليه أوىل من غريه ، كاحلديث عن العدل يف كتاب 

وإمام غشوم ، خري من فتنـة  . إمام عادل خري من مطر وابل : (( إذ يقول " يف السلطان 
  )١( . )) بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن يزع اهللا وملاتدوم ، 

إذا كان اإلمام عادالً فله األجر وعليك الشكر ، وإذا : (( وقال عبد اهللا بن عمر 
  )٢( . ))كان اإلمام جائراً فله الوزر وعليك الصرب 

ومواقفـه  ، وكيف يتصرف مع الرعية، فلم يتحدث عن مقومات السلطان وملكه
هي كل مقومات السـلطان ،  ) العدل(حلديث عن صفة واحدةيف احلروب ، وإمنا جعل ا

  .وما يريده الرعية من احلاكم ، واألدلة الدينية والنقلية تؤيد ذلك وتوثقه 
" انبة الثانية يف التوقيعات والفصول والصدور وأخبار الكتبـة " يف مقدمة كتاب 

وأرفعه قـدراً ،   إذ كان أشرف الكالم كله حسناً: (( ينصب احلديث عن فضل اإلجياز 
ما دل بعضه على كله ، وكفـى  : وأعظمه من القلوب موقعاً ، وأقله على اللسان عمالً 

: قليله عن كثريه وشهد ظاهره على باطنه ، وذلك أن تقل حروفه وتكثر معانيه ومنه قوهلم
فشرف القول يف التوقيعات والفصول والصدور لـيس   )٣( . ))رب إشارة أبلغ من لفظ 

  .ا ومكانتها بل حبسب صياغتها وداللتها على املعاين بقليل من اللفظ مبوضعته
فمقدمات العقد الفريد تتميز بالعرض املتكامل لكوا مدعمة وموثقـة باألدلـة   
الدينية من آيات القرآن الكرمي واألحاديث النبوية واألدلة النقلية من أخبـار الصـحابة   

  .شعار اجلاهلية واإلسالمية رضوان اهللا عليهم واحلكماء والعلماء واأل

يآ�أيها��I:ذكر آية " اليتيمة يف النسب وفضائل العرب " ففي مقدمة كتاب 

الناس�إنا�خلقناكم�من�ذكر�وأنثى�وجعلناكم�شعوباً�وقبائل�

                                                 
 . ١/٢٠: ص، السابق نفسه  )١(

 . ١/٢١: ص، السابق نفسه  )٢(

 . ٤/١٤٦: ص، السابق نفسه  )٣(
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ويف هذا بيـان للوجهـة   ،  )٢(مث قول لعمر بن اخلطاب ، مث حديث )١( Hلتعارفوا
ة معينة ، فيأخذ الباحث من الباب الذي يريده وينطلق الدينية والعلمية والتارخيية إزاء قضي

الفريدة الثانية "ويف كتاب.  منه ، وهي وظيفة األمهية وحتديدها مباشرة من خالل الشواهد
الطعام والشراب اللذان ما تنمو احلواس ومها قوام األبدان : (( يقول" يف الطعام والشراب

قال املسيح عليـه  : (( ا القول يذكر شاهدا وهوبعد هذ )٣( . ))، وعليهما بقاء األرواح 
الصالة والسالم يف املاء هذا أيب ، ويف اخلبز هذا أمي ، يريد أما يغذيان األبـدان كمـا   

وكوما قوام األبدان ببيان ، فأراد أن يبني أمهية الطعام والشراب  )٤()) يغذيهما األبوان 
" ويف كتاب. لتوثيقية اليت توثق القول وتقررهقول املسيح عليه السالم، وتلك هي األمهية ا

  )٥(: ذكر من الشواهد ما يدل على األمهية التأليفية لألمثال وهي قال الشاعر " األمثال
  

ــ ا أَمــت ــم الَإِ ن ــ لٌثَ سائر    يــرِع ــاجلَ هفُ لُاه ــالْو رابٍخ  
  

قال . كالمه يف  �وقد ضرب اهللا عز وجل األمثال يف كتابه ، وضرا رسول اهللا 

وضرب�: ( وقال ��Hياأيها�الناس�ضرب�مثل�فاستمعوا�لهI: اهللا عز وجل 

فالشواهد تدل على األمهيـة  . ومثل هذا كثري يف آي القرآن �Hالله�مثلاً�رجلين
اليت تقررها الشواهد للعنوان الذي هو املثل ، وتتضح تلك األمهية مـن جانـب األدب   

  .ل والدين ونظرما اخلاصة يف األمثا
يذكر نصاً ، ويستشهد على أمهية قوله ذا " الزمردة يف املواعظ والزهد" يف كتاب

: وخري املوعظة ما كانت من قائل خملص إىل سامع منصف ، وقال بعضـهم  : ((  القول
الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت يف القلب ، وإذا خرجت مـن اللسـان مل جتـاوز    

                                                 
 .  ١٣: آية ، سورة احلجرات  )١(

 .٣/٣١٢: ص، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه   )٢(

 . ٦/٣١٣: ص، السابق نفسه  )٣(

 . ٦/٣١٣: ص، السابق نفسه   )٤(

 .البيت جمهول النسب،  ٦/٣١٣: ص ، السابق نفسه  )٥(
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ن املوعظة تكون مقبولة عند السامع بقوة إخالصها يف فاستشهد على قوله بأ )١()) اآلذان
مث ذكر القول الذي بعده ليدل على أمهية قوله من الناحية الفكرية والثقافية مما يزيد  ، نيتها

  .القول إقراراً وتوكيداً 
  خيتلف األمر متاماً )٢( "اجلمانة الثانية يف املتنبئني واملمرورين والبخالء والطفيليني"يف كتاب 

إذ ينفرد العرض بذكر األخبار والشواهد املفصلة عن املتنبئني فقط دون ، عن كل مما سبق 
،  غريهم من  املذكورين يف العنوان ، وكأنه يريد التنبيه عليهم يف خربهم من بني أقـرام 

وهو ذكر للخاص بعد العام ، وتتجلى وظيفة التأليف النصي يف املقدمة حيث حتمل عبء 
أن املؤلف يف تأليفه للعنوان السابق جعل احلديث عن املتنبـئني يف املقدمـة   التأليف ؛ أي 

حديثاً بسط القول فيه ووضحه ، بل إن توضيحه كان وافياً إىل درجة اكتفائه بـه ، ومل  
يتعرض له يف داخل الكتاب ومتنه ، ويف ذلك اعتداد بدور املقدمة يف مشاطرة املـنت يف  

أن عتبة املقدمات عتبات نصية فاعلة ، هلـا وجودهـا    التأليف والتوضيح ، ودليل على
  .وتركها يعد تركًا لنصوص جيب الوقوف عليها والتنبه هلا ، وكياا
� �

�:א���������:�������� �
ويبقـى  ، فالعربة باخلواتيم ، إذ كانت اآلذان حتتفظ بآخر ما تسمعه ، أو تقـرؤه   

  .آخر كالمه بعناية فائقة راسخاً يف ذاكرا ، لذلك كان على األديب أن خيتار 
    

  
  الالفت للنظر أن مقدمات العقد الفريد قد ختمت خبواتيم متنوعة ومتعددة ، 

 )٣( "اللؤلؤة يف السلطان"حبسب ما جيده املؤلف مناسباً فقد تكون بشعر ، كما يف كتاب 
    :)٤( ي قال األفوه األود

                                                 
 . ٣/١٣٦: ص ، السابق نفسه  )١(

 .٦/١٥١: ص ، السابق نفسه  )٢(

 . . ١/٢٢: ص ، السابق نفسه  )٣(

  ، كان من كبار الشعراء القدماء يف اجلاهلية أودهو صالءة بن عمرو بن مالك بن عرف بن احلارث بن عوف بن منبه بن  )٤(
  .وكان سيد قومه وقائدهم يف حروم وكانوا يصدرون عن رأيه وتعده العرب من حكمائها 

 . ١٢/١٩٨: ص ، مصدر سابق ، األغاين ، أبو الفرج األصفهاين 
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ـ ا جذَإِِ اةَرس الَو    مهلَ اةَرس ى الَضوفَ اسالن حلُصي الَ الَهـ ه م سوااد  
والبالَ يت يبـ ت ـ  الَى إِن ـ ع هلَ مد    الَو ــعمــذَإِ ادا مل ترأَ ســوتاد  
إِون تــج مــأَ ع وتاد أَوــع مةٌد     يقَفَ اوملَد بوا اَألغمالَّ ري كَذوااد  

روط الوافد على قومه ، وجيدها يف قيس بـن  يعرض ش )١( " الوفود " ويف مقدمة كتاب 
  فبسط له رداءه وقال فيه  �، الذي وفد على النيب )٢( عاصم املنقري

  . )) هذا سيد أهل الوبر(( 
  )٣( :مث ختم بقول الشاعر الذي رثاه بعد وفاته بقوله 

  

عليك الَساهللا قَ ميس بن ـ ع مِاص    ورحمتـ  ه ـ م نْأَ اَءا ش يتـ رح ام  
تحةَي مأَ نـ لب سته ـ م ننِ كـ ع ذَإِ    ةًما  زار عن شحالَبِ طدك لَّسام  
وقَ انَا كَميس كُلْهه لْهـ  ك واحد    ــو لكنه بــن ــ انُي ــدت ومٍقَ   امه
    
العنـوان   ة ذه األبيات توقفنا على نتيجة مائزة هلذا الكتاب ، حني تعقد صلة بنيفاخلامت

 �وصاحب هذه األبيات ، فإذا ما ذكر قيس بن عاصم تتبدى قصته حني وفد على النيب 
  .وإجادته بني يديه 

أنفق بالالً وال ((  �تم بقوله خي )٤(  "الزبرجدة يف األجواء واألصفاد "يف كتاب   
إن :((  �خيتم بقول النيب  )٦( " األجوبة" ويف كتاب .  )٥())ختش من ذي العرش إقالالً 

                                                 
حممد عبد اهللا ،وختريج احلديث من املستدرك على الصحيحني ،  ٢/٥: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه  )١(

 .  ٧٠٨/  ٣: ص ) م ١٩٩٠/ هـ ١٤١١ – ١ط  -بريوت ( دار الكتب العلمية ، احلاكم النيسابوري 

، مصدر سابق ، النيسابوري ، وختريج احلديث من املستدرك من الصحيحني . ٦٠: سبقت ترمجته يف ص ، قيس بن عاصم  )٢(
   . ٧٠٨/ ٣: ص 

  . ٦٠: سبقت ترمجته يف ص ، األبيات لعبدة بن الطبيب  )٣(

 . .١/٢٤٢: ص، مصدرسابق ، العقد الفريد ،ابن عبد ربه  )٤(

صفوة السقا ، مؤسسة ، بكري حياين : حتقيق، كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال  ،هلندي علي بن حسام الدين املتقي ا)٥(
 . ٦/٣٥.. ) أنفق يابالل ( ورد )  م ١٩٨١،  ١٤١،  ٥ط ، بريوت (الرسالة 

  ٤/٦: ص، مصدر سابق ، العقد الفريد ،  ابن عبد ربه  )٦(
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إن يف هذه األحاديث إجيازا من غري إقالل، وإفهاما من غري إمالل  )١( .))من البيان لسحراً 
وقد اختار نصها موجزاً ليحفظ وحيتج به يف مواقف تدخل يف باب األجواد واألصـفاد ،  

  . إضافة إىل نشر احلديث بطريقة مغايرة للناس 
يكون اخلتام بعد عرض احلروب ومعانـاة  " الفريدة يف احلروب ومدار أمرها"ويف كتاب  

اجليوش واإلقدام وحممود عاقبته ، ولؤم الفرار ومذموم مغبته بـدعاء اهللا ، الـذي بيـده    
فكأن احلرب ال حتتـاج إذا مـا    )٢(-واهللا املعني  –تنكشف الكروب وتتفتح الدروب 

  .ذكرت معاناا وقسوا إال إىل االستشفاء ذا الدعاء وكفى 
، وحفظـه  ، حاثاً علـى تناولـه    قد خيتم بنصيحة مالئمة للكتاب الذي يعرضه ،و     

  "كتاب املرجانة يف خماطبة امللوك " من ذلك قوله يف  واالعتداد بعلمه ومكنونه ؛
   )٣( .))وحفظ هذا الباب أوجب على اإلنسان من حفظ عرضه ، وألزم له من قوام بدنه ((

لكل شيء مـن   اوقد وضعن: (( يقول "  عام والشراب الفريدة الثانية يف الط" ويف كتاب
ذلك باباً ، فيحتاط كل رجل لنفسه مببلغ حتصيله ، ومنتهى نظره ، فإن الرائد ال يكذب 

وضـمنت يف  :(( يقول " أعاريض الشعر وعلل القوايف " وبعد احلديث عن  )٤(. )) أهله 
يف معناها من األبيات اليت استشهد ا آخر كل مقطعة منها بيتاً قدمياً متصالً ا ، وداخالً 

  )٥(. )) اخلليل يف عروضه لتقوم به احلجة ملن روى هذه املقطعات واحتج ا 
فاخلامتة مشتملة على هدف ونتيجة هلذا العرض املنهجي املبسط الذي اتبـع فيـه     

حلجـة   طريقة مفاهيمية معينة ، يهدف من خالهلا إىل التسهيل واإلبانة ، مث احلفظ وقوة ا
مازال ابن عبد ربه يذكر يف ختام كتبه ما يدل على تنوعها ، فإذا ما قرعـت اآلذان  .  ا

  .علم عنواا 
  : وقد قالت احلكماء " :  الياقوتة يف العلم واألدب " وقال ابن عبد ربه يف كتاب  

                                                 
 . ٣/٥٧٩: ص، مصدر سابق ، كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال ، اهلندي  )١(

 . ١/١٢١: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه  )٢(

 . ٢/٩٤: ص ، السابق نفسه .)٣(

 . ٦/٣١٣: ص، السابق نفسه .)٤(

 . ٥/٤١٧: ص ، السابق نفسه .)٥(
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 العلم قائد والعقل سائق والنفس ذود ، فإذا كان قائد بال سائق هلكت ، وإن كـان (( 
هذا نـوع   )١( . ))سائق بال قائد أخذت مييناً ومشاالً ، وإذا اجتمعا أنابت طوعاً أو كرهاً 

كانت الكلمة األخرية فيه لقوم من أصحاب الكلمة املعربة من العلماء واحلكماء واخللفاء 
  .املوثوق بصحة حكمتهم وأقواهلم 

وقـال  " : (( الدرة يف النوادب والتعـازي واملراثـي   " وكذلك قوله يف كتاب  
كل شيء يبدو صغرياً مث يعظـم  : وقالوا . أعظم املصائب كلها انقطاع الرجاء : احلكماء

  )٢( . ))إال املصيبة ؛ فإا تبدو عظيمة مث تصغر 
: وقال عمر بن اخلطاب " : (( اليتيمة يف النسب وفضائل العرب"وقوله يف كتاب   

من قرية كذا : ئل أحدهم عن أصله قال إذا س: تعلموا النسب وال تكونوا كنبيط السواد 
  )٣( . ))وكذا 
فاخلامتة تقيم عالقة بينها وبني العنوان ؛ إذ تقرره وتوضحه وتفسره وتعطي فائدته   

فهي ذات طابع مشويل ملضمون الكتاب وعنوانه ، .للمتلقي بأوجز صورة ، وأطنب معىن 
  .وغايته اآلملة والراجية 

لك املقدمات اليت ختمت خبرب ذكره املؤلف حتت عنوان مث يزداد األمر إبداعاً يف ت  
ما من غري اكتراث لطول أو قصر ؛ إذ التفاوت يف ذلك واضح كخرب صحيفة بشر بـن  
املعتمر اليت دفعها إلبراهيم بن جبلة اخلطيب الذي كان يعلم الفتيان اخلطابة ، فقال بشـر  

مث دفع إليهم صحيفته وذكر ما : اضربوا عما قال صفحاً ، واطووا عنه كشحاً : للفتيان 
  .)٤(" اخلطب " جاء فيها يف حدود صفحة تقريباً وجعلها خامتة ملقدمة كتاب 

خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك  : (( وكان مما جاء فيها   
فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهراً ، وأشرف حسباً ، وأحسن يف االستماع ، وأحلى يف 

، وأسلم من فاحش اخلطأ ، وأجلب لكل عني من لفظ شريف ، ومعىن بـديع ،  الصدور 
واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك األطول بالكـد واملطاولـة وااهـدة ،    

                                                 
 . ٢/١٧٨: ص ، السابق نفسه .)١(

 . ٣/٢٦٦: ص ، السابق نفسه .)٢(

 . ٣/٣١٢: ص ،السابق نفسه  .)٣(

  . ٤/٥٨: ص ،السابق نفسه  .)٤(
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جعلت فداك ، أنا أحوج إىل : ((فقال له إبراهيم بن جبلة   )١( ... ))وبالتكلف واملعاودة 
  )٢()) .تعلمي هذا الكالم من هؤالء الغلمة 

جاء خبرب ربيعة الرأي مـع األعـرايب   " العسجدة يف كالم األعراب" ويف كتاب 
تكلم ربيعة الرأي يوماً بكالم يف العلم فأكثر ،فكأن العجب :(( ليكُون خامتاً ملقدمته فقال

قلة الكالم ، : ما تعدون البالغة يا أعرايب ؟ قال : داخله فالتفت إىل أعرايب إىل جنبه فقال 
فكأمنـا ألقمـه   .ما كنت فيه منذ اليوم : فما تعدون العي ؟ قال : قال . از الصواب وإجي

  )٣(. )) حجراً 
فهذه األخبار وغريها اشتملت على فائدة حيسن السكوت عليها ، واألخذ ا يعد 

نفيسة مث إن هذه الفائدة يف آخر اخلرب ، هي القول الفصل لسياق خاص باخلرب ، أخذاً لدرة
ضته ، مث سياق عام خاص بالكتاب والعنوان ، لذلك جاءت اخلامتة على هـذه  الذي خا

  .الشاكلة ببعد نصي وبعد معرب عن املادة وعنواا 
مث إن هذه املقدمات النثرية يف صورا الشكلية وصياغتها البنائية ، استطاعت أن تربز      

أن يعرفه ويعيه قبـل أن  النص من دون أن تلغي شخصيته ، وسلحت املتلقي مبا هو أوىل 
  . يلج عامل املنت ، بل قد تشتمل املقدمات على أخبار وقصص مل يذكرها يف منت الكتاب

واملقدمات تقوم بوظيفة فاعلة لكوا عتبة من العتبات اليت تسري مبحـاذاة الـنص   
وتعني عليه ، مث هي تشترك مع عتبة العنوان واهلامش يف تيسري الكثري من العقبـات الـيت   

  .تواجه القارئ ، والوقوف عليها أوىل وأوجب من ركنها وإمهاهلا 
  :إن من مميزات اخلامتة يف مقدمات العقد الفريد 

  .االختتام يف كل غرض مبا يناسبه ويوضحه  – ١
  .استعذاب اللفظ واستجزال معانيه يف اخلامتة  – ٢
  .يحة جامعة للمعىن أو نص، أو حديثاً نبوياً ، أو مثالً سائراً ، تضمنها حكمة  – ٣
  .الوقع الصويت والتشبيه احلسن  – ٤
  .موافقة الذوق األديب العام ، وقرا للنفوس حىت تكون أدعى للحفظ  – ٥

                                                 
 . ٤/٥٨: ص ،السابق نفسه .)١(

 . ٤/٥٩: ص ،السابق نفسه .)٢(

 . ٣/٤٢٠: ص ،السابق نفسه .)٣(
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  .االهتمام مبصطلح ، حسن االختتام  – ٦
: قاعدة القصيدة ، وآخر ما يبقى منها يف األمساع ، وسبيله أن يكون حمكماً (( وقصد به 

عليه ، وال يأيت بعده أحسن منه وإذا كان أول الشعر مفتاحاً له وجب أن ال متكن الزيادة 
وقد اعتىن النقاد باخلامتة ألا منقطع الكـالم وخامتتـه ،    )١( ))يكون اآلخر قفالً عليه 

فاإلساءة إليها مفضية على كثري من تأثري اإلحسان املتقدم عليه يف النفس ، وال شيء أقبح 
  . )٢(يد بعد إنضاج من كدر بعد صفو ، وترم

فإن هذا الفصل يؤكد أمهية التئام أجزاء الكالم التئاماً ال تناقض فيه فيما يسـمى        
وهي ليست وقفاً على الشعر ، وإمنا يف كل عرض منطقي سليم ، فالنـاثر أو  ) الوحدة( 

وءاً حبيث ينشأ أحدها من سابقه نش،الشاعر يرتب موضوعاته ترتيباً يقوم على النمو املطرد
بـني األجـزاء،   " الترابط " عضوياً مقنعاً ، ويقود إىل الحقه بنفس الطريقة حىت يتحقق 

واعلم أن : (( حبيث ال تبدو هذه األجزاء متنافرة غري متسقة ، ويف ذلك يقول عبد القاهر
من الكالم ما أنت تعلم إذا تدبرته أن مل حيتج واضعه إىل فكر وروية حىت انتظم،بل ترى 

ضم بعضه إىل بعض سبيل من عمد إىل آلل فخرطها يف سلك ، ال يبغي أكثـر   سبيله يف
من أن مينعها التفرق ، وكمن نضد أشياء بعضها على بعض ال يريد يف نضده ذلـك أن  

   )٣(  . ))جتيء له منه هيئة أو صورة ، بل ليس إال أنه تكون جمموعة يف رأي العني 
متة أبنية قائمة بذاا كوحدة عضـوية  وإن األبنية الشكلية من مقدمة وعرض وخا  

نظماً ال خيرجك مـن  م،مث كوحدة يف البناء الشكلي العام ، وكان االنتقال بينها انتقاالً 
قالب التفكري يف املقدمة إىل العرض بدون ربط بينها ، بل تشعر وكأنـك يف املقدمـة مل   

ل إليها بدون أن تشعر تالمس مرحلة العرض بعد ، وكذلك احلال بالنسبة للخامتة اليت تص
ذلك ألن ابن عبد ربه يدرك التعامل مع األنفس والقلوب ، وتكدير الصفوة، بثقل االنتقال

                                                 
 . ١/٢٣٩: ص ، مصدر سابق ،العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده،  ابن رشيق )١(

 . ٣٨٥: مصدر سابق ، ص  ،مناهج البلغاء وسراج األدباء أليب احلسن حازم القرطاجين : ينظر .)٢(

،  ٥الريـاض ، ط (حممـود حممـد شـاكر ، مكتبـة املعـارف      : قرأه وعلق عليه، دالئل االعجاز  ،عبد القاهر اجلرجاين .)٣(
 . ٩٧ – ٩٦: ص ،) م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤
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هي مراد السمع ، ومرتع النفس ، : (( واألمساع ، فكثرياً ما يقرر ذلك يف مقدماته كقوله 
  )١( .. ))وربيع القلب ، وجمال اهلوى 

  
  
  
  
  
  
  
  

        
        
        
        
        
        
        
        
        

                                                 
 . ٦/٥: ص، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه .)١(
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        : : : :     املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني
        السمات الفنية ملقدمات السمات الفنية ملقدمات السمات الفنية ملقدمات السمات الفنية ملقدمات 

        " " " " العقد الفريدالعقد الفريدالعقد الفريدالعقد الفريد""""
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

وبني سبب ، أنه وضع عنواناً لكل كتاب " العقد الفريد"لعل من أهم ما مييز كتاب      
وتبعـا  ، التسمية بالبسط والتوضيح والتفصيل ليوضح رؤيته اخلاصة عن ذلك املوضـوع  

مث إنه وضـع  ، قصر البعض اآلخر لذلك وبسببه اختلفت أطوال املقدمات فطال بعضها و
ومن مسات هذا الفرش التناول التفصيلي والتوضيحي للعناوين الـيت  ، فرشا لكل كتاب 

يعنون ا، وكان هذا التفصيل والتوضيح بدافع اإلحاطة للجهات اليت يريد أن ينبه عليها ، 
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مراد مـن هـذا   ، مث لل -بصفة خاصة  –ويدعم موقفها وهو تنبيه للعنوان يف أول األمر 
السـلطان زمـام   " : (( اللؤلؤة يف السلطان"وذلك حنو كتاب ، العنوان من زاوية أخرى 

وهـو  . األمور ، ونظام احلقوق ، وقوام احلدود ، والقطب الذي عليه مدار الدين والدنيا 
 )١( . ))محى اهللا يف بالده وظله املمدود على عباده ، به ميتنع حرميهم ، وينتصر مظلومهم

لعنوان الذي عنون له الكتاب هو السلطان ، واملقدمة يف أول سطورها توضح من هـو  فا
فهي تعريف باملفهوم . السلطان ، وكيف يستحق أن يكون سلطاناً ، حىت يسمى سلطاناً 

مث يكمل املقدمة باملهام املأمولة يف السلطان ، واملنتظرة منه للرعيـة أو  ، الوصفي العنواين
فإما القطبان اللذان عليهما مـدار  " :(( الياقوتة يف العلم واألدب"الشعب ، ويف كتاب 

الدين والدنيا ، وفرق ما بني اإلنسان وسائر احليوان ، وما بني الطبيعة امللكية والطبيعيـة  
  )٢( ... ))البهيمية ، ومها مادة العقل وسراج البدن 

بدايـة سـطورها علـى     فالعنوان هو العلم واألدب ، واملقدمة تقرر وتوضح منذ      
أمهيتهما، وتنبه على العناية ما ، واحلرص على تناوهلما تناوالً شافياً لضروب صـنوفه ،  

وغزير فيضه ، ألن هناك فرقًا جذريا بني اإلنسان وسائر احليوان ، ومـن  ، وعمق إدراكه 
وصفاً فيصف كال منهما ، علم محل وعلم استعمل : خالل تقسيم العلم ، فالعلم علمان 

.           جيعلك ختتار املالئم وتزهد باآلخر ، ويذكر الشواهد اليت تزيد املوصوف وضوحاً وإفهاماً
إن ابن عبد ربه يف تنبيهه وتعليقه يؤكد أمهية العنوان تأكيداً تأليفياً مبعىن صدق هذا العنوان 

زية والفضيلة اليت يف التناول ، وحقه يف البسط والتوضيح والتفصيل ، وتناوله من حيث امل
ال بد أن تكون ، حىت يستحق وميض ذلك اجلوهر أو اللؤلؤ الذي يتسمى به ، لنحصل يف 
، النهاية على مزايا مضاءة قد عكست واقعاً تمع مجع الفضـائل واحملافـل والصـفات   

  .وتراصفت مع بعضها لترسم صورة العقد الثمني على أرض األندلس 
اص مصطبغ برؤية الكاتب ونظرتـه التأليفيـة ،   وبذلك كان للمقدمات طابع خ  

وهذا االصطباغ يبدو جلياً أيضا من خالل االختالف يف أطوال املقدمات وقصرها، وهو 
اختالف ال خيضع ملنهجية ترتيبية أو تنظيمية ، بقدر ما حيدد ذلك العنوان وحاجتـه إىل  

اليتيمة "من ذلك كتاب . هجي التقدمي والبسط الفكري ، والتحليل التفصيلي ، والتتابع املن
                                                 

 . ١/٢٠: ص ، السابق نفسه  .)١(

 . ٢/١٧٧: ص،  السابق نفسه)٢(
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، يتحدث يف مثانية سطور عن قدرام "الثانية يف أخبار زياد واحلجاج والطالبيني والربامكة 
السياسية ، وممارستهم األمور وجتريبهم الدهور ، وكان قوله جامعاً هلؤالء األربعـة دون  

به على أمهية معرفـة  وين، استثناء ، وألنه يريد أن يعلق على سبب اختيارهم دون غريهم 
أخبارهم ، ومل يذكر يف حديثه شاهداً أو خرباً أو قصة، بل ترك ذلـك للمـنت يفصـله    

وكانت املقدمة وافيةً ومؤديةً لدورها ، ومل تكن تؤدي دوراً هامشياً ، أو تضيف ،  ويقرره
  .و النص وإمنا زودت املتلقي بتلك األمهية التنبيهية اليت يندفع ا حن،  زائداً عن احلاجة

ال يـذكر يف   )١( " العسجدة الثانية يف اخللفاء وتوارخيهم وأيـامهم " ويف كتاب   
وال يتجاوز يف ذلك ثالثة . مقدمته غري العنوان السابق التأليف ، والعنوان الذي يقدم له 

أسطر ، فلم يذكر امساً من أمساء الكتاب أو احلجاب أو شاهداً على األيام ، ومل يعلق أو 
لى أمهية العنوان ، ورمبا وجد يف ذلك فيضاً من اإلسهاب واإلطناب الذي ال طائل ينبه ع

  .منه ، ألن الكتاب تناول ذلك تناوالً تفصيلياً  وافياً شافياً 
تبلغ املقدمة ثالث صـفحات   )٢( "اللؤلؤة الثانية يف الفكاهات وامللح" ويف كتاب  

ايل الذي يرى فيه نزهة النفس ، وربيع ونصف يبدؤها بذكر العنوان السابق مث العنوان احل
القلب ، وجملب الراحة ، ومعدن السرور ، مث ميضي يف ذكر الشواهد املبـدوءة حبـديث   
نبوي عن ترويح القلوب ساعة بعد ساعة ، مث ميضي يف ذكر األقوال واألخبار مما يتوافق 

لسياسية تفرض نوعاً من وملا كانت احلياة االجتماعية واألوضاع ا. مع العنوان واملراد منه 
امللل واإلحساس باخلوف والقلق والغربة وصعوبة التكيف مع الواقع اجلديد إىل حد ما ، 
كانت األنظار متوجهة إىل الترويح والتنفيس وجلب الراحة من أبسط طرقها ، ويف مساع 

يئـة  الفكاهات وامللح راحةً قلبيةً وسرورا وانبساطاً ، لذلك كانت املقدمـة طويلـة ومل  
بالشواهد اجلامعة لألحاديث واألخبار واألقوال اليت يتحدث ا عـن ضـرورة تناوهلـا    

فمن هذه احلاجة كانت تلك اإلطالـة ، ولصـعوبة   . وتبادهلا، بل البحث عنها ومساعها 
  .احلياة وتصاعد األوضاع وتعقدها كانت الفكاهات وامللح 

نذ بداية التأليف ، لذلك جند العنـوان  وبذا عنوان الكتاب هو احلائز على االهتمام م     
ينخرط يف سياق تكراري يلتزمه املؤلف يف كل كتاب ، فال يذكر العنوان ويوظف آلياته 
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ولطائفه إال بعد أن يذكر العنوان السابق والعنوان احلايل ذكراً قصدياً ملزمـاً يف مجيـع   
مدوناً يف مقدمتـه ،  الكتب ، بل إن القارئ إذا نسي أو جتاهل صفحة العنوان جيد ذلك 

وحائزاً على أول بيانه يف حديثه ، فالعنوان على هذا األساس عنوان يتكرر يف الكتـاب  
اخلاص به ويف الكتاب الالحق ، وال شك أن هذا التكرار فيه ضرب من اإلقرار والتأكيد 

لـك  وزيادة الفائدة احلسنة ، اليت ترمي إىل إضافة عالئق وارتباطات بني العناوين ، من ذ
وقد مضى قولنا يف " : (( اجلوهرة الثانية يف أعاريض الشعر وعلل القوايف"قوله يف كتاب 

فضائل الشعر ومقاطعه وخمارجه ، وحنن قائلون بعون اهللا وتوفيقه يف أعاريضه وعلله ، وما 
حيسن ويقبح من زحافه ، وما ينفك من الدوائر اخلمس من الشطور اليت قالـت عليهـا   

  . )١( . ))تقل  العرب واليت مل
وبـني  ، مث ذكرت العنوان الذي تقدم له ، فاملقدمة كررت عنوان الكتاب السابق   

الكتابني وعنواما ارتباط قوي ، إذ الشعر صناعة فصل يف كتابـه السـابق فضـائلها    
وكان من باب اإلكمال للعمل ، واإلمتام للكتـاب ، أن يقـف يف   ، ومقاطعها وخمارجها
عروض الشعر وقوافيه وزحافه وعلله ، حىت تستوي تلك الصـناعة يف   كتابه احلايل على

الظهور من مجيع أبواا ، وتغطي مجيع اجتاهاا وزواياها ، فـالتكرار يستحضـر تلـك    
األفكار االرتباطية، واملفاهيم العالئقية بني العناوين ، لتكون النتائج ذات أمهيـة دالليـة   

الدت الفوائد من توالد العناوين وأفكارها ، ويدل وتو، شكلت مضامني املقدمات مجيعها
، أيضاً على ترابط املقدمات يف عقد صمم خصيصاً ليجمعها يف سياق واحد مـائزاً هلـا  

إن التكرار حني يقوم . حيدده الترابط واالنسجام بني العناوين املعنونة يف داخل املقدمات 
للعنوان ، فيكون باللفظ املعنون نفسه  ذه الفوائد واإلحياءات يعتمد على التكرار اللفظي

أما النوع اآلخر فهـو تكـرار   . ال يزيد عليه وال ينقص ، وذلك نوع من أنواع التكرار 
وتلك فائدة جليلة يف إجياز النتيجـة ، أو  ، ملضمون الكتاب السابق يف كثري من املقدمات

يغفل عن قراءة الكتـاب  اخلالصة القولية املرادة من العنوان السابق ، فكأن القارئ حني 
فإذا ، السابق ويبدأ يف هذا الكتاب ، يجد من مقدمته مساعدة يف تقدمي العنوان وخالصته

ما احتاج إىل اإلسهاب والتفصيل فإنه يعود إليه ، مث إا مقدمة تعرض األفكـار العامـة   
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: ا يقول ففي كتاب الفريدة يف احلروب ومدار أمره. واخليوط الرفيعة يف الكتاب السابق 
قد مضى قولنا يف السلطان وتعظيمه وما على الرعيه من لزوم طاعته وإدامة نصيحته ، (( 

فالكتاب السـابق يف   )١( . ))وما على السلطان من العدل يف رعيته والرفق بأهل مملكته 
تأليفه على كتاب احلروب هو كتاب السلطان ، وكان املراد من تأليفه معرفة ما له مـن  

يف حني إدامة النصيحة ولزوم الطاعة على الرعيـة ،  ، رفق بالرعية وأهل مملكته العدل وال
وهذه خالصة الكتاب ومراده واهلدف من تأليفه ، والوقوف علـى الشـواهد وقراءـا    
ومعرفتها يتطلب من القارئ العودة للكتاب ، ويف ذلك الذكر ضـرب مـن التكـرار    

مقدمة الكتاب الالحق ، والتكرار باب واسع املضموين الذي له فائدته ومغزاه بذكره يف 
وتفصيل القول فيه أكثـر داخـل   ، ذكرت فيه هنا ما كان مسة للكتاب ومائزة من مزاياه

  . -إن شاء اهللا-حتت عنوان األلفاظ والتراكيب يف املبحث الثالث من هذا الفصل
نص منـذ  إن للبناء املقدمايت من مقدمة وعرض وخامتة قالبا خاصا ينسجم فيه ال  

البداية إىل النهاية ، هذا االنسجام يقيم بني أقسام البناء تآلفاً نصياً ومعنوياً ، إذ ينتقل من 
املقدمة إىل العرض ومن العرض إىل اخلامتة انتقاالً ينتقل القارئ فيه مع االنتقال النصي دون 

ع حبل األفكار أن يشعر ذا االنتقال ، وتلك طريقة ختلصية مبدعة من الكاتب، إذ ال يقط
املتسربة إىل العقل من املقدمة حني االنتقال إىل العرض ، وكذلك احلال عند االنتقـال إىل  

حنو يتدرج فيه إىل ما يراد الـتخلص  : وطريقة التخلص ينحى ا أبدا حنوان (( اخلامتة ، 
يـه  إليه، وينتقل بتلطف إليه ، مما يناسبه ويكون منه بسبب ، وحنو ال يكون الـتخلص ف 

بتدرج وانتقال من الشيء إىل ما ينسبه ، ويشبهه ، ولكن بالتفات اخلاطر حيزاً من حيـز  
ومالحظته طرفاً من طرف ، فينعطف إىل ما يريد التخلص إليه مبا يكون مناقضاً أو خمالفاً 

إن ابن عبد ربه يف طريقته التخلصية  )٢( . ))من غري مقدمة تشعر بذلك  أوشك انعطاف
ريقة األوىل اليت يتدرج فيها بتلطف ومن فقرة إىل أخرى ، وكلها ذوات صلة مييل إىل الط

  .واحدة ومتشاة وقريبة من بعضها 
وحنن قائلون بعون اهللا : (( يقول " الفريدة الثانية يف الطعام والشراب"ويف كتاب   

ا بقـاء  وتوفيقه يف الطعام والشراب اللذين ما تنمو احلواس ومها قوام األبدان ، وعليهم
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يريد أمـا  : هذا أمي : ويف اخلبز . هذا أيب : قال املسيح عليه السالم يف املاء . األرواح 
جزء يف الطعام وجـزء يف  : وهذا الكتاب جزآن . يغذيان األبدان كما يغذيهما األبوان 

  )١(.))فالذي يف الطعام منهما متقص مجيع ما يتم ويتصرف به أغذية الطعام من . الشراب 
املقدمة اخلاصة باملقدمة ذكر العنوان الذي سيتناوله وهو عن الطعام والشراب، ونبـه   ففي

إىل أمهيته ألما بقاء األرواح وقوام األبدان ، وكانت هذه اجلملة سبباً تلطفياً ينقل الكالم 
إىل العرض، وفيه احلديث عن اخلرب الذي يوضح سبب كون الطعام والشراب من أسباب 

زم املعاش ، وقوله يؤكد ما ذكر يف املقدمة ويقرره ، وهكذا ينطلق من مرحلة احلياة ، ولوا
إىل أخرى ، ويعقد انتقاالته على لطائف ونسائم لطيفة ، ال متج النفس بأسلوا وال تنفر 
مبرورها  وانتقاالا ، بل تنخرط يف هذا السياق االنتقايل، وال تشعر إال بانتهاء املقدمة من 

وذلك االنسجام يدل على الوحدة األدبية للنص عموما،  إذ يتحد هذا . ورغري ملل أو نف
وال يتعـارض صـوت   ، القالب مع بعضه احتاداً منظماً متيناً ال يبعد فيه طرف عن طرف

  .أو صوت اخلامتة مع صوت العرض ، العرض مع صوت املقدمة
لعامة للنص ، مث الوحدة فاملقدمات األدبية يف العقد مقدمات تتسم بالوحدة األدبية ا     

اجلزئية لكل طور من أطوارها ، إذ إن لكل طور مزاياه وخصائصه ووظائفه ، اليت ال ميكن 
أن يقوم ا غريها ، وذلك ألن لكلٍ من املقدمة والعرض واخلامتة وظيفة اعتبارية تقوم ا 

محت هذه األجزاء ، فإذا ما تال" العتبة النصية " حىت تتحقق الفائدة املقدماتية حتت مفهوم 
وتالمحت وظائفها ، أدت املقدمات من هذا التالحم تلك الوحـدة البنائيـة املتجانسـة    

  .املترابطة 
وكانت املقدمات مبثابة الديوان الذي احتضن خالصة فكر ابن عبد ربه وجتربتـه    

ء وعلمه ، إذ تناولت من الشواهد الشعرية والنثرية واألخبار واألحاديث واآليات الشـي 
الكثري ، ويبدو أن هدفه من ذلك تقدمي تلك األبعاد التارخيية والدينية والثقافية يف مكـان  

و األبعاد اليت يركـز  ،  واحد ، ويأخذ القارئ منها على حسب تلك امليول والوجهات 
كـان   )٢(  "الزبرجدة يف األجواد واألصـفاد " عليها يف قراءاته ، فإذا ما عرضت كتاب 

إذا أتاكم كرمي قـوم  "  �ان ، والتنبيه على أمهيته ، مث االستدالل حبديثهاحلديث عن العنو
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مـع   -عليهما السالم  -مث احلديث املأثور ، مث خرب عن احلسن واحلسني  )١(." فأكرموه 
فهـذه  . عبد اهللا بن جعفر ، مث خرب املأمون وقوله حملمد بن عباد املهليب ، مث خيتم حبديث 

ألحاديث واألخبار ، قد قلدت أموراً أو وجهات دينية وتارخيية على الشواهد املتنوعة بني ا
وقـد يطيـل يف بعـض    . مر ثالثة عصور ، وكانت مما خيدم العنوان ويوضح املراد منه 

العناوين أكثر من ذلك ، إذ ال يشترط التساوي يف ذكر الشواهد وتضمينها الكتاب ، وقد 
يتحدث عنه ، كمنهج التزمه يف الكتـاب   يقلل وجيعل احلديث عن العنوان وما يريد أن

اجلوهرة الثانية يف أعاريض الشعر وعلل "وأوضح خطته الدراسية له يف مقدمته ، ككتاب 
فقدكان احلديث عن الشعر وما حيسن وما يقبح منه ، وما ينفك من الدوائر ،  )٢( "القوايف

ألنه سيتحدث عنه ،  فيذكر كالماً موجزاً،  اخلمس من الشطور اليت قالت عليها العرب 
يف داخل الكتاب ، وليست املقدمة إال لبيان العناوين ، واألنواع اليت سـيتحدث عنـها   

عن ، وأغزر أخبارا، أكثر شواهد  )٣( "اللؤلؤة يف السلطان "يف حني كان كتاب . الحقاً 
بويـا ،  سابقيه ، إذ ذكر قول ألحد احلكماء ، وحديثًا قدسيا ، وآية قرآنيةً ، وحـديثًا ن 

فالكتاب شامل ومتنوع يعطيك الفائدة مـن  . وأقواالً لصحابة ، وأخباراً لقادة، وأشعارا 
  .مقدمته ، ويزيدك من قبيل األقوال واألخبار يف الكتاب 

مث إن املقدمة تضطلع باألخبار الفريدة غري املكررة ، أو املعادة يف الكتاب ، ويف ذلك      
ة املقدمة ، وأا تقدم وتضيف ، وال يستهان عند التأليف هلا داللة على وعي املؤلف بأمهي

بالسياق املطلوب ، أواللغة الراقية الرفيعة ، بل هلا موضعها يف التأليف ، ويبسط الكاتـب  
  . فيها فكره وعقله وجتربته ، ويتعامل معها تعامله مع النص األصلي 

قافات يونانية وفارسية ، ومن خالل املقدمات وظف ابن عبد ربه ما تأثر به من ث  
ووقوفه على معارفهم ، وقد وجـد فيهـا بغيـة    ، ويف ذلك داللة على إحاطته بعلومهم 

ومطلباً فلم يتردد يف رصفها ووضعها يف املقدمة املناسبة ؛ لتكون مناط الفائـدة وسـبيل   
  .من الكتاب  -املتلقني-التحصيل للمستفيدين 
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إىل لغة خطابية نثرية تعرض األفكار بصـورة   فإن املقدمات يف سياقها العام تستند  
ال جتادل وال حتاجج إال باإلقناع ، وتفرض احلجج املدعمـة باألدلـة ،   ، خطابية رفيعة 

وتعتمد على التعليل املوضوعي لبعض العناوين ، كمؤشر نسيب لتوضيح مزاياه ، وقيمتـه  
لى هذا التوضيح ، وتلك مسة أدبية التأليفية والتناولية ، ويستخدم اجلملة االمسية اليت تعينه ع

  : الذي يقول فيه " العسجدة يف كالم األعراب" يف مقدمات العقد ، من ذلك كتاب
وحنن قائلون بعون اهللا وتوفيقه يف كالم األعراب خاصة ، إذ كان أشـرف الكـالم   (( 

ـ  دار حسباً، وأكثره رونقاً، وأحسنه ديباجاً ، وأقله كلفة ، وأوضحه طريقه ؛ إذ كان م
فذكر يف مقدمته سبب اختياره لكالم األعراب ، )١( . ))الكالم كله عليه ، ومنتسبه إليه 

على وجه االختصاص ، وكان ذكره جبمل امسية تفيد الدوام والثبوت واالستمرار ، وهذه 
الدميومة والثبوتية طابع التزمه كالم األعراب ، وهي صفة دائمة ا ، وليست على وجـه  

كثرة بل على وجه الدميومة واالستمرار، وذلك يعطي املوصوف أمهية وتقوية الندرة أو ال
برونقها وحسنها عن باقي ) كالمه ( مكانية ، ويعزز كيانه وجوهره، فتتميز مادته القولية 

  .األقوال 
كما سبق يف ،) أفعل ( وكثرياً ما يالحظ يف أسلوبه متييز العنوان عن غريه  بلفظ   

، على وزن أفعـل ) أشرف ، أكثر ، أحسن ، أوضح ، أقل ( دام هذا الشاهد من استخ
كبناء من أبنية األمساء الذي ميز العنوان بعدما فاضل بينه وبني غريه ، ومل يذكر املفاضلني 

واملفضل عليهم من تلك ، ولكنه اكتفى بوجه املفاضلة يف الشرف والوضوح واحلسن،معه 
وقد مضى قولنا يف كالم " (( نبة يف األجوبة ا" كذلك أيضاً يف كتاب . الوجوه مجيعها 

األعراب خاصة ، وحنن قائلون بعون اهللا وتوفيقه يف اجلوابات اليت هي أصعب الكالم كله 
   )٢( .))مركباً ، وأعزه مطلباً ، وأغمضه مذهباً وأضيقه مسلكاً 

يـق  فاملقدمة قررت يف ثناياها العنوان املطروح ، وهو األجوبة ، ووصفت عن طر  
أفعل التفضيل  وامسية اجلملة مزاياها وقيمها ، ومن خالل املفاضلة بينها وبني غريها الذي 

كان وجه املفاضـلة يف الغمـض ، والعـزة ،    ) من سواه ( وتقدير حذفه ) مل يذكره ( 

                                                 
 .  ٣/٤٢٠: ص ، السابق نفسه .)١(

 .  ٤/٥: ص ، السابق نفسه .)٢(
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ألن : (( مث بني سبب استحقاقه ذلك يف قولـه  ،والصعوبة يف التركيب ، وضيق املسلك 
  )١( .))الفكرة واستعمال القرحية صاحبه يعجل مناجاة 

فالتعليل لألحكام أحق بالتأليف والبيان من ذكر املفاضل عليهم ، وتزيـد تلـك     
  : إذ يقول ، "الواسطة يف اخلطب" يف كتاب، وقبوالً وإحساناً ، األحكام إحكاماً وبياناً

لك موضع منها الطوال ، ومنها القصار ، ولكل ذ: اعلم أن مجيع اخلطب على ضربني (( 
فاللغة اخلطابية تعتمد على نوع من أنواع أسـاليب   )٢( . ))يليق به ، ومكان حيسن فيه 

الطرح التعليمي الذي يوجهك إىل الفائدة العلمية بتوجيه ذهنك إىل األخذ بالعلم واملعرفة 
، ويأمرك بالتحصيل بأول كلمة منه ، لتقع يف نفسك موقع تنبيه وإيذان بأمهية ما بعدها ، 

  .ستشرف األنفس لتقبلها ووعيها فإذا ما وقعت أُخذت أحسن مأخذ ف
وبعض مقدمات العقد معنونة بعنوان طويل ، يتناول عدة أبـواب أو فصـول ،     

ولكنه يف سياق شواهده جيعل احلديث حماطاً بباب أوفصل واحد وال يتعرض لغريه ، ويف 
املتنبئني واملمـرورين والـبخالء    اجلمانة الثانية يف" ذلك ذكر للخاص بعد العام ، فكتاب

لكنه يذكر يف مقدمة املقدمة كالماً عاماً يصـف  ، يتناول عدة جوانب  )٣(" والطفيليني 
العنوان بأكمله ويتحدث عن مزايا أخبارهم ، وأا كاحلدائق واألنوار مبا فيها من طرفـة  

لقـول عـن غريهـم ،    ونادرة ، مث يبدأ بسياقة الشواهد عن املتنبئني ، وكأنه يوجز م ا
فالفائدة من أخبارهم ، وما عندهم من طرفة ونادرة قد وجدت يف أخبـار املمـرورين   
والبخالء والطفيليني أيضاً ، لكن اإلجياز م ضرب من التنبيه منهم ؛ خلصوص خطـرهم  

  .وتفشيه عن غريهم ، إذ قد يتجاوز الطرفة والنادرة إىل النكبة والطامة 
يضع هذا العنـوان للكتـاب    )٤(" دة يف املواعظ والزهدالزمر" كذلك يف كتاب  

ويذكر يف بداية مقدمته أن كتابه على جزأين يتناول الزهد يف اجلزء األول ، ويف الثـاين  
املواعظ ، ويسوق يف املقدمة الشواهد املعاضدة للعنوان ، ويعلق ويعرف ويفسر لكـن يف  

  .اهداً واحداً املواعظ فقط ، وخيصها عن الزهد، الذي  يسوق له ش

                                                 
 . ٤/٦: ص ،السابق نفسه . )١(

 . ٤/٥٧: ص ، السابق نفسه . )٢(

 . ٦/١٥١، السابق نفسه . )٣(

 . ٣/١٣٥: ص ،السابق نفسه . )٤(
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وكان الدافع من هذا االختصاص تقوية الدوافع ، وزيادة اليقني اإلمياين باملوعظة ،   
ألا طريق الزهد ومفتاح بابه وسر اهلداية إليه ، فإذا ما حتصنت العقـول ، وتسـلحت   
األنفس ، وتبصرت القلوب ، يف هذه الشواهد الواعظة وتأثرت مبحتواهـا لـن يطـول    

  .الزهد وخلقه الوصول إىل 
إن الشواهد يف داخل املقدمات تدل على تبصر ابن عبد ربه يف العلوم واملعارف ،   

وتنوع ميوله بني األدبية والسياسية والتارخيية والعلمية والدينية ، كل ذلك حتت عنـوان  
واحد جيمعها ويألفها وينظمها ، ولكنها شواهد كانت من قبيل التأييد الضمين للمضمون 

واين ؛ إذ تنخرط يف مراده وهدفه من خالل عرضها ، فلم يتناوهلا بالشرح أو التفصيل العن
أو التفسري أو التحليل ؛ وذلك العتماده يف ذلك على لفظها الصريح  ، والعبارة الواضحة 
اليت ال حتمل تأويالً آخر ، فإذا أحس خبالف ذلك وأن لبساً قد يكون من وراء هذا النص  

، شرع يف بيان مغزاه ومعناه بكلمة موجزة معربة كنوع مـن التفسـري    أو تلك العبارة
الصحيح للمعىن املراد من النص ، كانت التحليالت للشواهد أواإلبانة عن املراد ومعناه يف 
النص قليلةً جداً ، إذا ما قورن باملبسوط من غري توضيح ، ويف ذلك داللة على بسـاطة  

معناها من أبسط الطرق ، وسهولة تناول الكتـاب   الشواهد ، ووضوح لفظها الدال على
  .ومرناً مفيداً، تناوالًسهالً 

ويف ذلك أيضاً داللة على ميل ابن عبد ربه إىل اإلجياز الذي يتحـدث عنـه يف     
، مقدماته ، وهو إن مل يفرد له عنواناً ، لكنه تقصده تقصداً واضحاً ومتعمداً يف تعريفه له 

وقيمته ، ومواطن قدرته وقوته ، ولما كان يف هذه املواطن  وبيان شرفه، وذكر شواهده 
أعز مطلباً ، وأحسن جوهراً من اإلطناب والتطويل ، ويتضح أيضاً ذلك امليل إىل اإلجيـاز  
يف حذفه لألسانيد املتصلة باألخبار ، كضرب من اإلجياز على القـارئ ، والوصـول إىل   

وذلك أمر تقصده ووظفه يف مقدمة الكتاب  الفائدة دومنا مسافة تفرضها ظروف التأليف ،
وحذفت األسانيد من أكثر األخبار طلباً لالستخفاف واإلجياز ، وهربـاً مـن   : (( فقال 

التثقيل والتطويل ألا أخبار ممتعة ، وحكم نوادر ، ال ينقصها اإلسناد باتصاله وال يضرها 
   )١( . ))مأخذة منها 
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مات العقد ، وقلّدا يف شـواهدها وعباراـا   فاإلجياز مسة أدبية تسامت ا مقد  
  .وشرحها وبسطها 

إضافةً إىل أن ابن عبد ربه ال جيعل النفوس تتعطش إىل معرفة سبب تلك األحكام   
واألخبار اليت من أجلها اكتسب هؤالء هذه املزية ، فيجعل يف كتابـه ونصـه األصـلي    

داث والقصص الـيت تـروي   تفصيالً وشرحاً من خالل عرض الشواهد واألخبار واألح
الظمآن ، وتسكن الرغبة ، وتليب احلاجة ، وليست املقدمات ذا اإلجياز إال مفتاح الباب، 

  .وسر الوصول إىل منت الكتاب وقراءته والوقوف على فائدته 
    
  :�����و���א���א��

ألمـر  نالت الصورة الفنية اهتمام علماء البالغة منذ القدم ، وقد اجتهوا إليها أول ا  
، وإيضاح الفرق بينه وبني النثر ، ) معىن الشعر ( اجتاهاً مباشراً ؛ إذ كان جل مههم حتديد 

وعندما أدركوا أن الشعر ليس لفظًا ومعىن فحسب ، بل لفظ ومعىن ووزن وقافية أدركوا 
أن مجاله قائم على فن التعبري ، وأن القصيدة صورة كلية تضم بني ثناياها صوراً جزئيـة  

واملعـاين  : (( فيها روعة اخليال ، ولعل اجلاحظ أول من فطن إىل ذلـك بقولـه    تتجلى
مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب ، والبدوي والقروي واملدين وإمنا الشـأن يف  

، ويف صحة الطبع وجودة السبك، وكثرة املاء،وسهولة املخرج ، وختري اللفظ، إقامة الوزن
فاجلاحظ ال يتعامـل   )١( . ))وجنس من التصوير، من النسج وضرب ، فإمنا الشعر صناعة

مع املعاين إال بعد استقامتها يف البيت مع اللفظ ، واكتسائها وزناً وقافيـةً مالئمـةً، ألن   
إن املعىن إذا اكتسى لفظاً : (( األصل يف املعاين أسبقية معرفتها عند الناس ، كذلك يقول 

صار يف قلبك أحلـى ،  ، ومنحه املتكلم قوالً متعشقاً ،  وأعاره البليغ خمرجاً سهالً، حسناً
ولصدرك أملى ، واملعاين إذا كسيت األلفاظ الكرمية ، وألبست األوصـاف الرفيعـة ،   

وعلى ، وأربت على حقائق أقدارها بقدر ما زينت، حتولت يف العيون عن مقادير صورها
   )٢( . ))حسب ما زخرفت

                                                 
  ٢ط_ بـريوت (عبـد السـالم حممـد هـارون ،دار اجليـل      :حتقيـق  ، أبو عثمان عمرو بن حبر اجلـاحظ ،احليـوان   .  )١(

 . ١٣٢ – ٣/١٣١، ) م١٩٩٦/هـ١٤١٦

 . ١/١٥٧: ص ، مصدر سابق ، البيان والتبيني ، اجلاحظ )٢(
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والشاعر صانع ، والفكـرة اـردة يف    ،صورة فاجلاحظ قد اعترب الشعر صنعة و  
الشعر هي أشبه باملادة اخلام اليت يصورها ويشكلها يف صورة فنية ، كما أشار إىل النقلـة  

  .الفنية اليت تتحول ا الفكرة اردة إىل معىن حافل بالثراء ، وهو سر مجال الصورة 
املعاين للشعر مبرتلة املادة املوضوعة ، ( : (وقدامة يشري إىل حرية اختيار املعاين بقوله      

والشعر فيها كالصورة ، كما يوجد يف كل صناعة من أنه البد فيها من شيء موضـوع  
فقدامة يوضح    )١( . ))يقبل تأثري الصورة منها مثل اخلشب للنجارة ، والفضة للصياغة 

ع له من طاقاته الفنية أن من يتناول معىن يف أي مغزى شاء ، فعليه أن حيشد لذلك ما اجتم
  .لتصوير هذا املعىن 

  : البالغة فيقول ) حد (وأبو هالل العسكري يشري إىل الصورة وهو يتحدث عن   
هي كل ما تبلغ به املعىن قلب السامع ، فتمكنه يف نفسه كتمكنه يف نفسـك ، مـع   (( 

ي إيضاح املعىن  إمنا ه: (( وقال أيضاً عن البالغة ،  )٢( . ))صورة مقبولة ومعرض حسن 
فكأن املعىن يف قالب مغلق ، تفتح البالغـة أبـواب مغاليقهـا    ،  )٣( . ))وحتسني اللفظ 

بأدوات التصوير اليت متثلها يف نفس السامع ، كما قد مثلها القائل يف نفسه من ذي قبل ، 
  .وإن زادت يف إحسانه وحتسينه فهي احملسنة والكاشفة 

ومعلوم أن سبيل الكالم سبيل التصـوير  : (( قائالً وقد أفاض عبد القاهر يف ذلك   
الذي يعرب عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصـوغ   -والصياغة ، وأن سبيل املعىن 

باملعىن يـبني كلمـا كـان     )٤( . ))كالذهب والفضة يصاغ منها خامت ، أو سوار  -فيه
  .التصوير يف إبانته منمقاً مزيناً 

لفظ التصوير للداللة على عقد التشبيه بني األشـياء ،   ويف موضع آخر يستخدم  
وإذا ثبت هذا األصل ، وهو أن تصوير الشبه بني املختلفني يف اجلنس : (( وذلك يف قوله 

أخص شـيء  " التمثيل"مما حيرك قوى االستحسان ، ويثري الكامن من االستظراف ، فإن 

                                                 
  ٥٦:ص، مصدر سابق ، نقد الشعر ،قدامة بن جعفر   )١(

 ٢ط، لبنان  –بريوت ( مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ،: حققه وضبط نصه ، الصناعتني ، أبو هالل العسكري .)٢(
 .١٩: ، ص )  م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

 . ٢١: ص ، ابق نفسه الس.)٣(

 . ٢٥٤: ص ، مصدر سابق، دالئل االعجاز، اجلرجاين )٤(
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اء لفظ الصورة عنده داالً على اهليئة وج )١( . ))ذا الشأن ، وأسبق جارٍ يف هذا الرهان 
اليت حتدث للشيئني عندما ميتزجان يف الشبه ، فتباين صورما حينئذ صورما يف اخلارج ، 

من عدة أمور يجمـع  (( وذلك يف قوله حني كان يشرح وجه الشبه العقلي الذي ينتزع 
الشـيئني ميـزج   بعضها إىل بعض ، مث يستخرج من جمموعها الشبه فيكون سبيله سبيل 

حىت حتدث صورة غري ما كان هلما يف حال اإلفراد ، ال سبيل الشـيئني  ،أحدمها باآلخر 
وتظل نظرته إىل امتزاج طريف الصورة مع بعضهما  )٢(. )) جيمع بينهما وحتفظ صورما 

يف التشبيه التمثيلي ، وإحداثهما صورة جديدة نظرة رائدة يف التراث النقدي ، وجعـل  
قياس أشياء يبالغ يف مزاجها حىت تتحد وخترج عن أن تعرف صورة كل واحد ( (قياسها 

منهما على االنفراد، بل تبطل صورها املفردة اليت كانت قبل املزاج ، وحتـدث صـورة   
وحتصل مذاقه لو فرضت حصوهلا لك يف تلك األشياء من غري ، خاصة غري اللوايت عهدت 

لذلك كان يعجب بعقد صلة بني املتباينات ويطرب )  ٣( . ))فرضت ماال يكون ، امتزاج 
وهكذا إذا استقريت التشبيهات ، وجدت التباعد بني الشيئني ، : (( للجمع بينها فيقول 

كلما كان أشد كانت إىل النفوس أعجب ، وكانت النفوس هلا أطرب ، أنك ترى ـا  
واحدة يف السماء واألرض ، الشيئني مثلَني متباينني ، ومؤتلفني خمتلفني ، وترى الصورة ال

   )٤( . ))ويف خلقة اإلنسان وخالل الروض 

                                                 
ـ ١٤١٢ - ٢ط  –جـدة  (دار املـدين  ، قرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر، أسرار البالغة  عبد القاهر اجلرجاين ،.:)١( /  هـ

 .١٣١: ص ) م ١٩٩١
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ما يدركه املتأمـل يف  (( فإن ملفهوم الصورة مفهوما واسعا عند علماء البالغة وهو      
وتكون له يف النفس هيأة ال تكون ...املعاين من فوارق دقيقة وشفيفة بني هيآا وأشكاهلا

   )٢(" . )) صورة " اء وهذا ما مساه العلم، لغريه 
أما املعاصرون فقد أفردوا هلا كتباً ، وتوسعوا يف مفهومها ، فلم تعد مقصورة علـى       

  :ويف ذلك يقول علي البطل، الصورة البالغية ، بل ضموا إليها الصورتني الذهنية والرمزية 
ود الصورة قدمي يقف عند حد: يتميز يف تاريخ تطور مصطلح الصورة الفنية مفهومان (( 

الصورة الذهنية والصورة : البالغية ، وحديث يضم إىل الصورة البالغية نوعني آخرين مها 
الرمزية حيث ميثل كل نوع من هذه األنواع الثالثة اجتاهاً قائماً بذاته يف دراسـة األدب  

ـ (( فالصورة يف النقد اجلديد   )٣( . ))احلديث  ة مولود اخليال وأنه البد للشاعر من موهب
ذلـك   -هنا –خياالً واقعياً ، وخياالً خرافياً ، فيصبح حد اخليال : تصنع اخليال خيالني 

وذلك الالوعي الذي يصوره القلـب ، وإن يف اخليـال   ، الوعي الذي يصدر منه العقل 
ويف النقد احلديث جنـد   )٤( . ))انفعاالً لصور ذات وحدة متجاذبة ومتنافرة يف آن واحد 

ألن ، الصورة هي جوهر الشعر ، وأن كل قصيدة هي حبد ذاا صورةأن (( بعضهم يرى 
االجتاهات تأيت وتذهب ، والتغري ينال األسلوب والوزن واملوضوع ، ولكن اـاز بـاق   

  )٥( .))كمبدأ للحياة يف القصيدة 
ومهما كان األمر يف تقدير شأن االستعارة وااز والكناية ، أو ما خرج على غري   

ة يف تكوين الصورة البيانية ، فإن الصورة قد تتحقق فيما خيلو مـن ذلـك ،   خمرج العاد
إن الصورة ال تلتزم ضرورة أن تكون األلفـاظ أو  : (( ولذلك يقول حممد غنيمي هالل 

العبارات جمازية فقد تكون العبارات حقيقية االستعمال ، وتكون مع ذلك دقيقة التصوير 
ىن هو الذي حيدد التصوير ، يتضح ذلك أيضاً يف قول فاملع )١( . ))دالة على خيال خصب 

إن املعىن هو املدخل األساسي لفهم تصورات النقد العريب لوظـائف  : (( جابر عصفور 
الصورة الفنية وأمهيتها ، واملعىن مصطلح يستخدم يف جماالت متعددة يف الكتابات العربية 

دثه يف معىن من املعاين من خصوصـية  إن أمهية الصورة الفنية تتمثل فيما حت )٢())القدمية 
                                                 

 .  ٤٠٨ص ) بدون تاريخ ،بدون ط ، القاهرة(،حممد غنيمي هالل ، النقد األديب احلديث ، دار ضة مصر .)١(

أو ١٣٩٤، القـاهرة ، بـدون ط  (لنشر ، الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي ، دار الثقافة للطباعة وا،جابر عصفور .)٢(
 . ٣٨١: ص ، ) م١٩٧٤/هـ ١٣٩٥
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وتأثري، باإلضافة إىل أمهية ااز وأنه يفيد ما ال تفيده احلقيقة ، لينتقل املتلقي من ظـاهر  
ااز إىل حقيقته ، ومن ظاهر االستعارة إىل أصلها ، ومن املشبه به إىل املشـبه ، ومـن   

رد ، ويتم ذلك كله من خالل نوع املضمون احلسي املباشر للكناية إىل معناها األصلي ا
من االستدالل ، ينشط معه ذهن املتلقي ، ويشعر إزاءه بنوع من الفضول يدفعه إىل تأمل 
عالقات املشاة ، أو التناسب الذي تقوم عليه الصورة ، حىت يصل إىل معناها األصـلي  

لى قـدر قيمـة   السابق يف وجوده عليها ، وعلى قدر اجلهد املبذول يف هذه العملية ، وع
املعىن الذي يتوصل إليه املتلقي ، وتناسبه مع ما بذل فيه من جهد ، تتحدد املتعة الذهنيـة  

كان للنقـاد   )١( .قيمة الصورة الفنية وأمهيته –بالتايل  –اليت يستشعرها املتلقي ، وتتحدد 
تشبيه وااز االستعارة وال: اختالف يف مرجعيات هذه الصورة البيانية وأعين ذه املرجعية 

 )٢( ))إن االستعارة حداً ال تصلح فيه فإذا جاوزته فسدت وقبحـت  : (( يقول اآلمدي 
وأما االستعارة فإمنا احتـيج إليهـا يف   : (( وهي عند قدامة حاجة ماسة للعرب إذ يقول 

كالم العرب ألن ألفاظهم أكثر من معانيهم ، وليس هذا يف لسان غري لسـام ؛ فهـم   
ورمبا كانت مشتركة بينـه  ، املعىن الواحد بعبارات كثرية رمبا كانت مفردة لهيعربون عن 

فااز  )٣( . ))وبني غريه ، ورمبا استعاروا بعض ذلك يف موضع بعض على التوسع وااز
يجنح له بقصد توضيح ، عند قدامة طريقة خاصة من طرق االستعارة ، وغاية من غاياته 

  .راز خصوصيته من خالله معىن خاص بلفظ أقدر على إب
وكان هذا اجلنوح بقصد إظهار معىن بعيد ، ويتفق ابن طباطبا مع قدامة يف هـذا    

  :وذلك عند عقده لبيت املثقب العبدي 
  

ــأَ     تقُولُ وقَـد درأْت لَهـا وضـينِي    ذَهــيا د نــأَ ه داًب وــد   يينٍ
ارــلُّ و هرِ حــد ــلُّ ال ــتأَكُ الٌح   

  
ــا    أَم ــي ــوال ييبقــى علَ يينق  

  
                                                 

 .وما بعدها  ٣٩٨: ص، السابق نفسه :ينظر..)١(

ـ ١٣٩٢، ٢ط ، القـاهرة ( اآلمدي ،املوازنة بني أيب متام والبحتري ، حتقيق السيد صقر ،  دار املعـارف  .)٢( ،      )م١٩٧٢/  هـ
 . ٢٤٢: ص 

 . ٦٤: ص ، سابقمصدر ،  نقد النثر ،قدامة  )٣(



- ١٥٨ - 
 

وإمنا ، فهذه احلكاية كلها عن ناقته من ااز املباعد للحقيقة : (( قال ابن طباطبا   
  )١( .))أراد الشاعر أن الناقة لو تكلمت ألعربت عن شكواها مبثل هذا القول 

  
كـل   أما عبد القاهر فقد رأى يف التشبيه واالستعارة مع التمثيل أصل كبري تتفرع منـه 

ويرى أيضاً أن الشاعر املبدع هو  )٢(حماسن الكالم وتدور حوله جهات املعايل وأقطارها 
إذا : (( الذي يستطيع أن يأيت بتشبيهات بني أشياء خمتلفة ، ويوقع ا ائتالفـاً فيقـول   

استقربت التشبيهات وجدت التباعد بني الشيئني كلما كان أشد كانـت إىل النفـوس   
  )٣( . ))فكان مكاا إىل أن حتدث األرحيية أقرب ، وس ا أطرب وكانت النف، أعجب 

إن الفرق بني قول عبد القاهر وأقوال اآلخرين فرق يف نظـرم الفنيـة حنـو التشـبيه     
فالقريب من الواقع هو تشبيه، والبعيد الذي يركن إليه هو من باب التوسـع  ، واالستعارة

أقوال العلماء النقاد من اآلمدي وابـن طباطبـا    واملباعدة يدخل يف االستعارة ، هذا عند
وقدامة ، أما عبدالقاهر فريى يف االستعارة قدرةً وقوةً ، هي أقـدر علـى االستحسـان    
املعنوي من ذلك القريب ، الذي يظهر صفاته مبشاته لشيء ما قد اشترك معه يف صـفة  

لفة ألنه أمهر وأحذق من من صفاته فهو بذلك يدعو إىل اإلبداع يف مشاة األشياء املخت
  .غريه 

  :التشبيه 
الداللة على مشاركة (( إن من أهم ما يبني املعاين ويزيد من قوا  التشبيه ، وهو   

الوصف بأن أحد املوصوفني ينـوب منـاب   : (( وكذلك  هو )٤(.)) أمر آلخر يف معىن 
ة الشيء مبـا قاربـه   صف(( ، والتشبيه  )٥( .))اآلخر بأداة التشبيه ناب منابه أو مل ينب 

وشاكله ، من جهة واحدة أو جهات كثرية ال من مجيع جهاته ؛ ألنه لو ناسبه مناسـبة  
  ومن مناذج التشبيه املبثوثة يف مقدمات العقد قوله يف كتاب )٦(. )) كلية لكان إياه 

                                                 
 . ١٢٣: مصدر سابق ، ص ، عيار الشعر،ابن طباطبا  )١(

 .١٠٧أسرار البالغة ، مصدر سابق ،ص ،اجلرجاين : ينظر .)٢(

 . ١/١٠٩ص ،السابق نفسه ..)٣(

 . ٢٠٩: ص  ، مصدر سابق، اإليضاح يف علوم البالغة ،القزويين )٤(

 . ٢٦١:  ص، مصدر سابق ، الصناعتني ،أبو هالل العسكري  )٥(

  .. ١/٢٨٦: ص ، مصدر سابق ، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق )٦(
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  :  عند وصف أخبارهم )٤(" اجلمانة الثانية يف املتنبئني واملمرورين والبخالء والطفيليني" 
فإن أخبارهم حدائق مونقة ، ورياض زاهرة  ملا فيها من طرفة ونادرة فكأـا أنـوار   (( 

هـذا  .)) قريبة املسافة ملن طلبها، دانية القطوف من جاين مثرا، مزخرفة، أو حلل منشرة
القول فيه  تشبيه وأسلوب بليغ حيث شبه أخبار هؤالء وما ا مـن الطرفـة والنـادرة    

فشبه ما ال يدرك باحلس مبا يدرك باحلس ووجه الشبه ، ة والرياض الزاهرةباحلدائق املونق
هو ذلك املعىن اجلامع هلما من املتعة والبهجة واحلسن يف حال االستمتاع ذه احلدائق عن 

أو االستمتاع باألخبار الطريفة والنادرة عن طريق األمسـاع ، مث إن هـذه   ، طريق النظر
" غري احملسوس " هذا اخلرب الطريف " كأن" فشبه بأداة التشبيه  األخبار كأا أنوار مزخرفة

أو كأـا  . باحملسوس من األنوار املزخرفة ؛ وذلك ملعىن جامع من احلسن والزينة البديعة 
) ووجه الشبه(، حلل منتشرة؛ أي أن هذه األخبار الطريفة أو النادرة كأا أثواب منتشرة

مث يشبهها بالقطوف يف دنوها وقرا ، وبالثمرة الـيت  . قرب تناوهلا النبساطها وانتشارها
إن ابن عبد ربه يورد تشبيهات متعددة للداللة على شيء واحد  . جتىن لطلبها ولذة حمتواها

وذلك لكثرة أوجه الشبه اجلامعة بني األشياء هلذا الشيء الواحد ، وكان االستناد هلا أقرب 
   .ن غريها يف توضيح املعىن ، وأثبت يف األذهان م

وعلمه أن ال درع كالصرب  " : (( الفريدة يف احلروب ومدار أمرها"كذلك قوله يف كتاب 
صموده ومناعته  شبه يف هذه اجلمل احلصرية الصرب بالدرع يف )١( .))وال حصن كاليقني 

وثباته أمام الغزو الشـكي،احملارب لإلخـالص   ، ، واليقني باحلصن يف مناعته وصموده 
هما ينهزم الغزو اجليشي أمام احلصون ودفاعها عن مدينتها ، ووضـوحها يف  وعن، والنية

والطفـل  : (( يقول " يف العلم واألدب" يف كتاب الياقوته. هذا الدفاع أمام هذا اجليش 
فابن عبد  )٢( . ))الصغري لو مل تعرفه أدباً وتلقنه كتاباً كان كأبله البهائم ، وأضل الدواب

                                                                                                                                            
  . ١٥١/ ٦: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٤(

 
 . ١/١٢١: ص، السابق نفسه   )١(

  . ٢/١٧٧: ص  ، السابق نفسه  ..)٢(
  . ٤/٥: ص ، السابق نفسه ) ٣(
  . ٥/٥: ص ، السابق نفسه ) ٤(
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 يتلق يف صغره أدباً تعريفياً ، وكتاباً تعليمياً يتلقنه كأنه كالبهائم ربه يشبه الطفل الذي مل
البلهاء ، اليت تسري على األرض سرياً ال تدرك فيه صريورا ، وهي عدمية الفائدة لعـدم  

  . إدراكها ، وإحاطتها ملا ينفعها ، ويف كوا مسرية غري خمرية 
فقد شـبه   )٣()) ابة لبدت عجاجة كسح، ويكون جوابه على كالمه : (( وكذلك قوله 

والراد على قول خصمه بالسحابة اليت فرقت ذلك الزخم من ، اجلواب احلاضر يف بديهيته 
وكان التشبية بليغا يف عقد الشبه بني املختلفني حبرف الكاف وأراد مواجهة القوة ، الغبار 

  .بالقوة وإضعافها 
فشـبه   )٤(. )) ار يف احلطب اجلـزل  ويصرع منازعه بقول كمثل الن: (( وكذلك قوله 

بالنار اليت إذا ما اشتعلت يف احلطـب مل  ، والقارع خلصمه ، القول املسرع يف حضورة 
  .ومجع بني املعنييني يف السرعة والقدرة على اآلخر ، تدع منه شيئًا 

فإن التشبيهات اليت استخدمها ابن عبد ربه تدل على حسه وخياله القريب املعـىن ،       
لسهل التناول ؛ إذ إنه يقنن موجودات األشياء يف حميطه األندلسي ، ومن واقعه املعيش ، ا

ليقيم بينها وبني غري احملسوسات عالقةً كامنةً ، تزيد املعىن الذي أراد قوة ، وتوضح معاين 
ما كان له أن يوضحها بدون التشبيه وأداته وطرفيه ، وأدواته يف ذلك التوضـيح أدوات  

درع ، و طبيعية ملموسة حمسوسة كالرياض واحلدائق والبهائم واألنوار واحللل، حربية كال
فكلها أدوات ملموسة توصل الفكرة إىل العقل دون تعب أو جهد ، أو كثري من العنـاء،  
فإذا ما قُرأت هذه الصور متثل املراد دومنا وقت طويل ، بل يتبني املراد مبجرد االنتهاء من 

وهذا املراد هو الذي جعل التشبيه أكثر حضورا ، لتوكيد يف النفس قراءة اجلملة وحيصل ا
، ولعل هذا عائد إىل مسة عامة يف األدب العريب القدمي ، يف املقدمات من االستعارة بكثري 

، مث إنه يف سياق كتابة علمية نقديـة  ، وهي غلبة حضور التشبيه على حضور االستعارة 
  .  ك األلوان البالغية مبا يوضح املراد وليست كتابة إبداعية فيأيت من تل

  :ستعارة ااز واال
. االستعارة ضرب من ااز، وهي ما كانت عالقته تشبيه معناه مبا وضع لـه  ((   

اليت تتناول أمراً معلوماً ميكن أن : وقد تقيد بالتحقيقية لتحقق معناها حساً أو عقالً ، أي 
  إن اللفظ نقل من مسماه األصلي : لية ، فيقال ينص عليه ويشار إليه إشارة حسية أو عق
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  : وكذلك أيضا هــي   )١( . ))فجعل امساً له على سبيل اإلعارة للمبالغة يف التشبيه   
أن : نقل العبارة عن موضع استعماهلا يف أصل اللغة إىل غريها ، وذلك لغرض ؛ إما ((  

املبالغة فيه ، أو اإلشارة إليه بالقليل يكون شرح املعىن ، وفضل اإلبانة عنه ، أو تأكيده و
وهذه األوصاف موجودة يف االستعارة . من اللفظ ، أو حيسن املعرض الذي يربز فيه 

املصيبة ، ولوال أن االستعارة املصيبة تتضمن ما ال تتضمنه احلقيقة من زيادة فائدة ، لكانت 
ساعهم يف الكالم اقتداراً ودالة ، وإمنا هي من ات((  )٢( . ))احلقيـقة أوىل منها استعماالً 

ليس ضرورة ؛ ألن ألفاظ العرب أكثر من معانيهم ، وليس ذلك يف لغة أحد من األمم 
  . )٣( . ))غريهم ، فإمنا استعاروا جمازاً واتساعاً 

فإن األقوال واآلراء السابقة تؤكد أن االستعارة حمسن من احملاسن ، هلا إفادا الـيت       
الستعمال يف الكالم ، و توضح وتبني معىن زائداً ، أو تبالغ يف وصـفه ، أو  تفيدها عند ا

  .وما كان هلذا املعىن أن يبني لو بسط على حقيقته ومعناه األصلي، تشري إليه بلفظ حيتويه
  " : انبة يف األجوبة " ومن مناذج االستعارة يف مقدمات العقد الفريد قوله يف كتاب      

 )٤( .))وسكن نـافرة  ، حىت إذا اطمأن شارده ، نسج الكالم واستئناسة  فال يزال يف ((
  ـــــــــــــ

  . ٢٤٧: ص ، مصدر سابق ، اإليضاح يف علوم البالغة ، القزويين ) ١(
  .٢٩٥: ص ، مصدر سابق ، الصناعتني ، العسكري ) ٢(
  . ٢٧٤/ ١: ص ، مصدر سابق ، العمدة ، ابن رشيق ) ٣(
  . ٤/٥، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٤(

وحذف وحوش الصحراء وجاء بشـيء  ، فشبه  الكالم بأوابد الصحراء الشاردة والنافرة 
  .من لوازمها مثل النفور والشرود على سبيل االستعارة املكنية  

املوعظة ثقيلة على السمع ، حمرجة على النفس ، بعيـدة مـن   : (( ومن ذلك أيضا قوله 
راضها الشهوة ، ومضادا اهلوى ، الذي هو ربيع القلب ، ومراد الـروح ،  القبول العت

شبه املوعظة بالشيء الثقيل ثقالً حسيا وتلقى عند  )١( . ))ومربع اللهو ، ومسرح األماين 
، األمساع ثقالً ، ويف األنفس حرجاً ، فحذف املشبه به وذكر شيئاً من صفاته وهو الثقل 

  واملعىن اجلامع القوة والقدرة الكامنة اليت ختتلف األنفس يف ، كنيةعلى سبيل االستعارة امل
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تقبلها أو رفضها ، واهلوى ال يبعد عن املوعظة يف قدرا وقوـا يف كسـب القلـوب    
واألرواح ، وشأا يف ذلك شأن الشيء الذي يستطيع أن حيتل من القلوب موقعاً ، ومن 

  . ه به على سبيل االستعارة املكنية فذكر املشبه وحذف املشب، األرواح رواجاً
جعل املوعظة متنع الشهوة ، واملنع من صـفات   )٢( .))واملوعظة مانعة لك مما تشتهي (( 

فذكر املشبه وحذف املشبه به علـى سـبيل   ، اإلنسان الذي يفرض قدرته املانعة للشهوة 
  .االستعارة املكنية

وهو إجياز يستثقل إيضاح املوضح وبسط ، إذا كان عبد ربه مييل إىل اإلجياز يف عباراته
لذلك  فإنه يستعني ، فإن ذلك امليل ال يعتين إال بالفائدة وصياغتها التركيبية ، املبسوط

وهو إجياز يستمد ، اليت تتسع يف معناها مع تضييق لفظها ، للفائدة اجلليلة  بالنكتة اللطيفة 
واستحسان ، العبها على أوتار القلوب تبني املعىن بت، من ااز واالستعارة صورة داللية 

ألن النظر ، وتتمثلها فهماً وادراكاً، فتتقبلها  النفوس طلباً واستئناساً ، موقعها من األمساع 
  .اليت هي سبيل التثقيف والتهذيب،منصب على العبارة وجالء فائدا 

  :الكناية والتعريض 
ح على حسب ما عملـوا  أن يكين عن الشيء ، ويعرض به ، وال يصر: (( وهو   

  . )٣(. ))باللحن والتورية عن الشيء 
  ـــــــــــــــ

  .  ١٣٥/ ٣: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ١( 
  .١٣٦/ ٣: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٢(
  . ٤٠٧: ص ، مصدر سابق ، الصناعتني ،العسكري )١(

فالن طويـل  : " الزم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ كقولك  والكناية لفظ أريد به(( 
وفرق السكاكي وغريه بينهما بوجه آخر أيضاً ، وهو أن . أي طويل القامة " النجاد 

مبىن الكناية على االنتقال من الالزم إىل امللزوم ومبىن ااز على االنتقال من امللزوم إىل 
بـه ميتنـع   " : (( اللؤلؤ يف السـلطان "يف كتاب  كقول ابن عبد ربه  )١(. )) الالزم 

إن هذا القـول   )٢( ))حرميهم ، وينتصر مظلومهم ، وينقمع ظاملهم ، ويأمن خائفهم 

                                                 
 . ٣١٣: ص ، مصدر سابق، اإليضاح يف علوم البالغة ،القزويين .)١(

 . ١/٢٠: ص  ،مصدر سابق ،  العقد الفريد ، ابن عبد ربه  )٢(
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لتشكل مالمح دولة منعمة يف ظل ، جامع لكنايات وتعاريض كثرية جتتمع مع بعضها 
، فهـي  سلطان تضافرت له اجلهود واحلدود واألنظمة ، لتستوي على هذه الشاكلة 

دولة ميتنع حرميها أي أن هلا حرمة ومنعة ال يعتدى عليها ، كناية عن حدودها ومنعتها 
اليت ال يستطيع أحد أن يتعدى عليها، وبإقامة العدل وتطبيق احلدود وإرجاع احلقوق 
إىل أصحاا ، والضرب على أيدي اجلناة واملعتدين والظاملني ينتصر املظلوم وينقمـع  

مني األوضاع الداخلية ، وإقامة العدل واحلق ، وحتصني الـبالد مـن   الظامل ، ويف تأ
اخلارج واالستعداد التام ألي غزو ميكن أن يكدر أمنها، واحلد من السماح لألعـداء  
بالتدخل يف احلكم ، وديد البالد ومواجهة أي قوة ، ورد كل غزو ، كلها كنايات 

  .عن حتقيق  األمان للخائفني يف البالد 
وطول جتربته هلا ، وملقاساة احلروب ، " : (( احلروب ومدار أمرها"قوله يف كتاب و     

فطول التجربة كناية عن كثرة احلروب وكثرة أيامها وخوضها ،  )١( .))ومعاناة اجليوش 
ومعاناة اجليوش كناية عن شدة التعب البدين والنفسي وشدة اجلهد ، الذي يرجع : وقوله

طبيعية من وعورة التضاريس ، أو اشتداد احلر أو برودة الطقس ، إىل الطريق أواألخطار ال
أو حىت إىل كثرة انتشار األمراض ،كذلك ميكن أن يرجع إىل العـدو نفسـه يف قوتـه    
واستخدامه أسلحة أكثر قوة وإبادةً منهم ، أو اخلوف من اهول الذي ينتظرهم كـأن  

  . وا حبدوثها يستخدم العدو حيلة مل يسبق هلم أن توقعوها أو فكر
يف قوله كناية عن السياسة  )٢( ))هم رضوا الصعاب حىت النت مقاودها : (( وأيضا قوله 

والتدبري، واحلنكة والتفكري ، يف حل الصعاب من األمور ، إضافةً إىل ظهور نـوع مـن   
يقود إىل مسايسة ومداراة الصعاب على قدر صعوبتها " راضوا"التدبري السياسي من كلمة 

الذين ال يركنون يف ، ضع وتذل منصاعة هلذا األمر التدبريي من الرجال السياسينيحىت خت
الصعوبة وشدة املوقف إىل االستسالم هلذا األمر العارض ، بل يبحثون عن خمرج تلني بـه  

  .الصعاب وتتبدل األمور وجمرياا إىل مصلحتهم 
  

                                                 
 . ١/١٢١: ص ، السابق نفسه  )١(

 . ٥/٥: ص  ، السابق نفسه   )٢(
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لشاعر أن يعتين بثالثة أشياء يف تأليف الكـالم  ذكر ابن األثري أنه البد للخطيب وا  

  :من النظم والنثر وهي 
وحكم ذلك حكم الآللئ املبددة ، فإا تتخري وتنتقي قبـل  : اختيار األلفاظ املفردة  – ١

  .النظم 
لئال جييء الكالم قلقاً نافراً عن مواضعه ، : نظم كل كلمة مع أختها يف املشاكلة هلا  – ٢

  .عقد املنظوم يف اقتران كل لؤلؤة منه بأختها املشاكلة هلا وحكم ذلك حكم ال
وحكم ذلك حكم املوضع : الغرض املقصود من ذلك الكالم على اختالف أنواعه  – ٣

الذي يوضع فيه العقد املنظوم ، فتارة جيعل إكليالً على الرأس ، وتارة جيعل قالدة يف 
األذن ، ولكل موضوع من هـذه  يف ) القرط : الشنف ( العنق ، وتارة جيعل شنفاً 

  )١( .املواضع هيئة من احلسن تخصه 
مث ذكر ابن األثري أن تفاوت التفاضل يقع يف تركيب األلفاظ أكثر ممـا يقـع يف     

مفرداا ؛ ألن التركيب أعسر وأشق ، ومثّل لذلك بألفاظ القرآن الكـرمي مـن حيـث    
أن اللفظ القرآين يفوق مجيع كالمهم  انفرادها ، ومع استعمال العرب ومن بعدهم هلا  إال

إنـك  : (( ، ويف ذلك يقول عبد القاهر )٢(ويعلو عليه ، وليس ذلك إال لفضيلة التركيب 
ترى الكلمة تروقك وتؤنسك يف موضع ، مث تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك يف موضع 

لقرآن وبيت الشعر ، ويف املثل السائر أمثلة متعددة تتناول ألفاظًا وردت يف آي ا)٣( .))آخر
  )٤( .وجندها يف القرآن جزلة متينة ، ويف الشعر ركيكة ضعيفة 

وإذا نظرنا إىل كتاب اهللا عز وجل الذي هو أفصح الكالم وجدناه سهالً سلسـاً    
وابن األثري يرى أن العرب . وما تضمنه من الكلمات الغريبة يسريا جداً ، ومقبوالً حسناً 

غريب احلسن من األلفاظ ، وإمنا تالم على الغريب القبيح ، وأمـا  ال تالم على استعمال ال
احلضري فإنه يالم على استعمال القسمني معاً ، وهو يف أحدمها أشد مالمة من اآلخـر ،  

                                                 
 . ١/١٤٩: ص ، مصدر سابق ،  املثل السائر ، ابن األثري )١(

 . ١/١٥١: ص  ، ق نفسه الساب:ينظر  )٢(

 . ٤٦: ص ، مصدر سابق ، دالئل اإلعجاز، اجلرجاين  )٣(

 . ١٥٤ – ١٥٢: ص  ، مصدر سابق،املثل السائر،ابن األثري : ينظر   )٤(
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كما ذكر أن الغريب احلسن يسـوغ اسـتعماله يف الشـعر وال يسـوغ يف اخلطـب      
كل ما يسـوغ اسـتعماله يف   أن ، وعلى هذا فاعلم : (( لذلك يقول ،   )١(واملكاتبات

الكالم املنثور من األلفاظ ، يسوغ استعماله يف الكالم املنظوم ، وليس كل مـا يسـوغ   
استعماله يف الكالم املنظوم ، يسوغ استعماله يف الكالم املنثور ، وذلك شيء اسـتنبطته  

  .)٢(. )) واطلعت عليه 
ه يسـتعمل يف وصـف   فأما اجلزل فإن: (( ويقسم اللفظ إىل جزل ورقيق فيقول   

مواقف احلروب ، ويف قوارع التهديد والتخويف وأشباه ذلك ، والرقيـق يسـتعمل يف   
وصف األشواق وذكر أيام البعاد ويف استجالب املودات ، ومالينات االستعطاف وأشباه 

وليس املقصود باجلزل من األلفاظ أن يكون وحشياً متوعراً عليه عنجهية البداوة ، . ذلك 
ون متيناً على عذوبته يف الفم ، ولذاذته يف السمع ، وليس املقصود بـالرقيق أن  بل أن يك

وعندما  )٣( . ))يكون ركيكاً سفسفاً ، وإمنا هو اللطيف ، الرقيق احلاشية ، الناعم امللمس 
تصبح ألفاظ مركبة فإن لتركيبها حكماً آخر، وذاك أنه حيدث عنه من فوائد التأليفـات  

؛ وذلـك  )٤(ل للسامع أن هذه األلفاظ ليست تلك اليت كانت مفردة واالمتزاجات ما خيي
وهو يف اللغـة  ) السبك ( بـ ألا حتافظ على استقرار النص وترابطه اللفظي فيما يعرف 

ذوبه : وسبكه ، سبك الذهب والفضة وحنوه من الذائب يسبكه ويسبِكه سبكًا : (( من 
  )١(.... )) بة منه والسبيكة  القطعة املذو، وأفرغه يف قالب 

وهو الذي يتعلق بالطرق اليت تترابط ا ألفاظ كل نص ، فالنص وحدة دالليـة تـرتبط   
  )٢( :أجزاؤها معاً بواسطة أدوات ربط هـي 

  .اإلحالة ، احلذف ، االستبدال ، العطف : وتتكون من : عناصر السبك النحوي  – ١
  ، الترادف ، املصاحبة اللغوية التكرار : وتتكون من : عناصر السبك املعجمي  – ٢
  ) .التضاد ، التالزم الذكرى(  

                                                 
 . ١/١٦٩: ص ، السابق نفسه  :ينظر   )١(

 . ١/١٧٢: ص ، السابق نفسه  )٢(

 . ١/١٧٢: ص ، السابق نفسه  )٣(

  . ١/١٩٤: ص  ، ه السابق نفس:ينظر  )٤(
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السجع ، اجلناس ، وهذا املبحث ال يستهدف : العناصر الصوتية وميكن حصرها يف  – ٣
البحث النظري ، بل هو يف املقام األول إظهار كيفية ترابط النص يف مقدمات العقد 

كانت ذات مرجعية صوتية ، أم داللية، الفريد ، واألوجه املختلفة هلذا الترابط سواء 
: واحتبك بـإزاره أي  ، وهو من الشد ) احلبك ( وكذلك مصطلح  .أم تركيبية 

  )٣(.ليه احتىب به وشده إ
  

�:%�����א�$#"�א��!و �:��و��� �

� �
إذ البد مـن  ، وهي وجود عناصر لغوية ال تكتفي بذاا من حيث التأويل :اإلحالة  –أ 

ليه من أجل تأويلها ، وتسمى تلك العناصر عناصر حملية ، وهـي  العودة إىل ما تشري إ
الضمائر وأمساء اإلشارة واألمساء املوصولة ، فهذه كلمات تعود إىل عناصر أخـرى  

والتماسك عن طريق اإلحالة يقع عند استرجاع . مذكورة يف أجزاء أخرى من النص 
تتحدد يف املقـدمات مـن    وهي )٤(. أو إدخال الشيء يف اخلطاب مرة ثانية ، املعىن 
  : حيث 

  ــــــــــــــ
  .مادة سبك ، مصدر سابق ، لسان العرب ، ابن منظور ) ١(
سليمان العطار ، حممـود حجـازي ،   : ، تقدمي _ رؤية منهجية يف بناء النص النثري _ نظرية علم النص ، حسام أمحد فرج ) ٢(

  .وما بعدها  ٨٣: ، ص ) م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨،  ١ط، القاهرة ( مكتبة اآلداب 
  .مادة حبك ، مصدر سابق ، لسان العرب ، ابن منظور ) ٣(
   . ٨٣ص ، نظرية علم النص ،مصدر سابق ، حسام فرج ) ٤(
  

زيادة اجلملة الفعلية يف صيغة املضارع ، الذي يظهر اجلانب الوصـفي الواضـح يف   )  ١
  .النص 

التوقيعات والفصـول  والصـدور    انبة الثانية يف"من ذلك قول ابن عبد ربه يف كتاب  
  ما دل بعضه على كله ، وكفى قليله عن (( حني يتحدث عن اإلجياز " : وأخبار الكتبة
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فاسـم   )١(. ))كثريه ، وشهد ظاهره على باطنه ، وذلك أن تقل حروفه ، وتكثر معانيه  
قته حييل املعىن ويستدعي إدخال عناصر أخرى موجودة يف النص قد سب" ذلك " اإلشارة 

يف التأليف ، ولكنه يستحضرها من جديد ، وهي اجلمل الفعلية اليت تعين الداللة والكفاية 
والشهادة اليت تتحقق يف اإلجياز ، عن طريق قلة احلروف وكثرة املعاين ، وهذا يسـتدعي  

  .ترابط اجلمل فيما بينها حىت يستقيم املعىن ، ويتضح املغزى 
قيل ملسلمة ابـن عبـد   " :(( انية يف الفكاهات وامللحاللؤلؤة الث" وكذلك قوله يف كتاب

وهذه املرتلـة  : (( مث يقـول   ))هتك احليا واتباع اهلوى : ما ألذ األشياء ؟ فقال : امللك
فربط بني الشاهد يف اخلرب والتعليق على هـذا   )٢( ))من أعمال النفس وهتك احليا قبيحة 

 بعدها إىل معىن سابق عليها ، يكون هو املراد اليت حتيل املعىن" هذه " اخلرب باسم اإلشارة 
توضيحه يف معىن يدل عليه جبملة امسية تبدأ باسم اإلشارة ، واإلحالة حتيلنا إىل مجلة فعلية 

  .هي هتك احليا اليت تقرر توضيحها بعد اسم اإلشارة والقول بأا قبيحة 
علومات متجاورة أو متوازيـة  زيادة اجلملة االمسية اليت معها يصبح األمر جمرد ذكر م)  ٢

  .جيمع بينها واو العطف
والنعمة والسرور ، إذ مل يكن مدار الدنيا إال عليها ، وال قوام األبدان : (( ومن ذلك قوله 

إال ا ، وإذ هي منو الفراسة ، وتركيب الغريزة ، واختالف اهلمم ، وطيـب الشـيم ،   
عود على النعمة والسرور ، وجاءت مترابطة فاجلمل اإلمسية كلها ت )٣( .))وتفاضل البلدان 

فيما بينها بالواو العاطفة ، وتدل على كونه أمرا ثابتا ال يتغري وال يتجدد ، وتفيد الثبوت 
واالستمرار، وكل اجلمل حتيل املعىن وتربطه باجلملة السابقة من النعمة والسرور ، وتوازي 

ذكره يف صدر اجلمل ، ويف هذا ضرب من اجلمل وجتاورها فيما بينها يكون باإلحالة ال ب
وحنن قائلون مبا ألفناه يف كتابنا هذا من الفكاهات : (( وكذلك قوله . اإلجياز املستحسن 

وامللح اليت هي نزهة النفس ، وربيع القلب ، ومرتع السمع ، وجملب الراحـة ، ومعـدن   
عىن يف اجلمل الالحقة عليها تترك للم" الفكاهات وامللح " فاجلملة االمسية   )٤( . ))السرور

                                                 
  . ٤/١٤٦: ص  ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه  )١(
 . . ٦/٤٠٢: ص  ، السابق نفسه  )٢(

 .٦/٢٣٢: ص  ، السابق نفسه  )٣(

 . ٦/٤٠١: ص  ، السابق نفسه  )٤(
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صدى يعود عليها ، وتتالحم اجلمل وتتجاور بالواو العاطفة ، لتوضح معىن ال يكون إال 
اليت تستعني بإحالة االسم املوصول للمعاين املكترتة يف اجلمل الالحقـة  ، باجلملة االمسية 

  .عليها ؛ للداللة عليها وعلى املراد منها يف ثنايا هذه اجلمل 
  :حلذف ا –ب 

مييل املتكلم إىل إسقاط بعض العناصر من الكالم اعتماداً على فهم املخاطـب  ((   
إن (( مث  )١( .)) وإدراكه للعناصر احملذوفة تارة ، ووضوح قرائن السياق تـارة أخـرى   

وجود دليل على احملذوف يف أكثر من مجلة داخل النص ، أو يف نص آخر مرتبط بـه ،  
، وهذا ما يطلق عليه الدليل املقايل على احملذوف ، وأمهية  شرط من شروط حتقق السبك

وجود هذا الدليل هي حتقيق املرجعية بني املذكور واحملذوف يف أكثر من مجلة ، مما يؤدي 
مبتدأ ، : وتتعدد أنواع احلذف يف اللغة العربية فقد يكون احملذوف . إىل استمرارية النص

واحلـذف حيقـق    )٢()) به ، أو حاال ، أو جمرورا حبرف أو خربا ، أو فاعالً ، أو مفعولًا 
الرغبة يف استمرار السجع و يدفع القارئ لالستمرار يف االستمتاع بالقراءة دون عنـاء ،  

وكرهنا أن يكون : (( وخيلق شكالً من أشكال األلفة بينه وبني ما يقرأ ، ومن ذلك قوله 
م والنوادر واألمثال ، عطالً مـن هـذه   كتابنا هذا بعد اشتماله على فنون اآلداب واحلك

الصناعة ، اليت هي مراد السمع ، ومرتع النفس ، وربيع القلب ، وجمال اهلوى ، ومسالة 
فحذف املبتدأ لقرينه دالة عليه ، وحىت ال  )٣( .. ))الكئيب ، وأنس الوحيد وزاد الراكب

مرتع النفس وهي ربيع القلب إذ التقدير وهي ، ينبو املعىن يف األمساع وتستقبله بدون عناء 
، فتتآلف الكلمات مع النفس ، وتتقبلها اآلذان ، وتطلب ما بعد هذا القول حـىت  ... و

وكـل ذلـك   ، واالستمتاع اهلادئ غري املتكلف أو املثقل ، ينتهي النص، وهي من باب االستئناس 
اً منظمـاً ال ختطئهـا   و من حماسنه أيضا سلك اجلمل سلك، ضرب من اإلجياز املستحسن يف الكالم 

اآلذان ، وال متلها القلوب ، مستفيدة يف كل ذلك من أوجه الترابط التركيبية النحويـة يف األلفـاظ   

                                                 
،  دار قبـاء  ) على السور املكيـة  دراسة تطبيقية ( علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق ،  صبحي إبراهيم الفقي : ينظر  )١(

  . ٢/١٩١: ص) م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١،  ٢ط، القاهرة (
  . ٨٩_ ٨٨: ص ، مصدر سابق ، نظرية علم النص ، حسام فرج ) ٢(
 . ٦/٥: ص  ، مصدر سابق ، العقد الفريد ،ابن عبد ربه ) ٣(
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التامة املعىن ، مع حتقق السبك يف النص سبكاً منظماً مترابطاً يف أجزائه ، حمتضناً املعـىن يف جوانبـه   
  .على حمذوفه من سياقه  وأحنائه ، وقد استقبله القارئ وافياً مبعناه ، ودل

  :العطف  –ج 
ملا كان النص جمموعة من اجلمل املتتابعة أفقياً ، وجب أن تكون هذه اجلمل مترابطة فيما ((   

بينها حىت تكون نصاً متماسكاً ، واستعمال التعبريات العطفية يشري إىل االرتباطـات الواقعـة بـني    
  )١()) العطف  احلوادث واملواقف ، ومن تلك التعبريات ، أدوات

  : إذ تتنوع التعبريات العطفية لتشمل
  :الوصل  – ١

ومن ذلك قول ابن  )٢()) باملثل  –ناهيك عن  –باإلضافة إىل ذلك  –كذلك  –و : (( ومن أدواته 
السلطان زمام األمور ، ونظام احلقوق ، وقوام احلدود والقطب الذي عليه مدار الـدين  : (( عبد ربه 
  .)٣(. )) والدنيا 
فاجلمل االمسية مترابطة األرجاء ، متعاطفة األرحام ، بينها تداخل وتشارك وتعاقب ، تفرضه   

حتمية السياق املتعاطف على بعضه ، احملتاج إىل كله ، يف قالب تعبريي يستسـلم لقالـب الوصـل    
رزة وهي من السمات البـا ، التعاطفي ، وينخرط يف سلسلة معنوية لفظية شكلت التعبري العام للنص 

تتبع الطريقـة اجلاحظيـة يف اجلمـل    ، يف املقدمات ، فاجلمل القصار املتتابعة ، املتعاطفة على بعضها
مث اعلم أبقاك اهللا أن صاحب التشـريق  : (( إذ يقول فيه " البيان والتبيني"القصرية ، من ذلك كتابه  

التزيد ، أعذر من عي يتكلف والتقعري والتعقيب من اخلطباء ، والبلغاء ، مع مساجة التكلف ، وشنعة 
فاجلاحظ يبسط ويوضح عن طريـق   )٤(... )) اخلطابة ، ومن حصر يتعرض ألهل االعتياد والدربة 

مجل قصرية متتابعة ، ومترسلة بالواو ، فيعقد بني اجلمل ارتباطات وعالقات منفكة ، إذ تقوم كـل  
  . ليف من املؤلف مجلة بذاا وكياا ، ولكنها ختضع لترتيب متزامن حدده التأ

  ــــــــــــــــــــ
  . ٩٤:نظرية علم اللنص ، مصدر سابق ، ص ، حسام فرج ) ١(
  . ٩٥: ص ، السابق نفسه  ) ٢(
  . ١/٢٠: ص  ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٣(
 .  ١/١٥: ص ، مصدر سابق ، البيان والتبيني ، اجلاحظ ) ٤(

الذي يتجـانس يف  ، تأليفه للمقدمات عن هذا النوع من التأليفوال يبعد ابن عبد ربه يف 
واملتعاطفة ،العتماده على اجلمل القصرية املتوائمة يف التركيب ، ويتراصف يف بسطه ، نثره 

وما على املـدبر  "  (( الفريدة يف احلروب ومدار أمراها" من ذلك قوله يف كتاب ، بالواو 
وإفشاء الطالئع ، وإذكاء العيون، رصة ، والتماس الغرة وانتهاز الف هلا من أعمال اخلدمة ،
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فاجلمل القصرية مترابطة فيمـا بينـها ،    )١( .))واجتناب املضايق ، والتحفظ من البيات 
، ومعطوفة بالواو ، وبينها معان ذات عالقات عامة ختضع لبسط فكرة متعلقة بـالعنوان  

  .الذي هو احلروب و مدار أمرها 
املواعظ اليت وعظت ا " : (( الزمردة يف املواعظ والزهد" تابوكذلك قوله يف ك  

األنبياء ، واستخلصتها اآلباء لألبناء ، وجرت بني احلكماء واألدباء ، ومقامات العباد بني 
فالتركيب البنائي هلذه اجلمل القصرية تركيب معد ومنسق يف ترتيب  )٢( . ))أيدي اخللفاء 

على هـذا   -قد ساعد هذا التركيب ، ورصف اجلملخمصوص خيدم املعىن ويوضحه ، و
على القبول يف األفهام ، ويف تعاطفها تتآلف األلفاظ الفصـيحة فيمـا بينـها ،     -النسق

وتتحدد فصاحة الكلمة املفردة يف خلوصها من تنافر احلروف ، والغرابة ، وخمالفة القياس 
إذ إن مجيعها منتقاة بعنايـة   فهي أمور ال تنطبق على لفظ من ألفاظ املقدمات ؛، اللغوي 

إضافةً إىل انسجامها يف تراكيب خاصة ـا ، ومل  ، وتدقيق يف القياسني املعنوي واللغوي 
تفقد يف تلك التراكيب فصاحتها ، وذلك لقوة تآلفها و عدم ضعفها ، و انسجام احلروف 

وفصـاحة   .يف مجيع تركيب اجلملة ، ووضوح التركيب  وعدم غرابته أو تعقده وتعقيده 
الكلمة أو اللفظ يدلك على معىن صحيح، وذلك يدل على االهتمام باأللفـاظ واملعـاين   

وذلك أمر يتضح من عنايته وتنبيهه على . وانسجامهما يف داخل التركيب البنائي للجملة 
  .اختيار األلفاظ اجلزلة ، واملعاين اجلليلة 

" : (( بار زياد واحلجاج والطالبيني والربامكـة اليتمية الثانية يف أخ"ومن ذلك أيضاً قوله يف كتاب 
ومعـادن  ، قطب امللك الذي عليه مدار السياسـة  ، إذ كان هؤالء الذين جردنا هلم كتابنا هذا 

  . )٣( . ))وجوامع البيان ، وينابيع البالغة ، التعبري 
  ـــــــــــــــ

   . ٣/١٣٥:ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ١(
  . ٧٥/ ٤: ص ، السابق نفسه ) ٢(
  . ٥/٥: ص ، السابق نفسه ) ٣(

فإذا ما جنح األمـر إىل التفصـيل   ، مطنبة املعىن ، فاجلمل القصرية مجل موجزة اللفظ  
اليت كانت سـببا  ، والشرح فإن ذلك يتطلب الوقوف على القصص واألخبار واألحداث 

مث إن لكل لفظ مما سبق عاملاً واسعا ، غة يف اتصاف هؤالء بالتدبري والسياسة والبيان والبال
وجهد وفري يف بيان املـادة  ، اليت حتتاج إىل وقت كثري ، من األنواع واألصناف واألقسام 
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ولكنه يوجز القول يف الكلمة األم اليت حتتضن كل ما يتعلق ا مـن  ، العلمية اخلاصة ا 
  .  وذلك ضرب من ضروب اإلجياز البليغ ، معىن أو لفظ 

   :الفصل  – ٢
أتراه مدخراً نتيجة مـن نتـائج   : (( ومن ذلك قوله  )١() )) إما  –أو ( ومن أدواته (( 

احلكمة أو مستبقياً غريبة من غرائب الفطنة ؛ أم تظن القوم قدموه لفصل هذه اخلطـة إال  
الفصل ضد الوصل ،  )٢( .))وهو عندهم يف غاية احلذلقة واللسن ، وجممع الشعر واخلطابة 
التخيري بـني قـولني أو   ) أو (مبعىن انتفاء املشاركة ووقوع االختالف ، ويدخل يف معىن 

رأيني ؛ مبعىن االختيار من متعدد، وال يكون االختيار إال لشيء واحد ، وهـذا املـذهب   
االختياري ال قبل ملقدمات العقد الفريد به ، إذ جند أن هذا املوضع موضع نادر وقعت فيه 

االستفهام اإلنكاري ، ويبدو أن ابن عبد ربه يقرر يف مقدماتـه أمـوراً    يف قالب) أو ( 
واضحة ، وال جيعلها يف سياقات االختيار ، بل تسلك مسالك الثبوت واإلقرار ا كمـا  
، وردت عن يقني منه مبسلمات العناوين ، وما يندرج حتتها ، وما ال يعد منها ال يذكره 

  .وال يلمح إليه 
  :ستدراك اال – ٣
  )٣(. ) )) خالف ذلك –غري أن  –بيد أن  –لكن : ( ومن أدواته(( 

، ال يعنون من وعظه غريه. السعيد من وعظ بغريه : وقالت احلكماء : (( من ذلك قوله 
  من أدوات االستدراك" لكن"،  )٤( ))ولكن من رأى العرب يف غريه فاتعظ ا يف نفسه 

  ـــــــــــــــــــــ
  . ٩٥: ص ، مصدر سابق ، ظرية علم النص ن، حسام فرج ) ١(
  . ٢/٥: ص  ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه  )٢(
  .٩٥ :ص ، مصدر سابق ، نظرية علم النص ، حسام فرج ).٣(
  .٣/١٣٦: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٤(

مث ، لقول األول وكان منافيـاً اليت كانت مبثابة احللقة اليت مجعت بني القولني ، فذكرت ا
  .استدركت على النفي باإلثبات ، وهذا أسلوب يفيد التنبيه على اخلطأ والتوجيه لألصح 

مـن   )١() )) من أجل  -لذلك  -لكي  -ألن  -لـ ( ومن أدواته ((  :التفريع  – ٤
 )٢( ))وإمنا اختلف الناس يف هذا املذهب الختالف أنفسـهم : (( ذلك قول ابن عبد ربه

وداخالً يف معناها من ، وضمنت يف آخر كل مقطعة منها بيتاً قدمياً متصالً ا : ((وقوله 
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األبيات اليت استشهد ا اخلليل يف عروضه ؛ لتقوم به احلجة ملن روى هـذه املقطعـات   
وحتب العرب التخفيف واحلذف ، وهلرا مـن التثقيـل   :(( وقـوله  )٣( .))واحتج ا 

املمدود أحب إليها من مد القصور ، وتسكني املتحرك أخف عليهـا   والتطويل كان قصر
إن استخدام ابن عبد ربه  )٤( ))ألن احلركة عمل والسكون راحة ، من حتريك الساكن  

عن مجلـة سـابقة   ) بعدها ( يدل على التعليل والتفسري جبملة " ألن " و" الالم " ألدايت 
املعىن ، ويف  ذلك داللة على ثبات جودة  حتتاج إىل تفصيل وبيان السبب يف حصول هذا

، النص ، إذ إنه جييب عن تساؤالت يطرحها النص ، والقارئ حمتاج إىل هـذا اجلـواب   
  . ويزيد من قناعاته، الذي يضيف إىل معلوماته 

كلما –منذ  –قبل  –بعد  –الواو  –مث  –الفاء : ( ومن أدواته ((  :الربط الزمين  – ٥ 
الالفت لألمر أن أدوات الربط الزمين هي أكثر حضوراً وتألقـاً   )٥()) ) يف حني  –بينما 

وتأليفاً يف مقدمات العقد ، وخصوصاً أدوات العطف من الفاء والواو ومث ، وذلـك لكثـرة   
وضوحها وانسجامها يف ثنايا األخبار املطروحة ، وقدرا على توضيح الداللة املطلوبة بأوفر 

، مث  ����وأول ما نبدأ به من ذلك خطـب الـنيب   : (( ك قولهمن ذل. جهد ، وأوجز الطرق 
  )٦( ))السلف املتقدمني ، مث اجللة من التابعني واجللة من اخللفاء املاضني والفصحاء واملتكلمني 

  ـــــــــــــ
  . ٩٥: ص ، مصدر سابق ، نظرية علم النص ، حسام فرج )  ١(
  . ٦/٢٣٢: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٢(
  .٥/٤١٧: ص ، السابق نفسه ) ٣(
  ١٤٧/ ٤: ص ، السابق نفسه ) ٤(
  . ٩٦:ص ، مصدر سابق ، نظرية علم النص ، حسام فرج )  ٥(
  . ٣/٦٦: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٦(

، م يتخري هلا الكال، ومشاهد حفل ، مقامات فضل  فإا" : (( الوفود " وقوله يف كتاب 
فبني سبب اختيار الكتاب وما وجده يف   )١( . ))املعاين  وتستجزل، وتستهذب األلفاظ 

  .واملعىن املستجزل ، أمثلتها حىت اختاره وأدرجه يف الكتاب معتمدا على اللفظ املستهذب 
تقدم الطريقة اليت يتم ا األرتباط بني األخبار اليت  –على اختالفها  –أدوات العطف     
ها الكاتب بشكل أفقي ، ومع كل نوع من هذه األدوات يعكس الكاتب وجهـة  يعرض

نظر ، أو يسعى إىل تقدمي معلوماته تقدمياً مقصوداً ، دف احلصول على قبول القـارئ  
إلجراءاته البنائية اليت تصل به إىل قبول النص كلياً ، مث إن وجود أدوات العطـف قـي   
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ائه على أخبار متتابعة زمنياً ، لتقدم يف جمموعة مـن  مقدمات العقد الفريد يشري إىل احتو
اليت خترج النص عن دائرة الثبات املـالزم ،  ، اجلمل املتجاورة ساللةً متتابعةً  من الصور 

الذي يصيب القارئ بامللل العتياده أسلوب الوصف العادي املقتبس من ثبات األسـلوب  
عن ، ليت تدفع القارئ ملواصلة فعل القراءة على احلقيقة اجلامدة يف الصياغة ، إىل احلركة ا

  .رغبة حقيقية يف معرفة املزيد مع اجلديد 
  

  :%�����א�$#"�א���'�&�:��������
  :وهي العالقة اجلامعة بني كلمتني أو أكثر داخل املتتابعات النصية ومنها   

   :التكرار  – أ
ملدح أو الـذم أو  أن يكرر املتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو ا: (( وهو 

   )٢(. )) التهويل أو الوعيد 
سيتم تطبيق التكرار على مقدمات العقد ال من حيث تكرارها يف داخل الـنص   

فقط بل أيضاً من حيث املقدمات جمتمعة وكأا نص واحد؛ وذلك لترابطها يف التـأليف  
 املقـدمات  قبل الترابط الداليل التكراري ، وهو أمر مالحظ من خالل تكرار اجلمل بني

  والقطب الذي عليه مدار": (( اللؤلؤة يف السلطان"من ذلك قوله يف كتاب ، تكراراً بيناً
  ــــــــــــ

  . ٢/٥: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ١(
جلنة إحياء التراث ، شرف  حفين حممد: تقدمي ، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، ابن أيب اإلصبع  )٢(

  .٣٧٥: ص ) هـ ١٣٨٣/ م ١٩٦٣أو ١٩٦٢_ بدون ط _ القاهرة ( اإلسالمي 

فإما القطبـان  ": (( الياقوته يف العلم واألدب"وقوله يف كتاب ، )١( .))الدين والدنيا    
فاألسلوب اخلربي واحد وإن كان االختالف يف  )٢( .))اللذان عليهما مدار الدين والدنيا 

داللة املفرد واملثىن ، لكن ذلك ال يلغي اإلقرار بتكرار األسلوب ، وهو من باب التوكيد ، 
وإعطاء األمهية هلذه العناوين ، ولكوما قطب احلياة يف الدين والدنيا ، وأيضاً قولـه يف  

وقوله ،   )٣()) إذ كان مدار الكالم كله عليه " : (( العسجدة يف كالم األعراب"كتاب 
                                                 

  ١/٢٠: ص  ، مصدر سابق ، العقد الفريد ،ابن عبد ربه   )١(
  . ٢/١٧٧: ص  ، سه السابق نف )٢(
  . ٣/٤٢٥: ص  ، السابق نفسه  )٣(
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مـدار الـدنيا إال   " : (( الزبرجدة الثانية يف بيان طبائع اإلنسان وسائر احليوان"ب يف كتا
اليت تـدخل  " مدار"فالتكرار يف األسلوبني أضيق من السابق ، فهو يف كلمة  )١( ))عليها 

أيضاً يف تكرار القولني السابقني ، مما يعين تكرارها أربع مرات وتطابقها يف كل أسلوبني 
  .مرة 

هذا البحث لتفحص املعجم اللغوي السائد يف مقدمات ابـن عبـد ربـه    فيتجه   
 –القلـب  : األلفاظ اليت تكررت كثرياً يف مقدمات العقـد  باعتباره مسة أسلوبية فمثالً 

الروح، وذلك التكرار يكون يف تناول العناوين تناوالً يسيطر علـى   –السمع  –النفس 
بد ربه يتعامل مـع العاطفـة وصـدق    احلواس والعواطف والشعور ، وذلك ألن ابن ع

إحساسها ، ويلعب على األوتار احلسية ، وذلك يزيد من التأثري والتأثر باملوضوع الـذي  
يعرضه إذا تناوله القارئ ذه الطريقة اليت أوضحها من هذه الناحية القلبيـة والروحيـة   

قال يف .لفاظ وسأوضح التكرار بعد عرض مجيع الشواهد اليت تكررت فيها األ. واحلسية 
وحنن قائلون مبا ألفناه يف كتابنا هذا من " : (( اللؤلؤة الثانية يف الفكاهات وامللح " كتاب

الفكاهات وامللح اليت هي نزهة النفس ، وربيع القلب ، ومرتع السمع ، وجملب الراحة ، 
" : فيـه  الياقوتة الثانية يف علم األحلان واختالف الناس"ويف كتاب  )٢( ))ومعدن السرور 

اليت هي مراد السمع ومرتع النفس ، وربيع القلب ، وجمال اهلوى ، ومسالة الكئيب ، (( 
اجلمانة الثانية يف املتنبئني واملمرورين والـبخالء  " وقوله يف كتاب  )٣( .))وأنس الوحيد 

فإذا تأملها الناظر وأصغى إليها السامع وجدها ملهى للسمع ، ومرتعـاً  " : (( والطفيليني 
الدرة يف النوادب والتعازي " ويف كتاب .  )٤( .))للنظر ، وسكناً للروح ، ولقاحاً للعقل 

بأبلغ ما وجدناه من الفطن الذكية ، واأللفاظ الشجية ، اليت ترق القلوب " : (( واملراثي 
وأيضا  )٥( . ))القاسية ، وتذيب الدموع اجلامدة مع اختالف النوادب عند نزول املصائب 

واملوعظة ثقيلة على النفس ، بعيـدة  :  (( يقول "الزمردة يف املواعظ والزهد "ب يف كتا

                                                 
  . ٦/٢٣٢: ص ، السابق نفسه   )١(
  . ٦/٤٠١: ص  ، السابق نفسه  )٢(
  . ٦/٥: ص  ، السابق نفسه  )٣(
  . ٣/١٣٥: ص  ، السابق نفسه  )٤(
  . ٣/٢٢٦: ص  ، السابق نفسه  )٥(
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القبول ، العتراضها الشهوة ومضادا اهلوى الذي هو ربيع القلب ، ومـراد الـروح ،   
  .)١( . ))ومربع اللهو ، ومسرح األماين 

ـ  ، فتكرار القلب جاء يف أربعة مواضع    ة والروح يف موضعني ، والسـمع يف ثالث
والنفس يف ثالثة مواضع ، فكأن التكرار من باب تأثري العناوين على احلـواس  ، مواضع 

واملشاعر ، وقوة تأثرها وتعلقها ا ، إذا ما خالطت جتها النفسية ، وحواسها السمعية ، 
وقوا القلبية ، وعواطفها الروحية ، ونالت منها ما نالت عن طريق التكـرار ، ليكـون   

  .اً ملعان مقصودة من هذه الناحية اخلاصة مؤثراً وممحص
كرم طبيعة يتحلى ا السمع " : (( الزبرجدة يف األجواد واألصفاد " ويف كتاب   

السري ، واجلواد السخي ، ولو مل يكن يف الكرم إال أنه صفة من صـفات اهللا تعـاىل ،   
امسه واحتذى ومن كان كرمياً من خلقه فقد تسمى ب. تسمى ا ، فهو الكرمي عز وجل 

أربع مرات ، وهذا التكرار يفيد تأكيـد  ) الكرم ( كان تكرار لفظ  )٢( . ))على صفته 
  .املعىن وتقريره يف النفس ، وتثبيته يف الذهن وحىت ال ينصرف الذهن عنه إىل غريه 

  الترادف  –ب   
  )٣( . ))األلفاظ املفردة ، الدالة على شيء واحد باعتبار واحد : (( هو  
  :وع األلفاظ املفردة سببان ولوق 
أن يكون من واضعني وهو األكثر ، فتضع إحدى القبيلتني أحد االمسني واألخـرى   – ١

االسم اآلخر للمسمى الواحد من غري أن تشعر إحـدامها بـاألخرى ، مث يشـتهر    
الوضعان ويخفى الواضعان ، أو يلتبس وضع أحدها بوضع اآلخر ، وهذا مبين على 

  .الحية كون اللغات اصط
  :أن يكون من واضع واحد وهو األقل ، وله فوائد  – ٢
إىل األخبار عما يف النفس ، فإنـه رمبـا نسـي        -أي الطرق -أن تكثر الوسائل  –أ    

  .أحد اللفظني أو عسر عليه النطق 

                                                 
  . ٣/١٣٥: ص  ، السابق نفسه  )١(
  . ١/٢٤٢: ص  ، السابق نفسه  )٢(
دار الكتب العلمية ، فؤاد علي منصور: حتقيق،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ، املزهر يف علوم اللغة وأنواعه ، )٣(

  .١/٣١٦: ص) م١٩٨٩ -١ط -بريوت( 
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   )١( .التوسع يف سلوك طرق الفصاحة وأساليب البالغة يف النظم والنثر  –ب    
كرم طبيعة يتحلـى  : (( قوله " الزبرجدة يف األجواد واألصفاد " تاب ومن ذلك يف ك   

ومل يكن يف الكرم إال أنه صفة مـن صـفات اهللا   ، ا السمح السري ، واجلواد السخي 
وهذا املثال قد ذكرته يف التكرار وأذكره هنا مثاالً على الترادف،   )٢(. ))تعاىل تسمى ا 

املعنيني ؛ إذ التكرار يكرر املعىن للفظ نفسـه، أمـا   ويف ذلك وقفة عند االختالف بني 
الترادف فيكرره مع تغيري اللفظ ، كما أن اإلكثار منه ال ينعت الكاتب بضعف يف لغته ، 
بل يسمح له بإظهار طاقته اإلبداعية يف رصف كلمات هلا معىن عام جيمعها على مسافات 

افات تتبني تلك الطـرق احملـدودة   وعند توضيح هذه املس. حمددة داخل النص الواحد 
الكرم معىن عـام  . اليت تقودنا إىل املعىن الواحد الصريح العام الذي جيمعها مجيعاً ، املعامل

: فالسمح يقـال  . وطريقة من طرق التوضيح ، وما ذكر يف النص ليس إال مترادفات له 
  السـخاوة : ي سخ، ) ٤(  سخاء يف مروءة: وسري من سرو  )٣(أي جواد ، : مسح فالن 
  )٦(.وكثرة العطاء ، التسمح بالشيء : اجلواد ،  )٥(ار جواداً كرمياً فهو سخيص

                                                 
  . ١/٣١٩: السابق نفسه ) ١(
  . ١/٢٤٢: ص ، مصدر سابق، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٢(
) هـ١٣٩٩/م١٩٩٧_ بدون ط _ بريوت ( دار الفكر ،عبد السالم هارون : حتقيق ، معجم مقاييس اللغة ، أمحد بن فارس ) ٣(

  . ٩٩/ ٣: ص
  . ٧/٢٨٨، مصدر سابق ، كتاب العني ،اخلليل الفراهيدي  ) ٤(
  .٤/٢٨٩: ص ، السابق نفسه ) ٥(
  ٤٩٣/ ١: ص ، مصدر سابق ، اللغة  معجم مقاييس،أمحد بن فارس ) ٦(
  
  
  .١٤٦/ ٤: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ن عبد ربه اب) ١(
  .٣/٢٦٣: ص ، مصدر سابق ، معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ) ٢( 
  . ٢/٤٢٣: ص ، السابق نفسه ) ٣(
  مادة عظم، مصدر سابق ، لسان العرب ، ابن منظور ) ٤(
  ) م ٢٠٠٦- ٢ط -الدار البيضاء ( ، الثقايف العريب ، املركز ) مدخل إىل انسجام اخلطاب ( لسانيات النص ، حممد خطايب ) ٥(

  .٢٤٥: ص 
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الذي ذكره املؤلف ؛ ومجيعهـا  " الكرم"مفردات مبثابة أوصاف للمعىن األصلي   فاملعاين
تزيد املعىن األصلي العام قوةً وشرفًا وتوضيحاً ، وتديل بأمهيتها يف النص ، الذي يوضـح  

، ويرتبط به ارتباطاً متيناً متماسكاً ، ومل يكن من اإلسـهاب  "األجواد واألصفاد" العنوان
  .واإلطناب بقدر ما كان من اإلبداع واالصطالح املوافق املكافئ املعطاء 

والفصـول  ، وحنن قائلون بعون اهللا وتوفيقة يف التوقيعـات  : (( ويقول يف موضع آخر 
وفضل اإلجياز ؛ إذ كان أشرف الكـالم  ، لكتاب وأخبار ا، وأدوات الكتابة ، والصدور 

فاأللفاظ اليت وصف ا اإلجياز  )١(. )) وأعظمه من القلوب موقعا ، وأرفعه قدرا ، حسنا 
الشني والراء والفاء أصل : فالشرف ، وعظّمت من قدره ، ألفاظ مترادفة رفعت من شأنه 

العني أصل واحد يدل على خـالف  الراء والفاء و: والرفع  )٢(. يدل على علو وارتفاع 
وأعظم من عظُم األمر عظَامةً  )٣(.رفعت الشيء رفعا وهو خالف اخلفض : الوضع تقول 

يتبني من معاين األلفاظ ما أراده الكاتب من إبراز   )٤(. أي كربه : وعظّمه يعظمه تعظيما 
رادفات تصب مبعانيها يف داللة ونعته له مبت، فضل اإلجياز على غريه من األساليب الكتابية 

  .واحدة هي الفضل 
  :املصاحبات اللغوية  –ج 

توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظـراً الرتباطهـا   : (( واملقصود منها   
وهو ارتباط يعتاد أبناء اللغة وقوعه يف الكالم ، حبيث  )٥( . )) حبكم هذه العالقة أو تلك 

يف النص من خالل ذكر كلمـة أخـرى فيـه ، ومـن     ميكن توقع ورود كلمة حمددة 
  .التالزم الذكري  –التضاد : املصاحبات اللغوية 

  
  :التضاد ) ١ 

اجلمع بـني  (( ، وكذلك هو )١()) أن يأتلف يف معناه ما يضاد يف فحواه (( وهو   
مثل اجلمع بني البيـاض والسـواد ،    )٢(. )) املتضادين ، أي معنيني متقابلني يف اجلملة 

                                                 
  .٢/٥: ص ، مصدر سابق ، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق ) ١(
  . ٣٣٣: ص، مصدر سابق ، اإليضاح يف علوم البالغة ، القزويين ) ٢(
  . ٣٣٨: ص ، السابق نفسـه  )٣(
  .٤/١٤٦: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٤(
  .٤/١٤٧: ص ، السابق نفسه ) ٥(
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وقد عرفه القدماء بالطباق أو املطابقة  ، لليل والنهار ، والرجل واملرأة ، ويصمت ويتكلموا
أو ، وهي أن يؤتى مبعنيني موافقني أو معان متوافقة مث مبا يقابلـها  (( ويتفرع عنه املقابلة 
انبـة الثانيـة يف   " من ذلك قول ابن عبد ربه يف كتاب  )١( .)) يقابلها على الترتيب 

ما دل بعضه على كله ، وكفى قليله " : (( قيعات والفصول والصدور وأخبار الكتبة التو
فالطباق بني القليل والكثري ، وبني الظـاهر   )٢( ))عن كثريه ، وشهد ظاهره على باطنه 

والباطن ، ويف الوقت نفسه تشري اجلملة إىل املقابلة  مبا حوته مـن املعـاين يف األلفـاظ    
 )٥( ))احلركة عمل ، والسكون راحة : (( وكذلك قوله . يب املتقابلة والتراك، املتضادة 

وبني العمل والراحة ، واملقابلة هي املطابقة أو املقابلة بني ، فالطباق بني احلركة والسكون
  .املعنيني املتضادين 
   )٦( ))أجب وال ختطئ ، وأسرع وال تبطئ " : (( انبة يف األجوبة " وقال يف كتاب 

بني معنيني متضادين ، لكن األول مثبت واآلخر منفي ، أو بني أمر وي وذلـك   فطابق
ويكون فَارقاً عن سابقه املثبت يف تضاده ،  )٧(نوع من أنواع الطباق يسمى طباق سلب 

  " :الفريدة يف احلروب ومدار أمرها " ويقول يف كتاب  .ويسمى ذلك طباق إجياب 
   )٨(. )) لؤم الفرار ومذموم مغبته كرم اإلقدام وحممود عاقبته ، و(( 

فاملقابلة هنا بني أربعة معان ألربعة معان تقابلها على الترتيب ، ويف ذلك حسن وبـديع  
أبدعه الطباق بني الكرم واللؤم ، وبني اإلقدام والفرار ، وبني حممود ومـذموم ، وبـني   

ة الواحدة ، مث ائتلفت عـن  العاقبة واملغبة ، وهي عالقات ائتلفت فيما بني املعاين يف اجلمل
  .طريق الطباق واملقابلة مع اجلملة املضادة 

  :مراعاة النظري  – ٢
وهـي  ((  )١(  ))وهو مجع أمر وما يناسبه ال بالتضاد ، ويسمى التناسب والتوفيق ((     

فاملعنوية أن يبتديء املتكلم مبعىن ، ومناسبة يف األلفاظ ، مناسبة يف املعاين : على ضربني 
                                                                                                                                            

  .  ٥/ ٤: ص ، السابق نفسه ) ٦(
  .٣٣٥: ص ، مصدر سابق ، اإليضاح يف علوم البالغة ، القزويين ) ٧(
  . ١/١٢٠: ص ، السابق نفسه ) ٨(
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ومن ذلك قول ابن عبد ربه يف كتـاب   )٢(. ))  يتمم كالمه مبا يناسبه معىن دون لفظ مث
وحنن قائلون بعون اهللا وتوفيقه يف اخلطب اليت يتخري هلا الكالم " : (( الواسطة يف اخلطب"

فاخلطب اليت  )٣( . ))وتفاخرت ا العرب يف مشاهدهم ، ونطقت ا األئمة على منابرهم
ئمة تكون على املنابر ، وإذا ما ذكرت املنابر ذكرت األئمة وما تقـول مـن   يتفوه ا األ

الياقوتة الثانيـة يف علـم   "وكذلك قوله يف كتاب . اخلطب ، فناسب بني األئمة واملنابر 
   ) ٤( .))مسالة الكئيب ، وأنس الوحيد ، وزاد الراكب ((  " :األحلان واختالف الناس فيه 
ويف . والراكـب وزاده  ، والكئيب وسلوته ، الوحيد وأنسه  فقوله يدل على مناسبة بني

فـإن  : (( يقـول  " اجلمانة الثانية يف املتنبئني واملمرورين والبخالء والطفيليني " كتاب 
فـإذا  : (( مث قال )٥(.)أخبارهم حدائق مونقة ، ورياض زاهرة ، ملا فيها من طرفة ونادرة 

فقد ناسب يف القول األول بني أخبار هؤالء . )٦( ))تأملها الناظر ، وأصغى إليها السامع 
    تناقلها الناس فيما بينهم من باب  البخالء والطفيليني وما يف تلك األخبار من طرفة ونادرة

  
  ــــــــــــــــــ

  . ٧٣: ص ، مصدر سابق ، املطول ، سعد الدين التفتازاين ) ١(
  . ٣٦٣: ص ، مصدر سابق ،  حترير التحبري ، ابن اإلصبع ) ٢(
  .  ٤/٥٧: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، السابق نفسه ) ٣(
  . ٦/٥: ص ، السابق نفسه ) ٤(
  .  ١٥١/ ٦: ص ، السابق نفسه ) ٥(
  . ١٥١/ ٦: ص ، السابق نفسه ) ٦(

  
  ،اإلضحاك والفكاهة ، ويف القول اآلخر ناسب بني اإلصغاء والسمع وبني التأمل والنظر 

قات وارتباطات واضحة فيما بني املتناسـبني ، وإن التناسـب يف   وهي مناسبة ذات عال
حقيقته يدل على التبصر يف اللغة ، وحسن استخدام املصطلحات املناسبة ، من خـالل  

ومن . التدقيق اللغوي ملعانيها ، ومعرفة كالم العرب ودالالته البنائية والتركيبية واملعنوية 
هذا املغزى ، وخيتار ذلك املعىن دون غريه حـىت   هذا الباب حياول الكاتب أن يقف على

يستقيم البناء ، ويقيم مع غريها ارتباطات وعالقات تضيف إىل ذلك البنـاء ، فيتحـد   
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األرجاء ، ويسلم من األخطاء ، إذ االعتماد على املعىن املؤتلف واملتفق مع غريه ، فيتضح 
  .املراد من غري إجحاف حبقه املعنوي واللغوي يف الداللة

  :�و�&�%�����א�$#"�א�:��������
  .السجع ، واجلناس: ويهتم بالعناصر الصوتية التالية  

وعلى ذلـك    )١( ))الفاصلتني عند النثر على حرف واحد تواطؤ(( وهو : السجع  –أ 
يكون عملها الصويت واضحا من االتفاق بني الفواصل يف احلرف الواحد ، حىت تتفق يف 

واعلـم أن فواصـل األسـجاع    (( دث الفائدة املرجوة منه رنني الصوت وجرسه ، وحت
موضوعة على أن تكون ساكنة األعجاز ، موقوفاً عليها ؛ ألن الغرض أن يزاوج بينـها ،  

والسجع موضع ال يفْلت من مقـدمات  ) ٢(. )) وال يتم ذلك يف كل صورة إال بالوقف 
من ذلـك قولـه يف   . لوافرة منه العقد الفريد ، إذ كان التأليف من هذا املدخل للفائدة ا

به ميتنع حرميهم ، وينتصر مظلومهم ، وينقمع ظاملهم ، " : (( اللؤلؤة يف السلطان"كتاب 
، وأدى فائدة " هم: "لقد كان السجع يف القول السابق بالضمري  )٣(. )) ويأمن خائفهم 

يف باب السلطان ، وما  قوية يف جرس احلرفني عند الوقف ، مناسبة يف ذلك لصوت االنفجار امليمي
وهناك نوع آخر . مبصاحل الرعية يكون يف هذه البالد إن مل يكن على حال مرضية من العدل واالعتناء

  )٤()) تساوي الفاصلتني يف الوزن دون التقفية (( وهو " املوازنة " يعرف بـ 
  ـــــــــــــ

  . ٤٨٤: ص ، مصدر سابق ، اإليضاح ، القزويين ) ١(
  . ٣٨٦: ص ، نفسه  السابق) ٢(
  . ١/٢٠: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٣(
  . ٨٦: ص ، مصدر سابق ، املطول ، سعد الدين التفتازاين ) ٤(

به تتعاطف األرحام الواشـجة ، وعليـه   : (( وله قوذلك كثري يف مقدمات العقد ومنها 
اليت أصعب الكالم كله مركباً ، وأعـزه   اجلوابات: ( وقوله ��)١(�.))حتافظ األوامر القريبة 

إذ كان أشرف الكالم حسباً ، : (( ه وقول) ٢( ))مطلباً ، وأغمضه مذهباً وأضيقه مسلكاً 
إن ابن عبد ربه ال  )٣()) وأكثره رونقاً ، وأحسنه ديباجاً ، وأقله كلفة ، وأوضحه طريقة 
جلميع اجلمل ، بل يكثـر   يعمد إىل السجع يف النص ويلتزم يف ذلك حبرف واحد كخامتة

من األحرف يف داخل النص الواحد ، ففي قوله السابق يستند إىل سجعة باأللف ، مث بتاء 
مربوطة ، ولكن عند الوقف تكون هاء فكأنه يقيم مناسبة بني األحرف املسجوعة نفسها، 
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رجهـا ،  أي بني األلف اللينة السهلة ، واهلاء الساكنة عند الوقف ، السهلة اهلادئة يف خم
ويف ذلك داللة على التنويع مع التطويع . حىت ليظن السامع أن النص سجع حبرف واحد 

للمعىن ، واجلرس املتناسب ، ويشترك مع بعض العناصر النحوية واملعجميـة والدالليـة   
  .اشتراكاً جيعله يصنع نوعا من أنواع الوحدة يف داخل النص 

  :اجلناس  –ب 

أن يتفقا يف أنـواع  : والتام منه : وهو  تشاهما يف اللفظ ، ني اجلناس بني اللفظ((      
، فإذا كان كذلك فهو التشابه )٤(.)) ويف ترتيبها ، ويف هيئاا ، ويف أعدادها ، احلروف 

مسـي   –كاسم وفعـل   –وإن كان بني امسني فهو املماثل ، وإن كان بني نوعني ، التام 
مسي جناس التركيب ، هذه املسميات هي من قبيل  مستوفياً ، وإن كان أحد لفظيه مركباً

وعلى هذا يكون االختالف يف أعداد احلروف من اجلناس الناقص ، ويكُون . اجلناس التام 
االختالف إما بزيادة حرف واحد يف األول أو يف الوسط أو يف اآلخر ، وإما االخـتالف  

  احلروف لكن يشترط أن وقد يكون االختالف يف أنواع ، بزيادة أكثر من حرف واحد 
  )٥(.ال يقع االختالف بأكثر من حرف ، ويكون إما يف األول ، أو يف الوسط أو يف األخري

  
الفريدة الثانيـة يف الطعـام   " ومن ذلك قوله يف كتاب ،  وهذا كثري يف مقدمات العقد 

ع فيما بني فاجلناس وق )٢( ))يريد أما يغذيان األبدان كما يغذيهما األبوان": ((والشراب 
األبدان واألبوان ، وكان االختالف يف حرف واحد يف وسـط الكلمـة ، إضـافة إىل    
ــا   ــا ناقص ــهما جناس ــامع بين ــان اجل ــتني ، وك ــوي للكلم ــتالف املعن .                             االخ

 )٣( ))أجب وال ختطـئ وأسـرع وال تبطـئ    " :  (( انبة يف األجوبة"وقال يف كتاب 
املختلفتني معىن ، وكان اجلناس ناقصاً الختالف يف " ختطئ، وتبطئ"بني الكلمتني فاجلناس 

                                                 
  .٣/٣١٢: ص ، مصدر سابق ، ابن عبد ربه العقد الفريد ) ١(
  . ٥ /٤: ص ، السابق نفسه ) ٢(
  . ٤٢٠/ ٣: ص ، السابق نفسه ) ٣(
  . ٨٢: ص ، مصدر سابق ، سعد الدين التفتازاين ) ٤(
  .  ٨٤_  ٨٢:  ص ، ينطر السابق نفسه ) ٥(
  . ٦/٣١٣: ص  ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه    )٢(
  . ٤/٥: ص  ، السابق نفسه  )٣(
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الذي يقرع صاحبه ويصـرع  : (( وكذلك قوله . نوع احلرف الواحد يف وسط الكلمة 
والصرع للشخص ،  )٢(فاجلناس ما بني القرع وهو من القارعة أي الداهية  )١( . ))منازعه

وهو جناس ناقص الختالف نوع مـن  ،  )٣(واضطربيكون إذا غشي عليه فخر ساقطاً 
احلروف بني الكلمتني ، وهناك جناس القلب وهو االختالف يف ترتيب احلروف ، وهـو  

  : ضربان 
 )٤( .قلب الكل أي قلب جلميع احلروف ، وقلب لبعض احلروف ويسمى قلب الـبعض  

يف أعيـادهم  وتباهـت ـا   " : (( كتاب الواسطة يف اخلطب " يقول ابن عبد ربه يف 
 )٥( . ))ومساجدهم ، ووصلتها بصلوام وخوطب ا العوام ، واستجزلت هلا األلفـاظ  

، واالختالف بينهما يف ترتيب كل احلـروف  ، فاجلناس وقع ما بني وصلتها و صلوام 
، والصلوات هي الصالة املفروضة ، وأيضاً هناك زيـادة يف   )٦(والوصل به معىن االتصال

  .يف حرف امليم فكأنه مجع بني اجلناس الناقص وجناس القلب كلمة صلواا 
واجلناس نوع من أنواع السبك الصويت الذي يظهر املوسيقى من خالل ايـات    

التراكيب ، فيخلق لدى املتلقي إحساساً باالئتالف مع النص ، ويظهر بعض الكلمـات  
 معينـة يرغـب يف   املهمة وبشكل خاص ، أي أن الكاتب يعمد إىل كلمات ذات معان

تكثيف وجودها لالئتالف النصي ، والسياق الداليل ، الذي يلعب على أوتار السـطور   
من خالل إبرازه من بني تلك املعاين الدقيقة والعميقة اليت ينشرها ، ويف إطار املعىن العام 

  .اجلناس بأنواعه وحيثياته وهيئاته 
� �

� �

� �
                                                 

  . ٤/٥: ص  ، السابق نفسه  )١(
  .مادة ق ر ع ، مصدر سابق ، تار الصحاح خم، الرازي  )٢(
 ٤ط -بـريوت ( فائز حممد ، إميل يعقـوب ، دار الكتـاب العـريب    : حتقيق ، فقه اللغة وسر العربية، ، أبو منصور الثعاليب )٣(

  . ١٣١: ، ص ) م ١٩٩٨/ هـ ١٤٢٠
  . ٣٧٩: ص  ، مصدر سابق ، اإليضاح ، القزويين  )٤(
  . ٤/٥٧: ص ، مصدر سابق ، د العقد الفري،ابن عبد ربه   )٥(
  .مادة وصل ، مصدر سابق ، خمتار الصحاح ،الرازي   )٦(
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  :التنـاص 
ومن خالل ذلك التعريـف  ،  )١(تناص يف موضع سابق من البحث تعريف ال لقد سبق  

مث بيان العالئق املضمونية ، تقف الدراسة على تلك املصادر املعنوية اليت احتوا املقدمات 
  " .عيون األخبار " ونص " العقد الفريد " والشكلية بني نص 

� �

�:���د��א����ص�א����و � �
ويف حدود هذه الوظائف واألدوار تبسط مـا  ، ووظيفتهاكان لكل مقدمة دورها       

عندها وتوجز القول فيه ، أو تفصل القول وتدعمه بالكثري من الشواهد النقلية والعقليـة  
  .تبعاً ألمهية العنوان ، واهلدف الذي تومىء إىل تناوله من خالله يف هذا الكتاب املؤلَّف 

ة تثقيفية يؤمي إليها يف مقدمته ، وهي التأديب فكثرة الشواهد تدل على عملية تربوي      
وحىت يف ( العقد الفريد : والتثقيف لكافة أبناء اتمع األندلسي ، فيقدم يف كتاب واحد 

أخباراً سياسية وأدبية ودينية وتارخيية وحضارية، فيجمع لك الكل يف فرد  ) تأليفه ملقدماته
ت ، ويوظف بينها ، وجييـد التنسـيق بـني    واألنواع يف نوع ، واملختلفات مع املتشاا

عناوينها يف عنوان واحد له أبعاده وزواياه ، اليت تشترك يف لفظه ، وتبتعـد يف نتائجـه   
فنجد املقدمة تزيد عـن  ، وآلياته ، مما خلق نوعاً من التناسب الطويل للمقدمة وفحواها 

لشواهد املختارة يف التأليف وا، مقدمة سابقة هلا أو تنقص عنها تبعاً للحاجة إىل التوضيح 
  . هلذا الباب أو ذاك 

فتطلبت نظـائر الكـالم   " (( العقد الفريد " قال ابن عبد ربه يف مقدمة كتاب           
مث قرنـت كـل   ، ونوادر األمثال ، وضروب األدب ، وجواهر احلكم ، وأشكال املعاين 

ب للخرب على موضعه مـن  جنس منها إىل جنسه فجعلته بابا على حدته ؛ ليستدل الطال
  ) ٢(. )) الكتاب ونظريه يف كل باب 

  ـــــــــــــــ
  . ٢٢: ص ، الفصل الثاين من البحث : ينظر  )١(
   . ١٧_١٦:  ص، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٢(
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فتعددت املصادر اليت رافقت مسـرية  ، لقد مجع ابن عبد ربه يف كتابه فنون األخبار      
مكونةً املصادر الدينية واألدبية ، من القرآن والسنة والشعر واألمثال واحلكم ، لكتابة لديه ا

فيأخذ بـالنص  ، وال يلتزم ابن عبد ربه يف االستدالل لكتبه الترتيب املنهجي ، والتارخيية 
، بل توظف على قدر احلاجة هلا ، القرآين مث احلديث مث الشعر وهكذا حىت تنتهي املصادر 

اللؤلـؤة يف  " فنجده مثالً يف كتـاب  ، لى حسب وفائها بتوضيح الفكرة اليت يتناوهلا وع
مث حـديث  ، مث اآلية من القرآن ، يستدل يف بداية املقدمة بقول احلكماء  )١(" السلطان 
. مث أقوال تنتهي بثالثة أبيات أخرى مـن الشـعر   ، مث ببيت من الشعر ،  �للمصطفى 

يستدل على كالمه يف املقدمة باآليات  )٢( "ة يف املواعظ والزهد الزمرد" وأيضا يف كتاب 
مث حبـديث  ، مث ببيت شعر آخر ، مث قول ألحد احلكماء ، مث ببيت من الشعر ،  القرآنية 

إن الكتابني السابقان ينفردان عن بقية الكتب بتعدد مصادرمها ،  �من أحاديث املصطفى 
ؤلف حيدد املصدر املعنوي  املطلوب  من الـدواعي  مما يدل على أن امل، يف داخل املقدمة 

وهذا يعين أن االستدالل . ليدعم الفكرة املطروحة اليت ختدم العنوان وتوثقها ،  التأليفية له 
فنجده ، ويفيد فائدةً جليلةً يف النص حبسب تقدير الكاتب هلا ، هو الغاية بالدرجة األوىل 

ا إىل األخبار واألحداث اليت جعلـها يف  يف بعض الكتب يستدل من مصدرين ويضيفهم
يستدل بثالثة أحاديـث   )٣(" الزبرجدة يف األجواد واألصفاد " من ذلك كتاب ، املقدمة 

ومنـه  ، فيكتفي مبصدرين عن بقية املصادر األخرى ، وآية قرأنية واحدة  �للمصطفى 
 مقدمتـه  حيـث يسـتدل يف   )٤("  اللؤلؤة الثانية يف الفكاهات وامللح " كذلك كتاب 

ويف مرحلة أخرى جيعل استدالله فريدا من نوعـه حـني   . وببيتني من الشعر  �بأحاديث املصطفى 
 واحد وكتـاب  ،  )٥(" الياقوتة الثانية يف علم األحلـان  " ومنه كتاب ، يستقي من معنيٍ مصدري "

  فال جند فيهما غري االستدالل باألبيات الشعرية   )٦(" الواسطة يف اخلطب 
  ـــــــــــــ
  .١/٢٠: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه : ينظر ) ١(
  . ٣/١٣٥: ص ، السابق نفسه : ينظر ) ٢(
  . ١/١٤٢: ص ، السابق نفسه : ينظر ) ٣(
  . ٦/٤٠١: ص ، السابق نفسه : ينظر ) ٤(
  . ٦/٥: ص ، السابق نفسه : ينظر ) ٥(
  . ٤/٥٧:  ص، السابق نفسه : ينظر ) ٦(
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إذ اإلجياز مسة يف مقدمات الكتـاب  ، مث يف مرحلة أقل تنعدم املصادر يف بعض املقدمات 
وجتد الباحثة مثانية كتب مل يستدل املؤلف يف تأليفه ملقـدماا أي  ، وطابعه الغالب عليه 

مما يدل على أن استدالله ا اليكون إال بفائدة  ، ذكرٍ ملصدرٍ من املصادر اليت اعتمد عليها 
  .ىت كانت زائدة يف الكالم فالبعد عنها أوىل فم

والالفت للنظر أيضا أنّ ابن عبد ربه يعتمد كثريا على االستدالل باملصادر وينـوع       
يدل علـى ذلـك   ، بينها يف التأليف إال أن احلديث النبوي كان أكثرها تأليفًا واستدالالً 

أكثر من حـديث يف مقدمـة   بل إنه قد يستشهد ب، وجودها يف تسعة مقدمات للكتب 
حيث استدل باحلـديث  ) ١(" اللؤلؤة الثانية يف الفكاهات وامللح " مثل كتاب ، الكتاب 

ويف املقابل جند أن أقوال احلكماء هي أقل املصـادر اسـتدالالً   . النبوي يف سبعة مواطن 
  .حيث وجدت يف مخس مقدمات للكتب 

   : أشكال التناص
والتنـاص  ، التناص الشكلي : احلديث منقسما إىل قسمني  حتت هذا العنوان يكون     

ومها من أنواع التناص وأشكاله اللذان يسفران  عن تلك اخليوط العريضة بني ، املضموين 
  .تأليف ابن عبد ربه لكتاب العقد الفريد وتأليف ابن قتيبة لكتاب عيون األخبار 

  
  _:التنـــاص الشكلي _  ١

إىل مخسة وعشرين كتابا حمتذيا ابن قتيبة " العقد الفريد " ه كتابه لقد قسم ابن عبد رب     
وإن كان عدد الكتب لدى ابن ، حيث قسم الكتاب إىل عشرة كتب ، يف ذلك التقسيم 

وهذا التقليد ، عبد ربه يزيد عن عدد كتب ابن قتيبة إال أنه قلده يف تأليف عناوين الكتب 
تفادةً من األبواب أو األخبـار وتلميحاـا يف أثنـاء    وإما اس، إما صراحةً بلفظه ومعناه 

فيذكرها بلفظها كما وردت أو يزيد عليها ولقد قلد ابن عبد ربه عناوين ابـن  ، الكتاب 
  طبائع (و، ) السؤدد(و، ) احلروب(و، ) السلطان: (قتيبة صراحةً يف مثانية كتب  هي 

  
  ــــــــــــــــ 

  . ٤٠٥_  ٦/٤٠١: ص ، السابق نفسه : ينظر ) ١(
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  ) .النساء(و، ) الطعام(و، ) الزهد(و، ) العلم والبيان(و، ) األخالق

، " السـلطان  "ومن العناوين اليت صنفها ابن عبد ربه يف كتابه مستفيدا من كتـاب       
حيث ذكر يف كتاب السلطان باباً يدل على معناه وهو " املرجانة يف خماطبة امللوك "كتاب 
  العسجدة الثانية يف اخللفاء " وكذلك أيضا كتاب ،  )١(. سألة العفو التلطف يف م: باب 

حيث استفاد من مباحث الكتاب والكتابة واحلجاب مـن كتـاب   " وتوارخيهم وأيامهم 
اليتيمة الثانية يف أخبار " وأيضا كتاب . وزاد عليها أخبار اخللفاء وتوارخيهم  )٢(السلطان 

عيون األخبار " إذ جند الكثري من أخبارهم يف كتاب " كة زياد واحلجاج والطالبيني والربام
  )٣(" . السلطان " لكن أخبارهم كانت أكثر حضورا يف كتابه ، البن قتيبة " 

وأيضاً " الزبرجدة يف األجواد واألصفاد "البن قتيبة كتاب " السؤدد " ويقابل كتاب      
اليتيمـة يف  " لوضع كتـاب   )٤( الكمال و التناهي يف السؤدد : يستفيد من أخبار باب 
، " الدرة الثانية يف أيام العـرب ووقـائعهم   " مث يضيف كتاب " النسب وفضائل العرب 

".                                    اللؤلؤة الثانية يف الفكاهات وامللح " بكتاب  )٥(وكذلك يقابل باب املزاح 
  البن قتيبة ليس يف وضع كتابه " علم والبيان ال" ولقد استفاد ابن عبد ربه من كتاب       

فحسب بل وضع كتبا أخرى كانت من أهم األبـواب يف  " الياقوته يف العلم واألدب " 
" الزمردة الثانية يف فضائل الشعر " كتاب   و" كتاب الواسطة يف اخلطب " الكتاب وهي 

مث يضيف  )٦(" بيان العلم وال" اخلطب والشعر من أبواب كتاب : حيث استفاد من بايب 
  ومل " اجلوهرة الثانية يف أعاريض الشعر وعلل القوايف " كتابا آخر يف الشعر ويسميه 

يتعرض ابن قتيبة يف كتابه لشيء من علل القوايف يف الشعر أبدا وهي من إضافة ابن عبـد  
  الذي جعل      " انبة يف األجوبة " باإلضافة إىل وضعه لكتاب ، ربه العنوانية  على الكتاب 

  ـــــــــــــــ
  . ١/٩٨: ص ، مصدر سابق ، عيون األخبار ، ابن قتيبة ) ١(
  . ٨٢،  ٤٢/الد األول : ص ، السابق نفسه ) ٢(
  . ١٠٤،  ٩٨،  ٢٩،  ١٠/ الد األول : ص ، السابق نفسه  )٣(
  . ٢٢٧/ الد األول : ص ، السابق نفسه  )٤(

  . ٣١٥/ لد األول ا: ص ، السابق نفسه  )٥(
  . ٢٣١،  ١٨٢ / الد الثاين : ص ، السابق نفسه  )٦(
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: وحتـت بـاب   " العلم والبيان " له عنواناً قائماً بذاته بعد ما كان ضمن مباحث كتاب 
   )١(. التلطف يف الكالم واجلواب وحسن التعريض 

ـ  ، " اإلخوان " وكذلك كتاب ابن قتيبة       ه مـن أبوابـه   الذي استفاد ابن عبـد رب
التعازي ومايتمثل  ،املعاتبة والتجين : وهذه األبواب هي ، وتلميحاته يف وضع عدة كتب 

كتاب الدرة يف النوادب : " وكانت الكتب اليت تقابلها هي ،  )٢(االعتذار  ،التهاين ، ا 
، "  انبة الثانية يف التوقيعات والفصول وأخبـار الكتبـة  " وكتاب " والتعازي واملراثي 

استفاد من املكاتبات اليت دوا ابن قتيبة حتت ما يناسبها من األغراض االجتماعيـة   حيث
  .   يف أبواب التعازي و التهاين و االعتذار و العتاب 

البن عبد ربه فقد قلد فيـه كتـاب   " الفريدة الثانية يف الطعام والشراب " أما كتاب   
  اجلمانة الثانية يف املتنبئني واملمرورين"هو كتاب ووضع كتاب آخر ، البن قتيبة " الطعام"

فـدون  ،  )٣(الضيافة وأخبار البخالء : الذي استفاد فيه من باب " والبخالء والطفيليني 
  .أخبار البخالء وزاد عليهم أخبار املتنبئني والطفيليني واملمرورين 

ى غرار كتاب البـن  عل" املرجانة الثانية يف النساء وصفان " ويضع كذلك كتاب      
الذي يقلـده  ) ٤(القيان والعيدان والغناء : الذي كان من أبوابه باب ، " النساء " قتيبة يف 

  " . الياقوتة الثانية يف علم األحلان واختالف الناس فيه " ابن عبد ربه فيضع كتابه  كتاب  

ابه ومل حيتـذي يف  وإذا ما تعرض البحث إىل العناوين اليت ذكرها ابن عبد ربه يف كت      
فإنه جيد ، " عيون األخبار" تأليفها تأليف ابن قتيبة هلا يف العناوين أو األبواب من كتاب 

حيث جنـدها  ، عيون األخبار " أن هذه العناوين هي يف حقيقتها كثرية التناول يف كتاب 
ب من ذلك كتـا ، واألخذ منها مبا يتناسب والكتاب الذي تناوهلا ، يف أكثر من موضع 

  ــــــــــــ
    . ١٩٧ / الد الثاين : ص ، السابق نفسه ) ١(
   . ٩٩،  ٦٨،  ٥٢، ٢٨/ الد الثالث : ص ، السابق نفسه ) ٢(
   .  ٢٣٣/الد الثالث  : ص ، السابق نفسه ) ٣(
  ٨٧/ الد الرابع : ص ، السابق نفسه ) ٤(
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األخبار اليت تتعلق ذا العنوان مـن   حيث تناول ابن قتيبة كثري من" اجلمانة يف الوفود "
ذلك حديثه عن وفد متيم بن مر وبكر بن وائل على بعض امللوك وما جـرى بينـهما يف   

   .وكذلك اخلرب الذي ذكره يف الفىت الذي قدم على عمر بن عبد العزيز مع،  )١( .حضرته 
فالكتاب كما ،  "اجلوهرة يف كتاب األمثال " وهناك أيضا كتاب  )٢(. الكوفة  وفد أهل

وهي إن مل يكن هلا عند ابن قتيبة كتابا خاصا إال أنـه  ، يدل عليه العنوان خاص باألمثال 
مـن  ،  )٣(منها األمثال املضروبة يف الطبـائع  ، كثريا ما يتناول يف كتبه أبوابا خاصةً ا 

بعد ذلك كتاب  يتبقى.  )٥(وما جاء يف الكلب من األمثال ،  )٤(األمثال يف الرجل ارب 
عيـون  " الذين كثر االستشهاد بكالمهـم يف كتـاب   " العسجدة يف كالم األعراب " 

أو شعر ،  )٦(قال بعض األعراب : فيقول يف معرض حديثه للكتب اليت يتناوهلا " األخبار
  )٨(.أو قال أعرايب ،  )٧(لبعض األعراب 

واحتذاء له يف طريقته وتقسـيمه  ، فإذا كان هناك تقليد من ابن عبد ربه البن قتيبة      
فوسع من نطاق "  عيون األخبار " عن كتاب " العقد الفريد " إال أنه ميز كتابه ، وتبويبه 
وجعل لكل كتاب بريقًا وملعانـا حيـث قـدم    ، وحذف األسانيد للتخفيف ، العناوين 

مات نثرية أبرزت إضافة إىل تقدميه لكتبه مبقد، العناوين باسم جوهرة من اجلواهر الثمينة 
  .مالمح ذلك التميز وتوجته مبا يف لفظها ومعناها من املتعة والفائدة 
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�  .١٨٥/ الد األول : ص ، السابق نفسه ) ١( �
   . ٢٣٠/ الد األول : ص ، السابق نفسه ) ٢(
   . ٧١/ ثاين الد ال: ص ، السابق نفسه ) ٣(
   .  ١٥/الد األول : ص ، السابق نفسه ) ٤(
    . ٨١/ الد الثاين : ص ، السابق نفسه  )٥(
   .  ٢٢١/الد الثاين ،   ٤١/ الد األول : ص ، السابق نفسه : ينظر على سبيل املثال ) ٦(
  .  ٢٠٨/ الد الرابع ، ٢٦١/ الد األول  : ص ، السابق نفسه :  على سبيل املثال ينظر) ٧(
    . ١١/ الد الثالث ،  ٣١/ الد األول : ص ، السابق نفسه : ينظر على سبيل املثال ) ٨(
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  _:التنـــاص املضموين _ ٢
كانت املقدمات اليت ألفها ابن عبد ربه يف كتبه ذات فائدة ومتعة مما استجلبه هلا من      

ا معاين جليلة مما ختريه هلا من األخبار واألحداث واألشعار مث إنه قدم فيه، األلفاظ واملعاين 
وبتناوله هلم يقيم عالقة قوية بني نصه األسلويب املؤلف يف كتابه وبني نـص  ، والقصص 

وعلى هذا تكون العالئق بني النصوص ذات أبعـاد  ، هذه األخبار واألحداث يف حقيقتها 
  .    تناصية مباشرة وغري مباشرة 

  
  _:ص املضموين املباشر التنا_ أ 

اخلطاب مبين على ألفاظ مستجزلة مهذبة ومعان مستجزلة  متخرية، وذلك ألنـه  إن      
عن طريقه يكون اخلطاب مفهوماً ، والكالم معلوماً ، وليسا جمرد نثر ال يعتد به إال عـن  

يف هـذا  طريق مساعه مث تركه ، بل هو العلم واألدب ، والعقل والفائدة املرجوة املغروسة 
التركيب ، وكان للتأثر باأللفاظ القرآنية والنبوية دور يف ذيبه وبالغته إذا ما اقتبسـت  

ولفظها يف تلك التراكيب متآلف مع معناها ، وذلك التأثر يدل علـى إشـراب   ، نصها 
أسلوب فريد من نوعه ، قوي يف طرحه ، كذلك تضمينه ألقوال العرب من الشعر والنثر 

دل على بيان معناه من طريق آخر  فيه الفائدة ، ونبذ ذلك امللل والسأم من واملثل ، مما ي
الطرح التقليدي ، ويفتح آفاقًا لثقافات متداخلة متمازجة مع بعضها البعض ، والتضـمني  
واالقتباس أساليب بالغية تدل على قدرة بالغية وتأليفية يف االختيار واالمتزاج من نـص  

د كانت قد تعاملت مع هذه األساليب ومتازجـت مـع   إىل نص آخر ، ومقدمات العق
�.أساليبها ، وتداخلت معانيها وتشرفت بالتداخل النصوصي  �

  _:إلقتباس ا
أن يضمن املتكلم كالمه كلمة من آية أو آية من : (( وقد عرفه ابن حجة احلموي بأنه �����

إىل ثالثـة   –س أي االقتبا –مث قسمه  )١()) آيات كتاب اهللا خاصة ، هذا هو اإلمجاع 
،  مقبول ومباح ومردود ، مث فصل كل قسم ، مث قسمه من حيث التصرف قسمني: أقسام 

                                                 
  . ٢/٤٥٥:خزانة األدب وغاية األرب ، مصدر سابق ،  ص ، احلموي  )١(
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وذكر أن فريقاً من العلماء توسعوا يف معىن االقتباس حىت مشل احلديث والفقـه والنحـو   
هذا يف الشعر ، أما يف النثر فقد كثر االقتباس حىت أصبح يشـكل  . والعروض وغري ذلك 

بد منه عند الكتاب املتأخرين ، ولقد أورد احلموي طائفة من اخلطب واملـواعظ  أسلوباً ال
والرسائل ضمنت من القرآن ، وال يزال االقتباس قائماً ، وال يزال اخلطبـاء يضـمنون   

  .خطبهم آيات من الذكر احلكيم واألحاديث النبوية 
ـ    ايب ، فجمـال  واالقتباس وسيلة من وسائل حتسني أداء املستوى الكتايب أو اخلط

العبارة  وحسن األسلوب يتأتى من االقتباسات اليت جيريها الكاتب من نصوص القـرآن  
الكرمي ، والسنة النبوية املطهرة ، وأمثال العرب وحكمهم ، باإلضافة إىل االقتباس مـن  
الشعر ، ويف هذه احلالة يستعني الكاتب أو اخلطيب ذه النصوص ، وينتفع مبا فيها مـن  

  .ليضفي مجاالً على عباراته فتتسم حينئذ بالبالغة والرصانة مجال ، 
وقد اعترب القدماء االقتباس مرحلة من مراقي الكتابة ، فكما أن الكاتب ينبغي أن   

يكون لديه إملام جيد بعلوم العربية من النحو والصرف وغريها ، كذلك جيب عليه أيضـاً  
االطـالع   -" ئر يف أدب الكاتب والشاعر املثل السا" كما أشار ابن األثري يف كتابه  -

فإن ذلك فوائد مجة ، ألنه : (( على كالم املتقدمني من املنظوم واملنثور ، فيقول يف ذلك 
يعلم منه أغراض الناس ، ونتائج أفكارهم ، ويعرف به مقاصد كل فريق منهم ، وإىل أين 

وإذا كان ، وتذكي الفطنة  ترامت به صنعته يف ذلك ، فإن هذه األشياء مما تشحذ القرحية
صاحب هذه الصنعة عارفاً ا تصري املعاين اليت ذُكرت وتعب يف استخراجها كالشـيء  
امللقى بني يديه ، يأخذ منه ما أراد ويترك ما أراد ، وأيضاً فإنه إذا كان مطلعاً على املعاين 

املعلوم أن خـواطر  املسبوق إليها قد ينقدح له من بينها معىن غريب مل يسبق إليه ، ومن 
الناس إن كانت متفاوتة يف اجلودة والرداءة فإن بعضها ال يكون عالياً علـى بعـض أو   
منحطاً عنه إال بشيء يسري ، وكثرياً ما تتساوى القرائن واألفكار يف اإلتيان باملعاين حـىت  
ـ   ظ إن بعض الناس قد يأيت مبعىن موضوع بلفظ ، مث يأيت اآلخر بعده بذلك املعـىن واللف

بعينها من غري علم منه مبا جاء به األول ، وهذا الذي يسميه أرباب هذه الصناعة وقـوع  
إن هذه املقالة التعريفية بصنعة الكتابة كانت مفتاح الوصـول   )١(. )) احلافر على احلافر 

                                                 
  . ١/٤٦: ص  ، مصدر سابق ، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ابن األثري  )١(
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إىل مراقي الكتابة من خالل عدة مزايا ومنها االقتباس ، الذي يعد من املعاين اليت يتحدث 
 هذه املقالة، فيقول يف الفصل العاشر من كتابه الذي يف الطريق إىل تعلم الكتابـة  عنها يف

هذا الفصل هو كرت الكتابة ومنبعها ، وما رأيت أحداً تكلم فيـه  (( عن طريق االقتباس 
وجدت الطريق ينقسـم  ، بشيء ، وملا حببت إيلّ هذه الفضيلة  وبلغين اهللا منها ما بلغين 

أن يتصفح الكاتب كتابة املتقـدمني ، ويطلـع علـى    _ األوىل : فيها إىل ثالث شعب 
. أوضاعهم يف استعمال األلفاظ واملعاين ، مث حيذو حذوهم ، وهذه أدىن الطبقات عندي 

أن خيرج كتابة املتقدمني مبا يستجيده لنفسه من زيادة حسنة ، إمـا يف حتسـني   _ الثانية 
  .الوسطى وهي أعلى من اليت قبلها  األلفاظ أو يف حتسني معان ، وهذه هي الطبقة

أال يتصفح كتابة املتقدمني وال يطلع على شيء منها ، بل يصرف مهه إىل حفظ _ الثالثة 
القرآن الكرمي وكثري من األخبار النبوية وعدد من دواوين الفحول من الشعراء ممن غلب 

هذه الثالثـة أعـين   على شعرهم اإلجادة يف املعاين واأللفاظ ، مث يأخذ يف االقتباس من 
وخيطئ ويصيب ، ويضل ويهتـدي ،  ، فيقوم ويقع ، القرآن واألخبار النبوية واألشعار 

حىت يستقيم على طريقة يفتتحها لنفسه ، وأخلق بتلك الطريقة أن تكون مبتدعة غريبة ، 
ال شركة ألحد من املتقدمني فيها ، وهذه الطريق هي طريق االجتهاد ، وصاحبها يعـد  

    )١(.))  فن الكتابة إماماً يف
وتصيد الطريقة املالئمة للكاتب حىت خيلـق  ، فهذا التقسيم ، وتوضيح الطرق لالقتباس   

ويبدع ، ليدل على أمهية االقتباسات يف ترقية القول ، وإبداع املقُول ، ومسـايرة سـلم   
  .الكتابة لالرتقاء ا ومنها إىل العليني 

 الكالم شيئاً من القرآن أو احلديث بنصه أو مـع  أن االقتباس هو تضمني وخالصة القول
  .)٢(تغيري طفيف ، دون االشعار بأن هذا ليس من كالمه  

ويف هذا القول دليل على أن االقتباس جيب أن يضاف يف الكالم إضافة ممزوجة مع النص 
املقتـبس والـنص األصـلي    ( دون إحساس بوجود مفارقة معنوية أو لفظية بني النصني 

                                                 
  . ١/٩١: ص  ، السابق نفسه  )١(
دمشـق  ( حممد عبد الرحيم ، دار األنـوار  : أحاسن االقتباس يف حماسن االقتباس ، حتقيق وشرح وتقدمي ، السيوطي :  ينظر )٢(

  .وما بعدها  ٨: ، ص) م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧أو  ١٤١٦ -بدون ط 
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، أو االنتقالية أثناء االنتقال من النص إىل آخر هو يف حقيقته مقتبس ، أي أن ) باملصاح
املشاة املعنوية واالخنراط يف سري اجلملة ال يصرف النفس إىل اإلحساس بوجود نقلـة أو  
فجوة تبعد الذهن ، وتصرف اهلم إىل إثبات وجود ضمنية أو اقتباسية نصـية مل ينفهـا   

  . ق النفس إىل شيء آخر ولكن التأليف سا، النص
فأبلغ املواعظ كلـها  " : (( الزمردة يف املواعظ والزهد " ومن ذلك قوله يف كتاب       

األعز  الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، ترتيل مـن   -تعاىل –كالم اهللا 
إنه لكتاب و: " كان االقتباس آليات من سورة فصلت اليت جاء فيها  )١( . ))حكيم محيد 

إن بني اآلية  )٢( "ال يأتيه الباطل من بني يديه و ال من خلفه ترتيل من حكيم محيد ، عزيز 
واملوعظة إرتباطًا وتالمحا  نستشعره حني نقرأ اآلية أو نقف عند موعظة منه وذلك لقـوة  

  .االرتباط النصي يف اخلطاب النثري وجزالته وتالمحه 
واختالف األغذية مع : (( يقول "  الطعام والشرابالفريدة الثانية يف"ويف كتاب   

    )٣( .))اختالف األزمنة مبا ال خيلي املعدة وال يكظها ، فقد جعل اهللا لكل شي قدراً 
: خيتم بقوله ، يف معرض حديثه عن األغذية النافعة لألبدان ، وأزمنتها وحاالا الضاربة 

كلها حتت قضاء اهللا وقدرتـه ، ومنـها   فقد جعل اهللا لكل شيء قدراً ، أي أن األشياء 
: صنوف األغذية واألشربة يف كل زمان ومكان ، وهو اقتباس بلفظ القرآن يف قوله تعاىل

Bوقد��B )ــل  )٤ أي أن ك
هذه األمثلة السابقة كان االقتبـاس فيهـا   .  شيء له قدر معلوم ال حييد عنه وال يتجاوزه

ية إىل االقتباس باآلية كاملة ، أو نصف اآلية ، وقد مزجها مع النص متوسعاً عن لفظ اآل
حبضور اللفظ القرآين حضوراً وظهوراً  زدادامتزاجاً متيناً ال يعيب النص وال يضعفه، بل ي

أو اللفظ برمسه وشكله فحسب، بل قـد   اآليةليس االقتباس من القرآن مقصورا على . 
لكن مع تصرف يف اللفظة ، وهذا يدل على أن ابـن  يكون هناك اقتباس للكلمة ومعناها 

                                                 
  . ٣/١٣٥: ص ،مصدر سابق ، العقد الفريد  ، ابن عبد ربه  )١(
  .من سورة فصلت )  ٤٢،  ٤١(اآليتان  )٢(
  . ٦/٣١٣: مصدر سابق  ص ،العقد الفريد  ،  ابن عبد ربه  )٣(
  .من سورة الطالق ) ٣(اآلية  )٤(
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عبد ربه قد أشرب أسلوب القرآن والسنة إشراباً جعله يتصرف يف حدودها مـن غـري   
  . وكان أسلوبه يف تصرفه صحيحاً فصيحاً يف الوقت نفسه ، إخالل ملعناها

فـإن  " : (( اجلمانة الثانية يف املتنبئني واملمرورين والبخالء والطفيلـيني "ويف كتاب      
أخبارهم حدائق مونقة ورياض زاهرة ، ملا فيها من طرفة ونادرة ، فكأا أنوار مزخرفة أو 

هذه القطوف   )١( . ))حلل منشرة دانية القطوف من جاين مثرا ، قريبة املسافة ملن طلبها 

 Bقطوفها�دانيةB: الدانية للطالب مقتبسة من قوله تعاىل 
فهـذه    )٣(  BوجنىB: وقوله تعـاىل   )٢(

، النوادر قريبة التناول لزائري أخبار هؤالء القوم من املتلقني الراغبني يف الطرفة والنـدرة  
  .كدنو هذه القطوف من املرتادين للحدائق والرياض 

  _:  التضمـني  
الً أن يضمن املتكلم كالمه من بيت أو من آية أو معىن جمرداً من كالم أو مث: (( هو      

هو إيداع شيء شيئاً آخر ؛   التضمنيف )٤(. )) أو فقرة من حكمة ، سائرا أو مجلة مفيدة 
  .ليكون متعلق بإدراك القيمة البالغية املختبئة وراء هذا التضمني 

 .وسيتعرض البحث للتضمني يف النثر من خالل التطبيق على مقدمات العقد الفريد       
والبالء كله موكل " : (( ملرجانة الثانية يف النساء وصفان ا" قال ابن عبد ربه يف كتاب 

  .))بالقرينة السوء اليت ال تسكن النفس إىل كرمي عشرا ، وال تقر العـني برؤيتـها   
)٥ (

  البالء موكل بالقرينة ؛ أي أن أصل البالء راجع إىل قرينة السوء وهذا تضمني:  فقوله

                                                 
  . ٦/١٥١: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه   )١(
  .من سورة احلاقة ) ٢٣(اآلية ) ٢(
  .من سورة الرمحن ) ٥٤(اآلية ) ٣(
  . ١٤٠: ص ، مصدر سابق ، حترير التحبري ، ابن اإلصبع ) ٤(
  . ٦/٨٦: ص  ،مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٥(
  ١/١٧: ص ) بدون ط وتاريخ _ بريوت ( دار املعرفة ، حممد حمي الدين : حتقيق ، جممع األمثال ، أبو الفضل النيسابوري ) ٦(
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فالتضـمني  ) ٦( ))إن البالء  موكل باملنطق ((  –رضي اهللا عنه  –لقول أيب بكر الصديق 
جاء لغرض االختصاص والتخصيص ، وكان موافقاً ألسلوب اخلطاب النثري وطريقته ، 

  .ولكنه خالفه يف اختصاص ومرجعية هذا البالء الذي رده إىل قرينة السوء 
وفيـه   )١( ))فإن الرائد ال يكذب أهله " : (( الفريدة يف الطعام والشراب " ويف كتاب 

  ، وقد أفاد التضمني  )٢()) ال يكذب الرائد أهله : (( تضمني قويل ومعنوي لقول العرب 
وتأكيد ، نفيا وإثباتا  ويف هذا داللة على االعتماد على التضمني يف تقرير معىن من املعاين 

  . ثبوتيتها النافية ملا خيالفها 
وإن منه ملا يستعطف املستشـيط  : (( يقول " املرجانة يف خماطبة امللوك " ويف كتاب      
إن حبلـك إىل  : (( وهو تضمني من معىن االستشاطة عند العرب حني قالوا  )٣( ))غيظاً 

مـا عقالـك   : (( وقوهلم أيضا   )٥( ))كأمنا أنشط من عقال : (( وقوهلم  )٤( ))أنشوطة 
  .ويضرب هذا ملن يتخلص من ورطة فينهض سريعاً  )٦( ))بأنشوطة 

لتضمني قد زاد املعىن توضيحاً حني كان الغرض منه توضـيح االنفكـاك واالحنـالل    فا
  .والتخلص من غيظ امللك 

 )٧( ))رب ملوم ال ذنب لـه  " : (( اللؤلؤة يف السلطان " وكذلك قوله يف كتاب   
وهو تضمني لغرض التحلم  )٨( ))رب ملوم ال ذنب له : (( فقوله تضمني من قول العرب 

تروي قبل إطالق األحكام ، واالامات اليت ال تقبل العذر ، واالعتذار للمذنب  والتأين وال
  .ودعوة إىل إحقاق احلق من النفس أوالً قبل اآلخرين 

وترك الرأي يغب حىت خيتمر ، فقد كرهـوا  " : (( انبة يف األجوبة " ويقول يف كتاب 
 . ))الرأي الفطري ، كما كرهوا اجلواب الدبري 

 تضمني لغرض التوضيح بشـأن وهو  )٩(
  حكيم  بظروكان تضميناً من قول عامر بن ال، هذه اآلراء قبل عرضها على اآلخرين

  ــــــــــــــــــــ
  . ٦/٣١٣: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ١(
     .   ٢/٢٣٣: ص ، مصدر سابق ، جممع األمثال ، النيسابوري ) ٢(
  . ٩٤/ ٢: ص  ،مصدر سابق ، لعقد الفريد ا، ابن عبد ربه ) ٣(
  . ٦٥/ ١: ص ، مصدر سابق ، جممع األمثال ، النيسابوري ) ٤(
  . ٢/١٣٢: ص ، السابق نفسه ) ٥(
  . ٢/٢٧٨: ص ، السابق نفسه ) ٦(
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  . ٢١/ ١: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه  )٧(
   . ١/٣٠٥:  ص، مصدر سابق ، جممع األمثال ، النيسابوري ) ٨(
  . ٤/٥:ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٩(
  

  .)١( ))دعوا الرأي يغب حىت خيتمر ، وإياكم والرأي الفطري : (( العرب 
وقد كان ابن عبد ربه يف تضميناته السابقة يضمن أقوال احلكماء واخللفاء ممن عرفوا      

هذا األسلوب إشراباً جعله يقتدي بأسلوم باحلكمة ، وحصافة الرأي ، وكأنه قد أشرب 
يف الكتابة ، ويدل على قدرته ومعرفته بالقول الراجح والرأي احلكيم ، ومتثله يف الكتابـة  

  .نوع من االرتقاء ا يف األسلوب اخلاص باخلطاب النثري 
  :التناص املضموين الغري مباشر _ ب 

وقصدت من مجلة األخبـار  " (( الفريد العقد " قال ابن عبد ربه يف مقدمة كتاب       
وأحسنها ، وأجزهلا لفظًا ، وألطفها معىن ، وأظهرها رونقًا ، أشرفهاجوهرا ، وفنون اآلثار 

فابن عبد ربه يتقصد يف تأليفه للكتاب األخبار  )٢(. )) وأكثرها طالوة وحالوة ، ديباجة 
لكنه مل حيدد مرجعيـة  ، احلسنة والديباجة ، واللفظ اجلزل ، واآلثار ذات املعىن اللطيف 

واكتفى بإلباسها حلة الرونق والطالوة واحلالوة بتقدميه هلذه الكلمـات يف  ، هذه األخبار 
" مناهج التأليف عند العلماء العـرب  " يف حني جند حتديد مصدرها يف كتاب ، املقدمة 

باد مسع ذكر أكثر من مؤرخ من مؤرخي ابن عبد ربه أن الصاحب بن ع: (( حيث يقول 
وما أن اطلـع  ، فما زال يسعى يف طلبه حىت حصل على نسخة منه ،  عن العقد الفريد 
؛ فقد ظن أن الكتاب يشتمل على أخبـار  " هذه بضاعتنا ردت إلينا : "عليها حىت قال 
  )٣(. )) فإذا به يشتمل على أخبار املشرق وأدبه ، األندلس وأدا 

وأن مابه مـن األخبـار ال   ، كتاب العقد الفريد فإن هذا القول إثبات لرواج صيت     
وإمنا هو متصل ببالد املشـرق وعلمهـا   ، يصف شيء من بالد األندلس وال يتعرض له 

فنجد تلـك األخبـار   ، ومل تغب عن املؤلف هذه املقصدية يف تأليفه للمقدمات ، وأدا 
ق اتصـاالً سياسـياً   متصلة بأهل املشر، واملوضحة لعناوينها ، املبثوثة يف داخل الكتب 

  فهناك مقدمات تستعرض طريقة، واجتماعياً وأدبياً لكنه مل يلتزمه يف مجيع املقدمات 
  ــــــــــــ

  . ٧٢/  ٦: ص ، مصدر سابق ، اية األرب يف فنون األدب ، شهاب الدين النويري ) ١(
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  .١٧: ص ، مصدر سابق ، قد الفريد الع، ابن عبد ربه ) ٢(
  ) هـ ١٤١٧أو  ١٤١٦_ ٩ط_ بريوت (دار العلم للماليني ، مناهج التأليف عند العلماء العرب ، ة مصطفى الشكع) ٣(
  .   ٣١٤:ص   

منهج الكتاب وتناوله فتكتفي به وال تتطرق إىل شيء من املصادر أو جند فيها أثـرا      
اجلوهرة الثانية يف أعـاريض  " من ذلك مقدمة كتاب ، لنصوص أخرى توضح مضموا 

  . )٢(" اجلوهرة يف األمثال " وكذلك مقدمة كتاب  )١(" شعر وعلل القوايف ال
فيتعهده بالتوضـيح  ، وهناك مقدمات كان املؤلف فيها يتناول العنوان تناوالً مفصالً      

  ) ٣(" الزبرجدة الثانية يف بيان طبائع اإلنسان وسائر احليوان " من ذلك كتاب ، والشرح 

مث يف مرحلة ثالثة جند بعض املقدمات تذكر يف حدود . )٤(" الوفود اجلمانة يف " وكتاب 
لذلك ال تزخر باألخبار والشواهد مـن ذلـك   ، بضعة أسطر تعليقاً سريعاً على العنوان 

العسجدة الثانية يف اخللفـاء  " وكتاب  )٥(، " الفريدة يف احلروب ومدار أمرها " كتاب 
وـا مـن   ، ك كانت األخبار جزء من التقدمي فيما عدا ذل )٦(" . وتوارخيهم وأيامهم 

  . التوضيح والفائدة واملتعة الشيء الكثري 
إذ أكثـر فيهمـا مـن    ، والبن عبد ربه وقفتان طويلتان يف مقدمتني من املقدمات      

اجلمانة الثانيـة يف املتنبـئني   " مقدمة كتاب : ومها ، الشواهد واألخبار مامل يكن لغريمها 
  اليت ضمنها املؤلف أخبارا عن املتنبئني متفاوتة يف  )٧(" خالء والطفيليني واملمرورين الب
وكانت الشواهد فيها حول ما كان من أمر هؤالء املتنبئني يف أيام املأمون ، الطول والقصر 

اللؤلـؤة الثانيـة يف   " واملقدمة األخرى هي مقدمة كتـاب ، واملهدي يف العصر العباسي 
وكانت أكثر الشواهد واألخبار يف هذه املقدمة تصف اجلانـب  ،  )٨(" الفكاهات وامللح 

  .الديين ونظرته اخلاصة إىل الفكاهة والطرفة 
  

  ــــــــــــــــ
  .٥/٤١٧: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ١(
  . ٣/٦٦: ص ، السابق نفسه ) ٢(
  . ٦/٢٣٢: ص ، السابق نفسه ) ٣(
  . ٢/٥: ص ، السابق نفسه ) ٤(
  . ١/١٢١: ص ، السابق نفسه ) ٥(
  . ٤/٢٣٣: ص ، السابق نفسه ) ٦(
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  . ٦/١٥١: ص ، السابق نفسه ) ٧(
  . ٤٠١/ ٦: ص ، السابق نفسه ) ٨(

وإذا ما وقفنا على األخبار اليت ضمنها ابن عبد ربه مقدماته لوجـدناها ختتلـف يف        
طانية اليت هي أقوال اخللفاء والقـواد  فهناك األخبار السل، وتتنوع يف دالالا ، مستوياا 

واليت أصبحت من بعدهم قوالً مأثورا أو حكمةً يستشهد ا يف املواقف املشاة هلا دون 
ومنـهم   ، أن يشترط يف االستشهاد ا أن تكون يف كتاب يغلب عليه الطابع السياسـي  

،  )١( ....))لسـواد  تعلموا النسب وال تكونوا كنبيط ا: (( عمر بن اخلطاب الذي يقول 
: ومعاوية الذي يقول  )٢( ...))قد كانت بيين وبينكم إحن ، أيها الناس : (( وزياد القائل 

وهشام بن عبد امللك وخـربه  ،  )٣(. )) قم يازياد ، واهللا ألرمينكم باخلطيب املصقع (( 
  .)٤(.... )) قد أكلت احللو واحلامض حىت ما أجد له رائحة : (( الذي يقول فيه 

قد بعثوا إىل : حني قيل له ((وهناك أيضا أخبار خاصة بالشعراء منهم أبو نواس وقوله      
  ) ٥(... )) أما أبو عبيدة فإن خلوه وسفره : فقال . أيب عبيدة واألصمعي ليجمعوا بينهما 

  مثل الفسطاط والعمود : مثل اإلسالم والسلطان والناس : وكذلك قول كعب األحبار 
وكذلك أخبار وأقوال لرجال ) ٦(....)) والعمود السلطان، فالفسطاط اإلسالم . واألوتاد 

يـابين إن  : (( الدين من الصحابة والتابعني أمثال مطرف بن عبد اهللا الذي يقول البنـه  
  )٧(... ))  و، األمور أوساطها  وخري -يريد بني ااوزة والتقصري -احلسنة بني السيئتني 

  ـــــــــــ
ثاين اخللفاء الراشدين )  ٢٣ -ق هـ  ٤٠(عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي : وعمر هو ،  ٣/٣١٢: ص ، لسابق نفسه ا) ١(

  . ٥/٤٥: ص ، مصدر سابق  ، األعالم ، الزركلي : ترمجته من ، وأول من لقب بأمري املؤمنني 
اختلفوا يف اسـم  ) هـ ٥٣-١(، ة القادة الفاحتني امري ومن الدها، زياد بن أبيه : وزياد هو ،  ١/٢٢: ص ، السابق نفسه ) ٢(

  .   ٥٣/ ٣: ص ، األعالم ، الزركلي: ترمجته من ، أسلم يف عهد أيب بكر ، أبو سفيان : وقيل ، أبو عبيد الثقفي : أبيه فقيل 
مؤسس  ) ٦٠ -ق هـ  ٢٠(، صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس القرشي : ومعاوية هو ،  ٤/٥٨:ص ، السابق نفسه  )٣(

  . ٧/٢٦١: ص ، مصدر سابق ، األعالم ، الزركلي : ترمجته من ، الدولة األموية يف الشام 
من ملوك الدولة األموية يف ) هـ ١٢٥-٧١( هشام بن عبد امللك بن مروان : وهشام هو .  ٦/٤٠٢: ص ، السابق نفسه ) ٤(

  . ٨/٨٦:ص ، مصدر سابق ، األعالم ، الزركلي : ترمجته من ، الشام 
، ) هـ١٩٨-١٤٦( ، احلسن بن هانئ بن عبد األول بن صباح احلكمي : ابو نواس هو .  ٦/٤٠٤: ص ، السابق نفسه  )٥(

  .  ٢/٢٢٥:ص ، مصدر سابق ، األعالم ، الزركلي : ترمجته من ، شاعر العراق يف عصره 
يكـين بـأيب   ، وهو تابعي ) هـ ٣٢ –( ... كعب بن ماتع بن ذي هجن احلمريي : وكعب هو .  ١/٢٣، السابق نفسه ) ٦(

  . ٥/٢٢٨: ص ، مصدر سابق ، األعالم ، الزركلي : ترمجته من ، اسحاق 
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لـه  ، زاهد من كبار التابعني ، ) هـ ٨٧ -(...مطرف بن عبد اهللا بن شخري :ومطرف هو .  ٦/٤٠٢:ص ، السابق نفسه ) ٧(
  . ٧/٢٥٠:ص ، األعالم ، الزركلي : ترمجته من ، ديث ومن الثقات يف رواية احل، وأخبار ، كلمات يف احلكمة مأثورة 

ما انتفعت  �ما انتفعت بكالم أحد بعد رسول اهللا : (( وعبد اهللا بن عباس الذي يقول 
فإن املرء يسـره  : أما بعد : كتب إيلّ ، بكالم كتبه إيلّ علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

   )١(....)) ليدركه ويسوءه فوت مامل يكن ، إدراك مامل يكن ليفوته 
   )٢(. )) لو أمرنا باجلزع لصربنا : (( ويونس بن عبيد القائل  

وأعمـال  ، وقلوب تعـرف  ، ألسن تصف : ((وابن السماك وقوله إذا فرغ من كالمه 
  . )٣(. )) ختالف 
فهؤالء وغريهم قدموا يف مقدمات الكتب التوضيح واإلفهام مبا تضـمنته أخبـارهم        

وبرزت يف ثنايا تلك النصـوص التفصـيل   ، لفائدة املتعلقة بعنوان الكتاب وأقواهلم من ا
وإن كان ابن عبد ربه قد أفاد من ابن قتيبة فإننا نقف على تلك املشـاة يف  ، والتوضيح 

  .األخبار اليت وردت هلؤالء الرجال باعتبارها مناذج توضيحية بني ابن عبد ربه وابن قتيبة 
شهد ا البحث يف األخبار السلطانية كـانوا مـن أصـحاب    فالشخصيات اليت است     

  لكن مل يرد أي خرب من األخبار السابقة يف  )٤(" عيون األخبار " األخبار املذكورين يف 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
   
) هــ  ٦٨ -هـ ق ٣(، عبداهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي اهلامشي : وعبد اهللا هو . ٣/١٣٧: ص ، السابق نفسه ) ١(

  .  ٤/٩٥: ص ، األعالم ، الزركلي : ترمجته من ،وروى عنه األحاديث  ����الزم الرسول ، حرب األمة وصحايب جليل 
مـن حفـاظ   ) هـ  ١٣٩ –(... ، يونس بن عبيد بن دينار العبدي البصري :ويونس هو .  ٣/١٣٦: ص ، السابق نفسه ) ٢(

  .  ٨/٢٦٢: ص ، مصدر سابق ، األعالم ، الزركلي : ترمجته من ، كان من أصحاب احلسن البصري، احلدبث الثقات 
، سـيد الوعـاظ   ، الزاهد القدوة ، أبو العباس حممد بن صبيح العجلي : ابن السماك هو .  ٣/١٣٦: ص ، السابق نفسه ) ٣(

_ ٣ط_ بـريوت  ( ،  مؤسسـة الرسـالة  ، شعيب األرنـاؤوط  : أشرف على حتقيقه ، ء سري أعالم النبال، الذهيب  ،ترمجته من 
  . ٨/٣٢٨: ص ) م ١٩٨٥/هـ ١٤٠٥
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، وزيـاد  ، ٣/٣٠٥م، ١/٩م: ص ، ومعاوية ،  ٩، ٣/ ١م: ص ، ذكر عمر بن اخلطاب : ينظرعلى سبيل املثال ال احلصر ) ٤(
  .١٨٦، ٣/٣٩م:  ص ، وهشام بن عبد امللك ، ١٠، ١/٥م: ص 
  

إننا جند نفس األخبار يف الكتابني مع وأما بالنسبة للخربين املتعلقني بالشاعرين  ف. الكتاب 
  وفيما يتعلق باألخبار الدينية فإن هناك مشاة )١(. اختالف بسيط بينهما من حيث اللفظ 

واختالف يف عدم وجـود  ،  )٢(بينهما يف خربين مها مطرف بن عبد اهللا ويونس بن عبيد 
بن قتيبة مع أنه ذكر مـن  اخلربين اخلاصني  بقويل  عبد اهللا بن عباس وابن السماك عند ا

   )٣(. أخبارهم الشيء الكثري 
فمن خالل النماذج يتبني ماللنصوص واألخبار والشواهد من قدرة على دفع حركـة       

وأنه ال يتأتى دائما البن عبد ربه ، وبسط هيمنة ثقافية على القالب الفين للكتابة ، التأليف 
  .  نقل عنه بعض األخبار وإن كان استفاد منه و" عيون األخبار " من 
وأخريا أنبه على أن هذا الفصل مبباحثه وداللته يقف وقفة تأملية على مـادة أدبيـة        

بالغية ناشئة يف مقدمات الكتب ، ويف ذلك داللة على أحقية املقدمات بالتأليف والبحث  
الكتـاب  مث القراءة والتأين فيها ، وهلا ما للمنت من وظائف ال يضـطلع أي مكـان يف   

بتوضيحها إال هي ، توضيحاً ال ينسب هلا فيه نقص أو إخـالل، فهـي زاد الراكـب ،    
  .ومفتاح الباب للدخول إىل الكتاب ، وهي من عتبات الكتاب النصية 

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
  .٢/١٣٠و م،  ٢/ ١م: ينظر ) ١(
  . ٢/٢وم، ١/١٣٨م: ينظر ) ٢(
وابـن  .  ٣٥،  ١/١٤م:ص ، عبد اهللا بـن العبـاس   : بن السماك يف عدة مواطن منها وردت أخبار لعبد اهللا بن عباس وا) ٣(

  . ١٧٥، ١٣٧/ ٢م،  ١/٢٦٧م: ص ، السماك  
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  : �ـــــا�Sــ��Aـ  
  
، ذهب هذا البحث إىل دراسة اخلطاب املقدمايت كعتبة نصية هلا وظائفها ومبادئها    

يعها يف تشكيل اإلجراءات الوظائفية تستوي مج، ينبغي أن يقوم على ثالث دعائم أساسية 
وهـي ، وتتساعد مجيعها يف صنع الفائدة املرجوة من هذا اخلطاب ، للخطاب املقدمايت 

:  
  :املقدمة ثقالً وموضعاً_١
عن طريق  ، واملناط املوضعي هلا ، فعلى الكاتب واملتلقي أن يدركا الثقل التأليفي للمقدمة   

  .انية يف مكاشفة جوانب الكتاب أو النص األصلي اإلدراك املعريف للمقدرة البي
  :الكاتب تأليفاً وتنصيصاً_ ٢
فعن طريق علمه مبا للمقدمة من دور ، يتحمل الكاتب اجلزء التأليفي والتنصيصي للمقدمة   

وإدراكه ألمهية ذلك املوضع ، يف توضيح بعض اإلشكاالت اليت البد من توضيحها للمتلقي 
أو يعينه على قراءته بشرحه ،  فيه من املتلقي لينبهه على أمر ما الذي يقترب، التواصلي

يعينه على ، يستطيع أن خيلق يف تقدميه جواً تاليفياً خاصاً ، للطريقة القراءية اليت رمسها له 
وتوقفهم على مفاتيح األبواب للنصوص ، بلورة قضاياه  بلورةً تستحوذ على اهتمام املتلقني 

جتاذباً منسجماً )  املتلقي  –املقدمة ( ال يف جذب القطرين اآلخرين فهو جزء فع، األدبية 
  .وفعالية النصوص املوازية و النصوص األصلية

  :املتلقي قراءةً ومتحيصاً _ ٣
إذ هو طرف ، وبواطن املعرفة ، إنه العنصر التواصلي الذي يستجيب ملكامن الفائدة   

يقرأ ماعنده ويرد عليه بقراءته ، حواري لقالب حواري صامت بينه وبني الكاتب 
  .مستعيناً بالوظائف اإلجرائية للمقدمات النثرية ، التمحيصية لسطورها متحيصاً مقنناً

مث إنه ، " عتبة املقدمة"إا ثالثة أبعاد متوازية هلا إسهاماا البيانية اليت ترتقي بـ         
ذلك مبا لدى املقدمة البارعة من و،  "براعة املقدمات " ارتقاء يساعد على جتسيد مصطلح 
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وهو مصطلح يضاهي مصطلح ، مزايا ومسات فنية جتذب املتلقي وتستويل على اهتمامه 
  .الذي كان لسماته ومزاياه الفنية ماسجله النقد و النقاد " براعة االستهالل "
، احلديث  دوراً يف مكاشفة النصوص األدبية يف النقد األديب" العتبات النصية " وإن ملصطلح  

فأراد البحث أن يزيد على هذا مبا للعتبات ، إذ إنه كثرياً ما وظف يف دراسة الرواية األدبية 
الذي يعتد بوجودها يف تأليفه للكتب واخلطب ، من أصداء أصوات قادمة من األدب القدمي 

صرت شيئاً واالنتقاص من التأليفات اليت اخت، والرسائل اعتداداً ألمهيتها الوظيفية والشكلية 
فالنقد األديب القدمي كان ينظر إىل العتبات على أساس ، منها طلباً لالستخفاف و االختصار 

وهلا من األمهية واملكانة والفائدة ما ال يتغاضى ، ال غىن للتأليف عنها ، أا مسلمات تأليفية 
حداق األمهية من أجل ذلك كانت النظرة النقدية القدمية تنظر من أ، عنه الكاتب واملتلقي 

يوثق ) يف العتبات ( وتسكت عن التأليف النقدي اإلصطالحي ملصطلح نقدي ، التأليفية 
  .القول ويؤكده

يرصد ، كعتبة من العتبات اليت هلا وظائفها البيانية" مقدمات العقد الفريد " إن دراسة        
، النقد األديب القدمي  ويقف على وظائفها املسكوت عنها يف، مالمح تلك األمهية التأليفية 

لتبتعد عن ذلك املنعطف ، ويدعو إىل ضرورة التوظيف والتطبيق على الفنون النثرية األخرى 
وأمنوذجاً منفرداً يف دراسته التطبيقية ، الضيق الذي جعل من الرواية األدبية مثاالً أوحداً 

ايب من الفلك اخلارجي للعنونة واملقدمة واإلهداء وغريها مما يدور يف فضاء التأليف الكت
  .للنص األصلي 

يف توضيح تلك الرؤى " العقد الفريد"لقد ساعدت املقدمات النثرية يف كتاب        
و رغباا ، من خالل تلميحاا الصرحية، ومالمسة طريقة احلياة املعيشية ، واألفكار
ه مابني الواقع كل ذلك يف قالب مضموين يربط بعبارات سطور،وتطلعاا اآلملة ، الواضحة

حيث بالد ،إذ ينقل متلقيه نقلة بعيدةً إىل الوراء ، املعاش يف األندلس والعصر احلاضر
، فمن تلك احلاجات كانت املضامني ، األندلس وحاجاا األدبية والسياسية واالجتماعية

  .ويف مضامني املقدمات كانت حاجات العناوين ورغباا ومتطلباا 
ني اليت نادت ا مقدمات العقد الفريد مما يلجأ إليه اتمع كضرورة كانت املضام       

فيتعهدها األندلسي بالتصويب أو التهذيب أو ، نفسية أو اجتماعية  أو أدبية أو سياسية 
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، واألمثال ، املضامني األدبية والنقدية املتمثلة يف املنثور من اخلطب : وهي ، التوضيح 
والبيان ، واملنظوم من الشعر ، وحسن التنصل ، تعازي واملراثي وال، والرسائل ، واملواعظ 

كم ـواحل ،و النقد األديب من اللفظ واملعىن ، وأدب اجلدل ، من البالغة وبيان العبارة 
  . النقدي

والبالط         ، و ينطوي حتتها السلطان وما يتصل به من املهام والوظائف : املضامني السياسية   
  .واألدوات احلربية املستخدمة ، األوضاع السياسية يف اخلارج والداخل و،  السلطاين 

ابتداء من العناصر     ، وتتبدى ا مالمح احلياة االجتماعية األندلسية : املضامني االجتماعية   
  .والديانة والعلم والعادات والتقاليد وانتهاء بالطبيعة البيئية ، اتمعية املكونة للمجتمع 

مبا ، مضامني املقدمات كانت مبثابة العدسة اليت تقرب النظرة إىل اتمع األندلسي ف      
حىت تكون ، اليت أوقفها األندلسي يف مقدماته ، حوته يف سطورها من األخبار والقصص 

وتضيف له شواهد توضيحية ال تتكرر يف ، هلا دالالا على العنوان ، ذات فائدة جليلة 
، دل على األمهية التأليفية اليت تنفرد ا املقدمات من التوضيح والتفصيل مما ي، متون الكتب 

فاملقدمات هي ، و يستفيد منها يف الدخول إىل النص ، لتكون قريبة التناول لقاصدها 
فإذا ما ، وتعرض خطة ، وتبث فكرة ، تضيف معىن ، نصوص مصاحبة وموازية للنص 

وباعد بني إدراكه وإدراك املؤلف للهدف الذي من ، جتاهلها املتلقي فقد أهدر وقته وجهده 
أو ما اجلديد الفارق عن ، أو هذا الترتيب ، أجله كانت املادة التأليفية على هذا النهج 

  .أو التهذيب والتصويب لسلوك ما ، القدمي 
ولكلٍ وظائف ، خامتة _ عرض _ إن البناء التركييب للمقدمات ينقسم إىل مقدمة      

وتوصلت الدراسة إىل أن الوظائف املقدماتية اليت ، رد ا يف قالبٍ  فين خاص ومسات ينف
  :ميزت كل عضو من أعضاء املقدمات يف العقد الفريد هي 

  :  املقـدمة   
  
وهو استهالل منفرد مبقدمة الكتاب ، االبتداء االستهاليل املعتمد على إطالة التحميدات  - ١

  .وهي املقدمة األم 
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والقلمية السياقية يف العنوان ، اليت تقرر صدق حقيقة الكاتب الشخصية:لصدقية الوظيفة ا - ٢
  .والعرض 

إذ يصرح عن مقصديته التأليفية من وراء التأليف يف هذا العنوان أو : الوظيفة القصدية  - ٣
  .  ذاك
 يكشف به عن أمهيته، فيذكر تعليقاً سريعاً على العنوان : وظيفة التعليق على العنوان  - ٤

  .ومكانته 
  

  :العــرض 
  
إذ الشواهد واألخبار والقصص وغريها تدل سياقاا على أمهية : الوحدة املوضوعية - ١

تبتعد به ابتعاداً دينياً أو سياسياً أو تارخيياً ، وتربز أمهيته من عدة نواحي ، العنوان املعنونة له 
  .أو أدبياً 

فيتعهدها بالدراسة والعرض ، ت العنوان يتحمل العرض داللة من دالال: احملور املرادي  - ٢
  .وال يتجاوزها إىل غريها حىت ينصرف عنها من اخلامتة ، لكوا املراد منه 

املتناولة له من ، تتميز مقدمات العقد الفريد بكثرة األمهيات اآلخذة للعنوان : األمهيـة  - ٣
وإذا ، لعنوان من هدف ديين عدة أبعاد  فإذا ما وقف املتلقي على اآليات واألدلة تبني ما ل
  .وقف على األبيات الشعرية تبني مايف العنوان من األمهية األدبية 

إذ يعرض النقاط الرئيسية اليت سيفصل النص : العرض املنهجي يف بعض مقدمات الكتب  - ٤
اء أو ـوهي طريقة سريعة للمتلقي الذي يصل إىل مراده بدون عن،  األصلي القول فيها 

  .جهد
ويبني أفضل ، إذ يتناول املوضوع تناوالً تعليمياً بفروعه وأقسامه : عرض التعليميال - ٥

  .الفروع واألقسام مستشهداً على قوله بالشواهد املعاضدة 
 باب الطرق العنواين ملوضوع قدمي إذ يسعى االستهالل إىل اإلبانة عن أس: اجلديد والقدمي  - ٦

  .ذا التطرق مث ما اجلديد الذي يهدف إىل إبرازه من ه
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  :امتة ـاخلـ
من املميزات اليت متيزت ا املقدمات التنويع يف اخلواتيم بني األحاديث والشعر : التنويع  - ١

  .واألخبار واحلكم 
وهي العناية باملتلقي عنايةً تفضي إىل االهتمام بآخر مايقع جرسه :العنـاية والتحسني - ٢

  .وال يأيت بعده أحسن منه ، كن الزيادة عليه وسبيله أن يكون حمكماً ال مت، على اآلذان
تعقد الداللة املضمونية للخامتة عالقة قوية بني العنوان والغرض الذي : الداللة املضمونية  - ٣

وهي ، فتظهر الفائدة قوية جليلة يف هذا املوضع أكثر من غريها ، من أجله ألف الكتاب 
  .الفائدة اليت حيسن السكوت عليها 

  
  : ء املقدمايت العـامةمسات البنا

  
خيضع البناء التركييب للمقدمات لوظائف إجرائية من شأا اإلبانة واملكاشفة عن غموض     

  :وحيول دون تناوله التناول املطلوب وهي ، يعتري الكتاب 
إن من أهم ما مييز مقدمات العقد الفريد التناسب الطويل بني العنوان : املعيارية الطولية - ١

والبيان ، فتطول املقدمة وتقصر تبعاً للحاجة إىل التوضيح املفصل ، والتوضيح املعنون 
  .االستداليل 

وترتبط ا ، فكل مقدمة تذكّر مبا قبلها ، مقدمات الكتاب مترابطة فيما بينها : الترابط  - ٢
  .منسجمة التأليف ، فتبدو متناسقة التركيب ، ارتباطاً فكرياً 

الشكلية اليت ضمت أجزاءه وأعضاءه يف قالب فين يؤلفها وهي الوحدة : الوحـدة  - ٣
  .ومترابطة غري متنافرة ، مجيعها  فال تبدو إال متماسكة غري مفككة 

مث يف تالمحها مع نواظرها من ، فاملقدمات متالمحة تالمحاً خاصاً فيما بينها: التالحم  - ٤
ويتردد أصداء العناوين يف ، ة والعناوين الفرعي، كعنوان الكتاب الرئيسي" العتبات النصية"
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مما يدل على وجود عالئق تأليفية فيما ، أول الكتاب ويف مقدمته ويف املقدمة الالحقة عليه 
  .بني العتبات 

  
أن يأخذ مؤلف الكالم يف معىن من املعاين فبينا هو فيه إذ : (( حسن التخـلص وهو - ٥

  )١(. )) بعضه آخذا برقاب بعض  فيكون، أخذ يف معىن آخر غريه وجعل األول سببا إليه 
، ونبهت عليها يف ثنايا كتبها، اتسمت ا املقدمات ، إا مسة أدبية : االيـجاز  - ٦

  .وتقلدا يف تأليفها وبسطها وحتليلها 
حتركه اللغة ، لقد كان التأليف املوضوعي للمقدمات مقنناً بتقنني أديب : ية ـاألدب - ٧

، وتدفعه صدق العاطفة الرقيقة، لى اللفظ اجلزل واملعىن الرصنياخلطابية الراقية املعتمدة ع
القريبة  ، وقدرا على اإلبانة بتلك األساليب البيانية، املستميلة للقلوب واألمساع والنفوس

وال تكلف يف تأليف عباراا بتراكيب ، فال غموض وال تعقيد ، والبسيطة اخليال  ، املنال
جماراة أسلوا أسلوب القرآن واحلديث واألدب واملثل و ،الطباق واجلناس السجـع و

  .  قتباساً وتضميناًا
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  ــــــــــ 
 . ٢٤٤/ ٢:ص ، مصدر سابق ، املثل السائر ، ابن األثري ) ١(

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           
  
  
  
  
 -:و ا�"ور��ت  �درــ=ــا�� و a ــ��ا�ـا�     
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 Nًـ�در ا��=: أو: -  
 .القرآن الكرمي  �

تقدمي ، حترير التعبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، ابن أيب اإلصبع  �
، بدون ط ، القاهرة ( جلنة إحياء التراث اإلسالمي ، حفين حممد شرف : 

 ) .م  ١٩٦٣أو ١٩٦٢/ هـ١٣٨٣

أدب الكاتب والشاعر  املثل السائر يف، أبو الفتح ضياء الدين نصر اهللا ، ابن األثري  �
، بدون ط ، بريوت ( املكتبة العصرية ، حممد حمي الدين عبد احلميد : حتقيق ، 

  ) .م ١٩٩٠/  ى هـ ١٤١١
اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم ، نصر اهللا بن حممد اجلزري ، ابن األثري  �

( العراقي  مطبعة امع العلمي، مصطفى جواد ومجيل سعيد : حتقيق ، واملنثور
 ) .م ١٩٥٦/هـ ١٣٧٥، بغداد  بدون ط 

، املستطرف يف كل فن مستظرف ، شهاب الدين أمحد بن منصور ، األبشيهي  �
 ) .م ١٩٨٦،  ٢ط، بريوت ( دار الكتب العلمية ، مفيد قميحة : حتقيق 

دار ، أمحد خميمر: حتقيق ، ذيب اللغة ، أبو منصور حممد بن أمحد ، األزهري  �
 ) .م  ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١ط، بريوت ( لمية الكتب الع

دار الفكر ، مسري جابر : حتقيق ، األغاين ، أبو الفرج علي بن احلسني ، األصفهاين  �
 ) .بدون تاريخ ،  ٢ط، بريوت (

، املوازنة بني أيب متام والبحتري ، أبو القاسم احلسن بن بشر بن حيىي ، اآلمدي  �
 ) .م  ١٩٧٢، ٢ط، لقاهرة ا( دار املعارف ، السيد صقر : حتقيق 

دار ، مصطفى عبد الشايف : ضبطه وصححه ، ديوان امرؤ القيس ، امرؤ القيس  �
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 ) .م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥،  ٥ط ، بريوت ( الكتب العلمية 

الدار العربية ، صحيح البخاري ، أبو عبداهللا حممد بن امساعيل ، البخاري   �
 ) .بريوت بدون ط وتاريخ (

: حتقيق ، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، ر بن عمر عبد القاد، البغدادي  �
،  ١ط، بريوت ( دار الكتب العلمية ، أميل اليعقوب ، حممد نبيل طريفي 

 ) .م ١٩٩٨/ هـ١٤١٨

النجوم الزاهرة يف ، أبو احملاسن مجال الدين يوسف األتابكي ، ابن تغري بردي  �
دار الكتب العلمية ، دين حممد حسني مشس ال: قدم له ، سلوك مصر والقاهرة 

 ) .م  ١٩٩٢/هـ ١٤١٣، بدون ط ، بريوت (

صححه وعلق عليه ،  -شرح تلخيص املفتاح  –املطول ، سعد الدين ، التفتازاين  �
) م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥،  ١ط، بريوت ( دار إحياء التراث العريب ، أمحد عناية : 
. 

، ألندلس الرطيب نفح الطيب من غصن ا، أمحد بن حممد املقري ، التلمساين  �
 ) .م  ١٩٦٨/هـ ١٣٨٨، بريوت (دار صادر ، إحسان عباس : حتقيق

، فقه اللغة وسر العربية ، أبو منصور عبد امللك بن حممد النيسابوري ، الثعاليب  �
،  ٤ط، بريوت ( دار الكتاب العريب ، فائز حممد إميل يعقوب : حتقيق

 ) .م  ١٩٩٨/ هـ١٤٢٠

دار الكتب ، مفيد قميحة : شرح وحتقيق ، العصر يتيمة الدهر يف حماسن أهل 
  ) .م  ١٩٨٣/هـ  ١٤٠٣،  ١ط، بريوت ( العلمية 

حممود : حتقيق ، صفوة الصفوة ، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ، ابن اجلوزي  �
/ هـ  ١٣٩٩،  ١ط، بريوت ( دار املعرفة ، حممد رواس قلعة جي ، فاخوري 
 ) .م  ١٩٧٩

، درويش جويدي : حتقيق ، البيان والتبيني ، رو بن حبر أبو عثمان عم، اجلاحظ  �
 ) .م  ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦، بدون ط ، بريوت ( املكتبة العصرية 

، بدون ط ، بريوت (دار اجليل ، عبد السالم هارون : حتقيق ، احليوان 
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  ) .م  ١٩٩٦/ هـ١٤١٦
: تعليق ، غة أسرار البال، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد ، اجلرجاين  �

  ) .م  ١٩٩١/ هـ ١٤١٢،  ١ط، جدة ( ، دار املدين ، حممود شاكر 
دار ، حممد زغلول سالم ، حتقيق حممد خلف اهللا ، ثالث رسائل يف إعجاز القرآن 

  ) . بدون تاريخ ،  ٤ط، القاهرة ( املعارف 
  ،       الرياض ( ف مكتبة املعار، حممود حممد شاكر : قرأه وعلق عليه ، دالئل اإلعجاز        

  ) .م  ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤،  ٥ط       
، خزانة األدب وغاية األرب ، أبوبكر تقي الدين علي بن عبد اهللا ، احلموي  �

 ) .م  ١٩٤١،  ١ط، بريوت ( ، دار مكتبة اهلالل ، حتقيق عصام شعيتو 

/ هـ  ١٤٠٠،  ٣ط، بريوت (دار الفكر ، معجم األدباء ، ياقوت ، احلموي  �
 ) .م  ١٩٨٠

يف ذكر والة األندلس ، جذوة املقتبس ، أبو عبد اهللا حممد بن األزدي ، احلميدي  �
 ) .م ١٩٦٦/ هـ ١٣٨٦، بدون ط ، مصر ( ، الدار املصرية ، 

مطمح األنفس ومسرح التأنس ، أبو نصر الفتح بن حممد بن عبد اهللا ، ابن خاقان  �
مؤسسة الرسالة ، ابكة حممد علي شو: دراسة وحتقيق ، يف ملح أهل األندلس 

 ) .م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٣،  ١ط، بريوت (

، بريوت ( ، دار القلم ، مقدمة ابن خلدون ، عبد الرمحن بن حممد ، ابن خلدون  �
 ) .م  ١٩٨١،  ٤ط

وفيات ، أبو العباس مشس الدين بن أمحد بن حممد بن أيب بكر ، ابن خلكان  �
بدون ، بريوت ( دار صادر ، باس إحسان ع: حتقيق ، األعيان وأنباء أبناء الزمان 

 ) .م ١٩٠٠، ط 

فواز أمحد زمزمي : حتقيق ، سنن الدارمي ، أبو حممد عبد اهللا بن حممد ، الدارمي  �
 ) .هـ  ١٤٠٧،  ١ط، بريوت ( ، دار الكتاب العريب ، خالد السبع ، 

أشرف ، سري أعالم النبالء ، مشس الدين بن حممد بن أمحد بن عثمان ، الذهيب  �
، بدون ط ، بريوت ( مؤسسة الرسالة ، شعيب األرناؤوط : حتقيقه  على
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 ) .م  ١٩٨٢/هـ ١٤٠٢

العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ، أبو علي احلسن بن رشيق القريواين ، ابن رشيق  �
 ١٥ط ، بريوت ( ، دار اجليل ، حممد بن حمي الدين عبد احلميد : حتقيق ، ونقده 

 ) . م  ١٩٨١/ هـ ١٤٠١، 

، بدون ط ، بريوت ( مكتبة لبنان ، خمتار الصحاح ، حممد بن أيب بكر ،  الرازي �
 ) .م ١٩٨٩

دار العلم للماليني ، األعالم ، خري الدين بن حممود بن علي الدمشقي ، الزركلي  �
 ) .م  ٢٠٠٢،  ١٥ط ، بريوت ( ، 

الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون ، أبو القاسم حممود اخلوارزمي ، الزخمشري  �
دار إحياء التراث العربية ، عبد الرازق املهدي : حتقيق ، اويل يف وجوه التأويل األق
 ) .م  ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧،  ١ط، بريوت (

خليل إبراهيم جفال : حتقيق ، املخصص ، أبو احلسن علي بن امساعيل ، ابن سيدة  �
 ) .     م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧،  ١ط، بريوت ( ، دار إحياء التراث العريب ، 


F ، وا�4�
C ا!�B>  ا�4�->��/ هـ ١٤٢١،  ١ط، 9
#وت(دار ا�-�G ا�5�4
� ، ��� ا��4
� ه*�اوي : 
  ) .م ٢٠٠٠

أحاسن االقتباس يف حماسن ، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ، السيوطي  �
 ١٤١٦، بدون ط ، دمشق ( ، دار األنوار ، حممد عبد احلليم : حتقيق ، االقتباس 

 ) .  م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧أو 

مطبعة ، حممد أبو الفضل إبراهيم : حتقيق ، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة 
  ) .م ١٩٦٤/ هـ ١٣٨٤،  ١ط، حلب ( عيسى احلليب وشركاؤه 

دار الكتب العلمية ، فؤاد علي منصور : حتقيق ، املزهر يف علوم اللغة وأنواعه 
  ) .م  ١٩٩٨،  ١ط، بريوت (
دار ، بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس ، بن أمحد  أمحد بن حيىي، الضيب  �

 ) .م ١٩٦٧، بدون ط ، بريوت ( الكتاب العريب 

عباس عبد : حتقيق ، عيار الشعر ، حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي ، ابن طباطبا  �
،  ٢ط، بريوت ( دار الكتب العلمية ، نعيم زرزور : مراجعة ، الستار 
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  ) .م  ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦

أمحد حممد : حتقيق ، جامع البيان يف تأويل القرآن ، حممد بن جرير ، الطربي  �
 ) .م  ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠،  ١ط، القاهرة ( مؤسسة الرسالة ، شاكر

حتقيق ، ديوان طرفة بن العبد ، أبو عمر طرفة بن العبد بن سفيان ، طرفة بن العبد  �
 ) .م  ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢،  ١ط، بريوت ( دار الكتاب العريب ، حممد محود : 

، أمحد أمني : حتقيق ، العقد الفريد ، أبو عمر أمحد بن عبد ربه ، ابن عبد ربه  �
، عمر بن عبد السالم تدمريي : قدم له ، عبد السالم هارون ، إبراهيم األبياري 
 ) .م ١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٢، بدون ط ( دار الكتاب العريب 

، بريوت (مؤسسة الرسالة ، الداية حممد رضوان : حتقيق ، ديوان ابن عبد ربه 
  ) .م  ١٩٧٩/هـ ١٣٩٩، ١ط

شذرات الذهب يف أخبار ، أبو الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي ، ابن العماد  �
، بريوت ( دار اآلفاق اجلديدة ، جلنة إحياء التراث العريب : حتقيق ، من ذهب 

 ) .بدون ط وتاريخ 

مفيد : حتقيق ، الصناعتني ، بن سهل أبوهالل احلسن بن عبد اهللا ، العسكري  �
 ) .م  ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤،  ٢ط، بريوت ( دار الكتب العلمية  ، قميحة 

، جميد طراد : قدم له ، اخلطيب التربيزي : تعليق ، ديوان عنترة ، عنترة بن شداد  �
 ) .م  ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢،  ١ط، بريوت ( دار الكتاب العريب 

عبد السالم هارون : حتقيق ، عجم مقاييس اللغة م، أبو احلسني أمحد ، ابن فارس  �
 ) .م  ١٩٩٧/ هـ  ١٣٩٩، بدون ط ، بريوت ( دار الفكر ، 

دار الكتب ، عبد احلميد هنداوي : حتقيق ، العني ، اخلليل بن أمحد ، الفراهيدي  �
 ) .م  ٢٠٠٣/ هـ  ١٤٢٤،  ١ط، بريوت ( ، العلمية 

أمحد : حتقيق ، الشعر الشعراء ، لدينوري أبو حممد عبد اهللا بن مسلم ا، ابن قتيبة  �
 ) .م  ١٩٩٦،  ١ط، القاهرة ( دار احلديث ، حممد شاكر 

) م ١٩٩٦،  ٢ط، القاهرة ( جلنة من دار الكتب املصرية : حتقيق ، عيون األخبار 
.  
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حتقيق ، تاريخ علماء االندلس ، ابو الوليد عبد اهللا بن حممد األزدي ، ابن الفرضي  �
م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣،  ١ط، بريوت ( دار الكتاب اللبناين ، بياري إبراهيم األ: 
. ( 

عبد احلميد ، طه حسني بك : حتقيق ، نقد النثر ، أبو الفرج ، قدامة بن جعفر  �
 ) .م  ١٩٤١،  ١ط، القاهرة ( املطبعة األمريية بوالق  ، العبادي 

، سراج األدباء منهاج البلغاء و، أبو احلسن حازم بن حممد األنصاري ، قرطاجىن  �
 ). م١٩٦٤، ٢ط، تونس ( الشرقية دار الكتب ، حممد احلبيب ابن اخلوجة : حتقيق 

، اإليضاح يف علوم البالغة ، أبو عبد اهللا جالل الدين بن اخلطيب ، القزويين  �
هـ ١٤٢٢،  ١ط، بريوت ( املكتبة العصرية ، حممد عبد القادر الفاضلي : حتقيق
 ) .م ٢٠٠١/ 

يوسف : حتقيق ، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ، أمحد بن على ، القلقشندي  �
 ) .م  ١٩٨٧،  ١ط، دمشق ( دار الفكر ، على طويل 

: حتقيق ، البداية والنهاية ، أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي ، ابن كثري  �
 ) .م  ١٩٩٦،  ١ط، مصر ( دار ابن رجب ، مصطفى بن القدوي 

  ) .م ١٩٨٤/ هـ  ١٤٠٤، بدون ط ، بريوت ( ر دار الفك، تفسري ابن كثري 
مراجعة وتصحيح جلنة من األساتذة ، حممد بن مكرم بن علي ، ابن منظور  �

 ) . م  ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣،  ١ط، القاهرة ( دار احلديث ، املتخصصني 

،  ١ط، القاهرة ( مكتبة وهبة ، دراسة يف البالغة والشعر ، حممد ، أبو موسى  �
 ) .هـ ١٤١١

عبد الغفار البنداري : حتقيق ، سنن النسائي الكربى ، أمحد بن شعيب ، ي النسائ �
/ هـ١٤١١،  ١ط، بريوت ( دار الكتب العلمية ، سيد كسروي حسن ، 

 ).م١٩٩١

، اية األرب يف فنون األدب ، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب ، النويري  �
/ هـ ١٤٢٤،  ١ط،  بريوت(دار الكتب العلمية ، مفيد قميحة ومجاعة : حتقيق
 ) .م  ٢٠٠٤
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دار الكتب ، املستدرك على الصحيحني ، حممد بن عبد اهللا احلاكم ، النيسابوري  �
 ) .م  ١٩٩٠/ هـ ١٤١١،  ١ط، بريوت ( العلمية 

  
 

ـً   - :املراجـع  :ا ثاني
، سوريا ( دار احلوار ، عتبات الكتابة يف الرواية العربية ، عبد املالك ، أشبهون  •

 ) . م ٢٠٠٩، ١ط

/ هـ ١٣٥٠،  ٣ط، القاهرة ( دار الكتب العصرية ، األخالق ، أمحد ، أمني  •
 ) .م ١٩٣١

جامعة ، عبد احلليم النجار : حتقيق ، تاريخ األدب العريب ، كارل ، بروكلمان  •
 ) .م  ١٣٩٥/ هـ ١٣٩٤،  ٣ط، القاهرة ( الدول العربية 

 سعيد: تقدمي ، املناص  عتبات جريار جينيت من النص إىل، عبد احلق ، بلعابد  •

  
،  ١ط، اجلزائر ( منشورات االختالف ، الدار العربية للعلوم ، يقطني  

 ) .م  ٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩

دراسة  –الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري ، علي ، البطل  •
 ) .م  ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠،  ١ط، بريوت ( دار األندلس  –يف أصوهلا وتطورها 

،  ١ط، القاهرة ( دار الشروق ، إحياء التقاليد العربية ، رفيق ، حبيب  •
 ) .م  ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣

( منشورات الرابطة ، عتبات النص يف البنية والداللة ، عبد الفتاح ، احلجمري  •
 ) .م  ١٩٩٦،  ١ط، الدار البيضاء 

دار ال( دار الثقافة ، هوية العالمات يف العتبات وبناء التأويل ، شعيب ، حليفي  •
 ) . م  ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٥، بدون ط ، البيضاء 

املركز الثقايف ، ) مدخل إىل انسجام النص ( لسانيات النص ، حممد ، خطايب  •
 ) .م  ٢٠٠٦،  ٢ط، الدار البيضاء ( العريب 
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دراسة يف نقد وحتليل الشعر ، الصورة الفنية أسطوريا ، عماد علي ، اخلطيب  •
/ هـ ١٤٢٦،  ١ط، األردن ( جهينة ، الراعي عبد القادر : تقدمي ، اجلاهلي 
 ) .م  ٢٠٠٦

دار اهلالل ، حممد حسن عبد اهللا : تقدمي ، رواية فتاة القريوان ، جرجي ، زيدان  •
 ) .م  ١٩٨٤، بدون ط ، مصر (

 ) .بدون ط وتاريخ ، القاهرة ( دار مصر ، رواية بني األطالل ، يوسف ، سباعي  •

الدار ،  تأصيل القدامى وجتديد املعاصرين فن املقال يف، مصطفى ، السيويف  •
 ) .م  ٢٠١٠/ هـ ١٤٣١،  ١ط، القاهرة ( الدولية لالستثمارات الثقافية 

عامل الكتب ، مالمح التجديد يف النثر األندلسي خالل القرن اخلامس اهلجري 
  ) .م  ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥،  ١ط، بريوت (

، بدون ط ، القاهرة ( صرية دار الكتب امل، مصرع كليو باترا ، أمحد ، شوقي  •
 ) .م ١٩٤٦

، القاهرة ( مطبعة احملمودية ، شرح ديوان علقمة الفحل ، السيد أمحد ، صقر  •
 ) .م ١٩٣٥/ هـ ١٣٥٣،  ١ط

،    ٢ط، تونـس ( دار املعارف ، بالغة العرب يف األندلس ، أمحد ، ضيف  •
 ) .م  ١٩٩٨

، القاهرة (ر املـعارف دا –األندلس  -عصر الدول واإلمارات ، شوقي ، ضيف  •
 ) .م  ١٩٨٩،  ٣ط

 ) .بدون تاريخ ،  ٢ط، القاهرة ( دار املعارف ، الفن ومذاهبه يف النثر العريب  •

دار الثقـافة  –عصر سيادة قرطبة  –تاريخ األدب األندلـسي ، إحسان ، عباس  •
 ) .م  ١٩٦٠،  ١ط، بريوت ( ، 

، بريوت ( دار النهضة العربية  ،األدب العريب يف األندلس ، عبد العزيز ، عتيق  •
 ) .م  ١٩٧٦، ٢ط

القاهرة ( دار الثقافة ، الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي ، جابر ، عصفور  •
 ) .م  ١٩٧٤/ هـ ١٣٩٥أو  ١٣٩٤، بدون ط ، 
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، القاهرة ( دار الوفاء ، دراسات يف السرد احلديث واملعاصر ، أمحد حممد ، عوين  •
 ) .م  ٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠،  ١ط

،  ٢ط، مصر ( مكتبة مدبويل ، رواية وقائع الزعفراين ، مجال ، الغيطاين  •
 ).م١٩٨٥

: تقدمي ، رؤية يف بناء النص النثري ، نظرية علم النص ، حسام أمحد ، فرج  •
،  ١ط، القاهرة ( مكتبة اآلداب ، حممود فهمي حجازي ، سليمان العطار 

 ) .م  ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨

األدب يف املغرب واألندلس منذ الفتح ، خ األدب العريب تاري، عمر ، فروخ  •
،  ٢ط، بيـروت ( دار العلم للماليني ، اإلسالمي إىل آخر ملوك الطوائف 

 ) .م ١٩٨٤

دراسة  –علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق ، صبحي إبراهيم الفقي ، الفقي  •
) م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١،  ٢ط، القاهرة ( دار قباء  –تطبيقية على السور املكية 

. 

دمشق ( دار الفكر ، رؤية إسالمية ، مناهج النقد األديب احلديث ، وليد ، قصاب  •
 ) .م  ٢٠٠٧،  ١ط، 

،  ١٢ط، مصر ( دار املعارف  –امللك لري  -، قصص شكسبري ، كامل ، كيالين  •
 ) .بدون تاريخ 

مالك ،  أمحد نصيف اجلنايب: ترمجة ، الصورة الشعرية ، دي ، ميسي ، لويس  •
منشورات وزارة الثقافة ، عناد إمساعيل : مراجعة ، سليمان حسن إبراهيم ، مريي 

 ) .م  ١٩٨٢،  ١ط، بغداد ( واإلعالم بالعراق 

، الدار البيضاء ( دار توبقال ، اخلطاب املوازي للقصيدة العربية ، نبيل ، منصر  •
 ) .م  ١٩٨٧، ١ط

( دار اآلداب ، شوقي بغدادي :  تقدمي، رواية املصابيح الزرق ، حنا ، ميتة  •
 ) .م  ١٩٨٩،  ٦بريوت ط

مطبعة ، جواهر األدب يف أدبيات و إنشاء لغة العرب ، السيد أمحد ، اهلامشي  •
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 ) .هـ  ١٣٨٥،  ٦ط، مصر ( السعادة 

بدون ط ، القاهرة ( ضة مصر ، النقد األديب احلديث ، حممد غنيمي ، هالل  •
 ) .وتاريخ 

دار ، األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة  ،أمحد حسني ، هيكل  •
 ) .م  ١٩٩٣،  ٧ط، مصر ( ، املعارف

، كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال ، عالء الدين علي بن حسام ، اهلندي  •
،  ٥ط، بريةت ( مؤسسة الرسالة ، صفوة السقا ، بكري حياين : حتقيق

 ) .م  ١٩٨١/ هـ١٤٠١

  :الـدوريـات : ثالـثًا 
o  جملة عالمات يف ، " قصد رفع قلق املصطلح النقدي : " مقالة ، عبد احلق ، بلعابد

، ) م  ٢٠٠٥ديسمرب / هـ  ١٤٢٦ذوالقعدة ،  ١٥م ،  ٥٨جملد ( ، النقد 
 ) .الصادر عن نادي جدة باململكة العربية السعودية 

o  ع القنا –التناص " حممد درويش يف خطبة اهلندي األمحر ، عطية خضر ، حمجز– 
: العدد ، غزة ( ، سلسلة الدراسات اإلنسانية ، جملة اجلامعة اإلسالمية " اللعب 
 ) .م  ٢٠٠٩يونيو ، ١٧

o  لس الوطين للثقافة ، عامل املعرفة ، حماورات من النثر العريب ، مصطفى ، ناصفا
  ) .م  ١٩٧٨،  ٢١٨: العدد ، الكويت ( والفنون 

  
  
  
  
  
  
  
  



- ٢١٨ - 
 

  
  
  
  

  :ا�P.ـــــــــ�س 
  I:.................................................     ص البحث بالعـريبملخ

  II:...............................................     ملخص البحث باإلجنليزي 
   III:..........................................................    الشكر والتقدير

  ط - أ...................................................    :...............املقدمة
  ١:.........................................................      التمهـــيد  

  ٢:...........................................................      املؤلف : أوال 
   ٦.......................................      : ..................الكتاب : ثانياً 

          ٩:......................................      العـتبات النصـية : الفصل األول 
      ١٠:....................................     مفهوم العتبات النصية : املبحث األول 
  ١١.......................................     :....................العتبة يف اللغة 
  ١٣:..........................................................     النصية يف اللغة 

   ١٤:........................................................    املعىن االصطالحي
   ١٤.............................    :...............................أقسام املناص 
    ١٦:...............    العتبات النصية يف األدب بني القدمي واحلديث : املبحث الثاين 
  ٢٧): ...............     دراسة يف أمهية العتبة للنص (العتبة والنص : املبحث الثالث 

  ٢٨.......................     : .....................................املقدمة لغةً 
  ٢٩: ......................................................     املقدمة اصطالحاً 
  ٣٠: ........................................................     أنواع املقدمني 

  ٣٣.........     " : ...................................ملاذا " وظائف االستهالل 
   ٣٦" : ..........................................     كيف " وظائف االستهالل 



- ٢١٩ - 
 

  ٤٢: .........................................      الستهالل بني الغياب واحلضور
       ٤٦: .................      مضامني املقدمات يف كتاب العقد الفريد : الفصل الثاين 
  ٤٧: ................................      املضامني األدبية والنقدية : املبحث األول

       ٤٨: ...........................................................     املنثور _ ١
  ٤٨..............................................................    اخلطب_أ 
     ٥٠.............................................................    األمثال_ب
  ٥١...........................................................     املواعظ_ ج 
       ٥١...........................................................    الرسائل _ د 

   ٥٣...............................................    ..التعازي واملراثي _ هـ 
  ٥٣......................................................     خماطبة امللوك _ و 
    ٥٤............................................................    املنظوم _  ٢
  ٦١................................    .............................البيان  – ٣
  ٦٢............................................................     البالغة  –أ 

  ٦٤.......................................................    بيان العبارة _ ب 
  ٦٥...........     ............................................أدب اجلدل _ ج 
  ٦٨.......................................................     النقد األديب _  ٤
  ٦٨.......................................................     اللفظ واملعىن _ أ 

  ٦٩....................................................     احلكم النقدي _ ب 
  ٧٣........................................    املضامني السياسية : املبحث الثاين 

  ٧٣.........................................................      السلطان _  ١
  ٧٧................................................     الشخصية السلطانية _ ٢
  ٧٩................................................     ة األوضاع السياسي_  ٣
  ٧٩........................................      األوضاع السياسية اخلارجية _ أ 

  ٨١.......................................     األوضاع السياسية الداخلية _ ب 
  ٨٤............................      .......................األدوات احلربية  - ٤



- ٢٢٠ - 
 

  ٨٦.....................................    املضامني االجتماعية: املبحث الثالث 
  ٨٦..........................................    عناصر الشعب األندلسي _  ١
  ٩٠.....    ...............................................األديان والعقائد_ ٢
  ٩١.....................................................    الناحية العلمية _٣
  ٩٥..................................................    العادات والتقاليد _ ٤
  ٩٥...........................................................    األخالق_ أ 

  ٩٧...................................................    لفراغ أوقات ا_ ب 
    ٩٨...................................................    النعمة والسرور_ ج 
  ١٠٣....................................................     الطبيعة البيئية  – ٥

  ١٠٧..................................     مات البناء الفين للمقد: الفصل الثالث 
  ١٠٨.........................................    وصف البنـاء : املبحث األول 

  ١٠٩.............................................................    مدخـل 
  ١١٠.............    .........................................املقدمـة : أوالً 
  ١١٤......................................................   العــرض: ثانياً 
  ١٢٠.........................................................  اخلـامتة : ثالثاً 

  ١٢٧" ................    العقد الفريد " السمـات الفنية ملقدمات :املبحث الثاين 
  ١٣٨....................................................    الصورة الفنية: أوالً 

    ١٤٣..............................................................   التشبـيه 
  ١٤٥......................................................   اـاز واالستعارة

  ١٤٧.......................................................  يض الكناية والتعر
    ١٤٨.............................................. األلفاظ والتراكـيب : ثانياً 

   ١٥١..................................................  عناصر السبك النحوي
   ١٥١..................................   ..........................اإلحالة_ أ 

  ١٥٢     .........................................................احلذف_ ب 
  ١٥٣    .......................................................العطـف _ ج 



- ٢٢١ - 
 

     ١٥٨     ...............................................عناصر السبك املعجمي 
  ١٥٨      ...........................................................التكرار -أ

   ١٦٠.     .......................................................الترادف_ ب 
   ١٦٢    ...............................................املصاحبات اللغوية_ ج 

  ١٦٥................................................     اصر السبك الصويت ثالثاً عن
  ١٦٥..............................................................     السجع  –أ 

  ١٦٦..........................................................     اجلـناس _ ب 
  ١٦٩  ...................................................    ...............التناص 

  ١٦٩............................................................      مصــادره 
   ١٧١.............................................................     أشكــاله 

  ١٨٦...................................    :.......................اخلامتــــة 
   ١٩٢   : ..........................................................املراجع واملصادر

 ٢٠٣  : ........................................................ الفهــــرس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


