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   ال ٮتفى على ا١تتخٌصص يف ٣تاؿ األدب العريب ما حظي بو األدب األندلسي من عناية 
كاىتماـ من الباحثُت، فديرس تارٮتو كخصائصو الفنية كقيمو الفكرية كمقوماتو اٞتمالية، كإف 
كانت ىذه الدراسات َف تصل بعد إُف استجبلء كٌل معاَف ىذا األدب، كاكتشاؼ كنوزه 

 .كٌلها

   يف ا١تقابل َف يلقى النقد األديب يف األندلس مثل ىذا االىتماـ، كحىت الدراسات القليلة 
كاف معظمها دراسات -  خاصة الفًتة  اددة للدراسة يف ىذا البحث–اليت تناكلتو 

تأرٮتية، ىدفها اإلحصاء كالتعريف با١تصادر النقدية، حالو يف ذلك حاؿ العديد من 
اجملاالت األخرل يف ىذا الًتاث، الزالت جوانب مهمة منها طي النسياف، كالعلـو 

فإٌف الكثَت من مصادر ىذا الًتاث مازالت ٥تطوطات، . كالفلسفة كالنحو كالفقو كالشريعة
 .ٖتتاج إُف من ٮترجها إُف النور

أٌما عن اختيار ىذه .    ىذه العوامل كلها كانت دافعا ىاما الختيار ىذا ا١توضوع للبحث
، فيعود سببو األساسي إُف أٌّنا األقل دراسة، (من القرف السادس إُف القرف الثامن)الفًتة 

فبل يكاد ٬تهل ا١تهتم بالنقد العريب . مقارنة بالفًتات األخرل يف تاريخ النقد األندلسي
ابن حـز كابن شهيد كابن عبد ربو، بينما ٧تد قلة من ا١تهتمُت هبذا اٟتقل : القدٔف أٝتاء مثل

كحىت الدراسات اليت تناكلت . ابن سعيد كا١تواعيٍت كالكبلعي: يعرفوف أٝتاء نقاد من أمثاؿ
 .ىذه الفًتة، قصرت اىتمامها على أٝتاء معينة كابن بساـ كابن رشد كحاـز القرطاجٍت

   تعترب ىذه الفًتة، من التاريخ السياسي للحضارة العربية اإلسبلمية، فًتة االّنيار كاقًتاب 
. كىو ما انعكس سلبا على األدب كالفكر، فكسد الشعر كضعف أثره يف النفوس. النهاية

كظهر أثر ذلك يف النقد فإٌتو االىتماـ إُف التأليف يف الببلغة كاإلكثار من التقسيمات 
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كرٔتا كاف ذلك استجابة ك٣تاراة لطغياف االىتماـ . كالتفريعات يف ا١تصطلحات الببلغية
 .بالشكل كالزخرؼ اللغوم الذم طغى على الشعر العريب يف ىذه الفًتة

أٌدت ىذه الفكرة إُف .    فإذا كاف ىذا ىو اٟتاؿ يف ا١تشرؽ، فبل ننتظر جديدا يف األندلس
كىو ما . إعراض الباحثُت عن دراسة الًتاث النقدم يف األندلس، كحىت يف ا١تغرب العريب

 .أٌدل إُف إ٫تالو كتأخر البحث فيو

    الواقع أٌف اٟتركة األدبية كالنقدية يف األندلس، شهدت ازدىارا كبَتا يف ىذه اٟتقبة 
التارٮتية، سواء من خبلؿ ا١تؤلفات النقدية ا١تتخصصة، كإف كانت قليلة، أك من خبلؿ 

اآلراء النقدية ا١تتناثرة يف كتب ا١تختارات كالشركح الشعرية ككتب الًتاجم كالطبقات 
فقد . كالرسائل، كحىت كتب التاريخ اليت أٌلفها أدباء، كمؤلفات لساف الدين ابن ا٠تطيب

 .امتازت ىذه الفًتة بازدىار كبَت يف ىذا النوع من ا١تؤلفات، كغزارة يف اإلبداع األديب

   كغلب على النقد يف ىذه ا١تؤلفات الطابع التطبيقي، سواء أكاف يف تعٌرض الناقد 
حدث ىذا . للقضايا األدبية ا١تختلفة، أـ يف إيضاح التوجو الذم ينطلق منو كيدافع عنو

رغم الظركؼ التارٮتية الصعبة اليت كانت تعيشها األندلس يف ىذه الفًتة اٟتساسة 
الصاخبة، فقد قامت دكؿ كاّنارت أخرل، ككانت مدف األندلس تتهاكل تباعا يف يد العدك 

 . الصلييب اٟتاقد

    ككأف األندلسيُت الذين بدأكا يستشعركف ذاهتم الفكرية، ك٭تاكلوف تلمس ىويتهم الثقافية 
ا١تتميزة منذ القرف ا٠تامس ا٢تجرم، إف َف نقل قبلو، راحوا يف ىذه ا١ترحلة يسارعوف إُف 

 .أم قبل النهاية اليت باتت كشيكة. ترسيخ ىذه الذات كإثبات ىذه ا٢توية قبل فوات األكاف
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    من ىنا تتجٌلى أ٫تية ىذا البحث، إذ ٭تاكؿ أف يربز القيمة الفكرية ٢تذه اٟتركة النقدية 
ا١تتميزة، ىادفا من كراء ذلك إُف كضع جهود النقاد األندلسيُت، يف ىذه ا١ترحلة ا١تتأخرة من 

اٟتضارة العربية اإلسبلمية، يف موضعها الصحيح من تاريخ النقد العريب، باعتبارىا تشٌكل 
 .حلقة ىامة من حلقاتو

   كٕتدر اإلشارة إُف أٌف دراسات ىامة، كإف كانت قليلة، سبقت إُف ىذا ا١توضوع      
نقد الشعر - تاريخ النقد األديب عند العرب)دراسة الدكتور إحساف عباس يف كتابو : منها

، حيث خصص حيزا ىاما للحديث عن النقد األديب يف (من القرف الثآف حىت القرف الثامن
كما خصص فصبل ختاميا للنقد األديب عند ابن . األندلس يف القرنُت السادس كالسابع

 .خلدكف كلساف الدين ابن ا٠تطيب

   كقد أعطى صورة كاضحة عن أىم ا١تؤلفات النقدية كالببلغية األندلسية، كتعرض للقضايا 
كأشار إُف . النقدية اليت تناك٢تا األندلسيوف، يف ىذه ا١تؤلفات، كيف كتب الًتاجم كالرسائل

 .أىم االٕتاىات اليت عرفها األندلسيوف

تاريخ النقد األديب يف )   كمن الدراسات يف ىذا ا١توضوع كتاب الدكتور رضواف الداية 
، ككاف ىدؼ ىذه الدراسة تارٮتيا استقصائيا، فقد كقف عند ا١تؤلفات النقدية (األندلس 

كتطرؽ بإ٬تاز إُف القضايا ا١تعاٞتة يف . كالببلغية  األندلسية من الفتح إُف سقوط األندلس
 .ىذه ا١تؤلفات

    كىناؾ دراسات أخرل أكثر عمقا، إال أٌّنا كقفت عند حقب ٤تددة،كدراسة الدكتور 
كىي دراسة . (النقد األديب يف األندلس يف عصر ا١ترابطُت كا١توحدين )شريف راغب عبلكنة 
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ككٌضحت . قيمة عرضت أىم القضايا اليت تناك٢تا النقاد األندلسيوف يف ىذه ا١ترحلة
 .االٕتاىات اليت انتظمت آراءىم

النقد األديب يف  )   كما تصادفنا يف ىذا اإلطار أيضا، دراسة الدكتور ٤تمد عبد الواحد 
كقد حاكؿ قراءة ا١تصنفات النقدية يف ىذا العصر كالربط . ( عصر ا١ترابطُت–األندلس 

كالربط بينها كبُت آراء النقاد ا١تشارقة، للكشف عن . بينها، لتشكيل موقف موحد منها
 .مدل أصالتها

إتاىات نقد الشعر يف )   كمن الدراسات القيمة كذلك، ْتث الدكتور مقداد رحيم 
، كتتجلى قيمة ىذه الدراسة، باإلضافة إُف الدقة اليت ْتث (األندلس يف عصر بٍت األٛتر

هبا القضايا النقدية اليت أثارىا األندلسيوف يف ىذه ا١ترحلة، يف إشارة الباحث إُف العديد من 
ا١تصنفات النقدية كالببلغية ا١تؤلفة يف ىذه الفًتة، كاليت َف يصلنا من معظمها إال االسم، 

 .بينما الزاؿ بعضها اآلخر ٥تطوطا ينتظر التحقيق

   انطبلقا من كل ىذا، يطمح ىذا البحث إُف دراسة الظاىرة النقدية األندلسية خبلؿ 
ىذه اٟتقبة التارٮتية الطويلة دراسة متأنية، هتدؼ إُف قراءة اآلراء النقدية يف ضوء عصرىا 
كموقعها من التاريخ، كالربط بينها لتشكيل رؤية موحدة ٕتمعها، كالكشف عن ا٠تلفيات 

الفكرية كا١تعرفية اليت ٖتكمها، كإدراؾ مبلمح التطور الذم بلغتو يف تناكؿ الظاىرة األدبية، 
 . كصياغة التصورات النظرية اليت تعترب أساس النقد ا١تنهجي

   إف ا١تادة األساسية اليت اشتغل عليها ىذا البحث، ىي ا١تصادر ا١تؤلفة يف ىذه الفًتة 
التارٮتية، سواء أكانت مؤلفات نقدية أـ ببلغية أـ عركضية أـ كتب تراجم أـ شركح أـ 

للساف الدين ابن  (اإلحاطة يف أخبار غرناطة)دكاكين شعرية، كحىت الًتاجم التارٮتية، كػ
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ألٌف مؤلفيها كانوا أدباء كنقادا، . البن سعيد األندلسي (ا١تغرب يف حلى ا١تغرب)ا٠تطيب ك
فوجدنا يف ثنايا ىذه ا١تؤلفات مبلحظات نقدية ثرية، أسهمت يف توضيح مبلمح الرؤية 

 . النقدية األندلسية يف ىذه اٟتقبة

 (الذخَتة يف ٤تاسن أىل اٞتزيرة):    كأىم ا١تصادر اليت اعتمدت عليها يف ىذا البحث ىي
ر٭تاف األلباب )ٟتاـز القرطاجٍت، ك (منهاج البلغاء كسراج األدباء )البن بساـ الشنتَتم، ك

 .أليب البقاء الرندم( الوايف يف نظم القوايف)البن خَتة ا١تواعيٍت، ك (كريعاف الشباب

إتاىاتو كقضاياه –النقد األديب يف األندلس :     حاكلت ضبط ا١توضوع بالعنواف التاِف
، كاقتضت طبيعة ا١توضوع تقسيم البحث إُف بابُت (من القرف السادس إُف القرف الثامن)

كأٟتقت ذلك بفهرس للمصادر كا١تراجع، . يتضمناف سبعة فصوؿ كمقدمة كمدخل كخا٘تة
 .كآخر للموضوعات

   طرحت يف ا١تقدمة إشكالية البحث، كأ٫تية ا١توضوع، كاألىداؼ، كا١تنهج ا١تتبع، كخطة 
 .البحث

   أما ا١تدخل فقد خٌصص إللقاء نظرة عامة على تطور اٟتياة األدبية يف األندلس، يف 
كرٌكز على انتعاش اٟتركة النقدية يف . الفًتة السابقة للفًتة اددة للدراسة يف ىذا البحث

كأثرت اٞتهود . القرف ا٠تامس؛ ألنو القرف الذم شهد ميبلد مدرسة نقدية أندلسية
التأسيسية اليت قاـ هبا ركاد ىذه ا١تدرسة يف النقد األندلسي يف القرف السادس كالقركف اليت 

 . تليو بشكل مباشر ككبَت

إتاىات النقد األديب يف األندلس، كتضمن ثبلثة :    كجاء الباب األكؿ ٖتت عنواف
 :فصوؿ
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، كالعوامل (األندلسية)النقد الدفاعي، كحاكلت فيو ْتث كيفية تشٌكل قضية : الفصل األكؿ
كتتبع النعكاساهتا على آراء النقاد، كعلى ازدىار حركة التأليف يف فن الًتاجم . اليت أفرزهتا

 .األدبية

النقد األخبلقي، كبٌينت فيو كيف أٌف ىذا التيار ازدىر يف األندلس أكثر من : الفصل الثآف
ا١تشرؽ، ككيف أثٌر يف آراء النقاد األندلسيُت، كتذكقهم للنٌص األديب، كنقدىم للمعآف،   

 .كحكمهم على األديب، كحىت يف تأرٮتهم لؤلدب

النقد الفٍت، حاكلت يف ىذا الفصل أف أثبت أٌف األندلسيُت َف يشغلهم : الفصل الثالث
، عن االلتفات إُف جوىر النٌص (ا١تنطلق الدفاعي كالديٍت)االىتماـ با١تؤثرات ا٠تارجية 

فقد كقفوا عند قضايا ٘تٌس صميم اإلبداع األديب، كا١تقومات اٞتمالية الصانعة . األديب
 .ألدبية الٌنصٌ 

كقد . قضايا النقد األديب يف األندلس، كتضمن أربعة فصوؿ:    ككاف موضوع الباب الثآف
 .ركزت على القضايا الكربل اليت تطرؽ إليها نقاد األندلس يف ىذه الفًتة

كتعٌد ىذه القضية جوىر نقد الشعر، ألٌف مفهـو الشعر : مفهـو الشعر: الفصل األكؿ
فحاكؿ البحث يف ىذا الفصل أف يلٌم بآراء . البوتقة اليت تنصهر فيها كل القضايا األخرل

 .النقاد األندلسيُت يف ىذه القضية، ٤تددا إضافاهتم ا١تتميزة يف ا١توضوع

كرغم . تعٌد من أىم القضايا اليت اشتغل هبا النقد العريب القدٔف: األخذ األديب: الفصل الثآف
أٌف نقاد األندلس يف ىذه الفًتة أعادكا معظم ما رٌدده ا١تشارقة يف ا١توضوع، إال أٌف رؤيتهم 

 .ا١تنفتحة، اليت تؤمن ْتتمية كٚتالية التبلقي بُت النصوص، تعٌد ١تسة أصالة متميزة
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لقد كاف لؤلندلسيُت يف القضية كبلـ ال ٮترج عٌما ردٌده : الطبع كالصنعة: الفصل الثالث
ا١تشارقة قبلهم، لكنهم ٘تكنوا من ربط القضية ٔتعطيات العصر، فقد أثاركا قضية البديع من 

 .منطلق الطبع كالتكلف

معركؼ أٌف نقد النثر يف تراثنا العريب ٭تتل حيزا أقل بكثَت من اٟتيز الذم : الفصل الرابع 
. كىذا انعكس حىت على الدراسات ا١تعاصرة يف ٣تاؿ النقد األديب القدٔف. ظفر بو الشعر

٦تا ٬تعل ىذا ا١توضوع حقبل . كيندر أف ٧تد دراسة مستقلة حوؿ نقد النثر يف األندلس
جديدا كخصبا للدراسة، خاصة كأٌف النثر احتل مكانة مرموقة يف األدب األندلسي يف ىذه 

كىذا الفصل يربز جهود األندلسيُت يف ىذا اجملاؿ، كيظهر إضافاهتم ا١تتميزة . الفًتة التارٮتية
 . كقد أكجزت يف ا٠تا٘تة النتائج اليت توصل إليها البحث. فيو

   إٌف اآللية ا١تنهجية األساسية اليت قاـ عليها البحث ىي استقراء ا١تادة النقدية يف مظاّنا 
األساسية، كتطلب ذلك العودة إُف أكرب عدد ٦تكن من ا١تصادر ا١تؤلفة يف ىذه الفًتة اليت 

كقد اختلفت بُت كتب الًتاجم، ككتب النقد . تعرضت للنقد األديب بشكل أك بآخر
 .كالببلغة، ككتب العركض، كالشركح األدبية، كا١تقامات، ككتب التاريخ

خاصة كأٌف قلة .    كىو ما تطلب جهدا مظنيا يف سبيل اٟتصوؿ على كل ىذه ا١تصادر
العناية بالًتاث األندلسي عامة كالنقدم خاصة، أثٌرت كثَتا على ٖتقيق كطبع ا١تصادر 

كحىت اقق منها فإٌف طبعاتو قليلة، كال تتعدل الطبعة الواحدة يف معظم . األندلسية
 .  األحياف، كعدد النسخ ٤تدكدة، ىذا إذا استثنينا ا١تصادر ا١تعركفة
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ففي بعض الفصوؿ اقتضى األمر تتبع .    كقد اختلفت طريقة االستقراء من فصل إُف آخر
آراء كل ناقد على حدل كتبيُت موقفو من القضية النقدية، كمن مث ٤تاكلة ا٠تركج برؤية 

كالسبب أٌف البحث يف ىذه ا١توضوعات َف يتعمق ْتيث يشٌكل . شاملة توحد ىذه اآلراء
 .قضايا ْتثية مستقلة، كإ٪تا ىي آراء كانطباعات، كما ىو األمر يف فصل النقد الدفاعي

   أما يف باقي الفصوؿ فإٌف الطرح ٮتتلف، ألٌف اٞتهود النقدية يف ىذه القضايا كانت من 
الثراء كالعمق ْتيث شٌكلت مفاىيم كفركع ٥تتلفة يف القضية، فاقتضى األمر الوقوؼ عند 

 .كل فرع كمناقشتو، باستحضار اآلراء ا١تتعددة

   كانتظمت ىذا البحث خلفية منهجية ٤تددة من بدايتو، ٘تثلت يف مقارنة آراء النقاد 
األندلسيُت بآراء النقاد ا١تشارقة، ك٤تاكلة ٖتديد مظاىر التجديد عندىم، ككضعها يف ٤تلها 

كذلك بناء على فرضية أساسية مفادىا أٌف النقد . من تاريخ النقد األديب العريب القدٔف
األندلسي حلقة من حلقات النقد العريب، كلذلك َف يأًت منقطعا عن التوجهات الكربل 

 .٢تذا النقد، كإ٪تا كانت لو صبغتو ا٠تاصة، تأثرا بظركؼ البيئة كالعوامل التارٮتية ا٠تاصة

   كتطلبت طبيعة ىذه الدراسة االستعانة با١تنهج التارٮتي ا١تناسب ٢تدؼ ىذه الدراسة 
القائم على تتبع آراء النقاد خبلؿ فًتة ثبلثة قركف، كربطها بالعوامل الذاتية ا١تتمثلة يف 

كا١تنهج الوصفي ا١تدعم بآلية . التكوين النفسي كالثقايف لؤلديب، كالعوامل التارٮتية ا١تختلفة
التحليل، الضركرم ٞترد األفكار يف النصوص النقدية كإبرازىا، كٖتديد خصائصها، ليسهل 

 .ربطها بغَتىا من األفكار، كاستكشاؼ ا٠تلفيات الفكرية الكامنة كراءىا
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  كال ٮتلو أم ْتث من عقبات، كلعل العقبة األساسية يف ىذا البحث ىي قلة الطبعات 
٦تا كقف حائبل دكف كصوِف إُف بعض ا١تصادر مثل . كالنسخ للمصادر األندلسية اققة

جواىر )، ك(ىػ780)ٞتماؿ الدين ٤تمد بن أٛتد األندلسي  (ا١تعيار يف نقد األشعار)
أليب بكر ٤تمد بن عبد ا١تلك الشنتَتم ا١تعركؼ بابن  (اآلداب كدخائر الشعراء كالكتاب

 .  كمصادر أخرل غَت٫تا (ىػ749)السرٌاج

كما ىو اٟتاؿ مع .     كبعض ا١تصادر مٌت ٖتقيقها يف شكل رسائل جامعية، لكنها َف تطبع
أليب البقاء  (الوايف يف نظم القوايف)البن خَتة ا١تواعيٍت، ك (ر٭تاف األلباب كريعاف الشباب)

فقد طاؿ ْتثي عن ىذين ا١تصدرين ألجد٫تا يف األخَت ٤تققُت يف إطار رسالتُت . الرندم
ك٫تا موجوداف يف شكل رسالتُت مرقونتُت باآللة . جامعيتُت من طرؼ باحثُت مغربيُت

مع اإلشارة إُف أٌف الباحث الذم . الكاتبة ٔتكتبة كلية اآلداب ّتامعة ٤تمد ا٠تامس بالرباط
كقد أبلغتٍت أستاذة باٞتامعة . اكتفى بتحقيق اٞتزء األكؿ منو فقط (الر٭تاف كالريعاف)حٌقق 

لكن . األردنية، يف أثناء زياريت لؤلردف، أٌف باحثا أردنيا يشتغل على ٖتقيق ىذا ا١تصدر
 . لؤلسف َف أ٘تكن من لقائو

   كأرجو أف ترل ىذه ا١تصادر النور، كذلك بإعادة نشر ا١تصادر اققة كا١تطبوعة يف نسخ 
٤تدكدة، كنشر ا١تصادر اققة يف إطار رسائل جامعية، كٖتقيق كنشر ا١تصادر اليت ال تزاؿ 

كلن يتأتى ذلك إال بتضافر جهود . ٥تطوطة، كتيسَتىا للباحثُت، خدمة ٢تذا الًتاث العظيم
 .ا١تختصُت ا١تشتغلُت يف ىذا اجملاؿ
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  كيف األخَت أتوجو بالشكر العميق إُف أستاذم ا١تشرؼ الدكتور الشيخ بوقربة، على 
توجيهاتو العلمية كتواضعو اٞتٌم كأخبلقو العالية، اليت أتاحت ِف العمل يف البحث براحة 

 .نفسية كبَتة

راجية .    كما أشكر كل من أعانٍت على العمل يف ىذا البحث، بأم شكل من األشكاؿ
 .أف يكوف ىذا العمل لبنة تضاؼ إُف صرح اٞتهود الرامية إُف خدمة تراثنا العظيم
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 : قـل القرن الخامس الهجرينشأة وتطو  الح اة األدب ة في األندلس-

نلجأ إُف افًتاض ىذا  . يف األندلس نشأت مباشرة بعد الفتحدبية   الشك أٌف اٟتياة األ
كإف كانت . اٟتكم يف ظل ما أكضحتو البحوث التارٮتية كاألدبية اليت تناكلت ىذه الفًتة
زمن الوالة » بعض ىذه البحوث تشَت إُف افًتاض ٤تدكدية النشاط األديب يف األندلس 

ألٌف أكثر  (ىػ206)كصدر الدكلة األموية حىت عهد اٟتكم الربضي  (ىػ 138- ىػ 92)
العرب الفاٖتُت كانوا ٯتنية، كالشعر إ٪تا ينشط على ألسنة العدنانيُت، كرٔتا نظمت أشعار يف 

 .1«تلك الفًتة َف يسجلها الركاة

   كمع ذلك كصلنا نزر يسَت من ىذه األشعار، كذكرت ا١تصادر أٝتاء شعراء عرفوا يف 
 األكرب يف تنشيط اٟتياة األدبية فضلكقد كاف للحكاـ كاألمراء األندلسيُت اؿ. تلك الفًتة

يف تكوين الذكؽ األديب، »كقد كاف ٢تؤالء اٟتكاـ الدكر الرئيسي . كتشجيع األدباء كالشعراء
إذ مارس اٟتكاـ بذكقهم العريب األصيل منذ فًتة تأسيس اإلمارة كحىت بداية القرف ا٠تامس 

 .2«ا٢تجرم كصاية عليو، بأف جعلوا األدب يستمد أ٪توذجو من أبعاد البيئة العربية كأعماقها

كحاكلوا  .   فهؤالء اٟتكاـ، من أمثاؿ عبد الرٛتن الداخل، قد ترعرعوا يف بيئة عربية أصيلة
كقد ساعدت العوامل التارٮتية، كظركؼ البيئة  .نقل ٝتات ىذه البيئة إُف ببلد األندلس

اٞتديدة السياسية كاالجتماعية على فرض موضوعات من صميم االٕتاه اافظ، كالشعر 

                                                             
: دت : ، الطبعة الثانية ، دار ا١تعارؼ ، القاىرة  (األندلس  )عصر الدكؿ كاإلمارات ): تاريخ األدب العريب : شوقي ضيف -  1

137. 
:  بَتكت- لبناف تيارات النقد األديب يف األندلس ، الطبعة األكُف ، مؤسسة  الرسالة ،: مصطفى علياف عبد الرحيم -  2

 .11: ـ1984- ىػ 1404
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الذم قيل يف إحياء العصبيات بُت الرببر كالعرب، كالشعر الذم قيل يف كصف ا١تعارؾ 
 1.اٟتربية

بدأ االزدىار  (ىػ238- ىػ 206 )عهد عبد الرٛتن األكسط بن اٟتكم »   كمع بدء 
كيف ىذه الفًتة قدـ زرياب إُف . اٟتضارم كالثقايف باألندلس، كأيضا بدء االزدىار األديب

با١توازاة نشاط شعرم بدعم من األمَت عبد كقرطبة كأسهم يف قياـ ّنضة غنائية كموسيقية 
  .2«الرٛتن األكسط

كاف زرياب رجبل فٌذا، فكاف إقبالو على ببلط عبد الرٛتن األكسط إيذانا بتحوؿ ىذا »   
ذلك أٌف زريابان . الببلط من خشونتو إُف ترؼ قصور اٟتكاـ كأصحاب السلطاف يف ا١تشرؽ

َف يستهًو أفئدة أىل قرطبة بصوتو كٚتاؿ أغانيو فحسب؛ بل بآدابو االجتماعية، كمبلبسو، 
كطريقتو يف إرساؿ شعره، ككالئمو البديعة اليت كاف يتفنن يف ترتيبها، فأخذ الناس عنو ذلك 

 .3«...كلو، كأصبح ذكقو مقياس الذكؽ ألىل قرطبة

معظم مكونات بساطتها »   كمع مطلع القرف الرابع، ٧تد األندلس بدأت تتخلى عن 
األكُف، كغزت ألواف من التعقيد ا١تدٓف، كالنعومة اٟتضارية فيها عقوؿ الناس ك٤تيطهم 

االجتماعي، كجلس على العرش رجل سينقل الببلد نقلة خطَتة حُت يعلن ا٠تبلفة فيها، 

                                                             
 .156-151 : 1962: األدب األندلسي، دط، مكتبة الشباب، القاىرة : أٛتد ىيكل : ينظر -  1
 .137: تاريخ األدب العريب: شوقي ضيف- 2
ىػ 1429: القاىرة : حسُت مؤنس، الطبعة الثانية، مكتبة الثقافة الدينية: ترٚتة: تاريخ الفكر األندلسي: آ٩تل جنثالث بالنثيا - 3

 .18: ـ 2008- 
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كيطبع اٟتياة كلها بطابع الشخصية القوية، فتتحوؿ الببلد من مرحلة التأسيس كالتلقي إُف 
 .1«مرحلة النضج كالعطاء

ىػ ٖتوال حاٝتا يف 316   فقد أحدث إعبلف عبد الرٛتن الناصر للخبلفة يف الببلد سنة 
كيف ىذه الفًتة أيضا دخل أبو علي القاِف إُف قرطبة سنة . كل ٣تاالت اٟتياة كالثقافة

ىػ إُف قرطبة، حامبل معو ٣تموعة شعرية ضخمة، ضٌمت سبعة كسبعُت ديوانا بُت 330
 أٌما من شعر ادثُت فقد أحضر شعر أيب نواس، كشعر أيب 2.جاىلي ك٥تضـر كإسبلمي

 3.٘تاـ، كشعر ا١تتنيب، كشعر ابن ا١تعتز، كترسيلو كفصولو، كشعر الصنوبرم
   كٛتل من كتب األخبار ٙتانية كعشرين جزءان من أخبار نفطويو، كأخبار ابن األنبارم، 
كٜتسُت جزءان من أخبار ابن دريد  كاألخبار ا١تنثورة للصوِف، ككتاب اآلداب البن ا١تعتز، 

 4.كاألماِف لنفطويو
   كمع أٌف القاِف كاف من أنصار طريقة العرب، فإنو َف يعرض عن شعر ادثُت، رغم أٌف 

 . ما اختاره منو قليل مقارنة بالشعر القدٔف
   كٕتدر اإلشارة إُف أٌف األندلسيُت كانوا قد فتحوا أعينهم على الشعر ادث أكال، ىذا 

 فظل الذكؽ 5.الشعر الذم اتضحت خصائصو مع أعبلـ كبار من الشعراء العباسيُت
األندلسي مأخوذا بالشعر ادث حىت جاء القاِف جالبا معو دكاكين اٞتاىليُت كاإلسبلميُت 

                                                             
،الطبعة األكُف، دار الغرب اإلسبلمي ،  (مضامينو كأشكالو- يف القرف ا٠تامس ) النثر األديب األندلسي: علي بن ٤تمد - 1

 .1/170: 1990: بَتكت
 : 1963:  بغداد - العراؽفرنستكو ، دط ، مكتبة ا١تثٌت،: ٖتقيق: فهرسة ابن خَت: أبو بكر ٤تمد بن خَت اإلشبيلي: ينظر-  2

365- 356 .
 .408 – 397: ا١تصدر نفسو: ينظر-  3
 .400: ينظر ا١تصدر نفسو-  4
: ـ 1993- ىػ 1414 :تاريخ النقد األديب يف األندلس، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بَتكت : رضواف الداية: ينظر-  5

55 .
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مقركءة مصححة على األئمة، كأخذ الطبلب يتتلمذكف عليو يف دراستها،  فوجد يف 
األندلس ّنج القدامى كّنج ادثُت كعاشا معا جنبا إُف جنب، كلكن الذكؽ العاـ كاف 

     1.أميل إُف االٕتاه ادث
   كعلى العمـو فإٌف اٞتهود اليت بذ٢تا األمراء األندلسيوف من أجل بعث الثقافة األندلسية، 

كالدفع الذم مٌت يف عهد عبد الرٛتن الناصر الرتقاء الفكر، باإلضافة إُف ما كفره حكمو »
اٟتاـز من أسباب القوة العسكرية، كالرخاء االقتصادم، كانتشار األمن، قد أٙتر كلو انطبلقة 

 .2«علمية كأدبية معتربة

   كَف يكن ابنو اٟتكم ا١تستنصر، الذم توُف اٟتكم بعده، أقل منو خدمة للثقافة كاألدب 
األندلسيُت، فقد كاف مثقفا كتلميذا ٧تيبا للقاِف، ك٤تبا لؤلدب كالعلم، مشجعا لؤلدباء 

كاف اٟتكم ا١تستنصر قبل كاليتو األمور »: جاء يف ا١تعجب عن معاملتو للقاِف. كا١تؤلفُت
كبعد أف صارت إليو يبعثو على التأليف كينشِّطو بواسع العطاء كيشرح صدره بواسع 

 .3«اإلكراـ

حىت بلغ عدد الفهارس اليت فيها »   ككاف حريصا على ٚتع الكتب يف كل أنواع ا١تعارؼ، 
تسمية الكتب أربعة كأربعُت، يف كل كاحدة عشركف كرقة، ليس فيها إال أٝتاء الدكاكين، 
ككاف يبعث يف األقطار أناسا يف شراء الكتب من التجار، كبعث يف كتاب األغآف إُف 
مصنفو أيب الفرج، ككاف نسبو يف بٍت أمية، كأرسل إليو فيو بألف دينار ذىبا، فبعث إليو 

                                                             
، الطبعة  (نقد الشعر من القرف الثآف حىت القرف الثامن للهجرة )تاريخ النقد األديب عند العرب : إحساف عباس :ينظر -  1

  .478- 477 : 1993: األردف – الثانية، دار الشركؽ ، عٌماف 

 .80 – 79 /1:مالنثر األديب األندلس: علي بن ٤تمد- 2
٤تمد سعيد العرياف، الطبعة األكُف، منشورات ٞتنة إحياء الًتاث : ٖتقيق: ا١تعجب يف أخبار ا١تغرب: عبد الواحد ا١تراكشي - 3

 .61: ـ1963-ىػ1383: اإلسبلمي، القاىرة 
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كٚتع بداره اٟتيٌذاؽ يف صناعة النسخ كا١تهرة يف ...بنسخة منو قبل أف ٮترجو إُف العراؽ
الضبط كاإلجادة يف التجليد، كاجتمعت باألندلس خزائن من الكتب َف تكن ألحد من 

كقد آثر ذلك اٟتكم على لذات ا١تلوؾ، فاستوسع علمو، كدؽ نظره، ...قبلو كال من بعده
كٌٚتت استفادتو، ككاف يف ا١تعرفة بالرجاؿ كاألخبار كاألنساب أحوذيا نسيج كحده، ككاف 

ثقة فيما ينقلو، كقلما يوجد كتاب من خزائنو إال كلو فيو قراءة أك نظر يف أم فن كاف، 
 .  1«...كيكتب فيو نسب ا١تؤلف كمولده ككفاتو

 2.    كقد قٌدر بعض ا١تؤرخُت عدد ٣تلدات ىذه ا١تكتبة ٔتا يربو على أربعمائة ألف كتاب
- أخربٓف تليد ا٠تصيٌ : قاؿ أبو ٤تمد بن حـز»: (ىػ647)كجاء يف ا١تعجب للمراكشي

أٌف عدد الفهارس اليت فيها تسمية الكتب - ككاف على خزانة العلـو كالكتب بدار بٍت مركاف
  .3«أربع كأربعوف فهرسة، يف كل فهرسة عشركف كرقة، ليس فيها إال ذكر الدكاكين ال غَت

   كقد اعتٌت بتعميم التعليم، حىت يستفيد منو كل أفراد اجملتمع، كتذكر ا١تصادر أنٌو جعل 
دخل حوانيت السراجُت كقفا ٬ترم يف صورة ركاتب قارٌة كدائمة على ا١تعلمُت الذين 

 4.يعلموف أكالد الفقراء

   ال شك أف ىذه اإل٧تازات اليت حققها ىؤالء األمراء، كىذا اإلقباؿ على األدب كالعلم 
ككل، أسهمت يف ّنضة اٟتياة الثقافية ك٪توىا ٪توا مطردا، َف يعرؼ الًتاجع إُف الوراء، حىت 

                                                             
- ىػ 1408: إحساف عباس ، دط ، دار صادر ، بَتكت :ٖتقيق : نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب : ا١تقرم-  1

 .93/ 2: ـ 1988
 .48: ، الطبعة األكُف، الدار الدكلية لبلستثمارات الدكلية، القاىرةتاريخ األدب األندلسي: سيويفمصطفى اؿ: ينظر - 2

. 59: ا١تعجب: ا١تراكشي-   3
: ليفي بركفنصاؿ، دط، دار الثقافة ، بَتكت : ٖتقيق: البياف ا١تغرب يف أخبار األندلس كا١تغرب: ابن عذارل ا١تراكشي : ينظر-  4

 .2/265: دت 
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كسار األدب يف كجهتو غَت مباؿ بقياـ ا١تلوؾ »يف الظركؼ السياسية غَت ا١تستقرة، 
كسقوطهم؛ ألنو ال يقـو هبم كال يسقط معهم إال يف أكائل نشأتو، إذ ٭توطونو كيكفلوف 

 كىو ما تؤكده الرؤية ا١تعاصرة اليت تذىب إُف أٌف عبلقة األدب باألبعاد السياسية 1.«٪توه
 .كالفكرية كاإلنسانية، ليست آلية، كال متوازية، بل ىي عبلقة مركبة معقدة

   كالذم يؤكد ذلك كفرة عدد الشعراء األندلسيُت يف ىذه الفًتة، مع أٌف الشعر األندلسي 
الذم رٌسخ أصولو أناس نبتوا يف البيئة األندلسية َف يبدأ بالظهور إال يف حدكد 

كىو األمر الذم دفع األندلسيُت إُف الًتٚتة لشعرائهم منذ بدايات القرف الرابع 2.ىػ200
لعثماف بن ربيعة  (طبقات الشعراء باألندلس  )كمن أمثلة ىذه ا١تؤلفات كتاب . ا٢تجرم

أخبار ) ، ككتاب (ىػ320) البن سعيد الكنآف ( شعراء األندلس ) ، ككتاب (ىػ310)
ألٛتد ( اٟتدائق ) مد بن ىشاـ يف زمن عبد الرٛتن الناصر، ككتاب  (شعراء األندلس 

البن داككد  (الزىرة  )بن فرج اٞتيآف، كقد أٌلفو للحكم ا١تستنصر معارضا بو كتاب 
البغدادم، ككاف ابن داككد كزٌع كتابو على مائة باب كأكدع كل باب مائة بيت، فجعل ابن 
فرج كتابو يف مائيت باب كيف كل باب مائتا بيت، افتخارا بذلك ألىل موطنو كبيانا بتفوقهم 

  3.يف الشعر

العقد )   إٌف ا١تتحدث عن األدب األندلسي يف ىذه الفًتة، البد أف يقف عند كتاب 
، الذم يعٌد من أمهات ا١تصادر العربية يف الشعر (ىػ328)البن عبد ربو القرطيب (الفريد

                                                             
: ٤تمد علي سبلمة ، الطبعة األكُف، دار الصحوة، القاىرة : تاريخ آداب العرب ، ضبط كتقدٔف : مصطفى صادؽ الرافعي - 1

 .2/234: ـ 2008- ىػ 1429

 .47 : 1981: ، الطبعة السادسة ، دار الثقافة، بَتكت (عصر سيادة قرطبة)تاريخ األدب األندلسي: سإحساف عبا: ينظر-  2
 .140: العريبشوقي ضيف تاريخ األدب : ينظر-  3
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فهو من كتب األدب العامة، إال أنٌو تضٌمن بعض ا١تبلحظات النقدية . كاألدب كاألخبار
 . ا١تتناثرة

كٖتٌدث عن ا٠تطبة .     فتحدث عن البياف كالببلغة، كأبدل إعجابو بسرعة البديهة
لكن معركؼ عن . كالكتابة كالكٌتاب، إضافة إُف آراء يف الشعر كالشعراء كقضايا أخرل

كال نعدـ آثارا »أنٌو بضاعة مشرقية، كما نعتو الصاحب بن عٌباد،   (العقد الفريد)كتاب 
 .1«قليلة  أندلسية كلكنها ال تقول على صبغ الكتاب بصبغة أندلسية

ذلك أنٌو نشأت يف »   ككاف للغويُت كا١تؤدبُت دكر ىاـ يف دفع عجلة الثقافة كاألدب، 
األندلس، كما حدث يف كافة الببلد اإلسبلمية، طبقة من ا١تعلمُت كا١تؤدبُت نيطت هبم 
مهمة تعليم التبلمذة كتثقيفهم بلساف العرب كأدهبم، ككاف منهم فريق ٬تمع علـو الدين 

ككانت اىتماماهتم . كعلـو اللساف ٦تا جعل سلطاّنم كاسعا كعملهم أشد عمقا كأثرا
األكؿ ضبط اللغة كركايتها كنقل كتبها ا١تعتمدة من ا١تشرؽ مع : بالعربية ذات كجهُت

  .2«كالثآف ركاية الشعر كجلب دكاكينو من ا١تشرؽ...دراسات ٨توية كصرفية

   كقد كاف ىؤالء يقوموف برحبلت إُف ا١تشرؽ، فيلتقوف العلماء كالشعراء، فيأخذكف عنهم 
كقد ذكر الزبيدم يف طبقاتو عددا كبَتا منهم، . ك٬تلبوف الكتب كدكاكين الشعر ادث

أكؿ من ٚتع الفقو يف الدين كعلم العرب باألندلس، »: فذكر أٌف أبا موسى ا٢تراكم كاف
كرحل فلقي مالكان كنظراءه من األئمة، كلقي األصمعي كأبا زيد األنصارم كنظرائهما، 

 . 3«كداخل األعراب يف ٤تا٢ٌتا

                                                             
 .280: تاريخ النقد األديب يف األندلس: رضواف الداية - 1
 .271: ا١ترجع نفسو-  2
 .275 : 1972:  بَتكتبو الفضل إبراىيم ، دط ، دار ا١تعارؼ،أٖتقيق ٤تمد : طبقات النحويُت كاللغويُت: الزبيدم-  3
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، الذم كاف ٨تويا لغويا فصيح (ىػ 350)   كمن ىؤالء أبو ا١تطرؼ عبد الرٛتن بن عثماف 
 كما رحل ٤تمد بن عبد السبلـ 1.اللساف، شاعرا ٣تودا أكثر أشعاره على مذىب العرب

األزدم إُف ا١تشرؽ كلقي أبا جعفر النحاس، فحمل عنو كتاب سيبويو، كقدـ قرطبة كلـز 
 2.التأديب فيها

   كذكر ىذه األمثلة ىنا على سبيل التمثيل ليس إال، ألٌف األٝتاء الواردة يف طبقات 
لكن البد من ىذه اإلشارة كإبراز الظاىرة، كىي ىذه اٟتركة . الزبيدم كمصادر أخرل كثَتة

كتثبت التواريخ أٌّنا . اللغوية النشيطة اليت شهدهتا األندلس يف ىذه الفًتة ا١تبكرة من تارٮتها
عاصرت حركة ٚتع اللغة يف ا١تشرؽ يف عنفواّنا، كَف تتأٌخر عنها إُف اٟتٌد الذم ٬تعل 

 .اللغويُت كالنحاة يف األندلس ٣ترد ناقلُت

   كمعركؼ ما للحركة اللغوية من دفع كإسهاـ يف تنشيط اٟتركة األدبية كنشأة ك٪تو النقد 
كقد كاف ىؤالء اللغويوف يتعاطوف قوؿ الشعر، كتباينت . كارتقائو، يف ا١تشرؽ كا١تغرب

 .مراتبهم فيو

   كأسهمت ىذه اٟتركة اللغوية يف دفع اٟتركة النقدية يف أكليتها، كعملت على ذلك 
إذ كاف القاِف يسًتكح يف دركسو إُف شيء من »مدرسة القاِف يف القرف الرابع ا٢تجرم، 

نقد الركاة كثانيهما نقد : النقد، كقد إتهت عنايتو إُف تركيز إتاىُت نقديُت؛ أحد٫تا 
كليس ٮتفى ما بُت االٕتاىُت من تبلحم كتبلقح مرده إُف االحتكاـ يف كل إُف . الذكاقُت

 .3«صفاء الطبع كنقاء اللغة كفحولة ا١تعآف، كالتعبَت عن الفطرة السليمة

                                                             
 .306: السابقينظر ا١تصدر -  1

 .311: ا١تصدر نفسو: ينظر -  2
 .67: تيارات النقد األديب يف األندلس: مصطفى علياف-  3
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   كما أطلق الزبيدم يف طبقاتو ٚتلة من األحكاـ النقدية على أشعار النحويُت كاللغويُت 
 .كىي يف عمومها ال ٗترج عن ا١تقاييس اليت صدر عنها القاِف. الذين ترجم ٢تم

   إال أف بداية االرتقاء اٟتقيقي يف النقد ٯتثلها الشركع يف تأليف كتب الطبقات، كىي 
ك٦تا يؤسف لو أٌف كل ». العملية اليت بدأت مع مطلع القرف الرابع، كما سبقت اإلشارة

ىذه مفقودة، غَت نقوؿ قليلة نزرة يف كتب الًتاجم ال تغٍت، كإف دلت على أٌف ىذه الكتب 
كنتوقع أف تكوف مكانتها من كتب النقد يف . عينيت بشيء من الرأم يف الشعر كيف الشاعر

 . 1«األندلس كمنزلة كتب الطبقات يف ا١تشرؽ من اٟتركة النقدية أيضا

   كل ىذا يدؿ بوضوح على قياـ ّنضة علمية كلغوية كأدبية كنقدية يف األندلس، انطلقت 
كشرعت يف النمو شيئا فشيئا، بالغة مرحلة ىاٌمة يف ّناية القرف . بوادرىا بعد الفتح مباشرة

لتشٌكل أرضية معرفية صلبة النتعاش حضارم كثقايف كأديب ينتظر األندلس يف القرف . الرابع
ا٠تامس، كالقركف اليت تليها، رغم االضطراب كالبلستقرار السياسي، كعملية االسًتداد 

 .الصلييب اليت بدأت تنهش األندلس اإلسبلمية

   إال أٌف ىذه األخطار قٌوت من عزٯتتهم، كأذكت شعورىم بكياّنم اٞتماعي كضركرة 
 .اافظة على كل ما ٯتٌثل شخصيتهم األندلسية، كيف مقدمة ذلك الثقافة كالعلم كاألدب

 

 

 

                                                             
 .275: قد األديب يف األندلسفتاريخ اؿ: رضواف الداية -  1
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 :االن  اش األدبي لألندلس في القرن الخامس الهجري-

   يكاد يتفق معظم الدارسُت للثقافة األندلسية أٌف القرف ا٠تامس ا٢تجرم ٯتثل أكج النمو 
 كالغريب أٌف ذلك حدث يف ظركؼ سياسية غَت 1.التارٮتي للحضارة اإلسبلمية يف األندلس

 .كيف فًتة زمنية كجيزة. مستقرة

   كلذلك مربراتو كأسبابو التارٮتية، فبعد حدكث الفتنة كقياـ دكيبلت الطوائف، قاـ نوع 
كسبب ذلك »فقربوا إليهم الشعراء كاألدباء، . من ا١تنافسة الفكرية بُت أمراء ىذه الدكيبلت

أك علة ىذه الظاىرة ىو احتياجهم يف بداية حكمهم إُف تقوية سلطاّنم كتعزيز مركزىم كال 
يتسٌت ٢تم ذلك إال بنشر دعوات اٟتمد كالشكر كالثناء كآيات التعظيم كالتوقَت 

اليت كانت تذاع بوساطة من يفدكف إُف أكنافهم من الشعراء أك األدباء، أك من ..كاإلطراء
يضاؼ إُف ذلك دكر ٣تالس األنس كاللهو كما فيها من ..يدكنوف يف الكتب من العلماء

موجبات السركر كا٢تناءة اليت كانت هتفو إليها النفوس كتنبسط ٢تا القلوب كتشحذ من 
 . 2«تأثَتىا القرائح

   كمن ىنا كاف ىذا الزماف عصرا عظيما للشعر كالشعراء، كتنافس ملوؾ الطوائف يف 
كمضى الشعراء يقطعوف األندلس طوال كعرضا، ينتجعوف ...اجتذاب الشعراء إُف نواحيهم

قصور األمراء، حيث يظفركف با١تأكل كالصبلت،  ك٭تضركف ٣تالس أصحاب األمر، كتدرج 
 3.أٝتاؤىم يف سجبلت الدكاكين، كٗتلع عليهم كظائف التدريس

                                                             
 .33: تاريخ األدب األندلسي: مصطفى السيويف: ينظر-  1
 .35: ا١ترجع نفسو-  2
 .102 – 101: تاريخ الفكر األندلسي: آ٩تل جنثالث بالنثيا: ينظر-  3
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فقد كاف ىذا العهد من أزىى .    كالشك أٌف ذلك انعكس إ٬تابا على الشعر كاألدب
عصور الشعر يف األندلس، فقد نبغ يف ىذا العصر ٚتلة من كبار الشعراء، مثل ابن 

كَف يكتًف األمراء بتشجيع . كعبد اٞتليل بن كىبوف (ىػ533)كابن خفاجة (ىػ463)زيدكف
الشعراء كاألدباء، بل كاف منهم من ٯتارس نظم الشعر، فقد كاف ا١تعتمد شاعرا ٣تيدا ينظم 

 . الشعر كيتذكقو

فقد مهدت أمامو السبل ٚتيعها، »   كما كاف القرف ا٠تامس عهد ازدىار النثر األديب، 
كانبسطت لو الطرؽ كالدركب، حىت َف يبقى ميداف من ميادين التعبَت عن إتاىات العقل، 

 .كمطالب الركح، كمشاعر القلب، إال دخلو، كضرب فيو بسهم كافر

   كيكفي برىانا على ما استطاع اإلنشاء النثرم أف ٭تققو من ا١تكاسب، يف ميادين القلب 
نفسها  كىي اليت كانت أبعد عنو من أم شيء آخر، ذلك أٌف كبار شعراء ىذا العصر، من 

أمثاؿ ابن خفاجة، كابن زيدكف كغَت٫تا أخذكا يستخدموف النثر فيما كاف الشعر كحده 
ٌسوف بأٌف النثر أكسع ألداء ما يف نفوسهم من . يستخدـ فيو ككأ٪تا أضحى الشعراء ٭تي

كتلك عبلمة أخرل من عبلمات تطوره الكبَت يف ىذه ا١ترحلة من ...ضركب ا١تشاعر
 .1«مسَتتو

سببا يف بيع الكتب اليت »    كمن النتائج اٟتسنة اليت ٧تمت عن مصيبة الفتنة أف تكوف 
كانت بقرطبة كٓتاصة منها ما كاف يف مكتبة اٟتكم، ككاف بيعها سببا يف تسهيل انتشار 

                                                             
 .2/699: النثر األديب األندلسي: علي بن ٤تمد-  1
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، كفيها عثر طبٌلب العلم على كتب َف يكونوا يستطيعوف اٟتصوؿ عليها، ككاف ذلك  العلـو
 .  1«عامبل يف انتعاش اٟتركة العلمية، كالفلسفية على كجو ا٠تصوص

   فتمكن ا١تثقفوف األندلسيوف من االٌطبلع على شيء من الفلسفة كا١تنطق بعد توفر 
قسط من اٟترية النسبية يف ىذا اجملاؿ، كمن أثر ذلك أف تعمق النظرة إُف الظواىر اإلنسانية 

 . كىو ما سيؤثر بشكل مباشر على انتعاش حركة النقد2.كمن بينها الشعر، كاألدب عامة

        يضاؼ إُف ذلك عامل آخر أسهم يف رقي اٟتياة الفكرية كاألدبية على العمـو يف 
كىو انتشار اٟترية كركح التسامح، ٦تٌا أٌدل إُف ٖترير األدباء كالعلماء . عهد ملوؾ الطوائف

 .من أم ضغوط

 :ان  اش النقد األدبي األندلسي في القرن الخامس الهجري-

   كاف ىذا القرف يف األندلس قرف االزدىار الشامل، كاكتماؿ معاَف الشخصية األندلسية 
كاٟتقيقة أٌف الثقافة األندلسية . بعد فًتة التأثٌر كالتمٌرس بالثقافة ا١تشرقية. الفكرية كالثقافية

ىي جزء من الثقافة العربية اإلسبلمية، ال تنفصل عنها بأم حاؿ من األحواؿ، كإ٪تا كاف 
 .٢تا نوع من التمٌيز كا٠تصوصية النابعة من خصائص البيئة ا١تكانية ليس إال

    ككاف طبيعيا أف ينشأ عند األندلسيُت نوع من اإلحساس بأندلسيتهم، كبتميزىم 
الفكرم كالثقايف، بعد تراكم اإلنتاج يف كل ٣تاالت العلم كالفن، كتكاثر أدبائهم كعلمائهم 

كما قٌول ىذا اإلحساس إصرار ا١تشارقة على التهوين من شأّنم كشأف أدهبم . كشيوخهم
 .خاصة

                                                             
 .138 -137: تاريخ األدب األندلسي : إحساف عباس-  1
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   كىو األمر الذم قٌول من النزعة األندلسية، كا١تقصود هبا اعتزاز األندلسيُت بإبداعاهتم 
ىذه النزعة اليت بدأت مبل٤تها تظهر يف القرف الرابع . الفكرية كاألدبية كالشعرية خاصة

 .متجسدة يف كتب الطبقات كالًتاجم، اليت كانت تعبَتا عن إحساس األندلسيُت بأنفسهم

    ليتبلور ىذا اإلحساس بشكل أقول كأكثر فاعلية عند ناقدين عاشا بُت أكاخر القرف 
كتضامنت جهود٫تا على اختبلؼ منطلقاهتما الفكرية، . الرابع إُف منتصف القرف ا٠تامس

أبو عامر : يف تكوين مدرسة أدبية كنقدية أندلسية بنيت على أساس النزعة األندلسية، ك٫تا
 .(ىػ456)كأبو ٤تمد عي بن أٛتد بن حـز  (ىػ426)عبد ا١تلك بن شهيد 

   كما كاف للفتنة دكر يف ٪تو مدرسة أدبية كنقدية أندلسية، فقد أٌدت إُف بركز ظاىرتُت 
ا١تيل إُف الًتاجم الذاتية، فإٌف ىذه الًتاجم إ٪تا انبثقت من الشعور ّتماؿ : األكُف»: أدبيتُت

ا١تاضي، كتغَت اٟتاضر، كتقلب األحواؿ يف قرطبة، كٯتثل ىذه الناحية كتاب طوؽ اٟتمامة 
البن حـز كرسالة كتبها ابن شهيد إُف ا١تؤ٘تن عبد العزيز بن عبد الرٛتن بن أيب عامر، عن 

كالظاىرة الثانية . ذكرياتو يف ظل الدكلة العامرية، ككبل٫تا من أٚتل األدب األندلسي األصيل
ىي استقواء النزعة النقدية بعيد الفتنة، لتخلخل ا١تقاييس كاضطراهبا يف اٟتياة االجتماعية 

 .  1«كاألدبية معا

، الذم عمل فيو على إبراز (حانوت عطٌار)   كبناءا على ىذه النزعة أٌلف ابن شهيد كتابو 
كبدافع من ىذه النزعة أيضا راح يطوؼ . قيمة األدب األندلسي كمكانة األدباء األندلسيُت

على بعض شياطُت فحوؿ الشعر ا١تشرقي من قدماء ك٤تدثُت  (التوابع كالزكابع)يف رسالة 
كامرئ القيس كطرفة كقيس بن ا٠تطيم كأيب نواس كأيب ٘تاـ كالبحًتم، كاجتمع بكبار 

                                                             
 .141: تاريخ األدب األندلسي: إحساف عباس-  1
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الكٌتاب كاٞتاحظ كعبد اٟتميد الكاتب كسهل بن ىاركف كبديع الزماف ا٢تمذآف، ليصور 
مكانتو األدبية العالية بعد أف صور إعجاب شياطُت ىؤالء األعبلـ بأدبو كشعره كإجازهتم 

 . لو

كىي قائمة على فكرة .    كالرسالة كتبها ابن شهيد إُف صديقو أيب بكر ٭تِت بن حـز
شياطُت الشعر، اليت فٌسر هبا العرب قضية اإل٢تاـ يف عملية اإلبداع، حيث كانوا يعتقدكف 

فتخٌيل ابن شهيد نفسو مع تابعو من اٞتن زىَت بن . أٌف لكل شاعر شيطاف يلهمو الشعر
٪تَت ، كزار معو أرض اٞتن كراح يطوؼ بشياطُت الشعراء كالكٌتاب، كما سبقت اإلشارة، 

 .قصد افتكاؾ اعًتافهم بعلو منزلتو يف الشعر كاألدب

   كأثار يف ىذه الرسالة ٚتلة من القضايا النقدية، كالسرقات األدبية، كاليت استحوذت على 
إضافة إُف قضايا البديهة كاالرٕتاؿ كالطبع كا١توىبة كاللفظ . اٞتانب األكرب من اىتمامو

 .كرغم أٌف ىذه الرسالة َف تصلنا كاملة، إال أٌف ما بقي منها يدؿ على بعد نظره. كا١تعٌت

   كىو األمر الذم جعل أحد الباحثُت يعتربه رائد ا١تدرسة النقدية األندلسية، ككاضع لبناهتا 
أكؿ ناقد يقًتب من مفهـو »األكُف، نظرا لعمق كأصالة القضايا اليت طرحها، فقد كاف 

الصورة األدبية إذ رأل أٌّنا اصلة النهائية لثنائية اللفظ كا١تعٌت اليت شغلت النقد العريب 
القدٔف زمنا طويبل، كما كاف من أكائل النقاد الذين أدركوا مفهـو كحدة العمل األديب، كتنٌبو 

 إُف أٌف األدب يف غايتو فن لغوم، كأٌف النحو ليس فنا يف ذاتو بل – منذ كقت مبكر –
   1.«كسيلة ٠تدمة البياف

                                                             
عبد ا ساَف ا١تعطآف، دط، منشأة :  ابن شهيد األندلسي كجهوده يف النقد األديب: من تقدٯتو لكتاب: فوزم عيسى-   1
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   ككانت لو آراء طريفة جٌدا كمبتكرة يف قضية اإلبداع، ٯتكن أف تندرج يف مباحث علم 
عندما ٖتٌدث عن عبلقة أعضاء اٞتسم بالقدرات الذىنية، . النفس األديب كفلسفة اٞتماؿ

كإصابة البياف ال يقـو هبا حفظ كثَت الغريب كاستيفاء مسائل النحو، كإ٪تا يقـو »: فيقوؿ
النحو كالغريب؛ كمقدار طبع اإلنساف إ٪تا يكوف على مقدار : هبا الطبع مع كزنو من ىذين

تركيب نفسو مع جسمو، فمن كانت نفسو يف أصل تركيبو مستولية على جسمو، كاف 
مطبوعا ركحانيا، يطلع صور الكبلـ كا١تعآف يف أٚتل ىيئاهتا، كأركؽ لبساهتا؛ كمن كاف 

جسمو مستوليا على نفسو، من أصل تركيبو كالغالب على حٌسو، كاف ما يطلعي من تلك 
 . 1«الصور ناقصا عن الدرجة األكُف يف الكماؿ كالٌتماـ، كحسن الركنق كالنظاـ

   ففي رأم ابن شهيد أٌف من تغلبت نفسو على جسمو كاف مطبوعا ركحانيا فتجيء صوره 
كيواصل .  كأما من تغلب جسمو على نفسو فإٌف صوره تكوف أقل ٚتاال. يف أٚتل ىيئة

فمن كانت نفسو ا١تستولية على جسمو فقد تأيت منو يف »: الكبلـ يف ا١توضوع نفسو فيقوؿ
فإذا فتشت ٟتسنها . حسن النظاـ، صور رائقة من الكبلـ، ٘تؤل القلوب كتيشعفي النفوس

أصبل َف ٕتده، كٞتماؿ تركيبها أيسا َف تعرفو؛ كىذا ىو الغريب، أف يًتكب اٟتيسن من غَت 
 .  2«حيسن

   يذىب ابن شهيد يف ىذا النص إُف أٌف أصحاب الركحانية قد يأتوف بكبلـ ٚتيل مؤثر 
كىذا ىو الغريب أف يًتكب اٟتسن من غَت . دكف أف يكوف  للكبلـ يف ذاتو ٚتاؿ خاصٌ 

أم ٖتٌقق االنسجاـ اٞتماِف عن طريق ٕتانس األجزاء ا١تتنافرة كأٌف غلبة النفس »اٟتسن، 
 ذات أثر فٌعاؿ يف ٖتقيق التوافق اٞتماِف، كينفذ – أك ما يعرؼ بالركحانية –على اٞتسم 

                                                             
 .183/ 1: 1ؽ: الذخَتة: ابن بساـ-  1
 .1/183 : 1ؽ: نفسوا١تصدر -  2
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من خبلؿ نظراتو تلك إُف الربط بُت صعوبة تعليل مقاييس اٞتماؿ يف القصيدة ٔتا ٯتاثلو من 
 . 1«تفسَت اٞتماؿ أك تعليلو بصفة عامة

كنظرية أيب عامر يف الطبع »:    كيؤكد الدكتور إحساف عباس جدة كفرادة ىذا الطرح بقولو
ليست جديدة علينا، كلكٌن تفسَت الطبع بأنٌو غلبة النفس  (اللغوية كالنحوية)ا١تؤيد بالثقافة 

 .2«...على اٞتسم َف يرد عند ا١تشارقة

فالقدرة على .    ككاف يعلي من شأف ا١توىبة يف اإلبداع الفٍت، كيعتربىا أساس البياف
فرٌد على شيطاف غرٯتو ابن اإلفليلي . اإلبداع يف رأيو ىبة إ٢تية كليست نتاج التعليم كالثقافة

قاؿ لقد علمنيو ا١تؤدبوف، قلت »: عندما ادعى أنٌو أبو البياف كقد تعلمو من ا١تؤدبُت قائبل
خىلىقى . الرَّرٛتىني عىلَّرمى القيٍرآفى ﴿: ليس ىو من شأّنم إ٪تا ىو من تعليم ا تعاُف حيث قاؿ

ليس من شعر يفسر كال أرض تكسر ىيهات، حىت يكوف ا١تسك . 3﴾اإًلٍنسىافى عىلَّرمىوي البىيافى 
من أنفاسك، كالعنرب من أنقاسك، كحىت ال يكوف مساقك عذبا، ككبلمك رطبا، كنفسك 

من نفسك، كقليبك من قلبك؛ كحىت تتناكؿ الوضيع فًتفعو، كالرفيع فتضعو، كالقبيح 
 4!«فتحٌسنو؟

    لقد كانت آراء ابن شهيد ٘تتاز بقدر ىاـ من االستقبللية، كنزعة كاضحة للتجديد، ٦تٌا 
يدؿ على أٌف الشخصية الثقافية األندلسية قد اكتملت يف ىذه ا١ترحلة، ك٘تكنت من ٖتديد 

                                                             
 .10:(من التقدٔف الذم كضعو فوزم عيسى)ابن شهيد األندلسي كجهوده يف النقد األديب :عبد ا ساَف ا١تعطآف  - 1
 .486: تاريخ النقد األديب عند العرب : إحساف عباس -  2
 .2-1: اآلية : الرٛتن -  3
 .1/214 : 1ؽ: الذخَتة : ابن بساـ -   4
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منطلقاهتا الفكرية كأصو٢تا الفنية الذاتية، اليت أضحى فيها نوع من اٞتٌدة كَف تعد ٣ترد 
 . ٤تاكاة للمشارقة

   أما الرجل الثآف الذم قٌدر لو أف يسهم يف كضع اللبنات األكُف للمدرسة النقدية 
، كاحد من كبار مفكرم  األندلسية، فهو اإلماـ أبو ٤تمد بن أٛتد بن سعيد بن حـز

 1.يقاؿ أنٌو صٌنف أربعمائة ٣تلد يف قريب من ٙتانُت ألف كرقة. األندلس كا١تسلمُت

   إُف جانب تفوقو يف العلـو ا١تختلفة كالفقو كالتاريخ كاٟتديث كا١تنطق كالطب،كاف ابن 
كاف لشيخنا الفقيو أيب ٤تمد »: حـز شاعرا أديبا كناقدا متذكقا للشعر، يقوؿ عنو اٟتميدم

 2«بن حـز يف الشعر كاألدب نفس كاسع كباع طويل ما رأيت أسرع بديهة منو كشعره كثَت

   إال أٌف انشغالو بالفقو كاجملادالت صرفو عن االىتماـ باألدب كالنقد، الذم كاف ٯتكن أف 
يقدـ فيو الكثَت بسبب سعة اٌطبلع ككثرة حفظو للشعر، كتفتح مداركو بسبب دراستو 

 3.للفلسفة كا١تنطق

   كاف ىناؾ دافعاف يوجهاف ابن حـز كيؤثراف يف رؤاه النقدية، ك٫تا النزعة الدفاعية كالنزعة 
فأٌلف انطبلقا من النزعة الدفاعية رسالة يف فضل األندلس، أكردىا ا١تقرم . الدينية األخبلقية
 .يف نفح الطيب

   كيفخر يف ىذه الرسالة بشعراء األندلس كأدبائها مقارنا بينهم كبُت شعراء ككٌتاب 
ك٨تن إذا ذكرنا أبا األجرب جعونة بن صمة الكبليب يف الشعر َف نباه »: ا١تشرؽ، قاؿ فيها

                                                             
- ىػ 1408: إحساف عباس، دط ، دار صادر ، بَتكت: ٖتقيق : نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب : ا١تقرم: ينظر-  1

 .2/81: ـ 1988
 .293-291 : 1966: جذكة ا١تقتبس، الطبعة األكُف، الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة، القاىرة: اٟتميدم-  2
 .491: تاريخ النقد األديب عند العرب: ينظر إحساف عباس-  3
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بو إال جريرا كالفرزدؽ، لكونو يف عصر٫تا، كلو أنصف الستشهد بشعره، فهو جار على 
كلو َف يكن لنا من فحوؿ الشعراء إال أٛتد بن ...مذىب األكائل ال على طريقة ادثُت 

٤تمد بن درٌاج القسطلي ١تا تأخر عن شأك بشار بن برد كحبيب كا١تتنيب، فكيف كلنا معو 
جعفر بن عثماف اٟتاجب، كأٛتد بن عبد ا١تلك بن مركاف، كأغلب بن شعيب، ك٤تمد بن 

شخيص كأٛتد بن فرج كعبد ا١تلك بن سعيد ا١ترادم، ككل ىؤالء فحل يهاب جانبو، 
 . 1«كحصاف ٦تسوح الغرٌة

   تبدك نزعة األندلسية كمنحى التفاخر باألندلس كأدبائها كاإلعبلء من شأّنم كاضحة 
 .قوية يف كبلـ ابن حـز

   كيعترب ابن حـز أكؿ من كضع أسس النقد األخبلقي يف ا١تدرسة األندلسية بشكل 
فقد أخضع الشعر للقيم الدينية ك األخبلقية بشكل مطلق،  فلما ٖتٌدث عن دكر . ٦تنهج

 . الشعر يف الًتبية استبعد أم شعر ٯتكن أف ينايف القيم األخبلقية

كإف كاف مع ما ذكرنا ركاية شيء من الشعر فبل  يكن إال من األشعار اليت فيها »:    يقوؿ
اٟتكم كا٠تَت، كأشعار حساف بن ثابت، ككعب بن مالك، كعبد ا بن ركاحة، رضي ا 
عنهم، ككشعر صاٌف بن عبد القدكس ك٨تو ذلك فإٌّنا نعم العوف على تنبيو النفس، كينبغي 

 :أف يتجنب من الشعر أربعة أضرب 

األغزاؿ كالرقيق فإّنا ٖتٌث على الصبابة كتدعو إُف الفتنة كٖتٌض على الفتوة، :    أحد٫تا 
كتصرؼ إُف النفس إُف ا٠تبلعة كاللذات كتسهل االّنماؾ يف الشطارة كالعشق كتنهى عن 

 ...اٟتقائق حىت رٔتا أدل ذلك إُف ا٢تبلؾ كالفساد يف الدين

                                                             
 .3/177: نفح الطيب: ا١تقرم-  1
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األشعار ا١تقولة يف التصعلك كذكر اٟتركب كشعر عنًتة كعركة بن :    كالضرب الثآف
فإٌف ىذه األشعار تثَت النفوس كهتيج الطبيعة كتسهل على ا١ترء موارد التلف يف غَت ...الورد

 ...حق كرٔتا أدتو إُف ىبلؾ نفسو يف غَت حق كغلى خسارة اآلخرة مع إثارة الفنت

أشعار التغٌرب كصفات ا١تفاكز كالبيد ا١تهامة فإّنا تسهل التحوؿ :    كالضرب الثالث 
 .كالتغرب كتنشب ا١ترء فيما رٔتا صعب عليو التخلص منو ببل معٌت

ا٢تجاء فإٌف ىذا الضرب أفسد الضركب لطالبو فإنٌو يهٌوف على ا١ترء :    كالضرب الرابع
ا١تتكسبُت بالسفاىة كالنذالة كا٠تساسة ك٘تزيق ...الكوف يف حالة أىل السفو 

 .كيف ىذا حلوؿ الدمار يف الدنيا كاآلخرة...األعراض

   كصنفاف من الشعر ال ينهى عنهما ّنيا تاما كال ٭تض عليهم بل ٫تا عندنا من ا١تباح 
كأما ...ا١تكركه ك٫تا ؾ ا١تدح كالرثاء، فأما إباحتهما فبلٌف فيهما ذكر فضائل ا١توت كا١تمدكح

 1.«كراىتنا ٢تما فإٌف أكثر ما يف ىذين النوعُت الكذب كال خَت يف الكذب

   سيبدك لقارئ ىذا الكبلـ أٌف ابن حـز ٮتضع الشعر للقيم األخبلقية كالدينية، مستبعدا 
القيمة الفنية كاٞتمالية، لكن عند االطبلع على فكر ابن حـز سيدرؾ أنٌو صاحب فلسفة 

 . متكاملة يف اٟتياة تقـو على أسس الشريعة اإلسبلمية كمبادئها

   كرؤية ابن حـز للمعارؼ كالعلـو رؤية عقبلنية تقـو على أساس ا١تذىب الظاىرم الذم 
لذلك َف ٗترج رؤيتو للشعر يف ٣تاؿ . يرد األحكاـ ٚتيعا إُف اٟتٌس كالعقل كما يثبتو الربىاف

                                                             
/ 1 : 1987: ٖتقيق إحساف عباس، الطبعة الثانية، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر، القاىرة: رسائل ابن حـز: ابن حـز-  1
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كىو الفقيو الذم حاكؿ . الًتبية عن ىذا اإلطار العقبلٓف الذم يقـو على التحليل ا١تنطقي
 1.ربط الفقو با١تنطق األرسطي إمعانا يف التفكَت العلمي

   ك ا١تتأمل لكبلـ ابن حـز ال ٬تد فيو ٖتليبل للقيم الفنية على أساس أخبلقي، كإ٪تا ٭تاكؿ 
كإف كاف ىذا ال ينفي . توضيح تأثَتاتو الًتبوية على أساس من التحليل ا١تنطقي العقبلٓف

ميلو إُف جانب الشعر اقق للقيم األخبلقية، كذلك أمر طبيعي، ككيف ال كىو الفقيو 
 .كا١تفكر اإلسبلمي الداعي إُف منهج يف العلم كاٟتياة ٭تقق السعادة يف الدنيا كاآلخرة

ترتبط ٔتدل حرصو كٖتقيقو للغاية الًتبوية »   كمن ىنا فإٌف قيمة الشعر عند ابن حـز 
األخبلقية، كٔتدل إرضائو للقيم الدينية العليا، أم أٌف قيمتو اٞتمالية متصلة بقيمتو 

األخبلقية، كمعٌت ذلك أٌف الفضيلة شيء ٚتيل متعشق، على عكس الرذيلة، فهي صفة 
 .2«٦تقوتة متسٌخطة

الشعر ينقسم »: قاؿ يف الشعر.    كالبن حـز آراء نقدية ينبئ بعضها عن إدراؾ كاٌطبلع
فالصناعة ىي التأليف اٞتامع لبلستعارة باألشياء . صناعة كطبع كبراعة: ثبلثة أقساـ 

كالتحليق على ا١تعآف كالكتابة عنها، كرٌب ىذا الباب من ا١تتقدمُت زىَت بن أيب سلمى كمن 
كالطبع ىو ما َف يقع فيو تكلف ككاف لفظو عاميا ال فضل فيو . ادثُت حبيب بن أكس

عن معناه حىت لو أردت التعبَت عن ذلك ا١تعٌت ٔتنثور َف تأًت بأسهل كال أكجز من ذلك 
، كالرباعة ىي  (ابن ىانئ)اللفظ، كرٌب ىذا الباب من ا١تتقدمُت جرير كمن ادثُت اٟتسن 

                                                             
 : 1986: ا١تغرب – ابن حـز كالفكر الفلسفي با١تغرب، دط، ا١تركز الثقايف العريب، الدار البيضاء : ساَف يفوت : ينظر-  1

438 .
، رسالة دبلـو  (أبو عامر بن شهيد أ٪توذجا  )حركة النقد األديب يف قرطبة، عصر اٟتجابة كالفتنة : العياشي حدكش-  2

 .62 : 1989 -1988:  كلية اآلداب، الرباط ،الدراسات العليا
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التصرؼ يف دقيق ا١تعآف كبعيدىا، كاإلكثار فيما ال عهد للناس بالقوؿ فيو، كإصابة التشبيو 
كٖتسُت ا١تعٌت اللطيف، كرٌب ىذا الباب من ا١تتقدمُت امرؤ القيس كمن ا١تتأخرين علي بن 

كمن أراد التمهر يف أقساـ الشعر ك٥تتاره كأفانُت التصرؼ يف ٤تاسنو، ...عباس الركمي
  1.«فلينظر كتاب قدامة بن جعفر يف نقد الشعر، كيف كتاب أيب علي اٟتا٘تي

   ال ٮتفى على ا١تشتغل بالنقد ما يف ىذا الكبلـ من مبلحظات نقدية عميقة كدقيقة، 
كيف ىذه األحكاـ اليت خلص إليها ابن حـز . تدٌؿ على تبٌصر بالشعر كاطبلع كاسع عليو

نتيجة ٘ترسو بالشعر العريب الكثَت من األصالة كالتفرد كال يوجد فيها أثر اتٌباع أك إعادة آلراء 
 .سابقة

مرة : كاف قوة جديدة يف ٖتقيق الشخصية األندلسية مرتُت»   كىو ما يؤكد أٌف ابن حـز  
بتسجيلو لنواحي التميز األديب فيها، كمرة بإعطائها مذىبا ٬تعلها مستقلة ٘تاما عن ا١تشرؽ، 

 .  2«فهو أقول من ٘تٌم االٕتاه الذم بدأه اٟتكم ا١تستنصر

   ىذه اٞتهود اليت قادىا ابن شهيد كابن حـز كانت ا١ترتكز كالقاعدة لنشوء مدرسة نقدية 
أندلسية متميزة، بدأت تنشأ كتزدىر كاألندلس تذكم كتؤكؿ لبلّنيار، كاٟتضارة العربية 

 . اإلسبلمية ككل تسَت يف طريق الضعف كتقًتب من بداية النهاية

   إٌف الكثَت من ا١تبادئ اليت دعا إليها كأرساىا ىذاف األديباف الناقداف، استمرت قوية 
كفاعلة يف اٟتركة النقدية األندلسية، كما ىو اٟتاؿ مع النزعة الدفاعية كالنزعة األخبلقية كىو 

فهما قد شٌكلتا تيارين موٌجهُت ٟتركة النقد يف األندلس يف . ما سيوضحو ىذا البحث

                                                             
 .208 – 204: 1959: إحساف عباس، دط، بَتكت: ٖتقيق: التقريب ٟتٌد ا١تنطق : ابن حـز-  1
 .150: (عصر سيادة قرطبة )تاريخ األدب األندلسي : إحساف عباس-  2
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بل لقد أسهمت النزعة الدفاعية يف إغناء الًتاث األندلسي ألّنا كانت . القركف التالية
السبب يف تأليف العديد من ا١تؤلفات، خاصة كتب الًتاجم ككتب الطبقات، كخَت مثاؿ 

 .  كتاب الذخَتة البن بساـ كغَته من الكتب اليت أغنت األدب كالتاريخ األندلسيُت
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     منذ أف استقر العرب باألندلس التفتوا إُف ا١تشرؽ العريب، يستلهموف منو مظاىر 
ككاف ذلك طبيعيا، فاألندلس ثغر عريب إسبلمي، ككالة األمر يف . اٟتضارة كالفكر كاألدب

 . الببلد من العرب، كا١تشرؽ ىو منبع الوحي كمهد العركبة

   إال أٌف عوامل كثَتة تدخلت لتحٌقق ٘تٌيز األندلسيُت، منها البيئة كالطبيعة كامتزاج عرب 
ككاف األثر ا١تباشر ٢تذا االمتزاج »األندلس باألجناس البشرية اليت تسكن ىذه األرض، 

الذم خالط العقوؿ كتسٌرب يف الدماء نضوج العقلية األندلسية كنشأة جيل بل أجياؿ 
متعاقبة ٬ترم يف عركقها الدـ العريب منضما إُف خصائص العناصر األخرل اليت عرفت لبقية 

فاتصف اٞتيل الناشئ بكرٔف ا٠تلق كعظيم ...السبلالت اليت توافدت على ببلد األندلس
السجايا العربية من غَتة ككرامة كصفاء قر٭تة، كرجاحة عقل كيضاؼ إُف ذلك صفات 

 .1«اكتسبها من اٞتنس اآلرم كدقة اإلدراؾ كسعة ا٠تياؿ كالقدرة على التمحيص

   ككاف طبيعيا أف يشعر األندلسيوف بتمٌيز شخصيتهم اٟتضارية كاألدبية، فنشأت نتيجة 
شعور كاضح بابتكارات األندلسيُت يف التأليف كالشعر »لذلك نزعة األندلسية، كىي 

كالكتابة كالعادات، كالتفات إُف تاريخ األندلس كجغرافيتها كخصائصها، كتاريخ علمائها 
 .2«ككالهتا كقضاهتا ككتاهبا كشعرائها

 
                                                             

 . 24: تاريخ األدب األندلسي: مصطفى السيويف- 1
 .36: ألديب يف األندلس اتاريخ النقد: رضواف الداية - 2
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     ككاف من نتائج ىذه النزعة ظهور توجو يف النقد األديب يقـو على اإلعبلء من شأف 
األدب األندلسي كاألدباء األندلسيُت، كيثبت ىويتهم ك٘تيزىم يف مواجهة إلثبات الذات 

 . كالصمود أماـ نظرة الكربياء كالًتفع اليت كاف ينظر هبا ا١تشارقة إُف األندلسيُت

على ذكاهتم يستنطقوّنا كل قدراهتم كبدأكا يتدارسوف كيؤلفوف »   فعكف األندلسيوف 
كيكتبوف عن األدباء كالشعراء األندلسيُت، فظهرت ا١تصنفات كا١تعارضات، كقد كونت تلك 

ا١تصنفات يف ٣تموعها ا١تقدمات اٟتقيقية للشخصيات األندلسية اليت ظهرت فيما 
 .1«...بعد

أك كليد الفًتة اليت ٩تصُّها بالدراسة،     إذف فهذا التيار النقدم ليس جديدا يف األندلس،
بل ىو توجو قدٔف أنشأتو ا٠تصومة الفكرية بُت ا١تشارقة كاألندلسيُت، ك٤تاكلة األندلسيُت 

إثبات كجودىم األديب كالفكرم، كالتخلص من كصمة الٌنقص كالتبعية اليت ينعتهم هبا 
 .  ا١تشارقة

تبلورت  الشخصية النقدية لؤلندلس بظهور ا١تدرسة األندلسية اليت تعاضد يف بلورهتا  »   ك
ابن حـز الظاىرم، كابن شهيد األندلسي، ك اليت من مبادئها رفض التيارات األدبية الوافدة، 

كإبراز األدب األندلسي يف ثوبو البلئق كالدفاع عنو، فالٌرفض كالٌدفاع كانا األساس الذم 
انطلق منو ىذا االٕتاه النقدم فانتظم اٟتركة األدبية األندلسية يف القرف ا٠تامس ا٢تجرم 

   2«.بشكل خاص مع االلتفات إُف أدب ا١تراحل السابقة
                                                             

 .31: تاريخ األدب األندلسي: مصطفى السيويف-  1
 .289: تيارات النقد األديب يف األندلس:  مصطفى علياف عبد الرحيم -2
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      كاستمر ىذا التوجو فاعبل كمؤثران، كصار ٔتثابة القاسم ا١تشًتؾ بُت النقاد األندلسيُت، 
كإف اختلفت مذاىبهم يف النَّرقد، يف الفًتات البٌلحقة، ك سأحاكؿ توضيح ذلك، من خبلؿ 

 .الوقوؼ عند ٕتليات ىذا التوجو عند بعض أبرز نقاد ىذه الفًتة
 :( ه542)ابن بسام-

      بداية البد من اإلشارة إُف أنَّرنا ١تسنا نوعا من االختبلؼ بُت الباحثُت ا١تعاصرين، يف 
فإحساف عباس صٌنفو ضمن نقاد . تصنيف ابن بساـ ضمن نقاد القرف ا٠تامس أك السادس

  2.، بينما يذىب مصطفى علياف إُف اعتباره من نقاد القرف ا٠تامس1القرف السادس ا٢تجرم
ق، أم يف ّناية القرف ا٠تامس، كألف 493كيشَت إُف أٌف ابن بٌساـ بدأ تأليف الذخَتة سنة

القسم الثالث ك الرابع يف بداية القرف السادس ا٢تجرم، لذلك َف نرى مانعان من اعتباره من 
نقاد القرف السادس، كقد استندت يف ذلك إُف تاريخ كفاتو أيضا، كبناءا على ىذا سرت يف 

. ىذه الدراسة على اعتباره من نقاد القرف السادس كاستأنست بآرائو يف كٌل القضايا النقدية
ألٌف كجوده يف ىذه الفًتة سيجعلو ببل شك مؤثران بشكل مباشر ككبَت على نقاد القرف 

 .السادس ك ما بعده

     كباعتبار ابن بساـ بدأ تأليف الذخَتة يف ّناية القرف ا٠تامس، فبل شك أنٌو عايش 
خرب طريقتهم يف التعريف باألديب األندلسي كالدفاع عن  »إتاىات النقاد يف ىذا القرف، ك

 ، كصار أكثرىم ٘تثيبل ٢تذا الٌرأم كتعصبا لو، بل إف ىذه الفكرة ىي 3«نتاجو ك ا١تفاخرة بو 
                                                             

 .509: تاريخ النقد األديب عند العرب: إحساف عباس. ينظر-1
 .296: تيارات النقد األديب يف األندلس: مصطفى علياف: ينظر- 2
 .296: ا١ترجع نفسو-  3
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فقد كانت الغاية األكُف من تأليف ىذا الكتاب دفع . اليت دفعتو إُف تأليف الذخَتة
األندلسيُت إُف االعتزاز بًتاثهم بدؿ اإلعجاب ا١تبالغ فيو كاإلقباؿ األعمى على أدب 

 .    ا١تشارقة

إال أف »: إف الدليل على صحة ىذه الفكرة ىو قوؿ ابن بساـ التاِف يف مقدمة الذخَتة      
أىل ىذه األفق أبوا إال متابعة أىل ا١تشرؽ، يرجعوف إُف أخبارىم ا١تعتادة، رجوع، اٟتديث 

إُف قتادة، حىت لو نعق بتلك اآلفاؽ غراب ، أك طٌن بأقصى الشاـ كالعراؽ ذباب ٞتثوا 
على ىذا صنما، كتلوا ذلك كتابا ٤تكما، كأخبارىم الباىرة كأشعارىم السائرة مرمى القصية 

كمناخ الرذية، ال يعمر هبا جناف كال خلد، كال يصرؼ فيها لساف كال يد، فغاظٍت منهم 
ذلك كأنفت ٦تا ىناؾ، كأخذت نفسي ّتمع ما كجدت من حسنات دىرم كتتبع ٤تاسن 

أىل بلدم كعصرم، غَتة  ٢تذا األحق الغريب أف تعود بدكره أىٌلة ك تصبح ْتاره ٙتارا 
 .1«مضمحلة 

    كىذه الفكرة اليت انطلق منها، أثٌرت يف منهج الكتاب كطريقة الًتٚتة لؤلدباء       
ككانت عائقان أحيانا أماـ ٦تارستو للنقد حيث كثَتان ما ٧تده ٯتيل إُف اإلنشائية كا١تبالغة    

 2.«ٛتلو إُف ذلك النزعة األندلسية الدفاعية يف التعريف بأدباء األندلس»

    
                                                             

: إحساف عباس، الطبعة األكُف، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت: الذخَتة يف ٤تاسن أىل اٞتزيرة، ٖتقيق: بن بساـ الشنتَتما - 1
 1/2 :1ؽ: 2000

 .26: تيارات النقد األديب: مصطفى علياف-  2
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  لكن كل ىذا ال يقلل من القيمة النقدية للذخَتة، كال من مكانة ابن بساـ        
فاألسس النقدية حاضرة يف كل تراٚتو َف تلغها ا١تبالغة كال اإلنشائية كال االنسيابية اليت 

 .  امتازت هبا ىذه الًتاجم

     سلك ابن بٌساـ طرؽ ٥تتلفة لتحقيق غايتو الدفاعية، منها ا١تبالغة يف اإلطراء كاإلعبلء 
 »: من شأف األدباء كالشعراء األندلسيُت، من أمثلة ذلك قولو يف أيب اٟتسن غبلـ البكرم

كأبو اٟتسن يف كقتنا ْتر من ْتور الكبلـ، قذؼ بدر النظاـ فقلده أعماؽ األياـ، أسحر 
 1.«من أطواؽ اٟتمائم، كأهبر من النجـو العوامت 

 كأبو ٤تمد ىذا »:     كبالطريقة نفسها يقدـ الوزير الكاتب أيب ٤تمد عبد اجمليد بن عبدكف
، كشرؼ فهر اٟتديث كالقدٔف ، لساف صدقها يف اآلخرين، كقمر  يف كقتنا سر الدىر ا١تكتـو

أفقها الذم مؤل الصدكر كالعيوف، كديواف علمائها ا١تذاؿ كا١تصوف كمسًتؽ كلمها ا١تنثور 
كا١توزكف، أعجوبة اللياِف كذركة ا١تعاِف ذك لساف يفرم ضبة السيف، كصدر يسع رحلة 

كاألمثلة من ىذا القبيل كثَتة كتزخػر هبا . 2«....أفصح من صمت كنطق . الشتاء كالٌصيف
 .الذخَتة 

    كمن الطرؽ اليت اتبعها أيضا، بغية ٖتقيق ىذه الغاية الدفاعية، ا١تقارنة بُت أشعار 
األندلسيُت كأشعار ا١تشارقة، كىو يدخل يف إطار ما يعرؼ با١تفاضلة بُت الشعراء، كىي  

                                                             
 .2/563: 2ؽ  : الذخَتة: بن بساـا- 1
 .498/ 4: 2ؽ : ر نفسوا١تصد-2
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 ككأّنم أرادكا هبذه ا١تقارنات أف يبينوا »طريقة الغرض منها إظهار قيمة األدب األندلسي، 
 . 1«لؤلندلسيُت أنفسهم أٌف أدهبم ال يقل يف شيء عن أدب ا١تشارقة 

 كقولو»: يقوؿ كمثاؿ على ذلك تفضيل ابن بساـ بيت البن زيدكف على بيت للمتنيب، 
 : ٦تا زاد فيو على مليح االستعارة على قوؿ أيب الطيب ..."سراف يف خاطر الظلماء "

 .2«  أىزيكريىيٍم كسىوادي الٌليًل يىشفعي ِف    كأىنٍػثىًٍت كبػىيىاضي الصُّبًح يػيٍغرم يب 

     فهو يرم بأف استعارة ابن زيدكف كانت أٚتػل كأبلغ مع أنػػػػػو يقر ضمنيا ّتماؿ معٌت  
ك٧تده يف ىذا اإلطار أيضاٌ يٌشبو الشعراء كاألدباء األندلسيُت بالشعراء كاألدباء . ا١تتنيب

يكتب عن نفسو هبذا األفق كالصػاحب بن »ا١تشارقة، يقوؿ عن أيب عبد الرٛتػاف بن طاىر 
عباد با١تػشرؽ كلو رسائل تشهد بفضلو كتدؿ على نبلو السيما إذا ىزؿ، فإنو يتقدـ على 

كيف ىذا السياؽ أيضا يوافق على تلقيب ابن . 3«. اٞتماعة كيستوِف على ميداف الصناعة
كصدؽ ألنو حذا حذك  .أف ابن زيدكف ْتًتم زماننا أدبائنا كيقوؿ بعض»: زيدكف بالبحًتم

 .4«الوليد 

     
 

                                                             
افة ؽبع يدعم من كزارة الثط، الطبعة األكُف، (عصر ا١ترابطُت كا١توحدين  )ديب يف األندلس ألالنقد ا:  شريف راغب عبلكنة- 1

 248: ـ 2005 – 1424: األردف – عماف 
. 1:1/280ؽ:ابن بساـ الذخَتة-2
 .1/21: 3ؽ: نفسو ا١تصدر - 3
 .1/326  :1ؽ:  ا١تصدر نفسو- 4
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ىذه القصيدة لو طويلة، كىي من ا٢تامشيات الغٌر، »:   كيقوؿ معلقا على قصيدة للقسطلي
بناىا من ا١تسك كالدر، ال من اٞتص كاآلجر، ال بل خلدىا حديثا على الدىر، كسرهبا 
مطالع النجـو الزىر، لو قرعت ٝتع دعبل بن علي ا٠تزاعي، كالكميت بن زيد األسدم 

ألمسكا عن القوؿ كبرئا إليها من القوة كاٟتوؿ، بل لو رآىا السيد اٟتمَتم ككثَت ا٠تزاعي، 
ألقاماىا بينة على الدعول ، كلتلقياىا بشارة على زعمها ٓتركج ا٠تيل من رضول، بشارة، 

 .1«كقد أثبت أكثرىا إعبلنا ّتبللو قدرىا، كاستحسانا لعجزىا كصدرىا
     يف ىذا الكبلـ مبالغة يف اإلشادة هبذه القصيدة، حىت جعل صاحبها يتفوؽ هبا على 

كٯتكننا أف نستشف منو النزعة الدفاعية . كبار الشعراء ا١تشارقة الذين كتبوا ا٢تامشيات
 .كاإلعبلء من شأف األندلسيُت بوضوح 

    ككما ٧تده، كيف إطار ا١تنهج الدفاعي دائما يعمل على تتبع ا١تعآف عند ٚتلة من 
الشعراء، مث ٮتلص إُف تفضيل ا١تعٌت عند الشاعر األندلسي، كقد ال يكوف التفضيل على 

أساس االخًتاع كاالبتكار فقط، كإ٪تا ٟتسن األخذ كالزيادة يف ا١تعٌت، كمن أمثلو ذلك قولو 
كَف أٝتع ٔتثل ىذا البيت ١تن سبق فإف كاف اتباعا فما أحسن ما »: عن بيت البن ا١تلخ 

 .2«أرٌؽ، كإف كاف اخًتاعا فما أكُف كأخلق

   كأحيانا أخرل نراه يفضل معاف لؤلندلسيُت ك٭تكم ٢تا بالتفوؽ دكف أم تعليل من أمثلة 
 ذلك ىذا اٟتكم الذم يطلقو على معٌت  لؤلديب أيب بكر ٭تي بن بقي، فرغم أنو يقر أف 

                                                             
 .79-78/ 1 : 1ؽ : در السابق ا١تص- 1
 .3/348 : 2ؽ : ١تصدر نفسوا - 2
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ا١تعٍت مشهور كيورد فيو عدة أبيات لعدد من الشعراء، بعضهم معركؼ كبعضهم غَت 
كلكن أبا بكر استوُف على األمر، كنفث بالسحر يف »: معركؼ، إال أنو ٭تكم يف األخَت

كما من مربر ٢تذا اٟتكم إال النزعة الٌدفاعية الواضحة  .1«رجوع الغَت للوتًد : العقد بقولو 
 . مثل ىذه األحكاـيف

بقدرهتم على اٞتمع بُت الشعر كالنثر بإجادة -كابن شهيد-      اعتزَّر األدباء األندلسيوف
كفاخر ابن بساـ هبذه القدرة إذ حرص على التنويو هبا، فما من أديب يف تراٚتو »كاقتدار، 

كما عٌت بذلك يف منتخباتو لؤلدباء فهو معٌت باتباع ...إالَّر ك ٚتع ركٍت ىذه الصناعة
كال يكاد يفارؽ منهجو ىذا يف أم من تراجم  مقطعات الشعر كمنتخبات من النثر،

. كما ىذا إال كجو من أكجو اإلشادة بأدباء األندلس، ك اإلعبلء من مكانتهم.  2«الذخَتة

إيراد مقطوعات يف أكصاؼ شىت رغبة منو يف »حرصو على ،    كمن أكجو ىذه النزعة أيضان 
 .3«اإلبانة عن إسهاـ الشاعر األندلسي يف األغراض الشعرية ا١تتعددة كتصرفو فيها

     لكن مع كل ىذا التعصب، ال نعدـ كقفات موضوعية، كنظرات نقدية صائبة عند ابن 
بساـ، كاليت سأقف عندىا بالتفصيل يف فصل النقد الفٍت، لكن سأحاكؿ ىنا تبُت بعض 
  :الوقفات ا١توضوعية، يقوؿ معلقا على بيت لؤلديب أيب اٟتسن علي بن حصن اإلشبيلي

 
                                                             

 .4/465:  2ؽ: ا١تصدر السابق-1

 . 325: تيارات النقد األديب يف األندلس :مصطفى علياف- 2
 .300 :ا١ترجع نفسو-  3
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ا أراد قوؿ "...١تا أف بدا ِف كجهو ":قولو» ٦تا أراد أف يصهل فيو فنهق، كأف يتغزؿ فزلق كإ٪تَّر
 .1«...أكرد كال أصدرعمر فقصَّرر، كما 

    فالٌنزعة الٌدفاعية ك عصبيتو لؤلندلسيُت َف تلغ موضوعيتو كذكقو النقدم الرفيع، فهو ىنا 
كيقوؿ معلقا على . يقرُّ بتأٌخر معٌت الٌشاعر األندلسي عن الٌشاعر ا١تشرقي الذم أراد ٣تاراتو

 كقصر عنوأَف يف ىذا بقوؿ ا١تعرم  »:ممعٌت لؤلديب أيب ٤تمد عبد ا بن صارة الشنتَت
»2. 

   كرغبتو يف إبراز مكانة األندلسيُت األدبية     ،   فالنزعة الدفاعية اليت انطلق منها ابن بساـ 
كاإلعبلء من شأّنم، َف تؤثٌر على شخصيتو الٌنقدية، فكثَتة ىي ا١تواضع اليت تربز فيها 

 .موضوعيتو كيظهر تقصَت األندلسيُت، ك٤تاسن ا١تشارقة

 :(ىـ629)الشقندي -

بسبب تنازعو مع أيب ٭تي ابن ا١تعلم  3      أٌلف الشقندم رسالتو يف فضل األندلس
الطنجي حوؿ أم العدكتُت أفضل، األندلس أـ ا١تغرب، يف ٣تلس أمَت سبتة أيب ٭تي بن 

أيب زكريا فطلب األمَت إليهما أف يعمل كٌل كاحد منهما رسالة يف تفضيل برٌه، فكتب 
 .الشقندم رسالتو ىاتو اليت افتخر فيها بعظماء األندلس يف كل ٣تاؿ

                                                             
 .2:3/129ؽ: الذخَتة: ابن بساـ - 1
  .2:4/636ؽ :ا١تصدر نفسو-2
 (  186 اٞتزء الثٌالث ابتداءن من الٌصفحة)، ٖتقيق إحساف عباس م الطيب للمقرحالرسالة مضمنة يف نف- 3
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   كذىب غرسية غيوًمس إُف أٌف رسالة الشقندم كانت من نتائج فقداف األندلس 
 قاؿ 1.اإلسبلمي لسيادتو، حيث نظر األفارقة إليو بعُت االزدراء، كحاكلوا التقليل من شأنو

اٟتمد  الذم جعل ١تن يفخر ّتزيرة األندلس أف يتكٌلم »: الشقندم يف مقدمة رسالتو
يا مظلم : يعًتض عليو كال من يثنيو إذ ال يقاؿ للنهارملء فيو كيطلب ما شاء فبل ٬تد من 

 .2« يا قبيح: ، كال لوجو الٌنعيم

     إٌف النربة الٌدفاعية يف ىذا الكبلـ حاٌدة كجلٌية، فهو َف ينتظر أف يدخل يف صلب 
كَف ٭تمد الٌلو سبحانو           . ا١توضوع ليعرض غايتو، كإ٪ٌتا بدأ الٌدفاع ك التفاخر من ا١تقٌدمة

كتعاُف على نعم الصحة كاإلٯتاف أك العلم، أك غَتىا من الٌنعم اليت اعتاد األدباء أف ٭تمدكا 
الٌلو عليها يف مقٌدمات مؤلفاهتم، كإ٪ٌتا كاف ٛتده على نعمة الٌتمكن من االفتخار باألندلس 

 . دكف أف يعًتض عليو معًتض، كما ذلك إالٌ لفضلها ك عظمتها

 كىل لكم من الشعراء مثل ابن كىبوف يف »:    قاؿ مفاخران ببديهة الٌشاعر ابن كىبوف
 :بديهتو بُت يدم ا١تعتمد بن عباد كإصابتو الغرض حُت استحسن ا١تعتمد قوؿ ا١تتنيب

  3     ًإذىا ظىفرٍت مٍنك ا١تطيُّ بنظرة        أثىاب هبا ميعيي ا١تطيِّ كىرازميوٍ 
 :فارٕتل

 
 

                                                             
 66 : 1969: حسُت مؤنس ،الطبعة الثالثة، مكتبة النهضة ، القاىرة: ترٚتة: الشعر األندلسي: إميليو غرسية غيوًمس:ينظر-  1
 .187/ 3 : الطٌيبحنف: ما١تقر- 2
طيِّ كرىازًميوٍ : يف الديواف-  3

ى
: الديواف، شرح أيب البقاء العكربم، ضبط: ا١تتنيب: ًإذا ظىفىرىٍت ًمٍنكى العييوفي بًنىظرىة      أثىابى هبا ميٍعيي ا١ت

 .3/331: ـ2010- ىػ 1432: مصطفى السقا كإبراىيم األبيارم كعبد اٟتفيظ شليب، دط، دار الفكر، بَتكت
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يدي العطىايا كاللُّهىا تػىٍفتىحي اللَّرهىا         لىًئٍن جىاد ًشعر ابن اٟتسُت فىإ٪ٌتا    ٕتي
 .1«       تػىنىبَّرأى عيٍجبان بًالقىرًيًض كىلىػو دىرىل     بًأنَّرػػػكى تػػػػىٍرًكم ًشعػػػٍػػػرىهي لتػػػىػػػػأى٢ٌتػػػػىػا

:  كىل لكم مثل شاعر األندلس ابن درٌاج الذم قاؿ فيو الٌثعاليب»:    كقاؿ عن ابن درٌاج
 : ىو بالٌصقع األندلسي كا١تتنيب بالشاـ، الذم إف مدح ا١تلوؾ قاؿ مثل قولو

  أَفٍ تػىٍعلىًمي أىفَّر الثَّرواءى ىيو التَّرول      ك أىفَّر بييوتى العىاًجزًينى قػيبيوري  

     كأنا أقسم ٔتا حازتو ىذه األبيات من غرائب اآليات، لو ٝتع ىذا ا١تدح سيد بٍت 
ٛتداف لسبل بو عن مدح شاعره الذم ساد كل شاعر كرأل أٌف ىذه الطريقة أكُف ٔتدح 

 . 2«ا١تلوؾ من كل ما تفنن فيو كل ناظم ك ناثر

كما .    فهو َف يكتف ٔتقارنة الٌشاعر األندلسي با١تتنيٌب، بل يتجاكز ذلك إُف تفضيلو عليو
افتخر ٔتقدرة ابن خفاجة الفنية، كبراعتو يف كصف الطبيعة، كبرقة النسيب يف شعر ابن 

 .زيدكف، كْتماؿ التشبيو عند األندلسيُت، كافتخر ببعض الشاعرات األندلسيات

 :( ىـ633 ): ابن دح ة-

ا١تطرب من أشعار أىل  )   على طريق ابن بساـ كالشقندم سار ابن دحية يف كتاب
، كقد كاف ابن دحية أحد ا١تقربُت "الكامل " الذم أٌلفو استجابة لسلطاف مصر  (ا١تغرب 

 كرغم أف الكتاب قد أيلف نزكال عند رغبة حاكم مشرقي إال أف ىذا َف يقف حائبل . لو
                                                             

 .3/194:نفح الطيب: ما١تقر- 1
 .3/195: ا١تصدر نفسو - 2
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 قوم الشعور »: دكف بركز النزعة اإلقلمية عند ابن دحية حيث ٧تده على طوؿ الكتاب
بأندلسيتو يعتز بالشعراء األندلسيُت، كيندد با١تشارقة كٓتاصة أىل العراؽ، حيث ينتقصوف 

  .1«كلذا فهو ينتصر لشعراء كطنو. من أقدار أىل األندلس

   كيربز موقفو الدفاعي يف تعليقاتو على أشعار األندلسيُت كا١تغاربة الذين ترجم ٢تم، 
يقوؿ عند تقدٔف الشاعر . كمبالغتو يف الثناء عليهم عند تقدٯتهم، حىت قبل إيراد أشعارىم

كمن شعراء األندلس الذم فاخرت بو شعراء العراؽ، »: أيب اٟتسن على بن عطية الزقاؽ
كأجلب بو ا١تغرب على ا١تشرؽ كجلبت إليو من أنفاسو نفائس األعبلؽ، كسارت أشعاره 

من بيشرات »: كيقوؿ يف تقدٔف الشاعرة حفصة بنت اٟتاج . 2 «...سَت األمثاؿ يف اآلفاؽ 
: كيقوؿ يف تقدٔف أيب عبد ا بن قاضي ميلة. 3«غرناطة، رخيمة الشعر، رقيقة النظم كالنثر

 .4«... من أفاضل شعراء ا١تغرب ا١تعركفُت باإلجادة، ا١توصوفُت باإلحساف كاإلفادة»

:      كيقوؿ يف بدء الكبلـ عن أيب ٤تمد بن عبد اٞتبار ابن أيب بكر ٤تمد بن ٛتديس
شاعر جٌيد السبك، مليح االستعارة حسن األخذ، لطيف التناكؿ رقيق حواشي ا١تعآف »

 .5«....عذب األلفاظ
                                                             

 . 23:  النقد األديب يف األندلس: شريف عبلكنة- 1
براىيم األبيارم كحامد عبد اجمليد، الطبعة األكُف، ا١تطبعة األمَتية ، إ: ٖتقيق: ىل ا١تغربأشعار أرب من طاَف: ابن دحية-  2

 .100: 1954: القاىرة 
 .10: ا١تصدر نفسو-3
 .48: ا١تصدر نفسو-4
 .54: ا١تصدر نفسو- 5
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أتى فيها بكٌل معٌت مبتكر بديع معدكد »:      كيقوؿ عن إحدل قصائده، أكرد أبياتا منها
 .1«من الطراز األكؿ الٌرفيع

     فهي ٣تٌرد أحكاـ فضفاضة ٣تردة من أم تربير، الٌدافع ٢تا الٌنزعة اإلقليمية البحتة       
كالٌرغبة يف اإلعبلء من شأف األندلسيُت كأشعارىم، ىذه النزعة اليت جعلتو يستحسن      

ك٦تا أخذه »: يقوؿ عن ابن ٛتديس. كيستملح حىت أخذ األندلسيُت كيغتفر سرقاهتم
 :      فملكو فاسًتٌقو كاستوجبو بزيادتو فيو على مبتكره كاستحٌقو، قولو يف كصف فرس سابق

يػٍرىةن     تىرل اليىوـى أٍشباحان ٘تىيرُّ بًو غدان  ننا ْتى                 كأٌف لىوي يف األيذيًف عىيػٍ

ٍبػػػػػًق األكاًبدى فػىٍوقىوي      كلػػػػػػػو مرَّر يف آثارىنَّر ميقيَّرػدان   .يػيقىيٌػػػػدي بالسَّر

   أخذه من قوؿ امرئ القيس بن حيجر، كىو أٌكؿ من قٌصد القصائد، كقٌيد األكابد، فقاؿ 
 :يف المٌيتو ا١تعٌلقة

 2كقىٍد أٍغتىًدم كالطَّرَتي يف ككينىاهًتىا   ٔتيٍنجىرىدو قػىٍيًد األىكىاًبًد ىىٍيكىلً 

أقٌيد  ":كلو مٌر يف آثار ىن مقىيَّردان كتصديره ىذا العجز بقولو: كزيادة عبد اٞتبار عليو قولو
 .3« مليح جدان "بالسبق
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  كحىت عندما كاف يأيت بأحكاـ نقدية مربرة فنيا، فإفَّر الٌنزعة الٌدفاعية، كنربة اإلعبلء من 
فقد قاؿ معجبا ببيت قالو الشاعر ابن كىبوف بعد أف . شأف ا١تغاربة كاألندلسيُت ال تفارقها

كأنشدكنا للمعتمد، ك قد ناكلو بعض » :أمره ا١تعتمد بن عباد بإجازة بيت لو يف ا١تعٌت نفسو
 :نسائو كأس بٌلور ميًتعان شرابا، ك ١تع الربؽ فارتاعت، فقاؿ بديهة

 رًيعىٍت ًمنى البػىٍرًؽ كىيف كىفٍّفهىا        بػىٍرؽه ًمنى القىٍهوىًة ١تاعي 

 :ك أمر األديب ا١تصيب أبا ٤تٌمدو عبد اٞتليل بن كىبوف بإجازة البيت األٌكؿ فقاؿ

 كىلىٍن تىرل أىٍعجىبي ًمٍن آًنسو       ًمٍن ًمٍثًل ماى ٯتيًٍسكي يػىٍرتىاعي 

   كىذا من نوادر ا٠تواطر كليس ينكر على ىذا الشاعر، فمن جودة شعره ترتيب اللفظ فيو 
مع جودة معانيو، أٌك٢تا ا١تطابقة بلفظيت األنس كاالرتياع، كتشبيو ١تعاف الربؽ بلمعاف 

 .1«ا٠تمر

     ك ٯتكننا أف نستخلص من ىذا أٌف النٌقاد الذين سيطرت عليهم الٌنزعة الٌدفاعية، َف 
تطمس دائما شخصيتهم النقدية، كمقدرهتم على استنباط األحكاـ ا١تعللة فنيا كما رأينا يف 

ىذا الٌتعليق البن دحية، الذم ٘تكن من استجبلء مواطن اإلبداع كالتمٌيز يف ىذه الٌصورة 
كيف ىذا اإلطار نورد لو تعليقا نقديان آخر يٌدؿ على بعد أفقو يف استجبلء . الفنٌية اٞتميلة

قاؿ يف إطار ٖتليلو لبعض أبيات قصيدة من قصائد الشاعر أيب . ا١تعآف الشعرية العميقة
 :كمن مليحها قولو»: الطيب بن اٟتسُت ا١تهدكم ا١تسيلي

ٍلتيمٍ  ا اللَّرٍيلي ًفيكٍم فػىلىٍم يػىعيٍد      إُف سواه ًفيكيٍم إذ رىحى ٍلتيٍم فػىهىذى  رىحى
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 "فلم يعد إُف سواه: "     ك ىو من أبيات ا١تعآف اليت ييٍسأؿ عنها، كيفهم معناه من قولو
ألنٌو ال يعود سول الليل ا١تاضي، كىو الليل ا١تستقبل، إال بعد صبح يفصل بينهما، كال 
فاصل عنده بعد فرقة أحبابو ألف األيٌاـ ٚتيعها عنده صارت مظلمة لبعد أحبابو، فما 

  .1«دامت الفرقة مستمرة، كانت الظلمة مستقرٌة

    ك أحيانا كانت تربز موضوعيتو بشكل جلي، فينتقص أشعار األندلسيُت أك بعض 
معانيهم، كما قاؿ عن الشاعر ٤تمد بن ىانئ بعد أف أكرد لو بعض األشعار اليت عٌدىا 

 .2«كبقية شعر ىذا الٌرجل قعاقع كجعاجع، كثالثة األثايف كالٌرسـو الببلقع»: جٌيدة

   إال أف ىذه ا١تواضع قليلة يف ا١تطرب الذم طغت عليو الٌنزعة الٌدفاعية بشكل كبَت، كتربز 
كىذا الشعر »: بوضوح يف ىذا الٌنص الذم جاء تعليقا على أبيات للشاعر األندلسي الغزاؿ

لو ركم لعمر بن أيب ربيعة أك بشار بن برد أك العباس بن األحنف، كمن سلك ىذا ا١تسلك 
من الشعراء  اسنُت الستغرب لو كإ٪ٌتا أكجب أف يكوف ذكره منسيا أف كاف أندلسيان كإالٌ 

ىل كصفو إالٌ الٌدرُّ ا١تنتظم، كىل ٨تن إال نظلم يف .... فما لو أٜتل كما حقُّ مثلو أف يهمل
 حقنا كّنتضم يا  ألىل ا١تشرؽ قولة غاص هبا شرؽ أال نظركا إُف اإلحساف بعُت 
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 كَف ٮترجهم اإلزراء عن حٌد 1االستحساف كأقصركا عن استهجاف الكرٔف ا٢تجاف
 .2«...اإلمكاف

    نلمس يف ىذا الكبلـ مرارة كإحساس صادؽ بالظلم، فابن دحية يرل أف شعر ىذا 
الشاعر األندلسي ٬تارم من حيث اٞتودة الفنية أشعار ىؤالء الشعراء ا١تشارقة الكبار الذين 

فيتحٌسر على الظلم الذم . ذكرىم يف الٌنص، لكٌنو غٌيب كٜتل ذكره ألف صاحبو أندلسي
يعانيو أدباء األندلس كيتساءؿ با١ترارة السابقة ذاهتا عن إعراض ا١تشارقة عن الٌنظر إُف 

 .األدب ك الشعر األندلسي نظرة موضوعية

  كيتخذ من ا١تقارنة بُت أشعار األندلسيىُت كا١تشارقة كسيلة إلظهار قيمة الشعر األندلسي، 
ضربت يف اليت »: من القصائد" أضحى التنائي: " فهو يعترب قصيدة بن زيدكف اليت مطلعها

كنزعت منزعا قصر عنو حبيب كابن  اإلبداع بسهم، كطلعت يف كل خاطر ككىم،
 .3«اٞتهم

.      فدكف أم تعليل ٬تعل ىذه القصيدة أفضل من شعر أيب ٘تاـ كعلي بن اٞتهم     
كبالطريقة ذاهتا ٬تعل ابن دراج الشاعر األندلسي يف مقاـ أيب ٘تاـ ك ا١تتنيب، كالكبلـ إف َف 

، إال أٌف إم  يكن لو قتو ػػراده لو دكف تعليق دليل على مواؼػكإ٪ٌتا للحميدم نقبل عن ابن حـز
                                                             

لساف العرب، دط، دار بَتكت، : ابن منظور. البيض الكراـ، يستوم يف ذلك ا١تذكر كا١تؤنث: ا٢تجاف من اإلبل: ا٢تجاف-  1
. 13/431 :(ىىجىنى )مادة: دت: بَتكت

 .145: ا١تطرب: ةم ابن دح2
 .164: ١تصدر نفسوا-  3



 الفصل األكؿ                                                               النقد الدفاعي

42 
 

لو َف  :د الشعر يقوؿبنقٝتعت أبا ٤تمدو علي بن أٛتد، ككاف عا١تا : قاؿ اٟتميدم»  :يوػػػعل
  .1«يب كا١تتنيببحشأك يكن لنا من الشعراء إال أٛتد بن درٌاج ١تا تأٌخر عن 

 ىذا اٟتكم كيثٌبتو، كقد مككاف عا١تان بنقد الشعر، ليقو :ك يستعمل اٟتميدم عبارة    
كة ذج)ظهرت عنده ىو أيضا الٌنزعة الٌدفاعية من خبلؿ تراٚتو ألدباء األندلس يف كتابو 

. (ا١تقتبس 

كيف إطار ا١تقارنات دائما، عٌد ابن دحٌية قصيدة رائية لؤلديب ا١تغريب أيب الطيب بن     
كىذه الرائية من شعره عند العلماء »: ِف أفضل من رائية ابن اٞتهما١تهدكم ا١تسي اٟتسُت

 :بنقد الشعر كسرٌه، أحسن من رائية علي بن اٞتهم اليت أٌك٢تا

 .2«    عيييوفي ا١تهىا بٍُت الرَّرصافًة ك اًٞتٍسر     جىلىٍْبى ا٢تول من حٍيثي أدرم كال أدرم
العلماء بنقد الشعر كسره دكف توضيح، فبل يذكر أٝتاء ىؤالء العلماء     :   فهو يورد عبارة

كاألمثلة من ىذا الٌنوع كثَتة . كال تربيراهتم يف تفضيل ىذه  القصيدة على رائية ابن اٞتهم
يف ا١تطرب، كالغاية منها كاضحة، كىي إعبلء مكانة الشاعر األندلسي، كالرفع من قيمة 

شعره عن طريق ا١تفاضلة بينو كبُت شاعر مشرقي، كاٟتكم لؤلندلسي باألفضلية يف غالب 
 .األحياف 
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   ىذه ا١تفاضبلت اليت شاعت عند مؤلفي كتب الًتاجم األندلسية يف ىذا العصر، ىي يف 
يف –مقارنات بسيطة قامت على إشارات موجزة كنظرات جزئية عابرة هتدؼ »الغالب ٣ترد 

أم كانت ٣ترد . 1«إُف بياف مقدرة الشاعر األندلسي ككصفو باإلبداع كالتفوؽ- األغلب
 .كسيلة اتٌبعها ىؤالء النقاد إلثبات رؤيتهم اإلقليمية ، كٖتقيق نزعتهم الدفاعية 

 : (حوالي من لف القرن السادس)ابن  ـد الغفو  الـال ي-

    كاف الكبلعي أكثر اعتداال يف معاٞتتو لقضية الدفاع عن األندلس كالثقافة األندلسية، 
تأكيد الذات الثقافية ا١تتميزة أك »لذلك ٧تده يتوجو إُف .إذا قارناه بغَته من معاصريو

الشخصية اٟتضارية ا١تستقلة لؤلندلس من خبلؿ االنتماء إُف ثقافة ا١تشرؽ كحضارتو، 
خاص كيكوف إُف األندلس، كالثآف عاـ، كيكوف إُف ا١تشرؽ : األكؿ: ْتيث يتحقق انتماءاف

العريب اإلسبلمي دكف أف يتعارض االثناف، فإف األكؿ ٭تقق ىدفو من خبلؿ التأكيد على 
 .2«بو الثآف كاالرتباط 

    كيتجلى اعتدالو يف اىتمامو باألدباء كالشعراء ا١تشارقة كإشادتو بإبداعهم، خاصة ا١تتنيب 
كإعجابو بأيب العبلء دفعو إُف معارضة عددا من مؤلفاتو، كمع ذلك يقوؿ . كأيب العبلء

٦تا جاريت أبا العبلء - أعزؾ ا–كقد ذكرنا »: معًتفا بقصوره عن بلوغ مرتبة أيب العبلء 
ككأٓف بالناظر يف ىذه الرسالة يقوؿ إذا قرأ ىذه . نتفا ،كناكلتك ٦تا ضاىيتو بو طرفا

 . كعرؼ قدر نفسو فلم يزد فيو على ٫تسو. أم فىت لو ميز حده فوقف عنده: الفصوؿ
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كتا ا إٓف ألعلم قدرم . كرأل بوف مابُت األرض كالسماء، فلم يتطاكؿ إُف أيب العبلء
،كمساحة قدرم، كمثقاؿ فهمي، كغلوة سهمي، كقصورم عن أقصر إشاراتو، كعجزم عن 

. كلكن نوزعت الظل فادعيت اٞتدار، كأبعدت عن العقر فاقتعدت الدار. أدْف عباراتو
كما أنا يف . كىيهات ما ناىضتو يف سقط الزند إال ٔتا لففت بو رأسي حياء من اجملد

كما أنا . مضاىاتو يف رسالة الصاىل كالشاحج إال كمن ضاىى بالنغبة عباب البحر ا١تائج
فليجف قلم ا١تعًتض  .بالنفس ىبوب الرياحيف معارضتو يف خطبة الفصيح، إال كما عارض 

 .1«،كليخب سهم ا١تتعقب ا١تغرض، إف شاء ا
فالكبلعي َف يتواف عن انتقاد .     كمع ىذا التواضع اٞتم كحسن األدب مع كبار األدباء

كأما أبو »: كبار األدباء ا١تشارقة عندما كجد مدعاة لذلك، فقد انتقد ابن العميد بقولو
الفضل بن العميد فكاتب بليغ ٣تيد، كلكنو مع ىذا عدؿ بو عن قومو، كنودم عليو بأكثر 

كسئل الصاحب عن . بدئت الكتابة بعبد اٟتميد، كختمت بابن العميد: من سومو، فقالوا 
كقد أثبت من كبلمو يف كصف رمضاف . بغداد، فقاؿ بغداد يف الببلد كاألستاذ يف العباد

 . 2«... ماال يصدر مثلو عن ضعفاء الولداف 

كلو اقتصر على اليسَت من ىذا التطويل »:     كبعد أف يورد كصفو ىذا يعلق عليو بقولو
فكيف ىذا مع معاف . كالتكرير، لكاف كبلمو كاقعا بُت أف ٯتجو السمع أك يقبلو الطبع

                                                             

 -30: 1966: بَتكت   دار الثقافة،،ٖتقيق ٤تمد رضواف الداية ، دط :إحكاـ صنعة الكبلـ: غفور الكبلعياؿ  عبدابن- 1
31 . 
 .113: ١تصدر نفسوا- 2



 الفصل األكؿ                                                               النقد الدفاعي

45 
 

قلقة، كألفاظ خلقة كالكتاف كاأللواف، كالسوس كالدكد، كالفار كاٞتراد، كالنمل كالذر، 
 . 1«كاألرضة، كغَت ذلك ٦تا َف أرضو 

    كنقده ىذا البن العميد مع ا١تكانة اليت ٭تتلها يف الكتابة ا١تشرقية، يدؿ على ثقة 
كانتقد أيضا كبٌل من الصاحب بن عباد . بالنفس تنم عن ثقة يف الشخصية األندلسية ككل

 .كأيب العبلء ا١تعرم 

    ك٦تا يدؿ على تنامي اٟتس الدفاعي عند الكبلعي كمعاصريو من النقاد األندلسيُت 
:    حرصو على اإلشادة بكتاب األندلس، فهو عندما يورد قوؿ الصاحب بن عباد التاِف

األستاذ ابن العميد، كأبو القاسم بن يوسف، كأبو :  كتاب الدنيا كبلغاء العصر أربعة»
سرعاف ما يتذكر قوؿ ابن بساـ . 2«إسحاؽ الصايب، كلو شئت لقلت الرابع، يعٍت نفسو 

كتاب »: الذم ٬تعل كتاب العصر كرؤساء النثر أندلسيُت كليسوا مشارقة حيث يقوؿ
فأبو بكر بن القصَتة، كأبو : أما الكبلعياف. كبلعياف كفهرياف:العصر كرؤساء النثر أربعة

 .3«فأبو القاسم بن اٞتد، كأبو ٤تمد بن عبدكف: كأما الفهرياف. ٤تمد بن عبد الغفور
       كما ىذه ا١تقابلة بُت القولُت إال تعبَت عن إحساس داخلي ٔتكانة األدب األندلسي 

كيعرب عن ذلك باإلشادة . كالكتاب األندلسيُت اليت ال تقل مكانة عن أدباء ا١تشرؽ
 كلوال الفقيو »: باألدباء األندلسيُت كعلو مكانتهم، فيقوؿ عن خطب أيب اٟتسن بن شريح
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األستاذ ا٠تطيب أبو اٟتسن بن شريح لقلت إف ىذا النوع من البياف قد ذىب باٞتملة 
تو كهباءه، . كطمس، كآليت أف ىذا الفن من الببلغة قد عفا بالكلية كدرس كلكنو أعاد ًجدَّر

 داللة على – بإثبات كلمة كحده – كتأكيد الكبلعي .1 «أرضو كٝتاءه- كحده–كملك 
 .أنو يرل أف ىذا ا٠تطيب األندلسي قد تفٌوؽ يف ىذا الفن على ا١تشارقة يف عصره

 :تجل ات النز ة الدفا  ة في ك ب ال راج -

ككجد فيها النقاد الوسيلة ا١تثلى .    نتيجة ٢تذا التوجو، شاعت كتب الًتاجم يف ىذا العصر
كىذ النوع من التأليف ليس جديدا، بل ىو . للتعريف بأدباء األندلس كاإلشادة بإبداعهم

كزادت ىذه الظاىرة . ظاىرة عرفتها اٟتياة األدبية األندلسية منذ القرف الثالث ا٢تجرم
رسوخا يف العصور ا١تتأخرة، عندما شاعت النزعة الدفاعية عند أدباء األندلس فغٌدت ما 

كأصبحت العناية با١تعاصرين لدل مؤرخي األدب يف ا١تشرؽ »يعرؼ بالتأليف اإلقليمي، 
فإما ساركا على : كا١تغرب ظاىرة كبَتة، كسلك ا١تؤرخوف لؤلدب يف تواليفهم إحدل طريقُت

طريقة الثعاليب يف تأليف موسوعي يضم أشهر شعراء كٌل إقليم كأدبائو كما فعل العماد 
األصفهآف يف ا٠تريدة، كابن سعيد يف كتابيو ا١تغرب كا١تشرؽ، كإٌما اقتصركا على شعراء إقليم 

لصفواف بن "زاد ا١تسافر"البن الزبَت كىو يف شعراء مص، ك" اٞتناف"كاحد، كما ىو اٟتاؿ يف 
 إدريس يف معاصريو من األندلسيُت كٖتفة القادـ البن اآلبار يف شعراء األندلس بعد فًتة 

 

 
                                                             

  .176: السابقا١تصدر -1



 الفصل األكؿ                                                               النقد الدفاعي

47 
 

 .1«خبلؿ القرنُت السادس كالٌسابع- ك ىي كثَتة العدد- صفواف، إُف أشباه ىذه ا١تؤلفات

. كانطبلقا من ىذا، فإف األندلسيُت َف يضعوا كتب الًتاجم استجابة للنزعة الٌدفاعية كحدىا
 .فهي ظاىرة أدبية عٌمت يف ىذه الفًتة، كعرفها ا١تشارقة أيضان 

من حيث :    كتكاد الطريقة يف ىذه الكتب أف تكوف كاحدة، فهي مبنية على خاصيتُت
أما من حيث ا١تضموف . الشكل انتهاج أسلوب النثر الًتكييب ا١تتأٌنق، ا١توسـو بالتكلف

فتطغى النزعة الدفاعية، القائمة على التفاخر كاإلعبلء من شأف األدب كاألدباء 
 .األندلسيُت

من كبار الكٌتاب األندلسيُت  (ىػ529)   يعٌد الوزير الكاتب أيب نصر الفتح بن خاقاف
قبلئد العقياف ك٤تاسن )كمن أشهر مؤلفاتو يف ىذا اجملاؿ كتاب . الذين أٌلفوا يف فن الًتاجم

.  ، كىو كتاب يقرب، من حيث القيمة األدبية كالعلمية كتاب الذخَتة البن بساـ(األعياف
، (تاريخ الوزراء كالكٌتاب كالشعراء يف األندلس )كلو كتاب آخر يف فن الًتاجم ىو كتاب 

كالكتاباف ال ٮترجاف . (مطمح األنفس كمسرح التأٌنس يف ملح أىل األندلس )كا١تعركؼ بػ 
على السمات العامة لكتب الًتاجم األندلسية، مع ا٠تصوصية يف ا١تنهج كخصائص التعبَت، 

 . فابن خاقاف معركؼ بأسلوبو العذب

 أما النزعة اإلقليمية فهي بٌينة يف تراجم ىذين الكتابُت كما يف معظم كتب الًتاجم 
قاؿ يف ترٚتة الكاتب أيب . ك٩تتار من القبلئد ىده الًتٚتة لتأكيد ىذا الكبلـ. األندلسية

                                                             
 . 501:تاريخ الٌنقد األديب عند العرب: إحساف عٌباس- 1
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مينتمى األعياف، كمنتهى البياف، ا١تطاكؿ لسحباف»: ٤تمد بن عبدكف
، كا١تعارض لصعصعة 1

، الذم أطلع الكبلـ زاىرا، كنزع فيو منزعا باىرا، ٩تبة العبلء، كبقية أىل 2بن صوحاف
 . 3«...اإلمبلء، الشامخ الرتبة، العاِف ا٢تضبة

، حيث قاؿ يف ّناية ىذه (مطمح األنفس)   كما عرٌب عن ىذه النزعة بوضوح يف مقدمة 
كأبقيتها لذكم اآلداب ذكرا، كألىل اإلحساف ...»: ا١تقدمة كاصفا تراٚتو يف ىذا الكتاب

 .4«...فخرا، يساجلوف بو أىل العراؽ، ك٭تاسنوف ٔتحاسنها الشمس عند اإلشراؽ

   كىذه النربة َف تتوقف عند األندلسيُت، بل شاركهم فيها حىت كٌتاب الًتاجم ا١تغاربة، كما 
، كىو من (ا١تعجب يف تلخيص أخبار ا١تغرب)٧تد ىند عبد الواحد ا١تراكشي يف كتابو 

فقد قاؿ عن . كنب الًتاجم ا١تصنوعة على طريقة األندلسيُت، ترجم فيو ١تغاربة كأندلسيُت
 ذك األدب البارع كالشعر الرائع، أحد شعراء األندلس اجمليدين كفحو٢تا ...»: ابن زيدكف

 

 
                                                             

األعبلـ، الطبعة الرابعة عشرة، دار  : الزركلي.خطيب يضرب بو ا١تثل يف البياف:  ىو سحباف بن زفر بن إياس الوائلي، من باىلة -1
 .3/167: 1999: العلم للمبليُت، بَتكت

 كقيل مات .كية مواقفاصعصعة بن صوحاف ، من أىل الكوفة، كاف خطيبا بليغا، شهد صفُت مع علي، كلو مع مع - 2
 .3/205: ـ األعبل.بالكوفة

: األردف - الطبعة األكُف، عاَف الكتب اٟتديث، إربد حسُت يوسف خريوش،: ٖتقيق : قبلئد العقياف: ابن خاقاف - 3
 .417/ 2 : 2010-ىػ1431

-ىػ 1422: مصر- مد٭تة الشرقاكم، الطبعة األكُف، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد: ٖتقيق: مطمح األنفس: ابن خاقاف -4
2001 : 54. 
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ان، كإذا مدح أزرل بزىَت، كإذا فخر أناؼ على امرئ  ا١تربِّزين، كاف إذا نسب أنساؾ كيثَتِّ
 .1«...القيس

. (ىػ658)أليب عبد ا ٤تمد بن األبٌار األندلسي (ٖتفة القادـ)   كمن ىذه الكتب،كتاب
فائدة ...»: ك٩تتار منو ترٚتة كاحدة، كىي لؤلديب ابن عمَتة ا١تخزكمي، يقوؿ ابن األبٌار

ىذه ا١تائة، كالواحد يفي بالفئة، الذم اعًتؼ بأ٣تاده اٞتميع، كاتصف باإلبداع فماذا 
قيوي  يوصف بو البديع، كمعاذ ا أف أحابيو بالتقدٔف، ١تا لو من حق التعليم، كيف كسىبػٍ

األشهر، كنطقو الياقوت كاٞتوىر، ٖتٌلت بو الصحائف كا١تهارؽ، كما ٗتلت عنو ا١تغارب 
 .2«...كا١تشارؽ

أكثر األندلسيُت تأليفان يف فن الًتاجم، فقد تعددت مؤلفاتو يف  (685)    يعٌد ابن سعيد
الغصوف )ك (رايات ا١تربزين كغايات ا١تميزين )ك (ا١تغرب يف حلى ا١تغرب ): ىذا اجملاؿ، منها

كيعد حرصو على الًتٚتة لكٌل أدباء عصره من ...(اليانعة يف ٤تاسن شعراء ا١تائة السابعة
 .األندلسيُت كجها من كجوه الٌنزعة الٌدفاعية

    كما تتجلى ىذه الٌنزعة أيضا، يف الٌتقدٯتات ا١تبالغ فيها كالٌتفاخر الظاىر باألدباء    
كاتب مذكور، كشاعر مشهور، بدر »: يقوؿ عن أيب العباس الغسآف كالشعراء األندلسيُت،

اٟتلك، كنادرة الفلك، البحر الزاخر يف الركاية، كالركض الناضر يف ا١تعرفة كالدراية، إف أخذ 
 يف اإليراد كاإلنشاد ،فكأ٪ٌتا رٌد اٟتياة إُف اٞتماد، فارس ميداف االرٕتاؿ، يف أم نوع طلب 

                                                             
 .162: ا١تعجب: ا١تراكشي -1
: ـ1986- ىػ1406: إحساف عباس، الطبعة األكُف، بَتكت: أعاد بنائو كعٌلق عليو: ٖتفة القادـ : ابن األبار األندلسي- 2

209. 
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من أنواع ا١تقاؿ؛ ىفقد انقادت إليو أرٌمة البياف، ككبلمو يشتمل على اٟتسن 
تصٌرؼ يف أنواع الببلغة كسائر فنوّنا، كأتى بأبكار ا١تعآف ا١تخًتعة كمنتخب ...كاإلحساف

  .1«...عيوّنا

    فمثل ىذا الكبلـ َف ييقٌدـ بو حىت أكرب فحوؿ الشعر العريب، كما الٌداعي لو إف َف يكن 
كسار على طريقة ابن بساـ يف . نية الٌتفاخر، ك اإلعبلء من شأف الٌشعر األندلسي ك شعرائو

الٌتفاخر ٔتقدرة األندلسيُت على التفٌوؽ كاٞتمع بُت صناعيت الٌنظم كالنثر، يقوؿ عن أيب 
شيخ كٌتابُّ زماننا، كإماـ أدباء أكاننا مع مالو من التفٌنن يف »:ا١تطرؼ بن عمَتة ا١تخزكمي 

كعن أيب عبد ا بن عمر . 2«علـو الٌشرائع، كما سار لو نظمان كنثرا من اللطائف البدائع
 .3«..نبيل ا١تنزع، رشيق النظم كالنثر...»: اإلشبيلي

   كَف ٮترج عن طريقة من سبقو من النٌقاد األندلسيُت يف إطبلؽ ألقاب شعراء ا١تشرؽ على 
 كعن أيب بكر ٭تي بن .4معرم األندلس : الشعراء األندلسيُت فقاؿ عن األعمى التطيلي

كٛتػػػػػدة  .5«ىوى ابن ركمي عصرنا، كحطيئة دىرنا، ال ٕتيد قر٭تتو إالَّر يف ا٢تجاء »: سهل
 كابن 1، كابن اللبػػػػػانػػػػػة شبو بالسػػػموءؿ6بنت زيػػاد لقبػػت با٠تنساء أك صنوبػػػريػػػػػػة ا١تغرب

                                                             
أبو عبد ا ٤تمد بن :اختصره: لاختصار القدح ا١تعلى يف التاريخ ال:  الغرناطي األندلسيبن سعيدعلي بن موسى بن ٤تمد -1

  .12: 1959:دط، ا٢تيئة العامة لشؤكف ا١تطابع األمَتية، القاىرة راىيم األبيارم،إب: ٖتقيق: عبد ا بن خليل
 .42:  نفسو ا١تصدر -2
 .198: ا١تصدر نفسو - 3
الٌنعماف عبد ا١تتعاؿ القاضي، مطابع األىراـ التجارية، : ٖتقيق: رايات ا١تربرين ك غايات ا١تميزين: ابن سعيد -4

 .124:ـ1973-ق1393:القاىرة
-1417:الطٌبعة األكُف، دار الكتب العلمية بَتكت: خليل منصور: قكاشيكضع ح: ا١تغرب يف حلى ا١تغرب: ابن سعيد -5

 . 2/266:ـ1997
 .94 :، ك رايات ا١تربزين2/145: السابقا١تصدر ينظر - 6
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 .3 كأبو ٤تمد عبد ا بن إبراىيم اٟتجارم جاحظ ا١تغرب ،2ىانئ األندلسي متنيب ا١تغرب 

كمع ىذا ال نعدـ بعض الوقفات .     كاألمثلة من ىذا الٌنوع كثَتة يف ا١تغرب خاٌصة
ا١توضوعية البن سعيد، فنجده كثَتان ما ينتقص من بعض الشعراء األندلسيُت كيقٌر بتأٌخرىم 

 . فنيا

جالستو  بإشبيلية كٝتعت منو كثَتان من شعره كىو جارو يف »:   يقوؿ عن أيب القاسم البيآف
٪تط ما يغٌت بو، كأكثره خاؿو من ا١تعآف اليت تدؿ على غوص الفكر، كْتر عركضو من 

أديب غَت ...»: كعن أيب القاسم أٛتد البلوم اإلشبيلي. 4«البحار اليت ال تعقد فيها الٌدرر
 .5«مرضي البضاعة، كَف يرزقو ا كتبا ينتفع هبا ك ال ٣تلسا ينتاب

     فمثل ىذا الكبلـ يدؿ على موضوعيتو، كعلى أنو َف يكن يطرم األندلسيُت بدافع 
 .التعٌصب، ك إ٪ٌتا كاف يقوؿ كلمة اٟتق كيصدر األحكاـ اليت يراىا صحيحة

، من الذين أغنوا فن (ىػ776)   يعٌد األديب األندلسي الكبَت لساف الدين بن ا٠تطيب 
 كاف من أظهر كتاب ىذا الفن »الًتاجم يف الًتاث العريب اإلسبلمي كٌما كنوعا، فقد 

البارزين يف ا١تشرؽ كالغرب اإلسبلمي، كما من شك يف أنٌو كاف متميزا بُت معاصريو 
كسابقيو يف تشكيل ىذا الفن كإثرائو ٔتا توفرت لو من قدرات، كٔتا كفره أيضا من مقومات، 
                                                                                                                                                                                              

 .2/411: ا١تصدر نفسو- 1
  .2/371: ا١تصدر نفسو- 2
 .2/35: ا١تصدر نفسو- 3
 . 182 :ُفاختصار القدـ ا١تح - 4
 .120: ا١تصدر نفسو - 5
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كحققو من شرائط ىذا الفن كأصولو ا١تعتربة، إُف ا١تستول الذم بلغ بو مبلغ التأثَت يف بعض 
 .1«...معاصريو من كتابو كفيمن جاء بعده من الكتاب

الكتيبة  )ك (جيش التوشيح)ك (اإلحاطة يف أخبار غرناطة ):    كمن مؤلفاتو يف ىذا اجملاؿ
أعماؿ األعبلـ يف من بويع قبل )ك (الكامنة يف من لقيناه باألندلس من شعراء ا١تائة الثامنة

كال يسع اجملاؿ ىنا للحديث عن ا٠تصائص اليت ٘تٌيز هبا فن . (االحتبلـ من ملوؾ اإلسبلـ
 .الًتاجم عند ابن ا٠تطيب، كإ٪تا الغاية ىي استقراء النزعة الدفاعية يف تراٚتو

   إف ابن ا٠تطيب َف ٮترج عن غَته من األدباء األندلسيُت يف تبٍت النزعة الدفاعية، بل إٌف 
ىاجس ٖتدم األ٪توذج ا١تشرقي يف اإلبداع، ك٤تاكاتو ك٣تاراتو، كالرغبة يف التفوؽ عليو، كاف 

  2.من أىم دكافع اإلبداع عنده

   كمن مظاىر ىذه النزعة يف تراٚتو، على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر،  ما جاء يف ترٚتة شاعر 
أديب زمانو ككاحد أقرانو، سياؿ القر٭تة، ...»: أندلسي يدعى ٭تِت بن ٤تمد التطيلي ا٢تذِف

 بارع األدب، رائق الشعر، عىلىم يف النحو كاللغة كالتاريخ كالعركض، كأخبار األمم، ٟتق 

 

كتزداد نربة ا١تبالغة كالرغبة يف . 3«...بالفحوؿ ا١تتقدمُت، كأعجزت براعتو براعة ا١تتأخرين
التاج الَّرى )اإلعبلء من شأف األندلسيُت كتب تراجم أخرل، كما ٧تد يف تراجم كتاب 

                                                             
، الطبعة األكُف (ا١تضامُت كا٠تصائص األسلوبية)فنوف النثر األديب يف آثار لساف الدين بن ا٠تطيب : ٤تمد مسعود جرباف  - 1

 .271 :2004: ،دار ا١تدار اإلسبلمي، بَتكت

 .21: نفسوا١ترجع : ينظر - 2
: ٤تمد عبد ا عناف، الطبعة األكُف، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة: ٖتقيق: اإلحاطة يف أخبار غرناطة : لساف الدين بن ا٠تطيب - 3

 .4/416: ـ 1977-ق1397
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، كىو من كتبو الضائعة، كَف يصل منو إال قطوؼ ٖتت عنواف      (كمساجلة الًقدح ا١تعلى
نكتفي بإيراد مثاؿ . (ر٭تانة الكتاب)ضمن كتاب " أكصاؼ الناس يف التواريخ كالصبلت" 

كاحد منو للتطلع على طريقتو يف الًتٚتة، كاليت من أبرز خصائصها ا١تبالغة يف اإلعبلء من 
مدير ألكواس البياف ا١تعٌتق »: مكانة ا١تًتجم لو، يقوؿ عن الشاعر أيب عبد ا بن بقى

انتحل ألكؿ أمره ا٢تزؿ من أصنافو فأبرز درر معانيو من . كلعوب بأطرؼ الكبلـ ا١تشقق
أصدافو كجٌت ٙترة اإلبداع ٟتُت قطافو، مث ٕتاكز إُف ا١تعرب كٗتطاه، فأدار كأسو كعاطاه، 

 .1«...فأصبح لفنيو جامعا، كيف فلكيو شهابا المعا

   ليس ىناؾ داع إليراد ا١تزيد من األمثلة، على تراجم ابن ا٠تطيب، لتوضيح نربة ا١تبالغة، 
كاليت يبدك أٌّنا من إفرازات النزعة الدفاعية ا٢تادفة إُف اإلعبلء من شأف األندلسيُت كأدهبم، 
لكن الشيء ا١تؤكد أٌف ىذه النزعة ليست الٌداعي الوحيد إُف ىذه الطريقة ا١تنٌمقة يف الكتابة 

 الذم أغرب فيو الكتاب يف صناعة النثر، كتفننوا خبللو يف تعقيد ألوانو »يف ىذا العصر 

 

كىو ما سيتأكد . 2«باستخداـ الفواصل كاألسجاع ككجوه التحسينات، كلزـك ما ال يلـز
 .عند كاتب آخر من كٌتاب الًتاجم معاصر البن ا٠تطيب

    يصادفنا ضمن سلسلة كتب الًتاجم األدبية اليت عرفت ركاجان كاسعان يف األندلس       
نثَت اٞتماف يف شعر من : ) (ىػ807)ك ا١تغرب يف ىذه الفًتة كتابا ابن األٛتر الغرناطي 

                                                             
 : دت: ٤تمد عبد ا عناف، دط، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة: ٖتقيق: ر٭تانة الكتاب ك٧تعة ا١تنتاب: لساف الدين ابن ا٠تطيب - 1
2 /386. 
 .74: فنوف النثر األديب: ٤تمد مسعود جرباف - 2
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كبُت الكتابُت بعض  (نثَت فرائد اٞتماف يف نظم فحوؿ الٌزماف ) ك (نظمٍت ك إياه الٌزماف
نثَت فرائد ): رضواف الداية يف مقدمة ٖتقيقو لكتاب: االختبلفات الٌطفيفة شرحها الدٌكتور

  .(اٞتماف

    ىذاف الكتاباف ال ٮتتلفاف عن بقية كتب الًتاجم اليت راج تأليفها يف األندلس يف ىذه 
الفًتة، كاليت تشًتؾ يف ا١تنهج كاألسلوب كطريقة الًتٚتة، القائمة على اإلنشائية كالتأٌنق يف 

 . األسلوب، كتطغى عليها النزعة اإلقليمية الدفاعية بشكل ظاىر

    كىي نزعة ٯتكن أف نستشٌفها من ا١تبالغة يف مدح ك إطراء األدباء األندلسيُت، لكن ال 
بٌد من اإلشارة إُف أٌف ىذه ا١تبالغات َف يكن دافعها الٌنزعة اإلقليمية كحدىا، كإ٪ٌتا 

الذم أصبح أسلوبا منمقا مسجوعا - القرف الثامن- خصائص أسلوب النثر يف ىذا العصر
 .يغرؽ يف التصٌنع ك التكٌلف

ككأٌّنا صارت ظاىرة مبلزمة اإلقليمية تظهر كاضحة أحيانان،  فالٌنزعة  لكن رغم ذلك     
ما كيظهر ذلك بوضوح يف كتايب ابن األٛتر،ؾ. لكتب الًتاجم، يصدر عنها الكٌتاب تلقائيا
 حيث نراه يقارف بينو كبُت بعض أعبلـ ا١تشرؽ  يف ترٚتتو لؤلديب ٭تي بن أٛتد الغرناطي،

 إذ لعب يف ميدانو بقواضبو كمناصلو، يأيت 1حالو يف الشعر كاصلو» : يقوؿ،يف الشعر كغَته
كاد أف يكوف أشعر من حبيب، .يتكٌلم فيو بالعذب الٌزالؿ  منو بالٌسحر اٟتبلؿ، ك

                                                             
، كىو مؤرٌخ عاَف با١تنطق كا٢تندسة ك األصوؿ (ىػ697-604)٤تمد بن ساَف بن نصر ا اٟتموم: ا١تشهور بابن كاصل ىو - 1

 .6/133: األعبلـ. من فقهاء الشافعية
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 ،أك ابن 3أك عمرىا ابن فارسها األىثم 2ـثك أٚتع للحكم من أؾ 1كأخطب من شبيب
 : زياد ا١تصيب يف مر٬تة األفكار، ا١تقوؿ يف إثبات عرفانو بعد الطعن مع اإلنكار4ٝتية

 عىاشىٍت ٝتيىيَّرةي مىا عىاشىٍت كما عىًلمىٍت         أٌف اًبنها من قيرٍيش يف اٞتىمىاًىَتً 

   ك أصبح بعلم البياف مقيم صفا أكزاف التبياف، يسخر يف ذلك بالشيخ أيب عبد الرٛتاف 
فمقارنة ىذا األديب هبذا العدد من الشخصيات . 6«...5ك٭تفي فيو أثر عمرك أيب عثماف

ا١تعركفة يف التاريخ اإلسبلمي، ينم عن رغبة يف إعبلء شأف الٌشخصيات األندلسية،        
 .ك الٌتأكيد على أّنا ال تقل مكانة أدبية كعلمية عن الشخصيات ا١تشرقية 

  

 

   كجاء يف ترٚتتو للكاتب عبد اٟتق بن ٤تمد بن عصبة ااريب، الذم نعتو بالفقيو 
صي مفاخره »ا٠تطيب كالقاضي الكاتب،  ىو يف ااسن قد تيثٌت عليو ا٠تناصر، كقـر ال ٖتي
كبيتو زاحم النجـو بكاىلو، ككرد نسبو من الشرؼ أعذب . األلسن كال ٭تصرىا اٟتاصر

                                                             
. ، ككاف شريفا، من الدىاة، ينادـ خلفاء بٍت أمية ، كاف يقاؿ لو ا٠تطيب لفصاحتو(ىػ170)شبيب بن عبد ا التميمي - 1

 .3/156: األعبلـ
. عاش زمنا طويبل كأدرؾ اإلسبلـ. ، كأحد ا١تعمرينحكيم العرب يف اٞتاىلية: (ىػ9) بن رياح بن اٟتارث بن صيفيـأكث - 2

  .2/6: األعبلـ
 .5/78:األعبلـ. ـالشعراء ا٠تطباء يف اٞتاىلية كاإلسبلسادات أحد : (ىػ57 )(مثقابن األ)عمر كبن سناف - 3
 . 3/53: األعبلـ .القادة الفاٖتُت الوالة من الدىاة  أمَت،:(ىػ53)قزياد بن أيب- 4
 .اٞتاحظ: عمرك بن ْتر أبو عثماف - 5
-1967:320:دار الثَّرقافة، بَتكت دط، ة،م٤تمد رضواف الدا :ٖتقيق: ير فرائد اٞتماف يف نظم فحوؿ الزمافثف: ابن األٛتر-6

321 . 
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كبلغة ينبوعها مسًتسل، . مؤل األبصار جبللو ٝتتا، كحاز ىٍديا ال عوج فيو كال أمتا. مناىلو
 . 1«...كفصاحة فرس إجادهتا مستنسل

   فكثَتا من  األكصاؼ كما نبلحظ ال عبلقة ٢تا بالنزعة اإلقليمية، كإ٪تا أملتها كدعت 
إليها طبيعة أسلوب الكتاب يف ىذه الفًتة، كالذم طغى عليو السجع كالتصنع، كا١تبالغة يف 

.كىي ظواىر أدبية ٢تذا العصر ٢تا ما يربرىا. التحسينات كضركب التزيُت كالتنميق
                                                             

: رضواف الداية، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت: ٖتقيق: نثَت اٞتماف يف شعر من نظمٍت كإياه الزماف : ابن األٛتر-  1
. 138: ـ1987 ىػ1407



 

 

 
 
 

 .النقد األخالقي :الفلل الثاني 
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 إف ا١تعيار الٌديٍت كاألخبلقي يف الٌنقد العريب قدٔف، عرفو مع ظهور الٌدعوة امدية إذ   
، كا٠تلفاء الرٌاشدين ـحرص اإلسبلـ يف حقيقتو ا١تثالية زمن الٌرسوؿ عليو الٌصبلة ك الٌسبل»

فاإلسبلـ جاء ٔتنهجية شاملة . 1«على أف ٬ترم الٌشعر ملتزمان بركاب الٌدعوة اإلسبلمية
على ىذا األساس كضع العهد اٞتديد مقياسا جديدا للشعر يقاس بو، بعد أف » للحياة، 

َف يكن ىنالك مقياس ثابت معركؼ للحكم عليو، كيقٌدر على مقدار حظو منو يف أياـ 
ككاف ذلك ا١تقياس اٞتديد ىو الدين، ينظر إُف الشعر على ضوء ىديو، فما . اٞتاىليُت

 كما خالفو فهو من كبلـ الغواة ،اتفقت فيو ركح الشعر مع الدين فهو من الشعر يف الذركة
 .2«الذم يكن شرا على صاحبو كعلى اجملتمع كالقيح الذم يرم القلب

 من الٌنقاد يف تاريخ الٌنقد العريب، يصدركف عن مبادئ اإلسبلـ الذلك ٧تد عددا كبَت     
 كمن الذين حكمهم ىذا التوٌجو األصمعي كابن ،ك٬تعلوّنا خلفية كمرتكزان يف أحكامهم

. قتيبة كابن ككيع

ال يعتٌد باألخبلؽ كعقيدة الشاعر معياران  إالٌ أنٌو ظهر إُف جانب ىذا التيار تيار آخر   
كالٌصوِف كقدامة بن  كٯتٌثل ىذا التيار ابن ا١تعتز. فصل الٌدين عن الٌشعرب ؤمن كم،نقديا

ليس فحاشة ا١تعٌت يف نفسو ٦تا يزيل جودة الشعر فيو، كما » :جعفر، الٌذم ذىب إُف أفٌ 
 :قاؿ القاضي اٞترجآف صراحةك  .3«ال يعيب جودة الٌنجارة يف ا٠تشب مثبل ردائتو يف ذاتو

 . 4«الدين ٔتعزؿ عن الشعر »
                                                             

 .329 :تيارات الٌنقد األديب يف األندلس: مصطفى علياف-  1
 .76-75: (دت)مكتبة األ٧تلو ا١تصرية ،القاىرة  دراسات يف نقد األدب العريب، الطبعة الرابعة،: بدكم طبانة - 2
 .19: 1963 :ٖتقيق كماؿ مصطفى، دط، مكتبة ا٠تا٧تي ٔتصر كمكتبة ا١تثٌت ببغداد: نقد الشعر: قدامة بن جعفر - 3
ٖتقيق ٤تمد أبو الفضل إبراىيم ك علي ٤تمد البجاكم، الطٌبعة الرٌابعة، مطبعة : الوساطة بُت ا١تتنيب كخصومو: القاضي اٞترجآف- 4

  .64 :ـ1966-ىػ 1386:  اٟتليب كشركاهٓفعيسى البا
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 موقف »ق، كاستمٌر ىذاف التوجهاف يتجاذباف الٌنقد العريب يف ا١تشرؽ على طوؿ مسَتت   
ا١تتعة ا٠تالصة، كنقصد بو أٌف الشعر يقاؿ لذات الشعر، كموقف ا١تنفعة ا١تباشرة باٟتٌث على 

 .1«فعل أمر أك تركو

لكن األمر ٥تتلف يف الٌنقد األندلسي، الٌذم قاـ على اعتبار ا١تعيار الٌديٍت كا٠تلقي معياران    
ثابتان يف الٌنقد، ك ىو ا١تعيار الذم أرسى لو كاضع أسس ا١تدرسة الٌنقدية األندلسية، ابن 

يف ٖتكيم ىذا »  الٌنقد األندلسي التذبذب الٌذم عرفو الٌنقد ا١تشرقيترفلم يع. حـز الظاىرم
ا١تقياس، بل سار يف خط مطرد يف الٌتأكيد على عبلقة الٌشعر بالٌدين، كارتباطو الوثيق 

كىذا االطٌراد يف ٖتكيم ىذا ا١تعيار، جعل ىذا االٕتاه الٌنقدم يف الٌنقد األندلسي . 2«بو
بتكاملو كمشوؿ عناصره اليت ترتكز إُف ربط الٌشعر بالٌدين ربطان شجاعان، جعلهم »يتمٌيز 

. 3«كادة بغض الٌنظر عن مكانة صاحبها ك منزلتو الشعريةقينقدكف ا١تعآف الفاسدة دكف 

النٌقاد ا١تشارقة يفصلوف يف الٌنظر بُت » ىذا ما ال نلمسو يف الٌنقد ا١تشرقي حيث ٧تد     
        الشعر كاألخبلؽ حىٌت إذا جاءكا إُف التطبيق ٘تلكتهم ا١تقاييس ا٠تلقية يف أذكاقهم 

 كأحكامهم، كما ذلك إالٌ ألٌّنم اٌٗتذكا الفصل بُت األمرين حٌجة للدفاع عن ىذا الٌشاعر
 .4« فإذا انتهى ا١توقف الٌدفاعي، َف يعد الفصل ٦تكنان أك ضركريا،كذاؾ

 ينقبل الٌدخوؿ إُف صلب ا١توضوع، ال بٌد من اإلشارة إُف قضية حاكؿ بعض الدارس   
كما فعل األستاذ علٌي بن ٤تمد، .إثارهتا، كىي التفريق بُت الٌنقد األخبلقي كالٌنقد الٌديٍت

 : حيث يقوؿ

 يف اٟتقيقة، ف ألٌّنما متميزا؛لقد حرصنا على التمييز بُت الٌنقد األخبلقي ك الٌنقد الٌديٍت»
إذ ىناؾ فرؽ كبَت بُت أف يصدر ناقد ما يف أحكامو عن نظرة أخبلقية، كقد يكوف ٦تن ال 

                                                             
 .52: 1989- ىػ 1409: ، دط، دار الثقافة، الدار البيضاء (دراسة نظرية كتطبيقية)يف سيمياء الشعر القدٔف: ٤تمد مفتاح - 1
 . 331 :األديب يف األندلس تيارات الٌنقد: مصطفى علياف- 2
 . 358: نفسوا١ترجع - 3
  .496 :تاريخ الٌنقد األديب عند العرب: إحساف عباس- 4
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يؤمنوف بالرساالت السماكية أصبل، كبُت أف يكوف أساس النظرة الٌنقدية ىو الٌدين نفسو، 
ذلك أٌف اإلٟتاد شيء ك التمٌسك باألخبلؽ اليت تواضعت عليها أجياؿ كأمم كثَتة منذ 

 .1«كقت بعيد، شيء آخر

 ألننا ؛إٌف رأم الدٌكتور علي بن ٤تمد صائب، لكن ىذا الفصل بُت التيارين ليس حاٝتا    
      . يف الٌنقد العريب ال نلمس ىذا التوٌجو إالٌ عند النٌقاد الذين ينطلقوف من خلفية دينية

. كمبعث ىذه الٌنظرة األخبلقية ىو حرصهم على عدـ ا١تساس بتعاليم الشريعة اإلسبلمية

أف أٚتع ٖتت اسم الٌنقد األخبلقي كٌل الرؤل الٌنقدية يف يران ضكبناءان على ىذا َف أجد    
د بُت الٌرؤيتُت كارد عند أحد كبار ماليٌت ترتكز على قٌيم عقائدية أك أخبلقية كىذا التوح

تيارات الٌنقد األديب يف األندلس يف ) الٌدارسُت، ك ىو مصطفى علياف عبد الٌرحيم يف كتابو
د ػالٌنق: يار بػػػػذم خٌصصو ٢تذا التػصل اؿػنوف الفػحيث ع (القرف ا٠تامس ا٢تجرم

  .(الٌشعر ك الٌدين)لقيػاٍفي 

: لنز ة الخلق ة ونقد ال  انيا-

كاف معجبان با١تعرم ك شعره، ، الذم (ىػ521)  ٧تد ىذا التوجو عند ابن السيد البطليوسي 
سقط )ك .(ا١تختار من لزكميات أيب العبلء): كٝتى شرحو (اللزكميات): فشرح ديوانيو

، الذم طبع يف أربعينيات القرف العشرين مع شرح التربيزم ك ا٠توارزمي يف كتاب (الزند
ؼ يف دار الكتب ا١تصرية، بعناية ٣تموعة من األدباء ك بإشرا (شركح الٌسقط)يسمى

. الدٌكتور طو حسُت

 من ـفمنو»  .من ا١تعركؼ أف جدالن كبَتا قد ثار بُت النٌقاد كاألدباء حوؿ عقيدة ا١تعرم   
 بو من ؽكمنهم من كقف مدافعان عنو منزىا إيٌاه عٌما عل. كٌجو إليو أسهم االهتاـ ك التكفَت

 الٌسيد البطليوسي موقف منصف من أيب العبلء فثٌمة مواضع أثٌت البنكقد كاف . اهتامات
                                                             

، دط، ا١تؤسسة الوطنية (حياة الٌرجل كأىم جوانب الكتابدراسة يف ) ابن بساـ األندلسي ك كتاب الذخَتة:علي بن ٤تمد- 1
 .359: 1989: للكتاب، اٞتزائر
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فيها عليو مثبتا تدينو ك إٯتانو، كمواضع أخرل ينكر فيها عليو مقاالتو كمبالغتو يف بعض 
 .1«األمور، دكف تكفَته كاهتامو

ؼ عندىا، ألٌّنا توضح لنا الٌنزعة الٌدينية يف نقد البطليوسي، أؽكىذه ا١تواضع ىي اليت س  
         رم َف يتواف عن نقد معانيو اليت كجد فيها خركجان عن الٌدين عفهو رغم إعجابو باَف

نلمس ذلك يف بعض تعليقاتو على بعض أبيات ا١تعرم، كاألمثلة من ىذا  . الشريعةكأحكاـ
 :الٌنوع تنتشر يف شرحو لسقط الزند خاصة منها

كلوال قىولكى ا٠تبلَّرؽي ريبِّ    لىكىاف لىكى ًبطىٍلعىًتكى اًٍفًتتىافي  »

 .2«ىذا غلٌو شديد نعود با منو: قاؿ البطليوسي

كنبلحظ أٌف اعتداؿ البطليوسي منعو من الٌتجريح كاهٌتاـ ا١تعرم بالكفر، كإ٪ٌتا اكتفى   
  .بالتعٌوذ من ىذا ا١تعٌت الذم فيو ٕتاكز على العقيدة الٌصحيحة

: كمن ىذه األمثلة أيضا تعليقو التاِف على بييت ا١تعرم   
ىرِّيخ كا١تيزىاًف ك »   

ٍلقىيتىٍ ا١ت الشُّخوصي اليٌت خيًلقىٍت ًضياءن       قػىٍبلى خى

دَّركراًف ػػػػػػػػػػػػػػػػف باؿػػػػػػػػػػػػػػػ     قػىٍبلى أٍف ٗتيٍلىقى السَّرموات أٍك تػيٍؤ       مىري أىٍفبلىكىوي 

ٖتت ىذا الكبلـ معٌت نكره التصريح بو كاإلفصاح عنو كقد غبل يف مدح ىذا الشيعي غيلٌوا 
ات الٌشيعة ك اعتقاداهتم الفاسدة ما كاف ٬تب أف يضرب ؽاحمٕتاكز فيو اٟتدكد، كذكر من 

  .3«عنو كال يدٌنس شعره منو كليتو اعتذر من ذلك
                                                             

 .226: 2009 :األردف-أثر أيب العبلء ا١تعرم يف األدب األندلسي، الطبعة األكُف، دار كرد، عماف: ىناء أبو الٌرب - 1
: 1ؽ: السفر الثآف: ـ1948- ىػ 1967: شركح سقط الزند، دط، الدار القومية للطباعة كالنشر، القاىرة: البطليوسي-  2
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 .448 :السابقا١تصدر -  3
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فجلي ىنا سيطرة الٌنزعة الٌدينية على مبلحظات البطليوسي الٌذم رفض بشٌدة ىذه    
كرأل فيها تدنيسان لشعره . عرض ٢تا بالشرح تا١تعآف اليٌت جاء هبا ا١تعرم حىٌت أنٌو رفض أف م

.  كمع ذلك فا١توضوعية كركح التسامح َف تدفعو إُف اهتامو بالكفر، ر عنهاذك ٘تٌت لو اعت

حدكد كظيفتو الٌنقدية كمنهجو الذم »إالٌ أٌف ىذه ا١توضوعية قد تفارقو أحيانا فيخرج عن    
 كىو ما .فنجده يصلح أبياتا أك يسقطها متحرجا من ركايتها ٠تركجها عن الٌدين .1«التـز بو

 يعًتض فيها على شرح البطليوسي لشعر ا١تعرم متهما »  الذم أٌلف رسالة2أثار ابن العريب
البطليوسي بالتعٌسف كعدـ اإلنصاؼ، كبأنٌو ال ٭تسن النظم كالٌنثر، كال يعرؼ األكزاف 

. 3«كالٌنحو كاللغة لوجود ٟتن يف حركؼ بعض األبيات

، أرجع (االستبصاراالنتصار ٦تن عدؿ عن ) البطليوسي رسالة ٌلفكللرٌد على نفسو، أ  
 بعض األبيات إُف ناسخ الٌديواف، كما يهمنا يف الٌرسالة إقرار البطليوسي أنٌو قد دفيها فسا

كما سيتجلى يف الٌنص . أسقط بعض األبيات ألٌف فيها معآف تدؿ على فساد العقيدة
كرأيناؾ قد »: يورد كبلـ بن العريب كرٌده عليو فيو، االستبصارالتاِف الذم اقتطعناه من رسالة 

: زدت يف القصيدة ا١تهموزة بيتان فاسد الوزف كىو

ـي السِّربي حىواؤيؾى     حىوىاءي فيو أىك أدماء اأٍنتى م                     آد

: ىكذا كجدناه ٓتطك ك قد أسقطت منو جزءان فأفسدت كزنو كصوابو

ـي السِّربي حىوا    ؤيؾ حىواءي فيو أىك أىٍدماءي  آدى أىٍنتى يا  آد
                                                             

. 346: تيارات النقد األديب يف األندلس:  مصطفى علياف  -1
. أبو بكر، اإلماـ العاَف اٟتافظ: ىو ٤تمد بن عبد ا بن ٤تمد بن عبد ا بن العريب ا١تعافرم اإلشبيلي، يكٌت: ابن العريب - 2

: ق ك دعت ٔتدينة فاس543تويف بالعدكة سنة:  مث عاد إُف األندلس، ك توُف القضاء ىناؾ485سافر إُف ا١تشرؽ معا كالده سنة
ط ا١تكتبة ا العصرية .ٖتقيق صبلح الٌدين ا٢توارم د: البن بشكواؿ (يف تاريخ علماء األندلس)كتاب الصلة: ينظر ترٚتتو يف

 . 459: ـ2009-ق1430: بَتكت
  .229 :أثر أيب العبلء ا١تصرم يف األدب األندلسي: ىناء أبو الٌرب - 3
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كىذا البيت إ٪ٌتا أسقطناه متعمدين إلسقاطو، ١تا فيو من االستخفاؼ بآدـ صلى ا عليو   
ك سٌلم، ك ىكذا فعلنا بالكثَت من شعره، كإ٪ٌتا ذكرنا منو مالو تأكيل حسن، فكيف 

يا آد، : كقولو .أفسدت علينا الكتاب بإثباتو فيو، ك كاف ٬تب لك أف تتنزه عنو كما تنزىنا
 .1«توؽ أنت إف شئت كما أٌف، فاذكرهأراد آدـ فرٌٜتو، كأما معناه فبل حاجة بنا اُف ذكره

فيها من معافو ١تا    البطليوسي يعلن ىنا صراحة أنٌو قد أسقط الكثَت من أبيات ا١تعرم 
كبالتاِف فقد سيطرت الٌنزعة الٌدينية على ا١تهٌمة النقدية، ككاف . تدؿ على فساد العقيدة

          أف يركيها، كيشَت ١تا فيها من معاف فاسدة  -من باب كظيفتو الٌنقدية-أحرل بو 
ألف حامل الكفر ليس بكافر كىو يركيها بقصد ا١تعرفة، كليس بغرض الٌتحريض  .كينكرىا

. على الكفر

ة ٗتلو من التعليل أك العمق بل ىذه ا١تبلحظات ٣ترد إشارات مقتضؽكعلى كلٍّف تب  
    كاعترب أٌف ًارتباط الشعر بالكذب ،كما أثار البطليوسي قضية الكذب يف الشعر.الٌنقدم

   كىذا الٌرأم يف اٟتقيقة َف يتفرد بو، . التضليل ىو ما ٬تعل مكانتو بُت العلماء متدنية ك
كرة قريبة ؼسواء كانت الفكرة نفسها، أك . كإ٪ٌتا سنجده يًتٌدد عند أكثر من ناقد أندلسي

 .من ىذا ا١تعٌت

كالٌشعر عند العلماء أدْف مراتب األدب ألنٌو باطل » :   يقوؿ البطليوسي يف ىذه الفكرة
٬تلى يف معرض حٌق، كذب يصور بصورة صدؽ، كىذا الٌذـ إ٪ٌتا يتعلق ٔتن ظٌن صناعة 

الشعر غاية الفضل، كأفضل حلى أىل النبل، فأٌما من كاف الشعر بعض حبله، ككانت لو 
 يتخذه مكسبان كصناعة، كَف يرضو لنفسو حرفة كبضاعة، فإنٌو زائد يف َففضائل سواه، ك

. 2«جبلؿ قدره، كنباىة الذٌكر
                                                             

حامد عبد اجمليد، دط، مطبعة دار الكتب ا١تصرية، : ٖتقيق: االنتصار ٦تن عدؿ عن االستبصار: ابن السيد البطليوسي- 1
  .16 :القاىرة

حامد عبد اجمليد، دط، دار الكتب ا١تصرية،  ك السقا مصطفى:ٖتقيق: االقتضاب يف شرح أدب الكتاب :ابن السيد البطليوسي-2
 . 15 /1:1996: القاىرة
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اليت ىي ، يستشف من ىذا الكبلـ طغياف الٌنزعة الٌدينية كتوجيهها لتصوره ١تكانة الشعر   
ؽ يف صورة اٌفكأدْف مراتب األدب ألنٌو قد ٯتوه اٟتقيقة كيصور الباطل يف صورة اٟتٌق، 

. الباطل

 ٖتكم الٌنزعة الٌدينية يف أحكامو الٌنقدية، قولو يف صفات ظهر فيها  كمن اإلشارات اليٌت م
، ك العفاؼ،»: الكاتب كنزاىة الٌنفس  كإذا اجتمع للكاتب مع التفنت يف ا١تعارؼ ك العلـو

. 1«عن القبائح، فقد تناىى يف الفصل كحاز غاية النبل، إف شاء ا

، كامتبلؾ القدرة الفنية،     فبل يبلغ الكاتب ا١تكانة الٌرفيعة ٔتجرد التفنن يف ا١تعارؼ كالعلـو
.  إُف حيازة الفضل كالٌنبلق من صفات أخبلقية، ىي طريققؿ  بد البل

أكثر الٌنقاد األندلسيُت احتفاء با١تعيار ا٠تلقي كالٌديٍت يف الٌنقد فقد كاف  ابن بساـ أما   
َف يقٌوـ األدب كحده من ىذه الزٌاكية بل قٌوـ الفٌن بصفة عاٌمة ككل » كىو. كتطبيقا لو

كأٌكؿ مظاىر ىذا التوٌجو يف . 2«سلوؾ إنسآف بصفة أعم من خبلؿ ىذه الٌنظرة األخبلقية
ك١تا ...» :القو باب الٌذخَتة يف كجو األشعار اليت قيلت يف ا٢تجاء يقوؿغالٌنقد عنده ىو إ

 .3«صينت كتايب ىذا عن شُت ا٢تجاء، كأكربتو أف يكوف ميدانان للٌسفهاء

كلو مذىب استفرغ فيو » : للسميسرتوكيؤكد ىذا الٌرأم يف مواطن عديدة، جاء يف ترجم   
كقاؿ يف معرض  .4«٣تهود شعره، من القدح يف أىل عصره، صنت الكتاب عن ذكره

كقد قرأت أشياء منو يف . تقرض أبياتان من الشعر-زعموا-ككانت» :حديثو عن أخبار كاٌلدة
بعض التعاليق، أضربت عن ذكره، ك طويتو بأسره، ألٌف أكثر ىجاء، كليس لو عندم إعادة 

 .5«كال إبداء، كال من كتايب أرض ك ال ٝتاء
                                                             

 .1/160 :ا١تصدر نفسو -1
 .335 :ابن بساـ األندلسي ك كتاب الٌذخَتة: علي بن ٤تمد-  2
 .1:1/420ؽ: الٌذخَتة: ابن بساـ-  3
 .1:2/668ؽ: نفسوا١تصدر  - 4
 .1:1/379ؽ:ا١تصدر نفسو -5
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          :ار ضمن ىذين القسمُت إُف أنواع ٥تتلفة، يقوؿشف، كأاا٢تجاء عنده قسم ك   
كىو ما َف يبلغ أف يكوف سبابنا : ىجو األشراؼ: كا٢تجاء ينقسم قسمُت قسم يسمونو»

 إ٪ٌتا ىو توبيخ  ،ان مستبشعان، كىو طأطأ قدٯتا من األكائل، كثٌل عرش القبائلكىج عان كالذمق
كىذا الٌنوع منو َف يهدـ ...كالسباب الذم أحدثو جرير كطبقتو...تأخَتكتقدٔف ك ك تعبَت،

كأعفيناه أف يكوف فيو شيء  نا ىذا اجملموع عنو،ص كىو الذم  ،قط بيتان كال عَتت بو قبيلة
 .1«منو

كأشار إُف نوع آخر يسمى التعريض كىو يرفضو أيضان ألنٌو ليست ىناؾ حدكدان كاضحة   
كقد أبدل ىذا الٌرأم معلقان على قوؿ ابن شهيد على . تفصل بينو ك بُت ا٢تجاء الفاحش
: مقطوعة شعرية لو يف ىذا الغرض

فعلق ابن . 2«فلم أستحسن اإلفحاش، فقلت فيو معرضان، إذ التعريض من ٤تاسن القوؿ»  
 3«كليت شعرم ما التصريح عند أيب عامر إذا ٝتى ىذا تعريضان؟» :بساـ على ىذا الكبلـ

 -  التلويح با١تعاريض، كيعتربه أحسن أنواع ا٢تجاء، ألٌف الفقهاء: كىناؾ نوع آخر ٝتاه   
كقد أرخص الفقهاء يف ا١تعاريض، كقاؿ بعض  »:قد ٝتحوا بو، حيث يقوؿ -حسب قولو

  .4«يف ا١تعاريض مندكحة عن الكذب: الٌسلف

التلويح با١تعاريض إ٪ٌتا ىو إٯتاء إُف شيء معٌُت، معركؼ يف الغالب دكف التصريح  »ك    
كقد ٖتدث ابن بساـ طويبلن . كيكوف التلويح با١تعاريض يف ا٢تجاء كما يكوف يف غَته .بو

 .5«كأكرد أمثلة كثَتة من السَتة النبوية كتاريخ ا٠تلفاء،  عنو
                                                             

 .63-2/61: 1ؽ:١تصدر نفسوا - 1
 .1/263: 1ؽ: السابقا١تصدر  - 2
 .1/263: 1ؽ: ا١تصدر نفسو- 3
 .1/409: 1ؽ: نفسوا١تصدر  - 4
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كمن مبلمح نقده ا١تبٍت على النظرة الٌدينية، رفضو للشعر الذم يتضمن معآف فلسفية    
: كما فعل مع شعر السميسر. منطقية رآىا خركجان عن الٌشريعة

ًة القىرٍبً »     نىا للحىيىاة الَّريت   تيورًدينا يف ظيٍلمى لقد نشىبػٍ

 يف ًشٍبًو األٍسًر ا    يا لىٍيتػىنىا َفىٍ نىكي ًمٍن آدىـ   أكرىطىنى 

   إٍف كىاف قٍد أخرجىو ذىنٍػبيوي   فما لىنىا نيٍشرىؾي يف األىٍمًر 

ك السميسر يف ىذا الكبلـ ٦تن أخذ الغلوَّر بالتقليد كنادل اٟتكمة من مكاف بعيد،     
كلعلو . صرٌح عن عمى بصَتتو، ك نشر مطوم سريرتو، يف غَت معٌت بديع كال لفظ مطبوع
          أراد أف يتبع أبا العبل فيما كاف ينظمو من سخيف اآلراء، كيا بعد ما بُت الٌنجـو 

 .1«بداعو كلطف اخًتاعوإين ىو من أ ساكاه يف قصر باعو كضيق ذراعو ، بوك اٟتصباء، كه

 التوٌجو الٌديٍت األخبلقي الذم يبدك كاضحان يف ىذا الكبلـ، إالٌ أٌف ىذا القوؿ يربز    رغم
فهو رغم رفضو للمعآف اليٌت ٘تس العقيدة ، . لنا ٝتة ا١توضوعية يف شخصيتو ك٘تكنو النقدم

. ال ينفي عن ىذا الٌنوع من الشعر ما تضمنو من ٝتات ٚتالية فٌنية

: فتل عبد العزيز بن خَتة القرطيبف  كيف ذات السياؽ ٧تده يعلق على قصيدة للم

لىغى العىٍشرىا      كهي   صىنكىمىٍن يىكي ميوسىى منهم مثَّر »    فػىقيٍل ًفيًهٍم مىا ًشٍئتى لىٍن تػىبػٍ

رل ػػػػػػٍ ةو تىتػػػػى ـٍ ٢تىيٍم يف الٌناس مٍن نًٍعمػػػػػػكىؾى       فىكىٍم ٢تىيٍم يف األرض مٍن آياتو تيرل   

رىل ػػػػكًد ك ىو منى األىسٍ ػػػػػػكميٍطلىقي اًف       أىجاًمعي مشىٍلى اجمٍلًد ك ىو ميشتىتي      

فقبح ا ىذا مكسبا، كأبعد من مذىبو مذىبا، تعلق بو سببا، فما أدرل من أم شؤكف    
   اء ػػػػػأفوف على األنيبػػػػلتفضيل ىذا اليهودم اَفأىذا ا١تدِّؿ بذنبو، اجملًتئ على ربو أعجب، 

                                                             
 . 2/674: 1ؽ:الذخَتة: ابن بساـ- 1
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حشره ا ٖتت لوائو كال أدخلو اٞتٌنة إالٌ بفضل  الٌدنيا كالٌدين؟إليو ق عؿخك ا١ترسلُت، أـ 
 .1«اعتنائو

رم كبعض الشعراء    كيف ىذا السياؽ انتقد ابن بساـ معآف عديدة أليب العبلء ا١تع
قاؿ ١تا أكرد  .ية، رفض الغزؿ ا١تاجنؽكانطبلقان من الٌنظرة ا٠تل .األندلسيُت الذين ٨تو ٨توه

، ح٬ترم ابن عمار يف أكثر مالو من أشعار جرم اٞتمو » :أبياتان يف ىذا الغرض البن عٌمار
مع ما ميٌكن يف دىره -ك ال يقنع بالكتابة عن مذىبو إال بالتصريح، ألنٌو كاف ٝتح ا لو 

من تدبَت اإلقليم، أك انبسطت بناتو يف الٌتأخَت ك التقدٔف، كاجًتأ على األياـ، كاقتاد من 
       ترل ذلك يف أشعاره ...ك غلماف، كصريع راح ك ر٭تاف زير قياف -اٞتماىَت العظاـ

ق صاغران ؽكتسمعو أثناء أخباره، حىٌت ثٌل ذلك عرشو كأكىن بطشو ك طأطأ من ٝتوه، كسا
 .2«...إُف يد عدكه

إٌف النظرة ا٠تلقية الٌدينية تتجلى يف ىذا الكبلـ بوضوح، فهو ال يكتفي برفض شعر    
الغزؿ ا١تاجن، بل يذىب إُف أٌف استهتار ابن عمار ىو الذم أكرده ا١تهالك كأكصلو إُف 

كعٌد ذلك ا١تصَت عقابان لو من . ّنايتو اٟتزينة كىي حبسو مثٌ قتلو على يد كِف نعمتو ا١تعتمد
. ا سبحانو كتعاُف

عندىا النٌقاد، كىي قف  الٌديٍت إُف ا٠توض يف قضية نقدية، طا١تا كنطلقكقد دفعو ىذا اَف  
إٌف ابن بساـ ال ٭تب الشعر الذم يبتعد عن اٟتقيقة،  .قضية الٌصدؽ كالكذب يف الٌشعر

كٯتٌوه الواقع كىو األمر الٌذم جعلو يستنكر مدح الٌشاعر أيب بكر الدآف ألحد ملوؾ 
 :ٟتقيقةاللواقع كفيا الطوائف يف األبيات اليت سيأيت ذكرىا، ألنٌو مدحان كاذبان كمنا

خذًعي فتىلقى النَّرصىارل ٔتا تػىٍلقىى فتى   يف نىٍصره الدِّين ال أيٍعًدٍمتى نيصرتىو   »

ٍع ػػػاف يػىٍنتىفػػػػىا من ؾػػػػػستضرُّ بػػػ سي ـي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىا نقػػػػمنا يف طىيَّرتٍعػػػـ فً ػػ   تنيليوي 
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ـي ًمٍن عىرىضو   عي ػػػػػػػػى ػٌرم كالشَّربػػػيها الػػػػػػػػإذا تواُف عل     كقيٍل ما تىٍسلىمي األٍجسا

دعي ػػػػا تػأيت ـكػػا تػػأٍنتى أٍدرل مبػػ   ال ٮتىٍبطي الٌناس عشو عند ميٍشًكلة     ؼى 

 بل !!ة طالب نائل، كىيهاتخديعىذا مدح غركر، كشهادة زكر، مىلىقي ميٍعتىفو سائل، ك    
 النصارل بضعف ا١تنن ، كقويت أطماعهم بافتتاح يقنحلَّرٍت الفاقرة بعد ّتماعتهم حُت أ

ا١تدف، كاضطرمت يف كل جهة نارىم ، كركيت من دماء ا١تسلمُت أسنتهم كشفارىم، كمن 
 .1«...أخطأه القتل منهم فإ٪تا ىو بأيديهم سبايا، ٯتتحنوّنم بأنواع، ان كالببليا

للواقع ك٘تلقنا للممدكح ٘تويها بن بساـ ألنو كجد فيو كذبان كالقد أثار كبلـ ىذا الشاعر    
 يف الشعر ميزة ؽكيبدك أف ابن بساـ من النقاد الذين يعتربكف الصد. جل نيل العطاياأمن 

الفهم يأنس من الكبلـ بالعدؿ » يذكرنا ٔتوقف ابن طباطبا، الذم يرل أف ىذاأساسية ك
 .2«كيستوحش من الكبلـ اٞتائر ا٠تطأ الباطل...اب اٟتق كالص

أف الصدؽ يف الشعر فضيلة ال يقرركف » كرغم اختبلؼ النقاد يف ىذه القضية إال أّنم    
كعلى ىذا األساس فٌضل عمر بن ا٠تطٌاب رضي ا عنو زىَتان، جاعبلن من . 3«رتنك

كمع تقدير النقاد للصدؽ ترل معظمهم ال ٬تعل »  4.فضائلو أنٌو ال ٯتدح الٌرجل إالٌ ٔتا فيو
عتباره ا١تطابقة مقياسا يف تقدير الشعر، ففي ا١تدح ك ا٢تجاء كالفخر ال يلزموف االصدؽ ب

يتعداه، بل يبيحوف لو أف يكذب، كأف يأيت من األحكاـ كال الشاعر بأف يقف عند الواقع، 
 .5«...ٔتا ال يتطابق مع اٟتقيقة كال يعنيهم إالٌ صواب ا١تعٌت 

                                                             
 .3/195: 2ؽ: الٌذخَتة: ابن بساـ-  1
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ل أكثره قد بٍت عل» :يف ىذا اإلطار يقوؿ أبو ىبلؿ العسكرم عن الشعر    
إٌف الشاعر ليس يوصف بأف يكوف صادقان، بل » : كيقوؿ قدامة بن جعفر.1«...الكذب

 .2«إ٪ٌتا منو إذا أخذ يف معٌت من ا١تعآف أف ٬تيده يف كقتو اٟتاضر

أحد٫تا كصف ا١تمدكح : الكذب الذم أباحو العرب نوعاف»  لكن ينبغي أف نوٌضح أفٌ    
أك ا١تهجو ٔتا ليس فيو من صفات، ك ثانيهما ألواف ا٠تياؿ ا١تختلفة اليت يستخدمها الشاعر 

 أما الكذب الذم رفضو ابن بساـ يف ىذا الشعر، .3«ليجعل شعره أكثر كضوحان ك تأثَتان 
فهو كذب فيو تزكير ٟتقائق تارٮتية يف مرحلة خطَتة من مراحل الدكلة اإلسبلمية يف 
األندلس لذلك َف يكتف بنعت الشاعر بالكذب، كإ٪ٌتا راح يوٌضح الوضعية الٌتارٮتية 

.  كيظهر اٟتقيقة،لؤلندلس يف تلك الفًتة

   كيبدك أٌف ىذا ا١تنطلق األخبلقي ىو الذم ٛتل ابن بساـ على ٖتديد موقفو من نظم 
كمع أٌف الشعر َف أرضو مركبا، كال اٗتذتو »الشعر الذم أعلنو يف بداية الذخَتة، 

رغبة بعٌز نفسي عن ذلو، كماِف كلو، إ٪تا أكثره خدعة ٤تتاؿ ...إ٪تا زرتو ١تاما...مكسبا
،كخلفو ٥تتاؿ، جٌده ٘تويو كٗتييل، كىزلو تدليو كتضليل، كحقائق العلـو أكُف بنا من أباطيل 

ك٧تد يف الذخَتة أمثلة كثَتة، حاكؿ من خبل٢تا أف يؤكد مبلزمة صفة . 4«ا١تنثور كا١تنظـو 
 .التمويو للشعر

 الوظيفة االجتماعية »:    كما ٯتكن أف نلمس من بعض مبلحظاتو أنٌو كاف على كعي بػ 
لؤلدب يف ظل االرتباط ا٠تلقي حُت ذىب إُف ضركرة االلتزاـ األديب هبمـو األندلس اآليل 

فقد أبدل . 5«...لبلندثار بفعل هتديد النصارل لبعض أجزائو، كاقتحامهم لبعض آخر
                                                             

ٖتقيق على ٤تمد البجاكم ك٤تمد أبو الفضل إبراىيم، الطبعة الثانية، مطبعة عيسى البايب : الصناعتُت: أبو ىبلؿ العسكرم - 1
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 كىذه ا١تقطوعة من »: إعجابو بقصيدة ٟتساف ا١تصيصي يدعو فيها إُف اٞتهاد بقولو
 .1«التحريض اٟتسن لوال اعًتاض ا١تقادير إف َف يأذف

البن دحية، ٯتكنو أف يلمح يف  (ا١تطرب من أشعار أىل ا١تغرب )إٌف ا١تطٌلع على كتاب   
تراٚتو للشعراء عبارات تدؿ على ميل إُف ٖتكيم الٌنزعة الٌدينية كاألخبلقية يف األحكاـ 

لقد أحسن ىذا » :يقوؿ معلقا على أبيات أليب عم يوسف بن ىاركف الٌرمادم، الٌنقدية
:  الشاعر ما شاء من اإلحساف ال سيما يف قولو

اًىرى اى بعصيافً                ...  .2«تػىٍنهى بأىٍف    ٧تي

فلم يستوقفو من مواطن اإلحساف يف ىذه األبيات، غَت عفاؼ الشاعر كترٌفعو عن     
 . يلتفت إُف مواطن اإلبداع الفٌنية يف األبياتَفك. ا١تعصية خوفان من ا سبحانو كتعاُف
    كاف ٣تلسها بقرطبة منتدل ألحرار ا١تصر،...»:كيقوؿ يف ترٚتة كالدة بنت ا١تستكفي

ا، كيتهالك أفراد الشعراء توؿ األدب إُف ضوء غيرَّر قكفناؤىا ملعبان ٞتياد النظم كالٌنثر، يعشو أ
ٗتلط ذلك بعلو نصاب ، ك الكتاب على حبلكة عشرهتا، إُف سهولة حجاهبا ككثرة منتاهبا 

اطٌرحت الٌتحصيل، - ٝتح ا ِف ك٢تا، ك تغمد زللي كزللها- أٌّنالكٝتُّو أحساب، عل
 .3« كأكجدت إُف القوؿ فيها السبيل، بقٌلة مباالهتا ك٣تاىرهتا للٌذاهتا

كيورد ٚتلة من األشعار اليت تدٌؿ على قٌلة عفاؼ كالدة، سواء من شعرىا أك شعر ابن   
فهو َف يستوقفو اٞتانب الفٌٍت يف شعر كالدة، كإ٪ٌتا كاف اىتمامو من البداية . زيدكف فيها

. منصبان على أخبلقها، فحاكؿ إبراز سهولة حجاهبا ك قٌلة عفافها
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. ةكما ّنىجى ٍّنج ابن بٌساـ يف الٌتأكيد على أ٫تٌية الٌصدؽ يف الٌشعر كرفض الكذب كا١تغاال
 عٌباد أبيو، من فكقاؿ ا١تعتمد يف السلطا» :قاؿ معلقان على أبيات للمعتمد يف مدح أبيو

: قصيد كبَت ٯتدحو فيو

ًذري ػػػتػػػػعٍ ػػػػاهي ك مى ػػػػامى ػطػػػؿُّ عى ػػػػؽػػػتى ػػػسٍ ػان      كمى ػ     ٝتيدعي يػىهىبي اآلالؼ، ميٍبتىًدئ

ػػػػلُّ جى ػػػػ     لػػػػػػوي م ػػػػػري   ا     ػػػوػػبػِّليػػػػػػػػػػؽػػػػػػبَّرػػػػار مي ػػػػػدي كي كلوال نداىا لقيٍلنىا إنػَّرهىا اٟتجى

يريد اٟتجر األسود الذم ٬تب تقبيلو على ٚتيع الطٌائفُت با١تسجد اٟتراـ، على ما ثبت    
على رسوؿ الٌلو عليو أفضل الٌصبلة كأشرؼ الٌسبلـ، كالسميدع ، بفتح السُت يف لغة 

. السٌيد : العرب

كفضل يده على اٟتجر ٔتا خٌصت بو من الٌندل، ككثرة اٞتدل، ففٌضل يد ا١تمدكح     
على اٟتجر األسود ك ىذا من باب غلٌو الشعراء كإيغا٢تم، فيما ينٌمقوف من زخارؼ 

فشٌتاف بُت يديو كبُت اٟتجر األسود يف ا١تمات ك ايا، ألنٌو يشهد يـو القيامة ١تن  أقوا٢تم،
 .1«استلمو يف الٌدنيا، ك يناؿ بذلك عند ا جٌل جبللو ا١تنزلة العليا

ك أنشدٓف سٌيدم أيب  » :كيعًتض على كصف السميسر لتقلب الدىر بأىلو فيقوؿ   
.        2«رضي ا عنو للسميسر يصف الٌدىر كتقلبو بأىلو، كذلك من فعل ا ال من فعلو

. كىجوه أكثر من مدحو، يا ربُّ سا٤تو على قبحو » :ؼ متحدثان عن الشاعر نفسومكيض
فهو يتأفف من كثرة ىجو . 3«راضع األذلو ٣تلدات ٝتٌاىا بشفاء األغراض، يف أخ

كأساس ىذا اٟتكم أخبلقي  .الشاعر، كيعترب ذلك قبحان كذنبان يستوجب الدعوة با١تغفرة لو
. كىو يذكرنا ٔتوقف ابن بٌساـ من ا٢تجاء. ال نقدم
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ك٧تد األساس األخبلقي حاضران بقوَّرة يف ا١توقف التاِف، حيث يقٌدـ الشاعر ٤تمد السبيت    
إال أنٌو كاف »  :على أنٌو من الشعراء الذين تفخر هبم األندلس، لكٌنو سرعاف ما يستدرؾ

خبيث اللساف، ما كٌف ىجوه عن إنساف، ما برح مٌدة حياتو منتزحان عن األكطاف، خائفان 
 رمًتقبان من السلطاف، ١تا شهد بو الناس عليو، كنسبوه إليو من الزندقة كاإلٟتاد، كإنكار حش

األجساد، كانكبابو على االشتغاؿ بكتب ابن سينا كانكفافو كميلو عن الكتاب كالسٌنة 
 .1«...كا٨ترافو

كما أٌف ىذا الٌنص يثبت .  كإ٪ٌتا منطلقها ديٍت ْتت،فهذه االنطباعات ال أثر فيها للنقد   
رية يف األندلس، كىي ازدراء الفلسفة كاعتبار االشتغاؿ فكحقيقة ىاٌمة عرفت هبا اٟتياة اؿ

. هبا زندقة كإٟتادنا

ك٦تن اشتهر عندنا بالشعر »  :كبالطريقة ذاهتا يقدـ الشاعر أيب بكر ٭تي بن سهل فيقوؿ  
كاألدب، كنظم منو مثل الدرر كصاغ شبيو الذىب، إالٌ أنٌو أفرط يف اإلقذاع يف ا٢تجو 

  .2« ٢تذا السببجرفو

ـ عن ٖتكم الٌنزعة الٌدينية فكا١تتصفح للمطرب سيجد أمثلة عديدة من ىذا الٌنوع ت 
األخبلقية يف الٌرؤية الٌنقدية عند ابن دحية، إالٌ أٌف ىذا َف ٯتنعو من إبداء مبلحظات نقدية 

تكشف عن تذٌكؽ فٍت رفيع كتفهم عميق ٠تصائص التشكيل الفٌٍت، سأقف عندىا يف 
. الفصل التاِف

 :أثر النز ة الخلق ة في ال نظ ر النقدي -

ُف الشعر من زاكية إ أكثر نقاد األندلس تشددا يف النظر    كاف ابن عبد الغفور الكبلعي
فهو بعد أف يوازف بُت . (ة الكبلـنعإحكاـ ص)كيتضح ىذا يف كتابو. الؽخالدين كاأل

كرأيي أٌف القريض قد تزين من  » :ثر كيعًتؼ بأف الشعر أٚتل، حيث يقوؿفالشعر ك اؿ
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   ياسم، ـية ْتلة سابغة ضافية صار هبا أبدع مطالع، كأصنع مقاطع، كأهبر ؼاؽاؿ كالوزف
 .1«...كأنور مباسم

    لكن النثر أسلم جانبان، » :كمع كل ىذه ا١تزايا اٞتمالية للشعر، فهو يفضل عليو النثر   
تىلئى جىوؼي أىحىدًكيٍم ﴿ :كقد قاؿ رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم. كأكـر حامبلن كطالبنا ىٍف ٯتى  ألى

تىًلئنى ًشٍعرىان  أىفٍ قىيحان خىَته لىوي ًمنٍ  ، كَف يقل كتابو كال خطابة، ألٌف الشعر داع لسوء األدب 2﴾ ٯتى
٭تمل الشاعر على العلل يف الدين، حىت – لضيقو كصعوبة طريقو - ألنٌو ا١تنقلب كفساد

                                                                                                       3«ك٭تملو على الكذب ك الكذب ليس من شيم ا١تؤمنُت. يؤكؿ إُف فساد اليقُت

 .إف ا١تعيار الديٍت كاألخبلقي كاضح يف تفضيلو النثر على الشعر مع ما فيو من ٚتاؿ  
ُف إكما أنٌو قد يدفعو . فالشعر قد يدفع صاحبو إُف الغلو يف الدين أك فساد العقيدة

. الكذب كىذه ليست أخبلؽ ا١تؤمنُت
    الوزف ؽتضيي:  كٝتاهتالؤلخبلؽالكبلعي يتصور الطبيعة الفنية للشعر منافية  »ان ذإ     

كالقافية على الشاعر، ٦تا يًتتب عليو الغلو يف الٌدين الذم ينتهي إُف فساد العقيدة الٌدينية 
ُف الكذب كالكذب يفسد السلوؾ إيف ذات الوقت ك ىذه القيود أيضا تضطر الشاعر 

كىو ىنا يذكرنا ٔتوقف ابن بساـ يف ربطو للغلو كالكذب يف الشعر بالكذب  .4 «الٌديٍت
. األخبلقي، كىذا الربط إ٪ٌتا مبعثو الٌنظرة كالٌنزعة الدينية عند ىذين الٌناقدين

الشعر نكد بابو الشٌر، فإذا دخل  » شهد بكبلـ األصمعيست     كليؤٌكد الكبلعي رأيو، م
يف ا٠تَت ضعف ىذا حساف بن ثابت فحل من فحوؿ اٞتاىلية، كلما جاء اإلسبلـ سقط 

. 5« كحسبك ىذا من معايب الشعر.شعره
                                                             

 .36 :ة الكبلـنعإحكاـ ص: ابن عبد الغفور الكبلعي-  1
ٍتىًلئى :  بلفظ2258: أخرجو مسلم يف صحيحو  ٖتت رقم-  2 يػٍره لىوي ًمٍن أىٍف ٯتى ٍتىًلئى جىوؼي أىحىدًكيم ًقيحنا حىىتَّر يىرًيىوي خى ىٍف ٯتى ﴿ ألى

. 1769/ 4: دت : دار الكتاب اللبنآف، بَتكت– صحيح مسلم، دار الكتاب ا١تصرم، القاىرة . ﴾.ًشٍعران 
 .37-36: السابقا١تصدر - 3
 .28:1990: دط، مكتبة الزٌىراء ، القاىرة :(عصر ا١ترابطُت)النقد األديب يف األندلس: عمر ٤تمد عبد الواحد- 4
 .1/305 : كا٠ترب يف الشعر ك الشعراء البن قتيبة37:ة الكبلـنعإحكاـ ص: الكبلعي - 5
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١تا ٬تيده إالٌ مكتسب بو كالٌدليل ؽكمن معايبو أنٌو »:       كعدد معايب أخرل للشعر
أنو ٭تمل الشاعر على خطاب »: كمن معايبو .1«٢تم اللُّهى تفتح اللَّرهىقوعلى ذلك 

 .2«ا١تمدكح بالكاؼ كدعائو باٝتو، كنسبو إُف أٌمو، ك ىذا كٌلو من سوء األدب أك داع إليو
. 3«ر اجتماعيةنظرة أخبلقية تنزع إُف أمو»    كمثل ىذا اٟتكم بعيد عن النقد، كإ٪ٌتا ىي
 من باب كالًتّف. للًتّفألٌف الوزف داع » كيف اإلطار ذاتو عٌد من معايب الشعر الوزف،

الٌرأم الشائع  كأكيد أف الكبلعي، ك ىو ا١تتدين الورع ، يرل بتحرٔف الغناء، كىو. 4«الغناء
 .5عند الفقهاء

الغناء : كقاؿ الكندم» :     ك للتدليل على رأيو ىذا يستشهد بكبلـ الكندم ، يقوؿ
برساـ حاد، ألٌف ا١ترء يسمع فيطرب، ك يطرب فيسمح، كيسمح فيعطي، كيعطي فيفتقر  

إف الكبلعي ىنا أقرب إُف ا١تصلح . 6«كيفتقر فيغتنم، كيغتنم فيمرض، كٯترض فيموت
الشعر جاءت من زاكية أخبلقية كمنفعية على كرؤيتو ك حكمو . االجتماعي منو إُف الٌناقد 

. ، ال عبلقة ٢تا بالفنةْتت
كأما الكتابة »: ىا يفضل الكتابة على الشعر قائبلؽت اليت ساراكانطبلقا من ىذه ا١ترب    

فبعيدة عن ىذا كٌلو، سليمة ٦تا يدعو إُف ا١تهجور، أك يتشبث باجور كلذلك نزىت 
ا )فكتبوا يف أٌكؿ قصائدىم بذكر  طائفة من العلماء اسم ا تعاُف عن االستفتاح بو

بسم ا الٌرٛتاف الٌرحيم كيف :  ذلك ككتبواايفعلوفمىت ما كتبوا رسالة أك خطبة َف   (أكرب
 .7«ىذا كٌلو دليل على فضل الكتابة على الشعر

                                                             
 . 37:السابقا١تصدر - 1
  .38 :نفسوا١تصدر - 2
 . 141 :تاريخ الٌنقد األديب يف األندلس: رضواف الداية-  3
 .38: صنعة الكبلـإحكاـ: الكبلعي -4
 . 407:ا١ترجع السابق: ينظر- 5
  .39- 38 :صدر السابقاَف- 6
  .39 :ا١تصدرنفسو- 7
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     كيدافع عن البياف من كجهة دينية، منطلقا من إيراد اإلماـ مالك ٟتديث الرسوؿ صلى 
ره من الكبلـ، ٦تا جعل بعض ؾيف باب ما م 1﴾ إٌف ًمنى البىياًف لىًسٍحران ﴿: ا عليو ك سٌلم

  ظاىرىلج-أعٌزؾ ا- كىذا»:  الكبلعيـالعلماء يعترب ذلك ذما للبياف، فَتد عليو
ستخرج اٟتقائق، كيتوصل إُف معرفة تخلط بٌُت ككيف يكوف ذلك كذلك كبالبياف ك

ق ػػػا عليػػػكخص منهم نبٌُت . كقد عدٌده ا علينا من آالئو، كجعلو من آيات أنبيائو. ا٠تبلئق
ب فكاف صٌلى ا عليو كسٌلم أفصح العر. السبلـ باٟتظ األكىف كالقسم األفضل األعلى

 .2«بيانا كأطلقكم لسانان، كأدالىم ْتجة، كأنطقهم ْتكمة، كأنظمهم ٓتطبة
        . كيقٌدـ األدٌلة اليت توٌضح صٌحة كبلمو ك تقويو من القرآف الكرٔف كأقواؿ العلماء   
ما يقصد بو التلٌبس » :يوضح أٌف البياف الذم يقصده الٌرسوؿ صٌلى ا عليو كسٌلم ىو ك

فهذا الٌنوع من : قاؿ. يف اٟتق كالتمويو، حىت يتشبو بالسحر الذم يأخذ السمع كالبصر
، بل ىو من أٌجل  الكبلـ ىو الذم يكره الٌنيب عليو السبلـ، كأما غَته فليس ٔتكركه مذمـو

 3«ا١تعارؼ كالعلـو
يسبب الزٌيغ عن اٟتق »: فهو ىنا ٭تدد البياف ا٠تارج عن حدكد اإلسبلـ، كىو الذم      

  .4«كالبعد عن ا٢تدل كالصراط ا١تستقيم، ٔتا يلجأ إليو من ٘تويو كسفسطة
بوصفو فٌنان نثريا ٤توطا بالشبهات كاٟترج  »     كمن ا١تنزع الٌديٍت ذاتو يدافع عن السجع،

 منطلقان من احتجاج بعضهم يف كراىة الٌسجع .5«الٌديٍت، الرتباطو بالكٌهاف يف اٞتاىلية
﴿أٌف رسوؿ ا صٌلى ا  :ْتديث الٌرسوؿ صٌلى ا عليو ك سٌلم الذم ركاه ابن ا١تسيب

: ل عليو قضعبدو أك كليدة فقاؿ الذم : عليو ك سٌلم قضى يف اٞتنُت يقتل يف بطن أٌمو بغرٌة
                                                             

تعليق الشيخ : ﴿ إفَّر ًمنى البػىيىاًف ًسٍحران،ك إٌف من الشٍِّعًر حيٍكمان﴾:أخرجو أبو داكد يف سننو، باب ما جاء يف الشعر، بلفظ - 1
 .2/651: ـ1983-ق1403:أٛتد سعدم علي، الطبعة الثانية، مكتبة ك مطبعة مصطفى البآف كأكالده، مصر

  .33- 32 :إحكاـ صفة الكبلـ: الكبلعي - 2
 . 33:ا١تصدر نفسو - 3
 .36 :الٌنقد األديب يف األندلس: عمر ٤تمد عبد الواحد - 4

 .36 :ا١ترجع نفسو 5 -
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بطل ؟ فقاؿ رسوؿ ا ـ ماال شرب كال أكل، كال نطق كال استهٌل، كمثل ىذا غركيف أ
  .1من إخواف الكٌهاف﴾إ٪تا ىذا : صلى ا عليو كسٌلم 

بالباطل، ق كىذا ٤تموؿ عندنا على أنٌو إ٪ٌتا كره سجع»: فَتد الكبلعي على ىؤالء بقولو   
يعٍت أٌف الكٌهاف ٭تٌسنوف كبلمهم بالباطل، أما إذا كاف الٌسجع يف كبلـ العرب اٟتٌق فذلك 

 .2«كذلك يف كبلـ رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم كثَت .ائزج
فهو يرل أٌف الكراىة ليست يف الٌسجع كشكل فٌٍت، كإ٪تا فيما قد يدؿ عليو من مضامُت    
إذا قارنا ىذا الكبلـ ٔتوقفو من موسيقى  كٯتكن أف نلمس ىنا تناقضا،.  منافية للحقلةباط

ر، دفعو إلعطاء ا١توسيقى يف الشعر ثإُف جانب الن -عن الٌشعر - أٌف ميلو»كالٌشعر، كيبد
كجعل اٟتكم األخبلقي ٥تتصان قاببل . يف النثر من كٌل داللةأفرغها داللة أخبلقية على حُت 

  .3«ٟتمل أم مضموف
      كال ٯتكن اعتبار عامل ا١تيل ىو السبب الوحيد، الذم جعلو يدافع عن الٌسجع كال 

 الشعر، كإ٪تا السبب األساسي ىو كجود الٌسجع يف القرآف  يفينظر إليو نظرتو إُف ا١توسيقى
يضاؼ إُف ذلك األ٫تية اليت كاف ٭تتلها  .الكرٔف كيف حديث الٌرسوؿ صٌلى ا عليو ك سٌلم

 كىو ما سأقف عنده يف ،السجع يف النثر يف ىذه الفًتة من تاريخ األدب العريب كاألندلسي
  .ق من ىذا البحثضعمو

عن السجع، الذم رأل أٌف ا١تطبوع منو  (564)   كمن ا١تنطلق الديٍت ذاتو دافع ا١تواعيٍت 
كالسجع موجود يف نظم القرآف يف أكثر السور كٝتي »: تلذه األٝتاع، كتألفو الطباع، فقاؿ

نظم القرآف لكراىتو صٌلى ا عليو كسلم لسجع الكهاف كَف يكره منو صٌلى ا عليو كسٌلم 
نفس السجع إ٪تا كره تعاطي النطق ٔتغيبات األمور كًخبلؼ اٟتٌق كمعارضة الوحي، كتنطع 

مان  . كبظهور النبوة بطلت الكهانة. الكبلـ تزىيُّدان كٖتكمان كإقدامان على علم ما يف غد كتقدُّ
                                                             

صحيح : أبو عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم. 5758:ركاه البخارم يف صحيحو، كتاب الطب، باب الكهانة، ٖتت رقم - 1
 .4/47: ىػ1400:كُف، ا١تطبعة السلفية كمكتبتها، القاىرةالبخارم، الطبعة األ

  .237- 236 :إحكاـ صفة الكبلـ: الكبلعي- 2
  .38 :الٌنقد األديب يف األندلس: عمر ٤تمد عبد الواحد- 3



 الفصل الثآف                                                               النقد األخبلقي

77 
 

فانظر النظم ا١تقابل يف القرآف العزيز ٕتده موجودا بل يأيت يف بعض اآلم على صورة لزـك 
كمىا يػىٍنًطقي عىن . مىا ظىلَّر صىاًحبيكيٍم كمىا غىول.  كالنَّرٍجًم إذىا ىىول﴿: ما ال يلـز كقولو تعاُف

ككذلك يف سورة . 1﴾ذيك ًمرَّرةو فىاٍستىول . عىلَّرمىوي شىًديدي القيوىل. ًإٍف ىو ًإالَّر كٍحيه ييوحىى. ا٢تىول
القمر كيف الرٛتاف كيف الواقعة كما بعدىا كما قبلها كثَت ال ٭تصى، كالكبلـ ا١تتكلف مذمـو 

كا١تسجوع موجود يف حديث رسوؿ ا صٌلى ا عليو . مرسبل كاف أك مقيدا باألسجاع
 2«كسٌلم 
ىو صاحب نظرية متكاملة يف الٌشعر، ، ك(ىػ684)كعندما نقف مع حاـز القرطاجٍت     

٧تده الشعرية اليت عرفها النقد العريب، ال العملية تبلورت على يديو كٖتددت كل مفاىيم 
       فقد أتى بفهم جديد لقضية الصدؽ .  الٌنظرة ا٠تلقية تطبيقان جاىزان على الشعريطبق

  بُت التخييل كالكذب كقٌرر أنٌو ال تناقض بُت التخييل »ك الكذب يف الشعر حيث مٌيز 
  3.«كاٟتقيقة أك التخييل ك الصدؽ

     كأساس ىذا التمييز كعيو العميق بطبيعة العملية الشعرية اليت تقـو أساسان على 
إالٌ أف التخييل ليس مرادفا للكذب، كىو ما كقع فيو الذين أدخلوا الٌشعر يف دائرة . الٌتخييل

. 4« الشعر أكذبوحسنأ» :الكذب كنفوا عنو الٌصدؽ، فقالوا 
كإ٪ٌتا احتجت إُف إثبات كقوع األقاكيل الٌصادقة يف »:      يقوؿ حاـز ردان على ىؤالء

، حيث ظنوا أٌف األقاكيل الشعرية ال تكوف  الٌشعر ألرفع الشبهة الداخلة يف ذلك على قـو
كىذا قوؿ فاسد قد رٌده أبو علي ابن سينا يف غَت ما موضع من كتبو، ألف  .إال كاذبة
 يف الشعر إ٪ٌتا ىو الٌتخييل يف أم ماٌدة اٌتفق، ال يشًتط يف ذلك صدؽ كال كذب، االعتبار

                                                             
 .6 -1: النجم - 1
 .252/ 1: الر٭تاف كالريعاف : ا١تواعيٍت  - 2

 ا١تغرب ، الطبعة األكُف، مطبعة سايس،(حاـز القرطاجٍت ٪توذجان )نظرية الشعر ك ا١تنهج الٌنقدم يف األندلس: علي الغزيوم-  3
 .86:ـ2007-ىػ 1428:فاس

 .65: نقد الشعر: قدامة بن جعفر - 4



 الفصل الثآف                                                               النقد األخبلقي

78 
 

جودة الٌتأليف ىي ة الٌشاعر نعص ألفٌ . بل أيٌهما ائتلفت األقاكيل ا١تخٌيلة منو فبالعرض
 .1«كحسن ااكاة، كموضوعها األلفاظ كما تدٌؿ عليو

فكذلك ...»:      كمع ذلك فإٌف حاـز يؤثر الصدؽ على الكذب يف الشعر حيث يقوؿ
ا١تعآف اليت تكوف األقاكيل فيها صادقة أك مشتهرة، أفضل ما يستعمل يف الشعر لكوّنا 

. ٖتٌرؾ الٌنفوس إُف ما يراد منها ٖتريكان شديدان 
      كليست ٖترؾ األقاكيل الكاذبة إال حيث يكوف يف الكذب بعض خفاء أك حيث 

 كإف كاف ٦تا يكره ،٭تمل الٌنفس شدة كلعها بالكبلـ لفرط ما أبدع فيو على االنقياد ١تقتضاه
 ك مع ىذا فتحريكها دكف ٖتريك األقاكيل الصادقة إذا تساكل .ك اليصٌدؽ اٟتاٌض عليو

. ة عاـ فيها قومؽفيهما ا٠تياؿ كما يعضده ٦تا داخل الكبلـ كخارجو فتحريك الصاد
 .2«كٖتريك الكاذبة، خاص فيها ضعيف

 فأحرل بو أف يسلك أكثر ،ة الشعر ا١تثلى ىي ٖتريك العواطف كالٌتأثَت يف ا١تتلقيم     كغا
كىذا ا١تبدأ ينسجم كنظرية حاـز اليت »، السبل ا١تؤدية إُف ذلك كيرل حاـز أٌف الٌصدؽ أ٫ٌتها

يف حياة اٞتماعة كمن كاف صاحب رسالة ال ٯتكنو (صاحب رسالة)تقـو على اعتبار الٌشاعر
 .3«إالٌ أف ينطلق من القٌيم ا٠تلقية الٌنبيلة 

فأما  » :    لذلك فهو يقسم الشعر من جهة أغراضو تقسيمان ٭تقق ىذا ا١تبدأ حيث يقوؿ
طريق معرفة القسمة الٌصحيحة اليت للشعر من جهة أغراضو فهو أٌف األقاكيل الشعرية ١تا 

  جبلب ا١تنافع كاستدفاع ا١تضار ببسطها الٌنفوس إُف ما يراد من ذلك تكاف القصد هبا اس
 4.«خَت أك شر  كقبضها عٌما يراد ٔتا ٮتيل ٢تا فيو من

كىذا قصد ٤تكـو بأساس أخبلقي ركحي ال ٯتكن إال أف يدكر الشعر بسببو على »   
تواجو " الشر"ك"ا٠تَت"أك٢تما مقابلة بُت : طرفُت يف عبلقتو بقيم اٟتق ك ا٠تَت ك اٞتماؿ

                                                             
٤تمد اٟتبيب بن ا٠توجة، الطبعة الثانية، دار الغرب :تقدٔف كٖتقيق: منهاج البلغاء كسراج األدباء: حاـز القرطاجٍت - 1

 .81:1981: اإلسبلمي،بَتكت
  .82 :منهاج البلغاء: حاـز-  2
  .28 :نظرية الشعر كا١تنهج النقدم يف األندلس: علي لغزيوم - 3
 . 337:ا١تصدر السابق - 4
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ضغط على ت "ماال ينبغي فعلو"ك"ما ٬تب فعلو"الشاعر كثانيهما مقابلة من الداخل بُت 
 .1«ٟتظة الكتابة فهي مشادة قد ال تؤكؿ بالضركرة إُف مصاٟتة أك مؤاخاة

 كىو أكثر الٌنقاد العرب القدماء تأثران بالفلسفة - بآراء أرسطوانلمس يف آراء حاـز تأثر  
حيث أف نظرة أرسطو كانت ٕتمع بُت الفن ك اٟتياة عكس أفبلطوف الذم - اليونانية

. كتقؤف خلقي كانت نظرتو مثالية مفرطة، كشك يف قيمة الشعر من حيث ىو أداة تربية
يقوؿ الدٌكتور عٌز الٌدين إٝتاعيل إٌف أرسطو ٔتوضوعيتو كاف أقرب من أفبلطوف ٔتثاليتو إُف 

كأرسطو يبحث يف األثر الذم . فأفبلطوف يبحث يف ٚتاؿ األشياء»: كيقوؿ 2.ميداف الفن
. 3«ٖتدثو يف اإلنساف

:     كىذا التوجو ليس غريبان على الٌنقد العريب، إذ أنٌو كعلى الرغم من أنٌو للشعر غايتُت
فإذا كاف ا١تقصود ...»غاية فنية خالصة أك غاية منفعية، إالٌ أنٌو قد ٕتتمع الغايتاف معان 

 (ال تفعل)ك (افعل)ا١تتعة كاف، كإف كاف ا٢تدؼ العظة كاالعتبار كاف، كإف كانت الغاية 
ىو الغالب عليو إذ ال يقاؿ  الشعر العريب كرٔتا كاف مقصد الفعل كالًتؾ يف. كاف ذلك

 .4« بدكف غايةشعر
       كيبدك أف حاـز َف ٮترج عن ىذا اإلطار العاـ للشعر العريب يف ٖتديده لغايات الشعر 

من قبيل ا١تتعة العارضة أك التسلية ا٢تينة أك » فالشعر عنده ليس .كدكره يف حياة الٌناس
الوصف ا١تنمق ، أك ٣ترد الدعاية اليت هتدؼ إُف اإلقناع على حساب اٟتقيقة ، بل ىو قوؿ 

، لذلك أسند إُف الشعر 5«يشٌد الشعر إُف مهمة أخبلقية ٢تا آثارىا يف حياة الفرد كاٞتماعة
كٖتسُت اٟتسن كٖتبيبو . مهمة خطَتة كحٌساسة ، كىي تقبيح السيء كتنفَت النفوس منو 

                                                             
، (تصدر عن اٖتاد الكتاب العرب)، ٣تلة الًٌتاثٓفمقاربة ا١تمتع ك ا١تفيد يف نظرية الشعر عند حاـز القرطاج: ا١تنصف الوىايب - 1

 .60 :ـ1993-ىػ 1414: ،دمشق13:العدد
 .34: 2000- 1421: ، دط ، دار الفكر، بَتكتاألسس اٞتمالية يف الٌنقد العريب: عز الٌدين إٝتاعيل  -2
 .34: ا١ترجع نفسو- 3
 .54: يف سيمياء الشعر القدٔف: ٤تمد مفتاح - 4
، الطبعة األكُف، دار الكتاب ا١تصرم ،القاىرة ،دار الكتاب اللبنآف  (دراسة يف الًتاث النقدم)مفهـو الشعر:  جابر عصفور5

 .202: ـ 2003- ىػ 1424:،بَتكت 
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ْتسب ما يكوف عليو الشيء من التباس بآداب البشر ، كما يكوف عليو من »إُف النفوس،  
 . 1«نفع أك ضرر أك ال يكوف لو التباس يعتٌد بو يف تأثٌر النفوس لو من جهة نفع أك ضرر

 : كيتم ىذا التحسُت أك التقبيح من أربعة مستويات
إما أف ٭تسن الشيء من جهة الدين كما تؤثره النفس لو من الثواب على فعل شيء أك -1

 .اعتقاده كٗتاؼ من العقوبة على تركو كإ٫تالو ، كإما أف يقبح من ضد ذلك
كإما أف ٭تسن من جهة العقل كما ٬تب أف يؤثر اإلنساف من جهة ما ىو عاقل ذك أنفة -2

 .من اٞتهل كالسفاىة كإما أف يقٌبح من ضد ذلك 
كإما أف ٭تسن من جهة ا١تركءات كالكـر كما تؤثره النفس من الذكر اٞتميل كالثناء عليو -3

 .أك يقبح من ضد ذلك 
كإما أف ٭تٌسن من جهة اٟتظ العاجل كما ٖترص عليو النفس كتشتهيو ٦تا ينفعها من -4

  2.جهة ما تؤثر من النعمة كصبلح اٟتاؿ أك يقٌبح من ضد ذلك 
   إٌف حاـز إذف قد أناط بالشعر مهمة دينية أخبلقية خطَتة ، تؤثر يف تصرفات الناس     

كسلوكاهتم ، كتعمل على تقوٯتها كفق ما دعت إليو الشريعة السمحاء كما تقتضيو متطلبات 
كما داـ الشعر نشاطا إنسانيا يرتبط بسعي البشر ٨تو الكماؿ ، ». اٟتياة اٟتضارية الراقية

فإنٌو ال ٯتكن إال أف يكوف أحد األنشطة اإلنسانية الراقية، ألٌف رقي الغاية يبسط ظلو على 
كٌل كسيلة تؤٌدم إليها ، كبذلك تصبح القيمة األخبلقية مصاحبة للقيمة اٞتمالية كغَت 

إٌف اٞتميل خٌَت بالضركرة ، كاألفعاؿ اٞتميلة قرينة الفضائل، كاألٚتل ىو الوجو . مفارقة ٢تا 
اآلخر لؤلنفع،  ما داما قد ارتبطا بالكيفية اليت تعُت الكائن اإلنسآف على الوصوؿ إُف 

 . 3«الكماؿ
الفضائل ىي اٟتقيقة اليت يفًتض أف تكوف موضوعا للخطاب الشعرم »:    كعليو فإفٌ 

ألٌّنا تناسب طبيعة منحاه التعبَتم كمهمتو من حيث القصد األخبلقي ا١تهيمن على 
                                                             

 .108: ا١تنهاج : حاـز  -1
 .106  :ا١تصدر نفسو -2
 .208: مفهـو الشعر:  جابر عصفور3
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كىذا االفًتاض ٯتتلك تربيره ا١تؤصل يف الفكر الديٍت الذم أٌف من خبلؿ مصادره . كظيفتو
 .1«األساسية على ضركرة توظيف الشعر ٠تدمة اٟتق كالفضيلة

 كالشعر ينقسم أكال إُف »   كمن ىذا ا١تنطلق قسم الشعر إُف طريقة جٌد كطريقة ىزؿ، 
طريق جٌد كطريق ىزؿ، فأما طريقة اٞتٌد فهي مذىب يف الكبلـ تصدر األقاكيل فيو عن 

كأما طريقة ا٢تزؿ فإّنا مذىب يف الكبلـ تصدر . مركءة كعقل بنزاع ا٢تمة كا٢تول إُف ذلك 
 . 2«األقاكيل فيو عن ٣توف كسخف بنزاع ا٢تمة كا٢تول إُف ذلك 

كرغم أنٌو .    مث ينشأ يف ٖتديد خصائص كل أسلوب، كما تتطلبو كل طريقة من الطريقتُت
يبدك من كبلـ حاـز أنٌو ليس ىناؾ فصبل تاما بُت األسلوبُت ، كٯتكن أف يقًتب أحد٫تا 
من اآلخر، كىي طبيعة اٟتياة اإلنسانية اليت ٯتثلها الشعر، فبل ٯتكن أف تكوف اٟتياة جادة 
كصارمة دائما، فبلبد من مساحة للًتفيو كمع ذلك يبدك كاضحا أٌف التصور األخبلقي ىو 

، دكف إلغاء طبيعتو الفنية اٞتمالية   . معيار ٖتديد كظيفة الشعر عند حاـز
.     إٌف ىذه ا١تهمة ا١تصَتية كا٠تطَتة للشعر ال نكاد ٧تدىا عند ناقد عريب آخر غَت حاـز

دكف أف ننسى أٌف آراءه جاءت . ٦تا يؤكد اكتماؿ النظرية النقدية الشعرية العربية على يديو
إكماال كإ١تاما بآراء كل النقاد األندلسيُت الذين سبقوه، كىذا يتيح لنا إُف حد ما اٟتديث 
عن دكر ريادم لعبتو ا١تدرسة النقدية األندلسية يف العصور ا١تتأخرة، فقد أخذت بيد النقد 

العريب، كىو يهوم ٤تاكلة إكماؿ الرحلة، فأعادت ما قالو السابقوف تذكَتا، كأضافت 
كفتحت رؤل جديدة اقتضتها ظركؼ الزماف كا١تكاف ، كاضعة البصمات األخَتة ١تسَتة 

 .الرحلة النقدية العربية  قبل أف تنطفئ شعلة اٟتضارة 
   إال أٌف ا١تعيار األخبلقي عند حاـز َف يطمس ا١تعيار الفٍت كما أٌكد ذلك جابر عصفور 

فبل تعارض بُت اٞتميل كالنافع ، كال ٯتكن أف تسلب الوظيفة األخبلقية . يف النص السابق 
كفيل بالرفع من قيمة الشعر كمنزلة »القيمة كالوظيفة اٞتمالية للشعر، بل إٌف اٞتمع بينهما 

                                                             
دار نشر ا١تعرفة  مفهـو الشعر عند نقاد ا١تغرب كاألندلس يف القرنُت السابع كالثامن ا٢تجريُت، الطبعة األكُف،: بديعة ا٠ترازم-  1

 .472:  ا١تغرب – ،الرباط

 .327 :ا١تنهاج : حاـز- 2
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 ،  يف عصر كسدت فيو صناعة الشعر كما 1«الشاعر الستعادة منزلتهما معا يف اٟتياة 
 .أٌكد حاـز 

 :اس حـام النز ة الخلق ة في آ اء األدباء والنقاد األندلس  ن-
كيبدك أٌف الٌنزعة الٌدينية األخبلقية، كانت تؤثٌر بشكل كبَت يف نقاد كأدباء األندلس يف     

العارفُت ، أحد علماء العربية ك(ىػ550)تَتم ىذه الفًتة فهذا أبو بكر بن السراج الشن
 (ا١تعيار يف أكزاف األشعار ) يف كتابو، فهو يفكنقدىا كرجاؿ الفقو يف القرف الٌسادس آداهباب

 كىو يف علم العركض، ٕتعلنا نعتقد أنٌو ال ٣تاؿ فيو لربكز ،مع أٌف طبيعة الكتاب، يؤٌكد ىذا
 إالٌ أنٌو يف مقٌدمة الكتاب يذىب إُف أٌف السبب الرٌئيسي يف تأليف ،مثل ىذه الٌنزعة

فإٌف الشعر ١تا كاف ديواف العرب ا١تثٌقف ألخبارىا، » : الكتاب ديٍت ْتث، حيث يقوؿ
كا١تقٌيد ألكزاف كبلمها، كا١تبٌُت ١تعآف ألفاظها، كا١تنبو على آداهبا ك مكاـر أخبلقها، ككاف 
حٌجة نرجع إليها يف تفسَت ما أشكل من كتاب ا تعاُف، كمفزعان ييلجأ إليو يف بياف ما 

استبهم من حديث رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم، رأيت أٌف العناية ٔتعرفة أكزانو مهٌمة يف 
الٌدين، متعينة على كافة ا١تسلمُت، ألٌف اٞتهل بالوزف يؤٌدم إُف تغيَت الٌلفظ بتحريك 

أك ٗتفيف مشدد، أك تشديد ٥تٌفف، كذلك يبطل الٌثقة  .ساكن، أك إسكاف متحرؾ
بكلماتو، ك ٯتنع االستشهاد بلغاتو لتعٌرضها لبلحتماؿ عند من ٬تهل الوزف، كما كانت ىذه 

 2.«سبيلو فبل ٬توز االستدالؿ بو إذ ليس أحد ٤تتمبلتو بأكُف من اآلخر
    فهو يذىب يف ىذا الكبلـ إُف أٌف الشعر ١تاٌ كاف ديواف العرب فإنٌو ىو الضابط للغة   

كصحتها، كىذه اللغة ىي اليت نزؿ هبا القرآف كجاء هبا اٟتديث النبوم الشريف، ك٫تا 
ا١تصدراف األساسياف للتشريع اإلسبلمي، لذلك فإٌف اٟتفاظ على اللغة ىو اٟتفاظ على 

الٌدين كضابط ىذه اللغة ىو الٌشعر، لذلك فإٌف العناية بصٌحتو كضبطو كاجب شرعي على 
.  ككاف ىذا ىو السبب الذم دفعو إُف الٌتأليف يف علم العركض.أىل االختصاص

                                                             
 .115: نظرية الشعر كا١تنهج النقدم يف األندلس: علي الغزيوم- 1
 :ـ1968-ىػ 1388: ٤تمد رضواف الٌداية، الطٌبعة األكُف، دار األنوار، بَتكت: ٖتقيق: ا١تعيار يف أكزاف األشعار: ابن الٌسراج - 2
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رات ا١تبلحظات، اليت تدٌؿ ش    أٌما إذا اطٌلعنا على كتب الًٌتاجم، فإنٌنا ٯتكن أف نظفر بع
على تأٌصل التوٌجو الٌديٍت األخبلقي يف الٌنقد األندلسي كتقؤف األدب كالشعر يف ىذه 

كسأحاكؿ فيما يلي أف أعرض بعض األمثلة اليت استقيتها من بعض كتب الًٌتاجم . الفًتة
. األندلسية، كىي لن تكوف على سبيل اٟتصر بأم حاؿ من األحواؿ

رافع راية القريض، »:    جاء يف قبلئد العقياف يف ترٚتة األديب أيب جعفر بن البٍت
كصاحب آية التصريح فيو كالتعريض، أقاـ شرائعو، كأظهر بدائعو كركائعو، كصار عصٌيو 
طائعو، إذا نظم أزرل بنظم العقود، كأتى بأحسن من رقم الربكد، ككاف أليف غلماف، 

كحليف كفر ال إٯتاف، ما نطق متشرِّعا، كال رمق متورعا، كال أعتقد حشرا، كال صٌدؽ بعثا 
كال نشرا، كرٔتا تنٌسك ٣تونا كفتكا، ك٘تٌسك باسم التقى كقد ىتكو ىتكا، ال يباِف كيف 

 .1«ذىب، كال ٔتا ٘تذىب، ككانت لو أىاج جرٌع هبا صابا، كدرٌع منها أكصابا
.     إٌف ا١تكانة األدبية كاالقتدار الفٍت ٢تذا األديب، َف تغًط ضعف العقيدة كسوء ا٠تلق

ـٌ يف  فاإلصرار على اٟتديث على ىذا اٞتانب دليل على اعتبار التدين كحسن ا٠تلق جزء ىا
كالدليل على اعتماد ابن خاقاف ىذه ا٠تلفية، إصراره على . اكتماؿ شخصية األديب

التعٌرض للجانب الديٍت كا٠تلقي ١تعظم الشخصيات اليت ترجم ٢تا سواء يف القبلئد أك 
 . مطمح األنفس

كهل الطريقة، كفىت اٟتقيقة، تدرع »:    يقوؿ يف ترٚتة القاضي أيب الفضل يوسف األعلم
الصيانة، كبرع يف الورع كالديانة، ك٘تاسك يف الدنيا عفافا، كما ٪تلك التماسا بأىلها كالتقافا، 
فاعتقل إليو كتنقل يف مراتبها، كاستقر يف مناصبها، كعطل أياـ الشباب، كمطل فيها لسعاد 

كزينب كالرباب، كأدرؾ من ا١تعلومات ما أدرؾ، كتعرل من الشبهات، كسرل إُف الرشد 
مستيقظا من تلك السنات، كلو تصرؼ يف شىت الفنوف، كتقدـ يف معرفة ا١تفركض 

كا١تسنوف، كأما األدب فلم ٬تاريو يف ميدانو أحد، كَف يتسوؿ على إحسانو فيو حصر كال 
 .2«...أحد

                                                             
 .4/868: قبلئد العقياف : ابن خاقاف - 1
. 158: مطمح األنفس: ابن خاقاف - 2



 الفصل الثآف                                                               النقد األخبلقي

84 
 

    فكما تتضح نربة الذـ يف ذكر النقائص العقائدية كا٠تلقية يف ترٚتة األديب السابق، 
بل ٧تده يؤكد . تتضح بوضوح نربة ا١تدح كاإلعجاب بتدين كعفاؼ كأخبلؽ األديب الثآف

عند حديثو عن ابن باجة أٌف سوء ا٠تلق كرقة الدين تؤثر على اٟتكم النقدم، حيث يقوؿ 
كلو نظم أجاد »: بعد أف أطاؿ اٟتديث عن تدٓف اٞتانب الديٍت كا٠تلقي عن ىذا األديب

فيو بعض إجادة كشارؼ اإلحساف أك كاده، لوال ما يضمر فيو من سوء اعتقاده، كيبدك منو 
   1«.عند انتقاده

    ٦تا يدؿ على أٌف ا٠تلفية الدينية األخبلقية كانت مقياسا ال حياد عنو يف األحكاـ 
كسيتأكد ىذا بتتبعنا لكتب تراجم أخرل خبلؿ . النقدية ا١تتناثرة يف كتب الًتاجم األندلسية

 .ىذه القركف الثبلثة
كىو ٦تن ٚتع ٕتويد ...»:  البن األبٌار، يف ترٚتة صفواف بن إدريس(ـٖتفة القاد )   جاء يف

 .2«...الشعر إُف ٖتبَت النثر، مع سداد ا١تقصد كسبلمة ا١تعتقد
شيخ قد ...»:ىذا ابن سعيد األندلسي يقوؿ يف ترٚتتو للشاعر أيب اامد القرطيبك    

فما بقي يف ٝتعي من شعره كليتو َف يبق فيو، قولو الذم دٌؿ ...طاؿ عمره يف أكل األعراض
 .3«...على معتقده الكريو

   كيتأٌكد اإلصرار على ىذا ا١تقياس استمراره يف الًتاجم ا١تتأخرة، كما ٧تد يف مؤلفات ابن 
 كاف رٛتو ا، على ما كاف »: ا٠تطيب، جاء يف اإلحاطة يف ترٚتة علي بن ٤تمد العقيلي

عليو من التفٌنن، كاإلمامة يف الببلغة، كاألخذ بأطراؼ الطلب، كاالستيبلء على غاية 
األدب، صاحب ٣تاىدة، كمبلزمة عبادة، على طريقة مثلى من االنقباض كالنزاىة، كإيثار 

كاألمثلة من ىذا النوع تتكرر يف الكتاب، . 4«...التقشف، ٤تبا يف أىل ا٠تَت كالصبلح
كمثاؿ على ذلك ىذه الًتٚتة ا١تأخوذة من . ك٧تدىا أيضا متواترة يف كتب تراجم أخرل

                                                             
 .4/932: قبلئد العقياف: ابن خاقاف-  1
 .119: ٖتفة القادـ : ابن األبار - 2
 .212 :اختصار القدح ا١تعلى: ابن سعيد-  3
 .4/125: اإلحاطة: ابن ا٠تطيب-  4
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ر٭تانة )، الذم كردت مقتطفات منو يف كتاب (التاج اٌلى كمساجلة الًقدح ا١تعٌلى)كتاب 
سابق ال تدرؾ غايتو، »: قاؿ عن األديب أيب جعفر بن أيب خالد . (الكتاب ك٧تعة ا١تنتاب

كبطل ال ٖتجم رايتو، كبليغ تزرل باإلفصاح كنايتو، طلع بذلك األفق ك٧تم، كصاب عارض 
بيانو كانسجم، كعجم من عيود الببلغة ما عجم، فأطاعتو القوايف كاألسجاع، كأٌداه إُف 
ركض االنتجاع، كَف يزؿ يشحذ قر٭تتو الوقٌادة كيستدعيها، كيسمع اٟتكم كيعيها، حىت 

إُف الدين الذم ال تغمز قناتو، ...توفرت يف الرباعة أقسامو، كطىًبق مفاصل ا٠تطاب حسامو
 .1«...كا٠تيلق الذم ييرضي ا حلمو كأناتو

   إٌف اإلصرار على اٟتديث اٞتانب ا٠تلقي كالديٍت يف شخصية األديب يف كل ترٚتة، أكرب 
كما ىي معيارا يف اٟتكم على . دليل على ٖتكيم ا١تعيار األخبلقي يف اٟتكم على األدباء

كىو مبدأ ترٌسخ عند األندلسيُت يف صناعة األدب كالنقد، منذ بدايتها إُف . العمل األديب
 .النهاية مع ا١تؤلفات ا١تتأخرة يف القرف الثامن

إال أٌف ىذا .    فقد كاف ىؤالء على يقُت أٌف ا١تعيار الفٍت ىو األصل يف تقؤف العمل األديب
لذلك كاف للمعيار األخبلقي حضور كاضح . ال يعٍت ا٠تركج عن القيم العقائدية للمجتمع

يف مبلحظاهتم النقدية كتقييمهم للعمل الشعرم، خاصة فيما يتعلق باتول أك ا١تعٌت 
تصٌدكا كذلك للشاعر من خبلؿ شعره أك كفق السلوؾ االجتماعي لو، »كما . الشعرم

بيد ...كقد تكوف ا١تعاٞتة مزدكجة أم الشعر مضافا لو إليو العوامل ا١توضوعية اليت ٖتيط بو
أٌّنا أحكاـ مقتضبة تدكر حوؿ السلوؾ كحوؿ أخبلؽ الشاعر، دكف تعليل أك مناقشة، 

كىي مبلحظات تبدك أقرب إُف تاريخ البحث األديب منها إُف التقؤف النقدم العميق بيد 
أٌّنا مبلحظات تشَت إُف عنايتهم هبذا ا١تعيار األخبلقي، كامتداد أحكامو من القصيدة إُف 

 .  2«الشاعر كبالعكس
                                                             

 .2/365: ر٭تانة الكتاب: ابن ا٠تطيب-  1
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   كاٟتقيقة أٌف ىذا الٌتوٌجو يف النقد األندلسي َف يأًت من فراغ، فربط األدب بالدين نابع 
حريصُت على العقيدة »: من طبيعة البيئة اٟتضارية الثقافية األندلسية، فقد كاف األندلسيوف

حرصا شديدا، فأقبلوا على العلـو الدينية إقباال عظيما، درسا كحفظا كشرحا، كَف يقنعهم 
ذلك فنظموا جيلَّر ىذه العلـو تيسَتا ٟتفظها كما كقفوا يف كجو الفلسفة كقاكموىا خوفا على 

 . 1«العقيدة كالدين منها

   من ىنا ٯتكن االستنتاج أٌف األندلسيُت جعلوا لؤلدب رسالة سامية، ترتبط ٔتقومات األمة 
كال يتناسب كىذه ا١تكانة ذات الرسالة ا٠تطَتة أف يتناكؿ أغراضا من شأّنا أف »كمبادئها، 

تكوف أداة تقويض كإفساد، كال ٬توز أف تعطفو ىوامش القوؿ كفضولو عن بغيتو كمهمتو 
كىذا االرتباط ا١تتكامل بُت ذات األديب ك٣تتمعو يف غاية األدب ككظيفتو كاف ...الرئيسية

قد عرؼ يف نقد صدر اإلسبلـ، كلكنو راف الركود عليو طواؿ القركف األربعة اليت تلت، كَف 
 .  2«ينبعث على صورتو ىذه إال يف األندلس كيف القرف ا٠تامس

 يبدك -كالنقد األندلسي جزء منو- إف التيار الديٍت األخبلقي يف نقدنا العريب القدٔف   
كىو  .ىو يستمد شرعيتو من ارتباطو بالتصور اإلسبلمي للحياة ؼشرعي الوجود كالقياـ،

كانطبلقا من . جزء من اٟتياة- كالشعر منها – للحياة ككل، كالفنوف اتصور ٯتثل مشركع
ىذا التصور ال ٯتكن أف يكوف الشعر ٣ترد فضاء للتسلية الفارغة، بل ال بد أف يكوف لو 

كأحبلمو  فالشعر فن رفيع يصور أحاسيس اإلنساف كتطلعاتو،. تأثَت كدكر فاعل يف اٟتياة
كبالتاِف فإف الشاعر يضطلع ٔتهمة فكرية  .كيصدر عن مبادئو كزاكية رؤيتو يف اٟتياة كرؤاه،

.    اجتماعية خطَتة ، تؤثر يف حياة اٞتماعة ، كتوجهها إُف ا٠تَت كالسعادة يف الدنيا كاآلخرة 
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   يف القرف ا٠تامس ا٢تجرم ظهرت البوادر األكُف للمدرسة النقدية األندلسية، كسرعاف ما  
تبلورت رؤاىا كتوجهاهتا كأسسها، كىي أسس ال ٗترج يف ٣تملها عن مبادئ النقد العريب 

كطريقة العرب، كمع ذلك فإف فيها إضافات تدؿ على تفرد األندلسيُت كبصمتهم ا٠تاصة 
 :كأىم مبلمح ىذا التجديد تتجلى يف ااكر التالية. النابعة من معطيات بيئتهم

إذ بدا تفردىم كاستقبلؿ تفكَتىم كاضحا يف إتاىات ٖتليلهم »  ٖتليل النصوص، -
 .1«من توضيح كتعمق كتذكؽ للمعآف، كدفع لبلٕتاىات ا١تشرقية يف فهم كثَت منها

 .جهد ملحوظ كمتفرد يف قضايا عركض الشعر العريب -

 .كاف ٢تم كلع خاص بالغرابة كاإلبداع يف التصوير -

طرحوا النظرة »كيشَت الدكتور إحساف عباس إُف أّنم ابتداء من القرف السابع 
كإف كنت أعتقد . 2«األخبلقية جانبا كتعلقوا بنظرة غنية قائمة على تذكؽ الصورة الشعرية

أف ىذا ا١تيل إُف الصورة الشعرية كالتعلق هبا قدٔف العهد يف النقد األندلسي، إذ تصادفنا 
ا١تتوىف خبلؿ )مؤلفات أفردت للتشبيهات الغريبة ا١تبتكرة، مثلما ٧تد عند ابن الكتآف 

ككتاب ( التشبيهات من أشعار أىل األندلس)يف كتابو  (النصف األكؿ من القرف ا٠تامس
 .(ىػ440)للحمَتم  (البديع يف كصف الربيع)

كسأحاكؿ يف ىذا الفصل استجبلء ااكر الكربل للنقد الفٍت عند نقاد ىذا العصر يف 
 .األندلس، كتلمس آراءىم يف ٣تاؿ البناء الفٍت للقصيدة

 :ال  اني-
اىتم النقاد األندلسيوف يف ىذه الفًتة با١تعآف الشعرية اىتماما كبَتا، كدرسوىا من نواح 
٥تتلفة، سواء من حيث أصالتها أك تداك٢تا، كىو ما سأتناكلو بالتفصيل يف الفصل ا٠تاص 

كعٌدكا الغرابة . باألخذ األديب أك ما يعرؼ بالسرقات األدبية، أك من حيث جدهتا كغرابتها
 .كاٞتدة يف ا١تعآف من باب ا١تقدرة الفنية كاإلبداعية للشاعر

                                                             
 .232: تيارات النقد األديب: فمصطفى عليا- 1
 .538: تاريخ النقد األديب عند العرب: إحساف عباس- 2
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اىتموا بتحليل ا١تعآف كشرحها، كتتبع ما خفي منها بشكل ينم عن سبلمة الذكؽ 
٦تا أعطاىم القدرة على اكتشاؼ أصوؿ ا١تعآف كإف خفيت، . كعمق اإلدراؾ كسعة الثقافة

 :                يقوؿ ابن بساـ شارحا بيتا البن دراج القسطبلٓف
ا الصُّبحي ٦تيىًشطنا ذىكائًبيوي         ييطىارًدي الَّرلىيلى ميوىًشيَّرا أىكىارًعيوي  »     حىتَّر بىدى

جعل ذكائب الصبح ٦تشطة من ٦تازجة الليل لو، كجعل أكارع ": موشيا أكارعو " قولو 
الليل موشية من ٦تازجة الصبح ٢تا، كجعل أكارع الليل من مواخره كىي ا١تستعملة بأكؿ 

الصبح من مقاكمو كىي ا١تتصلة بآخر الليل، كأصاب يف اإلشارة إُف التشبيو ألنو أكمأ إُف 
أف الصبح كالثور الوحشي كىو أبيض كالثَتاف الوحشية كلها بيض، كأكارعها موشية خاصة 

خرجنا يف ليلة ًحنديس كقد ألقت على : كإ٪تا أٌَف القسطلي يف ىذا بقوؿ أعرايب يصف ليلة
 .1«األرض أكارعها فمحت صور األبداف، فما عدنا نتعارؼ إال باآلذاف

 :كيقوؿ البطليوسي يشرح بيتا للمعرم
 ك١تا َف ييسىاًبٍقهينَّر شىيءي       ًمنى اٟتىيواًف ساىبػىٍقنى الظَّربلالى »

 ١تا َف ٕتد شيئا من اٟتيواف يسابقها كال يباريها، كرأت ظبلؿ أشخاصها تناىضها 
حيثما ّنضت، كتسرع معها إذا أسرعت، أنفت من أف ترل شيئا يتعاطى ٣تاراهتا كالسعي 

معها كتو٫تت أّنا خيل تسابقها، فهي تستفرغ أقصى جهدىا يف اٞترم لتسبقها، كال 
ٯتكنها ذلك؛ ألف ظل الشيء مبلـز لو ال يفارقو، كإ٪تا أراد ا١تبالغة يف كصفها بالسرعة 

من ظيب مقمر »ككأّنا شبو على ىذا ا١تعٌت بقوؿ العرب   تركتو ترؾ ظيب » كقو٢تم « أغر ُّ
، كذلك أف الظيب يرل ظلو يف القمم فيلعب معو كيتوىم أنو ظيب آخر يبلعبو، فإذا «ظلو 

 .2«مل من مبلعبتو كتبُت لو أنو ظلو تركو 
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فلوال سعة الثقافة ككثرة االطبلع ١تا ٘تكن كل من ابن بساـ كالبطليوسي من إدراؾ 
إضافة إُف ما ١تسناه من فهم عميق يدؿ على . أصوؿ ىذه ا١تعآف اليت تبدك غائرة كبعيدة

 .رفعة الذكؽ
كَف يقفوا عند حدكد شرح ا١تعآف كٖتليلها، كإ٪تا انتقدكىا كعابوا قصورىا، كتدخلوا 

 :إلصبلحها أحيانا، يقوؿ ابن بساـ معلقا على بيتُت لتميم ابن ا١تعز
رىا»  كا لوال أٍف يػيقىػػػػاؿى تغيَّرػػػػػػػػرا      كصىبىا كإٍف كاىف التَّرصىايب أىٍجدى

ائًػػػػػػػػًب عىٍنبىػػػػػػػػػػػػػػػرىا   ألىعىادى تػيفىاحى ا٠تيدكًد بػىنػىٍفسىجا    لىثًمي ككافػػور الًتَّر
 : كلو قاؿ ٘تيم يف ىذا البيت

 ................. ألعىادى كٍردى الوٍجنىتًُتً بىنٍفسىجىا        لثمي
لتمَّر لو الوصف كحسن الرصف، لكوف الورد من قبيل البنفسج كما ٚتع بُت الكافور 

 .1«كالعنرب، كسلم بذلك من كل ناقد ألّنما من قبيل كاحد
 :كيف السياؽ ذاتو يعلق على بيت ابن حصن اإلشبيلي

جىزًيلي التػُّقىى ٯتشي ا٢تيوينا تىواضيعىا      كيػىٍهتػىزُّ ًإٍعظىامنا لو كيلَّر خيٍنبيج»
2  

 كىذا ا١تعٌت ٦تا ركب فيو ابن حصن رأسو كحكم ىواه، كا١تعٌت مشهور يف من كصف 
 .3«بالنسك كمدح باالنسبلخ عن أهبة ا١تلك 

 :كانتقد أيضا معٌت للشاعر أيب بكر ٭تِت بن بقى
 :قاؿ أبو بكر من قصيدة

ئػػػػػًػػػػػػػػػػػػػػػلي  ػػػػوـي دىالى لىٍعتػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىا        ٢تىا البىٍدري طيػػػوؽه كالنػػػُّػػػجي    عىًليكى يىا عىػػػػػػٍبدى اإًللىًو خى
ٍ يىكيٍن ًفيهىا الضُّحىى كاألىصىاًئلي  ٍىري يف طيوًؿ عيٍمرًىىا      كًإٍف َفى  كمىا ًىي إالَّر الدَّر
4  
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 أنو أتى إال كمنقلبو، كيا ٢تذا البيت من أحسن مذىبو كأبدع مثواه»: قاؿ ابن بساـ
 مسوح يف كأبرزه عاطل، زم يف جبله أف على يزد فلم كاألصائل، الضحى مسلوب بالدىر
، للدىر أبقى شيء أم شعرم كليت ثاكل، شوىاء  األدٔف، الناصعة ضحاه بعد ا١تظلـو
 قاؿ كلو اللعاب، السائل كىجَته اٞتلباب، األسود ليلو إال بقي ىل النسيم، ا١تعتلة كآصالو

العقود،  شفافة الربكد، رفافة قصيدتو ألبرز ،"كاألصائل الضحى فيها العلى كتلك" :١تمدكحو
 .1«الطواؿ القصائد بو تفي كال ا١تقاؿ، يسعو ال مدحان  الكلمة هبذه ٦تدكحو كألفاد

٘تكن ابن بساـ بنظرة الناقد الثاقبة كحٌس األديب من أف يشخص النقص يف ا١تعٌت 
ألف الشاعر كىو يشبو . الذم أدل إُف اختبلؿ الصورة الشعرية فجاءت شوىاء باىتة

كَف يكتف ابن بساـ هبذا، بل عٌدؿ ا١تعٌت كصححو . أشعاره بالدىر سلبو أٚتل ما فيو
 .كاقًتح شطرا آخر بدؿ شطر الشاعر ا١تختل، كىكذا فقد اقًتح صورة أكثر ٚتاال كاكتماال

 :كبالطريقة ذاهتا عاب البطليوسي الكثَت من معآف ا١تعرم مثلما فعل مع ىذا البيت
  يىا ٢تىىا نًٍعمىةن كلىٍيسى بًًبدىعو    أىٍف ٖتىيوزى الشُّميوسي رًؽَّر البيدكرً »

 ا٢تمم كذكم السادة ألف الرجاؿ، كبالبدكر النساء ىنا ىا بالشموس يعٍت أف ٬توز  ال
 بطريق ىو بل كتستعبدىم، تستملكهم نساءىم بأف يوصفوا أف يستحسنوف ال العالية
 .2«ا١تدح بطريق منو أشبو ا٢تجو

 :كانتقد ابن دحية ىذا التشبيو، الذم قاؿ إنو ألحد أىل العصر
ار بًًو العيٍذري »  غىزىاؿه لىوي يًف كيلِّ عيٍضوو ٤تىاًسني     يػىقيوـي ٠تىبلًع الًعذى

ػٍػػػػػػػػػػػػػػري  ػػػػػػػٍأسه كرًيقيوي ٜتى  .  فىوٍجنىتيوي ًكٍرده كعىينىاهي نػػىػػػػػػػػٍرجػػػًػػػػػػسي       كمىٍبسىميوي كى
 كاألحداؽ، اٟتدائق نرجس بُت ألف التحقيق؛ ٔتحك حك إذا أنيق، غَت تشبيو  كىو
 ٖتل أف ٭تسن كليس األضداد، بُت ما التباين من اآلماؽ؛ كتكحيل بالدعج ا١توصوفة
 حكم يف الناس، بعيوف تشبيهو من أكُف ا٢ترر بعيوف فتشبيهو السواد؛ موضع يف الصفرة

                                                             
 .4/474: 2ؽ: ١تصدر السابقا- 1
 .228: 2ؽ: شركح سقط الزند: البطليوسي- 2
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 العُت بياض كإحاطة بالصفرة، البياض إحاطة ١توضع بذلك تشبيهو حسن كإ٪تا. القياس
 تضرجها يف تشبهها فإّنا النمط؛ ىذا من بالورد ا٠تدكد تشبيههم كليس. فقط بسوادىا
 لو ألف األقحواف؛ ٚتع: كاألقاح. بالثغور األقاح ككذلك. كنضرهتا كنداىا كنعومتها، باٟتمرة

 الشعر بنقد عٌت ٦تن أحدان  نعلم َف ما ا١تعٌت ىذا يف الحظنا كقد. بو الثغر يشبو أبيضا كرقا
 .1«معناه قناع كشف كال الحظو، قبلنا

إذف فابن دحية يعتقد أنو كاف سباقا يف انتقاده ٢تذا ا١تعٌت الذم كثر تناكؿ الشعراء لو، 
دكف أف يفطنوا إُف ا٠تلل الذم رآه فيو، لكن اٟتقيقة أف ناقدا أندلسيا آخر قد كقف عنده، 

شارح  (ىػ619)كىذا الناقد ىو الشريشي . ككاف لو فيو رأم ٥تالف لرأم ابن دحية
 :مقامات اٟتريرم، كقد كقف عند ىذا ا١تعٌت عندما تعرض للبيت الشهَت

دً    فىأىٍمطىرىٍت ليؤليؤا ًمٍن نػىٍرجىسو كسىقىٍت       كىٍردىا كعىضَّرٍت عىلىى العينَّراًب بًالربي
كقد ٘تادل إنكار أدباء كقتنا تشبيو العيوف هبذا النوار األصفر ا١تعركؼ عندنا »: فيقوؿ

كأم : بالنرجس، فأكثرىم ينكر أف يكوف يقع  بو تشبيو أجل صفرتو، كإذ ذكرتو ألحد قاؿ
 . كيستهجن موضوع التشبيو جدا!صفرة يف العُت إال أف يكوف بصاحبها علة الَتقاف

ككاف أديبا شاعرا،  (اٞتمل) كقد سألت بعض أشياخي يف صغرم، كأنا أقرأ عليو كتاب
. النرجس عندىم نوار يشبو نوار الفوؿ: فأنكر كقوع التشبيو هبذا النوار األصفر، كقاؿ ِف

كأكثر من لقيتو يستبعد التشبيو هبذا األصفر ألجل لونو، كذلك لقلة ٖتصيلهم معرفة كبلـ 
العرب كتشبيهاهتا، كالعرب توقع تشبيهاهتا على الصورة دكف ا١تعٌت، كعلى ا١تعٌت دكف 

 .2«الصورة، كعليهما ٚتيعا، كىو أكمل كجوه التشبيو
فرأم ىذا الشيخ، كالذم تبناه الشريشي أيضا بدليل إثبات لو، يطرح نظرة أعمق يف 

كلن . فهم ىذا ا١تعٌت، كإدراؾ للحدكد ا١تفتوحة للعبلقة التشبيهية اليت ال تعٍت ا١تطابقة التامة

                                                             
 .128: ا١تطرب: ابن دحية- 1
– ق 1413: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دط، ا١تكتبة العصرية، صيدا، بَتكت: شرح مقامات اٟتريرم، ٖتقيق: الشريشي- 2

 .104-1/103: ـ1992
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أطيل الوقوؼ عند ىذه القضية ىنا، ألٌف لنا كقفة يف ىذا الفصل عند نظرة النقاد 
 .األندلسيُت يف ىذه الفًتة ا١تدركسة إُف التشبيو

ككاف ٖتليلهم للمعآف أحيانا أخرل، بغرض تبياف ٚتا٢تا كإظهار جدهتا كإبداع 
 :كقولو عن ىذا البيت. صاحبها، كما فعل البطليوسي مع الكثَت من معآف ا١تعرم

ٍلًقةو     لىًكٍن ٝتىٍحتى ٔتىا يػيٍنًكرفى ًمٍن ديرىرً »  1«فىمىا كىىىٍبتى الَّرًذم يػىٍعرًٍفنى من خى
إف البقر كالظباء، اليت أصل اٟتور ٢تن، عجبت من حورؾ فجاءت تستوىبك ...»

إياه، فلم ٘تكنك ىبتو، ألنو خلقة ال ٯتكنك أف هتبها، فوىبت ٢تن درؾ ككسوتك ألّنما ٦تا 
 .2«ٯتكن أف يوىب كىذا ا١تعٌت ال أحفظ مثلو لغَته

كأعجب أيضا ٔتعانيو اليت طورىا كأضاؼ إليها، فأبدع فيها، كتعليقو على ىذه الصورة 
 :اٞتميلة للمعرم

قىى بًالكىمىاًؿ ًسرىارى »    كبىانىٍت تػيرىاًعي البىٍدرى كىيو كىأنَّروي     ًمنى ا٠تىوًؼ الى
ػػػػارىا  ٍيػػػػػػػشي الظَّرػػػػػػػػػػبلـً إىسى  .3«       تىأخَّررى عىٍن جىٍيًش الصَّربىاًح ًلضيٍعًفًو   فىأىكثىػػػػػػػػقىوي جى

نبهوا  على ىذه الصفة فقد يوردكه َفن الشعراء  كاوإنىذا معٌت مليح َف يسبق إليو، »
 اآلخر، جعلهماؿ  عند إقبا١تا كاف ضدين يذىب أحد٫تاوالنهار ؿ  ىذا أن الليمعٌتو. عليو

 وغلب أكثقو، و أسَتا، البدر أخذو،  الصباح جيشؿ الليجيشفهزم ،  التقيأتنزلة جيشُت
كىذه مبالغة يف كصف الليل بالطوؿ . يرجىال  ارػالنه صارو  ٘تلكو،و   األفق على ؿاللي

 :كما قاؿ امرؤ القيس
 4كأفَّر الثػُّرىيا عيلِّقىٍت يًف مىصىامِّهىا     بًأٍمرىاًس كىتَّرافو ًإُف صيمِّ جىٍندىؿً       

                                                             
 .125: 1ؽ: السفر الثآف: شركح سقط الزند: البطليوسي-  1
 .125: 1ؽ: صدر نفسواَف- 2
. 465: 2ؽ: ا١تصدر نفسو-  3
:  مع ذكر ىذه الركاية للبيت يف الديواف فقد أثبتت فيو ركاية أخرل لو ىي. 53: سامرؤ القي-  4

ومىوي    بأىٍمراسو كتَّرافو إُف صيمِّ جىٍندىؿً                  . فػىيىا لىكى ًمٍن لىٍيلو كىأفَّر ٧تي
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مليحة دة ياز وزاد للثريا، إيثاقو القيس امرؤ ذكر كماالقمر  ؿاللي يثاؽإ المعري فذكر
 كزاد أيضا زيادة أخرل، كذلك أنو .للقمر أسرهو النهار ٞتيش ؿالليجيش غلبة  من ذكر

جعل البدر من جيش النهار، كجعل النهار أكُف لو من الليل، ألف النور كلو يضاٌد الظلمة، 
 .1 «فهو بالنهار أكُف منو بالليل

إف مثل ىذا التحليل يدؿ على االطبلع الواسع كخربة بدقائق ا١تعآف الشعرية عند 
 .العرب

كمنهجو ». العرب تفصيبل ١توضوع ا١تعآفأما حاـز القرطاجٍت فإنو يعد من أكثر النقاد 
فهو على الرغم من اتباعو . ٮتتلف عن سابقيو يف اٟتديث عن ا١تعٌت كا١تعٌت الشعرم خاصة

أحيانا ١تفاىيمهم كاستعمالو ١تصطلحاهتم، ٭تاكؿ أحيانا أخرل أف يقدـ نظرية كلية ال ٗتلو 
 .من الشموؿ ككعي بالطبيعة العملية اإلبداعية

إف الركح الفلسفية ا١تتأثرة بالقوانُت الكلية عند أرسطو ال تغيب عن الرؤية النقدية عند 
حاـز فهو يف ْتثو عن مواصفات الشعر كعناصر اإلبداع، يعٌت بتوجيو النقد العريب إُف 

 . 2«البحث عن القوانُت الكلية، كال يقف كثَتا عند األحكاـ اٞتزئية
 فقد أفرد جزءنا ىاما من كتابو منهاج البلغاء لدراسة ا١تعآف فتناك٢تا من كل اٞتوانب، 

كأصناؼ ا١تعآف كترتيبها بإزاء األلفاظ كتعريفها، كأعرؽ ا١تعآف كأكجهها كأنواع ا١تعآف 
ْتسب األغراض كتقسيم ا١تعآف كتضاعفها كطرؽ اقتباس ا١تعآف، كشرط اكتماؿ ا١تعآف، 

كا١تعآف ا١تمكنة كا١تمتنعة كا١تستحيلة، كا١تعآف يف طريقيت اٞتد كا٢تزؿ، كأسباب غموض 
 .3ا١تعآف كعبلجو كتفاكت الشعراء يف تناكؿ ا١تعآف

سإٔتاكز أمورا تنظَتية كثَتة يف ا١توضوع، تعرض ٢تا الدارسوف الذين تناكلوا نظرية حاـز 
 .كسأتوجو رأسا ١تا لو عبلقة جوىرية با١تعآف الشعرية. الشعرية كخصوىا بدراسات مستقلة

                                                             
 .465: 2 ؽ: شركح سقط الزند:بطليوسياؿ- 1
. 94: نظرية الشعر كا١تنهج النقدم يف األندلس: علي لغزيوم-  2
 .196 إُف الصفحة 15بدءا من الصفحة ا١تنهاج : ينظر- 3
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 فباستيفاء ا١تعآف يف الكماؿ أما» : أثار حاـز قضية نقص ككماؿ ا١تعآف حيث يقوؿ
 بركن، أركاّنا من ٮتل ال حىت أركاّنا ٚتيع العبارات كانتظاـ متمماهتا كاستقصاء أقسامها،

 .1«بعض  على األقساـ بعض يتداخل كال قسم، أقسامها من يغفل كال
 اليت ا١تعآف فمن»: مث يأيت ّتملة من األمثلة الشعرية لتوضيح ىذه القاعدة النظرية

: نصيب قوؿ صحيحة تامة فيو القسمة كردت
 2نىٍدرًم مىا كى٭تىكى  قاىؿى  نػىعىٍم      كفىرًيقه  فىريقيهيم كقىاؿى ، الى  فىريقي   فػىقىاؿى 

: الشماخ قوؿ صحيحا تاما فيها التقسيم كقع اليت ا١تعآف كمن
ًئنىةه          عىلىى أىٍرسىاغيوي  تػىقىعي  مىا  مىىتى  يػىتىدىٍحرىجي  أكٍ  يػىٍرفيضي  حىجىرن  ميٍطمى

3  
 إنو: يقوؿ أف لقائل كليس. تدحرج صلبا كاف كإف، ارفضٌ  رخوا كاف إف اٟتجر ألف

 كانت إذا األرض فإف، فيها اٟتجر فيسوخ رخوة األرض تكوف أف كىو، ثالثا قسما غادر
 القسمة صحت مطمئنة فبقولو، كاعتماد اطمئناف كقوع عليها اٟتافر يقع َف الصفة هبذه

 .4«ككملت
إف اختيار حاـز ٢تذه األمثلة كٖتليلو للمعآف اليت تضمنها، يدؿ على دقة متناىية يف 

سرب غور ا١تعٌت الشعرم، أمكنو من كضع يده على ا١تعآف اليت استوفت أقسامها كانتظمت 
لكن يدؿ . أجزاؤىا انتظاما سليما دقيقا، َف يًتؾ ٣تاال الختبلؿ تركيب أك فتح احتماؿ

استمدت قوهتا من الفلسفة اليونانية . أيضا على معيارية صارمة يف التنظيم لعملية اإلبداع
كصرامة عمود الشعر العريب، فلم تًتؾ ٣تاال النفتاح ا١تعٌت الشعرم على غَت العادم كٗتطي 

 .حدكد ا١تنطق

                                                             
 .154: ا١تنهاج: حاـز- 1
، دط، مطبعة اإلرشاد، بغداد: ٖتقيق: الديواف: نصيب بن رباح- 2 . 64: 1968: داكد سلـو
. 38: 1994- ىػ 1414: قدرم مايو، الطبعة األكُف ، دار الكتاب العريب، بَتكت: الديواف، شرح كتقدٔف: الشٌماخ-  3
 .155 – 154: ا١تنهاج: حاـز- 4
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ك يواصل سرد أمثلة أخرل ٘تت فيها القسمة على جهة من التدريج كالًتتيب كانتظمت 
كما عرض أمثلة أخرل عن . 1فيها العبارة ٚتيع أركاف ا١تعٌت كاستوفت غايات ا١تقصد

 .2ا١تعآف الناقصة
، شغلت النقاد كاألدباء قدٯتا كحديثا  كال بد من الوقوؼ عند قضية ىامة أثارىا حاـز

كلعل  الصراع حوؿ ىذه القضية يف األدب »: ىي قضية الوضوح كالغموض يف ا١تعآف
العريب عرؼ أطوارا كثَتة أ٫تها مرحلة الصراع اليت دار حوؿ معآف الشعراء ادثُت كال سيما 

 .3«شعر أيب ٘تاـ
 القوؿ كمواطن الكبلـ مقاصد أكثر كانت كإف ا١تعآف إف»: يقوؿ حاـز يف ا١توضوع

 إغماضها ا١تواضع من كثَت يف يقصد فقد مفهوماهتا عن كالتصريح عنها اإلعراب تقتضي
 إحدا٫تا: عبارتُت يف ا١تعٌت تأدية نقصد قد أيضان  ككذلك. دكّنا الكبلـ أبواب كإغبلؽ
 على فالداللة. ا١تقاصد من لضركب الداللة كاضحة غَت كاألخرل عليو، الداللة كاضحة
 .4«معا  كإهباـ إيضاح كداللة إهباـ، كداللة إيضاح، داللة: أضرب ثبلثة على إذف ا١تعآف

 فحاـز يرل أف األصل يف ا١تعآف الوضوح كىو بذلك ال ٮترج عن الذكؽ العريب الذم 
كالشعر ال ٭تب إُف »: ينفر من التعقيد كالتوعر، كىذا يذكرنا بقوؿ القاضي اٞترجآف

النفوس بالنظر كااجة، كال ٭تلى يف الصدكر باٞتداؿ كا١تقايسة، كإ٪تا يعطفها عليو القبوؿ 
 .5«كالطبلكة، كيقرهبا منها الركنق كاٟتبلكة

لكن حاـز يقر بأف الشاعر قد يضطر إُف الغموض يف مواضع معينة، مث يضيف أف 
 ما منها: ا١تعآف يف اإلغماض ككجوه»: الغموض قد يأيت إُف ا١تعآف من جوانب ثبلث

                                                             
 .155: جىاا١تن: حاـز : ينظر- 1
 .156: ا١تصدر نفسو: ينظر- 2
: قضايا النقد األديب عند حاـز القرطاجٍت، الطبعة األكُف، مطبعة النجاح اٞتديدة، الدار البيضاء، ا١تغرب: ٤تمد أديواف- 3
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 .172: ا١تصدر السابق- 4
 .100: كساطةاؿ: القاضي اٞترجآف- 5
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 كمنها ا١تعٌت، على هبا ا١تدلوؿ كالعبارات األلفاظ إُف يرجع ما كمنها أنفسها ا١تعآف إُف يرجع
مث يذكر حاالت أخرل يكوف فيها ا١تعٌت غامضا يف . 1«معا  كاأللفاظ ا١تعآف على يرجع ما

 .2حد ذاتو
كٔتا أف الوضوح ىو األصل يف تقدٔف ا١تعآف الشعرية كما أشرنا سابقا، فإف حاـز 

كيبدأ حديثو عن أصناؼ ا١تعآف . يتعرض لقضية إزالة الغموض إذا حصل يف ا١تعآف الشعرية
 ا١تعآف إف»: فيقوؿ. من حيث الغموض كبعدىا عن البياف، كالبياف ىنا مرادؼ للوضوح

 يف تكوف أف يقصد ما كمنها تقدـ، ما على البياف من غاية يف تكوف أف يقصد ما منها
 يباف أف يقصد ما كمنها غموض، بعض فيو يقع أف يقصد ما كمنها اإلغماض، من غاية
 .3«جهة من يغمض كأف جهة من

 كتلك»كالبياف يف ا١تعآف ال يتحقق إال بتعريتها من األكصاؼ اليت تبعدىا عن البياف، 
 األشياء كتلك. عنو ا١تعرب اللفظ إُف يرجع ما كإُف ا١تعٌت إُف يرجع ما إُف: تنقسم األكصاؼ

 كضع إُف أك مادة إُف كليهما يف راجعة تكوف أف إما: العبارة إُف أك ا١تعٌت إُف الراجعة
 .4«ملتزما أك ٢تما متضمنا يكوف ما إُف أك مقدرا إُف أك كترتيب

للشاعر طرقا، »مث ٭تلل ىذه األسباب ٖتليبل دقيقا كيشرح كسائل إزالتو أم أنو يرسم 
 .5«ككضع يف متناكلو حيبل شعرية ككبلمية ٘تكنو من تبليف الغموض كالتخفيف من حدتو

كعليو ٯتكن أف نستخلص أف حاـز ال ٭تبذ الغموض كالتوعر يف الشعر، كيعترب الوضوح 
 .يف ا١تعآف كاأللفاظ ٝتة من ٝتات البياف كالشاعرية

كبالرؤية ذاهتا القائمة على التنظَت الدقيق كسٌن القوانُت، يتعرض حاـز لقضية األغراض 
 :كسأحاكؿ تلخيص آرائو الشعرية يف ىذه القضية يف نقاط. الشعرية

                                                             
 .172: ا١تنهاج: حاـز- 1
 .173 – 172: صدر نفسواَف: ينظر- 2
 .177: ا١تصدر نفسو- 3
 .177: ا١تصدر نفسو- 4
 .122: قضايا النقد األديب عند حاـز القرطاجٍت: ٤تمد أديواف- 5
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 من كيقبح»: كاف يرفض اٞتمع بُت غرضُت متعارضُت يف قصيدة كاحدة، يقوؿ -
 أحد٫تا بُت ٚتع قد كاإلطراب اإلبكاء أك كالذـ كاٟتمد ا١تتضاداف الغرضاف يكوف أف ذلك

 التناقض، يف متساكيُت كباطنهما ظاىر٫تا ككاف كاحد ٔتحل كنيطا كاحدة جهة من كاآلخر
 اٟتمد يعطي الكبلـ ظاىر كيكوف كاحدة جهة من كيذمو شيئا اإلنساف ٭تمد أف مثل

 .1«باطنو ككذلك معا، كالذـ

 كثَت يف ك٭تسن يسوغ ما كأما»: إال أف ىذا ا١تدح قد يستحب يف بعض ا١تواضع -
 كاحد ٤تل من منبعثُت غَت أك كاحد ٤تل إُف منصرفُت غَت ا١تقصداف يكوف فأف ا١تواضع من
»2. 

 الباطن يف بو يقصد ا١تتضادين أحد»: بل قد ٭تسن ىذا اٞتمع كيعد بديعا إذا كاف
 من جهة على عليو يدؿ فيما ١تضاده موافقا اٟتقيقة يف فيكوف يف الظاىر، بو يقصد ما غَت

 :3النابغة قوؿ ٨تو كذلك كالتأكيل، اجملاز

 الكىتاىًئبً  ًقرىاعً  ًمنٍ  فيلوؿي        هًبًنَّر  سييوفػىهيمٍ  أىفَّر  غىيػٍرى  ًفيًهمٍ  عىٍيبى  كالى 

 .4«مدح يف اٟتقيقة كىو ذـ، أنو يوىم كما اٟتمد بُت فجمع
كٌضح طريقة كل غرض كما ٬تب اعتماده فيو، عارضا ا١تعآف كصفات األلفاظ  -

 .5ا١تناسبة لكل غرض

يضبط استعماؿ الشعراء لؤلغراض ا١تختلفة، كالسيما »   كيعد ىذا العمل ٔتثابة قانوف 
األغراض ا١تتعارضة، عرٌج على أشهر األغراض كذكر ما ٬تب اعتماده يف كل غرض منها 

                                                             
 .350: ا١تنهاج: حاـز- 1
 .350: ا١تصدر نفسو -2

 .23: ـ1996- ىػ 1416: حٌنا نصر اٟتيٌت، الطبعة الثانية، دار الكتاب العريب، بَتكت: الديواف، ٖتقيق: النابغة- 3
 .350: السابقا١تصدر - 4
 .353 – 352 – 351: صدر نفسواَف: ينظر- 5
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كدراستو ىذه ٘تثل دليبل عمليا يساعد الشعراء على تدبَت أمورىم عندما يودكف النظم يف 
 .1«غرض معُت

إذ كاف مركر النقاد على . كمثل ىذا العمل ال ٧تد لو نظَتا عند أم ناقد عريب آخر
 .ىذا ا١توضوع خفيفا ال يتعدل اإلشارات كا١تبلحظات ا١تتفرقة

 :فنون الـالغة-
كىلعي األندلسيُت بالفنوف الببلغية ال ٮترج عن الذكؽ العريب العاـ ا١تولع بالتنميق يف فنوف 

 غاية »: كإذا تأملنا الًتاث النقدم كالببلغي كجدناه ٭تدد للشعر غايتُت. القوؿ األديب
هتدؼ إُف النفع، كتربط الشعر بالتعليم كالتهذيب كاإلقناع، كغاية أخرل ال هتدؼ إال إُف 

 .2«اإلمتاع كالتسلية
كلتحقيق الغاية الثانية، برز ٣تاؿ التنافس يف إتقاف التصوير، كاإلبداع يف فنوف تنميق 

كتصنيفها . القوؿ، كٖتفزت ٫تم النقاد ١تتابعة ىذه الفنوف اليت جادت هبا قرائح الشعراء
كالتقنُت ٢تا، خاصة يف العصور ا١تتأخرة كإف كاف األندلسيوف َف يصلوا إُف ما كصل إليو 

حيث ضعف النقد، كانفصلت عنو الببلغة كاستقلت كاستأثرت »ا١تشارقة يف ىذه الفًتة، 
 .3«باالىتماـ الكلي، كأصبحت جهود أصحاهبا مقصورة على التفنن يف التقسيم كالتفريع

فما ١تسناه يف األندلس يف ىذه الفًتة، كما طرحت يف إشكالية البحث، شبو يقظة 
نقدية، عاٞتت القضايا اٞتوىرية يف الشعر مع ٤تاكالت يف التجديد كاإلضافات ا١تبدعة 

 .مثلما رأينا عند حاـز
 

 :(ال شـ و واالس  ا ة): الـ ان- 1
 

                                                             
 .261: قضايا النقد األديب عند حاـز القرطاجٍت: ٤تمد أديواف- 1
 .328، 2002، دط، منشأة ا١تعارؼ، اإلسكندرية، (الكناية كالتعريض)كرة الفنية يف شعر ا١تتنيب صاؿ: منَت سلطاف- 2
 .504: تاريخ النقد األديب عند العريب: إحساف عباس- 3
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 طريقة خاصة من طرؽ التعبَت، ككجو من أكجو الداللة »إذا كانت الصورة الشعرية ىي 
،  أك ىي الًتكيبة 1«تنحصر أ٫تيتها فيما ٖتدثو يف معٌت من ا١تعآف من خصوصيات كتأثَت

اللغوية اققة من امتزاج الشكل با١تضموف يف سياؽ بيآف خاص أك حقيقي موح كاشف 
 فإف ىذه ا٠تصوصية اليت تعٍت من ضمن 2.كمعرب عن جانب من جوانب التجربة الشعرية

ما تعنيو اٞتدة كالغرابة كاالبتكار، كىذا التأثَت الذم ىو التأثَت يف ا١تتلقي كىٌز مشاعره إُف 
درجة الطرب، ٫تا ما اىتم بو النقاد األندلسيوف كاعتربك٫تا ا١تيزتُت األساسيتُت للصورة الفنية 

كالشك أٌف أساس الغرابة كاالبتكار ىو ا٠تياؿ، كىو العنصر الذم . اليت ىي جوىر الشعر
 .رٌكز عليو األندلسيوف يف مفهـو الشعر كالصورة

كىذا الولع با١تعٌت الغريب أك الصورة اٞتديدة ا١تبتكرة، رغم أنو ظهر بقوة مع ابن سعيد 
األندلسي كالنقاد الذين ساركا يف ركابو، كصار شبو توجو نقدم يف ىذه الفًتة، إال أف لو 

جذكر مبكرة يف النقد األندلسي فابن بساـ، رغم أنو كاف ٯتيل إُف عمود الشعر العريب 
كتفضيل طريقة العرب، فإنو ال ٮتفي أحيانا إعجابو با١تعآف الغربية كاٞتديدة، سواء  ابتدعها 

 ٦تا كىذا»: يقوؿ معلقا على قصيدة لعبد اجمليد ابن عبدكف. الشاعر أك أخذىا كطورىا
 .3«فكره كنتيجة شعره، أمَت كلعلو بشبيو، لو أٝتع كَف فيو، أغرب

كنلمس ىذا اإلعجاب بالغريب كاٞتديدة من ا١تعآف عند ابن دحية، إذ يقوؿ يف مقدمة 
 ما العاِف مقامة ٠تدمة منها  فجمعت»: ، الذم ألفو لسلطاف مصر الكامل(ا١تطرب)كتابو 
 كالوصف كالنسيب، الغزؿ يف كيطرب؛ ٝتاعو عند كيهتز كيشرب، بالضمَت يؤكل

 بدائو بدائع كمبتكرات ا١تستعذبة، التشبيهات مستطرفات من ذلك غَت إُف كالتشبيب؛
 .4«ا١تستغربة  ا٠تواطر

                                                             
 .323: الصورة الفنية يف شعر ا١تتنيب: منَت سلطاف- 1

 .26 : 1994: ا١تركز الثقايف العريب الصورة الشعرية يف النقد اٟتديث،  الطبعة األكُف،: بشرل صاٌف: ينظر-  2
 .530 / 4: 2ؽ: الذخَتة: ابن بساـ- 3
 .1: ا١تطرب:  ابن دحية-4
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حيث . أما ابن سعيد فقد كاف أكثر النقاد األندلسيُت كلعا بغريب ا١تعآف كالتشبيهات
نظر إُف الشعر من منطلق الذكؽ األديب العاـ يف األندلس يف ذلك العصر، الذم يقـو على 

كاليت سأقف عندىا . الغرابة كالبديع كعلى أساسو بٌت نظريتو عن ا١ترقص كا١تطرب يف الشعر
كىذه النظرة َف تفارقو يف مؤلفات الًتاجم اليت كضعها . بالتفصيل يف فصل مفهـو الشعر

 ا١تغرب شعراء غرائب من فيو أكردت ٣تموع فهذا»: (رايات ا١تربزين)حيث يقوؿ يف مقدمة 
 ر٭تاف نداه على لَتؼٌ  الوسيم، الوجو من أحسن كلفظو النسيم، من أرؽ معناه كاف ما

 قيميصي  إذٍ  ذلك لو كحقٌ  ... ابوب بطلعو ابٌ  عُت تػىعىلُّق ٔتعاده األٝتاع كتتعٌلق القلوب،
 أال ىذا مع كاشًتطتي  مبانيو؛ حسن من إتقانو كزخرؼ معانيو، قدكد على مفصَّرلةه  ألفاظو

 ٕتويده بعد أىبٍػرىزىتيو عبارة، حسن أك بزيادة استحٌقوه أك معناه، إُف ييٍسبىقوا َف ما إال منو أكرد
 .1«حبله يف

كحسبك أف بعض أعبلـ الشعر َف »: كيقوؿ بعد أف يذكر ٚتلة من شاعرات األندلس
أجد ٢تم من ا١تعآف الغريبة ما يشفع لو يف إثبات أٝتائهم يف ىذا اجملموع كقد شفع ٢تن 

 البناء أيب شعر عن قاؿ.مؤلفاتو كل يف كيرددىا الفكرة ىده كيؤكد.2«إحساّنن فيو
 اٞتميع، فنبذت االنتقاد بعُت نقدتو مث كثَتا كنثره نظمو من كتبت قد ككنت: »اإلشبيلي

 .3«بديع كال غريب من فيو أرل َف إذ
 ا١تطربات ك ا١ترقصات ) كتابو يف كالطرب ا١ترقص لصنفي ساقها اليت األمثلة تأملنا كإذا

 ىو ا١ترقص فليس » ما، نوعا كغريبة  كجديدة ٚتيلة شعرية صور على ٭تتوم لوجدناه( 
 أك كانت استعارة الصورة، أك غريب التشبيو، غريب على بل التشبيو على الشعر القائم

 4«ذلك  غَت أك تشبيها

                                                             
 .3 -2 – 1: رايات ا١تربزين: ابن سعيد- 1
 .92: ا١تصدر نفسو - 2
 .119: اختصار القدح ا١تعلى: ابن سعيد- 3
 .543: تاريخ النقد األديب: إحساف عباس- 4
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 الذم الذكؽ ىذا»الفًتة،  ىذه يف عامة األندلسي الذكؽ على غالبا كاف توجو كىو
 أف ىو عباس إحساف حسب ذلك على كالدليل. 1«الغرابة يطلب حضريا متزمتا أصبح

ذكرىا  اليت األمثلة ذات كىي مؤلفاتو كل يف سعيد ابن عند تتكرر الشعرية األمثلة ىذه مثل
 لشعراء فيها كانتصر العدكة كبر األندلس بُت فيها فاضل اليت رسالتو يف الشقندم من كل

. األندلس
 .2دحية كعنوف بو كتابو ابن بو أعجب الذم ىو( ا١تطرب )الشعر من النوع كىذا    

 من انطبلقا عهدناه الذم كىو األندلس شعراء أحد حفص أيب يقوؿ ابن دحية عن
 الدفاعية يبدأ تراجم األدباء كالشعراء األندلسيُت مبالغا يف اإلطراء كنربتو اإلقليمية نزعتو

 كالتخييل ااكاة يف البارع كالتمثيل التشبيو يف ا١تبدع...»الشاعر ىذا عن عليهم، يقوؿ
. الفنية مكانتو من كيعلي الشاعر بو ٯتدح ٦تا ااكاة يف كالرباعة التشبيو يف فاإلبداع.3...«

ذاتو، كىي يف كصف النرجس الذم يدعوه أىل  للشاعر صورة طريفة على معلقا كيقوؿ
    :4األندلس بالبهار

 تنٌبو فقد شىقَّر الىبػىهىاري ميغلِّسا     كمائمىوي عن نيورًًه ا٠تىًضًل النَّردم»    
ٍػػػػػػركطىةو من زىبٍرجػػػػػػػػػػػػد        مىداًىني تًػػػرٍبو يف أنىامػػػػلى ًفضَّرػػػػةو     على أىٍذريع ٥تى

. 5«كصنيعها كغريبها النرجس، كبديعها يف التشبيهات مليح من كىذا
 كالغرابة .للشعر عندىم الفنية ا١تقومات كانت من التشبيو يف الغرابة أف على يدؿ ٦تا

كلذا أقاموا دراستهم على ٣تموعة »تقـو بالدرجة األكُف على ا١تفارقة كاالنفصاؿ عن الواقع، 
عبلقات تقـو بُت أطراؼ الصورة قد تستند إُف مشاهبة حسية أك مشاهبة يف اٟتكم أك 

                                                             
 .543: السابقا١ترجع - 1
 .541: ا١ترجع نفسو- 2
 .127: ا١تطرب: ابن دحية- 3

. 127: ا١تصدر نفسو-  4
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 .1«ا١تقتضى الذىٍت الذم يربط بُت الطرفُت دكف حاجة إُف اشًتاؾ الطرفُت يف ا٢تيئة ا١تادية
:       كقد بدأ بتعريفو قائبل . كىذ الطرح كارد يف كبلـ أيب البقاء الرندم عن التشبيو

كالتشبيو ٘تثيل يصور ا١تشبو يف صورة ا١تشبو بو لصفة موجودة فيهما، أك يف أحد٫تا، أك »
  .2«مقدرة يف أحد٫تا، موجودة يف اآلخر

 :3 كتتأٌكد ىذه النظرة عندما يأيت ٔتا ٝتٌاه مراتب التشبيو يف النظم، كىي تسع مراتب
 .تشبيو شيء بشيء-1
 .تشبيو شيء بشيئُت-2
 .تشبيو شيء بثبلثة أشياء-3
 .تشبيو شيء بأربعة أشياء-4
 .تشبيو شيئُت بشيئُت-5
 .تشبيو ثبلثة بثبلثة يف بيت-6
 :تشبيو أربعة بأربعة يف بيت، كقوؿ ا١تتنيب -7

ان، كرىنىٍت غىزىاالن      بىدىت قىمىران، كمىالىٍت خيوطى بىافو    كفىاحىٍت عىٍنربى
 :كأبدع ما فيو قوؿ أيب الفرج الوأكاء. تشبيو ٜتسة ٓتمسة يف بيت-8

،كسىقىٍت   كىٍردىان، كعىضَّرٍت عىلى العينىاًب بالبػىرىدً      فىأىمطىرىٍت ليؤليؤان ًمٍن نىرًجسو
 :كِف يف كصف مشعة، كفيو تشبيو سبعة بسبعة -9

    كصىٍفرىاءى لىوًف التَّررٍبً، قىاٝتىٍتػيهىا ا٢تىوىل    ًإذىا مىا بىكىٍيتي اٟتيبَّر لىٍيبلن بىكىٍت مىًعي
    كىًمثًلي يف سهٍقمي، كلىوٓف،كحيٍرقىيًت   كصىرٍبم، كتىسهًيدم،كصىٍميًت كأىٍدميعي

                                                             
 –، الطبعة األكُف، دار األندلس، بَتكت إتاىات النقد خبلؿ القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت: ٤تمد عبد ا١تطلب مصطفى - 1

 .183 : ـ1984-ىػ1404: لبناف

٤تمد الكنوٓف، رسالة مرقونة مقدمة لنيل دبلـو السلك الثالث ٔتكتبة كلية : الوايف يف نظم القوايف، ٖتقيق: أبو البقاء الرندم - 2
 .142 /2:ا١تغرب – الرباط : أكداؿ – اآلداب ّتامعة ٤تمد ا٠تامس 

 .146 إُف 142 من /2:الوايف : أبو البقاء الرندم:  ينظر-  3
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   البد من اإلشارة إُف أٌف الرندم أعطى أمثلة على كل نوع، لكن َف أذكرىا  كلها 
كما ٯتكن استنتاجو ىنا أٌف الصورة ٖتولت إُف معرض يضم أشياء ال ٕتمعها . ٕتنبا لئلطالة

إال صفات ضئيلة، مادامت الغاية البحث عن الغرابة كاٞتدة، فأطراؼ الصورة كإف تعددت 
 1.نواحي االشًتاؾ بينها ال تتداخل معا١تها كال يظهر االٖتاد بينها

 قسم ا٠تطيب، عندما ابن عند ذاهتا، ا١تبنية على الغرابة كاٞتدة، ٧تدىا الرؤية كىذه
 ا١ترتبة ىذه األشعار ىذه بلوغ كمعيار الشعر، مث السحر أقساـ، أعبلىا مرتبة إُف الشعر
 التخييل إُف منو جنح فما »ا١تبتكرة، يقوؿ الغريبة الشعرية الصورة على احتواؤىا ىو العالية

 أمت الشعر باب يف أبيو،كأعرؽ عرؽ عن يتم النبيو،َف بال االستعارة من كالتشبيو، كحل
. 2«اإلطبلؽ على شعرا ككاف اإلعراؽ
 كالقدرة كالرباعة الفطنة الشاعرية، ك٤تك مظهر ىو الصنعة يف اإلغراب »أف شك كال

 ا١تنطقي القياس من الصفة تقرب الفٍت، كبدكنو ا٠تلق خصوصيات أحد التصرؼ، كىو على
 التلطف تقتضي كالركية، كال النظر على تبعث فبل كالتخيل اإل٢تاـ كتفتقد العقلية كااجاة
 النفس، كال ا١تملوؿ، فتعافو دائرة يف كقع أفقو من كبزغ معدنو من ا١تعٌت خرج  كمىت.كالتأكؿ
 .3«أر٭تية كال طرب ال يداخلو

 أىم على أيديهم كضعوا قد الفًتة ىذه يف األندلس نقاد إف نقوؿ أف ٯتكننا فهل
 كا١تملوؿ؟ ا١تألوؼ دائرة من كا٠تركج كاالبتكار الغرابة خاصية كىي الشعرية، للصورة خاصية

 حيث تعليقاتو من كثَت يف بساـ ابن قصده الذم ىو كا١تملوؿ ا١تألوؼ عن العزكؼ كىذا
 قد معٌت يليو ما مع البيت "سرا  فتلتو " قولو»السماء  ماء بن لعبادة بيت على معلقا يقوؿ

                                                             
 .184: إتاىات النقد يف القرنُت السادس كالسابع : ٤تمد عبد ا١تطلب مصطفى: ينظر - 1
ىػ 1429: عاطف كنعاف، الطبعة األكُف، دار جرير للنشر، األردف، عماف- خالد اٞترب: ٖتقيق: السحر كالشعر: طيباٍفابن - 2

 .42: ـ2008- 
: ـ2000- ىػ 1420: مفهـو اإلبداع يف الفكر النقدم عند العرب، الطبعة األكُف، عاَف الكتب، القاىرة: ٤تمد طو عصر- 3
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 للصورة الفهم ىذا كلعل. 1«كّنل  كيلَّر  ٦تا كأسن ماؤه ابتذؿ، ٦تا ركاؤه ككسف كنشر طول
. 2«كدىشا مفاجأة »اعتربىا عندما ٢تا أدكنيس فهم عن كثَتا ال يبتعد
 كاحدا شيئا يكونا أف يكاداف عنده إّنما بل كااكاة، التخييل بُت ربط فقد حاـز أما

 ربط كما.الشعر عناصر من جوىريا عنصرا ااكاة كعدٌ .الشعر مفهـو فصل يف نرل كما
 كالفارايب الذين اىتموا بالنقد ا١تسلمُت الفبلسفة عند ٧تده الربط كىذا كالتشبيو ااكاة بُت
 اليت ااكاة هبا كقصدكا األديب ا٠تطاب يف ااكاة عن ٖتدثوا» :أّنم فرغم سينا، كابن

 النظرة تأثَت من ذلك مع يسلموا َف كلكنهم( الشعر فن )كتابو يف أرسطو عنها ٖتدث
 .3«قضاياه ضمن قضاياىا كتناكلت التشبيو باسم ااكاة عن ٖتدث اليت األصلية العربية

 الشيء ٗتيل ما جهة من ااكاة كتنقسم» :قائبل ااكاة أقساـ عن حاـز ٖتدث
فيو الشيء نفسو بأكصافو اليت ٖتاكيو  لك ٮتيل  قسم:قسمُت إُف كاسطة بغَت أك بواسطة

 للصورة الببلغية األنواع الثآف القسم ٖتت كتندرج». 4«غَته  كقسم ٮتيل لك الشيء يف
ا٠تارجي  للعاَف ا١تباشر الوصف ٣ترد إُف األكؿ القسم بينما يشَت كالتشبيو االستعارة مثل

»5. 
 جهة من ينظر أف كينبغي» :فيها قاؿ اليت التشبيهية ااكاة النوع ىذا أقساـ كمن
 ااكاة تكوف أف كينبغي كالغرض الوجود جهة ذلك فمن جهات، من التشبيهية ااكاة

  .6«مفركض ال موجود بأمر ا١تختار الوجو على

                                                             
 .1/369: 1ؽ: الذخَتة: ابن بساـ- 1
 .154: ـ1986- ىػ1406:  ، الطبعة ا٠تامسة ، دار الفكر ، بَتكت زمن الشعر: أدكنيس: ينظر- 2

. 149: قضايا النقد األديب عند حاـز: ٤تمد أديواف-  3
 .94: ا١تنهاج: حاـز- 4
-ىػ1424: بَتكت-القاىرة ، دار الكتاب اللبنآف-، الطبعة األكُف، دار الكتاب ا١تصرمالصورة الفنية: جابر عصفور- 5

 .298 :ـ2003
 .111: ا١تصدر السابق- 6
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 ااكاة أ٪تاط من ٪تطا التشبيو يعترب أنو نستنتج ااكاة التشبيهية ٬تعلنا مصطلح إفٌ 
 يف الشعر باسوس، ألف عبلقة ٔتا لو أك باسوس ااكاة تكوف أف يفضل نرل كما كىو
 بإدراؾ تتعلق اليت ا١تعآف »فػ جديدة صور يف ا١تدركات كتصوير تشكيل ٣تاؿ يف يعمل نظره

 ا١تتعلقة كا١تعآف .ألنفسها فيو مذكورة كتكوف الشعر مقاصد عليها تدكر اليت ىي اٟتس
 .1«مدار حو٢تا الشعر ١تقاصد ليس الذىن بإدراؾ

 . 2التأثَت ىذا كعوامل النفوس يف تأثَتىا كطرؽ التشبيهية ااكاة لصحة شركطا كذكر
 النفوس ىز من القصول الغاية تبلغ موضوع كل يف ااكاة ليست» :أنو إُف يذىب حيث

 عليو تكوف ما كْتسب فيها اإلبداع درجة عليو تكوف ما ْتسب فيها تؤثر بل كٖتريكها
. 3«٢تا كالتأثر ااكاة لقبوؿ مستعدة النفوس ما ٕتد كبقدر هبا، ا١تقًتنة النطقية ا٢تيئة

 ا١تتلقي يف التأثَت على كقدرهتا فيها، اإلبداع ٔتدل التشبيهية الصورة تأثَت يربط فهو
. التأثَت ىذا لتلقي ا١تتلقي كاستعداد
 ا١تتلقي، انطبلقا نفسية يف التأثَت على قدرهتا زاكية من الفنية الصورة إُف النظرة كىذه

فبل . للصورة كرؤيتهم األندلسيُت النقاد لتصور الناظم السلك كبراعتها،كانت ٚتاليتها من
 النقاد إليها ذىب كالشعر، اليت كالسحر كا١تطرب، ا١ترقص مفاىيم التصور ىذا عن يبتعد

 الصورة إُف األندلسيوف منها نظر اليت الزاكية ىذه أف  كيبدك.ٟتاـز كالبلحقُت لو السابقُت
 من تنطلق كاليت ا١تشرؽ يف العريب النقد  نظرة عن النفسي، ٗتتلف اٞتانب على ترتكز اليت

 كا١تادية العقلية ا١تطابقة دقة ا١تنطقي، كمدل بتناسبو مرتبطة كصوابو التشبيو صحة »كوف
 كإف كاف .عامة كالصورة للتشبيو النفسية لؤلبعاد كبَت اعتبار إقامة دكف. 4«أطرافو بُت

                                                             
 .29: ا١تنهاج: حاـز- 1
 . كما بعدىا113 – 112: ا١تصدر نفسو: ينظر- 2
 .121: ا١تصدر نفسو- 3
 .180: الصورة الفنية: جابر عصفور- 4
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بعض األندلسيُت يف ىذه الفًتة، كقعوا يف فخ التناسب كالتقابل كالعبلقة العقلية اضة 
 . كأساس للتقييم الصورة، كما رأينا عند أيب البقاء الرندم، لكنو َف يكن التيار الغالب

 الًتاجم كتب عليو بنيت الذم األساس كإثارتو ا١تتلقي يف التأثَت على الًتكيز ىذا ك٧تد 
 كاف كاليت اٟتقبة ىذه يف النقدم ا١تشهد عناصر  من ىاما عنصرا ٘تثل كاليت الفًتة ىذه يف

 .سابقا أشرنا كما غريبة كمعآف صورا ٖتتوم اليت األشعار اختيار على فيها الًتكيز
 التنظيم على كثَتا يركزكا َف الفًتة ىذه يف األندلسيُت النقاد اآلف، إف أقوؿ أف كأستطيع

 األكرب ٫تهم  ككاف.1بعضهم عند النوع ىذا من جهودا النعدـ كنا كإذا البياف ألقساـ
 جاءت كقد. الطريفة كاالستعارة ا١تخًتع التشبيو على ا١تبنية الغريبة الصورة استخراج
 كىو بساـ ابن قاؿ .ا١تخًتعة بالتشبيهات كاىتموا التوجو ىذا تعكس التشبيو يف تطبيقاهتم
 ابن الفقيو فقاؿ. كاستهدائها إىدائها عن الظرفاء بعض ّنى كقد...» :ا١تقص عن يتحدث
: ذلك يف قلوص

 العىػػػػػػػػػػػػارً  أىجػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّر  ًإعىػػػػػػارىهًتىا كأرل        نىػػًقيصػىػػػػةه  للػػػػػًمقىػػػػػصِّ  مػػػػًثًلي ًإعطىاءي            " 
 ٧تىارً   لئيم "ال" بػ كاٞتواب "ال"       شىٍكًلهىا ًبصيورىةً  حىكىتٍ  ا١تًقىصَّر    إفَّر 

 .2«ا١تطبوع  كالتشبيو البديع االخًتاع من كىذا
 من العذار يف أكردناه كما» :العذار يف أبيات ٣تموعة أكرد أف بعد دحية ابن كقاؿ

. 3«العقم ا١تعآف من ىو النظم
 ااكاة  كتنقسم:»٥تًتع، يقوؿ كتشبيو متداكؿ  تشبيو:نوعُت إُف التشبيو حاـز كقسم

 ما تكوف جهة العهد، كمن هبا قدٯتا الشعراء ألسن على مًتددة ما تكوف جهة من –أيضا
. الناس بُت ا١تتداكؿ التشبيو ىو األكؿ  فالقسم:قسمُت  –عهد  هبا يتقدـ َف مبتدعة طارئة

                                                             
 البن األٛتر ف اٞتمانثَتر يف نقد األشعار، ٞتماؿ الدين األندلسي كياالوايف يف نظم القوايف أليب البقاء الرندم، كا١تع: ينظر- 1

 .لشريشيؿكشرح مقامات اٟتريرم 
 .596/ 2: 1ؽ: الذخَتة: ابن بساـ- 2
 .138: ا١تطرب: ابن دحية- 3
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 قدرنا إذا للنفوس ٖتريكا أشد كىذا. ٥تًتع إنو فيو يقاؿ الذم التشبيو ىو الثآف كالقسم
 ٔتا يفجؤىا ا١تعتاد كغَت لو تأثرىا قل فرٔتا با١تعتاد أنست ألّنا ا١تعنيُت يف التخيل قوة تساكم

 أك إليو كاالنقياد الشيء إُف با١تيل بديها االنفعاؿ إُف فيزعجها قط استثناء بو ٢تا يكن َف
. 1«عليو كاالستعصاء عنو النفرة

 اليت التشبيهات من ينفركف ا١تخًتعة،كانوا أك اٞتديدة بالتشبيهات يعجبوف كانوا فكما
 صفاء كتشبيهو »فتوح البن بيت على معلقا بساـ ابن قاؿ معانيها كابتذلت تداك٢تا كثر

 .2«ا١تعآف كمتداكالت األلفاظ مبتذالت من النار كٛترة ا١تاء بصفاء كٛترتو الوجو
 بقدرة مفاخرا كشعرائها، دفاعا عن األندلس ألفها اليت رسالتو يف الشقندم كقاؿ

 منكم كىل» :٥تًتعة جديدة بتشبيهات كاإلتياف اإلبداع على الزقاؽ ابن األندلسي الشاعر
 كتشبيو بالنجـو الزىر كتشبيو باألقاح الثغر تشبيو ٝتاع من ضجوا قد الناس رأل شاعر
 جديدا، األٝتاع يف خلقو يصٌَت  منزع يف بو يأيت أف يف كذلك فتلطف بالشقائق ا٠تدكد
 إعراب ٗتيلو أنبل ْتسن فهمو عن كأعرب إغراب أحسن فأغرب حديدا األفكار يف ككليلو
 .٥تًتعة كصورا جديدة تشبيهات ٖتوم اليت أبياتو من ّتملة جاء مث.3«الزقاؽ ابن كىو
: الـديع-2

 العصور يف كبَتين كاىتماما ركاجا عرفت قد البديع صنعة إف إذا قلنا جديدا نضيف ال
 ٖتديد على كالببلغيوف النقاد كانكب .الشعراء بُت للتنافس كاسعا ٣تاال كصارت ا١تتأخرة

 يف عاـ توجو كىذا أحيانا، بلغ الشطط حد إُف كتفريعها كتقسيمها الفن ىذا مصطلحات
 .األندلسي النقد دائرتو عن ٮترج َف العريب النقد

                                                             
 .96: ا١تنهاج: حاـز- 1
 .589/ 2: 1ؽ: الذخَتة: ابن بساـ- 2
 .200 – 199/ 1: نفح الطيب: ا١تقرم- 3
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 األندلس يف الشعر نقد  إتاىات)بػ  ا١توسومة أطركحتو يف رحيم مقداد الدكتور يذكر
 النقاد جهود أف إُف كيشَت الفن ىذا يف ا١تؤلفات من كبَتا عددا( األٛتر بٍت عصر يف

 .1البديعية كا١تنظومات البديع كتب: إتاىُت إُف انقسمت اجملاؿ ىذا يف األندلسيُت
 هبذا ا١تتأخرين كىذا الكم ا٢تائل من ا١تؤلفات ينم عن اىتماـ األندلسيُت، خاصة

كبَت من ىذه ا١تؤلفات، اليت َف يصلنا من بعضها إال االسم،  عدد ضياع ظل كيف .العلم
 جهود أرصد أف حاكلت عليو االطبلع، من أ٘تكن كَف ٥تطوطا زاؿ ال بعضها أف كما 
. ا١تتوفرة ا١تصادر حدكد يف الفًتة ىذه يف األندلسيُت النقاد

 يشَت كاف اليت البديع مصطلحات من ىاما عددا بساـ البن الذخَتة كتاب يف ٧تد
 ا١تصطلحات ىده ٚتلة  كمن.رشيق البن( العمدة )ككتاب ا١تشارقة كتب على معتمدا إليها
 كاالعًتاض كااللتفات كا١تماثلة كالكناية كاالستطراد التقييم اٟتصر ال ا١تثاؿ سبيل على

. 2كا١تعاقدة كالتتميم
 على تدؿ عليها تعليقاتو إف بل ا١تصطلحات، ٢تذه ناقد ٣ترد يكن َف بساـ ابن أف إال

 كالصورة الشعرم ا١تعٌت على تضفيها اليت الفنية كالقيمة ا١تصطلحات ىذه ٔتعآف عميق كعي
 أىل بعض  يسمي...«ما كاف  ببطرنة يكن كلرسم»  :ا١تعلى ابن كقوؿ» :يقوؿ الفنية
 غرائب من كىي اإلشارة أقساـ من بعضهم عند كىو (اإلٯتاء) البديع من النوع ىذا النقد

. 3«ا١تاىر ا١تربز الشاعر إال هبا يأيت كليس ا١ترمى بعد على كيدؿ كمليحو الشعر
 األلقاب ىذه كاستقصاء:»كيؤكد ابن بساـ أف ىدفو ليس ذكر كل أنواع البديع فيقوؿ

 ما اجملموع ىذا أثناء يف البديع أنواع من تفرؽ  كقد.الكتاب حجم يضخم ٦تا باب كل يف
 .4«النهاية على كيريب كفاية فيو

                                                             
: ـ2000-  ىػ 1420: أبو ظيب: دط، اجملمع الثقايف: إتاىات نقد الشعر يف األندلس يف عصر بٍت األٛتر: مقداد رحيم- 1

224. 
 .398 – 388/ 2: 1ؽ – 320/ 1: 1الذخَتة، ؽ: ابن بساـ: ينظر- 2
 642/ 6: 3ؽ: ا١تصدر نفسو- 3
 .644/ 6: 3ؽ: ا١تصدر نفسو- 4
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 ٚتعها على البديع كالعمل فنوف يف التأليف يكن َف ىدفو أف يوضح ىنا بساـ ابن إف
 باألندلسيُت اإلشادة »إُف هبدؼ كاف كإ٪تا بينها، كالتفريق ٢تا حدكد ككضع كتعدادىا

  .1«الفٍت تفكَتىم يف مهما مكانا ٭تتل كاف البديع أف كيبدك أشعارىم ٤تاسن على كالتنبيو
 النقدم التفكَت كإ٪تا فقط، النقدم األندلسيُت تفكَت يف اٟتقيقة يف ذلك يكن كَف
 على كطغت مرموقة مكانة ا١تتأخرة العصور يف البديع لفنوف أصبح  حيث.ككل العريب
. كالببلغي النقدم كالبحث الدراسة أكجو

»  :فقاؿ ،(الشعر صناعة يف الببلغة أنواع )أٝتاه باب يف البديع عن الشريشي  كٖتدث
 كالشعراء البديع صنعة ادثوف ٝتاىا اليت الشعر صناعة يف الببلغة أنواع ذكر إُف نرجع

 ا١تولد الشعر كيف موجودة العرب أشعار يف كىي عليها كاالقتدار سياقها يف يتفاضلوف
 .2«أكثر

 للمهارة ٣تاال غدا حىت البديع طغياف كىي سابقا إليها أشرنا اليت الفكرة يؤكد ىنا كىو
 – اإلٯتاء –التجنيس : منها الفنوف ىذه من أنواعا ذكر مث الشعراء فيو يتنافس كالتفوؽ
. 3 التسهيم- ا١تطابقة – التفخيم – التتميم – التعريض –التلويح 

 عصر يف كاألندلس ا١تشرؽ يف كالنقد الببلغة كتب يف شائعة كالتقسيمات األنواع كىذه
  :التجنيس يف يقوؿ ا٠تصوصية من نوع فيها آراء على أحيانا لو نعثر ذلك كمع الشريشي

 آخر يف القطع ْتسن انفرد كما تبع لو كالناس حبيب، فيو الناس فاؽ التجنيس كباب»
 اٟتسن انفرد كما.الغالب يف قصائده آخر يف بيتا يزيد ا١تاىر الشاعر يكاد فبل قصائده
 على يكاد التشبيو ّتودة ا١تعتز ابن انفرد كما فيها، ال ٬تارل ابتداءات فلو االبتداء ْتسن

                                                             
 .129: (عصر ا١ترابطُت)النقد األديب يف األندلس : عمر ٤تمد عبد الواحد- 1
 .123/ 3: شرح مقامات اٟتريرم: الشريشي- 2
 .123/ 3: ا١تصدر نفسو- 3
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 إُف التغزؿ من التخلص بلطف ا١تتنيب انفرد كما كاحد، تشبيو لو يسقط أال شعره يف كثرتو
. 1«ا١تدح

 العصور كل يف النقاد عليها يتفق الفٍت التفوؽ معايَت من ٚتلة النص ىذا يف أثار
االبتداء  حسن يف نواس كأبو التجنيس يف متفوؽ ٘تاـ  فأبو.منها بالتمكن لشعراء كحكم

. ا١تدح إُف الغزؿ من التخلص بلطف ا١تتنيب كانفرد التشبيهات ّتودة معركؼ ا١تعتز كابن
لكن ا١تبلحظ أنٌو َف يضف . كٖتٌدث أبو البقاء عن أنواع البديع فعٌدد منها أربعُت نوعا

كىو . جديدا، فهذه األنواع كلها ذكرىا النقاد السابقوف كمٌت تداك٢تا يف كتب النقد كالببلغة
اعلم أٌف أرباب صنعة النظاـ، كنٌقاد الكبلـ، كضعوا للشعر  أٝتاء »: نفسو أٌكد ذلك بقولو

كقد . كٝتوا هبا بدائعو، كرٝتوا ١تن انتحلو ركائعو، فجمعوا بذلك فوائده، كنظموا فرائده
ناًظر

ي
   2.«أكردت من ذلك أربعُت بابا تركؽ الناظر كيتفوؽ هبا ا١ت

كقد قاـ رضواف الداية أثناء تعرضو لكتاب الرندم بتحديد ا١تصادر السابقة اليت ذكرت 
كا١تبلحظ أنٌو عٌد االستعارة كالتشبيو من أقساـ البديع، ٦تٌا يدٌؿ على أٌف . ىذه ا١تصطلحات

مصطلح البديع أصبح شامبل لكل الفنوف الببلغية يف ىذه العصور ا١تتأخرة، كأصبحت 
 .دراسة أنواعو كتقسيماتو طاغية يف الدراسات النقدية كالببلغية

: ال روض-
 الفًتة ىذه يف األندلسيُت النقاد عن ذلك يغب كَف كجوىره، الشعر ركح ىي ا١توسيقى

 ثنايا يف فصوال للعركض خصص من فمنهم. مؤلفاهتم يف كبَتة أ٫تية العركض أكلوا لذلك
 ا١تواعيٍت خَتة كابن( القوايف نظم يف الوايف )كتابو يف الرندم البقاء أيب عند ٧تد كما كتبو

 البلغاء منهاج )كتابو يف القرطاجٍت كحاـز ،(الشباب كريعاف األلباب ر٭تاف )كتابو يف
 ابن فعل كما للموضوع كاملة أصحاهبا خصصها أخرل مؤلفات كىناؾ . (األدباء كسراج

                                                             
 .125/ 3: صدر السابقاَف- 1
 .2/131 : الوايف:أبو البقاء الرندم - 2
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ك٫تا . (الكايف يف نظم القوايف)ك (ا١تعيار يف أكزاف األشعار)الشنتَتم يف كتابيو  السراج
 .مطبوعاف يف كتاب كاحد حققهما رضواف الداية

كاٟتقيقة أف ىناؾ عددا كبَتا من ا١تؤلفات األندلسية يف ىذا ا١توضوع يف ىذه الفًتة، 
إتاىات نقد الشعر يف األندلسي يف عصر بٍت )كما يشَت إُف ذلك مقداد رحيم يف دراستو 

من ىذه ا١تؤلفات ما كصلنا اٝتو فقط، كمنو ما ال زاؿ ٥تطوطا، مثل كتاب ابن . 1(األٛتر
 .2(ا٠تدكد ا١توردة يف ٤تاسن األشعار ا١تولدة)سعيد 

، عن ٥تتلف (ا١تعيار يف أكزاف األشعار)يف كتابو  (ىػ550)ٖتدث ابن سراج الشنتَتم 
أما . مصطلحات العركضية كشرحها كرسم الدكائر العركضية كبُت البحور ا١تستخرجة منها

 ىذا كتاب أذكر »: فقد خصصو للقوايف، يقوؿ يف مقدمتو (الكايف يف نظم القوايف)كتاب 
فيو بعوف ا تعاُف قوايف الشعر كحدكدىا، كلوازمها كعيوهبا، رجاء ا١تنفعة بذلك ١تن سأؿ 

 .3«فيو متحريا يف ذلك اإل٬تاز 
فكر »أما حاـز القرطاجٍت فقد كانت آراؤه يف األكزاف كالقوايف متميزة، دلت على 

فقد استطاع أف يهضم كيستفيد من كل .4«نقدم مبدع، كقدرة فائقة عن استنباط األحكاـ
 .اٞتهود اليت سبقتو يف ىذا اجملاؿ، كأف ٮترج بنظرة جديدة متكاملة كمتميزة

يرل حاـز أف الوزف يقـو على أساس مبدأ التساكم كالتناسب يف الزمن، كىو ىنا يبدك 
إف الشعر ىو كبلـ »: متأثرا بكبلـ النقاد الذين تأثركا بالفلسفة اليونانية، يقوؿ ابن سينا

٥تيل مؤلف من أقواؿ موزكنة متساكية، كمعٌت كوّنا متساكية ىو أف يكوف كل قوؿ منها 

                                                             
، (ىػ644 بعد): أليب اٟتكم حسن بن عبد الرٛتن األنصارم (ا١تفيد يف أكزاف الرجز كالقصيدة): من ىذه ا١تؤلفات اليت ذكرىا- 1
البن مالك ( العركض)، ككتاب (ىػ663)للفتح بن موسى بن ٛتاد األموم اٞتزيرم ا٠تضراكم  (منظومة يف علم العركض)

 .161 -160: إتاىات نقد الشعر يف األندلس: ينظر مقداد رحيم... اٞتيآف
 .9: اختصار القدح ا١تعلى: ابن سعيد- 2
 .89: ا١تعيار يف أكزاف األشعار، كالكايف يف نظم القوايف: ابن سراج- 3
 .168: سإتاىات نقد الشعر يف األندؿ: مقداد رحيم- 4
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كىذا التناسب . 1«مؤلفا من أقواؿ إيقاعية، فإف عدد زمانو مساكيا لعدد زماف األخرل
 ٦تا األكزاف»: كالتساكم يف الزمن ىو الذم تبٌت عليو األكزاف الشعرية يقوؿ حاـز عن الوزف

 أزمنة يف تتساكل ا١تقفاة ا١تقادير تكوف أف ىو كالوزف. جوىره ٚتلة من كيعد الشعر بو يتقـو
 .2«كالًتتيب كالسكنات اٟتركات عدد يف التفاقها متساكية

ألف كل . كىذا التناسب كاالنتظاـ يف الوزف ىو الذم يولد اإليقاع كا١توسيقى يف الشعر
 .3منهما يقـو على ا١تبدأ نفسو، كىو تناسب حركة األصوات يف تعاقبها ا١تنتظم يف الزمن

َف يقارنوا بُت الشعر كا١توسيقى من ىذه الزاكية، »لكن الفبلسفة الذين اعتمد عليهم حاـز 
إال أف كبل من الفارايب كابن سينا كاف .4«لقد  رٌدكا كبل منهما إُف نبع كاحد، ىو االنفعاؿ

 .5يؤكداف على أف دراسة األكزاف الشعرية ىي مهمة العركض كا١توسيقى
استطاع حاـز أف يفيد من كل اٞتهود اليت سبقتو، ليقدـ دراسة متميزة كفريدة 

 :للعركض، مكنتو من ا٠تركج بآراء جديدة منها
إٟتاحو على مصطلحات متميزة خاصة بو كبعضها اآلخر منقوؿ عن الفبلسفة، » -

كقد كرد يف كتابات ابن سينا، . الذم يشَت إُف ا١تقاطع الصوتية" األرجل " مثل مصطلح 
خفيفة كثقيلة )فيحتوم على ثبلثة أنواع من األسباب . إال أنو عند حاـز يرد مفصبل

 .6«(٣تموعة كمفركقة كمتضاعفة)، كثبلثة أنواع من األكتاد (كمتوالية

                                                             
 .161: ـ1953: القاىرة: دار النهضة العربية: دط:  عبد الرٛتن البدكم:ٖتقيق: فن الشعر: ابن سينا- 1
 .263: ا١تناىج: حاـز- 2
 .53 -52: 1968: ، دط، دار ا١تعرفة القاىرة موسيقى الشعر العريب: شكرم عياد: ينظر- 3
 .294: مفهـو الشعر: جابر عصفور- 4
 .21: 1907: القاىرة: مطبعة ا٠تا٧تي: اجملموع: الفارايب– . 151: فن الشعر: ابن سينا: ينظر- 5
 .243 – 229: ا١تنهاج: ، كينظر297: ينظر مفهـو الشعر- 6
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فكرة الدائرة على إطبلقها، بل إف حاـز يتباعد عن أصوؿ العركض »َف يتقبل  -
 مرتبطة بدائرة – مثبل –ا٠تليلي، فيؤكد ٘تايز الدكائر كاستقبل٢تا، كيرفض أف يكوف التسريع 

 .1«ا١تتسرع أك متفرعا عنها

 فبل بأس بالعمل »، يقوؿ عنو (الدبييت)قبولو بعض األكزاف ا١تستحدثة مثل كزف  -
يف الوقت الذم رفض فيو كزف ا٠تبب ككزف ا١تضارع . 2«بو فإنو مستطرؼ ككضعو متناسب

 .3ك٫تا قدٯتاف

أعطى مفهـو الزحاؼ صفة التغيَت كالتنوع يف اإليقاع ككسر رتابة الوزف، كاستعار  -
كيعٍت ىذا ا١تصطلح .  كداؿ على الزحاؼ كالعلة4(التغيَت)حاـز من علم ا١توسيقى مصطلح 

نقصاف الزماف أك زيادتو على ٨تو ال ٮتتلف كثَتا عن ا١تعٌت »ا١تصطلح يف علم ا١توسيقى 
لكنو يشًتط أف ال يزيد ىذا التغيَت عن اٟتد فيختل االطراد الوزٓف . 5«الذم يقصده حاـز

 من حذؼ فما»للبحر، لذلك يقًتح أف يتم تعويض اٟتذؼ أك الزيادة يف القراءة، فيقوؿ 
 لتمكُت يتبلىف كأف منو بٍت ما على يتوقر أف أمكن بيناىا اليت الوجوه بعض على بعضها

 بذلك ا١تقداراف فيعتدؿ. بو النطق زماف من فات ما قدر لو ا١تكتنفة كالسكنات اٟتركات
 .6«متوازيُت فيكوناف

أٌف حاـز كثَتا على ربط األكزاف باألغراض الشعرية كا١تعآف اليت ٢تا ارتباط مباشر  -
 بو يقصد ما منها ككاف شىت الشعر أغراض كانت ك١تا»: حيث يقوؿ. باالنفعاالت النفسية

 يقصد كما كالتفخيم البهاء بو يقصد ما كمنها كالرشاقة، ا٢تزؿ بو يقصد كما كالرصانة اٞتد
 كٮتيلها األكزاف من يناسبها ٔتا ا١تقاصد تلك ٖتاكى أف كجب كالتحقَت، الصغار بو

                                                             
 .243 – 229: ا١تنهاج: ، كينظر297: ينظر مفهـو الشعر- 1
 .243: ا١تنهاج- 2
 .243: ا١تصدر نفسو- 3
 .198: ـ2006: اٞتزائر: منشورات االختبلؼ: القصيدة اٟتديثة يف النقد العريب ا١تعاصر، الطبعة األكُف: مشرم بن خليفة- 4
 .318: مفهـو الشعر: جابر عصفور- 5
 .263: ا١تنهاج: حاـز- 6
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 كإذا الرصينة، الباىية الفخمة باألكزاف غرضو حاكى الفخر الشاعر قصد فإذا. للنفوس
 ٔتا ذلك حاكى بو العبث أك شيء ٖتقَت كقصد استخفافيا أك ىزليا قصدا موضع يف قصد

 .1«مقصد كل يف ككذلك البهاء، القليلة الطائشة األكزاف من يناسبو
كىذا االرتباط بُت األكزاف كاألغراض الشعرية كا١تعآف اليت ٢تا ارتباط مباشر باالنفعاالت 

كىذه الفكرة ٖتٌدث . 2النفسية، نابعة من التصور الذم يؤكد العبلقة بُت األكزاف كا١توسيقى
كمن التخييبلت كا١تعآف ما يناسب األكزاف الطويلة »: عنها الفيلسوؼ األندلسي ابن رشد

كمنها ما يناسب القصَتة كرٔتا كاف الوزف مناسبا للمعٌت غَت مناسب للتخيل كرٔتا كاف 
 » :، كيؤكد ىذا يف موضع سابق بقولو3«.األمر بالعكس، كرٔتا كاف غَت مناسب لكليهما

 4.«من ٘تاـ الوزف أف يكوف مناسبا للغرض، فرب كزف يناسب غرضا ال يناسب غرضا آخر
 4.«آخر

لكن ىذا ال ينفي .    كىذا دليل على أّنما استقيا أصوؿ الفكرة من الفلسفة اليونانية
معتربا إياىا قضية أساسية ضمن قضايا التنظَت للمميزات »معاٞتة حاـز ا١تتميزة للقضية 

كخصائص كضع األكزاف الشعرية، كزاكية مكملة لقانوف شامل يستمد منو الشعر فاعليتو 
 .5«اإلبداعية، ىو قانوف التناسب

أعار حاـز أ٫تية خاصة للقافية كيبدك أنو كاف يدرؾ أّنا تشكل مركز ثقل ىاـ يف  -
دكر الوسيط بُت األبيات الشعرية للقصيدة الواحدة بإحداثها ٘تاثبل »القصيدة، فهي تلعب 

كالدليل على . 6«موسيقيا يشكل اللحمة ا١توسيقية التناغمية على اور العمودم للقصيدة 
                                                             

 .266: السابقا١تصدر - 1
 .322: مفهـو الشعر: جابر عصفور- 2
٤تمد سليم ساَف ،دط ، منشورات ٞتنة الًتاث اإلسبلمي ،  :ٖتقيق: تلخيص كتاب أرسطو طاليس يف الشعر : ابن رشد - 3

 .129 : 1971 -1391 :القاىرة
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  الشعر حوافر فإّنا القوايف كأجيدكا ا٠تيل قركف فإّنا الرماح اطلبوا»: على ىذا اإلدراؾ قولو
 مواقفو كحسنت جريتو استقامت صحت فإف. مرافقو كىي كاطراده، جريانو عليها

 .1«كّناياتو
 يف اعتماده ٬تب ما فأما»: كرأل أف حسن القافية كٚتا٢تا يقوؿ على أربع جوانب

 التمكُت، جهة األكُف اٞتهة: جهات أربع من ذلك يف النظر فإف كتأصيلها القوايف كضع
 اعتناء جهة كالرابعة تامة، غَت أك تامة كوّنا جهة كالثالثة الوضع، صحة جهة كالثانية
مث يفصل يف كيفية . 2«اإلساءة  أك اإلحساف اشتهار مظنة لكوّنا النهاية يف كقع ٔتا النفس

 .3ٖتقيق كل جهة من ىذه اٞتهات كيذكر شركط كمقومات ذلك
َف يكن حاـز كحده الذم تنبو إُف أ٫تية القافية كدكرىا ا٠تطَت يف القصيدة، فقد أدرؾ 
ذلك كل النقاد األندلسيُت يف ىذه الفًتة، سواء الذين سبقوا حاـز أك عاصركه، أك جاءكا 

إال أف ضياع معظم اآلثار األندلسية يف ىذا ا١توضوع ٬تعلنا نرل عمل حاـز ىو . بعده
 .4األكمل يف ا١توضوع

ك٧تد البن بساـ كبلـ يدؿ على إدراكو أل٫تية القافية يف الشعر، كضركرة ٘تكنها كحسن 
اختيارىا إذا أراد الشاعر أف يضمن لقصيدتو التميز كالشاعرية، يقوؿ مقارنا بُت الشاعرين 

كأكثر شعر ابن برد مليح السرد، متمكن القوايف، ال تكاد ٕتد لو ...»: ابن الفتوح كابن برد
قافية ٗترج من مركزىا، كقوايف ابن الفتوح قلقة موضوعة يف غَت مكاّنا، نازلة يف غَت أكطاّنا 

»5. 
                                                             

 .271: ا١تنهاج: حاـز- 1
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 :نقد ال و ح والزجل-

 :ال و ح- 1
اتفق النقاد كاألدباء يف ا١تغرب كا١تشرؽ على أف ا١توشح من اخًتاع األندلسيُت يقوؿ 

 ا١توشح فن تفرد بو أىل ا١تغرب، كامتازكا بو على أىل ا١تشرؽ، كاتسعوا يف »: الصفدم
رغم ظهور بعض االختبلفات كاآلراء اليت حاكلت رد . 1«فنونو، كأكثركا من أنواعو كضركبو

إُف أصوؿ عربية مشرقية أك إُف تأثَتات أجنبية فرنسية كإسبانية أك إُف تسبيحات »ا١توشح 
 .2«فا١توشح فن تفرد بو عرب األندلس كامتازكا بو على عرب الشرؽ ... يهودية

كقد كاف ىذا التفرد كاالخًتاع مصدر فخر لؤلندلسيُت، كحق ٢تم ذلك، ألف 
كتعود فرادهتا إُف أّنا . ظاىرة أدبية فريدة قل نظَتىا يف األدب العريب»ا١توشحات حقيقة 

جاءت يف مبناىا كمعانيها كما شاء ٢تا الوشاحوف أف تكوف تلبية لتطورات العصر 
األندلسي، االجتماعية منها كالثقافية كالعمرانية، أم أف ا١توشحات كانت كليدة طبيعية 

 .3«للبيئة األندلسية، ا١تكانية كالزمانية
كٕتلى ىذا الفخر يف ثنايا العديد من ا١تؤلفات األندلسية، قاؿ ابن دحية يف ا١تطرب 

زبدة الشعر كخبلصة جوىره كصفوتو، كىي من الفنوف اليت أغرب هبا »: عن ا١توشحات
 .4«أىل ا١تغرب على أىل ا١تشرؽ، كظهركا فيها كالشمس الطالعة كالضياء ا١تشرؽ

البد من اإلشارة إُف أف موضوع البحث ال يتضمن البحث يف نشأة ا١توشحات، 
فهذا ا١توضوع قد أخذ حقو من الدراسة كإ٪تا غاية ىذا البحث . كٖتديد أجزائها كأقسامها

استقصاء نظرة النقاد األندلسيُت يف ىذه الفًتة إُف ا١توشح كجهودىم يف التنظَت لو، كإف 
                                                             

: بَتكت: دار الثقافة: الطبعة األكُف: ألبَت حبيب مطلق: ٖتقيق: يع التوشيحشتو: مد الصفصبلح الدين خليل بن أيبك-1
 .20: ـ1966

 .8ـ، 2003- ىػ 1424: دار الكتاب العريب، بَتكت: ا١توشحات األندلسية، الطبعة الثالثة: أنطواف ٤تسن القواؿ- 2
 .13:  نفسورجعاَف- 3
 .204: ا١تطرب: ابن دحية- 4
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كانت مثل ىذه اٞتهود قليلة، فلم يعنت نقاد األندلس أنفسهم يف دراسة ىذا الفن اٞتديد 
َف تستطع أف تضع ا١تقاييس النقدية اليت »كالتنظَت لو، كيقوؿ إحساف عباس إف األندلس 

كاٟتقيقة أف ا١تشكلة ليست يف عدـ االستطاعة، . 1«يتطلبها منها كل من ا١توشح كالزجل
كإ٪تا يف ا١توقف من ىذين الفنُت الذم نتج عنو ىذا اإل٫تاؿ، كىو ما سيحاكؿ ىذا البحث 

 .إثباتو
فالقضية الوحيدة اليت أصر عليها النقاد األندلسيوف ىي نسبة اخًتاع ا١توشح إُف 

ككانت صنعة التوشيح اليت ّنج أىل األندلس طريقتها »: األندلسيُت، يقوؿ ابن بساـ
ككضعوا حقيقتها غَت مرقومة الربكد، كال منظومة العقود، فأقاـ عبادة ىذا منآدىا، كقـو 

كىي أكزاف كثر استعماؿ أىل األندلس ٢تا يف الغزؿ كالنسيب، تشق ... ميلها كسندىا 
كيؤكد ابن ا٠تطيب ىذا االخًتاع بقولو عندما . 2«على ٝتاعها مصونات اٞتيوب كالقلوب

إال أف . 3«...كمن ا١توشحات اليت انفرد باخًتاعها األندلسيوف...»: ذكر بعض موشحاتو
ىذا اإلعجاب بفن ا١توشحات، كاإلصرار على نسبة اخًتاعها إُف األندلسيُت،  يقابلو 

إ٫تاؿ من ىؤالء النقاد ٢تذه ا١توشحات، سواء من حيث تقييدىا كذكرىا، أك من حيث 
 .التقعيد ٢تا

: فابن بساـ رغم أنو يقر بأّنا من إبداع األندلسيُت، كيقر ّتما٢تا كعذكبتها بدليل قولو
، رفض ذكرىا يف كتابو أك ٤تاكلة التنظَت «تشق على ٝتاعها مصونات اٞتيوب كالقلوب »

 كأكؿ من كضع ىذه ا١توشحات »: ٢تا رغم أنو على علم ٔتصطلحاهتا كمراحل نشأهتا يقوؿ
بأفقنا كاخًتع طريقتها فيما بلغٍت  ٤تمد بن ٤تمود القربم الضرير، ككاف يضعها على أشطار 

األشطار، غَت أف أكثرىا على األعاريض ا١تهملة غَت ا١تستعملة، يأخذ اللفظ العامي 
كالعجمي كيسميو ا١تركز، كيضع عليو ا١توشح دكف تضمُت فيو كال أغصاف كقيل أف ابن عبد 
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 .362/ 1: 1ؽ: الذخَتة: ابن بساـ- 2
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مث نشأ . أكؿ من سبق إُف ىذا النوع من ا١توشحات عندنا (العقد)ربو صاحب كتاب 
يوسف ابن ىاركف الرمادم فكاف أكؿ من أكثر فيها التضمُت يف ا١تراكز، يضمن كل موقف 

فاستمر على ذلك شعراء عصرنا كمكـر بن سعيد كابٍت أيب . يقف عليو يف ا١تركز خاصة
اٟتسن، مث نشأ عبادة ىذا فأحدث التضفَت، كذلك أنو اعتمد على مواضع الوقف يف 

كأكزاف ا١توشحات خارجة . األغصاف فيضمنها، كما اعتمد الرمادم مواضع الوقف يف ا١تركز
 .1«عن غرض ىذا الديواف، إذ أكثرىا على غَت أعاريض أشعار العرب

فهذا النص القيم، الذم أفاد منو كل من تكلم عن ا١توشحات، يشَت إُف مراحل 
نشأهتا كأكائل الذين أنشأكىا كطوركىا، كما يذكر ٚتلة من مصطلحاهتا، كمواطن التغيَت 

كالتطوير فيها، فهو نص على جانب كبَت من األ٫تية يف التنظَت لفن ا١توشح، إال أنو ينهيو 
مقررا أنو لن يضمن كتابو ىذه ا١توشحات، بسبب أّنا خارجة عن أكزاف العرب، فأكثرىا 

 .على األعاريض ا١تهملة كما أشار سابقا
إذف فابن بساـ يوضح سبب رفضو للموشحات رغم عذكبتها كىو خركجها عن 

األكزاف الصحيحة للشعر العريب، كىذا يذكرنا بالصراع الذم دار يف عصرنا حوؿ القصيدة 
اٟترة أك قصيدة التفعيلة، إذف فا١توشحات كانت أكؿ خركج على عمودية القصيدة العربية، 

 .كأكؿ ٤تاكلة يف ٕتديد مبٌت الشعر العريب
كمثل ىذا التجديد ال شك سيقابل يف البداية بالرفض خاصة من ناقد ٤تافظ كمعتز 
ٔتقومات األصالة العربية، كاليت من أ٫تها الشعر العريب، كا١توشحات َف ٗترج عن األكزاف 
العربية فقط بل تضمنت بعض األلفاظ العامية كاألعجمية، كىذا ال ٯتكن أف يقبلو ابن 

اافظة على الشخصية »: بساـ، الذم كانت غايتو األساسية من كراء تأليف الذخَتة
األندلسية ككياّنا العريب اإلسبلمي، ٦تا ٭تمل على االحتفاؿ بكل ما تتجلى فيو األصالة 

                                                             
 .362/ 1: الذخَتة: ابن بساـ- 1
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العربية، كنبذ كل ما قد يؤدم إُف تضعضع ذلك الكياف، كذكبانو يف ايط الطايف من حولو 
 .1«كأيسر ذلك أف يساىم ا١تؤلف يف تشجيع ظاىرة مزج لغة العرب باللغة األعجمية

ك٧تد البن خلدكف يف ا١تقدمة نصا ال يقل أ٫تية عن نص ابن بساـ، يتحدث فيو عن 
سبب نشأة ا١توشح مؤكدا نسبتو إُف أىل األندلس، كيذكر فيو أقساـ ا١توشحة كبعض 

كأما أىل األندلس فلما كثر الشعر يف قطرىم، كهتذبت مناحيو كفنونو، »: أغراضها، يقوؿ
كبلغ التنميق فيو الغاية، استحدث ا١تتأخركف منهم فنا منو ٝتوه با١توشح، كينظمونو أٝتاطا 
أٝتاطا كأغصانا أغصانا، يكثركف منها كمن أعاريضها ا١تختلفة، كيسموف ا١تتعدد منها بيتا 

كاحدا، كيلتزموف عند قوايف تلك األغصاف كأكزاّنا متتاليا فيما بعد إُف آخر القطعة، كأكثر 
ما تنتهي عندىم إُف سبعة أبيات، كيشتمل كل بيت على أغصاف عددىا ْتسب األغراض 

كا١تذاىب، كينسبوف فيها كٯتدحوف كما يفعل يف القصائد، كٕتاكزكا يف ذلك الغاية، 
 .2«كاستظرفو الناس ٚتلة، ا٠تاصة كالكافة، لسهولة تناكلو كقرب طريقو

أشار ابن خلدكف يف ىذا النص إُف قضية نشأة ا١توشحات فربطها بكثرة التنميق يف 
الشعر، ٦تا دفعهم إُف اخًتاع ىذا النوع الشعرم اٞتديد ا١تبٍت على التنميق كالتفنن يف ا١تبٌت، 

كىو رأم ال ٮترج عن الرأم اٟتديث الذم يرل أف . ٦تات يساعد على التنويع يف األكزاف
تلبية ٟتاجة فنية تتعلق با١توسيقى كالغناء كخصوصا الغناء الشعيب، كما »ا١توشحات نشأة 

يقًتب منو، كالنظم ٢تذه اٟتاجة الفنية ال يقتضي اٞتزالة يف األلفاظ كال القوة يف الًتاكيب، 
كىو ما قصده ابن خلدكف بوصفو ا١توشح . 3«...كال العمق يف ا١تعآف، كال البعد يف األخيلة

 .بسهولة التناكؿ كقرب الطريق
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مقدـ بن معاىف القيربَّرمَّر، »ككاصل ابن خلدكف كبلمو عن ا١توشح، فذكر أف ٥تًتعو ىو 
من شعراء األمَت عبد ا بن ٤تمد ا١تركآف، كأخذ عنو ذلك أبو عمر أٛتد بن عبد ربو، 

كىذه ا١تعلومات سبق إليها ابن بساـ، إال أف ابن خلدكف ذكر . 1«(العقد)صاحب كتاب 
يف الصفحات التالية أشهر ا١توشحُت يف العصور التالية ذاكرا مقطوعات من موشحاهتم، 

 .لينتقل بعدىا للحديث عن فن الزجل
: كىناؾ نص آخر البن خَتة ا١تواعيٍت جاء بو يف أثناء حديثو عما ٝتاه األكزاف ا١تركبة 

كبعد أف يأيت بنموذج . 2«كلعل ا١تبلعب كالتوشيح فيما أخا٢تا من ىذا ا١تقصد ا١تركب»
 كىي ستة أبيات، »: على غريب التوشيح متمثلة يف موشحة لعبادة بن ماء السماء، يقوؿ

كيف ا٠ترجات ...فتأمل أيدؾ ا إحكاـ نسجو كاتفاؽ نظمو، أربع تضمينات يف كل غصن
ستة تضمينات يف كل بيت ٙتانية عشر بيتا كأكثرىا سهل، كليس ىذا من قصدنا كإ٪تا 
ذكرنا منها ىذه النكتة لكوّنا مسندة من تلقاء بعض شيوخنا كألّنا فذة يف نظمها،  

 .3«كتنظيمها سهل مكُت، فغصوّنا ال تكاد تشعر هبا
كىذا النص القيم يف التعليق على شكل »: كيعلق إحساف عباس على ىذا النص بقولو

ا١توشح كعٌده من الوزف ا١تركب، يفيدنا حقائق أخرل يف ا١تصطلح، فا١تواعيٍت ال يستعمل 
للداللة على  (ا٠ترجات)، مث يستعمل كلمة (غصن)كإ٪تا يضع مكاّنا كلمة  (قفل)كلمة 

 .4«(األغصاف)ما يسميو غَته 
كعدا ىذه النصوص القليلة ال نكاد نعثر على ما يشفي الغليل يف التنظَت لفن ا١توشح 

فلم يذكرىا الفتح . كما سكتت عن ذكرىا العديد من ا١تؤلفات ككتب الًتاجم األندلسية
، رغم أنو ترجم فيهما لشخصيات (مطمح األنفس)ك  (قبلئد العقياف)بن خاقاف يف كتابيو 
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مصطفى اٟتيا، رسالة مرقونة بكلية اآلداب، :  ٖتقيق : الشباب يف مراتب اآلداب كريعاف األلبابر٭تاف:  ا١تواعيٍتابن خَتة- 2

  .1/377: 1989-1988: أكداؿ -جامعة ٤تمد ا٠تامس، الرباط
 .1/378: ا١تصدر نفسو- 3
 .528: تاريخ النقد األديب عند العرب: إحساف عباس- 4
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كا١توقف ذاتو . بارزة يف فن التوشيح، كعبادة بن ماء السماء كابن اللبانة كابن باجو كغَتىم
كقفو الشقندم، مع أنو ألف رسالتو للدفاع عن األندلسيُت كا١تفاخرة بأشعارىم 

كاخًتاعاهتم، لكن يبدك أنو كاف مثل ابن بساـ ال يرل يف ا١توشحات ما يفتخر بو، أك أّنا 
 .٦تا يعلي من شأف األندلسيُت

 (ا١تقتطف من أزاىَت الطرؼ)كَف يزد ابن دحية يف ا١تطرب كابن سعيد يف ا١تغرب ك 
بينما اىتم ا١تشارقة با١توشح . على ذكر بعض أصحاب ا١توشحات كإيراد مقطوعات منها

 .1كانربكا للتأليف فيو كٖتديد أقسامو، كمتطلبات كل قسم
 :الزجل- 2

َف يكن موقف نقاد األندلس يف ىذه الفًتة من الزجل بأحسن من موقفهم من 
كحٌد الشعر »: فقد رأل ابن خَتة ا١تواعيٍت، أنو من الشعر الغث. ا١توشح، بل رٔتا كاف أسوأ

السهل ما أنشدناه أكال، فإذا أفرط خرج عن حٌد الشعر السهل الرطب إُف حٌد النازؿ الغٌث 
مثل أشعار كثرت يف زماننا ىذا من أقواؿ البطالُت كاألميُت على طريقة النوع الذم يسمى 

 .2«...األزجاؿ، كىي معاف شعرية بألفاظ عامية إلفهاـ اٞتهاؿ 
 يف »فالزجل فن ظهر يف األندلس مثلو مثل ا١توشح كظهر يف ّناية القرف ا٠تامس، 

. 3«الوقت الذم أخذ فيو التوشيح يتجو إُف التعقيد كالتكلف كيبتعد عن البساطة األكُف 
كأصر النقاد على نسبتو لؤلندلس كا١تغرب، كما فعلوا مع ا١توشح، قاؿ ابن سعيد عن 

طرازاف كاف االبتداء بعملهما من ا١تغرب مث كلع هبما أىل ا١تشرؽ »: ا١توشحات كاألزجاؿ
فالزجل فن قريب من ا١توشح يف بنيانو إال أنو تطغى على لغتو العامية، كمع ذلك . 4«

ظهر ذلك يف شكلها ا٠تارجي، كما ظهر يف أسلوهبا »فاألزجاؿ متأثرة بالقصيدة العربية، 
                                                             

 . الصفدم:ابن سناء ا١تلك كتوشيع التوشيح: دار الطراز: ينظر- 1
 .1/331: الر٭تاف كالرعياف : ابن خَتة ا١تواعيٍت- 2
 .52: 1957: القاىرة: معهد الدراسات العربية العا١تية: الزجل يف األندلس، دط: آفكعبد العزيز األه- 3
: 1984: سيد حنفي حسنُت، دط، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، القاىرة: ، ٖتقيقا١تقتطف من أزاىر الطرؼ: ابن سعيد- 4
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كىو ما أعطى للزجل مكانة ال يستهاف . 1«كأصوؿ الصنعة فيو، كظهر يف معانيها كأخيلتها
مث انتشر الزجل يف ا١تغرب كا١تشرؽ، كأعجب بو الناس، »هبا يف التاريخ األديب األندلسي، 

 – كخاصة أزجاؿ ابن قزماف –كزيادة على ىذا كلو انطوت األزجاؿ . كشارؾ فيو الشعراء
كمعاف كأخيلة َف ٖتوىا . على كثَت جدا من صور كتشبيهات كأمثلة كنظرات يف اٟتياة

 .2«الكتب كَف تفرضها القصائد، كإ٪تا أكحتها اللغة العامية كاٟتياة العامة
كااكلة الوحيدة . كمع ىذا َف يهتم نقاد ىذه الفًتة ٔتحاكلة تنظيم لؤلزجاؿ أك دراستها

، كىو أكرب الزجالُت يف األندلس، كذلك يف مقدمة (ىػ555)يف ذلك ىي البن قزماف 
 كعٌديتو من »: فأكؿ خاصية للزجل يف رأيو ىي تعريتو من اإلعراب حيث يقوؿ.ديوانو

كيؤكد ىذا . 3«اإلعراب، كعريتو من التحاِف كاالصطبلحات ٕتريد السيف عن القراب
 .4«كاإلعراب ىو أقبح ما يكوف يف الزجل كأثقل من إقباؿ األجل»: بقولو مرة أخرل

فإنو ّنج الطريق، كطرؽ فأحسن التطريق، »: كيعلق على زجل األخطل بن ٪تارة بقولو
كجاء با١تعٌت ا١تضي كالغرض الشريف، طبع سياؿ، كمعآف ال يصحبو بو جهل اٞتهاؿ، 
يتصرؼ بأقسامو كقوافيو تصرؼ البازم ٓتوافيو، كيتخلص من التغزؿ إُف ا١تديح، بغرض 

 .5«...سهل، ككبلـ مليح 
ما ٯتكن أف نستنتجو من ىذا الكبلـ أف الزجل عند ىذا الشاعر كاف يسلك سبيل 

ا١توشحة كسبيل القصيدة العربية فيبدأ با١تقدمة الغزلية كيتخلص منها إُف ا١تديح، كىي 
 .6ظاىرة ظلت موجودة عند ابن قزماف كغَته من الزجالُت

                                                             
 .159: الزجل يف األندلس: عبد العزيز األىوآف - 1
 .171: ا١ترجع نفسو-2
 .1: ـ1980: ا١تعهد اإلسبآف للثقافة، مدريد: كورينطي، دط. ؼ: الديواف، تقدٔف: ابن قزماف- 3
 .2: ا١تصدر نفسو- 4
 .2: ١تصدر السابقا- 5
 .160: الزجل يف األندلس:  عبد العزيز األىوآف:ينظر-6
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عندما أثبت أصولو، ...»: كابن قزماف كاف يهدؼ إُف تبسيط الزجل، بدليل قولو
كتبينت من فصولو، كصعبت على األغلف الطبع كصولو، كصفيتو عن العقد اليت تثنيو 

فإذا اعتربنا أف »كيبدك أف ىذا قد ٖتقق لو، . 1«...كسهلتو حىت الف ملمسو كرؽ خشينو 
ابن قزماف أصبح إماـ الزجالُت يف ا١تشرؽ كا١تغرب من بعد، عرفنا أف أحكامو ىذه أصبحت 

 قريبا بعيدا، كباديا غريبا، كصعبا »: كىو بذلك حقق للزجل أف يكوف. 2«قاعدة عامة 
ىينا، كغامضا بينا، إذا ٝتع السامع بساطة أقسامو كمصارعو، ٫تت فًتة أف تكوف ٔتشارعو، 

. 3«فإف حذم حذكم كعارض طبعي الذم ينبع كما يذكم، يرل شيئا ال يدرؾ كال يلحق 
 .4(السهل ا١تمتنع)كىذا تعبَت عما ٝتاه النقاد يف الشعر 

أما ابن خلدكف فقد تعرض للحديث عن نشأة األزجاؿ ٤تاكال ٖتديد عوامل ظهور ىذا 
ك١تا شاع فن التوشيح يف أىل األندلس، كأخذ بو اٞتمهور، لسبلستو كلتنميق »: الفن، يقوؿ

كبلمو كترصيع أجزائو، نسجت العامة من أىل األمصار على منوالو، كنظموا يف طريقتو 
بلغتهم اٟتضرية من غَت أف يلتزموا فيو إعرابا، كاستحدثوا فنا ٝتوه بالزجل، كالتزموا النظم فيو 

على مناحيهم ٢تذا العهد، فجاءكا فيو بالغرائب كاتسع فيو للببلغة ٣تاؿ ْتسب لغتهم 
 .ا١تستعجمة

كأكؿ من أبدع يف ىذه الطريقة الزجلية أبو بكر بن قزماف كإف كانت قيلت قبلو 
. باألندلس، لكن َف يظهر حبلىا، كال انسكبت معانيها كاشتهرت رشاقتها إال يف زمانو

 .5«ككاف لعهد ا١تلثمُت، كىو إماـ الزجالُت على اإلطبلؽ
يشَت ابن خلدكف يف ىذا النص إُف أف صناعة الزجل اكتملت على يد ابن قزماف، مع 

 .1كأراد أف يبُت أف الزجل جاء ٤تاكاة للموشح كا٨تدارا بو إُف لغة العامة. أنو ليس كاضعها
                                                             

 .1: الديواف: ابن قزماف- 1
 .517: تاريخ النقد األديب عند العرب: إحساف عباس- 2
 .1: ١تصدر السابقا- 3
 .517: ا١ترجع السابق- 4
 .672 :ا١تقدمة: بن خلدكفا-5
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عن تدكين األزجاؿ كدراستها إ٪تا ىي ... النقاد كمؤرخي األدب»كيبدك أف إعراض 
كٓتاصة أف الزجل ارتبط منذ . األسباب ذاهتا اليت جعلتهم يعرضوف عن تدكين ا١توشحات

:    كىذا ما أكده ابن سعيد، كىو يتحدث عن أحد الزجالُت. 2«نشأتو بالغناء كاإلنشاد
 كاف يف ا١تائة السابعة يشتغل بأعماؿ السلطاف، كلو أزجاؿ على طريقة البداة، اليت يغنوف »

 .3«هبا على البوؽ
كأكيد أف ىذا لن يركؽ للنقاد اافظُت، الساعُت إلثبات مقومات الشخصية 

 .األندلسية، كمن أ٫تها االقتدار على قرض الشعر الفصيح برباعة ال تقل عن براعة ا١تشارقة

                                                                                                                                                                                              
 .103: د ت: بَتكت: ؼشرمؤسسة األ:  مصطفى، دطصرقي: دلسيفحوؿ األدب األ: ينظر- 1
 .121: النقد األديب يف األندلس: غب عبلكنةاشريف ر- 2
 .177/ 1: ا١تغرب: ابن سعيد- 3
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  ظل كضع تعريف شامل للشعر أمران مستعصيان على األدباء كالنقاد يف كٌل اآلداب كيف كٌل 
أٌف ٖتديد الشعر ٖتديدا كافيا أمر يف غاية الصعوبة، إف َف يكن من » :العصور، باعتبار

.  1«األمور ا١تستحيلة، لذلك اختلفت ا١تذاىب األدبية يف موقفها من ٖتديده

ألٌف تعريف الشيء ىو ا٠تطوة ا١تنطقية .    كمع ىذا تكررت ااكالت يف ىذه القضية
كل ما ٯتر يف خاطرنا عند ذكر لفظة من »:  كإذا كاف ا١تفهـو ىو2.األكُف لتحديد ماىيتو

، يصبح ٖتديد 3«.األلفاظ، كيكوف مرتبطا هبا كمعرفا ٔتاىيتها حسب اعتقادنا كموقفنا منها
استخبلص ٚتلة القوانُت كا١تصطلحات اليت ترصد »: مفهـو الشعر عند نقادنا القدماء يعٍت

حيث . العبلقات اٞتوىرية للخطاب الشعرم من حيث نوعو، كماىيتو، كطبيعتو، ككظيفتو
تكوف ا١تعآف اليت يشملها مصطلح ا١تفهـو متحققة يف مواقفهم النقدية كتصوراهتم ا٠تاصة 

.   4«ا١تتعلقة بالشعر

   َف يلتفت نقادنا العرب مبكران إُف ا١توضوع، كال نكاد نعثر على ٤تاكالت دقيقة من ىذا 
النوع إال بعد عصر اٞتاحظ، حيث أصبح باإلمكاف أف نعثر على بعض اآلراء يف القضية  

كجهود لتحديد ماىية القوؿ الشعرم، كٖتديد خصائصو النوعية متناثرة يف ثنايا ا١تؤلفات 
كإف كنا النعدـ بعض اإلشارات العابرة، كحديث ابن سبلـ . النقدية كاألدبية

                                                             
 .148: دت: لبناف– ا١تعجم األديب، دط ، دار العلم للمبليُت، بَتكت : جبور عبد النور -1
 .30: مفهـو الشعر: ينظر جابر عصفور - 2
 .259: ا١تصدر السابق - 3
 .22: مفهـو الشعر عند نقاد ا١تغرب كاألندلس: بديعة ا٠ترازم - 4
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كللشعر صناعة كثقافة يعرفها أىل العلم »: عن صناعة الشعر يف قولو (ىػ231)اٞتمحي
.  1«كسائر أصناؼ العلم كالصناعات

   كمع حلوؿ القرف الرابع ا٢تجرم، كاف النقد العريب قد دخل مرحلة النضج ا١تعريف، بفضل 
االنفتاح على ا١تعارؼ اٞتديدة، خاصة الفلسفة، كاستيعاب آراء متقدمي الركاة كاللغويُت  

تزاكج ا١تعارؼ التقليدية ا١تتصلة بعلـو العرب اللغوية » :كحدث نتيجة لذلك. السابقُت
كا١تعارؼ غَت التقليدية ا١تتصلة بالفلسفة، كمن التزاكج بُت ىذين اللونُت من ا١تعارؼ تأٌسس 

 ككاف من أىم القضايا اليت طرقها النقد النظرم، كضع 2.«النقد النظرم يف تراثنا النقدم 
. مفهـو للشعر، ك٤تاكلة ضبط خصائصو النوعية

الشعر أعٌزؾ ا كبلـ منظـو بائن عن ا١تنثور، الذم »:    عٌرؼ ابن طباطبا الشعر بقولو
يستعملو الناس يف ٥تاطباهتم ٔتا خٌص بو من النظم، الذم إف عدؿ من جهتو ٣تتو األٝتاع 

، فمن صٌح طبعو كذكقو َف ٭تتج إُف االستعانة على نظم . كفسد على الذكؽ كنظمو معلـو
.  3«الشعر بالعركض اليت ىي ميزانو

   فابن طباطبا يرٌكز يف تعريفو على اٞتوانب الشكلية اليت يتمٌيز هبا الشعر، كا١تتمثٌلة يف 
.  االنتظاـ ا٠تارجي للكلمات

                                                             
طو أٛتد إبراىيم ،دط، دار الكتب العلمية ، بَتكت : مع  دراسة للكتاب لؤلستاذ: طبقات الشعراء: ٤تمد بن سبلـ اٞتمحي - 1

 26: 2001- ىػ1422: لبناف – 
 .23: مفهـو الشعر: جابر عصفور - 2
 .9: عيار الشعر: ابن طباطبا - 3
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قوؿ موزكف مقٌفى، يدٌؿ »:     كما إف جاء قدامة بن جعفر بتعريفو ا١تشهور للشعر بأنٌو
غلب على البيئات األدبية كالنقدية، كاحتل منزلتو يف أذىاف الكثَتين » حىت 1«.على معٌت

. 2«من األدباء، كدار يف فلكو الكثَتكف من النقاد

  كال نكاد ٧تد بعده تعريفان يلغيو أك يناقضو، كإف جاءت بعده تعريفات أخرل تضيف إليو 
كما كاف للفبلسفة ا١تسلمُت دكر ىاـ يف ىذه .قضايا جوىرية يف الشعر أ٫تلها قدامة

القضية، نشأ من اىتمامهم بًتٚتة كتلخيص كتاب أرسطو يف الشعر كا٠تطابة، كغَتىا من 
كيأيت يف مقدمة ىؤالء . ا١تؤلفات ا١تنطقية كالفلسفية ألرسطو كغَته من الفبلسفة اليونانيُت

. الفارايب كابن سينا كابن رشد يف األندلس

   ىذا الًتاث ا٢تائل يف قضية مفهـو الشعر، كصل إُف النقاد األندلسيُت يف فًتة القرف 
كال شك أٌّنم استفادكا منو، لكن طرؽ االستفادة . السادس كالسابع كالثامن للهجرة

استقراء مباحثهم يبُت أٌف السمة اليت » :كعلى العمـو فإفٌ . اختلفت من ناقد إُف آخر
ميزت طريقة تناك٢تم لقضية الشعر ىي عدـ التقيد بضوابط التعريف كا٨تصار مفهومو 

عندىم يف استعراض خصائص الشعر العامة، فبل ٧تد ٤تاكالت ترـك الوقوؼ على اٟتٌد 
. 3«اٞتامع، إذا استثنينا ٤تاكالت قليلة نتمثلها عند ابن رشيق كابن رشد

 

                                                             
 .15: نقد الشعر: قدامة بن جعفر - 1
 .29: النقد األديب يف األندلس: شريف عبلكنة- 2
 .28: مفهـو الشعر عند نقاد ا١تغرب كاألندلس: بديعة ا٠ترازم - 3
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يضاؼ إُف ىذا االستثناء عمل حاـز القرطاجٍت الذم ٘تٌكن من صياغة أنضج مفهـو 
  1.للشعر يف تراثنا النقدم

   كما ٯتكن أف نورد يف ىذا اإلطار التعريف الذم كضعو أبو البقاء الرندم، كإف كاف يف 
. الشعر ينقسم إُف طرفُت ككسط»: عمومو ال يبتعد عن تعريف قدامة، يقوؿ أبو البقاء

.  2«لفظ، كمعٌت، ككزف، كقافية: كيقـو بعد القصد من أربعة

   إٌف تكوين صورة متكاملة عن مفهـو الشعر عند النقاد األندلسيُت يف ىذه الفًتة، 
يتطلب اإل١تاـ با١تصطلحات كالقضايا اٞتوىرية اليت ترتبط ارتباطا مباشرا هبذا ا١تفهـو كتدخل 

كىي تشمل العناصر األساسية ٢تذه العملية، كا١تتمثلة يف . يف تكوين العملية اإلبداعية
. الشعر كا١تبدع كا١تتلقي

                                        :                                                                                                  القة مفهوم الش ر بال حاكاة وال خ  ل
إف تتبع قضية مفهـو الشعر عند النقاد األندلسيُت يف ىػػػذه الفًتة يوضػػح أف االنفتاح عػػلى 
مصطلػػػحات الفلسفة قد بلغ مػػػرحلة أصبح فيها مؤثران يف تشكيػػل مػػػفهػػػػػـو الشعر عند كػػل 

الذم كانت لو   (ىػ533)النقاد األندلسيُت، حىت أقلهم ثقافة فلسفية كالشاعر ابن خفاجة
ات نقدية يف مقدمة ديوانو، كٖتدث يف ا١تقدمة أيضان عػػن قػػػصتو مػػػع الشعر، ككقف فيها 

كالشعر يأتلف مػػن معٌت كلفػػػظ كعػػركض كحػػرؼ ركم، »: عند مفهـو الشعر، حيث قاؿ

                                                             
 .14: مفهـو الشعر: جابر عصفور: ينظر - 1

 .1/30: الوايف: أبو البقاء الرندم - 2
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فقد يتعاطى يف بعض األمكنة جزء من ىذه األجزاء أك أكثر، فطوران ينظم البيت كآكنة ينثر 
. 1«حىت ينتظم ْتسب ا١تأموؿ، أك ينشأ ناقص ماء اٟتسن كالقبوؿ

. 2  فهو ىنا يشَت إُف نثرية الصياغة اليت يتعرض ٢تا الشعر عندما يكل ذىن مبدعو 
. فيصوغ ا١تعٌت نثرا، مث يلبسو الوزف كالقافية

       إُف ىنا فإف مفهومو للشعر ال ٮترج من ا١تفهـو التقليدم الذم توارثو النقاد عن 
قدامة بن جعفر إال أنو سرعاف ما يضيف إُف ىذا ا١تفهـو مصطلح التخييل فبعد أف يعلن 

ضيقو بالنقاد الذين ٭تاسبوف الشاعر على أقوالو كيعتربكّنا مرآة ألفعالو، يشَت إُف أف ىؤالء 
كال يعلموف مع ذلك إنو »: النقاد قد غفلوا عن طبيعة الشعر الذم يقـو على التخييل يقوؿ

كإٓف " ك"إٓف فعلت " يستجاز يف صناعة الشعر، ال يف صياغة النثر أف يقوؿ القائل فيو 
من غَت أف يكوف كراء ذلك حقيقة فإف الشعر مأخذ كطريقة كإذا كاف القصد فيو " صنعت 

. 3«التخييل، فليس القصد فيو الصدؽ، كال يعاب فيو الكذب

الذم كانت تغلب عليو -   كاستعملو أيضا ناقد بعيد عن الثقافة الفلسفية، كىو ابن دحية 
شاعر ... »حيث قاؿ يف تقدٔف الشاعر ا١تغريب أبو عبد ا بن حٌبوس - الثقافة الدينية

. 4«ا١تغرب األقصى كمفخره يف صناعة ااكاة كالتخييل

                                                             
 09: 1960: ٖتقيق السيد مصطفى، دط ، منشأة ا١تعارؼ، اإلسكندرية: (ا١تقدمة)الديواف : ابن خفاجة-  1
 .140: النقد األديب يف األندلس: عمر ٤تمد عبد الواحد :ينظر - 2
 .11-10:  ا١تصدر السابق- 3
 .199:ا١تغرب : ابن دحية -4
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  كيعد الفيلسوؼ ابن رشد من الذين نقلوا كرٌسخوا مصطلحات الفلسفة اليونانية  يف النقد 
ككاف كتاب أرسطو قد نقل إُف العربية ١تا . ألرسطو (الشعر)األندلسي بًتٚتتو لكتاب 

ازدىرت حركة الًتٚتة، كقد تعدد الذين ترٚتوه أك حاكلوا تلخيصو مدركُت أ٫تية الكتاب، 
ليجدد الفيلسوؼ األندلسي ابن رشد يف القرف السادس تلخيص الكتاب، ٤تاكال تطبيق 

. قواعد أرسطو يف الشعر على الشعر العريب

   كتعرض يف تلخيصو ١تفهـو الشعر، فذىب إُف أف طبع الناس ٭توم علتُت يتولد عنهما 
... فوجود التشبيو كااكاة لئلنساف بالطبع من أكؿ ما ينشأ : أما العلة األكُف»: الشعر

فالتذاذ اإلنساف أيضا بالطبع، بالوزف كاألٟتاف، فإف األٟتاف يظهر من : كإما العلة الثانية
أمرىا أّنا مناسبة للوزف  عند الذين يف طباعهم أف يدركوا األكزاف كاألٟتاف، فالتذاذ النفس، 
بالطبع، بااكاة كاألٟتاف كاألكزاف ىو السبب يف كجود الصناعات الشعرية، كٓتاصة عند 

. 1«الفطر الفائقة يف ذلك

   إف ااكاة كالوزف ٫تا العنصراف األساسياف يف ٖتديد ماىية الشعر عند ابن رشد، إال أنو 
يتوقف كقفة متأنية مع تلك األدكات الفنية اليت تعد »ال يكتفي هبذا النظرة العمومية بل 

سبيل ااكاة اٞتيدة كاليت ال ٯتكن  أف تنحصر يف التشبيو فحسب، فَتل أف ٚتاعها 
عن " العدكؿ " أك  إذا شئنا استخداـ ا١تصطلح اٟتديث قلنا - اختبلؼ القوؿ أك تغَته

إ٪تا يكوف ٥تتلفان أم مغَتان عن »، فالقوؿ الشعرم عنده 2 «مألوؼ القوؿ كعريف التعبَت
القوؿ اٟتقيقي من حيث توضع فيو األٝتاء متوافقة يف ا١توازنة كا١تقدار، كباألٝتاء الغريبة 

                                                             
 .71-69: تلخيص كتاب أرسطو ليس يف الشعر : ابن رشد -1
 .75: 2002: القاىرة -، دط، دار غريب، الفجالة(٤تاكلة لتأسيس منهج نقدم عريب )أدبية النص: صبلح رزؽ -2
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كبغَت ذلك من أنواع التغيَت، كقد يستدؿ على أف القوؿ الشعرم ىو ا١تغَت أنو إذا غَت القوؿ 
. 1«اٟتقيقي ٝتي شعران، أك قوالن شعريان ككجد لو فعل الشعر

كالتغيَتات »:    كال يًتؾ األمر مبهمان بل يوضح كسائل ىذا التغيَت يف الشعر العريب، فيقوؿ
تكوف با١توازنة كا١توافقة كاإلبداؿ كالتشبيو، كباٞتملة بإخراج القوؿ غَت ٥ترج العادة مثل 

القلب كاٟتذؼ كالزيادة كالنقصاف، كالتقدٔف كالتأخَت كتغيَت القوؿ من اإل٬تاب إُف السلب، 
ّتميع  األنواع اليت : من ا١تقابل إُف ا١تقابل، كباٞتملة: كمن السلب إُف اإل٬تاب، كباٞتملة

. 3كيضرب أمثلة عن ذلك من القرآف الكرٔف كالشعر . 2 «تسمى عندنا ٣تازان 

لذلك أخرج .    فمفهـو اجملاز كالعدكؿ عن مألوؼ القوؿ ٫تا أساس مفهـو الشعر عنده
كىاىنا نوع آخر » :من دائرة الشعر ما رآه يعتمد لغة اإلقناع بدؿ التصوير كاإل٭تاء، يقوؿ

من الشعر، كىي األشعار اليت يف باب التصديق كاإلقناع أدخل منها يف باب التخييل، كىي 
: ككثَت يف شعر أيب الطيب، مثل قولو...أقرب إُف ا١تثاالت ا٠تطبية منها إُف ااكاة الشعرية

 4         ليس التَّركىحُّلي يف العىينًُت كالكىحىلً 

: كقولو 

 

          
                                                             

 .149: تلخيص كتاب الشعر: ابن رشد 1
 .151: نفسوا١تصدر  2
 .152- 151: ا١تصدر نفسو 3
. 3/87: الديواف: ا١تتنيب-  4
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. 2« 1   يف طىلعىًة الشَّرٍمًس مىا ييغنيكى عىٍن زيحىلً 

كيقرف مصطلح التخييل الذم ىو ركيزة العملية الشعرية ٔتصطلح التشبيو، معتربان إياه مرادفان 
كىذه ا١تصطلحات الثبلث عنده تدكر يف فلك الصور . لو، كيقرنو أيضان ٔتصطلح ااكاة

. الببلغية 

  كرأل بعض ادثُت، أف ابن رشد قد أخطأ يف فهم ااكاة فظن ااكاة ىي كجهي 
 كالواقع أف ابن رشد َف يكن كحده من استعمل مصطلح ااكاة 3.التشبيو يف الصورة 

 فإننا ٧تد الفارايب يستخدـ ااكاة ٔتعٌت التشبيو عندما يرل أف التشبيو ىو »مرادفا للتشبيو 
فعل كل من الرسم كالشعر،كما يستخدـ ابن سينا مصطلح ااكاة ٔتعٌت التشبيو أيضا، 

كتشبيو العسل با١ترة، كالتهور )فعندما يأيت بأمثلة للمحاكيات ال يأيت إال بتشبيهات 
 –عنده -كما تأيت ااكاة .(كالشجاع باألسد كاٞتميل بالقمر كاٞتواد بالبحر...بالشجاعة

، كما "تشبيو صرؼ"عندما يشَت إُف أف القسم الثالث من ااكاة - أيضا–ٔتعٌت التشبيو 
.                                                                                                            4«أنو يقرف ااكاة بالتشبيو يف حديثو عن أغراض ااكاة 

إٌف أبرز ما يف كبلـ ابن رشد ىو أف تصوره ٞتوىر العملية الشعرية يرتكز على اٞتانب 
كالتصوير يف األدب العريب قائم على الصور البيانية، خاصة التشبيو كاالستعارة،  . التصويرم

 

                                                             
 .3/81: الديواف: ا١تتنيب-  1
 .116: السابقا١تصدر  -2
 .530: تاريخ النقد األديب عند العرب: إحساف عباس 3
 .77 : 2007: رمسيس يوناف، دط، دار التنوير، بَتكت :نظرية الشعر عند الفبلسفة ا١تسلمُت، ترٚتة: ألفت كماؿ الركيب -4
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كحصر مفهـو الشعر يف الصورة توجو عاـ طبع أذكاؽ النقاد كا١تهتمُت بالنقد يف ىذه الفًتة 
. من تاريخ النقد  األندلسي

    ٧تد يف طليعة النقاد األندلسيُت الذين ركزكا على مصطلحي ااكاة كالتخييل يف مفهـو 
 الشعر كبلـ موزكف مقفى من شأنو أف » :الشعر، حاـز القرطاجٍت، يقوؿ يف تعريف الشعر

٭تبب إُف النفس ما قصد ٖتبيبو إليها، كيكره ما قصد تكريهو لتحمل بذلك على طلبو أك 
ا٢ترب منو ٔتا يتضمن من حسن ٗتييل لو، ك٤تاكاة مستقلة بنفسها أك متصورة ْتسن ىيأة 

ككل ذلك يتأكد ٔتا يقًتف . تأليف الكبلـ، أك قوة صدقو أك قوة شهرتو، أك ٔتجموع ذلك
بو من إغراب، فإف االستغراب كالتعجب حركة للنفس اقًتنت ْتركتها ا٠تيالية قول انفعا٢تا 

. 1«كتأثَتىا

   كإذا كاف يف تعريفو ال يذىب بعيدا عٌما جاء بو سابقوه من الفبلسفة الذين اشتغلوا 
بالنقد،كالفارايب كابن سينا يف تركيزىم على التخييل كااكاة، كال غرابة، فحاـز متأثر 

بالفلسفة اليونانية كبأرسطو، كىو من ٚتلة النقاد الذين حاكلوا تأصيل علم للشعر العريب 
لذلك ٧تده ذكر بإجبلؿ قدامة بن جعفر . ٬تمع بُت األصوؿ العربية كالفلسفة اليونانية

. الذم سبقو يف ىذا اجملاؿ

   كمع ىذا فحاـز كاف أكثر اقتدارا من سابقيو يف معاٞتة قضية الشعر انطبلقا من ا١تنطق 
فقد كاف يدرؾ عن كعي عميق خصوصية . كالفلسفة اليونانية، كآراء أرسطو يف الشعر

                                                             
 .71: ا١تنهاج: حاـز- 1
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 الشعر كطبيعة العملية الشعرية اليت ترتبط أشد االرتباط بالقول النفسية ا١تسؤكلة عن إبداع 
. الشعر، كخصوصية الشعر العريب ٖتديدا

   كينطلق من ىذا الوعي يف معاٞتة العملية الشعرية ككضع أصوؿ علم الشعر انطبلقا من 
الواجب أف يقتصر على ما ىي » :ىذه ا٠تصوصية اليت ٘تيزه عن غَته من الفنوف، فيقوؿ

خاصة بو أال ٮتلط فن بفن بل يستعمل يف كل صناعة ما ٮتصها كيليق هبا كال يشاب هبا 
من  (الشعر)من يريد أف يستنبط قوانُت ىذه الصناعة » :، كيقوؿ أيضا1«ما ليس منها 

صناعة أخرل لعلو ال ٭تسنها بلو ىذه ، كذلك غَت ٦تكن فإ٪تا يستنبط الشيء من معدنو 
. 2«كيطلب يف مظنتو

، كتوصل إُف أف (مفهـو الشعر)   كقد كقف عند ىذه القضية جابر عصفور يف كتابو 
ا١تهم يف كبلـ حاـز ىو إٟتاحو على ضركرة اٟتكم على الشعر من خبلؿ ا٠تربة بو، »

كهتوين شأف األصوؿ ا١تنطقية بالقياس إُف األصوؿ الفنية ا٠تاصة بصناعة الشعر ذاهتا 
كبالتاِف تقدير إمكاف الصحة تقديرا يرتبط بقدرة الناقد على الكشف عن األعراض البلحقة 

، كبذلك ال يصبح ا١تنطقي  صاحب صناعة )للشعر من جهة ٖتسُت ا١تسموع كا١تفهـو
ىو الفيصل يف اٟتكم يف تقدٔف الصحة يف الشعر، بل يرتد األمر إُف النقاد الذين ال  (ا١تنطق

.   3«معرج ألرباب البصائر يف إدراؾ حقائق الشعر إال على ما أصلوه 

                                                             
 .192: السابقا١تصدر - 1
 .103: نفسو ا١تصدر 2
 .179: مفهـو الشعر:  جابر عصفور3
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   كمن ىذا ا١تنطلق ٧تد تعريف حاـز للشعر ٭تيط بالعناصر األساسية اليت تتكوف منها 
العملية الشعرية، ك٭تدد جوانبها الفنية، فيشَت إُف اٞتانب الشكلي ا١تتمثل يف الوزف كالقافية، 

 1.كاٞتانب اإلبداعي الذم يتجلى يف اإلغراب، كجانب التأثَت يف ا١تتلقي

ا١تعترب يف حقيقة الشعر إ٪تا » :   كقد ركز على ااكاة كالتخييل تركيزا كبَتا، حيث يقوؿ
 كنفهم من ىذا الكبلـ أنو يعترب٫تا عنصرين جوىريُت يف الشعر ال 2.«ىو التخييل كااكاة 

فكيف ينظر إُف كل منهما؟ ككيف يتمثل كظيفتهما يف ٖتديد ماىية الشعر . يقـو إال هبما
كمهمتو؟ 

 : ال خ  ل  -1

ًدث هبا الشعر أثره يف : لى مس وى ال  لقي - أ  التخييل عند حاـز ىو العملية اليت ٭تي
حيث تتمثل للسامع من لفظ الشاعر ا١تخيل أك معانيو أك أسلوبو كنظامو، كتقـو » ا١تتلقي،

يف خيالو صورة أك صور ينفعل لتخيلها كتصورىا، أك تصور شيء آخر هبا انفعاال من غَت 
. 3«ركيٌة إُف جهة من االنبساط أك االنقباض 

كٖتدث العملية »  نفهم من ىذا الكبلـ أف التخييل الشعرم عنده عملية إيهاـ موجهة، 
فعلها عندما تستدعي خربات ا١تتلقي ا١تختزنة كا١تتجانسة مع معطيات الصور ا١تخيلة، 

فتحدث اإلثارة ا١تقصودة، كيلج ا١تتلقي عاَف اإليهاـ ا١ترجو، فيستجيب لغاية مقصودة  

                                                             
 .193: السابقا١ترجع :  ينظر1
  .21: ا١تنهاج:  حاـز2
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كذلك أمر طبيعي ما داـ التخييل ينتج انفعاالت تفضي إُف إذعاف النفس، فتنبسط . سلفا
النفس عن أمر  من األمور أك تنقبض عنو، من غَت ركية كفكر كاختبار، أم على مستول 

. 1«البلكعي

التخييل ىو العملية األساسية يف إنتاج الشعر كبناءه، كيقسم :  لى مس وى ال ـد  - ب
 : ٗتاييل كلية كٗتاييل ثانوية : التخييل على مستول ا١تبدع أك الشاعر إُف قسمُت

ٗتيل ا١تقوؿ فيو بالقوؿ، كٗتيل أشياء »كيف ىذه ا١ترحلة يعمل الشاعر على : تخاي ل كل ة-
فالتخييل األكؿ ٬ترم . يف ا١تقوؿ فيو كيف القوؿ من جهة ألفاظو كمعانيو كنظمو كأسلوبو

؛ أم أنو يقـو برسم صورة كلية كىيكل شامل لعملو 2«٣ترل ٗتطيط الصور كتشكيلها
. األلفاظ كا١تعآف كالنظم كاألسلوب : كاألمور األساسية فيو

التخييبلت الثوآف ٕترم ٣ترل النقوش يف الصور كالتوشية يف األثواب »: تخاي ل ثواني- 
 بعد تصور كليات القصيدة تأيت مرحلة »فػ ،3«.التفصيل يف فرائد العقود كأحجارىا

جزئياهتا حيث يدخل ا١ترسل إُف يف أعماؽ عاَف النظم اٞتزئي الذم يشكل ٔتجموعو 
ا٢تيئات »، حيث ينصب عمل الشاعر يف ىذه ا١ترحلة على 4«.ا١تظهر الكلي للخطاب

النظمية كضم بعض األبيات كالفصوؿ إُف بعض كيف نسق أجزاء ا٢تيئات يف أسبلؾ 
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. 1«...  األساليب ٦تا يستحسن من ضركب الصيغ كا٢تيئات ا١تستحسنة يف ٚتيع ذلك
ففي ىذه ا١ترحلة يركز الشاعر على اٞتوانب التكميلية اليت تدكر إطار التنميق كالتزيُت، كىي 

يف رأيو ال تقل أ٫تية عن التخاييل الكلية، ألّنا ىي اليت تصنع ٚتالية العمل الشعرم، 
كللنفس ٔتا كقع بو من ذلك تشاكل يف الكبلـ ابتهاج ألٌف تلك الصيغ تنميقات »: فيقوؿ

فهي ٕترم من األٝتاع ٣ترل الوشي يف الربكد كالتفصيل يف العقود من . الكبلـ كتزيينات لو
. 2«األبصار 

يتداخل مفهـو ااكاة عند حاـز مع مفهـو التخييل تداخبل كبَتا، حىت :  ال حاكاة-2
كىذا التداخل مبعثو شدة الًتابط كقوة العبلقة بُت ىذين . يبدكاف ككأّنما شيئا كاحدا عنده

كىذا األمر ال ٧تده عنده فقط، فكثَتا ماٖتدث ابن سينا عن ااكاة كالتخييل . ا١تفهومُت
كمن خبلؿ . 3«كالشعر من ٚتلة ما ٮتيل ك٭تاكى » :ككأّنما مًتادفاف، يقوؿ عن الشعر

كسيلة من كسائل التخييل، أك كسيلة من الوسائل اليت ٕتعل القوؿ »: أقوالو تبدك ااكاة
- عند ابن سينا–ذلك ألنو ال يشًتط  (ااكاة)أعم من  (ٗتييل)٥تيبل، فيصبح مصطلح 

أف تكوف األقاكيل الشعرية أك األقاكيل ا١تخيلة كلها من ااكيات، فعلى الرغم من أف 
.  4«أكثرىا من ااكيات، فإف منها ما ال يعتمد على ااكاة
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، فلو حاكلنا  أف نتبُت عمق ا١تدل أك كثافة اٟتضور »    كالشيء ذاتو ٧تده عند حاـز
للمحاكاة أك التخييل يف الكتاب أللفينا أف التخييل يكاد يطغى على ااكاة كيعفي عليها 

٦تا يشي بانتصاره لو كاحتفائو بو رغبة منو يف االستقبلؿ عن الفكر اليونآف كسلطتو أكال 
كبناء على تأثره بوطنو األندلس كما أكدعتو فيو طبيعتها من ٚتاؿ كأسرار ثانيا فضبل عن 
. 1«استجابتو لرغبة اإلنساف يف التحرر بتحرير ملكاتو الفكرية كتشغيل طاقاتو اإلبداعية ثالثا

العاَف أك الواقع، الشاعر أك ا١تبدع، العمل :    تقـو ااكاة عند حاـز على أربعة أشياء
 فالواقع ىو الوجود أك ىو العاَف ا٠تارجي الذم يستمد منو الشاعر 2.اإلبداعي، ا١تتلقي

ال ٮتلو ااكي من أف ٭تاكي »ك. كالعمل األديب ىو نتاج ىذه ااكاة للموجودات. صوره
ك٤تاكاة ا١توجود با١توجود ال ٗتلو من أف تكوف . موجودا ٔتوجود أك ٔتفركض الوجود مقٌدره

ك٤تاكاة غَت اٞتنس ال . ٤تاكاة شيء ٔتا ىو من جنسو أك ٤تاكاة شيء ٔتا ليس من جنسو
ٗتلو من أف تكوف ٤تاكاة ٤تسوس ٔتحسوس أك ٤تاكاة ٤تسوس بغَت  ٤تسوس، أك غَت 

ككل ذلك ال ٮتلو من أف يكوف . ٤تسوس ٔتحسوس، أك مدرؾ بغَت اٟتٌس ٔتثلو يف اإلدراؾ
ككلما . ٤تاكاة معتاد ٔتعتاد، أك مستغرب ٔتستغرب، أك معتاد ٔتستغرب، أك مستغرب ٔتعتاد

ككلما اقًتنت الغرابة كالتعجيب بالتخييل كاف . قرب الشيء ٦تا ٭تاكى بو كاف أكضح شبها
  3«.أبدع
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   أم كلما زادت درجة الغرابة كالغموض يف العمل األديب، كابتعد عن التقريرية كالنقل 
. ا١تباشر للواقع، برزت أدبيتو كٚتالو كتفرده

فالنفوس تتخيل ٔتا ٮتيل »   كيتجلى ذلك يف انعكاسو على نفس ا١تتلقي كدرجة تقبلو لو، 
للنفوس ٖترؾ شديد »ك. 1«٢تا الشاعر من ذلك ٤تاسن ضركب الزينة فتبتهج لذلك

للمحاكيات ا١تستغربة؛ ألف النفس إذا خيل ٢تا يف الشيء ما َف يكن معهودا من أمر 
معجب يف مثلو كجدت من استغراب ما خيل ٢تا ٦تا َف تعهده يف الشيء ما ٬تده 

. 2«ا١تستطرؼ لرؤية ما َف يكن أبصره قبل

، فإف كاف يفهم ااكاة على أّنا ليست النقل     إال أنو للغرابة كالغموض حدكد عند حاـز
اٟتريف للواقع، كإ٪تا إعادة تشكيلو كفق رؤية الشاعر، فإف ىذا التشكيل ٬تب أف ال ٮترج 

كبناءا على ىذا ا١تنطلق . على األصوؿ العامة للعقل كا١تنطق، كأصوؿ الصنعة الشعرية الثابتة
كالكذب اإلفراطي معيب يف »: رفض الكذب يف الشعر يف أكثر من موضع يف كتابو، يقوؿ

:  كيقوؿ3«صنعة الشعر إذا خرج من حٌد اإلمكاف إُف حٌد االمتناع أك االستحالة
  4«. ىذه الصناعة ا١تستحيل أفحش ما ٯتكن أف يقع فيو جاىل أك غالط يفكالوصف»

 أردأ الشعر ما كاف قبيح » :كيذىب إُف أفٌ " أعذب الشعر أكذبو"فهو إذف يرفض مبدأ 
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ااكاة كا٢تيئة، كاضح الكذب، خليا من الغرابة، كما أجدر ما كاف هبذه الصفة أال يسمى 
.  1«شعرا كإف كاف موزكنا مقفى؛ إذ ا١تقصود بالشعر معدـك منو

   إنو فهم عميق ١تاىية الشعر، يوافق التصورات ا١تعاصرة اليت تفرؽ بُت النظم كالشعر، كال 
تعتد بالوزف كحده يف ٖتديد ماىية الشعر اليت ترتكز على اإل٭تاء كالتأثَت الوجدآف كصدؽ 

لكنو أيضا يبدك يف ىذا القوؿ متأثرا بقوؿ أرسطو يف . التجربة الشعرية كارتفاع كتَتة العدكؿ
ما ليس فيها من معٌت " أشعارا"ككثَتا ما يوجد من األقاكيل اليت تسمى» :كتاب الشعر

. 2«الشعرية إال الوزف فقط

   ك انطبلقا من رفضو للكذب يف الشعر، يرل أف الشاعر ال ينبغي أف ال يلجأ إُف 
كإ٪تا يرجع الشاعر إُف القوؿ الكاذب حيث يعوزه الصادؽ »الكذب إال عند االضطرار، 

كا١تشتهر بالنسبة إُف مقصده يف الشعر، فقد يريد تقبيح حسن كٖتسُت قبيح، فبل ٬تد 
. 3«القوؿ يف الصادؽ ىذا كال ا١تشتهر فيضطر حينئذ إُف استعماؿ األقاكيل الكاذبة

   كبناءا عليو فإف حاـز ال يطابق بُت التخييل كالكذب، كال يعترب التخييل مناقضا 
ألف ما تقـو بو صنعة »كاعترب الصدؽ ألصق بالشعر كأنسب لو من ا٠تطابة، . للحقيقة

. ا٠تطابة، كىو اإلقناع مناقض لؤلقاكيل الصادقة إذا كقع بعيدا من التصديق يف الرتبة
. كالشعر ال يناقض اليقُت ما يتقـو بو كىو التخييل، فقد ٮتيل الشيء كٯتٌثل على حقيقتو

                                                             
 .72:السابقا١تصدر  - 1
 . 62: ابن رشد تلخيص كتاب الشعر- 2
 .72: ا١تنهاج: حاـز - 3



 مفهـو الشعر                          كؿ                                      الفصل األ

 

147 
 

كال يكوف يف الكبلـ ا١تقنع . فلذلك كجب أف يكوف يف الكبلـ ا١تخيل صدؽ كغَت صدؽ
.   1«ماَف يعدؿ بو إُف التصديق إال الظن الغالب خاصة، كالظن مناؼ لليقُت

   كىكذا فقد مٌيز بُت التخييل كالكذب كبُت التخييل كالصدؽ، كميز أيضا بُت ااكاة 
ككثَت من الناس يغلط فيظن أف التشبيو » :يقوؿ يف ىذا اإلطار.كالكذب كااكاة كالصدؽ

كااكاة من ٚتلة كذب الشعر، كليس كذلك ألف الشيء إذا أشبو الشيء فتشبيهو بو 
كيضرب مثبل على ذلك بتشبيهات من القرآف الكرٔف، كتشبيو ا١تاء بالسراب . 2«صادؽ

. كا٢تبلؿ بالعرجوف القدٔف

   أما لساف الدين بن ا٠تطيب، كإف َف يكن من النقاد ا١تتأثرين بالفلسفة اليونانية بشكل 
لقد . مباشر، فإف ثقافتو الواسعة ك٦تارستو لنظم الشعر كا١توشحات، عمقت رؤيتو للشعر

.  انعكست ىذه الثقافة على تصوره ١تفهـو الشعر، كىو  تصور عميق كشامل

    فهو يضع مفهومُت للشعر عاـ كخاص، مفهـو عاـ يتجلى يف رؤيتو الشمولية للشعر 
إف الشعر ليس يف أمة من األمم ٔتحصور، كال على » :باعتباره فن، يقوؿ موضحا ذلك

صنف من البشر ٔتقصور، كىو فيما يوجد لؤلكائل كيلفى، أعم من أف يشملو الوزف ا١تقفى، 
أك ٮتتص بو عركض يكمل كزنو فيو كيوىف، فمن الشعر عندىم الصور ا١تمثلة كاللعب 

كما يف معناه، إال " كليلة كدمنة"كمن تأسس على ااكاة كالتخييل مبناه ككتاب . ا١تخيلة
إف الشعر حلية : أنو يف العرب أظهر، كىم بو أشهر، كلذلك يقوؿ بعض حكماء الفرس
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اللساف كمدرجة البياف، كنظاـ الكبلـ، مفهـو غَت ٤تظور كمشًتؾ غَت مقصور، إال أنو يف 
. 1«العرب جوىرم كيف العجم صناعي

   يرل أف الشعر ظاىرة إنسانية َف تقصر على أمة من األمم، غَت أف العرب اختصوا بكوف 
كالشعر هبذا ا١تفهـو أكسع من أف ٭تدد بالوزف . الشعر فيهم جوىريا، كعند غَتىم صناعيا

لذلك ٧تده يدخل يف الشعر الصور ا١تمثلة كاللعب ا١تخيلة ككل ما . كالقافية كالعركض
كإذا كانت الصور لديو تعٍت الرسم، كاللعب تعٍت التماثيل ». تأسس على ااكاة كالتخييل

النشاط "إف كانت الصور كاللعب تعٍت ضركب . كالدمى، فالشعر يف نظره  ىو ٚتاع الفنوف
حسب تعبَت " لعبة اليهودم"أك " خياؿ الظل"يف عصره، ككاف أقول ما ٯتثلها " ا١تسرحي

. 2«األندلسيُت، فالشعر يتناكؿ كل تصوير تعبَتم قائم على ااكاة كالتخييل

عند »   فإذا كاف الشعر عند العدد األكرب من النقاد العرب ٤تدد بالوزف كالقافية، فهو 
 ييؤسس على ااكاة من الشاعر – مثل حاـز –الفبلسفة كمن تأثر خطاىم من النقاد 

. 3«كالتخييل لذىن ا١تتلقي

   أما ا١تفهـو ا٠تاص للشعر، بوصفو الفن الكبلمي ا١تتميز عن غَته من الفنوف األخرل 
 على عنصر جوىرم كىو – إضافة إُف ااكاة كالتخييل –ٓتصائص جوىرية، فإنو يركز فيو 

مىت خبل الكبلـ من ىذا الغرض كعدؿ عن كاجبو ا١تفًتض،  » :اللغة الشعرية، حيث يقوؿ
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كخاض يف األمور الشائعة، كا١تقدمات الذائعة، كَف يعدؿ عن ا١تشهور يف ٥تاطبة اٞتمهور، 
كلكل منهما يف الكتب ا١تنطقية . فقد ترؾ الشعر كتعداه، كأفضى إُف باب ا٠تطابة مداه

.   1«باب يضبط أصولو، كيوضح خواصو كفصولو

فلغة .    يذىب يف ىذا القوؿ إُف أف الكبلـ العادم كالًتاكيب الشائعة ال تصنع شعرا
. الشعر ينبغي أف تبتعد عن التقريرية كتتجاكز الوظيفة اإليصالية، لتتصف باجملاز كاالنزياح

أم أنو ليس ا١تطلوب من الشاعر أف يكرر لغة معركفة كسائدة، بل أف يكتشف لغة غَت 
.   كىو ا١ترمى ذاتو الذم كاف يرمي إليو ابن ا٠تطيب2.معركفة كما ذىب إُف ذلك أدكنيس

: بوا ث الش ر-

   مهما كاف الشاعر موىوبا كمقتدرا فنيا، فهو غَت قادر على اإلبداع يف كل حُت، ذلك 
ألف عملية اإلبداع مرتبطة بنفسية الشاعر، كالنفس اإلنسانية متغَتة، ٘تر هبا مشاعر االرتياح 

كعليو فإف عملية اإلبداع ترتبط . كتغمرىا عواطف ا٠توؼ كالقلق كاٟتزف. كاالطمئناف كالفرح
بلحظات خاصة، يتوىج فيها اإل٢تاـ كتشحذ القر٭تة كتتيقظ األحاسيس، فيلُت للشاعر 

. القريض كتتفتح لو أبواب الصور كاألفكار كا١تعآف

   لقد تنبو نقادنا العرب القدماء إُف ىذه القضية، كتكلموا يف األسباب الباعثة على 
كمن األكائل الذين تكلموا يف ا١توضوع بشر . القوؿ، كٝتوىا بواعث الشعر كدكاعي الشعر

خذ من نفسك ساعة نشاطك  » :، حيث جاء يف صحيفتو ا١تعركفة(ىػ210-)بن ا١تعتمر

                                                             
 .41: ١تصدر السابقا - 1
 .314: ـ1978:، الطبعة األكُف، دار العودة، بَتكت( صدمة اٟتداثة -3) الثابت كا١تتحوؿ:أدكنيس: ينظر - 2
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كفراغ بالك كإجابتها إياؾ، فإف قليل تلك الساعة أكـر جوىرا، كأشرؼ حسبا، كأحسن يف 
األٝتاع، كأحلى يف الصدكر، كأسلم من فاحش ا٠تىطىاء، كأجلب لكل عُت كغرة، من لفظ 

كأعلىٍم أف ذلك أف ذلك أجدل عليك ٦تٌا يعطيك يومك إال طوؿ، . شريف كمعٌت بديع
. 1«بالكٌد كا١تطاكلة كاجملاىدة، كبالتكلف كا١تعاكدة

إال أف .    كقد تنوعت ىذه الدكاعي كالبواعث، فمنها النفسية كمنها ا١تكانية كمنها الزمانية
فعن األكقات . ىذه األنواع الثبلثة جاءت متداخلة يف كبلـ النقاد، يؤثر بعضها يف بعض

ا١تناسبة لئلبداع، ذىب أغلبهم لتفضيل الليل أك السحر، ككاف مقياسهم يف اختيار ىذه 
األكقات توفر ا٢تدكء كالسكينة، ٦تا يبعث على  ىدكء النفس كصفاء العقل كالذىن كتيقظ 

. الفكر، كىو ما يعطي ا١تبدع القدرة على الًتكيز كٕتميع أشتات أفكاره

منها أكؿ الليل قبل ...كللشعر أكقات يسرع فيها أتيو، كيسهل فيها أبيو» :   قاؿ ابن قتيبة
لقد أدرؾ ابن قتيبة أثر ا٢تدكء كا٠تلوة يف . 2«تفشي الكرل، كمنها ا٠تلوة يف اٟتبس كا١تسَت

. ٕتميع حٌس الشاعر كتركيزه، ٦تا يعمل على شحذ القر٭تة كاستحضار اإل٢تاـ

   أخذ ابن رشيق أفكار ابن قتيبة، كحاكؿ أف يتعمق أكثر يف دراسة أثر ىذه األكقات 
كعلى كل فليس يفتح » :ا٠تاصة على النفس كنتيجة ذلك يف العملية اإلبداعية، حيث قاؿ

، لكوف النفس ٣تتمعة َف   ْتار ا٠تواطر مثل مباكرة العمل باألسحار عند ا٢تبوب من النـو

                                                             
 .136-1/135: دت: عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، دط ، دار الفكر، بَتكت: البياف كالتبيُت، ٖتقيق: اٞتاحظ -1
: ـ1958-ىػ1377: أٛتد ٤تمد شاكر، الطبعة الثانية، دار ا١تعارؼ، القاىرة: ، ٖتقيق كشرحالشعر كالشعراء : ابن قتيبة - 2
1/81. 
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يتفرؽ حسها يف أسباب اللهو أك ا١تعيشة أك غَت ذلك ٦تا يعيبها، كإذ ىي مسًت٭تة جديدة 
كأ٪تا أنشئت نشأة أخرل، كألف السحر ألطف ىواء كأرؽ نسيما كأعدؿ ميزانا بُت الليل 

.   1«كالنهار

يا أبا عبادة »:    كيبدك ابن رشيق يف كبلمو ىذا متأثرا بوصية أيب ٘تاـ للبحًتم حُت قاؿ لو
، كاعلم أف العادة يف األكقات أف يقصد  ٗتَت األكقات، كأنت قليل ا٢تمـو صفر من الغمـو
اإلنساف لتأليف شيء أك حفظو أكقات السحر، كذلك أف النفس قد أخذت حظها من 

كإذا عارضك الضجر فأرح نفسك كال تعمل إال كأنت فارغ ...الراحة كقسطها من النـو
. 2«القلب، كاجعل شهوتك لقوؿ الشعر الذريعة إُف حسن نظمو، فإف الشهوة نعم ا١تعُت

   أما عن أثر ا١تكاف أك ا١تناظر الطبيعية يف إثارة اإل٢تاـ، فنصادؼ يف الًتاث النقدم آراء 
 كيقاؿ أنو َف يستدع شارد الشعر ٔتثل ا١تاء » :كثَتة يف ىذا ا١توضوع، منها رأم ابن قتيبة

. 3«اٞتارم، كالشرؼ العاِف، كا١تكاف ا٠تضر ا٠تاِف

.    َف يفت النقاد األندلسيُت يف الفًتة ا١تخصصة بالدراسة، أف يتطرقوا إُف ىذه القضية
فقد ٖتدث فيها حاـز حديثا ٮتتلف عما عهدناه عند سابقيو من النقاد، انطبلقا من 

٬تب على من أراد جودة التصرؼ يف ا١تعآف كحسن ا١تذىب يف »: مرجعيتو الفلسفية، يقوؿ
اجتبلهبا، كاٟتذؽ بتأليف بعضها إُف بعض أف يعرؼ أٌف للشعراء أغراضا أيكَّرؿ ىي الباعثة  

                                                             
 .1/208: العمدة : ابن رشيق -1
 .2/114: ١تصدر نفسوا - 2
 .1/79: ابن قتيبة الشعر كالشعراء - 3
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كىي أمور ٖتدث عنها تأثُّرات كانفعاالت للنفوس، لكوف تلك األمور ٦تا . على قوؿ الشعر
يناسبها كيبسطها أك ينافرىا كيقبضها أك الجتماع البسط كالقبض كا١تناسبة كا١تنافرة يف األمر 

. فاألمر قد يبسط النفس كيؤنسها با١تسرة كالرجاء كيقبضها بالكآبة كا٠توؼ. من كجهُت
قد يقبضها كيوحشها بصَتكرة . كقد يبسطها أيضا باالستغراب ١تا يقع فيو من اتفاؽ بديع

. 1«األمر من مبدإ سار إُف مآؿ غَت سار

:    فا١تثَتات كبواعث الشعر عنده تنقسم إُف ثبلثة أنواع، كلها ترتبط بنفسية الشاعر

. بواعث سارة-1

. بواعث ٤تزنة-2

. بواعث ٬تتمع فيها اٟتزف كالسركر يف آف-3

   كبعد ىذا التصور العاـ لبواعث الشعر، يفصل فيها القوؿ كيقسمها إُف أجناس كأنواع 
فأما األجناس »: تقع ٖتتها أنواع أهخر، كىي األغراض الشعرية الناٚتة عن ىذه التأثَتات

األهكؿ فاالرتياح كاالكًتاث كما تركب منهما ٨تو إشراب االرتياح االكًتاث أك إشراب 
االستغراب : كاألنواع اليت ٖتت ىذه األجناس. االكًتاث االرتياح، كىي الطرؽ الشاجية

كاألنواع األيخر اليت ٖتت تلك  . كاالعتبار كالرضى كالغضب كالنزاع كالنزكع كا٠توؼ كالرجاء

 

                                                             
 .11: ا١تنهاج: حاـز - 1
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ا١تدح كالنسيب كالرثاء كالتذكرات كأنواع ا١تشاجرات كما جرل ٣ترل ىذه : األنواع ىي
.  1«الطرؽ من ا١تقاصد الشعرية

   حاكؿ حاـز أف يضع تصورا عاما لقضية بواعث الشعر كمثَتات القوؿ، رابطا األغراض 
، كىو اٟتريص . الشعرية هبذه ا١تثَتات كىذا ا١تيل إُف التقنُت كالتنظَت ليس جديدا على حاـز

. على الطرح ا١تنهجي ا١تتماسك ا١تبٍت على التقسيم كالتفريع كالتوازم 

:    كٖتٌدث أبو البقاء الرندم عن بواعث الشعر حديثا ال نلمس فيو جديدا، حيث يقوؿ
كال يعمل شيئا .  كينبغي ١تن يرـك عمل الشعر، أف يتحرل أكقات الفراغ، كأمكنة ا٠تلوة»

كإذا سئم فلَتكح نفسو، كال يكره . من الشعر حىت تشتهيو النفس فإف الشهوة نعم ا١تعُت
. 2«كيطالع من أشعار الناس ما يستجيده يف ا١تعٌت الذم يريده. طبعو

   ففي ىذا القوؿ تتقاطع أصداء صحيفة بشر بن ا١تعتمر مع كصية أيب ٘تاـ للبحًتم، مع 
. آراء ابن قتيبة كابن رشيق 

َف :  قاؿ بعض القدماء» :   كمن ا١تنطلق ذاتو، تكلم ابن خَتة ا١تواعيٍت يف ا١توضوع فقاؿ
ييٍستىٍدعى شارد الكبلـ كبارع ا٠تطابة بأحسن من ا١تكاف ا٠تاِف كالبستاف اٟتاِف كا١تاء اٞتارم 

كالشرؼ العاِف، كىذا إ٪تا ىو إلٚتاع الطباع كتنعيم اٟتواس كانشراح الصدكر كتنزيو النفوس، 

                                                             
 .13-12: السابقا١تصدر  - 1
 .1/31: الوايف: أبو البقاء الرندم - 2
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نزِّىوا ىذه النفوس، فإّنا تصدأ كما يصدأ ﴿ :فقد جاء عن النيب صلى ا عليو كسلم
. 2« 1﴾.اٟتديد

كالنص .    َف ٭تدد ا١تواعيٍت مصدر كبلمو بدقة، كاكتفى باإلشارة إُف أنو ألحد القدماء
، إال أنو أضاؼ إضافة حسنة عندما عٌلل أثر ىذه العوامل يف 3البن قتيبة كقد أكردتو سابقا

النفس كيف اٟتواس، فهي تعمل على تنعيم اٟتواس كانشراح الصدكر كتنزيو النفوس، كقد 
فالنفس البشرية ٘تٌل كتكل، لذلك . دٌلل على كبلمو ْتديث الرسوؿ صلى ا عليو كسلم

البد ٢تا من الًتكيح با١تناظر الطبيعية اٞتميلة كغَتىا، حىت تتجدد طاقاهتا كتتيقظ حواسها، 
.  كىي رؤية نفسية عميقة لطبيعة العملية اإلبداعية. كتقول قدرهتا على كاإلبداع

    َف يضف ابن خلدكف جديدا يف ا١توضوع، بل اكتفى بإعادة ما قالو ابن قتيبة، كما 
أٚتلو ابن رشيق يف العمدة مشَتا إُف اعتماده عليو، كذلك بعد أف يؤكد على أ٫تية التكوين 

مث ال بد لو من ا٠تلوة كاستجادة ا١تكاف » :اٞتيد للشاعر ا١تنبٍت على كثرة اٟتفظ، فقاؿ
ا١تنظور فيو من ا١تياه كاألزىار، ككذا من ا١تسموع الستنارة القر٭تة باستجماعها كتنشيطها 

فذلك أٚتع لو كأنشط . مث مع ىذا كلو فشرط أف يكوف على ٚتاـ كنشاط. ٔتبلٌذ السركر
.  4«...للقر٭تة

 

                                                             
كثرة ذكر ا١توت كتبلكة : قيل كما جبلؤىا؟ قاؿ. إٌف ىذه القلوب تصدأ كما يصدأ اٟتديد إذا أصابو ا١تاء: ركاه البيهقي بلفظ  - 1

 .2/352: ـ2000- ىػ 1421: شعب اإلٯتاف، الطبعة األكُف، دار العلم للمبليُت، بَتكت: أبوبكر البيهقي.القرآف
 .1/131: الر٭تاف كالريعاف: ا١تواعيٍت - 2
 .ْتث من ىذا اؿ151ص :ينظر - 3
 .643: ا١تقدمة: ابن خلدكف - 4
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:           الغرابة وال أث ر-

   الشعر يف جوىره إبداع متفرد، قائم على التشكيل اللغوم اٞتميل كالتصوير ا١تبدع، فهو 
سحر إ٭تائي ٭تتوم الشيء كضده، ألنو حساسية ٚتالية مغايرة »كما يذىب أحد ادثُت 

للمألوؼ كمرادفة للخلق كاإلبداع على غَت مثاؿ سابق، إنو يف أهبى ٕتلياتو خرؽ للعادة 
كقد جرل العمل يف ٦تارستو من قبل الشعراء ٣ترل قلب . ك٤تاكلة مستمرة ٢تدـ االحتذاء

الشعر ليس التعبَت األمُت عن . إنو تشكيل جديد للكوف بواسطة الكلمات. العصا حية
.  1«عاَف غَت عادم بقدر ما ىو تعبَت غَت عادم عن عاَف عادم

   ىذه اٟتساسية اٞتمالية ا١تغايرة للمألوؼ، كىذا اإلبداع على غَت مثاؿ سابق، كااكلة 
ا١تستمرة ٢تدـ االحتذاء كا٠تركج عن ا١تألوؼ، كانت ىي مناط اىتماـ النقاد األندلسيُت يف 

كارتبطت قضية اٞتدة كاإلبداع، أك الغرابة .ىذه الفًتة، كالسلك الناظم ١تفهـو الشعر عندىم
فكلما كانت . يف الصورة بقضية أخرل ىامة يف العملية اإلبداعية كىي التأثَت يف ا١تتلقي

. الصورة الشعرية جديدة كغريبة كانت أكثر تأثَتا يف ا١تتلقي، كىي غاية الشعر

كىذا ا١تفهـو لن .    كىو األساس الذم قاـ عليو مفهـو الشعر عند ابن سعيد األندلسي
: فقد قسم الشعر إُف طبقات على النحو اآليت. يتجلى إال إذا كقفنا عند تقسيماتو للشعر

: الطبقات األساسية ىي-

. ا١ترقص-1

 
                                                             

 .61: 2001:الشعرية العربية بُت االتباع كاالبتداع ،الطبعة األكُف، دار ىومة، اٞتزائر: عبد ا ٛتادم - 1
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. ا١تطرب-2

. ا١تقبوؿ-3

. ا١تسموع-4

. ا١تًتكؾ-5

: الطبقات الفرعية-

. ا٢تزاز من طبقات ا١ترقص-1

. ا١تلحق بطبقة ا١ترقص-2

. ا١ترقص ا١تطرب-3

. ا١تلحق بطبقة ا١تطرب-4

 أعلى الطبقات كىي اليت ال ٗتلو من غرض ٗتيل كلطف »   فا٢تزاز من طبقة ا١تطرب ىي
ما كاف ٥تًتعا أك موٌلدا، » : أما ا١ترقص فهو2.، مث أكرد أمثلة متعددة على ىذا النوع1«ٖتيل

يكاد يلحق بطبقة االخًتاع، ١تا يوجد فيو من السر الذم ٯتكن أزمة القلوب من يديو،  

 

 

                                                             
 .93: ا١تقتطف من أزاىر الطرؼ: ابن سعيد األندلسي - 1
 .101- 93: ينظر ا١تصدر نفسو - 2
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، مث ذكر 1«كيلقي منها ٤تبة عليو كذلك راجع إُف الذكؽ كاٟتس مغن باإلشارة، عن العبارة
. ٚتلة من األشعار اليت اعتربىا ٪تاذج من ىذه الطبقة

 ما نقص فيو الغوص عن درجة االخًتاع إال أٌف فيو مسحة من »:    كعرؼ ا١تطرب بقولو
 ما كاف عليو طبلكة ٦تا ال يكوف فيو غوص على تشبيو »: أما ا١تقبوؿ فهو. 2«االبتداع
. ، كمٌثل لكل طبقة4« ما كاف كبل على السمع كالطبع»:  كا١تًتكؾ ىو3«ك٘تثيل

   كالبلفت لبلنتباه أنو يف اختيار النماذج الشعرية،َف يقتصر على عصر دكف عصر، كال 
فقد كاف ىدفو الوحيد ىو اٟتصوؿ على . على شعر األندلسيُت كا١تغاربة دكف ا١تشارقة

كيف كبلمو دليل على . النماذج الشعرية اليت تناسب كل طبقة من الطبقات اليت كضعها
كَف تزؿ الببلغة يف كل عصر با١تشارؽ كا١تغارب، تطلع ما يزين ...» :ذلك، حيث يقوؿ

ٝتاءىا من مشس كبدر ككواكب، كا١تنصف من أطاؿ عناف االختبار، دكف اقتصار، كَف 
 يف ىذا الكبلـ الكثَت من 5«...ٮتص بالفضيلة عصرا من األعصار، كال مصرا من األمصار

- ا١توضوعية كالركح العلمية العالية، كىو ما يدؿ على أف التوجو الدفاعي عند األندلسيُت
كإ٪تا نشأ ردة فعل على نظرة .  َف يكن مبعثو نزعة جهوية ضيقة–كابن سعيد أحد ركاده 

. نقص إُف أدب األندلسيُت كتراثهم الفكرم

                                                             
ىػ ،  دار ٛتد  1286:ا١ترقصات ا١تطربات، طبعة مأخوذة عن الطبعة األكُف ا١تطبوعة يف القاىرة سنة: ابن سعيد األندلسي - 1

 .7: 1973: ك٤تيو 

 .8: نفسوا١تصدر  - 2
 .8: ا١تصدر نفسو -3
 . 9: ا١تصدر نفسو -4
 .6: نفسوا١تصدر  -5
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   إذا تأملنا التعاريف السابقة لطبقات ابن سعيد، سنجده يعد طبقيت ا١ترقص كا١تطرب 
 كتأسيسا على ىذا 1.« ككبل٫تا دائر على غوص الفكرة، كإثارة ا١تعآف»أجود أنواع الشعر، 

ٯتكن كضع تصور ١تفهـو الشعر عنده، فالشعر اٞتيد يف رأيو، ىو الشعر القائم على 
االخًتاع كالتوليد يف ا١تعآف، أم ابتكار الصور الشعرية ا١تخًتعة كتوليد صور جديدة من 

 كقد صدر ابن ». فنقطة االرتكاز يف اإلبداع عنده ىي الصورة الشعرية ا١تبتكرة. صور قدٯتة
: البديع كالثآف: سعيد يف النظرة إُف الشعر عن ذكؽ عصره الذم تطلب شيئُت أحد٫تا

.  2«الغرابة، كىو ما قسمو إُف مرقص كمطرب

أم النظر إُف فعل الشعر يف نفس ا١تتلقي كإُف رد »   يضاؼ إُف ذلك عنصر التأثَت، 
الفعل حُت يتلقى الشعر، كقصر النظر على ىذه الناحية دكف سواىا، مع استبعاد األمثاؿ 
كاٟتكم من باب ا١ترقص كا١تطرب كذلك ا٨تياز إُف جانب ا١تتعة يف الشعر كانصراؼ عما 

. 3«اىتٌم بو النقاد األندلسيوف السابقوف من الزاكية األخبلقية

   إذف فالشعر عند ابن سعيد صورة شعرية ٚتيلة، تتصف بالغرابة كالطرافة قادرة على 
كىذا التصور يرفع من الناحية اٞتمالية يف األدب كيعليها . ٖتريك نفس ا١تتلقي كالتأثَت فيها

. على غَتىا من النواحي
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كمن الشعر اٞتزؿ »:    كمن منطلق التأثَت يف ا١تتلقي نظر ا١تواعيٍت إُف أ٪تاط الشعر فقاؿ
كمن الشعر الشخت ا١تولدم كالرقيق اٟتضرم . األعرايب كليس ١تطبوع كبلـ العرب نظَت

كالبسيط اللدف كاٞتعد الشنت، كلكل قد تعصبوا، كبكل قد أعجبوا، كا١تتوسط بُت ىذين يف 
كإ٪تا نعٍت بالوسط . األخذ بطريف ا١تتانة كاٟتبلكة الذم يبدك عليو إشراؽ الطبلكة ىو العدؿ

ما أخذ هبذين الطرفُت كشارؼ ربوة ىذين الشرفُت ال بكونو كسط يف ٪تط الشعر فإٌف 
الشعر الوسط ىو الفاتر، ألنك تسمع بو لفظا موززنا كمعٌت ليس فيو من العذكبة كال من 

كقد قيل يف الشعر الوسط كالغناء الوسط . الركنق كا١تائية ما يطرب عليو كال يرتاح إليو
. 1«كالناذرة الفاترة الوسطى ما قيل

كال .    فهو يربط ٚتاؿ الشعر كعلو طبقتو بقدرتو على اإلطراب كبعث االرتياح يف النفوس
. يتحٌقق ذلك إال ٔتا ينطوم عليو من عذكبة كركنق كطبلكة

، حينما     ك قدرة الشعر على التأثَت يف النفوس ىو ما انبٌت عليو مفهـو الشعر عند حاـز
٭تبب إُف النفس ما قصد ٖتبيبو إليها، كيكره ما قصد تكريهو لتحمل بذلك ...»: يقوؿ

على طلبو أك ا٢ترب منو ٔتا يتضمن من حسن ٗتييل لو، ك٤تاكاة مستقلة بنفسها أك متصورة 
ككل ذلك يتأكد ٔتا يقًتف بو من إغراب، فإف ...ٔتا يتضمن من حسن ىيأة تأليف الكبلـ

   2.«االستغراب كالتعجب حركة للنفس اقًتنت ْتركتها ا٠تيالية قوم انفعا٢تا كتأثرىا
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 قضية من صميم مفهـو الشعر، كىي قضية الغرابة، اليت أٌف الناقد على »   يثَت ىذا النص 
تتنزؿ ٔتوجبها الغرابة ٔتثابة حكم قيمي يفصل . أف ٬تعل عبلقتها بالشعر عبلقة اقًتاف كاجبة

 فأفضل الشعر ما حسنت ٤تاكاتو كىيأتو، كقويت »، 1«بُت الشعر اٞتيد كالشعر الردمء
أردأ الشعر ما كاف قبيح ااكاة »، ك2«شهرتو أك صدقو، أك خفي كذبو كقامت غرابتو

، فحاـز يدرؾ أٌف القوؿ الشعرم ٥تالف 3«...كا٢تيئة، كاضح الكذب، خلٌيا من الغرابة
للقوؿ العادم، فهو قوؿ ارتفعت فيو درجة الشعرية كخرج عن ا١تألوؼ من الكبلـ 

.  باستعماؿ اللغة استعماال خاصا

 القوؿ الشعرم إ٪تا يكوف ٥تتلفا أم مغَتا »:    كإُف مثل ىذا يذىب ابن رشد عندما يقوؿ
عن القوؿ اٟتقيقي من حيث توضع فيو األٝتاء موافقة يف ا١توازنة كا١تقدار كباألٝتاء الغريبة 
كبغَت ذلك من أنواع التغيَت كيستدؿ على أف القوؿ الشعرم ىو ا١تغَت، أنٌو إذا غَت القوؿ 

كالتغيَتات تكوف بإخراج القوؿ غَت . اٟتقيقي ٝتي شعرا أك قوال شعريا ككجد لو فعل الشعر
. 4«أم ّتميع األنواع اليت تسمى عندنا ٣تازا...٥ترج العادة 

   يكاد ىذا القوؿ أف ٭تيط ٔتاىية الشعر اليت ىي يف جوىرىا الصورة الشعرية ا١تبتكرة أك 
. االستعماؿ ا١تخصوص للغة على ٨تو إبداعي خارؽ للعادة
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   كمناط ىذا القوؿ غَت العادم، كأساس اصطناع ىذه الغرابة ىو التخييل، كىذا ما يؤكده 
 ٭تٌسن موقع التخييل من النفس، أف يًتامى بالكبلـ إُف أ٨تاء من التعجيب، »: حاـز بقولو

كالتعجيب يكوف باستبداع ما يثَته الشاعر من . فيقول بذلك تأثر النفس ١تقتضى الكبلـ
كالتهدم : فوركدىا مستندر مستطرؼ لذلك. لطائف الكبلـ اليت يقٌل التهدم إُف مثلها

إُف ما يقٌل التهدم إليو من سبب للشيء ٗتفى سببيتو، أك غاية لو، أك شاىد عليو، أك 
شبيو لو أك معاند، ككاٞتمع بُت مفًتقُت من جهة لطيفة قد انتسب بو أحد٫تا إُف اآلخر، 

.  1«كغَت ذلك من الوجوه اليت من شأف النفس أف تستغرهبا

    لو حاكلنا التعمق يف ىذا الكبلـ، لوجدناه يدكر حوؿ الصورة الشعرية، فهي كسيلة 
القوؿ الشعرم ا١تشٌكل بطريقة مغايرة للمألوؼ من القوؿ، حيث تتجاكز اإلطار العادم 

للدالالت إُف آفاؽ أكثر انفتاحا، تتولد فيو معاف جديدة عن طريق بناء عبلقات جديدة 
.  بُت األشياء كا١توجودات، كال يتم ذلك إال بالتشكيل اللغوم غَت العادم

   كيتأكد ىذا التصور عندما إتو إُف ٖتليل بعض الصور الشعرية الستبياف مواطن الغرابة 
 كمن ٤تاكاة الشيء بغَته على غَت ما »فيها الناجم عن التجاكر غَت العادم بُت األشياء، 

: ألف فيو قوؿ أيب عمر ابن درٌاج

        كىسيبلفىةي األىعنىاًب يىشعىلي نىاريىىا       تػيٍهًدم إِفَّر بيانًًع العينَّراًب 
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   فا١تألوؼ أف يذكل النبات الناعم ٔتجاكرة النار ال أف يونع، فأغرب يف ىذه ااكاة كما 
 فهنا خركج عن ا١تنطق يف العبلقات بُت األشياء، كإنشاء لنمط جديد من 1«.ترل

العبلقات، حيث أصبحت النار مصدرا لتوىج اٟتياة، كىي يف األصل مصدر لبلحًتاؽ 
.  ككاف ىذا ىو مصدر اإلغراب يف ىذه الصورة. كالفناء

   كىذا اإلغراب ىو إعادة تشكيل جديد للعاَف ال ٮتضع إال ١تنطق ا١تخيلة الشعرية، كىو 
أشٌد ٖتريكا للنفوس »مصدر إدىاش ا١تتلقي كالتأثَت فيو، كىو ما ٬تعل األقاكيل الشعرية 

. 2«كأعظم أثرا فيها 

   نظر ابن ا٠تطيب إُف قضية الغرابة من خبلؿ الربط بُت عمل الشعر كعمل السحر، 
 ك١تا كاف السحر قوة »: كىذا الربط قائم على أساس القوة التأثَتية لكل منهما، حيث قاؿ

ظهرت يف النفوس أفعا٢تا، كاختلفت ْتسب الوارد أحوا٢تا، فًتم ٢تا يف صورهتا اٟتقيقة 
ككاف الشعر ٯتلك مقادهتا، كيقلب عادهتا، كينقل . خيا٢تا، كتبدم يف ىيئة الواجب ٤تا٢تا

ىيئتها، كييسٌهل بعد االستصعاب خبيئتها، ك٭تملها يف قٌده، على الشيء كضده، حىٌت 
. 3«تفٌطن ٢تذا ا١تعٌت من يعٌت من سٌر الكبلـ ٔتا يعٌت

    فكبل٫تا يبدم ما ليس حقيقة، كيلبس اٟتقيقة بالوىم، كاٟتق بالباطل، فالسحر يرم 
    4".ينقل ىيئتها"، كالشعر ال يصور حقيقة األشياء إ٪تا "صورهتا اٟتقيقة خيا٢تا"النفوس يف 

                                                             
 .95: السابقا١تصدر  - 1
 .121 :نفسوا١تصدر  - 2
. 43-42: السحر كالشعر: ابن ا٠تطيب - 3
 .23: (ينمقدمة اقق): نفسوا١تصدر :  ينظر - 4



 مفهـو الشعر                          كؿ                                      الفصل األ

 

163 
 

ىذه القدرة التمويهية، القدرة على اخًتاؽ الثبات يف نظاـ ا١توجودات كالعبلقة بينها، ىي 
 كإذا »اليت ٘تنح الشعر قوتو التأثَتية، خاصة إذا اقًتنت الصورة الشعرية با١توسيقى ا١تناسبة، 

عضد ٔتا يناسبو، كتفضي إليو مذاىبو، كقرنت بو األٟتاف على اختبلؼ حاالهتا، كما 
تقتضيو قول استماالهتا، عظم األثر، كظهرت العرب، فشٌجع كأقدـ، كٌٝتر كقٌوـ، كحٌبب 
. 1«السخاء إُف النفوس كشٌهى، كأضحك حىت أ٢تى، كأحزف كأبكى، ككثَت من ذلك ٭تكى

فيتحوؿ الشعر إُف سحر بسبب ىذا األثر البالغ الذم يًتكو يف ا١تتلقي، كما ينتج عنو من 
. إعجاب يبعث على الذىوؿ كشركد العقل

 ا١توركث النقدم األندلسي »   كابن ا٠تطيب يف استعمالو لفظة السحر كاف يستلهم 
حسبما بلغ إليو من تطور يف القرف السابع، كخصوصا لدل ابن سعيد ا١تغريب الذم رأل أٌف 

كاألكؿ يتمتع باٞتدة كالغرابة، فبل . ا١ترقص كا١تطرب: ما يستحق اسم الشعر أحد نوعُت
أك غريب الصور، كيبلغ من تأثَته يف " غريب التشبيو"يعتمد على ٤تض التشبيو بل على 

ا١تتلقي أف يعرب عن إعجابو بالرقص، كالثآف أقل تأثَتا من األكؿ، فهو يبعث يف النفس ىزة 
.  2«لكنو ال ٮترج ا١تتلقي إُف حاؿ الرقص" مطرب"ارتياح كنشوة طرب كلذلك فهو 

    كىو ما يدفع إُف االستنتاج أٌف بناء مفهـو الشعر على أساس الصورة الشعرية الغريبة 
كا١تبتكرة، ا١تؤثرة يف ا١تتلقي، صار توجها عاما يف النقد األندلسي يف الفًتة ا١تخصصة 

 . بالدراسة يف ىذا البحث
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كقد . تعٌد قضية السرقات األدبية من أكثر القضايا النقدية اليت شغلت النقاد العرب القدماء   
أٌلفوا فيها مبكرا، حيث ٖتدثت كتب األدب عن أكؿ كتاب يف ىذه القضية، كىو كتاب 

أليب ٤تمد عبد ا بن ٭تي ا١تعركؼ بابن كنانة ا١تتوىف سنة  (سرقات الكميت من القرآف)
كال نكاد ٧تد ناقدا َف يتعرض ٢تا، كال يكاد ٮتلو منها كتاب من كتب النقد ككتب . 1 ھ208

ففي ظل » . الطبقات كالًتاجم، بل تعدل األمر إُف كجود كتب خاصة ٔتوضوع السرقات كحده
قناعة ا٠تطاب النقدم ٔتثالية النموذج ا١توركث عن القدماء، َف يكن من ا١تتصور أف يتم تقؤف 

. 2«األثر الشعرم بعيدا عن اإلنتاج السابق عليو كالذم يشكل ا١تنت ا١ترجعي للشعر العريب 
   قبل التطرؽ إُف أسباب اىتماـ النقاد العرب هبذه القضية، من األجدر اٟتديث عن أسباب 

اٟتقيقة أٌف للظاىرة أسبابا عديدة، أ٫تها نظرة القداسة إُف ا١تتقدـ . شيوعها يف األدب العريب
إٌف ا١تتأخرين إ٪تا ٬تركف بريح ا١تتقدمُت، كيصبُّوف » : كقصر اإلبداع على األكائل، يقوؿ الصوِف

البيئة الواحدة، أك » :   كمنها . 3«...على قوالبهم، كيستمٌدكف بلعاهبم، كينتجعوف كبلمهم
فتماثل البيئة يؤدم بالضركرة ...٘تاثل الظركؼ، أك ا١تؤثرات اٟتضارية كاالجتماعية على السواء

كقد تنبو لذلك النقاد الذين . 4«إُف ٘تاثل القوالب التعبَتية، أك باألحرل ما ٮتص الصورة الفنية 
. ٖتدثوا عن قضية استنفاذ ا١تعآف كابن طباطبا كالقاضي اٞترجآف

»   كلعل سر ىذا االىتماـ ا١تتزايد هبذه القضية يف الًتاث النقدم العريب يعود إُف طغياف    
معتقد الفصل بُت اللفظ كا١تعٌت كا١تضموف، حيث َف ينظر إُف العطاء الفٍت ْتسابو كحدة 

 .  5«متداخلة ٢تا كياّنا الفٍت ا٠تاص
                                                             

. 76:  1958:  القاىرة ا١تصرية،دط، مكتبة األ٧تلو (دراسة ٖتليلية )مشكلة السرقات يف نقد العريب :  ٤تمد مصطفى ىدارة 1-
: ،الطبعة األكُف، دار الوفاء، اإلسكندرية(قراءة يف نقد القرف الرابع ا٢تجرم )إشكالية اٟتداثة: ٤تمد مصطفى أبو شوارب -  2

2006 :231. 
 .16: دت: ا١تكتب التجارم، بَتكت أخبار أيب ٘تاـ، دط ،:  الصوِف3-
، الطبعة األكُف، ا١تركز الثقايف العريب، الدار (قراءة يف النظرية النقدية عند العرب )تداكؿ ا١تعآف بُت الشعراء :  أٛتد سليم غاّف4-

 .87 : 2006:  لبناف-ا١تغرب، بَتكت-البيضاء
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انطبلقا من ىذه النظرة كاف اىتماـ النقاد منصبا على دراسة ا١تعآف التفصيلية كالبحث عن  
يضاؼ إُف ىذا ا٠تصومة بُت القدماء كادثُت، حيث سعى النقاد جاىدين للبحث يف . أصو٢تا

أكسع »  كقد .ا١تعآف عند ادثُت، حىت يركا فيها ما ىو جديد كما ىو مأخوذ من القدماء
النقاد ا١تشارقة يف القرف الرابع ا٢تجرم قضية األخذ األديب ْتثا، فحددكا إتاىاهتا، كقعدكا 

حىت إذا جاء القرف ا٠تامس ا٢تجرم َف يعد ...١تصطلحاهتا، كأبانوا عن أكجو اٟتسن كالقبح فيها
ىذا . يف أمر األخذ األديب ٣تاؿ للجديد، إال أف يقٌيم الناقد ذلك فيحٌدد من خبللو ميلو كموقفو

 .1«إذا استثنينا عبد القاىر اٞترجآف الذم طور مفهومو على أساس من نظريتو يف اٞتماؿ
ككاف ىذا حاؿ النقاد األندلسيُت يف ىذه الفًتة ا١تدركسة، فلم يعد أمامهم يف ىذه القضية إال  

إال أف ىذا ال ينفي . إعادة ما قالو السابقوف يف مسألة ا١تصطلحات كتفريعاهتا، كأنواع ا١تعآف
كجود نظرات متفردة ٢تم يف ا١توضوع، من أ٫تها البعد عن التعصب يف مسألة األخذ ، كاعتبارىا 
ظاىرة بديهية، كإف كانت يف ىذه الفكرة ليست باٞتديدة، قررىا اآلمدم عندما قاؿ عن السرقة 

، كأكد ىذه الفكرة كثَتكف قبلو 2«إذ كاف ىذا بابا ما تعرل منو متقدـ كال متأخر»: األدبية
كأما »: كبعده، منهم أحد نقادنا األندلسيُت يف ىذه الفًتة، كىو أبو البقاء الرندم عندما قاؿ

. 3«السرقة فهي على أنواع كباهبا متسع كالتخلص منها باٞتملة يكاد ٯتتنع 
      إال أف النقاد األندلسيُت يف ىذه الفًتة أصركا على ىذه الفكرة كأثبتوىا كمبدأ ال خبلؼ 

كانطبلقا من ىذا ا١تبدأ اعتربكا حسن األخذ إبداعا، . فيو، كمع ىذا فقد رفضوا السرقة ا١تفضوحة
كىو ما ال ٧تده عند غَتىم، كسأحاكؿ تبيُت نظراهتم يف . بل ك٭تق لصاحبو امتبلؾ ا١تعٌت ا١تأخوذ

.   القضية من خبلؿ الوقوؼ عند ااكر الكربل اليت تكلموا فيها
:  بداىة األخذ-   

                                                             
. 429: تيارات النقد األديب : مصطفى علياف- 1
٤تمد ٤تي الدين عبد اجمليد ، دط ، ا١تكتبة العلمية ، بَتكت ، : ا١توازنة  بُت أيب ٘تاـ كالبحًتم  ٖتقيق: اٟتسن بن بشر اآلمدم- 2

273 .
 .229: الوايف: أبو البقاء الرندم - 3
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كىذا يدؿ .    اٌتسم موقف النقاد األندلسيُت يف قضية السرقة أك األخذ بالتسامح ك التساىل
» على انفتاح أفقهم الفكرم، كاقًتاهبم من الرؤية ا١تعاصرة ١تفهـو التأثَت كالتأثر، اليت ترل أف 

التأثر ٔتن سبق، من ا١تبادئ الثابتة يف الفكر اإلنسآف قدٯتا كحديثا، كأخذ السابق من البلحق 
من اٟتقائق ا١تتفق عليها يف ميداف اإلبداع األديب، كأقرىا النقد اٟتديث كمبدأ عاـ، من حق كل 

طبقة أف تستغل نشاط سابقتها كتضيف إليو ما يشمل شخصيتها، كىذا مبدأ شامل لآلثار 
كيبدك أٌف ابن شهيد األندلسي كاف يدرؾ ىذه الفكرة بعمق عندما . 1«العلمية كالفنية كاألدبية

إذا اعتمدت معٌت قد سبقك إليو غَتؾ، فأحسىن تراكيبو، كأرٌؽ حاشيتو فاضرب عنو » : قاؿ
.  2«ٚتلة، إف َف يكن بد، ففي غَت العىركض اليت تقدـ إليها ذلك اسن، لتنشط طبيعتك

، كىو ٭تدد ا١تنهج (الذخَتة  )    كقد تنبو ابن بساـ إُف ىذه اٟتقيقة كأقرىا يف مقدمة كتابو 
كإذا ظفرت ٔتعٌت حسن، أك كقفت على لفظ » : الذم سيسَت عليو يف الكتاب، فقاؿ

كلست أقوؿ أخذ ىذا . مستحسن، ذكرت من سبق إليو، كأشرت إُف ما نقص عنو أك زاد عليو
من ىذا، مطلقا، فقد تتوارد ا٠تواطر، كيقع اٟتافر على اٟتافر، إذ الشعر ميداف   كالشعراء 

 . 3«فرساف
   يبدك أف ابن بساـ َف ينظر إُف قضية تشابو ا١تعآف على أّنا سرقة كإ٪تا ٝتاىا أخذا، كالذم 

نوع من أنواع التأثر بُت األدباء حيث يستعَت أحد٫تا من اآلخر عددا من »نظر إليو على أنو 
.  4«ا١تعآف كاأللفاظ مث يأيت أديب أخر فيأخذىا عنو أك يستعَتىا منو، كىكذا دكاليك

    كأتصور عامبل آخرا كاف أساسا يف ٖتديد نظرة  ابن بساـ إُف قضية السرقات، كطبعها هبذا 
فاٟتقيقة الثابتة أف الشعراء األندلسيُت متأثرين بشعر ا١تشارقة . التسامح، كىو ا١توقف الدفاعي

                                                             
الشركة ا١تعربة العا١تية  للنشر، – أصوؿ النقد األديب ، الطبعة األكُف ، مكتبة لبناف  ناشركف :  طو مصطفى أبو كريشة- 1

. 113: 1996: لو٧تماف
 .1/28 : 1ؽ: الذخَتة : ابن بساـ-  2

. 1/8 :1ؽ: ا١تصدر نفسو3-
. 259: ابن بساـ األندلسي ككتاب الذخَتة :  علي بن ٤تمد4
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كرددكا الكثَت من معانيهم كصورىم، فلو كقف ابن بساـ من القضية كقفة متشددة، الضطر إُف 
نعت الشعراء األندلسيُت بالسرقة، كىو ما ال يتماشى مع موقفهم الدفاعي، الذم كاف السبب 

. (الذخَتة)األساسي يف تأليفو لكتاب 
. 1«أف ٮتص األندلسيُت با١تخًتع ا١تبتدع»      لذلك ٧تده يف قضية ا١تعآف، ٯتيل دائما إُف 

لكنو مع ذلك كاف موضوعيا، كرٌد كثَتا من ا١تعآف إُف أصوؿ مشرقية على كجو من كجوه األخذ 
»2 .

:       فقد علق على بيت ا١تعتمد بن عباد
ا كتىسىلبت     مٍت اإلٍصباحى تلكى األ٧تما              »  فىوقىفتي مثٌ ٤تىربَّر

: 3ككاف معٌت ىذا البيت األخَت إُف قوؿ اجملنوف يشَت
مو ميغىرَّربو  نىاًظرو            مىعى الصُّبًح يف أعقىاًب ٧تى اةى كى  4« فىأصبٍحتي ًمٍن ليلى الغىدى

   كما يدٌؿ على موضوعية النقاد األندلسيُت يف قضية السرقات، كحرصهم على رٌد ا١تعآف إُف 
أصحاهبا، ىذه القصة اليت أكردىا ابن سعيد، الذم َف يكن أقٌل مقدرة من ابن بساـ يف معرفة 

األصيل من ا١تعآف من ا١تبتدع، ىذه القصة حدثت لو مع شاعر أندلسي اٝتو أبو اٟتجاج 
اختصار القدح ا١تعلى يف ): يوسف بن عتبة اإلشبيلي، كىو من الشعراء الذين ترجم لو يف كتابو

كمن اجملالس اليت جرت ِف معو، كَف أكن ١تراده فيها بإمَّرعة؛ أنٌو قاؿ ِف »: يقوؿ (التاريخ الى
لقد تػييِّم أىل : يوما ك٨تن يف ٤تفل من أىل الصناعة، كما منهم إال من ىو موفور البضاعة

:  اليت يقوؿ فيها5غرناطتكم ٔتوشحة مهرىم
               كرًداءي األىصيًل يىطويًو كىفُّ الظَّربلـً  

                                                             
. 381: تاريخ النقد األندلسي: رضواف الداية  1
. 381: ا١ترجع نفسو  2
. 37: ـ1994: الطبعة األكُف، دار الفكر العريب، بَتكت رحاب عكاكم،: الديواف، شرح كٖتقيق: قيس بن ا١تلوح 3
. 3/36، 2ؽ: الذخَتة :  ابن بساـ 4
 .يعٍت الشاعر عبد الرحيم بن الفرس، كيعرؼ با١تهر- 5
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أليس : فقلت لو. ستجدٓف إنشاء ا من ا١تنصفُت: تنصف أك تنصرؼ؟ فقاؿ ِف:    فقلت لو
ييعذركف على ذلك كشيخكم أبو بكر بن زىر ١تا ٝتعوا ىذا الذم فخركا بو أظهر استحساف 

قد قلت أنا خَتا ٦تا قاؿ، مث أنشد ما : فقاؿ! أين كنا ٨تن من ىذا الرداء: مثلو من األدباء كقاؿ
: بٌُت فيو عجز نفسو عن ذلك اجملاؿ 

             كالظَّربلـي قىتيله كالصُّبحي دىاًمي اٟتيسياـً 
من شعر ا١تتنيب، كأخذت " كالظبلـ قتيل " اآلف يبدك اٟتق كيظهر، أخذت !    فقلت ا أكرب

: ما لفقتو من قوؿ أيب جعفر بن سعيد 
رًبنىاىا كجىيشي الٌليًل يػىٍعدك      كأى٧تيػػمػيوي عىػػػواؿو لػػػػػػػلػػػػػػػرِّمػػػػػػاًح     شى

  إُف أىٍف خىرَّر شىاكي الٌلىيل مىٍيتان      سىيفي الصُّبًح ٤تيٌٍمًر النَّرواحي 
ر جوابا، كأطرؽ تأٌسفا كاكتئابا ت كَف ٭تي       1«.   كهبي

» :       كٖتدث الشريشي عن توارد ا٠تواطر حديثا َف يزد فيو شيئا على آراء السابقُت فقاؿ
تواطؤ األذىاف، أم كقع لذىن الفىت من الكبلـ ما كقع لذىن الشيخ، مثل اٟتافر : توارد ا٠تواطر

الذم كقع على اٟتافر، كىذا الكبلـ يعزل أليب الطيب ا١تتنيب، كسئل عن اتفاقات ا٠تواطر، 
. الشعر ميداف، كالشعراء فرساف، فرٔتا اتفق توارد ا٠تواطر، كما يقع اٟتافر على اٟتافر: فقاؿ

أرأيت الشاعرين يتفقاف يف ا١تعٌت : قلت لعمر بن العبلء:        قاؿ األصمعي رٛتو ا تعاُف
تلك عقوؿ الرجاؿ : كيتوارداف يف اللفظ َف يلق أحد٫تا صاحبو، كال ٝتع شعره ؟ فقاؿ ِف

. 2«توافقت على ألسنتها
 ، كعٌلق يف آخر ىذا الفصل على مثاؿ من تلك األمثلة 3    كجاء بأمثلة عديدة على ذلك

.   كَف يوضح ماذا يريد بالتسابق ىنا. 4«كىذا إما توارد أك تسابق، كالتسابق أشبو هبم »: قائبل
                                                             

 .162- 161: اختصار القدح ا١تعلى: ابن سعيد-  1
. 3/103شرح مقامات اٟتريرم، :   الشريشي2
. 109-108-107-106-105-3/104: ا١تصدر نفسو:  ينظر3
. 3/109: ا١تصدر نفسو 4
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   أما ابن دحية فقد أثار ىذه القضية عندما علق على ما جاء من توارد خواطر بُت ابن شرؼ 
فهذه ا١تقطعات اليت أكردت حديثها، كاستطردت باتفاقها، لو رآىا من » : كابن رشيق قائبل

عسى أف يراىا كىو ال يعلم ما جرل، َف يشك أٌف أحدؽ قائليها سرؽ من اآلخر، ككم من 
مظلـو برمء، نيسب باتفاؽ خاطره كخاطر غَته إُف التلصص كاإلغارة، ٨تو ما ألفو ابن ككيع عن 

.   1«ا١تتنيب يف كتابو الذم ٝتاه ا١تنصف، كىو فيو أجور من قاضي سىديـك
، كمن أقسامو التوارد كعرفو "فيما يشبو السرقة"    كأدخل أبو البقاء ىذا النوع يف فصل أٝتاه 

 كيبدك 2.«فأما التوارد فهو موافقة الشاعر لغَته يف البيت ك٨توه، من غَت أف يسمع بو» : بقولو
شيوع ا١تعآف كتداك٢تا على السنة الشعراء، كارتباط جل ا١تبدعُت با٠تزاف ا٠تالد لشعر »أٌف 

ا١تتقدمُت، خلق شبو تقاطع كبَت بُت الشعراء، كالتقاء على دركب الشعر ا١تطركقة، بقصد أك 
.  مث أكرد قصة األصمعي السابقة3«.بغَت قصد

، كقد أدرج يف (فيما يشبو السرقة  )     كأثار أبو البقاء الرندم ىذه القضية يف فصل عنونو بػ 
فأما التوارد فهو » : كقاؿ يف التوارد. التوارد– االجتبلب – التوارد : ىذا القسم ثبلثة أنواع

موافقة الشاعر لغَته يف البيت ك٨توه، من غَت أف يسمع بو، فإذا زعم ذلك من ٭تسن الظن بو، 
. 4«...قبل قولو ككاف ذلك تواردا

    كمن مظاىر تسا٤تهم يف القضية أّنم كانوا يعجبوف ْتسن األخذ، قاؿ ابن بساـ معلقا على 
البيت، معٌت أحسن فيو كإف َف ...كالشمس ٧تم : كقولو» : بيت للشاعر األندلسي ابن كىبوف

. 5«يكن اخًتع ، فقد أحسن كأبدع حيث اتبع

                                                             
 .69: ا١تطرب:  ابن دحية 1
 .244: الوايف: أبو البقاء الرندم-  2
 2007:  الثقافة اٞتنوبية، مطبعة القركيُت، ا١تغربنشورات، دط، ـ(ظواىر كقضايا)الًتاث النقدم كالتأكيل: دعبد العاطي الزيآف 3
 :172.  

4
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. 4/367: 2ؽ: الذخَتة :   ابن بساـ 5
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   كما ٯتكن أف نستشف من تعليقات البطليوسي يف شركحو لشعر ا١تعرم، أنو غَت متشدد يف 
كال ٯتانع بتداكؿ ا١تعآف بُت الشعراء، كيفرؽ بُت أنواعها، كأخذ ا١تعٌت كالزيادة . قضية السرقات

كقد أعجب بالزيادة اٟتسنة كبقية النقاد . عليو أك عكس ا١تعٌت أك توليد ا١تعٌت من معٌت سابق
: األندلسيُت، كٝتاىا زيادة مليحة، كما فعل مع بييت ا١تعرم

      كبىاتىٍت تيراًعي البىٍدرى كىيو كىأنَّروي   
قىى بالكىمىاًؿ ًسرارى                                 ًمنى ا٠تىوًؼ الى

يًش الصَّرباًح ًلضهٍعًفًو       تأخَّررى عىٍن جى
 1                              فأكثػىقىوي جيشي الظَّربلـً ًإسىارىا

  2:كىذه مبالغة يف كصف الليل بالطوؿ كما قاؿ امرئ القيس...»: فقاؿ بعد شرح البيتُت
ًؿ   ٍندى     كأفَّر الثُّريا عيًلقىٍت يف مىصاًمها        بأٍمراًس كتَّرافو إُف صيٌم جى

إيثاؽ الليل القمر كما ذكر امرؤ القيس إيثاقو للثريا، كزاد زيادة مليحة من ذكر : فذكر ا١تعرم
غلبة جيش الليل ٞتيش النهار كأسره جيش النهار، كجعل النهار أكُف بو من الليل، ألف النور 

.  3«كلو يضاد الظلمة، فهو بالنهار أكُف بو من الليل
   كاعترب ابن دحية حسن األخذ مزية للشاعر، ككاف من أكثر النقاد األندلسيُت تساىبل يف 

شاعر جيد السبك، مليح االستعارة، حسن » : ىذه القضية، قاؿ يف ترٚتة الشاعر بن ٛتديس
 . 4«األخذ، لطيف التناكؿ، رقيق حواشي ا١تعآف، عذب اللفظ

    فهو يعترب حسن األخذ ٦تا ٯتدح بو الشاعر كتعلو بو مكانتو األدبية، كىذا إف دؿ على شيء 
فإ٪تا يدؿ على تسامح النقاد األندلسيُت ا١تتأخرين يف قضية السرقة األدبية، اليت َف تعد عندىم 

                                                             
. 625 ، 2ؽ: شركح سقط الزند: البطليوسي 1
. 53: الديواف: امرؤ القيس-  2
. 625 : 2 ؽ: شركح سقط الزند:بطليوسياؿ 3
. 54: ا١تطرب :  ابن دحية 4
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كىي رؤية متفردة . عيبا، كإ٪تا صارت الرباعة فيها داللة على ا١تقدرة الفنية كحسن التصرؼ
. لتآلف النصوص كتآزرىا ترتبط ببعض مفاىيم نظرية التناص ا١تعاصرة

كىو ما أشار إليو .    كبالغوا يف األمر حىت ذىبوا إُف أحقية اآلخذ با١تعٌت إذا أحسن الزيادة فيو
: ابن بساـ عندما علق على بيت ا١تتنيب

ناحيػٍهىا العيقابي  ا نػىفىضىٍت جى انًبىيًو          كىمى ٍولىكى جى      يىهزُّ اٞتىيشي حى
1  

: على أف أبا الطيب إ٪تا تطرؼ قوؿ طرفة» : قاؿ ابن بساـ
ػػا          تػىٍرًدم إُف اًٞتيًف النُّسوري   تاًئب تػىٍرًدم كىمى      ًبكى

فإضافة ا١تتنيب . 2« كلكن ا١تتنيب طار يف السماء مع العقاب كترؾ طرفة يف األرض على الًتاب
كالفكرة أعادىا أبو البقاء الرندم . اٞتيدة للمعٌت جعلتو أحق بو، كانتفت مسألة السرقة ٘تاما

فأما الزيادة فيغتفر هبا ذنب السرقة، كرٔتا فاز » : عندما ٖتدث عن الزيادة يف ا١تعٌت ا١تأخوذ بقولو
. 3«اآلخذ با١تعٌت ككاف أكُف بو

   إٌف كبل ـ أيب البقاء ىذا، دليل على استمرار ىذه الفكرة إُف النصف األخَت من القرف السابع 
كىو ما يؤكد أٌف موقف األندلسيُت من األخذ األديب، كتساىلهم يف القضية َف يتغَت . ا٢تجرم

. خبلؿ ىذه القركف الثبلثة
ك٦تا أخذه فملكو فاسًتقو، »:     كأكد ىذه الفكرة ابن دحية يف ترٚتتو للشاعر بن ٛتديس

: كاستوجبو بزيادتو فيو على مبتكره كاستحقو، قولو يف كصف فارس سابق
ا       كىافى لىوي يف األيٍذًف عىُته بىصَتىةه        تػىرىل اليـو أىٍشًباحنا ٘تري بو غىدى
ا   ٍبًق األىكاًبًد فىوقػػىػػػػػػػػوي         كلىو مىرَّر يف آثىارًىػًػػػػػػػنى ميقىيػَّرػػػػدى      يػيقىيد بالسَّر

                                                             
 . 1/76: الديواف: ا١تتنيب 1
. 4/531: 2ؽ:  ابن بساـ الذخَتة2
 .243: أبو البقاء الرندم 3



  األديبخذ                      األ                                     الفصل الثآف    
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أخذه من قوؿ امرؤ القيس بن حجرة كىو أكؿ من قصد القصائد، كقيد األكابد، فقاؿ يف الميتو 
  1:ا١تعلقة 

ٍيكىًل        كقىٍد أىٍغتىًدم كالطَّرَتي يف كىكينىاهًتا    ٔتٍنجىرًدو قػىٍيدى األكابًد ىى
" أقيد بالسبق : "كلو مر يف آثارىن مقٌيدا، كتصدير ىذا العجز بقولو»: كزيادة عبد اٞتبار قولو

. 2«مليح جدا 
    لكن ىذا ال يعٍت أّنم كانوا معجبُت بالسرقة يف حٌد ذاهتا أك يدعوف إليها، فقد رفضوا 

. السرقات ا١تفضوحة اليت يكتفي فيها الشاعر بأخذ ا١تعٌت كما ىو، بل قد يقصر فيو 
كما كسرت على : "كأما قولو» :    قاؿ ابن بساـ معلقا على بيت للوزير الشاعر ابن عبدكف

فما أكاله عليو بالعقاب إذ نسخ لفظ أيب الطيب كما تراه كقٌصر أكثر ٦تا شاء " حيرىز عقاب 
:  عن معناه، كىو 

يهىا العيقىابي  نىاحى انًبىيًو         كىمىا نىفضىٍت جى ٍولىكى جى . 3«      يهزُّ اٞتىيشي حى
   كما كقف ابن دحية عند ىدا النوع من السرقات كاكتفى بالتعليق عليها دكف ٖتديدىا ، من 

لقد » :      ذلك ما جاء يف  تعليقو على أبيات للشاعر ا١تغريب أبو الطيب أٛتد بن اٟتسُت
خطرت على كادم العذيب مأخوذة من قوؿ : أحسن ىذا الشاعر ما شاء غَت أف قولو 

: الشاعر، كىو مهيار 
ـي    4«      عىبػىٍرتي عىلى الواًدم فحرَّرمتي مىاءىهي    ككىيفى ٭ًتلُّ ا١تاءي أىٍكثػىريهي دى

   فاعًتاضو بعبارة غَت أف يدلنا على أف ابن دحية َف يكن يستحسن السرقة دائمان، فهو كإف 
كاف ال يتشدد يف األخذ، كيرل أف التوارد مشركع، فإنو ال يستحسن إال األخذ اٞتيد، الذم ال 

. يقل عن اإلبداع كاالخًتاع
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:   كما يؤكد أنو ال يستحسن السرقة دائمان كال يدعو إليها، قولو يف تقدٔف الشاعر ابن كىبوف
،  فقد عد من مظاىر 1« كمن شعراء األندلس كفحو٢تا، الربمء من مطركؽ األشعار كمنحو٢تا»

. فحولة الشاعر براءتو من انتحاؿ األشعار أك تداكؿ ا١تعآف ا١تطركقة
  كمن مظاىر تساىلهم يف قضية السرقة، استعماؿ لفظ األخذ بدؿ السرقة، كىو لفظ يًتدد 

. عند معظم النقاد األندلسيُت يف ىذه الفًتة 
   كاستعملوا ألفاظ كعبارات أخرل غَت األخذ، تنم عن التلطف كالتسامح يف ىذه القضية، 

فابن بساـ َف يكن يستعمل كلمة األخذ، حُت تكوف السرقة غَت كاضحة، أك يرل أف األمر ال 
ألفاظ كعبارات » ٮترج عن حدكد التشابو بُت ألفاظ الشعراء كمعانيهم، فيستعمل يف ىذه اٟتالة 

معينة بعضها من الشائع ا١تتداكؿ بُت الذين عاٞتوا ىذا الضرب من النقد، كمن تلك العبارات 
إليو من "  ينظر"قوؿ فبلف أك"   يلمح"أك " ذكرت بو : "قولو عن ا١تعٌت أك البيت من الشعر

. 2« ...قريب
   كعند حديث البطليوسي عن قضية السرقة أك األخذ يف شعر ا١تعرم، ٧تده يتلطف كال 

ا١تشاهبة أك : يستعمل ىذين ا١تصطلحُت كإ٪تا يشَت إُف عملية األخذ باستعماؿ مصطلحات مثل
   3.«كىو يف مصطلحاتو دقيق ال يلقي الكبلـ إال بعد ميزاف» اللمح أك النظر  أك ا١تقابلة، 

   إٌف شيوع ىذا النوع من ا١تصطلحات عند جٌل النقاد األندلسيُت يف ىذه الفًتة، يدؿٌ  على 
شيوع فكرة معينة، مفادىا أنو َف يعد ينظر إُف األخذ األديب نظرة استنقاص، كإ٪تا صارت مبدأ 
عاـ من مبادئ اإلبداع مستوحى من فكرة التأثَت كالٌتأثر، كحتمية التداخل بُت النصوص، كىي 

حيث يصبح .    هبذا ا١تعٌت أقرب إُف مفهـو التناص ا١تعاصر منها إُف مفهـو السرقة القدٔف
فهم عميق لعملية اإلبداع الفٍت يف » : تداكؿ ا١تعآف من طبيعة ا٠تلق الفٍت، كىو ما يدؿ على
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الشعر، كما تشتمل عليو من تبلـز كتداخل، بل حوار كتفاعل بُت اإلطار الثقايف العاـ كا٠تاص 
للشاعر، كبُت شخصيتو الفنية الفاعلة يف ذلك اإلطار، فقد أدركوا أٌف ا١توركث الثقايف ينتقل إُف 

الشاعر عرب ألفاظ اللغة، ٦تا يؤدم إُف أٌف اللفظة اليت يوظفها الشاعر يف إبداعو الفٍت ٖتمل 
أنفاس السابقُت عليو، كلذا فالشاعر يعطي اللغة من عصره كشخصيتو كفنو، كىي تعطيو من 

   1.«تارٮتها كإرثها اٟتضارم
   كإف كانت ىذه الفكرة ليست جديدة أك حكرا على النقاد األندلسيُت، إال أف اٞتديد يتمثل 

. يف االتفاؽ عليها كشيوعها بينهم يف ىذه الفًتة
: أنوا  ال  اني - 

     أدرؾ النقاد األندلسيوف يف ىذه الفًتة، أنو ال ٯتكن اعتبار كل تشابو سرقة، كىي فكرة كاف 
فمىت » :    فقد أشار القاضي اٞترجآف إُف القضية بقولو. قد أثارىا النقاد ا١تشارقة السابقوف

نظرت فرأيت أٌف تشبيو اٟتسن بالشمس كالبدر، كاٞتواد بالغيث كالبحر، كالبليد البطيء باٟتجر 
كاٟتمار، كالشجاع ا١تاضي بالسيف كالنار، كالصٌب ا١تستهاـ با١تخبوؿ يف حَتتو، كالسليم يف 

سهره كالسقيم يف أنينو كتأ١تو، أمور متقررة يف النفوس متصورة للعقوؿ، يشًتؾ فيها الناطق 
كاألبكم، كالفصيح كاألعجم، كالشاعر كا١تفحم، حكمت بأٌف السرقة عنها منتفية كاألخذ 

   2«.باالتباع مستحيل ٦تتنع
أٌف السرؽ إ٪تا ىو يف البديع ا١تخًتع الذم ٮتتٌص بو »   كٖتٌدث عنها اآلمدم كأشار إُف 

الشاعر، ال يف ا١تعآف ا١تشًتكة بُت الناس اليت ىي جارية يف عاداهتم كمستعملة يف أمثا٢تم 
    3«.أخذه عن غَته: ك٤تاكراهتم، ٦تا ترتفع الظنة فيو عن الذم يورده أف يقاؿ
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   من ىذا ا١تبدأ األساسي يف النقد العريب، انطلق النقاد األندلسيوف يف ىذه القضية كقسموا 
قاؿ حاـز يف . ا١تعآف إُف أقساـ، بغية ٖتديد ا١تعآف اليت يباح فيها األخذ كاليت ال يباح فيها

من ا١تعآف ما يوجد مرتسما يف كل فكر كمتصورا يف كل خاطر، كمنها ما يكوف »: ا١توضوع
ارتسامو يف بعض ا٠تواطر دكف بعض، كمنها ما ال ارتساـ لو يف خاطر كإ٪تا يتهدل إليو بعض 

فالقسم األكؿ ىي ا١تعآف اليت يقاؿ فيها إّنا كثرت . األفكار يف كقت ما فيكوف من استنباطو
كشاعت، كالقسم الثآف ما يقاؿ فيو إنو قٌل أك ىو إُف حيز القليل أقرب منو إُف حيز الكثَت، 

 كنستنبط من كبلـ حاـز كأقواؿ 1«كالقسم الثالث ىو ا١تعٌت الذم يقاؿ فيو  إنو ندر كعدـ نظَته
: غَته من النقاد األندلسيُت أّنم كانوا يركف أٌف ا١تعآف ثبلثة أنواع

 كىي ا١تعآف الفريدة اليت ابتدعها أصحاهبا، فاستحقوا ملكيتها، كال ٭تٌق :ال  اني ال خ ر ة-1
. ١تن جاء بعدىم أخذىا أك توليد معآف أخرل منها لركعتها كندرهتا، كقد ٝتوىا ا١تعآف العقم
كجدنا ىذا التعبَت عند ابن دحية يف ا١تطرب، ككاف يعجب با١تعآف ا١تبتدعة، اليت انفرد هبا 

كمن أحسن ما رأيت فيو ٦تا انفرد قائلو ٔتعناه، كَف يشركو فيو أحد سواه »: أصحاهبا، حيث قاؿ
:  قوؿ أيب مركاف عبد ا بن سيريٌة البلنسي

ٌ انٍػثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌتى          ١تا دىنىا ًمٍن لثم فيًو األىٍشنًب  ًه مثي          دىبَّر العًػػذاري ٓتدِّ
         ال غىرك ًإف خىًشي الرَّردىل يف لىثًمًو        فالٌريق سيمُّ قاتىػػػلي للعقػػػػػػػػرًب 

، كاستعمل ىذا التعبَت أيضا حاـز 2«   كما أكردناه يف العذار من النظم من ا١تعآف العقم
ال تلقح كال ٖتصل عنها نتيجة كال يقتدح عنها ما »القرطاجٍت كىي عنده ا١تعآف النادرة اليت 

٬ترم ٣تراىا من ا١تعآف، فلذلك ٖتاماىا الشعراء كسلموىا ألصحاهبا، علما منهم أٌف من تعرض 
.  3«٢تا مفتضح 
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   كقد أبدكا إعجاهبم كافتتاّنم هبذا النوع من ا١تعآف، فتحدث البطليوسي عند شرحو لشعر 
كقد ساعدتو ثقافتو . ا١تعرم عن ا١تعآف اليت عٌدىا من اخًتاعو كإبداعو، كَف يسبقو إليها شاعر

كىو ال يطلق اٟتكم إال إذا ربطو ٔتا ٭تفظ من . الواسعة على إصدار ىذا النوع من األحكاـ
كال أحفظ ىذا ا١تعٌت لغَته، كال : لذلك ٧تده يستعمل يف ىذه األحكاـ عبارات من قبيل. الشعر

:   أعرؼ لو نظَتا، مثاؿ على ذلك تعليقو على ىذا تعليقو على بيت ا١تعرم
بىاًبًو       »  اًء ٖتىٍتى حى

ى
نىظًم الًعٍقًد ٭ًتسيني ٖتىٍتىوي          مىٍعنىاهي حيٍسنى ا١ت عىًلمي كى

كأٌما تشبيو ا١تعٌت ٖتت اللفظ .    أٌما تشبيو الكبلـ بالٌدر فكثَت قد ٕتاذبو الناس قدٯتا كحديثا
  1«.با١تاء ٖتت اٟتباب فبل أعرؼ لو نظَتا يف شيء من شعر ا١تتقدمُت كال ا١تتأخرين

   كاستطاع ابن بساـ أف يضع يده على ا١تخًتع من ا١تعآف كيرده إُف أصحاهبا يف حالة استيبلء 
كاألمثلة على ذلك أكثر من أف ٖتصى يف الذخَتة، ٯتكننا أف نكتفي . غَتىم من الشعراء عليها

:  بواحد منها ىنا، قاؿ معلقا على بيت لعبادة بن ماء السماء 
كأ٪ٌتا شيَّربىها شىاربي       أىمسىكىها يف كىفًو سىرمىدا       »

 كاستطاع أف يتبُت األخذ يف ىذا ا١تعٌت البن صارة الشنتَتم 2«.   كىذا البيت أراه اخًتع معناه
: من قوؿ ا١تعرم " كلو بٌت ككره يف دارة القمر:" قولو» : ك٭تدد مبتدع ىذا ا١تعٌت

الىًة البىدًر قىاًعده     ١تا ىىابى يومي رًفعىيت كجىبلِف        كلو أىٌنٍت يف ىى
:    كأظن أبا ذؤيب افتتحو بقولو

نػيهىا أك رىسيو٢تيىا  3«     كلو أٌنٍت استودىٍعتيوي الٌشمسى الرتػىقىٍت   إليًو ا١تنايا عىيػٍ
 كىي نوع من ا١تعآف اليت َف يشع تداك٢تا حىت أصبحت من البديع :ال  اني ال سـوق إل ها-2

كما أّنا ليست من ا١تعآف ا١تخًتعة اليت انفرد .ا١تشًتؾ الذم ال ٣تاؿ فيو للحديث عن السرقة
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بل ىي نوع بُت ذلك، شاعت بنسبة . هبا أصحاهبا، كصارت ملكا خاصا ٢تم لركعتها كندرهتا
. ٤تدكدة، كالسرقة فيها كاردة بنوع من أنواعها

   ك٘تكن النقاد األندلسيوف بفضل ثقافتهم الواسعة من ٖتديد ىذا النوع من ا١تعآف كإرجاعها 
كمن أكثرىم اقتدارا يف ىذا ا١توضوع ابن بساـ، فما أكثر ا١تعآف الدقيقة اليت ٘تٌكن . إُف أصحاهبا

. من رٌدىا إُف أصحاهبا، كقد سبقت اإلشارة إُف بعضها يف اٟتديث عن مصطلحات األخذ
   كَف يكتف نقاد ىذه الفًتة بتتبع أصوؿ ا١تعآف يف الشعر، بل ٘تكنوا من استبياّنا يف القرآف 

٧تد ىذا النوع من البحث عند البطليوسي الذم . الكرٔف كاٟتديث النبوم الشريف ككبلـ العرب
انكٌب على شعر ا١تعرم، فبٌُت ما كاف أصيبل مبتدعا من معانيو، كما كاف فيو ظبلؿ نصوص 

. أخرل
: قاؿ ا١تعرم» : االقتباس من القرآف الكرٔف-

        كإذىا األىٍرضي كًىي غىرٍباءي صىارٍت     ًمٍن دىـً الطَّرعًن كردىةه كالدِّىىاًف 
. 2«1﴿فىًإذىا اٍنشىقَّرًت السَّرمىاءي فىكىانىٍت كردةن كىالدِّىىاًف﴾:    ىذا مأخوذ من قولو تعاُف

    كالفكرة ذاهتا أثارىا ابن بساـ عندما عٌلق على بيت للقسطلي يف مدح الوزير عيسى بن 
كإٌٓف يف أىفياًء ًظًلكى أٍشتىكي    ًشكيىةى موسىى ًإٍذ تىوُفى إىُف الظًِّل » : سعيد القطاع

   كىذا البيت من لفظ القرآف العزيز، قد أقدمت على مثل ىذا ٚتاعة من الشعراء من ٤تدثُت 
لقد أثار ابن بساـ القضية ىنا من منظور النقد . 3«...كقدماء، فمن متسٌور، كمن آخذ معتذر

. الديٍت،  بينما أشار إليها البطليوسي يف إطار تداكؿ ا١تعآف كأخذىا دكف أم خلفية
:  قاؿ ا١تعرم» : االقتباس من اٟتديث النبوم-

في اإلحسىاًف         كجىلىو غىٍمرىةى الوغىى ًبوجوهو      حىسينىٍت فىهي مىٍعدى

                                                             
 . 36 :الرٛتن- 1
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﴿ : حسنت فهي معدف اإلحساف، منظـو من قوؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: كقولو   ...
.  1«ايٍطليبيوا ا٠تىيػٍرى ًعٍندى ًحسىاًف الويجيوًه﴾ 

: قاؿ ا١تعرم » : األخذ من كبلـ العرب-
ابػىٍقنى الًظبلال  ػػػيءي      ًمنى اٟتيواًف سى اًبٍقهػػينَّر شى        كى١تػػػا َفٍ ييسى

١تا َف ٕتد شيئا من اٟتيواف يسابقها كال يباريها، كرأت ظبلؿ أشخاصها تناىضها حيثما ...
ّنضت كتسرع معها إذا أسرعت، أنفت من أف ترل شيئا يتعاطى ٣تاراهتا كالسعي معها كتو٫تت 

:" كقو٢تم" أغٌر من ظيب مقمر:" ككأ٪تا تنبو على ىذا ا١تعٌت بقوؿ العرب ...أّنا خيل تسابقها
كذلك أٌف الظيب يرل ظلو يف القمر فيلعب معو كيتوىم أنو ظيب آخر " ..تركتو ترؾ ظيب ظلو

. 2«يبلعبو فإذا مٌل من مبلعبتو كتبُت لو أنو ظلو تركو
   كيبدك أٌف ثقافة البطليوسي األدبية كاطبلعو الواسع، قد ساعداه على الوصوؿ إُف ىذا النوع 

. من ا١تبلحظات الدقيقة 
كىي اليت .  كىي ا١تعآف اليت شاع تداك٢تا فلم تعد السرقة كاردة فيها:ال  اني ال  داولة-3

كصفها حاـز بأّنا مرتسمة يف كل فكر كمتصورة يف كل خاطر، كىي ا١تعآف ا١تشًتكة اليت أشرنا 
سابقا إُف حديث النقاد العرب عنها، كاتفاقهم على انتفاء السرقة فيها كما رأينا يف نصي 

. القاضي اٞترجآف كاآلمدم
   ك٧تد ابن بساـ يستعمل مصطلحات متعددة للداللة على ىذا النوع من ا١تعآف، من ذلك ما 

معٌت ..."كيغٍت عن ا١تدح اكتفاؤه بسركره:" كقولو » : جاء يف قولو بعد أف أكرد بيتا البن زيدكف
من مشهور ا١تعآف، معٌت :  كاستعمل مصطلحات أخرل من ىذا القبيل منها3.«متداكؿ 

... مشهور القوؿ فيو، من متداكالت ا١تعآف

                                                             
 .456 : 2ؽ: السابقا١تصدر  1
 .47: 1ؽ: ا١تصدر نفسو 2
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ال سرقة فيو كال حجر يف أخذ معانيو، ألف » :    كيذىب حاـز إُف أٌف ىذا النوع من ا١تعآف
الناس يف كجداّنا ثابتة مرتسخة يف خواطرىم سواء، كال فضل فيها ألحد على أحد إال ْتسن 

.  1«تأليف اللفظ 
   فهو يرل أٌف ىذا النوع من ا١تعآف تشًتؾ فيو األفهاـ كال ينفرد بو أحد، كمع ذلك ىناؾ ٣تاؿ 

فرغم أٌف ىذا النوع من ا١تعآف شائع إال أٌف الصياغة . للتفاضل فيو كىو حسن تأليف اللفظ
. اللفظية ا١تتفردة ٢تا دكر يف ٘تيز ا١تعٌت كتفرده

   كىذا الكبلـ يقودنا للحديث عن اللفظ كا١تعٌت عند حاـز كعبلقتهما بالنظم كاألسلوب،  
:    فحاـز ٯتيز بُت األسلوب كالنظم، فَتجع األكؿ إُف ا١تعآف كالثآف إُف األلفاظ يف قولو 

كجب أف تكوف نسبة األسلوب إُف ا١تعآف نسبة النظم إُف األلفاظ، ألٌف األسلوب ٭تصل ...»
عن كيفية االستمرار جهة جهة من جهات غرض القوؿ ككيفية االطٌراد من أكصاؼ جهة على 

فكاف ٔتنزلة النظم يف األلفاظ الذم ىو صورة كيفية االستمرار يف األلفاظ كالعبارات . جهة
كا٢تيئة اٟتاصلة عن كيفية النقلة من بعضها إُف بعض كما ييعتمد فيها من ضركب الوضع كأ٨تاء 

. 2«الًتتيب 
»     إٌف حسن التعبَت كالصياغة عند حاـز يرتبط بالٌتأنق كاإلجادة يف إحكاـ العبارة،         
كبالتأٌنق طلب الغاية القصول من اإلبداع يف كضع بعض أجزاء العبارات كا١تعآف من بعض 

فإٌف العبارة إذا استجٌدت مادهتا كتأٌنق الناظم يف ٖتسُت . كٖتسُت ىيئات الكبلـ يف ٚتيع ذلك
  3«.ا٢تيئة التأليفية فيها كقعت من النفوس أحسن موقع
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كتتسم ا١تعآف أك األفكار العامة بالثبات كالنفاد يف آف، بينما يتسم التأليف أك الًتكيب أك    »
الفكرة ا٠تاصة ذات البعد الفٍت، باالنطبلؽ كالتجدد كعدـ ادكدية، كىي اليت يتجلى فيها 

 1«.إبداع الشاعر يف استخدامو ٢تا استخداما خاصا
، أك بلغة العصر االستعماؿ     كالفكرة ا١تتوخاة ىنا، أف حسن الصياغة، أك النظم عند حاـز

ا٠تاص كا١تتفرد للغة، ىو الذم يصنع الشعر كٮتلق من ا١تعٌت العادم الشائع معٌت متفردا، بناء 
. على تفٌرد الشاعر يف اختيار األلفاظ كترتيبها

: مراتب األخذ-
   يتفق معظم النقاد العرب القدماء، على أٌف تداكؿ ا١تعآف بُت الشعراء حتمية ال مفر منها، 

قد أطبق ا١تتقدموف كا١تتأخركف على تداكؿ ا١تعآف » : فقد ذىب أبو ىبلؿ العسكرم إُف أنو
بينهم، فليس على أحد فيو عيب إال إذا أخذه بلفظو كلو، أك أخذه فأفسده، كقٌصر فيو عن من 

. 2«تقدمو كاٟتاذؽ ٮتفي دبيبو إُف ا١تعٌت، يأخذه يف سًتة فيحكم لو بالسبق إليو أكثر من ٯتر بو
لقد بٌُت أبو ىبلؿ العسكرم أٌف ا١تعآف مشًتكة يف العلم هبا بُت الناس، كلكن تقع ا١تزية    »

كالتمايز بينها يف الصياغة الفنية، فبقدر تصرؼ الشاعر يف الصياغة، كٔتدل قدرتو على اإلضافة 
كاٟتذؼ كالتحوير كإعادة التنسيق كالتوزيع بُت الداؿ كا١تدلوؿ إلنتاج الداللة اٞتديدة يف إبداعو، 

. 3«...بقدر ما ٭تظى من تأثَت يف ا١تتلقي
   لقد فهم النقاد األندلسيوف ىذه اٟتقيقة أيضا، كنظركا إُف األخذ األديب باعتباره ظاىرة 

بديهية يف الفكر اإلنسآف، تعرب عن حاجة البلحق إُف السابق، كضركرة تبلقي األفكار 
ككانوا أكثر انفتاحا يف ىذه القضية من النقاد ا١تشارقة، حىت اعتربكا إجادة السرقة . كتناقحها

. موىبة كاقتدار فٍت
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ترقص يف "...كقولو » :    فقد قاؿ ابن بساـ معجبا ببيت للشاعر األندلسي ٤تمد بن عبدكف
من سرقاتو الغريبة كاختبلساتو العجيبة، تدٌؽ عن أعداد ا١تبآف كإّنا من ..." ألفاظهنَّر ا١تعانيا
إّنا مبالغة يف استحباب السرقة كإباحتها، ال ٧تدىا إال عند األندلسيُت، كيف . 1«خفيات ا١تعآف

. ىذه الفًتة ٖتديدا
   إذا فالسرقة األدبية أضحت فنا كمهارة أدبية، ال يقتدر عليها إال األديب ا١توىوب الذم 

. يعرؼ كيف يشٌكل ا١تعٌت ا١تأخوذ تشكيبل جديدا، كيبٌث فيو من ركحو كفنو ما ٬تعلو أحٌق بو
كمن ىذا ا١تنطلق ٖتدثوا . كبا١تقابل رفضوا السرقة ا١تكشوفة ا١تباشرة، اليت ال إبداع فيها كال ٕتديد

. عن مراتب األخذ
 دكف أف يعلق على ىذه 2.سلخ كمسخ كنسخ:    فأشار الشريشي إُف أٌف السرقات ثبلثة أنواع 

: أما أبو البقاء الرندم فقد خٌصص فصبل ١تراتب األخذ، كحٌددىا بثبلثة أنواع. األنواع الثبلث
فأما الزيادة فيغتفر هبا ذنب السرقة كرٔتا فاز اآلخذ با١تعٌت ككاف بو أكُف، كذلك » : الزيادة-1

ال ٮترج ىذا الكبلـ عن الفكرة . 3«زيادة ا١تعٌت، كحسن العبارة، كاالختصار: بأحد ثبلثة أشياء
اليت قاؿ هبا النقاد العرب األكائل كصارت مبدأ عند النقاد األندلسيُت، كىي أٌف حسن األخذ ال 

.  كيعٌزز الرندم كبلمو بأمثلة. يقل عن اإلبداع، كيعطي صاحبو حق التفرد با١تعٌت
 4.كمٌثل ٢تذا النوع ّتملة من األمثلة. كىو أف يأخذ الشاعر دكف زيادة: ا١تساكاة-2
 5.كاكتفى بإيراد األمثلة على ىذا النوع دكف شرح: التقصَت-3

   كقد سبق ذكر أمثلة على ىذه األنواع الثبلثة لنقاد أندلسيُت آخرين، كالشريشي كابن بساـ 
. كىو ما يدؿ على ىذه األنواع كا١تراتب يف األخذ. كابن دحية 
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مراتب الشعراء فيما يلموف بو من ا١تعآف » :    كتطرؽ حاـز القرطاجٍت للقضية مشَتا إُف أفٌ 
فاالخًتاع ىو الغاية يف اإلحساف، كاالستحقاؽ تاؿ لو، . اخًتاع كاستحقاؽ كشركة كسرقة: أربعة

كالشركة منها ما يساكم اآلخر فيو األكؿ فهذا ال عيب فيو، كمنها ما ينحطُّ فيو األكؿ عن 
. 1«اآلخر عن األكؿ فهذا معيب، كالسرقة كٌلها معيبة كإف كاف بعضها أشد قبحا من بعض

   يبدك من كبلـ حاـز أنٌو أكثر تشٌددا يف إباحة السرقة، إذا قارناه بغَته من النقاد األندلسيُت، 
كمع ذلك فهو ال يرفضها مطلقا إال يف ا١تعآف النادرة، أك ا١تعآف العقم كما . بدليل كبلمو السابق

متحامى من الشعراء لقلة الطمع يف نيلو إذ ال يكوف ا١تعٌت ...»: ٝتاىا، فهذا النوع من ا١تعآف
من الغرابة كاٟتسن ْتيث مرت العصور كتعاكرت ذلك ا١توصوؼ األلسنة فلم تتغلغل األفكار إُف 

مكمنو إال كىو من ضيق اجملاؿ كبعد الغور ْتيث ال يوجد التهٌدم إُف مثلو كالتنٌبو إُف مظٌنة 
كجدانو يف كل فكر، بل ذلك مقصور على بعض األفكار كموجود ٢تا يف بعض األحواؿ دكف 

.  2«بعض
    كحىت ىذا النوع من ا١تعآف، قد يوفق الشاعر إُف تناكلو تناكال جديدا فيو شيء من الزيادة 

كجاء حاـز ٔتثاؿ كحيد على ذلك، كىو تناكؿ ابن الركمي ١تعٌت عنًتة الشهَت يف كصف . اٟتسنة
تعرضو – كحظو من االخًتاع اٟتظ األكفر - أال ترل أٌّنم عابوا على ابن الركمي» : الذباب

: 3لقوؿ عنًتة
ػػػٍزجا كىفعل الشػػػارب ا١تػػػػػػػػػًتّفًٌ     كخبل الٌذبىابي هبا يػيغىٌٍت كحده         ىى
ًكبِّ على الزِّناد األىجذىـً 

ي
   غىػػػرًدا يػػػػًسػػػػٌن ًذراعػػػو بًػذرًاعىػػػوى         قدحى ا١ت

: بقولو يصف ركضة 
ٌرعا   كغىػػػرَّرد ربػػعػػػػٌي الػػٌذبػػاب ًخػػبل٢تىا كما حىثحىثى الٌنشواف صىنجا ميشى
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 فىكانت ٢تا زًنجي الذُّبابى ىناكم على شػػػدكات الػطٌػَت ضىػػػػػػػربا مػػػػوٌقعػػػػا 
   على أٌف ابن الركمي قد ٨تا ٨توا آخر، حُت جعل تغريد ابن الذباب ضربا موٌقعا على شدكات 

فمثل ىذه . كىذا ٗتييل ٤ترؾ إُف ما قصد ابن الركمي ٖتريك النفوس إليو ك إيبلعها بو. الطَت
ا١تعآف النادرة إذا كقع فيها مثل قوؿ ابن الركمي ككقع فيها زيادة ما من جهة، كإف كاف فيها 
تقصَت من جهة أخرل، ٬تب أف ييصفح عن قائليها يف ما كقع ٢تم من التقصَت إذا ٢تم بإزاء 

ذلك زيادة كإف كاف ما قٌصركا عنو أٌجل ٦تا زادكا ىذا إذا َف يكن بُت ا١تقٌصر عنو كا١تزيد تفاكت 
. 1«كبَت

   ىذا الكبلـ ٟتاـز أكرب دليل على انفتاح األندلسيُت يف قضية األخذ كتداكؿ ا١تعآف، 
فمعركؼ أٌف النقاد العرب يتفقوف على عدـ جواز األخذ يف ا١تعآف ا١تخًتعة، كحاـز نفسو أكد 
ذلك، لكنو ىنا يستدرؾ كيذىب إُف أنٌو ٬توز للشاعر أف يتناكؿ معٌت نادرا كتستجاد زيادتو يف 

.  ذلك إذا كانت زيادة حسنة
   كمن شركط اإلجادة يف األخذ اليت ٖتٌدثوا عنها، ما أشار إليو ابن بساـ معتمدا رأم ابن 

كقد تقدـ القوؿ من ٖتيل حذاؽ الصناعة يف أخذ ا١تعآف أف نًتؾ »: شهيد يف حسن األخذ
القافية كالوزف، ككذلك ٬تب أف يقصد إُف التطويل إذا قٌصر ا١تتقدـ، أال ترل قوؿ أيب عامر بن 

: شهيد حُت ٝتع الرمادم يقوؿ
اًمنا   اةى النَّرول عىن لؤلؤ كىافى كى     كَف أىرى أحػػلى ًمػػػٍن تبٌسػػػًم أىعػػًُت        غدى

:    فقاؿ أبو عامر
ػػػػوامًتي       ك١تا فىشىا بالدَّرمًع من ًسرِّ كجًدنا        إُف كىاًشحينا ما القيلوبي كى

.   2«   فقاـ هبذا الًتكيب ما نسبت لو حيلة التطويل
:      كمن طرؽ اإلجادة أيضا قلب ا١تعٌت كما بٌينو ابن بساـ يف ىذا ا١تثاؿ
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185 

:  قاؿ ابن شرؼ 
   عىًجبتي ًمنوي كأحشىاًئي مىنازًليوي           كيف استػىقىر هبا من كثرة القىلًق  
:    كقلب ىذا ا١تعٌت بعض فتياف كقتنا كىو األديب أبو بكر بن بقي فقاؿ 

ـي على كسىادو خىاًفقو    أبٍػعىدتيوي عىٍن أضليػػػعو تىػػٍشػػػػػتىاقيػػػػػػوي           كي ال يىػػػػػنىا
1 

كنا نعجب بقوؿ البحًتم كنستغربو » :    كمنها اختصار ا١تعٌت كما ذىب إُف ذلك ابن دحية
: يف قولو ٞتعفر ا١تتوكل

 2   فلو أٌف ميشتاقان تىكٌلفى غَتى ما        يف كيسًعًو لسعىى إليكى ا١تنربي 
   حىت رأينا قوؿ الغزاؿ، كعلمنا أنٌو سبق إليو بزمانو، على أٌف البحًتم استحٌقو أيضا بإحسانو، 

ككاف سبق أف أكرد أبياتا للغزاؿ يف . 3«ألنٌو أتى با١تعٌت يف بيت كاحد، كاختصره اختصارا حسنا
.  ا١تدح يف نفس معٌت بيت البحًتم

زيادة » :    كرأل أبو البقاء الرندم أٌف اآلخذ أحٌق با١تعٌت إذا تناكلو بإحدل الطرؽ التالية
كذىب حاـز إُف أٌف األخذ جائز يف ا١تعآف ا١تشًتكة، أك . 4«ا١تعٌت، كحسن العبارة، كاالختصار

منها أف يرٌكب الشاعر على ا١تعٌت معٌت آخر، كمنها أف يزيد عليو » : القليلة التداكؿ بشركط
زيادة حسنة، كمنها أف ينقلو إُف موضع أحٌق بو من ا١توضع الذم ىو فيو؛ كمن ذلك أف يقلبو 

فما كجد ...كيسلك بو ضٌد ما سلك األكؿ، كمن ذلك أف يرٌكب عليو عبارة أحسن من األكُف
فيو شرط من ىذه الشركط أك ما جرل ٣تراىا فسائغة ٣تاذبة الشاعر فيو مىن تقٌدمو، كما ليس 

. 5«داخبل ٖتت تلك الشركط كما جرل ٣تراىا ٦تٌا يزيد يف ا١تعٌت زيادة مقبولة فهو سرقة ٤تضة 
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كأم عملية .    إٌف حاـز قد حٌدد للشعراء شركطا كاضحة، ككضع قانونا صارما لؤلخذ األديب
كمع ىذا فحاـز َف ينشغل . أخذ خارجة عن ىذه الشركط ك٥تالفة ٢تذا القانوف تعترب سرقة ٤تضة

ألنٌو كاف يدرؾ أٌّنا أخذت حقها يف دراسات السابقُت، كأم . كثَتا بقضية السرقات كتفريعاهتا
. كبلـ فيها لن يكوف إال إعادة كاجًتار فارغ

   كتعرض النقاد األندلسيوف لنوع طريف من السرقة األدبية، كىو ما تعرض لو ابن عبد الغفور 
، كيتمثل يف أف ٭تلي الكاتب رسائلو ٔتعاف مأخوذة (إحكاـ صنعة الكبلـ): الكبلعي يف كتابو
، كيرٌصع » : قاؿ يف ىذا ا١تضمار. من أبيات شعرية كمن الكتاب من ٭تٌلي رسائلو ْتٌل ا١تنظـو

: كبلمو بنثر ا١توزكف، كىي طريقة للكٌتاب أنيقة 
    أال إٌف حىلَّر الشَّرٍعًر زًينىةي كىاًتبو     كلىكٌن منهيم مىٍن ٭ًتلُّ فىيٍعًقدي 

لكنو أمَت من كراء سجف يسعى ببل رجل كيصوؿ ببل :    كنظَت ذلك قوؿ أيب ا١تغَتة بن حـز
  1:كإ٪تا حٌل عقد أيب الطيب حيث يقوؿ. كف

، كيسعىى ًببل رًجًل  وتي إال سىارؽه دىؽَّر شٍخصيوي     يىصيوؿي ًببل كىفٍّف
ى
   كمىا ا١ت

كَف يزؿ علية الكتاب .    كقلما ٘تضي رسالة أليب ا١تغَتة، إال كىي على شعر أيب الطيب ميغَتة
. 2«يقرعوف مع أيب الطيب ىذا الباب

   كىذا عكس ما أشار إليو البطليوسي، عندما ٖتٌدث عن قياـ ا١تعرم بأخذ معآف بعض أبياتو 
. من القرآف الكرٔف كاٟتديث الشريف ككبلـ العرب

   كأشار ابن بساـ إُف ىذا النوع من األخذ حُت ترجم أليب مركاف عبد ا١تلك بن زيادة الطبٍت، 
 أما نظم النثر فأمثلتو كثَتة يف الذخَتة، 3.فأشار إُف عبارة رأل أٌف أبا مركاف حٌلها من الشعر

﴿قػيليوبي : يشَت إُف معٌت اٟتديث ...» : تعليقو على بيت للوزير أيب حفص ا٢توزٓف: منها
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 ﴾ ا ًاٍختػىلىفى ، كىمىا تػىنىاكىر ًمنػٍهى ا اًئٍػتػىلىفى ةه، مىا تىعارىؼى ًمنػٍهى كاعترب أٌف بيتا . 1«ا١تؤًمًنُتى أىٍجنىاده ٣تيىٍندى
قد تكٌلمت بكبلـ لو ميًدح بو الدىر ١تا دارت علٌي » : البن عمار مأخوذ من قوؿ الفيلسوؼ

                           2.«صركفو
   كإف كاف ناقد أندلسي آخر، من نقاد ىذه ا١ترحلة، ىو ابن خَتة ا١تواعيٍت، اعترب ىاتُت 

: الطريقتُت من أنواع البديع، إضافة إُف أّنما لوف من ألواف األخذ األديب، يقوؿ يف ىذا اإلطار
فأما حٌل الشعر فهو شأف حٌذاؽ كتاب . كمن أحسن ضركب البديع نثر ا١تنظـو كنظم ا١تنثور» 

ىذا الزماف، كفيو من اٞتماؿ فنوف، منها أف يدؿ على حفالة أدب ا١تغَت كاتساع اٟتفظ كالتيسر، 
كقد قيل إٌف حاكي ا١تثل إذا كقع يف موقعو كأخذ حقو، أسند بو من . كمنها الٌتأيت لسبك اللفظ

.   3«...كأما نظم ا١تنثور فأصعب من حٌلو ٥تافة اٟتشو. قائلو األكؿ كموجده
   إٌف تنٌبو ا١تواعيٍت إُف أٌف نظم ا١تنثور أصعب من حٌلو، يدؿ على إدراؾ عميق ككعي كبَت 

كىو ما َف يدركو كثَت من النقاد ا١تشارقة، عندما تعرضوا . بالفركؽ اٞتوىرية بُت الشعر كالنثر
كتوقف بعضهم أماـ عدد من ٪تاذجو مبينا اشًتاكها يف ا١تعٌت األصلي؛ » لقضية نظم ا١تنثور، 

الشعر كالنثر، يف طبيعة أداء : كلكٌن أحد منهم َف ٭تاكؿ اإلشارة إُف مدل تأثَت النوع األديب
ا١تعٌت، أك ما ىي التحوالت األساسية اليت تطرأ على ا١تعٌت عند ٖتولو من سياؽ النثر، بكل ما 

.   4«لو من ٝتات كخصائص فنية إُف سياؽ الشعر بكل ما لو من ٝتات كخصائص فنية ٥تتلفة 
يؤكد بوضوح ما استنتجناه من انفتاح " طريقة أنيقة"   ككصف الكبلعي ٢تذه الطريقة بأّنا 

ٮترج عن حٌد السرقة ليدخل يف إطار مفهـو : فاألمر عندىم. األندلسيُت يف قضية األخذ األديب
تداكؿ ا١تعآف، حيث يصبح عمل الناقد منصبا على مبلحظة حركة معٌت أصلي كاحد عند غَت 
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 ىي الفكرة اليت صدر عنها أعبلـ النقد العريب يف عصوره الزاىرة كالقاضي 1.كاحد من الشعراء
  2.اٞترجآف كاآلمدم، فقد كانوا على كعي بعدـ فعالية مبدأ السرقة كأساس للتقؤف النقدم

ككاف ينبغي أف ال أذكر السرقات فيما أخرجو من » :     كىو ما ذىب إليو اآلمدم حُت قاؿ
مساكم ىذين الشاعرين؛ ألنٍت قد قٌدمت القوؿ يف أٌف من أدركتو من أىل العلم بالشعر َف 
يكونوا يركف سرقات ا١تعآف من كبَت مساكم الشعراء، كخاصة ا١تتأخرين إذ كاف ىذا بابا ما 

تعٌرل منو متقٌدـ كال متأخر، كلكٌن أصحاب أيب ٘تاـ ادعوا أنٌو أكؿ كسابق، كأنٌو أصل يف 
االبتداع كاالخًتاع، فوجب إخراج ما استعاره من معآف الناس؛ ككجب من أجل ذلك إخراج ما 

. 3«أخذه البحًتم أيضا من معآف الشعراء 
   كإذا كانت السرقات َف تعد عند ىؤالء من كبَت مساكئ الشعراء، فإّنا صارت عند النقاد 

األندلسيُت يف ىذه العصور ا١تتأخرة أمرا بديهيا، بل صار حسن األخذ ٦تا ٯتدح بو الشاعر كما 
. رأينا

   كلعٌل قناعة نقاد القرف الرابع هبامشية مآخذ السرقات بالنسبة للشعر ادث ارتبطت ٔتبدأين 
كمىت »:  كما أٌكد ذلك القاضي اٞترجآف4.نفاد ا١تعآف، كتوارد٫تا: يتصبلف بإبداع ا١تعآف؛ ك٫تا

أنصفت علمت أٌف أىل عصرنا، مث العصر الذم بعدنا أقرب فيو إُف ا١تعذرة، كأبعد من ا١تذمة؛ 
إما : ألٌف من تقدمنا قد استغرؽ ا١تعآف كسبق إليها، كأتى على معظمها؛ كإ٪تا ٭تصل على بقايا

أف تكوف رغبة عنها، كاستهانة هبا، أك لبعد مطلبها، كاعتياص مرامها، كتعٌذر الوصوؿ إليها؛ 
كمىت أجهد أحدنا نفسو، كأعمل فكره، كأتعب خاطره كذىنو يف ٖتصيل معٌت يظنو غريبا 

مبتدعا، كنظم بيتا ٭تسبو فردا ٥تًتعا، مث تصٌفح الدكاكين َف ٮتطئو أف ٬تده بعينو، أك ٬تد لو 
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مثاال يغٌض من حسنو؛ ك٢تذا السبب أحظر على نفسي، كال أرل لغَتم بٌت اٟتكم على شاعر 
. 1«بالسرقة

   كمعركؼ عند دارس النقد العريب القدٔف، أٌف ىذه الفكرة كانت قناعة مشًتكة بُت نقاد ىذه 
ابن طباطبا كاآلمدم كالعسكرم : كل من- إضافة إُف القاضي اٞترجآف– فقد أثارىا . ا١ترحلة

كيبدك أٌف ىذه القناعة تٌرسخت عند أىل الصنعة كنقاد األدب، لينتفي ٔتقتضاىا قبح . كاٟتا٘تي
السرقة، كيصبح تداكؿ ا١تعآف يف األدب كالشعر حتمية ال مفر منها فلم ٬تد النقاد ٥ترجا إال 

كحاكؿ حاـز القرطاجٍت أف .       ٤تاكلة تقنُت األخذ كٖتديد الشركط الفنية لو كما أشرنا سابقا
٬تمل ىذه الشركط يف نقاط ٤تددة، عندما دعا األديب كالشاعر إُف ضركرة إيراد ا١تعآف ا١تأخوذة 

بنوع من التصرؼ كالتغيَت أك التضمُت فيحيل على ذلك أك يضمَّرنو ...»: بإحدل الطرؽ التالية
أك يدمج اإلشارة إليو أك يورد معناه يف عبارة أخرل على جهة قلب أك نقل إُف مكاف أحٌق بو 

من ا١تكاف الذم ىو فيو، أك ليزيد فيو فائدة فيتٌممو أك يتٌمم بو أك ٭تٌسن العبارة خاصة أك يصٌَت 
. 2«ا١تنثور منظوما أك ا١تنظـو منثورا خاصة

ىذا .    ىذه اآلليات كاألدكات ىي خبلصة ما كصل إليو النقد العريب يف قضية تداكؿ ا١تعآف
كأدرؾ . النقد الذم آمن يف ٥تتلف العصور ْتتمية ىذا التداكؿ، كأ٫تية التداخل كالتفاعل النصي

الفن الشعرم ذك طبيعة متحركة، كيعٌد عند الشاعر ا١تتأخر امتدادا طبيعيا للشعراء »: أفٌ 
ا١تتقدمُت عليو، الذين ٘تٌثل فنهم الشعرم، فأصبح فنو ككأنٌو خبلصة لبلٕتاىات الفنية 

.  3«...٢تم
١تا كاف الشعر عمدة األدب، كعلم العرب، الذم » :    كىو ما ذىب إليو الثعاليب عندما قاؿ

كانت أشعار اإلسبلميُت أرؽ من أشعار اٞتاىليُت، كأشعار ... اختصت بو عن سائر األمم
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ادثُت ألطف من أشعار ا١تتقدمُت، كأشعار ا١تولدين أبدع من أشعار ادثُت، ككانت أشعار 
العصريُت أٚتع لنوادر ااسن، كأعظم للطائف البدائع من أشعار سائر ا١تذكورين، النتهائها إُف 
أبعد غايات اٟتسن كبلوغها أقصى ّنايات اٞتودة كالظرؼ، تكاد ٗترج من باب اإلعجاب إُف 

اإلعجاز، كمن حٌد الشعر إُف السحر، فكأٌف الزماف اٌدخر لنا من نتائج خواطرىم كٙترات 
قرائحهم، كأبكار أفكارىم، أمٌت األلفاظ كا١تعآف استيفاء ألقساـ الرباعة، كأكفرىا نصيبا من كماؿ 

.  1«الصناعة كركنق الطبلكة
    ىذا ال ٮترج عن ا١تفهـو ا١تعاصر لتداخل النصوص أك التناصية، اليت ترل أنٌو ال يوجد نٌص 

- كما تقوؿ الناقدة الفرنسية جوليا كريستيفا– برمء ٮتلو من آثار نصوص أخرل، بل كل نٌص 
كبذلك . ككل نٌص ىو تشٌرب كٖتويل لنصوص أخرل. ىو لوحة فسيفسائية من االقتباسات

يصبح النص عا١تا مهوال من العبلقات ا١تتشابكة، يلتقي فيو الزمن بكل أبعاده، حيث يتأٌسس 
  2.يف رحم ا١تاضي كينبثق يف اٟتاضر، كيؤىل نفسو كإمكانية مستقبلية للتداخل مع نصوص آتية

   ىذه الفكرة اليت انتهى إليها النقد العريب يف عصوره ا١تتأخرة، باتت حتمية مؤكدة عند النقاد 
. األندلسيُت يف ىذه القركف األخَتة من عمر اٟتضارة العربية اإلسبلمية

 :ملطلحات األخذ األدبي-
ككاف من نتائج ىذا .    َف ٭تتًف النقد العريب القدٔف بقضية نقدية، كما احتفى بقضية السرقات

ككلما اتسعت ثقافة الشاعر، صعب . االىتماـ أف تعددت األنواع كاألٝتاء، ككثرت ا١تصطلحات
كىذا باب ال ينهض بو إال الناقد ...» : ٖتديد سرقاتو، كىو ما دعا القاضي اٞترجآف إُف القوؿ

. كليس كٌل من تعٌرض لو أدركو، كال كل من أدركو استوفاه كاستكملو. البصَت، كالعاَف ا١تربٌز
كلست تعٌد من جهابذة الكبلـ، كنقاد الشعر، حىت ٘تيز بُت أصنافو كأقسامو، كٖتيط علما برتبو 

                                                             
، دار الكتب العلمية،  الطبعة األكُفمفيد ٤تمد قميحة،: ٖتقيق: يتيمة الدىر يف ٤تاسن أىل العصر: أبو منصور الثعاليب-  1

 .26-25: ـ2000- ىػ1420: بَتكت
، الطبعة السادسة، ا١تركز الثقايف العريب، (من البنيوية إُف التشر٭تية، نظرية كتطبيق)ا٠تطيئة كالتكفَت : عبد ا الغذامي: ينظر-  2

 .17-16: 2006: لبناف–يركت ، با١تغرب-الدار البيضاء
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كمنازلو،  فتميز بُت الٌسرؽ كالغصب، كبُت اإلغارة كاالختبلس، كتعرؼ اإل١تاـ من 
. 1«...ا١تبلحظة

   كالواقع أٌف القضية أشبعت دراسة يف عصور النقد العريب الزاىرة، فتوٌضحت أسسها 
كَف يكن للمتأخرين من فضل يف . كمقاييسها، كمواضع كجودىا كانتفائها، كٖتددت مصطلحاهتا

قد ثبتت يف عصر ابن » ا١توضوع إال ٚتع ىذه ا١تصطلحات كتنظيمها كشرحها، كاليت يبدك أّنا 
ألٌف كل الببلغيُت الذين أتوا بعد ذلك قد استخدموىا . رشيق كَف تعد قابلة للتغيَت أك التعديل

. 2«كما ىي مثبتة يف العمدة
.     كال يقٌل دكر النقاد األندلسيُت األكائل عن إخواّنم ا١تشارقة يف إثراء موضوع السرقات

غلب على » ابن شهيد كاألعلم كابن سيده، كإف : فكاف ٦تن تعرض للقضية من األندلسيُت
ىؤالء اٞتانب التطبيقي يف الدراسة نظرا ألٌف ا١تؤلفات اليت عرضوا فيها لدراسة السرقات من 
الشركح األدبية لؤلشعار ٦تا مكنهم من قياس مدل التقارب أك التباعد بُت األبيات الشعرية 
. كاٟتكم بالسرقة أك نفيو على ٨تو على سعة الثقافة ككفرة اصوؿ األديب كرىافة اٟتٌس الفٍت

كقد ٘تيز درسهم للسرقات باإلنصاؼ كا١توضوعية، باستثناء ابن شهيد الذم درس السرقات 
.   3«دراسة سريعة بدافع شخصي كليس بدافع موضوعي

   فما ىو دكر النقاد األندلسيُت يف ىذه الفًتة ا١تدركسة، يف موضوع مصطلحات األخذ، ىل 
كانت ٢تم بصمات، أـ أّنم َف يضيفوا شيئا للقضية كاكتفوا بًتديد آراء النقاد العرب السابقُت؟ 
يف اٟتقيقة ال ٯتكن اإلجابة عن ىذا السؤاؿ إجابة قطعية ٤تٌددة، ألٌف األمر ٮتتلف من ناقد إُف 

.  آخر

                                                             
 .183: الوساطة: القاضي اٞترجآف-  1
 .مشكلة السرقات يف النقد العريب: مصطفى ىدارة-   2
 .152 : 2007: ، الطبعة األكُف، دار الوفاء، اإلسكندرية(قدمفقراءة يف تراث العرب اؿ)قضايا نقدية : أٛتد ٤تمود ا١تصرم -3
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    َف يعر البطليوسي مصطلحات السرقة كتقسيماهتا كبَت عناية، فعملو يف شرح شعر ا١تعرم 
. كاف ذا طبيعة تطبيقية، فقد اقتصر على تبيُت مواضع األخذ يف شعر ا١تعرم، كرٌدىا إُف أصو٢تا

. كيف ا١تقابل اإلشادة با١تخًتع كا١تبتدع من معانيو
   أٌما الشريشي فتطرؽ إُف ا١توضوع يف شرحو ١تقامات اٟتريرم، مبٌينا أنٌو قد أخذىا من كتاب 

سلخ كمسخ : كتقسيم اٟتريرم السرقة يف قولو»: البن ككيع دكف أم إضافة، يقوؿ (ا١تنصف)
كنسخ، يدخل ٖتت أحكاـ السرقات اليت عٌدىا أبو ٤تمد اٟتسُت بن علي بن ككيع رٛتو ا 
تعاُف يف كتابو ا١تًتجم با١تنصف يف الدالالت على سرقات ا١تتنيب، فإنٌو جعلها عشرين كجها، 

. 1«...عشرة أكجو ييغفر يف سرقتها ذنب الشاعر للداللة على فطنتو
 مث شرع يف تعديد كتبيُت السرقات العشر امودة، كالسرقات العشر ا١تذمومة كما ذكرىا ابن 

 كَف يزد شيئا، كإف كانت لو أحيانا بعض اإلشارات إُف سرقات الشعراء من بعضهم 2ككيع ٘تاما
. بعضا

   أما ابن بساـ فقد أتاح لو كجوده يف ّناية القرف ا٠تامس كبداية القرف السادس ا٢تجرم، 
االٌطبلع على أمهات كتب النقد العريب، األمر الذم جعلو يكتسب تصورا متكامبل عن قضية 

. السرقات، كيلم با١تصطلحات اليت كضعها النقاد يف ا١توضوع، كيدرؾ الفركؽ الدقيقة بينها
يستخدـ ا١تصطلحات ا٠تاصة بالسرقة برباعة كبأسلوب ٮتيل للقارئ أنو يبتدع » لذلك ٧تده 

. 3«الكبلـ كٮتًتع ما يطلق من األحكاـ
   انطبلقا من ذلك ٯتكن لقارئ الذخَتة أف يعثر بُت جنبات الكتاب على حصيلة ىامة من 

فقد استطاع أف يستفيد من ىذه . مصطلحات األخذ األديب مشفعة باألمثلة اليت توضحها
على ا١تعآف ا١تشرقية، - اليت دخل أصحاهبا يف برنا٣تو-عرض ا١تعآف األندلسية »ا١تصطلحات يف 

                                                             
 .81-3: شرح مقامات اٟتريرم: الشريشي-  1

 .88إُف 81/ 3: نفسوا١تصدر : ينظر-  2
. 382:  رضواف الداية تاريخ النقد األديب-   3
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193 

باإلضافة إُف ا١تعآف اليت رٌدىا إُف أصوؿ . كأراد أف ٮتٌص األندلسيُت با١تخًتع ا١تبتدع فجاء قليبل
. 1«مشرقية على كجو من كجوه األخذ 

أٌف مصطلحات - كما أدرؾ جٌل النقاد األندلسيُت يف ىذه ا١ترحلة-   فابن بساـ قد أدرؾ
كأٌف أم ٤تاكلة يف . السرقة األدبية، كتفريعاهتا كأقسامها، موضوع قد أخذ حظو من الدراسة

ا١توضوع لن تكوف إال تكرارا ١تا قالو السابقوف فلم يعنت نفسو ، كإ٪تا استخدـ ىذه الرباعة 
كاالقتدار كالتمٌكن من الصنعة كدقة ا١تبلحظة يف دراسة تطبيقية فذة ىدفها تتبع أصوؿ ا١تعآف 

. كتطورىا عرب العصور
الفصل األكؿ :    خٌصص أبو البقاء الرندم يف كتابو الوايف، ثبلثة فصوؿ لقضية السرقة األدبية

فيما يشبو : يف ضركب السرقة كأنواعها كالفصل الثآف يف مراتب األخذ كالفصل الثالث ١تا أٝتاه
كٖتدث يف الفصل األكؿ الذم خٌصصو ألنواع السرقة، عن تسعة أنواع يف ىذا الباب . األخذ
: 2كىي
كىو ما ٝتٌاه ابن رشيق يف . كىو أف يأخذ شاعر بيت شاعر آخر اغتصابا: االغتصاب-1

 3.العمدة بالغصب
. كىو أف يٌدعي الشاعر شيئا من شعر غَته: االنتحاؿ-2
. كىو أف يأخذ بيت الشعر كمعناه فبل يغٌَت منو إال القليل: االىتداـ- 3
. أف يأخذ معٌت البيت ببعض لفظو: اإلغارة -4
كيسمى اإل١تاـ، كذلك أف يرل الشاعر معٌت لغَته فينحو منحاه، من غَت أخذ شيء : النظر- 5

. من لفظو
. كيسميو قلب ا١تعٌت: االختبلس-6

                                                             
 .81: ا١ترجع نفسو-  1

 .240 إُف 229: الوايف: أبو البقاء الرندم: ينظر-  2
 .2/219: ابن رشيق: ينظر-  3
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  1.كىو نقل ا١تعٌت من باب لباب، كىو عند ابن رشيق من االختبلس: النقل-7
. كىو ٚتع الكبلـ من مواضع شىت: الٌتلفيق-8
. كىو أخٌف من السرقة، كذلك أف يتبع الشاعر طريقة غَته: االحتذاء-9

كا١تبلحظ ٢تذه األنواع .    كالبد من اإلشارة إُف أنٌو كٌضح ٚتيع ىذه األنواع بأمثلة شعرية
ما عدا النوع األخَت الذم ٝتٌاه االحتذاء، . سيبلحظ أنٌو أخذىا من كتاب العمدة البن رشيق

كَف أقع » :، بقولو (تاريخ النقد األديب يف األندلس)كقد أشار إُف ذلك رضواف الداية يف كتابو 
.  2«على مثلو عند ابن رشيق

كمعركؼ أٌف ىذه ا١تصطلحات .    نبلحظ أٌف أيب البقاء اقتصر على ا١تصطلحات األساسية
تكاثرت كتعٌددت يف الًتاث النقدم العريب، حىت بلغت عشرين مصطلحا، كرٔتا أكثر، انتشرت 

فرٔتا كانت ٤تاكلتو هتدؼ إُف انتقاء األىم . يف كتب النقد الببلغة دكف ترتيب أك تنظيم
. كاألساسي من ىذه ا١تصطلحات، كتقدٯتها مشركحة موٌضحة باألمثلة

كعلى الرغم من أٌّنم استخدموا » :    كماعدا أبا البقاء فإٌف النقاد األندلسيُت اآلخرين
مصطلحات كثَتة، إال أنٌنا ٧تدىم، يف الغالب، ال يضعوف قواعد صر٭تة، أك مفاىيم كاضحة 

فنحن ال نعرؼ بالضبط، مدلوؿ ىذه ا١تصطلحات يف أذىاّنم؛ ألٌّنم . ٤تٌددة ٢تذه ا١تصطلحات
َف يفٌصلوا فيها القوؿ، كَف يضعوىا يف دالالت قائمة بذاهتا، بدليل أٌف الواحد منهم قد يستعمل 

كلعل . أكثر من مصطلح يف الصفحة الواحدة، بل كيف اٟتكم على البيت الشعرم الواحد أحيانا
السبب يف ذلك يعود إُف أٌف ىذه ا١تصطلحات قد شاعت يف زمنهم، كتداك٢تا األدباء كالنقاد، 

.  3«كأيٌلفت فيها الكتب ا١تتخٌصصة

                                                             
 .2/221: نفسوا١تصدر : ينظر-  1
 .484: تاريخ النقد األديب يف األندلس : رضواف الداية -  2

 .174: النقد األديب يف األندلس : شريف عبلكنة -  3
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   كعليو ٯتكن االستنتاج أٌف جهد األندلسيُت يف مبحث مصطلحات األخذ األديب أك السرقة 
األدبية، اقتصر على اٞتانب التطبيقي، حيث قاموا بتطبيق ثقافتهم الواسعة يف ا١توضوع على 

النماذج الشعرية اليت درسوىا أكشرحوىا، دكف أف يولوا اىتماما لتقسيمات السرقة ك 
قد اقتنعوا أٌف - كما يبدك-ألٌّنم. كيستثٌت من ىذا اٟتكم الشريشي كالرندم. مصطلحاهتا

. ا١توضوع قد أخذ حقو، كَف يعد من ٣تاؿ للحديث عن أنواع جديدة لؤلخذ
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                                    :الطـع واللن ة في النقد ال ربي القدي -

ككاف اٞتاحظ قد أثارىا للرد على . ذه القضية النقاد العرب القدماء طويبل   استوقفت ق
ككل شيء للعرب »: الشعوبية، فوصف  العريب بصفاء الطبع كالقدرة على االرٕتاؿ، فقاؿ

فإ٪تا ىو بديهة كارٕتاؿ، ككأنٌو إ٢تاـ، كليست ىناؾ معاناة كال مكابدة، كال إجالة فكر، كال 
فتأتيو ا١تعآف أرساال كتنثاؿ عليو األلفاظ ...استعانة، كإ٪تا ىو يصرؼ ك٫تو إُف الكبلـ 

ككانوا أٌمٌيُت ال يكتبوف، . انثياال، مث ال يقٌيده على نفسو، كال يدسو أحد من كلده
.                                               1«...كمطبوعُت ال يتكلفوف

   كيبدك أف آراءىم يف القضية َف تتحدد بشكل يفرؽ بُت ا١تصطلحات تفريقان دقيقان، 
فنجدىم يذىبوف إُف أف الشعر ا١تطبوع ىو الشعر الذم يقولو صاحبو بديهة من غَته  
 2.ٖتضَت كال ركية، لذلك كصف ابن قتيبة الشاعر ا١تطبوع بأنو الذم إذا امتحن َف يتلعثم

 يف سياؽ ا١تدح كاإلشادة كمرة ترادؼ التكلف  »إال أنو كثَتان ما تتداخل الصنعة مع الطبع 
. 3«يف سياؽ الذـ كاالزدراء

كمن الشعراء ا١تتكلف »:    كخلط ابن قتيبة بُت التكلف كتثقيف الشعر، عندما قاؿ
كا١تطبوع، فا١تتكلف ىو الذم قٌوـ الشعر بالثقاؼ كنقحو بطوؿ التفتيش كأعاد فيو النظر 

زىَت كاٟتطيئة كأمثا٢تما من الشعراء عبيد الشعر، : كزىَت كاٟتطيئة ككاف األصمعي يقوؿ
 .4«ألّنم نقحوه كَف يذىبوا فيو مذىب ا١تطبوعُت

                                                             
 .3/28: ف كالتبيُت ياالب: اٞتاحظ - 1
 .1/90: الشعر كالشعراء : ابن قتيبة : ينظر-  2
 .80: مفهـو اإلبداع يف الفكر النقدم عند العرب: ٤تمد طو عصر-   3
 .1/78: ا١تصدر السابق-  4
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 فالشعر ا١تطبوع عند ابن قتيبة ىو الذم قالو الشاعر بتلقائية، كَف يكلف نفسو مشقة  
٬تمعوف على أف الشاعر كإف كاف عبقريا يعود إُف »التهذيب كالتنقيح مع أف معظم النقاد 

شعره فيقومو كيهذبو كيغَت من قوافيو، إذا كانت قلقة نافرة كمن عباراتو حىت تسلس كتنقاد 
كيبدؿ من كلماتو ما يرل كجوب تبديلو، كمن كضع أبياتو حىت يتم الًتابط بينها يف تسلسل 

 .1«كاضح، كيزيد يف ىذه القصيدة بُت األبيات ما يسد الفجوات كيكمل ا١تعآف الناقصة

 فإذا كملت لو ا١تعآف، ككثرت األبيات، كفق »:   يؤكد ىذه الفكرة ابن طباطبا يف قولو
مث يتأمل ما قد أداه إليو  . بينها بأبيات تكوف نظامان ٢تا، كسلكان جامعان ١تا تشتت منها

طبعو كنتيجة فكرتو، فيستقصي انتقاده، كيـر ما كىى منو، كيبٌدؿ بكل لفظة مستكرىة  
لفظة سهلة نقية، كإف اتفقت لو قافية  قد شغلها يف  معٌت من ا١تعآف، كاتفق لو معٌت آخر 
مضاد للمعٌت  األكؿ، ككانت تلك القافية  أكقع يف ا١تعٌت الثآف منها يف ا١تعٌت  األكؿ نقلها 

إُف ا١تعٌت  ا١تختار الذم ىو أحسن، كأبطل ذلك البيت، أك نقض بعضو، كطلب ١تعناه 
 . 2«غاية تشاكلو

   حاكؿ ابن رشيق أف ٮترج من ىذا ا٠تلط كاالضطراب كٖتديد ا١تصطلحات ٖتديدان دقيقان، 
فا١تطبوع ىو األصل الذم »ا١تطبوع كا١تصنوع  كا١تتكلف : ففرؽ بُت ثبلثة  أنواع من الشعر

كضع أكالن، كعليو ا١تدار، كا١تصنوع كإف كقع عليو ىذا االسم فليس متكلفا تكلف أشعار 
ا١تولدين، لكن كقع فيو ىذا النوع الذم ٝتوه صنعة من غَت قصد كال تعمد بطباع القـو 

 .3 «...عفوا فاستحسنوه كمالوا إليو  بعض ا١تيل 
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   فالشعر ا١تطبوع ىو األصل عند العرب، كىو الوجو األقول كاألصح للشعر العريب كىناؾ 
 يضع القصيدة  مث يكرر نظره فيها خوفا من التعقب بعد »شعر مصنوع كشعر زىَت الذم 

فهذا أيضا شعر مطبوع  كلكن  فيو شيء . 1«..أف يكوف قد فرغ من عملها ساعة أك ليلة
أما النوع الثالث فهو الشعر ا١تتكلف، ىو شعر ا١تولدين الذم . من التنقيح كالتهذيب

فالعرب ال تنظر يف »طغت عليو الصنعة كغلبت الطبع الذم كاف ٝتة الشعر العريب، 
أعطاؼ شعرىا بأف  ٕتنس أك  تطابق أك تقابل، فًتؾ لفظة لفظة، أك معٌت ١تعٌت، كما 

يفعل ادثوف كلكن نظرىا يف فصاحة الكبلـ كجزالتو كبساطة ا١تعٌت  كإبرازه، كإتقاف بنية 
 .2«...الشعر كإحكاـ  عقد القوايف، كتبلحم  الكبلـ بعضو ببعض

ال يركف منافاة بُت الطبع كالتجويد كالتثقيف، »   كعلى العمـو فإف معظم النقاد العرب 
كأف الشاعر ا١تطبوع يزيد شعره جودة كٚتاالن ٔتراجعة نظره فيما أنتجو ليقٌوـ معوجو، كيثقف  

بشرط أف ال يزيد ذلك عن  اٟتد . 3«...منآده، بل ذلك من ضركريات  الشاعر اجمليد
كلست أعٍت هبذا كل » :كىو ما قصده القاضي اٞترجآف عندما قاؿ. فيصبح تكلفان ٦تقوتا

لىتو  الفطنة، كأي٢تم الفصل بُت  طبع، بل ا١تهذب الذم صقلو األدب، كشحذتو الركاية، كجى
 4.«الردمء كاٞتيد، كتصور أمثلة اٟتسن كالقبح

   قبل التطرؽ إُف مفهـو الطبع كالصنعة عند النقاد األندلسيُت يف ىذه ا١ترحلة  
كا١تصطلحات ا١ترادفة ٢تما، ال بد من اإلشارة إُف نقطة ىامة تؤثر يف ىذا ا١تفهـو بشكل 
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كبَت، كىي أف مفهـو الطبع  عند ا١تتأخرين مشارقة كأندلسيُت ٮتتلف اختبلفان كبَتان عن  
 .مفهومهما عند الشعراء كالنقاد األكائل

   فعند ا١تتقدمُت كانت كلمة الطبع تعٍت االرٕتاؿ أما كلمة  التكلف فكانت تعٍت 
زىَت كاٟتطيئة كأشباىهما عبيد الشعر، ألّنم نقحوه ... »: ، بدليل قوؿ األصمعي1التأمل

كا١تطبوع من الشعراء من ٝتح ...» :، كقوؿ ابن  قتيبة2«كَف يذىبوا فيو مذىب ا١تطبوعُت
بالشعر كاقتدر على القوايف، كأراؾ يف صدر البيت عجزه، كيف فاٖتتو قافيتو كتبينت على 

 . 3«شعره ركنق الطبع ككشي الغريزة، كإذا امتحن َف يتلعثم كَف يتزحر

بأنو " التكلف" بأّنا تعٍت البساطة كالتلقائية، كما فسركا " الطبع" كقد فسركا كلمة  »   
. 4«يعٍت التعبَت ا١تصنوع غَت الصادؽ يف التعبَت عن مشاعر صاحبو

  :   فالطبع ىو قرب ا١تأخذ كسهولة التأٓف، لذلك كصف العسكرم الشاعر ا١تطبوع بقولو
 كأما قرب ا١تأخذ فهو أف تأخذ عفو ا٠تاطر، كتتناكؿ صفو ا٢تاجس، كال تكٌد فكرؾ، كال »

. 5«كىذه صفة ا١تطبوع. تتعب نفسك

فالتكلف ...»: قاؿ العسكرم.    كأما التكلف فهو التعمل كالعناء كا٠تركج على السجية
، ليصبح التكلف مع مسلم بن 6«طلب الشيء بصعوبة للجهل بطرائق طلبو بالسهولة

الوليد كأيب ٘تاـ صنعة بديعية معقدة، ال تعٍت ٣ترد اإلكثار من  الصور ا٠تيالية، كلكن 
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يف توشيح شعر٫تا، كأعٍت بو تكرار »حيث أفرط الشاعراف . استخدمها بطريقة خاصة
الكلمة يف الشعر إما بلفظها دكف  تغيَت يف حركفها أك باختبلؼ يف بعض اٟتركؼ، أك يف 

كقد أنتج مسلم هبذا األسلوب ٜتسة  كعشرين  ٤تسنان، يف حُت أتى . اٟترؼ األخَت منها
. 1«أبو ٘تاـ بثبلثة كعشرين

 فتتبع مسلم بن الوليد ىذه األنواع، كاعتٌدىا، ككٌشح شعره هبا، »:    يقوؿ اآلمدم
إنٌو أكؿ من أفسد : ككضعها يف موضعها، مث َف يسلم مع ذلك من الطعن، حىت قيل

 .2«الشعر

   كالبديع كالصور البيانية ليست شيئا جديدان يف كبلـ العرب بدليل قوؿ ابن ا١تعتز كىو 
 قد قٌدمنا يف أبواب كتابنا ىذا بعض ما كجدنا يف القرآف » :أكؿ من ألف يف  ىذا الفن

الكرٔف كاللغة  كأحاديث رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسلم ككبلـ الصحابة كاألعراب كغَتىم 
كأشعار ا١تتقدمُت من الكبلـ الذم ٝتاه ادثوف البديع، لييعلم أف بشاران كمسلمان كأبا نواس 

ي هبذا االسم فأعرب  كمن  تقٌيلهم كسلك سبيلهم يف أشعارىم فعيرؼ يف زماّنم حىت ٝتي
 .3«عنو كدٌؿ عليو

ما ترؾ األكؿ "  ٖتت كطأة  شيوع الفكرة  ا٠تاصة بأنو»   كلعل شيوعو هبذا الشكل كاف
كغلبة الفكرة النقدية بأف الشعر " ما غادركا من  مًتدـ" كأف الشعراء السابقُت " لآلخر شيئا

كما أٌف . 4«صنعة يرهتن معظم أمرىا ٔتهارة  الصانع يف تشكيل  مادة  ميسورة  لكل صانع

                                                             
 .133، 132: مفهـو الشعر عند العرب : عبد القادر القط -  1
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خلق بونا »أٌف التحوؿ اٟتضارم الذم عرفو اجملتمع العريب مع بداية القرف الثآف ا٢تجرم 
ىائبل يفصل بُت الشاعر القدٔف بعفويتو كبساطتو، كانسياقو من كراء العاطفة من ناحية، 

كالشاعر ادث بصراعاتو كتعقد حياتو كثقافتو كخضوعو لسلطاف العقل من ناحية 
فلم يعد الشاعر ٣ترد معرب عن فيوضات غنائية، بل أصبح ٥تططا لبنية خطابو ...أخرل

 .1«الشعرم على ٨تو ٘تتزج فيو قصدية العقل بعفوية العاطفة

  لكن ىذه الرؤية غابت تدر٬تيان لتتحوؿ الصنعة عند ا١تتأخرين إُف ٣ترد اإلكثار من صنوؼ 
 .  الفنوف البديعية، كإثقاؿ الكبلـ هبا بطريقة ال ٗتلو من التكلف ا١تمقوت

 كيف نظر النقاد األندلسيوف إُف ىذه القضية؟ ككيف عاٞتوا مصطلحاهتا كفرقوا بينها؟ 
 كىل كانوا أميل إُف الطبع أـ الصنعة؟ أك كقفوا موقفا كسطان؟

 :الطـع والـديهة واال تجال-

كيرجع اىتمامهم هبذه القضية  .    كلع النقاد األندلسيوف بالطبع كعدكه مقياسا للشاعرية
يبلحظ من خبلؿ استقراء دكاكين الشعراء األندلسي  »إُف أّنا كانت أمران كاقعان يف أدهبم 

ك٣تامعيو األدبية فضبل عن نظرة النقاد إليو، كىي ظاىرة تستحق الوقوؼ عندىا كدراستها 
 (ا١تلكة اللسانية )كلقد كجدنا أف من أىم بواعثها . لبياف أثرىا االجتماعي كالنفسي كالفٍت

ا١تتأيت من  اٟتفظ الغزير لدكاكين الشعر العريب مع كجود افزات اليت  (االقتدار اللغوم )ك
تنشط تدفق الشعر كانثيالو، كما اىتم األمراء يف ٣تالسهم بالشعر كإقامة ا١تنافسة كاالمتحاف 
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ا١تقصود للشعراء اختباران لقدرهتم كاستمتاعان كتأنسان بأدهبم، فضبل عن أثر  ا١تتنزىات 
 .1«كاجملالس اإلخوانية األدبية

   كلقد لعبت الطبيعة األندلسية دكرا ىاما يف ترقيق عواطف األندلسيُت، كتلطيف 
أىل األندلس، أشعر الناس فيما كثٌره »حواسهم كهتذيب أذكاقهم، جاء يف نفح  الطيب أف 

ا تعاُف يف ببلدىم كجعلو نصب أعينهم من األشجار كاألّنار كاألطيار كالكؤكس ال 
. 2« يناز٢تم أحد يف ىذا الشأف

من ..أساليب الكتابة كطرائق التعبَت عند األدباء»   ككاف أثر الطبيعة كاضحا يف فنوّنم كيف 
إُف رمز كإ٭تاء، باإلضافة إُف النزعة اإلنسانية كالركح ..إُف شفافية كتشخيص..رقة كسهولة

فلقد قدر لطبيعتهم الشاعرة أف تكوف مصدر اإل٭تاءات للكٌتاب . القومية كحب الوطن
. 3«كعامبل مساعدا على رقة األلفاظ كالبعد هبا عن ا٠تشونة كالغرابة

    كاف ابن شهيد من أكائل النقاد األندلسيُت الذين تطرقوا إُف قضية الطبع، فاشًتط يف 
 4.األديب أف يكوف مطبوعا بفطرتو إذ الطبع عنده أكؿ آالت الكتابة كأكؿ درجات البياف

 كمن الواضح يريد ابن شهيد بالطبع ا١توىبة، فإذا توافرت ىذه ا١توىبة لدل الباحث أك »
الكاتب مع معرفة بقدر مناسب من حفظ مسائل اللغة كالبياف فقد ٚتع آلة الكتابة، كبلغ 
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كقد تتبع مسألة الطبع كأثرىا يف نتاجات األديب كطريقتو . هبا ما أراد من التأثَت يف اآلخرين
 1«يف الكتابة، فوجد أٌف ىناؾ فرقا بُت الكاتب ا١تطبوع كغَت ا١تطبوع

كقد أطلقوا مصطلحي البديهة كاالرٕتاؿ للداللة على الطبع، كىم ٯتيلوف إُف التسوية بُت  
كإف ٚتيع الكبلـ من مرٕتل بديهي كمنقح » :يقوؿ ابن خفاجة. البديهة كاالرٕتاؿ

 . 2«...حوِف

:     إال أف بعضهم حاكؿ التفرقة بُت ا١تصطلحُت فقد أشار ابن بساـ إُف ذلك بقولو 
كقد فرؽ حذاؽ النظر بُت البديهة كاالرٕتاؿ فجعلوا االرٕتاؿ ما كاف يف طريق االّنمار »

كىو ما . بينما البديهة ٗتضع للفكر كالتأمل السريع. 3«...كالتدفق الذم ال توقف فيو 
 البديهة عند كثَت من ا١توسومُت بعلم ىذه الصناعة، أك من »: أشار إليو ابن رشيق يف قولو 

أىل عصرنا ىي االرٕتاؿ، كليست بو، ألف البديهة فيها الفكرة كالتأيد، كاالرٕتاؿ ما كاف 
 .4«اّنمارا كتدفقا ال يتوقف فيو قائلو

          :   كالفكرة ذاهتا أشار إليها ابن ظافر األزدم مفرقان بُت البديهة كاالرٕتاؿ كالركية
االرٕتاؿ ىو أف ينظم الشاعر ما ينظم يف أكحى من خطف البارؽ، كاختطاؼ السارؽ، »

كالبديهة أف ينزؿ عن ىذه الطبقة قليبل، ... كأسرع من التماح العاشق، كنفوذ السهم ا١تارؽ

                                                             
ىػ 1430: لبناف-ة للموسوعات، بَتكتممنهج البحث األديب يف األندلس، الطبعة األكُف، الدار العرب: أٛتد حاجم الربيعي-   1

 .53: ـ 2010- 
 .11: مقدمة الديواف: فاجةخابن  - 2
. 1/23: 1ؽ: الذخَتة: ابن بساـ -3
  .1/351: العمدة: ابن رشيق - 4



 الفصل الثالث                                                               الطبع كالصنعة

 

205 
 

كيفكر مقصرا ال مطيبل، فإف أطاؿ ذك البديهة الفكرة انعكست القضية كخرجت من حد 
 . 1«البديهة إُف حد الركية 

كٝتعت منو من شعره » :   كىذا ما قصده ابن سعيد عند ما قاؿ يف ترٚتتو ألحد الشعراء
كثَتان كلكوف معظمو َف تنضجو الركية فًت عن اإلكثار منو نشاطي كَف يكن ِف يف غَت  ما 

  3:كىو ىنا يشَت إُف بيت ابن ا١تعتز. 2«أكرد منو يف ىذا ا١تكاف نية
           القىوؿي بعد الفكر يػيٍؤمىني زىٍيغوي     شػػػػػٌتاف بػػػػػُت رىكيػػػػػػةو كبىػػػػديػػػػػػػوو 

 4:أك بيت ابن الركمي الذم أكرده ابن بساـ
ػػػػػػػػػػػػػػػًة ناىري ذىاتي تىلويػػػًح             نىاري الٌركية نار ًجدُّ مينًضجىةو     كللبديهى
ًضي مىعى الرِّيحً             كقد ييفضِّليهىا قـو لعاًجلها      لكنَّروي عاجلي ٯتى

   كيساكم الشريشي بُت البديهة كاالرٕتاؿ يف قولو، معلقا على كبلـ اٟتريرم حوؿ 
أم الرٕتالو كإنشاده من غَت فكرة، كيقاؿ بدىا كبديهة " لبداىتو: "  قولو»: البديهة

كبده يف كبلمو إذا َف يتفكر فيو، كفبلف حسن البديهة كالبداىة أم . كبداىة، إذا فجأه
 5«االرٕتاؿ

   فواضح من ىذا الكبلـ أف البديهة كاالرٕتاؿ شيء كاحد عند الشريشي، إال أنو يفرؽ 
ما  )بينهما كبُت الركية مفضبل الركية كالتنقيح على البديهة كاالرٕتاؿ، حيث يقوؿ يف فصل 

                                                             
 .8: 1970: ٤تمد أبو الفضل ابراىيم د،ط مكتبة األ٧تلو ا١تصرية ، القاىرة : ٖتقيق : بدائع البدائو : ابن ظافر األزدم -  1
 .159: اختصار القدح الى: ابن سعيد -  2
 .9:  كبدائع البدائو1/93: العمدة:ابن رشيق-  3
: 4ؽ: الذخَتة: ابن بساـ . 2/567: 1974: حسُت نصار، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب: ٖتقيق: الديواف: ابن الركمي-  4
 .1/193: كالعمدة. 7/30
 .1/122: شرح مقامات اٟتريرم: الشريشي-  5
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 القوؿ من غَت  تفكر كىو عندىم ٦تا ٯتدح بو، كإف كانت  »: (قيل عن  البديهة  اٟتاضرة
اإلصابة  غالبان يف الركية كإطالة  الفكرة  كما قاؿ عبد ا بن كىب الراسيب للخوارج حُت 

 .1«دعوا الرأم حىت ٮتتمر، فبل خَت يف الرأم الفطَت، كالقوؿ القصَت: عقدكا لو

كمآخذ القوؿ يف االرٕتاؿ قريبة سهلة لكوف »   كتعرض حاـز لقضية االرٕتاؿ يف قولو 
كال ٮتلو االرٕتاؿ من أف يكوف مستقصى فيو . ضيق الوقت ٯتنع من بعد ا١تذىب يف ذلك

 .2«ما كاف من صفات الشيء ا١تقوؿ فيو الئقا بغرض القوؿ أك غَت مستقصى

   فمفهـو االرٕتاؿ عنده ال ٮترج عما  ذىب إليو غَته من النقاد، كىو يربطو بضيق الوقت 
معٌت ىذا أنو ال يعتد باالرٕتاؿ إال إذا كاف الشاعر يف مثل ىذا الظرؼ، كال . ا١تتاح للشاعر

كىو يقسم القوؿ عن  طريق االرٕتاؿ إُف نوعُت  . يعتربه معياران للشاعرية كالرباعة الفنية
مستقصى فيو، معناه تذكر فيو كل صفات الشيء ا١تقوؿ فيو، كغَت مستقصى فيو، أم 

 . تذكر فيو بعض األكصاؼ فقط

   كىو يساكم بُت االرٕتاؿ كالبديهة بدليل أنو ١تا أراد توضيح أ٪تاط القوؿ عن طريق 
 : فأقاكيل البديهة إذف أربعة أ٪تاط» :االرٕتاؿ بالتفصيل قاؿ

 .قوؿ مستقصى مقًتف -1

 .كمستقصى  غَت مقًتف -2

 . كمقًتف غَت مستقصى -3

 .كغَت مستقصى كال مقًتف -4

                                                             
 .3/122: ا١تصدر السابق-  1
 .213: ا١تنهاج: حاـز-  2
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كأفضلها األكؿ كأدناىا اآلخر، فعلى أحد ىذه األربعة أ٨تاء يتخيل ا١ترٕتل ما يريد أف يقوؿ 
يف كصف الشيء مث يأخذ يف نظم ذلك الشيء على النحو الذم تقدـ ذكره كعلى ما 

نقولو بعد إف شاء ا، كيتسامح يف كثَت ٦تا يتأٌنق فيو ا١تركل كيقبل كثَتا ٦تا ال يقبل 
 .1«ا١تهذب ا١تنقح لضيق الوقت عليو كاتساعو على ذلك

   إذا فقد حدد أربعة أ٪تاط للقوؿ ا١ترٕتل، كإف َف يأت بأمثلة شعرية لتوضيح ذلك كحاكؿ 
 أما القوؿ ا١تستقصى  ا١تقًتف فهو  » :أحد الباحثُت توضيح ىذه األ٪تاط كٖتليل مصطلحاهتا

القوؿ الذم يستقصي فيو الشاعر أكصاؼ الشيء ا١تقوؿ فيو، كأف يصف الشاعر فرسو، مث 
ال يدع عضوا من أعضائو كال صفة من صفاتو إال كيوردىا يف كبلمو كىو بذلك يكوف 

أما إذا قرف فرسو ٔتعآف أخرل فشبهو يف تقريب قوائمو عند اٞترم بتقريب . مستقصيا فقط
قوائم اٟتيوانات السريعة أثناء اٞترم كقربو ٔتعآف أخرل فإف يكوف قد بلغ الغاية من االقًتاف 

 .2«فيدخل القوؿ ذلك باب القوؿ ا١تستقصى ا١تقًتف

 كعلى ىذا ٯتكن أف نقيس كنستنتج ا١تقصود باأل٪تاط األخرل اليت تقل ٚتيعا عن النمط 
ٞتأ إُف استنباط ىذه األنواع »ككاضح أف حاـز قد . األكؿ الذم يعده حاـز أفضل األ٪تاط

من  القوؿ ا١ترٕتل عن طريق النظر العقلي، القائم على تصور اٟتاالت اليت ٯتكن أف يرد 
 .3«عليها القوؿ ا١ترٕتل

   كىو كإف كاف يساكم بُت البديهة كاالرٕتاؿ فإنو يفرؽ بُت االرٕتاؿ كالركية  تفريقا تاما 
١تسناه يف النص السابق، فبعد دراسة االرٕتاؿ تعرض ١تفهـو الركية، منظران ٤تلبلن بطريقة َف 

                                                             
 .213: ا١تنهاج: حاـز-  1
 .218: قضايا النقد األديب عند حاـز القرطاجٍت: ٤تمد أديواف-  2
 .218/219ص : ا١ترجع السابق-  3
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 فأما الركية  فإف ا١تباحث فيها كثَتة  كا١تذاىب فيها »:نعهدىا عند غَته من  النقاد فقاؿ 
بعيدة لكوف الزماف فيها يتسع لطلب الغايات ا١تستطاعة من بناء الكبلـ على ما قدمتو من 

 .1«أصناؼ ٤تاسن األلفاظ كا١تعآف كإبداع النظم كالتأنق يف إحكاـ األسلوب

   فإذا كاف االرٕتاؿ مرتبطا بضيق الوقت أماـ الشاعر، فإف الركية مرتبطة باتساع الزماف 
أمامو، ٦تا يتيح لو طلب الغايات ا١تستطاعة من بناء الكبلـ على أحسن  ىيئة سواء من 

 .جهة األلفاظ أك ا١تعآف أك النظم كاألسلوب

 كالذم يدخل يف الركية من » :   كاألقواؿ الصادرة عن الركية  تنقسم عنده ثبلثة أقساـ
ا١تستقصى ا١تقًتف كا١تقًتف غَت ا١تستقصى كا١تستقصى غَت : تلك األ٪تاط ثبلثة  كىي

غَت : كىي ذات األ٪تاط اليت حددىا للقوؿ ا١ترٕتل ما عدا النوع الرابع كىو. 2«ا١تقًتف
مستقصى كال مقًتف كال يعقل كجوده يف القوؿ ا١تركل، كالوقت متسع أماـ الشاعر إلعادة 

 .النظر يف كبلمو كما أشرت سابقان 

:   كللشاعر ا١تركل يف كل قسم من ىذه األقساـ أربعة مواطن للبحث» :   مث يضيف

كموطن عند الفراغ -3. كموطن يف حاؿ الشركع  - 2. موطن قبل الشركع يف النظم- 1 
كموطن بعد ذلك مًتاخ عن زماف القوؿ يبحث - 4يبحث فيو عما ىو راجع إُف النظم، 

فيو عن معاف خارجة عما كقع يف النظم لتكمل هبا ا١تعآف الواقعة يف النظم كتستويف هبا 

                                                             
 .214: ا١تنهاج: حاـز-  1
 .214: ا١تصدر نفسو-  2
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 ينبغي أف يشغل هبا »فهو ىنا يقصد األمور اليت . 1«أركاف األغراض كيكمل التئاـ ا١تقاصد
 .2«فكره قبل الشركع يف النظم كأثناء اندفاعو يف عملية النظم كبعد الفراغ منها

 فأما »:   مث يربط كل مستول من مستويات الركية بقوة من قول النظم عند الشاعر 
كيعينها حفظ . ا١توطن األكؿ فالغناء فيو لقوة التخيل، كا١توطن الثآف الغناء فيو للقوة الناظمة

كا١توطن الثالث الغناء فيو للقوة ا١تبلحظة كل ٨تو من األ٨تاء اليت . اللغة كحسن التصرؼ
كيعينها حفظ اللغة أيضا كجودة التصرؼ كالبصَتة  بطرؽ . ٯتكن  أف يتغَت الكبلـ إليها

كا١توطن الرابع الغناء فيو للقوة ا١تستقصية  ا١تلتفتة . اعتبار بعض األلفاظ كا١تعآف من بعض
 .   3«كيعينها حفظ ا١تعآف كالتواريخ كضركب ا١تعارؼ

مث يضيف أف عمل ىذه القول  .    فلكل قوة من ىذه القول كظيفة خاصة أثناء الًتكم
غَت كاؼ لتخرج القصيدة يف أحسن صورة،  فلما يراجع الشاعر قصيدتو كيستعرضها كاملة  

 .4« يظهر لو يعرضها أمور كانت  قد خفيت عنو من إٟتاقات كإبداالت كحذؼ»

   فبل بد على الشاعر بعد ذلك من مراجعة جديدة لقصيدتو؛ الستدراؾ ما ٯتكن  
استدراكو من مواطن النقص اليت قد تظهر لو بعد إ٘تاـ القصيدة، كىذا يذكرنا بكبلـ ابن 

 .كالفكرة نفسها أثارىا أبو البقاء الرندم. طباطبا يف القضية

   كما ٯتكن أف ٩تلص إليو يف األخَت أف حاـز قد عمل على تعميق مفهـو الركية كضبطو، 
 أسلوب ٟتمل الكبلـ الشعرم على مبلئمة نفوس ا١تتلقُت مبلئمة كجدانية » :لتصَت

                                                             
 .214: ا١تنهاج: حاـز-  1
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إف الركية هبذا ا١تعٌت تقنية ىادفة . يتحقق معها ما يتوخاه الشاعر من التأثَت كالفعالية
، غايتها إمتاع القارئ بالصور الفنية ا١تبتدعة، كإعماؿ القر٭تة 1«كليست ترفا اعتباطيان 

البتكار أساليب جديدة كتعابَت مولدة ٘تنح الكلمات العادية جدة كتألق، من خبلؿ إبراز 
تفاصيل جديدة كإلقاء الضوء على جوانب خفية يف العبلقة بُت ا١توجودات، ٯتكنها أف 

 . كتلك ىي غاية الفن. تبلمس ا١تشاعر كتثَت األحاسيس

  كٖتدث عن الطبع حديثا يدؿ على إدراكو أل٫تيتو يف العملية اإلبداعية، غَت غافل عن 
أ٫تية تنمية الطبع كتقوٯتو بالثقافة كا١تعرفة ليكوف أداة فعالة تعُت الشاعر على التفوؽ ك٘تنحو 

 .القدرة على التصرؼ عن فهم ككعي أثناء نظم الشعر

 النظم صناعة آلتها الطبع، كالطبع ىو استكماؿ للنفس يف فهم » :يقوؿ يف ىذا ا١توضوع
أسرار الكبلـ، كالبصَتة با١تذاىب كاألغراض اليت من شأف الكبلـ الشعرم أف ينحى بو 

٨توىا؛ فإذا أحاطت بذلك علمان قويت على صوغ الكبلـ ْتسبو عمبلن، ككاف النفوذ يف 
مقاصد النظم كأغراضو كحسن التصرؼ يف مذاىبو كأ٨تائو إ٪تا يكوناف بقول فكرية  

. 2«كاىتداءات خاطرية  تتفاكت فيها أفكار الشعراء

القوة :    كىذه القول الفكرية األساسية يف نظم الشعر ىي عشر قول حسب ما عٌددىا
القوة على تصٌور صورة للقصيدة تكوف هبا أحسن ما ٯتكن ككيف يكوف ...على التشبيو

القوة على ٗتيل ...إنشاؤىا أفضل من جهة كضع بعض ا١تعآف كالفصوؿ من بعض
القوة على التهٌدم ...القوة على مبلحظة الوجوه اليت هبا يقع التناسب بُت ا١تعآف...ا١تعآف
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القوة على االلتفات من ...القوة على التحيل يف تسيَت تلك العبارات...إُف العبارات اٟتسنة
القوة ا١تائزة حسن الكبلـ ...حٌيز إُف حٌيز القوة على ٖتسُت كصل بعض الفصوؿ ببعض 

 1...من قبيحو

   كيذىب إُف أٌف حظ الشعراء من ىذه القول ٮتتلف، كىم يف ذلك ثبلث مراتب، كا١ترتبة 
، كدكف إيراد كل ما قالو يف ىذه القضية، ٯتكن أف نستنتج أنو 2األكُف فيها ثبلث طبقات

يف رأيو كل ما زاد نصيب الشاعر من ىذه القول، كلما كاف طبعو أقول كموىبتو أكثر 
ككما ٯتكن أف نستنتج من ىذا الكبلـ أف ىذه . أصالة، كعلت قدرتو على النظم اٞتيد

القول ىي مكونات الطبع، كإذا تأملناه يف عمقها ال ٧تدىا مبنية على الفطرية كالبلكعي، 
بل فيها جوانب من الوعي كالقدرة على التحسُت يف تكوينها كاإلجادة اليت يدخل يف 

كىو ما يغٌَت من مفهـو . تكوينها، إضافة إُف سبلمة الطبع، شيء من ا١تراف كا١تمارسة
 3.« بالتنظيم اللغوم الراقي كالصياغة الشعرية اٞتيدة»: الصنعة كيربطو 

   إذف، ينظر حاـز إُف الطبع على أنو موىبة كسجية، إال أنو يرل أنو يكتسب كيقوـٌ، 
 كال شك أف الطباع أحوج إُف التقؤف يف تصحيح ا١تعآف كالعبارات منها من » :يقوؿ

األلسنة إُف ذلك يف تصحيح ٣تارم أكاخر الكلم، إذ َف تكن العرب تستغٍت بصحة طباعها 
كجودة أفكارىا عن تسديد طباعها كتقوٯتها باعتبار معآف الكبلـ بالقوانُت ا١تصححة 

. 4«٢تا

                                                             
. 201 -200: السابق ا١تصدر :ينظر - 1
 .202-201:  ا١تصدر نفسو:ينظر - 2
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 فالشعر عند حاـز ليس طبعا فحسب، كإ٪تا ىو أيضا إحاطة بقوانُت يتأسس عليها »   
فثنائية الطبع كالصنعة مبلزمة للعملية اإلبداعية، اليت ال ٯتكنها االستغناء . 1«علم الشعر

 .عن أم منهما

  كمن عوامل تقؤف الطباع اليت أشار إليها، مبلزمة الشعراء ا١تبتدئُت لشعراء آخرين أقدـ  
 كأنت ال ٕتد شاعران ٣تيدان منهم إال »:منهم ٕتربة الكتساب أسرار العملية اإلبداعية، فيقوؿ

كقد لـز شاعران آخر ١تدة طويلة ، كتعلم منو قوانُت النظم، كاستفاد منو الدربة يف أ٨تاء 
التصاريف الببلغية  فقد كاف كيثَت أخذ الشعر عن ٚتيل  كأخذه ٚتيل عن ىدبة بن خشـر 

، ككاف اٟتطيئة قد أخذ علم الشعر عن زىَت، كأخذه  كأخذه ىدبة عن بشر بن أيب خاـز
 .2«ككذلك ٚتيع شعراء العرب اجمليدين ا١تشهورين. زىَت عن أكس بن حجر

كىذه العوامل أك . كيشَت أيضان إُف عوامل أخرل تسهم يف نشأة الطبع السليم كهتذيبو 
 :  ٖتصل من جهتُت» :ا١تهيئات كما ٝتاىا

النشء يف بقعة معتدلة ا٢تواء، حسنة الوضع طيبة ا١تطاعم أنيقة  ا١تناظر ٦تتعة من   -1
 .كل ما لؤلغراض اإلنسانية بو عبلقة

 .كالًتعرع بُت الفصحاء األلسنة ا١تستعملُت لؤلناشيد ا١تقيمُت لؤلكزاف -2

ككاف ا١تهيء األكؿ موجها طبع الناشئ إُف الكماؿ يف  صحة اعتبار الكبلـ كحسن الركية  
يف تفصيلو كتقديره كمطابقة  ما خارجى الذىن  بو كإيقاع كل جزء منو يف كل ٨تو ينحى بو 

 .3«أحسن مواقعو كأعد٢تا يكوف حسن نشء الكبلـ مشبها حسن نشء ا١تتكلم بو
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   فهو ىنا يؤكد أف البيئة الطبيعية اليت ينشأ فيها الفرد ٢تا دكر يف اكتساب الطبع السليم 
إال أنو يعود فيستدرؾ بعد أف . كا١تقدرة على قوؿ الشعر، إذا كانت بيئة ٚتيلة طيبة ا٢تواء

يتنبو إُف أف ىذا قد ال يتوافر لكثَت من الناس، كَف ينعم بو كل الشعراء العرب اجمليدين 
كذلك بأف . كقد تكوف النشأة حسنة على غَت ىذا النحو»: ،فيشَت إُف ما ٭تل ٤تلو

تستجد األىوية للناشئ كترتاد لو مواقع ا١تزف كمواضع الكئل كالنبات الغض، كال ٮتيم بو يف 
ا١توضع إال ريثما يصٌوح كؤله يغيض ماؤه، فإف الطباع الناشئة أيضان على ىذه اٟتاؿ، كإف َف 

تكن يف األقاليم ا١تعتدلة، جارية ٣ترل تلك يف سداد ا٠تاطر كالتنبو ١تا ٭تسن يف ىيآت 
. 1«كعلى ىذه اٟتاؿ كاف نشء شعراء العرب. األلفاظ ا١تؤلفة كما ال ٭تسن

   أم أف التنقل من مكاف إُف مكاف كارتياد مواطن الكئل كا١تاء، فيو عوض عن البيئة 
الطبيعية اٞتميلة، كلو التأثَت ذاتو يف ٕتويد الطبع كإثراء الذاكرة كٖتسُت الذكؽ، كىي اٟتاؿ 

 موجو إياه ٟتفظ الكبلـ الفصيح   » :أما ا١تهيأ الثآف فإنو. اليت نشأ عليها الشعراء العرب
 .2«كٖتصل ا١تواد اللفظية كا١تعرفة بإقامة األكزاف

   فالطبع السليم إذا َف يكن موىبة فطرية يف الشاعر أكجدهتا عوامل معينة، كالنشأة يف بيئة 
طبيعية ٚتيلة مثلما أشار سابقان، قد تولده الدربة كالتمرس ٔتخالطة الفصحاء من  الشعراء 

كىذه الدربة ىي اليت ٘تنح الشاعر الطبع السليم كالقدرة على . كحفظ الكبلـ الفصيح
.  القوؿ
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    رأينا سابقا كيف ٖتٌدث حاـز عن القول العشر ا١تكونة للطبع، كاليت ىي القاعدة 
األساس لنظم الشعر، لنجده يف موضع آخر من ا١تنهاج يتحٌدث عن ثبلث قول أخرل 

 :تدخل يف تكوين الطبع، كىي يف الوقت ذاتو آليات يعمل هبا، كيقوؿ 

كال يكمل لشاعر قوؿ على الوجو ا١تختار إال بأف تكوف لو قوة حافظة كقوة مائزة كقوة »
 .صانعة

أما القوة اٟتافظة فهي أف تكوف خياالت الفكر ا١تنتظمة ٦تتازان بعضها عن بعض ٤تفوظا 
 .1«كلها يف نصابو

كيقصد هبا خصب خياؿ الشاعر كغناه، فإذا رغب يف القوؿ يف أم غرض أك موضوع، 
 .أمده ىذا ا٠تياؿ ٔتا ٭تتاجو من ا١تعآف كالصور يف ىذا ا١توضوع

ىي اليت ٯتيز بو اإلنساف بُت ما يبلئم ا١توضع كالنظم »أما القوة  الثانية فهي القوة ا١تائزة  ك
 .2«كاألسلوب كالغرض ٦تا ال يبلءـ ذلك كما يصح ٦تا ال يصح
 ٔتثابة ا١تنظِّم كا١تنسَّرق الذم » :   ككأنو يقصد هبا  الذكؽ السليم كبعد النظر، فهي عنده

 أما القوة الثالثة .3«٭تكم على األشياء كاألفكار كدرجة انسجامها مع عملو ٟتظة اإلبداع
 تتوُف العمل يف ضم بعض أجزاء األلفاظ كا١تعآف الًتكيبات »:فهي القوة الصانعة كىي اليت 

النظمية كا١تذاىب األسلوبية إُف بعض كالتدرج من بعضها إُف  بعض؛ كباٞتملة تتوُف ٚتيع 
 ككاضح أنو يعٍت هبا ا١تهارة كالرباعة كا١تقدرة الفنية عند .4«ما تلتئم بو عمليات ىذه الصناعة

 .الشاعر
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 ىذه القول اليت ىي اٟتافظة كا١تميزة كا١تبلحظة كالصانعة »:   مث يذىب يف األخَت إُف أف
، فالطبع السليم يف 1«كما جرل ٣تراىا، يف احتياج الشاعر يف أف تكوف موجودة يف طبعو
كٯتكن استنتاج أٌف ىذه . رأيو يتكوف من ٣تموع ىذه القول اليت ىي قواـ العملية اإلبداعية

 .القول الثبلث ىي قول كربل، تدخل يف تكوينها القول العشر اليت سبق اٟتديث عنها
  َف يبتعد ابن خلدكف عن حاـز كثَتا، فقد نظر إُف الطبع كالسليقة الشعرية على أّنا ملكة 

 اعلم أٌف لعمل الشعر كإحكاـ »: تكتسب بالدربة كا١تراف ْتفظ الشعر، يقوؿ يف ذلك
اٟتفظ من جنسو، أم من جنس شعر العرب، حىت تنشأ يف النفس : صناعتو شركطا، أٌك٢تا

كىذا افوظ . ملكة ينسج على منوا٢تا، كييتخٌَت افوظ من اٟتٌر النقٌي الكثَت األساليب
ا١تختار أقٌل ما يكفي فيو شعر شاعر من الفحوؿ اإلسبلميُت، مثل ابن أيب ربيعة ككثَت 

كأكثره شعر كتاب     . كذم الرُّمة كجرير كأيب نواس كحبيب كالبحًتٌم، كاٌلرضي كأيب فراس
، ألنٌو ٚتع شعر أىل الطبقة اإلسبلمية كٌلو، كا١تختار من شعر اٞتاىلية، كمن "األغآف" 

كاف خاليا من افوظ فنظمو قاصر ردمء، كال يعطيو الركنق كاٟتبلكة إال كثرة افوظ، 
فمن قٌل حفظو أك عيدـ َف يكن لو شعر، كإ٪تا ىو نظم ساقط، كاجتناب الشعر أكُف ٔتن َف 

يكن لو ٤تفوظ، مث بعد االمتبلء من اٟتفظ كشحذ القر٭تة للنسج على ا١تنواؿ ييقبل على 
إٌف من شرطو نسياف ذلك : النظم، كباإلكثار منو تستحكم ملكتو كترسخ، كرٔتا يقاؿ

افوظ، لتمحى رسومو اٟترفية الظاىرة، إذ ىي صاٌدة عن استعما٢تا بعينها، فإذا نسيها، 
كقد تكٌيفت النفس هبا، انتيًقشى األسلوب فيها، كأنٌو منواؿ يأخذ بالنسج عليو بأمثا٢تا من 

  .2«كلمات أخرل ضركرة
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فهو .    يف ىذا الكبلـ نظرة علمية كٖتليل عميق لقضية الطبع كالقدرة على نظم الشعر
بل ىو اقتدار ك٘تٌكن . ليس ٣ترد استعداد فطرم كموىبة ٯتتلكها البعض كيفتقدىا اآلخر

كيرسم طريقة ذلك ١تن يرغب يف امتبلؾ ىذه ا١تقدرة، . عملي ٯتكن ألم إنساف اكتسابو
كأساسها حفظ الشعر، ك٭تدد حىت أٝتاء الشعراء كبعض ا١تصادر الشعرية اليت ٯتكن أف 

مث يوضح لو أنو لو عمل على نسياف ما . يعود إليها ا١تتمرف على امتبلؾ موىبة نظم الشعر
حفظ لكاف أرسخ ١توىبتو، ألٌف ذلك ٯتنعو من أف يبقى أسَت ىذه النماذج افوظة، كيفتح 

أمامو آفاؽ اإلبداع، بعد أف تكوف تلك النماذج قد رسخت يف ذىنو كقوالب عامة 
.  كىياكل كلية للنظم

     مث خصص يف مقدمتو فصبل  للمطبوع كا١تصنوع من الكبلـ عٌرؼ فيو الكبلـ ا١تطبوع، 
فإّنم يعنوف بو الكبلـ الذم كملت طبيعتو " الكبلـ ا١تطبوع:" مث اعلم أّنم إذا قالوا» :فقاؿ

كسجيتو من إفادة مدلولو ا١تقصود منو، ألنو عبارة كخطاب ليس ا١تقصود منو النطق فقط، 
 .1«بل ا١تتكلم يقصد بو أف يفيد سامعو ما يف ضمَته إفادة تامة كيدؿ بو عليو داللة  كثيقة

   فالكبلـ ا١تطبوع ىو الذم جاء على السليقة فجاء كامبل ٤تققان للعملية التواصلية، أم 
٠تلوه من التوعر كالغموض الذم ٯتكن . قادرا على توصيل الداللة إُف ا١تتلقي توصيبلن تامان 
 .أف يعيق كظيفتو الداللية، ك٭تجب مقدرتو التأثَتية

، ساركا على خطى النقاد العرب عامة     إف النقاد األندلسيُت يف ىذه الفًتة على العمـو
كنلمس ذلك خاصة يف تراٚتهم للشعراء . يف تقدٔف الطبع، كاعتباره ٤تك للشاعرية كاٞتودة

 .حيث كثَتان ما أشادكا بالطبع كعدكه ٦تا ٯتدح بو الشاعر 
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كاف سديد »   قاؿ ابن بساـ عن األديب أيب الوليد إٝتاعيل بن ٤تمد ا١تلقب ْتبيب 
كشعره حسن عند أىل » :كقاؿ عن ابن شهيد. 1«سهم ا١تقاؿ، بعيد شأك الركاية كاالرٕتاؿ 

كقاؿ عن عبد الرٛتاف . 2«النقد تصرؼ فيو تصرؼ ا١تطبوعُت فلم يتصرؼ عن غايتهم 
 ككاف على حداثة  سنو ذكيان يقظان لبيبان أديبان حسن الكبلـ جيد القر٭تة مليح »: الناصر

 .3«الببلغة يتصرؼ فيما شاء من ا٠تطابة بديهة كارٕتاالن 
   نستشف من ىذه التعليقات البن بساـ أنو يعد الطبع كالركية معيارين أساسيُت للمقدرة 

فالطبع، الذم ىو ا١توىبة، أساس ىذه الصناعة، كلن يتقنها من . اإلبداعية عند األديب
كالركية ىي كسيلة التهذيب كالتنقيح كالتجويد الذم . حـر ىذه النعمة مهما بلغ علمو

 .تكتمل بو ٚتالية القوؿ األديب كركنقو
  ككاف الشريشي يؤمن با١توىبة كالطبع كيعترب٫تا شرطُت أساسيُت يف اإلبداع كالدليل ىذا 

يف شرحو ١تقامات اٟتريرم، كإف َف يعلق  (مدح األدب )النص الذم جاء بو يف فصل 
قاؿ العبلء بن أيوب » :عليو، إال أف عدـ تعليقو دليل على موافقتو على ما جاء  فيو، قاؿ

مثل األديب ذم القر٭تة مثل دائرة تدار من خارجها، فهي يف كل دارة تدار : كاف يقاؿ
تتسع كتزداد عظمان، كمثل األديب غَت ذم القر٭تة مثل دائرة تدار من داخلها فهي عن 

 .4«قليل تبلغ إُف باطنها
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األدب أدباف، أدب الغريزة : كقالوا»:   كجاء يف الفصل نفسو بقوؿ آخر يؤكد ىذه الفقرة 
كىو األصل كأدب الركية كىو الفرع، كال يتفرع الشيء إال عن أصلو كال يسمو األصل إال 

 .1«باتساع ا١تادة
   ككاضح أف ا١تقصود بالقر٭تة كالغزيرة يف ىذين النصُت ا١توىبة كالطبع السليم، كا١تقصود 

فمدار األمر على . بأدب الركاية يف النص الثآف القدرة األدبية اليت تكتسب بالدربة كا١تراس
 . الطبع الذم ىو األصل كتبقى الدربة ٣ترد فرع يعُت الطبع التسليم يف عملية اإلبداع

   كأشاد الشقندم يف رسالتو يف فضل األندلس بالبديهة كاالرٕتاؿ كعد٫تا ٦تا ٯتدح بو 
كىل لكم من الشعراء مثل ابن » :الشعراء كفاخر بقدرة األندلسيُت على امتبلكهما فقاؿ

كىبوف يف بديهتو بُت يدم ا١تعتمد بو عباد كإصابتو الغرض حُت استحسن ا١تعتمد قوؿ 
 2:ا١تتنيب

     ًإذىا ظىًفرٍت ًمٍنكى ا١تطيُّ بًنىٍظرةو         أثىابى هبا ميٍعيي ا١تطيِّ كىرىازًميوٍ 
 :فارٕتل

يدي العىطىايىا كاللُّهىا تػىٍفتىحي اللَّرهىا  ػػػادى ابػػػني اٟتيػػػسىًُت فإ٪ٌتػػػا         ٕتي      لىػػػًئٍن جى
ػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  3«    تػىنىبَّرأى عيٍجبان بًالقىرًيًض كىلىٍو دىرىل        بًأىنَّركى تىػػػٍرًكم شػًػػػٍعػػػرىهي لىتىأى٢تَّر

   كيبدك أٌف ا١تواعيٍت أيضا كاف ٯتيل إُف االرٕتاؿ، فبعد أف يبٌُت أف من الشعراء ا١تطبوع 
: كا١تتكلف ا١تثقىف كاٟتطيئة، كيذكر آراء بعض الذين كانوا يفضلوف التنقيح كالصنعة، يقوؿ

كقد يكوف الكبلـ ا١ترٕتل كفيض البديهة يف بعض ا١تواطن كال إال يف كثَت من األماكن  ...»
أشٌد من تطاكؿ ا١تزاكؿ كمثقف ا١تركل ا١تتكلف، فإٌف اجتماع ارب للبداىة، كاحتداده يف 
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تلك الساعة، تنحصر فيو النفس ك٭تتدـ الذىن كيشرؽ الفكر، فيبصر القلب فينور ىناؾ 
 .1«ا١تعٌت الغريب كيرشف اللفظ ا٠تاص، كإ٪تا الفكر مرآة كاالجتماع صقلها

 :اللن ة -

 إف اىتماـ النقاد األندلسيُت يف ىذه الفًتة بالطبع كالبديهة ال يعٍت أّنم قللوا من شأف 
 ٕترم يف »الصنعة يف العملية اإلبداعية إذا كانت صنعة متزنة، تصدر عن الطبع، كال 

ميادين التكلف كالتلفيق كاٟتشو اجًتار معآف السابقُت كإقحامها دك٪تا ابتكار أك بعث 
مع ا١تيل إُف اإلحالة كطنُت األلفاظ، كقد أغلظ القوؿ ١تن ٬ترم من الشعراء ىذا . جديد

 .2«اجملرل يف الصنعة

كإ٪تا الصنعة اليت راموىا ىي الصنعة ا١تعتدلة اليت ىدفها التهذيب كالتعديل، كىي اليت 
 :قصدىا ا١تعرم يف بيتو التاِف كعلق عليها البطليوسي

  من البلئي أمدَّر هبني طبعي     كىذهبن فكري كانتقاد »       

من ا١تعآف البليت أمدٓف هبن الطبع ا١تستجاد، كىذهبا الفكر كاالنتقاد : قاؿ البطليوسي
 .3«فجاءت رائقة الفكر كالطبلكة فائقة اٟتبلكة

   فهي إذف صنعة حذؽ كإتقاف كجودة كتفنن، كليست صنعة تكلف، ْتيث تصبح  أقرب 
القياس ا١تنطقي كااجاة العقلية، كتفتقد اإليهاـ كالتخيل، فبل تبعث على النظر »إُف 

 .1«كالركية، كال تقتضي التلطف كالتأٌكؿ
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كلعمرم أنو »:    قاؿ البطليوسي معلقا على شعر ا١تعرم يف مقدمة شرحو لسقط الزند
لشعر قوم ا١تبآف خفي ا١تعآف، ألف قائلو سلك بو غَت مسلك الشعراء كضمنو نكتا من 

النحل كاآلراء، كأراد أف يرم معرفتو باألخبار كاألنساب كتصرفو يف ٚتيع أنواع اآلداب 
 .2«،فأكثر فيو من الغريب كالبديع كمزج ا١تطبوع با١تصنوع فتعقدت ألفاظو كبعدت أغراضو

   فهو يشَت يف ىذا النص إُف تعقيد كغموض شعر ا١تعرم، على ّنج ٮتالف كل من سبقو 
كذلك راجع إلكثاره من الغريب كالبديع، كمزجو ا١تطبوع با١تصنوع كحرصو . من الشعراء

كمع ذلك فقد كصفو بأنو شعر قوم ا١تبآف خفي . على إظهار سعة اطبلعو ككثرة معارفو
 .ا١تعآف

" مزج ا١تطبوع با١تصنوع: "   لكن نستطيع أف ٧تـز ٔتيل البطليوسي إُف الصنعة بدليل قولو
لكن ٯتكن أف نستنتج أنو كغَته من النقاد األندلسيُت يف ىذه ا١ترحلة ال ٯتانعوف يف توظيف 

كما أنو يعد إجادة الشاعر للصنعة مهارة كحذؽ، .الصنعة البديعية، بشرط عدـ اإلفراط
 ككاف ذكره السابح ىاىنا الئق هبذا ا١توضع لذكره » :فقد حكم على بيتُت للمعرم ٔتا يلي
 .  3«البحر كا١تاء كىذا من اٟتذؽ بصناعتو

   كما .    كأدرؾ ابن بساـ بتفطن الناقد الفذ أف الطبع كحده غَت كاؼ للشاعر اٟتاذؽ
أف الطبع ا١تتأٓف كالصنعة ا١تًتيثة قد يكفبلف لصاحبهما تفوقا كتربيزان على صاحب البديهة »

ا١تتهورة غَت ا١تتبصرة، كالشاىد على ذلك ما جرل بُت علي بن حصن اإلشبيلي كابن 
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 قنع »فقد . 1«زيدكف من مسابقات شعرية يف ٣تلس ا١تعتضد أيب القاسم ٤تمد بن عباد
ابن حصن بسعة ذرعو، كرضى بالعفو من طبعو، كَف يزؿ ابن زيدكف ْتلمو كتوقده، كىول 

 .2«٧تم ابن حصُت بُت اغًتاره ك هتوره

 كال ٮترج من » :  فالطبع البد لو من صنعة ٕتملو كهتذب تدفقو كانثيالو، يؤكد ىذا يف قولو
نطاؽ القبوؿ ما يعمد إليو األديب ا١تطبوع من ألواف البديع يف ٕتميل صنعتو األدبية، ألنو 

يعَته من طبعو، كٮتلع عليو من حبلكة لفظو كمبلحة سوقو ما يزيل نقصو كيذىب كحشتو، 
 .3«األمر الذم ٬تعل لو موضعا من القلب كمكانا من النفس

  كقد سبق أف أكضحت يف فصل النقد الفٍت  اىتماـ ابن بساـ بالبديع كمصطلحاتو ككاف 
 .4«ىو قيم األشعار كقوامها كبو يعرؼ تفاصيلها كتباينها...  البديع ذا ااسن»يرل أف 

فالصنعة ىي آلة يتم هبا هتذيب الطبع كتقوٯتو كتشذيب القوؿ إلخراجو يف أمت مظاىر 
 .اللياقة كاٞتودة كاإلتقاف

   كٔتركر الزمن سيزداد اىتماـ النقاد كاألدباء بالبديع، كسنجده يستقل بفصوؿ كاملة يف 
أنواع  ): فقد خصص الشريشي يف شرحو ١تقامات اٟتريرم فصبل عنونو بػ. ا١تؤلفات النقدية

كنرجع إُف ذكر أنواع الببلغة يف صناعة الشعر » :، قاؿ يف مطلعو(الببلغة يف صناعة الشعر 
اليت ٝتاىا ادثوف صنعة البديع، كالشعراء يتفاضلوف يف سياقها كاالقتدار عليها كىي يف 

كأنا آيت منها ٔتا للناظم فيو كفاية بعوف ا . أشعار العرب موجودة، كيف الشعر ا١تولد أكثر
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مث ينشأ يف سرد األنواع الببلغية، ضاربان األمثلة من القرآف الكرٔف كالشعر . 1«سبحانو كتعاُف
 .كالنثر، كىو يقصد البديع ٔتفهومو العاـ ألنو أدخل فيو االستعارة كالتشبيو

   أما حاـز فرغم إصراره على أ٫تية الطبع اٞتيد بالنسبة للشاعر، فإنو ال يرل الصنعة 
كا١تهارة كالدربة منافية للطبع السليم، بل ىي جزء منو كعنصر أساسي يف العملية اإلبداعية، 

 ككذلك ظن ىذا أٌف الشعرية يف الشعر إ٪تا ىي نظم أم لفظ اتفق كيف اتفق نظمو »
كتضمينو أٌم غرض اتفق، على أم صفة اتفق، ال يعترب عنده فيذلك قانوف كال رسم 

 كقد ٭تصل للشاعر بالطبع البارع ككثرة ا١تزاكلة »:كيؤكد ىذه الفكرة يف قولو. 2«.موضوع
ملكة يكوف هبا انتقاؿ خاطره يف ىذه ا٠تياالت أسرع شيء ، حىت ٭تسب من سرعة 

ا٠تاطر أنو َف يشغل فكره ٔتبلحظة ىذه ا٠تياالت كإف كانت ال ٖتصل لو إال ٔتبلحظتها 
 .3«كلو ٥تالسة

    لكن الصنعة عنده ال تعٍت الزخرؼ كالتزيُت كالتصنع، بل اإلبداع كالتفنن، لذلك قاؿ 
كينبغي أف ال يسرؼ يف االستكثار من ىذا الفن » :عن الفن الببلغي الذم ٝتاه التحجيل

من الصنعة، فإنو مؤد إُف التكلف كسآمة النفس، كلكن يلمع بذلك يف بعض ّنايات 
الفصوؿ دكف بعض، ْتسب ما يعٌن للخاطر من ذلك كيسنح من غَت استطراد كال تكلف 

كإ٪تا أف يقتضب ا٠تاطر من ذلك ما نسب . يف كزف أك قافية أك ىيأة نظامية باٞتملة
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الغرض ككسعو مقدار الشعر ك٘تكن فيو ركيو، كَف يكن قلقا يف موضعو من جهة لفظ كال 
 .1«معٌت، كإ٪تا يسنح الكبلـ على ىذا يف بعض ا١تواضع

.    فحاـز ال يرفض البديع لكنو يرفض ا١تغاالة فيو، حىت ال ٮترج األمر إُف دائرة التكلف
 صاحب صنعة خفيفة » :كىذا يذكر ٔتا قالو ابن رشيق عن صنعة ابن ا١تعتز فقد رأل أنو

كىو ماَف يفهمو كثَت . 2«لطيفة ال تكاد تظهر يف بعض ا١تواضع إال للبصَت بدقائق الشعر
من الشعراء ا١تتأخرين فحملهم شغفهم بالبديع على اإلكثار منو، فجاءت أشعارىم  

.  متكلفة غثة
كقد ٧تد يف كبلـ ا١تتأخرين كبلمان، ٛتل »:    قاؿ عبد القاىر اٞترجآف مؤكدا ىذه الفكرة

صاحبو فرط شغفو بأمور ترجع إُف مالو اسم البديع، إُف أف ينسى أنو يتكلم ليفهم، كيقوؿ 
ليبُت كٮتيل إليو أنو إذا ٚتع بُت أقساـ البديع يف بيت فبل ضَت أف يقع ما عناه يف عمياء، 

كأف يوقع السامع من طلبو يف خبط عشواء، كرٔتا طمس بكثرة ما يتكلفو على ا١تعٌت  
 .3«كأفسده، كمن ثٌقل العركس بأصناؼ اٟتلى حىت ينا٢تا من ذلك مكركه يف نفسها

  أما ابن خلدكف فبعد أف ٖتدث عن الكبلـ ا١تطبوع، كاصل حديثو ٤تددان النوع الثآف كىو 
مث يتبع تراكيب الكبلـ يف ىذه السجية اليت لو باألصالة ضركب »: الكبلـ ا١تصنوع فقاؿ

من التحسُت كالتزيُت، بعد كماؿ اإلفادة ككأّنا تعطيها ركنق الفصاحة، من تنميق 
األسجاع، كا١توازنة بُت ٚتل الكبلـ كتقسيمو باألقساـ ا١تختلفة األحكاـ كالتورية باللفظ 

ا١تشًتؾ عن ا٠تفي من معانيو، كا١تطابقة بُت ا١تتضادات ليقع التجانس بُت األلفاظ كا١تعآف، 
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يؤكد ابن . 1«فيحصل للكبلـ ركنق كلذة يف األٝتاع كحبلكة كٚتاؿ كلها زائدة عن اإلفادة
خلدكف أف الصنعة تضفي على الكبلـ ركنق كلذة يف األٝتاع كتكسبو حبلكة كٚتاال، كإف 

 .كاف كل ذلك ٣ترد زيادة ال تغَت يف ا١تعٌت
 فتأمل » :   كىو ال يرفض الصنعة بدليل تعليقو على بيتُت لكثٌَت عد٫تا من الشعر ا١تطبوع

فلو جاءت فيو الصنعة من بعد . ىذا ا١تطبوع الفقيد الصنعة يف إحكاـ تآليفو كثقافة تركيبو
فالشعر اٞتيد ال يكفيو انثياؿ الطبع كجيشاف ا١تشاعر، بل البد . 2«ىذا األصل زادتو حسنان 

 .لو من إتقاف كدقة صياغة حىت تتحقق فنيتو
 موجودة يف  »   فالصنعة يف رأيو تزيد يف حسن الكبلـ كهبائو، بدليل أف مثل ىذه الصنعة 

اًر ًإذىا ٕتىىلَّرى .  كىاللَّرٍيًل ًإذىا يػىٍغشىى﴿الكبلـ ا١تعجز يف مواضع متعددة مثل  كذلك ... 3﴾كىالنػَّرهى
بعد كماؿ اإلفادة يف ىذه الًتاكيب قبل كقوع ىذا البديع فيها، ككذا كقع يف كبلـ اٞتاىلية 

 .4«منو كعن عفو من غَت قصد كال تعمد
ألّنا إذ برئت من التكلف سلم »   فمىت قصد إُف الصنعة قصدان أصبحت متكلفة ثقيلة؛ 

الكبلـ من عيب االستهجاف، ألف تكلفها كمعاناهتا يصَت إُف الغفلة عن الًتاكيب األصلية 
للكبلـ، فتخل باإلفادة من أصلها، كتذىب بالببلغة رأسا، كال يبقى يف الكبلـ إال تلك 

 .5«التحسينات كىذا ىو الغالب اليـو على أىل العصر
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   فابن خلدكف كمعظم النقاد العرب يستهجن الصنعة ا١تتكلفة اليت تأيت غاية يف حد ذاهتا  
 .فتطمس ا١تعٌت، كيصبح الكبلـ ٣ترد حلى لفظية فارغة

 البديع قيمة فنية شكلية تتجلى فيها مهارة الصنعة اليت ىي »   فقد كانوا يدركوف جيدان أف 
صلب ٘تيز الشاعرية، كلكنها التؤيت ٙتارىا إال من باب إ٧تازىا الدالِف كلكن ىذه القيمة 
ذاهتا تتحوؿ إُف أداة سلبية عند اإلفراط كالتكلف الذم يسلم إُف تعقيد الداللة كتعمية 

.   1«ا١تعٌت
   كقد درج النقاد العرب على اعتبار ا١تعٌت ا١تكشوؼ من دالئل الطبع، على حُت يؤدم 

ٔتا يف ذلك -؛ ألٌف الغاية ا١تثلى من أم كبلـ2اإلفراط يف تعمل الشعر إُف غموضو كانغبلقو
كدليل فخامتو كعلو منزلتو ىو ا١تعٌت الذم يؤٌديو، كيبقى اللفظ األنيق - القوؿ الشعرم

. كالًتكيب اكم كسيلة لتحقيق ىذه الغاية
    فاإلفادة ٝتة أساسية يف األسلوب الشعرم يف النقد كالببلغة العربيُت، لذلك قاؿ 

ال خَت يف كبلـ ال يدؿ على معناؾ، كال يشَت إُف مغزاؾ كإُف العمود الذم »: اٞتاحظ
إٌف »:  كىو ما ذىب إليو أيضا حاـز عندما قاؿ.3«قصدت، كالغرض الذم إليو نزعت 

ا١تعآف كإف كانت أكثر مقاصد الكبلـ كموطن القوؿ تقتضي اإلعراب عنها كالتصريح عن 
 .4«مفهوماهتا
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   كىكذا يتجلى ا١توقف النهائي الذم خلص إليو النقاد األندلسيوف يف ىذه ا١ترحلة يف 
قضية الصنعة، فاستحبوا الصنعة إذا جاءت فنية متقنة تضفي ٚتالية على الشعر كتزيد 

ركنقو، كتربز شاعريتو، كأبغضوىا إذا ٖتولت إُف غاية يف ذاهتا، فجاءت متكلفة غثة، تغٌيب 
 . كتفقده بالتاِف كظيفتو اإلمتاعية التداكلية. ا١تعٌت، كتفرط يف تعقيده
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 : مـانة الّنثر في األد  األندلسي -
كرغم  .    الشعر كالنثر ٫تا العموداف األساسياف اللذاف تقـو عليهما صناعة األدب

ا١تكانة العالية اليت ٭تتلها الشعر يف الًتاث العريب اإلسبلمي، إال أٌف ىذا ال يقلل من 
:       يقوؿ ابن بساـ. قيمة كمكانة النثر يف ىذا الًتاث، خاصة يف الثقافة األندلسية

فإٌف ٙترة ىذا األدب، العاِف الرتب، رسالة تينثر كترسل، كأبيات تنظم ...»
 .1«...تيفصل

 ىذه ا١تقولة إذا كانت تنطبق على العصر »   حقيقة إٌف  الشعر ديواف العرب، لكن 
اٞتاىلي، كحقبة من العصر اإلسبلمي لطبيعة ثقافتهما الشفاىية ا١تناسبة للبداكة، فإّنا 
ال تنطبق على ما تبل٫تا من عصور األدب العريب، اليت غدا فيها النثر من ديواف العرب 
أيضا بعدما زاحم الشعر يف مكانتو اليت تربع عليها لسنُت طواؿ، على اعتبار أٌف النثر 
بطبيعة بعض أجناسو الكتابية يعٌد الوجو األنسب للحضارة اليت بدأت تلقي بظبل٢تا 

 .2«على اجملتمع العريب منذ بزكغ اإلسبلـ

 التأٌنق يف األشكاؿ كالعمق يف ا١تعآف ا١تستمدة من اٟتياة »:    كقد عيرؼ النثر األندلسي بػ
اٟتضارية اليت شهدهتا األندلس بزٜتها بعد عهود الوالة كا٠تبلفة، كاليت أملت على الكٌتاب 

 .3«التكلف يف األداء الفٍت  كالتصنع فيو، كٓتاصة يف عهد ملوؾ الطوائف 
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 كالذم أٌسس ٢تذا .   كيسجل لنا التاريخ األديب اىتماـ األندلسيُت بالنثر كبراعتهم فيو
ا١تقياس يف الرباعة األدبية كاالقتدار الفٍت، ىو رائد النقد األندلسي ابن شهيد، الذم عرض 

اٞتاحظ كعبد اٟتميد فأجازاه، بعد أف حصل على اإلجازة من  (تابعي)نثره على 
كبار الشعراء، فجمع بذلك اإلجادة يف الصناعتُت، مبطبل بذلك زعم ا١ترزكقي (توابع)

.   الذم كاف يرل أٌف النثر كالشعر ال يتفقاف على درجة كاحدة يف اٞتودة لشخص كاحد
. ىي نبوغ األندلسيُت  يف فٍت الشعر ك النثركظاىرة تستوجب النظر حقا، اؿ  كغدت ىذه

  1.كإجادهتم فيهما على السواء

كالدليل على ذلك إصرار كٌتاب الًتاجم على إثبات الرباعة يف الشعر كالنثر لؤلدباء     
 اإلعبلء من شأف األندلسيُت يف إطار النزعة اإلقليمية ، قصداألندلسيُت الذين يًتٚتوف ٢تم

كمازاؿ يف أفقنا ىذا األندلسي القصي، إُف كقتنا ىذا من ...»: يقوؿ ابن بساـ. الدفاعية
، كباىوا ... فرساف الفنُت كأئمة النوعُت ، غرائب ا١تنثور كا١تنظـو فصٌبوا على قوالب النجـو

نثر لو رآه البديع لنسي اٝتو، أك : غرر الضحى كاألصائل، بعجائب األشعار كالرسائل
اجتبله ابن ىبلؿ لواٌله حكمو، كنظم لو ٝتعو كثٌَت ما نسب كال مدح، أك تتبعو جركؿ ما 

كتاب " كقد أكدعت ىذا الديواف الذم ٝتيتو »:  كيقوؿ يف موضع آخر2«.عول كال نبح
 .3«...من عجائب علمهم، كغرائب نثرىم كنظمهم" الذخَتة يف ٤تاسن أىل اٞتزيرة

فجميعهم .    كال يشذ عن ىذه القاعدة أم ناقد أندلسي، أك أم كاتب من كٌتاب الًتاجم
كىذه أمثلة على سبيل  .يفاخركف بقدرة األندلسيُت على اٞتمع باقتدار بُت فٍت النثر كالشعر
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كىو  ...»:البن األبٌار، يف ترٚتة صفواف بن إدريس  (ٖتفة القادـ)جاء يف . ١تثاؿ ال اٟتصرا
كقاؿ ابن األٛتر الغرناطي يف ترٚتة الفقيو . 1«...٦ٌتن ٚتع ٕتويد الشعر إُف ٖتبَت النثر

ىو فارس ىذا ا١تيداف، كإنساف عُت  ...»: الكاتب أيب العباس ا٠تزرجي الشهَت بالٌدباغ 
 .2«...الزماف، لو نظم رائق ٚتع فيو بُت اٞتزالة كاٟتبلكة، كنثر فائق عليو رداء الطبلكة

   كَف يكن األمر ٣ترد تفاخر فارغ، بل كاف حقيقة كاقعية يف اٟتياة األدبية األندلسية، بل 
فكبار الكٌتاب يف . ىي ظاىرة اختٌص هبا أدباء األندلس، كال نكاد ٧تدىا يف الشرؽ

كلذلك نشأ يف مشرقنا ما عرؼ بشعر .. كاف شعرىم يف اٞتودة دكف نثرىم بكثَت»: ا١تشرؽ
 .شعر ىذه الطبقة من الٌكتاب الذين ال يسمو شعرىم إُف مستول نثرىم: الٌكتاب؛ أم

   كأما األندلس فقد عرفت الشعراء الكٌتاب كطرائقهم يف تأدية ا١تعآف كاألغراض الشعرية 
كيندر يف التاريخ األديب األندلسي أف ٧تد شاعرا َف يعاًف ...بالنثر الفٍت يف كثَت من أحوا٢تم

 . 3«الكتابة الفنية يف كثَت من معانيها كأغراضها

   لكن ابن خلدكف يرل أنٌو ال تتفق اإلجادة يف فٍت ا١تنظـو كا١تنثور معا إال لؤلقل، كالسبب 
 ملكة يف اللساف؛ فإذا سبقت إُف ٤تلو ملكة »: يف رأيو أف نظم الشعر أك تأليف النثر 

أخرل، قٌصرت بال عن ٘تاـ ا١تلكة البلحقة؛ ألٌف ٘تاـ ا١تلكات كحصو٢تا للطبائع اليت على 
الفطرة األكُف أسهل كأيسر، كإذا تقٌدمتها ملكة أخرل كانت منازعة ٢تا يف ا١تادة القابلة، 

 .4«كعائقة عن سرعة القبوؿ، فوقعت ا١تنافاة كتعٌذر التماـ يف ا١تلكة

                                                             
. 119: ٖتفة القادـ :  األندلسيابن األبار-  1
 .393:نثَت اٞتماف: ابن األٛتر الغرناطي-  2
 .58: تاريخ األدب األندلسي : مصطفى السيويف-  3
 .636: ا١تقدمة : ابن خلدكف-  4
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   لكن كبلـ ابن خلدكف يبقى ذا طابع نظرم فقط، ألٌف تاريخ األدب األندلسي أثبت 
 . ٘تٌكن معظم األدباء األندلسيُت من فٍت الشعر كالنثر معا كاإلجادة فيهما

   كَف يكتًف أدباء األندلس بتأدية ا١تعآف كاألغراض الشعرية بالنثر بشكل عابر، بل إف 
كالنماذج النثرية الواردة . النثر كاف ينافس الشعر يف بعض األغراض، خاصة ا١تدح كا٢تجاء

 .يف كتب الًتاجم تعٌج باألمثلة من ىذا النوع

   من أمثلة ذلك مدح أيب عبد الرٛتن بن طاىر للوزير أيب بكر بن عبد العزيز ثناء على 
من ذا يضاىيك، كإُف »: كرمو كحسن معاملتو لو، كمساعدتو إياه يف نكبة أ١تت بو، فقاؿ

ألعقدفَّر على عبلؾ من . أقسم با. النجم مراميك، فشأكؾ ال يدرؾ، كشعبك ال يسلك
الثناء إكليبل، يذر الٌلحظ من سناه كليبل، كأليطوِّفنَّرو شرؽ الببلد كغرهبا، كأليٛتٌلٌنو عيجم 

الرجاؿ كعيرهبا، ككيف ال؟ كقد نصرتٍت نصرا مؤٌزرا، كصرفت الضيم عقَتا معٌفرا، كألبستٍت 
 .  1«اٍلبىٍأكى بردا مسهَّرما، ك أكليتٍت الربَّر ميتمَّرمان 

   كال شك أٌف قارئ مثل ىذا النص يلمس ما فيو من تعقيد كتصٌنع، لكن مع ذلك ال 
فاألندلسيوف قد عملوا على احتذاء النماذج . ينكر ما فيو حذؽ كإتقاف كصنعة طريفة

ا١تشرقية، كا٠تركج بأ٪تاطها من طور الطبع كالسجية كالًتسل إُف طور التبسط كالتصنع 
على مواجهة تلك -  رغبة يف التميز كالتفوؽ كالظهور–كالتجنيس، كما عملوا أيضا 

النصوص ا١تتكلفة يف فنوف الرسائل كا١تقامات كالًتاجم كالفنوف التهذيبية، بصياغة نصوص 
  2.ال تقل عنها يف اإلغراب كالتعقيد

                                                             
 .183/ 1: قبلئد العقياف : ابن خاقاف-  1
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   كليس التقليد كالرغبة يف التفوؽ على ا١تشارقة كحد٫تا من دفع األندلسيُت إُف التأنق 
شيئا غريبا يف تاريخ اٟتضارات، كال يف تاريخ »: كالتصنع يف أسلوب النثر، فتعقد الفن ليس

اآلداب يف األمم ا١تختلفة، بل ىو الشيء الطبيعي، إذ نرل األمم حينما ترقى عقليا 
كحضاريا، تتحوؿ من األحواؿ الطبيعية يف التعبَت إُف أحواؿ جديدة كلها تعقيد يف األداء 

 1.«كاألسلوب

كلعل ىذا ما قصده ابن .    فالفن يرتبط باٟتياة كيعرب عن ركح العصر، كيتلوف ٔتظاىره
 ككما أٌف لكل مقاـ مقاال، »: شهيد يف ىذا النص الذم نقلو ابن بساـ يف الذخَتة

فكذلك لكل عصر بياف، كلكل دىر كبلـ، كلكل طائفة من األمم ا١تتعاقبة نوع من 
ا٠تطابة كضرب من الببلغة، ال يوافقها غَته، كال هتش لسواه ككما أٌف للدنيا دكال، فكذلك 

 .2«للكبلـ نقل كتغاير يف العادة

فنثر .    فا١تتتبع للنتاج النثرم لؤلندلسيُت، ٬تد أٌف خصائصو ٗتتلف من عصر إُف آخر
عصر الطوائف كا١ترابطُت ٮتتلف عن نثر ا١توحدين، كٮتتلفاف معا عن النثر يف عصر بٍت 

كما . كقد أثبتت ٥تتلف الدراسات اليت تناكلت النثر األندلسي ىذه اٟتقيقة. األٛتر
أكدت ٘تٌيز النثر األندلسي ٓتصائص كٝتات فنية كمعنوية، ال توجد يف النثر ا١تشرقي، 

لكن ىذا ال ينفي أٌف النثر األندلسي . كانت نتائج مباشرة للظركؼ التارٮتية كعوامل البيئة
 .يبقى جزء من النثر العريب، ٭تمل كل خصائصو اٞتوىرية كٯتثل حلقة ىامة من حلقاتو

                                                             
 .195: دت: الطبعة الثانية عشرة ، دار ا١تعارؼ، القاىرة: الفن كمذاىبو يف النثر العريب: شوقي ضيف-   1
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.    إذنا فقد اىتم األندلسيوف بالنثر اىتماما بالغا على طوؿ تاريخ اٟتضارة األندلسية
كخلفوا فيو إنتاجا معتربا كما كنوعا،  كإف كاف اجملاؿ ىنا ال يسمح باستعراض النتاج النثرم 

 . األندلسي كتلمس خصائصو الفنية

   فكيف كاف حٌظ النثر يف النقد األندلسي خبلؿ ىذه اٟتقبة؟ كما ىي ا١تقاييس اليت 
انطلق منها النقاد يف نقده؟ ك ىل ىي نفسها مقاييس نقد الشعر ؟ ىذه التساؤالت 

 .كغَتىا سيحاكؿ البحث اإلجابة عليها

 : الفلل ب ن الش ر والنثر-

   ىذه القضية ليست جديدة، فتاريخ النقد كاألدب العربيُت ٭تفل باآلراء كا١تبلحظات اليت 
إبراز مظاىر عبلقة التباعد »تعرضت للموضوع من منطلقات متعددة، لعل أ٫تها ٤تاكلة 

لقد كاف النقاد على كعي بأٌف النثر قد يقارب . كالتقارب بُت ىذين النمطُت التعبَتيُت
الشعر يف األخذ ٓتصائص تعبَته كصياغتو، كأٌف كثَتا  من صفات الشعر قد تربز يف النثر، 

كلذلك حاكلوا أف يقفوا على الضركرات الفنية اليت ٖتيط بإبداع الشاعر فتميزه عن إنتاج 
 .1«الناثر

   فالفرؽ بُت الشعر كالنثر كاف كاضحا يف أذىاف النقاد القدماء، كىذا الفرؽ قائم على 
أساس إدراؾ ا٠تصائص اٞتوىرية لكبل الفنُت، كا١تتمثلة يف قضية الوزف كالقافية بالنسبة 

 .للشعر، كالفرؽ من حيث ا١تعآف كاألسلوب
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فمنهم من .    ىذه القضايا طرقها النقاد األندلسيوف، كإف اختلف مستول التناكؿ بينهم
كمنهم من كقف على الفركؽ . طرؽ ا١توضوع بشكل سطحي قائم على ٣ترد ا١تفاضلة

 .اٞتوىرية كا٠تصائص الفنية اليت ٘تٌيز كل صنف

   من الذين كقفوا عند قضية ا١تفاضلة بُت الشعر كالنثر ٧تد ابن عبد الغفور الكبلعي يف 
الذم يكاد يكوف أكؿ كتاب لؤلندلسيُت عٍت ٔتباحث . (إحكاـ صنعة الكبلـ)كتابو 

 1.أساليب الكتابة الببلغية كفٌصل القوؿ فيها

، فأشار يف بدايتو إُف أٌف (يف الًتجيح بُت ا١تنظـو كا١تنثور):    خٌصص للقضية فصبل ٝتٌاه 
 كرأيي أٌف القريض قد تزٌين من الوزف كالقافية »: ىذا ا١توضوع قد كثر الكبلـ فيو، مث قاؿ 

كأبرد . ْتلة سابغة ضافية، صار هبا أبدع مطالع، كأصنع مقاطع، كأهبر مياسم، كأنور مباسم
لكن النثر أسلم جانبا، كأكـر . أيصيبل، كأشرد مثبل، كأىزَّر لعطف الكرٔف، كأفلَّر لغرب اللئيم

ىٍف ٯتٍتًلئى جىٍوؼي أىحىدًكيم ًقيحنا ﴿: كقد قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم.حامبل كطالبا  ألى
يػٍره لىوي ًمٍن أىٍف ٯتٍتىًلئى ًشٍعرنا  ، كَف يقل كتابة كال خطابة؛ ألٌف الشعر داع لسوء األدب، 2﴾خى

 ٭تمل الشاعر على الغلوِّ يف الدين، حىت – لضيقو كصعوبة طريقو –ألنٌو . كفساد ا١تنقلب
 . 3«ك٭تملو على الكذب؛ كالكذب ليس من شيم ا١تؤمنُت. يؤكؿ إُف فساد اليقُت

                                                             
 .101: الفن كمذاىبو: ينظر شوقي ضيف-  1
ٍتىًلئ  :، بلفظ2258: أخرجو مسلم يف صحيحو ٖتت رقم-  2 يػٍره لىوي ًمٍن أىٍف ٯتى ٍتىًلئ جىوؼي أىحىدًكيم ًقيحنا حىىتَّر يىرًيىوي خى ىٍف ٯتى ﴿ ألى

. 4/1769: ًشٍعرنا﴾
 .37- 36: إحكاـ صنعة الكبلـ: الكبلعي-  3
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   رغم اعًتافو با٠تصائص اٞتمالية للشعر، كا١تتمثلة أساسا يف ا١توسيقى الشعرية النابعة من 
كىذا التفضيل مبٍت على خلفية دينية ال عبلقة ٢تا . الوزف كالقافية، إال أنٌو يفضل عليو النثر

 .كسبق ٖتليل ىذه النقطة يف فصل النقد األخبلقي. بالناحية الفنية

كإ٪تا »:    أما ا١تواعيٍت فيبدك أنٌو كاف ٯتيل إُف تفضيل الشعر على النثر بدليل القوؿ التاِف
كاف الشعر عند العرب أيسر من ا٠تطب لتقيده بالوزف مع أٌف الشعر كاف أدب العرب 

كما : قالوا. ذكرانا كنسوانا كشيبا كشبانا، بو انضبطت مفاخرىم كارتبطت آثارىم كمآثرىم
تكلمت بو العرب من أىل ا١تدر كالوبر كمن جيد ا١تنثور كمن دكح الكبلـ أكثر ٦تا تكلمت 

 .1«بو من ا١توزكف فلم ٭تفظ من ا١تنثور عشره كال ضاع من ا١توزكف عشره

   كالظاىر أنٌو يقصد بكلمة أيسر سهولة اٟتفظ، بدليل استشهاده با١تقولة عن ضياع النثر 
فهذا االستدراؾ . يفتح الباب على احتماالت أخرل" مع أفٌ : "كبقاء الشعر، إال أٌف قولو

أك سهولة . يوحي أنٌو يدافع عن الشعر، فكأٌف ا١تقصود هبذا اليسر ىواف ا١تكانة مقارنة بالنثر
 .ا١تعآف كتدنيها أحيانا

 قاؿ أبو عمرك بن »:    كقد سبق أف أشار إُف ىذه الفكرة يف موضع آخر عندما قاؿ
كاف الشاعر يف اٞتاىلية يقدـ على ا٠تطيب لفرط حاجتهم إُف الشعر الذم ييقيِّد : العبلء

عليهم مآثرىم كيهٌز على أعدائهم ك يهيب من فرساّنم، فلما كثر الشعر كالشعراء كاٗتذكا 
من الشعر مكسبة كرحلوا إُف السوقة كتسرعوا إُف أعراض الناس صار ا٠تطيب عندىم فوؽ 
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كاليـو فصاحب ديواف اإلنشاء كا١تٍرًسلي يف ا١تخاطبات ىو خطيب الدعوة . الشاعر بطبقات
 . 1«كلساف السلطاف كترٚتاف األمر

   يعطينا ىذا النٌص حقيقة تارٮتية ىامة، كىي علو مكانة النثر على الشعر يف ىذه 
العصور، ارتباطا باألكضاع السياسية اليت كانت تعلي من شأف الكتاب الرٝتيُت، فنافسوا 

: ككانت لفظة الكاتب يف األندلس تطلق على طبقتُت من الناس. الشعراء يف مكانتهم
 2...كٌتاب الرسائل ككٌتاب الزماـ

كاتب الرسائل، كلو : أعبل٫تا: كأما الكتابة فهي على ضربُت»:    جاء يف نفح الطيب
حظ يف القلوب كالعيوف عند أىل األندلس، كأشرؼ أٝتائو الكاتب، كهبذه السمة ٮتططو 

كأىل األندلس كثَتك االنتقاد على صاحب ىذه السمة، ال يكادكف . من يعظو يف رسالة
يغفلوف عن عثراتو ٟتظة، فإف كاف ناقصا عن درجات الكماؿ َف ينفعو جاىو كال مكانو من 

كالكاتب اآلخر كاتب . سلطانو من تسٌلط األلسن يف اافل كالطعن عليو كعلى صاحبو
الزماـ، ىكذا يعرفوف كاتب اٞتهبذة، كال يكوف باألندلس كبٌر العدكة ال نصرانيا كال يهوديا 

 . 3«البتة، إذ ىذا الشغل نبيو ٭تتاج إُف صاحبو عظماء الناس ككجوىهم

   كَف يكن كاتب الرسائل ٭تظى هبذه ا١تكانة العالية يف األندلس فقط، بل يف كل أرجاء 
 يف أرفع ٤تل »: فقد أكضح القلقشندم أٌف موقعو. الدكلة اإلسبلمية كيف كل العصور

يلقوف إليهم ...كأشرؼ قدر، يكاد أف ال يكوف عند ا١تلك أخص منو كال ألـز جملالستو
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أسرارىم، كٮتصوّنم ٓتفايا أمورىم، كيطلعوّنم على ما َف يطلع عليو أخٌص األخٌصاء من 
  1.«الوزراء كاألىل كالولد

   كقد ٭تتٌج من يرل أف كتابات ىؤالء تدخل يف ا١تكاتبات الرٝتية، كال عبلقة ٢تا بالكتابة 
الفنية، فكيف ٯتكن ٢تم منافسة الشعراء على مكانتهم؟ البد من التأكيد على أٌف نثر 

يدخل ضمن النثر الفٍت اإلبداعي ١تا يتمتع بو من خصائص ك٦تيزات فنية كأسلوبية »ىؤالء 
كببلغية، كما ٭ترص عليو من طرائق كقواعد كأسس ىي ٔتثابة مراسيم كقواعد متبعة لدل 

ناىيك عٌما يولوف كتاباهتم من عناية كدٌقة، كجهد كتثقيف، ٤تاكلُت إفراغ كل ما ...الكتٌاب
لديهم من قدرات فنية كأدبية كما ٖتتويو أذىاّنم من معارؼ كمعلومات كخربات ثقافية فيما 

 .  2«يكتبونو كيصوغونو ألٌف كتاباهتم تصدر من أعلى شخصية يف الدكلة أك ترد إليو

   كل ىذا أعطى الكتابة النثرية مكانة خاصة يف ىذه الفًتة، كجعلها تنافس الشعر كتؤثر 
فباإلضافة إُف الًتاجع الفٍت للشعر العريب يف ىذه الفًتة، فإنو . يف تلقيو كيف الذكؽ األديب

 3.كاف يعآف من الكساد االجتماعي

فاألندلس .    ككاف لؤلكضاع التارٮتية دكر يف علو مكانة النثر كتقٌدمو على الشعر أحيانا
كيف مثل ىذه الظركؼ . يف ىذه العصور كانت تعآف الضعف كالتفكك كالسقوط التدر٬تي

يربز األدب، فقد اضطلع األندلسيوف ٔتهمة استنهاض ا٢تمم إلنقاذ األندلس ا١تسلمة من 
 فقد »كيبدك أٌف النثر طاكع األدباء يف أداء ىذه ا١تهمة أكثر من الشعر؛ . التكالب الصلييب

تربٌع على قمة األدب آنذاؾ، مقلبل من مساحة شعر اٟتض على الدفاع، كىي ظاىرة 
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ٖتتاج إُف تفسَت، رٔتا كاف أحد أسباهبا أٌف النثر أطوع كأسرع يف االستجابة لعوامل التطور 
األديب السيما كأنٌو ييعدُّ لغة العقل كالفهم كاإلدراؾ، كما أنٌو أقدر على الشرح كاإليضاح 

 .1«كالتعليل كاإلقناع

   ك٘تكن نقاد األندلس يف ىذه الفًتة من إدراؾ الفرؽ بُت الشعر كالنثر انطبلقا من 
ا٠تصائص اٞتوىرية للشعر، كذلك يف إطار ٖتديد مفهـو الشعر، فبل يتأتى ذلك إال 

كمن أىم ىذه ا٠تصائص االنزياح يف لغة . بتحديد ا٠تصائص اليت تغيب يف لغة النثر
كتبُت من خبلؿ دراسة مفهـو الشعر عندىم، أٌف أىم ما تقـو عليو لغة الشعر أك . الشعر

فقد نظركا إُف الشعر على أنٌو الصورة الغريبة ا١تبتكرة ا١تؤثرة يف . االنزياح ىو التخييل كالغرابة
 .نفسية ا١تتلقي إُف درجة اإلطراب

فإذا كانت غاية الشعر اإلغراب كبعث .    من ىذا ا١تنطلق قارنوا بُت الشعر كا٠تطابة
 .الدىشة كالطرب يف نفسية ا١تتلقي، فإٌف غاية ا٠تطابة اإلقناع

، بل كاف معظمهم     كىذه الرؤية ال ٧تدىا فقط عند النقاد ا١تتأثرين بالفلسفة مثل حاـز
: يقوؿ - ا١تتوىف قبل حاـز بأكثر من قرف–فنجد ا١تواعيٍت . على كعي هبذا الفارؽ اٞتوىرم

كمن الشعر نظم خرب أك تقرير حجة أك ذاىب مع مقاصد الشريعة أك ٗتليد كلمات »
 . 2«حكمة، كإ٪تا ٝتي شعرا بالوزف، كإال فا٠تطبة أكُف األٝتاء بو

   ال ٮتفى ما يف ىذا الكبلـ من فهم عميق ٟتقيقة الشعر، كإدراؾ للفرؽ بينو كبُت النظم 
 .كليس بالوزف كحده يصبح الشعر شعرا. الذم ال يشارؾ الشعر إال يف الوزف
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 ككثَتا ما يوجد »:    كالنقطة ذاهتا كقف عندىا ابن رشد يف شرحو لكتاب الشعر ألرسطو 
كقاؿ . 1«ما ليس فيها من معٌت الشعرية إال الوزف فقط " أشعارا"من األقاكيل اليت تسمى 

 كأما الذين يعملوف األمثاؿ كالقصص فإٌف عملهم غَت عمل الشعراء كإف كانوا قد »: أيضا
 .2«يعملوف تلك األمثاؿ كاألحاديث ا١تخًتعة بكبلـ موزكف

:         كيذىب ابن رشد إُف تأكيد الدكر اإلقناعي للخطابة عن طريق إثارة االنفعاالت
كقد تقدـ لك يف . كذلك أف ىذه ترل الذم يقصد بالقوؿ كأنٌو قد كقع كاستيقن ...»

. كتاب ا٠تطابة األقاكيل االنفعالية ا٠تطبية، كضركب االنفعاالت اليت تفعلها ىذه األقاكيل
 .  3«"الشعر"منها بكتاب " ا٠تطابة"كلذلك كانت ىذه األفعاؿ أخٌص بكتاب 

كىي مشًتكة بُت ا٠تطيب كالشاعر؛ .    كيقصد باألفعاؿ ىنا حركات األديب كصوتو
 كاالنفعاالت اليت تثبت بالقوؿ ا٠تطيب أك ». ألّنما يشًتكاف يف إثارة ا١تشاعر كاالنفعاالت

 .4«...ا٠توؼ، كالغضب، كالرٛتة، كالتعظيم: الشعرم ىي

:          لكنو يؤكد أٌف الشعر ليس ْتاجة دائما إُف االعتماد يف التأثَت على ىذه ا٢تيئات
مع األقاكيل - إف استعملت -  فهذه الصور كا٢تيئات إ٪تا ينبغي أف تستعمل يف الشعر»

االنفعالية الشعرية، كذلك إما يف التعظيم، كإما يف التصغَت، كإما يف األشياء ازنة ا١تخوفة، 
إذ كانت ىذه األشياء ىي اليت تستعمل صناعة ا١تديح من األقاكيل االنفعالية، على ما 

كإ٪تا تستعمل ىذه مع األقاكيل االنفعالية اليت ليست صادقة، أعٍت اليت ليست ىي . سلف
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كأما األقاكيل االنفعالية اليت ىي ظاىرة التخييل كمناسبة للغرض ا١تقوؿ فيو، . ظاىرة التخييل
كىي حق، فليس ٭تتاج أف تستعمل فيها ىذه األمور اليت من خارج، فإّنا هتجنها، إذ 
كانت ىذه إ٪تا تستعمل يف األقاكيل اليت تضعف أف تفعل ما قصد هبا إال باقًتاف ىذه 

 .1«األشياء هبا، كىي األقاكيل الرديئة

فهو يذىب إُف أٌف الشعر اٞتيد .    ا١تتأمِّل ٢تذا النص ٬تد فيو فهما عميقا ١تفهـو الشعر
قادر على أداء كظيفتو التأثَتية دكف اٟتاجة إُف االستعانة هبذه ا٢تيئات ا٠تارجية كتغيَت 

بل إٌف ىذه األمور قد هتجنو كتسيء . الصوت، أك أداء حركات معينة تدٌؿ على االنفعاؿ
ألف . فهذه أمور ال ٭تتاجها إال الشعر الردمء ليغطي هبا ضعفو. إليو كتنتقص من ٚتاليتو

ك أٌكد أيضا على قضية الصدؽ الفٍت . الشعر اٞتيد يستمٌد ٚتالو كقوة تأثَته من داخلو
 .كدكرىا يف استكماؿ ٚتالية الشعر كٖتقيق التأثَت يف ا١تتلقي

   كما جاء يف ىذا النٌص يتماشى مع الرؤل اٟتداثية اليت ترل النٌص بنية مغلقة مكتفية 
كتعلي من شأف الوظيفة الشعرية، اليت ىي التخييل عنده . بذاهتا، تستمٌد ٚتاليتها من لغتها

 . ابن رشد

١تا كاف »:    كفٌرؽ حاـز بُت الشعر كالنثر على أساس الوظيفة اليت يؤديها كالتأثَت، يقوؿ
علم الببلغة مشتمبل على صناعيت الشعر كا٠تطابة ككاف الشعر كا٠تطابة يشًتكاف يف مادة 

ا١تعآف كيفًتقاف بصوريت التخييل كاإلقناع ككاف لكلتيهما أف ٗتيل كأف تقنع يف شيء من 
ا١توجودات ا١تمكن أف ٭تيط هبا علم إنسآف ككاف القصد يف التخييل كاإلقناع ٛتل النفوس 
على فعل شيء أك اعتقاده أك التخلي عن فعلو كاعتقاده، ككانت النفس إ٪تا تتحرؾ لفعل 
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شيء أك طلبو أك اعتقاده أك التخلي عن كاحد كاحد من الفعل كالطلب كاالعتقاد بأف ٮتيل 
٢تا أك يوقع يف غالب ظنها أنٌو خَت أك شٌر بطريق من الطرؽ اليت يقاؿ هبا يف األشياء بأّنا 

 .  1«خَتات أك شركر

ألف الصناعة .    كال يهم يف الصناعة الببلغة النظر إُف ا١تعآف من حيث صدقها ككذهبا
ا٠تطابية تعتمد على تقوية الظن ال إيقاع اليقُت، كتعتمد الصناعة الشعرية على ٗتييل 

 كجب أف »: األشياء كإقامة صورىا يف األذىاف ْتسن ااكاة كٔتا أٌف الظن مناؼ لليقُت
غَت صادقة ما َف يعدؿ هبا عن - اقتصادية كانت أك احتجاجية- تكوف األقاكيل ا٠تطابية

كأف تكوف األقاكيل الشعرية اقتصادية كانت أك استداللية غَت كاقعة ...اإلقناع إُف التصديق
أبدا يف طرؼ كاحد من النقيضُت اللذين ٫تا الصدؽ كالكذب إذ ما تتقـو بو الصناعة 

 . 2«الشعرية كىو التخييل غَت مناقض لواحد من الطرفُت

 ألٌف »  كٔتا أٌف التأثَت يف ا١تتلقي ىو غاية االثنُت ٬توز ٢تما تبادؿ الوسائل اإلببلغية، 
الغرض يف الصناعتُت كاحد، كىو إعماؿ اٟتيلة يف إلقاء الكبلـ من النفوس ٔتحل القبوؿ 

فلذلك . فكانت الصناعتاف متؤاخيتُت ألجل اتفاؽ ا١تقصد كالغرض فيهما. لتتأثر ١تقتضاه
ساغ للشاعر أف ٮتطب لكن يف األقل من كبلمو، كللخطيب أف يشعر لكن يف األقل من 

 . 3«كبلمو

   كيف رأيو أٌف السبب الداعي إُف مثل ىذا الًتاسل يف ا٠تصائص التعبَتية ٢تذين اللونُت 
النفوس ٖتب االفتتاف يف مذاىب الكبلـ، كترتاح للنقلة من بعض ذلك »: الببلغيُت ىو أفٌ 
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إُف بعض، ليتجدد نشاطها بتجدد الكبلـ عليها، ككانت معاكنة الشيء على ٖتصيل الغاية 
ا١تقصودة بو ٔتا ٬تدم يف ذلك جدكاه أدعى إُف ٖتصيلها من ترؾ ا١تعاكنة، كانت ا١تركاحة 

بُت ا١تعآف الشعرية كا١تعآف ا٠تطابية أعود براحة النفس، كأعوف على ٖتصيل الغرض 
 .1«ا١تقصود

    فمثل ىذا التغيَت يف البنية التعبَتية يعطي النص نفحة ٕتديدية، قد تبلقي قبوال نفسيا 
من ا١تتلقي، لكن ذلك ينبغي أف ال يتجاكز اٟتٌد ا١تعقوؿ، حىت ال يفقد أمٌّ منهما 

 .خصائصو ك٦تيزاتو اٞتوىرية كاألسلوبية

   كما مٌيز النقاد األندلسيوف بُت الشعر كالنثر على أساس الوزف، مدركُت أ٫تية الوزف يف 
كىذا . الشعر باعتبار ا٠تاصية الشكلية الفنية األساسية ا١تميزة لو عن غَته من أطر التعبَت

كقد أٌكد قدامة ىذا ا١تنطلق . التصور ثابت يف الفكر النقدم العريب يف عصوره ا١تختلفة
إٌف أكؿ ما ٭تتاج إليو يف شرح ىذا األمر »: األساسي يف التفريق بُت الشعر كالنثر بقولو

معرفة حٌد الشعر اٞتائز لو عٌما ليس بشعر، كليس يوجد يف العبارة عن ذلك أبلغ كال أكجز 
 .2«إنٌو قوؿ موزكف مقفى يدؿ على معٌت : مع ٘تاـ الداللة، من أف يقاؿ فيو

   َف ٮترج النقاد األندلسيوف عن ىذا ا١تنطلق، فمٌيز ا١تواعيٍت الشعر عن النثر يف أدب 
ككجدنا للعرب أدبا َف تتكلفو كَف تكتبو كَف تتفكر فيو، بل قالتو  ...»: العرب بقولو

بطباعها كصحة قرائحها كرجاحة عقو٢تا كدقة فطنتها كلطف أذىاّنا كاتساع مذاىبها، 
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أخرجتو من عداد الكبلـ ا١تنثور فجعلتو لفظا موزكنا ككبلما منظوما بأعاريض ٥تتلفة كأكزاف 
 .1«...صحيحة ففخركا بو كرثوا كمدحوا كىجوا كغزلوا كنسبوا

   يذىب ا١تواعيٍت إُف أٌف األصل يف كبلـ العرب ىو النثر، مث أخرجوا من الكبلـ ا١تنثور 
 .كبلما مقيدا بالوزف كالقافية ىو الشعر، ألنٌو أقدر على التعبَت عن األحاسيس كالعواطف

 اعلم أٌف لساف العرب »:     كيفٌرؽ ابن خلدكف بُت الشعر كالنثر على أساس الوزف بقولو
، كىو الكبلـ ا١توزكف ا١تقفى، كمعناه الذم تكوف : ككبلمهم على فنُت يف الشعر ا١تنظـو

 . 2«كيف النثر كىو الكبلـ غَت ا١توزكف. أكزانو كٌلها على ركٌم كاحد كىو القافية

كإ٪تا يدرؾ أٌف ىناؾ خصائص .    لكنو ال يكتفي بالتفريق بينهما على أساس الوزف كحده
جوىرية أخرل تفصل بُت الفنُت، يقوؿ بعد أف فٌصل الكبلـ يف أساليب الشعر ٤تاكال أف 

 الشعر ىو الكبلـ البليغ ا١تبٍت على االستعارة كاألكصاؼ، »: يضع تعريفا جامعا للشعر
ا١تفٌصل بأجزاء مٌتفقة يف الوزف كالركم، مستقل كٌل جزء منها يف غرضو كمقصده عٌما قبلو 

: جنس، كقولنا": الكبلـ البليغ" فقولنا . كبعده، اٞتارم على أساليب العرب ا١تخصوصة بو
فصل لو عٌما ٮتلو من ىذه؛ فإنٌو يف الغالب ليس بشعر،  ": ا١تبٍت على االستعارة كاألكصاؼ

فصل لو عن الكبلـ ا١تنثور الذم ليس ": ا١تفٌصل بأجزاء متَّرفقة يف الوزف كالركم:" كقولنا
ألٌف الشعر لو أساليب ٗتصو ال تكوف للمنثور ككذا أساليب ا١تنثور ال ...بشعر عند الكل

 .3«تكوف للشعر
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   فالشعر يف رأيو ٮتتلف عن النثر اختبلفا جوىريا، كال ٭تدد ىذا االختبلؼ الوزف كحده، 
كإ٪تا ىو قائم على أساس األساليب ك الصياغة الفنية، ك٥تتلف األدكات التعبَتية الداخلة يف 

لكن مع ذلك يبقى الوزف خاصية أساسية فارقة يف ٖتديد ماىية . تكوين ىذه الصياغة
لكن ىذه ا٠تاصية ال تؤٌدم كظيفتها إال إذا تضافرت مع باقي . الشعر كفصلو عن النثر

 .العناصر

 : الـديهة واال تجال-

   إٌف قارئ النقد العريب القدٔف سيدرؾ ال ٤تالة أٌف نقادنا القدماء قد أجركا العديد من 
فقد كانوا يركف أٌف ما ٭تقق اٞتماؿ كالفنية يف الشعر ٭تٌققها . مقاييس نقد الشعر على النثر

. كمن ىذه الرؤية أٟتوا على البديهة ك االرٕتاؿ يف النثر كما أٟتوا عليهما يف الشعر. يف النثر
 . 1«كأكؿ آالت الببلغة جودة القر٭تة كطبلقة اللساف...»: يقوؿ أبو ىبلؿ العسكرم

.    ككذلك استحٌب النقاد األندلسيوف الطبع كالبديهة كاالرٕتاؿ يف النثر ٘تاما كالشعر
حيث نعثر يف مصنفاهتم على عشرات ا١تبلحظات اليت تعلي من شأف البديهة كاالرٕتاؿ يف 

 .  الكبلـ ا١تنثور، كتعدُّ ذلك مقياسا للجودة كاالقتدار الفٍت

كأىل صناعة الكبلـ متباينوف يف ا١تنزلة متفاضلوف يف شرؼ ا١ترتبة، على »:    قاؿ ابن بساـ
رز جيد . مقدار إحساّنم كتصٌرفهم فمنهم الذم ينظم األكصاؼ، كٮتًتع ا١تعآف، ك٭تي

كمنهم الكارع يف ْتر ...اللفظ، إال أنٌو يصعب عليو الكبلـ، كيكيدُّ قر٭تتو يف التأليف
الغزارة، القادح بشعاع الرباعة، الذم ٯتيري مرَّر السيل يف اندفاعو، كالشؤبوب يف انصبابو، ال 
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: كقاؿ عن ابن شهيد، نقبل عن ابن حياف. 1«...يشكو الفشل، كال يكل على طوؿ العمل
كالعجب منو أنٌو كاف يدعو قر٭تتو إُف ما شاء من نثره كنظمو يف بديهتو كركيتو، فيقود ...»

 .2«الكبلـ كما يريد من غَت اقتناء للكتب، كال اعتناء بالطلب، كال رسوخ يف األدب 

   كرأل ابن خلدكف أٌف نثر العرب كاف مطبوعا كشعرىا، يف العهود األكُف، مث ٟتقو ما ٟتق 
كعلى نسبة الكبلـ ا١تنظـو ىو الكبلـ »: الشعر من تكلف كتعمل يف العصور ا١تتأخرة

ا١تنثور يف اٞتاىلية كاإلسبلـ، ككاف أكال مرسبل معترب ا١توازنة بُت ٚتلو كتراكيبو، شاىدة 
حىت نبغ إبراىيم بن ىبلؿ . موازنتو بفواصلو، من غَت التزاـ سجع كال اكًتاث بصنعة

الٌصايب، كاتب بٍت بويو، فتعاطى الصنعة كالتقفية كأتى بذلك بالعجب، كعاب الناس عليو 
كلفو بذلك يف ا١تخاطبات السلطانية، إ٪تا ٛتلو عليو ما كاف يف ملوكو من العجمة كالبعد 

مث انتشرت الصناعة بعده يف منثور ا١تتأخرين كنسي .عن صولة ا٠تبلفة ا١تنفقة لسوؽ الببلغة
كاختلط ا١ترعيُّ . عهد الًتسيل كتشاهبت السلطانيات باإلخوانيات، كالعربيات بالسوقيات

كىذا كلو يدلك على أٌف الكبلـ ا١تصنوع با١تعاناة كالتكليف، قاصر عن الكبلـ . با٢تمل
 .3«...ا١تطبوع

   كاضح أٌف ابن خلدكف يفضل الكبلـ ا١تطبوع على ا١تصنوع، سواء أكاف ذلك يف الشعر 
فتدىور ا٠تبلفة . كيعلل تدٓف مستول النثر يف األدب العريب بأسباب سياسية. أـ النثر

كاستيبلء األعاجم على السلطة كسيطرهتم على زماـ األمور، كضعف حاؿ األمة ككل أدل 
 .إُف فساد الطباع ك تدىور مستول النثر كالعدكؿ بو عن أصوؿ الببلغة العربية 
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   إٌف تربيره لظهور الصنعة يف النثر العريب ٮتتلف عن تربير ابن شهيد الذم رأيناه سابقا، 
حيث رأل أٌف لكل مقاـ مقاال، كلكل عصر بيانا، كأٌف ظركؼ التطور كالتغَت ىي اليت أدت 
إُف تغَت أساليب التعبَت، فلكل أمة من األمم ا١تتعاقبة نوع من ا٠تطابة كضرب من الببلغة، 

 .  ال تقبل سواه

 أال ترل أٌف الزماف ١تا »:    مث ٭تاكؿ أف ٭تدد مراحل تطور النثر العريب كظهور الصنعة فيو
دار كيف أحاؿ بعض الرسم األكؿ يف ىذا الفن إُف طريقة عبد اٟتميد كابن ا١تقفع كسهل 
بن ىاركف كغَتىم من أىل البياف؟ فالصنعة معهم أفسح باعا، كأشٌد ذراعا، كأنور شعاعا، 

مث دار الزماف دكرانا، فكانت إحالة أخرل . لرجحاف تلك العقوؿ، كاتساع القرائح يف العلـو
إُف طريقة إبراىيم بن العباس ك٤تمد الزيات كابٍت كىب كنظرائهم، فرقت الطباع، كخٌف ثقل 

مث دار الزماف فاعًتل أىلو باللطائف صلف، كبرقة الكبلـ كلف، فكانت إحالة . النفوس
 . 1«...أخرل إُف طريقة البديع

   يبدك ٖتليل ابن شهيد أقرب إُف الواقعية كالتعليل ا١تنطقي، كينم عن إدراؾ دقيق ١تختلف 
إال أٌف ىذا ال يقلل من قيمة . ا١تراحل اليت مٌر هبا أسلوب النثر العريب، مع التعليل كالتوضيح

فكل ىذه األسباب ٣تتمعة . التعليل الذم جاء بو ابن خلدكف، كإف جاء ٣تمبل غَت مفصل
 .أٌدت إُف تطور النثر العريب من حاؿ إُف حاؿ كتباين أساليبو بتباين العصور

   كاضح من كبلـ ابن خلدكف أنٌو ٯتيل إُف تفضيل النثر ا١تطبوع على ا١تصنوع، كيرفض 
ككاف ىذا ا١تنحى ىو األصل يف النظر إُف أسلوب . التصٌعب كالتعقيد يف أسلوب الكتابة

 .النثر يف ىذه الفًتة، مع أٌّنا الفًتة اليت بلغت فيو الكتابة النثرية قمة التصنع كالتحذلق
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   فنستغرب كيف ٧تد بعض مبلمح ىذا ا١تنحى عند لساف الدين بن ا٠تطيب، كىو رائد 
طريقة النثر الًتكييب ا١تٌصعب، يقوؿ عن كتابة أحد األدباء األندلسيُت يدعى ٤تمد بن 

. كىي من قلة التصنع كاإلخشًوشاف، ْتيث ال ٮتفى غرضها...»: سليماف زين القصَتة
 .1«كلكل زماف رجالو

   كيظهر من أقوالو أنٌو ٭تبذ البديهة كاالرٕتاؿ يف النثر، من أمثلة ذلك قولو عن ابن عطية 
، كقاؿ 2« كاف ابن عطية كاتبا بليغا، سهل ا١تأخذ، منقاد القر٭تة، سٌياؿ الطبع»: الكاتب

أديبا بارعا، كاتبا بليغا، ميكثرا ...»: يف أديب أندلسي آخر ىو ٤تمد بن علي ا٢تمذآف
 ناظم للًفقر »:  كقاؿ يف األديب أيب جعفر الركية3«.ٞتيده السريع البديهة يف النظم كالنثر

الشاردة، كمقتنص ا١تعآف األردة، كصاحب قر٭تة ملتهبة الوقود، كبديهة منتظمة 
 كأما »: كقاؿ عن نثر ٤تمد بن ٤تمد بن عياش، كىو أيضا أديب أندلسي . 4«...العقود

نثره فنمط مرتفع عن معتاد عصره، استنفارا كببلغة، كاسًتساال كحبلكة، قٌلما ييعرِّج على 
 .5«...السجع، أك ٯتٌر على التكليف

   كلو تتبعنا تراٚتو ا١تختلفة لوجدنا العديد من ىذه اإلشارات الٌدالة على إعبلئو لشأف 
كليس ىذا باألمر الغريب على ابن ا٠تطيب، كىو الذم . الطبع كالبديهة يف النثر كالشعر
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عرؼ با١توىبة كالقر٭تة كسرعة ا٠تاطر كا٢تاجس ا١تساعف باإلنشاء، كالتدفق فيما يتناكلو من 
  1.فنوف القوؿ

ال يرل يف السجع كاستخداـ األلواف - ىو كغَته من النقاد األندلسيُت-   كيبدك أنو كاف
بل ىي صنعة مستحبة تضفي على النثر قوة السبك . البديعية ا١تختلفة، تكلفا أك تصنعا

كٚتاؿ الًتكيب كغرابتو يف عصر يستحٌب الغرابة كيبحث عن اٞتديد، كيزخر بالتأٌنق يف كل 
خاصة إذا أحسن األديب استخداـ ىذه الصنعة، فتأيت عفوية ٤تببة، يقوؿ . مظاىر اٟتياة

تصٌرؼ فيها يف أنواع البديع، تصرؼ ...»: ابن بساـ عن رسالة ألحد األندلسيُت
 .2«ا١تطبوع

   ككأٌّنم كجدكا يف ىذا النثر ا١تتأٌنق ا١تتقن الصنعة كاإلبداع يف الصياغة اٞتديد الذم 
 . يبحثوف عنو، ك شعركا أّنم حققوا ذكاهتم بإبداعهم لشيء جديد ٮتالفوف فيو ا١تشارقة

 :أسلو  النثر-

    على الرغم ٦تٌا شاع عن النثر األندلسي من التعٌقد يف التعبَت كالتصنع كاصطناع أصناؼ 
كىي خصائص عرفها النثر كالشعر على . البديع، إال أنٌو عرؼ أيضا بالرقة كاٟتبلكة كالعذكبة

 .  السواء

من رقة ..يف أساليب الكتابة كطرائق التعبَت عند األدباء»:    ككاف للطبيعة أثر كاضح يف
إُف رمز كإ٭تاء إُف النزعة اإلنسانية كالركح القومية كحب ..إُف شفافية كتشخيص..كسهولة
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الوطن فلقد قدر لطبيعتهم الشاعرة أف تكوف مصدر اإل٭تاءات للكيٌتاب كعامبل مساعدا 
 .  1«على رقة األلفاظ كالبعد هبا عن ا٠تشونة كالغرابة

   كدعا النقاد إُف ىذه السمات كاستحبوىا يف األدب، كظهرت يف تعابَتىم آثار الطبيعة 
كتغلغلت بقارئو بُت »: يقوؿ ابن بساـ يف كصف كتاب الذخَتة . كما ظهرت يف األدب

نظم ...»:  كقاؿ عن أدب األعمى التطيلي2«.النظم كالنثر، تغلغل ا١تاء أثناء النور كالزىر
 .3«كالسحر اٟتبلؿ، كنثر كا١تاء الزالؿ

 : (ا١ترقصات ا١تطربات)   كقاؿ ابن سعيد يف كصف ا١تختارات النثرية اليت أكردىا يف كتابو 
 كقاؿ ابن خاقاف عن أدب ابن 4«.كضمنتو من النثر زىرات، مقتطفة يسهل حفظها»

كقد أثبت لو من البدائع الركائع، ما ىو أصفى من ماء الوقائع، كأهبى من »: عبدكف 
كلو أدب كالركض إذا أزىر، »: كعن أدب أيب زكرياء بن صمادح. 5«...الشمس يف ا١تطالع
أما لساف الدين ابن ا٠تطيب فتكثر مثل ىذه األكصاؼ يف تراٚتو . 6«...كالصبح إذا أسفر

 .حىت ال تكاد ٖتصى

كىذا يتجلى .    ككاضح من ىذه التعابَت أّنم ٭تبوف الرقة كالعذكبة كالشفافية يف األسلوب
 .  بوضوح يف العديد من اإلشارات كا١تبلحظات ا١تتناثرة يف مؤلفاهتم
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   ككما استحبوا الرقة يف األسلوب نفركا من التعقيد كا٠تشونة، فهذا ابن سعيد األندلسي 
كنثره كزٌّ ثقيل، كنظمو مغسوؿ، »: يصف نثر أحد األندلسيُت، كىو أبو ٭تِت بن اليسع

ليس عليو طيبلكة، ككأنٌو أراد بو معارضة كتاب القبلئد، فنهق إثر صاىل، كَف يأًت يف ٚتيع 
 .1«ما أكرد بطائل

 : الفلاحة والـالغة-

كالكبلـ ىو .    لقد شرؼ ا سبحانو كتعاُف اإلنساف بنعمة العقل كنعمة الكبلـ أك البياف
اعلم أٌف »: يقوؿ عبد القاىر اٞترجآف. كسيلة العقل إلظهار أسرار العلـو كا١تعارؼ كاآلداب

الكبلـ ىو الذم يعطي العلـو مناز٢تا، كيكشف عن صورىا، ك٬تٍت صنوؼ ٙترىا، كيدؿ 
على سرائرىا، كيربز مكنوف ضمائرىا، كبو أباف ا تعاُف اإلنساف من سائر اٟتيواف، كنٌبو 

خىلىقى اإًلٍنًسافى عىلَّرمىوي .  الرَّرٍٛتىني عىلَّرمى القيٍرءىافى ﴿: فيو عظم االمتناف، فقاؿ عٌز من قائل
، فلواله َف تكن لتتعدل فوائد العلم عاًلمو، كال صٌح من العاقل أف يفتق عن 2﴾.البػىيىافى 

أزاىَت العقل كمائمو، كلتعطٌلت قيول ا٠تواطر كاألفكار من معانيها، كاستوت القضية يف 
 .  3«موجودىا كفانيها

   ك١تكانة البياف ىذه اىتم العرب ٔتقومات ٕتويده كٖتسينو، كعلى رأسها الفصاحة 
 . كالببلغة، كتعرضوا ١تعايَت ٖتققهما يف لغة األدب
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   من ىذا ا١تنطلق اىتم النقاد األندلسيوف بفصاحة الكبلـ كببلغتو، كتعرضوا لشركط ٖتقق 
كمن ىؤالء ا١تواعيٍت الذم خٌصص مرتبة للفصاحة كالببلغة كجامع يف لواـز اإلنشاء . ذلك

كالفرؽ  ...»: كبعد أف قٌدـ تعريفات متعددة للببلغة كالفصاحة، كٌضح . ككظائف الصناعة
كالببلغة ال تكوف إال . بُت الفصاحة كالببلغة أٌف الفصاحة مقصورة على كصف األلفاظ

كصفا لؤللفاظ مع ا١تعآف، ال يقاؿ يف الكلمة الواحدة بليغة، كإف قيل فيها فصيحة، ككل 
 . 1«كبلـ بليغ فصيح، كليس كل كبلـ فصيح بليغا

   مث راح ٭تٌدد شركط كل منهما بادئا بالفصاحة، ك٢تا سبعة كجوه إذا تكاملت يف 
 :2األلفاظ، فبل مزيد على فصاحتها كما يقوؿ، كىي

كإف كاف َف يأًت ّتديد كاكتفى . أف يكوف تأليف اللفظة من حركؼ متباعدة ا١تخارج-1
إال أنٌو قٌدـ ٖتليبل كتعليبل طريفا . بإعادة الكبلـ الذم سبقو إليو غَته من الببلغيُت كالنقاد

كعلة ذلك أٌف اٟتركؼ ٕترم من السمع ٣ترل األلواف من »: كفريدا ٢تذه القضية حيث يقوؿ
. البصر كالشك أف األلواف ا١تتباينة إذا ٚتعت كانت يف ا١تنظر أحسن من األلواف ا١تتقاربة

مع أٌف البصر ال يشق عليو النظر إُف األلواف ا١تتقاربة، كيشق على اللساف النطق باأللفاظ 
 :ا١تتقاربة فيثقل يف السمع كقوؿ الشاعر 

    كقػىبػٍري حىٍربو ٔتىكىافو قػىٍفرو         كلىٍيسى قػيٍربى قػىرٍبً حىٍربو قػىبػٍري 

.    ك١تا كاف ىذا اللفظ ا١تتقارب غَت منبسط بو اللساف قالوا إٌف ىذا البيت من أشعار اٞتن
كال ريب أٌف األزىار الربيعية ا١تتفننة األلواف كصياغة الديباج أٚتل من البساط األغرب 

                                                             
 .1/132: الر٭تاف كالريعاف: ا١تواعيٍت-   1
 .145-136/ 1:  ا١تصدر نفسو:ينظر-  2
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كاألخضر أك من الثوب الناصع ا١تٍصمت، كىذه علة يقع لكل كاحد فهمها كال ٯتكن 
 .1«منازعا جحدىا

   كٟتاـز ٘تثيل قريب من ىذا، حيث يشبو حسن تناسق الكلمات كإتقاف تأليف الكبلـ 
 كاعلم أٌف فمنزلة حسن اللفظ ااكى بو كإحكاـ تأليفو »: ْتسن تناسق األلواف يف الصورة

من القوؿ ااكى بو كمن ااكاة ٔتنزلة األصباغ كحسن تأليف بعضها إُف بعض كتناسب 
 .أكضاعها من الصور اليت ٯتثلها الصانع

   ككما أٌف الصورة إذا كانت أصباغها رديئة كأكضاعها متنافرة كجدنا العُت نابية عنها غَت 
مستلذة ١تراعاهتا، كإف كاف ٗتطيطها صحيحا، فكذلك األلفاظ الرديئة كالتأليف ا١تتنافر، إف 

كقعت هبا ااكاة صحيحة فإنٌا ٧تد السمع يتأٌذل ٔتركر تلك األلفاظ الرديئة القبيحة 
فلذلك كانت . عليها، يشغل النفس تأٌذم السمع عن التأثر ١تقتضى ااكاة كالتخييل
 .2«اٟتاجة يف ىذه الصناعة إُف اختيار اللفظ كإحكاـ التأليف أكيدة جٌدا

    إٌف ٖتليل ا١تواعيٍت لقضية تقارب ٥تارج اٟتركؼ كتباعدىا يف الكلمة الواحدة، كٖتليل 
حاـز ٟتسن اختيار اللفظة كإحكاـ تأليف الكبلـ، يدٌؿ على سعة خياؿ األندلسيُت 

ىذا ا٠تياؿ الذم غذتو طبيعة الببلد ا٠تبلبة، فامتلك ىذه القدرة الرائعة على . كخصبو
 .التجسيد كالتصوير

أف ٕتد لتأليف اللفظة يف السمع حسنا كمزية على غَتىا كإف تساكيا يف التأليف من -2
اٟتركؼ ا١تتباعدة كما أٌنك ٕتد لبعض النغم كاأللواف حسنا يتصور يف النفس كيدرؾ بالبصر 

                                                             
 .137-1/136: ا١تصدر السابق- 1
 .129: ا١تنهاج : حاـز-  2
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فإذا قٌدمت بعض ىذه اٟتركؼ على  (ع ذ ب )مثاؿ ذلك من اٟتركؼ . كالسمع كاٟتواس
 . بعض ذىبت حبلكة الكلمة كَف ٕتد حسنها على الصفة األكُف

 .أف تكوف الكلمة غَت موعرة كال كحشية-3

 .أف تكوف الكلمة غَت ساقطة عامية-4

 .أف تكوف الكلمة جارية على العرؼ العريب غَت شاذة-5

 .أال تكوف الكلمة مشًتكة قد يػيعىبػَّرري هبا عن أمر ييكره ذكره-6

أف تكوف الكلمة معتدلة غَت كثَتة اٟتركؼ، فإّنا مىت زادت بنيتها على األمثلة - 7
 .ا١تعهودة قػىبيحت

    كىذه الشركط لفصاحة الكلمة ال ٗتٌص الكلمات اليت تدخل يف تأليف النثر فقط، 
 . فاألمر ينطبق على مفردات النثر كالشعر، كالدليل على ذلك أنو أكرد أمثلة من النوعُت

    كقد كقف حاـز عند اللفظة ا١تفردة، ككضع معايَت ٞتما٢تا، إال أٌف كاف يركز على 
كقد ٚتع يف ىذا شركط فصاحة الكلمة كشركط حسن تأليف الكبلـ، . األلفاظ يف الشعر

منها أف تكوف حركؼ الكبلـ بالنظر إُف : كالتبلـؤ يقع يف الكبلـ على أ٨تاء»: حيث يقوؿ
ائتبلؼ بعض حركؼ الكلمة مع بعض كائتبلؼ ٚتلة كلمة مع ٚتلة كلمة تبلصقها 

منتظمة يف حركؼ ٥تتارة متباعدة ا١تخارج مًتتٌبة الًتتيب الذم يقع الذم يقع فيو خفة 
كتشاكل ما، كمنها أال تتفاكت الكلم ا١تؤتلفة يف مقدار االستعماؿ فتكوف الواحدة يف ّناية 
االبتذاؿ كاألخرل يف ّناية اٟتوشية كقلة االستعماؿ، كمنو أف تتناسب بعض صفاهتا مثل أف 

تكوف إحدا٫تا مشتقة من األخرل مع تغاير ا١تعنيُت من جهة أك جهات أك تتماثل أكزاف 
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الكلم أك تتوازف مقاطعها، كمنها أف تكوف كل كلمة قويٌة الطلب ١تا يليها من الكلم أليق 
 .  1«هبا من كل ما ٯتكن أف يوضع موضعها

    كبعد أف ينهي ا١تواعيٍت الكبلـ يف شركط فصاحة اللفظة ا١تفردة، ينتقل للحديث عن 
 : 2كىي تنطبق على الشعر كالنثر، كىي أيضا سبعة. شركط الببلغة أك شركط صحة التأليف

كا١تعاظلة يف . أف يكوف تأليف الكبلـ بألفاظ غَت متعاظلة كال ميتىقاربة اجملاكرة ا١تتداخلة-1
كاألمثلة اليت أكردىا معظمو ٦تا كرد يف . الكبلـ أف يكوف شديد ا١تداخلة يركب بعضو بعضا

 .كتب األدب العامة

كضع األلفاظ مواضعها، كذكر أٌف ىذا قسم طويل، فمن ذلك أال يكوف يف الكبلـ -2
تقدٔف كال تأخَت حىت يؤدم ذلك إُف فساد ا١تعٌت أك فساد إعرابو بأف يفصل بُت الصلة 

كأكرد أمثلة كثَتة لتوضيح ٥تتلف اٟتاالت اليت قد ٮتتل ...كا١توصوؿ أك غَت ذلك من العلل
 . فيها كضع األلفاظ يف مواضعها الصحيحة

 .كىو أال يكوف الكبلـ مقلوبا فيصرؼ عن كجهو، كقد كٌضح بالعديد من األمثلة-3

 .كىو أف ال تقع الكلمة حشوا ال تفيد ا١تعٌت-4

 .كىو أف ال يعرب يف ا١تدح باأللفاظ ا١تستعملة يف الذـ-5

فإٌف لذلك تأثَتا حسنا يف . كضع األلفاظ مواضعها با١تناسبة بينها من طريق الصيغ-6
 .الفصاحة كاالعتداؿ

                                                             
 .222: حاـز ؾ ا١تنهاج -  1
 .160-1/148: الر٭تاف كالريعاف:ا١تواعيٍت -   2
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 .كىو أال يكوف الكبلـ متناقضا مستحيبل، كأال يوضع اٞتائز كضع ا١تمتنع-7

ا١تتناقض ال »:    َف يوضح ا١تواعيٍت ا١تقصود با١تتناقض كا١تمتنع، كقد كضحهما قدامة بقولو
 .1«يكوف، كال ٯتكن تصوره يف الوىم، كا١تمتنع ال يكوف ك٬توز أف  يتصور يف الوىم

   كال بد من التذكَت بأنو كٌضح كشرح كل نوع بالعديد من األمثلة تفاديت عرضها قصد 
: كبعد أف أّنى عرض كتعديد ىذه الشركط، جاء ٔتا يشبو النتيجة، حيث قاؿ. االختصار

كمن اختبار الكبلـ أف ٕتد لو حبلكة كطبلكة تشف على غَته ألمر يعرض يف التأليف »
 .2«كيقع يف ا١تزاج، كىو ىنا ركح فائدة الكبلـ كسر ٚتهور اإلنشاء

   يذىب ا١تواعيٍت  إُف أٌف الكبلـ إذا ٖتققت فيو شركط الببلغة كالفصاحة، سيبلغ درجة 
كيلمس قارئو أك سامعو طبلكتو كحبلكتو اليت يتفوؽ هبا . مثلى من اٞتماؿ كاالكتماؿ الفٍت

 . عن غَته من الكبلـ الذم انعدمت فيو ىذه الشركط أك بعض منها

 :فنون النثر وأسال ـو-

البن عبد الغفور الكبلعي، من الكتب القليلة اليت  (إحكاـ صنعة الكبلـ )   يعٌد كتاب 
كٖتٌدث فيها عن البياف كمدلولو، كفاضل . ٗتٌصصت يف اٟتديث عن النثر كفنونو كأغراضو

، كىذه الفصوؿ ٔتثابة مقدمة عامة باب : كأٌما الباباف األساسياف فهما. بُت ا١تنثور كا١تنظـو
كالباب . يف الكتابة كآداهبا كما يتعلق هبا من أسباهبا، تندرج ٖتتو فصوؿ تصٌب يف موضوعو

 .الثآف يف ضركب الكبلـ

                                                             
 .242: نقد الشعر: قدامة بن جعفر-  1
 .161-1/160: الر٭تاف كالريعاف: كاعيٍتاَف-  2
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 :1ينقسم ا٠تطاب ا١تنثور عنده إُف ثبلثة أقساـ : أقسام الخطا -

 .كىو ما رفل ثوب لفظو على جسد معناه: اإلسهاب- 1

 .ىو ما ثوب لفظو كثوب ا١تؤمن: اإل٬تاز-2

 .ىو ما خيط ثوب لفظو على جسد معناه: ا١تساكاة-3

، مث يشرع 2«كلكل قسم من ىذه األقساـ موطن يصلح فيو، كمقاـ ٮتتٌص بو »:    مث يعلق
كذكر أٌف . يف توضيح ىذه ا١تواطن كا١تقامات، موٌضحا بأمثلة من القرآف الكرٔف ككبلـ العرب

مثاؿ ذلك . فمنو ما يأيت مع البياف، كىو أشرؼ الكبلـ». اإل٬تاز يأيت على ضركب كأ٨تاء
ٍ ييولىدٍ . اللىوي الصَّرمىدي . قيٍل ىيوى اللىوي أىحىده ﴿: قولو جٌل كعٌز  ٍ يىًلٍد كىَفى ٍ يىكيٍن لىوي كيفيؤان . َفى كىَفى

 5. كمن اإل٬تاز ما يأيت باٟتذؼ، كمنو ما يأيت باإلشارة4« 3﴾.اىحىده 

من .    كقد كقف نقاد أندلسيوف آخركف عند قضية اإل٬تاز، كاعتربكه من فنوف الببلغة
كىو ٯتيل إُف اعتبار التوسط بُت اإل٬تاز كاإلطناب أفضل . ىؤالء حاـز القرطاجٍت

  6.األكضاع

 

 
                                                             

 .89: إحكاـ صنعة الكبلـ : الكبلعي-  1
 .89: ا١تصدر نفسو-  2
 .4-1: سورة اإلخبلص-  3
 .91: ا١تصدر السابق - 4

 .93: السابقا١تصدر  - 5
. 65: ا١تنهاج: حاـز : ينظر - 6
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 : ضرو  النثر-

   بدأ الكبلعي الباب الذم خٌصصو للحديث عن ضركب النثر باإلشارة إُف أنو كجد يف 
لكنو لن يتعرض ٢تا ألٌف ىذا . النثر بعد أف تأٌملو من أنواع البديع ما يوجد يف الشعر

 .ا١توضوع قد لقي العناية الكافية من العلماء

الًتسيل، التوقيع، ا٠تطبة، اٟتكم ا١ترٕتلة :    كيشرع يف ذكر ضركب كأنواع النثر ا١تختلفة
 .كاألمثاؿ ا١ترسلة، ا١توٌرل كا١تعٌمى، ا١تقامات كاٟتكايات، التوثيق، التأليف

   كإف بدا للقارئ للوىلة األكُف أٌف الكبلعي لن يضيف جديدا على كبلـ سابقيو، فإف 
فقد كاف الكبلعي مبدعا يف ىذا ا١تؤلَّرف الذم يعٌد . تتبع فصوؿ الكتاب سيثبت العكس

 .من ا١تؤلفات القبلئل اليت خٌصصت للنثر يف تراثنا النقدم

   كسيحاكؿ البحث رصد مواطن اٞتدة كاالبتكار عند الكبلعي، كأىم موضع تتجلى فيو 
حيث ٧تده يبدع ا١تصطلحات، كٯتزج يف عرضو . ىذه ا٠تصائص ىو حديثو عن فن الًتسيل

كقد قٌسم ىذا الفن إُف سبعة . 1«بُت ا١تراجعة التارٮتية، كالوصف من أجل التقنُت كالتعليم»
 :أقساـ ىي

. العاطل لقلة ٖتليتو باألسجاع  كالفواصل: كإ٪تا ٝتينا ىذا النوع»: كيعرفو بقولو: العاطل-1
 كىذا يذكرنا بكبلـ 2«.كالتجٌمل بكثرة السجع فرع طارئ عليو. كىذا النوع ىو األصل

                                                             
 .153: يف نقد النقد األندلسي: عمر عبد الواحد- 1
 .96: إحكاـ صنعة الكبلـ: الكبلعي-  2



 الفلل الرابع                                                                               نقد النثر
 

257 
 

كالكبلـ ا١ترسل عن السجع ىو : قاؿ أبو عثماف»: ا١تواعيٍت مستشهدا بقوؿ اٞتاحظ
 .1«...األصل لبعده عن التكلف كتنٌزىو عن التصنع

 حيلِّي ْتسن العبارة، كلطف اإلشارة، كبدائع التمثيل »: كٝتٌاه كذلك ألنٌو: اٟتاِف-2
 . 2«كاالستعارة

كٝتينا ىذا النوع مصنوع ألنٌو ٪تيِّق بالتصنيع، ككشح بأنواع البديع، كحيلِّي »: ا١تصنوع-3
 .3«بأنواع الفواصل كاألسجاع، كاستجلب لو منها ما يلذُّ يف القلوب ك٭تسن يف األٝتاع

كيبلحظ أٌف جٌل .   ككعادتو مع كل نوع من األنواع اليت ذكرىا أتى ّتملة من األمثلة
كىو القرف الذم شاع . األمثلة اليت انتقاىا يف ىذا الصنف لكتاب من القرف الرابع ا٢تجرم

فيو مذىب التصنيع يف النثر العريب، حيث أثقل الكٌتاب كتاباهتم بالسجع كأنواع البديع، 
أشبو ما تكوف بصناعة أدكات الًتؼ »فأصبحت صناعة النثر . كالتشبيهات كاالستعارات

كالزينة فهي ٖتف تنمق يف أركع صورة للتنميق، ككل كاتب يتوٌفر على إحداث ىذه التحف 
 .4«توفرا يتيح لو أف يشارؾ يف آياهتا كبدائعها

 ريصِّع باألخبار كاألمثاؿ كاألشعار، كركايات القرآف كأحاديث »كىو النثر الذم : ا١ترٌصع-4
 .5«النيب عليو السبلـ، إُف غَت ذلك من النحو كالعركض، كحٌل أبيات القريض

                                                             
 .1/251: الر٭تاف كالريعاف: ا١تواعيٍت-  1
 .98-97:ا١تصدر السابق-  2
 .115-114: صدر نفسواَف-   3
 .227: الفن كمذاىبو : شوقي ضيف-  4
 .130: إحكاـ صنعة الكبلـ: كبلعياؿ-  5
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   كيف ىذا ا١تصطلح داللة على التزيُت كالتنميق، فكأٌف الكاتب يرٌصع كتابتو باآليات 
كأشار إُف أٌف أبا . كاألحاديث كأنواع ا١تعارؼ، كما يرٌصع الثوب الفاخر بأنواع اٞتواىر

 .العبلء ا١تعرم ىو ا١تقٌدـ يف ىذا الباب ١تا تضمنو نثره من أنواع ا١تعارؼ كالفنوف

كقلما يستعملو إال ادثوف من أىل .  ألنٌو ذك فركع كأغصاف»كٝتي كذلك، : ا١تغٌصن-5
كمن . كقد يكوف من النعم كاإلحساف ما يصدر من الفم كاللساف: " كىو ٨تو قوِف. عصرنا

فقابلت سجعتُت بسجعتُت، كل سجعة ". النعماء كا١تعركؼ ما يسر باألٝتاء كاٟتركؼ
 .     1«موافقة لصاحبتها

    كذكر من أ٪تاطو كذلك، مقابلة ثبلث بثبلث، أك أربعة بأربعة، أك ٜتس ٓتمس، أك 
كقد ذىب إحساف عباس إُف أنٌو رٔتا استوحى ىذه التسمية من فن ا١توشح . سبع بسبع
   2.األندلسي

   كىذا النمط من التعبَت يبُت لنا أسلوب النثر يف ىذا العصر، كىو أسلوب ٯتتاز باإلفراط 
 .يف السجع، كالتفنن فيو

 فيصِّل فيو ا١تنظـو با١تنثور، فجاء كالوشاح »: كسبب تسميتو كذلك أنٌو:  ا١تفٌصل-6
حيث يأيت الكاتب بعبارة نثرية، مثٌ . أم أنٌو تتم فيو ا١تزاكجة بُت الشعر كالنثر. 3«ا١تفصل

كجاء بأمثلة من ىذا النوع ١تشارقة . يفٌصل معناىا ببيت أك ٔتجموعة أبيات من الشعر
 .كأندلسيُت

                                                             
 .141: السابقا١تصدر -  1
 .98: دت: دط ، دار الثقافة، بَتكت :(عصر الطوائف كا١ترابطُت)تاريخ األدب األندلسي : ينظر إحساف عباس-  2
 .144: إحكاـ صنعة الكبلـ: الكبلعي-  3
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من يستعُت ٔتنظـو غَته، كبديع : القسم األكؿ:    كأكضح أٌف الكٌتاب يف ىذا النوع قسمُت
 1.من يستخدـ شعره ا٠تاٌص، كأيب الفرج الببغا: كالقسم الثآف. الزماف ا٢تمذآف

 2.كىو شبيو با١تفٌصل كيتعٌلق بو بعض التعٌلق المتزاج ا١تنظـو فيو با١تنثور: ا١تبتدع-7

-أعزؾ ا– كصنعة البدائع »:    كمع ذلك فإنو ٮتتلف عن ا١تفٌصل كأكضح ذلك بقولو
غريبة ا١توضوع، عجيبة ا١تسموع، تقع فيها كلمات تقرأ من جهتُت كثبلث، كرٔتا قرئت من 

ك١تا َف أثبت منها يف ىذه الرسالة شيئا ألٌف الواحدة تضيق عنها الصفحات، . أربع جهات
كال يتكيف إثباهتا يف الورقات، رأيت أف أشَت يف ىذا التأليف عليها، ليبحث من راـ 

 .3«...الصنعة عليها

   كال بد من التأكيد، بعد أف سبقت اإلشارة لذلك أٌف الكبلعي ال يكتفي بشرح النوع 
فيذكر أكؿ من بدأه، كأبرز . النثرم الذم يقدمو كالتمثيل لو، كإ٪تا يعطي نبذة تارٮتية عنو

لذلك فإٌف لكتاباتو قيمة تارٮتية كبَتة يف ٣تاؿ النثر . من كتب فيو، راصدا تطوره الفٍت
 .العريب، يستفيد منها مؤرخ األدب

    ال أحد ينكر ىذه الوقفة ا١تتميزة عن عمل أم ناقد عريب آخر يف ٣تاؿ فن الًتسيل، 
كلعب التاريخ الذم كجد فيو دكرا . بدءا بابتكاره ٢تذه ا١تصطلحات لكل نوع من أنواعو

 . ىاما، ألنو أمكنو أف ٭تٌدد األنواع بدقة ككضوح بعد أف اكتملت معا١تها كٖتددت مبل٤تها

                                                             
: يتيمة الدىر: الثعاليب: ينظر. ، كاتب مًتسل كشاعر(ىػ398)ىو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر بن ٤تمد ا١تخزكمي -  1
1/173. 
 .157:  إحكاـ صنعة الكبلـ:كبلعياؿ: ينظر- 2
 .160: نفسو صدراَف-   3
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مصطلحاتو اليت ماز هبا أنواع الكتابة كأقسامها متدرجا مع »   لذلك استطاع أف ٬تمل 
تطورىا التارٮتي منبها على مشاىَت كل مدرسة من مدارس الكتابة الفنية، مقدما بُت يدم 

كل مصطلح ٪تاذج متعددة؛ فهي تعطي فائدة تعليمية من جهة، كتبٌُت مقصده من التبويب 
تنقسم إُف العاطل، - مبلحظا التطور األسلويب-فوجد الكتابة. الًتتيب من جهة أخرل

ا١تغٌصن، - مبلحظا الناحية الشكلية- كفرٌع من ذلك. كاٟتاِف، كا١تصنوع، كا١ترٌصع
 .1«كا١تبتدع

   كال شك أٌف ىذه اٞتهد ا١تعترب للكبلعي يعٌد إضافة معتربة، أسهم هبا ىذا الناقد 
. األندلسي يف ىذه ا١ترحلة اٟترجة من تاريخ األندلس كاٟتضارة العربية اإلسبلمية ككل

فأرٌخ، ّتدارة الكاتب ا١تتمرس كالناقد البصَت، ٢تذه الفنوف النثرية، ذاكرا أشهر أعبلمو، كأكؿ 
من بدأىا، ٤تددا مفصبل ٠تصائصها، كاضعا ٢تا مصطلحات مناسبة لبنياهتا الشكلية 

 .كاألسلوبية

 كىو كإف كاف مسبوقا إُف »   كبعد أف أّنى من الًتسيل انتقل إُف فنوف النثر األخرل، 
اٟتديث عن ىذه الفنوف، فإٌف حديثو عنها ال ٮتلو من جٌدة كطرافة، كٓتاصة ما ٧تده عنده 

من تعريفات كتقسيمات، تدٌؿ على رصده ٢تذه الفنوف النثرية، رصد الناقد البصَت بتطور 
كما أٌف تناكلو لفنوف النثر ال ٮتلو من نزعة تعليمية .فنوف النثر العريب عرب العصور كاألزماف

تتمثل يف تعريفو بعناية ا١تصطلحات اليت ذكرىا، كإيراده لؤلمثلة كالشواىد الكثَتة اليت 
 .2«توٌضحها

                                                             
 .413-412: تاريخ النقد األديب يف األندلس: رضواف الداية-  1
 .78-77: النقد األديب يف األندلس: شريف عبلكنة-  2
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فقد حاكؿ أف يفرؽ بُت .    كقد كانت بعض مبلمح اٞتدة تظهر يف حديثو عن التأليف
 : كىذه األقساـ اليت ذكرىا ىي. مناىج الكتاب كأقساـ التأليف

كيف .  منها ما أقل فضيلتو حسن االختيار الذم عليو ا١تدار»: يقوؿ فيها: ا١تختارات-
اختيار ا١ترء كافر عقلو، : كقالوا. اختيار ا١ترء أشدُّ من ٨تت السبلـ: ذلك يقوؿ بعضهم

 .1«كزائد فضلو

 .2«كمنها من فضيلتو ٚتع ما افًتؽ، ٦تا تناسب كافًتؽ»: كيوٌضح بقولو: اٞتمع-

كقلما . كمن ىذا الفن شرح معآف األشعار»:كٯتٌثل ٢تذا الفن بػ : االختصار أك اإلطالة-
ك٢تذه . ٮتلو قارع ىذا الباب من متعٌقب، ألٌف كبل يشرح ٔتا ٯتيل إليو طبعو، كٖتملو قر٭تتو

 . 3«العلة يعمد اٞتًٌلة إُف شرح لغات أشعارىا دكف معانيها

   يشَت ىنا إُف مسألة الذاتية يف النقد، حيث أٌف الناقد كىو يشرح دالالت الشعر سينطلق 
 .لذلك يرل أٌف الشرح اللغوم أقرب إُف ا١توضوعية. حتما من رؤيتو ا٠تاٌصة

َف يستعمل الكبلعي مصطلح اإلبداعي، إال أنٌو ٯتكن استنتاجو من : التأليف اإلبداعي-
. كمنها ما يعتمد فيها ا١تؤلف على فكره، كيغًتؼ من ْتره»: تعريفو ٢تذا النوع بقولو

 . 4«كمؤلفات أيب العبلء اليت ٘تٌيز هبا يف طبقات العلماء

                                                             
 .230: إحكاـ صنعة الكبلـ: الكبلعي-  1
 .230: ا١تصدر نفسو-  2
 .231: ا١تصدر نفسو-  3
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كقد ذكر يف بداية .    كالكبلعي معجب بأيب العبلء، كال يفتأ يذكر ذلك يف كل موضع
الساجعة )برسالة عنوّنا برسالة  (الصاىل كالشاحج)كتابو ىذا أنٌو عارض رسالتو ا١تسماة 

:    ، لكنو يعًتؼ بأنو َف يتمكن من بلوغ مستول أيب العبلء، فيقوؿ عن رسالتو(كالغربيب
 .1«فجاءت من رسالة الصاىل كالشاحج ٔتنزلة النغبة من البحر ا١تائج »

ٙترة )بكتاب أٝتاه  (سقط الزند)   كإلحساسو هبذا الفشل حاكؿ أف يعارضو يف كتاب 
لكنو اعًتؼ بقصوره عن أيب العبلء يف ٚتيع ما . ككذلك فعل مع رسائل أخرل. (األدب

  لعل ىذا راجع كما يقوؿ أحد الباحثُت إُف ركاج أدب أيب العبلء  يف 2.عارضو فيو
ليس ٠تصائصو الذاتية . األندلس يف ذلك العصر، ك٘تثيلو لقمة اإلبداع يف نظر األندلسيُت

   3.كحسب، كإ٪تا لكونو ٪توذجا مشرقيا

   مع أٌف الكبلعي يذكر يف بداية فصل التأليف أف ىذه الصناعة غَت مقصورة على أكاف 
 لكن يبدك أٌف مركب النقص لدل األندلسيُت 4.دكف أكاف، كأٌف العقوؿ تبع يف كل زماف

ٕتاه ا١تشارقة، مبلـز لؤلندلسيُت مهما حاكلوا التخلص منو، كلذلك أسبابو التارٮتية 
 .ا١تعركفة

 : السجع-

   شاع السجع يف كتابات األندلسيُت يف العصور ا١تتأخرة شيوعا كبَتا، بل صار التزاما 
كىم من ىذه الوجهة أقرب إُف ذكؽ أصحاب التصنع يف ». مطلقا ال ٭تيد عنو كاتب

                                                             
 .27: السابقا١تصدر -  1
 .31-30: ا١تصدر نفسو: ينظر-  2

 .135: يف نقد النقد األندلسي: عمر عبد الواحد: ينظر- 3
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ا١تشرؽ من كٌتاب عصر ملوؾ الطوائف، كلعل ٦تا يتصل بذلك أٌّنم تصنعوا يف كتابتهم 
للبديع، كما يتصل من طباؽ كجناس، كأخذكا يعمموف السجع يف الكتابة التارٮتية، كخاصة 

قبلئد  )البن بساـ ك (الذخَتة)تلك اليت تتصل بالًتٚتة لؤلدباء على ٨تو ما ٧تد يف 
البن خاقاف، كقد جنح لساف الدين بن ا٠تطيب إُف السجع ( مطمح األنفس) ك (العقياف

أزىار  )ك (نفح الطيب  )يف بعض جوانب من كتبو، ككذلك صنع ا١تقرم يف 
 .1«...(الرياض

لكن الكبلعي .    اىتم النقاد األندلسيوف بالسجع كاىتمامهم بباقي اسنات البديعية
كاف يعترب السجع فٌنا نثريا مستقبل، ال ٤تسنا بديعيا فقط، كالدليل أنٌو عقد لو فصبل كغَته 

 .من الفنوف النثرية

إذا : السجع مصدر سجع الرجل سجعان »:    كىو يعرفو قياسا على قوايف الشعر فيقوؿ
 كذكر أف العلماء يف نظرىم إُف السجع 2«.تكلم بكبلـ لو فواصل، كفواصل الشعر

 يدٌؿ »: كسبب ذمو يرجع إُف أنٌو. طائفة ذمتو، كطائفة مدحتو: ينقسموف إُف طائفتُت
 . 3«على التكلف، كالتكلف عندىم مهجور

   كيرل أٌف من أسباب ذمو أيضا قد يكوف سببا يف إخفاء ا١تعٌت كعدـ كضوحو، حيث 
، كىو ما يدخل التعبَت 4«إذا استدعوا السجع رٔتا أكقعوا اللفظة يف غَت موقعها»: إّنم

 .األديب يف ضركب من التحذلق كالتكلف ال ٘تت إُف الفن بشيء

                                                             
 .332: الفن كمذاىبو: شوقي ضيف-  1
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كالذم عندم يف ىذا أٌف »:    أما عن رأيو ىو فإنٌو كاف من ٤تيب السجع، كبٌرر لذلك بقولو
فكما ال يقدح يف النظم تكٌلف الوزف كالقافية، كذلك ال يقدح يف النثر . النثر كالنظم أخواف

 .1«تكلف السجع
 كالواقع أٌف ىذه ا١تقايسة خاطئة، ألٌف الوزف كالقافية خاصيتاف جوىريتاف يف الشعر ال 

. يكتمل بناؤه إال هبما، أٌما السجع يف النثر فهو حلية كزينة إضافية ٯتكن أف يستغٍت عنها
كقد سبق أف تعرض البحث يف فصل النقد األخبلقي إُف دفاعو عن السجع من الوجهة 

 2.الدينية
 كيبتدم انتفاعو بتجربتو الفنية ».    مث ينتقل إُف اٟتديث عٌما ٝتاه أكزاف السجع كقوانينو

كقد . 3«ا٠تاٌصة، كمعاناتو ألمور الصنعة فيما يورده من طرؽ استعماؿ السجع كالتمثيل ٢تا
 :رأل أٌف الكبلـ ا١تسٌجع ينقسم إُف ثبلثة أقساـ 

ك٦تا خٌفف : كقوِف من تعزية.  الثآف أكمل من األكؿ4 أف يكوف القسيم»: القسم األكؿ-
ك٦تا عزٌانا يف كفاتو، أنك ٤ترز خبللو الكرٯتة . من فقده، أنك ا٠تلف الصاٌف من بعده

 .مث يوضح أٌف ىذا القسم يتنوع على أنواع . 5«كصفاتو
فهو أف يكوف القسيم األكؿ أطوؿ من الثآف كىذا ال ٭تسن عندم إال »: القسم الثآف- 

أما األكماء فاألٝتاء، كأما الظركؼ فاٟتركؼ، كأما الشفا :  دٌرىا من كتيبة: يف مثل قوِف
 .    6«فاألسطار، كأما الوطيس فالقراطيس

                                                             
 .236:  السابقا١تصدر-  1
 . من البحث78- 77ص: ينظر- 2
 .163: يف نقد النقد األندلسي: عمر عبد الواحد-  3

 .يعٍت هبا أحد جزأم السجعة-  4
 .239-238: إحكاـ صنعة الكبلـ: الكبلعي-  5
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فهو أف يكوف القسيماف متساكيُت، كال ٭تسن ذلك عندم إال يف فصل »: القسم الثالث-
يغمر صيبابة بيآف ْتر ببلغتو الزاخر، ك٭تقر ذبالة إحسآف بدر فصاحتو : ٨تو قوِف. ا١تغٌصن
 . 1«الزاىر

   مث يأيت بأكصاؼ أخرل للسجع، فمنو ا١تنقاد، كىو ما ينقاد طوعا كيأيت قبل أف 
فلم يأتوا بػ غفور مع »يستدعى، كمنو ا١تستجلب كىو السجع الفائق الذم بالغوا فيو، 

بصَت، كال كقفوا عند إتياّنم بػ غفور مع شكور، كبػ خبَت مع بصَت، بل جاؤكا بػ غفور مع 
 . 2«كفور، فضٌموا الفاء كحرؼ ا١تٌد كاللُت كالراء

ألنٌو تتشابو حركفو، كال »:    كمن ىذه األنواع أيضا ا١تضارع، كعٌلل تسميتو كذلك بقولو
فهو ال ٮتلص لباب السجع ا١تنقاد كال السجع ا١تستجلب، فهو كالفعل . يتفق آخرىا

 . 3«صٌر كصلٌ : كىو كقو٢تم . ا١تضارع الذم َف ٮتلص للحاؿ كال لبلستقباؿ

    كذكر نوعػػػػػا آخر ٝتٌػػػػػػاه ا١تشػػػػػػكػػػػػٌل؛ ألنٌو يأيت متفق اللفظ، ٥تتلف ا١تعٌت كأتى ٔتثاؿ من 
، كحػػػػػػػػػػػػػػػػػمزة 5 نبتت بالنػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي4مػػػػػػػػا حػػػػػػمزةي : كمن ذلك قػػػػػػػػػوِف من رسػػػػػػػػػػػالة...»: كػػػػػػػػػبلمو

 7 الراتػػػػػػػع بُت ا١تهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، كالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقد6كحػػػػػػػػػػػػػػػػػمزة عػػػػػػػػػػػػػػػػمِّ النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، كال الفػػػػػػػػػػػػػػػػرقد
 الطالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بيػػػػػػػػػػػػػػػن

                                                             
 .240:  السابقا١تصدر-  1
 . 243: ا١تصدر نفسو- 2
 .246-245: نفسوا١تصدر -  3
  .5/339: لساف العرب. (ٛتىىزى )مادة. بقلة ًحريفة: اٟتمزة-  4
  .15/302: لساف العرب. (نبا)مادة. ما ارتفع من األرض : النيب-  5
 .3/334: لساف العرب. (فرقد)مادة . كلد البقرة، كاألنثى فرقدة: الفرقد-  6
 .3/334:لساف العرب. (فرقد )مادة . الفرقداف ٧تماف يف السماء ال يغرباف، كقيل ٫تا كوكباف قريباف من القطب: الفرقد-  7
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 .  كال ٮتفى ما يف ىذا النوع من مبالغة يف التصنع، ال فائدة معنوية كراءىا. 2«1 ا١تها

   ك٧تد عند ناقد أندلسي آخر تفسَتا نفسيا كٚتاليا للسجع، كىو ا١تواعيٍت، فبعد أف 
كالكبلـ »: ذىب إُف أٌف الكبلـ ا١ترسل عن السجع ىو األصل لبعده التكلف، قاؿ

ا١تسجوع ا١تطبوع تلذه األٝتاع كتألفو الطباع كإٌف النفوس باعتدا٢تا الذم رٌكب ا فيها 
تأنس باعتداؿ األلفاظ كموازنة الكبلـ، فإٌف اٟتكمة كامنة يف قلوب العقبلء فإذا ٝتعتها 

لىكى ﴿: كقاؿ تعاُف. ألفتها كأنست هبا ، فذلك التعديل يطلب 3﴾الًذم خىلىقىكى فىسىوَّراؾى فػىعىدَّر
كالسجع إذا َف . ما يناسبو كيرتاح إُف ما ٬تاذبو، كمن ىنا أطربت األٟتاف بالنسبة ا١تزاجية

 . 4«...يتكلف فهو حليه يزين كيركم األٝتاع غىٍمريهي ا١تعُتي 

   كيف الكبلـ نزعة فلسفية ٘تيل إُف تفسَت استحباب النفس للكبلـ ا١توزكف ٔتا رٌكب يف 
كيبدك أٌف ا١تواعيٍت اطٌلع . النفس اإلنسانية من اعتداؿ، فهي تأنس ١تا رٌكب فيها ك٘تيل إليو

 .على مؤلفات الفبلسفة ا١تسلمُت الذين عاٞتوا قضايا النقد األديب مثل ابن سينا

 األٝتاع، كىو ما يدؿ على أنٌو – تسمعو –األٝتاع :    فقد تكررت يف نٌصو كلمات
كقد ٖتدث ابن سينا عن مسألة الوزف . يقصد النثر الشفوم ال الكتايب، كٖتديدا ا٠تطابة

ا٠تطايب، حيث يصبح الوصل كالفصل كزنا ما للكبلـ، كما أٌف ىناؾ الوزف الذم يقرب من 
الوزف العددم يف الشعر، كىو الذم يتحٌدد ٔتصاريع األسجاع حيث تكوف مصاريعو 

                                                             
 .868: 1987: ٤تيط ايط، دط، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت:  بطرس البستآف.ٚتع مهاة كىي الشمس: ا١تها -  1
 .250: إحكاـ صنعة الكبلـ: الكبلعي-  2
 .7: االنفطار-  3
 .1/252: الر٭تاف كالريعاف: ا١تواعيٍت-  4
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متقاربة الطوؿ كالقصر كفضبل عن ىذا كذاؾ فهناؾ النربات اليت ٕتعل القوؿ قريبا من 
   1.ا١توزكف

   كما أٌف كبلـ ا١تواعيٍت يبدك قريبا ٦تٌا ذىب إليو ابن رشد عندما ٖتٌدث عن دكر األقاكيل 
ككاف قد ظهر أٌف األقاكيل ...»: ا١توزكنة يف ٖتقيق اإلقناع كااللتذاذ يف األقاكيل ا٠تطابية

 بل ىي –ا١توزكنة ليست ٔتقنعة، فكذلك يظهر أيضا يف األقاكيل اليت ليس بينها نربات 
أما أحد٫تا فؤلٌف األلفاظ إذا َف يكن بينها :  أّنا قليلة اإلقناع كذلك لسببُت–متناسقة 

فصوؿ زمانية عسر فهم تلك ا١تعآف، ألّنا إذا كردت مشافعة يف الذىن، َف يتمكن الذىن 
من فهم كاحد منها حىت يرد عليو آخر، شبيو ما يعرض ١تن ٬تب أف يتناكؿ من أشياء 

     .سريعة اٟتركة، فإنو ال يتمكن منها

أما الثآف فإٌف القوؿ يكوف هبا غَت لذيذ ا١تسموع ألنو إ٪تا يلتذ السمع بالنربات كالوقفات    
 . 2«اليت بُت أجزاء القوؿ

   إذان فالسجع ليس ٣ترد لوف ببلغي عادم، أك زينة مضافة على الكبلـ أك مظهر من 
بل لو قيمة ٚتالية كإببلغية تسهم يف ٖتقيق تلقي النص . مظاىر الٌتصنع كالتكلف ا١تمقوت

 .تلقيا ناجحا

 

 
                                                             

٤تمد سليم ساَف ، كزارة ا١تعارؼ العمومية ، اإلدارة العامة للثقافة ، : طابة من كتاب الشفاء، ٖتقيق اٍف: ابن سينا: ينظر - 1
 .22 : 1954- 1373: القاىرة 

٤تمد ساليم ساَف، اجمللس األعلى للشؤكف اإلسبلمية، ٞتنة إحياء الًتاث اإلسبلمي ، : ٖتقيق: تلخيص ا٠تطابة: ابن رشد-  2
 .591-590: 1967 – 1387: القاىرة 
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 : آدا  الـّ ا  وصن ة الـ ابة

    سبقت اإلشارة إُف ا١تكانة ا١ترموقة اليت احتٌلها النثر يف العصور األخَتة كأسباب ذلك، 
لذلك ظهرت . كمنها الدكر ا١تهم الذم أصبحت تلعبو الكتابة السلطانية يف اٟتياة السياسية

مؤلفات يف ا١تشرؽ كا١تغرب تعٌت بآداب كمعارؼ الكاتب، كالقوانُت العامة للكتابة، بل 
 .ٖتدثوا حىت عن أدكات الكتابة كآالهتا من قلم كدكاة كمقص كقرطاس

   كما ٖتدثوا عن القوانُت العامة للكتابة،كمراعاة أحواؿ ا١تتلقُت، كىو كبلـ يدخل يف 
كتفاكت الكٌتاب يف ذلك، فمنهم من اكتفى باٟتديث عن األمور . البناء الفٍت للنثر

 .الشكلية، كمنهم من عاًف قضايا ٘تٌس صميم عملية الكتابة

، تعٌرض (االقتضاب يف شرح أدب الكتاب )   كمن ىؤالء البطليوسي، فقد أٌلف كتابو 
. لكل ما يتعٌلق ٔتهنة الكتابة، من التعريف بأصناؼ الكٌتاب كأخبلؽ الكاتب، كمعارفو

كخٌصص . كىي كلها قضايا ترتبط بالكتابة السلطانية كال عبلقة ٢تا بالكتابة الفنية
كٖتٌدث عن أمور أخرل . البطليوسي فصوال طويلة من كتابو للحديث عن أدكات الكتابة

 .  كالعنواف كالتوقيع كالتاريخ

فلٌما تكٌلم .    كال نعدـ يف ثنايا الكتاب إشارات تتعٌلق بفنيات الكتابة كاألسلوب األديب
كأما كاتب اللفظ، كىو »: عن أحد أصناؼ الكٌتاب، كىو ا١تًتسل كاتب اللفظ قاؿ

ا١تًتسل، فيحتاج إُف االستكثار من حفظ الرسائل كا٠تطب، كاألمثاؿ كاألخبار كاألشعار، 
كيصل هبا كبلمو . كمن حفظ عيوف اٟتديث يدخلها يف تضاعيف سطوره متمثبل إذا كتب

كإ٪تا ٭تسن ذلك يف مكاتبة . كال بأس باستعماؿ الشعر يف الرسائل اقتضابا ك٘تٌثبل. إذا حاكر
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األكفاء، كمن دكّنم، كيكره ذلك يف ٥تاطبة الرؤساء، كاٞتًٌلة من الوزراء؛ ألٌف ٤تلهم يكرب 
 . 1«فإٌف ذلك جائز لو. عن ذلك، إال أف يكوف الشعر من قرض الكاتب

يكىاتىبُت كما يقوؿ؛ ألٌف الكبلـ يرتبط بفن 
   يتحٌدث ىنا عن مراعاة أحواؿ ا١تتلقُت، أك ا١ت

ك٭تتاج الكاتب إُف معرفة مراتب ا١تكاتىبُت عند من »: الرسائل ٖتديدا، كقد أٌكد ذلك بقولو
 .2«...يكتب عنو، كما يليق هبم من األكعية كالعنوانات

كٖتٌدث عن .    أما الكبلعي فكاف أقرب إُف النقد األديب يف حديثو عن أدب الكٌتاب
". يف الكتابة كآداهبا كما يتعلق هبا من أسباهبا : "ذلك يف ٚتلة فصوؿ ٣تموعة ٖتت عنواف

 .كقد بدأ باٟتديث عن مكانة الكتابة كاألخبلؽ اليت ينبغي أف يتحٌلى هبا الكاتب

    مث انتقل إُف الكبلـ عن أدكات الكتابة كا٠تط، لكنو َف يطل الكبلـ يف ىذا ا١توضوع 
كحىت ىذه الفصوؿ ال ٗتلو من . كما درج على ذلك غَته من الكٌتاب يف ىذه العصور

 .استطرادات أدبية طريفة

:         كيف حديثو عن العنواف، ال يغفل التأكيد على ضركرة مراعاة أحواؿ ا١تتلقُت بقولو
 كأصل ىذا كلو أٌف الناس على فرؽ كأجناس، فينبغي أف يستعمل أىل التحقيق يف ٥تاطبة »

 .3«كل فريق ما يليق بو من الًتتيب، كما يشاكلو من األلفاظ كا١تعآف

                                                             
 .140-139: 1966: أدب الكٌتاباالقتضاب يف شرح : البطليوسي-  1

 .140: ا١تصدر نفسو-  2
 .54-53: إحكاـ صنعة الكبلـ : الكبلعي-  3
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 العنواف –أعٌزؾ ا - كنظرت »:    ك يتضح اٟتٌس التارٮتي يف كبلمو عن العنواف، يف قولو
 إُف سائر فصوؿ »كا١تبلحظ أٌف النظرة التارٮتية ٘تتد . 1«فوجدتو ٮتتلف باختبلؼ األزماف

 .2«ىذا الباب، حىت ٯتكننا عٌدىا أساسا يف تفكَته يف أدب الكٌتاب

 االستفتاح أيضا – أعٌزؾ ا –كنظرت »:    كيتضح ذلك من كبلمو يف فصل االستفتاح
كال تتغٌَت ىذه النظرة يف الفصل الذم خٌصصو . 3«فوجدتو ٮتتلف باختبلؼ األزماف

 .كالفصل اآلخر ا١تخٌصص لصدكر الرسائل. للصبلة على النيب صٌلى ا عليو كسٌلم

يظهر ذلك يف بعض اإلشارات اليت .    لكن اٟتٌس التارٮتي َف ييغٌيب اٟتٌس النقدم ّنائيا
فقد تعرض لكثَت من ا١تبلحظات يف . ٧تدىا متناثرة يف ثنايا ىذا الفصل كالكتاب ككل

 كما ٧تد يف آخر فصل يف 4.أصوؿ ا١تعآف كأخطاء الشعراء، مع أٌف الكتاب ٥تصص  للنثر
ٚتلة ىاٌمة من القواعد تتعلق بفن " يف قوانُت الكتابة كآداهبا " الكتاب كالذم عنونو بػ 

 .ا٠تطابة كالكتابة ككل

:        فتعرض لقضية مشاكلة اللفظ للمعٌت، كمطابقة الكبلـ لطبقة ا١تتلقُت، قاؿ يف ىذا
كأف يكوف .  موطن ترحيب كتأىيل، كا٠تطابة مقاـ ترفيع كتبجيل– أعٌزؾ ا –الكتابة »

. الكاتب يف حٌيز مىن قد عبل كزاد، خَت من أف يكوف يف حٌيز من قٌصر عن الواجب ا١تعتاد
كخَت من ىذين أف يلقى كٌل طبقة ٔتا يشاكلها من اللفظ كيوافقها، كيقابل كل فئة ٔتا 

                                                             
 .53: السابقا١تصدر -  1
 .183: يف نقد النقد األندلسي: عمر عبد الواحد-  2

 .55: ا١تصدر السابق-  3
. 94: ا١تصدر نفسو: ينظر-  4
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. كقد كٌضح كبلمو بأمثلة عديدة من كبلمو ككبلـ غَته. 1«يشاكلها من ا١تعٌت كيطابقها
 .ك٬تد القارئ ٢تذا الفصل قواعد أخر للكتابة، كبعض آداب الكٌتاب كأخبلقهم

                                                             
 .251: إحكاـ صنعة الكبلـ: الكبلعي-  1
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   لقد أسس ا١تسلموف يف األندلس حضارة عظيمة، ازدىرت يف كل ٣تاالت اٟتياة كالثقافة 
كيعٌد الًتاث األديب . كنتج عن ذلك تراث ضخم يف كل ىذه اجملاالت. كالعمراف كالفكر

كاحدا منها، كىو َف ينل حظو الكايف من الدراسة، كالكفيل باإلحاطة بكل ما أ٧تز فيو، 
 .رغم عدد الدراسات ا٢تائلة يف ىذا اجملاؿ

   كحقل النقد األديب أكثر حقولو تضررا من قلة الدراسة، بدليل أٌف جزءا ىاما من 
مصنفاتو الزاؿ ٥تطوطا ينتظر التحقيق، أك حٌقق كطبع يف طبعات قدٯتة ٤تدكدة النسخ، ٦تا 

كقف حائبل دكف كصو٢تا إُف أيدم الباحثُت، كبالتاِف أضاع فرصة دراستها كالوقوؼ على 
 .مكنوناهتا لتأخذ مكاّنا يف النقد العريب القدٔف

   كمن عوامل ىذا اإل٫تاؿ نظرة االستنقاص إُف الًتاث ا١تغريب كاألندلسي ككل، كاعتباره 
كاليت درجنا على النظر إليها على . ٣ترد تكرار ١تا قالو ا١تشارقة، خاصة يف الفًتات ا١تتأخرة

أّنا فًتة ضعف كتراجع، كيف اجملاؿ النقدم خاصة، نراىا فًتة اٞتمود الفكرم، كاإلقباؿ على 
 .التقسيمات كالتفريعات العقيمة

    كاٟتقيقة أٌف األندلسيُت كانوا يف فًتة العصور الذىبية للحضارة اإلسبلمية، يف مرحلة 
االستيعاب كا٢تضم، لينطلقوا، ابتداء من القرف ا٠تامس ا٢تجرم، يف مرحلة بركز الذات 
كالشخصية ا١تتميزة، كاستكماؿ مقومات ا٢توية الثقافية، فإتهوا إُف اإلبداع كالتأليف يف 

 . شىت ٣تاالت الفكر، كمن ضمنها اجملاؿ النقدم كالببلغي

   حاكؿ ىذا البحث دراسة بعض جوانب ىذه اٟتركة النقدية يف ىذه الفًتة التارٮتية، كإف 
كىو النقص الذم أرجو أف تتممو - كاف ال يٌدعي اإل١تاـ هبا، يف ظل غياب مصادر ىامة

 : ليصل إُف بعض النتائج أكجزىا يف ما يلي- ْتوث أخرل
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استشعر األندلسيوف شخصيتهم بعد اكتماؿ مقوماهتا، فوقفوا للدفاع عن ىذه -1
الشخصية، كإثبات ٘تٌيزىا يف شىت العلـو كا١تعارؼ، كمنها اجملاؿ الثقايف كاألديب، فنشأت 
النزعة األندلسية، أك نزعة الدفاع عن األندلس كاإلعبلء من شأف أدهبا كأدبائها، كىو ما 

دفع إُف قياـ حركة تأليفية نشيطة، خاصة يف فن الًتاجم اليت تعٌد مصدرا ىاما للمبلحظات 
ىذه ا١تبلحظات رغم اقتضاهبا يف معظم األحياف، إال أّنا أعطتنا صورة . النقدية الثرية

متكاملة عن الذكؽ األديب كالتوجهات النقدية، كخصائص البناء الفٍت للنص األديب الشعرم 
 .كالنثرم

   كقد أسهمت ىذه النزعة يف دفع النقد ٨تو ا١تنحى التطبيقي، فقد عٍت النقاد األندلسيوف  
با١تقارنة بُت أشعار األندلسيُت كأشعار ا١تشارقة، خاصة الكبار منهم، تأكيدا على علو 

إضافة إُف ما تضمنتو ىذه الًتاجم من . طبقة الشعر األندلسي، متتبعُت ا١تعآف، ك٤تللُت ٢تا
كقد اتسمت ىذه الًتاجم با١تبالغة . أكصاؼ ألساليب الشعراء، كٖتديد لسماهتا األساسية

يف مدح كإطراء األدباء األندلسيُت، كاإلنشائية كالتأنق يف األسلوب، كىذه ا٠تاصية َف تكن 
 .بدافع من النزعة الدفاعية فقط، كإ٪تا صارت ٝتة ألسلوب النثر يف ىذا العصر

ككانت ىي . كاف للنزعة الدينية كا٠تلقية دكر فاعل يف النقد كتوجيو مواقف النقاد-2
فقد رفضوا ا١تعآف . األساس الذم بنيت عليو آراؤىم يف تقييم ا١تعآف الشعرية، كمنزلة األدباء

. اليت فيها مساس بالعقيدة، كنظركا باستصغار إُف الشعراء كاألدباء الذين عرفوا بسوء ا٠تلق
كأثٌر ذلك حىت يف التاريخ األديب، فرفض بعض النقاد نوع معُت من األشعار مثل شعر 

 .ككاف ا١تعيار الديٍت أساسا لتفضيل النثر على الشعر أحيانا. ا٢تجاء
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   كآمن حاـز القرطاجٍت أٌف للشعر رسالة جادة، ٭تٌث على ا٠تَت، كيدعو إُف السلوؾ 
كىذا الدكر الفاعل للشعر ال نكاد ٧تده هبذا . القيم، ٔتا ٯتتلكو من قوة تأثَتية فاعلة

 .الوضوح عند ناقد عريب آخر غَت حاـز

   كيبدك أٌف النزعة الدينية اليت قويت يف ىذه الفًتة من تاريخ األندلس، فقد أضحت الزمة 
لكل النقاد، حىت الذين ال يتصفوف يف حياهتم بااللتزاـ الديٍت، يبدك أّنا كانت ردة فعل 

طبيعية لئلحساس بقرب النهاية، ىذا اإلحساس دفع األندلسيُت إُف االلتفاؼ على الذات، 
كالتشبث با٢توية كتقويتها، يف صراع من أجل البقاء، كىذا يتطلب التمسك ٔتقومات ا٢توية 

 .كعلى رأسها اإلسبلـ كالعركبة

إٌف تنامي االٕتاىُت الدفاعي كاألخبلقي يف النقد األندلسي، َف يلغ التوجو الفٍت يف -3
فقد حفلت مؤلفاهتم با١تبلحظات النقدية اليت تدخل يف صميم العملية . رؤل ىؤالء النقاد

كعنوا ٓتصائص التشكيل الفٍت، فتعمقوا يف تناكؿ قضية البديع، اليت صارت . اإلبداعية
كٖتدثوا عن ا١تعآف حديثا يدؿ على االبتكار كالتمكن، حيث أمكنهم . طابع العصر األديب

أف ٬تسوا مواضع اختبلؿ الصنعة كاىتزاز ا١تعآف، كبا١تقابل كضعوا أيديهم على مواطن 
كَف . الرباعة، كدقة الصنعة، مشيدين باخًتاع ا١تعآف اٞتديدة كابتكار الصورة الغريبة كتوليدىا

 . يكتفوا بالتعليق على ا١تعآف بل تدخلوا إلصبلحها

كىذا يدؿ على إدراكهم العميق . اىتموا بفن العركض، كأٌلفوا فيو بشكل الفت لبلنتباه-4
كقد كاف ٟتاـز القرطاجٍت جهود معتربة يف ىذا اجملاؿ، . أل٫تية العنصر ا١توسيقي يف الشعر

 .كأتى فيو بآراء قيمة كجديدة
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ما كاف النقاد األندلسيوف ليهملوا فٍت ا١توشح كالزجل، ك٫تا من اخًتاع األندلسيُت، -5
كابتكارىم الذم أسهمت فيو عناصر البيئة، من الطبيعة الساحرة، كاللغة اٟتضرية الرقيقة، 

كتطورىم يف فن ا١توسيقى، إضافة إُف رغبتهم يف التحرر من الشكل الشعرم ا١تقيد الذم َف 
فقد رفضهما . إال أٌف آراءىم اختلفت يف ىذين الفنُت. يعد يناسب كل ىذه ا١تعطيات

بعض النقاد، خاصة منهم الصادرين عن ا١توقف الدفاعي، ألٌف يف ا١توشح خركج عن أكزاف 
البحور العربية، كيف الزجل ميل عن اللغة الفصيحة، كيف ذلك كلو إساءة كانتقاص من 

 .اقتدار الشاعر األندلسي على نظم الشعر الفصيح الذم ٬تارم فيو فحوؿ الشعر ا١تشرقي

   كَف ير بعضهم اآلخر غضاضة يف ركاية ا١توشحات كاألزجاؿ، بل عٌدكىا من إبداعات 
كقد نظٌر ابن قزماف للزجل، كرسم طريقة نظمو، . األندلسيُت، كمتطلبات العصر الفنية

 .ككٌضح خصائصو

. ربطوا مفهـو الشعر بالتخييل، مؤكدين على دكر ا٠تياؿ الشعرم يف ٖتقيق شعرية النصٌ -6
كَف يهملوا العناصر اٞتوىرية األخرل، كا١توسيقى كاإل٭تاء كالصورة الشعرية ا١تبتكرة، كدكر 

فقد ربطوا بُت ٚتاؿ الشعر كقدرتو على اإلطراب، . ا١تتلقي يف استكماؿ ىذه الشعرية
فابتكركا مصطلحات للداللة على ىذا النوع من الشعر من . كبعث االرتياح يف نفس ا١تتلقي

كقواـ ىذا الشعر الصورة ا١تبتكرة الغريبة، كقد كاف كلوعهم هبا . ا١ترقص كا١تطرب: قبيل
 .شديدا، كيستنتج من كبلمهم عنها  أّنم يعدكّنا جوىر الشعر

فقد . كاف أفقهم يف موضوع األخذ األديب أكثر انفتاحا من كل النقاد الذين سبقوىم-7
رأكا أٌف حسن األخذ، أم إعادة صياغة كتشكيل ا١تعٌت ا١تسبوؽ إليو بطريقة مبتكرة، يعٌد 

كقد انعكس ىذا التصور حىت على ا١تصطلحات اليت استعملوىا يف ا١توضوع، فلم . إبداعا
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أٌما يف حاالت . يستعملوا لفظ السرقة إال يف اٟتاالت اليت تكوف فيها السرقة مفضوحة
 .التداكؿ األخرل فقد استعملوا مصطلحات أكثر لطفا

إال أٌّنم توٌسعوا يف القضية، . َف ٮتالفوا من سبقهم من النقاد يف تفضيل الشعر ا١تطبوع-8
كربطوا موضوع الصنعة ٔتعطيات العصر، فتحٌدثوا عن الصنعة البديعية، كاعتربكىا من لواـز 
. استكماؿ أدبية النٌص، إذا َف ٗترج عن حدكد االعتداؿ، كجاءت يف إطار اإلبداع كالتفٌنن

كنظر حاـز إُف موضوع الطبع نظرة علمية، فهو رغم إقراره بأٌف الطبع موىبة كسجية، إال أنو 
كالفكرة نفسها أثارىا . كأشار إُف عوامل ىذا التقؤف كاالكتساب. يرل أنٌو ييقٌوـ كيكتسب

 .ابن خلدكف

لقد ازدىر النثر الفٍت يف األندلس إُف اٟتٌد الذم صار فيو ينافس الشعر على مكانتو -9
كصار اٞتمع بُت الرباعة يف النثر كالشعر، ٦تا يعلي مرتبة . التقليدية، بل كيتفوؽ عليو أحيانا

َف يغفل النقاد األندلسيوف يف ىذه . األديب األندلسي، كيفخر بو األندلسيوف على غَتىم
ا١ترحلة عن ىذه ا١تكانة اليت صار ٭تتلها النثر، فتصٌدكا لدراستو كضبط قواعده 

 .      كمصطلحاتو، كالتعريف بفنونو

    



 

 
 

 
 
 
 

فهرس ال لاد  وال راجع 
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 .ـ1968-ىػ1388

 :ابن سعيد األندلسي، علي بن موسى بن ٤تمد-

إبراىيم األبيارم، دط، ا٢تيئة العامة : ٖتقيق: اختصار القدح ا١تعلى يف التاريخ اٌلى-39
 .ـ1959: لشؤكف ا١تطابع األمَتية، القاىرة

النعماف عبد ا١تتعاِف القاضي، دط، مطابع : ٖتقيق: رايات ا١تربزين كغايات ا١تميزين-40
 .ـ1993: األىراـ التجارية، القاىرة

خليل منصور، الطبعة األكُف، دار الكتب : كضع حواشيو: ا١تغرب يف حلى ا١تغرب-41
 .ـ1997-ىػ1417: العلمية، بَتكت

سيد حنفي حسنُت، دط، ا٢تيئة ا١تصرية العامة : ٖتقيق: ا١تقتطف من أزاىَت الطرؼ-42
 .ـ1984: للكتاب، القاىرة

ىػ، دار 1286طبعة مأخوذة عن الطبعة األكُف يف القاىرة سنة : ا١ترقصات كا١تطربات-43
 .ـ1973: ٛتد ك٤تيو، القاىرة

 : الشريشي، أبو العباس عبد ا١تؤمن القيسي-

٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دط، ا١تكتبة العصرية، : شرح مقامات اٟتريرم، ٖتقيق-44
 .ـ1992-ىػ1413: بَتكت-صيدا

 :الٌشٌماخ، أبو سعيد بن ضرار -



 

285 
 

- ىػ 1414: قدرم مايو، دار الكتاب العريب، بَتكت: شرح كتقدٔف: الديواف-45
 .ـ1994

 :الصفدم، صبلح الدين خليل بن أيبك-

: ألبَت حبيب مطلق، الطبعة األكُف، دار الثقافة، بَتكت: ٖتقيق: توشيع التوشيح-46
 .ـ1966

 : الصوِف، أبو بكر ٤تمد بن ٭تِت-

 .دت: أخبار أيب ٘تاـ، دط، ا١تكتب التجارم، بَتكت-47

 :ابن طباطبا،٤تمد بن أٛتد-

: ٤تمد زغلوؿ سبلـ، دط، منشأة ا١تعارؼ، اإلسكندرية: ٖتقيق: عيار الشعر-48
1984. 

 :ابن عذارل، ا١تراكشي-

كوالف كليفي . س.ج: ٖتقيق كمراجعة: البياف ا١تغرب يف أخبار األندلس كا١تغرب-49
 .ـ1980-ىػ1400: بركفنساؿ، الطبعة الثانية، دار الثقافة، بَتكت

 :العسكرم، أبو ىبلؿ اٟتسن بن عبد ا-

علي ٤تمد البجاكم ك٤تمد أبو الفضل إبراىيم، مطبعة : كتاب الصناعتُت، ٖتقيق-50
 . دت: عيسى البآف اٟتليب كشركاه

 :عنًتة، ابن شداد-

 .ـ1992-ىػ1413: شرح يوسف عيد، الطبعة األكُف، دار اٞتيل، بَتكت:الديواف-51

 :ابن قتيبة، أبو ٤تمد عبد ا بن مسلم-
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أٛتد ٤تمد شاكر، الطبعة الثانية، دار ا١تعارؼ، : ٖتقيق كشرح: الشعر كالشعراء-52
 .ـ1958-ىػ1377: القاىرة

 :القرطاجٍت، أبو اٟتسن حاـز-

٤تمد اٟتبيب بن خوجة، الطبعة الرابعة، دار : ٖتقيق: منهاج البلغاء كسراج األدباء-53
 .ـ2007: الغرب اإلسبلمي، بَتكت

 :ابن قزماف، الزٌجاؿ-

 .ـ1980: كورنيطي، دط، ا١تعهد اإلسبآف للثقافة، مدريد. ؼ: تقدٔف: الديواف-54

 : القلقشندم، أبو العباس شهاب الدين أٛتد-

 .ـ1978: ٤تمد مشس الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت: ٖتقيق: صبح األعشى-55

 :الكبلعي، أبو القاسم ٤تمد بن عبد الغفور-

 .ـ1966: رضواف الداية، دط، دار الثقافة، بَتكت: ٖتقيق: إحكاـ صنعة الكبلـ-56

 : ا١تتنيب، أبو الطيب أٛتد بن اٟتسُت-

مصطفى السقا كإبراىيم األبيارم كعبد : أبو البقاء العكربم، ضبط: شرح: الديواف-57
 .ـ2010- ىػ 1432: اٟتفيظ شليب، دط، دار الفكر، بَتكت

 :ا١تراكشي، عبد الواحد-

٣تمد سعيد العرياف، الطبعة األكُف، منشورات ٞتنة : ٖتقيق: ا١تعجب يف أخبار ا١تغرب-58
 .ـ1963-ىػ1383: إحياء الًتاث اإلسبلمي، القاىرة

 :ابن ا١تعتز، أبو العباس عبد ا-
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: إغناطيوس كراتشوفسكي، الطبعة الثالثة، دار ا١تسَتة، بَتكت: ٖتقيق: كتاب البديع-59
 .ـ1982

 :ا١تقرم، شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد-

إحساف عباس، دط، دار صادر، : ٖتقيق: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب-60
 .ـ1988-ىػ1408: بَتكت

 :(أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج )مسلم -

 .دت:  دار الكتاب اللبنآف، بَتكت –صحيح مسلم، دار الكتاب ا١تصرم، القاىرة - 61

 :ابن ا١تلوح، قيس-

رحاب عكاكم، الطبعة األكُف، دار الفكر العريب، : شرح كٖتقيق: الديواف-62
 .1994:بَتكت

 :النابغة، زياد بن معاكية-

: حٌنا نصر اٟتيٌت، الطبعة الثانية، دار الكتاب العريب، بَتكت : ٖتقيق: الديواف-63
 .ـ1996- ىػ 1416

 :نصيب بن رباح-

، دط، مطبعة اإلرشاد، بغداد: ٖتقيق: الديواف-64  .1968: داكد سلـو

 ال  اج 

 : بطرس البستآف-

 .1987: ٤تيط ايط، دط، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت-65

 : عبد النور جبور-
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 . دت: ا١تعجم األديب، دط، دار العلم للمبليُت، بَتكت- 66

 :ابن منظور، أبو الفضل ٚتاؿ الدين ٤تمد بن مكـر-

 .دت: لساف العرب، دط، دار بَتكت للطباعة كالنشر-67

 ال راجع

 :أدكنيس-

-ىػ1406: الطبعة ا٠تامسة، الطبعة ا٠تامسة، دار الفكر، بَتكت: زمن الشعر-68
 .ـ1986

 .1978:، دار العودة، بَتكت1،ط(صدمة اٟتداثة-3)الثابت كا١تتحوؿ-69

 :  إٝتاعيل عٌز الدين-

 .ـ2000-ىػ1421: األسس اٞتمالية يف النقد العريب، دط، دار الفكر، بَتكت-70

 : أديواف ٤تمد-

قضايا النقد األديب عند حاـز القرطاجٍت، الطبعة األكُف، مطبعة النجاح اٞتديدة، - 71
 .2004: ا١تغرب-الدار البيضاء

 : األىوآف عبد العزيز-

 .ـ1957: الزجل يف األندلس، دط، معهد الدراسات العربية العا١تية، القاىرة-72

 :  بالنثيا آ٩تل جنثالث-

حسُت مؤنس، الطبعة الثانية، مكتبة الثقافة الدينية، : ترٚتة: تاريخ الفكر األندلسي-73
 .ـ2008-ىػ1429:القاىرة

 : بدكم أٛتد أٛتد-
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: القاىرة-أسس النقد األديب عند العرب، الطبعة الثانية، مطبعة ّنضة مصر، الفجالة-74
1960. 

 : البلداكم ٛتيدة صاٌف-

قراءة أندلسية يف اٞتهود النقدية كالظواىر الفنية كالتجربة الشعرية، الطبعة األكُف، دار -75
 .ـ2009-ىػ1430:  األردف–دار عماد الدين، عماف - الضياء

 : جرباف ٤تمد مسعود-

، (ا١تضامُت كا٠تصائص األسلوبية)فنوف النثر األديب يف آثار لساف الدين ابن ا٠تطيب -76
 .ـ2004: الطبعة األكُف، دار ا١تدار اإلسبلمي، بَتكت

 : ٛتادم عبد ا-

 .ـ2001: الشعرية العربية بُت اإلبداع كاالتباع، الطبعة األكُف، دار ىومة، اٞتزائر-77

 : ٛتود عباس ثابت-

: األردف- ا١تعيار األخبلقي يف نقد الشعر العريب، الطبعة األكُف، دار دجلة، عماف-78
 .ـ2011

 : ا٠ترازم بديعة-

مفهـو الشعر عند نقاد ا١تغرب كاألندلس يف القرنُت السابع كالثامن ا٢تجريُت، الطبعة -79
 .دت: ا١تغرب-األكُف، دار نشر ا١تعرفة، الرباط

 :ابن خليفة مشرم-

القصيدة اٟتديثة يف النقد العريب ا١تعاصر، الطبعة األكُف، منشورات االختبلؼ، - 80
 .ـ2006: اٞتزائر
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 :الداية ٤تمد رضواف-

-ىػ1414: تاريخ النقد األديب يف األندلس، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بَتكت-81
 .ـ1993

 .ـ2000-ىػ1421: يف األدب األندلسي، الطبعة األكُف، دار الفكر، دمشق-82

 :الرافعي مصطفى صادؽ-

٤تمد علي سبلمة، الطبعة األكُف، دار الصحوة، : تاريخ آداب العرب، ضبط كتقدٔف-83
 .ـ2008-ىػ1429:القاىرة

 :أبو الٌرب ىناء-

: األردف- أثر أيب العبلء يف األدب األندلسي، الطبعة األكُف، دار كرد، عماف-84
 .ـ2009

 :الربيعي أٛتد حاجم-

: منهج البحث األديب يف األندلس، الطبعة األكُف، الدار العربية للموسوعات، بَتكت-85
 .ـ2010- ىػ1430

 :الركيب ألفت كماؿ-

رمسيس يوناف، دط، دار التنوير، : ترٚتة: نظرية الشعر عند الفبلسفة ا١تسلمُت-86
 .ـ2007: بَتكت

 :الزيآف عبد العاطي-

مطبعة - ، دط، منشورات الثقافة اٞتنوبية(ظواىر كقضايا)الًتاث النقدم كالتأكيل-87
 .ـ2007: القركيُت، ا١تغرب
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 :سلطاف منَت-

: ، دط، منشأة ا١تعارؼ، اإلسكندرية(الكناية كالتعريض)الصورة الفنية يف شعر ا١تتنيب-89
 .ـ2002

 :السيويف مصطفى-

: تاريخ األدب األندلسي، الطبعة األكُف، الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية، القاىرة-90
 .ـ2008

 :أبو شوارب مصطفى-

، الطبعة األكُف، دار الوفاء، (قراءة يف نقد القرف الرابع ا٢تجرم)إشكالية اٟتداثة-91
 .ـ2006: اإلسكندرية

 :صاٌف بشرل-

: الصورة الشعرية يف النقد اٟتديث، الطبعة األكُف، ا١تركز الثقايف العريب، بَتكت-92
 .ـ1994

 : ضيف شوقي-

، الطبعة الثانية، دار ا١تعارؼ، القاىرة (عصر الدكؿ كاإلمارات)تاريخ األدب العريب- 93
  .دت:

 .دت: الفن كمذاىبو يف النثر العريب، الطبعة الثانية، دار ا١تعارؼ، القاىرة-94

 :طبانة بدكم-

 .دراسات يف نقد األدب العريب، الطبعة الرابعة، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية، القاىرة، دت- 95

 :عباس إحساف-
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، (نقد الشعر من القرف الثآف حىت القرف الثامن للهجرة)تاريخ النقد األديب عند العرب-96
 .ـ1993: األردف- الطبعة الثانية، دار  الشركؽ، عماف

: ، الطبعة السادسة، دار الثقافة، بَتكت(عصر سيادة قرطبة)تاريخ األدب األندلسي-96
 .ـ1981

 :عبد الرحيم مصطفى علياف-

، الطبعة األكُف، مؤسسة (يف القرف ا٠تامس ا٢تجرم)تيارات النقد األديب يف األندلس-97
 .ـ1984: الرسالة، بَتكت

 :العبدالبلت فاطمة-

- ، دط، دار كائل للنشر، عماف(أدب الدفاع عن األندلس)ا١تلثموف يف األندلس-98
 .ـ2009: األردف

 : عبد الواحد عمر-

 .دت: ، دط، دار الثقافة، بَتكت(عصر الطوائف كا١ترابطُت)النقد األديب يف األندلس-99

: مصر-يف نقد النقد األندلسي، الطبعة األكُف، دار ا٢تدل للنشر كالتوزيع، ا١تنيا-100
 .ـ2008

 : عصر ٤تمد طو-

: مفهـو اإلبداع يف الفكر النقدم عند العرب، الطبعة األكُف، عاَف الكتب، القاىرة-101
 .ـ2000- ىػ1420

 :عصفور جابر-

، الطبعة األكُف، دار الكتاب ا١تصرم، (دراسة يف الًتاث النقدم)مفهـو الشعر-102
 .ـ2003- ىت1424: دار الكتاب اللبنآف، بَتكت- القاىرة
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دار الكتاب اللبنآف، - الصورة الفنية، الطبعة األكُف، دار الكتاب ا١تصرم، القاىرة-103
 . ـ2003- ق1424: بَتكت

 :عبلكنة شريف راغب-

، الطبعة األكُف، طبع بدعم من (عصر ا١ترابطُت كا١توحدين)النقد األديب يف األندلس-104
 . ـ2005- ق1424: األردف- كزارة الثقافة، عماف

 :العويشق عبد ٛتد-

 .ـ1970: األدب يف خدمة اٟتياة كالعقيدة، الطبعة األكُف، دار العربية، بَتكت-105

 :عيد رجاء-

 .ـ1990: الًتاث النقدم، دط، منشاة ا١تعارؼ، اإلسكندرية-106

 :عياد شكرم-

 .ـ1968: موسيقى الشعر العريب، دط، دار ا١تعرفة، القاىرة-107

 :غاّف أٛتد سليم-

، الطبعة األكُف، (قراءة يف النظرية النقدم عند العرب)تداكؿ ا١تعآف بُت الشعراء-108
 .ـ2006: لبناف- ا١تغرب، بَتكت- ا١تركز الثقايف العريب، الدار البيضاء

 :الغٌذامي عبد ا-

، الطبعة السادسة، ا١تركز (من البنيوية إُف التشر٭تية، نظرية كتطبيق)ا٠تطيئة كالتكفَت-109
 .ـ2006: الثقايف العريب، بَتكت
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 : غومس إميليو غرسية-

: حسُت مؤنس، الطبعة الثالثة، مكتبة النهضة، القاىرة: ترٚتة: الشعر األندلسي-110
 .ـ1969

 :القط عبد القادر-

 .ـ1982: مفهـو الشعر عند العرب، دط، مطابع سجل العرب، القاىرة-111

 :قط مصطفى البشَت-

مفهـو النثر الفٍت كأجناسو يف النقد العريب القدٔف، دط، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، -112
 .ـ2010: اٞتزائر

 : القواؿ أنطواف ٤تسن-

-ىػ1424: ا١توشحات األندلسية، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العريب، بَتكت-113
 .ـ2003

 :أبو كريشة طو مصطفى-

الشركة ا١تعربة العا١تية - أصوؿ النقد األديب، الطبعة األكُف، مكتبة لبناف ناشركف- 114
 .ـ1996: للنشر، لو٧تماف

 :لغزيوم علي-

، الطبعة األكُف، (حاـز القرطاجٍت ٪توذجا)نظرية الشعر كا١تنهج النقدم يف األندلس-115
 .ـ2007- ىػ1428: ا١تغرب- مطبعة سايس، فاس
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 :بن ٤تمد علي-

، دط، دار الغرب (أشكالو كمضامينو)النثر األديب األندلسي يف القرف ا٠تامس-116
 .ـ1990: اإلسبلمي، بَتكت

، (دراسة يف حياة الرجل كأىم جوانب الكتاب)ابن بساـ األندلسي ككتابو الذخَتة-117
 .ـ1989: دط، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، اٞتزائر

 :بو مزبر الطاىر-

، الطبعة (نظرية حاـز القرطاجٍت يف تأصيل ا٠تطاب الشعرم)أصوؿ الشعرية العربية-118
 .ـ2007- ىػ1428: األكُف منشورات االختبلؼ، اٞتزائر

 :ا١تصرم أٛتد ٤تمود-

، الطبعة األكُف، دار الوفاء، (قراءة يف تراث العرب النقدم)قضايا نقدية-119
 .ـ2007: اإلسكندرية

 :مصطفى ٤تمد عبد ا١تطلب -

إتاىات النقد خبلؿ القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت، الطبعة األكُف، دار -120
 .ـ1984- ىػ1404: األندلس، بَتكت

 :مصطفى قيصر-

 .دت: حوؿ األدب األندلسي، دط، مؤسسة األشرؼ، بَتكت-121

 :ا١تصفار ٤تمد -

، دط، مطبعة (مقاربة مقارنة بُت قدامة كحاـز)الشعرية العربية كحركية الًتاث النقدم-122
 .ـ1999: سوجيك، تونس
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 :مفتاح ٤تمد-

: ، دط، دار الثقافة، الدار البيضاء(دراسة نظرية كتطبيقية)يف سيمياء الشعر القدٔف-123
 .ـ1989- ىػ 1409

 :ىدارة ٤تمد مصطفى-

، دط، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية، (دراسة ٖتليلية)مشكلة السرقات يف النقد العريب-124
 .ـ1958: القاىرة

 : ىيكل أٛتد-

 .ـ1962: األدب األندلسي، دط، مكتبة الشباب، القاىرة-125

 الدو يات

مقاربة ا١تمتع كا١تفيد يف نظرية الشعر عند حاـز القرطاجٍت، ٣تلة : ا١تنصف الوىايب-
 .ـ1993-ىػ1414: ، سنة13العدد : ، دمشق(اٖتاد الكتاب العرب)الًتاث

 األطروحات

أبو عامر بن شهيد )حركة النقد األديب يف قرطبة، عصر اٟتجابة كالفتنة : حدكش العياشي-
: الرباط- جامعة ٤تمد ا٠تامس- ، رسالة دبلـو الدراسات العليا، كلية اآلداب(أ٪توذجا
 .ـ1988-1989

ر٭تاف األلباب كريعاف الشباب يف مراتب اآلداب، البن خَتة : اٟتيا مصطفى-
- 1988: الرباط- جامعة ٤تمد ا٠تامس–، رسالة مرقونة بكلية اآلداب (ٖتقيق)ا١تواعيٍت
 .ـ1989

، رسالة مرقونة مقدمة لنيل (ٖتقيق)الوايف يف نظم القوايف أليب البقاء الرندم: الكنوٓف ٤تمد-
. ـ1974: الرباط-جامعة ٤تمد ا٠تامس- دبلـو السلك الثالث، كلية اآلداب



 

 

 
 
 
 
 

 فهرس ال وضو ات
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 فهرس ال وضو ات

 

 الصفحة 

 م                                     -أ:................................................................. ا١تقدمة 

 : ا١تدخل 

 02.....نشأة كتطور اٟتياة األدبية يف األندلس قبل القرف ا٠تامس ا٢تجرم -
 11.................االنتعاش األديب لؤلندلس يف القرف ا٠تامس ا٢تجرم  -
 13.............انتعاش النقد األديب األندلسي يف القرف ا٠تامس ا٢تجرم  -

 
                        الباب األكؿ   

              إتاىات النقد األديب يف األندلس                

 النقد الدفا ي : الفلل األول 

 26:....................................................................٘تهيد-

 28:.................................................................ابن بساـ-

 34:.................................................................الشقندم-

 36:.................................................................ابن دحية-

 43:.....................................................ابن عبد الغفور الكبلعي

 46:......................................ٕتليات النزعة الدفاعية يف كتب الًتاجم-
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 .النقد األخالقي: الفلل الثاني

 58:....................................................................٘تهيد-

 60:..................................................النزعة ا٠تلقية كنقد ا١تعآف-

 73:.........................................أثر النزعة ا٠تلقية يف التنظَت النقدم-

 84:.....................استحكاـ النزعة ا٠تلقية يف آراء النقاد كاألدباء األندلسيُت-

 

 .النقد الفني: الفلل الثالث

 91:...................................................................ا١تعآف-

 102:.............................................................فنوف الببلغة-

 102:...............................................(التشبيو كاالستعارة)البياف-1

 111:................................................................البديع-2

 114:................................................................العركض-

 120:......................................................نقد ا١توشح كالزجل-

 120:...............................................................ا١توشح-1

 125:................................................................الزجل-2
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 الـا  الثاني

 .قضايا النقد األدبي في األندلس

 .مفهوم الش ر: الفلل األول

 131:...................................................................٘تهيد-

 134:......................................عبلقة مفهـو الشعر بااكاة كالتخييل-

 141:...............................................................التخييل-1

 141:............................................على مستول ا١تتلقي-          أ

  142:...........................................على مستول ا١تبدع-          ب

 143:...............................................................ااكاة-2

 149:...........................................................بواعث الشعر-

 154:...........................................................الغرابة كالتأثَت-

 

 .األخذ األدبي: الفلل الثاني-

 165:..................................................................٘تهيد-

 167:...........................................................بداىة األخذ-

 175:............................................................أنواع ا١تعآف-

 176:...............................................ا١تعآف ا١تخًتعة-1         

 178:...........................................ا١تعآف ا١تسبوؽ إليها-2         
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 180:...............................................ا١تعآف ا١تتداكلة-3         

 181:..........................................................مراتب األخذ-

 191:...............................................مصطلحات األخذ األديب-

 

 .الطـع واللن ة: الفلل الثالث

 197:......................................الطبع كالصنعة يف النقد العريب القدٔف-

 203:.................................................الطبع كالبديهة كاالرٕتاؿ-

 219:................................................................الصنعة-

 

 .نقد النثر: الفلل الرابع

 227:..........................................مكانة النثر يف األدب األندلسي-

 232:..................................................الفصل بُت الشعر كالنثر-

 243:........................................................البديهة كاالرٕتاؿ-

 247:............................................................أسلوب النثر-

 249:........................................................الفصاحة كالببلغة-

 254:.......................................................فنوف النثر كأساليبو-

 256:.............................................................ضركب النثر-

 263:..................................................................السجع-
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 268:...............................................أدب الكٌتاب كصنعة النثر-

 273:...................................................................ا٠تا٘تة

 279:....................................................فهرس ا١تصادر كا١تراجع

 297:........................................................فهرس ا١توضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




