انجًهىسيــت انجضائشيــت انذيًقشاطيــــت انــشعبيت
وصاسة انتعهيى انعاني و انبحث انــــعهًي
جايعت عبذ انحًيذ ابــــٍ باديس
كــــهيت األدب انعشبي وانفُىٌ
قــــــسى األدب انعشبي

يــــزكـــشة تـــخشج نـــــُيم شــــهادة انـــــــًاستش
تـــــــخصص أدب عشبي قـــذيى ،يــىسىو ة ب:
تــقـــُيٍ انـــجُس األدبـــي فـي األدب انـــقذيى
 -انـــعقذ انــــفشيذ ل:ابٍ عبذ سبه أًَىرجا-

 اعــــذاد :بــىيذيٍ َصيشة
تــــكشني حــــياة

 اشـــشاف األســـتارة:د .صيـــتىَي كشيًت

انسُت انــجايعيت 2019 - 2018 :و

الــحمد والـــشكر هلل ســبحانه وتـعالى الذي وفقنا إلى انـجاز هــذا البحث سائـلٌن اٌـاه
التوفٌق والثبات على الحق فالواجب ٌحتم علٌنا أن نــذكر أهـل الفضل فً ذلك،ونخص
بالـذكر األســتاذة الـمشرفة :الـدكتوراه زٌـتونً كـرٌمة التً كانت بـمثابة السراج المنٌر
التً أضاءت بنور عملها طوال هذه السنة،ولم تبخل علٌنا بنصائحها وتـوجٌهاتها القٌمة،
فلها جـزٌل الشكر واالمتنان
كما أننا ال ننسى أن نـتقدم بـجزٌل الـشكر إلـى كـل مـــن سـاعدنا من قرٌب أو بـعٌد ولو
بكلمة طٌبة .

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال أحمد شوقي:
ليست دنياك يا صاحبي ما تجده من *** فيرك بل ما توجده بنفسك
فإن لم تجد شيأ عمى دنيا

***

كنت أنت زائد عمى دنيا

إلى من زرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب،إلى من كمّت أناممو ليقدم لنا لحظة سعادة ،إلى
من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق العمم ،إلى القمب الكبير أب ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعزيز
إلى من أرضعتني الحب والحنان ،إلى رمز الحب وبمسم الشفاء،إلى القمب الناصع بالبياض
أم ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــغالية،إلى القموب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة الى رياحين حياتي إخوتي أحباء،
كما أىدي ىذا العمل الى أغمى ما منحتني الدنيا وما أعز من أحب زوجـ ـ ــي وأبن ـ ــائي
:أن ـ ـ ـ ــفال ومـ ـ ـ ــعاذ الذين أتنـ ـ ــفس من ن ـ ـ ـ ـ ــفسيم وأتغذى من روحيم وأطـ ـ ــال اهلل في ع ـ ــمرىم
وحفظيم لي
إلى من أعانتني بدعواتيا الخالصة حـ ـ ـ ـ ـ ــماتي حفظيا اهلل ورعاىا
والى من كانت خير سند معين وقاسمت معي تعب ىذا النجاح أختي في اهلل ن ـ ــصيرة
وعائ ـ ــمتيا ال ـ ــكريمة ،والى كل من نمت من طرفيم شرف العمم والتعمم إلى كل من تحمميم
ذاكـ ـ ـ ـرتي ولم تسمعيم مـ ـ ــذكرتي

حــــيـــاة

الحمد هلل طيبا مباركا فيو األحق بالحق والشكر عمى جزيل نعمو ،ووقوفا عند قولو عميو
اس لَم ْنم َمي ْنش ُكك ْنر اهللَم «
الصالة والسالم » َمم ْنن لَممْن َمي ْنش ُكك ِرر َم
الن َم
بالمختصر:
إلى نقطة بداية تكممة المشوار فرصة أخرى في الحياة األعز حبيب تيراس أستاذ الحياة والى
بادرة الطريق بفضل اهلل وأبي الغالي إلى ناصر معزوز تمنياتي الصحة والرزق إن شاء اهلل.
إلى الوالدة الكريمة واخوتي حفظيم اهلل خاصة سيف الدين ومريم أروى باتول ومحمد صالح
الدين بوزيد و رابح الصغير.
كما ال أنسى األخت الكبيرة فريدة وزوجيا قويدر معزوز وزوجة أخي الكبير
بومدين سمية وخاصة جنود الخفاء ،عولية ،صميحة ،مميكة ،فضيمة ،نادية ،معزوزة ،فاطيمة
إلى األخوات في اهلل  :ح ـ ـ ـ ــياة والعائمة المحترمة ،بن عمارة لـ ـ ـ ــويزة والعائمة الكريمة والى
نـ ــصيرة رحـ ـ ــو والعائمة الفاضمة.
إلـ ـ ـ ــى ىـ ـ ـ ـؤالء الشـ ـ ــكر الـ ـ ـ ــجزي ـ ـ ـ ـ ـ ــل

نــــــصيرة

مـــــقـــــدمـــة:
تعتبر الثقافة األندلسٌة بشكل عام واألدب األندلسً على وجه الخصوص أدبا لسانه عربً
إسالمً وروحه الحضارة المتنوعة التً ٌحٌاها األندلسٌون بكل مقوماتها المختلفة والعرقٌة
والتارٌخٌة،هً تمازح بٌن الحضارات وبٌن الماضً والحاضر،وٌظهر ذلك جلٌا فً مختلف
المخطوطات األثرٌة التً خلقتها لنا هذه الثقافة،ولعل كتاب العقد الفرٌد البن عبد ربه واحد من
تلك المؤلفات .
اذ أنّ كتاب ذو مكانة كبٌرة لدى األدباء والعلماء القدامى والمحدثٌن على سواء،لِمّا تضمنه
من جواهر الحكم و الكالم،رائد القصص ونوادر األخبار ومنتقى األشعار ومختلف الفنون واآلثار
من متخٌر الكالم وسحر البٌان،حٌث إشتمل الكتاب على أهم األجناس األدبٌة آنذاك،والتً أصبح
لها نظرٌة خاصة تبحث للجنس األدبً فً األدب القدٌم،ومن هنا جاء موضوع بحثنا فً الصٌغة
اآلتٌة:تقنٌن الجنس األدبً فً األدب القدٌم  -العقد الفرٌد أنموذجا -بذلك نطرح التساؤالت اآلتٌة:
ماهو كتاب العقد الفرٌد وما مضمونه،ومنهجه،وخصائصه؟ولِمّا سمً بهذه التسمٌة؟ وما هً أهم
األجناس التً تضمنها الكتاب ؟ ثم هل تقنٌن الجنس األدبً فً هذا الكتاب كان على مستوى
المصطلح أم على مستوى المفهوم؟
هذه التساؤالت سنحاول الوقوف علٌها من خالل تقسٌم بحثنا إلى:
فصلٌن ٌتصدرهما مدخل ومقدمة تناول مدخل السٌرة الذاتٌة البن عبد رّ به:
- 1نشأة ابن عبد رّ به
- 2أثار ابن عبد رّ به

أما الفصل األول :نظرٌة األجناس األدبٌة بٌن المفهوم و المصطلح:
 -1تعرٌف الجنس ،النوع ،النمط
الجنس
أ -
ب -النوع
ج -النمط
د  -الفرق بٌن الجنس ،النوع ،النمط
 - 2نظرٌة األجناس األدبٌة عند الغرب
 - 3نظرٌة األجناس األدبٌة عند العرب
أمّا الفصل الثانً :تـقنٌن الجنس األدبً فً الـــعقد الــفرٌد دراسة تــطبٌقٌة.

أ

مـــــقـــــدمـــة:
 - 1البطاقة الفنٌة لكتاب العقد الفرٌد
 - 2تقنٌن الجنس الشعري فً العقد الفرٌد
 - 3تقنٌن الجنس النثري فً العقد الفرٌد.
وختمنا بحثنا هذا بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل الٌها معتمدٌن فً ذلك على المنهج
الوصفً والتحلٌلً ،ومن دوافع اختٌارنا لهذا الموضوع:
أوال أنه موسوعة ضخمة ومهمة،بل ذخر نفٌس من الذخائر التً خلفها األندلسٌون،تجمع بٌن
المختارات الشعرٌة والنثرٌة،ولمحات من التارٌخ واألخبار،مع األخذ بنظرات فً البالغة والنقد
مع شًء من العروض والموسٌقى وإشارات لألخالق والعادات .
ثانٌا أسلوبه الممٌز وطرٌقة عرضه الفرٌدة وفكرته التً تجعل الشخص ٌرغب فً قراءته
واقتناءه.
أما عن الصعوبات التً واجهتنا فهً تتمثل فً:
قلة المصادر والمراجع ،ضٌق الوقت ،حٌث أنّ هذا الموضوع شٌق ولكننا مقٌدٌن بالوقت محدد
ومع ذلك هذه الصعوبات لم تقف حائال أمامنا النجاز هذا البحث معتمدٌن فً ذلك على جملة من
المصادر والمراجع أهمها العقد الفرٌد بأجزائه ،بسج أحمد حسن،ابن عبد رّ به ملٌح األندلسً
شبٌل عبد العزٌز،نظرٌة األجناس األدبٌة فً التراث النثري،جدلٌة الحضور والغٌاب ،أبو محمد
عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة الدٌنوري،عٌون األخبار.
وفً األخٌر نشكر كل من ساعدنا فً هذا البحث والمشرفة المحترمة الدكتورة:زٌـــتونً
كرٌمة .
وهللا ولً توفٌق.

ب
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مدخل
تمهٌد:

اعتدال ما سمح بإقامة
كانت بالد األندلس ارض خٌر و نعمة و ذات جمال طبٌعً و
حواضر عامرة تنمو فٌها حضارة راقٌة زاهرة ،كما انجبت قرطبة أدٌبا شاعرا فقٌها ادٌبا
انطالقة كبرى ،فصدر عنهم
شاعرا زاهدا ،فقد وجد الشعر طرٌقا سالكة ممهدة لٌنطلق
الشعر رقٌق فً كافة االغراض و الفنون فعبروا عن الوقع وصورا المشاعر اصدق تعبٌر
ممثلً هذا األدب و الشعر والفقه ،بل ٌمكن اعتباره موسوعة وسنعرف على هذه الشخصٌة
التراثٌة الفذة وما قدمته فٌما ٌلً:
–نشأة ابن عبد رّ به:
ابن عبد رّ به هو » :أبو عمر شهاب الدٌن بن محمد بن عبد ربه بن حبٌب بن حدٌر
بن سالم القرطبً مولى هشام بن معاوٌة بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم
األموي) «(1

وٌعتبر ابن عبد رّ به مجهول مكان والدة )،(2ولكن البعض ٌرى انه ولد فً

قرطبة على األرجح فً  10فً رمضان سنة ) 242ه  465 -م ( وكانت قرطبة فً ذلك
وكان من
العصر من أعظم مدن األندلس  ،كانت عظٌمة العمران،فً هذه األجواء نشأ
الطبٌعً ان ٌمٌل إلى السماع وٌتلذذ بما ٌتٌسر من الغناء ووسائل الطرب األخرى  ،وقد
ذكر المقري أن » ابن عبد رّ به مر بقصور قرطبة لبعض الرؤساء فسمع منه غناءا أذهب
لبه وألهب قلبه ،فبٌنما هو واقف تحت الروشن إذ رش بماء من أعالٌه فاستدعى رقعة وكتب
إلى صاحب القصر بهذه القطعة:
َما ُك ْن َ
الض ِن فًِ أَ َح ِد
ت أَحْ َسبُ َهذاَ َ

وت َ
الطائ َِر َ
ص َ
الغ ِر ْد *****
ٌَا َمنْ ٌَض َُن ِب َ
ض قاَطِ َب َة ***** أَصْ َن َ
ٌْز ِد
الصو ِ
ت ل ْم ٌَنقُ َ
عت إل َِى َ
َل ْو أَ َن أَسْ َم َ
اع أَهْ ِل األَرْ ِ
ص و َلم ِ
فال َ َت ُ
َ
ظ َن َن َعلى َسمْ عًِ َو َمنْ ِب ِه

*****

الج َس ِد
وح فًِ َ
ص ْوتا ً ٌَجُو َل َمجا َ َل الرُّ َ
َ

 -1أحمد بن محمد بن ابراىيم بن أبي بكر شمس الدين أبو العباس البرمكي الشافعي بن خمكان،وفيات األعيان
،تح:الكاتب القافي الكردي عياض،دار صادر بيروت ،1977ص.110

 -2جبرائيل جبور،ابن عبد ربو وعقده،دار األفاق الجديدة،ط،2:بيروت ،1979ص .23
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لس َ
ت أَ ْش َر َب ُه
أَمَّا ال َن ِبٌ َذ َفإنًِ َ

*****

َو َلسْ َ
ت أَ ِتٌ َك َإال َك َسرْ تًِ ِبٌدِي ْ

) (1

وال ٌكتفً أبو عمر باستماعه،بل ذهب فً السماع أي مذهب،فراح ٌدافع عن مٌله ملتمسا
المبررات مستعٌنا باألحادٌث النبوٌة وغٌرهاٌ،قول:
» وكرهنا أن ٌكون كتابنا هذا بعد اشتماله على الفنون اآلداب و الحكم و النوادر و األمثال
من هذه الصناعة التً هً مراد السمع،ومرتع النفس ،وربٌع القلب،ومجال الهوى و مسالة
الكئٌب وأنس الوحٌد ،وزاد الرّ كب،لعطم موقع الصوت الحسن من القلب،وأخذه بمجامع
النفس«

) (2

وٌذكر بعد ذلك طائفة من األقوال و اآلراء التً أفرد لها كتابا خاصا فً عقده وٌهمنا هنا
مذهب إلٌه من إدعاءه بأن اإلنسان ٌتوصل » باأللحان الحسان إلى خٌر الدنٌا واآلخرة،فمن
ذلك أنها تبعث على مكارم األخالق من اصطناع المعروف،وصلة األرحام،والذب عن
األعراض و التجاوز عن الذنوب « .
وتراه ٌقف مع الحجاز بٌن لٌرد على العراقٌٌن ذو ًدا عن مذهبه فً السماع و المجون:
اع ِدٌ َْن َم ْد ٌَنًِ
ِدٌْن َنا فًِ َ
الس َم ِ

َوفًِ ُ
ب عِ َراقًِ
شرْ ِب َنا ال َش َرا ِ

*****

وكما شغف بأصوات الجواري ،كان ٌمٌل إلى الموسٌقى فٌجلس لتشنٌف أذنٌه وخصوصا
إلى العود الذي كان ٌطربه ٌقول فً وصف العود وأنغامه:
َوالعُودَ ٌَ ْخفُ َق َمث َناهُ َومِث َل َته

*****

َوالصُب ُح ْقد َغ َر َ
صا فِ ُرهُ
دت فٌِ ِه َع َ

زاج إذاَ َن َط َف َ
ت
َوللحِجاَر َة أَهْ َ

*****

من ُ
البرَّ َناقِر َة
الط َ
أَجا َبها َ َ
ٌور ِ

 -1ينظر :شياب الدين أبو عباس أحمد بن محمد ابن محمد ابن أحمد الشيير الرطيب المقري تممساني  986م نفح
الطيب من غصن األندلس ،دار صادر بيروت ،1968ص 50

 - 2أبو عمر شياب الدين بن محمد بن عبد ربو بن حبيب بن حبيب بن حدير بن سالم ابن عبد ربو ،العقد الفريد
،تح:محمد الداية ،دار الكتاب العربي ،ط،1982 ،03:ص 52
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كما تغزل بالخمرة و الجلوس مع األصحاب على موائدها للهو و القصف ٌقول:
صرْ ًخا
اح َ
ُكلّ َما َع َلنًِ م َِن الرّ َ
س واسْ ت َما َل بل َِحظِ
ناَو َل ال َكأْ َ

*****
*****

اب ِمنْ َش َف َتٌ ِه
ض َ
ِلر َ
َع َلنًِ با َ
َفس َقتنًِ َعٌ َناهُ َقب َل ٌَد ٌْ ِه

ولشدة ولوعه بالخمرة فقد ذكرها كثٌرا وعلى طرٌقة أبً نواس ٌقول:
ارت َث ً
مُورد ًة إذاَ دَ ْ
الثا
إن َمزجْ َ
س فٌِ َها
ت َت َخا َل ال َشمْ َ
َف َ

*****
*****

ٌَف َت ُح َورْ دَ ها َ َوردَ ال ُخ ُدو ِد
م َ
السعُو ِد
مر َ
ُطبق َة ع َلى َق ِ

ولكننا نالحظ أنه فً أواخر أٌامه تاب وأقلع عن كل ماكان منه أٌام الشباب ،وعبر توبته فً
قصائد كثٌرة حٌث ٌقول:
لك
َقلبً َ
أالَ َوٌح ِ

*****

اب َ
لى
الغضِّ َإذ َو َ
َب َ

َج ْ
علت الغ َ
ِنً سِ َر َبالًِ

*****

لى
ان الرُشدَ ِبًِ أ ُ ْو َ
و َك ِ

وهكذا زهد أبو عمر وقد بلغ  82وأصٌب بالفالج قبل ذلك وتوفً  12لٌلة بقٌت من جمادى
األولى سنة 328ه ودفن فً مقبرة بنً العباس.
 -02ثقافة ابن عبد رّ به:
ألّم ابن عبد رّ به بثقافة عصره فتفقه بالدٌن ودرس علوم العصر كعلوم العربٌة والتارٌخ
والشرٌعة حتى استحق وعن جدارة أنّ ٌنعته المؤرخون القدامى بالعالم فقال عنه المقري:
»عالم ساد بالعلم ورأس....وشهر باألندلس حتى سار إلى المشرق ذكره...وكانت له عناٌة
بالعلم وثقة،ورواٌة له متسعة،وأما األدب فهو كان حجته وبه غمرت اإلفهام لجته،مع صٌانة
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وورع ودٌانة وورد ماءها فكرع
العقد « .
 -03أثــاره:

) (1

وسماه غٌره بالعالمة األدٌب اإلخباري صاحب كتاب

)(2
)(3

ٌعتبر كتابه »العقد الفرٌد « ثمرة واسعة،المتشعبة وهو ٌحتوي على كل صنف ولون
من األخبار والنوادر وقد أكثر المؤلف النقل عن كتب المشارقة ومن أشهر األعالم
المشرقٌٌن الذٌن أخذ عنهم ونقل  :المبرد واألصمعً و الشٌبانً والمدائنً وأبو عبٌدة ،وابن
المقفع وابن سالم الجمحً ،وابن الكلبً والجاحظ وابن قتٌبة جمٌعا كانوا ٌتنافسون معروفٌن
مشهورٌن فً األندلس ومؤلفاتهم متداولة بٌن أٌدي أهل العلم واألدب،والبن عبد ربه أشعار
كثٌرة كانت متفرقة فً عدة مصادر والعقد ٌحوي جزءا كبٌرا منها والباقً متفرق بٌن
الٌتٌمة للثعالبً ونفح الطٌب وغٌرها.
نثرهٌ :مثل العقد الفرٌد التراث النثري الرئٌس ي البن عبد ربه وقد ذكر خفاجً خلٌفة فً
كشف الظنون كتاب له أخر بعنوان »اللباب فً معرفة العلم واآلداب«
الشعر التعلٌمً:
قد خصص أبو عمر فً عقده كتابا للشعر ،درس فً بحوره ووضع أمثلة من نظمه
وجعلها مقطعات ضمنها الشواهد العروضٌة القدٌمة ،كما نظم

»أرجوزة« ذكر فٌها

أعارٌض الشعر وعـلله و قوافٌه وزحافه وأسبابه وأوتاده.
-02أ مصادر أخرى لثقافته:

)(4

 -1ينظر  :الرطيب المقري نفح الطيب من غصن األندلس  ،ص49

 -2ينظر :الذىبي  ،سير االعالم ،ط،01مؤسسة الرسالة بيروت  ، 1994ص 60
 - 3بسج أحمد حسن ،ابن عبد ربو مميح األندلسي ،بيروت ،دار الكتب العممية سنة، 1994 :ص 135
 - 1بسج أحمد حسن  ،المرجع السابق ،ص132
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أخبار الشرق وعلوم
فً أبو عمر كغٌره من علماء األندلس وآدابها بدراسة
المشرقٌٌن،واطلع على آدابهم شعرا ونثرا وقد بدا أثر هذه الثقافة واضحا فً عقده ،وقد
روى عن الصاحب بن عباد ،لما وصل إلٌه العقد واطلع علٌه قال:

» هذه بضاعتنا ردت

إلٌنا ،ظنت أن هذا الكتاب ٌشتمل على شًء من أخبار بالدهم ،وإنما هو ٌشتمل على أخبار
بالدنا ال حاجة لنا فٌه

« ولم ٌكن أبو عمر الوحٌد من أدباء األندلس الذي ٌنقل عن

المشارقة ،بل كان ذلك شأنهم جمٌعا حتى أواخر ق  03ه وقد شجع عملٌة التقلٌد و النقل
عدة عوامل منها ،الرحالت المنظمة إلى المشرق من أجل التحصٌل العلمً واستحضار
الكتب وكذلك الحنٌن الدائم الذي عاشه العرب فً األندلس،فساروا على خطى المستشرقٌن
فً كل شًء فقط الكتابة والتألٌف،أما الجدٌد بالمعنى الحقٌقً فلم ٌعرف إال فً أوائل القرن
 04ه حٌث تبلورت معالم الحضارة الجدٌدة وصار لذلك الشعب خصائصه الممٌزة
كشعب،بعد أن كان فئات متعاٌشة وهً متباٌنة فً كل شًء،وإذا علمنا أن أهالً قرطبة
كانوا ٌتنافسون فً اقتناء الكتب ابتغاء الشهرةٌ،تبٌن لنا مدى النهضة العلمٌة التً شهدتها
هذه الحاضرة حتى قال فٌها بعض المستشرقٌن :

» لم ٌكن هناك مدٌنة فً أوروبا إذا

استثنٌنا بٌزنطة تقابل – قرطبة  -من حٌث جمال دورها وقصورها وأناقة الحٌاة فٌها والبذخ
وثقافة أهالٌها وعلمهم ،التً لقٌت أٌضا تشجٌع أهل الحكم  ،مما ٌؤثر فٌه من حٌث
التحصٌل العلمً،كما أثر فً مٌوله ونزعاته وأخالقه

«  ،مؤلفات أخرى ككتاب "طبائع

النساء" ،إضافة إلى دٌوان شعره.
-2ب شخصٌته:
كان ٌوصف بالدٌانة و الصٌانة و العفة وفً الوقت نفسه كان ٌمٌل إلى اللهو
والعبث ،وٌبدو أنه كان ٌملك مٌال فطرٌا للدعابة والفكاهة و الملح بباب مستقل فً عقده
سماه
» اللؤلؤة الثانٌة فً الفكاهات والملح « وٌقول فً بداٌته » هً نزهة النفس وربٌع القلب
ومرتع السمع ومجلب الراحة ومعدن السرور ثم ٌستحضر األقوال والشواهد من الحدٌث
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الشرٌف وغٌره لٌدلل على إباحة الضحك والتروٌح عن النفس ،ومن ذلك ما نسبه إلى النبً
صلى هللا علٌه وسلم  :روحوا القلوب ساعة بعد ساعة ،فإن القلوب اذا كلت عمٌت«.
-3أدب ابن عبد رّ به:
شعره:
قال الثعالبً عن ابن عبد رّ به  » :أحد محاسن األندلس علما و فضال وأدبا فً نهاٌة
الجزالة والحالوة ،وعلٌه رونق البالغة والطالوة « وقال المقري » وأما األدب فهو كان
حجته .....وله شعر انتهى منتهاه وتجاوز سماك اإلحسان وسماه

« والسٌوطً » عالم

األندلس باألخبار واألشعار وأدٌبها وشاعرها ،كتب الناس تصنٌفه وشعره « ،وشعره الذي
وصلنا إلٌنا ال ٌتجاوز ألفً بٌت فً األغراض المختلفة بما ذلك ما تضمنه الدٌوان من
الشواهد عروضٌة ٌ،حتوي على مقطوعات من الفنون التقلٌدٌة جمٌعا الغزل،المدح ،الهجاء
،الرثاء ،الزهد ،فضال عن الوصف و اإلخوانٌات إضافة إلى األرجوزة فً العروض
وأخرى فً ذكر مغازي الناصر
ومن أشعاره:
الؤلُؤاً ٌَسْ بًِ ال ُعقُو َل أنٌِقا ً
ٌَ ْ
أٌت والَ َس َ
َماإنْ َر َ
معت ِبمِثلِ ِه

*****
*****

ب َرفٌِ ًقا
طٌ َع القُ ْلو َ
َو َرث َنا ِبت ْق ِ
الحٌا َ َء َع ِقٌ ًقا
ار ٌَعُودَ م َِن َ
دَ َ

أغراضه:
أ  -الغزل:
ب  -حظً الغزل عند ابن عبد رّ به ،بنصٌب وافرمن العناٌة ،ومن جٌد شعره ٌجمع رقة
المعنى إلى جزالة اللفظ قوله:
وح فًِ َبل ِد
جس َم فًِ َبلد ِوالرُّ َ
ال ِ

ٌَا ِوحْ َش َة الُّ ْ
الج َس ِد
رو َح ب ْل ٌَا ُغرْ َب َة َ

*****

7

السيزة الذاتيت البن عبد رّبه

مدخل
ٌناك لًِ ٌا َ َمنْ ُكلِّ ْف َ
ت ِبه
إنْ َتبكِ َع َ

اك فًِ َكب ِديْ
ِمنْ َرحْ َم ًة َفه َما َسه َم َ

*****

ت  -الهجاء:
عرف أبو عمر بحدة مزاجه وبكثرة تبرمه و نشكٌه ممن حوله ونقمته ترتبط بأسباب
اقتصادٌة ،فعندما ٌشكو الفقر ٌذم البخل والخالء ٌقول:
ِّ
َ
َف
زرت َ
من ال َف ِ
قر الذي َه َو م ُْد ِركًِ
َفأع َقبنًِ الحِر َمان َ ُغ َ َ
ب َمطامِعًِ

*****

ُنو َع
إل َِى الب ُْخ َل َم
حظور ال َنواَل م َ
َ

*****

ٌر َق ْنو َع
ذلك م َِن َتلقاهُ َغ َ
َك َ

مدائحه قلٌلة كأهاجٌه ،لكنها تتمٌز بقوتها من حٌث المعانً والصور مع رقة وعذوبة
العاطفة صادقة قوٌة تتجلى فً كل بٌت وفً كل كلمة ساعده على ذلك شاعرٌته الفذة وثقافة
الشاملة وأهم مدائحه تلك التً قالها فً الخلٌفة عبد الرحمان ناصر:
قــد ْأ ُ
وضح هللاُ لِإلسْ الَم مِنهاجُا
َ
َ
َوقـَ ْد َت َز ْ
ٌنت الـ ُد ْنٌا َ ل َِسا ِك َن َها

ٌِن أَ َفواجُا
اس َقد دَخلوُ ا فًِ الد َ
َوال َن َ

*****

َكأن َما أَلبسْ َ
ت َو ْشٌُا دٌِ َباجً ا

*****

اك ما َكان مِن َها ال َماء ُ
ش َجاجً ا
نـَـدَ َ

ٌَا ب ْـ َن َ
الخالَئ َِق إنْ ال َم ِز َن َل ْو َعل َ
ِمْت *****
د  -الوصف:

)(1

ٌعتمد الوصف فٌما ٌعتمد على حساسٌة مرهفة ومن أكثر فنون الوصف شٌوعا فً األندلس
وصف الطبٌعة ،خصوصا أن البٌئة األندلسٌة غنٌة بمثل هذه الموضوعات قال:
ض ًة َعق ْ
َو ْ
ٌع ِب َما
الر ِب َ
ِدَت أٌَدِي َ
رو َ
ارها َ َو َم ْل َق َح ِة
لح ِمنْ سِ َو ِ
ِبم ْف ِ
وح ْش َ
ٌر َم ْل َح َمة ٍ
ت ب ِمالَة َغ َ
َت َ
ه -الرثاء:

ٌج
*****
نور َو َترْ ِوٌجً ا ِب َترْ ِو َ
ُنورً ا ِب ِ
وج
*****
َوناَت َِج ِمنْ َغ َوا ِد ٌْ َها َومِن ُت َ
ُوج
ٌر َم ْنس َ
***** ِمنْ ُنور َها َو ِردَ ا َء َغ َ

 :1بسج أحمد حسن  ،المرجع نفسو ،ص132
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رثى ابن عبد رّ به ذوٌه وأوالده والرثاء فن لصٌق بالوجدان خصوصا إن كان مٌت
عزٌزا على نفس الشاعر،فأصٌب شاعرنا بنكبات كثٌرة،كان أعظمها موت إثنٌن من أوالده
أحدهما شاب واألخر طفل صغٌر،فلم ٌتمالك نفسه ،فصعدت قواه،وهو ٌنظر إلى ولده
والموت ٌفتته لحظة بلحظة ٌقف أمام هذا المشهد عاجزا غٌر قادر،وقد عجز الطب عن
معالجته ٌقول:
َبنً ال ٌَ َن أَعْ ٌَا َ
ابن َمس َل ِم
ب َ
الط ِبٌ َ
ِ
حت َ
َألب َت ِه َلنَ َ ،ت َ
الظال َم ِبدَعو َة

*****

ٌع
ان المُشِ َ
اك َوأعْ ٌَا ذاَ ال َب ٌَ َ
ض َن َ
َ

*****

هللا ٌَس َم َع
اع َ
َم َ
إلى َ
تى ٌَد ُع َها دَ ٍ

دَعو ُت َك َفأسْ َمع ْ
ٌر َمدعُوَ ،
َف ٌَا َخ َ

*****

لكَ ،فأ ْش َفعْ
ٌر َفضِ َ
ٌِع َغ َ
َو َمالًِ َشف َ

و -الزهد:
وكان أفرط فً
وندم على فعل فً حباه
تاب ابن عبد رّ به فً أواخر أٌامه
الملذات،وفً أصناف اللهو المختلفة،وقد عبر عن توبته بقصائد كثٌرة ٌقول:
بٌن أ ْن َ
َهال َابت َك َ
ت مُبت َك ُر
رت َل َ
ٌن مُل َت ِهفا ً
از َ
لت أَبكًِ َحذاَ ِر ال َب َ
َم ِ
زن َعلى َك ِبدَ
ٌَابُردَ َة َمنْ َحٌا َ َم َ

َهٌ َه َ
لٌك هللاُ وال َقدَ ُر
ات ٌَأ َبى َع َ

*****

ٌح َوال َم َط ُر
الر َ
تى َر َثى لًِ ف َ
حً َ
ٌِك ِ

*****

نٌِرا ُن َها َبغلٌِ َل ال َش َ
رق َتسْ َتع َِر

*****

ي -الموشحات:
وٌُذ َكر أنّ ابن عبد رّ به من روّ اد فنّ الموشحات حٌث أخذه عن مخترعه مقدم بن
معافى القبري،وقد لزم ابن عبد رّ به قرطب َة طوال حٌاته ،ونهل من علوم الشرق الّتً زحفت
إلى األندلس عن طرٌق استقدام األدباء والعلماء إلٌها ،فتأثر بهم إلى حد كبٌر.
ذكر بعض المؤرخٌن أن البن عبد رّ به موشحات،منهم ابن بسام فً كتابه الذخٌرة ولكن
العقد الفرٌد ٌخلو تماما من أي موشح ،ولم ٌذكر أبو عمر شٌئا عن هذا الموضوع ،وقد قال
المقري فً حدٌثه عن الموشحات  »:وكان المخترع لها بجزٌرة األندلس ،مقدم بن المروانً
وأخذ عنه ذلك ابن عبد رّ به صاحب العقد ،ولم ٌذكر لهما مع المتأخرٌن ذكر وكسدت
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موشحاتهما « ...سٌقاد من هذا الكالم أحد احتمالٌن :أولهما أنّ ابن عبد رّ به لم ٌكن له أي
دور فً الموشحات والثانً :أنه َن َظ َم شٌأ ً فً هذا المجال ولكنه اندثر.
وعلٌه ماٌمكننا القول وما نستخلص من خالل ما تطرقنا إلى سٌرته الذاتٌة أن ابن عبد رّ به
بعد مسار طوٌل من الحٌاة والعلم وما تركه لنا من موسوعة ذات صبغة أدبٌة فنٌة جمالٌة
لذي األبصار،ونقطة علم من العلوم للعلماء واألدباء الالحقٌن ومنارة تضٌئ بها الدارسٌن
لنعمة علم األدب،فعقدة حٌاة ثقافٌة مشارقٌة أندلسٌة المقسمة أخذ من النبً صلى هللا علٌة
وسلم كعقدة فً أقواله وأفعاله ومن الحدٌث الشرٌف أقوال عن الصحابة رضوان هللا علٌهم
كمشكاة ٌضٌئ به صفحاته وٌستنبط األحكام والقواعد،فباب الكالم منهى،ولكن العلم
واالجتهاد مفتوح لذوي القلوب المتعطشة للعلم.

10

نظرٌة األجناس األدبٌة بٌن المفهوم والتطبٌق

الفصل األول
تمهٌد:

قد ٌالحظ الباحث أن مسألة األجناس األدبٌة لم تلحظ باالهتمام الكبٌر من قبل الدارسٌن والنقاد
العرب،وٌعود هذا التقصٌر إلى عدم أهمٌة هذا الموضوع فً األدب العربً القدٌم وتقنٌنه كجنس
أدبً فٌما بعد،حٌث كان االهتمام منصبا على الشعر وحده على أنه فن ٌحتل الصدارة األولى
وهذا ما عرفه األدب العربً منذ العصر الجاهلً الى ما بعد اإلسالم.
- 1تعرٌؾ الجنس النوع ،النمط.
أ -تعرٌؾ الجنس:
أ 1-لؽة:
ٌقصد به » الضرب من الشًء « )(1وهو بذلك » ٌستند إلى المعنى جوهري فً اللؽة وهو
مجانسة والمشاكلة «

)(2

أ 2-اصطالحا:
عرفه لطٌؾ زٌتونً بأنه » اصطالح عملً ٌستخدم فً تصنٌؾ أشكال الخطاب،وهو ٌتوسط بٌن
األدب واآلثار األدبٌة « )(3وٌتضمن مبدأ األجناس األدبٌة معاٌٌر مسبقة ؼاٌتها ضبط األثر
وتفسٌره،وقد بٌن ؼنٌمً هالل فً كتابه

)األدب المقارن ( أنّ النقاد على مرّ العصور وصفوا

األدب بأنه أجناس أدبٌة واستخدموه كمصطلح للجنس األدبً،بالنسبة للوصؾ،على رأسهم نقاد
األدب الٌونانً أفالطون وأرسطو أما كمصطلح الجنس فكان للعرب القدامى من بٌنهم:الجاحظ
)ت ،(868ابن طباطبا ) ت ،(933الخطابً)ت ،(998ابن رشد) ت ،(1198وكل ما عرفه النقاد
العرب هو تقسٌمهم األدب إلى ضربٌن شعر ونثر وللشعر فنون وأؼراض حددوها كما حددوا
وأما
للنثر الخطابة والرسالة والمقامة ،ولم تدخل الفنون األخرى إال فً العصور الحدٌثة،
الجرجانً ٌعرؾ الجنس بأنه اسم دال على كثٌرٌن مختلفٌن بأنواع وكلً مقول على كثٌرٌن
مختلفٌن فً جواب ماهو من حٌث هو كذلك ،فالكلً جنس أما األمدي فالجنس عبارة عن ذكر
 - 1أبو الفضل جمال الدٌن أبو محمد،بن منظور لسان العرب،الجزء األول دار المعارؾ القاهرة د.ت ص 50
 -2شبٌل عبد العزٌز،نظرٌة األجناس األدبٌة فً التراث النثري،جدلٌة الحضور والؽٌاب،دار محمد على الحامً،صفاقص،تونس
سنة2002
- 3زٌتونً لطٌؾ،معجم مصطلحات نقد الرواٌة ،الطبعة األولى مكتبة لبنان سنة ، 2002ص .67
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أعم من النوع مثل الحً ففً الجنس معنى الجمع لكونه معروؾ الكثرة ،أما سٌبوٌه فً توضٌحه
لمعنى الكلمة والكالم إذ ٌذكر تعرٌفه القائل الكلمة هً اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع
أسندت
االسم،الفعل،الحرؾ والكالم هو المركب من كلمتٌن
وهً جنس تحته ثالثة أنواع :
احداهما إلى أخرى وٌسمى الجملة وٌشٌر إلى أن النحاة إذا أرادوا الداللة على الشًء وتمٌزه عن
ؼٌره ٌوردون » الجنس القرٌب « للشًء المحدد،كما أكده أبً هالل العسكري على األجناس
الثالثة ):الشعر،الرسالة،الخطبة ( حٌث ٌجمعها انتظامها ضمن الكالم الحسن الجٌد الذي ٌبحث
فً مواطنه وٌكشؾ عن ممٌزاته اللفظٌة،فهً تشترك فً كونها نتاج أناس متخصصٌن ٌنتجونها
وفق قواعد ومقاصد خاصة إ ّنهم »صناع الكالم « كما ٌسمٌهم العسكري.
ب -تعرٌؾ النوع:
ب 1-لؽة :ال ٌختلؾ عن تعرٌؾ الجنس إذ » تتقؾ المعاجم على أنّ النوع ولئن كان أخص من
الجنسٌ،قصد به كذلك الضرب من الشًء أو الصنؾ منه،كما أنّ الجنس ٌعد أكثر شمولٌة
واتساعا من النوع« ،

)(1

.

ب 2-اصطالحا:
هو »التجسٌد العٌنً لمفهوم األدب ووظٌفتٌه وٌظل مفهوم األدب مجرد افتراض نطري إنّ
لم ٌفٌض له أن ٌتعٌن إلى أنواع واضحة المالمح متماٌزة الخصائص متلونة ألسمات فاألدب
ٌتوزع إلى أنواع تتشابه وتختلؾ حسب بنٌة كل نوع،وبهذا االعتبار فالنوع فً مجال األدب شكل
ٌشترط فٌه لٌقوم كنوع أدبً تفرد بسمات أسلوبٌة خاصة «(.)2
والنوع األدبً كما عرفه) أوستن رونٌه (فً كتاب )نظرٌة األدب (هو» :مؤسسة كما أنّ
الكنٌسة او الجامعة أو الدولة مؤسسة ،ومن النقاد الذٌن استخدموه مصطلح النوع فً النقد العربً
الرمانً ) ت  ( 996فقال فإن العادة كانت جارٌة بضروب من

أنواع الكالم معروفة منها:

 - 1محمد بن أحمد طباطبا ،عٌار الشعر ،تح:ابراهٌم األبٌاري ،ط:2:دار الرٌان للتراث،ص316،317
 -2القصراوي مها حسن،نظرٌة األنواع األدبٌة فً النقد األدبً،نظرٌة الرواٌة نموذجا،تداخل األنواع األدبٌة مؤتمر النقد الثانً
عشر  727/2ومحمد دراٌسة مج،2:جدار للكتاب العالمً،عمان األردن،ص745
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)(1

وأٌضا القاضً الجرجانً ) ت  (1001فً كتابه )الوساطة بٌن

المتبنً وخصومه ( إذ نصح الشاعر بأنّ ال ٌقوم ب إجراء أنواع الشعر كله مجرى واحد وابن
رشٌق القٌروانً ال ٌقوم

)ت (1063فً كتابه )العمدة( قائال» :كالم العرب نوعان :منظوم

ومنثور« ( )2كما استخدم الكالعً وهو من أعالم القرن السادس هجري مصطلح نوع فً مواقع
مختلفة من كتابه )أحكام الصنعة الكالم (،وقد ذكر رشٌد ٌحٌاوي فً كتابه )مقدمات فً نظرٌة
األنواع األدبٌة( ) (3مجموعة من الكلمات تستخدم بالمعنى نفسه منها كلمة ) ( Genreوذكر أٌضا
كلمات )مونرو( وهً » :صنؾ،نوع ،نوٌع،ضرب ،أسلوب ،طرٌقة « كما ربط بٌن النمط والنوع
والنص قائال »:النمط هو النموذج والمثال الذي ٌختزن مجموعة من السمات األسلوبٌة،والنوع هو
المتصرؾ بطرٌقة أو بأخرى فً تلك السمات ،أما النص فهو المنجز أو المظهر الملموس للنمط
والنوع« فرشٌد ٌحٌاوي استخدم مصطلح األنواع قائال:

» األنواع الكالسٌكٌة المعروفة كانت

هً:الملحمة،التراجٌدٌا ،الؽنائً،الكومٌدٌا،الساتٌرٌة )ٌ ( Satireضاؾ الٌه حالٌا الرواٌة،القصة
القصٌرة،واستخدم أٌضا مصطلح األنماط فقال:وفً النقد العربً ٌمكن أن نتكلم عن أنماط:الشعر
،الخطابة،الرسالة،السرد،باعتبار أهمٌتها فٌه« .
ج -تعرٌؾ النمط:
ج 3-لؽة:

()4

ظهارة فراش ما،وفً التهذٌب :ظهارة لفراش ،والنمط :جماعة من الناس أمرهم واحد،قال
أبو عبٌدة :النمط هو الطرٌقةٌ ،قال :الزم هذا النمط أي هذا الطرٌق،والنمط أٌضا :الضرب من
الضروب والنوع من األنواعٌ ،قال:لٌس هذا من ذلك النمط أي من ذلك النوع والضربٌ،قال
هذا فً المتاع والعلم وؼٌر ذلك ،والنمٌط :اسم موضع،قال ذو الرمة فقال:

 - 1بتول أحمد ،األنواع األدبٌة التراثٌة رؤٌا حضارٌة ،تداخل األنواع األدبٌة،مؤتمر النقد الدولً الثانً عسر،نبٌل حداد ومحمود
دراٌسة،مج،1جدار للكتاب العالمً،عمان األردن،وعالم الكتب إربد ،2005ص .225 -185
- 2أبو الحسن بت رشٌق ،القٌروانً ،ط ،1:مطبعة حجازي القاهرة ،1925 ،ص.07
 -3أبو القاسم كالعً بن عبد الؽفور،أحكام صنعة الكالم،تح :محمد رضوان الداٌة،صادر الثقافة بٌروت لبنان 1966
 -4أبو الفضل جمال الدٌن أبو محمد ،لسان العرب جزء  ،06دار المعارؾ القاهرة د.ت،مصطلح النمط
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طاولُ ُه
رى َأ
خٌ ُل القُ َأ
،ج َأبا ُرهُ َأواَأ ِ
َأن ِ

ج 3-اصطالحا:
النمط هو الطرٌقة التقنٌة المستخدمة فً إنتاج النص وكتابته،بؽرض التعبٌر عن األفكار
واآلراء واألحاسٌس بما تضمن وصولها واضحة الى المتلقً .
ال ٌخلو نص من تعدد األنماط ولكن ٌهٌمن فٌه بالضرورة نمط على بقٌة األنماط.وإتقان الربط
ٌٌنهما ٌتطلب مهارة فً التعبٌر الفنً وطرائق الكتابة

)(1

تعرٌؾ آخر هو اللؽة الموظفة أو األسلوب المستعمل إذ ندخل األسلوب ضمن ما ٌتعلق
باألنماط وننعته بالمتؽٌر وهذا لتركٌز على األداة الكالمٌة وهو صفة من صفات الكالم عند
أ والنوع ومن ،صفاته:الجزل،الفصٌح،البلٌػ،وكافة
القدماء بؽض النظر عن الجنس
تألٌؾ الكالم
األؼراض:المدح،هجاء،عتاب،ؼزل ومختلؾ المواصفات التً وصؾ بها
()2
:اإلٌجاز،اإلطناب،المساواة،الطول ،القصر،اإلطناب،المساواة،الطول،القصر،الجد،الهزل
د -الفرق بٌن الجنس ،النوع ،النمط.
المعاصر
أثر بالػ فً النقد العربً
تعد تجربة سعٌد ٌقطٌن خطوة عمالقة وذات
عامة،وقضٌة األجناس خاصة حٌث مٌز بٌن الجنس والنوع والنمط،مستفٌدا من تمٌزات العرب
القدماء،بعد أنّ الحظ المحدثٌن والمعاصرٌن ال ٌفرقون بٌنهما ،فٌستعملون تارة األجناس األدبٌة
وطورا األنواع األدبٌة وكأنها شًء واحد ،وأضاؾ مفهوم النمط الذي ارتضاه على المصطلحات
أل ّنه رأى النمط )ٌ (Typeتٌح إقامة جسور مع
قدٌمة مثل :الصنؾ،الضرب وما شابهما
االستعماالت التً نجدها له فً الفكر األدبً الحدٌث،فكان التمٌز كماٌلً:
*الجنس :وربطه بالقصة )المادة الحكائٌة( ألنه بمقتضاه نحدد جنسٌة الكالم.
* النوع وجعل صلته بالخطاب ألنّ طرٌقة التقدٌم هً التً تعٌن األنواع السردٌة ،وتجعلها متمٌزة
عن بعضها البعض.

ٌ -1نظر:أحمد متوكل الخطاب وخصائص اللؽة العربٌة ،دراٌسة فً الوظٌفة والبنٌة والنمط،دار العربٌة للعلوم ،ناشرون
منشورات االختالؾ ط1431 01 :ه 2010 -م ،ص26
ٌ -2نظر الكالم والخبر ،مقدمة للسرد العربً،ط، 01:بٌروت المركز الثقافً العربً  1997ص .128
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* النمط وربطه بالنص ألنه ٌتٌح لنا إمكانٌة معاٌنة موضوعات النص وسٌماته واألبعاد الداللٌة
المختلفة.
وٌرى ٌقطٌن أن مفهوم الجنسٌة ) ( La Généricitéقائم على قاعدة االنطالق من
التجلٌات النصٌة فً تفاعالتها المختلفة،التً تقوم على

أساس االشتراك )المتشابهان ( أو

االختالؾ وسواء كانت هذه المتشابهان ذات طبٌعة شكلٌة،وٌنطلق من مفهوم الصٌؽة

Le

) ( Modeكأساس للتمٌٌز،علما أن مفهوم الصٌؽة ٌختلؾ من باحث إلى أخر وهو ٌوظفه بشكل
مختلؾ،فالجنس هو الجامع لمختلؾ األنواع التً استعملت فً األدبٌات العربٌة القدٌمة والحدٌثة ،
فالعرب القدامى مٌزوا بٌن أنواعها وخصائصها هو » :مفهوم الكالم « حٌث تزخر البالؼة والنقد
أي الكتب القدٌمة إلى الكشؾ عن مواطن ومٌزة الكالم ح
نوعان قسٌمان تحت الكالم،والكالم جنس لهما

يث ٌقول مسكوٌه ) :إن النظم والنثر

(،الجنس صنؾ ٌعمه معنى مشتق وٌنقسم إلى

أنواع مختلفة والنوع أحد أقسام الجنس،وهو ٌستوعب مختلؾ األنواع السردٌة بمختلؾ تسمٌاتها
ومستوٌاتها،استعمل القدماء مصطلحات عدٌدة فً تقسٌماتهم،وهم فً توظٌفها ٌسٌرون إما فً
طرٌق النحوٌٌن أو الفالسفة أو األصولٌٌن نجد فً استعمالهم أحٌانا الجنس،النوع ،النمطٌ،تصل
أكثر بوظٌفة الكالم أو داللته فً الزمن،فهو من األذهان

)المناطقة ( وأحٌانا أخرى الضرب

والصنؾ )األدباء ( .
 النمط ٌختلؾ عن الجنس والنوع ،النمط ٌتصل أكثر بوظٌفة الكالم أو داللته فً الزمن ،فهو مناألذهان أي )صفات الكالم ( وهذه الصفات ٌمكن أن تبعث بها الخبر،الحدٌث والشعر،وما ٌتفرغ
عن كل منها من أنواع أصلٌة أو فرعٌة أو مختلطة،وتوظٌؾ األنماط وهذا لتجاوز الخلط الذي
ٌسرد العدٌد من التصنٌفات سواءا عند العرب أو الؽرب فالعالقة فٌما بٌنهم عالقة تبعٌة وتكاملٌة
والفرق القائم بٌن الجنس والنوع والنمط ،الجنس ٌتفرع أو ٌنقسم منه النوع ،النمط لتمٌزه بٌن هذه
التصنٌفات وبإدخاله وتوظٌفه نحدد بهذا الشكل إمكانٌة أخرى لتصنٌؾ الكالم،فهذا له عالقة
بالتجربة االنسانٌة وله البعد واألثر ٌحدثه فً المتلقً مثل الموضوعات والصور سواءا كانا جنسا
أو نوعا وٌتحدد حضورها بالتحوالت االجتماعٌة والتارٌخٌة ،كما أن للخطاب أنماط ٌقترح
التقلٌدي المتوارث للخطابات تصنٌفا منطلقا فٌه من أحد المعاٌٌر التالٌة :الموضوع واآللٌة

15

الفصل األول

نظرٌة األجناس األدبٌة بٌن المفهوم والتطبٌق

خطاب علمً وخطاب
والبنٌة.وتصنؾ الخطابات من حٌث موضوعها الى خطاب دٌنً،و
()1
إٌدٌولوجٌا أوسٌاسً،كما تصنؾ من حٌث بنٌتها داخل ٌسمى الخطاب الفنً اإلبداعً األدبً .

 -1أحمد متوكل ،الخطاب وخصائص اللؽة العربٌة،دراسة فً الوظٌفة والبنٌة والنمط،دار العربٌة للعلوم ،ناشرون منشورات
االختالؾ ط1431 01 :ه 2010 -م ،ص . 25

16

نظرٌة األجناس األدبٌة بٌن المفهوم والمصطلح

الفصل االول
 - 2نظرٌة األجناس عند الؽرب:

ثمة كلمات متعددة استعملت للداللة على الجنس أو النوع األدبً منها كلمة  Genreوكلمة
 Typeوكلمة

)( 1

 Kindواألولى ترجمت بكلمة جنس والثانٌة ترجمت بكلمة نمط والثالثة بكلمة

نوع وهً الكلمة التً استعملها ؼراهام هو Hough :فً كتابه مقالة فً النقد Anessay On
 Criticimواستخدم توماس مور كلمة  Speciesللداللة على األنواع األدبٌة كافة،وهً لفظة
شاع استخدامها فً علم األحٌاء،فقد كان كتاب تشارلز داروٌن  Darwinحول نشؤة النوع البشري
و ارتقاءه بعنوان  Origin Of Speciesالذي ترجم للعربٌة بؤصل األنواع أما الكلمتان األولٌان
فقد شاع استعمالهما فً اآلداب والفنون.
ومن المعروؾ أن القرون السادس والسابع والثامن عشر شهدت ظهور) (2الكثٌر من األنواع
األدبٌة الجدٌدة التً برزت بصفة أساسٌة،بوصفها تحوالت ألنواع أخرى قدٌمة،كالملحمة التً
تحولت الى قصص الرومانس والتراجٌدٌا التً نشؤت عنها المٌلو دراما والدراما البرجوازٌة
نش عنها فنون هزلٌة أخرى،وقد ؼٌب االهتمام باألنواع فً األوائل القرن التاسع
والكومٌدٌا التً أ
عشر بسب اهتمام الرومانسٌة بشخصٌة المبدع أكثر من اهتمامها بآي شًء أخر،واختفى
المصطلح على وجه التقرٌب لٌنبعث من جدٌد على ٌد الشكلٌٌن الروس فٌما عرؾ عنهم من
اهتمام بنظرٌة السالالت األدبٌة  Ethnology Of Littératureفقد اكتشفوا من دراستهم
لألسلوب أن لكل نوع )الجنس( أدبً طرٌقة الخاصة فً استخدام اللؽة وقادهم البحث فً األسلوب
الشعري على الكشؾ عن حقٌقة مهمة،وهً أن لهذا النوع األدبً انساقا خاصة ٌختلؾ تمام
االختالؾ على أجناس )أنواع( أخرى كالسرد القصصً والحظوا مثلما الحظ ؼٌرهم أن البحث
فً ما ٌتمٌز به جنس أدبً القٌم األسلوبٌة والفنٌة المشتركة واإلرث التارٌخً لنظرٌة األدب
ٌرجع عن ؼٌره ال ٌحتاج لتراكم تارٌخً،أو ترتٌب زمنً أو بٌئً،فٌكتفً أن ٌهتم الباحث بتتبع
الى السحٌق فابتداء من افالطون ) (3بدأ اللؽوٌون والفالسفة ونقاد األدب ٌصنفون األدب ورائدهم
- 1رشٌد ٌحٌاوي ،مقدمات فً نظرٌة األنواع األدبٌة ،افرٌقٌا الشرق،الدار البٌضاء،ط 01:سنة ،1991 :ص7-5
 - 2ابراهٌم خلٌل،فً نظرٌة األدب وعلم النص بحوث وقراءات ،الدار العربٌة للعلوم ناشرون 1431،ه2010-م ص 14
- 3رشٌد ٌحٌاوي ،المرجع نفسه ،ص7-5
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فً ذلك أفالطون نفسه الذي صنؾ )جنس( الشعر الى أنواع ثالثة هً:الشعر القصصً،وشعر
المحاكاة ونوع الثالث هو مزٌج من النوعٌن وحده هو الذي ٌجمع بٌن صوت الشاعر ناطقا باسمه
وصوت الشاعر على ألسنة األشخاص كما فً المالحم .
وعلى الرؼم من أن أفالطون لم ٌستعمل كلمة)ؼنائً( إال أن النوع الثالث الذي عده مزٌجا
من النوعٌن القصصً والملحمً ٌندرج فٌما ٌعرؾ بالؽنائً،والعالمة الفارقة التً تمٌزه عن
النوعٌن أنه ذاتً،ففٌه نجد صوت ناظمه معبرا عن نفسه أو عن أشخاص .....ولم ٌزد أرسطو
على تصنٌؾ أفالطون إال القلٌل،وأن باٌنه فً موقفه من المحاكاة،وقد انتقل من التصنٌؾ المجمل
الى التصنٌؾ المفضل،فجنس الشعر ثالثة أنواع تتصؾ بالمحاكاة ونوع رابع ال محاكاة فٌه وهو
حري أال ٌحسب فً الشعر،أما الثالثة األنواع فهً الملحمً،والتراجٌدي،والكومٌدي،وإما الرابع
الذي ال ٌعد فً الشعر،فهو المنظومات التعلٌمٌة التً تخلو من المحاكاة كتلك التً تنسب الى
هزٌود ،ولعل هذا التشدد فً التصنٌؾ ٌعود إلى تصنٌؾ اجتماعً،وتقسٌم الناس الى النبالء
وسوقة فً الزمن القدٌم،وهذا ما دفع أرسطو إلى الحدٌث عن الم أساة والملهاة والملحمة،اذ جعل
لكل جنس لؽته وأسلوبه وجمهوره فاألدب ال ٌقتصر عنده على المتعة وإنما جعل له رسالة
أخالقٌة،فنظرٌة أرسطو فً كتابه )فن الشعر( تعد األساس العمٌق لنظرٌة األنواع)،(1كما أنه لم
ٌنس النثر،فقد خصه بكتاب )الخطابة( فجعل كالمه عنه فً ثالث مقاالت األولى عن عالقة
الخطابة بالجدل ،وعن الفضٌلة،والرذٌلة،والخٌر النافع وأنواع الدساتٌر وؼٌرها والثانٌة عن دور
الخطابة فً التؤثٌر فً السامع والثالثة عن األسلوب الفنً للخطابة وقد عالج أرسطو الجنس
األدبً كانه كائن طبٌعً فهو ٌعتبر الجنس المسرحً جسما ذا طبٌعة داخلٌة فاعلة فً نشوءا
ألثار المسرحٌة الفردٌة وفً تطورها،فاألثر ٌخلق األثر،كما ٌخلق الفرد أباه،وهذه النظرٌة
موجودة عند النقاد التابعٌن للمذهب التطوري كفردٌنان برونتٌر الذي رأى أن األجناس األدبٌة
تولد وتنمو،وتنضج وتموت كاألحٌاء وتفسر المإلفات وتسبب وجودها )،(2وبناءا على ماتقدم
ٌمكن القول أن نظرٌة األجناس األدبٌة قد مرت بمرحلتٌن أساسٌتٌن،مرحلة بلؽت ذروتها
بالكالسكٌة الجدٌدة التً دعت إلى فصل األنواع األدبٌة بعضها عن بعض وبحثها بوصفها قارات
- 1عبد الهادي عالء،مقدمات نظرٌة لنموذج النوع األدبً نحو مدخل توحٌدي لحقل الشعرٌات المقارنة تداخل األنواع األدبٌة

،مإتمر النقد الثانً عشر نبٌل حداد ومحمود دراٌسة ،مج، 1:جدار للكتاب العالمً لعمان األردن،وعالم الكتب الحدٌث أربد
 ،2009،ص955

 -2قدٌد دٌاب ،تداخل األجناس األدبٌة فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة الكتابة ضد أجنسة األدب ،تداخل األنواع األدبٌة،مإتمر

النقد الدولً الثانً عشر،نبٌل حداد ومحمود دراٌسة ،مج جدار للكتاب العالمً،عمان االردن، 2009،ص 998-389
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منفصلة فهً محددة تحدٌدا ال تختلط فٌه بعضها ببعض ،وال ٌجوز بؽضها على بعض ،وقواعدها
شبه أوامر فنٌة ٌلقٌها الناقدون وٌتبعها الشعراء والكتاب المنتجون،أما المرحلة الثانٌة فقد ظهرت
حدٌثا وهً وصفٌة بكل وضوح،فهً التحدد عدد األنواع الممكنة،وال توصً الكتاب بقواعد
معٌنة،فهً تفترض أن بالمستطاع مزج األنواع التقلٌدٌة وإنتاج نوع جدٌد مثل:
المؤساة،الملهاة،وترٌان باإلمكان إنشاء األنواع على أساس الشمول أو الؽنى ،كما تبنى على
النقاء....وبدال من التشدٌد على التمٌٌز بٌن نوع ونوع فمن المهم بعد اإللحاح الرمانً على تفرد
كل عبقرٌة أصلٌة،وكل عمل فنً فً اٌجاد القاسم المشترك فً كل نوع على حدة اظهار
صناعته األدبٌة المشتركة،وهدفه األدبً)،(1وقد مثل الرومانسٌن هذه المرحلة،فمبدأ الفصل عند
الكالسٌكٌون )تعرض لهجوم الرومانسٌٌن فً القرنٌٌن الثامن،والتاسع عشر المٌالدٌٌن،معتمدٌن
على المسرح شكسبٌر الذي لم ٌعترؾ بالفصل بٌن التراجٌدٌا والكومٌدٌا وظل هذا الهجوم
متواصال حتى بلػ ذروتها عند االٌطالً )كروتشٌه( فً اٌطالٌا خالل فترة مابٌن الحربٌن أحد
المعتقدات األساسٌة لتلك الجمالٌة،هو رفض نظرٌة األشكال واألجناس االدبٌة (،وقد ذكر كل من
اوستن ورٌنٌه فً كتاب )نظرٌة األدب ( الفرق بٌن النظرٌة الكالسٌكٌة والنظرٌة الحدٌثة فا)
كروتشٌه و بالنشو،وبارث ( ثالثة أسماء جمعت بٌنها لنفً األنواع)،(2فهم من الحداثة الذٌن
طالبوا بتدمٌر األنواع،والقفز عنها والثعالبً على الفروق بٌن االنواع االدبٌة)،(3أما تودوروؾ
فقد رأى أن نظرٌة األنواع األدبٌة قد اندمجت فً نظرٌة أوسع،وهً نظرٌة الخطاب وعلم
)(4

القص

،وقد أوردت فتٌحة عبد هللا فً بحثها إشكالٌة تصنٌؾ األجناس األدبٌة فً النقد

األدبً،تصنٌفات تودوروؾ للنظرٌة األدبٌة،أما جنٌت فقد انتهى فً دعوته إلى ما ٌسمى جامع
النص،لدمج كل المحاوالت السابقة من أجل صوغ مفهوم ٌتجاوز النوع بذاته،للبحث فً جامع
المشترك للنصوص فجنٌت قسم األدب الى أنواع بعضها ذو شرعٌة أدبٌة مثل :
المسرحٌة،الرواٌة،القصٌدة،وأنواع ذات شرعٌة ؼٌر أدبٌة كالدراسة والتارٌخ والخطابة،والسٌرة
- 2وارٌن ،اوستن ووٌلٌك رٌنٌه نظرٌة األدب ،ترجمة محً الدٌن صبٌحً،ط،03:المجلس االعلى لرعاٌة الفنون واآلداب والعلوم
االجتماعٌة .1962

- 3رشٌد ٌحٌاوي ،المرجع السابق ،ص7-5

- 3القصراوي مها حسن  ،المرجع نفسه ،ص2/736

والنشة،عالمة فً النقد ،ع ، 38مج،2000 ،10:ص 323
أ
 - 4عبد هللا ابراهٌم ،الرواٌة وإشكالٌات التجنٌس والتمثٌل
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مسلة الجنس األدبً فً دراسته صٌػ التخٌل ضمن
الذاتٌة،....أما )روبرت شولز( فقد تناول أ
نظرٌة الصٌػ التً اقترحها معتبرا كاألعمال التخٌل قابلة لالختزال فً ثالث مقامات أساسٌة هً:
الرومانس،التارٌخ،الهجاء .
ٌتٌبٌن مما سبق أن األجناس األدبٌة فً الؽرب قد خضعت لسٌاق تراكمً إذ نمت فً
مجتمعات تقاربت فٌها ظروفها المعرفٌة والتقنٌنٌة،وكانت مستوٌات نضوجها االجتماعً وأنماط
إنتاجها االقتصادي متقاربة إلى حد بعٌد،وهذا ماساعد على منح أسس التجنٌس شكال من
الثبات،وجعل التعامل معها ٌؤخذ سمة :القداسة .
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 -3نظرٌة األجناس األدبٌة عند العرب:
 أما سؤال التجنٌس عند العرب فلم ٌثر من االهتمام إال القلٌل إذ المعروف أنالشعر غلب على العربً،ولم ٌلتفت إلى فً زمن متأخر،فقد كان ٌعد من الكالم الذي ال
ٌستحق التدوٌن أول األمر،ولذلك شغل اللغوٌون والبالغٌون والنقاد والفالسفة المتكلمون
بالشعر،فصنفوه على وفق األغراض فجعلوها أنواعا،أما الشعر جنسا،فقد قسم النقاد القدامى
الكالم الى جنسٌن كبٌرٌن متماٌزٌن هما:المنظوم والمنثور ،أو الشعر والنثر ٌنضوي تحت
النثر أنواع كبٌرة منها :السجع،والخطابة،والرسالة،والخبر،و الحدٌث وغٌر ذلك،فً حٌن ال
إن تعددت أغراضه
ٌنضوي تحت جنس الشعر سوى نوع واحد هو الشعر الغنائً،و
ومذاهبه،وقد جاء الجاحظ )ت (868مطورا ألسالٌب النثر وموضوعاته )، (1وإن لم ٌضع
تصنٌفا جامعا ألنواع النثر رغم أنه ذكر عددا كبٌرا منها،أما ابن طباطبا
)ت ( 933فقد عرف الشعر بأنه كالم منظوم بائن عن المنثور الذي ٌستعمله

أناس فً

مخاطباتهم بما خص به من النظم الذي أن عدل عن جهته محبته األسماع ،وقد فسد على
الذوق،أما أبو هالل العسكري )ت ( 1004فقد تحدث عن خصائص الخطابة والكتابة
وتماٌزها عن الشعر )، (2كما أن أبا حٌان التوحٌدي )ت ( 1023كان ٌؤثر النظر فً بالغة
الكالم جملة دون التمٌز بٌن الشعر والخطابة والنثر ،فأحسن الكالم عنده هو:ما ّ
رق لفظه
،ولطف معناه ،وتألأل رونقة ،وقامت صورته بٌن نظم كأنه نظم ) ،(3فالتمٌز الصرٌح بٌن
الشعر والنثر عند بعض النقاد القدامى لم ٌمنعهم من تصور

وجود عالقات مشتركة بٌن

الشعر والنثر على وجه العموم ،أما ابن األثٌر )ت ،( 1239فقد رفض التمٌٌز بٌن الشعر
والنثر من خالل تخصص كل منهما

بأغراض معٌنة ،فاإلبداع عنده واحد والتفنن فً

األسالٌب ٌكون عند الشاعر والكاتب )،(4وقد حدد قدامة بن جعفر )ت  ( 948قدٌما الفنون
الشعرٌة التً اختص بها الشعر دون النثر وهً :المدٌح و

الهجاء والنسٌب والمراثً

 - 1الصفا إبتسام مرهون،تداخل األجناس األدبٌة فً األدب الجاحظ ،تداخل األنواع األدبٌة،مؤتمر النقد الدولً الثانً

عشر ، 4/1نبٌل حداد ومحمود دراٌسة ،مج،01:جدار للكتاب العالمً عمان االردن 2007،ص01،24:

 - 2الحسن بن عبد هللا بن سهل العسكري ،الصناعتٌن،تح:محمد أمٌن الخانجً،ط،01:مطبعة بٌك األستاذة
،1901ص. 104-102

 - 3أبو الحٌان التوحٌدي اإلمتاع والمؤانسة ،تح:أحمد أمٌن وأحمد الزٌن ،دار مكتبة الحٌاة ،بٌروت لبنان ص .145/ 2

- 4ضٌاء الدٌن ابن األثٌر،المثل السائر،أحمد الحوفً وبدوي طبانة،ط،1:مطبعة نهضة مصر ،القاهرة ،سنة  1959ص
.69/1
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والوصف والتشبٌه ) ،(1وقد أرجع محمد غنٌمً هالل فضل الرٌادة لقدامة بن جعفر فً
دراسة أجناس األدب الشعرٌة من حٌث الموقف والبواعث النفسٌة،وما ترتب على ذلك من
اختٌار للمعانً،وطرق الصٌاغة،فبناء على القواعد والمعاٌٌر التً مٌزت األجناس األدبٌة
األوروبٌة ٌمكن القول ) :إن الشعر العربً فً معظم نماذجه نوعان :أولهما شعر غنائً
أو ملحمٌة،وتتوزع أشكاله وظواهره
تتوافر فً كثٌر من نصوصه عناصر قصصٌة
....وثانٌهما شعر تعلٌمً أو نظم تعلٌمً ،أما النثر العربً فعرف أنواعا عدٌدة منها :المثل
والحكاٌة الشعبٌة،والحكاٌة الخرافٌةوالقصص الدٌنً والبطولً والسٌرة واألسمار والمقامة
والخطبة والرسالة (.
فقضٌة األجناس األدبٌة لم تستأثر بعناٌة النقاد العرب المحدثٌن،فقد أشارت العدٌد من
الدراسات و األبحاث إلى تقصٌر النقاد العرب فً جانب دراسة األجناس التراثٌة العربٌة،اذ
قال عادل الفرٌجات فً بحثه األجناس األدبٌة تخوم أم ال تخوم ):ولو عدنا إلى تارٌخ األدب
لمسلة الكشف عن األجناس
العربً القدٌم ،وواقع النقد فً التراث ناظرٌن فً مدى شمولٌته أ
األدبٌة ونقدها والتنظٌر لها،لوجدنا فٌها تقصٌرا كبٌرا،ففً نظرٌة األنواع األدبٌة عن جعل
المقامة جنسا أدبٌا خالصا له أصوله وحدوده ونقده( إلى أن جاء ناقد معاصر وهو عبد الملك
مرتاض،فألف كتابا سماه) :فن المقامات فً األدب العربً (،انتهى فٌه الى أن المقامة هً
جنس أدبً قائم بذاته،فسد بكتابه ثغرة وجدت فً تارٌخ النقد العربً تتصل بمسالة
األجناسٌة )،(2كما أن المؤلف عادل فرٌجات ٌرى ب أن النقاد العرب قصروا فً مس ألة
األجناس التراثٌة العربٌة ،إذ غلب على دراستهم الجانب الوصفً،فالنقاد العرب حدٌثا بد أوا
« وتتمثل الجهود بأعمال كل من :سعٌد

االهتمام » بدراسة فن السرد العربً القدٌم

ٌقطٌن،ومحمد مفتاح ،وعبد الفتاح كلٌطو  ،وعبد هللا ابراهٌم وغٌرهم ،وهً جهود تناولت
فن الخبر،وعلى هذه التصنٌفات النقدٌة محمد غنٌمً هالل باألجناس األدبٌة ،فقد خصص
الفصل الثانً من كتابه

» األدب المقارن « لدراسة األجناس األدبٌة،وضمنه كل من »

كروتشه وأرسطو « ،كما اقتصر أٌضا على دراسة األجناس النثرٌة فً األدب العربً التً
لها صلة بالقصة مثل ) :ألف لٌلة ولٌلة،والمقامات،ورسالة الغفران،وقصة حً بن ٌقظان (،
أما كتابه) النقد األدبً الحدٌث( فقد تحدث فً الباب الثانً عن الشعر والفن القصصً والفن
 -1ابن جعفر قدامة،نقد الشعر،تح :محمد عبد المنعم خفاجً،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت لبنان ،ص. 138-95

- 2الفرٌجات عدل،األجناس األدبٌة تخوم أم ال تخوم،عالمات فً النقد،ع، 38 :مج،10 :سنة  ،2006:ص268-247
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نظرٌة األجناس األدبٌة بٌن المفهوم والمصطلح

اهتم محمد مندور باألجناس
المسرحً والترجمة الذاتٌة والمقالة والخاطرة ،كما
األدبٌة،فرأى أن أجناس الشعرأربعة الغنائً والملحمً والدرامً والتعلٌمً ثم فصل الحدٌث
فً الجنس المسرحً بأنماطه المختلفة من مأساة،وملهاة،وكومٌدٌا دامعة،ودراما حدٌثة،كما
أورد أٌضا بشكل مختزل أجناس الخطابة والمقالة والنقد،وأٌضا أحمد الشاٌب فً كتابه )
األسلوب(،فقد مٌز بٌن أسلوب الشعر وأسلوب النثر،وقسم األسلوب العلمً النثري المقالة
والتارٌخ والسٌرة والمناظرة والتألٌف واألسلوب األدبً ٌتمثل بالرواٌة والرسالة
والخطابة،فنظرٌة األجناس األدبٌة ال ٌمكن أن تبحث بمعزل عن الواقع الحضاري والثقافً
،ألن األدب بجنسٌه ٌرتبط بعالقة جدلٌة مع الواقع بكل معطٌاته،لذا كان النوع األدبً ولٌد
تطور ٌتمثل فً تواصل صدور أعمال متمٌزة تخرق قانون نوع مقرر،فتثٌر الجدل بٌن قدٌم
وجدٌد ما ٌؤدي الى توسٌع حدود النوع ،ومن ثم كان التغٌٌر نوعٌا ٌؤدي الى ظهور نوع
جدٌد ٌقرر،ثم تتوسع حدوده وٌتغٌر فً حركة ال تنقطع وال تنتهً

)ٌ،(1قول عادل

أجناسا نمت وازدهرت فً أزمنة معٌنة،ثم لحقها
فرٌجات:إن تارٌخ األدب قد عرف
الضمور واالنقراض فً أزمنة أخرى،ففً الغرب ازدهر فن الرواٌة،وعند العرب ظهر
سجع الكهان فً الجاهلٌة،ثم اختفى وتالشى فٌما بعد (،وقد أورد رشٌد ٌحٌاوي مجموعة من
التصنٌفات لألنواع األدبٌة فً كتابه ) مقدمات قً نظرٌة األنواع األدبٌة( بناء على المقٌاس
أو الوسٌلة المتبعة أو الهدف الذي ٌرمً الٌه النوع األدبً أو المنهج المتبع ،اذ ٌكون
سكونٌا ٌهدف الى مالحظة النوع أثناء رحلة التغٌٌر التً ٌسٌر فٌها بدءا من لحظة تشكله
مع األخذ بعٌن االعتبار الطفرات التً قد تقع له .
وعلٌه ما نستخلصه من هذا الفصل أن األجناس األدبٌة كمصطلح عند العرب لم تثر من
االهتمام إال القلٌل،أي أن الشعر العربً كان أكثر استعماال من النثر الذي جاء فً زمن
متخر،أما الغرب فكانوا سباقٌن إلى األدب وعلمه،حٌث أن العرب أخذوا كمفهوم علم الكالم
أ
كجنس،ونوع،ونمط،حٌث أن الجنس أعم وأشمل من النوع،والنمط،والنمط هو اللغة الموظفة
أو األسلوب نجده فً الجنس والفرع معا.

 -1عبد المجٌد زراقط ،نظرٌة األنواع األدبٌة فً النقد األدبً،نظرٌة الرواٌة نموذجا تداخل األنواع األدبٌة،مؤتمر النقد

الدولً الثانً عشر .727/2
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تمهٌد:
قد مضى قولنا فً سٌرة الموسوعة العالم ابن عبد ربه أثاره سٌرته أدبه ونحن قائلٌن
بعون هللا فً نظرٌة األجناس األدبٌة بٌن المفهوم والمصطلح بالموازنات ومما جاء فً
مقدمة العقد » وتطلبت نظائر الكالم وأشكال المعانً،وجواهر الحكم وضروب األدب
ونوادر األمثال،ثم قرنت كل جنس منها الى جنسه فجعلته بابا  « .....ونذكر من خالل قول
مسكوٌه  » :أنّ النظم والنثر نوعان قسٌمان تحت الكالم،والكالم جنس لهما
بجالء أنّ الكالم هو االسم الجامع الذي ٌستوعب النظم والنثر،وكما ٌقول

« ٌظهر لنا
أبو العالء

المعري بقوله » :أنّ الشعر نوع من الجنس وذلك الجنس هو الكالم «
وفً هذا النطاق ٌقول الرمانً :الجنس صنف معنى مشتق وٌنقسم الى أنواع مختلفة والنوع
أحد أقسام » الجنس « وهذا ما سوف نعالجه فً هذا الفصل:
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- 1البطاقة الفنٌة لكتاب العقد الفرٌد:
) (1

-1أ –تعرٌف وتسمٌة العقد الفرٌد:

أنه مجموعة ضخمة من االختٌارات فً األشعار واألخبار والنوادر والقصص واألمثال
فضال عن طائفة من األحادٌث النبوٌة واآلٌات القرآنٌة وهو ٌحاكً من حٌث مضمونه
وأسلوبه ولغته كتاب » عٌون االخبار « البن قتٌبة  ،أما األسباب الدافعة الى التألٌف الكتاب
فانه استدراك لما فات سابقٌه فً هذا من المؤلفات،قال فً مقدمة العقد:وقد نظرت فً بعض
الكتب الموضوعة فوجدتها غٌر متصرفة فً فنون األخبار وال جامعة لجمل اآلثار فجعلت
هذا الكتاب كافٌا جامعا ألكثر المعانً التً تجري على أفواه العامة والخاصة وتدور على
ألسنة الملوك والسوقة وٌنقسم الكتاب الى  25كتابا،سمى المؤلف كال منها على اسم جوهرة
نفٌسة،والكتاب الذي ٌتوسط الجمٌع أي  13هو الواسطة العقد وقد أخذ المؤلف مادة الكتاب
عن الكتب القدٌمة التً وصلت الى األندلس من المشرق وعلى فترات زمنٌة مختلفة،وراعى
فً النقل المحافظة على األصول من حٌث صوغ العبارة ولغتها،وقد رتب المعلومات
أو فن كتابا أو فن كتابا ،فلألمثال كتاب
واألخبار حسب الموضوعات ،فجعل لكل علم
وللسلطان كتاب ،وللشعر كتاب وهكذا......
أما دور المؤلف األساس

فً الكتاب فٌكاد ٌقتصر على » فضل االختٌار وحسن

االختصار «وغٌر ذلك من أعمال التنسٌق والترتٌب،فالكتاب مأخوذ من أقوال العلماء
واألدباء وطرٌقة أخذه،لم تكن مشافهة بل نقال عن األخبار بٌن المشرقٌن،وقد صاغ بعض
العبارات بلغته و أبقى على البعض األخر،ومن أمثلة النوع األول من العبارات ما ٌتعلق
بأخبار األندلس وان كان ذلك قلٌال ،كاألخبار الحكام من أمراء كالمنذر أو وزراء أو أخبار
الخلٌفة الناصر وٌدخل فً مادة الكتاب أٌضا،ما أخذه شفوٌا عن شٌوخه من أمثال :بقً بن
مخلد وابن المقفع وابن وضاح،ومما ٌعد من صنعه هو،مقدمة الكتاب فضال عن المقدمات
التً مهد بها لكل كتاب من الكتب  25ومما جاء فً مقدمة العقد» :وتطلبت نظائر الكالم
،وأشكال المعانً،وجواهر الحكم وضروب األدب ونوادر األمثال،ثم قرنت كل جنس منها
اآلثار الى أشرفها
الى جنسه فجعلته بابا على حدته وقصدت من جملة األخبار وفنون
جوهرا وأظهرها رونقا وألطفها معنى،وأجزلها لفظا دٌباجة وأكثرها طالوة وحالوة«.

 -1أحمد حسن بسج ،ابن عبد ربه  ،ملٌح األندلسً،دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان ط 1،1414 :ه– ، 1994ص 32
26

تقنٌن الجنس األدبً فً العقد الفرٌد دراسة تطبٌقٌة

الفصل الثانً

بعض ما قٌل فً العقد الفرٌد قال

 :ابن خلكان فً معرض ترجمته البن عبد ربه

»وصف كتابه العقد وهو من الكتب الممتعة حوى من كل شًء «وقال المقري» :وله تألٌف
ألنه أبرزه مثقف القناة،مرهف

المشهور الذي سماه بالعقد وحماه عن عثرات النقد،

الشاة،تقصر عن ثواقب األلباب ،وتبصر السحر منه فً كل باب «،أما بن حزم فقد نقل نقل
المقري قوله  » :وتلقوا قوله بالقبول ،كما تلقوا دٌوان أحمد بن عبد ربه الذي سماه بالعقد
على أنه ٌلحقه فً بعض اللوم،ال سٌما اذ لم ٌجعل فضائل بلده واسطة عقده«
-1ب :منهج الكتاب:

)(1

كتاب العقد الفرٌد (ت :العرٌان) مجلد  1غٌر متوفر فً الجامعة.
العقد الفرٌد (ت :العرٌان) من األدب العقد الفرٌد (ت :العرٌان) المؤلف :أحمد بن محمد بن
عبد ربه األندلسً المحقق :محمد سعٌد العرٌان الناشر :المكتبة التجارٌة الكبرى نبذة عن
الكتاب  :تعرٌف بالكتاب الكتاب موسوعة أدبٌة ،تجمع بٌن المختارات الشعرٌة والنثرٌة،
ولمحات من التارٌخ واألخبار ،مع األخذ بنظرات فً البالغة والنقد مع شًء من العروض
والموسٌقى ،وإشارات لألخالق والعادات.
*

الكتاب ٌتضمن سبعة مجلدات ،من المجلد(  )4.3.2تشكل كلمة العقدا

ال مج

2

مج

 ،عق

من المجلد( ) 7،6 ،5شكل كلمة لفرٌد :مج

5

3

 ،دا
لف

 ،مج6

مج

4

ري  ،مج7

د

كل مجلد عبارة عن جزء ،فالمجلد السابع ٌتضمن جزئٌن  :الجزء ،07الجزء .08
كتاب من تحقٌق مؤلفٌن :مفٌد محمد قمٌحة مج  ، 02أما الثانً عبد المجٌد الرحٌنً ) (2من
المجلد  03الى غاٌة المجلد ،07فلون الكتاب أحمر أجوري .
أورد لنا ابن عبد ربه األندلسً منهجه فً ت ألٌف كتابه موضحا فً مقدمته فقال أنه ٌختار
وٌحسن االختٌار،وٌنتقً جواهره من خٌر األدب،ومن جوامع الكلم،واعتمد التخفٌف فً جل
ٌ -1نظر  :ابن عبد ربه ،العقد الفرٌد،تح ،مفٌد محمد قمٌحة ،مج،2دار الكتب العلمٌة ،بٌروت –لبنان  1997ص 32

ٌ - 2نظر:ابن عبد ربه ،العقد الفرٌد،تح ،عبد المجٌد الرحٌنً،مج،2دار الكتب العلمٌة ،بٌروت–لبنان  1997ص 32
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ما دونه فً هذه الموسوعة و أنه جذف األسانٌد من أكثر األخبار طلبا لالستخفاف
واإلٌجاز،وهربا من الثقٌل والتطوٌل ألنها أخبار ممتعة وحكم ونوادر،ال ٌنفعها االسناد
باتصاله،وال ٌضرها ما حذف منها ولقد اتسم الكتاب بالثقافة العامة والتنوع والشمولٌة
وسهولة الم أخذ والتفنن فً جمع كل نفٌس من العلوم والفنون،عرض ابن عبد ربه منهجه
فً مقدمة كتاب بوضوح تام وٌمكن تلخٌص خطوطه العامة فٌماٌلً:
اختٌار المادة :أن الغاٌة األولى من تألٌف الكتاب هً أدبٌة محضة وقد جمع القسم األكبر
من مادة كتابه كما قال » :من متخٌر جواهر اآلداب ومحصول جوامع البٌان فكان جوهر
ولب اللباب وإنما فٌه أتلٌف األخبار وفضل االختٌار «وهذا ٌبرز لب الكتاب ومضمونه.
-1ج تألٌف االخبار:
وترتٌب المعانً والعبارات وتنسٌقها حسب مضامٌنها بما ٌدفع على القارئ الرجوع الى كل
باب من أبوابه ٌختص بما ٌروم االطالع علٌه من الموضوعات وبذلك ٌتضح المعنى.
التركٌز على المعانً الشرٌفة السامٌة:
ذات األلفاظ الحسنة والعبارات الجزلة للقارئ سمو المعنى وشرفه الى رقة اللفظ وعذوبته
وسهولته ووضوحه فقال فً ذلك» :فتطلبت نظائر الكالم و أشكال المعانً ونوادر األمثال
ثم قرنت كل جنس الى جنسه فجعلته بابا على حدته لٌستدل الطالب للخبر على موضعه من
الكتاب ونظٌره من كل باب «

)(1

.

حذف األسانٌد:
وفقد أشار ابن عبد ربه الى

أ ّنه تحاشى ذكر أسانٌد األخبار التً أوردها وعلل

تصرفه هذا بصراحة فقال» :وحذفت األسانٌد من أكثر األخبار طلبا لالستخفاف و االٌجاز
وهربا من تثقٌل وتطوٌل ألنها أخبار ممتعة،حٌث حرص ابن عبد ربه على أن ٌكون كتابه
جامعا لشتى الموضوعات واألخبار والمعانً بخاصة و أنه كما ٌقول،قد نظر فً الكتب
،فراد أن ٌسد هذا النقص وٌكمل مافات
المؤلفة فوجدها تفتقر الى صفة الشمول على العموم أ
تلك المؤلفات فقال :وقد نظرت فً بعض الكتب الموضوعة فوجدتها غٌر متصرفة فً فنون
األخبار وال جامعة لجمل اآلثار فجعلت هذا الكتاب كافٌا شافٌا جامعا ألكثر المعانً التً
تجري على أفواه العامة والخاصة تدور على ألسنة الملوك والسوقة وحلٌت كل كتاب منها
بشاهد من الشعر «
 -1حازم عبد هللا ،مجلد أداب الرافدٌن ،العدد ،7العقد الفرٌد بٌن المشرق واألندلس سنة، 1975:ص 357
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)(1

ٌعد كتاب العقد واحدا من المصادر الهامة لتارٌخ الحٌاة العربٌة االسالمٌة بجوانبها المختلفة
سٌاسٌة واجتماعٌة واقتصادٌة وثقافٌة،فهو ٌضم بٌن طٌات صفحاته مادة وافرة من األخبار
واآلثار والقصص والوثائق التً تعٌن على تصور حركة تطور المجتمع العربً االسالمً
»فكتاب السلطان « مثال ٌعطً صورة واضحة عن سٌاسة وحكم عمر بن الخطاب رضً
هللا عنه،رقابته للعمالة والرسائل المتبادلة بٌنه وبٌنهم.
ومن خالل استٌعاب ودرس مادة العقد ٌبدو وأن مؤلفه ابن عبد ربه األندلسً كان ٌهدف الى
وضع دائرة معارف صغٌرة تفً مطالب األدٌب من االلمام بطرف من كل علم،فهو ٌعرض
لكل ضروب المعرفة فً عصره على النحو الذي ازدهرت وتطورت علٌه فً المشرق
على ٌد الجاحظ ،والمبرد،وابن قتٌبة وآخرٌن وكان مؤلف ابن قتٌبة »عٌون االخبار « من
أهم وأوضح المصادر الشرقٌة أثرا فً العقد الفرٌد،وكان رائجا فً الغرب االسالمً،فلقد
كان ابن عبد ربه ٌتعامل بأدبٌة محضة مع أدباء عصره فذم المبرد ودافع عن الجاحظ،ومن
ابن المقفع فً أدبٌة الصغٌر والكبٌر وكلٌلة ودمنة ومن الطٌري فً تارٌخ األمم والملوك
ومن ابن سالم الجمحً فً طبقات فحول الشعراء وآخرين.
ب -أقسام الكتاب وموضوعاته:

)(2

اسم الكتاب :
ٌشتهر الكتاب باسم «العقد الفرٌد» ،إال أن بعض الن ّقاد قالوا بأن اسم الكتاب هو «العقد»
أضٌفت فٌما بعد .وقٌل أن أول من أضاف هذه الكلمة
فقط ،وأن كلمة «الفرٌد»
هو« األبشٌهً صاحب « المستطرف.
ب-أ -مقدمة الكتاب العقد الفرٌد:

)(3

قسّم ابن عبد ربه «العقد» إلى خمسة وعشرٌن كتابا ،كما فً الجدول أدناه:

 -1طاهر أحمد مكً ،دراسة فً مصادر األدب ،الطبعة ،8:القاهرة :دار الفكر العربً ،ص 291
 -2دٌ .وسف عٌد أستاذ فً الجامعة اللبنانٌة،دفاتر أندلسٌة فً الشعر والنثر والنقد والحضارة والنقد
واالعالم،بٌروت،المؤسسة الحدٌثة للكتاب عربٌة – لبنان  ، 2006ص.236
 - 3موقع االنترنٌتhttps : // ar – Wikipedia.Org /Wiki :
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أبواب العقد (األولى(

أبواب العقد (الثانٌة(
25 -اللؤلؤة الثانٌة فً النتف والهداٌا والفكاهات والملح

 1اللؤلؤة فً السلطان 2الفرٌدة فً الحروب ومدارأمرها

24 -الفرٌدة الثانٌة والطعام والشراب

 23الزبرجدة الثانٌة بٌان طبائع اإلنسان وسائر الحٌوان 3 -الزبرجدة فً األجوادواألصفاد
وتفاضل البلدان
22 -الجمانة الثانٌة فً المتنبٌئن والممرودٌن

 4الجمانة فً الوفود 5المرجانة فً مخاطبةالملوك

21 -المرجانة الثانٌة فً النساء وصفاتهن

 20الٌاقوتة الثانٌة فً علم األلحان واختالف الناس فٌه 6 -الٌاقوتة فً العلم واألدب 19الجوهرة الثانٌة فً أعارٌض الشعر وعلل القوافً 18الزمردة الثانٌة فً فضائل الشعر ومقاطعهومخارجه

 7الجوهرة فً األمثال 8الزمردة فً المواعظوالزهد
 9الدرة فً المعازيوالمراثً

 17الدرة الثانٌة فً أٌام العرب ووقائعهم 16الٌتٌمة الثانٌة فً زٌاد والحجاج والطالبٌٌنوالبراكمة
 15العسجدة الثانٌة فً الخلفاء وتوارٌخهم وأٌامهم 14المجنبة الثانٌة فً التوقٌعات والفصول وأخبارالكتبة

 10الٌتٌمة فً النسبوفضائل العرب
 1العسجدة فً كالم األعراب12 -المجنبة فً األجوبة

 13كتاب الواسطة فً الخطبب –ب الطبع طبع عدة مرات منها:


مطبعة البوالق سنة  1293هـ  ،وسنة  1302هـ.



مطبعة إبراهٌم عبد الرازق بمصر سنة  1302هـ.



مطبعة شرف بمصر سنة  1305هـ.

30

تقنٌن الجنس األدبً فً العقد الفرٌد دراسة تطبٌقٌة

الفصل الثانً


مطبعة االستقامة بالقاهرة سنة  1373هـ  ،تحقٌق محمد سعد العرٌان .



لجنة التألٌف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة  1359هـ وثم طبعة ثانٌة سنة  1367هـ

وثالثة  1393 - 1383هـ ،بشرح وضبط إبراهٌم االبٌاري وأحمد امٌن وأحمد الزٌن.
الطبعة الثالثة ظهرت فً ست مجلدات (ومجلد سابع ٌحوي فهارس وضعه محمد فؤاد
عبد الباقً ومحمد رشاد عبد المطلب

وقد قام محمد شفٌع ،أستاذ اللغة العربٌة بجامعة البنجاب الهندٌة ،قام بإصدار كتاب فً
مصر والثانً
جزأٌن عن «العقد الفرٌد أحدهما فهرس تحلٌلً للنسخ المطبوعة فً
تصحٌحات وتعلٌقات ومقارنات ٌٌنهما ونشرها فً كلكتة عام  1937 - 1935م .
ب -ج :معانً اسم الجوهرة:
اللؤلؤة:تتكون داخل صدفة المحارة ،وهً جوهرة من أثمن الجواهر  ،وٌعد اللؤلؤ الكبٌر
المتقن الشكل من أثمن األحجار.
الفرٌدة :هً حبة من فضة وغٌرها ،تفصل بٌن حبات الذهب أو اللؤلؤ فً العقد.
الزبرجدة:هو حجر كرٌم ٌشبه الزمرد،وهو معدن زجاجً شفاف،
االخضر المصري،واألصفر القبرصًٌ،ستعمل فً الزٌنة.

ألوانه كثٌرة أشهرها

المرجانةٌ :عد المرجان أحد أشهر األحجار الكرٌمة فهو حجر ثمٌن ونادر.
الٌاقوتة:هو من أنفس الجواهر،موطنه جنوب شرق اسٌا واسترالٌا.
الجوهرة :هً شكل من أشكال الزٌنة .
ج -قٌمة الكتاب وموضوعاته فً الدراسات األدبٌة:
ج-أ قٌمة الكتاب الدٌنٌة:

)(1

ٌشمل الكتاب على طائفة من األخبار العلماء والمحدثٌن والفقهاء،ومناظراتهم والمسائل التً
أٌات وما ورد من
اختلفوا فٌها ،كما ٌحتوي على ابحاث حول الخمرة وما نزل فٌها من
أحادٌث تحرمها وكذلك تناول الكتاب الموسٌقى والغناء والمالهً والفكاهات،وذكر المؤلف
ما ورد فً ذلك من األقوال لجهة االباحة أو التحرٌم ،ولو أنه ٌمٌل الى مذهب من تساهل
فً األمر ،وباإلضافة الى ما فً الكتاب من اآلٌات واألحادٌث المنسوبة الى النً صلى هللا
أمثال :عبد هللا بم
علٌه وسلم فانه تضمن طائفة من األقوال المحدثٌن والرواة من
مسعود،واإلمام علً الحسن البصري واألوزاعً.....وغٌرهم من أصحاب الحدٌث ومن
أهل المذاهب،كما نفى الكتاب ردود للمؤلف على أهل األهواء والرافضة من الشٌعة الغالٌة
كفرقة السبئٌة والمختارٌة والمنصورٌة ......وغٌرهم.
 -1أحمد حسن بسج،ابن عبد ّربه ،مميح األندلسي،دار الكتب العممية ،بيروت –لبنان ،ط 1414 ،1:ه– ،1994ص 50
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ج -ب -قٌمة الكتاب االدبٌة:
»العقد الفرٌد «كتاب بالدرجة األولى لذلك تغلب علٌه الصبغة األدبٌة خصوصا و أن المؤلف
لم ٌرد كتاب تارٌخ أو فقه أو سٌاسة بل أراده كتابا ٌجمع جواهر األدب ومحصول جوامع
البٌان وقد لجأ الى االختصار واإلٌجاز لٌدفع الملل عن القارئ فكان الكتاب »جوهر الجوهر
ولباب اللباب «ومع ذلك فان المؤلف جعل من الكتاب موسوعة من حٌث شمولة
للموضوعات المختلفة فهو مصدر للكتاب ولألدباء ومرجع للمتعلمٌن ولرواة األخبار وفٌه
من األمثال العربٌة والفوائد اللغوٌة والنحوٌة ما ٌغنى المتعلم والمت أدب فضال عن طائفة
أالف من األبٌات جاءت متفرقة حسب
كبرى من األشعار العربٌة ال تقل عن عشرة
الموضوعات واألبواب وال ننسى ماجاء فً الكتاب من القصص واألخبار والنوادر حول
أخبار
قطاعات مختلفة من الناس كا لحمقى و المغفلٌن والبخالء والممرورٌن ،كما روى
األدباء والشعراء ومجالس األدب.
ج -موضوعاته فً الدراسات األدبٌة:

)(1

ج-ا -نظرٌة ابن عبد رّ به فً النقد:
أورد ابو عمر بعض أرائه النقدٌة فً عقده ونستطٌع من خاللها

أن نطرح تصورا

لنظرٌة عامة،فهو ٌتوجه أوال الى كتاب قائال » :فتخٌر من األلفاظ أرجحها لفظا وأشرفها
جوهرا وأكرمها حسبا وألٌقها فً مكانها وأشكلها فً موضعها «،أما المعانً  :فٌحدد اطارها
العام بقوله:وقد ر أٌتهم شبهوا الخفً بالروح الخفً واللفظ الظاهر بالجثمان الظاهر،وإذا لم
ٌنهض بالمعنى الشرٌف الجزل لفظ،شرٌف جزل ،لم تكن العبارة واضحة وال النظام منسقا
أربعة أصناف  :لفظ
وتضاؤل الحسناء فً األطمار الرثة وإنما ٌدل على المعنى
وإشارة،وعقد وخط قال :ولم أر أعجب من ابن قتٌبة فً كتابه تفضٌل العرب ،أنه ذهب فٌه
كل مذهب من فضائل العرب ثم ختم كتابه بمذهب الشعوبٌة فنقص فً أخره كل ما بنى فً
أوله،كما انتقد المبرد وتهكم به قائال :
»ان المبرد لم ٌختر لكل شاعر إال أبرد ما وجد له وانتهى الى قوله عنه فما أحسبه لحقه هذا
االسم المبرد اال لبرده ،أما الشعراء ،فقد ذكر ما أوجد علٌهم من العٌوب ،وناقش ما قٌل كل
ورد ورفض ما لم ٌقنعه،وانتقد الذٌن تجنبوا على الشعراء ولم ٌنصفونهم وربما غلطوا
علٌهم وتاولوا غٌر معانٌهم التً ذهبوا الٌها،وكما انتقد الشعراء و أهل اللغة انتقد المغنٌٌن
والعازفٌن لتركهم رفٌق الشعر ،وتغذٌهم بما ال ٌلٌق ثم تجاوزهم الى عامة الناس واتهمهم
 -1أحمد حسن بسج ،المرجع نفسه ،ص .233
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بالضعف والتقصٌر أٌضا فً ادراك الفرق بٌن الرقٌق من الشعر وبٌن ضعٌفه فكانوا
ٌتقبلون كل ما ٌسمعونه دون أي رفض وٌرجع ذلك الى قلة تحصٌلهم وضعف جمعهم«.
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 -2تـــــــــــقنٌن الجنس الشعري فً العقد الفرٌد:

)(1

انّ استعراض عناوٌن الكتب ٌوجب تقسٌمها وفق نمط من األنماط الثالثة وهذا ال ٌشترط
المساواة العددٌة بٌنها،ونجد أن المضامٌن األدبٌة والنقدٌة قد حازت على أحد عشر عنوانا من
خمسة وعشرٌن،أي أن المساحة األكبر من هذه المقدمات هً من نصب المقدمات األدبٌة،وهذا
ٌدل داللة واضحة على أدبٌة ابن عبد ربه،وتبصره بؤمور الشعر والخطب واألمثال والمواعظ
والزهد ولكن ذلك العلم ال ٌلغً معرفته العلمٌة بعلوم أخرى،لكن المٌول األدبٌة أقوى حضورا
وظهورا ،و أحكم علما عن غٌرها من العلوم والصناعات ،اذ أخذت بالكثٌر منها وتؤدبت به ومن
ذلك الكثٌر
المنظوم:
وضع ابن عبد ربه كتابٌن ٌتناوالن الشعر فً حٌث تناوله ابن قتٌبة فً بضع صفحات من كتاب
وأرٌحٌتهما
العلم والبٌان،والالفت لألمر أن ابن عبد ربه ٌتعامل تعامال مباشرا مع القلوب
وغضبها وعنفوانها،فٌذكر من الكتب والعناوٌن ما ٌهذب من غضبها ،أو ٌروح عنها أو ٌنشط من
حركتها بما ٌسعدها،وفً هذه األثناء حٌن تتضارب األفكار وتختلط األهواء،وتقلق األرواح
والقلوبٌ،رجعها الى تلك األلحان التً ال غنى عنها للعربً،اذ أنها المتنفس القلبً لوشائج الهموم
واألحزان،والمحرك التناغمً لمكامن األشواق والوجدان،ففً كتاب الدرة الثانٌة فً أٌام العرب
ووقائعهم ٌقول قٌل لبعض أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ما كنتم ووقائعهم ٌقول قٌل
لبعض أصحاب رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم ما كنتم تتحدثون به اذا خلوتم فً مجالسكم قال:
كنا نتناشد الشعر ونتحدث بؤخبار جاهلٌتنا فكال الحٌاتٌن األندلسٌة واإلسالمٌة،لها صوالت
وجوالت تفرضها حٌاة الحرب واالنتصار،لكنها فً وقت خلوتها تركن الى نوع من الحدٌث تجد
فٌه الراحة والفائدة والمتعة،ثم إنّ أٌام العرب هً أٌام شاقة،تمتطً فٌها صهوات الخٌول لترد
ظلما أو تثار لدم،وما من ٌوم من أٌامهم إال وسجله الشعر ورصفه ثم تناقله الناس فٌما بٌنهم فؤراد
األندلسً أن ٌإدب القوم بعلم فٌه من األخالق والمآثر والشعر الفٌض الكثٌر اضافة الى شحذ
نفوسهم إلى االستبسال واإلقدام بالشعر ونوعه :حماسً الذي رافق أيام العرب وإغارتهم وسجلها
باألندلس مكتوبا فً سجالت
،هذا اإلقدام هو الذي ٌجعلهم ٌحفظون مكانهم فً تارٌخ العرب
الشعر،مدونا بدمائهم وأرواحهم على صفحات تارٌخ بالدهم،لذلك ٌتحدث عن فضل الشعر
ألٌامها،والشاهد على
بقوله:إذ كان الشعر دٌوان خاصة العرب،والمنظوم من كالمها،والمقٌد
ٌ -1نظر :أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة الدٌنوري،عٌون األخبار تح :لجنة من دار الكتب المصرٌة القاهرة ،ط ،2سنة
، 1994ص .229
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حكامها ما زالت األنظار تتوجه الى تلك الفضائل غٌر العربٌة التً دخلت منً االسالم وحاربت
من أجله،ولم تستو بعد نضوج فكرها العقلً الدٌنً،لكن باب الشعر رائق لها وسابق إلى أعلى
الدرجات،اذ ال ٌقدم شعرا فً بحر ووزن وقافٌة فحسب،بل اللفظ والمعنى والفطنة والحكمة
والخبر والفائدة والنصٌحة والموعظة والزهد،والتعبٌر والمثل،والبالغة والبٌان،وابن عبد رّ به
شاعر بارع ٌدرك تماما أهمٌة الشعر ومكانة الشعراء لذلك ٌرى من األهمٌة أن ٌعرف كل فرد
كٌف ٌكتب الشعر،وما هً بحوره وعلله ،وما ٌحسن ما ٌقبح،فٌعنون لكتاب الجوهرة الثانٌة
أبعارٌض الشعر وعلل القوافً وهو عنوان ٌفصل القول فً علم األعارٌض تفصٌال منهجٌا
والتؤلٌف فٌه من
أهمٌة الشعر وتناشده،ومحاولة قوله
تعلٌمٌا،وٌدل داللة واضحة على
جهة،ومحاولة التجدٌد فً األغراض كنوع بما ٌتناسب والحٌاة األدبٌة الجدٌدة لٌكون معبرا لهم
أكثر من أي عصر سابق عنهم من جهة أخرى ٌقول:واختصرت المثال فً الجزء الثانً فً ثالث
وستٌن قطعة :على ثالثة وستٌن ضربا من ضروب العروض،وجعلت المقطعات رقٌقة
غزلة،لٌسهل حفظها على ألسنة الرواة،وضمنت فً أخر كل قطعة منها بٌتا قدٌما متصال بهاو
أخال فً معناها من األبٌات التً استشهد بها الخلٌل ) (1فً عروضه،لتقوم به الحجة لمن روى هذه
المقطعات واحتج بها فً قوله اثبات لقدرته األدبٌة على قول الشعر والتؤلٌف فٌه فٌستطٌع أن
ٌصوغ منه السهل الرقٌق،والصعب الثقٌل ،لكنه أراد السهل ألنه أراد المنفعة بالحفظ واالستشهاد
والرواٌة كما أثبت فضل الخلٌل فً علم العروض وأستاذته وأنه قد نهل عنه واستشهد بشواهد،مع
أن االنتهال عنه لم ٌكن مباشرا بل عن طرٌق كتبه أو ما ورد عنه بالرواٌة الشفهٌة،ومع أن ابن
عبد ربه شاعر فحل لكنه لم ٌذكر شًأ من شعره فً أي مقدمة من مقدمات العقد،وجمٌع األبٌات
المذكورة أبٌات لشعراء جاهلٌن واإلسالمٌٌن ،وقد ال ٌذكر أو ٌنسب البٌت الى قائله بل ٌكتفً
بقوله:قال الشاعر أو منه قولهم من ذلك الشاهد الذي ذكره فً كتاب اللإلإة الثانٌة فً الفكاهات
والملح وصدره بقوله:
قال الشاعر:

)(2

اس ِم َّنا
ِا َن َما لِل َن ِ

**** َح َسنُ َخ ْل ِق ِوم َِزا ُج

ان فِ ٌْ َنا ****
ِو َلنا َما َك َ

صالَ ُح
م َِن َف َسا ِد َو َ

 - 1هو أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد بن عمرو تمٌم الفراهٌدي األزدي األحمدي،من ائمة اللغة واألدب ،وواضع علم
العروض ،وهو أستاذ سٌبوٌه ،ولد فً سنة  100ه – وتوفً سنة  170ه فً البصرة ،خٌر الدٌن الزر كلً ،األعالم ،دار العلم
للمالٌٌن ،بٌروت ،ط2002 ،15م ،ص 314

 -2ابن عبد ربه ،العقد الفرٌد بٌت مجهول النسب
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كان ٌسوق الشواهد الشعرٌة دون أي تحلٌل أو تفسٌر أو تعلٌل،ونادرا جدا ما ٌذكر الغرض
الخاص بها أو ٌنسبها لقائلٌها،وقد ٌدلنا على الغرض من الخبر ذكر به أو العنوان الذي ٌصدره
للكتاب،من ذلك قوله:وقف حكٌم بباب بعض الملوك فحجب،فتلطف برقعة وأوصلها الٌه وكتب
فٌها هذا البٌت:
اَ َل ْم َت ِر اَ َن ال َف ْق َر ٌُرْ َجى َل ُه ال ِغ َنى **** َوا َِن ال ِغ َنى ٌَ ْخ َشى َع َل ٌْ ِه م َِن ال َف ْق ِر
فلما قرأ البٌت لم ٌلبث أن انتحل،وجعل الطئة على رأسه،وخرج فً ثوب فطال فقال له :وهللا ما
اتعظت بشًء بعد القرآن أتغاضً ببٌتك هذا ثم قضى حوائجه فالبٌت ذكر كتاب المواعظ والزهد
،وسٌاق الخبر وسٌاق الخبر ٌدل على االتعاظ واصل البٌت العظة فً قالب العتاب بٌن األصدقاء
،ولكنا ابن عبد ربه لم ٌلتفت إال للموعظة والزهد و أن لم ٌشر الى الغرض من هذا البٌت،ولكنه
فً سٌاق الخبر ذكر اتعاظ الملك بالبٌت وهو ما ٌرٌده من الشاهد وٌتوصل له المتلقً من غٌر
تحلٌل للبٌت او تعلٌق علٌه،وفً كتاب الجوهرة فً االمثال ٌقول  :قال الشاعر:
َمااَ ْن َ
ت ِاالَ َم َث ُل َسائ ِِر

****

الجا ِه ُل َو َ
الخ ِاب ُر
ٌَعْ ِرفُ ُه َ

وفً كتاب الزمردة الثانٌة فً فضائل الشعر ٌقول:قال أحد المحدثٌن:
َب ِر َزهُ َت َذ ُك ُر فًِ الحُسْ
ُك َل َحرْ فِ َناد ِِر ِم

****
****

)(1

)(2

ِن م َِن الشِ عْ ِر الم ُْغ َل ِق
ِن َهالِ ِه َوجْ َه َمعْ شِ ِق

هذه األبٌات التً تناقلها الناس فٌما بٌنهم تناقال مائزا بها عن قائلٌها اذ أنها أبٌات مجهولة النسب
ثناٌا
لم ٌنسبها ابن عبد ربه وال من قبله ،بل ٌستشهد بها بترا قائلٌها،والوصف كنوع من فً
األبٌات ،اذ تصف مسٌرة المثل ومعرفته العالمٌة من الجاهل والخابر كذلك،المعلقات الشعرٌة
ومالها من جمال وروعة وحسن.
وإذا وقفنا على األبٌات الشعرٌة فً مقدمات العقد نجد نوعٌن فً الغرض المواعظ والزهد تستؤثر
بعدة مقاطع على خالف جمٌع الكتب فً مقدماتها فهً بذلك مرآة تعكس صورة لنفسٌة ابن عبد
ربه األدبٌة والدٌنٌة معا ،فٌقول فً كتاب اللإلإة فً السلطان قال الشاعر:
 -1ابن عبد ربه ،العقد الفرٌد ،تح :عبد المجٌد الرحٌنً ،مج،03،دار الكتب العلمٌة –بٌروت – لبنان ،سنة ، 1997ص 134
 -2العقد الفرٌد ،المصدر نفسه ،مج 05 :ص ،203 ،البٌت مجهول النسب
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اع َو َنحْ نُ َرعِ ٌَ ٍة ****
ُكل ُك ْم َر ٍ
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َو ُك َل ٌُالَ ِقًْ ِر َب ُه َفٌ َُحاسِ َبهُ.

)(1

وأورد كثٌرا من اآلٌات القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة،وأخذ عن التوراة واإلنجٌل واخذ بكثٌر من
الحكم الفارسٌة والهندٌة،واقتبس من أرسطو،وهً معارف توجد متناثرة بكثرة وموزعة فً
المصادر المشرقٌة التً نقل عنها واحذ منها.
لكن ابن عبد ربه األدٌب الشاعر لم ٌقف عن المصادر المشرقٌة وحدها،ولم ٌقف بكتابة عند
المؤثور المشرقً وحده ،وإنما عرض لتارٌخ حتى زمنه وعصره،وخص عبد الرحمن الناصر
الخلٌفة األندلسً بؤرجوزة أورد فٌها مآثره وغزواته وانتصاراته حتى زمنه،و أن ٌكن فٌها
قلٌل،اذا قٌس بما خص الشرق االسالمً،متواضعا قلٌال،وهً مالحظة أبداها وذكرها علماء
المشرق أنفسهم رووا والحظو ا أن الصاحب بن عباد حٌن قرأ العقد قال » :هذه بضاعتنا ردت
الٌنا،ظننت أن هذا الكتاب ٌشمل على شًء من أخبار بالدهم  ،وإنما مشتمل على أخبار بالدنا،ال
حاجة لنا فٌه « )  (2وهً مقولة ال تعٌب صاحب العقد ابن عبد ربه،وال تقلل من قٌمة الكتاب هذا
وقد عرفت األندلس منهجٌن فً التؤلٌف،أحدهما ٌعنً باألندلس ورجاله فحسبٌ،درسهم وٌسجل
أخبارهم وأثارهم» كما فعل الفتح بن خاقان فً مطمح األنفس وابن بسام فً الذخٌرة فً محاسن
أهل الجزٌرة وأخرى عٌنت بؤدب المشرق فً المكان األول،تدرسه وترحل الى مصادره وتعود
فتدرسه وتذٌعه بٌن مواطنٌها،فالسبٌل ألٌة نهضة ثقافٌة،فً أي أمة أن تفتح عقلها وقلبها أمام
الثقافة الوافدة،تفٌد منها وتتمثلها،دون أن تفقد شخصٌتها و أن تبدع لنفسها،فال تعٌش عالة على
غٌرها «) .(3
نجد فٌما وصلنا من شعر ابن عبد ربه الذي تناولته الكتب،ومن المالمح العامة لعقده هذا الكتاب
الممٌز،أنه عبء من المباهج الحسٌة لعصره وزمانه،وشارك فٌما كان ٌجري حوله من طرب
وشرب ولهو ،ورواٌة صاحب إرشاد األرٌب،فؤحدهما تصفه شابا مقبال على الحٌاة،أخذا من
مباهجها بقدر واسع واألخرى تتحدث عنه شٌخا مدبرا عن الدنٌا زاهدا فٌها محبا لدٌنهٌ،حاول أن
ٌتزود ألخرته بؤوفى نصٌب وخٌر األعمال ومصداق ذلك أنه عمد فً أخرٌات أٌامه قبل وفاته
الى أشعاره فً الغزل والشراب فمحصها ونقضها بمثٌلها فً المواعظ والزهد،وسماها
الممحصات وجعلها على أعارٌض تلك وقوافٌها فقصٌدته الغزلٌة:
-1العقد الفرٌد ،نفس المصدر ،مج  ،1بٌت مجهول النسب

 -2طاهر أحمد مكً ،دراسة فً مصادر األدب ، ،الطبعة ،8:القاهرة :دار الفكر العربً ص .286
 - 3طاهر احمد مكً المرجع نفسه ،ص .287
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بٌن ا ْن َ
َهالَّ اِب َت َك َ
ت مُبتك ُر
رت َل ٍ

**** َهٌ َه َ
ٌك هللاُ والقد ُر
ٌؤبى ع َل َ
ات َ

ما ِز ُ
البٌن مُلته ًفا ****
ُذار
لت ابْكًْ ح َ
ِ

الرٌ ُح وال َمط ُر
ثى لًِ َ
تى َر َ
َح َ
فٌك ِ

على َكب ٍد
ُزن َ
ٌَا بردهُ َمن َْحٌا َ م ٍ

****

غلٌل ال ُ
وق َتس َتع ُر
نٌِرا ُنها َب ِ
ش ِ

ارى شمسًا والَ َقمراً
اَ َ
لٌت الَ َ

****

اك ،فؤنت ال َشمسُ وال َقم ُر
أر َ
ح َتى َ

فقد نقضها بقوله:
س ٌَعفُو ح ٌَن ٌُقتدَ ُر
ٌا َ َعاجزاً ل ٌَ َ

****

ضى َل ُه ِمنْ عِ ٌ َشة َو َط ُر
والَ ٌُ ْق َ

ٌِن َغافل ُة
قلبك انْ الع َ
َعاٌنُ ِب َ

****

الحقٌق ِة ،واَعْ ل ْم ا َنها َ َسق ُر
َع ِن َ

َسودا ُء َتزفُ ُر َع ِن َغٌظِ إذاَ ُسع ْ
ِرت ****

قى والَ َت َذ ُر
ٌِن َفالَ ت َب َ
للِظالم َ

تروا ُدنٌا َ َباخِرة ُ
ٌِن ا ْش َ
ان الذ َ
َ

****

اس ٌَند ُب ُه
الر َ
لهى َو َشٌْبُ َ
ٌَا منْ َت َ

س َت ْن َتظِ ُر
**** َماذاَ ال ِذيْ َبعدَ َشٌ ِ
ب الر ْا َ

،سا َء َما َت َجروُ ا
نعٌم َ
و َشقوةُ ِب ٍ

ت َم َ
دَج ُر
وعظ ُة **** َلكا َ َن فٌِ ِه َع ِن اللَّذاَّ ِ
َل ْو َل ْم ٌَ ُكنْ َل َك َغٌ ُر ال َمو ِ
ت م ُْز َ
نت ال َمقو ُل َل ُه َما قُ َ
أَ َ
لت مُبتد ًئا

ِبٌن ا ْن َ
**** َهالَ اِدَ َك َ
ت مُب َت َك ُر
رت ل ٍ

ال ٌعرف البن عبد رّ به نثر ٌمكن أن ٌستدل به على مكانته ومنزلته فً الكتابة غٌر مقدماته
ألبواب عقده،وهً تمتاز باإلٌجاز بالوضوح والرقة فً األسلوب والخلو من الغرٌب والغموض
والبعد عن التكلف والتعقٌد،واالزدواج فً العبارة،مع وضوح وسهولة فً التعبٌر وجزالة ولٌونة
اللفظ،أما شعره فكان موضع اعجاب القدامى وتقدٌرهم،ذكره الفتح بن خاقان فً مطمح األنفس
حٌن قال  :أنه حجة األدب وأن له شعرا انتهى منتهاه وتجاوز سماك اإلحسان وسهاه.
وقال عنه ابن سعٌد المغربً فً المرقصات والمطربات فٌما معناه أمام أهل أدب المائة الرابعة
وفرسان شعائرها فً المغرب كله وذكر ابن خلكان فً وفٌات األعٌان فٌما معناه أن له دٌوان
شعر جٌد وروى ٌاقوت فً ارشاد األرٌب أن أبا الولٌد بن عسال لقً المتنبً قال له :انشدنً
لملٌح األندلس ٌ،عنً ابن عبد ربه فؤنشد:
سبً العُقوُ َل انٌِ ًقا
ٌَا لُ ْإلُإاً ٌَ ِ

****

ً
لوب َرفٌِ ًقا
ٌع القُ َ
َو َرشا ِبت ْقطِ ِ

مٌت َ
وال َس َ
َما انْ َر َ
معت ِبمثلِ ِه ****

الحٌا ِء َعقٌ ًقا
من َ
دُرً ا ٌَعو ُد َ

َ
جهه ِ ****
وإذا َن
ظرت ا َلى َم َحاسِ َن َو ِ

هك فًِ سِ ناَه َُغ ِرٌقا ً
ْص َ
رت وجْ َ
اب َ
38
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ٌا َ َمنْ َت َ
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****

ون َرقٌقا ً
بك الَ ٌ َك َ
ما َ با َ َل ْقل َ

فاستعاد أي أعاده المتنبً ثم صفق بٌدٌه وقالٌ » :ا بن عبد رّ به،لقد ٌؤتٌك العراق حبوا واختلف
المحدثون من العلماء بإزالة،فان دكتور أحمد ضٌف،فً البالغة العرب فً األندلس ٌرى فً شعر
ابن عبد ربه أنه كان من قبٌل الصناعة وحب الكالم الجمٌل،ألنه كان ٌمٌل إلى قول الشعر ونظم

الكالم ،ال ممن خلقوا شعراء « .
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 -3تقنٌن الجنس النثري فً العقد:
-3أ -جنس الخطابة:
واتبع طرٌقته فً
إذا كان عبد رّ به قد استفاد فً تقسٌمه للكتب من ابن قتٌبة
تناولها،فبدأ بخطبة الرسول صلى هللا علٌه وسلم،ثم خطب الخلفاء الراشدٌن،ثم األموٌٌن ثم
العباسٌن،إال أنه خالفه فً جعلها قابمة فً كتاب ٌخصها وسماه كتاب الواسطة فً الخطب
)(1

فً حٌن كانت عند ابن قتٌبة داخلة ضمن مباحث كتاب العلم والبٌان

)،(2تمٌز كتاب

الخطب عند ابن عبد رّ به على ابن قتٌبة،وذلك إلضافة فرشا بٌن أقسام الخطب واألخبار
التً تعٌن على تعلم الخطابة،وقال فٌه  :نحن قابلون بعون هللا،وتوفٌقه فً الخطب التً
ٌتخٌر لها الكالم وتفاخرت بها العرب فً مشاهدهم ،ونطقت بها األبمة على منابرهم
خلفاإهم وتباهت بها فً أعٌادهم
،وشهرت بها فً مواسمهم ،وقامت بها على رإوس
ومساجدهم ووصلتها بصلواتهم ) (3لٌس األسطر حدٌثا عن الخطب بقدر ماهً حدٌث عن
أنواع الخطب،فهناك الخطب الدٌنٌة،وهً تكون فً الجمعة والعٌدٌن،وتعقد فً
المساجد،ألنها خٌر مكان ٌجتمع فٌه المسلمون وٌتعلمون العلوم الدٌنٌة واألدبٌة والتارٌخٌة
أ -1-نوع الخطب :
وهً الخطب التً ٌتقلدها الخلٌفة وتخاطب بها الرعٌة وٌحقق مطالبهم بما ٌراه
أن تقلب األمور رأسا على
موافقا لسٌاسته،واجتنابا لتلك االحزاب السٌاسٌة التً ٌمكن
عقبٌ،بدو أن ابن عبد ربه ٌكن تلك المخاوؾ التً ٌمكن ان تقع فً االندلس بسبب كثرة
العناصر المجتمعٌة ،وٌدرك انها سبب مخٌؾ كما قد حصل فً العهد األموي بٌن الخوارج
والشٌعة واألموٌٌن،لذلك ٌجب أن تكون الخطب السٌاسٌة مقننة بما تخدم الشعب فردا وحزبا
حزبا،وقد ٌدخل فً هذا النوع من الخطب التً تقدمها الوفود بٌن ٌدي الخلٌفة مظهرٌن له
الوالء واالعتزاز،وكان البد للوافد أن ٌنطق بما ٌتوافق والمكان الذي ٌقؾ فٌه،أن ٌتضلع فً
الوفود ) (4وأحسست فً قوله ؼضبا و إستٌاء مما ٌسمعه من قومه عند الخلفاء ،إذا كان له
 -1ابن عبد رّ به ،العقد الفرٌد تح :عبد المجٌد الرحٌنً ،من مج 03:الى مج،07:دارا لكتب العلمٌة ،بٌروت –لبنان سنة:
، 1997ص 134

 -2أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة الدٌنوري،عٌون االخبار تح :لجنة من دار الكتب المصرٌة القاهرة ،ط ،2سنة

، 1994ص 231

 -3العقد الفرٌد ،المصدر السابق ،مج ،4 :ص .57
 -4أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه ،العقد الفرٌد تح :محمد مفٌد قمحٌة  ،من مج، 02:دار الكتب العلمٌة ،بٌروت –

لبنان سنة،1997 :ص . 5
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كالمه بؤدب وحكمة ومنطق حسن،وقد فصل ابن عبد ربه القول فً ذلك الكتاب الجمانة فً
حضور فً بالط الخلفاء واألمراء،وهذا تفسٌر لج أ الٌه لتعلٌل شدة اللهجة فً كتاب الجمانة
فً الوفود .
أ -2-خطب المحفلٌة:
وهً نوع من الخطب التً تقال فً المواسم والمشاهد والحفالت التً تقام لمناسبة ما
وٌتخٌر الكالم المعبر عن الفرح والسرور،وٌستشهد فٌها بالشعر والمثل،و أكثر هذه المشاهد
أنها
والمواسم تكون فً االنتصارات التً خاضتها الجٌوش االسالمٌة،وذلك على اعتبار
دولة فاتحة،تطمح الى توسٌع أرجابها وتطهٌر البقاع من الكفر والعصٌان.
أ -3-خطب الزواج:
فقد كان الحسن البصري ٌقول فٌها  :بعد الحمد هلل والثناء علٌه،أما بعد:
فان هللا جمع بهذا النكاح األرحام المنقطعة ،واألنساب المتفرقة،وجعل ذلك فً سنة مد دٌنٌه
ومنهاج واضح من أمره،وقد خطب الٌكم فالن،وعلٌه من هللا نعمته،وهو ٌبذل من الصداق
كذا فاستخٌروا هللا وردوا خٌرا ٌرحمكم هللا ). (1
ولقد جعل هللا عز وجل النكاح سبٌل ٌجمع األرحام واألنساب
أ 4 -خطب االعراب:
خطب أعرابً فقال  :أما بعد،
إؾن الدنٌا دار ممر،واآلخرة دار مقر،فخذوا من ممركم لمقركم،وال تهتكوا أستاركم عند من
ال تخفً علٌه أسراركم،وأخرجوا الدنٌا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم ،ففٌها
حٌٌتم،ولؽٌر ما حلفتم ،الٌوم عمل بال حساب وؼدا حساب بال عمل ،إن الرجل إذا هلك قال
الناس:ماترك وقالت المالبكة ما قدم فقدموا بعضا ٌكون لكم فرض وال تشركوا كال فٌكون
علٌكم كال ،أقول قولً هذا والمحمود هلل والمصلى علٌه محمد والمدعو له الخلٌفة،ثم أمامكم
جعفر،قوموا الى صالتكم ) (2حسبت أن األعرابً وضع الفرو قات بٌن دار الدنٌا ودار
اآلخرة واألفضل واألبقى ٌبٌن أن الدنٌا ما هً إال متاع الؽرور،وهً األولى التً ٌعمل فٌها
االنسان وٌتم سك بتعالٌم دٌنٌه وٌجمع الرصٌد لٌوم ال مفر منه وهو ٌوم القٌامة لقوله تعالى:
 -1أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه،العقد الفرٌد تح :عبد المجٌد الرحٌنً ،من مج، 04:دار الكتب العلمٌة ،بٌروت
–لبنان ،د،ط،ص . 243

 -2العقد الفرٌد المصدر نفسه ص 235
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ت األَرْ ضُ ِز ْل َزا َلها
لزل ِ
» إذاَ ُز ِ

)(1

ان َما َلها
َوأَ ْخ َر َج ِ
ت األَرْ ضُ أَث َقا َل َها )َ (2وقا َ َل اإلِ ْن َس َ

ٌَ ْو َمب ٍذ ُت َح ِّد َ
حى َل َها
ارها َ ) (4أَ ِ
ب َن رَّ َب َك أَ ْو َ
ث أَ ْخ َب َ
)َ ( 6ف َمنْ ٌَعْ َم ْل م ِْث َقال ََذ َر ًة َخٌرً ا ٌَ َرهُ

)(7

)(5

)(3

اس أَ ْشتاَتا ً لِ ٌَ َر ْوا أَعمالهم
ٌَ ْو َمب ًِذ َتصْ ُد ُر ال َن َ

َو َمنْ ٌَعْ َم ْل م ِْث َقا َل َذر ٍة َشراً ٌَ َرهُ

)(8

«

)(1

صدق هللا

العظٌم.
-3ب -جنس األمثال:
أفرد ابن عبد رّ به كتابا خاصا باألمثال وهو عنوان لم ٌذكره ابن قتٌبة فً عناوٌن
كتبه،وٌرى أنّ ابن عبد رّ به فً األمثال أنها الشًء الٌسٌر الذي ٌنقل المتلقٌن درجات وافرة
فً العلم والمعرفة،ذلك ألنه قول موجز ٌوقفهم على حكم نادرة،وفطن بارعة،ماكان لهم أن
المثل،اضافة إلى أن لفظها جزل رصٌن ومعانٌها
ٌعرفوا مرادها ومعناها من ؼٌر
اللفظ،وحلً المعانً والتً تخٌرتها
البدٌعة،وفٌها ٌقول :التً هً وشً الكالم،وجوهر
العرب،وقدمتها العجم ونطق بها كل زمان وعلى كل لسان فقوله ٌدل على مسٌرة األمثال
العلماء،ثم أمثال أكتم بن صٌفً وبرز جمهر الفارسً  .....فاألمثال لٌست توقٌفٌة،بل تصدر
عمن أوتً الحكمة ،وحلال لفطنة،وصاغ الفابدة،ونقلها الى الخاطرة،فوعتها القلوب،وتناقلتها
األلسن،وال ٌشترط فٌها العروبة بل قد تكون ٌونانٌة أو فارسٌة،اذ االعتداء بما وراءها من
الفوابد األخالقٌة واألدبٌة،والتجارب الحكٌمة،وال رٌب فً أن هإالء العجم قد ٌترجمون ما
ٌتعلمون ألقوامهم بلؽاتهم األصلٌة،مما ٌساعد على اذكاء الفكر،وارتقاء التعامل بٌن أفراد
أبقى من
المجتمع،لذلك نالت من الشرؾ والبقاء والحضور مالم ٌنله ؼٌرها،فهً
الشعر،وأشرؾ من الخطابة،لم ٌسر شًء مسٌرها وال عم عمومها حتى قٌل :أسٌر من مثل.
-3ج-جنس الرسابل:
لقد قلل ابن عبد ربه من شأن الرسابل،فلم ٌدرج عنوانا ٌتناولها وٌبٌن خصابصها مع
أنها وسٌلة أدبٌة شاركت فً تسٌر كثٌر من الشإون الحٌاتٌة للبالد،وجعل الحدٌث عن
الكتاب وطرٌقتهم ،وهو حدٌث ٌولجنا الى نوعٌن من الرسابل التً كانت موجودة فً األدب
األندلسً وهً:
ج-أ-نوع الرسابل:
ج-أ-1 -الرسابل الدٌوانٌة:

)(1

التً تصدر عن دٌوان الخلٌفة أو الملك ٌوجهها الى والٌته

وعماله وقادة جٌوشه ،بل والى أعدابه أحٌانا منذرا متوعدا .
 -1سورة الزلزلة ،اآلٌة .8-1
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)(2

التً تدور بٌن اإلخوان واألصدقاء والخلصاء،ومنها أٌضا الرسابل التً ٌرسلها الكاتب
إلى من ٌرٌد أن ٌخطب مودته أو ٌلتمس منه أمرا من األمور،فلٌست التوقٌعات التً كان
ٌكتبها كثٌر من الناس إال دلٌال على المراسلة فٌما بٌنهم،فالرسابل التً تصدر من الخلٌفة أو
وأصدقابه وإخوانه
الحاكم إلى أمرابه وقٌادته هً رسابل دٌوانٌة،وما كان بٌن الكاتب
وؼٌرهم هً:الرسابل االخوانٌة،ولكن منها حقها من األدب والبالؼة بما ٌكتنفها من
األسلوب الموجز المعبر،والقول البلٌػ،ولم ٌزهد ابن عبد ربه فً حدٌثه فً كتاب المجنبة
الثانٌة فً التوقٌعات والفصول والصدور وأخبار الكتبة إال فً االسهاب واإلكثار،وجعل
الكالم موجها إلى االٌجاز وشرفه وحسنه ورفعته )،(3وكلما كان القول كافٌا للمعنى الذي
ٌرٌده المرسل كان اٌجاز،ولٌس االٌجاز إال صدى لذلك الوقت الموجز،المرتهن بالتنفٌذ
لألوامر الصادرة بؤسرع وقت ممكن،وال مجال فٌه لسماع التعابٌر وتفصٌل القول فً
الرسابل التً ٌبعثها الربٌس إلى مرإوسٌه،والكتابة لٌست حصرا على الكتاب بل هً حق
للجمٌع من ذلك قول عبد هللا بن عباس :ما انتفعت بكالم أحد بعد رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم،ما انتفعت بكالم كتبه إلى علً بن أبً طالب رضً هللا عنه كتبه الً أما بعد:
إؾن المرء ٌسره إدراك مالم ٌكن لٌفوته،وٌسوإه فوت مالم ٌكن لٌدركه،فلٌكن سرورك
بما نلت من أمر أخرتك ،ولٌكن اسفك على ما فاتك منها،وما نتلت من أمر دنٌاك فال تكن به
فرحا،وما فاتك منها فال تأس علٌه جزعا،ولٌكن همك مابعد الموت

)(4

علً بن أبً طالب

رضً هللا عنه لم ٌكن من الكتاب،ولكنه ٌكتب إلى عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما،ولٌس
المٌدان مٌدان سٌاسة بقدر ماهو وعظ وإرشاد وحث على االستزادة من األخره وأجرها
واألسؾ على ما ٌضٌع من أمرها،وهً رسالة إخوانٌة تظهر فٌها مالمح ودوافع والتآخً
أنها تعزؾ على أوتار
أهمٌة عن سابقها اذ
بٌن الطرفٌن،واألسلوب فٌها ال ٌقل
القلوب،وتفتح أفاق الفكر للتبصر فً أمر قد انشؽل عنه بؽٌره.
-3د-جنس التوقٌعات :

 -1أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة الدٌنوري،عٌون األخبار تح :لجنة من دار الكتب المصرٌة القاهرة ،ط ،2سنة

،1994ص344

، -2العقد الفرٌد ،تح:مفٌد محمد قمٌحة ،مج،3:المصدر السابق،ص77:

، -3العقد الفرٌد تح، :مج ،04:المصدر نفسه بٌروت –لبنان ،ص 142
 - 4عبد الرحمن بن علً الجوزي ،صفوة الصفوة ،تح :محمود فاخوري ،محمد رواس ،قلعة جً ،دار المعرفة بٌروت

،ط1499 1:ه  1989م ص228/1
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ومن أروع ما قدمه ابن عبد ربه فً هذا الباب أنه أختار أحادٌث لإلمام على تحت باب
التوقٌعات وهو فن إزدهر فً ذلك العصر لما ٌمتاز به من بالؼة نادرة تتمثل فً توظٌؾ
مختلؾ الفنون البالؼٌة حتى أن بعض هذا الكالم ٌشبه المثل والنادرة ،حتى قامت حوله
دراسات حاولت أن تظهر القٌمة البالؼٌة التً تشتمل علٌها ،والتوقٌعات التً كان ٌكتبها
كثٌر من الناس دلٌال على المراسلة فٌما بٌنهم،ولم ٌزهد ابن عبد ربه فً كتاب المجنبة
الثانٌة فً التوقٌعات والفصول والصدور وأخبار الكتبة إال فً اإلسهاب واإلكثار،وكلما كان
القول كافٌا للمعنى الذي ٌرٌده المرسل ،كان اٌجاز،ولٌس االٌجاز إال صدى لذلك الوقت
الموجز،وال مجال فٌه لسماع التعابٌر وتفصٌل القول فً الرسابل التً ٌبعثها الربٌس الى
مرإوسٌه،والكتابة لٌست حصرا على الكتاب بل هً حق للجمٌع.
نوع التوقٌعات:
ومن ذلك ما أورده ابن عبد ربه تحت عنوان توقٌعات علً بن أبً طالب (كرم ّ
هللا
الح َكم .وو ِّقع فً كتاب جاءه من الحسن
ُإتى َ
وجهه)«:و َّقع إلى طلحة بن عُبٌد أهلل فً بٌته ٌ َ
بن علًّ (رضً هللا عنه) ماْ :
لس ْلمان
رأ ُ
ي ال َّشٌخ خٌر من َمشهد الؽالم .وو َّقع فً كتاب َ
ًحاسبون كما ٌُرْ َزقون .وو َّقع فً
ُحاسب الناسُ ٌوم القٌامةَ ٌ :
الفارسًّ  ،وكان سؤله كٌؾ ٌ َ
كتاب الحُصٌن بن المُنذر إله ٌذكر أنّ السٌؾ قد أكثر فً ربٌعة :بقٌّة السٌِّؾ أنمى عددا.
وفً كتاب جاءه من األشتر ال َّن َخعً فٌه بعضً ما ٌَكرهَ :من لك بؤخٌك كله؟ وفً كتاب
) (1
ص ْوحان ٌسؤله فً شًء قٌم ُة ك ّل امرئ ما ٌحسن
صعصعة ابن َ
َ
ومن ذلك قول عبد هللا بن عباس ما انتفعت بكالم أحد بعد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ما
انتفعت بكالم كتبه الى علً بن أبً طالب رضً هللا عنه كتبه الً  :أما بعد :فان المرء ٌسره
أمر
ادراك مالم ٌكن لٌفوته،وٌسوإه ،فوت مالم ٌكن ٌدركه ،فلٌكن سرورك بما نلت من
أخرتك ،ولٌكن أسفك على ما فاتك منها،وما نلت من أمر دنٌاك فال تكن به فرحا،وما فاتك
منها تؤسى علٌه جزعا،ولٌكن همك ما بعد الموت علً بن أبً طالب رضً هللا عنه،لم ٌكن
من كتاب،ولكنه ٌكتب إلى عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما،ولٌس المٌدان مٌدان سٌاسة
بقدر ماهو وعظ وإرشاد،وحث على االستزادة من اآلخرة وأجرها،واألسؾ على ما ٌضٌع
من أمرها،وهً رسالة إخوانٌة تظهر فٌها مالمح ودوافع اإلخاء،والتآخً بٌن
الطرفٌن،واألسلوب فٌها الٌقل أهمٌة عن سابقٌها اذا أنها تع زؾ على أوتار القلوب،وتفتح
أفاق الفكر للتبصر فً أمر قد انشؽل عنه بؽٌره،وقال ابن الجوزي فً كتابه صفة الصفوة :
جاء جبرٌل إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال له :
 -1العقد الفرٌد ،مج  ،3ص .123
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زودت أصحابك بالطعام ونسٌت أن تزود حدٌرا وهو فً أخر الركب ٌقول ال إله إال هللا
وهللا أكبر والحمد هلل وال حول وال قوة إال باهلل وٌقول  :نعم الزاد هو ٌارب،قال فكالمه من
ذلك له نور ٌوم القٌامة مابٌن السماء واألرض فابعث الٌه بزاده « ) (1وكذا رسابل المراثً
والتعازي .
 -3ه جنس المواعظ والزهد
وهو باب واسع أكثر ابن عبد ربه الحدٌث فٌه عن أقوال االمام علً (علٌه السالم)
انتفع ُ
ت بكالم أح ٍد بعدَ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم،
ومنها« :وقال عب ُد هللا بن عبّاس .ما
َ
ُ
بكالم كت َبه إلًّ علً بن أبً طالب (رضً هللا عنه)َ .كتب إلًّ  :أمّا بعد:
انتفعت
ما
ٍ
ك ما لم ٌَ ُكن ولٌفوته وٌسوءُه َف ْو ُ
ت ما لم ٌكن لٌِ ُْد ِركهَ ،ف ْل ٌَكن
» فإن المر َء ٌَسره إدرا ُ
ت من أمر أخرتك ْ
ول ٌَكن أسفُك على ما فا َتك منها .وما ن ِْل َ
سرورُك بما ن ِْل َ
أمر ُدنٌاك
ت من ِ
س علٌه َج َزعا ،ولٌكن َهمُّك ما بعد الموت».
فال تكن به َف ِرحاً ،وما فاتك منها فال َتؤْ َ
ومن الباحثٌن من ٌرى إنّ هذا اإلرث إذا قٌس بالموروث األدبً كان له ثمنه الذي ال
ٌُضاهى به شًء ؛ لذا كان ضرورٌا ً أنْ ٌُستعان به على تفسٌر القرآنً واستجالء ؼوامضه
وتوضٌح مقاصده ؛ وذلك ألنّ صاحب نهج البالؼة كان قد تلبّس بالقرآن الكرٌم ،وأصبحت
عالقته بالقرآن وطٌدة متٌنة ،وقد جسّد النبً (صلى هللا علٌه وآله وسلم) تلك العالقة،
الحوض»
بقوله«:علًٌّ مع القرآنً والقرآنُ مع علًٍّي ال
ٌفترقان حتى ٌَ ِردا علًَّ
َ
ِ

)(2

فموضوعها ونوعها :الدار اآلخرة والعمل على كبح شهوات النفس،ومٌدانها القلوب
الزكٌة واألرواح النقٌة والنفوس الطاهرة،وٌبدو أن ابن عبد ربه قد واجه نوعا من االسراؾ
والبذخ،الى حد ال ٌمكن حصره عند طبقة من الطبقات المجتمع األؼنٌاء كالخلفاء
واألمراء،بل ٌجد ذلك متفشٌا فً أكثر طبقاتهم،وٌمكن أ ن ٌتجاوز ذلك الى معظم مدن
األندلس،خصوصا وقد استقرت األحوال بعد طول حرب وفتح لكثٌر من المدن وهجرة كثٌر
من العرب الٌها .
 التوبة :وٌقرن المإلؾ حدٌث االمام علً هنا مع حدٌث األنبٌاء من األمم السابقة نظر الىقوله« :مرَّ المسٌح بن مرٌم (علٌه السالم) ب َق ْوم من بنً إسرابٌل ٌَبكون ،فقال لهم:ما ٌُبكٌكم؟

 -1صفوة الصفوة ،المرجع السابق ،ص .313
 -2العقد الفرٌد :مج  ،4ص. 35
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الفصل الثانً

قالواَ :نبْكًِ لذنبونا قال اترُكوها ُت ْؽ َفر لكم .وقال علًّ بن أبً طالب كرم هللا وجهه :عجبا َ
)( 1
ل َمن ٌَهْلك ومعه النجاةُ! قٌل له :وما هً؟ قال :التوبة واالستؽفار».
وحدٌث االمام علً (علٌه السالم) والذي أورده ابن عبد رّ به بصفة عامة ذو خصابص
تمٌزه من كثٌر من النصوص واآلثار فهو جزٌل العبارة قوي األسر رابع األسلوب بعٌد عن
التكلؾ قرٌب من الفهم سهل التناول،جمع فً األلفاظ القلٌلة المعانً السابرة واكتفى بالجمل
القصٌرة عن الكلمات المتتابعة ٌعاٌش الذابقة الفنٌة عند العرب وٌصافح القلوب روعة
وجماال ومفردات ،ثم أن الحاجة الى المواعظ فً مثل هذه المواقؾ ال ٌعنً أن تكون من
األبمة على رإوس المنابر فحسب،بل تكون من األصدقاء واآلباء واألبناء والشٌوخ األتقٌاء
إذا عرؾ عنهم الصالح
واألنبٌاء والعلماء والحكماء بل حتى عوام الناس فٌما بٌنهم
والتقوى،وٌتخٌر لها اللفظ الجزل،واألسلوب المإثر،الذي ٌقرع القلوب،فٌوقظها،وٌضرب
األسماع فٌعظها.
 – 3و جنس التعازي والمراثً:
لقد ذكر هذا بعد كتاب الزمردة فً المواعظ والزهد اذ أن بٌنهما صلة وعالقة قلبٌة
قوٌة ،فمن وعى المواعظ وزهد فً دنٌاه ٌستطٌع أن ٌعظ من ٌعزه فً فقد عزٌز له بما
ٌصبره على مصٌبته ،وٌقوي ثقته بؤمر هللا وقضابه فً الموت،ولم ٌتحدث ابن قتٌبة عن
المراثً لكنه جعل التعازي باب من ابواب كتاب االخوان،ثم الى هذا العنوان مهم جدا فً
وحدة تماسك  ،المجتمع والوقوؾ بٌن أفراد المجتمع بعضهم البعض من باب التعزٌة أقوى
أن
أثرا على القلوب وتؤلفها من ؼٌرها،لذلك كان الزاما على كل من ٌنتسب الى األندلس
أن ٌتسلحوا بالموعظة،وٌتقلدوا األلفاظ
ٌتؤدب بهذا الكتاب،وهذه األدبٌة تتطلب منهم
الشجٌة،التً تبعث على الصبر واالنقٌاد هلل،وتنبذ سبل الٌؤس والجزع.
 -3ن جنس مخاطبة الملوك:

)(2

تظل السلطة العلٌا وعلى رأسها الخلٌفة أو الملك حازمة فً الضرب على أٌدي
المنحرفٌن للبالد ،فتنزل بهم شتى أنواع العقوبات بما ٌتناسب مع أخطابهم،وتهدؾ الى الحد
من المشاكل التً تواجهها من أمثال هإالء عن طرٌق ممارسة سٌاستها الحازمة،فمن ٌقع
بٌن ٌدٌها ،لٌكون عبرة لمن ٌحاول محاولتهم أو ٌسٌر على نهجهم ،وال ٌتخذ معهم الرحمة
أو العفو،اذ أن القلوب ؼاضبة والنفوس محترقة بنار عصٌانهم لألوامر،وال مالمة فً ذلك
 - 1موسوعة االمام علً (علٌه السالم)،الشٌخ مهدي الرشهري،ج،1:تحٌقٌق مركز البحوث دار الحدٌث وبمساعدة السٌد
محمد كاظم طباطبًء،السٌد محمود نزاد ،ط 2:إٌران سنة.1425:ص 415
 -2العقد الفرٌد تح :محمد مفٌد قمٌحة ،مج، 02:المصدر نفسه،ص . 94
46

.

الفصل الثانً

تــقنٌن الجنس األدبً فً العقد الفرٌد دراسة تطبٌقٌة

علٌهم،وال سبٌل الى التماس تلك الرحمة إال مناشدة االعتذار الذي ٌستمٌل قلب الؽضبان
وٌطفا جمرة ؼٌظه،وفً ذلك ٌقول ابن عبد ربه :والتزلؾ الٌهم بسحر البٌان ،الذي ٌمازح
الروح لطافة،وٌجري مع النفس رقة،والكالم الرقٌق مصاٌد القلوب و أن منه لم ٌستعطؾ
المستشٌط ؼٌظا،والمندمل حقدا،حتى ٌطفا جمرة ؼٌظه،وٌسٌل دفابن حقده،و أن لما ٌستمٌل
قلب اللبٌم،وٌؤخذ بسمع الكرٌم وبصره فحسن التنصل برصؾ ذلك الكالم الرقٌق الذي ٌظهر
االعتراؾ بالخطؤ والزلل،وفً نفس الوقت ٌهتك قناع الؽلظة والشدة فً أوامر الملك حٌن
ٌؤمر له بعقاب ما –قد ٌكون سجنا أو ضربا او حرمانا – الى العفو والصفح وإحالل الثواب
بدل العقاب،وفً هذا النص دلٌل على أن ابن عبد ربه كان ٌالزم بالط الملوك وهو ٌدرك
طبٌعة األمزجة المختلفة فً مساٌرة األمور،فكل له نظرته الخاصة التً تختلؾ عن
ؼٌره،ولكن سحر البٌان باللسان فً حضرة الملوك تجعلهم على درجة واحدة فً التعامل
،وتستوي عند نقطة الخضوع والرضا أمزجتهم وأفكارهم،وأن مخاطبة الملوك خاصة بهذا
الحسن من القول ٌدل على قدرتهم األدبٌة،وكفاءتهم البٌانٌة ،وأنهم ٌعملون عظم منزلة البٌان
وأصحابه،وأن االحتفاء بما عندهم من األدب والبٌان أكرم من معاقبتهم ومباعدتهم،اضافة
الى ما فٌه من تشجٌع لألدب وتعنٌؾ للجهل والجهالء.
لذلك ٌقول  :وحفظ هذا الباب على االنسان من حفظ عرضه ،والزم له من قوام بدنه.
وعلٌه كتاب العقد موسوعة ضخمةٌ ،تؤلؾ من  25كتابا وسر تمٌزه بفضل االختٌار وحسن
االختصار فهو مستمد عن أقوال العلماء واألدباء نقال عن األخبار بٌن المستشرقٌن.
بالنسبة لشعر ابن عبد ربه فهناك موازنة شعرٌة أندلسٌة مشارقٌة أي أن ابن عبد ربه أخذ
عنه الشعر عن ابن قتٌبة أي تؤثر به،فتمٌزه ٌكمن فً تهذٌبه للشعر،فتحدث عن الحٌاة
الجاهلٌة األندلسٌة اإلسالمٌة،فمن خالل كتاب الجوهرة الثانٌة هو علم ٌفصل القول فً علم
األعارٌض ،ومحاولة منه فً التجدٌد فً األؼراض مع التناسب فً الحٌاة األدبٌة الجدٌدة.
فضبطه للجنس الشعري حٌث بدأها بالخطابة فؤفتتحها بخطبة الرسول صلى هللا علٌه وسلم
وجعلها قابمة ،وخصها بكتاب سماه :واسطة الخطب.
أما بالنسبة لألمثال فهً الشًء الٌسٌر الذي ٌنقل المتلقٌن درجات وافرة من العلم والمعرفة
أما جنس الرسابل وسٌلة أدبٌة
ألنها القول الموجز وجزل رصٌن وهً وشً الكالم ،
شاركت فً تسٌر حركة البالد الحٌاتٌة والتوقٌعات التً كان ٌكتبها الناس دلٌال على
التواصل فٌما بٌنهم.
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خـــــــاتمة:
بعد هذه الرحلة المطولة فً كتاب العقد الفرٌد ومن خالل دراستنا هذا المخطوط ومحتواه
توصلنا إلى النتائج اآلتٌة:
أنّ العقد الفرٌد جامع ألصناف المعارف،اذ نحاول من خالله أ ن ندرس بعض جوانبه األدبٌة
ونكشف النقاب عن حٌاة ابن عبد رّ به  ،و هذا األدٌب األندلسً لم ٌحظ بمّا ٌستحقه من الدراسة
واالهتمام والبحث والتنقٌب فً أعماله األدبٌة ،وقد تبٌن أنه أدٌب مجدد ومبتكر لكثٌر من الصور
والمعانً،وشاعر بارع ذو نفس طوٌل.
وكان التألٌف الموضوعً لكتاب العقد الفرٌد البن عبد ربه األندلسً مقننا تقنٌنا أدبٌا تحركه اللغة
الخطابٌة الراقٌة المعتمدة على اللفظ الجزل والمعنى الرصٌن،وتدفعه العاطفة الرقٌقة المستمٌلة
للقلوب واالستماع والنفوس،وقدرتها على االنابة بتلك األسالٌب البٌانٌة القرٌبة المنال،والبسٌطة
الخٌال ،فال غموض وال تعقٌد ،ومجارات أسلوب القرآن والحدٌث الشرٌف واألدب والمثل اقتباسا
وتضمٌنا.
وتتبدى السمة األدبٌة بارزة وجلٌة فً حناٌا الكتاب فً تألٌفه وبسطه للموضوعات وتحلٌله لها
،فظهرت أجزاؤه متالحمة خاصا ومرتبطة ترابطا فكرٌا وأدبٌا فرٌدا من نوعه ،فالكتاب كما هو
واضح من تلك العبارات التً أوردها المصنف والتً تدل على تواضعه أٌضا،وٌعد من
الموسوعات األدبٌة التارٌخٌة االجتماعٌة ،جمع فٌه مجموعة من النصوص األدبٌة فً الشعر
والنثر مابٌن الحكمة مأثورة أو قول مشهور أو مثل سائر باإلضافة إلى طائفة من األخبار
التارٌخٌة واالجتماعٌة وغٌرها،وطبائع النفس والنوادر والملح،وغٌر ذلك وبهذا اندرج ضمن
الموسوعات األدبٌة .
ً
وشخصٌة تتصف بالذكاء والخبرة
وهكذا نشعر أنّ وراء هذا المنهج فكرً ا ناضجً ا،
ً
كامال فً كتابه حتى ال ٌترك القارئ
والتحضر وتجمع بٌن ع ّدة ثقافات متنوعة ،فقد ذ َكر المنهج
فً حٌرة للبحث عن منهجه ،وهو كما رأٌنا منه ٌجج علمًّ سدٌد ٌتصل بالترتٌب ،وٌتصل باختٌار
حس ًنا ،حتى ت ّتسم وت ّتسق مع األفكار أو الموضوعات الّتً
النماذج وكٌفٌة توظٌفها توظٌ ًفا َ
ٌحرم المتل ّقً مِن مراعاة ظروفه من حٌث التخفٌف وتقدٌم المعلومة فً وق ٍت
ت
ٌعرضها ،ثم لم
ِ
وجٌز حتى ال ٌم ّل أو ٌجهد نفسه،أما بالنسبة لـقٌمة الكتاب فً مٌدان األدب والثقافة ؛ ففنّه ّ
ٌمثل
ً
موسوعة ضخمة فً الثقافة ألعربٌة ودائر َة معار ٍت
ف تكاد تكون مكتملة الحلقات من األخبار
ّ
التمثل
والنصوص األدبٌة وٌ َُيع ّد أوّ ل كتاب فً األندلس من حٌث اإلفاضة والشمول والتنوع وكثرة
عن أدب المشارقة ،كما ٌ َُيع ّد أٌضًا مصدرً ا مه ًّما لمن ٌرٌد معرفة حٌاة قدماء العرب من النواحً
األدبٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وغٌرها.
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خـــــــاتمة:
وعلى الرغم من أنّ المؤلِّف لم ٌترك جانبًا إال وأشار إلٌه فً كتابه ،إال أنّ السمة األدبٌة سٌطرت
علٌه من أوله حتى آخره فً َعرض المادة العلمٌة بأسلو ٍت
ب أدبً جٌد واالستشهاد فً كل موقف
بما ٌستجاد من األدب فصاحبه أدٌب بارع.
ومما ٌؤ ِّكد أهمٌة الكتاب أٌضا إشادة العلماء به،ونقلهم عنه حٌن تألٌفهم ،كاألبشٌهً فً
المستطرف والبغدادي فً "خزانة األدب وابن خلدون فً "المق ِّدمة" ،والقلقشندي فً "صبح
األعشى وغٌرهم.
وممّا ٌُيذ َكر حول قٌمة الكتاب أٌضا قٌام ابن النشا باختصاره ،وكذلك ابن منظور صاحب "لسان
العرب" ،وهناك مِن المحْ دَ ثٌن َمن ص َن َع منه مختارات حسنة ٌقرّ بها إلى القراء.
كما ٌلخص من هذا البحث المتواضع إلى أن كتاب العقد الفرٌد ٌعد موسوعة وسفٌرا أندلسٌا من
بالد األندلس الى بالد المشرق والمغرب.
هكذا،هً مؤلفاتنا التراثٌة العربٌة ،كان العقد الفرٌد واحد من أهم مخطوطاتنا الكثٌرة التً قد
تكون لنا وقفة مع مخطوط تراثً أخر منها فً بحوث الحقة،كما أنه بقً فً النفس الرغبة
الكبٌرة للرجوع الى العقد الفرٌد فً دراسات أخرى الحقة ان شاء هللا .
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مــــلخص:

كتاااالعقد اااايعقدبن ااايع ااا ع ااايعنع اااألعقلسيد ااا ع ُ َ ااايععمااا عقدمو اااو ا عقلي ااا ع
قدتان خ ااا عق جتما ااا ،عجمااايع اااألعقدمتدااا عمختاااانق عكظ ااانلعمااا عقدمس اااو عوقدمسظاااونع
ظ ع َقنِّ عكلعجسسعمسهاعإدىعجس أل .ع
كمااااعق تااايععق ااا ع ااايعنع اااألعطن اااا عجي ااايلع اااا ن ع ااا عقدتااافد

ع ،ااااد سوق ع

قاااا ع لاااىعقدتخ ااالعوقدت ااا ألعق اااتو اهعمااا ع مااالعقدناااا ضع سااايماعو ااايعكتا اااألع لاااىع
اااااكلع اااااايع

ااااا عخم ااااا عو

ااااانو عجاااااوتنلعكن مااااا ع اااااألعمتسا نتاااااا ع ادس ااااا ع

دلجااوتنلعقدموجااويلع اا عو ااطألعقدتاا عا ااماتاعقدوق ااط ع،ق تماايع لااىعقخت ااانعقدكاا ع
ماااا عجااااوقتنعقليلعوم نااااولعجوقماااايعقد ااااا عو

اااا عق ختنان،وا اااابىع لااااىع

كتا اااألعم ااا ع س ااا عونو ااااعنق اااا ع اااا ن ع ع مكااا عقسكانتااااع ف ااالولعج ااايعومااااس ع
وادبااااا عوم اااااس عمختااااانلع،مماااااع ع ااااهع ااااألعا ععكتااااالعقد ااااايعقدبن اااايع اااايعمنااااينقع
مهمااااعمااا عمنااااينعقدكتااالعقدتااا ع ااا اتألع ااالعاساااألع اااااع تم اااةع اااو نلعقدماااايلعمااايعيقااا ع
قد هعو

عقدس ا ع.

