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والـــشكر هلل ســبحانه وتـعالى الذي وفقنا إلى انـجاز هــذا البحث سائـلٌن اٌـاه حمد ــال 

فالواجب ٌحتم علٌنا أن نــذكر أهـل الفضل فً ذلك،ونخص  التوفٌق والثبات على الحق

الـدكتوراه زٌـتونً كـرٌمة التً كانت بـمثابة السراج المنٌر :بالـذكر األســتاذة الـمشرفة 

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 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 



                                                    

 

 

 

 :قـــــــــــــال أحمد شوقي

 فيرك بل ما توجده بنفسك***         ليست دنياك يا صاحبي ما تجده من   

 كنت أنت زائد عمى دنيا ***             فإن لم تجد شيأ عمى دنيا             

إلى من زرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب،إلى من كّمت أناممو ليقدم لنا لحظة سعادة ،إلى 
 من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق العمم ،إلى القمب الكبير أبـــــــي الـــــــــــــــعزيز

إلى من أرضعتني الحب والحنان ،إلى رمز الحب وبمسم الشفاء،إلى القمب الناصع بالبياض 
أمـــــــي الــــــــــغالية،إلى القموب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة الى رياحين حياتي إخوتي أحباء، 

كما أىدي ىذا العمل الى أغمى ما منحتني الدنيا وما أعز من أحب زوجــــــي وأبنـــــائي 
أنـــــــــفال ومــــــــعاذ الذين أتنــــــفس من نـــــــــــفسيم وأتغذى من روحيم وأطــــــال اهلل في عـــــمرىم :

 وحفظيم لي 

 إلى من أعانتني بدعواتيا الخالصة حــــــــــــماتي حفظيا اهلل ورعاىا

لى من كانت خير سند معين وقاسمت معي تعب ىذا النجاح أختي في اهلل نـــــصيرة  وا 
ل  كل من نمت من طرفيم شرف العمم والتعمم إلى كل من تحمميم ىوعائـــــمتيا الـــــكريمة، وا 

 ذاكـــــــرتي ولم تسمعيم مــــــذكرتي 

 حــــيـــاة 



     
 

 

 

 

 

الحمد هلل طيبا مباركا فيو األحق بالحق والشكر عمى جزيل نعمو، ووقوفا عند قولو عميو 
كُكرْن اهللَم « الصالة والسالم    كُكرِر النَماسَم لَممْن يَمشْن يَمشْن   »        مَمنْن لَمم ْن

 :بالمختصر

لى  إلى نقطة بداية تكممة المشوار فرصة أخرى في الحياة األعز حبيب تيراس أستاذ الحياة وا 
 .بادرة الطريق بفضل اهلل وأبي الغالي إلى ناصر معزوز تمنياتي الصحة والرزق إن شاء اهلل

خوتي حفظيم اهلل خاصة سيف الدين ومريم أروى باتول ومحمد صالح  إلى الوالدة الكريمة وا 
 .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

لى : إلى األخوات في اهلل  حـــــــــياة والعائمة المحترمة، بن عمارة لــــــــويزة والعائمة الكريمة وا 
 .نــــصيرة رحــــــو والعائمة الفاضمة

                   إلــــــــى ىـــــــؤالء الشــــــكر الــــــــجزيـــــــــــــل

 نــــــصيرة 



 :مـــــقـــــدمـــة
 

 أ 

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 أّن كتاب ذو مكانة كبٌرة لدى األدباء والعلماء القدامى والمحدثٌن على سواء،لِّما 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 

 :بذلك نطرح التساؤالت اآلتٌة- العقد الفرٌد أنموذجا- تقنٌن الجنس األدبً فً األدب القدٌم :اآلتٌة

ماهو كتاب العقد الفرٌد وما مضمونه،ومنهجه،وخصائصه؟ولِّما 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 ّربه

 نشأة ابن عبد ّربه -1
 أثار ابن عبد ّربه -2

 :نظرٌة األجناس األدبٌة بٌن المفهوم و المصطلح: أما الفصل األول

 تعرٌف الجنس، النوع، النمط- 1

 الجنس- أ

 النوع- ب

 النمط- ج

 الفرق بٌن الجنس، النوع، النمط- د

 نظرٌة األجناس األدبٌة عند الغرب  -  2

 نظرٌة األجناس األدبٌة عند العرب -3

 .تـقنٌن الجنس األدبً فً الـــعقد الــفرٌد دراسة تــطبٌقٌة: أّما الفصل الثانً



 :مـــــقـــــدمـــة
 

 ب 

 البطاقة الفنٌة لكتاب العقد الفرٌد -1

 تقنٌن الجنس الشعري فً العقد الفرٌد -2

 .تقنٌن الجنس النثري فً العقد الفرٌد      3  - 

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 أّن هذا الموضوع شٌق ولكننا مقٌدٌن بالوقت محدد

ومع ذلك هذه الصعوبات لم تقف حائال أمامنا النجاز هذا البحث معتمدٌن فً ذلك على جملة من 

 األندلسً بسج أحمد حسن،ابن عبد ّربه ملٌح المصادر والمراجع أهمها العقد الفرٌد بأجزائه،

شبٌل عبد العزٌز،نظرٌة األجناس األدبٌة فً التراث النثري،جدلٌة الحضور والغٌاب، أبو محمد 

 .عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة الدٌنوري،عٌون األخبار

زٌـــتونً :وفً األخٌر نشكر كل من ساعدنا فً هذا البحث والمشرفة المحترمة الدكتورة   

 .كرٌمة 

 .                                           وهللا ولً توفٌق
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:  تمهٌد

 ما سمح بإقامة اعتدالكانت بالد األندلس ارض خٌر و نعمة و ذات جمال طبٌعً و 

دٌبا شاعرا فقٌها ادٌبا أحواضر عامرة تنمو فٌها حضارة راقٌة زاهرة، كما انجبت قرطبة 

 كبرى ،فصدر عنهم انطالقةشاعرا زاهدا ،فقد وجد الشعر طرٌقا سالكة ممهدة لٌنطلق 

الشعر رقٌق فً كافة االغراض و الفنون فعبروا عن الوقع وصورا المشاعر اصدق تعبٌر 

 موسوعة وسنعرف على هذه الشخصٌة اعتباره،بل ٌمكن الشعر والفقه وهذا األدبممثلً 

: فٌما ٌلًالتراثٌة الفذة وما قدمته 

: نشأة ابن عبد ّربه –

أبو عمر شهاب الدٌن بن محمد بن عبد ربه بن حبٌب بن حدٌر « :ابن عبد ّربه هو

بن سالم القرطبً مولى هشام بن معاوٌة بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم 

،ولكن البعض ٌرى انه ولد فً (2)وٌعتبر ابن عبد ّربه مجهول مكان والدة ( 1)»   األموي

 وكانت قرطبة فً ذلك )م  465-ه  242( فً رمضان سنة 10قرطبة على األرجح فً 

كان من والعصر من أعظم مدن األندلس ، كانت عظٌمة العمران،فً هذه األجواء نشأ 

ٌتلذذ بما ٌتٌسر من الغناء ووسائل الطرب األخرى ، وقد والطبٌعً ان ٌمٌل إلى السماع 

 ابن عبد ّربه مر بقصور قرطبة لبعض الرؤساء فسمع منه غناءا أذهب «ذكر المقري أن 

لبه وألهب قلبه ،فبٌنما هو واقف تحت الروشن إذ رش بماء من أعالٌه فاستدعى رقعة وكتب 

: إلى صاحب القصر بهذه القطعة

ا ٌَ ُضَن ِبَصوَت الَطاِئَر الَغِرْد          ٌَ ُكْنَت أَْحَسُب َهذاَ الَضِن فًِ أََحِد      َما*****َمْن 

نقَُص وَلم ٌِْزِد *****     َلْو أََن أَْسَماَع أَْهِل األَْرِض قاَِطَبَة    ٌَ    أَْصَنعَت إلَِى الَصوِت لْم 

وَح فًِ الَجَسِد *****     فاَل ََتُظَنَن َعلى َسْمعًِ َوَمْن ِبِه       ُجوَل َمجاََل الرُّ ٌَ     َصْوتاً 

                                                            

األعيان  الشافعي بن خمكان،وفيات بو العباس البرمكيأبي بكر شمس الدين أحمد بن محمد بن ابراىيم بن أ - 1
. 110،ص1977 القافي الكردي عياض،دار صادر بيروت الكاتب:،تح
 .23،ص 1979،بيروت 2: جبرائيل جبور،ابن عبد ربو وعقده،دار األفاق الجديدة،ط- 2
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ٌَِذ َفإِنً لَسَت أَ        ا الَنب ٌَِك إاَل َكَسْرِتً ِبٌِدي ْ  أَ َوَلْسَت *****    ْشَر َبُه          أَ مَّ ت
(1 )  

بو عمر باستماعه،بل ذهب فً السماع أي مذهب،فراح ٌدافع عن مٌله ملتمسا أوال ٌكتفً 

: المبررات مستعٌنا باألحادٌث النبوٌة وغٌرها،ٌ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 الّركب،لعطم موقع الصوت الحسن من القلب،وأخذه بمجامع 

 2)      (   »النفس

 التً أفرد لها كتابا خاصا فً عقده وٌهمنا هنا اآلراء  وٌذكر بعد ذلك طائفة من األقوال و 

 باأللحان الحسان إلى خٌر الدنٌا واآلخرة،فمن «مذهب إلٌه من إدعاءه بأن اإلنسان ٌتوصل 

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 ذوًدا عن مذهبه فً السماع و المجون

ِنً     ٌَ َن َمْد ٌْ نَنا فًِ الَسَماِع ِد ٌْ       َوفًِ ُشْرِبَنا الَشَراِب ِعَراقًِ *****     ِد

وكما شغف بأصوات الجواري، كان ٌمٌل إلى الموسٌقى فٌجلس لتشنٌف أذنٌه وخصوصا 

 : إلى العود الذي كان ٌطربه ٌقول فً وصف العود وأنغامه
ْخفَُق َمثَناهُ َوِمثَلَته        ٌَ        َوالُصبُح قْد َغَردَت فٌِِه َعَصا فُِرهُ *****  َوالُعوَد 

       أَجاَبهاَ مَن الُطٌوَر الِبرَّ َناقِرَة *****  َوللِحجاَرَة أَْهزاَج إذاَ َنَطَفَت     

                                                            

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

بو عمر شياب الدين بن محمد بن عبد ربو بن حبيب بن حبيب بن حدير بن سالم ابن عبد ربو ،العقد الفريد أ  -2
 52،ص 1982، 03:محمد الداية ،دار الكتاب العربي ،ط:،تح
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: كما تغزل بالخمرة و الجلوس مع األصحاب على موائدها للهو و القصف ٌقول

      َعَلنًِ بِالَرَضاَب ِمْن َشَفَتٌِه *****         ُكلَّما َعَلِنً ِمَن الّراَح َصْرًخا       

ِه *****        ناَوَل الَكأَْس واْستَماَل بلَِحِظ       ٌْ د ٌَ        َفسَقتِنً َعٌَناهُ َقبَل 

: ولشدة ولوعه بالخمرة فقد ذكرها كثٌرا وعلى طرٌقة أبً نواس ٌقول

فَتُح َوْرَدهاَ َورَد الُخُدوِد *****       ُموردًة إذاَ َدارْت َثالًثا                  ٌَ     

       ُمَطبقَة عَلى َقمِر الَسُعوِد *****       َفإَن َمزْجَت َتَخاَل الَشْمَس فٌَِها    

ولكننا نالحظ أنه فً أواخر أٌامه تاب وأقلع عن كل ماكان منه أٌام الشباب ،وعبر توبته فً 

: قصائد كثٌرة حٌث ٌقول

        َباَب الَغضِّ إَذ َولَى *****       أالَ َوٌح َقلِبً لَك                    

ًَ ِسَر َبالًِ                       وَكاِن الُرشَد ِبًِ أُْولىَ *****       َجعلْت الِغن

 لٌلة بقٌت من جمادى 12 وأصٌب بالفالج قبل ذلك وتوفً 82وهكذا زهد أبو عمر وقد بلغ 

. ودفن فً مقبرة بنً العباس ه 328األولى سنة

: ثقافة ابن عبد ّربه- 02

التارٌخ و العربٌة العصر كعلوم بالدٌن ودرس علوم عصره فتفقه    ألّم ابن عبد ّربه بثقافة 

 : جدارة أّن ٌنعته المؤرخون القدامى بالعالم فقال عنه المقرياستحق وعنوالشرٌعة حتى 
وكانت له عناٌة ...وشهر باألندلس حتى سار إلى المشرق ذكره....ورأسعالم ساد بالعلم «

 لجته،مع صٌانة اإلفهامبالعلم وثقة،ورواٌة له متسعة،وأما األدب فهو كان حجته وبه غمرت 
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وسماه غٌره بالعالمة األدٌب اإلخباري صاحب كتاب  1)  (وورع ودٌانة وورد ماءها فكرع 

 . »العقد 
)     2 (

 

 ) 3 (:   أثــاره- 03

 ثمرة واسعة،المتشعبة وهو ٌحتوي على كل صنف ولون »العقد الفرٌد«ٌعتبر كتابه 

من األخبار والنوادر وقد أكثر المؤلف النقل عن كتب المشارقة ومن أشهر األعالم 

المبرد واألصمعً و الشٌبانً والمدائنً وأبو عبٌدة ،وابن : المشرقٌٌن الذٌن أخذ عنهم ونقل 

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

 البن عبد ربه وقد ذكر خفاجً خلٌفة فً يٌمثل العقد الفرٌد التراث النثري الرئٌس  :نثره

 »اللباب فً معرفة العلم واآلداب«كشف الظنون كتاب له أخر بعنوان 

:  الشعر التعلٌمً

قد خصص أبو عمر فً عقده كتابا للشعر ،درس فً بحوره ووضع أمثلة من نظمه 

 ذكر فٌها »أرجوزة«وجعلها مقطعات ضمنها الشواهد العروضٌة القدٌمة ،كما نظم 

. أعارٌض الشعر وعـلله و قوافٌه وزحافه وأسبابه وأوتاده

 ) 4 (:   أ مصادر أخرى لثقافته-02

                                                            

 49 نفح الطيب من غصن األندلس ، صالمقري الرطيب : ينظر - 1
 60 ، ص 1994،مؤسسة الرسالة بيروت 01الذىبي ، سير االعالم ،ط:  ينظر-  2
 135 ،ص 1994: حمد حسن ،ابن عبد ربو مميح األندلسي ،بيروت ،دار الكتب العممية سنةأ بسج -  3

 132حمد حسن ، المرجع السابق ،صأ بسج - 1



 مدخل                                                                         السيزة الذاتيت البن عبد ّربه

 

 

6 

 وعلوم أخبار الشرقكغٌره من علماء األندلس وآدابها بدراسة  عمر بوأفً 

المشرقٌٌن،واطلع على آدابهم شعرا ونثرا وقد بدا أثر هذه الثقافة واضحا فً عقده ،وقد 

هذه بضاعتنا ردت « :روى عن الصاحب بن عباد ،لما وصل إلٌه العقد واطلع علٌه قال

إلٌنا ،ظنت أن هذا الكتاب ٌشتمل على شًء من أخبار بالدهم ،وإنما هو ٌشتمل على أخبار 

 ولم ٌكن أبو عمر الوحٌد من أدباء األندلس الذي ٌنقل عن »بالدنا ال حاجة لنا فٌه  

وقد شجع عملٌة التقلٌد و النقل  ه 03المشارقة ،بل كان ذلك شأنهم جمٌعا حتى أواخر ق 

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 

حٌث تبلورت معالم الحضارة الجدٌدة وصار لذلك الشعب خصائصه الممٌزة  ه 04

كشعب،بعد أن كان فئات متعاٌشة وهً متباٌنة فً كل شًء،وإذا علمنا أن أهالً قرطبة 

كانوا ٌتنافسون فً اقتناء الكتب ابتغاء الشهرة،ٌتبٌن لنا مدى النهضة العلمٌة التً شهدتها 

لم ٌكن هناك  مدٌنة فً أوروبا إذا « :هذه الحاضرة حتى قال فٌها بعض المستشرقٌن 

من حٌث جمال دورها وقصورها وأناقة الحٌاة فٌها والبذخ - قرطبة – استثنٌنا بٌزنطة تقابل 

وثقافة أهالٌها وعلمهم  ،التً لقٌت أٌضا تشجٌع أهل الحكم ، مما ٌؤثر فٌه من حٌث 

 طبائع" ككتاب أخرى مؤلفات ،»التحصٌل العلمً،كما أثر فً مٌوله ونزعاته وأخالقه 

 .شعره دٌوان إلى إضافة ،"النساء

:  ب شخصٌته-2

 كان ٌوصف بالدٌانة و الصٌانة و العفة وفً الوقت نفسه كان ٌمٌل إلى اللهو 

 أنه كان ٌملك مٌال فطرٌا للدعابة والفكاهة و الملح بباب مستقل فً عقده والعبث، وٌبدو

سماه  

 هً نزهة النفس وربٌع القلب « وٌقول فً بداٌته » اللؤلؤة الثانٌة فً الفكاهات والملح «

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 

. »روحوا القلوب ساعة بعد ساعة ،فإن القلوب اذا كلت عمٌت :صلى هللا علٌه وسلم 

 : أدب ابن عبد ّربه-3

 :شعره

 أحد محاسن األندلس علما و فضال وأدبا فً نهاٌة «: قال الثعالبً عن ابن عبد ّربه 

 وأما األدب فهو كان « وقال المقري »الجزالة والحالوة ،وعلٌه رونق البالغة والطالوة

 عالم « والسٌوطً »وله شعر انتهى منتهاه وتجاوز سماك اإلحسان وسماه .....حجته 

 ،وشعره الذي »األندلس باألخبار واألشعار وأدٌبها وشاعرها ،كتب الناس تصنٌفه وشعره 

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

ْسبًِ الُعقُوَل أِنٌقاً          ٌَ الْؤلُؤاً  ٌَ ٌَِع القُلْوَب َرفًٌِقا *****               َوَرثَنا ِبتْقط

ًٌِقا *****         َماإْن َرأٌَت والَ َسمعَت ِبِمثلِِه       ُعوَد ِمَن الَحٌاََء َعق ٌَ       َداَر 

: أغراضه

 :الغزل - أ
حظً الغزل عند ابن عبد ّربه ،بنصٌب وافرمن العناٌة ،ومن جٌد شعره ٌجمع رقة  - ب

 :المعنى إلى جزالة اللفظ قوله
وَح فًِ َبلِد            ا ُغْرَبَة الَجَسِد *****الِجسَم فًِ َبلد ِوالرُّ ٌَ ا ِوْحَشَة الُّرْوَح بْل  ٌَ       
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       ِمْن َرْحَمًة َفهَما َسهَماَك فًِ َكبِدْي *****َمْن ُكلِّْفَت ِبه       إْن َتبِك َعٌناَك لًِ ٌاَ 

 :الهجاء - ت
عرف أبو عمر بحدة مزاجه وبكثرة تبرمه و نشكٌه ممن حوله ونقمته ترتبط بأسباب 

:  ،فعندما ٌشكو الفقر ٌذم البخل والخالء ٌقولاقتصادٌة

ي َهَو ُمْدِركًِ                إلَِى الُبْخَل َمحظوَر الَنواَل ُمنَوَع *****َفزرَت مَن الَفقِر الذِّ

        َكذلَك ِمَن َتلقاهُ َغٌَر َقنْوَع *****  َفأعَقبِنً الِحرَمان َُغَب َمَطاِمعًِ       

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

 أَفَواُجا      َوالَناَس َقد َدخلُوا فًِ الِدٌَن *****قــَد ْأُوضَح هللاُ لإِلْسالَم ِمنهاُجا          
ٌُا  ِدٌَباًجا  أَ          َكأنَما ***** َوقـَْد َتَزٌنْت الـُدْنٌاَ لَِساِكَنَها            لبْسَت َوْش

ـَْن الَخالَِئَق إْن الَمِزَن َلْو َعلِْمَت    ا ب ٌَ       نـَـَداَك ما َكان ِمنَها الَماء ُشَجاًجا *****  

    (1) :الوصف- د 

 ٌ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

     ُنوًرا ِبنوِر َوَتْرِوًٌجا ِبَتْرِوٌَج ***** َورْوَضًة َعقَِدْت أٌَِدي الَرِبٌَع ِبَما      

َها َوِمنُتوَج ***** ِبمْفلِح ِمْن ِسَواِرهاَ َوَمْلَقَحِة            ٌْ       َوناَِتَج ِمْن َغَواِد

   ِمْن ُنورَها َوِرَداَء َغٌَر َمْنُسوَج    ***** َتوَحْشَت بِمالَة َغٌَر َمْلَحَمة ٍ            

: الرثاء- ه

                                                            

 132حمد حسن ، المرجع نفسو ،صأبسج : 1
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والرثاء فن لصٌق بالوجدان خصوصا إن كان مٌت  رثى ابن عبد ّربه ذوٌه وأوالده

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

ٌَِب ابَن َمسَلِم       ا الَطب ٌَ َن أَْع ٌَ اَن الُمِشٌَع *****َبنًِ ال ٌَ ا ذاَ الَب ٌَ           َضَناَك َوأْع

ٌَسَمَع ***** الَظالَم ِبَدعوَة          ، ََتحتَ أَلبَتِهَلن دُعَها َداٍع إلَى هللَا  ٌَ           َمتَى 

ا َخٌَر  ٌَ        ، َفأْشَفعْ            َوَمالًِ َشفٌَِع َغٌَر َفِضلكَ ***** َفأْسَمع ْ      َمدُعو، َدَعوُتكَ َف

: الزهد- و

وكان أفرط فً  وندم على فعل فً حباه تاب ابن عبد ّربه فً أواخر أٌامه

: الملذات،وفً أصناف اللهو المختلفة،وقد عبر عن توبته بقصائد كثٌرة ٌقول

أَبى َعلٌَك هللاُ والَقَدُر *****َهال َابتَكرَت َلبٌَن أْنَت ُمبتَكُر          ٌَ           َهٌَهاَت 

          ًحتَى َرَثى لًِ فٌَِك الِرٌَح َوالَمَطُر ***** َماِزلَت أَبِكً َحذاَِر الَبٌَن ُملَتِهفاً        

اُبرَدَة َمْن َحٌاَ َمزَن َعلى َكِبَد                     ِنٌراُنَها َبغلٌَِل الَشرَق َتْسَتِعَر *****ٌَ

: الموشحات- ي

ٌُذَكر مقدم بن  مخترعه عن أخذه حٌث الموشحات فنّ  رّواد من ّربه عبد ابن أنّ  و

 زحفت الّتً الشرق علوم من ونهل حٌاته، طوال قرطبةَ  ّربه عبد ابن لزم وقد،القبري معافى

 .كبٌر حد إلى بهم فتأثر إلٌها، والعلماء األدباء استقدام طرٌق عن األندلس إلى

ذكر بعض المؤرخٌن أن البن عبد ّربه  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 

وكان المخترع لها بجزٌرة األندلس ،مقدم بن المروانً « :المقري فً حدٌثه عن الموشحات 

وأخذ عنه ذلك ابن عبد ّربه صاحب العقد ،ولم ٌذكر لهما مع المتأخرٌن ذكر وكسدت 

http://almerja.com/reading.php?i=6&ida=575&id=556&idm=39396
http://almerja.com/reading.php?i=6&ida=575&id=556&idm=39396
http://almerja.com/reading.php?i=6&ida=575&id=556&idm=39396
http://almerja.com/reading.php?i=6&ida=575&id=556&idm=39396
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أولهما أّن ابن عبد ّربه لم ٌكن له أي :سٌقاد من هذا الكالم أحد احتمالٌن  ...»موشحاتهما 

. أنه َنَظَم شٌأً فً هذا المجال ولكنه اندثر:دور فً الموشحات والثانً 

وعلٌه ماٌمكننا القول وما نستخلص من خالل ما تطرقنا إلى سٌرته الذاتٌة أن ابن عبد ّربه 

دبٌة فنٌة جمالٌة أبعد مسار طوٌل من الحٌاة والعلم وما تركه لنا من موسوعة ذات صبغة 

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 

قوال عن الصحابة رضوان هللا علٌهم أوسلم كعقدة فً أقواله وأفعاله ومن الحدٌث الشرٌف 

كمشكاة ٌضٌئ به صفحاته وٌستنبط األحكام والقواعد،فباب الكالم منهى،ولكن العلم 

 . مفتوح لذوي القلوب المتعطشة للعلمواالجتهاد
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 :تمهٌد
اد ق الدارسٌن والن من قبلقد ٌالحظ الباحث أن مسألة األجناس األدبٌة لم تلحظ باالهتمام الكبٌر

العرب،وٌعود هذا التقصٌر إلى عدم أهمٌة هذا الموضوع فً األدب العربً القدٌم وتقنٌنه كجنس 

نه فن ٌحتل الصدارة األولى أ منصبا على الشعر وحده على االهتمامأدبً فٌما بعد،حٌث كان 

 .وهذا ما عرفه األدب العربً منذ العصر الجاهلً الى ما بعد اإلسالم

. تعرٌؾ الجنس النوع، النمط -1

 :تعرٌؾ الجنس- أ

:   لؽة1-أ

 ٌستند إلى المعنى جوهري فً اللؽة وهو « وهو بذلك  (1) »الضرب من الشًء   «  ٌقصد به

 2 ) »   (مجانسة والمشاكلة 

:  اصطالحا2-أ

 اصطالح عملً ٌستخدم فً تصنٌؾ أشكال الخطاب،وهو ٌتوسط بٌن «عرفه لطٌؾ زٌتونً بأنه 

وٌتضمن مبدأ األجناس األدبٌة معاٌٌر مسبقة ؼاٌتها ضبط األثر (3) »األدب واآلثار األدبٌة 

 أّن النقاد على مّر العصور وصفوا )األدب المقارن(وتفسٌره،وقد بٌن ؼنٌمً هالل فً كتابه 

األدب بأنه أجناس أدبٌة واستخدموه كمصطلح للجنس األدبً،بالنسبة للوصؾ،على رأسهم نقاد 

 الجاحظ : كمصطلح الجنس فكان للعرب القدامى من بٌنهموأرسطو أمافالطون أاألدب الٌونانً 

،وكل ما عرفه النقاد )1198 ت (،ابن رشد)998ت (الخطابً ،)933 ت( ،ابن طباطبا)868 ت(

العرب هو تقسٌمهم األدب إلى ضربٌن شعر ونثر وللشعر فنون وأؼراض حددوها كما حددوا 

وأما  ولم تدخل الفنون األخرى إال فً العصور الحدٌثة، والمقامة، الخطابة والرسالةللنثر 

     دال على كثٌرٌن مختلفٌن بأنواع وكلً مقول على كثٌرٌن اسمالجرجانً ٌعرؾ الجنس بأنه 
فالكلً جنس أما األمدي فالجنس عبارة عن ذكر   ماهو من حٌث هو كذلك،جوابمختلفٌن فً 

                                                            

 50ت ص . أبو الفضل جمال الدٌن أبو محمد،بن منظور لسان العرب،الجزء األول دار المعارؾ القاهرة د -1

شبٌل عبد العزٌز،نظرٌة األجناس األدبٌة فً التراث النثري،جدلٌة الحضور والؽٌاب،دار محمد على الحامً،صفاقص،تونس - 2

 2002سنة

 .67 ،ص 2002زٌتونً لطٌؾ،معجم مصطلحات نقد الرواٌة ،الطبعة األولى مكتبة لبنان سنة   -3
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ما سٌبوٌه فً توضٌحه أأعم من النوع مثل الحً ففً الجنس معنى الجمع لكونه معروؾ الكثرة، 

لمعنى الكلمة والكالم إذ ٌذكر تعرٌفه القائل الكلمة هً اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع 

سندت أ،الفعل،الحرؾ والكالم هو المركب من كلمتٌن االسم: وهً جنس تحته ثالثة أنواع 

رادوا الداللة على الشًء وتمٌزه عن أن النحاة إذا أخرى وٌسمى الجملة وٌشٌر إلى أاحداهما إلى 

هالل العسكري على األجناس  بًأ للشًء المحدد،كما أكده » الجنس القرٌب «ؼٌره ٌوردون

 ضمن الكالم الحسن الجٌد الذي ٌبحث انتظامها حٌث ٌجمعها ) الشعر،الرسالة،الخطبة (:الثالثة

فً مواطنه وٌكشؾ عن ممٌزاته اللفظٌة،فهً تشترك فً كونها نتاج أناس متخصصٌن ٌنتجونها 

.  كما ٌسمٌهم العسكري»صناع الكالم «وفق قواعد ومقاصد خاصة إّنهم 

: تعرٌؾ النوع- ب

خص من أّن النوع ولئن كان أتتقؾ المعاجم على  «ال ٌختلؾ عن تعرٌؾ الجنس إذ : لؽة1-ب

الجنس،ٌقصد به كذلك الضرب من الشًء أو الصنؾ منه،كما أّن الجنس ٌعد أكثر شمولٌة 

.    (1)  »واتساعا من النوع، 

:   اصطالحا2-ب

 نطري إنّ  مفهوم األدب مجرد افتراض ووظٌفتٌه وٌظلالتجسٌد العٌنً لمفهوم األدب «هو 
  فاألدبألسماتنواع واضحة المالمح متماٌزة الخصائص متلونة أن ٌتعٌن إلى ألم ٌفٌض له 

 فالنوع فً مجال األدب شكل االعتبارٌتوزع إلى أنواع تتشابه وتختلؾ حسب بنٌة كل نوع،وبهذا 

 .(2)» ٌشترط فٌه لٌقوم كنوع أدبً تفرد بسمات أسلوبٌة خاصة

مؤسسة كما أّن «: هو)نظرٌة األدب (فً كتاب)وستن رونٌه أ (عرفه والنوع األدبً كما

 العربً مصطلح النوع فً النقد استخدموهالكنٌسة او الجامعة أو الدولة مؤسسة، ومن النقاد الذٌن 

: نواع الكالم معروفة منهاأ  فإن العادة كانت جارٌة بضروب من فقال ) 996 ت(الرمانً 

                                                            

 316،317دار الرٌان للتراث،ص:2:ابراهٌم األبٌاري ،ط:محمد بن أحمد  طباطبا ،عٌار الشعر ،تح -   1

القصراوي مها حسن،نظرٌة األنواع األدبٌة فً النقد األدبً،نظرٌة الرواٌة نموذجا،تداخل األنواع األدبٌة مؤتمر النقد الثانً - 2

 745،جدار للكتاب العالمً،عمان األردن،ص2: ومحمد دراٌسة مج2/727عشر 
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الوساطة بٌن ( فً كتابه )1001 ت(وأٌضا القاضً الجرجانً  (1) »الشعر،السجع ،الخطب 

نواع الشعر كله مجرى واحد وابن أجراء إ إذ نصح الشاعر بأّن ال ٌقوم ب)المتبنً وخصومه

منظوم : كالم العرب نوعان«: قائال)العمدة( فً كتابه )1063ت(رشٌق القٌروانً ال ٌقوم 

عالم القرن السادس هجري مصطلح نوع فً مواقع أ الكالعً وهو من استخدمكما (2  )»ومنثور

مقدمات فً نظرٌة ( ٌحٌاوي فً كتابه ذكر رشٌد،وقد )حكام الصنعة الكالمأ( من كتابه مختلفة

ٌضا أ وذكر ) (Genreمجموعة من الكلمات تستخدم بالمعنى نفسه منها كلمة  (3) )األنواع األدبٌة

 كما ربط بٌن النمط والنوع » ،أسلوب ،طرٌقة ،ضربنوٌع صنؾ،نوع،«:  وهً )مونرو(كلمات 

النمط هو النموذج والمثال الذي ٌختزن مجموعة من السمات األسلوبٌة،والنوع هو « :والنص قائال

و المظهر الملموس للنمط أما النص فهو المنجز أ فً تلك السمات،بأخرىو أالمتصرؾ بطرٌقة 

 المعروفة كانت الكالسٌكٌة األنواع «:  فرشٌد ٌحٌاوي استخدم مصطلح األنواع قائال»والنوع

 ٌضاؾ الٌه حالٌا الرواٌة،القصة ) (Satireالملحمة،التراجٌدٌا ،الؽنائً،الكومٌدٌا،الساتٌرٌة :هً

الشعر :نماطأن نتكلم عن أوفً النقد العربً ٌمكن :ٌضا مصطلح األنماط فقالأالقصٌرة،واستخدم 

 . » فٌهباعتبار أهمٌتهاطابة،الرسالة،السرد،خ،ال

            : تعرٌؾ النمط- ج

 (4):     لؽة3-ج

مرهم واحد،قال أجماعة من الناس : ظهارة  لفراش، والنمط: ظهارة فراش ما،وفً التهذٌب

الضرب من  :ٌضاأالزم هذا النمط أي هذا الطرٌق،والنمط  :ٌقال النمط هو الطرٌقة،: بو عبٌدةأ

هذا من ذلك النمط أي من ذلك النوع والضرب،ٌقال  لٌس:ٌقال الضروب والنوع من األنواع،

: اسم موضع،قال ذو الرمة فقال: هذا فً المتاع والعلم وؼٌر ذلك ،والنمٌط

                                                            

بتول أحمد ،األنواع األدبٌة التراثٌة رؤٌا حضارٌة ،تداخل األنواع األدبٌة،مؤتمر النقد الدولً الثانً عسر،نبٌل حداد ومحمود  - 1

 .225-  185،ص 2005،جدار للكتاب العالمً،عمان األردن،وعالم الكتب إربد 1دراٌسة،مج

 .07، ص1925، مطبعة حجازي القاهرة، 1:أبو الحسن بت رشٌق، القٌروانً، ط -2

 1966محمد رضوان الداٌة،صادر الثقافة بٌروت لبنان : أبو القاسم كالعً بن عبد الؽفور،أحكام صنعة الكالم،تح- 3

 ت،مصطلح النمط.، دار المعارؾ القاهرة د06أبو الفضل جمال الدٌن أبو محمد، لسان العرب جزء - 4
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ا   أَأ      اَأنهَأ مٌِط كَأ ا بِالنَأ اَأطاِولُُه       *****   راَأهَأ اُرهُ وَأ بَأ ،جَأ ٌُِل القُرىَأ خ    نَأ

   : اصطالحا3-ج

الطرٌقة التقنٌة المستخدمة فً إنتاج النص وكتابته،بؽرض التعبٌر عن األفكار  النمط هو

 .واآلراء واألحاسٌس بما تضمن وصولها واضحة الى المتلقً 

وإتقان الربط .ال ٌخلو نص من تعدد األنماط ولكن ٌهٌمن فٌه بالضرورة نمط على بقٌة األنماط

 )1(ٌٌنهما ٌتطلب مهارة فً التعبٌر الفنً وطرائق الكتابة 

و األسلوب المستعمل إذ ندخل األسلوب ضمن ما ٌتعلق أهو اللؽة الموظفة  تعرٌؾ آخر

باألنماط وننعته بالمتؽٌر وهذا لتركٌز على األداة الكالمٌة وهو صفة من صفات الكالم عند 

الجزل،الفصٌح،البلٌػ،وكافة :صفاتهوالنوع ومن، أالقدماء بؽض النظر عن الجنس

 الكالم تألٌؾ المواصفات التً وصؾ بها ومختلؾ ،ؼزلالمدح،هجاء،عتاب:األؼراض

 (2)  ،اإلطناب،المساواة،الطول،القصر،الجد،الهزل،اإلطناب،المساواة،الطول، القصراإلٌجاز:

 .الجنس، النوع، النمطالفرق بٌن - د

المعاصر ثر بالػ فً النقد العربً أتعد تجربة سعٌد ٌقطٌن خطوة عمالقة وذات 

 ،وقضٌة األجناس خاصة حٌث مٌز بٌن الجنس والنوع والنمط،مستفٌدا من تمٌزات العربعامة

ّن الحظ المحدثٌن والمعاصرٌن ال ٌفرقون بٌنهما، فٌستعملون تارة األجناس األدبٌة أالقدماء،بعد 

 على المصطلحات ارتضاه مفهوم النمط الذي وأضاؾ شًء واحد،وكأنهاوطورا األنواع األدبٌة 

ٌتٌح إقامة جسور مع   (Type) النمطرأى ألّنهالصنؾ،الضرب وما شابهما :قدٌمة مثل 

:                       التً نجدها له فً الفكر األدبً الحدٌث،فكان التمٌز كماٌلًاالستعماالت

.  بمقتضاه نحدد جنسٌة الكالمألنه )المادة الحكائٌة(وربطه بالقصة : الجنس*

 متمٌزة السردٌة، وتجعلها وجعل صلته بالخطاب ألّن طرٌقة التقدٌم هً التً تعٌن األنواع النوع* 

. عن بعضها البعض

                                                            

أحمد متوكل الخطاب وخصائص اللؽة العربٌة، دراٌسة فً الوظٌفة والبنٌة والنمط،دار العربٌة للعلوم ،ناشرون :ٌنظر- 1

   26 م ،ص2010- ه1431 01: منشورات االختالؾ ط

 .128 ص 1997 ،بٌروت المركز الثقافً العربً 01:ٌنظر الكالم والخبر، مقدمة للسرد العربً،ط- 2



 الفصل األول                                     نظرٌة األجناس األدبٌة بٌن المفهوم والتطبٌق
 

 15 

 وربطه بالنص ألنه ٌتٌح لنا إمكانٌة معاٌنة موضوعات النص وسٌماته واألبعاد الداللٌة النمط* 

. المختلفة

 قائم على قاعدة االنطالق من ) (La Généricitéن مفهوم الجنسٌة أوٌرى ٌقطٌن 

  أو)المتشابهان (ساس االشتراك أالتجلٌات النصٌة فً تفاعالتها المختلفة،التً تقوم على 

 Le وسواء كانت هذه المتشابهان ذات طبٌعة شكلٌة،وٌنطلق من مفهوم الصٌؽة االختالؾ
Mode) ( كأساس للتمٌٌز،علما أن مفهوم الصٌؽة ٌختلؾ من باحث إلى أخر وهو ٌوظفه بشكل 

، فالجنس هو الجامع لمختلؾ األنواع التً استعملت فً األدبٌات العربٌة القدٌمة والحدٌثة،مختلؾ

حٌث تزخر البالؼة والنقد  » مفهوم الكالم«: نواعها وخصائصها هوأ القدامى مٌزوا بٌن فالعرب

ن النظم والنثر إ( :ث ٌقول مسكوٌهيأي الكتب القدٌمة إلى الكشؾ عن مواطن ومٌزة الكالم ح

،الجنس صنؾ ٌعمه معنى مشتق وٌنقسم إلى )نوعان قسٌمان تحت الكالم،والكالم جنس لهما 

قسام الجنس،وهو ٌستوعب مختلؾ األنواع السردٌة بمختلؾ تسمٌاتها أحد أنواع مختلفة والنوع أ

 القدماء مصطلحات عدٌدة فً تقسٌماتهم،وهم فً توظٌفها ٌسٌرون إما فً استعملومستوٌاتها،

حٌانا الجنس،النوع ،النمط،ٌتصل أ نجد فً استعمالهم األصولٌٌنو أو الفالسفة أطرٌق النحوٌٌن 

خرى الضرب أ وأحٌانا )المناطقة (و داللته فً الزمن،فهو من األذهان أأكثر بوظٌفة الكالم 

 . )األدباء (والصنؾ 

النمط ٌختلؾ عن الجنس والنوع، النمط ٌتصل أكثر بوظٌفة الكالم أو داللته فً الزمن، فهو من - 

 وهذه الصفات ٌمكن أن تبعث بها الخبر،الحدٌث والشعر،وما ٌتفرغ )صفات الكالم(األذهان أي 

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 

 الموضوع واآللٌة: التقلٌدي المتوارث للخطابات تصنٌفا منطلقا فٌه من أحد المعاٌٌر التالٌة
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وخطاب  طاب علمًخوتصنؾ الخطابات من حٌث موضوعها الى خطاب دٌنً،و.والبنٌة

 . (1)وسٌاسً،كما تصنؾ من حٌث بنٌتها داخل ٌسمى الخطاب الفنً اإلبداعً األدبًأ إٌدٌولوجٌا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            

أحمد متوكل ،الخطاب وخصائص اللؽة العربٌة،دراسة فً الوظٌفة والبنٌة والنمط،دار العربٌة للعلوم ،ناشرون منشورات  -1

 .  25 م ،ص 2010- ه1431 01: االختالؾ ط
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 :نظرٌة األجناس عند الؽرب - 2

 وكلمة  Genreمنها كلمة  و النوع األدبًأثمة كلمات متعددة استعملت للداللة على الجنس 

Type 1( وكلمةKind (  واألولى ترجمت بكلمة جنس والثانٌة ترجمت بكلمة نمط والثالثة بكلمة 

 Anessay On فً كتابه مقالة فً النقدHough: نوع وهً الكلمة التً استعملها ؼراهام هو
Criticim  واستخدم توماس مور كلمة  Species للداللة على األنواع األدبٌة كافة،وهً لفظة 

 حول نشؤة النوع البشري Darwinشاع استخدامها فً علم األحٌاء،فقد كان كتاب تشارلز داروٌن 

ما الكلمتان األولٌان أ الذي ترجم للعربٌة بؤصل األنواع  Origin Of Speciesو ارتقاءه بعنوان

 . والفنوناآلدابفقد شاع استعمالهما فً 

 الكثٌر من األنواع (2)ن القرون السادس والسابع والثامن عشر شهدت ظهورأومن المعروؾ 

خرى قدٌمة،كالملحمة التً أساسٌة،بوصفها تحوالت ألنواع أاألدبٌة الجدٌدة التً برزت بصفة 

عنها المٌلو دراما والدراما البرجوازٌة  والتراجٌدٌا التً نشؤت تحولت الى قصص الرومانس

 باألنواع فً األوائل القرن التاسع االهتمامخرى،وقد ؼٌب أ عنها فنون هزلٌة أوالكومٌدٌا التً نش

خر،واختفى أعشر بسب اهتمام الرومانسٌة بشخصٌة المبدع أكثر من اهتمامها بآي شًء 

 الشكلٌٌن الروس فٌما عرؾ عنهم من ٌدالمصطلح على وجه التقرٌب لٌنبعث من جدٌد على 

  فقد اكتشفوا من دراستهم Ethnology Of  Littératureاهتمام بنظرٌة السالالت األدبٌة 

دبً طرٌقة الخاصة فً استخدام اللؽة وقادهم البحث فً األسلوب أ )الجنس(ن لكل نوع ألألسلوب 

ن لهذا النوع األدبً انساقا خاصة ٌختلؾ تمام أالشعري على الكشؾ عن حقٌقة مهمة،وهً 

ن البحث أخرى كالسرد القصصً والحظوا مثلما الحظ ؼٌرهم أ )نواعأ(جناس أاالختالؾ على 

دبً القٌم األسلوبٌة والفنٌة المشتركة واإلرث التارٌخً لنظرٌة األدب أفً ما ٌتمٌز به جنس 

ن ٌهتم الباحث بتتبع أو بٌئً،فٌكتفً أو ترتٌب زمنً أٌرجع عن ؼٌره ال ٌحتاج لتراكم تارٌخً،

 اللؽوٌون والفالسفة ونقاد األدب  ٌصنفون األدب ورائدهم أبد (3)فابتداء من افالطون  الى السحٌق

                                                            

 7-5، ص1991:  سنة01:رشٌد ٌحٌاوي ،مقدمات فً نظرٌة األنواع األدبٌة ،افرٌقٌا الشرق،الدار البٌضاء،ط-  1
 14م ص 2010-ه1431 ،ناشرونابراهٌم خلٌل،فً نظرٌة األدب وعلم النص بحوث وقراءات، الدار العربٌة للعلوم -   2

 

 7-5رشٌد ٌحٌاوي ،المرجع نفسه، ص -  3
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وشعر الشعر القصصً،:نواع ثالثة هًأ الشعر الى )جنس(فالطون نفسه الذي صنؾ أفً ذلك 

 ونوع الثالث هو مزٌج من النوعٌن وحده هو الذي ٌجمع بٌن صوت الشاعر ناطقا باسمه المحاكاة

 .لسنة األشخاص كما فً المالحم أوصوت الشاعر على 

ن النوع الثالث الذي عده مزٌجا أ إال )ؼنائً(فالطون لم ٌستعمل كلمةأن أ  وعلى الرؼم من 

من النوعٌن القصصً والملحمً ٌندرج فٌما ٌعرؾ بالؽنائً،والعالمة الفارقة التً تمٌزه عن 

رسطو أولم ٌزد .....شخاص أو عن أنه ذاتً،ففٌه نجد صوت ناظمه معبرا عن نفسه أالنوعٌن 

ن باٌنه فً موقفه من المحاكاة،وقد انتقل من التصنٌؾ المجمل أ القلٌل،وإالفالطون أعلى تصنٌؾ 

نواع تتصؾ بالمحاكاة ونوع رابع ال محاكاة فٌه وهو أالى التصنٌؾ المفضل،فجنس الشعر ثالثة 

 الرابع وإماما الثالثة األنواع فهً الملحمً،والتراجٌدي،والكومٌدي،أال ٌحسب فً الشعر،أحري 

الذي ال ٌعد فً الشعر،فهو المنظومات التعلٌمٌة التً تخلو من المحاكاة كتلك التً تنسب الى 

لى تصنٌؾ اجتماعً،وتقسٌم الناس الى النبالء إهزٌود ،ولعل هذا التشدد فً التصنٌؾ ٌعود 

ساة والملهاة والملحمة،اذ جعل ألى الحدٌث عن المإرسطو أوسوقة فً الزمن القدٌم،وهذا ما دفع 

 جعل له رسالة وإنما على المتعة ٌقتصر عندهسلوبه وجمهوره فاألدب ال ألكل جنس لؽته و

نه لم أ،كما (1) تعد األساس العمٌق لنظرٌة األنواع)رفن الشع(رسطو فً كتابه أخالقٌة،فنظرٌة أ

األولى عن عالقة   فجعل كالمه عنه فً ثالث مقاالت)الخطابة(ٌنس النثر،فقد خصه بكتاب 

  الدساتٌر وؼٌرها والثانٌة عن دور وأنواعالنافع  الخطابة بالجدل ،وعن الفضٌلة،والرذٌلة،والخٌر

رسطو الجنس أالخطابة فً التؤثٌر فً السامع والثالثة عن األسلوب الفنً للخطابة وقد عالج 

 جسما ذا طبٌعة داخلٌة فاعلة فً نشوءا األدبً كانه كائن طبٌعً فهو ٌعتبر الجنس المسرحً
باه،وهذه النظرٌة أالفردٌة وفً تطورها،فاألثر ٌخلق األثر،كما ٌخلق الفرد  ألثار المسرحٌة

ن األجناس األدبٌة أى أٌن للمذهب التطوري كفردٌنان برونتٌر الذي رعموجودة عند النقاد التاب

،وبناءا على ماتقدم (2)تولد وتنمو،وتنضج وتموت كاألحٌاء وتفسر المإلفات وتسبب وجودها 

ساسٌتٌن،مرحلة بلؽت ذروتها أن نظرٌة األجناس األدبٌة قد مرت بمرحلتٌن أٌمكن القول 

لى فصل األنواع األدبٌة بعضها عن بعض وبحثها بوصفها قارات إبالكالسكٌة الجدٌدة التً دعت 

                                                            

مدخل توحٌدي لحقل الشعرٌات المقارنة تداخل األنواع األدبٌة  عبد الهادي عالء،مقدمات نظرٌة لنموذج النوع األدبً نحو -  1

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

   955، ص2009،

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

   998-389 ،ص 2009النقد الدولً الثانً عشر،نبٌل حداد ومحمود دراٌسة ،مج جدار للكتاب العالمً،عمان االردن،
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منفصلة فهً محددة تحدٌدا ال تختلط فٌه بعضها ببعض، وال ٌجوز بؽضها على بعض ،وقواعدها 

ما المرحلة الثانٌة فقد ظهرت أوامر فنٌة ٌلقٌها الناقدون وٌتبعها الشعراء والكتاب المنتجون،أشبه 

حدٌثا وهً وصفٌة بكل وضوح،فهً التحدد عدد األنواع الممكنة،وال توصً الكتاب بقواعد 

: ن بالمستطاع مزج األنواع التقلٌدٌة وإنتاج نوع جدٌد مثلأمعٌنة،فهً تفترض 

و الؽنى ،كما تبنى على أساس الشمول أالمؤساة،الملهاة،وترٌان باإلمكان إنشاء األنواع على 

وبدال من التشدٌد على التمٌٌز بٌن نوع ونوع فمن المهم بعد اإللحاح الرمانً على تفرد ....النقاء

صلٌة،وكل عمل فنً فً اٌجاد القاسم المشترك فً كل نوع على حدة  اظهار أكل عبقرٌة 

،وقد مثل الرومانسٌن هذه المرحلة،فمبدأ الفصل عند (1)صناعته األدبٌة المشتركة،وهدفه األدبً

تعرض لهجوم الرومانسٌٌن فً القرنٌٌن الثامن،والتاسع عشر المٌالدٌٌن،معتمدٌن (الكالسٌكٌون 

على المسرح شكسبٌر الذي لم ٌعترؾ بالفصل بٌن التراجٌدٌا والكومٌدٌا وظل هذا الهجوم 

حد أ فً اٌطالٌا خالل فترة مابٌن الحربٌن )كروتشٌه(متواصال حتى بلػ ذروتها عند االٌطالً 

،وقد ذكر كل من ) االدبٌة واألجناسالمعتقدات األساسٌة لتلك الجمالٌة،هو رفض نظرٌة األشكال 

 ( الفرق بٌن النظرٌة الكالسٌكٌة والنظرٌة الحدٌثة فا)نظرٌة األدب (اوستن ورٌنٌه فً كتاب 
سماء جمعت بٌنها لنفً األنواعأ ثالثة )كروتشٌه و بالنشو،وبارث 

)2(
الذٌن  ،فهم من الحداثة

ما تودوروؾ  أ،)3(بتدمٌر األنواع،والقفز عنها والثعالبً على الفروق بٌن االنواع االدبٌة طالبوا

وسع،وهً نظرٌة الخطاب وعلم أن نظرٌة األنواع األدبٌة قد اندمجت فً نظرٌة  أفقد رأى

وردت فتٌحة عبد هللا فً بحثها إشكالٌة تصنٌؾ األجناس األدبٌة فً النقد أ  ،وقد (4)القص

لى ما ٌسمى جامع إ فقد انتهى فً دعوته جنٌتما أاألدبً،تصنٌفات تودوروؾ للنظرٌة األدبٌة،

جل صوغ مفهوم ٌتجاوز النوع بذاته،للبحث فً جامع أالنص،لدمج كل المحاوالت السابقة من 

: دبٌة مثل أنواع بعضها ذو شرعٌة أالى   قسم األدبفجنٌت  المشترك للنصوص

دبٌة كالدراسة والتارٌخ والخطابة،والسٌرة أالمسرحٌة،الرواٌة،القصٌدة،وأنواع ذات شرعٌة ؼٌر 
                                                            

 والعلوم واآلداب،المجلس االعلى لرعاٌة الفنون 03: نظرٌة األدب ،ترجمة محً الدٌن صبٌحً،طرٌنٌهوارٌن ،اوستن ووٌلٌك  -2

.1962االجتماعٌة 
 

 7-5رشٌد ٌحٌاوي ،المرجع السابق، ص -  3
 2/736القصراوي مها حسن ، المرجع نفسه  ،ص - 3

  323،ص 2000، 10: ،مج38 ،ع النقد فًة،عالمة أ التجنٌس والتمثٌل والنشوإشكالٌات عبد هللا ابراهٌم ،الرواٌة  - 4
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لة الجنس األدبً فً دراسته صٌػ التخٌل ضمن أ فقد تناول مس)روبرت  شولز(ما ،أ....الذاتٌة

: ساسٌة هًأنظرٌة الصٌػ التً اقترحها معتبرا كاألعمال التخٌل قابلة لالختزال فً ثالث مقامات 

. الرومانس،التارٌخ،الهجاء 

ذ نمت فً إن األجناس األدبٌة فً الؽرب قد خضعت لسٌاق تراكمً أٌتٌبٌن مما سبق 

نماط أمجتمعات تقاربت فٌها ظروفها المعرفٌة والتقنٌنٌة،وكانت مستوٌات نضوجها االجتماعً و

سس التجنٌس شكال من ألى حد بعٌد،وهذا ماساعد على منح إنتاجها االقتصادي متقاربة إ

 .ة القداس: الثبات،وجعل التعامل معها ٌؤخذ سمة
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   :نظرٌة األجناس األدبٌة عند العرب- 3

ن أ القلٌل إذ المعروف إالفلم ٌثر من االهتمام  ما سؤال التجنٌس عند العربأ- 

،فقد كان ٌعد من الكالم الذي ال متأخرغلب على العربً،ولم ٌلتفت إلى فً زمن  الشعر

ول األمر،ولذلك شغل اللغوٌون والبالغٌون والنقاد والفالسفة المتكلمون أٌستحق التدوٌن 

ما الشعر جنسا،فقد قسم النقاد القدامى أنواعا،أبالشعر،فصنفوه على وفق األغراض فجعلوها 

و الشعر والنثر ٌنضوي تحت أالمنظوم والمنثور،:الكالم الى جنسٌن كبٌرٌن متماٌزٌن هما

السجع،والخطابة،والرسالة،والخبر،و الحدٌث وغٌر ذلك،فً حٌن ال : نواع كبٌرة منهاأالنثر 

ن تعددت أغراضه إٌنضوي تحت جنس الشعر سوى نوع واحد هو الشعر الغنائً،و

ن لم ٌضع إ،و (1)  مطورا ألسالٌب النثر وموضوعاته )868ت(ومذاهبه،وقد جاء الجاحظ 

 ما ابن طباطبا أنه ذكر عددا كبٌرا منها،أ النثر رغم ألنواعتصنٌفا جامعا 

ناس فً أ كالم منظوم بائن عن المنثور الذي ٌستعمله بأنه فقد عرف الشعر ) 933ت(

ن عدل عن جهته محبته األسماع ،وقد فسد على أمخاطباتهم بما خص به من النظم الذي 

 فقد تحدث عن خصائص الخطابة والكتابة ) 1004ت(بو هالل العسكري أما أالذوق،

 فً بالغة ٌؤثر النظر كان ) 1023ت(با حٌان التوحٌدي أن أ،كما  (2)وتماٌزها عن الشعر

ما رّق لفظه : الكالم عنده هوفأحسنالكالم جملة دون التمٌز بٌن الشعر والخطابة والنثر،

، فالتمٌز الصرٌح بٌن  (3) نظمكأنه،ولطف معناه ،وتألأل رونقة ،وقامت صورته بٌن نظم 

عالقات مشتركة بٌن  وجود الشعر والنثر عند بعض النقاد القدامى لم ٌمنعهم من تصور

،فقد رفض التمٌٌز بٌن الشعر ) 1239ت (ما ابن األثٌرأوجه العموم،  علىالشعر والنثر

 عنده واحد والتفنن فً فاإلبداع معٌنة،بأغراضوالنثر من خالل تخصص كل منهما 

 قدٌما الفنون ) 948ت (،وقد حدد قدامة بن جعفر (4)األسالٌب ٌكون عند الشاعر والكاتب 

 والنسٌب والمراثً الهجاء المدٌح و: بها الشعر دون النثر وهً اختصالشعرٌة التً 

                                                            

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

  01،24:  ص2007،جدار للكتاب العالمً عمان االردن،01: ،نبٌل حداد ومحمود دراٌسة ،مج1/4عشر 

،مطبعة بٌك األستاذة 01:مٌن الخانجً،طأمحمد : الحسن بن عبد هللا بن سهل العسكري ،الصناعتٌن،تح- 2

 . 104-102،ص1901

. 145  /2حمد الزٌن ،دار مكتبة الحٌاة ،بٌروت لبنان ص أمٌن وأحمد أ: اإلمتاع والمؤانسة ،تحالتوحٌديبو الحٌان أ -  3

  ص1959،مطبعة نهضة مصر ،القاهرة ،سنة 1:حمد الحوفً وبدوي طبانة،طأضٌاء الدٌن ابن األثٌر،المثل السائر،  -4 
 1/69. 
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رجع محمد غنٌمً هالل فضل الرٌادة لقدامة بن جعفر فً أ، وقد  (1) والتشبٌه والوصف

على ذلك من  األدب الشعرٌة من حٌث الموقف والبواعث النفسٌة،وما ترتب  جناسأدراسة 

اختٌار للمعانً،وطرق الصٌاغة،فبناء على القواعد والمعاٌٌر التً مٌزت األجناس األدبٌة 

ولهما شعر غنائً أ:ن الشعر العربً فً معظم نماذجه نوعانإ( :األوروبٌة ٌمكن القول

شكاله وظواهره أو ملحمٌة،وتتوزع أتتوافر فً كثٌر من نصوصه عناصر قصصٌة 

المثل :نواعا عدٌدة منها أما النثر العربً فعرف أو نظم تعلٌمً،أوثانٌهما شعر تعلٌمً ....

والحكاٌة الشعبٌة،والحكاٌة الخرافٌةوالقصص الدٌنً والبطولً والسٌرة واألسمار والمقامة 

. )والخطبة والرسالة 

شارت العدٌد من أفقضٌة األجناس األدبٌة لم تستأثر بعناٌة النقاد العرب المحدثٌن،فقد   

لى تقصٌر النقاد العرب فً جانب دراسة األجناس التراثٌة العربٌة،اذ إالدراسات و األبحاث 

لى تارٌخ األدب إولو عدنا ( :م ال تخومأقال عادل الفرٌجات فً بحثه األجناس األدبٌة تخوم 

لة الكشف عن األجناس أالعربً القدٌم ،وواقع النقد فً التراث ناظرٌن فً مدى شمولٌته لمس

األدبٌة ونقدها والتنظٌر لها،لوجدنا فٌها تقصٌرا كبٌرا،ففً نظرٌة األنواع األدبٌة عن جعل 

ن جاء ناقد معاصر وهو عبد الملك ألى إ )صوله وحدوده ونقدهأدبٌا خالصا له أالمقامة جنسا 

ن المقامة هً أ،انتهى فٌه الى )فن المقامات فً األدب العربً(:مرتاض،فألف كتابا سماه

دبً قائم بذاته،فسد بكتابه ثغرة وجدت فً تارٌخ النقد العربً تتصل بمسالة أجنس 

لة أن النقاد العرب قصروا فً مسأن المؤلف عادل فرٌجات ٌرى بأ،كما  (2)األجناسٌة

ا أوذ غلب على دراستهم الجانب الوصفً،فالنقاد العرب حدٌثا بدإاألجناس التراثٌة العربٌة،

 سعٌد: وتتمثل الجهود بأعمال كل من » بدراسة فن السرد العربً القدٌم «االهتمام 

 ابراهٌم وغٌرهم ،وهً جهود تناولت وعبد هللاٌقطٌن،ومحمد مفتاح ،وعبد الفتاح كلٌطو ،

   األدبٌة ،فقد خصصباألجناسفن الخبر،وعلى هذه التصنٌفات النقدٌة محمد غنٌمً هالل 

 « لدراسة األجناس األدبٌة،وضمنه كل من» األدب المقارن «الفصل الثانً من كتابه 
ٌضا على دراسة األجناس النثرٌة فً األدب العربً التً أ، كما اقتصر »كروتشه وأرسطو 

، )لف لٌلة ولٌلة،والمقامات،ورسالة الغفران،وقصة حً بن ٌقظان أ(: بالقصة مثللها صلة 

عن الشعر والفن القصصً والفن   فقد تحدث فً الباب الثانً) النقد األدبً الحدٌث(ما كتابهأ

                                                            

   .138-95محمد عبد المنعم خفاجً،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت لبنان ،ص:  جعفر قدامة،نقد الشعر،تح  ابن- 1

 268-247، ص2006:،سنة 10:  ،مج38: م ال تخوم،عالمات فً النقد،عأالفرٌجات عدل،األجناس األدبٌة تخوم -  2
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 محمد مندور باألجناس اهتمالمسرحً والترجمة الذاتٌة والمقالة والخاطرة ،كما 

جناس الشعرأربعة الغنائً والملحمً والدرامً والتعلٌمً ثم فصل الحدٌث أن أاألدبٌة،فرأى 

فً الجنس المسرحً بأنماطه المختلفة من مأساة،وملهاة،وكومٌدٌا دامعة،ودراما حدٌثة،كما 

 (حمد الشاٌب فً كتابهأجناس الخطابة والمقالة والنقد،وأٌضا أٌضا بشكل مختزل أورد أ
سلوب الشعر وأسلوب النثر،وقسم األسلوب العلمً النثري المقالة أ،فقد مٌز بٌن )األسلوب

والتارٌخ والسٌرة والمناظرة والتألٌف واألسلوب األدبً ٌتمثل بالرواٌة والرسالة 

ن تبحث بمعزل عن الواقع الحضاري والثقافً أوالخطابة،فنظرٌة األجناس األدبٌة ال ٌمكن 

،ألن األدب بجنسٌه ٌرتبط بعالقة جدلٌة مع الواقع بكل معطٌاته،لذا كان النوع األدبً ولٌد 

 متمٌزة تخرق قانون نوع مقرر،فتثٌر الجدل بٌن قدٌم صدور أعمالتطور ٌتمثل فً تواصل 

وجدٌد ما ٌؤدي الى توسٌع حدود النوع ،ومن ثم كان التغٌٌر نوعٌا ٌؤدي الى ظهور نوع 

،ٌقول عادل (1)جدٌد ٌقرر،ثم تتوسع حدوده وٌتغٌر فً حركة ال تنقطع وال تنتهً 

زمنة معٌنة،ثم لحقها أجناسا نمت وازدهرت فً أن تارٌخ األدب قد عرف إ:فرٌجات

خرى،ففً الغرب ازدهر فن الرواٌة،وعند العرب ظهر أزمنة أالضمور واالنقراض فً 

ورد رشٌد ٌحٌاوي مجموعة من أ،وقد )سجع الكهان فً الجاهلٌة،ثم اختفى وتالشى فٌما بعد

 على المقٌاس بناء) األدبٌة مقدمات قً نظرٌة األنواع (التصنٌفات لألنواع األدبٌة فً كتابه

المنهج المتبع ،اذ ٌكون  وأٌرمً الٌه النوع األدبً  الذي و الهدفأالوسٌلة المتبعة  وأ

ثناء رحلة التغٌٌر التً ٌسٌر فٌها بدءا من لحظة تشكله أسكونٌا ٌهدف الى مالحظة النوع 

 .  الطفرات التً قد تقع لهاالعتبارمع األخذ بعٌن 

ن األجناس األدبٌة كمصطلح عند العرب لم تثر من أوعلٌه ما نستخلصه من هذا الفصل 

 من النثر الذي جاء فً زمن استعماالكثر أن الشعر العربً كان أال القلٌل،أي إ االهتمام

ذوا كمفهوم علم الكالم أخن العرب ألى األدب وعلمه،حٌث إما الغرب فكانوا سباقٌن أخر،أمت

شمل من النوع،والنمط،والنمط هو اللغة الموظفة أعم وأن الجنس أكجنس،ونوع،ونمط،حٌث 

. و األسلوب نجده فً الجنس والفرع معاأ
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:  تمهٌد

أدبه ونحن قائلٌن  سٌرته أثاره قد مضى قولنا فً سٌرة الموسوعة العالم ابن عبد ربه

 بعون هللا فً نظرٌة األجناس األدبٌة بٌن المفهوم والمصطلح بالموازنات ومما جاء فً
وتطلبت نظائر الكالم وأشكال المعانً،وجواهر الحكم وضروب األدب  «   العقدمقدمة

 ونذكر من خالل قول » .....األمثال،ثم قرنت كل جنس منها الى جنسه فجعلته بابا  ونوادر

ٌظهر لنا » ّن النظم والنثر نوعان قسٌمان تحت الكالم،والكالم جنس لهما أ «: مسكوٌه 

بو العالء أبجالء  أّن الكالم هو االسم الجامع الذي ٌستوعب النظم والنثر،وكما ٌقول 

 »ّن الشعر نوع من الجنس وذلك الجنس هو الكالم  أ« : المعري بقوله

الجنس صنف معنى مشتق وٌنقسم الى أنواع مختلفة والنوع :وفً هذا النطاق ٌقول الرمانً 

 :وهذا ما سوف نعالجه فً هذا الفصل» الجنس « أحد أقسام 
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 :البطاقة الفنٌة لكتاب العقد الفرٌد -1

 ( 1) :تعرٌف وتسمٌة العقد الفرٌد–أ -1

نه مجموعة ضخمة من االختٌارات فً األشعار واألخبار والنوادر والقصص واألمثال أ

فضال عن طائفة من األحادٌث النبوٌة واآلٌات القرآنٌة وهو ٌحاكً من حٌث مضمونه 

ما األسباب الدافعة الى التألٌف الكتاب أالبن قتٌبة ،» عٌون االخبار« وأسلوبه ولغته كتاب

وقد نظرت فً بعض :فانه استدراك لما فات سابقٌه فً هذا من المؤلفات،قال فً مقدمة العقد

 فجعلت اآلثارالكتب الموضوعة فوجدتها غٌر متصرفة فً فنون األخبار وال جامعة لجمل 

على  فواه العامة والخاصة وتدورأهذا الكتاب كافٌا جامعا ألكثر المعانً التً تجري على 

 كتابا،سمى المؤلف كال منها على اسم جوهرة 25ألسنة الملوك والسوقة وٌنقسم الكتاب الى 

خذ المؤلف مادة الكتاب أ هو الواسطة العقد وقد 13نفٌسة،والكتاب الذي ٌتوسط الجمٌع أي 

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 

 كتاب فلألمثالو فن كتابا،أو فن كتابا أواألخبار حسب الموضوعات ،فجعل لكل علم 

 ......وللسلطان كتاب ،وللشعر كتاب وهكذا

 وحسن االختٌار فضل «ٌقتصر علىفً الكتاب فٌكاد  ما دور المؤلف األساسأ

قوال العلماء أ من مأخوذعمال التنسٌق والترتٌب،فالكتاب أوغٌر ذلك من » االختصار

خذه،لم تكن مشافهة بل نقال عن األخبار بٌن المشرقٌن،وقد صاغ بعض أ وطرٌقة واألدباء

مثلة النوع األول من العبارات ما ٌتعلق أبقى على البعض األخر،ومن أالعبارات بلغته و

خبار أو أو وزراء أمراء كالمنذر أالحكام من كاألخبار  وان كان ذلك قلٌال،بأخبار األندلس

بقً بن :مثال أ شٌوخه من شفوٌا عنخذه أٌضا،ما أالخلٌفة الناصر وٌدخل فً مادة الكتاب 

مخلد وابن المقفع وابن وضاح،ومما ٌعد من صنعه هو،مقدمة الكتاب  فضال عن المقدمات 

وتطلبت نظائر الكالم «:  ومما جاء فً مقدمة العقد25التً مهد بها لكل كتاب من الكتب 

 المعانً،وجواهر الحكم وضروب األدب ونوادر األمثال،ثم قرنت كل جنس منها وأشكال،

شرفها أ الى اآلثارالى جنسه فجعلته بابا على حدته وقصدت من جملة األخبار وفنون 

 .»جوهرا وأظهرها رونقا وألطفها معنى،وأجزلها لفظا دٌباجة وأكثرها طالوة وحالوة
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 ابن خلكان فً معرض ترجمته البن عبد ربه :بعض ما قٌل فً العقد الفرٌد قال 

وله تألٌف «: وقال المقري»وصف كتابه العقد وهو من الكتب الممتعة حوى من كل شًء «

برزه مثقف القناة،مرهف أ ألنهالمشهور الذي سماه بالعقد وحماه عن عثرات النقد،

ما بن حزم فقد نقل نقل أ،»الشاة،تقصر عن ثواقب األلباب ،وتبصر السحر منه فً كل باب 

حمد بن عبد ربه الذي سماه بالعقد أوتلقوا قوله بالقبول ،كما تلقوا دٌوان « :المقري قوله 

 »نه ٌلحقه فً بعض اللوم،ال سٌما اذ لم ٌجعل فضائل بلده  واسطة عقدهأعلى 

 )1(:    منهج الكتاب: ب-1

 .     متوفر فً الجامعة غٌر1مجلد  (العرٌان: ت) الفرٌد كتاب العقد
أحمد بن محمد بن : المؤلف (العرٌان: ت)من األدب العقد الفرٌد  (العرٌان: ت)العقد الفرٌد 

المكتبة التجارٌة الكبرى نبذة عن : محمد سعٌد العرٌان الناشر: عبد ربه األندلسً المحقق

تعرٌف بالكتاب الكتاب موسوعة أدبٌة، تجمع بٌن المختارات الشعرٌة والنثرٌة، : الكتاب 

ولمحات من التارٌخ واألخبار، مع األخذ بنظرات فً البالغة والنقد مع شًء من العروض 

.  والموسٌقى، وإشارات لألخالق والعادات

تشكل كلمة العقدا  (4.3.2 ) المجلدمجلدات، منالكتاب ٌتضمن سبعة *    

 4مج      دا   ،       3مج    عق    ،  2ال مج 

      د 7مج  ري ،        6مج ، لف 5مج  :لفرٌدشكل كلمة   (7 ،6، 5)من المجلد

. 08،الجزء 07الجزء : كل مجلد عبارة عن جزء ،فالمجلد السابع ٌتضمن جزئٌن 

 من )2(ما الثانً عبد المجٌد الرحٌنًأ ،02مفٌد محمد قمٌحة مج :كتاب من تحقٌق مؤلفٌن 

.  جوري أحمر أ،فلون الكتاب 07 الى غاٌة المجلد 03المجلد 

نه ٌختار ألٌف كتابه موضحا فً مقدمته فقال أورد لنا ابن عبد ربه األندلسً منهجه فً تأ

وٌحسن االختٌار،وٌنتقً جواهره من خٌر األدب،ومن جوامع الكلم،واعتمد التخفٌف فً جل 

                                                            

 32 ص 1997لبنان –،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت 2ابن عبد ربه ،العقد الفرٌد،تح، مفٌد محمد قمٌحة، مج: ٌنظر - 1 
 32 ص 1997لبنان –،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت2ابن عبد ربه ،العقد الفرٌد،تح، عبد المجٌد الرحٌنً،مج:ٌنظر -  2
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كثر األخبار طلبا لالستخفاف أنه جذف األسانٌد من أما دونه فً هذه الموسوعة و

خبار ممتعة وحكم ونوادر،ال ٌنفعها االسناد أ،وهربا من الثقٌل والتطوٌل ألنها واإلٌجاز

باتصاله،وال ٌضرها ما حذف منها ولقد اتسم الكتاب بالثقافة العامة والتنوع والشمولٌة 

خذ والتفنن فً جمع كل نفٌس من العلوم والفنون،عرض ابن عبد ربه منهجه أوسهولة الم

: فً مقدمة كتاب بوضوح تام وٌمكن تلخٌص خطوطه العامة فٌماٌلً

دبٌة محضة وقد جمع القسم األكبر ألٌف الكتاب هً أن الغاٌة األولى من تأ: اختٌار المادة

 ومحصول جوامع البٌان فكان جوهر اآلدابمن متخٌر جواهر «: من مادة كتابه كما قال 

. وهذا ٌبرز لب الكتاب ومضمونه» االختٌارلٌف األخبار وفضل أ فٌه توإنماولب اللباب 

: ج تألٌف االخبار-1

وترتٌب المعانً والعبارات وتنسٌقها حسب مضامٌنها بما ٌدفع على القارئ الرجوع الى كل 

. بوابه ٌختص بما ٌروم االطالع علٌه من الموضوعات وبذلك ٌتضح المعنىأباب من 

: التركٌز على المعانً الشرٌفة السامٌة

ذات األلفاظ الحسنة والعبارات الجزلة للقارئ سمو المعنى وشرفه الى رقة اللفظ وعذوبته 

شكال المعانً ونوادر األمثال أفتطلبت نظائر الكالم و «: وسهولته ووضوحه فقال فً ذلك

ثم قرنت كل جنس الى جنسه فجعلته بابا على حدته لٌستدل الطالب للخبر على موضعه من 

  . )1( »الكتاب ونظٌره من كل باب 

:  حذف األسانٌد

وردها وعلل أسانٌد األخبار التً أّنه تحاشى ذكر أشار ابن عبد ربه الى أوفقد  

كثر األخبار طلبا لالستخفاف و االٌجاز أوحذفت األسانٌد من «: تصرفه هذا بصراحة فقال

ن ٌكون كتابه أخبار ممتعة،حٌث حرص ابن عبد ربه على أ ألنهاوهربا من تثقٌل وتطوٌل 

نه كما ٌقول،قد نظر فً الكتب أ بخاصة وواألخبار والمعانً الموضوعاتجامعا لشتى 

ن ٌسد هذا النقص وٌكمل مافات أراد أالمؤلفة فوجدها تفتقر الى صفة الشمول على العموم ،ف

وقد نظرت فً بعض الكتب الموضوعة فوجدتها غٌر متصرفة فً فنون : تلك المؤلفات فقال

 فجعلت هذا الكتاب كافٌا شافٌا جامعا ألكثر المعانً التً اآلثار جامعة لجمل األخبار وال

لسنة الملوك والسوقة وحلٌت كل كتاب منها أفواه العامة والخاصة تدور على أتجري على 

 »بشاهد من الشعر 
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 )1(:   د مادة الكتاب-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 

 مثال ٌعطً صورة واضحة عن سٌاسة وحكم عمر بن الخطاب رضً »فكتاب السلطان «

. هللا عنه،رقابته للعمالة والرسائل المتبادلة بٌنه وبٌنهم

ن مؤلفه ابن عبد ربه األندلسً كان ٌهدف الى أومن خالل استٌعاب ودرس مادة العقد ٌبدو و

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 

 من »عٌون االخبار «على ٌد الجاحظ ،والمبرد،وابن قتٌبة وآخرٌن وكان مؤلف ابن قتٌبة 

ثرا فً العقد الفرٌد،وكان رائجا فً الغرب االسالمً،فلقد أهم وأوضح المصادر الشرقٌة أ

دباء عصره فذم المبرد ودافع عن الجاحظ،ومن أكان ابن عبد ربه ٌتعامل بأدبٌة محضة مع 

دبٌة الصغٌر والكبٌر وكلٌلة ودمنة ومن الطٌري فً تارٌخ األمم والملوك أابن المقفع فً 

  .نومن ابن سالم الجمحً فً طبقات فحول الشعراء وآخري

   )2( :   قسام الكتاب وموضوعاتهأ- ب

 : الكتاب اسم
« العقد»، إال أن بعض النّقاد قالوا بأن اسم الكتاب هو «العقد الفرٌد»ٌشتهر الكتاب باسم   

وقٌل أن أول من أضاف هذه الكلمة . ضٌفت فٌما بعدأ« الفرٌد»فقط، وأن كلمة 

 .المستطرف»  األبشٌهً صاحب »هو

 )3(:مقدمة الكتاب العقد الفرٌد- أ-ب

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

 

                                                            

 291 دار الفكر العربً ،ص:،القاهرة 8:حمد مكً ،دراسة فً مصادر األدب ،الطبعة أطاهر -   1  

ٌوسف عٌد أستاذ فً الجامعة اللبنانٌة،دفاتر أندلسٌة فً الشعر والنثر والنقد والحضارة والنقد . د 2-    

 .236 ، ص2006لبنان – واالعالم،بٌروت،المؤسسة الحدٌثة للكتاب عربٌة 
  https  : // ar – Wikipedia.Org /Wiki:  موقع االنترنٌت-  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81
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 )  األولى)أبواب العقد 

 

 )الثانٌة)أبواب العقد 

 اللؤلؤة الثانٌة فً النتف والهداٌا والفكاهات والملح - 25 اللؤلؤة فً السلطان - 1 
الفرٌدة فً الحروب ومدار  - 2

 أمرها
 الفرٌدة الثانٌة والطعام والشراب - 24

الزبرجدة فً األجواد  - 3

 واألصفاد
الزبرجدة الثانٌة بٌان طبائع اإلنسان وسائر الحٌوان  - 23

 وتفاضل البلدان
 الجمانة الثانٌة فً المتنبٌئن والممرودٌن - 22 الجمانة فً الوفود - 4
المرجانة فً مخاطبة  - 5

 الملوك
 المرجانة الثانٌة فً النساء وصفاتهن - 21

 الٌاقوتة الثانٌة فً علم األلحان واختالف الناس فٌه - 20 الٌاقوتة فً العلم واألدب - 6
 الجوهرة الثانٌة فً أعارٌض الشعر وعلل القوافً - 19 الجوهرة فً األمثال - 7
الزمردة فً المواعظ  - 8

 والزهد
الزمردة الثانٌة فً فضائل الشعر ومقاطعه  - 18

 ومخارجه
الدرة فً المعازي  - 9

 والمراثً
 الدرة الثانٌة فً أٌام العرب ووقائعهم - 17

الٌتٌمة فً النسب  - 10

 وفضائل العرب
الٌتٌمة الثانٌة فً زٌاد والحجاج والطالبٌٌن  - 16

 والبراكمة
 العسجدة الثانٌة فً الخلفاء وتوارٌخهم وأٌامهم - 15 العسجدة فً كالم األعراب - 1

المجنبة الثانٌة فً التوقٌعات والفصول وأخبار  - 14 المجنبة فً األجوبة - 12

 الكتبة
 كتاب الواسطة فً الخطب - 13

 :طبع عدة مرات منهاب الطبع –ب 

 هـ1302 هـ ، وسنة 1293سنة   مطبعة البوالق . 
  هـ1302مطبعة إبراهٌم عبد الرازق بمصر سنة . 
  هـ1305مطبعة شرف بمصر سنة . 
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  هـ ، تحقٌق محمد سعد العرٌان1373مطبعة االستقامة بالقاهرة سنة .  
  هـ 1367 هـ وثم طبعة ثانٌة سنة 1359لجنة التألٌف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة 

.  وأحمد الزٌن إبراهٌم االبٌاري وأحمد امٌن  هـ، بشرح وضبط1393 - 1383وثالثة 

ومجلد سابع ٌحوي فهارس وضعه محمد فؤاد )الطبعة الثالثة ظهرت فً ست مجلدات 

 عبد الباقً ومحمد رشاد عبد المطلب
 الهندٌة، قام بإصدار كتاب فً بجامعة البنجاب وقد قام محمد شفٌع، أستاذ اللغة العربٌة

 والثانً مصر أحدهما فهرس تحلٌلً للنسخ المطبوعة فً الفرٌدالعقد »جزأٌن عن 

  . م1937 - 1935عام كلكتة   ونشرها فًٌٌنهماتصحٌحات وتعلٌقات ومقارنات 

: معانً اسم الجوهرة: ج- ب

 اللؤلؤ الكبٌر ، وٌعدثمن الجواهرأ جوهرة من المحارة، وهًتتكون داخل صدفة :اللؤلؤة
. ثمن األحجارأالمتقن الشكل من 

. و اللؤلؤ فً العقدأ بٌن حبات الذهب ، تفصلهً حبة من فضة وغٌرها: الفرٌدة

لوانه كثٌرة أشهرها أهو حجر كرٌم ٌشبه الزمرد،وهو معدن زجاجً شفاف،:الزبرجدة
.  المصري،واألصفر القبرصً،ٌستعمل فً الزٌنةاالخضر

.  حجر ثمٌن ونادرالكرٌمة فهوشهر األحجار أحد أٌعد المرجان : المرجانة

. نفس الجواهر،موطنه جنوب شرق اسٌا واسترالٌاأهو من :الٌاقوتة

 .شكال الزٌنة أهً شكل من : الجوهرة
: قٌمة الكتاب وموضوعاته فً الدراسات األدبٌة- ج

 )1(:    أ قٌمة الكتاب الدٌنٌة-ج

والمسائل التً  ٌشمل الكتاب على طائفة من األخبار العلماء والمحدثٌن والفقهاء،ومناظراتهم

ٌات وما ورد من أاختلفوا فٌها ،كما ٌحتوي على ابحاث حول الخمرة وما نزل فٌها من 

حادٌث تحرمها وكذلك تناول الكتاب الموسٌقى والغناء والمالهً والفكاهات،وذكر المؤلف أ

نه ٌمٌل الى مذهب من تساهل أو التحرٌم ،ولو أما ورد فً ذلك من األقوال لجهة االباحة 

 واألحادٌث المنسوبة الى النً صلى هللا اآلٌاتوباإلضافة الى ما فً الكتاب من ،فً األمر

عبد هللا بم :مثال أعلٌه وسلم فانه تضمن طائفة من األقوال المحدثٌن والرواة من 

صحاب الحدٌث ومن أوغٌرهم من ..... علً الحسن البصري واألوزاعًواإلماممسعود،

هل األهواء والرافضة من الشٌعة الغالٌة أ الكتاب ردود للمؤلف على ىهل المذاهب،كما نفأ

. وغٌرهم......كفرقة السبئٌة والمختارٌة والمنصورٌة 

                                                            

 50،ص 1994–  ه1414،  1:لبنان ،ط– العممية ،بيروت دار الكتبحمد حسن بسج،ابن عبد ّربه ،مميح األندلسي،أ- 1
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: قٌمة الكتاب االدبٌة- ب- ج

ن المؤلف أكتاب بالدرجة األولى لذلك تغلب علٌه الصبغة األدبٌة خصوصا و»العقد الفرٌد «

راده كتابا ٌجمع جواهر األدب ومحصول جوامع أو سٌاسة بل أو فقه ألم ٌرد كتاب تارٌخ 

جوهر الجوهر « الى االختصار واإلٌجاز لٌدفع الملل عن القارئ فكان الكتاب أالبٌان وقد لج

ومع ذلك فان المؤلف جعل من الكتاب موسوعة من حٌث شمولة »ولباب اللباب 

للموضوعات المختلفة فهو مصدر للكتاب ولألدباء ومرجع للمتعلمٌن ولرواة األخبار وفٌه 

دب فضال عن طائفة أمن األمثال العربٌة والفوائد اللغوٌة والنحوٌة ما ٌغنى المتعلم والمت

الف من األبٌات جاءت متفرقة حسب أكبرى من األشعار العربٌة ال تقل عن عشرة 

ماجاء فً الكتاب من القصص واألخبار والنوادر حول   وال ننسىواألبوابالموضوعات 

خبار أقطاعات مختلفة من الناس كا لحمقى و المغفلٌن والبخالء والممرورٌن ،كما روى 

 .األدباء والشعراء ومجالس األدب

 )1(:    موضوعاته فً الدراسات األدبٌة- ج

:  نظرٌة ابن عبد ّربه فً النقد- ا-ج

ن نطرح تصورا أرائه النقدٌة فً عقده ونستطٌع من خاللها أورد ابو عمر بعض أ

رجحها لفظا وأشرفها أ فتخٌر من األلفاظ «: وال الى كتاب قائالأعامة،فهو ٌتوجه  لنظرٌة

فٌحدد اطارها : ما المعانً أ،»جوهرا وأكرمها حسبا وألٌقها فً مكانها وأشكلها فً موضعها

ٌتهم شبهوا الخفً بالروح الخفً واللفظ الظاهر بالجثمان الظاهر،وإذا لم أوقد ر:العام بقوله

ٌنهض بالمعنى الشرٌف الجزل لفظ،شرٌف جزل ،لم تكن العبارة واضحة وال النظام منسقا 

لفظ : صناف أربعة أوتضاؤل الحسناء فً األطمار الرثة وإنما ٌدل على المعنى 

نه ذهب فٌه أعجب من ابن قتٌبة فً كتابه تفضٌل العرب،أر أولم : وإشارة،وعقد وخط قال

بنى فً  خره كل ماأكل مذهب من فضائل العرب ثم ختم كتابه بمذهب الشعوبٌة فنقص فً 

: وله،كما انتقد المبرد وتهكم به قائال أ

حسبه لحقه هذا أبرد ما وجد له وانتهى الى قوله عنه فما أ إالان المبرد لم ٌختر لكل شاعر «

وجد علٌهم من العٌوب ،وناقش ما قٌل كل أما الشعراء ،فقد ذكر ما أاالسم المبرد اال لبرده،

ورد ورفض ما لم ٌقنعه،وانتقد الذٌن تجنبوا على الشعراء ولم ٌنصفونهم وربما غلطوا 

هل اللغة انتقد المغنٌٌن أعلٌهم وتاولوا غٌر معانٌهم التً ذهبوا الٌها،وكما انتقد الشعراء و

والعازفٌن لتركهم رفٌق الشعر ،وتغذٌهم بما ال ٌلٌق ثم تجاوزهم الى عامة الناس واتهمهم 
                                                            

 .233حمد حسن بسج، المرجع نفسه ،ص أ-  1  
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ٌضا فً ادراك الفرق بٌن الرقٌق من الشعر وبٌن ضعٌفه فكانوا أبالضعف والتقصٌر 

 .»ٌتقبلون كل ما ٌسمعونه دون أي رفض وٌرجع ذلك الى قلة تحصٌلهم وضعف جمعهم
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     (1):      قنٌن الجنس الشعري فً العقد الفرٌدـــــــــــت- 2

وهذا ال ٌشترط  اّن استعراض عناوٌن الكتب ٌوجب تقسٌمها وفق نمط من األنماط الثالثة

حد عشر عنوانا من أن المضامٌن األدبٌة والنقدٌة قد حازت على أالمساواة العددٌة بٌنها،ونجد 

ن المساحة األكبر من هذه المقدمات هً من نصب المقدمات األدبٌة،وهذا أخمسة وعشرٌن،أي 

 والمواعظ واألمثال الشعر والخطب بؤموردبٌة ابن عبد ربه،وتبصره أٌدل داللة واضحة على 

قوى حضورا أخرى،لكن المٌول األدبٌة أوالزهد ولكن ذلك العلم ال ٌلغً معرفته العلمٌة بعلوم 

 به ومن وتؤدبتخذت بالكثٌر منها أحكم علما عن غٌرها من العلوم والصناعات ،اذ أ و،وظهورا

ذلك الكثٌر 

: المنظوم

كتاب وضع ابن عبد ربه كتابٌن ٌتناوالن الشعر فً حٌث تناوله ابن قتٌبة فً بضع صفحات من 

  وأرٌحٌتهمان ابن عبد ربه ٌتعامل تعامال مباشرا مع القلوبأ لألمر والبٌان،والالفت العلم

و ٌنشط من أو ٌروح عنها أ ما ٌهذب من غضبها،والعناوٌنوغضبها وعنفوانها،فٌذكر من الكتب 

حركتها بما ٌسعدها،وفً هذه األثناء حٌن تتضارب األفكار وتختلط األهواء،وتقلق األرواح 

نها المتنفس القلبً لوشائج الهموم أوالقلوب،ٌرجعها الى تلك األلحان التً ال غنى عنها للعربً،اذ 

ٌام العرب أ،والمحرك التناغمً لمكامن األشواق والوجدان،ففً كتاب الدرة الثانٌة فً واألحزان

صحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ما كنتم ووقائعهم ٌقول قٌل أ قٌل لبعض ووقائعهم ٌقول

:  قال صحاب رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم ما كنتم تتحدثون به اذا خلوتم فً مجالسكم ألبعض 

،لها صوالت واإلسالمٌة األندلسٌة جاهلٌتنا فكال الحٌاتٌن بؤخباركنا نتناشد الشعر ونتحدث 

وجوالت تفرضها حٌاة الحرب واالنتصار،لكنها فً وقت خلوتها تركن الى نوع من الحدٌث تجد 

ٌام شاقة،تمتطً فٌها صهوات الخٌول لترد أٌام العرب هً أّن إفٌه الراحة والفائدة والمتعة،ثم 

 فؤراد وسجله الشعر ورصفه ثم تناقله الناس فٌما بٌنهم إالٌامهم أو تثار لدم،وما من ٌوم من أظلما 

 الفٌض الكثٌر اضافة الى شحذ والمآثر والشعرن ٌإدب القوم بعلم فٌه من األخالق أاألندلسً 

 وسجلها وإغارتهمام العرب أيحماسً الذي  رافق :  بالشعر ونوعهواإلقداملى االستبسال إنفوسهم 

 مكتوبا فً سجالت باألندلس،هذا اإلقدام هو الذي ٌجعلهم ٌحفظون مكانهم فً تارٌخ العرب 

،لذلك ٌتحدث عن فضل الشعر بالدهم على صفحات تارٌخ وأرواحهمالشعر،مدونا بدمائهم 

،والشاهد على ألٌامهاذ كان الشعر دٌوان خاصة العرب،والمنظوم من كالمها،والمقٌد إ:بقوله

                                                            

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

 .229  ،ص 1994
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حكامها ما زالت األنظار تتوجه الى تلك الفضائل غٌر العربٌة التً دخلت منً االسالم وحاربت 

على ألى إجله،ولم تستو بعد نضوج فكرها العقلً الدٌنً،لكن باب الشعر رائق لها وسابق أمن 

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 ّربه 

ن ٌعرف كل فرد أ الشعراء لذلك ٌرى من األهمٌة الشعر ومكانةهمٌة أشاعر بارع ٌدرك تماما 

،وما ٌحسن ما ٌقبح،فٌعنون لكتاب الجوهرة الثانٌة بحوره وعللهكٌف ٌكتب الشعر،وما هً 

 القوافً وهو عنوان ٌفصل القول فً علم األعارٌض تفصٌال منهجٌا الشعر وعللعارٌض أب

 فٌه من والتؤلٌفهمٌة الشعر وتناشده،ومحاولة قوله أتعلٌمٌا،وٌدل داللة واضحة على 

جهة،ومحاولة التجدٌد فً األغراض كنوع بما ٌتناسب والحٌاة األدبٌة الجدٌدة لٌكون معبرا لهم 

واختصرت المثال فً الجزء الثانً فً ثالث :خرى ٌقولأكثر من أي عصر سابق عنهم من جهة أ

على ثالثة وستٌن ضربا من ضروب العروض،وجعلت المقطعات رقٌقة :وستٌن قطعة 

خر كل قطعة منها بٌتا قدٌما متصال بهاو ألسنة الرواة،وضمنت فً أغزلة،لٌسهل حفظها على 

 فً عروضه،لتقوم به الحجة لمن روى هذه (1)خال فً معناها من األبٌات التً استشهد بها الخلٌلأ

ن أ فٌه  فٌستطٌع والتؤلٌففً قوله اثبات لقدرته األدبٌة على قول الشعر  المقطعات واحتج بها

راد المنفعة بالحفظ واالستشهاد أ ألنهراد السهل أٌصوغ منه السهل الرقٌق،والصعب الثقٌل ،لكنه 

نه قد نهل عنه واستشهد بشواهد،مع أ ووأستاذتهثبت فضل الخلٌل فً علم العروض أوالرواٌة كما 

ن ابن أو ما ورد عنه بالرواٌة الشفهٌة،ومع أن االنتهال عنه لم ٌكن مباشرا بل عن طرٌق كتبه أ

 من شعره فً أي مقدمة من مقدمات العقد،وجمٌع األبٌات أعبد ربه شاعر فحل لكنه لم ٌذكر شً

و ٌنسب البٌت الى قائله بل ٌكتفً أ ،وقد ال ٌذكر واإلسالمٌٌنبٌات لشعراء جاهلٌن أالمذكورة 

و منه قولهم من ذلك الشاهد الذي ذكره فً كتاب اللإلإة الثانٌة فً الفكاهات أقال الشاعر :بقوله

         (2): والملح وصدره بقوله

ا   :الشاعرقال   َحَسُن َخْلِق ِوِمَزاُج     ****     ِاَنَما لِلَناِس ِمنَّ

َنا  ٌْ  ِمَن َفَساِد َوَصالَُح     ****                 ِوَلنا َما َكاَن فِ
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و تعلٌل،ونادرا جدا ما ٌذكر الغرض أو تفسٌر أكان ٌسوق الشواهد الشعرٌة دون أي تحلٌل 

و العنوان الذي ٌصدره أو ٌنسبها لقائلٌها،وقد ٌدلنا على الغرض من الخبر ذكر به أالخاص بها 

 الٌه وكتب وأوصلهاوقف حكٌم بباب بعض الملوك فحجب،فتلطف برقعة :للكتاب،من ذلك قوله

: فٌها هذا البٌت

ٌُْرَجى َلُه الِغَنى  ِه ِمَن الَفْقِر    ****           اََلْم َتِر اََن الَفْقَر  ٌْ ْخَشى َعَل ٌَ   َوِاَن الِغَنى 

وهللا ما : ،وخرج فً ثوب فطال فقال لهرأسهن انتحل،وجعل الطئة على أ البٌت لم ٌلبث قرأفلما 

فالبٌت ذكر كتاب المواعظ والزهد   ببٌتك هذا ثم قضى حوائجهأتغاضً القرآناتعظت بشًء بعد 

 ،وسٌاق الخبر وسٌاق الخبر ٌدل على االتعاظ واصل البٌت العظة فً قالب العتاب بٌن األصدقاء 
ن لم ٌشر الى الغرض من هذا البٌت،ولكنه أ للموعظة والزهد وإال،ولكنا ابن عبد ربه لم ٌلتفت 

 الملك بالبٌت وهو ما ٌرٌده من الشاهد وٌتوصل له المتلقً من غٌر اتعاظفً سٌاق الخبر ذكر 

 (1):   قال الشاعر: تحلٌل للبٌت او تعلٌق علٌه،وفً كتاب الجوهرة فً االمثال ٌقول 

ْعِرفُُه الَجاِهُل َوالَخاِبُر    ****             َمااَْنَت ِاالَ َمَثُل َساِئِر   ٌَ      

 (2):  حد المحدثٌنأقال :ٌقولوفً كتاب الزمردة الثانٌة فً فضائل الشعر 

    ِن ِمَن الِشْعِر الُمْغَلِق   ****             َبِرَزهُ َتَذُكُر فًِ الُحْس 

    ِنَهالِِه َوْجَه َمْعِشِق     ****                ُكَل َحْرِف َناِدِر ِم 

بٌات مجهولة النسب أنها أهذه األبٌات التً تناقلها الناس فٌما بٌنهم تناقال مائزا بها عن قائلٌها اذ 

 ثناٌالم ٌ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

 تستؤثر المواعظ والزهد الغرض وقفنا على األبٌات الشعرٌة فً مقدمات العقد نجد نوعٌن فً وإذا

 تعكس صورة لنفسٌة ابن عبد مرآةبعدة مقاطع على خالف جمٌع الكتب فً مقدماتها فهً بذلك 

   :ربه األدبٌة والدٌنٌة معا ،فٌقول فً كتاب اللإلإة فً السلطان قال الشاعر
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ٍة     ٌَ ٌَُحاِسَبه      ****ُكلُُكْم َراٍع َوَنْحُن َرِع ًْ ِرَبُه َف ٌُالَقِ  (1)  .ُ َوُكَل 

 النبوٌة،وأخذ عن التوراة واإلنجٌل واخذ بكثٌر من واألحادٌث القرآنٌة اآلٌات كثٌرا من وأورد

رسطو،وهً معارف توجد متناثرة بكثرة وموزعة فً أالحكم الفارسٌة والهندٌة،واقتبس من 

. المصادر المشرقٌة التً نقل عنها واحذ منها

لكن ابن عبد ربه األدٌب الشاعر لم ٌقف عن المصادر المشرقٌة وحدها،ولم ٌقف بكتابة عند 

 عرض لتارٌخ حتى زمنه وعصره،وخص عبد الرحمن الناصر وإنما المشرقً وحده،المؤثور

ن ٌكن فٌها أ وغزواته وانتصاراته حتى زمنه،ومآثرهورد فٌها أ بؤرجوزةالخلٌفة األندلسً 

بداها وذكرها علماء أخص الشرق االسالمً،متواضعا قلٌال،وهً مالحظة  ذا قٌس بمااقلٌل،

هذه بضاعتنا ردت « : العقد قالقرأن الصاحب بن عباد حٌن أ انفسهم رووا والحظوأالمشرق 

خبار بالدنا،ال أ مشتمل على وإنماخبار بالدهم ،أن هذا الكتاب ٌشمل على شًء من أالٌنا،ظننت 

 هذا قٌمة الكتاب وهً مقولة ال تعٌب صاحب العقد ابن عبد ربه،وال تقلل من ( 2) » حاجة لنا فٌه

 ورجاله فحسب،ٌدرسهم وٌسجل باألندلسحدهما ٌعنً أ،التؤلٌفوقد عرفت األندلس منهجٌن فً 

كما فعل الفتح بن خاقان فً مطمح األنفس وابن بسام فً الذخٌرة فً محاسن « وأثارهمخبارهم أ

 المشرق فً المكان األول،تدرسه وترحل الى مصادره وتعود بؤدب عٌنت وأخرىهل الجزٌرة أ

مام أن تفتح عقلها وقلبها أمة أ نهضة ثقافٌة،فً أي ألٌةفتدرسه وتذٌعه بٌن مواطنٌها،فالسبٌل 

ن تبدع لنفسها،فال تعٌش عالة على أن تفقد شخصٌتها وأالثقافة الوافدة،تفٌد منها وتتمثلها،دون 

  »( 3). غٌرها

ابن عبد ربه الذي تناولته الكتب،ومن المالمح العامة لعقده هذا الكتاب  نجد فٌما وصلنا من شعر

نه عبء من المباهج الحسٌة لعصره وزمانه،وشارك فٌما كان ٌجري حوله من طرب أالممٌز،

ورواٌة صاحب إرشاد األرٌب،فؤحدهما تصفه شابا مقبال على الحٌاة،أخذا من وشرب ولهو،

مباهجها بقدر واسع واألخرى تتحدث عنه شٌخا مدبرا عن الدنٌا زاهدا فٌها محبا لدٌنه،ٌ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
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 َهٌَهاَت ٌؤبَى عَلٌَك هللاُ والقدرُ    ****     َهالَّ ِابَتَكرَت َلبٌٍن اْنَت ُمبتكُر 

ًْ ُحذاَر البٌِن ُملتهًفا     َحتَى َرثَى لًِ فٌَك الِرٌُح والَمطرُ    **** ما ِزلُت اْبك

ا بردهُ َمن َْحٌاَ ُمزٍن علَى َكبٍد      ِنٌراُنها َبغلٌِل الُشوِق َتسَتعرُ    ****   ٌَ

 حَتى أَراَك ،فؤنت الَشمُس والَقمرُ  ****         اَلٌَت الَ ارَى شمًسا والَ َقمراً  

 :فقد نقضها بقوله

ٌُقتَدُر   ٌَن  عفُو ح ٌَ َس  ٌَ ٌُْقضَى َلُه ِمْن ِعٌَشة َوَطرُ     ****   ٌاَ َعاجزاً ل  والَ 

 َعِن الَحقٌقِة ،واَْعلْم اَنهاَ َسقرُ     ****       َعاٌُن ِبقلبَك اْن الِعٌَن َغافلُة 

  للِظالِمٌَن َفالَ تَبقَى والَ َتَذرُ    **** َسوداُء َتزفُُر َعِن َغٌِظ إذاَ ُسِعرْت  

 وَشقوةُ ِبنعٌٍم ،َساَء َما َتَجرُوا     ****       اَن الِذٌَن اْشتَروا ُدنٌاَ َباِخرة ُ 

ندُبُه   ٌَ ُب الَراَس  ٌْ ا مْن َتلهَى َوَش   َماذاَ الِذْي َبعَد َشٌِب الرْاَس َتْنَتِظرُ    ****  ٌَ

ُكْن َلَك َغٌُر الَموِت َموعَظُة   ٌَ   َلكاََن فٌِِه َعِن اللَّذاَِّت ُمْزَدَجُر   ****َلْو َلْم 

 َهالَ ِاَدَكرَت لِبٌٍن اْنَت ُمبَتَكرُ      ****    أَنَت الَمقوُل َلُه َما قُلَت ُمبتدًئا 

ال ٌعرف البن عبد ّربه 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 

 .أنه حجة األدب وأن له شعرا انتهى منتهاه وتجاوز سماك اإلحسان وسهاه: حٌن قال 

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 

انشدنً : شعر جٌد وروى ٌاقوت فً ارشاد األرٌب أن أبا الولٌد بن عسال لقً المتنبً قال له

 :لملٌح األندلس ،ٌعنً ابن عبد ربه فؤنشد

ٌَسِبً الُعقُوَل اِنًٌقا  ا لُْإلُإاً   َوَرًشا ِبتْقِطٌِع القُلوَب َرفًٌِقا     ****     ٌَ

ٌَعوُد مَن الَحٌاِء َعقًٌقا   ****   َما اْن َرمٌَت واَل َسمعَت ِبمثلِِه    ُدًرا 

 اْبَصرَت وْجهَك فًِ ِسناَه َُغِرٌقاً   ****   وإذا َنظرَت اَلى َمَحاِسَن َوجِهه ِ 
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 ماَ باََل قْلبَك الَ ٌَكوَن َرقٌقا ً   ****     ٌاَ َمْن َتقطَع َخْصرهُ مْن رقِة 

 ٌا بن عبد ّربه،لقد ٌؤتٌك العراق حبوا واختلف «:فاستعاد أي أعاده المتنبً ثم صفق بٌدٌه وقال

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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:         تقنٌن الجنس النثري فً العقد- 3

:  جنس الخطابة- أ-3

واتبع طرٌقته فً  ذا كان عبد ّربه قد استفاد فً تقسٌمه للكتب من ابن قتٌبةإ

 بخطبة الرسول صلى هللا علٌه وسلم،ثم خطب الخلفاء الراشدٌن،ثم األموٌٌن ثم أتناولها،فبد

نه خالفه فً جعلها قابمة فً كتاب ٌخصها وسماه كتاب الواسطة فً الخطب أالعباسٌن،إال 
،تمٌز كتاب (2)فً حٌن كانت عند ابن قتٌبة داخلة ضمن مباحث كتاب العلم والبٌان  (1)

قسام الخطب واألخبار أالخطب عند ابن عبد ّربه على ابن قتٌبة،وذلك إلضافة فرشا بٌن 

نحن قابلون بعون هللا،وتوفٌقه فً الخطب التً : التً تعٌن على تعلم الخطابة،وقال فٌه 

ٌتخٌر لها الكالم وتفاخرت بها العرب فً مشاهدهم ،ونطقت بها األبمة على منابرهم 

عٌادهم أ وتباهت بها فً  خلفاإهم،وشهرت بها فً مواسمهم ،وقامت بها على رإوس

 لٌس األسطر حدٌثا عن الخطب بقدر ماهً حدٌث عن (3)ومساجدهم ووصلتها بصلواتهم 

نواع الخطب،فهناك الخطب الدٌنٌة،وهً تكون فً الجمعة والعٌدٌن،وتعقد فً أ

المساجد،ألنها خٌر مكان ٌجتمع فٌه المسلمون وٌتعلمون العلوم الدٌنٌة واألدبٌة والتارٌخٌة  

 :نوع الخطب - 1-أ

بما ٌراه  وٌحقق مطالبهم وتخاطب بها الرعٌة وهً الخطب التً ٌتقلدها الخلٌفة

ن تقلب األمور رأسا على أموافقا لسٌاسته،واجتنابا لتلك االحزاب السٌاسٌة التً ٌمكن 

ن ابن عبد ربه ٌكن تلك المخاوؾ التً ٌمكن ان تقع فً االندلس بسبب كثرة أعقب،ٌبدو 

،وٌدرك انها سبب مخٌؾ كما قد حصل فً العهد األموي بٌن الخوارج العناصر المجتمعٌة

ن تكون الخطب السٌاسٌة مقننة بما تخدم الشعب فردا وحزبا أوالشٌعة واألموٌٌن،لذلك ٌجب 

حزبا،وقد ٌدخل فً هذا النوع من الخطب التً تقدمها الوفود بٌن ٌدي الخلٌفة مظهرٌن له 

ن ٌتضلع فً أن ٌنطق بما ٌتوافق والمكان الذي ٌقؾ فٌه،أالوالء واالعتزاز،وكان البد للوافد 

ذا كان له إستٌاء مما ٌسمعه من قومه عند الخلفاء،إ وأحسست فً قوله ؼضبا و(4)الوفود 

                                                            

: لبنان  سنة– العلمٌة ،بٌروت دارا لكتب،07: الى مج03:عبد المجٌد  الرحٌنً، من مج: ابن عبد ّربه ،العقد الفرٌد تح-  1

 134 ،ص 1997

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

 231  ،ص 1994

 .57 ، ص4: السابق، مج الفرٌد، المصدرالعقد -  3

– ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت 02: ، من مجقمحٌةمحمد مفٌد : حمد بن محمد بن عبد ربه ،العقد الفرٌد تحأبو عمر أ-  4

  .5،ص 1997: لبنان سنة
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كالمه بؤدب وحكمة ومنطق حسن،وقد فصل ابن عبد ربه القول فً ذلك الكتاب الجمانة فً 

 الٌه لتعلٌل شدة اللهجة فً كتاب الجمانة أحضور فً بالط الخلفاء واألمراء،وهذا تفسٌر لج

 .فً الوفود 

: خطب المحفلٌة- 2-أ

وهً نوع من الخطب التً تقال فً المواسم والمشاهد والحفالت التً تقام لمناسبة ما 

كثر هذه المشاهد أعن الفرح والسرور،وٌستشهد فٌها بالشعر والمثل،و وٌتخٌر الكالم المعبر

نها أوالمواسم تكون فً االنتصارات التً خاضتها الجٌوش االسالمٌة،وذلك على اعتبار 

. رجابها وتطهٌر البقاع من الكفر والعصٌانأدولة فاتحة،تطمح الى توسٌع 

:  خطب الزواج- 3-أ

: ما بعدأبعد الحمد هلل والثناء علٌه،: فقد كان الحسن البصري ٌقول فٌها 

 المتفرقة،وجعل ذلك فً سنة مد دٌنٌه واألنسابفان  هللا جمع بهذا النكاح األرحام المنقطعة،

مره،وقد خطب الٌكم فالن،وعلٌه من هللا نعمته،وهو ٌبذل من الصداق أومنهاج واضح من 

  . (1)كذا فاستخٌروا هللا وردوا خٌرا ٌرحمكم هللا 

  ولقد جعل هللا عز وجل النكاح سبٌل ٌجمع األرحام واألنساب

: خطب االعراب 4- أ

ما بعد، أ: عرابً فقال أخطب 

ستاركم عند من أن الدنٌا دار ممر،واآلخرة دار مقر،فخذوا من ممركم لمقركم،وال تهتكوا إؾ

بدانكم ،ففٌها أن تخرج منها أخرجوا الدنٌا من قلوبكم قبل أسراركم،وأال تخفً علٌه 

ذا هلك قال إن الرجل إحٌٌتم،ولؽٌر ما حلفتم ،الٌوم عمل بال حساب وؼدا حساب بال عمل،

ماترك وقالت المالبكة ما قدم فقدموا بعضا ٌكون لكم فرض وال تشركوا كال فٌكون :الناس

مامكم أقول قولً هذا والمحمود هلل والمصلى علٌه محمد والمدعو له الخلٌفة،ثم أعلٌكم كال،

 بٌن دار الدنٌا ودار الفرو قاتن األعرابً وضع أ حسبت (2)جعفر،قوموا الى صالتكم 

ن الدنٌا ما هً إال متاع الؽرور،وهً األولى التً ٌعمل فٌها أ واألفضل واألبقى ٌبٌن اآلخرة

: ك بتعالٌم دٌنٌه وٌجمع الرصٌد لٌوم ال مفر منه وهو ٌوم القٌامة لقوله تعالىساالنسان وٌتم

                                                            

 ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت 04:عبد المجٌد  الرحٌنً، من مج: حمد بن محمد بن عبد ربه،العقد الفرٌد تحأبو عمر أ-  1

  .243لبنان ،د،ط،ص –

 235 ص نفسه المصدر الفرٌدالعقد -  2



                      تــقنٌن الجنس األدبً فً العقد الفرٌد دراسة تطبٌقٌة الثانً الفصل
 

 

42 

 )  3 ( َوقاََل اإلِْنَساَن َماَلها)2 (ثَقاَلَهاأَ  َوأَْخَرَجِت األَْرُض ) 1 (ذاَ ُزلِزلِت األَْرُض ِزْلَزاَلهاإ« 

َث  ْوَمبٍذ ُتَحدِّ َبَك أَ بِ ) 4 (ْخَباَرهاَ أَ ٌَ ْوَمِبًذ َتْصُدُر الَناَس ) 5 (ْوحَى َلَهاأَ َن رَّ ٌَ َرْوا أَ   ٌَ  عمالهمأَ ْشتاَتاً لِ

َرهُ  )6( ٌَ ْعَمْل ِمْثَقال ََذَرًة َخًٌرا  ٌَ َرهُ )  7( َفَمْن  ٌَ ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍة َشراً  ٌَ  )8( َوَمْن 
صدق هللا   »(1)

 .العظٌم

: جنس األمثال- ب-3

وهو عنوان لم ٌذكره ابن قتٌبة فً عناوٌن  فرد ابن عبد ّربه كتابا خاصا باألمثالأ

نها الشًء الٌسٌر الذي ٌنقل المتلقٌن درجات وافرة أّن ابن عبد ّربه فً األمثال أكتبه،وٌرى 

ن أفً العلم والمعرفة،ذلك ألنه قول موجز ٌوقفهم على حكم نادرة،وفطن بارعة،ماكان لهم 

ن لفظها جزل رصٌن ومعانٌها ألى إالمثل،اضافة  ٌعرفوا مرادها ومعناها من ؼٌر

اللفظ،وحلً المعانً والتً تخٌرتها  التً هً وشً الكالم،وجوهر: البدٌعة،وفٌها ٌقول

العرب،وقدمتها العجم ونطق بها كل زمان وعلى كل لسان فقوله ٌدل على مسٌرة األمثال 

تصدر فاألمثال لٌست توقٌفٌة،بل ..... كتم بن صٌفً وبرز جمهر الفارسً أمثال أالعلماء،ثم 

لفطنة،وصاغ الفابدة،ونقلها الى الخاطرة،فوعتها القلوب،وتناقلتها  ،وحلالعمن أوتً الحكمة

 بما وراءها من االعتداءفارسٌة،اذ  وأاأللسن،وال ٌشترط فٌها العروبة بل قد تكون ٌونانٌة 

ن هإالء العجم قد ٌترجمون ما أالفوابد األخالقٌة واألدبٌة،والتجارب الحكٌمة،وال رٌب فً 

فراد أٌتعلمون ألقوامهم بلؽاتهم األصلٌة،مما ٌساعد على اذكاء الفكر،وارتقاء التعامل بٌن 

بقى من أالمجتمع،لذلك نالت من الشرؾ والبقاء والحضور مالم ٌنله ؼٌرها،فهً 

 .سٌر من مثلأ: شرؾ من الخطابة،لم ٌسر شًء مسٌرها وال عم عمومها حتى قٌلأالشعر،و

: جنس الرسابل-ج-3

مع  ن الرسابل،فلم ٌدرج عنوانا ٌتناولها وٌبٌن خصابصهاألقد قلل ابن عبد ربه من ش

دبٌة شاركت فً تسٌر كثٌر من الشإون الحٌاتٌة للبالد،وجعل الحدٌث عن أنها وسٌلة أ

 ٌولجنا الى نوعٌن من الرسابل التً كانت موجودة فً األدب وهو حدٌثالكتاب وطرٌقتهم،

: األندلسً وهً

: نوع الرسابل-أ-ج

و الملك ٌوجهها الى والٌته أالتً تصدر عن دٌوان الخلٌفة  )1(:الرسابل الدٌوانٌة-1- أ-ج

 .حٌانا منذرا متوعدا أعدابه أوعماله وقادة جٌوشه ،بل والى 
                                                            

 .8-1 ، اآلٌةسورة الزلزلة-  1
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    (2)  :الرسابل االخوانٌة-2- ب-ج

ٌضا الرسابل التً ٌرسلها الكاتب أ والخلصاء،ومنها واألصدقاءالتً تدور بٌن اإلخوان     

مرا من األمور،فلٌست التوقٌعات التً كان أو ٌلتمس منه أن ٌخطب مودته ألى من ٌرٌد إ

و أ دلٌال على المراسلة فٌما بٌنهم،فالرسابل التً تصدر من الخلٌفة إالٌكتبها كثٌر من الناس 

 وإخوانه وأصدقابهمرابه وقٌادته هً رسابل دٌوانٌة،وما كان بٌن الكاتب ألى إالحاكم 

الرسابل االخوانٌة،ولكن منها حقها من األدب والبالؼة بما ٌكتنفها من :وؼٌرهم هً

األسلوب الموجز المعبر،والقول البلٌػ،ولم ٌزهد ابن عبد ربه فً حدٌثه فً كتاب المجنبة 

،وجعل واإلكثار فً االسهاب إال الكتبة وأخبارالثانٌة فً التوقٌعات والفصول والصدور 

،وكلما كان القول كافٌا للمعنى الذي (3)لى االٌجاز وشرفه وحسنه ورفعتهإالكالم موجها 

  صدى لذلك الوقت الموجز،المرتهن بالتنفٌذإالٌرٌده المرسل كان اٌجاز،ولٌس االٌجاز 

  وقت ممكن،وال مجال فٌه لسماع التعابٌر وتفصٌل القول فًبؤسرع الصادرة لألوامر

لى مرإوسٌه،والكتابة لٌست حصرا على الكتاب بل هً حق إٌبعثها الربٌس  الرسابل التً

حد بعد رسول هللا صلى هللا علٌه أما انتفعت بكالم : للجمٌع من ذلك قول عبد هللا بن عباس

: ما بعدأبً طالب رضً هللا عنه كتبه الً ألى علً بن إوسلم،ما انتفعت بكالم كتبه 

دراك مالم ٌكن لٌفوته،وٌسوإه فوت مالم ٌكن لٌدركه،فلٌكن سرورك إن المرء ٌسره إؾ    

مر دنٌاك فال تكن به أخرتك ،ولٌكن اسفك على ما فاتك منها،وما نتلت من أمر أبما نلت من 

بً طالب أعلً بن ) 4(س علٌه جزعا،ولٌكن همك مابعد الموتأفرحا،وما فاتك منها فال ت

لى عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما،ولٌس إرضً هللا عنه لم ٌكن من الكتاب،ولكنه ٌكتب 

المٌدان مٌدان سٌاسة بقدر ماهو وعظ وإرشاد وحث على االستزادة من األخره وأجرها 

خوانٌة تظهر فٌها مالمح ودوافع والتآخً إمرها،وهً رسالة أواألسؾ على ما ٌضٌع من 

وتار أنها تعزؾ على أهمٌة عن سابقها اذ أبٌن الطرفٌن،واألسلوب فٌها ال ٌقل 

. مر قد انشؽل عنه بؽٌرهأفاق الفكر للتبصر فً أالقلوب،وتفتح 

 :جنس التوقٌعات -د-3

                                                                                                                                                                                          

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

 344،ص1994

 77:،صالمصدر السابق،3:مفٌد محمد قمٌحة ،مج:،العقد الفرٌد ،تح-  2

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

 1/228 م ص1989ه 1499 1:،ط
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ختار أحادٌث لإلمام على تحت بابأنه أقدمه ابن عبد ربه فً هذا الباب  ومن أروع ما  

زدهر فً ذلك العصر لما ٌمتاز به من بالؼة نادرة تتمثل فً توظٌؾ إالتوقٌعات وهو فن 

ن بعض هذا الكالم ٌشبه المثل والنادرة، حتى قامت حوله أمختلؾ الفنون البالؼٌة حتى 

والتوقٌعات التً كان ٌكتبها ن تظهر القٌمة البالؼٌة التً تشتمل علٌها، أدراسات حاولت 

كثٌر من الناس دلٌال على المراسلة فٌما بٌنهم،ولم ٌزهد ابن عبد ربه فً كتاب المجنبة 

،وكلما كان واإلكثار فً اإلسهاب إال الكتبة وأخبارالثانٌة فً التوقٌعات والفصول والصدور 

 صدى لذلك الوقت إالالقول كافٌا للمعنى الذي ٌرٌده المرسل ،كان اٌجاز،ولٌس االٌجاز 

الموجز،وال مجال فٌه لسماع التعابٌر وتفصٌل القول فً الرسابل التً ٌبعثها الربٌس الى 

. ،والكتابة لٌست حصرا على الكتاب بل هً حق للجمٌعمرإوسٌه

  :نوع التوقٌعات

كرم هللّا ) توقٌعات علً بن أبً طالب عنوانورده ابن عبد ربه تحت أومن ذلك ما

ٌُإتَى الَحَكمأهللوقَّع إلى طلحة بن ُعبٌد »:(وجهه ووقِّع فً كتاب جاءه من الحسن .  فً بٌته 

 ًّ ووقَّع فً كتاب لَسْلمان . رْأُي الشٌَّخ خٌر من َمشهد الؽالم: ما (رضً هللا عنه)بن عل

ٌُحاَسب الناُس ٌوم القٌامة ، وكان سؤله كٌؾ  ًّ ٌُْرَزقون: الفارس ووقَّع فً . ًٌحاَسبون كما 

ٌؾ أنمى عددا: كتاب الُحصٌن بن الُمنذر إله ٌذكر أّن السٌؾ قد أكثر فً ربٌعة ٌّة السِّ . بق

ٌَكره َمن لك بؤخٌك كله؟ وفً كتاب : وفً كتاب جاءه من األشتر النََّخعً فٌه بعًض ما 

 )1 (ٌحسن ما امرئ قٌمُة كّل شًءَصعصعة ابن َصْوحان ٌسؤله فً 

حد بعد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ما أعباس ما انتفعت بكالم  ومن ذلك قول عبد هللا بن

ٌسره  فان المرء:ما بعد أ:بً طالب رضً هللا عنه كتبه الً أانتفعت بكالم كتبه الى علً بن 

مر أادراك مالم ٌكن لٌفوته،وٌسوإه ،فوت مالم ٌكن ٌدركه ،فلٌكن سرورك بما نلت من 

مر دنٌاك فال تكن به فرحا،وما فاتك أسفك على ما فاتك منها،وما نلت من أخرتك ،ولٌكن أ

بً طالب رضً هللا عنه،لم ٌكن أعلً بن  منها تؤسى علٌه جزعا،ولٌكن همك ما بعد الموت

لى عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما،ولٌس المٌدان مٌدان سٌاسة إمن كتاب،ولكنه ٌكتب 

 وأجرها،واألسؾ على ما ٌضٌع اآلخرة من االستزادةبقدر ماهو وعظ وإرشاد،وحث على 

خوانٌة تظهر فٌها مالمح ودوافع اإلخاء،والتآخً بٌن إمرها،وهً رسالة أمن 

وتار القلوب،وتفتح أؾ على زنها تعأهمٌة عن سابقٌها اذا أالطرفٌن،واألسلوب فٌها الٌقل 

: مر قد انشؽل عنه بؽٌره،وقال ابن الجوزي  فً كتابه صفة الصفوة أفاق الفكر للتبصر فً أ

نك أرسلنً الٌك ٌخبرك أن ربً أ «:لى النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال له إجاء جبرٌل 

                                                            

 .123 ص ، 3 مج ،العقد الفرٌد-  1
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له إال هللا إخر الركب ٌقول ال أن تزود حدٌرا وهو فً أصحابك بالطعام ونسٌت أزودت 

نعم الزاد هو ٌارب،قال فكالمه من :  باهلل وٌقول إالكبر والحمد هلل وال حول وال قوة أوهللا 

وكذا رسابل المراثً  )1( »ذلك له نور ٌوم القٌامة مابٌن السماء واألرض فابعث الٌه بزاده

. والتعازي 

   والزهدجنس المواعظ ه  3-  

 (علٌه السالم)قوال االمام علً أكثر ابن عبد ربه الحدٌث فٌه عن أوهو باب واسع 

صلى هللا علٌه وسلم، ما انتفَعُت بكالم أحٍد بعَد رسول هللا . وقال عبُد هللا بن عّباس»: ومنها

ًّ علً بن أبً طالب ام ًّ . (رضً هللا عنه) انتفعُت بكالٍم كتَبه إل  :أّما بعد: َكتب إل

ُكن « ٌَ ٌَسره إدراُك ما لم  ٌَكن ولٌفوته فإن المرَء  ٌُْدِركه، َفْل  وٌسوُءه َفْوُت ما لم ٌكن لِ

ٌَكن أسفُك على ما فاَتك منهاأخرتكسروُرك بما ِنْلَت من أمر  وما ِنْلَت من أمِر ُدنٌاك .  وْل

«  .فال تكن به َفِرحاً، وما فاتك منها فال َتؤَْس علٌه َجَزعا، ولٌكن َهمُّك ما بعد الموت

ومن الباحثٌن من ٌرى إّن هذا اإلرث إذا قٌس بالموروث األدبً كان له ثمنه الذي ال 

ٌُستعان به على تفسٌر   واستجالء ؼوامضه القرآنًٌُضاهى به شًء ؛ لذا كان ضرورٌاً أْن 

وتوضٌح مقاصده ؛ وذلك ألّن صاحب نهج البالؼة كان قد تلّبس بالقرآن الكرٌم، وأصبحت 

تلك العالقة،  (صلى هللا علٌه وآله وسلم)عالقته بالقرآن وطٌدة متٌنة، وقد جّسد النبً 

ًٌّ مع »:بقوله ًَّ الحوضَ القرآنًعل ِردا عل ٌَ ًٍّي ال ٌفترقاِن حتى   )2( « والقرآُن مع عل

على كبح شهوات النفس،ومٌدانها القلوب   والعمل اآلخرةالدار:فموضوعها ونوعها 

ن ابن عبد ربه قد واجه نوعا من االسراؾ أ النقٌة والنفوس الطاهرة،وٌبدو واألرواحالزكٌة 

والبذخ،الى حد ال ٌمكن حصره عند طبقة من الطبقات المجتمع األؼنٌاء كالخلفاء 

ن ٌتجاوز ذلك الى معظم مدن  أكثر طبقاتهم،وٌمكنأواألمراء،بل ٌجد ذلك متفشٌا فً 

األندلس،خصوصا وقد استقرت األحوال بعد طول حرب وفتح لكثٌر من المدن وهجرة كثٌر 

  .من العرب الٌها 

وٌقرن  المإلؾ حدٌث االمام علً هنا مع حدٌث األنبٌاء من األمم السابقة نظر الى : التوبة- 

بكون، فقال لهم (علٌه السالم) مرٌممرَّ المسٌح بن »: قوله ٌَ ٌُبكٌكم؟:بَقْوم من بنً إسرابٌل   ما 

                                                            

 .313 السابق، ص ، المرجعصفوة الصفوة-  1
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ًّ بن أبً طالب كرم هللا وجهه.  اتُركوها ُتْؽَفر لكمقال لذنبوناَنْبكًِ : قالوا عجباَ : وقال عل

ْهلك ومعه النجاةُ  ٌَ  ) 1( «.التوبة واالستؽفار: وما هً؟ قال: قٌل له! لَمن 

ورده ابن عبد ّربه  بصفة عامة ذو خصابص أوالذي  (علٌه السالم)وحدٌث االمام علً 

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 

ن تكون من أن الحاجة الى المواعظ فً مثل هذه المواقؾ ال ٌعنً أثم ،وجماال ومفردات

 واألبناء والشٌوخ األتقٌاء واآلباءالمنابر فحسب،بل تكون من األصدقاء  على رإوس األبمة

ذا عرؾ عنهم الصالح إ والحكماء بل حتى عوام الناس فٌما بٌنهم واألنبٌاء والعلماء

والتقوى،وٌتخٌر لها اللفظ الجزل،واألسلوب المإثر،الذي ٌقرع القلوب،فٌوقظها،وٌضرب 

 .األسماع فٌعظها

: جنس التعازي والمراثً و – 3

ن بٌنهما صلة وعالقة قلبٌة ألقد ذكر هذا بعد كتاب الزمردة فً المواعظ والزهد اذ 

ن ٌعظ من ٌعزه فً فقد عزٌز له بما أقوٌة ،فمن وعى المواعظ وزهد فً دنٌاه ٌستطٌع 

ٌ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 

قوى أفراد المجتمع بعضهم البعض من باب التعزٌة أوحدة تماسك ، المجتمع والوقوؾ بٌن 

ن أثرا على القلوب وتؤلفها من ؼٌرها،لذلك كان الزاما على كل من ٌنتسب الى األندلس أ

ن ٌتسلحوا بالموعظة،وٌتقلدوا األلفاظ أٌتؤدب بهذا الكتاب،وهذه األدبٌة تتطلب منهم 

.  والجزعالٌؤسالشجٌة،التً تبعث على الصبر واالنقٌاد هلل،وتنبذ سبل 

   (2)   :جنس مخاطبة الملوكن  - 3

ٌدي أو الملك حازمة فً الضرب على أ الخلٌفة رأسهاتظل السلطة العلٌا وعلى 

خطابهم،وتهدؾ الى الحد أنواع العقوبات بما ٌتناسب مع أالمنحرفٌن للبالد ،فتنزل بهم شتى 

مثال هإالء عن طرٌق ممارسة سٌاستها الحازمة،فمن ٌقع أ من تواجههامن المشاكل التً 

و ٌسٌر على نهجهم ،وال ٌتخذ معهم الرحمة أبٌن ٌدٌها ،لٌكون عبرة لمن ٌحاول محاولتهم 

،وال مالمة فً ذلك لألوامرن القلوب ؼاضبة والنفوس محترقة بنار عصٌانهم أو العفو،اذ أ

                                                            

،تحٌقٌق مركز البحوث دار الحدٌث وبمساعدة السٌد 1:ج،الشٌخ مهدي الرشهري،(علٌه السالم)موسوعة االمام علً  -   1

       .415ص .1425: سنة إٌران2:محمد كاظم طباطبًء،السٌد محمود نزاد ،ط

  .94 ،المصدر نفسه،ص 02:محمد مفٌد قمٌحة، مج: العقد الفرٌد تح-  2
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ٌستمٌل قلب الؽضبان   مناشدة االعتذار الذيإالعلٌهم،وال سبٌل الى التماس تلك الرحمة 

والتزلؾ الٌهم بسحر البٌان ،الذي ٌمازح : جمرة ؼٌظه،وفً ذلك ٌقول ابن عبد ربه وٌطفا

ن منه لم ٌستعطؾ أ ومصاٌد القلوبالروح لطافة،وٌجري مع النفس رقة،والكالم الرقٌق 

ن لما ٌستمٌل أ جمرة ؼٌظه،وٌسٌل دفابن حقده،وٌطفاالمستشٌط ؼٌظا،والمندمل حقدا،حتى 

 بسمع الكرٌم وبصره فحسن التنصل برصؾ ذلك الكالم الرقٌق الذي ٌظهر وٌؤخذقلب اللبٌم،

 وامر الملك حٌنأاالعتراؾ بالخطؤ والزلل،وفً نفس الوقت ٌهتك قناع الؽلظة والشدة فً 

 الثواب وإحاللالى العفو والصفح – و ضربا او حرمانا أٌكون سجنا  قد–  له بعقاب ماٌؤمر

ن ابن عبد ربه كان ٌالزم بالط الملوك وهو ٌدرك أبدل العقاب،وفً هذا النص دلٌل على 

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 

ن مخاطبة الملوك خاصة بهذا أ،ووأفكارهممزجتهم أ،وتستوي عند نقطة الخضوع والرضا 

 ٌعملون عظم منزلة البٌان وأنهمالحسن من القول ٌدل على قدرتهم األدبٌة،وكفاءتهم البٌانٌة،

كرم من معاقبتهم ومباعدتهم،اضافة أن االحتفاء بما عندهم من األدب والبٌان أ،ووأصحابه

 . وتعنٌؾ للجهل والجهالءلألدبالى ما فٌه من تشجٌع 

. وحفظ هذا الباب على االنسان من حفظ عرضه ،والزم له من قوام بدنه: لذلك ٌقول  

 وحسن االختٌار بفضل هتمٌزوسر  كتابا 25 من ضخمة، ٌتؤلؾكتاب العقد موسوعة وعلٌه 

. قوال العلماء واألدباء نقال عن األخبار بٌن المستشرقٌنأ فهو مستمد عن االختصار

خذ أن ابن عبد ربه أندلسٌة مشارقٌة أي أبالنسبة لشعر ابن عبد ربه فهناك موازنة شعرٌة 

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

 بخطبة الرسول صلى هللا علٌه وسلم فؤفتتحها بالخطابة بدأهافضبطه للجنس الشعري حٌث 

 .الخطبواسطة :  بكتاب سماهقابمة، وخصهاوجعلها 

ما بالنسبة لألمثال فهً الشًء الٌسٌر الذي ٌنقل المتلقٌن درجات وافرة من العلم والمعرفة أ

دبٌة أما جنس الرسابل وسٌلة أ القول الموجز وجزل رصٌن وهً وشً الكالم ،ألنها

شاركت فً تسٌر حركة البالد الحٌاتٌة والتوقٌعات التً كان ٌكتبها الناس دلٌال على 

. التواصل فٌما بٌنهم
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هذا المخطوط ومحتواه  نا كتاب العقد الفرٌد ومن خالل دراستبعد هذه الرحلة المطولة فً

 :توصلنا إلى النتائج اآلتٌة

درس بعض جوانبه األدبٌة نن من خالله أ المعارف،اذ نحاول ألصنافجامع العقد الفرٌد ّن أ

هذا األدٌب األندلسً لم ٌحظ بّما ٌستحقه من الدراسة ، وكشف النقاب عن حٌاة ابن عبد ّربهون

دٌب مجدد ومبتكر لكثٌر من الصور أنه أوقد تبٌن ، عماله األدبٌةأواالهتمام والبحث والتنقٌب فً 

. والمعانً،وشاعر بارع ذو نفس طوٌل

دبٌا تحركه اللغة أ الموضوعً لكتاب العقد الفرٌد البن عبد ربه األندلسً مقننا تقنٌنا التألٌفكان و

الخطابٌة الراقٌة المعتمدة على اللفظ الجزل والمعنى الرصٌن،وتدفعه العاطفة الرقٌقة المستمٌلة 

االنابة بتلك األسالٌب البٌانٌة القرٌبة المنال،والبسٌطة  للقلوب واالستماع والنفوس،وقدرتها على

 والمثل اقتباسا واألدب والحدٌث الشرٌف القرآنسلوب أالخٌال ،فال غموض وال تعقٌد ،ومجارات 

. وتضمٌنا

 وبسطه للموضوعات وتحلٌله لها تألٌفهوتتبدى السمة األدبٌة بارزة وجلٌة فً حناٌا الكتاب فً 

،فالكتاب كما هو  فرٌدا من نوعهوأدبٌاجزاؤه متالحمة خاصا ومرتبطة ترابطا فكرٌا أ،فظهرت 

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 

 والخبرة بالذكاء تتصف وشخصٌةً  ناضًجا، فكًرا المنهج هذا وراء أنّ  نشعر وهكذا

 القارئ ٌترك ال حتى كتابه فً كاماًل  المنهج ذَكر فقد متنوعة، ثقافات عّدة بٌن وتجمع والتحضر

ًّ  منهجٌج  رأٌنا كما وهو منهجه، عن للبحث حٌرة فً  باختٌار وٌتصل بالترتٌب، ٌتصل سدٌد علم

 الّتً الموضوعات أو األفكار مع وتّتسق تّتسم حتى حَسًنا، توظًٌفا توظٌفها وكٌفٌة النماذج

 وقتٍت  فً المعلومة وتقدٌم التخفٌف حٌث من ظروفه مراعاة ِمن المتلّقً ٌحِرم لم ثم ٌعرضها،

 ٌمّثل هففنّ  ؛األدب والثقافة مٌدان فً كتابال لـقٌمة بالنسبة أما،نفسه ٌجهد أو ٌملّ  ال حتى وجٌز

 األخبار من الحلقات مكتملة تكون تكاد معارفٍت  ودائرةَ  ألعربٌة الثقافة فً ضخمة موسوعةً 

ٌُيَعدّ  األدبٌة والنصوص  التمّثل وكثرة والتنوع والشمول اإلفاضة حٌث من األندلس فً كتاب أّول و

ا مصدًرا أًٌضا ٌُيَعدّ  كما المشارقة، أدب عن  النواحً من العرب قدماء حٌاة معرفة ٌرٌد لمن مهّمً

 .وغٌرها والسٌاسٌة واالجتماعٌة األدبٌة
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 سٌطرت األدبٌة السمة أنّ  إال كتابه، فً إلٌه وأشار إال جانًبا ٌترك لم المؤلِّف أنّ  من الرغم وعلى

 موقف كل فً واالستشهاد جٌد أدبً بأسلوبٍت  العلمٌة المادة َعرض فً آخره حتى أوله من علٌه

 .بارع أدٌب فصاحبه األدب من ٌستجاد بما

د ومما  فً كاألبشٌهً تألٌفهم، حٌن عنه به،ونقلهم العلماء إشادة أٌضا الكتاب أهمٌة ٌؤكِّ

مة" فً ابن خلدونو األدب خزانة" فً البغداديو المستطرف  صبح" فً القلقشنديو ،"المقدِّ

 .وغٌرهم األعشى

 لسان" صاحب ابن منظور وكذلك باختصاره، ابن النشا قٌام أٌضا الكتاب قٌمة حول ٌُيذَكر ومّما

 .القراء إلى ٌقّربها حسنة مختارات منه صَنعَ  َمن المْحَدثٌن ِمن وهناك ،"العرب

ندلسٌا من أن كتاب العقد الفرٌد ٌعد موسوعة وسفٌرا ألى إكما ٌلخص من هذا البحث المتواضع 

. 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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، دار المعارف القاهرة 06أبو الفضل جمال الدٌن أبو محمد، لسان العرب جزء  -1

ت،مصطلح النمط .د

 .07، ص1925، مطبعة حجازي القاهرة 1:أبو الحسن بن رشٌق القٌروانً ط -2
 

محمد رضوان : أبو القاسم كالعً بن عبد الغفور،أحكام صنعة الكالم،تح -3

 1966الداٌة،صادر الثقافة بٌروت لبنان 

أحمد بن محمد بن ابراهٌم بن أبً بكر شمس الدٌن أبو العباس البرمكً الشافعً بن  -4

عٌاض،دار صادر بٌروت  الكاتب القافً الكردي:خلكان،وفٌات األعٌان،تح

. 110،ص1977

 أحمد متوكل الخطاب وخصائص اللغة العربٌة، دراٌسة فً الوظٌفة والبنٌة والنمط،دار -5

.   25 م ،ص 2010- ه1431 01: العربٌة للعلوم ،ناشرون منشورات االختالف ط

 ابراهٌم خلٌل،فً نظرٌة األدب وعلم النص بحوث وقراءات، الدار العربٌة للعلوم  -6

 14م ص 2010-ه1431 ،01: ناشرون ،ط

 1994:  بسج أحمد حسن ،ابن عبد ربه ملٌح األندلسً ،بٌروت ،دار الكتب العلمٌة سنة-7

 135،ص 

بتول أحمد ،األنواع األدبٌة التراثٌة رؤٌا حضارٌة ،تداخل األنواع األدبٌة،مؤتمر النقد *

،جدار للكتاب العالمً،عمان 1الدولً الثانً عشر،نبٌل حداد ومحمود دراٌسة،مج

. 225-  185،ص 2005األردن،وعالم الكتب إربد 

. 23،ص 1979،بٌروت 2: جبرائٌل جبور،ابن عبد ربه وعقده،دار األفاق الجدٌدة،ط- 8

 شبٌل عبد العزٌز ،نظرٌة األجناس األدبٌة فً التراث النثري،جدلٌة الحضور -9

. 2002والغٌاب،دار محمد على الحامً،صفاقص،تونس سنة



محمود فاخوري ،محمد رواس      : عبد الرحمن بن علً الجوزي ،صفوة الصفوة ،تح -10

 1/228 م ص1989ه 1499 1:،قلعة جً ،دار المعرفة بٌروت ،ط

عبد المجٌد زراقط ،نظرٌة األنواع األدبٌة فً النقد األدبً،نظرٌة الرواٌة نموذجا - 11

زٌتونً لطٌف،معجم *.2/727تداخل األنواع األدبٌة،مؤتمر النقد الدولً الثانً عشر  

. 67 ،ص 2002مصطلحات نقد الرواٌة ،الطبعة األولى مكتبة لبنان سنة 

عبد الهادي عالء،مقدمات نظرٌة لنموذج النوع األدبً نحو مدخل توحٌدي لحقل - 12

الشعرٌات المقارنة تداخل األنواع األدبٌة ،مؤتمر النقد الثانً عشر نبٌل حداد ومحمود 

، 2009 ،جدار للكتاب العالمً لعمان األردن،وعالم الكتب الحدٌث أربد ،1:دراٌسة ،مج

 955ص

 38عبد هللا ابراهٌم،الرواٌة وإشكالٌات التجنٌس والتمثٌل والنشأة،عالمة فً النقد ،ع - 13

  323،ص 2000، 10:،مج

،العقد الفرٌد بٌن المشرق واألندلس  7 حازم عبد هللا ،مجلد آداب الرافدٌن ،العدد -14

 *357 ،ص 1975:سنة
دار الفكر العربً :،القاهرة 8: طاهر أحمد مكً،دراٌسة فً مصادر األدب ،الطبعة -15

 291،ص 

 60، ص 1994، مؤسسة الرسالة بٌروت 01 ٌنظر الذهبً، سٌر األعالم، ط -16

 01:رشٌد ٌحٌاوي ،مقدمات فً نظرٌة األنواع األدبٌة،افرٌقٌا الشرق،الدار البٌضاء،ط- 17

 7-5، ص1991: سنة
 ،بٌروت المركز 01:سعٌد ٌقطٌن الكالم والخبر، مقدمة للسرد العربً،ط:  ٌنظر-18

. 128 ص 1997الثقافً العربً 

،مطبعة نهضة 1:  ضٌاء الدٌن ابن األثٌر،المثل السائر،أحمد الحوفً وبدوي طبانة،ط-19

. 1/69   ص1959مصر ،القاهرة ،سنة 

،المجلس 03: وارٌن،اوستن وٌلٌك رٌنٌه نظرٌة األدب،ترجمة محً الدٌن صبٌحً،ط-20

. 1962األعلى لرعاٌة الفنون واآلداب والعلوم االجتماعٌة 



 الصفا ابتسام مرهون،تداخل األجناس األدبٌة فً األدب الجاحظ ،تداخل األنواع -21

،جدار 01: ،نبٌل حداد ومحمود دراٌسة ،مج1/4األدبٌة،مؤتمر النقد الدولً الثانً عشر 

  01،24:  ص2007للكتاب العالمً عمان االردن،

ٌوسف عٌد أستاذ فً الجامعة اللبنانٌة،دفاتر أندلسٌة فً الشعر والنثر والنقد .  د-22

 ، 2006لبنان – والحضارة والنقد واإلعالم،بٌروت،المؤسسة الحدٌثة للكتاب عربٌة 

 .236ص
 10:  ،مج38:  الفرٌجات عدل ،األجناس األدبٌة تخوم أم ال تخوم،عالمات فً النقد ،ع-23

 268-247 ، ص 2006:،سنة 

 قدٌد دٌاب،تداخل األجناس األدبٌة فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة الكتابة ضد أجنسة -24

األدب ،تداخل األنواع األدبٌة،مؤتمر النقد الدولً الثانً عشر،نبٌل حداد ومحمود دراٌسة 

   998-389 ،ص 2009،مج جدار للكتاب العالمً،عمان االردن،

 القصراوي مها حسن،نظرٌة األنواع األدبٌة فً النقد األدبً،نظرٌة الرواٌة -25

،جدار 2: ومحمد دراٌسة مج2/727نموذجا،تداخل األنواع األدبٌة مؤتمر النقد الثانً عشر 

 745للكتاب العالمً،عمان األردن،ص

 
:  األنترنيت 
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عقلي  ااا عقدمو اااو ا عمااا عُ َ اااي ع اااألعقلسيد ااا عكتاااالعقد اااايعقدبن ااايع  ااا ع  ااايعن ع

جمااايع  اااألعقدمتدااا عمختاااانق عكظ ااانلعمااا عقدمس اااو عوقدمسظاااونعع،جتما  ااا ق عقدتان خ ااا 

ع.ظ عَقنِّ عكلعجسسعمسهاعإدىعجس أل

عد سوق  اااا،عقدتااافد  طن اااا عجي ااايلع اااا ن  ع ااا ع اااألعن عكمااااعق تااايععق ااا ع  ااايع

مااا ع مااالعقدناااا ضع سااايماعو ااايعكتا اااألع لاااىععهق اااتو اعوقدت ااا  ألعقدتخ  ااالع لاااىعقاااا  

  ااااا عخم ااااا عو  ااااانو عجاااااوتنلعكن مااااا ع  اااااألعمتسا نتاااااا ع ادس ااااا  عع ااااااي اااااكلع

 لااىعقخت ااانعقدكاا  عق تماايع،دلجااوتنلعقدموجااويلع اا عو ااطألعقدتاا عا ااماتاعقدوق ااط ع

 لااااىععوا اااابى،وم نااااولعجوقماااايعقد  ااااا عو  اااا عق ختنانيلعقلماااا عجااااوقتنع

مااااس  عوج ااايعع ف ااالولكتا اااألعم ااا  ع س ااا عونو ااااعنق اااا ع اااا ن  ع ع مكااا عقسكانتااااع

اااا،وم اااااس عمختااااانلععادبااااا و كتااااالعقد ااااايعقدبن اااايع  اااايعمنااااينقعع  عااع ع ااااهع  ااااألعمم 

اااامهمااااعمااا عمنااااينعقدكتااالعقدتااا ع ااا اتألع ااالع ألع اااااع تم اااةع اااو نلعقدماااايلعمااايعيقااا عس 

   عقدس ا ع.قد  هعو 


	page  de garde
	بطاقة شكر
	مقدمة عامة
	صورة ابن عبد ربه
	مدخل  السيرة الذاتية لابن عبد ربه
	المبحث الاول 1
	الفصل الاول 2
	الفصل الاول 3
	الفصل الثاني 1
	الفصل الثاني 2
	الفصل الثاني 3
	الفهرس
	خاتمة العامة
	قائمة المصادر والمراجع



