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Resumen: "La estética en las antologías de poesía andalusí .El libro At-tašbihat min aš‘ār 

ahl al-andalus de Abú ‘Abd  Allāh ibn Al- Ḥasan al-Kattāni (m.470H .(  como modelo".El 

presente Artículo aborda el estudio de la estética en las antologías de poesía andalusí 

mediante el análisis del libro At-tašbihat min aš‘ār ahl al-andalus de Abú  ‘Abd  Allāh ibn 

Al- Ḥasan al-Kattāni, poniendo de relieve la originalidad de un autor andalusí que no ha 

recibido mucha atención por parte de los investigadores.  

 

Palabras clave: Literatura andalusí, Poesía andalusí, Literatura árabe.   

Abstract:¨The aesthetics of Andalusi Poetry Anthologies. The book At-tašbihat min aš‘ār 

ahl al-andalus by Abú ‘Abd  Allāh ibn Al- Ḥasan al-Kattāni (d.470 H.( as a model". This 

paper deals with the study of aesthetics in andalusi poetry Anthologies by means of an 

analysis of the book entitled At-tašbihat min aš‘ār ahl al-andalus by Abú ‘Abd  Allāh ibn Al- 

Ḥasan al-Kattāni, trying to emphasize the originality of this andalusi author, who has not 

received much attention from researchers and scholars.  
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 ممخص الدراسة: 

يشتمؿ عمى شيء ىػ(: "بضاعتنا ردت إلينا،..، ظننت ىذا الكتاب 385الصاحب بف عباد ) شكَّمت مقكلة

عالمةن دالةن في إبراز مكانة األدب  1مف أخبار بالدىـ، فإذا ىك يشتمؿ عمى أخبار بالدنا، ال حاجة لنا بو"

األندلسي، بعد أف رأل ابف عباد أف ابف عبد ربو صاحب )العقد الفريد( كاف عالة عمى المشرؽ، فظمَّت ىذه 

أف أدب األندلسييف نسخة كربكنية مف األدب المشرقي كمحاكاة ليـ، حتى ظيرت لنا  إشارة إلىالمقكلة تيردَّدي 

مكتبةه أندلسية كانت كفيمة أف تيبرز مكانة ىذا األدب، كما كصؿ إليو إبداع أبنائو، نختار منيا مؤلَّفان أندلسيان 

عار أىؿ األندلس(، الذم )التشبييات مف أشكىك كتاب  األدبي كالتحميؿ النقدية المعالجة لمكقكؼ عميو في

فيو لـ يعتمد  التشبييات؛ كلطائؼ العبارة جكدة ييشكِّؿ قيمة أدبية عكست صكرة مشرقة إلبداع األندلسييف في

اء مغمكريف قدَّميـ في لممفاضمة كاالختيار، بؿ جاءت معظـ مقطعاتو لشعر  معياراعمى شيرة الشعراء  مؤلِّفو

 نقدية نظرية منو يستخمص عميو سار الذم مف أشعار أىؿ األندلس كالمنيجالدارس لكتاب التشبييات ك مؤلًَّفو. 

إال أف الباحثيف أغفمكا عف ، بيـ خاصة شعرية أك أدبية نظرية كبمكرة األندلسييف، عند الشعر مفيكـ تعكس

 بسَّاـ البف الجزيرة أىؿ محاسف في الذخيرة: أمثاؿ األخرل، األندلسية بالمؤلفات مقارنة تناكؿ ىذا المؤلَّؼ

لمحميرم، عدا دراستيف  الربيع كصؼ في كالبديع لممقرِّم، الرطيب األندلس غصف مف الطيب نفح الشنتريني،

 سكؼ نيشير إلييما في مراحؿ ىذه الدراسة.

 

 األدب األندلسي، الشعر األندلسي، األدب العربي.الكممات المفتاحية : 

                                                           

، 414، ص4، ز1993، 1طت، برئ، الػسب اإلضالو٘ داز، عبَّاعإسطاُ . د. حتكٗلوعذي األدباٞ، اذتىٕٙ، ٖاقٕت، . 1

 .418ص
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بيذه  اختياره، مف ، كييٍعرؼ المرء1فضمو أك تخمفو عمى تدؿ عقمو، مف قطعة الرجؿ اختيارقالكا قديمنا: "

المقكلة نبدأ ىذه الدراسة التي تبحث في قيمة المختارات الشعرية في الشعر العربي بصفة عامة، كاألندلسي 

بصفة خاصة، كىك نيجه سار عميو النقاد قديما كحديثا في انتخاب خيِّر الشعر كأفضمو مف رؤاىـ الشخصية 

 أساس ركيزة بمنحى كمنطمؽ نقدم، فيي -شعرا كانت أـ نثرا  -كانطباعاتيـ النقدية. كترتبط المختارات 

. كييحتِّـ المنيج العممي التدرج في كعي القائـ بالمختاراتعصرىا، ك  ذكؽ تجسيد غايتيا األدبي النقد في

 (االختيار)لممختارات، ففي لساف العرب جاء في مادة )خار( أف  يتعريؼ المعجمال لنقؼ أكال عمىالدراسة 

 كتخصيصو الشيء ترجيحاؼ اصطالحات الفنكف كالعمـك )االختيار( ىك "كفي كشَّ ، 2"ركالتخيِّ  االنتقاء" ىك

 التأليؼ مف ضربه "، كييشير الخطيب التبريزم في شرحو لمحماسة إلى أف االختيار ىك "3غيره عمى كتقديمو

 مقطعاتتتضمف قصائد أك ، أما اصطالحا فالمختارات ىي: اختيارات أدبية 4ر"االختيا يجيد أحد كؿ كليس

ممف عاصركا المؤلؼ أك سبقكه، اختارىا المؤلِّؼ بدقة لتمييز عناصر  عدد الشعراء منتخبة مف آثار شعرية

 أك كاحد لمؤلؼ معا ىما أك شعرية أك نثرية المختارة القطع مف مجمكعة"اإلبداع فييا، كبصكرة أخرل ىي: 

 عصكر مف عصر أنتجو ما أك أكثر أك مؤلؼ كتب ما بخير القارئ تعريؼ عادة منيا الغرض يككف أكثر

 القراء نسبي، فضركب أمر"، كىذا يعني أنيا 6نسب إلى "مف نضج ذكقيـ كصح حسيـ األدبي"، تي 5"األدب

                                                           

ٔغسح د. شن٘ وبازك، حتكٗل.  ضبط ،األلباب ٔمثس اآلداب ، شِس(ِـ454املتٕفٜ) اذُتصسٙ إضشام أبٕ. الكرئاٌ٘، 1

 .46ص)د.ت(،  ،4٘ الدَٖ، داز ادتٗن، برئت، طٗستىد ست

 .457، ص 4ز برئت، صادز، داز وٍعٕز، ابَ العسب، . اٌعس وادٚ )خاز(،  لطا2ُ

 .119، ص1، ز 1996 ،1 ط لبٍاُ، وهتبٛ دسسٔز، عم٘ حتكٗل. ٔالعمًٕ، الفٍُٕ اصطالسات . التّإٌٙ، ستىد، نػاف3

 ،الكاِسٚ سذاشٙ، وطبعٛ ،اذتىٗد عبد الدَٖ ستٗ٘ ستىد حتكٗل. اذتىاضٛ، دٖٕاُ . التربٖصٙ، ارتطٗب، غسح4

 .6صت(، .د)

، 1984 ،4ط برئت، لبٍاُ، وهتبٛ ٔاألدب، المػٛ يف األدبٗٛ املصطمشات . ِٔبٛ، زتدٙ، ٔ: املٍّدع، ناون، وعذي5

 .44ص

 .111، ص1989داز الػد العسب٘، الكاِسٚ، سبٗٛ: تازخيّا، تساثّا، ساضسِا، املهتبٛ العٌٕفن، د. ٖٕضف، . 6
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 كيبيجو معنى، بذىنو كيعمؽ جانب، يحركو منيـ ككؿ متباينة، الثقافي، كمحصكليـ كاتجاىاتيـ، كأذكاقيـ

 كالحاسة السميـ، الذكؽ لديو كيتكافر االختيار، مؤىالت يحمؿ لمف ذلؾ في كالحكـ.. الضركب مف ضرب

كال يمكف ألم دراسة أف تتجاىؿ الجانب الكصفي التاريخي باعتباره أرضية تنطمؽ منيا، فحرمٌّ  .1المدركة

بنا أف نعرج إلى البذكر األكلى لممختارات الشعرية، كالتي اختمؼ فييا النقاد، فيناؾ مف يرل أنيا بدأت قبؿ 

يتمثمكف بيا في المناسبات، أك ىػ "باختيار القصيدة كالقطعة كالبيت، ككاف مختاركىا يستظيركنيا ك 2القرف 

يمحنيا المغنكف الذيف راجت بضاعتيـ في الحجاز كقصكر الخمفاء بعد الراشديف، كانتيت ىذه المحاكالت 

، كييخالؼ أحد الباحثيف ىذه النظرة، إذ يرل بداية المختارات 2باختيار قصائد جاىمية عيرفت بالمعمقات"

 أشعار، كجميرة األصمعيات، ثـ الضبِّيي صنعيا المفضؿ القصائد المفضميات التالشعرية كانت مف "

االصغر، كالمختار مف  لألخفشالعرب، )كمختارات شعراء العرب( البف الشجرم، ك)كتاب االختياريف( 

النظرة، حيف يرل أف ، كيؤكد باحث آخر ىذه 3عمـ الشنتمرم)أشعار الشعراء الستة الجاىمييف( لأل

في العصر العباسي كخاصة في القرنيف الثاني كالثالث اليجرييف، ضجيا "المختارات الشعرية بمغت قمة ن

كاإلسالمييف، كتصنيؼ  كصناعة دكاكيف الشعراء الجاىمييف كالمخضرميف فظير تدكيف أشعار القبائؿ،

ألنيا تضـ ؛ المجمكعات الشعرية المختارة، أك االختيارات الشعرية التي اىتـ بيا النقاد كالمغكيكف كالنحاة

 .4"كألنيا قائمة عمى مبدأ االنتقاء كالجكدة كالذكؽ في حسف االختيار؛ ثر مف عصر شعرم كاحدأك

 إف المختارات الشعرية مرَّت بثالث مراحؿ: فكبيذا المدخؿ التأريخي 

                                                           

 .16، ص1974 الٗىاوٛ، الطعٕدٖٛ، الػٕازد، دازمخٗظ، عبداهلل بَ ستىد، . 1

 لمشصٕه وكدً عح اهلذسٙ، السابع الكسُ ٌّاٖٛ ستٜ الٍكدٖٛ وعاٖريِا الػعسٖٛ املدتازات دزٔب٘، ستىد . نٍعاُ،2

 .184ص ،1984 الريوٕك، داوعٛ ٔآدابّا، العسبٗٛ المػٛ يف المٗطاٌظ دزدٛ عمٜ

 (.ت.د) عىاُ، ضمطٍٛ ٌصٔٝ، زتمٛ الػعسٖٛ، االختٗازات يف الٍكدٖٛ السؤٖٛ طساد، . الهبٗط٘،3

 تازٖخ ،1ط ٌابمظ، فمططني، الٕطٍٗٛ، ذاحالٍ داوعٛ ادتاِمـ٘، الػعس قطاٖاخطس، يف دزاضتْ:  إبساِٗي . فتش4٘

 .157، ص6/4/4114: التكٗٗي
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 . مرحمة المختارات الشعرية3. مرحمة المجموعات الشعرية   2مرحمة الرواة     .1

 المرحمة األولى: مرحمة الرواية: 

انقسمكا إلى ك  الشعر، إال أنيـ كانكا يرككف الشعر دكف اختيار أك انتقاء، ركاةل مرحمة الركاية الشفييةتيمثِّؿ  

الذم كاف راكية  الحطيئةىؤالء الشاعر  شعر شاعر بعينو، مف يختصكف بركايةشعراء أكثر مف طائفة، منيـ 

كانكا يرككف . كمنيـ شعراء كس بف حجرأراكية  كاف بنفسو زىيركما أف  كابنو كعب، زىير بف أبي سممىل

نما يردكف  كف شاعران شعران لمف سبقيـ، كلبعض مف عاصرىـ مف الشعراء، كال يخص   بعينو يتتممذكف عميو، كا 

يشتقكا، ثـ يصدركف كقد اكتممت ليـ شخصيتيـ الفنية  مناىؿ شتى يشتقكف منيا ما شاء ليـ الفف الشعرم أف

بالشعر  . كما تمثَّمت المرحمة األكلى في كجكد عمماء كركاة اىتمكا1ذك الرمةه الطائفة يمثِّؿ ىذالمستقمة، ك 

 بقصد كضع فسد سالئقيـ المحفي الذيف لـ يي األعراب  يرحمكف إلى البكادم لمشافية إذ كانكاالركاية األدبية، ك 

طبقتاف، الطبقة األكلى  كىـالثالث،  عاش ىؤالء العمماء "في القرف الثاني كمطمع، ك قكاعد كضكابط ليذه المغة

  2.كالمفضؿ الضبي األحمر ثـ خمؼىػ(، 155)تػػ كحماد الراكيةىػ(، 154)تػػ : أبك عمرك بف العالءيمثميا

القرشي صاحب )جميرة أشعار  األكلى، كأشيرىـ األصمعي، كأبك زيد أما الطبقة الثانية فيـ تالمذة الطبقة

 دكر كبير في المحافظة عمى ليـكاف صاحب طبقات فحكؿ الشعراء. ك العرب(، كمحمد بف سالـ الجيمحي 

في ة القبيمة أحد أسمح اكافإذ ، مف جية أخرل الشعر مف الضياعكحفظ  المغة العربية مف المحف مف جية،

 .3نشر مآثرىاك كجكدىا،  الدفاع عف

                                                           

ٔاألدب، داز الفتح، دوػل،  المػٛ يف العسب عٍد التألٗف سسنٛ يف الطسابمط٘، أزتد، ٌعسٚ تازخيٗٛ اٌعس ٍِا:  .1

 .947، ص1976

  .468- 467، ص1969،  4وصس، ط املعازف، التازخيٗٛ، داز ٔقٗىتّا ادتاِم٘ الػعس . األضد، ٌاصس الدَٖ،  وصادز2

  .468ص الطابل، املسدع. 3
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 منيا: السبع  بتسميات مختمفة،كعرفت ت، المعمقا: مرحمة المجمكعات الشعرية، أىميا: المرحمة الثانية

 الشعرية، االختيارات كتيعد "أقدـ، 1كالمٍذىىبات، كالمذٌىبات، كالسمكط الطكاؿ، كالسبعيات، كالمشيكرات،

 بيذه مطمقا ليـ صمة ال باختيارىا، كأف الجاىمييف قاـ مف ىك الراكية حماد أف في اتفاؽ كحكليا ثمة

، الحارث بف امرؤ القيسحماد الراكية سبع:  ، كىي عند2التسمية" ، زىير، طرفة، لبيد، عمرك بف كمثـك

زيد القرشي اثنيف مف ركاية حماد ىما: الحارث بف حمزة، كعنترة،  ، في حيف أسقط أبكبف شداد حمزة، كعنترة

 ىػ(.486)تػػ الزكزني أحمد بفكأشير الشركح ليا شرح حسيف ، 3كأثبت مكانيما األعشى كالنابغة

 تيفكس لسبعة الشعرية مجمكعتو ختارىػ(، كا164ي )تػالضبِّ  المفضؿ مجمكعة المجمكعات ىذه وثاني

سالمييف كمخضرميف، الكثرة كىـ الجاىمية فحكؿ مف شاعرنا،  ميتسي  (، ثـاالختيارات) اىاكسمَّ ، القمة كىـ كا 

مف  في أطكالياكىي أقدـ اختيار شعرم لمجمكعة قصائد مختمفة يا، جامع إلى نسبةت( المفضميا) ذلؾ بعد

تمتاز أف قصائدىا أثبتت كاممة، لـ يجتزئ منيا ، ك عيكف الشعر العربي الجاىمي ثـ المخضـر فاإلسالمي

ثبتيا كما ىي حسب كركدىا مسندة كمكثقة معتمدا في اختيارىا عمى ذكقو األدبي، أبؿ ، جامعيا أم شيء

، كلـ تشتمؿ اختيارات 4تشتت كالضياعكحرصو الشديد عمى االحتفاظ بيذا التراث الشعرم العريؽ مف ال

حنيفة،  بني مف المرأة كأسندىا ألحد تينسب المفضؿ الضبِّي إال عمى ثالثة مقاطع لشعراء مجيكليف "لـ

                                                           

 برئت، ادتٗن، داز ِازُٔ، ستىد الطالً عبد. ٔغسح حتكٗل ٔالتبٗني، البٗاُ عس، بَ عىسٔ عجىاُ أبٕ ، . ادتاسغ1

 9ص ،4ز. 1991

 الػعسٖٛ، زتمٛ ٌصٔٝ، ضمطٍٛ عىاُ، )د.ت(. االختٗازات يف الٍكدٖٛ . الهبٗط٘، طساد، السؤ2ٖٛ

: التكٗٗي تازٖخ ،1ط فمططني، ٌابمظ، الٕطٍٗٛ، الٍّذاح داوعٛ ادتاِمـ٘، الّػعـِس قطاٖا إبساِٗي، فتش٘ خطس،. 3

 .158، ص6/4/4114

 .159ص املسدع الطابل،. 4



    BIBLID [1133-8571] 19 (2012)  

  - 762 - 

AAM, 19 (2012) 257-291 

الذم حققو  )ػى304)تػػػ األنبارم شرح. كأشير شركح المفضميات 1كرجؿ مف عبد قيس، كرجؿ مف الييكد"

 . 2فىارك  السالـ كعبد شاكر محمد أحمد

 ( 72) ىاقصائد عدد بمغىػ(، ك 216)تػػػ األصمعي قاـ بجمعيا ،(األصمعياتالمجمكعات الشعرية ) ىذه ثالث

 لـإال أنيا  لممفضميات، تكممةو، حتى عيدَّت مفضميات في يالضبِّ  نيج فييا نيج ،( شاعران 71قصيدةن لعدد )

 إلى األصمعي ، كعمد فيياالمغة غريب عمى اشتماليا لقمة كالقبكؿ، االنتشار مف المفضميات لقيتو ما ؽمٍ تى 

 . 3ةلمقصيد األصمي بالنصِّ  أضرَّ  مماالركاية،  نصكص اختصار

 اختيارات كىي  قصيدة، )49كتضـ ) القرشي، زيد ألبي (العرب أشعار جميرةالمجمكعات الشعرية ) رابع

سالمية، شعرية لقصائد جاىمية، كمخضرمة، المجميرات )القصائد المتينة : سيميَّت بأكثر مف اسـ، منيا كا 

كالمذىبات )أم القصائد التي تمتاز بجكدتيا الفنية(، المشكبات )القصائد التي شابيا الكفر  السبؾ(، المنتقيات

ف شعراءىا مف المخضرميف(، المي  المنصفات )القصائد ، ك حمات )القصائد المتالحمة األجزاء(مٍ كاإلسالـ، كا 

 .4(قائمكىا فييا أعداءىـ أنصؼالتي 

 

 

 

                                                           

 لمعمًٕ األضاضٗٛ الرتبٗٛ نمٗٛ زتمٛ الػعسٖٛ، االختٗازات نتب يف وعٗازا الػّسٚ الطتاز، عبد صبا . ضمطاُ،1

 . 454ص ،4114 ،18 العدد العسام، بابن، داوعٛ ٔاإلٌطاٌٗٛ، الرتبٕٖٛ

يف ٔ ،1885 عاً األٔه ادتصٞ ٌػس إذ)تٕزبهْ(،  األملاٌ٘ املطتػسم أقدوّا طباعٛ ٍِاك العدٖد وَ الطبعات لمىفطمٗات . 2

 .الكاِسٚيف  املعازف داز طبعٛصدزت  1944عاً 

 . www.reefnet.gov.sy/booksproject/turath/102/16muktarat ٔسدٖجا:  قدميًا الػعسٖٛ املدتازات. اٌعس: 3

: التكٗٗي تازٖخ ،1طفمططني،  ٌابمظ، الٕطٍٗٛ، الٍذاح داوعٛ ادتاِمـ٘، الػعس قطاٖا إبساِٗي، فتش٘ خطس،. 4

 .161ص ،6/4/4114
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 :المرحمة الثالثة: مرحمة المختارات الشعرية  

كاف بىٍدىنا أف تتغير الذائقة العربية بتغير العصكر كاألكضاع االجتماعية كالسياسية التي تشيدىا، خاصة 

 الطكاؿ، القصائد قراءة عمى الصبرفي العصر العباسي الذم تغيَّرت فيو أذكاؽ الناس، كلـ يعد أحد ييطيؽ 

، المعاني عمى مرتبة الناس رغبات يمبِّ تي  مختارات ظيكرمما أدل إلى  ؛المختارة القطع بتذكؽ اكتفكاف

كما ميَّز ىذه  .1(ق231ت (تماـ أبي حماسة المختارات ىذه كأقدـفظيرت لنا المختارات الشعرية، 

 بالبساطة مشمكؿ شعر"فاختار  ،المختارات أف أبا تماـ خالؼ السابقيف في اختيارىـ لشعراء مشيكريف

 شعر مف العمماء ذلمىو فيما يطمب ذلؾ ال أنو ثـ المباشر العاطفي كالصدؽ العفكية مف قميؿ غير كشيء

نما المشيكريف  يحتذيو دكف مثاؿ كاإلسالـ؛ شعراء الجاىمية مف مغمكريف أناس األغمب إلى في يعمد كا 

 نيج عمى فييا سار( لكحشيات)ا اسميا أخرل مختارات تماـ كألبي. 2الذاتي" الذكؽ عمى االعتماد سكل

 صدلن  تماـ أبي حماستا ة. ككجدتالحماس مف شيرة أقؿ كبقيت الصغرل، بالحماسة عيتدي  حتى الحماسة،

 بف اهلل ىبة السعادات أبكىػ(، ك 205)تػػػ البحترم تقميدىا، منيـ في فانبركا كالنقاد، األدباء لدل كاسعا

 ( حماسات كفؽ10) حتى بمغت، 3(الشجرم ابف حماسة) باسمو المعركفة حماستو ىػ( في542)تػػػػ الشجرم

 الحماسة القزكيني، فارس بف أحمد حماسة المرزباف، بف بكر أبي حماسة البحترم، "حماسة: الزمني تتابعيا

العبدلكاني  عبداهلل محمد ألبي كالقدماء المحدثيف أشعار مف الظرفاء حماسة العسكرم، ىالؿ ألبي العسكرية

 البصرية الحماسة الشجرم، بف العمكم اهلل ليبة الشجرية الحماسة الشنتمرم، األعمـ حماسة الزكزني،

 عمي بف لمعباس الجراكم، الحماسة السالـ عبد بف ألحمد المغربية الحماسة البصرم، الديف لصدر

                                                           

 http://www.startimes.com: الػعسٖٛ االختٗازات يف الٍكدٖٛ السؤٖٛادتصاٟسٙ، وصطفٜ، . 1

 لمٍػس الػسٔم داز اهلذسٙ، الجاوَ الكسُ ستٜ الجاٌ٘ الكسُ وَ العسب عٍد االدب٘ الٍكد تازٖخ، د. إسطاُ، عبَّاع. 2

 .6، ص1994 ، 4 ط اُ،عىَّ ٔالتٕشٖع،

   www.reefnet.gov.sy/booksproject/turath/102/16muktarat: ٔسدٖجا قدميًا الػعسٖٛ املدتازات: . اٌعس3
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يمثِّؿ  الكحشيات()أبي تماـ الكبرل كالصغرل  تيحماسظيكر كييٍجمع النقاد عمى أف . 1"النجفي البغدادم

منيجا جديدا لالختبار يعتمد عمى تبكيب بداية ظيكر منيج جديد في المختارات الشعرية، إذ قدَّمت لنا "

المعاني كاألغراض أك المكضكعات الشعرية التي تمثميا المقطكعات، لشعراء معركفيف كمغمكريف أك مقميف، 

 التبريزم شرح شيرة أكثرىا عدة شركح كلمحماسة 2.ىا نقاد ذلؾ العصر أنقى اختيار لممقطكعاتكبذلؾ عدَّ 

 .(ق476ػػػػت) الشنتمرم األعمـ كشرح(، ق502ػػػت(

 :قيمة المختارات األندلسية 

الخ، .. كأيديكلكجيان  كنفعيان، كجماليان، ذكقيان،: الشخصي المكقؼ إطار لـ تخرج االختيارات الشعرية "عف

 جمالي، تذكؽ مف انطمؽ سكاء باالختيار، ينيض الذمالشخص  ذاؾ ىك كترؾ ىذا اختيار يحدد فالذم

، كعميو ارتبطت مناىج النقد األدبي بسمِّـ تفاضمي يعتمد عميو الناقدكف، كىك ما كجد 3آخر مكقؼ مف أك

 حيف شكَّمت مقطعاتيـ الشعرية منحىن جديدا في إبراز إبداعيـ الشعرم، فكانت ضالتو عند األندلسييف،

ًبمىتٍ بينيا  مفالمفاضمة كاالختيار   "المفاضمة عمى سمة ال يمكف تجاىميا في الشخصية األندلسية التي جي

 المميزة المالمح مف كىي األندلسية، الذىنية في المتحكمة المفاضمة ركح عمى قائمة كسمككية، ذىنية

القارئ لكتاب التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس لمكتاني يتراءل لو أف الكتاب ك  .4األندلسية" لمشخصية

                                                           

َِٖ، سذاشٙ فّى٘ ستىٕد. تسمجٛ الػعس،: العسب٘ الرتاخ تازٖخ فؤاد، . ضصنني،1  ضعٕد بَ ستىد اإلواً داوعٛ ٔآخس

 .141-116ص ِـ،1414 ، املىمهٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ،السٖاض اإلضالوٗٛ،

: التكٗٗي تازٖخ ،1ط فمططني، ٌابمظ، الٕطٍٗٛ، الٍذاح داوعٛ ادتاِمـ٘، الػعس قطاٖا إبساِٗي، فتش٘ خطس،. 2

 .161، ص6/4/4114

 http://www.startimes.com: الػعسٖٛ االختٗازات يف الٍكدٖٛ السؤٖٛ ادتصاٟسٙ، وصطفٜ،  .3

ٍُٖعس ٍِا نتاب:4  ٔدزاضٛ لألعاخ العسب٘ آدب، املسنص ٔلد أدٙ ٔاألٌطام،  الرٍِٗٛ: األٌدلط٘ األدب يف املفاضالت  . 

ًٚ ناٌت" املفاضالت" فسضٗٛ فاعمٗٛ. )بتصسف(. ٖسٝ وؤلف الهتاب أُ 4115، الطٗاضات َٞ بكٕٚ ساضس ٍَِذص ٔزا  امُل

ًٛ" امُلفاضمٛ" وٍعٕز اختاذٔ كٕلْ،س مُبِدتمف األٌدلط٘، ٍَِذص، ِرا ُوِذَىن ملكازبٛ آلٗ  ٔددٖسا ددٖدا، دزاضٗا ودخال ٖعد امُل

 باالِتىاً.
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في محاكلة منو إلثبات قدرة جكدة انتقاء مختاراتيـ الشعرية كمعاييرىا، سار عمى نيج السابقيف في 

 نتاج إبداعيـ، ىك أصالة األدب األندلسي: ىؿ األندلسييف في مضاىاة ما سبقيـ مف اآلداب، دفاعا عف

لتعصبات األدبية لنقكؿ: ال يمكف ألم نتخمص مف كؿ ا كىنامحاكاة كنسخة كربكنية ألدب المشرؽ؟،  ـأ

منبع المغة ك كاف ميد الثقافة اإلسالمية، دكر المشرؽ في الحراؾ األدبي كتأصيمو، إذ  تجاىؿى  دارس

ثقافتو إلى األندلس، ر إبداعو كنتاج بدع ثـ يصدِّ فالشرؽ كاف يي " العربية كمصدر االتجاىات األدبية،

، كبقي اإلعجاب 1"فيندفع أدباء األندلس إلى تقميد ما كفد إلييـ مف أشعار شعراء المشرؽ ككتابات كتابو

"بات يشيِّد لنفسو كيانا متميزا كحضارة باذخة مباىيا بذلؾ قكمو  ،األندلسي بأدب المشرؽ نبراس األندلسييف

 الذم تجمَّى فيخاص بيـ، رغـ إعجابيـ بأدب المشرؽ تأسيس نص  األندلسيكف فاستطاع، 2المشارقة"

مثؿ: بحترم األندلس، جنَّاف األندلس، كغيرىا مف  الشعراء معارضاتيـ الشعرية لممشرؽ، كاتخاذ ألقاب

إال أف ابف بو كثيرا، لـ ييتمكا  إذ ،شعرىـ كنثرىـاأللقاب كالمسميات. ككلَّد ىذا اإلعجاب مكقفا سمبيا تجاه 

ىناؾ كتب أخرل سبقتو ك  (،الحدائؽ)كتاب  حيف ألَّؼىذا النقص  معالجةحاكؿ (،  ى366تػػػػ) انيفرج الجيَّ 

(،  ى310تػػػعثماف بف ربيعة االشبيمي)ل (الطبقات في شعراء األندلسمنيا: )معظميا،  فيًقدفي ىذا اإلطار 

(، لكف المختارات الشعرية ىػ320)تػػػػأبك سعيد عثماف بف سعيد الكناني(، كمؤلفو شعراء األندلسككتاب )

إسماعيؿ بف محمد  الكليداألندلسية تكالت فظيرت مؤلفات، أىميا: )البديع في كصؼ الربيع( ألبي 

اني الذم نتناكلو في ىذه ، ككتاب )التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس( البف الكت3ىػ(440ػػ)ت الحميرم

مقارنة بالمؤلفات  ىذا المؤلَّؼ األدبياحثكف كالدراسكف لألدب األندلسي إلى الب يمتفتالدراسة، إذ لـ 

                                                           

 .44، ص1998 ،1ط برئت، العصسٖٛ، املهتبٛ األٌدلط٘، األدب يف الفهاِٛقصحيٛ، د. زٖاض، . 1

 .41، ص4116 ،1ط ضٕزٖا، العسب٘، الػسم داز األٌدلط٘، الػعس والوح عىس،. د . الدقام،2

ضادابا، تسمجٛ. عدٌاُ ستىد  إلٗاع تريٖظ اذتداٟل، ٔنتابْ ادتَّاٌ٘ فسز ابَ الرتاخ: وَ نتابدزاضٛ:  اٌعس ٍِا:  .3

 . 1994، أبسٖن 11، الطٍٛ 47العسب، دوػل، ع الهتاب احتاد ،العسب٘ الرتاخ زتمٛه طعىٛ، آ
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األندلسية األخرل، أمثاؿ: الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة البف بسَّاـ الشنتريني، نفح الطيب مف غصف 

ف كجدت بعض اإلشارات المتناثرة في  األندلس الرطيب لممقرِّم، كالبديع في كصؼ الربيع لمحميرم، كا 

ؤلَّفات في معرض حديثيا عف الملممؤلَّؼ كالمؤلِّؼ عابرة فإنيا ال تتجاكز اإلشارات الكتب األدب، 

لألمانة متيف تناكلتا كتاب ابف الكتاني، نيشير إلييا كلـ نجد إال دراستيف مستقاألندلسية كأىـ أعالميا، 

مت ،1(األندلس أىؿ أشعار مف التشبييات كتاب فػي التشبيو سيميوطيقا: )األولىالعممية:   أف إلى تكصَّ

 مثيالتيا مع تعالقان  النصكص أكثر مف بالذات تعد التشبييية كالصكرة األندلسي الشعر في البيانية الصكر

 إنتاجيتيا لتعزيز يأتي كلكنو األندلس، في الشعرم الكاقع تأـز يعني الكىذا المشرقي،  العربي الشعر في

الذوؽ الجمالي في كتاب كيسِّمت بػ )، الثانيةكأخصب. أما الدراسة  أرحب آفاؽ عمى تنفتح التي الداللية

مت إليو أف 2("التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس" ألبي عبداهلل محمد بف الكتاني الطبيب ، كأىـ ما تكصَّ

عمى امتداد  مف حيث الصكر كالتشبييات عف خصائص الخطاب اإلبداعي األندلسي كشؼ لناالمؤلَّؼ 

يا ابف الكتاني بمختاراتو األندلسية.   كتاب كرغـ كجكد ىاتيف الدراستيف، إال أفالفترة الكبيرة التي اختصَّ

 دراسة المؤلَّؼ دراسة في النظر بإعادة كفيمة شعرية مادةحكل ( األندلس أىؿ أشعار مف التشبييات)

مِّنت فابف الكتاني قدَّـ لنا مكسكعة كاقعية مف أكثر زاكية،   ما الشعرية كاالختيارات النماذج مفشعرية ضي

 تعكسو نقدية نظرية كصياغة النصكص، كتأكيؿ النقدية المعالجة في عمييا لمكقكؼ لمباحثيف آفاقا يفتح

ف سمَّمنا كفؽ رؤل مختمفة لمدارسيف،  األندلسييف عند الشعر مفيـك الدراسات بتقارب عناكيف تارة كا 

                                                           

 دزدٛ لٍٗن ٔآدابّا العسبٗٛ المػٛ قطي إىل وكدوٛ ِٔ٘ زضالٛ الهىٗي، اذتاز ستىد وسغد ستىد الباسح . لمطالب1

 وساسن يف إلّٗا ٔأغسٌا، 4119 ٔآدابّا، العسبٗٛ المػٛ قطي اآلداب، نمٗٛ صٍعاٞ، داوعٛ األٌدلط٘ األدب يف املادطتري

 الدزاضٛ. ِرٓ

  جنا، )د.ت(، ٔأغسٌا إلّٗا يف وساسن ِرٓ الدزاضٛ.   أغسف الدنتٕز . لمباسح2
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 ناقصة، تبقى شأنيا عال ميما األدبية الدراساتك فإف رؤية المكضكع تختمؼ مف باحث آلخر، العممية؛ 

 :اآلتي الدراسة في ىذه ويْكمف إشكاؿ .اآلخر لييكمِّؿ باحث كؿ كيأتي

 عمييـ ركَّز الذيف الشعراء؟ وَمْف الكتاني في اختيارات ابف البيت الشعري قيمةإلى أيِّ مدى َتَشكَّمت  -

 الشعرية؟ اختياراتو في

ا مف الخصوصية التي تميَّزت بيا أشعار انطالقً  األندلسيالشعر  ي فيصياغة منيج نقد ناىؿ يمكن -

 األندلسييف ومختاراتيـ الشعرية؟ 
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 التأليف ومنهجية املؤلف،: األندلس( أهل من كتاب )التشبيهات: 

ؿَّ اىتماميـ  و الباحثكف جي ف  كجَّ نحك الدراسات األدبية الحديثة، فتجاىمكا األدب القديـ، بما فيو األندلسي، كا 

كانت ىناؾ دراسات عديدة ليذا األدب، إال أنو ال يمكف معادلتيا بدراسات اآلداب القديمة األخرل. أما عف 

التي  المشرقيةالكتاب قيد دراستنا فيك مكسكعة أدبية كشعرية حاكؿ فييا ابف الكتاني مجاراة المختارات 

. كتشي لنا القراءة األكؿ لممؤلَّؼ أنو سار عمى عكس المؤلفات األندلسية حافظت عمى شعرىا مف االندثار

األخرل، التي كشفت لنا مقدِّماتيا أسباب تأليفيا أيسكة بالذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة البف بساـ 

 .تناكليا الباحثكف بالدراسة كالتمحيصاتيا منيجا نقديا ، كالتي شكَّمت مقدِّم2، كنفح الطيب لممقرِّم1الشنتريني

ُنعرِّؼ بمؤلؼ ىذا الكتاب والمنيج الذي اتَّبعو كقبؿ الحديث عف جمالية اختيارات ابف الكتاني حرمه بنا أف 

 في كتابو. 

ف .1
ِّ
 :التعريف بالـمؤل

ىك الشيخ أبك عبداهلل محمد بف الكتاني بف الطبيب، كييشير محقؽ الكتاب إلى أنو لـ يذكر اسـ أبيو، كقد 

ترجـ القاضي صاعد لمف كنيتو أبك عبداهلل كاسمو محمد كشيرتو ابف الكتاني، فذكر أف أباه ىك "الحسيف"، 

كخدـ بو المنصكر بف أبي عامر كقاؿ في ترجمتو: "كاف أخذ الطب مف عمِّو محمد بف الحسيف، كطبقتو، 

                                                           

َِ ٔتتبِع ِِسٙ،د سطٍات وَ ٔددُت وا ظىع ٌفط٘ ٔأخرُت" :نتابْ وكدوٛ يف بطاًابَ  . ٖكٕه1  بمدٙ أِِن ستاض

َِ يف الرخريٚ"  تْمسٗ الرٙ الدٖٕاُ ِرا أٔدعت ٔقد: "قاٟاًل ٔميط٘ ،"ٔعصسٙ  ِعمِىّي،عذاٟب  وَ" ادتصٖسٚ أِن ستاض

ِِٟب ٌَْعِىّي ٌَجِسِي ٔغسا  أِِن عمٜ بْ ضأزِبٜ لَعم٘ وا األُفِل، ِرا أخباِز وَ ِرا ِنتاب٘ ٍُتضىَّ ستٜ: "أٖطًا ٖٔكُٕه ،"ٔ

 .(16 -11ص ،1ور ،1م ادتصٖسٚ، أِن ستاضَ يف الرخريٚ: اٌعس) ".املػسم

 بَ أمحد ُٖدعٜ الػاًأسد أدباٞ  وٍْ طمب سني دوػل، إىل لصٖازتْمثسٚ  داٞ أٌْ نتابْ وكدوٛ يف املّكسٙ صسَّح. 2

َِ بالٕشِٖسالتعسٖف  يف الطٗب ُعسِف" أٔاًل عٍٕاٌْ فذعن ارتطٗب، الدَٖ بمطاُ ُٖعسِّف أُ غاِني،  زأٝ فمىا ،"ارتطٗب اب

َِ وَ الطِٗب ٌفُح" لٗصري عٍٕاٌْ تػٗري إىل َعَىَد اتطعت وادَتْ ُِ ٔشِٖسِا ِٔذنِس السطِٗب األٌدُلِظ ُغص  ابَ الدَٖ لطا

 (.118ص ،81ص ،1ز الطٗب، ٌفح: اٌعس. )ارتطٗب
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كابنو الميظفَّر، ثـ انتقؿ في صدر فتنة قرطبة إلى مدينة سرقسطة كاستكطنيا. كاف بصيران بالطب ميتقدِّمان 

 .1فيو، ذا حظو مف المنطؽ كالنجـك ككثير مف عمـك الفمسفة"

 :كتطرَّؽ ميحقِّؽ الكتاب في مقدمة التحقيؽ إلى أىـ قضيتيف حكؿ المؤلَّؼ

، إذ كقع الخمط في اسـ أبيو، فأشار محقؽ الكتاب إلى األولى: مسألة تحديد االسـ الصحيح لمؤلؼ الكتاب

س( ترجـ لرجؿ آخر كنيتو أبك عبداهلل في ذكر كالة األندل جذكة المقتبسأف الحميدم صاحب كتاب )

مذحج كيقاؿ لو كشيرتو "ابف الكتاني"، كاسمو "محمد"، كلكف أباه اسمو "الحسف" كىك منسكب إلى 

المذحجي، كنقؿ ىذه الترجمة الصفدم. كيرل د. إحساف عباس أف الخطأ سيؿ الكقكع، كأف مؤلؼ الكتاب 

ىك أبك عبداهلل محمد بف الحسف بف الحسيف، كىك أستاذ ابف حـز في المنطؽ، كاعتمد في ترجيح كالمو 

 . 2عمى ما أكرده صاعد البغدادم في ترجمتو لمكتاني

 وفاة المؤلؼ الثاني: تاريخ: 

ح محقؽ 420ذكر محقؽ الكتاب أف ابف الكتاني تكفي قريبان مف سنة ي ىػػ، عف عمر قارب ثمانيف سنة. كرجَّ

الكتاب ىذا التاريخ مستندان عمى الشعراء الذيف ساؽ ليـ شعران في كتابو، إذ ينتمكف إلى الفترة األمكية 

كعبادة بف ماء السماء، الذيف نالكا الشيرة األدبية في كالعامرية، كأبعدىـ كفاة مثؿ: ابف درَّاج القسطمي، 

، كييشير إلى أف ىذا التاريخ ال يختؿ في الكتاب إال مرة كاحدة، في معرض حديث المؤلِّؼ عف 3الفترة نفسيا

، إذ يقكؿ: "كقاؿ أبك إسحاؽ الخفاجي في الشمعة"، كىذا يعني أف المؤلِّؼ ال يمكف 165ابف خفاجة في ص

                                                           

 الجكافٛ، داز ،عبَّاع إسطاُ. د. حتكٗل، األٌدلظ أِن أغعاز وَ التػبّٗات الهتاٌ٘، بَ ستىد عبداهلل أبٕ الطبٗب،. 1

 . 7وٛ الهتاب، ص، وكد1966ِّ برئت،

 .11ص ،املصدز الطابل. 2

 .11، صاملصدز الطابل. 3
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؛ ألف ابف خفاجة ينتمي إلى عبَّاسد. إحساف محقِّؽ الكتاب تكفي في الحدكد التي قدَّرىا أف يككف قد 

 عصرم ممكؾ الطكائؼ كالمرابطيف، فنبَّو محقؽ الكتاب في ىذا الجانب إلى حقائؽ منيا:

أف الناسخ نبَّو إلى أنو يدرج في المتف شعران ليس مف األـ، كىك ما نجد عندما ييدرج مختارةن شعرية  -

 ألحمد بف دراج:

1لضاؽ األناـ ليا عف ِفداءِ       ولو َقِبؿ الموُت ِمنَّا الفداءَ            
 

قد يككف أبك إسحاؽ الخفاجي شاعرا آخرا غير ابف خفاجة، إذ إف القطعة التي أكردىا المؤلِّؼ غير  -

 كاردة في ديكاف ابف خفاجة، مما يثير شكَّان في النسبة كاالسـ معان.

المنطؽ العممي يؤكد أنو ال يعقؿ أف ييدرؾ المؤلؼ عصر ابف خفاجة؛ كيييمؿ جميع شعراء عصر   -

الطكائؼ أمثاؿ: ابف زيدكف، ابف عمَّار، كغيرىـ، كبالتالي فإف مثؿ ىذه الزيادات تيمثِّؿ عينصران دخيالن عمى 

 .2الكتاب، قد تمحؽ بالكتاب مع الزمف

 . منيجية الكتاب:2

 انتقاء مفرداتو في األندلسي الشاعر براعة ني عمى اختيار مقطعات شعرية تدلِّؿ عمىاعتمد ابف الكتا

في مجتمع األندلس، كسط  كتجربتو الحياتية كالشعرية الشاعر إحساس حمؿ عمى القادرة كتراكيبو الشعرية

أنو "أكفى  –كما يرل محقِّؽ الكتاب  –الظركؼ االجتماعية كالسياسية التي عاشتيا بالدىـ، فجاء كتابو 

مجمكعة شعرية كصمتنا تيمثِّؿ عصر بف أمية كالعامرييف حتى أكاخر الفتنة البربرية في تاريخ األدب 

األندلسي، فيذه الفترة لـ تصمنا دكاكيف شعرائيا، ككؿ ما نممكو مف الشعر األندلسي الذم ييمثِّميا قطع 

 .3مبثكثة في كتب التاريخ كالتراجـ"

                                                           

 . 474ص ،األٌدلظ أِن أغعاز وَ التػبّٗات. 1

 .14-11ص املصدز الطابل،. 2

 .14، صالطابل املصدز. 3
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ستة ، في لواحد وتسعيف شاعراً تضـ مقطعات  /كتبتقسيمو إلى ثالثة أجزاءكيقـك منيج الكتاب عمى 

، حيف ذىب إلى أنيا المحقِّؽفي مكضكعات التشبيو، جاءت في ترتيب متعمد كما يرل ذلؾ  وستيف باباً 

يبدأ الجزء األكؿ بإيراد نماذج مف التشبييات في السماء كالنجـك كالقمريف، ك . 1ذات صمة فيما بينيا متدرجة

( في إيراد الصكرة المتصمة بالطبيعة 12كانبالج الصبح، كفي البرؽ كالرعد، كتستمر األبكاب حتى نياية )

مغنيف، ( بالقياف كال16( أبكاب، ثـ يبدأ الباب )3( بالخمر كفيو )13كمظاىرىا المتنكعة، كيبدأ الباب )

كتأتي أبكاب في أدكات الغناء كفي مادة الغناء، أم: الشعر، كبذلؾ ينتيي الجزء األكؿ. كجاء افتتاح الكتاب 

ٍسف كجاءت أبكابو في الشعر كأصداغ القياف كالغمماف كالكجو كالخدكد 19الثاني بالباب ) (، الذم يتناكؿ الحي

( في العناؽ كالكداع كالبكاء كالسير، كمراعاة 29ب )كالعيكف كالثغكر كالنيكد كالقدكد، كانتيى فيو بالبا

( بباب )الشتاء 37النجـك كزيارة الطيؼ، كالنحكؿ كالكقكؼ عمى الديار، كيبدأ الكتاب في الباب )

كالصقيع(، كتناكلت بقية األبكاب الصراع بيف اإلنساف كالطبيعة، كالصراع بيف اإلنساف كاإلنساف، كالمتمثِّؿ 

مؽ بيا مف السيكؼ كالرماح كالدركع كالرايات إلى غيرىا مف المتعمقات األخرل. أما في الحركب كما يتع

الجزء الثالث فقد بدأه ابف الكتاني بباب )الدكاة كالقمـ كالصحيفة(، كاستمرت األبكاب في كصؼ السكيف 

بف الكتاني ( الذم خصَّصو ا66كالجمـ، المذبة كالمركحة، الجكد، البخؿ،... حتى نياية الكتاب بالباب )

المؤلِّؼ حاكؿ أف يعرض المجاالت التي المحقؽ في ختاـ مقدِّمتو إلى أف )لمشكاذ تقؿ نظائرىا(. كيشير 

، كىك ما ذىب 2ء أخضعت لترتيب مكضكع أك لـ تخضعاتصمت بيا ممكة التصكير عند األندلسييف سكا

بتكجيو ذكقو الجمالي العاـ الغالب عمى قكلو: "الكتاني انطمؽ في اختيار تشبيياتو بإليو أيضا أحد الباحثيف 

                                                           

 .15صالتػبّٗات وَ أغعاز أِن األٌدلظ، . 1

 .16صاملصدز الطابل، . 2
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البيئة األندلسية آنذاؾ كالذم كاف مف أىـ مالمحو التشبث بالصكرة، كبخاصة الصكرة التشبييية 

 . 1المبتكرة..."

 :كتابان آخران في التشبيهات 

، إال أف الدكتكر بطبيعتيا كجمالياعمى الرغـ مما كتب في التشبييات األندلسية ككصؼ األندلس بكؿ 

يشير إلى أف المصادر لـ تذكر كتاب ابف الكتاني في التشبييات، لكنيا ذكرت كتابان آخران في  عبَّاسإحساف 

، يقكؿ فيو 2)التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس( ألبي الحسف عمي بف محمد بف أبي الحسيف الكاتب

ميدم: "مشيكر باألدب كالشعر، كلو كتاب في التشبييا ت مف أشعار أىؿ األندلس، كاف في الدكلة الحي

العامرية كعاش أياـ الفتنة، كىذا يشير إلى أف أبا الحسيف كاف ميعاصران البف الكتاني، فيتساءؿ محقؽ 

ينقؿ  ابف األبَّارف، 3الكتاب إذا كاف المؤلِّفاف تكفَّرا عمى مكضكع كاحد، كعف مدل الصمة التي تجمع الكتابيف

لنا في ثالثة مكاضع مف كتابو "حمة السراء" عف كتاب ابف أبي الحسيف كييسميو "الفرائد في التشبيو مف 

األشعار األندلسية، فيكرد في المكاضع األكؿ بيتيف لمركاف بف عبد الرحمف الممقَّب بالطميؽ، ثـ ييكرد في 

                                                           

 بَ عبداهلل ألب٘ األٌدلظ أِن أغعاز وَ التػبّٗات نتاب يف ادتىال٘ . الباسح د. أغسف جنا، يف دزاضتْ: الرٔم1

 (.د.ت) ،41ص الطبٗب، الهتاٌ٘

أُ ِرا اذتداٟل(  ٔنتابْ ادتَّاٌ٘ فسز ابَ الرتاخ وَ ضادابا يف دزاضتْ )نتاب تريٖظ اإلضباٌ٘ إلٗاع . ٖسٝ الهاتب2

 ُنمِّفٕا الرَٖ ٔالمػٕٖني الػعساٞ وَ مبذىٕعٛ ٌفطْ حيٗط ناُ الرٙ عسف عاوس أب٘ بَ املؤلَّف ظّس يف عّد املٍصٕز

 ِرٓ طبٗعٛ أٔددتّا اليت اذتادٚ املٍافطٛ إطاز يف املدعني ننِّ ٔزفض داٟستّي،  إىل االٌطىاً حيأه وَ ننِّ اختبازب

 فسز ابَ الرتاخ وَ نتاباٌعس دزاضٛ ) الػعسٖٛ. ٔاملدتازات األدبٗٛ األعىاه ٌػس عمٜ أٖطًا املٍصٕز ٔضاعد املٍّٛ،

 الرتاخ زتمٛطعىٛ،  آه ستىد عدٌاُسمجٛ. ت، ضادابا تريٖظ إلٗاع اإلضباٌ٘ لمهاتب اذتداٟل ٔنتابْ ادتَّاٌ٘

 (.1994أبسٖن، 11 الطٍٛ، 47، عدوػل، العسب الهتاب احتاد ،العسب٘

 .14. التػبّٗات وَ أغعاز أِن األٌدلظ، ص3
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كد محقؽ الكتاب عمى أنو ليس مف المستغرب المكضع الثاني بيتيف لمشاعر )المبِّ بف ابف عبيداهلل(، كيؤ 

 .1اتحاد الكتابيف في إيراد مختارات متشابية ما داما متعاصريف

 :اختيارات ابف الكتاني الشعرية 

لفو "لـ يتجاكز عاـ  كتاب )التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس(يدؿ   ىػ، إذ إف جميع 420عمى أف مؤِّ

ألمكية كالعامرية، كأبعدىـ كفاة ابف درَّاج كعبادة كيكنس بف عبداهلل الشعراء في كتابو ينتمكف إلى الفترة ا

. كأدرج ابف الكتاني مختارات تفنَّف في اختيارىا 2ىػ(، إنما نالكا الشيرة األدبية في الفترة نفسيا"429)ت

يسكؽ أبك  "ليس مف المستغرب أف ييعنى الذكؽ األندلسي بالصكرة التشبييية عناية كبيرة، كأف ، كبالتاليبدقة

عبداهلل الكتاني في بداية القرف الخامس اليجرم مجمكعو الشعرم ليتتبع فيو عيكف التشبييات في أشعار 

 . 3األندلسييف أنفسيـ..."

الشعرية القائمة عمى حيسف التشبييات المنتقاة في مؤلَّفو،  لمقطعاتو كفي حديثنا عف اختيارات ابف الكتاني

 –بغضِّ النظر عف نكعيا  –الشعرية ىذه التشبييات قامت عمى التجربة  األدبية أفنا نقكؿ كفؽ الرؤية فإن

إذ ىي "مجمكعة مف األفكار المبعثرة، الميفكَّكة، التي يعمد الشاعر إلى إفراغيا في قكالب كجدانية مف 

كعاناىا  الشعر، إنما ىي صكرة متكاممة متناسقة، تتعاكف أجزاؤىا في التعبير عف حالة أحسَّيا الشاعر

، كيعمد الشاعر في تجربتو الشعرية إلى االستعانة بالتشبيو في رسـ إحساسو الداخمي، باعتبار 4كفكَّر بيا"

                                                           

 .14، صاألٌدلظ أِن أغعاز وَ التػبّٗات. 1

 .11، صاملصدز الطابل. 2

، 18الطبٗب، ص الهتاٌ٘ بَ عبداهلل ألب٘ األٌدلظ أِن أغعاز وَ التػبّٗات نتاب يف ادتىال٘ الرٔم. جنا، د. أغسف، 3

 )د.ت(.

، 1995 ،1ط برئت، المبٍاٌ٘، الفهس داز ٔالٍكد، ٔالٍعسٖٛ اإلبداع بني العسبٗٛ الػعسٖٛ اذتداثٛ خمٗن،. د دّذْ، . أب4ٕ

 .157ص
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يقكؿ العقاد: "إنما التصكير لكف كشكؿ، كمعنى كحركة، كقد ، كفي ىذا 1كاقعي ،عقالني، حسيالتشبيو 

يراه بعينو كيدركو  ألف تمثيميا يتكقؼ عمى ممكة الناظر، كال يتكقؼ عمى ما ؛فيو تككف الحركة أصعب ما

بالصكرة الشعرية ارتباطا يجعميما ركحيف  ترتبطمعاني التشبييات ، كبالتالي يمكننا القكؿ إف 2بظاىر حٌسو"

كيتَّخذ  ،3ىي "الصكرة الشعرية الحاصمة في األذىاف عف األشياء المكجكدة في األعياف" إذفي جسد كاحد، 

 يغاير كركحو بالككف إحساسو" تجربتو كمعاناتو الداخمية ألف لنقؿ كسيمة صكره التشبييية مف الشاعر

 يشاىده عما التعبير عف قاصرة الحقيقية كمدلكالتيا األلفاظ كألف جية، مف ىذا العادم، الشخص إحساس

 محاكلتو في الشاعر كسيمة"، فالصكرة الشعرية 4"ثانية جية مف مشاعر، مف الداخمية النفسية حياتو في

يصالو ،(أكالن ) كعقمو بقمبو ما إخراج لـ يجد الشاعر العربي ىذا التنظير، ضكء  كفي .5("ثانيان ) غيره إلى كا 

فاعتنى ، تعبيرا عما بداخمو مف تكظيؼ التشبييات بمختمؼ أنكاعيا مناصاعامة كاألندلسي خاصة 

كنظرا ألىمية التشبيو في عالـ الشعر، كدكره الالفت في إبراز  التشبييية عناية كبيرة،األندلسيكف بالصكرة 

مقطَّعة شعرية، غمبت  667اختار ابف الكتاني  ىك معيار لممفاضمة بيف شاعر كآخر؛الصكرة الشعرية، إذ 

 في المختمفاتك  المتباعدات بيف عمييا المقطعات القصيرة التي كصؿ بعضيا إلى بيتو كاحد مفرد، قرِّبت

الطبيعة، كفي ىذا  في التشبييات كاالستعارات كتشخيص مظاىرتشبيياتيا، ككشفت لنا إغراؽ األندلسييف 

 بدقة متناىية اقتضت عنايتو الفنية كجكدة الشعرية اتودليؿ كاضح عمى أف ابف الكتاني نجح في اختيار 
                                                           

 .441ص ،1974 الكاِسٚ، الجكافٛ، داز  ٔالبالغ٘، الٍكدٙ الرتاخ يف الفٍٗٛ الصٕزٚ دابس،. د . عصفٕز،1

 .419ص ،6،1967ط برئت، العسب٘، الهتاب داز غعسٓ، وَ سٗاتْ السٔو٘ ابَ ستىٕد، عباع . العكاد،2

ٔاٌعس: اإلٖكاع . 44. صىٕد، محادٙ، يف ٌعسٖٛ األدب عٍد العسب، الٍادٙ األدب٘، ددٚ، املىمهٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ، ص3

املعٍٕٙ يف الصٕزٚ الػعسٖٛ: ستىٕد دزٖٔؼ منٕذدا، داسي أضٗٛ، قطي المػٛ العسبٗٛ، داوعٛ سطٗبٛ بَ بٕعم٘، 

 .45، ص4118/4119الػمٗف، 

 .151ص وصس،، املعازف داز، األدب٘ الٍكد يفضٗف، غٕق٘، . 4

 العدد دوػل، املعسفٛ، زتمٛ ،الكدٖي غعسٌا عمٜ لتطبٗكّا ستألٛ األٔزب٘، الٍكد يف الصٕزٚ ،الكادز عبدالسباع٘، . 5

 . 41ص.1979 ،414



    BIBLID [1133-8571] 19 (2012)  

  - 776 - 

AAM, 19 (2012) 257-291 

 كاإلبداع الفني الخمؽ في األندلسييف شعراءال معتمدا عمى مقاييسو المنطقية التي عكس فييا قدرة ،البناء

اقة كحدس الذكَّ  ،ليذه التشبييات "بكعي المفكر الحصيؼ اختيارهالشعرم، فجاءت  النص بنية في األدبي

كتجربة مف تذكؽ كؿ ممذات  ،كعقؿ العالـ المكسكعي ،كعمـ البياني المتجاكز لمعيار القاعدة ،المتخير

 .1كمف تجرع كؿ مراراتيا بكيفياتيما المختمفة" ،الحياة

األدباء ، كىك ما نجده عند كذكقو عمى اختيار ما يناسب رؤاه، كيكافؽ ميكلو كرغباتواإلنساف فيًطر  لقد 

 الصكر يكسك فيك المجاز أما الساذجة، التقريرية بالصكر "تضيؽ اإلنسانية النفس المسمَّـ بو أف، فكالشعراء

، لذا فقد تنكَّعت اختيارات ابف الكتاني في مؤلَّفو بيف الجدَّة 2"النفكس إليو تجذب كركعة جماالن  األدبية

إذ  يو عديدة، ضمَّيا كتابو،كاإلبداع تارة، كالتقميد لمصكر المشرقية تارة أخرل، كاألمثمة عمى ما ذىبنا إل

تصكيره الشعرم في كصفو  إلغناء البصرية يختار قكؿ كىيب بف البدييي حيف يستعيف بالعناصر الحسية

 :3لمريح في قكة ضربيا، مشبِّيا إياىا برشؽ النباؿ

 4ليا فػػي الوجػػػػو رشػػػٌؽ كػػالنباؿ ػػٍح جػػػػربػػػػياٍء صػػابػػػػحتػػػػناوري

 الحجاؿ ِسترِ كغوص الطيِؼ في  تغوص عمى البراقع والحشايا

                                                           

 قطي إىل وكدوٛ زضالٛ األٌدلظ، أِن أغعاز وَ التػبّٗات نتاب فـ٘ التػبْٗ ضٗىٕٗطٗكا وسغد، ستىد . الهىٗي،1

 ٔآدابّا، العسبٗٛ المػٛ قطي اآلداب، نمٗٛ صٍعاٞ، داوعٛ األٌدلط٘ األدب يف املادطتري دزدٛ لٍٗن ٔآدابّا العسبٗٛ المػٛ

 .الدزاضٛ ومدص يف 4ص ،4119

 .441، ص1965 ،1ط ٔالتطبٗل، داز ٌّطٛ وصس، الكاِسٚ، الٍعسٖٛ بني البٗاٌٗٛ . غسف، د. سفين ستىد،  الصٕز2

 .47. التػبّٗات وَ أغعاز أِن األٌدلظ، ص3

ِ٘ السٖح اليت تّبُّ بني ادتٍٕب ٔالصبا، ٔقٗن ِ٘ الػىاه، ٔقٗن ِ٘ الٍهباٞ اليت جتسٙ  . األصن: سسبتا، ٔادتسبٗا4ٞ

 (47بني الػىاه ٔالدبٕز. )اٌعس: التػبّٗات وَ أغعاز أِن األٌدلظ، ص
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األندلسيكف مصدريا، كىك ما عدَّه ابف األثير مف محاسف التشبييات التي استعمميا  اختار ابف الكتانيك 

 باب في استعمؿ ما أحسف كىك... مصدريان، يجيء أف التشبيو محاسف أف "اعمـ التشبيو، في قكلو:

 :2، كما في قكؿ أحمد بف فرج1التشبيو"

 مػػػزاَج الماء بالراِح الزُّالؿِ  وُربََّت ريٍح امتػػزجت بنػػفسػػػػي

ُر بالظالؿ وبي لمشوؽ ما بيوجدُت ليا   كما َوَجَد الميجِّ

  :3عبادة بف ماء السَّماء األنصارم( يختار قكؿ التشبييات في السَّماء كالن جـك كالقمريف)باب كفي 

 مسامرُ  عقيؽٍ  مف الدَّراري وفييا كأفَّ السَّماَء قبٌَّة مف زمرُّدٍ 

الكظيفة النفسية  أكالمستكل النفسي كالمستكل الداللي "لمصكرة مستكييف مف الفاعمية ىما كانطالقنا مف أف 

 حيف قديمة لدل اإلنساف العربي، صكرة ، اختار ابف الكتاني ىذه الصكرة التشبييية كىي4"كالكظيفة المعنكية

بالحياة. كما ييكرد صكرة أخرل لشاعر مغمكر ييٍدعى  ترتبط بقداسة السماكية كاألجراـ النجـك إلى يينظر كاف

 :5بف ناصح يصؼ مغيب الشمس في صكرة تشبييية مبتكرة عبَّاس

 كعذراء تبغى في الحجاؿ التواريا  وشمُس النيار قد َىَوْت لمغيبيا  

كلـ يستطع الشاعر العربي تجاىؿ كصؼ المرأة بأكصاؼ الطبيعة كىذا منطؽ ال جداؿ فيو، إذ إف الشعر 

 صدلن  ككاف، الطبيعة في أحضاف طفكلتو منذ كازدىر  نما فقد األخرل، األمـ أشعار عف يختمؼ ال العربي

 ضاقت متى الحنكف، كصدره اإلنساف مالذ جدبيا، فيي أك خصكبتيا أياـ في العربية، البيئة ليذه عميقا

                                                           

 املهتبٛ ،اذتىٗد عبد الدَٖ ستٗ٘ ستىد. . ابَ األثري، ضٗاٞ الدَٖ، املجاه الطاٟس يف أدب الهاتب ٔالػاعس، حتكٗل1

 .479، ص1ز ،1999 برئت، العصسٖٛ،

 .41. التػبّٗات وَ أغعاز أِن األٌدلظ، ص2

 . 19ص املصدز الطابل،. 3

 .44ص، 1979، 1ط، برئت ،لمىالٖني العمي داز، الػعس يف بٍٕٖٗٛ دزاضٛ: ٔالتذم٘ ارتفاٞ ددلٗٛأبٕ دٖب، نىاه، . 4

 .19. التػبّٗات وَ أغعاز أِن األٌدلظ، ص5



    BIBLID [1133-8571] 19 (2012)  

  - 778 - 

AAM, 19 (2012) 257-291 

كيكمف جماؿ الصكرة التشبييية المبتكرة في البيت السابؽ في اإلقراف بيف لحظة ، 1لو" حضنيا اتَّسع نفسو

اليكينا لتتكارل عف األعيف، ثـ يكرد أبيات لسعيد بف عمركف في  العذراء في مشيةركب الشمس كحركة غ

 :2كصؼ اليالؿ يقكؿ فييا

ْوَرؽِ  والبدر في جوِّ الّسماِء قد انَطوى  َطَرفاُه حتى عاَد مْثَؿ الزَّ

ـْ َيْغرؽِ  فَتراُه مف َتحِت الُمحاِؽ َكػَأنَّمػا  َغَرَؽ الَجِميُع وَبْعُضُو ل

في تعاممو مع المغة التي تتناسب كنفسيتو "يبدأ بتيشيـ األلفاظ كتحطيميا ليحرقيا حرقا مساكيا  إف الشاعر

، كيرل أحد الباحثيف أف الصكرة التشبييية في 3لتجربتو االنفعالية، ليخمؽ مخمكقا جديدا لو سماتو الخاصة

كمف الصكر  .4عبداهلل بف المعتز"ىذا البيت "مأخكذة مف الصكرة المشرقية التي ساقيا الشاعر المحدث 

 :5التشبييية التقميدية التي يكردىا ابف الكتاني قكؿ سعيد بف عمركف

 ُمَتدِّرع بمدارٍع مف قار          والميؿ في لوف الغراب كأنو     

متدرعا بمكنو كالتقميد في ىذه الصكرة يتمثؿ في تكرار الربط بيف الميؿ كالغراب في داللة السكاد، فجاء الميؿ 

ـى عدة؛ األسكد، كىي ظاىرة بارزة تعامؿ فييا العرب مع  المكف األسكد معاممةن خاصةن؛ تجمَّت في مفاىي

 كتابو ىػ( في456تابف حـز ) كما نجد ذلؾ عندبؿ ىك انعداـ المكف،  أحيانان؛ ليس لكنان  ـفالسكاد عندى

ال يرل إال السكاد، فيقكؿ:  ألنويرل أف المكفكؼ سيمي مكفكفان ؛ إذ ؿ(حى )الفصؿ في الًممؿ كاألىكاء كالنِّ 

                                                           

 المػٛ يف املادطتري دزدٛ لٍٗن وكدوٛ دزاضٛ أضمٕبٗٛ، دزاضٛ: الصٍٕبسٙ غعس يف الصِسٖات صٕزعصٖص، ٔفاٞ، . 1

 .14، ص4119 ادتصاٟس، األخطس، ذتاز داوعٛ العسبٗٛ،

 .19. التػبّٗات وَ أغعاز أِن األٌدلظ، ص2

 .145، ص1998 ، بػداد،ات داٟسٚ الػؤُٔ الجكافٗٛ العاوٛ. دعفس، عبد الهسٖي زاض٘، زواد الػعس، وٍػٕز3

، 48صالطبٗب،  الهتاٌ٘ بَ عبداهلل ألب٘ األٌدلظ أِن أغعاز وَ التػبّٗات نتاب يف ادتىال٘ ، الرٔم. جنا، د. أغسف4

 .)د.ت(

 .44. التػبّٗات وَ أغعاز أِن األٌدلظ، ص5
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كسيميت  ،"الظممة كالسكاد كاحد ال يختمؼ في ذلؾ اثناف، أما الزنجي كالغراب كالثكب فيي ألكاف غير األسكد

 حضكر المكف األسكد عند ابف خفاجةنجد ، كما كاف بارزا عند األندلسييف مرتبطا بنفسياتيـ، إذ 1"بو مجازان 

مقركنان بالظالـ كالميؿ، فاألثر الذاتي لمكف األسكد شكَّؿ دكافعى متناقضة أسيمت في تركيب  -مثال-

، في أكثر مف مكضع في ديكانو صكرة الفحـك صكرة الميؿ  ليقرف بيفشخصيتو ًكفؽ القمؽ الذم تحممو، 

 :2منيا قكلو

ـَ الميِؿ يْسَودُّ َفْحَمًة          َوُدْسُت َعريَف الميِث َينُظُر عف َجْمرِ         َوُخْضُت َظاَل

كيستمر  ابف الكتاني في انتقاء مختاراتو الشعرية، كمف الصكر االبتكارية التي يكردىا قكؿ يكسؼ بف 

تشبييية بيف المشبو كالمشبو بو، تقـك عمى تداخؿ  ىاركف الرمادم المشيكر بأبي جنيش، في مقاربة 

 ة: الحكاس في تشكيؿ ىذه الصكر 

 تنوُح عمى تفريقنا وتميَّؼُ        وكػػػػػـ ليمة قد جمَّعتنا وأدبرت

 تحمَّؿ لقماُف وأقبؿ يوسؼ       إلى أف بدا وجو الصباح كأنما

تعبيرية حاكؿ  لكحة يمثؿ بناءو متناسؽو، في الشاعر سكبيا سياقيا، مع متآلفة جاءت الصكرة ىنا متعاضدة

ابف ىاركف  البصرية المتمثمة في جماؿ المحبكب، فاختار الرؤية عمى الداخمية الرؤية الشاعر تغميب فييا

خيالو، كيكمف جماؿ الصكرة التشبييية  يبدعيا التي الفنية الصكر كيحمِّميا فائقة، بعناية الشعرية لغتو ألفاظ

فجاء كجو في كصؼ الشاعر لميمتو مع محبكبتو، فالمشبَّو ىنا )كجو الصباح(، كالمشبَّو بو )جماؿ يكسؼ(، 

 أيدييف.  الشبو جامعا بياض الصباح كجماؿ النبي يكسؼ حيف قطعفَّ النسكة

 

                                                           

السمحَ عىريٚ ٔد. د. عبد  .حتل، ـ(ـ456ِت)أبٕ ستىد عم٘ بَ سصً العاِسٙ ، من ٔاألِٕاٞ ٔالٍشنالفصن يف امِل. 1

 . 474 –474، ص5، ز1984ً ،1، املىمهٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ، طدـدٚ ،غسنٛ وهتبات عهاظ، ستىد إبساِٗي ٌصس

 .44. دٖٕاُ ابَ خفادٛ، ص2
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الطبيعة بمختمؼ مظاىرىا "مجرد ميعطى جامد ميت، كلكنيا تدب  فييا الحياة حينما تمتزج بالركح إف 

بيياتيـ الشعرية األندلسيكف تكظيفيا في تش أحسف، لذا فقد 1اإلنسانية فتعكس التجارب الركحية المختمفة"

في باب كصؼ القصكر كالبساتيف كالصياريج  كمف جيِّد التشبيو يكرد ابف الكتانيتجسيدا كتشخصيا، 

 :2كاألشجار قكؿ مؤمف بف سعيد

 كجمر الغضا في لونو المتوقػػػػد       وأخرى ُمقاناة البياض بُحمرةٍ 

 :3القيس امرئكىي صكرة تشبييية تكشؼ لنا تأثر الشاعر بقكؿ 

 َغػَذاَىػػا َنػِمػْيػُر الػَمػاِء َغػْيػُر ُمػَحػمَّػػؿِ      َكػِبػْكػِر الػُمػَقػاَنػاِة الػَبػَيػاَض ِبػُصػْفَرةٍ 

إف التشبييات ليست "كحدىا ميما بمغ جماليا كميما كاف انطباقيا عمى الكاقع، ىي الشيء الذم يميِّز 

نما تصبح معيارا لمعبقرية  األصيمة حينما تشكميا عاطفة سائدة أك سمسمة مف األفكار الشاعر الصادؽ، كا 

 قكؿ يكسؼ بف ىاركف في كصؼ الربيع، في صكرة مشرقية تضعنا أماـفييكرد ابف الكتاني  ،4كالصكر"

 :5طبيعي يكشؼ لنا تأثر األندلسييف بالمشرؽ منظر

 لطمعة معشوٍؽ إلى عيف ُمغـر كػػػأف الػػربػػيع الػػطمػػػؽ أقػػػبػػػؿ ُمػػػيػػػػديػػػػا

بُت مف غوص الحيا في حشا الثرى  فػػػػأفشى الػػػػذي فيو ولػػػػػـ يتكمـ تعجَّ

 البيتيف كقكؿ البحترم: ىذيف كتتماثؿ الصكرة في

 

                                                           

 .84، ص1958. نٕلسدز، تسمجٛ. ستىد وصطفٜ بدٔٙ، داز املعازف، الكاِسٚ، 1

 .66. التػبّٗات وَ أغعاز أِن األٌدلظ، ص2

 ،4ط برئت، ٔالٍػس، لمطباعٛ املعسفٛ داز الطبع، املعمكات غسح  ،(ِـ486) أمحد بَ اذتطني عبداهلل أب٘ لصٔشٌ٘،. ا3

 .44، ص4114

 .464، ص1981 ،1ط برئت، ٌٕفن، وؤضطٛ املعاصس، العسب٘ الػعس يف ادتدٖدٚ االجتاِات اذتىٗد، عبد دٗدٚ،. 4

 .44. التػبّٗات وَ أغعاز أِن األٌدلظ، ص5
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 َيَتَكّمَما أفْ  كادَ  حّتى الُحسفِ  مفَ        َضاِحكاً  َيختاؿُ  الّطمؽُ  الّربيعُ  أَتاؾَ 

َمػػا بػاألْمسِ  ُكفّ  َوْردٍ  أواِئؿَ        الّدَجى َغَمسِ  في النّيُروزُ  َنّبوَ  َوَقد  ُنػػوَّ

كانطالقا مف أف التصكير التشبييي ىك "إظيار المضمرات في صكرة فنية راقية نابضة بالحياة، بحيث 

، يسكؽي لنا 1"كالعباراتالصكرة التي أراد الفناف نقميا لو كتككف أداة التصكير ىي األلفاظ ترتسـ أماـ القارئ 

 :2لو أىديتحيف  )العنب( ثمرةيصؼ   ابف الكتاني صكرة طريافية عند أحمد بف عبد ربو

نيا  كأنيا مف بنات الرـو والحبشِ  أىديَت بياضا وسودا في تموِّ

ـُ مف جوع ومف عطش عذراُء ُتُؤكؿ أحيانا وتشرب أحيانا  فتعِص

إلى أف الصكرة التشبييية في كصؼ امرأة تفنف الشاعر في كصفيا، عمى  كمف الكىمة األكلى تذىب ميخميتنا

 جماؿ لكف، إال أف األبيات في كصؼ في كصؼ الجماؿ األنثكم حددةم تشبييات عمى اعتبار أننا اعتدنا

 طيب عنب كالىماف، في بياضيف، كالحبش في سكادىف أشبو ببنات الرـكىك  ، إذسكادهك ببياضو العنب 

ي فالناس،  كؿ فيو يشترؾ ليميِّز أف العاـ مف التشبييات الشعرية ىذيف البيتيف ابف الكتاني كاختار. حمك

  .في طرافتيا كًجدَّتيا ؼعف المألك الصكرة ىنا حيف خرجت 

صكرة ابف الكتاني في شعر األندلسييف، فيختار لنا بارزة كمثَّؿ كصؼ الخمر في درجاتيا المختمفة ظاىرة 

 :3لمشاعر جعفر بف عثماف تقميدية بىدىتٍ 

 فػػػي الجسـِ ىبَّت ىبَّ صؿ الدغ      صفراُء ُتطِرُؽ في الزجاج فإف سرت

 يػػػجدوف ريػػػػػا مػػػػف إنػػػػاء فػػػػػػارغ      عػػمى ُشػػػػرَّاِبػػػػيا فػػػػكأنػػػػػما خػػػفِيػػػتْ 

                                                           

 .77، ص1988ٌعسٖٛ التصٕٖس الفين عٍد ضٗد قطب ، غسنٛ الػّاب ، باتٍٛ ، ادتصاٟس ، ، الفتاح صالح عبدارتالدٙ، . 1

 .84، صاألٌدلظ أِن أغعاز وَ التػبّٗات. 2

 .91ص املصدز الطابل،. 3
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 عندما تغيب عف الحكاس، -المتمثمة في الخمر -استحضار المدركات الحسية بتبدأ  التشبييية ىناالصكرة ف

بمركر الفكر بالصكر الطبيعية التي سبؽ أف شاىدىا كانفصؿ عنيا ثـ " ىذه الحاالت التشبييية تنشأكمثؿ 

في البيتيف السابقيف رغبة الشاعر في البحث عف الشكؿ األفضؿ  كشفت لنا الصكرة ف، 1"اختزليا في مخيمتو

نجحت الصكرة في تكظيؼ المكف كبالتالي ، في زمانولمصكرة البيانية بما يكائـ الكاقع االجتماعي كالحضارم 

 كىي صكرة تكررت في شعر األندلسييف، إذ نجدىا في قكؿ ابف خفاجة:، لخمرة طكؿ النياررسـ لكف ال

 رهػػػُع ُحمْ ػػػأس تسطػوالك         ونًا   ػػػل يْسَودُّ  ؿَّ ػظػػف

 2هْ رَ ِت الشمُس َزىْ واصَفرَّ     ُت ُغصنًا   يْ حتى َتَثنَّ 

 االنطباعات فيو تتداخؿ المضمكف البف بطاؿ المتممس كييكرد ابف الكتاني اختيارا شعريا آخر في نفس

 :3الحسيِّة

 سنا الشمس يبغي ُسدفَة الميؿ بالذحؿ  وصيباُء في جسـ اليواء وثوبيا

تعتمد عمى الخياؿ في التكليد الصياغي، كىي بمثابة الكسيمة اإليضاحية، التي تقدِّـ إف الصكرة التشبييية "

فجاء اختيار ابف الكتاني الصكرة التشبييية )لمصيباء( أشبو بالمرأة  ،4النضكج"السياؽ عمى درجة عالية مف 

أيضا حيف  ألفناىا في الشعر األندلسي، إذ نجد مثيميا في قكؿ ابف خفاجةفي أزىى مالبسيا، كىي صكرة 

 : 5يشرب الخمر صيباء لكنيا في حضف الطبيعة األندلسية )ظاىرىا حمرةن كباطنيا سكاد(

 ارُ الّسػُرى سحَّ  َسّحاُب أذياؿِ  رٌ وَ ى أحْ وَ يباَء أحْ ػا الصَّ ػيػعاطػى ب

                                                           

 .74، ص1988، غسنٛ الػّاب ، باتٍٛ ، ادتصاٟس ، ٌعسٖٛ التصٕٖس الفين عٍد ضٗد قطب، صالح عبد الفتاحارتالدٙ،  .1

 . 74. دٖٕاُ ابَ خفادٛ، ص2

 .91. التػبّٗات وَ أغعاز أِن األٌدلظ، ص3

ٞ لمٍػس ٔالتٕشٖع، عىَّاُ، ستىد عبٗد صاحل، الٕدْ البالغ٘ ٔأثسٓ يف الطٗام الػعسٙ األٌدلط٘، داز غٗداد. . الطبّاٌ٘، 4

 .47ص، 4114، 1، طاألزدُ

 . 114ابَ خفادٛ، ص . دٖٕاُ 5



    BIBLID [1133-8571] 19 (2012)  

  - 782 - 

AAM, 19 (2012) 257-291 

ٍسف( ييحسف كالخمرة كصؼ الطبيعة األندلسييف في كبعد اختيار ابف الكتاني لبدائع ، نجده في )باب الحي

كصؼ جسد المرأة، إذ جمع األندلسيكف بينيا كبيف االختيارات الشعرية التي تصؼ مالمح الجماؿ كسماتو ك 

كفؽ ما منحتيـ إياه  المرأةالطبيعة في جماليا الفاتف، في إشارة كاضحة إلى أف األندلسييف تعاممكا مع 

في الكصؼ الحسيِّ لممرأة بػ: العيكف، الخدكد، الثغر، الجيد، النيد، القد، األرداؼ، تنكا طبيعة بالدىـ، "إذ في 

ف الصكرة الكمية لنمكذج رائع لمجماؿ الذم صبغتو  كجعمكا ليا أمثال مف الطبيعة، فتضافرت الجزئيات لتككِّ

، فإذا كانت الرؤيا الجسدية في الخياؿ الشعرم العربي "تكمف في 1الطبيعة بألكانيا كنشرت عمييا عطكرىا"

يب كالشاعر، كمفخرة الفتى، امتالء بدف المرأة كركاء بشرتيا كنعمة حاليا، فيي متعة الفارس، كرضية األد

 في معينة مقاييس يرل حيف قكؿ يحيى بف الحكـ الغزاؿيختار ابف الكتاني فإف ؛ 2كحظكة السيد الفارس"

األنثكم تخالؼ النظرة السائدة المألكفة، فحاكؿ تشكيؿ صكرة لممقياس الجمالي في كصفو جسد  الجماؿ

 :3الطبيعةالمرأة نابع مف مخيمتو التي استحضرت جماؿ 

اِمرِ  كالُميرةِ    الَحَشا ىضيـُ  الجسـِ  فارعةُ   ُتركبِ  لـ الضَّ

لقد شكَّؿ جسد المرأة لدل الشاعر العربي ككفؽ تصكيره الشعرم لكنيف: األكؿ: التصكير المثالي، كاآلخر ىك 

الشاعر، ، كميما أبدع الشاعر في رسـ صكرة الجسد فإنيا "ال تدؿ بذاتيا عمى خصائص 4التصكير الكاقعي

كلك كانت منقكلة نقال أمينا، كصكرت بنفس القدر مف الدقة في كممات، ال تصير أدلة عمى عبقرية أصيمة 

                                                           

 ،1ط اإلضهٍدزٖٛ، ٔالٍػس، الطباعٛ لدٌٗا الٕفاٞ داز فٍٗٛ، دزاضٛ: املٕسدَٖ عصس يف الػصه قصٗدٚ إمياُ،. د . ادتىن،1

 .475، ص4119

، 4114 ،1ط األزدُ، اذتدٖح، الهتب عامل الصٕزٚ، الداللٛ، المػٛ،: الػعسٙ الٍص جتمٗات صابس، ستىد. د . عبٗد،2

 .48ص

 .141. التػبّٗات وَ أغعاز أِن األٌدلظ، ص3

 ِرَٖ غعس يف ادتطد أثس فشص(: األوٕٙ العصس – اإلضالً صدز عصس) ادتطد غعسٖٛ سطني، ستىد. د . ستىٕد،4

 .74، ص4114 ،1ط األزدُ، عىَّاُ، ٔالتٕشٖع، لمٍػس زتدالٔٙ داز العصسَٖ،
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، أك أفكار مفصمة، أك صكَّر آثارىا ذلؾ االنفعاؿ" أيكلع الشعراء ك  .1إال بقدر ما تككف محككمة بانفعاؿ طاغو

تتييج بالرؤية أك بالممس أك بالتذكؽ في الشعر األندلسيكف بكصؼ جسد المرأة "لما تحركو فييـ مف أحاسيس 

َـّ بيا الشعراء الحسي كف كأبدعكا  كالكجو كالشفتاف كالريؽ كالعنؽ كالثدم كالقد كالردؼ كميا مكاضع كصؼو اىت

 ييرب الذم "الممجأ في كتاب )التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس( األنثى جسد حضكر فكاف ،2في كصفيا"

 يتطمع مثاليان  كاقعان  فيو ييندس الذم كالمكاف كتجمياتو، صكره بكؿ المفترس الكاقع مخالب مف األندلسي إليو

 :4، كمثَّؿ المؤلِّؼ لذلؾ بأمثمة عدة في مختاراتو الشعرية، منيا قكؿ أبي عثماف السرقسطي3تحقيقو" إلى

 غزاٌؿ كالبدر في الدَّجْف الحا   ورسولي إليَؾ أصمحػؾ اهلل

 صيَّرْت وصمو حالال ُمباحػػا    حسََّنتو يػػػػد الطبيعة حػػػػتى

 تحاكي أطػػػػػرافيف الرمػػػاحػػػػػا   حسِّنت َصْدَرًه بأنبؿ ُرمَّافٍ 

 الشاعر عاطفة عمى تركز ككنيا حيث مف النفسي الشاعر تبدك الصكرة في ىذه األبيات ذات عالقة بتككيف

فيو، فجماؿ المحبكبة جاء في صكرة تشبييية تجديدية رسميا أبك عثماف  يحيا الذم البيئي العامؿ مف المستقاة

السرقسطي جامعا فييا جماؿ النيديف بثمرة الرماف تحاكي أطراؼ الرماح في حدِّتيا، كفي مثؿ ىذا الجماؿ 

عربي "اتجاه الكعي الشعرم ال دليؿ فيذا إف الجسد عندما يتحكَّؿ إلى خطاب شعرم كاضحة التشبييي إشارة

                                                           

، 4114 ،1ط األزدُ، اذتدٖح، الهتب عامل الصٕزٚ، الداللٛ، المػٛ،: الػعسٙ الٍص جتمٗات صابس، ستىد. د . عبٗد،1

 .174ص

 ،1ط اإلضهٍدزٖٛ، ٔالٍػس، الطباعٛ لدٌٗا الٕفاٞ داز فٍٗٛ، دزاضٛ: املٕسدَٖ عصس يف الػصه قصٗدٚ إمياُ،. د . ادتىن،2

 .86، ص4119

 قطي إىل وكدوٛ زضالٛ األٌدلظ، أِن أغعاز وَ التػبّٗات نتاب فـ٘ التػبْٗ ضٗىٕٗطٗكا وسغد، ستىد . الهىٗي،3

 ٔآدابّا، العسبٗٛ المػٛ قطي اآلداب، نمٗٛ صٍعاٞ، داوعٛ األٌدلط٘ األدب يف املادطتري دزدٛ لٍٗن ٔآدابّا العسبٗٛ المػٛ

 .4، ومدص الدزاضٛ، ص4119

 .141-141. التػبّٗات وَ أغعاز أِن األٌدلظ، ص4
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لمتفكير العميؽ في ىيئة الجسد التي حاكؿ استيعاب تشكيميا الجمالي المرتبطة بحسية الشاعر بما يقابميا مف 

 .1مظاىر الطبيعة كصكرىا الجمالية"

 :2لنا ابف الكتاني في قكؿ ابف عبد ربو التي يسكقيا الصكر في كيجد التشبيو جمالو كحيكيتو

 لمصميِب  النَّصارى َسَجد كما لوجنتيوِ  الجماؿُ  سجدَ  رشاً 

 القموبِ  إلى العيوفُ  تؤدييا ُشيودٌ  محاسنوِ  مف عميوِ 

إنتاج دالالت ثقافية أبانت حضكر جسد األنثى مكَّف مف "أف  تكشؼ لنا ابف الكتاني في الغزؿاختيارات  إف

الحضكر المكثؼ لصفات  فاءن لتحقيؽ متعو كلذاتو، كما مكَّ عف نسؽ ذككرم متسمط ال يرل المرأة إال كع

الرجؿ المعنكية في مقابؿ الحضكر الذم كاد أف يصؿ إلى درجة الغياب لصفات المرأة المعنكية مف إنتاج 

دالالت ثقافية أخرل تتيح لمرجؿ الكصكؿ إلى الكماؿ كالخمكد المذيف يستطيع مف خالليما فرض ىيمنتو 

متماثال كسجكد النصارل لمصمبي في عبادتيـ،  في البيتيف السابقيف فجاء الخضكع لمجماؿ، 3"كتسمطو

"العيف باب النفس الشارع، كىي كيتشابو الشطر الثاني مف البيت الثاني كقكؿ ابف حـز في كصؼ العيكف:

المنقبة عف سرائرىا كالمعبرة لضمائرىا كالمعربة عف بكاطنيا، فترل الناظر ال يطرؼ، يتنقؿ بتنقؿ المحبكب، 

                                                           

 ِرَٖ غعس يف ادتطد أثس فشص(: األوٕٙ العصس – اإلضالً صدز عصس) ادتطد غعسٖٛ سطني، ستىد. د . ستىٕد،1

 .54، ص4114 ،1ط األزدُ، عىَّاُ، ٔالتٕشٖع، لمٍػس زتدالٔٙ داز العصسَٖ،
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ابف الكتاني في اختياره  أيضا ، كىك ما ذىب إليو1حيث ماؿ كالحرباء مف الشمس" كينزكم بانزكائو، كيميؿ

 :2تكررت فيو لفظة )العيف( لقكؿ ابف ىذيؿ

 فواتُر قد َسِكرَف بغير راح    كأف عيونيف عيوف عيفٍ 

 :3كفي باب )الثغر كطيب الريؽ( يختار لنا ابف الكتاني قكؿ يكسؼ بف ىاركف

رؼُ  وقػػد ُقِطبت شيػػػػدا ُمػػػػدامُة ثغػػػػره    وما في الجفوف الفاترات ىي الصِّ

رُؼ الذي في جفونو    ويػػػمتذُّ مػػػما فػػػػي مػػػراشػػِفِو الػػرَّشػػػػػػؼُ  لذا يقتُؿ الصَّ

 عف لناكالنفسي، كشفت  ترابطيا المكضكعي في متناسقة الدالالت جاءت البيتيف ىذيف إف الصكرة في

كالداللية، في  النفسية كفاعميتيا كقعيا الصكرة أعطت ليا يكسؼ بف ىاركف تشبييات حشد صادقة عاطفة

مف أسناف كريؽ يمثِّؿ صفة جمالية تتمتع بيا  ثغرىا، إذ إف الفـ كما يحكيو كعذكبة حبيبتو تشبييو رضاب

المرأة، فيك ينبكع متعة يسعى الرجؿ إلى االرتكاء منو عمى طريؽ القيٍبمىة: "فيي الرسكؿ الركحي لعاطفة 

، فأحسف ابف الكتاني اختياره ليذه الصكرة المبتكرة في كصؼ ريؽ المحبكبة بالميدامة في طيبيا كما 4الحب"

ٍكىر عريش حيف تحمك لمشاعر األشياء، كيتفاعؿ نفسيا معيا، كىي صكرة تشبييية أخرجت النص الشعرم  بجى

 الصكرة الشعرية في مخيمة القارئ.عند يكسؼ بف ىاركف مف معناه المغكم إلى الخياؿ في رسـ 

 

                                                           

 األلفٛ يف اذتىاوٛ طٕم ،(ِـ456: املتٕفٜ) الكسطيب األٌدلط٘ سصً بَ ضعٗد بَ أمحد بَ عم٘ ستىد العاِسٙ،. 1

 .14، ص1987 ،4ط برئت، ٔالٍػس، لمدزاضات العسبٗٛ املؤضطٛ عبَّاع، إسطاُ.  حتكٗل ٔاآلالف،

 .144. التػبّٗات وَ أغعاز أِن األٌدلظ، ص2

 .146، صاملصدز الطابل. 3

 ،4111 ،1ط األزدُ، عىَّاُ، ددمٛ، داز ،"ِـ656-444" العباض٘ الػعس يف البدٖٔٛ الصٕزٚ السشام، عبد ضٗاٞ. د . العاٌ٘،4

 .446ص



    BIBLID [1133-8571] 19 (2012)  

  - 787 - 

AAM, 19 (2012) 257-291 

اختار  ابف الكتاني فإف (التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس)مف خالؿ القراءة اليقينية كاإلحصائية لكتاب ك 

 مؤلِّفو مقطعاتو الشعرية كفؽ رؤية خاصة حاكؿ فييا تمم س إبداع الشاعر األندلسي منتقيا جيِّدىا، إال أف

عمى الشاعريف يحيى بف ىذيؿ، كيكسؼ بف ىاركف، إذ احتالَّ المساحة األكبر في  بصكرة الفتة اعتمد

 مختاراتو الشعرية كفؽ الجدكؿ:

 

 عدد المختارات والمقطعات الشعرية الشاعر  

 111 بف ىذيؿيحيى 

 59 يوسؼ بف ىاروف

 

كفي ىذا داللة لمقكؿ إف ابف الكتاني حاكؿ في اختياراتو الشعرية إبراز مكانة ىذيف الشاعريف بيف شعراء 

 .شعرييمالدراسات أخرل تتناكؿ  مجاالن  يفتحزمانيما كقيمة شعرييما، رغـ قمة المصادر التي تناكلتيما، مما 

 ختاما:   

يالحظ نمك ظاىرة الًيكيَّة األندليسية التي  في األندلس ىػ(541-ىػ484دكلة المرابطيف )المتتبع لعصر إف 

إلى "تأكيد الذات الثقافية  األندلسيكف اسعى مف خالليذلؾ العصر، التي  كانت دافعان لتأليؼ أغمب مؤلفات

رتو، بحيث يتحقؽ المتميزة، كالشخصية الحضارية المستقمة مف خالؿ االنتماء إلى ثقافة المشرؽ، كحضا

الًيكية  ىذه كدفاعا عف، 1انتماءاف: األكؿ خاص إلى األندلس، كالثاني عاـ إلى المشرؽ العربي اإلسالمي"

 مفكتأريخية لدارسي األدب األندلسي  أدبية كثيقة (التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس)كتاب األندلسية، جاء 

إلى إبراز قدرات األندلسييف  سعى مف خاللو ابف الكتاني، أخرل جية مف إبداعيا شعريا كاختياريا جية،

                                                           

 ٔالتٕشٖع، لمٍػس األٌدلظ داز ٔاألٌدلظ، املػسب يف العسب عٍد األدب٘ الٍكد يف دزاضات ستىد، عىس. د الٕاسد، عبد. 1

 .459ص ،1998 ،1ط الطعٕدٖٛ، العسبٗٛ املىمهٛ ساٟن،
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مكاناتيـ الشعرية،  عمييا غمبت ،كصؿ بعضيا إلى بيتو كاحد مفرد مقطَّعة كاختيارا شعريا، (667) فيوقدَّـ ف كا 

صكر التشبييات التي اختارىا كفؽ ذكقو كمعياره  نقمتيا نفسية دكافع بينيت عمىالتي  المادية التشبييات

 كاالختيار، لممفاضمة معيارا الشعراء شيرة عمى في اختياراتو الكتاني المنيج النقدم البف يعتمدكلـ الفني، 

نما  عثماف أبك قمفاط، يحيى بف حمكد الكناني، بكر: أمثاؿ ،مغمكريف أندلسييف لشعراء اختياراتو جاءت كا 

 تفننكا ممف ،كغيرىـ... األصـ عثماف بف الرحمف عبد ،، الميندأحمد بف حبيب بالحمار، الممقَّب السرقسطي

 بالبالغة لو تشيد متتالية صكرا الشاعر منيا يكلِّد بؿ الكاحدة، الصكرة عند تقؼ ال بتشبييات مخاطباتيـ في

 نقدم منيج صياغةفإف كتاب التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس يفتح المجاؿ لنا مجاؿ  ،كعميو كالبراعة.

، منطمقيف الشعرية كمختاراتيـ األندلسييف أشعار بيا تميَّزت التي الخصكصية مف انطالقنا أندلسي خالص،

، خؿ قصائدىا"تحكيـ الذكؽ في العناصر الفنية التي تسرم في دااألدبي القائـ عمى مف سمة ىذا التكجو 

 .1"كاختيار األمثؿ، كىذا منطمؽ النقد كأساس الحكـ األدبي، قاء األفضؿتاصطفاء األجمؿ، كانك 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .47ص ،1974 برئت، الػسم، داز وهتبٛ العسب٘، الرتاخ وصادز عىس،. د . الدقام،1
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 :* وصادز الدزاضٛ ٔوسادعّا

 

 :أوال: املصادر 
 العصسٖٛ، املهتبٛ ،اذتىٗد عبد الدَٖ ستٗ٘ ستىد ٔالػاعس، الهاتب أدب يف الطاٟس املجاه الدَٖ، ضٗاٞ األثري، ابَ .1

 .1999 برئت،

 صادز، داز العسب، ، لطاُ(ِـ711: املتٕفٜ) وٍعٕز ابَ الدَٖ مجاه الفطن، أبٕ عمٜ، بَ وهسً بَ األٌصازٙ، ستىد .4

 ِـ.1414 ،4ط برئت،

 ت..د وصس، سذاشٙ، وطبعٛ ،اذتىٗد عبد الدَٖ ستٗ٘ ستىد حتكٗل. اذتىاضٛ، دٖٕاُ التربٖصٙ، ارتطٗب، غسح .4

 السطٗب ٔذنس ٔشٖسِا لطاُ الدَٖ بَ ارتطٗب، األٌدلظ غصَ وَ الطٗب املكسٙ، ٌفح ستىد بَ التمىطاٌ٘، أمحد .4

 .1988 صادز، برئت، ، دازعبَّاع إسطاُ حتكٗل.

 برئت، ادتٗن، داز ِازُٔ، الطالً ستىد عبد. ٔغسح حتكٗل ٔالتبٗني، البٗاُ عس، بَ عىسٔ عجىاُ أبٕ ، ادتاسغ .5

1991. 

 .1993، 1ط. برئت، الػسب اإلضالو٘ داز ، عبَّاعإسطاُ . د. حتكٗلاذتىٕٙ، ٖاقٕت،  وعذي األدباٞ،  .6

 ،4ط برئت، ٔالٍػس، لمطباعٛ املعسفٛ داز الطبع، املعمكات غسح  ،(ِـ486) أمحد بَ اذتطني عبداهلل أب٘ الصٔشٌ٘، .7

4114. 

 ،الجكافٛ داز ،عبَّاع إسطاُ. ٗلحتك  ، ادتصٖسٚ أِن ستاضَ يف الرخريٚ ،(544 ت)بطاً  أبٕ اذتطَ عم٘ بَ الػٍرتٖين، .8

  .1997 لبٍاُ، برئت،

 الػسٔم، داز عبَّاع، إسطاُ. د. حتكٗل األٌدلظ، أِن أغعاز وَ الطبٗب، أبٕ عبداهلل ستىد بَ الهتاٌ٘، التػبّٗات .9

 .1981 ،4ط برئت،

 ، دازعبَّاع إسطاُ. د ٔحتكٗل. تكدٖي ،األٌدلظ أِن أغعاز وَ الهتاٌ٘، التػبّٗات بَ ستىد عبداهلل أبٕ الطبٗب، .11

 .1966الجكافٛ، برئت، 

 األلفٛ يف اذتىاوٛ طٕم ،(ِـ456: املتٕفٜ) الكسطيب األٌدلط٘ سصً بَ ضعٗد بَ أمحد بَ عم٘ ستىد العاِسٙ، .11

 .1987 ،4ط برئت، ٔالٍػس، لمدزاضات العسبٗٛ املؤضطٛ ،عبَّاع إسطاُ  .حتكٗل ٔاآلالف،

 (.ت.د)، 4ط الكاِسٚ، اإلضهٍدزٖٛ، املعازف، داز وٍػأٚ وطبعٛ خفادٛ، ابَ دٖٕاُ. حتكٗل ضٗد،. د غاشٙ، .14

. حتكٗل وبازك، شن٘. د ٔغسح ضبط األلباب، ٔمثس اآلداب شِس ،(ِـ454املتٕفٜ) اذُتصسٙ إضشام أبٕ الكرئاٌ٘، .14

 .(ت.د) ،4ط برئت، ادتٗن، داز الدَٖ، ست٘ ستىد
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 :ثانيا: املراجع 
 .1979 ،1ط، برئت ، لمىالٖني العمي داز ، الػعس يف بٍٕٖٗٛ دزاضٛ: ٔالتذم٘ ارتفاٞ ددلٗٛ نىاه، دٖب، أبٕ .1

 .1995 ،1ط برئت، المبٍاٌ٘، الفهس داز ٔالٍكد، ٔالٍعسٖٛ اإلبداع بني العسبٗٛ الػعسٖٛ اذتداثٛ خمٗن،. د دّذْ، أبٕ .4

  .1969،  4وصس، ط املعازف، التازخيٗٛ، داز ٔقٗىتّا ادتاِم٘ الػعس األضد، ٌاصس الدَٖ،  وصادز .4

 بَ سطٗبٛ داوعٛ العسبٗٛ، المػٛ قطي منٕذدا، دزٖٔؼ ستىٕد: الػعسٖٛ الصٕزٚ يف املعٍٕٙ آضٗٛ، داسي، اإلٖكاع .4

 .4118/4119 الػمٗف، ادتصاٟس، بٕعم٘،

 .1996 ،1 ط لبٍاُ، وهتبٛ دسسٔز، عم٘ حتكٗل. ٔالعمًٕ، الفٍُٕ اصطالسات التّإٌٙ، ستىد، نػاف .5

 http://www.startimes.com: الػعسٖٛ االختٗازات يف الٍكدٖٛ السؤٖٛ وصطفٜ، ادتصاٟسٙ، .6

 .1998 بػداد، العاوٛ، الجكافٗٛ الػؤُٔ داٟسٚ وٍػٕزات الػعس، زواد زاض٘، الهسٖي عبد دعفس، .7

 ،1ط اإلضهٍدزٖٛ، ٔالٍػس، الطباعٛ لدٌٗا الٕفاٞ داز فٍٗٛ، دزاضٛ: املٕسدَٖ عصس يف الػصه قصٗدٚ إمياُ،. د ادتىن، .8

4119. 

 .1981 ،1ط برئت، ٌٕفن، وؤضطٛ املعاصس، العسب٘ الػعس يف ادتدٖدٚ االجتاِات عبداذتىٗد، دٗدٚ، .9

 .الطعٕدٖٛ العسبٗٛ املىمهٛ ددٚ، األدب٘، الٍادٙ العسب، عٍد األدب ٌعسٖٛ يف صىٕد، محادٙ .11

 .1988 ، ادتصاٟس ، باتٍٛ ، الػّاب غسنٛ ، قطب ضٗد عٍد الفين التصٕٖس ٌعسٖٛ الفتاح، عبد صالح ارتالدٙ، .11

: التكٗٗي تازٖخ ،1ط فمططني، ٌابمظ، الٕطٍٗٛ، ذاحالٍ داوعٛ ادتاِمـ٘، الػعس قطاٖا إبساِٗي، فتش٘ خطس، .14

6/4/4114. 

 .1974 الٗىاوٛ، الطعٕدٖٛ، مخٗظ، عبداهلل بَ ستىد، الػٕازد، داز .14

 .1974 برئت، الػسم، داز وهتبٛ العسب٘، الرتاخ وصادز عىس،. د الدقام، .14

 .4116 ،1ط ضٕزٖا، العسب٘، الػسم داز األٌدلط٘، الػعس والوح عىس،. د الدقام، .15

 العدد دوػل، املعسفٛ، زتمٛ الكدٖي، غعسٌا عمٜ لتطبٗكّا ستألٛ األٔزب٘، الٍكد يف الصٕزٚ الكادز، عبد السباع٘، .16

414، 1979. 

 .1966 ،4ط وصس، املعازف، داز األدب٘، الٍكد يف غٕق٘، ضٗف، .17

. ٔد عىريٚ السمحَ عبد. د. حتكٗل ٔالٍشن، ٔاألِٕاٞ امِلمن يف الفصن ،(ِـ456ت) سصً بَ عم٘ ستىد أبٕ  العاِسٙ، .18

 .1984 ،1ط الطعٕدٖٛ، العسبٗٛ املىمهٛ دـدٚ، عهاظ، وهتبات غسنٛ ٌصس، إبساِٗي ستىد

 الرتاخ زتمٛ ، طعىٛ آه ستىد  عدٌاُ. تسمجٛ اذتداٟل، ٔنتابْ ادتَّاٌ٘ فسز ابَ الرتاخ وَ نتاب  تريٖظ، ضادابا، .19

 .1994أبسٖن ،11 الطٍٛ ،47ع دوػل، العسب، الهتاب احتاد العسب٘،

 عىَّاُ، ٔالتٕشٖع، لمٍػس غٗداٞ داز األٌدلط٘، الػعسٙ الطٗام يف ٔأثسٓ البالغ٘ الٕدْ صاحل، عبٗد ستىد. د الطبّاٌ٘، .41

 .4114 ،1ط األزدُ،

َِٖ، سذاشٙ فّى٘ ستىٕد. تسمجٛ الػعس،: العسب٘ الرتاخ تازٖخ فؤاد، ضصنني، .41  ضعٕد بَ ستىد اإلواً داوعٛ ٔآخس

 ِـ.1414 الطعٕدٖٛ، العسبٗٛ املىمهٛ السٖاض، اإلضالوٗٛ،
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 الرتبٕٖٛ لمعمًٕ األضاضٗٛ الرتبٗٛ نمٗٛ زتمٛ الػعسٖٛ، االختٗازات نتب يف وعٗازا الػّسٚ الطتاز، عبد صبا ضمطاُ، .44

 .4114 ،18 العدد العسام، بابن، داوعٛ ٔاإلٌطاٌٗٛ،

 .1965 ،1ط الكاِسٚ، وصس، ٌّطٛ داز ٔالتطبٗل، الٍعسٖٛ بني البٗاٌٗٛ الصٕز  ستىد، سفين. د غسف، .44

 .1976ٔاألدب، داز الفتح، دوػل،  المػٛ يف العسب عٍد التألٗف سسنٛ يف الطسابمط٘، أزتد، ٌعسٚ تازخيٗٛ .44
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