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 يف األندلس وطرائقه عِر اجلاهليِّأثُر َعاملْيِن َبغدادّيْيِن يف نشِر الّش
 (*)د.مجال علي حممود غيظان

 

ّّ امل  ل

اِلم ْينِ  أثر   هذا البحث   يتناول   عِر الجاهليِ  ين في نشِر الش  ين بغدادي  عراقي   ع 
ُالقاسم القالي   في األندلس، وهما أبو علي   ائقهوطُر ُبن  ي  البغداد إسماعيل
653ُ)ت ُ م(739هـ، ُصاعد ُالعالء  بن الحسن بن عيسى البغدادي  اوأبو
ُهـ719)ت ، إذ كان لهما أثٌر كبير  في نشر الثقافة المشرقي ة في م(1203،

: في أساليبه ومعانيه وطرائقه في الت   عبير،ُكانُوماُيزالُاألندلس. والشعر  الجاهليُّ
ه األساس لألدباء العرِب، خاص   ، عبر  كلِ  العصوِر. من هنا جاءت عراة الش  الموج  ء 

عراءُوء  على أثر هذين العالمين في نقل مذاهب الش  ة  هذا البحث، ليلقي  الض  أهمي  
ما هذا الش  الجاهلي ين، ونقل مصادر هذا الش   ُإلىُعر إلى األندلس، ليقد  عر

ون تهم، ناثريهم وشعرائهم، ليتأثر األدباء األندلسي  تهم وخاص  ، عام  ي يناألندلس
 قُتعبيرهم.ائين،ُوطُرعراء الجاهلي  بأساليب الش  

 

 

 

 

                                                 
 .دائرة اللغة العربي ة وآدابها -جامعةُالقدسُ (*)
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يقــولُعبــدالعزيزُعتيــق:ُروانتشــرُ)علمهمــا(ُبــينُتالميــذهماُومــنُتالميــذهماُ
إلى تالميذهم، وهكذا، وكانا أول واضعي أساس الثقافة المشرقي ة باألندلس في اللغـة 

ةُأبــوُائنــف كمــا أل نــا، ومــن هــذ  ال   واألدب. ثــم نشــأت طائنــة مــن أهــل األنــدلس ت ل ــ
،ُصـــا بُكتـــابُرالعقـــدُ}م772هــــ،603ُت{هُعبـــد رب ـــبـــنُ }محمـــدبـــنُ{عمـــرُأ مـــدُ

فإن ــه يلالنــه فــي  -عموًمــا- .ُوالبا ــثُإذُيوافــقُعبــدالعزيزُعتيــقُفــيُرأيــه(1)النريــدر
علـي  البغـدادي  دخـل األنـدلس بعـد وفـاة ابـن عبـد رب ـه  اأب الجزء األخير؛ فمعروف أن  

ألنـدلس،ُونشـرُعلمـهُفيهـا،ُوصـاعدُجـاءُبعـدُذلـ ُبسنتين،ُوالقاليُألفُأماليهُفـيُا
راثُروا بــالت  أي األصــ   أن ثالثــتهم تــأث  بــزمن بعيــد عــن ابــن عبــد ربــه. وقــد يكــون الــر  

همـاُمـنُتـأثراُبالعقـدُالنريـدُأوُ ا البغـدادي  علي  البغدادي  وصاعدً  اأب المشترك، أو أن  
 هيُالثقافةُالوا دة،ُأوُالموروثُالمشترك.

 ابقةالّدراسات السّ 
فيُ كتب الكثير  ول هذين العالمين الجليلين، وجاء الحديث عنهما مبثوثاً 

ُولمُ ُفيُموضوعُهذاُخاص   ديثُي نرد المصادرُالقديمةُوالمراجعُالحديثة، فيها
ُ ُالبحث. ُمثل ُبعضُالدراساتُالحديثة، ُالبحثُمن ُهذا ُأفاد ُمص نىُوقد دراسة
ُر عليان ُكتابه ،ُرندلس في القرن اللامس الهجري  ارات النقد األدبي  في األتي  في

ُر دراسة عبد العلي الودغيري ُو ُبحثه ةُغوي  راسات الل   ول تأثير القالي في الد  في
وأثر ُفيُ صاعد البغدادي  فيُبحثهُر ينودراسة محسن جمال الد   ةُباألندلس،واألدبي  

 ر.ةة األندلسي  الحياة األدبي  
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 المبحث األّول: أثر أبي علّي البغداديّ 
ــــوُ ــــنُالقاســــمُ)أب ــــيُإســــماعيلُب م(،ُالمعــــروفُبالقــــالي739ُ،ُهـــــ653تعل

، أصـــله مـــن قـــالي قـــال، بلـــد مـــن أعمـــال أرمينيـــة،ُدخـــلُبغـــدادُســـنةُثـــالثُ البغـــدادي 
وثالثمئـــة، وأقـــام بهـــا إلـــى ســـنة ثمـــان وعشـــرين وثالثمئـــة، أكـــب  فيهـــا علـــى الـــد رس 

ءُالحـديثُواللغـةُعلمـاالجهابـذةُمـنُ شيوخُالعلـم حصيل وتأد ب فيها، وتتلمذ علىوالت  
السجسـتاني  عبداللهُبـنُسـليمانُ بكرُبنُأبيُداود واألدبُواألخبارُوالقراءات،ُكأبي

م(،ُوأبــيُبكــر703ُ هـــ،613)ت بــن الســر ا  محمــد م(،ُوأبــيُبكــر703 هـــ،613)ت
م(ُصــا بُالجمهــرة766ُ هـــ،601محمــد بــن الحســن بــن دريــد األيدي  البصــري  )ت

،ُهــــ603)ت بــن بشـــار األنبــاري  بــنُمحمـــدُســـمُفــيُاللغــة،ُوأبـــيُبكــرُمحمـــدُبــنُالقا
،ُهـــ606)ت ن ويــه(، وأبــي عبداللــه إبــرا يم بــن محمــد بــن عرفــة المعــروف بن  م772
ــا  إبــرا يمُبــنُمحمــد (،ُوأبــيُإســحقم765 (،ُوأبــيُالحســنُم706،ُهـــ611)ت الزج 

بـــنُ(،ُوأبـــيُمحمـــدُعبداللـــهُبـــنُجعنـــرُم615ُ،709ت) علـــيُبـــنُســـليمانُاألخنـــ 
ْســـت ويه ر  ــــرم(،753ُ ،ه679)ت د  ي وأبـــيُعمـ ــــن عبدالوا ـــد الم ـــر  )غــــالمُ محمـــد بــ
  .(0)، وسمع وروى عن غيرهمهـ(675)ت ثـعلـب(

 وفوده على األندلس 
قاصــًدا األنــدلس،  (هـــ603)الر  ــال مــن بغــداد ســنة البغــدادي   أبــوُعلــيشــد  

 هــــ،652بـــنُمحمـــدُ)ت عبـــدالر  منالناصـــر لـــدين اللـــه أبـــي الم ـــر ف لللينـــةُل تلبيـــة
رفــــأكرمُالناصــــرُلــــدينُاللــــهُ ،(6)فوصــــلُقرطبــــةُفــــيُســــنةُثالثــــينُوثالثمئــــة م(،731

مــورد ، وأوســع عليــه فــي اإلنــزال واإلق ــاع، وناغــا  فــي ذلــ  ابنـــه ولــي  عهــد  الحكــم 
 هــ،633)ت الحكـمُالمستنصـرُباللـه وكـان. (7)بنضلُعنايتهُبالعلمُونزاعهُإلىُأهلـهر

 . به و رًصا عليهثرهم اشتغاًل م( من أ ب  ملوك األندلس للعلم وأك799
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ربنشـرُمـاُيحملـهُمـنُعلـمُ أبـي علـي  البغـدادي  وأوعزُالحكمُالمستنصرُإلـىُ
فـيُالنـاسُواشــاعةُأسـماعهمُوافــادتهمُوتـأليقُمــاُالـتقمُمــنُمنشـورُمــاُأعيـاُعلــيهم،ُ

ا،ُفسارع إلى ذل  بجد  وقوة، وفاض على طالب العلم منه ما عظـم انتنـاعهم بـه جـد  
. (5)ارائف كانـــن عنـــدهم بـــوًرا، فأجـــد  للســـان العـــرب عنـــدهم نشـــورً وصـــح   لهـــم صـــح

روأفضل عليـه إفضاًل عم ه، وانق ع هناك بقية عمر ، وهناك أملـى كتبـه أكثرهـا عـن 
ظهــــرُقلــــب،ُمنهــــاُكتــــابُاألمــــالي،ُمعــــروفُبيــــدُالنــــاس،ُكثيــــرُالنوائــــد،ُغايــــةُفــــيُ

 . (3)معنا ر
أنشــدُالشــعراءُقصـــائدهم،ُفـــي ا تنــال خــاص  و  علــي  البغــدادي   وواســتقبلُأبــ

(ُالذيُمدحُم1216،ُهـ726ت) يوسف بن هارون الرمادي  الكندي   أبوُعمر ومنهم
ـة مـاهجُالشعرُالمحـاف،،ُانمالقاليُبقصيدةُبناهاُعلىُ ـعر  خاص  كـان سـائًدا فـي الش 

الجاهلي  في بناء  يكل القصيدة؛ افتتحها بالغزل، وم لعها
 )بحرُالكامل( :(9)

 ويليع   ل  ــــجـوي والعويـــش ـو  جْ ــــــــالش يــــــــذولبيني وبين ع   مٌ ــــــــك ا نْ ــــــــــم  

يب، ويذكر الر قيب والوشاة والعذل على صبابته، ويصف  مته من الش  ويشكو في مقد 
وض، ليتلل ص من ذل  كله  يد، والر    إلىُالمدح: -فيُبينُوا د-الص 

 معيلِ ــــــــــــــإسْ  مِ ـــــلْ ـــــــعِ  ـنْ ـــــــمِ  دٌ ـــــــتـعاهم   ه  ـــــــكأن   حاب  ـــــــالس      د  ـــــــروٌض تعاه

 ويبدأُبالمدي ُفيُقوله:ُ

 لِ ــــــــــــبالتنضي ــرابِ األعْ  ن  ـــــــــــلى مِ وْ أ   ه  ْم أنـ  ــــــــــــتعل ه  إلى األعرابِ ــــــــــــسْ قِ 

 لِ ــــــــــقبي ل ِ ــــاِت كــــــلــغ ـاي  ــــــــــــفيهمُو  ْن ـــــــــــــــــاٍت ف ر ق  ــــــــــــلغ قبائلهمْ  ايْت    
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 ولِ ــــــــــــأهه الم  ـــــــــــــعِ بْ راب  بـر  ــــالل نـزل   اـــــــفكأنـ م    د  ـْـ ـعب   الٍ ــــــــــــرق  خــــــــــــفالش

 ـلِ ــــــــرواُببـديـــــــــــــــــــم ولـم ا يظنــــــــــــعنـه وتُشيوخهـــــــــمُو بتهِ يْ غ  وا بِ ــــــــــــعم  ج  

 ولِ ـــصوْ جى م  اروا في د  فص   ه  ــــــــــنْ مِ  مْ ــــــهمومِ ه   لِ يْ ل  بِ  م  ه  و   مْ ــــــــــــه  اء  ج   ذْ م  

 ولِ ــــــــــــــــــــفأ ُبِ  مْ هِ ـرقِ ـــيُشـــْن فــــــــــــوتغيَّب   اـــــنبِ رْ ي غ  ــــف دْت ــــــــــــب فكأن ه شمٌس 

 ويلتمُقصيدتهُبقوله:

 ـلِ ــــــــويــنْ ن  بالت  ــــــــر ْض ـــــــــــــــــورًا ول عي   لْ ــــــــأق مْ ـــــــــــــيا سي دي هـذا ثنائي ل  

 فيُتأمـيلي بِ رْ ــــــــأر   غير  الق   مْ ــــــــــل   رؤٌ ـل  نائاًل فأنا امأم  ي   كان   نْ ــــــــم  

العربُاألول؛ُلمـاُ ائقفليس عجيًبا أن يلتزم الر مادي  ببناء قصيدته على طر 
واتجاهـــــه الشـــــعري  واســـــتهوائه طريقـــــة  أبـــــي علـــــي  القـــــالي البغـــــدادي  علـــــمُمـــــنُأمـــــرُ

 روى كتــاب النـوادر عــن أبـي علــي   -فيمــاُبعـد–الرمــادي  ننسـه  أنَّ المحـافظين.ُ تـىُ
لبغـــدادي  ا

البغـــدادي  قـــد أبـــا علـــي   . وربمـــا تنـــاهى إلـــى ســـمع الرمـــادي  مـــا يـــروى أن  (3)
ــالم األيدي  الربــا ي   أعجــب كثيــًرا بقصــيدة أبــي  عبداللــه محمــد بــن يحيــى بــن عبدالس 

في رثاء أ مـد بـن موسـى بـن  ـدير؛ ألن ـه بناهـا علـى مـذاهب  مُ(737،ُه653ت)
 الر جز(  )بحر هذ ُالقصيدةُيقول: هبُالمحدثين،ُوفيُاالعربُوخر ُفيهاُعنُمذ

ي  الِحالل   ْضر  والح   مْ ــــــوالذينُقبله مٍ ــــــسْ    بِ  ائلْ ــــــس ب ا والح  من س 
(7) 
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 :مؤلفاته
البغــدادي  كثيــر مــن الم لنــات، منهــا: النــوادر واألمــالي رأمــال   ي نســب للقــالي  

 وارتجلُتنسيرُماُفيه.،ُ(12)ظاهًرا من قلبه في األخمسة بجامع الزهراء بقرطبةر
،ُوكتــابُفــيُ(10)،ُوالممــدودُوالمقصــور(11)ولــه مــن الم لنــات: فعلــْن وأفعلــْن 
ـــــل ى اإلنســــان والليــــل (16)اإلبــــلُونتاجهــــاُومــــاُتصــــرفُمنهــــاُومعهــــا ، وكتــــاب فــــي   

،ُومنهاُتنسير ُللقصـائدُالمعلقـاتُوتنسـيرُ(15)،ُوكتابُفيُمقاتلُالنرسان(17)وِشي اتها
وألفُكتابُالبارعُفيُاللغة،ُوبنا ُعلىُ روفُالمعجم،ُجمعُفيـهُ إعرابهاُومعانيها.

كتــب اللغــة، وعــزا كــل  كلمــة إلــى ناقلهــا مــن العلمــاء، واختصــر اإلســناد عــنهم، وهــو 
يشــــتملُعلــــىُخمســــةُآلفُورقــــة،...ُوتــــوفيُقبــــلُأنُينقحــــه،ُفاســــتلر ُبعــــد ُمــــنُ

مين ألف مثله .ُويشيرُجمالُالدينُ(13)الصكوك والر قاع، ول يعلم أن  أ ًدا من المتقد 
ـــــى أن  م1009،ُهـــــ307ت) أبــــو الحســــن علــــي بــــن يوســــف القن ــــي   ــــي   اأبــــ ( إلـــــ  عل

البغدادي  لم يكمل البارع، وما كتبه فقم: كتاب الهمـز وكتـاب الهاء والـعين
(19). 

فهـــو مـــن الكتـــب األصـــول، يقـــول ابـــن خلـــدون عبـــدالر من بـــن  األمـــاليأمـــاُ
دمتــه:ُرأصــولُالنــنُأربعــةُدواويــنُوهــي:ُأدبُفــيُمق  (م1723،هـــ323)ت محمــد

الكاتــب لبــن قتيبــة، وكتــاب الكامــل للمبــر د، وكتــاب البيــان والتبيــين للجــا ،، وكتــاب 
ــــوادر ألبــــي علــــي   ــــالي   الن ــــع لهــــا وفــــروع  الق ، ومــــا ســــوى هــــذ  األربعــــة فتب البغــــدادي 

 .(13)عنهار
ابُ(:ُركتــم1237،ُهـــ753)ت بــنُأ مــد ابــن  ــزم، أبــو محمــد علــي   ويقــول

نـــوادر أبـــي علـــي مبـــاٍر لكتـــاب الكامـــل، الـــذي جمعـــه المبـــر د، ولـــئن كـــان كتـــاب أبـــي 
 .(17)ارالعب اس أكثر نحًوا وخبًرا، فإن كتاب أبي علي  أكثر لغة وشعرً 
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: روهــذا الكتــاب غايــة فــي معنــا ، وهــو أننــع الكتــب؛ ألن  فيــه  ويقــول الزبيــدي 
، والشعر النائن ال منتقى في كل  معنى، وفيه أبواب اللبر الحسن، والمثل المتصرف 

 .(02)منُاللغةُمستقصاة،...ر
ـــ  منهجـــه وخ ـــة عملـــه فـــي أماليـــه قـــائاًل  ووأبـــ :ُرفأمللـــنُهـــذاُعلـــي  البغـــدادي  يوض 

المســجدُالجــامعُبــالزهراءُالمباركــة،ُ يالكتــابُمــنُ نظنــاُفــىُاألخمســةُبقرطبــة،ُوفــ
منُاألمثال،ُوغرائـبُمـنُ ا من األخبار، وضروًبا من األشعار، وأنواًعاوأودعته فنونً 

ا فــى اللغــة إل أشــبعته، ول ضــرًبا مــن الشــعر إل اللغـات، علــى أن ــي لــم أذكــر فيــه باًبــ
ته، ثـم اخترته، ول فنً  ا مـن اللبـر إل انتللتـه ول نوًعـا مـن المعـاني والمثـل إل اسـتجد 

 .(01)لم أخله من غريب القرآن، و ديث الرسول صل ى الله عليه وسلمر
في اختياراتـه األدبي ـة التـي جلبهـا مـن  -اعمومً - علي  البغدادي   وأب لقدُعني

 ائـــقالمشـــرق وأدخلهـــا األنـــدلس بمـــا يالئـــم ذوقـــه األدبـــي  المحـــاف،، الـــذي ارتضـــى طر 
أماليهُالتيُأمالهـاُمـنُ نظـه،ُ يـثُاألشـعارُ العرب األوائل مذ ًبا. وتمثل ذل  في

 .(00)في الغالب تتسم بالجزالة البدوي ة
،ُ(06)ي الموضــوعات التقليدي ــة القديمــة، الحماســة والنلــر والب ولــةو ــاورُفــ

جرًيـا علـى الـذوق  (03) مادي ـا بعيـًدا عـن النحـ ، واختار غزًل (05)،ُوالغزل(07)والحكمة
ـها ابـن سـالم فـي  ثـاء علـى طريقـة العـرب، وخـص  المراثـي كمـا خص  النني  العـام ، والر 

 مرثــاة لرجــل مــن بنــي ضــب ة فــي الجاهلي ــة،-مــثاًل –طبقاتــهُبالختيــار،ُواختــارُالقــاليُ
بعة صلرة فماتوا جميعا هوت على أبنائه الس 
(09). 

بـــنُ غـــريض وع نــي أبـــو علـــي  القــالي  البغـــدادي  بالقصـــائد ال ويلــة، للســـموأل
ـــــــــــالءة بـــــــــــن عمـــــــــــرو بـــــــــــن مالـــــــــــ  ، ولألفـــــــــــو  األودي  (03)م(532)ت عاديـــــــــــاء ، ص 

ــــا (07)م(592)ت كثيــــًرا فيشــــر ه ويعلــــق عليــــه . وعنــــي بالشــــعر الــــذي يتضــــم ن غريًب
 .(62)كأشعارُهذيل
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ــ علــي  القــالي  البغــدادي  فــي أماليــه هــي مــن  يوي لحــ، أن  أغلــب انتلابــات أب
 ينُكمســلمُبــنُالوليــداألشــعار الجاهلي ــة واألموي ــة، إل أنــه أورد للمحــدثين مــن العباســي  

وأبيُ،ُم(303هـ،016ُ،ُإسماعيلُبنُالقاسمُ)ت،ُوأبيُالعتا يةم(306هـ،023ُ)ت
،م(375ُهـ،061ُ،  بيب بن أوس بن الحارث ال ائي  )تتم ام أبيُعبـادةُ والبحتري 

، أبــي الحســن علــي  بــن وابــن الرومــي   م(،379هـــ،037ُالوليــد بــن عبيــد ال ــائي  )ت
وغيرهم،ُ م(727هـ،073ُباللهُ)ت بنُالمعتزعبداللهُُو ،م(373هـ،036ُالعب اس )ت

للمحـدثين هـو تقـدير  للـذوق األندلسـي  الـذي كـان ولكنها قليلة؛ ولعل  مـا ينسـر تناولـه 
  منُاإلعجابُلشعرُه لءُالمحدثين. شيئاً  نُّ كِ ي  

 ةوي لحــ، كــذل  إيثــار  المعــاني الشــرينة، واإلقــالل مــن أشــعار المــدي  القائمــ
على الغلو  والمبالغة والملـق، واإلقـالل مـن أشـعار الهجـاء، وأراد مـن اختيـار  ألشـعار 

بــأن تكــون ذات أبعــاد تربوي ــة، ولــذل  أهمــل  (61)يــدةُعــنُالنحــ الهجــاءُالتــيُهــيُبع
النقائض وشعراءها انسجاًما مع هذا الموقف مع أنه أدخلها األندلس، وهـذا تـرك أثـًرا 
في الشـعر والختيـارات، فللـن كثيـر مـن الـدواوين الشـعرًية مـن الهجـاء وخلـن كثيـر 

ـــعلـــي   ألبـــيُالحســنمــنُالختيـــاراتُمنـــهُكالـــذخيرةُ ه،570ُالشـــنتريني  )ت امبـــن بس 
 . (60)م(1179

ولعل  ما ينسر ذل  هو معيار  الللقي  في النتلـاب والنقـد، وذوقـه المحـاف، 
بـنُ خلفأباُمحريُالعرب األول؛ لذل  عدَّ  ائقالذي يعجب بالشعر المبني  على طر 

أعلمُالناسُبالشـعرُواللغـةُوأشـعرهمُعلـىُمـذاهبُ م(973هـ،132ُ)ت األ مر ي ان 
وأشــعرُالنــاسُ ،:ُكــانُأبــوُمحــريُأعلــمُالنــاسُبالشــعرُواللغــةرقــال أبــو علــي  العــربُ

أن القصـيدة المنسـوبة إلـى الشـننرى  :علىُمـذاهبُالعـرب،ُ ـدثنيُأبـوُبكـرُبـنُدريـد
لها   :)منُبحرُال ويل( التي أو 
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دور  م ِ ي ِ   ل  ــــــي  أل  مْ  وٍم ِسواك مْ ــــــي ِإلى ق  ــــف ِإن    ك مْ أ قيموا ب ني أ م ي ص 
وهـــي مـــن المقـــد مات فـــي الحســـن والنصـــا ة وال ـــول فكـــان أقـــدر النـــاس علـــى  ،لـــه

مــع أن ــي أخــالف هــذا الــرأي الــذي ينقلــه القــالي عــن ابــن دريــد بــأن  لمي ــة . (66)قافيــةر
الشــننرى لللــف؛ إذ ل تصــل  هــذ  القصــيدة إل للشــننرى الــذي خبــر عــن قــرب  يــاة 

 الصحراء.
هُينقلُعنُالرواةُإعجابهمُتةُجعلالشعري  معانيُالب أبي علي  البغدادي  وعنايةُ

عبـدالمل ُبـنُ،ُفنقـلُقـولُالقيم الشعري ة المتوارثة عن العرب كما فـي صـنات الليـلب
 رلــمُيكــنُألبــيُذؤيــبُبصــرُبالليــل،ُلقولــه: :م(361ه،013ُ)ت األصــمعي  قريــبُ
 ال ويل( بحر )من

رَّ   ل حم ها بوح  ل ها ف ش  ر  الص   ع  ــــــا اإِلصب  ـــي  ت ثوخ  فيهِبالن يِ  ف هِ   ق ص 
 .(67)قال وهذا عيب في النرس أن يكون رخو اللحمر

 بعنــوان مــا ي ســتحب  مــن النــرس، مــع  كــاماًل علــي  البغــدادي  فصــاًل  وونقــلُأبــ
بيان لوجه المشابهة فيما ورد مـن التشـبيهات كقولـه: رممـا يسـتحب  مـن النـرس طـول 

فــي طــول الوظيــق. ويســتحب  قصــر الظهــر  وظينــي الــرجلين؛ ولــذل  شــب هن بالنعــام
. رولذل  شبهن بالنعـام فـي طـول الوظيـق ألن  مـا يشـبه مـن (65)رمعُطولُالب ن...

ـــقُالنـــرسُبللـــقُالنعـــامُطـــولُالـــوظينينُوقصـــرُالســـاقين؛ُولـــذل ُقـــالُأبـــوُدؤاد  خل
 )الهز ( )اإليادي(:
   بِ ــــــــــــــــــعْ رُّ ــــــالـــبِ  ئ  ــــــوجِ ـــف   بٍ ـــــــــِض   اـــــــــخ مٍ ــــــــــــيـــلــــــا ظ  ــــــاقــــــا س  ـــــــهــــــل  

ويســتحب  قصــر الظهــر مــع طــول الــب ن، ويســتحب طــول الــذراعين؛ ولــذل  
شب هته العرب بالظبي، ومما يشبه من خلق النرس بللق الظبي طول وظينـي رجليـه 
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 الُأبوُدؤاد:ُوتأنيقُعرقوبيه،ُوالتأنيقُالتحديد،ُولذل ُق
 بِ ــــــــــــــلْ ـــــــك  ــــــــِة الــــــــــــــز عــــــــــــــنْ ـــــــإلى م    ْرفِ ــــــــــــــ   الـ َّ ـــــــامِ ـــــــٌل طـــــــــــــويـــــــط  
 بِ ـــــــــــــــلْ ــــــــــــــوِب والق  ـــــــْرقــــــــــــــلع  بُوا  ِكــــــــنْ ـــــــم  ـــــــْرِف والـــــــ َّ ـــــــد  الـــــــديـــــــ 

ة الع   ة ألن   د  رقوب تستحب  من النرس وهو من الظبي كذل . وتستحب   ـد 
ـال ـرف، وممـا ي   القلب وال رف والمنكـب ويسـتحب  سـمو   اُمـنُخلـقُالنـرسُه أيًضـبَّ ش 

ة متنيـه واجْ ْيـك  رِ و   ض  ر  فلذيـه وكثـرة لحمهمـا وِعـ م  ظ ـبللق الظبي عِ  ه،ُنـار جنبْيـه وشـد 
هـــ،161ُ)ت {النضــلُبــنُقدامــة العجلــي   {أيُانتناخهمــا؛ُولــذل ُقــالُأبــوُالــنجم

 م(:977ُ
   هْ ــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــك  ـــــــلْ ـــــــك   ٌض ـــــــريــــــــــــــع  فِ وْ ــــــــــــــج  ـــــــال خ  ــــــــــــــنــــــــــــــتــــــــــــــنـــــــم

 )منُال ويل( له؛ُولذل ُقالُامرؤُالقيس:اطِ أي   وق  ح  قلتيه ول  م   ل  ج  ون   هِ يْ د  ض  ر ع  ص  وقِ 
ساقا ن عام ةٍ ل ه  أ ي  ال ظ بْ  ت قريب  ت    ٍي و  ِل تْ و ِارخاء  ِسر اٍن و   ن 

ــ نُيرفــعُيديــهُر ان الذئــــب، ويقــال إنــه أ ســن الــدواب  تقريًبــا، والتقريــب أوالس 
 . (63)ـارا ويضعهـمــا معً مـعً 

أبـــي علـــي  البغـــدادي  مـــن ذلـــ  أن يحصـــل المـــتعلم المقـــاييس التـــي  ومقصــود
ت نتقــد علــى هــديها معــاني العــرب فــي النــرس والليــل وكــذل  تشــبيهاتهم، وقــس علــى 

 ذل  كثيًرا من هذ  المثل. 
بقإعلي  البغدادي  يلتنن  ووكانُأب عنىُكان ي  ُوليها،ُإ لى إبداع المعاني والس 

 .(69)صُقائلهُويتعقبُتوثيقُبعضُالقصائديبتوثيقُالشعرُوتمح
ـــرقات األدبي ـــة أكبـــر جانـــب نقـــدي   ظـــي باهتمـــام القـــالي، فـــأورد  وظلـــن الس 
نمـــاذ ُمـــنُإشـــاراتُأســـتاذ ُابـــنُدريـــدُفـــيُمجـــالُأخـــذُالمعـــاني،ُوالتـــيُاســـتلدمُلهـــاُ

ي  البغدادي   صر السرقة في عل اعبارات صريحة مثل روسرق هذا المعنىر، لكن أب
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.ُوهـــذاُالمصـــ ل ُشـــاعُعنـــدُ(63)ل أنــــ ه عب ـــر عـــن ذلـــ  بمصـــ ل  األخـــذإالمعـــاني،ُ
 النقادُاألندلسيينُكماُعندُابنُبسامُفيُذخيرته.ُ

علي  البغدادي  لمحات نقدي ة منها ما يدور  وأب وفيُمجالسُالذواقينُاقت ف
، واصـــابة   ــولُإصـــابةُالمعنـــىُورصـــانةُالتعبيـــر،ُومنهـــاُ ـــول بنـــاء القصـــيدة الننـــي 

عمـــرُبـــنُالعـــالءُمـــولىُمات،ُكنقلـــهُقـــولُالشـــاعر لغرضـــه دونمـــا ت ويـــل فـــي المقـــد  
ــب جماعــة مــن الشــعراء مــن -عمــرو بــن الحريــث صــا ب المهــدي    ــين بلغــه تعج 

ــ : رمــا أ ســد  -أع ياتــهُألبــيُالعتا يــة كمُن  أ ــد  إ !الشــعراء كم لــبعض يــا معشــر  بعض 
فماُيبلغناُ تـىُتـذهبُ ،افي قصيدته بصديقته بلمسين بيتً  شب ب  يأتينا يريد مد نا في  

 .(67)وقدُأتاناُأبوُالعتا يةُفشببُببيتينر ،لذاذةُمد هُورونقُشعر 
ل،العرب األ   ائقإن  مذهب أبي علي  البغدادي  النقدي  هو مذهب طر  الـذيُ و 

صــحيًحا  رأنُتظهــرُالمعنــى عنــدماُســئلُعــنُالبالغــةُفقــال: قــول أعرابــي   يتمثــلُفــي
 . (72)واللن، فصيًحار

واة  علـــي  البغـــداديُّ  وأبـــ وقـــدُعنـــي فـــي أغلـــب مروي اتـــه فـــي أماليـــه بمـــنهج الـــر 
المحققينُفـيُإسـنادُاألخبـارُألصـحابها،ُواألمثلـةُكثيـرةُتمـألُصـنحاتُالكتـاب،ُفهـوُ

 هــ،601أبي بكر محمـد بـن الحسـن بـن دريـد األيدي  البصـري  )تشيلهُ يحد ث عن
م(ُعــــنُابــــن377ُ هـــــ،033)ت عبــــاسُمحمــــدُبــــنُيزيــــدُالمبــــردأبــــيُال عــــن م(766

،ُوعـنُأبـيُبكـرُم(375هــ،061ُأبي عبدالله محمـد بـن ييـاد الهاشـمي  )ت األعرابي  
هـ،052ُ)ت عن نصر بن علي  م(375ُه،030ُ)ت ننسهُعنُإسماعيلُبنُإسحاق

أبـــيُبكـــرُ م(،ُوعـــن361 ه،013)ت عبـــدالمل  بـــن قريـــب األصـــمعي   عـــنم(337ُ
عـــــنُ م(337هــــــ،052ُ)ت السجســـــتاني   ســـــهلُبـــــنُمحمـــــد  ـــــاتمعـــــنُأبـــــيُ ننســـــه

 . األصمعي  
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ياشـــي   ننســهويحــد ث عــن أبــي بكــر   عـــن أبــي النضــل العبــاس بــن النــر  الر 
م حي  392 ه،053)ت   م(.375 ه،061)ت م( عن محم د بن سالم الج 

فيُإسناد ُلبعضُرواياتهُعنُشيلهُأبيُبكرُبنُ علي  البغدادي   ويصلُأبو
عي  عــن أ ــد األعــراب، والــى األصــمعي  عــن ابــن الكلبــي  هشــام بــن دريــدُإلــىُاألصــم

ــائب )ت معمــرُبــنُ عــنُأبــيُعبيــدةم(، والــى األصــمعي  317هـــ،027ُمحمــد بــن الس 
هــ،157ُ)ت األصمعي  عن أبي عمرو بن العـالء والى،ُم(307هـ،027ُالمثن ى )ت

  م(.992ُ
سـمُبـنُمحمـدُأبـيُبكـرُمحمـدُبـنُالقاشيلهُ علي  البغدادي  عن وويحد ث أب
بنُييدُبنُ أ مدُبنُيحيىأبي العب اس م(،ُعن772ُهـ،603ُ)ت بن بشار األنباري  

  .عن ابن األعرابي   (،م727،ُه071ت) )ثعلب( سي ار
ـــــنُأمال ـــــهوقـــــدُ ظي ـــــدلس،ُفحنظوهـــــا،ُوشـــــر وهاُ ي بشـــــهرةُواســـــعةُفـــــيُاألن

يـذ  كتاًبـا واختصروها وألنوا على منوالها، ونقدوها. وألف أبو محمد النهـري  أ ـد تالم
 البكري   .ُوشرحُأبوُعبيد(71)عن أستاذ ، تحد ث عن نسبه ورواياته، ودخوله األندلس

الآللـيُسـممُكتـابُالنـوادرُفـيُكتابـهُر( م1277،ُه739ت)عبداللـهُبـنُعبـدالعزيزُ
، ولـه كتـاب رالتنبيـه علـى أوهـام أبـي علـي البغـدادي  فـي كتـاب (70)فيُشـرحُاألمـالير

( م1253،ُهــــ752فـــيُ ـــدودُ ت) اق الســـوداء العروضـــي ة.ُوكانـــنُإشـــُر(76)النـــوادرر
مولة أبي الم ر ف عبدالر  من بن غلبون الكاتب تحن، الكامل للمبر د ونـوادر القـالي 

 . (77)وتشر هما
راســات  ـول أماليــ ،ُهـــ555ت) كتــاب أبـي العب ــاس التــدميري  هونـذكر مــن الد 

جمـــعُفيـــهُأشـــعارُ ( المســـم ى )نظـــم القـــرطين وضـــم أشـــعار الســـق ين( الـــذيم1132
، وشـــــرح أبـــــي إســـــحاق الب  لي وســـــي  ألالكامـــــل للمبـــــر د واألمـــــالي   بـــــي علـــــي  البغـــــدادي 
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ركتـابُالمـ اخيُالنـادرُ (، وكتاب أبي عبدالله الرعينـي  المسـم ىم1067،ُهـ369ت)
 . (75)ررفيُالجمعُبينُالآلليُوالنواد

ـــــن القيســــي  الشري ــــن عبدالم مــ ــــاب النــــوادر أ مــــد ب ــــن اختصــــر كت شــــي  ومم 
. وأل ــــف أبـــو عبداللــــه بــــن أبــــي اللصــــال شــــارحُالمقامــــات (73)(م1000،ُهــــ317)ت

 . (79)رعلىُمنزعُالنــــــواد (ُرسرا ُاألدبرم1175،ُهـ572ت) الشقوري  
أبـــي علـــي  البغــــدادي  ومـــا أدخلـــه مـــن م لنـــات مشــــرقي ة  وقـــدُظلـــنُم لنـــات

تـىُعهـدُابـنُخيـرُ  وتشـرح... ،وتـدرس ت ـروى، معتمدةُفيُمجالسُالعلمُباألندلس،
 (،ُواستمرتُبعد .م1197،ُهـ595ت) اإلشبيلي
 :أبي علّي البغدادّي في تالميذه تأثير

تتلمذ على أبي علي  البغدادي  خلق كثيٌر مم ن سمعوا منه أو كتبوا عنه، أو 
ثواُبمــاُســمعواُأوُكتبــوا...،ُوأفــادواُمــنُالكتــبُقــرأوا عليــه أو الــذين أجــاي لهــم، فحــد  

ـــيُألنهـــا،ُومـــن رإمامـــًا فـــي علـــم  إذُكـــانُالقـــالي ؛التـــيُأدخلهـــاُاألنـــدلسُودرســـها الت
ًما فيها، متقنـًا لهـا، ف ـة فيمـا  أفـادالعربي ة، متقد  لـوا عليـه، واتلـذو   ج  النـاس منـه، وعو 

ل ــه، وكانــن كتبــه علــى غايــة التقييــد، والضــبم واإلتقــان؛ وقــد ألــف فــي علمــه الــذي  ن ق 
ــع ، و ــد ث عنـــه جماعـــة، (73)ةُروايتـــه...راخــتص  بـــه تواليــق مشـــهورة، تــدل  علـــى س 

(،ُولعلـهُم1207،ُهــ715ت) منهم أبو محم د عبدالله بن الربيع بن عبدالله التميمي  
أبـوُبكـرُمحمـدُـ(،ُُوم770،ُه630ت) آخر من  د ث عنه، وأ مد بن أبان بن سي د

ين،ُ(... وكـــان أعلـــم النـــاس بنحــــــــو البصـــري  م737،هــــ697ت) الزبيـــدي  بـــنُالحســـنُ
ن اع(77)اهمُللشعـرُمعُاللغةوأرُو ،ُهـ696ت) . وعبدالله بن أ ْصب غ المعروف بابن الص 
ــد بــن إبــرا يم بــن عبــدالر  من بــن (52)( روى عنــه كثيــًرا مــن كتــب اللغــةم736 ، ومحم 

وأبـــو أي ـــوب ســـليمان بـــن  ،(51)(ُكـــانُمـــنُثقـــاتُأصـــحابهم736،ُهــــ696ت) معاويـــة
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قـاليُوسـمعُعليـهُتفلينـهُوغيرهـاُروى عـن ال (م1219،ُهــ723ت) خلفُبنُسليمان
،ُهـــــ721ت) وأبــــو نصــــر هــــارون بــــن موســــى بــــن صــــال  القرطبــــي   .(50)وأجــــايُلــــه
ويوسـفُبـنُفضـالةُاألديـبُ ،(56)( الذي كـان  ــريًصا علـى  ضـور مجلسـهم1212

 .(57)ويكن ى أبا الحجا  وهو من أصحابه
لقاسـم،ُا ي كنـى أبـا االمذكور آنًنـم(770ُ،ُه630ت) وأ مد بن أبان بن سي د

ما فـي  وكان صا ب الشرطة بقرطبة، وكان معتنًيا باآلداب واللغات وروايتهمـا، متقـد 
، وســــعيد بــــن جــــابر اإلشــــبيلي   ،معرفتهمــــاُواتقانهمــــا روى عــــن أبــــي علــــي البغــــدادي 

أبــوُ بــنُاإلفليلــياوغيرهمــا. و ــد ث بكتــاب الكامــل عــن ســعيد بــن جــابر، وعنــه أخــذ  
ــد )تالقاســمُ كتــابُالنــوادرُ ، وأخــذ عــن أبــي علــي  م(1252 ه،771إبــرا يم بــن محم 

. وروى ابــن أبــان عــن القــالي الكتــب التــي كــان يدر ســها أو التــي (55)لــه،ُوغيــرُذلــ 
 .(53)أدخلهاُاألندلس

روى  م(1227،ه722ت) وأبــوُعمــرُأ مــدُبــنُعبــدالعزيزُبــنُأبــيُالحبــاب
بتدريســـهاُأبـــي علـــي  البغـــدادي  جملـــة كثيـــرة مـــن الكتـــب التـــي ألنهـــا أو التـــي قـــام  عـــن

هـــ،007ُ)ت القاســمُبــنُســالم ككتــابُالنــوادر،ُوكتــابُالغريــبُالمصــنفُألبــيُعبيــد
لـــه إلـــى آخـــر  ســـنة  م(363 تهـــذيبُ،ُوكتـــابُ(هــــ676)الـــذي روا  عنـــه قـــراءة مـــن أو 

أبــــيُيوســــفُيعقــــوبُبــــنُإســــحاقُ األلنــــاتُوكتــــابُإصــــالحُالمن ــــقُلبــــنُالســــكين
ـــــنُألبـــــيُمحمـــــدُعب ، وكتـــــاب أدب الكت ـــــابم(353هــــــ،077ُ)ت داللـــــهُبـــــنُمســـــلمُب

 .(59)م(337هـ،093ُعبدالمجيد بن قتيبة الدينوري  )ت
ة فـي  أبيي عليّي البغيدادّي فيي وانعكسنُثقافة تالمذتـه وتالميـذ تالمذتـه بشـد 

واألعلـم والبكـري  وعاصـم بـن أي ـوب وابـن  ةالزبيدي  والر مادي  وابـن اإلفليلـي  وابـن سـيد
 .(53)وثقافتهُالمحافظة لمذ به ظلوا أوفياء  نُي  وغيرهم من الذيسِ وْ ي  لْ    ي د الب  الس  
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، صا ب  م(737 هـ،697)ت أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي  ف النحوي 
ُلإلعرابُوالنقهُ ُيمانه ُرأ ن،ُأهل ُوكان ُالنحويين، ُوأخبار ُالعين، كتابُملتصر

ُوالمعانيُوالنوادرر ، روكان  ينئذ  ، روى الكثير(57)واللغة عن أبي علي  البغدادي 
منه،ُ أفادا في األدب، ولكن عرف فضل أبي علي فمال إليه، واختص  به و مً إما

. والزبيدي  رلغوي  األندلس ونحوي ها في عصر ، وهو وارث علم شيله (32)وأقرَّ لهر
. (31)وراوي أغلب مروي اته وكتبه التي نقلها من المشرقر (أبي علي  البغدادي  ) القالي

ُالح ُطلبُمــــناوكان ُالمستنصر الزبيدي  تأديب ولد  كم
. واعتمد الزبيدي  في (30)

ة من المقاييس النقدي ة ال بع والغزارة والتجويد أسسً  للتمييز بين الجي د  اطبقاته خاص 
 ائقمنُغير ،ُوالتدفقُوالغزارة،ُوالتجويد،ُوال ولُفيُالقصائد،ُبمعنىُمقاييسُطُر

ُأب ،العربُاألوائل ُأستاذ  ُبها ُالتيُجاء ادي  علي  البغد ووهي
. ورثى الزبيدي  (36)

أستاذ ُبقصيدةُجزلةُاأللناتُكثيرةُالغريب،ُصاغهاُصوغُفحولُالعرب،ُوضمنهاُ
لها: ريع( )بحر ق عة من غريب كالمهم، وهي قصيدة طويلة أو   الس 

  (37)نيْق يٍق م  نِ  في رأسِ  سدٍ ذو ج    وى ـــــــالنَّ  فِ رْ ـــــــص  بقى لِ ل ي   اللهِ ـــــــت
م(1216ُ هــــــ،726)ت بـــــن هـــــارون الرمـــــادي  الكنـــــدي   أبـــــوُعمـــــرُيوســـــفُو
، -ذكــر  الــذي مــر  -الشــاعر عنــدُ كثيــرُالشــعر،ُســريعُالقــول،ُمشــهور رشــاعر قرطبــي 

ة هنال ، لسلوكه في فنون مـن المنظـوم وننـق عنـد الكـلر،  تـى كـان ة واللاص  العام  
امـرأُكثير من شيوخ األدب فـي وقتـه يقولـون: فـت  الشـعر بكنـدة وخـتم بكنـدة، يعنـون 

.ُوكـانُشـاعرُاألنـدلسُ(35)نرريْ القيس، والمتنب ـي ويوسـف بـن هـارون، وكانـا متعاِصـ
المشــهور، روى عــن أبــي علــي  البغــدادي  كتابــه النــوادر، وقــد أخــذ عنــه ابــن عبــدالبر  

(ُق عــةُمــنُم1292،ُهـــ736القرطبــي،ُأبــوُعمــرُيوســفُبــنُعبداللــهُبــنُمحمــدُ)ت
 ةُاألدبُمــنُشــيلهُأبــيُبكــرُبــنُهــذيلشــعر  ورواهــا عنــه، والرمــادي  اكتســب صــناع

  .(33)(م773،ُهـ633ت)
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 م(،1252 ه،771)ت م بن محم دـــمُإبراهيــــاســوُالقــــيُأبــــنُاإلفليلـــذُابــــــوأخ
شهابُالدينُالحموي   صا بُكتابُشرحُمعانيُشعرُالمتنبيُقالُعنهُياقوت -

ُ)ت ُعبدالله، ُبن ُياقوت ُعبدالله ُه303أبو ُجيد ر(: م1007، عنُ - (39)رسن
عبداللهُمحمدُبنُ يأب عن الحميدي   الحموي   وينقلُياقوت أبي علي   الزبيدي  نوادر

ام  (م1275،ُهـ733)ت فتوحُبنُعبدالله من الجذوة ومن أبي الحسن علي  بن بس 
ه،737ُالقرطبي  )ت انعن أبي مروان بن  ي  ( م1179 ه،570)ت الشنتريني  
فليلي  فريد أهل يمانه بقرطبة في علم وفُبابنُاإلركانُأبوُالقاسمُالمعُر م(1293

اللسان العربي  والضبم لغريب اللغة في ألنات األشعار الجاهلي ة واإلسالمي ة 
 فيُتعليمه. اوكان متكلنً  (33)والمشاركةُفيُبعضُمعانيهار

يوســفُبــنُ البغــدادي  األعلــم الشــنتمري  القــالي  ومــن أتبــاع مدرســة أبــي علــي  
الذيُشـرحُاألشـعارُالسـتةُالجـاهليين،ُوكـانُ م(1237،ُه793) سليمانُبنُعيسى

رعالًما بالعربي ة واللغة واسع الحن، لألشعار ومعانيها، جي د الضبم كثير العناية بهذا 
، وسـاعد  فـي شـرح ديـوان  الشأن، فكانن الر لة إليه في وقته، أخذ عن ابن اإلفليلـي 

ممنُتتلمذُلألعلمُُو ....اني  الحر  دُأبيُسهلُيونسُبنُأ معنُاألعلمُالمتنبي،ُوأخذُ
 األعلم   صنف م(.1125ه،773ُ)ت الغساني   الحسنُبنُمحمد أخذُعنهُأبوُعليُو

،ُم(750ه،672ُ)ت لزجــــاجي  ا ألبــــيُالقاســــمُعبــــدالر من الجمــــلُفــــيُالنحــــو شــــرح  
. (37)رُورتبهـاُعلـىُ ـروفُالمعجـمًل الجمـل وشـرح الحماسـة شـرً ا م ـو   بيـاتوشرحُأ

ـــوُعبيـــدُالبكـــُرُو أبـــيُ تتلمـــذُعلـــى (م1277 ه،739)ت ي  عبداللـــه بـــن عبـــدالعزيزأب
فــيُشــرحُأمــاليُ ي،ُلــهُســممُالآللــ(م1293 ه،737)ت بــن  ي ــان القرطبــي  امــروانُ

رهــذا كتــاب شــر ن فيــه مــن النــوادر التــي أمل هــا أبــو علــي القــالي،ُيقــولُفــيُمقدمتــه:ُ
ثورهاُماُأشكل،ُوبي نن من معاني منظومها ومن ،اُأغنلإسماعيلُبنُالقاسمُالقاليُم
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ووصـــلنُمـــنُشـــواهدهاُوســـائرُأشـــعارهاُمـــاُق ـــع،ُونســـبنُمـــنُذلـــ ُإلـــىُقائليـــهُمـــاُ
أهمل، وكثيًرا ما يرد البين المنرد، والشعر الغنل المجر د، علـى مـا ذكـرت فـي صـدر 
كتابي الم لف، في أبيات الغريب المصن ف، وذكرت اختالف الروايات فيما نقله أبو 

ـف ول معانـد، علي ذكر مرج   ناقد، ونب   هن على ما وهم فيه تنبيه منصف ل متعس 
 .(92)محتج  على جميع ذل  بالدليل والشاهدر

القـاليُفـيُأماليـه،ُولـهُفصـلُالمقـالُ وله كتاب التنبيه على أوهام أبـي علـي  
. (91)م(363 هـــــ،007)ت فــــيُشــــرحُكتــــابُاألمثــــالُألبــــيُعبيــــدُالقاســــمُبــــنُســــالم

مُمـــاُاســـتعجمُمـــنُأســـماءُالـــبالدُوالمواضـــعُفـــيُوللبكـــري  المســـال  والممالـــ ، ومعجـــ
 .(90)جزيرةُالعرب
هــــ(ُلـــهُشـــرحُأشـــعارُالســـتة777ُ) الب   ْلي ْوِســـي عاصـــم بـــن أي ـــوبأبـــوُبكـــرُُو

ـــوأبـــوُمحمـــدُ الجـــاهليينُوشـــرحُالمعلقـــات.  ي  ِســـوْ ي  لْ    د الب  ي  عبداللـــه بـــن محمـــد بـــن الس 
 ي.ديـوان المتنب ـإلى جانـب شـرو ه اللغوي ـة شـرح سـقم الزنـد و  م(1109ه،501ُت)

.ُوهـــذ ُالنمـــاذ ُمـــنُ(96)العـــربُفـــيُالشـــعرر ائـــقاُل ُرروقـــد كانـــن هـــذ  الشـــروح تقريـــرً 
علىُالعمومُنماذ ُهيُالد راسات التي جنحن إلى مدرسة أبي علي  القالي البغدادي  

 العربُأوُنماذ ُتحتذيها.ُ ائقمنُطُر
 :ندلسعلّي البغدادّي من المؤلفات المشرقّية إلى األ  وما أدخله أب

أبـــي علـــي  القـــالي البغـــدادي  فـــي النكـــر األندلســـي  بم ل ناتـــه  لـــمُينحصـــرُأثـــر
ـة وتدريسه فحسـب، وان مـا بمـا أدخلـه إلـى األنـدلس مـن م لنـات مشـرقية أيًضـ ا، خاص 

. وقـد  ـرص أبـ  ودواوين الشعراء الجاهلي ين والملضرمين، وملتـارات الشـعر العربـي 
علـى إثبـات طـرق روايتـه لهـذ   –إلُعـنُالثقـاتوهو الثقة ول يروي –علي  البغدادي  

الم ل نات من سماع وقراءة وامالء، وأثبن  صول هـذ  القـراءة علـى شـيوخه تام ـة أو 
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ناقصة،ُأوُسمعُمنُشيوخهُالديوانُكلهُأوُبعضه،ُأوُقرأُمنُنسلتهُالتيُبينُيديهُ
لي ة، أو أو من نسلة أخرى، وقام بمقابلة النسـلة التـي بـين يديـه علـى النسـلة األصـ

 أن ه خل ف النسلة األصلي ة ولم يتسع الوقن فيقابل النرع على األصل.
أغلب مصادر الشعر الجـاهلي  عـن المشـارقة  البغدادي   القاليأبو علي  روى 

تها، ثــم إن  كثيــًرا مــن األندلســيين  وايــة الملتلنــة المعتــد  بهــا والموثــوق بصــح  ب ــرق الر 
عـد  رووا معظــم مصـادر الشــعر الجـاهلي  عــن واُمــنُبءالـذين عاصــروا أبـا علــي  وجـا

 بكـرُمحمـدُبـنُخيـرُاإلشـبيلي يأبي علي  البغدادي  ننسـه. ول أدل  علـى ذلـ  مـن أبـ
(. ومــا ذكــر  فــي فهرســة شــيوخه، وذكــر مصــادر عديــدة متتبًعــا م1197،ُهـــ595)ت

ل في األندلس وهو ، ولـم تتجـاوي  وأب الرواية إلى الشيخ األو   -اغالًبـ- علـي  البغـدادي 
بالروايـــةُإلـــىُال بقـــةُ -أ ياًنـــا- يصـــل اإلشـــبيلي   ابـــنُخيـــر أن   ونجـــدإلـــىُمـــنُقبلـــه.ُ

 األولىُمنُالرواةُالعلماء.
وهــيُ–علــي  البغــدادي  مــن الم لنــات المشــرقي ة إلــى األنــدلس  وومــاُأدخلــهُأبــ

ـــوان فـــيُفهرســـةُابـــنُخيـــر جـــاءت -كثيـــرةُوموثقـــة رتســـميةُكتـــبُالشـــعرُ :تحـــنُعن
ر مـــهُ- وصـــل بهـــا أبـــو علــي إســـماعيل بـــن القاســـم البغـــدادي  وأســماءُالشـــعراءُالتـــيُ

:ُشعرُعمروُومنها ،(97)إلى األندلس، سوى ما تزايل عنه وأخذ بالقيروان منهر -الله
أبيُعبداللهُإبرا يمُبنُمحمدُبنُ علىُنن ويه بن قميئة، تام  في جزء، قرأ  أبو علي  

لســــــــلمي ة تماضــــــــرُبنــــــــنُعمــــــــروُا .ُوشــــــــعرُاللنســــــــاء(م765 هـــــــــ،606)ت عرفـــــــة
ه،75ُجــرول بــن أوس العبســي  ) ، تــام  فــي جــزء، وشــعر الح يئــةم(375ه،07)ت
بكـــر محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد األيدي   ي،ُتـــامُفـــيُجـــزء،ُقرأهمـــاُعلـــىُأبـــم(335

 أبـوم(. والمنضلي ات، تام ة في ثالثة أجزاء، أمالهـا عليـه 766 هـ،601)ت البصري  
بكــرُمحمــدُ يأبــ ،ُوســمعهاُمــنم(709 ،615)ت بــنُســليمانُاألخنــ  الحســن علــي  
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م(ُإلـــىُنصـــفُالجـــزء772ُ،ُـهـــ603)ت بـــن القاســـم بـــن محمـــد بـــن بشـــار األنبـــاري  
)ملضـــــرم(، تـــــام  فـــــي م(337ُه،37ُ)ت الثالـــــث. وشـــــعر معـــــن بـــــن أوس المزنـــــي  

 (.م709 ،615)ت الحســـنُعلـــيُبـــنُســـليمانُاألخنـــ  وكراســـتين،ُأمـــال ُعليـــهُأبـــ
 أبــو علــي   ُعلــىُابــنُدريــدُمــنُنســلةُقــامُوشــعر النابغــة الــذبياني  تــام  فــي جــزء، قــرأ 

  بنسخ نسلته عنها. وشعر علقمة بن عبدة التميمي  تام  في جزء، قرأ  على نن ويه.
ـــذبياني  الغ نـــاني  )ت وشـــعر الشـــم اخ بـــن ضـــرار الثعلبـــي ه،00ُالمـــايني  ال

في جزء، قرأ  على ابن دريد. وشعر األعشى ميمون بن قيس تام  في أربعـة  م(370
قــرأ ُعلــىُابــنُدريــد.ُوشــعرُعــروةُبــنُالــورد،ُقــرأ ُعلــىُابــنُدريــدُمــنُغيــرُأجــزاء،ُ

، قرأ  على ابن دريد مـن النسـلة  النسلة التي كانن بين يديه. وشعر المثقب العبدي 
قيس بن عبدالله العامري  )ت النابغة الجعدي   أبيُليلى التيُكاننُبينُيديه.ُوشعر

 علىُنن ويه.تام  في خمسة أجزاء، قرأ  م(392ُه،52ُنحو
ج ر التميمي  تام ، قـرأ  علـى نن ويـه. وشـعر عـدي  بـن ييـد  وشعر أوس بن   
العبــادي  تــام  فــي جــزء قــرأ  علــى ابــن دريــد. وشــعر األفــو  األودي  تــام  فــي جــزء، قــرأ  

 علىُابنُدريد.
ــلمى تــام  فـــي جــزء بروايــة ابـــن مجاهــد عــن ثعلـــب،  وشــعر يهيــر بــن أبـــي س 

بيـــد بـــن ونســـلته فـــرع ل أصـــل، خل ـــف  األصـــل ولـــم يتســـع الوقـــن فيقابـــل. وشـــعر ع 
األبــرص، جــزء تــام، وشــعر المــرق  األكبــر واألصــغر، جــزء تــام ، وشــعر ســالمة بــن 

، تــام  فــي جــزء، وشــعر امــر  األوســي  جنــدل، تــام  فــي جــزء، وشــعر قــيس بــن الل ــيم 
، وشـــعر دريـــد بـــن الصـــم ة، وأربعـــة عشـــر جـــزًءا مـــن شـــعر  جـــر الكنـــدي  القـــيس بـــن   

وشــعرُطرفــةُبــنُالعبــدُ علــىُابــنُدريــد. أبــو علــي   ين، كــل  هــذ  الــدواوين قرأهــاالهــذلي
، تــام  فــي جــزء، ولــم يســمعه كلــه. وشــعر طنيــل ، تــام  فــي جــزء، قــرأ  الغنــوي   اليشــكري 

 علىُابنُدريد.ُ
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علــي   واألخبــارُالتــيُجلبهــاُأبــ هــذ ُاألشــعارُالســابقةُالــذكر إلــى وينضــاف
،ُمنهـــا:ُثمانيـــةُ(95)فـــيُفهرســـته اإلشـــبيلي   خيـــرالبغـــدادي  مـــن المشـــرق، وذكرهـــا ابـــن 

مـنُنن ويـه.ُوخمسـةُ أبـو علـي  وعشرون جزًءا مـن أخبـار نن ويـه مجموعـة، سـمعها 
، سـمعها منـه. وثمانيـة وخمسـون جـزًءا مـن أخبـار ابـن  أجزاء من أخبار ابن األنبـاري 
هــاُدريــد، ســمعها منــه. وغيرهــا مــن األخبــار فــي علــوم العربيــة، والتــي ل شــ   فــي أن

 .الجاهليينُوأشعارهم مليئةُبأخبار
علــــي  البغــــدادي  معــــه إلــــى  وهــــذ ُاألخبــــارُوتلــــ ُاألشــــعارُالتــــيُأدخلهــــاُأبــــ

عبداللـهُمحمـدُ يشيلهُاألديبُأبـ العلماءُالثقات،ُعن األندلسُيرويهاُابنُخيرُعن
راألديــبُالراويــة،ُوهــوُمــنُ (ُوهــوم1162،ُهـــ505ت) بــن ســليمان بــن أ مــد الننــزي  

دبُوالنحـــوُوالروايـــةُوجمـــعُالكتــب...ُ مـــلُعنـــهُجملـــةُمـــنُالمشـــايخُشــيوخُأهـــلُاأل
والنــــبالء لعلــــو  ســــند  ومعرفتــــهر
ــــدُ (93) ــــهُاألديــــبُأبــــيُمحمــــدُغــــانمُبــــنُولي عــــنُخال

( عـــن أبـــي عمـــر يوســـف بـــن عبداللـــه بـــن خيـــرون م1273،ُهــــ772ت) الملزومـــي  
همي  عن أبي القاسم أ مد بن أبان بن سيد اللغوي   نُأبيُع( م770،ُهـ630ت) الس 

علي البغدادي  
(99)  . 

واوين وكتـــب اللغـــة  ـــي  البغـــدادي  هـــذ  الـــد  لقـــد قـــرأ األندلســـي ون علـــى أبـــي عل
 علمــه .ُفقــدُكــان(93)فــادتهمُمنــهُإلــىُأنُمــاتإواألدبُواألخبــارُواألمــالي،ُوعظمــنُ

، وأ نظهم لهر علم رواية، وكان رأ ن، أهل يمانه للغة، وأرواهم للشعر الجاهلي 
(97)ُ،

ندلسي ون بسعة علمه وكثرة رواياته واألخـذ عـن الثقـات، كمـا شـهد القـالي وشهدُلهُاأل
علـي  البغـدادي  الوافـد علـى األنــدلس  اأبــ ننسـه لألندلسـيين بالـذكاء والن نـة؛ يـروى أن  

فــي يمــان بنــي مــروان قــال: رلمــا وصــلن القيــروان  وأنــا أعتبــر مــن أمــر  بــه مــن أهــل 
هم درجاٍت في الغباوة وقل ةُالنهـمُبحسـبُتنـاوتهمُفـيُمواضـعهمُمنهـاُاألمصار فأجد 
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ـــًة  اص  ـــم م ح  ـــايلهم مـــن العل ـــايلهم مـــن ال ريـــق هـــي من ـــالقرب والبعـــد،  تـــى كـــأن  من ب
فقلــن إن نقــص  أهــل األنــدلس عــن مقــادير مــن رأيــن  فــي أفهــامهم بقــدر ،ُومقايســة...

وكــانُيصــلُ نقصــانُهــ لءُعمــنُقــبلهمُفســأ تا ُإلــىُترجمــانُفــيُهــذ ُاألوطــانر.
ا بالتعج ب من أهل هذا األفق األندلسي  في ذكائهم وف نـتهم عنـد المبا ثـة كالمهُهذ

 إن علمــي علــم  روايــة ولـيس بعلــم درايــة فلــذوا عن ــي مــا نقلــن،والمناقشـةُويقــولُلهــمُر
وايـات  فلم آل  لكم أن صح حن. هذا مع إقرار الجميع لـه يومئـذ بسـعة العلـم وكثـرة الر 

 .(32)رواألخـــــذُعـنُالثقات
وايــة،  وصــر ح أبــوقــدُ مــة أماليــه بأن ــه اغتــرب للر  علــي  البغــدادي  ننســه فــي مقد 

ــا رأيــن العلــم أننــس بضــاعة، أيقنــن أن طلبــه  رايــة، يقــول: رفــإن ي لم  ولــزم العلمــاء للد 
رايـــة أفضـــلُتجـــارة؛ُ وايـــة، ولزمـــن العلمـــاء للد  .ُثـــمُأعملـــنُننســـيُفـــيُفاغتربـــن للر 

،ُوأ ـريتُرفيعـه،ُورويـنُجليلـه،ُجمعه،ُوشغلنُذهنىُبحنظه؛ُ تىُ وينُخ ير 
 . (31)وعقلنُشارد ،ُوروينُنادر ،ُوعلمنُغامضه،ُووعينُواضحهر ،وعرفنُدقيقه

بأن ـــه م(1293ُ،ُه737)تالقرطبـــي   ووصـــنه المـــ ر خ األندلســـي  ابـــن  ي ـــان
رالعالم المسـتبحر فـي علـوم اللسـان، الجـامع لضـروب األدب، المحتـوي علـى دواويـن 

، الملتقــي للثقــات طــر ا مــن أقصــى أرض العــراق جلــةُأهــلُالعلــمالر اويــة عــن الثقــات،ُ
،ُووصـنهُكـذل ُبقولـه:ُرأعظـمُمـنُ(30)قاصًدا باب عظيم الللناء بأسـنى البضـاعاتر

 . (36)وفدُإلىُاألندلسُمنُالعلماءر
علــىُأنُ (م1237،ُهــ753)ت و ـرصُأبــوُمحمـدُعلــيُبـنُأ مــدُبـنُ ــزم

ــاُمــنُســائرُالــبالدُعلــي  البغــدادي  مــن األندلســيين،  ايعــد  أبــ بقولــه:ُرفمــنُهــاجرُإلين
 .(37)فنحن أ ق  به، وهو من ا...، )وعلى هذا فإننا( ل ندع إسماعيل بن القاسمر
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واة في تثقيق الـذوق األدبـي   اأب إن   علي  البغدادي  سار على نهج مدرسة الر 
بين فــي األنــدلس والــذي للصــه األصــمعي  فــي قولــه: رل يصــير الشــاعر فــي  للمتــأد 

ويســمعُاألخبــار،ُويعــرفُالمعــاني،ُ   تــى يــروي أشــعار العــرب،قــرض الشــعر فحــاًل 
 .(35)وتدورُفيُمسامعهُاأللناتر

 البغداديّ القالّي خالصة القول في تأثير أبي علّي 
إنَّ تـــأثير أبـــي علـــي  البغـــدادي  فـــي الثقافـــة األندلســـي ة كـــان مـــن خـــالل ثالثـــة 

الميــذ ،ُوبوســاطةُالكتــبُالتــيُأدخلهــاُجوانــب:ُالتــأثيرُبوســاطةُم لناتــه،ُوبوســاطةُت
 .إلىُاألندلس
شـتاتُ امثل ثقافة الر جل الموسوعي ة، وفيهت لتيتأثيرُم لناتهُكأماليهُا -أو ًل 

منُاللغـةُواألدبُواألخبـارُواألمثـالُوالقصـصُواأل اديـثُوغريـبُاأللنـات،ُويتجلـىُ
قـــة والضـــبم واإل امـــنهجُصـــا به افيهـــ ـــة تقـــانُوالتوثيـــقُواالمعـــروف بالد  واي تســـاع الر 

ذوقه الر فيـع فـي اختيـار النصـوص الشـعري ة والنثري ـة وهـو ذوق  اويتجلىُفيه ،والحن،
هبُالعـــربُإلـــىُغيـــر ُمـــنُمـــذاهبُالتجديـــدُُام بـــوعُمشـــبعُبالقـــديمُلُيحيـــدُعـــنُمـــذ

فـــــيُاألنـدلسُ اوالتصنيع،ُوا تنظنُلناُكتبُالبرامجُوالنهارسُبأسـانيدُكثيـرةُلروايتهـ
 .(33)رُإلىُمدىُانتشار والمغربُكلهاُتشي

ركـانُيمثـلُ تأثير تالمذته: إن  قدوم أبـي علـي البغـدادي  إلـى األنـدلس -ثانًيا
ة، ولم يكن  نهضة في الد راسات اللغوي ة واألدبي ة، وعنه تلقى األندلسي ون واتلذو   ج 
 قبله لـديهم إل ابـن القوطي ـة وثابـن وابنـه قاسـم وال الزبيـدي  وهـذا األخيـر علـى علمـه

علــي  البغــدادي  أثــًرا بعيــًدا  و.ُوقــدُتــركُأبــ(39)اُجمــارتتلمــذ علــى القــالي وأفــاد منــه علًمــ
فــي  ركــة النقــد األدبــي  فــي القــرن اللــامس التــي مــن أبــري عناصــرها النقدي ــة إضــافة 
إلى أبي بكر الزبيدي  في القرن الر ابع أبو عبيد البكري  واألعلم الشنتمري  وأبو محم ـد 
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ةُوقــدُاتلــذواُمــذهبُاألوائــلُوطــريقتهمُســي  وهــم تالمــذة للمدرســة القالي ــالســي د الب ليو 
 .(33)ا نقدي ا فيما تناولو  من الشعررمقياس  

علـي  البغـدادي  مـن  وولعـل  الم لـع علـى مـا جلبـه أبـ ثيرُمـاُأدخلـه:أت -ثالًثا
والتـــيُأشـــرناُإلــــىُ– الشـــرق إلـــى األنـــدلس مــــن م لنـــات واختيـــارات، وطـــرق روايتهــــا

يــزداد يقينــا أن اختيــار المــرء جــزء مــن عقلــه، وتــدل  علــى اتجــا  القــالي  -اآنًنــبعضــهاُ
–المحاف، دللة واضحة، ول أدل  على ذل  من أن  األخن  أملى عليه المنضلي ات 

، وقــرأ علــى ابــن دريــد كثيــًرا  -مــثاًل  ــة فــي ثالثــة أجــزاء، وســمعها مــن ابــن األنبــاري  تام 
واوين لشــعراء جــاهليين وملضــ الحســنُبــنُهــانئُ رمين،ُأمــاُشــعرُأبــيُنــواسمــن الــد 

فلمُيقرأ ُعلىُأ دُولمُيسمعهُمنُأ دُولمُيملـهُعليـهُأ ـد،ُبـلُ م(317ه،177ُ)ت
 لعله وجد  في إ دى أسواق الور اقين وأهدي إليه. 

ُمحققــةُلُمــا أدخلــه مــن م لنــات قــد أصــبحن عنــد أهــل األنــدلس أصــوًل  إن  
ا علمي ـا عـن طريـق ألن ها موثقة توثيقً  ؛عتمادهاليها الش   فتنافسوا في أخذها وا إيرقىُ

وايـة عــن الشـيوخ أو مقــاباًل  ــماع والر   ا بالنســخ الل ي ـة األصــلي ة، ومعارًضـالقـراءة والس 
 .(37)بـالتوثيق هــي التــي رفعـن مــن قيمـة هــذ  المروي ــات أبـي علــي  عنايــةُ ول شـ  أنَّ 

 باإلضــافةُإلــىُمــاُألنــه، لس،الوافــدُإلــىُاألنــد أبــو علــي  هــذ  الم ل نــات التــي جــاء بهــا 
رح والتأليق والنقد واية والحن، والد رس والش   .وما أمال ، تناولها علماء األندلس بالر 

 (م1203،ُهـ719ت) صاعد البغداديّ أثر المبحث الثاني: 
ـــًة، يهـــوُأبـــوُالعـــالءُصـــاعدُبـــنُالحســـ ، البغـــدادي  ت رب ن بـــن عيســـى اللغـــوي 

ــر س، وكــان نجًمــا قــد طلــع علــى  ، والرَّبعــي  نســًبا،وال بـري  أصــاًل  ينتمــي فــي ربيعــة الن 
 . (72)م(1220ه،670ُ)ت آفاق الجزيرة في أي ام المنصور محم د بن أبي عامرٍ 
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ــــه عــــن العلمــــاء الــــذين البغــــدادي  صــــاعٌد أبــــوُالعــــالءُتلقــــىُ شيييييوخه: علوم 
ــــ (،ُوأبــــوُعلــــيُم793،ُهـــــ633ت) يرافي  النحــــوي  عاصــــرهم، ومــــنهم: أبــــو ســــعيد الس 

( م1220،ُهــــ670ت) عثمـــان بـــن جن ـــيأبـــوُالنـــت ُ(،ُُوم739،ُهــــ699ت) النارســـي  
،ُوغيــرهمُمــنُاألئمــةُوالعلمــاءُالمشــارقةُفـــيُفــي علــوم العربي ـــةئمــةُاألمــنُوثالثــتهمُ

 .(71)الحديثُوالتنسيرُوالبيانُوالغريبُواألدب
 صاعد الّراوية الثقة

القاضي  أبا : رلزمن  بقولهصر ح صاعد بأن ه أخذ علم ه عن شيوخ العربي ة، 
يرافي   ،  ،سعيد الحسن بن  عبدالله السِ  وأبا علي الحسن  بن أ مد  النحوي  النارسي 

: الغريب   ر مهما الله،  تى استظهرت  كتب  اللغِة المتعاورة  األم هاِت الثالث 
ودواوين   ،وابن األعرابي  وأبيُييد،ُ،ُواأللنات، وكتب  األصمعي   ،المصن ف، واإلصالح

وم ن بعدهار اهلي ةالعربُالج
(70) . 

ويصر ح بأن ه أصاب  في المشرق خ وط  العلماء وأصول هم التي استأثروا بها 
ألننســهم دون النــاس. ووجــد فــي كتــب اللالفــة التــي خرجــن فــي ن ْهــِب دار المقتــدر 

كين 029-) اءهـ(، خمَّ األصمعي  والنرَّ 602-) بالله العباسي   هـ( وأبي ييد وابن الس 
هـ( والمبرد وثعلب، وغيرهم عيوًنا من علم 063-) ابي  واسحاق الموصلي  وابنُاألعُر

بحسـنها.ُونقـلُمنهـاُ ابها، واختصاًصـ االعرب، لم ي صن ف في شيء من الكتب، ضن  
ـــه ثالثـــة  آلف ورقـــة. و نـــ، أكثرهـــا اغتباًطـــ ويقـــولُ .(76)ببـــديعتها ابهـــا واعجاًبـــ ابل  

ي إل مــا نقلت ــه ِمــن خــمٍ  منســوٍب، أو : رولــْم أ ضــم ن كتـابفــيُكتابــهُالنصــوص صـاعد
  .(77)تلق ْيت ه ِمْن ِفي عالٍمر

ارتحل صاعد إلـى األنـدلس قاصـًدا قرطبـة فـي أيـام هشـام بـن الحكـم  رحلته:
فـيُ ـدودُ،ُوولية المنصور محم د بن أبـي عـامرم(1216ُه،726ُباللهُ)تالم ي د 
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م لوبـة،ُواآلدابُهنـاكُمرغـوبُلم ا ربلغـه أن اللغـة باألنـدلس  ،(75)الثمانينُوثالثمئة
 .(73)فيها، من ملوكها ورعي تهار

وكان أبو العالء كثيًرا ما تستغرب  والمنصور: البغداديّ  صاعدأبو العالء 
له األلنات، ويسأل عنها فيجيب فيها بأسرع جواب. وكان عارًفا باللغة وفنون األدب 

ُواستقبلهُطي ب  المعاشرة م  سن  الشعر، واألخبار، سريع  الجواب، ُالمجالسة، متع
ُ ُالمنصور ُعامرمحمد ُأبي ُعلمهُ طي ًبا، وعقد له مجلسً استقباًل  بن ُلختبـــــار ا

  .(79)وذكائه
المنصور جلـس يوًمـا وعنـد  أعيـان مملكتـه  ومن غريب ما جرى لصاعد أنَّ 

ــمُكــ ودولتــهُمــنُأهــل  ،م(737 هـــ،697)ت بكــر محمــد بــن الحســن الزبيــدي   أبيالعل
،ُوناظر ُابنُالعريقُمرة،ُرفظهرُاعبداللهُمحمدُبنُيحيىُوغيرهم يأب وابنُالعريق

عليه صاعد، وجعل ل ي جري في المجلس كلمة إل أنشد عليها شعًرا شاهًدا، أو أتى 
،ُثـــمُأرا ُكتـــابُرالنـــوادررُألبـــيُعلـــيُ(73)بحكايـــة تجانســـها، فـــايداد المنصـــور عجًبـــار

ليــن علــى كتــاب دولتــه كتابـــًا أرفــع منــه إنُأرادُالمنصــورُأم ،ُفقــال:البغــدادي   القــالي
وأجــل  ل أورد فيــه خبـــًرا ممــا أورد  أبــو علـــي، فــأذن لــه المنصـــور فــي ذلــ ، وجلـــس 
ـــا أكملـــه تتبعـــه أدبـــاء  ـــة الزاهـــرة يملـــي كتابـــه المتـــرجم بــــرالنصوصر، فلم  بجـــامع مدين

 .(77)الوقنر
صـورُو د ث أ د النحـاة قـال: رلمـا قـدم صـاعد بـن الحسـن اللغـوي  علـى المن

أبي عامر محم د بن أبي عامر جمعنا معه فسألنا  عن مسـائل مـن النحـو غامضـة، 
فقصرُفيها،ُفلماُرآ ُابنُأبيُعامرُكذل ُقال:ُدعو ُفهـوُمـنُطبقتـيُفـيُالنحـوُأنـاُ

 )منُبحرُال ويل(ـنا صاعد فقال: ما معنى قول امر  القيس: أناظر ، قال: ثم سأل  

يٍب م ـر جَّ ـــــــع صار ة  ِ ن    ِر ِ ـــــــاِت ِبن ـحـــــاء  الهاِديـــــــك أ نَّ ِدم  لِ ـــــــاٍء ِبش 
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فقلنا: هذا واض ، وانما وصـف فرًسـا أشـهب عقـرت عليـه الـو   فت ـاير دم هـا إلـى 
 صدر ُفجاءُهكذا،ُفقالُصاعد:ُسبحانُالله!ُأنسيتمُقولهُقبلُهذاُفيُوصنه:

تِنهِ  لَّ ـــــــمك    ك م يٍن ي ِزلُّ الِلبد  ع ن  اِل م  نـــــــا ي   واء  ِبالم ت ن زَّلِ ــــِن الص 
ناُإلـىُسـ الهُعنـه،ُفقـال:ُرُُركأننـا لـم نقـرأ هـذا البيـن قـم، واضـ   هتناُوالله،ُُوقال: فب  

إنما عنى أ د وجهين: إما أنه تغشى صـدر   بـالعرق، وعـرق الليـل أبـيض فجـاء مـع 
م كالشيب، وام ا شيئًا كانن العرب تصنعه، وهو أ نهاُكاننُتسمُباللبنُالحـارُفـيُالد 

صدور الليل، فيتمعم ذل  الشعر وينبن مكانه شـعر أبـيض فأي ـا مـا ع نـى مـن أ ـد 
 .(122)الوجهينُفالوصفُمستقيمر

ـــورة التشـــبيهي ة البصـــري ة اللوني ـــة  وتنســـير صـــاعد لهـــذا المعنـــى فـــي هـــذ  الص 
القـدامىُكـذل .ُفن نـةُ )المعقدة( لم يهتد إليه الشر اح السابقون ولـم يقـل بـه الال قـون 

وينظــر فــي كامــل الــن ص  الشــعري   تــى تســتقيم الصــورة  صــاعدُودقتــهُجعلتــهُيجتهــد
ا للمعنـى فـي أن  الكلي ة للحصان، ويستقيم التشـبيه المركـب. ورب مـا أضـيق  وجًهـا ثالثًـ

اللـــون األبـــيض فـــي صـــدر الحصـــان إنمـــا جـــاء مـــن الغبـــار الـــذي التصـــق بـــه مـــن 
 تهُمعُالثورُوالنعجة.ُم اردتهُفيُالصيدُومعرك

ســألُجماعــةُمــنُأهــلُالبغــدادي  وفــي روايــة أخــرى رأن  أبــا العــالء صــاعًدا 
)بحـرُ (:م376،ُهــ00ت) األدب في مجلس المنصور أبـي عـامر عـن قـول الشـم اخ

 البسيم(
ن ا ن ق تاِة الَّتـي ك  س  ـــــــًة ع ـ   ـــــــيا ظ بي    ـــاــــــــــول  ل هــــدار  الن  الجياًل     ِد ـــــــان ة   

مام ة  ِمنها و هي  لِهي   ناقيـــــــِع الم رِد ِقنـــــــِمن يانِ   ةٌ ـــــــت دني الح   دِ ـــــــوان  الع 
فقــالوا:ُهــيُالحمامــةُتنــزلُعلــىُغصــنُاألراكــةُوالكــرمُفتثقلــه،ُفتــتمكنُالظبيــةُمنــهُ
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لبيـنُهـيُالمـرأةُوهـيُفترعا ،ُفأنكرُذل ُعليهمُصاعد،ُوقال:ُإنُالحمامةُفيُهـذاُا
اسم من أسمائها، فأراد أن  هـذ  الجاريـة المشـب هة بالظبيـة إذا نظـرت فـي المـرآة أدنـن 
المــرآةُمنهــاُفــيُالمنظــرُشــعرهاُالــذيُهــوُكقنــوانُالعناقيــدُمــنُيــانعُالكــرمُأوُالمــردُ

 .  (121)فرأتهر
وايـات عـن صـاعد تـدل  علـى أن ـه كـان متمكًنـ اُمــنُإن  مثـل هـذ  األخبـار والر 

ن، األشعار، ورواية األخبار، تو ي هذ  البضاعة بأن ه كان على علم جم ، ودرايـة  
واســـعة،ُوثقافـــةُعاليـــةُبأخبـــارُالجـــاهليينُوأشـــعارهمُومعانيهـــا،ُوصـــا بُمـــنهجُفـــيُ
تنســـير الشـــعر. وصـــر ح صـــاعد ننســـه بـــذل : ربضـــاعتي أنـــا  نـــ، األشـــعار، وروايـــة 

األخبار، وف   المعم ى، وعلم الموسيقىر
(120) . 

:ُكتــابُالنصــوصُعلــىُنحــوُربــنُأبــيُعــام محمــد وألــفُصــاعدُللمنصــور
البغـــدادي   القـــالي ي  كتـــابُالنـــوادرُألبـــيُعلـــ

،ُرواتنـــقُلهـــذاُالكتـــابُمـــنُعجائـــبُ(126)
 رــــــأباُالعالءُدفعهُ ينُكملُلغالمُلهُيح ـهُبـينُيديـهُوعبـرُالغـالمُالنه التناق أنَّ 

رُهــوُوالكتــاب،ُفقــال:ُفــيُذلــ ُفلانــنُالغــالمُرجلــهُفســقمُفــيُالنهــ -نهــرُقرطبــة-
بيتــًا  -وهــوُأبــوُعبداللــهُمحمــدُبــنُيحيــىُالمعــروفُبــابنُالعريــق-بعــضُالشــعراءُ

 )بحرُالسريع( م بوعًا بحضرة المنصور وهو:
 وْص!ــــــــــــــــغ  ي   لٍ ــــــــــــــيثقِ  لُّ ـــــــذا ك  ـك  ه  و   وْص ص  الن   تاب  كِ  رِ حْ في الب   غاص   قدْ 

اُوالحاضــرون فلــم يــرع ذلــ  صــاعًدا ول هالــه وقــال مــرتجاًل مجيًبــفضــح ُالمنصــورُ
 بحرُالسريع( )من لبنُالعريق:

 (127)روْص ص  الن   حارِ البِ  رِ في قعْ  د  وج  ت   ام  ــــــــــــــــــــــــــنَــّ إِ  هِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــندِ ــــــعْـ ى م  ــــــ ــلإِ  اد  ـــ ـــــــــــع

أبـوُالنضــلُ ؛ُإذُيرويـهُالقاضــيبـدو أن  كتــاب النصـوص هــذا بقـي متــداوًل وي
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ــد عبــدالر  من  م(1177ه،577ُ)ت عيــاضُبــنُموســى عــن شــيله النقيــه أبــي محم 
ـــنم(1103ُ،ُه502ت) بــنُمحمــدُبــنُعتــابُبــنُمحســنُالجــذامي أبــيُمــروانُ عــــ

 .(125)عنُم لنه( م1293 ه،737)ت بن  ي ان القرطبي  ا
قدُنقلُعنُابـنُ يـانُأنُكتـابُالنصـوصُغـابُفـيُالنهـرُوكانُابنُبسامُ

ولـــــمُيظهـــــرُروغرقـــــواُكتابـــــهُالمتـــــرجمُبالنصـــــوصُفهـــــاُهـــــوُإلـــــىُاليـــــومُفـــــيُنهـــــرهمُ
ـــنْ ج  . وألـــف كتابـــًا آخـــر ســـما  كتـــاب اله  (123)يغـــوصر ف، وكتابـــًا آخـــر ســـما  كتـــاب ج 

الجــواسُبــنُقع ـــلُالمــذ جيُمـــعُابنــةُعمـــهُعنــراء،ُوقيـــلُإنــهُكتـــابُملــي ،ُوكـــانُ
صــورُأبــوُعــامرُكثيــرُالشــغفُبكتــابُالجــواسُ تــىُرتــبُلــهُمــنُيلرجــهُأمامــهُالمن

 .(129)فيُكلُليلة
أباُالعالءُلمُيحضرُبعدُموتُالمنصورُمجلسُأنسُأل ـدُممـنُ إن  رويقالُ

عــى وجًعــا لحقــه فــي ســاقه لــم يــزل يتوكــ بــهُعلــىُ أولــي األمــور بعــد  مــن ولــد ، واد 
ة،ُإلـىُأنُذهبـنُدولـتهم،ُوفـيُعصا،ُويعتذرُبـهُفـيُالتللـفُعـنُالحضـورُواللدمـ

ذل ُيقولُفيُقصيدتهُالمشهورةُفيُالمظنرُأبيُمروانُعبدالمل ُبنُالمنصـورُأبـيُ
 عامرُمحمدُبنُأبيُعامر،ُوهوُالذيُوليُبعدُأبيهُوأولها:

 بحرُالوافر(ال) 

 ابِ ــــــــــــــض  كالهِ  ي  انِ م  ًة أ  ـــــــم حمَّل ابـــــــكـر ِ ــناجية  ال ت  وْ ـد  إلي      
  (123)رابِ ب  ها الل  دِ ِبوا ِدها وسـي   ر اط   الشرقِ  وبعن  ملوك  أهلِ 

ويـــروي صـــا ب الـــذخيرة مـــن أعجـــب مـــا جـــرى لصـــاعد أنـــه كـــان بـــين يـــدي 
المنصــور، فأ ضــرت إليــه وردة فــي غيــر أي امهــا لــم يســتتم فــت  كمامهــا، رفقــال فيهــا 

 بحرُالمتقارب(ال)صاعدُعلىُالرتجال:ُ
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 هاـــــــ   أنناس  ـــــــرك  المســــي ذك   ر وردةٌ ـــــــــــاُعامـــــــ ُأبـــــــــأتت
 هاـــا راس  ـــــــهْن بأكمامِ ــــــفغ    رٌ ـــــــِص بْ ر ها م  ـــــــأبص ذراء  ــكع

فسر  بذل  المنصور، وكان ابن العريق  اضًرا، فحسد ، وجرى إلى مناقضته، 
ُالبيتي ُهذين ُإن ُعامر: ُأبي ُلبن ن لغير ، وقد أنشدنيهما بعض  البغداديين وقال

علىُظهرُكتابُبل ه،ُفقالُلهُالمنصور:ُأرنيه،ُفلر ُ بمصرُلننسه،ُوهماُعندي
ابن العريق، وركب وجعل ي ح ث داب ته،  تى أتى مجلس ابنِ بدر، وكان أ سن  
 أهل وقته بديهًة، فوصف له ما جرى، فقال )هذ  األبيات ودس  فيها بيتي صاعد(:

 حرُالمتقارب(بال)
ر اس  ــــــوقد ج    عشوت  إلى قصر عب اسةٍ   هاـــــــد ل النوم    

ر ع السكر  أن اس  ــوق يُخدرهاـــــــــــفألنيت ها وهي  ف  هاـــــــد ص 
 هاــفقلن: بلى، فرم ْن كاس  ةـــفقالن: أساٍر على هجع

 سهايحاكي ل  ال يب  أننا  ىُوردةـــــــــــــاُإلـــومد ت يديه
ر ها مبص ذراء  ــــــــــكع  هاـــــــا راس  ـــــــفغـ َّْن بأكمامه رٌ ـــأبص 

 هاــــن  في ابنِة عم   عب اس  ــــ ـخِف الله ل تنضح   وقالْن:
ها ـــومـاُخن ةــــلى ِعن  ـــــــــــــن  عنها عيْ لَّ فو    ن  ناسي ول ناس 

...، ودخـل بهـا علـى ف ارُابنُالعريقُبها،ُوعلقهـاُعلـىُظهـرُكتـابُبلـ م مصـري 
ــــــور، فلمــــــــا رآهــــــــا اشــــــــتد  يًظــــــــ ا علــــــــى صــــــــاعد، وقــــــــال للحاضــــــــرين: غــــــــًدا المنصــ

ــه،....ر فهــذا اللبــر يــدل  علــى مكانــة صــاعد األدبي ــة، ومكانتــه الشــعري ة  .(127)أمتحن 
قـه علـيهم فـي جــودة شـعر ، وسـرعة بديهتـه فــي  ـًدا عنـد أقرانــه لتنو  ـة، فكـان محس  خاص 

 إنشادُالشعر.
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 اعد في الثقافة األندلسّية:أثر ص
لألنــدلس هــو المــنهج العلمــي   صــاعد البغــدادي   إن أهــم  مــا أدخلــه أبــو العــالء

، فكان يلقي محاضراته في الزاهرة بأنْ  ريقرأُال البُالقصيدة،ُ لدراسة الشعر الجاهلي 
ثم يسأله األستاذ عن معاني األلنات، فيقـوم بالشـرح معتمـًدا علـى قائمـة مـن المعـاني 

 . (112)كون قد استلرجها من المعاجم العربيةري –
موسـوعةُفـيُاللغـةُالذيُهوُ ،النصوص هكتابول أدل  على منهجه هذا من 

الكتــــابُمــــنُكتــــبُي عــــدُّ واألدبُواألخبــــارُوال رائــــفُوالحكــــمُواألمثــــالُوالمــــواع،،ُُو
 األمالي والمجالس واألدب العام، ففيه فصـوص اآليـات القرآني ـة واأل اديـث الشـرينة،
والمــواع، والحكــم، واألخبـــار، وال رائــف والملـــ ، والهــزل والمجـــون، وأخبــار الشـــعراء 
ـــة، وفصـــوص  وأخبـــار  هـــو، وأخبـــار العلمـــاء، وفصـــوص الملتـــارات الشـــعري ة والنثري 
تنســير األشــعار، وشـــرح أبيــات المعـــاني، والنصــوص الل غوي ـــة، وفصــوص العـــروض 

ـــًرا والقـــوافي، وفصـــوص المعـــارف الجاهلي ـــة. وكـــان صـــاع د فـــي كـــل  ذلـــ  عالًمـــا منس 
ثً   .  (111)ا، شاعًرا ناقًداا شارً ا راوية موثقً محد 

ويشرحُالغريبُمنُ على تنسير النصوص الشعري ة،فيُكتابهُويركزُصاعدُ
لشـعراءُجـاهليينُ أكثرهـاويستشهد علـى دللت هـذ  األلنـات بشـواهد شـعري ة  األلنات،

ر كثيًرا من الش   .وأمويين وملضرمين ،وفس  م سنًدا هذا التنسـير جل ـه إلـى  عر الجاهلي 
  العلماءُالثقاتُالذينُأخذُعنهم.

، ويشـــير إلـــى تـــأثير هـــذا  لشـــعروهـــذاُي كـــدُمـــدىُاهتمـــامُصـــاعدُبا الجـــاهلي 
العــــالمُوم لناتــــهُفــــيُاألندلســــيينُوتوجيــــهُأذواقهــــمُنحــــوُمــــذاهبُالشــــعراءُالجــــاهليينُ

 وأساليبهم،ُوألناظهمُومعانيهم.
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ــــر صــــاعد أ يا ــــة، وربمــــا جــــاءت هــــذ  وينس  ــــا قصــــائد شــــعري ة جاهليــــة تام  ًن
رها صاعد است راًدا بعد تعليقه على معنى من المعاني، أو تنسيًرا  القصيدة التي ينس 
لكلمـة فـي شـعر ســابق. فيـأتي علـى ذكــر القصـيدة تام ـة ويبــدأ بتنسـيرها، وينقـل كثيــًرا 

ثــلُتنســير ُلقصــيدةُطنيــلُأقــوالُالعلمــاءُالــرواةُاألوائــلُفــيُشــرحُاأللنــاتُوالمعــاني.ُم
 الغنوي  التي م لعها: 

 حرُال ويل(بال) 

ْنِر ي ب ْنب  ـــــأش   ِم    مِ ـــاقْت   أْظعاٌن ِبج  ْم ب ك ًرا مثل  الن ِسيِل الم ك مَّ  ن ع 

ــرها فــي كتابــه النصــوص ،ُوهــي فــي ثالثــة وثالثــين بيًتــا، أثبتهــا صــاعد وفس 
عبــــدالوهاب التــــايي يُ ققهــــاُفــــيُالنســــلةُالتــــثمــــانُوثالثــــينُصــــنحةُ وجــــاءتُفــــي

ــعود س 
.ُتللــلُهــذاُالتنســيرُشــواهدُمــنُالقــرآنُالكــريمُوالحــديثُالشــريق،ُوشــواهدُ(110)

، وأمثـــال وأخبـــار، وقضـــايا  ـــة مـــن الشـــعر الجـــاهلي  . ي ـــةنحُوبال ي ـــة و شـــعري ة، خاص 
تنســـير ُلأللنـــاتُوالمعـــانيُوالتشـــبيهاتُفـــيُهـــذ ُالقصـــيدةُبشـــعرُ ثنايـــاواستشـــهدُفـــيُ
بيــد الشــعراءُالجــا ــر، وع  ج  هليين المشــهورين وغيــر المشــهورين، مــن مثــل: أوس بــن   

فــة بــن العبــد، والنابغــة  ــلمى، وطر  ة، ويهيــر بــن أبــي س  ب ــد  بــن األبــرص، وعلقمــة بــن ع 
، وتــــأب   ، الــــذبياني  ــــل النُّْكــــري  ، والمنض  م شــــر ا، والشــــننرى، واألعشــــى، وأفنــــون التغلبــــي 

، وغيرهم من ا ريم الهْمداني  لشعراءُالجاهليين،ُويستشهدُبشعرُكثيرُمنُومال  بن   
)مــنُأصــحابُالمعلقــات(،ُوالنابغــةُ الشــعراءُالملضــرمين،ُمــنُمثــل:ُلبيــدُبــنُربيعــة

، وغيـرهم. ميـد بـن ثـور الهاللـي  ب ْعـر ى، و   ، والنمر بن ت ْولب، وعبدالله بن الزِ   الجعدي 
عر تنسـيًرا ونقت فُبعضُاألمثلةُلنستبينُمنُخاللهـاُأسـلوبُصـاعدُفـيُتناولـهُللشـ

: النَّ يـراألصمعي  وأبو عمرو: الغ مِ واستشهاًدا. جاء في كتاب النصوص:   نبـن  ن  ي  ْبـر 
لمى(: ، وأنشد  )يهير بن أبي س  ل   بحرُال ويل(ال)  تى يغم ر   األو 
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حاِفل ْه  ض  قِد اخْ   رَّ ِمن ل س ِ الغ ِميِر ج 

: اسم موضع...، قال بعض األعراب...ر  .  (116)... والغ مر 

: المتاع، يقال منه: ت ب تَّن  فـالٌن: إذا اتلـذ متاًعـا وأثاثًـ  ا،ُقـالُطرفـةُروالب ت ات 
 بحرُال ويل(ال) بنُالعبد:

ٌد ما أقرب  اليوم  من غدٍ  ٌد ما غ  دِ ــــــم ت  ـــــــار م ن لـــــــويأتي   باألخب  غ   زوِ 

 دِ ـــــم تضِرْب له وقن  م ْوعِ ـــــب تاًتا ول  ه  ـــــــسيأتي   باألخبار م ن لم ت بْع ل
: الزاد...ر   . (117)لم تبع له: أي لم تشتِر له، وهو من األضداد. والب تات 

ـــة أي  ـــن  مقلـــوب: الق ْ ـــع . ومنـــه قيـــل للمـــرأة م ب تَّل  ـــل  والب ْل ـــنُّ والب ْت والب ت ـــات  والب 
ـــق ل توصـــف علـــى جملتهـــا، ولكـــن يقـــوم كـــل  عضـــو منهـــا بننســـ ْل هُفـــيُم ق  َّعـــة  الل 

الحســــن والكمــــال. والعــــذراء الب تــــول: التــــي انق عــــن مــــن األيوا . والراهــــب المتبت ــــل: 
ق ة ب تٌَّة ب ْتل ٌة. وقال الشننر ى في الب ْلن: د   المنق ع عن الناس. وص 

 ال ويل(بحرُال)

ه    نِ ـــــــــ   ت ْبل  ـــــــا واْن ت كلِ مْ ـــــــعلى أ مِ ه  كأنَّ لها في األرِض ِنْسًيا ت ق صُّ
: الم ب تَّل ة: التي انق عن بحسـنها عـن النسـاء.  ياء. الكسائي  أي ت ْق  ع  من الح 

 ارب(قالمتبحرُال) قالُاألعشى:

لـــــــم ب تَّل هـــــــِق ِمثـــــــِة الل  ريـــــــِة ل  اــــــــــــــِل الم  ْمه  مًسا ول ي   راُُــــــــــــــم تر  ش 

ِديَّــة  مــن قــالُأبــوُالعــالء:ُقــ ِســيل ة  ي عنــي الو  : إذا اننــردت الن  ال ابــن  األعرابــي 
ــل: ْبِتــل. ومنهــا قــول المتنل  هــا فهــي الب تــول وأمُّهــا م  بحـــرُال) النلــل واســتغنن عــن أمِ 

 السريع(
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نِ ب  ـــــــ   ما ِدين  ـــــــذل ْبتِ ـــــــــا كالب ك  ـــــــأْ مال ه  ْن ــــــــــــــ   إذ ج   لِ ــــــــــــــِر الم 
يقـول: كـأن  أظعـان   ما بك ر مـن النلـل. والبكر: أ خذْت أ د  الجانب. جن بْن:

 هذ  المرأة نلٌل قد بان منه.

 ال ويل(بحرُال) ومثلُهذاُالمعنىُقولُطنيل:

نْ ـــــــأش   ْم ب ك ًرا مثل  الن ِسيِل ا  مِ ــــــــــِر ي ب ْنب  ــــــــــــــاقْت   أْظعاٌن ِبج  ِمرن ع  لم ك مَّ
(115 )  

عـــنُذلـــ ُنصـــًحا ا، ويأخـــذ بشـــر ها م  بيًتـــ (66)ويثبـــنُالقصـــيدةُكاملـــةُفـــيُ
ــار.  ، وجمعهــا ِجن  : البئــر لــم ت  ــو  ْنــر  ْنــِر يبنــبم( الج  بقولــه: رتنســير القصــيدة: قولــه )ِبج 
نــر، وجمعــه ِجنــار،  ــه فهــو ج  قــال: واذا بلــغ ولــد المــاعزة أربعــة أشــهر وف صــل عــن أم 

ْنر   ؤاد اإليـادي  يصـف فرسـه:واألنثى ج  ـ  ه. قـال أبـو د  ْنر ة  النرِس: وس   ة. أبو عبيدة: ج 
 الرمل(بحرُال)

ْرش   ْنرت  ــــــــــــــًعا أ ْعظ م  ــــــــــــــج  ْد    ـــــــــِر ب  ـــــــِة في غيـــــــئ  الِبْرك  ـــــــن ابِ   ه  ــــــــــــــه  ج   د 

ْعب ــة مــن ج نيــر  ج  : والج  نبهــا ي ْنعــل ذلــ  بهــا ِلتــْدخل ها قــال  لــود مشــقوقة فــي ج 
ْؤبــة : ــر:...، وقـال ر  ج  اُ..، وي قـال لهــا أيًضــ.الـري   فــال يأتكـل الــري . قـال أوس  بــن   

ْنٌر. قال الشننرى  : إذا انق  ع  ِضراب ه. ويبنبم موضـع  ...:ج  ن ر  الِعْجل  أبو ييد: ي قال ج 
ــــه مــــن والنســــيلُمــــنُصــــغارُالنلــــل.ُ. وفيــــهُلغتــــان... والم ك مــــم: الــــذي ت غ ــــى ع ذوق 

ــرادر ْنــٌز: هــي عنــز ويكمــلُصــاعدُتقســير ُواستشــهاد ُعلــىُهــذ ُالشــاكلة:ُر. (113)الج  ع 
: :التــي يقــول فيهــا األعشــى:...، وفيهــا يقــول الن ِمــر بــن ت ْول ــباليمامــةُ ... األصــمعي 

ني بـــذنب غيـــري: رمـــاني بـــه. ... ومنـــه قــول تـــأبم شـــر ا ج  ــد  ر   قـــول ...، وأنشـــد  غيـــ:  
ــــ:طرفــــة وقــــالُالنابغــــةُ ...:كين:... كمــــا قــــال النابغــــة الــــذبياني  ...، وأنشــــد ابــــن الس 

  . (119)قالُلبيد...ر ... قال صاعد: نقلن  هذا من خم  األصمعي...:الجعدي  
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اللغوي ـــة واألدبي ـــة  صـــاعد واعتمـــد كثيـــر مـــن علمـــاء األنـــدلس علـــى مروي ـــات
ة ب وتتلمذ عليه كثيرون مثل  .(113)الجزيرة العربي ةوالجغرافي ة، ودراسة األماكن اللاص 

ــــان هـــــ(، لــــزم أبــــا العــــالء البغــــدادي  وأخــــذ عنــــه كتــــاب 737ت) أبــــي مــــروان بــــن  ي 
 ُبــنُســيدأبــو الحســن علــي  بــن إســماعيل .ُُو(117)النصــوص،ُوأفــادُمنــهُفــيُالمقتــبس

،ُوغيـرهم.ُوممـنُم(1237،ُه753)ت (،ُوأبوُمحمدُابنُ ـزمم1233،ُهـ753ت)
فيُكتابـهُرمعجـمُمـاُ( م1277 هـ،739ت) علمه ومروي اته أبو عبيد البكري  أفادُمنُ

وكانُ .(102)استعجمر خاصة في النصول التي عقدها في رالبرقر ورالداراتر وغيرهما
نشــاط شـعري  ملحــوت، فــي معارضــاته للمشـارقة، وكــان لــه نصــيب  البغــدادي   لصـاعد

ولـــهُشـــعرُل يـــقُفـــيُ رصـــة.وافـــر فـــي نشـــر الثقافـــة المشـــرقي ة كلمـــا ســـنحن لـــه الن
 . (101)الوصف وشعر قوي  في النلر والمدح

 وفي نهاية هذا البحث نوجز أهم النتائج:
البغدادي  في الثقافة األندلسي ة كان من خالل القالي  أبي علي   إنَّ تأثير

ُالكتبُالتيُ ُوبوساطة ُتالميذ ، ُوبوساطة ُم لناته، ُالتأثيرُبوساطة ُجوانـــــب: ثالثة
ُ في الثقافة األندلسي ة كان من خالل م لناته كأماليه،   فتأثيُر .لىُاألندلسإأدخلها

قةُالذي يمثل ثقافة الرجل الموسوعي ة، ويتجلى فيه منهج صا به المعروف بالد  
واية والحن، ويتجل  والضبم واإلتقان والتوثيق وات   ُفيُى فيــــــــه ذوقه الر  ساع الر  فيع
وهو ذوق م بوع مشبع بالقديم ل يحيد عن  ،ري ةاختيار النصوص الشعري ة والنث

 لىُغير ُمنُمذاهبُالتجديدُوالتصنيع.إهبُالعربُُامذ
في الثقافة األندلسي ة كان من خالل تأثير تالمذته، وقد ترك أثًرا   إنَّ تأثير 

بعيًدا في  ركة النقد األدبي  في القرن اللامس التي من أبري عناصرها النقدي ة 
ُ بكر الزبيدي  في القرن الر ابع أبو عبيد البكري  واألعلم الشنتمري  لىُأبيُإإضافة
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هبُاألوائلُُاوأبو محمد السي د الب ليوسي  وهم تالمذة للمدرسة القالية وقد اتلذوا مذ
 اُفيماُتناولو ُمنُالشعر.هم مقياًسا نقدي  ائقوطُر

منُ أدخله تأثير مافي الثقافة األندلسي ة كان من خالل  أبي علي  وانَّ تأثير 
المحـــاف،ُدللـــةُ هجاهـــالشـــرق إلـــى األنـــدلس مـــن م لنـــات واختيـــارات، وتـــدل  علـــى ات  

واضحة. واست اع أن يعم ق جذور الد راسات اللغوية واألدبي ة باألنـدلس ويعمـل علـى 
،  تـى أضـحى ذلـ  تقليـًدا راسـًلا  ترسيخ مدرسة كان هم هـا أن تعنـى بـالتراث العربـي 

راسـة والتـأليق، فوجـدت فـي األنـدلس بيئـة ثقافي ـة  في المناهج التقليدي ة في ميـادين الد 
 ذات مناخ يتشب ث بروح القديم الضارب في األصول والتراث.

ا البغدادي  كان ذا علم جم ، ودراية واسعة، وثقافة عالية بأخبار ان  صاعدً ُو
ُالشعراءاالجاهليين وأشعارهم ومعانيها؛ وكان عالًما بالشعر ونقد ، ينضل من  هج

. وقد ع ني كثيًرا في مروي اته وشرو ه بمنهج الرواة الثقات في الجاهليينُفيُالشعر
 اإلسناد.ُ

،ُوأبيُأبي مروان بن  ي انوتتلمذُعليهُكثيرُمنُالعلماءُاألندلسيين،ُمثلُ
.ُواعتمدُكثيرُمنُعلماءُاألندلسُعلىُ،ُوغيرهمابنُ زمة،ُُوبنُسيدالحسن علي  

  .اللغوي ة واألدبي ة همروي ات
وساهم في نشر الشعر الجاهلي  وطرائقه في األندلس، والشعر  الجاهلي  
يمألُصنحاتُكتابهُرالنصوصر.ُولهُمنهجُواض ُفيُشرحُهذاُالشعر،ُوالتعليقُ

 عليه، والتعم ق في دللت ألناظه، والغوص في معانيه، وفي تشبيهات الشعراء.
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 حواشي البحث:
،ُدارُالنهضــــةُالعربيــــةُلل باعــــةُوالنشــــر،ُبيــــروت،ُفييييي األنييييدلس األدب العربيييييّ  ،عتيــــق (ُعبــــدالعزيز1)

   .152م،ُص1793
، أبو بكر محمد بن الحسن، )ت :(ُينظر0) ،ُتحقيقُطبقات النحويين واللغويينم(،737ُ هـ،697الزبيدي 

، جمال الدين أبو 139ص ،م1737،ُالقاهرة،0ُمحمدُأبيُالنضلُإبرا يم،ُدارُالمعارف،ُط ، والقن ي 
 ،ُتحقيقُمحمدُأبي7ُ،ُإنباه الرواة عيلى أنبياه النحاةم(،1009ُ هـ،307)ت يُبنُيوسفالحسنُعل

ُبيروت،1ُالنضلُإبرا يم،ُدارُالنكرُالعربي،ُط  ،م1733-هـ1723،ُالقاهرة،ُم سسةُالكتبُالثقافية،
ُص1  ،067-076ُ ، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله،ُو،  ه،303)ت ياقوت الحموي 

1007ُ ُدارُالغرب9ُ عجم األدباء، إرشاد األريب إلى معرفة األديب،مم(، ُتحقيقُإ سانُعباس، ، 
، ط 1ُاإلسالمي  ُلبنان، ُبيروت، ُص0  م،1776، وكتب  القالي عن كثيرين في الموصل  .907،

، ص ينظر: وبغداد، ابنُخلكان،ُأبوُالعباسُشمسُالدينُأ مدُبنُمحمدُُو ،139-133طبقات الزبيدي 
ُ)ت ُبكر، ُأبي 331ُبن 1030ُه، ُوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانم(، ُفيُ 9، ُومجلد مجلدات

المقري، ُو،009ُ-003،ُص1  م،1733النهارس،ُ ققهُإ سانُعباس،ُدارُالثقافة،ُبيروت،ُلبنان،ُ
،ُتحقيقُنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب م(،1361،ُه1271)ت شهابُالدينُأ مدُبنُمحمد

  .92،ُص6  ،م1733-هـ1633ادر،ُبيروت،ُمجلدات،ُدارُص 3 إ سانُعباس،
، صي نظر: ( 6) 133ُطبقات الزبيدي  ، إنبا  الرواة،ُو، ُص1  القن ي  ،076ُ ُُو، ُاألدباء، ،0ُ معجم

  .96-90،ُص6 المق ري، نن  ال يب، ُو،009ُ،ُص1  ،وفياتُاألعيانُو،961ُ –962ص

ــان القرطبــي  7) المقتييبس ميين م(،1295ُ ه،737)ت )أبــوُمــروان(،ُ يــانُبــنُخلــفُبــنُ ســينُ( ابــن  ي 
،ُ ققـهُوقـدمُلـهُوعلـقُعليـهُمحمـودُعلـيُمكـي،ُم ـابعُاألهـرامُالتجاريـة،ُالقـاهرة،ُأنباء أهل األنيدلس

، أبــو عبداللــه محمــد بــن فتــوح بــن عبداللــه732،ُص5،ُ م1791-هـــ1672  هـــ،733)ت ، والحميــدي 
الفقيه، واألدب، وذوي جذوة المقتبس في ذكر والة األنيدلس، وأسيماء رواة الحيديث وأهيل م(،1275ُ

، كتــب تقدمتــه الشــيخ محمــد ياهــد بــن الحســن الكــوثري، قــام بتصــحيحه وتحقيقــه محمــد النباهيية والشييعر
،0ُ  ،ُوينظــــرُمعجــــمُاألدبــــاء،155ص م،1751مكتبــــةُاللــــانجي،ُالقــــاهرة،ُ تاويـــنُال نجــــي،ُنشــــر

 .95،ُص6 ، والمقري، نن  ال يب، 961ص

قالُالحميدي:ُوكانُالحكمُالمستنصرُقبلُوليتهُاألمورُوبعدُ.ُور732،ُص5 ( ابن  ي ان، المقتبس، 5)
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،ُووصلُإلىُاألندلس،ُفيُسنةُ...أنُصارتُإليهُيبعثُالقاليُعلىُالتأليق،ُوينش هُبواسعُالع اء،
ثالثينُوثالثمئة،ُفيُأيامُعبدالر منُالناصر،ُوكانُابنهُاألميرُأبوُالعباس،ُالحكمُبنُعبدالر من،ُ

ويقال:ُإنهُهوُالذيُكتبُإليه،ُور بهُفيُالوفودُعليه،ُواستوطنُ ...،للعلم،منُأ بُملوكُاألندلسُ
ُالجذوة، ُبهار ُعلمه ُونشر 155ُص قرطبة، ،ُ ُاألدباءوينظر: ُ معجم ، والمقري، نن  961،ُص0،

   .95،ُص6 ال يب،ُ

 .97-90،ُص6 المقري، نن  ال يب، وينظر:ُ،0/962ُ ،معجمُاألدباء (3)

، أبو منصور عبدالمل  بن محمد بن إسماعيلالثعالبي  النيي نظر: ( 9) ،ُم(1263 ه،707)ت سابوري 
ُدارُالكتبُالعلمية،ُ  ،5 ،يتيمة الّدهر في محاسن أهل العصر ُقميحة، ُمحمد شرحُوتحقيقُمنيد

1ُط ُلبنان، ُبيروت، ُ م1736-هـ1726، ُص0، ُالقصيدة،117ُ، ُأبيات ُمعظم ُالثعالبي ُوذكر .
، واألبيات التي استشهدنا بها في المقري، نن  ال يب، 679الحميدي،ُالجذوة،ُصُو،0/115-113ُ
 عداُالبينُرجمعواُبغيبته..ر. 95و 91،ُص6 

ُأبوُالقاسمُخلفُبنُعبدالمل  ينظر: (3) الّصلة في تاريخ أئمة م(.1136ُ هـ،593)ت ابنُبشكوال،
صححهُمتتابعي الصنحات، ع ني بنشر  و  ، 0األندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، 

ُط ُاللانجـي، ُمكتبـة ُنشـر ُالحسينـي، ُالع ـار ُعـزت ُالسيد ُأصلـه 0ُوراجع ُالقـاهرة،  -هـ1717،
،3ُ  معجمُاألدباء،ُو،009ُ،ُص1 وفياتُاألعيان،ُو،1771ُترجمةُرقم ،369،ُص0  ،م1777
0352ُص ُرقم ُترجمة . وثمة روايات تدل  على التزام أصحاب القالي عند ملاطبته أو 1031،

دمات ينتتحون بها قصائدهم،  تى في أمور عادية، رقال السلني بإسناد له: أخبرنا أبو مراسلتهُبمق
الحكم، منذر بن سعيد البلوطي قال: كتبن إلى أبي علي البغدادي  القالي، أستعير منه كتابًا من 

 الغريبُوقلن:

 ْف ــــــــــــــتل  ِ ه الم  ــــــــــــــغـدْ ِص و    ْف ـــــــــــــنهه  م   مٍ ــــــــــــــرئ ق ِ ـــــــح  بِ 

 فــــــــــــــصن  الم   الغريبِ  ن  مِ   زءٍ ــــــــــــــــــــــــث إلـي  بجــــــــــــــابع

  قال:ُفأجابنيُوقضىُ اجتي:

 ْف ــــــــــــــتـأل   أي      ـــــــــــــــــــــــــــنـيبِـ   ْف ـــــــــــــــــــــتألَّ  ر ٍ د   ق ِ ـــــــــــــــــــــ ـ  و  

 ْف رِ ـــــــــــــأسْ  ن  ـــــماُكن    ــــإلي  سيـــــــــــبنن ن  ــــــــــــــبعث وْ ـــــــول
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  961،ُص0 معجمُاألدباء،ُ

  .007،ُص6 ،ُإنبا ُالرواة،ُالقن ي  ُو،616ُ(ُطبقاتُالزبيدي،ُص7)

   .072،ُص1 نبا ُالرواة،ُإ(ُالقن ي،12ُ)

فهرسة ما رواه عن شيوخه من م(،1197ُ ه،595اإلشبيلي،ُأبوُبكرُمحمد،ُ)ت (ُذكر ُابنُخير11)
ُعلىُالدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف ُومقابلتها ُوطبعها ُوقفُعلىُنسلها ،

،0ُأصلُمحنوتُفيُخزانةُاإلسكوريالُالشيخُفرنسشكةُقدار ُييدينُوتلميذ ُخليانُربارةُطرغوة،ُط
   .650ص م،1736-هـ1630

 .ذكرُابنُخيرُأنهُيقعُفيُعشرةُأجزاء،656ُننسه،ُص( 10)

655ُننسه،ُص( 16) ُيقعُفيُخمسةُ، ُوأنه ُأ والهار ُوجميع ُركتابُاإلبلُونتاجها ُابنُخيرُباسم ذكر 
 .أجزاء

  .655،ُصننسه( 17)

  .655،ُصننسه( 15)

(13 )ُ ُصينظر: ُالزبيدي، ُالرواة،13طبقات ُإنبا  ُالقن ي، ُص1  ، ُاألع07، ُوفيات ،1ُ  يان،،
003ُص ُاألدباء، ُمعجم ُياقوت، ُص0 ، ُالممدودُ ،962، ُكتاب ُأن ُمعجمه ُفي ُياقوت وذكر

 ،ُلمُيوضعُمثله،ُوذكرُلهُركتابُتنسير...والمقصور،ُرتبهُالقاليُعلىُملار ُالحروفُمنُالحلق،
رقرأتُبلمُأبيُبكرُمحمدُبنُطرخانُبنُالحكم:ُقالُالشيخُاإلمامُ السبعُال والر.ُويقولُياقوت:

محمد العربي: ركتاب البارع ألبي علي القالي، يحتوي على مئة مجلد، لم يصنف مثله في  أبو
ُوأمالهاُعنُظهرُقلبُكلهار،ُمعجمُاألدباء ُارتجلها ُإلىُكتبُكثيرة ،0ُ،ُ اإل اطةُوالستيعاب،

ُفيُم لناتُالقالي962ص ُوينظر ُجنثالث :. ُآنليل ُه1637) بالنثيا، تاريخ الفكر  م(،1777،
. 196-190ص،ُم1755،ُالقاهرة،1ُ،ُترجمةُ سينُم نس،ُمكتبةُالنهضةُالمصرية،ُطيّ األندلس

النقيهُأبوُمروانُ -اأيًض –،ُوقام652ُاستدركُعلىُالبارع،ُابنُخير،ُص هـ(697-وكانُالزبيديُ)
،ُوينظر311ُ،ُص0،ُ 1قبالستدراكُعلىُكتابُالبارع،ُالذخيرةُ هـ(737-عبدالمل ُبنُسرا )
 .97،ُص6 المقري، نن  ال يب، تفليقُالقاليُفيُ

  . 077،ُص1 إنبا ُالرواة،ُ،ُالقن يينظرُ( 19)
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د لها، ونشـر 6 ،ُمقدمة ابن خلدون م(،1723ُ هـ،323)ت ( ابن خلدون، عبدالر من بن محمد13) ، مه 
النصولُوالنقراتُالناقصةُمنُطبعاتهاُو ققهاُوضبمُكلماتهاُوشـر هاُوعلـقُعليهـاُوعمـلُفهارسـهاُ

ـــــيُعبدالوا ـــــة6 ـــــدُوافـــــي،ُدارُنهضـــــةُمصـــــرُلل بـــــعُوالنشـــــر،ُطعل ـــــاهرة،ُد.ت-،ُالنجال ،6ُ  ،الق
 .1093-1099ص

                    . 962،ُص0  (ُمعجمُاألدباء،17)

  . 133،ُص( طبقات الزبيدي  02)

م(،ُكتابُاألمالي،ُجزءانُفيُمجلد739ُ ه،653) (ُالقالي،ُأبوُعليُإسماعيلُبنُالقاسمُالبغدادي01)
 .5،ُص1،ُ راتُدارُالحكمة،ُدمشق،ُد.توا د،ُمنشُو

،ُ -52 ،ُص0  ،- 107،ُ -52ُ،37،72-67،79-63،ُص1منُاألمثلة:ُ  ننسه، (ُينظر00)
031-ُ،037-ُ،607- . 

 . - 030،ُ -126،ُص0 ،ُ 092-037،ُ-97ُ،000ُ،053،ُ- 73،ُص1 ننسه:ُ  (ُينظر06)

 .005-007،ُص0  ننسه: (ُينظر07)

،029ُ،015ُ ،027 ،026 ،135ُ،133ُ،179،-62،ُ- 02،ُص1  :الغزلفيُ ننسه: (ُينظر05) 
 .37ُ،93-30،ُ-53،ُ-5 ،ُص0 ،013ُ،625-623ُ،612ُ

 .625ُ،627،ُ-17ُ،07ُ،72،ُص0 ،ُ  -60 ،ُص1   ننسه: (ُينظر03)

-171،- 93ُ،35-7ُ،95- 0 ،ُص0   :وينظرُفيُالرثاء 30-31،ُص1  ننسه: (ُينظر09)
177، 173ُ،152-151ُ،605- . 

 . - 090،ُص1  ينظرُننسه: (03)

 . 619-617  -095 ،-95،ُ-6،ُص0  ،ُ-33،ُص1  :،ُوينظر003،ُص0  ينظرُننسه: (07)

 .-037،ُ -035،ُص0 ،170ُ،063،092،097ُ،ُص1  ننسه: (ُينظر62)

 .- 5،ُص0ننسه:ُ  (ُينظر61)

،ُم سسةُالرسالة،ُيّ تيارات النقد األدبّي في األندلس في القرن الخامس الهجر (ُعليان،ُمص نى،60ُ)
 .03م،ُص1737-هـ1727،ُبيروت،1ُط
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  .159،ُص1 (ُاألمالي،66ُ)

 .135-137،ُص1  ،ننسه( 67)

 .073،ُص0  ،ننسه (65)

.ُويقولُالقالي:ُرومماُيشبهُمنُخلقُالنرسُبللقُ مارُالو  ُغل،ُاللحم057ُ،ُص0  ،ننسه( 63)
همُالذي في وسم نصل الس   رِ يْ ير كالع  والتعييرُأنُيجتمعُاللحمُعلىُرؤسُالعظامُفيص ،وتعيير 

هُوهوُأعلىُراتِ ه وس  صوِص ف   اء  م  وكذل  عير الكتف الناشز في وس ه وظ   ،وهوُالناشزُفيُوس ه
 لأ والتمحيص   ،هاه وتمحيص  اغِ س  أرْ  ن  كُّ وساقا ظليمر. وتم   رٍ يْ ع   ن  تْ م   : رله  ولذل ُقالُالشاعر ؛ظهر 

 شاعر )ال نيل الغنوي(:ولذل ُقالُال ،يكون على قوائمه لحم

الديباِ  أ م   ي   ماؤ    ــــــــــــــا س  ـــــــو أ  م ر  ك   ول  ـــــــــــــــــــــه  ف م حـــــــا أ رض  ـــــــا و أ م  ف ر 

ُأعاليه ُقوائمه ،سماؤ  ُالراكب ،وأرضه ُالنرسُ يث ُمن ُاللبد ُموضع ُوالصهوة  ،وعرضُصهوته
 لُامرؤُالقيس:ولذل ُقا ،شيءُأعال  وصهوة كل  

ساقا ن عام   هو ة  عيٍر قاِئٍم ف وق  م رق بِ  ةٍ ــــــــــــــل ه  أ ي  ال ظ بٍي و  ص   و 

 ولذل  قال طنيل الغنوي: ؛ويستحب  من النرس طول الذنب في كثرة شعر

رُّ أ شاءٍ  اـــــــــــــــأ نَّ ذ يول هــــــٌف ك  و أ ذناب ها و  ْ  ة  م رِطبِ  م ج  م يح   ِمن س 

 :ولذل  قال الجعدي   ؛ويستحبُغل،ُاألرساغ

 ر بِ ـــــــوٍل ل دى م شـــــــاب  و ع  ــــــــــــــِرق هِ ـــــــاغِ ـــــــل  أ رســـــــــــــــــأ نَّ ت ماِثيــــــــــــــك  

عرضُالصدرُمعُدقةُالزورُوهوُالج ج   ولذل ُقالُامرؤُالقيس:ُ ؛ويستحبُ 

 بِ ذَّ ش  م   عٍ ذْ جِ  في رأسِ  عالي بهِ ي   ه  ـــــــام  ج  لِ  ن  أك رٌ ـــشْ      ٌ ج   ْ ج   ه  ـــــــل

)وتلتلف روايته في ديوان امر  القيس ويروى لعلقمة النحل(. فوصنه بدقة الزور وطول 
 .055،ُص0 العنق.....ر،ُاألمالي،ُ

 . 37-33،ُصمص نى عليان، تيارات النقد األدبي   ينظر: (69)

 . 37ص ينظرُننسه: (63)
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 . 079،ُص1 األمالي،ُ (67)

 .91-92مص نىُعليان،ُتياراتُالنقدُاألدبي،ُص :وينظر 139،ُص0  ،ننسه (72)

التكملة م(،1032ُ هـ،353)ت ابن األب ار، أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي  البلنسي  ينظر:ُ (71)
زتُالع ارُ ُمتتابعيُالصنحات،ُعنيُبنشر ُوصححهُووقفُعلىُطبعهُالسيدُع0 لكتاب الصلة،

رقمُ 333،ُص0،ُ م1753م،ُوالجزءُالثاني1755ُ-هـ1695الحسيني،ُم بعةُالسعادة،ُمصر،ُ
 .،ُولمُيصلناُهذاُالكتاب96،ُص6  ، والمقري، نن  ال يب،1377

   137،ُص6  ، المقري 603(ُابنُخير،ُص70)

 ،ُوالكتابانُم بوعان.603-605،ُصننسه( 76)

 . 191ص،7ُ  المقري، نن  ال يب، ينظر: (77)

ُكليةُحول تأثير القالي في الدراسات اللغوية واألدبية باألندلسالودغيري، عبدالعلي،  (75) ُمجلة ،
 .167-166ص ،م1793اآلدابُوالعلومُاإلنسانية،ُفاس،ُالسنةُاألولى،ُالعددُاألول،ُ

 عيني،برنامج شيوخ الر  م(،1033 هـ،333أبوُالحسنُعليُبنُمحمدُاإلشبيلي،ُ)ت الرعيني،ين،:ُ( 73)
ُالثقافةُواإلرشادُالقومي،  ققهُإبرا يمُشبوح،  م بوعاتُمديريةُإ ياءُالتراثُالقديم،ُدمشق، ويارة

 .72،ُصم1730-هـ1631

 .137،ُص6  ،نفح الطيبالمقري، ينظر:ُ( 79)

 .155،ُصالجذوة(ُالحميدي،73ُ)

  .961،ُص0 ،ُمعجم األدباء ،-155السابق،ُصينظر:ُ( 77)

تاريخ  ،م(1216 هـ،726)ت ي،ُأبوُالوليدُعبداللهُبنُمحمدُبنُيوسفُاأليديابنُالنرضينظر:ُ (52)
 ،ُعنيُبنشر ُوصححهُووقفُعلىُطبعهُالسيدُعزتُالع ار0ُ العلماء والرواة للعلم باألندلس،

 .903ترجمةُرقم ،099،ُص1  ،م1733-هـ1723،ُالقاهرة،0ُالحسيني،ُنشرُمكتبةُاللانجي،ُط

   .1670رقم ،33-39،ُص0  السابق، ينظر: (51)
 .696-691،ُوابنُخير775ُرقمُ 175-177،ُص1 ،ُالصلةابنُبشكوال،ُينظر:ُ( 50)
                  .301-302،ُص0 ،ُالصلةينظر:ُ( 56)
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      .656 ،650ابنُخير،ُصينظر:ُ( 57)
 .17،ُص1 ،ُالصلةينظر:ُ( 55)
ُخير: ينظر: (53) 611ُص ابن ،617ُ ،601ُ ،605ُ ،609ُ ،603ُ ،660ُ ،663ُ ،657ُ ،663ُ،

653ُ،691ُ،632ُ،636ُ،637ُ،672-670ُ،677. 
 .603ُ،607ُ،662ُ،667،ُصينظر:ُننسه( 59)
-39،ُصتيارات النقد األدبيّ ،ُومص نىُعليان،165ُص ،حول تأثير القاليالودغيري،  ينظر: (53)

 والشنتمري   مثل الزبيدي   ،،ُوقدُأثمرتُجهودُالقاليُالنقديةُفيُتنشئةُتالمذةُظلواُأوفياءُلمذ به91
  .بنُأيوبُوابنُالسيداوعاصمُ والبكري   فليلي  واإل

  .95،ُص6 ،ُنفح الطيب، وينظر المقري، 31-32،ُص0  ،يتيمة الدهر (57)
(32ُ ُالحميدي، ُالجذوة( ،155-153ُ ،ُ ُ معجم األدباءوينظر:  ،نفح الطيب ، والمقري،961،ُص0،

  95،ُص6 
، صالح مهدي، 31) ،ُمجلةُالمجمعُالعين ألبي بكر الزبيدي بكتاب العينعالقة مختصر ( النرطوسي 

. 065-067،ُص077-067ص م،1733هـ،ُآذار1723ُ،ُشعبان1ُ  ،67مج العلميُالعراقي،
اُا للعين إنما كان تألينً )وهو م بوع( لم يكن اختصارً  ويقولُالنرطوسيُأنُملتصرُالعينُللزبيدي

 .077ص المقال لمنسوبُلللليل،ُاعتمدُعلىُمادةُفيُاألصلُهيُكتابُالعينُامستقاًل 
إمامُاللغةُواإلعرابُ رالنقيه أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي   (ُوجاءُفيُم م ُاألننسُلبنُخاقان:30)

ولهُاختصارُالعينُ...،ُوأسعدُأهلُالختصارُواإليجاي ،وكان أ د ذوي اإلعجاي...،ُوكعبةُاآلداب
ابنُخاقان،ُأبوُنصرُالنت ُ ،منُخاطر ُينبوعرولهُشعرُمصنوعُوم بوعُكأنماُيتنجرُ...،ُلللليل

 ،مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس م(،1165 هـ،507)ت القيسي   بنُمحمد
ُعليُشوابكة، ُوتحقيقُمحمد ُط دراسة ُالرسالة، 1ُم سسة . 093،ُصم1736-هـ1726،بيروت،

 .093،ُصالمطمح ،،ُابنُخاقانالحكمُالمستنصربصلتهُوثيقةُ وكانن

 .96-90،ُصتيارات النقد األدبيمص نىُعليان،ُينظر:ُ( 36)

أعلىُ :يق)بين يتيم(، وصرف النوى كناية عن األ داث الجسام، ونِ  31،ُص0  ،هريتيمة الدّ  (37)
 ،ُأوُال ويلُمنُالجبالُ)لسانُالعرب،ُمادةُرنيقر(.موضعُفيُالجبل
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 0377،ُص3  ،معجم األدباء ،005،ُص1  ،وفيات األعيان ،679-673،ُ، الجذوة( الحميدي  35) 
 .1031ترجمةُرقم

(33) ُ ُص0  ،الصلةينظر: ُ معجم األدباء ،369-363، ُص3، ،0352ُ ،1ُ  ،وفيات األعيان،
ننس: راألديب الشاعر النبيه أبو عمر يوسف بن هارون المعروف وجاءُفيُم م ُاأل ،007ص

ُالمغلق، ُمنُالصناعة ُ بالرماديُشاعرُمنلقُاننر ُله ُبرقها وسالُبهُطبعهُ الم تلق،وومضُله
كالماء المندفق؛ فأجمع على تنضيله الملتلف والمتنق، فتارة يحزن وأخرى يسهل، وفي كلتيهما 

وكانُ بالبديعُيعلُوينهل،ُفاشتهرُعندُالعامةُواللاصةُبان باعهُفيُالنريقينُوابداعهُفيُال ريقين،
-611ص،ُندةرُم م ُاألننسهوُوأبوُال يبُمتعاصرينُوعلىُالصناعةُمتغايرينُوكالهماُمنُك

610. 

 . 106،ُص1  ،معجم األدباء (39)

 .031،ُص1،ُ 1ق،ُوالذخيرة107ُ،ُص1 ،ُمعجم األدباء( 33)

 . 0373 ،ُص3 ،1677ُ،ُص6 ،ُمعجم األدباء (37)

 (ُنشر ُعبدالعزيزُالميمنيُبالقاهرة،ُمقدمةُالم لف.92ُ)

نيُتصنحنُكتابُاألمثالُألبيُعبيدُالقاسمُبنُرأماُبعدُفإ فيُمقدمةُفصلُالمقال: ( يقول البكري  91)
اُعنُذكرُكثيرُفجاء بها مهملة وأعرض أيًض  ،فرأيتهُقدُأغنلُتنسيرُكثيرُمنُتل ُاألمثال ،سالم

ووصلنُمنُتل ُاألمثالُبأخبارهاُ ،شكلأفذكرتُمنُتل ُالمعانيُماُ ،منُأخبارهاُفأوردهاُمرسلة
ُفصل ُأهمل ،ما ُوبيننُما ُأبياتُكثيرة...، ُنسبتها إلى ُمنسوبة ُمذكورةُوأمثال جم   ،غير ُغير ة
، أبو عبيد عبدالله  ،رتها...روألنات عدة من الغريب فس   ،ذكرتها  ه،739)ت بنُعبدالعزيزاالبكري 
1277ُ ُبيروت،ُفصل المقال في شرح كتاب األمثالم(، ُاألمانة، ُدار ُعباس، ُإ سان ُتحقيق ،
 .6ص ،م1791

 وهو من أ سن ال بعات. ويذكر البكري  ،ُمجلدات ةالسقاُفيُأربعلألستاذُمص نىُ بالقاهرة م بوع (90)
ُوردُفيُالحديثُواألخبارُوالتواريخُواألشعارُمنُالمنايلُوالديار بة ... فيُمعجمهُجملةُمما مبو 
الحجايُ علىُ روفُالمعجمُمقيدة.ُواستهلهُبوصفُالجزيرةُالعربيةُو دودهاُالجغرافيةُوأقسامها:

 ينظر،ُلُعنُقبائلهاُوماُيتصلُبهاُمنُالتنقالتُوالوقائعُواأليامبيان منص  وتهامةُونجدُواليمنُمعُ
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ُ ُشوقي، ُطاألندلس-تاريخ األدب العربّي، عصر الدول واإلماراتضيق، ُالمعارف، ُدار ،0ُ،
 .البكري   وينظرُمقدمةُمعجم ،72ص،ُم1736القاهرة،ُ

، دار الشروق للنشر والتوييع، ينتاريخ األدب األندلسّي، عصر الطوائف والمرابط(ُعباس،ُإ سان،96ُ)
 .33م،ُص0221ال بعةُالعربيةُاألولى،ُاإلصدارُالثاني،ُعمان،ُاألردن،ُ

رتسميةُكتبُالشعرُوأسماءُالشعراءُ .ُوجاءتُتحنُعنوان679-675،ُصفهرسة ابن خير ينظر: (97)
اُتزايلُعنهُالتي وصل بها أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي ر مه الله إلى األندلس، سوى م

القاليُكانُقدُجاءُبم لناتُودواوينُ وأخذ بالقيروان منهر. ويبدو من العبارة األخيرة لبن خير أن  
 شعرية أخرى وتركن في القيروان.   

 تحنُعنوانُروماُجلبهُأبوُعليُالبغداديُمنُاألخبارر. 677-673صينظر:ُ( 95)
ُموسى (93) ُعياضُبن ُالنضل ُأبو ُعياض، 1177ُ ه،577)ت القاضي ُفهرسنُشيوخُالغنيةم(، ،

 .57م،ُص1730،ُبيروت،1ُالقاضيُعياض،ُتحقيقُماهرُيهيرُجرار،ُدارُالغربُاإلسالمي،ُط
 .677(ُابنُخير،ُص99)
  .37،ُص1،ُ تاريخ علماء األندلس،ُابن النرضي   ينظر: (93)
  .135،ُصطبقات الزبيديّ (ُتراجع97ُ)
، أبو الحسن علي  32)  الذخيرة في محاسن أهييل الجزييرة،م(،1179ُ ه،570)ت ( ابن بسام الشنتريني 

ُلبنان،ُ 3أقسام/7 ُبيروت، ،1ُق ،م1797-هـ1677مجلدات،ُتحقيقُإ سانُعباس،ُدارُالثقافة،
  .15-17،ُص1 

،ُاألماليلىُعبدالر منُالناصرُوابنهُالحكم،ُإويهديُالكتابُ ،6،ُص1 ،ُاألمالي في لغة العرب( 31)
  7،ُص1 

 .732-797،ُص5 ،ُتبسالمق( 36(ُو)30)
م(،1237ُ هـ،753)ت ابنُ زم،ُأبوُمحمدُعليُبنُأ مد ،137،ُص6 ،ُ، نفح الطيب( المقري 37)

فضائل األندلس وأهلها البن حزم وابن بنُ زمُفيُفضائلُاألندلس،ُمنُكتابُرارسالةُأبيُمحمدُ
ُسعيد والشقندي ُالجديـد ُالكتـاب ُدار ُالمنجد، ُالدين ُصالح ُلها ُوقـدم ُنشرها 1ُطر، -هـ1639،

 .193،ُص0 م،1733ُ
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ُابنُرش35) ُأبوُعليُبنُرشيقُالقيروانيي( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،ُم(1291 هـ،736) ق،
ُونقده م،1739ُ، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة،  0،
  .07،ُصتيارات النقد األدبيمص نىُعليان،ُوينظر:ُ،179ُ،ُص1 

 .166ص ،حول تأثير القاليالودغيري، ينظر:ُ( 33)
 (39ُ ُإ سان، ُعباس، ، دار الشروق للنشر والتوييع، تاريخ األدب األندلسي، عصر سيادة قرطبة(

،ُوعنُأثرُالقاليُينظر53ُص ،م0221ال بعةُالعربيةُاألولى،ُاإلصدارُالثاني،ُعمان،ُاألردن،ُ
ُ كذل  ُعبدالحميد، ُعيسى ُمحمد ُطلتعليم في األندلستاريخ اعيسى، ُرسالة1ُ، ُاألصل ُفي ،

المدارس ضيق،ُشوقي،ُُو،611ُم،ُص1730دكتوراة،ُجامعةُمدريد،ُدارُالنكرُالعربي،ُالقاهرة،ُ
ُالنحوّية ُالقاهرة، ُدارُالمعارف، م(،0211ُ ه،1760) العزاوي، نعمة ر يم ،072م،ُص1733،

ُم بعـأبو بكر الزبيدّي األندلسّي وآثاره في النحو واللغة ُاألشرف،ُ، ُالنجف ُفـــي ُاآلداب ــــــــة
 .012م،ُص1795

(33ُ ُعليان، ُمص نى ُصتيارات النقد األدبي(  ،حول تأثير القالي وينظر مقال الودغيري، .62،
 .109ص

 .165ص،ُالقالي تأثير حولالودغيري، ينظر:ُ( 37)
  .-95،ُص6 ،ُنفح الطيب، المقري، 1/060 ،والصلة ،3،ُص1،ُ 7ق،ُالذخيرة(ُينظر:72ُ)
غيرُصاعدُبنُأ مدُبنُ ،ُ)وهو1767،ُص7 ،ُمعجم األدباء،060ُ،ُص1  ،الصلةينظر:ُ (71)

ُهـ730ت) عبدالر منُالجياني ُتحقيقُوتعليقُ سينُم نس،ُرطبقات األممبُرصا  (م1292، ،
. 0359،ُص3 ،ُ معجم األدباءفيُينظرُترجمةُهذاُاألخيرُُوم،1776ُدارُالمعارف،ُالقاهرة،ُ

م(،1733ُ ه،1727) جمالُالدين،ُمحسن: معرفةُشيوخُأبيُالعالءُصاعدُينظر ولالستزادةُفي
ُصاعد البغدادي وأثره في الحياة األدبية األندلسية ُالعدد ُبغداد، ُجامعة ُاآلداب، ُكلية ُمجلة ،3ُ،

 .095-097م،ُص1736نيسان،ُ

ُا70) ُ لفصوص( ُص1، ُ المصنف. 61-60، ُسالم، ُبن ُالقاسم ُعبيد بيُأل اإلصالح واأللفاظألبي
 هـ(.013-) هـ(، وأبو ييد األنصاري  077-) يوسفُيعقوبُبنُإسحقُالسكين

 .66-60،ُصننسه( 76)

 .66،ُصننسه( 77)



63

(75 )ُ ُص1  ،الصلةينظر: ،060ُ ُ معجم األدباء، ُص7، ُنفح الطيب، المقري، 1767، ، 6ُ،
 .93ص

 .1767،ُص7 ،ُمعجم األدباء،72ُ-35،ُص0  ،إنباه الرواة(ُالقن ي،73ُ)

،7ُ،ُ معجم األدباء،ُ-16،ُص1،ُ 7ق ،والذخيرة،066ُ،ُص1  ،الصلة ،006 ،الجذوةظرُ(ُين79)
 .-97،ُص6 ،ُنفح الطيب، والمقري، 1767ص

 .33،ُص6  ،نفح الطيب، المقري، 15،ُص1،ُ 7،ُقالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (73)

وقد صر ح  .066،ُص1  ،، والصلة006 ،وينظر الجذوة ،-93،ُص6  ،نفح الطيب( المقري، 77)
صاعٌد بأن ه كتب كتابه النصوص للمل  المنصور بن أبي عامر، وضم نه ما أمكن وتهيَّأ من ملتار 
الشعر، وغريب األخبار، وأكرم الكالم، يقول: رفقد أمرني أدام الله نصر  ، أن أجمع له من  نظي 

ْت عن  ِلٍم، ند  لة، كالكامل وغير  ما است  فَّ من ن ليلِة شعٍر، وغريبِة خبر، وعقيلِة ك  الكتب المتداو 
ُالنوادرر ُكتب ، تحقيق كتاب الفصوص. من ، ألبي العالء صاعد بن الحسن الربعي  البغدادي 

عود،   ، وجزء للنهارس، ويارة األوقاف والش ون اإلسالمي ة، المغرب، 5عبدالوهاب التايي س 
 .62-07ص ،1  ،م1ُ،1776م.ُو 1777

ُاختالف005 ،الجذوة( 122) ُمع ُالذخيرة ، ُعن ُالرواية ُفي ُقبسيم ،7 ُ ُص1، ُوفي66-67، ، 

، محيي الدين عبدالوا د بن علي المعجب في تلخيص أخبار  م(،1052 ه،379)ت المراكشي 
ُالعلمي،المغرب ُالعربي ُومحمد ُالعريان ُسعيد ُمحمد ُ واشيه ُوعلق ُوصححه ُضب ه م بعةُ ،

 عنُالحميدي. ،ُوصا بُالمعجبُينقل63-65ص ،م1777-هـ1ُ،1633الستقامة،ُط

 . 63،ُصالمعجب،ُعبدالوا دُالمراكشي،003ُ-005 ،الجذوة (121)

 .99،ُص6 ،ُنفح الطيب، والمقري، 15،ُص1،ُ 7،ُقالذخيرة( 120)

 .93،ُص6  ،نفح الطيب والمقري، ،177 ،ُص7   ،معجم األدباءينظر:ُ( 126)

ُالمراكشي127) ُعبدالوا د )ُ ُباختالفُيسير ،63 -65ص ،المعجب، ُفيُ واللبر ُموجود ُالرواية في
 .93،ُص6  ،نفح الطيب، والمقري، 1771- 177،ُص7   ،معجم األدباء،7/1/13ُالذخيرةُ

 .136،ُصالغنيةالقاضيُعياض،ُينظر:ُ( 125)
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 .  7،ُص1،ُ 7ق،ُالذخيرة( 123)
 .1771،ُص7،ُ معجم األدباء،006ُ ،الجذوة ينظر: (129)
 .1771ص،7ُ،ُ معجم األدباء،007ُ-006 ،الجذوة( 123)
)علىُعنلة(ُونج ُصاعدُفيُالمتحانُوقالُمق وعةُ ويروى ،13ُ-19،ُص1،ُ 9ق ،الذخيرة( 127) 

 (ال ويلبحرُمنُ) م لعها:
ْن عاداك في األرض خائف   ف  ــــــــــــــدواكُواكـــــــل غير  جـــــــأبا عامٍر ه   وهل غير م 

ُوكتبُأبيالمهم أن صاعدً  ُالمنصور، ُوأعجبُبه ُأبدع، ُا ُبل ه. ُ 7ق ،الذخيرةاتُصاعد ،1ُ،
 .32-97،ُص6  ،، والقصة بتمامها نقلها المقري عن الذخيرة في النن 13ص

 .33،ُصتاريخ الفكر األندلسي(ُبالنثيا،112ُ)
ُينظر111) ، تحقيق عبدالوهاب التايي : كتاب الفصوص( ، ألبي العالء صاعد بن الحسن الربعي  البغدادي 

عود، م.1ُ،1776ُم.ُو 1777ويارة األوقاف والش ون اإلسالمي ة، المغرب،   ،ُوجزءُللنهارس،5 س 
 .15-17،ُص1مقدمةُالمحققُ 

 .669-622،ُص1،ُ ننسه( 110)
. 073،ُصننسه( 116) نة الِحمار الو شي  لة : ش  ْحن  م النم، الجحافل: جمع ج  : األخذ بم قدَّ  . الل س 
 .073،ُصننسه (117)
 .622-077،ُصننسه (115)
 . جرشع: عظيم الجنبين، نابئ: خار ، البدد: التنرق.  623-623،ُصهننس( 113)
 .600-627،ُصننسه( 119)ُ
(113 )ُ ُالدينينظر: -032ص ، "صاعد البغدادي وأثره في الحياة األدبية األندلسية"،محسنُجمال

031. 
 .066،ُص1 ،ُالصلةينظر:ُ( 117)
(102ُ ُينظر: ، أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز( 1277ُ ه،739ت) البكري  معجم ما استعجم من م(،

  .563-075ُ،566-070،ُعالمُالكتب،ُبيروت،ُد.ت،ُأسماء البالد والمواضع
ُونثر ُفي00ُ،ُص1،ُ 7ق ،الذخيرةينظرُبعضُمعارضاتهُفيُ (101) ،7ُ،ُقالذخيرة،ُوينظرُشعر 

 ولمُينقلُابنُبسامُمنُنثر ُإلُالقليل. 69-12،ُص1 
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 المصادر والمراجع
 : لمصادرا -أّواًل 
،ُهـــــ353ت)البلنســـي   القضـــاعي   محمــــدُبـــنُعبداللـــه أبـــوُعبداللـــه ار،ابـــن األب ـــ -1

متتــــابعيُالصــــنحات،ُعنــــيُبنشــــر ُ  0،ُالتكمليييية لكتيييياب الصييييلة ،(م1032
وصححهُووقفُعلـىُطبعـهُالسـيدُعـزتُالع ـارُالحسـيني،ُم بعـةُالسـعادة،ُ

  .م1753والجزءُالثانيُ ،م1755-هـ1695،ُ،ُد.طمصر
، أبـــو الحســـن علـــي  ابـــنُبســـا -0 اليييذخيرة فيييي ،ُ(م1179،ُه570)ت م الشـــنتريني 

تحقيـــقُإ ســـانُعبـــاس،ُدارُ مجلـــدات، 3أقســـام/7 ،محاسييين أهيييييل الجزيييييرة
 م.1797ُُ-هـ1677لبنان،ُ ،الثقافة،ُبيروت

لة فيي الّصي .(م1136،ُهــ593)ت ابنُبشكوال،ُأبوُالقاسمُخلفُبنُعبـدالمل  -6
متتـابعيُ  0 ،دثيهم وفقهيائهم وأدبيائهمتاريخ أئمة األندلس وعلمائهم ومحي

نــــــي بنشــــــر  وصــــــححه وراجــــــع أصلـــــــه الســــــيد عـــــــزت الع ـــــــار  الصـــــنحات، ع 
 م.1777-هـ1717اهرة،ُـالق،0ُط ،الحسينـي،ُنشـرُمكتبـةُاللانجـي

ـــهُبـــنُعبـــدالعزيزالبكـــري   -7 ـــوُعبيـــدُعبدالل معجيييم ميييا ،ُم(1277 ه،739)ت ،ُأب
 .بيروت،ُد.تد.ط،ُالكتب،ُ ،ُعالماستعجم من أسماء البالد والمواضع

،ُتحقيـــقُإ ســـانُعبـــاس،ُدارُفصيييل المقيييال فيييي شيييرح كتييياب األمثيييالننســـه:ُ -5
 م.1791بيروت،ُ د.ط، األمانة،

،ُه707)ت بنُمحمدُبنُإسماعيل ،ُأبوُمنصورُعبدالمل النيسابوري   الثعالبي   -3
شــرحُوتحقيــقُمنيــدُ  ،5،ُيتيميية الييّدهر فييي محاسيين أهييل العصيير (م1263

 م.1736-هـ1726لبنان،ُ،ُبيروت،1ُط حة،ُدارُالكتبُالعلمية،محمدُقمي
رسيالة أبيي محميد  ،(م1237،ُهــ753)ت ابنُ ـزم،ُأبـوُمحمـدُعلـيُبـنُأ مـد -9
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"فضائل األنيدلس وأهلهيا البين حيزم  منُكتاب،ُبن حزم في فضائل األندلس
ابُـدارُالكتــ نشــرهاُوقـــدمُلهــاُصــالحُالــدينُالمنجــد، ،وابيين سييعيد والشييقندي"

  م.1733-هـ1639 ،1ط دـيالجد
جذوة  ،(م1275،ُهـ733)ت ،،ُأبوُعبداللهُمحمدُبنُفتوحُبنُعبداللهالحميدي   -3

المقتبس في ذكر والة األندلس، وأسماء رواة الحديث وأهيل الفقيه، واألدب، 
 ، كتـب تقدمتـه الشـيخ محمـد ياهـد بـن الحسـن الكـوثري،وذوي النباهة والشيعر

،ُ،ُد.طمكتبــةُاللــانجي ويــنُال نجــي،ُنشــرقــامُبتصــحيحهُوتحقيقــهُمحمــدُتا
 م.1751القاهرة،ُ

 ه،737)ت)أبــــوُمــــروان(ُ  يــــانُبــــنُخلــــفُبــــنُ ســــين ،ان القرطبــــي  ابــــن  ي ــــ -7
م له وعل ق عليه 5 ،ُالمقتبس من أنباء أهل األندلس (،م1295 ،  ققه وقد 

 م.1791-هــــ1672،ُم ـــابعُاألهـــرامُالتجاريـــة،ُالقـــاهرة،ُمحمـــودُعلـــيُمكـــي
قـق منـه أربعـة أجـزاء، )أصلُالكتابُ عشرة أجـزاء، وفـي  ـدود علـم البا ـث   

 منهاُهذاُالجزءُاللامس(.
مطميح  ،(م1165،ُهــ507)ت القيسـي   أبوُنصرُالنت ُبنُمحمدابنُخاقان،ُ -12

دراسـةُوتحقيـقُمحمـدُعلـيُ ،األنفس ومسرح التأنس في ملح أهيل األنيدلس
  م.1736-هـ1726،ُبيروت ،1ط ،شوابكة،ُم سسةُالرسالة

ــــن خلــــدون  -11 ــــدالر منُبــــنُمحمــــداب ابيييين  مقدميييية (،م1723 هـــــ،323)ت ،ُعب
ـد لهـا،  ،6 ،خلدون  ونشـرُالنصـولُوالنقـراتُالناقصـةُمـنُ الجـزء الثالـث، مه 

طبعاتهــاُو ققهــاُوضــبمُكلماتهــاُوشــر هاُوعلــقُعليهــاُوعمــلُفهارســهاُعلــيُ
،ُالقـــاهرة-النجالـــة ،6ط عبدالوا ـــدُوافـــي،ُدارُنهضـــةُمصـــرُلل بـــعُوالنشـــر،

 ت.د.
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 ،أبـــــوُالعبـــــاسُشــــمسُالـــــدينُأ مـــــدُبـــــنُمحمــــدُبـــــنُأبـــــيُبكـــــر ،ابــــنُخلكـــــان -10
مجلـــداتُ 9،ُوأنبييياء أبنييياء الزميييان وفييييات األعييييان م(،1030،ُه331)ت

،ُ،ُلبنـانبيـروتد.ط،ُ الثقافـة، دار  ققهُإ سـانُعبـاس، ومجلدُفيُالنهارس،
 م.1733

ميا رواه فهرسية  م(،1197،ُه595)ت،ُابنُخيرُاإلشـبيلي،ُأبـوُبكـرُمحمـد -16
،ُوقـفُعن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعيارف

علـــىُنســـلهاُوطبعهـــاُومقابلتهـــاُعلـــىُأصـــلُمحنـــوتُفـــيُخزانـــةُاإلســـكوريالُ
-هـــ0ُ،1630ط الشــيخُفرنسشــكةُقــدار ُييــدينُوتلميــذ ُخليــانُربــارةُطرغــوة،

 م.1736
العمييدة فييي  ،(م1291،ُهـــ736) ق، أبــو علــي بــن رشــيق القيروانــي  يابــنُرشــ -17

،ُتحقيق:ُمحمدُمحيـيُالـدينُعبـدُالحميـد،ُ 0،ُمحاسن الشعر وآدابه ونقده
 م.1739،ُ،ُالقاهرة،ُد.طالمكتبة التجارية الكبرى 

برنامج  ،(م1033،ُهـ333أبوُالحسنُعليُبنُمحمدُاإلشبيلي،ُ)ت ،الرعيني -15
،ُم بوعاتُ،ُ ققهُإبرا يمُشبوح،ُويارةُالثقافةُواإلرشادُالقوميشيوخ الرعيني

 .م1730-هـ1631،ُدمشق،ُ،ُد.طمديريةُإ ياءُالتراثُالقديم
طبقيات النحيويين  ،م(737 هــ،697)تأبـوُبكـرُمحمـدُبـنُالحسـن،ُ ،الزبيدي   -13

،ُالقــاهرة،0ُ،ُطالنضــلُإبــرا يم،ُدارُالمعــارف يتحقيــقُمحمــدُأبــ،ُواللغييويين
  م.1737

طبقات  ،(م1292،ُـه730)ت ،صاعدُاألندلسي،ُأبوُالقاسمُصاعدُبنُأ مد -19
  .م1776 ،ُالقاهرة،،ُد.ط،ُتحقيقُوتعليقُ سينُم نس،ُدارُالمعارفاألمم
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 هــــــ،719)ت، أبـــــو العـــــالء صـــــاعد بـــــن الحســـــين الربعـــــي  ،ُصـــــاعد البغـــــدادي   -13
ـــعود، كتييياب الفصيييوص ،م(1203  ،ُوجـــزء5ُ، تحقيـــق عبــدالوهاب التـــايي س 

،1ُ  ،م1777،ُللنهـــــــارس، ويارة األوقـــــــاف والشـــــــ ون اإلســـــــالمي ة، المغـــــــرب
 م.1776

،ُهـــ726)ت ،ابــنُالنرضــي،ُأبــوُالوليــدُعبداللــهُبــنُمحمــدُبــنُيوســفُاأليدي -17
،ُعنيُبنشر ُوصححهُ 0 ،تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس .(م1216

 ،0ط ووقفُعلىُطبعهُالسيدُعزتُالع ارُالحسيني،ُنشـرُمكتبـةُاللـانجي،
 م.1733-هـ1723القاهرة،ُ

ــــوُالنضــــلُعيــــاضُبــــنُموســــى ،عيــــاض القاضــــي -02  ،م(1177 ه،577)ت أب
دارُتحقيـــقُمـــاهرُيهيـــرُجـــرار،ُ،ُفهرسيييي شييييوخ القاضيييي عييييا  الغنيييية،

 م.1730 بيروت، ،1ط الغربُاإلسالمي،
ـــالي، -01 ـــوُعلـــيُإســـماعيلُبـــنُالقاســـمُالبغـــدادي الق كتييياب م(،739ُ،ُه653) أب

   .د.ت دمشق، منشوراتُدارُالحكمة، جزءانُفيُمجلدُوا د، ،األمالي
إنباه  ،(م1009،ُهـ307)ت جمالُالدينُأبوُالحسنُعليُبنُيوسف ،القن ي   -00

تحقيقُمحمـدُأبـيُالنضـلُإبـرا يم،ُدارُالنكـرُ  ،7،ُاه النحاةيلى أنبيالرواة ع
 م.1733-هـ1723 بيروت، م سسةُالكتبُالثقافية، القاهرة، ،1ط العربي،

المعجييب م(،1052ُ،ه379)ت عبدالوا ــدُبــنُعلــيمحيــيُالــدينُ،ُالمراكشــي   -06
،ُضــب هُوصــححهُوعلــقُ واشــيهُمحمــدُســعيدُفييي تلخيييص أخبييار المغييرب

  م.1777-هـ1ُ،1633،ُطم بعةُالستقامة العريانُومحمدُالعربيُالعلمي،
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نفيح الطييب  ،(م1361،ُهــ1271،ُ)تالمقري، شهاب الـدين أ مـد بـن محمـد -07
رُدا مجلــــدات، 3 ،ُتحقيــــقُإ ســــانُعبــــاس،ميييين غصيييين األنييييدلس الرطيييييب

 .م1733-هـ1633صادر،ُبيروت،ُ
 ه،303)ت ،ُشـــهابُالـــدينُأبـــوُعبداللـــهُيـــاقوتُبـــنُعبداللـــه،يـــاقوت الحمـــوي   -05

تحقيــقُ  ،9 ،إرشيياد األريييب إلييى معرفيية األديييب،ُمعجييم األدبيياء (،م1007
 .م1776لبنان،ُ،ُبيروت ،1ط ،إ سان عباس، دار الغرب اإلسالمي  
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  ثانًياي المراجع:
،ُترجمــةُتيياريخ الفكيير األندلسيييّ ،ُم(1777ه،1637ُ) ثيــا،ُآنليــلُجنثالــثبالن -1

 م.1755،ُالقاهرة،1ُ،ُط سينُم نس،ُمكتبةُالنهضةُالمصرية
دارُ،ُاألنييدلس-، عصيير الييدول واإلميياراتتيياريخ األدب العربيييّ  ،شــوقي ،ضــيق -0

 . م1736،ُالقاهرة،0ُ،ُطالمعارف
 م.1733ف،ُالقاهرة،ُ،ُدارُالمعاُرةالمدارس النحويّ ضيق،ُشوقي،ُ -6
، دار الشــروق تيياريخ األدب األندلسييي، عصيير سيييادة قرطبيية،ُإ ســانعبــاس،ُ -7

،ُال بعــــةُالعربيــــةُاألولــــى،ُاإلصــــدارُالثــــاني،ُعمــــان،ُاألردن،ُللنشــــرُوالتوييــــع
  .م0221

،ُدارُ، عصييير الطوائيييف والميييرابطينتييياريخ األدب األندلسييييّ عبـــاس،ُإ ســـان،ُ -5
عـــةُالعربيـــةُاألولـــى،ُاإلصـــدارُالثـــاني،ُعمـــان،ُال ب ،الشـــروق للنشـــر والتوييـــع

 م.0221،ُاألردن
،ُدارُالنهضـةُالعربيـةُلل باعـةُاألدب العربيّي فيي األنيدلسعبدُالعزيـز،ُعتيق،ُ -3

 م.1793والنشر،ُبيروت،ُ
 ،وآثاره في النحو واللغة األندلسيّ  أبو بكر الزبيديّ  نعمةُر يم، العزاوي،-9

 م.1795 جفُاألشرف،م بعـــــــــةُاآلدابُفـــيُالن
فيييي األنيييدلس فيييي القيييرن الخيييامس  تييييارات النقيييد األدبييييّ ،ُمصـــ نى ،عليـــان -3

 م.1737-هـ1727،ُبيروت ،1ط ،،ُم سسةُالرسالةالهجريّ 
فيُاألصلُ ،1،ُطتاريخ التعليم في األندلس،ُمحمدُعيسىُعبدالحميد ى،عيس -7

 م.1730،ُالقاهرة ،دارُالنكرُالعربي ،رسالةُدكتوراة،ُجامعةُمدريد
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 اتوريّ ثالًثا: الدّ 
،ُصيياعد البغييدادي وأثييره فييي الحييياة األدبييية األندلسيييةجمــالُالــدين،ُمحســن،ُ -1

 م.1736ُ،ُنيسان،3ُمجلةُكليةُاآلداب،ُجامعةُبغداد،ُالعددُ
عالقيية مختصيير العييين ألبييي بكيير الزبيييدي بكتيياب  ،ُصــالحُمهــدي،النرطوســي   -0

هـــ،ُآذار1723ُ،ُشــعبان1ُ  ،67مــج مجلــةُالمجمــعُالعلمــيُالعراقــي، العييين،
 .077-067ص م،1733

ـــودغيري  -6 ـــ،ُال حيييول تيييأثير القيييالي فيييي الدراسيييات اللغويييية واألدبيييية ،ُالعليدعب
الســنةُاألولــى،ُالعــددُ ،ُمجلــةُكليــةُاآلدابُوالعلــومُاإلنســانية،ُفــاس،باألنييدلس

 .م1793،ُاألول
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