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 "  البن عبد ربه"كتاب العقد الفريد 

 دراسة في المضمون والمنهج والخصائص



شكر وعرفان
الحمد والشكر هللا سبحانه وتعالى الذي وفقنا 

إلى إنجاز هذا البحث سائلين إياه التوفيق والثبات 
.على الحق

قد ال تفي الكلمات أحيانا في قضاء بعض 
ديوننا اتجاه اآلخرين ، بل إنها تقف خجلة أمام 

فيما يقتضي الحق اعترافا منا بشكرهم 
.وتقديرهم

متنان وجميل بوافر الشكر وعظيم االلذا نتقدم 
االستاذ محمد فورار:العرفان إلى الدكتور

والذي وجدت في إشرافه مدرسة رفالمش
.للهداية العلمية والثقافية



    

 

 مقدمة     



 مقدمــة

 

 أ
 

 عمى وجو الخصوص ، كأدب – واألدب األندلسي –     إن الثقافة األندلسية بشكل عام 

لسانو عربي إسالمي وروحو الحضارة المتنوعة التي يحياىا األندلسيون بكل مقوماتيا 

المختمفة الحضارية والعرقية والتاريخية ، ىي تمازج بين الحضارات وبين الماضي 

 .والحاضر

البن عبد ربو ذا مكانة لدى األدباء والعمماء القدامى " العقد الفريد "كتاب قد      

والمحدثين عمى السواء ، لما ضمنو صاحبو من جواىر الحكم وآللئ الكالم ، وغرائب 

القصص ، ونوادر األخبار ومنتقى األشعار ومختمف الفنون واآلثار من متخير الكالم 

.  وسحر البيان

:  كتاب العقد الفريد البن عبد ربو األندلسي نااختيار      ومن دوافع

أنو موسوعة ضخمة وميمة ، بل ذخر نفيس من الذخائر التي خمفيا األندلسيون ، : أوال

تجمع بين المختارات الشعرية والنثرية ، ولمحات من التاريخ واألخبار ، مع األخذ بنظرات 

شارات لألخالق والعادات  .في البالغة والنقد مع شيء من العروض والموسيقى وا 

أسموبو المميز وطريقة عرضو الفريدة وفكرتو التي تجعل الشخص ينشد لو : ثاينا

. ويرغب في قراءتو واقتناءه

ما ىو مفيوم كتاب العقد الفريد وما مضمونو : وىذا يقود بنا إلى طرح اإلشكال التالي 

 ومنيجو وخصائصو؟



 مقدمــة

 

 ب
 

  حيث اعتمدت عمى الخطة اآلتية في الدراسة التي تتضمن فصمين صدرتيم بمدخل بعد 

تناول المدخل المؤثرات العامة في حياة الكاتب وكيف أثرى ثراء قرطبة وجماليا . المقدمة

.  في نشأة ابن عبد ربو مما زاد رفعة صمتو بأصحاب االمارة ووجيائيا وأعالميا

 ومكانة ابن عبد ربو  حياة ابن عبد ربو وبيئتوحيث تطرقنا في الفصل األول إلى     

وسبب التسمية " العقد الفريد "األدبية والشعرية بين أقرانو ، كما تناول الفصل كتاب 

وأقسامو وموضوعات ىذه األقسام ومادة وخصائص ومنيج ابن عبد ربو في كتابو وأثره 

. في الدراسات األدبية

ويتناول الفصل الثاني القضايا األدبية والفنية التي وردت في الكتاب من فنون      

الخطابة واألمثال والحكم والرسائل ، باإلضافة غمى المنظوم من الشعر ويشمل مختمف 

.  موضوعاتو وأنواعو 

، وكذا االىتمام " العقد الفريد "باإلضافة إلى الحديث عن البيان ومفيوم البالغة في       

باأللفاظ والتراكيب ، كما تعرض ىذا الفصل لمبناء واألسموب الذي اعتمد عميو ابن عبد 

. ربو في كتابو

لعل المنيج التاريخي الفني كان خير سبيل وأنسب طريق تتبعتو لمدراسة والبحث في       

. مضامين ىذا الكتاب  ومادتو



 مقدمــة

 

 ج
 

العقد الفريد " المثال  عمى سبيل  والمراجع نذكرعمى جممة من المصادرنا اعتمدد وق     

 وفيات األعيان البن عبد ربو األندلسي ، مصادر األدب لمدكتور طاىر أحمد مكي ،"  

.  ديوان ابن عبد ربو األندلسيوأنباء أبناء الزمان البن خمكان،

:   ومن أىم الصعوبات التي صادفتيا في إنجاز ىذا البحث منيا      

قمة المصادر والدراسات والبحوث باإلضافة إلى ثقافة العقد الموسوعة التي تتجاوز ىذه 

. الصفحات ، والتي حاولت لمممتيا بين طيات ىذا البحث المتواضع

     وال يفوتني في األخير أن أتقدم بالشكر الجزيل لمدكتور محمد فورار الذي لم يبخل 

ليو المصيرعمينا بالدعم والتوجيو   .وكفى باهلل شييدا عميو توكمت وا 
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 :نشأة بن عبد ربو وعالقتو بخمفاء عصره  -1

قرطبة مدينة التراث والثقافة مثميا مثل الشجرة ذات الجذور العميقة التي نمت وترعرعت  
في بالد األندلس من جراء ثرائيا وجمال طبيعتيا وعناية األمراء األندلسيون بيا ، وقد 

يحكى أن العمارة في مباني قرطبة والزىرة والزىراء اتصمت، »: جاء في نفح الطيب أنو
، ىذا ما جعميا (1)«كان يمشي فييا بضوء السُّرج المتصمة عشرة أميال-  المرء–إلى أن 

فكانت عاصمة األمويين منذ حكم عبد الرحمن الداخل في منتصف القرن »تحتل الصدارة 
 ربو، وعمى ما بعد زمن عبد الرحمن الناصر الذي عاصره ابن عبداليجري الثاني إلى 

 وقطبيا، وقطرىا األعظم، وأم مدنيا، ومساكنيا، ومستقر  ىذا فيي قاعدة األندلس األولى
الخمفاء كما شيد ليا آخرون ومن جممة الرحالة الذين زاروا قرطبة وأعجبوا بيا ابن حوقل 

وكان ىذا األخير من ( 2 )« ىـ 350التاجر المْوِصميُّ الذي طرق تمك البالد في حدود سنة 
وأعظم مدينة باألندلس قرطبة وليس ليا في شبيو »: بين الزوار الذين عظموا قرطبة فقال

، وقد عاش ابن عبد ربو في (3)« في كثرة األىل وسعة الرقعة، وىي حصينة وليا بابان
قرطبة طوال حياتو حيث طال بو العمر حتى ناف عمى الثمانين، وعمى طول ىذا العمر 

 ( 4):المديد تربع عمى عرش قرطبة كل من

،المنذر بن محمد بن عبد الرحمن (ىـ273)محمد بن عبد الرحمن بن الحكم 
  .(ه300)عبد اهلل بن محمد بن الرحمن ،(ىـ275)

                                       
  ىـ1388، ت إحسان عباس، دار صادر، بيروت، دط، 3المقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطب، ج (1)

 793م، ص1968
  
، 1ينظر ديوان بن عبد ربو مع دراسة لحياتو وشعره ،ت محمد التونجي، دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان، ط( 2)

 7، ص1993
 
  7المرجع نفسو ، ص ( 3)

282، ص8،1999طاىر أحمد مكي ، دراسة في مصادر األدب ،دلر الفكر العربي، ط(  4)  
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كان في العقد الثالث من عمره توّفي أّول ىؤالء األمراء أو " عبد ربو"ويبدو أن ابن    
الخمفاء الذين عاصرىم، ومع ذلك ال نكاد نجد لو شعرا في ىذا األمير، إال أن ابن حيان 

وقد مدح األمير محمد أول ما مدح من الخمفاء ألول نبوغو »: يقول (المقتبس)في كتابو 
 وىذا يدل عمى قمة صمتو، بادئ ذي بدء، بأصحاب اإلمارة في (1)«فشعره قميل فيو

الذي حكم سنتين، >>" المنذر بن محمد"عصره، في حين نجد لو في األمير الثاني 
 (3 ): نستشف منيا تقرب ابن عبد ربو من ممدوحو، يقول فييا(2)<<قصيدة قيل إنيا طويمة

 األندلسشرفت بالد ***    بن محّمد  بالمنذر

 والوحش فييا قد َ ِلَس ***    فالّطير فييا ساكن  

وذكر ابن حيان أن ابن عبد ربو >> بيذا األمير وجاد في مدحو " ابن عبد ربو"ولقد أشاد 
 وىذا ما أوضحناه لكن المنذر لم يطل بو العمر، إذ (4 <<)ثّنى في مدحو بالمنذر بن محمد

وقد »توّفي بعد سنتين من توّليو الحكم، وخمفو ابنو عبد الو وبو َثمََّث ابن عبد رّبو مدائحو 
  (5)«نّقحت أشعاُرُه وانقادت لو بدائع معانيو وغرائب اختراعاتو فجاء باألدب في صناعتيو

 

                                       
  41، ص1937 ابن حيان، المقتبس في تاريخ رجال األندلس، نشر األدب ممشوم، أنطونية، دط،  (1)

ه، 681، تحقيق إحسان عباس، دار الصادر، بيروت، دط، 1 ابن خمكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،ج (2)
  1/111ص
 1/111 المرجع نفسو، ص  (3)

 42، 41 ابن حيان، المقتبس في تاريخ رجال األندلس، ص (4)

  43، 42 المرجع نفسو، ص (5)
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ومن مدائح ابن عبد ربو في األمير عبد اهلل، قصيدتو القافية التي قاليا ألّول جموسو في 
 (1 ):الخالفة جاء فييا

 فال َرَفٌث في عصرِه وفسووُ        ***     خالفةُ  عبِداهلِل حجٌّ عِن الورى
 وما نالنا منيا بِو فحقيوُ ***    ى        حقيٌو بما نالْت يداُه مَن الُعل

 كما ذرَّل في تنِن اللَّلالاِل شرووُ   ***    تتمَّلْت دياتي الحيِي عن نوِر عدلوِ 
 فيذا لُو نصٌل وذلل ُفووُ       ***    وثقَّلَي سياَل الديِن بالعدِل والتُّقى
 فميَس لُو  إ بينَّل عمووُ         ***    و عمَو  سباَب الُيدى ببميرهِ 
 و مثاُلو عن مثمينَّل َتعووُ    ***           وما عاَقُو عنيا عوااُو ممكوِ 

 فأنَت بيا للنبياِء َرفيوُ     ***          ذا فتحْت تنَّلاُت عدٍن و زلفتْ 
 (2)وفتحو، التي مطمعيا (حصن بالي)ومن مدائحو فيو أيضا، قصيدتو الحائية في غزوة 

 وما فييا عيٌد وإ فييا ُصَمنُ ***   ىو اْلَفْتُن منلوًما عمى  ثرِه الفتُن  
 يحبَّلر في  دني مقاماتو المْد ُ ***   بدولة عبد اهلل ذي العزِّ والتَُّقى    

وكان األمير عبد اهلل بن محمد من »: وقد أثنى ابن عبد ربو عمى ىذا األمير بقولو    
أفاضل خمفاء بني أمّية باألندلس، بنى الساباط طريقا من قصره إلى المسجد الجامع 

تمكينا لمشاىدتو صالة الجماعة مع الناس فيو فاستولى لو وواظب الصالة في المسجد 
 (3) «بمصاله إلى جانب المنبر طول مّدتو إلى أن أتاه أجمو، رحمة اهلل وبركاتو عميو

أما رابع خميفة أندلسي بالغ ابن عبد ربو فيو القول، وبذَّ الفحول، فعال ذكره واستطار    
 .بارق شعره

                                       
م  1979ه، 1399، 1بيروت، ط-  ابن عبد ربو، ديوان ابن عبد ربة، ت محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة (1)
  115، 113ص

  45، 43 المصدر نفسو، ص (2)

  47ابن حيان، المقتبس في تاريخ رجال األندلس، ص  (3)
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ىـ وقد عاش ابن 350-300الذي توّلى الخالفة بين سنتي  (عبد الرحمن الناصر)فـ  >>
، لم يتوقف في ىذه األعوام عن قول (1)<<عبد ربو في خالفتو ثمانية وعشرين عاما

 (2):الشعر في مدح الناصر والثناء عميو، فقد افتتح عيدُه بتينئتو توّليو الخالفة بقولو

 تديدُ  َ  ٌّ  والُمملُ      ***   َتديداً  الِياللُ  بدا
 َمزيدُ  فيلِ  انَ لَ  ما   ***    ِزيِدي الّموِ  ِنْعَمة يا
والِ ا انَ لَ   نْ  ِعيُد  ِلمدَّلْىرِ  َفأنتَ     *** ِفْطرٌ  لصَّل

وواكب انتصاراتو عمى المتمردين واصفا إّياىا شعرا، ومادحا الّناصر مدائح ِبرَّ فييا 
 (3):معاصريو، منيا قولو

َ ْفواتا  الدِّينِ  في َدَخُموا َقدْ  َوالنَّلاُس        ***      منياتاً  للسالالِ  اهللُ   وبنَ  قدْ 
ثتاتا  الماءُ  منيا  انَ  ما ندالَ       ***   َعِمَمتْ  َلوْ  الُمزنَ   نَّل  الَخالِايِ  ْبنَ  َيا
التَّلاتا  َرْ ِسلَ  في ليا َعقْدتَ  َحتَّلى      ***  َرِبَيتْ  َوإ ، َتْربى َلنْ  الَخاَلَفة  نَّل 

  (4 ):وقال فيو ذات يوم مرتجال
 المشروُ  الممربَ  فيو يحسدُ      ***    بموُ  َتحتوِ  ِمنْ  بدا بدرٌ 
 ُتوِروُ  عيداُنيا لو اَدتل    ***  مستبِيتاً  للر  بدا لما

 يرُزوُ  ما الّموُ  منيا يرزوُ  *** فَّلوُ ل باسطٌ  عدلٍ  ماالُ غ
الُمْخَمُو  بو المملُ  وتِددَ   *** مبى قد الذي الدىرُ  بو عادَ 

  حيث نظم في غزواتو أرجوزة" ابن عبد ربو"لقد كان ليذا الخميفة حظ كبير في شعر    
                                       

 47ابن حيان، مقتيس في تاريخ رجال األندلس ، ص( 1)
 

64ابن عبد ربو، ديوان ابن عبد ربو ، ص( 2)  

 35،37المصدر نفسو ، ص( 3)

 
122المصدر نفسو ، ص( 4)  
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 طويمة وصف فييا حروبو وغزواتو ومن خالل ىذه األرجوزة نممس قدرة واضحة في النظم

" ىيكل"قدرتو وثبوت قدمو في األدب ، وقد جانب الّصواب كّل من " ابن عبد ربو"ويظير 
 والذي يمعن (1)«ليس فييا من عنار الشعر شيء ذو قيمة »: حين قاال" أحمد أمين"و

ن كانت كما  الّنظر في األرجوزة يجد، بوضوح عناصر اّلشاعرّية والفّنّية والخيال عمى، وا 
 إال أن ىذا ال يعني (2) «أشبو بالمنظومات التاريخية ليس فييا خيال وال افتخار»: قاال

 .تجّردىا من الفّن وعنصر الخيال

 :ثقافة ابن عبد ربو الفقيية واألندلسية-2

يعد ابن عبد ربو واحد من األدباء الذين طمبوا العمم منذ الصغر وجدوا واجتيدوا حتى     
صاروا خناذيذ األدب وجيابذة الشعر، نشأ في قرطبة وترعرع فييا وطمب العمم في جامعيا 

سمع »وعمى شيوخ عصره، وسمع منيم، يذكر ابن الفرضي في تاريخو أن ابن عبد ربو 
سمع من بّقي بن مخّمد >>  ويذكر ابن العماد أنو(3)«بقِّي بن مخّمد وابن وّضاح والخشني

 وىؤالء الشيوخ الذين درس عمى أيدييم ابن عبد ربو كان لكل (4)<<ومحمد بن وّضاح
أن يأخذ الكثير من المعرفة " ابن عبد ربو"لقد استطاع  ، منيم ذاع طويمة، وقدم ثابتة

ه كان ذا 276المتوفى >>" بقِّي بن مخّمد"أوال : والعموم من العمماء واألدباء نذكر منيم
عمم واسع وفضل كبير عمى األندلس وأىميا رحل إلى المشرق فمقي جماعة من أئّمة 

  .(5)<<وغيرىما" وعون بن يوسف"،"سحنون بن سعيد"الُمحَدثين، وسمع بإفريقية من 

                                       
   222، ص1985 أحمد ىيكل، األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة، دار المعارف، القاىرة، دط،  (1)

113، ص2،1979،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط3أحمد أمين ، ظير االسالم،ج( 2)  

،مطبعة المدني،مصر القاىرة، 1ابن فرضي ، تاريخ العمماء والرواة لمعمم باألندلس، تحقيق عزت العطار الحسيني،ج( 3)
50، ص1954، 1373، 2ط   
21م، ص1089ه، 1350ابن عماد الحنبمي، شذرات الذىب، بيروت، طبعة ( 4)   
18المرجع نفسو، ص(  5)  
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وقد أدخل إلى األندلس كثيرا من كتب >>فكان لو األثر الكبير عمى البالد وأىميا، 
المشارقة التي كان يشار إلييا بالبنان مثل كتاب العين لمخميل بن أحمد الفراىدي، وفقو 

اإلمام الشافعي ومصّنف ابن أبي شيبة، والطبقات البن الخّياط، ىذا فضال عن تصانيفو 
 .( 1 )<<الكثيرة في القران والحديث 

ابن عبد ربو زوده "ه،ذو فضل كبير عمى 287المتوفى، >>" محمد بن وّضاح: "ثانيا
بالعمم والدين، كان عالما بالحديث، بصيرا بطرقو، متكّمما عمى ِعَمِمو، كثير الحكاية عن 

 (2)«العبادة، ورعا زاىدا، فقيرا متعّففا، صابرا عمى األسماع، محسنا في نشر العمم

ال يقّل عن سابقيو في األندلس مكانة، فقد نقل إلييا كثيرا من كتب " الخشني: "ثالثا   
المغة من المشرق، والتقى بمَغوّيي المشرق في أثناء رحمتو إليو، ودخل بغداد وكتب بيا 
كثيرا من الكتب، وأدخل إلى األندلس عددا غير قميل من حديث األئمة وكثيرا من المغة 

 .والشعر الجاىمي رواية

ولذا، فقد تمّقف ابن عبد ربو عموم الفقو والحديث والمغة ودواوين الشعراء والتاريخ     
الذي لم َيَدْع في األدب، " العقد الفريد"واألخبار والّسّير، وحسبنا شاىدا عمى ما نقول كتابو 

من الكتب الممتعة " العقد"بمعناه العام، شيئا إال ذكره فيو أو نّوه عنو، وقد صّنف كتابو 
 (3) حوى من كل شيء، ولو ديوان شعر ومن شعره

 وَبالبال لوعة ىاتا َخطَّلينِ   ***  العذار بوتيو خطَّل  الذي ذا يا
حمااال  بعاربيلَ  لبستَ  حتى  ***  صارالٌ  لحللَ   نَّل  عندي صنَّل  ما

 وكان ابن عبد ربو القرطبي، صاحب كتاب العقد أنجد وغار وعال بذكره اآلفاق واألقطار

                                       
18ابن عماد الحنبمي، شذرات الذىب ، ص   (1)

 

  18، ص1ابن الفرضي، تاريخ العمماء والرواة لمعمم باألندلس، تحقيق عزت العطار الحسيني، ج: ينظر( 2)
   110، ص1ابن خمكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ج( 3)
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 فيذا الكتاب يدل عمى فضائل جّمة وعموم كثيرة ميّمة واألديب من الفضالء المكثرين

 .والعمماء بأخبار األولين والمتأخرين 

، "وابن خمكان"، "والضبِّي"، "والحميدي"، "ابن خاقان"ىذا فضال عن شيادة كل من      
عالم ساد بالعمم ورأس، واقتبس من الحظوة ما اقتبس، وشير »: إذ قال األول فيو

باألندلس، حتى صار إلى المشرق ذكره، وكانت لو عناية بالعمم وثقة، ورواية لو مّتسقة، 
، وحماه من عثرات "بالعقد"ولو التأليف المشيور الذي سّماه ...وأما األدب فيو كان حّجتو،

، تقصر عنو ثواقب األلباب، وتبصر "مرىف الشباه"، "مثّقف القناة"النقد، ألنو أبرزه 
البن عبد ربو بمكانتو الثقافية " الضبي"و"الحميدي" وقد شيد (1) «السحر منو في كل باب

كان من العمماء المكثرين من المحفوظات واالطالع عمى »: واألدبية، أما ابن خمكان فقال
 ،  ويكفي ىذا دليال وبرىانا من شيادة ذوي االختصاص من أدباء وعمما(2) «أخبار الناس

في بيئة األندلس الجميمة والراقية وجد األدب العربي كل ما يستثير الخيال ويغذي الفكر 
كانت بالد  ويجّيش العواطف فنما فييا وازدىر واكتسب بفضل ىذه البالد سمة خاصة،

األندلس في أوج تقدميا مما دفع الكثير من العمماء لجعميا ىدف لمدراسة ومن ىنا تجدر 
اإلشارة إلى أنو يوجد عدة دراسات اعتنت باألدب األندلسي بمختمف طبوعو نذكر عمى 

لـ حسن أحمد " التصوير الفني لمحياة االجتماعية في الشعر األندلسي">> سبيل المثال
الشعر في "لـ حازم عبد اهلل خضر و" وصف الحيوان في الشعر األندلسي"الّنوشي و

. (3)<<لـ عبد العزيز عتيق" األدب العربي في األندلس"لـ محمد سعيد محمد، و" قرطبة
ومن األمور التي توضح ىذا األمر وتكشف النقاب عمى األلقاب التي كان أىل األندلس 

                                       
ابن خاقان، مطمح األنفس ومسرح التأنس في ممح أىل األندلس، ت محمد عمي شوابكة، دار عمار، مؤسسة  (1)

      51م، ص1983ه، 1403، 1الرسالة، ط

      110، ص1ابن خمكان، وفيات األعيان، وأنباء أبناء الزمان، ج (2)

21، ص3المقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطب، ج      (3)  
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فقد كانوا يمقبون الرصافي بأنو ابن الرومي األندلسي، وفي >> يمقبون بيا شعرائيم، 
متنبي : مروان ابن عبد الرحمن ابن معتز األندلس، وفي ابن دارج القسطمي

منذر بن سعيد البموطي الذي >>:، ومن بين الرحالة الذين زاروا األندلس(1)<<األندلس
رحل إلى المشرق، وروى بمصر عن جعفر بن النحاس، وكتاب العين بن أحمد الفراىدي 

 (2)عن أبي العباس بن والد
، فاألول كان صاحب فضل كبير عمى "ابن وضاح والخشني"و" بقي بن مخمد"أما    

الثقافة األندلسية الفقيية فقد أدخل الكثير من كتب المشارقة، كمصنف ابن أبي شيبة، 
 .وفقو الشافعي لخميفة بن خياط، والطبقات لو أيضا، ونسخة من كتاب العين

فكان عالما بالحديث، وأما الخشني فإنو لقي لغويي المشرق في رحمتو " ابن وضاح">>أما 
فقد أدخل كتاب  (ه289)فأخذ عنيم كثيرا من كتب المغة، أما سعيد بن جودي النحوي 

  الكسائي وأما عبد اهلل الغازي فقد لقي في رحمتو المشرقية، الرياشي وأبا حاتم السجستاني
 (3)<<وجمب إلى األندلس عمما كثيرا من الشعر والغريب والعربية واألخبار

  حج ودخل البصرة>> ، مولى عبد الرحمن بن معاوية، قرطبي"سوار بن طارق"وأما      
ولقي األصمعي ونظرائو، وانصرف إلى األندلس وأدب الحكم، ومن ولده، محمد بن عبد 
اهلل بن سوار، حّج أيضا، ولقي أبا حاتم بالبصرة والرياشي وغيرىما، وأدخل األندلس عمما 

" ويعد ابن عبد ربو كاتبا وشاعرا أندلسيا ويتجمى ذلك في كتابو العقد الفريد( . 4)<<كثيرا
 .لسالذي ذاع صيتو في أدب األند

                                       
     21، ص3المقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطب، ج( 1 )
21المصدر نفسو ، ص  (2)  

ابن صاعد أحمد الثعمبي األندلسي، طبقات األمم، نشر األب لويس شيخو اليسوعي، مطبعة الكاثوليكية، بيروت، ( 3)
 289م، ص1912

21، ص3المقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطب، ج( 4)  
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 :بيئة ابن عبد ربه وحياته  -1
   إف الحضارة العربية اإلسالمية تمثؿ طائرا لو جناحاف ، المشرؽ كالمغرب ، عمى 

ككانت الحممة اإلسالمية في شبو جزيرة أيبيريا، المدخؿ الجنكبي >> امتدادىا الجغرافي 
الغربي ألكركبا، أركع عمؿ حربي عرفو تاريخ العصكر الكسطى، فما ىي إال سنكات سبع 

، التي تعتبر مف أجمؿ كأكسع األقاليـ في (1)<< حتى تـ فتح شبو الجزيرة (ـ711-717)
أكركبا كقدر لمحضارة العربية، بعد نصر يبدك ككأنو أسطكرة، أف تستقر ىناؾ زمنا، كأف 
يصبح ليا بعد كقت طابعيا الخاص المميز، عمى الرغـ مف أصكليا المشرقية، كماقدر 
ليا أف تكتب أدبيا بمغة كاحدة كأف تصبح قرطبة مقرىا كقد جعؿ منيا السمح بف مالؾ 
الخكالني عاصمة أعظـ مركز لمثقافة في أكركبا، كأف تناؿ شيرة عربية كعالمية تبعث 

الرىبة كاإلعجاب، لقد كاف ليا إحدل كعشركف ضاحية كفييا سبعكف دارا لمكتب، مرصكفة 
الطرؽ، مضاءة الشكارع، زاخرة بالحمامات العامة، في الكقت الذم كانت فيو جامعة 

كاف المجتمع األندلسي بعامة  »ترل االستحماـ عادة كثنية كمف ىنا- مثال–أكسفكرد 
كالقرطبي بخاصة، حضاريا مترفا، بمغ فيو ذكؽ الناس العاـ قدرا عاليا مف الّرقة كتذكؽ 
الفنكف الجميمة، يطرب لممكسيقى كالشعر، كييتز لإلنشاد الجميؿ، كالغناء الحمك تأسره 

الطبيعة بجماليا كسيكليا كجباليا، كشمسيا كقمرىا، كتميزت حضارتو بأنيا تعشؽ المياه 
الجارية، كالبساتيف الخضرة كالبحيرات المتصمة، كاألنكار المنتثرة، في عصر الحصكف 

 .   (2)«كاألسكار كالقصكر المظممة

                                       
   279طاىر أحمد مكي، دراسة في مصادر األدب، ص (1)

 .279 المرجع نفسو، ص (2)
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كانت كسائؿ الثقافة >>     فسيركرة الحياة البشرية تخضع لقانكف التأثير كالتأثر ، لذلؾ 
متاحة لمناس جميعا كعمى حيف لـ يكف في حقبة أكركبا مف يعرؼ القراءة كالكتابة، 

باستثناء رجاؿ الديف، كانت معرفتيا أمرا عاديا كشائعا في إسبانيا اإلسالمية كقؿ فييا مف 
كاف أميا، ككاف الحكـ األكؿ يطمح في أف يأتي عمى الجيالة في دكلتو، فأنشأ في 

العاصمة كحدىا كلحسابو الخاص، سبعا كعشريف مدرسة كبيرة، يستطيع فييا أبناء الفقراء 
 ، كىي ميزة انتشرت كعمت كلـ تكف كقفا عمى العاصمة كحدىا، (1)<< أف يتعممكا مجانا

نما كانت تماثميا فييا كبريات المدف األندلسية كأغمبيا كاشبيمية كالميرية كمالقة كجياف  كا 
كغيرىا ككانت المكتبة الممكية في قرطبة ال تضارع كال تقارف في شرؽ أك غرب لكبرىا 

حتى أف اإلمبراطكر البيزنطي كجد أف خير ىدية يمكف >> كذخرىا النفيس مف الكتب، 
، أحسف تجميده كطبعو كزخرفتو (2)<< أف ييدييا لعبد الرحمف الناصر ىي كتاب يكناف

كتجميمو فكاف أغمى كأثمف ىدية تقدـ ليذا الخميفة ككاف عزاـ الناس بالكتب ال حّد لو، 
كبمغ مف اعتناء أىميا بالكتب، أنيـ أخذكا يتجممكف بيا كيتنافسكف عمييا، كما يتجمؿ 

 .الناس اليـك باقتناء السجاجيد كالمالبس كالخزؼ كاألكاني كالطرؽ األثرية

    كالى جانب ذلؾ كانت األندلس بمد العمـ كالفقو كاألدب ككاف األدب سجؿ اعكاطؼ 
أىميا كثقافتيـ، كالييا الرحمة في ركاية الشعر كمنيا كاف عمماء األندلس يشدكف الرحاؿ 
إلييا، يبدءكف رحمتيـ إلى المشرؽ في أعداد كفيرة، يطمبكف العمـ في جامعاتو، مف فقو 

كذلؾ كانت قرطبة نفسيا >> كتفسير كحديث، كفمسفة كفمؾ كطب، كلغة كأدب كتاريخ،
مقصد كبار عمماء المشرؽ، ممف يركمكف الشيرة أك يبغكف الثركة، أك يريدكف أف يضيفكا 

 (      3)<<إلى عمميـ جديدا

                                       
    279 ، ص طاىر أحمد مكي، دراسة في مصادر األدب (1)
  . 280، 279المرجع نفسو، ص   (2)
    280المرجع نفسو، ص(  3)
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 مكانة ابن عبد ربه الشعرية -1-1

   عمى الرغـ مف قمة الكممات التي ذكرىا األدباء في شاعريتو فإنيا تدؿ عمى اعترافيـ 
إماـ أىؿ أدب المائة الرابعة كفرساف شعرائيا في المغرب »: بكفاءتو فقد قاؿ ابف سعيد

ىذا اإلعتراؼ الصريح بمكانة ابف عبد ربو عند ىذا األديب كىنا ترفع بشعره فكؽ ( 1)«كمو
انتيى »: أف شعره" الفتح بف خاقاف"الجميع حتى أخذ بو منزلة كمكانة مرمكقة كذكر 

 غير أنو حاز ِكساما مف أمير الشعر العربي، (2)«منتياه، كتجاكز ِسماؾ اإلحساف كسياه
أخبرني بعضيـ أف الخطيب أبا الكليد بف  »: اعترافا برقة شعره كمقدرتو يقكؿ المقرم

عياؿ حّج، فمما انصرؼ، تّطمع إلى لقاء المتنبي كاستشرؼ كرأل أف لقياه فائدة يكتسبيا، 
 فصار إليو، فكجده في مسجد عمرك بف العاص ففاكضو قميال (3)«كحّمة فخر ال يحتسبيا

 .   أنشدني بمميح األندلس ، يعني ابف عبد ربو، فأنشده : ثـ قاؿ

رَلشاً      ***      أنيعا الععولَل  يْسبي لؤلؤاً  يا رَلفيعا العُقموبِع  بتَلعقييِع  وَل
(4) 

 إلى آخر القطعة 

  يا بف عبد ربو، لقد يأتيؾ»-  يعني المتنبي –فمما أكمؿ إنشادىا استعادىا منو، كقاؿ 

اعترافا بتفكقو في قكؿ " ابف عبد ربو"، كىذه شيادة خص بيا المتنبي (5)«العراؽ حبكنا
 .الشعر 

 
                                       

 ، دار الكتاب العربي ، محمد التكنجي: تحقيؽ األندلسي مع دراسة لحياتو كشعره، iابف عبد ربو، ديكاف ابف عبد رب( 1)
  . 21،ص1993، 1بيركت، لبناف، ط

260 ، ص9المقرم ، نفح الطيب ، ج( 2)   
261المصدر نفسو ، ص( 3)   
94، ص1،2008بشار عكاد ، دار الغرب اإلسالمي، تكنس، ط: أبك عبد اهلل الحميدم ، جذكة المقتبس ، تحقيؽ( 4)   
261، ص9المقرم، نفح الطيب، ج( 5)   
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، (1)«إال أنو غمب الشعر عميو »:  كمف جممة مف ذكر شعره باالستحساف الحميدم إذ قاؿ
: كما عرؼ ىذا األخير شيرة عالمية كأىـ مف ذكر شعره مف األدباء المحدثيف البستاني

كلكال أف شيرتو قامت عمى كتابو الذم اعتبره بسببو مف المؤلفيف البارزيف لكاف جديرا أف »
 (2)«يعّد في طميعة الشعراء في األندلس

أكثر الفنكف الشعرية مف مدح كفخر ككصؼ كزىد كتكبة " ابف عبد ربو "    لقد طرؽ 
كأكثر شعره في الغزؿ كما سنرل كاّقمو في اليجاء، كلكنو مع ذلؾ فصير النفس الشعرم 
ذ اعتبرنا ما بيف أيدينا مف القطع كاممة كليس قصر النفس عنده عيبا، فيك ليس عاجزا  كا 
عف إطالة القطعة كلكنو يمبس المكضكع المتجّسد في شخصو بما يناسبو مف عدد األبيات 

ذلؾ >> كنحف في ىذه الحاؿ لـ ندخؿ في حسابنا أرجكزتو ىذا العمؿ التاريخي يظير، 
أف النظـ في العمـك غير النظـ مف الكجداف، فذلؾ قد ينظمو مف دكف عاطفة كعمى أكقات 

متفاكتة، كيطيؿ أك يطنب، ك يقصر أك يشّذب تبعا لحاجة المكضكع، كىذا انبثاؽ مف 
 (3)القمب كالكجداف، فبقدر االنحباس يتضح القمب

الذم عمؿ " جبكر عبد النكر"    كيرل بعض األدباء الذيف اطمعكا عمى أرجكزتو كمنيـ 
كمع أنني ال أؤمف بالكـ مف حيث الجكدة، فقد عددت األبيات التي نظميا، >> فقاؿ 

فكانت تزيد عمى األلؼ كالستمائة بيت، أربعمائة كخمسة كأربعكف منيا أرجكزتو التاريخية، 
ذا أسقطنا مف الحسباف (4)<< كمائة كثالثة كتسعكف منيا أيضا أرجكزتو العركضية  ، كا 

الذم نظـ برىانا كامتثاال كتقميدا كمعارضة، ثـ بقي مف حيث الكيؼ،  البعض منو كالجزء
ف جعمناىا كميا كجدنا بيف أيدينا ، مف حيث الكـّ ، مجمكعة ذات اىتماـ كباؿ  . القميؿ ، كا 

                                       
94أبك عبد اهلل الحميدم ، جذكة المقتبس ، ص( 1)   
339، ص1883، بيركت، دط، 3بطرس البستاني، دائرة المعارؼ، ج( 2)   
(3)

  22ابف عبد ربو، ديكاف ابف عبد ربو األندلسي مع دراسة لحياتو كشعره، ، ص 
23المرجع نفسو، ص( 4)   
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شعره كثير مجمكع، رأيت منو نيفا »: كمع ذلؾ فيي ليست كؿ ما نظـ فقد قاؿ الحميدم
 (1)«كعشريف جزءا مف جممة ما جمع لمحكـ بف عبد الرحمف الناصر، كفي بعضيا بخطة

كلنا في مثؿ ىذا الكالـ : أك....كمف قكلنا>> : كابف عبد ربو نفسو كثيرا ما يقكؿ
، كبعض األدباء الذيف اختاركا مف شعره، كاف اختياره مف القصائد نبذا ال مف (2)<<منو

 .القصائد قصائد ألنو أبدع في النظـ كاالنتقاء

كقد كصفنا :    غير أنو كاف شديد االفتخار بشعره، كثير االعتزاز بو، كمف ذلؾ قكلو
 (3):الحرب بتشبيو عجيب لـ يتقدـ اليو، كمعنى بديع ال نظير لو

با تنفحُقهُق  اليمِّم   هرِع   َل وويشِع   و نابلِع   َلناً  من عبوباً  يعُقبُّب      ***    الصَّ
ف (4)«كقد قمنا في ىذا المعنى ما ىك أحسف مف كّؿ ما تقّدـ»: قكلوكما كضح كأكد   كا 

كمف »أك « أك مثمو»:  قاؿ رغـ قدرتو في النظـ كالتأليؼتباسط في تباىيو أك تكاضع
كبعد " صريع الغكاني"كلكف ىذه المباىاة تشتّد كتتأّزـ عندما يقؼ أماـ قصيدة « قكلنا

   :المقارنة يعارضيا، فبعد أف يكرد قصيدتو كقطعة صريع الغكاني يختـ قكلو بػ
فمف نظر إلى سيكلة ىذا الشعر مع بديع معناه كرقة طبعو، لـ يفضمو شعر صريع »

، كالحؽ أنو كفؽ في ىذه المعارضة، كليس فخره في (5)«الغكاني عنده إال بفضؿ التقدـ
شعره منصّبا عمى ىذه الجمؿ كال نابعا مف خمؼ المعارضات إنما يعتبر ما يقكلو أفضؿ 

 (6): مما قالو كؿ الشعراء قبمو
 الروِعيِّم  هذا في رِع      ***     ـالشِّمي  َلوافي تَلْفنَلى هنا

                                       
   .94عبد اهلل الحميدم، جذكة المقتبس، ص( 1)
  .22ابف عبد ربو، ديكاف ابف عبد ربو األندلسي مع دراسة لحياتو كشعره، ص( 2)
    .112،مفيد محمد قميحة، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، دط، دت، ص1ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج( 3)
 .339، ص5المصدر نفسو ، ج ( 4)
  .24ابف عبد ربو، ديكاف ابف عبد ربو األندلسي مع دراسة لحياتو كشعره، ص( 5)
 .24المرجع نفسو، ص ( 6)
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ْمياً  أُقلبِعستْ   وااٍف   البديِّم  الحُقسنِع  من     ***   حَل
يِّم  بل زهيرٍف       ***   بلْ  وريرٍف  عن تعالتْ   عَلدِع

   غير أننا إذا عدنا إلى ديكانو، كطالعنا مكضكعاتو، كأمعنَّا النظر، في القطع قطعة 
 فقد –قطعة بؿ بيتا بيتا، كدرسناه بتعمؽ كجدنا أكثر شعره تقميدا لغيره كالسيما الغزلي 

مسمـ بف الكليد كالعباس بف األحنؼ، كعمر بف أبي ربيعة كجميؿ بف معمر كىـ - قّمد
فحكؿ الشعر الغزلي في ذلؾ العصر ككاف يحالفو الحظ بالتكفيؽ حينا، كيجفكه أحيانا 

 نستشؼُّ كندرؾ حبَّو لتقميد – آكنة –أخرل، كنحف مف كراء ىذا التقميد أك المعارضة 
المشارقة عمى قرب شعراء الغزؿ األندلسي منو كجمكد عاطفتو، كقمة ابتكاره، كبالتالي 

مقدرتو عمى إتياف بعض المعاني الجيدة كالرقيقة مف كراء ىذا التقميد أك ىذه المعارضة، 
ما يذكر قطعة أخرل  فإما أنو يتذّكر مكضكعنا عرض فيقكؿ فيو بمعنى نظـ غيره فيو، كا 

 .فيبارييا بكاحدة مف عنده

فمو األرجكزة >>     كما اىتـ بالعركض كقد نجد بعض شعره صناعة لمعركض، 
، باإلضافة إلى القطع (1)<<  بيتا193العركضية التي دكنيا في خاتمة الديكاف، كعّدتيا 

التي نظميا تتمة لشكاىد الخميؿ عمى بعض العمؿ العركضية كتكممت ليا، كنرل كذلؾ 
اصطناعو كابداعو بعض القطع عمى تسمسؿ أحرؼ اليجاء كىي غاية في الصنعة 

في عصر المماليؾ، كنراه أيضا يكرر في المعاني « البديعات»كاإلنجاز، سبؽ فييا أىؿ 
 كثيرا، كلعؿ بسبب ذلؾ راجع إلى انو نظـ قطعة في حيف مف الزماف، ثـ أعادت إليو 

 

 

                                       
(1)

  .24ابف عبد ربو، ديكاف ابف عبد ربة األندلسي مع دراسة لحياتو كشعره، ص 
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الذكرل الحدث الذم نظـ مف أجمو قبال فينظـ عميو ثانية كىذا دليؿ عمى أنو كاف غير 
ممتـز بحدث معيف، أك يككف قرض أك إستالؼ قطعةن ثـ أراد تقميد أحد الشعراء ككاف 
المعنى يشابو ما قالو قبال فال ييمو اإلعادة، كمثؿ ىذه األمكر كميا في الغزؿ فمثال 

  (1):يقكؿ

  ِع عوار منهُق  هُقنَّ  ما كسْونَلني    ***   الضَّنى تشكو بمواح ٍف  أْضنينني
ذا كاف مؤرخكا عصره  قد مركا بالجانب الثاني مف حياتو كىذا إف دؿ عمى شيئ      كا 

فيك دليؿ عمى بذخ الحياة في ذلؾ الكقت تأثر بو سراعا، كرعنا منيـ أك إجاللو فقد 
اعترؼ بأنو يحب سماع المكسيقى كاألغاني، عمى طريقة أىؿ المدينة، كانو يشرب النبيذ 
جاريا عمى مذىب أىؿ العراؽ دنينا في السماع، ديف مديني، كفي شربنا الشراب عراقي، 

إف كانت األلحاف مكركىة فالقراف كاآلذاف أحؽ بالتنزيو »": عقده"كقد دافع عف الغناء في 
 كقد حار المتأخركف مف عمماء (2)«عنيا، كاف كانت غير مكركىة فالشعر أحكج إلييا

بغية "يمدحو صاحب >> المشرؽ كالمغرب في أمره إزاء المتناقض مف خبره فحينما 
بأنو كانت لو ديانة كصيانة كىذه شيادة ىذا األديب بأف ابف عبد ربو كاف " الممتمس

ألبي عمر بالعمـ جاللو : فيما معناه ككانت: متمسكا بدينو كيقكؿ عنو إرشاد األريب
أنو عب مف المباىج " لعقده"جاللة، نجد فيما كصمنا مف شعره كمف المالمح العامة 

 (3<<)الحّسّية لعصره، كشارؾ فييا كاف يجرم حكلو مف طرب كشرب كليك

  كلـ تكف الثقافة العربية اإلسالمية في إشراقيا كازدىارىا كتطكرىا كقفا عمى المسمميف 
نما شممت بقية العناصر األخرل مف مسيحييف كييكد،  دكف سكاىا مف سكاف األندلس كا 

  أسقط قرطبة«ألفارك»كمف أجناس كتحفظ كتب التاريخ االسبانية شككل مريرة أرسميا 
                                       

 .22ابف عبد ربو، ديكاف ابف عبد ربة األندلسي مع دراسة لحياتو كشعره، ص ( 1)
 . 281طاىر أحمد مكي، دراسة في مصادر األدب ، ص( 2)
  .281المرجع نفسو ، ص ينظر،( 3)
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يشكك فييا مف تابعيو مف المسيحييف أىممكا كمية دراسة المغة الالتينية كاقبمكا عمى المغة 
، يحفظكف أشعارىا كقصصيا كيبدعكف بيا شعرا جميال ىز  العربية عف إعجاب كحبّْ
أركاف قرطبة، ال يقؿ ركعة عما يبدعو العرب أنفسيـ فال غرك أف كصفتيا األلمانية 

جكىرة العالـ المتألقة مدينة حديثة رائعة، " ـ في قصيدة ليا بأنيا 1002ركسفيتارت حكالي 
زىكة بمنعتيا، نافقة بمباىجيا، مختالة بثقافتيا فاضت ينابيع المعرفة السبعة بيا، كطبؽ 

ىي قرطبة ىذه العاصمة  . (1)اسميا اآلفاؽ، أبد الدىر، بما أحرزت مف نصر متكاصؿ
 .التي عال صداىا فأسمعت العالـ كمو بثقافتيا كحضارتيا المتطكرة

 :تعريا و تسمية الععد الفريد -2

كتاب العقد الفريد البف عبد ربو األندلسي ىك مكسكعة أدبية ، تجمع بيف المختارات 
الشعرية كالنثرية ، كلمحات مف التاريخ كاألخبار ، مع األخذ بنظرات في البالغة كالنقد 

شارات لألخالؽ كالعادات، كقاؿ ابف عبد ربو  مع شيء مف العركض كالمكسيقى، كا 
قد ألفت ىذا الكتاب ، كتخيرت جكاىره مف متخير جكاىر اآلداب كمحصكؿ >> 

نما لي فيو تأليؼ األخبار، كفضؿ  جكامع البياف، فكاف جكىر الجكىر كلباب المباب، كا 
اإلختيار، كحسف االختصار، كفرش في صدر كؿ كتاب، كأما سكاه فمأخكذ مف أفكاه 

 (2)<< كاختيار الكالـ أصعب مف تأليفو. العمماء، كمأثكر عف الحكماء كاألدباء

كتاب العقد الفريد البف عبد ربو األندلسي مف >> كما عرفو أحمد حسف الزيات 
أميات كتب األدب، كىك جامع لكثير مف الفكائد كمنثكر المسائؿ في األخبار، 

كقد استكعبت خالصة . كاألمثاؿ كالشعر كالعركض، حتى الطب كالمكسيقى كاألنساب
 . ( 3)<< ما دكف مف كتب األصمعي كأبي عبيدة كالجاحظ كابف قتيبة كغيرىـ

                                       
  . 281، 280طاىر أحمد مكي، دراسة في مصادر األدب ، ص(1)

4،  ص1ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج( 2)   
     323احمد حسف الزيات، تاريخ األدب العربي، دار النيضة، مصر لمطبع كالنشر، القاىرة، الفجالة، دط،دت ،ص  (3)
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  الععد الفريد»شهرة ابن عبد ربه بكتابه»: 

   كانت شيرة ابف عبد ربو نابعة مف نجاح كتابو العقد الفريد ،كليس البف عبد ربو بيف 
كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب )أيدينا كتاب آخر، كاف كاف حاجى خميفة في فيرس 

كلـ ترد إليو " المباب في معرفة العمـ كاآلداب"ذكر أف لو مؤلفا ثانيا اسمو >> (كالفنكف
إشارة في مصدر آخر، كلـ يعثر لو عمى اثر، كمف ىنا يظف أف المباب في معرفة العمـ 

  .   (1)<<كاآلداب ليس إال جزءا كبيرا منو، يصمحاف لمدراسة كالحكـ عميو شاعرا

، كليس ذلؾ بالقميؿ  كحده"  العقد"    كبقي مف كتب األديب األندلسي ابف عبد ربو كتاب 
 فيك يمثؿ اآلف في الحياة الثقافية كاألدبية كالعممية المرتبة التي تمي كتاب األغاني ألبي

 فرج األصفياني ك قد درج الناس  عمى تسميتو بالعقد الفريد دكف شؾ يراكدىـ في أف 
 مادة بروكممانالمستشرؽ األلماني *زيادة لحقت اسمو، أك تحكيرا أصابو إلى أف كتب 

أضافيا المتأخركف " الفريد"في دائرة المعارؼ اإلسالمية فأكضح أف كممة " ابف عبد ربو"
ف يكف مف الكاضح اآلف  أف العالـ >> دكف أف يستطرد إلى ذكر ما يساند رأيو، كا 

األلماني قرر ذلؾ اعتمادا عمى أف جميع المصادر األكلية، ال يرل فييا العقد منعكتا 
كال صاعد " معجـ األدباء" كال ياقكت في «مطمح األنفس»بالفريد، فال الفتح بف خاقاف في 

نفح "كال المقرم في " كفيات األعياف"كال ابف خمكاف في " طبقات األمـ"األندلس في 
 (.2)<<"الطيب

 

                                       
  .323 احمد حسف الزيات، تاريخ األدب العربي، ص(1)

 284، 283 طاىر أحمد مكي، دراسة في مصادر األدب، ص(2)
 اىتـ بدراسة التاريخ 1890 في مدينة ركستكؾ تحصؿ عمى الدكتكراه عاـ 1868كلد : لمستشرؽ األلماني برككممافا*

 (مساء 15الساعة  ، عمى12/06/2015، يـك WWW.int.search.tb ask.com)  1956االسالمي، تكفي 

http://www.int.search.tb/
http://www.int.search.tb/
http://www.int.search.tb/
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 : أ سام الكتاب وموضوعاته -3

كتاب العقد الفريد كتاب جامع ألكثر المعاني التي تجرم عمى أفكاه العامة كالخاصة 
قسـ صاحب العقد >> لذلؾ لـز صاحبو تجزأتو حسب ما جاع فيو مف مكضكعات 

مؤلفو إلى خمسة كعشريف كتابا في خمسة كعشريف فّنا، ثـ تصكره عقدا مؤلفا مف 
خمسة كعشريف جكىرة كريمة، اثنتا عشرة في جانب، كاثنتا عشرة أخرل في جانب، 
كجعؿ لمعقد كاسطة، لكنو لـ يسـّ إاّل اثنتا عشرة األكلى كىي المؤلؤة كلفريدة  كالزبر 
جدة، كالجمانة، كالمرجانة، كالياقكتة، كالجكىرة، كالزمردة، كالدّرة، كاليتيمة كالعسجدة، 
كالمجنبة، أما اإلثنتاعشرة التي في الجانب اآلخر فيي ىذه األسماء مكررة فالمؤلؤة 

  كمف ىذه التجزأة بظير ابف عبد ربو براعة مع (1 )<<الخ.....الثانية، كالفريدة الثانية
دقة السبؾ كحسف النظاـ ككضع الكتب بشكؿ متناظر زادىا تجانسا في المعاني 

 .كتكافقا في المذاىب

 

 

 

  

 

 

 

                                       
 .285، 284 طاىر أحمد مكي، دراسة في مصادر األدب، ص(1)



 مفهوم و آليات الكتاب:                                                  الفصل األول 

 

25 
 

       المؤلؤة في السمطاف  - 1

  الفريدة في الحركب كمدار أمرىا  - 2

    جدة في األجكاد كاألصفاد  الزبر – 3

 الجمانة في الكفكد  - 4

    المرجانة في مخاطبة الممكؾ  - 5

    الياقكتة في العمـ كاألدب  - 6

  الجكىرة في األمثاؿ  - 7

 الزمردة في المكاعظ كالزىد  - 8

  عازم كالمراثي تالدرة في اؿ - 9

  اليتيمة في النسب كفضائؿ العرب  - 10

  العسجدة في كالـ األعراب  - 11

  المجنبة في األجكبة  - 12

  في الخطب الكاسطة – 13
 المجنبة الثانية في التكقيعات ك الفصكؿ ك أخبار الكتبة -  14

 كأياميـ كتكاريخيـ الخمفاء في الثانية العسجدة - 15
 كالبرامكة كالطالبييف كالحجاج زياد في أخبار الثانية اليتيمة - 16
 ككقائعيـ العرب أياـ في الثانية الدرة - 17
 كمخارجو كمقاطعو الشعر فضائؿ في الثانية الزمردة - 18
 القكافي كعمؿ الشعر أعاريض في الثانية الجكىرة - 19
 فيو الناس كاختالؼ األلحاف عمـ في الثانية الياقكتة - 20
 كصفاتيف النساء في الثانية المرجانة - 21
 كالممركديف كالبخالء كالطفيمييف  المتنبيئف في الثانية الجمانة - 22
 البمداف كتفاضؿ الحيكاف كسائر اإلنساف طبائع بياف الثانية في الزبرجدة - 23
 كالشراب في الطعاـ الثانية الفريدة - 24
 (1)كالممح  كالفكاىات كاليدايا النتؼ في الثانية المؤلؤة - 25

                                       
 285طاىر أحمد مكي، دراسة في مصادر األدب، ص (1)
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كأكرد كثيرا مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية، كأخذ عف التكراة كاإلنجيؿ، كامثؿ 
بكثير مف الحكـ الفارسية كاليندية، كاقتبس مف أرسطك، كىي معارؼ تكجد متناثرة بكثرة 

 .كمكزعة في المصادر المشرقية التي نقؿ عنيا كأخذ منيا
    لكف ابف عبد ربو األديب الشاعر لـ يقؼ عند المصادر المشرقية كحدىا، كلـ يقؼ 

نما عرض لتاريخ أمراء األندلس حتى زمنو كعصره،  بكتابة عند المأثكر المشرقي كحده، كا 
كخص عبد الرحمف الناصر الخميفة األندلسي بأرجكزة أكرد فييا مآثره كغزكاتو كانتصاراتو 

حتى زمنو، كاف يكف حظ األندلس فييا قميؿ، إذا قيس بما خص الشرؽ اإلسالمي، 
متكاضعا قميال، كىي مالحظة أبداىا كذكرىا عمماء المشرؽ أنفسيـ رككا كالحظك أف 

هذه بضاعتنا ردت إلينا، ظننت أن هذا الكتاب »: قاؿ" العقد"الصاحب بف عباد حيف قرأ 

يشمل على شيء من أخبار بالدهم، وإنما هو مشتمل على أخبار بالدنا، ال حاجة لنا 

 كىي مقكلة ال تعيب صاحب العقد ابف عبد ربو، كال تقمؿ مف قيمة الكتاب، ىذا (1)«فيه
كقد عرفت األندلس منيجيف في التأليؼ، أحدىما يعني باألندلس كرجالو فحسب، يدرسيـ 

 كابف بساـ في "مطمح األنفس"كما فعؿ الفتح بف خاقاف في »كيسجؿ أخبارىـ كآثارىـ 
 كأخرل عينت بأدب المشرؽ في المكاف األكؿ، تدرسو "الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة"

كترحؿ إلى مصادره كتعكد فتدرسو كتذيعو بيف مكاطنييا، فالسبيؿ ألية نيضة ثقافية، في 
أم أمة أف تفتح عقميا كقمبيا أماـ الثقافة الكافدة، تفيد منيا كتتمثميا، دكف أف تفقد معيا 

  .(2 )«شخصيتيا كأف تبدع لنفسيا، فال تعيش عالة عمى غيرىا
نجد فيما كصمنا مف شعر ابف عبد ربو الذم تناكلتو الكتب، كمف المالمح العامة لعقده    

ىذا الكتاب المميز، أنو عبء مف المباىج الحسية لعصره كزمانو، كشارؾ فيما كاف يجرم 
. حكلو مف طرب كشرب كليك، كالتناقض بيف الركايتيف أم ركاية صاحب بغية الممتمس

                                       
 .286طاىر أحمد مكي، دراسة في مصادر األدب ، ص(1)

 .287المرجع نفسو، ص (2)



 مفهوم و آليات الكتاب:                                                  الفصل األول 

 

27 
 

كركاية صاحب إرشاد األريب، فإحداىا تصفو شابا مقبال عمى الحياة، آخذا مف مباىجيا 
بقدر كاسع كاألخرل تتحدث عنو شيخا، مدبرا عف الدنيا زاىدا فييا محبا لدينو، يحاكؿ أف 
يتزكد آلخرتو بأكفى نصيب كخير األعماؿ كمصداؽ ذلؾ أنو عمد في أخريات أيامو قبؿ 

كفاتو إلى أشعاره في الغزؿ كالشراب فمحصيا كنقضيا بمثيميا في المكاعظ كالزىد، 
 :كسماىا، الممحصات كجعميا عمى أعاريض تمؾ كقكافييا  فقصيدتو الغزلية

 والعدرُق  ااُق  عمي َل  يأبى هيهاتَل     ***   مبتكرُق  أنتَل  لبينٍف  ابتكرتَل  ههَّ 
ييُق  في َل  ليَل  رثى حتَّى  ***  ممتهفاً  البينِع  حذارَل  أبكي زلتُق  ما  والمقرُق  الرِّم

رُق  الشَّْو ِع  بِع ميلِع  نِعيرانُقها  ***   بدٍف   عمى مُقزنٍف  حيا منْ  برددُق  يا  تَلْستَلعِع
والعمرُق  الشمسُق  فأنتَل  ، أرا َل  حتى   ***    مراً  وأ شمساً  أرى أأّال  آليتُق 

(1) 
 :فقد نقضيا بقكلو

يشَلة مِعن له يُقعَلضَّى وأ      ***  يْعتدرُق  حينَل  يَلْعفُقو ليسَل  اً عاوز يا قَلرُق  عِع  وَل
 سَلعَلرُق  أنَّها واعمَلمْ  ، الحعيعة عنِع        ***    غافِعمَلة العَلين إنَّ  بِععَلْمبِع َل  عايِعنْ 

رَلتْ  إذا غَلْي ٍف  نْ ع تَلْزفُقرُق  سَلودااُق   تَلذَلرُق  وأ تُقبعي أا لم المينَل       ***   سُقعِع
وا الَّذينَل  إنَّ  رَلة دُقْنيا اْشتَلرَل ْعوَلة       ***   بِعآخِع روا ما سااَل  ، بنعيمٍف  وشِع  تَلوَل
رُق  الرأسِع  شَلْيبِع  بَلعدَل  الذي ماذا   ***  يَلْندُقبُقهُق  الرأسِع  وشَلْيبُق  تَلمَلهَّى مَلنْ  يا  تَلْنتَل ِع
رُق  المَّذَّاتِع  عَلنِع  فيهِع  لكانَل       ***  موع ة المَلوتِع  غيرَل  ل َل  يكُقنْ  لم لو  مُقْزدَلوَل

ئاً   ُقْمتُق  ما لَلهُق  المَلعُقولُق  أَلنتَل  مُقْبتكِعرُق  أْنتَل  لِعبْينٍف  كَلْرتَل دا هَلهَّ        ***   مُقْبتَلدِع
(2) 

    ال يعرؼ البف عبد ربة نثر يمكف أف يستدؿ بو عمى مكانتو كمنزلتو في الكتابة غير 
مقدماتو ألبكاب عقده، كىي تمتاز بااليجاز بالكضكح كالرقة في األسمكب كالخمك مف 

الغريب كالغمكض، كالبعد عف التكمؼ كالتعقيد، كاالزدكاج في العبارة، مع كضكح كسيكلة 
 .في التعبير كجزالة كليكنة في المفظ
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مطمح "    أما شعره فكاف مكضع إعجاب القدامى كتقديرىـ، ذكره الفتح بف خاقاف في 
ف لو شعرا انتيى منتياه كتجاكز سماؾ اإلحساف »: حيف قاؿ" األنفس إنو حجة األدب كا 
 (.1)«كسياه

فيما معناه إماـ أىؿ أدب " المرقصات كالمطربات"     كقاؿ عنو ابف سعيد المغربي في 
المائة الرابعة كفرساف شعرائيا في المغرب كمو كذكر ابف خمكاف في كفيات األعياف فيما 

 كركل ياقكت في إرشاد األريب أف أبا الكليد بف عساؿ لقي «معناه أف لو ديكاف شعر جيد
أنشدني لمميح األندلس، يعني : ، كأف المتنبي قاؿ لو=المتنبي في مسجد عمر بف العاص

   (2): ابف عبد ربو فأنشد

رَلشاً    *** أنيعا الععولَل  يْسبي لؤلؤاً  يا  رَلفيعا العُقموبِع  بتَلعقييِع  وَل
 عَلعيعا الحيااِع  مِعنَل  يعودُق  دُقرَّاً   *** بمثمهِع  سمعتُق  وأ يتُق مر إنْ  ما
ذا  غريعا سنادُق  في ووه َل  أبصرتَل   *** ووههِع  محاسنِع  إلى ن رتَل  وا 
ر يعا  يكونُق  أ  مب َل  بالُق  ما  ***   ةر منْ  خْصرُقدُق  تعقَّيَل  منْ  يا

يا ابف عبد ربو، لقد يأتيؾ العراؽ »:      فاستعاده أم أعاده المتنبي ثـ صفؽ بيديو كقاؿ
 كاختمؼ المحدثكف مف العمماء بإزائو، فإف الدكتكر أحمد ضيؼ، في بالغة (3 )«حبكا

مف قبيؿ الصناعة كحب الكالـ »العرب في األندلس يرل في شعر ابف عبد ربو أنو كاف 
 (4).«الجميؿ، ألنو كاف يميؿ إلى قكؿ الشعر كنظـ الكالـ، ال ممف خمقكا شعراء
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 يرل في Angel Johntaleth Benthia أنجؿ جنثالث بالنثا(1)*كالمستشرؽ االسباني*
نذكر مف قاؿ أنو كاف شاعر بالط فقط، كلـ يكف ذا »" تاريخ الفكر األندلسي"كتابة 

ابف عبد ربو غير كاضح » يرل أف «ظير اإلسالـ» كأحمد أميف في (2) «شاعرية ممتازة
الشخصية، يسير في ركاب المشارقة، كيجتيد ما استطاع أف يأخذ مف معانييـ، كيزيد 

كاني، غعمييا، كيختار في كؿ نكع مف الشعر إماما مف المشارقة فطكرا إمامو صريع اؿ
 لـز ابف عبد (3)«كطكرا أبك العتاىية كغيرىـ، لـ يتحرر تحررا كافيا كلـ يصغ إلى قمبو قط

ربو األندلس كلـ يتركيا طكاؿ حياتو، فمـ تعرؼ لو أم رحمة أك سفرة إلى بمد آخر كمعارفو 
الكاسعة كالكبيرة عف الثقافة المشرقية جاءت مف أساتذتو، ممف رحمكا إلى المشرؽ، كمف 
قراءتو، كمف صالتو بعمماء المشرؽ الكافديف كالقادميف عمى األندلس، كىناؾ مف يظف 

اعتمادا عمى الكصؼ الدقيؽ الذم أكرده لمحرميف الشريفيف في أخر  كيشرؾ أف لو رحمة
العقد، كالكاقع أف ىذا الكصؼ مما أضيؼ إلى العقد بعد كفاة المؤلؼ، إلى جانب أخبار 

بالمرض الذم مات بو الجاحظ مف قبؿ، كأبك الفرج األصفياني، مف بعد >>  أخرل،
 (4<< ) كىك ابف الكاحد كثمانيف عاما940أصيب ابف عبد ربو، فمات بالفالج عاـ 
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 منهـج الكتـاب -3-1

    أكرد لنا ابف عبد ربو األندلسي منيجو في تأليؼ كتابو العقد الفريد كاضحا في مقدمتو 
إنو يختار كيحسف االختيار، كينتقي جكاىره مف خير ما في األدب، كمف جكامع : فقاؿ

تأليؼ األخبار كفضؿ االختيار، كحسف االختصار، فرش في صدر كؿ »الكمـ ،ك إف لو 
كتاب، كما سكاه فمأخكذ  مف أفكاه العمماء كمأثكر عف الحكماء ألدباء كاختيار الكالـ 

 (1).«اختيار الرجؿ كافد عقمو: أصعب مف تأليفو، كقد قالكا

نظائر الكالـ، كأشكاؿ إنو نخؿ >>     كما كصؼ المؤلؼ ىذا الكتاب كمحتكياتو كبيف 
 كؿ جنس منيا إلى  ركب األدب، كنكادر األمثاؿ، ثـ قرفضالمعاني، كجكاىر الحكـ، ك

جنسو، فجعمتو بابنا عمى حدتو؛ ليستدؿ الطالب لمخبر عمى مكضعو مف الكتاب، كنظيره 
 .(  2 )<<في كؿ باب

نو تخير مف مجمكعة     كذكر أف مختارات الكالـ كانت ىدفا انتيجو في تأليفو لمكتاب كا 
جممة األخبار كفنكف اآلثار أشرفيا جكىران، كأظيرىا ركنقان، كألطفيا األبحاث طريفة قيمة 

 .معنى كأجزليا لفظان كأحسنيا ديباجة، كأكثرىا طالكة كحالكة

حذؼ األسانيد مف أكثر إنو ك>>   كاعتمد التخفيؼ في جؿ ما دكنو في ىذه المكسكعة 
ألنيا أخبار ممتعة كحكـ  األخبار طمبان لالستخفاؼ كاإليجاز، كىربان مف التثقيؿ كالتطكيؿ
 .(3)<<كنكادر، ال ينفعيا اإلسناد باتصالو، كال يضرىا ما حذؼ منيا
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 المأخذ كالتفنف في جمع كؿ    كلقد اتسـ الكتاب بالثقافة العامة كالتنكع كالشمكلية كسيكلة  
نفيس مف كؿ العمـك كالفنكف، عرض ابف عبد ربو منيجو في مقدمة كتاب بكضكح تاـ 

 :كيمكف تمخيص خطكطو العامة فيما يمي

 :اختيار المادة 

كقد جمع القسـ األكبر مف مادة كتابو  إف الغاية األكلى مف تأليؼ الكتاب ىي أدبية محضة       
مف متخير جكاىر اآلداب كمحصكؿ جكامع البياف فكاف جكىر الجكاىر ....»: كما قاؿ

نما لي فيو تأليؼ األخبار كفضؿ االختيار كىذا يبرز لب الكتاب ( 1)«...كلب المباب كا 
 .كمضمكنو

 : تأليا األخبار

كترتيب المعاني كالعبارات كتنسيقيا حسب مضامينيا بما يدفع كيسيؿ عمى القارئ الرجكع 
إلى كؿ باب مف أبكابو يختص بما يرـك االطالع عميو مف المكضكعات كبذلؾ يتضح 

 .المعنى كيسيؿ الفيـ

 :التركيز عمى المعاني الشريفة السامية

   ذات األلفاظ الحسنة كالعبارات الجزلة لمقارئ سمك المعنى كشرفو إلى رقة المفظ 
 كنكادر  المعانيكأشكاؿ ـتطمبت نظائر الكالؼ»: كعذكبتو كسيكلتو ككضكحو فقاؿ في ذلؾ

األمثاؿ ثـ قرنت كؿ جنس إلى جنسو فجعمتو بابا عمى حدتو ليستدؿ الطالب لمخبر عمى 
  .(2)«...مكضعو مف الكتاب كنظيره مف كؿ باب
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 كقصدت مف جممة األخبار »:    كقاؿ أيضا في التأكيد عمى اختيار المعاني كاأللفاظ
كالفنكف أشرفيا جكىرا كأظيرىا ركنقا كأجزليا لفظا كأحسنيا ديباجة كأكثرىا طالكة 

 .(1) «....كحالكة

 :حذا األسانيد

    كفقد أشار ابف عبد ربو إلى انو تحاشى ذكر أسانيد اإلخبار التي أكردىا كعمؿ تصرفو 
 كحذفت األسانيد مف أكثر األخبار طمبا لالستخفاؼ »: ىذا بصراحة ككضكح فقاؿ

 .(2 )«...كاإليجاز كىربا مف تثقيؿ كتطكيؿ ألنيا أخبار ممتعة

حيث حرص ابف عبد ربو عمى أف يككف كتابو جامعا لشتى المكضكعات كاألخبار 
 قد نظر في الكتب المؤلفة فكجدىا تفتقر إلى صفة – كما يقكؿ –كالمعاني بخاصة كأنو 

 كقد »: الشمكؿ عمى العمـك فأراد أف يسد ىذا النقص كيكمؿ ما فات تمؾ المؤلفات فقاؿ
نظرت في بعض الكتب المكضكعة فكجدتيا غير متصرفة في فنكف األخبار كال جامعة 

جامعا ألكثر المعاني التي تجرم عمى أفكاه (شافيا)لجمؿ اآلثار فجعمت ىذا الكتاب كافيا 
العامة كالخاصة تدكر عمى ألسنة الممكؾ كالسكقة كحميت كؿ كتاب منيا بشكاىد مف 

 . (3)«....الشعر
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 : مادة الكتاب  -3-2

   لقد تبكأ ابف عبد ربو منزلة رفيعة في مجالي العمـ كاألدب، حتى عد مف األدباء 
كاألعالـ نظر ابف عبد ربو في بعض الكتب فكجدىا غير متصرفة في فنكف األخبار، كال 
جامعة لجمؿ اآلثار، فجعؿ كتابو العقد شافيا جامعا ألكثر المعاني التي تجرم ىنا كىناؾ 
عمى أفكاه العامة كالخاصة، تدكر عمى ألسنة الممكؾ في ذلؾ العصر كالسكقة، كزكد كؿ 
كتاب مف كتبو منيا بشكاىد مف الشعر تجانس األخبار في معانييا، كتكافقيا في مذاىبيا، 
كقرف كألصؽ بيا غرائب مف شعره، ليعمـ المتصفح كالناظر في كتابو أف لممغرب عمى 

 .قاصيتو، كلبمده عمى انقطاعو، حّظا مف المنظـك كالمنثكر

    يعد كتاب العقد كاحدا مف المصادر اليامة لتأريخ الحياة العربية اإلسالمية بجكانبيا 
 .المختمفة  سياسية كاجتماعية كاقتصادية كثقافية

    فيك يضـ بيف طيات صفحاتو مادة كافرة مف األخبار كاآلثار كالقصص كالكثائؽ، التي 
-  مثال–تعيف عمى تصكر حركة، تطكر المجتمع العربي اإلسالمي فكتاب السمطاف 

يعطي صكرة كاضحة عف سياسة كحكـ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو رقابتو لمعمالة 
كالرسائؿ المتبادلة بينو كبينيـ فيما يتصؿ بالثراء الفاحش كالكبير الذم أصابكه فجأة، بعد 

أف تكّلكا لو العمالة، في ىذا القطر أك ذاؾ مف اإلمبراطكرية اإلسالمية الشائعة، كفي 
سالميا، كعف  كتاب الحرب حديث طكيؿ كمفصؿ عف فرساف العرب في جاىميتيا كا 

كانفرد >> حركب األزارقة كغزكاتيـ كتاريخيـ كأبطاليـ كآرائيـ، كتفكقيـ كأقكاؿ كؿ فرقة، 
.  بذكر أخبار لـ تحفظيا لنا بقية المصادر األخرل، كالى جانب ذلؾ سممت أخبار العقد
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نسبيا مف التشكيو كالتحريؼ كالبتر، كمف ىنا يمكف االعتماد عميو في المقابمة بيف 
 .(1 )<<النصكص المختمفة

 :خصائص الكتاب -3-3
يتميز كتاب العقد عف الكتب القديمة بأنو مقسـ مكضكعيا إلى خمسة كعشركف 
جزء، فكؿ ما يتصؿ بالسمطاف مثال مف حقكؽ كجمساء، ككزراء، كأعكاف، ككالة 

 .كقضاة، كحجاب كاستبداد، تجده في مكاف كاحد أم في كتاب كاحد
    كما يتصؿ بالكفكد العربية في الجاىمية كاإلسالـ، التي قدمت عمى كسرل في فارس  

أك عمى ممكؾ العرب في الحيرة كاليمف، أك عمى النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ، 
كصفات القادميف كالكافديف كأعدادىـ، كما قالكا، كما قيؿ ليـ، كؿ ذلؾ في كتاب آخر مما 

كيعتبر بحثو في العركض مف >> يسيؿ عممية القراءة كاإلفادة منو عمى نحك كافر كبير، 
أكمؿ البحكث التي كصمت إلينا فقد ضمنو كؿ الشكاىد التي كضعيا الخميؿ ابف أحمد 

 .( 2)<<الفراىيدم لبحكر الشعر، ثـ أضاؼ إلييا مقتطفات غزلية ليسيؿ حفظيا

    كعمى الرغـ مف ذلؾ كمو، فاف كتاب العقد كغيره، كربما عمى نحك أقؿ خضع أللكاف 
مف الزيادة كالتحريؼ، مف قبؿ الركاة أك النساخ، ربما كاف أصحابيا يركف الزيادة في العمـ 

كمف المكضكعات التي >> كالمعرفة خيرا، أك صنعكا ذلؾ مدفكعيف بأغراض أخرل، 
كردت فيو، كتثير الشؾ عمى نحك قكم، الكصؼ الدقيؽ الذم أكرده لمحرميف، كالذم ال 

يتأتى إال لمف رآىما رأل العيف كابف عبد ربو لـ يبرح األندلس، عمى أرجح اآلراء، ككذلؾ 
  .(3)<<حديثو في تراجـ الخمفاء العباسييف عف أربعة منيـ تكفكا بعده 
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نما      كىك ال يمحص كيصحح األخبار، كال يقؼ منيا مكقؼ الفاحص المدقؽ الرقيب كا 
يعرضيا، كيفما تأتت لو، فيذكر في مكاف مف كتاب العقد أف معاكية تكفي ككلده يزيد 
عنده كىك بقربو، ثـ يشير في مكاف آخر إلى أف يزيد كاف بعيدا جدا عف دمشؽ حيف 

كافت المنية معاكية، ثـ يعرض ألشياء ىي إلى الخرافات كاألساطير أقرب، دكف أف يكتب 
يثير شذكذىا، كحديثو عف رجؿ عاش مائة كتسعيف عاما ثـ اسكد »كيعمؽ عمييا، أك 

، نقؿ عف كتاب العقد الفريد كثير ممف جاءكا بعده، (1)«شعره، كنبتت أضراسو، كعاد شابا
المستطرؼ مف كؿ فف : "االبسييي في كتابو>> كأفادكا مف مادتو الكفيرة كالغزيرة، مثؿ 

كاعترؼ بذلؾ في مقدمة كتابو، كابف خمدكف في تاريخو كالقمقشندم في كتابو " مستظرؼ
   .(2)<<كالبغدادم في خزانة األدب كغيرىـ" صبح األعشى في صناعة اإلنشاء"

     مف استيعاب كدرس مادة العقد يبدك أف مؤلفو ابف عبد ربو األندلسي كاف ييدؼ إلى 
كضع دائرة معارؼ صغيرة تفي مطالب األديب عمى النحك الذم كاف يطمب منو في ذلؾ 
العصر كالزماف، مف اإللماـ بطرؼ مف كؿ عمـ، فيك يعرض لكؿ ضركب المعرفة في 
عصره، عمى النحك الذم ازدىرت كتطكرت عميو في المشرؽ، عمى يد الجاحظ كالمبرد 

مف أىـ كأكضح المصادر " عيكف األخبار"كابف قتيبة، كآخريف ككاف مؤلؼ ابف قتيبة 
الشرقية أثرا في العقد الفريد، ككاف رائجا في الغرب اإلسالمي، يقبؿ الناس ىناؾ عمى 

دراستو كاستيعابو، كتميز مؤلفو مف بيف معاصريو  كمف سبقيـ، بحسف تبكيب كتبو، كقد 
السمطاف كالحرب كالسؤدد، كالطبائع، كاألخالؽ، : عشرة كتب>>إلى " عيكف األخبار"قسـ 

ككاف يسكؽ الباب ثـ يتبعو (  3)<<كالعمـ، كالزىد، كاإلخكاف كالحكائج، كالطعاـ  كالنساء
 .بيا
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ىك قريب إليو أك مناسب لو، كىك نفس المنيج الذم سمكو كاستخدمو ابف عبد ربو في  
كنقميا إلى كتابو كىك " عيكف األخبار"تبكيب كتاب العقد، بؿ اخذ ابف عبد ربو أكثر مادة 

يعترؼ أحيانا بأخذه منو، كيسكت أحيانا أخرل كىذا دليؿ عمى اقراره بأخذ مف كتاب 
 ". عيكف األخبار"

كمف الجاحظ في " أياـ العرب"ك " النقائض"    كما أفاد مما حكاه كذكره أبك عبيدة في 
  فنقؿ عنو فصكال في العتاب كاستنجاز الكعد، كاالعتذار ككتابة الرسائؿ" البياف التبييف"

فأخذ عنو الكثير مف أخبار الخكارج، كتعرض لو ك لمجاحظ في " الكامؿ"كمف المبرد في 
عرض مادة كتاب العقد الفريد، فمقد كاف ابف عبد ربو يتعامؿ بأدبية محضة مع أدباء 

فذـ المبرد كدافع عف الحاجظ، كمف ابف المقفع في أديبو الصغير كالكبير >> عصره 
طبقات "كمف ابف سالـ الجمحي في " تاريخ األمـ كالممكؾ"ككميمة كدمنة، كمف الطبرم في 

  .(1)كآخريف كثير" فحكؿ الشعراء

 :  يمة الكتاب وأثرد في الدراسات األدبية -4

    كتاب العقد الفريد يشترؾ مع سائر كتب األدب في الخصائص التي سادت المؤلفات 
في ذلؾ العصر فيك ذك طابع أدبي مكسكعي تتسـ مادتو بالغزارة كالتنكع كيحتكم عمى 

نصكص الشعر كالنثر كالخطب كالكصايا كالرسائؿ كالحكـ كاألمثاؿ كما حكم معارؼ في 
الفقو كالحديث كالتاريخ كالعركض كالمغة كاألخبار كاشتمؿ الكتاب أيضا عمى كصؼ 

 .كالشراب كىذه مالمح اتسـ بيا أىؿ األندلس....مجالس الميك كالطرب 
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ىك حديث عف نماذج المكسكعات العممية األدبية " العقد الفريد"    كاف الحديث عف كتاب 
التي ذاع صيتيا، كالتي ينبغي أف يتعرؼ عمييا أبناء أّمتنا، كغيره مف مكسكعات التراب 

 .العربي

إنو أحد محاسف األندلس »في ترجمتو لو " يتيمة الدىر" صاحب –    يقكؿ عنو الثعالبي 
عمما كفضال كأدبا كمثال، كشعره في نياية الجزالة كالحالكة، كعميو ركنؽ البالغة 

 كيعد الكتاب األكؿ في األندلس مف حيث اإلفاضة كالشمكؿ كالتنكع ككثرة (1)«كالطالكة
التمثؿ عف أدب المشارقة، كما يعد أيضا مصدرا ميما لمف يريد التعرؼ عمى حياة العرب 

 .األدبية كاالجتماعية كالسياسية كغيرىا

كمما يؤكد أىمية الكتاب إشادة العمماء بو، كنقميـ عنو حيف تأليفيـ كاالبشييي في 
 ".المقدمة" كابف خمدكف في" خزانة األدب"كالبغدادم في " المستطرؼ"

    اىتـ القدماء بكتاب العقد البف عبد ربو األندلسي حتى أنيـ كانكا يعرفكف بو صاحبو 
ابف عبد ربو صاحب العقد نقرأ ىذا في عشرات مف المصادر األندلسية : فيقكؿ كثير منيـ

كالمشرقية، كحيف يككف الكالـ في العقد نفسو فنقرأ مف صكر كصفيـ لو كاىتماميـ بو قكؿ 
كلو التأليؼ المشيكر الذم سماه بالعقد كحماه عف »أحدىـ بعد أف عرؼ بابف عبد ربو 

عثرات النقد ألنو أبرزه مثقؼ القناة مرىؼ الشباة تقصر عنو ثكاقب األلباب كتبصر 
 .  فالكتاب أشبو بحبات العقد فمأف الكاتب ضبط النصكص(2)«...السحر منو في كؿ باب
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 كيصفو بعضيـ بأنو مف الكتب النفسية أك أنو الكتاب »مف ناحية التصنيؼ كالتبكيب 
 .(1)«...الكبير الذم حكل كؿ شيء

مفاخر (2)مف »   كيرل مؤرخ أندلسي آخر أف ابف عبد ربو مف أعالـ األندلس كيعد 
األندلس كشعرائيا كعممائيا المتقنيف ككبرائيا أبك عمر أحمد بف محمد بف عبد ربو 

 .«صاحب كتاب العقد الذم أنجد كغار كمال بذكره اآلفاؽ كأقطار

كاف »   كيعرؼ ابف خمكاف بابف عبد ربو ك يترجـ لو بذكر اسمو كنسبو ثـ يصفو بقكلو 
مف العمماء المكثريف مف المحفكظات كاالطالع عمى أخبار الناس كصنؼ كتابو العقد 

 (3 )«....كىك مف الكتب الممتعة حكؿ كؿ شيء كلو ديكاف شعر جيد

   كمف مطالعتنا ألثر الكتاب كمكانتو نجد أف عناية القدماء كاىتماميـ بو لـ تتكقؼ عند 
نما تجاكز  كصفو بأكصاؼ اإلعجاب كالثناء كالتقدير لقيمتو العممية كاألدبية كالتاريخية كا 
ذلؾ إلى اإلقباؿ عمى الكتاب باختصار تسييال لمدراسة كالتعمـ كلكي تككف الفائدة أعمؽ 
كأكمؿ فقد أشار حاجي خميفة إلى عدد ممف اختصركا كتاب العقد الفريد كعنكا بو كمنيـ 

أبك إسحاؽ إبراىيـ بف »جماعة مف العمماء اىتمكا باآلثار األدبية البف عبد ربو كمنيـ 
ق كجماؿ الديف أبك الفضؿ محمد بف 570عبد الرحمف الكادم، آشي القيسي المتكفى 

، كما أكرد خميفة (4)<< ق711مكـر األنصارم الخزرجى صاحب لساف العرب تكفي سنة 
البف عبد ربو كلكنو لـ يصؿ إلينا، " المباب في معرفة العمـ كاآلداب"نفسو اسـ كتاب 

 كىكذا فإننا ال نكاد نفتح كتابا مشرقيا أك أندلسيا إال كنجد فيو إطراء كثناء كتقدير 
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البف عبد ربو مف خالؿ مؤلفو المشيكر، حتى كاد مكضع تفاخر األندلسييف كتباىييـ إزاء 
كىؿ عندكـ في رؤساء عمـ اآلداب مثؿ أبي عمر بف عبد ربو صاحب >> المشارقة، 

 (1)<< ...العقد

    أما المحدثكف فمـ تكف عنايتيـ بالعقد الفريد كتقديرىـ ألثاره بأقؿ مف تقدير القدماء لو 
فقد أقبؿ عديد منيـ عمى مكارده كأبكابو بالتحميؿ كالدراسة كطكؿ التأمؿ كالنظر حتى كاف 
مف جيكدىـ حشد كبير مف الدراسات كالبحكث كالمقاالت مما ال يتسع المجاؿ لعرضو 
مفصال كلذلؾ فسنحاكؿ ذكر أىـ ىذه الدراسات كالبحكث عمى سبيؿ المثاؿ ال مفصال 

   الحصر

 كتب الدكتكر أحمد أميف عف كتاب العقد في مكاضيع عديدة كمتنكعة مف تأليفو، كاشترؾ 
تحقيقو كالتقديـ لو، كنشرت مجمة الرسالة عدة مقاالت لعدد مف الباحثيف في أعداد كثيرة 

 .كمختمفة ألف الكتاب كاف مكضكع اىتماـ الطبقة المثقفة خاصة

-392)محمد سعيد العرياف الذم كتب مقاليف في عدديف متكالييف >>     مف ىؤالء 
مف السنة  (399) في العدد «أستاذ خميؿ»السنة التاسعة ككتب مقاؿ بتكقيع  (393

التاسعة مف الرسالة تتبع فيو األخطاء التي حصمت في طبع الكتاب كتحقيقو كبخاصة 
 كىذا يكضح قيمة الكتاب مف الناحية األدبية ( 2)<< فيما يتعمؽ بتخريج األبيات الشعرية

 .كالعممية كاىتماـ األدباء بو 

كيظير اىتماـ الفئة المثقفة بما جاء في كتاب العقد مف خالؿ تسابقيـ لدراسة مضمكنو 
الفريد  ككتابة المقاالت العديدة لما جاء فيو كمنيـ محمكد أبكرية الذم كتب مقاال عف العقد
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استعرض فيو بإيجاز أقكاؿ العمماء فيو كطبعاتو ثـ تناكؿ عمؿ لجنة التحقيؽ بالنقد 
 .كالتصكيب

في مجمة الثقافة في عددىا >>      كمنيـ عمي أػدىـ الذم كتب مقاال عف العقد الفريد
السنة الثالثة عشر كقد ركز الباحث في مقالو عمى التعريؼ بابف عبد ربو  (667)

كالكقكؼ عمى بعض جكانب حياتو مف خالؿ ما كرد لو مف شعر في النقد كاستشيد بعد 
 كتكمـ عف ثقافتو كعمكمو كمنيجو في – مف الممحصات –ذلؾ ببعض أشعاره في الزىد 

 .(1)<<العقد كنقد بعض جكانب ىذا المنيج
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 :المضامين األدبية -1
    إف استعراض عناكيف الكتاب يجب تقسيميا كفؽ نمط مف األنماط الثالثة، كىذا ال 

يشترط المساكاة العددية بينيما، كنجد أف المضاميف األدبية قد حازت عمى احد عشر عنكانا 
مف خمسة كعشريف كىذا يدؿ داللة كاضحة عمى أدبية ابف عبد ربو، كتبصره بأمكر الشعر 

كالخطب كاألمثاؿ كالمكاعظ كالزىد، كلكف ذلؾ العمـ ال يمغي معرفتو العممية بعمـك أخرل لكف 
ذا  الميكؿ األدبية أقكل حضكرا كظيكرا كأحكـ عمما مف غيرىا مف العمـك كالصناعات، كا 

 .أخذت بالكثير منيا كتأدبت بو، كمف ذلؾ الكثير
 النثر الفني1-1
 إذا كاف ابف عبد ربو قد استفاد في تقسيمو لمكتب مف ابف قتيبة، كاتبع :الخطابة - أ

طريقتو في تناكليا فبدأ بخطبة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، في حجة الكداع ثـ 
خطب الخمفاء الراشديف، ثـ األمكييف، ثـ العباسييف، إال أنو خالفو في جعميا قائمة 

 في حيف كانت عف ابف قتيبة (1)"كتاب الكاسطة في الخطب"في كتاب يخصيا كسّماه 
 (.2)"العمـ كالبياف"داخمة ضمف مباحث كتاب 

 
 
 
 
 
 
 

                                       
 57، ، ص4ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج (1)

   231، ص1996، 1، دار الكتب المصرية، القاىرة، ط5ابف قتيبة، عيكف األخبار، ج (2)
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كنحف القائمكف بعكف اهلل كتكفيقو »: قاؿ ابف عبد ربو (الكاسطة في الخطب)كفي كتاب     
 األئمةفي الخطب التي يتخير ليا الكالـ، كتفاخرت بيا العرب في مشاىدىـ، كنطقت بيا 

عمى منابرىـ، كشيرت بيا في المكاسـ، كقامت بيا عمى رؤكس خمفائيـ، كتباىت بيا في 
 األلفاظ أعيادىـ كمساجدىـ، ككصمتيا بصمكاتيـ، كخكطب بيا العكاـ، كاستجزلت ليا 

 (.1)«كتحيزت ليا المعاني

، فيناؾ الخطب أنكاعيا حديثا عف الخطب بقدر ما ىي حديث عمى األسطرليست ىذه     
 خير مكاف يجتمع فيو ألنياالدينية كىي التي تككف في الجمعة كالعيديف، كتعقد في المساجد، 

.  كالتاريخية كغيرىاكاألدبيةالمسممكف كيتعممكف العمـك الدينية 
 .كلعؿ مف أبرز الخطب عنده

 كىي الخطب التي يتقمدىا الخميفة، كيخاطب بيا الرعية، كيحقؽ :الخطابة السياسية - ب
مطالبيـ بما يراه مكافقا لسياستو، كاجتنابا لتمؾ األحزاب السياسية التي يمكف أف تقمب 
األمكر رأسا عمى عقب، يبدك أف ابف عبد ربو يكف تمؾ المخاكؼ التي يمكف أف تقع 
في األندلس بسبب كثرة العناصر المجتمعية، كيدرؾ أنيا سبب مخيؼ، كما قد حصؿ 

 .في العيد األمكم، بيف الخكارج كالشيعة كاألمكييف
     لذلؾ يجب أف تككف الخطب السياسية مقننة، بما يخدـ الشعب فردنا فردنا، كجماعةن 
جماعةن كقد يدخؿ في ىذا النكع الخطب التي تقدميا الكفكد بيف يدم الخميفة مظيريف لو 

الكالء كاالعتزاز، ككاف البد لمكافد أف ينطؽ بما يتكافؽ كالمكاف الذم يقؼ فيو، أم أف يتضمع 
في كالمو بأدب كحكمة كمنطؽ حسف، كقد فصؿ ابف عبد ربو القكؿ في ذلؾ في كتابو 

 كأحسست في قكلو غضبا كاستياء مما يسمعو مف قكمو عند الخمفاء  (2)«الجمانة في الكفكد»

                                       
 .145،ص4ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج (1)

 . 5، ص2المصدر نفسو، ج (2)
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إذا كاف لو حضكر في بالط الخمفاء كاألمراء، كىذا تفسير ألجأ إليو لتعميؿ شدة الميجة في 
 .كتاب الكفكد

 كىي نكع مف الخطب التي تقاؿ في المكاسـ كالمشاىد كالحفالت التي :الخطابة المحفمية- ج
 بمناسبة ما، كيتخير ليا الكالـ المعبر عف الفرح كالسركر، كيستشيد فييا بالشعر كالمثؿ تقاـ

 كأكثر ىذه المشاىد كالمكاسـ تككف في االنتصارات التي خاضتيا الجيكش اإلسالمية، كذلؾ
عمى اعتبار أنيا دكلة فاتحة، تطمح إلى تكسيع أرجائيا، كتطيير البقاع مف أدراف الكفر 

 .كالعصياف

بعد الحمد هلل كالثناء >>  فقد كاف الحسف البصيرم يقكؿ فييا:خطب الزواج- 1
اح األرحاـ المنقطعة، كاألنساب المتفرقة، كجعؿ ذلؾ ؾفإف اهلل جمع بيذا الف: عميو،أمابعد

مف أمره، كقد خطب إليكـ فالف، كعميو مف اهلل نعمة،  (كاضح)في سنة مف دينو كمنياج 
كلقد جعؿ اهلل عز كجؿ ( 1)كىك يبذؿ مف الصداؽ كذا فاستخيركا اهلل كردكا خيرا يرحمكـ اهلل

 .النكاح سبيؿ يجمع األرحاـ كاألنساب

أما بعد، فإف الدنيا دار ممّر، كاآلخرة دار مفّر، : خطب أعرابي فقاؿ: خطب األعـراب-  2
فخذكا مف ممّركـ لمقركـ، كال تيتككا أستاركـ عند مف ال تخفى عميو أسراركـ، كأخرجكا 
الدنيا مف قمكبكـ قبؿ أف تخرج منيا أبدانكـ، ففييا حييتـ، كلغيرىا خمقتـ، اليـك عمؿ بال 

: ما ترؾ؟ كقالت المالئكة: حساب، كغدا حساب بال عمؿ، إف الرجؿ إذا ىمؾ قاؿ الناس
ما قّدـ؟ فقّدمكا بعضا يككف لكـ قرض كال تترككا ُكال فيككف عميكـ كالِّ، أقكؿ قكلي ىذا 
كالمحمكد اهلل كالمصمى عميو محمد كالمدعك لو الخميفة، ثـ أمامكـ جعفر، قكمكا إلى 

 حيث أف األعرابي كضح الفركقات بيف دار الدنيا كدار اآلخرة كاألفضؿ كاألبقى(2)صالتكـ

                                       
 . 234، ص4ابف عبد ربو، العقد الفريد ، ج(1)

 .235، ص4المصدر نفسو ، ج(2)
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 يبيف أف الدنيا ما ىي إال متاع الغركر، كىي األكلى التي يعمؿ فييا اإلنساف كيتمسؾ   
إَِذا ُشْنِصنَِت  :بتعاليـ دينو كيجمع الرصيد ليـك ال مفر منو كىك يـك القيامة لقكلو تعالى

أَْخَسَجِت اْْلَْزُض أَْثقَبنٍََب  (1)اْْلَْزُض ِشْنَصانٍََب  ْوَسبُن َمب نٍََب  (2)ََ قَبَل اْْلِ ُث  (3)ََ َمئٍِر تَُحدِّ ُْ ٌَ

َحى نٍََب  (4)أَْخبَبَزٌَب  َْ ا أَْعَمبنٍَُْم  (5)بِأَنَّ َزبََّك أَ َْ َمئٍِر ٌَْصُدُز انىَّبُض أَْشتَبتًب نٍَُِس ُْ فََمْه ٌَْعَمْم  (6)ٌَ

ًٍْسا ٌََسيُ  ٍة َخ ا ٌََسيُ  (7)ِمْثقَبَل َذزَّ ٍة َشًسّ َمْه ٌَْعَمْم ِمْثقَبَل َذزَّ ََ( 8) (1)  .   

 كمف الفنكف القكلية التي تميز بيا األدب العربي في مجاؿ النثر الفني الذم : األمثال1-2
 كىك عنكاف لـ (2)«الجكىرة في األمثاؿ»أفرد بو ابف عبد ربو كتابا خاصا بو األمثاؿ كىك 

يذكره ابف قتيبة في عناكيف كتبو، كيرل ابف عبد ربو في األمثاؿ أنيا الشيء اليسير الذم 
  ينقؿ المتمقيف درجات كافرة في العمـ كالمعرفة، كذلؾ ألنو قكؿ مكجز يكقفيـ عمى حكـ  نادرة
كفطف بارعة ما كاف ليـ أف يعرفكا مرادىا كمعناىا مف غير المثؿ، إضافة إلى أف لفظيا 
جزؿ رصيف كمعانييا أدبنا كخمقا، كيمكف أف تنقؿ في أكساط المجتمع بيسر كسيكلة، كىي 

طريقة أقرب إلى األنفس بخفة كزنيا، كما كراءىا مف القصص كالخبر، ثـ بصياغتيا 
كنحف قائمكف بعكف اهلل كتكفيقو في األمثاؿ »: المفظية، كمعانييا البديعة، كقاؿ ابف عبد ربو

التي ىي كشي الكالـ كجكىر المفظ، كحمى المعاني، كالتي تخيرتيا العرب كقدمتيا العجـ 
كنطؽ بيا كؿ زماف كعمى كؿ لساف، فيي أبقى مف الشعر، كأشرؼ مف الخطابة، لـ يسر 

        (3)«شيء مسيرىا كال عَـّ عمكميا

فاألمثاؿ ليست تكقيفو، بؿ تصدر عمف أكتي الحكمة، كحمؿ الفطنة، كصاغ الفائدة، كنقميا 
إلى الخاطرة، فكعتيا القمكب، كتناقمتيا األلسف، كال يشترط فييا العركبة بؿ قد تككف يكنانية 

 .أك فارسية

                                       
 .8-1سكرة الزلزلة،اآلية  (1)

 .3، ص3ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج (2)

 .3، ص3المصدر نفسو، ج (3)
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أمثاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، ثـ أمثاؿ : فأكؿ ما نبدأ بو): يقكؿ ابف عبد ربو
 (1 )(....العمماء، ثـ أمثاؿ أكثـ بف صيفي كبزر جمير الفارسي

ضرب اهلل مثال صراطنا، مستقيما، كعمى جنبي الصراط  ): صلى اهلل عليه وسلم    قاؿ النبي 
ادخمكا الصراط كال : أبكاب مفتحة، كعمى األبكاب ستكر مرخية، كعمى رأس الصراط داع يقكؿ

محاـر اهلل كالداعي : حدكد اهلل، كاألبكاب المفتحة: تعكجكا، فالصراط اإلسالـ، كالسكراف
 (.2)(القراف

    لذلؾ نجد أف األمثاؿ كالـ يعكس مشاعر الشعكب عمى اختالؼ طبقاتيا كانتماءاتيا 
كتجسد أفكارىا كتصكراتيا كعاداتيا كتقاليدىا كمعتقداتيا كمعظـ مظاىر حياتيا في صكرة 
حية كفي داللة إنسانية شاممة، كتتسـ األمثاؿ بسرعة انتشارىا كتداكليا مف جيؿ إلى جيؿ 

ىا شديدة، كذلؾ أف العرب لـ مالحاجة إؿ): فنجد ابف األثير يشير إلى أىمية األمثاؿ فقاؿ
تصغ األمثاؿ إال ألسباب أكجدتيا كحكادث اقتضتيا، فصار المثؿ المضركب ألمر مف 

 كقد ضرب اهلل عز كجؿ في كتابو حيث (3 )( األمكر عندىـ كالعالمة التي يعرؼ بيا الشيء
اْعَمهُُا َصبنًِحب إِوًِّ بَِمب تَْعَمهَُُن َعهٌٍِم  : قاؿ ََ ِّبَبِت  ُسُم ُكهُُا ِمَه انطٍَّ (51)ٌَب أٌٍََُّب انسُّ

(4)  
 
 
 
 
 
 

                                       
 .66، ص3ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج (1)

 .4، ص3المصدر نفسو ، ج(2)

 . 54، ص1959، دار النيضة، مصر لمطبع كالنشر، القاىرة، 1ابف أثير، المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر، ج (3)

 .51: سكرة المؤمنيف، اآلية (4)
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 : كتعالى كقاؿ تبارؾ
ًٍُْ ََل  جِّ َُ ٌْىََمب ٌُ ََليُ أَ ُْ َُ َكمٌّ َعهَٰى َم ٌُ ََ ٍء  ًْ ٍِْه أََحُدٌَُمب أَْبَكُم ََل ٌَْقِدُز َعهَٰى َش ُ َمثًًَل َزُجهَ َضَسَة َّللاَّ ََ

َُ َعهَٰى ِصَساٍط ُمْستَقٍٍِم ﴿ ٌُ ََ َمْه ٌَأُْمُس بِبْنَعْدِل   ََ  َُ ُِي ٌُ ٍٍْسٌَْم ٌَْستَ ﴾76ٌَأِْت بَِخ
( 1).  

   تضمف كتاب الجكىرة في أمثاؿ إضافة إلى أمثاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  
 . أمثاؿ ركتيا العمماء، أمثاؿ في الرياء، أمثاؿ في القربى، أمثاؿ في مكاـر األخالؽ كغيرىا

 لقد قمؿ ابف عبد ربو مف شأف الرسائؿ فمـ يدرج عنكانا يتناكليا كيبيف :الرسائل-  1-3
خصائصيا، مع أنيا كسيمة أدبية شاركت في تيسير كثير مف الشؤكف الحياتية لمبالد كجعؿ 
الحديث عف الكتاب كطريقتيـ، كالحديث يكلجنا إلى نكعيف مف الرسائؿ التي كانت مكجكدة 

 :في األدب األندلسي كىي

 التي تصدر عف ديكاف الخميفة أك الممؾ يكجييا إلى كالتو كعمالو (2):الرسائل الديوانية- أ
 .كقادة جيكشو، بؿ كالى أعدائو أحيانا منذرا متكعدا 

 التي تدكر بيف اإلخكاف كاألصدقاء كالخمصاء، كمنيا أيضا الرسائؿ :الرسائل اإلخوانية- ب
 .التي يرسميا الكاتب إلى مف يريد أف يخطب مكدتو أك يمتمس منو أمرا مف األمكر

 كالتكقيعات التي كاف يكتبيا كثير مف الناس دليال عمى المراسمة فيما :التوقيعات-  1-4
في التكقيعات كالفصكؿ كالصدكر " المجنبة الثانية"بينيـ كلـ يزىد ابف عبد ربو في كتاب 

إال في اإلسياب كاإلكثار ككمما كاف القكؿ كافيا لممعنى الذم يريده المرسؿ " كأخبار الكتبة
كاف إيجازا، كليس اإليجاز إال صدل لذلؾ الكقت المكجز، كال مجاؿ فيو لسماع التعابير 
كتفصيؿ القكؿ في الرسائؿ التي يبعثيا الرئيس إلى مرؤكسو، كالكتابة ليست حصرا عمى 

 .الكتاب بؿ ىي حؽ لمجميع

                                       
 .76: سكرة النحؿ، اآلية (1)

 237، ص4ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج (2)
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   كمف ذلؾ قكؿ عبد اهلل بف عباس ما انتفعت بكالـ أحد بعد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
 :أما بعد: كسمـ ما انتفعت بكالـ كتبو إلى عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو كتبو إلي

فإف المرء يسره إدراؾ مالـ يكف ليفكتو، كيسكؤه، فكت ما لـ يكف ليدركو، فميكف سركرؾ بما »
نمت مف أمر آخرتؾ، كليكف اسفؾ عمى ما فاتؾ منيا، كما نمت مف أمر دنياؾ فال تكف بو 

 .(1)«فرحا، كما فاتؾ منيا تأس عميو جزعا، كليكف ىمؾ ما بعد المكت

    عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو لـ يكف مف الكتاب، كلكنو يكتب إلى عبد اهلل بف 
رشاد، كحث عمى  عباس رضي اهلل عنيما، كليس الميداف ميداف سياسة بقدر ما ىك كعظ كا 
االستزادة مف اآلخرة كأجرىا، كاألسؼ عمى ما يضيع مف أمرىا، كىي رسالة إخكانية تظير 

فييا مالمح كدكافع اإلخاء كالتآخي بيف الطرفيف، كاألسمكب فييا ال يقؿ أىمية عف سابقتيا إذ 
أنيا تعزؼ عمى أكتار القمكب، كتفتح آفاؽ الفكر لمتبصر في أمر قد انشغؿ عنو بغيره، كقاؿ 

: جاء جبريؿ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ لو»:   ابف الجكزم في كتابو صفة الصفكة
إف ربي أرسمني إليؾ يخبرؾ أنؾ زكدت أصحابؾ بالطعاـ كنسيت أف تزكد حديرا كىك في 

آخر الركب يقكؿ ال الو إال اهلل كاهلل اكبر كالحمد هلل كال حكؿ كال قكة إال باهلل كيقكؿ نعـ الزاد 
 (2)«ىك يا رب، قاؿ فكالمو ذلؾ لو نكر يـك القيامة ما بيف السماء كاألرض فابعث إليو بزاد

 . ككذا رسائؿ المراثي كالتعازم

 كتابيف يتناكالف الشعر في حيف تناكلو ابف قتيبة في   كضع ابف عبد ربو: الشعـر-  1-5
كلالفت لؤلمر أف ابف عبد ربو يتعامؿ تعامال  (3)"كتاب العمـ كالبياف"بضع صفحات مف 

 مباشرا مع القمكب كأريحيتيا، كغضبيا كعنفكانيا، فيذكر مف الكتب كالعناكيف مف غضبيا،

                                       
ق، 1399، 1محمكد دركاس قمعة حي، دار المعرفة، بيركت، ط: عبد الرحمف، ابف الجكزم، صفة الصفكة، تحقيؽ  (1)

 313، ص1ـ، ج1979

 
 313المرجع نفسو، ص( 2)

 .185، 182، ص5ابف قتيبة، عيكف األخبار، ج :ينظر (3)
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 أك يركح عنيا أك ينشط مف حركتيا بما يسعدىا، كفي ىذه األثناء حيف تتضارب األفكار 
كتختمط األىكاء كتقمؽ األركاح كالقمكب، يرجعيا إلى تمؾ األلحاف التي ال غنى لمعربي عنيا ، 

إذ أنيا المتنفس القمبي لكشائج اليمـك كاألحزاف، كالمحرؾ التناغمي لمكامف األشكاؽ 
قيؿ لبعض أصحاب ): يقكؿ" الدرة الثانية في أياـ العرب ككقائعيـ"كالكجداف ففي كتاب 

كنا نتناشد : رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ما كنتـ تتحدثكف بو إذا خمكتـ في مجالسيـ؟ قاؿ
كمف شعراء الجاىمية الذيف كاف ليـ صدل في ىذا ( 1 )(الشعر كنتحدث بأخبار جاىميتيا

 .العصر عنترة بف شداد الذم نظـ الكثير مف القصائد 

 : كمنيا قاؿ عنتره في قصيدتو التي أكليا 

 أـ ىؿ عرفت الدار بعد تكىـ ***  ىؿ غادر الشعراء مف متردـ   

  (2)كعمي صباحا دار عبمة ك إسممي***  يادارعبمة بالجكاء تكممي  

إف أياـ العرب ىي أياـ شاقة، تمتطي فييا صيكات الخيكؿ لترد ظمما أك تثار لدـ، كما مف 
يـك مف أياميـ إال كسجمو الشعر ككصفو ثـ تناقمو الناس فيما بينيـ فأراد األندلسي أف يؤدب 
القـك يعمـ فيو مف األخالؽ كالمآثر كالشعر الفيض الكثير، حيث ظير الشعر الحماسي الذم 

 مكتكبا بدمائيـ كأركاحيـ لذلؾ قاؿ ابف عبد ربو في كتابو الزمردة رافؽ تاريخ العرب باألندلس
إذا كاف الشعر ديكاف خاصة العرب، كالمنظـك مف ): في المكاعظ كألـز عف فضؿ الشعر

   (3 )(كالميا، كالمقيد ألياميا، كالشاىد عمى حكاميا

    كالشعر ال يقدـ في بحر ككزف كقافية فحسب، بؿ المفظ كالمعنى كالفطنة كالحكمة  
 .كالخبر كالفائدة، كالنصيحة كالمكعظة كالزىد، كالتعبير كالمثؿ، كالبالغة كالبياف

                                       
 118، ص6ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج (1)

 .20، ص6المصدر نفسو ،ج(2)

 118، ص6المصدر نفسو ،ج(3)
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   كابف عبد ربو شاعر بارع يدرؾ أىمية الشعر كمكانة الشعراء، لذلؾ يرل مف األىمية أف 
يعرؼ كؿ فرد كيؼ يكتب الشعر، كما ىي بحكره كعممو، كما يحسف منو كما يقبح فكتابو 

 كىك عنكاف يفصؿ القكؿ في عمـ العركض (1)"الجكىرة الثانية بأعاريض الشعر كعمؿ القكافي"
تفصيال منيجيا تعميميا، كيدؿ داللة كاضحة عمى أىمية الشعر كتناشده ك محاكلة قكلو ك 
 .التأليؼ فيو مف جية، كمحاكلة التجديد في األغراض بما يتناسب كالحياة األدبية الجديدة

كاختصرت المثاؿ في الجزء الثاني في ثالث كستيف قطعة، عمى ثالثة كستيف ضربا ): يقكؿ
مف ضركب العركض، كجعمت المقطعات رقيقة غزلة، ليسيؿ حفظيا عمى السنة الركاة  

كضمنت في آخر كؿ قطعة منيا بيتا قديما متصال بيا، كدخال في معناىا مف األبيات التي 
 (.2 )(استشيد بيا الخميؿ في عركضو، لتقـك بو الحجة لمف ركل ىذه المقطعات كاحتج بيا

   في قكلو إثبات لقدرتو األدبية عمى قكؿ الشعر كالتأليؼ فيو، فيستطيع أف يصكغ  منو 
السيؿ الرقيؽ كالصعب الثقيؿ كمع أف ابف عبد ربو شاعر فحؿ لكنو لـ يذكر شيئا مف شعره 

في أم مقدمة مف مقدمات العقد، ك جميع األبيات المذككرة أبيات لشعراء جاىمييف 
سالمييف، كقد ال يذكر أك ينسب البيت إلى قائمو بؿ يكتفي بقكلو  منو )أك  (قاؿ الشاعر)كا 

 كصدره (3)«المؤلؤة الثانية في الفكاىات كالممح»مف ذلؾ الشاىد الذم ذكره في كتاب  (قكليـ
 :بقكلو

  (4 ):قاؿ الشاعر
 ُحْسن خمق ومزاحا ***     ا      ِ نَّنَما ِلمنَّناس ِمنَّن 

 من فساد وصالح***      ولنا ما كان فينا     

                                       
 .270، ص5ابف عبد ربو، العقد الفريد ، ج(1)

 .270، ص5المصدر نفسو ، ج(2)

 .90، ص8ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج(3)

 .93، ص8المصدر نفسو ، ج(4)
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يكضح لبف عبد ربو أف بعض الناس يتميزكف بحسف الخمؽ كما يتصؼ بعضيـ بالفساد 
 .كبعضيـ اآلخر بالصالح كىي طبيعة البشر 

ىذا " كمثمو قكلنا" "كمنو قكلنا: "جعؿ ابف عبد ربو شعره مبثكثا في متكف الكتب كبصدره بقكلو
رأم، كرأم آخر انو كثيرا ما يؤلؼ القصائد في الغزؿ كالميك كالمجكف لكنو تاب كأقمع عف 

العقد "التأليؼ فييا كمحصيا بأشعار في الزىد كالكعظ، ككاف ذلؾ في أثناء انقطاعو لكتابو 
فكتب المقدمات قبؿ نظـ أبياتو في اإلغراض األخرل، إذ أف الزىد كالكعظ ليسا " الفريد

 .الغرضيف الكحيديف فيناؾ المدح كالكصؼ كالرثاء
 (1): كمدار أمرىا يقكؿ" الفريدة في الحركب"في كتاب 

  اأُلْرُ َوانِ  أرَضه ُيَ اِدرُ   ****       َتحمَّنى  ذا السمااِ  وُمَ َبرِّر 

 المِّرَدانِ  السُّسْمرِ  منَ  واِكُبهُ كَ       ****   ليلٍ  َ ْمَمااُ  نناَر ُ  َك نَ 
   يسكؽ الشكاىد الشعرية دكف أم تحميؿ أك تفسير أك تعميؿ، كنادرنا جدا ما يذكر الغرض 

كقؼ حكيـ بباب بعض الممكؾ فحجب فتمطؼ : الخاص بيا، كينسبيا لقائمييا، كمف ذلؾ قكلو
  .(2 ): ىذا البيتييابرقعة كأكصميا إليو ككتب ؼ

 َوَأنَّن اْلِ َنى ُيْخَشى َعَمْيه ِمَن اْلَفْقرِ ***     أَلْم َتَر َأنَّن اْلَفْقَر ُيْرَ ى َلُه اْلِ َنى    
   فالبيت ذكر في كتاب المكاعظ كالزىد، كأصؿ البيت العضة في قالب العتاب بيف 

ف لـ يشر إلى الغرض مف ىذا  األصدقاء لكف ابف عبد ربو لـ يمتفت إال لممكعظة كالزىد،، كا 
 :البيت كلكنو في سياؽ الخبر ذكر اتعاظ الممؾ بالبيت كىك ما يريده مف الشاىد

 (3 ):قاؿ الشاعر: يقكؿ" الجكىرة في األمثاؿ"كفي كتاب 
 يعرفه ال اهل والخابر***      ما أنت  ال مثل سائر  

 (4 ):قاؿ أحد المحدثيف: يقكؿ" الزمردة الثانية في فضائؿ الشعر"كفي كتاب 
 ـــــن ِمَن الّشْعر اْلُمَعمَّنقْ ***  ُبْرَزٌة ُتْذَكُر ِفي اْلُحْســ  

                                       
 .161، 160ابف عبد ربو، ديكاف ابف عبد ربة األندلسي مع دراسة لحياتو كشعره، ص (1)

 .84، ص3المصدر نفسو ، ج(2)

 .3، ص3ابف عبد ربو، ديكاف ابف عبد ربة األندلسي مع دراسة لحياتو كشعره ، ج(3)

 .118، ص3المصدر نفسو ، ج(4)
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 ـْنَناَلُه َوْ ٌه ُمَعشَّنقْ ***  ُكُل َحْرِف َناِدر ِمـــ   
  كالكصؼ كامف في ثنايا األبيات، إذ تصؼ مسيرة المثؿ كمعرفيتو العالمية مف الجاىؿ 

كالخابر، كذلؾ المعمقات الشعرية كما ليا مف جماؿ كركعة كحسف، جعمت الشاعر المحدث 
يصؼ قصيدتو كما بيا مف حسف بما في المعمقات مف حسف عمى سبيؿ المشابية كالتمثيؿ 

ذا كاف ابف عبد ربو لـ ينسب الكثير مف الشعر إلى قائمو   كىناؾ مقاربة شديدة بيف –ليا، كا 
شخصيتو ابف عبد ربو التائبة الراغبة كحاجة المجتمع المعيشية مف جية، كبيف أغراض أدبية 

ذا كقفنا عمى األبيات الشعرية في كتاب  المكاعظ "نجد " العقد الفريد"معينة مف جية ثانية كا 
تستأثر بعدة مقاطع عمى خالؼ جميع الكتب األدبية، فيي بذلؾ مرآة تعكس صكرة ّ" كالزىد

قاؿ   " المؤلؤة في السمطاف"لنفسية ابف عبد ربو األدبية كالدينية معنا، فيقكؿ في كتاب 
  (1 ):الشاعر

 َوُكلُّس ُياَلِقي ِفي َربِّرِه َفُيَحاِسُبهُ ***     َفُكمُّسُكْم َراٍع َوَنْحُن َرِعيَّنة   
      فالمكعظة ذات أىمية ابتداء مف خميفتيا أك سمطانيا، كأنو متى عجز المساف، عف 

 .البياف عف مطالبو السياسية، فالصيركرة الحتمية إلى اهلل عنده تككف المحاسبة
فإذا كاف ابف عبد ربو ال يحمؿ األبيات إال أنو يذكرىا بعد ذكر الشكاىد النقدية ككأنيا نثر في 
قالب نظـ ال غمكض فيو، ثـ إنو نيج متبع في عدـ تحميؿ األبيات، أك تفسير معنى عاـ أك 

 .خاص، ألنو نيجو يعترؼ بالمباشرة المعنكية الكاضحة جدا لؤلبيات
 (2 ):كمنو قكليـ" الزمردة في المكاعظ كالزىد"كيقكؿ في كتاب 

 َأَحبُّ َشْيٍء ِإَلى اإِلْنَساِف َما ُمِنَعا
 
 

                                       
 20، ص1ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج (1)
 136، ص3 ابف عبد ربو، العقد الفريد ، ج (2)
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 المضامين الفّنية -2
 البيان  -2-1

تحت ىذا العنكاف يضيؽ الكالـ حكؿ البياف األدبي تتحدد فيو معالـ بالغية كنقدية 
فاإلبانة عمى ىذا النحك تختمؼ عف اإلبانة اإلفيامية التي ال تؤدم دكرنا سكل اإلفياـ عما 

في نفسيا بالمساف أك الكتابة، لتتجاكز ىذه المعايير إلى استخداـ طرؽ أكثر ميارة 
كأساليب تنطؽ فطنة كبراعة، كتنـ عف حذؽ كخكؽ، كتكشؼ عف أفانيف بديعة تتالعب 
بالكممات كتبمغ بيا حد البالغة كالفصاحة في معرض حديثو، كتسممو يد الكتابة األدبية 
لكنو أفصح عف ذلؾ بمشابيتو كمقايستو لكثير مف األمكر البيانية كاستقص الشكاىد 

المناسبة  التي تعضد كثيرا مف األقكاؿ كاآلراء، لتقـك الحجة بيا، ففي كتاب المرجانة في 
كؿ شيء كشؼ لؾ قناع المعنى الخفي ) ذكر البياف كقاؿ فيو أف (1)"مخاطبة الممكؾ 

حتى يتأدل إلى الفيـ كيتقبمو العقؿ، فذلؾ البياف الذم ذكره اهلل في كتابو، كمّف بو عمى 
ْنَساَف َعمََّمُو اْلَبَيافَ »: تعالى فقاؿ (2)(عباده ذكر أىمية  (3)« الرَّْحَمُف، َعمَّـَ اْلُقْرآَف، َخَمَؽ اإْلِ
 ككضحتو السنة النبكية(4)«إف مف البياف لسحرا»كسئؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ البياف 

ككذا (5)<<  أنفُذ مف الرميِة كممة فصيحة>>:كقالت العرب الشريفة في ىذا الحديث 
 . قالت فيو  العرب ما قالت ألنو يخمؽ جماال كسحرا في األدب عامة

 (6 ):كقاؿ الراجز
روايًة مرّا ومرًّا شاعًرا ****   لقد خشيت أن تكون ساحرا    

                                       
 3، ص2ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج   (1)
 4 ، ص2،ج    المصدر نفسو (2)

)3 (4-1 ):  سكرة الرحماف ، اآلية (
 

4، ص2ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج  ( 4( 
4 ، ص2،ج المصدر نفسو   (5)  

(6)
4 ، ص2،ج المصدر نفسو       
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كأصؿ البيت في الغزؿ، لكف الحاجة إلى عجز البيت جعمتو ينساؽ في باب المكعظة إف 
ىذه األبيات تصبح حكما تتداكليا األلسف كتتعظ بيا في حياتيا، ألصبحت حكمنا زىدية 

 . كعظية
 (1 ):كلما تكفي قيس بف عاصـ قاؿ فيو الشاعر: يقكؿ" الجمانة في الكفكد"كفي كتاب 

َما ***   َعَمْيَك َساَلُم اهلِل َقْيَس ْبُن َعاِصم     َوَرْحَمُتُه َما َشاَا َأْن َيَتَرحَّن
 ِ َذا َزاَر َعن َشْحٍط ِباَلِدَك َسمَّنَما***    َتِحيَّنة َمْن َأْلَبْسَتُه ِمْنَك نْعَمة    

 َوَلِكنَّنُه ُبْنَياُن َقْوم َتَندَّنَما***    َوَما َكاَن َقْيٌس َهْمُكُه َواِحٍد    
  الغرض مف األبيات ىك الرثاء الذم يذكر بالمكت كما بعده في اآلخرة مف الرحمة 
كالمغفرة، كاليالؾ الدنيكم الذم ىك نياية كؿ إنساف كاألبيات تعكس انكسار القمكب 

كحزنيا عمى فقيدىا، الف القمكب أصدؽ ما تككف في ىذه المكاقؼ، لذلؾ كضع ابف عبد 
ما : قمت ألعراب>> :  قاؿ األصمعي(2)"الدرة في النكادم كالتعازم كالمراثي"ربو كتابو 

ألنا نقكليا كقمكبنا محترقة فالشاىد لـ يذكر بعيدا عف : باؿ المراثي أشرؼ أشعاركـ؟ قاؿ
 .(3)<< إيمانية مؤكدة بشرؼ األشعار المؤلفة في باب الرثاء

 .(4)   كقاؿ سيؿ ابف ىاركف، العقؿ رائد الركح، كالعمـ رائد العقؿ، كالبياف ترجماف العمـ
البياف بصر >> : كقالكا. كىنا يظير التكامؿ بيف العقؿ كالركح كحاجة كؿ منيما لآلخر 

كالعي عَمى، كما أف العمـ بصر، كالعيُّ عمى، كما أف العمـ بصر كالجيؿ عمى، كالبياف 
 في تفسير ىذه المقكلة العمـ يكلد النكر (5)<< مف نتاج العمـ، كالعي مف نتاج الجيؿ
 .كالضياء كالعي يكلد الجيؿ كالظالـ

                                       
  4، ص2ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج(  1)

 4المصدر نفسو، ص (2)
 275،274، ص1، جالمصدر نفسو ( 3)

4، ص3المصدر نفسو، ج( 4)   
   4، ص3 المصدر نفسو، ج(5)
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 أما ىذه (1)<< ليس لمنقكص البياف بياء، كلك َحؾَّ بيافك خو عناف السماء>> :  كقالكا
 .المقكلة تبرز دكر البياف في حسف كجماؿ الكالـ

الركح عماد البدف : حد اإلنساف، الحيُّ المناطؽ المبيف كقاؿ>> : كقاؿ صاحب المنطؽ
 أم أف ال حياة لمبدف بال ركح ككذلؾ ىك (2)<<كالعمـ عماد الركح، كالبياف عماد العمـ

 .العمـ فال حياة لو دكف بياف كمف ىنا ندرؾ العالقة بينيما
 البالغــة -2-2

ليس لؤلديب غنى عف البالغة، إال أنيا لـ تشتمؿ عمى كتاب خاص بيا مف كتب العقد 
: الفريد، لكنيا ضمت حاضرة في ثنايا سطكرىا التأليفية، إذ ذكرت في ستة مكاضيع متفرقة
الخطب كالتكقيعات كالفصكؿ، كالمكاعظ كالزىد، كالنكادب كالتعازم كالمراثي، كفي كالـ 

 .األعراب، كفي أخبار زياد كالطالبييف كالبراكمة
تكمـ »: قاؿ" العسجدة في كالـ األعراب: "  كجاء تعريؼ البالغة البف عبد ربو في كتابو

ربيعة الرأم يكما بكالـ في العمـ فأكثر، فكاف العجب داخمو، فالتفت إلى أعرابي إلى جنبو، 
يجاز الصكاب، قاؿ: ما تعدكف البالغة يا أعرابي، قاؿ: فقاؿ فما تعدكف العّي؟ : قمة الكالـ كا 
، فكأنما ألقمو حجرا: قاؿ  (3)«ما كنت فيو منذ اليـك

 إف ابف عبد ربو ينبو عمى التكمـ في قالب مختصر كاؼ، بالكثير مف العمـ كالمعرفة بأقؿ لفظ

يدؿ عميو، فكأف تعريؼ البالغة ىك اإليجاز كلكف االىتماـ باإليجاز كاضح عمى األقؿ في  
 .الكتاب، إذ أنو ساؽ الشكاىد التي تبيف شرؼ اإليجاز كمحمكده كميزتو

التقرب مف البعيد ، ك الداللة بالقميؿ عمى :قيؿ لجعفر بف يحيى ابف خالد ، ما البالغة ؟ قاؿ"
 .  يمكف بالبالغة أف نقرب البعيد كندؿ بالقميؿ مف الكالـ عف الكثير(4)" الكثير

                                       
4، ص3 جابف عبد ربو، العقد الفريد( 1)  

4، ص3المصدر نفسو، ج( 2)  

 
  420، ص3المصدر نفسو، ج( 3)

272، ص4المصدر نفسو، ج(4)  
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أحسنيـ لفظا ك : مف أبمغ الناس ؟ قاؿ:" فيككف لمكممة معنى أقرب كأنسب كقيؿ ألعرابي 
 . كصفة البالغة تميز أصحابيا بالمفظ كالبديية(1)"أسرعيـ بديية 

 التراكيب واأللفا  -2-3
    إف كتاب العقد الفريد مترابط األفكار كالمفاىيـ بيف العناكيف، كتكالدت الفكائد مف تكالد 

العناكيف، كأفكارىا كصمـ ىذا العقد خصيصا ليجمعيا في سياؽ كاحد كيحدد الترابط 
كاالنسجاـ بينيما، ككذا التكرار المفظي كذلؾ النكع نقصد بو التكرار المفظي لمعنكاف، أما 
النكع اآلخر فيك تكرار المضمكف الكتاب كتمؾ فائدة جميمة إيجاز النتيجة، أك الخالصة 
القكلية المرادة مف العنكاف السابؽ، فالقارئ حيف يغفؿ عف قراءة الكتاب السابؽ، يجحد 

ذا أراد اإلسياب كتفصيؿ يعكد إليو ففي  مف مقدمتو مساعدة في تقديـ العنكاف كخالصتو كا 
قد مضى قكلنا في السمطاف كتعظيمو كما »: كتاب الفريدة في الحركب كمدار أمرىا يقكؿ

 في رعيتو طاعتو ك إدامة نصيحتو، ك ما عمى السمطاف مف العدؿ عمى الرعية مف لزـك
 فالكتاب السابؽ في تأليفو عمى كتاب الحركب ىك كتاب (2)«كالرفؽ بأىؿ مممكتو

 .السمطاف، كىذا ضرب مف التكرار المضمكني الذم لو فائدتو كمغزاه
    إف بناء كتاب العقد الفريد مف مقدمة كعرض كخاتمة قالبا خاصا ينسجـ فيو النص 
منذ البداية إلى النياية، ىذا االنسجاـ يقيـ بيف أقساـ البناء تآلفا نصيا كمعنكيا، إذ ينتقؿ 
مف المقدمة إلى العرض كمف العرض إلى الخاتمة انتقاال ينتقؿ القارئ فيو مع االنتقاؿ 

 .النصي دكف أف يشعر بيذا االنتقاؿ، كتمؾ طريقة تمخيصية مبدعة مف الكاتب
ذكر في كتابو سبب اختياره لكالـ األعراب عمى كجو االختصاص، ككاف ذكره يحمؿ 

 . اسمية تفيد الدكاـ كالثبكت كاالستمرار

                                       
 55 ، ص4 جابف عبد ربو، العقد الفريد(1)
 313، ص6المصدر نفسو، ج (2) 
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كىذه الديمكمة كالثبكتية طابع إلتزمو كالـ األعراب، كىي صفة دائمة بيا، كليست عمى 
كجو الندرة أك الكثرة عمى كجو الديمكمة كاالستمرار، كذلؾ يعطي المكصكؼ أىمية 

بركنقيا كحسنيا عف  (كالمو)كتقكية مكانية، كيعزز كيانو كجكىره، فتتميز مادتو القكلية 
: حيث قاؿ" العسجدة في كالـ األعراب"باقي األقكاؿ، كىذا يظير جميؿ في كتابو 

إذا كاف أشرؼ الكالـ حسبا، كأكثره ركنقا كأحسنو ديباجا، كأقمو كمفة، كأكضحو ....»
 (.1)«طريقة، إذا كاف مدار الكالـ كمو عميو، منتسبو إليو

    إضافة إلى أف ابف عبد ربو ال يجعؿ النفكس تتعطش إلى معرفة سبب تمؾ األحكاـ 
كاألخبار التي مف أجميا اكتسب ىؤالء ىذه المزية، فيجعؿ في كتابو كنصو األصمي تفصيال 
كشرخا مف خالؿ عرض الشكاىد كاألخبار كاألحداث كالقصص التي تركم الضماف، كتسكف 
الرغبة، كتمبي الحاجة، كليست المقدمات بيذا اإليجاز إال مفتاح الباب كسر الكصكؿ إلى 

 .متف الكتاب كقراءتو كالكقكؼ عمى فائدتو
  إف ابف عبد ربو في طريقتو التخميصية يميؿ إلى الطريقة األكلى التي يتدرج فييا 
 .بتمطؼ كمف فقرة إلى أخرل، ككميا ذكات صمة كاحدة كمتشابية كقريبة مف بعضيا

كنحف قائمكف بعكف اهلل كتكفيقو »: يقكؿ" الفريدة الثانية في الطعاـ كالشراب"   كفي كتاب 
في الطعاـ كالشراب الذيف بيما تسمكا الحكاس كىما قكاـ األبداف، كعمييما بقاء األركاح  

ىذه أمي، يريد أنيما يغذياف : ىذا أبي، كفي الخبز: قاؿ المسيح عميو السالـ في الماء
جزء في الطعاـ كجزء في الشراب  : األبداف كما يغذييما االبكاف، كىذا الكتاب جزءاف

  .(2)«فالذم في الطعاـ منيما متقص جميع ما يتـ كيتصرؼ بو أغذية الطعاـ 

                                       
 420، ص3ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج (1)
 ، 313، ص6المصدر نفسو، ج(2)
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   يظير االنسجاـ في ىذا الكالـ إال عمى الكحدة األدبية لنص عمكما، إذ يتحد ىذاالقالب 
مع بعضو اتحادا منظما متينا ال يبعد فيو طرؼ عف طرؼ، كال يتعارض صكت العرض مع 

 .صكت المقدمة أك صكت الخاتمة مع صكت العرض
 كمف ذلؾ أيضا قكلو في كتاب اليتيمة الثانية في أخبار زياد ك الحجاج ك الطالبييف 

 إذا كاف ىؤالء الذيف جردنا ليـ كتابنا ىذا ، قطب الممؾ الذم عميو مدار »": ك البرامكة 
 (.1) «السياسة ك معادف التعبير، كينابيع البالغة ، جكامع البياف 

 أكثر الشكاىد كأغزر أخبارا عف سابقيو إذ ذكر قكؿ (2)"   في حيف كاف كتاب المؤلؤة في سمطاف
  ألحد الحكماء، كحديث قدسيا، كآية قرآنية كحديثا نبكيا، كأشعارا كأقكاال لصاحبة كأخبارا لقادة

 .فالكتاب شامؿ متنكع يعطيؾ الفائدة مف مقدمتو، كيزيدؾ مف قبيؿ األقكاؿ كاألخبار في الكتاب
، كىك لفظ فريد كمميز لـ يحتذم في التسمية بو حذكل (فرش)استعمؿ ابف عبد ربو كممة    

أحٍد ممف سبقو فكاف أكؿ مف أتى بو في مقدماتو كىك مأخكذ مف َفَرَش الشيء َيْفِرُشُو كيفرشو  
ـُ اأَلْرَض »فرََّش فالف داره إذا بمَّطيا، كفي القراف الكريـ : بسطو كيقاؿ. فرشا الَِّذم َجَعَؿ َلُك
كطاءن لـ يجعميا حزنة غميظة ال يمكف االستقرار عمييا، أراد ابف عبد ربو أف يقدـ : أم( 3)«ِفَراشان 

 .كتبو بمقدمات تتناكؿ الكتب تناكال قكّيا ثابتا كتبسط القكؿ فيو بسطا سمسا مميدا
 ( 4 )(المفظ جسـ، كركحو المعنى،كارتباطو بو كارتباط الركح بالجسـ،يضعؼ بضعفو كيقكل بقكتو)

 كلقد تحدث ابف عبد ربو عف المفظ كالمعنى في بناء الجممة نظمية، كينظر ليا عمى أنيا شيء
كمشاىد حفؿ يتخير ليا الكالـ،كتستيذب األلفاظ  كتستجزؿ ):كاحد في كتابو الكفكد يقكؿ

التي ىي كشي الكالـ  كجكىر المفظ كحمي التي ): كفي كتاب الجكىرة في األمثاؿ(5)(المعاني
فألفاظ يجب أف تككف ميذبة،ك ذات قيمة جكىرية تضيء النص في حدكد المعاني  ،(6)(المعاني

                                       
 .313، ص5ابف عبد ربو، العقد الفريد ، ج(1)
  .20، ص1المصدر نفسو ، ج (2)
   .22سكرة البقرة ، اآلية  (3)

صالح الديف اليكارم كأستاذة ىدل، دار كمكتبة : ، تحقيؽ1ابف رشيؽ، العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، ج( 4)
124، ص 1996، 1اليالؿ، بيركت، ط  

5، ص2ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج( 5)  

 66، ص3المصدر نفسو، ج (6)
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تحمميا،إف اختيار األلفاظ التي تناسب المكقؼ ثـ بثيا ك طرحيا بطريقة خاصة كبدقة ك حـز ك 
 . مراعات  عمؽ المعنى ك حدكده، كي تستطيع التعبير عنو بطريقة مؤثرة

 والبنائية األسموبيةالخصائص  -2-3-1
  األسموبيةالخصائص  - أ

المتأمؿ لكتاب الفريد البف عبد ربو يالحظ خصائص أسمكبو كالذم يتمثؿ في ازدكاج العبارة 
كيالحظ   كالقكاعداألصكؿكالمقابمة في المعاني، كركعة المعنى كجماؿ كسمك الفكرة كتماـ 

 فقد اختار ابف عبد ربو ألفاظو اختيارا كتفنف األلفاظ كقمة الغريب مف األسمكبكذلؾ كضكح 
ل ففي صياغة عباراتو فييا، كيالحظ كذلؾ قمة السجع أك استعمالو بأقدار مناسبة تخدـ المع

كالمبنى كال تجافي الطبع كتنبك عف الذكؽ كبيذا يككف كتاب العقد الفريد كثيقة حفظت نثر 
ابف عبد ربو كنقمت لنا نماذج مف كتابو في كقت ال نممؾ معو أثرا شعريا أك نثريا مكتكبا أك 

 .مخطكطا لو
يالحظ أسمكب ابف عبد ربو الذم يبدأ أرجكزتو فيو بالحمد كالثناء قبؿ الدخكؿ في المكضكع 

 النثرم،كيبمغ مجمكع ما أكرده مف الشعر لنفسو في ىذا المجمد قريبا مف باألسمكب أسكة
: خمسمائة بيت كفي المجمد الخامس نقرأ أشعارا عديدة في أغراض مختمفة منيا

. كالبيفاختالؼ الشعراء في المعنى الكاحد، رقة التشبيب النحكؿ 
: قكليـ في الرياض كمف ذلؾ قكلو يصؼ ركضة

 الشقاقِ  ُحمرَ  الَموِشيِّر  ِمنَ  ُبروداً    ***    النَّندى لنا حاكَ  بالَحْزنِ  َروضة وما
 الحمالقِ  رِ ُحم األ فانِ  مكمَّنمة ***    ب عينٍ  تبكي الشمُس  ضاَحْكتنا  ذا
 (1)الخواِفقِ  النُّس ومِ  أمثالِ ك  ومٌ نُ      ***     وزاَننا السَّنمااِ  لونَ  َأرُضنا حَكتْ 

كبعد أف يكرد ما يقرب مف تسعيف بيتا في ىذه األغراض يذكر أرجكزتو العركض التي تعالج 
عمـ العركض كما يتعمؽ بو مف األسباب كاألكتاد كالفكاصؿ كالزحاؼ كالعمؿ كالحـز كعمؿ 
األعاريض كالضركب كالتعاقب كالتراقب كالزيادات عمى األجزاء كصفة الدكائر كصكرىا 

                                       
 438، 430، ص5ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج (1)
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كبحكر الشعر، كقد زيف ىذا كمو بنظـ يعبر عنو كيدؿ عمى سعة اطالعو كمكىبتو الشعرية 
 .التي أشرت إلييا

 الخصائص البنائية - ب

إف مف يستعمؿ الكممة يشبو ذلؾ السائغ، بؿ قد سمي باسمو كثيرا، كسميت بنية الكممة 
صيغة، يحتاج أف يعرؼ كزنيا كسكاء في ىذا أف يريدىا لبيت مف الشعر أك لعبارة مف النثر  
إذ ليست الكممة سكل مقطع مف األصكات أك أكثر، كعمى حسب نكع ىذه المقاطع كعددىا 

كترتيبيا، يككف لتمؾ الكممة قيمتيا التي إذا عرفيا مستعمميا، كضعيا مكضعيا قاؿ العقاد في 
حسبنا أف نالحظ في تركيب المفردات مف الحركؼ أف الكزف ىك قكاـ >> كممة جامعة 

التفرقة بيف أقساـ الكمـ مف المغة العربية، كأف المغات السامية التي تشارؾ ىذه المغة في 
قكاعد االشتقاؽ لـ تبمغ مبمغيا في ضبط المشتقات بالمكازيف التي تسرم عمى جميع أجزائيا 

 ،يكضح العقاد أف الكزف ىك قكاـ (1)<<كتكفؽ أحسف التكفيؽ المستطاع بيف مبانييا كمعانييا
الكممة كأف المغة التي اعتمدت االشتقاؽ كضبطتو المكازيف نجدىا األكثر تكافقا في المبنى 

ر فالفرؽ بيف ينظُر كناظُر، كمنظكر كنظي>> كالمعنى كذكر العقاد أمثمة عمى ذلؾ فيما يمي 
كنظائر، كنظارة كمناظرة كمنظار كمنظر كمنتظر، كىك كمو قائـ عمى الفرؽ بيف كزف ككزف،ػ 

أك قياس صكتي كقياس مثمو، يتكقؼ عمى اختالؼ الحركات كالنبرات، أم عمى اختالؼ 
النغمة المكسيقية في األداء، كحكـ األسماء الجامدة كحكـ المشتقات في ىذه الخصمة، فإنيا 

 (2 )(أكزاف معمكمة تشمميا بأقساميا عمى تفاكت قكتياتجرم جميعا عمى 
قاؿ ابف  لقد كاف ىذا األديب نابغة في استعماؿ القكافي كدعـ نظمو لمقصائد باألقكاؿ حيث 

 القكافي التي يدخميا حركؼ المد، كىي حركؼ الميف، فيي كؿ قافية حذؼ أفأعمـ »عبد ربو 

                                       
، 1990، 1989، طبعة العصرية، بيركت، "مزايا الفف كالتعبير في المغة العربية"عباس محمكد العقاد، المغة الشاعرة ( 1)

14ص  

 14مزايا الفف كالتعبير في المغة العربية، ص" عباس محمكد العقاد، المغة الشاعرة (2)
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" فعكلف" ساكف كحركة، فتقـك المدة مقاـ الحذؼ، كىك مف الطكيؿ  حرؼمنيا
 .(2 ): ففي ىذا البيت البف عبد ربو قاؿ(1)«....المحذكؼ،

بقريِب  ُيرى ال منْ  وهلْ  ، قريبٌ    ***     طبيبي وأنتَ  دائي أيقتمني
غيرت تفعيمة >>     ككضح ابف عبد ربو في ىذا البيت تغييرات التي أدخميا عميو فقاؿ 

فعكضت عف ىذا التعبير  (قريب= فعكلف = مفاعيمف إلى مفاعي )الضرب بعمة الحذؼ، مف 
إف .(3)<< بإرداؼ القافية بالمد الذم يطيؿ النطؽ، فكأف التزامو ىذا يردُّ شيئا مّما ُحِذؼ

 (ضارب)، بكممة مفردة غير (ضرب)مستعمؿ المغة العربية يعبر عف اسـ الفاعؿ مف 
الستطاع أف يأتي بشعر عربي غير ذم كزف عركضي ال عالقة لو بأكزاف الشعر العربي في 

 :تاريخو الطكيؿ، ىذا ما أراده ابف عبد ربو، ببيت أرجكزتو
نه لو  از في األبيات     .(4)خالفنا ل از في الم ات***  وا 

 فإف الصياغة تحكز المعاني كتذىب بيا كؿ مذىب كال يفكت ابف عبد ربو ذكر ذلؾ في    
 المفظة قبؿ أف تخرجيا بميزاف زففإف حاكلت صنع رسالة ؼ»: كتابو العقد الفريد إذ قاؿ

التصريؼ إذا عرضت، كعابر الكممة بمعيارىا إذا سنحت، فإنو ربما مّر بؾ مكضع يككف 
:  يككف فيوآخرأنا فاعؿ، أحسف مف أف تكتب أنا أفعؿ كمكضع : مخرج الكالـ إذا كتبت

 .(5)«استطعت أحمى مف فعمت، فأدر الكالـ عف أماكنو كقمبو عمى جميع كجكه 

                                       
 355، ص6ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج  (1)
 191، ص6المصدر نفسو، ج (2)
 191، ص6المصدر نفسو، ج( 3) 
228، ص6المصدر نفسو، ج( 4)  

 238، ص6المصدر نفسو، ج (5)
 



 



 الخــاتمــة

63 
 

   
ومن خالل دراستي المنيج والمضمون  (العقد الفريد)     من خالل رحمتي مع كتاب 

إن ىذا المصنف جامع ألصناف المعارف، إذ حاول ىذا : والخصائص يمكن القول
البحث أن يدرس بعض جوانبو األدبية يكشف النقاب عن حياة ابن عبد ربو والذي أكده 
ىو أن ىذا األديب األندلسي لم يحظ بما يستحقو من الدراسة واالىتمام والبحث والتنقيب 

 .في أعمالو األدبية
     وقد تبين أنو أديب مجدد ومبتكر لكثير من الصور والمعاني، وشاعر بارع ذو نفس 

 .طويل
 يعد موسوعة " العقد الفريد"      كما يخمص من ىذا البحث المتواضع إلى أن كتاب 

 .و سفيرا أندلسيا من بالد األندلس إلى بالد المشرق والمغرب
البن عبد ربو األندلسي مقننا تقنينا أدبيا  " العقد الفريد"    كان التأليف الموضوعي لكتاب 

تحركو المغة الخطابية الراقية المعتمدة عمى المفظ الجزل والمعنى الرصين، وتدفعو العاطفة 
الرقيقة المستميمة لمقموب واإلسماع والنفوس، وقدرتيا عمى اإلبانة بتمك األساليب البيانية 
القريبة المنال، والبسيطة الخيال، فال غموض وال تعقيد، ومجاراة أسموب القران والحديث 

 .الشريف واألدب والمثل اقتباسا وتضمينا
    وتتبدى السمة األدبية بارزة وجمية في حنايا الكتاب في تأليفو وبسطو لمموضوعات 

وتحميمو ليا ، فظيرت أجزاؤه متالحمة تالحما خاصا ومرتبطة ترابطا فكريا وأدبيا فريدا من 
 .نوعو

وكذلك يمكن القول أن ىذه الدراسة المتواضعة كان اليدف منيا محاولة إعطاء نبذة عن 
 " .العقد الفريد"الحياة الثقافية والعممية وتعمق فيما يخفيو دور كتاب 

    وبالرغم من ىذه الدراسة الوجيزة إال أنيا تتضمن قيما أدبية ثمينة صالحة لكل زمان 
 ومكان

و عمى الرغم من المعارضة فإني عمى يقين من أن ىذه الدراسة ما زالت بحاجة إلى 
إضاءات كثيرة وكبيرة من جميع النواحي ألن الكتاب عقد كما جاء في تسميتو، فريد ليس 
لو شبيو، وحتى لو كانت ىذه الدراسة لبنة في ىرم البناء العممي،  لعل الطالب قد ينتفع 

 .بيا ويستفيد منيا
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 :ملخص
ىو موسوعة عممية ومجموعة أدبية فنية جمع فيو ' البن عبد ربو األندلسي'" العقد الفريد "     كتاب 

حاطتو بجميع جوانب األدب  المؤلف مختارات كثيرة من المنظوم والمنثور من خالل اطالعو الواسع وا 
وذوقو السميم،وحسو المرىف الذي مكنو من اصطفاء األجود من ألوان الثقافة وفنونيا المتنوعة فجعل كتابو 
شافيا وافيا جامعا ألكثر المعاني التي تجري عمى أفواه العامة والخاصة وبعد أن حّمى كل جزء منو بشواىد 

عقول الناس مرىونة في ' أفالطون'من الشعر تجانس األخبار في معانييا وتوافقيا في مذىبيا كما قال 
 ".أطراف أقالميم ،ظاىرة في حسن اختيارىم 

طريقة جديدة شاعرية في التأليف استوحاىا من عمل الصائغ عندما وضع كتابو ' إبن عبد ربو'كما ابتدع 
عمى شكل عقد يضم خمسة وعشرون جوىرة كريمة كل جوىرتين فيو متناظرتان بالنسبة لمجوىرة الموجودة 

في وسطو التي أسماىا الواسطة اعتمد عمى اختيار الكالم من جواىر األدب ومحصول جوامع البيان 
وحسن االختصار وجرد األخبار من أسانيدىا طمبا لإليجاز والتخفيف وتوسع في تطوير منيجو و أضفى 
عمى كتابو مسحة فنية،وروحا رقيقة شاعرية ال يمكن إنكارىا بأسموب جيد وألفاظ ومعاني مختارة وىكذا 

يكون الكتاب جميل العرض جيد التصنيف والترتيب ذو منيج مفضل في التأليف األدبية مما ال شك فيو 
أن كتاب العقد الفريد يعد مصدرا ميما من مصادر الكتب التي سبقتو بل إنو حقا يتميز بوفرة المادة مع 

 .دقة السيك وحسن النظام 
 

ABSTRACT:  The book of "ELAIKD EL FARID" which was written by IBEN 

ADDRABOU ELANDALOUSI is a scientific encyclopedia and a collection of an artistic 

literature. The writer gathered inite a plenty of selections in prose and in poetry he had a wide 

knowledge and grasp of all parts of literature. 

He had a high and great intuition which helped him to select different cultures and various 

arts. He made a conclusive and an adequate book. His book contains the most meanings 

which were used by all kinds of people. He embellished each part with the illustrations from 

the poem. 

He used homogeneity in his news in their meanings and a harmony doctrine as AFLATON 

said "people’s minds are subject to their pens tips, obvious in their nice selections. He also 

created a new dreamy method in writing got it from the jeweler work when he made his book 

as a necklace form which includes twenty five valuable jewels. Each two jewels were 

analogous. According to the center jewel that one was - called – the mediator. He based on 

speak choice and literature jewelery, the out Put of chetoric collections, the good selection 

and listing news from their sources for brevity and decrease. He also cextended in developing 

his methodology and gave his book an artistic, sensitive spirit that we that we could not deny 

through a nice style, chosen lexis and meanings for those reasons, this book is so beautiful in 

exposing, good in classification and order it has got a preferable method in literary writings 

without any doubt, the book of "ELAIKD EL FARID "  is an important source among the 

Arabic heritage sources thas preceded it. He is really a book that is rich and precise in 

formulation and organization. 


