مجلة "إلابراهيمي لآلداب والعلوم إلانسانية" – جامعة برج بوعريريج

املجلد20 :

العدد – 20 :أكتوبر 0202

القيمة المصطلحية لكتاب
الرندي (181هـ)
"الوافي في نَظْم القوافي" ألبي الطيب ُّ
The terminology value of the book: The ample in poetry rhyming
)By Abu-Tayib Al-Rondi (684 AH

د .عبد العزيز بوكطاية

جامعة محمد األول  -وجدة (المغرب)
abd.boug68@gmail.com

تاريخ القبول0808/88/38 :

تاريخ اإلرسال0808/88/84 :

ملخص:
يعتير كتاب "الوايف يف نظم القوايف" من أهم املصادر النقدية يف األندلس خالل القرن
اهلجري السابع ،وقد شكلت قضاياه امتدادا لقضايا النقد باملشرق العر،ي ،واشتمل على
منظومة اصطالحية غنية .ولعل ما ميز مؤلفه هو بسط هذه القضايا النقدية وفق منهج
خاص ،يبني القيمة النقدية للكتاب من خالل آراء الرندي النقدية القليلة ،والقيمة املصطلحية
املضافة املتمثلة يف تصور صاحبه للشِّعر ،وتوسيعه مفاهيم مصطلحات أخرى ،ووضعه
بعض املصطلحات اليت أسست بعض املفاهيم املعتمدة يف الدراسات النقدية املعاصرة.
وكلتا القيمتني جعلت النقاد املعاصرين يهتمون بكتاب "الوايف يف نظم القوايف" ،من
لكل باحث
خالل بعض املصطلحات اليت يشكل حضورها مفهوما أوليا ،ومرجعا ضروريا ّ
يف القصيدة العربية التشكيلية أو مهتم بالدراسات السيميائية.
الكلمات المفتاحية :القيمة املصطلحية ،املصطلح النقدي ،املنظومة االصطالحية ،القضايا
النقدية ،الشعر ،املفاهيم.
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Abstract:
The book entitled '' The ample in poetry rhyming '' is considered
among the most critical references in Andalusia during the seventh
century (AH). Indeed, the issues tackled have formed an extension to
other criticism-based issues raised in the Arab East. It has
encompassed a very rich idiomatic system. Perhaps, what
distinguished his author is that he has presented these critical issues
according to a special methodology which displays the critical value
of the book via Al-Rondi’s rare critical opinions. It also displays the
extra-added terminological value which is presented in the author's
perception about poetry and his elaboration on the concepts behind
other terms, as wellas his setting of some terminology which
established certain adopted concepts in contemporary critical studies.
Both of these values have made contemporary critics more
interested in the book '' the amble in poetry rhyming '' throughout
some terms whose presence constitutes a preliminary concept as well
as a necessary reference for every researcher in the Arabic graphic/
picturesque poem or anyone concerned with semiotic studies.

Keywords: Term value, Critical term, Idiomatic system, critical
issues, Poetry, Concepts.

:مقدمة
 واجتهت اجلهود، وندر االهتمام به يف اآلونة األخرية،أصبح النقد القدمي نسيا منسيا
 لذا يروم هذا املقال نفض الغبار عن كتاب نقدي أندلس "الوايف يف.إىل النقد احلديث
 فماه قيمة. من خالل منظومته االصطالحية الغنية،)6(ي الطيب الرندي،نظم القوايف" أل
هذا الكتاب املصطلحية؟ وما مدى إفادة النقاد املعاصرين منه؟ وما حظ مصطلحات هذا
الكتاب من كتب املصطلح واملعاجم؟
وقبل اإلجابة عن هذه األسئلة ال ب ّد من استحضار مجلة من املعطيات تتمثل يف
 وبيان مكانته بني،  وحتديد جماله العلم،اإلشارة إىل البيئة اليت أنتجت هذا املنت املدروس
.كتب النقد األندلسية
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األحمر(035هـ ـ 191هـ)

 -8األحوال السياسية والفكرية إبان قيام دولة بني
عاصر الرندي أحداثا جساما مرت هبا األندلس واملغرب؛ فف املغرب احتدم الصراع
بني املرينيني واملوحدين وانتهى بسقوط املوحدين .أما يف األندلس فقد اغتنمت بعض األسر
هذه الظروف ،واستولت على احلكم ،ومنها أسرة بين األمحر يف شخص حممد بن يوسف
مشايل األندلس يف أرجونة مسقط
بن مخيس النصري املعروف بابن األمحر الذي دعا لنفسه َ
رأسه سنة (129هـ) ،وعمل على ضم حواضر أخرى كان آخرها غرناطة سنة (135ه) معلنا
تأسيس دولته ،خاصة وأ ّن أهل األندلس عقدوا عليه آماهلم إلنقاذ دولة اإلسالم اليت باتت
األخطار هتددها من كل جانب ،هكذا أقام بنو األمحر مملكة غرناطة بني مظاهر
االضطراب وتزايد األطماع اليت كانت تتطلع إىل ما بق من ملك املسلمني يف األندلس
بعد أن تقوى النصارى وأصبحوا يشكلون هتديدا حقيقيا للوجود اإلسالم هناك ،ولعل
سقوط احلواضر تباعا زاد من شهيتهم بعد أن استشعروا ضعف املسلمني وختاذهلم ،وأدركوا
ظل هذا االكتساح اجلارف مل يبق أمام احلكام
عدم قدرهتم على الدفاع عن أنفسهم ،ويف ّ
املسلمني من سبيل غري عقد معاهدات الصلح واملهادنة بشروط مذلة حتقق أهداف
صاَلَ ابن األمحر
النصارى يف االسورداد .يقول عل بن أ،ي زرع" :وفيها (أي سنة 115ه) َ
الفونش على أن أعطاه ابن األمحر حنو أربعني مسورا من بالد املسلمني ...وقيل إن من
مجلة ما أعطى ابن األمحر أللفونش من بالد املسلمني من املدن واحلصون املسورة مئة مسور
ومخس مسورات من بالد شرق األندلس"(.)2
ورغم هذا الوضع السياس اخلطري الذي شهدته األندلس جراء هجمات اإلسبان
الجتثاث الوجود العر،ي اإلسالم  ،والثورات احمللية املناهضة للحكم والطاحمة إليه ،فإن
ذلك مل ينعكس على احلالة الفكرية ،إذ من املعلوم أنّه مبجرد استتباب احلكم يف
توجه األندلسيون إىل التحصيل العلم الذي بدأ مبحاكاة املشرق ليتحول فيما
األندلس ّ
بعد إىل إثبات الذات األندلسية ليدخل يف حتد للمشارقة من خالل إظهار التفوق والتميز.
لقد أتاحت عصور القوة يف طور تأسيس الدولة وما بعد ذلك ،هنضة علمية ونشاطا
ثقافيا ،وحركة أدبية ساهم فيها األمراء واخللفاء على امتداد الوجود اإلسالم وصوال إىل
دولة بين األمحر اليت مل خترج عن هذه القاعدة ،وسلك حكامها هنج سلفهم يف تنشيط
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احلركة الثقافية رغم األوضاع السياسية املزرية ،وعلى رأسهم مؤسس الدولة حممد بن يوسف
ابن نصر(106-135ه6202 -1238 /م) ،الذي كان منشغال بتثبيت حكم بين األمحر إال
كل أسبوع حيضر فيه العلماء والقضاة
أنه مل يغفل اجلانب الثقايف ،فكان يعقد جملسا ّ
ويستمع خالله للشعر ويثيب عليه ،وسار على هنجه من جاء بعده من السالطني واألمراء
الذين حرصوا بدورهم كل احلرص على تنشيط احلياة الثقافية من خالل املشاركة فيها
وجلب أكابر رجاالهتا واملبالغة يف إكرامهم واإلنفاق عليهم ،ولذلك عمرت حضرهتم
بالعلماء والفقهاء واألدباء وغريهم ،وأصبحت مملكة بين األمحر قبلة هلم "وكان من الطبيع
القصاد مثلما كانت قرطبة
أن تتطلع األنظار إىل تلك الدولة اجلديدة (مملكة غرناطة) ،كعبة ّ
وإشبيلية وبلنسية ،وغريها من القواعد الذاهبة ،وأخذ العلماء والكتاب والشعراء يورددون
الزهدة الوافدين على بالط سادة
على بالطها يلتمسون العون والرعاية .وكان من أولئك َّ
( )3
األندلس اجلدد ،بين نصر أو بين األمحر ،أبو البقاء صاَل ابن شريف الرندي"  .ومن
املعلوم أ ّن الرندي كان دائم الوردد على غرناظة وقد حظ مبكانة خاصة لدى ملوكها
وخاصة حممد بن األمحر يف غرناطة الذي "كان من خاصة شعرائه األثريين لديه أبو الطيب
صاَل بن شريف الرندي صاحب مرثية األندلس الشهرية"( ،)1وه قصيدة ذكرهتا املؤلفات
املغربية التارخيية واألدبية( ،)5وقد تعرضت للزيادة واحلذف ،مما جعل حممد مفتاح يعتمد
روايتني خمتلفتني ويوازن بينهما "أزهار الرياض" ،و"الذخرية السنية" ،ويبني أ ّن ما طرأ على
القصيدة من زيادة أو نقص أو تبديل كان عن قصد يعكس نية القائمني بذلك( .)1وجيمع
املؤرخون أن األحداث السياسية املؤملة اليت شهدهتا األندلس ه اليت حركت الرندي إىل
نظم مرثيته الشهرية اليت تثري مشاعر احلزن واألسى يف نفوس من عاصروا تنازل ابن األمحر
عن األراض اإلسالمية طواعية ،ومل يقتصر رثاؤه على ذلك بل مشل كل احلواضر اليت
هتاوت تباعا فيما قبل بنحو ثالثني عاماً من خالل نونية عصماء تعد من عيون الشعر
العر،ي ،ومطلعها:
يغر ِ
بطيب ِ
العيش إنسا ُن
لكل ش ٍء إذا مـ ــا متَّ نقصا ُن *** فال ُّ
ِّ
وقد "استهل الشاعر القصيدة حبكمة عامة مفادها أ ّن النقصان سنة اخللق يف كل
ش ء عند متامه  ...وأرسل الشاعر حكما مطلقة يف باق األبيات استلهمها من حوادث
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الدهر"( ،)0مث انتقل إىل "االستطراد إىل ذكر التواريخ للعظة واالعتبار واحملاكاة"( ،)8ليخلص
( )9
لعل الرندي بدعوته هاته
إىل" الغرض األساس  ،وهو الدعوة إىل اجلهاد واالحتاد"  .و ّ
يستنهض مهم املسلمني لتجاوز هذا الوضع املأساوي وإنقاذ األندلس من الضياع.
 -0النقد األدبي في األندلس:
ميكن تصنيف اآلثار النقدية يف األندلس ضمن ثالثة اجتاهات:
أ -اآلراء النقدية المتفرقة:
مل يكن التأليف يف نقد الشعر مبكرا ،ومل يشهد خطواته األوىل إال خالل القرن
اهلجري الرابع ،إذ مل ختل املؤلفات األندلسية يف شّت مناح العلوم من أشكال أخرى
للنشاط النقدي ،مثل :املقاالت ،واملقامات ،والرسائل ،والفصول واآلراء املتفرقة ضمن
الكتب األدبية العامة ،وكتب التفسري ،وكتب األصول ...ولقد أمجع الباحثون على أ ّن
احملاوالت النقدية األوىل يف األندلس كانت جمرد اقتباس من النقد يف املشرق ،على يد
ابن عبد ربه (328هـ) يف كتابه "العقد الفريد" .وإىل جانب ذلك نشط التأليف حول احلركة
الشعرية يف األندلس ،يقول مقداد رحيم" :ولعل احلركة الشعرية يف البدء عرفت الوراجم
الشعرية والطبقات قبل غريها من اجتاهات نقد الشعر يف األندلس.)67("...
تقوت اجلهود النقدية ،يقول إحسان عباس" :كان ال ب ّد للطاقات
ومع توايل العصور ّ
مر الزمن ،ألسباب عديدة"( ،)66وكان من نتائج ذلك
النقدية أن تقوى يف األندلس ،على ّ
ظهور ناقدين يف القرن اخلامس ،مها :ابن شهيد (121هـ) يف رسالته "التوابع والزوابع"
وابن حزم (151هـ) يف رسالته "مراتب العلوم" ،وكتابه "التقريب حلد املنطق واملدخل إليه
باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية".
وموازاة مع ذلك جند "املقامة اللزومية" للسرقسط (128هـ) ،وكتاب "تسهيل السبيل
إىل تعلم الورسيل" للحميدي (188هـ) ،ورسالتني نقديتني"رسالة أ،ي القاسم بن حممد (ق)5
والرد عليها البن أ،ي اخلصال" (517هـ) .ومما ألف مع توايل الزمن رسالة "االنتصار ممن
عدل عن االستبصار" البن السيد البطليوس (526هـ) ،و"مقدمة" ديوان ابن خفاجة (533هـ)
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و"الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة" البن بسام الشنوريين (512هـ) ،و"رحيان األلباب وريعان
الشباب" البن خرية املواعيين(511هـ).
ومن كتب التفسري واألصول "أحكام القرآن" البن العر،ي املعافري (513هـ) ،و"اجلامع
ألحكام القرآن" لشمس الدين القرطيب (106هـ) ،و"التسهيل لعلوم التنزيل" البن جزي
الكليب (016هـ) ...
ب -اهتمام األندلسيين بصناعة الشروح األدبية واللغوية:
اهتم األندلسيون بصناعة الشروح األدبية واللغوية اهتماما بالغا ،باعتبارها مدخال من
مداخل النقد ،يقول حمقق الكتاب" :وإىل كل ما سبق هنالك ميدان نقدي آخر لعل
األندلسيني نشطوا فيه أكثر من ميدان تأليف الكتب النظرية ،وتأليف الرسائل واملقاالت
الصغرية ،وأقصد بذلك ميدان الشروح اللغوية لدواوين وجمامع الشعر القدمي"( .)62وتشكل
مادة هذه الشروح:
 أبياتا مفردة لشاعر ما" :شرح ُم ْش َكل أبيات املتنيب" و"األنيق يف شرح احلماسة" أل،يمتام ،وكالمها البن سيده (158هـ).
 قصيدة مفردة ألحد الشعراء :شرح ابن هشام اللخم ملقصورة ابن دريد (550هـ) ،وشرحابن بدرون لقصيدة ابن عبدون(ق 1أو.)0
 ديوانا كامال لشاعر واحد" :شرح ديوان صريع الغواي" للطبيخ (352هـ) ،و"شرح ديواناملتنيب" البن اإلفليل (116هـ) ،وشرح ابن السيد البطليوس (526هـ) لديوان "سقط
الزند" للمعري.
 دواوين عدد من الشعراء :شرح األعلم الشنتمري (101هـ) ،وشرح أ،ي بكر بن عاصمالبطليوس (191()63هـ) لدواوين الشعراء الستة :امرؤ القيس ،النابغة ،علقمة ،زهري
طرفة ،عنورة.
ج -كتب النق ــد:
من اآلثار النقدية األندلسية القليلة اليت ُمجعت يف كتاب" :إحكام صنعة الكالم" أل،ي
القاسم حممد ابن عبد الغفور الكالع (ق ،)1و"تلخيص ابن رشد احلفيد"(599هـ) لكتاب
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"فن الشعر" ألرسطو ،و"الوايف يف نظم القوايف" أل،ي الطيب بن شريف الرندي (181هـ)
وكتاب "منهاج البلغاء وسراج األدباء" أل،ي احلسن حازم القرطاجين (181هـ) ،وكتاب
وجل هؤالء
"املصباح يف املعاي والبيان والبديع" لبدر الدين بن مالك الدمشق (181هـ)ّ ...
النقاد ينتمون إىل عصر بين األمحر الذي شهد فيه نقد الشعر تطورا ملحوظا ،يقول مقداد
دل عليه عدد كبري
رحيم" :أما يف عصر بين األمحر فقد شهد نقد الشعر تقدما واضحاّ ،
من النقاد أسهم امليرزون منهم يف إثرائه وتعميق اجتاهاته وقضاياه  ...ورمبا ساعد على ذلك
كثرة الشعراء واالهتمام بالشعر ،وإقبال امللوك واألمراء والرؤساء عليه وعلى نقده"( .)61وقد
ذكر هذا الباحث عددا كبريا من نقاد بين األمحر ،وقسمهم فئتني :فئة من النقاد مل يصل
ش ء من آثارهم النقدية ،وفئة أخرى ذُكرت آراؤهم النقدية يف كتب املتأخرين .ولعل ذلك
ما ترتبت عنه ندرة يف التأليف ،خاصة إذا علمنا أ ّن األندلس كانت على اتصال دائم
مبختلف امليادين الثقافية يف املشرق منذ أقدم عهود التأليف عير وسائط متعددة ،وحنن نعلم
حال التأليف النقدي هناك خالل هذه املرحلة ،إذ اجتهد النقاد يف توليد مصطلحات
البديع قسرا ،يقول احلسني العر،ي رمحون" :منذ بداية القرن السابع ،أصبح تيار البديع غالبا
يف مصر والشام ،وظهرت كتب خاصة بالبديـع وأنواعه وأشكاله ،وكان الناقد والكاتب
حمكومني مبجاراة العصر وذوقه ،وكان السع إىل استخدام البديع هاجس الشعراء حّت
أصبح عند النقاد إحصاء لتلك األلقاب واألنواع اجلامدة .وّنثل هلذا االجتاه بأملع نقاد تلك
املرحلة يف املشرق...ومبقارنة بسيطة بني حمتوى "حترير التحبري" أو"تلخيص املفتاح" وحمتوى
"منهاج البلغاء" نكتشف بوضوح املستوى العلم اجليد عند الناقد األندلس "(.)65
نستنتج من خالل النص املكانة العلمية اليت حظ هبا نقاد األندلس عموما؛ ألهنم مل
يهتموا حبشد املصطلحات وإحصائها ،وجماراة ما كان سائدا يف املشرق ،بل اهتموا إىل
جانب نقاد مغاربة آخرين باعتبارهم مجيعا من نقاد الغرب اإلسالم مبواضيع وقضايا
أخرى ،منها:
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 تنظيم املصطلح البالغ  :ويظهر ذلك من خالل حصر الرندي لبديع الشعر وحماسنهيف أربعني بابا كما سنوضح ذلك الحقا ،وحماوالت ناقدين مغربيني رامت تنظيم
املصطلح البالغ  ،يقول أمحد أبوزيد" :ظهر يف القرنني اهلجريني السابع والثامن بالغيان
مغربيان ساءمها ما وجدا عليه علم البالغة من سوء التنظيم ،وشعرا مبا يرهق كاهله من
ذلك الركام الثقيل من التفريعات واملصطلحات مها أبو حممد السجلماس  ،وابن البناء
كل من جهته أن ينظم هذا العلم وخيفف من تضخم قاموسه
املراكش  ،فحاول ّ
االصطالح أو املصطلح "(.)61
 االستفادة من حركة النقد خالل القرن اخلامس :ش ّكلت املادة النقدية يف هذا القرنرافدا من روافد النقد األندلس الحقا ،فقد أثارت قضايا نقدية ،وانتظمت يف تيارات
خمتلفة .يقول مصطفى عليان" :فقد جنحت حركة نقد القرن اخلامس يف توجيه النقد
األد،ي وجهة خاصة مبا أثارته من قضايا نقدية ومبا استقر فيها من تيارات ،فمن القضايا
اليت أشغل هبا نقاد األندلس يف القرنني الالحقني الصنعة املطبوعة  ...ومنها املعارضة
واإلجادة  ...ومنها احليلة يف الصنعة الشعرية  ...ومنها تعليم البيان  ...ومنها الدفاع
عن عقيدة املعري  ...وأبعد تيارات النقد األندلس أثرا يف املتأخرين التيار املنهج
والتيار اخللق .)60("...
باإلضافة إىل ذلك انيرى األندلسيون مبكرا إىل التأليف يف العروض ،بداية مع
ابن عبد ربه (328هـ) يف كتابه"العقد الفريد" .وسعيد بن فتحون القرطيب (398هـ) ،وله
مؤلفات يف العروض ،منها خمتصر بني فيه موسيقى الشعر .وحممد بن أمحد القيس
(187هـ) يف كتابه "املستنبط يف العروض" .وحممد بن مسعود اخلشين (511هـ) له خمتصر يف
العروض .وابن سيده (158هـ) يف كتاب "الكايف يف أحكام القوايف"(.)68
وخالصة القول إ ّن األندلسيني وقفوا عند حدود اإلشكاالت الكيرى اليت أثارها النقاد
املشارقة ،وكانت هلم فيها آراء خاصة أعطت ملشاركتهم متيزا وتفردا ،وعكست متيزهم
واستقالهلم عن املشارقة.
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وليس عيبا أن تكون املادة األساسية للنقد األندلس مشرقية لعدة عوامل وأسباب:
(بيئية ،ولغوية ،وحضارية ،وعلمية .)...يقول عل لغزيوي رمحه اهلل" :ومعىن ذلك أ ّن النقد
يف األندلس ال ميكن أن يكون إال خالصة جلهود املراحل السابقة :يف املشرق واملغرب
ولذلك فإ ّن دراسة النقد ومناهجه يف مرحلة متأخرة ال ميكن أن يتم على الوجه الصحيح
إال باإلحاطة بقضايا النقد ومناهجه يف املراحل السالفة ،ملعرفة حدود االتباع واالجورار
ومظاهر األصالة واإلضافة"(.)69
إ ّن اإلملام بقضايا النقد ومناهجه يف املراحل السالفة عملية ضرورية ال حميد عنها تصل
املاض باحلاضر ،وتشكل لبنة أساسية لتحقق "الوراكم املعريف" الذي يشكل إرثا مشاعا
يستفيد من خالله الالحق من السابق.
ومن الباحثني من مل يقفوا عند حدود تأثر نقاد األندلس مبا راج يف املشرق ،فمنهم
من ربط النقد األندلس حبركة الشعر ،يقول حممد رضوان الداية" :وكما وجدنا للشعر حركة
وحياة فقد كان للنقد األد،ي يف القرن السابع وجود وكان للنقاد مكان .ويظهر أمامنا عدد
الش ُقندي ( )129وابن دحية الكليب ( )133وابن سعيد ( )185وحازم
من النقاد مثل َّ
( )181والرندي (.)27(")181
ومنهم من جعل النقد األندلس قيمة مضافة إىل النقد العر،ي ،يقول رحيم مقداد:
"يشكل نقد الشعر يف األندلس يف هذا العصر إضافة ذات قيمة كبرية إىل النقد العر،ي
متثل يف اجلهود النقدية أل،ي البقاء بن الشريف الرندي ،وحازم القرطاجين ،وابن سعيد
األندلس  ،وأ،ي احلكم مالك بن املرحل ،ولسان الدين بن اخلطيب ،ومجال الدين
األندلس  ،وابن خلدون"(.)26
ومنهم من ّبني أ ّن النقد األد،ي يف األندلس يضطلع بآراء ونظريات جديدة ،يقول
احلسني العر،ي رمحون" :وعندما نتحدث عن النقد األد،ي والبالغ يف الغرب اإلسالم
فإّنا نعين بذلك ما كانت تعتمل به هذه احلواضر مجيعها ،وما أنتجه نقادها من آراء
ونظريات نقدية جديدة واكبت الوضع األد،ي يف املنطقة الغربية من الوطن العر،ي"(.)22
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ومنهم من أكد سبق نقاد األندلس يف تطوير موسيقى الشعر العر،ي وجتديدها ،وعدم
تأثرهم باجلهود النقدية السابقة ،يقول عبد اجلليل شوق " :مل يكن جلهود نقاد القرن
اهلجري الثامن بالغرب اإلسالم يف تناوهلم أللوان التطور والتجديد املوسيق يف الشعر
العر،ي تأثر باجلهود العربية السابقة ،لكوهنم مل يُ ْسبَقوا إىل تناوهلا من ذي قبل؛ فقد كانت
منطقة الغرب اإلسالم رائدة يف التناول النقدي ألوجه التطور والتجديد اإلبداع يف
موسيقى الشعر العر،ي :الـدوبيت واملوشحات والزجل"( .)23ومن املعلوم أن بوادر هذا
التجديد املوسيق ظهرت حمتشمة قبل ذلك.
وخالصة القول إ ّن استفادة نقاد األندلس من اجلهود النقدية املشرقية مل حيل دون
إثباهتم ألنفسهم" ،وأثبت األندلسيون امسا يف الدراسات البالغية والنقدية .فممن اشتغل
بالبالغة ابن عبد الغفور الكالع صاحب (إحكام صنعة الكالم) ،واملواعيين(ت511هـ)
صاحب (الرحيان والريعان) ،وابن رشد الذي تلتحم عنده البالغة بالفلسفة  ...وفيهم
أبو البقاء الرندي صاحب كتاب (الوايف يف نظم القوايف)"( .)21ويبقى "منهاج البلغاء وسراج
األدباء" حلازم القرطاجين (ت181هـ) أهم مصنف نقدي أندلس "استدرك على مجلة من
التآليف النقدية والبالغية اليت تقدمته ...وهو يف كامل القسم الثاي...يكشف ،كما نبه
على ذلك بنفسه ،عن آراء أصيلة ونظريات كثرية شخصية يف هذا الفن"(.)25
من خالل ما سبق يتضح أن ما ميز النقد األد،ي يف األندلس عموما ،هو:
 قلة النصوص النظرية ،وتفرق اآلراء النقدية ،و كثرة الشروح. اعتماد نصوص األدب املشرق وقضاياه بدل نصوص األدب األندلس وقضاياه ،إال ملاما. إثبات الذات األندلسية( :ظهور آراء ونظريات نقدية جديدة ،ظهور مفهوم خاصللشعر ال خيلو من اجلدة والطرافة ،تطوير موسيقى الشعر وجتديدها.)...
يف ظل هذا املناخ النقدي السائد ألف أبو البقاء الرندي كتابه "الوايف يف نظم
القوايف" ،ومن البده أن ينعكس ذلك على موضوعاته وقضاياه من جهة ،وعلى واقعه
املصطلح من جهة أخرى.
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 -3التعريف بكتاب "الوافي في نظم القوافي":
أ -اسم الكتاب:
اسم الكتاب يف النسخ املخطوطة اليت نظر إليها املرحوم "حممد الكنوي" ،هو "الوايف
يف نظم القوايف"( ،)21أما يف املصادر األخرى فتختلف التسمية ،فصاحب الذيل والتكملة
أورد الكتاب باسم "الكايف يف علم القوايف"( ،)20وأورده ابن اخلطيب باسم "الوايف يف علم
القوايف"( ،)28يف حني أن الرندي قد صرح باسم مؤلفه يف املقدمة ،ووفر علينا مؤونة
التحقيق يف ذلك ،يقول":وقد أوردت يف كتا،ي هذا مجلة كافية يف صنعة الشعر ،ملن أحب
أن يأخذ بأزراره ،ويطلع على أسراره ،ويتفنن يف بديعه ،ويتبني سقطه من رفيعه ...ومسيت
()29
كتا،ي هذا":الوايف يف نظم القوايف" وقسمته أربعة أجزاء ،تتضمن ما فيه من اإلجزاء
حبول اهلل تعاىل"(.)37
ب -موضوع الكتاب:
قد يتبادر إىل ذهن القارئ من خالل عنوان الكتاب أن موضوعه هو :القوايف فقط
ولكن ذلك اليثبت إن هو اطلع على مضمونه فسيجده من االتساع واالمتداد مبكان ،فهو
يف صنعة الشعر عموما ،وما يتعلق هبا ،وما يتصل بقضاياها ،وهذا ما تؤكده مواضيعه
املختلفة واملتنوعة اليت توزعت على أربعة أجزاء ،كما يوضح اجلدول:
القضايا النقدية المعالجة في أجزاء الكتاب
األجزاء

القضايا النقدية المعالجـة

الجزء األول

الدفاع عن الشعر /المفاضلة بين الشعراء /العملية الشعرية /أغراض الشعر ووظيفته.

الجزء الثاني

محاسن الشعر وبديعه :بناء القصيدة /التضاد والتقابل /الصورة البيانية /التجنيس

الجزء الثالث

عيوب الشعر :اإلخالل ،والسرقة ،والضرورة.

الجزء الرابع

حد الشعر ،والعروض ،والقافية.

وأنواعه /المبالغة وأشكالها...

308

مجلة "إلابراهيمي لآلداب والعلوم إلانسانية" – جامعة برج بوعريريج

املجلد20 :

العدد – 20 :أكتوبر 0202

فعن موضوع الكتاب ،يقول حممد رضوان الداية" :الكتاب الحق بكتب النقد
والبالغة مجلة ،وفيه أخبار أدبية أندلسية متفرقة ،وخمتارات من شعر املؤلف تدل على شعر
جيد ،واستمرار للنفس األصيل يف تيار الشعر العر،ي يف األندلس"(.)36
 4ـ منظومة الوافي االصطالحية:

للوقوف على املنظومة االصطالحية للكتاب نورد هذه اخلطاطة النسقية اليت تتخذ من
مصطلح الشعر نواة ،ومن مصطلحات العلوم األخرى مقوالت تتفرع عنها مصطلحات
جزئية توضح إفادة النقد من شّت العلوم مما سيغين منظومته االصطالحية وجهازه املفهوم
فهذه العلوم شكلت فروعا للنقد ،ومن مث اتسمت مصطلحاهتا بالنقدية .واخلطاطة اآلتية
ختتزل املنظومة االصطالحية لكتاب "الوايف يف نظم القوايف"(.)32

من خالل هذه اخلطاطة يتضح منهج الرندي يف كتابه ،واملوضوعات اليت سيطرقها
فقال" :وقد أوردت يف كتا،ي هذا مجلة كافية يف صنعة الشعر ،ملن أحب أن يأخذ بأزراره
ويطلع على أسراره ،ويتفنن يف بديعه ،ويتبني سقطه من رفيعه  ...ومسيت كتا،ي هذا" :الوايف
يف نظم القوايف" وقسمته أربعة أجزاء ،تتضمن ما فيه من اإلجزاء ،حبول اهلل تعاىل"(.)33
وإذا كانت مصطلحات "الوايف" هبذه الكثرة والدقة فال حمالة أن وراءها مجلة من
القضايا النقدية اليت ساعدت على تشكل نظرية نقدية واضحة عير مسار طويل .وال يتم
فهم هذه القضايا إال بامتالك مفاتيحها؛ يقول حممد الروك " :إن مصطلحات أي علم من
العلوم ،ه املدخل الطبيع إىل مضمونه وحمتواه ،والباب املوصل إىل مسائله وقضاياه ،وه
املفاتيح ملغاليقه ،بتحقيق املصطلحات وضبطها وحتصيل معانيها ،يدرك العلم وحيصل"(.)31
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لعل اخلطاطة توضح مميزات "الوايف" ،املتمثلة يف:
و ّ
 التنظيم والورتيب :إ ّن تصنيف كتاب "الوايف يف نظم القوايف" إىل أربعة أجزاء هو تصنيفجملموعة من العلوم ،ه  :علم الشعر (اجلزء األول /اجلزء الثالث) ،علم البديع (اجلزء
الثاي) ،علما العروض والقوايف (اجلزء الرابع).
 تقسيم الكتاب وتبويبه إىل أجزاء وفصول وأبواب ،تقابل األوىل مكونات النقد األد،ي(مصطلحات شعرية ،مصطلحات بديعية ،مصطلحات العروض ،مصطلحات القافية)
وتقابل الثانية مصطلحات أصول تتضمن مقوالت كيرى ،بينما تقابل الثالثة مصطلحات
حاملة لقضايا نقدية .ويكشف هذا التقسيم والتنظيم والتبويب عن تصور منهج كامل
لقضايا الكتاب برمته ،ويدل على اطالع واسع على أدق جزئياته وفق بنية نسقية مقصودة(.)35
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 اإلجياز ،واالختصار ،والوركيز :يتمثل األول يف االستغناء عن بعض املباحث الكيرى(الفصاحة ،البالغة ،البيان) لكوهنا شكلت مادة أساسية يف املؤلفات النقدية والبالغية
األخرى .ويتمثل الثاي يف حصر أبواب البديع يف أربعني بابا ،بينما يتمثل الثالث يف
العناية مبا تتحقق به صنعة الشعر.
 التصنيف اجلديد ملصطلحات "السرقة"" :ضروب السرقة وألقاهبا"" ،مراتب األخذ""فيما يشبه السرقة وليس منها" ،وعدم جعلها ضمن خامتة الكتاب.
 ترتيب جل مصطلحات البديع وفق مبدأ التقارب النسيب يف املفهوم. عرض مادته بأسلوب علم موضوع سلس ،ولفظ سهل ،يتسم بالعلمية واملوضوعية.يقول نبيل أديب رحال" :جاء هذا الكتاب رغم صغر حجمه تلخيصا جامعا لكل فنون
الشعر الرئيسية وقضاياه ،فلم يورك شاردة أو واردة من شوارد الشعر وموارده إال وتناوهلا
بأسلوب علم موضوع جاء تكثيفا دقيقا وأمينا ملوضوع واسع متشعب األطراف"(.)31
 -5القيمة المصطلحية للكتاب:
اشتمل كتاب "الوايف يف نظم القوايف" كغريه من الكتب النقدية والبالغية على منظومة
اصطالحية متنوعة تنوع العلوم اليت طرقها ،ومتعددة تعدد القضايا اليت عاجلها .وهذه
املصطلحات ه مداخل لفهم القضايا واستيعاب العلوم .وقد انطلق مؤلِفه من وع نظري
بالظواهر (اجملاالت) العلمية ،ومبوقعها يف إطار مقولة كيرى (النقد) ،وبالعالقة فيما بينها.
هذا الوع وع تصنيف يف جوهره ،يقوم على إدراك التشابه ورصد الفروق وجتريدمها يف
كل جتلياهتما .واملتصفح للكتاب يستنتج:
مقولة نظرية تنضوي حتتها ّ
 أ ّن مصطلحات "الوايف" حبكم انتمائها إىل النقد األندلس خاصة ،والنقد العر،ي عامةجتعل الدارس يتساءل عن هوية املصطلح النقدي يف األندلس.
 أ ّن كتاب "الوايف يف نظم القوايف" مجع عددا كبريا من املصطلحات النقدية ،كباقاملؤلفات النقدية األخرى ،وضمنها مصطلحات بالغية ،وعروضية ،ومصطلحات
القافية ،ومصطلحات علوم وجماالت أخرى.
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يف ،وحييل على الظاهرة (العلم)
 اعتماد الرندي التنظري :حيث يتصدراملصطلح التعر َ
ُ
داخل البناء الكل للمقولة الكيرى اليت تتضمنه.
 اعتماد الرندي االستنباط أسلوبا أثناء تعريف املصطلحات؛ فهو ينطلق من املفهوم العامإىل األمثلة والظواهر ،وقليال ما يلجأ إىل االستقراء.
 كون املصطلح يف الغالب عنوانا للفصل أو الباب الذي خيصص للقضية (للظاهرة)النص بالن ِ
َّص على مفهوم املصطلح حيث تصبح عملية التعريف ه أساس
ويستفتح ُ
النص التنظريي ،وهو ما جيعل بناء النصوص النظرية حول أبواب البديع مؤسسا على
سؤال املاهية ،الذي جياب به عن طريق التعريف واالستشهاد ،ومها املكونان األساسيان
 يف معظم األحيان -للنص التنظريي. استعمال ألفاظ دالة على بعض ضوابط املصطلح ،وإن مل يصرح به ،مثل :التسميةوالوضع ،واالتفاق.
 اعتماد طرق ووسائل يف وضع املصطلحات وتوليدها ،ه  :اجملاز ،واالشتقاقوالتعريب ،والوركيب ،والوضع.
 اتباع مسالك متنوعة يف استعمال املصطلح ،مجعت بني ما وصل إليه ،وما وضعه.املعرف إىل التعريف.
 سلك طرق متعددة يف االنتقال من ّ اعتماد األصل العلم للمصطلح؛ أل ّن مصطلحات العلوم بلغت مبلغا من النضجيصعب معه وضع مصطلحات أخرى حتيل على مفاهيمها ،ومما يؤكد ذلك أ ّن هذه
املفاهيم خالل القرن اهلجري السابع وما تاله ،أصبحت تغين عن ذك ـر املصطلحات.
 اعتماد التنويع يف بنية املصطلح النقدي بغية اإلحاطة باملفهوم (املصطلح املفرد) ،ويفحالة قصور هذه الصيغة يف التعبري عن مفاهيم جديدة ،يلجأ إىل صيغ أخرى مركبة
 تشكل فروعا للمصطلح املفرد  -تتجاوزها إلجياد شبكة اصطالحية ،تظهر منخالهلا الفروق بني املفاهيم اجلديدة ،وتستخدم للشرح واإلفهام.
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 بلورة املصطلح النقدي عن طريق املركبات ،إذ هبا يتبني لنا أ ّن جمال املصطلحات هوجمال تركيب وصياغة دائمني ،يعتمد اإلضافات ،والصفات ،والنسبة ،والعطف ...اليت
تشكل امتدادات للمصطلح املفرد ،توراوح بني التعريف والتخصيص.
 اعتبار املصطلحات عند الرندي إحدى العتبات واملداخل األساسية للنص النقدي بدءامن العنوان ،عناوين األجزاء والفصول واألبواب...
 وضع الرندي بعض املصطلحات (التختيم ،واإلغياء) ،وتسمية بعضها بغري ما اشتهرتبه ،وتوسيعه ملفاهيم أخرى ،مثل :التفصيل ،القلب (الشكل املربع) ،التبديل.
 تعريف املصطلحات تعريفا واحدا يف سياق واحد ،وتعريف أخرى أكثر من مرة. اإلجياز يف تعريف بعض املصطلحات "كالتتميم" و"التجنيس" ..والتطويل يف مصطلحاتأخرى "كالوصف" و"التختيم" و"التفصيل" و"التفريع"...
 ذكر مصطلحات دون تعريف ،فه عنده تندرج يف لغة العلم ،فيكتف فيها باالستعمالمنها" :البيان" و"البالغة"...
 جعل مصطلحات البديع عناوين ألبواب "حماسن الشعر وبديعه" األربعني. اإلحالة بالتخصيص ،كأن يذكر الكتاب الذي اعتمده ،أو املؤلف الذي استأنس به يفتعريف مصطلح أو التمثيل له ،أو يف تناول قضية نقدية.
 ورود املصطلحات النقدية املعرفة بكثرة تتوافق والعلوم املختلفة ،حسب أجزاء الكتابفاجلزء األول اختص مبصطلحات الشعر ،واجلزء الثاي مبصطلحات حماسن الشعر
وبديعه ،واجلزء الثالث مبصطلحات عيوب الشعر ،واجلزء الرابع مبصطلحات العروض
والقافية وعيوهبما.
 غىن القاموس املصطلح يف الكتاب إىل درجة اعتباره معجما نقديا مصغرا ،يستوعبمصطلحات العلوم األخرى "باعتباره آلية من آليات األداء اللغوي ،والضبط املعريف
والتنظيم املنهج "(.)30
 متكن نقاد األندلس وقدرهتم على مناقشة القضايا النقدية ،وامتـالك املصطلحاتواملفاهيم اليت تتم هبا هذه املناقشة.
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 فطنة الرندي وآخرين من نقاد األندلس إىل كثرة التقسيمات والتفريعات اليت عرفتهاالبالغة (البديع) ،مما دفعهم إىل تقليصها وحصرها.
 اعتماد اإلحالة العامة ،كأن حييل على تعريف املصطلح لدى فئة من الفئات أو مذهبمن املذاهب.
 تسمية الدوائر العروضية باسم النوع األول "البحـر األول" منها ،وتسمية البحور الشعريةباألنواع.
 استعمال مصطلح األجزاء (التفعيالت) ،وتعريفه الشعر بشكل تنازيل (من الكل إىل اجلزء). إطالق مصطلح األنواع على أغراض الشعر والبحور الشعرية. التصنيف اجلديد ملصطلحات "السرقة". ترتيب جل مصطلحات البديع وفق مبدأ التقارب النسيب يف املفهوم. التنويع يف التعريف (التعريف باملرادف ،واملاهية ،والوصف ،والشاهد.)... تأخري املعرف عن التعريف (الصدر والعجز). التعليل لتسمية بعض املصطلحات بأمسائها بالربط بني معناها اللغوي ومعناهااالصطالح  ،ويظهر ذلك من خالل بعض املصطلحات :البيت ،التحريد ،التسهيم...
 االستشهاد بشعره يف تعريف بعض املصطلحات ،وتضمينها يف الشواهد (التشبيه ،االطراد)وبشعر غريه يف تعريف مصطلحات أخرى (اهلجاء) ،وبذلك جيمع بني التنظري والتطبيق.
 تنبيهه يف بعض األحيان إىل الفروق بني بعض املصطلحات املتقاربة دالليا. االقتصار على التعريف باألمثلة دون وضع ح ّد للمصطلح (االستثناء واالستدراكالتقدمي والتأخري.)...
 مراعاة الرندي للمألوف (الرائج) من املصطلحات ،وترك ما هو غري مألوف. التكثيف يف تعريف بعض املصطلحات (الشعر). تعريف بعض املصطلحات تعريفا اصطالحيا ،وإعادة تعريفها يف وضعيات خاصة ،ومنهامصطلح (الثلم ،اجلمم  ،)...يقول الرندي" :وذلك حذف أول حرف من الوتد
اجملموع من فعولن ،فيصري :فعلن ،على وزن :زيد ،ويسمى ذلك الثلم"( .)38ويف مكان
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آخر يعرف الثلم يف علل الطويل ،يقول" :فأما الثلم ،فخرم فعولن يف أول البيت
()39
فيصري :فعلن"
 اعتماد مصطلحات جعلت بعض أحكامه النقدية انطباعية وذوقية  -ذات بعد تقييموه املصطلحات اليت شكلت نواة القضايا النقدية اليت عرفها النقد العر،ي ،منذ بداياته
األوىل حّت القرن اهلجري السابع.
 قلة ورود االشوراك اللفظ والورادف يف املصطلحات ،إال ما راج عند النقاد. عدم ذكر تسميات النقاد للمصطلح إال نادرا.وعلى العموم فإن قارئ الكتاب ،سيكتشف بعض جهود الرندي النقدية ،ويقف مليا
عند حبثه املصطلح املتميز.
 0ـ ـ إفادة النقاد المعاصرين:
لتأكيد القيمة النقدية للكتاب ومنها قيمته االصطالحية كان لزاما استحضار ما كتب
حوله رغم قلته ،وسأقتصر على من اهتم بنقد الرندي ،وببعض مصطلحاته اهتماما متفاوتا.
من النقاد والدارسني الذين اعتمدوا مصطلحا أو أكثر من مصطلحات الرندي:
 عبداملالك الشام الذي تتبع املصطلح النقدي يف كتاب"الوايف يف نظم القوايف" بالدراسةواملقارنة لريصد مالمح التجديد أو التبعية أو التحوير عند صاحبه .ويقول" :وسنتناول
بالدراسة ما تضمنته هذه األجزاء وأبواهبا وما تردد يف كل منها من مصطلحات ،متتبعني
الورتيب الذي جرى عليه املؤلف يف تقسيمه األصل والفرع "(.)17
فالنص يفصح عن نية صاحبه يف دراسة مصطلحات "الوايف يف نظم القوايف" حسب
أجزائه وأبوابه وفق الورتيب الذي اختاره املؤلف .وقد بني دواع هذا االختيار ،يقول:
"وسنختار كتاب الوايف يف نظم القوايف فقط العتبارات خمتلفة منها:
* أ ّن مادته أكثر اتساعا وروجانا يف سوق النقد ،ألهنا متس موضوع الشعر ،وسوقه كان
أكثر روجانا من غريه من فنون التعبري األخرى.
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* أنّه جيمع يف دفتيه مجلة كبرية من املصطلحات اليت فصلها النقاد املتأخرون إىل علوم
منفصلة عن بعضها كعلم البالغة وعلم العروض  ...ونظر إليها هو نظرة موحدة من
حيث اهلدف املطلوب منها.
* أ ّن اهلدف من الكتاب هو التقعيد والتقنني ووضع احلدود وضرب األمثلة وهذا ما يعين
أ ّن املصطلح  -من خالله  -يتمتع بنوع من االستقاللية اليت ال تفصله عن متوضعه يف
()16
إطاره العام الذي يتصل باجملال الذي وضع فيه".
لقد أدرك هذا الباحث القيمة املصطلحية لكتاب "الوايف يف نظم القوايف" باعتباره
منظومة اصطالحية متكاملة ،اختلفت فيها رؤية صاحبها عن رؤى النقاد اآلخرين.
 حممد املاكري يف كتابه "الشكل واخلطاب مدخل لتحليل ظاهرايت" ،حيث أورد ثالثَةمصطلحات صنفها الرندي ضمن حماسن الشعر ،يقول يف حديثه عن االشتغال الفضائ
الدال" :األشكال اليت نود التعرض إليها حتت هذا العنوان ،ال تقف عند ُجمََّرِد العرض
مقتضيات صوتيةٌ ونظمية ،بل تتجاوز ذلك إىل
البصري التجسيم الذي تتحكم فيه
ٌ
ٍ
إمكانات متعددةٍ للقراءة وهذه األشكال
توظيف االشتغال الفضائ للنص من أجل خلق
تتدرج يف تنوعها من البسيط إىل املركب ،ومنها -6 :القلب -2 .التفصيل-3 .التختيم"(.)12
 حممد عزام يف كتابه "املصطلح النقدي يف الوراث األد،ي العر،ي" ،حيث اعتمد تعريفالرندي ملصطلح التصحيف وعيوب الشعر ،يقول" :والتصحيف عند الرندي (181هـ)
نوع من التجنيس .وهو على نوعني:
تصحيف اخلط ،كما يف قول ،احلريري:
وتَالهُ ويْالهُ هنْ ٌد ُيه ـ ـ ُّـد
ب ب َقـ ٍّـد يَـ ُقـ ـ ُّـد
ُزيـِّنَ ْ
ت َزيْـنَ ٌ
()13
والثاي أن يكىن عن اللفظ مبا يشبهه" .
كما أورد تعريف الرندي لعيوب الشعر( ،)11واكتفى به دون غريه ،وفصل القول يف
هذه العيوب .واكتفاء حممد عزام بذلك يعين أ ّن تعريف أ،ي الطيب جامع مانع هلذه العيوب.
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 حممد بنيس يف حديثه عن بنية املكان( ،)15وحممد جنيب التالوي يف "القصيدة التشكيليةيف الشعر العر،ي" ،فهو يعتير التختيم قصيدة تشكيلية( ،)11وحممد الصفراي يف "التشكيل
البصري يف الشعر العر،ي احلديث(2771 -6957م)( ،)10وعبداهلل بنصر العلوي "يف
الشعرية العربية من فضاء الذاكرة  ...إىل أيقون العجيب" متحدثا عن األيقونات
التصويرية ،حيث أورد تعريف الرندي للتختيم مشفوعا بتعليق مث أورد الشكل الذي
صنعه( ...)18وميكن القول إ ّن التختيم شكل عند هؤالء اللبنة األوىل للقصيدة التشكيلية
لكل باحث يف القصيدة
املعاصرة ،ويؤكد ذلك حضوره مفهوما أوليا ،ومرجعا ضروريا ّ
التشكيلية أو مهتم بالدراسات السيميائية.
 حممد رضوان الداية يف كتابه "أبو البقاء الرندي شاعر رثاء األندلس" ،حيث يبني إسهامالرندي يف تسمية بعض املصطلحات ،يقول" :وهو ارتاد القصيدة (املطولة) واملقطوعة
واستخدم الرباعيات أو (املربعة) كما أمساها"(...)19
ونظرا للقيمة املصطلحية لكتاب "الوايف يف نظم القوايف" فإن مصطلحاته مل تنحصر يف
كتب النقد بل شكلت مادة معجمية غنية اعتمدها صاحب "معجم مصطلحات النقد
العر،ي القدمي"( ،)57الذي أورد واحدا وسبعني مصطلحا معرفا مشريا يف الغالب إىل الكتاب
وصاحبه ،وقليال ما يورد املصطلح معرفا دون اإلحالة عليهما .وسأورد بعض األمثلة:
االبتداء ،واالستطراد ،واملطابقة ،واملقابلة ،واملناسبة ،والتفريع ،والتوجيه ،والتجنيس
واملضارعة ،والورديد ،والتصدير ،واإلتباع ،والتبديل ،والتضمني ،واالطراد ،والتفسري
والتحرز ،والورصيع ،والتختيم ،واإلحالة ،واإلخالل ،والرثاء ،والتهنئة ،وسوء االبتداء ،وسوء
الورتيب ،وسوء اللفظ ،والسرقة...
خاتمة:
يكشف هذا املقال عن كتاب نقدي أرخ للنقد العر،ي يف األندلس خالل القرن
اهلجري السابع ،وقد شكلت قضاياه امتدادا لقضايا النقد باملشرق العر،ي ،ولعل ما ميز
مؤلفه هو بسط هذه القضايا النقدية وفق منهج خاص ،مما ساعدنا على الوقوف على:
 القيمة النقدية للكتاب من خالل آراء الرندي النقدية القليلة ،وإضافاته املتميزة.380

مجلة "إلابراهيمي لآلداب والعلوم إلانسانية" – جامعة برج بوعريريج

املجلد20 :

العدد – 20 :أكتوبر 0202

 القيمة املصطلحية املضافة؛ وتتمثل يف تصور الرندي للشِّعر ،وتوسيعه ملفاهيم مصطلحاتأخرى ،ووضعه لبعض املصطلحات اليت أسست بعض املفاهيم املعتمدة يف الدراسات
النقدية املعاصرة.
وكلتا القيمتني جعلت النقاد املعاصرين يهتمون بكتاب "الوايف يف نظم القوايف" ،من
خالل بعض املصطلحات اليت يشكل حضورها مفهوما أوليا ،ومرجعا ضروريا لكل باحث
يف القصيدة العربية التشكيلية أو مهتم بالدراسات السيميائية.
فضال عن ذلك فهو مصدر غين باملصطلحات النقدية؛ إذ يزخر برصيد مصطلح
متنوع من شأنه تنمية ذخرية املتخصصني يف النقد األندلس  ،واحلاجة ماسة للعودة إليه
واستثماره يف حبوث ودراسات أخرى ،وما أكثر يا حيوي من قضايا ومصطلحات نقدية يف
حاجة إىل البحث واالستقصاء.
الهوامش واإلحاالت:

(" -)6صاَل بن يزيد بن صاَل بن موسى بن أ،ي القاسم بن عل بن شريف النفزي .من أهل رندة ،يكىن
أبا الطيب"ينظر :اإلحاطة يف أخبار غرناطة -لسان الدين بن اخلطيب -حتقيق حممد بن عبد اهلل
عنان( ،دط-دت) ،اجمللد 3 ،مكتبة اخلاجن  ،ص" .317 :ولد يف حمرم سنة إحدى وستماية"
و"تويف يف عام أربعة ومثانني وستماية ".ينظر :املصدر السابق ،ص .305 :وإىل جانب كنية أ،ي
(رندة)
الرندي" نسبة إىل بلدته ُ
الطيب ،يكىن الرندي بأ،ي البقاء وأ،ي حممد ،وله نسبتان؛ " ُ
و"النفزي" ،نسبة إىل قبيلة (نفزة) اليربرية .وميكن حصر شيوخه يف ستة أمساء ،ذكرها كل من حممد
بن عبد امللك املراكش  ،وابن اخلطيب"روى عن آباء احلسن :أبيه والدباج ،وابن الفخار الشريس
وابن قطرال ،وأ،ي احلسني بن زرقون ،وأ،ي القاسم ابن اجلد التونس " .ينظر :الذيل والتكملة
لكتا،ي املوصول والصلة  -أل،ي عبد اهلل حممد بن عبد امللك املراكش  ،حققه عن نسخة األسكولاير
د .إحسان عباس( ،دط-دت) ،دار الثقافة ،بريوت ،السفر الرابع ،ص /630 :اإلحاطة/3 :
 317وقد تعددت مؤلفات أ،ي البقاء الرندي وتنوعت ،يقول عبد امللك املراكش  ..." :وله
مدون ،وصنّف يف الفرائض وأعماهلا خمتصرا
"مقامات" بديعة يف أغراض شّت ،وكالمه نظما ونثرا ّ
نافعا نظما ونثرا ،وله تأليف يف العروض وتأليف يف صنعة الشعر مساه "الكايف يف علم القوايف"".
ينظر :املصدر السابق ،ج.630/1 :
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( -)2عل بن أ،ي زرع الفاس  ،الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية ،دار املنصور( ،دط) ،الرباط
 ،6902ص.662 :
( -)3حممد بوذينة ،أبو البقاء الرندي ورثاء األندلس ،سلسلة من غرر الشعر  ،62املطابع املوحدة جمموعة
سراس ،ماي  ،6995تونس ،ص 8 :ـ .9
( -)1حممد عبد اهلل عنان ،لسان الدين بن اخلطيب حياته وتراثه الفكري( ،دط-دت) ،مكتبة اخلاجن
القاهرة ،ص.20 :

( -)5عل بن أ،ي زرع الفاس  ،الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية ،ص /661-663-662 :شهاب
الدين أمحد بن حممد املقري التلمساي ،أزهار الرياض يف أخبار القاض عياض ،ضبطه وحققه
وعلق عليه :مصطفى السقا -إبراهيم األبياري -عبـد احلفيظ شليب ،منشورات املعهد اخلليف
لألحباث املغربية (بيت املغرب) ،القاهرة ،مطبعة جلنة التأليف والورمجة والنشر( ،دط)6358 ،هـ
6939م .ج ،6ص /.57 -19-18-10 :ابن عذارى املراكش  ،البيان املغرب يف أخبار
األندلس واملغرب  -قسم املوحدين -حتقيق األساتذة :حممد إبراهيم الكتاي ،حممد بن تاويت
وآخرون ،الطبعة األوىل  ،6985-6171دار الغرب اإلسالم  ،بريوت-لبنان /دار الثقافة ،الدار
البيضاء-املغرب ،ص( .111-113:أورد املؤلف سبعة عشر بيتا من قصيدة الرندي).
( -)1حممد مفتاح ،يف سيمياء الشعر القدمي -دراسة نظرية تطبيقية ، -ط ،2762 :6رؤية ،ص.68 :
( -)0عبد السميع موفق ،تفاعل البىن يف نونية أ،ي البقاء الرندي مقاربة أسلوبية ،جملة األثر ،العدد 60
جانف  ،2763ص.661 :
( -)8حممد مفتاح ،يف سيمياء الشعر القدمي-دراسة نظرية تطبيقية ،-ص.36 :
( -)9نفسه ،ص.36 :
( -)67مقداد رحيم ،اجتاهات نقد الشعر يف األندلس يف عصر بين األمحر 890-135هـ ،اجملمع الثقايف
(دط)6127 ،هـ2777-م ،أبو ظيب  -اإلمارات العربية املتحدة ،ص( 66-67 :تنظر :مجلة من
كتب الطبقات أوردها املؤلف).
( -)66إحسان عباس ،تاريخ النقد األد،ي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاي حّت القرن الثامن
اهلجري( ،دط-دت) ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان-األردن ،ص.109:
( -)62حممد اخلمار الكنوي (تقدمي ودراسة) لكتاب (الوايف يف نظم القوايف) أل،ي الطيب صاَل بن شريف
الرندي (181-176هـ) :حممد اخلمار الكنوي ،رسالة مرقونة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
الرباط ،ص.17 :
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( -)63ذكر صاحب اجتاهات نقد الشعر يف األندلس يف عصر بين األمحر شروحا أخرى أل،ي بكر
بن عاصم ( البلوي ت 191هـ)" :شرح األشعار الستة اجلاهلية" و"شرح املعلقات السبع" و"شرح
أشعار احلماسة" ،تنظر :ص.62 :
( -)61مقداد رحيم ،اجتاهات نقد الشعر يف األندلس يف عصر بين األمحر ،ص.62 :
( -)65احلسني العر،ي رمحون ،أدباء األندلس :إسهاماهتم وتأثريهم يف احلركة األدبية العربية (خالل القرنني:
السابع والثامن اهلجريني) ،مقال ضمن ندوة :األندلس قرون من التقلبات والعطاءات ،القسم
الرابع :اللغة واألدب ،مطبوعات مكتبة امللك عبد العزيز العامة ،الطبعة األوىل 6160هـ6119/

ص.275-271:
( -)61أمحد أبو زيد" ،التضخم والتضارب يف املصطلح البالغ " ،املناظرة ،السنة الرابعة -العدد 1
رجب ،6161دجنير  ،6993ص.11 :

( -)60مصطفى عليان عبد الرحيم ،تيارات النقد األد،ي يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري ،الطبعة
األوىل6171 ،هـ6981-م ،مؤسسة الرسالة ،ص( 101-103-102:بتصرف).

( -)68للمزيد ينظر دراسة احملقق ،ص /677-99:ولكتاب ابن سيده عنوان آخر" الوايف يف علم القوايف".
( -)69عل الغزيوي ،نظرية الشعر واملنهج يف األندلس(حازم القرطاجين ّنوذجا) ،الطبعة األوىل
6128هـ2770-م ،مطبعة سايس -فاس ،ص.22 :
( -)27حممد رضوان الداية ،أبو البقاء الرندي شاعر رثاء األندلس ،الطبعة الثانية6171 ،هـ6981-م
مكتبة سعد الدين -بريوت ،ص.671 :
( -)26مقداد رحيم ،اجتاهات نقد الشعر يف األندلس يف عصر بين األمحر 890-135هـ ،ص.233 :
(أورد عدة نصوص يف خامتة كتابه تؤرخ حلركة نقد الشعر يف األندلس يف عصر بين األمحر).
( -)22احلسني العر،ي رمحون ،أدباء األندلس :إسهاماهتم وتأثريهم يف احلركة األدبية العربية (خالل القرنني:
السابع والثامن اهلجريني) ،ص.276 :
( -)23عبد اجلليل شوق  ،مجالية البناء الفين يف النقد األد،ي العر،ي (أشكال التلق ومظاهر التجديد
بالغرب اإلسالم ) ،الطبعة األوىل6133 ،هـ2762/م ،دار الوطن ،الرباط -املغرب ،ص.99:
( -)21حممد رضوان الداية ،يف األدب األندلس  ،دار الفكر ،2772 ،دمشق -سورية ،ص.10:
( -)25حازم القرطاجين ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تقدمي وحتقيق حممد احلبيب ابن اخلوجة ،ط ،3دار
الغرب اإلسالم  -بريوت6981 ،م ،ص( .660 :مدخل املنهاج).
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( -)21صاَل بن شريف الرندي (181-176هـ) ،الوايف يف نظم القوايف (من نصوص النقد العر،ي يف
األندلس) ،حقق وقدم له لنيل دبلوم السلك الثالث :حممد اخلمار الكنوي ،حتت إشراف:
أ .د /حممد بن شريفة ،رسالة مرقونة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -الرباط ،ص.3 :
( -)20حممد بن عبد امللك املراكش  ،الذيل والتكملة لكتا،ي املوصول والصلة ،السفر الرابع ،ص.630 /1:
( -)28لسان الدين بن اخلطيب ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة ،اجمللد  ،3ص.316/3 :

( -)29يف خمطوطات "الوايف يف نظم القوايف" اآلتية" :اإلجزاء" ،ن ،62312 :ورقة1/63009 /3 :

ص ،169 /626:ص ،2256 /2 :ورقة.3 :

( -)37صاَل بن شريف الرندي ،الوايف يف نظم القوايف ،ص.3 :
( -)36حممد رضوان الداية ،تاريخ النقد األد،ي يف األندلس ،ص.153 :
( -)32عبد العزيز بوكطاية ،املصطلح النقدي يف كتاب "الوايف يف نظم القوايف" أل،ي الطيب الرندي
(181هـ) ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف اآلداب ،جامعة حممد األول ،وجدة ،ج ،6ص.02 :
( -)33صاَل بن شريف الرندي ،الوايف يف نظم القوايف ،ص.3 :
()31

 -حممد الروك " ،جهود الفقهاء يف دراسة املصطلح القرآي" ،جملة دراسات مصطلحية ،العدد2

ص.20:
(" -)35نسق  :Systemنظام ينطوي على استقالل ذايت ،يشكل كال موحدا ،وتقورن كليته بآنية
عالقاته اليت ال قيمة لألجزاء خارجها" ينظر :نقد أد،ي حديث مفاهيم ومصطلحات وأعالم
حامد صادق قنييب ،الطبعة الثانية 6133هـ2762-م ،دار كنوز املعرفة ،عمان ،ص.262 :
( -)31نبيل أديب رحال ،موقف مؤلف أندلس من نقد الشعر كما يتضح يف كتاب الوايف يف نظم
القوايف ،تأليف أ،ي البقاء صاَل بن شريف الرندي األندلس  ،رسالة قدمت إىل الدائرة العربية يف
اجلامعة األمريكية يف بريوت ،تشرين األول  ،6911ص.53 :
( -)30حممد أمهاوش ،املصطلح النقدي يف كتاب "العمدة" البن رشيق ،دبلوم الدراسات العليا ،جامعة
سيدي حممد ابن عبد اهلل-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -ظهر املهراز -فاس ،السنة اجلامعية
6162هـ6992-6996/م ،ج ،6ص.10:
( -)38صاَل بن شريف الرندي ،الوايف يف نظم القوايف ،ص.202 :
( -)39نفسه ،ص.208 :
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( -)17عبد املالك الشام  ،النقد األد،ي يف األندلس بني النظرية واملصطلح ،منشورات املركز األكادمي
للثقافة والدراسات املغاربية والشرق أوسطية واخلليجية /كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية /ظهر املهراز/
فاس ،ص.371 :
( -)16نفسه ،ص.375 :
( -)12حممد املاكري ،الشكل واخلطاب مدخل لتحليل ظاهرايت ،ط ،6996 ،6املركز الثقايف العر،ي
ص.651 :

( -)13حممد عزام ،املصطلح النقدي يف الوراث األد،ي العر،ي ،دار الشرق العر،ي ،ص.671 :

( -)11نفسه ،ص 219 :ـ .257
( -)15حممد بنيس ،ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب -مقاربة بنيوية تكوينية ،ط6985-2م ،دار التنوير
للطباعة والنشر -بريوت /املركز الثقايف العر،ي الدار البيضاء ،ص.90 :
( -)11حممد جنيب التالوي ،القصيدة التشكيلية يف الشعر العر،ي( ،د،ط) ،6988 ،اهليئة املصرية العامة
للكتاب ،ص.8 :
()10

 -حممد الصفراي ،التشكيل البصري يف الشعر العر،ي احلديث (2771-6957م) ،ط2778 ،6

الناشر :النادي األد،ي بالرياض واملركز الثقايف العر،ي ،الدار البيضاء /بريوت ،ص.33 :
( -)18عبد اهلل بنصر العلوي ،يف الشعرية العربية من فضاء الذاكرة  ..إىل أيقون العجيب ،منشورات:
املركز األكادمي للثقافة والدراسات املغاربية والشرق أوسطية واخلليجية /كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية /ظهر املهراز /فاس ،2761 ،مطبعة أنفو برانت ،فاس ،ص.601 :
( -)19حممد رضوان الداية ،أبو البقاء الرندي شاعر رثاء األندلس ،ص.99 :
( -)57وحيد كبابة ،معجم مصطلحات النقد العر،ي القدمي ،ط ،2762 ،6ج ،6مكتبة لبنان ناشرون
(صفحات متفرقة).
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