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ع، ٕاىل ٕاجناز هذا اجلهد املتواضقين امحلد � من ق�ل ومن بعد ٔ�ن �رس ٔ�مري ووفّ 

  لتقد�ر اخلالص ��كتور الطیب بلعدلمث الشكر اجلزیل وا

 ، ومو�اً مصو�ً  وس�نداً  ا�ي �كرم �ٕالرشاف �ىل هذه املذ�رة وا�ي اكن عو�ً 

  . فرتة البحثيف تدر�سه يل وطی�  ومرشداً  و�حصاً 
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  .يف ٕاجناز هذا البحث

  ، لك من �لّمين حرفاً الك�ري ل الشكركذ� ال ٔ��ىس 

   .ة شكر وتقد�رحتیّ  ٕاىل لك هؤالء





 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                 

  

  

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ 

 

، والصالة والسالم على أشرف نستعینه ونتوب إلیه نحمده و العالمین رب الحمد هللا

  :، وعلى آله وصحبه أجمعین، أما بعدالمرسلین سیدنا محمد 

، علوم ا مدیدةفإن مما اجتهد العلماء فیه جهودا كبیرة، وقضوا في بحثه ودراسته أعمارً 

اللغة العربیة، ومن البدیهیات لنا أنه ال یمكن بأي حال من األحوال إدراك مرامي القرآن الكریم، 

لنا علماء أكفاء، عباقرة كبار، وبرز والّسنة الشریفة، إال بإتقان اللسان العربي، ومن هذا ظهر 

م ابن سنان الخفاجي ، جلوا عن الحسن واإلبداع فیها، من هؤالء العلماء اإلماخدموا لغة الضاد

ذلك العنوان " سّر الفصاحة " ، ومما یواجه المرء في كتابه موضوع هذه الدراسة -رحمه اهللا  –

الكثیر من  الذي ینم على التشویق قبل أن یلح على مضمونه، كأنه عنوان خط على باب خلفه

  .النادرة، عنوان یجعل القارئ یتلّهف لمعرفتها أسرار الّلغة

  :موضوع البحث له إشكالیة رئیسیة هي  :اإلشكالیة

  ؟الرؤیة النقدیة لإلمام ابن سنان الخفاجي ماهي

  ؟" سّر الفصاحة " من خالل كتابه  األدبيوهل قدم جدیدا یضاف للنقد 

  :تمثل في اآلتي وأهمّیته اختیارنا لموضوع الدراسة :وأهمیته أسباب اختیار الموضوع

  وبعد البحث واالستقصاء رأیت أن  ،بلعدل الدكتور المشرف طّیب طرف اقتراحه من

الذي   لم یحظ بالقدر العلمي والبحثي -رحمه اهللا –اإلمام بن سنان الخفاجي 

، لهذا ما قدمه من علوم للغة العربیة عامة ، والنقد بصورة خاصةمع یتناسب 

 .لهذا اإلمام، واهللا الموفق استقر الرأي على دراسة الجهود النقدیة

  :السابقةالدراسات 

  : منها ونذكر ، في هذا الموضوع وجدنــا بعض الدراســات

 الخفاجي للباحث سنان ابن واألدبیة العلمیة وحیاته) الفصاحة سر( كتاب مؤلف 

 .إدریس إسرافیل قدر األستاذ



 مقدمة
 

 ب 

 

 رسالة قدمت استكماال لنیل درجة " سر الفصاحة"األدب والنقد في  قضایا ،

العربیة من إعداد الطالب بلملیاني بن عمر، إشراف الماجستیر في قسم اللغة 

 .م1988الدكتور محمد بركات أبو علي، كلیة األدب جامعة االردن 

 مقدمة رسالة الفصاحة، سر كتابه في والنقدیة البالغیة وجهوده الخفاجي سنان ابن 

 كلیة أحمد، الرحمان عبد یاسین دریةلألستاذة البالغة  في الدكتوراه شهادة لنیل

 .م2009 سنة اإلسالمیة، درمان ام جامعة العربیة، اللغة

، والمنهج  منهج الوصفي، التحلیلياعتمدنا في هذه الدراسة على ال: منهج الدراسة

  .التاریخي

األدبي تعریفه وتطوره  قدنالفي البحث عن مضمون  استخدمته :المنهج الوصفي .1

 .الخ ...عبر العصور

 .استخدمته في تحلیل قضایا النقد البن سنان الخفاجي وجهوده  :المنهج التحلیلي .2

التطرق لحیاة مؤلف  كتاب سر الفصاحة ، وهذا من خالل  :تاریخي المنهج ال .3

 .الخ..والفترة التي عایشها 

  :حسب الخطة التالیة الموضوعمعالجة إشكالیة البحث، اقتضت تقسیم : خطة الدراسة

  مقدمة

  .نشأة الّنقد وتطوره :الفصل األول

 .مفهوم النقد األدبي: ولالمبحث األ 

  .النقد األدبي عبر العصور :ثانيالمبحث ال

  .الخفاجي سنان ابن -الفصاحة سر – كتاب مؤلف حیاة: الفصل الثاني

 .التعریف بابن سنان الخفاجي: ولالمبحث األ 



 مقدمة
 

 ج 

 

  .وفاة المؤلف وآثاره :ثانيالمبحث ال

  "سّر الفصاحة " قضایا الّنقد في كتاب  :الفصل الثالث

  .التعریف بكتاب سر الفصاحة: ولالمبحث األ 

  .النقد عند بن سنان الخفاجي :ثانيالمبحث ال

  .الخاتمة

  .النتائج
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 تمهيد:

 من مستوحاة أسسه أن وذلك األدبي، النقد عليه يرتكز التي األساسية القاعدة النقد يعتبر
 كان وسواء رديئه، من جيده ويميز ، أصالته عدم أو األدب أصالة يستكشف فهو األدبي، العمل
نما ، بذاته قائما   ليس فإنه فنا   أو علما   النقد  في ويسير ، وجوده منه ويستمد ، باألدب متصل هو وا 
 . اتجاهاته و خطاه يرصد ، ظله

 لذا سنتناول في:

 

 .مفهوم النقد األدبي: ولالمبحث األ  ❖
 .تعريف النقد األدبي المطلب األول:
 .األدبي خصائص الناقد المطلب الثاني:

 .النقد األدبي عبر العصور :ثانيالمبحث ال ❖
 الجاهلي.النقد في العصر  المطلب األول:

 .النقد في صدر اإلسالمالمطلب الثاني: 
 .النقد في العصر األموي  :الثالثالمطلب 

 النقد في العصر العباسي. :لرابعالمطلب ا
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 : مفهوم الّنقد األدبي.المبحث األول

 ويعبر فيها يحلق جديدة آفاق واكتشاف والتجديد الحرية إلى ينزع بطبيعته األدب كان إذا
 األدبية األعمال دراسة حدود عند يقف مقيد، محافظ إنه ، ذلك من العكس على النقد فإن ، عنها
صدار والقبح، والحسن ، والضعف القوة مواطن من فيها عما الكشف يقصد  .عليها األحكام وا 

 .األدبيالمطلب األول: تعريف النقد 

 سنتطرق للتعريف اللغوي واالصطالحي للنقد كاآلتي:

 لغة. األدبي النقد الفرع األول: تعريف

 ما وذلك ورديئها، جيدها وتبيين وغيرها الدراهم تمييز فمنها ، اللغة في النقد معاني تعددت
 :سيبويه أنشده

 1الصياريف تنقاد الدنانير نفي *** هاجرة كل في الحصى يداها تنفي

 المعنى هذا ومن فيه، ناقشه إذا األمر، في فالنا   فالن ناقد يقال"النقاش"  أيضا   معانيها ومن
 جيد بين التمييز محاولة من الناقد يفعله ما ألن ذلك. األدب في النقد معنى تحدد للكلمة األصلي
 .2"والدنانير الدراهم نقد في الصيرفي يفعله ما حبس من إال ليس ، رديئه و الكالم

 .الفرع الثاني: تعريف النقد األدبي اصطالحا

 مما وتمييزها ، األدبي النتاج في الفني النضج جوانب عن كالكشف ، تعريفات للنقد نجد قد
 النصوص أوائل ومن ، عليها العام الحكم ذلك بعد يأتي ومن ، والتعليل الشرح طريق عن سواها
 حيث ، الشعراء فحول طبقات كتابه في الجمحي سالم البن نص نقد كلمة تتضمن التي النقدية
 ما منها:  والصناعات العلم أصناف كسائر ، العلم أهل يعرفها وثقافة صناعة"  للشعر أن قرر

                                                           
 .2003، دار صادر ،  14جابن المنظور، لسان العرب ، في مادة النقد،   1
 .8 ص:  لبنان بيروت ، العربية النهضة دار ، العرب عند االدبي النقد تاريخ:  عتيق العزيز عبد الدكتور  2



 الفصل األول:                                                                             نشأة النقد وتطوره
 

8 
 

 يعرف ال والياقوت اللؤلؤ ذلك زمن ، اللسان يثقفه ما ومنها ، اليد تثقفه ما ومنها ، األذن تثقفه
 وال رسم وال طراز ال و بلمس وال بلون  تهماجود تعرف ال، و بالبصر المعاينة دون  وزن  وال بصفة
 .1"..زائفها فيعرف المعاينة عند الناقد ويعرف ، صفة

 الشعر:  الكتب هذه فمن ، مختلفة وجوانب واياز  من األدبي للنقد تطرقت قد أخرى  كتبا   نجدو 
 لآلمدي، والبحتري  تمام أبي بين والموازنة ، طباطبا البن الشعر وعيار ، قتيبة البن والشعراء
 .بسام البن والذخيرة هاني،صبألا واألغاني الجرجاني للقاضي وخصومه المتنبي بين والوساطة

 أسما ، ال معنى" األدبي النقد"  عرفوا قد العرب أن يرى  بأن حري  الكتب هذه لمثل فالدارس
ن ، وحقيقة كنها إبراهيم طه األستاذ يقول كما عرفوه أو  .2المسائل من لطائفة عنوانا   يعرفوه لم وا 

 رديئه من الشعر دجي   تمييز هو نقد لكلمة االصطالحي المفهوم أن سبق ما من ونستشف
 .القدامى النقاد عند الشائع المفهوم هو سيبقى والذي

 .الثاني: خصائص الناقد األدبي المطلب

ا مثمر ا نقده يكون  أن هيهم   الذي األدبي الناقد  أن يلم ببعض الخصائص في يقصر ال ومفيد 
 أدرجتها كاآلتي:ه، التي يجب توافرها في

 :3خصائصال هذه أهم

 يكن لم فإذا وأنواعا ، فنون ا واألدب النقد، لممارسة تؤهله ثقافة   مثقف ا األدبي الناقد يكون  أن -
ا نفسه ينصب أن له يمكن ال العربي الشعر بتاريخ ملمًّا  لشعر. لهذا ناقد 

 لغة في العربي للناقد بد ال: ينقده الذي األدب بلغة عالم ا يكون  أن بد ال األدبي الناقد -
 خبير ا يكون  وأن األلفاظ، بداللة عالم ا يكون  وأن النحو، قواعد في عالم ا يكون  أن العرب

                                                           
م ، الجزء 1974إبن سالم الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، تحقيق محمود ، محمد شاكر ، الطبعة الثانية مطبعة المدني ، القاهرة ،   1

 .05ص  األول،
 .11 ص:  لبنان بيروت ، العربية النهضة دار ، العرب عند األدبي النقد تاريخ:  عتيق العزيز عبد الدكتور 2
 ،العالمية المدينة جامعة –اللغات كلية، العربية اللغة قسم، األدبي النقد: في بحث، األدبي الناقد في توافرها يجب التي الشروط، محمود مجدي ميريهان 3

 .ماليزيا
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ا يكون  وأن والمقبول، والشاذ الجائز وغير الجائز ويعرف القياس، ويعرف بالصرف،  عالم 
 األوزان ومعرفة بالعروض، ملمًّا يكون  وأن والبديع، والمعاني، البيان، علم: البالغة بفنون 

 أن كذلك وعليه الشعر، ضرورات من يجوز ال وما يجوز وما القافية، وعيوب والقوافي،
ا عامة، بصفة العربي واألدب العربي الشعر بتاريخ ملمًّا يكون   األدب هذا لحقيقة ومدرك 

 .األخرى  اآلداب وبين بينه والفرق  وأصوله،
 السياسية األحداث ومعرفة التاريخ؛ معرفة عن يستغني ال كذلك األدبي والناقد -

 العقائد معرفة عن األدبي للناقد غنى وال به، وتتأثر األدب في تؤثر التي واالجتماعية
 .كذلك به يتأثر واألدب األدب في يؤثر ذلك ألن الفلسفة؛ ومعرفة واألديان

 البشرية النفس طبيعة ومعرفة النفس، بعلم اإللمام عن كذلك األدبي الناقد يستغني وال -
 جيدة دراسة األدبي العمل دراسة على يعينه ذلك كل فيها؛ يؤثر وما ومداخلها وخفاياها
ا يقول أن من ويمكنه  أو القصور وأوجه الجمال وأوجه الصواب أوجه فيه يبين حكم 
 .األدبي العمل في الرداءة

 بد ال فالناقد موهوب ا؛ يكن لم إذا للناقد بالنسبة شيئ ا تغني ال الثقافة من األلوان هذه وكل -
 المركوز الطبع هذا موهوب؛ وطبع فطري  استعداد عنده يكون  أن الثقافة هذه وقبل أوال  
ا؛ يكون  أن يستطيع حتى الثقافة هذه عليه يبني الفطري  االستعداد وهذا فيه  إذا لكنه ناقد 

 يكون  أن يمكن الفلسفات وعرف العقائد وعرف التاريخ وعرف والنحو اللغة قواعد حصل
ا يكون  ال لكنه منها؛ بكثير علم على أو األمور هذه من بشيء عالم ا  الطبع بهذا إال ناقد 
 1.نفسه فيعز  وجل   هللا وضعها التي والموهبة فيه زالمرك

 يكتب لكي البيان؛ على قدرة ذا الناقد يكون  أن يجب والثقافة الطبع ذلك إلى باإلضافة -
 التعبير على قادر ا يكن ولم يبين أن يستطع ولم علم إذا لكنه ويفسر؛ ويشرح ويبين

                                                           
 .2، المرجع السابق. صاألدبي النقد: في بحث، األدبي الناقد في توافرها يجب التي الشروط، محمود مجدي يريهانم  1
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 فالقدرة للقراء؛ يقدمها أن يستطيع ال نفسه حديثة ستظل معرفته فإن والتفسير؛ والشرح
ا المهمة األمور من إذن اإلبانة على  .األدبي الناقد في تتوافر أن يجب التي والشروط جدًّ

 بسبب األدباء من ألديب متحيز ا يكون  فال: العدل األدبي الناقد في يتوافر أن يجب كذلك -
 أو شخصي لموقف األدباء من أديب على متحامال   يكون  وال هوى، أو قرابة أو مصلحة
ا األحوال هذه مثل في النقد يكون  أن يمكن ال وبينه؛ بينه عداوة ا نقد   أن يمكن وال نزيه 
ا يكون   .موضوعيًّا نقد 

هذا الخيال أن يتصور وال بد كذلك أن يكون هذا الناقد صاحب خيال يستطيع من خالل  -
الصور وأن يدرك العالقات التي يقيمها األديب في عمله األدبي بين األشياء المتباعدة 

 عن طريق التعبير المجازي.
ا وتتحقق الفوائد الكثيرة التي  ا ومقبوال  ومحايد  فكل هذا يعين الناقد على أن يكون نقده جيد 

 ديب، وبالنسبة للقراء.ذكرناها من نقده بالنسبة لنفسه، وبالنسبة لأل
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 .عبر العصور األدبيالمبحث الثاني: النقد 

كانت مراحل تطور النقد بدايتها ما قبل التدوين التي تم  حصرها من العصر الجاهلي إلى 
 عفوية بطريقة يصدر الذي البسيط الساذج بالنقد المرحلة هذه بدأتمطلع العصر العباسي، 

 .التأثري  االنطباعي بالنقد ويسمى ضوابط أو تدوين دون  وشفوية

 المطلب األول: النقد في العصر الجاهلي.

 حيث واإلتقان، الجودة من عالية مستويات إلى وصل أنه نجد الجاهلي للشعر ننظر عندما
 . اإلتقان من الكمال مبلغ بلغ حتى التهذيب من ألنواع خضع

 حوال   فتمكث فيها النظر ويعيد قصدته الشاعر يراجع إذ المعلقات خالل من ذلك وظهر
 .الحوليات أصحاب عند يظهر كما ويقومها بهاويهذ يحسنها عنده كامال  

 فيه فيجتمع األدباء تالقي مركز عكاظ سوق  وأشهرها.  الجاهلية في العرب أسواق وكانت
 ويذر ،والنقد بالتعليق المستمعون  فيتلقاه ،الشعر جديد من لديهم ما فينشرون  عدة قبائل من الشعراء

 .1قصائدهم بجودة الشعراء إليهم يتحاكم بالشعر علماء األسواق هذه من

 بين عقدت التي كتلك الشعراء، بعض بين تعقد كانت التي الموازنات إلى أيضا باإلضافة
 .2"الفرس وصف في الفحل وعلقمة القيس امرئ "

 ذلك ومن الفنية العيوب بعض إبراز ، الجاهلي العصر في النقد أثارها التي القضايا ومن
 .3حول األخطاء اللغوية الجزائية ارد ، واإلقواء

 .الجاهلي للعصر النقد في بها يستدل التي المظاهر بعض هذه كانت

                                                           
 .8 ص ،م ، األردن2000سعود عبد الجبار ، أصوله وتطوره ، الطبعة األولى ،النقد األدبي القديم أصوله وتطوره   1
 .5ص، 1991،  دط، للطباعة، مكة العرب، عند القديم األدبي االنقد في ،الرحمن عبد مصطفى 2
 .3، ص  هـ1385  ، القاهرة ، الثانية الطبعة ، الشعراء على العلماء مآخذ في المؤشح ، المرزباني 3



 الفصل األول:                                                                             نشأة النقد وتطوره
 

12 
 

 : النقد في صدر اإلسالم.لثانيالمطلب ا

 بظهور بدأت التي الزمنية الفترة أو الراشدين، والخلفاء الرسول عصر يعني اإلسالم صدر إن
 .هجرةلل 41سنة سفيان أبي بن معاوية يد على األموية الدولة بقيام وانتهت اإلسالم

 .صلى هللا عليه وسلم ولالفرع األول: عصر الرس

 حياة في كبيرا تأثيرا القرآن أحدث حيث الكريم القرآن وهي مميزة ظاهرة العصر هذا شهد
 .أدبهم بذلك فتحضر الحضارة إلى البداوة من نقلهم فقد العرب،

 هذا مبادئ مع يتفق الذي األقوم الطريق إلى الموجه موقف آنذاك اإلسالم موقف وكان
 إلى باإلضافة الفاضلة، لألخالق ودعوة اإلسالمي المجتمع لبناء وسيلة الشعر ليكون  الدين،
 يتوقفالساقطة، ولم  للمعاني مجال فيه يعد ولم وأسلوبه، وموضوعاته معانيه، وتجديد تطوير
نما واألغراض، المعاني عند الشعر فن تطوير في اإلسالمي األثر  األسلوب في أيضا طور وا 

 .1الغريب عن وبعدت اإلسالم بروح تأثرت فقد والصياغة،

 إطار ضمن القول على وحثهم شجعهم بل ال سلبيا   موقفا   الشعر من يقف لم اإلسالم أن نرى 
 ل صلى هللا عليه وسلمالرسو  رسم ولقد ، أسلحته من سالحا   واتخاذهم تعاليمه مع المتفق الفكر
 اإلبل تدع حتى الشعر العرب تدع ال"  قوله عنه وروى  عليه يسير أن ينبغي الذي نهجه للشعر
 عليه الوافدينمع  حديث في ويخوض الجيد الكالم يتذوق  فصاحة العرب أكثر وهو وكان" الحنين
 وان.  به اجتماعهم يكثر نأو  مجلسه في الشعراء يتحدث أن الغريب من يكن لم ولذا أسلموا الذين
 : الجعدي النابغة كقول الجيد بالشعر يعجب

 .دراــك أني صفوه تحمي بوادر   *** له يكن لم إذا ِحْلم   في خير وال

 .أْصدر ا األمر   أورد ما إذا حليم  ***  له يكن لم إذا جهل في خير وال

                                                           
 .70المرجع السابق، ص مصطفى عبد الرحمن: في االنقد األدبي القديم عند العرب، 1
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 أن بها أعجاب من وأبلغ الرسول، به فأعجب" سعاد بانت" ، قصيدته زهير بن كعب وأنشده
 الجمع في بعده من الخلفاء توارثها ثم معاوية منه اشتراها التي بردته عليه وخلع ، كعب عن صفح

 بها. تبركا   واألعياد

 : قوله إلى قصيدته في كعب بلغ ولما ،

  مسلول هللا سيوف من مهند ***  به يستضاء لسيف الرسول أن

 زولوا أسلموا لما مكة ببطن *** قائلها قال قريش من فتيية في

 .1زهير بن كعب شعر يسمعوا أن الخلق إلى الرسول أشار

 ذلك من أمامه الشعر في والمحاكمات المساجالت كانت إلى ه صلى هللا عليه وسل معهد وفي
 بدر بن الزيرقان شعرائهم من ومعهم عليه قدموا له المعادين تميم بني فرب من وفدا   أن روى  ما

 يا:  الحجرات وراء من ينادونه راحوا ثم ، حاجب بن عطارد خطبائهم ومن حابس، بن واألقرع
 بن ثابت بخطيبه الرسول فرماهم. شين وذمنا زين مدحنا فأن ، ونشاعرك نفاخرك إلينا أخرج محمد
 عليهما وردا ، شعرا   الزيرقان حسان خطابة عطاردا ثابت فساجل ثابت، بن حسان وشاعره قيس
ول صلى هللا الرس يعني – الرجل وهللا إن هذا : "يقول ألن حابس بن األقرع دفع ، مفحما   بليغا   ردا  

 واتهمأص و ، شعرائنا من أشعر ولشاعره خطيبنا، من أخطب لخطيبه ، له لمؤتى – عليه وسلم
 . 2جميعا   القوم أسلم ثم ، أصواتنا من أعلى

 الراشدين. الفرع الثاني: عصر الخلفاء

رضي هللا  الخطاب بن" عمر" الخليفة أن وجدنا الراشدين الخلفاء عصر في للنقد تتبعنا عند
 ابن يقول عمر وعن ، العصر ذلك في مهم ناقد إنه:  القول يمكن فيه تأثيرا   أكثرهم كان عنه

                                                           
 .345، ص 5 ،ج، أبو الفرج األصبهاني األغاني  1
 .14،17، ص 4نفس المرجع السابق، ج   2
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 وخبرة دراية على وكان، 1" ألهله التعرض قليل بالشعر عالما   عنه هللا رضي عمر كان : " رشيق
 وروي ، معرفة فيه وأنفذهم للشعر زمانه أهل أنقد من وكان ،بأسرارها دقيقة ومعرفة باللغة عميقة

:  قلت. شعرائكم ألشعر أنشدني:  رضي هللا عنه الخطاب بن عمر لي قال" : عباس أبن عن

 :يقول الذي قال ؟ المؤمنين أمير يا هو من

 دــــــــــبمخل ناســـال حمد ولكن *** أخلدوا الناس يخلد حمدا أن ولو

 ال كان ألنه قال الشعراء؟ شاعر كان ولم:  قلت.  الشعراء شاعر فذاك قال. زهير ذلك:  قلت
 .2" فيه بما إال أحدا   يمدح ولم الشعراء، وحشي يتجنب وكان ، الكالم في يعاظل

: الحكم لهذا معايير رسط   و والتبرير التعليل انتهج هذا النقدي حكمه في عمر أن ونالحظ
 الصدق والثالث والغريب، الوحشي عن االبتعاد والثاني ، والغموض التعقيد من الشعر خلو األول
 .الكذب وعدم

 بل ، به الشغف شديد بالشعر حفيا   جاهليته في كان كما إسالمه في ظل عمر أن والواقع
 ، لغيره فراغا   وقته من له تدع ال التي بمهامه واشتغاله ، الخالفة بأعباء اضطالعه بعد كذلك ظل
 في معهم ويخوض الوفود ويستقبل ، وحفاظه أصحابه من يستنشده و ويرويه، بالشعر يتمثل فكان

 .3وشعرائهم شعرهم عن الحديث

 : النقد في العصر األموي.الثالمطلب الث

 العباسيين بغلبة وتنتهي ه41 سنة معاوية بخالفة تبدأ التي الفترة على األموي  العصر يطلق
 .ه132  سنة منهم الخالفة وانتزاعهم أمية بني على

                                                           
 .76، ص 1العمدة، ج  1
 .289، ص 10أبو الفرج األصبهاني، األغاني، المرجع السابق،  ج  2
 .62عبد العزيز عتيق، تاريخ النقد األدبي عند العرب، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص   3
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 االجتماعية الحياة نواحي جميع على الدولة سياسة في الجديدة التعديالت انعكست فقد
 اإلسالمي، الدين في أممها دخلت التي األجنبية الثقافات على االنفتاح ذلك على وأضف والثقافية،

 اتصلت التي األخرى  والحضارات اإلسالمية الحضارة من مزيج العصر هذا في البيئة كانت فقد
 شعر وهو ـ خاص بشكل الحجاز في ـ الحضـري  الغزل الشعر على غلب فقد معها، وتفاعلت بها
 على جرأة وفيه النساء، مع الشاعر تجارب تحكي قصص وفيه صريح، للنساء ووصف دعابة فيه

 هذا أفراد أحـد والناقـد المجتمع أفراد حياة في الكبير األثر له كان وغيره هذا كل .القديمة التقاليد
 .1المجتمع

 ـ الحكم في للشورى  خالفا الوراثي النظام اتبعت التي ـ الجديدة الدولة هذه في جليا ظهر ومما
 الحركة ترشيد على عملوا األوائل فالمسلمون  الديني، الجانب من أكثر الدنيوي  بالجانب االهتمـام
 الموجه الشعر تقويم موازين تتغير أن الطبيعي ومن الصحيحة، السليمة الوجهـة وتوجيهها الشعرية
 :2منها أسباب لعدة وذلك كثيرا يتغير لم النقد في الجمالي الجانب كان ذال .أمية بني سياسة لخدمة

 .األدبي وتراثهم كثيرا الجاهليين بأخبار األمويين اهتمام -
 .وأذوقهم القدامى العرب غرار على عربية تنشئة أبنائهم تنشئة على الحكام حرص -
 .واألمراء الملوك قصور على العرب الشعراء توافد -
 .الحكم مجالس في والنحو اللغة علماء حضور -
 ظهور المدارس النقدية مثل: مدرسة الحجاز، مدرسة الشام. -

 المطلب الرابع: النقد في العصر العباسي.

 الحضارة رقي عصر فهو ،والفن واألدب للعلم ازدهارا العهود أکثر العباسي العهد يعد
 لتنامي المجال أتاح مما المتداولة العلوم مختلف في کتب صنفت فقد الثقافة، ونضوج اإلسالمية

                                                           
 .80ص نفس المرجع السابق،    1
،  مجلة مقاليد، العدد الخامس، ديسمبر "األموي العصر نهاية حتى الجاهلية من العرب عند األدبي النقد في دراسات"كتاب في قراءة، هني القادر عبد  2

 .201، ص2013
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 قصدها وقد اإلسالم، لدنيا السياسية القرارات والتخاذ للخالفة مرکزا بغداد وکانت واألدب العلم
 بين العالقة توثيق إلی أدی الذي األمر والثروة، السلطة نيل بغية وحدب صوب کل من العديد

 قد بهم الخلفاء اهتمام وکان واألدب، العلم أهل أيضا قصدها کما. المختلفة والحضارات الثقافات
 .وروايتها وحفظها األشعار لجمع الرغبة أثار حيث اإلسالمية والثقافة العلم تقدم في مهما دورا لعب

 اتجاها األدبي التأليف واتخذ االهتمام من وافر بسهم والنقد األدب اختص المجال هذا وفي
 في األدبي النقد راج ثم ومن آثارهم ونقد والكتاب الشعراء بسيرة العناية بذلت حيث وفلسفيا علميا
 .1والنثر الشعر

 ماثلة ظلت التي الكتب أقدم من ولعلها األدبي، النقد تاريخ في المهمة الكتب جملة ومن
 من وکان ،2الجمحي سالم بن محمد هللا عبد أبي تأليف الشعراء طبقات کتاب الدهر جبين علی
 عبيدة، وأبي األحمر، وخلف حماد،:مثل عصره ورواة أدباء کبار علی وتتلمذ البصرة أهل

 .وترتيبا نظما الكتاب هذا يتبع وال واألصمعي،

 معتمدا الذاتي العاطفي اإلحساس تأثير عن بعيدا ليكون  األدبي النقد سعی العهد هذا وفي
 العباسي العصر ونقد النقد؛ في ومنهجية دقيقة قواعد ظهرت فقد لذلك والبرهان التحليل علی

 العلماء اتجاه والثالث، الذوقي االتجاه والثاني، اللغوي  االتجاه األول،: اتجاهات ثالثة إلی يتشعب
 .3" اليونانية بالعلوم کبير حد إلی تأثر الذي"  جعفر بن قدامة مثل

                                                           
 .38هـ، ص 1388، مجلة التراث األدبي، العدد الثالث، العباسي العصر في األدبي النقد، الحسيني محمدباقر  1
 114، ص2جوزيدان، ؛15: األنباري،: انظر  2
 .15، ص1973،  ط،.د لبنان، الثقافة، دار -العودة دار الحديث، األدبي النقد ،هالل غنيمي محمد  3
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 تمهيد:

 األديب هذا مكانة بيان على أقدمت فقد سنان، ابن شخّصية إلى االلتفات ارتأيت هنا
 .هذا الفصل خالل منوبشخصيته واآلثار التي تركها  به والّتعريف

 لذا سنتناول في:

 .التعريف بابن سنان الخفاجي: ولالمبحث ال  ❖
 .الحالة السياسية واالجتماعية في عصر المؤلف المطلب الول:
 .مولد ابن سنان الخفاجي المطلب الثاني:

 وصفاته العلمية والثقافية. الخفاجي سنان ابن شخصية المؤلفالمطلب الثالث: 
 .وفاة المؤلف وآثاره :ثانيالمبحث ال ❖

 .وذكره في كتب الالحقين وفاة ابن سنان الخفاجي المطلب الول:
 .األدبيةالعلمّية بن سنان الخفاجي آثار المؤلف  المطلب الثاني:
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 : التعريف بابن سنان الخفاجيالمبحث الول

 حملهم ما حصل أو سنان، ابن شخّصية عن الحديث األدبي الّتاريخ أقطاب معظم فات قد
 عمر اّلدكتور قال حيث ،ديّنية أو مذهّبية حمّية من ذريعة أو عصّبية من كباعث إهماله على

 من حّقه جحفأ قد المعتزلة، مذهب إلى فريق عند نسب الذي غبالّرا  أنّ  اعتقادي وفي: " الّصباغ
 عليه وحكموا االجتهاد في بدعة اعتبروه ما ويحاربون  السلّفية راية يرفعون  كانوا الذين اّلدارسين قبل

 . 1"بالبطالن

 الحالة السياسية واالجتماعية في عصر المؤلف.المطلب الول: 

ت أكثر من نصف قرن ببالد الشام، حيث دام 3في حلب الّشهباء 2قد قامت دولة المرداسيين
بكل  استطاعت أن تعيد إلى هذه المدينة نضارتها حينما ّجددت العصر الحمدانىالزمان، من 

من وعلى الّرغم ، في كل شيء خليفة العصر الحمدانيّ  فالعصر المرداسيّ ، مظاهره وأشكاله
 إاّل ّأنه، ب السياسي والفساد االجتماعي اّلذي يسود بيئة حلب من وقت إلى آخررااالضط

 ة للفاطميين فييّ والّتبع ة لتلك الفترة كانت مزيجا من االستقاللالسياسيّ  ةالحال يمكن القول بأنّ 
 .4مصر

 المظالم إلى أصحابها ممّا ساعد على إحساس اّلناس ولقد عمل المرداسيون على ّرد
، والتركيز في االتجاه الفكري والخلق بالحّرية االجتماعية و مّكنهم من ممارسة البحث العلمي

واإلبداع الفنّي، وذلك أن الحياة العلمية واالدبية في عصر المؤّلف قد حافظت على المستوى الذي 
                                                           

 دار شركة، 5، الطبعة  1 جاألدباء، محاضرات - ( وكتابه األصفهاني الراغب)  عنوان تحت الكتاب فاتحة قبل ، الصباغ عمر الدكتور ماكتبه انظر  1

 .7هـ، ص1420، بيروت – األرقم أبي بن األرقم
 :الحسينية المصرية،عدد الجزاءالناشر: المطبعة  الطبعة: الولى،.831ص ،-7هـ(،ج :237انظر: المختصر في أخبار البشر لبي الفداء، )المتوفى  2

 .حلب ِإلى صالح بن مرداس الكالبي وأوالده من بعده، فنسبت إليهم دولة المرداسين في سنة تسع وتسعين وثالثمائة صار أمر4. -

ينتهي إلى  مل من الرض المقدسة،كان إذا اشت سالمليم الخليل عليه اهار ن إباسم حلب عربي ال شك فيه ، وكان لقبا لّتل قلعتها ، وّانما عرف بذلك ل   3
فصل ذكر 9، :هـ ص666 :انظر زبدة الحلب من تاريخ حلب تأليف تقّ  ي اّلدين ابن العديم). هذا الّتل فيضع به أثقاله ، ويبّ  ث رعاءه إلى نهر الفرات

دارالفكر، بيروت، 366 ص،3ن عبد هللا الحموي،جـ ،حلب في قديمالزمان وتسميتها، تحقيق:سامي اّلدهان، الجزء اّلول، أما معجم البلدان لياقوت ب
 .ية أوالّ  سريانيةرانإلى العب ويّقرب الكلمة يناقش هذا اّلرأي،

 .م -8968دار المعارف بمصر61،  :انظر : قدماء ومعاصرون ، د سامي اّلدهان ، ص  4
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 ابن: اهر على يد مجموعة من العلماء واألدباء العظام، مثلوصلت إليه في العصر الحمداني الزّ 
 يبالطّ  وأبو هـ،339 الفيلسوف والفارابي هـ405 المّفوه الخطيب نباته وابن، هـ370 ي الّلغو  خالويه
 ، وغيرهم هـ357 سراف أبى و والسالمى سينا وابن هـ392 جني ،وابن الفيلسوف شاعرال يالمتنب
 ، الّنوابغ لهؤالء خلفا فجاء ، العباقرة هؤالء تالميذ على تتلمذ قد مؤّلفال سنان ابن أنّ  شك وال

 .يالحمدان العصر خليفة المرداسي العصر جاء كما تماما

 صدره يمأل أن عليه والشهرة والّنبوغ اّلنجاح طريق يشقّ  أن أراد من قديما العربفمن عادات 
 بعلماء ويلوذ ، األدب حلقات في غيره يسمع وأن ، ويرويه ويحفظه عرالشّ  أر ويق ، والمعرفة بالعلم
 في الحال هو كما للمبدعين، والمنح الحوافز بإطالق ساهموا ءراواألم امكّ الح أن كما عصره وأدباء
 . العباسي العصر تافتر  أغلب

وفي تلك الفترة قد سادت أفكار المعتزلة ومبادئهم، التي تدفع إلى دراسة اللغة وآدابها 
وذلك لتخيير الّتعبير الجيد المالئم لطرح الفكرة، كما كان يوصي )بشر بن واإلحاطة بهما، 

كما صّورتها وصيته ه وهو األسبق في وضع أصول البالغة 210المتوفي سنة  1المعتمر(
ه بعده يكتب فصوال في البالغة في ثنايا 255اء، مّما جعل الجاحظ المتوفي سنة المشهورة لألدب

، كما عني المعتزلة من بعدهم بالكشف عن وجوه اإلعجاز البالغّي كتبه والسّيما البيان والّتبيين
 للقرآن الكريم.

وفي هذا الجو السياسي والبيئة العلمية الناضجة بالتأليف، وفي هذا المجال االجتماعي الذي 
اختلت فيها القيم وكثرت فيه الصراعات على السلطة، عاش مؤلف كتاب سّر الفصاحة وربّي في 
نفسه حّب النقد والبالغة وَملكة التأليف سواء باّتصاله بشيوخه مباشرة كما هو الحال مع أبي 

 ، أو عكوفه على كتب السابقين فهمًا وتذوقًا.ه 449لعالء المعّري الشاعر الفيلسوف ا

                                                           
لمتشابه البشير بن المعتمر، العالمة أبو سهل الكوفي شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف، كان شاعرا متكلما ذكيا فطما وطال عمره، وله كتاب تأويل ا  1

،دار  م2006هـ/1427، طبعة  8هـ ، أنظر سير أعالم النبالء لشمس الدين الذهبي،ج210وكتاب الرد على الجهال، وكتاب العدل وأشياء، مات سنة 

 .337الحديث، مصر، ص 
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ابن سنان الخفاجي األديب والّشاعر الذي يؤمن بالعالقة األيدة التي تربط بين اإلنتاج االدبي 
وصاحبه إذ يقول: " فإّن كالم اإلنسان ترجمان عقله، ومعيار فهمه وعنوان حّسه والّدليل على كل 

 .1مر لواله لخفى منه ..."أ

 المطلب الثاني: مولد ابن سنان الخفاجي

 بن سعيد بن مّحمد بن هللا عبد مّحمد ،أبو األديب ، العالم الشاعر، األمير هو سنان ابن
 بن مدمح بن هللا عبد:  اسمه أنّ  له ترجمت اّلتي المصادر اتفقت ولقد ، الحلبي الخفاجي سنان
 رامفتخ أيضا وقال عدنان إلى تنتمي عرّبية قبيلة وهى ،2خفاجه قبيلة إلى نسبه في واتفقت ، سنان
 مبارك)  آسرة إلى المنسوبة والدته وبرفعة ، قومه في وشرف مكانة له كانت اّلذي سنان هدّ ج بمجد
 :3خصومه ألحد الّتهديد سياق في ورد وذلك ،( تميم من

 واِلدا سناناا  َتدعو َوال خاالا  ***   مبَاركاا  ُتعد ما َفإنَّك هالا             

 شواهدا و َأدلَّةا  ُترُيد دعوى   ***  َوغُيرهُ  الجِلي   الَّنسب َلهُ  بيت

 تقوم جعلها وجاه فضل من لها وما ، إليها ينتمي اّلتي العرّبية األسرة هذه أنّ  القول ويمكن
 :سنان ابن يقول حيث للعال، طموحاً جعلته  ،4هباءالشّ  حلب في بدورها

 5وَقصاِئدا فيُهم حديثاا  صَارت *** مطِامعيإنَّ  ءالل ؤما بِلغُ مُ  من

 إلى(  بطالن ابن) كتبه ما ذلك يدعم وما ، هـ423 عام في تحديدا سنان ابن مولد يكون و 
 حدثا شابا فيها إن: "  فيها قال طويلة رسالة في حلب فيها له يصف هـ553  عام له صديق

                                                           
 .290 : ص ، الفصاحة سر 1

الشرقي من المدينة ، ويملكون  خفاجة بن عمرو بطن من بنى عقيل بن كعب ، من قيس بن عيالن من العدنانية ،كانوا يقطنون قبل اإلسالم الجنوب  2

 -حمدان ، يؤدون إليهم اإلتاوات ، وينفرون معهم في الحروب  عايا لبنىكالر انتشروا فيما بين الجزيرة والشام ، وكانوا فيها بعض القرى والمزارع ، ثم

 .م 1997مؤسسة الرسالة 8ط،1كحالة ، جـ  رضا عمر أنظر معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ( ، تأليف

 .11: سر الفصاحة ، مختارات من شعر الخفاجى ، ص  3

 .19: عبد المنعم خفاجي ، صبنو خفاجه وتاريخهم السياسي واألدبي ، د محمد   4

 .11:، صالمرجع نفسهسر الفصاحة ،   5
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 روى  .." المحّنكين طبقة عرالشّ  في وعال ، العشرين ناهز قد الخفاجي سنان بن مدمح بأبي يعرف
 .1حلب عن حديثه في (البلدان معجم) ذلك

 حلب حاكم قبل من معتقل وهو مدمح بن مدمح على أبى الشريف إلى سنان ابن كتب وقد
 ، طويلة قصيدة هـ440 سنة ، وشجاعته لبيانهويمتدحه  ، له ينتصر كتب ، سياسّية تهمة في

 : 2فقال مفاخرا انطلق مّ ث ، والحنين والشوق  بالغزل افتتحها

 بثمان جاوزتها وقد فكيف *** كوامال عشرا بلغت وما سبقت

 باّلذمالن اّلنجم بلوغ تريك *** عزائم اّلنائبات قراع في ولي

 مهان غير منك بّود أبوح*** ّإنما  و فداك أبغى ال مدحتك

 وجنان بالذى بنان يبسط *** الّسوء سامحا شاطرتك ليتنى فيا

 يصطحبان الخفض في عودا كما*** نوائب  نديمي قلبانا وأصبح

 أته وشجاعته علىر ونستنتج من هذين البيتين : الّتأكيد على سنة ميالده، وكذلك مدى ج
ّأما ، هـ422الشعر المبكرة، وعلى هذا يكون مولده سنة  فيعته را وكذلك ب، تّحدي الحكام ومخالفتهم

، ز من أعمال حلبزاعف حلب بقلعة رابطرف من أط مكان مولده فيكون على األرجحعن 
 .استنتاجا إلى لجوؤه إليها وانفصاله بإمارتها فيما بعد

راء، عشّ عبثه وهواه كعادة ال د كما نقل عنه ، وقد انصرف إلىيّ عر الجشّ قد جادت قريحته بال
 :3يقول في الغزل مثال ،ضراوأنشد في كل األغ

 أبقى  بعدكم ّأنني أخشى كنت وما *** غربة بكم شّطت وقد بقيت

 عتقا بكم الغرام قّ ر من وأطلب***  أصبر عنكم كيف وعّلمتموني
                                                           

 )معجم البلدان لياقوت ) حلب  1

 .72 :قدماء ومعاصرون ص 2 
 .491، ص 1،أنظر فوات الوفيات للكتبى ، جـ/ 11،  :سر الفصاحة ، ص  3
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 رفقا بعدكم للشوق  وال رويدا *** عليكم للبكاء يوما قلت فما

 لشفا منكم والقلى جميال إلي***  قبيحكم أعد إالّ  الحب وما

اّلنعمان القريبة  هـ في مّعرة449شاعر المتوّفى سنة ال 1"ي المعرّ أبى العالء "تلمذ على يد وقد ت
على  2" ةأي الّشيع" كان يرى ر  يقول صاحب وفات الوفيات، وكان يميل إلى الّتشيع من حلب،

 : 3وقد قال في تّشيعه، عكس أستاذه أبى العالء 

 والحقوق  المنازل وّضيعت*** الّليالي  تّغيرت قد وقالوا

 عتيـق إالّ  عدوانه وال *** خلقا اّلدهر استّجد ما فاقسم

  عتيـق اّلدنيا أكثر ويملك*** علّي  فدك عن يّرد أليس

 المطلب الثالث: شخصية المؤلف ابن سنان الخفاجي وصفاته العلمّية والثقافية

ه واجتهـاد بذكائـه اسـتعان وقـد الصـبا منـذ زمانـه فـي العرّبيـة الّثقافـة ينـابيع من المؤّلف ارتوى 
 .اّلذاّتيـة إمكانياته و

 المكونات الشخصية للمؤلف. :الفرع الول

 وقد أخذ العلم عن، 4بف حلرادر العلماء ، وكان أبوه من أشنشأ في بيئة تحترم العلم وتقّ 
 هـ ، فأخذ عنه األدب والعلم ، وكان ينقل449ي رّ ، وتتلمذ على أبى العالء المععلماء عصره 
 . وقد زكاه ابن الّنحاس وزير - ّسر الفصاحة –شيخه ، ويظهر ذلك في كتابه شعره ويدعوه 

                                                           
هو احمد بن عبد هللا بن سليمان... المعري، يكنى أبا العالء، أصيب بالجدري في الرابعة من عمره فعمي بسبب ذلك، وأطلق على  أبي العالء المعري،  1

ه، فبعضهم نفسه " رهين المحبسين" البيت والعمى،كان قنوعا متعففا وبقي خمساً وأربعين سنة ال يأكل اللحم تزهدا فلسفيا، وقد اختلف الناس في أمر
 هـ449زنديقا، وبعضهم يعده تقياً، كان في غاية الذكاء والحفظ، توفي سنة، يعده 

دار بن  أنظر كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذعب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، تحقيق ، عبد القادر األرنؤوط،، محمود األرنؤوط،
 .3/280هـ،1406، 1كثير، دمشق، ط 

 .489هـ ، ص : 764: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبى فوات الوفيات تأليف   2
 11  :انظر : سر الفصاحة ، مختارات من شعر الخفاجي ، ص  3

هللا عليه وسلم ، انظر وفيات  وهي قرية بينها وبين المدينة مسيرة يومين أو أكثر من ذلك ، أفاءها هللا على رسوله صلى بفتح الفاء والدال –وفدك 
 .، وعتيق اسم أبى بكر الصديق 491، ص، 2األعيان، جـ/ ،

 .233، المرجع نفسه ، ص1 انطر وفيات الوفيات جـ  4
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فواله قلعة ) عزاز( من أعمال حلب، وكان  ،محمود بن نصر بن صالح بن مرداس أمير حلب
 مع عّصرا ال احتدم عندما بهم مستنجداً  اّلروم إلى أرسله نوأ سبق فقدعلى صداقة وثيقة بمحمود، 

 .1مصر في الفاطميون  يدعمه كان اّلذي حلب حكم على ثمال هعمّ 

 سفارة بذلك سقطت ، بينهما البالد – ثمال همّ وع نصر بن محمود – حصال اقتسما وعندما
 ولعلّ ، مدائحالب محمودا األمير وأمطر ، شعره إلى وانصرف ، بالده إلى وعاد ، ابالشّ  اعرالشّ 

 توصية وأرسله إليها بعد في شمال حلب، وهي حصن، فأمر توليته قلعة )عزاز( بها استّلذ األمير
وانقلب  هر هذا الحاكم ،دّ لأفسد ا وعندما س اّلذي سبق ذكرهحامن صديق الوزير أبى نصر بن النّ 

يملك ما عنده ،  ابن سنان ، وأن د أن يصادر أموالار ح يطلبه من كل ذي نعمة ، أراإلى المال و 
على غرار ما كان يحدث في تلك  له في ليل رتبّ األمر ربما من دسيسة أو مؤامرة دوال يخلو 

دائر على أّشده _ حتى بين األخ  سلطةع على الّصرا وال يّ لعباسالفترات المضطربة من العصر ا
محمود بن صالح بن  على األمير وأخيه _ بين الحكام ، فلم يلبث أن أعلن الّتمرد والعصيان

ن أّعز طريق ابن اّلنحاس ، وكان م له عنمرداس أمير حلب ، وانتهى األمر إلى مؤامرةِ  حيكت 
 . هـ466نهايته سنة  سم في خشكانة مسمومة ، كانت فيهاله ال أصدقائه ، فدّس 

كتبه العلماء واألدباء اّلذين  كان ابن سنان يتمتع بمواهب خاّصة اّلتي جعلته يستفيد مّما
قدامة  : ، وقرأ كتبهم ، منهم فقد أفاد من تجاربهم، وكان ذلك أحد مصادر ثقافته الواسعة، 2سبقوه

ن ابن أ لنـا هـذا ويّتضـح، ي اّلذي تأّثر به وتتلمذ علـى يديـهر بن جعفر واآلمدي واّلرمانّ  ي والمع
 يّرأة ، وقـد امتـاز بّحّريـة الـء واضـحة سـديدراأدّبيـة علّميـة ، وكـان ذا أسنان كان شخّصية 

 كـبضـه لفصـاحة المفـرد والمرّ وتعر  –بتأليفـه كتـاب سـّر الفصـاحة واالعتـداد بـاّلنفس، وابـن سـنان 
ي ي المتـوفام بتلخيصـها الخطيـب القزوينـ، اّلتـي قـسـاس المتـين لمّقدمـة البالغـةتجـده قـد وضـع األ

                                                           
 .16، ص 2انظر زبدة الحلب ، ج   1
  .كثيرا ما نجده في كتابه من ذكر الروايات األدبية والمجالس واألحداث والشخصيات  2
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،  لفصـاحة الّلفظـة المفـردةشروطه  1هـ637هـ ، وغيره . ونقل ابن األثير المتوّفى سنة 739سنة 
 وغيرهم. 2ه716ي المتوّفى سنة ليمان البغدادن تأثر به كذلك الّطوفى سمّ وم

 : صفات المؤلف العلمّية.الفرع الثاني

 من الخفاجي به يمتاز ما على تدلّ  فّإنما ءيش على دّلت إن: " ...  الباحثين أحد يقول
 تمييز على والقدرة الّلغة، بأساليب الواسعة والخبرة عور،الشّ  ودّقة ،الحّس  ورهافة ، اّلذهن صفاء
 .3" سمينه من غّثه و رديئه، من الكالم ّجيد

 فهو، صفاته لنا ظهرت أن يمكن ، عنه وصلنا ما خالل ومن سنان، ابن كتب ما خالل ومن
 من ينتقص فال يخالفه وحينما ، صنعه له ويحمد وفق من يشكر يالرأ في غيره مع يّتفق حينما
ين اآلخر  ءرافات أن يحترم فيها العالم أأعظم الص ك منوبدون ش .4العذر له يلتمس قد بل شأنه

ظر من الّطرف نّ  أن يخرجنا بغض الّتقليد وحب المعاذ هللا: " لو وال ينتقص من شأنهم فمثال يق
إلى الجانب اآلخر في الّتسرع إلى نقص الفضالء والّتفنيد لما لعّله  واالنقياد اإلتباعالمذموم في 

إن شاء هللا  طسّ وايثار الّطعن عليهم ، بل نتو  ،واّلرغبة في الخالف لهم العلماءاشتبه على بعض 
افى اّلذهن ، ونرهف له مل المأثور عنهم ، ونسّلط صفننظر في أقوالهم ,ونتأن، بين هاتين المنزلتي

،وأقررنا لهم بق فيه سّ ترفنا بفضيلة البر اعسّ موافقا للبرهان وسليما على ال فما وجدناهر، ماضي الفك
 ، اجتهدنا في تأويله و إقامة المعاذير فيه ، وحملناهنهج لسبيله ،وما خالف ذلك وباينهلا بحسن

ذعانا، ه، إيجابا لحّقهم اّلذي ال ينكرعلى أحسن وجوهه وأجمل سبل  .5يجحد..." لفضلهم اّلذي ال وا 

 6فأتى سليُل سليلها مْسلوالا  ***ُسّلت وسلْت ثم ُسلَّ سليُلها 

                                                           
 .73 :هـ(المحقق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، ص637لسائر في أدب الكاتب والشاعر،البن األثير )المتوفى: انظر: المثل ا  1
انظر اإلكسير في علم  . وبغداد ، مطبعة المجمع العلمي العراقي،33وانظر : الجامع الكبير، البن األثير، تحقيق: جميل سعيد، ومصطفى جواد، ص   2

 ، مصر.ص : مكتبة اآلداب بالقاهرة88-68التفسير،تحقيق :د.عبد القادر حسين،ص: 
 .، دار الهداية2، ط:15نشأته وتطوره وبالغته ، د . محمد شيخون ، ص –األسلوب الكنائى   3
 .87-79قدماء ومعاصرون ، ص   4
 .145-144انظر سر الفصاحة ، ص   5
 .104المرجع السابق، ص   6
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 لكنـت ديوانـه فـي وموجـود لمسـلم يّ مـرو  البيـت هـذا أنّ  ولـوال"  :مسـلم لبيـت نقده عند ويقول
 عقــالء عـن فضـال ـةمّ العا عقـالء مـن يعـّد وال ،فهمـاً  وأقّلهـم ،ذهنـاً  اّلنـاس أبعـد قائلـه أنّ  علـى أقطـع
 إلـى عـاد ـامّ ل فليته البيت هذا نظم وقت له عرضت الوسواس من خطرة أخال لّكني ، ةالخاّص 

 .1"له ينتسب فلم ونقاه ، به يعترف فلم جحده طبعه وسالمة مزاجه حةص

 ولم ، فواصل القرآن في ما كلّ  تسمية إلى أصحابنا دعا اّلذي أنّ  وأظنّ : "  أيضا ويقول
 الكالم من بغيره الاّلحق الوصف عن القرآن تنزيه في رغبة ،سجعاً  حروفه تماثلت ما وامّ يس

 بأبي قيس ما فإذا ، غيره فاق ادّ ح تواضعه من بلغ أن شكّ  وال. 2" وغيرهم الكهنة عن ي والمرو 
 .األثير ابن أو يّ العسكر  هالل

 وال هذا من أبلغ الباب هذا في وليس":  الهجاء شعر على معلقا ي العسكر  الهالل أبو يقول
 وال الخلل من المةالسّ  أدعى لست ولهذا: " ..  مثال سنان ابن يقول بينما، 3.." إليه سبقت عرفني

 امّ ع صفح، العذري  بسط هذا كتابي في ينظر من وأسأل ، بالّتقصير واعترف ، اّلزلل من العصمة
 .4.." يّ عل يثره لعّله

 على شاهد خير كّله فالكتاب ، نقده في وأدبه تواضعه على مثاال أيضا يذكر أن يجب امّ وم
 طول على يكن ولم ، يرأ ذا فنّ يع أو ، قائال يهج فلم نزيها عفا كان"  :نقول أن يمكننا ، ذلك
 أيضا ذلك ومن، "بضاعته عن المعلن أو ، نفسه عن بالمّحدث عقله ورجاحة أسلوبه ورصانة باعه
 ، بالّتقصير وأعترف ، للزّ ال من العصمة وال ، الخلل من المةالسّ  أدعى لست ولهذا: "  قوله

 فيه سلكتي نفإ ، عليّ  يثيره لعّله امّ ع فحوالّص  ، عذري  بسط هذا كتابي في ينظر من وأسال
 فيه أشير يجدني امّ ع ضاإلعرا المنصف على يجب ، مقتضبا تأليفا منه وألفت ، صعبا مسلكا
 ينقله ما كل في العلّمية أمانته:  بها عرف تيالصفات ال ومن ،" له والّتغمد ، عنه الّتجاوز إلى

                                                           
 . 104انظر سر الفصاحة ، ص   1
 .174المرجع نفسه،ص   2
 .216م ، ص1989، األضواء دار ، 1، ط1، ج العسكري الهالل أبو – المعاني ديوان  3
 .85انظر سر الفصاحة المرجع نفسه، ص  4
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 ، العلّمية أمانته على حريص فهو، 1لصاحبه يالّرأ ينسب بل يارأ لنفسه يدع فلم ، غيره عن
يضاحه تلخيصه في اعتّمدت ما : " يقول فهو.  نفسه إلى ينسبه ما في صادق  لم ّأنني على ، وا 
نّ  مكان، في مجموعا ذكرته ما وجدت وال، يروى  قول وال ، مؤّلف كتاب إلى فيه ارجع  عرفته ماوا 

 .2"الناس أشعار في والّتأمل باّلدربة

، الحّس  مرهف وبالغّياً  اً وشاعر  ناقداً  كان( الخفاجى سنان ابن)  الفصاحة رّ س كتاب مؤّلف
 بفضلهم معترفاً ، العلماء حقّ  راً مقد ، والّتحّقق رسالدّ  من حّقها العلّمية المسائل يستوفى ،ذكياً  لماحاً 

 شكّ  وال ،تواضعاً  بالّتقصير ويعترف ، والّطعن الخالف عن غباً را  ، أخطأوا إن العذر لهم ومقيماً  ،
 يذهب 3شيخنا وكان: " المؤّلف يقول ،وتوقيره ألستاذه مهرااحت بالعلم المتعّلقة صفاته أعظم من أنّ 
 في لنا وأجاز: "  وقوله، 5.." يبالطّ  أبى قول يعيب شيخنا كان وقوله، 4"..كثير قصيدة أنّ  إلى

 ابن – الفصاحة ّسر كتاب مؤّلف نّ أ قوله يمكن ما وخالصة. 6" العالء أبو شيخنا األيام بعض
 في تهارافت أخصب عاشت اّلتي وآدابها العرّبية الّلغة علماء أشهر من يعتبر - الخفاجي سنان
 الخالدة واألدّبية العلّمية اآلثار من العديد فيه تجسدت اّلذي العصر ذلك ، ي الهجر  الخامس القرن 
 .7الّتاريخ رّ م على

 اّلذي ، ديّ الج عربالشّ  قريحته جادت ، طموحاً  شاباً  حياته الفصاحة ّسر كتاب مؤّلف بدأ
 ، عصره وعلماء وأدباء ءراشع على تتلمذ وقد ، وأحاسيس خواطر من نفسه في جال ما فيه لسجّ 

 بين وجرى : "  فيقول ، به معجبا وكان، شيخه يهمّ يس اّلذي ي المّعر  العالء أبى مذهب على وصار
 الجماعة من واصف فوصفه ، سليمان بن العالء أبى شيخنا ذكر األيام بعض في أصحابنا

                                                           
 .93المرجع السابق،ص    1
 .180مرجع سابق، ص   2
 عن اآلمدي ... -عن قدامة–يظهر من خالل قوله في كتابه: شيخنا   3
 .181سر الفصاحة ،ابن سنان الخفاجي، المرجع السابق، ص   4
 .183مرجع نفسه، ص   5
 .103مرجع نفسه، ص   6
 .13قدر اسرافيل إدريس، مؤلف )كتاب سر الفصاحة( وحياته العلمية واألدبية ابن سنان الخفاجي، ص  7
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 كّنا وان ، دليله من فعجبنا، األدباء من لكثير مفهوم غير كالمه بأنّ  ذلك على واستدلّ  بالفصاحة
 .1" المذهب في نخالفه لم

 العالء أبا أنّ  ، العالء أبى يدي على تتلمذ أّنه منها أمور ّعدة هذا قوله من نفهم أن ويمكننا
 هو كما اآلراء بعض في يخالفه قد ذلك ومع ، مذهبه على ويسير سنان ابن إعجاب محطّ  كان

 نفهم فيها كما وبيانه، العالء أبى بفصاحة اآلخرين إعجاب أيضا نفهم كما ، غموضه في الحال
 ءراواآل المناقشات تدار اّلتي العلّمية الحلقات هذه إلي يختلف كان المؤّلف أنّ  القول هذا من

 العلماء ءراآ ومدارسةالعلّمية  الموضات حول وذلك ، حوله من العلم ومحبي طاّلب مع العلّمية
 . 2العالء أبى مع أنالشّ  هو كما

 االطالع كثرة و ءةالقرا بحبّ  - الخفاجى سنان ابن – الفصاحة ّسر كتاب مؤّلف عرف كما
 وباألمانة اآلخرين العلماء مراواحت ديدالشّ  والّتواضع المرهف بالحّس  تّميز كما ، ابقينالسّ  آثار على

 سبيل في شيء كل له اجتمع فقد ، القرآن وعلوم عروالشّ  واّلنقد البالغة في باقية آثار وله ، العلّمية
 ّسر – كتابه في جليا يبدو وذلك عرشّ ال ترامختا على ووقوف ، قدالنّ  في واسعة ثقافة من اإلجادة

 الّلغة مجال في الكثير يديه على ينتظر وكان فيه، ناقدا شعرالّ  في أستاذاً  كان وقد -الفصاحة
 .3عروالشّ 

 مطمحه ّشدة على أشعاره من وصل ما وكذلك ، له ّأرخت اّلتي المصادر اّتفقت وقد
 كانت الّطموحات هذه ولكن ، حلب أعمال من ززاع حصن بتولية ّتوجها اّلتي ياسّيةالسّ  وتطلعاته

 اّلتي مطامحه من شيئا يحّقق ولم ، طموحهم قتلهم ممن فكان. الحياة عن ركّ المب رحيله سبب هي
 : فيها يقول

 . وقصائد بينهم حديثا صارت *** مطامحى أنّ  الّلوام مبلغ من

                                                           
 .71لفصاحة المرجع السابق، ص سر ا  1
 .13اسرافيل إدريس، مؤلف )كتاب سر الفصاحة( وحياته العلمية واألدبية ابن سنان الخفاجي، المرجع السابق، ص   2
 .85سامي الدّهان، قدماء ومعاصرون، المرجع السابق، ص   3
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 عرا الّص  وضحّية ، الغادرين كيد ضحّية بذلك وذهب ، واألدّبية العلمّية موهبته من وحرمنا
 .لطانوالسّ  اّلنفوذ على والّتنافس لطةالسّ  على
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 المبحث الثاني: وفاة المؤلف بن سنان الخفاجي وآثاره.

 ، األربعين يتخطّ  ولم طموحه ثمن فدفع ، شبابه ذروة في وهو بن سنان المنّية عاجلت وقد
 االستقالل وا عالنه ، بحاكم حل صالح بن محمود على تّمرده أثر له نسجت مؤامرة بسبب وذلك
 .تاركا آثارا له من الكتب القيمة واألشعار عزاز بقلعة

 المطلب الول: وفاة بن سنان الخفاجي وذكره في كتب الالحقين.

 .الفرع الول: وفاة بن سنان الخفاجي

 الخداع أسلوب إلى اّلنحاس نصر أبى وزيره بمساعدة حلب حاكم صالح بن محمود لجأ
 كانت اّلتي الحميمة العالقة من مستفيداً  1خشكنانة في مالسّ  له فدّس  ، بن سنانقتل  في والمؤامرة
 وأربعمائة وستين ست سنة في وفاته وكانت ، مسموماً  ماتبن سنان  أكلها امّ فل ، بينهما تجمع
 -كتاب  في وردت ةالقّص  لتلك الكاملة واّلرواية ، فيها ودفن حلب إلى وحمل ،ه(466) هجّرية
 حدد ذيال -والقاهرة مصرملوك  في هرةالّزا  اّلنجوم- مّصنف لوفاته ّأرخ كما، 2 -الوفيات فوات

 مدمح أبو – سنان بن سعيد بن مدمح بن هللا عبد توفي وفيها":  ويقوله 466بسنة وفاته 
 ، وغيرهء العال أبى عن األدب أخذ ، فاضال فصيحا كان ، المشهور الشاعر الحلبي الخفاجي
 . 3"حلب أعمال من إعزاز بقلعة ومات ، فيه وبرع ، الحديث وسمع

 ذكر المؤلف بن سنان الخفاجي في كتب الاّلحقين الفرع الثاني:

ذكر بن سنان في بعض كتب الاّلحقين به قديمًا وحديثًا واهتمامهم به نذكر من هذه الكتب 
 اآلتي:

                                                           
 مقتود وسويق وخشكنان *** مثرود بلم الكعك حبذا يا:  الراجز قال ، العرب به تكلمت:  الخشكنان  1

 الشام وأهل وخبز، وجمع الورد، وماء والفستق واللوز بالسكر ومليء وبسط بشيرج، عجن إذا الحنطة، دقيق: وهو
 .173، ص 1، جالسيوطي الدين لجالل والمحاورات، المحاضرات:  في الهامش انظر ، المكفن تسميه

 هـ.1283، بوالق: ط ، الكتبى شاكر البن الوفيات فوات  2
 .96 ص ، االتابكى بردى ثغرى الدين حمال:  تصنيف الزاهرة النجوم أنظر  3
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 .: كتاب )المثل الّسائر( لضياء الّدين بن الثيرأوال

 تدور التي واألفكار اآلراء من حوى  بمايعّد هذا الكتاب في طليعة الكتب العربّية األصيلة، 
 من بكثير زخرت التي وهي سبقته، التي العصور وفي األثير، ابن عصر في األدب، فنّ  حول

 األدب تاريخ يعرفهم الذين واّلنقاد األدباء وكبار العلماء إليها اهتدى التيّصناعة ال تلك أصول
 إال يعرفها ال العرّبية بعلوم واسعة معرفة آثار أيضا فيه وتقرأ ة،يّ العرب ةمّ األ هذه عند واّلنقد

، وصرفها نحوها معرفة على والعاكفون  لغتها، فقه في رون والمتبحّ  أصولها، بدراسة المختصون 
 أّلف وقد: " البيان علم عن السائر المثل خطبة في األثير ابن قال وقدوأساليب التعبير عنها، 

 وعلمت, ينهوسِ  ينهشِ  تصّفحت وقد الّ إ تأليف من وما با،حط وحطبوا ،ذهبا وجلبوا كًتبا، فيه اّلناس
 بشر بن الحسن القاسم ألبي -الموازنة- كتاب اّل إ ذلك في به ينتفع ما أجد فلم وسمينه، غثَّه

 .1"الخفاجي سنان بن هللا عبد مدمح ألبي -الفصاحة رّ س- وكتاب اآلمدي،

 مواضع في وناقشه ، -الفصاحة ّسر- في الخفاجي سنان ابن كالم من األثير ابن نقل وقد
 سنان بن هللا عبد دمّ مح أبا ورأيت: " مثال يقول ، اّلزمان من قرنين بنحو سبقه قد وهو أخرى،

 .2"بينهما يّفرق  ولم األداة، المضمر بالّتشبيه االستعارة خلط قد -تعالى هللا رحمه- الخفاجي

 ثانيا: كتاب )الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور( البن الثير.

 كنه يعرف وال غوره، على يوقف ال امّ م الكالم تأليف كان فلما بعد أما": مفتتحه في يقول
 سدوت حين احتجت الميزان؛ بمنزلة اعةصنّ ال لهذه هو الذي البيان، علم على باالّطالع إالّ  أمره،
 عن والبحث تطلبه، في ذلك عند لّشرعت المذكور، العلم هذا معرفة إلى المنثور، الكالم من نبذة

 حّتى ولجته، إالّ  بابا إدراكه في غادرت وال نهجته، إالّ  سبيال تحصيله في أترك فلم وكتبه، تصانيفه
 بن علي الحسن كأبي فيه؛ المشهورين األئمة أقوال لي وانكشفت وخافيه، باديه عندي اّتضح

                                                           
هـ، مكتبة العصر للطباعة والتوزيع ، 637المتوفي سنة  الكاتب األثير بابن المعروف الدين، والشاعر،ضياء الكاتب أدب في السائر المثل: انظر  1

 .371هـ، ص 1420بيروت، 
 .87ص  ،2جالمرجع السابق،  2
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 جعفر بن وقدامة الجاحظ، عثمان وأبي اآلمدي، بشر بن الحسن القاسم وأبي الرماني، عيسى
 هللا عبد مدمح وأبي بالغانمي، المعروف غانم بن دمّ مح العالء وأبي العسكري، هالل وأبي الكاتب،

 .1"عليه الخناصر تعقد وقول إليه، يشار كتاب له نمّ م وغيرهم الخفاجي، سنان بن

 )النفس بمدارك الحواس الخمس(. ثالثا: كتاب سرور

 عبد مد محّ  أبا ورأيت" :التيفاشي يوسف بن أحمد الّعباس أبو وهو الكتاب هذا مؤلف يقول
 الكالم في تستعمل الّ أ ينبغي:  فقال كتابه؛ في األبواب من بابا ذكر قد الخفاجي سنان بن هللا

 بها تختّص  التي األلفاظ وال ومعانيهم، والمهندسين، والنّحويين المتكّلمين ألفاظ والمنثور المنظوم
 .2"يستعمل أن عليه وجب صناعة في وتكّلم علم في خاض إذا اإلنسان ألنّ  والعلوم؛ المهن بعض

 البن حّجة الحموي. (خزانة الدب وغاية الربكتاب )رابعا: 

 باالنسجام، قوم وشركها الّظرافة، باب إلى مضافة التيفاشي ذكرها ":قال هولةللسّ  ذكره في
 الّلفظ خلوص هو: كالمه مجمل في فقال ،-الفصاحة ّسر-: كتاب في الخفاجي سنان ابن وذكرها

 .3"بكالسّ  في والّتعسف والّتعقيد الّتكلف، من

 خامسا: كتاب )تاريخ الّنقد الدبي عند العرب( إلحسان عّباس.

 البالغيين بعض وتأثر فيه، الحدود على كثيرون  فاعترض كت،نّ ال لكتاب اسنّ ال تقبل اختلف
 موقف البديع أنواع طريق عن القرآن إلعجاز تعليله من الباقالني ووقف وأمثلته، آراءه ونقلوا به

 . 4جعالسّ  على حكمه يقبل أن الخفاجي سنان ابن ورفض الحذر،

 

                                                           
 .17، ص 1المرجع السابق ، ج  1
هذبه: محمد بن جالل الدين المكرم )ابن  ، لبي العباس أحمد بن يوسف التيفاشي انظر كتاب :سرور النفس بمدارك الحواس الخمس،  2

 .234م، ص1980، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1، طبعة2س، جالمحقق: إحسان عبا،)رمنظو 

 .478م، ص 2004، بيروت. لبنان-دار ومكتبة الهالل، المحقق: عصام شقيو خزانة الدب وغاية الرب البن حجة الحموي،انظر:   3

 .343م، ص1983، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 4، طبعةانظر: تاريخ النقد الدبي عند العرب،: دكتور إحسان عباس  4
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  الدبّيةالعلمّية  الخفاجي سنان ابن المؤلف آثار المطلب الثاني:

 التاريخّية على أّن مؤلفاته تنحصر في اآلتي: اتفقت المصادر

 .-سّر الفصاحة-الفرع الول: كتاب في

 المثل كتابة صدر في قال الذي األثير ابن رأسهم وعلى العالية بالمنزلة كثيرون  له شهد
 ، األحكام وّأدلة لألحكام وما الفقه أصول بمنزلة واّلنثر اّلنظم لّتأليف البيان علم فإن وبعد"  :ائرالسّ 
 وعلمت وسينه، شينه تصّفحت وقد إالّ  تأليف من ، وحطبا ذهبا ،وجلبوا كتبا فيه اّلناس أّلف وقد
 مدى،اآل بشر بن الحسن قاسم آلبي الموازنة" كتاب إالّ  ذلك في به ينتفع ما أجد فلم ، وسمينه غّثه

 أصوال، أجمع الموازنة كتاب أنّ  غير الخفاجي، سنان بن هللا عبد دمّ مح آلبي الفصاحة ّسر وكتاب
 به قلّ  امّ م أكثر قد ،فّأنه منيرة نكتة على فيه ّنبه نوا   الفصاحة ّسر وكتاب ، محصوال وأجدى
 .1"عليه والكالم والحروف األصوات ذكر من كتابه مقدار

عر.  الفرع الثاني: ديوان في الشِّ

 ،صفحة( 106) صفحات وست مائة في ويقع ، هـ1316  سنة ببيروت هذا الديوان طبع
 قدماء كتابه في اّلدهان سامي اّلدكتور يقول ، حجّرية طبعة في وهو جعرام ّعدة في إليه أشير وقد

 ، المعاصرون  ينصفه ولم ، العصر ذلك شعراء من فحل شاعر الخفاجى سنان ابن" :ومعاصرون 
 . 2"عروالشّ  ياسةالسّ  في اإلمارة ةدّ س إلى ءراعالشّ  كبار من غيره طموح طامحا كان أّنه مع

 كغيره يقتحم كان إذ ، وتمكنا قوة عنهم يقلّ  ال ، عصره في القادرين عراءالشّ  من اً شاعر  وكان
 من كلّ  وُقتل هـ552 سنة فى الزلزّ بال خرب اّلذي الحصن يذكر كانخلّ  ابن وهذا ، أبوابه مختلف

 بن نصر بن مقّلد المّتوج أبو: وزعيمها األسرة هذه رأس ويذكر أنقاضه، تحت منقذ بني من فيه
 نبيل رجال كان"  :منقذ ابن يقصد ، فهنّ مص في خلكان ابن قال.  «ولةدّ ال مخّلص» الملّقب منقذ،

                                                           
 .2ّشاعر، المرجع السابق، ص ائر في أدب الكاتب والانظر : المثل السّ   1

 .69ص المرجع السابق، ، أنظر : قدماء ومعاصرون   2
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 وجاللته، رياسته في ولةدّ ال مخّلص يزل ولم وحفدته، بنيه فى عادةالسّ  رزق  اّلذكر، سائر القدر،
 في ، طاب كفر إلى بحلب،وحمل ه450 وأربعمائة خمسين سنة ةالحجّ  ذي في توفي أن إلى

 .1"يرثيه له أشعار الّشاعر الخفاجي سنان ابن ديوان

 الفرع الثالث: كتاب في الّصرفة.

 بخطّ  ترأق: " الكتاب هذا إلى (األدباء معجم) أشار وقد ، القران إعجاز قضية فيه بّين وقد
 .مفقود وهو2" رفةالّص  في أّلفه له كتاب في اعرالشّ  الخفاجي سنان بن سعيد بن دمّ مح بن هللا عبد

 إلى يعمد بأن وذلك ، الّتطبيّقية البالغة -:  في كتابا يؤّلف أن سنان ابن يأمل كان وقد هذا
 ،ومسائل رهاّقر  اّلتي الفصاحة في أحكاما عليها يسحب ثم ، ونثّرية شعّرية ، أدّبية نصوص ذكر

 والقدر ،عرفنا أن سبق كما اإلمارة وتوليه السياّسية المسؤوليات نتيجة ولكن ،اّلتي وضحها البالغة
 .3ذلك من يتمكن لم ، نهايةال له عجل ياّلذ

                                                           

 .270م،ص 1900، دار صادر، بيروت، لبنان، 5،ج المحقق: إحسان عباس،  انظر: وفيات العيان وأنباء أبناء الزمان،البن خلكان  1 
 .139، ص 3معجم االدباء ،ج  2
 .16الفصاحة( وحياته العلمية واألدبية ابن سنان الخفاجي، ص اسرافيل إدريس، مؤلف )كتاب سر   3
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 تمهيد:

ا في دراسة األدب ونقده ، فله جهود بالغية ونقدية عظيمة بذل ابن سنان الخفاجي جهدا كبير  
 ا في كتابه الذي سماه " سّر الفصاحة "وآثار بيانية نفيسة في أصول العربية وفقه لغتها، وخصوص  

 لذا سنتناول في:

  بكتاب سر الفصاحةالتعريف : ولالمبحث ال. 
 .عرض الكتاب والغرض من تأليفه المطلب الول:
 .سر الفصاحة كتابمنهج  المطلب الثاني:

 النقد عند بن سنان الخفاجي :ثانيالمبحث ال. 
 .النقد عند المؤلف في البنية التركيبة المطلب الول:
 .النقد عند المؤلف في البنية التوصيفية المطلب الثاني:
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  : التعريف بكتاب سر  الفصاحة.المبحث الول

يقول ابن سنان في سبب تأليفه لكتابه: " لّما رأيت الناس مختلفين في الفصاحة وحقيقتها 
وعلم الفصاحة له تأثير كبير في العلوم األدبية، ألن الزبدة منها نظم الكالم على اختالف تأليفه 

علق بالفصاحة، بل هو مقصور على المعرفة بها، فال ونقده ومعرفة مايختار منه، وكال األمرين مت
 . 1غنى لمن ينتحل األدب عند دراسة الفصاحة على النحو الذي اهتدى إليه في سر الفصاحة "

 : عرض الكتاب والغرض من تأليفهالمطلب الول

علم الغرض من هذا الكتاب أ أورد ابن سنان في صدر كتابه الغرض من تأليفه وذلك بقوله: " 
معرفة حقيقة الفصاحة والعلم بسّرها، فمن الواجب أن نبين ثمرة ذلك وفائدته.." أيضا نجد الكتاب 

 بحثا مفصال في أوصاف الفصاحة والبالغة في اللفظ والنظم والمعنى.

وقبل أن يتحدث الكاتب عن الفصاحة مّهد لذلك بجملة من الموضوعات تشكل مقدمات 
ندما تعرض في وصف دقيقي وتعريف مستفيض لألصوات، ضرورية لإلحاطة بالفصاحة، وذلك ع

والحروف، والكالم، والّلغة، فبّين حقيقة األصوات وتقطعها، وأحوال حروفها ومخارجها وأثرها في 
فصاحة الكلمة، وحدد خصائص األصوات، وبّين أن الصوت يخرج مستطيال ساذجا حتى يتعرض 

داده فيسمى المقطع أينما وجد حرفا  واستعرض داللة له الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيته عن امت
تحتاج إلى انتقال  الصوت على أنه ليس بجسم، وأن األصوات تدرك بحاسة السمع في مجالها وال

محالها.ثم انتقل إلى الحديث عن الحروف وأوضح لماذا سميت حروفا وبّين كيف تختلف الحروف 
وذكر أن هناك حروفا بعضها مقاطع الصوت، وأشار إلى طرف من أحوال مخارجها، باختالف 

يحسن في استعماله في الفصيح من الكالم وبعضها ال يحسن . وبين المجهور منها والمهموس ثم 
ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف المعقولة إذا وقع ممن تصح منه حدد معنى الكالم وأنه 

ى أنه يشمل المفيد وغيره، وذكر أن المفيد منه حقيقة ومجاز وأنه يرجع إلى معنى اإلفادة، ذاهبا إل
                                                           

 .6، ص2003ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تحقيق النبوي عبد الواحد شعالن، دار قبا للطباعة والنشر،  1 
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ن الحكاية هي المحكي عند القوم فالتالي تكلم من وقع منه الكالم قصد ا، و أالخبر كما أبان أن الم
ن كانت مثله وانتصر  للقرآن يسمع منه كالم هللا على الحقيقة وهي غير المحكي عند قوم آخرين وا 

 .1هذا الرأيل

التي هي موضوع الكتاب والغاية من تأليفه، فبين ثم بدأ ابن سنان حديثه عن الفصاحة 
ماهية الفصاحة ثم أدرج أنها مقصورة على وصف األلفاظ بعكس البالغة فهي وصف لأللفاظ 
والمعاني، وبين عن شرف الفصاحة أنها نعت لأللفاظ متى ما استكملت شروطا عّدة، حيث ذكر 

 اصر تلك الشروط قسمان:أن عن

 أوال: ما يوجد في اللفظة الواحدة على انفرادها.

 فأما ما يوجد في اللفظة المفردة فثمانية عناصر:

 أن يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج.  -1
تساويا في التأليف من إن أن يكون لتأليفها في الّسمع حسن ومزية وعلى غيرها   -2

 الحروف المتباعدة.
 أن تكون الكلمة غير متوعرة وحشية.  -3
 أن تكون الكلمة غير ساقطة عامية.  -4
 أن تكون قد عّبر بها عن أمر آخر يكره ذكره.  -5
 تكون الكلمة مصغرة في الموضع عّبر بها فيه عن شيء لطيف أو خفي أو قليل. أن -6
 أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف.  -7

 المنظومة بعضها ببعض.ثانيا: وما يوجد في األلفاظ 

 وأما عن عناصر الفصاحة في األلفاظ المؤّلفة:

                                                           
في البالغة درية ياسين عبد الرحمان أحمد، ابن سنان الخفاجي وجهوده البالغية والنقدية في كتابه سر الفصاحة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  1 

 .11م، ص 2009ة العربية، جامعة ام درمان اإلسالمية، سنة ،كلية اللغ
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 فمنها ما تشترك فيه األلفاظ المفردة وهي: -أ
التأليف على  أناجتناب تكرار الحروف المتقاربة في تأليف الكالم، ويرى   -1

 ضربين فقط: متالئم ومتنافر.
 أن يكون التأليف جاريا  على العرف العربي الصحيح.  -2
 أن ال يكون التأليف قد عّبر به عن أمر آخر يكره ذلك.  -3

 ومنها ما يختص به التأليف مما يرجع إلى األلفاظ بانفراد أو اشتراكها مع المعاني. -ب

بوضع األلفاظ موضعها حقيقة ومجازا، وذكر شروط  وذلكوتحدث عن حسن التأليف 
 :1الفصاحة ومنها: المناسبة بين األلفاظ وقد جعلها  وقد جعلها من طريقين

 فأثرها في الفصاحة ظاهر ومن هذه المناسبة: من طريق الصيغةاأللفاظ أوال: 

وبه منهج القرآن في أسل بين معنى السجع وأقسامه وتحّدث عنالسجع واالزدواج ثم   -1
وأشار بأنه لم يكن كله مسجوع ا ألن ذلك من أمارة التكلف واالستكراه، كما انه لم يخل 

 من السجع ألن السجع من صفات الفصاحة.
 القافية وتحدث عن كثير من عيوبها. حسن ذكر القوافي الشعر وتحدث عن شروط  -2
 الترصيع وبين أنه تكّون الجمل التي يشمل عليها البيت أو الفصل المنشور مسجوعة.  -3
 الّلف والنشر المرتب.  -4
أن يكون الفصل الثاني أطول من عدم كثرة الزحاف في الشعر، وتساوي الفصول أو   -5

 األول دون العكس في النثر.
 غير المتكلف منه.التجانس وحدد ابن سنان معناه وذكر أقسامه واستحسن القليل ال  -6

 ثانيا: األلفاظ من طريق المعنى فجعلها على وجهين:

 تقارب معنى الّلفظين.  -1
                                                           

 .14درية ياسين عبد الرحمان أحمد، ابن سنان الخفاجي وجهوده البالغية والنقدية في كتابه سر الفصاحة، المرجع السابق، ص  1 
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تضاد معانيهما أو تقارب المعنى من التضاد، ثم ذكر أقسام الطباق وحقيقته وما   -2
يستحسن منه ممثال لجيده و رديئه ويجعل التقديم والتأخير في األسلوب مما يجري مجرى 

 الطباق.

شروط الفصاحة والبالغة: اإليجاز، وذكر في ذلك المقام: مقام اإليجاز، ومقام ومن  -ج
ال كان قبيحا مذموما،  اإلطناب، وبين أنه يشترط في اإليجاز وضوح المعنى وعدم خفائه، وا 

 كما شرح كال  من المساواة، والتذبيل، واإلشارة.

 ذكر أيضا من الشروط: الوضوح في األسلوب شعرا  ونثر ا. -د

 ومما ذكره كذلك: الكناية، والتمثيل. -هـ

 وأما أسباب الفصاحة التي تستعمل في صناعة تأليف الكالم فهي:

 صحة التقسيم وتجنب االستحالة والتناقض.  -1
 أال يضع الجائز موضع الممتنع.  -2
 صحة التشبيه واألوصاف في األغراض.  -3
 صحة المقابلة في المعاني وصحة النسق والنظم وحسن التخلص.  -4
 صحة التفسير والمبالغة في الغلو والمعنى.  -5
 االستدالل بالتمثيل والتعليل.  -6

اآلراء الفاسدة في نقد الشعر، وفي نقد الكالم وذلك  بعد ذلك كله إلى ج ابن سنانثم عرّ 
عندما خّطأ من يفضل أشعار المتقدمين على شعر المحدثين، وناقش ذلك مفصال لآلراء مبينا  

 مناهج ومذاهب النّقاد في نقد الشعر.

وفي األخير تحدث في نهاية كتابه عن الفرق بين المنظوم والمنثور وما يقال في تفضيل 
 ى اآلخر وما يحتاج مؤلف الكالم إلى المعرفة به، وذلك في نقاط هي:أحدهما عل
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 .الّلغة التي هي لغة العرب -
 يحتاج من علم النحو إلى معرفة إعراب ما يقع له من تأليف. -
، ويفتقر من علم القوافي إلى يحتاج الشاعر خاصة طبعا إلى معرفة الخمسة عشر بحرا   -

إعادتها، وما يصح أن يكون رويا أو ردفا مما ال معرفة الحروف والحركات التي يلزم 
 يصح.

كما يحتاج أيضا إلى معرفة المشهور من أخبار العرب وأحاديثها وأنسابها وأمثالها  -
 وما له قصة مشهورة أو حديث مأثور. وسيرها ومنازلها وصفة الحروب التي كانت لها،

ويختص بما يفتقر إليه من معرفة المخاطبات، وفنون المكاتبات والتوقيعات، ورسوم  -
 وسنته. التقليدات مع اإلطالع على كتاب هللا تعالى وشريعته، وحديث رسول هللا 

 أهلترك التكلف واالسترسال مع الطبع وفرط التحزر و سوء الظن بالنفس، ومشاورة  -
من فنون الصناعة مع بغض اإلكثار واإلطالة ثم  المعرفة وتجنب اإلسهاب في فن واحد

 ختم ابن سنان كتابه بحمد هللا.

 المطلب الثاني: منهج كتاب سر الفصاحة.

اتبع ابن سنان الخفاجي في كتابه " سّر الفصاحة " المنهج الوصفي التحليلي، ومن خالله 
األثر البالغ في ثنايا كتابه، برزت شخصية البالغي البارع واألديب الناقد، حيث كان لروحه األدبية 

ثم نبين بعد من ذلك إيراد األمثلة الشعرية والنصوص األدبية فأكثر منها وقد أوضح ذلك بقوله: " 
هذا كله وأشباهه ماهية الفصاحة، وال نخلي ذلك الفصلي من الشعر الفصيح، وكالم غريب بليغ 

وتخرج من اللبس إلى البيان ومن  يتدرب في تأمله على فهم مرادنا، فإن األمثلة توضح وتكشف
 .1جانب اإلبهام إلى اإلفصاح "

 ويمكن تحديد منهجه في نقاط آتية هي:

                                                           
 .6، ص 2003(هـ، تحقيق النبوي عبد الواحد شعالن، دار قبا للطباعة والنشر، 446محمد عبد هللا ابن سعيد بن سنان الخفاجي ت ) 1
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خضاع المختارا  والمثلة لمعيار دقيق في اإلختيار ول: عقد المواننا  الدبيةالفرع ال   .وا 

ببيتين وذلك بقوله: " وقد كنت مثلث في بعض المواضع االستعارة المحمودة والمذمومة 
 : 1أبي نصر بن نباتة أحدهما قول

 4َنَظَر  إليَك بأعُيِن الُنوَّارِ  ***والُربا  3الباِطح 2ذا ُبَهرُ إحتى 

ذا كان مقابال  فنظُر أعين النوار من أشبه االستعارات وأليقها، ألن النوار ُيشبَّه بالعيون، وا 
 .5الصحيحة الواضحة التَّشبيهللمجتاز به، ويمر به كان كأنه ناظر إليه، وهذه االستعارة 

 :6والبيت الثاني قول أبي تمَّام

رِك فاْصُطِلَما بالشَتَرْينِ  ***َقرَّْ  ِبُقرَّاَن عيُن الديِن واْنَشَتَرْ    ُعُيوُن الشِ 

وقرة عين الدين وانتشار عيون الشرك من أقبح االستعارات، لعدم الوجه الذي ألجله جعل 
تأمل هذين البيتين ُيفهم معنى االستعارة، ألن النوار والشرك ال عيون الدين والشرك عيونا، ومع 

لهما على الحقيقة، وقد َقُبَحت استعارة العيون ألحدهما وَحُسَنت لآلخر والعّلة فيه أن النوار يشبه 
وهذه طريقة متى ُسلكت ظهر المحمود  ن والشرك ليس فيهما ما يشبهها وال ُيقارُبها،ي  العيون، والدّ 

 .7هذا الباب من المذموم"في 

 
                                                           

 نصر بن نباتة، هو عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نباتة السعدي أبو نصر من شعراء سيف الدولة بن حمدان، طاف البالد ومدح الملوك واتصل 1 

من  شعبةبابن العميد في الري ومدحه، قال أبوحيان: شاعر الوقت حسن الحذو مثال سكان البادية لطيف اإلئتمام بهم خفي المغاص في واديهم هذا مع 

 (هـ.405الجنون وطائف من الوسواس قال ابن خلكان: معظم شعره جيد توفي ببغداد )

. وأنظر كتاب وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، 10/466أنظر كتاب تاريخ بغداد،أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت،  

، وكتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر 3/774بكر بن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان،  أبو عباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي

 .4/284والقاهرة، جكال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى األتابكي، دار الثقافة واإلرشاد القومي، مصر، 

شيء وسطه، أنظر لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور االفريقي ، دار  البهر: ما اتسع من األرض وبهرة الوادي سرارته وخيره وبهرة كل 2 

 .4/81، 1الصادر، بيروت، ط

 .2/413األباطح: جمع األبطح وهو الوادي وهو البطحاء وهو التراب السهل في بطونها مما جرت عليه السيول، أنظر لسان العرب، المرجع نفسه، 3 

 .431اتة السعدي ، لكنه ورد في سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي، ص لم يرد هذا البيت في ديوان ابن نب 4 

 .176سر الفصاحة ، المرجع السابق ، ص  5 

هو حبيب بن أوس الطائي ، ولد بجاسم من أعالم دمشق، ونشأ بمصر، وقيل أنه كان يسقي الناس في مسجد عمرو بن العاص، وهو شاعر لطيف  6 

هـ(، أنظر كتاب األغاني، أبو الفرج األصبهاني، تحقيق: على مهنا وسمير جاهر، دار الفكر للطباعة 231الفطنة دقيق المعانيمات بالموصل سنة )

 .16/414شر، لبنان، والن

 .176ابن سنان، سر الفصاحة المرجع نفسه، ص 7 
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 :1مهيار بن مرزويةقول ومن ذلك أيضا 

 2وكيف يَحُل الماُء أكَثُرُه دمُ  ***بكيُ  على الوادي فَحرَّمُ  ماُؤه 

 :3وقول أبي قاسم المطرز البغدادي

 4فلم ا بكيــــــ  عليــــِه حـــــــــــُرمْ  ***ـَل لـــي مـــــاُؤُه ــــَوَرَدُ  وقد حــ

ز فقد فبيت ن قاربت ألفاظه عدد ألفاظ بيت المطرّ  تضمن من إيضاح المعنى ما لم  مهياٍر وا 
لم َحُرم الماء بكى عليه؟ لوجب في حق تفسير المعنى  يتضمنه بيت المطّرز، ألن قائال  لو قال:

يضاحه أن قال:  ا غلَب على هذا الماء، والدم حرام، ألن دموعهوا  بهذا  مهيار   أتىفقد  كانت دم 
 . 5التفسير في متن البيت "

فالكاتب يأبى أشعار المحدثين، ويبين أن هذا إنما بناه ألسباب منطقية قوية حسب رأيه حيث 
يقول: " ولو تأملت قصيدة واحدة من شعر من يّدعي القريض في هذا العصر وجدت فيها عدة 

ؤالء الفحول المتقدمين في هذه أمثلة لكل ما أكره وأنكره، إال أني أعتمد على التمثيل بأشعار ه
 الصناعة، ألمور:

 أولها: صيانة هذا الكتاب عن تهجينه بذكر غيرهم.

ثانيها: أن اللفظة التي تكره في نظم هؤالء الحّذاق تقع فريدة وحيدة يظهر مباينتها لكالهم، 
 فالعلم بها واضح وكشفها جلي..

                                                           
أسلم على يد  مهيار بن مرزويه الفارسي الديلمي، يكنّى ابا الحسن، وفي وفيات االعيان أبو الحسنين، كان كاتبا شاعًرا وكان مجوسيا فأسلم، ويقال قد 1 

 هـ(. 428من قصائده، فقد كان طويل النفس فيها ، توفي سنة )الشريف المضني وعليه تخرج في نظم الشعر وقد أوذن كثيرا 

، أنظر سير أعالم النبالء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 5/359، وفيات األعيان، ابن خلكان، 13/276أنظر تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، 

 .17/472هـ، 1413، 9ؤسسة الرسالة، بيروت،طأبو عبد هللا، تحقيق: شعيب األرناؤوط محمد نعيم العرقسوسي، دار م

 .357هـ، ص 1420 -م1999 1ديوان مهيار الديلمي، شرح وضبط، أحمد سالم، مؤسسة األعلمي، بيروت، لبنان، ط 2 

مديح ، والهجاء بن محمد بن يحي بن أيوب، يكنى أيا القاسم ويعرف بالمطرز كثير الشعر، سائر القول في ال –أو عبد الرحمن  -هو عبد الواحد  3 

 هـ(.439والغزل، وغير ذلك، توفي سنة ) 

 .5/44، وأنظر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 11/16أنظر تاريخ بغداد ، 

 .321ورد البيت في سر الفصاحة ، ابن سنان، ص  4 

 .322ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، المرجع السابق، ص 5 
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 أهوائهمنفوسهم وأصبحوا في طاعة أعلمك من مقدمي الفصاحة سامحوا  نثالثهما: إيثاري أ
 .1ليتحقق أن الزلل في طباع البشر موجود والعصمة على أكثرهم بائنة "

 مع الحياد الدبي والعلمي بين القديم والحديث رالفرع الثاني: التأمل والتفك

المادة وهذا التفكر والتأمل كان باستعراض الدواوين كاملة بحثا عن األمثلة، ولم يفته ذكر قلة 
األدبية المتوفرة عنده في قوله: " وكنت أفتقر إلى تأمل الديوان الكامل حتى أظفر منه بالكلمات 

 .2اليسيرة فأوردها مثاال "

والجدير باإلشارة هنا أن منهج ابن سنان اإلكثار من الشواهد الشعرية دون النثرية ، وأيضا 
ا أمثل به على المنظوم دون المنثور مع أن يعلل لهذا المنهج، يقول: " فأما اقتصاري في أكثر م

فإنما أقصد من ذلك لكثرة المنظوم واشتهاره، ورغبتي في أن يسهل الوزن كالمي عليهما واحد، 
 .3عليك حفظ ما أذكره فإنه داٍع وسبب وكيد "

: " وكان ُيلتمس من المتأخر الحسُن الصحيح هاألدبي جاء في قول ابن سنان أما عن حياد
كذلك ُيلتمس من المتقدم... وما أحسب أن أحد ا ممن ينسُب إلى العلم، ويتميُز بصحة الفهم، 

حتى يكون ُحكُمه على من تقدم مولُده يحتاج في اختيار االستعارة إلى معرفة صاحبها وزمانه، 
 .4يخالف ُحكَمه على من َقُرب عهده "

ار ابن سنان إليه في النقطة السابقة إال أنه وّضح في موضع آخر ، أن هذا رغم ما أش
نما لسبب آخر خارج عن 5المنهج ليس تعصب ا للقديم على الحديث من ناحية الزمن المجّرد ، وا 

نطاق الّزمن فيقول: " إنما العرب األول لما كُثَر اإلسالم، واتصلت الدعوة وانتشرت، حضر 
ياف، وفارقوا البدو، وخالطهم الباقي، فامتزج كالمهم بمن جاوروه من األنباط ر أكثرهم، وسكنوا األ

                                                           
 .96حة، المرجع السابق، ص ابن سنان الخفاجي، سر الفصا 1 

 المرجع نفسه. 2 

 المرجع نفسه. 3 

 .186المرجع نفسه، ص  4 

 .21درية ياسين عبد الرحمان أحمد، ابن سنان الخفاجي وجهوده البالغية والنقدية في كتابه سر الفصاحة، المرجع السابق، ص  5 
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وعاشروه من العجم، وُعدم منهم الطبع السليم الذي كانوا عليه قبل هذه المخالطة، فهم اآلن ال 
 .1ُيحتج بكالمهم لهذه العلة ال بأن التقّدم سببان في الصواب والخطأ "

 قد مع الحرص على المانة العلمية.الن  في البحث و والدقة : الحرية الفرع الثالث

فقد بّين ابن سنان أن منهجه انطلق من حرية البحث، والحرية في النقد ، بل يغلب الحق وال 
 .2يتبع الهوى فيما يذهب إليه يقول اآلمدي في بيت امرئ القيس

 3وأردَف أعجـاًنا وناَء بكلكــلِ  *** هِ لـبِ فقـلـُ  لــه لمــا تمطـى بصُ 

اعتبر الكاتب أن هذه االستعارة في غاية الحسن والجودة والصّحة، حيث عّلق ابن سنان 
ا: " هذا الذي قاله أبو القاسم ال أرضي به غاية الرضى ولو كنت أسكن إلى تقليد أحد  مناقش 

تأمل لم أعدل عّما يقوله أبو مذهبه من غير نظر و  إتباعالعلماء بهذه الصناعة،  أو أجنح إلى 
القاسم لصحة فكره، وسالمة نظره، وصفاء ذهنه، وسعة علمه، لكنني أغلب الحق عليه وال اتبع 
الهوى فيما يذهب إليه، وبيت امرئ القيس عندي ليس من جيد العبارة وال رديئها بل هو من الوسط 

 .4بينهما "

ونجده أمانته العلمية واضحة فهو ال ينقل رأيا لغيره إال ونسبه إلى صاحبه أو إلى مصدره، 
وكان في أغلب األحيان يشيد بفضل اآلخرين وجهودهم ويثني عليهم، ومن ذلك قوله: " وقد ذهب 
قدامة بن جعفر الكاتب إلى أن في صناعة تعلم الكالم موضوع لها، وذكر ذلك في كتابه الموسوم 

                                                           
 .187ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة، المرجع السابق، ص  1 

امرؤ القيس بن حجر الكندي ، شاعر جاهلي، أشهر شعراء العرب على اإلطالق يماني األصل، ولد بنجد، كان أبوه ملك أسد وغظفان، وأمه أخت  2 

مر يوم خالمهلهل الشاعر دار بنو أسد على أبيه فقتلوه، فبلغه ذلك وهو جالس يشرب الخمر فقال: رحم هللا أبي ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، ال

 م.544وغدا أمر، وثار من بين أسد ألبيه ، قتل مسموما ودفن في أنقرة، 

. وأنظر األغاني أبو الفرج األصبهاني، تحقيق علي 1/52طبقات فحول الشعراء، محمد بن سالم الجمعي، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار مدني، جدة،

 . 9/105مهنا وسمير جابر، دار الفكر للطباعة والنشر، 

/، 1998، بيروت، 1زانة األدب ولب لباب لسان العرب،عبد القادر البغدادي، تحقيق: محمد نبيل طريفي أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلميّة،طأنظر خ

1/321. 

 .48ديوان امرؤ القيس، دار صادر بيروت، ص 3 

 .174المرجع السابق، ص  ابن سنان الخفاجي، 4 
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عند كالمه عن البالغة أن اللغة  –الخراج وصناعة الكتابة  –، وقال في كتابه  -بنقد الشعر –
 .1تجري مجرى الموضوع لصناعة البالغة "

ونراه دائما يذكر المصدر العلمي الذي أفاد منه ويسنده إلى صاحبه، ولحرصه الشديد على 
النسيان والّسهو بل كان ذلك أفضل من مانع ا في أن ينسب إلى نفسه أمانته العلمية فإنه لم يجد 

وقفت في بعض المواضع على كالم أن يميل إلى مصدر من المصادر من دون تأكيد، يقول: " 
في هذه الصناعة ال أعلم صاحبه قدامة أو غيره ألني قد نسيت الكتاب الذي  وجدته فيه يدل على 

 .2األلفاظ موضوع "

ا كثير ا ما يحيل في مبحث من  ة فيه وال كتب متخصص أوالمباحث إلى كتاب نجده أيض 
، ويعتبر هذا يشغل نفسه وال القارئ باالستطراد في ذكر موضوعات ليست هي من أهداف كتابه

تحديدا دقيق منه إلطار البحث وعدم خروجه منه يقول: " فأني لو رمت إيضاح ذلك بجملته 
يراده بجميع أدلته خرجت عن المقصود في هذا الكتاب وأخذت في تفضيل العرب على أمم وهو  وا 

 .3يحتاج إلى جزء مميز وكتاب منفرد "

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .167المرجع نفسه، ص  1 

 .128المرجع نفسه، ص 2 

 .151المرجع نفسه، ص   3 
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 المبحث الثاني: النقد عند بن سنان الخفاجي.

حدد ابن سنان معنى الفصاحة تحديدا دقيقا حيث قال في كتابه: " وأعلم الغرض بهذا الكتاب 
مقصورة على وصف األلفاظ، معرفة حقيقة الفصاحة والعلم بسرها، وهي الظهور والبيان، وهي 

وهي عبارة عن حسن التأليف في الموضوع المختار، ويحتاج إلى معرفتها إلى درجة ومخالطة 
 .1ومناشدة، وتأمل األشعار الكثير، والكالم المؤلف على طول الوقت وتراضي األزمنة "

وتأمله الدقيق وفي هذا النسق نرى أن الخفاجي جهوده النقدية طالت الكثير لفرط تمحيصه 
 في المنظوم والمنثور من الكالم وقد أوجزت ذلك في بنيتيته التركيبية والتوصيفية.

 المطلب الول: النقد عند المؤلف في البنية التركيبة.

 الفرع الول: قضية النظم.

مفهوم النظم عند ابن سنان هو المنظوم من الكالم، وكان اهتمامه بهذا المنظوم من حيث 
ا أمعنى والصياغة، حيث اللفظ وال نه جعل جل جهوده في اللفظة المفردة التي جعلها أساس 

 .2للفصاحة وكان يرى أن فصاحة المنظوم من الكالم ال تتأتى إال بفصاحة اللفظة المفردة

ويرى أن اللفظة الصحيحة ُيؤث ر موقعها في النظم فيقول: " وليس ألحد أن يتخل أن العذَر 
وأمثالها تعذُّر، كما يظن بعض المتخلفين في هذه الصناعة، وذلك أنه ليس  في إيراد هذه األلفاظ

يجب على اإلنسان أن يكون شاعر ا، وال كاتب ا، وال صاحب كالم ُيؤثر ، ولفظ يروى، وال يجب عليه 
لو وجب هذا أن ينظم تلك القصيدة التي وردت فيها اللفظة وال البيت من القصيدة، فكيف نعذره إذا 

راحأورد لف ذكر جميعه إن  ظة قبيحة جارية مجرى ما ذكرناه، وهو قادر على حذف البيت كلّ ه إطّ 
 .3لم يكن قادر ا على تبديل كلمة منه "

                                                           
 .5ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، المرجع السابق، ص  1 
 .220درية ياسين عبد الرحمان أحمد، ابن سنان الخفاجي وجهوده البالغية والنقدية في كتابه سر الفصاحة، المرجع السابق، ص  2

 .94ابن سنان الخقاجي، سر الفصاحة، المرجع السابق، ص  3 
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ومن هذا المبدأ أخذ الخفاجي يعرض حسن اللفظة وفصاحتها في ثمانية من الشروط 
والمقاييس، التي هي أساس فصاحة المنظوم من الكالم، كما يعرض لفصاحة األلفاظ المنظومة 

لها في السمع بعضها مع بعض، فيذكر تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج، وأن تجد 
ا أن الحسنا ومزية،   تكون متوعرة وحشية، وال ساقطة عامية، وال مبتذلة، وان تكون اللفظة وأيض 

جارية على العرف العربي الصحيح، وأن ال تكون قد عبر بها عم أمر آخر يكره ذكره، وأن تكون 
معتدلة غير كثيرة الحروف، وان تكون مصّغرة في موضع عّبر بها فيه عن شيء لطيف أو خفي 

 .1أو قليل

ال يتصور أن يكون بينهما في التأليف ن الكلمات قبل دخولها يقرر أني ونرى أن الجرجا
ن األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجّردة وال من حيث هي  تفاضل في الداللة يقول: " وا 

ن األلفاظ نثبت لها الفضيلة وخالفها في مالءمة معنى اللفظة لمعنى التي يليها أو ما  كلم مفردة، وا 
أشبه ذلك مما تعلق له بصريح اللفظ ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع 

 :2آخر كلفظ األخدع في قول الّشاعر

 عاوِجعُ  من اإِلصغاِء ليًتا وأخد ***تلف ـ  نحـو الحِي وجدُتني 

 :3وبيـت البحتري

ن بلَّغتني شرف الغنى  ني وا   4وأعتْقَ  من رقِ  المطامع أخدعي ***وا 

 

                                                           
 .37 تقدم كالم ابن سنان في هذه الشروط مستوفي بشواهده في ص 1

الدولة  هو الشاعر الصمة بن عبدهللا بن الطفيل بن قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة الخير بن قشير، ينتهي إلى نسبة نزار، شاعر إسالمي من شعراء 2 

 االموية شعره قليل أغلبه في الغزل وعزله عذب رقيق.
 األلبكي الصفدي، تحقيق: الدكتور عبد الرزاق حسين دار عمار، أنظر الشعور بالعور، تأليف أبو الصفا صالح الدين خليل بن عز الدين بن عبد هللا

 .1/254م، 1988 -هـ1409، 1عمان، األردن، ط 

علمية وأنظر المدهش، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد هللا بن هادي بن أحمد الجوزي، تحقيق: مروان قباني، دار الكتب ال

 .1/239م، 1985 -هـ1405، 2بيروت، لبنان، ط

هـ ونشأ بها وتأدب وخرج منها إلى العراق فمدح جعفر المتوكل  على  206هو الوليد بن عبيد أبو عبادة الطائي البحتري من أهل منبج ولد بها سنة  3 

 هـ  285هللا وخلقا كثيرا من االكابر والرؤساء، أقام ببغداد طويال ثم عاد إلى بلده فمات بحلب في أول سنة 

 .3/280ر كتاب تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، أنظ

 .26ديوان البحتري، ص 4 
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 :1فإن في هذين المكانين ما ال يخفى من الحسن ثم إنك تتأملها في بيت أبي تمام

م  2أضججَ  هذا النام من ُخرِقكَ  ***من أخدعيك فقد   يا دهر قوِ 

التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الّروح فتجد لها من الثقل على النفس ومن 
 .3والخفة واإليناس والبهجة "

ونرى أن الخفاجي قد استبعد كلمة "أخدعيك" واستقبحها ألن أبا تمام جعلها استعارة للدهر 
فيقول: " فإن أخدع الدهر من أقبح االستعارات وأبعدها مما استعيرت له وليس بقبح ذلك خفاء ال 

 .4ام الوجه الذي ألجله جعل للدهر أخادع إال سوء التوفيق في بعض المواضع "يعرف أبو تم

نما قبح االخادع لما جاء به استعارة للدهر  وهذا أيضا ما وقف عليه اآلمدي في قوله: " وا 
 .5" ولو جاء في غير هذا الموضع أو أتى به حقيقة ووضعه في موضعه ما قبح

بينما هناك وما نالحظه أن الخفاجي لم يعرف النظم بالمعنى الذي عرف به عند الجرجاني 
تقارب في بعض الوجهات، فبينما قرر الجرجاني أن: " النظم عبارة عن توخي معاني النحو 

، ونرى الخفاجي تصب جهوده أيضا 6حكامه، وفروقه ووجوهه والعمل على قوانينه، وأصوله "وأ
ويدخل "  النحو في فصاحة الكلمة وجريانها على العرف العربي الصحيح فيقول: بيان ما يقتضيه

في الكلمة، وقد يكون ذلك في هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغة، ويرده علماء من التصرف الفاسد 
ألجل الكلمة بعينها غير عربية، ... وقد تكون عربية إال إنها قد عبر بها عن غير ما وضعت له 

اللغة، وقد تكون على جهة الحذف من الكلمة أو الزيادة، وقد يكون إيراد الكلمة على في عرف 
 .7الوجه الشاذ القليل وهو أردأ اللغات لشذوذه "

                                                           
 .41أبو تمام، تمت ترجمته، ص  1 

 .1/235ديوان أبي تمام،  2 

 .54عبد القادر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص  3 
 .179ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص  4

 .92اآلمدي،الموازنة، ص  5 

 .328عبد القادر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، المرجع السابق، ص  6 

 .105، 104، 97، 96ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة المرجع السابق، ص  7 
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ويمكن القول أن جهود الخفاجي ال تقل عن جهود الجرجاني في قضية النظم، لكن هذا 
اللغة"، في أن الخفاجي تناول قضية النظم  األخير أوردها في كتابيه "دالئل اإلعجاز"، و " أسرار 

، ووضع شروطا شروطا لهذه الفصاحة، وبعد من باب فصاحة اللفظة المفردة وفصاحة المنظوم
تنقيته لهذه األلفاظ واستحسانه لها أخذ ينادي بوضعها في موضعها وذلك أال يكون في الكالم 

الكالم مقلوبا فيفسد المعنى ويصرفه عن تقديم وتأخير حتى ال يؤدي إلى فساد معناه، وأال يكون 
وجهه، ومن وضع األلفاظ موضعها حسن االستعارة، وأال يكون الكالم شديد المداخلة أو المعاظلة، 
وأال يعبر عن المدح باأللفاظ المستعملة للذم وال العكس، وأال يستعمل في الشعر المنظوم والكالم 

ن والنحويين والمهندسين ومعانيهم واأللفاظ التي يختص والخطب ألفاظ المتكلميالمنثور من الرسائل 
 .1بها أهل المهن والعلوم

 الونن والقافية. قضية الفرع الثاني:

 أوال: الونن.

يقول الدكتور طبانة: " أدرك نقاد العرب أن على الشاعر إذا أراد بناء قصيدة أن يفكر في 
القول عليه، ونظر في أي األوزان يكون المعنى الذي يريده وأن يعد له الوزن الذي يسلس له 

 .2أحسن استمرارا ، ومع أي القوافي يكون أجمل اطرادا  فيركب مركب ا ال يخشى انقطاعه عليه "

ويرى نقاد العرب أن الوزن يصبح مثاليا إذا كان معنى البيت تام ا مستوفى، ولم يضطر 
ذا لم  يسع وزن البت المعنى الكامل اضطر الشاعر بسببه إلى نقصه أو الزيادة فيه أو قلبه، وا 

ذا اضطره الوزن أن يحذف من اللفظ ما يتم به المعنى  الشاعر إلى إكماله في البيت الموالي، وا 

                                                           
 .223درية ياسين عبد الرحمان أحمد، ابن سنان الخفاجي وجهوده البالغية والنقدية في كتابه سر الفصاحة، المرجع السابق، ص  1 
 .229م، ص 1960، القاهرة، مصر، 2بدوي طبانة، أسس النقد األدبي عند العرب، مكتبة النهضة، ط 2
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ومثل له بقول عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عّده النقاد إخالال معيبا ، وهذا ما أشار إليه ابن سنان 
 :1بن مسعود

 2أحـب مـن الكثـر الرائـثِ  ***أعـــاذَل عـــاجل مـا َأشتهي 

ألنه أراد: " عاجل ما اشتهي مع القلة التي أحب إلى من األكثر البطيء فترك مع القلة وبه 
 .3تمام المعنى "

 :4وقول عروة بن الورد

 5وَمقتُلهم عنَد الوغى كاَن أعذَرا ***عجـبُ  لهم إذ يقُتلون ُنُفوَسُهم 

عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم في السلم، وقتلهم في الحرب قال الخفاجي: " كأنه أراد أن يقول 
كما جعل الخفاجي من وضع األلفاظ موضعها أن ال تقع  ،6أعذر فترك في السلم وبه تم المعنى"

الكلمة حشو ا وأصل الحشو أن يكو المقصد بها إصالح الوزن أو تناسب القوافي، إن كان الكالم 
 .7منى ذلك أكثرإن كان الكالم منثور ا من غر معنى تفيده منظوم ا، وقصد السجع وتأليف الفصول 

 :8ومثال الكلمة التي تقع حشوا قول أبي الطيب المتنبي

 9ـِدُ ــَك خالـــَلُهنِ ئــِ  الدنيا بأنَّ  ***َنهبَ  من العماِر ما لو حَويَتُه 

                                                           
روي عن جماعة  عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود الهذلي، يكنى أبا عبد هللا كان أحد وجوه الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وكان ضريراً، وقد 1 

 99 بن عباس رضي هللا عنهما يقدمه ويؤثره وكان عالما ناسكا، فقيه ثقة، كثير الحديو واسع العلم بالشعر، توفي سنة من وجوه الصحابة، كان عبد هللا

 هـ.  102أو 

 .3/115. وأنظر وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن ابي بكر بن خلكان، المرجع السابق، 4/475أنظر كتاب سير أعالم النبالء، ابن قايماز الذهبي، 

 .9/139عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود في كتاب األغاني، أبو الفرج اإلصبهاني،  نسب البيت إلى 2 

 .323ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، المرجع السابق، ص 3 

من  هو عروة بن الورد ، وقيل ابن عمرو ، وكان يلقب عروة الصعاليك، وعرف عروة بالكرم ، حتى أن عبد الملك بن مروان قال: ما سرني أن أحدا 4 

اني، هالعرب ولدني إال عروة بن الورد، وكان حليفا في بني عمرو بن عوف وهو شاعر من شعراء الجاهلية وفارس من فرسانها. أنظر األغاني ،لألصب

3/82. 

 .58ديوان عروة بن الورد، دار الكتاب العربي، ص 5 
 .323ابن سنان الخفاجي ، المرجع السابق، ص  6

 .212المرجع نفسه، ص  7 

هاجر هو أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي، يكنى بأبي الطيب، ويعرف بالمتنبي، اشتغل باألدب، ومهر فيه وقد انقطع سنوات لمدح سيف الدولة، ثم  8 

 هـ.354إلى مصر، وسجن فيها وهرب من سجن كافور إلى فارس، فمدح عضد الدولة البيهقي، وفي أثناء عودته قتله فاتك األسدي سنة 

 .1/129، وأنظر وفيات األعيان، ابن خلكان، 4/120خ بغداد، الخطيب البغدادي، أنظر تاري

 .1/277ديوان أبي الطيب المتنبي،  9 
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أن يقول: نهبَت ألن قوله"لهنئت الدنيا" بمنزلة الحشو، إذ كان المعنى يتم دونه، ولو استوى 
ا، لكنه لما احتاج إلى ألفاظ  من األعمار ما لم حويته، لخلدت في الدنيا، لكان المعنى مستقيم 

من التقريظ والوصف ال  يصح بها الوزن، جاء بقوله "لهنئت الدنيا" فأتى بزيادة من المدح وفضلةٍ 
 .1فاء بحسن موقعها، فهذا وما أشبهه من الحشو المحمود المختار"خ

رد الخفاجي أن الحشو الذي يقع وال تعرض في ذكره فائدة إال ليصح الوزن هو عيب وأو 
وما أكثر أن تستعمل أمسى، وأصبح، وأخواتها، في هذا فاحش في هذه الصناعة فيقول: " 

الذي ُذكر أنه  األمر، فإن كان الموضع من الحشو، ويجب أن ُيعتبر ذلك بأن تُنَظر الفائدة فيه
ن كان األمُر بخالف ذلك حشو ال ُيحتاج "أصبح" فيه لم يك ن "أمسى" عليه فالفائدة حاصلة، وا 

ثال ذلك أن مإليه، فاعتبار الفائدة فيه هو األصل الذي ُيرجع إليه، ويعّول على النظر من جهته، و 
أصبحنا في هذا الموضع موقع صحيح، ألنهم لم  يقال: أصبحنا مغيرين على بني فالن، فإن موقع

ـٰرِهِ  ىف فَأَۡصَبُحوا ﴿ا عليهم في وقت المساء ومثل ذلك قوله تعالى: يكونوا أغارو  ـ   مۡ ـِدي  ﴾ ِثِميَ َج
أصبح العسُل ألن األمر لم يطرقهم إال ليال ، فأما لو قال قائل: (  67اآلية جزء من )سورة هود 

 .2حلو ا لكان قوله: "أصبح" حشو ا ألنه قد أمسى كذلك "

 : القافية.ثانيا

شريكة الوزن في االختصاص بالشعر، وال يسمى شعر ا حتى يكون له وزن وقافية، القافية هي 
وقد أوالها النقاد اهتمام ا كبير ا وعقدوا لها األبواب لدراستها ومعرفة جودتها وأسباب ضعفها، وألوان 

 .3عيوبها

خصائص األسلوب الشعري اهتماما كبير ا فقد تحدث  الكاتب ابن سنان الخفاجي أولىوقد 
ن القافية ونّوَه بضرورة كونها متمكنة في مكانها في البيت من غير قلق وال اضطراب وقال: ع

                                                           
 .214ابن سنان الخفاجي، المرجع السابق،  1 

 .222ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، المرجع السابق، ص  2 

 .236درية ياسين عبد الرحمان أحمد، ابن سنان الخفاجي وجهوده البالغية والنقدية في كتابه سر الفصاحة، المرجع السابق، ص  3 
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م ن المختار منها ما كان متمكن ا يدل الكالوأ"فأما القوافي في الشعر فإنها تجري مجرى السجع 
ذا أنَشد صدر البيت عرفت قافيته كما قال بن نباتةعليه  في وصف قصيدته: 1، وا 

 2ُصُدوُرها ُعلَم  منها قَواِفيَهـا ***ُخذَهـا إذا أُنِشدْ  للقوِم من طرٍب 

ونالحظ من أبرز ما عني به الخفاجي بالناحية الفنية في األسلوب الشعري حديثه عن عيوب 
القافية فيقول: " ومن تناسب القوافي: تجنب اإلقواء فيها وهو اختالف إعرابها فيكون بعضها مثال 

ا وب عضها مجرور ا، وهذا يوجد في أشعار العرب. وقد روى أن النابغة كان يقوي حتى يدخل مرفوع 
 المدينة وسمع أهلها يغنون بقوله في قصيدته التي أولها: 

 َعجــالَن ذا ناٍد وغيـَر ُمـنَودِ  ***أِمـَن آِل ميـََة راِئـٌح أو ُمغَتِدي 

 3وبـذاك خبرَنا الغراُب السودُ  ***نَعـَم البـــواِرُح أن رحَلَتَنــا َغــًدا 

 .4ففطن لإلقواء وتركه "

 ، ا "اإليطاء" فتحدث عنه ابن سنان قائال : " اإليطاُء في القوافي عيب  ومن عيوب القافية أيض 
، فأما إن كان معنى القافيتين مختلف ا، ولفظهما وهو أن القافيتان في قصيدة واحدة وأمثال ذلك كثيرة

بعيب، مثل أن تأتي العيُن ويراُد بها الجارحُة، والعين يراد بها الذهب، وغذا بعد واحد ا فذلك ليس 
ن كان اإليطاء عيب ا على كل حال "  .5ما بين القافيتين المتكررتين في القصيدة أصلح، وا 

ا أن من عيوب القوافي التضمين " وهو أال يستقلَّ الكلمة التي هي القافية بالمعنى  وأورد أيض 
 :7النابغة الذبياني 6في أول البيت الثاني، وذلك مثل قول اموصولة بم حتى تكون

                                                           
 .41باتة سبقت ترجمته، ص نصر بن ن 1 

 .1/481ديوان نصر بن نباتة السعدي،  2 

 .89ديوان النابغة الذبياني، ص 3 

 .272ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة المرجع السابق ، ص  4 

 .272المرجع نفسه، ص 5 

 .273المرجع نفسه، ص 6 

 زياد بن معاوية بن خباب، أبو امامة، شاعر جاهلي من الطبقة االولى تضرب له القبة من جلد احمر بسوق عكاظ، فتقصده الشعراء فتعرض عليه 7 

 م، 604أشعارها، وكان أبو عمرو بن العالء يفضله على سائر الشعراء توفي نحو 

 .38أنظر الشعر والشعراء، ص
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 1وهم أصحـــاب يوم عكاَظ إني ***وهـم وردوا الجفــار علــى تميٍم 

 أتيـــُتُهُم بُنصـــــِح الـــــــُودِ  ِمنـــي ***شــهدُ  لهم مواطَن صــادقـا  

المقفى نجد قد عالج قضية القافية وأخضعها وبجهود نقد الخفاجي بالنواحي الفنية في الشعر 
 للدراسة النقدية بخصائص الشعر.

 التالؤم بين اللفظ والمعنى. قضية الفرع الثالث:

تحدث الكثير من العلماء عن قضية اللفظ والمعنى وهي من أقدم القضايا التي عرض لها 
لى  التفاوت في القدرة على تركيبها النقد األدبي، " فقد نظر أول ما نظر إلى األلفاظ وداللتها، وا 

لى ما استطاعت أن تتحمله من التجارب وتتضمنه من المعاني واألفكار، وما  وصياغتها، وا 
امتازت به من ضروب التصوير والتخييل، إذ أن هذه الدعائم التي تقوم عليها األعمال األدبية 

 .2وتتجه إليها عناية الناقد األدبي "

د من دائرة األلفاظ التي توصف بالفصاحة ، تلك األلفاظ التي قد ونرى أن الخفاجي قد استبع
وغن  فإذا اور َدت وهي غير مقصود بها ذلك المعنى قبحت،عّبر بها عن أمر آخر يكره ذكرُه، 

 في قوله:العبسي  3كملت فيها أسباب الفصاحة، وقد مثل الكاتب لذلك في بيت لعروة بن الورد

 4عشيَة ِبتنـَا عنَد مــا وان ُرنَّحِ  ***لقوٍم فـــي الكنيــِف تَروُحــوا  قلـ ُ 

فكلمة "الكنيف" أبعدها بن سنان ألن أصلها الساتر، وأيضا ، قيل للتُّرس كنيف، غير أنه قد 
استعمل في اآلبار التي تستر الحدث، وُشه َر بها، لذلك كان الكاتب ينادي بإبعاد تلك األلفاظ 

ا.لقبحها ف ن ورد موردا  صحيح   ي موقعها حتى إنه كان يكرهه في شعر عروة وا 

                                                           
 .712ديوان النابغة الذبياني، ص  1 

 .363أحمد بدوي، أسس النقد األدبي عند العرب، المرجع السابق، ص  2 

 .50سبقت ترجمة العروة بن الورد، ص 3 

 .26ديوان عروة بن الورد،ص  4 
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ويذهب الخفاجي إلى أن المحمود من الكالم ما دّل لفظه على معناه داللة ظاهرة ولم يكن 
 ، قال: " وقد قسموا داللة األلفاظ على المعاني ثالثة أقسام:خافي ا مستغلق ا

 مساويا للفظ.أحدهما: المساواة وهو أن يكون المعنى 

 والثاني: التذييل وهو أن يكون اللفظ زائدا على المعنى وفاضال  له.

أن يكون المعنى زائد ا على اللفظ أي انه لفظ موجز يدل على معنى  اإلشارة، وهووالثالث: 
طويل على وجه اإلشارة واللمحة ... وأن المختار في الفصاحة ، والدال على البالغة وهو ان 

وأعني بقولي زائد ا عليه أن يكون اللفُظ القليُل يدل على يكون المعنى مساوي ا للفظ، أو زائد ا عليه، 
داللة واضحة ظاهرة، وال تكون األلفاظ بفرط إيجازها قد ألبست المعنى وأغمضته  المعنى الكثير

حتى يحتاج في استنباطه إلى طرف من التأمل دقيق الفكر، فإن هذا عندي عيب في الكالم 
 .1ونقص "

 ومن أمثلة المساواة قول زهير:

 2ولو خالها َتْخَفى على الناِس ُتعَلمِ  ***ومهما يكن عند امرِئ من خليقٍة 

 وقوله:

 3أصبح  حليًما أو أصاَبَك جاهلُ  ***إذا أن  لم ُتقِصر عن الجهِل والَخَنا 

 :4أما التذييل فمثاله قول الشاعر

 5وميَنــــــــــاوألفــــــــى قولــها كـــــــــذًبا  ***فقـــدم  الديـــــــــــــَم لراِهشــــــــــــــيِه 

                                                           
 .309ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص  1 

 .88ديوان زهير بن أبي سلمى، ص  2 

 .87المرجع نفسه، ص 3 

تميمي الشاعر هو عدي بن زيد بن حمار بن زيد مناة، كان يسكن الحيرة ويدخل األرياق، كان ترجمان أبرَواز ملك ملك فارس وكاتبه بالعربية وهو  4 

 نصراني جاهلي، واحد فحول الشعر الجاهلي، وكان شاعرا فصيحا.

 .2/98أنظر كتاب األغاني  أبو فرج األصبهاني، 

 .112االنصاري، ص ديوان عدي بن زيد  5 
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وعن اإلشارة فقد قال الخفاجي: " إنه لفظ موجز وهي داللة اللفظ ، 1فالكذب والمين واحد  "
على المعنى وتصلح لمخاطبة الملوك والخلفاء ومن يقتضي حسن األدب عنده التخفيف في 

 .2خطابه، وتجنب اإلطالة فيما يتكلف سماعه "

والمعنى من القضايا التي تنبه إليها العلماء، حيث نجد أكثر أما عن قضية التالؤم بين اللفظ 
نقاد القرن الخامس يميلون إلى التوفيق بين اللفظ والمعنى، ومن المعروف بداهة أن هناك ارتباطا 

عكسه صحيح، أيضا بين األلفاظ والمعاني، فرب لفظ في المدح ال يصلح وضعه في الهجاء و 
دّ  والهزل جل من أونرى ابن سنان قد نّوه  ،3، وفي الرثاء والتهاني وغير ذلكوكذلك ما كان من الج 

القضية ونادى بالتالؤم بين األلفاظ والمعاني وضرورة ترابطهما لبناء العمل األدبي فقال: " إن  هذه
نما احتيج إليه ليعبر الناُس عن أغراضهم وُيفهموا المعاني التي  الكالم غيُر مقصود في نفسه، وا 

وي َن الغرُض في فإذا كانت األلفاظ غير دالة على المعاني، وال موضحة لها فقد بُ ، في نفوسهم
، ويعمل وعاء  لماٍء يريد أصل الكالم، وكان ذلك بمنزلة من يضع سيف ا للقطع،  ويجعل حّده كليال 

 .4أن يحرزه فيقصد أن يجعل فيه خروق ا ُتذهب بما يحفظ فيه "

 قول أبي تّمام:وضرب ابن سنان األمثلة على ذلك من أقوال الشعراء 

 5حتى َظَننـــا أنــــــه محُمـــــــــمُ  ***مــا نال يهـــذي بالمكــــارِم دائبـًا 

 وقوله:

 6َمَراِجُلَها بشيـــــــطاٍن رجيـــــمِ  *** يغلوتُْثفـــى الحرُب منــُه حين تَ 

 وقوله:

                                                           
 .328ابن سنان الخفاجي، المرجع السابق، ص  1 

 .309المرجع نفسه، ص  2 

 .229درية ياسين عبد الرحمان أحمد، ابن سنان الخفاجي وجهوده البالغية والنقدية في كتابه سر الفصاحة، المرجع السابق، ص  3 

 .331ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، المرجع السابق، ص 4 

 .3/291ديوان أبي تمام،  5 

 .3/162المصدر نفسه،  6 



حةالفصل الثالث:                                                           قضايا النقد في كتاب سر الفصا  
 

57 
 

 1التِ نين ْلَفهُ حثَّ النجـــاَء وخَ  ***ولَّى، ولم يظِلم، وهل ظلم أمُرٌؤ 

 :2ويقول الحسين بن الّضحاك

 3مع الِتنـــــــــــين في الصــــيفِ   ***كــذا مـــْن يشـــــــــــرُب الـــــــــــــر اَح 

 :4وقول أبي نواس

 5َحِســــــــــــــــــبـوه الناس ُحْمقــــا  ***حـــــــــــــــتى  جــــاَد بالمـــــــــــــــوال

 :6وقول العنبري

 7إال كريـــُم الِخــــيِم أم مجُنــونُ  ***مــا كــان ُيعِطي ِمثَلَهـا في ِمِثِلِه 

 تّمام: يوقول أب

 8الُوُجوِه ُحسُن قفاكــا فاَق ُحســــنَ  ***يــا أبـــا جعفــِر ُجِعلــُ  فــــداَكا 

 -، و-التنين -، و-الشيطان الرجيم -، و-المحموم -، و-يهذي–قال ابن سنان: " 
من األلفاظ التي تستعمل في الذم وليست من ألفاظ  -القفا – ، وذكر-الجنون -، و-الحمق
 .9المدح"

                                                           
 .3/318المصدر نفسه،  1 
حتى قَتل الحسين بن الضحاك بن ياسر الباهلي، يكنى أبا علي، يلقب بالخليع وباألشقر ولد ونشأ في البصرة، وتوفي في بغداد، كان من خاصة األمين  2 

 هـ. 250ثم فرَّ إلى البصرة خوًفا من المامون ، عاد إلى بغداد في عصر المعتصم، توفي سنة 

 .7/637، وأنظر األغاني، أبو الفرج األصبهاني، 8/54أنظر تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، 
 .1/8، وانظر أشعار أوالد الخلفاء واخبارهم، الصولي 2/262أنظر البيت في األغاني، المرجع السابق، بغير نسبه  3 

انقطع إلى والية بن الحباب الذي عني أبو نواس، هو الحسن بن الهاني، مولى الحكم بن سعد العشيرة من اليمن، يكنى أبا نواس واشتهر بكنيته، وقد  4 

 هـ ، 200هـ وقال 198بتأدبه، فلما مات واليه لزم خلف االحمر، فحمل عنه علما كثيرا، وادبا واسعا، توفي سنة 

 .7/436أنظر تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، 

 .392ديوان أبي نواس ، ص 5 

ر كثيرة العنبري هو عبيد بن أيوب العنبري، قيل: أبو المطرز، وقيل: أبو المطراد، شاعر إسالمي، وكان لًصا، وطلبهُ السلطان أباح دمه، له أشعا 6 

 .4/482الحيوان، أنظر الجاحظ، 

 .736. وكتاب الصناعتين، العسكري، ص 259جاء البيت منسوبا للعنبري في كتاب الوساطة ، للجرجاني، ص  7 

 .4/249ديوان أبي تمام،  8 

 .238ابن سنان الخفاجي، سّر الفصاحة، المرجع السابق، ص  9 
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بها عناية  ونخلص من حديث الخفاجي عن قضية تالؤم اللفظ والمعنى إلى أنه يجب العناية
بالغة ألن من قائمة الفصاحة والبالغة وضع تلك األلفاظ مواضع معانيها حتى حينما تأتي اللفظة 

 بجانب أختها تأتي منسجمة ، الشيء الذي يزيد المعنى وضوحا وحسنا .

 .التوصيفية البنية في المؤلف عند النقد المطلب الثاني:

 الفرع الول: صحة الوصاف في الغراض.

قد تكلم الخفاجي عن مالحة الشعر وأشار إلى الصحة في المعاني، ومنها صحة األوصاف 
ومن الصحة صحُة األوصاف في األغراض، وهو أن ُيمدح اإلنسان بما في األغراض قائال: " 

يليق به، وال ينفر عنه، فُيمدح الخليفُة بتأييد الدين وتقوية أمره، ومحبة الناس وطاعتهم، والتقي 
، والرحمة والرأفة، والعلم وحفظ الشرع، والجمال والبهاء، والهيبة والشجاعة، وكرم األخالق والورع

ويمدح الوزير والكاتب بالعقل والعلم والحلم، وسداد الرأي وحسن  ولينها، وما يجري هذا المجرى...
 ائد الجيشالتدبير، والبالغة، وتثمير األموال، والعدل والكرم، وما يلحق ذلك، ويمدح األمير وق

 بالشجاعة والمعرفة بالحرب، وحسن النقيبة والظفر، والصبر وسداد التدبير، وما أشبه ذلك.

وعلى هذا السبيل يجري األمر في النسيب، فُيذكر فيه صدُق الهوى والمحبة، وشدُة الوجد 
رض من والصبابة، وكتمان األسرار، ومخالفة الُعزَّال، وما يتفرع عن ذلك ويلحق، وكذلك في كل غ

الشعرية، من هجاٍء وفخٍر وعتاٍب ووصٍف وغير ذلك، حتى يكون كل شيء موضوع ا  األغراض
 .1في المكان الذي يليق به "

نثر ا  أووما وضعه ابن سنان من تحليل دقيق مستقر سداه مراعاة مكان الخطاب شعر ا كان 
 .زمان المخاطب بحسبونّبه إلى أثر زمان الخطاب، بحيث أن الخطاب يتغير 

                                                           
 .381ابن سنان الخفاجي، سّر الفصاحة، المرجع السابق، ص  1 
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وأورد الخفاجي أمثلة لم تراعى فيها تلك المعايير النقدية التي وضعها من ذلك قول أبي عبادة 
 : 1في مدحه للخليفة

 2عـــــــــــــــــن كــــــــــــــرٍم َيُصــــــــــــُدهْ  *** ال العـــذل يرَدُعــه وال التعنيــــــفُ 

الخليفة وتعنيفه، وليس هذا المدح مما يصلح للملوك وقيل من هو الذي يجسر على عذل 
 واألمراء فضال  عن األئمة والخلفاء.

 قوله : 3وعيب على أبي العتاهية

 4ــــيمنــي الفُــــؤاَد بآيــــِة الكرســـ ***إنـــي أعــــــوُذ مـــَن التــي شغف  

 وقيل: إنما يستعاذ بآية الكرسي من الشيطان.

من أن تحصى  أكثرهذا  وأمثالوقال ابن سنان بعد أن أورد عدة أمثلة في هذا المجال: " 
 .5مما وقع فيه إفساد األغراض والصفات "

وفي باب صحة األغراض نجد الخفاجي ال يوافق ما ذهب إليه قدامة بن جعفر في أن المدح 
ة وال ذم على الصحة فيقول: "وقد بالحسن والجمال، والذم بالقبح والدمامة ليس بالمدح على الحقيق

كان أبو فرج قدامة بن جعفر الكاتب يذهب إلى أن المدح بالحسن والجمال، والذم بالقبح والدمامة 
 ذاك.، ويخطئ كل من يمدح بهذا، ويذُم بليس يمدح على الحقيقة، وال ذم على الصحة

 
                                                           

 أبيض أسود الخليفة المعتز باهلل أبو عبد هللا محمد بن المتوكل على هللا جعفر بن المعتصم محمد ابن الرشيد العباس، قيل اسمه الزبير، وكان طويال 1 

بع خلون من الشعر كثيفه حسن الوجه والعينين والجسم ضيق الجبهة احمر الوجنتين، ولد بسامراء وبقي منذ بويع أربع سنين وذلك يوم الخميس لس

 هـ، مدة خالفته سنتان وإحدى عشر شهًرا وعمره إثنان وعشرون سنة.55هـ قتل في الثالو من شعبان سنة 25محرم سنة 

جود، دار أنظر سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل التوالي، عبد الملك حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي، تحقيق عادل أحمد عبد المو

 .3/4م، 1998لعلمية، بيروت،الكتب ا

 .1/614ديوان البحتري،  2 

هـ، انتقل للكوفة كان بائع الجرار، مال للعلم واألدب ونظم 130هو اسماعيل بن القاسم بن سويد العيني أبو اسحاق، ولد في عين تمر سنةأبا العتاهية،  3 

لمهدي والهادي وهارون الرشيد،التفت لثم هجر الشعر فسجنه الخليفة هارون الشعرحتى نبغ فيه،ثم انتقل الى بغداد ، واتصل بالخلفاء ومدح منهم ا

 هـ.826هـ. وقيل عام 213الرشيد ان لم يعد له، فعاد لنظمه، توفي ببغداد عام 

 أنظر كتاب الموجز في الشعر العربي ،فالح الحجية.

 .570ديوان أبي العتاهية، ص  4 

 .396ع السابق، ص ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة ، المرج 5 
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 قوله له: 2على عبيد هللا بن قيس الرقيات 1ويستدل بإنكار عبد الملك بن مروان

 3بُ ــعلــــى جبيــــٍن كأنــــُه الـــذه ***يـــأَتِلُق التــــاُج فــوَق َمفِرقـــِِه 

 وقوله له: تقول فيَّ هذا وتقول لمصعٍب:

 5ـه تجلَّ  عْن وجهـــه الظَّلَماء ***شــهاٌب من اللـ  4إنمـا ُمصــعبٌ 

فأما إنكاُر الملك وبيَّن ابن سنان رأيه موضحا قصور ما ذهب إليه قدامة ابن جعفر قائال : " 
بن مروان على ابن قيس الرقيات مدحه له بالتاج، فإنما أنكره ألن التيجان كانت من ذي ملوك 

عب ا العجم، ولم يكن حلفاء العرب يعرفونها، فقال له تمدحني كما ُتمدح ملوك األعاجم، وتمدح مص
كما ُتمدح الخلفاء، واألمر على ما قال عبد الملك، ألن مدح الخليفة بأنه شهاب  من هللا أبلغ من 

 .6مدحه باعتدال التاج فوق مفرقه "

نعة.  الفرع الثاني: التكل ف والص 

وجد النقاد بعد نظرة فاحصة للشعر وأساليبه أنه ال يخرج عن ثالث أضرب، المطبوع، 
 المصنوع، والمتكلف.

الضرب األول المطبوع وهو ذلك الذي يقصد به أوال وقبل كل شيء إبراز المعنى وبسطه، 
بالغه إلى النفس في صورة قوية محكمة، لها حظها من فصاحة الكالم وجزالته، يقف الشاعر  وا 

..، من ناحية الوضوح والقوة والجمال  فيها أمام إنتاجه يقويه ويصفيه،  يريد بالكالم أن يبلغ غايته
                                                           

هـ الخليفة الخامس من بيني امية والمؤسس الثاني للدولة 26أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي، ولد سنه  1 

عاماً،فترة حكمه  21الكوفة ، حكم لمدة هـ،في وقت كثرت فيه الفتن واالنقسامات، في 65االموية،ولد في المدينة وتفقه بعلوم الدين،استلم الحكم سنة، 

 هـ بدمشق.86امتألت بالصراعات والحروب،توفي عام 

 .238، دار الكتب العلمية،بيروت لبنان، ص 1أنظر كتاب الكامل في التاريخ، ابن الجزري تحقيق محمد يوسف دقاق، المجلد الرابع، ط 

كل  هو عبد هللا بن قيس بن شريح ، أحد بني عمرو بن عامر بن لؤي، يكنى أبا هاشم، ويعرف بابن قيس الرقيات ، وذلك ألنه تزوج أو شبب بنسوة 2 

 واحدة منهن اسمها رقية، منقطعا إلى آل الزبير، فمدح مصعب بن الزبير وهجا عبد الملك بن مروان.

 .4قيق محمد يوسف نجم، دار صادر بيروت، صديوان عبد هللا بن قيس الرقيات، تح 3 

ت مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد بن العزي بن قصي بن كالب بن عبد هللا القرشي ويقال أبو عيسى أيضا األسدي، وامه كرمات بن 4 

ضعيف والوضيع والشريف، قتل في  جمادي اآلخرة أنيف الكلبية، وكان من احسن الناس وجها واشجعهم قلبا وأسخاهم كلفا، فكانت عطاياه للقوي وال
 سنة إحدى وسبعين وكان قد ولي العراق خمس سنين.

 .8/317أنظر كتاب البداية والنهاية، ابن كثير القرشي، 

 .91ديوان عبد هللا بن قيس الرقيات، ص 5 

 .398ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة، المرجع السابق، ص  6 
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الضرب الثاني المصنوع، هو الذي يقف الشاعر فيه يغير ويبدل، كي يظفر بمحسن بديعي، و 
.. وال يعيبون في المصنوع االستكثار من ألوان  الشاعر ال يتلمس البعيد من ذلك، ولكن

المحسنات، وأما الضرب الثالث المتكلف، الشاعر فيه يكون هّمه األول أن يمأل شعره بالصنعة 
اوالّزخارف، يت ا أو تافه ا لمسها طوع  ، قريبا أو بعيدا،.. ذا وكره ا، وال يبالي أن يكون المعنى غامض 

 .1قيمة أو ال قيمة له

والكاتب ابن سنان الخفاجي من الذين عالجوا قضية التكلف والصنعة وأشاروا إلى ذلك حيث 
، وال يغفل له عن  ، إذا كان حظر طأخيقول: " وليس ُيغفر للشاعر ألجل ما ُيلزم به نفسه ذنب 

لكنه لعمري إذا أتانا  ، وهوى قصد ا،المباح وحرم الحالل، واعتمد تكلُّف النَصب طوع ا واختبار ا
خذ صعب، ومسلك وعٍر وحمدناه أ بالسليم من الذلل، البعيد من التكلف والخطأ، وكان كذلك في ما

 .2الحمد الكامل، ووصفناه الوصف الّتام "

ل من االستعارة، والسجع، كويزيد األمور بيانا وتوضيحا ابن سنان عندما تكلم عن 
 من التكلف والصنعة في قوله: 3والترصيع، وغيرها، فمثال نراه يصف استعارة في بيت أبي تمام

 ُصُروُف النَوى من ُمرَهٍف َحسنِ  ***وكم أحَرَن  منُكم على ُقبِح َقدِ ها 

نما  -القد –فإن االستعارة يقول: "  لصروف النوى من أبعد ما يقع في هذا الباب وأقبحه، وا 
يقود أبا تمام إلى هذا وأمثاله رغبته في الّصنعة، حتى كأنه يعتقد أن الحسَن في الشعر مقصور  

فيورد منه ألجل التكلف ما ال غاية لقبحه، ويسعده الخاطر في بعض المواضع فيأتي  عليها،
 .4بالعجائب والغرائب "

                                                           
 .487بدوي طبانة، أسس النقد األدبي، المرجع السابق، ص  1 

 .89ابن سنان الخفاجي، مرجع سابق، ص 2 

 .41أبا تمام، سبقت ترجمته، ص  3 

 .192ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، المرجع السابق، ص  4 
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: " ألن ذلك يقع وف ي السجع نادى أن ال تكون الرسالة كلها مسجوعة على حرف واحد قائال 
ا للتكرار وميال  إلى التكّلف، وقد استعمل ذلك في الخطب وغيرها من المنثور وهو يقع في  تعرض 

 .1المكاتبات خاصة  "

المنظوم أو كما أورد ذلك في الترصيع " وهو أن يعتمد تصيير مقاطع األجزاء في البيت 
، وهذا ما قلناه إنه الحليالمنثور مسجوعة، وكان ذلك ُشبه بترصيع الجوهر في  الفصل من الكالم

نما يحسن إذا وقع قليال  نافر "  .2ال يحسن إذا تكرر وتوالى، ألنه يدل على التكّلف وشدة التصنع وا 

 :3ومن األمثلة التي مثل بها من الشعر ما قالته الخنساء

 4وضــرارُ  مهدُي الطريقِة نفــاعٌ  ***قِة محموَد الخليقِة حاِمي الحقي

 عقـــاُد ألويــــــٍة للخيــــل َجــــــرارُ  ***جــواب قاصيـٍة جــنار ناصيــــــٍة 

 :5وقول امرؤ القيس

  6ـُروٍب َخصــِرِ ـــــــرُّ عـن ذي ُعــــــَتفت ***ُفتُــــوُر الِقَيــاِم َقطيـــُع الكــالِم 

 :7وقول أبي العالء المعري

 8ُرُنوَّ الَطَلى أو َصَنعَة اآلِل في الَخدعِ  ***ألفــِ  المـــاَل َتعلمــِ  بالفــــاَل 

وذكر الخفاجي هذه األمثال والتي نحو ذلك إذا كان فيها التصنع قدرا  يسيرا  حُسَن، فأما إذا 
 توالى وكثر فإنه يقبح، لداللته على التكلف.

                                                           
 .262المرجع نفسه، ص  1 

 .279المرجع نفسه، ص  2 

الخنساء هي تماضر بنت عمرو بن الحارو بن الشريد بن رباح بن يقظة ابن عصية بن  خفاف بن امرئ القيس بن بعثة ، وهي شاعرة، رثت  3 

 أخويها، صخًرا ومعاوية،والخنساء لقب غلب عليها.

 .7/533أنظر اإلصابة في تمييز الصحابة، ابن العسقالني، 

 .49نان، صديوان الخنساء، دار صادر بيروت ، لب 4 

 .44امرؤ القيس، سبقت ترجمته، ص  5 

 .233ديوان امرؤ القيس، تحقيق حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، ص  6 

 .23أبو العراء المعري، سبقت ترجمته، ص  7 

 .336أبو العالء المعري، سقط الزند، ص  8 
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في التكلف فقد عرض إلى التساوي في مقدار النثر فقال: "  فأما الكالُم وعن ما ذكره 
، األولالمنثور فاألحسَن منه تساوي الفصول في مقاديرها، وأن يكون الفصل الثاني أطول من 

وعلى هذا أجمع الكتاب وقالوا: ال يجوز أن يكون الفصل الثاني أقصَر من األول، والذوق يشهد 
طويال  األولفيما قالوه، ويقضي بصحته، ولهذا السبب استقبحوا إطالة الفصول، لئال ُيؤتى بالجزء 
ع ما ال حاجة فُيحتاج إلى إطالة الثاني له، ليساويه، أو يزيد عليه، فيظهر في الكالم التكلف ويق

 .1للمعنى والغرض إليه "

 الفرع الثالث: الوضوح والغموض

يعد ذلك من المقاييس المهمة عند نّقاد العرب، فغموض المعنى يحط من قيمة الشعر، أما 
وهذا ما يؤثر عند النقاد ومنهم ابن سنان الخفاجي الذي وضع  ،وضوح معناه يعّبر عن جودته

ومن شروط الفصاحة والبالغة أن يكون وضوح المعنى من شروط الفصاحة والبالغة فقال: " 
ا ظاهر ا جليًّا، ال يحتاج إلى فكٍر في استخراجه، وتأمٍل في فهمه ، وسواء كان  معنى الكالم واضح 

ا ذلك الكالم الذي يحتاج فهمه م  .2" و منثور اأنظوم 

ويقول: " ثم ال يخلو أن يكون المعبّ ر عن غرضه بالكالم يريد إفهام ذلك المعنى أو ال يريد 
ن  إفهامه، فإن كان يريد إفهامه فيجب أن يجتهد في بلوغ هذا الغرض بإيضاح اللفظ ما أمكنه، وا 

 .3كان ال يريد إفهامه، فليدع العبارة عنه فهو أبلغ في غرضه "

وقد أوضح الخفاجي األسباب التي من أجلها يكون المعنى غامضا في الكالم بقوله: " 
األسباب التي من أجلها يغمض الكالم على المسامع ستة اثنان منها في اللفظ بانفراده، واثنان في 
 تأليف األلفاظ بعضها مع بعض واثنان في المعنى، فأما اللذان في اللفظ بانفراده فأحدهما أن تكون

 .4"الكلمة غريبة 

                                                           
 .283ابن سنان الخفاجي ، سّر الفصاحة، المرجع السابق، ص  1 

 .330مرجع سابق، ص  2 

 المرجع نفسه. 3 

 .331المرجع نفسه، ص  4 
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 : 1ومثل ذلك قول عنترة

 4تنِفُر عْن حياِض الدَّيَلمِ  3َنْوَراءَ  ***فأصبحْ   2َشربْ  بمــاِء الُدحرَضين

ال لو أمكنه أن يذكر اسم  فقال ابن سنان: " ولعّل عنترة أراد ذكر الماء المشروب حقيقة وا 
واآلخر أن تكون الكلمة من األسماء ...، مورد من الموارد يجري هذا المجرى كان حسن ا وأليق

المشتركة في تلك اللغة كالّصدى الذي هو العطش والطائر، والصوت الحادث في األجسام ...، 
فأما استعمال األلفاظ المشتركة كالصدى فإنه يحسن في فصيح الكالم إذا كان اللفظ دليل  على 

 : 5المقصود، مثل قول أبي الطيب

 أنا الصــــــاِئُح الَمِحكــيُّ واآلخر ***ي فإني تودْع كَل صـوِ  غيـَر صو 

فإن الصدى هاهنا ال ُيْشك ُل بالصدى الذي هو العطش، وال يسبق ذلك إلى فهم أحٍد من 
 .6"السامعين، فأما إن كان ذلك في موضٍع ُيشكل فليس ذلَك بموافق للفصاحة 

إغالق اللفظ كأبيات المعاني من أما اللذان في تأليف األلفاظ فأحدهما فرط اإليجاز، واآلخر 
 . شعر أبي الطيب المتنبي وغيره

 ومثال فرط اإليجاز الذي يخل بالمعنى قول الحارث ابن حلزة :

 8ممــــــن عــاَش كـــدًّا 7النــوكِ  ***والعــــــــــــيُش خــــــــــيــٌر في ظــــــالِل 

                                                           
يداه، شهد عنترة بن شداد بن معاوية العبسي، وهو احد أغربة العرب، ولم يلحقه أبوه بنسبه إال بعد كبره، وكان اشد أهل زمانه، وأجودهم بما ملكت  1 

 حرب داحس والغبراء، وأبلى فيها بالًء حسناً.

 .8/237، وأنظر األغاني، أبو فرج االصبهاني، 1/152تبن سالم، أنظر كتاب طبقات 

 .2/44فيجمع بينهما فيقال الدحرضان، أنظر معجم االدباء ياقوت الحموي  -وسيع -الدحرض: ماء بالقرب منه ماء، يقال له  2 
 الزوراء: المائلة. 3

 .201الديلم: األعداء، أنطر ديوان عنترة، ص  4 

 .50 ابي الطيب المتنبي ، سبقت رجمته، ص 5 

 .83ابن سنان الخفاجي، المرجع السابق، ص  6 

 النوك: الحمق، واألحمق . 7 

 .11/50نُِسب البيت لحارو بن حلزة في كتاب األغاني ، أبي الفرج األصبهاني،  8 
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من العيش الشاق في ظالل العقل ،  فأراد أن يقول والعيش الناعم في ظالل النوك، خير
 .1فأخل بأكثر المعنى "

وأما اآلخر فقال الخفاجي: " فأما الذي ُيسأل عن معناه، وُيفكر في فهمه، كاألبيات التي من 
شعر أبي الطّيب المتنبي، وقد نعاها عليه صاحبه أبو القاسم بن عّباد رحمه هللا، وكان يسميها 

 وم مختلفون في معاني بعضها .. كقوله:ُرقى العقارب، والناس إلى الي

 2وُكـُل ُبغـاٍم َراِنحـــٍة ُبغـــــاِمــي ***عيــوُن َرواِحلــي إْن ِحــرُ  عيني 

ذا ضللت اهتدي بها، وصوتها إذا احتجت إلى أن إقال الخطيب: عيون رواحلي تنوب عني، 
نما بغامي على االستعارة.  أصوت يسمع الحي يقوم مقام صوتي وا 

وأما اللذان في المعنى فأحدهما: أن يكون في نفسه دقيق ا، ككثير من مسائل الكالم في 
 . 3اللطيف، واآلخر أن ُيحتاج في فهمه إلى مقدمات

ونجد تلك األسباب التي تخفى بها المعاني وتؤدي إلى التعقيد، وتالقي هذه األسباب يؤدي 
النقاد، وهذا التعقيد مذموم منذ أقدم العصور، إلى الوضوح الذي ينشده المتلقون ويتطلبه كثير من 

ياك ومن أقدم الكلمات في كراهته والتحذير منه ما كتبه بشر بن المعتمر في صحيفته المنشورة: " وا 
والتوعَر في الكالم فإنه يسلمك فإلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويمنعك من 

 .4مراميك"

 ع عن العبارات المبتذلة ومثال ذلك في شعر المتنّبي:ونرى أيضا أنه ينادي بالترفُّ 

 5ُسَوْيداَء مـــن ِعــــَنــِب الثَّعَلــــِب  ***َخُلوقيــــــٌة فــــــي َخُلوِقيَِّتهــــــا 

                                                           
 .324ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة المرجع السابق، ص  1 
 .4/143ديوان المتنبي  2

 .332ابن سنان الخفاجي، المرجع السابق، ص  3 

 .86أبو عثمان الجاحظ، البيان والتبيين، ص  4 
 .1/147ديوان المتنبّي،  5 
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 ،1مما أقول: إن العامة لو نظمت شعر ا لترفعت عن ذكره " -عنب الثعلب –فقال : " فإن 
ومن ذلك نرى أن ابن سنان ينادي بالوضوح والبيان كما قال دكتور محمد زغلول سالم: " بالرغم 
من حديثه عن كثير من فنون المعاني وأقسامها التقليدية اشترط فيها البيان والوضوح، ولم يمل في 

زيادة الكالم االستعارة والتشبيه والتمثيل إلى الغموض، ألنه يرى الغرض من هذه الفنون التعبيرية 
ا، وأما االستدالل بالتمثيل فألن  بانة، فالتشبيه استدالل بالمحسوس على ما ليس محسوس  ا وا  وضوح 

 الكالم معنى يدل على صحته بذكر مثال له قول أبي تمام ".

ذا أرَاَد هللا نشــ  2ُطِوَي  أتاَح لها لســاَن حُسودِ  ***ـــــلٍة ــَر فضيــــوا 

 ما كــان ُيعرُف طيُب عرف العود ***لوال اشتعاُل النار فيما جاور  

ويرى الدكتور زغلول: " أنه ال ينبغي أن يفرق الشعر عن النثر في وجوب الوضوح، ولما 
فالنثر من الناحية  موضغكان النثر يحقق الشرط في أتم صوره، والشعر بعضه يحنو نحو ال

أفضل من الشعر كأداة للتعبير والبيان على هذا المفهوم، فهو أداة تعبيرية أكثر اكتماال  ونفعا لحياة 
 .3الناس "

                                                           
 .92ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص 1 

 .2/324ديوان أبي تمام،  2 

 .261محمد زغلول سالم، تاريخ النقد االدبي من القرن الخامس هجري، دار المعارف، مصر، ص 3 
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 مؤِلفهقدرة  عن ویكشف مضـمونه، یختـزل "سّر الفصاحة" الكتاب عنوان إن القول خالصة

  :على هذا تّم التوّصل إلى النتائج اآلتیة االبالغیة و رؤیته النقدّیة ، وبناءً 

جهود ابن سنان الخفاجي في شروط اللفظة المفردة أفاد منها ضیاء الدین ابن األثیر في   -1

 .-الجامع الكبیر –كتابه 

ف عند معاصره عبد القاهر ف النظم بمعناه الذي عرّ اختلف ابن سنان في تعری  -2

الجرجاني، فقد استعمل النظم بمعنى النسق وهو اللون الذي عرف عند المتأخرین بحسن 

التخلص في البدیع، كما استعمله في مقابلة النثر، وأراد من النظم الشعر، واستعمله في 

 .وضع موضع األلفاظ 

اء حدیثه ذلك في شروط تحقیق سّر واإلطناب حیث جاإلیجاز والمساواة حدد مفاهیم   -3

 .الفصاحة

ن موقفه من قضیة النظم حیث تناولها من باب فصاحة اللفظة وفصاحة المنظوم، وأن بیّ   -4

 .فسد المعاني ویصرفها عن وجههال یكون فیها تقدیم أو تأخیر فال یكون مقلوبا حتى ال یُ 

دیة بخصائص الشعر، وأورد أن الحفاظ قضیة القافیة للدراسة النق الخفاجي قد أخضع  -5

 .من المستحسن في نظم الشعرعلى الوزن من غیر حشو وٕاطناب 

تركیز المؤلف على العنایة بتالؤم األلفاظ والمعنى عنایة بالغة ألن من قائمة الفصاحة   -6

 .والبالغة وضع تلك األلفاظ مواضع معانیها

مشیرا إلى الصحة في المعاني وصحة األوصاف في تكلم ابن سنان عن الفصاحة   -7

 .شعًرا كان أو نثًرا بما یلیق به اإلنساناألغراض بأن یمدح أو یذم 

أورد الكاتب في قضیة التكلف والصنعة في المنظوم والمنثور موضحا ضرورة االبتعاد   -8

جوبه إفهام معناه وو  ار منها، دون الغموض في المعاني إن كان یریدعنها وعدم اإلكث

  .االجتهاد في هذا الغرض بإیضاح اللفظ ما أمكنه

  مت حبمد اهللا وتوفيقه
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  .بروایة ورشالقرآن الكریم 

  القوامیس والمعاجم: أوال

 .2003، لبنان بیروت،دار صادر،  العلمیة، الكتب دار ،،العرب لسان ،منظور ابن  -1

 .م2004-هـ1425 ،4 طبعة مصر، الدولیة، الشروق مكتبة ، الوسیط المعجم -2

  .المصادر: ثانیا

 للطباعة قبا دار شعالن، الواحد عبد النبوي تحقیق ،الفصاحة سر الخفاجي، سنان ابن -3

 .2003 والنشر،

 ومكتبة دار شقیو، عصام: المحقق ، األرب وغایة األدب خزانة:الحموي  حجة ابن -4

 .م2004 لبنان،. بیروت-الهالل

 وأنباء األعیان وفیات:خلكان بن بكر أبي بن محمد بن أحمد الدین شمس عباس أبو  -5

 .م1900 لبنان، بیروت، صادر، دار ،5 عباس،ج إحسان: المحقق ، الزمان أبناء

 الحسینیة المطبعة: الناشر األولى،: الطبعة، البشر أخبار في المختصر:  الفداء أبي -6

 .المصریة

 أحمد بن هادي بن اهللا عبد بن علي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو -7

 ،2ط لبنان، بیروت، العلمیة الكتب دار قباني، مروان: تحقیق ،المدهش: الجوزي

 .م1985 -هـ1405

 للطباعة الفكر دار جاهر، وسمیر مهنا على: تحقیق ،األغاني :األصبهاني  الفرج أبو -8

 .لبنان والنشر،

 ،الخمس الحواس بمدارك النفس سرور:  التیفاشي یوسف بن أحمد العباس أبي -9

 ،2ج عباس، إحسان: منظور،المحقق ابن المكرم الدین جالل بن محمد: هذبه

 .م1980 بیروت، والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة ،1طبعة
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 ملوك في الزاهرة النجوم: األتابكي بردى تغري بن یوسف المحاسن أبي الدین جكال -10

 .مصر القومي، واإلرشاد الثقافة دار ،والقاهرة مصر

 مطبعة جواد، ومصطفى سعید، جمیل: تحقیق ،الكبیر الجامع:  ضیاء الدین -11

 .بغداد العراقي، العلمي المجمع

تحقیق محمد رضوان الدایة، و فایز الدایة،  ،اإلعجاز دالئل الجرجاني، القادر عبد -12

 .2008، 1دار الفكر، ط

 .هـ1283 بوالق،: ط ،الوفیات فوات :الكتبى أحمد بن شاكر بن محمد -13

 ،النبالء أعالم سیر أنظر:اهللا  عبد أبو الذهبي قایماز بن عثمان بن أحمد بن محمد -14

 ،9بیروت،ط الرسالة، مؤسسة دار العرقسوسي، نعیم محمد األرناؤوط شعیب: تحقیق ،

 .هـ1413

 .مراجع عامة: ثالثا

 ،1ط الرابع، المجلد  ،التاریخ الكامل في دقاق، یوسف محمد تحقیق الجزري ابن -15

 .لبنان العلمیة،بیروت الكتب دار

 ، شاكر محمد ، محمود تحقیق ، الشعراء فحول طبقات ، الجمحي سالم إبن -16

 .م1974 ، القاهرة ، المدني مطبعة الثانیة الطبعة

 .م1989 األضواء، دار ، 1ط ،1ج ، المعاني دیوان:  العسكري الهالل أبو -17

 العلمیة، الكتب دار ،بغداد تاریخ :البغدادي الخطیب بكر أبو علي بن أحمد -18

 .بیروت

 مصر، القاهرة، ،2ط النهضة، مكتبة ،العرب عند األدبي النقد أسس طبانة، بدوي -19

 .م1960

 ،دار م2006/هـ1427 طبعة ، 8،ج  النبالء أعالم سیر: الذهبي الدین شمس -20

 .مصر الحدیث،
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 .بمصر المعارف ،دارومعاصرون قدماء:  اّلدهان سامي -21

األردن،  ، األولى الطبعة ،وتطوره أصوله القدیم األدبي النقد :الجبار عبد سعود -22

 .م2000

 بیروت ، العربیة النهضة دار ، العرب عند دبياأل النقد تاریخ:  عتیق العزیز عبد -23

 .لبنان

 الطبعة ، 1 ،جاألدباء محاضرات -)  وكتابه األصفهاني الراغب(  ، الصباغ عمر -24

 .هـ1420 بیروت، – األرقم أبي بن األرقم دار شركة ،5

 ، الشعراء على العلماء مآخذ في المؤشح ، المرزبانيمحمد بن عمران بن موسى  -25

 .هـ1385  ، القاهرة ، الثانیة الطبعة

  ط،.د لبنان، الثقافة، دار -العودة دار ،الحدیث األدبي النقد ،هالل غنیمي محمد -26

،1973. 

 العدد األدبي، التراث مجلة ،العباسي العصر في األدبي النقد ،الحسیني باقر محمد -27

 .هـ1388 الثالث،

 المعارف، دار ،هجري الخامس القرن من االدبي النقد تاریخ ،سالم زغلول محمد -28

 .مصر

  دط، للطباعة، مكة ،العرب عند القدیم األدبي االنقد في :الرحمن عبد مصطفى -29

 .م1991،

  .وبحوث مذكرات ورسائل جامعیة: رابعا

ابن سنان الخفاجي وجهوده البالغیة والنقدیة في دریة یاسین عبد الرحمان أحمد،   -30

البالغة ،كلیة اللغة  ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه فيكتابه سر الفصاحة

 .م2009العربیة، جامعة ام درمان اإلسالمیة، سنة 
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 ابن واألدبیة العلمیة وحیاته) الفصاحة سر كتاب( مؤلف إدریس، اسرافیل قدر -31

 .الخفاجي سنان

: في ،بحث األدبي الناقد في توافرها یجب التي الشروط محمود، مجدي میریهان -32

  .مالیزیا العالمیة، المدینة جامعة –اللغات كلیة العربیة، اللغة قسم األدبي، النقد

  .الدواوین الشعریة: خامسا

 .م1994تحقیق راجي األسمر، دار الكتاب العربي، ،  تمام أبي دیوان -33

 .م1983دار صادر ،بیروت، لبنان،  ،المتنبي الطیب أبي دیوان -34

 .دار صادر ، بیروت ،لبنان ،نواس أبي دیوان -35

 .، لبنانبیروت الجیل، دار الفاخوري، حنا تحقیق ،القیس امرؤ دیوان -36

 .تحقیق حسن كامل الصیرفي، دار المعارف، مصر، البحتري دیوان -37

 .لبنان ، بیروت صادر دار الخنساء، دیوان -38

علي حسن فاعور، دار الكتب العلمیة : تحقیق ،سلمى أبي بن زهیر دیوان -39

 .م1988

 .بیروت صادر دار نجم، یوسف محمد تحقیق الرقیات، قیس بن اهللا عبد دیوان -40

تحقیق محمد الجبار المعیبد، مدیریة الثقافة  االنصاري، زید بن عدي دیوان -41

 .واإلرشاد، بغداد

 .م1988، الكب العلمیة دار تحقیق أسماء أبو بكر محمد، الورد، بن عروة دیوان -42

 لبنان، بیروت، األعلمي، مؤسسة سالم، أحمد وضبط، شرح ،الدیلمي مهیار دیوان -43

 .هـ1420 -م1999 1ط

 .م1996تحقیق عباس عبد الستار، دار الكتب العلمیة، ، الذبیاني النابغة دیوان -44

تحقیق عبد األمیر مهدي حبیب الطائي،وزارة  ،السعدي نباتة بن نصر دیوان -45

 .م1977اإلعالم، بغداد، 
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  .المجالت العلمیة: سادسا

 الجاهلیة من العرب عند األدبي النقد في دراسات"كتاب في قراءة هني، القادر عبد -46

 .2013 دیسمبر الخامس، العدد مقالید، مجلة  ،"األموي العصر نهایة حتى
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  الصفحة  الموضوع

  .اإلهداء

  .وتقدیرشكر 

  أ  .مقدمة

  أ  .اإلشكالیة

  أ  .وأهمیته أسباب اختیار الموضوع

  أ، ب  .الدراسات السابقة

  ب  .منهج الدراسة

  ب، ج  .خطة الدراسة

  .نشأة النقد وتطوره: الفصل األول

  6  .تمهید

  7  .مفهوم النقد األدبي: المبحث األول

  7  .تعریف النقد األدبي: المطلب األول

 7  .تعریف النقد األدبي لغة: الفرع األول

 7  .اصطالحاتعریف النقد األدبي : الفرع الثاني

  8  .خصائص الناقد األدبي: المطلب الثاني

  11  .النقد األدبي عبر العصور: يالمبحث الثان

  11  .النقد في العصر الجاهلي: المطلب األول

  11  .النقد في صدر اإلسالم: الثانيالمطلب 

  .  12عصر الرسول : الفرع األول

  13  .عصر الخلفاء الراشدین: الفرع الثاني

  14  .النقد في العصر األموي: المطلب الثالث

  15  .النقد في العصر العباسي:المطلب الرابع

  .ابن سنان الخفاجي_ سّر الفصاحة_ حیاة مؤلف كتاب : الفصل الثاني

  18  .تمهید



 فهرس الموضوعات

 

77 

 

  19  .تعریف ابن سنان الخفاجي: األول المبحث

  19  .الحالة السیاسیة واالجتماعیة في عصر المؤلف: ألولالمطلب ا

  21  .مولد ابن سنان الخفاجي: المطلب الثاني

  23  .شخصیة المؤلف ابن سنان الخفاجي وصفاته العلمیة والثقافیة: المطلب الثالث

  23  .المكونات الشخصیة للمؤلف: الفرع األول

  25  .صفات المؤلف العلمیة: الفرع الثاني

  30  .وفاة المؤلف بن سنان الخفاجي وآثاره:المبحث الثاني

  30  .وفاة ابن سنان الخفاجي وذكره في كتب الالحقین: المطلب األول

  30  .وفاة ابن سنان الخفاجي: الفرع األول

  30  .ذكر المؤلف في كتب الالحقین: ثانيالفرع ال

  31  .لضیاء الدین بن األثیر) المثل السائر( كتاب : أوال

  31  .البن األثیر) الجامع الكبیر في صناعة المنظوم والمنثور( كتاب : ثانیا

  32  ).سرور النفس بمدارك الحواس الخمس( كتاب : ثالثا

  32  .البن الحجة الحموي) خزانة األدب وغایة األرب(كتاب : رابعا

  32  .إلحسان عباس) األدبي عند العربتاریخ النقد ( كتاب : خامسا

  33  .آثار المؤلف ابن سنان الخفاجي العلمیة األدبیة: الثاني المطلب

  33  -سر الفصاحة –كتاب في : الفرع األول

  33  .دیوان في الشعر: الفرع الثاني

  34  .كتاب في الّصرفة: الفرع الثالث

  .قضایا النقد في كتاب سّر الفصاحة: الفصل الثالث

  36  .التعریف بكتاب سّر الفصاحة: المبحث األول

  37  .عرض الكتاب والغرض من تألیفه: المطلب األول

  41  .منهج كتاب سّر الفصاحة: المطلب الثاني

عقد الموازنات األدبیة وٕاخضاع المختارات واألمثلة لمعیار دقیق في : الفرع األول

  .االختیار

42  
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