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تحاول ىذه الورقة البحثية أن تقدم قراءة لعمل مبكر من أعمال 
ىو رسالة الماجستير ىذا العمل   1أستاذ األدب األندلسي سميمان العطار

األندلسي( والتي انتيى الخاصة بالعطار المعنونة )شعر الطبيعة في األدب 
، وىي رسالة غير منشورة، تنتظم أقساميا عمى ىذا م1972منيا عام 

النحو: القسم األول، يتناول فيو بداية "ابن عبد ربو"، ثم أجياًًل متداخمة من 
الشعراء وظيور مدرسة الطبيعة، ثم يتوقف وقفة مطولة عند ابن خفاجة 

ثم ينتقل إلى تناول جيل معاصر تحت عنوان مدرسة الطبيعة "ابن خفاجة"، 
ًلبن خفاجة، وينتقل بعد ذلك إلى الموحدين، ويختم ىذا القسم من الرسالة 
بعنوان المشيد األخير "مممكة غرناطة"، وفي القسم الثاني من رسالتو 
يتناول التصوير فيبدأ بعنوان التصوير غرًضا، ثم الطبيعة موضوًعا وألوان 

ي، ثم التصوير الظاىري، ويختم ىذا القسم التصوير، ثم التصوير الباطن
بعنوان تصوير التجربة الذاتية وبو تنتيي دراسة العطار عن شعر الطبيعة 

 في األندلس 
اءتيا ليذا العمل "شعر الطبيعة في قر ىذه الورقة البحثية في  تنبني

مستعينة بآليات  عمى سياق متصل وخمفية بمنجز العطار الفكري األندلس"
حيث تتحرك ىذه القراءة في حركة بندولية جيئة  ،"نقد النقد"تحميل حقل 

 ؛وبين ما بدأ بو المختمفة ا بين ما انتيى إليو العطار في دراساتووذىابً 
التوصل إلى تتبع طرح  إلى قراءة العمل األكاديمي فقط تجاوز لةً محاو  

من  أفكار الباحث في نشأتيا وتقنيات معالجتيا وأدواتو البحثية التي انطمق
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لى ما تشير إليو ىذه البدايات في تشكل مشوار الباحث الفكري ،خالليا  ،وا 
لى  ،وكيف تطورت  انتيت   أي شيءوا 

تتبمور من خالل اتجاه عكسي، حيث  قراءة ىذا العمل األكاديمي إن
تنطمق من مرحمة فكرية متأخرة في حياة العطار لتذىب إلى مرحمة مبكرة 

عن شغف البدايات البحثية ومغامراتيا  ا في حياتو في رحمة كاشفةجدً 
 عطارالخط البحثي الفكري الذي خطو ال ونضج النيايات ووعييا، متتبعةً 

لنفسو منذ بداية مشواره الفكري وكيف استمر وتطور ىذا الخط البحثي في 
 دراساتو المتتالية    

 التساؤل مفتاًحا لمعالجة مغايرة          
من شعر الطبيعة في األدب  تتخذ رسالة العطار لمماجستير

ا ليا، وىو في اتخاذه ليذا الموضوع البحثي مدرك ا بحثيً األندلسي موضوعً 
رغم كون ازدىار  -لكنو  ،شيوعو بين الباحثين في ىذا الحقل المعرفي

يسمك المسمك العممي  -شعر الطبيعة في األندلس يكاد يكون حقيقة مستقرة 
ائية تفيد باألرقام ما استقر عميو حيث يعقد مقارنة إحص ،في إثبات ذلك

 ولكن من المفيد مثاًل " :فيقول في مقدمة دراستو ،أغمب الباحثين باألقوال
أن نقارن بين أحد مصادر الشعر المشرقي وأحد مصادر الشعر 
األندلسي، وقد فعمت ذلك بإحصاء شعر الطبيعة في كتاب الخريدة لمشام 

شعر الطبيعة في الخريدة ال والعراق ومصر ثم في كتاب المغرب فكان 
% من الشعر الوارد في الكتاب بينما تجاوز شعر الطبيعة ٓٔيزيد عن 
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ن كانت 0ٓفي كتاب المغرب  % من الشعر الوارد فيو، وىذه قرينة ـ وا 
ليست مؤكدة ــ لتفوق شعر الطبيعة في األندلس عنو في المشرق، 

إن ا ــ ا تقريبً حدً ا واويمكن أن يقال ــ رغم أن الكتابين يمثالن عصرً 
المختارات فييما تمثل ذوق صاحب كل منيما، وىذا في حد ذاتو قرينة 
 ٕأخرى عمى ما سبق، وتدل عمى ذوق أندلسي يميل إلى شعر الطبيعة"

ا عن مسمكو في لينتقل العطار بعد ىذا اإلثبات العممي الكاشف أيضً 
التزم بيا إنو قول محاورة األدلة وتحميميا إلى إرسائو لمنيجية أستطيع أن أ

 تتجمى ىذه المنيجية في  في جل دراساتو التي دارت حول األدب األندلسي

األندلسيون "وقد أثار ما سبق اىتمامي، ليس من ناحية، ىل تفوق  :قولو
لم ييتم العطار بفكرة إثبات  ، حيث3عمى المشارقة في شعر الطبيعة؟"

تمك الفكرة التي تجعمنا نحيد عن  ،تفوق األندلسيين عمى المشارقة أو العكس
 لطرف عمى اخآخر  ظل العطار طوال مشواره دراسة الظاىرة نفسيا مياًل 

ويعدل من أفكار تالمذتو بعد  ،البحثي يتجنب خوض ىذا الجدل العصبي
ذلك في ىذه الزاوية ليركز عمى فكرة دراسة الظاىرة في سياقيا الثقافي 

نحو تشكمت دراسات العطار حول واًلجتماعي والتاريخي، عمى ىذا ال
 ؛ا من الحضارة العربيةجزءً  ااألندلس، حيث تنطمق من األندلس باعتبارى

لكنو جزء لو سماتو المميزة وخصوصيتو التي يجب أن تكشف عنيا 
الحقل المعرفي وتمتفت إلييا واعية بيذه الخصوصية ىذا الدراسات في 
 منطمقة منيا   
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د معالجتيا وفيميا في سياقيا بمعزل التي يري - كانت ىذه الزاوية
وأستطيع أن   ىي دافعو ليذه الدراسة -عن أية مقارنات إلثبات تفوق ما 

 ،أقول إنيا زاوية التفكير نفسيا التي دفعتو في غيرىا من الدراسات بعد ذلك
ىذه العالقة بين الشاعر األندلسي  ،حيث كان يريد تفسير الظاىرة نفسيا

وىو ما لم يجد لو إجابات شافية   مبررات ىذه العالقةليصل إلى  ؛والطبيعة
فقد ركز   فحفزه ليذه الدراسة ؛تب عن الشعر األندلسي قبل دراستوفيما ك  

في دراستو عمى الواقع األندلسي ومدى ارتباط الشعر بيذا الواقع وثقافتو، 
وتجميات الموقف التاريخي الذي يمر بو المجتمع األندلسي فيما تناولو من 

 صوص شعرية  ن
فالعطار في دراستو إنما ييتم بدراسة  ،عمى نحو ما أوضحت

أو قاعدة منيجية في دراساتو،  منيجًياا ليتخذ لنفسو مسمكً  ؛الظاىرة نفسيا
من النصوص الشعرية، النص الشعري بما يحويو من كممات فييا ينطمق 

ادقة و ىو نقطة اًلنطالق الحقيقة الصإليفالنص بالنسبة  ؛وصور وأخيمة
"فقررت أن  :يصرح بمنيجو ىذا بقولو  والكاشفة عن مختمف العوالم خارجو

أتخذ منيجا يعتمد عمى استقراء النصوص الشعرية وتحميميا وصوًل إلى 
حول  التساؤل األول، ويقصد بالتساؤلين ىنا 1إجابة ىذين التساؤلين"

 ثانيوالتساؤل الالعالقة بين ذات الشاعر األندلسي وموضوع الطبيعة، 
وحينما يتخذ العطار النص نقطة انطالق عمى   حول مبررات ىذه العالقة

فيو ينتقل بنا بالفعل عبر تحميالتو لمنصوص إلى  ،مختمف العوالم خارجو
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عوالم شتى، حيث يذىب إلى عالم األسطورة تارة والقوى الغيبية الكامنة في 
وما  ،رة أخرىالطبيعة وتصورات اإلنسان عنيا، ثم إلى عالم التاريخ تا

تكشف عنو النصوص من وقائع وأحداث تاريخية، وعالم اًلجتماع 
واألنثروبولوجي، حيث ما تحممو الكممات من مخزون أفكار ومواقف 
إنسانية، وعالم الرمزية، حيث طاقة الكممة الكبرى عمى حمل دًلًلت 

شارات  سقاطات، وعالم التشكيل الجمالي والبناء المغوي وما  ومعان  وا  وا 
يضفيو عمى النص من متعة حسية ومعنوية  وفي تنقمو بين ىذه العوالم 
 يطرح قضايا ويثير إشكاليات ويناقش تصورات مما يضفي عمى عممو ثراءً 

 فكرًيا وثقافًيا ومعرفًيا     
  أقسام دراسة العطار 

قسمين عمى النحو التالي: القسم األول ويبدأ  تنقسم دراسة العطار إلى     
لكنو ىذا الورود  ،فيو بـ "ابن عبد ربو"، حيث ورود الطبيعة بقوة في أشعاره

الذي يقيم عالقة بين الطبيعة والمرأة في إطار التغزل بالمرأة ومفاتنيا عبر 
ويمتفت العطار ىنا إلى دور المرأة في المجتمع   الطبيعة ومظاىرىا

وما يكشف عنو النص الشعري من سياق اجتماعي وحضاري،  األندلسي
حيث الدور الذي لعبتو المرأة باعتبارىا أداة مزج بين العرب واإلسبان ــــ 
عمى حد تعبيره ـــ وتمك المكانة الخاصة التي حظيت بيا عند الرجل 

 ،ىذه المكانة التي اكتسبتيا بفضل دورىا الحضاري في المجتمع ،األندلسي
ما حظيت بو من حرية كبيرة في المجتمع األندلسي، عمى ىذا فضال ع
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النحو توقف العطار عند أشعار ابن عبد ربو التي تقيم عالقة بين المرأة 
والطبيعة من ناحية جمالية ليصل من خالليا إلى فيم روح المجتمع 

 األندلسي 
ينتقل بعد ذلك إلى تناول أجيال متداخمة من الشعراء وبداية ظيور   

وفي ىذا الجزء يمتفت العطار إلى أن فكرة انعكاس الواقع   رسة الطبيعةمد
عد ظاىرة مؤكدة تبدأ باختيار الطريقة التي سيتناول بيا تفي ىذه األشعار 

ا إياىا بجزئيات من الطبيعة التي تشكل مخزون الشاعر المرأة واصفً 
كس الواقع وىنا يمحظ العطار التحول الذي يع  تراثوبجانب الشاعر الثقافي 

األندلسي في عالقة الشاعر بمحبوبتو التي امتزجت بعالقتو بالطبيعة 
إن موقف "فحولتيا من عالقة مادية حسية إلى عالقة معنوية، حيث يقول 

الشاعر من الروض ىو عالقة غير مادية سامية، وىو موقف يفسره مبيتو 
من المرأة من المرأة مبيت الطفل وىذا الموقف بعامة يفسر موقف الشاعر 

فيي عنده بمنزلة الروض، وىذا لون من التأثر بالطبيعة يؤدي إلى تغيير 
، ويستمر في 5"موقف الشاعر من المرأة من عالم الحس إلى عالم الوجدان

رصد الواقع الذي ينعكس عبر أشعار الطبيعة، حيث شاركت الطبيعة 
أصابيا التدمير فقد  ،شاركتو أشد المواقف حزنا ،الشاعر عقب الفتنة الثانية

فتوحدت أحزانيما، يظير "ىذا األمر واضًحا في قصائد الرثاء  ،كما أصابو
الذي سيصير موضوًعا مرتبًطا بالطبيعة أشد اًلرتباط طوال القرون التالية  
وابن شييد في رثائو شاىد عمى بدايات ذلك حتى يصل ىذا الموضوع إلى 
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وقف بعد ذلك وقفة تحميمية ، ليت6أوثق ارتباط بالطبيعة عند ابن خفاجة"
مطولة عند مدرسة الطبيعة وشاعرىا ومؤسسيا "ابن خفاجة" ثم ينتقل إلى 
تناول شعراء آخرين غير "ابن خفاجة" اىتموا أيضا بشعر الطبيعة تحت 
عنوان جيل معاصر ًلبن خفاجة ثم ينتقل إلى الموحدين ثم ينتيي ىذا 

   القسم بعنوان المشيد األخير "مممكة غرناطة"
ا" ثم ينتقل إلى ليبدأ القسم الثاني من دراستو بعنوان "التصوير غرضً 

ا وألوان التصوير" ثم يفرق بعدىا بين عنوان آخر "الطبيعة موضوعً 
التصوير الباطني والتصوير الظاىري ويختتم ىذا القسم بعنوان "تصوير 

 التجربة الذاتية" 
 الطبيعة موضوًعا شعرًيا 

ذلك أنو  ؛إن تأمل ىذا التقسيم لمرسالة يكشف عن دًلًلت ذات أىمية  
إن   يثبت ما ذكرتو سابقا من اىتمام العطار وتركيزه عمى الظاىرة نفسيا

العطار في تقسيمو لم يتبع التقسيم التاريخي المتبع في أغمب الدراسات 
األندلسية، حيث البداية من فتح األندلس ثم عصر اإلمارة مرورا بعصر 

لم    إلى نياية األندلس مع مممكة غرناطةالخالفة ومموك الطوائف ووصوًًل 
نما انطمق من موضوعو مب ،ىذا التقسيمعمى مد العطار تيع فتناول  ،اشرةوا 

الشعراء الذين ظيرت في أشعارىم نصوصا شعرية عن الطبيعة متتبعا ىذه 
البدايات لمظاىرة محل دراستو "موضوع الطبيعة" مع ابن عبد ربو باعتباره 

ثم ما  ،ممثال لبدايات ظيور الطبيعة ظيورا جميا في نصوصو الشعرية
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 ًل ر الطبيعةوبداية ظيو  ،بعده من الشعراءأتى حدث من تطور مع من 
 ،باعتبارىا عنصرا ميما من عناصر القصيدة كما ظيرت مع ابن عبد ربو

ا ــ ا وتعاطفً لتصير تآلفً فيو باعتبارىا موضوًعا شعرًيا، تتطور الصور  ولكن
عمى حد تعبير العطار ـــ بين عناصر الطبيعة وحدىا؛ أي بين عاشق من 

حبوبة كما في قول الطبيعة ىو )النرجس( ًل اإلنسان و)حبائب( ًل م
 أحمد بن محمد اإلشبيمي: الشاعر

 وــــــكأنو عاشق شابت ذؤائب  أما ترى النرجس الغض الذكي بدا
 7طول السقام فعادتو حبائبو  ر بوــــــــــى لما أضـــــــــــــأو المحب بك

إن العطار أثناء تحميمو ألشعار الطبيعة في ىذه الحقبة الزمانية   
في مختمف لورودىا ما يرد فييا عن الطبيعة بدقة متقصية التي يتتبع 

ا األغراض الشعرية، حيث يتتبعيا في الغزل والمدح وباعتبارىا موضوعً 
 كما سبقت اإلشارة ــــ يتوقف في عنوان جانبي عند الطبيعة والخيال مستقاًل 

الشعبي ولعل ليذه الوقفة دًللتيا في أعمال العطار، حيث لم تغب ىذه 
بل لعميا تمثل مفتاحو في دراسة الثقافة األندلسية خاصة  ،ة عن ذىنوالفكر 

وثقافة العربية عامة، حيث يمكن مالحظة التقاط العطار ليذه الزاوية في 
وكيف اتخذىا بعد ذلك معمقا إياىا في  ،دراساتو المبكرة كيذه الدراسة

العقل  دراسة في بنية ،األدب العربي في تاريخ مقدمةالمعنونة بدراستو 
الموتيف  ، وصوًًل إلى دراستو عن9لمموشحات األندلسية، ثم دراستو 8العربي

     10في األدب الشعبي والفردي نحو منيجية جديدة
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ليصل إلى ابن خفاجة ىذا الشاعر الذي بظيوره يمكن الحديث  
عن اتجاه ومدرسة، حيث تأسيس مدرسة بالفعل لشعر الطبيعة ىو رائدىا 

 ،وحين يتحدث العطار ىنا عن مدرسة الطبيعة مع ابن خفاجة ،ومؤسسيا
نما  ،فإنما يؤكد ليس فقط عمى ريادة ابن خفاجة وتأسسيو ليذه المدرسة وا 

عمى فكرة استطاعتو تكوين تالميذ لو في ىذه المدرسة، حيث يقول عن 
ديوان ابن خفاجة إنو "بتصفحو تخال الطبيعة موضوعو الوحيد في ىذا 

عد التأمل تراىا من بين موضوعاتو فحسب، ولكنيا معجم الديوان، وب
مصور رئيس يساىم بالقسط األوفر في بناء صوره جميًعا، فكانت طريقتو 

التي يوصف بيا من الشعراء من  الخفاجية،التي حمت اسمو من بعده، 
؛  لذلك كانت وقفتو عند جيل معاصر ًلبن خفاجة، 11غمب عميو انتياجيا"

وعمى رأسيم - تالميذهاستطاع رة التممذة عمى يديو وما فك فييا يوضح التي
أن يضيفوه ليذه المدرسة وأن  -ابن الزقاق ثم ابن بقي واألعمى التطيمي

 وأخيمة   يتجاوزا بو أستاذىم فيما ابتكروه من صور ومعان  
 ذائقة المتمقي والخيال الشعبي وتأثيرىما في النتاج األدبي 

بن خفاجة يمتفت العطار إلى زاوية وفي الحديث عن الطبيعة عند ا 
نقدية ميمة، حيث يمتفت إلى السياق اًلجتماعي )أىل األندلس( ما نطمق 

ليشير  ؛عميو بالمصطمحات النقدية الحديثة الجميور، حيث ذائقة المتمقي
ىذه التسمية التي  ،ويحمل من ىذه الزاوية تسمية أىل األندلس لو بالجنَّان

، بأن ىذه التسمية 12سالتو الشييرة فضل األندلسأشار إلييا الشقندي في ر 
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حساًسا بالشاعر  لو من قبل أىل األندلس إنما تمثل "استجابة لشعره وفيما وا 
تدل عمى أن الذوق اًلجتماعي كان مواتًيا ليذا المون من الشعر فاشتير 

ىذا  دور المتمقي ىذه الزاوية النقديةيتضح في  13شيرة تغني عن اإلطناب"
 "نظرية التمقي"بـفيما بعد  عرفت نظرية نقديةمرتكزا لأصبح  الذيالدور 

فالنصوص عند ياوس ــــ عمى حيث أعطت ىذه النظرية أىمية لدور المتمقي 
سبيل المثال ـــ "ًل تكتب لتوضع في الرفوف: إنيا سيرورات دًللية كامنة ًل 

لقارئ بقدر ما تتحقق وتتفعل إًل بالقراءة وفي القراءة  فوجود األدب يتطمب ا
يتطمب الكاتب  لذلك، فمن المنطقي اًلىتمام بو، ومن أجل ذلك، يحسن من 
اخآن فصاعدا النظر إلى األدب من زاوية جمالية التمقي، أي تمرس القارئ 

ىي مكون جوىري من ليتضح أن ىذه الزاوية النقدية   14بالنص وتأثره بو  "
بعت من فكرة اىتمامو بالثقافة ولعميا ن ،مكونات الرؤية النقدية عند العطار

الشعبية والخيال الشعبي ـــ التي أشرت إلييا سابًقا ـــ والكشف عن الدور 
الرئيس الذي يمعبو الجميور في ذلك، ولعل ىذا اًلىتمام النقدي المبكر ىو 
الذي أسفر لنا عن دراستو الثرية العميقة التي تعد بمثابة مغامرة بحثية 

األدوات النقدية إلى حد الكشف عن بنية العقل  شجاعة، حيث التمكن من
دراسة في بنية العقل  ،العربي في دراستو "مقدمة في تاريخ األدب العربي

   15العربي"
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 مالمح الدرس األسموبي ودوره في التمييز بين الشعراء 
فـــي  ابـــن خفاجـــة يكشــف تنـــاول العطـــار أيضـــا ووقفتـــو المطولـــة عنـــد 

عـــن ســـمة نقديـــة مبكـــرة أخـــرى مـــن ســـمات  دراســـتو وتناولـــو المســـتفيض لـــو
اًلىتمـــــام بأســـــموب المبـــــدع ومحاولـــــة الكشـــــف عـــــن  ىـــــيالعطـــــار النقديـــــة، 

 لنكتشف وضوح ىذا المسار النقـدي فيمـا بعـد عنـده بترجمتـو مقـاًل، أسموبيتو
حاول فيو التوقف عند أبرز مـا يمخـص ىـذا اًلتجـاه ويبمـوره  16األسموبية عن

مـن دراسـات الماجسـتير والـدكتوراه التـي تمـت  ، والعديـدليقدمو لمقارئ العربـي
ـــــث بإشـــــرافو عـــــن األســـــموبية، ـــــا مـــــن ركـــــائز اًلتجـــــاه األســـــموبي حي  فانطالق

")األسموب ىـو الرجـل( حسـب بوفـون، و)األسـموب ىـو مالمـح التفكيـر( عنـد 
شـــوبنياور، وأن )جـــوىر اإلنســـان كـــامن فـــي لغتـــو وحساســـيتو( وفقـــا لمـــاكس 

األســموب منزلــة لوحــة اإلســقاط الكاشــفة جــاكوب، بحيــث تنــزل نظريــة تحديــد 
لمكنونات شخصية اإلنسان، ما ظير منيا في الخطـاب ومـا بطـن، ويصـبح 
األسـموب جسـرا عمـى مقاصـد صـاحبو، وقنـاة عبـور إلـى مقومـات شخصـيتو، 

أن ومــن رأي "كريســو" الــذي يــرى " .17ًل الفنيــة فحســب بــل الوجوديــة أيضــا"
متــــاز إذ إن اختيــــاره لمعناصــــر ىــــو مجــــال عمـــم األســــموب الم األدبــــيالعمـــل 

األسموبية يتم بدقة إرادية واعية وينقد مبررات عزل األدب عن عمم األسموب 
إنما ىو شكل من أشـكال التواصـل أيضـا والعناصـر الجماليـة  األدبيفالعمل 

متاعــو فــي  نجــد العطــار - 18"فيــو مردىــا إلــى رغبــة المؤلــف جــذب القــارئ وا 
النزعة خفاجة يتوقف عن مصطمحات مثل تحميمو ألشعار الطبيعة عند ابن 
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وكيــف اســتطاع ابــن  ،محــاوًل الكشــف عــن خصــائص ىــذه النزعــة الخفاجيــة
فة بأسـموب فيتوقف عند الصور المؤلَّ  ،خفاجة تشكيميا لت عرف بو ويعرف بيا

فــة بأســموب ابـن خفاجــة لمكشــف عــن أســموبيتيا، حيـث يجــد أن "الصــورة المؤلَّ 
عنـــده كانـــت مجـــرد لغـــة فنيـــة ذات أبعـــاد ابـــن خفاجـــة تـــأتي مـــن أن الصـــورة 

مكتسبة من جذرىا التراثي لمتعبير عن لحظة من واقع الشاعر الحسي، ىـذه 
المحظـة لمسـت بداخمـو تجربـة فنيـة اسـتدعت صـوًرا بـذاتيا تتـدافع فـي مكانيـا 

 ، متـــأماًل 19مـــن العمـــل الفنـــي وترتســـم بيـــا فـــي معظـــم األحيـــان صـــورة كميـــة"
اميا لمغة في تشكيل صـوره لتخـرج لغتـو الفنيـة أسموبية ابن خفاجة في استخد

فالمغة كمـا يقـول عنيـا العطـار مـا ىـي إًل العصـا السـحرية فـي   الخاصة بو
بـــد أن يضـــرب بيـــا لتنفـــتح مغاليقيـــا، ذلـــك أن اإلنســـان  يـــد اإلنســـان التـــي ًل

عجز المغة عمى تمبية حاجاتو فـي نقـل الجانـب بيشعر في كثير من األحيان 
ابن خفاجـة التغمـب عميـو عـن استطاع الشعوري واستيعاب أحاسيسو وىو ما 

طريق لغة الطبيعة التي تتجو لمجانب الشـعوري مـن اإلنسـان وتجسـده فــ"لغز 
المغــة التــي خمــت معاجميــا مــن كممــات تعبــر عــن ىــذا الجانــب الشــعوري مــن 

ض األلفـاظ العـاجزة الحـائرة التـي تجـرد العواطـف فـي الميم إًل بعـ –اإلنسان 
يكــون قــد حمــو  –  كممــات مثــل الحــزن والســرور أو الحــب والــبغض     إلخ

لقـد وجـد ابـن خفاجـة  ،الشاعر ابن خفاجة بشكل فاق كل سـابقيو ومعاصـريو
فــــي مالمــــح الطبيعــــة الموقعــــة لغــــة لمجانــــب الشــــعوري عنــــده، إنــــو يســــتنطق 

تفصح، وىـي تنقـل إلينـا ىـذه العاطفـة كشـيء مفيـوم الطبيعة عاطفتو فتبين و 
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  فالطبيعـة ىنـا تمثـل 20ا حتى ًل تشوىيا بالتجريد وتصـاب بعمـى المغـة"عقمي  
لشـاعر، حيـث اسـتطاع مـن خالليـا أن إلـى اعنصر اًلتساع المغوي بالنسبة 

يجسم العاطفة ويحوليا إلى أشياء محسوسة ثم يعود إلى تشخيص ما جسـده 
د صــارت "كائنــا حيــا يتحــرك ويســعى بــين أيــدينا يــتكمم إلينــا فنــرى العاطفــة وقــ

بمغتنـــــا مشـــــكمة فـــــي صـــــور يتخمـــــل نســـــيجيا عضـــــويا معجـــــم الطبيعـــــة بكـــــل 
عناصرىا وظواىرىا، بعد أن يعاد بناؤىـا طبيعـة جديـدة مـن خامـات الطبيعـة 

إن مــا يممحــو العطــار  21األوليــة، ممتزجــة بنبضــات اإلنســان الخالقــة الحيــة"
 توضحو ىذه األبيات ًلبن خفاجة التي يقول فييا: ىنا ويتوقف عنده

 عاِط أخالءَك المداما          واستسِق لأليكِة الغماما
 يقطُر أو طارِح الحماما    وراقِص الغصَن وىو رطبٌ 
 َحّيْت ُسَميَمى بيا َساَلما   وقد َتياَدى بيا َنسيٌم،  

 ٕٕفتمَك أفنانيا نشاوى         تشرُب أكوابيا قياما
ا عمى شرح فكرتو فـترتيب الصور تخذ العطار من ىذه المقطوعة شاىدً ي 

ا يتيادى بقصة خمق امرأة تمثمت من خيال في المقطوعة يقدم لنا إيقاعً 
الشاعر وذكرياتو، فالشاعر يراقص الغصن ويطارح الحمام الغرام فتتشكل 

يكة، من أنوثة الطبيعة )سميمى(، حيث تتقدم متيادية في مداعبة النسيم لأل
ويتوقف عند ذروة الصورة التي تختزنيا المفظة المغوية "تمك" في مطمع 
البيت األخير التي تعود عمى األيكة في البيت األول وتشير إلى )سميمى( 
تمك المرأة البعيدة في خيال الشاعر ونشوتيا التي انتقمت إلى نشوة الشاعر 
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ن خفاجة ليستكشف ، ويستمر العطار مع أسموبية اب23فجعمتو يوزع المداما
عناصرىا فيتوقف عن درامية بعض قصائده واألبعاد الرمزية ألشعاره إلى 
أن يصل لشعره عن الجبل، حيث يرى العطار في الجبل عند ابن خفاجة 
التشخيص المادي لمزمان، وىو الصفحة التي يكتب فييا التاريخ واقع 

اعر في ذلك األندلس، وتتابع أحداث الصراع عمى أرضو ونتائجيا، والش
التصور إنما يجرد من ذاتو جبال، كما أنو يحول الجبل إلى الدىر ليؤدي 

 :الوظيفتين كما يوضح العطار في بيت واحد، وظيفة الدىر وذات الشاعر
 24فتى عمى طول الزمان وربما ... جال لك عن فرٍع من الثمج شائب

يستخمص العطار في نياية درسو األسموبي ًلبن خفاجة مجموعة 
ة مفالجم ،كثرة استعمال األفعال منيان الخصائص المميزة ألسموبو، م

 بشيوع الجمل الفعمية عمى سمة الدرامية الفعمية تمثل عماد تركيباتو مستدًًل 
لما تحممو األفعال من أحداث وطابع حركي، كما تكثر أفعال التذوق نتيجة 
عالقتو الحسية بالطبيعة في تبادلية األدوار بينيا وبين األنثى، ثم األفعال 
المشتقة من األلوان نتيجة عالقتو البصرية بالطبيعة وألوانيا من حولو، ثم 

متزاج واًلتحاد والتداخل والتي تشير إلى موقف الشاعر من أفعال اًل
يتحد بيا وينتمي إلييا، ثم مجموعة أفعال  ماالطبيعة باعتبارىا محبوبة أو 

الصوت التي تصدرىا الطبيعة في تجاوب مع أنات الشاعر وصراخو 
واستصراخو، ثم مجموعة األفعال الدالة عمى الجانب الشعوري الدالة عمى 

والنفسية مباشرة، عمى ىذا النحو كان لشيوع كل مجموعة من العاطفة 
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األفعال دًللتو وربطو بالطبيعة في رؤية العطار كما أنو يضيف إلى ذلك 
ما أكسبت األفعال شعر ابن خفاجة لتنقمو من ثبات الصورة إلى حركية 

 صوره   
يختم العطار حديثو عن ابن خفاجة بعد وقفتو المطولة عنده بطرح 

 –ىل كون ابن خفاجة امتداًدا لمن قبمو وتمثيال ناميا ليم تساؤل ىذا ال
 يجعل لو من التأثير ما يمتد فيمن بعده في القرون الباقية في األندلس؟ 

وىو ابن أخت ابن خفاجة،  ،لتأتي إجابتو متمثمة في وقفتو مع ابن الزقاق
ىذا الشاعر الذي يكمن سر براعتو في استطاعتو وضع الصياغات 

شبييات القديمة في قوالب جديدة فتتحول بابتداعو إلى شيء جديد كمية، والت
يتوقف العطار أسموبًيا محمال سر براعة ىذا الشاعر فيستكشف ويكشف 
عن منطقو اليندسي في بناء صوره عن الطبيعة تحت عنوان "الطبيعة 

ق والمنطق اليندسي" و"الصورة واألرابيسك" فيتوقف عند كيفية بناء ابن الزقا
لصوره وكأنو يرسم رسما زخرفيا يحرك فيو القطع ويركبيا مع بعضيا ففي 

 ىذه األبيات يقول ابن الزقاق:
تضوعن أنفاسا وأشرقن 

 أوجيا  
 

فين منيرات الصباح  
 بواسم  

 
ىرا فالجوانح لئن كن زُ 

 أبرج 
 

ن كن زَ   ىرا فالقموب وا 
   5ٕكمائم

 
ا عن منطق الشاعر اليندسي وأسموبيتو في ويحمميا العطار كاشفً  

تركيب صوره بقولو "والقطع تتركب مع بعضيا بتوال ضروري فكأنما تتولد 
من بعضيا، وىذا مما يبث بعض الحياة في الصورة  فالشطر الثاني من 
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تولد من الشطر األول في نفس البيت، كما أن الشطر األول يالبيت األول 
منيرات الصباح( في البيت  –أشرقن أوجيا من البيت الثاني تولد من )

األول، وأيًضا الشطر الثاني من البيت الثاني تولد من )تضوعن أنفاًسا 
 عكسًيا فالزىر ًل تشرق إًل في الميل فكأنما ىي وبواسم( وىذا يخمق تفاعاًل 

من الكمائم فيو يشم تضيء داخمو، كذلك فإن الرحيق ًل يتسمل تضوًعا 
ن التكرار والجناس مًعا في )لئن كن ز  أنسام أنفاسيا بقمب ىًرا، إن كن و  وا 

ىًرا( يوحد بين الشطرين ويكون صورة متداخمة من صورتين ز  
ويمضي في تتبعو ىذا المنطق اليندسي عند ابن الزقاق 26متوازيتين"
ا دور ىذا األسموب الذي يتميز بو ابن الزقاق في إقامة عالقة موضحً 

يث العالقة التي نستطيع أن نتممسيا جديدة بين عناصر الطبيعة، ح
 بوضوح في قول ابن الزقاق:

    ىورياٍض من الشَّقائق أضحَ 
 

  بيا نسيُم الرياح يتيادى 
   ُزْرُتيا والغماُم يجمد منيا 

 
   َزَىراٍت تروق لون الرَّاحِ  

   قمت ما ذنبيا فقال مجيًبا 
 

ْمر ة  الخدود المالح  ق ْت ح     س ر 
األبيات من األبيات التي توقف عندىا الشقندي في رسالتو وىذه  

رأي الناس قد ضجوا  –يقصد شعراء المغرب  –"وىل منكم شاعر  :قائاًل 
من سماع تشبيو الثغر باألقاحي وتشبيو الزىر بالنجوم وتشبيو الخدود 
بالشقائق فتمطف لذلك في أن يأتي بو في منزع يصير خمقو في األسماع 

في األفكار حديًدا، فأغرب أحسن إغراب، وأعرب عن فيمو  جديًدا وكميمو
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، ىذا النقد اًلنطباعي الذي 7ٕبحسن تخيمو أنبل إعراب، وىو ابن الزقاق"
قراءة أشعاره ىو ما  ديورده الشقندي عن ابن الزقاق ونستشعر تميزه عن

سعى العطار لمكشف عنو بطريقة عممية تكشف عن أسموبيتو وما يعمد إليو 
فيحمل لنا كيف تبدأ الصورة عنده وكيف  ،ت في تشكيل صورهمن تقنيا

فندرك منطق بنائيا وسر  ،تترتب صوره عمى بعضيا إلى أن تنتيي الصورة
ا ما توصل إليو في رحمتو مع ىذا الشاعر بقولو تميزه وروعة أبياتو ممخصً 

إلقامة فن  –كتكتيك صبور–و"إذا كانت الزخرفة باألرابيسك تعد لعًبا 
فإن تكتيك شاعرنا ىو لعب كمو ولكنو لعب مغزاه جاد يحول  تصويري،

التراث والطبيعة إلى قطع من األوراق الممونة ذات إمكانيات متعددة لمترتيب 
مع بعضيا تتولد خالليا أفكار يحكييا الشاعر في لوحة قصصية تعطي 
انطباًعا مستطرًفا يعين عميو سرعة اإليقاع الناجمة عن سرعة عرض 

، ىذا التكتيك الذي تتبعو العطار 28صورة تكاد تكون مفردة" الموحة في
جعمو يالحظ ويخرج بنتيجة أسموبية عن كيفية تحول الصور البسيطة إلى 

يمعب الخيال في ىذه العممية التمثيمية الدور  ،عممية تمثيمية عند ابن الزقاق
 المحوري، حيث ما يبثو من حركة وحوارية بين عناصر الصورة 

  تشكل الموقف من الطبيعةعوامل 
 ما أصاب ىذا اًلتجاه مع ا ومحماًل بعد ذلك راصدً العطار ينتقل  

شعراء القرن السادس اليجري، حيث استشراف الشعراء لضياع مستقبميم 
بضياع وطنيم فكان "المجوء إلى الطبيعة يصفونيا وتتعمق بيا عيونيم، 
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المدمر، ويرثون ما تم ويتذكرون ماضييم معيا، ويفزعون من مستقبميا 
 فكان ىذا المجوء يتصل بطبيعة الصراع الدائر ،تدميره رثاء األبناء لألميات

عمى أرض األندلس الذي يتشبث شعراؤنا خاللو بعروبتيم وباإلسالم 
وباألرض ويمزجون كل ذلك عاطفيا بصور الطبيعة التي تمر بيا األحداث 

فيتوقف بدرسو ألشعار الطبيعة ، 29مروًرا سريًعا ًلىًيا يعصف بجماليا   "
في ىذه الفترة عند ظيور مفيوم جديد وىو "حق الطبيعة عمى الشاعر" 
لينقمب بيذا المفيوم ما رأيناه عند ابن خفاجة وابن الزقاق، حيث يموذ ىنا 

ا بخصوبتيا التي ييرب معيا من عقم  وابتياجً الشاعر بالطبيعة احتفاًلً 
يجعمو يمتفت عن واقعو ىذا لمطبيعة  الحياة الذي يستشعره حولو والذي

وعناصرىا، ليبمور لنا العطار نتيجة نقدية في غاية األىمية بناء عمى تتبعو 
النقدي لشعر الطبيعة في سياقاتو عند مختمف شعرائو، حيث يستكشف دور 

وفي انتمائيا  ،الذات الشاعرة في عالقتيا بواقعيا التاريخي من ناحية
من ناحية أخرى في بمورة اتجاه ما من اتجاىات  اًلجتماعي لطبقة بعينيا

في األندلس عند الشعراء  ن"الذات والواقع التاريخي ي شكال فـ ، الطبيعة
ن خصوصية الموقف من الطبيعة  اتجاًىا لمطبيعة يمثمو التراث وينميو، وا 

انتماؤىا  –تتوقف عمى خصوصية الذات والتي يشترك في تحديد موقفيا 
موقف من الطبيعة يتشكل نتيجة ىذه المتغيرات في ، فال22اًلجتماعي"
 ا    اجتماعيا معً 
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بعنوان المشيد األخير "مممكة  ىذا القسم من دراستو يختتم بعد ذلك
غرناطة" بما تحممو عبارة المشيد األخير من إشارة إلى نياية األندلس 
ونياية إبداعيا الشعري كمو ًل شعر الطبيعة وحده، حيث "تساقطت المدن، 
وتيدمت الحضارة اإلسالمية، وفزع المسممون يغادرون تمك األرض، إما 

فمضى  ،إلى غرناطة، أو إلى المشرق، لم تغادر صورة األرض خياليم
الشعراء يرونيا في كل طبيعة ويستمعون ألصواتيا مع كل ىمسة أو حفيف 

، لتصبح 31نسيم، فيتغنون بيا محبين ليا كما تغنى ليا من قبل ابن خفاجة"
 –يمة الشاعر المياجر المفزوع عن داره المتألم عمييا ىي المادة الخام مخ

لتشكل الصور في ىذه الحقبة الزمنية فصارت  -عمى حد تعبير العطار
األشعار مرثية لألندلس تدور عمى ألسنة الجميع حتى تفقد قائميا لتصبح 

فر "أغاني شعبية مجيولة القائل تعبر عن وجدان الجماعة وأشجانيا، تنح
فيو حفًرا طبيعة وطنيا  وتتكرر مثل تمك األغاني ًل نعرف قائميا وكأنما قد 

فصار مثل ىذا البيت  32رددىا الجميع فذاب قائميا الفرد في جماعتو"
ا لجميع األندلسيين النازحين المبعدين شعارً  -كما يشير العطار –الشعري 

 عن أوطانيم
 بعدىا ما أعجبتني بمدة من
 

    ٖٖمن البمدانمع ما حممت بو  
العطار بمنيجية واضحة في  التزامكما كشف القسم األول عن فكرة  

دراستو، حيث اًلنطالق من الظاىرة موضوع الدراسة والعودة إلييا والتركيز 
عمييا وعمى ما يخدميا فقط من السياقات المتنوعة، لي ظير دور ىذه 
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ماء اجتماعي في تشكل السياقات المختمفة من واقع تاريخي وواقع ثقافي وانت
ل النص الشعري فضال عن شك  ت  موقف الذات الشاعرة وخصوصيتو التي 

ويختمف  ،اًلتجاه الشعري الذي يتشكل انطالقا من ىذه المتغيرات ياميتشك
باختالف أحد عناصرىا، ىذا إلى جانب درسو األسموبي ألسموبية أشير 

مكنو فيما بعد من شعراء الطبيعة في مختمف مراحميم التاريخية الذي 
 التمييز بين القصيدة الخفاجية والقصيدة الزقاقية عمى سبيل المثال 

  الدرس الجمالي الخالص ودوره في كشف بنائية الصورة 
إن القسم الثاني من دراستو يكشف عن بعد آخر التزم بو العطار  

يتجمى في ىذه الدراسة ويتطور بعد ذلك ليصبح سمة مميزة لدراسات 
، إنو عن المعمقات والموشحات األندلسية والشعر العباسي العطار المتعاقبة

إن العطار كما ذكر في مقدمة رسالتو   البعد الجمالي في التحميل األدبي
وىو في تعرضو لمنصوص الشعرية  ،نطمق من استقراء النصوص الشعريةي

إنما يتخذ لنفسو مسمكا مميزا في ىذا التناول، حيث ي عمل كل اإلمكانيات 
المتاحة وآليات التحميل التي من شأنيا أن تكشف عن العناصر الجمالية 
 المشكمة ليذا النص ومناط إبداعيتو، لذا نجده في القسم الثاني ييتم

ا لما يعمد إليو ونظرً  ،بالتصوير باعتباره عنصر التشكيل الجمالي في النص
العطار من إعمال كل اإلمكانيات المتاحة لمكشف عن جمالية النصوص 
الشعرية يمكننا أن نجد عنده مثل ىذه العناوين المتفردة غير المطروقة في 

ا والتصوير الباطني فنجد عناوين مثل التصوير غرضً  ؛المعالجات الشعرية



 2222)يناير( 4، ع41والثقافات المقارنة(         مج مجلة كلية اآلداب جامعة الفيوم        ) اللغويات 

 

 العطا أبو فتحي محمد سحر...( د. النقدية العطار لمنهجية مبكرة مالمح)

1124 

وينبع تفرد ىذه العناوين في  ،والتصوير الظاىري وتصوير التجربة الذاتية
فالنص بما يحممو من عناصر  ،رأيي من فكرة اًلنطالق من النص ذاتو

ىذا في حالة أنو  ،جمالية ىو الذي يممي عمى دارسو مثل ىذه العناوين
ليات تشكيل تختمف من قصد إلى معايشة النص واستكناه ما يحممو من جما

 نص أو مجموعة نصوص إلى نص آخر أو مجموعة نصوص أخرى   
ينتقل العطار مع ىذا القسم من دراستو من النظر إلى الطبيعة 
باعتبارىا موضوًعا إلى الطبيعة باعتبارىا أداة تصويرية ورمزية لتصبح 
ا المجال الفني "لرسم تجارب شخصية لمشاعر يشده خيالو إلييا متحركً 

بالموضوع األصمي لمقصيدة حركة تنيل من الطبيعة، ويختمف الحافز 
لحركة الخيال باختالف التجربة الشخصية المختارة، ويضيف ىذا الحافز 
بعًدا فنًيا جديًدا يضاف إلى ما سبق، مما يجعل منيا رموًزا تشكل إجمال 
 والصورة الكمية التي نحس فييا بفردية الشاعر نافذة ألفق واقع

 –، لتتجاوز الطبيعة ىنا جماليا  البدائي إلى الجمال الفني 34جتماعي"اًل
الذي تتخذ معو ثالثة أشكال من التصوير ينبع الفرق بين  –عمى حد تعبيره 

، ومرة أخرى يؤكد 35كل شكل من "نوعية مادة الصورة الخام، وتكتيك البناء"
أن تصنع نظرتو النقدية في تضافر السياقات المختمفة التي من شأنيا 

المادة الخام التي تتولد نتيجة التفاعل المستمر بين الذات الشاعرة وواقعيا 
الثقافي والتاريخي واًلجتماعي فال الذات وحدىا مصدر الصورة وًل الطبيعة 

نما ىذا التفاعل الدينام ،وحدىا مصدر الصورة كي المستمر بين العناصر يوا 
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 اأوليلعطار ثالثة أنواع المختمفة ىو منبع الصورة التي تتخذ عند ا
وكأنو غرق  –الطبيعة  –الذي فيو "يبدو العالم الخارجي  التصوير الباطني

في العالم الداخمي وانصير، وأعيد بناؤه من جديد، بطالء ذاتي فمم يبن 
ًل ما ىو جوىري وربما كان ىذا الجوىري خافًيا من قبل، ولم يظير إمنيما 

عادة البناء، و  ذ يطل ىذا الجوىري من الطالء فإن إًل بعد الصير وا  ا 
إيحاءات ومعاني الصورة، تشع من الداخل إلى الخارج مقتربة تدريجًيا من 

التصوير  اوثانيي، 36الذاتية إلى الموضوعية مشيرة إلي مصدري التفاعل"
ا وصفية الذي يقوم بتصوير موضوع محدد من الطبيعة فيقيم صورً  الظاىري

ة، فالتصوير في ىذا النوع يتحرك من الخارج والحرك واأللوانعبر الخطوط 
إلى الداخل ثم يحاول أن يقيم عالقات بين موضوعو وما حولو من العالم 
عادة ترتيب  الخارجي وفي ىذا النوع "تتجمى قدرة اإلنسان في اًلكتشاف وا 

  37الطبيعة في خمق جديد، ىو الطبيعة المخموقة فنًيا"
، حيث يمزج ىذا النوع لذاتيةتصوير التجربة اوثالث ىذه األنواع 

بين التصويرين الباطني والظاىري لتصبح الطبيعة ىنا "مرآة لمذات في 
تجربة من تجاربيا، أو في مجموعة من تجاربيا  إن تجارب الذات ترتبط 

فالطبيعة ىنا  38بالطبيعة باعتبارىا وعاء ألحداثيا، ولغة حية لعواطفيا"
ليست موضوًعا فحسب، ولكنيا تشارك الشاعر أحاسيسو وانفعاًلتو فتظير 
الذات الشاعرة بجانب الطبيعة وًل يطغى أحد منيما عمى اخآخر وكأن 

ا لما يختمجو من مشاعر  موضوعي  الشاعر ىنا يتخذ من الطبيعة معادًًل 
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في حركتيا  "فالشاعر ينظر إلى الطبيعة متحركة وساكنة، فيشيد نفسو
  39ومن ثم تستضيء رؤيتو لعالمو الداخمي وتتحدد فيعبر عنيا" –وسكونيا 

وكما تختمف أنواع التصوير الثالثة في المادة الخام التي يتكون 
منيا كل نوع؛ فإنيا تختمف كذلك في كيفية البناء وتقنياتو، حيث يوضح 

فيذىب إلى أن  العطار تكنيك بناء الصورة في كل نوع من األنواع الثالثة؛
التصوير الباطني يبدأ بالبناء الكامل الذي تتوالى فيو الصور الجزئية 
مضيفة لو التفصيالت متجية من الداخل إلى الخارج، حيث يتخذ الشاعر 

من فتاة ما ىيكاًل لصورة مدينتو/ نفسو ثم يمضي  -عمى سبيل المثال-
، بينما يتخذ بناء يدعم الفتاة/ المدينة بتفصيالت من الداخل إلى الخارج

ا التصوير الظاىري تكنيًكا مختمًفا في البناء، حيث يتشكل فيو البناء تدريجيً 
مل الصورة الكمية نتيجة ىذا التوالي تبتوالي الصور الجزئية وتراكميا وتك

لحديقة  -عمى سبيل المثال -والتراكم لمصور الجزئية ففيو يتعرض الشاعر
 لصوره الجزئية التي نصل صرىا تشكياًل في الواقع الخارجي فيتخذ من عنا

من خالليا إلى المعنى الكمي، حيث خصوصية ىذه الحديقة وأنيا ىي 
المحبوبة دون الجميع لما تحظى بو من خصوصية ظيرت عبر تراكم 
الصور الجزئية عنيا، ويالحظ العطار عبر استقراء أشعار الطبيعة أن 

النوع، أما النوع الثالث أكثر شعر الطبيعة في األندلس يقع تحت ىذا 
ا بين الداخل ا مراوحً تصوير التجربة الذاتية فالتكنيك يبدو فييا متحركً 

والخارج ترتسم فيو الصور الجزئية بالتدريج من الصور الظاىرية لتكتمل 
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باكتماليا الصورة الفنية الكمية تجربة ذاتية إنسانية تتخذ من الصور 
حاسيس اإلنسانية، فالتكنيك التصويري ا لألالظاىرية لغة ليا فتصبح رموزً 

ىنا يتحرك انعكاًسا لحركة انفعاًلت النفس الشاعرة التي تستعيدىا من 
خالل تجربتيا الذاتية فالشاعر في ىذا النوع يستدعي ذكرى من عالمو 

ىذه الذكرى ىي التي ترسم العالم الخارجي من حولو،  ،الداخمي المكتمل
التي ترسم التجربة التي عاشيا الشاعر  وبعض عناصر العالم الخارجي ىي

عمى ىذا النحو في حركة مراوحة متوازية بين العالم الداخمي لمشاعر والعالم 
عمى سبيل -الخارجي المحيط بو، فتفصيالت البرق في العالم الخارجي 

تمثل انعكاًسا ألحاسيس الشاعر الداخمية، وكأنما ومضات البرق  -المثال
مشيرة إلى وجدان الشاعر ومشاعره، وكأنما وجدان أسيم تتجو من الخارج 

  40الشاعر أسيم تتجو من داخمو لتشير إلى البرق
ا، ولعل ا خالصً ا جمالي  يمثل ىذا القسم من دراسة العطار درسً 

ا عمى استخدامو في فترة مبكرة العطار ممحً  استخدمومصطمح "تكتيك" الذي 
رس النقد اًلجتماعي، من فترات الدرس النقدي كانت تسيطر فييا مدا

يكشف عن عمده الواعي إلى ىذا الدرس الجمالي الذي يكشف فيو عن 
التشكيل البنائي لمقصيدة وعن دور كل مفردة من مفردات القصيدة باعتبارىا 

فيمتفت إلى الطاقات اإليحائية والدًلًلت  ،وحدة صغرى في ىذا البناء
قية المفردات لصنع الصور  عن تضاميا مع بالرمزية لممفردة الواحدة فضاًل 

الخيالية، فالتحميل يبدأ عنده من البنية الصغرى ليصل عبر تراكمية ىذه 
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البنيات إلى البناء الكمي لمقصيدة الذي يختمف في كيفية بنائو من نص 
شعري إلى آخر مع الثبات النسبي لموضوع القصيدة الذي يدور حول 

قائمة مع ثبات ليوضح لنا أن خصوصية النص الشعري  ؛الطبيعة
تكمن خصوصية النص في جماليات تشكيمو وكيفيات بنائو ًل إذ الموضوع 

 في موضوعو 
كشف عنيا إًل عبر تحميل جمالي يمتفت إلى ىذه الخصوصية ًل ي   

"التكنيك" الذي ي شكل مفردات القصيدة المختمفة التي تشكل بدورىا صور 
 ؛الكمية لمقصيدة وىيكميا الكميالقصيدة وأخيمتيا التي تتراكم مكونة الصورة 

 آلياتو النقدية وأدواتو في لذا نجده يتتبع في ىذا القسم القصائد معماًل 
الكشف عن خصوصيات الصور المختمفة عمى ما بينيما من تداخل 

لكنو يعمد إلى ىذا التقسيم التصويري الذي يبرز خصوصية كل  ،وتقارب
نما  ،رة الفنية في جزئيتياقسم من أقسام التصوير فمم يتوقف عند الصو  وا 

توقف عند نمط التصوير الكمي الذي اتخذه النص الشعري وب ني عميو في 
لذا يكشف  ؛عنى بجزئيات النص باعتبار الكشف عن كميتودرس نقدي ي  

ودًلًلت لم يكن ثمة إمكانية  ومعان  ىذا القسم من الدراسة عن صور 
          لمكشف عنيا دونما ىذا الدرس الجمالي الخالص

بيذا القسم تنتيي رحمة العطار مع شعر الطبيعة لتكشف دراستو عن 
مجموعة من المالمح النقدية المبكرة التي شكمت شخصية العطار النقدية فيما 

ظير  ، حيثالمتتالية دراساتو في ا واكتماًًل بعد وتجمت عمى نحو أكثر وضوحً 
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قصيدة خفاجية بينما ىذه  الدرس األسموبي الذي بتتبعو استطاع القول إن ىذه
 انتيجة استخالص مجموعة من السمات األسموبية التي تميز شاعرً  زقاقيةقصيدة 

عن شاعر آخر، كما ظير الوعي النقدي بدور المتمقي وتأثيره، ودور التفاعل 
ىذا التفاعل  ،المستمر بين الذات الشاعرة وواقعيا التاريخي وانتمائيا اًلجتماعي

رؤيتو ومن ثم اتجاىو و  موقف الشاعر بمورةكي المستمر الذي ينتج عنو يالدينام
الفني، ثم تأثير الخيال الشعبي وظيور تأثيراتو في صياغة األدب الفردي، فضاًل 
عن الدرس الجمالي الكاشف عن العناصر الجمالية التي يحظى بيا كل نص 

 وتشكل خصوصيتو التي تميزه عن نص آخر 
نا القول إن ىذه الدراسة تمثل لبنة أولية ميمة وثرية عمى ىذا النحو يمكن

ا ا نقدي  وكاشفة من لبنات تشكل المنيجية النقدية عند العطار، كما أنيا تمثل درسً 
يوضح السبيل  ، حيثا يثري الدراسات النقدية في أدبنا العربي بصفة عامةمميمً 

 ،صية النصأمام الباحث في كيفية إعمال األدوات النقدية لمكشف عن خصو 
النقدية لخدمة النصوص األدبية ًل فرض أي منيج عمى  المناىجوكيفية توظيف 

وًل كيفيات تطبيقيا، ىذا  االنص مسايرة لحركة نقدية جديدة دون امتالك ألدواتي
 عما تمثمو ىذه الدراسة من ثراء لحقل الدراسات األندلسية بصفة خاصة فضاًل 

ارة وما تقدمو من معالجات مختمفة حول لما تقدمو من معمومات حول ىذه الحض
ينطمق العطار في معالجتو  ،موضوع لو أىميتو الخاصة في الثقافة األندلسية

ا يميزه وىو عمى وعي بتراكم الدراسات من قبمو حول ىذا ا خاصً انطالقً 
وتوالي الدراسات من بعده مما جعمو يسعى إلى خصوصية وتميز في  ،الموضوع
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تثري  -وضحت ىذه الورقة البحثية عمى مدار صفحاتيا عمى نحو ما-معالجتو 
  ىذا الحقل المعرفي عند نشرىا واطالع مختمف الباحثين عمييا   
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Abstract 
This paper presents a critical study of Prof. Suleiman 
Al-Attar’s Master’s thesis “Nature’s Poetry in 
Andalusia”, and the reading of this work seeks to 
highlight critical features of Suleiman Al-Attar’s 
Master’s thesis that varied between aesthetic approach, 
stylistic approach, civilizational and historical approach. 
All of them represented the initial building blocks in the 
formation of Al-Attar's critical methodology. 
Keywords:  nature poetry - Andalusia - Stylistics – 
Aesthetic approach 

 
 
 


