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Abstract 

 
The research titled (Rhetoric Andalusian in the centuries to 

the first five) to reveal the effects of rhetorical and cash created 

by the scholars of Andalusia in the centuries to the first five, and 

has entered the Islamic conquest in 92 AH, 711 CE, these 

centuries has not received their share of the study and research 

rhetoric and cash, these were stage tender stage of scientific and 

literary feat, and for those scientists, writers, critics and 

Bmahathm Fraúdhm and contribution in the development of the 

assets of rhetoric and criticism in Andalusia, this important 

period in the history of Andalusia was submerged because of the 

great scientific revolution in the Levant. 

So it was crucial that we recognize that the era of the glorious 

history of Islam, and by serious scholars of that historical period. 

This research combines pieces of these works, the role of 

those scientists with regard to rhetoric and criticism, which is 

Mbthot in their works and works of value, to generate the reader 

and researcher for knowledge convinced milestones authoring 

rhetorical and critical when the scholars of Andalusia in the 

centuries to the first five, this place was a platform for 

information and knowledge. 

Has addressed the following themes: 

First topic: the cultural situation in Andalusia. 

Section II: the emergence of rhetoric Andalusian factors. 

Section Three: Rhetoric in the Andalusian five centuries
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(

1
والتجديد لمحمد عبد المنعم خفاجي دار الجيل ، بيروت ،  األدب األندلسي التطور: انظر(

شوقي  :والعصر العباسي األول د.  11 – 11 – . م 0222 –هـ  0002الطبعة األولى 

 . 00: م  0281ضيف ، دار المعارف الطبعة التاسعة ، 

حسين مؤنس ، طبعة : د: الحلة السيراء ألبي عبد اهلل محمد القضاعي، تحقيق: انظر(2)

 . 80: ، واألدب األندلسي التطور والتجديد 11-0/11شركة العربية ،    القاهرة ، ال

 . 242 – 0/244: الحلة السيـراء : انظر(3)

لمحمد الداية ، مؤسسة الرسالة : ، و تاريخ النقد األدبي في األندلس  2/11: الحلة : انظر(4)

 . 10 – 14: م0280هـ،  0040الطبعة الثانية  

 .10: ريخ النقد األدبي في األندلستا: انظر(5)
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المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد بن علي المراكشي، وزارة الثقافة : انظر(6)

 . 12 – 10: ، وتاريخ النقد األدبي في األندلس 11: م0281دمشق 

 . 01: الداية : د .  تاريخ النقد األدبي في األندلس: انظر(7)

 . 2/001،  0/010: لمغرب المغرب في حلى ا: انظر(8)

 . 1/20: نفح الطيب : انظر(9)

 . 11،  11 – 11: تاريخ النقد للداية ص : انظر(10)

أو رسائل ابن حزم تحقيق د إحسان عباس طبعة .  014–0/011: نفح الطيب: انظر(11)

 . 088 – 010: م  0280: المؤسسة العربية، الطبعة األولى 

 . 12: داية ، بتصرفتاريخ النقد األدبي لمحمد ال(12)

محمد محي الدين عبد الحميد ، : نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، المقري، تحقيق(13)

 0/11: دار الكتاب العربي، بيروت

 . 0/12: نفح الطيب(14)

مصطفى عبد الرحيم، طبعة مؤسسة : تيارات النقد األدبي في األندلس للدكتور : انظر(15)

 . 210: ، وتاريخ النقد للدية 11: هـ  0041: الرسالة الطبعة الثانية 

 . 210 – 211: تيارات النقد: انظر(16)

 0218 1تاريخ األدب األندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، دار الثقافة، بيروت ، ط (17)

 .004–042: م 

 . 2102: تاريخ النقد األندلسي للداية ص : انظر(18)

 . 210 :تاريخ النقد األندلسي للداية ، ص : انظر(19)

 . 211،  011:  طبقات اللغويين والنحويين للزبيدي، طبعة دار المعارف، مصر: انظر(20)

 . 11: تيارات النقد األدبي بتصرف(21)

 . 2/10:األمالي ألبي علي القالي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان(22)

 . 0/011: المصدر السابق(23)

 . 2/014: المصدر السابق(24)

 . 10: ات النقد األدبيتيار: انظر(25)

ألحمد ضيف ، فألفيته كتابًا أدبيًا ، ( بالغة العرب في األندلس ) اطلعت على كتاب (26)

تناول فيه الشعر والنثر األندلسي ، كما ترجم ألبرز شعراء األندلس وكتابها ، وليس له 

الطبعة صلة بالبالغة العربية التي نقصدها في قليل أو كثير ، مطبعة االعتماد مصر ، 

 . م 0218 –هـ  0111الثانية ، سنة 

محمد إبراهيم البنا، دار البيان العربي، جدة .أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي، د: انظر(27)

 .  010 – 011: هـ0041، 0، ط 

إبراهيم االبياري، دار الكتاب المصرية ودار الكتاب : الصلة البن بشكوال تحقيق (28)

 . 1/811: م 0282هـ،  0004لي، اللبناني ، الطبعة األو

،  2/021،  0/222،  0/001،  0/11: ، وانظر مثل ذلك  2/011: الصلة البن بشكوال(29)

2/018 – 012  ،2/011  ،2/140   ،1/812  ،1/810  ،1/811  ،1/810  ،

1/0440 . 
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الحميري هو إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عامر الحميري، من أهل إشبيليه صاحب (30)

السيد عزت : التكملة البن األبار البلسني تحقيق: انظر. ب البديع في فصل الربيعكتا

 . 0/084: هـ  0111الحسيني، مطبعة دار السعادة ، مصر 

 . 124 – 0/182: التكملة لكتاب الصلة(31)

 . 2/021: التكملة لكتاب الصلة(32)

 . 2/012: التكملة لكتاب الصلة(33)

محمد الطنجي، مكتب نشر الثقافة اإلسالمية، : ي، تحقيقجذوة المقتبس للحميد: انظر(34)

 111،  11،  11: هـ 0110القاهرة 

هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي ، صاحب كتاب العقد الفريد ، ويعد (35)

الكتاب من المصادر األساسية في الشعر واألدب واألخبار ، وهو من كتب المختارات 

وابن قتيبة والمبرد ، ويغلب على الكتاب كثرة النقول من على شاكلة كتب الجاحظ 

جذوة : انظر. 128هـ وتوفي سنة  201مختارات األدب الشرقي، ولد ابن عبد ربه سنة 

 . 011 – 010: ، المطرب  20: المقتبس 

 . 0-0: سورة الرحمن ، آية (36)

 . 1-2/2: العقد الفريد ، تحقيق محمد العريان طبعة دار الفكر (37)

 . 0/11: البيان والتبيين ، طبعة مكتبة الخانجي الطابعة الرابعة : انظر(38)

 . 2/041: العقد الفريد: انظر(39)

 . 2/041: العقد الفريد: انظر(40)

 . 2/041: العقد الفريد : انظر(41)

 .048 – 2/041: العقد الفريد: انظر(42)

 . 2/048: العقد الفريد(43)

 .المصدر السابق(44)

 . 21 – 11: البيان والتبيين للجاحظ:  مثاًل: انظر(45)

 . 001 – 2/004: العقد : انظر(46)

 180: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، واشتهر بابن حزم، ولد سنة(47)

هـ ، بقرطبة، نشأ في بيت عز ومال، حفظ القرآن صغيرًا، وتعلم العلوم وحفظ األشعار 

علمه، فجمع بين ضروب العلم المختلفة تكسف لنا حتى قوي عوده واشتد ساعده وزاد 

هـ،  011مؤلفاته ورسائله الكثيرة عن ذلك، فهو عالم األندلس في عصره، توفي سنة 

ابن حزم حياته وعصره، آراؤه وفقهه ، محمد أبو زهرة طبعة دار الفكر العربي، : انظر

 .0/210: واألعالم للزركلي، دار العلم للماليين

إحسان عباس، طبعة . د: يب لحد المنطق والمدخل إليه البن حزم، تحقيقالتقر: انظر(48)

 . 242 -240: منشورات مكتبة الحياة 

 . 241: التقريب لحد المنطق(49)

 . 241: المصدر السابق(50)

إحسان عباس المؤسسة العربية ، الطبعة األولي ، : مقدمة رسائل ابن حزم للدكتور(51)

 .0/24: م 0280
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 .108: النقد األدبي في األندلس للداية تاريخ: انظر(52)

من بين كتب أرسطاطاليس ، انظر رسائل ابن ( ريطوريقا ) هذا العنوان يقابل كتاب (53)

 .0/110: حزم

ربيب الدولة العامرية (  021 – 112) هو أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد (54)

حزم في البالغة ، أورد ابن بسام  اشتهر برسالة التوابع والزوابع ، وكتابه الذي ذكره ابن

إحسان عباس ، دار : بعض فقرات منه في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تحقيق 

 . 020: جذوة المقتبس للحميري : وانظر .  10: 0/0هـ ، ص  0211الثقافة ، بيروت ، 

 . 0/110: رسائل ابن حزم (55)

 . 0/112: رسائل ابن حزم (56)

: م 0211فاروق سعد، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت ، : حزم طوق الحمامة البن (57)

11 . 

 . 11: طوق الحمامة البن حزم ، ص (58)

الطبيخي هو أبو العباس وليد بن عيس بن حارس، يعرف بالطبيخي كان ذا علم بالفقه (59)

والشعر وله حظ من علم العربية ، كان بصيرًا بمعاني الشعر، وال تعلم سنة الوالدة ، 

والديوان مطبوع .  121: طبقات اللغويين والنحويين للزبيدي: هـ ، انظر112في سنة وتو

سامي . هـ تحقيق وتعليق د 248ت ( شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد) بعنوان 

 . الدهان عضو المجمع العلمي بدمشق ، دار المعارف بمصر

 .0/10: البيان والتبيين: انظر(60)

بيروت، الطبعة الثالثة،  –اغناطيوس، دار المسيرة : بن المعتز، تحقيقالبديع ال: انظر(61)

0042 :01-10. 

تاريخ النقد األدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع لطه أحمد : انظر(62)

 . 004 -82: إبراهيم ، طبعة دار الحكمة ، بيروت

 . 24: شرح الديوان (63)

 .  80: شرح الديوان (64)

 . 011: الديوان شرح (65)

 .  240: شرح الديوان : انظر (66)

 . 018: ص : شرح الديوان (67)

 . 12: شرح الديوان : انظر (68)

 . 12: شرح الديوان : انظر (69)

ما كان في زمنه ، فهو يعد أحد الشعراء المحدثين مع بشار وأبي ( محدث) نقصد بكلمة (70)

 .نواس

هـ ، 004لنحوي الشنتمري األندلسي ، ولد سنة أبو الحجاج يوسف بن سلمان بن عيسى ا(71)

يلقب باألعلم ألنه كان مشقوق الشفة العليا ، قدم شرحه على الشعراء الستة للمعتمد بن 

عباد، كما ذكر ذلك في مقدمته، رحل إلى قرطبة زمنًا، واستقر بإشبيلية وبها توفي سنة 

شروح فقد طبع كل شرح أما ال.  1/200: ونفح الطيب 2/180: الصلة: انظر.  هـ011

في كتاب مستقل ، كما قامت لجنة إحياء التراث بدار اآلفاق بإخراج الشروح في كتاب 
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واحد بجزأين، واقتصرت فيه على اختيارات األعلم دون شرحه، واختصر الشرح في 

أشعار الشعراء الستة الجاهليين اختيار األعلم الشنتمري : هامش الكتاب، وعنوان الكتاب

 . م0280هـ 0040فاق الجديد، بيروت، الطبعة الثانية، دار اآل

الشيخ ابن شنب، الشركة الوطنية للنشر : شرح ديوان امرئ القيس، تحقيق: انظر(72)

 .11: هـ 0120والتوزيع الجزائر، مقدمة األعلم الشنتمري، 

 .  11: العصر الجاهلي ، دار المعارف ، الطبعة العاشرة (73)

 . 11: ئ القيس مقدمة شرح ديوان امر(74)

 . 18: المصدر السابق(75)

 .80: شرح ديوان امرئ القيس(76)

 .210،  241،  210،  018،  001: المصدر السابق(77)

 .018-011: المصدر السابق(78)

 .10: المصدر السابق(79)

فخر الدين قباوه، طبعة دار القلم العربي، / د: شرح شعر زهير بن أبي سلمي تحقيق( 80)

 . 11-10: هـ0121لثانية، حلب ، الطبعة ا

نشر مجمع اللغة . شرح ديوان طرفة بن العبد ، تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال( 81)

 .22: م ، ص 0211هـ0121العربية بدمشق 

انظر شرح الشعراء الستة الجاهلية تحقيق ناصيف عواد، وزارة الثقافة العراقية طبعة ( 82)

 . 10114، 011، 008، 024، 041، 18، 10، 14: مثاًل. م0212عام 

 . 1/0211: المقدمة، البن خلدون، دار نهضة مصر، القاهرة، الطبعة الثالثة (83)

أثر النحاة في البحث البالغي، د عبد القادر حسين ، الطبعة الثانية، دار قطري بن (84)

 . 1: م 0281الفجاءة، قطر الدوحة 


