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امللخ�ص:
خل�صت هذه الدرا�سة �إلى �أن مفهوم ال�شعر يف ر�سائل �إخوان ال�صفاء يقوم على ثالثة جوانب :جانب �صفة
ال�شعر �أو ًال ،ثم جانب ال�صياغة والأداة ثاني ًا ،ثم جانب غائية ال�شعر ثالث ًا.
�أ ّما جانب �صفة ال�شعر فقد ظل حديثهم فيها ال يفارق الرتكيز اخلارجي على مقومات ال�شعر الظاهرة ،مثلما
�أنهم �أغفلوا �أهمية املحاكاة يف هذا الو�صف.
و�أ ّما جانب ال�صياغة والأداة فقد �أكدوا �أهمية الوزن ال�شعري يف هذه ال�صياغة ،ومن هنا و�صلوا بني الفن
ال�شعري واملو�سيقى ،وظلت نظرتهم للغة ب�صورة عامة ال تغادر الفهم الإ�شاري لها.
�أ ّما جانب الوظيفة ال�شعرية ،فقد �أدركوا �أهمية ال�شعر يف قدرته على حتريك املتلقي �سلب ًا �أو �إيجاب ًا ،مثلما
حتدثوا عن �أهميته يف احلث على الف�ضائل اخللقية.

م�صطلحات �أ�سا�سية :ال�شعر� ,إخوان ال�صفاء� ,صفة ال�شعر ,ال�صياغة والأداة ,غائية ال�شعر ,الوزن ال�شعري.
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ّ مفهوم الشعر في رسائل إخوان الصفاء وخ
الن الوفاء

The Concept of Poetry in the Letters
of Ikhwan Assafa and Khillan Alwafa
Dr. Aish Al-Hasan

Abstract:
This study proved that concept of poetry in Rasa’il ikhwan as – safa’ is based on three
aspects : the description of poetry, the composition of poetry, and the functionality of
poetry.
Pertaining to the description of poetry, the Brethren’s discussion of it poetry. Moreover,
they neglected the significance of the poetic emulation found within such description.
Concerning the composition pf poetry, the Brethren focused on the importance of the
rhythm. As a result, they joint the poetic art and music. Yet their point of view towards
language took a physical shape not a metaphorical one.
In regard to the poetic functionality, the Brethren realized the importance of engaging
the receiver either positively or negatively. Also they showed the poetry’s moral virtues

Keywords: poetry, ikhwan as – safa, description of poetry, composition of poetry, functionality of poetry.
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�صفة ال�شعر:
ي�شري �إخ ��وان ال�صفاء �إل��ى �أن ال�شعر علم من
العلوم التي يتعاطاها الب�شر ،فهو يندرج حتت باب
العلوم الريا�ضية ،وه��ي علوم تهدف �إل��ى �إ�صالح
احلياة واملعا�ش ،وتتمثل ه��ذه العلوم الريا�ضية يف
علوم ( القراءة والكتابة ،وعلوم اللغة والنحو ،وعلم
احل�ساب واملعامالت ،وعلم ال�شعر والعرو�ض )(.)6
ومبثل ه��ذا الفهم ف ��إن ال�شعر ف��رع م�ستقل من
ف��روع املعرفة ،ميكن و�صله بعلوم اللغة والنحو من
زاوية الغايات الإن�سانية التي ت�سعى �إليها هذه العلوم.
وهكذا ف�إن علم ال�شعر يندرج حتت �أنواع العلوم
املنطقية ،وي�سمى ال�شعر يف منطق �أر�سطو بـ «بويطيقا»
�أي كتاب �صناعة ال�شعر ،ولي�س «�أنولوطيقا» ،لأن
«�أنولوطيقا» هو كتاب القيا�س لأر�سطو(.)7
وال يخفى �أن ه��ذا ال��رب��ط امل��زع��وم ب�ين ال�شعر
واملنطق ل��دى الفال�سفة امل�سلمني ب�صورة عامة،
و�إخ��وان ال�صفاء ب�صورة خا�صة مل يقل به �أر�سطو،
ولكنه ج��اء من فهم مبت�سر ملا قاله �أر�سطو بفعل
ال�شروحات املت�أخرة لكتب �أر�سطو الفل�سفية.
�أ�شار الفارابي �إل��ى �أن مبحث ال�شعر يدخل يف
�إطار ثالثة علوم  :علم الل�سان ،ثم علم املنطق ،ثم
علم ال�صناعة املدنية( )8ويعني ه��ذا �أن ال�شعر فن
ل�ساين� ،أداته اللغة ،يت�شابه مع املنطق من زاوية هذه
الأداة من جهة ،ومن زاوية ت�شكيله وبنائه من جهة
�أخرى ،مثلما �أنه يت�صل بال�صناعة املدنية من زاوية
وظيفته االجتماعية.
و�إذا جتازونا موقع ال�شعر من العلوم الأخرى لدى
الفارابي �إلى ما يقوله �إخ��وان ال�صفاء وجدنا �أنهم
يدرجون ال�شعر يف باب العلوم الريا�ضية ،وهي علوم

متهيد :
�شهد القرن الرابع الهجري حم��اوالت لت�أ�صيل
الفن ال�شعري ،وحتديد ماهيته ،ووظيفته ،وميثل
كتاب «عيار ال�شعر» البن طباطبا العلوي املتوفى �سنة
223ﻫ �إحدى هذه املحاوالت ،فقد �سعى ابن طباطبا
�إلى و�ضع �أ�صول نظرية ملفهوم ال�شعر ،مثلما حاول �أن
يوفق بني معارف النقل ومعارف العقل.
وي�ج��ىء كتاب «نقد ال�شعر» لقدامة ب��ن جعفر
املتوفى �سنة 733ﻫ ليمثل املحاولة الثانية يف و�ضع
الأ�صول النظرية ملفهوم ال�شعر ،فقد ح��اول قدامة
�إقامة علم لل�شعر مييزه من غريه من العلوم ،فعلم
ال�شعر – عنده – علم له خ�صائ�ص ذاتيه نابعة من
العنا�صر التي ت�شكل قوام ال�شعر ،وبهذا الفهم فلم
ي�سع �إخ��وان ال�صفاء �إلى �إقامة ت�صور لعلم ال�شعر،
بل ج��اء حديثهم يف ذل��ك ا�ستكما ًال حلديثهم عن
فن املو�سيقى يف الر�سالة اخلام�سة� ،أو عرب حديثهم
عن اختالف اللغات ،ور�سوم اخلطوط والعبارات يف
الر�سالة ال�سابعة ع�شرة.
وكان ال ُب ْد للباحث �أن يتولى جمع هذه الإ�شارات
امل �ت �ن��اث��رة و�إي� �ج ��اد ال ��رواب ��ط ب�ي�ن�ه��ا ،وو� �ص��ل ه��ذه
الت�صورات للفن ال�شعري بالرتاث الفل�سفي الذي �ساد
يف هذا القرن.
فقد �أك��د غ�ير واح��د م��ن فال�سفة ه��ذا القرن،
القرن الرابع الهجري� ،أن ال�شعر ق�سم من �أق�سام
املنطق ،له عالقة وثيقة بعلوم ال�سيا�سة ،والنف�س،
والأخالق ،مثلما حتدث فال�سفة هذا القرن عن �صلة
الفن ال�شعري باملو�سيقى(.)5
من هذه الزاوية ر�أ ْي��ت �أن �أحت��دث يف ثالثة جوانب
ت�شكل مفهوم ال�شعر يف هذه الر�سائل� :صفة ال�شعر يف هذه
الر�سائل ،وطبيعة ال�صياغة والأداة ،ثم وظيفة ال�شعر.
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ت�شكل املو�سيقى الر�سالة اخلام�سة فيها .من هذه
الزاوية ي�صف �إخوان ال�صفاء الأ�شعار ب�أنها (مركبة
م��ن امل���ص��اري��ع ،وامل���ص��اري��ع مركبة م��ن املفاعيل،
واملفاعيل مركبة من الأ�سباب ،والأوتاد ،والفوا�صل،
و�أ�صلها كلها حروف متحركات و�سواكن)(.)9
�إذا متعنا هذا التعريف الحظنا �أن��ه يركز على
ال���ش��يء ال �ظ��اه��ري لل�شعر ،وه��و الإي �ق��اع املنتظم
للكلمات ،وهو �إيقاع يثري انتباه املتلقي لأول وهلة،
مثلما �أن هذا الو�صف ي�شري �إل��ى القافية وي�سميها
بـ «الفوا�صل » ،وهي – عندهم – ركن من �أرك��ان
ال�شعر ،وال يكون ال�شعر �شعر ًا �إذا جترد منها.
على �أن هذا الو�صف ال ي�شري �إلى اجلانب التخيلي
يف ال�شعر ،فقد �أ�شار فال�سفة ه��ذا القرن ،القرن
ال��راب��ع ال�ه�ج��ري� ،إل��ى �أهمية امل�ح��اك��اة ال�شعرية،
وقدرتها يف �إثارة التخييل لدى املتلقي.
لقد �أ�شار الفيل�سوف الفارابي �إلى �أن جوهر ال�شعر
وقوامه �أن (يكون قو ًال م�ؤلف ًا مما يحاكي الأمر ،و�أن
يكون مق�سوم ًا ب�أجزاء ينطق بها يف �أزمنة مت�ساوية،
ثم �سائر ما فيه ،فلي�س ب�ضروري يف قوام جوهره،
و�إمن��ا هي �أ�شياء ي�صري بها ال�شعر �أف�ضل ،و�أعظم
هذين يف قوام ال�شعر هو املحاكاة ،وعلم الأ�شياء التي
بها املحاكاة ،و�أ�صغرهما الوزن)(.)10
وال� � �ف � ��ارق ب �ي�ن و�� �ص ��ف ال �� �ش �ع��ر يف ر� �س��ائ��ل
�إخ� ��وان ال���ص�ف��اء ،وح ��ده ع�ن��د ال �ف��اراب��ي �أن كلمة
«املحاكاة » مل ترد يف و�صف �إخوان ال�صفاء لل�شعر،
ولكنها كانت ق��وام ال�شعر عند الفارابي ،والفارق
الثاين �أن الوزن ال�شعري – يف ر�سائل �إخوان ال�صفاء
– �أمر �ضروري ،ولكنه – عند الفارابي – �أمر ثانوي.
واحل��ق �أن م�س�ألة املحاكاة مل تكن غائبة عن
�أذهان �إخوان ال�صفاء يف ر�سائلهمْ ،بل �أ�شاروا �إليها،
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وفهموها على النحو الذي قاله �أفالطون ،قالوا �إن
(�أجنا�س هذه احليوانات التي يف هذا العامل �إمنا هي
�أ�شباح ،ومثاالت لتلك ال�صور ،واخلالئق التي يف عامل
الأفالك ،و�سعة ال�سموات ،كما �أن النقو�ش وال�صور
على وجوه احليطان ،وال�سقوف �أ�شباح ومثاالت ل�صور
هذه احليوانات اللحمية ،و�إن ن�سبة اخلالئق اللحمية
�إل��ى تلك اخل�لائ��ق التي جواهرها �صافية كن�سبة
هذه ال�صور املنق�شة املزخرفة� ،إلى هذه احليوانات
الدموية)(.)11
لقد �أ�شار �أفالطون �إلى وجود ثالثة عوامل  :عامل
املثال وال�صور ،وعامل الواقع ،ثم عامل الفن .و�أرقى
هذه العوامل عند �أفالطون عامل املثال وال�صور ،ثم
يليه عامل الواقع ،و�أدنى هذه العوامل عامل الفن ،لأنه
حماكاة املحاكاة(.)12
على �أن �إخوان ال�صفاء مل ي�أخذوا بهذه النظرية
الأفالطونية التي تزري بالفن عموم ًاْ ،بل �أعلوا من
�ش�أن هذه املحاكاة ،واقرتبوا – �أكرث – من نظرية
املحاكاة عند �أر�سطو.
لقد �أ�شار �أر�سطو �إلى �أن الفن لي�س تقليد ًا ناق�ص ًا
للطبيعة ولي�س جمرد حماكاة �آلية لها ْبل �إن الفن
يكمل النق�ص يف الطبيعةْ ،بل يظهر الطبيعة على
نحو �أجمل مما هي عليه( ،)13ويف �ضوء هذا الفهم
يتحدث �إخوان ال�صفاء عن فن الت�صوير (الر�سم)،
فهو فن يقوم على املحاكاة ،قد تكون هذه املحاكاة
لأ�شياء طبيعية يف الواقع املنظور� ،أو حماكاة لأ�صناف
الب�شر� ،أو حم��اك��اة لأح ��وال النف�س ،ولي�ست هذه
املحاكاة جمرد نقل حريف للواقع اخلارجيْ ،بل قد
تكون �إبداع ًا جديد ًا ،ت�صرف الناظرين عن النظر �إلى
املوجودات �أنف�سها ،وتدفعهم �إلى النظر �إلى �صورها
املتقنة (و�أ ّم��ا �صناعة امل�صورين فلي�ست �شيئ ًا �سوى
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�أن عقد هذه امل�شابهة بني ال�شعر واملو�سيقى كانت
تهدف �إلى متييز الفن ال�شعري من غريه من الفنون،
مثلما �أنها هدفت �إلى متييز ال�شعر عن النرث.
لقد تعالت يف هذا القرن ،القرن الرابع الهجري،
�أ�صوات املفا�ضلة بني ال�شعر والنرث ،مثلما جالت هذه
املفا�ضلة يف ذه��ن التوحيدي املتوفى �سنة 400ﻫ،
مثلما كتب �أبو ا�سحق ال�صابيء ر�سالة يف املفا�ضلة
بني النرث والنظم(.)17
لقد جالت هذه الفكرة� -أي�ض ًا -يف �أذهان النقاد
املتقدمني ،فقد ع��رف اب��ن طباطبا العلوي ال�شعر
ب�أنه (كالم منظوم ،بائن عن املنثور الذي ي�ستعمله
النا�س يف خماطباتهم ،مبا خ�ص به من النظم الذي
�إن عدل عن جهته جمته الأ�سماع)( .)18وال يخفى �أن
ارتباط ال�شعر بالوزن عند النقاد العرب القدماء �أمر
خمالف ملا قاله �أر�سطو ،فقد (ت�صاغ �أقوال هريودت�س
()19
يف �أوزان فتظل تاريخ ًا �سواء وزنت �أم مل توزن)
ولوال احرتام �أر�سطو – فيما يقوله «بوت�شر» -للتقاليد
اليونانية التي توحد بني عمل ال�شاعر وعمل املو�سيقار
لألغى دور الوزن يف ال�شعر(.)20
بل �إن م�س�ألة ارتباط ال�شعر باملو�سيقى ترتد �إلى ما
قاله اجلاحظ يف «ر�سالة القيان واجلواري» (�إنّ وزن
ال�شعر من جن�س وزن الغناء ،وكتاب العرو�ض من كتاب
املو�سيقى)(.)21
مثلما �أ�شار ابن فار�س� -أي�ض ًا� -إلى هذا يف قوله
(�إن �أه��ل العرو�ض جممعون على �أن��ه ال ف��رق بني
�صناعة العرو�ض و�صناعة الإي�ق��اع� ،إال �أن �صناعة
الإي�ق��اع تق�سم ال��زم��ان بالنغم ،و�صناعة العرو�ض
تق�سم الزمان باحلروف ) (.)22

حماكاتهم �صور املوجودات امل�صنوعات الطبيعية،
�أو الب�شرية� ،أو النف�سية ،حتى �إنه يبلغ من حذقهم
فيها �أن ت�صرف �أب�صار الناظرين �إليها عن النظر
�إلى املوجودات �أنف�سها ،بالتعجب من ح�سنها ،ورونق
منظرها ويبلغ – �أي�ض ًا – التفاوت بني �صناعتها تفاوت ًا
بعيد ًا)( ،)14ووا�ضح �أن هذا الن�ص ي�ؤكد اخل�صائ�ص
الب�صرية لنظرية املحاكاة ،فالر�سام الذي ر�سم هذه
ال�صورة قادر على متثيل حقيقتها احل�س ّية ك�أنه يراها
بعينه ،لكن هذه النظرة تغفل الإح�سا�سات املتنوعة
التي ترافق ت�شكيل هذه ال�صورة ،مل يتمكن �إخوان
ال�صفاء من نقل هذا الت�صور لل�صورة يف فن الر�سم
�إلى حديثهم عن ال�شعر ،والأ�صح �أن نقول �إنهم رمبا
قد تعمدوا �إغفال املحاكاة يف تعريفهم لل�شعر ،لأن
املحاكاة لي�ست خا�صة بال�شعر ،ولكنها موجودة يف
فنون �أخرى كالر�سم مث ًال.
لقد حتدث الفارابي عن امل�شابهة بني فن ال�شعر
والر�سم �إذ قال �( :إن بني �أهل هذه ال�صناعة ،وبني
�أهل �صناعة التزويق منا�سبة ،وك�أنهما خمتلفان يف
مادة ال�صناعة ،ومتفقان يف �صورتها  ...وذلك �أن
مو�ضع هذه ال�صناعة الأقاويل ،ومو�ضع تلك ال�صناعة
الأ�صباغ ،و�أن بني كليهما فرق ًا� ،إال �أن فعليهما جميع ًا
الت�شبيه ،وغر�ضيهما �إي�ق��اع املحاكيات يف �أوه��ام
النا�س وحوا�سهم ) (.)15
لقد �أ�شار �إخوان ال�صفاء �إلى �أن هناك م�شابهة
بني فن ال�شعر وفن املو�سيقى ،فالعرو�ض هو (ميزان
ال�شعر ،يعرف به امل�ستوي واملنزحف ،مثلما تت�شابه
ق��وان�ين ال�شعر م��ع ق��وان�ين الغناء ،والأحل���ان ،فهي
تت�شكل من ال�سبب ،والوتد ،والفا�صلة) ( .)16والواقع
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ب�أنها (ج��وه��ر ب�سيط قابل لل�صورة ،ال كيفية له
�ألبتة(� ،)25أما ال�صورة فهي (التي يكون ال�شيء بها ما
هو)( ،)26وبنا ًء على هذا الفهم ف�إن الهيويل ال تتخذ
وجود ًا متعينا �إال من خالل ال�صورة التي تظهر فيها،
وهي �صورة قائمة يف ذهن �صانعها قبل �أن تخرج من
العدم �إلى الوجود.
م��ن ه�ن��ا ي��ذه��ب �إخ� ��وان ال���ص�ف��اء �إل ��ى تعريف
ال�صنعة ب�أنها (�إخ��راج تلك ال�صورة التي يف نف�س
ال�صانع العامل ،وو�ضعها يف الهيويل)( ،)27و�إذا نقلنا
ه��ذا الفهم �إل��ى م�ي��دان املو�سيقى قلنا �إن طريقة
ا�ستخدام الأحل��ان املو�سيقية من �ش�أنها �أن ترتك
ت�أثري ًا يف املتلقي ،وهو ت�أثري ي�شبه-يف نظر �إخ��وان
ال�صفاء( -ت�أثريات �صناعات ال�صناع يف الهيوليات
املو�ضوعة يف �صناعتهم)( ،)28و�إذا كانت كل �صناعة
من ال�صناعات ت�سعى �إل��ى غاية الإت�ق��ان والكمال
ف�إن ال�صانع (الفنان) بعمله هذا (يت�شبه بال�صانع
احلكيم الذي هو الباري جل ثنا�ؤه)(.)29
و�إذا نقلنا هذا الفهم الفل�سفي �إلى ال�شعر قلنا �إن
اللغة ال�شعرية بانتظامها الإيقاعي هي و�سيلة ال�شاعر
يف �إحداث الأثر املطلوب لدى املتلقي.
وبهذا الفهم ت�صبح نفو�س املتلقني هي الهيويل
التي يحدث فيها ال�شاعر �صوره عرب اللغة ال�شعرية
املنتظمة وزني ًا .ولي�س من �شك يف �أن هذا الفهم يعلي
من قيمة ال�صورة التي حتدث يف الهيويل ،لكن هذا
الفهم يف�صل بني ال�صورة وامل��ادة� ،أو بني املحتوى
وال�شكل ،وت�صبح اللغة ال�شعرية املنتظمة وزني ًا جمرد
و�سيط خارجي بني حمتوى ال�شيء و�شكله.
ولكن هل اللغة ال�شعرية املنتظمة وزني ًا تتماثل

ال�صياغة والأداة:
لقد �أ�شرنا �إلى �أن �إخوان ال�صفاء قد ذهبوا �إلى
�أن ال�شعر بناء لغوي يختلف عن بقية الفنون الأخرى،
لكنه يلتقي مع فن املو�سيقى من زاوية النغم والأحلان.
�إن الوزن ال�شعري -عندهم -لي�س جمرد قالب
خارجي ت�صب فيه املعاين ال�شعرية ،بل هو �إحدى
الو�سائل التي يتو�سل بها ال�شاعر يف �إظهار ما كمن
يف ال�ضمائر.
يتحدث �إخوان ال�صفاء عن �أهمية الغناء ،فالغناء
عندهم (ف�ضيلة يتعذر على املنطق �إظهارها ،ومل
يقدر على �إخراجها بالعبارة ،ف�أخرجتها النف�س حلن ًا
موزونا ،فلما �سمعتها الطبيعة ا�ستلذتها ،وفرحت
و�سرت بها)( .)23من ه��ذه ال��زاوي��ة ت�صبح الأوزان
املو�سيقية ب�صورة عامة ،والأوزان ال�شعرية ب�صورة
خا�صة و�سيلة من الو�سائل التي ي�ستخدمها املو�سيقي
�أو ال�شاعر يف �إظهار ما كمن يف ال�ضمائر.
ال يختلف هذا الفهم عما يقوله الناقد احلديث:
�إن (الوزن ال�شعري هو �إحدى الو�سائل املرهفة التي
متتلكها اللغة ال�ستخراج ما تعجز عنه داللة الألفاظ
يف ذاتها من ا�ستخراجه من النف�س الإن�سانية)(.)24
ومن الوا�ضح �أن تركيز �إخوان ال�صفاء على �أهمية
الوزن ال�شعري يرتبط بت�صورهم لل�صناعة ال�شعرية،
فالوزن عن�صر من عنا�صر هذه ال�صناعة.
وملا كانت كل �صناعة من ال�صناعات تت�شكل من
الهيويل وال�صورة ف�إن ال�شعر� -أي�ض ًا -يقوم على هذه
الثنائية وال يخفى �أن م�صطلحي :الهيويل وال�صورة
من امل�صطلحات البارزة التي تداولها الفال�سفة يف
ه��ذا الع�صر ،فلقد ع� ّرف �إخ��وان ال�صفاء الهيويل
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تنا�سب بينهما ،وتتمثل ق��درة املو�سيقار يف �إح��داث
قدر من التنا�سب بني هذه الأ�صوات املتنافرة ،ف�إذا
احت��دت هذه الأ��ص��وات ،وامتزجت ،و�صارت (حلن ًا
موزون ًا ا�ستلذتها امل�سامع ،وفرحت بها الأرواح)(.)33
ال �شك �أن التنا�سب م��ن حيث اجل��وه��ر مبد�أ
�أ�سا�سي يف كل �أنواع الفن و�أ�شكاله ،لكن �صورة هذا
التنا�سب تتباين من فن لآخ��ر ح�سب طبيعة الأداة
التي يت�شكل منها هذا الفن ،فاللحن املو�سيقى ينطوي
على تناغم بني �أ�صوات (ف ��إذا ا�ستوت هذه الأوت��ار
على هذه الن�سب الفا�ضلة ،وحركت حركات متنا�سبة
ح��دث عند ذل��ك منها نغمات م�ت��وات��رة ،متباينة،
حادات خفيفات ،وثقيالت غليظات)(.)34
ويف �ضوء هذا الفهم حد �إخوان ال�صفاء املو�سيقى
ب�أنها( :علم الت�أليف ،وه��و معرفة ماهية الن�سب،
وكيفية ت�أليف الأ�شياء املختلفة اجلواهر ،املتباينة
ال�صور ،املت�ضادة القوى ،املتنافرة الطبائع ،كيف
جتمع وي�ؤلف بينها ،كيما ال تتنافر وت�أتلف وتتحد).)35
م��ؤدى هذا الن�ص �أن �إخ��وان ال�صفاء قد ركزوا
على تناغم ال�شكل اخلارجي للأ�صوات املو�سيقية،
هذا التناغم هو علة اجلمال يف املو�سيقى.
ووا�ضح �أن �إخ��وان ال�صفاء قد �أف��ادوا مما قاله
�أر�سطو يف هذا اجلانب ،فمنبع اجلمال عند �أر�سطو
يرتد �إلى الكيفية التي تتناغم بها الأج��زاء ،يف كل
موحد ،ينطوي على لذة التنا�سب .وال يعني هذا الفهم
�أن �أر�سطو قد �أنكر املحتوى الأخالقي للفن ،بل �أكد �أن
اللذة التي يقدمها الفن هي (لذة �إيجابية لها دورها يف
�سلوك اجلماعة ،وحركتها بني نقي�ضني  :هما ال�سعادة
وال�شقاوة)(.)36
وعلى هذا الأ�سا�س �أك��د �إخ��وان ال�صفاء �أهمية
املو�سيقى يف حتريك ق��وى النف�س ال�شريقة نحو:

م��ع ال ��وزن املو�سيقي؟ .تتكون اللغة ال�شعرية من
معان مبا�شرة� ،أو غري مبا�شرة� ،أما
كلمات دالة على ٍ
اللحن املو�سيقي فله خا�صية مميزة نابعة من تركيبه
ال��داخ�ل��ي املميز ،وه��و تركيب ي�ق��وم على عالقات
�صوتية ،من�سجمة ،ومتنا�سبة.
ه��ذا الفهم يقودنا �إل��ى ت�صور �إخ��وان ال�صفاء
للغة ب�صورة عامة ،فالغر�ض من الكالم ت�أدية ملعنى
من املعاين وكل كالم ال معنى له (ال فائدة لل�سامع
منه( ،)30فاملعاين يف ال��ك�لام ك����الأرواح ،و�ألفاظها
(�أج�ساد لها)(.)31
وال يخفى الأثر الفل�سفي يف هذا الفهم ،فالألفاظ
هي الهيويل التي ي�ستخدمها املتكلم يف نقل املعنى �إلى
املتلقي ،وتتفاوت هذه الألفاظ يف قدرتها على �إحداث
الأثر يف املتلقي ،وت�صبح نفو�س املتلقني هي ال�صورة
التي حتدثها الألفاظ فيهم.
ووا�ضح �أن هذا الت�صور يجعل من اللغة جمرد
و�سيلة �إبالغية �أو جمرد و�سيط خارجي بني املتكلم
واملتلقي ،من هنا ت�صبح غاية املتكلم �إفهام املعاين،
وينح�صر دور املتكلم يف حت�سني هذه الو�سيلة (�أي
اللغة) وتزيينها.
هذا الت�صور للغة ي�ؤكد مبد�أ التنا�سب ال�شكلي
اخل��ارج��ي بني املعاين (وه��ي امل�سميات ،والأل��ف��اظ
وهي الأ�سماء)( .)32وملا كانت الألفاظ حروف ًا مقطعة
معان مفهومة وجب �أن يكون تنا�سب بني
دالة على ٍ
املفهومات «املعاين» و امل�سموعات « الألفاظ».
م��ن ه ��ذه ال ��زاوي ��ة تلتقي ال�ل�غ��ة ال���ش�ع��ري��ة مع
املو�سيقى ،فهناك التنا�سب اللفظي ال��ذي ي�صل
ال�شعر باملو�سيقى.
تت�ألف املو�سيقى م��ن جمموعة �أ� �ص��وات ح��ادة
وغليظة ،واحل ��دة والغلظة �أم ��ران متناق�ضان ،ال
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ال�صنعة من غري نق�ص منها وال زي��ادة عليها وعلى
ه��ذا (ف�صحة الت�أليف يف ال�شعر ،ويف كل �صناعة
هي �أق��وى دعائمه ( بعد �صحة املعنى ) ،فكل من
ك��ان �أ��ص��ح ت�أليف ًا ك��ان �أق��وم بتلك ال�صناعة ممن
ا�ضطرب ت�أليفه)( .)40ووا�ضح �أن الآم��دي مل يفهم
العلة الفاعلة ،فهي قوة الإبداع الفني التي ت�صل بني
الهيويل وال�صورة ،وقد �أ�سند الآمدي هذا الفهم �إلى
ما �سمعه من �شيوخ �أهل العلم بال�شعر( ،)41ويف �ضوء
هذا الفهم ال ميكننا القول ب�أن �إخ��وان ال�صفاء قد
�أفادوا من الآمدي ،وكل ما ميكن قوله �إن نظرية العلل
الأربع كانت من الرتاث الفل�سفي اليوناين الذي �شاع
يف هذا الع�صر.
ال�شعر – �إذن – �صنعة ،يخرجها ال�شاعر من
فكره ،مت تتلب�س لبو�سا لغويا ،ولهذا كانت ال�صنعة
العملية هي (�إخراج ال�صانع العامل ال�صورة التي يف
فكره ،وو�ضعها يف الهيويل)(.)42
وال يخفى �أن هذا احلديث يتعلق باجلانب املعريف
لل�شعرْ � ،إذ متلك الق�صيدة قدرة على الت�أثري النف�سي
يف املتلقي ،فتحدث حتو ًال يف �سلوكه ،ب�سطا كان ذلك
�أو قب�ضا .من هذه الزاوية يتحدث �إخ��وان ال�صفاء
عن قدرة ال�شعر ال�سحرية يف الت�شجيع على احلروب،
منها قول القائل :
ازن مل ت َْ�س َت ِب ْح �إ ْيلي
لــو ك ْنت من َم ٍ
َبنو اللقيط ِة ْم ِن ُذ ْهل ابن َ�ش ْيبانا
مثلما ي�سوق �إخوان ال�صفاء �أبياتا �شعرية (تثري
الأحقاد الكامنة وحت��رك النفو�س ال�ساكنة ،وتلهب
نريان الغ�ضب ،مثل قول القائل :
وزيد
واذكروا َم ْ�ص َر َع احل�سني ٍ
()34
وقتيال بجانب ا ِمل ْهرا�س)

احللم ،واجلود ،وال�شجاعة ،والعدل ،والكرم ،مثلما
ح��ذروا من ا�ستخدام املو�سيقى التي تثري (�شهوات
النف�س البهيمية نحو زينة الطبيعة )(.)37
مهمة ال�شعر:
لقد �أ�شرنا �إلى �أن �إخوان ال�صفاء قد نظروا �إلى
ال�شعر على �أنه �صنعة من ال�صناعات ،وكل �صناعة
– يف نظرهم – حتتاج �إلى �ستة �أ�شياء خمتلفة حتى
تتم ال�صنعة ،وه��ي (الهيويل ،وامل�ك��ان ،وال��زم��ان،
والأداة ،والآل��ة ،واحلركة)( ،)38مثلما ميكن �إرج��اع
ه��ذه املقومات ال�ستة التي تقوم عليها ال�صناعات
�إلى علل �أربع ،وهي ( :العلة الهيوالنية مثل اخل�شب
للنجار ،والعلة ال�صوريه مثل الكر�سي� ،أو ال�شكل� ،أو
الرتبيع ،والعلة الفاعلة مثل النجار ،والعلة التمامية
مثل الكر�سي للقعود عليه )(.)39
وال يخفى �أن العلة التمامية �أو الغائية ترتبط
ارتياط ًا وثيق ًا بالعلة ال�صورية ،ف�صورة ال�شيء حامله
لوظيفته ،فالنجار – مث ًال – يفرغ ال�صورة القائمة
يف ذهنه على املادة حتى تكون موافقة لوظيفة �أرادها
النجار.
و�إذا نقلنا هذا الفهم �إلى ميدان الفن ال�شعري
�أ�صبحت الكلمات هي الهيويل التي يتعامل بها ال�شاعر
ال�صانع ،وت�صبح الق�صيدة ال�شعرية يف منحاها الذي
اتخذته هي ال�صورة بالن�سبة لل�شاعر ،وال ُب � ّد لهذه
ال�صورة �أن ت�ؤدي وظيفة اجتماعية �شاءها ال�شاعر.
واحلق �أن هذا الفهم لنظرية العلل الأربع يباين
مت��ام� ًا فهم �أب��ي القا�سم احل�سن ب��ن ب�شر الآم��دي
املتوفى �سنة 310ﻫ ،فقد فهم العلة ال�صورية ب�أنها
�إ�صابة الغر�ض يف ال�شعر ،مثلما فهم العلة الفاعلة
ب�أنها �صحة الت�أليف ،و�أ ّم��ا العلة الغائبة فهي �إمتام
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مثلما ميكن لأبيات �شعرية �أن حتدث اعتدا ًال يف
النف�س ،وتوازنا فيها( ،فت�سكن �سورة الغ�ضب ،وحتل
الأحقاد ،ويوقع ال�صلح)(.)44

تنبع هذه املعرفة من احلوا�س اخلم�س التي ميتلكها
الإن�سان ،فتنقل �صور الأ�شياء �إل��ى القوة املتخيلة،
ومقرها مقدم الدماغ ،ووظيفتها �أن ت�ستقبل �صور
�اءت بها احل��وا���س اخلم�س ثم
املح�سو�سات التي ج� ْ
تنتقل ه��ذه ال���ص��ور ال��روح��ان�ي��ة القائمة يف القوة
املتخيلة �إل��ى القوة احلافظة التي م�سكنها م�ؤخر
ال��دم��اغ ،ووظيفتها حفظ ه��ذه ال�صور الروحانية،
وخزنها ،ثم ت�ؤديها بعد ذلك �إلى قوة التذكار ،وهي
قوة متلك القدرة على ا�سرتجاع ما انحفظ يف القوة
احلافظة ،فتعقد مقارنة بني التجربة القدمية التي
خربها الإن�سان ،واخلربة اجلديدة التي يعي�شها ،ثم
تخرج هذه ال�صور من القوة �إلى الفعل ،بفعل القوة
الناطقة التي ت�ستخدم التعبري الكالمي للإ�شارة �إلى
هذه ال�صور(.)46

وه�ك��ذا ي�صبح للق�صيدة جمموعة م��ن الآث��ار
حتدثها يف املتلقي ،وتدفعه �إلى ال�سلوك الأقوم.
وما يقوله �إخ��وان ال�صفاء يف ت�أثري ال�شعر لدى
املتلقي يذكرنا مبا قاله ابن طباطبا العلوي عن ت�أثري
ال�شعر الذي ( ُت ْد َفع به العظائم ،وت�سل به ال�سخائم،
وتخلب به العقول ،وت�سحر به الألباب )(.)45
�إن مبد�أ ت�أثري ال�شعر يف �سلوك املتلقي �أمر ا�ستقر
يف القرن الرابع الهجري ،بفعل درا�سات الفال�سفة
حول قوى النف�س الب�شرية ،من �إدراك� ،أو نزوع� ،أو
�سلوك .لقد �أ�شار غري واح��د من الفال�سفة �إل��ى �أن
الفنون تفر�ض على املتلقي حالة من الإدراك عرب
و�سائل الإدراك املعروفة ثم تليها حالة من اال�ستجابة
لهذه املدركات ،ثم ينتج عنها �سلوك ي�سلكه املتلقي
�سلب ًا كان ذلك ام �إيجاب ًا.

�إنّ حديث �إخ��وان ال�صفاء عن املتخيلة وقواها
يباين – �أحيان ًا – ما ذهب �إليه الفال�سفة امل�سلمون،
ف�إذا كانت القوة املتخيلة عند �إخوان ال�صفاء مقرها
مقدم الدماغ ،فهي عند الفال�سفة امل�سلمني مقرها
التجويف الأو�سط من الدماغ ،بل ذهب الفارابي �إلى
القول ب�أن مقرها القلب( )47و�أ ّم��ا الكندي في�سميها
«امل�صورة» �أو «الفنطا�سيا »( ،)48و�إذا كانت هذه القوة
تعمل على ا�ستعادة ال�صور امل�ستقرة يف القوة احلافظة
لدى �إخ��وان ال�صفاء فهي عند الفارابي تقوم بعمل
القوة احلافظة وال ينح�صر عملها با�سرتجاع ال�صور
ْبل لديها قدرة ابتكارية يف �إعادة تركيب ال�صور على

�إن ال�شاعر ي�ستمد �صوره ال�شعرية من خرباته
احل�سية التي م ّر بها ثم يتفاعل مع هذه اخلربات،
يتوحد ب�ه��ا ،ث��م ت��أخ��ذ طريقها �إل��ى املتلقي ال��ذي
تتجان�س خرباته مع خربات ال�شاعر ،فيتخذ موقف ًا
�سلوكي ًا ب�سطا كان ذلك �أو قب�ضا ،بفعل ت�أثري هذه
ال�صور يف قواه النف�سية.
لقد �أ��ش��ار �إخ ��وان ال�صفاء يف غ�ير مو�ضع من
ر�سائلهم �إل��ى كيفية ت�شكل املعرفة الب�شرية� ،إذ
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القلوب القا�سية ،فلقد �أ�شار القدماء من احلكماء
الإلهيني �إلى ا�ستعمال هذه الأ�شعار امللحنة ،املرافقة
للمو�سيقى يف ب�ي��وت ال �ع �ب��ادات لتنبيه (النفو�س
ال�ساهية من نومة الغفلة ،والأرواح الالهية يف رقدة
اجلهالة ،ولت�شويقها �إلى عاملها الروحاين ،وحملها
النوراين)(.)55

نحو جديد(.)49
وال يخفى �أن القوة ال�شعرية ترتبط بعمل القوة
جالت
الناطقة ،وهي قوة تربز يف ال�شعر املعاين التي ْ
يف نف�س ال�شاعر وبنا ًء على هذا الفهم ف�إن ال�شعر
ميكن �أن يقدم معرفة تولد لذة فكرية جتدها النف�س
عندما (تت�صور معاين الكلمات)( .)50ف�إذا ر�أت النف�س
وجها ح�سنا ،ثم غاب هذا الوجه احل�سن عن ر�ؤية
بقيت ر�سوم تلك املحا�سن (م�صورة يف فكر
العنيْ ،
ونظرت �إلى جوهرها
النف�س ،وكلما ملحت هي ذاتها،
ْ
و�سرت
والتذت،
ر� ْأت تلك الر�سوم امل�صورة يف فكرها،
ْ
ْ
انطبعت فيها منها
به ،وتذكرت تلك املح�سو�سات التي
ْ
هذه الر�سوم )(.)51

وال يخفى �أن هذا احلديث يجعل الوزن املو�سيقي
الحق ًا على املعنىْ ،بل ي�أتي لتوكيد املعنى وتقويته،
وال��وزن ال�شعري يف مثل ه��ذه احلالة م�شابه للنغم
املو�سيقي ،وق��د �أ��ش��ار الفال�سفة – مم��ن �سماهم
�إخ��وان ال�صفاء باحلكماء الإلهيني – �إل��ى ارتباط
النغم باالنفعاالت ،فهناك �أنغام خا�صة بالعداوة
والق�ساوة ،مثلما �أن هناك �أنغام ًا خا�صة بالغ�ضب
والتهور(.)56

تولدت يف النف�س قد
وقد تكون هذه اللذات التي
ْ
متت بوا�سطة اجل�سد مثل �إدراك اجلمال يف (الألوان،
والأ�شكال ،والنفو�س ،والت�صاوير ،والأ�صباغ)(،)52
�أو تكون ق��د مت ْ��ت بطريق ال�سمع مثل (الأ���ص��وات،
والأحلان ،والنغم ،واملدح على الثناء)( ،)53ويعني هذا
الفهم �أن اللذات احل�سية قد تكون ب�صرية �أو �سمعية.
على �أن هناك ل��ذات فكرية ،روحية ،يولدها النغم
املو�سيقي يف نف�س املتلقي (فحني ت�صل هذه املعاين
املت�ضمنة يف تلك النغمات ،والأحل��ان �إل��ى امل�سامع
و�سرت
وفرحت فيها الأرواح،
ا�ستلذت بها الطباع،
ْ
ْ
ْ
بها النفو�س)(.)54

وحت��دث �إخ ��وان ال�صفاء ع��ن �أن ��واع �أخ��رى من
املو�سيقى والأ�شعار امللحنة عربها التي تثري �شهوات
النف�س البهيمية ،ومن هنا حرمت ال�شرائع ال�سماوية
اال�ستعمال ال�ضار لهذه املو�سيقى والأ�شعار ،لأنها
ا�ستعملت (على غري ال�سبيل التي ا�ستعملها احلكماء،
ْ
بل على �سبيل اللهو ،واللعب ،والرتغيب يف �شهوات
لذات الدنيا)(.)57
وما يقوله �إخ��وان ال�صفاء عن حترمي ال�شرائع
لبع�ض �أن ��واع ال�شعر واملو�سيقى يذكرنا مب��ا قاله
م�سكويه عندما حذر النا�شئة من قراءة �شعر امرىء
القي�س ،والنابغة ،و�أ�شباههما ملا يف �شعرهما من

من هذه الزاوية يتحدث �إخوان ال�صفاء عن قدرة
الأحلان املو�سيقية ،والأ�شعار امللحنة عربها يف ترقيق
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فح�ش القول (والكذب ،وذكر القبائح ،وال�سعي لنيل
اللذات)(.)58

الأخ�ل�اق هي من فعل النف�س الكلية ،وه��ي م�ؤتلفة
يف جمموعها يف النف�س الب�شرية ،ف ��إذا جمع بينها
(ائتلفت ،وت�ضاعفت قواها ،وظهرت �أفعالها ،وغلبت
�أ�ضدادها )(.)63

�إن حديث �إخ��وان ال�صفاء وم�سكويه عن �أن��واع
ال�شعر ال�ضارة يذكرنا بحديث ال�شافعي املتوفى �سنة
402ﻫ عن الأثر ال�ضار الذي يحدثه ال�شاعر عندما
ي�سعى �إلى الوقيعة بني النا�س� ،أو �إذا مدح النا�س مبا
لي�س فيهم �أو �إذا �شبب بامر�آة بعينها لي�ست مما يح ُّل
له وط�ؤها� ،أو كان ممن ي�ؤذي النا�س بهجائه لهم ،ويف
�ضوء هذا كله ر ّد ال�شافعي �شهادة ال�شعراء(.)59

�إنّ حديث �إخوان ال�صفاء عن الف�ضائل اخللقية
يذكرنا بحديث قدامة عنها ،فقد ع ّول قدامة على
الف�ضائل الكربى التي �أ�شار �إليها �أفالطون وهي �أربع
 :العقل وال�شجاعة والعدل والعفة( )64وك��ل ف�ضيلة
من هذه الف�ضائل تتفرع �إلى �أق�سام ،فف�ضيلة العقل
تتفرع �إلى ثقابة املعرفة واحلياء والبيان ،وال�صدع
باحلجة والعلم واحللم وعند �إخوان ال�صفاء الرزانة
واحل�صاف ُة من ف��روع العقل ،ب� ْ�ل �إن ه��ذه الف�ضائل
عندهم منبعها العقل ،وهو م�ستمد من الباري تعالى،
وهذه الأخالق ال�صادرة عنه هي من فعل النفو�س،
وال��ن��ف�����س الكلية ع��ن��د �أر���س��ط��و م��ف��ارق��ة ل�ل�أب��دان،
و�سعادتها يف العامل العقلي ( ،ف���إذا ا�ستكملت هذه
ت�شبهت بالإله تعالى ،وو�صلت
النفو�س العلم والعمل
ْ
�إلى كمالها )(.)65

وقد ع ّول �إخوان ال�صفاء يف حديثهم عن الف�ضائل
على ما قاله �أفالطون و�أر�سطو ،فلقد حتدث �أفالطون
عن الف�ضائل الأرب��ع  :العقل ،والعدل ،وال�شجاعة،
والعفة( ،)60مثلما حتدث �إخوان ال�صفاء عن ف�ضيلة
العقل ،وما يرافقها من الرزانة (�صدق الفرا�سة)،
واحل�صافة وف�ضيلة ال�شجاعة ،والعفة ،والعدل.
�أ ّم���ا �أر�سطو فقد حت��دث ع��ن الأم���ر الو�سط يف
هذه الف�ضائل فجعل الف�ضيلة مرتبطة باالعتدال يف
ال�سلوك ،والتوازن يف قوى النف�س(.)61

من هذه الزاوية وجب على ال�شعراء �أن يتحدثوا
عن هذه الف�ضائل اخللقية ،ف�إذا كان ال�شعر مدحا
وجب �أن ميدح املمدوح ( ياجلود ،والكرم ،والعدل،
وح�سن اخللق )( .)66ذلك �أن الأقاويل �صنفان  :منها
ما هو م�صلح ،ومنها ما هو مف�سد ،فامل�صلح ما كان
(كاملديح ،والثناء اجلميل الباعثني للنفو�س على

�أ ّم���ا الف�ضيلة يف ن�ظ��ر �إخ� ��وان ال���ص�ف��اء فهي
(اختيار الو�سط بني رذيلتني مت�ضادتني� ،أو نقي�ضني
مذموميني ،والعدل يقع بني حا�ستني � :إفراط وتفريط،
واجلود عدل بني التقتري والتبذير ،وال�شجاعة عدل
بني الإق��دام والإحجام)( .)62على �أن هذه الف�ضائل
منبعها العقل ،وهو م�ستمد من الباري تعالى ،وهذه
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مكارم الأخالق ،ومثل املواعظ ،واملواعيد الزاجرين

وهذا الف�صل نابع من نظرتهم �إلى اللغة ب�صورة
عامة ،فهي و�سيلة �إبالغية ،ينح�صر دور املتكلم يف
حت�سني ه��ذه اللغة� ،أو تزيينها ،وم��ن ه��ذه الزاوية
تت�شابه اللغة ب�صورة عامة ،واللغة ال�شعرية ب�صورة
خا�صة مع الأحلان املو�سيقية من زاوية التنا�سب فيها.

الفنان من جهة ،ويف نف�س املتلقي من جهة �أخرى.

ولهذا وجب �أن يكون تنا�سب بني امل�سموعات وهي
الألفاظ ،واملفهومات وهي املعاين.

ويف ختام ه��ذا البحث ميكن ال�ق��ول �إن مفهوم
ال�شعر يف ر�سائل �إخ��وان ال�صفاء ي�شكل ا�ستمرار ًا

وحني حتولوا �إلى احلديث عن غائية ال�شعر نظروا
�إلى هذا اجلانب من زاوي��ة فل�سفية ،فقد �أك��دوا �أن
العلة الغائية ترتبط جدليا بالعلة ال�صورية ،ف�صورة
ال�شيء ،حاملة لوظيفته ،مثلما حتدثوا – �أي�ض ًا –
عن اجلانب املعريف لل�شعر ،وهو جانب ي�ؤكد وظيفة
ال�شعر ،وقد ر�أوا �أن املعرفة الب�شرية تنبع من جانب
ركبت يف الإن�سان ،فهي ت�أتي عرب احلوا�س
القوى التي ْ
اخلم�س ،التي تنقل ما تدركه �إلى القوة املتخيلة ،ثم
ت�ؤديها �إلى القوة احلافظة ثم القوة الذاكرة ،ثم تقوم
القوة الناطقة بالتعبري عن هذه املعرفة ،فترتك �أثر ًا
يف املتلقي �سلبا �أو �إيجابا ،من هذه الزاوية حتدثوا
عن قدرة ال�شعر يف حتريك النفو�س �إلى احلروب،
�أو حتريكها لل�سالم ،مثلما حتدثوا عن الف�ضائل
اخللقية التي ينبغي �أن تدور عليها مقا�صد ال�شعراء،
وهي الف�ضائل اخللقية التي تقوم على مبد�أ االعتدال
والتوازن يف النف�س الب�شرية ،وهو مبد�أ ي�شكل جوهر
الفل�سفة الآر�سطية.

للنفو�س ،كال�شتيمة ،والتهديد ،والقبيح من الأفعال
اجلالبني للنفو�س العداوة والبغ�ضاء)(� ،)67إن هذه
النظرة اخللقية للكالم ب�صورة عامة ،ولل�شعر ب�صورة
خا�صة توجد ق��در ًا من التوازن واالع�ت��دال يف نف�س
اخلامتة :

ل�صورة هذا الفهم لدى النقاد الفال�سفة يف القرن
الرابع الهجري ،فقد ظل ه��ذا الفهم يركز – من
زاوية �صفة ال�شعر – على ال�شكل الظاهري له وهو
�أول ما يبديه املتلقي ،ولكنهم فارقوا الفال�سفة حني
�أغفلوا �أهمية املحاكاة والتخييل يف هذا الو�صف.
وحني حتدثوا عن جانب ال�صياغة والأداة �أ�شاروا
�إلى �أهمية الوزن يف بناء الق�صيدة ال�شعرية ،ومن هنا
و�صلوا بني الفن ال�شعري والفن املو�سيقي ،وقد نظروا
– �أي�ض ًا – �إلى م�س�ألة ال�صياغة عرب فهمهم ال�صناعي
لل�شعر ،ذلك �أن ال�شعر �صناعة من ال�صناعات تقوم
على ثنائية الهيويل وال�صوره ،وقد �أعلوا من �أهمية
ال�صورة التي يربز فيها ال�شعر ،ولكنهم من زاوية
عملية ف�صلوا ما بني ال�شكل وامل�ضمون� ،أو ما بني
الهيويل وال�صورة.
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 - 10الفارابي ( حممد بن حممد �أوزلغ ،بن طرخان ) :
 �إح�صاء العلوم ،حتقيق عثمان �أمني ،القاهرة.1949 ، ر�سالة يف قوانني �صناعة ال�شعراء� ،ضمن فن ال�شعر ،حتقيق عبد الرحمن بدوي ،النه�ضة امل�صرية ،القاهرة.1953 ، كتاب املو�سيقى الكبري ،حتقيق غطا�س عبد امللك ،دار الكاتب العربي ،القاهرة.1961 ، �آراء �أهل املدينة الفا�ضلة ،دار العراق ،بريوت.1955 ، جمموعة ر�سائل الفارابي ،ر�سالة التنبية على ال�سعادة ،حيدر �آباد الركن ،الهند.1344 ، - 11ابن فار�س ( �أبو احل�سني �أحمد بن فار�س بن زكريا ) ،ال�صاحبي يف فقه اللغة ،املكتبة ال�سلفية ،القاهرة.1910 ،
 - 12قدامة بن جعفر ( �أبو الفرج ) ،نقد ال�شعر ،حتقيق �س� .أ بونيباكر ،مطبعة لندن.1956 ،
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