
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID
الدور احلضاري أليب علي القايل يف األدب األندلسي

علي باقر طاهري نيا*
سيد مهدي مسبوق**
شهال زماين***

امللخص
قد أويل أهل األندلس بالثقافئ اإلسالميئ واللغئ العربيئ اهتماما بالغا وعملوا علی 
نشرمها، فازدهرت اللغئ واألدب يف األندلس؛ فمن مث يعّد الرتاث األديب واللغوي 

العظيم الذي خلفه لنا األندلسيون من نتاج ذلک االهتمام. 
يف  العريب  واألدب  اإلسالميئ  الثقافئ  ترسيخ  يف  أسهموا  الذين  األدباء  کبار  من 
أبناء  وتعليم  األديب  املذهب  تأسيس  علي  عمل  الذي  القايل  أبوعلي  هو  األندلس 
اخلليفئ األمويئ ومجع الکتب ونقل أهم املصادر العربيئ إيل األندلس. ويعترب القالی 
قاد يف  وقد  األدب،  وعلوم  اللغئ  وإماما يف  األندلس  األديب يف  املعجم  کتابئ  رائد 
من  قليل  غري  نفر  عليه  اللغويئ حبيث خترج  مبؤلفاته  لغويئ ضخمئ  حرکئ  األندلس 

اللغويني، ولقيت مؤلفاته صدي واسعا يف الشرق اإلسالمي وغربه.

الکلمات الدليليئ: أبوعلي القايل، احلضارئ، األندلس، األدب العربی.

Smm.basu@yahoo.com                                  .أستاذ جبامعئ بوعلي سينا- مهدان، إيران .*
**. أستاذ مساعد جبامعئ بوعلي سينا- مهدان، إيران.

***. خرجيئ املاجستري جبامعئ بوعلي سينا – مهدان، إيران.
     التنقيح واملراجعئ اللغويئ: د.هادی نظری منظم

تاريخ الوصول: 1390/10/20ه . ش                                                    تاريخ القبول: 1391/4/8ه . ش

إضاءات نقديئ (فصليئ حمّكمئ)

السنئ الثانيئ – العدد السادس – صيف ١٣٩١ش/ حزيران٢۰١٢م
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١١٦/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

املقدمئ
اتسعت دائرئ الفتوحات اإلسالميئ يف القرن األول اهلجري واستمرت من احلجاز 
القرن  نهايئ  إيل الشام ومنها إيل إفريقيئ واألندلس ودخل املسلمون يف األندلس يف 
اهلجري.  التاسع  القرن  نهايئ  حيت  امتدت  إسالميئ  حکومئ  وأسسوا  اهلجري  األول 
نشهد يف هذه احلقبئ املديدئ من التاريخ اإلسالمي يف األندلس ظهور جيل من األدباء 
الذين قد برعوا يف األدب وحاولوا حماکائ إخوانهم املشارقئ والسيما يف القرنني األول 
بصقع األندلس يف هذه احلقبئ  الذين ظهروا  األدباء  أن جّل  والثاين، ومرد ذلک إيل 
کانوا من الذين هاجروا من املشرق وجاؤوا بکل خمزونهم األديب والعلمي إيل املغرب 

وعاجلوا نفس األغراض والفنون اليت کانت شائعئ لدي املشارقئ. 
الفکري  االرتباط  يف  املستمرئ  بالرغبئ  األندلس  يف  احليائ  اتسمت  وقد  هذا 
واالحتکاک الثقايف باملشرق زمنا طويال ولکننا نالحظ بروز العوامل األندلسيئ الذاتيئ 
بشيء من التدرج والتمهل. وإذا وقفنا عند املخزون األديب والثقايف يف األندلس وجدنا 
أهل  کان  الذين  أمساء  العريب،  األدب  تاريخ  يف  المعئ  وأمساء  غزيرا  نتاجا  يقدم  أنه 
األندلس يعتزون بهم ويفتخرون مبکانتهم الساميئ يف األدب العريب؛ منهم أبوعلي القايل، 
الکاتب اللغوي الذي نال شهرئ طائرئ مبؤلفاته القيمئ اليت کانت والتزال مصدرا أدبيا 

يرجع إليه األدباء واللغويون لإلفادئ منه واالرتواء من منهله العذب.
وهذا املقال يبحث عن دور أيب علي القايل يف األدب األندلسي، وهو قسمان: فی 
القسم األول نلقي الضوء علي حيائ أيب علي القايل وآثاره ونتناول األدب األندلسي 
فی إجياز. أما القسم الثاين فنتوقف فيه عند الدور احلضاري أليب علي القايل يف األدب 

األندلسي. ونسعي من خالل هذه البحوث أن جنيب علي األسئلئ التاليئ:
١. ما هو الدور احلضاري أليب علي القايل يف األدب األندلسی؟

٢. ما هو الدور الذي قام به القايل يف تطوير کتابئ املعاجم يف األندلس؟
٣. ما هو الدافع وراء رحلئ القايل إيل األندلس؟

أبوعلي القايل: حياته وآثاره 
هو أبوعلي إمساعيل بن القاسم بن عيذون بن هرون ابن عيسي بن حممد بن سلمان 
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الدور احلضاري أليب علي القايل يف األدب األندلسي/١١٧

القايل اللغوي، جده سلمان مويل عبد امللک بن مروان األموي. (البستاين، التا: ٦٢١) 
ولد مبنازجرد من ديار بکر، فنشأ بها ورحل منها إيل العراق لطلب العلم وذلک يف سنئ 

ثالث وثالمثائئ للهجرئ. (عمريئ الضيب، ٢۰۰٥م: ٢١١)
قرأ يف بغداد علي کبار العلماء وأئمئ الثقافئ وجهابذئ الروائ من مثل البغوي (ت 
٣١٧هـ) والعدوي (ت ٣١٩هـ) والسجستاين (ت ٣١٦هـ) وابن صاعد (ت ٣١٧هـ) 
الصغري (ت ٣١٥هـ)  واألخفش  والزجاج (ت ٣١١هـ)  درستويه (ت ٣٤٧هـ)  وابن 
وابن دريد (ت ٣٢١هـ) ونفطويه (ت ٣٢٣هـ) وابن سراج (ت ٣١٦هـ) وابن األنباري 
بعلمهم. (اخلفاجي،  العلماء الذين يروي عنهم وينوه  (ت ٣٢٨هـ) وغريهم من أعالم 

١٩٩٢م: ٢٥۰)
خلف القايل آثارا کثريئ، منها: البارع يف اللغئ، املقصور واملمدود، النوادر واألمايل، 
ذيل النوادر، فعلت وأفعلت، أفعل من کذا، اإلبل ونتاجها ومجيع أحواهلا، حلي اإلنسان 
واخليل وشياتها، تفسري القصائد واملعلقات وتفسري إعرابها ومعانيها، مقاتل الفرسان، 

فهرسئ أيب علي البغدادی.
العلم  حلقات  يف  تزداد  شهرته  وأخذت  واألدب  اللغئ  علوم  يف  القايل  نبوغ  بدأ 
والثقافئ يف بغداد وجلس للتعليم واإلفادئ وظل ربع قرن مقيما يف بغداد متعلما ومعلما 
وحمققا ومفيدا حيت جاءت سنئ(٣٢٨هـ) فکانت سنئ تطور کبري يف حيائ القايل الثقافيئ 

واألدبيئ. (املصدر نفسه: ٢٥۰)
وملا استقر األمر لألمويني يف األندلس قد بذلوا جهودا حثيثئ ألن جيمعوا ما تركوه 
يف بالد املشرق من ثقافئ وحضارئ، إذ كان الشرق منذ بدايئ القرن الثاين اهلجري مورد 
العلوم ومنزل الثقافئ، فلم جيد األمويون بدا من أن يولوا وجوههم شطر الشرق عندما 
أرادوا نشر العلم واآلداب يف بالد األندلس، ومل جيدوا بدا من أن يقتنوا الكتب املشرقيئ 
عن طريق تشجيع الرحلئ إىل بالد الشرق وتشجيع الوافدين منها. (اجلياليل السلطاين، 

٢۰۰٧م)

أطوار احلکم يف األندلس
أفق رحب  ففتحوا عيونهم علي  العرب إيل األندلس برتاثهم األديب األصيل  قدم 
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١١٨/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

وطبيعئ جديدئ ولکنهم مل يذوبوا متاما يف احمليط اجلديد ومل تذهلهم املفاجأئ فيتيهوا بعيدا 
عن تراثهم العريب العريق يف حني أنهم مل يتمردوا يف الوقت ذاته علي مقتضي حياتهم 
املثمر ومؤلفاته  تبادله  کالکائن احلي يف  معها  کانوا  وإمنا  إقليمهم اجلديد  اجلديدئ يف 
الدائمئ مع احليائ، فکانوا حياولون من جهتهم إخضاع احمليط اجلديد إيل الشروط اليت 
يطيقون احتماهلا بينما کان هذا احمليط بدوره حياول أن حيد ما استطاع من تباينهم معه 

ومتردهم عليه. (الدغلي، ١٩٨٤م: ٧٢) وانقسمت أدوار احلکم يف األندلس إيل:
عصر اخلالفئ األندلسيئ ( ٣۰۰- ٤٢٢ هـ): فهو عصر نضج العلوم والفکر األندلسي، 
ونظرا لطول هذه الفرتئ أولًا ولتسهيل دراسئ الفکر األندلسي خالل هذا العصر ثانيًا، 

ينقسم إيل ثالثئ أقسام:
١. فرتئ اخلالفئ(٣۰۰-٣٦٦هـ): وتويل احلکم فيها اخلليفئ الناصر (٣۰۰-٣٥۰هـ) 

وابنه احلکم املستنصر(٣٥۰-٣٦٦هـ). (السامرايي وزمالؤه، ١٩٩٩م: ٣٢٧)
املنصور  احلاجب  فيها  سيطر  اليت  الفرتئ  وهي  احلجابئ(٣٦٦-٣٩٩هـ):  فرتئ   .٢

وأوالده علي اخلالفئ األندلسيئ. 
٣. فرتئ الفتنئ (٣٩٩-٤٢٢هـ): وأدت إيل قيام عصر الطوائف.

من  وکان  شاملئ  نهضئ  (٣۰۰-٣٦٦هـ)  اخلالفئ  فرتئ  يف  العلميئ  احلرکئ  نهضت 
مظاهرها اتضاح الشخصيئ العلميئ لألندلس واستقالهلا؛ فقد شجع الناصر وابنه احلکم 
العلماء املشارقئ القادمني إيل األندلس وأغدقا عليهم جوائز سنيئ وعمال علي جلب 
والبحث يف خمتلف  التأليف  علي  وحثا  املهمئ  األجنبيئ  الکتب  وترمجا  القيمئ،  الکتب 
من  يستقدمهم  فکان  هلم،  مکرما  للعلماء  حمبا  کان  الفرتئ  هذه  واحلاکم يف  املجاالت. 
الذين  العلماء املشارقئ  بهم ويکرم مثواهم ويرفع منازهلم؛ ومن بني  املشرق ويرحب 
وفدوا إيل قرطبئ أبوعلي إمساعيل بن القاسم القايل اللغوي. (سامل، التا: ٣١٣) فإذا 
کان الناصر قد أحسن وفادئ أيب القايل وجعله مؤدبًا البنه احلکم، فإن اخلليفئ احلکم 
اشتهر حببه للکتب؛ فقد کانت له مکتبئ تضم ٤۰۰ أّلف جملد وکان حيرص علي اقتناء 
الکتب من أي مصدر، فلذلک نهضت األندلس علميا يف شيت امليادين خالل هذه الفرتئ. 

(املصدر نفسه: ٣١٣)
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الدور احلضاري أليب علي القايل يف األدب األندلسي/١١٩

أسباب ازدهار احليائ العلميئ واألدبيئ يف األندلس
هناک أسباب عديدئ ساعدت علي ازدهار احلرکئ العلميئ واألدبيئ يف األندلس، 

أمهها:
١. دعوئ العلماء املشارقئ إيل األندلس لإلفادئ من علمهم وأدبهم، ومن ذلک علي 

سبيل املثال رحلئ أيب علي القايل.
 ٢. رحلئ بعض األندلسيني إيل املشرق، ممن ندبوا أنفسهم لتحصيل علم من علوم 
املشارقئ والتبحر فيه، مث العودئ إيل األندلس لنشر ذلک العلم بني أهله. (عتيق، التا: 

(١٥-١٥١۰
٣. مجع الکتب وإقامئ املکتبات العامئ يؤمها الدارسون والباحثون. (املصدر نفسه: 

(١٥٤
٤. اهتمام األمراء واخللفاء األندلسيني بالعلم والعلماء والتنافس يف تقريبهم حيث 
إنهم مل يستوزروا إال من کان أديبا أو شاعرا أو عاملا، وهذا يعين أنهم مل يقفوا مبعزل عن 

احلرکئ العلميئ واألدبيئ والفنيئ يف األندلس.
انتقال  مرحلئ  هي  األندلس  يف  العريب  لألدب  األويل  املرحلئ  أن  بالذکر  واجلدير 
األدب املشرقي إيل املغرب يف غري تبديل وال تعديل. أضف إيل ذلک أن الثقافئ األدبيئ 
يف األندلس کانت يف معظمها استيحاء لألدب املشرقي، وأن رسل الثقافئ املشرقيئ کانوا 
من أشد عوامل التأثري املشرقي. کانت الثقافئ يف البدايئ أدبيئ ولغويئ ودينيئ وبعد ذلک 
مشلت شيت فروع املعرفئ، وکانت هذه العلوم وافدئ إليهم من أرض األجداد يف املشرق 

فأکّبوا علي قراءتها. (حممد، ٢۰۰١م: ٢٨)

الدور احلضاري أليب علي القايل
استقدمه  األندلس؛  إىل  وفدوا  من  خريئ  من  ٣٥٦هـ)  (ت  القايل  أبوعلي  کان 
عبدالرمحن الناصر (ت٣٥۰ ه ـ) لتأديب ابنه، وكان هذا الوافد قد تثقف ثقافئ واسعئ يف 
املشرق، وأخذ كثريًا عن شيوخه وخاصئ ابن دريد واألخفش، يف وقت كان املشارقئ 
قد قطعوا شوطًا بعيدًا يف مجع اللغئ والشعر، كما صنع األصمعي يف أصمعياته واملفضل 
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١٢٠/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

الضيب يف مفضلياته، فحوی أبوعلي ذلك وأدخله األندلس فسكن قرطبئ وبها نشر علمه 
فلجأ إليه الناس فسمعوا منه وتأثروا به، وألف كتبا كثريئ. (اجلياليل السلطاين، ٢۰۰٧م)

األندلس  اللغويئ يف  الدراسات  املدرسئ  هذه  تأسست يف  فقد  اللغئ،  أما يف جمال 
م)  الذي وفد علي األندلس عام (٣٣۰ هـ/ ٩٤١  القايل،  بعد قدوم أيب علي  وذلک 
ومحل القايل إيل األندلس کثريًا من علم املشرق وأدبه علي حنو دواوين امريء القيس 
وزهري والنابغئ واخلنساء واألخطل وجرير وغريهم. هذا باإلضافئ إيل کتب األخبار 
واللغئ، کما أّلف کثريًا يف الدراسات اللغويئ وأملي علي طلبته األندلسيني کتابه األمايل. 

(السامرايي وزمالؤه، ١٩٩٩م: ٣٢٨)
أقام أبوعلي القايل ببغداد مخسا وعشرين سنئ ذاع فيها صيته وعّمت شهرته وّملا 
کان اخلليفئ عبد الرمحن الناصر الذي رفع منار العلوم والفنون يف األندلس وأدخل فيها 
مفاخر کّل جهئ، وزينئ کّل بلد، بدأ حيرتم العلماء وجيّلهم، ويقدّرهم أعظم تقدير، ألنهم 
روح األمئ وحياتها، ويعمل علي إنهاض أمته بنشر العلم لتسمو إيل مراقي الفالح وملا 
مسع عبد الرمحن شهرئ أيب علي القايل يف اللغئ واألدب کتب إليه ورغبه يف الوفود عليه 

لنشر علمه واالستفادئ من معارفه. (القايل، ال تا: املقدمئ)
کان نزوله فيها فاحتئ عهد لغوي عظيم واستقبله الناصر استقباال کرميا وأحسن هو 
وابنه احلکم رعايته وإغداق املال عليه ونشط يف التأليف والتدريس بقرطبئ وضاحيتها 

الزهراء حيت وفاته سنئ ٣٥٦هـ. (ضيف، ١٩٨٩م: ٩٢) 
أهل  فأورث  اجلامع،  مسجدها  حلقات  يف  ودروسه  حماضراته  يلقي  القايل  أخذ 
اليت  والتأدب من دروسه  والتعليم  لالفادئ  أهل األندلس  األندلس علمه، وأقبل عليه 
کان يلقيها من روايته وحفظه يف کل يوم مخيس بقرطبئ، يف املسجد اجلامع بالزهراء، 
وکان أبوعلي واسع العلم کثريالروايئ، طويل الباع يف علوم األدب واللغئ، مما شهد به 
علماء عصره، فسمع الناس منه، وقرأو ا عليه کتب اللغئ، واألخبار واألمايل، وعظمت 
استفادتهم منه. من تالميذه يف هذه الفرتئ مؤلف کتاب خمتصر العني وإمام اللغئ واألدب 
يف األندلس يف عصره وسواه. (اخلفاجي، ١٩٩٢م: ٢٥٣) کان قدوم القايل إيل قرطبئ 
ميثل نهضئ يف الدراسات اللغويئ واألدبيئ، فعنه أخذ األندلسيون واختذوه إماما وحجئ. 
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(سامل، التا: ٣١٣ -٣١٤)
عليه،  وعوّلوا  منه،  الناس  فأفاد  فيها  متقدما  العربيئ،  اللغئ  يف  إماما  أبوعلی  کان 
ألف  وقد  واإلتقان،  والضبط  التقييد  غايئ  علي  کتبه  وکانت  نقله  فيما  حجئ  واختذوه 
يف علمه الذي اختصت به تآليف مشهو رئ تدل علي سعئ علمه وروايته وحّدث عنه 
مجاعئ، منهم أبوحممد عبد اهللا بن الربيع بن عبد اهللا التميمي، ولعله آخر من حتدث عنه. 

(احلموي،١٩٨۰م: ٣١)

دور القايل يف تطوير احلضارئ اإلسالميئ
للقايل دور ريادي يف تطوير احلضارئ العربيئ اإلسالميئ ، ويعود ذلک إلی أسباب، 

منها:
أ. کثرئ مؤلفاته: وهي األمايل والبارع وکتاب تفسري القصائد واملعلقات وغريها. 

کتب  إليهم  أشارت  قرطبئ  يف  الطلبئ  من  عدد  القايل  علي  قرأ  تالميذه:  وفرئ  ب. 
الرتاجم األندلسيئ وحصرهم صاحب کتاب "أبوعلي القايل" يف مثانيئ وأربعني تلميذا 
قرأوا عليه وجالسوه، منهم أبوبکر حممد بن احلسني الزبيدي (ت٣٧٩هـ) وأبوبکر بن 
بن هارون  بن أيب عامر(ت٣٩٢هـ) ويوسف  املنصور  القوطيئ (ت٣٦٧هـ) واحلاجب 

الرمادي وغريهم.
وظهر تأثري هؤالء عن طريق مؤلفاتهم وإبداعاتهم، وأصبحوا فيما بعد أساتذئ هلم 
حلقات يقومون فيها بالتدريس، وکانوا األعمدئ األويل اليت نهض بها الرتاث اللغوي 
وتلمذت  بعدهم  جاءت  اليت  األجيال  طريق  عن  الکمال  طريق  يف  وسار  واألديب، 

لتالميذهم. (املصدر نفسه: ٣٧)
ج. جلب الکتب: أتی القايل إيل األندلس مبجموعئ کبريئ من املؤلفات يف اللغئ واألدب 
تضم دواوين شعراء جاهليني وإسالميني وعباسيني وکتب األخبار، وقد وجدت هذه 
املؤلفات صدي واسعا عند املثقفني وشدائ األدب، وأثرت يف الثقافئ األندلسيئ وبذلک 
يکون القايل قد أسهم بشکل ملموس يف توجيه الذوق األديب وتشجيع االجتاه احملافظ 
يف األدب األندلسي عن طريق ارتباط األدباء بالدراسات اليت أرساها ودعمها. وفضال 
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وتأثرت  املشرقيئ،  أصوهلا  اللغئ واألدب يف  روايئ  قوت  القايل  مدرسئ  إن  ذلک  عن 
الثقافئ األندلسيئ بتلقيها بثقافئ متينئ أصيلئ ساعدت علي ظهور شخصيئ أندلسيئ متميزئ 

وأغنت املکتبئ األندلسيئ باملؤلفات اللغويئ واألدبيئ. (املصدر نفسه: ٣٧)
وللقايل دور بارز يف توجيه رکب الثقافئ األندلسيئ، وقد برز هذا الدور يف وسائل 

عدئ، منها:
١. مجلئ الکتب اليت أيت بها القايل من املشرق، وهي حتتوي أمهات املصادر العربيئ 

والينابيع املشرقيئ. (عيد، ١٩٩٢م: ٩١)
لألجيال  زادا  وکانت  والواضح،  الدقيق  واللغوي  األديب  الطابع  ذات  مؤلفاته   .٢

املقبلئ تناقشها وتدرسها.
٣. قّدم لألندلسني أصوال معتمدئ مقروءئ علي العلماء، فأوجد بذلک أساس الدقئ 

اللغويئ املعجميئ.
٤. أّثر بشخصيته الفذئ يف خلق طبقئ من التالمذئ کان منهم شخصيات مرموقئ أدت 
دورا کبريا يف نشر علم القايل ومنهجه، منهم الزبيدي، وابن القوطيئ واألخواف ابين 

أبان بن سيد وغريهم. 
أما عن الكتب والدواوين الشعريئ اليت أدخلها القايل إىل األندلس، فقد ذكر لنا ابن 
خري اإلشبيلي أمساءها يف فهرسته، وهي كتب كان هلا أثر يف تعضيد املدرسئ الشعريئ 
الرمئ، وشعر عمروبن  الكتب هي: شعر ذي  العرب؛ وهذه  اتباع مذهب  القائمئ علی 
قميئئ، وشعر مجيل، وشعر أيب النجم العجلي، وشعر معن بن أوس املزين، وشعر احلطيئئ، 
وشعر النابغئ الذبياين، وشعر علقمئ بن عبدئ التميمي، وشعر الشماخ بن ضرار، ونقائض 
جرير والفرزدق، وشعر األعشی ميمون بن قيس، وشعر عروئ بن الورد، وشعر املثقب 
العبدي وشعر مالك بن الريب املازين، وشعر النابغئ اجلعدي، وشعر كثري عزئ، وشعر 
شاس،  عمروبن  شعر  من  وجزء  األخطل،  وشعر  وشعر القطامي،  التميمي،  ابن حجر 
وشعر عدي بن زيد العبادي، وشعر عبدئ بن الطبيب، وشعر متيم بن أيب بن مقبل وشعر 
املرقش  وشعر  األبرص،  بن  عبيد  وشعر  أيب سلمی،  بن  زهري  وشعر  األودي،  األفوه 
األكرب واألصغر، وشعر سالمئ بن جندل، وشعر قيس بن اخلطيم، وشعر الطرماح بن 
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احلكيم الطائي، وشعر امریٴ القيس، وشعر دريد بن الصمئ، وشعر أيب جلدئ، ومخسئ 
أجزاء من شعر رؤبئ، وأربعئ عشر جزءا من شعر اهلذليني، وشعر عمر بن أيب ربيعئ 
املخزومي، وشعر أيب النواس، وشعر جرير، وشعر طرفئ بن العبد، وشعر طفيل الغنوي، 

وجزء من شعر أيب متام بن أوس. (اجلياليل السلطاين، ٢۰۰٧م)
ومحل عددا من كتب األخبار مثل أخبار نفطويه وهي تقع يف مثانيئ وعشرين جزءًا، 
ومثانيئ  األزهر،  أيب  ابن  عن  أجزاء  وسبعئ  األنباري،  ابن  أخبار  من  أجزاء  ومخسئ 
وإنشادات عن األخفش واملدخل  أخبار  دريد، وجزئني من  ابن  أخبار  ومخسني من 
أيام  من  عدئ  فيه  وجزء  نصر،  أليب  األحباس  وكتاب  للدينوري،  واملهذب  للمربد، 
العرب ومعاين الشعر للجاهلي وكتاب البهي للفراء.. والضيفان لثعلب، والعروض البن 

درستويه... . (املصدر نفسه)
فهذه املؤلفات اليت ألفها أعالم املشرق يف اللغئ والنحو واألدب اليت آثرها أبوعلي 
امتداد  األمر  واقع  يف  هي  وترحاله  حله  ويف  رحلته،  خالل  معه  تكون  أن  وحرص 

لشخصيته ومرآئ لعلمه.  (دقاق، ١٩٨٢م)
 فبهذه الدواوين الشعريئ اليت يغلب عليها الطابع العام ملذهب العرب وبهذه الكتب 
اللغويئ اليت أدخلها وأملی بعضها يف حلقات املتأدبني واملتعلمني، يعد القايل «أول من 
أسس علوم اللغئ وآدابها يف األندلس، وعليه خترجت الطبقئ األوىل من اللغويني وأكابر 

األدباء يف هذه البالد.» (اجلياليل السلطاين، ٢۰۰٧م)
ومما ال شك فيه أن هذه الكتب اليت أدِخلت إىل األندلس، خاصئ كتب الشعر قد 
أسهمت يف تثقيف النشء األندلسي، الذي كان يتطلع إىل معرفئ ما وصل إليه املشارقئ 
يف مذهبهم الشعري، ويبدو للدارس أن هذه الكتب اللغويئ والدواوين الشعريئ كانت 
تؤلف إرهاصات أوليئ مهدت لرسوخ املدرسئ القاليئ اليت كانت هلا ـ فيما بعد ـ آثار 

بعيدئ يف الدوائر العلميئ واألدبيئ األندلسيئ.  (املصدر نفسه)
الطابع  تعميق  يف  أسهمت  قد  العلوم  الكتب يف شىت  من  القايل  أبوعلي  أدخله  ما 
العلم واألدب علی  أقبل أهل  العلميئ واألدبيئ يف بالد األندلس، إذ  للدوائر  املشرقي 
بينهم، وحماولئ خللق  الثقافئ املشرقيئ  قرائتها واالطالع علی ما فيها رغبئ يف تأصيل 
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مناخ علمي وأدبی يستطيعون به جمارائ ما وصل إليهم من بالد املشرق. فنجدهم وقد 
متكنت فيهم ثقافئ املشرق يعمدون إىل دراسئ وشرح ما قرؤوه من كتب، ميسرين بذلك 
ومقربني إىل األذهان والعقول ما جاد عليهم املشرق من ضروب القول وفنون املعرفئ، 
ومشجعني يف الوقت ذاته أدباءهم وشعراءهم علی اختاذ ما شرحوه مثالًا يسريون عليه 
يف إبداعاتهم وإنتاجاتهم اخلاصئ.  (املصدر نفسه) وهذا ما دعا املستشرق بروكلمان إىل 
القول: «أما األندلس فكان أو ل من نقل إليها علم األدب أبوعلي القايل...»  (دقاق، 

١٩٨٢م)
وال عجب يف ذلك، فقد كانوا يعيشون يف تلك اجلزيرئ وعيونهم شاخصئ إىل املشرق 
حيث ثقافتهم العربيئ األصيلئ ومنبع لغتهم العربيئ ومصدر تقاليدهم الفنيئ الراسخئ، ومل 
يكن ليغيب عنهم قط أنهم هنا الفرع وأن هناك األصل، وهلذا كانوا حيسون مبا كان حيس 
به كل فرع من نزوع حنو أصله. بل إن هذا الوضع النفسي كثريًا ما كان جينح بذويه إىل 
غلوهم يف هذا االلتحام وحرصهم علی منافسئ ما يفد إليهم من وطنهم األول وسعيهم 

إىل حماكاته أو جماراته. (املصدر نفسه)
النقاد ومشاهري األدباء حيذون حذو املشارقئ يف  وليس غريبًا أيضًا أن جند كبار 
التأليف األديب، ويف تبين املفاهيم اجلماليئ للشعر واألدب علی العلوم، ويكرهون كل 
خروج عما هو مألوف ومأثور عند أعالم األدب والشعر يف املشرق العريب إذ ذاك. 
واملالحظ يف هذا االجتاه أن ابن عبد ربه قد ألف العقد الفريد حماكيًا ابن قتيبئ يف عيون 
األخبار، وأن ابن بسام يف كتابه الذخريئ حياكي الثعاليب يف يتيمئ الدهر. (املصدر نفسه)

ــريئ منها كتاب  ــه يف مواضع كث ــن ظهر قلب ــريئ أمالها ع ــايل كتبًا كث ــد ألف الق ق
ــبع الطوال".  ــري الس ــت" وكتاب "تفس ــت وأفعل ــاب "فعل ــدود" وكت ــور واملم "املقص
ــه: «وأودعته فنونًا من األخبار  ــايل يف مقدمئ كتابه األمايل هذا الکتاب بقول عّرف الق
ــعار، وأنواعًا من األمثال وغرائب اللغئ. علی أين مل أذكر فيه بابًا من  وضروبًا من األش
اللغئ إال أشبعته، وال ضربًا من الشعر إال اخرتته، وال فّنًا من اخلرب إال انتحلته، وال نوعًا 

من املعاين واملثل إال استجدته.» (اخلليل، ٢۰۰٦م)
واألمايل واحد من أربعئ کتب ذکر ابن خلدون أن مشاخيه وأساتذته جعلوها أصول 
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فن التأديب وما سواها تبع هلا وفروع منها. وهذه الکتب األربعئ هي: أدب الکاتب البن 
القايل. (فاحتي  للجاحظ، واألمايل أليب علي  للمربد، والبيان والتبيني  قتيبئ، والکامل 

نژاد، ١٣٨۰ش: ٢١)
وأدبه،  القايل  حيائ  عن  قيمئ  مبعلومات  يزودنا  قيم  سجل  األمايل  کتاب  ومقدمئ 
والکتاب نفسه- مع مظهره األديب العايل- يدل علي ثقافئ لغويئ واسعئ، وهو حافل 

بالفوائد اللغويئ اليت التوجد يف أی کتاب آخر.
واإلسالمي  اجلاهلي  العصر  عن  املرويئ  اآلثار  روائع  دفتيه  بني  يضم  والکتاب 
واألموي وصدر دولئ بين العباس وهي نصوص أدبيئ رفيعئ قد التوجد يف کتاب آخر 

سواء ما سجله القايل منها من النثر أم الشعر. (اخلفاجي، ١٩٩٢م: ٢٥٥)
وخالصه القول إن کتاب القايل دائرئ معارف يف األدب القدمي، وهو مثرئ من مثرات 
الرجولئ املکتهلئ، واإلحاطئ التامئ، والثقافات الواسعئ. وهو صورئ آلداب املشرق يف 
خمتلف العصور إيل آخر القرن الثاين اهلجري، وآداب املشرق کانت يف األندلس من 
الطرف اجلميلئ، اليت حيتفل بها، وتروي وتذاع. وليس يف الکتاب طبعًا شيء من آداب 
األندلسيني وآثارهم، إمنا هو صورئ مشرقئ واضحئ لذوق أدباء املشرق وشعرائه ونقاده. 
األندلسي يف  يکون األدب  أن  کله  بعد هذا  ليس عجيبًا  نفسه: ٢٥٦، ٢٥٧)  (املصدر 
الکثري من نواحيه صورئ صادقئ عن األدب العريب يف الشرق ونسخئ ثانيئ ختتلف يف 

بعض التفاصيل. (الدغلي، ١٩٨٤م: ٧٦)
وکتابه اآلخر هو البارع وهو كتاب مسهب يف اللغئ أو معجم كبري يف ألفاظ العربيئ، 
ولعل أمهيته األوىل ترجع إىل أنه أول معجم عريب عرفته األندلس، وذلك يف منتصف 
القرن الرابع اهلجري، وكأمنا قدر لتلك الربوع األندلسيئ أن تنتظر إىل ذلك احلني حىت 

يفد عليها لغوي كبري من املشرق ويضع هلا هذا املعجم الرائد. (دقاق، ١٩٨٢م)
والبارع - فيما يقدر بعض الباحثني- أوسع املعاجم اليت ظهرت حىت ذلك احلني، 
ويبدو البارع من خالل استقراء ما بني أيدينا من مواده ومن خالل وصف القدماء له 
أنه كان ضخما. فقد ذكر ياقوت أنه حيتوي علی مائئ جملد وثالثئ آالف ورقئ علی حني 
جاء يف وفيات األعيان وإنباه الروائ أنه يشتمل علي مخسئ آالف ورقئ. وأغلب الظن 
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أن املشارقئ الذين تكلموا عن البارع مل يصفوه من كثب، ولذلك يبقی أبوبكر بن خري 
وهو أندلسي، عرف بتدقيقه، أفضل من حيدثنا عن هذا املعجم الرائد. إنه حيدد حجمه 
بقوله: «إنه يف مائئ وأربعني وستني جزءًا، عدد أو راقها أربعئ آالف ورقئ وأربع مائئ 

ورقئ وست وأربعون ورقئ.»  (املصدر السابق)
إذ «كان  البارع استغرق من أيب علي جهدًا كبريًا ووقتًا مديدًا.  تأليف  أن  ويبدو 
ابتداؤه أوله سنئ ثالث مائئ وتسع وثالثني، وكماله يف شوال من سنئ ثالث مائئ ومخس 
ومخسني أي إن أبا علي أجنزه قبل عام من وفاته.  واليضارع البارع يف األندلس سوی 
كتاب احملكم الذي صنفه ابن سيده األندلسي، يف القرن اخلامس اهلجري، أي يف العصر 

الذي تال عصر أيب علي.»  (املصدر نفسه)
القايل  علي  أيب  مولفات  أهم  والبارع  األمايل  کتاب  أن  املقدمات  هذه  من  يبدو 
الکتابني  هذين  إيل  األدباء  معظم  أشار  وهلذا  مؤلفاته  سائر  إيل  بالنسبئ  األندلس  يف 

وشرحوا حمتوامها ونصوصهما.
جينح  فقّلما  األمايل؛  كتابه  سيما  وال  القايل،  كتب  علی  الغالب  الطابع  هو  واجلّد 
وأخبارًا ختدش  أشعارًا  فيه  وقّلما جند  واملجون،  البذاءئ  أو  واهلزل،  الفكاهئ  إىل  فيه 
احلياء وجترح الشعور. وقد خالف القايل بنهجه هذا منهج أصحاب املوسوعات األدبيئ 
كاجلاحظ وابن ُقَتْيبئ وأيب حّيان التوحيدي، وابن بّسام، وهذا دليل آخر علی شخصيئ 

القايل اجلادئ الرصينئ العفيفئ. (اخلليل، ٢۰۰٦م)
وأخريا إن األندلس عرفت يف القايل "املعلم األول" يف اللغئ واملعجم، وقد سلکت 
الدراسات التاليئ نهجه، والنشاط املعجمي يف األندلس ميثل فرعًا من فروع الثقافئ اليت 

يظهر فيها تأثري املدرسئ القاليئ وتوجيهها. (عيد، ١٩٩٢م: ٩٢)

النتيجئ 
- نافست األندلس األمويئ بغداد العباسيئ يف العلوم واآلداب والفنون، وهلذا عملت 
علي استقدام أرباب األدب والعلم والنحو واللغئ من بغداد، فازدهر العلم واللغئ يف 

األندلس، فوفدت إيل بالد األندلس مجاعئ من العلماء، منهم أبوعلي القايل. 
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- کانت الثقافئ األندلسيئ يف بدايئ األمر ترتکز فی العلوم األدبيئ واللغويئ والدينيئ، 
ويعد القايل أول من أسس علوم اللغئ وآدابها يف األندلس، ألنه هو الذی أدخل الکتب 
اللغويئ ودواوين املشارقئ إليها. والکتب اليت أدخلها القايل يف األندلس وما ألّفه يف 
العلوم األدبيئ تعترب من أهم املعاجم اللغويه يف األدب العريب. فضال عن ذلک إنه قد 
اهتم بالتدريس وعليه خترجت الطبقئ األويل من اللغويني وکبار أدباء األندلس. وقد 
أسهم  قد  کله  وهذا  املشرقيئ،  وثقافته  بعلمه  وتأثروا  منه  فسمعوا  عليه  الناس  أقبل 
العلميئ واألدبيئ يف بالد األندلس، وأصبح األدب  للدوائر  الطابع املشرقي  يف تأصيل 

األندلسي يف الکثري من جوانبه صورئ صادقئ عن األدب العريب يف الشرق.
العربيئ وآدابها،  اللغئ  أمهات  تعد من  اللغئ و...)  (کاألمايل والبارع يف  مؤلفاته   -

وکثريا ما يرجع إليها علماء اللغئ واألدباء لإلفادئ منها.
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