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 ابن�طباطبا�العلوي�0ي�بعض�القضايا�النقدية آراء
�  

  عبد�الحكيم�سلمان

 نيج>;يا�،جامعة�وPية�Pجوس،�قسم�اللغات��جنبية

  ا�قدمة

يس�Úدف�هذا�البحث�ا-تواضع�س`;�غور�إسهام�ابن�طباطبا��ي�تطوير�زاوية�من�
�اليزوا �نا ��دبي �أ�Pوهو�قد �ا-جال، �ذلك ��ي �الباtي �الوحيد �أثره ��ي �ينعكس كما

�حيث �الشعر ��عيار ��-عالج �تحليلّية �نمعالجة ومسائل��دةيعد�قضايا–قدّية
ل�محورا�و�مدارا�لهذه�ا-قالة مديدة؛

ّ
و���.ومن�ضم�Õا�القضايا�النقدية،�ال°��تمث

إزاء�هذه�نحاول��ي�هذا�البحث�تسليط�بصيصا�من�الضوء�ع�ي�آراء�ابن�طباطبا�
� �إثبات �نتو1ّي �كما �واستق�لها �أصال�Úا �بوضوح ي

ّ
�و�تتج� �بج�ء �لتتبلور �–�مور

  �ي�ذلك�ا-ضمار.��ستثنائيةشخصيته��–حسب�ا-ستطاع�

  طباطبا��بنترجمة�وج% ة�

هو�أبو�الحسن�محمد�بن�أحمد�بن�محمد�بن�أحمد��بن�ابراهيم�طباطبا�بن�اسماعيل�بن�ابراهيم�بن�الحسن�
.�و�قد�اش�Úرت�أسرته�بآل�طباطبا.�أجمعت�جميع�ا-صادر�ال°��)١(ن�بن�ع�ي�بن�أبي�طالب��بن�هاشمبن�الحس

ي�
ّ
 بأص��انترجمت�له�ع�ي�أنه�ولد�و�تو�

ّ
د�تأريخ�مي�ده�Èن�جميع�يحدت.�ومن�العس>;�جّدا�)٢(؛�و�لم�يفارقها�قط

.�٢٧٤/٨٨٧تأليف�كتاب�البديع�عام�من�ذلك.�ولكن�ا-قطوع�به�أنه�تّم��ءب��ïا-راجع�بمتناولنا�لم�تسعفنا�
ر�ابن�ا-ع��Âّأنه�من�مواليد�القرن�الثالث�اوقد�يستنبط�من�تأريخ�تأليف�البديع�وتضمينه�الشواهد�من�أشع

فات،�ولكن�معظمها�قد�ذهبت�أدراج�الرياح�و�لم��Pبنإن��)٣(ذكرت�دائرة�ا-عارف�الهجري.
ّ
طباطبا�ثمانية�مؤل

� �Pإ� � ��ن �له �النقدية�"�عيار�الشعر"يبق �الحركة �هو��ي �الحقيقة، �و��ي ��دبّي، �النقد ��ي �قّيم �و�هو�كتاب .
و�لو�لم�يكن�الباحث�ع�ي�قدر�)،�٤(�لهوارس��ي�الحركة��دبّية�الغربّية�الك�سيكّيةArs Poetica �العربية�نظ>;�

ة�ال°��اييس�الجماليكب>;�من�الص`;�ح°��يستطيع�أن�يقّوم�ابن�طباطبا�الناقد�ويكتشف�أساسه�الجما«ي،�وا-ق
 P�،كتاب�نقد.�و�قد�نسبه�راعها�ب>ن�مثال�و�آخر��P�،حا�ي��-خطأ��-عت`;�كتاب�عيار�الشعر�مجموعة�أشعار�

.�وكذا�وقع�ا-ستشرق��-اني��"كارل�بروكلمان"��ي�فّخ�)٥(خليفة�إ«ي�أبي�القاسم�ابن�طباطبا�الر¶���ا-صري 
ي�بأص��ان�عام���).٦(و��ßالوهم�-ا�قال�عن�عيار�الشعر�بأنه�كتاب�عر 

ّ
  .مـ��٩٣٤هـ�|�٣٢٢تو�

                                                           
؛ عبد الرحيم العباسي. معاهد  ٢٨٤ص  ٦، ج١٩٣٠أنظر ما يلي: ياقوت احلموي. معجم األدباء، حتقيق مرجليوث، القاهرة، املطبعة اهلندية     ١

  .٣١٢ص ٨ج  ١٩٥٩دمشق  ١٣؛ خري الدين الزركلي. األعالم ط١٢٩ص  ٢ج ،١٩٥٦القاهرة   ،التنصيص

 ٢٩٥ص  ٢ج ١٩٦٠عارف بريوت فؤاد أفرام البستاين ، دائرة امل      ٢
   ٢٩٥املصدر السابق ص      ٣

4   Amidu Sanni: The Authority of Tradition and the Tradition of Authority: Originality and Imitation in Arabic and 
Early Classical Theoretical Discourse; Journal of   Oriental and African Studies, Vol.10, 1999 ,  p. 29. 

 ١٨١ص  ٢ د.ت، د.ن. ج  حاجي خليفة كشف الظنون بغداد     ٥

  ٣٣ص  ١٩٨٤القاهرة ، دار املعارف  ٢ج ،كارل بروكلمان، تأريخ األدب العريب    ٦
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  القضايا�النقدّية�

� �النقدية �القضايا �هنا �الضجة �وأحدث �الÂåاع �أثارت �و�فكار�ال°� ��راء �من �مجموعة �أواسط��الك`;ى Ñي �ي
�القضايا �وكانت �العاشر. �الرابع/ �القرن ��ي ��دب �وعمالقة �النقد ��-جهابذة �Èن��–غالبا �الثنائية، �ع�ي قائمة

دت�م�Õا�مزدوجة��ي�الغالب.
ّ
ما�أوتنقسم�القضايا�إ«ي�قضايا�نقد�قديم�وقضايا�نقد�حديث.��ا-شك�ت�ال°��تول

الصدق�والكذب��ي��ابن�طباطبا�فقد�ضرب�ف¾�ا��بسهم�وتصيب.�وله�آراء�قّيمة��ي�القضايا�النقدية�التالية:
  .الشعر،�واللفظ�وا-ع��،�والسرقة�الشعرية،�والقدماء�وا-حدثون 

  طباطبا�وقضّية�الصدق�والكذب�ابن

وهو�أن�أساس�كّل�عمل�جّيد�وخالد��ي��دب�هو�Dخ�ص��الصدق:وقد�كان�أف�طون�أول�من�أعلن�مبدأ�
التاّم�من�الفرد�لنفسه،�وDخ�ص�التاّم�منه�لتجربته�الخاّصة��ي�الحياة.�وهذه�الصفة�من�Dخ�ص�Ñي�ال°��

;�الشاعر�عن�إحساسه�أعّدها�"كارليل"�العنصر�الضرورّي�لتك ّ̀ وين�كّل�عظمة�وبطولة.�ونع���بالصدق�أن�يع
;�عن��-مث��–وشعوره،��Pعن�إحساس�غ>;ه�وشعوره.�فأبو�العتاهية� ّ̀ ;�عن�الزهد،�وأبو�نواس�ح>ن�يع ّ̀ ح>ن�يع

�وإخ�ص �صدق �عن ;ان ّ̀ �يع �إنما �بالخمر، ��.غرامه �هذه �النظر��ي �زوايا �تعّددت �مواقف��-القضّية فتعّددت
  �:)١(د�إزاءها،��فكانوا�أربع�شيعالنّقا

 ."أعذب�الشعر�أصدقه"�شيعة�ربطت�الشعر�الحّق�بالصدق،�و�كان�شعارها: .١

ع�ي�الحّد�الوسط،���قتصار فئة�جعلت�الكذب�مرادفا�للغلّو،�فكانت�تري�أن�الغلّو�أفضل�للشعر�من� .٢
 .أعذب�الشعر�أكذبه""�وأيديولوجي�Úا

منت�أنه�لكل�آ�خر�؛�وإنما��ىبا�ع�نقضية�ولم�ترّجح�جافرقة�شّقت�لنفسها�طريقا�مقتصدا�حول�ال .٣
 .موقف�أنصاره.�و�مقّو�ما��م�"أحسن�الشعر�أقصده"

 .فرقة�حائرة�وجالسة�ع�ي�الجدار��إزاء�القضية .٤

� �زوايا ��ي �ا-بع½;ة �طباطبا �ابن �آراء �من ��و«�"عيار�الشعر"ونستنتج �الفئة �رائد �أثار��ى،بأنه �من �أول �كان إذ
�ح �بوضوح �وفرضالقضية � اسم �الشاعر�أن �(و�هذا��يتحرى ع�ي �القصيدة ��ي �والصدق �التشبيه، ��ي الصدق
مكنون�نفسه�وهو�يكشف�عما�يجيش� �ي�اللفظ�وال�;كيب�وا-ع��)،�والصدق�عن�الخطأيع���الس�مة�من�

�تجربته ��ي �والصدق �و ف¾�ا، �با-ع�، �مستو �التاري�ي�Ãالصدق �ع�ي �والصدق �خ`;ا، �يقّص �عند��ى ح>ن أخ�tي
�شجاعا،ا-د �للجبان �ف��يقول �من� يح، �بيت �ث�ثمائة �من �يقرب �ما �طباطبا �ابن �ساق �وقد �جوادا. وللبخيل

  صر�الصدق�قد�توافر�فيه.نالشعر�واستحسنه�جميعا�Èن�ع

  �طباطبا�إزاء�اللفظ�وا�ع��ابن

من��يرسطفجذور�هذه�القضية�Ñي�نار�الجدال�ال°��اندلعت��ي�القرن�الرابع�/�العاشر�ب>ن�أنصار�ا-نطق�� 
أما�ا-نطقّيون،�فكانوا�يّدعون�العا-ية�والشمولية��ي�معالج�Úم�للمع����ي��).٢(�جانب،�والنحاة�من�جانب�آخر

ويدحض�النحاة�هذا�الدّس�محتّج>ن�بأ�Éم��،أ�Éم�كانوا�يعالجون��كلمات�معّينة�Ãح>ن�عزوا�إ«ي�النحاة�بمع�
إل¾�م�ا-نطقيون،�وضّيقوا�دائرة�ا-نطقي>ن�إ«ي�ا-نطق��يعالجون�علم�تطّور�معاني�الكلمات�إضافة�إ«ي�ما�عزاه

�الفكرة �هذه �كسا �الذي �الخار�ي �هو�الشكل �واللفظ ��ساسية �هو�الفكرة �ا-ع�� �فحسب. دت��.اليوناني
ّ
فتول

                                                                                                                                                                                   
 
 ٦٦٦ص  ١٩٩٣إحسان عباس ، تاريخ النقد األديب عند العرب  األردن دار الشروق للنشر و التوزيع    ١

2     Julie Scott Meisani and Paul Starkey(Eds), Encyclopedia of Arabic Literature,Vol.2,,London and New York, 
Routledge1998 p. 215. sv naqd 
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إ«ي�ث�ث�فرق:�أنصار��ولهامن�هذه�مسألة�عنصرية:�أ�çّما�أهم�نقديا�اللفظ�أم�ا-ع��؟�وقد�انقسم�النقاد�ح
�و  �Ãا-ع��يعو متشاللفظ، �من �وا-ع�� �اللفظ �ب>ن �الفصل �أن �يرون �الذين �وا-توّسطون �الخطأ، �التكامل�و ؛ أن

نري�ابن�طباطبا�ينضّم�ا«ي�الفرقة�ا-توسطة،�وال°��اهتمت�بالطرف>ن�معا،�.�بي�Õما�هو�الواجب��ي�العمل��دبي
�بل� �للمع���قيمته،�وللفظ�قيمتهيولم�ترّجح�جانبا�ع�ي��خر�ـ ة�الحقيقية�للنص��دبي�ناتجة�القيم.�و قول:

�ف¾�ا� �فتحسن �ألفاظ�تشاكلها، �وللمعاني �قوله: �خ�ل �من �واضح �وهذا �وتكاملهما؛ �وتوافقهما �اجتماعهما من
وتقبح��ي�غ>;ها،�ف
��لها�كا-عرض�للجارية�الحسناء،�ال°��ي�Âيد�حسنا��ي�بعض�ا-عارض�دون�بعض.�وكم�من�

��Ãمع� �فيه، �أبرز �الذي �بمعرضه �ش>ن �قد �ع�حسن �ابتذل �قد �حسن �معرض �ألبسه"�Ãمع��ىوكم �).١(قبيح
�Pيكفي،� وفكرته�هذه�تتلّخص��ي�أن�ا-ع���وحده��Pيكفي،�فقد�يعاب�بمعرضه�القبيح؛�وح�وة�اللفظ�وحده

هذه�الفكرة�لدي�ابن�رشيق،�وهذا��ي�قوله:�"اللفظ�جسم�وروحه�ا-ع��،���ىإذ�قد�يبتذل�-ع���قبيح.�نري�صد
  �  �.�������������������������������������)٢(اط�الجسم�والروح،�يضعف�بضعفه،�ويقوي��بقوته"وارتباطهما�كارتب

  السرقة�الشعرية

.�كان�الشعراء��ي�القرن�الرابع�الهجري�وقبله�ى كانت�هذه�القضية�وليدة�اخت�ط�النقد�بعناصر�ثقافية�أخر 
استنفدوا�من�هذه�ا-عاني،�ولم�يبق�للمحدث>ن�يشتكون�أ�Éم�مسبوقون�إ«ي�ا-عاني�البديعة،�وأن��قدم>ن�قد�

دوا�مع�،�أو�سابقا�لشاعر�متقّدم�أو�معاصر�Ãأن�يأخذوا�مع��إ�Pأحد�أمرين:
ّ
�.سابق�Ãجديدا�من�مع��Ãأن�يول

�السابق،�وم�Õم�من�يحتذيه،� �فم�Õم�من�يقّصر�عن�ا-ع�� �ا-حدث�من�ناحية��خذ�والتقليد: وتتفاوت�قدرة
�عليه �يزيد �من �مع�و �،وم�Õم د

ّ
�يول �من �وأشكال�Ãم�Õم �ألوان ��دبية �وللسرقات �يخطر�ل�ول. �تابعنا��.لم إذا

  .السرقة�من�الناحية��دبية�التاريخية،�سنجد�أ�Éا�ع�ي�ث�ثة�أقسام

ل�لهذا�ا-وقف�بما�ي�ي�–السارق�وا-سروق�منه�–ك�هما� .١
ّ
   جاهلّيان.�و�نمث

  ��قال�امرؤ�القيس�:���

   يقولون����Pلك�أ¶���و�تجّم�ي���**������وقوفا�§�ا�صح��Ùع�ّي�مط¾�م

  �����و�قال�طرفة�:������

دي���**وقوفا�§�ا�صح��Ùع�ّي�مط¾�م�����
ّ
   يقولون����Pلك�أ¶��Ãو�تجل

فنّيا"�أو�"توارد"،��اندماجاوتركيبا.�يعت`;�هذا�وما�يماثله�"�Ãن�حظ��ي�هذين�النموذج>ن�ائت�فا�كلّيا�لفظا�ومع�
�ðقد�حظيت�هذه�الظاهرة�برواج�ب>ن�الشعراء�الجاهلي>ن؛�ولم�يكونوا�يرونه�عيبا�أو�من�السرقة.�و ��ءوليس�

  .سرقة��ي�تقديرهم�و�شعورهم

٢� �أشعار�. �Èن �السرقة؛ �من ��Pيعت`;�شيئا �أيضا �الضرب �و�هذا �قديم. �منه �وا-سروق �شاعر�محدث السارق
�وا �الشعراء �من �بعدهم �جاءوا �للذين �ك�سيكية �نماذج �أصبحت �قد �معروفة��الجاهلّية �كانت �إذ للغوّي>ن

ويستشهدون�§�ا��ي�جميع��إنتاجا��م��دبية،�ن½;ا�كان�أم�شعرا.�و�يقال�لهذا�الضرب�من���،ومشهورة�لد�çم
  .أو�ا-عادلة�الطقسية"��ستشهاد�خذ�"العبارة�ا-قتبسة�أو�

  ك�هما�محدثان.��٣

وإذا�تناول�الشاعر�ا-عاني�ال°���وهو�يقول:".��السرقات�تحت�هذا�العنوان�"ا-عاني�ا-ش�;كةابن�طباطبا�عالج�
� �الكسوة �من �أحسن ��ي �فأبرزها �إل¾�ا، �سبق �عل¾�اقد �وإحسانه�ال°� �لطفه �فضل �له �وجب �بل �يعب؛ �لم ،

                                                           
 ١٤طباطبا  عيار الشعر، ص  ابن   ١
 ١٢٤، د ت ص القاهرة  د ن ١ج ٣عبد احلميد، ط أبو علي احلسن بن رشيق ، العمدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقده ت حممد حميي الدين   ٢
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�ع��).١(فيه" �النّص��Pيضيق �هذا ��ي �السرقة�ىنراه �موضوع ��ي �ا-حدث>ن �قد��،الشعراء �ا-حدث>ن �أّن اعتقادا
�عن �الحديث �واستوفوا ��استنفدوا �ولذلك �ا-ختلفة، �ا-ع�ا-عاني �أخذ �مجال ��ي �يرسم�Ãفهو��Pيتشّدد �بل ؛

الطريق�الذي�ينب�ي�أن�ينتهجه�كّل�محدث،�ويضع��قواعد��خذ�الحسن:�و�يحتاج�من�سلك�هذه�السبيل�إ«ي�
�الحيلة، �ع��إلطاف �تخفي �ح°� �وتلّبسها �واستعار��ا �ا-عاني �تناول �النظر��ي �§�ا�ىوتدقيق �والبصراء .�نقادها
ونراه��ي�النّص��خ>;�يبيح�للشعراء�ا-حدث>ن��).٢(ة��ي�غ>;�الجنس�الذي�تناولها�منهي�ا-أخوذنفيستعمل�ا-عا

ر�و��قتداء
ّ
من�السرقة�أخذ��ء��ðمنوالهم.�و��Pيعّد��ي��ىوالس>;�ع���حتذاءبأشعار�ا-حدث>ن�عن�طريقة�التأث

بالزيادة��Ãمعرضه��ص�ي،�Èّن�الشعر�قد�تصرف��ي�ا-ع�و�الزيادة�عليه�أو�إبرازه��ي�معرض�أحسن�من��Ãا-ع�
السرقات�ا-ذمومة،��ىولم�يكتف�ابن�طباطبا�بالحديث�عن�السرقة�الحسنةـ�بل�أورد�ك�ما�ع��).٣(و�التنقيح"

�"و��Pيغ>;�ع� �الشعر�ىفقال: �يتناول�معاني �ما �م�Õا �يتناول ��شعار�ال°� �Èوزان �مخالفة �أوزان ��ي �ويخرجها ،
ظر��ي��شعار�ال°��قد�نأن�تغي>;ه�ل�لفاظ�و�وزان�مّما�يس�;�سرقه�أو�يوجب�له�فضيلة؛�بل�يديم�ال�ويتوّهم

�٤(اخ�;ناها�لتلصق�معان¾�ا�بفهمه�وترسخ�أصولها��ي�قلبه ّص��خ>;�وجوه�السرقة�نيحّدد�ابن�طباطبا��ي�ال).
�ع� �Dغارة �بأ�Éا �ال�ىا-ذمومة �ثم �وتغي>;�أوزا�Éا، �ع�تأشعار�السابق>ن �السرقة �يخفي �ذلك �أّن ا-سامع��ىوّهم

  ويوجب�فضيلة�قول�الشعر.

  القدماء�وا�حدثون 

�أخر  �فئة بت
ّ
�و�تأل �للقدماء؛ �النّقاد �من �فرقة �أ�ى تحّزبت �هم �وهؤPء �معظم�نعل¾�م؛ �وكان صار�ا-حدث>ن.

�ا�ا-تشيع>ن �القضايا �بقايا ��ي �طباطبا �بن �وكطبيعة �اللغة. �وعلماء �النقاد �من �طائفة �حيث�للقدماء لنقدية
د�ما�لكل�جانب��الدقة�وDنصاف،�رأيناه��ي�هذه�القضية�لم�يغمط�أحد�الجنب>ن�حّقه،�بل�أقّر��يتحرى 

ّ
وأك

ا-حدث>ن،�أصحاب�البدائع�وا-عاني�ما�شاكلها�من�أشعار�القدماء�و من�فضل�ومزّية،�فقال:�"فهذه��شعار�و 
;�لحفظها"

ّ
القدماء�كانوا�ينقلون�من�غرض��إ«ي�غرض�اطبا�إن�يقول�ابن�طب�).٥(اللطيفة�يجب�رواي�Úا�والتك½

ص���نتقالمن�غ>;�عناية�بحسن�
ّ
ص�ا-حدث>ن.�وقوله�بأن�التخل

ّ
أو�إجادة�الربط.�ثم�أورد�أمثلة�كث>;ة�لتخل

ص�
ّ
بالغا،�وأجادوه�وتفّوقوا��اهتمامامّما�أبدعه�ا-حدثون�مبالغة.�فصحيح�أّن�ا-حدث>ن�اهتّموا�بحسن�التخل

ص�وإن�كان�الغالب�عل¾�م��فيه؛�ولكن�هذا
ّ
�Pيع���أّن�القدماء�جمدوا،�لم�يعرفوه.�فقد�أحسن�بعضهم�التخل

�قيله���نتقال �بما �ا-ّتصل �الخروج �"فأّما �القدماء: �عن �العسكري �قاله �ما �الرأي �هذا �من �وأحسن ا-فا�ئ.
 ).٦(فقليل��ي�أشعارهم"

 الخاتمة�

�ال �هذا �ع�يتمحور �ا-تواضع �ال�ىبحث �العربي �النقد �عمالقة �من �ودو قواحد �عجلة�ديم �دفع ��ي �ا-لموس ره
�إ« �النقد��ىالنقد �قواعد �إرساء ��ي �جّبارة �مجهودات �بذلت �غ>;�ضئيلة �فئة �النقد �ساحة ��ي � �برز �قد �مام.

�ومص>;ه�نحو�النضوج�و  �تأث>;�بالغ��ي�تقرير�مس>;�النقد �فالبيئة�العباسّية�ا-نهجيّ ا-وضوعّية�و �دبي؛�و�لها ة.
� �ذهنّية �فشحذت �واليونانّية، �الفارسّية �بالحضارت>ن رت

ّ
�تأث � �طباطبا �بن �عاش�ف¾�ا �وألهمته�اال°� �طباطبا بن

                                                           
 ٧٩ابن طباطبا ، عيار الشعر  ، ص     ١

   ٨١عيار الشعر ص   طباطبا ابن    ٢
3     Amidu Sanni The Arabic Theory of Originality and Imitation . Asiatische   Studien Etudes  Vol. 54 No.3, 

.2000, p. 604. 
 ١٧طباطباـ، عيار الشعر ص  ابن   ٤

 ٦٩املصدر السابق ص     ٥
   ٤٥٤ص . ١٩٨٩-١٤٠٩أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني ت دكتور مفيد قميحة بريوت دار الكتب العلمية     ٦
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    ________________ 

�نقد� ��ي �دراسات ��ي �أو�عاصره �سبقه �عيار�الشعر�وما �ب>ن �مماثلة �عقدنا �ما �و�إذا �نقدّية. �أدبّية �فكرّية ثورة
أن�دراسات�سابقيه�أو�معاصريه�دراسة�سطحّية�جزئّية��ى å; الشعر�من�حيث�ا-نهج�وبعض�ا-وضوعات،�س

بتناول�ا-سائل��دبّية�والقضايا�النقدّية�تناو�Pيختلف�عّمن�سبقه،�فعالجها�"�عيار�الشعر�"ع�ي�ح>ن�يمتاز�
و�راء�النقدّية��من�الناحية�ا-وضوعّية�والفنّية�بروح�الشاعر�الذي�يعرف�أصول�هذا�الفّن�ويستكنه�أسراره.

كبار��دباء�وأقطاب�رµي�النقد��ي��جيال��ىبن�طباطبا�لم�تزل�تحظي�بالرواج�والحفاوة�لدا§�ا��ىل°��نادا
� �ت )� �البشر��مدي �بن �الحسن �أبي �أمثال �رأينا �إذا �و�Pغرو �بن��٣٧٠/٩٨٠ا-ت�حقة. �الحسن �بن �ومحمد ،(

�الحاتم� ��ا-ظفري �٣٨٨/٩٨٨(ت �(ت �العسكرّي �ه�ل �وأبو �وأ٣٩٥/١٠٠٥)، �(ت�)، �ا-رزوtّي �ع�ي بو
ية،�فبالقيود�الجغرابن�طباطبا�ابن�طباطبا��ي�كت��م.�ولم�تتقّيد�آراء�ايعجبون�ويرّددون�بأفكار��،)٤٢١/١٠٢٩

�إ« ت
ّ
�تخط ��دب��ىبل �دهاق>ن �من �ا-تنافسون �يتنافس �كان �وأفكاره �آرائه �و�ي �وا-صرّية؛ ��ندلسّية الب�د

ما�و �و�ستثنائيةبن�طباطبا���دبّية�افإنما�يدّل�ع�ي�شخصية���ء����ðىوجهابذة�النقد.�كّل�ذلك،�إن�دّل�ع�
  .الريادةلها�من�م>Âة��صالة��و 

  

 

  

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  




