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 شكر وتقدير

احلمد هلل الذي أنعم على عباده بنعمة العلم واملعرفة والصالة والسالم على من زاده 

 ، والشكر لو عز وجل الذي أعاننا على إخراج ىذا البحث وبعد :اهلل علما ومعرفة

أستاذنا الدكتور رضوان حلسن الذي كان لتوجيهاتو السديدة األثر الكبري فنشكر 

يف توجيهنا الوجهة الصحيحة كي خيرج ىذا البحث إىل النور، كما نشكر لو قبولو 

 اإلشراف على الرسالة.

كما نتقدم بالشكر والتقدير إىل مجيع األساتذة الذين رافقونا يف مشوارنا      

وجيو الشكر لكل من جاء علينا ولو بقطرة من حبر الدراسي، دون أن ننسى ت

املعرفة من أساتذة ونشكر جامعة األدب والفنون اليت أتاحت لنا فرصة مواصلة 

 الدراسة ليكونوا لبنات خري يف بناء صرحنا احلضاري وليسهموا يف هنضتنا العلمية.

 

 

 



 إهداء :

إلى الحضن الدافا الحنون إلى بحر المحبة والعطاء األبدي إلى ملجا وذراعً الواقً 

 حفظكما هللا وأطال عمركما وجزاكما خٌر على فضلكما الذي لم ٌنقطع علً ٌوما.

 ًأمً وأب. 

 إلى رمز الحنان والعطاء واإلتحاد.

  ًالعزٌزات رتٌبة ونور الهدى.أخوات 

 إلى عصفورة البراءة وضحكة األمل التً تملا البٌت سعادة وفرح.

 .إبنة أختً سناء 

 وحٌدي الؽالً وسندي فً الحٌاة.إلى 

 .أخً قرة عٌنً محمد سٌؾ الدٌن 

 إلى رفٌقة دربً وتوأم روحً.

 .قدور منصورٌة 

 إلى صدى الضحكات والصفاء والحب إلى أحلى الذكرٌات صدٌقات العمر .

 بخوش خلٌفً حورٌةعباسً إكرام، صالح هاجر، ال ،

 راضٌة، بختاوي صارة....

 اسم قراوطً و زاٌدي.إلى أقربابً وكل من ٌحمل 

إلى كل من علمنً ولو حرؾ أو كلمة فكانت سبب تكوٌنً، تقبلوا منً كل الحب والتقدٌر 

 واالحترام فجزاكم هللا خٌر جزاء.

 .ق. شٌماء 



 إهداء :

 إلى قلوب الحب والصفاء...... إلى أولى الناس باإلهداء. 

 أٌامً " أمً ".إلى التً من عٌنها أستمد كلماتً، ومن منابع حنانها أعٌش  -

 إلى الذي مادٌا ومعنوٌا إلى ملجا األبدي " أبً ". -

 .حفظهما هللا وأطال فً عمرهما 

 إلى الجوهرة النابرة التً انطفا نورها وؼاب برٌقها " خالتً فاطمة " . -

 .رحمها هللا وأسكنها فسٌح جنانه 

 إلى قرة عٌنً، إلى سندي فً الحٌاة وملجا الوحٌد " أخً محمد ". -

  هللا من كل شر.حفظه 

 إلى توأما روحً الؽالٌٌن على قلبً " أخً منصور " و" أخً ٌاسٌن ". -

 إلى رفٌق دربً، زوجً الؽالً " نور الدٌن ". -

 .حفظه هللا وأطال عمره 

 إلى حبٌبة قلبً، وأختً " قراوطً شٌماء ". -

 إلى أوفى الصدٌقات منذ السنٌن " العباسً إكرام، صالح هاجر، خلٌفً حورٌة ". -

 علمنً، وساعدنً فً اعداد هذا البحث أهدي ثمرة نجاحً.ى كل من إل 

 .ق. منصورٌة 
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 مقدمت

 

 
 ب

 مقدمة :

ة والسالم على أفصح من نطق الحمد هلل رب العالمٌن، الذي تتم بنعمته الصالحات والصال

 د سٌدنا محمد وآله وصحبه األبرار وبعد :بالض

داب الرفٌعة، ذل  أنه ٌصور جمال ٌعتبر الشعر من الفنون الجمٌلة التً ٌسمٌها العرب اآل 

الطبٌعة، كما وظؾ للتعبٌر عما تجٌش به النفس فهو األنٌس فً الوحدة وذل  من خالل 

، كٌؾ ال وهو دٌوان العرب، والمتتبع لتارٌخ الشعر وفنونه ٌجد أنه حسن األلفاظ وجودتها

مختلفة ولكل عصر ممٌزات أثرت سلبا أو اٌجابا فً هذا الفن، فالشاعر  قد مر عبر عصور

ابن بٌبته، كما أن الواقع ٌؤثر فً كل شًء. فقد أثر الشعر العربً القدٌم تأثٌرا بلٌؽا فً 

، إذ ما زالت قصابد القدماء تشؽل قرٌحة النقاد الشعرٌة العربٌة القدٌمة منها والمعاصرة

ارضات فقد تفَنن المصَنفون فً تقَصً تارٌخ الشعر، وتتبعوا واألدباء بالدراسة والمع

 مراحله عبر العصور من أجل استجالء خصابص البٌبات التً ظهر فٌها.

وقد تأكد لنا أن الشعر العربً ال سٌما القدٌم منه جدٌر بأن تقام لبعض مقوماته دراسة.    

خاصة وأَنه لقً من استحسان القدماء والمعاصرٌن من النقاد ما ٌجعله حقٌقا بالعناٌة، إذ 

ٌمكن أن ٌبرز من معاٌٌر وفنٌات وأسالٌب تفَسر هذا االهتمام وتبحث فً مكنونه دعَما 

التً لطالما شكلت فلسفة جمالٌة جعلت  الفحولةعل أبرز هذه القضاٌا قضٌة شعرٌة. ول

 الشعراء ٌتسابقون إلى احتاللها واالنتساب إلٌها.

ولعظم هذا العمل والقدر الكبٌر من الفابدة المحصلة من البحث فٌه : تكونت عندنا رؼبة    

فً وما تتطلبه من تركٌز، فً دراسة هذه الظاهرة نظرا لما تحوٌه من سعة فً الزاد المعر

دفعتنا إلى اختٌار وسعة فً الفهم والحكمة، وموضوعٌة فً البحث. فهذه األمور وؼٌرها 

تجلٌات الفحولة وموضوعاتها فً مثل هذه المواضٌع لنعالجها فً موضوع وسمناه ب: 

 .  الشعرٌة العربٌة القدٌمة 

قاد والباحثٌن فقد كانت الشؽل لقد شؽل موضوع الفحولة فً الشعر العربً اهتمام الن   

الشاؼل لدى المتذوقٌن لألدب حٌث كانوا ٌنقبون عن أعذب بٌت وأجمله ثم تذوق قٌمته 



 مقدمت

 

 
 ج

إن كان صاحبه من الفحول أم ال ومن خالل هذا تواردت إلى أذهاننا عَدة الفنٌة ألجل تبٌان 

 إشكالٌات من أهمها : 

 ما داللة الفحولة من منظور النقاد القدامى ؟ -

 أهم المعاٌٌر التً اعتمدها النقاد فً تصنٌؾ الفحول ؟ ما -

 وهل وجدت هذه المعاٌٌر فً شعر الفرزدق ؟ -

كل هذه التساؤالت تصب فً صلب الموضوع وهذا ما سنعالجه بإذن هللا فً هذا البحث 

 قصد الوقوؾ على جوانبه.

الذي  التحلٌلً المعتمد فً هذه الدراسة فقد اعتمدنا على المنهجأما فٌما ٌخص المنهج   

تحلٌال أسلوبٌا للكشؾ ٌتماشى مع طبٌعة الموضوع ذل  أن تحلٌل القصٌدة المدروسة تطلب 

عن الصورة الفنٌة، اللؽة الشعرٌة والموسٌقى الشعرٌة، وهً األدوات التً ساعدت فً 

 إسقاط معاٌٌر الفحولة علٌه.

 : وجاءت هذه الدراسة فً خطة اقتضت أن تكون على النحو التالً  

 النتابج المستخلصة من هذا البحث. مقدمة وثالثة فصول وتتلوهم خاتمة عرضنا فٌها أهم

فقد استعرضنا فٌه  أما الفصل األول الذي عنوناه بماهٌة الفحولة وداللتها الشعرٌة العربٌة

 الداللة اللؽوٌة و االصطالحٌة لمصطلح الفحولة وماهٌة الشعرٌة العربٌة.

أما الفصل الثانً فقد تناولنا فٌه صلب موضوع الفحولة بالتطرق إلى المعاٌٌر التً استند 

 إضافة إلى تبٌان شروط الفحولة ومفسداتها.إلٌها األصمعً والجمحً 

أما الحدٌث عن الفصل الثالث فقد ضم دراسة أسلوبٌة لقصٌدة العصماء للفرزدق كنموذج 

 .وطبقنا علٌها إسقاط معاٌٌر الفحولة

 وٌنتهً البحث بخاتمة عرضنا من خاللها أهم النتابج العامة التً توصلنا إلٌها.

وقد اعتمدنا فً هذا البحث على جملة من المصادر والمراجع كانت الزاد المعرفً الذي    

طبقات فحول الشعراء إلبن سالم الجمحً، فحولة تنهل منه المادة العلمٌة وعلى رأسها 
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انب االستعانة بعدة مراجع ومعاجم ولعل أهمها : لسان العرب الشعراء لألصمعً إلى ج

 .دٌوان الفرزدقو ، ن منظور، سؤاالت أبً حاتم السجسجاتً لألصمعًإلب

ورؼم اختٌارنا الذاتً لهذا البحث ورؼبة منا، إال أنه ال مفر من الوقوع فً بعض    

 الصعوبات التً زادت من اصرارنا فً متابعة المسٌر ومنها :

 كثرة المادة العلمٌة التً جمعناها والتً أسقطتنا فً حٌرة من أمرنا فً اختٌار -

 األنسب. التعقٌب

ابتداء باألستاذ الدكتور رضوان لحسن الذي شرفنا  الفضل وٌبقى حق الشكر والثناء ألهل   

عناء  تجشمت إلى اللجنة المناقشة التً موفور بتأطٌره، وتوجٌهه ونصحه والشكر موصول

 هذا العمل. قراءة

وبعد فهذا الجهد المقل، بذلنا فٌه أقصى ؼاٌة الجهد، فإن أصبنا فهو مطلبنا وإن قصرنا،    

وقفات العلماء األفاضل ما ٌسر النقص وٌستر العٌب، فمهما حاول الباحث فً أدبنا أن ففً 

 ٌلم شتات بحثه، فلن ٌأتً له ذل ، وبهذا ٌكون مجال البحث مفتوحا.

وٌعلم هللا أننا حاولنا ما بوسعنا من جهد، وما توافر لدٌنا من مصادر ومراجع، أن نلم    

 بشتات موضوعنا هذا بكل دقة وحرص مستمدٌن العون من هللا عز وجل .

 .وختاما نشكر هللا على ما من به ونسأله التوفٌق 
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 ماهٌة الفحولة وداللتها فً الشعرٌة العربٌة.الفصل األول :

 أوال : الداللة اللؽوٌة لمصطلح الفحولة. -

 طلح الفحولة.صثانٌا : الداللة االصطالحٌة لم -

 .ًمن منظور األصمع 

 .ًمن منظور الجمح 

 ماهٌة الشعرٌة العربٌة.ثالثا : -

  العربٌة.تعرٌؾ الشعرٌة 
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  ماهٌة الفحولة وداللتها فً الشعرٌة العربٌة 

 : أوال الداللة اللغوٌة لمصطلح الفحولة 

فً لسان العرب ألفٌناها ال تخرج عن االستعمال الطبٌعً  مفهوم الفحولةإذا تلمسنا         

اللؽوٌٌن القدماء  تٌارنا للسان لما ٌحوٌه من تفصٌل فً شأن مفهوم الفحل من قبلوكان اخ

اللسان : الفحل معروؾ : الذكر من كل حٌوان، وجمعه أفحل وفحول وفحولة  فكما ورد فً

 وفحال وفحالة مثل : الجمالة، قال الشاعر : فحالة تطرد عن أشوالها 

ٌَن الفحولة قال سٌبوٌه ألحقوا الهاء فٌهما        لتأنٌث الجمع. ورجل فحٌل : فحل، وإنه لب

 اختار لها، وافتحل لدواَبه فحال كذل .الفحلة وفحل وإبله فحال كرٌما : والفحالة و

 و..... فحلت إبلً إذا أرسلت فٌها فحال...و الفحلة افتحال اإلنسان فحال لدواَبه.      

و أفحل : اتخذ فحال و بعٌر ذو فحلة : ٌصلح  فحل اإلبل إذا كان كرٌما منجبا.الفحٌلو

 منجب فً ضرابه، قال الراعً : لالفتحال. وفحل فحٌل : كرٌم

 كانت نجائب منذر ومحَرق   أماتهن، وطرقهن فحٌال 

وقٌل : الفحٌل كالفحل .... وأفلحه فحال : أعاره إٌاه ٌضرب فً إبله. وقال اللحٌانً:     

اه وافتلحه أي أعطاه. ٌَ  فحل فالنا بعٌرا وأفلحه إ

ال ٌشتري له أضحٌة فقال : اشتره وفً حدٌث ابن عمر، رضً هللَا عنهما : أنه بعث رج   

، وبالفحٌل ما ذكرناه، وروي عن األصمعً فً  ًَ فحال فحٌال، أراد أراد بالفحل ؼٌر خص

قوله فحٌال هو : الذي ٌشبه الفحولة فً عظم خلقه ونبله، وقٌل : هو المنجب فً ضرابه.. 

ًَ والن عجة، وطلب جماله وقال أبو عبٌد والذي ٌراد من الحدٌث أنه اختار الفحل على الخص

 ونبله.

: لما قدم الشام تفَحل له أمراء الشام أي أنهم تلَقوه متبَذلٌن ؼٌر  -ض -وفً حدٌث عمر   

ٌَن و التصَنع فً اَلزَي  نٌن، مأخوذ من الفحل ضد األنثى ألن التز ٌَ من شأن اإلناث متز

نون. وفً الحدٌث  ٌَ د بالفحل الرجل : إن لبن الفحل حرم، ٌرٌوالمتأَنثٌن والفحول ال ٌتز
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تكون له امرأة ولدت منه ولدا ولها لبن، فكَل من أرضعته من األطفال بهذا فهو محرم على 

الزوج و اخوته وأوالده منها ومن ؼٌرها، ألن اللبن للزوج حٌث هو سببه وهذا مذهب 

 الجماعة. 

استفحل أمر العدَو إذا قوي و اشتَد، فهو مستفحل، والعرب تسمً سهٌال الفحل : األزهري

وذل  ألن الفحل إذا تشبٌها له بفحل اإلبل وذل  العتزاله عن النجوم وعظمه، وقال ؼٌره : 

 قرع اإلبل اعتزلها، ولذل  قال ذو الرمة : 

 هجان دَس منه المساعر ع دالح للساري سهٌل، كؤنه

سٌده : َنخل الذَكر الذي ٌلقح به حوابل النخل فَحال، الواحدة فَحالة، قال ابن : ٌقال للاللٌث 

 الفحل والفَحال ذكر النخل، وهو ما كان من ذكوره فحال إلناثه، وقال: 

 ٌطفن بفَحال، كؤَن ضبابه             ون الموالً، ٌوم عٌد تغَدت 

وقال ال ٌقال لؽٌر الذكر من النخل فَحال، وقال أبو حنٌفة عن أبً عمرو : ال ٌقال فحل     

 إال فً ذي الَروح، وكذل  قال أبو نصر، قال أبو حنٌفة : والناس على خالؾ هذا.

تنسج من فَحال النخل، والجمع فحول. وفً الحدٌث : أن النبً صلى هللا حصٌر : الفحلو    

لى رجل من األنصار وفً ناحٌة البٌت فحل من تل  الفحول، فأمر بناحٌة علٌه وسلم دخل ع

منه فكنس ورَش ثم صلى علٌه... قٌل للحصٌر فحل ألنه ٌسَوى من سعؾ الفحل من 

النخٌل، فتكلم به على التجوز كما قالوا : فالن ٌلبس القطن والصوؾ، وإنما هً ثٌاب تؽَزل 

 وتَتخذ منهما.

: هم الذٌن ؼلبوا بالهجاء من هاجاهم مثل جرٌر والفرزدق وأشباههما  وفحول الشعراء  

نه ؼلب ألشاعرا فؽلب علٌه، مثل علقمة بن عبدة، وكان ٌسمى فحال وكذل  كل من عارض 

 امرئ القٌس فً منافسة شعرٌة.

 الواحد فحل وتفَحل أي تشَبه بالفحل، واستفحل األمر أي تفاقم. واة،والفحول : الرَ 
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: سلٌطة. فحلةوامرأة 
1
 

وبالتالً فالداللة اللؽوٌة للفحل ال تمت للشعر بصلة، بل هً كلمة مفعمة بالذكورة كانت 

تستخدم أصال لوصؾ الحٌوانات الذكور التً تستخدم للتكثٌر. وال تخرج عن االستعمال 

عممت لتشمل كل ذي روح لتحوي بٌن الخاص بالذكر من كل حٌوان جمال كان أو كبشا، ثم 

 جنبٌها اإلنسان.

وإذا دققنا النظر من خالل ما سبق إلى دالالت الفحولة نجدها تتفرق استعماال لتجتمع فً 

 مصب واحد هو والتمٌز والتفرد بصفات ال تتأتى للجمٌع. ومن بٌن هذه الدالالت :

 فالفحل هو الذكر ؼٌر األنثى. .1

 وهو القوي ؼٌر اللٌن. .2

 وهو المنجب ؼٌر الخصً والنعجة. .3

 لنبٌل الشرٌؾ ؼٌر الوضٌع.وهو ا .4

 وهو االمر العظٌم والخطب ؼٌر العادي البسٌط. .5

من شأنها أن تكسب صاحبها الفرادة والتمٌز وهذه الصفات الكرٌمة التً وضعت للفحل 

 وتحقق له المكانة الرفٌعة.

  : ثانٌا الداللة االصطالحٌة لمصطلح الفحولة 

فحول الشعراء اصطالحا كما ورد ذكرهم فً السان هم : الذٌن :  من منظور األصمعً

أشباههما، وكذل  كل من عارض شاعرا الفرزدق و جرٌرؼلبوا بالهجاء من هاجاهم مثل 

 فؽلب علٌه مثل علقمة بن عبدة.

 : أما سؤال الفحولة عند األصمعً فإجابته فً        

 " قال أبو حاتم : قلت : ما معنى الفحل ؟       

ة على ؼٌره، كمزٌة الفحل على الحقابق.ق ٌَ  ال : ٌراد أن له مز
                                                             

، مادة فحل . 9979. ابن منظور، لسان العرب، مكتبة دار المعارؾ، مصر،  1 
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قال : وبٌت جرٌر ٌدل  على هذا :      
1
 

 فابن اللبون إذا ما لَز فً قرن       لم ٌستطع صولة البزل القناعٌس

ولنقؾ على المعنى اإلجمالً للبٌت. نقؾ على شرح مفرداته حتى تتقرب الداللة وٌتضح   

وبدأ فً : وهو ولد الناقة الذي أتَم عامٌن  فابن اللبونالمعنى المراد من هذا التشبٌه : 

 الثالث. وسبب التسمٌة أن الناقة األم تكون قد ولدت ؼٌره فصارت ذات لبن.

 شَد فً حبل فاقترن بؽٌره، واللَز أن ٌقرن شًء بشًء. : إذا ما إذا ما لزَ      

 : الحبل ٌقرب به بعٌرٌن أو شٌبٌن معا.  و القرن

 : الحملة.  الَصولة

جمع بازل : وهو البعٌر الذي أتم ثمانٌة أعوام ودخل فً عامه التاسع، فبزل نابه والبزل 

 ٌعنً خرج وظهر.

 جمع قنعاس : وهو البعٌر الضخم القوي. و القناعٌس

 : وفً المعنى اإلجمالً للبٌت الذي قصده جرٌر

، فلن القنعاسالبازل إذا قرن مع  ابن اللبونال ٌستطٌع أحد إدراكً إذا رام ذل ، ألنه مثل 

 ٌقوى على مدافعة صولته مهما رام ذل  لضعفه وتقصٌره.

 للضعٌؾ ٌحاول فعل األقوٌاء فٌعجز. والبٌت ٌضرب مثال

 

محكم كشعره أن هؤالء الذٌن ٌعنٌهم بهجابه أصؽر من أن ٌطاولوه فً شعر وجرٌر ٌعنً 

الرصٌن."
2
 

                                                             

. األصمعً، سؤاالت أبً حاتم السجستانً لألصمعً ورده علٌه فحولة الشعراء، تح : محمد عودة سالمة أبو جرى، 9

.  33، ص : 9994مكتبة الثقافة الدٌنٌة، مصر، دط ،   

 2. شرح البٌت مأخوذ من موقع شبكة الفصٌح لعلوم اللؽة العربٌة.
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وضع مقٌاسا لفحولة الشعراء انطالقا من األصمعً و من خالل هذا التعرٌؾ ٌتضح أن 

باقً الشعراء، إد ٌضرب عن المزٌة الكبرى، والصفة العظمى التً ٌتمٌز بها الفحل الفرد 

ة على ؼٌره." أي انفراده وتعالٌه  ٌَ لذل  مثال حٌن سبل ما معنى الفحل؟ فأجاب : " أن له مز

ة الفحل  ٌَ على الحقابق أي كمزٌة البالػ  كرمز للتمٌز عن الؽٌر، وأكمل جوابه فقال : كمز

الناضج على الصؽٌر الناشا. كما أن الحق هو من اإلبل الذي استكمل ثالث سنوات ودخل 

فً الرابعة. 
1
وبذل  ٌكون هذا الرمز المتعالً هو الشاعر الحامل للواء الشعر، الماس   

لشعر الذي ٌأتً لزمامه، القابد للشعراء. حتى عد األنموذج المثالً الذي ٌحتذي حذوه كل ا

من الشعراء بامرئ القٌس إذ ٌقول : " أولهم كلهم فً الجودة من بعده. وقد ضرب مثال 

امرؤ القٌس، له الخطوة والسبق، وكلهم أخذوا من قوله، واتبعوا مذهبه."
2
 

تتحدد وفً الحدٌث عن االمتٌاز الذي ٌحقق للشاعر الفحولة كما تحققت عند البالػ من اإلبل 

الشاعر توخٌها حتى ٌصٌر فً ركاب الفحول. وألدونٌس فً ذل  قول ٌرتب معاٌٌر على 

 فٌه هذه المعاٌٌر وهو : 

 الحظوة، أي المنزلة و المكانة. .1

 السبق. .2

 األخذ من قوله. .3

 إتباع مذهبه. .4

و إذا عبرنا عن ذل  بلؽتنا و مصطلحاتنا الحدٌثة قلنا إن الشاعر العظٌم فً نظر     

األصمعً، وهو الذي ٌبتكر ما ال سابق، وٌؤثر فً الذٌن ٌأتون بعده فٌسٌرون فً الطرٌق 

التً فتحها."
3
ونجد على هذا األساس تقسٌما بٌنه الجاحظ فً قوله :" والشعراء عندهم أربع  

الفحولة : ) قال رإبة:  قال األصمعًالفحل الخنذٌذ و الخنذٌذ هو التام. طبقات فأولهم 

                                                             

. 44، ص 2، ج 9986، 5بداع عند العرب، دار الفكر، ط . أدونٌس، الثابت و المتحول بحث فً االتباع واإل 1 

.34. األصمعً، فحولة الشعراء، ص:  2 

.44، ص : 2. أدونٌس، الثابت و المتحول، ج 3 
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ودون الفحل الخنذٌذ الشاعر المفلق، ودون ذل  الشاعر فقط ، والرابع همالرواة( 

الشعرور."
1
 

وٌضٌؾ محقق الكتاب عبد السالم هارون أن المقصود بالرواة هم الشعراء الذٌن ٌروون 

الشعر وٌقوون على القول. وتأسٌسا على هذا القول شعر ؼٌرهم فٌكثر تصرفهم فً 

فالفحولة ال تتأتى إال برواٌة الشعر وتقفً آثار الفحول بسل  منهجهم وإتباع مذهبهم بحفظ 

 رواٌاتهم. أشعارهم و

ومن هذا االستنتاج ٌتبٌن لنا أن األصمعً أراد أن ٌحدد الفحولة فً القدوة واإلمامة التً 

الفضل والسبق إلى طرق مواضٌع الشعر وتهذٌبها، ومن ثمة ٌحتلها الشعراء أصحاب 

جعلها منهاجا ومنصة ٌرتقٌها من ٌلحق بهم من الشعراء. فكان امرؤ القٌس وأمثاله حاملً 

 لواء الشعر والباقً تبع لهم.

إن المتأمل فً تراثنا النقدي عبر تارٌخه الطوٌل، ٌدر  حتما حقٌقة  منظور الجمحً :من 

ة األصمعً فً التطرق لقضٌة الفحولة والتً القت صدى كبٌرا بٌن النقاد هامة وهً أسبقٌ

فهو المؤسس األول لهذه الفكرة، إال أننا نجد ناقدا آخر قد أخذها ووسع لها وأعاد صٌاؼتها، 

وهو ابن سالم الجمحً حٌث ؼاص فً أعماق هذه الفكرة ودرسها دراسة نقدٌة تكشؾ عن 

، من خالل مصنفه طبقات االستٌعاب و الشرح والتحلٌل روح عالم متأثر بطرٌقة عصره فً

فحول الشعراء الذي لقً رواجا واسعا باعتباره طلٌعة كتب النقد فً األدب العربً، حٌث 

ٌهدؾ من ورابه إلى تخلٌص الشعر العربً من الشوابب العالقة به وانتقاء فحول الشعراء 

قات وكل طبقة تمثل درجة من وتمٌٌز مراتبهم، فالجمحً قد رتب كتابه على شكل طب

درجات الفحولة والتمٌز، فالطبقة األولى هً الفحولة األعلى ثم دونها الطبقة الثانٌة ثم األقل 

فً الطبقة الثالثة وهكذا حتى آخر طبقة .... وهذا هو مفهوم الفحولة عنده، كما أن الملفت 

ند األصمعً فهذا األول للنظر هنا هو تفاوت الفحولة عند الجمحً وهو عكس ما ألفناه ع

                                                             

 .9 ، ص :2، ج9998، 6. الجاحظ، البٌان و التبٌٌن، تحقٌق عبد السالم هارون، مكتبة الخانجً القاهرة، ط 1 
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ٌعد الفحولة مقٌاسا فنٌا ٌهبر عن الجودة والمقدرة فً قول الشعر وصناعته " فهً األساس 

األول الذي اتخذه فً قسمته للشعراء على هذا التمٌٌز والتدرٌج." 
1
 

لذل  اعتبر ابن سالم جمٌع الشعراء الذٌن ترجم لهم فً كتابه، هم من الشعراء الذٌن        

ا درجة الفحولة، حٌث قال: " فاقتصرنا من الفحول المشهورٌن" حققو
2
وبذل  فهو ٌرى أن  

الشاعر الفحل " هو الشاعر الكبٌر الذي ٌتفنن فً شعره وٌجود فٌه وٌحسن القول " 
3
 

فكل شاعر حقق الجودة الفنٌة وسار على قواعد موضوعٌة سلٌمة عده من الفحول، إال      

أن الفحول عند ابن سالم على طبقات متتالٌة وكل طبقة تحمل أربعة شعراء مجٌدٌن 

مشهورٌن وإذا بحثنا عن مفهوم الطبقة، فهً فً اعتقادنا مفهوم ٌدل على المرتبة والمكانة 

حدود صنٌؾ سامً وترتٌبً وفق حدود ذاتٌة أو ذوقٌة أو ربما وفق أو النقد على أساس ت

 ذاتٌة وقواعد موضوعٌة متعارؾ علٌها عند العامة والخاصة.

 : عرٌة العربٌة :ماهٌة الشثالثا 

 : تعرٌف الشعرٌة العربٌة 

ٌتنهج مسار النقد األدبً طرابق الفلسفة قصد تحدٌد مالمحه والوقوؾ مراصد كٌنونته، وال 

 ذل  إال بتحدٌد مصطلحاته وضبط مفهوماته.ٌتم 

لنقاد ٌدرون فً طلح الشعرٌة، إذ كَون فلسفة عالبقٌة جعلت اوهذا ما تشاكل علٌه مص     

ولدت وترعرعت دوامة ال متناهٌة من التوضٌحات والتفاسٌر، فالشعرٌة كمنهج نقدي 

ه ؼٌرها من المناهج، وذل  كؽٌرها من المناهج النقدٌة الحدٌثة، وأفادت من نتابجها ما أفادت

ال وأخٌرا باعتباره أوفً نظرتها الموضوعٌة للنص األدبً، واالنطالق من أساسه اللؽوي. 

ٌَزه.  نصا لؽوٌا ٌستؽل إمكانات اللؽة الواسعة فً اكتساب خصوصٌته وفردٌته وتم

وسنقؾ على بعض مفهومات الشعرٌة كما تناولها النقاد الذٌن نظروا لها على حقب    

" poetique " تفاوتة فً الزمن، وأَول نقطة نقؾ علٌها هً المعنى المعجمً لمصطلح م
                                                             

. 68عرب، إحسان عباس ص: .ٌنظر: تارٌخ النقد األدبً عند ال 1 

.29. طبقات فحول الشعراء، ابن سالم الجمحً، ص :  2 

.349. معجم مصطلحات النقد العربً القدٌم، أحمد مطلوب ص  3 
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ٌتكون من ثالث وحدات  poeticوالذي مراده إلى آن الشعرٌة مصطلح لسانً ٌونانً 

" ic" وهً وحدة معجمٌة تعنً فً الالتنٌة الشعر، أو القصٌدة، والالحقة " poetلؽوٌة"

إلى الجانب العلمً لهذا الحقل.وهً وحدة مرفولوجٌة تدل على النسبة وتشٌر 
1
 

وفً لسان العرب نجد : " شعر به شعر ٌشعر شعرا وشعرا ....: علم، ولٌت شعري أي   

لٌت علمً أو لٌتنً علمت،... والشعر : منظوم القول ؼلب علٌه لشرفه بالوزن والقافٌة، 

ألزهري، الشعر القرٌض المحدود بعالمات ال ٌتجاوزها، وإن كان كل علم شعرا، وقال ا

والجمع أشعار وقابله شاعر، ألنه ٌشعر ما ال ٌشعره ؼٌره... وفً موضع آخر، وسعى 

شاعرا لفظته"
2
 . 

والمَنظرون لها، وتبقى الداللة اإلصطالحٌة للشعرٌة متوقفة على ما فصل فٌه النقاد    

 وتعتقدان بداٌة هذه التنظٌرات منطلقها من الموروث النقدي الٌونانً وتكون كالتالً : 

 الشعرٌة فً الموروث الٌونانً القدٌم : 

اعتمد الفالسفة قدٌما على تنظٌرات توخوا من خاللها الدقة والوضوح، قصد إنشاء منظومة 

تداول تل  األفكار والفلسفات، إلحداث تواصل  معرفٌة، ونظرٌات علمٌة، الؽاٌة منها تٌسٌر

 ٌتماشى على عرفه المجتمع. معرفً 

ولما كان الشعر من أقدم الصناعات فقد شؽؾ به الناس وأقاموا له مكانة راقٌة فً   

نفوسهم، فقدسوا الشعر، وقدسوا الشعراء لدرجة الكمال، وٌعد أفالطون من الذٌن وطدوا 

ًٌل واسع النطاق أركان األدب فً الحضارة الٌونانٌة القدٌمة وقد نظر للشعرٌة  من خالل متخ

 ٌقً وهو عالم المثل. وٌمثل الصنع الحق

التً أقامها وبالتالً فمقام الشعرٌة عند أفالطون ؼٌر مشرؾ بالنسبة لجمهورٌته الفاضلة  

على نظام متماس  ٌعتمد أساسا على عالم المثل الذي مرجعه إلى الصنع الحقٌقً المنسوب 

 إلى هللا وحده وٌقسم الحقٌقة إلى ثالثة أقسام هً :

                                                             

، تشرٌن األول 494. رابح بوحوش، الشعرٌات والمناهج اللسانٌة فً تحلٌل الخطاب، مجلة الموقؾ األدبً، العددان 9

دمشق .  ، إتحاد الكتاب العرب2445  

: مادة : شعر .  9979. ابن منظور، لسان العرب، مكتبة دار المعارؾ بمصر،  2 
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 الخلق وهو عمل هللا صانع المثال. منزلة الصنع الحقٌقً، أي .1

 والصنع اإلنسانً وهو ما ٌقع على أفراد األشٌاء المصنوعة. .2

ثم المحاكاة وهً خلق المظاهر ال الحقابق. .3
1
 

ومن خالل هذا التصنٌؾ الذي قدمه أفالطون لماهٌة الحقٌقة ٌمكن أن تحدد مكامن الشعرٌة 

ها عنصر : المحاكاة ، ألن الشعرٌة حسب لبلورة ماهٌتألنها من جملة ما تعتمد علٌه كأساس 

أفالطون تقوم على المحاكاة أي تحاكً ما حكً لعالم المثل وبالتالً هً محاكاة من الدرجة 

 الثالثة.

وٌعد أرسطو المصدر الثانً فً الفكر الٌونانً القدٌم بعد أستاذه أفالطون، فالشعرٌة عنده   

)أرسطو( مدارها المحاكاة، وتنحصر فً األجناس الشعرٌة المعروفة : مالحم، تراجٌدٌا، 

: " ٌوجه عام والصفر بالناي كومٌدٌا، دراما وهذه الفنون القولٌة وؼٌرها من اللعب بالقٌثار 

: إما باختالؾ ما ٌحاكى أنحاء ع من المحاكاة، وٌفترق بعضها عن بعض على ثالثة أنوا

به، أو باختالؾ ما ٌحاكً، أو باختالؾ طرٌقة المحاكاة."
2
أما الفنون القولٌة :" فجمٌعها  

تحدث المحاكاة بالوزن والقول واإلٌقاع."
3
وبذل  تكون هذه المقومات الثالثة هً محور  

 .أرسطولمحاكاة عند الشعرٌة فً نظرٌة ا

 

 تنظٌر الغرب المحدثٌن للشعرٌة : 

ولجت باب النقد من أشهر رومان جاكبسونلقد كانت حركة الشكالنٌٌن الروس بقٌادة 

ووَطدت أركان الممارسة النقدٌة  ،الحركات النقدٌة التً ساهمت فً قراءة األعمال األدبٌة

من خالل االعتماد على البحث اللسانً لون النص منظومة ألسنٌة بحتة وعلٌها ترتب امر 

فً ان هنا  عالقة وطٌدة بٌن اللسانٌات والشعرٌة مما جعلهما ٌشكالن بالػ األهمٌة ٌتمثل 

ما مثل ما ٌهتم الرسام وجهٌن لعملة واحدة. " إن الشعرٌة تهتم بقضاٌا البنٌة اللسانٌة تما

                                                             

.89، ص : 9989، 9. مصطفى الجوزو، نظرٌات الشعر عند العرب، دار الطلٌعة بٌروت، ط 1 

ص ، 9967. أرسطو طالٌس ، فً الشعر، تحقٌق : شكري محمد عٌاد، دار الكاتب العربً للطباعة والنشر القاهرة، 

28. 2 

 3. المصدر نفسه، الصفحة نفسها .
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بالبنٌات الرسمٌة، وبما أن اللسانٌات هً العلم الشامل للبنٌات اللسانٌة، فإنه ٌمكن اعتبار 

الشعرٌة جزء ال ٌتجزأ من اللسانٌات".
1
وقد ركز جاكبسون فً التنظٌر للشعرٌة عللى  

دراسة الرسالة األدبٌة وتقسٌمها حسب الوظابؾ التً ٌؤدٌها كل عنصر. وبذل  ٌتحصل كل 

 فً المثال اآلتً :ٌوضحها عنصر على ست وظابؾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و معنى هذا  المخطط هو أن كل عنصر من العناصر التواصلٌة ٌؤدي وظٌفة معٌنة وبذل  

اعتمادا على األخرى وتبقى فوق كل ذل  وظٌفة تكون الوظابؾ كال متكامال تشتؽل الواحدة 

التركٌز على الرسالة فً حد لها الهٌمنة على سابر الوظابؾ وهً الوظٌفة الشعرٌة ٌعنً 

 ذاتها.

                                                             

.24، ص: 9988،9. رومان جاكبسون، قضاٌا الشعرٌة، ترجمة : محمد الوالً وآخرون، دار توبقال، ط  1 

 سياق 

 )مرجعيت(

 مرسل إليه 

 )إفهاميت(

 رسالت

 )شعريت(

 اتصال

 وانتباهيت

 سنن 

 ليسانيتميتا 

 مرسل

 )انفعاليت(
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إن استهداؾ الرسالة بوصفها رسالة والتركٌز وٌعبر جاكبسون عن هذا المعنى بقوله : "   

على الرسالة لحسابها الخاص هو ما ٌطبع الوظٌفة الشعرٌة للؽة ".
1
 

وٌرى جاكبسون أن الوظٌفة الشعرٌة تتحد من خالل عملٌة وحٌدة هً أن الوظٌفة    

الشعرٌة مبدأ التماثل لمحور اإلختٌار على محور التألٌؾ ".
2
 

ومراد ذل  إلى أساس الترتٌب اللؽوي، بمعنى أن اللؽة الشعرٌة ال تكتسب طابعها، 

 قترنت بمحور اللؽة العادٌة.اممٌزاتها، وٌبرز مكانتها، وال تحدد قٌمتها إال إذا 

 الشعرٌة فً الموروث النقدي العربً القدٌم : 

تعد نظرٌة النظم من أبلػ المفاهٌم والنظرٌات فً الشعرٌة العربٌة التً تداخلت مع باقً 

مقومات الشعرٌة. والنظم كما ٌعَرفه عبد القاهر الجرجانً هو : " أن تضع كالم  الوضع 

الذي ٌقتضٌه علم النحو، وتعمل على قوانٌنه وأصوله، وتعرؾ مناهجه التً نهجت فال تزٌػ 

لرسوم التً رسمت ل  فال تحل بشًء منها ". عنها، وتحفظ ا
3
 

وخالصة مقولة الشعرٌة عند الجرجانً تتمثل فً جعل الكالم ٌنحصر فً المحور     

األفقً أي محور التألٌؾ الذي ٌعمل الناظم على نسجه، وبالتالً فالفرادة القولٌة بٌن 

ل على المحور العمودي   المتكلمٌن ال تكون فً اختٌار المفردات فً ذاتها، تل  التً تشتؽ

" اإلختٌار ". وإنما هً فً تألٌفها ووضعها فً نسق نحوي حسب الوضع الذي ٌقتضٌه 

 المحور األفقً ، وذل  هو اإلنسجام الذي ٌَولد الشعرٌة.

ه( قطبا هاما فً التنظٌر للشعرٌة وذل  حٌنما عدها  684وقد مثل جازم القرطاجنً )    

عد التً تضبط عملٌة الصناعة الشعرٌة، وتكسبها خاصٌتها مجموعة من القوانٌن والقوا

المجددة، وعلٌه فكل عمل لؽوي ال ٌخضع لتل  القوانٌن ال ٌعد فً نظره شعرٌة  ومٌزتها

وال ٌتعدى نطق الكالم العادي. وكذل  ظن هذا أن الشعرٌة فً الشعر إنما هً نظم أي لفظ 

                                                             

.39. رومان جاكبسون، القضاٌا الشعرٌة، ص :  1 

.33. نفسه، ص :  2 

، ص : 2449، 2دار المعرفة بٌروت، ط. عبد القاهر الجرجانً، دالبل اإلعجاز، علق علٌه السٌد محمد رشٌد رضا، 

74،. 3 
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إنما المعتبر عنده إجراء الكالم على  واتفق كٌؾ اتفق نظمه، وتضمٌنه أي ؼرض اتفق....

الوزن والنفاذ به إلى القافٌة ".
1
 

مقوم الذي بنى علٌه حازم تأسٌساته للشعرٌة هو عنصر المحاكاة باعتباره ركٌزة وال   

أساسٌة فً العملٌة اإلبداعٌة كما سبق ونظر له أرسطو، مشٌرا ببراعة إلى عنصرٌٌن 

 .)براعة التركٌب(أساسٌٌن هما التخٌٌل والنظم 

والركٌزة األساسٌة والقضٌة المهٌمنة فً شعرٌة حازم هً عنصر التخٌٌل ولذل  ٌؤكد    

مرارا أن " لمعتبر فً حقٌقة الشعر إنما هو التخٌٌل والمحاكاة فً أي معنى اتفق ذل ".
2
 

ه أو والتخٌٌل فً أبسط تحدٌداته هو : " أن تتمثل للسامع مع لفظ الشاعر الممثل أو معانٌ

أسلوبه أو نظامه، وتقوم فً خٌالٌه صورة أو صور ٌنفعل لتخٌلها وتصَورها، أو تصور 

نقباض ".ؼٌر روٌة إلى جهة االنبساط أو االشًء آخر بها انفعاال من 
3
 

 الشعرٌة عند العرب المحدثٌن : 

ما فً الساحة النقدٌة العربٌة المعاصرة فمن المنظرٌن للشعرٌة كمال أبو دٌب الذي أ   

إذ ٌقول : ٌستخلص مفهوم الشعرٌة انطالقا من شبكة العالقات القابمة فً النص الواحد 

"الشعرٌة إذن خصٌصة عالبقٌة، أي أنها تجَسد فً النص لشبكة من العالقات التً تنمو بٌن 

مكَونات أولٌة ".
4
 

والحدٌث عن العالبقٌة ٌحٌلنا مباشرة إلى ما أسس له الجرجانً من خالل نظرٌة النظم   

 التً تعمل هً األخرى. 

على تنسٌق وتنظٌم شبكة من الوحدات الداللٌة، الصوتٌة، النحوٌة،  –العالبقٌة  -

 البالؼٌة، السٌاقٌة فً محتوى له وجوده وكٌنونته. 

                                                             

. أبو الحسن حازم القرطجانً، منهاج البلؽاء وسراج األدباء، تقدٌم وتحقٌق محمد بن الحبٌب الخواجة، دار الؽرب 

. 28ص  9989، 2اإلسالمً، بٌروت ط 1 

.29. المصدر نفسه، ص :  2 

.89. المصدر نفسه، ص :  3 

.94، ص : 9987، 9مؤسسة االبحاث العربٌة، بٌروت ط. كمال أبو دٌب، فً الشعرٌة،  4 
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هو : " أن الفجوة : مسافة التوتر منبع  كما أن الذي خلص إلٌه كمال أبو دٌب

الشعرٌة ".
1
 

وهو بذل  ٌمٌز بٌن اللؽة الشعرٌة واللؽة الٌومٌة. وٌؤكد أن التشكٌل اللؽوي، الخاص 

ٌَز التراكٌب  بالشعر علٌه أن ٌخلق فجوة : مسافة توتر ، وهً المسافة أو الفجوة هً التً تم

عادي وبٌن ما هو كالم شعري ذي دالالت الشعرٌة من النثرٌة أو تفرق بٌن ما هو كالم 

 إنزٌاحٌة تخلق ؼرابة وجمالٌة لدى المتلقى.

 

 

 

                                                             

.936. المصدر السابق ، ص :  1 
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 موضوعات الفحولة فً الشعرٌة العربٌة.الفصل الثانً :

 موضوعات الفحولة.أوال :  -

 ثانٌا : شروط الفحولة . -

 ثالثا : موضوعات الفحولة عند الجمحً. -

 رابعا : موضوعات الفحولة عند األصمعً. -

 خامسا : مفسدات الفحولة. -
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  موضوعات الفحولة فً الشعرٌة العربٌة: 

 : موضوعات الفحولة 

واضح أو مدح رافع أو لقد أجمع العلماء على أن الشعر وضع على أربعة أركان : هجاء 

فخر سامق أو تشبٌه مصٌب، وهذا كله مجموع فً شعر : جرٌر األخطل وباألخص 

الفرزدق، وهكذا ترتبط الفحولة بتعدد الموضوعات الشعرٌة وثرابها فقد ورد أن ذا الرمة 

سأل الفرزدق ٌوما، فقال مالً ال ألحق بكم معاشر الفحول؟ فقال : لتجافٌ  عن المدح 

وهذا كله ٌدل على أن المدح و الهجاء كان لهما أهمٌة اجتماعٌة وأخالقٌة، فالمدح  والهجاء :

والهجاء مترابطان، والشاعر الذي ال ٌحسن المدح والهجاء ٌكون فً قبٌلته بمثابة الرجل 

الذي ال سالح له، أي ال قٌمة له.
1
 

وتصنٌؾ الشعراء  لقد قام محمد بن سالم الجمحً فً كتابه طبقات فحول الشعراء : بتقسٌم 

 على أساس تفاضلهم فً الفحولة، ومن األؼراض التً كانت سابدة عندهم : 

 الوصف : -

والكناٌة واالستعارة لقد نظر القدماء إلى الوصؾ فوجدوه ٌستخدم فنون البٌان : كالتشبٌه 

ففرقوا بٌن الوصؾ و األدوات الفنٌة، وقال ابن رشٌق : " وهو أي الوصؾ مناسب للتشبٌه 

والفرق بٌن الوصؾ والتشبٌه : أن ومشتمل علٌه، ولٌس ألنه كثٌرا ما ٌأتً فً إضعافه، 

 هذا إخبار عن حقٌقة الشًء و أن ذا  مجاز وتمثٌل..."

وهو متصل بالجوارح وقٌل: " أحسن  وٌعتبر الوصؾ من أقدم األؼراض فً الشعر،

الوصؾ ما نعت به الشًء حتى كاد ٌمثله عٌانا للسامع." وٌقول ابن رشٌق : " أصل 

الوصؾ إنما هو ذكر الشًء بما فٌه من األحوال و الهٌبات.
2
و من األمثلة عن الوصؾ  

 نجد الجعدي أوصؾ الناس لفرسه حسب قول ٌونس : 

 

                                                             

.38. أدونبس، الثابت و المتحول، ص  1 

.64، ص9992، 9. ؼازي طلٌمات و أ. األشقر، األدب الجاهلً وقضاٌاه وأؼراضه، دمشق، مكتبة االٌمان، ط 2 
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 ضلٌع، ومن خٌر الجٌاد ضلٌعها     فإن صدقوا قالوا : جواد مجرب 

قال رؤبة: " ما كنت أرى المرقع منها إال أسرع، ولم ٌكن رؤبة والعجاج صاحبً خٌل، 

ولكن صاحبً إبل ونعتها."
1
 

وفً هذا البٌت ٌشٌر ٌونس أن الجعدي كان أوصؾ الناس لفرسه حٌث وصفه أدق مثٌل، 

 تؤمن خصابص الوصؾ: 

شبه منه حٌث ٌقول قدامة بن وتقرٌب المشبه من الم ؼلبة الطابع الحسً على الصورة

" أفضل التشبٌه ما وقع بٌن شٌبٌٌن اشتراكهما فً الصفات أكثر من انفرادهما..."  جعفر:
2
 

 المدح : -

والفعال وإظهار المحاسن، وإشاعة المحامد  هو من أؼراض الشعر حٌث ٌقوم على الثناء

الشاعر.التً خلقها هللا بالفطرة والتً بتوهمها 
3
فً رأي النقاد وسٌلة للتكسب وشعر المدٌح  

والثراء، وحجتهم أن الشاعر ٌضٌؾ على ممدوحه صفات لٌست فٌه، وأخالقا ال ٌتحلى بها، 

ومنه نستخلص أن ارتباط المادح بالممدوح قد ٌنقلب بطول العشرة من نفع ٌعقب مدحا إلى 

 تكرٌم ٌقتضً الشكر.

شعر األخطل حٌث سماه شاعر بن أمٌة وبعث بمولى وكان عبد المل  بن مروان ٌعجبه 

 ٌنادي على رؤوس المأل قابال : هذا شاعر أمٌر المؤمنٌن، هذا شاعر العرب. 

 ومن ثمة مدح األخطل عبد المل  حٌث قال : 

 نفسً فداء أمٌر المإمنٌن إذا          أبدى النواجذ ٌوما عارم ذكر

خلٌفة هللا ٌستسقى به المطرالخائض الغمر والمٌمون طائره       
4

 

 ومن خصابصه مزجة بالقصة التارٌخٌة والمبالؽة فً تصوٌر خصال الممدوح.

                                                             

.928. محمد بن سالم الجمحً، طبقات فحول الشعراء، ص  1 

.943.ؼازي طلٌمات، األدب الجاهلً وقضاٌاه، ص  2 

.962.المرجع نفسه، ص  3 

.444. جرجً زٌدان، تارٌخ أداب اللؽة العربٌة، ص  4 
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 الهجاء :  -

هو ؼرض من أؼراض الشعر ٌتناول فٌه الشاعر الذم والتشهٌر بعٌوب خصمه المعنوٌة 

والجسمٌة، وهو نقٌض المدح، ألن المدح ذكر الفضابل والهجاء ذكر الرذابل.
1
 

الشعراء فً الهجاء كانت أقرب إلى العنؾ والصدق والحرارة والتوهج من وعواطؾ 

عواطفهم إلى المدٌح، ألن افتخار الشاعر بنفسه ٌجعله ٌنقص من فقٌمة الشاعر أو من فنه 

عن طرٌق الؽضب والتعصب، وال سبٌل إلراحة النفس من هاتٌن العاطفتٌن إال بالتعرٌض 

 الخفً أو الهجو الصرٌح.

 الؽرض نظم الفرزدق أبٌاتا ٌقول فٌها :  و فً هذا  

 هما دلتانً من ثمانٌن قامة         كما انقض باز أقتم الرٌش كاسره

فلما استوت رجالي فً األرض نادتا    أحٌا ٌرجى أم قتٌال نحاذره    
2

 

 فلما بلؽت هذه األبٌات نظم قصٌدة ٌرد على الفرزدق قابال : 

 لقد ولدت أم الفرزدق فاجرا       فجاءت بزوار قصر القوادم  

فرد علٌه الفرزدق ٌوصل حبلٌه إذا جن لٌله          لٌرقى إلى جاراته بالساللم     

 بقصٌدة طوٌلة ٌقول فٌها : 

 وإن حراما ان أسب متقاعسا       بآباء الشم الكرام الخضارم       

 ولكن نصفا لو سببت وسبتنً       بنو عبد شمس من مناف وهاشم       

ومن خصابصه قصر مقطوعاته، والواقعٌة والصدق والهجو بالمخازي ال بالعاهات بمعنى 

أن الشاعرلم ٌكن ٌهجو لٌسخر وٌضح  الناس على المهجو بل كان ٌهجو لٌصلح فاسدا 

 وٌقوم منحرفا.

 الرثاء : -

                                                             

.992. ؼازي طلٌمات، األشٌقر، األدب الجاهلً وقضاٌاه، ص  1 

.44. ابن سالم الجمحً، طبقات فحول الشعراء، ص 2 



 مىضىعاث الفحىلت في الشعريت العربيت                                         :   لثانيالفصل ا

 

 
23 

حٌث ورد فً لسان العرب : " رثا فالنا ٌرثٌه رثٌا مدحه، هو بكاء على المٌت و

ومرثٌة: إذا بكاء بعد موته، ورثٌت المٌت أٌضا إذا بكٌته وعددت محاسنه..." 
1
 

فالرثاء  ٌتوافق مع المدح فً معاٌنه، فالمدح ٌكون لألحٌاء أما الرثاء فٌكون للمٌت، 

التحسر إذ أنه نابع من حزن أو الحب أو شدة فدوافع الرثاء ٌخالطه الوفاء والجزع 

 الشاعر على إنسان فارقه عنه الموت، ومثال ذل  رثاء جرٌر لزوجته فً قصٌدته:

 لوال الحٌاء لعادنً االستعبار         ولزرت قبرك والحبٌب ٌزارلوال الحٌاء :     

وقد نظرت وما تمتع نظرة            فً اللحد حٌث تمكن المحفار                   
2

 

 : شروط الفحولة 

مدامت الفحولة مبدأ أساسً فً تمٌٌز بٌن الشعراء، أفضلهم من أضعفهم وكذل  هً مبدأ 

لتقسٌمهم وتصنٌفهم فً طبقات على التوالً فال بد ومن دون ش  أن تجتمع فٌه الفحولة 

جملة من الشروط التً تمنحها هذا الحق فً التمٌٌز والتصنٌؾ، فالشاعر حتى ٌصبح فحال 

مرتبة عالٌة بٌن الشعراء وٌتمكن من بلوغ القمة فً البرج العاجً علٌه أن ٌتصؾ  وٌحتل

 بكل االلتزامات التً ٌصنعها هذا المبدأ.

وتكون االنطالقة فً تحدٌد هاته األسس من قول األصمعً : " ال ٌصٌر الشاعر فً   

تدور فً قرٌض الشعر فحال حتى ٌروي أشعار العرب، وٌسمع األخبار وٌعرؾ المعانً و

مسامعه األلفاظ وأول ذل  أن ٌعلم العروض لٌكون مٌزانا له. و النحو لٌصلح به لسانه، 

وٌقٌم به إعرابه والنسب وأٌام الحرب لٌستعٌن بذل  على معرفة المناقب وذكرهما بمدح أو 

ذم." 
3
 و قال أٌضا األصمعً قال رؤبة : 

" الفحولة هم الرواة."  
4
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راوٌة فقد كان الفرزدق على فضله فً هذه الصناعة ٌروي للحطٌبة كثٌرا وكان الحطٌبة 

زهٌر وكان زهٌر واوٌة أوس بن حجر وطفٌل الؽنوي جمٌعا، وكان امرئ القٌس راوٌة 

وقوة ؼرٌزة والبد بعد ذل  أن ٌلود به فً شعر وٌتكأ مع فضل نجٌزةأبً دؤاد األٌادي : 

بنً قٌس بن ثعلبة بٌن ٌدي النابؽة الذبٌانً بسوق عكاظ وأنشده  علٌه كثٌرا، وقد نزل أعشى

منهم، وكان كثٌر فقدمه، وأنشد حسان بن ثابت ولبٌد بن ربٌعة فما عابهم ذل  وال ؼض 

ه بدأ بجمٌل ثم أنشد ما ٌراد منه. ولم ٌكن بدون رواٌة جمٌل ومفضال له : إذا استنشد لنفس

شعرا وأنظمهم كالما مؤتما بالفرزدق آخذا عنه كثٌر جرٌر والفرزدق بل ٌقدم علٌها الناس 

التعصب له والرواٌة عنه."
1
 

ٌها من حالوة واللفظ وقرب المأخذ ووجود البدٌع الذي " وتصفح أشعار المولدٌن لما ف  

مثله فً شعر المتقدمٌن قلٌل ال أن تكون عمدة الشاعر ومطالعة ما ذكرته آخر كالمً هذا 

دون ما قدمته." 
2
 

" وأن ال ٌخالؾ طرٌق الفحول ومذهبهم فً التناول الشعري."   
3
فالشعراء الفحول لهم  

ممٌزاتهم وسبلهم الخاصة فً تناولهم للشعر، ومن أراد أن ٌدركهم علٌه ان ٌحذو حذوهم 

وٌتبع خطاهم وٌسل  طرٌقهم وطرٌق الشعر هو طرٌق شعر الفحول مثل امرئ القٌس 

ٌار والرحل والهجاء والمدٌح والتشبٌب بالنساء وصفة الخمر وزهٌر والنابؽة، من صفات الد

والحروب واالفتخار فإذا ادخلته فً باب الخٌر الن. "
4
 

" أن ٌكون متصرفا فً أؼراض الشعر، وعلى رأسها المدح والهجاء."      
5
 

 

وٌعرؾ حق من فوقه من الشعراء." " وٌجب على الشاعر أن ٌتواضع لمن دونه    
6
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فالتواضع من شٌم كبار الشعراء، فكلما كان الشاعر متواضعا مع من دونه ومحترما ومقدرا 

 حقا من فوقه على قدره وشأنه وازدادت رفعته. 

فً الزمان ال ٌضر تأخره إذا أجاد كما ال ٌنفع المتقدم تقدمه إذا " والمتأخر من الشعراء    

ا أن للمتأخر فضل االجادة أو الزٌادة قصر وإن كان له فضل السبق فعلٌه در  التقصٌر كم

وٌثبت جٌده، وال ٌكون الشاعر حاذقا مجودا حتى ٌتفقد شعره، وٌعٌد فٌه نظره فٌسقط ردٌبه

وٌكون سمحا بالركٌ  منه مطروحا له راؼبا عنه فإن بٌتا جٌدا ٌقوم ألفً ردئ." 
1
 

أمرا سهال، بل على الشاعر أن ٌتصؾ بجملة من الصفات الوصول إلى مرتبة الفحولة لٌس 

والممٌزات حتى ٌكون نتاجه الشعري متمٌزا أٌضا وهذا ما دفع بالنقاد إلى أن ٌجعلوا 

 الشاعر الفحل فً مقدمة الشعراء. 

" الشعراء عندهم أربعة طبقات ، فأولهم الفحل الخنذٌد، والخنذٌد هو التام ... ودون     

الشاعر المؽلق، ودون ذل  الشاعر فقط ، والرابع الشعرور." الفحل الخنذٌد 
2
 

 : ًموضوعات الفحولة عند الجمح 

كما نشأ طبقات فحول الشعراء، عرؾ النقد على أٌد ابن سالم رواجا كبٌرا من خالل كتابه 

فً مجال األدب بعد أن أخذت معالمه من كتب الحدٌث و علوم الطبقاتما ٌعرؾ بنظام 

زٌن تحدد مكانة الشاعر أمام ؼٌره من الشعراء " ذل  وضع الشعراء فً مواالدٌن . و مرد 

لم ٌقسم الشعراء إلى فحول و ؼٌر فحول كاألصمعً، إنما نظر فً الطبقة فابن سالم 

اها معٌارا ألنه جعل الشعراء فً طبقات، ناظرا ٌَ إلٌهم بمالحظة تقارب  األرقى عادا إ

لذي ٌضعهم فً )طبقة( ثم تفاوت مستوٌات األداء مستوٌات األداء الشعري ذا  التقارب ا

الذي ٌوزعهم على طبقات و هو فً هذا وَسع األفق النقدي الذي حدده الشعري ذا  التفاوت 

األصمعً قبله."
3
و ٌبرر سعٌه هذا بقوله : " ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلٌة و اإلسالم،  

، واحتججنا لكل فنزلناهم منازلهم ،سالمو المخضرمٌن الذٌن كانوا فً الجاهلٌة و أدركوا اإل
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و ما قال فٌه العلماء .....فاقتصرنا من الفحول المشهورٌن شاعر بما وجدنا له من حجة، 

على أربعٌن شاعرا. فألفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرابه، فوجدناهم عشر طبقات، أربعة 

رهط كل طبقة، متكافبٌن معتدلٌن."
1

 كتابه إلى تقسٌم الشعراءفً ابن سالمو قد اهتدى 

 على الشكل التالً : الزمنباعتبار 

 و هً عشرة، فً كل طبقة أربعة شعراء.طبقات الشعراء الجاهلٌٌن : -0

 و هً عشرة، فً كل طبقة أربعة شعراء.طبقات الشعراء اإلسالمٌٌن : -9

و تضم ثالثة شعراء و شاعرة الخنساء، و هً المرأة طبقة أصحاب المراثً :  -3

 تً أوردها ابن سالم فً طبقاته.الوحٌدة ال

 قَسموا على النحو التالً :طبقة شعراء القرى العربٌة :  -4

 شعراء المدٌنة. - أ

 شعراء مكة - ب

 شعراء الطائف. -ج

 شعراء البحرٌن. -د

 .طبقة شعراء الٌهود -ه

 فهً :الطبقات هذا التمٌٌز و التدرٌج فً ابن سالمأما األسس التً أقام علٌها 

  كل من ذكرهم هم من الشعراء الفحول و أنزلهم فً طبقات باعتبار السبق الفحولة

فً أشعارهم ، أي التشابه الزمنً على أساس تقارب كل أصحاب الطبقة الواحدة 

 والتناظر. أما موضوعات هذه الفحولة فتندرج تحت:

  :"فً إلحاق الشاعر بالفحول. أي أن ٌكون للشاعر، شعر كثٌر، حتى و الكم "الكثرة

 إن ضاع أكثره. فالضٌاع ال ٌحرمه من التقدٌم.

  :فً فنون الشعر، وأكثر من فكلما أكثر الشاعر و ذهب تعدد أغراض الشعر

 الفحول األوابل.أؼراضه كالمدح والهجاء والفخر والوصؾ عد من الشعراء 

                                                             
 . 24، ص : 9. ابن سالم، طبقات فحول الشعراء، ج1



 مىضىعاث الفحىلت في الشعريت العربيت                                         :   لثانيالفصل ا

 

 
27 

 : ٌتقدم الشاعرالمجٌد على الشاعر ؼٌر المجٌد، حتى و لو كان شعره معٌار الجودة

 متنوع األؼراض. كثٌرا و

 معٌار الكثرة:: أوال 

فقد اعتمد علٌه فً المفاضلة بٌن الشعراء فنراه جلٌا فً ابن سالمأما موضوع الكثرة عند 

ؼٌر موضع من كتابه، فقد قال فً مطلع كتابه ذاكرا عنصر الكثرة ومشٌرا إلى خطورته 

" إذا كان ال ٌحاط بشعر قبٌلة واحدة من قبابل العرب."بقوله: 
1
مداره لٌس إقصاء الشاعر و 

وهذا ما نراه فً تبرٌره لتأخر الشعراء الفحول المكثرٌن وإنما تأخٌره عن الفحولة من 

الطبقة إلى طرفة بن العبد وعبٌد بناألبرص وعلقمة بن عبدة وعدى بن زٌد، منزلة 

 " وهم أربعة رهط فحول شعراء، موضعهم مع األوابل، وإنما أخل بهمإذ ٌقول :  الرابعة 

قلة شعرهمبأٌدي الرواة."
2
فهو ٌقدم الشعراء الواحد عن اآلخر و الطبقة عن األخرى  

فكلما وجد الشاعر مقواال للشعر ؼزٌر الرواٌة له قدمه دون  الكم الشعريو  الكثرةبحسب 

تحرج عن باقً الشعراء مواالة ٌتتابع فٌها الشعراء الواحد تلو اآلخر. وٌفصل فً شأن 

 فٌقول : " فأما طرفة فأشعر الناس واحدة، وهً قوله : الرابعةالطبقة أصحاب 

 وقفت بها أبكً وأبكً إلى الغدلخولة أطالل ببرقة ثهمد

 و تلٌها أخرى مثلها وهً :

 أصحوت الٌوم أم شاقتك هَر         ومن الحب جنون مستقر

ومن بعد له قصابد حسان جٌاد."
3
قد أخر  سالمابن ومن هذا القول ٌتبٌن من خالله أن  

الطبقات بسبب ما روي عنه من شعر وهو قلٌل جدا حتى ٌلحق بفحول  طرفة ابن العبد

بقوله: " وعبٌد بن األبرص،  عبٌد بن األبرصإلى تبرٌر تأخٌر طرفة . وٌتجاوزاألولى

 قدٌم، عظٌم الذكر، عظٌم الشهرة، وشعره مضطرب ذاهب، ال أعرؾ له إال قوله: 

ٌَت فالذنوب             أقفر من أهله ملحوب      فالقطب

                                                             
 .3، ص: 9السابق، ج. المصدر 1
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و ال أدري ما بعد ذل ." 
1
 

 من رهط علقمة الفحل والبن وعلقمة الخصً، وهو علقمة الفحل وعلقمة بن عبدة"   

 عبدة ثالث روابع جٌاد ال ٌفوقهن شعر: 

 ذهبت من الهجران فً كل مذهب      ولم ٌك حقا كل هذا التجنب

 و الثانٌة:

 طروب       بعٌد الَشباب عصر حان مشٌبطحا بك قلب فً الحسان 

 و الثالثة:

 هل ما علمت وما استودعت مكتوم      أم حبلها إذ نؤتك الٌوم مصروم  

وال شًء بعدهن ٌذكر." 
2
هذه أصحاب ذا نجد ابن سالم ال ٌكاد ٌذكر عن ومن خالل ه 

الشعر العربً الطبقة شعرا فلكل منهم أثر عنه ثالث أو أربع قصابد تعد األمثل من عٌون 

 ومع ذل  فقلة الرواٌة عنهم جعلتهم ٌتأخرون عن الفحول األول.

أو كما سماهم ابن سالم بأصحاب الواحدة فلم ٌجد لهم ابن  الطبقة السادسةأما أصحاب     

سالم كثٌر رواٌة فهم : " أربعة رهط، لكل واحد منهم واحدة: أولهم عمرو بن كلثوم وله 

 قصٌدة، التً أولها:

 َبً بصحنك فؤصبحٌنا        وال تبقً خمور األندرٌناأاله

 والحارث بن حلزة وله قصٌدة التً أولها:  

 آذنتنا ببٌنها أسماء                 رَب ثاو ٌمل منه الثواء

 وله شعر سوى هذا، وهو الذي ٌقول فً شعره :

 ال تكسع الَشول بؤغبارها            إنك ال تدري من الناتج           
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 وعنترة بن شداد وله قصٌدة، وهً :

 ٌا دار عبلة بالجواء تكلمً           وعمً صباحا دار عبلة واسلمً            

وفً قال : " أربعة رهط محكمون مقَلون،  الطبقة السابعةوكذل  فً معرض حدٌثه عن 

أشعارهم قَلة، فذا  الذي أَخرهم "
1
وحصٌن بن ، منهم سالمة بن جندلوهؤالء الشعراء :   

، وقد اكتفى ابن سالم فً هذا المتلمس، والمسٌب بن علس، والحمام المرٌم بن ربٌعة

المقام بالترجمة لهم فقط دون ذكر إلنتاجهم الشعري فً حدود الورقة من كتابه، فهؤالء 

 كثٌرة. مقلون قلة

 : ثانٌا : تعدد أغراض الشعر 

 فً توزٌع الشعراء  ابن سالممده تعدد األؼراض الشعرٌة اعت وكذل  معٌار

والمفاضلة بٌنهم و ٌتضح هذا األثر بصورة جلٌة فً مواضع عدٌدة من طبقاته، فقد قال فً 

: " وقال أصحاب األعشى : هو أكثرهم عروضا، و أذهبهم فً فنون الشعر،  األعشىشأن 

هم طوٌلة جٌدة، و أكثرهم مدحا و هجاء و فخرا ووصفا، كل ذل  عنده." وأكثر
2
و من ذل   

ٌَر عزة فً الطبقة الثانٌةلوضع أٌضا ما نراه فً تبرٌره  جمٌل بن  من فحول اإلسالم، و كَث

ر و على أصحاب مع أن جمٌال مقَدم فً التشبٌب على كثٌَ ، معمر فً الطبقة السادسة

ر فً التشبٌب نصٌب ولفر، و جمٌل مقَدم علٌه : "  سالمابن النسٌب جمٌعا، قال  ٌَ و كان لكث

النسٌب جمٌعا فً النسٌب، وله فً فنون الشعر ما لٌس لجمٌل و كان جمٌل  وأصحاب

ر ٌتقَول، و لم ٌكن عاشقا، و كان رواٌة جمٌل."  ٌَ صادق الصبابة، و كان كث
3
 

على هذا المطلب فً فً تأكٌدهم هذا هو معٌار تعدد الؽرض الشعري و " ابن سال      

الشاعر ٌنفً فكرة التخصص فً الشعر التً لم تكن مقبولة فً موازٌن النقد آنذا  ؼٌر أننا 

الب بهذا بعد ابن سالم، ٌدل على أن فكرة التخصص بدأت تالقً قبوال ال نجد من ٌط

                                                             
 .955، ص : 9. المصدر السابق، ج1

.65، ص : 9. نفسه، ج 2 

. 545، ص : 2. نفسه،ج 3 



 مىضىعاث الفحىلت في الشعريت العربيت                                         :   لثانيالفصل ا

 

 
30 

لما لها من أثر فً رسوخ قدم الشاعر فً الؽرض الذي ٌنصرؾ إلٌه و ٌبدع واستحسانا 

فٌه، مما ٌبعده عن التشتت، و ٌعطٌه لونا خاصا به. " 
1
 

ٌتضح أن ابن سالم اعتمد على معاٌٌر فاضل من خاللها بٌن و من خالل هذا الطرح      

 الشعراء استقاها ممن سبقه من نقاد و على رأسهم األصمعً.

  معٌار الجودة ثالثا : 

فً معٌار الجودة على إضافة إلى معٌاري الكثرة و تعدد األؼراض الشعرٌة ٌعتمد ابن سالم 

ترتٌبه الطبقً فالشاعر المكثر المجٌد عند ابن سالم مقَدم على الشاعر المَقل المجٌد، و 

ض أو المكثر المجٌد المتعدد األؼراض مقدم على المكثر المجٌد الذي لم ٌقل إالَ فً ؼر

اثنٌن. أما كثرة الشعر و تنوع أؼراضه فإنهما ال ٌقَدمان الشاعر إذا كان شعره ردٌبا ألن 

أؼراضا عدٌدة ؼٌره من الشعراء حتى و لو سل  معٌار الجودة هنا ٌحتم تقدٌم المجٌد على 

فً الشعر . هذا حكم ابن سالم. وعلٌه فما هً أسس الجودة التً حكم بها؟ فهو ٌقول مثال 

و كان ٌكثر التنقل فً العرب ٌجاورهم، فٌَذم و ٌحمد، و له :" و كان األسود شاعرا فحال 

فً ذل  أشعار. و له واحدة رابعة طوٌلة، الحقة بأجود الشعر، لو كان شفعها بمثلها قَدمناه 

على مرتبته." 
2

ت :" أشعرهم حسان بن ثابت، وهو كثٌر : فً حسان بن ثابو ٌقول أٌضا 

 الشعر جٌده."
3
و بسبب الجودة أٌضا وضعه ابن سالم على رأس فحول شعراء القرى  

ده." العربٌة. و ٌقول أٌضا  ٌَ :" كان قراد بن حنش من شعراء ؼطفان، وكان قلٌل الشعر ج

4
 و من أجل هذا جعله أٌضا فً ذٌل الطبقة الثامنة من الشعراء اإلسالمٌٌن.

 : ًموضوعات الفحولة عند األصمع 

 الموضوعات فً :تجسدت هذه 

 معٌار الكثرة/ الكم الشعري ::  أوال 
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 و من الموضوعات التً رتب علٌها األصمعً الشعراء فحوال و ؼٌر فحول 

الذي ٌرتقً به أي كثرة الشعر فكلما كان الشاعر مقواال مكثرا كان له النصاب معٌار الكثرة 

المقطوعات القصٌرة، بل ٌتخذ إلى مصاؾ الفحول، و بالتالً ال ٌعتد األصمعً باألبٌات و 

 من القصابد الجٌدة أنموذجا متعالٌا ٌطالب من خالله الشاعر أن ٌنسج على منواله.

و سنقوم فً هذا المقام بإٌراد الشعراء المقلٌن حسب ورودهم فً سؤاالت أبً               

حاتم لألصمعً، كما سنوسع فً شأن بعضهم حسب ما أورده المرزبان فً الموشح حتى 

 تكون الصورة أكثر وضوحا و السبب أكثر بٌانا.

 ٌقول أبو حاتم السجستانً :          

 فالحوٌدرة ؟"" قلت 

ال : لو قال مثل قصٌدته خمس قصابد كان فحال."ق
1
 

 و أما قصٌدته التً قصدها هً العٌنٌة و مطلعها :

ٌَة غدوة فتمتعً        و غدت غدو مفارق لم ٌرجع              بكرت سم

مقل. و العٌنٌة التً  األصمعًمن الشعراء الجاهلٌٌن و البارزٌن و هو فً نظر فالحوٌدرة

فقط لو نسج على منوالها الفحولةمقٌاسا له فً  األصمعًأتى بها ذات مرتبة عالٌة اتخذها 

 .آخر خمسا

 : " قلت : فمهلهل؟ قال :لٌس بفحل، و لو كان قال مثل قوله : المهلهلو قال فً شأن    

 ألٌلتنا بذي جشم أنٌري         إذا أنت انقضٌت فال تحوري   

قصابد لكان أفحلهم، قال : و أكثر شعره محمول علٌه."خمس 
2
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لكونه من الشعراء المقلٌن ولم بعدم الفحولة لكونه  المهلهلٌحكم على  األصمعًنرى     

المرزبان الذي ٌرفع من شأنه فً المصدر المعتمد علٌه، وهو ما أشار إلٌه  النصابٌذكر 

إذ ٌقول :" أخبرنا ابن درٌد، قال : أخبرنا أبو  بخمس قصائدو قدر النصاب  الموشحفً 

 حاتم، قال سألت األصمعً عن مهلهل، قال لٌس بفحل، ولو قال مثل قوله:

 ألٌلتنا بذي جشم أنٌري          إذا انت انقضٌت فال تحوري 

خمس قصابد لكان أفحلهم، قال : وأكثر شعره محمول علٌه." 
1
 

فً  المرزبانأوردها  الكذبخلقٌة تتمحور حول  كما أن هنا  قضٌة أخرى تحمل قٌمة  

قوله :" وزعمت العرب أنه كان ٌدعً فً شعره، وٌتكثر فً قوله أكثر من فعله."
2
مع  

اإلشارة إلى قضٌة االنتحال ذل  الزٌؾ والتلفٌق الذي أفسد تل  الثلة التً لحقتنا من جملة ما 

 مع تحدٌد األنموذج. فنصاب المهلهل خمس قصائدو بالتالً  قالته العرب.

مثل قصٌدته خمسا كان فحال." ثعلبة بن صعٌر المازنًوقال:" لو قال    
3
 

 وٌعنً بقصٌدته الرابٌة التً ٌقول فب مطلعها :  

 4عند عمرة من بتات مسافر      ذي حاجة متروح أو باكر 

 مع تحدٌد األنموذج أٌضا. ثعلبة بن صغٌر المازنً خمس قصائدونصاب 

حلٌؾ بن نمٌر: ؟ قال : لو أتم خمسا أو ستا لكان فحال." فمعَقر البارقًو قال :" قلت : 
5
و  

 ألنموذج .دون تحدٌد  قصائدأو ست المعقر البارقٌخمس نصاب 

جاء متذبذبا بٌن الشعراء ووراء هذا األمر خلفٌة دفعته  األنموذجو  األصمعٌللنصابتحدٌد 

إلى تحدٌد النصاب العتبار فحولة شاعر على آخر. وربما ٌكون السبب فً الشهرة و 

                                                             

.95-94. المرزبان، الموشح، ص :  1 

.94. المصدر السابق، ص :  2 
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المكانة القبلٌة التً ٌحتلها الشاعر،  أي أن الشاعر صاحب صاحب المكانة الرفٌعة فً 

ي واحد تشفع له و ال ٌكثر علٌه إضافة إلى جودة أنموذج شعر – كالمهلهل مثال –قبٌلته 

 تحدٌد الكم على خالؾ باقً الشعراء. األصمعً أثناء 

 معٌار جودة الشعر ::  ثانٌا 

قٌمة كبٌرة،  فحولة الشعراءمضمارا ٌقٌس من خالله  األصمعًالذي ٌتخذه لهذا المعٌار 

ٌد له كون الشاعر المجبارعة تبرز ال محالة براعة و مقدرة كل شاعر فً نظم الشعر. 

أفضال عدٌدة على باقً الشعراء، ألنه بمثابة المحور األساس و المرجع الذي ٌنهل منه 

الشعراء : ألٌس الشاعر المجٌد هو فاتح الطرٌق لباقً الشعراء فً كثٌر من الموضوعات و 

ئ القٌس ها األصمعً المرتطوٌع األؼراض الشعرٌة ؟. و مثل هذه المكانة الرفٌعة أوال

 :" ما أرى فً الدنٌا ألحد مثل قول امرئ القٌس : وذل  فً قوله

 قاهم جدهم ببنً أبٌهم     ألشقٌن ما كان العقاب 

لما ٌحوٌه من جودة حتى فضلًه على من  بامرئ القٌسإعجابه الشدٌد  األصمعًو لم ٌخؾ 

 سواء من الشعراء. 

 " قال أبو حاتم : و سأله رجل : أي الناس طرا أشعر ؟ 

 قال : النابؽة، قال : تقدم علٌه أحد ؟ 

قال : وال أدركت العلماء بالشعر ٌفضلون علٌه أحد." 
1

فما سبب هذا التفضٌل الذي خص به 

الشعر التً تتخذ  جودةالبد أنها األصمعً؟ من قبل علماء الشعر و على رأسهم  النابغة

 مما تمٌزه عنهم.  فحولتهشاعر عن اآلخر و من ثمة  شاعرٌةمعٌارا لقٌاس 

أنه ٌنظر إلٌهم بعٌن  غٌر الفحولو هو ٌتعرض للشعراء  األصمعًإننا نالحظ عن        

بصٌر خبٌر بالشعر، لٌتمكن ذل  من التمٌٌز بدقة جودة الشعر ورداءته و ٌحكم من خاللها 

على فحولة و عدم فحولة الشعراء، أي فالشاعر الجٌد الشعر فحل تارة باجتماع خصابص 

                                                             

. 39 – 34. المصدر السابق، ص :  1 
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لبٌد بن  ٌر فحل بنقص بعض الخصابص تارة أخرى. ونجد األصمعً ٌمثل النعدام فحولةؼ

 :  بربٌعة 

 :  فلبٌد بن ربٌعة" قلت : 

 قال لٌس بفحل 

كان رجال صالحا : كأنه ٌنفً عنه جودة الشعر." ثم قال لً مرة أخرى : 
1
فلبٌد فً رأي  

. أبو حاتمكما اعتقد  جودة الشعراألصمعً لٌس من الشعراء الفحول و السبب هو نفً عنه 

وقد حدث األصمعً ذات مرة قال : " سمعت أبا عمرو بن العالء ٌقول : ما أحد أحب إلً 

لذكره هللا عز وجل، وإلسالمه، ولذكره الدٌن و الخٌر، ولكن شعرا من لبٌد بن ربٌعة، 

بزر."رحى شعره 
2

أساس اعتمده األصمعً كركٌزة أساسٌة فً هنا فلمعٌار الجودة الشعرٌة

فً هذا الشأن فٌقول :" وتعنً  أدونٌسوإنزاله منزلته التً ٌستحقها وٌفصل  لبٌدتقٌٌم شعر 

وٌة. هذه الكلمة أن أبا عمرو بن العالء ٌحب لبٌدا لصالح شعره، ال لقوته الفنٌة أو المعن

ا قاصدا بذل  أن ٌنفً عنه وبهذا المعنى كان األصمعً ٌقول عن لبٌد كان رجال صالح

 جودة الشعر.

و الجودة هنا ال تعنً الصنعة، بدلٌل قول األصمعً عنه أٌضا شعر لبٌد كأنه طٌلسان 

طبري ٌعنً أنه جٌد الصنعة و لٌست له حالوة." 
3
 

 :حٌث قالو كذل  األصمعً فً تحدٌد جودة الشعر مع أبً ذؤٌب الهذلً فً جٌمٌته    

ٌقوم للشماخ فً الزابٌة و الجٌمٌة إال أن أبا ذؤٌب أجاد فً جٌمٌته حدا ال ٌقوم " لٌس أحد 

 له أحد. قال : هً التً قال فٌها : 

." كان ثقال المزن بٌن التضارع       امة برك من جذام لبٌج
4
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وبالتالً فمعٌار جودة الشعر من أحكم و أقدر المعاٌٌر التً تحدد مقدرة الشاعر الفنٌة ومدى 

 ن نسجه وبراعة نظمه، وتبٌن مدى مكانتة بٌن الشعراء و فحولته.حس

 معٌار الزمن:  ثالثا : 

فً ا  لتبرٌراتهفً تقسٌمه للشعراء اعتمد على معاٌٌر كثٌرة اتخذها مسوؼ األصمعًن إ

دون منازع  فحلمنهم من هو  فالشعراء الجاهلٌونعلى ؼٌر فحولة بعض.  فحولة شعراء

فؽدا ٌبٌن حجٌتهم و  بعد العصر الجاهلً ظاهرة ال ؼبار علٌها. أما باقً الشعراء فحولتهو 

ٌحدد مكانتهم انطالقا من معٌار ٌعد األساس و األوحد فً تبٌان مراتب أولب  الشعراء. إنما 

عامل الزمن الذي ٌحدد مكانة الشاعر على مر العصور، فقد وردت آراء و أحكام فً ذل  

 و هذا تفصٌل لها. األصمعًالشأن عن 

"قلت : فجرٌر و الفرزدق و األخطل؟ قال : هؤالء لو كانوا فً الجاهلٌة كان لهم شأن، وال 

أقول فٌهم شٌبا ألنهم إسالمٌون." 
1

فالشاعر اإلسالمً عند األصمعً له مكانة ؼٌر مكانة 

 الفحول الجاهلٌٌن و ٌتحرج فً إصدار أحكام فٌهم.

اإلسالمً أو بصفة عامة شعر شعراء ؼٌر الجاهلٌة  المالحظ أن األصمعً ٌحبذ الشعر

وٌروٌه و ٌنشده وٌطرب له، وذل  راجع إلى ما فٌه من الحالوة و الروعة والجمال من 

القوافً الرقٌقة والمعانً الحلوة السهلة. لكن األصمعً شدٌد الصرامة فً الفصل بٌن 

اخل فً حجٌتهم للؽة إضافة فهو لؽوي بالدرجة األولى، وفً تقسٌمه للشعراء تد الشعراء،

إلى إبراز مكانتهم. فهو بذل  ٌمٌز فً تمٌٌزه بٌن الشاعر الفحل وؼٌر الفحل، الشاعر الحجة 

فً اللؽة والشاعر ؼٌر الحجة، فالشاعر الجاهلً حجة بالؽة، وما دون ذل  ال حجٌة له وإن 

" األصمعً : فاقت جودة شعره. حتى ولو كان أبو عمرو بن العالء ٌفضل األخطل ٌقول 

سمعت أبا عمرو بن العالء ٌقول : ولو أدر  األخطل من الجاهلٌة ٌوما واحدا ما قدمت 

علٌه جاهلٌا وال إسالمٌا." 
2
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العربً وهذا ما ٌتطلب منهجا قوٌما وصارما، ثم إن جمع الشعر جاء من أجل تقوٌم اللسان 

جمٌع األهواء والذاتٌة.  كما أن هذه الدقة المنهجٌة تلزم صاحبها الموضوعٌة و تجرد من

فالشاعر الجاهلً فحل وصاحب حجة كبٌرة ال ٌتقدمه شاعر آخر مهما كان ومهما قال من 

الشعر، واإلسالمً والمولد ممن تأخر ولو فاقت بالؼته فهو متأخر وفاقد لالحتجاج فً اللؽة 

ل األصمعً : ألن لسانه أصابه من اللحن ما أفسد اللؽة، فكل حسب منزلته وكل بمقداره." قا

ما ٌطٌق هذا من اإلسالمٌٌن أحد وال األخطل." أنشدت أبا عمرو بن العالء شعرا فقال : 

1
فمهما بلؽت مكانة الشاعر، وجودة شعره، ولكن إذا تعدى ذل  الفارق الزمنً وخرج من 

 الجاهلٌة فال حجة له وال تقدٌم له.

 مفسدات الفحولة : 

مفسدات الفحولة أمور عدة اتخذها األصمعً سببا فً تأخٌر بعض     

 الشعراء من خالل تحكٌم المعٌارٌن األخالقً و االجتماعً وهً :

الطعن والتعرض ألعراض الناس بالهجاء المقذع ٌقصً الشعراء  .1

 الهجابٌٌن من الفحولة.

 االنتحال والتقول فً الشعر : فالكذب والزٌادة فً الشعر أمر ال .2

 أخالقً ال ٌلحق صاحبه بالشعراء الفحول.

ظاهرة الصعلكة : الشعراء الصعالٌ  ممن تمردوا على األخالق  .3

 وانقلبوا على القٌم االجتماعٌة مما أقصاهم عن الفحولة.

اعتماد الشعراء مواقؾ ومناسبات لقول الشعر، أو اقتصارهم على  .4

هم من المكانة االجتماعٌة كالكرم والجود، أو ؼرض واحد ٌقصٌ

 الفحولة.

وبالتالً فكل شاعر خالؾ العرؾ االجتماعً أو خرج عن نطاق األخالق ال ٌكسبه مرتبة    

 الفحول واألصلح له أن ٌسمى بما اعتمده، واتخذه صنعة أو كما سماهم األصمعً.

                                                             

 1. نفسه الصفحة نفسها .
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 نص القصٌدة :

 َهذا الّذي َتعِرُؾ الَبْطحاُء َوْطأَتهُ 

ُت ٌْعِرفُُه َوالِحلُّ َوالَحَرمُ  ٌْ  َوالَب

 هذا ابُن َخٌِر ِعباِد هللا ُكلِّهُم،

 ًّ ًّ الّطاِهُر الَعلَمُ  هذا الّتق الّنق  

 هذا ابُن فاطَمٍة، إْن ُكْنَت جاِهَلُه،

اُء هللا َقْد ُخِتُموا ٌَ  ِبَجّدِه أْنِب

َس َقْولَُ : َمن هذا؟ بَضابِره، ٌْ  َوَل

 الُعْرُب َتعِرُؾ من أنَكْرَت َوالَعجمُ 

اٌث َعمَّ َنفُعهَُما، ٌَ ِه ِؼ ٌْ َد ٌَ  ِكْلتا 

عُروُهما ٌَ َعَدمُ  ٌُْسَتْوَكفاِن، َوال   

 َسْهُل الَخلٌَِقِة، ال ُتخشى َبَواِدُرهُ،

ِزٌُنُه اثناِن: ُحسُن الَخلِق َوالّشٌمُ  ٌَ  

 َحّماُل أثقاِل أقَواٍم، إذا افُتِدُحوا،

 ُحلُو الّشمابِل، َتحلُو عنَدهُ َنَعمُ 

ِدِه، ، إالّ فً َتَشهُّ  ما قال: ال قطُّ

 َلْوال الّتَشّهُد كاَنْت الَءهُ َنَعم
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َة باإلحساِن، فاْنَقَشَعتْ َعمَّ البَ  ٌّ ِر  

 َعْنها الَؽٌاِهُب واإلْمالُق والَعَدمُ 

ٌش قال قاِبلُها ٌْ  :إذ َرأْتُه قَُر

ْنَتِهً الَكَرمُ  ٌَ  إلى َمَكاِرِم هذا 

ٌُؽَضى من َمهاَبِته، ٌُْؽِضً َحٌاًء، َو  

ْبَتِسمُ  ٌَ َكلَُّم إالّ ِحٌَن  ٌُ  َفَما 

ُزَراٌن ِرٌُحُه َعِبٌق، ٌْ  ِبَكّفِه َخ

 من َكّؾ أْرَوَع، فً ِعْرِنٌِنِه شَممُ 

ٌُْمِسُكُه ِعْرفاَن َراَحِتِه، كاُد  ٌَ  

سَتلِمُ  ٌَ  ُرْكُن الَحِطٌِم إذا ما َجاَء 

 هللا َشّرَفُه قِْدماً، َوَعّظَمُه،

 َجَرى ِبذاَ  َلُه فً َلْوِحِه الَقلَمُ 

َسْت فً ِرَقاِبِهُم، ٌْ  أيُّ الَخالبِِق َل

ِة َهذا، أْو َلهُ  ٌّ ِنعمُ  ألّولِ  

َة  ٌّ شُكْر أّولِ ٌَ ٌَشُكِر هللا  ذَمن   

ٌُن ِمن َبٌِت هذا َناَلُه األَُممُ   فالدِّ

َقُصَرتٌُنمى إلى ُذْرَوِة الّدٌِن التً   

، وعن إدراِكها الَقَدمُ   َعنها األكؾُّ
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هُ دان َفْضُل األْنبٌِاِء َلُه؛  َمْن َجدُّ

 َوَفْضُل أُّمِتِه داَنْت َلُه األَُممُ 

َنْبَعُتهُ ْن َرُسوِل هللا ُمْشَتّقٌة مِ   

مُ  ٌَ  َطاَبْت َمؽاِرُسُه والِخٌُم َوالّش

ْنَشّق َثْوُب الّدَجى عن نوِر ؼّرِتهِ  ٌَ  

لَمُ   كالشمس َتنجاُب عن إشَراقِها الظُّ

ُهْم ِدٌٌن، َوُبْؽُضهُمُ   من َمعَشٍر ُحبُّ

 ُكْفٌر، َوقُْرُبُهُم َمنجًى َوُمعَتَصمُ 

ٌم بعد ِذْكِر هللا ِذْكرُ  ُهُم،ُمَقدَّ  

 فً كّل َبْدٍء، َوَمختوٌم به الَكلِمُ 

 إْن ُعّد أْهُل الّتَقى كانوا أِبّمَتهْم،

قٌل: هم« من خٌُر أهل األْرض؟»أْو قٌل:   

ٌَسَتطٌُع َجَواٌد َبعَد ُجوِدِهمُ   ال 

ٌُدانٌِِهُم َقْوٌم، َوإنْ  َكُرُمواَوال   

ٌُوُث، إذا ما أْزَمٌة  أَزَمتُهُم الُؽ  

الّشَرى، َوالبأُس محتدمُ َواألُسُد أُسُد   

ٌُنقُِص الُعسُر َبسطاً من أُكّفِهُم؛  ال 

ٌّاِن ذل : إن أَثَرْوا َوإْن َعِدُموا  ِس

ٌُستْدَفُع الشرُّ َوالَبْلَوى بُحّبِهمُ   
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َعم ٌُْسَتَرّب ِبِه اإلْحَساُن َوالنِّ .َو  

 مناسبة القصٌدة :

وجهد أن ٌصل إلى الحجر األسود  لما حج هشام بن عبد المل  فً أٌام أبٌه طاؾ بالبٌت،    

لٌستلمه، فلم ٌقدر  على ذل  لكثرة الزحام فنصب له كرسٌا وجلس علٌه ٌنظر إلى الناس ، 

ومعه جماعة من أعٌان الشام، فبٌنما هو كذل  إذ أقبل اإلمام زٌن العابدٌن علً ابن الحسن 

ه الناس حتلى استلم ابن علً ابن أبً طالب، فطاؾ بالبٌت فلما انتهى إلى الحجر تنحى ل

الحجر، فقال رجل من أهل الشام لهشام : من هذا الذي هابه الناس هذه الهٌبة ؟ فقال هشام : 

ال أعرفه. مخافة أن ٌرؼب فٌه أهل الشام. وكان الفرزدق حاضرا، فقال : أنا أعرفه ثم 

اندفع فأنشد.
1
 

و فً هذه القصٌدة ٌتحدث عن علو شأن الممدوح، وشهرته التً عمت اآلفاق وتحلٌه   

ن نسل الرسول صلى هللا بمكارم األخالق والصفات، فضال عن علو حسبه ونسبه، فهو م

 علٌه وسلم

 

 : شرح أبٌات القصٌدة 

 : 10البٌت 

وقد بدأ مفصال ٌشٌر الشاعر فً هذا البٌت إلى شهرة علً ابن الحسن، وخاصة فً مكة 

بتعداد هذه األماكن مشددا على المقدسة منها، وفٌه إشارة إلى أن زٌن العابدٌن عارؾ بها 

 أشد المعرفة.

 : 19البٌت 

ٌشٌد الشاعر على أن زٌن العابدٌن ابن خٌر عباد األرض، فوالده الحسٌن بن علً بن أبً 

 طالب، وٌمد بقرابته إلى النبً وهو كثٌر اإلٌمان والتقوى.

                                                             

.978. ٌنظر ، الفرزدق، الدٌوان، ص  1 



 يت أسلىبيتقصيدة "العصماء" للفرزدق أنمىذجا، دراس                      :   لثالثالفصل ا

 

 
42 

 :18البٌت 

 وفٌه تذكٌرلجود وكرم علً، ذل  انه ال ٌرد طلب أحد.

 : 19البٌت 

إحسان زٌن العابدٌن بن الحسٌن الذي قد عم جمٌع الكون ، كٌؾ ال وهو النور الساطع، 

 والحجة البٌضاء والفخر .

 : 01البٌت 

 شدة الكرم و العطاء لدى زٌن العابدٌن، وهذا البٌت هو قمة الوصؾ والمدح.

 :  00البٌت 

ٌؽضً حٌاء : فزٌن العابدٌن ٌخفض بصره حٌاء وهو مع ذل  عظٌم الهٌبة، وهو على خلق 

عظٌم، وخجله مثٌر لالنتباه، وهذا ال ٌدل على ضعؾ شخصٌته، بل على منبع األخالق 

 وهو مع ذل  عظٌم الهٌبة وال ٌقدم الناس على محادثته إال وهو ٌبتسم.

 :  03البٌت 

، االفتخار وتبٌان تقوى زٌن العابدٌن بن الحسٌن، وفٌه نوعا من المبالؽة و هذا البٌت قمة

وهذا دلٌل حبه الشدٌد ألهل البٌت، حتى إن حجر الكعبة ٌكاد ٌتمس  به عندما ٌستلمه، تمٌزا 

 لراحته عن راحة ؼٌره، والمقصود بالحطٌم، هو الحجر األسود.

 : 05البٌت 

جمٌع الخالبق، ذل  انه حامل الرسالة النبوٌة إن فضل زٌن العابدٌن ونعمه قد عم 

 والدعوٌة، داعٌا إلى اإلسالم.

 :  06البٌت 
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وفً هذا البٌت ٌقرن الفرزدق حب هللا وشكره، باقتضاء حب زٌن العابدٌن،  كٌؾ ال         

وهو من نبتة الرسول ومن حامً هذا الدٌن والمخلصٌن له فقرن التقرب إلى هللا عز وجل 

 الرسول وآل بٌته الكرام. بالدفاع عن

 :  08البٌت 

: من جده  وفٌه اقتباس من القرآن الكرٌم ومن السنة النبوٌة المطهرة، وهذا من خالل قوله

دان فضل األنبٌاء له، فهو خاتم النبٌٌن والمرسلٌن، متتم دٌن هللا، وفضل أمته دانت له األمم 

اس تأمرون بالمعروؾ وتنهون عن : وهو قول هللا عز وجل : " كنتم خٌر أمة أخرجت للن

المنكر وتؤمنون باهلل ولو امن أهل الكتاب لكلن خٌرا وتوظٌؾ الفرزدق لمثل هذه العبارات 

واالقتباسات إنما جاءت نتٌجة ثقافة الفرزدق اإلسالمٌة الواسعة، كٌؾ وقد حفظ القرآن وهو 

 فً سن مبكرة فانعكس ذل  على أسلوبه.

 : 91البٌت 

وهذه كناٌة عن جماله البراق " نور الدجى " أي نور القمر ، وؼرته أي بداٌة طلوع القمر  

 وضوبه.

 : 95البٌت 

ٌعٌنون  إذا  هم الؽٌوث أي هم كالمطر الذي ٌستبشر به الخلق، وأٌنما حل نفع، فهم الذي

 حلت أزمة أو أصابت  ضراء، فهم كاألسود فً الثبات والعزٌمة.

  : العربً ثة الذٌن قام على مناكبهم الشعرٌعد الفرزدق أحد الثال اللغة الشعرٌة

خاصة فً عصر بنً أمٌة، وقد امتازت اللؽة الشعرٌة عنده : بجزالة اللفظ وكثرة 

الؽرٌب، كما عرؾ بسعة مادته اللؽوٌة، وهذا لكثرة إطالعه على كثٌر من وقابع 

اإلسالمً فنجده ٌوظؾ العرب وأخبارهم وقد استقى مفرداته من القاموس القرآنً 

الكثٌر من المفردات القرآنٌة، باإلضافة إلى قوة التراكٌب فً جسم القصٌدة، كما 

 ٌرجع له الفضل فً المحافظة على اللؽة العربٌة.
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  : ٌتمٌز الشعر عن النثر فً الوزن و القافٌة واإلٌقاع، ما الموسٌقى الشعرٌة

ه األسماع، وتطرب له النفوس، ٌضفً على الكالم نوعا من التنؽٌم الذي تتلذذ ب

فاإلٌقاع هو وحدة النؽمة التً تتكرر فً البٌت، والوزن فهو مجموعة التفعٌالت 

التً ٌتألؾ منها البٌت الشعري، وتنقسم الموسٌقى الشعرٌة إلى قسمٌن : داخلٌة 

 وخارجٌة.

  : وٌقصد بها : ذل  النظام الموسٌقً الخاص الذي ٌبتكره الموسٌقى الداخلٌة

اعر، دونما االرتكاز إلى قاعدة مشتركة ملتزمة بتحكمه، وإنما ٌبتدع الشاعر الش

وٌتخٌر ما ٌناسب تجربته الخاصة فهً كل موسٌقى تأتً من ؼٌر الوزن 

العروضً أو القافٌة
1
 وهً كالتالً  

 : و هو من المحسنات اللفظٌة التً تتر  نؽما موسٌقٌا، وٌقسم الجناس

 الجناس إلى : تام وناقص .

من خالل تحلٌل القصٌدة نجد : استعمال الشاعر للجناس الناقص من خالل 

 قوله : 

 الطاهر العلم  التقً النقًهذا خٌر عباد هللا كلهم        هذا     

فكلمتا : التقً / النقً تشتركان فً عدد الحروؾ وٌختلفان فً المعنى 

 ً كلمة النقً ".باختالؾ هٌبة الحرفٌن : " التاء فً كلمة التقً ، والنون ف

وقد أضفى الجناس هنا نؽما موسٌقٌا داخل القصٌدة، كما نجده ٌجذب انتباه 

السامع وهو وصؾ فً صورة المدح لزٌن العابدٌن بن الحسٌن بن علً، 

وقد اصطفى الشاعر موصوفه بصفة التقوى والنقاء ما ٌدل على صفاء 

 السرٌرة التً هً أساس كل عمل صالح.

 : فاصلتٌن فً الحرؾ األخٌر، وأفضله ما تساوت فقره، وهو توافق السجع

 ومن ذل  : 

 هللا شرفه قدما وعظمه       جرى له بذل  فً أوجه القلم

                                                             

. 278، ص 9، ط2448. بدر شاكر السٌاب، دراسة أسلوبٌة للشعر، دار اإلٌمان الكٌالنً،  1 
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 : وهً أن ٌأتً بمعنٌٌن متوافقٌن أو أكثر ثم ٌؤتى بما ٌقابل ذل  المقابلة

على الترتٌب.
1

 

 وفً هذا من خالل البٌت 

 وقربهم منجى ومعتصممن معشر حبهم دٌن وٌؽضهم      كفر، 

" حبهم دٌن، وبؽضهم كفر " فوظؾ الشاعر ما ٌقابل الحب وهو البؽض، ثم الدٌن بمقابلة 

 الكفر، وقد أسهم هذا فً تقرٌب الصورة إلى القارئ ما أدى إلى تعزٌز المعنى.

 : الموسٌقى الخارجٌة 

ر كما تعبر عن للموسٌقى الخارجٌة أهمٌة فنٌة تساعد على كشؾ أسرار اإلبداع لدى الشاع

مدى صدق عاطفته فهً عبارة عن تفاعل داخلً نفسً، والمالحظ فً شعر الفرزدق ٌجد 

انه ٌستخدم جمٌع الحروؾ، والتً ٌختلؾ وقعها على األذان وقد ركز الشاعر فً هذه 

 القصٌدة على حرؾ المٌم فً روي قصٌدته : 

 والحرمهذا الذي تعرؾ البطحاء وطأته        والبٌت ٌعرفه والحل 

 هذا ابن خٌر عباد هللا كلهم              هذا التقً النقً الطاهر العلم   

  : إن الشاعر قد أحسن اختٌار حرؾ الروي، وما زاده حسنا حرف الروي

وجماال تل  الضمة التً علت الروي إلى جانب كون حرؾ المٌم حرؾ 

جهري، كما انه متوسط بٌن جرٌان الصوت وانحباسه، ومن صفاته كذل  : 

االنزالق وهو خروج الحرؾ بسهولة وانسٌابٌة وهنا ٌجب أن نمعن النظر 

المتوهجة ختٌار حرؾ المٌم وهنا نربط صدق العاطفة إلى نفسٌة الشاعر، وا

ن ؼٌر وحبه ووالءه آلل البٌت جعله ٌختار حرفا انسٌابٌا سهل المخرج م

 تكلؾ وال تعسؾ.

                                                             

.325، ص 2444جواهر البالؼة، مكتبة اآلداب، بٌروت،  . السٌد أحمد الهاشمً، 1 
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 : وهً مجموعة األصوات التً تكَون مقطعا موسٌقٌا واحدا، ٌرتكز القافٌة

مهما علٌه الشاعر فً البٌت األول، فٌكرره فً نهاٌة أبٌات القصٌدة كلها 

كان عددها.
1

 

 و من ذل  : ولٌس قول  من هذا بضابره   العرب تعرؾ من أنكرت والعجم.             

 0///0القافٌة : ولعجمو : /            

وؼالبا ما تكون القافٌة مرآة عاكسة لنفسٌة الشاعر، فالشاعر فً هذه القصٌدة جلً بأنه 

 مطلقة. جاءت القافٌةومن ذل  متمتع بكامل راحته النفسٌة والهدوء 

  : البحر 

، الذي ٌتناسب البسٌط لقد اعتمد الشاعر فً هذه القصٌدة على بحر 

وموضوع القصٌدة، فبحر البسٌط ٌمتاز بالبساطة والسهولة، إذ تتوالى فٌهما 

ثالث حركات متتالٌة، والفرزدق إنما وظؾ هذا البحر ألن موضوعه جاء 

ل البٌت لذل  نجده قد ابتعد عن البحور سهال وكلماته انسٌابٌة نتٌجة حبه آل

 األخرى التً تمتاز بالتعقٌد وكثرة الزحافات والعلل.

 : الصورة الفنٌة 

لقد وظؾ الشاعر مختلؾ الصور البٌانٌة التً ساهمت فً بناء القصٌدة،   

كقالبد المرجان فً ترابط األفكار، والخٌال الواسع، ومن حٌث حٌث أضحت 

 السامع ومن ثمة نجد :تقرٌب المعنى إلى 

  : التشبٌه 

وعرفه قدامة بن جعفر فً كتابه " نقد الشعر " : حٌث رأى بأنه " ما ٌقع بٌن 

شٌبٌن بٌنهما اشترا  فً المعانً، وقد اتفق البالؼٌون على أن تشبٌه عقد من 

عقود المماثلة بٌن أمرٌن بؽٌة اشتراكهما فً صفة أو أكثر ."
1
 

                                                             

.968. عبد الرضا علً، موسٌقى الشعر قدٌمه وحدٌثه، دار الشروق، ص  1 
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 قال الشاعر : 

 لدجى عن نور ؼرته      كالشمس تنجاب عن اشراقها الظلم.ٌنشق ثوب ا

حٌث شبه الشاعر إٌمان وتقوى زٌن العابدٌن بالشمس وقت الؽروب، ووجه 

الشبه بٌنهما هو إزالة الظالم وحو العتمة، فظهور الشمس تزٌل ظالم اللٌل 

 وسواده وظهور زٌن العابدٌن ٌزٌل ظلمة الكفر وسواد الجهل.

 : اإلستعارة 

استعمال اللفظ فً ؼٌر ما وضع له لعالقة المشابهة بٌن المعنى المنقول  وهً

 عنه والمعنى المستعمل فٌه مع قرٌنة تدل على المعنى األصلً، وهً نوعان:

  : و هً ما حذؾ منها المستعار له وصرح بالمستعار استعارة تصرٌحٌة

 منه.

 : ة تدل وهً ما حذؾ منها المستعار منه، وتر  قرٌناستعارة مكنٌة

 علٌه.

 قال الشاعر :

 وٌسترب به االحسان والنعم.     ٌستدفع الشر والبلوى بحبهم

شبه الشاعر : وهً استعارة مكنٌة، حٌث  " ٌستدفع الشر والبلوى بحبهم "

الشر وهو شًء حسً بالشًء المادي الذي ٌمكن لإلنسان أن ٌلمسه وبالتالً 

قرٌنة تدل علٌه وهً فعل ٌدفعه فحذؾ المستعار منه وهو اإلنسان وتر  

 الدفع، وقد زادت المعنى دقة ووضوحا.

  : الكناٌة 

 وهً لفظ أرٌد به ملزوم معناه الوضعً :

 كلتا ٌدٌه ؼٌاث عم نفعهما     ٌستوكفان، وال ٌعروهما.

 وهً كناٌة عن كثرة العطاء والجود والسخاء، فهً كالمطر أٌنما حل نفع.
                                                                                                                                                                                              

. 28. مختار عطٌة، علم البٌان والبالؼة، دار الوفاء، الدنٌا للطباعة والنشر ، ص  1 
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  الفرزدق : " العصماء ".إسقاط معاٌٌر الفحولة على قصٌدة 

 : معٌار الكثرة 

الش  أن الفرزدق من الشعراء الذٌن أثروا األدب العربً عامة وفً 

مٌدان الشعر خاصة، لذل  نجد تنوعا وثراء فً مواضٌعه وأؼراض 

شعره والمتتبع ألثره ٌجد أنه نظم الشعر وهو فً سن مبكرة جدا، 

اإلسالم والفرزدق هو ثالث الشعراء المتقدمٌن فً صدر
1

. كما ٌعد من 

 أصحاب الملحمٌات.

هو القدرة على نظم الشعر فً عدة أؼراض،  األهم فً هذا المعٌار :و 

 وقد عدد الفرزدق فً القصٌدة عدة أؼراض أال وهً : 

 : هذا خٌر عباد هللا كلهم      هذا التقً النقً الطاهر العلمالوصف  -

 أنبٌاء هللا قد ختموا : هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله   بجدهالفخر  -

 : كلتا ٌدٌه ؼٌات عم نفعهما      ٌستوكفان وال ٌعروهما عدم المدح -

 سها الخلٌقة ال ترجى بوادره   بزٌنه اثنان حسن الخلق والشٌم         

 : ولٌس قول  من هذا بضابره   العرب تعرؾ من أنكرت والعجمالهجاء  -

ه فً عدة أؼراض، ومن هنا ٌمكن أن نقول كما أن للفرزدق دٌوان : وهو معٌار برع فٌ   

 .فحالأنه مقٌد بالمعٌار الذي اتخذه األصمعً فً جعله شاعرا 

   : معٌار الجودة 

شعر الفرزدق جزم فخم، ولكنه إلى جانب صلب األلفاظ خشنها، وكان 

المفضل الضبً ٌقدمه على سابر شعراء عصره، وقال فٌه أبو عبٌدة : " لوال 

وشعره كذل  وثٌقة لكثٌر من األحداث شعر الفرزدق لذهب ثلث لؽة العرب " 

لة التارٌخٌة التً وقعت فً زمانه، كما تتمٌز مفرداته بالقوة والجزا

واالنسٌابٌة، كما ٌبتعد عن ؼرٌب األلفاظ، وٌتمٌز أسلوبه باستعمال بتنوع 

                                                             

. 8،7. الفرزدق ، الدٌوان ، ص  1 
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مختلؾ األدوات الفنٌة : كحروؾ النفً، واالستفهام وحروؾ الشرط، والتً 

 لعبت دورا مهما فً بناء القصٌدة وإحكامها : 

 من ٌشكر هللا ٌشكر أولٌة ذا         فالدٌن من بٌت هذا ناله األمم

 عباد هللا كلهم          هذا التقً النقً الطاهر العلم هذا ابن خٌر

 ما قال ال قط إال فً تشهده          لوال التشهد كانت الإه نعم  

  : معٌار الزمن 

و هذا ٌضٌؾ أهمٌة كبٌرة  وقد تعددت األزمنة التً كتب فٌها الفرزدق

لألسس التً اعتمدت فً الفحولة ولعل أهم عصر كتب فٌه، هو العصر 

األموي لما شهده هذا العصر من صراع حول الخالفة وحول من هو األحق 

بالحكم، وهنا ظهر الفرزدق مبدٌا تشٌعه الشدٌد ووالبه آلل البٌت، مادحا 

لشعر واهتمامهم بالشعراء إٌاهم وما شجعه على ذل  رؼبة بنً أمٌة فً ا

وفً هذا الصدد ٌقول معاوٌة بن أبً سفٌان : " اجعلوا الشعراء أكبر همكم 

وأكثر دأبكم " ولم ٌكن هم الفرزدق فً هذا العصر الجانب المادي وإنما حبا 

 آلل البٌت ووالءهم.
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 خاتمة :

الحمد هلل الذي وفقنا لهذا وما كنا لنوفق لوال عون هللا، فلقد أضفنا قطرات ولو قلٌلة فً    

خدمة البحث العلمً ومجاالته، متناولٌن موضوع " الفحولة " ومن ثمة عملنا على تقدٌم أهم 

 ما جاء فً هذا الموضوع، راجٌن من هللا القبول والسداد والتوفٌق .

 توصلنا إلى ما ٌلً : ومن خالل بحثنا هذا    

أَن مفهوم الفحولة عند األصمعً قد ارتبط بصورة الجمل الفحل القَوي الذي ٌتقدم  .1

سٌر اإلبل، فهو ٌربط صورة الشاعر المتمٌز بصورة الفحل الذي له مٌزة على 

 ؼٌره.

الشاعر الفحل هو من تؽلب صفة الشعر لدٌه على جمٌع الخصال األخرى وأن ٌكون  .2

لقصابد الجٌاد المحسنات، وأن ٌمتل  القدرة على القول فب أؼلب له الكثٌر من ا

األؼراض الشعرٌة، وأن ٌكون من زاوٌة للشعر القدٌم، عارفا بمذاهب الشعراء 

 القدامى، مستلهما للسنن الشعرٌة وتقالٌدها.

الشاعر ال ٌستطٌع أن ٌصنع فحولته إال إذا اجتمعت فٌه جملة من الشروط  .3

ه للوصول إلى القمة والتفرد بقلب الفحل، منها : ثقافته ، والممٌزات التً تؤهل

ومعرفته الواسعة والمختلفة، وأن ٌكون مطلعا على الشعر األولٌن، وٌتبع طرٌق 

 الفحول وٌقول الشعر فً جمٌع األؼراض.

الشعراء عند األصمعً فحول وؼٌر فحول أَما ابن سالم الجمحً كلهم فحول ولكن  .4

 فٌما بٌنهم.نسبة الفحولة تتفاوت 

للفحولة مقاٌٌس ومعاٌٌر تحكم بها على الشعراء وتتمثل فً الكم الشعري، الجودة  .5

 الشعرٌة، الزمان، تعدد األؼراض.

 تعدد األؼراض الشعرٌة فً العصر األموي كالهجاء، المدح والرثاء .... .6

بنً مصطلح الشعرٌة فً الدراسات الحدٌثة انطالقا من تأسٌسات " أفالطون "  .7

 طو" من خالل نظرٌة المحاكاة، وما نتج عنه من تخٌٌل لألمور.و"أرس
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دون التطرق أما عند العرب قدٌما فقد تحدث نقاد كثٌرون عن فحوى هذا المصطلح  .8

إلٌه بحرفٌة المصطلح، فلقد حدد مالمحه "الجرجانً" بنظرٌة "النظم" : بإتحاد  

 أجزاء الكلم وانصهارها وفق نظام النحو.

رومان "تحددت مالمح مصطلح الشعرٌة بشكل أفضل، على ٌد  وفً العصر الحدٌث .9

، وحدَده ضمن الوظابؾ الستة فً الرسالة األدبٌة، مبٌنا أنه الوظٌفة "جاكبسون

 المهٌمنة على باقً الوظابؾ.

أهمٌة ومكانة قصٌدة "العصماء" "للفرزدق" والتً مكنته من أن ٌكون ضمن فحول .10

 الشعراء.

القلٌل وال نستطٌع أن ندعً السداد، فإن وفقنا فمن هللا وإن أخطأنا فلقد ولم ٌكن هذا بالجهد 

 نلنا شرؾ المحاولة والتعلم.

عونا لنا فٌه ونرجوا أن وفً األخٌر نتقدم بعملنا هذا إلى سٌادتكم، شاكرٌن من كان           

 ٌكون فً خدمة العلم والدٌن.

 وانا أن الحمد هلل رب العالمٌن"." وآخر دع                                    
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  المصادر: 

 .0979ابن منظور، لسان العرب، مكتبة دار المعارف، مصر، (0

ابن سالم الجمحً : طبقات فحول الشعراء، تحقٌق : محمود محمد  (9

 المدنً المإسسة السعودٌة بمصر، دط،دت.شاكر، مطبعة 

عبد الملك بن القرٌب األصمعً : فحولة الشعراء، تحقٌق : ش.  (3

ه 0411 9توري، قدم لها صالح الدٌن المنجد، دار الكتاب الجدٌد ط

 م .0989 –

روانً : العمدة فً محاسن ٌأبو الحسن ابن رشٌق المسٌلً الق (4

الدٌن عبد الحمٌد، دار الشعر وآدابه ونقده، تحقٌق : محمد محً 

 .0الرشاد الحدٌثة، الدار البٌضاء ج

المرزبان : الموشح مآخذ العلماء على الشعراء، تحقٌق : علً  (5

 محمد البجاوي، دار الفكر العربً، دط، دت.

أدونٌس : الثابت و المتحول بحث فً اإلتباع واإلبداع عند العرب،  (6

 .0986، 5دار الفكر، ط

األدب الجاهلً وقضاٌاه، مكتبة اإلٌمان، غازي طلٌمات، األشقر،  (7

 .0999، 0دمشق، ط

 : المراجع 

المفضل الضبً : المفضلٌات، تحقٌق : أحمد محمد الشاكر وعبد  (0

 .0979، 6السالم هارون، دار المعارف، مصر، ط

عبد الملك بن قرٌب األصمعً : سإاالت أبً حاتم السجستانً  (9

محمد عودة سالمة  لألصمعً ورده علٌه فحولة الشعراء، تحقٌق :

 .0994، أبو جرى، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، مصر دط

الجاحظ : البٌان والتبٌٌن، تحقٌق : عبد السالم هارون، مكتبة  (3

 .0998، 6الخانجً القاهرة، ط
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أبو الحسن حازم القرطاجنً، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقٌدم  (4

مً، بٌروت، وتحقٌق : محمد الحبٌب بن الخوجة، دار الغرب اإلسال

 .0980، 9ط

الشاهد البوشٌخً، مصطلحات النقد العربً لدى الشعراءالجاهلٌٌن  (5

، 0واالسالمٌٌن : عالم الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع، عمان ط

9119. 

، 0كمال أبو دٌب، فً الشعرٌة، مإسسة األبحاث العربٌة، بٌروت، ط (6

0987. 

 .9طكرٌم البٌتانً، دٌوان الفرزدق، دار صادر بٌروت،  (7

جانً، دالئل اإلعجاز، علق علٌه السٌد محمد رشٌد القاهر الجرعبد  (8

 .9119،  9رضا، دار المعرفة، بٌروت، ط

 .0999، 0جرٌر، دٌوان جرٌر، دار صادر بٌروت، ج (9

جرجً زٌدان، تارٌخ آداب اللغة العربٌة، المإسسة الوطنٌة للفنون (01

 .9117المطبعٌة، وحدة الرغاٌة، 

البٌان والبالغة، دار الوفاء، الدنٌا للطباعة مختار عطٌة، علم (00

 والنشر، دط، دت.

عبد الرضاعلً، موسٌقى الشعر قدٌمه وحدٌثه، دار الشروق، دط، (09

 دت.

السٌد أحمد الهاشمً، جواهر البالغة، مكتبة اآلداب، بٌروت، (03

9114. 

، 0بدر شاكر السٌاب، دراسة أسلوبٌة للشعر، دار اإلٌمان الكٌالنً، ط(04

9118. 

جهاد المجالً، طبقات الشعراء فً النقد األدبً عند العرب، دار (05

 .0986، 5الفكر، ط
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رحمن غرقان، مقومات عمود الشعر األسلوبٌة فً النظرٌة (06

 .9114والتطبٌق، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق، 

مصطفى الجوزو، نظرٌات الشعر عند العرب، دار الطلٌعة، بٌروت، (07

 .0980، 0ط

الشعرٌات والمناهج اللسانٌة فً تحلٌل الخطاب، رابح بوحوش، (08

، اتحاد 9115، تشرٌن األول 404مجلة الموقف األدبً، العددان 

 الكتاب العرب دمشق.

 .9110، 0مطلوب : معجم مصطلحات النقد العربً القدٌم، بٌروت، ط(09

تارٌخ النقد األدبً عندالعرب، احسان عباس : دار الشروق، عمان، (91

 .9116، 0ط

 المترجمة : المراجع 

رومان جاكبسون : قضاٌا الشعرٌة، ترجمة : محمد الوالً ومبارك  (0

 .0988، 0حنوز، دار توبقال، ط

ارسطو طالٌس فً الشعر ، تحقٌق : شكري محمد عٌاد، دار الكاتب  (9

 .0967العربً للطباعة والنشر القاهرة، 
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 ملخص :

تهدؾ هذه الدراسة الموسومة ب : " تجلٌات الفحولة وموضوعاتها فً الشعرٌة العربٌة 

القدٌم وهً قضٌة الفحولة، فهً من القدٌمة." إلى مناولة قضٌة نقدٌة فً النقد العربً 

القضاٌا التً طرقها النقاد القدامى، وإلى الكشؾ عن بؤر ثالث شكلت صورة للنقد العربً 

كمعاٌٌر ٌصنؾ القدٌم والمتمثلة فً : الفحل كصورة تأسٌسٌة للنقد األدبً، والموضوعات 

ؤسس للمسار الشعراء من خاللها، والشعرٌة العربٌة كهوٌة للمضمار النقدي الذي ٌ

 التارٌخً لألدب بصفة عامة.

 خالل من وذل  الفحولة، لمصطلح أبرزالمنظرٌن من الجمحً سالم وابن األصمعً وٌعد

: كتابٌهما   

.الشعراء فحول وطبقات الشعراء فحولة  

 نسبة ولكن فحول كلهم الجمحً سالم ابن أَما وؼٌرفحول فحول األصمعً عند الشعراء

.بٌنهم فٌما تتفاوت الفحولة  

.العربً األدب تارٌخ فً النقدٌة الكتب أوابل من ٌعدان النقدٌان المصدران فهذان  

: المفتاحٌة الكلمات   

 .،العصماء ،الجمحً ،األصمعً العربٌة الشعرٌة فحولة، -

 

 

Abstract : 

This study, tagged with: “Manifestations of manhood and its subjects 

in ancient Arabic poetry.” To address a critical issue in ancient Arab 

criticism, which is the issue of virility, as it is one of the issues that 
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ancient critics addressed, and to reveal three focuses that formed an 

image of ancient Arab criticism and represented in: stallion as a 

founding image of literary criticism, and topics as criteria through 

which poets are classified, and Arab poetry as an identity of the track 

Criticism which establishes the historical course of literature in 

general. 

Al-Asma’i and Ibn Salam Al-Jamhi are among the most prominent 

theorists of the term virility, through their books: 

  Transformations of poets and classes of poets stallion. 

   The poets of Al-Asma’i are stallions and non-stallions. As for Ibn 

Salam Al-Jamhi, they are all stallions, but the proportion of virility 

varies among them. 

  These two critical sources are among the first critical books in the 

history of Arabic literature. 

key words : 

Foola, Arabic poetry, Al-Asmai, Al-Jamihi, Al-Asma. 


