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 مدخل:

 :ماهیة النقد •
ي فلنفس اإلنسانیة لوان البیان التعبیر عن،ا�أي منذ نشأته �ان حافال العر� األدب

السامیة، حیث تحول األدب العر�ي والعواطف  صدق و�خالص حامال شتى األحاسیس النبیلة
  .�ظل شعاعه إلى األبدإلى مصباح 

وعما �جیش فاألدب هو عملیة خلق و�بداع ذاتي من حیث أنه تعبیر عما �حسه األدیب 
 من فكرة أو خاطرة أو عاطفة تا�عة من تجر�ته الشخصیة، ومن تجارب اآلخر�ن .صدره 

األدب هو موضوع النقد ومیدانیة الذي �عمل فیه. إذا. إذا �ان األدب �طبیعته ینزع 
و�عبر عنها فإن النقد على العكس من والتجدید. واكتشاف آفاق جدیدة �حلق فیها حر�ة إلى ال

حدود دراسة األعمال األدبیة �قصد الكشف عما فیها من  محافظ مقید �قف عندذلك إنه 
 1.عواطف القوة والضعف والحس والقبح و�صدار األحكام علیها

أو آفاقا جدیدة ولهذا فالنقد قلما أو حق إلى األدیب بتجارب جدیدة أو اكتشف له أرضا 
 2و�نما العبقر�ة الخالقة هي التي تتقدم دائما على الطر�ق الكشف والز�ادة والنقد یتبعها دائما.

 مفهوم النقد لغة: •
نیر الدناالدراهم و عر�یة مأخوذة من األصل(نقد الصبر في كلمة النقد �ما تنبئا المعاجم ال

قال �نتقدها، أي میز صحیحها من زائفها،وجیدها من ردیئها ومن �عانیها أ�ضا "النقاش"، وا
 إذا ناقشه فیه.في األمر فالنا ناقد فالن 

ن المفهوم األول نجده في المعاجم اللغة العر�یة �المحیط والمصباح وفي لساونفس  −
 :قال "هو�بالز�ف منها وهنا أنشد "سالنقاد واالنتقاد تمییز الدراهم و�خراج العرب وغیرهم 

  3.الصیار�فنفي الدراهیم تنقاد  ***تنفي یداها الحصى في �ل هاجرة 

                                                           
 .07ص ن،.عبد العزیز عتیق، تاریخ النقد األدبي عند العرب، دار النھضة العربیة، بیروت لبنان،د.ط، د1
 .08، صلمرجعنفس ا  2
 .12نفسھ، ص   3
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�عني نقدت الدراهم وانتقدتها أخرجت منها الز�ف، فهذا المعنى �شیر إلى أن المراد 
وفهم وموازنة تم والدنانیر وهذا �كون عن خبرة �النقد المتمیز بین الجید والرديء من الدراهم 

 1 .حكم سدید

حیا بن علي ألبي � البن رشیق القیرواني"حدیث الصاحب"وجاء في �تاب العمدة " •
 .المنجم" في نقد الشعر

 الضیارف الدینارا رأس     ***مثل ما ینقد  رب شعر نقدته  -
 2.وألفاظه معا أ�كارا    ***ثم أسلته نقدته و�انت معانیه  -
 الجوزةضر�ته ونقدت �قل على قوال أ�ضا فقدت رأسه �أصبعي إذا أخر لغوي وهناك معنى  •

دوك إن نقدت الناس نق"أبي الدرداء" أنه قال:"أنقدها إذا ضر�تها وعلى ذلك �فسر حدیث 
عناه مقابلوك مثله فالنقد هنا القول: إن عبتهم وأعقبتهم و�ن تر�تهم تر�وك" ومعنى هذا 

ا د�غ إذالتقر�ظ من قرط الجلد إذ د�غه �القرظ وأ�قى مقروظ  التجر�ح، وضده... أو العیب 
 طلي �ه .أو 

الثناء فهذه هي أهم إنما للتحسین والتحمیل فالنقد للذم، والتقر�ظ للمدح وذلك �كون 
استعمل النقد في معنى ولعل أكثرها مالئم لما ورد في معاینه فقد معاني اللغو�ة لكلمة"نقد" 

واألخذ وقد�ما ألف "أبو عبد أخطائهم ونشر العیوب والمداللة على األد�اء والعلماء التعقب 
مأخذ العلماء على الشعراء ضمنه ما "كتاب المرشح" في هللا محمد بن عمران المر�اذني" 

من قوانین  لوفأو وزن أو خروج عن المأظ أو معنى عیب على الشعراء السا�قین من لف
 3.النحو والفروض والبیان

 النقد اصطالحا : •
كشف للنقد.فالنقد � یتضح مما تقدم من المفهوم اللغوي أو للقطي الداللة االصطالحیة

 إنه عن ما هووصحیح في النص األدبي وتمیز جیده من ردیئه وسواء �ان النقد علما أو فنا،ف
 

                                                           
 .233م، ص 2002م/2001مقاالت نقد�ة، وزارة الثقافة، دمشق،د.ط ،محمد �امل الخطیب نظر�ة النقد القسم الثاني،  1  
 .28م، ص 2017م ، 2016مذ�رة تخرج لنیل شهادة الماستر البالغة والنقد األدبي في تراث القدامى،  2 
 . 86م، ص1994د.هاشم صالح مناع، بدا�ات النقد األدبي، دار الفكر العر�ي ـ بیروت لبنان ط،  3 
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منه وجوده و�سیر في ظله یرصد خطاه،  �ستمد،قائما بذاته، و�نما هو متصل �األدبلیس 
  1.واتجاهاته

 وي علیها، وقیل �أنه فنهو فلسفة األدب ألنه �جلو جوهرة و�فسر الحقائق التي ینط:النقد
 ومهمة الناقد عند ذلكدراسة اآلثار األدبیة، و�ظهار قیمتها والتمییز بین األسالیب المختلفة 

تنطوي في تفسیر ذلك العمل األدبي للقارئ لیكون قادرا على فهمه وتذوقه عن طر�ق فحص 
 2.طبیعة ذلك النص األدبي، وتحدید ما فیه من قیم في تهذیب المشاعر واألحاسیس

هو فن تحلیل اآلثار األدبیة والتعرف إلى العناصر المكونة لها لالنتهاء إلى إصدار : النقد
الحكم الذي یتعلق �مبلغها من اإلجادة، وهو �صفها أ�ضا وصفا �امال، معنى ومبنى، 

البعیدة والمباشرة والفكرة الرئیسیة، والمخطط والصلة بین األقسام و�توقف عند المنا�ع 
 3.مر�بات اآلثار األدبیةو�ل وممیزات األسلوب 

وفي األخیر �مكن أن نستنتج تعر�فا موحدا شامال للنقد. هو فن دراسة 
من  الفني وتقو�مهوتفسیرها وتحلیلها على أن �فهمها القارئ، وهو دراسة العمل ،األسالیب

ه و�ظهار إ�جابیاترح والتحلیل، والتعلیل والتمییز،جوانبه و�خضاعه للتفسیر والش جمیع
 .وسلبیاته،ثم الحكم علیه أي إصدار األحكام األدبیة. وتقدیر قیمتها

 :نشأة النقد •
أن  القدماء. من الضروري أن تعرف أن النقد بدأ منذقیل الحدیث عن مفهوم النقد عند 

ها، تعلیال لها وأسبابسمع اإلنسان إلى األدب شعرا أو ثراء �أحكام عامة موجزة ال تحمل 
 ، دون أنالقطرة األدبیةإلى األحكام العامة التي یوحي إلیها الذوق وترشد إلیها نشأنها شأن 

 أو منهج عقالني وال �أسس موضوعیة.تتأثر بنزعة علمیة 

                                                           
 .07ص رب،تیق"، تار�خ النقد األدبي عند الععبد العز�ز ع 1 
 هـ،ص1424م ـ 2004، 01حمید آدم تونسي"، منهج النقد األدبي عند العرب، دار الصفاء للنشر والتوز�ع عمان، ط 2 

11 .12. 
طـ، د ت، ص جبور عبد النور"، المعجم األدبي، دار العلم بین مؤسسة ثقافیة للتألیف والترجمة والنشر بیروت لبنان، د. 3 

283. 
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كذلك شأن النقد األدیب في عصر ما قبل اإلسالم �ان حكم دون تعلیل ألن أحكام 
إلى  أقرت في النظر موضوعیة هي التي تدعم لمناهج أو أصولالتي لم  الفطرة والذوق 

 النصوص ثم أخذ یرتقي العقل. وتقدر األحكام دون توضیحها وتفسیرها.
أخذ  وفي منتصف القرن الثاني الهجري و أو أخره بد أتدو�ن العلوم والثقافات ومن هنا

العقل العر�ي �ضع أصوال للبیان والنقد فصارت األحكام النقد�ة ذات صبغة علمیة 
نه أ�جانبه السبب والعلة، والنقد هو حامل العلل واألسباب �عني  موضوعیة، والحكم یتطلب

 .ام الموضوعیة والمنطقیة وتثبیتهاطا�ع التوجیه والتعلیل والتوضیح للوصول إلى األحك
و�مكن العقول أن النقد األدبي هو الحكم الذي نصدره على النص األدبي شعري �ان 

تقدیر النصوص األدبیة تقدیرا صحیحا  أو نثري حیث صار المفهوم عند المحدثین �عني
وسلمیا و�یان قیمته ودرجته األدبیة، من هنا نستنتج أصول النقد ألوهي قراءة، فهم تفسیر 

 1 .راءوحكم وهدفه هو دراسة األسالیب أو الكتب أو اآل

لنقد معلومات أن �تابي "الخطا�ة والشعر" "ألرسطو" هو الذي بدأ دراسته ظهور اومن ال
د ألن"أرسطو" أول من �تب في النقد األدبي ووضع في �تا�ه "فن الشعر"، وقواع والبالغة

 .البالغة التي استنبطت و�ینت طر�قة النقد
و�الحظ أن حیاة النقد في األدب العر�ي صحبت حیاة الشعر وحرت مع طبیعته 

تها وتطورت فكرة النقد وتطور األمة العر�یة �حسب العوامل التي أثرت في حیاتها وعقلی
وثقافتها فقد �ان النقد في الجاهلیة، عبارة عن مالحظات على الشعر والشعراء، وقوامها 
الذوق الطبیعي السانج وقد مكن له تنافس الشعراء، واجتماعهم في األسواق وأبواب الملوك 

و�عتمد على االنفعال والمعنى وهذه العصبیة من القبیلة للشاعر، و�ان النقد یتناول اللفظ 
ثر دون أن تكون هناك قواعد مقررة یرجع إلیها النقاد في شرح أو تعلیل و�نتهي بیان والتأ

 2.قیمة الشعر ومكانة الشاعر بین أصحا�ه

                                                           
 .18ـ  17، ص ص"، منهج النقد األدبي عند العرب"حمید آدم ثو�ني 1 
 .26م، ص 1969هـ ـ 1389، 03بدوي طبانة، قدامة بن جعفر والنقد األدبي، مكتبة األنجلو المصر�ة، ط 2 
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النقد �ان موجودا عند العرب ألن المادة التي �شتغل علیها �انت موجودة في الواجهة 
ومتانته إال أن النقد  غیر أن ما یالحظ هو أنه رغم ما بلغه الشعر من مكانة، ورغم غزارته

 3.الذي صاحبه وعاصره یوصف �أنه �ان ساذجا فطر�ا �عتمد على اإلحساس والذوق البسیط
 
 

 :عند النقاد مفهوم النقد •
و�ل هذه  وقف النقاد عند لفظة "نقد" محاولین تعر�فها تعر�فا اصطالحا وشامال -

التعر�فات للوقوف على اختلفت لفظا واتفقت معنى، وستستعرض جملة من المحاوالت 
 تحدید ماهیة النقد عند النقاد :

د د حیث یؤلف  �تابیه: "نقهـ): في تحدید مفهوم النق337"قدامة بن جعفر"(ت ینقدنا  -
ع في و�م أجد أحدا وض" لو �قول قدامة في �تا�ه األول "نقد الشعرالشعر"و"نقد النشر" 

الكالم عندي في هذا القسم أولى "نقد الشعر" وتخلیص جیده من ردینه �تا�ا، و�ان 
 فأما علم جید الشعر من" �عني أقسام الكتاب، ثم �قول: " �الشعر من سائر األقسام

�فهم من و  » ردیئه فإن الناس �خبطون في ذلك منذ تفقهوا في العلوم فقلیال ما �صیبون 
  .قول قدامة أن مفهوم النقد الذي یتحدث عنه �ان معروفا منتشرا في عصره

نقد الشعر وترتیب الكالم ووضعه « ، �قول:)هـ335ا أبو �كر الصولي (ت وهذ -
وراضوا عهم واتقدت قرائهم، وتنبهت فطنهم، مواضعه... ال تراه إال لمن صحت طبا

ي ف، و�وضح "الصولي" مفهوم النقد حین �علق على "البحتري"  » الكالم، ورؤوا ومیزوا
حتري" ناقد مهذب األلفاظ: مثل "البهذا شاعرا حاذق ممیز " ناها، فیقول:د قصته التي أو

ء لم �كمل لنقد جمیع الشعر ولو أن الشعر والمعرفة �ان یدرك �قول الشعر من العلما
    .الناس" و�عرض له أشعر

ة مشابههناك من عرف النقد �أنه: دراسة األشیاء وتفسیرها وتحلیلها وموازنتها �غیرها ال -
 الحكم علیها البیان قیمتها ودرجتها .لها أو المقابلة ثم 

                                                           
 .30.د ت ، ص 8شوقي ضیف، في النقد األدبي ، دار المعارف القاهرة ، ط  3 
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د وتحدیوناقد آخرون عرفة �أنه: فن دراسة النصوص األدبیة المعرفة اتجاهها األدبي،  -
 .مكانتها في مسیرة األدب، والتعرف على مواطن الحسن والقبح مع التمیز والتعلیل 

هو الدقیق الحكم و وهناك من ذهب إال تحدید معنى هذه اللفظة �قوله: تعني في مفهومها  -
 مفهوم نكظه في �ل استعماالت الكلمة حتى في أشدها عموما.

والمؤلفین القدامى  آخر �قوله: إنه مجموعة األسالیب المتبعة لفحص األثر األدبیةه و�عرف -
امض، وتفسیر النص األدبي، واإلدالء �حكم علیه في ضوء والمحدثین �قصد �شف الغ

  1.اقدا من النقادمبادئ أو مناهج �حث �ختص بها ن
  " تمییز جید الشعر من ردیئه".:�عرف قدامة بن جعفر النقد على أنه -
النقد هو دراسة األشیاء وتفسیرها وتحلیلها وموازنتها �غیرها " أما أحمد شایب �عرفه: -

 1 ."المشابهة لها أو المقابلة: ثم الحكم علیها، ببیان قیمتها ودرجتها
دراسة األسالیب وتمییزها وذلك على أن تفهم لفظة األسلوب النقد فن "�عرفه أحمد مندور: -

�معناها الواسع... معنى الكاتب الوام وطر�قته في التألیف والتفسیر والتفكیر واإلحساس 
 2".على السواء

 وظائف النقد : •
 تجلت وظائف النقد األدبي فیما یلي :

اقد عن النإن النقد یوحي و�شجع السبیل و�لهم األد�اء اتجاهات جدیدة حیث �عد تعبیرا  .1
الخبرة والتجر�ة نفسه حتى عن شخصیته منهجه ومذهبه، فهذه األمور مجتمعة تكسب 

 لألدیب سواء �ان شاعر أو �اتبا .
ر�ة والشعو تقو�م العمل األدبي من الناحیة الفنیة و�یان قیمته الموضوعیة والتعبیر�ة  .2

 وعندها تحدد منزلة األدیب وتقبل أثاره .
في اعتقاد �عض النقاد هي النفاذ إلى ذات المؤلف لتهدد روحه  وظیفة للنقد األدبيأهم  .3

ن وراءه عبارته �حیث �فهمه قراؤه، فوظیفة النقد عندهم هي تفسیر العمل األدبي للقارئ م

                                                           
 .29ـ  89ـ 88م، ص 1994، 1بدا�ات في النقد األدبي، د. هاشم صالح تناع، دار الفكر العر�ي، بیروت ، لبنان، ط 1 

 .02م، ص 03،1978قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مكتبة الخارجي، القاهرة، طـ 1 
 .09أحمد مندور في األدب والنقد، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوز�ع القاهرة، د.ط، د.ت، ص  2 
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، وذلك عن طر�ق فحص وتذوق وتوضیحه لمساعدته على الفهم وتذوق العمل األدبي
 طبیعته وعرض قیمته.

إن النقد یوجه األدب و�فنیه فال غنى للحیاة وال لألدیب أو الشاعر عن النقد حیث أن  .4
 3.أعمال الشعراء أو الكتاب تقوم على المناهج والمذاهب التي �خلقها النقد

                                                           
 .  19ـ 18"حمید آدم ثو�ني"، منهج النقد األدبي عند العرب،ص  3 
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ن اصة مابیة و�خا لفترة طو�لا �بیرً القد�م سیجد �أّنه قد عرف ازدهارً  قد األدبيالمتتبع للنّ      
�ه  ستهان�ُ  ا الا نقد�ً نا في هذه المراحل تراثً ا�ع الهجري ،حیث خّلف نقادُ اني ،والرّ ین الثّ القرنّ 

له ر ،وأثر ،و�ان راث من دون شك قد تأثّ ،حیث تعدّدت اتجاهاته ،و هذا التّ 
 قد�ة.مقاییسه النّ ،وخصوصیاته ،وله میزاته

هناك ،و يالعر� األدبقد األدبي عند العرب له جذور عمیقة ،و متأصلة ،فإّنه قد�م قدم النّ     
ا ائمً قد �ان ققد األدبي في العصر الجاهلي ،و لكن هذا النّ شواهد �ثیرة تدل على وجود النّ 

تنباط علیل ،و االسأثر ،و �ان خالیا من التّ ،و التّ  االنفعالو المحض ، وق الفطري على الذّ 
أن من ش لاالرتجال �ان أ�عد ما ینتظر في هذه البیئة الجاهلیة ،فكما �ان الّتعلّ  التماسألّن 

مق ع�ثر التّ  ،حیثقد في العصر اإلسالمي سع أفق هذا النّ و لكن اتّ الّشعراء الجاهلیین ،
 األدبي ،حیثقد ذلك العصر بدأ ما �سمى �النّ  ،والغوص في فهم األدب ،و الشعر ،و منذ

، عرشّ أفق ال قد األدبي ،و �ذلك لما اتسعتكونت نواة األسس األولى ،و المبادئ العامة للنّ 
 قد،كما اتسع أفق النّ  األموي أغراضه ،و تشجع الشعراء على السبق ،و الغلبة في العصر 

مرة للو قد األدبي عند العرب ،حیاة النّ و دخل في طور جدید ،و احتل منزلته في تار�خ أ�ضا ،
الّتي قد الموضوعي في تلك البیئة و نرى صور النّ وجد نقد لغوي ،و نحوي ،و عروضي ،

 قد�ة في الكتب ،في العصر العباسي الّذي دونت فیه المقاییس النّ  أخرى مرحلة  دخلت
 د بنكمحم"عند العرب ،و وجد نقاد �بار  األدبيقد المؤلفات ،و من ثّم بدأ بناء صرح النّ و 

 322ت( "ابن قتیبة"قد األدبي ،و الّذي سبق إلى تألیف في النّ و   ه)231ت( "سالم الجمحي
و مّما  ،ه)216ت( "،األصمعي"الّذي وضع ألول مرة في نقد الشعر قواعد ،و ضوا�ط ،وه)

انت حیث �ا�ع الهجري، أسهم ثقافته روایته عن فحول الشعراء إلى أن وصلنا إلى القرن الرّ 
 ، و الّذيه)456ت("أبو علي الحسن ابن رشیق القیرواني"هناك  قد جیاشة، فكانحر�ة النّ 

راء، قر�حة أنفسهم في نقد الشع �عد من زمرة المؤلفین في فن الطبقات الّذین اعتمدوا على
 تصنیفهم. و 

في �تا�ه  قد�ة الّتي ساقها هذا الناقد "ابن رشیق القیرواني"أن أدرس المقاییس النّ  یتُ أَ وارتَ    
سعیا إلى بلورة هذه المقاییس في شكل منظم ،فكانت هذه الدراسة �عنوان المقاییس النقد�ة 

و لعظمة هذا هب في نقد أشعار العرب " نموذجا"،عند "ابن رشیق القیرواني" في قراضة الذّ 
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العمل، و القدر الكبیر من الفائدة المحصلة من البحث فیه تكونت عندي رغبة في دراسة هذا 
اد المعرفي، و ما الموضوع، و التطرق لمثل هذه القضا�ا، نظرا لما تحو�ه من سعة من الزّ 

 سة من سعة في الفهم، و الحكمة،تطلبه من تر�یز، أضف إلى ذلك ما تتمیز �ه هذه الدرا
الموضوعیة في البحث، �اإلضافة إلى مادفعني إلى اختیار هذا الموضوع هو الرغبة في و 

 في  ضبط المقاییس النقد�ة عند "ابن رشیق القیرواني"، و معرفة منطلقاته في وضعها
 كتا�ه"القراضة".

ر و هناك �عض الدراسات ذات العالقة بهذا الموضوع، الّتي عثرت علیها لهذا سعیت قد   
ذه هإلیها لكشف النقاب عن أهم السمات الّتي تمّیزت بها  جدیداً  كان أن أضیف شیئاً اإلم

ض د �عقد�ة عنراسة في هذا الموضوع تدور حول المقاییس النّ قد�ة، و �انت الدّ المقاییس النّ 
ن م، و منقاد العرب، و المعاییر الّتي اعتمدوا علیها لتصنیف الشعراء، و تقد�مهم، و تأخیره

قراءتي لهذا الموضوع وجدت نفسي أمام العدید من التساؤالت هي:ماهي العي، و خالل اط
ثل تتم ؟، و فیماالمعاییر النقد�ة الّتي �ان �عتمد علیها النقاد قبل "ابن رشیق القیرواني"

رقات المعاییر النقد�ة عند "ابن رشیق القیرواني"؟، و �یف رأى "ابن رشیق القیرواني "الس
"، إلى تساؤالت ثانو�ة هي:ما هي األسس النقد�ة عند "ابن سالم الجمحي؟، إضافة األدبیة

 ى هذهوماهي األسس الّتي اعتمد علیها "ابن قتیبة" في �تا�ه الشعر و الشعراء؟. و�ناءا عل
 ذت هیكال معیناالتساؤالت الّتي انطلقت منها اتضح مسار البحث، و تحّدد إطاره، فاتخ

ا عن ماهیة الّنقد، موجزً  خاتمة،فالمدخل یتناول عرضاً و فصلین، و ینحصر في مقدمة،
ني"، قد�ة قبل "ابن رشیق القیروانشأته، و وظائفه، أما الفصل األول خاص �المقاییس النّ و 

، د تناول هذا الفصل ثالث مباحثالث الهجري، و قاني، و الثّ �عني عند نقاد القرن الثّ 
 تتمثل في:و 

 عند"ابن سالم الجمحي" {فحول طبقات الشعراء}. قد�ةالمبحث األول:المقاییس النّ  

 المبحث الثاني:المقاییس لنقد�ة عند "األصمعي"{فحولة الشعراء}. 

  المبحث الثالث:المقاییس النقد�ة عند "ابن قتیبة"{الشعر والشعراء}. 
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یس لمقایاني، و الّذي �مثل الّشق األهم في هذه الدراسة، وعنونته �اثم دخلت الفصل الثّ 
ثالث هب في نقد أشعار العرب}، وذیلته بنقد�ة عند "ابن رشیق القیرواني"في{ قراضة الذّ ال

 التالي:�مباحث، و هي 

  المبحث األول:حیاة "ابن رشیق القیرواني".

 عر�ف �كتا�ه القراضة.المبحث الثاني:التّ 

  قد�ة في القراضة.المبحث الثالث:المقاییس النّ 

من ها خالصة البحث، و ما توصلت إلیه قد ضمنتو�ان �عد هذا الفصل خاتمة، و   
ألخیر في ا منها لهذه الدراسة لتكون  نتائج، ثم اتبعتها �قائمة المصادر و المراجع الّتي نهلتُ 

  قائمة تفصیلیة لموضوعات البحث.

ج إّن الموضوع الّذي تناولته في هذه الدراسة فرض علّي االستعانة �أدوات المنه  
 قد�ة فاستعملته في تفصیل، و توضیح أقواللحدیث عن المقاییس النّ الوصفي، وهذا عند ا

ق لتعلیاالنقاد "كابن سالم الجمحي"، و "ابن رشیق القیرواني" ، و غیره من النقاد العرب، و 
علیها �ما وجدت نفسي في حاجة ماسة إلى المنهج التحلیلي الّذي �ظهر في الدراسة 

الل خالذهب في نقد أشعار العرب "البن رشیق القیرواني"، وهذا من  التطبیقیة لكتاب قراضة
  التطرق إلى مختلف المعاییر الموجودة في الكتاب.

اعتمدت في هذه الدراسة على نسخة {قراضة الذهب في نقد أشعار العرب}"البن رشیق 
قد�ة النّ غیة و الالقیرواني" الّتي حققها "الشاذلي بو�حي" ، و هناك �ذلك �تاب {المقاییس البّ 

، وقد استفدت �ذلك من شعار العرب "لمحمد بن سعد الدبل"}هب في نقد أفي قراضة الذّ 
"لمحمد ابن سالم الجمحي"،و �تاب  }مصادر و مراجع أخرى منها:{طبقات فحول الشعراء

إلى  {الشعر و الشعراء} "ابن قتیبة"،و�ذلك �تاب {العمدة }"البن رشیق القیرواني"، إضافة
ضوع ي واجهتني أثناء دراستي لهذا المو قد األدبي ، أما العوائق التّ تب مخصصة للنّ عدة �

 في االنقطاع عن البحث، و جمع المعلومات. حیة الّتي �انت سبباً تمثلت في حالتي الّص 
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  علىز�ل إلى للاّا عّزوجلّ كر الجّ و في الختام �طیب لي في هذا المقام أن أتقدم �الشّ    
، متنانز�ل، و خالص االكر الجّ م هذا العمل المتواضع، و �عده أتوجه �الشّ أنعامه علي إلتما

ن ترة مكتور" بوغازي"على وقوفه معي طوال هذه الفقدیر إلى األستاذ المشرف الدّ و عظیم التّ 
مة،وعلى ما قدمه لي من دعم، و توجیه البحث،و على صبره الجمیل، و نصائحه القیّ 

دابها، یة و آكر إلى جمیع أساتذة قسم الّلغة العر��ما أتقدم �الشّ ور إلخراج هذا العلم إلى النّ 
  وشكر �بیر لكل من قدم لي ید العون سواء من قر�ب أو �عید.

انة اإلع ووفیق، أسأل للاّا تعالى التّ و فقت و لو �الجزء القلیل، وأخیرا آمل أن أكون قد وُ    
 عالمین.المولى، و نعم المعین، و الحمد هلّل رب ال فهو نعم

 

 

 

 

 

 

 



 
    
 :ل األولـــــــالفص  
 المقاییس النقدیة قبل "ابن رشیق القیرواني"   
 المقاییس النقدیة عند "ابن سالم الجمحي" (طبقات فحول أوال:    

        الشعراء).             

 .)فحولة الشعراء(المقاییس النقدیة عند "األصمعي"ثانیا:

 .)الشعر و الشعراء(المقاییس النقدیة عند "ابن قتیبة"ثالثا:
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حول المقاییس النقد�ة عند "ابن السالم الجمعي" في طبقات تالمبحث األول: 
 الشعراء:

وتأخیره العام لتقد�م الشاعر  مقاییس نقد�ة وجعلها األساس 1"وضع "ابن السالم الجمعي
 نذ�ر:ومن أهم هذه المقاییس كما بنى علیها تقسیم �تا�ة إلى طبقات 

I-  :عتبر مقیاس الجودة عند "ابن سالم الجمعي" من المعاییر الثانیة مقیاس الجودة�
األول هذا المقیاس األساس المقاییس النقد�ة في �تاب الطبقات إذ جعل "ابن سالم" وأهم 

یهتم �جودة الشعر لكي یورد ومن هنا بدأ "ابن سالم" على غیره في طبقته لتقد�م الشاعر 
وقد سبق الشعراء شعرا متقدما  للمهلهلأن "یبین ضمن الطبقات، فهو صاحبه في الكتاب 

الجودة مة ى قوالتشبیه إلفي ذ�ره األمثلة القصائد، و�ان "ابن سالم" دقیق إلى تقصید 
�غیر ال �صل إلیها الشعر المنحول ملحق في مرتبة الجید �كون ذلك الشعر  للشاعر حتى

فلما نقد الشعراء أبیه جعل یز�د في األشعار و�ضفها " ابن لو�زة"صاحبه �قول عن "ولد متهم 
�حتذى عال �المه فیذ�ر المواضع التي ذ�رها متمم دون �الم متمم و�ذا هو لنا إذا �الم 

1FP". والواقع التي شاهدها

2 

عر یبین منها لنا أن لكل شومعنى ذلك أن "ابن سالم" یهتم �الجودة إلى درجة عالیة 
  .دتهواالنتحال وال �قبل "ابن سالم" شعرا اختلت جو درجته من الجودة �ظهر فیها االختالف 

راء مستهما �آ التفضیلفي �تا�ه ما یدل على أن الجودة أساس "ابن إسالم" و�ورد "
ینشد  مر": سمعت "عیسى ابن عقالوأخبرني"شعیب ابن صخر" " ،�قول:الحافین للشعر

 :،قال "ألعشفة" فقال: �ا أ�ا عبد هللا هذا �هللا ال قول االتا�غیر"و""عامر ابن عبد الملك" "زه

                                                           
هـ ـ 139هو عبد هللا محمد بن سالم بن عبد هللا بن سالم الجمعي البصري، ولد �البصرة سنة  "ابن سالم الجمعي"  1

ر، م، نشأ في بیت علم، و�ان من أعیان أهل األدب واسع العلم �الشعر واألخبا847هـ ـ 232م، توفي ببغداد سنة 756
من و ، هجرةهجرة وأوائل القرن الثالث للوهو من أواخر القرن الثاني لل وسمع من شیوخ العلم والحدیث، واألدب وروى عنهم،

ـ، دار ه3أشهر مؤلفاته"طبقات فحول الشعر" (جهاد المجالي طبقات الشعراء في النقد األدبي عند العرب في نها�ة القرن 
وت، عرب دار الثقافة، بیر )،(إحسان عباس،تار�خ النقد األدبي عند ال14م ص1992هـ، 1412، 1الجیل، بیروت، لبنان، ط
 .78لبنان، د.ط ، د.ت، ص

 م، 2002هـ ـ 1422محمد بن سالم الجمعي" طبقات فحول الشعراء، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، د.ط،   2
 .107ص
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  1وال ترامي �الحجارة. ***   لسنا نقاتل �العصي 
الذي أنشد أجود من شعر األعشف ولذلك فقد منى عن ابن  ة" أو"زهیر"فشعر "التا�ع

 سالم .
ن ، وعلى الرغم مفي الطبقة األولى، و�ن الجید من شعره القیس" ؤمر "أ جعل"ابن سالم" -

فجعل  على تقد�مه، إال أن "ابن سالم" ال یترك هذا التقد�م دون تعلیل، أن الناس أجمعوا
واستحسنتها سبق العرب إلى أشیاء ابتدعها " الجودة هي السبب في تقد�مه فیقول عنه:

جاد وأ" دة �ما �قول �ما �قول عنه:لجو والمعروف أن لدینا االستحسان قائم على ا"العرب.
  إذ �قول:  ،"في تشبیه، �ان أنسب أهل طبقته تشیعا

 2 والحشف البالي. غةا�لدى و�رها الت ***و�ا�سا كأن قلوب الطیر رطبا 

و القیس" وغیرة من الشعراء فه ؤبین شعر"أمر ا المفاضلة �جعل"ابن سالم" الجودة أساس -
 علیها شعرا" أمؤ ... �فضلالحسخاس" في وصف المطر،�فاضل بین شعر "عبید یني 

حیث ، » الرمة بل قول "أمرؤ القیس" أجودفقال ذي « القیس"، فیقول ناقال عن"الرمة":
  �قول:

 طبق األرض تجري وتدور. ***...     د�مة هطال فیها
أي  عمر بن الخطاب" قال:أجزلهم بیتا، و�روى: أن" التا�غة": �ان و�قول عن شعر"

 على شغث أي الرجال المهذب .�قول:" ولیست �مستبق أخال تكمه" شعر أكم
بیت "التا�غة" وجزالة شعره،  قالوا:"التا�غة" هو أشعرهم،فالتفضیل هنا قائم على استجادت

 3 وجزالة تعطي معنى الجودة.

II-  :ا مة، فكلجعل" ابن سالم الجمعي" الكثرة مقیاسا هاما، وقدرتها �الجودمقیاس الكثرة
 .�ان ذلك سببا لتقد�مه لى الشاعر المجید  لشعر الجید لدى الشاعر من الشعراءكثر ا

ي هنما الكثرة عندهم و�لیست �قصیدة أو قصیدتین أو أكثر،مفهوم"ابن سالم" والكثرة 
�عة رهط وهم أر " عن شعراء الطبقة الرا�عة:قله الرواة من شعر الشاعر، فهو �قول اكثرة ما تتن

  ". موضعهم مع األوائل، و�نما أخل بهم قلة شعرهم �أیدي الرواة  وقول شعراء
                                                           

 .42محمد بن سالم الجمعي، طبقات فحول الشعراء، ص  1  
 .44نفسه ، ص  2 
 .43نفسه ، ص  3 
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ر "فطرفة"و"عبید" أخرهما قلة شعرهما �أیدي الرواة المصححین حیث أصح لهم قصائد �قد -
أخرتهما عن مراتب المتقدمین من الشعراء عشر، والقصائد العشر التي صحت لهما قد 

ر لرواة، و�توقع أن �كون لهما شعر غیعنده، بل و�ستكثر علیهما مكانهما على أفواه ا
 .الذي قدمه على أفواه الرواة 

إن �ان ما یروى من " ر�ط بین الكثرة والجودة، قوله عنهما:ومما یدل على أن"ابن سالم"  -
  1ستحقان مكانهما على أفواه الرواة".الغثاء لهما فلیس �

هما لد أن بفالكثرة التي ال جودة فیها ال تجعلهما �ستحقان التقدم على أفواه الرواة، فال 
نفرد ی، ومعنى ذلك أن مقیاس الكم أو الكثرة ال جیدا أضائعا هو الذي أهلهما لهذا التقد�م

وفي  ،"ابن سالم" ال یهتم �الكیفالشاطئعند"ابن سالم"، و�نما هو �قترن �الجودة، رأت بنت 
هم أ تم مع (الكم)، و�نما أه الشاطئبنت  الحقیقة أن ابن سالم لم یهتم �الكثرة وحدها �ما تقول

ال  فواه الرواة راجع لضیاع شعر جید،ونحن�الكیف، فهو یرى أن تقو�م"طرقة"و"عبید" على أ
 ن،ححیشك في أال"ابن سالم"، �ان ینقل فیها ینقل من آراء نقد�ة عن العارفین والرواة المص

شع قال وخدها هي التي أجزت"طرقة"و "عبید" ولو أن ابن سالم أهتم �الكثرة وأن قلة الجید 
وى و�ال أن أهتما من �الكیف و�المستوالذي أشار إلیه صراحة، �ما یروى من الغناء لهما 

 2الفني جعله یرد هذا الغناء، و�جعل تقد�مهم عائدا لشعرهما الجید.

ال إ" في مرتبته الصحیحة اس الكثرة قد ثبت "األسود بن جعفریبین "ابن سالم" أن مقی
اما أن مقیاس الجودة هو الذي قدمه إلى الطبقة التي جعله فیها، فمقیاس الجودة له أثر ه
مع  كما ترى "بنت الشاطىء" ذلك أن "األسود" لیس له إال واحدة جیدة الحقة �أجود الشعر،

ئعة حدة راأخرته قلة الجید من مراتب المتقدمین، وله واذلك قدمته إلى طبقته التي فیها بینها 
 3طو�لة  الحقة �أجود الشعر، ولو �ان شفعها �مثلها قدمته على مرتبته وهي:

 4والهم مختصر لدى وسادي *** تام الخلي فما أحسس رقادي
F52PT 
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فإذا جاءت الجودة في  مثال زمان عند "ابن سالم الجمعي"فالكثرة والجودة مقیاسان 
و�ذا �ثرت الجودة في الشعر قدمته والكثرة أخرت الشاعر عن طبقته "كاألسود"،یل شعر قل
شعرا �ثیرا، و�هذا �جعل"ابن سالم" لم تقدم"عمر بن شأس" وأخرت" عنترة" مع أن له وحدها 

الجودة أمر تسبي مثال زمین لتقد�م الشاعر أو تأخیره وأن الكثرة مع الكثرة والجودة مقیاسین 
�نما الكثرة في الجید منه وهكذا و من شاعره ألخر فالكثرة مقیاس مهم إذا أفترة �الجودة لتعاون 
 1.أهمیة الكثرة �مقیاس نقد�ة یلعب دوره الهام عند "ابن سالم"  تظهر

III-  :مه في تقد�النقد�ة التي اعتمدنا "ابن سالم" من المقاییس مقیاس تعد األغراض
ة ، خاصوقد �ان هذا المقیاس سائدا لدى نقاد هذه الفترةأغراضهم الشعر�ة: للشعراء هو تعدد

 وأنه قد شاع في مدرسة الكوفة وقد أشار"ابن سالم" في مواضیع عدیدة إلى تنوع أغراض
ل وقا" م"�الشعر �قول "ابن سالمنها عن العارفین  الشعر وقرتها بتقد�مه للشاعر ونقل �ثیرا

2".هو أكثرهم غرضا وأذهبهم في فنون الشعر األعشى"أصحاب"
F53PT 

وع فنون الشعر عند الشاعر فهو �حتج لكل شاعر، ولما �ان یمعنى ذلك أنه یهتم شو 
من الجدل یدور حول التفضیل بین شعراء الطبقة األولى بین أن أصحاب"األعشى" �عدون 

ل: ابني عنهما فقاعوامل تقد�مه أنه: أذهبهم في فنون الشعر، و�قول وسألت"األسیدي"، أج
 غلب"جر�ر" الفخر في قوله:بیوت الشعر أر�عة فخر، مدح، ونسیب، وهجاء، وفي �لها 

   3حسبت الناس �لهم غضا�ا.  ***إذا غضبت علیك بنو تمیم 
 في مد�ح: قوله:و 

  وأندى العالمین �طون راح .  ***ألستم خیر من ر�ب المطا�ا 
 قوله: وفي الهجاء :

  فال �عبا بلغت وال �ال�ا . ***فغص الطرف إنك من المیز 
 4.ناقتلتا ثم لم �حیین قتال  ***حور  العیون التي في طرفها   :وفي النسب قوله

                                                           
 .123نفسه، ص  1
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  فهو �عقد هنا طر�قة للتفضیل بین"الفرزدق" و"جر�ر" و�بین أن "جر�ر" قد فضل في
للمفاضلة  تعدد األغراض مقیاسا أغراض الشعر جمیعا وهذا یبین اتخاذ "ابن سالم"

�ا من الشعر ال و�ان"جر�ر" �حسن ضرو « في قوله: بینهما فهو مع"�شار العقیلي"
 �حسنها "الفروق".

�ان ذا تصرف في أغراض ولهذا وضع "ابن سالم" "األعشى" في الطبقة األولى ألنه 
الشعر، وأكثرهم هو أكثرهم عروضا، وأذهبهم في فنون "األعشى"وقال أصحاب« الشعر �قول:

   » 1طو�لة جیدة وأكثرهم مدحا وهجاءا ، وفخرا، ووصفا، �ل ذلك عنده

و�ثیرا ما �ان �شیر إلى تعدد أغراض الشعر عند الشاعر لذا تعرض لذ�ر الشعراء في 
ما یدل على طبقاته مما یدل على اهتمامه بتعدد األغراض الشعر�ة عند الشعر ولعل أوضح 

و�ان « كثیر" على جمیل" حیث �قول:�مه "أ�األغراض الشعر�ة هو تقد اهتمام "ابن سالم"
وله في "لكثیر" في التشبیب نصیب وافر و"جمیل" مقدم علیه وعلى أصحاب النسیب جمیعا 

 شعراءك إلى الطبقة الثانیة من طبقات ،فقدم"كثیر" تبعا لذل » فنون الشعر ما لیس "جمیل"
السادسة وهذا یدل على أن"ابن سالم" �اب بیني التقد�م اإلسالمیین وأخر"جمیل" إلى الطبقة 

 2.العام على تعدد األغراض الشعر�ة

  وفي الحقیقة أن "ابن سالم" اهتم بتعدد األغراض عن الشاعر، وجعلها مقیاسا
لتفضیله أ�ا �انت األغراض سواء �انت في المدح أو غیره من الفنون األخرى فكان المقیاس 

قائم على التقاء  واختیاره أبیات المد�ح  » في فنون الشعر ما لیس "جمیل" كثیر""أ« عنده أن
3.في موضع، وأنه �ان ینتمي أجود األبیاتالجید الذي أشار إلیه أكثیر 

F9PT 
 �م وهكذا �ظهر أثر تعدد األغراض عند "ابن سالم" أنه مقیاس نقدي له دوره في تقد

 الشاعر وتفضیله .

                                                           
 بنان،ل ،جهاد مجالي، طبقات الشعراء في النقد األدبي عند العرب حتى نها�ة القرن الثالث الهجري دار جیل، بیروت 1 
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إلجادة او�قصد بهم التفوق في الفن الشعري الواحد، حیث تعتبر  مقیاس الفن األدبي:ع ـ 
اء فلقد أفرد"ابن سالم" طبقة من شعر عند"ابن سالم" الشعر مقیاسا نقد�ا في فن من فنون 

عري وهم طبقة أصحاب المراثي الرثاء،وفاضل بینهم على أساس توفقهم في هذا الفن الش
أخاه  �عد العشر الطبقات أو لهم :متمم بن بو�رة" رثىوصیرنا أصحاب المراثي طبقة « قال:

"مالك", و"الخنساء" بنت" عمرو بن حارث"... رثت أخو�ها "صخر" و"معاو�ة"،,"كمعب بن 
   .ة""... والمقدم عندنا "متمم بن بو�ر سعد بن عمرو بن عقبة"... رثى أخاه"أبو مغوار

جعل المقدم علیهم "متمم وفاضل بینهم، و  فهؤالء جمیعا أجادوا في فن الرثاء، فصبرهم طبقة،
 1."بن بو�رة

 طامع،، فتتجرد نفسه من المو�ن إفراد"ابن سالم" طبقة خاصة لهؤالء تتلوه ألما، وحسرة
بقة طان، وقد بلغ تقدیرا"األصمعي" لقصائد الرثاء أن:كعب بن سعد الغنوي" أدرج في والرغی

ثیة: لیس من الفحول إال في المر « عنه قال:الفصول لمرثیته الرائعة، فقد سئل"األصمعي" 
  »2 فإنه لیس في الدنیا مثلها

یه فمبرر لقد أهتم"ابن سالم" �اإلشارة إلى الفن الشعري واإلجادة فیه، وتفضیل الشاعر ال
  .ني"التشبیه، وفصل بین النسیب والمعوأجاد في « مرؤ القیس": على الشعراء، �قول ن"ا

 الناس من تشبیه"امرؤ القیس" �ما تقل مفاضلة ذي الرمة بین شعر استحسنتهوقد 
"عبید بن األبرص" و"عبد بن الحسحاس" و"وامرؤ القیس" في وصف المطر و�ن أفضلهم، 

كان الجعدي أوصف الناس « في هذا الفن هو"امرؤ القیس"، قال"یونس":وأجودهم 
 أنشدت قوله :، »لفرس
 3.صلیع ومن خیر الجیاد ضلیعها  *** فإن صدقوا قالوا جواد مجرب

57FPT 
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،كما بین  » ل لكثر صفته لإلبل وحسن نعته لهاسمى راعي اإلب« :و�قول عن الراعي
كانت "لجر�ر" ضروب من « طبقته في الثاء، �قول عن"�شار": "جر�ر" على أهلتفضیل

 1.�حسنها "الفرزدق" ولقد ماتت النوار فقاموا ینوحون علیها الشعر "جر�ر"الشعر ال
�ان"لجرجیر" قصیدة في الرثاء، والتي �انت في تفضیله علیهم في هذا الفن و�ان ـ 

یرثى فیها ابنه، وقد تقل حكم"جرجیر" على"األخطل" أنه �جید مدح الملوك، و�صیب صفة 
 2، وهذا یدل على أنه �فوق أهل طبقة في هذا الفن.الخمر

لكنه و اسا للتقد�م، المطلق، وفي األخیر �مكن القول أن"ابن سالم" جعل هذا المقیاس أس
لى إالتفضیل العام فإنه �عود حصره في التقد�م والمفاضلة بین الشعراء في فن واحد، أما 

 اإلجادة في أغراض متعددة من الفنون األدبیة عند الشاعر .
ییس إلى جانب مقاییسه األر�عة التي بنى علیها طبقاته إلى مقا كما اعتمد"ابن سالم"

 أخرى �الغة األثر في بناء �عض طبقاته نذ�ر منها:

في الشعر والشعراء أحد المقاییس التي أعتبر"ابن سالم" المكان وأثره  المكان"،:"البیئة •
قلة، ثم مسترعاها أثناء تصنیف طبقاته، حیث نجده �خص شعراء القرى العر�یة �طبقة 

وهي خمس: المدینة، ومكة، « اإلنتاج، فیقول:�فاضل بین تلك القرى وأثرها في غزارة 
3" والطائف، والیمامة والبحر�ن

F13PT 
وفي موضع أخر نجده یتحدث عن أثر المكان في تشكیل سمات الشعر، حیث  •

4 ."و�ان الغالب علیه البتداء والخشنة «�قول:
F14PT 

الزمان، أساسا نقد�ا في �تا�ه، حیث اشتمل على طبقات اعتمد"ابن سالم" مقیاس : الزمان •
اإلسالمیین، فهو یرسم عمله في  الشعراء الجاهلین،والشعراء المخضرمین، والشعراء

الكتاب، یبین أنه قائم على التقسیم الزمني بین هذه الطبقات فإن تفضیل"ابن سالم" الشعر 
لشعر �اعتباره عامال عاما في الجاهلي على الشعر اإلسالمي یدل على تأثیر الزمن ا
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تفسیرا ، قد أصدروا أحكاما تفسیر هذا القول تشكیل الشعر ولعل �عض العارفین �الشعر
واضحا، وتبین أهمیة الزمن �النسبة للشعر،"فإلمام علي" �رم هللا وجهه بین خالل هذا 

و�ین أنه لو النص الزمن الواحد مصدر هام من مصادر األحكام النقد�ة على الشعراء، 
واحدة ومذهبي واحد في القول اختلفت بهم  وغا�ةواحد �لهم في زمان اجتمع الشعراء 

إال أنهم عندما سهال والستطعنا أن تحكم بینهم حكما قاطعا الزمان لكان الحكم علیهم 
الزمان لم �ستطع الحكم علیهم �مكن �ل شاعر محسن یتفوق في زمانه على اختلف بهم 

 1صره:طبقته أو فئة ع

ـ إن"ابن سالم" ال یتخذ أساسه الزمني عامال في تقد�م �عض الشعراء على �عض حسب  
التقییم العام للشعراء في إطار�ین زمنیین جعل   الفترة الزمنیة التي عاشها الشاعر، و�نما

طبقة نفسها على شاعر آخر هما الجاهلیة واإلسالم، "فابن سالم"، ال �قدم الشاعر في ال
 2.امرؤ القیس"لم لیبدأ"�المهلهل" و�ؤخر عنه"ألنه أقدم زمنا، وخیر دلیل على ذلك أنه 

كذلك اتضح أثر المعیار األخالقي في حدیث"ابن سالم" عن سمات شعر : األخالقـ  ب
له یتأفكان من الشعراء من « "واألحشى" حیث �قول:�عض فحول الجاهلیة : "كامرؤ القیس" 

ن من �ار �الفواحش، وال یتهكم في الهجاء ومنهم اهلیته، و�تعفف في شعره وال �ستبهفي ج
  1�عنى على نفسه و�تعهر منهم"امرؤ القیس"، ومنهم"األعشى"

الفرزدق" �ا"مرؤ القیس" و�ذلك في موازنته بین"الفرزدق"و"جرجیر" حیث قارن"
و�ان جرجیر مع إفراطه في الهجاء �عف عن ذ�ر :و�میز"جرجیر" عنهم فیقولو"األعشى" 

 3.�شبب إال �امرأة �ملكهاالنساء �ان ال 
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 :المبحث الثاني: المقاییس النقد�ة عند" األصمعي"، في "فحولة الشعراء"
ومقاییس نقد�ة تمكنه  معاییر فنیة، 1وجهوا النقاد القدامى في مقدمتهم أن"لألصمعي"

من نقد األشعار والحكم علیهم وتصنیف الشعراء ووضعهم في المراتب التي �ستحقها �ل 
شاعر، وذلك یتجسد من خالل جملة من المعاییر النقد�ة التي اعتمدت علیها"األصمعي" في 

  تصنیفه للشعراء في �تا�ه"فحول الشعراء" نذ�ر منهما:

I ي أن فحولة الشاعر تكمن في �ثرة إنتاجه وما �قدمه من یرى األصمعمعیار الكثرة: ـ
شعر فكلما �ان الشاعر �ثیر القول الشعر �انت له األولو�ة، واألسبقیة على غیره من 
الشعراء فاألصمعي یرى أن ال بد لشاعر أن �قول عدد من القصائد التي تؤهله لبلوغ الدرجة، 

ائد التي ینفي أن ینظمها الشاعر، بل یتخذ العالیة، وهنا ال �حدد األصمعي عدد معین للقص
 2.من القصائد الجیدة نموذجا �طالب من خالله الشاعر أن �كون منسجم

فا"لحو یدرة": قال: لو قال مثل قصیدته خمس قصائد �ان سائل"األصمعي":قال"أبو حاتم"
 فحال، وقال في شأن المهلهل قلت فلمهلهل قال: لیس �فحل ولو �ان قائل مثل قوله:

 .3 لیلتنا بذى حسم أنیري
F20PT 

كان أفحلهم لو قال خمس قصائد،قال، وأكثر شعره محمول علیه، فاألصمعي هنا �حكم 
على المهلهل �عد الفحولة لكونه من الشعراء اإلسالمیین ولم یذ�ر المقام الذي یرفع شأنه في 

ها المصدر المتعمد علیه، وهناك قضیة أخرى عمل قیمة خلقیة تدور حول الكذب، أورد
 4 ."وزعمت العرب أنه �ان یدعي في شعره، و�تكثر في قوله من فعله «المرز �اتي في قوله:

                                                           
ا هـ وتوفي فیه122"األصمعي": هو أبو سعد عبد الملك بن قر�ب بن عبد الملك بن علي بن أصمع ولد �البصرة سنة  1 

ة إذ هـ، نشأ "األصمعي" بین أسرة أفرادها متعلمون وقد عاش في عصر اشتهر بتطور العلوم �القراءات القرآنی216سنة 
عاصر العدید من القراء الكبار وعلماء األمة الذین تلقى العلم منهم، �ما اشتهر"األصمعي" �مؤلفاته الكثیرة 

 �تاب" خلق اإلنسان" و�تاب" فحولة الشعراء" وغیرها من المؤلفات . كتاب"األصمعیات" و�تاب "األصمعیات" و 
، یة بیروت"أبي عبد هللا محمد بن عمران بن موسى المرز�اني" الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، دار الكتب العلم 2 

 .63م،ص 1995هـ ـ 1415، 1لبنان، ط 
 .12م، ص1980هـ 1400، 2دار الكتاب الجدید بیروت ـ لبنان . ط  "األصمعي"، فحولة الشعراء، 3 
بیروت،  أبي عبد محمد بن عمران بن موسى المرز �اني"، المونتج في مآخذ العلماء على الشعراء، دار الكتب العلمیة، 4 

 .92م، ص 1995هـ ـ 1415،  1لبنان، ط،
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كان"المهلهل" �قول شعرا �خلد و �مجد األ�ام، والد�ار، وقول المرز �اتي هنا �ذب 
وز�ادات وتكفي هذه القضیة الصفة الذمیمة معیارا یؤخذ من خالل"األعجمي" فحولته و�التالي 

األصمعي" لو  �سألید األنموذج، قال "أبو حاتم" وهو نصیب"المهلهل" خمس قصائد مع تحد
قال"ثعلبة بن صغیر المازني"، مثل قصیدته خمسا، �ان فحال، قلت"فكمي بن جغیل"، قال: 
أظنه من الفحول وال أستیقنه، قلت "فجرجیر"و"الفرزدق" و"األخطل" قال هؤوالء لو �انوا في 

هم شأن وال أقول فیهم شیئا ألنهم إسالمیون، و�عني �قصیدته الرائیة التي قالها الجاهلیة �ان ل
 1 "ثعلبة بن صغیر" المازني" والتي ومعلمها:

 ذي حاجة متزوج أو �اكر     ***هل عند عمرة من بنات مسافر  
  2.و�التالي فنصیب"ثعلبة بن صغیر المازني" هو خمس قصائد مع تحدید األنموذج أ�ضا

وقال"أبو حاتم"، قلت: "فمعتر البارقي حلیق بني نمیر"، قال: لوا تسم خمسا أو ستا 
 3.لكان فحال و�التالي نصیب"معقر البارقي" هو خمس أو ست قصائد دون تحدید لألنموذج

قال: لو �ان قال عشر�ن قصیدة �ان لحق اتم"،قلت"فأوس بن غفاء"الهجیمي"أحقال"أبو 
بن غفاء الهجیمي" من الشعراء المقلین إلى حد �بیر، أما یرى"أوس "�الفحول،"فاألصمعي

  4". لو �ان زاد شیئا �ان فحال" "سالمة بن جندل:
"فاألصمعي" هنا لم �حدد النصیب الذي یرقي"سالمة بن جندل" إلى صف الشعراء 
 الفحول فنظره إلى نصیب القصائد التي �عتمد علیها"األصمعي" في تحدید فحولة �ل شاعر،

حیث �ل شاعر تقر�با نجده متوقعا عند نصیب خمس قصائد �أدنى تقدیر أما الحد األعلى 
عنده غیر محدد، أي عند"الحو�درة" و"مهلهل و"وثعلبة بن صغیر �مازني" النصاب هو 
خمس قصائد مع تحدید األنموذج و"أوس بن غفاء الهجیمي" فنصا�ه عشرون قصیدة، دون 

ن جندل" لو �ان زاد شیئا �ان فحال فال قصائد تحدید نصا�ه تحدید لألنموذج أما "سالمة ب
 5.وال األنموذج

                                                           
 .13 ــــ 12ص ،م1980هـ 1400، 2لبنان، ط األصمعي" فحولة الشعراء، دار الكتاب الجدید، بیروت ، 1 
 .128، ص 1119 ،6لمفضلیات، تح ،"أحمد محمد شاكر"، دار المعارف، القاهرة، ط ،ا 2 
 . 14ص ،م1980 ،هـ 1400، 2لبنان ط  ،األصمعي فحولة الشعراء، دار الكتاب الجدید بیروت 3 
 .17ص ،م1980 ،هـ 1400، 2لبنان،طـ  "األصمعي"،فحولة الشعراء ، دار الكتاب الجدید، بیروت، 4 
 ة بیروت،أبي عبد هللا محمد بن عمران بن موسى المرز�اتي" المونتج في مآخذ العلماء على الشعراء دار الكتب العلمی 5 

 .82م ، ص 1995هـ ـ 1415، 1لبنان. ط ـ 
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وفي األخیر نالحظ أن تحدید "األصمعي" للنصیب واألنموذج، جاء مختلف بین 
الشعراء، وراء هذا التحدید خلفیة تدفع "األصمعي" العتبار واكتشاف فحولة شاعر على 

عر اكتسبها والتي �حتلها أي شاعر، ألن الشاشاعر آخر، وهذا سبب المكانة والشهرة التي 
یه صاحب المكانة الرفیعة في قبیلته التي �عیش فیها، �المهلهل مثال، و�كثر األصمعي عل
یار قي قضیة الكم على اختالف �اقي الشعراء، ومن هنا �مكن القول أن معیار الكثرة هو مع

ال �مكن أن یتساوى  صالح �عكس تفوق شاعر على آخر في �ثیر من األحیان، لهذا
قه ى إطالشاعران، ألن األولو�ة للشاعر ینتبها الشعراء، أن هذا المعیار ال �مكن األخذ �ه عل

یف بد من أن �كون مرتبطا �معیار آخر وهو الجودة الشعر�ة وهذا التمییز وتضدائما بل ال
 .في مراتبهم التي �ستحقها �ل شاعرالشعراء 
II  األصمعي" هذا المعیار مضمارا �قیس �ه فحولة الشعراء وهذا أخذ معیار الجودة: ـ"

المعیار له قیمة �بیرة، فالشعر الجید له فضیلة على الشعراء اآلخر�ن ألنه �مثا�ة المحور 
األساسي الذي �قاس �ه الشعراء، ومثل هذه الصفة والمرتبة أولها"األصمعي" ولحول"امرؤ 

امرؤ القیس" له الخطوة والسبق و�لهم أخذوا من قوله أولهم �لهم في الجودة "« القیس" قوله:
 1."واتبعوا مذهبه

 فضل"األصمعي" "التا�غة" وهذا الجودة شعره التي جعلت شاعر�ته تفوق شاعر�ة شاعر
 آخر، و�ذلك فحولته التي تمیزه عن الشعراء اآلخر�ن،"األصمعي" بنظرته الخبیرة یتعرض

 بدقة جودة الشعر ورادته ومن خاللها �حكم علىالشعراء غیر الفحول لیمكن من التمییز 
فحولة الشاعر وعدم فحولته أي أن الشاعر فحل، ونجد"األصمعي" �مثل االنعدام لفحولة 

 "لبید بن ر�یعة "بـ :

 : "فلبید بن ر�یعة":قلت -
كان رجال صالحا،كأنه ینفي عنه جودة « قال: هو لیس �فحل، ثم قال لي مرة أخرى:

أي األصمعي لیس من الشعراء الفحول وذلك لنفي جودة الشعر عنه �ما ،فلبید في ر  »الشعر
ما « اعتقد أبو حاتم وقد حدث األصمعي ذات مرة، قال: سمعت أ�ا عمرو بن العالء �قول:

                                                           
، وت، لبنانالشعراء، دار الكتب،العلمیة بیر "أبي عبد هللا محمد بن عمران بن موسى المزر�اني" الموشح في مآخذ على  2  1 

 .78م ، ص 1995،هـ 1415 ، 1ط .
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أخذ أحب إلي شعرا من لبید بن ر�یعة لذ�ره هللا عز وجل، وإلسالمه ولذ�ره الدین والخیر 
 1."ولكن شعره رحى بزر

قد�م أساسیة في تهنا هو الجودة الشعر�ة والذي اعتمد علیه األصمعي، �ر�یزة  فالمعیار
 المرتبة التي �ستحقها �ما قال "المهلهل" ولو قال مثل قوله: شعر"لبید" و�نزاله

     2 إذا أنت انقضیت فال تحوري       ***ألیلتنا بذي حسم أنیري
F29 

 لیس من الشعراء الفحول إال أن �عض شعره یتمیز �الجودة فعلى الرغم أن"المهلهل"
حول الشعر�ة ولو قال بذلك المستوى، لكان أفحل الشعراء، وهنا"األصمعي" میز الشعراء الف

نا وغیر الفحول عبر معاییر متمایزة حسب ما وجد عند الشعراء من جودة وحسن النظم وأحیا
التي  الشعراء الفحول، إال في المرثیة البائیةنراه �قرر أن"كعب بن سعد الغنوي"، لیس من 

 رثى فیها أخاه، �قول في مطلعها :
  3  و�ل أمري �عد الشباب �شیب  ***تقول ابنة الفنیسي قد شبت �عدها

F30 
فهذا دلیل إعجاب األصمعي �جودة القصیدة، و�التالي فمكانه"كعب بن سعد الغنوي" 

فقد أولها درجة الفحول �ما أن هذا دلیل آخر أن الفحولة  عند مرموقة،وعالیة،
عند"األصمعي" غیر مقصورة على شعر الشاعر بل �مكن أن تقتصر على قصیدة واحدة 

 4  .فقط ومن خاللها �كون الشاعر فحال
ة و�التالي �مكن القول، أن معیار الجودة من أحكم، وأقدم المعاییر التي تحدد قدر 

ومعنى براعة نظمه ومن خالل الجودة الشعر�ة تحدد مكانة الشاعر بین  الشاعر الفنیة،
  .الشعراء والتمییز بینهم، وتبین حتى فحول الشعراء وغیر الفحول منهم

 .�اإلضافة إلى معیار،آخر اتخذت "األصمعي" للتمییز بین الشعراء وهو معیار الزمن

II شتد حولها الجدل،والذي أفرز العدید من إنه من أهم المعاییر لنقد�ة التي ا :معیار الزمنـ
القضا�ا النقد�ة، حیث �عد هذا المعیار األساس في تحدید مراتب ومكان الشعراء،فقیمته �بیرة 

                                                           
 .173د.ت، ص ،5ط. لبنان، "أبي سعید عبد المالك بن قر�ب بن عبد الملك"، األصمعیات، بیروت، 1 
 .89ص  ،المرجع نفسه  2 
 .154 ،.د. ص5ط. "أبي سعید عبد المالك بن قر�ب بن عبد المالك" األصمعیات ، بیروت، لبنان، 3 
 .21م ، ص 1980هـ ـ 1400. 2األصمعي"،فحولة الشعراء، دار الجدید، بیروت ـ لبنان، ط.  4 
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عند �بار اللغو�ین أمثال"األصمعي" حیث وضع هذا األخیر معیار الزمن لبیان،ورفع من 
  1شأن الشعراء.

من رفعة ومكانة الشاعر الجاهلي عند األصمعي أنه یرى أن إدراك الشاعر  یتبین
للعصر الجاهلي �عد العوامل التي تجعل الشاعر فحال فالشعراء الفحول هم من الجاهلیین 

  2 .تقر�با �لهم

عصام قال"أبو حاتم"،و�نت أسمعه �فضل "جر�را" على"الفرزدق" �ثیرا،فقلت له یوم دخل علیه"
ت إني أر�د أن أسألك عن شيء ولو أن عصاما �علمه من قبلك لم أسألك، ثم قل بن الغیض"،

 سمعتك تفضل"جر�را" على"الفرزدق" غیر مرة فما تقول فیهما وفي"الخطل" فأطرق ساعة ثم
 أنشد بیتا من قصیدته: 

 لعمري لقد أسر�ت ال لیل عاجز      �ساهمة الخدین طاو�ة القرب 
ثم قال لك أن في الدنیا أحدا قال مثلها قبله وال �عده فال فأنشد أبیاتا زهاء العشرة ،

 3 .تصدقه

قال"األصمعي"،سئل شیخ عالم بن الشعراء فقال �ان الشعر في الجاهلیة في ر�یعة 
وصار، في قیس ثم جاء اإلسالم فصار في تمیم قلت"لألصمعي" لم لم یذ�ر الیمن: قال: 

شعر ان ال�وا من رأس الشعراء "امرؤ القیس" و�نما إنما أراد "بنى نزار" فما هؤوالء �لهم تعلم
 ف بن"خفافي الیمن، وقال الدنیا مثل فرسان"قیس"، وشعر اؤهم، الفرسان عدة منهم "عنترة" و

، وقال لي مرة"در�د"،و"خفاف" أشعر الفرسان حدثني "األصمعي" ،ند�ة" و"عباس بن مرداس"
ر اآلخرة وذهب "عنترة" �عامة ذ�ر قال: ذهب "أمي بن أبي الصلت" حب الشعر �عامة ذ�

الحرب وذهب"عمرو بن أبي ر�یعة" �عامة ذ�ر النساء قال"األصمعي" لقى رجل �ثیر عزة 
 وهو "كثیر بن عبد الرحمن الخزاعي ابن أبي جمعة:" فقال: له"أبي صخر" أي الناس أشعر

 قال: الذي قال:
  أثرت ثبك من ذ�ر حبیب ومنزل 

                                                           
ت، میة بیرو "أبي عبد هللا محمد بن عمران بن موسى "المرز�اتي"، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء،دار الكتب العل 1 

 .136م ، ص 1995هـ ـ 1415، 1لبنان ،ط ، 
 .111ص "حسین جدوانة"، في النقد األدبي القد�م عند العرب دار الیازوني للنشر، عمان، األردن، د، ط. د. ت،  2 
 .13م ، ص1980 ،هـ1400، 2.ط لبنان، ،بیروت ،فحولة الشعراء دار الكتاب الجدید ،"األصمعي" 3 
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 1 �كى الد�ار �عني امرؤ القیس هو أول من
F35 

هم ى الشعراء اإلسالمیون لما في شعر وفي األخیر �مكن القول أن األصمعي �میل إل
ن حالوة وروعة وجمال في صیاغة األلفاظ وسهولة في فهم المعاني إال أن هذا لم �منعه م

 وهذا التمییز �كون �سبب الفارق الزمني بین التمییز بین الشاعر الفحل، وغیر الفحل،
 تهم.الشعراء فاألصمعي له صرامة شدیدة في الفصل بین الشعراء والتمییز بینهم وتبین فحول

عر اعتمد "األصمعي" �ذلك على معیار آخر �قیس �ه مكانة الشعراء والتمییز بین الشا
 الفحل وغیر الفحل وهو معیار السرقات.

هو معیار واضح و�عتبر من األسس التي اعتمد علیها  :ر�ةمعیار السرقات الشع -
"األصمعي" عند نظرته لشعر �تبه أي شاعر ومن خالله �كشف و�بین فحولة الشاعر 
وعدم فحولته، حیث قال"أبو حاتم" سائل "األصمعي" فمن أشعرهم رجال قال أن أقول: 

قال الشعر قلیال،وقال  أشعرهم واحدا "النا�غة الذبیاني"، وهو ابن خمسین سنة، و�نما
"النا�غة الجعدي" أفحم ثالثین سنة، �عد ما قال الشعر، ثم نبع، فال والشعر األول من 
قوله جید �الغ واآلخر �له مسروق، ولیس �جید، قال"أبو حاتم" قال الشعر وهو ابن 
ثالثین سنة، قلت "لألصمعي" �یف شعر "الفرزدق" قال: تسعة أعشار شعره �سرقة قال: 

 2.ا"جرجیر" ،فله ثالثون قصیدة ما علمته سرق شیئا قط إال �صف بیت قال ال أدري وأم
ز لتمییلوفي األخیر �مكن القول أن هذا المقیاس اتخذه تقر�با �ل الشعراء واتجهوا علیه 

بین الشعراء وتصنیفهم في مراتبهم التي �ستحقها �ل شاعر، حتى �شف فحولة �ل شاعر 
ا الفحل، وغیر الفحل والشاعر حق ولو �ان له قصائد عدیدة لكن إذوالتفر�ق بین الشاعر 

 كانت مسروقة من شاعر آخر فهذا لیس �شاعر فحال .
�اإلضافة إلى معیار آخر اعتمد علیه "األصمعي" الكتشاف أحسن الشعر و�یان أحسن 

 األبیات الشعر�ة ، وهو معیار التشبیهات.

ل أحسن التشبیهات عند الشعراء في مجلس "بالط دار حوار حو : �التشبیه معیار العنا�ةـ 
هارون الرشید" وهذا المجلس، یبدو أنه جمع أكثر األبیات التي میزها االستحسان، على مر 

                                                           

 .18نفسه،ص 1 
 .19م ص 1980هـ ـ 1400ـ  2لبنان، ط ،األصمعي ، فحولة الشعراء، دار الكتاب الحدیث، بیروت ـ  2 
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الزمن، لما فیها من جمال التشبیه.ولو فرضنا أن هذا المجلس من نسیج الخیال، �ما 
شهرته في هذه الناحیة، وقد  استطعنا أن نذ�ر أن ذ�ر "األصمعي" فیه إنما �ان مبنیا على

 میز"األصمعي" تشبیهات "امرؤ القیس" مثل:
   لدى و�رها العتاب والخشف الیالي    ***كأن قلوب الطیر رطبا و�ا�سا 
   وأرحنا الجذع الذي لم یثقب .  ***كأن عیون الوحش حول خبائنا 
        وجرح اللسان �جرح الید .   ***ولو میزتنا غیره جاء لي 

 "الرشید" و:الفصل" و"تحیى" تشبیهات ، مثل تشبیه "طرقة":وآثر 
  ما قسم الترب المفایل �الید .  ***وحیز منها بها   إلنا�شق حباب� 

ار وتشبیه "عنترة" في الذ�اب، وغیر ذلك، ومن یدل على أن هذه المجموعة تمثل المخت
عي" وحده �النسبة لمن تقدمه من العلماء قول "األصم من التشبیهات ال �النسبة "لألصمعي"

یهات أجمع أبو عمرو بن العالء وخلق األحمر وهؤوالء أهل العلم �الشعر أن التشب« نفسه:
ت العقم التي انفرد بها أصحابها ولم �شر�هم فیها غیرهم ممن تقدم ،وال ممن تأخر أبیا

  » لحامین...الخمعدودات أحدها قول عنترة في تشبیه حنك الغراب �ا
صمعي" الفضل في توسیع نطاق هذا الموضوع الذي ثم عد هذه التشبیهات العقم "فأل

 1.حام حوله العلماء قبله

وفي األخیر �مكن القول أن "األصمعي" اعتمد على التمییز التشبیهات عند الشعر، 
" إلى تضیف "امرؤ القیس حیث أنه اكتشف تشبیهات "امرؤ القیس " وهذا ما دفع "األصمعي"

ا إلى الشعراء األحسن و"األصمعي" الفصل الكبیر توسیع موضوع العنا�ة �التشبیه وهذا م
 حام حوله العلماء .

 

 
 
 

                                                           
 .56، 55م ، ص 1971 هـ ـ1391ـ  1"إحسان عباس"، تار�خ األدبي العرب ،دار الثقافة ، بیروت ـ لبنان ، ط ، 1 
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لشعر هـ) "ا276ــ   ه213المبحث الثالث: المقاییس النقد�ة عند ابن قتیبة: (
 والشعراء": 

طبقات، وهذا ووارئن الشعراء، وقسمهم �عراء" في �تا�ه "الشعر والش 1جاء "ابن قتیمة"
   �اعتماد على مقاییس، وأسس تذ�ر منها:

II ر�عة أفوجده  دیر "ابن قتیبة" الشعروعلى هذا األساس ت أساس جودة للفظ والمعنى:ـ
 أضرب:

ضرب منه حسن لفظه، وجاء معناه مثل قول "الفرزدق" �مدح على"بن الحسین" من  .1
 قصیدة مطلعها :

   هذا التقى الطاهر العلم .     ***هذا ابن خیر عباد هللا �لهم 
 إلى أن القول :

      في �ف أروع في عرنینه شهم.         ***في �فه حیزان ر�حه عبق 
   فال �كلم إال حین یبتسم .      ***�فضى حیاء و�فضى من مهابته 

 قال ابن قتینة: لم �قول أحد في الهیبة أحسن منه :
 أوس بن حجر" :و�قول "
        فإن ما تحذر�ن قد وقعا .      ***أیتها النفس أجملى جذعا 

 قال ابن قتیبة : لم یبتدئ أحد مرثیه أحسن منه .
 و�قول أبي "ذؤ�ب الهندلي" :

      و�ذا ترذ إلى قلیل تقنع .    ***والنفس راغبة إذا رغبتها 
 .قال: هذا أبرع بیت قالته العرب هقال "ابن قتیبة": حدثني "الر�اشي"عن "األصمعي" أن

 و�قول "النا�غة الذبیاني" :
                                                           

 �ختلف الوفي خالفة المأمون  م،828هـ ـ 213ابن قتیبة: هو"عبد هللا بن مسلم بن قتیبة" و�نیته أبو محمد، ولد سنة  1 
د أحد على تار�خ مولده، لكن اختلفى في موطن المیالد فبعض منهم �قول إنه ولد في الكوفة و�عض آخر یروى أنه ول

وى عن تمكن ر مببغداد بدأ بن قتیبة تعلیمه في الكوفة وأتمه في �غداد �ان ابن قتیبة مرآة الثقافة عصره الواسعة فهو محدث 
افلة م �عد حیاة ح899هـ ـ 276وحفاظه و�ان من أغزر علماء المسلمین إنتاجا وألكثرهم تنوعا توفي سنة  أئمة الحدیث

 ص ، طر�ي، د�جالئل األعمال (عبد السالم عبد الحفیظ العال نقد الشر بین ابن قتیبة وابن طباطبا العلوى ، دار الفكر الع
 .06ـ 05
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    دلیل أقاسبیه �طئ الكواكب.   ***كلیمني لهم �ا أمیمة ناحب 
 .لم یبتدئ أحد من األقدمین �أحسن منه، وال أغرب منه، ومثل هذا الشعر �ثیر

األدب، فینظر كما �فهم من النصوص السالفة الذ�ر أن اللفظ والمعنى معا هما عنصرا 
 1.قتیبة ، فاللفظ جسم وروحه المعنىابن 

و وه  »فإذا أنت فتشته لم تجد هناك طائال �قول القائل ،ضرب منه حسن وحال لفظه .2
   » كثیر عزه شاعر الفزل العذرى 

      ومسح �األر�ان من هؤ ماسیح      ***ولما قضینا من منى �ل حاجة 
 ولم ینظر الغادى الذي هو رائح  ***وشدت على خذي المهارى رحالنا    

 اطجوسالت �أعناق المعنى األ�       ***أخذنا �أطراف األحادیث بیننا      
وهذا األلفاظ �ما ترى أحسن �شيء مخارج، ومطالع، ومقاطع، و�ذا نظرت إلى ما 
ا تحتها من المعنى وجدته ضئیال ال قیمة له، وفحوى هذه األبیات أن الشاعر ورفاقه أدو 

ن سك الحج، وطافوا طواف الوداع، وشدوا رحالهم على المهارى ومضوا في طر�قهم دون أمنا
واإلبل جادة في السیر في ینتظر أحد منهم األخر وأخذوا یتبادلون أطراف األحادیث 

 .األ�اطج
فسر اإلبداع والجمال في ،هذه األبیات في نظر" ابن قتیبة" جمال ألفاظها، وحسن 

 موسیقها .صیاغتها وعذو�ة 
 أما معانیها فتافهة ال طائل تحتها أشن "قدامة بن جعفر" على هذه األبیات، ووصف

ت ر نعو ألفاظها �السماحة والسهولة والفصاقة والخلو من الغرا�ة والوحشیة رغم خلوها من سائ
 الشعر وأسباب الجودة سوى الصیاغة اللفظیة 

ل الجمالتأیید مذهبة في سر اإلبداع و  أما" أبو هالل العسكري" فنقل عبارة "ابن قتیبة"
 والخلود في األدب وهو جمال اللفظ وحسن الصیاغة وعذو�ة الموسیقى .

 قال"أبو هالل العسكري" ولیس تحت هذه األلفاظ �بیر معنى وهي رائعة معجبة .

                                                           
م، 2010هـ ـ 1431، 1یسه البالغة واألدبیة والنقد�ة، مكتبة األداب، القاهرة،ط ـ"محمد رمضان الجر�ي"، ابن قتیبة ومقای 1 

 .191ص 
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هالل العسكري" متأثر"�الجاحظ" في مذهب الصیاغة،و"الجاحظ" أول من ومعلوم"أبو 
یاغة و�رى أن سر الجمال والخلو في األدب هو الصیاغة، والجمال أكتشف مذهب الص

 1 العبارة وفیر ذلك �قول:

لشأن اوالمعاني مطروحة في الطر�ق،�عرفها العجمي والبدوي والقروني، و�نما « �قول:
بك، في إقامة الوزن، وتخیر األلفاظ، وسهولتها، وسهولة المخرج وفي صحة الطبع وجودة الس

 . »یاغة، وضرب من الصبغ وجنس من التصو�رفإنما الشعر ص

و�فهم من هذا النص أن"الجاحظ" "�شید �الصیاغة، والتأنق في اختیار األلفاظ الشعر�ة 
الموحیة المؤثرة ألن براعة المفتن إنما تبدوا واضحة في قدرته على رسم اللوحة الفنیة الرائعة 

واالهتمام �الصیاغة هو نظرة المفتن إلى الفن الذي �عبر عن الحقائق  ألن العنا�ة �األسلوب،
تعبیرا فنیا، ینبع من الغرا�ة والمتعة والبعد عن المألوف �ما �كسوها من خلل األلفاظ و�ز�نها 

 2. �أنواع الحلى"

ضرب منه جاد معناه، وقصرت ألفاظه فإذا حسن معناه وفسد لفظه �ان نقصا  .3
 ن ر�یعة":للشعر، �قول "لبید ب

  و المرء �صبكه الجلیس الصالح . ***ما عاتن المرء الكر�م �نفسه 
 :عمان"هذا و�ن �ان جید المعنى والسبك فإنه قلیل الماء والرونق و�قول "النا�غة" "للن

    تمدیها أید إلیك نوازع .  ***خطا طیف حجن في جبال متینة 
ة رأیت علماءنا �ستجدون معناه ولست أرى ألفاظه جیادا، وال مبین" قال"أبو محمد":

ا لمعناه ألنه، أراد أنت في قدرتك على خطا طیف عفف �مد بها وأنا �دلو تمد بتلك الخط
 و�قول "الفرزدق": " طیف، وعلى أني أ�ضا لست أرى المعنى جیدا

  3 .لیل �صبح �جانبیه نهارا  ***والشیب ینهض في الشباب �أنه
F42 

                                                           
 .192محمد رمضان الجر�ین، ابن قتیبة ومقاییسه البالغیة واألدبیة والنقد�ة نفسه ، ص  1 
م، 2010ـ ـ ه1431،  1ط.  محمد رمضان الجر�ي"، ابن قتیبة، ومقاییسه البالغة واألدبیة والنقد�ة مكتبة األدب القاهرة، 2 

 .194ص 
ر�ل ابي محمد عبد هللا بن مسلم ابن قتیبة، الشعر والشعراء، "طبقات الشعراء"، طبع في مدینة لیدن المحروسة ب 3 

 .09، ص 1902المسیحیة، د ،ط ، 
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رب منه تأخر معناه، وتأخر لفظه، �عني فإذا فسد اللفظ والمعنى معا فال للمس ض .4
 شعرا، �قول "األعشى" عن امرأة :

    غذاه دائم الهطل     ***وفوها �أقاحي 
 . رد من عسل النحل ***كما شیب براح �ا  

 و�قوله :
   و�ن في الشعر ما مضى مهال.  ***إن محال و�ن مرتجال 

رد ما أن ت استأثر هللا �الوفاء و�الحمد وولى المالمة الرجال، واألرض حمالة لما حمل هللا وما
ئا یه شیففعال یوما ثراها �شبه أرد�ة القصب و�وما أد�مها نفال وهذا الشعر منحول ،وال أعلم 

 �ستحسن إال قوله:
    شرب �أسا �كف من �جال.  ***�ا خیر من یر�ب المطى وال� 

البیت: أن �ل شارب �شرب �كفه، وهذا لیس ببخیل، فیشرب �كف من �خل وهو  معنى هذا
 معنى لطیف، و�قوله "الخلیل بن أحمد العروضى":

    فطر بذالك أوقع .  ***إن الخلیظ تصدع 
     حور المدامع أر�ع.  ***لوال جوار حسان 
      و الر�اب و�وزع .   ***أم البنین وأسماء 
    إذا بذالك أودع .    ***لقلت للراجل أرحل 

 ومن هذا الضرب قول "األعشبى":
   شاو مشل شلول شلشل شول .  ***وقد غدوت إلى الحانوت یتبعني 

 ومن هذا الضرب أ�ضا قول "المرقش" :
    لو أن حیا ناطقا �لم .   ***هل �الد�ار أن تجیب صمم 

 تغیظ أخاك أن �قال حكم.   ***تأتي الشباب األقور�ن وال    
والعجب عندي من "األصمعي" إذا أدخله في متخیره، وهو شعر لیس �صحیح الوزن، 

 له :وألحسن الروتي، وال متحیز اللفظ وال لطیف المعنى،وال أعلم فیه شیئا �ستحسن إال قو 
   1 بیر وأطراف األلف عنم   ***النشر مسك والوجوه دنا

F43PT 

                                                           
 .13، 10ابن قتیبة ، الشعر والشعراء، المرجع السابق، ص  1 



 المقاییس النقد�ة قبل ابن رشیق القیرواني                           الفصل األول        
 

~ 37 ~ 
 

II هما:  قتیبة" الشعراء إلى طبقتناوعلى هذا األساس قسم"ابن : والتكلف الطبع أساسـ
لذي اطبقة التكلفین، وطبقة المطبوعین، �عني الشعراء من المتكلف والمطبوع، فالمتكلف هو 

یئة" قوم شعره �الثقاف، ونقحه �طول التفتیش وأعاد فیه النظر، �عد النظر،"كزهیر" و"الحط
 ن ولمید الشعر ألنهم نقحو و�ان "األصمعي" �قول"زهیر"و"الحطیئة" وأشباههما من الشعراء عب

�ان یذهبوا فیه.مذهب المطبوعین و�ان"الحطیئة" �قول خیر الشعر الحولى المنقح المحكك، و 
 :سو�د بن �راع" بذ�ر ینقیحه لشعره"زهیر" �سمى �بر قصائده الحولیات، وقال" 

     أضادي بها سر�ا من الوحش نزعا. ***أبیت �أبواب القوا في �أنها 
 �كون سحیرا أو �عید فأهجعا.   ***أكالها حتى أعرس �عد ما    

 وراء التراقي خشیة أن تطلعا . ***إذا خفت أن تروى على رددتها 
 فثقفتها حوال جر�دا ومر�عا .  ***وجشمتى خوف ابن عفان ردها 

 وقال "عدى بن الرقاع" :
     حتى أقوم میلها وسنادها    ***وقصیدة قد بت أجمع بینها. 
   حتى �قیم ثقافه منآدها    ***نظر المثقف في �عوب قناته 

وللشعر دواع تحت البطىء وتبعت المتكلف، منها الطمع، منها الشوق، ومنها الشراب 
ومنها الطرب، منها الغضب وقیل للحطیئة: أي الناس أشعر فأخرج لسانا دقیقا، فكأنه لسان 

الكاتب "ألبي �عقوب الخر�مي"  حیة فقال هذا إذا طمع وقال"أحمد بن یوسف"
مدائحك،"لمحمد بن منصور بن ز�اد"، �عني �اتب البرامكة أشعر من مراثیك وأجود،فقال: �نا 
یومئذ نعمل على الرجاء ونحن الیوم نعمل على الوفاء. وقیل لكثیر �أ�ا صخر، �یف تصنع 

ة فیسهل على إذا عسر علیك قول الشعر قال أطوف في الر�اع المخلیة والر�اض المعشی
أرضه و�سرع إلى أحسنه و�قال أ�ضا أنه لم �ستدع شارد الشعر �مثل الماء الجاري والشرف 

 1 العالي والمكان الخضر الخالي.

 قال "األحوض" :

                                                           

 . 17.18المرجع السابق ، ص  ابن قتیبة ،الشعر والشعراء، 1 
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  و�ذا وقد تشعف األ�فاع من �ان مقصدا  ***وأشرفت في نشز من األرض نافع
ل اآلن مروان" "ألرطاة بن سهیه" هل تقو مزته واستدرته، وقال "عبد الملك بن  اإل�فاعشعفته 

 شعرا، فقال �یف أقول وأنا ما أشرب، وال أطرب وال أغضب .
و�نما �كون الشعر بواحدة من هذه وقیل "للشنقري" حین أسر أنشد فقال اإلنشاد على 

 المسرة ثم قال :
    علیكم ولكن خامري أم عامر ***فال تد فنوني محرم 
 وغودر عند الملتقى ثم سائري. ***س أكثري إذا احملوا رأسي وفي الرأ 
  سمیر اللیالي مسال �الجرائد  ***هنالك ال أرجو حیاة تسروني 

وللشعر تارات یبعد فیها قر�به و�ستصعب فیه ر�ضه و�ذلك الكالم المنشور في 
فقد یتعذر على المكاتب األدیب وعلى البلیغ الخطیب وال  الرسائل والمقاومات والجوا�ات

�عرف لذلك سبب إال أن �كون من عارض �عترض على الغر�زة من سوء غذاء أو خاطر 
غم، و�ان "الفرزدق" �قول: أنا أشعر تمیم ور�ما أتت على ساعة ونزع صرس أسهل على من 

منها أول اللیل قبل تغشي الكرى قول بیت وللشعر أوقات �سرع فیها أتیه و�سمح فیها أبیه 
ومنها صدر النهار قبل الغداء ومنها یوم شرب الدواء ومنها الخلوة في الحس والمسیر ولهذه 
العلل تختلف أشعار الشاعر، ورسائل الكاتب، وقال "العتبى" أنشد "مروان بن أبي حفصة" 

الناس، ثم أنشد "ألمرؤ  "لزهیر" فقال "زهیر" أشعر الناس، ثم أنشد "لألعشى" فقال هذا أشعر
 1.القیس" ،فكأنها سمح �ه غناءا على شراب فقال"امرؤ القیس" �هللا أشعر الناس

والمتكلف من الشعر و�ن �ان جیدا محكما فلیس �ه خفاء على ذوى العلم التبین فیه ما 
نزل �صاحبه من طول التفكر وشدة العناء ورشح الجبین، و�ثرة الضرورات وحذف ما 

حاجة إلیه، وز�ادة ما �المعاني غنى عنه �قول "الفرزوق" في "عمر بن هبیرة" �المعاني 
 2لبعض الخلفاء:

 قول "الفرزوق" :
   فزار�ا أخذ ید القمیص.  ***أولیت العراق وزافد�ه 
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لى إیر�د من هذا البیت، أن أولیتها خفیف الید، �عني في الخیانة، فاضطرته القافیة 
 ذ�ر القمیص ، �قول آخر .

   زعمن أني �برت بدائي.  ***ومن اللواتي وألتي والالتي 
 و�قول "الفرزدق" :

   من المال إال مسحتا أو مجلف  ***وعض زمان �ا ابن مروان لم یدع 
ه وا فیفرقع آخر البیت ضرورة وأتعب أهل اإلعراب في طلب العلة فقالوا وأكثروا ولم �أت

ه، �ل ما أتوا �ه من العلل احتیال وتمو� �شيء یرضى ومن ذا �خفي علیه من أهل النظر أن
وقد  وقد سأل �عضهم "الفرزدق" عن رفعه أ�اه، فشتمه وقال علي أن أقول وعلیكم أن تحتجوا،

 أنكر علیه"عبد هللا بن أبي إسحاق الحضر من" ومن قوله :
   حاصب من ند�ف ألقضن منشور    ***مستقلین شمال الشأم تضر�نا� 
 على زواحف تزجى مخها ر�ر . ***لنا     على عمائمنا تلقي وأرح 

 فغضب وقال :
  ولكن عبد هللا مونى موالینا .  ***فلو �ان عبد هللا مولى هجوته 

وهذا �ثیر في شعره على جودته وتتبین التكلف في الشعر أ�ضا �أن ترى البیت فیه 
الشعراء: أنا مقرونا �غیر جاره ومضموما إلى غیر لفقه، ولذلك قال "عمر بن لجاء" لبعض 

أشعر منك، قال و�نما ذالك فقال: ألني أقول البیت وأخاه وألنك تقول البیت وأین عمه وقال 
"عبد هللا بن سالم" "لرؤ�ة" مت �ا أ�ا الجحاف إذا شئت، فقال "رؤ�ة"ظن و�ف ذلك، قال رأیت 

ر�د أنه �قارن الیوم ابنك "عقبة" ینشد شعرا له أعجبني،قال "رؤ�ة" نعم ولكن لیس لشعره قران ی
البیت �شبیه و�عض أصحابنا، �قول قران �الغم ، وال أرى الصحیح إال الكسر وترك الهمز 

 1.على ما بنیت
المطبوع من الشعراء من سمح �الشعر،وأقتدر على القوافي في صدر بیته، عجزه وفي و 

م، ولم یتزحر، فتحته قافیته، وتبینت على شعره رونق الطبع، ووشى الغر�زة و�ذا امتحن لم یتلق
وقال "الر�اشي" حدثني أبوا العالیة عن أبي عمران المخزومي" ،قال: أتیت مع أبي والیا على 
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المدینة، من قر�ش وعنده ابن مطیر، و�ذا أمطر جود، فقال له، الوالي صفه، فقال دعني 
 حتى أشرف، وأنظر، فأشرف ونظر ثم نزل، فقال:

      فإذا تحلب فاضت األطباء .      ***كثرت لكثرة قطره أطباؤه 
  جوف السماء سبعة جوفاء.     ***و�جوف ضر�ه إلي في جوفه 
         قبل الشغف د�مة وطفاء .     ***وله ر�اب هیدب لرفیقه 
  د�ح علیه وعرفج وأالء .       ***      و�أن �ارقة حر�ق یلتقي 

ان �ما ترى �ثیر الوشى الطیف المعاني و� قال أبو محمد وهذا الشعر مع إسراعه فیه،
 الشماح في سفر مع أصحاب له، فتنزل ، فقال:

     ور�طتان وقمیص هفهاف .      ***لم یبق إال منطق وأطراف 
   ا رب غاز �اره لإلجاف .       ***وشعبتا میس براها إسكاف� 
  1.مرتجة البوص خضیب األطراف   ***أغدرة في الحي برود األصیاف

F48PT 
الشعراء أ�ضا مختلون منهم من �سهل علیه المد�ح، و�عسر علیه الهجاء، ومنهم من و 

یتسر له المراثي و�تعذر علیه الغزل، وقیل للعجاج إنك ال تحسن الهجاء، فقال إن لنا أحالما 
تمنعنا من أن تظلم واحسا�ا تمنعنا من أن نظلم وهل رأیت �انیاال �حسن أن یهدم ولیس هذا 

ج، وال المثل الذي ضر�ه للهجاء، والمد�ح �شكل ألن المد�ح بناء والهجاء بناء كما ذ�ر العجا
ولیس �ل �ان �ضرب �انیا �غیره ونحن نجد هذا �عینه في أشعارهم �ثیرا، فهذا والرمة أحسن 
الناس تشبیها وأجودهم تشبیبا وأوصفهم برمل وهاجرة وفالة وماء وقراد وحیة فإذا صار إلى 

نة الطبع، وذاك أخره عن الفحول فقالوا في شعره أ�عار غزالن ونقط المد�ح والهجاء خا
عروس و�ان الفرزدق ز�ر نساء، وصاحب غزل و�ان مع ذلك ال �جد التشبیب و�ان جر�ر 
عفیفا، عزهاة عن النساء وهو مع ذلك أحسن الناس تشبیبا و�ان الفرزدق �قول ما أحوجه مع 

 2 .شعره لما ترون  عنقه إلى صال�ة شعري وما أحوجش إلى رقة
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 مولده، نشأته : ــــ 1 المبحث األول: "حیاة ابن رشیق القیرواني"
أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني األزدي ولد في نها�ات القرن الرا�ع الهجري هو 

م، و�ان ذامیول أدبیة فاتحة 999هـ ـ 390في المغرب العر�ي، سنة  1في مدینة:"المحمد�ة"
حتى السادسة مكث في المسیلة ورغب في االستزادة في علوم اللغة، واألدب وقد  إلى القراءة،

الروا�ات وقرأ "ابن و�ان أبوه على أرجح عشرة من عمره �عد علمه أبوه صنعة الصیاغة 
"المحمد�ة" وقال الشعر قبل أن یبلغ رشیق" القرآن، والشعر و�عض علوم عصره في مدارس 

ظماه ،وتشفي أدبیة �مكنها أن تروي المحمد�ة من مصادر  الحلم، ولم �قنع �ما لد�ه في
ونقد فیه ألف الذهب و�ر�قه، ولما غلته، وتعلم الصیاغة من أبیه وهو صغیر، فجاء �شعر 

هـ ، و�انت القیروان حاضرة العلم 406رغب في التز�د من األدب، رحل إلى القیروان سنة 
  2.)هـ453(ت،واألدب في عصره، فمدح ملكا "المعز بن �اد�س" 

 : قول "ابن رشیق" عن نفسه� 
  ومجري األمور على رسمها.     وقد �نت �اتب جیش األمیر 

وتمضي األ�ام مع "ابن رشیق" على هذا النحو الجمیل، حیاة العز، یلتقى من خاللها 
 والسلطان والفكر،ظالل الفكر واألدب وهكذا �مضي ابن رشیق في القیروان عاصمة الملك 

 3.واألدب معززا مكرما

وفي قصة انقطاع"ابن رشیق" عن الدیوان وملخص هذه القصة: أنه لمادارت األ�ام 
على "المعز" وهاجم" الید" ومن بني الهالل القیروان وخر�وها ونكبوا أهلها خرج"ابن رشیق" من 
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أن ساءت عالقاته  هـ، وذلك �عد449سنة  1القیروان، فانتقل على إثرها إلى "المهد�ة"
 2.الفاطمیین �مصر

د هـ، وق454في المهد�ة مع "المعز" حتى توفي هذا األخیر فیها سنة قام "ابن رشیق" 
م بن في المهد�ة في �نف األمیر "تمیحزن على وفاته حزنا �الغا و�قي "ابن رشیق" �عد ذلك 

 هور :المعز" فترة معززا مكرما، وقد مدحه، وخلد ذ�ره ومن ذلك قوله المش

  من الخیر المأتور منذ قد�م  ***أصح وأقوى ما سمعناه في الندى. 
  3.عن النحر عن �ف األمیر تمیم  ***أحادیث ترو�ها السیول عن الحیا 

 منهج ابن الرشیق :ـ 2
  حفل �تاب هذا الناقد بتثب لمختلف األعالم و�حشو للمعارض المختلفة، و�جوانب

،وتار�خ، وشعر، و�رجع هذا التنوع في المعلومات وهذا الحشد ثقافیة متنوعة من فقه، وحدیث 
إلى ثقافة الشاعر الواسعة الموسوعیة حتى أنه أحیانا وهو �قدم مفهوما من في المفاهیم 

المفاهیم النقد�ة.تراه ال یتردد في اإل�انة عن الروا�ات المتصلة ببعضها البعض عن طر�ق 
ألمر ال �خلو من احتمالین: إما أن الناقد متأثر أشد و�أنه إزاء حدیث لبوي، وهذا االعنعنة 

 4یدقق و�حقق و�وثق فال یلغي الملتقي له مطعنة أو منقصةالتأثر بثقافة دینیة متینة و�ما أنه 
�حثا عن قد اتبع طر�ق العنعنة والتنبیه علیه هو أن "ابن رشیق"  وما �مكن توضیحه

وعمال على التوثیق الدقیق، فهو �صدر عن طائفة من اآلراء المصداقیة، وتأكید للحقیقة 
وهو ما �جعل منهجه �ان �كون إ�اه على هذه الصورة التي ذ�رناها له، الشبیهة بهذه مؤسسا 

غیره،وابن رشیق �ثیرا ما �ستعرض آراء اآلخر�ن �ما هي من غیر أن ممیزا من مناهج 
راء تحتاج إلى التكملة أو اإلضافة أو یتدخل ولكنه حین یرى أن تلك اآلیتصرف فیها أو 
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یتوانى عن التغلیق والتوضیح أو المخالفة، �ما ورد في آراء اآلخر�ن هو ال التحلیل، فإنه 
  1.حینئذ �عتمد طر�قه نقد النقد

سلفه، ومعاصره ولكنه �ان حاذقا متمكنا م �كن ناقدا تقلید�ا یتعرض آلراء فابن رشیق ل
والنظر�ات وهو أكثر من الفني، وهذا سبب اختالفه مع �عض اآلراء من النقاد إلى العمق 

 2.ذلك ینهج نهج النقد التأو�لي الذي هو أرقى المناهج

 شیوخة:ـ 3
غة، والتألیف، وفي مجال البالالعلم على ید شیوخ له في میدان درس ابن رشیق وتتلمذ 

 هؤوالء الشیوخ نذ�ر:الخصوص أخذ عنهم، وقرأ علیهم ولعل أبرز والنقد وعلى وجه 
شاء في  م) و�ان رئیسا لدیوان اإلن1062هـ ـ 454 ت"أبو الحسن ابن أبي الرحال"( .1

 3العطاءقصر المعز ابن �اد�س وهو سعى لتعیین ابن رشیق �اتبا فیه و�ان �جزل له 

فأهدى إلیه ابن رشیق �تاب العمدة، تكر�ما له وعرفانا �جمیل صنعة ومن أثاره،"البارع 
 4.النجوم" و"أرجوزة في المحكم" و"أرجوزة في دلیل الرعد"في 

م) �ان أمام اللغة 1022هـ ـ 412"أبو عبد هللا محمد بن جعفر القزاز القیرواني"( ت  .2
ذ مقومات اللغة وأصولها من �ه عنه أخ اإلعجاب  �ارعا �علومها و�ان ابن رشیق شدید

 5".رالشعو"الفترات في اللغة وضرائر  "كتاب الحلي"آثاره

"ابن إبراهیم النهشلي": الذي نقل عنه ابن رشیق الكثیر و تمثل  "أبو محمد عبد الكر�م .3
   6�شعره، و�ان شاعرا وأدیبا ولغوي.
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"أبو عبد هللا العز�ز بن أبي سهل الخشني الضر�ر": أدیب وناقد على قدر �بیر من العلم  .4
 1.�الشعر، وشاعر مطبوع

ولد  "�الحصر القیرواني""أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن تمیم األنصاري" المعروف  .5
 2.هـ 413�القیروان و�ها نشأ وتلقى العلم على أعالمها وتوفي �المنصورة سنة 

من شیوخه الذین أخذ عنهم مباشرة، ذاكرة �عض عده ض"عبد العز�ز المیمني": فقد  .6
دینا صاحب البساط، �قول: وافتالتي ال تستقم مع ما أراد و�بدوا أنه اقتفى أثر غیره األدلة 

عبد الوهاب" في �تا�ه: "�ساط العقیق في حضارة القیروان حسني" �في"حسن
 3.وشاعرها"ابن رشیق"، في عدة من مشا�خه

  هم أثاره ومؤلفاته :أ ـ4
یتصدرها �تا�ه (العمدة في محاسن الشعر أثارا نقد�ة �ثیرة ترك "ابن رشیق القیرواني" 

رشیق أبرز تلك اآلثار ما ذ�ره صاحب الوفیات في ترجمته البن وآدا�ه ونقد) ولعل من 
 4:وهي

 ة.نقد�"العمدة في محاسن الشعر، وآدا�ه ونقده" وقد طبع عدة مرات و�عد موسوعة كتاب  .أ
نشرة وهو مطبوع ونشر مرتین األولى  كتاب "قراضة الذهب في نقد أشعار العرب" .ب

" بو�حي"الشاذلي م، والنشرة الثانیة محققها 1926هـ ـ 1344الحانجي" �القاهرة سنة "
 م.1972التي صدرت عن الشر�ة التونسیة للتوز�ع سنة 

 5.مفصلة لشعراء القیروان في عصره  وهو ترجمةالزمان في شعراء القیروان" "النموذج  .ج
المساوي": صنفها في نقد �عض معاصره وقد ألفها قبل القراضة حیث "رسالة �شف  .د

 6.�قول... وقد بینت ذلك في رسالة �شف المساوي 
                                                           

 .102ص  ،، المملكة العر�یة السعود�ة1.البالط األدبي للمعز بن �اد�س. ط عبده قلقیلة، 1 
 .76نفسه، ص  2 
م، 2006ة، ، دار الطالئع للنشر والتوز�ع مصر، القاهر 1ابن رشیق القیرواني العمدة في محاسن الشعر وآدا�ه ونقده. ط  3 

 . 41ص 
   .85ص  ،، بیروتالصادر، دار 2ابن خلكان" وفیات األعیان، تح "إحسان عباس"،ج   4
 .6،8"ابن رشیق القیرواني"، قراضة الذهب في نقد أشعار العرب تح "شاذلي بو�حي"، ص   5 
 .99سه، ص نف 6 
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  1.كتاب "الشذوذ في اللغة" جمع فیه �ل �لمة شاذة في �ابها ذ�ر ابن خلكان في ترجمته .ه
  2."سرا السرور": ذ�ره �اقوت الحموي  .و
 األدب، الممادح والمذام، متفق التصحیف، صراز  « وذ�ر له أ�ضا الكتب التالیة

�ذلك: رسالة سماها "ساجور وغیرها ومن رسائله  » تحر�ر الموازنة و�تاب المن والفداء
3.الكلب"، ورسالة "نجح المطلب"، ورسالة "قطع األنفاس"

F21P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
  .88،89، ص 2بن خلكان"، وفیات األعیان، تح "إحسان عباس"، جا" 1 
 .115م، مطبعة السعادة، مصر، القاهرة، ص 1999، 8"�اقوت الحموي "معجم البلدان، ج 2 
 .90، ص 2"ابن خلكان"، وفیات األعیان، تح "إحسان عباس، ج  3 
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 التعر�ف �كتاب "قراضة الذهب في نقد أشعار العرب"المبحث الثاني: 

لشعراء المحدثین لمعاني فیه حاجة اهذا الكتاب"ابن رشیق القیرواني" وتناول مؤلف  
حیث بین للشاعر طرق االستفادة من هذه المعاني �شكل ال �جعله یتهم �السرقة أو القدماء،

هـ 427األخذ الحسن، ألفت "قراضة الذهب"، �عد �تاب"العمدة" أي �عد سنة ما �عرف �
و�نت أنا قد صنعت من « " عن نفسه في �اب االتفاقوالدلیل على ذلك ما قاله "ابن رشیق

الجراد حتى �اد أن �حول بیننا و�ین سنین عدة،وقد خرجنا لالستقاء فرجعنا وقد انتشر 
  » 1الشمس، القصة....

سرقات كانت "قراضة الذهب"، ثمرة للمعارك األدبیة في القیروان، التي استخدمت فیها ال
عدت السرقة األدبیة تهمة  2ن ابتكاراتهم، وتقلیل قیمتهایجالحا للنیل من مكانة الشعراء بتهس

تعصف �النصوص المنتجة، وتهز مكانة أصحابها حیث �ان"ابن رشیق" ذاته من بین الذین 
وهو ما دفعه إلى تألیف "القراضة"، ورغم هدفه الخاص فیها وهو الدفاع طالتهم هذه التهمة، 

محقق الكتاب أن تكون  ینفي  3نفسه ضد من اتهمه �السرقات وتر�ط أ�ضا بهدفه السابق عن
إلیها الكثیر �أنها "القراضة" �تا�ا في السرقات مبینا أن "قراضة الذهب" لیست �ما ذهب 

رسالة في السرقة الشعر�ة، أنما هي أمعن، وأ�عد من ذلك إنه دراسة لتطور ذلك الخلق 
هو صورة ذهب ابن رشیق وتفكیره الشخصي وتفقهه ال قراضة الذهب إنما الشعري، فكتاب 

مهما �كن من أمر فإن ، 4في صناعة الشعر، بل فیما هو أ�عد من ذلك في الخلق الشعري 
قد طرح قضیة مهمة شغلت �ال الناقد المغر�ي أن ذاك وهي قضیة السرقات  فهذا المؤل

 .الشعر�ة التي �انت وال زالت في ذهن النقاد

                                                           
كر م ، دار الف1991، 1.أبو علي الحسن ابن رشیق القیرواني، قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، تح منیف موسى،ط 1 

 .88ص ،والنشر اللبناني للطباعة
لنشر، لم، دار األندلس  1998، 1.ط،دراسات في النقد األدبي عند العرب في المغرب واألندلس عمر محمد عبد الواحد، 2 

 .104والتوز�ع، حائل المملكة العر�یة السعود�ة، ص 
 .106نفسه ، ص  3 
 .06"أبو علي الحسن ابن رشیق القیرواني" قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،تح شاذلي بو�حي، ص  4 
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 تحقیقها ونشرها: _
"القراضة" فهناك مخطوطتان أشار إلیها المحقق"الشاذلي بو�حي"، احدهما تحقیقات 

أدب بدار 4452 وطة القاهرة برقم.ومخط3417وطة �ار�س �المكتبة الوطنیة برقممخط
المخطوطة القاهرة فقد الكتب، أما المخطوطة األولى فقد اعتمد علیها محقق القراضة وأما 

حققها قبله عدد من الناشر�ن غیر أن عملهم مضطرة في رصد الموضوعات متداخل في 
 1.كثیر من الشواهد الشعر�ة والنشر�ة

م، وأخیرا تحقیق الشاذلي 1906إلى نشرة "الخانجي" سنة كما أشار "موسى مونیف" 
علمي والقاهرة، وقد قام الشاذلي �جهد الذي أورد هذه النشرات مشیرا إلى مخطوطتي �ار�س 

في في تحقیق القراضة، حیث استخرجها من طائفة �بیرة من المصادر على اختالف  كبیر
النوعیة التي استخرج منها مادة القراضة، فقد ذ�ر في الهوامش ما یز�د على أر�عین مصنفا، 

التامة �شرح الغوامض وثالثین دیوانا عدا الشروح، والكتب التراجم والسیر مع العنا�ة 
األشعار وموردوا وتصو�ب النصوص التي استشهد بها "ابن رشیق"، وأخطاء في نقلها رواة 

كما اتضحت مجهوداته في إكمال الكثیر من الشواهد الشعر�ة الناقصة التي وردت 2 األخبار
 .في �عض المصادر

 مصادرها :_ 
 استخرجت من مصادر تراثیة عدیدة منها الكتب النقد�ة مما ال شك فیه أن"القراضة"

 والبالغة إضافة إلى العدید من الذواو�ن الشعر�ة ومن بینها .
  نصور"دیوان"ابن رشیق": فقد حوى شواهد �ثیرة منها هذه األبیات في رثاء "األمیر أبي م .1

  ألم ترهم �یف استقلوا �ه ضحى 
 إلى �نف من رحمة هللا واسع

                                                           
م، 2010هـ ، 1431، 2الدبل، المقاییس البالغیة والنقد�ة في قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، ط محمد بن سعد  1 

 .34مكتبة الملك فهد الوطنیة الر�اض. ص 
 .35نفسه ، ص  2 
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 ماج في البر �حره.أمام خمیس 
 1.�سیر �متن اللجة المتدافع                          

في  فقد ورد فیه شواهید في القراضة ومنها"إلبراهیم النهشلي"المختار من شعر �شار:  .2
 ، والنفاخات. وصف اندفاع الجدول في الماء من تلك الرغوة

    درا ورواه جدول غمره.   ***قد صاغ فیه الغمام أدمعه  

 2إلیك منه أنامل عشر    ***�جیش فیه �أنما رعشت     

ضا �تاب األغاني "ألبي الفرح األصبهاني": و�ظهر ذلك حول بین ومن مصادرها أ� .3
 "عبد هللا ابن العباس"الر�یعي" في وصف البرق:

   3.یدا �اتب أو یدا حاسب  ***كأن تقبله في السما  
 "نواس أبي" شعر من بیت حولكتاب الشعر والشعراء "البن قتیبة":  .4
 4.شعب مثل انفراج البنان  *** أو �قرب الشمس تنشق منه   

 �اإلضافة إلى العدید من المصادر التراثیة والنقد�ة منها:
 وفیات األعیان. 
 شدرات الذهب. 
  . ساط العقیق� 
 5 .بداءة البداءة

F32P 
في وصف  كما أوردت هذه المصادر عددا من شواهد "القراضة" منه بیت"ابن رشیق"

 األترجة:
   تزهو بلون بد�ع غیر منحوس.     ***أترجة سبطة األطراف ناعمة 

 6 تدعو �طول �قاء البن �اد�س     ***كأنما �سطت �فا لخالقها      

                                                           
 .13أبو علي الحسن ابن رشیق القیرواني قراضة الذهب في نقد أشعار العرب .تح شاذلي بو�حي، ص   1  
 .14. 13ص ، "أبو علي الحسنا ابن رشیق القیرواني"، قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، تح شاذلي بو�حي 2 
 .15ص  ،ـنفسه 3 
 ،م 2010 ،هـ1431 ،2محمد بن سعد الدبل، المقاییس البالغیة والنقد�ة في قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،ط 4 

 .30ص
 .31ـ 30ص  ،نفسه 5 
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ومن مصادرها أ�ضا �تاب"العمدة" �اعتباره مكمال لها، و�ظهر ذلك في الموضوعات 
من ذلك في �تاب"القراضة" النقد�ة التي �شیر إلیها من حین ال آخر والتي �عدنا �إنجازها 

، والنقاد في سرقات الشعراء �تبا عدة، وصنفوا تصانیف ألف العلماءوقد " في السرقات: قوله
وتباعدت طرائقهم غیر أن أهل التحصیل مجمعون من ذلك على  كثیرة اختلفت فیها آراؤهم،

 1".أن السرقة إنما تقع البد�ع النادر والخارج عن العادة، وذلك في العبارات التي هي األلفاظ

من طعم ابن رشیق رسالة "القراضة" �العدید �اإلضافة إلى هذه المصادر القیمة، والثر�ة 
الشاعر الدواو�ن الشعر�ة لمختلف الشعراء القدماء منهم أو المحدثین ولكن یبقى"امرؤ القیس" 

قدم علیهم وهذا ما أقر �ه المفضل له �اعتباره أول من فتح مختلف الفنون البالغیة فهو المت
وأنا أقتصر من جمیع الشعراء في أكثر ما أورده على امرؤ القیس ألنه المقدم ال " قائال:
 2لة".محا

 ومن الدواو�ن �ذلك :
 . دیوان البحتري 

 . دیوان ذي الرمة 

  دیوان زهیر 

  . دیوان أبي تمام 

 شار بن برد وان دی� 

 3دیوان المتبني 

 : موضوعاتها 
الموضوعات، و�ل موضوع تندرج موضوعات "القراضة" إلى عدد من یف تصن�مكن 

 تحت مجموعة من الجزئیات، �مكن انجازها فیما یلي:

                                                                                                                                                                                     
 .18ص ،"أبو علي الحسن ابن رشیق القیرواني" قراضة الذهب أشعار العرب، تح. شاذلي بو�حي 6 
 .19،20نفسه، ص  1 
 .20ص  ،أبو علي الحسن ابن رشیق القیرواني، قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، تح شاذلي بو�حي 2 
ص  م ،2010ـ  2،1431.الذهب في نقد أشعار العرب،ط س البالغیة، والنقد�ة في قراضةیسعد الدبل، المقایمحمد بن  3 

 .32ـ 31
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  :ص على حسب نسخة 19ص إلى 12وقد شغلت عددا من الصفات من مقدمة
اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال �تب « أ هذه المقدمة من قول"ابن رشیق":المحقق، وتبد

األزدي إلى أبي الحسن علي بن القاسم اللواتي رحمهما هللا الشیخ أبو علي الحسن بن رشیق 
م الفداء سواء فیك وجعلني من بینهو�فاهم األ أمتع هللا إخوانك ببقائك ، أما �عد:تعالى
  1 » وأعطیتك قر�حتكلك..

صود إلى"أبي الحسن علي بن القاسم اللواتي"، لیحدد له المقهذه هي مقدمة"ابن رشیق" 
 .براءته من التهمة التي ألصقت �ه�السرقة، و�ثبت 

العلماء وقد ألف « السرقات الشعر�ة فقال:الثاني عن وقد تحدث في الموضوع وهذا 
وصنفوا تصانیف �ثیرة اختلفت فیها آراؤهم وتباعدت عدة  �تبافي السرقات الشعراء والنقاد 
  »2طرائقهم

: فیتحدث عن عدد من الفنون البالغیة �شتى أنواعها من معان الثالث الموضوع أما
القراضة فیدرج تحته عددا من آخر من موضوعات و�یان، و�د�ع ثم یتطرق إلى موضوع 

لحذف والمحاورة وابتكار المعاني، واالستعارة، حسنها االلتفات، واالشواهد الشعر�ة التي یز�د 
و�نهها �إحالته على �تاب العمدة، لینتقل إلى موضوع وهذا الموضوع یبدأ �شواهد االلتفات 

من الشواهد لطائفة من الشعراء فیحدثها عنه من خالل طائفة  3من موضوعات القراضة.آخر 
�الصفحة الثامنة وعن الموضوعات اآلتیة بدءا من الصفحة الخامسة والخمسین و�نتهي 

 والستین على النحو األتي:
  المعاني المخترعة التي �قال عن أخذها سرقات. 
 . التفاصیل في ز�ادة المعنى والتفاصیل في القرائح 
 . الز�ادة الصحیحة الملیحة 
 . األخذ من خالل اختصار اللفظ 

                                                           
 .  12،19ابن رشیق القیرواني، قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، تح الشاذلي بو�حي، ص 1 
  . 20نفسه، ص 2 
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  الفضول .المعنى وحذف إبراز 
 . األخذ �الشرح والبیان والز�ادة 

و�مضي ابن رشیق في عرض هذه الموضوعات محلال ومناقشا بین عدد من الشعراء 
  1.مصدرا عن رأي صائب، وذوق رفیع

 كما یتناول موضوعات أخرى تعلق بنقل المعنى والصفة ونقل اللفظ .
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 "لعربالمقاییس النقد�ة في �تاب"قراضة الذهب في نقد أشعار االمبحث الثالث:

�تا�ه وقف ابن رشیق القیرواني على �عض مقاییس نقد�ة أثناء عرض موضوعات 
هد بتحلیل الشوا  مد ابن رشیق على نقد أشعار العرب،اضة ومن خالل هذه المعاییر �عتالقر 

ین الشواهد تسیر التطور بو�ستنبط من هذه التي اعتمد علیها في هذه المعاییر للتوضیح، 
ث الشعراء، حیث أنه الضعف �عني الجودة أو الرداءة في الشعر، و�قارن بین الشعراء، حی

 أنه صنف الشعراء إلى أر�ع طبقات منها :

  1"محدثومخضرم وهو الذي أدرك الجاهلیة واإلسالم، واإلسالمي، وأخیرا  جاهلي قد�م،"

 ومن أبرز مقاییسه النقد�ة في �تا�ه"قراضة الذهب في نقد أشعار العرب" نذ�ر: 
I.  :ي تناول"ابن رشیق" مقیاس السرقات، وجعله من أهم مقاییسه النقد�ة فمقیاس السرقات

یق �قول ابن رش لى عدة أنواع من أنواع السرقةهذا المقیاس إتصنیف الشعراء نقدهم وجزأ 
وضعت أن بدیهة �محضر جماعة من " ا المقیاس شيء من شعره إذا �قول:على هذ

یرهما على ظهر الطر�ق في قصة الزواق و�سماعیل المطرز وغالشعراء منهم عبد الواحد 
  "جرت
     أحوج ما �نت لتقبیله .  ***قلتي محتشما شادن 

 عرفت فیها �نه تأو�لیه . ***�أتوحة     أمان إذ حیا 
 ضمت بنانا نحو تقلیله .  ***لما تطیرت �معكوسها   

 : مما صنعت قد�ما ذ�ر الرا�ات قولي لموالنا أیده هللا تعالى في قصیدة أمدحه بها
    مشهورة یوم اقتحامه     ***و�أنها را�اته. 
   2.و�سلمه أو �انهزامه   ***أید تشیر إلى العدو  

�سلم آخذه سارقا ألن المعنى وما �ثر هذه الكثرة وتصرف الناس فیه هذا التصرف لم 
فإذا شاع، وتداولته األلسن �عضها من �كون قلیال فیحصر، و�دعي صاحبه سارقة مبتدعا 
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إال أن �عض تساوي فیه الشعراء إال المجید فإن له فضله أو المقصر فإن علیه درك تقصیره 
 1.�ارعة مستحسنة �ستوجبه بها، و�ستحقه على مبتدعه ومخترعه یز�د فیه شاعر ز�ادة

 ینتقل ابن رشیق إلى أنواع المسرقات فیحدثنا عن األنواع وهي أر�عة عشر نوعا في
 كتا�ه"القراضة"، وأنا سأتناول �عض أنواع السرقة .

 نقل المعنى والصفة �قول عنترة �صف 
    قدح المكن على الزناد األجذم .         ***هزجا �حك ذراعه بذراعه  

 هم �جسر علیه أحد غیر أن "ذا الرمة" تقل معنى الصفة إلى الجندب: فقال:
   إذا تجاوب من یرد�ه ترنیم .  ***كأن �جلیه رجال مقطف عجل 

المقطف راكب الدا�ة القطوف، فنقل صفة یدي الذ�اب إلى رجلي الجندب فأحسن 
 "لعنترة" في معناه:األخذ و�أنه لم �عرض 

 وقال"السالمي" في صفة الزنبور من أبیات :
    سالفتیه من ید�ه جوامع.  ***إذا حك أعلى رأسه فكأنما� 

فباعد "عنترة" في الصفة، و�ن قار�ه في الموصوف وتعلق في اللفظ �صر�ح إذ �قول 
 في النساء:

  أیدي أسارى أثقلتها الجوامع   ***فغطت �أیدها ثمار تحورها�. 
 وأنشد "ابن قتیبة" �قول:

  شهادة عدل أدحضت �ل �اطل. ***وقد �تب الشیخان لي في صحیفتي 
قال �عني والد�ه �قول بیننا في صحیفة وجهه شبههما والصحیفة عندهم �تا�ة عن 

 الوجه وقال "ابن الدمینة" :
  جلوا عن غراب السن بیض الصحائف ***إذا سفر وا�عد التهجد والسرى. 

 2الرومي" معنى هذا المدح إلى ذم، فقال فأبدع في التمثیل والتشبیه:فنقل "ابن 
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 قال "ابن الرومي" :

   لمحات �ثیرة من رجال.  ***لك وجه �آخر الضك فیه  
 أن لست �ابن حالل.شاهدات   ***طوط الشهود مختلفات  خف

ونقله عن �ا�ه واستظهاره �حسن التشبیه في  ، وز�ادته فیه،�اهفاستحقه �عكسه أ
 1.تالف الخطوط، وهذا من سحر الكالماخ

 "أبو ز�اد الكالبي" في قلوص أخذها قوم وحلفوا علیها "قال" :
 .سآخذها غصبا وشیب لجاههم 

 لها عقل مفتولة وقبال.                   
بال مدافعة �یف تو�أ على من �ان ال �ظن أحد إال أنه فأنت ترى شاعر العصر 

 اخترعه وسبق الناس إلیه، و�ذا �ان أبو عبادة في قوله الذي طار �ه في الخافقین حیث
 وصف الخصور واألرداف، فقال:

  رددن ما خففت منه الخصور إلى 
 ما في اآلزر فاستثقلن أردافا.                      

 ول"أبي النجم" في صفة األسد :ما نقله نقال من قإنّ 
  ناط على الكتفین منه خصفا 

 وابتزا منه الصدر �طنا أهیفا.                        
 وقول"أبي الظیب" الذي سحر �ه األلباب حین قال في صفة الجیش والغبار:

  جثت �ل أرض تر�ة في غباره 
 فهن علیه �الطرائق في البرد                         

 إنما هو من قول"ذي الرمة" �صف الحمر الوحشیة :
 . فراحت إلدالج علیها مالءة 

 2صهابیة من �ل أرض تشیرها.                       
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 �ادي" ،و�صف غیرا وأتانا.ه "ذو الرمة" من قول"أبي دؤاد اإلأخذ

     من غبار ساطع قوس قزح .  ***فترى خلفهما إذ برزا 
 وقوله "المستطرف" :

   أن علیه من حدق نطاقا.  ***وخصر تثبت األ�صار فیه� 
 إنما هو من قول "�شار" :

   ن طرقنني ورجعن ملسا.    ***ومكلالت �العیـــو 
ومن قبل هذین الشاعر�ن من الجلة ال �كاد تسلم له فضیلة فیها.أورد وقد سطر 

 أنه سرق شعرا قط جاهلیا وال إسالمیا. المؤلفون أنه لم �عثر على"�شار"
 وهذا "إسحاق الموصلي" على تقدمه في میز الشعر وفضله وصنعة ال یراه شیئا و�زعم

 الضیعي" .مختلف الشعر و�ذ�ر عن"أبي عبیدة" أنه أنشد "شبیل بن عزرة أنه 
 قول "�شار" :

  إذا �نت في �ل األمور معاتبا 
 صد�قك لم تلف الذي ال تعاتبه .                         

 فعش واحدا أو صل أخاك فإنه 
 مقارف ذنب مرة ومجانبه .                           

 قال الرشید إلسحاق الموصلي في تفصیل أبي العتاهیة لقول:
   فتنفست ثم قلت نعم حببا 

 .جرى في الفروق عرقا فعرقا                    
 وهذا القطعة �عینها منقولة من شعر "قیس بن ذر�ح" إذ �قول:

  وجرت مذ نأیت عني دموعي  ***بت والهم �البیني ضجیعي 
  1ؤادي ضلوعيزالت الیوم عن ف    ***تنفست إذ ذ�رتك حتى  و 

�عینه إلى معنى موصوف آخر ونقل �عض لفظ البیت ومعناه المشتهر نقل اللفظ 
 المعتاد:
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قتلك قضیة سنتحدث �التفصیل عن الكالم على قضیة األلفاظ، والمعاني، فهي إحدى 
النقد�ة التي حي بها"ابن رشیق" في �تا�ه"العمدة" و"القراضة" ولكن دراسته لها في المقاییس 

القراضة وردت �شكل موجز،كان األولى أن یتوسع في مقاییس األلفاظ والمعاني ألنهما 
ه النص األدبي، و�خاصة إذا اتجهت عنا�ة الناقد إلى تقو�م األعمال �قوم علیالمحور الذي 

الخلق، اإلبداع، ودعم هذا الخلق، وهذا اإلبداع بنظرة فاحصة متأنیة األدبیة وفق خصوصیة 
 1.�میلها ذوق سلیم

فظ ومن هنا �مكن إبرار شاهدا مما درسه "ابن رشیق" في هذه القضیة من خالل نقل الل
 ونقل �عض لفظ البیت، ومعناه المشتهر المعتاد . �عینه،

ومنهم من ینقل اللفظ �عینه إلى معنى موصوف آخر �قول"أبي النجم في صفة 
 الفرس".

  مشتمل جاء من الحمام   ***كأنه في الجل وهو سامي 

 و�قول :"امرؤ القیس" ،�صف الد�ار :
  كما خط عبرانیة بیمینه 

 حبر ثمر عرض أسطرا. بتیماء                     
فإن أحسن ما فیه قوله عرض أسطر لیس من العرض الذي خالف الطول، وال 
العرض الذي هو الناحیة، ولكنه من التعر�ض، و�أنه أدق السطور فصار �أنه معرض 

 مخف لم �ظهر، ولم �صرخ، أخذه "ابن المعتز" فقال �صف الحمول:
  بدت في بیاض اآلل والبعد دونها 

 �أسطرزق أعرض الخط �اتبه.                           
 :العبارة وأبرز المعنى، وتناوله منه"أبو فراس الحمداني" فقال �صف النیلفأوضح 

   2درج بیاض فیه سطر.  ***كأنما النیل علیه الجسر
F49P 
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ص عال حسب نقل �ل ونقل اللفظ �عینه، ونقل �عض األلفاظ واضح في هذه النصو 
كأسطر " "عرض أسطر" هو �عینه قول"ابن المعتز"�قدمه، فقول:"امرؤ القیس"،شاعر ممن 

 ".رق أعرض الخط �اتبه
  » خط فیه سطر« جده في تعبیر"أبي فراس" من قوله:وقول"ابن المعتز" ن

یتحدث"ابن رشیق" عن لون من ألوان السرقة مطلقا على هذا اللون االجتالب 
 والمناقضة .

ح على أنه �كون لغیر معنى السرقة وهو أن یرى الشاعر بیتا �صل �قول على االجتالب
 لموضع من شعره، فیجتلیه وقد فعل ذلك جر�ر في بیت "المعلوط الشعدي" ،فقال:

  إن الذین غدوا �قلبك غادروا 
 وشك �عینك ال یزال معینا .                      

  غیضن من عبرا تهز وقلن لي 
  اذا لقیت من الهوى ولقینام                       

قال"ابن رشیق": وهما من أفضل ما في قصیدته والذي اعتقده وأقول �ه أنه لم �خف 
من وزن ما وقافیة ما، و�ان لمن قبله على حاذق �الصنعة أن الصانع، إذا صنع شعرا في 

ینه فأخذ في نظمه أن الشعراء شعر في ذلك الوزن، وذلك الروي وأراد المتأخر معني �ع
یورد نفس �كالم األول ومعناه حتى الوزن �حضره،والقافیة تضطره وسیاق األلفاظ �حدو حتى 

اقضة. وأما ما �حكي و�قول على المنوقصد سرقته و�ن لم �كن ممكن سمع قط كأنه سمعه،
له ما قا�ل بیت أنشد صدره �عجز الجیمیة، و�تمام "الفرزدق" " في رعن"الفروق"،و"وجرجی

ومنحاه في الشعر، و�ذلك ما �حكى عنهما في جرجیر، سواء فإنما ذلك لمعرفته �طر�قة 
المقول على ما قاله البیت البدا�ة المنصو�ة وقو �ل واحد منهما �أنك �فالن قد قال �ذا فأتى 

بینهما طالت حتى عرف �ل واحد منهما مرمى إنه �قال وعلیه إنما ذلك ألن المناقضة 
المعنى �قتضي جوا�ا ونقضا ال �عدوه فهذه العلة فیها جزى صاحبه ومغزاه في المناقضة �أن 

 1.من الموافقات التي وردت بها األخبار، وهي موافقات �ثیرةبینهما 
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فرة لمغت"ابن رشیق" إلى الحدیث عن نوع آخر من أنواع السرقات وهو السرقة اثم ینتقل 
 والسرقة الفاضحة:

جل أنت ر أي  "  ة من أهل البصرة "لبشار" بن برد"المغتفرة نظم المنشور، �قول امرأ السرقة *
أما علمت أن بیض البزاة أتمن من سود " فقال"�شار": "أسود الرأس واللحیةلو �نت 

حسن  شیبتك في العین �ماذلك فحسن في السمع فمن لك �أن �حسن :" أما قالت"الغر�ان
في نع"�شا" كما ص » قط غیر هذه المرأة ما أفحمني « و�ان"�شار" �قول: » قولك في السمع

شق عأبیان عن لسان حمار مات له، ورغم أنه أنشدت إ�اها في النوم وأن موته إنما �ان من 
 حماره.

   قران.یمثل خد الش  ***ولها خد أسیل 
ر فإذا �ا أ�ا معاذ؟ قال هذا من غر�ب الحما ما الشیقران« ":فقال:"محمد بن حجاج" "لبشار

 . »القیته فاسأله عنه
 قال"ابن رشیق": أحد المعري وزاد فیه فحسنه فقال یذ�ر إبال :

 تلون ز�ورا في الحنین منزال 
 علیهن فیه الصبر غیر حالل                       

 وأنشدن من شعر المطا�ا قصیدة 
 فأودى عنها في الشوق �ل مقال                             

 أمن قیل عود رازم أم روا�ة
 أتتهن من عم لهن وخال                          

 قال"ابن رشیق": فقد صار المزح جدا وخرج عن �ا�ه األول حتى جل قدره وعظمته فائدته،
 و�ان أوله هزال بل نقول إنه أخذه من قول األول:

 1إن غناء اإلبل الحداء  ***غتها وهي لك الفداء   ف
F51P 
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 راضة"ي �تا�ه "القأنواع السرقة التي ذ�رها"ابن رشیق" فأما السرقة الفاضحة فهي إحدى 
الروسي في رجز �صف فوارة:  ومن قبح األخذ وفاضح السرقة قول ابن« قائال في خصه:

  ."راجزا"�عین �قظي و�جید ناعسة
 في المسرح �صف فوارة: فقال "ابن المعتز"

  طال علیها الوقوف والسهر.  ***�عین �قظي وجید ناعسة 
 وهو في زمانه و�لده واشتهاؤه غیر جاف .

 ومثله قول"زهیر ابن جناب الكلبي" :
 : فیادرا سلمى هجت للعین عبرة 

 فماء الهوى یرفض أو یترقرق .                         
 أتى �البیت على سیاقة. » �حوزي أدارا « أخذه "ذو الرمة" فقال:

 وقال "زهیر بن أبي سلمى" 
  تراه إذا ما جئته متهلال 

 . �أنك تعطیه الذي أنت سائلة                    
   » "حمزة ابن بیض"هوهذا البیت مشهور غیر مجهول وال مغمور أخذ« رشیق":قال"ابن 

 فقال:
 تراه إذا جئت تطلب الندى 

 .�أنك تعطیه الذي أنت سائله                     
 وقد قال "البحتري" :

   هطل وأخذ ذاك أم إعطاء  ***أمواهب هاتیك أم أنواء.  
 1  » أجاد واختصر اللفظ «قال "ابن رشیق":

II. : حدث "ابن رشیق" في �تا�ه"القراضة" من هذا المقیاسمقیاس اإلیداع واالختراع� 
 �اعتباره هذا األخیر قضیة نقد�ة �برى عالجها النقاد من خالل نصوص شعر�ة النقدي

 ونقد�ة :
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 لمسة أولى تحدد مفهوم اإلبداع واالختراع من قوله:وضع"ابن رشیق" في القراضة 
رج والخا إنما تقع في البد�ع النادر،أن أهل التحصیل مجمعون من ذلك على أن السرقة غیر 

 لفحولالتي هي األلفاظ �قول"أبو الطیب المتبني": وهو خاتم اعن العادة.وذلك في العبارات 
 .» أجل الظلیم ور�قة السرحان« من المولدین:

فأتى �المعنى في غیر اللفظ وزاد ز�ادة جیدة و�ن لم یبلغ صاحب االختراع، وقد 
 وجفة ینه، وأین اللفظ من اللفظ حالوةسمى"الطفیل بن مالك" فرسه"قرزال" والقرزل القید �ع

 وسمي �عض خیل بني تغلیب"قیدا" اقتداء"�امرؤ القیس" .
 و�قوله أ�ضا في صفة اللیل: 

   وأرداف أعجازا وناء �كلكل  ***فقلت له تمطى �صلیه 
 فاستعار للیل صلبا، وأعجازا، وجعله �الجمل البارك ومن ثم أخذ "زهیر":

 1. وعر�ي أفراس الصبي ورواجله
F53P 

 :"وأخذها سرقات إنما هي  اختراعاتوالمعاني التي �قال إنها  «�قول"ابن رشیق
  » اس"ي التي �سمى أخذها سرقة"االمحالة" �قول "أبي نو المقاصد وترتیباتها والطرق إلیها ه

 مكللة حاقلتها بنجوم . ***بنینا �سرى سماء مدامة  .1
 فلورد في �سرى بن ساسان روحه  .2

 صطفاني دون �ل ند�مذا االإ                             
 وقوله :

 قعدي یز�ن التحكیما   ***و�أني وما أز�ن منها  .1
 لم �طق حمله السالح إلى الحر .2

 2.فأوصى المطیق أن ال �قمها                         

 و�قول "أبي نواس" أ�ضا :

 .ومعترفا عن ضعف شكر�ه***قد قلت للعباس مقتدرا    .1
 أوهت قوى شكري فقد ضعفا. ***قلدتني نعما   أنت امرؤ  .2
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 جاءتك �التصر�ح منكشفا . ***فإلیك مني الیوم معذرة    .3
 تى أقوم �شكر ما سلفا .ح ***ال تسدین إلي عارفة      .4

 و�قوله في صفة الكؤوس:
 دائرات بروجها أیدنا. ***في �ؤوس �أنهم نجوم   .1
 .فإذا ما غر�ن �غر�ن فینا *** طا�عات مع السقاة علینا .2

لك فإن هذا وأشباهه مما انفراد �ه �ل واحد من الشعراء، و�ن �ان ذ قال "ابن رشیق"
ستوفي أو ینقص من لفظه و�قلیال جدا، ال �كاد یتناوله حاذق إال أن یز�د فیه ز�ادة فحسنه 

ت ن المعاني أخذمعناه فیكون له أ�ضا فضیلة اإل�جاز ولذلك تحامى الناس أشیاء �ثیرة م
 والقراتح تتفاضل أال ترى إلى قول جمیل فيحقها من اللفظ فلم یبق فیها فضلة تلتمس، 

 :اصفة امرأة فاجأه
 خذا ال عب في الحي لم یدر أننا . .1

 نمر وال أرض لنا �طر�ق.                            
 فلما افتجیناه اتقانا �كمه  .2

 1.روعاتنا �شهیقوأعلن من                      

اإلبداع واالختراع عن شيء آخر وهو"فتح من خالل مقیاس  و�تحدث "ابن رشیق"
ر معاني لیسلكها أدیب آخالالمعاني" أي أن الشاعر المبدع المخترع �فید غیره، في فتح 

 .مستعینا
 : هذا المقیاس الفرعي عند ابن رشیق ما أورده من شعر امرؤ القیس قائالومن شواهد 

 وقوله :، » ومما فتحه للناس جمیعا وأغلقه دونهم«  
 . ألم تر�اني �لما جئت طارقا 

 .وجدت بها طیبا و�ن لم تطیب         
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 :ومن بدعه وملحة قوله
 نز�ف إذا قامت لوجه تمایلت 

 1را  تختّ تراشي الصور الرخص أالّ                        
 فأخذه "طرفة" فقال :

 . اللحظ علیها نجدة                 �القومي للشباب المسبكر 
 عن فتح المعاني �قول"ابن رشیق" ومازلنا نتناشد قول"ابن هاني" :

 إذا ذ�رته النفس جاشت لذ�ره 
 �ما عثر الساقي �كأس من الخمر                    

 فستملحه ونظن أنه ابتكره إلى أن فكرت في قول امرؤ القیس:
 . إذا نال منها نظرة ر�ع قلبه 

 �ما ذعرت �أس الصبوح المخمرا.                    
ر فعلمت أنه هو الذي فتح له هذا المعنى، و�ن لم �كن المعنیان سواء، قال: والشاع

 لمعنى فیفتح �ه لصاحبه معنى سیواه لو ال هو لم �فتح �قول"الفرزدق"یورد لفظا 
  علميوما أنا �الباقي وال الدهر 

 براض لما قد �ان أذهب من عقلي                   
هو الذي فتح . » وما أنا �الباقي وال الدهر« لدهر براض" فقوله في نسق الكالم:وال اأراد"

 ك .ل"للبحتري" قوله للف
 ستفنى مثل ما نفى وتبلى 

 2�ما نبلى فیدرك منك ثار.          

 ومن استعارة"أبي نواس" قوله :
  منك یدعو و�صیح . ***�ح صوت المنال مما 

 هو الذي فتح"ألبن المعتز" قوله:
  قد صاح في میزان میراث. ***كم صامت �خنق أكیاسه 
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 :والفضة خاصة: وقول "النا�غة"و�روى ورات والصامت المال من العین من الذهب 
 في ساعة فیها الجفون سواكن 

 .قد �شمن أعینهن في األغماد                               
 :هو الذي هدى المتبني إلى قوله

 . ولذا اسم أغطیة العیون جفونها 
 1من أنها عمل السیوف عوامیل                 

ماد ومن القول أراد أن �شبه الجفون �أغالقول،  ال حسن في استعارةومن قول المتبني 
حول  لكنه أورد معناه مورد التعمیه، واأللفان، ولذا قال "عبد القاهر الجرجاني" السیوف،

 داللة علىوأما التعقید فإنما �ان ملغوما ألجل أن اللفظ لم یرتب الذي �مثله تحصل ال« هذا:
الغرض، حتى احتاج السامع إلى أن �طلب المعنى �الحیلة، و�سعى إلیه من غیر الطر�ق 

 كقول المتبني: 

 �من أنها عمل السیوف عوامل. ***ذا اسم أعطیة العیون جفونها  و 
و�نما ذم هذا الحس ألنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذي �جب في مثله، 
و�ذلك �سوء الداللة، وأودع المعنى لك في قالب غیر مستوى، وال مملس بل خشن مضرس 

   2 » و�ذا أخرج مشوه الصورة ناقص الحسن حتى إذا رمت إخراجه منك عسر علیك،
 لهذا المقیاس، أعني مقیاس"فتح المعاني" على االجتهاد ال تقوم دراسة"ابن رشیق"

 النظر المتأنیة الحاسمة .
 "رشیق ابن"وفي تنا�ا هذا المبحث من هذه الدراسة. سنقف على مقیاس آخر سماه

 �عني المقیاس الزمني . "ما �حصره التار�خ وتقیده األزمنة"
III.  :وهذا من أجود المقاییس النقد�ة التي مقیاس ما �حصره التار�خ وتقیده األزمنة

درسها"ابن رشیق" في"القراضة" وفي ذلك �قول: وال بدها هنا من تبذ أذ�رها من اتفاق 
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أو تقار�ا �قول"أبي سعید الشاعر�ن المتعاصر�ن على �عد ما بینهما إذا اتفق موصوفها، 
 لرستمي" في دار بناها "الصاحب بن عابد" :ا
  متى ترها خلت السماء سرادقا 

 علیها وأعالم النجوم تماثال .                         
 بن هاني" في"جعفر بن علي" �المغرب : وقول "أبي القاسم

  فكأنما ضرب السماء سرادقا 
 اب أو رفع النجوم قبا�ا .�الرّ                         

 1.فهذا اتفاق ال محاولة ألنهما متعاصر�ن و"ابن هاني" أقدمهما على �ل حال

 ومثل هذا ما جرى لعلي التونسي اإل�ادي فإنه قال قصیدته :
  طوع الجنائب والشمائل    *** جادتك صادقة المحائل 
     ذتكاد تلمس �األنامل.      ***مرهاء دانیة الر�اب 

و�حضه على الخروج من حصار وابنه"إسماعیل" بها "أ�ا قاسم عبد هللا" �خاطب 
�ا أالمهد�ة إلى قتال أبي یز�د وهي مشهورة �المغرب وقال السري بن أحمد الموصلي "مدح" 

 ابن فهد" .الحسن بن إبراهیم 
 تختال صادقة المخائل *** جاءت مولغة الكواهل 
     حتى انشنت مرهاء عاطل ***كحالء حالیة �كت. 

 ته:وفاقا، وما أراه فهو استضعاف �حقه وقد روت الرواة من أهل الشام قصیدوهذا و�ن �كن 
   في ذهبین جوهر�ن.  ***صولج المین من عذار�ن 

 متأخرألبي الفرج الوأواء فذهب بها �أسرها، وال یرو�ها مغر�ي أال لعلي التونسي، وال
مر �ان أقدم فقد ع �األخذ من المتقدم أولى �األخذ من المتأخر إال أن علي التونسي و�ن

 عمرا طو�ال حتى عاصر هذین الرجالین ألنه أدرك المعز وامتدحه بها و�ان قد تخلف عنه
 .�القیروان وخرج في البحر یر�ده فأسرع ببالد الروم ثم تخلص إلیه

 ومما �حصره التار�خ من السرقات وتفیده األزمنة قول"أبي العیناء" في المتو�ل: 
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 اإلمام قلت لهم  قالوا امتدحت 
 أخاف أن ال أحده �صف .                       

 و�یف �عطي على المدائح من
  .�ان أبو السمط عنده طرفه                    

 كأن إنشادنا مدائحــه 
 أنصاف �تب لیست �مؤتلفه .                

 یب":أسن منه ألنه قاله في المتو�ل وقول"حب من"حبیبا" ال محالة و�ان"أبو العیناء"أخذه 
 عذال شبیها �الجنون �أنما 

  1قرأت �ه الورهاء شطر �تاب                    

في القصیدة �مدح بها"مالك بن طوق" في أ�ام "المعتصم" أو الواثق فلو ال هذا و 
 التوقیف لقضي أن"حبیب" أخذه من أبي القیناء .

حت ومن مقاییس النقد عن"ابن رشیق" في القراضة ما ناقشه تمقیاس توارد الخواطر:  ع ـ
عنه قبل"ابن رشیق" و�عده وعن هذا  اسم"توارد الخواطر" وهذا المقیاس �ثیرا ما تحدث

 أنهالمقیاس تحدث"ابن رشیق" قائال في نصه، ور�ما وقد هذا من غیر اقتداء و�ظن صاحبه 
 بد�ع الضبى معنى: قد �ان اتفق لي في أ�ام اخترعه �ما ذ�ر الثعالبي في الیتیمة، فإنه قال

 في أخر هذه األبیات:لم أقدر أني سبقت إلیه وال شور�ت فیه، وهو قولي 

  على الهموم مشتمل     ***  قلبي وجدا مشتعل 
  مال�س الصب الغزل       ***وقد �ستني في الهوى 
        بدر الدجى منها خجل      ***إنسانة فتــــــانة 
    فبالدموع تغتــسل       ***إذا زنت عیني بها  

 فأنشدت "البن هندو":
 قولون لي ما �ال عینك منذ رأت� 

 محاسن هذا الظبي أدمعها هطل                          
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 �طلعة وجهه فقلت زنت عیني
 فكان لها من صوب أدمعها غسل .                         

ني" �الم"الثعالبي" "فصح عندي توارد الخواطر وتشار�ها في المعالعله من قال"ابن رشیق" 
قدر قال"الشیخ أبو علي" لیس العجب مواردته"ابن هندو" و�نما العجب قوله"معنى بد�ع لم أ

 إني سبقت إلیه وال شور�ت فیه"، وأبي الطیب �قول في صفة الحمى:
 أنا عاكفان على حرام.  *** ما فرقتني غسلتني إذا� 

  » كأنا عاكفان على حرام« وهل هذا إال ذلك �عینه وأبو الطنب أحسن لفظا لقوله:
 .   » وزائرتني �أن بها حیاء« وصح له ذلك لقوله:

، ولكن من شأن فالز�ارة، والحیاء �قتضیان ما أشار إلیه ألنهما لیس من شأن الزوجة
ومع ذلك فمعناه أضح بنیة  كما صرح"الثعالبي"و"ابن هندو" المعشوقة ولم �صرح بلفظ الزنى

من نفسه وزائرته ذ�را وأنثى، والزنى قد �قع بینهما وأكثر من جهة أخرى، وذلك أنه وصف 
" وقال"ابن هندو" و"زنت عیني عیني بهازنت زناءا بین مؤنشین، فقال"الثعالبي" إذا وذ�ر 

�الطلعة وال �طلعة وجهه" زنى ناظري أو لحظي لكان أصح ألن األنشى وهي العین ال تزني 
  1.�اإلنسانیة

 قال"ابن رشیق" "سئل"األعشى" عن معنى قوله في الخمر:مقیاس الصنعة والتكلف:  ـ5
ول"ابن المعتز" ،فقال: شر�تها حمراء، و�لتها بیضاء، فتنا » �دم الذبیح سلبتها جر�الها  »

 هذا المعنى، ولیته لم �فعل فقال:
  وال یزال و�أس الشرب دایرة 

 یبول هما و�حسوا للهو والطر�ا .                          
من  غیر أنه جاء هجین اللفظ �ارد االستعارة ال سیما وقد وقع الحسو �عد البول وأین هذا

 قوله :
 شرقت قبل ر�ها برقیب . *** لم ترد ماء وجهه العین إال 
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 1.من بني اإلنسان على النقصان ولم �عط أحدا من خلقه الكمال سبحان

ـ ونقول هنا، إن نقد ابن رشیق لهذه من خالل مقیاس الصنعة والتكلف نقد صائب قوامه 
 2.الذوق الرفیع

ألفاظ مرذولة، ومعانیهم معاني ساقطة تلك عاقبة اإلفراط والتكلف  السعراء هؤالءفألفاظ 
فمن أراد معنى شر�فا تخیر له لفظا �ر�ما فحق المعنى « ري:وما أصدق أبي هالل العسك

 3. » الشر�ف في اللفظ الكر�م والمعاني أرواح واأللفاظ أجساد
ها عند "ابن رشیق" في �تا�ه "القراضة"، أن صة القول في هذه المقاییس النقد�ةوخال

قد ا الن�شواهد، وهذ فیها مجموعة �بیرة من أقوال الشعراء مقاییس نقد�ة �برى، قوم ابن رشیق
أو الضعف، �عني الجودة أو  التطور نحو التحسنأشعارهم، و�ستنتج هذه الشواهد سیر 

 الرداءة في شعر �ل شاعر، وتصنیف الشعراء إلى طبقات .
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الكشف عن المقاییس الّنقد�ة في �تاب القراضة، �حتم على الباحث متا�عة  إنّ     
د الذهب في نق مستفیضة،وقراءة متأنیة دقیقة للكتاب الستخالص هذه المقاییس، ألن قراضة

أشعار العرب یتحدث عن المقاییس البالغیة، و النقد�ة، وذلك ماسعیت إلیه من خالل 
 دراستي للقیرواني، و�تا�ه، أشهد لقد استفدت من هذه الدراسة �ثیرًا.

ن متائج المستخلصة في هذا الطور من  هذه الدراسة المتواضعة حاولت الكشف عن النّ و     
 ي:هذا البحث وهي �التال

أقوال  ّن مقاییس الّنقد عند "ابن رشیق القیرواني" في القراضة إّنها مقاییس نقد�ة �بیرة منإ -
 لشعراء.

قد ة حیث خرج من النّ في �تا�ه القراضة األراء الكالسیكی �ما تخطى "القیرواني" -
على إیراد الشواهد، وتمییزها، القد�م،ومفاهیمه إلى مفهوم الخلق الشعري، إذ حرص 

 ارنتها، و موازنتها �غیة توضیح مواطن اإلبداع، و اإلتباع، و األخذ، و التأثر.مقو 

ا الّتي �ان یذ�ره �ظهر ذلك من خالل اآلراء"القیرواني" جلیًا، و واضحًا، و  یبدوا تأثر -
 للنقاد، والبالغیین مثل "الجرجاني"،و "الّنهشلي"،و "اآلمدي".

د�ة هي مرجعیة نق رقاتسّ و الخلفیة الّتي اعتمدهاّ القیرواني" في موضوع ال إّن المرجعیة، -
نجد  رقات األدبیة في القراضةمحضة مستعارة من طرف النقاد السا�قین له، و فوق منهج السّ 

ه �حصیان مفهوم اإلبداع، و االختراع، وماموضوعات أخرى تفصح عن المعاني األدبیة، و بی
 النصوص األدبیة. ار�خ من اآلثار، والتّ 

ّن �تاب القراضة لم �كن �تا�ًا خاصًا �مبحث السرقات، و إّنما هو عالوة على ذلك �حث إ -
مستفیض في تذوق األعمال األدبیة، و المفاضلة بین الشعراء، و بین فضل السابق على 

 الالحق.

 لثاني، و الثاّ تمد علیها نقاد القرن الثّ الّتي اعنقد�ة �ما توصلنا إلى أّن المقاییس الّ  -
عراء إلى طبقات تختلف عن في تصنیف الشّ  "رشیق القیرواني قبل "ابن، �عني الهجري 

   المقاییس النقد�ة عند ابن رشیق القیرواني .
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في  لقصوروأخیرا الشكر هلل الّذي مّیزنا عن �اقي الكائنات األخرى �العقل إلدراك جانب ا    
 مكنوناتي الّثقافیة من خالل إخراج هذا علم إلى الّنور.

ق لّتعماما لفت انتباهي أّن موضوع المقاییس الّنقد�ة، �متلك جوانب تحتاج الدراسة، و و     
 فیها في المستقبل.
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