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 �سم�هللا�الرحمن�الرحيم

  

  .     ا��مد���وكفى�والصالة�والسالم�ع���سيدنا�محمد�الن���املصطفى

صات�أل�ّم�ما��و����مقّرر�مقياس����
ّ

ع���طلبة�السنة��و����ب�بليوغرافيا�النقد�العر�ي�القديم�ذه�م��

�لال  �الشعبة ��ذه �طلبة �أبنا�ي �ب�ن �أقّدم�ا �القديم �العر�ي ��دب �شعبة ��ذه�ماس��� �ظل ��� ���ا ست�ناس

��ختصاص،� �أ��اب �كتب �من �جملة �إ�� �إعداد�ا ��� �رجعت �ال�شرّ�ة، �تمّر���ا �ال�� �العص�بة الظروف

ولكّن���اس�سمح�م�ع���ما�قد�يظ�ر�ف��ا�من��نات�سب��ا،�علم�هللا،�ضيق�الوقت�والظروف�غ���املناسبة،�

ر�ف��ة،�عمل�ننقّحھ�ونقّدمھ�ب�ن�أيد��م����وأعد�م�أن�ت�ون�بداية�لعمل�مثمر�الحقا،�إن��انت����العم

  .   صورة�أوسع�وأحسن�من��ذا

  .  وهللا�املستعان                                                                                                                                                        
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  الب�بليوغرافيامف�وم�

  التعر�ف�اللغوي�و�صطال��

�باالنجل��ية��� ��  Bibliographyأو��ببليوجرافيا� �غ���عر�ّية ��لمة �العصر�ببليوغرافيا ��� �لغتنا دخلت

كت�ب� Biblion ا��ديث،�وقد�جاءت��ذه�ال�لمة�أصال�من�اللغة�اليونانّية،�و���مركبة�من��لمت�ن��ما؛

 و���اسم�الفعل�املأخوذ�من�الفعل Graphia بمع���كتابة،�و�لمة Biblios و���صورة�التصغ���للمصط��

Graphein بمع���ي����أو�يكتب�.  

��لمة�تت�ون�من�مقطع�ن�       و�ع���وصف،�ولذلك��جرافيامعنا�ا�كتاب�و�ببليومن��نا�فالببليوجرافيا

  .يمكن�القول�بأّن�أ�سط��عر�ف�لل�لمة��و�وصف�الكتب

�"����الكتب�" وح���القرن�السا�ع�عشر��نا�ييو منذ�ظ�ور�ا�خالل�العصر�ال���ع��ببليوجرافيا�انت����

����الكتب�" وظلت�تحمل�املع���نفسھ�ح���تحول�مدلول�ا����النصف�الثا�ي�من�القرن�الثامن�عشر�من�

  ."الكتابة�عن�الكتب "إ���" كتابة�الكتب�" أو����"

����أو�كتابة�الكتب،�أي�بمع���وصف�وتار�خ�: " بأ��ا"  بليوجرافيا" عرف�قاموس�أكسفورد��نجل��ي�  

الكتب�من�ناحية�التأليف�والطباعة�وال�شر�وغ���ذلك،�وقائمة�بالكتب�ا��اصة�بمؤلف�أو�ناشر�أو�وطن�

  ."أو�فكرة�معينة�أو�موضوع�مع�ن

�ببليو       �بيانات �بھ �أو�غ���شامل �حصر�شامل �ع�� �العادة ��� �الببليوجرافية �القائمة �ع�شتمل ن�جرافية

�املست �تقتصر�غمصادر�املعلومات �وقد �وغ���ذلك، �الدور�ات �أو �ا��امعية �الرسائل �أو �الكتب �مثل لة

�و��� �مصادر�املعلومات، �أنواع �أو�أك���من �نوع�ن ��غطي �وقد �الكتب �مثل �واحد �نوع �ع�� الببليوجرافية

�الصا �أو�تلك �مع�ن �أو���ص �مع�ن �بموضوع �باملصادر�ا��اصة �ما �لنظام �وفقا �مرتبة �ف��ة�قائمة ��� درة

  .زمنية�معينة�أو����م�ان�محدد

��و    �الب�بليوغرافيا �فتعر�ف �العلمية�: " وعليھ �و�عمال �تحصر�املواد �ال�� �املنظمة �القوائم إعداد

 .ا��اصة�بمؤلف�مع�ن�أو�ناشر�مع�ن�أو�بلد�مع�ن�أو�موضوع�من�موضوعات�املعرفة
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�فالببليوجرافيا       �البيانات، ��� �و�يانات��والببليوجرافيات �والطبعة، �الوعاء، �وعنوان �املؤلف، �اسم مثل

  .ال�شر،�وعدد�الصفحات،�وعن�أوعية�املعلومات�سواء�أ�انت�نوعية�واحدة�فقط�أو�عدة�نوعيات�معا

  الببليوغرافيا�عند�العرب

عرف�العرب�الببليوغرافيا�باسم�الف�رست�الفارسية�ودلت�ع���قوائم�كتب�مكتبة�أو�خزانة�كف�رسة����

كما�دلت��لمت�الف�رست�عند�العرب�. �كمة�����غداد،�وف�رسة�مكتبة�ا��كم�املس�نصر����قرطبةب�ت�ا�

ع���الببليوغرافيا�باملع���ا��ديث،�و�ذا�ما�نجده�عند�ابن�النديم�وابن�خ����ش�ي���وف�رست�مؤلفات�

�ال. ا��احظ �كتاب �تقديري، ��� �ف��، �العرب �قدماء �عند �الببليوغرافية �أش�ر��عمال �البن�أما ف�رست

�السيادة� �ومصباح �السعادة �ومفتاح ��كفا�ي، �إبرا�يم �البن �املقاصد �أس�� �إ�� �القاصد �وإرشاد الّنديم،

  .لطاش��و�ري�زاده،�وكشف�الظنون�عن�أسامي�الكتب�والفنون���ا���خليفة

�للمر ��� ��سالمي �ال��اث �وتار�خ �برو�لمان ��ارل ��ملا�ي �للمس�شرق �العر�ي ��دب �تار�خ �محمد�و�عّد حوم

  .فؤاد�سزك�ن�أش�ر�كتب�الببليوغرافيات�لل��اث�العر�ي����العصر�ا��ديث

  :عرفت�اللغة�العر�ية�جملة�من�املصط��ات�ال���استخدمت�للداللة�ع����عمال�الببليوجرافية،�وم��ا���

�رست�الف: و�و�الكتاب�الذي�تجمع�فيھ�أسماء�الكتب�مرتبة�وفق�نظام�مع�ن،�مثل: ـ�ف�رس�أو�ف�رست�01

  .البن�النديم

ل�لمة��و���حرفة�صناعة�الورق�و����الكتب�و�تجار�ف��ا،�ومال�البعض�الستخدام�ا�مقابال : ـ�وراقة�02

  .ببليوجرافيا��جن�ية�إال��أن��ذا�اللفظ�لم�يكتب�لھ�الشيوع�و�ن�شار

  .�رةم��م�مطبوعات�املجمع�العل���للقا: و�ستخدم�مضافة�إ����لمة�أخرى،�مثل: ـ�م��م�03

ال�شرة�العر�ية�للمطبوعات�ال���تصدر�ا�املنظمة�العر�ية�لل��بية�: وتضاف�إ����لمة�أخرى�مثل: ـ��شرة�04

  .والثقافة�والعلوم

  .قائمة�ببليوجرافية: وتضاف�إ����لمة�أخرى�مثل: ـ�قائمة�05

  .دليل�املطبوعات�املصر�ة: و�ستخدم�لإلشارة�إ����عمال�الببليوجرافية�مثل: ـ�دليل�06
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�ث�ت،�    �و�لمة �وراقة ��لمة �مثل �ببليوجرافيا �ل�لمة �بديل �مصط�� �الق��اح �كث��ة �عر�ّية �محاوالت ظ�رت

عاملية�استخدام��لمة�: لكن��ذه�ال�لمات�البديلة�لم�تلق�قبوال�لدى�املكتب�ن�العرب�ألسباب�عديدة�م��ا

أمرا����غاية�الصعو�ة،�و�قيت�ببليوجرافيا�و�عدد�معان��ا�مما�جعل�العثور�ع����لمة�عر�ية�مماثلة�ل�ا�

  .�لمة�ببليوجرافيا����املستخدمة
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  ]  ه�232ت[ طبقات�فحول�الشعراء�البن�سالم�ا��م���ـ��01

م 
ّ
  نبذة�موجزة�عن�ابن�سال

�ا��م��،�مو���قدامة�بن�مظعون�البصري  ا��م��أبو�عبد�هللا�محمد�بن�سالم�بن�عبيد�هللا�بن�سالم�   

  .ـ��232،�وتو�������غداد�سنة�ـ��139لد�بالبصرة�سنة�بالوالء،�و 

كث���من�علماء�اللغة�ال لقيعلماء�العر�ية��وائل�وفحول�ا�،�و موطن�الّرعيل��ول�من� ،�شأ����البصرة   

�و�خبار� ��دب �بن�.  ف��اوالنحو�ورواة �ومبارك �سلمة �بن �حماد �وم��م �عصره �كبار�علماء �يد �ع�� تتلمذ

  .وقد�اش��ر��سعة�علمھ�وصدق�روايتھوغ���م،��فضالة�و�صم��

�الكث���من��عالم�كأحمد�بن�ي���املعروف�بثعلب،�وأبو�حاتم�الّ��ستا�ي،�واملاز�ي،���� �يديھ تتلمذ�ع��

  .و�مام�أحمد�بن�حنبل�وغ���م

���خبار�و�شعار،�و�يوتات��
َ

العرب،��ذكر�لھ�ابن�الّنديم؛�كتاب�طبقات�الشعراء،�وكتاب�الفاصل����ُم�

�القرآن �غر�ب �كتاب �ياقوت �ذاع�. وزاد �و�ھ را
ُ
�ط �أش�ر�ا �الشعراء �أو�فحول �الشعراء �طبقات �كتابھ و�بقى

  . ص�تھ�����فاق�قديما�وحديثا

  التعر�ف�بكتاب�طبقات�فحول�الشعراء�

�العر�ي�    �النقد ��� �ومعاصر�ھ �سابقيھ �آراء �شتات �جمع ��� �تمثلت �جادة �محاولة �أول �الكتاب �عت����ذا

كما��عت���أول�كتاب����النقد�وصلنا��1.نظيم�ا�تنظيما�علميا،�و�ان�بذلك�واضع�أول�لبنة����النقد�العر�يوت

  .جمل�وفقرات�متناثرة����بطون�الكتبو�ان�النقد�قبلھ�عبارة�عن�انطباعات�و �امال،�

  � �الشعراء�عّد �فحول �طبقات م�كتاب
ّ
�سال ��البن ��د�ي، �النقد �كتب �أقدم  من

ّ
�بالش �ُعن�ت عر��ال��

عراء،�و�عّد�صاحبھ�
ّ

وقد�قسمھ�صاحبھ�إ���،�بدراسة�مستقلةتراثنا�الشعري�القديم� خّص ناقد�أول�والش

�ذلك�: قسم�ن �الشعر��� �مف�وم �عن �تكشف �م�مة، �نقدية �قضايا �ع�� �وتحتوي �املقدمة ��ول؛ القسم

                                                 
1
   . 290،�ص1�،2003ة�ا��ديثة�للكتاب،�لبنان�طالنقد��د�ي�عند�العرب�و�اليونان�معاملھ�و�إعالمھ�املؤسس: ق����ا��س�ن  
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�النصوص �وتحقيق �الرواية �ونقد �الشعر�وعلاوت�] �نتحال[  العصر�وطبيعتھ، ��شأة �عند�ر�خ �العر�ية وم

  . العرب

���� �ذكر �سالم �بن �مقّدمة �ومن��ھ�� �وغايتھ �الكتاب �أ�مية �قالكتابھ �وأشعار�ا،�: " ، �العرب ذكرنا

�وأيّ  �وأشراف�ا �شعرا��ا�وفرسا��ا �واحدة�من�واملش�ور�ن�املعروف�ن�من ام�ا،�إذ��ان�ال�يحاط��شعر�قبيلة

�وأيام�ا،�فاقتص �فرسا��ا�وسادا��ا �وال��ستغ���قبائل�العرب،�وكذلك �عالم، �ماال�يج�لھ رنا�من�ذلك�ع��

  1."عن�علمھ�ناظر����أمر�العرب،�فبدأنا�بالشعر

���� ��ذا ��عملھ ���دف �ال ھ
ّ
�أن �مقّدمتھ ��� م

ّ
�سال �ابن �كشف �عن�لقد �وا��ديث �أشعار�القدماء �جمع إ��

من� إليھتخليص�ذلك�الشعر�مما�علق�بھ�من�شوائب،�وما�أضيف�قط،�ولكن��دفھ�أخبار�م�وأيام�م�ف

  .ع���م�انة��ل�شاعر�وم��لتھ�ب�ن�شعراء�عصرهكذلك��التن�يھ،�و مصنوع

طبقات����س���ابن�سالم�إ���جمع�شتات�مشا����الشعراء�وجعل�م�فقد��أما�القسم�الثا�ي�من�الكتاب   

� �م�ان��م،  فتب�ن
ّ
�منتطل �ب �ذلك �ل�تحليلھ �الّنصوص ��الف��يظ�ر�جمال�ا �قصور�ا، �و�علل �إ���ثم انصرف

�شتملاالغالب،�و ���دون�أن�يذكر�أسباب�تلك�ا��ودة��،�منيراه�جيدا ذاكر�ل�م�ما،�فنفس�مالشعراء�أ

  :�اآل�ي�شاعرا�جاء�توز�ع�م����الطبقات�114ع����كتابھ

  .و���عشرة،�����ل�طبقة�أر�عة�شعراء: بقات�الشعراء�ا��ا�لي�نــ�ط�01

   عراءو���عشرة،�����ل�طبقة�أر�عة�ش: بقات�الشعراء��سالمي�نـ�ط�02

03�� �أورد�ا�ال��املرأة�الوحيدة��عّد�و ،����ا���ساء،�وتضم�ثالثة�شعراء�وشاعرة�: املرا�يطبقة�أ��اب�ـ

   طبقاتھ���

  :مقّسمون�ع���الّنحو���ياثن�ن�وعشر�ن�شاعرا،�تضّم�و : طبقة�شعراء�القرى�العر�يةـ��04

  .عراء�املدينة�خمسة،�ثالثة�من�ا��زرج�واثنان�من��وسأ�ـ�ش

  .عراء�مكة��سعــــــةشب�ـ

                                                 
1   
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  .ج�ـ�شعراء�الطائف�خمسة

  .شعراء�البحر�ن�ثالثــةد�ـ�

  .طبقة�شعراء�ال��ود�و�شمل�ثمانية�شعراء�ـ�ـ�

�سالم    �ابن ھ �ذ�نبَّ �أّن �ع�� �لكره �اقر أشاعر�قبل �ال���نھ �الواحدة   الطبقة
ّ
�أن �أعال �ع�� �ھ ھ�م�انة�م

ّ
�وأن ،

�ب �ع�� م دَّ
َ

ق
ُ
�امل ��قّية �إن �بل �الطبقة؛ �شعراء ��مر�ال�يخضع �معيار��ألّي ذا �إذ �بذكر��ال�بّد نقدي، �يبدأ أن

  . أحد�م

�سابقي �ج�ود �سالم �ينكر�ابن �لم �ھ �العلم����ونظرا��م �أ�ل �آراء �ع�� ��عتماد �ي�اد �بل الشعر�والشعراء،

�عنده �ا��ودة �مقاي�س �أ�م �ي�ون �أن �.  وا����ة �عندما ��حيان، �كث���من ��� �نجده، �شعراء�إذ �ب�ن يوازن

،�يورد�رأى�العلماء�ف��م�و�ختار�من�شعر�م�ما�الواحدة�الواحدة،�أو�ب�ن�شاعر�وآخر�داخل�الطبقة�الطبقة

ن�رأيھال�و الرأي�أو�ذاك،�يؤكد��ذا� ����مواطن�قليلةيبِ�ّ
ّ
  .،�أو�ينفرد�برأي�إال

  طبعات�الكتاب�ومخطوطاتھ

  وأش�ر�ما�اعتمده�أ�ل�العلم����،طبع�كتاب�ابن�سالم����عّدة�طبعات   

  طبعة�يوسف��ل   -  أ

�ل    �بمدينة �بر�ل �بمطبعة �مرة �ألول �الشعراء �طبقات �باسم �يظ�رت �ب�ن �و1913دن بمقدمة�.  م1916م

�. أملانية �واعتمد �ع�� �للكتاب �إخراجھ ��� �بن�ل �محمود �محمد �كتب �من �ال��كزي  ���ت�ن  التالميذ

  .ر�طبع�الكتابتكرّ ،�ثّم�الشنقيطي

� �ـ �امل: و��� ال���ة �بدار�الكتب �محفوظة �رقم �تحت �ش�36صر�ة �.  أدب �سنة �نقال�1303كت�ت عن� �ـ

  .���ة�مكتبة�شيخ��سالم�عارف�بك�باملدينة�املنورة�

�ه�،�و���منقولة�عن����ة�املدينة1310أدب�ش،�وكت�ت�سنة��37محفوظة�تحت�رقم�: ـ�ال���ة�الثانية

  . املنورة�كذلك
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سواء�����سمية��ت��يف�كب��ينط�و لنقد�الذع�لسقوط�يوسف��ل����خلطبعة�ال�ه�ذ�توقد��عرض    

  .وترتي��ا�والتعليق�عل��ا تمحيص��خبار�����و�أالكتاب�

� �طبعة �بـ ��ل �يوسف �ل���ة �العلمّيةجديدة �. بب��وت. دار�الكتب �الكتاب�. 2001سنة �عن �دراسة ��ا

  .واملؤلف�لألستاذ�طھ�أحمد�إبرا�يم

  �طبعة�حامد���مان�ا��ديد�الكت�  -  ب

    � �مطبعة �عن �صدرت �سنة �. م1920السعادة ��� �واملخطوط�ن��اإخراج�اعتمد ��ورو�ية �ال���ة ع��

��ة�مراتطبع�قد�أعيد�سابقي�الذكر�،�و 
ّ
  .�ذه�ال�

  طبعات�محمد�محود�شاكر – ج

����� ��و��ـ �صدر� : الطبعة �من �الطبعة ��ذه �ت �عنوان �تحت �"الكتاب �الشعراء �فحول �دار�" طبقات عن

ع���الكتاب�ن�السابق�ن�وما�نقلھ����أيام�شبابھ�عن�املخطوطة��صلية،��اواعتمد�ف��. م1952املعارف�سنة�

ولكّنھ�عندما�اشتّد�عوده�لم�يرض�،�سبع�عشرة�سنة  نذاكأعمره�،�و�ان�ورقة�69حوا����و�و�قدر��س���

مقدمة�عن��ذه�الطبعة�وقّرر�إعادة�طبع�ا�أخرى��عد�ت��يحات�ومراجعات،�قال�عن��ذه�الطبعة����

 : " م1974ية�لسنة�الطبعة�الثان
ّ
�ت�ف��ا��ع��ا�ال��غتفر،�ومن�أجل��ذا�فأنا�ال�أحّل�ألحد�من�أ�ل�العلم��ع�

مخافة�أن�يقع����زلل�ال�أرضاه�طبقات�فحول�الشعراء�أن��عتمد��عد�اليوم�ع����ذه�الطبعة��و���من�

  1."لھ

��� �الـ �: ثانّيةالطبعة �دار�املعارف �عن �صدرت �. م1974سنة ��ان �مولقد �كب������ملجموعة �فضل �العلماء ن

  .ت��يح�الكتاب�والّتعليق�عليھ�بما�أفاد�الكتاب�ومحّققھ�كما�يقّرر��و�نفسھ�ذلك����مقدمتھ

  :ع��حمد�محمود�شاكر�و���إخراجھ�ل�ذه�الطبعة�اعتمد�م��

���� ھ: جزء�منقول�عن�املخطوطة��صليةـ
ّ
و���مخطوطة�أ�ى�،�وسبق�ا��ديث�عنھ،�و�و�جزء�نقلھ�بخط

�السيد �الكت�����ا �ا��ان�� �   أم�ن �سنة �العراق �إ�� �رحلتھ ��ـ�1343عد �شاكر�معھ�، �محمود �لتعامل ونظرا

                                                 
1   
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لم�إذ�جزءا�نف�سا،��ليھع�تأضاع�ظروفھ أمره�ب��ت�ب�أوراق�املخطوطة�املتآ�لة�ونقل�ا�وإرجاع�ا،�غ���أّن 

  . مّرة�أول  كتابالواعتمد�عليھ�����شر� ورقة�احتفظ���ا�69ينقل�إال�

���� ،�واكبت�م�1952و���سنة�تھ�طبعطبع�الكتاب��عد�إذ�: ية�مصورة�من�املخطوطة��صلية���ة�ثانـ

رسالة��،�وقتذاك،صدف�أن�وصلتھو ب�ن�التعر�ف�بالكتاب�و�نتقاد�لھ،�ظ�وره�حملة���افية�تباي�ت�

�أّن اتمن�أس �ا�مقالة�للمس�شرق��نجل��ي�آبري�صدرت����مجلة�ف��ذه�عبد�العز�ز�الراج�و�ي�يذكر�ف��ا

قراءة�جديدة�لكتاب�الطبقات،�وعن�طر�ق�املراسالت�كتب�ح�ايتھ�ألحد�أصدقائھ�الدكتور�محمد�رشاد�

�ال���ة��صلية�ال���نقل�ع��ا���ايوم�خ���سالم،�و�ان� �آلبري����إنجل��ا،�فعلم�منھ�أن�بحوزتھ تلميذا

�أ �بذلك �فاستطاع �ا��ان��، �أم�ن �الكت�� �حوزة ��� ��انت �وال�� �ال�س��، ����ة�ا��زء �ع�� �منھ �يحصل ن

صفحة��114نذاك�بمكتبة��شس��ب���بايرلندا،�وتحتوي�����امل�ا�ع���موجودة�أاملخطوطة��انت�و . مصورة

حسب�مع�د�إحياء�املخطوطات�فإن�خط�ا�مشر���يرجع�و . ورقة�لالطالع�����76صل،�ولم�يبق�م��ا�إال�

لكّ��ا�مليئة�بأخطاء��،كتاب��ا�فضبطت�بحر�ات�،�وأماإ���أواخر�القرن�الثالث�وأوائل�القرن�الرا�ع�ال��ري 

� �و�خطھكث��ة، �ال�اتب �عنھ �س�ا �ملا �استدراك �ال�وامش �كت. و�� �تار�خ � �ُرّ�ِ �عتيقة �ال���ة اب��ا�و�انت

  1.،�واسم��ات��ا�محاه�البلل�ـ336بالتقر�ب�إ���ما�قبل�

���� �سّم ـ �أو�ما �الثا�ي �املدينةاملخطوط �ب���ة �الشارح �با��رفاه �ورمز�لھ �:  م ، �مكتبة ����ة شيخ���

ورقة�إذا�حذف�ما�ز�د�������83ا�ب��،�مجموع�أوراق�ا�و باملدينة�املنورة،�مختصرة��حكمةعارف��سالم�

��ا�دعاء�وف�رست�لشعراء�الطبقات�بخط�مغاير�لألصل،�و���إما�لقارئ�ما�أو�مالك��،أوراق�3 أي�آخر�ا

ورقة�بخط�مشر���فيھ�شبھ�إ���املغر�ي�يرتفع��71أوراق�مفقودة�ليبقى�من�ال���ة��9ال���ة�إضافة�إ���

كر،�إ���أوائل�القرن�ا��امس�ال��ري�حسب�تقدير�املع�د�
ّ

 2ّيدو�و�مضبوط�بحر�ات،�إمالؤه�جسالف�الذ

  .ذكر�ا�شاكر����مقدمة�الطبعة�الثانية�ذه�املخطوطة�����وصفأخرى�إ���تفصيالت�... 

  

                                                 
1   
2   
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  ] �ـ�276ت�[ الشعر�والشعراء�البن�قت�بة�ـ��02

  عن�ابن�قت�بةموجزة�نبذة����

أديب�. �ـ��213من�مواليد��غداد�سنة��أبو�محمد�عبد�هللا�بن�عبد�املجيد�بن�مسلم�بن�قت�بة�الدينوري   

�ومحّدث �ومؤرخ � محدث فقيھ  وفقيھ �صاحب ��املصنفات، �ومن �العلوم، �مختلف ��� أش�ر�ا��العديدة

   .وغ���ا�والشعر�والشعراء�ال�اتب عيون��خبار،�وأدب�

�عاملا    �العر�ية �ان �والشعر باللغة �عن، �و��� ،صم���  كث���الرواية �املش�ودين �أئمتھ �عن �ا��ديث أخذ

أ�ي�الفضل� ،�وعنأ�ي�حاتم�ال��ستا�ي والنحو�والقراءات�ع�� اللغة وأخذ،�إ��اق�بن�را�و�ھ مقدم��م

�ع��الر�ا��� �تتلمذ ��صم��،�، �أ�� �ابن �الرحمن �يح�� عبد �بن �يح��� ،وحرملة �بن �ز�اد �ا��طاب وأ�ي

 .ثم�و���قضاء�الدينور�ف��ة�ف�سب�إل��ا ال�وفة وسكن .،�وغ���ما��سا�ي

  كتاب�الشعر�والشعراء

��و�    �يم��ه �ما �وا�م �سالم، �ابن �طبقات ��عد �الثالث �القرن ��� �النقدية �الكتب �أ�م �من �الكتاب ��ذا �عد

ن�بواك���النقد��د�ي،�واقتصاره�ع���منحاه����النقد،�فقد�احتوى�كتابھ�ع���مقدمة�نقدية�جيدة��عد�م

 
ّ
�ال� �مراعيا �للشعراء �ي��جم ��ونھ �سالم �ابن �طبقات �عن �و�ختلف �غ���م، �دون سلسل�مشا����الشعراء

��و�مقدمت  1.الزم�� ���م �م�ّم �ھوما �قضايا �ع�� �احتوت �ال�� �واملع��،�النقدية �اللفظ ��� �رأيھ �نذكر�م��ا ة

 ء�القصيدة�وثقافة�النقد،�وا��االت�النفسية�وعالق��ا�بالشعر،ا��ياد����ا��كم�ع���الشعر�والشاعر،�بنا

  . لت�لف،القديم�و�ا��ديثاالطبع�و 

عراء،�وخاّصة�الشعراء����
ّ

عراء�من�أقدم�الكتب�ال���وصلتنا�وع���أ��ا��ا�ب��اجم�الش
ّ

وكتاب�الشعر�والش

  .فقھ�وما�إ���ذلكالذين�يك����العلماء�من��س�ش�اد�بأشعار�م����علوم�اللغة�والّتفس����وال

                                                 
  .38،�ص�1994مصادر��دب����املكتبة�العر�ية،�دار�ال�دى،�ا��زائر،�: عبد�الطيف�صو��: ينظر�1
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ترجم�ابن�قت�بة�للشعراء�العرب�وأزما��م�وأقدار�م،�وأحوال�م����أشعار�م�وقبائل�م�وأسما��م�وأسماء����

اعر�وما��ستجاد�من�شعره
ّ

قب،�وما��ستحسن�من�أخبار�الش
ّ
. آبا��م،�ومن��ان��عرف�م��م�بالكنية�أو�بالل

����الّنادر،�أ
ّ
  .ي�ح�ن��س�ش�د�بأشعار�مو���املقابل�لم�ي��جم�للمغمور�ن�إال

بدأ�الكتاب�بالشعراء�ا��ا�لّي�ن�وانت���إ���أوائل�القرن�الثالث،�وساوى����نقده�ب�ن�القدماء�واملحدث�ن،����

و�غلب�ع����ذا�. وعماد�املفاضلة�بي��م��و�شاعرّ�ة��ل�واحد�دون�اعتبار�للّسبق�الزم���أو�ا��داثة�والقدم

بقات
ّ
  .الكتاب�طا�ع�ال��اجم�ال�الط

  طبعات�الكتاب

  .1875ـ�طبع�كتاب�أول�مّرة����ليدن�سنة�

م،�و���طبعة�نادرة�ت�اد�أن�ت�ون����حكم��1902ـ�وطبع�طبعتھ�الثانية��عناية�املس�شرق�د��غو�ھ�سنة�

  .املخطوط

  .م�واعتمدت��ذه�الطبعة�ع���طبعة�ليدن�1904ـ�طبع�بمصر�سنة�

  .م�1914ـ�طبع�بمطبعة�الفتوح��دبية����مصر�سنة�

��ـ �سنة �التجار�ة �املكتبة �املصر�ة، �املعا�د �بمطبعة �و�عليق��1927طبع �ت��يح �توفيق �محمود ��عناية م

  .و���طبعة�ناقصة�عل��ا�الكث���من�املالحظات. مصطفى�السقا

  .م�1932ـ�طبع����مطبعة�البا�ي�ا��ل���سنة�

  .م1966عيد�طبعھ�سنة�محمد�شاكر�،�وأبتحقيق�أحمد�. 1950ـ�وطبع����دار�إحياء�الكتب�العر�ّية�سنة�

  . م�و���طبعة�محققة�1964ـ�طبع�بدار�الثقافة����ب��وت�سنة�

  مخطوطات�الكتاب

�ت�ّسر�����طال  �ثّمة�أخر�ات�سنذكر�ا��عمّما فر�النف�س�أر�عة،�وقد�ت�ون �الّسِ �من�مخطوطات��ذا عليھ

  مستقبال��إن�شاء�هللا،�

  .القا�رة]  03[ ـ�ثالث�مخطوطات�بدار�الكتب�
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  .أدب�و���مخطوطة�رجع�إل��ا�دي�غو�ھ����طبعتھ�املذ�ورة�550تحت�رقم��و���

  .أدب�لم�يرجع�إل��ا�د�ي�غو�ھ�أل��ا�لم�تكن�يوم�ا�موجودة�بالدار��4247والثانية�تحت�رقم�

  .أدب�9160الثالثة�تحت�رقم�

  .أدب�6885ـ�مخطوطة�مكتبة��ز�ر�تحت�رقم�

  موضوعات�الكتاب

�الك    �أّن �إ�� ��شارة �تراجم�سبقت �عن �عبارة �والثا�ي ��و�املقدمة، �م��ما ��ول �قسم�ن �إ�� �ينقسم تاب

  .مشا����الشعراء

�أّن وقّرر�تحدث�عن�قيمة�اللفظ�واملع��،�وقسم�الشعر�ع����ذا��ساس�إ���أر�عة�أضرب�ففي�املقدمة����

  .رك���الشعر��ما�اللفظ�واملع��

أمورا�أقرب�إ���روحھ�فتحدث�عن�الوجوه�ثّمة� وأن�،أن�اللفظ�واملع���ل�سا��ل����ء����الشعرذكر����

  .ا��ودة����اللفظ�واملع���أساسا�للمفاضلة�ب�ن�الشعراء�جاعال �ال���يختار�عل��ا�الشعر�و�حفظ

،�و�ان�حديثھ�شارك�النقاد����تخليص�الشعر�مما�قد��علق�بھ�من�العيوب�ال���تقلل�من�قيمتھ�الفنية   

عر�
ّ

�الش �لغة �الفنيةعن �لفتاتھ �أ�م �سقط�من �عن ���ا �الشعر�و�رتقاء �لغة �فصاحة �ع�� �حرص �فقد ،

 .الكالم�وحوشيھ�وغلظتھ

تناول�ابن�قت�بة�قضية�املت�لف�واملطبوع�من�الشعر�و��ن�أمارات�الشعر�املت�لف�فأجاد،�و�انت�خطوتھ�   

�لھ� �من ��ل ��عرف�ا �وا��ة ��مارات �تلك �جعل �حيث �علمھ �وسعة ��دبية �قدرتھ �ع�� �تدل �موفقة تلك

  .قة�بصناعة�الشعرعال

 فقرّ  ،�قضية�ذه�الحدد�موقفھ�من�تحّدث�عن�قضّية�القديم�وا��ديد����الشعر�و ���
ّ
ر�الشعر�ھ�يقّد ر�أن

بمقدار�بالغة�القول�بصرف�النظر�عن�سائر��عتبارات��خرى،�و�ان�موقفھ����ذلك�يتمثل�����نتصاف�

  .ل��ديث�من�أنصار�القديم
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    � �الشعر�ةأّما ���السرقات �فقد �العر�يانت �النقد �قضايا �لكّنھ��إحدى �ع��ا �تحّدث �لذلك �عصره، ع��

ھ�ابعرضا�مقتضھ�عرض�ا����ثنايا�كتاب�،�فقدھ�معاصر طرق�بطر�قة�تختلف�عن�تناول�ا�
ّ
�منھ�أن

ّ
،��س�شف

 .�ل�مع���مبتكر�لم��سبق�إليھ�الشاعر رقّد �ان�ي

 ��م،�ونلمس�من�دراستھ�لتحدث�ابن�قت�بة�الشعراءأّما����القسم�الثا�ي�من�الكتاب�فقد����
ّ
ھ�تناول����أن

�العل�� �ا��انب �أول�ما �م�م�ن، �جانب�ن �الدراسة �تلك �عندما ،،� �الشعراء �من �املش�ور�ن �تناول  "ذكر�أنھ

�هللا �كتاب �النحو�و�� �و�� �الغر�ب ��� ��شعر�م ��حتجاج �يقع �الذين �عز�وجل، �هللا، �رسول ."  وحديث

 � �ف�� �الثا�ي �للو وا��انب �ترجمتھ ��� �وتقديره��تمثل �بأشعار�م ��حتجاج �يقع �ال �الذين �املحدث�ن شعراء

 .الشعر�من�ناحية�جودة�الكالم
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  ]�ـ�255ت�[ كتابا�ا��يوان�والبيان�والت�ي�ن�ل��احظ�ـ��03

   نبذة�موجزة�عن�ا��احظ

ي���الكنا�ي�أبو�عثمان�عمرو�بن�بحر�بن�محبوب�بن   
ّ
بل�ومن�كبار��البصري،�أديب�عّبا����كب��، فزارة�الل

  .�ـ��255ـ�و��ا�تو���عام��159سنة�أئّمة��دب����عصره،�ولد����البصرة�سنة�

�اللقب�الذي�التصق�بھ�أك��،�و�ھ�طارت�ش�رتھ�����فاق��و�ا��احظ،�عّمر�طو�ال،�  لّقب�با��د���ولكنَّ

الق�والنبات�وا��يوان�وترك�كتبا�كث��ة��عد�وفاتھ،�كتب����علم�الكالم�و�دب�والسياسية�والتار�خ�و�خ

�كتابا �يبقى �لكن �ا��يوان�وغ���ا، �وكتاب �والت�ي�ن ��عض��البيان ��سليط �سنحاول �لذلك ّرا
ّ
�ط أش�ر�كتبھ

  .الّضوء�عل��ما

  التعر�ف�بالبيان�وا��يوان

�أعظم�    �من �ا��يوان �فكتاب �ا��احظ، �أواخر�مؤلفات �من �والت�ي�ن �البيان �وكتاب �ا��يوان �كتاب �عد

 
ّ
�موضوعات�كث��ة�تتصل�ا�شأكتبھ،�وأجل �يتعلق�بھ �حوى�إ���جانب�التعر�ف�با��يوان�و�ل�ما �نا،�فقد

  . بالفلسفة�والعلوم�الطبيعية�و�دبية

أما�البيان�والت�ي�ن�ففي�جملتھ�يت�لم�عن�البيان�والبالغة�وا��طابة�العر�ية�والشعر�العر�ي،�وقد�وضعھ�   

  . ا��احظ����ثالثة�أجزاء

�مبثاف�و�     �ومصدر�الشعر�ر�النقدية �الشعر�وجو�رة، �ما�ية �أ�م�ا �الرسائل ��عض �و�� �الكتاب�ن ��� وثة

  1.والسرقات�الشعر�ة،�وموضوعية�النقد��د�ي،�والشعر�والطبع،�و�ناء�لغة�الشعر�وغ���ا�من�القضايا

و�ان�أك���ا�وأش�ر�ا�كتاب�: " ذكره�العسكري����كتابھ�الصناعت�ن�عند�حديثھ�عن�كتب�البالغة،�قال���

�اشتمل�ا �ملا �املنافع، �جمُّ �كث���الفوائد، �و�و�لعمري �بحر�ا��احظ، �بن �عمرو �عثمان �أل�ي �والّت�ي�ن لبيان

�أسماء� �من �حواه �وما �و�خبار�البارعة، �الّرا�عة، �وا��طب طيفة،
ّ
ر�الل

َ
�والِفق ر�فة،

ّ
�الش �الفصول �من عليھ

وغ���ذلك�من�فنونھ�املختارة،�و�عوتھ��ا��طباء�والبلغاء،�وما�نّبھ�عليھ�من�مقادير�م����البالغة�وا��طابة،

                                                 
و�ما��137،�ص�1�،1997التفك���النقدي�عند�العرب،�مدخل�إ���نظر�ة��دب�العر�ي،�دار�الفكر�املعاصر،�لبنان،�ط: ع�����ع���العا�وب�1

  . �عد�ا
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�أّن��بانة�عن�حدود�البالغة�وأقسام�البيان�والفصاحة،�مبثوثة����تضاعيفھ،�ومن�شرة����. املستحسنة
ّ
إال

و�ل،�والّتصّفح�الكث��
ّ
�بالّتأمل�الط

َّ
وجد�إال

ُ
ة�ب�ن��مثلة،�ال�ت

ّ
      1."أثنائھ،�ف���ضال

وسمعنا�من�شيوخنا����مجالس�الّتعليم،�أّن�: "  اء�املغرب��سالميوقال�فيھ�ابن�خلدون�و�و�من�كبار�علم

�وكتاب� �للم�ّ�د، �ال�امل �وكتاب �قت�بة، �البن �ال�اتب �أدب �و��؛ �دواو�ن، �أر�عة �وأر�انھ �الفّن ��ذا أصول

�البغدادي �القا�� �ع�� �الّنوادر�أل�ي �وكتاب �ل��احظ، �والّت�ي�ن �ل�ا،�. البيان �فّتّبع ��ر�عة ��ذه �سوى وما

   2."روع�ع��اوف

�ي�ن
ّ
  من���ا��احظ����كتابھ�البيان�والت

لم�يل��م�ا��احظ����البيان�والّت�ي�ن�من��ا�محّددا،�ولم�يتقّيد�بنظام�محّدد،�لذلك�تجده�يبدأ�ا��ديث���

��عد�صفحات�
ّ
عن�قضّية�ما�أو�ظا�رة�معّينة�و�س��سل�بھ�ا��ديث�فيخرج�إ���أخرى�وقد�ال��عود�إل��ا�إال

. الس�يل��ان�س�يل�الكث���من�القدماء،�سواء�الذين�عاصروه�أو�الذين�جاؤوا�من��عدهوصفحات،�و�ذا�

و�ان����ا��ّق�أن�ي�ون��ذا�الباب����أّول�الكتاب،�: " وقد�حاول��عتذار�عن�ذلك����بداية�كتابھ،�قال

رناه�لبعض�الّتدب��
ّ

   3."ولكّنا�أخ

بة،�و ���
ّ
مة�وال�مرت

ّ
�الكتاب�غ���منظ الب�إ���من�يوّجھ�ل�ستفيد�من�الكتاب�لذلك�جاءت�ماّدة

ّ
�الط �حتاج

  :أحسن�استفادة،�ومع��ذا�يمكن�ت��يص�موضوعات�الكتاب�ومباحثھ������ي

  .ـ�البيان�والبالغة

  .ـ�القواعد�البالغّية

  .ـ�القول����مذ�ب�الوسط

  .ـ�ا��طابة

  .ـ�الشعر

                                                 
  . 05من�مقدمة�املصنف�ص��1320. 01ط�. كتاب�الصناعت�ن،�الكتابة�والشعر. ا��سن�بن�عبد�هللا�بن�س�ل،�أبو��الل: العسكري ��1
قرأه�وعارضھ�بأصول�املؤلف�وأعّد�معاجمھ�. مقدمة�كتاب�الع����وديوان�املبتدأ�وا����. عبد�الرحمن�بن�محمد،�و���الدين:  ابن�خلدون ��2

  .489.  02.  2007. تو�س. دار�الق��وان�لل�شر. ف�ارسھ�إبرا�يم�شبوحو 
  76/  01. البيان��3



 16

  .���اع

  .نماذج�من�الوصايا�والّرسائل

اص�وأخبار�مطائفة�من�كالم�ال�ّساك�وال   .قصَّ

و�ى�وا��مقى�ونوادر�م   .ـ�عرض�لبعض�كالم�النَّ

1 .ضروب�من��ختيارات�البالغّية
  

  ����الكتاب�املخطوطة

ھ�توافرت�لھ�أر�ع�����من�الكتاب��ارون�ذكر��ستاذ�عبد�السالم�
ّ
���مقدمة�تحقيقھ�لكتاب�البيان�أن

  :و��

و�ان�من�صنع�هللا�: " قال�ع��ا. أدب�4370املصرّ�ة��ـ����ة�مكتبة��و�ر����،�و���محفوظة�بدار�الكتب�01

�مكتبة� ����ة �أن �ذلك �أثناء ��� ��� �تبّ�ن �أن �ببعض ��عض�ا �الكتاب �أصول �معارضة �إ�� ج�ت
ّ
�ات حينما

�الّنصوص� �ببعض �تنفرد �ما �كث��ا �أّ��ا �أيضا �و��ظت �الكتاب، �أصول �من ����ة �أ�ّ� ��� �و�ر���

���كث��ا�. أو�توجد�ولكن��عبارة�أخرى�مخالفةوالعبارات،�ال���ال�توجد����سائر�ال���،�
ّ
كما�أّن�سائر�ال�

وم�ما�يكن�. ما�تّتفق����ذكر�نصوص�وعبارات�ال�نجد�ا�������ة��و�ر����،�أو�نجد�ا�ولكن�بصورة�أخرى 

�نّصا،�و�ستطيع�أن�ن��جم� �وأوفر�ا ���وأوثق�ا
ّ
�ال� �أ�ّ� ����ة��و�ر������ �فال�ر�ب�عندي�أّن من����ء

���: م�لدينا�من�أصول�الكتاب����تان�ذا�بأّن�القائ
ّ
إحدا�ما����ة��و�ر���،�و�خرى�ما�عدا�ا�من�ال�

��خرى  �عن �م��ا �واحدة
ّ

��شذ ما
ّ
�قل �ال�� �الف�رست�2."الّتوائم �صاحب �لقول �تصديق ��ذا كتاب�: " ولعّل

�وأجود �أ�ّ� انية
ّ
�والث �وثانيھ، �أولھ ����تان �الكتاب ��ذا �والت�ي�ن، �ا�3 ."البيان �ياقوت �من�وقول ��موي

                                                 
  .وما��عد�ا�07/  01. ينظر����تفصيل��ذه�القضايا�مقدمة�عبد�السالم��ارون�لكتاب�البيان�والت�ي�ن�1
  .18ـ��17ـ��16/  01من�مقدمة�املحقق�/  01. البيان��2
  .210ص�. 1971.  تحقيق�رضا�تجدد. �رستالف. محمد�بن�ا��اق: النديم  3
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�: " �عده �وأجود �أ�ّ� �والثانّية �وثانية، �أو�� �والت�ي�ن �البيان ����ة�, 1"وكتاب ��� �الثانية �ال���ة فت�ون

ل�ال����الثالث�الباقيات�ال���ة��و��
ّ
  .   �و�ر����ب�نما��ش�

  .أدب�471ـ�����ة�دار�الكتب�املصرّ�ة�محفوظة�تحت�رقم��02

  .أدب�1872رّ�ة�محفوظة�تحت�رقم�ـ����ة�دار�الكتب�املص�03

  .498ـ����ة�املكتبة�الّتيمورّ�ة�محفوظة�برقم��04

ـ��عد�طبع�الكتاب�ع���املحقق�ع������ة�خامسة�جل��ا�مع�د�املخطوطات�بجامعة�الدول�العر�ية�من�05

الطبعة�وذكر����مقدمة�. 887ورقم�ا����املع�د��1580مكتبة�فيض�هللا�باآلستانة،�ورقم�ا����املكتبة��و��

ھ�عارض�ما�عنده�عل��ا�واستفاد�م��ا
ّ
  2 .الثانية�أن

  طبعات�الكتاب

قّدم�عبد�السالم��ارون����مقدمة�تحقيقھ�لكتاب�البيان�والّت�ي�ن�جردا�بالطبعات�ال���سبقت�طبعتھ����

  3:و�ذا�عرض�موجز�ملا�ذكره

��الطبعة��و�� ��1311باملطبعة�العلمّية�من�سنة�: ـ ي�الفاك�ا�ي�والشيخ�محمد��عناية�حسن�فكر �1313ـ

  .و���طبعة�مجردة�من�الّضبط�و��ا��عليقات��س��ة. الز�ري�الغمراوي 

  .بإشراف�محب�الّدين�ا��طيب�1332بمطبعة�الفتوح�ومطبعة�ا��مالّية�: ـ�الطبعة�الثانية

�����1345سنوات�: الطبعتان�الثالثة�والرا�عة �والطبعة�الرا�عة�أحسن�من. صنع�حسن�الّسندو�ي�1351ـ

  . الثالثة

  .كتاب�عنوانھ�منتخبات�من�البيان�والت�ي�ن�1328ثم�بمطبعة�الّرغائب��1301ـ�وطبع�بمطبعة�ا��وائب�

� �سنة �املقدس �ب�ت �بمطبعة �وطبع ��ديب�ن�1933ـ �باعتناء �والت�ي�ن �مختار�البيان �آخر�عنوانھ �كتاب : م

شاشي��
ّ
  .  خليل�بيدس�وشر�ف�ال�

                                                 
�05ج�.  1993.  01ط�. دار�الغرب��سالمي�. تحقيق�إحسان�عباس. إرشاد��ر�ب�إ���معرفة��ديب. م��م��دباء. ياقوت�الرومي: ا��موي �1

  . 2118ص�
  .02مقدمة�ط��23/  01. انظر�البيان��2
  .20ـ��19/  01من�مقدمة�املحقق�/  01. البيان��3



 18

  ]  ه�322ت�[  ابن�طباطبا�العلوي مد�حمد�بن�أحكتاب�عيار�الشعر�ملـ��04

  نبذة�موجزة�عن�ابن�طباطبا

أبو�ا��سن�محمد�بن�أحمد�بن�محمد�بن�أحمد�بن�إبرا�يم�بن�طباطبا�القر���،��من��سل�ا��سن�بن�     

�طالب �أ�ي �بن �أئّم��ا. ع�ّ� �عن �و�دب �العلم �أخذ ،
ّ
�قط ��غادر�ا �ولم ��شأ، �و��ا �أص��ان �مواليد �من

فا،�وناقداو�اتبا�بن�طباطبا�العلوّي�شاعرا�ا�ان��.�ـ�322فاتھ�عام�،�و�انت�و وعلماء�ا
ّ
لھ�من�الكتب��.ومؤل

�و�يصّر�ع���أ�مّية�استكمال�،�و جعل�فيھ�مقّدمة�موجزة����نقد�الشعركتاب�عيار�الشعر�و�و�أش�ر�ا،�

ذيب�الطبع،���: و�لھ�أيضا�من�الكتب. عّدة�الشعر�قبل�نظمھ�و�ع���ترديد�النظر�فيھ�بالتنقيح��عد�نظمھ

  .كتاب�العروض،�املدخل�إ���معرفة�املعّ���من�الشعر،�كتاب����تقر�ظ�الدفاتر

  وصف�الكتاب

�عيار�الشعر�حلقة�متّم     �مقدمة��عت���كتاب �ملا�جاء�بھ�ابن�قت�بة�و�و�مقسم�إ���قسم�ن�أساسي�ن، مة

� �مقدمة ��شبھ �فمقدمتھ �وم�ن، �كتاب �الشعر�والشعراء �األّن �عن �كث��ة �أشياء ��د�يف��ا �وتدور�)1(لنقد ،

حول�أر�عة�موضوعات�����عر�ف�الشعر،�صنعة�الشعر،�فنون�الشعر�العر�ي�وأساليبھ�ثم�عيار�الشعر�

  . و�قصد�بھ�الوسائل�ال����عرف���ا�جيد�الشعر�من�رديئھ

�والسرقة�       �ومراحلھ �الشعري �وا��لق �العضو�ة �الشعر�والوحدة �ومعا�ي �وأدواتھ �ال�ش�يھ �عن �ت�لم كما

�الفن�ال ��� �التلقي �بجماليات �ا�تمامھ �كذلك �لھ �وحسب �الشاعر، �وثقافة �وأنواعھ �والصدق شعر�ة

   2".و�ذه�رؤ�ة�جمالية�متقدمة�كث��ا�بالقياس�إ���عصر�ا" الشعري،�

  مخطوطات�الكتاب

ذكر�برو�لمان����كتابھ�تار�خ��دب�العر�ي�أّن�ثّمة����ة�مخطوطة�لعيار�الشعر�����س�ور�ال�تحت����

   6.1س��276وذكره�السيوطي����شرح�شوا�د�املغ���.  2/  328 رقم

                                                 
،�2�،1978تار�خ�النقد��د�ي�عند�العرب،�نقد�الشعر�من�القرن�الثا�ي�إ���القرن�الثامن�ال��ري،�دار�الثقافة،�ب��وت،�ط�: إحسان�عباس 1

  .123ص�
  . 197التفك���النقدي�عند�العرب،�ص�: ع�����ع���العا�وب�2
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� ����تّم �العر�ية �الدول ���امعة �التا�ع �املخطوطات �مع�د �طرف �من �املخطوط ��ذا �عن تصو�ر����ة

  .القا�رة

  طبعات�الكتاب�وتحقيقاتھ

  :طبع�الكتاب�محّققا�طبعات�عديدة�نذكر�م��ا

  .طھ�ا��اجري�ومحمد�زغلول�سالم. بتحقيق�د�2195ـ�الطبعة���و���بدار�م�شأة�بالقا�رة�سنة�

  .تحقيق�محمد�زغلول�سالم�1956ـ��طبعة�سنة�

  .   بتحقيق�عباس�عبد�الستار�ومراجعة��عيم�زر�زر �1982ـ��طبعة�دار�الكتب�العلمّية�بب��وت�سنة�

  .بتحقيق�الدكتور�عبد�العز�ز�بن�ناصر�املا�ع�1985ـ�طبعة�دار�العلوم�بالر�اض�سنة�

  اب����قيمة�الكت

عيار�الشعر�من�أ�م�الكتب�النقدية����القرن�الرا�ع���ري،�حيث�أحدث�ابن�طباطبا�بھ�ثورة�ع����عّد����

فوا����النقد��عد�القرن�الثالث�ثاروا�: " الدكتور�ج�اد�املجا���بالقول  من�سبقوه،�وقد�وصف�ذلك
ّ
من�أل

ّجھ،�و���مقابلھ�ا�سع�مجال�النقد�حيث��ان�الشعر����أو �2ع���نظام�الطبقات��ابن�شرف،�وابن�طباطبا،

�فر�ق�ن �النقاد ��ان �أن ��عد �مسار�جديد �ليص���للنقد �بھ، �الوزن�: املتصل �بقضايا �يختص �لغوي �ول

والقافية�و�عراب�وغ���ا،�والثا�ي�أد�ي�يرتكز�نقده�ع���فنّية�الشعر�وحسن�التخلص�وا��انب�البال��،�

  .ا�يجمع�ب�ن�ما�يدعو�إليھ�الفر�قانيأخذ�كتاب�عيار�الشعر�مذ�با�توج��يا��عليمي

وأ�مية�طرح�ابن�طباطبا�النقدي�تث�ت�نفس�ا�بمن��ھ�املتفرد�وطر�قتھ����مجال�النقد�ال���تم�اعتبار�ا�   

" والشعراء� الشعر" إضافة��ع�����ا�مؤرخو�القرن�الرا�ع���ري�ح���أن�م��م�من�ذ�ب�إ���تفضيلھ�ع���

" نقد�الشعر�" لثعلب�و� " قواعد�الشعر�" البن�املع���و�" الشعراء� طبقات" و�" البد�ع�" وقت�بة� البن

�علماء� � �املع��، �ابن �عدا �غ��ه، �أن �ح�ن ��� �الشعر�و�عانيھ، �شاعر�يقول �صاحبھ �ألن �جعفر، �بن لقدامة

                                                                                                                                                           
  .100/  02.  د�ت. 04ط�. ارف�بمصرترجمة�عبد�ا��ليم�النجار،�دار�املع. تار�خ��دب�العر�ي: �ارل : برو�لمان�1

2   
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�فقھ �علماء �وأك���م �ذوقھ�. بالشعر، �ور�ّ� �ب��اعتھ �ال��ظة �إ�� �والنقاد �والكتاب �كبار�املفكر�ن �لھ و�ش�د

ناك�محاولة�ابن�طباطبا�ه: " مشيدا�بمصنف�عيار�الشعر�يقول  املرز�ا�ي و�و�ما�جاء�ع���لسانوفطنتھ�

  1 ."���عيار�الشعر����من�أشد�املحاوالت�النقدية�أصالة�وأك���ا�عمقا

� �عنھ �قال �املحدث�ن �بدوي ومن  : " أحمد
ّ

�يمكن� إن �أسبابا �ل��مال �يرى �موضو��، �ناقد �طباطبا ابن

�ولل �ومعرف��ا، �كذلكالتماس�ا �أسبابا �داود و�ضيف 2 ."قبح �أ�س ���� ” الدكتور �ال�امة �النصوص ومن

�الوحدة� �من �نوع �إ�� �ودعوا �القصيدة �بناء �عن �ا��ديث �إ�� �تن��وا �قد �العرب �نقاد �أن �ع�� الداللة

    3 ."الفنية،�و�و�ما�ورد����كتاب�عيار�الشعر�البن�طباطبا

تبّ�ن�لنا�مدى��ستحسان�الذي�لقيھ�ابن�طباطبا�وكتابھ��راء�املختلفة،�من�القدماء�واملحدث�ن،�ف�ذه����

  .����وساط��دبّية�والّنقدية،�وت��ر�أ�مية��ذا��ثر�النقدي�الذي�وصلنا�من�القرن�الرا�ع���ري 

  القضايا�النقدية�ال���تطرق�إل��ا�ابن�طباطبا����العيار

  املعركة�ب�ن�القديم�وا��ديثـ�

�وا��ديث��� �القديم �ب�ن �العلم��املعركة �نور �ف��ا �بزغ �أن �منذ �لنفس�ا �العر�ية �ا��ضارة �بھ أمر��ش�د

���� �ذلك �عن �وع��وا �القديم، �أي ��صل �اتجاه ��� �الغالب، ��� �انحياز، �و�ان �وعلوم�ا، �آدا��ا وتطورت

�م��ا �النقد �منا���حيا��م�ح����� ��تجا��ن،�. مختلف �ب�ن �موقفا�وسطا �وقف �العلوي �طباطبا لكن�ابن

شعار�القدماء�وكذا�أشعار�املحدث�ن����مواضع�مختلفة�من�كتابھ�دون�أن�يوجھ�املتلقي�حيث�عمد�لذكر�أ

يھ�ألحد�ا�وال�انحيازه�ألّي�م��ما�من�دون�م�ّ�ر�أو�بر�ان،،�قال
ّ
أك���ما��ستحسن�الشعر�: " بوضوح�إ���تب�

�ف�ذا�الشعر�أو���باالستحسان�و�ستج
ّ
ادة�من��ل�شعر�تقليدا�ع���حسب�ش�رة�الشاعر�وتقدم�زمانھ�وإال

وإذا�تناول�الشاعر�املعا�ي�ال���سبق�إل��ا�فأبرز�ا����أحسن�من�الكسوة�: " وقال����موطن�آخر  4 ."تقدمھ
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ف�و��نا�يتحّدث�عن�الشاعر�املحدث�والقديم،���1." ال���عل��ا�لم��عب�بل�وجب�لھ�فضل�لطفھ�وإحسانھ

  .واج��د�فيھ�من�شعرو�ما�عنده�سواء�ال�يتم���أحد�ما�عن��خر�إال�بما�أحسن�

  ـ�عمود�الشعر

�يخّل���ا�ليجود�شعره����
ّ
يقصد��عمود�الشعر�تلك�املعاي���ال���وضعت�للشعر،�وحرص�الشاعر�ع���أال

     2."تقاليد�الشعر�املوروث�واملبادئ�ال���سبق�إل��ا��ولون�واحتدا�ا�من�جاء��عد�م" و�حسن،�أي��و�

�يذكر�املر ���� �ما �طباطبا�كث��ا �وقف��ان�ابن �من �ألنھ�أول �ا��ديث�عن�عمود�الشعر؛ �مباشرة�عند زو��

��ذه� �من �صاحبھ �عيار�الشعر�وموقف �كتاب ��� �واملتأمل �أساسية، �قواعد �سبع ��� �وعدد�ا �معاي��ه عند

ف�ا،�ال�ت�اد�
ّ
ھ�لم�يذكر�ا�صر�حة،�لكنھ�أورد�ا�مخبئة�ب�ن����ثنايا�املفا�يم�ال���وظ

ّ
القواعد،�يك�شف�أن

�نظر�الن �عن �كالم�ا�تتوارى ��� �العرب �لس�ن �وأو�� �ت�ّنا�ا �ح�ن �بقوة، �ع��ا �يدافع �ونجده �بل اظر�البص��،

�بالغا �وسلوك�م�. ا�تماما �بمذا���م �الناقد �عناية �مدى �يظ�ر�لنا �الكتاب �من ��ول �القسم �إ�� و�الرجوع

�تجت �ال�� ��مور �من �وغ���ا �وال�ش�يھ �و�طناب �و�يجاز، �وا���ي �وا��طاب �الوصف ��� مع�ومن���م،

د�طر�قة�القدماء����أ�سب�ما�يمكن�للمحدث�ن�إتباعھ،�إن�أرادوا��.تحت�راية�عمود�الشعر
ّ

كما�نجده�يؤك

�ذلك� �ع�� �والشوا�د �و�مثلة �م��م، ��ف�ار�واملوضوعات �اقتباس �ع�� �بإحال��م �وذلك �أشعار�م، تجو�د

  .كث��ة����العيار

 قضية�اللفظ�واملع��

�الق��� �النقدي �الدرس �شغلت �قضية �العلم�و�� �أ�ل �ع��ا �وا��ديث �أ�عاد�ا �تحليل �إ�� �انصرف �إذ ديم،

  .باألدب،�فتباي�ت��راء�واختلفت،�ولكن�كيف�طرح�ا�ابن�طباطبا�كتابھ

يقول�ابن�طباطبا�ب�نائية�اللفظ�واملع��،�فيؤكد�أن�عالقة�اللفظ�باملع���كعالقة�ا��سد�والروح،�ولكن����

ب�عن��خر،�مع�ميلھ����شرحھ�إ���القول�بضرورة�الت�امل�يمكن�����ذه�العالقة���انب�أن��ستغ���جان

�لفاظ�حسنة�: " بي��ما،�و�و�تناقض�صارخ�عنده،�ي�بّ�ن�لنا����جملة�عناو�ن�لبعض�فقرات�الكتاب�وم��ا
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وغ���ا�من�العناو�ن�ال���تدعونا�لل�ساؤل�عن�املف�وم�ا��قيقي�للفظ�واملع������“ �لفاظ�وا�ية�املعا�ي

  .وقد�أوقعھ��ذا�املوقف����ح��ة�لذلك�قّسم�الشعر�إ���أضرب�مختلفة. تصور�مانظره�وكيف�ي

  قضية�الصدق�والكذب

�ح��ا���� �املسألة ��ذه �أخذت �وقد �السابقة، �القضايا �من �كغ���ا �طباطبا �ابن �شغلت �م�ّمة �قضّية و��

ملرحلة�ال���واسعا�من�ا�تمام�الدارس�ن�والباحث�ن�ليحفظوا�للشعر�ا��ا����خصوص�تھ،�و�تأكدوا�من�ا

  ت�ت���إل��ا��شعار�ال���وصلتنا،�

�ابن����� �رفض �لذلك �نظر�الناقد، ��� �شعره ��� �الشاعر�تحر�ھ �ع�� �إجبار�ا �مطلبا �الصدق �مسألة �انت

�ب �فطالبھ �نفسھ، �وال�يخا�� �واقعھ �الشاعر��� �ال��ع�شھ �الشعر�بما �ي�ون �أن ��خال���: طباطبا الصدق

�نواع�ال���قسم�ا�وو���املراد�م��ا،حّ���ت�ون�التجر�ة�الشعر�ة��والصدق�النف����والدي���وغ���ا�من

واقعية�بال�اصطناع�يفقد�املعا�ي�قوة�تأث���ا،�فلم�يقبل�منھ�ال�شب��ات�البعيدة�وال�وصف��مر�بما�ل�س�

  .لھ�����صل،�وشّدد�ا��ناق�ع���الشاعر�����ذه�القضية�أك���من�ترك��ه�ع���الشعر����حد�ذاتھ

  رقاتقضية�الس

�من�    ��ان �ما �اس�نفدوا �قد �القدماء �بأن �ف�و�يرى �املحايد، �موقف �القضّية ��ذه �من �طباطبا �ابن وقف

�
ّ
�إال �مع�� �لالحق �م��م �الّسابق �ي��ك �ولم �نظم�ا، ��� ن

ّ
�والتف� �صوغ�ا ��� �الدرجات �ألق��� �وأبدعوا معا�ي

��م��و��م�ُسبقوا�إ����ل�وقال�فيھ�شعرا،�فأشفق�ع���حال�املحدث�ن�ورفع�ع��م�ا��رج�وأخرج�م�من�أزم

 .مع���بد�ع،�ولفظ�فصيح

�املعا�ي���� �م��ا �و�ست�بطوا �القدماء �ألشعار �العودة �إ�� �الشعراء �طباطبا �ابن �أرشد �لذلك وكمخرج

و�صوغو�ا�شر�طة�أن�ال�ت�ون����نفس�الغرض�ح���ال�ي�ونوا�قد�سطوا�عل��ا،�وذلك�إ���ح�ن�يصبح�ل�م�

  .لوحد�م�طبع�كطبع�القدماء�ف�ستطيعوا�الس�� 
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�غناه� �القضايا ��ذه �لنا �كشفت �وقد �عيار�الشعر، �بكتاب ق
ّ
�تتعل �ال�� �ا��وانب ��عض �ف�ذه �ا��تام و��

دت�صفة�النقد�للناقد�والنقدية�للكتاب،�رغم�ما�شاب�املوضوع�من�تناقض�
ّ

وقيمتھ�النقدّية�العالّية،�وأك

  .النقد�العر�ي�����ذا�القرن �نوعا�ما،�ومن�عشوائية����العرض،�إال�أنھ�لبنة�اكتملت���ا�صورة�مسار 
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  ـ�ال�امل�للم��د��05

  نبذة�عن�امل��د

���� �نحو�سنة �بالبصرة �ولد �وجوابھ، �وج�ھ ���سن د �بـامل��َّ �لّقب ��ك��، �عبد �بن �يز�د �بن ،��ـ210"محمد

 � �ال��ري عاش �الثالث �القرن ��� د �وعاصر�امل�ِ�ّ �العبال، �الدولة �خلفاء �بالعلم�كث���من �ا�تموا �الذين اسية

ل"والعلماء�
ّ
ابن�إ��اق�ا��رمي،�واملاز�ي�الذي�: ،�وتلقى�العلم�ع���عدد�كب���من�أعالم�عصره�م��م"�املتو�

ھ��ان�أعلم�الناس�بالنحو��عد�س�بو�ھ،�كما�تردد�ع���
ّ
،�ح���ُعّد�من�شيوخھ،�"ا��احظ"وصفھ�امل��د�بأن

لغ��تھ� ا�بالعديد�من�العلوم�البالغية�والنقدية�والنحو�ة؛د�ُملم�ي�والتوزي،�و�ان�امل��ِّ وأخذ�عن�ال��ستا

ف�العديد�من�الكتب����اللغة�وآدا��ا�ومن�أ�م�ا�وأبرز�ا�كتاب�ال�امل�
َّ
الشديدة�ع���قوميتھ�العر�ية،�فأل

  .���اللغة�و�دب�الذي�سيأ�ي�ا��ديث�عنھ�تاليا

  التعر�ف�بالكتاب

�كتاب�ال��� �كتب�امل�ّ�د،�وأك���ا�شيوًعا�ب�ن�الناس،�ف�و�أحد�أر�ان�كتاب�ال�امل�للم��د��عدُّ �امل�من�أ�ّمِ

�بقولھ �مقدمتھ ��� �خلدون �ابن �ذكر�ا �ال�� ��ر�عة �أن�: "�دب �التعليم �مجالس ��� �شيوخنا �من وسمعنا

و���أدب�الكتاب�البن�قت�بة،�كتاب�ال�امل�للم��د،�كتاب�البيان�: أصول��ذا�الفن�وأر�انھ�أر�عة�دواو�ن

". �ي�ن�ل��احظ،�كتاب�النوادر�أل�ي�ع���القا���البغدادي،�وما�سوى��ذه��ر�عة�فتبع�ل�ا�وفروع�ع��اوالت

� �الفاضل �القا��� �فيھ �قال �فوائد"وقد �منھ �أزداد �مرة �و�ل �مرة، �سبع�ن �من�". طالعتھ �امل�ّ�د �جعل وقد

�املعرف �وخلفّيتھ �الواسعة �ثقافتھ �يكشف ا �م�م� �مرجًعا �و�دب �اللغة ��� �ال���ال�امل �الفكر�ة، �وذخ��تھ ية

�ع��� �الحتوائھ �ذلك؛ �ع�� �دليل ��ذا �وكتابھ ��دب، �حقل ��� �عظيمة �م�انة �و�وأتھ ا
ً

�فذ ا
ً
�عامل �منھ جعلت

��خرى  �املتون �با�� �عن �م��تھ �الكتاب �صفحات �جل ��� �تنوعت �اللغة�. ذخائر�كث��ة ��� �ال�امل �و�عدُّ �ذا

�ذب�الروح،�و�صقل�العقل،�و�وسع��فق،�و�ن���و�دب�من�أمتع�كتب�العر�ية؛�ف�و�يثقف�النفس،�و�

  .�����سان�ملكة�حب�املعرفة

  طبعات�الكتاب
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املعروف�عند�القدماء�أّن�ال�امل�للم�ّ�د�أحد�أصول�علم��دب،�لذلك�تو���خدمتھ؛�طباعة�وتحقيقا،�   

  :  الكث���من�أ�ل�العلم،�وقد�للكتاب�طبعات�عديدة�ومختلفة�نذكر�م��ا

�طبعة�املس�ش رق�وليم�رايت����لي��ك�و������عشرة�أجزاء�صدرت�بأجزا��ا�العشرة�خالل�عشرة�أعوام�ـ

��1864[ أي����الف��ة�املمتّدة� م،�صدر��عد�ا��عشر�سنوات��1882ثم�ظ�رت�الف�ارس�سنة�] م��1874ـ

معارضتھ�م�جزء،�باللغة��نجل��ّية�مع��عليقات�باألملانّية،�فيھ��عليقات�واستدرا�ات�ع���ما��شر�و �1892

  .م�1888كتب�مقدمة��ذا�ا��زء�املس�شرق�دي�غو�ھ�ألّن�رايت��ان�يوم�ا�قد�تو���عام�. ع�������أخرى 

� �عام �القسطنطي�ّية �طبعة �ع���1869ـ �حواشيھ ��� �فعارض�ا �لطبعتھ، ��شر�وايت �مع �ظ�ور�ا �وتزامن ،

  .الكتاب،�وأث�ت�ما�فاتھ�م��ا����جزء�التعليقات

  ــ�طبعات�القا�رة�

  ,�ـ��1324ـ�ـ���1323ـ�ـ���1313ـ�ـ��1308ملطبعة�ا����ية�أ�ـ�ا���

  .�ـ�وطبع���امشھ�مجموعة�من�الفصول�املختارة�من�رسائل�ا��احظ�1339ب�ـ�مطبعة�التقدم�سنة����

���� �ا��ل�� �البا�ي �مصطفى �مكتبة �ـ ��1927ج �ـ �وأكمل��1933م � �مبارك �ز�ي �الدكتور �م��ا �جزء �حقق م

  .نع�ف�ارس�ا�سّيد�كيال�يتحقيق�ا�أحمد�محمد�شاكر��ثم�ص

  .ـ�طبعة�مكتبة�املعارف�بب��وت

� شر�بالقا�رة�سنة�ـ
ّ
�وال� �أبو�الفضل�إبرا�يم��1956طبعة�دار���ضة�مصر�للطبع �محمد �و���بتحقيق م،

  والسّيد���اتھ

� ولقيت��1986وأفضل�طبعاتھ����تلك�ال���بتحقيق�محمد�أحمد�الّدا���وال���أخرج�طبع��ا��و���عام�ـ

رس�نقبوال�وا
ّ
  .ستحسانا�من�الدا

  مخطوطات�الكتاب

  : لكتاب�امل��د�مخطوطات�كث��ة�متفرقة����الكث���من�املكتبات�م��ا

  .6958ـ�مخطوط�دار�الكتب�الظا�رّ�ة�بدمشق�و���تحت�رقم�
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  .7816ـ����ة�ثانية�بدار�الكتب�الظا�رّ�ة�بدمشق�و���تحت�رقم�

  .ـ����ة�لي��يج�و���ال����شر�ا�رايت

  تابموضوعات�الك

�اس� �جزأْين، �من �ال�امل �كتاب �يت�ّون �مختصرة �بمقدمة �ال�اتب �فيھ،��وّ���ل�ما �ومقصده �من��ھ ف��ا

�الكتاب� و�عد�ذلك �من �ا��زء��ول �مختلفة�ومتفّرقة،�ضم �أبواٍب �وا��زء��45رتب�امل��د��املھ�ع�� باًبا

� �اباب" 12"الثا�ي �قولھ �عن �بالكالم �صدره �وسلم- ؛ �عليھ �هللا �الفزع�": لألنصار -ص�� �عند �لتك��ون إنكم

�الطمع �عند �عنوانھ"وتقلون �بباب �وختمھ ، :���� �غلط �ر�ما �القرآن �من �الشعر�وذكر�آيات �طر�ف منتخب

ما�جمَع�� ل�س��ناك. مجاز�ا�النحوّ�ون 
ّ
�لألبواب،�وال�يختّص��ل�باب�بموضوع�مع�ن،�إن ترت�ب�موضو�ّ�

. �دبية�والتار�خية�والنحو�ة�و�خبار�ة�والقرآنيةالكتاب�فنوًنا�كث��ة�من��دب�وألوان�الثقافة�العر�ية�و

و�و�ع���اختالف�أبوابھ�يحتوي�ع���مادة�قرآنية�غز�رة�فسر�ا�املؤلف�تفس�ً�ا�استمده�من�شوا�د�لغوّ�ة�

�ب�ن� �الكتاب �يضّم �كما ��سناد، �ال��يحة �النبو�ة ��حاديث ��� �املتمثلة �املادة �إ�� �باإلضافة ونحو�ة،

�ال �أمثال �من �ذكر� عربمجموعة ��� �ذلك �
ّ

�تج� ،
ً

�مثال �وسبع�ن �خمسة �و�لغت �باًبا، �لذكر�ا �خصص ال��

و�ذكر�املؤلف�أخبار�ا��كماء�و�ك���م��ا،�و���مقّدم��م�ا��سن�. أصل�املثل�واملناسبة�ال���قيل�ف��ا�وشرحھ

البصري�وأسماء�بن�خارجة�و�حنف�بن�ق�س�وغ���م،�وقد�تكرر�ذلك����معظم�صفحات�الكتاب�تحت�

،�كما�خصص�املؤلف�باًبا�لذكر�أمثال�العرب،�واعت���بالشعر�والشعراء�"نبذ�من�أخبار�ا��كماء"ن�عنوا

�من�أشعار�م �أخبار�م�ونماذج �حيث�أورد�الكث���من �تطرق�. عناية�كب��ة؛ ومن�أ�م�أغراض�الشعر�ال��

�ي�العتا�ية�و�شار�املدح�وال��اء�والعتاب�والرثاء�والفخر،�وذكر��عض�الشعراء�أمثال�أ�ي�نواس�وأ: إل��ا

�الكتاب�عدًدا�من�خطب�العرب�من�عصور�مختلفة�كخطبة�عمر�بن�عبد�العز�ز�وعتبة� بن�برد،�كما�ضمَّ

ومن�ج�ة�أخرى�عرض�لنا�املؤلف�مواضيع�م�ّمة�. بن�أ�ي�سفيان�وخطبة�ملعاو�ة�بن�أ�ي�سفيان�وغ���م

�مفصلة �ودراسة �باًبا �لذلك �وأفرد �ال�ش�يھ، ��� �ممثلة �البالغة �ب� �� �أن �ف��ا �أر�عة�"ن �ع�� ��شبھ العرب

�يقوم� �التفس���وال �إ�� �يحتاج ��عيد �و�ش�يھ �مقارب، �و�ش�يھ �مص�ب، �و�ش�يھ �مفرط، �ف�ش�يھ أضرب،
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ز�ن�م��م"بنفسھ،�و�و�أخشن�الكالم امرؤ�الق�س�والنا�غة�وذو�الرمة�: ،�وذيل�ا��شوا�د�شعر�ة�لشعراء�م��َّ

�تن. والشماخ�وعلقمة�بن�عبدة�وغ���م�كث�� �ا��انبكما الكناية�وأقسام�ا،�واملجاز�وأنواعھ،� اول�����ذا

��يجاز�و�طناب �آخر��� �بابا �وأفرد �والتجر�د، �و�لتفات �وألوا��ا، �إ���. و�ستعارة �البالغة �من �انتقل ثّم

�فيھ� �يجوُز �ما �قبيل �من �نحو�ة �موضوعات �إ�� �تطّرق �فقد �البصر�ة؛ �املدرسة �كبار�أئمة �و�و�من النحو،

َعل�و�اب�ال�سب�َيْفَعل�فيم
ُ
َعَل�مفتوح�الع�ن،�و�اب�الالم�ال���لالستغاثة�وال���لإلضافة،�و�اب�ف

َ
ا�ماضيھ�ف

�علم�املضاف،�وإ���مضاف�غ���علم،�و�ان�يورد��س�ش�ادات�ع����ل�قضية� إ���املضاف،�وال�سب�إ��

�و�ل��ا �والتفر�ع يطرح�ا، �والعمق �الدقة �فيھ �يتحرى ��خبار��دبي. �شرح �يخص �فقد�وفيما �والتار�خية ة

ا���اج�و�عض� أفرد�املؤلف�لذلك�باًبا�كب��ا�ومفصال�ذكر�فيھ�أخبار�ا��وارج،�كما�أو���ا�تماما����صية

�حداث�ال���زامنت�عصر�ا���اج،�وضمن�مواد�الكتاب��سوُق�امل��د��عض�الطرائف�والنكت�ب�ن�ا���ن�

�الك �مادة �تنو�ع د ��عمَّ �املؤلف �وا��دير�بالذكر�أن �امللل�وا���ن، �ودفِع �وال�شو�ق، �الت�شيط ��غرض تاب،

  .والسأم�عن�القارئ�ح���ال�يحس�بالفتور 

  من���الكتاب

يظ�ر�من���كتاب�ال�امل�من�خالل�املقدمة�ال���وضع�ا�مؤلفھ،�فقد�اس��ل�امل��د�كتابھ�بمقدمة�مختصرة�

ن��داب،�ما�ب�ن�كالم��ذا�كتاب�ألفناه�يجمع�ضروً�ا�م: "يج���ف��ا�من��ھ�ومقصده����الكتاب�يقول�ف��ا

�والنية� �بليغة، �ورسالة �شر�فة، �خطبة �واختيار�من �بالغة، �وموعظة �سائر، �ومثل �وشعر�مرصوف منثور،

فيھ�أن�نفسر��ل�ما�وقع�����ذا�الكتاب�من�كالم�غر�ب�أو�مع���مستغلق،�وأن��شرح�ما��عرض�فيھ�من�

� �وعن �مكتفيا، �بنفسھ �الكتاب ��ذا �ي�ون �ح�� �شافيا، �شرحا �تفس��ه��عراب ��� �أحد �إ�� �يرجع أن

و���ضوء�ما�ورد����املقّدمة،�يمكن�القول�بأّن��امل�امل��د��و�����صل�كتاب�����ختيارات�". مستغنًيا

�النحو�ة� �املسائل �ببعض �زّوده �كما �ومفسرة، �مشروحة �للمتلقي �املؤلف �قّدم�ا �والن��ية، الشعر�ة

 والصرفية،�ح���أصبح�الكتاب�ع����ذه�الشا�لة�كتابً 
ً

ا�شامال ا�نحو�� ا�لغو�� ولم�َ�ِسْر�امل�ّ�د����ترت�ب��  .ا�أدبي�

أبواب�ال�امل���طة�معّينة����ترت�ب�املوضوعات،�بل�عرض�ا�عرًضا�عفوً�ا،�ي�نقل�فيھ�من�موضوع�آلخر�
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�امللل، �لنفي �وانتقال �املتلقي �إراحة �بقصد �وا�ً�ا �من�ً�ا ��ستطراد �لي�ون �موضوعاتھ، ��� أّما� و�ستطرد

�ح �أو���من �وقد �غر�ب، �أو�مع�� �تفس���قاعدة ��� ��ساعده �بما �أورد�ا �فقد �الشعر�ة، �الشوا�د يث

،�ولذلك�يورد�الكث���من�أشعار�املحدث�ن�رغم�"وأحسن�منھ�ما�أصاب�ا��قيقة: "من��ھ����اختيار�ا�بقولھ

�ن،�حكيمة��ذه�أشعار�اخ��نا�ا�من�أشعار�املحدث: "التصور�الشا�ع�حول�إجادة�القدماء،�و���ذلك�يقول 

  ."مستحسنة
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  ]  ه�337ت�[  ـ�كتاب�نقد�الشعر�لقدامة�بن�جعفر��06

  نبذة�موجزة�عن�قدامة�بن�جعفر

ا�وامل�ِ�د�وابن��علبأدرك� .��ر�ة�276أو��260قدامة�بن�جعفر�بن�ز�اد�البغدادي،�ولد����البصرة�سنة�   

 
َ
�املكتفي�با�قت�بة�وطبقَ��م،�و�شأ�����غداد،��ان�نصرانيا�ثم�أسل   .م�ع���يد�ا��ليفة�العبا��ّ�ِ

   � ��� �ابرع �عل�� �و�ذا �والفلسفة ر�باملنطق
َّ
�وتأث �وا��ساب، �اللغة�ظا�ر�لبالغة ��� �برع �كما �تصانيفھ، ��

  .و�دب�والفقھ�والكالم

ل�ن�عرَّف�علم�البد�ع،�ورَسم�طر�قتھ�وأو���رج�أحد ،�إ���جانب�ابن�املع�ّ��صاحب�كتاب�البد�ع،�ان   

�س�يل �للناس �وأبان  ن�َ�ھ،
ّ

�فذ �طر�قة �لھ �و�انت�ھ، �التفك��، �عمق �املادة �غزارة �إ�� �تجمع �التأليف، ��� ة

��
َّ

�صفحة�من�صفحات�مؤلفاتھ،�والثا�ي�يونا�ي�يتج� ثقافتھ�ذات�مصدَر�ن؛�أحد�ما�عر�ي�تنطق�بھ��لُّ

  . ا��او �و أك���ما�يتج������كتابھ�نقد�الشعر،�الذي�بدا�فيھ�أثر�كتاب�ا��طابة�ألرسط

عر�لقدامة�  
ّ

أول�كتاب�يحمل��ذا�العنوان�وترد�فيھ��لمة�نقد�صر�حة،�و�رى�صاحبھ�أنھ���عّد�نقد�الش

  . و�و�ذو�أثر�كب������حركة�النقد�العر�ي�و��ضتھ�1.أول�كتاب�يؤلف����النقد

الذي��.]ا��طابة[ مذ�بھ����النقد�الذي�احتذى�فيھ�حذو�أرسطو����كتابھ�"وقد�فصل�قدامة�بن�جعفر�   

ھ�الواردة�فياملوضوعات�أما�أ�م��2".ترجمھ�حن�ن�ابن�إ��اق����النصف��خ���من�القرن�الثالث�ال��ري 

ف����عر�ف�الشعر،�أسباب�الشعر�وم�وناتھ�الرئ�سية،�أوصاف�الشعر،�طبيعة�الشعر،�الغلو�واملبالغة����

   .تناول�املعا�ي

�الشعر�    �لنقد �نقديا �جعفر�مذ�با �بن �قدامة �وضع �والفلسفة�لقد ��صيلة �العر�ية �بالثقافت�ن متأثرا

   3.اليونانية،�فقد�ن���قدامة����نقد�الشعر�نقدا�علميا

  موضوعات�الكتاب

                                                 
  . 6نقد�الشعر،�تح�عبد�املنعم�خفا��،�دار�الكتب�العلمية�ب��وت،�د�ط�،�د�ت،�ص�: قدامة�بن�جعفر�1
  . 182،�ص�1�،2004من���النقد�عند�العرب،�دار�صفاء�لل�شر�و�التوز�ع،�عمان،�ط: حميد�آدم�ثو����2
  . 184املرجع�نفسھ،�ص��3
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ن�م��ا�الشعر،�و��ينطلق� عر�إ���َحصر�العناصر��ولية�ال���يت�وَّ ِ
ّ

دامة�من��عر�فھ�للش
ُ
اللفظ�والوزن،�: ق

  .والقافية�واملع��

َرف��ق�����و�ا��ودة،�والطَرف��-أي�صناعة�أخرى�شأنھ�شأن��- أن�الشعر�و�و�يرى�
َّ
�عتوره�طَرفان؛�الط

د��عر�ًفا� داءة،�و��ن��ذين�الطَرف�ن�تأ�ي�حاُل�التوسط�ب�ن�ا��ودة�والرداءة،�و�و�عندما�يحّدِ �د�ى��و�الرَّ

د�الصفات�ال���يصل�الشعر�� �ا�إ���للشعر�َينظر�����ذه�العناصر�املذ�ورة�بطر�قة�ش�ليٍة�محضة،�فيحّدِ

�درجات �أد�ى �إ�� �ينحدر�الشعُر���ا ���ا �ال�� �العيوَب �ذلك ��عد د �يحّدِ �ثم �ا��ودة، �درجات �.الرداءة�أق���

 ورأى�أ
ّ
حن �تراكيَب�وائتالٍف�ب�ن��ذه�العناصر��ر�عة�للشعر�ع����ذا�النَّ

ُ
  :وھ�يمكن�إحداث

  .اللفظ�مع�الوزن

  .اللفظ�مع�املع��

  .الوزن�مع�املع��

  .القافية�مع�املع��

ن�عالمات�ا��ودة�فيھ،�ثم��ظر�����ّل النّ حاول�    نات�العامة�انتقل�عنصر�ع���حدٍة،�فيبّ�ِ إ���بيان�املحّسِ

�بيان� �إ�� �ذلك ��عد �ي�تقل �ثم �مصط��ات، �ل�ا �و�ضع �البد�ع، �ألوان �من ا
ً
�طَرف �ف��ا �يورد �ال�� للمعا�ي

بة،�ح���
َّ

�ا�ُ�سن�أو�ا��ودة����العناصر�املرك عوت،�فانتقل�إ���بيانمن�بيان�ي�ت���موجبات العيوب��النُّ

ة،�ثمأو���وأو�َ��ا����العناصر�املفَردة�أوال،�ثم�  �عد�ذلك�ذكر���عد�ذلك�العيوب�ال���تقع����املعا�ي�عامَّ

  . بيان�العيوب����العناصر�املركبة

   الكتابمن���

،��دباء�والنقادتناولھ�ة�عالية����عالم��دب،�ت�ش�رتھ�����ّل�م�ان،�أحدث��ّ� الكتاب�وطارَ �ظ�ر ملا�   

�وحديثا، �وال�قديما �آراؤ�م�.روحشبالردود �تباي�ت �أث�َ : وقد �َمن �فِم��م �وتصّد � �عليھ  عبدك�لُنصرتھ،ى

� �تأليفھ ��� �الَبغدادي �الاللطيف �كتابھظكشف ��� ��صبع �أ�ي �وابن �قدامة، �عن �من�. امل��ان المة وم��م

�رأ �من �إليھ �ذ�ب �فيما �عارضھ �ي �أمثال � �مديوخالفھ  الذي
ّ
�كتاباأل ��ف �قدامة �كتاب �بھ سماه�ينقض
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ووقف�فر�ق�ثالث�ووقف��.تز�يف�نقد�قدامة ابن�َرشيق����كتابھكذلك�ا��ال�مع�ت�ي�ن�غلط�قدامة،�و 

� �فالكتاب ��ؤالء �رأي �و�� �وسطا، �موقفا �الكتاب �أوال�بناءمن �ا�شغل �و�ر�ان،� �ند��� ��جزاء بتقسيم

��ذه��ر عد�أن�أو�
َ
  .بنقد�الشعر��انتم��ذا�التقسيم�مأل

حيث�نقد�الشعر��عيدا�عن�الشعر،�ف�و�لم�ع���من���قدامة����كتابھ،�خذ�أمو�ذا،����تقديري،�أ�ّم����

� �بنقده �الشعري ايقم �مّم �لعمل �انطالقا �نفس�ا، �الظا�رة �توجبھ �ا �نقديبل �بناء �أّوالأقام � ا �فيھ�ثم أقَحم

��عر الش ��ولعلثانيا، ��� �الس�ب �العملية ��ذه �ن�يجة �واملنطقر تأث�ان �بالفلسفة �عمُل�ه �ي�ون �قد �ول�ذا ؛

   .م�البالغة،�دون�النقدو قة�لعلر ا����جزئياتھ�املتفقدامة�مفيد

  طبعات�الكتاب�ومخطوطاتھ

  .م�1956ـ�طبعة�مطبعة�بر�ل�ليدن�سنة�

  .�ـ�1302ـ�طبعة�مطبعة�ا��وائب�بالقسطنطي�ية�سنة�

  .م�1934بتحقيق�محمد�ع�����منون� ـ�طبعة�القا�رة

  .1948و���بتحقيق�كمال�مصطفى�سنة�ـ�طبعة�أ

  .1962مكتبة�ا��ان���بمصر�ومكتبة�املث���ببغداد�سنة�ثانية�بتحقيق�كمال�مصطفى�ب�ـ�طبعة

  .ـ�طبعة�دار�الكتب�العلمية�بب��وت�بتحقيق�و�عليق�محمد�عبد�املنعم�خفا��

  

  

 


