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التعرٌف بصاحب الكتاب:
-1
هو أبو عبد هللا محمد بن عبٌد هللا بن سالم  ،أو (سبلّم) الجمحً
األصفهانً  ،أو البصري مولى بن مطغون الجمحً  .ولد بالبصرة
سنة 139هـ  .أخذ عن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي  .وكانت وفاته فً
( 231أو 232هـ ) ببغداد  ،وبذلك ع ّمر نحو 93سنة .
روى عنه الرٌاشً والمازنً وأحمد بن حنبل وابنه عبد هللا بن
حنبل وأبو خلٌفة وغٌرهم  .وأ ّما شٌوخه الذٌن روى عنهم وذكرهم
فً كتابه طبقات فحول الشعراء  ،فعددهم  . 79كما روى عن آخرٌن
ذكرهم بجمل ودون أسماء لقوله(بعض أصحابنا ) ( بعض أهل الكوفة
) –(بعض أهل العلم من المدٌنة )( -بعض رواة قٌس وعلمابهم).
فؤبوه هو ابن سبلّم ،وأخوه عبد الرحمن من رواة الحدٌث ،أبو خلٌفة
هو ابن أخت محمد بن سبلّم صاحب الطبقات ،روى عنه كتبه ،وهو
راوٌة لؤلخبار واألشعار واآلداب واألنساب والحدٌث ،كان عالما ثقة
أعمى ،تولّى القضاء بالبصرة بٌن  293و 295هـ .ومحمد بن سبلم
كان ٌفهم الفارسٌة كما ورد فً أحد األخبار من كتاب أبً أحمد
العسكري ( شرح ما ٌقع فً ال ّتصحٌف ).
مإلّفــاته :
ذكرها ابن الندٌم فً الفهرست،وهً:
 - 1الفاضل فً علم األخبار واألشعار
 - 2بٌوتات العرب
 - 3طبقات الشعراء الجاهلٌٌن
 - 4طبقات الشعراء اإلسبلمٌٌن
 - 5الحبلل وأجر الخٌل
وذكر له ٌاقوت الحموي فً معجم األدباء كتابٌن هما:
 - 6طبقات الشعر
 - 7غرٌب القرآن
كما ذكر األصفهانً أن من آخر كتبه :
 - 8كتاب الفرسان أو فرسان الشعراء
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فرغم االختبلفات التً دارت حول وجود هذه الكتب وحقٌقة أسمابها،
فإنّ أشه رها كتاب طبقات فحول الشعراء  ،ولقد اعتبره الدارسون أول
كتاب ألّف فً تارٌخ األدب العربً،حٌث ٌبرز أن ابن سبلم درس
األدب واستوعبه ،فشرح وحلّل ور ّتب.
-2

طبعات كتاب الطبقات

طبع كتاب ابن سبلم فً عدّة طبعات  ،وأشهر ما اعتمده أهل العلم
هً :
أ  -طبعة ٌوسف هل:
ظهرت باسم طبقات الشعراء ألول مرة بمطبعة (برٌل) بمدٌنة
لدن بٌن (1913م و1916م) بمقدمة ألمانٌة  .واعتمد الكاتب
إلخراجه على نسختٌن من كتب محمد محمود بن التبلمٌذ
التركزي الشنقٌطً  ،وتكرر طبع الكتاب.
النسخة ألولى :محفوظة بدار الكتب المصرٌة تحت رقم ( 36
أدب ش) .ولقد كتبت سنة  1303هـ نقبل عن نسخة مكتبة
شٌخ اإلسبلم عارف بك بالمدٌنة المنورة.
النسخة الثانٌة :محفوظة تحت رقم ( 37أدب ش) ،وكتبت سنة
1310هـ ،وهً منقولة عن نسخة المدٌنة أٌضا .ولقد تعرض
هذا الكتاب لنقد الذع لسقوط ٌوسف هل فً الخلط والعبث
سواء فً تسمٌة الكتاب و تمحٌص األخبار وترتٌبها والتعلٌق
علٌها.
ب  -طبعة حامد عجمان الحدٌد الكتبً
1920م  ،واعتمد فً
صدرت عن مطبعة السعادة سنة
اخراجه ا على النسخة األوروبٌة والمخطوطٌن السابقً الذكر ،
وتكرر طبع الكتاب.
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ج -الطبعة األولى لمحمد محمود شاكر
صدر الكتاب تحت عنوان "طبقات فحول الشعراء " عن دار
المعارف سنة 1952م ،واعتمد فٌه على الكتابٌن السابقٌن وما
نقله فً أٌام شبابه عن المخطوطة األصلٌة ،وهو قدر ٌسٌر
( 69ورقة) .ولقد كان عمره آنذاك سبع عشرة سنة  ،ال زال
ٌدرس .وعن هذه الطبعة ٌقول محمود شاكر فً مقدمة الطبعة
الثانٌة لسنة 1974م (( تعثرت فٌها تعثرا ال ٌغتفر ،ومن أجل
هذا فؤنا ال أحل ّ ألحد من أهل العلم أن ٌعتمد بعد الٌوم على هذه
الطبعة األولى من " طبقات فحول الشعراء " مخافة أن ٌقع
بً فً زلل ال أرضاه له ))
د -الطبعة الحدٌثة
طبعت بدار المعارف فً شهر فبراٌر سنة 1974م .ولقد
كان لؤلساتذة أحمد راتب  ،والدكتور شاكر الفحاح  ،و الدكتور
ناصر األسد دورا هاما  ،وفضبل كبٌرا على الكتاب فً
التصحٌح واإلفادة  ،كما ٌعترف بذلك محمود شاكر فً مقدمته.
 -3ما اعتمده الشارح محمد محمود شاكر فً تؤلٌف الكتاب
( طبقات فحول الشعراء )
 -1-1جزء منقول عن المخطوطة األصلٌة
وهو جزء نقله بخ ّطه وهو ال زال طالبا للعلم وعمره سبع عشرة
سنة .وهً مخطوطة أتى بها السٌد أمٌن الخانجً الكتبً بعد رحلته
إلى العراق سنة  1343هـ  ،ونظرا لتعامل محمود شاكر معه  ،أمره
بترتٌب أوراق المخطوطة المتآكلة ونقلها وإرجاعها  ،غٌر أن تراخٌه
وكسله أضاع عنه جزءا نفٌسا  ،فلم ٌنقل إال  69ورقة احتفظ بها إلى
حدود  10شتمبر  1952م  ،واعتمد علٌه ا فً نشر كتابه األول.
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 -2-1النسخة الثانٌة المصورة من المخطوطة األصلٌة
فبعد نشر الطبعة األولى سنة  1952م  ،وبعد حملة صحافٌة هامة
تختلف بٌن التعرٌف بالكتاب واالنتقاد له  ،صادف أن وصلته رسالة
من أحد أساتذته السٌـــد عبد العزٌز الراجكوتً ٌذكر فٌها أن مقالة
للمستشرق اإلنجلٌزي آبري صدرت فً مجلة  ،وفٌها قراءة جدٌدة
لكتاب الطبقات  ،وعن طرٌق المراسبلت كتب حكاٌته ألحد أصدقابه
الدكتور محمد رشاد سالم  ،وكان ٌومبذ تلمٌذا آلبري فً إنجلترا ،
فعلم منه أن بحوزته النسخة األصلٌة التً نقل عنها الجزء الٌسٌر ،
والتً كانت فً حوزة الكتبً أمٌن الخانجً  ،فاستطاع بذلك أن
ٌحصل منه على نسخة مصورة  .والمخطوطة كانت توجد آنذاك
بمكتبة (( تشستر بتً )) بإٌرلندا  ،وكانت تحتوي فً كاملها على
 114صفحة فً األصل  ،ولم ٌبق منها إال  76ورقة لبلطبلع .فحسب
معهد إحٌاء المخطوطات فإن خطها مشرقً ٌرجع إلى أواخر القرن
الثالث  ،وأوابل القرن الرابع الهجري ،وأما كتابتها فضبطت بحركات
 ،وتحتوي أخطاء إمبلبٌة مثل :ماذى –هكذى -كذى – هاذى…الخ .
وفً آخر كل خبر حرف (هـ) داللة على انقضاء الخبر .كما أن بها
بٌاض داللة إما على انتهاء الباب أو نقص .وفً الهوامش استدراك
ا
لما سها عنه الكاتب وبخطه  ،وكانت النسخة عتٌقة ُر ِّجح تارٌخ
كتابتها بالتقرٌب إلى ما قبل336هـ ،واسم كاتبها محاه البلل.
 -3-1المخطوط الثانً أو ما سماه الشارح بنسخة المدٌنة (م)
هً نسخة مكتبة عارف بك بالمدٌنة المنورة  ،مختصرة بها بتر
فً الكبلم  ،ومجموع أوراقها  83ورقة إذا حذفنا ما زٌد فً آخرها 3
أوراق  ،بها دعاء وفهرست لشعراء الطبقات بخط مغاٌر لؤلصل ،
وهً إما لقارئ ما  ،أو مالك النسخة  ،إضافة إلى  9أوراق مفقودة
لٌبقى من النسخة  71ورقة ،و بخط مشرقً فٌه شبه إلى المغربً ،
ٌرتفع إلى أوابل القرن الخامس الهجري حسب تقدٌر المعهد المذكور
سالفا  ،وهو مضبوط بحركات  ،إمبلإه جاد  ،وعند انتهاء كل خبر
قراءة يف كتاب طبقات فحول الشعراء حملمد بن سالم اجلمحي – املقاييس النقدية – عبد احلميد حادوش جملة أهنار األدبية

7

حرف (هـ) منفردا  ،وبها اختصار للرواة بمثل ٌ :حدثنا=نا ،
وأجبرنا= أنا  ،ولٌس فً الهامش أي استدراك  ،وال فً آخر النسخة
اسم الكاتب  ،وال تارٌخ الكتابة  ،ولقد ُر ّجحت كتابتها إلى ما قبل
409هـ.
 -4-1كتاب األغانً ألبً الفرج األصفهانً (284هـ356-هـ)
هو أبو الفرج علً بن الحسن القرشً األصفهانً األموي ،
ٌتصل نسبه لمروان بن الحكم .ولد بؤصفهان  ،وانتقل إلى بغداد طلبا
للعلم والحديث ،نحو واللغة والفقه واألنساب والسٌر والحدٌث ،من
آثاره النفٌسة كتابه األغانً .وقد تحدّث عن نفسه أنه قضى خمسٌن
عاما فً تؤلٌفه .وهذا الكتاب اعتمده الشارح محمود شاكر مصدرا
ثالثا فً إصدار كتاب طبقات فحول الشعراء ألنه أكثر فٌه الرواٌة عن
ابن سبلّم بثبلثة عشر إسناد أخبار أخذها عن أبً خلٌفة  .أما عدد
صحة الخبر  ،أو
األخبار التً زادها فهً  36خبرا  ،إ ّما لل ّتؤكٌد على ّ
إكمال الخبر خاصة فً أماكن األوراق المفقودة من المخطوطة ب ٌّن
أرقام نصوصها فً تعالٌقه على الكتاب .
-5-1نسخة أو كتاب المو ّ
شح للمازبانً(384-269هـ ببغداد)
هو أبو عبٌد هللا محمد بن موسى بن عبٌد  ،روى كتاب الطبقات
عن إبراهٌم بـن شهاب  ،وأبً الطٌب العطار  ،ورووا ذلك بدورهم
عن أبً الخلٌفة الجمحً عن محمد بن سبلّم (  743خبرا )  ،وزاد
الشارح خبرٌن برقمً  146و 743عن نسخة المدٌنة  ،والخبر رقم
 743عن طرٌق آخر .
 -6-1شرح الببلغة البن الحدٌد المدابنً (655-586هـ)
زٌادة خبر منه برقم  ،137وجزء من خبر رقمه  712عن ابن
عساكر من مخطوطة تارٌخ دمشق ،فوصل مجموع ما زٌد من
األخبار على نسخة المدٌنة (م)  27خبرا.
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 - 7- 1زٌادات أخرى من كتب مختلفة
أما الزٌادات األخرى من كتب مختلفة فقد أثبتها الشارح فً تعالٌقه
مع ذكر االختبلف واالتفاق فً ترجمة شاعر أو ذكر طبقته أو شعر
…الخ
-4

المادّة ال ّتوضٌح ٌّة

بعد مقدمة الكتاب التً أبرز فٌها الكاتب محمود شاكر المنهج الذي
اتبعه فً التحقٌق والتؤلٌف ،وهً مقدمة طوٌلة شملت  64صفحة
ذٌلها بصور لٌطلع القارئ على ما احتوته بعض صفحات كل من
المخطوطة األصلٌة،ومخطوطة نسخة المدٌنة،وهً كالتالً:
المخطوطة األصلٌة :صورة للورقة األولى الخارجٌة (الغبلف) –
صورة للورقة األولى الداخلٌة – صورة لؤلوراق التالٌة -30و-96
و 111وهً األخٌرة.
نسخة المدٌنة :صورة للغبلف -والورقتٌن ص 6و27
-5

مدخل إلى النصوص

(طبقات فحول
بعد الصفحة األولى التً تحمل عنوان الكتاب
 ،وإثبات الجزء
الشعراء ) واسم ابن سبلم وسنة مٌبلده ووفاته
ٌ ،بتدئ الكتاب فً
الرواة األربعة
األول  ،وذكر ّ
السفر ّ
بتسمٌته ّ
الورقة الموالٌة بالبسملة (( بسم هللا الرحمن الرحٌم)) .أما الصفحات
كلها وإلى حدود رقم  521فاحتوت على فقرات قد تقصر أوتطول
 4/2و ¾
فتؤخذ الح ٌّز األعلى من الصفحة  ،فتختلف بٌن ¼ و
الصفحة  ،وعدد هذه النصوص  . 708فهً إما أخبار لرواة وبؤسانٌد
على طرٌقة القدامى ورواة الحدٌث (عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
أخبرنا فبلن قال:وأنبؤنا فبلن عن فبلن قال  :سمع فبلن…الخ  .وقد
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تذكر السنة  ،أو ٌسقط اسم راو  ،أو جزء منه  ،فٌشار إلى ذلك بنقط
ّ
المتقطعة  ،أو سند براو مهمل  .وإما أن
 ،وهذا ما ٌسمى بالرواٌة
سند ،أو
تكون نصوصا هً استطراد لكبلم ابن سبلم وآراءه دون
شعر …
-6الشروح وال ّتعالٌق  /الطرٌقة والتقنٌاتومنهجٌة التحقٌق
إن الصفحات كلها كما أوردت،وكما ذكرت  -دون ذكر البٌاض فً
االنتقاالت من باب آلخر  -مقسمة إلى جزء علوي خاص بالنصوص،
وسفلً خاص بالشروح والتعالٌق ،وبٌن الجزأٌن خط حاجز.
 إن الشروح والتعالٌق هً لمحمد محمود شاكر ،وبخط مطبعًرقٌق ،وتتضمن شرح اللغة :كلمات أو جمل اعتمادا على
مصادر اللغة المتعددة مع ذكر االختبلفات إ ن كانت ،وذكر
أسماء الكتب وأصحابها وصفحاتها.
 ،أو
 إن التعلٌقات تبرز االختبلفات أو النقصان فً رواٌةخبر ،أو شعر مع ذكر بعض االستشهادات  ،أو المقارنة بٌن
،
ما أوردته المخطوطة ونسخة المدٌنة أو الكتب األخرى
وتبٌان الصفحات أو الحركات المختلف فٌها  ،أو التشطٌبات
والهوامش التً تتعلق بنص ما.
 كما ٌورد الشارح من حٌن آلخر استشهادات من األحادٌثالنبوٌة أو الشعر  ،أو آراء العلماء والنحوٌٌن أو اللغوٌٌن
عند مخالفة نص ما  ،أو تؤٌٌده  ،وال ٌهمل المصدر ورقم
الصفحة.
 كما قد ٌشٌر الشارح إلى األماكن فً النصوص التً ت ّم إلحاقالهوامش بها من المخطوطة  ،واألماكن التً أكلها البلى أو
البلل  ،فت ّم تعوٌضها بكلمة أو جملة أو أكثر  ،استنادا إما على
نسخة المدٌنة (م)  ،أو المصادر األخرى مع ذكرها بالتحدٌد.
 أما األسانٌد ،أي أسماء الرواة،ففً تعلٌقاته ٌذكر ترجمتهموالمصادر المعتمدة فً ذلك.
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-6

وقد ٌضٌف الشارح آراءه لتوضٌح المراد من الفقرات أو
الفقرة مثل قوله فً الفقرات من (ص7إلى (()27فٌه استطراد
عن منحول الشعراء وعن طبقات النحاة)).
وقد ٌورد بعض االختبلفات التً وردت فً فهم المراد من
النص الشعري أو النثري ،وهو فً ذلك ٌفضل إبراز المصادر
والصفحات.
كما ٌورد االختبلف فً األنساب  ،فٌعدد المصادر وٌشٌر
لصفحاتها للرجوع إلٌها.
وفً النصوص عبلمة [ …] إشارة إلى زٌادة،إما من نسخة
المدٌنة،أو مصادر أخرى ٌشٌر إلٌها فً التعلٌق ،وقد تكون
هذه الزٌادة حرفا ،كلمة،جملة أو أكثر.
فعندما ٌصل الشارح إلى ُخ ْر ٍم  -أوراق مفقودة ٌ -شٌر على
الهامش  ،وبجانب النص إلى عدد األوراق المخرومة  ،ورقم
ترتٌبها فً المخطوط.
أما عندما تبدأ ورقة المخطوطة  ،فإنه ٌشٌر إلى ذلك فً
النص بخ ّط مابل /وفً الهامش بالرقم الترتٌبً لها  ،وٌشٌر
بخطٌن مابلٌن //إلى نهاٌة الورقة.
ٌعوض ذلك بما فً نسخة
فعندما ُت ِ
خل ّ المخطوطة بشًء ّ
المدٌنة إذا كانت ،أو بمصادر أخرى ٌشٌر إلٌها فً تعلٌقه.
كما أنه ٌجتهد مشٌرا بعبلمة نجمة * فً النصوص أو
الصواب.
العناوٌن إلى ما زاده اعتقادا منه أنه ّ
محتوى النصوص إجمالٌا من (ص1إلى)55

ٌمكن تقسٌم هده النصوص إلى عدة أقسام  ،وإدراج تحت كل
نصوص تتعلق بموضوع واحد  ،أو تٌمة واحدة  ،وال ٌمكن
ا
قسم
الوقوف على ذلك إال بالقراءة االستقرابٌة.
من(ص 1إلى )7رأي ابن سبلّم فً المصنوع والمفتعل من الشعر
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سمع فً ذلك
بذكر خصابصه وطرٌقة ر ّد هذا الشعر لدى القدامى ،ولل ّ
الرٌادة.
من (ص 8إلى  )13أخبار حول معنى العربٌة ولسانها ،وأول من
تكلم بها ،وتكذٌب ما روي من شعر ثمود من الرواة فً حق ابــن
إسحاق.
من(ص  14إلى )28خمسة عشر خبرا عن أهل البصرة وسبقهم
بالنحو ولغات العرب  ،وذكر بعض النقاشات والمرافعات بٌن العلماء
 ،واالختبلفات التً تبرز مدى علمٌة هإالء وغٌرهم  .وتدور
النقاشات حول أبٌات شعرٌة وآٌات قرآنٌة والقراءات المختلفة.
من (ص  29إلى  )30رأي ابن سبلم فً كل ما سبق من الشعراء
والعلماء الذٌن سبق ذكرهم لٌنتهً إلى تلخٌص هو ":إن أفرس
الناس وأصدقهم فً نقل الشعر خلف بن ح ٌّان األحمر ،وأعلم الناس
ض ّبً "
ضل بن محـمـد ال ّ
األصمعً و أبو عبٌدة  ،ومن البصرة المف ّ
الــنـص (ص )31استطراد لكبلم ابن سبلم وصبل بما بدأه فً الفقرة
( 2النص )2لٌبٌن المنهجٌة التً اتبعها فً كتابه فقال:
" فاقتصرنا من الفحول المشهورٌن على أربعٌن شاعرا ،فؤلّفنا من
تشابه شعره منهم إلى نظرابه ،فوجدناهم عشرطبقات ،أربعة رهط كل
طبقة ،متكافبٌن معتدلٌن"
من (ص32إلىٌ )43ورد أهمٌة الشعر الجاهلً " دٌوان ٌقٌدون فٌه
علمهم وحكمهم " وبه ٌقاسون ،وهو كما ٌقول عمر بن الخطاب
" أص ّح علوم الجاهلٌة الشعر ال غٌر "  ،فٌبدي رأٌه فً ماضاع من
الشعر  ،وسبب ذلك دخول اإلسبلم  ،واالنشغال بالحرب والفتوحات
و لكونه لم ٌدون  ،فاعتمد الرواٌة ،مبٌنا ما وصلنا مدونا ومنه دٌوان
المنذر بن النعمان  ،وفٌه ما مدح به أهل بٌته  ،وانتقل إلى بنً
مروان فما وصل من الشعر قلٌل  ،والحجة على ذلك قلة ما لطرفة
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والمصححٌن وهً عشر قصـابــد،
وعبٌد من الشعر بؤٌدي الرواة
ّ
والباقً غثاء وهذا ما ألقدم الفحول  .وفً رأي ابن سبلّم أن العرب
ٌقولون الشعر للحاجة  ،وأطوله كان فً عبد المطلب وهاشم بن عبد
مناف  .وٌورد أبٌاتا شعرٌة من قدٌم الشعر الصحٌح للعنبر بن عمر
بن تمٌم  ،ودوٌد بن زٌد بن فهد لما حضره الموت  ،وأعصر بن سعد
بن قٌس بن عٌبلن  ،وللمستوغر بن ربٌعة  ،وزهٌر بن جناب الكلبً
 ،وخدٌمة األبرش  ،والوضاح من قدماء ملوك العرب  ،وبٌت واحد
المرئ القٌس.
صد القصابد  ،وذكر الوقابع المهلهل
ق
من
ل
أو
)
48
إلى
من (ص44
ّ
ّ
بن ربٌعة الثعلبً فً قتل أخٌه كلٌب وابل  ،وٌروي ذلك النابغة خبرا
فً شعره  .وبعدها ٌنتقل إلى ذكر شعراء الجاهلٌة من ربٌعة  ،وهم
تسعة :المهلهل  ،المرقشان ،سعد بن مالك  ،طرفة بن العبد عمر بن
قمٌبة  ،الحارث بن ّ
حلزة  ،األعشى  ،والمسٌب بن علس  .كما ذكر
أن الشعر تحول إلى قبٌلة قٌس  ،ومنهم :النابغة ،زهٌر بن أبً سلمى
مزرد وخداش بن زهٌر
 ،ابنه كعب ولبٌد  ،الخطٌبة والش ّماخ  ،أخوه ّ
لٌفصل الشعراء
 ،ولم ٌفته ذكر من عاصر امرأ القٌس  .وٌنتقل
ّ
المتعاطٌن للــفـواحـش  ،والمتع ّهرٌن فً شعرهم  ،فٌذكر امرأ القٌس
واألعشى  ،وٌستدل ّ على ذلك بؤبٌات شعرٌة .أما فً اإلسبلم فٌرى أن
قصته مع مروان
أقوالهم فً هذا الفنّ الفرز دق فً المدٌنة  ،فٌورد ّ
بن الحكم وما لقٌه منه من زجر .وفً استطراد كبلمه ٌإكد أن جرٌر ا
كان عفٌفا فً ذكر النساء  ،م ْفرطا فً الهجاء ،وٌورد أبٌاتا
لبلستدالل .أما قبٌلة مضر ،فٌذكر شاعرهم أوس بن حجر فقط.
من (ص 49إلى )54ففً هذه النصوص ٌبٌن أحد األسباب التً تدفع
الرواة لنحل الشعر ،وهو انتماإهم لقبابل ،وعدم وجود شعر ٌــذكـر
وقابعهم فٌقولونه على ألسنة شعرابهم ،وهذا مقٌاس نقدي .وفً
رأٌه أن اإلشكال لٌس فً زٌادة الرواة ،ألن أهل العـلم ٌتمكنون من
استكشاف مواضعها ،ولكن المشكل هو فً نسب الشاعر وترجمته.
وفً هذا الباب ٌورد أمثلة لرواة انتحلوا الشعر  ،فٌعطً نماذج عن
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ذلك ومنهم داود بن متٌم  ،وحماد الراوٌة.
الــنـص (ص )55وبعد هذا االستطراد فً آرابه ٌعود لتوضٌح منهجه
النقدي " التحلٌلً " للشعر والشعراء بمقٌاس التفضٌل والتصنٌف
حٌث قال  ( :ث ّم إ ّنا اقتصرنا – بعد الفحص والنظر والرواٌة ع ّمن
مضى من أهل العلم – إلى رهط أربعة اجتمعوا على أنهم أشعر العرب
طبقة ،ثم اختلفوا فٌهم بعد  .وسنـسـوق اختبلفهم واتفاقهم  ،ونسمً
أحدَهم فً
األربعة  ،ونذكر الحجة لكل واحد منهم – ولٌس َت ْب ِد َب ُتنا َ
الكتاب نحطم له  ،وال ب ّد من مبتدأ –ونذكر من شعرهم األبٌات التً
تكون فً الحدٌــث والمعنى )
 - 7الخبلصـــة:
إن خبلصة ما جاء فً "الفصل األول" -إذا افترضنا هــذه التسمٌة -
تمكنا من الوقوف على ما ٌلً:
النص ( 1إلى  )55اشتملت النصوص على  86بٌتا شعرٌا ،
من
ّ
و 21من أسماء الشعراء منهم  :لبٌد بن ربٌعة –النابغة –الفرزدق-
الراعً – األخطل – الكلبً.
عباس بن مرداسّ -
ومن قدٌم الشعر فً رأي ابن سبلّم شعر الشعراء اآلتٌن :العنبر بن
عمرو – مالك بن زٌد – جرٌر – دوٌد بن زٌد – أعصر بن سعد –
المستوغر بن ربٌعة – زهٌر – عبد هللا بن مٌمون – زهٌر بن جناب
الكلبً – خدٌمة األبرش – ابن جذام ذكره امرإ القٌس فً بٌت.
ومن الشعراء الفواحش :امرإ القٌس – األعشى – وأقولهم فً
اإلسبلم الفرزدق  ،وما أمبله حماد على أبً عبٌدة الثقفً من شعر
طرفة وهً ألعشى همذان  .ومن األخبار بإسناد  36خبرا  ،ومن
آراء ابن سبلم  19رأٌا.
الطبقة األولى :من(ص 56إلى )107
-9
هم أربعة ذكرهم ابن سبلم بؤنسابهم:
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 - 1امرإ القٌس
 - 2نابغة بنً ذبٌان
 - 3زهٌر بن أبً سلمى
 - 4األعشى
أما النصوص والفقرات من (ص  56إلى  )107فعددها  52نصا
منها  20هً عبارة عن أخبار بإسناد ،والباقً هً استنتاجات ابن
سبلم وآراء بعض الناس دون ذكر أسمابهم .وٌورد هذه النصوص
بتفصٌل وترتٌب حسب أسماء الشعراء  ،وٌدور حدٌثها عن كل واحد
 ،وفً نقط محددة ال تخرج فً الغالب عن الترجمة واألخبار والنقد
بالتعرض لؤلمور الفنٌة فً الشعر مع إبراز نظراته الخاصة  ،وآراءه
الشخصٌة التً تغلب علٌها الرواٌة عن العلماء المشهورٌن  ،ومن
أكثرهم عمرو بن العبلء  ،وٌونس بن حبٌب  ،وآخرون  .أما فً
ترتٌبه للشعراء فقد اعتمد مقٌاسٌن نقدٌٌن هما  :المقدرة الفنٌة ،
والكفاءة الشعرٌة  ،وهً بالنسبة له :الجودة والكثرة.
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أخباره -الفنٌات –
الخصابص
( وما ٌمتاز به)
 -آراء-

الشاعر
امرإ القٌس

ــــــــــــــــــــــــ
النابغة

ــــــــــــــــــــــــ
زهٌر

ــــــــــــــــــــــــ
األعشى

عدد األبٌات المختارة

 16بٌتا وهً ما خٌّره الناس فً تشبٌهه،
أحسنهم تشبٌها
و  8فً وصف المطر
ـــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3أبٌات فً التشبٌه ،و 9فً وصف الفرس،
الدٌباجة والجزل وعدم
و 7للحجٌة على أنه أشعر الناس.
التكلف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
بٌتان على أنه أشعر الناس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبالغة فً المدح وإكثار فً
األمثال  ،وهو أحكمهم
وأزجلهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكثرهم عروضا ( كثرة
األوزان واختبلفها )،وأكثرهم
مدحا وهجاء وفخرا ووصفا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــ
للحجٌة أورد بٌتا واحدا

أخبار فً عٌوب الشعر:
أورد ابن سبلم أخبارا فً عٌوب الشعر األربعة ( الزحاف –
اإلسناد – اإلقواء أواإلكفاء – اإلبطاء ) ومنها ما أورده حبٌب بن
أوس وغٌره  ،ومن أمثلة ذلك  28بٌتا للفرزدق واللهبً وغٌرهم.
أخبار فً تفضٌل الشعراء:
وهً أخبار تطرقت آلراء العلماء والشعراء وتفضٌلهم للشعراء.
آراء ابن سبلم النقدٌة:
فً السرقة الشعرٌة ٌقولٌ " :ستزٌد الشاعر فً شعره بٌتا أو
صدرا أو عجوزا إما لتؤكٌد معنى أو رفعها " وال ٌعد هذا فً نظره
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سرقة  ،فٌورد أمثلة لبٌت ورد فً موضعٌن من شعر امرئ القٌس
وطرفة.
عند امرئ القٌس:
ِ
ِ
ِ
ِ
َسىا َتَ َج َّيملا
ُ قوفًاِ فا َ ْ َ ا َ َ َّي ا َ َّيَّي ُ ْا**ا َ قوق َان:االاتََّي ْ ْ
كاأ ً
عند طرفة:
…………… ..…………**.…………...تَج ّداِ
َ َ
(وغٌر ذلك من األمثلة )
وأورد رأٌا نقدٌا آخر هو أنهبل ٌمكن ضبط الشعر إال أهله  ،وهم
العلماء والرواة ،فهو بذلك ٌرفض األخذ بما تروٌه العامة  ،ومثل ذلك
ما تروي العامة فً عصره عن الشعبً  ،وما روي شًء ٌحمل على
لبٌد:
ِ
ِ
اس ْع لفا
د
ع
َّي
ا
ف
ع
اس
ك
ْت
م
اح
د
**ا
ا
ج
ا
َّي
ل
و
ا
و
ا
ت
ا
ت
ف
َ ْ َ ْ َ ّ ّ ْ ُ ْ َ ً َ َْ َ َ ُ َ َْ ً َ ْ َ َ
ـً**ا و ا وثّ ِ
ـثا َوفءٌاوِ ثّمَّيفن لفا
وَِ ْناتَع ا َـ فًاتََّي َّْي ُ َّي اأَ ََّي ا َ
الطبقة الثانٌة من (ص  108إلى )137
- 10
أربعة َرهْط وهم:
 - 1أوس بن حجر بن عتاب بن عبد هللا بن عدي …
 - 2بشر بن حازم األسدي
-3كعب بن زهٌر بن أبً سلمى
 -4الخطٌبة  ،أبو ملٌك جزول بن أوس بن مالك…من غطفان
ال ّنصوص من (ص  108إلى ) 137
" وأوس
تبتدئ برأي ابن سبلّم فً أوس بن حجر  ،فٌقول فٌه:
نظٌر األربعة المتق ّدمٌن  ،إال أ ّنا اقتصرنا فً الطبقات على أربعة
رهط"إنه بهذا ٌبدو متش ّبثا بما أعلن عنه فً منهجه  ،فهو ٌلتزم
مضحٌا بالقسمة الفنٌة.
بالتقسٌم الكٌفً الحسابً
ّ
صا نجد  13خبرا بإسناد  ،و  5نصوص هً
ومن مجموع  29ن ّ
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استنتاجات آلراء من األبٌات الشعرٌة  ،والباقً أخبار تبتدئ بــــــــــــ
" أخبرنا بعض أهل العلم " وتلخٌصا لبعض مما سبق  ،فؤوس من
قبٌلة مضر وفحلها  ،وزهٌر راوٌته  ،وزوجته اسمها أم زهٌر ،
وأخوه ُبجٌر بن زهٌر أسلم وشهد مع النبً صلى هللا علٌه وسلم فتح
مكة وحنٌن  ،وهو الذي أرسل لكعب بن زهٌر قبل إسبلمه ٌقول
لـــــــــه  " :وٌلك  ،إن النبً أوعدك وقد أوعد رجاال بمكة فقتلهم ،
وهو وهللا قاتلك أو تؤتٌه فتسلم "  ،فكان سببا فً إسبلم كعب بن
زهٌر ،وأورد ابن سبلم قصة إسبلمه … فلما آمنه رسول هللا أنشد:
قلا
فا َ ْ ُ
اسعفدُاوََّي َ ِْ َ ا وََّْي ْقَما َتْ ُ
قلا**ا ُتََّيَّي ٌاِ َّْي َرهفاوَ ْ ا َ ْ َ
فنَ ْ ُ
ٌومها كساه النبً صلى هللا علٌه وسلّم ُبردة اشتراها معاوٌة من آل
كعب بن زهٌر بمال كثٌر  .وتتتابع النصوص حسب ترتٌب الشعراء
مر ّكزة على ترجماتهم وشعرهم ،وما قٌل فٌهم.
فالحطٌبة كان جشعا سإوال تمدّه القبابل ال تكرٌما ً بل خوفا ً من
هجابه .ومن شعره ما قاله فً ّ
الزبرقان بعد أن أطعمت زوجته عٌاله.
ِ
ِ
كاأَنْ َ ا و ّف ُا وْ َّيفس ا
َد ِعا و َْم ف ِرَماالاتََّي ْر َح ْلاوَُِّي َْتِ فا**ا َ َّيْعُ ْداوَ نّ َ
فلما شكاه ّ
الزبرقان لعمر حبسه  ،وقال:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قلاو ر ٍخا ذيا َ َر ٍخا**ا ُح ْمرا وْ َ ق ِلاالا فءٌا الا َش َج ُرا
فذ انَ ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
كاسـما ِ
هللا ف ُ َم ُرا
أَوْ َ ْ َ ا فسََّي ُ ْ او ا ََّي ْع ٍرا ُ ْ َم ا**اوفغْ ْرا َ َْ َ َ ُ
إلى أن ٌقول:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
كا ألَََّي ُرا
ا
ن
ف
ا
س
َّي
ن
أل
ا
ن
و
**ا
فا
و
ا
ن
ق
ع
ف
ا
ذ
فا
ا
فاآ َر ن
َ
َ
ْ ُْ ْ َ ْ َ
ْ َ
وبهذا أطلق عمر سراحه.
والمبلحظ فً هذه الطبقة أن مجموع األبٌات الشعرٌة (  )55بٌتا ،
ال نجد فٌها لبشر بن أبً حازم األسدي أي بٌت ٌذكر  ،ولم ٌذكر
السبب فً هذا اإلخبلل  ،فقد ٌكون ذلك مردّه ُ
للخ ْرم فً المخطوطة
(أوراق مفقودة من ص  15إلى  - 21سبع ورقات ) ،ونفس األمر
ألوس بن حجر ،وإن كنا نجد له شعرا فً فصول أخرى.
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 الطبقة الثالثة من (ص  138إلى ) 16010
أربعة رهط،وهم:
 - 1أبو لٌلى نابغة بنً جعدة  ،وهو قٌس بن عبد هللا بن عدس
…بن صعصعة.
محرث …ابن
 - 2أبو ذإٌب الهذلً  ،وهو خوٌلد بن خالد بن
ّ
هذٌل
 - 3الش ّماخ بن ضرار بن سنان …ابن ذبٌان
 - 4لبٌد بن ربٌعة بن مالك …ابن عامر
النصوص من (ص  138إلى )160
ذكر ابن سبلم شعرا للنابغة بن جعدة إذ قال:
فناأَ فما وْ ُخ ِ
كاسفئـًا َلّ اوَ نّ ااا**ااا ِ نا وْ ِ ْت ِ
لفنا
وَ َم ْناِ َ
َّ
َ
ِ
اوعفما وِ َد ْ ِ
كا ِح ّج ِ
تفنا
تاو هااااا**ااا َ َ ْ ٌرا ََّي ْع َداذو َ َ
أَتَ ْ ا فئ ٍ ُ
قبا و ّد ْه ِرا ِ لّ ا **ا فاتَُّي ْ ا ِ نا وس ْ ِ
فا وَْمفن ا
َ َ ْداأََّْي َ ْ اخ ُ
َ ّ
ومن هذا  ،استنتج أن النابغة شاعر قدٌم ومفلق ( طوٌل البقاء ) فً
الجاهلٌة واإلسبلم  ،وكان أكبر من النابغة الذبٌانً  ( .وأٌام ُ
نان
الخ ِ
كانت أٌام المنذر بن ماء السماء  ،وهً أٌام ماتت منه اإلبل ) .فببٌت
شعره استشهد ٌونس عندما سؤله ابن سبلم كٌف تقرأ قوله تعالى:
(( جبتك من سبؤ بنبؤ ٌقٌن ))  ،فقال كما قال الجعدي:
ِ
ِ
ِ
اس ْ ِ ِها و َْع ِر فا
اسَأَا وْ فضر َنا َأْ ِر َ
باِ ْذا**ا ََّي ْلق َنا ْناد ن َ
ْن َ
(س ّد العرم)
 أ ّما ذإٌب الهذلً فقال فٌه ":كان شاعرا فحبل ال غمٌزة فٌه ،وال وهن " والخبر فً األغانً  .وٌروي ابن سبلم أن فً التوراة "
أبو ذإٌب مإلف زورا  ،وهو اسم الشاعر بالسرٌالٌة (مإلف زورا) (
ولم ٌورد له أي بٌت )
 أما ال ّش ّماخ بن ضرار فقال عنه " :شدٌد متون الشعر  ،أشدّ أسر
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كبلم من لبٌد ،وفٌه كزارة (ال ٌُ ْبس والتقبض )  .ولبٌد أسهل منه
مزرد  ،وهو
منطقا(من األغانً )  .وكان للشماخ أخوان  ،وأفحلهم ّ
أشبههما به .كانت لدٌه امرأة من بنً سلٌم فنازعته  ،وادعت علٌه
طبلقا بعد أن ضربها وكسر ٌدها  ،وأقعد للنظر بٌن الناس فرأى طثٌر
علٌه ٌمٌنا  ،فالتوى ثم حلف  ،وقال:
اح ْقو اِفوَْ ِعا َسفوَ فا
ح
س
م
ت
اس َْ ُا َ ّ
ض فا َ َض ُ
ض فا**ا ُ َ ّ ُ َ
أَتََّي ْتل ُ
بسالها( :مق ّدم اللّحٌة)
ف**اأُخفتُِ ُ ْ ا َلْ فاوِ َ ْمفاأَنفوَ فا
َس ُ اِ فوِ ٍا
َ قوق َناو  :ف ْح ِ ْ
فا َو ْ
ٍ
ِ
فاجـوَ فا
وََّي َ َّير ْج ُ َ
اه َّي ا ولَّيَّي ْ ِ ا َ َ َّي اِ َ ْ َ ا**ا َ مفا َش ّ ا و ّ ْ ر ءٌا َ ْل َ
جبلل :كساء تلبسه الدواب
 أما لبٌد بن ربٌعة والمك ّنى بؤبً عقٌل  ،فكان شاعرا وفارساشجاعا  ،عذب المنطق  ،وهذا رأي ابن سبلم  ،روى أن عامل عمر
سؤله  :ما أحدث من الشعر فً اإلسبلم ؟ قال لبٌد " :قد بدّ لنً هللا
ال ّ
شعر سورة البقرة وآل عمران  ".فزاد عمر فً عطابه ،فبلغ ألفٌن،
ّ
ولكن زمن معاوٌة أحط منه.
إن مجموع األبٌات التً وردت لهذه الطبقة بلغت  25بٌتا .ففً
مقٌاس المفاضلة أورد ابن سبلم  3أبٌات ألوس بن مغراء  ،كان هو
ب .وفً نفس
والنابغة ٌتهاجٌان  ،فغلب
فغلب النابغة  ،أي ُغلِّ َ
َ
المقٌاس  4أبٌات ألخ الشماخ فً رثاء عمر بن الخطاب لٌإكد ابن
مزرد ٌشبهه فً قرض الشعر.
سبلم أن أخاه ّ
 الطبقة الرابعة من (ص  161إلى ) 17011
قال ابن سبلم فً هإالء األربعة:
" وهم أربعة رهط فحول شعراء ،موضعهم مع األوابل .وإنما أخ ّل
بهم قلة شعرهم بؤٌدي الرواة "
وهم:
 - 1طرفة بن العبد … من بنً ثعلبة
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 - 2عبٌد بن األبرص… من بنً خزٌمة
 - 3علقمة بن عبدة … من تمٌم
 - 4عدّي بن زٌد …أحد بنً امرئ القٌس هو من تمٌم
وٌسكن الحٌرة.
النصوص من (ص  161إلى )170
 فبعد ذكر أنسابهم ،أعطً ابن سبلم رأٌه فً شعر كل واحد منهم،واستشهد ببعض األبٌات التً ٌراها من القصابد الحسان أو الجٌدة،
والمبرزات .ومما قال فً طرفة أنه أشعر
بالروابع
ّ
أو ما سماها ّ
الناس بواحدة ،وهً قوله:
وِ َخ ْقوَ َاأَط ٌ
ْـلاََِّي ْر َ َا ََّي ْ َم ِدا**ا َ ََّي ْ ُ اِ فاأَْ ا َأُْ اِوىا وْ َ ِدا
 وفً عبٌد األبرص ،لم ٌعرف ابن سبلم له إال قوله( :نقله صاحب األغانً)أَ َ ِ ِ ِ
نقبا
قبا**اوَفوْ ُ ْ ّ ُ
فتاوَفو ّذ ُ
ْفا ْناأَ ْه ها َ ْ ُ
(أسماء مواضع ومٌاه)
 أما علقمة بن عبدة  ،فسمً علقمة الفحل لمهانته امرئ القٌس ،فحكمت له أم جندب زوجة امرئ القٌس  .فل ّما غلَّ َبتْ علٌه علقمة
بقصٌدته البابٌة طلّقها  ،وخلف علٌها علقمة (.التعلٌق للشارح )
له ثبلثة روابع منها:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
با
طَ فااِ َ
با**ا ع دا و ّ فبا َ ْ
ْباو ا وْ سفناطَر ُ
كا ََّي ٌ
ص َرا َ ُ
 ولعدّي بن زٌد أورد من روابعه األربعة قوله:وَْ ا ىا وم ِ
ِ
لقنا ِ ٍ
فقا**اغََّْي ُارا َ ْج ِها و ُْم َسَّي ِحا وْ َخـّقا
َ
َ
 الطبقة الخامسة من (ص  171إلى )18512
وتفحصا واستنتاجا حسب
قراءة
الكتاب
ع
ب
أتت
،وفٌما
رهط
أربعة
ّ
ّ
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المقاٌٌس النقدٌة األساسٌة ألبن سبلم  ،انتبهت إلى وقع كلمة تكررت
الصحاح " ألبً بكر بن عبد القادر
بإفراط  ،فتص ّفحت كتاب "مختار ّ
الرازي  ،وهو مختصر فً علم اللغة  ،فوقفت على ما ٌلً  ":رهط
ّ
الرجل  ،قومه وقبٌلته  .والرهط هو ما دون العشرة من الرجال ال
ّ
ٌكون فٌهم امرأة  .قال هللا تعالى (( :وكان فً المدٌنة تسعة رهط ))
الجمع :أرهُط  ،وأرهاط وأراهط  ،وأراهٌط  ،وتب ٌّن أن استعمالها كان
فً محلّه النعدام أي امرأة ضمن الطبقات العشر.
وأربعة الطبقة الخامسة هم:
 خداش بن زهٌر بن ربٌعة … األسود بن ٌعفر بن عبد السود … المخ ّبل أبو زٌد بن ربٌعة بن عوف بن أنف الناقة بن قرٌعأبً بن مقبل …
 تمٌم بن ّ ففً رواٌة عمر بن العبلء قال عن خداش " :هو أشعر فًقرٌحة الشعر من لبٌد  ،وأبى الناس إالّ تقدمة لبٌد ".كان
ٌهجو قرٌشا  ،وٌقال أن السبب فً ذلك قتل قرٌش ألبٌه أٌام
الفِجار" وفً هذا قال:
أ اوفرسا و ّ ِ
وفءا لىا وْ َ ْد ِرا
ض ْ فءا مر ا نا ف ر**أ ىا و ّذ َّيما ْخ َ
تفرا و َْق َ
وىاج ْس ِرا
وَ َّي َّي َ
،االاس َلا َ
َ
اأخ َقْلفا ناأ َّي َّيلفا َأَُّّيلَّيَّيفا **ا وَْ ُ ْا وَْ ُ ْ
ض ٌْحا ُء :فرس
والقصٌدة من المجمهرات قالها فً ٌوم شواحط.ال ّ
عمرو بن عامر ج ّد خداش.
أما أ ٌّام الفِجار فهً كما وردت فً ال ّتعلٌق  ،ومذكورة فً العقد الفرٌد
 ،فهً خمسة أٌام فً أربعة سنٌن بٌن بنً كنانة وقرٌش كلها  ،وبٌن
هوازن  ،وكان فرسه ٌلعب دوره إلى جانب المعارك.وهذه األٌام
شهدها النبً صلى هللا علٌه وسلم  ،قال فٌها" :كنت أ ْن ُبل ُ على
أعمامً ٌوم الفِجار  ،وأنا ابن أربع عشرة سنة " أي كان ٌناول
أعمامه ال ّنبل.
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وخداش هو الذي قال القصٌدة المنصفة  ،وهً القصٌدة التً ٌمدح
فٌها الشاعر أعداءه وٌذكر ما أوقعوا بقومه  ،وما أوقع قومه بهم
إنصافا وعدال  ،حٌث قال:
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َ ا لفاه ف فا**ا َ َ ْ َدا هللاأَْ ْغا َ و َْقو د ا
وَأَِْ ْغاِ ْنا َ َر ْ
أي أخبر هإالء بما كان من أمرنا وهشام والولٌد ابنا المغٌرة.
إلى أن ٌقول:
ِ
ِ
ِ
وَعفنَ لفا وْ ُ مفةَا َ فنَ قنفااا**ا ر َكا ول ُّْمرا َج َ ا ألُسقد ا
وََّي َ اأَرا ِ ثَّْي َ اهز ق ا وَُّي ّق **ا الا َ ِذ ِ
ام َّيجقد ا
فدنفا ُْل فً َا
َ
ْ َ ُْ
شجعان  -فُلّوا :انهزموا  -ذا َد ال ّ
ال ُكماةُ :ال ّ
شًءَ :ردّه  -ذدناهم :أي
رددناهم كما تر ّد اإلبل العطاش عن الماء  ،وهً تقبل على الماء
مص ّم ً
مة.
 ومما تقدّمٌ ،بلحظ أن ال ّنصوص التً أتى بها ابن سبلم مختارةصحة
حجة على ّ
لما تمتاز به من اإلدالء النسبً والمفاخرة .فهً ّ
ال ّنسب.
 أما األسود بن ٌعفر ،فٌقول فٌه ابن سبلم رأٌه…":شاعرا فحبل ،كان ٌكثر ال ّتن ّقل فً العرب ٌ ،جاورهم ف ٌُذ ّم وٌح َم ُد … وله واحدة
رابعة طوٌلة الحقة بؤجود ال ّ
شعر …"  ،وهً:
ِ
نفما و َ ِ
ِ
ِ
يا سفديا
ار فديا**ا َ وْ َ ُّ ا ُ ْ تَض ٌراوَ َد َّي
َ
ْخ ُّ ا َ فاأُح ُّ ُ
وٌذكر ابن سبلم أربعة أبٌات فً مدح الحارث بن هشام الذي شارك
وٌح َم ُد " ،
فً غزوة أحد  ،وكان له فٌها أثر  ،لٌد ّعم قوله ٌ ":ذ ّم ْ
مدعما ذلك بخبر عن
وبذلك ب ٌّن األغراض التً طرقها وأحسن فٌها ّ ،
المفضل حٌن قال " :له ثبلثون ومابة قصٌدة " لٌبٌن أن هذا الخبر
ّ
مشكوك فٌه لعدم وقوفه على هذه الكثرة  ،وإن كان أصحاب الكوفة
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ٌروون له أكثر مما ٌروٌه أصحابه أهل البصرة  ،والذي هو منهم ،
صب لهم.
وٌتع ّ
 أما المخ ّبل أبو زٌد فٌشهد له ابن سبلم أنه من الفحول اعتماداعلى قول الفرزدق:
ِ
ض ْق ا**ا أ قا َز َدا َذ ا وْ ر حا َ َج ْرَ ُلا
ا
ذ
ا
غ
ق
ل
و
ا
او
با وْ َ صفئ َد َ ّ ُ ْ َ َ
َ َه َ
وٌذكر الشارح أن ال ّنوابغ هم :نابغة بنً ذبٌان  ،ونابغة الجعدي ،
ونابغة بنً شٌبان  ،وذو القروح وهو امرإ القٌس بن حجر  ،وجروا
وهو الحطٌبة.
 ومما دكرٌ ،مكن أن نخلص إلى أن ابن سبلم وظف عند كل طبقةعددا من المقاٌٌس النقدٌة  ،أو األسالٌب التحقٌقٌة  ،أو طرق
المفاضلة للقول أنه اعتمد على من شهد لهذا الشاعر أو ذاك ممن
عاصروه  ،أو أتوا بعده  ،راوٌا لؤلخبار أو الشعر بعد التحقٌق فً
صحتها  ،لل ّتؤكٌد على أن الشاعر فحل  ،مبٌنا األغراض الشعرٌة التً
ّ
أحسن السبك فٌها ،وأجزل القول  .أما التنصٌص على قلّة شعره أو
كثرته ٌنتهً إلى أنه بذلك أوضعه طبقته.
 وقد ٌنهج طرٌقة أخرى بإبداء رأٌه فً شعر شاعر دون ذكر هذاالشعر  ،كؤنه ٌترك للقارئ الرجوع إلى أشعاره لبلستنباط والوقوف
على ما انتهى إلٌه  ،كما فعل مع المخ ٌّل حٌث قال " :للمخ ٌّل شعر
كثٌر ج ٌّد  ،هجاإه الزبرقان وغٌره  ،وكان ٌمدح بنً قرٌع  ،وٌذكر
أٌام سعد  ،وشعره كثٌر "
 والبن سبلم فنٌة أدبٌة نقدٌة ٌوظفها عند إبداء آرابه بعد المسحللشعر ،ودراسته ،وتحقٌقه .فآراإه لٌست اعتباطٌة كما ٌتراءى لنا
ألول وهلة  ،فعندما نتت ّبع استشهاداته  ،ونقف على المقاربات التً
ّ
استخدمها ٌزول الغموض  .فالمادّة الخام فً دراسته ال تخرج عن
إحدى ثبلث  :الشعر والرواٌة ولٌست أي رواٌة  ،وآراء العلماء
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وغٌرهم ممن عاصروا الشاعر أو جاءوا بعده.
 فعند تمٌم بن أبً مقبل ٌقول " :مجٌد ُمغلّب " أي أن هذه الجودةتفوقه جودة أخرى ُغل َِب فٌها .وٌورد بٌتا فً الهجاء لقٌس بن عمر
بن مالك.
ٍ
ٍ
ِ
ِ
طا نا ُ ْ ِ ِلا
ه
ار
ـن
ج
ْع
و
ا
ل
عفدىا
و
**ا
ا
د
ا
م
ُؤ
و
ا
ل
ه
َ
أ
فدىا
ا
هلل
ا
َْ ْ ّ
َ ْ َْ ُ
َ
ِذ ُ
وإن استعماله لهذه المفاضلة الدراسٌة ( مقٌاس نقدي ) تشفع له
أثناء " ترتٌب " الشاعر فً الطبقة الخامسة.
كما ٌورد خبرا " :كان ابن مقبل جافٌا فً الدٌن ،وكان فً اإلسبلم
ٌبكً أهل الجاهلٌة وٌذكرها ،فقٌل له :أتبكً أهل الجاهلٌة وأنت
مسلم؟ فقال:
ِ
كا َح ْمَر ا
َ فاو االاأ ْ ا و ّد فرا َأه ََّي فا**ا َ َ ْاداز َرهفا ُزّ ُرا َ ٍّ
َح ِ
فبا ِ ْنا ُ ِّلاجفنِ ٍ
با**ااوََّي َق َّي َعاو اأَ ْ فنِلفا ُ َّي اطََّيَّيَّير ا
جفءا َ فا أل ْ
َ َ
زوارٌ :عنً ملوك ع ّك وحمٌر.
ّ
ومن الخبر الوارد ٌمكن استنتاج أمور عدّة باستنطاق واستقراء
الخبر ذي ال ّطابع الكلّ ًّ أن الشاعر أسلم  ،فهو من الشعراء
ضل حٌاة الجاهلٌة  ،وأن
المخضرمٌن  ،ع ّمر طوٌبل  ،وال زال ٌف ّ
اإلسبلم لم ٌوقف قرٌحته الشعرٌة  ،ث ّم أن ملوك عك وحمٌر كانوا
ٌقومون بجوالت فً المدن واألمصار … إلى غٌر ذلك  .وال عجب
أن نستنتج أن دراسة القدامى وكتاباتهم كانت دراسات أكادٌمٌة  ،أي
أننا نقف فٌها على اآلراء والنتابج  ،وٌستعصً على القارئ فً ّأول
التعرف على الطرق واألسالٌب  ،وكذا المعطٌات المعتمدة
وهلة
ّ
ّ
بالرجوع إلى عملٌة االستقراء
صلوا إلٌه إال ّ
للوصول إلى ما تو ّ
واالستنباط للمادة ومن المادّة  ،أي أن على القارئ الوقوف على
الكلٌات والعودة بالبحث والتنقٌب للوقوف على الجزبٌات المركبة
للرجوع إلى نفس الكلٌات لبلقتناع بها.
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 الطبقة السادسة من ( ص  187إلى ) 19213
قال ابن سبلّم " :هم أربعة رهط لكل واحد منهم واحدة " أي لكل
واحد معلّقة.
وهم:
 عمرو بن كلتوم بن مالك … الحارث بن حلزة … عنترة بن شداد بن معاوٌة … سوٌد بن أبً كاهل …فبعد ذكر أنسابهم نهج أسلوبا  ،أو فلنقل منهجا جدٌدا للحكم على هذه
الطبقة اعتمادا على مقٌاس الكثرة والجودة  ،فٌذكر لكل واحد أول
مشهورته.
لعمرو بن كلتوم:َالاهّ اِ َ ِ ِ
مقرا ألنْ َدر لفا
أ ُ
ص ْ لكاوف ْ لفا**ا الاتَُّي ْ ا ُخ َ
للحارث بن ّ
حلزة:
ِ
با َّيف ٍ ا ُ َم ُّلا ْلهُا وثّق ءُا
َسَّيمفءُا**اا ُر َّي
آ َذنَّْيتَلفاََِّي َّْيلِ فاأ ْ
وفً هذه المعلّقة ذكر ال ّ
شارح أن األصمعً قال :إ ّنه قالها وهو
ٌومبذ ابن  135سنة.
 لعنترة بن شدّاد:ِ
ِ
فاد َرا َ َّْي َ َاِفوْجق ءاتَ َ َّيم ا**ا َ م ا َ فحفًاد َرا َ َّْي َ َا َ ْس َم
 لسوٌد بن أبً كاهل:َ َس َ ْ ار ِ َع ُا وْ َ ْ ِلاوََّيلَّيفا**اوَ َم َد ْدنَّيفا وْ َ ْ َلا ِ ْل َّيفا فا تّ َس ْعا
والمبلحظ هنا أن ابن سبلم كرر عبارتٌن هما " :وله شعر كثٌر "
''وله سوى ذلك " عند تعلٌقه على كل شاعر ،وهذا التؤكٌد ٌبٌن
بوضوح أنه ٌعطً أهمٌة كبٌرة لكثرة الشعر إلى جانب الجودة.
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 الطبقة السابعة من (ص  193إلى ) 19614
ٌقول ابن سبلم " :أربعة رهط محكمون ُمقلّون  ،وفً أشعارهم قلّة
فذاك الذي ّ
أخرهم "
وهم:
 سبلمة بن جندل … ُحصٌن بن الحمام ال ُم ّري … ا ْل ُمتل ّمس وهو جرٌر بن عبد المسٌح … خال طرفة ال ُمس ٌّب بن علس بن عمرو بن قمامة … خال األعشىفبعد ذكر أنسابهم انتقل إلى توضٌح األسباب التً س ّمً بها المتل ّمس
متل ّمسا ً  ،والمس ٌّب مس ٌّبا ً.
فاألول لقوله:
ّ
ضاح ِّ اذُ ف ُهُا**ا َزنف ُرهُا َ ألَ ْزَر ُقا و ُْمتََّي َ ِّم ُ ا
وََّي َ ذ اأ ُنا و َْع ْر ُ
حً ذبابه :ك ُث َر ذبابه – األزرق نوع
العرض :واد مربع بالٌمامة ِّ -
من ّ
ّ
ب الشًء هنا وهناك.
س :ال ُمتطلّ ُ
الذباب – المتل ّم ُ
س َخ َر به بؤصحاب الٌمامة ،وٌقال أٌضا
قال الشارح " :هذا البٌت َ
هجا به عمرو بن هند.
ب حٌن ْأوعد بنً
 فالثانً ٌقول عنه ابن سبلّم " :س ّمً المس ٌّ ُعامر بن ُذ ْه ٍل  ،فقالت بنو ضبٌعة :قدْ س ٌّ ْبنا َك والقوم " .وأورد أبٌاتا ً
له فً القعقاع ٌنفً عنه الكرم.
 أما ُحصٌن بن الحمام وسبلمة بن جندل فلم ٌذكر أشعارهم قط،وال ٌعرف لذلك سبب ،أهو ُ
لخ ْر ٍم فً المخطوطة ونسخة المدٌنة معاً،
أم النعدام شعرهم وضٌاعه؟
 الطبقة الثامنة من (ص  198إلى )21915
أربعة رهط ،وهم:
 عمرو بن قمٌبة …قراءة يف كتاب طبقات فحول الشعراء حملمد بن سالم اجلمحي – املقاييس النقدية – عبد احلميد حادوش جملة أهنار األدبية
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 ال ّنمر بن تولب بن أقٌش … أوس بن غلفاء الهجٌمً … عوف بن عطٌة الجزع …فبعد ذكر أنسابهم ،أورد بن سبلّم أخباراً وأشعاراً لكل ّ منهم بعد أن
الخاص فً شعرهم ،إ ّما من حٌث الفصاحة أو الجرأة.
أبد ى رأٌه
ّ
نص
ولبلختصار أقتصر على األهم فً محتوى النصوص  ،ومن ذلك ّ
كتاب رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم لبنً أقٌس ٌدعوهم فٌه لئلسبلم
وٌب ٌّن ما علٌهم  ،وتؤكٌد صدق رواة بنً تولب لهذا الكتاب.
 الطبقة التاسعة من ( ص  220إلى )24416
رهط أربعة ،وهم:
 ضابا بن الحارث بن أرطؤة …س َوٌد بن ُكراع ْ
العكلً …
 ُ ا ْل ُح َو ٌْد َِرةُ واسمه قطة بن محصن بن جرول …الحسحاس بن هند …
سح ٌْم  ،عبد بنً
ْ
 ُقال ابن سبلّم فً األول:
ْ
ّ
ب …"
 " كان ضابا َب ِذ ٌّا ً كثٌر الش ّر بالمدٌنة  ،صاحب ص ٌْ ٍد وكل ٍ ،فحبسه
ومما روي من األخبار أن دا ّبته وطبت صب ٌّا فقتلته
عثمان بعد أن اعتذر بضعف بصره  .ووصف فرسه قٌار .وفً
خبر ذ ٌّل بشعر  ،أنه رمى امرأة من المسلمٌن بكلب فحبسه عثمان
 ،وفً السجن ح ّد حدٌدة ٌرٌد أن ٌغتال بها عثمان  ،فضربه
سجن  ،وبقً حتى مات.
بالسٌاط وردّه ال ّ
ولقد ذكر ابن سبلّم أخباراً لكل الشعراء األربعة مع بعض شعرهم
والصراع
رآه ج ٌّدا  ،مبدٌا رأٌه من حٌن آلخر فٌه  ،فً الفخر
ّ
صه لعبد بن الحسحاس الذي قتل فً
ال ّدابر بٌن القبابل. ،ومما خ ّ
عهد عمر لفحش شعره  ،وتعاطٌه الخمرة  ،شعره بعد أن طلب
قراءة يف كتاب طبقات فحول الشعراء حملمد بن سالم اجلمحي – املقاييس النقدية – عبد احلميد حادوش جملة أهنار األدبية

28

منه عمر اإلنشاد لٌعطٌه:
ِ
ِ
ٍ
ٍ
فحاتَ فد فا
وَ َ
فتا ِسفد نفا وىا َ َجفنَ ااااا**اااا َح ْ فاتَ فد هُا ّور ُ
ِ
ِ
َ َهّ ْ ا َش ٌ
با الّاد ْر ُ فا َ ِرد ئ فا
مفلاآخ َرا و ّْ ِلا ََّي َّيرةٌااا**اااا َالا ََّي ْق َ
ِ ِ
با فوِ فا
احتّىاأَنَّْي َ َجا وثَّّي ْق َ
وَمفاز َلا َُّي ْردياطَّ فًا ْنا فِ ف**ا وىا وْ َ ْقِل َ
 الطبقة العاشرة من ( ص  245إلى ) 26517
أربعة رهط ،وهم:
 أم ٌّة بن ُحرثان بن األسكر … حرٌث بن مح ّفظ ال ُكمٌت بن معروف بن الكمٌت بن ثعلبة …لً  ،واسمه عبٌد …
 عمرو بن شؤس بن أبً ُب ّبعد ذكر األنساب جاء ابن سبلّم بؤخبار وأشعار تب ٌّن
ِجاج ( أي استدل ّ)
س ـ
ـ
كناهم(قبابلهم) وأبناءهم كما ألمٌة .وما تم ّثل الح َ
من شعر حرٌث فً خطبته .أما الثالث فقد ذكر انتسابه إلى عابلة
وقوم جلّهم شعراء  ،وهم الكمٌت ٌّون  ،فؤورد بعضا من شعره  ،فب ٌّن
أنهم مخضرمون عاشوا فً الجاهلٌة واإلسبلم  ،وع ّمروا طوٌبل.
الــخــبلصــة لــمــا تقــدّم:18
ٌعتبر كتاب " طبقات فحول الشعراء " من التصانٌف  ،وهو فنّ
اسً  ،فكان ابن سبلّم
من فنون الكتابة المستحدثة فً العصر الع ّب ّ
بكتابه هذا ّأول من أحكم ال ّتبوٌب وبف ّنٌة علمٌة.
لقد ص ّنف ال ّ
شعراء إلى عشر طبقات بكًفٌة حسابٌة اعتمد مقاٌٌس،
ومبادئ المفاضلة ،ومنها:
 - 1كثرة شعر الشاعر
 - 2تعدّد األغراض
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 - 3الجودة مع تغلٌب الكثرة
ورغم ضعف المقاٌٌس النقدٌة التً اعتمدها  ،فإنه ٌعتبر لدى
ال ّدارسٌن لكتب األدب القدٌم مح ّققا ً ناجحا ً فً مجال األخبار واألشعار
واألنساب  ،وضع لبنة أساسٌة لمن بعده  ،معتمدا على طرق منطقٌة
تبتدئ بجمع المادّة  ،والتفسٌر والتعلٌق والمقارنة ،فامتازت كتابته
بروح نقدٌة  ،بإبدابه األدلّة وال ّ
شواهد  ،وسلوكه مسلك الجدل ،
وبنمطٌة تعلٌمٌة تم ٌّزت بالوضوح فً الكبلم والمعنى  ،واالستطراد
والتفصٌل .
ففً مجال ال ّتبوٌب ارتفع إلى مستوى ف ّن ًّ محكم ٌستدل ّ علٌه نهجه
التالً:
باب المق ّدمة :طوٌلة ٌعرض فٌها لمقاٌٌس النقد المختلفة فً عصره،
وٌب ٌّن ا ّتجاهه وآراءه فً نقد ال ّ
شعر ،وفً تصنٌف كتابه ،و"تبوٌب "
تعرض لل ّ
شعر القدٌم كمدخل للحدٌث عن الشعر  ،محاوال
طبقاتهّ .
فتوصل إلى ضرورة
انتقاده من حٌث وجوده وصحته وانتحاله،
ّ
تخلٌص الصحٌح من المنحول  ،فوضع لذلك مبادئ اعتمدها لكون
 ،لذا رأى
المروي المسموع فٌه مفتعل وموضوع كثٌران
الشعر
ّ
ضرورة االعتماد على منهج واضح.
 - 1رفض األخذ من الكتب
 - 2االعتماد على الرواٌة مع اسنادها إلى العلماء والعارفٌن
ٌتوجب االعتماد على:
وللوصول إلى الغاٌة
ّ
 - 1الذوق والفطرة
 - 2ال ّدربة والممارسة ،أي التجربة
 - 3المعرفة بخصابص الشعر
بدأ فً تحقٌق الشعر بدءا من القدٌم ،فعرض ما وصلت من أخبار
وحققها .ا ّتفق وخالف  ،وعرض ما كان ٌدور من ضروب النقد
اللغوي فً البصرة والكوفة  ،فا ّتفق وعارض بإبداء تبرٌراته وحججه
 ،ونفس ال ّ
شًء فعله مع الفقهاء باعتبار أن لل ّن ّقاد مواقف مختلفة
حسب نزعاتهم ودراٌتهم  ،فللنحوي اتجاهه  ،وللغوي اتجاهه،
ولآلخرٌن عصب ٌّاتهم القبلٌة والمذهبٌة  ،فخلص إلى أن االحتكام –
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الرأي
وبدراٌة  -إلى خصابص الفنّ الشعري وأصوله ٌهدي إلى ّ
األرجح الصحٌح.
ّ
ّ
الباب الثانً :ففٌه صنف ابن سبلم الشعراء طبقات عشر ،فً كل
طبقة أربعة شعراء ،وفً المجموع عشرة أبواب داخلٌة.
وفصل بترتٌب
عند كل طبقة  :ذكر أسماء شعرابها وأنسابهم ،
ّ
حدٌثه عن كل واحد بذكر أخبار ،وانتقادات  ،وآراء غٌره إلى جانب
فتعرض للف ّنٌات فً الشعر ،فغلّب الجودة والكثرة  .وهو أٌضا
رأٌه ،
ّ
ال ٌكتفً فً قسمته الحسابٌة بذكر الطبقات  ،بل ٌشٌر إلى االضطراب
فً هذا الترتٌب بإلحاق هذا لطبقة تق ّدمت  ،أو ذاك لطبقة أخرى
سطت  ،وهذا ما آخذه عنه بعض ال ّنقاد لعدم التزامه المنهج الذي
تو ّ
صرح به فً المقدّ مة  .فبعد التقسٌم الكٌفً الحسابً ( عشر طبقات )
ّ
ٌنتقل ابن سبلّم إلى التقسٌم المكانً لٌورد أبوابا هً:
 باب ألصحاب المراثً ،وهم أربعة شعراء باب لشعراء المدٌنة،وهم خمسة باب لشعراء مـكـة،وهم تسعة باب لشعراء الطابف،وهم خمسة باب لشعراء البحرٌن،وهم أربعة باب لشعراء ٌهود ،وهم ثمانٌة باب لشعراء الٌمامة ،ال ٌعرف شاعرا مذكوراوعند كل هذه األبواب ٌقف ابن سبلم م ّتبعا ً نفس النهج فً الترجمة
واألخبار،والنقد ،والتعرف على األمور الفنٌة،لٌضٌف عنصراً جدٌداً
ٌتعلّق بالبٌبة وتؤثٌرها فً الشعراء وشعرهم( ،أه ل المدٌنة والبدو )
وفً هذا ٌقول " :أهل القرى ألطف نظرا من أهل البدو''
 ففً باب شعراء اإلسبلم ٌذكر الطبقة األولى بنفس األسلوبسفر
والمنهج مع غزارة فً االستشهادا ت شعرا وأخبارا لٌنتهً ال ّ
األول عند النص  ، 708وانتهاء بالصفحة .521
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بعض االنتقادات19
محمود مندو رٌ :ؤخذ علٌه األسس التً وضعها للمفاضلة بٌن
الشعراء  ،وهً كثرة الشعر  ،وتعدد األغراض والجودة  ،فٌقول'' :
إن ابن سبلّم لم ٌتقدّ م بال ّنقد الف ّن ًّ إلى ا ألمام شٌبا كبٌراً  ،وإن كان قد
صدر فً تحقٌقه لل ّنصوص عن مذهب صحٌح  ،وحاول أن ٌُدخل فً
تارٌخ األدب العربً اتجاها نحو التفسٌر  ،ومحاولة لل ّتبوٌب تقوم
على أحكام ف ّنٌة "
ّ
طه حسٌن :اعتمد على الكثٌر م ن أسس ابن سبلم  ،خاصة تحرٌر
ال ّنصوص  ،وتخلٌص الشعر من الدّخٌل  ،وصلة الشاعر لما ٌروى
له .فهو ٌدٌن له بناء ال ّنقد على ال ّذوق.
من االنتقادات األخرى:
تعرض ابن سبلم للناحٌة الموسٌقٌة
 عدم ّ االضطراب فً ترتٌب الشعراء إلى طبقات ،أي أن القسمةالحسابٌة لم ت ّتفق مع القسمة الف ّنٌة
السرقة ال ّ
شعرٌة ح ّقها …إلى غٌر ذلك
 عدم استٌفاء مفهوم ّمن المآخذ.
ورغم هذه االنتقادات والمآخذ ٌبقى كتاب " طبقات فحول الشعراء
"البن سبلّم مرجعا أساسٌا لتارٌخ األدب بنصوصه " المحققة " ،
المنهجً على أسس
وأول كتاب حاول أن ٌضع اللّبنات األولى لل ّنقد
ّ
ّ
علم ٌّة.
وفً كل ّ ما تقدّم  ،اعتمد ابن سبلم فً تصنٌفه للشعراء عشر طبقات
على العامل أو المقٌاس الزمانً  ،فكان ملتزما بمنهجه الذي أعلن
مرة أن هذا االلتزام
صرح أكثر من ّ
عنه فً مق ّدمة كتابه  ،بحٌث ّ
ض ٌّع علٌه فرصة تصنٌف شعراء فً غٌر الطبقة التً ُوضعوا فٌها ،
وهذا ما دفعه لبلنتقال إلى نوع جدٌد فً اهتماماته النقدٌة ،فؤعطى
الرثاء كغرض غالب
األهمٌة لؤلغراض الفنٌة الشعرٌة  ،واختار ّ
لكونه ٌجمع بٌن مدح الم ٌّت وال ّثناء علٌه  .وقد ٌدفع هذا بالشاعر
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فٌتوعد
إلى نوع من إثارة العاطفة للوصول إلى هدف مع ٌّنهو ال ّثؤر ،
ّ
بذلك على لسان القوم.
 -20شعراء المراثً
قال ابن سبلم " :وص ٌّرنا أصحاب المراثً طبقة بعد العشر طبقات "
وهم :
 مت ٌّم بن نوٌرة بن جمهرة … الخنساء بنت عمرو بن الحارث … أعشى باهلة وهو عامر بن الحارث بن رٌاح … كعب بن سعد بن عمرو …ففً األول قال " :المق ّدم عندنا مت ّمم بن نوٌرة المك ّنى أبا نهشل ".
المفضل والمر ّتب فً الدّ رجة
وكلمة مق ّدم واضحة المعنى  ،وتعنً
ّ
األولى عن اآلخرٌن .ورغم أنه ٌص ّنف هإالء الشعراء األربعة فً
طبقة  ،لكنه لم ٌورد جملته التً كان ٌبتدئ بها عند كل ّ طبقة " وهم
أربعة رهط "  ،وهذا إٌحاء وتنبٌه منه إلى أنه عدل عن القسمة
الحسابٌة  ،والتزام العدد أربعة.
ّ
انتقل ابن سبلم إلى إٌراد أخبار عنه  ،تتعلق برثابه ألخٌه مالك بن
الردّة.
وجهه أبو بكر إلى أهل ّ
نوٌرة الذي قتله خالد بن الولٌد حٌن ّ
فب ٌّن فً استطراد أن رواٌات وأخبارا شتى وردت فً مالك ٌش ّك فٌها
استقر عنه أن عمر أنكر قتله  ،وقام على خالد فٌه وأغلظ له ،
إال ما
ّ
تؤوله .ومالك شاعر وفارس ٌقال له
وأن أبا بكر صفح عن خالد وقبل ّ
الصدقة التً والّه الرسول صلّى هللا
الجفول ألنه جفل  ،وذهب بإبل ّ
علٌه وسلّم علٌها  ،وهً صدقات بنً قومه بنً ٌربوع .قالوا له ال
تعجل بتفرقة ما فً ٌدٌك فقال:
ِ
ار ْح َرحف َنا،ا ْداأَر ن َ ا
أَر ن ا هللُا فولَّي َ
َّيعَّي ِ ا و ُْمَّيلََّي ّدىاااا**ااا َُّي ْر َ َ َ
ٍ
راخفئفا**ا َالانفظ ٍراو مفا َج ءُا ِ َنا وْ َ ِدا
َ َُّي ْ ُاُ :خذ اأ ْ ق وَ ُ ْ اغ
وَ ْنا فماِفأل ِرا وْم َخق ِ
فا فئَِّي ٌا**ا َلََّي ْعلفا َ َُّي ْلف:ا و ّد ُناد ُنا ُ َ ّم ِدا
َ ْ ُ ّ
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صة قتل خالد لمالك ،والحوار الذي وقع بٌنهما،
أورد ابن سبلم ق ّ
وزواجه بامرأته أ ّم تمٌم .زاد األغانً أنه كان ٌقال :أنه لم ٌر أحسن
من ساق ٌْها .أما تمٌم فبكى مالكا فؤكثر وأجاد ،والمقدّ مة منهن قوله
(رأي ابن سبلم ):
ٍ
ِ
ْ
فبا َأَ ْ َجعفا]ا
فاأ
م
ا
ع
ز
الاج
ا
[
**ا
ا
فوك
ِا
ن
أ
ت
ريا
ه
فاد
ريا
ألَ َ ْم َ َ ْ َ
َ
ََ ٍ ّ
ضلٌات
ا ْل َع ُج ُز زٌادةٌ من المف ّ
 ا ْل َخ ْنسا ُء:َ
ْ
ً
فاألول قتله بنو أسد ،
صخرا ومعاوٌة .
ّ
بكت الخنساء أخوٌها َ
مرة غطفان .أورد كلمتها فً كل منهما:
والثانً بنو ّ
ومن ذلك فً صخر:
أَِ ناح َد ِ
ْه ُلا
ثا أل ّ ِفما َ َّْيلُ َ
كاتَ ْم ُ ُلا**ا َتََّي ْ ا ىا َ ْخ ٍرا و ا و ّده ِرا َذ َ
ْ َ
وفً معاوٌة:
ِ
ضلا و ّد ع ِ
ِ
اس َّْير فوَ فا
خ
َ
أ
اا
د
َّي
و
**اا
فا؟اا
َّي
و
فا
ا
ك
َّيل
ع
فاو
َالا
أ
َ
َ
َْ َ
َْ ْ ََ ُْ
ا
 أعشى باهلة:رثى المنتشر بن وهب الباهلً قتٌل بن الحارث بن وهب  ،ومن
كلمته أخذت:
ِ
ِ
اأجز َلفا**ا َ ْنا َ ََّي ْرنف،اوَ نّفا َ ْع َ ٌرا ُ ُرا
وَِ ْنا َج َز ْلف،اوَمثْ ُلا و ّ ّر ْ
ِ
كا هللُا ُ ْلتَ ِ را
باوَـا َُّي ْعِ َدنّ َ
اس ـًا ُ ْل َ اسفو َ َّي فا**اوَف ْذ َه ْ
فاس َ ْ َ َ
ّ َ
ا
الغنوي رثى أباه أبا المغوار بكلمة ( أورد منها ):
 كعب بن سعدّ
ِ
ِ
ِ
ِ
قساتَ ُ ِ
با
وََّي َ ْقا فنَ ا ومقتىات فعُا ْشتر تها**ا مفاوَ ْ اتَ ُ ْنا َ ْلهُا ولّ ُ
ِ
با
َ َّْيلَ َّي اأ ْ ا ِ ْتفا َ َد َّي
ْجذْال ُناح َنا َؤ ُ
يا َ َلاو َّي :اا**ا ُه َقا وْ فن ُا و َ
إلى أن ٌقول:
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با
اد ْ َقةًا**او ََع َّيلاأ فا و ِْم ْق ِرا ِ ْل َ
وص ْق َ
تَ
وََّي ُ ْ ُا:ا ْدعُاأ ْخرىا َ ْروَ ِعا ّ
كا َر ُ
فبعد أن ب ٌّن ابن س ّ
بلم نسب الشاعر وما روي عنه من أخبار ،بٌنبما
وألي شخص ،فؤورد من شعره ما ٌراه أجود.
اشتهر فً رثابه،
ّ
 شعراء القرى العربٌة20
وانتقل ابن سبلّم إلى إعطاء األهمٌة ألماكن حضرٌة فً الجزٌرة
فختار خمسة أماكن أله ّمٌتها  -دون شك  -فً المجال
العربٌة  ،ا
الحضاري عامة  ،والشعري خاصة  ،وهً :المدٌنة  ،ومكة ،
والطابف  ،والٌمامة  ،والبحرٌن ( فً المخطوطة كتبت طابف بدون تعرٌف ).
فبدأ بالمكان الخصب شعرا ،واختار شعراءها الفحول قاببل:
ٌ
ً
خمسة  :ثبلثة من
" وأشعرهنّ
قرٌة المدٌنة  ،شعراإها الفُحول ُ
الخزرج  ،واثنان من األوس " .وهنا ال ب ّد من ال ّتساإل عن استعمال
ابن سبلّم لكلمة ( قرٌة المدٌنة )  .فهل هو استعمال للدّاللة على واقع
شاع فقط ؟
المدٌنة فً مرحلة أو عصر ما ،أم استعمال ُم ٌ
شعراء المدٌنة وقبابلهم:
سان بن ثابت من الخزرج،من بنً ال ّن ّجار( فً المخطوطة بنً نجار )
 -1ح ّ
 -2كعب بن مالك من بنً سلمة
 -3عبد هللا بن رواحة من الخزرج
-4قٌس بن الخطٌم من األوس  ،من بنً ظفر
 -5قٌس بن السلت من بنً عمرو بن عوف
حسان بن ثابت  ،حٌث قال:
ورأي ابن سبلم فً هإالء أن أشعرهم ّ
" هو كثٌر ال ّ
شعر  ،وقد حمل علٌه ما لم ٌُحمل على أحد  ،ل ّما
تعاضهت قرٌش واستت ّبت  ،ووضعوا علٌه أشعارا كثٌرة ال ُتن ّقى "
تعاهضت واستت ّبت :أي تناهشوا  ،فرمى بعضهم البعض باإلفك
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والبهتان والشتٌمة.
الشعر ،غٌر أن
وهنا نجد ابن سبلم ال زال ٌعطً األهمٌة لكثرة
أنسبه وما كان لهم
حسان كثٌر ٌصعب تلخٌصه .ذكر ا
الموضوع على ّ
من شؤن .فروى قصة قدوم الرسول صلّى هللا علٌه وسلم إلى المدٌنة
 ،فتناولته قرٌش بالهجاء  ،فؤمر الرسول الكرٌم عبد هللا بن رواحة
أن ٌردّ علٌهم فلم ٌُشف  .فؤمر كعب بن مالك فذكر الحرب ،فدعا
حسان فؤبرع .وبٌن اختبلف الرواٌات ،فؤورد من شعره الج ٌّد فً
مدح بنً جفنة  ،ومن الهجاء هجاإه للحارث بن عوف .ومجمل
القصة أن الحارث أتى الرسول (ص) مسلما ،فؤرسل (ص) معه رجبل
من األنصار إلى قومه ٌدعوهم إلى اإلسبلم فقتلوه  ،ولم ٌستطع
سان ،وجاء الحارث ٌعتذر إلى رسول
الحارث أن ٌدافع عنه فهجاه ح ّ
هللا (ص) (من تارٌخ ابن عساكر )
من هجابه له:
ِ
ِ
ثاوَ تَهُاا**اا ثْ ُلا ّوزجفج ا َ ْد ُ فاوَ ْ ا ُ ْجَ ِرا
اح ْ ُ
َأَ فنَ ُا و ُْم ّر ِّ
ي َ
حسان وأحادٌثه كثٌرة "
وٌنهً كبلمه عن حسان بقوله " :وأشعار ّ
 فً كعب بن زهٌر قال:" شاعر ُمجٌد " (.قصد بذلك أنه أجاد فً أشعار العرب ) .وٌؤتً بؤبٌات
فً ٌوم أ ُ ُحد:
ِ
ِ
ِ
ِ
لَّيعا
وَجئْلفا وىا َ ْق ٍجا َنا وَْ ْ ِرا َ ْس َهُا**اأحف ُ
شا،ا ْلَّي ُ ْ احفس ٌرا َ ُ َ ُ
َـ َ ُا ٍ
آالفا اانَ ْ َّينانَ ِ
ثا ِ ئََّي ْ َنا ْنا َ ثَُّي ْرنفا َ اأ َْرَ ُعا
َّيصَّيّ ٌا**ا َـ ُ
َ ُ
( 3000مقابل )700
كما جاء بؤشعار فً أٌام الخندق  ،وفً رجوع الرسول من حنٌن ،
وفً مسٌره إلى الطابف  ،وأخبار أخرى سواء منها ما قاله
الرسول(ص) فٌه  ،وفً خبر نزول القرآن فً ح ّقه لتخلّفه عن تبوك.
 وفً عبد هللا بن رواحة قال:" س ٌّ ٌد فً الجاهلٌة وعظٌم القدر والمكانة عند الرسول (ص) "
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وأورد شعرا قاله وهو ٌؤخذ بزمام ناقته (ص) فً عمرة القضاء،
قال:
َخ ّق ا ل ا وْ ُ ّ ف ِرا َنا س ِ ِها**ا َخ ّق ،اوَ ُ ُّلا وْ َخ ْ ِرا عارسقوِهاِ
َْ
ْ َ
َ
ِ
ضر لَّيف ُ ا َّيىاتََّيلْز ِهاِ
ِ
نَ ْ ُنا َ
ض َرْلف ُ ْ ا ىاتَأ هاا**اا َ مفا َ َ ْ ْ
ص ( أي تقدٌر ما
ومن األخبار التً جاء بها ما قاله للٌهود فً ا ْل َخ ْر ِ
على الشجر من الثمار بال ّظنّ ال باإلحاطة ) ،وأخبار أخرى لها عبلقة بمكانته
عند الرسول (ص)  ،وما أنشده.
 فً أبً قٌس بن األسلت قال:" هو شاع ٌر ُمجٌ ٌد " .جاء له بشعر فً حرب قومه
ومن ذلك:
ِ
جفعا
َّي
ت
ا
َّير
غ
ا
ف
ق
َّي
ن
ا
ْع
ط
َ
أ
**ا
مفا
و
ا
ْس
أ
ار
ض
َّي
ْ
و
ا
ص
اح
د
َ ُ َ ْ ً َْ َ َ ْ ِ
َْ َ ّ َْ َ ُ َ َ
ِ
ِ
َسعىا ىاج ِّلا ل ا فوِ ٍ
اسفعا
َّيلا ْ ِر ٍئاو اشأنه ٍ
َّيكا**ا ُ ُّ
أْ
ُ َ

والخزرج،

ا
وهذا فً االستعداد للحرب .وأورد خبرا مفاده أنه أقبل ٌرٌد النبً
ٌوف ا ْل َخزرج .قال :ال
(ص) فقال له عبد هللا بن أبًِ :
س َ
خ ْفتَ وهللاِ ُ
ْ
حول.
َج َر َم [وهللا] ال أسلم َح ْوال .فماتَ فً ال ِ
 فً قٌس بن الخطٌم قال:حسان شعراً ،وال أقول ذلك''
ضله على ّ
" شاعر ،فمن الناس من ٌف ّ
أورد له خمسة عشر بٌتا من ثبلثة قصابد ،ومن ذلك:
با**اوِ َع ْمرَةا ََّي ْ رًاغََّْيرا َ ْقِ ِ
فار ِ ِ
ار ْسمفًا َ فطّر ِدا و َْمذ ِه ِ
با
أَتََّي ْع ِر ُ
فَ
َ
َ
بً (ص) ،ومفادها أنه بقً على شركه وأسلمت
صته مع ال ّن ّ
وسرد ق ّ
حواء ،فكان ٌصدّها عن اإلسبلم ،وٌعبث بها ،
امرأته ،وكان ٌقال لها ّ
ٌؤتٌها وهً ساجدة فٌقبلها على رأسها .فلما وصل الخبر الرسول
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رحب
(ص) وهو ال زال بمكة قبل الهجرة ،فلما التقى به فً الموسم ّ
ٌتعرض لها ،فقال :نعم،
به وع ّظمه ،فطلب النبً (ص) منه أن ال
ّ
ً
وكرامة ٌا أبا القاسم.
شعراء مكـة:
وهم:
 - 1عبد هللا بن الزعبري بن قٌس ــ أسلم ومدح الرسول  ،وعاش
زمن عمر مكفوفا.
 – 2أبو طالب بن عبد المطلب ــ شارك فً دار الندوة ،وقال شعرا
فً الفجار ،ومن أروع قصابده ما كان فً مدح الرسول (ص)
 – 3الزبٌر بن عبد المطلب  ،شعره قلٌل .ناقش خطؤ فً القافٌة.
 -4أبو سفٌان بن الحارث  ،و له شعر قاله فً الجاهلٌة  ،ولم ٌصل
منه إال القلٌل .وله شعر فً أحد.
أمٌة،و ٌروي الناس قوله لحسان.
 -5مسافر بن أبً عمرو بن
وهونحل منه لحسان.
-6ضرار بن الخطاب الفهري  ،دافعت عنه أم عٌبلن هً وبناتها فً
قتال(شعر)
 -7أبو عزة الجمعً ،اسم ه عمرو بن عبد هللا،أطلقه الرسول (ص)
بعد أن أسر فً أحد ،وبعد أن وعده أنه ال ٌعٌن علٌه بالشعر ،لكن
قتله بعد أن خدعه (شعر)
ّ
الممزق  ،لم ٌذكر له شٌبا
سهمً ــ
 -8عبد هللا بن حذافة ال ّ
 -9هبٌرة بن أبً وهب بن عامر من رجال قرٌش  ،وأشدّ عداء
للرسول (ص) .له شعر فً أحد.
شعـراء ال ّطـابف
قال ابن سبلم:
" وبالطابف شعر ولٌس بالكثٌر  ،وإنما كان ٌكثر الشعر بالحروب
التً تكون بٌن األحٌاء نحو حرب األوس والخزرج  ،أو قوم ٌغٌرون
وٌغار علٌهم  .والذي قلّل شعر قرٌش أنه لم ٌكن بٌنهم نابرة  ،ولم
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ٌحاربوا .وذلك الذي قلّل شعر ع ّمان  ،وأهل الطابف من طرف  ،ومع
ذلك كان فٌهم "
من الشعراء:
صلت بن أبً ربٌعة  ،مدح فارس
 - 1أبو ال ّ
 ،ذكر المبلبكة والسماوات
الصلت
 - 2ابنه أم ٌّة بن أبً ّ
واألرض .له علم بالكتاب  ،وأخبار ال ّدٌانات  ،وهو أشعرهم.
 - 3أبو مجن عمر و الثقفً  ،شاعر وشرٌف .غلب علٌه الشراب
 ،فضرب وحبس (له قصة فً ذلك )
 - 4غٌبلن بن سلمة  ،أورد له خبر تطلٌق زوجاته وتوزٌع ماله
على أوالده  ،فؤرغمه عمر على إرجاعهن  ،ولم ٌذكر له
شعرا.
 - 5كنانة بن عبد بابٌل لم ٌذكر ابن سبلم من شعره وال خبره.
شعـراء البـحرٌـن
ٌقول ابن سبلم:
" وفً البحرٌن شعر كثٌر ج ٌّد وفصاحة "ومنهم:
 - 1المث ّقب  ،وهو عابذ بن محصن …س ّمً بالمثقب العبدي لقوله:
ر َد ْد َناتَ ِ ّ ًا َ لَ َّيناأُ ْخرىاا**اا ََّي َّي ْنا وْق ف ِصاوِ ْع ِ
قنا
َ ُ
َ
َ َ َ
َ
ستر
ا ْل َوصاوص :ثقب فً ال ّ
 - 2ال ُم ّ
مزق العبدي  ،وهو شؤس بن نهار بن أسود
ّ
بالممزق لقوله:
ِ
ِ
ِ
وَ ْنا ُ لْ ُ ا َأ قالًاوَ ُ ْنا َخ َّْي َراآ ِلاا**ا َ الّاوف ْدرْ ل ا َو َّمفاأَُ ّزقا

 ،وس ّمً

ا
ضل بن معشر
 - 3المف ّ
ضلته قصٌدته التً ٌقال لها "
قال فٌه ابن سبلم " ف ّ
ومنها:

ال ُمنصفة"،
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ُ
فرٌق
جٌر َتنا اسْ َت َقلّوا ** َف ِن ٌّ ُتنا َونِ ٌّ ُت ُه ْم
ألَ ْم َت َر أنّ
َ
وأورد له أبٌاتا اخ ُتلِف في قابلها لعدم وجود اسم الشاعر ُ
رم فً
لخ ٍ
المخطوطة.
شعراء الٌمامة
ٌقول ابن سبلّمَ " :وال أعرف بال ٌَمامة شاعراً مذكوراً "
شعراء ٌـهود
ٌقول ابن سبلّم " :وفً ٌهود المدٌنة وأكنافها شعر ج ٌّد "  ،ومنهم:
 - 1السموأل بن عادٌا  ،وهو من تٌماء.وهو الذي كان استودعه
امرإ القٌس سبلحه  ،فلما ذهب الحارث بن أبً شمر ٌطلبه
رفض  ،واغلق الحصن.فؤخذ له ابنا خارجا من القصر  ،فقال
السبلح  ،وإ ّما أن أقتله ،فقال :اقتله فلن
إلً ّ
له :إ ّما أن تإدّي ّ
أإ ّدٌها  ،فلم ٌفعل  ،فضرب به األعشى المثل  ،فقال:
ِ
اج ّر ِرا
فوس َم ْق ِألا ْذ َ
اطففا وْ ُ ُ
اج ْ َ ٍلا َ َسق دا و ّْ ِل َ
مفما ها**او َ
ُ ْنا َ ّ
وأورد له شعراً.
الربٌع بن الحقٌق  ،وهو من بنً ال ّنضٌر  ،وهو القابل:
ّ -2
ِ
ِ
ِ
ِ
وسفئِ ُلا
َدىا
و
ىا
َّي
ا
د
ا
ا
ْع
و
**ا
فءنفا
ن
ا
ر
لفاخف
ا
ل
سفئ
ْ
ْ
َ ُ َْ ُ
ّ
ْ
َ
طً  ،وأ ّمه من بنً ال ّنضٌر ،
 - 3كعب بن األشرف  .وهو من ّ
بكى قتل بدر  ،وش ّبب بنساء رسول هللا (ص)  ،فؤمر الرسول
(ص) محمد بن سلمة ورهطا معه من األنصار بقتله  ،فقتلوه.
أورد له شعرا فً االفتخار بخاله.
 - 4شرٌح بن عمران  ،أورد له شعرا ،ومنه:
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إلى أن ٌقول:

َّيااااتا وىا خفئِ اس ـا
ِ
أخا وْ ِر َما ِنا ْست َ ْع َ
باِ َ ِ
وس َّي ا وثّم ـا
أس ِ ُا َ ا ْنا**ا َش ِر ق ا فا ُّ
ْش َر ْ
تاوَهُاوُضقالا
ِ ّنا وْ َ ر َ ا ذ اتَّيَّيؤ اااااخ ِها َ َج ْد َ

س ْع ٌَ ُة بن ا ْل َعرٌص ،أورد له شعراً  ،ومنه:
َ -5
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّي
ـحا
ا
ن
و
ا
،
ف
َّي
ت
ا
ن
َّيا
د
الا
**ااا
ااا
َّيك
اهفو
َّي
اح
ل
و
ا
ن
د
ع
َّي
َّي
ت
الا
ُ ْ ََ َ ْ َ ِ
َ ْ َ َ َ ُ ُّ َ ٍّ ٌ
ِ
ِ
قدا َ ٍ
فربا أَ ْد ِحا
َّينا ْ رأاأَِ َنا وْ َ ق ِد َ
ثاجفهـًا**ا َ َرجفا وْ ُخ َ
ـحا
ادوََّي ْع ُ ا وض َ اغ را ِ
َوََ ْداأَ َخذ ُ
ْتا وْ َ قَّياغََّْي ُرا ُخف ِ ٍ ا**ا َوََ ْد َ
 -6أبو قٌس بن رفاعة ،أورد له شعرا ،ومنه:
فحا ذ اوَ ُ ا
فر َش َا ّور ِ
أَو ُناوَ ُ ْ ا،ا َأَوْد ْ اِلََّي ْ س ا**ا ُ َ
 -7أبو ال ّذٌال ،وله شهر منه:
فا و ّد َرا َخ َّي
فاسف ِلُ فا**ا فوْ ِ ْج ِراوَفو ُْم ْستَقىا وىا وثّ َم ِدا؟ا
َه ْلاتََّي ْع ِر ُ
إلى أن ٌقول:
ِ
ِ
فءا وْ َ ر ا َّيْتَصديا
وَـاتَ قَلّل ا
ُ
ىاخ َُّي َّي اا**ا َّيْلَ ْ َ
اح َ
 -8درهم بن زٌد ،وهنا ورد اختبلف فً االسم،ومن شعره:
ِ
حا
َأُ ْدوِ ُجا فوْ َ ْقِما َش َْرا و ُْم
َّيقاااااكاحتّىا ذ َ
اخ َ َقا و ُْم ْج َد ُ
تا ِ ف اوِ َ ْ ا ََّي ْل ِزوق ا**اوَلف ق ا ـا َ َ ْداأَ ْ َ ق ا
أَ َ ْر ُ
اسر فًاوَأوْضىاِ ِ ا**اسر ٌ ٍ
أَج ّد ِ
َّيحا
ْ َ
َ
باِ َد ِّ اأَوَّْيََّي ُ
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الخبلصة
ومن خبلل ما ذهب إلٌه ابن سبلم فً اختٌار شعراء ٌهود ،نبلحظ أن
هذه العملٌة االختٌارٌة تطبع بطابع دٌنً عقابدي ،وهو أٌضا اعتراف
بالتعاٌش السلمً الذي كان ٌعقد فً معاهدات مع المسلمٌن من حٌن
آلخر .كما أنه توضٌح لكون القرض لم ٌكن للمسلمٌن والجاهلٌٌن
وحدهم.
ومن خبلل ما أورده ابن سبلم من أبٌات شعرٌة مختارة ٌ ّتضح أنه
أراد أن ٌطلعنا على األغراض التً طرقوها لمعرفة ما ٌم ٌّزهم عن
وحب لل ّثراء …وغٌرها.
اآلخرٌن من بخل،ومكر،ووفاء،
ّ
،
فكان ابن سبلم فً كل ّ ما سبق  ،همة ومبادرة قٌمة ومتنوعة
وضع أصابع ال ّدرس على كل ّ من الشعر صحٌحه ومنقوله  ،ووظف
عددا من المقاٌٌس النقدٌة التصنٌفٌة ،وهً:
 التصنٌف الحسابً الزمانً التصنٌف المكانً التصنٌف الغرضً الفنً التصنٌف العقابديإلى جانب األحكام واآلراء الشخصٌة ال ّن ٌّرة فً الشعر وال ّ
شعراء.
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انتهى فً  2001/06/13بحمد هللا وعونه
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