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أثر اإلبل في توجيه الخطاب النقدي العربي
عاصم “محمد أمين” بني عامر
مستخلص
تتنــاول هــذه الدراســة أثــر حضــور اإلبــل فــي بنيــة الخطــاب النقــدي العربــي ،وتموضعهــا فــي منعطفاتــه ،وقــد انســرب هــذا األثــر فيمــا
يمكــن وســمه بالتبعيــة النقديــة التــي هيمنــت علــى الخطــاب النقــدي فــي إطــاره العــام ،ومــن ثــم فــي المقاييــس النقديــة التــي احتكــم إليهــا
الخطــاب النقــدي العربــي فــي ســيرورته مــن مثــل الفحولــة ،والطبقــات ،وأظهــر مــا جــاء أثــر اإلبــل فــي المصطلح النقــدي ،فكانــت القصيدة
والراويــة والشــوارد والتمليــط والتعويــص وغيرهــا.
كلمات مفتاحية :اإلبل ،الفحولة ،النقد ،القصيدة.

The Effect of Camel in the Arabic Criticism Discourse
Asem “Mohmad Amen” Bani amer

Abstract
This study deals with the presence of camels in the structure of Arabic criticism discourse and its standards.
These standards were taken from the behavior of camels, sush as virility, endurance and patience as descrbed
by poets. Thus, the effect of camels become a method of Arab criticism.
Keywords: Camel, Aim, Criticism, Poet.

442

عاصم “محمد أمين” بني عامر

مقدمة
تحــاول هــذه الدراســة الوقــوف علــى أثــر اإلبــل فــي توجيــه
الخطــاب النقــدي العربــي ،بوصفهــا عنصــرا ً مهيمنــا ً مــن
عناصــر البيئــة العربيــة ،فقــد كشــفت الجــذور واألنســاغ األولــى
المشــ ِ ّكلة للفكــر العربــي عــن تأثيــر كبيــر لهــذا الحيــوان فــي
الفكــر العربــي ،والنقــد أول هــذه الطرائــق وأهمهــا ،مما يشــرعن
لســؤال جوهــري؛ إلــى أي مــدى أســهم الجمــل فــي خلــق نظــام
نقــدي متميــز يخضــع فــي رؤاه إلــى هــذا العنصــر الطبيعــي
المشــكل؟
وقــد مثــل اســتقراء المعاجــم العربيــة ،وكتــب التــراث النقــدي
العربــي صعوبــة أمــام هــذه الدراســة ،لضخامــة المــواد اللغويــة
فــي المعاجــم العربيــة ،ووفــرة النتــاج النقــدي المــوروث،
ووعــورة التقــاط النتــف النقديــة ذات الصلــة باإلبــل مــن هــذه
الوفــرة؛ لشــدة خفائهــا أحيانــا وتقــادم العهــد عليهــا أحيانــا أخرى،
لكــن مــا ذلــل هــذه الصعــاب انتحــاء الدراســة منحــى تأصيليــا
تحليلي ـا ً نظــم عقدهــا ،فجــاءت فــي مباحــث عــدة ،وقــف أولهــا
علــى “اإلبــل فــي الحيــاة العربيــة” ،بوصــف الحيــاة العربيــة
األولــى هــي المشــ ّكل األول لجــذوره الفكريــة وســلوكه ،أمــا
المبحــث الثانــي فحــاول الوقــوف علــى أثــر حضــور اإلبــل فــي
الخطــاب النقــدي العربــي ،فــكان فــي توليــد نظــام التبعيــة الــذي
أطــر الفكــر النقــدي فــي ســيرورته التاريخيــة ،وفــي المقاييــس
النقديــة التــي اتخذهــا النقــاد العــرب معاييــر احتكمــوا إليهــا فــي
رؤاهــم النقديــة مثــل الفحولــة والطبقــات ،وأخيــرا انســرب هــذا
الحضــور فــي المصطلــح النقــدي الــذي كان ابتعاثــا لإلبــل فــي
كثيــر مــن تشــكالته ،مــن مثــل القصيــدة والراويــة والتمليــط
والشــوارد إلــخ .وختمــت الدراســة بضميمــة تقفــت مــا توصلــت
إليــه الدراســة مــن نتائــج.
اإلبل في الحياة العربية
يــكاد يجمــع الباحثــون علــى أن شــبه الجزيــرة العربيــة هــي
البيئــة األصليــة للعــرب وموطنهــم األول( ،)1وهــي بــاد أكثرهــا
صحــارى ودارات ،يغلــب عليهــا الجفــاف وتنتابهــا ريــاح متعــددة
أشــرها الســموم ،وألطفهــا الصبــا ،ليــس فيهــا نهــر واحــد دائــم
الجريــان( ،)2وهــي متراميــة األطــراف ،متباعــدة المراكــز ،ممــا
جعلهــا غايــة فــي القســوة ،ال يســهل العيــش فيهــا إال لمــن امتلــك
القــدرة علــى التكيــف مــع ظروفهــا ،حتــى هــذا التكيــف يقصــر
دون وســائل تعيــن علــى تجــاوز تلــك القســوة ،ولعــل أول تلــك
الوســائل علــى اإلطــاق وأبرزهــا اإلبــل ،التــي ظهــرت فــي
الحيــاة العربيــة الصحراويــة منــذ القــدم ،إذ يقــرر المؤرخــون
وعلمــاء األجنــاس أن اإلبــل ذات الســنام الواحــد عاشــت فــي

جنــوب الجزيــرة العربيــة فــي (حضرمــوت) قبــل ثالثــة آالف
عــام قبــل الميــاد( ،)3ومــن الطريــف أن أقــدم نقــش فيــه إشــارة
إلــى العــرب ،ذكــر الجمــل فيــه مقرونــا بهــم ،وقــد خلــف هــذا
النقــش الملــك األشــوري شــلمناصر الثالــث ،وفيــه وصــف
لحملتــه علــى ســوريا ،واصطدامــه بجيــوش ملوكهــا فــي قرقــر
شــمالي حمــاة عــام ( 855ق م) ،وممــا جــاء فــي ذلــك النقــش“ :
عشــرة آالف جمــل لجنــدب العربــي”(.)4
وترافــق اإلبــل والصحــراء ،جــاء نتيجــة لمــا تمتلكــه اإلبــل مــن
مواصفــات جســمانية ال تتوافــر لغيرهــا مــن الحيوانــات تتوافــق
تمامـا ً مــع طبيعــة تلــك الحيــاة ،ممــا جعلهــا أكثــر مالءمــة للبيئــة
الصحراويــة :فهــي للطعــام وللشــراب وحمــل األثقــال وجلدهــا
يســتخدم للســكن ،والوســيلة المثلــى للنقــل فــي مثــل هــذه البيئــة،
وتحتمــل العطــش والحــر والجــوع أليــام عــدة ،وتســتخدم للحرب
فكانــت فــرق الهجانــة( .)5بــل إننــا ال نجافــي الصــواب إن قلنــا:
“إن هللا قــد خلقهــا خصيصـاً ،كــي يجعــل الصحــاري قابلــة لســكن
البشــر”( ،)6أي أنه��ا أه��م مصــادر حياــة اإلنس�اـن العربـ�ي ،فهــي
الوحــدة القياســية التــي تعطــي لــكل فــرد مــن أفــراد المجتمــع
قيمتــه علــى قــدر مــا يملــك منهــا ،ونقــده الــذي يتبــادل بــه الســلع،
بــل وحــدة القيــاس لمهــر العــروس ،وألربــاح الميســر ،لــذا
يســمونها المــال ،بلــه أن ترتبــط حيــاة كل واحــد منهمــا باآلخــر،
فــإذا هلــك أحدهمــا تبعــه اآلخــر( ،)7فوجودهــا مســاو لحياتــه،
بوصــف المــال والــروح صنــوان.
وممــا يدلــل علــى هــذا الترابــط الوجــودي ومــن ثــم الروحــي
أنهــا كانــت معجــزة النبــي العربــي صالــح عليــه الســام ،بــل
عبــدت عنــد بعــض العــرب ،فقــد ورد أن جماعــة الشــاعر
إنهــا ُ
«زيــد الخيــل» وهــم مــن طــي كانــوا يعبــدون جمـاً أســود ،وأن
بعــض القبائــل مثــل إيــاد كانــت تتبــرك بالناقــة( ،)8وقــد أعلــى
مــن شــأنها النــص القرآنــي فــي قولــه تعالــى﴿ :أَفَــا يَ ْن ُ
ــرونَ
ظ ُ
اء َكيْــفَ ُرفِعَــتْ ،وإلَــى
ف ُخ ِلقَــ 
إلــى اإلبِــلِ َكيْــ َ
تْ ،وإلَــى السَّــ َم ِ
()9
ـط َحتْ﴾  ،حيــث
صبَـ 
ل َك ْيـ َ
ْال ِجبَــا ِ
سـ ِ
األرضِ َك ْيـفَ ُ
تْ ،وإلَــى ْ
ف نُ ِ
يبتعــث صــوغ هــذه اآليــة علــى هــذه الشــاكلة تســاؤال ملحــاً،
يتك ّ
ق العظيــم ،الــذي ذكــره
ي هــذا المخلــو 
شــف عــن ســر كامــن فـ 
ل ســماواته الالمتناهيــة ،وقبــل جبالــه بعظمتهــا،
هللا ســبحانه قب ـ 
وأرضــه بتعقيداتهــا ،وهــو ســر يصعــب اإلحاطــة بــه ،لكــن
المؤكــد أن هللا صدّرهــا لعظيــم شــأنها بيــن مخلوقاتــه ،وفيمــن
نزلــت عليهــم هــذه اآليــات.
يؤكــد ذلــك العظــم تكــرار ورودهــا فــي القــرآن الكريــم بألفــاظ
متعــددة ،فــوردت لفظــة (األنعــام) _وأكثــر مــا تــرد لإلبــل_
فــي اثنيــن وثالثيــن موضعــاً ،وقــد وردت لفظــة (الناقــة) فــي
ســبعة مواضــع ،ولفظــة (العيــر) فــي ثالثــة مواضــع ،ولفظــة
(اإلبــل) فــي موضعيــن ،ولفظــة (البعيــر) مرتيــن ،أمــا (الجمــل)،
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و(الهيــم) ،و(البــدن) ،و(البحيــرة) ،و(الســائبة) ،و(الوصيلــة)،
و(الحــام) ،و(العشــار) ،فــوردت لمــرة واحــدة ،بلــه أن تتفــوق
عدديــا ً علــى ســائر الحيوانــات بمجمــوع أســمائها الــذي بلــغ
ثالثــة عشــر اســما ً دون تكــرار ،وخمســا وخمســين مــع التكــرار،
فــي حيــن أن هنــاك خمســين اســما ً للحيوانــات األخــرى(.)10
وفــي ســياق األحاديــث النبويــة تصــدرت اإلبل قائمــة الحيوانات
العزيــزة ،فاقترنــت بالعــز وحفــظ كرامــة اإلنســان .فعــن النب ـي
ل عـ ٌّ
ـز ألهلهــا ،والغنـ م بركــة،
صلــى هللا عليــه وســلم قــال« :اإلبـ 
ل معقــود بنواصيهــا الخيــر إلــى يــوم القيامــة»( .)11وال
والخيــ 
ننســى دورهــا فــي بنــاء المســجد فــي المدينــة المنــورة بقــول
الرســول الكريــم« :دعوهــا فإنهــا مأمــورة»( ،)12وطلــب
الرســول الكريــم معارضتهــا فــي أداء هيئــات الصــاة حيــن قــال:
«إذا ســجد أحدكــم فــا يبــرك كمــا يبــرك البعيــر ،وليضــع يديــه
ّ
فــإن
ل
ســبُّوا اإلبــ 
قبــل ركبتيــه»( ،)13وفــ 
ي األثــر أيضــاً« :ال ت َ ُ
ب أكثـم
ل حكيـ م العــر 
فيهــا رقــوء الـ َّد م ومهــر الكريمــة»( .)14وقــا 
ن صيفــي« :عليك ـم باإلب ـل فأكرموهــا فإنهــا حصــون العــرب
بـ 
ي حقهــا «(.)15
وال تضعــوا رقابهــا إال ف ـ 
كل ذلــك يســطر العالقــة الحميمــة والترابــط األســري بيــن
العربــي واإلبــل الــذي صــوره القاضــي أبــو ســعيد الســيرافي
بقــول أســري عاطفــي :البعيــر بمنزلــة اإلنســان ،والجمــل بمنزلــة
الرجــل ،والناقــة بمنزلــة المــرأة ،والســقب بمنزلــة الصبــي،
والحــوار بمنزلــة الولــد ،والبكــر بمنزلــة الفتــى ،والقلــوص
بمنزلــة الجاريــة(.)16
وال أدل علــى مــا ســبق مــن تغلغلهــا فــي الشــعر العربــي،
فقصيــدة علقمــة الفحــل التــي جــاءت فــي خمســة وخمســين
بيتــا ،اســتغرق وصــف الناقــة فيهــا ســبعة عشــر بيتــا ،وقصيــدة
طرفــة التــي جــاءت فــي مائــة وأربعــة أبيــات حظيــت الناقــة
فيهــا بأربعــة وثالثيــن بيتــا ،ومعلقــة النابغــة الذبيانــي جــاءت فــي
خمســين بيتــا أربعــة عشــر منهــا فــي الناقــة ،ومعلقــة لبيــد ثمانيــة
وثمانــون بيتــا ،وصــف الناقــة فيهــا فــي ثالثــة وثالثيــن بيتــا.
اإلبل في الخطاب النقدي العربي
وعــى النقــاد القدمــاء األوائــل ضــرورة وجــود معاييــر فنيــة،
ومقاييــس موضوعيــة ،تمكنهــم مــن نقــد األشــعار ،والحكــم عليهــا
جــودة أو رداءة ،وتصنيــف الشــعراء ووضعهــم فــي مراتــب،
كل ذلــك دفــع بهــم إلــى محاولــة اختــراع معاييــر مــن شــأنها أن
تكــون عونــا ً لهــم فــي العمليــة النقديــة ،فهرعــوا بوعــي وبــا
وعــي إلــى العنصــر األول المشــ ّكل لحياتهــم واتخــذوه مقياســا
لنقدهــم ،فانعكــس فــي تشــكالت عــدة بــدءا مــن نظــام التبعيــة
الــذي أطــر الخطــاب النقــدي فــي عمومــه ،ومــرورا بالمقاييــس
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النقديــة ،مــن مثــل الفحولــة والطبقــات ،وانتهــاء بالمصطلــح
النقــدي ،بمــا يحمــل مــن ســمات تعريفيــة.
التبعية
تتوافــق اإلبــل فــي كثيــر مــن ســلوكها مع غيرهــا مــن الحيوانات،
لكنهــا تنمــاز بالتبعيــة واالنقيــاد؛ إلــى درجــة ال يضاهيهــا فيــه
جنــس آخــر مــن الحيوانــات ،فهــي ســريعة التعلــم والتعــود،
ســهلة االنقيــاد والتوجيــه إلــى درجــة البــادة ،إذ تأخــذ زمامهــا
فــأرة فتذهــب بهــا إلــى حيــث شــاءت( ،)17مطيعــة لصاحبهــا،
وتأتمــر بأمــره ،وهــي ال تبــرك أو تنــوخ إال إذا ســمعت صيحــات
صاحبهــا ،ويصــل األمــر بهــا إلــى أن الراعــي عندمــا يريــد
لقطيعــه أن يرعــى فــي منطقــة وال يبارحهــا ،يعمــد إلــى تقييــد
الجمــل الكبيــر أو الناقــة المســنة ،أو الجمــل الــذي يســتخدمه فــي
ركوبــه ،حتــى ال تبــارح باقــي اإلبــل مكانهــا ،وفــي هــذه الحالــة
يرعــى أفــراد القطيــع بالقــرب منــه( ،)18وتســير قطعانــا قطعانــا،
وإذا أفــرد الجمــل عــن باقــي أفــراد قطيعــه ،كان همــه اللحــاق
بجماعتــه ،وأكثــر مــا تخــاف الناقــة حيــن تكــون ُمط ِفلــة ،فتراهــا
قلقــة مضطربــة ،ال ســيما إذا انقطعــت عــن القطيــع ،أو شــعرت
بانفرادهــا ،وهــي ســارحة ترعــى ،وقــد يحــدث أحيانــا -والجمــل
يســرح مــع قطيــع -أمــر يخيفــه كأن يباغتــه ذئــب أو ضبــع(،)19
فيهــرب مذعــورا ،ويتبعــه القطيــع ،ثــم تتبعــه قطعــان أخــرى
قريبــة ،فتــرى القطعــة هاربــة فــي الباديــة( ،)20دون ســبب إال
أنهــا تبعــت غيرهــا دون وعــي أو هــدى ،وممــا يؤكــد أصالــة
نظــام التبعيــة فــي اإلبــل أن الذكــور منهــا شــديدة الغيــرة علــى
إناثهــا ،واإلنــاث شــديدة الحــرص علــى مواليدهــا(.)21
انســرب هــذا الســلوك إلــى الفكــر النقــدي العربــي فــي مــا تشــي
بــه كلمــة «نقــد» فــي المعاجــم العربيــة مــن معنــى ينطــوي علــى
التماثــل والتبعيــة ،ف»النــون والقــاف والــدال أصــل صحيــح
يــدل علــى إبــراز شــيءٍ وبــروزه ،مــن ذلــك النقــد فــي الحافــر،
شــره .حافــر نقــد :متق ّ
وهــو تق ّ
شــر ...وتقــول العــرب :مــا زال
()22
فــان ينقــد الشــيء ،إذا لــم يــزل ينظــر إليــه»  ،والتقشــر فــي
أصلــه صــورة لمعــاودة الفعــل وتكــراره ،ومــا التكــرار إال فــرع
التبعــة واالنقيــاد .ومــن صــور النقــد أيضــا فــي األصــل اللغــوي:
«تمييــز الدراهــم وإخــراج المزيــف منهــا»( ،)23ممــا يقتضــي
تصــور نمــوذج ســابق مثــال يتبعــه نمــوذج الحــق يحــاول اقتفــاءه
تقــاس عليــه بقيــة الدراهــم.
وإذا مــا تجاوزنــا قضيــة المعنــى اللغــوي للنقــد إلــى بعــض
األحــكام النقديــة المجتــزأة الصــادرة عــن بعــض المحكميــن بيــن
الشــعراء نــرى صــورة فــرس امــرئ القيــس فــي «المناظــرة
الشــهيرة» فــي نظــر امرأتــه أم جنــدب صــورة ناقصــة غيــر
مســتكملة البنــاء بالقيــاس إلــى صــورة فــرس علقمــة ،ذلــك ألن

عاصم “محمد أمين” بني عامر

امــرأ القيــس اضطــر أن يزجــر فرســه ويضربــه ،ويحثــه علــى
العــدو ســعيا ً إلدراك طريدتــه ،فــي حيــن أدرك الفــرس اآلخــر
ـان مــن عنانــه لــم يضربــه بســوطٍ وال قــراه
طريدتــه ،وعلقمــة ثـ ٍ
بســاق وال زجــره( ،)24فالنمــوذج الالحــق «فــرس امــرئ القيس»
فــي طــرا ٍد مــع النمــوذج الســابق «الفــرس المثــال».
وإتيــان النابغــة بالشــعر مخفوضــا ومرفوعــا علــى قافيــة
ـر مــزود» وإلحاقــه بقولــه
واحــدة كقولــه »:عجــانَ ذا زا ٍد وغيـ ُ
()25
»:وبــذاك خبرنــا الغــراب األســود» إقــوا ٌء فيــه انتقــاص
لكمــال اطــراد أبيــات القصيــدة علــى وتيــرة واحــدة .وتجــاوز
للنمــوذج المفتــرض بإفــراط أو تفريــط مــا يبعــث علــى ثلــم
معياريــة التبعيــة بنكــث ّ
اطــراد القاعــدة النقديــة.
وتظهــر معياريــة التبعيــة عيانـا ً فيمــا ترســب فــي العقليــة العربيــة
النقديــة مــن حــرص علــى نبــذ الغلــو وع ـ ّدِه مــن بــاب الكــذب.
فالخطــاب النقــدي القديــم ســعى وراء صحــة المعنــى ،وبمقــدار
تحقــق الصحــة أو انعدامهــا يصــدر الحكــم بالجــودة أو الــرداءة،
فقــد أورد ابــن األثيــر فــي الكامــل مؤكــدا ً هيمنــة هــذه القيمــة
علــى اإلبــداع الشــعري ،حيــث وصــف المبــرد قــول المهلهــل
تحــت عنــوان «بــاب مــن تكاذيــب األعــراب»:
كأنَّا ُ
غدوة ً وبني أبينا
بحجر
فلوال الري ُح أُسم ُع َمن
ٍ

ِير
ب ُ
عنيزةٍ رحيا ُمد ُ
بجن ِ
بالذكور
صلي َل البيض تُقرع
ِ

()26

عنيــزة
فكــذب المهلهــل يتأتــى مــن طــول المســافة بيــن حجــر و ُ
محــل الواقعــة ،وبــذا يكــون الحديــث غيــر مطابــق للواقــع،
فانتقــص معياريــة التبعيــة وثلمهــا.
وتلــح الذائقــة النقديــة الســائدة علــى قضيــة الصــدق بمســاءلة
زهيــر عــن أي تجــاوز لهــا ،فيــروى أن رجـاً قــال لزهيــر :إنــي
ســمعتك تقــول لهــرم بــن ســنان:
وألنتَ أشجع من أسامة إذ

دُعيت نزال ول ّج في الذعر

وأنــت ال تكــذب فــي شــعرك ،فكيــف جعلته أشــجع مــن األســد؟ فقال:
إنــي رأيتــه فتــح مدينــة وحــده ،وما رأيت أســدا ً فتحهــا قــط ! (.)27
فــي ظــل هــذا اإللحــاح علــى قضيــة الصــدق ،يطالــب المبــدع
بتصويــر األشــياء كمــا هــي ،ألن العقــل العربــي ال يطمئــن إال
إلــى الصــدق كونــه أدخــل القضيــة الشــعرية فــي دائــرة الصــدق
والكــذب ،ويســتوحش مــن الــكالم الجائــر الباطــل ،والصــدق
ســامة مــن الخطــأ فــي اللفــظ والتركيــب والمعنــى والتجربــة،
والمعنــى التاريخــي الــذي يتناولــه ،وإنضــاء للمســافة بيــن القــول
والفعــل.

وتهدهــد القضيــة فــي غلوائهــا ضمــن الرؤيــة الدينيــة اإلســامية،
إذ يغــدو الصــدق ضــرورة ملحــة ال تحتمــل المســاومة ،يقــول
ـر أنهــم فــي كل وا ٍد
تعالــى﴿ :والشــعراء يتبَّعهــم الغــاوون ،ألــم تـ َ
يهيمــون ،وأنهــم يقولــون مــا ال يفعلــون ،إال الذيــن آمنــوا وعملــوا
الصالحــات وذكــروا هللا كثيــرا ً وانتصــروا مــن بعــد مــا ُ
ظلمــوا
ي منقلــب ينقلبــون﴾( .)28فقــد جــاء فــي
وســيعلم الذيــن ظلمــوا أ َّ
تــر أيهــا الســامع العاقــل،
تفســير كلمــة «يهيمــون»« :أي ألــم َ
أنهــم يســلكون فــي المــدح والهجــاء كل طريــق ،ويمدحــون
الشــيء بعــد أن ذمــوه ،ويعظمــون الشــخص بعــد أن حقّــروه ،قال
الطبــري« :وهــذا مثــل ضربــه هللا لهــم فــي افتنانهــم فــي الوجــوه
التــي يفتنــون فيهــا بغيــر حــق ،فيمدحــون بالباطــل قومـا ً ويهجون
آخريــن ،وأنهــم يقولــون مــا ال يفعلــون ،أي يكذبــون فينســبون
ألنفســهم مــا لــم يعلمــوه ...إال الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات
أي صدقــوا فــي إيمانهــم وأخلصــوا فــي أعمالهــم»( ...)29فالرؤيــة
الدينيــة تتفتــق عــن حــرص شــديد علــى اســتصدار قــرار يوحــد
بيــن طرفــي التشــبيه ســعيا ً للوصــول إلــى التوحــد.
يؤكــد الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم -هــذه الرؤيــة بقولــه:
«إنمــا الشــعر كالم مؤلــف ،فمــا وافــق الحــق منــه فهــو حســن،
ومــا لــم يوافــق الحــق منــه فــا خيــر فيــه»( ،)30ويعــزز هــذه
النظــرة حســان بــن ثابــت بقولــه:
ضهُ
وإنما الشعر لبَّ
يعر ُ
ِ
المرء ِ
وإن أشعـر بيـ ٍ
		
ت أنت قائـله

على المجالس إن كيسا ً وإن ُحمقا
بيـتٌ يُقـال إذا أنشـدته صدقا

()31

ويُــروى عــن ابــن عبــاس –رضــي هللا عنهمــا -قولــه «خرجــت
مــع عمــر (ابــن الخطــاب) فــي أول غــزوة غزاهــا ،فقــال لــي
ذات ليلــة :يــا ابــن عبــاس أنشــدني لشــاعر الشــعراء ،قلــت:
ســلمى ،قلــت :وبــم
ومــن هــو يــا أميــر المؤمنيــن؟ قــال ابــن أبــي ُ
صــار كذلــك؟ قــال :ألنــه ال يتبــع حوشــي الــكالم ،وال يعاظــل في
المنطــق ،وال يقــول إال مــا يعــرف ،وال يمــدح الرجــل إال بمــا
يكــون فيــه»(.)32
جــاء تعليــل عمــر ابــن الخطــاب علــى قســمين :الصياغــة اللفظيــة
ممثلــة فــي تجنــب حوشــي الــكالم ووحشــيه ،وتجنــب المعاضلــة،
وحوشــي الــكالم ووحشــيه ،هــو مــا ال يتكــرر فــي كالم العــرب
كثيــراً ،أمــا المعاضلــة فهــي إركاب بعــض ألفاظــه رقــاب بعض،
ومداخلــة لفظــة مــن أجــل لفظــة أخــرى تشــبهها أو تجانســها ،وإن
اختــل المعنــى بعــض االختــال ،فكســر األلفــة فــي الصياغــة
طريقــة ترفضهــا الذائقــة النقديــة العربيــة ،والحظــوة تكــون
بمقــدار تكــرار األلفــاظ وشــيوعها وتجانســها مــع غيرهــا،
وبانتفــاء هــذه المجانســة والمشــاكلة يخــرج اللفــظ والتركيــب
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مــن دائــرة الرضــى والقبــول ،أمــا مــن جهــة المعنــى فزهيــر ال
يقــول إال مــا يعــرف ،وال يمــدح الرجــل إال بمــا فيــه ،فاشــتراطه
للصــدق الواقعــي أصــل مــن أصــول الصبغــة النقديــة زمنــذاك.
فمقيــاس الشــعر فــي عهــد الخلفــاء مــدى موافقتــه للحــق ،فالحســن
مــن الشــعر مــا وافــق الحــق ومــا لــم يوافــق الحــق منــه فــا خيــر
فيــه(.)33
يرتــد الصــدق فــي أصلــه إلــى التبعية ،كونــه ينطلق مــن افتراض
قيمــة تجريديــة مثاليــة ،ومحاولــة اللحــاق بهــا والتماهــي معهــا؛
لذلــك انطلقــت النظــرة النقديــة العربيــة إلــى الشــعر مــن غــرض
نفعــي قوامــه «الشــعر علــم العــرب وديوانهــا فتعلّمــوه»( ،)34فهــو
مصــدر للمعرفــة ووســيلة موصلــة لغايــة ،هــي طريقهــم لفهــم
القــرآن وغريبــه ،يؤيــد ذلــك قــول ابــن عبــاس« :إذا ســألتموني
عــن غريــب القــرآن فالتمســوه فــي الشــعر ،فــإن الشــعر ديــوان
العــرب»( ،)35يدعــم ابــن ســام هــذه النظــرة ،بقولــه« :وكان
الشــعر فــي الجاهليــة عنــد العــرب ديــوان علمهــم ،ومنتهــى
حكمهــم» ،ويُنقــل عــن عمــر بــن الخطــاب قولــه »:كان الشــعر
علــم قــوم لــم يكــن لهــم علــم أصــح منــه»( .)36تتفتــق هــذه النظــرة
النفعيــة عــن حــرص العقليــة العربيــة علــى مبــدأ التبعيــة ،إذ
يغــدو الشــعر وعــاء معرفيــا يقتضــي مضمونــه مطابقــة النمــوذج
القيمــي المفتــرض ونقــل الواقــع كمــا هــو دون زيــادة أو نقصــان،
وهــو مــا يتنافــى وجوهــر الشــعر اإلبداعــي ،بوصــف اإلبــداع
ليــس وعــا ًء معرفي ـا ً وال يقــوم بغيــر ذاتــه.
وســر الســعي الحثيــث وراء الصحــة فــي المعنــى ،وهــي المعيــار
الرئيــس فــي الحكــم علــى األمــور فــي النقــد ،أن الصحــة تقتضي
تمثــل أنمــوذجٍ قيمــي معيــن ومحاولــة مطابقتــه واحتذائــه ،فثمــة
طرفــان :المشــبه وهــو النمــوذج الســابق والمشــبه بــه وهــو
النمــوذج الالحــق ،وبمــدى تحقــق قــرب الالحــق مــن الســابق
فــي الخطــاب النقــدي العربــي تكــون جــودة الحكــم.
وعالمــة وحــدة العقليــة التــي تصــدر منهــا األحــكام النقديــة تلــك
الحادثــة التــي تؤشــر قــرب المأخــذ للصــور المتناولــة ،ممــا يؤكــد
وحــدة منبعهــا ،فيــكاد الشــخص يصــف مــا بنفــس صاحبــه وال
يفترقــان .جــاء فــي العقــد الفريــد« ،قــال الفــرزدق :لمــا قــال
عــدي بــن الرقــاع فــي مــدح الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك:
«تزجي أغنّ كأن إبرة َروقِه»
قلت لجرير :أي شيءٍ تراه يناسب هذا تشبيهاً؟ فقال جرير:
«قل ٌم أصاب من الدواة مدادها».
فمــا رجــع الجــواب حتــى قــال عــدي« :قلـ ٌم أصــاب مــن الــدواة
مدادهــا» .فقلــت لجريــر :ويحــك! لــكأن ســمعَك مخبــوء فــي
فــؤاده! فقــال جرير :اســكت! شــغلني سـبُّك عــن جيد الــكالم»(.)37
446

وتأخــذ التبعيــة وجهــة أكثــر خفــاء ودقــة ،بتلــك األحــكام النقديــة
المتكئــة علــى ألفــاظ اســم التفضيــل ،مثــل أفخــر بيــت ،وأهجــى
بيــت ،وأشــعر العــرب ...إلــخ ،فاألعشــى مقــدم عنــد ابــن ســام
ألنــه« :أكثرهــم عروضـاً ،وأذهبهــم فــي فنــون الشــعر ،وأكثرهــم
طويلــة جيــدة ،وأكثرهــم مدحـا ً وهجــا ًء ومخرجـا ً ووصفـاً»(،)38
وأفخــر شــعر قالتــه العــرب قــول جريــر:
إذا غضبت عليك بنو تميم

حسبت الناس كلهم غضابا

()39

وأهجى شعر قالته العرب قوله أيضا:
فغض الطرف إنك من نمير

فال كعبا ً بلغت وال كالبا

()40

فهــذه األحــكام تصدرهــا عقليــة ميتافيزيقيــة ،تنشــد مث ـاً أعلــى
فــي عالــم علــوي غائــب ،حقيقتــه متعاليــة علــى اإلدراك والبلوغ،
وتقصــي أثــر هــذا النمــوذج يكــون بمحاولــة مشــابهته واالقتــراب
منــه ،فطرفــا المعادلــة «المتحقــق والمأمــول» يغــذ فيهــا المتحقق
خطــاه ســعيا للحــاق بالمأمــول لكــن دون جــدوى.
إن شــدة اندغــام مبــدأ التبعيــة فــي الذهنيــة العربيــة أورث انزياحــا
مفهوميــا اعتــور الفهــم العربــي لنظريــة المحــاكاة ،ففهمــت علــى
أنهــا تشــبيه ،يبعــث ذلــك حــرص علــى إجــال الشــعر الجاهلــي،
بوصفــه النمــوذج األمثــل الــذي ال يمكــن تصــور أي تطــور
وتجــاوز لــه ،فــا يوجــد مفهــوم آخــر للشــعر يجهلــه الشــعراء
الجاهليــون .فعندمــا عرفــوا شــيئا ً مــن أمــر المحــاكاة ،وســموها
بالتشــبيه ،علــى الرغــم ممــا بينهمــا مــن كبيــر اختــاف ،إذ إن
المحــاكاة ســبيل الفعــل الــذي يمكــن أن يكــون( ،)41والتشــبيه ســبيل
الشــيء الــذي هــو كائــن ،واســتقرار هــذا التفســير فــي أذهــان النقاد
العــرب ولــد جمــودا ً شــكليا ً قضــى علــى طالقــة الخيــال ،فمتــي
بــن يونــس فــي ترجمتــه لكتــاب أرســطو يــورد لفظتــي (التشــبيه
والمحــاكاة) علــى أنهمــا مترادفتــان ،يقــول« :وكمــا أن النــاس قــد
يشــبهون بألــوان وأشــكال كثيــراً ،ويحاكــون ذلــك مــن حيــث إن
بعضهــم يشـبّه بالصناعــات ويحاكيهــا»( ،)42وقدامــة يعــد المحاكاة
وصف ـاً ،والوصــف فــي النهايــة تشــبيه ،يقــول« :ولمــا كان أكثــر
وصــف الشــعراء ،إنمــا يقــع علــى األشــياء المركبــة مــن ضــروب
المعانــي ،كان أحســنهم مــن أتــى فــي شــعره بأكثــر المعانــي التــي
الموصــوف مركــب منهــا ،ثــم بأظهرهــا فيــه وأوالهــا ،حتــى
يحكيــه بشــعره ،ويمثلــه للحــس بنعتــه»(.)43
وال بــد مــن إيــراد مفهــوم المحــاكاة عنــد أفالطــون بيان ـا ً التســاع
الهــوة بينهمــا وبيــن التشــبيه عنــد العــرب ،فالمحــاكاة عنــد
أفالطــون ،تلخصهــا صــورة الكهــف الشــهيرة التــي أوردهــا فــي
جمهوريتــه التــي تقضــي بـ َّ
ـأن مــا ندركــه مــن األشــياء ،يشــبه مــا
يدركــه أنــاس ينظــرون إلــى ظــال نــار علــى جــدران كهــف ،وقــد
أداروا ظهورهــم إلــى فتحتــه التــي تتأجــج أمامهــا النــار ،فهــؤالء

عاصم “محمد أمين” بني عامر

إنمــا يدركــون الظــال المرتســمة علــى جــدران الكهــف فيخالونهــا
حقيقــة ،فــإذا مــا تجــردوا مــن قيــود الظاهــر ،وغــادروا كهفهــم،
أبصــروا حقائــق األشــياء فــي النور بعيــدا ً عن الظالل ،فــكان عالم
ال ُمثُــل هــو الماهيــة الحقيقيــة المجــردة التــي تســبق الوجــود(،)44
فالوجــود ينســرب فــي ثــاث دوائــر :عالــم المثــل ،وعالــم الحــس،
وهــو صــورة للعالــم األول ،وعالــم الظــال والصــور واألعمــال
الفنيــة ،فالفنــان بهــذا الوضــع بعيــد عــن الحقيقــة ثــاث خطــوات.
أمــا أرســطو فأســقط عالــم المثــل عــادّا الفنــان محاكيــا للطبيعــة
مباشــرة ومحاكيــا لمــا يمكــن أن يكــون(.)45
وتطبيــق الشــعر اليونانــي علــى الشــعر العربــي ومقاربتــه مــن
قبــل متــي بــن يونــس ،أوصــل إلــى نســخة زائفــة منحرفــة
مــن نظريــة المحــاكاة ،فترجمــوا أفــكار أرســطو ،وفهمــوا
أفــكار أفالطــون عــن المحــاكاة ،بوصفهــا أقــرب إلــى طبيعــة
الشــعر العربــي ،متناســين أن أفالطــون اتخذهــا ســببا ً الزدراء
الشــعر( ،)46وليــس مظهــرا ً لإلبــداع الفنــي .وال بــد مــن اإلشــارة
إلــى أن العــرب لــم يجــدوا مصطلحــا ً مقابــاً للمحــاكاة ســوى
التشــبيه ،فقصــروه علــى دائــرة المجــاز مــن خــال االعتقــاد
بــأن المجــاز عامــة ،والتشــبيه خاصــة ،همــا غايــة الفــن ،ويبــدو
أنــه لــم يكــن ثمــة ســبي ٌل إلــى فهــم الشــعر مــن حيــث محاكاتــه
لألخــاق واألفعــال اإلنســانية ،ألن النقــد كان يغالــي كثيــرا ً فــي
جعــل التشــبيه معيــارا ً للفــن ،حتــى غــدا أســير هــذه المغــاالة.
فــإذا نظرنــا فــي مفهــوم التشــبيه عنــد النقــاد ومــا يشــترطونه
مــن حســيته ،ووضوحــه وتطابــق حديـ ِه ،أدركنــا مــا خلّفــه ذلــك
التفســير مــن أثــر علــى النقــد العربــي علــى نحــو حرمــه فرصــة
التحــرر مــن أســار الحــس( .)47إن هــذا الفهــم دفــع الناقــد إلــى
تولــي مســألة الكشــف عــن مــدى تحقــق القــرب بيــن طرفــي
التشــبيه ،وهــذا غيــر طريــق المحــاكاة ،بخاصــة بفهــم أرســطو
الــذي ســلك طريــق العقــل بتركــه مســاحات اجتهــاد محفــزة
إلبــداع مــا يمكــن أن يكــون.
ومــن أفــرع التبعيــة فــي الخطــاب النقــدي العربــي المشــاكلة التــي
ســيطرت علــى التفكيــر النقــدي عنــد النقــاد العــرب ،ومنهــا علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر مــا جــاء فــي تعليــق ابــن طباطبــا علــى
بيتــي امــرئ القيــس:
كأني لم أركـب جوادا ً لـلذة

َّ
أتبطن كاعبا ً ذاتَ خلخال
ولم

ي ولم أقل
ولم أسبأ الزقَ الرو َّ

ي ُكري كرة بعد إجفال
لخيل ّ

()48

«لــو وضــع مصــراع كل واحــد منهمــا فــي موضــع اآلخــر كان
أشــكل وأدخــل فــي اســتواء النســج»(.)49
ونقــل ابــن رشــيق مشــابه ذلــك عــن رجــل بغــدادي ســمع البيتيــن،
فقــال :قــد خالــف فيهمــا ،وأنشــد لــو قــال:

كأ ِنّي لَم أَركَب جوادا ً ولم أقل

لخيلي كري كرة بعد إجفـال

ولم أسبأ الزق الروي للـذة

ولم أتبطن كاعبا ً ذات خلخال

«لجمع بين الشيء وشكله»(.)50
فذكر الجواد والكر في بيت وذكر النساء والخمر في بيت.
جــرى هــذا الحديــث فــي مجلــس ســيف الدولــة الــذي لــم ينــل مــن
نفســه القبــول ،فســر عندمــا اعتــرض أحــد الحضــور مدلـاً علــى
مخالفــة البغــدادي باآليــة الكريمــة ﴿ إن لــك أال تجــوع فيهــا وال
تعــرى ،وإنــك ال تظمــأ فيهــا وال تضحــى﴾( ،)51فأتــى بالجــوع مــع
العــري ،ولــم يــأت بــه مــع الظمــأ .وشــرح ابــن رشــيق ألبيــات
امــرئ القيــس محاولــة اســتبار للجمــع بيــن الشــيء وشــكله؛ لذلــك
تدّخــل فــي البنيــة الشــعرية حرص ـا ً علــى التســاوق واالنســجام،
بجعــل البيــت األول يقــوم علــى الجمــع بيــن لذتيــن «الصيــد
والكاعــب» ،والبيــت الثانــي يجمــع بيــن «الفتــوة والشــجاعة».
وســوغ ابــن رشــيق التركيــب األصلــي للبيتيــن بقولــه «قــول
ّ
()52
امــرئ القيــس أصــوب ،ومعنــاه أعــز وأغــرب» مركــزا ً على
فكــرة صــواب «المعنــى» مدافع ـا ً عــن صــواب امــرئ القيــس.
يدعم هذه الرؤية ما أنشده الكميت بن زيد لنُصيب ،فكان مما أنشده:
وقد رأينا بها ُحورا ً ُمنعمةً

بيضا ً تكامل فيها ال ّد ُل والشنب

فثنــى نصيــبٌ خيصــره ،فقــال لــه الكميــت :مــا تصنــع؟ فقــال:
أحصــي خطــاك ،تباعــدت فــي قولــك «تكامــل فيهــا الــ ّد ُل
والشــنب» هــا قلــت كمــا قــال ذو الرمــة:
س
لمياء في شفتيها حوة ٌ لَعَ ُ

شنب
اللّثات وفي أنيابها
ُ
وفي ِ

وقــد علــق المبــرد علــى نقــد نصيــب هنــا بقولــه :والــذي عابــه
نصيــب مــن قولــه« :تكامــل فيهــا ال ـدّل والشــنب» قبيــح جــداً،
ذلــك أن الــكالم لــم يجــر علــى نظــم ،وال دفــع إلــى الكلمــة مــا
يشــاكلها ،وأول مــا يحتــاج إليــه القــول أن يُنظــم علــى نســق ،وأن
يوضــع علــى رســم المشــاكلة(.)53
والموازنــة والمفاضلــة والمقايســة ســبيل اختطــه النقــاد العــرب
الســتيعاب الظواهــر الشــعرية التــي رأوهــا حالــة شــاردة عــن
نهــج التبعيــة الــذي أرادوا للشــعر عامــة أن يســلكه .فظهــرت
موازنــة اآلمــدي ،ومقايســة الجرجانــي وغيرهــا ،إمعانــا ً مــن
العقليــة العربيــة النقديــة فــي تأكيــد صــورة النمــوذج القبلــي
المفتــرض .فالمقايســة ،مثــا ،صــورة جليــة لذلــك التتابــع النقــدي
الــذي حصــر رؤيتــه فــي ســابق والحــق.
ومصــدر اإللهــام الشــعري ،كمــا طرحتــه العقليــة العربيــة
النقديــة ،يرتــد إلــى مصــدر خارجــي يتجــاوز الــذات المبدعــة
إلــى اإللهــام الشــيطاني ،فقــد احتكمــت العقليــة العربيــة إلــى
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نمــوذج قبلــي ميتافيزيقــي ،يرتكــن إلــى اســتالب الــذات فورتهــا
اإلبداعيــة ،فثمــة زعــم تداولتــه النصــوص الجاهليــة مفــاده أن
لــكل شــاعر شــيطانا ينفــث الشــعر علــى لســانه ،فقــد «ادّعــى
كثيــر مــن فحــول الشــعراء أن لــه رئيـا ً يقــول الشــعر بفيــه ،ولــه
اســم معــروف ،مــن ذلــك مســحل شــيطان األعشــى وفيــه يقــول:

اتــكأت نظريــة عمــود الشــعر علــى ســباعي دعائمــه ،شــرف
المعنــى وصحتــه ،وجزالــة اللفــظ ،واســتقامته ،واإلصابــة فــي
الوصــف ،والمقاربــة فــي التشــبيه ،ومناســبة المســتعار منــه
للمســتعار لــه ،والتحــام أجــزاء النظــم والتئامهــا علــى تخيــر مــن
لذيــذ الــوزن ،ومشــاكلة اللفــظ للمعنــى وشــدة اقتضائهمــا للقافيــة
حتــى ال منافــرة بينهمــا(.)60

()54

إن إعمــال ِم ْعـ َـول النقــد فــي دعائــم النظريــة يكشــف عــن بنيــة
واهيــة يخفيهــا تماســك وتواشــج ظاهــري موهــوم ،فجميــع
دعائمهــا ترتــد ،فــي الحقيقــة ،إلــى أصــل واحــد هــو الصحــة،
وتســعى إلــى فرضــه علــى كل مبــدع وتطلــب منــه اتباعــه.

عوا له
دعوت خليلي ِمسحالً و َد َ

ج ُهنَّام َجدْعا ً للهجين المذ َّم ِم

وهــو مــا أكدتــه النظــرة اإلســامية ،فالســياق الــذي جــاءت بــه
الرؤيــة اإلســامية لإلبــداع ،يشــي بالمصــدر الشــيطاني لإلبــداع،
يقــول تعالــى﴿ :هــل أنبئكــم علــى مــن تنــزل الشــياطين ،تنـ َّ
ـزل
علــى كل أفــاك أثيــم ،يلقــون الســمع وأكثرهــم كاذبون ،والشــعراء
يتبعهــم الغــاوون ،ألــم تــر أنهــم فــي كل وا ٍد يهيمــون ،وأنهــم
يقولــون مــا ال يفعلــون ،إال الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات
وذكــروا هللا كثيــرا ً وانتصــروا مــن بعــد مــا ظلمــوا وســيعلم
ب ينقلبــون﴾( .)55ويفســر هــذه اآليــة
ي منقلــ ٍ
الذيــن ظلمــوا أ ّ
حديــث الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم -الــذي ورد عــن أبــي
ســعيد قــال :بينمــا كنّــا نســير مــع رســول هللا -صلــى هللا عليــه
وســلم -بالعــرج إذ عــرض شــاعر ينشــد فقــال النبــي -صلــى
هللا عليــه وســلم« :-خــذوا الشــيطان ،أو أمســكوا الشــيطان ،ألن
يمتلــئ جــوف أحدكــم قيحـا ً خيــر لــه مــن أن يمتلــئ شــعراً»(،)56
فالشــاعر تابــع لرئيــه ،مســلوب الفــورة اإلبداعيــة ،متلــق لمــا
ينفثــه ســيده فــي فيــه.
قطــب الرحــى فــي الخطــاب النقــدي العربــي مــا دعــي بنظريــة
عمــود الشــعر ،حيــث شــكلت قــوام البنيــة النقديــة الســائدة
بوصفهــا نتاجــا ً حتميــا ً لتلــك العقليــة التــي متحــت رؤاهــا مــن
اإلبــل ،وهــي جوهــر التبعيــة وأساســها المتيــن ،ويقصــد بعمــود
الشــعر تلــك المعاييــر الجوهريــة التــي تنهــض بالبنــاء الشــعري
عنــد العــرب القدمــاء ،وجــاء تحديدهــا الدقيــق علــى يــد عــدد
مــن النقــاد المتأخريــن( ،)57أمثــال القاضــي الجرجانــي واآلمــدي
حتــى اســتقرت عنــد المرزوقــي .ومــن المؤكــد أن نظريــة
عمــود الشــعر جهــدت فــي محاولــة إخضــاع الشــعر فــي شــتى
مســتوياته النحويــة والبالغيــة والموســيقية وغيرهــا« ،لقواعــد
هــذه النظريــة انطالقــا مــن نمــوذج للقصيــدة تدعــو إلــى احتذائــه
فــي كل قــول شــعري»( ،)58وهــي تحتكــم إلــى معاييــر اســتداللية
ثابتــة ومقاييــس نقديــة معــدة ســلفا ً فــي قوالــب جاهــزة تنطبــق
علــى أي نــص مــن النصــوص ،هادفــة إلــى قيــاس مــدى اقتــراب
ذلــك النــص مــن النمــوذج الهــادف إلــى لـ ّم شــعث الشــعر بقواعــد
صارمــة ومقاييــس ثابتــة ،يدخلهــا الملتــزم بمقاييســها بينمــا يعــد
خارجهــا المنكــر لهــا ،فهــي ال تذهــب إليــه بــل تدعــوه إليهــا ،أي
أنهــا ال تســتفيد منــه فــي تدبــر وســائلها وأحكامهــا بــل ترغــب
فيــه ممتث ـاً لمتطلباتهــا(.)59
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فــأول ركائــز النظريــة شــرف المعنــى وصحتــه ،وعيــاره فــي أن
يعــرض علــى العقــل الصحيــح ،والفهــم الثاقــب ،فــإذا انعطــف
عليــه جنبتــا القبــول واالصطفــاء ،مستأنســا ً بقرائنــه ،خــرج
وافيـاً ،وإال انتقــص بمقــدار شــوبه ووحشــته( .)61فعمليــة اإلبــداع
يحققهــا انتظــام معيــار ميتافيزيقــي قوامــه اســتحضار قيمــي
متعــال هــو الشــرف ،تحــاول العقليــة العربيــة مطابقتــه ،فالمعنــى
أرضــي يبحــث عــن نموذجــه المثالــي فــي محاولــة للتطابــق
بدافــع تبعثــه الصحــة ،والشــرف والصحــة أمــران معنويــان
يســتندان إلــى نســبية الحكــم ،والصحــة تســتدعي نموذج ـا ً قيمي ـا ً
مكتمــا ومتعاليــا ،يدلــل علــى هــذه الوجهــة قولــه :وإال انتقــص
بمقــدار شــوبه ووحشــته.
وإدخــال الشــعر فــي بــاب الصحــة والخطــأ يصرفــه نحــو وجهــة
تســتعصي علــى القبــول ،ممــا يجعلــه ينحــرف وجهــة تفضــي
إلــى المشــابهة بمــا يحملــه مــن مطابقــة المعنــى لواقــع الحــال،
وهــو مــا حرصــت عليــه العقليــة العربيــة بتصميمهــا علــى رفض
إخــراج الشــعر مــن بــاب الصــدق والكــذب ،والمســاءلة تكمــن
بانتفــاء تحقــق اإلبــداع باالتبــاع ،وســهولة تحققــه باالختــاف.
هندســت الذائقــة النقديــة العربيــة ذاتهــا علــى رفــض الخطــأ
العقلــي وعدتــه نقيصــة تثلــم الشــعر ،بهــذه الرؤيــة عاينــت قــول
زهيــر:
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم

كأحمر عاد ثم ترضع فتُتئم

()62

ألن المشؤوم كان من قوم ثمود ،ال من قوم عاد.
وعيــار اإلصابــة فــي الوصــف ،الــذكاء وحســن التمييــز ،وترتــد
هــذه القاعــدة إلــى مبــدأ الصحــة مــن جهــة افتــراض نمــوذج قبلــي
ومحاولــة مقاربتــه ،وبمقــدار تحقــق اإلصابــة يكــون الوثــوق
بالنــص األدبــي.
وتكــون المقاربــة فــي التشــبيه بالفطنــة وحســن التقديــر ،فأصــدق
التشــبيه مــا ال ينتقــض عنــد العكــس ،وأحســنه مــا أوقــع بيــن
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شــيئين اشــتراكهما فــي الصفــات أكثــر مــن انفرادهمــا؛ ليبيــن
وجــه الشــبه بــا كلفــة ،إال أن يكــون المطلــوب من التشــبيه أشــهر
صفــات المشــبه بــه وأملكهــا لــه( )63فكيــف تكــون الفضيلــة فــي
مالحقــة الشــبيه لشــبيهه ،والحــرص علــى المشــاكلة ،وأولــى
أبجديــات اإلبــداع تقضــي بــأن المشــابهة فــي أحســن حاالتهــا
ال تــؤدي إلــى أكثــر ممــا هــو موجــود ســلفاً ،فــا فضيلــة فــي
التقليــد« ،ولــو أشــبه الشــيء الشــيء مــن جميــع جهاتــه لــكان
هــو هــو»(.)64
تتحصــل ركيــزة «مالءمــة المســتعار للمســتعار لــه» بإعمــال
الذهــن وتفعيلــه .ومــاك األمــر تقريــب التشــبيه فــي األصــل
حتــى يتناســب المشــبه والمشــبه بــه .فقــد ِعيــب قــو ُل أبــي تمــام
«بــح صــوت المــال»( )65لمــا فيــه مــن كبيــر اختــاف بيــن
المســتعار والمســتعار لــه ،والمقــدم فــي المســألة شــدة التشــاكل
والمواءمــة ،أخــذا ً بمعيــار الصحــة والتشــاكل.
وعيــار مشــاكلة اللفــظ للمعنــى وشــدة اقتضائهمــا للقافيــة ،طــول
الدربــة ودوام المدارســة ،فــإذا كان اللفــظ مقســوما ً علــى رتــب
المعانــي فجعــل األخــص لألخــص ،واألخــس لألخــس ،فهــو
بــريء مــن العيــب( .)66بهــذا المنظــور يكــون اللفــظ غيــر المعنــى
ممــا يتطلــب مــن الذائقــة النقديــة هندســة اللفــظ بصــورة تفضــي
إلــى المشــاكلة التامــة للمعنــى ،وفــي الوقــت نفســه يقفــان صف ـا ً
قبالــة القافيــة ليناظراهــا فتكــون مشــاكلة لهمــا.
المقاييس النقدية
احتكــم الخطــاب النقــدي فــي ســيرورته التاريخيــة إلــى مقاييــس
ومعاييــر نقديــة تشــكلت بفعــل اإلبــل ،انتحــت بــه وجهــة ظلــت
تــدور فــي فلــك اإلبــل ،منهــا:
الفحولة
ترتــد مــادة «فحــل» فــي أصلهــا اللغــوي إلــى «فحــل اإلبــل إذا
كان كريمــا ً منجبــاً ...وكبــش فحيــل :يشــبه الفحــل مــن اإلبــل
فــي عظمــه ونبلــه ...والعــرب تســمي ســهيالً الفحــل تشــبيها ً لــه
بفحــل اإلبــل ،العتزالــه عــن النجــوم وعظمــه»( ،)67إضافــة إلــى
أن معانــي الفحــل فــي اللغــة تختــص بالذكــر دون األنثــى ،بلــه أن
تضــاد األنوثــة أو التأنــث ،ومــا يســتتبع ذلــك ممــا تفعلــه األنثــى
مــن تزيــن أو تبــرج أو مــا شــاكلهما ،وممــا يعضــد هــذا مــا
أورده صاحــب اللســان فــي حديــث عمــر :لمــا قــدم الشــام تف ّحــل
لــه أمــرا ُء الشــام( ،)68أي أنهــم تلقــوه متبذليــن غيــر متزينيــن،
وهــي امتــداد للفحولــة الجنســية أو الذكوريــة بشــكل عــام .فالفحــل
هــو الذكــر األوحــد والمركــز فــي مقابــل الناقــة ،وهــي الضعيفــة
المهمشــة ،أو الحقــاق الضعيــف.

وجمــاع معانــي هــذه المــادة اللغويــة ال يــكاد يفــارق القــوة
والغلبــة والكــرم واإلنجــاب والعظــم ،وهــي معــان تســطر الغايــة
فــي القــوة والخشــونة والعظــم والكمــال.
انتقلــت الفحولــة مــن داللتهــا علــى ذكــر اإلبــل إلــى ميــدان الفكــر
النقــدي بوصفهــا أبــرز ابتعاثــات اإلبــل ،فكانــت مقياســا نقديا حكم
الخطــاب النقــدي فــي ســيرورته ،ولعــل االبتعــاث األول لمفهــوم
الفحولــة ،ناتــج عــن المعارضــة( )69التــي جــرت -فــي البــدء -بيــن
امــرئ القيــس وعلقمــة الفحــل ،فقــد ذكــر أنهمــا كانــا يتنازعــان
الشــعر ،فح ّكمــا بينهمــا أم جنــدب زوج امــرئ القيــس ،فحكمــت
لعلقمــة علــى زوجهــا فســمي الفحــل لذلــك( .)70ثــم تداولهــا النقــد
العربــي القديــم ،فــوردت عنــد الخليــل (175هـ)( ،)71ثم اســتعمله
األصمعــي (210هـــ) فــي كتابــه النقــدي (فحولــة الشــعراء)،
واســتعمل أيضــا الجاحــظ (255هـــ) المصطلــح نفســه( ،)72وابــن
قتيبــة (276هـــ)( ،)73والمبــرد (285هـــ)( ،)74وثعلــب (291هـــ)
( ،)75وابــن طباطبــا (322هـــ)( ،)76وابــن ســام (331هـــ) فــي
كتابــه (طبقــات فحــول الشــعراء).
ومــن أجــل إثبــات انحــال الفحولــة فــي مادتهــا اللغويــة فــي هــذا
المقيــاس النقــدي ال بــد مــن الوقــوف علــى اشــتراطاته بوصفــه
مقياســا نقديــا ،إذ تبيــن أن الفحولــة الشــعرية ال تقتصــر علــى
الغلبــة فــي لــون شــعري واحــد ،إنمــا ينبغــي التفــوق فــي غيــر
لــون ،يؤكــد ذلــك مــا روي عــن ذي الرمــة الــذي وقــف ينشــد
قصيدتــه التــي يقــول فيهــا:
ارفض أطراف السياط وهللت
إذا
ّ
جروم المطايا عذبتهن صيدح
فاجتمــع النــاس يســمعون ،وذلــك بالمربــد ،فمــر الفــرزدق
فوقــف يســتمع ،وذو الرمــة ينظــر إليــه حتــى فــرغ ،فقــال :كيــف
تســمع يــا أبــا فــراس؟ قــال :مــا أحســن مــا قلــت! قــال :فمــا لــي
صــر بــك عــن ذاك بــكاؤك فــي
ال أُعــ ُّد مــع الفحــول؟ قــال :ق ّ
الدمــن ،ونعتــك أبــوال العظــاء والبقــر ،وإيثــارك وصــف ناقتــك
وديمومتــك»( .)77يؤكــد ذلــك مــا ذهــب إليــه خبــر آخــر روي
عــن ذي الرمــة نفســه ،فقــد قيــل« :كان ذو الرمــة صاحــب
تشــبيب بالنســاء ،وأوصــاف ،وبــكاء علــى الديــار ،فــإذا صــار
إلــى المــدح والهجــاء أكــدى ولــم يصنــع شــيئاً»( ،)78فقصــوره
عــن مرتبــة الفحــول بوصفــه لــم يكــن يجيــد القــول فــي أغــراض
الشــعر األخــرى كالمديــح والهجــاء ،ويدعــم هــذا الــرأي خبــر
آخــر يقــول« :قيــل للبطيــن :أكان ذو الرمــة شــاعرا ً متقدمـاً؟ فقال
البطيــن :أجمــع العلمــاء بالشــعر علــى أن الشــعر وضــع علــى
أربعــة أركان :مــدح رافــع ،أو هجــاء واضــع ،أو تشــبيه مصيب،
أو فخــر ســامق ،وهــذا كلــه مجمــوع فــي جريــر والفــرزدق
واألخطــل ،فأمــا ذو الرمــة فمــا أحســن قــط أن يمــدح ،وال أحســن
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أن يهجــو ،وال أحســن أن يفخــر ،يقــع فــي هــذا كلــه دونـاً ،وإنمــا
يحســن التشــبيه ،فهــو ربــع شــاعر»(.)79
فالفحولــة فــي الشــعر ال تختــص بغــرض دون غيــره مــن
األغــراض األخــرى ،وهــي ال تمــد الشــاعر بالطاقــات الفنيــة
الالزمــة لفــن المعارضــات الشــعرية فقــط ،بــل إنهــا تتجــاوز
ذلــك لتصــل إلــى تحقيــق الشــاعرية المتكاملــة ،التــي ينبغــي
أن يتصــف بهــا الشــاعر الــذي يريــد لفنــه أن يكــون متميــزاً،
ولخطابــه أن يكــون مؤثــرا ً وفاعــاً ،هكــذا يمكــن فهــم الســبب
الــذي حــدا بالنقــاد إلــى أن يجعلــوا الشــاعر الفحــل فــي طليعــة
الشــعراء ،وفــي المرتبــة األولــى منهــم .فقــد ذكــر الجاحــظ أن
الشــعراء «أربــع طبقــات ،فأولهــم الفحــل الخنذيــذ ،والخنذيــذ
هــو التــام ...ودون الفحــل الخنذيــذ الشــاعر المفلــق ،ودون ذلــك
الشــاعر فقــط ،والرابــع الشــعرور»(.)80
ومــن شــروطها أيضــا االمتــاء الشــعري ،فــا يصيــر الشــاعر
فــي قريــض الشــعر فحـاً حتــى يــروي أشــعار العــرب ،ويســمع
األخبــار ،ويعــرف المعانــي ،وتــدور فــي مســامعه األلفــاظ،
وأول ذلــك أن يعلــم العــروض ليكــون ميزانــا ً لــه علــى قولــه،
والنحــو ليصلــح بــه لســانه ،ويقيــم بــه إعرابــه ،والنســب وأيــام
العــرب ،ليســتعين بذلــك علــى معرفــة المناقــب وذكرهمــا بمــدح
أو بــذم»( .)81وهــي شــروط تنتمــي إلــى حقــول معرفيــة كثيــرة ال
بــد أن يســتوفيها جميعـا ً ويحققهــا فــي شــعره حتــى يصبــح فحـاً.
كذلــك أن يكــون الشــاعر «لــه مزيــة علــى غيــره ،كمزيــة الفحــل
علــى الحقــاق»( ،)82ولعــل الفحولــة بهــذا المعنــى تعنــي اســتمرار
القــوة الشــعرية ،ونفــوره ممــا هــو ضدهــا مــن تخنــث وضعــف،
فكمــا أن الفحــل قــوي جســدياً ،يجــب أن يكــون الشــعر قويـا ً فــي
ألفاظــه ،متينـا ً فــي ســبكه ،رصينـا ً فــي عباراتــه ،يؤكــد ذلــك مــا
روي عــن األصمعــي ،قــال« :قــال هــارون يومـا ً لجلســائه وأنــا
منهــم :أيكــم يعــرف بيــت شــعر أول المصــراع منــه أعرابــي فــي
شــملة ،والثانــي مخنــث يتفــكك؟ فــأرم( )83القــوم ،فقــال هــارون:
قــول جميــل:
«أال أيها النوام ويحكم هبّوا»
فهذا أعرابي في شملة ،ثم قال:
«أسائلكم هل يقتل الرجل الحبُّ ؟»
فهذا مخنث يتفكك.
قال األصمعي :فقلت :له :يا أمير المؤمنين ،قول مادحك:
«يا زائرينا من الخيام»
()84
دف» .
أعرابي في شملة« ،حياكم هللا بالسالم» مخنث في يده ّ
فالفحــل هــو ذاك األعرابــي فــي شــملته ،وهــو المحمــود عندهــم،
دف وهــو
ونقيضــه هــو المخنــث الــذي يتفــكك ،أو الــذي فــي يــده ّ
المذمــوم عندهــم .مثــل األعشــى الــذي وصــف بالتخنــث فــي
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بعــض أشــعاره ،فنعــت بأنــه أخنــث النــاس فــي قولــه:
قالت هريرة لما جئت زائرها

ويلي عليك وويلي منك يا رج ُل

وال بــد لكــي يكــون فحــاً مــن اإلكثــار مــن القصائــد ،وال
تكفيــه فــي ذلــك األبيــات القليلــة ،أو النتــف اليســيرة ،وال يحــدد
األصمعــي عــدد القصائــد التــي ينبغــي أن يقولهــا الشــاعر حتــى
يغــدو فح ـاً ،فهــي خمــس قصائــد علــى غــرار قصيــدة أخــرى
للشــاعر تتخــذ أنموذجــا ً تــارة ،وخمــس قصائــد أو ســت دون
أنمــوذج يحتــذى تــارة أخــرى ،وعشــرون قصيــدة تــارة ثالثــة،
وكميــة غيــر محــدودة مــن الشــعر تــارة رابعــة ،فهــو يقــول عــن
الحويــدرة« ،لــو قــال مثــل قصيدتــه خمس قصائــد كان فحـاً(.)85
وعــن معفــر البارقــي« ،لــو أتــم خمس ـا ً أو ســتا ً لــكان فح ـاً(،)86
وعــن أوس بــن غلفــاء الهجيمــي« :لــو كان قــال عشــرين قصيــدة
للحــق بالفحــول ولكنــه قطــع بــه»( ،)87وعــن ســامة بــن جنــدل:
«لــو كان زاد شــيئا ً كان فح ـاً(.)88
وال بــد مــن غلبــة صفــة الشــعر علــى الشــاعر علــى مــا عداهــا
مــن صفــات حتــى ينــال شــرف الفحولة ،كالكــرم أو الفروســية أو
الصعلكــة أو غيرهــا ،فالشــاعر حاتــم الطائــي إنمــا يعــد كريمـاً،
ولــم يقــل األصمعــي إنــه فحــل( ،)89ألن صفــة الكــرم غلبــت عليــه
أكثــر مــن غيرهــا مــن الصفــات ،وال ســيما صفــة الشــعر .وهناك
مجموعــة مــن الشــعراء عرفــوا بالفروســية ،أمثــال :خفــاف بــن
ندبــة ،وعنتــرة بــن شــداد ،وعبــاس بــن مــرداس الســلمي ،وزيــد
صنفهــم األصمعــي ضمــن
الخيــل الطائــي ،فهــؤالء جميع ـا ً لــم يُ َ
()90
زمــرة الفحــول ،بــل جعلهــم أشــعر الفرســان .
فقــد أشــار إحســان عبــاس إلــى هــذا الجانــب عندمــا تحــدث عــن
الفحولــة قائـاً« :إنهــا صفــة عزيــزة ،تعنــي التفــرد الــذي يتطلــب
()91
غلبــة صفــة الشــعر علــى كل صفــات أخــرى فــي المــرء»
وبلــوغ الغايــة فيهــا.
مــن هنــا نجــد أن الفحولــة ،بوصفهــا مقياســا نقديــا ،طاقــة شــعرية
متميــزة ،تحتــاج إلــى موهبــة إبداعيــة فــذة ،وقــدرة كبيــرة علــى
أداء الفنــون الشــعرية المتنوعــة ،وطــراز رفيــع فــي الســبك،
وســيطرة واثقــة علــى المعانــي( )92وعالمــة للجــودة والكمــال
فــي الشــعر والمرتبــة العليــا فــي الســمو ،كمــا هــو الجمــل الفحــل
عالمــة فارقــة فــي حيــاة العربــي ،فهــو الغايــة فــي القــوة ،والغايــة
فــي العطــاء ،والغايــة فــي الصبــر ،والغايــة فــي المنفعــة ...إلــخ،
فلــذا اتخــذه مقياس ـا ً نقديــا.
الطبقة
ظهــرت الطبقــة بوصفهــا مقياســا ً نقديــا ً آخــر ،هيمــن علــى
الخطــاب النقــدي العربــي ردح ـا ً مــن الزمــن ،فــكان ثمــرة هــذا
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المقيــاس عــددا مــن المؤلفــات النقديــة التــي صنفــت تحــت هــذا
المفهــوم منهــا طبقــات فحــول الشــعراء البــن ســام ،وطبقــات
الشــعراء المحدثيــن البــن المعتــز ،وطبقــات الشــعراء البــن
قتيبــة .هــذا المقيــاس النقــدي المنهجــي يرتــد فــي أصلــه إلــى
اإلبــل ،فقــد جــاء فــي «لســان العــرب» طابَقَــت الناقـةُ والمــرأَةُ:
اإلبــل َ
ـف.
طبَق ـا ً واحــدا ً أي علــى ُخـ ّ ٍ
ا ْنقــادت لمريدهــا ،وجــاءت ِ
وال ُم َ
طبَّـ ُ
ـق مــن الرجــال :الــذي يصيــب األُمــور برأْيــه ،وأَصلــه
مــن ذلــك ال ُمطا ِب ُ
واإلبــل :الــذي يضــع رجلــه
ــق مــن الخيــل ِ
موضــع يــده .قــال ابــن أحمــر:
طبَقا ً
أخفافُها َ
ت ْ
وتوا َهقَ ْ

ِّ
ضل ولم يُ ْكر
والظ ُّل لم يَ ْف ُ

والت َّ ْ
ط ِبيـ ُ
ـر فتقــع قوائمــه بــاألرض مع ـاً؛ ومنــه
ـب البعيـ ُ
ـق أَن يَثِـ َ
قــول الراعــي يصــف ناقــة نجيبــة:
حتى إِذا ما ا ْست َوى َ
ط ِبّقَ ْ
ت

كما َ
الم ْس َح ُل األ َ ْغبَ ُر
طبَّقَ ِ

يقــول :لمــا اســتوى الراكــب عليهــا َ
طبَّقَ ْ
ــت؛ قــال األَصمعــي:
كمثْــل
ـي ِإذا قــام فــي غ َْرزهــاِ ،
وأَحســن الراعــي فــي قولــه :و ْهـ َ
س ـ ِفينة أَو أ َ ْوقَــر؛ ألَن هــذا مــن صفــة النجائــب ،ثــم أَســاء فــي
ال َّ
َ
َ
ً
قولــه َ
طبَّقَـ ْ
ـت؛ ألن النجيبــة يســتحب لهــا أن تقــدم يــدا ثــم تقــدم
األُخــرى ،ف ـإِذا َ
طبَّقَـ ْ
حم ـ َد؛ قــال :وهــو مثــل قولــه:
ـت لــم ت ُ ْ
ب...
حتى إذا ما استْوى في غ َْرزها تَثِ ُ
وقيل هو الذي ينكح ،وكذلك البعير .جمل َ
طبَاقَا ُء :للذي ال يَضْرب.
انحلــت هــذه المــادة اللغويــة بمصطلحهــا ومفهومهــا فــي علــوم
شــتى ،مــن مثــل علــوم الشــريعة بتفرعاتهــا ،واألنســاب،
والتاريــخ ...إلــخ ،مثــل طبقــات الحنابلــة للــدوري ،وطبقــات
المؤرخيــن البــن ســعد ،وغيرهــا كثيــر .والســر فيهــا اعتمــاد
التشــابه فــي مطابقــة البعيــر ،أي مواقعــة أخفــاف اإلبــل بعضهــا
علــى بعــض حيــن تضــع أيديهــا موضــع أرجلهــا.
ولعــل الخطــاب النقــدي العربــي كان مــن أكثــر المتأثريــن بها حين
أضحــت مقياســا نقديــا معتمــدا لــدى النقــاد ،وابــن ســام (231هـــ)
هــو أول مــن تبنــى فكــرة (الطبقــات) فــي النقــد ،وبنى عليهــا كتابه
(طبقــات فحــول الشــعراء) بشــكل منهجــي ومنظــم ،فذكــر مــن
شــعراء الجاهليــة عشــر طبقــات ،فــي كل طبقــة أربعــة شــعراء.
ثــم أتبعهــم بذكــر ثــاث طبقــات أخــرى هــي أصحــاب المراثــي،
وشــعراء القــرى ،وشــعراء اليهــود .وجعــل شــعراء اإلســام فــي
عشــر طبقــات أخــرى منتهيـا ً بذلــك إلــى أواخــر العصــر األمــوي.
يكشــف القانــون المنظــم لبنــاء الطبقــة عنــد ابــن ســام عــن أن
التش��ابه والتش��اكل ه��و الحك��م والفيص��ل ضم��ن انتقاء يحتك��م إلى
تشــابه محــدد ،فالشــعراء الذيــن يصــدرون عــن ســمات موحدة من
وجهــة نظــر المؤلــف ،تجمعهــم طبقــة واحــدة ،يقــول »:ففصلنــا

الشــعراء مــن أهــل الجاهليــة واإلســام ،والمخضرميــن مــن
الذيــن كانــوا فــي الجاهليــة وأدركــوا اإلســام فنزلناهــم منازلهــم»
فأســاس تنزيــل الشــعراء فــي المنــازل هــو «ضــرب مــن التشــابه
مــع أفــراد الطبقــة»( ،)93وليــس علــى أســاس المفاضلــة ،ويؤكــد
نظــرة التشــابه بيــن أقــران الطبقــة الواحــدة ،فيقــول« :فاقتصرنــا
مــن الفحــول المشــهورين علــى أربعيــن شــاعراً ،فألفنــا مــن تشــابه
شــعره منهــم إلــى نظرائــه ،فوجدناهــم عشــر طبقــات ،أربعــة
رهــط كل طبقــة متكافئيــن معتدليــن»( ،)94والتشــابه القائــم قــد
يتجــاوز أفــراد الطبقــة الواحــدة المقتصــرة علــى أربعــة شــعراء
إلــى طبقــة أخــرى ،كمــا جــاء فــي وضــع أوس بــن حجــر الــذي
جعلــه أول الطبقــة الثانيــة مــع أن حقــه يقتضــي أن يكــون فــي
الطبقــة األولــى ،يقــول« :وأوس نظيــر األربعــة المتقدميــن ،إالّ أنّــا
اقتصرنــا فــي الطبقــات علــى أربعــة رهــط»( .)95والتشــابه عنــده
قــد يكــون قوامــه الغــرض الشــعري الــذي يعالجــه مجموعــة مــن
الشــعراء ،أو البيئــة التــي عاشــوا فيهــا مثــل شــعراء القــرى ،أو
الجنــس كشــعراء اليهــود.
ولعــل ابــن المعتــز فــي كتابــه طبقــات الشــعراء المحدثيــن قصــد
إلــى مضاهــاة ابــن ســام ،اســتكماال لطبقاتــه بعــد انتهائهــا عنــد
فحــول الجاهليــة واإلســام وبنــي أميــة ،وكأنــه ينتصــف للشــعراء
المحدثيــن الذيــن شــغل بهــم علــى منهــج الطبقــة ،وعلــى الرغــم
مــن أن خطــوط المنهــج لديــه ظلــت غائمــة إال أن الواضــح مــن
حيــث طبيعــة التصنيــف اعتمــاده التشــابه.
فيتــراوح منهجــه فــي جمــع الشــعراء ،بيــن تلمــس األشــباه ،وجمــع
النظــراء مــن الشــعراء ،والنظائــر مــن شــعرهم ،كمــا صنــع
فيمــا عرضــه مــن أخبــار الشــعراء الشــعبيين علــى التوالــي (أبــو
دالمــة ،وأبــو نخيلــة ،وحمــاد عجــرد) ،أو مــا عرضــه مــن أخبــار
الحماديــن الثالثــة( :حمــاد عجــرد ،وحمــاد بــن الزبرقــان ،وحمــاد
الراويــة) ،حيــث يقــول عنهــم« :وكانــوا فــي عصــر واحــد ،وكلهم
شــاعر مفلــق ،وخطيــب مبــرز»(.)96
كذلــك فعــل ابــن قتيبــة فــي كتابــه الشــعر والشــعراء الــذي يســمى
كذلــك طبقــات الشــعراء ،حيــث يفتتحــه بقولــه« :هــذا كتــاب ألفتــه
فــي الشــعراء ...وأخبرت فيه عن أقســام الشــعر وطبقاتــه،)97(»...
فقــد قســم الشــعراء إلــى جاهلييــن وإســاميين وعباســيين ،تقســيما
إطــاره العــام الطبقــات بمــا فيهــا مــن تشــابه ،لكنــه أخفــق فــي
الترتيــب الداخلــي لهــذه الطبقــات ،فيفجؤنــا بشــاعر إســامي بيــن
الجاهلييــن أو بشــاعر أمــوي بيــن العباســيين وهكــذا.
المصطلح النقدي
ابتعثــت اإلبــل كثيــرا مــن المصطلحــات النقديــة ،وحــددت
طبيعتهــا ،ومــن أبــرز تلــك المصطلحــات:
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أثر اإلبل في توجيه الخطاب النقدي العربي

القصيدة
تتكشــف معاينــة المعجمــات العربيــة فــي مــادة «ق ص د» عــن
الناقــة :المكتنــزة الممتلئــة لحمــا ً( ،)98وفــي االصطــاح النقــدي
القصيــد جمــع القصيــدة مــن الشــعر ،والقصيــد مــا تــم شــطرا
أبنيتــه مــن الشــعر()99؛ لذلــك ســميت القصيــدة مــن الشــعر
لتقصيــد أبياتهــا ،وال تكــون قصيــدة إال إذا كانــت أبياتهــا تامــة
األبنيــة .تعــرف القصيــدة «بمجموعــة األبيــات الشــعرية المتحــدة
فــي الــوزن والقافيــة والــروي»( .)100وقــد اختلــف النقــاد القدمــاء
حــول أقــل عــدد مــن األبيــات الــذي يؤلــف قصيــدة ،فــكان يقــارب
الثالثــة والعشــرين بيتــاً .وروى الباقالنــي عمــن ســمع الفــراء
يقــول :العــرب تســمي البيــت الواحــد يتيمــاً ،فــإذا بلــغ البيتيــن
والثالثــة فهــي نتفــة ،وإلــى العشــرة تســمى قطعــة ،وإذا بلــغ
العشــرين اســتحق أن يســمى قصيــدا ً(.)101
ويبــدو أن التمــام واالكتمــال هــو الدافــع إلــى انحــال المعنــى
المعجمــي (الناقــة الممتلئــة) فــي المعنــى االصطالحــي؛ ألن
القصيــدة ال تســتحق هــذا االســم إال إذا كانــت أبياتهــا تامــة األبنية.

الرواية
تــدل مــادة «روى» فــي أصلهــا علــى البعيــر ،فقــد ورد «روى
البعيــر المــاء يرويــه ،حملــه فهــو راويــة ،وقــد قــال الجاحــظ:
«الراويــة هــو الجمــل نفســه ،وهــو حامــل المــزادة ،فســميت
المــزادة باســم حاملهــا ،ولهــذا ســموا حامــل الشــعر والحديــث
راويــة»( ،)102ويقــال لســادة القــوم الروايــا (جمــع راويــة) شــبه
الســيد الــذي يحمــل الديــات عن الحــي بالبعيــر الراويــة( ،)103وفي
ذلــك إطفــاء لظمــأ الثــارات ،ويدعــم انســراب مــا تحملــه اإلبــل
مــن داللــة فــي مصطلــح (الراويــة) أنــه عــرف منــذ العصــر
الجاهلــي ،فقــد ورد فــي شــعر األعشــى والنابغــة الذبيانــي ولبيــد
وزهيــر يقــول النابغــة:
ألكني يا عيين إليك قوال

ستهديه الرواة إليك عني

والراوية راوية الشعر والحديث.
انحــل هــذا المعنــى األصيــل فــي النقــد فأصبــح يطلــق علــى كل
مــن يأتــي القــوم بعلــم أو خبــر ،فيرويــه كأنــه أتاهــم بريهــم مــن
ذلــك ،وجمــاع األمــر فــي كل مــا تقــدم مــن معــان ال يعــدو إطفــاء
لظمــأ مــادي أو معنــوي ،وهــو مــا انحــل فــي روايــة الشــعر
بوصفهــا إطفــاء لظمــأ الــروح.

التعويص
اعتاصــت الناقــة ،ضربهــا الفحــل فلــم تحمــل مــن غيــر علــة(،)104
ممــا يبعــث الحيــرة ،وهــو مــا انحــل فــي االصطــاح النقــدي
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لمصطلــح العويــص مــن الشــعر .فالعويــص مــا يصعــب
اســتخراج معنــاه ،واإلتيــان بالشــعر الــذي يصعــب فهمــه،
وعــوص إذا ألقــى ببيــت شــعر صعــب االســتخراج ،وقولهــم
جــاء بالعويــص ،أي بالــكالم الــذي ال يفهــم ،وأصلــه المتعقــد مــن
الشــعر( ،)105وهــذا النــوع مــن الشــعر مســتنكر غيــر مستســاغ
عنــد النقــاد ،قــال اآلمــدي« :وهــذه العويصــات فــي الشــعر هــي
شــر مذاهبــه وأرداهــا ،وأقلهــا حــاوة»(.)106
فالمعنــى اللغــوي بمــا يحمــل مــن نفــس اإلبــل اشــترك مــع
المعنــى االصطالحــي النقــدي فــي الالجــدوى وانعــدام النفــع،
وعــدم الخــروج بنتائــج حقيقيــة فــي كل ،إذ ال جــدوى وال نفــع
يمكــن التحصــل عليــه مــن ضــرب الفحــل والشــعر العويــص.

الشوارد
الشــوارد فــي اللغــة مــن شــرد البعيــر ،إذا اســتعصى وذهــب
علــى وجهــه نافــراً ،قــال الشــاعر:
شرود إذا الراؤون حلو عقالها

محجلة فيها كالم محجل

أمــا اصطالحــا فقــواف شــوارد ،تشــرد فــي البــاد كما يشــرد البعير،
أي عائــرة وســائرة فــي البــاد ،وهــي األبيــات التــي ال يصدهــا عــن
الســيرورة فــي اآلفــاق صــاد؛ نظــرا ً لقــوة موجبــات الســيرورة بهــا،
قــال الجاحــظ« :وفــي بيوت الشــعر األمثــال واألوابد ومنها الشــواهد
ومنهــا الشــوارد»( ،)107فشــرودها تأتــى مــن جودتهــا وقوتها.
حوشي الكالم
جــاء فــي لســان العــرب تحــت مــادة «حــوش» «الحــوش مــن
حــوش ،والحــوش والحوشــية إبــل الجــن ،وقيــل هــي اإلبــل
المتوحشــة ،واإلبــل الحوشــية هــي الوحشــية ،ويقــال إن فحــا
مــن فحولهــا ضــرب فــي إبــل لمهــرة بــن حيــدان فنتجــت
النجائــب المهريــة مــن تلــك الفحــول الحوشــية ،فهــي ال تــكاد
يدركهــا التعــب ،وقيــل إبــل حوشــية محرمــات بعــزة نفوســها.
تســرب المدلــول اللغــوي بوصفــه صــورة النعــدام األلفــة،
وابتعــاد األنــس ،إلــى المصطلــح النقــدي ،فأضحــى الحوشــي
والوحشــي وحوشــي الــكالم غريبــه ،أي وهــو الــكالم الغريــب
الــذي لــم تألفــه األذن ،ولــم يجربــه االســتعمال( .)108ويقــال فــان
يتتبــع حوشــي الــكالم ،ووحشــي الــكالم ،وعقمــي الــكالم بمعنــى
واحــد ،واالبتعــاد عنــه مــن عيــون الــكالم فــي النقــد القديــم ،وقــد
مــدح عمــر بــن الخطــاب زهيــرا ً بمجانبتــه لــه ورفضــه لــه،
فقــال« :كان ال يتبــع حوشــي الــكالم»( ،)109أي وحشــيه وعقــده،
والغريــب المشــكل منــه ،والعالقــة بيــن المعنييــن اللغــوي
واالصطالحــي انتفــاء األلفــة وابتعــاد األنــس.

عاصم “محمد أمين” بني عامر

التمليط

الهوامش

اشــتق التمليــط مــن المالطيــن ،وهما جانبا الســنام في مــرد الكتفين،
فكأنمــا كل قســم مــاط ،أي جانــب مــن بيــت الشــعر( .)110والتمليــط
اصطالحـا ً «أن يتســاجل شــاعران ،فينشــئ أحدهمــا شــطرا ً أو بيتـا ً
ويكمــل الثانــي الشــطر أو البيــت وهكــذا ،حتــى ينقطــع أحدهمــا،
وربمــا ملــط األبيــات مجموعــة مــن الشــعراء ،كمــا حكــي عــن أبــي
نــواس وأصحابــه أنهــم خرجــوا فــي متنــزه لهــم ،ومعهــم يحيــى بــن
المعلــى ،فقــام يصلــي بهــم فنســي الحمــد وقــرأ قــل هــو هللا أحــد،
فارتُـ ّج عليــه فــي نصفهــا ،فقــال أبــو نــواس أجيــزوا.

 -1ناصر الدين األسد ،مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها
التاريخية ،دار المعارف ،القاهرة ،الطبعة الخامسة.25 ،
وجواد علي ،المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط،4
دار الساقي.20 ،2001 ،

أكثر يحيى غلط في قل هو هللا أحد
فقال العباس بن األحنف:
قام طويالً ساهيا ً حتى إذا أُعيا سجد
قال مسلم بن الوليد :يزحر في محرابه زحير حبلى بولد
فقــال الخليــع (الحســين بــن الضحــاك) :كأنمــا لســانه شــد بحبــل
مــن مســد(.)111

 -2نوري حمودي القيسي ،الطبيعة في الشعر الجاهلي ،ط،2
عالم الكتب ،مكتبة النهضة العربية ،بيروت.1984،17 ،
 -3محمود عبد العزيز ،الجمل العربي ،المكتبة المصرية،
القاهرة ،د ت.48 ،
 -4حنا الحتي ،اإلبل العربية األصيلة ،جروس بيرس ،لبنان،
.1990،10
 -5استخدمت في الحروب في القرن التاسع عشر فقد
كون غوردوف في 1885-1884م سالح الهجاناه في
السودان ،واستخدم حوالي  3ماليين جمل في الحرب
العالمية األولى و 5آالف جمل في الحرب العالمية الثانية.
p. 261.،Encyclopedia Americana rol 5

وال يخفــى وضــوح العالقــة بيــن المعنــى اللغــوي (جانبــا الســنام)
والمعنــى االصطالحــي (إنشــاء شــطر أو بيــت وإتمامــه مــن قبــل
اآلخــر) بــأن يكــون كل جانــب معــادال ألحــد شــطري البيــت
الشــعري ،والمقصــود جانبــا البيــت الشــعري.

 -7حنا الحتي ،اإلبل العربية األصيلة.5 ،

خاتمة

 -8جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم.61-60،

خلصــت هــذه الدراســة إلــى نتائــج تصدرهــا الكشــف عــن حضــور
واســع لإلبــل فــي الخطــاب النقــدي العربــي ،فحمــل النقــد فــي
حركاتــه وخفقاتــه وجرســه توقيعــات اإلبــل .فــكان أن حــددت
طرائــق التفكيــر العربــي النقــدي ،ووجهتهــا وجهــة خاصــة مميزة،
تغلغلــت فــي إطــاره العــام فــي مــا وســم بالتبعيــة ،ومــن ثــم حــددت
مقاييســه النقديــة التــي ســيطرت علــى النقــد مــدة مــن الزمــن ،وهما
مقياســا الفحولــة والطبقــات ،وقــد ظهــر المصطلــح النقــدي مض ّمخا
برائحــة اإلبــل ،من مثــل القصيــدة ،والراوية ،والشــوارد ،والتمليط،
والتعويــص ،وغيرهــا.

 -9سورة الغاشية ،آية .20-17

وهــذه النتائــج تبعــث علــى إدراك كنــه الخطــاب النقــدي العربــي
أثنــاء معاينتــه وتحليلــه ،فضــا علــى اســتحضار وســائل وطرائــق
نقديــة مغايــرة لمــا ألفتــه الذائقــة النقديــة العربيــة ،وأخيــرا بعــث
تصــورات نقديــة جماليــة أخــرى قــد تكــون أكثــر جــدوى ونفعــا فــي
العمليــة النقديــة.
لــذا آمــل أن تفتــح الدراســة أفقـا ً جديــدا لدراســات عديــدة تعايــن فعل
اإلبــل فــي هيكلــة النظــام اللغــوي والفكــري بشــكل عــام ،ومــن ثــم
تتبــع كل جزئيــة فــي تفصيالتهــا ،وبيــان دور اإلبــل فــي توالدهــا.

 -6المرجع نفسه.18 ،

 -10انظر المعجم المفهرس آليات القرآن.
 -11ابن ماجه ،سنن ابن ماجه في األنوار ،تحقيق :ناصر
الدين األلباني ،ج  ،64المكتب اإلسالمي ،بيروت،
 ،1988الباب  ،2ص ِ.110
 -12رواه ابن سعد في طبقاته.237 -236 /1 ،
 -13أبو داود ،سنن أبي داود.222 /1 ،
 -14ابن السكيت ،إصالح المنطق تحقيق :أحمد محمد شاكر،
عبد السالم محمد هارون ،دار المعارف ،القاهرة،152 ،
وابن دريد ،جمهرة اللغة  ،2تحقيق :رمزي منير بعلبكي،
دار العلم للماليين ،بيروت ،797 ، 1987،وأبو منصور
األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،9تحقيق :عبد السالم هارون،
الدار المصرية للتأليف والترجمة ،القاهرة،1964 ،
( ،292/رقأ) .وهو حديث عند ثعلب والجوهري .قال
الصغاني« :وليس هو بحديث ،إنما هو قول العرب
يجرونه مجرى األمثال .وأصله من قول أكثم بن صيفي في
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وصية كتب بها إلى طيء ،فقال فيها :وال تضع رقاب اإلبل
في غير حقها ،فإن فيها ثمن الكريمة ،ورقوء الدم ،وبألبانها
يتحف الكبير ،ويغذى الصغير ،ولو أن اإلبل كلفت الطحن
لطحنت» التكملة (رقأ)  .24/1وفي التاج (رقأ) :71/1
«وفي شروح الفصيح أنه قول قيس بن عاصم المنقري
في وصية ولده» .وينظر :الفاخر ،262 ،ومجمع األمثال،
 ،96/3والقاموس( ،رقأ)  .52ينظر :نوادر أبي زيد،
 ،327وأبي مسحل.445/2 ،
ل سر الجمل في سنامه؟ السنة
ق يوسف القيس ،ه 
 -15توفي 
الثانية ،الدوحة ،قطر.1982 ،
 -16أبو سعيد السيرافي ،نقال عن حنا الحتي ،اإلبل العربية
األصيلة.10 ،
 -17كمال الدين الدميري ،حياة الحيوان الكبرى ،تهذيب
وتصنيف :أسعد الفارس ،دار طالس ،دمشق،1992 ،
.212
 -18السيد أحمد جهاد ،اإلبل العربية إنتاج وتراث ،الشركة
العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة.1995،29 ،
 -19جبرائيل جبور ،البدو والبادية ،دار العلم للماليين،
بيروت.18 ،1988 ،
 -20حنا الحتي ،اإلبل العربية األصيلة.98 ،

 -28سورة الشعراء ،آية .227-224
 -29محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسير ،ج ،10دار القرآن
الكريم ،بيروت.79-78 ،1981 ،
 -30ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،تحقيق :شعيب األرناؤوط
وآخرون ،دار الرسالة العالمية ،بيروت.123 ،
 -31حسان بن ثابت ،ديوان حسان بن ثابت ،شرحه :عبد مهنا،
دار الكتب العلمية ،بيروت.174 ،1986 ،
 -32األصفهاني ،األغاني ،ج ،10دار الكتب المصرية،
القاهرة.291-290 ،
 -33ابن رشيق ،العمدة ،ج .27 ،1والقرشي ،جمهرة أشعار
العرب في الجاهلية واإلسالم ،تحقيق :محمد على البجاوي،
نهضة مصر.30 ،1981 ،
 -34ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج  ،5دار الكتب العلمية،
بيروت  1404هـ.281 ،
 -35جالل الدين السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن،1 ،
محمد أبو الفضل إبراهيم ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،
القاهرة.119 ،1974 ،
 -36ابن سالم ،طبقات فحول الشعراء ،تحقيق :محمود محمد
شاكر ،مطبعة المدني ،جدة ،ط.24 ،1974 ،2

 -21السيد أحمد جهاد ،اإلبل العربية إنتاج وتراث.29 ،

 -37ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج.313 ،5

 -22أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم
هارون ،ط ،3مكتبة الخانجي ،مصر ،1981 ،مادة
«نقد».

 -38ابن سالم ،طبقات فحول الشعراء.65 ،
 -39جرير ،ديوان جرير ،تحقيق :دار صادر ،بيروت،
.69 ،1985

 -23ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،د ت،
مادة «نقد».

 -40جرير ،ديوان جرير.69،

 -24عبد العزيز عتيق ،تاريخ النقد األدبي عند العرب ،دار
النهضة العربية ،بيروت.35 ،2001 ،

 -41أرسطو ،كتاب أرسطو طاليس في الشعر :ترجمة :شكري
عياد مع دراسة لتأثيره في البالغة العربية ،دار الكاتب
العربي ،القاهرة.64 ،1967 ،

 -25النابغة ،ديوان النابغة الذبياني ،تحقيق :محمد أبو الفضل
إبراهيم ،دار المعارف ،ط .65 ،1996 ،2
 -26المبرد ،الكامل في اللغة واألدب ،ج ،2عمل عليه :محمد
أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية ،بيروت،1997 ،
.439-438
 -27ابن رشيق ،العمدة في محاسن الشعر وأدبه ،تحقيق :محمد
محيي الدين عبد الحميد ،دار الجيل.81/1 ،1972 ،
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 -42أرسطو طاليس ،فن الشعر :مع الترجمة العربية القديمة
وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد ،مكتبة النهضة
العربية ،القاهرة.29 ،
 -43قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،تحقيق :محمد عبد المنعم
خفاجي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د ت.118 ،
 -44أفالطون ،جمهورية أفالطون ،ترجمة :حنا خباز ،مطبعة
المقتطف ،القاهرة.187-183 ،1929 ،
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 -45أرسطو ،فن الشعر.64 ،

القاهرة.9 ،1951 ،

 -46أفالطون ،جمهورية أفالطون.185 ،

 -61المرزوقي ،شرح ديوان الحماسة.9 ،

 -47عصام قصبجي ،نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم،
دار القلم ،دمشق.21 ،1980 ،

سلمى،
سلمى ،شرح ديوان زهير بن أبي ُ
 -62زهير بن أبي ُ
شرح وتحقيق :حجر عاصي ،دار الفكر العربي ،بيروت،
.109 ،1994

 -48امرؤ القيس ،ديوان امرئ القيس ،تحقيق :محمد أبو
الفضل إبراهيم ،دار المعارف ،القاهرة ،د.ت.35 ،

 -63المرزوقي ،شرح ديوان الحماسة.9 ،

 -49المزرباني ،الموشح ،تحقيق :محب الدين الخطيب،
المطبعة السلفية ،القاهرة.32 ،1385 ،

 -64عبد الكريم القشيري ،لطائف اإلشارات ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،مصر ،ط ،3د ت.133 ،

 -50ابن رشيق ،العمدة ،ج.258 ،1

 -65الخطيب التبريزي ،شرح ديوان أبي تمام ،ج ،1تحقيق:
راجي األسمر ،دار الكتاب العربي.57 ،1994 ،

 -51سورة طه ،آية .118
 -52ابن رشيق ،العمدة.258 ،
 -53المبرد ،الكامل ،ج ،2تحقيق :محمد أحمد الدالي ،مؤسسة
الرسالة 1997،ط.260 ،3
 -54الراغب األصفهاني ،محاضرات األدباء ومحاورات
الشعراء والبلغاء ،ج ،2شركة دار األرقم بن أبي األرقم،
بيروت 1420 ،ه.360 ،
 -55سورة الشعراء ،آية .227-221
 -56ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،3دار الجيل ،بيروت،
د.ت.342 ،
 -57يذكر اآلمدي في موازنته بين البحتري وأبي تمام أنه سأل
البحتري عن نفسه وعن أبي تمام ،فقال“ :هو أغوص على
المعاني مني ،وأنا أقّوم بعمود الشعر منه” وتبعه القاضي
الجرجاني بسنه أسسا ً لعمود الشعر “وكانت العرب إنما
تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بـ :شرف المعنى
وصحته وجزالة اللفظ واستقامته وسلم السبق فيه لمن وصف
فأصاب ،وشبه فقارب ،وبده فاغزر ،ولمن كثرت سوائر
أمثاله وشوارد أبياته ،ولم يكن نعتا ً بالتحسين والمطابقة ،وال
يحفل باإلبداع واالستعارة ،إذا حصل لها عمود الشعر ونظام
القريض” .القاضي الجرجاني ،الوساطة.34-33 ،
 -58جودت فخر الدين ،اإليقاع والزمان “كتابات في نقد الشعر”،
دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،دار المناهل،
د .ت.14 ،
 -59المرجع نفسه.19 ،
 -60المرزوقي ،شرح ديوان الحماسة ،ج ،1نشره أحمد أمين،
عبد السالم هارون ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،

 -66المرزوقي ،شرح ديوان الحماسة.11،
 -67ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «فحل» ،والقاموس
المحيط ،مادة «فحل».
 -68ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «فحل».
 -69انظر تعريف المعارضة وبيان أسسها وطرائقها السليمة،
الخطابي ،بيان إعجاز القرآن ،ضمن ثالث رسائل في
إعجاز القران  53وما بعدها.
 -70ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ج ،1تحقيق :أحمد محمد
شاكر ،دار المعارف ،القاهرة ،ط .220 ،2والمرزباني،
الموشح.29 ،
 -71إحسان عباس ،تاريخ النقد األدبي عند العرب ،دار الثقافة،
بيروت ،ط.53 -51 ،1981 ،3
. 72الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج ،1تحقيق :عبد السالم
هارون ،ط.109 ،1998 ،7
 -73ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ج.89 ،76 ،38 ،1
 -74المبرد ،الكامل ،ج.42 ،1
 -75ثعلب ،قواعد الشعر ،حققه وقدم له وعلق عليه :رمضان
عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،د ت.67 ،
 -76ابن طباطبا ،عيار الشعر ،تحقيق :عباس عبد الساتر؛
نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،بيروت.33 ،2005 ،
 -77المرزباني ،الموشح.274 ،
 -78المصدر نفسه.279 ،
 -79المصدر نفسه.273 ،
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 -80ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «طبق».
 -81ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وأدبه،
.363-362
 -82المرزباني ،الموشح.63 ،
 -83أرم بمعنى سكت.
 -84المرزباني ،الموشح.313-312 ،
 -85عبد الملك بن قريب األصمعي ،فحولة الشعراء ،تحقيق:
ش توري ،قدم له :صالح الدين المنجد ،دار الكتاب
الجديد ،بيروت.12 ،1980 ،
 -86المصدر نفسه.15 ،
 -87لمصدر نفسه.15 ،
 -88المصدر نفسه.9 ،
 -89األصمعي ،فحولة الشعراء.14 ،
 -90المصدر نفسه.14 ،

 -102الجاحظ ،الحيوان ،ج ،1دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط.333 ،1424 ،2
 -103نجوى حيلوت ،النقد األدبي ومصطلحه عند ابن
األعرابي ،جدارا للكتاب العالمي.370 ،1997 ،
 -104ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «عوص».
 -105نجوى حيلوت ،النقد األدبي ومصطلحه عند ابن
األعرابي.401 ،
 -106اآلمدي ،الموازنة ،ج.544 ،2
 -107الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج ،2دار ومكتبة الهالل،
بيروت.6 ،1423 ،
 -108ابن سالم ،طبقات فحول الشعراء ،ج ،63 ،1ابن قتيبة،
الشعر والشعراء.45 ،41 ،26 ،
 -109قدامة بن جعفر ،نقد الشعر.196 ،
 -110ابن رشيق ،العمدة.415-414 ،
 -111المصدر نفسه.314-313 ،

 -91إحسان عباس ،تاريخ النقد األدبي عند العرب.52 ،
 -92المرجع نفسه.53 ،
 -93عبسي العاكوب ،التفكير النقدي عند العرب ،دار الفكر
المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق،1996 ،
.110
 - 94ابن سالم ،طبقات فحول الشعراء ،تحقيق :محمود محمد
شاكر ،ج ،1مطبعة المدني ،القاهرة ،د.ت.24-23 ،
 -95المرجع نفسه.97 ،
 -96ابن المعتز ،طبقات الشعراء المحدثين ،دار المعارف،
القاهرة ،د ت.
 -97ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،أو طبقات الشعراء ،تحقيق:
مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية ،بيروت.9 ،1981 ،
 -98ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «قصد»

المراجع
القران الكريم.
ابــن المعتــز( ،د ت) ،طبقــات الشــعراء المحدثيــن ،دار المعارف،
القاهرة.
ابــن ســام ،محمــد ( ،)1972طبقــات فحــول الشــعراء ،تحقيــق:
محمــود محمــد شــاكر ،مطبعــة المدنــي ،القاهــرة.
ابــن عبــد ربــه ،أبــو عمــر(  ،)1965العقــد الفريــد ،تحقيــق :أحمــد
أميــن؛ أحمــد الزيــن ،لجنــة التأليــف والترجمــة.
ابــن قتيبــة ،عبــد هللا ( ،)1981الشــعر والشــعراء ،أو طبقــات
الشــعراء ،تحقيــق :مفيــد قميحــة ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت.

 -99مجدي وهبة ؛ كامل المهندس ،معجم المصطلحات العربية
في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان.192 ،

ابــن ماجــه )1988( ،ســنن ابــن ماجــه فــي األنــوار ،تحقيــق:
ج  ،64المكتــب اإلســامي ،بيــروت.
ناصــر الديــن األلبانــي ،

 -100المرجع نفسه.192 ،

ابــن منظــور ،جمــال الديــن ( ،د ت) ،لســان العــرب ،دار صــادر،
بيروت.

 -101الباقالني ،إعجاز القران.391-390 ،
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ابــن هشــام ،عبــد الملــك( ،د ت) ،ســيرة النبــي ،تحقيــق :محيــي
الديــن عبــد الحميــد ،القاهــرة.

الشــيرازي ،ناصــر( 1362ه ) ،تفســير نمونــه ،دار الكتــب
اإلســامية ،طهــران.

أبــو ســويلم ،أنــور ( ،)1983اإلبــل فــي الشــعر الجاهلــي،
الريــاض ،دار العلــوم.

الصاعــدي ،عبــد الــرازق ( ،)1970تعميــم الداللــة فــي ألفــاظ
اإلبــل ،الــدارة ،23 ،ع  1يونيــو.

األصمعــي ،عبــد الملــك ،)1980( ،فحولــة الشــعراء ،تحقيــق:
س تــوري ،قــدم لــه صــاح الديــن المنجــد ،دار الكتــاب الجديــد،
بيــروت.

ب العرب ـي،
خ األد 
ي تاري ـ 
الفاخــوري ،حنــا ( ،)1986الجام ـ ع ف ـ 
ب القدي ـم ،دار الجيــل ،بيــروت.
األد 

البغــدادي ،أبــو الفــرج قدامــة بــن جعفــر ( ،د.ت) ،نقــد الشــعر،
تحقيــق :كمــال مصطفــى ،ط ،3مكتبــة الخانجــي ،القاهــرة.
الترمــذي ( )1996ســنن الترمــذي ،تحقيــق :بشــار عــواد ،دار
الغــرب اإلســامي.
الجابــري ،محمــد عابــد ( ،)1991التــراث والحداثــة ،المركــز
الثقافــي العربــي ،بيــروت.
الحتــي ،حنــا ( )2007الناقــة فــي الشــعر الجاهلــي ،دار الكتــب
العلميــة
الحمــوز ،محمــد ( ،)2000معجــم أســماء األصــوات وحكايتهــا،
دار صفــاء ،عمــان
الحمــوي ،ياقــوت ( ،)1993معجــم األدبــاء ،تحقيــق :إحســان
عبــاس ،دار العــرب ،بيــروت.
الخطابــي ( )1991بيــان إعجــاز القــرآن ،ضمــن ثــاث رســائل
فــي إعجــاز القــرآن ،تحقيــق :محمــد خلــف هللا أحمــد؛ محمــد
زغلــول ســام ،دار المعــارف.
الزحيلــي ،وهبــة (1418ه ) ،المصبــاح المنيــر فــي العقيــدة
والشــريعة والمنهــج ،دار الفكــر ،بيــروت.
الســهلي ،مطلــق ( ،)1987مختصــر فــي أخبــار اإلبــل بيــن القديم
والحديــث ،الريــاض ،المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافة.
الســيد ،إبراهيــم(  ،)1998نظريــة القــارئ وقضايــا نقديــة وأدبيــة،
القاهــرة ،مكتبــة زهراء الشــرق.
ح القديــر ،الجامــع
الشــوكاني ،بــدر الديــن ( ،)1994تفســير فتــ 
بيــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير ،تحقيــق :عبــد
الرحمــن عميــرة ،دار الوفــاء

القيروانــي ،ابــن رشــيق ( ،)1988العمــدة فــي محاســن الشــعر
وأدبــه ،تحقيــق :محمــد قرقــزان ،دار المعرفــة ،بيــروت.
ي ســنامه؟
ق يوســف ( ،)1982ه ـ ل ســر الجم ـ ل ف ـ 
القيــس ،توفي ـ 
الســن ة الثانيـة ،الدوحـة ،قطــر.
الكفــوي ،أبــو البقــاء ( ،)1992الكليــات ،تحقيــق :عدنــان درويش،
مؤسســة الرســالة ،بيروت.
المرزبانــي ،أبــو عبيــد هللا ( ،)1965الموشــح فــي مآخــذ العلمــاء
علــى الشــعراء ،تحقيــق :علــي البجــاوي ،دار النهضــة ،مصــر
المعطانــي ،عبــد هللا (  ،)1990قــراءة جديــدة لتراثنــا النقــدي،
النــادي األدبــي الثقافــي ،جــدة.
الناقــوري ،إدريــس(  ،)1984المصطلــح النقــدي فــي نقد الشــعر،
ط ،2المنشــأة العامــة للنشــر والتوزيــع ،طرابلس.
النيســابوري ،أبــو منصــور الثعالبــي ( ،)1885فقــه اللغــة ،مطبعة
اآلبــاء اليســوعيين ،بيروت.
بــكار ،يوســف ( )2006فــي العــروض والقافيــة ،ط ،3دار الرائد،
دار المناهــل ،بيروت.
حتــي ،فيليــب ( )1998وآخــرون ،تاريــخ العــرب ،دار
غنــدور للطباعــة والنشــر.
خلوصــي ،صفــاء ( )1977فــن التقطيــع الشــعري والقافيــة ،مكتبة
المثنى ،بغــداد ،ط5
خليــف ،يوســف ( ،)1996الشــعراء الصعاليــك ،مصــر ،دار
المعــارف ،القاهــرة ،ط4
ســالم ،أحمــد موســى ( ،)1980العقــل العربــي ومنهــج التفكيــر
اإلســامي ،دار الجيــل ،بيــروت.
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ســامة ،محمــد أحمــد (  ،)1996اإلبــل فــي التراث العربــي ،دار
الفكــر العربــي للطباعة والنشــر.
شــعالن ،إبراهيــم ( ،)2000الجمــل فــي أمثــال العالــم العربــي
قديمـا ً وحديثـاً ،اإلمــارات العربيــة ،مركــز زايد للتــراث والتاريخ.
عبــاس ،إحســان (  ،)1981تاريــخ النقــد األدبــي عنــد العــرب،
ط ،3دار الثقافــة ،بيــروت.
علــي ،جــواد ( ،)2001المفصــل فــي تاريــخ العرب قبل اإلســام،
ط ،4دار الساقي.
عيــد محمــد ( ،)1976الروايــة واالستشــهاد باللغــة ،عالــم الكتــب،
القاهرة
ي العالق ـة
ت فـ 
فضــل (كمــال)؛ الســيد الخليفــة ( ،)1995تأمــا 
ي للبحــوث ،الســودان.
ن واإلب ـل ،المركــز القوم ـ 
ن اإلنســا 
بي ـ 
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