دروس يف مادة :بيبليوغرافيا النقد العربي القديم
لفائدة طلبة السنة األوىل ( ماستر " أدب عربي قديم") الفوج الثالث
عنوان احملاضرة الرابعة :الشعر والشعراء البن قتيبة (190ه231-ه)
أ .بلقاسم دكدوك
عريب من
ابن قتيبة أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري  213هـ276-هـ ،أديب فقيه حمدث ّ
مؤرخ ّ

العديد من املؤلفات منها :عيون األخبار ،أدب الكاتب ،الشعر والشعراء [ ،]١وهو من أهم
العصر العباسي له
ُ
الكتب اليت ترمجت للشعراء ،ويعد مصدرا أصيال ومرجعا هاما يف بابه ،وهو شديد الشبه بكتاب " طبقات فحول
الشعراء" البن سالم اجلمحي ،وابن قتيبة ناقد له شأن كبري يف الدراسات األدبية ،وعامل واسع املعرفة واالطالع ،مل
يرتك بابا من أبواب الثقافة العربيّة إال وأقبل عليه دارسا وحملال ومؤلفا .وقد اطلع على الثقافتني اليونانية والفارسية
املعروفتني يف عصره.

جاء العصر العباسي الذي قام حبفظ هذا الرتاث العريب اإلسالمي على مر العصور ،عن طريق التدوين واهتمام
كبريا يف حفظ الرتاث الذي يع ّد تارخيًا يُعتَـّز به ،قبل أن يكون
العلماء باللغة وبالشعراء ،وكل ذلك أسهم
ً
إسهاما ً

درس.
مادة معرفية تُ َ

الشعر والشعراء البن قتيبة ،من أهم كتب الرتاث الشعري الذي كتب يف العصر العباسي؛ إذ خيتص هذا الكتاب
بالرتمجة عن الشعراء املشهورين يف الفرتة املمت ّدة ما بني العصر اجلاهلي إىل العصر العباسي.
وقد امتاز الكتاب مبقدمة نقدية قيمة يعدُّها الباحثون من بواكري النقد األديب املصحوب بالعلل .وقد ّبني فيها

منهج الكتاب والغرض من تأليفه حيث يقول" :هذا كتاب ألّفته يف الشعر ،أخربت فيه عن الشعراء وأزماهنم

وأقدارهم وأحواهلم يف أشعارهم ،وقبائلهم وأمساء آبائهم ،ومن كان يعرف باللقب أو الكنية منهم ،وعما يستحسن
من أخبار الرجل ويستجاد من شعره وما أخذته العلماء عليهم من الغلط واخلطأ يف ألفاظهم أو معانيهم ،وما
سبق إليه املتقدمون فأخذه عنهم املتأخرون .وأخربت فيه عن أقسام الشعر وطبقاته ،وعن الوجوه اليت خيتار الشعر
عليها ويستحسن هلا .ويقوم كتاب الشعر والشعراء على قسمني ،مها:
القسم األول :مقدمة طويلة يف الشعر والشعراء ،وهي ذات قيمة أدبية ونقدية كبرية ،ذكر فيها أقسام الشعر ،ولغته
ومعانيه وألفاظه وعيوبه ،مؤيدا ذلك بآراء نقدية مهمة ،وحتدث يف هناية املقدمة عن أوائل الشعراء.

القسم الثاين :تراجم الشعراء  ،بدأها برتمجة امرئ القيس وختمها برتمجة أشجع السلمي ،وعدد الشعراء الذين
ترجم هلم مائتَان وستّة ( )206شعراء ،وميكن مالحظة أنه مل يقتصر يف كتابه على تراجم شعراء عصره فقط ،إّّنا
أيضا.
.ضمنه الشعراء اجلاهليني واإلسالميني واألمويني ً
القضايا النقدية يف كتاب الشعر والشعراء:

حت ّدث ابن قتيبة يف كتابه " الشعر والشعراء " عن أبرز القضايا اليت شاعت يف عصره ،ومنها لغة الشعر وقضية
اللفظ واملعىن والطبع والتكلف ،والقدمي واحلديث من الشعر ،والسرقات الشعريّة ،وبيان ذلك فيما يأيت:
املوضوعية يف األحكام النقدية:
يبين ابن قتيبة أحكامه النقدية على قضايا تتصل بالشعر نفسه ،بصرف النظر عن مبدعه ،وما يتصل به من
اجلودة يف الشعر ،وبذلك يكون قد استبعد قضية
أحوال وشؤون ،ولذلك فإنّه حيدد ً
مقياسا نقديًّا هو احلُسن و ْ

الزمن الذي عاش فيه الشاعر ،والطبقة االجتماعية للشاعر ،وهذا جعل أحكامه موضوعية يف النقد ،فقد اختذ

اضحا أال وهو االهتمام بالشعر بصرف النظر لبعض القضايا احمليطة بالشاعر نفسه ،حىت أنّه رفض ما قام
موق ًفا و ً
به علماء عصره من رفضهم لبعض الشعراء يف كتبهم لسبب ال يتعلق جبودة الشعر ،وهو الزمن الذي ينتمي إليه

الشاعر( ،إن كان ينتمي إىل عصر االحتجاج النحوي أم هو خارج هذا العصر) ،بينما كان ابن قتيبة ال يهتم
مناصرا لشعراء عصره من اجمليدين يف الشعر ،فنظر نظرة العدل بني الشعراء ،ومل يتأثّر بغريه من
بقضية الزمن ،وكان
ً

]الكتّاب.

اختالف شعر الشاعر:
يربط ابن قتيبة اختالف شعر الشاعر بعامل الزمان وتبدل احلال ،ممّا يؤثّر يف قابلية النظم وملكة اإلبداع ،واستدل
علي من قول بيت" .وانطالقا
علي ساعة ،ونزع ضرس أسهل ّ
ابن قتيبة بقول الفرزدق" :أنا أشعر متيم ورمبا أتت ّ

من هذا القول ،وضح ابن قتيبة أن مسألة اإلبداع الشعري ال يكون يف كل األوقات والظروف بل إنه يأيت الشاعر
يف أوقات حمددة منها :أول الليل ،يف صدر النهار قبل الغداء أو اخللوة يف احلبس ،ويعده ابن قتيبة هذه األمور
سببًا يف اختالف شعر الشاعر أو رسائل الكتّاب ،ولذلك جيد أنه من الطبيعي أن يتعذر على الشاعر أو الناثر

القول ،دون معرفة سبب مقنع لذلك.
قضية الطبع والتكلف:

حت ّدث ابن قتيبة عن هذه القضية يف مقدمة الشعر والشعراء ،ووجد التكلف ظاهرا يف الشعر ،يكتشفه أهل العلم
جيدا ،فهم قادرون على أن يتبينوا العناء الذي يتكبده الشاعر يف كتابة أبياته
واخلربة ،حىت وإن كان الشعر ً
الشعرية ،باإلضافة إىل كثرة الضرورات ،وزيادة املعىن ،وقد ع ّد ابن قتيبة عبيد الشعر" زهريا واحلطيئة وكعبا "..من
هذه الفئة ،أما الشعر املطبوع فالشاعر فيه مقتدر على القوايف ،ويشعر السامع له أنه شعر فيه رونق الطبع ،ومل
يغفل ابن قتيبة عن اإلشارة إىل أن الشعراء خيتلفون يف الطبع :فمنهم من يسهل عليه املديح ويعسر عليه اهلجاء،
ومنهم من يسهل عليه نظم الشعر يف املراثي وال يستطيع نظم الشعر يف الغزل.
قضية أقسام القصيدة:
يرى ابن قتيبة أ ّن معظم الشعراء القدامى يتخذون هنجا واحدا يف تسلسل موضوعات القصيدة ،وأشار إىل أنّه
مسع ذلك من أهل األدب ،فالشاعر أو مقصد القصيد ،يبدأ القصيدة بذكر الديار والدمن واآلثار ،ويقصد بذلك
الوقوف على األطالل؛ ليذكر أهلها الراحلني عنها ،مث يصل ذلك بالنسيب أي الغزل ويشكو الشوق وأمل الفراق
ليستميل قلب السامع ،مث يذكر الرحلة وصعوباهتا من حر اهلجري ،وتعب الرحلة ،مث ينهي قصيدته باملديح للسامع
حىت حيثه على مكافأته ،ونيل العطايا منه.
– قضية اللفظ واملعىن ،أو الشكل واملضمون – حسب املصطلح النقدي احلديث:
املهمة اليت تطرق إليها ابن قتيبة يف كتابه الشعر والشعراء ،وهو يعرب عن رأي نقدي يف موضوع
وهي من القضايا ّ

يتعلق جبودة الشعر أو رداءته ،وقد قسمه إىل أربعة أضرب ،يقول ابن قتيبة ":تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب"
والناظر يف أمثلة ابن قتيبة وتعليقه عليها سيجد أنّه خيلع خصائص على اللفظة اجليدة مثل :جودة املخرج
وسهولته ،جتنب تكرار اللفظة ،الفصاحة وقوة اإلبانة عن املعاين ،يقول ابن قتيبة ":حسن لفظه وحال،فإذا أنت
قادرا على
فتشته مل جتد هناك فائدة يف املعىن"ّ ،أما املعىن فقد اهتم فيه باإلصابة واجلدَّة  ،حبيث يكون الشاعر ً

جديدا،
التصوير بدقة لوصول القصد للمتلقي ،واجل ّدة يف ابتكار املعىن الذي مل يُسبق إليه ،فيبتدع الشاعر معىن ً

مفيدا .وفيما يأيت ذكر هلذه األضرب ،مع ذكر أمثلة عنها:
وجيب أن يكون املعىن ً
ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه ،مثل قول الفرزدق:
ٌ
ِ
ضى حياء ويـ ْغ ِ
ي ْغ ِ
ني يـَْبتَ ِس ُم
ََ ً ُ َ
ضى م ْن َم َهابَته فَما يُكلَّ ُم َّإال ح َ
ضرب ما حسن لفظه وقصر معناه ،مثل:

ماسح
كل حاجة
وملا قضينا من مىن َّ
ومسح باألركان من هو ُ
ّ
ّ
ائح
وش ّدت على حدب املهارى رحالنا وال ينظر الغادي الذي هو ر ُ
أخذنا بأطراف األحاديث بيننا

األباطح
املطي
ُ
وسالت بأعناق ّ

يعلق ابن قتيبة على هذه األبيات ،فيقول" :هذه األلفاظ كما ترى ،أحسن شيء خمارج ومطالع ومقاطع ،وإن
نظرت إىل ما حتتها من املعىن وجدته :وملا قطعنا أيام مىن ،واستلمنا األركان ،وعالينا إبلنا األنضاء ،ومضى الناس،
املطي يف األبطح ".
ال ينتظر الغادي الرائح ،ابتدأنا يف احلديث ،وسارت ُّ

ضرب جاد معناه وقصر لفظه ،مثل قول لبيد بن ربيعة:
ب امل ْرءَ الْ َكرميَ َكنَـ ْف ِس ِه
ما عاتَ
َ َ َ

ِ
واملرء ي ِ
الصالِ ُح
يس َّ
َْ ُ ُ ْ
صل ُحهُ اجلَل ُ

يعلق ابن قتيبة بقوله(( :هذا وإن كان جيد املعىن والسبك ،فإنه قليل املاء والرونق"
ضرب ساء لفظه ومعناه ،كقول الفرزدق:
ض يف الشَّبَاب كأَنَّه
ب يـَْنـ َه ُ
والشَّْي ُ

ِ
يح جبَانِبَـْي ِه نـَ َه ُار
لَْي ٌل يَص ُ

إن مقياس جودة املعىن الشعري عند ابن قتيبة ليس أن يكون الشعر مفيداً فحسب وإّنا أن يكون مفيداً مبا فيه من
حكمة أو معلومة أو معىن أخالقي ،أو مؤثراً مبا فيه من صور فنية أو تصوير للمشاعر.
ملحوظة :للدرس مراجع،أوهلا كتاب " الشعر والشعراء" البن قتيبة ،حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر،دار املعارف
القاهرة1966 ،
 أسس النقد األديب عند العرب .د .أمحد بدوي .مكتبة هنضة مصر الطبعة الثالثة 1964م. مقال إلكرتوين ،القضايا النقدية يف كتاب الشعر والشعراء،حنني معايل ،بتاريخ  27جوان .2019ملحوظة :2ميكن للطلبة األعزاء متابعة حماضرات "مسعية بصرية" من النت ،على املوقع اآليت:
https://www.youtube.com/watch?v=xiYXGQsh0LM

دروس في مادة :بيبليوغرافيا النقد العربي القديم

لفائدة طلبة السنة األوىل ( ماستر " أدب عربي قديم") الفوج الثالث
عنوان الدرس اخلامس :نقد الشعر لقدامة بن جعفر (260ه327-ه)
أ .بلقاسم دكدوك
قدامة بن جعفر:

هو أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زياد البغدادي ،ولد يف البصرة يف الثلث األخري من القرن الثالث اهلجري،
بالتحديد سنة 260 :أو  276هجرية ،املوافق عام 889 :م
املربد وابن قتيبة وطبقتَهم ،ونشأ يف بغداد ،وهو من أصول أعجمية ،كان نصرانيا مث أسلَم على يد
وأدرك ثعلبًا و ِّ
العباسي املكتفي باهلل ،وتويف سنة 337ه ،املوافق لـ 948م.
اخلليفة
ِّ

قال عنه املرتمجون :إنه كان ممن يشار إليه يف علم املنطق ،وأحد الفالسفة الفضالء ( .1ينظر :الفهرست البن

الندمي،ص.)130
قرأ واجتهد وبرع يف صناعيت البالغة واحلساب ،وتأثر باملنطق والفلسفة ،وهذا مما يبدو يف تصانيفه ،كما برع يف
اللغة واألدب والفقه والكالم.
وكان أحد رجلني عرف علم البديع ،ورسم طريقته وأوضح هنجه ،وأبان للناس سبيله ،له طريقة فذة يف التأليف،
جتمع إىل غزارة املادة عمق التفكري ،وكانت ثقافته ذات مصدرين؛ أحدمها عريب يتجلى يف كل صفحة من
صفحات مؤلفاته ،والثاين يوناين يتجلى أكثر ما يتجلى يف كتابه "نقد الشعر" ،الذي بدا فيه أثر كتاب "اخلطابة"
ألرسطو.
برع قدامة يف صناعيت البالغة واحلساب ،وتأثر باملنطق األرسطي فألف كتاب "نقد الشعر" ،واحناز حبكم هذه
الثقافة إىل تقدير املعىن ،فألف كتاب " الرد على ابن املعتز فيما عاب به أبا متتم " ،وكتاب " صناعة اجلدل " .إال
إن صلته بثعلب وأمثاله من علماء القرن الثالث هي اليت وضعت يف يديه املادة األدبية الصاحلة لسند آرائه
النظرية ( .2ينظر :إحسان عباس،تاريخ النقد األديب عند العرب،ص.)190
صفة كتاب " نقد الشعر" لقدامة بن جعفر:

يبدأ كتاب " نقد الشعر" مبقدمة ،يعرض فيها ضروب العلم بالشعر فيقول " :العلم بالشعر ينقسم أقساما،قسم
ينسب إىل علم عروضه ووزنه ،وقسم ينسب إىل علم قوافيه ومقاطعه ،وقسم ينسب إىل علم غريبه ولغته ،وقسم
.3

ينسب إىل علم معانيه واملقصد منه ،وقسم ينسب إىل علم جيده ورديئه "

( قدامة بن جعفر ،نقد الشعر،ص).7-3

إن النقد عند قدامة" ،علم" وجماله ختليص اجليد من الرديء يف الشعر ،أما سائر ما يتعلق بالشعر من علم
العروض والوزن والقوايف ،والغريب واللغة واملعاين ،فليس ما يدخل يف باب النقد إال على حنو عارض ،وقد أكثر
4

الناس يف التأليف يف تلك العلوم وقصروا يف علم النقد"

 ( .إحسان عباس ،تاريخ النقد األديب عند العرب،ص.)191

ويعرف قدامة الشعر ،بأنه كالم موزون مقفى وأنه صناعة ،أي إنه ال يعتمد على الطبع وحده ،وإمنا يلزمه التعلم
والتجويد واملمارسة واحلذق ،كسائر الصناعات ،وهو إذ يعرف الشعر يبدو متأثرا باملنطق األرسطي ،فيجعل له
أربعة أصول أو دعائم هي:
اللفظ واملعىن.
والوزن والقافية ،ويسميها أجناسا مفردة.
ويرتكب منها أربعة أخرى مؤلفة منها هي :ائتالف اللفظ مع املعىن ،وائتالف اللفظ مع الوزن ،وائتالف املعىن مع
الوزن ،وائتالف املعىن مع القافية.
تشكل هذه األقسام الثمانية أساس نقد للشعر وهيكل كتابه .ولكل واحد من هذه األقسام ( األجناس) صفات
ُيد اها وصفات يُذم اها.
يلجأ قدامة إىل ثقافته الفلسفية فيحدد الصفات اإلجيابية مرتمسا نظرية الفضيلة ألفالطون .فقد وجد أن أفالطون "
جيعل الفضائل الكربى أربعا :العقل والشجاعة والعدل والعفة ،ومبا إن مد الرجال معناه ذكر فضائلهم ،فمن أتى
يف مدحه اهذه األربع كان مصيبا ،ومن مد بغريها كان خمطئا .وهذه الفضائل أمهات ذات فروع ،وال بأس أن
يد الشاعر بكل ما يتفرع عن كل فضيلة منها ".5

(إحسان عباس ،تاريخ النقد األديب عند العرب،ص.) 196-195

واهلجاء مثله مثل املديح ،ولكنه مضاد له ،أي يدور حول الصفات النفسية املضادة لصفات املديح ،ألن اهلجاء
سلب املهجو صفات املد  ،ووصمه بوصمات القد  ،ولذلك فإن أقذع اهلجاء ما جرد املهجو من الفضائل
النفسية ،ال ما عابه بالنقائص اجلسدية.

يتضخ من فهم قدامة اخلاص للرتاجيديا والكوميديا باسم املديح واهلجاء ،أن الشعر يقوم على قاعدة أخالقية
أساسية ،ولكن كيف يتم التوفيق بني هذه القاعدة األخالقية وبني إقرار قدامة بالغلو لدى الشاعر والفحش
والتناقض؟ وال يكن التوفيق إال من خالل ما فهمه بطريق اخلطأ من كتاب الشعر ،أي إن املد يتصل باألفاضل
(الرتاجيديا) ،واهلجاء (الكوميديا) يتصل باألراذل ،فباب الغلو يف الشعر ال يراد به إال املبالغة والتمثيل وليس
حقيقة لشيء ،يقول قدامة معلقا على ذلك " :إن الغلو عندي أجود املذهبني ،وهو ما ذهب إليه أهل الفهم
بالشعر والشعراء قديا .وقد بلغين عن بعضهم أنه قال :أحسن الشعر أكذبه ،وكذا يرى فالسفة الينان يف الشعر
على مذهب

لغتهم" ( .6قدامة بن جعفر ،نقد الشعر،ص.)26

كتاب" نقد الشعر في الميزان":
" اختلف موقف العلماء جتاه نقد الشعر البن جعفر ،وهو كاآليت:

فمنهم َمن أثنوا عليه وتصدوا لنصرته ،من أمثال عبد اللطيف البغدادي يف تأليفه "كشف الظُّالمة عن قدامة"،
وابن أيب اإلصبع يف كتابه "امليزان".
ومنهم من رفضوا رأيه الذي تبنَّاه يف كتابه مثل اآلمدي ،وألف كتابا مساه "تبيني غلط قدامة" ،وابن رشيق يف كتابه
"تزييف نقد قدامة".

ومن النقاد  -فيما يبدو لنا  -من كان هلم اجتاه وسطي؛ ألن هذا الكتاب بناء هندسي انشغل أوال بتقسيم
األجزاء واألركان ،فبعد أن أمت هذا التقسيم مأل هذه األركان بنقد الشعر.
ومن هنا يكمن العيب األساسي واملآخذ الرئيسة؛ حيث نقد الشعر بعيدا عن الشعر ،فهو مل يقم بنقده للعمل
الشعري انطالقا مما توجبه الظاهرة نفسها ،ولكنه أقام بناء نقديا بعد ذلك أقحم فيه الشعر ،ولعل هذه العملية
ناجتة عن تأثره بالفلسفة واملنطق؛ وهلذا قد يكون عمل قدامة مفيدا يف جزئياته املتفرقة لعلماء البالغة ،دون علماء
7
النقد ( ".كوين أمحد موسى ،مفهوم الشعر عند قدامة من خالل كتابه نقد الشعر" ،شبكة األلوكة ،موقع إلكرتوين).
ال شك أن أثر املنطق يف قراءات قدامة للشعر ،بدا يف كون قدامة يريد أن يضع للشعر عامة" ،خمططا منطقيا
8

( .إحسان عباس ،تاريخ النقد األديب عند العرب،ص.)206

بقطع النظر عن السعة والشمول وحكم الذوق"
واخلالصة :إن قدامة يرى وجوب الفصل بني شكل الشعر ومضمونه ،بوصفه صناعة على أصول صناعة ،أي قدرة
على التعبري يف قوالب من املعاين واأللفاظ ،تبلغ حد اجلودة حسب تقاليد هذه الصناعة .ومن هذا املنطلق فال
عجب أن يتناول الشاعر املوضوعات املنافية لألخالق والعرف والدين ،مادام حمسنا يف صناعته.
يقول حممد مندور حول جهود قدامة النقدية " :إن كتاب قدامة مل يؤثر حلسن احلظ تأثريا كبريا يف النقد ،وكل ما
9
له من فضل هو وضع عدد من االصطالحات وحتديد بعض الظواهر" ( .حممد مندور ،النقد املنهجي عند العرب،ص.)72

وتلك االصطالحات هي اليت أخذ اها علماء اليالغة دون النقاد ،وال ريب يف أن جهوده النقدية ظلت شكلية يف
إطار املصطلحات والتقسيمات املنطقية اليت ترتكز على نظرية حمددة ،ترضي أصحاب املنطق والثقافة الفلسفية.
وكان كتاب قدامة " نقدة الشعر" " كاملعلم املتزمت ،أو سرير بروكرست،من كان طويال فال بد أن يُقص جزء منه
كي يستطيع أن ينام فيه" ( .10إحسان عباس ،تاريخ النقد األديب عند العرب ،ص.)214
وال شك-أيضا -لفي أن هذا االجتاه الشكلي هو املسؤول عن مجود البالغة وحتجرها يف القرون الالحقة.
المراجع:

 قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،تح :كمال مصطفى ،مكتبة اخلاجني مبصر ،واملثىن ببغداد .1962 -إحسان عباس ،تاريخ النقد األديب عند العرب ( نقد الشعر من القرن الثاين حىت القرن الثامن اهلجري) ،دار

الثقافة ،لبنان ،ط.4،1983
 ابن الندمي ،الفهرست ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.1978، حممد مندور ،النقد املنهجي عند العرب ،دار هنضة مصر ،مصر ،دت. -كوين أمحد موسى ،مفهوم الشعر عند قدامة من خالل كتابه نقد الشعر" ،شبكة األلوكة ،موقع إلكرتوين

