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١٠٤٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  )المؤتلف والمختلف(الشواهد الشعریة في كتاب 

  إیمان علي البلوي

  .، المملكة العربیة السعودیةجامعة تبوك، ة العربیةنقد، قسم اللغالدب واأل قسم

  : البرید االلكتروني

  :لخص البحثم

هدفت الدراسة إلى تتبـع طریقـة توظیـف اآلمـدي للـشاهد الـشعري مـن خـالل كتـاب 

. والكــــشف عــــن كیفیــــة توظیــــف اآلمــــدي للــــشاهد الــــشعري). المؤتلــــف والمختلــــف(

 البحـث اإلجابـة علـى وحـاول. رٕوایضاح أهمیة الشاهد الشعري في الترجمة للشاع

مـــا األســـباب التـــي أدت اآلمـــدي إلـــى إدراج الـــشواهد الـــشعریة فـــي : الـــسؤال اآلتـــي

ـــف(كتابـــه  ـــف والمختل ـــع البحـــث المـــنهج و. )المؤتل ـــذي یعتمـــد  الوصـــفياتب ـــى ال عل

جـــاء وقـــد .وصـــف شـــواهد الكتـــاب وطریقـــة اآلمـــدي فـــي توظیـــف الـــشاهد الـــشعري 

، الـــشاهدالتعریـــف بالكتـــاب والتعریـــف بعریـــف ت، وتمهیـــد فیـــه، مقدمـــةالبحـــث فـــي 

ظیــف تو :األول:  مطالــبثالثــةو، الــشاهد الــشعري فــي كتــاب المؤتلــف والمختلــف

هد الــــــشعري لخدمــــــة  توظیــــــف الــــــشا:نيوالثــــــا .الــــــشاهد الــــــشعري لخدمــــــة التــــــاریخ

 ومــن .توظیــف الــشاهد الــشعري لخدمــة الفــن األدبــي: الثالــثو .المــصطلح النقــدي 

لـشعریة لألغــراض التــي كــان إتقـان اآلمــدي توظیــف الــشواهد ا :أبـرز نتــائج البحــث

  .یبتغیها

التــصنیف  - كتــاب المؤتلــف والمختلــف - الــشواهد الــشعریة: الكلمــات المفتاحیــة

  . الفن األدبي - والتبویب

  

  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٥٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

Poetic Evidence in the Book of (Almutalif 
Walmukhtalaf) 

Eman Ali Al-Balawi 

Department of Arabic Studies, College of Arabic Language, 
University of Tabuk, Kingdom of Saudi Arabia. 

E-mail: 

ABSTRACT 

The current study aimed to trace the way used by Al-Amidi 
concerning the poetic evidence through his book (Almutalif 
Walmukhtalaf), reveal how Al-Amidi employed the poetic 
evidence and clarify its importance in the translation of the 
poet. The research attempted to answer the following 
question: What are the reasons that led Al-Amidi to include 
poetic evidence in his book (Almutalif Walmukhtalaf)? The 
research adopted the descriptive approach that depended on 
describing the book's evidence and the method of Al-Amidi 
in employing the poetic evidence. The research consisted of 
an introduction illustrated a definition of the book, the poetic 
evidence and three chapters. The first chapter included the 
employment of the poetic evidence for serving history. The 
second chapter tackled the employment of the poetic 
evidence for serving the critical term. The chapter addressed 
employing the poetic evidence for serving literary art. The 
results of the research revealed that Al-Amedi's had mastered 
employing the poetic evidence he desired. 

Keywords: poetic evidence -Almutalif Walmukhtalaf book-

categorization and classification - literary art. 

  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٥١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  

  

  :املقدمة

والصالة والسالم على سیدنا محمد أفصح الخلـق ،  رب العالمینالحمد هللا

  وعلى آله وصحبه أجمعین ، ًوأوفاهم بیانا، ًلسانا

ــــستهان بــــه مــــن المــــصنفات القدیمــــةًءایــــشكل الــــشاهد الــــشعري جــــز ،  ال ی

ولعــل مــن بــین ،  لـهً بــه أو نقــداًوخاصـة الكتــب التــي تـدور فــي فلــك الــشاعر تعریفـا

الذي أتبع ) لف والمختلفِالمؤت( :ضوع الدراسة الموسومهذه المصنفات الكتاب مو

ـــه اآلمـــدي منهجـــا ـــداًفی ـــ، والتبویـــب ِ فـــي التـــصنیفً فری ضمنه مـــادة شـــعریة وافـــرة ُم

  .تستحق الدراسة والتفحص 

سن بــــن بــــشر بــــن یحیــــى اآلمــــدي ویكنــــى أبــــا القاســــم َهــــو الحــــ: واآلمــــدي
عظــم مــدن دیــار بكــر أ"ألنهــا  :د التــي قــال عنهــا یـاقوت الحمــوديوینـسب إلــى آمــ١

"ً وأشــهرها ذكــراًوأجلهــا قــدرا
ذكــر یــاقوت الحمــوي أن مولــد أبــي القاســم الحــسن بــن ٢

ًوذكـر القفطـي أن نـشأته كانـت بهـا أیـضا، ٣بشر اآلمدي كـان بالبـصرة 
 ثـم رحـل ٤

الـضبي   عند أبي جعفر هـارون بـن محمـدًمنها إلى بغداد لطلب العلم وعمل كاتبا

بحــضرة المقتــدر بــاهللا ووزارتــه ولغیــره  مــن ، مــانُخلیفــة أحمــد بــن هــالل صــاحب ع

                                                           

، إبــراهیم رمــضان:تحقیــق، أبــو الفــرج محمــد بــن إســحاق، ابــن النــدیم،  كتــاب الفهرســت: ینظــر١

 .١٨٩ص        ، ١٩٩٤، ١ط، لبنان، دار المعرفة

فریــــد عبــــد العزیــــز :تحقیــــق، بــــن عبــــد اهللا الرومــــي، قوت الحمــــويیــــا، معجــــم األدبــــاء:  ینظــــر٢

 .٧٦/ ١، ١٩٩٠، ١ط، لبنان، دار الكتب العلمیة، الجندي

، لبنـان، دار الغریب اإلسـالمي، إحسان عباس:تحقیق، یاقوت الحموي،  معجم األدباء: ینظر٣

 .٢/٨٥١، ١٩٩٣، ١ط

محمـد أبـو :تحقیـق، لدین على بن یوسفجمال ا،  انباه الرواة على أنباه النحاة القفطي: ینظر٤

 .٣٢٠/ ١، ١٩٨٦، ١ط، القاهرة، دار الفكر العربي، الفضل إبراهیم
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 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

التـي ، وقد استمر اآلمدي بمزاولة الكتابة بعد عوته من بغداد إلى البـصرة، ١بعده 

  .٣)هـ٣٧٠(توفي سنة ، ٢اتفقت كتب التراجم على أن وفاته كانت بها 

 بالـشعر ًوكان عالمـا، حوي تلقى علومه على ید أئمة النحو العربيُرجل ن

 ًبـل أن االمـدي نفـسه كـان شـاعرا، عنى وداللة وكـذلك فـي أصـول الـشعراءلفظا وم

 :قـال القفطـي عنـه، ٤ بالتـشبیهات ًمـشتهرا، جیـد الـصفة، كثیر الشعر حسن الطبع

واتــساع تــام فــي علــم الــشعر ومعانیــه روایــة ودرایــة وحفظــا ، لــه شــعر حــسن"بــأن 

  ٥" في ذلك حسانا ًوصنف كتبا

أبو : الحامض: ید كبار علماء العربیة منهموالسبب في ثقافته تتلمذه على

غــــــــدادي المعــــــــروف ُوســــــــى ســــــــلیمان بــــــــن محمــــــــد بــــــــن الــــــــسري بــــــــن ســــــــهیل البُم

إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن الـــسري بـــن ســـهل : بـــو إســـحاقوأ، ٦)هــــ٣٠٥ت(بالحـــامض

أبــو بكــر محمــد بــن الــسري بــن ســهل :وابــن الــسراج، ٧)هـــ٣١٦ت(حــوي ُالزجــاج الن

و بكر محمد بن الحسن بن دریـد بـن العتاهیـة  أب:ابن درید، ٨)هـ٣١٦ت (النحوي 

أبــو عبــد اهللا إبــراهیم بــن محمــد بــن عرفــة بــن ســلیمان بــن : نفطویــه٩) هـــ٣٢١ت (

 ١٠).هـ٣٢٣ت (المغیرة بن حبیب بن المهلب ابن أبي صفرة األزدي 

                                                           

  .٨٥١ص، یاقوت الحموي،  معجم األدباء١

ــــي،  األعــــالم: ینظــــر٢ ــــدین، الزركل ــــم للمالیــــین، خیــــر ال ــــان، دار العل / ٢، ١٩٩٥، ١١ط، لبن

١٨٥. 

 .٣٢٣، القفطي،  انباه الرواة على أنباء النحاة٣

 .٨٥١/ ٢، یاقوت الحموي،  معجم األدباء٤

 .٣٢٠/ ١، القفطى،   انباه الرواة٥

  .٨٥١/ ٢، یاقوت الحموي،  معجم األدباء٦

تحقیـق ، أحمد بن محمد بن أبي بكـر، ابن خلكان، ٕ وفیات األعیان وانباء أبناء الزمان: ینظر٧

  .٤٠٦ / ٢، )ت.د) (ط.د(بیروت ، دار صادر، إحسان عباس

 .٣٣٤٠-٣٣٩/ ٤لسابق  المصدر ا٨

 .٣٢٣/ ٤،  المصدر السابق٩

 .٤٨-٤٧/ ١.  المصدر السابق ١٠
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المؤتلــف " و"الموازنـة" لـم یـصل منهـا سـوى كتـابي ً كثیـرةًألـف اآلمـدي كتبـا

الموازنــة  بــین شــعر : ذكــرت فــي الكثیــر مــن المــصادرلتــيتبــه اُ ومــن ك"والمختلــف 

 كتـاب مـا فـي ٢.وكتاب المؤتلف والمختلف موضوع الدراسة ١، أبي تمام والبحتري

وكتاب دیوان شعره یقع بنحو مائـة ورقـة ، ٣.عیار الشعر البن طباطبا  من الخطأ
  ٥.تاب الحروف في األصول في األضدادوك٤

  :الدراسةمشكلة 

اسة على الشواهد الشعریة وطریقة توظیف اآلمدي لها فـي وقفت هذه الدر

  : وذلك عن طریق اإلجابة على األسئلة اآلتیة"المؤتلف والمختلف"كتابه 

 ما مفهوم الشاهد الشعري؟  

  عند اآلمدي؟الفنيهل خدمت الشواهد الشعریة المصطلح   

  ـــــشاعر ـــــاریخ لل ـــــشعري لخدمـــــة الت مـــــا طریقـــــة توظیـــــف اآلمـــــدي للـــــشاهد ال

   الحاصلة له؟واألحداث

 كیف وظف اآلمدي الشواهد لخدمة المصطلحات النقدیة التي یصدرها؟  

  :أهداف الدراسة

  المؤتلــف (تتبــع طریقــة توظیــف اآلمــدي للــشاهد الــشعري مــن خــالل كتــاب

  ).والمختلف

  الكشف عن كیفیة توظیف اآلمدي للشاهد الشعري.  

 إیضاح أهمیة الشاهد الشعري في الترجمة للشاعر.  

 الحس النقدي واألدبي في انتقائه لألبیات الشعریةالكشف عن .  

                                                           

، أنبـاه الـرواة، ٨٥١/ ٢، یـاقوت الحمـوي، معجم األدباء، ١٨٩، ابن الندیم، الفهرست، :ینظر١

 .٣٢٣-٣٢٢/ ١، القفطي

 . المصدر السابق ٢

 . المصدر السابق٣

 .٢/١٨٥اإلعالم ، ٨٥١/ ٢معجم األدباء :  ینظر٤

 .٣٢٣/ ١انباه الرواة ، ٨٥١/ ٢معجم األدباء :  ینظر٥
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 إیضاح أهمیة الشاهد الشعري في خدمة المصطلح النقدي والفني.  

  :الدراسةمنهج 

فــي وصــف شــواهد الكتــاب ، الوصــفياعتمــدت هــذه الدراســة علــى المــنهج 

   .وطریقة اآلمدي في توظیف الشاهد الشعري 

   :فرضیات الدراسة

 شعریة لخدمة الترجمة للشاعروظف اآلمدي الشواهد ال.  

  الشواهد الشعریة جاءت عن اختیار مقصدي ولم تدرج بعشوائیة.  

  من خالل اختیار الشواهد الشعریةلآلمدي بي دالحس النقدي واألظهر.  

  :الدراسات السابقة

ب من كتـب التـراجم ومـا یحملـه اعلى الرغم من أهمیة الكتاب باعتباره كت

ة تناولـــت كتـــاب نـــه وعلـــى حـــد علمـــي ال یوجـــد دراســـمـــن مـــادة شـــعریة كبیـــرة إال أ

شـــبع  فقـــد أ لآلمـــدي" الموازنـــة"أمـــا كتـــاب، لآلمـــدي بالدراســـة "المؤتلـــف والمختلـــف"

  .فوجدنا عدم الداعي لذكرهاوهو خارج نطاق دراستنا ، دراسة

  :خطة الدراسة

  :جاء البحث في مقدمة وتشمل

 أهداف الدراسة، اسةفرضیات الدر، أسباب اختیار الدراسة، أهمیة الدراسة ،

  .منهج الدراسة

 في والشاهد الشعري، التعریف بالشاهد،  التعریف بالكتابة ومنهجه:التمهید 

   .)المؤتلف والمختلف(كتاب 

 الشاهد الشعري في خدمة التاریخ :المطلب األول .  

 الشاهد الشعري في خدمة المصطلح النقدي :المطلب الثاني .  

 ي في خدمة الفن األدبي  الشاهد الشعر:المطلب الثالث  
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 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

   :التمهيد

  :منهج كتاب المؤتلف والمختلف   ) أ

َّالتــــصحیف و التحریــــف"هنــــاك صــــلة وثیقــــة بــــین  المؤتلــــف "ِوبــــین علــــم " َّ

ــــف  ــــسخاوي فقــــال وهــــو یتحــــدث عــــن "والمختل ــــصلة اإلمــــام ال وقــــد الحــــظ هــــذه ال

ًولو جعل بعد الغریب لكان حسنا"...التصحیف  َ    ١"فأو بعد المؤتلف والمختل، ُ

االجتمـــاع "بمعنــى " االئــتالف"اســم فاعــل مـــن ( :المؤتلــف والمختلــف لغـــة

  ٢)ضد االتفاق"االختالف "اسم فاعل من ":والمختلف. َّوهو ضد النفرة" والتالقي

  ٣"هو ما یتفق في الخط دون اللفظ":اصطالحا

  :٤وللمؤتلف والمختلف صور متعددة منها

 : صورة حروفه والمختلف في شكله مؤتلف فيال -

َّســالم"و " َســالم":مثـل
 بفــتح :والثــاني، بفــتح المهملـة وتخفیــف الــالم:األول" َ

  .المهملة وتشدید الالم 

  :والمختلف في إعجامها، المؤتلف في صورة حروفه -

َســراج " :مثــل ــالجیم:األول" َســراح"و "ِ : والثــاني،  بكــسر الــسین المهملــة وب

  .بسین مهملة وحاء مهملة 

 :لمختلف في صورة الحروفوا، المؤتلف في صورة الخط -

                                                           

 ٣/٦٧:فتح المغیث: ینظر١

  .٢٠٧ تیسیر مصطلح الحدیث للدكتور محمود الطحان ٢/ ٢١٣ : فتح المغیث٢

 .٢٩٧/ ٢:تدریب الراوي: ینظر٣

تحقیـق ، لإلمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الـدار قطنـي البغـدادي،  المؤتلف والمختلف٤

 .٦٩ص.١٩٨٦، ١دار الغریب اإلسالمي ط، ١عبداهللا مموفق بن 
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 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

وسـكون ، بضم الزاي وفتح النون التـي تلیهـا: األول" زنین" و" زنیر:" مثل

  . مثله سواء أن آخره نون:والثاني، الیاء المثناة تحت وآخره راء

وهـذا " التـصحیف والتحریـف "لـه عالقـة وثیقـة ب" إن المؤتلف والمختلـف 

لقــد قــام العدیــد مــن العلمــاء ، ١ن مــا جعــل العلمــاء یــذكروا نفــس الكتــب لكــال الفنــی

المؤتلـــف "بلغـــت أكثـــر مـــن ســـتین فـــي كتـــاب " المؤتلـــف والمختلـــف "بالتـــألف فـــي 

،  النــوع مــن التــألیفوالــدار قطنــي ســبق اآلمــدي فــي هــذا٢ .والمختلــف للــدار قطنــي

 ٣كاتـب فیـه عـن األسـماء والكنـى واألنـساب یتحـدث ال االسم فله كتاب یحمل ذات

  .والمختلف لآلمدي فهو متخصص في الشعراء فقطأما كتاب المؤتلف .

هم وأنــسابهم المؤتلــف والمختلــف فــي أســماء الــشعراء وكنــاهم وألقــاب(كتــاب 

  .موضوع الدراسة ) شعرهموبعض 

هـــذا كتـــاب  " : یقـــول منهجـــهلقـــد قـــدم اآلمـــدي لكتابـــه بمقدمـــة وضـــح فیهـــا

ابه الحــروف والمتــش، ذكــرت فیــه المؤتلــف والمختلــف والمتقــارب فــي اللفــظ والمعنــى

فــي الكتابــة مــن أســماء الــشعراء وأســماء آبــائهم وأمهــاتهم وألقــابهم ممــا یفــصل بینــه  

ٕوانمــا ذكــرت مــن األســماء واأللقــاب مــا كانــت لــه .الــشكل والــنقط واخــتالف األبنیــة 

نباهة وغرابة وكان قلیال في تسمیتهم وتلقیبهم وكانوا إذا ذكروه ذكـروه مفـردا  عـن 

ولم أتعد هذا الجنس لقلة االشتراك فیه وألن الغلط یقـع ، رتهاسم األب والقبیلة لشه

 ویجــري اللــبس فیــه ًفــي مثلــه مــن شــاعر مــشهور وممــن لــه مثــل ذلــك االســم كثیــرا

   .٤"على من لم  یتمهر في معرفة الشعر والشعراء دائما

                                                           

 .٧٠،  المرجع السابق١

 .٧٠،  المرجع السابق٢

  .٩٣ المرجع السابق ٣

الحـسن ابـن ،  المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعـض شـعرهم٤

 .٧، ١٩٩١، ١ط.دار الجیل بیروت ، كرنكر.ف:صححه، بشر اآلمدي



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٥٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

المؤتلف والمختلف معجم حول أسـماء الـشعراء مـن العـصر الجـاهلي إلـى 

، ســماء واأللقــاب والكنــى مــع نظائرهــافیــه اآلمــدي األجمــع ، زمــن عــصر المؤلــف

جعـل الكتـاب ،  مقسمهم على حـروف المعجـمًذكر  ستمائة وخمسا وتسعین شاعرا

وجعلته على حروف المعجـم إذا كـان "یقول .على أبواب بدأ بالهمزة وانتهى بالیاء 

سهل الحــرف األول مــن االســم أصــلیا كــان فیــه أو داخــال للبنــاء لیقتــرب متناولــه ویــ

وجعلــت االســمین إذا .علــى الملــتمس طلبــه ممــن عــرف االشــتقاق ومــن لــم یعــرف 

رفـــا ویفـــرق بینهمـــا كانـــا علـــى صـــورة واحـــدة وحروفهمـــا مختلفـــة فـــي بـــاب واحـــد لیع

وجعلــت البــاب لألشــهر منهمــا وأدخلــت الــذي لــیس بمــشهور علیــه .بــالنقط والــشكل 

ـــي تـــ١" ـــشواهد الـــشعریة الت ـــالكثیر مـــن ال ـــشاعر ولقـــد طعـــم الكتـــاب ب دعم تأریخـــه لل

ّاهرة  االستــشهاد بالــشعر أمــر بــین ظــ إن ؛ا بعــض القــضایا األدبیــة والنقدیــةوحملهــ

ومــن خاللــه تطــرق الكاتــب ، نظــرا الحتوائــه علــى مــادة شــعریة غزیــرة، فــي الكتــاب

ه ٕوانما دلل على اهتمام، إلى فنون نقدیة وأدبیة من خالل توظیفه للشاهد الشعري

ــألیف كتابــه  انتهــى .المباحــث بهــا كثــرة تكرارهــا داخــل  شــهر ربیــع "اآلمــدي مــن ت

  .٢" األخر سنة إحدى وأربعین وستمائة للهجرة النبویة

 والشاهد الشعري ، تعریف الشاهد  ) ب

  لمنزلــة الــشعر فــي كتــب القــدماء نظــراً وفیــراًنالــت الــشواهد الــشعریة حظــا

ن أخبارهـا ودیـوا، وسـفر حكمتهـا، معـدن علـم العـرب" الكبیرة في نفوس العرب فهو

وهــو كمــا قــال ابــن ، ٣"والحجــة القاطعــة عنــد الخــصام، والــشاهد العــدل یــوم النفــار

  ٤"دیوانهم وحافظ مآثرهم ومقید أحسابهم"فارس 

                                                           

 .٧/٨ والمختلف  المؤتلف١

 ٢٦٣ المؤتلف والمختلف ٢

 .١٨٥، ٢مج، ١٩٩٦القاهرة ) ط.د(، دار الكتب المصریة، ابن قتیبة،  عیون األخبار٣

 .٤٣ط، ١٩١٠، القاهرة) ط.د(، المكتبة السلفیة، أحمد فارس،  الصاحبي٤



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٥٨
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 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

، إذ تقاســـمته عـــدة مجـــاالت، ٍ واحـــدٍال یـــرتبط الـــشاهد الـــشعري بتخـــصصو

 فقــد، تاریخیــة، غیــةَبال، قدیــةَون، حویــةُغویــة ونُل:ویتــوزع علــى عدیــد التخصــصات

 مــن وظــف الــشاهد الــشعري فــي خدمــة التــأریخ للــشاعر یــضاف إلــى مــا تطــرق لــه

   .وغیرها واللغویة  نقدیة الالقضایا  التدلیل على 

  

   :الشاهد لغة واصطالحا

، وهذا الجنس كثیر في كالم القدماء والمحدثین"یقول أبو هالل العسكري 

لتـذییل لتولیــد ومجـراه مجــرى ا، ُوهـو أحـسن مــا یتعـاطى مــن أجنـاس صـنعة الــشعر

وهو أن یأتي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر یجري مجرى االستـشهاد علـى ، المعنى

  ١"والحجة على صحته، األول

ٍمـشترك لفظـي ذو معـان ، الشاهد في اللغـة العربیـة"الشواهد عند القاسمي 

تناسـل ثانیهمـا مـن أولهمـا باالسـتعمال معنیـان ، منا منهـا فـي هـذا المقـاممتعددة یه

  : وهما، المجازي

ُ الـذي یخبـر القاضـي :)وجمعـه الـشهود واألشـهاد والـشهداء، عاقـل(  :الـشاهد  ) أ

 .ونحوه بما رأي أو علم

یتـألف ،  الدلیل وفي صناعة المعجم:)وجمعه الشواهد ، غیر عاقل (:الشاهد  ) ب

ُمــن جملــة مقتبــسة مــن مختــار النثــر أو الــشعر لتوضــیح ، عــادة، هــذا الــدلیل

 ٢"أو نحوهما، دعم الرأي أو القاعدةأو ل، معنى اللفظ واستعماله

                                                           

حمـد تحقیق على محمد الجـاوي وم، ألبي هالل العسكري،  الصناعتین الكتابة والشعر: ینظر١

  .٣٨٣، هـ١٤٣٤، بیروت، المكتبة العصریة صیدا، أبو الفضل إبراهیم

مكتبــة لبنــان ، ١ط، علــى القاســمي، علــم المــصطلح أســسه النظریــة وتطبیقاتــه العلمیــة: ینظــر٢

  .٧١٥)   ت.د(
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 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  :١أنواع الشواهد

أو ، فإن الشواهد إما أن تكـون جاهلیـة أو مخـضرمة:باعتبار مقیاس الزمن -

ـــدة ـــزمن ومـــا یتبعـــه مـــن ، إســـالمیة أو مول وهـــذا التقـــسیم محكـــوم بمعیـــار ال

 .اعتبار الفصاحة والبداوة وغیرها

أو منـــسوب ، القائـــلفـــإن الـــشاهد إمـــا مجهـــول :باعتبـــار ســـند روایـــة الـــشاهد -

 أو منسوب لراویة كأن یكون من العلماء الرواة ، لقائله

فالـشاهد یأخـذ صـفته مـن الحقـل :باعتبار نوع الحقل المعرفي الذي یرد فیـه -

والـــشاهد ، والـــشاهد البالغـــي، فیكـــون الـــشاهد النحـــوي، الـــذي یـــستخدم فیـــه

 وهكــــذا ومــــن أهــــم هــــذه الــــشواهد الــــشاهد، والــــشاهد المعجمــــي، العروضــــي

 به من كالم العرب شاهدا السم أو لـصیغة ما جيء" ونعني به، المعجمي

، تنصرف له هذه المفـردة العربیـة أو تلـك، أو لمبنى تشتق من أصل لغوي

 ٢"سواء أكان معنى أصلیا أم مجازیا

، فإذا كـان القـرآن الكـریم یقـال شـاهد قرآنـي:باعتبار المصدر الذي أخذ منه -

وهنـــاك ، ف كـــان شـــاهدا حـــدیثیا أو نبویـــإواذا كـــان مـــصدره الحـــدیث الـــشری

 . والشاهد النثري، الشاهد الشعري

فیمكن اعتباره ،  ویقصد بها الوظیفة التي یؤدیها الشاهد:باعتبار الوظائف -

، ٕواما شاهد إثبات والفیصل في تحید هـذه الوظیفـة هـو الـسیاق، شاهد نفي

ورد البیـــت أي یـــ، والـــشاهد هنـــا قـــد تكـــون وظیفتـــه اإلثبـــات أو النفـــي بالكـــل

، وقــد تكــون بــالجزء، والبیتــین والقطعــة  و القــصیدة وتكــون هــي المقــصودة

                                                           

بحــث ، ملیكــة بــن عطــاء اهللا،  الــشواهد فــي الــدرس اللغــوي والعربــي أهمیتهــا أنواعهــا ووظیفتهــا١

  .٢٧٤، ٢٠١٨، ١٠ع ، لذاكرةمجلة ا، منشور

ص ، ١٩٩٢، ٦العـدد ، ٢م ، مجلـة النجـاح، یحـي عبـد الـرؤوف جبـر،  ینظر الشاهد اللغوي٢

٢٦٥. 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٦٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

وتساق القـصیدة ویـراد منهـا بیـت أو بیتـین ، فیورد البیتین والمراد بیت واحد

 أو ثالثة 

، وآخــر مــصنوع،  ینقــسم باعتبــار الــذات إلــى شــاهد مطبــوع:باعتبــار الــذات -

ء معطوفــا علــى شــاهد ٕوالــى شــاهد ردیــف وهــو الــذي یجــي، وآخــر متكلــف

وهــو مــا اســتقل عــن غیــره مــن الــشواهد ، شــاهد مــستقل"كمــا یوجــد ١ســابق 

بحیـث یجـوز االقتـصار علیـه ، فلم یقم بینه وبینها عالقـة مباشـرة، المختلفة

 وباعتبــار ٢"دون غیــره فــي إثبــات أو بیــان حكــم نقــدي أو غیــره ممــا ســلف 

، أو الــــشاهد المعیــــةالــــذات دائمــــا نجــــد الــــشاهد المباشــــر والــــشاهد المــــؤازر 

والمـؤازر ، أو بیـان حكـم أو ظـاهرة أو مـصطلح، المباشر ما جيء إلثبات"

كـــان القـــصد منـــه بیـــان لفـــظ أو معنـــى موجـــود فـــي  أو الـــشاهد  المعیـــة مـــا

أنه متـداخل مـع ، فال عالقة له بحكم  وال ظاهرة وال مصطلح، الشاهد قبله

 ٣"غیره من الشواهد الشعریة أو المنثورة المباشرة 

  

  

  

                                                           

، الـصالحي عبـد الــرزاق، )المفهـوم واألنـواع والوظــائف(مـصطلحا الـشاهد واالستــشهاد :  ینظـر١

 .٩٠ص ، هـ١٤٢٧، ٦مجلة دراسات مصطلحیة ع

 .٩٦ المرجع السابق ٢

 .٩٦السابق ص المرجع ٣



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٦١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  :الشاهد الشعري في كتاب المؤتلف والمختلف

احتلــت المــادة الــشعریة حیــزا كبیــرا فــي كتــاب اآلمــدي فــي االســتعانة بهــا 

مطعمهــــا بالعدیــــد مــــن ، وللتــــدلیل علــــى األحــــداث الحاصــــلة لــــهللترجمــــة للــــشاعر 

 .مستخدما اإلشارة دون التصریح جاعال الشاهد الشعري یتحدث ، القضایا النقدیة

 على توثیق هذه الـشواهد إلـى أصـحابها واإلشـارة إلـى  اآلمديحرصولقد 

ممـا یـؤدي إلـى نـسبت أبیـات ، سـماء الـشعراءدث من خالل أتفـاق أالخلط الذي یح

  .أو قصیدة إلى غیر قائلها 

القائـل فـي قـصیدة یمـدح  "١:عند ترجمته لألشهب بن رمیلة یقول:من ذلك

روى البن رمیلة الـضبي التفـاق فیها إسحاق بن البراء بن شریك األنصاري وهي ت

ومــن أجــل مــا یقــع مــن الغلــط فــي مثــل هــذه األســماء المتفقــة ، االسـمین فــي رمیلــة 

  :ألفت هذا الكتاب ویستشهد باألبیات التي أولها 

  ُأال یا دین قلبك من سلیم     كما قد كنت تلقى من سعادا

عــات فتجــده یــورد بعــض المقطو، هــتم اآلمــدي بروایــة الــشعر ونــسبتهألقــد 

  :٢ثم یعلق علیها باإلشارة لنسبتها إلى غیر قائلها من ذلك، لشاعر  ما

  باَ أحسُ عقیقةِلیهَ  ع     ًحي بوهةِند ال تنكُه ای

  باَتغي أرنَ یبٌسمَ به ع     ِةِاعــــــــــــــــ وسط أربٌرسعةُم

   أن یعطباِ المنیةَ حذار  ها   ـــ كعبِ في رجلهَلیجعل

                                                           

 .٣٨ المؤتلف والمختلف ١

   ١٣ المؤتلف والمختلف ٢



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٦٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

ـــیقـــول اآلمـــدي ـــروى المـــر"  :ك فـــي ذل  القـــیس بـــن حجـــر ئوهـــي أبیـــات ت

 القــیس الحمیــري وهــي ثابتــه فــي أشــعار ئٕوانمــا هــن المــر، ١الكنــدي وذلــك باطــل 

  ٢"حمیر 

ٕتحـــدث اآلمـــدي مـــن خـــالل هـــذا التوثیـــق عـــن قـــضیة مهمـــة وان كـــان لـــم 

یـــصرح بهـــا وهـــي قـــضیة الخلـــط فـــي الروایـــة ونـــسبة الـــشعر لغیـــر قائلـــة وهـــي مـــن 

وهــو مــا دفعــه لتــألیف هــذا الكتــاب وال ، عدیــد مــن البــاحثینالقــضایا التــي شــغلت ال

ســماء ت التــي یخــتلط فیهــا النــاس لتــشابه أإنمــا المــراد األبیــا، نقــصد هنــا الــسرقات

  .الشعراء فینسبونها إلى غیر قائلها

 البیـت وتأكیـد نـسبت، هجة فـي تـصحیح الروایـةولقد كان اآلمدي شدید الل

عن قتلـه   للشاعر االذي أورد أبیاتبن عمرو لقائله فعند حدیثه عن الشاعر جبار 

  :لعنترة ویدلل علیها بأبیات لعنترة تدل على أنه قتل على یده منها

ّوان   لمى وال دميَ سُرجى ابنُ ال یَیهاتَ وه        دمي ُاعلموا عندهَ سلمى فَ ابنٕ

ـــه حـــین ضـــربه  " :یقـــول اآلمـــدي للتأكیـــد ـــن ســـلمى قـــال ألن خـــذها وأنـــا اب

حــد رواة الــشعر الــذي اختلــف مــع  أ–ٕوانمــا جــرأ الــشیخ ،  أمــه بــذلكومعلــوم تــسمیة

ٕرتكاب تكذیب ال یصح لمثله شیئان إمـا جهـال وامـا على ا -اآلمدي في قتل عنترة

عـــصبیة لنـــزار وكالهمـــا مـــذموم ومـــستعملهما ملـــوم مـــع أن كـــل إنـــاء ینـــضح بمـــا 

ص اآلمـدي  الشعري للتدلیل تبـین حـر الحدة في الخطاب واستخدام البیتهذه٣"فیه

  .على توثیق الروایة مستعینا بالشاهد الشعري

                                                           

 . األبیات موجودة في دیوان امريء القیس بن حجر١

 .١٣ المؤتلف والمختلف ٢

 .١٢٤ المؤتلف والمختلف ٣



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٦٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

ــــى شــــرح بعــــض الكلمــــات ــــد حــــرص اآلمــــدي عل ــــى و ولق ــــسة المعن  الملتب

  :١  ذلك التي ترد في األبیات الشعریة منالمستغلقة الداللة 

   ّي رقراقة الحافيِعل فَّع النَ تنفَ  ال        ه ُنبتَ  جُهویلَّال التَد عَ قٌازبَوع

أراد الـدهر نحـو قـول أبـي الـنجم ، التهویل اختالف األلـوان" دي یقول اآلم

وهــذا حجــة أبــي حنیفــة ( وانحــدرت مــن شــفیق مهــول أي ذي لــون :یــصف الــشمس

  ٢)"في أن البیاض من الشفق ألن أوله الحمرة ثم الصفرة وآخره البیاض

 شــرحه لكلمــات وردت فــي أبیــات شــعریة للــشاعر ســالمة ومــن ذلــك أیــضا

  ٣:بن الیعبوب

  یونهاُ زرق عِ باللیلٌ   قطاریة      ُعوت لهَ دعوى فُلتاثُ مُأشعثو

  اَینهِادي وبیتي عرَها الغَ  أنا لیث       ٍ لبوة منسرِافَمغان من األضی

  ها ُنِنیَ سل جُاءَ البلهُما ترزمَك     مت   َ أرزِ الهشیمةَإذا أوقدت ساق

، قطـــــــرقطاریـــــــة منـــــــسوبة إلـــــــى قطـــــــار األرض جمـــــــع " :یقـــــــول اآلمـــــــدي

ویقــال هــو طــائر .قطاربــة جمــع  قطــرب تقــول العــرب هــي ذكــر الــسعالي :ویــروى

أصــغر مــن الجــرادة إذا طــار الح مــن جناحیــه ســبه النــار والقطاریــة فــي لغــة أهــل 

وهـذا منوالـه فــي ، ٤"البحـرین ومـن جـاورهم الكــالب الخلنجیـة وهـو أولـى بالــصواب 

  .بعض الشواهد الواردة في الكتاب

                                                           

 .٢٠٥ المؤتلف والمختلف ١

  .٢٠٥ المؤتلف والمختلف ٢

  .٦٤ المؤتلف والمختلف ٣

 .٦٤ المؤتلف والمختلف ٤



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٦٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

یــاره للــشاهد الــشعري فهــي لــم تــسر علــى منــوال واحــد أمــا عــن طریقــة اخت

ویغفــــل اآلمـــــدي حیانــــا قـــــصیدة كاملــــة للـــــشاعر ؛تـــــین وأفنجــــده یـــــورد البیــــت والبی؛

كــذلك یغفــل ذكـــر ، االستــشهاد بــشعر الــشاعر المــشهور ربمــا مرجـــع ذلــك لــشهرته

وهــي أبیــات لــیس :" بقولــه، شــواهد شــعریة لــبعض الــشعراء بأنهــا ال تــستحق الــذكر

 لآلمــدي قولــه عــن وممــا  یــدلل علــى الحــس االنتقــائي، ١" یــصلح للمــذاكرةفیهــا مــا 

وشـعره محـشو بالغریـب والمعـاني الغامـضة ولـیس فیـه " :الـشاعر سـاعدة بـن جؤیـة

   ٢."من الملح ما یصلح للمذاكرة

حدیثــه عــن العیــوب العروضــیة فهــو ،  الــشعريِهتمامــه بالــشاهدوبلــغ مــن ا

ة زیــاد بـــن قــصید، ع فـــي القــصیدة مــن مثــلیقــول عــن اإلقــواء والزحافــات التــي تقــ

نقــص حــرف مــن :"  ویــشرح معنــى اإلقــواء بقولــه٣"األبیــات كلهــا اقــواء " :األبــرص 

فاصلة البیت وبعض الناس  یسمون هذا إقواء ألنـه نقـص مـن عروضـه قـوة یقـال 

 ولــیس هــذا فحــسب ٤" أقــوى فــالن الحبــل إذا جعــل إحــدى قــواه أغلــظ مــن األخــرى

 أجـــاد فـــي وصـــف فـــأحمر البجلـــي،  الـــذي بـــرع بالوصـــففهـــو یخبـــر عـــن الـــشاعر

ـــه ـــات ممـــا جعـــل الـــشعراء یحتـــذون ب إســـالمي قـــدیم وشـــاعر مجیـــد وصـــاف  "الحی

  :٥"للحیات وعلى قوله احتذت الشعراء

   ُ كثیرُطوبُ والخَ كلثمّبُ   من ح     ٌمرقش ُّني أصمُ كاد یأكلْقد

                                                           

 .٢٥٩المختلف  المؤتلف و١

 .١٠٣ المؤتلف والمختلف ٢

  .٦١،  المؤتلف والمختلف٣

 .١٠٥،  المؤتلف والمختلف٤

 .٤٤،  المؤتلف والمختلف٥



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٦٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

 الــشاعر وهــو علــى الطلــل بكــىبالحــدیث عــن أول مــن اآلمــدي واهتمامــه 

الذي ذكـره امـرؤ القـیس فـي شـعره وهـو أحـد مـن بكـى الـدیار قبـل امـرئ "ابن خذام 

  :١قال امرؤ القیس ، القیس ودرس شعره

   ِذامِ خُ كما بكى ابنَ نبكي الدیار      ل ألننا   ُ المحیِعوجا على الطلل

وهــذا مــا ســوف ، وتنوعــت االغــراض التــي یستــشهد فیهــا بالــشاهد الــشعري

  اسة توضحه الدر

  

  

  

                                                           

 .١٣٧ المؤتلف والمختلف ١



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٦٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  :في خدمة التاریخالشاهد الشعري  :المطلب األول

فالــشعر ینظــر إلــى األحــداث والظــروف " الــشعر أكثــر فلــسفة مــن التــاریخ"

بینمـا یلجــأ التــاریخ إلـى تــسجیل األحــداث ، والمـستقبل بــصفة أكثـر تجــردا وعمومیــة

إن الــــــشعر أكثــــــر تفلــــــسفا ألنــــــه یحمــــــل األحــــــداث والمواقــــــع ، التــــــي وقعــــــت فعــــــال

ـــدةوشخـــصی ـــاریخ دالالت جدی ـــشاعر ومـــشاعره ، ات الت ـــة ال ـــع مـــن رؤی ـــه تنب ونظرت

یخلــق بالــشاعر مــن التــاریخ رمــزا یــصبغها بروحــه وبــصبغته ، لألحــداث التاریخیــة

یـــصرح الـــشاعر بالحـــدث التـــاریخي أو یلمـــح بهـــا مـــن خـــالل الرمـــوز وقـــد ، الذاتیـــة

  ١ن األحداث إن الشاعر خلد لنا بشعره العدید م، الثریة التي یوظفها الشاعر

 مــن  الــشعریة التاریخیــة  الــشواهدمــا لهــذهولقــد أدرك اآلمــدي بعقلــه الفنــي 

ریخیــة والشخــصیات التاریخیــة لیــست مجــرد ظــواهر ااألحــداث  الت" كینونــة وبقــاء 

فإن لها جانب ذلك داللتها الشمولیة ، تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي، كونیة عابرة

فداللة البطولة ، تداد التاریخ في صیغ وأشكال أخرىالباقیة والقابلة للتجدد على ام

 بعـــد انتهـــاء –معركـــة معینـــة تظـــل أو داللـــة النـــصر فـــي كـــسب ، فـــي قائـــد معـــین

 باقیـــة وصـــالحة ألن تتكـــرر مـــن –الوجـــود الـــواقعي لـــذلك القائـــد أو تلـــك المعركـــة 

وهـي فـي الوقـت نفـسة قابلـة لتحمـل تـأویالت ، خالل مواقف جدیدة وأحداث جدیـدة

التـي ربمـا ، والذي یخلد هذه األحداث التاریخیة الشواهد الـشعریة٢"یرات جدیدةوتفس

  كشفت عن أحداث غفل عنها التاریخ احیانا 

وتعـــد مـــن الظـــاهر التـــي ألـــف فیهـــا ، الوقـــائع الحربیـــةومـــن هـــذا األحـــداث 

لقــد عمــد اآلمــدي الستحــضار هــذه المعــارك ، المجتمــع العربــي قبــل اإلســالم وبعــده

                                                           

كلیــة اآلداب والعلــوم ، أحمــد قنــشوبة،   ظــاهرة تنــصیص التــاریخ فــي الــشعر الــشعبي الجزائــري١

 . ٢٠٠٩جوان ، )الجزائر(اإلنسانیة جامعة الجلفة 

دار الفكــر ، علــى عــشري زایــد،   اســتدعاء الشخــصیات التراثیــة فــي الــشعر العربــي المعاصــر٢

 .١٢٠ص، م١٩٩٧، القاهرة، العربي



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٦٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

أكثـر مـن ذكرهـا اآلمـدي ، هـا أبیاتـه لمـؤازرة قبیلتـهشاعر أو أنشد فیالتي خاضها ال

عند ترجمته المرئ القیس بـن فنجده ، لما لها من اهمیة تاریخیة وتأریخیه للشاعر

 تحدث فیهـا الـشاعر عـن الحـرب ًذكر أبیاتا، عمرو بن الحارث بن معاویة األكبر

ت فیهـا بنـو تمـیم وقتلـوا هزمـ، التي دارت بـین بنـي الحـارث بـن معاویـة وبنـي تمـیم

  :١قصیدة أولها ب شعریة لهذه الواقعة ًونجد اآلمدي یورد أبیاتا، ً ذریعاًتاالق

  ُ وتنصبُ تشرقٌ أحزانَادتكوع       ُبُّ الهوى والتطرَكّربت وعناَط

  : ٢یقول فیها

  بوا ـــــــــّأشَهم وتِطراف من َأَن سارَ وم   ها     ِها بقضیضُّ قضٌتتنا تمیمَأ

   ُكبُوى حین ترِ اللُ وعقبانٍها       سعالّأنَ تردى كِمونا لهم بالخیلَس

   ُبـــــــَرحَ ومٌمــــــــ تمتٌلـــــــــــهلنا لهم َأُ فق     م   ـــــــاءكَرید  لقُقالوا لنا إنا نَف

  بوا ّهم وتألِدوا في جمعَنا    إذا احشوشّفل عدوُلموا أنا نَ تعَألم

  

ألن ، ئف الــــشعر وأقــــدمها وظیفــــة الــــدفاع عــــن القبیلــــةإن مــــن أبــــرز وظــــا

ویـصور ، ویدافع عن سیاستها ویمجدها، الشاعر یحامي عن قبیلته بالقول المؤثر

وقد لخص النهشلي  دور الشاعر وقال ، ویهاجم األعداء المتطاولین علیها، قوتها

ـــد أدرك اآلمـــدي إ٣"ّذبهـــم هـــم األحـــساب وانتـــصارهم بـــه علـــى األعـــداء"وهـــو  ن  لق

ٕواعــــادة ،  عــــن تــــأریخ األحــــداث والمواقــــفٍالــــشعر العربــــي القــــدیم لــــم یكــــن بمعــــزل

                                                           

 .١١ المؤتلف والمختلف ١

 .١١ المؤتلف والمختلف ٢

دار ، تحقیــق منجــي الكعبــي، عبــد الكــریم النهــشلي: المجتمــع فــي علــم الــشعر وعملــه:   ینظــر٣

 .٢٥ص، ١٩٧٨تونس  ،لیبیا، العربیة



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٦٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

یحمــي عــرض بنـــي قبیلتــه وتخلــد بالدهــم ویـــشارك فــي المعــارك راشـــقا "صــیاغتها 

  ١"العدو بسهام شعریة لها قوة خارقة للعادة

حیث یكثر الشعر في لقد دارات معارك كبیرة خلد التاریخ ذكرها والشعراء 

ن الــــشعر یكثــــر فــــي الوقــــائع والحــــروب إ:" ة یقــــول نــــوري القیــــسيبیــــالوقــــائع الحر

والبرهان على ذلك هي أیام العرب وكثرة الشعر العربي قبـل اإلسـالم ویكـاد جمیـع 

الـشعراء فـي مختلـف طــوائفهم أن یـدخلوا فـي نطـاق األیــام إمـا فرسـانا أو محمــسین 

 تتحـــــدث عـــــن أورد اآلمـــــدي الكثیـــــر مـــــن الـــــشواهد الـــــشعریة التـــــي، ٢"أو مفتخــــرین

یوم القادسیة للشاعر ثـور العجلـي الـذي لـه الحروب الجاهلیة واإلسالمیة من ذلك 

  :٣بالء حسن في الفتوحات 

  ِكاسبَ على الألواء عف المٌ  صبور  ـــــــني   َّ أنــــِــــــــــــةَّـــــت بالقادسیـــــــــــْ علمـَّلقد

  ٍئ غــــــــــــــــیر هاربِ أقــــــــــــدام امرَوأقدم    علما    ُ مِ الموتِ غمرةّسیفيِأخوض ب

روب وحــسب بــل تحــدث عــن ولــم تقتــصر شــواهد اآلمــدي علــى ذكــر الحــ

من مثـل النعیـت الخزاعـي ، اخبار الشاعر المتصلة بالرسول صلى اهللا علیه وسلم

الذي تحدث بأبیاته الشعریة عن یوم الفتح وفـي إقامـة مـن أقـام ممـن خلـف رسـول 

  :٤ صلى اهللا علیه وسلم من خزاعة ومنها األبیات اآلتیة اهللا

  ِورماحا َ من خیلنٍدُي عضِوَ ذ     ٍجحفلِ بَ المسلمینَ وراءَخطرنا

  ى وشیاخ َ ذو وغُ إذا كان یوم   طمرة    ِ العنانِ ورهاءّلُى كَعل

                                                           

   .٨٧تاریخ اللغة واآلدب ص:  ینظر١

، ٢ط، دار الكتـب للطباعـة والنـشر، نوري حمودي القیسي،  تاریخ األدب العربي قبل اإلسالم٢

٢٥٥، ٢٠٠ . 

  .٧٤ المؤتلف والمختلف ٣

 .٧٠ المؤتلف والمختلف ٤



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٦٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

     ٍ ذات جناحُ فتخاءِر بهٌ    تطی  ما َّ كأنِطیر بذي الدرع العریضُی

شـاعر مفلـق خبیـث "ي عبـد اهللا بـن قـیس ابـن عـد ذكـر،  أیـضاك ومن ذلـ

والجـــدیر بالـــذكر عـــدم ، ١"ول اهللا بلـــسانه ثـــم أســـلم واعتـــذر إلیـــه كـــان مؤذیـــا لرســـ

أذیته للنبي بشعره وهذا ما یدلل على الحس االنتقـائي توظیف الشاهد الشعري في 

   . اآلمديللشاهد الشعري الذي تمتع به

مـن ، حـداث فیهـا غرابـة وقعـت للـشاعربأتعریـف وقد یرد الشاهد الشعري ل

فــاتوا بــه ..وكــان شــریفا فــي قومــه فجــن ":مثــل قولــه فــي الــشاعر المجنــون الــشردي

رجال من بني عبادة بن عقیل لیداویه فأخذ فأسا فأحماهـا وجعـل یـدیر حـول رأسـه 

فـــأجمعوا عـــن قتلـــه لجنونـــه وربطـــوه فـــي بیـــت العبـــادة ، فقتلـــه.. فخطفهـــا المجنـــون 

ومن األبیات ، ٢"وكذلك یقال إن المجنون إذا قتل ذهب عنه الجنون، نونهفطار ج

     :٣التي قالها المجنون الشردي 

   ٌلِ قائَي أناِع الذَطرف كفى رجِ   ب  ٍمتى أنا غاد یا خنوف فأومات   

      ٌك عاجلُّ وحیُب أو قتلَ   لما نا    َوك فاصطبرُ عدْ منٌ نجاةْوقالت

قـــصة  ثـــوب بــــن ، للـــشاهد الـــشعري فـــي الكتـــابومـــن القـــصص الغریبـــة 

كان ثوب مخفاقا فاتبعـه رجـالن مـن بنـي القلیـب ":مديصحمة بن المنذر یقول اآل

ومعهما  ابنة عم لهما ومعه أخوة عـالج فـصعدوا جـبال یریـدون أن یـصیبوا منـه ..

شــیئا یأكلونــه وتركــوا المــرأة مــع أحــد الــرجلین مــن بنــي القلیــب فاشــتد جهــد القلیبــي 

 على ابنة عمه فذبحها ثم أورى نارا فجعل یأكل لحمهـا ثـم جـاء عـالج بـشأة فوثب

                                                           

 .١٦٨ المؤتلف والمختلف ١

 .٢٤٨ المؤتلف والمختلف ٢

  .٢٤٨  المؤتلف والمختلف٣



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٧٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

بیاتا شعریة عندما خطـب وانشد ثوب أ  ١ "، قد أصابها فوجد الرجل قد أكل المرأة

  :٢امرأة رفضته بسبب هذه الحادثة

  اد أظالعي َّ الزُ خبیثُّ إذ ال یجن    بي  ِسَ ما حَا أدراكَي مّبنت عم یا

   یف قراع َّ السِ  عند الصباح بنصل    ُهُایتـــــــــــــــــــــــــكِى نَة یخشَّرــــــــــو مُإني لذ

وقـصص ؛تصل الشاعر بالخلفاء لطلـب منـادمتهم ولیجزلـوا لهـم بالعطـاء ا

الشعراء مع الخلفاء كثیرة في كتب التاریخ ولقـد وثـق بعـض الـشعراء مـا یعترضـهم 

 العجیبـــة حكایـــة الـــشاعر شـــمعلة بـــن مـــن مثـــل الحكایـــات، مـــن حـــوادث وقـــصص

طالبه هـشام بـن عبـد الملـك ، عظیم القدر في الجاهلیة وكان نصرانیاوكان ، فائدة

، إن لــم تفعــل ألطعمنــك لحمــك:فقــال، أن یــسلم لمــا رأى مــن فــضله وجمالــه فــأبى

ــــث اطعمــــة مــــن جــــزة مــــن لحمــــة وفعــــال هــــذا مــــا ــــه الخلیفــــة هــــشام حی ــــال ، فعل فق

  :٣وفي هذا یقول شمعلة ،أطعمه هشام لحمه:أعداؤه

   ٌ علي وال وترٌال نقصَاتي فَّ  عد    ْباشرتَ مني تِة من الفخذَّ حزْنِأم

   هر َّما فعل الدِ عار بَ  لكالدهر ال  له  ــــــْین وفعـــــــــیر المؤمنـــــــــــــــــــــــــٕوان أم

ا حـصل وقد تكون األبیات الشعریة سببا في هالك الشاعر وموته وهذا م

وله قصة مـع الحجـاج ذكرهـا ، هللا أعشى همدان مع الشاعر عبد الرحمن ابن عبد

وكــان خــرج مــع ابــن األشــعث فأخــذ أســیرا وأتــى بــه الحجــاج فلمــا مثــل بــین :اآلمـدي

یدیــه قــال لــه أنــت القائــل وذكــر القــصیدة ثــم قــال قــد مكــن اهللا ثقیفــا منــك یــا فاســق 

  ٤:تيومن هذه األبیات اآل، وأمر به فضرب عنقه.

                                                           

  .٨٧ المؤتلف والمختلف ١

  .٨٧ المؤتلف والمختلف ٢

 .١٨٠ المؤتلف والمختلف ٣

 .١٦ المؤتلف والمختلف ٤



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٧١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  اب ثانَّابها الماضي وكذَّكذ    ابان  ّم الكذُ منهً ثقیفاّإن

   اإلیمان َدْ بعِ   حین طفى للكفر  ان َّـــــر الفتْونا للكفُّا سمَإن

ولقد ، وثق لنا الشاهد الشعري العدید من الحوادث والعبر والحكم واألمثال

، ة فنیــة وتاریخیــةهمیــمــا تحملــه مــن أ، أدرك اآلمــدي فــي توظیفــه للــشاهد الــشعري

خرجوهــا مــن القــصائد وذاعــت لتــصبح مــثال فهنــاك أبیــات شــعریة وظفهــا النــاس وأ

أصــبح مــن وقــد یكــون البیــت الواحــد الــذي ، یــضرب للتــدلیل علــى مواقــف مــشابهه

لـذلك نجـد ، شهرة القـصیدةاألبیات الشاردة في ضرب المثل من األسباب المؤدیة ل

باألبیـــات أو أحیانـــا ن أمثـــاال وینعتهـــا اآلمـــدي یعـــرض لهـــذه الـــشواهد التـــي تتـــضم

عنـــد ترجمتـــه للزبرقـــان بـــن بـــدر یـــورد اآلمـــدي شـــاهدا شـــعریا ، القـــصیدة المـــشهورة

  :١تداوله الناس فأصبح من األمثال التي تطرب في المواقف المشابهة

   الحامي ِتشفرُ المسَقي مربضَّ  وتت    ُهَالب لِ على من ال كُتعدو الذئاب

  

        ٢: ومن ذلك أیضا

   ُ إلى ما تستطیعُهْ    وجاوز    ُ فدعهً تستطع شیئاْا لمَإذ

وقد یتناقل الشعراء هذا المثل في اشعارهم فیدخله غیر واحد فـي قـصیدته 

  :٣ قول سعد بن مالك القریعيمن ذلك

  ُنت تجهلُ   وتبد لك األیام ماك     ُ نفرهُ الخیلُأ ال یهزمَّتالق أمر

                                                           

  .١٦٣ المؤتلف والمختلف ١

 .٢٠٣ المؤتلف والمختلف ٢

  .١٧٣ المؤتلف والمختلف ٣



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٧٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  :١ي معلقة طرفة بن العبد  موجود فشطر البیت الثاني

  ِدّ من لم تزوِ باألخبارَ ویأتیك      ً ماكنت جاهالُدي لك األیامُستب

 ولقـد اهـتم القـدماء بهـذه األلقـاب وسـبب كثر تلقیب الشعراء بأبیـات قالوهـا

  حیـث ٢تلقیب الشاعر بها من ذلك ما جاء في كتـاب المـذاكرة فـي ألقـاب الـشعراء

ـــهفـــیمن ل"أورد الكاتـــب فـــصال  ـــشواهد " قـــب بـــشعر قال ـــى ال ونجـــد اآلمـــدي یـــشیر إل

لمـا لهـا مـن أهمیـة فـي الشعریة التي كانت سببا في تـسمیة الـشعراء بألقـاب معینـة 

  :٣فالمهلهل سمي مهلهال لبیت شعري قاله ، التعریف بالشاعر من خالل شعره

   بال ُنُ وصً أثار جابراُ هلهلت    هم   ُراع هجینُر في الكّلما توع

ألن الشمس لم تكن ، ك تسمیة قبیلة الشاعر الحزین الكناني برعاة الشمسومن ذل

  :٤وفي ذلك یقول الحزین، تطلع في الجاهلیة إال وقدورهم تغلي للضیف

  ریب ُمس وابن عَّي الشِدي  راعَ وج          ٍ في كل شتوةِمسَّ ربیع الشُأنا ابن

شاعر بهذا اللقـب خر بیتا شعریا یكون مدعاة لتلقیب الآوقد یطلق شاعر 

حصل مع الشاعر محمد بن حمران الحارث حیث لقب بالشویعر ألبیـات  وهذا ما

وممن سمي محمدا في الجاهلیة وهو قدیم وكان امرؤ القـیس بـن حجـر "قیلة فیه  

  :٥أرسل إلیه فرس یبتاعها فمنعه فقال امرؤ القیس

   ً حزیماّد عین نكبتهنْ   عم     ي  ِ الشویعر  أنّأبلغا عني

                                                           

ـــشیباني،  شـــرح المعلقـــات التـــسع١ ـــد همـــو، أبـــو همـــر ال ـــد المجی مؤســـسة األعلمـــي ، تحقیـــق عب

  ٨١، ٢٠٠١، ١ط، بیروت، للمطبوعات

  .أبو المجد اسعد بن إبراهیم الشیباني ،  المذاكرة في ألقاب الشعراء٢

 .١١ المؤتلف والمختلف ٣

  .١١١ المؤتلف والمختلف ٤

 .١٨١ المؤتلف والمختلف ٥



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٧٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

قیــل لــه ، ومــن ذلــك أیــضا تلقیــب الــشاعر ظــالم بــن معــشر بــأفنون التغلبــي

  ١:أفنون لقوله

  نا ّبان أفنوُّ أیامنا إن للش         ون مضمونا  ُمضم  یاّا الودَبینمَف

وقــد ، صـهارجتماعیـة مـع مــن حولـه مـن أقــارب وأ االـشاعر تربطـه عالقــة

ســتخدم الــشاعر لــسانه اد وقــهــا ل شــعره هــذه العالقــة طیبهــا و ردیئیــصور مــن خــال

ولمــا لهــذه األحــداث ، مــع أقاربــه، تعبیــر عــن الهمــوم التــي یتعــرض لهــاالــشعري لل

، فقـــد تنبــــه اآلمـــدي لهــــاترجمــــة للـــشاعر وشــــعره لل االجتماعیـــة مـــن تأثیرهــــا البـــالغ

ٕأخــــو الفـــرزدق وكــــان شــــاعرا وانمـــا كــــسفه الفــــرزدق فــــذهب "فاألخطـــل المجاشــــعي 

یـة العقـوق الـذي تحـدث عنـه أعـشى بنـي الحرمـاز ومن القـضایا االجتماع، ٢"شعره

  :٣في ذم بنیه وعقوقهم 

  وأمهم مثلهم أو شر               ّإن بني لیس فیهم بر  

       إذا رأوها نبحتني هروا

  : ٤وأنشد أیضا 

  ا ـــــــ   وأعمل الرحلین الركاب  ُقد كنت أسعى لهم رطبا   

  امتألوا شبابا حتى إذا ما   رابا    ـــــــــــــُوأكثر الطعام والش

   وأكثروا في رأسي الجذابا   ا     ـــــــــــــي نهابــــــــــــــــــاتخذوا متیع

  وكنت أرجو البر والثوابا              

                                                           

 .١٩٦ المؤتلف والمختلف  ١

 .٢٤ المؤتلف والمختلف ٢

 .١٨ المؤتلف والمختلف ٣

  .١٨ المؤتلف والمختلف ٤



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٧٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  :١باء ما ذكره اآلمدي للمنازل بن األعرف یتشكى ابنهآلومن شكوى ا

      على حین كانت كالحني عظامي   تظلمني مالي خلیج وعقني 

     حرامیة مــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــزني بحرام    أرجي الخیر منه وأمه  وكنت

    وما بعض ما یزداد غیر غـــــــــــــــالم    تزوجتها فازددتها لتزیـــــــــــــدني   

  

وفــي ذم األصــهار وعــدم حمــدهم یقــول اآلمــدي عــن الــشاعر حبیــب  بــن 

وكان  ضاف قوما یقال لهم بنو القداح وهم أخواله وأصهاره فلم  ":تمیم المجاشعي

  ٢:یحمدهم فقال

   الفقرِاح والبلدَّ سواء بنو القد         روا لنا َّاح إذ ذكَّبنا بنى القدَّطل

   وال سترٌزواني ال كفاءَّ  كبیت الن      م  ُهُاح كان قدیمَّنا بنى القدَدَوج

  هرِاح أم وال صَّا في بني القدَ لن         ْنُكدني ولم تَأال لیت أمي لم تل

  :٣ومن ذلك أیضا معاتبة الشاعر األعز بن السلیك بن حنظلة لوالده 

    هو المرء أرجو بره وأعاتبه      ه    ــــــــــــــــــــــــابلغ أبي عني النأي أن

  لمرء اللبیب تجاربه وقد ینفع ا    رب  ــــــــــــــــن ولب مجـــــــــــبأنك ذو س

   فؤادك إال النأي مالم تغالبه    ویأتیك ودي وهو سهل وقد أبى   

                                                           

  .٦٢لمؤتلف والمختلف  ا١

 .١٢٠ المؤتلف والمختلف ٢

 .٤٩ المؤتلف والمختلف ٣



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٧٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

هد الـــشعري للتــدلیل علـــى ســـوء خلـــق الـــشاعر وقــد یكـــون استحـــضار الـــشا

لـیس بمرفـوع النـسب  عنـدي ":یقول اآلمدي فـي ترجمتـه للـشاعر األحیمـر الـسعدي

  :١ القائل زكان فاتكا ماردا وهو.إلى سعد بن زید مناة بن تمیم 

   ُ حبال لیس فیه بعیرُرّ  أجر  رى   ٕواني ألستحي من اهللا أن ُأ

  ر ُ ربي في البالد كثیُعرانُ   وب   بعیره  َوأن أسأل الجبس اللئیم

لیعطـي لشاهد الشعري الـذي یتـسم بالطرفـة  اوقد یعمد اآلمدي إلي اختیار

صــرم لــم یختــر لــه مــن عنــد ترجمتــه لربیــع بــن أ؛الترجمــة الخفــة والبعــد عــن الرتابــة 

وهــذا یــدلل ، كــل مــا أنتجــه الــشاعر مــن قــصائد إال القــصیدة التــي یــصف بهــا قــدرا

  ٢:على حرصه على االنتقاء

   ِیدـــــــــــــــُ المقِصانِ ألضیافها مثل الح     نصبها  ُ تستوفي الجزورُوسحماء

  ا لم تشددشتكي األصالب مَا تَ به     طق  ُارتها الولیدة لم تَا استعَإذا م

  وردــــــــــــــــــَـیعة مِضر األیدي شرَ  إذا احت    ا  ــــــــــــــــــــــماع كأنهِي شیرى جِفرغ فُت

                                                           

  .٤٣ المؤتلف والمختلف ١

 .١٥٩ المؤتلف والمختلف ٢



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٧٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  :المصطلح النقدي  الشاهد الشعري في خدمة :الثانيالمطلب 

  :السرقات الشعریة

إن قــضیة الــسرقة الــشعریة قــضیة لهــا جــذورها تناولهــا العدیــد مــن العلمــاء 

ومــن الــضروري قبــل الخــوض فــي مــضمار هــذه ، ماء علــى اخــتالف مــشاربهمالقــد

أن یجــب القــضیة وطریقــة تنــاول اآلمــدي لهــا مــن خــالل الكتابــة موضــوع الدراســة 

الــسین والقــاف والــراء أصــل یــدل " :قــال ابــن فــارس فــي معجمــه، عــرف المــصطلحُن

ِیقــال ســرق یــسرق ســرقة، علــى أخــذ شــيء فــي خفــاء وســتر ، وســرق، والمــسروق، َ

َوممــا شــذ عــن هــذا البــاب الــسرق جمــع ، واســترق الــسمع إذا تــسمع مختفیــا َّ ) َســرقة(ّ

  ١"وهي القطعة من الحریر

ناسـبا إیـاه إلـى نفـسه ، أن یأخـذ الـشاعر شـیئا مـن شـعر غیـره ":صطالحاا

إال أنهـــم لهـــم ،  بتعریـــف مباشـــرِصـــحیح أن النقـــاد القـــدماء لـــم یـــات، ٢"وهـــو عیـــب

ال یعلم في األرض شاعر قدیم :"  ذلك یقول الجاحظالعدید من اآلراء التي توضح

أو ، یمأو فـي معنـى شـریف كـر، ى غریـب عجیـبوفي معن، في تشبیه مصیب تام

في بدیع مخترع إال وكـل مـن جـاء مـن الـشعراء بعـده أو معـه إن هـو لـم یعـد علـى 

فإنــه ال یــدع أن یــستعین بــالمعنى ویجعــل ، لفظــه فیــسرق بعــضه أو یدعیــه بأســره

  ٣"ه فیًشریكا

 قــضیة الــسرقات الــشعریة مــن علــى )المؤتلــف والمختلــف(  شــتمل كتــاب ا

فــي الغالــب تكــون  اولكنهــ،  فــي دفتــي الكتــاب الــشعریة خــالل الكثیــر مــن الــشواهد

                                                           

ـــة ، تحقیـــق عبـــد الـــسالم هـــارون، ابـــن فـــارس،  معجـــم مقـــایس اللغـــة١ ـــاء الكتـــب العربی دار إحی

 .١٥٤، ٣ج، ١٩٤٨ط، القاهرة.

 .١٠٨٦، ١٩٢٧، بیروت، األمیركانیةالمطبعة ، عبد اهللا البستاني،  البستان٢

، القـــاهرة، مكتبـــة مـــصطفى البـــابي الحلبـــي، تحقیـــق عبـــد الـــسالم هـــارون، الجـــاحظ،  الحیـــوان٣

 .٣١١/ ٣ج، ١٩٣٨



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٧٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

 ومــن األســباب التــي دعتــه لــذلك طبیعــة ؛ مــن اإلیــضاح ولــم یفــصل فیهــا عاریــة 

قـضیة هامـشیة ولیـست فالكتاب فـي تـراجم الـشعراء وكانـت هـذه ال، الكتاب التألیفیة

ـــاب ـــة فـــي الكت ـــه لهـــا ، محوری ـــشعري یؤكـــد علـــى ولكـــن تناول ـــشاهد ال مـــن خـــالل ال

  شغاله بها ولكن كیف تناولها؟ ان

والـسرقة ، "مثـل"، "األخـذ":نجده یستخدم السرقة بمصطلحات مختلـف منهـا

  :بلفظها وهذا ما ستوضحه الشواهد الشعریة اآلتیة

عنـد ترجمتـه المـرئ ، خوذ منـه واآلخـذلقد ذكـر األمثلـة الـشعریة وبـین المـأ

، القــیس بــن المنــذر بــن الــسمط الكنــدي وهــو مــن شــعراء الجاهلیــة وأدرك اإلســالم

  :١وهو القائل 

  س ـــــــــُك غیر یائّ إنّ وتأن     وقوف حابس    ِف بالدیارِق

  س  ِار دِ األطاللِدِ بهامِو        فـــــــــــــــــــــــــــــن الوقِ مَماذا علیك

  :٢فأخذه الكمیت فقال"یقول اآلمدي 

     وتأي إنك غیر صابر  قف بالدیار وقوف زائر  

    ف بهامد الطللین داثر   ماذا علیك من الوقو     

لقــــد اســــتخدم اآلمــــدي مــــصطلح األخــــذ بــــدال مــــن الــــسرقة ربمــــا مــــن بــــاب 

ي نقـده ومـن المالحـظ فـ، ٣"األخذ أخف من السرقة لفظـا عنـد النقـاد"فإن ، التلطف

 علــى هـــذه یــضاف إلــى ذلــك عــدم تعلیــق اآلمــدي، خــرآعــدم تحیــزه لــشاعر دون 

معتمــدا علــى حــس المتلقــي باســتنتاج هــذه القــضیة مــن أخــذ األبیــات فقــط أوردهــا 

                                                           

  .١٠،  المؤتلف والمختلف١

 ١٠ المؤتلف والمختلف ٢

 .٩٦ص، محمد مصطفى هدارة،  مشكلة السرقات في النقد العربي٣



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٧٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

" :یقـول اآلمـدي، واألخذ وأضح وضـوح العیـان، الشاعر أبیات غیره وتغیر األلفاظ

إن من أدركته من أهـل العلـم بالـشعر لـم یكونـوا یـرون سـرقات  المعـاني مـن كبیـر 

أي أن أخــذ ، ونجــد هنــا تخصیــصه للمعنــى أخــرج  بــه اللفــظ، ١"مــساوئ الــشعراء 

 مــــن خـــالل النظــــر لألبیــــات  اللفـــظ یعــــد مـــن المــــساوئ التـــي یقــــع فیهــــا الـــشاعر و

یــائس )  (ابس بزائــر حــ(الكمیــت قــام بتغیــر بعــض كلمــات البیــت ، فــالمعنى واحــد

  .وغیر األطالل الجمع بالمثنى الطللین، )بغیر صابر

عنـــد ،  بحــسه النقـــدي التــشابه بــین قـــول بعــض الــشعراءلقــد أدرك اآلمــدي

  :٢شاعر فارس وهو القائل":یقول ، ترجمته للشاعر حباب ابن أفعى

  ي ِ رآنْل إذَدبر وأقبُ یْ  فلم    لدى مكر  ُ رأیتْوقرن قد

  نا واردان إلى الطعان َ كال   ث اتجهنا   ــــــــــــییجر سنانه ح

    وما عن القتال وال أالني    فأخطأ رمحه وأصاب رمحي 

  

إن " هـذا نحـو قـول أبـي نـواس وأظنـه مـن هاهنـا أخـذ ": بقولـهیتبع اآلمدي

صــدق هــذه مــدى اآلمــدي بهــذه الملحوظــة النقدیــة یفــتح ذهــن المتلقــي للبحــث عــن 

  :٣یحكم على بیت األصم الفزاري اآلتي  اآلمدي كذلك نجد. الحكم النقدي باألخذ

    إذا تساقط تحت الرایة الروق  إني ابن عمك حقا غیر مؤتشب    

  ٍ من أهل نجد علیه ثوبه الخلق  ال     ــــــــــــــــفال یغرنك منى أن ترى رج

  

                                                           

 .٢٩١ص، ١الموازنة ج:  ینظر١

  ١١٧ المؤتلف والمختلف ٢

  .٥٢ المؤتلف والمختلف ٣



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٧٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  :١" مثل"ویستخدم لفظة ، أنه مأخوذ من قول الشاعر هدبة بن الخشرم

      دراهم منها جائزان وزائف   روق الفتیان فیهم كأنهم  ترى

ولكــن األول ینفــي عــن نفــسه صــفة ، الزیــف الخلقــيث عــن حــدتتاألبیــات 

ـــشبههم بالجـــائز والزائـــف مـــن ، الزیـــف والثـــاني یعمـــم الحكـــم علـــى ورق الفتیـــان وی

 النفــي فــي  أداةًخــذ صــاغ المعنــى بطریقــة معكوســة مــستخدمافنجــد أن اآل، الــدراهم

ي أنــه نظــر إلــى شــعر إ" مثــل"اآلمــدي لــم یــصرح باألخــذ هنــا إنمــا اســتخدم ، كذلــ

   . السابق فماثله

ومـــن دلیـــل اهتمـــام اآلمـــدي لقـــضیة الـــسرقات اســـتدعائه للبیـــت المـــسروق 

  :٢قول الشاعر ، لیؤكد مقولته من مثل

  ُ ونجوت من أمر أغر مشهر  خ  ـــــــكم من عدو رماني كاش

  لم یبكي ولقیت مالم أحذر     وحذرت من أمر فمر بجانبي

  :٣ ما لم أحذر مثله قول البحتري :وقوله في البیت األخیر"یقول اآلمدي 

    أتاحت له األقدار ما لم یحاذرا    ینال الفتى ما لم یؤمل ربما  

ٕ من خالل الشاهد الشعري سرقة البیت وادخاله ومن السرقات التي تناولها

د ترجمتــه للحنظلــة الخیــر بــن أبــي رهــم یــورد عنــ، ومــن أمثلــة ذلــك، فــي القــصیدة 

  :٤ منها اأبیات

   وتسود سیدنا على اإلقالل   نا   ـــــــــــــــــــــــإنا لعمر أبیك یحمد ضیف

                                                           

 .٥٢ المؤتلف والمختلف ١

 .١٧٤ المؤتلف والمختلف ٢

 .١٧٤ المؤتلف والمختلف ٣

  .١٥٨ المؤتلف والمختلف ٤



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٨٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  بال ـــــ وأنا امرؤ من طیئ األج  غضبت على  أن اتصلت بطیئ   

    ویزید جاهلنا على الجهال    بال رزانة  ـــــــــــــــــــــــــزن الجـــــنا تــــــــأحالم

سـرق هـذا البیـت األخیـر بعـضهم فأدخلـه فـي قـصیدة وهـو " :یقول اآلمدي

نجـــده هنـــا  عـــن ســـبب تـــصریحه بالـــسرقة هنـــا ؟ :ولعـــل ســـائال یـــسأل، ١"الفـــرزدق 

  .یصرح بالسرقة ألن الشاعر الذي أغار على البیت أخذه بجملته 

وهنـا ،  وزن القصیدتینتفاقوالوقد یكون األخذ للتشابه في اسم الشاعرین 

من ذلك عند ترجمته للراعي .ینبه المتلقي عن األخذ الذي ربما یكون غیر متعمد 

  :٢منها اآلتي   التيأورد األبیات، المري الكبلي

  اج ـــــــــــــــــــــ دوني ویفتح بابا  بعد ارت     یفتح أبوابا ویغلقها   ما زال 

  حور العیون مالح طرفها ساجي   حتى أضاء سراج دونه حجل   

     تكشف البرق عن ذي لجه داجي بكثران للهو واللذات عن برد   

وهي أبیات تدخل في قصیدة الـداعي النمیـري التـي علـى " :یقول اآلمدي 

  ٣"وزنها التفاق االسمین والقصیدتین

بـدلیل ، تقدم یتضح اهتمام اآلمدي بقضیة السرقات الشعریة من خالل ما

مباحـــث كتابـــة بهـــذه الــشواهد الـــشعریة التـــي تـــدلل علــى أخـــذ شـــاعر مـــن تطعیمــه ل

  .شاعر أخر 

  

                                                           

 .١٥٨ المؤتلف والمختلف ١

  .١٥٥ المؤتلف والمختلف ٢

 .١٥٦ المؤتلف والمختلف ٣



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٨١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  :١الجودة

إذ ، لم یغفل النقاد وأصحاب التراجم والسیر نعت الشاعر وأبیاتـه الـشعریة

ٕوان كانت نعوتهم تأتي عرضا في أثناء ، غالبا ما ینعتونه حین یعرضون لترجمته

تــا لــم تكــن متداولــة  عنــد ســابقیهم مــن حتــى أنهــم أشــاعوا نعو، حــدیثهم عــن ســیرته

وتعــد كتــب التــراجم والــسیر مــن المــصادر التــي أســهمت فــي ذیــوع ، الــشعراء والنقــاد

وفي ترسـیخها فـي ذائقـة النـاس علـى مـر العـصور لكثـرة ، كثیر من نعوت الشعراء

  ٢.ادوا معرفة سیرة أحد ماورجوعهم إلیها إذا ما أر، تداولها بین الناس

لتي راجت كثیرا في الكتاب مـصطلح الجـودة والجـودة ومن المصطلحات ا

وأجــدت الــشيء فجــاد والتجویــد مثلــه وقــد أجــاد ، جــاد الــشيء صــار جیــدا:فــي اللغــة

  ٣.جودة أتى بالجید من القول أو الفعل والجید نقیض الرديء

تــردد لفظــة الجــودة كثیــرا فــي كــالم ، فــالجودة الــشيء الحــسن غیــر الــرديء

ویـذكر الجـاحظ ، ٤"كان فیه مع جـودة شـعره خطـل وعجـب" :النقاد یقول ابن سالم

قـــال شـــبیب بـــن شـــیبة :قـــال، وحـــدثني صـــالح بـــن خاقـــان" :هـــذا المـــصطلح فیقـــول

وأنا موكل بتفـضیل جـودة ، َُّوالناس موكلون بتفضیل جودة االبتداء وبمدح صاحبه

ٕوحــظ جــودة القافیــة وان كانــت كلمــة واحــدة أرفــع مــن حــظ ، القطــع وبمــدح صــاحبه

  ٥"بیتسائر ال

                                                           

  . والمختلف  مرة في كتاب المؤتلف٢٢ ورد المصطلح أكثر من ١

العــدد ، مجلــة األثــر، خالــد بــن عــایش الحــافي،  نعــوت الــشعراء آفــاق المعنــى وتحــوالت القیمــة٢

 .٢٤٩، ٢٠١٦دیسمبر ، ٢٧

 )جود(مادة ، الجوهري، الصحاح/ ابن منظور ، لسان العرب: ینظر٣ 

) ط.د(جـدة ، دار المـدني، محمود شاكر، تحقیق، ابن سالم الجمحي،  طبقات فحول الشعراء٤

٢/٥٤١. 

 .١١٢/ ١، الجاحظ، البیان والتبین: ینظر٥



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٨٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  

هـذا " :كثیرا ما یعلق اآلمدي على األبیات الشعریة فیصفها بالجودة بقولـه

 إن مفهــوم الجــودة عنــده متواقــف مــع ١"وهــذا بیــت فــي غایــة الجــودة "، "بیــت جیــد

النقــاد القــدماء فــي نعتــه لأللفــاظ والمعــاني واألبیــات الــشعریة مجملــة دون تفــصیل 

یدة بالجودة في ترجمته لبذیل ابـن ینعت القص) المؤتلف والمختلف(فهو في كتاب 

  ٢:وجدت له قصیدة جیدة أولها"المضرب الباهلي یقول 

    وكلفتك الشوق وجدا شدیدا   یدا  ـــــــــــنأتك علیة نأیا بع

  ما مدیدا ـــــــ  دالال جمیال وجس  وكانت تریك إذا جئتها  

  فقد أنكرتني وأنكرتها    وكان الوصال جدیبا جدیدا 

ألن اآلمدي اختار ، بیات جاءت في خدمة هذا المصطلح النقديفهذه األ

وعند وصف قصیدة كاملة بالجودة فهذا یدلل علـى ، بضع قصائد وصفها بالجودة

  .نعته للفظها ومعنها على حد سواء

حیـــث ، والجـــودة ال تقتـــصر عنـــد اآلمـــدي علـــى غـــرض شـــعري دون غیـــره

شـعوره ث فیهـا الـشاعر عـن تحـد٣"وهـي قـصیدة جیـدة"ینعت قـصیدة بـالجودة بقولـه 

  : لهجرة أخویه یقول فیهاباأللم

  قلى  وأدهم حتى فارقاتي كالهما       لعمري ما فارقت صهبان على 

   فلله من خوف الردى من نهاهما   ال  ــــــــــــــــــــــنهیت خلیلي اللذان تحم

   وطارت شعاعا في البالد عصاهما فما انتهینا حتى  تصدعت النوى  

                                                           

 . وغیرها٢٧٤-٢٤٥في مواضع متفرقة ، اآلمدي، الموازنة: ینظر١

 ٢٤٢ المؤتلف والمختلف ٢

 .٢٣٥ المؤتلف والمختلف ٣



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٨٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

فـــابن حبنـــاء بلعـــاء الكنـــاني "الجـــودة تـــدخل فـــي كـــل األغـــراض الـــشعریة و

  :١"شاعر محسن وقد قال في كل فن أشعارا جیادا وهو القائل

  ً زماعا إذا ما الهم أعیت مصادره   ٕواني ألقرى الهم حین یضیفني  

  م أنه    إذا طاش ظن المرء طاشت مقادرهـــــــــــــــــوأبغي صواب الظن أعل

  كره اإلنسان ما هو رشده    وتلقى على غیر الصواب شراشرهوقد ی

حیـث ، ولم یقتصر وصف األمدي لألشعار بالجودة فنجـده ینعـت بـضدها

 فـي حـین یـورد لـه أرجـوزة ٢"أراجیز غیر جیـاد" :في أراجیز لهمیان بن قحافةیقول 

  : ٣التي منها ، "جید الرجز "طویلة وینعتها بـ

   تحسبه جلد السماء خارجا     فصبحت جبابیة صهارجا   

  یشربن صفو الماء والرجارجا    جا    ــــــفأقنعت حواجرا غوام

  امجاــــــــــــــــــــــتقبلها أشداقها الله    تجرع جرعا للضلوع نافجا    

  فأسأرت في الحوض حضجا حاضجا       

ن  یجـــدها كثیــرة الغریـــب مـــن األلفـــاظ وقـــد یكـــوتوالمتأمــل فـــي هـــذه األبیـــا

  .اآلمدي حكم على جودتها لغرابة لفظها 

ولــم یقتــصر وصــف اآلمــدي للقــصیدة فحــسب بــل وصــف بــه الــشعراء مــن 

  ٤"الفارس المشهور والشاعر المجید"مثل الشاعر عامر بن الطفیل 

                                                           

 .١٣٣ المؤتلف والمختلف ١

  .٢٦١ المؤتلف والمختلف ٢

  ٢٦١ المؤتلف والمختلف ٣

 .٢٠٠،  المؤتلف والمختلف٤



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٨٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

ُالخبث 
١:  

مـــــن المـــــصطلحات النقدیـــــة التـــــي تتـــــسم بالغرابـــــة والتـــــي أكثـــــر اآلمـــــدي 

وقبـل الخـوض فـي ، "الخبـث "مـصطلح  )مختلـفالمؤتلف وال(استعمالها في كتاب 

   :غمار المصطلح وطریقة تناول اآلمدي له یجب تعریفه لغة واصطالحا

ُخبیــث أي :یقــال، َِّفــي اللغــة أصــل  هــذه المــادة یــدل علــى خــالف الطیــب

ُوخبــث الــشيء یخبــث خباثــة وخبثــا، لــیس بطیــب فهــو ، صــار فاســدا ردینــا مكروهــا:َُ

ُخبیـث وبـه خبــث وخباثـة ُفهــو مخبـث إذا صـار ذا خبــث وشـروَأخبـث ، َِ ِ
ِوالمخبــث ، ُ

  ٢الذي یعلم الناس الخبث

واسـتعمال ، ٕواظهار الخیر له، هو إضمار الشر للغیر:ُ الخبث:اصطالحا

ُالخبث هو ما یكره رداءة " :وقال الكفوي، ٣الغیلة والمكر والخدیعة في المعامالت 

عتقــاد والكــذب فــي وذلــك یتنــاول الباطــل فــي اال، محــسوسا كــان أو معقــوال، وخــسة

  .٤"والقبح في الفعال، المقال

ورد اســــتعمال اآلمــــدي لمــــصطلح الخبــــث فــــي الحكــــم علــــى الــــشاعر فــــي 

شـاعر خبیـث "بأنه مواضع متعددة من ذلك حكمه على الشاعر األخضر اللهیبي 

  ٥:متمكن وهو القائل

  مهال بني عمنا مهال موالینا    ال تنبشوا بیننا ما كان مدفونا 

                                                           

 مـــرة داخـــل كتـــاب المؤتلـــف ١٥ الخبـــث فـــي الحكـــم علـــى الـــشاعر أكثـــر مـــن  ورد مـــصطلح١

  .والمختلف 

 .٢/٢٣٨ابن الفارس  ،  مقیاس اللغة٢

 / ٥٤٠١تهذیب األخالق :  ینظر٣

 .٥٤٠٢ الكلیات ٤

 .٤١ المؤتلف والمختلف ٥



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

   أن تهینونا ونكرمكم     وأن نكف األذى عنكم وتؤذونا ال تطمعوا

ٕواذا ما تأملنا األبیات التي أوردها اآلمدي للشاعر نجـد أنـه فیهـا حـدة فـي 

 مـــن قبـــل الـــشعراء الهجـــوم علـــى بنـــي عـــم الـــشاعر فقـــد تعـــرض الـــشاعر للهجـــاء 

  .مما دفعه ربما لهجائهم ، ١النتسابه إلى أبي لهب 

ــــسان أمــــا عــــن كینونــــة مــــصطلح الخ ــــى ســــالطة ل ــــه ربمــــا دل عل بــــث لدی

دل لـه یـأورد المؤلـف مـا  و٢"شـاعرا خبیثـا"فأدهم بن مـرادس عنـد اآلمـدي ، الشاعر

لخبـث وهذا ما یجعلنـا نـرجح أن مـصطلح ا، وال یسعنا ذكرها هناعلى بذاءة لسانه 

من ذلك قول األشعر الرقبان الـذي وصـفه اآلمـدي ، یدل على بذاءة لسان الشاعر

  :٣بالخبث 

  ذا ما انتدى القوم لم تأتهم     كأنك قد ولدتك الحمرإ

  كأنك ذاك الذي في الضروع    قدام درتها المنتشر

  مسیخ ملیخ كلحم الحوار  وال أنت حلو وال أنت مر 

  وقد علم الجار والنازلون   بأنك للضیف جوع وقر

 بــذاءة اللــسان وحــدها هــي مــا دفعــت اآلمــدي للحكــم علــى الــشاعر ولــیس

شـــاعر خبیـــث وكـــان  "فـــابن خـــذام األســـدي ، خلـــق الـــشاعر فكـــذلك ســـوء، بالخبـــث

ســقى رجـــال خمـــرا فـــي عـــس رحلـــب علیــه شـــیئا مـــن اللـــبن فارتفعـــت رغوتـــه فـــشربه 

                                                           

 ١١٧.، ٢٠٠٢،  بیروت١ط، تحقیق إحسان عباس، االغاني أبو الفرج االصفهاني:  ینظر١

  ٣٧لف والمختلف  المؤت٢

 ١٧٠ المؤتلف والمختلف ٣



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٨٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

ویـدلل اآلمـدي علـى خبثـه ، ١"الرجل على أنه لبن ولم یكن صـاحب شـراب فـسكر 

  :٢بالشاهد الشعري على هذه الحكایة 

    فمالت بلب الكاهلي عقال ربة     ــــــــــــــــــــسقینا عقاال بالثویة ش

  ال ــــــــــ هي الخمر خیلنا لها بخی فقلت أصطبحها یا عقال فإنها     

   فلم ینتعش منها ثالث لیال   ه   ــــــــــــــــــــــرمیت بأم الخل حبة قلب

مــدي الــشاعر بالخبــث إذا كانــت األبیــات الــشعریة التــي یقولهــا وینعــت اآل 

ٕء غیره فیها فحش واقذاع وایالمفي هجا وهـو ، مـن مثـل أبیـات ذریـح بـن عبـد اهللا، ٕ

  :٣شاعر خبیث عند اآلمدي من قوله

   بكى جزعا من لؤم أعظمه القبر   إذا ما تمیمي أجن ببلدة   

  ر ـــــــــــــــــــ قدیما ویفنى قبل لؤمهم الده تنتج أبكارا لمخازي بدارهم  

مین بن معاویة الذي نعته اآلمـدي بالخبـث ومن ذلك أیضا قول الشاعر ی

  :٤وأورد له في ذلك شاهدا شعریا فیه قذف لقبیلة عجل 

  إذا عجلیة بلـــــــــــغت ذراعـــــــــــــــا    فزوجها وال تأمن زناها

  ٕوان كانت فویق الشبر شیئا    فزوجها فقد بلغت أناها 

 اآلمـــدي بعـــض ومـــن طریـــف النعـــوت نعـــت":یقـــول الـــدكتور خالـــد الحـــافي

 للنظر والالفت...بالخبث ) المؤتلف والمختلف(الشعراء في عدة مواضع في كتابه

مع أنه لم یبین مواطن ذلك الخبث أو ما یقصد منـه ، إكثار اآلمدي من النعت به

                                                           

 .١٣٨ المؤتلف والمختلف ١

 .١٣٨ المؤتلف والمختلف ٢

  .١٥٣ المؤتلف والمختلف ٣

 .٢٥٦ المؤتلف والمختلف ٤



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

وقــد یفــسر بــأن اآلمــدي إمــا أنــه كــان " :ویفــسر ذلــك بقولــه١"بــه عنــد نعــت الــشعراء 

 مـا یـراه انحرافـا عـن الجـادة فـي اللفـظ أو المعنـى متدینا فـإذا قـرأ فـي شـعر الـشاعر

ـــه بالخبـــث  ـــل إلیـــه -ٕوامـــا.نعت ـــه یـــشي– وهـــو مـــا أمی بحـــدة اآلمـــدي فـــي النقـــد   أن

ومـــن ، ٢" علـــى أبـــي تمـــام برهـــان ذلـــك – فـــي الموازنـــة –وفـــي تحاملـــه ، وســـالطته

ـــسان  ـــدلل علـــى ســـالطة ل ـــى إدراج اآلمـــدي لمـــا ی ـــسابق أشـــرنا إل خـــالل عرضـــنا ال

ن یقـدم علــى فعـل مــن األفعـال الغیـر مرغوبــة ممـا دفــع اآلمـدي لنعتــه الـشاعر أو أ

  .بهذا النعت 

مدى في كتـاب المؤتلـف والمختلـف العدیـد مـن المـصطلحات قد تناول اآلل

الــشاعر المــشهور أو  "مــن مثــل فــي الحكــم علــى الــشاعر وعلــى القــصائد النقدیــة 

" األبیات النادرة"٥"رب شیطان الع" و٤" الشاعر المحسن " و   "٣القصیدة المشهورة

وجـــل هـــذه النعـــوت تـــدور حـــول النعـــوت ، " ٧شـــاعر فحـــل" ٦"القـــصیدة المختـــارة"و

وهنـــاك نعـــوت ال عالقـــة لهـــا .القیمیـــة لـــشعر الـــشاعر ولشخـــصه بالمـــدح أو بالـــذم 

بالقیمـــة النقدیـــة وال توضـــح حكمـــا نقـــدیا ومنهـــا النعـــوت التحقیبیـــة التـــي تـــدل علـــى 

وهـي ال ، شـاعر إسـالمي،  من ذلك شـاعر جـاهليالتاریخ الذي عاش فیه الشاعر

تسیر على وتیرة واحدة فـي كـل الـشعراء إنمـا كـان اآلمـدي یـذكرها لـبعض الـشعراء 

  .ویغفلها أحیانا

                                                           

 .٢٥٥، خالد عایش الحافي، نعوت الشعراء١

 .٢٥٥ المرجع السابق ٢

رة  فـــي كتـــاب  مـــ٦١ ورد المـــصطلح فـــي الحكـــم علـــى الـــشاعر واألبیـــات الـــشعریة أكثـــر مـــن ٣

  .المؤتلف والمختلف

 . مرة في كتاب المؤتلف والمختلف٤٦ ورد المصطلح ٤

 .٢٠٦ المؤتلف والمختلف ٥

 . مرات داخل كتاب المؤتلف والمختلف ١٠ ورد المصطلح أكثر من ٦

  .٢٠٥ -١٨٤ المؤتلف والمختلف ٧



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  :الشاهد الشعري في خدمة الفن األدبي :المطلب  الثالث

  :النقائض

بـضد مـا المناقضة في الشعر تعني أن ینقض شاعر ما قاله شاعر آخر 

فقد وجد من شعراء ، وترجع بدایة هذا الفن إلى العصر الجاهلي، ١ول جاء به األ

ٕذلـــك العـــصر مـــن نظـــم فـــي النقـــائض وان لـــم یلتـــزم بجمیـــع القیـــود التـــي التـــزم بهـــا 

ومن ذلك ما كان بین شـعراء ، شعراء النقائض بعد تطور فنها في العصر األموي

 وبــین امــرئ ٤یــع ویــوم الرب٣وبــین شــعراء األوس والخــزرج فــي یــوم بعــاث ٢هــذیل 

   .٥القیس وعبید بن األبرص حین قتل حجر

ولـم ، والبعد عن اإلفحاش، كانت تتسم نقائض العصر الجاهلي بالبساطة

، تتوفر لها عناصـر النقـائض األمویـة مـن حیـث نقـض المعـاني الواحـد تلـو اآلخـر

   .٦إنما التزمت بنقض بعض المعاني والقول في ذات الموضوع الذي یناقضه

ختیــاره للنقــائض  فعــال بالنقــائض؟ إذا مــا نظرنــا ال اآلمــديهــتمل اولكــن هــ

  أن  الشاعر من أغراض شعریة ولو لـم یهـتم بـه الختـارمن بین كل ما قام بتألیفه

باإلضـافة إلـى حرصـه علـى . ون األخرى التـي كتبهـا الـشاعرنیستشهد بفن من الف

فــــي هــــذه وجلبــــه لــــشاهد الــــشاعر األخــــر الــــذي دخــــل ، توظیــــف الــــشاهد الــــشعري

   .رجم له ُالمناقضة مع الشاعر المت

                                                           

 )نقض(مادة، لسان العرب: ینظر١

نقال عن فن النقائض اإلسالمیة ، ٢٢٤و٢/٢٢٣ و ق١٦٢و، ١٦١/دیوان الهذلیین ق: ینظر٢

 .١١٨) ت.د)(ط.د(وزارة الثقافة واإلعالم ، بحث منشور، سامي مكي العناني

 ١١٨نقال عن المرجع السابق ، ١٠دیوان قیس بن الخطیم ص:  ینظر٣

 .١١٨نقال عن المرجع السابق ، ٣٦ ودیوان قیس ص٣١٦دیوان حسان :  ینظر٤

  .١١٨نقال عن المرجع السابق ص، ٥١ دیوان امرئ القیس:  ینظر٥

  .٧٩، ٢٠١٥، ٢ع، مجلة البینة، جامعة طرابلس، عبد النبي قدیر،  بدایة فن النقائض٦



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

والجیـــد فـــي كتـــاب المؤتلـــف والمختلـــف أنـــه یـــضمن أســـماء شـــعراء لـــم یـــتم 

ســـراقة بــن مـــرادس ، مـــن مثــللقلـــة شــهرتهم ، ذكــرهم كثیـــرا فــي المعركـــة النقائــضیة

شــاعر مــشهور خبیــث قــال یهجــو جریــرا فــي قــصیدة أولهــا لمــن " األصـغر البــارقي 

  :١وفیها یقول ، الدیار كأنهن سطور

  ور ــــــــــــــــــــــــ  والحكم یقصد مرة ویج ها    ـــــــــأبلغ تمیما غثها وسمین

   عفوا وغودر في التراب جریر    إن الفرزدق برزت حلبانة   

  ثورـــــــــــــــــــــــئیم عـــــــــــــــــابه إن اللـــــما كان أول محمر عثرت به     أنس

  

  ٢:التي منهاجریر في القصیدة التي یخاطب فیها بشر بن مروان  فهجاه

  یا بشر حق لوجهك التبشیر   هال غضبت لنا وأنت أمیر 

  قد كان بالك أن تقول لبارق    یا آل بارق فیم سب جریر 

صـحیح أن النقــائض ظهـرت فــي العـصر الجــاهلي ولكنهـا لــم تكـن بالحــدة 

إلقـــذاع والـــسب والـــشتم واالنتقـــاص مـــن ا، التـــي كانـــت فیهـــا فـــي العـــصر األمـــوي

فالــشاعر الجــاهلي لــم یكــن یهجــو لیــضحك جمهــورا ولیقطــع لــه "ُالخلقــي والخلقــي 

ولم یكن یحترف الهجاء على ، ولم یكن یهجو أمام خصومه مباشرة، أوقات فراغه

أورد اآلمــدي نقـــائض جریـــر مـــع ، ٣"هــذا النحـــو الـــذي نجـــده فــي عـــصر بنـــى أمیـــة

                                                           

 .١٧٢ المؤتلف والمختلف ١

 .١٧٢ المؤتلف والمختلف ٢

 .١٦٤ضیف ،  التطور والتجدید٣



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

عنـد هجـاء األعـور النبهـاني ، مـن ذلـك، الـسخریة والـتهكمالشعراء التي تتـسم بهـذه 

  :١لجریر 

  فقلت لها أمي سلیطا بأرضها      قبئس مناخ النازلین جریر 

  :٢رد جریر علیه ینتقص فیها بكلمات الذعة حیث یقول 

  وأعور من نبهان یعوي ودونه    من اللیل بابا ظلمة وستور 

  ها في السماء یطیر  یكاد سنا   رفعت له مشبوبة یهتدي بها 

  صیر ـــــــــــــــــله فبـــــــــــــاره     فأعمى وأما لیـــــــــــــــألعور من نبهان أما نه

إن النقائض لم تكن حكرا علـى جریـر والفـرزدق ولكـن كـان هنـاك نقـائض 

المغیـرة ویكنـى ، وهو أمر فیه عجبة سجلها لنا اآلمدي من مثل، خوةتدور بین اإل

  :٣سى قال في أخیه صخر أبا عی

  أال من مبلغ صخر بن لیلى    فإني قد أتاني من ثناكا 

  رسالة ناصح لك مستجیب    إذا لم ترع حرمته رعاكا 

  جزاني اهللا منك وقد جزاني      ومني في معاتبتي جزاكا 

  : ٤فأجابه صخر فقال

  أتاني من مغیرة ذرو قول   وعن عیسى فقلت له كذاكا

    قول هجاءهم رجال سواكا   ا  ـــــــــــــــ شفاهیعم به بني لیلى

                                                           

 .٢٠٩ المؤتلف والمختلف ١

 .٢٠٩ المؤتلف والمختلف ٢

 .١٣٢ المؤتلف والمختلف ٣

 .١٣٢ المؤتلف والمختلف ٤



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  ویكفیني الملیك كما كفاك    سیغنیني الذي أغناك عني   

  رأیت الخیر یقصر منك دوني    وتأتیني قوارص من أذاكا 

أمـــا عـــن أســـباب المناقـــضة فإنهـــا كثیـــرة كالخالفـــات االجتماعیـــة والفكریـــة 

فــي مغــاورة ، هجــاء أعــشى بنــي عقیــل، والغــارات التــي كانــت بــین القبائــل مــن مثــل

  ١:بینه وبین بني الحارث بن كعب یقول فیها

  اـــــــــــــ ستلقى معاذا والقضیب المیانی     تمنیت أن تلقى معاذا بسجبل  

  اــــــــــــــــــ   ویغلى وقد كادت دماء غوالی  ة   ـــــــــــــــــسنقتل منك بالقتیل ثالث

   وال الثائر الحران ینسى  التقاضیا   ا علب منظرا    فال تحبن الدین ی

  

  ٢: بقصیدة منها فیجیبه جعفر بن علبة الحارثي حین لقي بني عقیل

    فراخ القطا القین أجدل بازیا     كأن العقیلین حین رأیتهم  

أمـــا عـــن ،  اآلمـــدي فـــي كتابـــه مـــن فـــن النقـــائضهـــذه مقتطفـــات ممـــا أورد

بیـــات ونقیـــضتها عنـــد الترجمـــة للـــشاعر ولقـــد تنبـــه طریقـــة اآلمـــدي كـــان یـــذكر  األ

اآلمدي بما یمتلكه من حس نقدي ألهمیة هذا الفن حیـث تعـد رقیـا عظیمـا للـشعر 

،  الـشعراء فـي تجویـد معانیهـا وألفاظهـا وصـورها وأسـالیبهااجتهادمن حیث ، القدیم

وقـد  ،وتعد تاریخا للحیاة مـن حیـث األیـام والحـوادث وشخـصیات القبائـل التاریخیـة

                                                           

 .٢١ المؤتلف والمختلف ١

 .٢٢ المؤتلف والمختلف ٢



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

خلفــت النقــائض ثــروة نقدیــة ذات مــذاهب لغویــة وأدبیــة واجتماعیــة ســجلتها العدیــد 

  ١من الكتب من بینها الكتاب موضوع الدراسة 

وهــو  ٢الرثــاءومــن الفنــون الــشعریة التــي أكثــر اآلمــدي االستــشهاد بهــا فــن 

ًرثیــت المیــت وریثــا ورثــاء ومرثــاة ومرثیــة و:مــدح المیــت والبكــاء علیــه یقــال ً ً َ َّ َ ُرثیتــهَ َّ: 

ًورثوت المیت أیضا إذا بكیته وعددت محاسـنه، ُوبكیته، مدحته بعد موته وكـذلك ، ِ

  .إذا نظمت فیه شعرا 

وغیـرهم مـن الــشعوب منـذ أقــدم ، ُوالرثـاء غـرض شــعري عـرف عنـد العــرب

وهــي ، ُوعــد مــن أغــراض الــشعر المهمــة التــي أخــذت حیــزا عنــد الــشعراء، العــصور

  ٣والعزاء ، التأبینو، الندب:تأخذ ألوانا ثالثة

المؤتلـف "لقد تنبه اآلمدي لرهافة هذا الفن فأكثر االستشهاد بـه فـي كتابـه 

فعنـد استـشهاده للـشاعر ، ومنهـا رثـاء الـشاعر لقرابتـه،  ملحوظـةٍ بـصورة"والمختلف

،  یـذكر محاسـنه وألمـه لفراقـهاألبیرد الیربوعي یورد قصیدة طویلة فـي رثائـه ألخیـه

  :٤منها 

  رـــــال من دونه الجمـــــــــي حـــــــــ كأن فراش با    ـــــــــــ أنام تقلتطاول لیلي ال

   لدن غاب قرن الشمس حتى بدا الفجر  ه    ـأراقب من لیل التمام نجوم

  عفر ـــــــا ألأل الـــــــر مـــــــوال الدهــــــــــ بریدا ط أحقا عباد اهللا أن لست القیا   

                                                           

، ١٩٩٤، ٢ط، مكتبــة النهــضة المــصریة، أحمــد الــشایب،  تــاریخ النقــائض فــي الــشعر العربــي١

 ٤٤٥-٤٤٦ص

  )مادة رثاء(دار صادر ، ط، جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور،  لسان العرب٢

ــة العلمیــة لجامعــة اإلمــام ، مهــدي المــأمون بــشرى وأخــرون،   الرثــاء فــي األدب العربــي٣ المجل

 .٢٩٢، ٢٠١٦، دیسمبر، ٨العدد ، المهدي

 .٢٨ المؤتلف والمختلف ٤



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  ر ــــیل وال وعـــــــــــــــزل ال قلـــــــــــــــ إال خیارهم    من القوم جفتى لیس كالفتیان

 لبراعتـه بهـا  علیـه معینـة المراثـي حتـى یطلـق ألقـابوقد یبرع الـشاعر فـي

كــان یقــال لــه أهبــان النــواح " :یقــول اآلمــدي فــي الــشاعر أهبــان بــن خالــد األســدي

ل اآلمــدي فــي ن مــضرس ویقــوومــن ذلــك أیــضا الــشاعر توبــة بــ، ١"لحــسن مراثیــه 

وكــان ال یــزال یبكــي أخویــه " : وكثــرة نواحــه فــي مراثیــهحزنــه وجزعــه علــى أخویــه

فطلـــب إلیـــه األحنـــف أن یكـــف فـــأبى فـــسماه الخنـــوت وهـــو الـــذي یمنعـــه الغلـــظ أو 

  ٢"البكاء عن الكالم 

وفــي مــشاركة المــرأة لفــن الرثــاء یقــول اآلمــدي فــي ترجمتــه للخنــساء بنــت 

ویــورد ٣" المــشهورة صــاحبة المراثــي فــي أخویهــا معاویــة وصــخر الــشاعرة"الــشرید 

أبیاتــا فــي رثــاء خنــساء بنــت أبــي ســلمى ألبیهــا تقــول فیهــا عــن عــدم جــدوى عقــد 

  :٤التمائم التي ال تمنع من الموت 

   وال عقد التمیم وال الغضار   ًوال یغني توقي المرء شیئا  

  ذار   یساق به وقد حق الح    إذا القى منیته فأمسى 

وقــــد یكــــون خلــــف استحــــضار شــــاهد الرثــــاء الــــشعري  قــــصة ممــــا یجعــــل 

وكان عنده "حدث للشاعر األشعث بن عابس الكالبي  اآلمدي یذكرها من ذلك ما

  :٥فماتت عنده فقال ...جاللة  بنت ربیعة بن زیاد بن سالمة 

  لعمري لئن كانت جاللة أصبحت    ضنى في الفراش ما تصرف حاال 

                                                           

 .٣٥ المؤتلف والمختلف ١

 .٨٥ المؤتلف والمختلف ٢

 .١٣٩ المؤتلف والمختلف ٣

 .١٤٠ المؤتلف والمختلف ٤

 .٥٤ المؤتلف والمختلف ٥



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٩٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

  اال ـــــــــــــجة وجمـــــــــــــاظرین بهـــــــــــــنا    وللنـــــــــــــــــــــجبة لــــــــــهي معبما قد أراها و

  وكانت لنا سترا إذا الریح أعصفت     وجاءت بشفان یكون شماال

  ون عیاال ـــــــــــــــــها    ولكن أبدا ال یكـــــــــــــــأال قد أرى أن لن أالقي مثل

 بـل تنـاول جـلولم یقتصر اآلمدي في شواهده الشعریة علـى الرثـاء وحـده 

  : عدیـدة ومنهـااسـتخدمه الـشعراء بأسـالیب ومنها الهجـاء الـذي  األغراض الشعریة

الــذي یــصور فیــه الــشاعر الــشخص المهجــو علــى حقیقتــه دون  "الهجــاء الــواقعي 

فیــه الــشاعر بالــصاق  وهــو الــذي یتفــنن : واألســلوب الــساخر الكاریكــاتیري١"زیــادة 

ومن هذا النوع ما أورد اآلمـدي عنـد ٢"الصفات المثیرة للسخریة بالشخص المهجو 

ومــن شــدة هــذا " حمــاد عجــرد المتــأخر الــذي هجــاء بــشار بــن بــرد"ترجمتــه للــشاعر 

  :٣ " یراني فیصفني وال أراه فأصفه:الهجاء بكى بشار فقال

  د  إذا ما عمي القر        شبیه الوجه بالقرد  

ویذكر لنا اآلمدي هجاء األقارب لبعضهم من ذلك هجاء فالج بن عمران 

  :٤كان یهجو أخته صالحة بنت عمران

  أرجز وعجل شتم أم األعلم     تهمل عیناها إذا لم تلقم 

  لقما كأثباج الغطاط الجثم      تراه بین الدأیات یرتمي 

  كحجر القذافة المصمم                

                                                           

  .٦، )ت.د(بیروت ، دار الراتب، ي لسراج الدین محمد الهجاء في الشعر العرب١

، عبـــد المـــنعم إبـــراهیم الحـــاج محمـــد، بحـــث ماجـــستیر،  الهجـــاء فـــي العـــصر العباســـي الثـــاني٢

 .٥، ٢٠٠٨، إشراف عبد الرحمن عطا المنان

 .٢٠٤ المؤتلف والمختلف ٣

  .٢١٥ المؤتلف والمختلف ٤



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٩٥
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 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

مـن مثـل یمـین بـن معاویـة ، مشهورا فـي هجائـه للقبائـلوقد یكون الشاعر 

  :١خبیث هجاء لقبائل بكر بن وائل "بن بحرة 

  غدا اللؤم أالم الناس عصمة    فلما أتى زمان لقى المراسیا

ـــــشعریة ـــــشواهد ال ـــــه لل ـــــي اختیارات ـــــة اآلمـــــدي ف ـــــضح عنای ، وممـــــا ســـــبق یت

تمامه باالستشهاد واستشهاده بالكثیر من االغراض الشعریة ومن المالحظ عدم اه

فأبیـــــات الغـــــزل تكـــــاد تكـــــون غیـــــر موجـــــودة فـــــي كتـــــاب المؤتلـــــف ، بـــــشعر الغـــــزل

  .ربما لقلة عنایة اآلمدي بها أو لقلة فائدتها للتأریخ للشاعر، والمختلف

                                                           

 .٢٥٦ المؤتلف والمختلف ١



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٩٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

 

  :النتائج

  .أبرزت الدراسة اهمیة الكتاب األدبیة باإلضافة إلى اهمیته التاریخیة  -

لحات للتــدلیل علــى قــضیة الــسرقات  للعدیــد مــن المــصطاســتخدام اآلمــدي -

  .)مثله)(أخذه(من ذلك ، الشعریة

شــــاعر أخــــر  فــــي الحكــــم علــــى الــــشاعر عنــــد أخــــذه مــــن تلطــــف اآلمــــدي -

الــشاعر وتــصریحه بالــسرقة إن أخــذ ، و مثــلباســتخدام المــصطلح أخــده أ

  .البیت بجملته

 للــشاهد الــشعري فــي الترجمــة للــشاعر وذكــر لقــد أحــسن اآلمــدي توظیــف -

  تي حصلت لهاألحداث ال

قـصیدة " حسن " ما كان یصدر النقاد األحكام النقدیة من مثل شاعراكثیر -

وحاولـت الدراسـة " شـاعر خبیـث"ومن المـصطلحات النقدیـة الغریبـة  "نادرة

   . المصطلح النقديالكشف عن كنة بعض

أظهـــــــرت الدراســـــــة طریقـــــــة توظیـــــــف األمـــــــدي للـــــــشاهد الـــــــشعري لخدمـــــــة  -

  . على القصیدة أو الشاعر المالحظات النقدیة التي یصدرها

إن الشواهد الشعریة لم تأتي في كتـاب المؤتلـف والمختلـف بـدون توظیـف  -

  .ختیارها   في ا اآلمدي لها عن مقصدیةاختیاراتبل دللت ، مقصدیةأو 

 مـــن االستـــشهاد بأبیـــات الغـــزل ربمـــا مرجـــع ذلـــك لقلـــة یكـــاد یخلـــو الكتـــاب -

 .مدي بهافائدتها  للتأریخ للشاعر أو لعدم اهتمام اآل

  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٩٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

 :عــــــــاملراج

 علـــى عـــشري ، اســـتدعاء الشخـــصیات التراثیـــة فـــي الـــشعر العربـــي المعاصـــر

  .م١٩٩٧، القاهرة، دار الفكر العربي، زاید

 ــــاه النحــــاة ــــى أنب ــــرواة عل ــــاه ال ــــن یوســــف القفطــــي، انب ــــى ب ــــدین عل ، جمــــال ال

  .١٩٨٦، ١ط، القاهرة ، دار الفكر العربي، محمد أبو الفضل إبراهیم:تحقیق

 ٢ع، مجلــة البینــة، جامعــة طــرابلس، عبــد النبــي قــدیر، بدایــة فــن النقــائض ،

٢٠١٥.  

 مكتبـة النهـضة المـصریة، أحمـد الـشایب، تاریخ النقائض في الشعر العربـي ،

  .١٩٩٥، ٢ط

 تحقیـق ابـن الخطیـب، أبو علي أحمـد بـن یعقـوب مـسكویه، تهذیب األخالق ،

   .٢٠١٠، ١ط

 ١٩٩٥، ١١ط، لبنان،  العلم للمالییندار، خیر الدین الزركلي ، األعالم .  

 ٢٠٠٢،  بیروت١ط، تحقیق إحسان عباس، االغاني أبو الفرج االصفهاني.  

 ١٩٢٧، بیروت، المطبعة األمیركانیة، عبد اهللا البستاني، البستان.  

 ١٤٢٣، دار الهالل، عمر بن بحر الجاحظ، البیان والتبین.  

 ألقـــابهم وأنـــسابهم وبعـــض المؤتلـــف والمختلـــف فـــي أســـماء الـــشعراء وكنـــاهم و

، ١بیــروت ط، دار الجیــل، كرنكــو.صــححه ف، أبــو القاســم اآلمــدي، شــعرهم

١٩٩١.  

 لإلمــام الحــافظ أبــي الحــسن علــي بــن عمــر الــدار قطنــي ، المؤتلــف والمختلــف

، ١دار الغریــــــب اإلســــــالمي ط، ١تحقیــــــق موفــــــق بــــــن عبــــــداهللا م، البغــــــدادي

١٩٨٦.  

 ١٩١٠، القاهرة) ط. د(، المكتبة السلفیة، أحمد فارس، الصاحبي.  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٩٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

 تحقیــــق علــــى محمــــد ، ألبــــي هــــالل العــــسكري، الــــصناعتین الكتابــــة والــــشعر

ــــو الفــــضل إبــــراهیم ــــة العــــصریة صــــیدا، الجــــاوي ومحمــــد أب ، بیــــروت، المكتب

  .هـ١٤٣٤

 ـــر، الـــشاهد اللغـــوي ـــد الـــرؤوف جب ـــة النجـــاح، یحـــي عب ، ٦العـــدد ، ٢م ، مجل

١٩٩٢.  

 ملیكـــة بـــن ، هـــا أنواعهـــا ووظیفتهـــاالـــشواهد فـــي الـــدرس اللغـــوي والعربـــي أهمیت

  .٢٠١٨، ١٠ع ، مجلة الذاكرة، بحث منشور، عطاء اهللا

 مكتبــــة مــــصطفى البــــابي ، تحقیــــق عبــــد الــــسالم هــــارون، الجــــاحظ، الحیــــوان

  .القاهرة ، الحلبي

 ٣ج، أبـــو المجــد اســعد بـــن إبــراهیم الـــشیباني، المــذاكرة فــي ألقـــاب الــشعراء  ،

١٩٣٨.  

  أبـو القاسـم الحـسن بـن بـشر اآلمـدى، والبحتـريالموازنة بین شعر أبي تمـام ،

     .  دار المعارف، تحقیق أحمد صقر

 ت.د(بیروت ، دار الراتب، الهجاء في الشعر العربي لسراج الدین محمد(.  

 مؤسـسة ، تحقیق عبـد المجیـد همـو، أبو همر الشیباني، شرح المعلقات التسع

  .٢٠٠١، ١ط، بیروت، األعلمي للمطبوعات

 دار ، محمـــود شـــاكر، تحقیـــق، ابـــن ســـالم الجمحـــي، لـــشعراءطبقـــات فحـــول ا

  ).ط. د(جدة ، المدني

 كلیــة ، أحمــد قنــشوبة، ظــاهرة تنــصیص التــاریخ فــي الــشعر الــشعبي الجزائــري

  .٢٠٠٩.جوان ، )الجزائر(اآلداب والعلوم اإلنسانیة جامعة الجلفة 

 ١٩٩٦القاهرة ) ط. د(، دار الكتب المصریة، ابن قتیبة، عیون األخبار.  

  ١ط، علــــى القاســــمي، علــــم المــــصطلح أســــسه النظریــــة وتطبیقاتــــه العلمیــــة ،

  ) .ت.د(مكتبة لبنان 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

١٠٩٩
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 )�واملختلفاملؤتلف (الشوا�د�الشعر�ة����كتاب 

 وزارة الثقافـــة ، بحـــث منـــشور، فـــن النقـــائض اإلســـالمیة ســـامي مكـــي العنـــاني

  ).ت.د)(ط. د(واإلعالم 

 مكتبــــة ، تیــــسیر مــــصطلح الحــــدیث للــــدكتور محمــــود الطحــــان، فــــتح المغیــــث

  .٢٠٠٤ ، المعارف

 إبـــراهیم :تحقیـــق، أبـــو الفـــرج محمـــد بـــن إســـحاق ابـــن النـــدیم، تكتـــاب الفهرســـ

  .١٩٩٤، ١ط، لبنان، دار المعرفة، رمضان

 فریـــد عبـــد :تحقیـــق، عبـــد اهللا الرومـــي  بـــن یـــاقوت الحمـــودي، معجـــم األدبـــاء

  .١٩٩٠، ١ط، لبنان، دار الكتب العلمیة، العزیز الجندي

 محمــد مــصطفى ، دراســة تحلیلیــة مقارنــة، مــشكلة الــسرقات فــي النقــد العربــي

  . ١١٩٨، ٢ط، المكتب اإلسالمي، ، هدارة

 دار إحیـــاء ، تحقیـــق عبـــد الـــسالم هـــارون، ابـــن فـــارس، معجـــم مقـــایس اللغـــة

  .القاهرة .الكتب العربیة 

  الـصالحي عبـد ، )المفهـوم واألنـواع والوظـائف(مصطلحا الـشاهد واالستـشهاد

  .هـ١٤٢٧، ٦مجلة دراسات مصطلحیة ع، الرزاق

 أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان، ٕ وانباء أبناء الزمانوفیات األعیان ،

  ).ت.د) (ط. د(بیروت ، دار صادر، تحقیق إحسان عباس، 

  


