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 ماهلل الرمحن الرحيبسم 

 قدمةم

 

 سيدنا ورسله أنبيائه خامت على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 .الدين يوم إىل هداه تبع ومن وصحبه آله وعلى اهلل، عبد بن حممد

 :دــــوبع

املكتبة العربية واألدبية مبصنفات  فأبو هالل العسكري أديب ناقد، مدَّ

نه من العربية ّكَمالعه، وسعة باعه، وَتعلى عمق اّط -يف مجلتها -عديدة، تدل 

 وآدابها.

واحد من أهم مؤلفاته اليت  -صناعيت النظم والنثر -وكتاب الصناعتني 

نالت اهتماًما كبرًيا من الكتاب والباحثني، فقد دفع هذا الكتاب بالنقد األدبي 

صوب البالغة دفعة قوية؛ مما جعله موضع اهتمام النقاد والبالغيني على حد 

 سواء. 

الفصل الثاني من الباب الثاني يف هذا الكتاب  وقد أفرد أبو هالل

للتنبيه على خطأ املعاني وصوابها، فتحدث عن عيوب املديح واهلجاء، ونعت 

الوصف والنسيب، وذكر أن الرثاء والفخر داخالن يف املديح، وسيناقش ذلك 

 يف موضعه.
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ومع أن أبا هالل ناقد له مكانته فإنه قد أخذ آراء قدامة بن جعفر يف 

ا املوضوع، وتبعه دون مناقشة، مما أدى به إىل الوقوع يف أكثر األخطاء هذ

 اليت وقع فيها قدامة. 

مدى تأثر أبي هالل بقدامة،  -يف هذا البحث -وقد حاولت أن أبرز 

ومدى تأثريهما فيمن جاء بعدهما من النقاد كابن رشيق، مع حتليل اآلراء 

 بو هالل من أخطاء.ومناقشتها، والرد على ما وقع فيه قدامة وأ

يق، إنه على فوإني ألستمد من اهلل العون والرشاد، وأسأله السداد والتو

 ما يشاء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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أبو هالل العسكري
(1)

 

هو أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران 

 العسكري.

د أبو هالل يف "عسكر مكرم"ول
(2)

، وإليها نسب، وقد تتلمذ بها على خاله 

وأستاذه أبي أمحد احلسن بن عبد اهلل بن إمساعيل بن زيد بن حكيم 

العسكري، ورمبا اشتبه ذكر أبي هالل بذكر خاله أبي أمحد لتوافقهما يف 

 االسم واسم األب والنسبة.

                                                           

حممـد أبـو الف ـل     :، حتقيـق 189 /4النحـاة للقفطـي    ءيف: إنباه الـرواة علـى أنبـا    هترمجت ( راجع1)

 -هــــ1406 ،بـــريوت، ط أوىل ،ومؤسســة الكتـــب الثقافيــة   ،ط دار الفكـــر العربــي بالقـــاهرة  ،إبــراهيم 

ــاق 1986 ــاء لي ــا ، ط دار املــأمون258 /8وت احلمــوي م، ومعجــم األدب ــة الوع  /1للســيوطي  ة، وبغي

ــة،    :، حتقيــق506 ــراهيم، ط دار الفكــر، ط ثاني ــو الف ــل إب ــات 1979 -هـــ1399 حممــد أب م، وطبق

 ،بـــريوت، ط أوىل ،ط دار الكتـــب العلميـــة ،138 /1املفســـرين للحـــافل يـــل الـــدين الـــداوودي 

ط دار  ،النجـار عبـد احللـيم    :، ترمجـة 252 /2لمـان  م، وتاريخ األدب العربي لربوك1983 -هـ1043

ــار  ــة ،املع ــة   م1977 ،ط رابع ــر رضــا كحال ــ اث  240 /3  ، ومعجــم املــؤلفني لعم ــاء ال ، ط دار إحي

ني، بـريوت، ط  يـ ، ط دار العلـم للمال 196 /2م، واألعالم للزركلـي  1957 -هـ 1376بريوت،  ،العربي

 م.    1980 ،خامسة

يهــا قــوم مــن أهــل العلــم مــنهم:  ر مــن نــواحي خــوز ســتان، وقــد نســب إل ( عســكر مكــرم: بلــد مشــهو2)

 ،، ط دار صـادر 124، 123 / 4معجم البلدان ليـاقوت،   :انظر)أبو هالل وخاله أبو حممد. العسكريان 

 م.    1955 -هـ1374بريوت، 
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ل أبو طاهر السلفي: سألت ا بالعلم والفقه، قاوكان أبو هالل موصوًف

الرئيل أبا املظفر حممد بن أبي العباس األبيوردي
(1)

عن أبي هالل فأثنى  

األدب هو ا. غري أن الغالب على أبي هالل كان عليه، ووصفه بالعلم والفقه مًع

والشعر، فسلك يف عداد األدباء
(2)

. 

، وقد وكان أبو هالل يعمل بتجارة البز إىل جانب حتصيل العلم وتعليمه

هل بتجارته إىل بالد متعددة، فكان يأخذ عن ف الئها، ويعود مبتاجرتنقَّ
(3)

إىل  

، ومل يشغله ذلك عن التأليف وإثبات الفوائد."عسكر مكرم"بلده 
(4)

   

وله مصنفات عديدة منها
(5)

: الصناعتني، ديوان املعاني، مجهرة األمثال، 

التلخيص اللغوية، الفروق  ،شرح ديوان أبي حمجن الثقفي، األوائل، العمدة

، شرح احلماسة، الدرهم يف اللغة، ما تلحن فيه اخلاصة، نوادر الواحد واجلمع

 تكم من اخللفاء إىل الق اء، احملاسن يف تفسري ، من اح، الكرماءوالدينار

                                                           

- بيوردي( هو أبو املظفر حممد بن أبي العباس أمحد بن حممد بن أبـي العبـاس، املعـرو  بـاأل    1)

ــ  ــبة إىل أبي ا خــبرًي ،يف األدبا متبحــًر ،اوكــان أحــد قرائهــا، شــاعرً    -انورد إحــدى مــدن خراســ  نس

 /17 معجــم األدبــاء ليــاقوت :انظــر) هـــ.507يف كــثرية، وكانــت وفاتــه ســنة صــاحب تصــان ،باألنســاب

134)    . 

 .  259 ،258 /8معجم األدباء  :( انظر2)

 ( متاجره: جتارته.     3)

 بــيدميــة القصـر وعصــرة أهــل العصــر أل  :وانظــر ،189 /4 علــى أنبــاء النحـاة للقفطــي ( إنبـاه الــرواة  4)

القاهرة، نشر دار ب، ط مطبعة املدني د/ عبد الفتاح حممد احللو :، حتقيق528 /1 احلسن الباخرزي

 الفكر العربي.   

خ األدب وتـاري  ،506 /1، وبغيـة الوعـاة للسـيوطي    263 /8معجم األدباء لياقوت احلموي  :(  انظر5)

 .252 /2العربي لربوكلمان 
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 القرآن، وله ديوان شعر.

، وكثرة على سعة باع الرجل وال شك أن هذه املصنفات إمنا تدل

له مكانته يف ميدان  خبرٍي يف علوم العربية، وتنم عن ناقٍد بحره، وتالعهاطِّ

 األدب والنقد.

كانت قد أصابته، فقال يلعن القرطاس  -فيما يبدو -ولكن حرفة األديب

واحلرب والقلم
(1)

 : 

 وحالي فيكم حال من حاك أو حجم          ط العجمـإذا كان مالي مال من يلق

  م واحلكمـالعل نـموما رحبت كفي          حلجاالة واــصاعي باألـــفأين انتف

  لمـرب والقـاس واحلـن القرطـوال يلع        ومن ذا الذي يف الناس يبصر حاليت 

ويقول
(2)

:   

  رودـام قــل على أن األنـدلي          جلوسي يف سوق أبيع وأش ي

  ودـم ويسـم نذهلـم فيهـويعظ           وال خري يف قوم يذل كرامهم

  دـه مزيـا عليــا مقبيًح اًءـهج           هجوهم عين رثاثة كسوتيتو

 :وفاته

 ، قال ياقوت: ؤرخني القدماء بتحديد سنة وفاتهمل جيزم أحد من امل

                                                           

د/ حممـد السـعدي   .أ ،نصوص نقدية ألعالم النقـاد العـرب   :انظرو ،526 /1( دمية القصر للباخرزي 1)

 م.     1975 -هـ 1395سنة  ،ط دار الطباعة احملمدية ،145ص  ،فرهود

 .    262 /8، ومعجم األدباء 527 /1( دمية القصر 2)
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ت يف آخر كتاب األوائل من وأما وفاته فلم يبلغين فيها شيء غري أني وجد"

عشر خلت من شعبان سنة : وفرغنا من إمالء هذا الكتاب يوم األربعاء لتصنيفه

"مخل وتسعني وثالمثائة
(1)

. 

وليل فيما ذكره ياقوت ما يدل على أنه مات يف هذه السنة على حنو ما 

ذكر كل من حاجي خليفة
(2)

وبروكلمان 
(3)

أقدم من ترمجوا  -، بل إن القفطي 

مما جيعل ما ذهب إليه حاجي  ؛ذكر أنه عاش بعد سنة أربعمائة -ألبي هالل 

ذا ترى صاحب العلمي، وهلوكلمان ومن تابعهما مبنأى عن التحقيق خليفة وبر

هـ395األعالم حيتاط لنفسه ، فيذكر أن وفاة أبي هالل كانت بعد سنة 
(4)

. 

*           *           * 

 

 

 

 

                                                           

 .    264 /8معجم األدباء  (1)

 م.    1982 -هـ 1402سنة  ،ط دار الفكر ،199 /1كشا  الظنون  :انظر (2)

 . 252 /2تاريخ األدب العربي لربوكلمان  :( انظر3)

 .    196 /2األعالم للزركلي  :( انظر4)
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 نظرة أبي هالل إىل املعاني

احلديث عن معاني الشعر بقوله: "إن الكالم ألفاظ  هاللاستهل أبو 

تدل عليها ويعرب عنها؛ فيحتاج صاحب البالغة إىل إصابة  عاٍنتشتمل على م

على إصابة املعنى؛  –بعد  –ىل حتسني اللفل؛ ألن املدار املعنى كحاجته إ

جتري معها جمرى  ظوألن املعاني حتل من الكالم حمل األبدان، واأللفا

 الكسوة، ومرتبة إحداهما من األخرى معروفة.

غه من اللغة، عمال األلفاظ على وجوهها بلومن عر  ترتيب املعاني واست

 يف األوىل،الكالم مثل ما تهيأ له  ةها من صنعتهيأ له في ؛ثم انتقل إىل لغة أخرى

أال ترى أن عبد احلميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة اليت رمسها ملن بعده 

إال من هلا إىل اللسان العربي، فال يكمل لصناعة الكالم وَّمن اللسان الفارسي فَح

 رفة بوجوه االستعمال.يكمل إلصابة املعنى، وتصحيح اللفل، واملع

اني على ضربني: ضرب يبتدعه صاحب الصناعة من غري أن يكون واملع

له إمام يقتدي به فيه، أو رسوم قائمة يف أمثلة مماثلة يعمل عليها، وهذا 

النازلة ال رب رمبا يقع عليه عند اخلطوب احلادثة، ويتنبه له عند األمور 

 فرط..ورسم واآلخر ما حيتذيه على مثال تقدم  -الطارئة 

لب اإلصابة يف مجيع ذلك، ويتوخى فيه الصورة املقبولة وينبغي أن يط

ه كل فيما ابتكره على ف يلة ابتكاره إياه، وال يغّروالعبارة املستحسنة، وال يتَّ

 طمل نوره، ه، فيذهب حسنه، ويـه يف تهجني صورتـابتداعه له؛ فيساهل نفس
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 ويكون فيه أقرب إىل الذم منه إىل احلمد. 

نبهت على أشياء منها يف هذا الفصل، وبينت وللخطأ صور خمتلفة 

فتك مواقع الصواب وجوهها، وشرحت أبوابها؛ لتقف عليها فتجتنبها. كما عرَّ

فتعتمدها، وليكون فيما أوردت داللة على أمثاله مما تركت، ومن ال يعر  

ديًرا بالوقوع فيه"اخلطأ كان ج
(1)

. 

 التعليق:

أهمية املعنى، فقرر أن املدار  أن يؤكد على - هنا -لقد حاول أبو هالل 

يف إصابة املعنى، وأن املعاني حتل من الكالم حمل األبدان، هو إمنا  - بعد –

 ومرتبة إحداهما من األخرى معروفة. ،وأن األلفاظ جتري معها جمرى الكسوة

ية أو زينة، وقد تأثر أبو هالل يف ألصل، واأللفاظ حلإذن فاملعاني هي ا

لمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح يف غريها، ل"وذلك بقول ابن طباطبا: 

فهي هلا كاملعرض للجارية احلسناء اليت تزداد حسًنا يف بعض املعارض دون 

بعض"
(2)

. 

"وليل غري أن أبا هالل كان قد انتصر للفل يف أكثر من موضع، فقال: 

ي العجمي، والقروالشأن يف إيراد املعاني؛ ألن املعاني يعرفها العربي و

نزاهته ونقائه، ووالبدوي، وإمنا هو يف جودة اللفل وصفائه، وحسنه وبهائه، 

                                                           

، حتقيـق: د/ مفيـد قميحـة، ط دار الكتـب العلميـة،      85، 84الصناعتني ألبي هالل العسكري، ص  (1)

 .م1981 – ـه1401 سنة، عة األوىل، الطببريوت

د/ حممـد زغلـول سـالم، منشـأة املعـار  باإلسـكندرية،        :، حتقيق21ص ، عيار الشعر البن طباطبا (2)

 م.1980سنة 
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وكثرة طالوته ومائه، مع صحة السبك وال كيب، واخللو من أود النظم
(1)

 

ا، وال يقنع من اللفل والتأليف، وليل يطلب من املعنى إال أن يكون صواًب

وته اليت تقدمت"من نع بذلك حتى يكون على ما وصفناه
(2)

ملتهًما يف ذلك  

قول اجلاحل: "واملعاني مطروحة يف الطريق، يعرفها العجمي والعربي، 

وإمنا الشأن يف إقامة الوزن، ومتييز اللفل، وسهولته،  ،والبدوي والقروي

ا الشعر لطبع، وجودة السبك، فإمنوكثرة املاء، ويف صحة ا وسهولة املخرج،

جنل من التصوير"صناعة، وضرب من الصبغ، و
(3)

. 

ومن مي ي أبو هالل يف تأكيد عنايته واهتمامه باللفل فيقول: "و

أن اخلطب الرائعة،  ؛ن مدار البالغة على حتسني اللفلأالدليل على 

ظ يقوم أللفامن ا يءواألشعار الرائقة، ما عملت إلفهام املعاني فقط؛ ألن الرد

الكالم، وإحكام صنعته، ورونق مقام اجليد منها يف اإلفهام، وإمنا يدل حسن 

ألفاظه، وجودة مطالعه، وحسن مقاطعه، وبديع مبانيه، وغريب معانيه، على 

وأكثر هذه األوصا  ترجع إىل األلفاظ دون  ،ف ل قائله، وفهم منشئه

ملعاني"ا
(4)

.
 

                                                           

 م اعوجاجه.أود النظم: عوجه، ويقال: أقام أوده إذا قوَّ (1)

 .72ص  ،الصناعتني (2)

، ريوتســالم هــارون، دار إحيــاء الــ اث، بــ حتقيــق األســتاذ: عبــد ال  ،131 /3 احليــوان للجــاحل (3)

 .م1969 -ـ ه1388 سنة ،الطبعة الثالثة

 .73ص  ،اعتنيالصن (4)
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 وخنلص من هذا كله إىل ما يأتي:

هذا ما عرب عنه با هالل كان حياول املواءمة بني اللفل واملعنى، وأ أن -أ

بقوله: "فال يكمل لصناعة الكالم إال من يكمل إلصابة املعنى، وتصحيح 

اللفل، واملعرفة بوجوه االستعمال"
(1)

تفاءه باللفل كان ح. غري أن ا

 ه باملعنى.ئأقوى وأبني وأوضح من احتفا

نى هنا وللفل  اللفل واملعنى انتصر للمعأنه يف حماولته املواءمة بني  -ب

دى إىل التناقض، إذ يؤكد يف هذا الفصل أن مدار البالغة هناك، مما أ

منا هو يف إصابة املعنى، يف حني أنه قد أكد يف الفصل الذي قبله إ

 أن مدار البالغة إمنا هو يف حتسني اللفل وإحكام صنعته.

*           *           * 

 

                                                           

 .84ص  ،الصناعتني (1)
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 حعيوب املدي

ن أن ىل ضرورة توخي اإلصابة يف املعنى، وبيَّإبعد أن نبه أبو هالل 

شرع يف التفصيل بعد اإلمجال، فبدأ بذكر عيوب  –تلفة صوًرا خم أللخط

املديح، فقال: "ومن عيوب املديح عدول املادح عن الف ائل اليت ختتص 

اجلسم من ىل ما يليق بأوصا  إبالنفل من العقل، والعفة، والعدل، والشجاعة، 

 : ن، والبهاء، والزينة، كما قال ابن قيل الرقيات يف عبد امللك بن مروانْساحُل

 بــه الذهـــن كأنــيعلى جب          هـرقــفـوق مــاج فـق التـلـتأـي

 ، وقال: قد قلت يف مصعب:كعبد امللفغ ب 

 اءــه الظلمــه جتلت عن وجهــ          ــاب من اللــإمنا مصعب شه

يته املدح بكشف الغم، وجالء الظلم، وأعطيتين من املدح ما ال فخر عطفأ

 فيه، وهو اعتدال التاج فوق جبيين الذي هو كالذهب يف الن ارة.

 مروان:يم يف بشر بن رومثل ذلك قول أمين بن خ

وابن اخلالئف وابن كل قلمل          يا بن األكارم من قريش كلها       
(1)

 

حتى أتيت إىل أبيك العنبلر          ـًرا عن كابـابدم كرع آــمن ف       
(2)

 

رســز املغــا أعـأرومته غرست          ةــه خطيـــاتـــروان، إن قنــم       
(3)

 

                                                           

 طاء. ْعر امِليِّوكالهما مجع خليفة. القلمل: السيد العظيم، واخَل ،اخلالئف: اخللفاء( 1) 

 العنبل )وزان جعفر(: األسد. ( 2) 

 األرومة: األصل. ( 3) 
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لسِفا بالِفــراء كلل تاجهــخ          ة ــك قبـام ربـــوبنيت عند مق       
(1)

 

م احلندسـق تألال يف صميرو         ا ـفسماؤها ذهب وأسفل أرضه       
(2)

 

فما يف هذه األبيات شيء يتعلق باملدح الذي خيتص بالنفل، وإمنا 

كالعصامي، ورمبا  ميوفيه فخر لألبناء، ولكن ليل العظاذكر سؤدد اآلباء، 

كان سؤدد الوالد وف يلته نقيصة للولد إذا تأخر عن رتبة الوالد، ويكون 

وقد قيل لبع هم: مل ال تكون ، ناقصلاا للولد ذكر الوالد الفاضل تقريًع

وقد قال  .فإن ف له صار نقًصا لي ؛كأبيك؟ فقال: ليت أبي مل يكن ذا ف ل

 :األول

 ودـولـاله املـــــا فعــــق وأحي           إمنا اجملد ما بنى والد الصد         

مما يدل على جود  ؛ثم ذكر أمين بناء قبة حسنة، وليل بناء القباب

يل األبنية النفيسة، ويتوسع يف النفقة اللئيم البخ ل جيوز أن يبينوكرم، ب

دح به تعلى الدور احلسنة مع منع احلق ورد السائل، وليل اليسار مما مي

 :يأال ترى كيف يقول أشجع السلم ؛اا حقيًقمدًح

 عــا يصنـون كمــوال يصنع         ر ـوك مدى جعفـيريد املل

  عــــه أوســروفــن معــولك          يف الغنى وليل بأوسعهم

*           *           * 

                                                           

ألوان تؤلف من اخلرز، وتركب يف  ييت املصور بالفسيفساء، وهالفسفل )بكسر الفاءين(: الب( 1) 

 . "(فسل"مادة  ،اللسان :انظر)حيطان البيوت من داخل كأنه نقش مصور. 

 احلندس: الظالم الشديد. ( 2) 
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 اجليد يف املديح

 :واجليد يف املديح قول زهري

وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا          ن يستخولوا املال خيولواإهنالك     
(1)

 

 لــعـول والفــا القــابهـة ينتـديـوأن         اـهـوهـان وجـات حسـامـوفيهم مق    

وصفهم  ؛فعليق القول بالحبسن املقال، وتصدفلما استتم وصفهم 

 :ثم قال، حبسن الوجوه

 ني السماحة والبذلقّلوعند امُل          على مكثريهم حق من يع يهم

  .وف ل ا منهم من برٍّا وال مقلًّفلم خيل مكثًر

 :ثم قال

 جمالل قد يشفى بأحالمها اجلهل       تهم ألفيت حول بيوتهمئفإن ج

 :ثم قال ،فوصفهم باحللم

 رشدت فال غرم عليك وال خذل       وإن قام منهم قائم قال قاعد

 ةسيفلما آتاهم هذه الصفات النف، بالت افر والتعاون -ا أيً  -فوصفهم 

                                                           

عطاؤه واالستخوال: إعطاء املال على سبيل التمليك، واالستخبال: إ ،ويروى: )إن يستخبلوا(( 1) 

 :، حتقيق93ص  ،انظر: شرح شعر زهري بن أبي سلمى ألبي العباس ثعلب)سبيل العارية. على 

وقيل:  (،م1982 - هـ1402فخر الدين قباوة، نشر دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، سنة  /د

 بألبانها وأوبارها، أو فرًسا ته املال إذا أعرته ناقة لينتفعلاالستخوال مثل االستخبال، من أخب

املقامرة، وكانوا ييسروا: يلعبوا امليسر. يغلوا: يغالوا يف . "(خول" مادة ،اللسان)يغزو عليه. 

 .يقامرون على مسان اجلزر، فال ينحرون إال غاليه
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 :فقال ،ذكر ف ل آبائهم

 لـــم قبــاء آبائهـــه آبــــوارثـت          اـــمـوه فإنــوما يك من خري أت

ها النخلرساغإال يف م نبتوت          إال وشيجه يوهل ينبت اخلط
(1)

 

 التعليق:

وجهة قدامة  –حديثه عن عيوب املديح يف  – لقد تبنى أبو هالل

ملا كانت ف ائل " بقوله: –كبري  إىل حدٍّ –بن جعفر يف ذلك، وتأثر ا

الناس من حيث إنهم ناس، ال من طريق ما هم مش كون فيه مع سائر 

إمنا هي  –يف ذلك  من االتفاقلباب ألااحليوان، على ما عليه أهل 

الرجال بهذه األربع  ح؛ كان القاصد ملدوالعفة ،العقل، والشجاعة، والعدل

"اخلصال مصيًبا، واملادح بغريها خمطًئا
(2)

.  

وقد نسخ أبو هالل مجيع املثل اليت ذكرها قدامة يف باب عيوب 

املديح، فنقلها برمتها ليدعم بها وجهته
(3)

. 

 حل اآلتي:على أنين أال

يؤكد أن املادح  أن عبارة أبي هالل أدق من عبارة قدامة، فقدامة -أ

طئ، أما هو املصيب، وما عداه خم -بالعقل، والشجاعة، والعدل، والعفة

                                                           

: الرمح، نسبة إىل اخلط، وهو مرفأ بالبحرين ترفأ إليه ي، واخلط118، 117ص  ،الصناعتني( 1) 

صب قما نبت من القنا والهو  :إذا جاءت من أرض اهلند. الوشيج: شجر الرماح، وقيل السفن

 . دخل بع ه يف بعض، وواحدته وشيجة ،املتفًّ

، ط دار عطوة، نشر مكتبة ياملنعم خفاج حممد عبد /د :، حتقيق96 ص ،نقد الشعر لقدامة( 2) 

 . م1980 - هـ 1400سنة  األوىل،، الطبعة الكليات األزهرية

  .116 -114ص ،، والصناعتني186 -184ص  ،نظر: نقد الشعر لقدامةا( 3) 
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أبو هالل فريى أن العيب إمنا هو يف العدول عن هذه الصفات إىل ما 

 والزينة، وحنو ذلك.عداها من أوصا  اجلسم من احلسن، والبهاء، 

من أن ين م إىل صفات النفل  –يف رأي أبي هالل  –فال مانع 

ومع " ، بل نراه يدعو إىل ذلك، فيقول:غريها من أوصا  املديح

أن خيلو املدح من مناقب آلباء املمدوح،  ذكرناه ال ينبغيما 

"وتقريل من يعر  به وينسب إليه
(1)

. وقدامة ال يعبأ بذلك، ويرى أن 

  فاته األربع وما تفرع عنها.املديح جيب أن ينحصر يف ص

ه أن ما قرره قدامة وتابعه عليه أبو هالل مل يسلم من النقد، فقد وجَّ  -ب

فأما " ، فقال:نقًدا عنيًفا إىل وجهة قدامة يف املديحاآلمدي 

فإنه واجب يف مدح امللوك ، واهليبة، وحنو ذلك والبهاء ،اجلالل

م، وحيسن موقع واخللفاء والعظماء؛ ألنه من األوصا  اليت ختصه

 ذكرها عندهم.

كذلك مجال الوجه وحسنه مما جيب املدح به، فإن الوجه و

؛ ألنه يدل على اخلصال اجلميل يزيد يف اهليبة، ويتيمن به العرب

، ويدل على احملمودة، كما أن قبح الوجه والدمامة يسقط اهليبة

اخلصال املذمومة، وذلك مما تكرهه العرب وتتشاءم به؛ ألن أول 

 هه.ا تلقاه من اإلنسان وتعاينه وجم

                                                           

 . 120 -119الصناعتني ص ( 1) 
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ممن ألف يف نقد الشعر  –وقد غلط بعض املتأخرين يف هذا الباب 

، فذكر أن املدح باحلسن واجلمال، والذم بالقبح غلًطا فاحًشا -كتاًبا

أ كل من على الصحة، وخطَّ وال ذمٍّ على احلقيقة ليل مبدٍح ،والدمامة

عنى عن مذاهب األمم عربيها ميدح بهذا أو يذم بذاك، فعدل بهذا امل

"، وأسقط أكثر مدح العرب وهجائهاوعجميها
(1)

. 

آلمديإىل نقد ا وكان على أبي هالل أن ينظر بعني االعتبار
(2)

 ،

ولكنه شايع قدامة، وتابعه على رأيه، مما جعل الدكتور مندور ينتحي 

 على ذوق اآلمدي، ونظراتهإليثاره رأي قدامة  ؛بالالئمة على أبي هالل

الشعرية اجلميلة
(3)

. 

 هالل:املديح اجليد يف منظور أبي 

مبا  اكتفاًء -مع أن أبي هالل مل يتعرض صراحة لنعت املديح اجليد 

فإننا نفهم من  - ، ومبا عرضه من أمثلة املديح اجليدب املديحذكره من عيو

النفسية؛  هو ما كان بالف ائل -يف نظره  -كالمه أن اجليد من املديح 

 أن  -إضافة إىل ذلك  -والشجاعة، كما أنه ال ينبغي والعفة، والعدل،  كالعقل،

                                                           

، ، الطبعة الرابعةالسيد أمحد صقر، ط دار املعار  :، حتقيق369، 368 /2املوازنة لآلمدي ( 1) 

  .م1982سنة 
لع اآلمدي، مما يوحي بأنه اطَّ بآراءتأثر أبو هالل يف مواضع متعددة من كتابه )الصناعتني( ( 2) 

مقابلة باملوازنة  89-87ص  ،: الصناعتنيانظر على سبيل املثال على موازنته، وأفاد منها.

النقد املنهجي عند  :، وراجع233، 45 /1 مقابلة باملوازنة 181ص  ،، والصناعتني41 - 1/39

  .، ط دار نه ة مصر322، 321ص  ،د. مندورالعرب، 
  .324ص ،: النقد املنهجي عند العرب، د. مندورانظر (3) 
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 من مناقب آلباء املمدوح، وتقريل من يعر  به وينسب إليه. خيلو املديح

    *          *      * 
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 واملختار منه عيوب اهلجاء

إذا مل يكن يسلب الصفات  -ا أيً  -واهلجاء " يقول أبو هالل:

ها النفل، ويثبت الصفات املستهجنة اليت ختتصها املستحسنة اليت ختتص

 .ا يكن خمتاًرمل

ل، والشره، وما أشبه ب املهجو إىل اللؤم، والبخسنواالختيار أن ي

ذلك. وليل باملختار يف اهلجاء أن ينسبه إىل قبح الوجه، وصغر احلجم، 

 :وضئول اجلسم، يدل على ذلك قول القائل

 اــهـال مسينـــار وال خري الرجـــبع          وب على الفتىحفقلت هلا: ليل الش

 :وقول اآلخر

وينفع أهله الرجل القبيح          رأوه فازدروه وهو خرق
(1)

 

 :وذكر السموءل أن قلة العدد ليست بعيب، فقال

 فقلت هلا: إن الكرام قليل          تعرينا أنا قليل عديدنا

 :ومن اهلجاء اجليد قول بع هم

 ر وما ولداــرم من وبـــؤم أكــوالل          ر ووالدهــن وبم رمـــؤم أكــالل

 من لؤم أحسابهم أن يقتلوا قودا          جانيهم أمنواقوم إذا ما جنى 

 :وقول أعشى باهلة

رارـــائلة قــل ســكذاك لك          ؤمــم قرارة كل لــبنو تي
(2)

 

                                                           

فتى الكريم اخلليقة، والظريف تقصوه وعابوه، اخلرق )بكسر اخلاء وسكون الراء(: الازدروه: ان( 1) 

 يف مساحة وجندة. 

 
والقرار: املستقر. واملراد أن اللؤم ا إذا جرى، سائلة: اسم فاعل من سال الشيء يسيل سيًل( 2)

 جيري حنوهم فيستقر يف ديارهم. 



  
  

 
                                                           

  خطأ المعاني وصوابها                                                          

 اعتينـاب الصنـفي ضوء كت                                                            

  
 

 -21- 

 :ومن خبيث اهلجاء قول اآلخر

وا ال جيفلواـأو يبخل          إن يغدروا أو جيبنوا
(1)

 

م مل يفعلواــن كأنهـ          ـك مرجليـيغدوا علي
(2)

 

 :وقول اآلخر

 وما فيها من السوءات شابا          لع الغراب على متيملو اطَّ

 :وقول مرة بن عدي الفقعسي

 فلما يسوءك من متيم أكثر          وإذا تسرك من متيم خصلة

 :ول ابن الروميقجاء ومن املبالغة يف اهل

 الدـــاق وال خــل ببــولي          هـــر عيسى على نفسـيقت

 دـر واحـن منخـل مـتنف          رهـــع لتقتيــيـطـو يستـول

كر هذا املعنى، وإمنا أخذه مما والناس يظنون أن ابن الرومي ابت

ا يف حكاه أبو عثمان: أن بع هم قرب إحدى عينيه، وقال: إن النظر بهم

 زمان واحد من اإلسرا
(3). 

                                                           

ا أو استحياء. أنهم ال يست ون خجًل -هنا –املراد األرض، و الذهاب يف: سرعة جيفلوا: اجلفول( 1) 

 . ال يك ثوا :ويروى: ال حيفلوا؛ أي

واملراد: أنهم يظهرون زينتهم غري مرجلني: من ال جيل، وهو تسريح الشعر وتسويته وتزيينه، ( 2) 

 . مبالني مبا كان منهم

 . 122 -120ص  ،الصناعتني( 3) 
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 ق:يالتعل

بوجهته يف  –ا أيً  –ح تأثر كما تأثر أبو هالل بوجهة قدامة يف املدي

للمديح، ا لرؤيته اهلجاء، على أن رؤية كل منهما للهجاء تأتي امتداًد

كان ب املهجو أموًرا ال جتانل الف ائل النفسية ِل"أنه متى ُس فقدامة يرى:

ذلك عيًبا يف اهلجاء"
(1)

. 

النفسية مل  وأبو هالل يرى أن اهلجاء إذا مل يكن بسلب الف ائل

 .يعده أبو هالل من غري املختار عيًباميكن خمتاًرا، فما يعده قدامة 

أبي هالل على وجهة قدامة؛ إذ ثم جاء ابن رشيق فرجح وجهة 

وأجود ما يف اهلجاء أن يسلب اإلنسان الف ائل النفسية وما تركب " يقول:

فاهلجاء  ،بعض، فأما ما كان يف اخللقة اجلسمية من املعايب من بع ها مع

ا البتة، وكذلك ما جاء من قبل اآلباء به دون ما تقدم، وقدامة ال يراه هجًو

ا، والناس د اهلجو به صواًبَعا، وال ُيواألمهات من النقص والفساد ال يراه عيًب

وقد  -ع على خال  رأيه، وكذلك يوجد يف الطبا -إال من ال يعد قلة  -

"الشريعةما أكد ذلك من أحكام  -جاء 
(2)

. 

الشاعر  ، وأنوأرى أن اهلجاء اجليد ال ينحصر يف سلب الف ائل النفسية

به؛ فيكون  قد يقصد بذكر العيوب اخللقية إىل السخرية من املهجو أو التهكم

فأما " هجاؤه ألذع، ووقعه أشّد، وجرحه أعمق، يقول القاضي اجلرجاني:

                                                           

 . 187ص  الشعر،نقد ( 1) 

، ط دار اجليل، بريوت، دعبد احلميالدين  يحممد حمي :، حتقيق174 /2العمدة البن رشيق ( 2) 

  م.1934 -هـ 1353سنة 
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ا القْذ  واإلفحاش فأم ... والتهافت ما جرى جْمرى اهلزل اهلجو فأبلُغه

"فِسباب حمض، وليل للشاعر فيه إال إقامة الوزن وتصحيح النظم
(1)

. 

أدبنا العربي جيد أن شعراء اهلجاء مل يقصروا هجاءهم ومن يطالع 

وه إىل ميدان آخر، وهو رسم املهجو بل تعّدسلب ف ائل النفل، على 

ا ، فأحلومن الدمامة، وتثري ال حك لتخيله نفسه يف صورة ساخرة، تقربه

، وأطلقوا موا أمرهموه، وما فيه من نقص فعظَّمن عيب ف خَّ على ما فيه

لريشتهم العنان يف رسم صور متعددة للقصر، ودمامة الوجه، وطول األنف، 

وكرب املنخرين، وجحوظ العينني، وجعلوا ذلك وحنوه مدار شعرهم يف 

روا العيب اخللقي، وأرادوه ظاهًرا بارًزا يثري ، فأثاهجواهلجاء والتهكم بامل

السخرية من غري شفقة وال رمحةالزراية، ويبعث على 
(2)

على حنو ما كان ، 

ة بن اخلفطي وقد رأى الشاعر األسود احليقطانبن عطيمن جرير 
(3)

يوم  

 :افتهكم به قائًل ،عيد يلبل قميًصا أبيض

                                                           

، وعلي حممد الف ل إبراهيم حممد أبو :، حتقيق24ص  ،الوساطة بني املتنيب وخصومه( 1) 

 . م1966 - هـ1386البجاوي، نشر املكتبة العصرية، بريوت، سنة 

، سلسلة فنون األدب العربي، ط دار 26، 25ص  ،انظر: اهلجاء للدكتور: حممد سامي الدهان( 2) 

 . م1982، سنة ، الطبعة الثالثةاملعار  مبصر

يقطان سوى أنه كان عبًدا أسود شاعًرا، وأنه كان مل تفصح املصادر عن شيء من أخبار احل( 3) 

وظهر اإلسالم  ،13 /1انظر: البيان والتبيني للجاحل، )ى، وكان ينزع نزعة شعرية. باَرخطيًبا ال يُُ

عبده بدوي، /والشعراء السود، د ،م1962، ط النه ة املصرية سنة 72 /1 لألستاذ أمحد أمني

 . (م1988سنة  ،للكتاب، ط اهليئة املصرية العامة 150ص 
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 اس      أير محار لف يف قرطاســــدا للنــا بـه ملـكأن

إنه  فيقال:، البيت العابث أثره املؤمل يف نفل احليقطانهلذا وكان 

، ثم أنشأ قصيدة حزن حزًنا شديًدا ملا أصابه من هذا البيت، فدخل منزله

الذًعا يتجاوز جريًرا  رادعة يثأر فيها لنفسه ولبين جلدته، ويرد على جرير ردًّا

وقومه إىل مكة وأهلها
(1)

. 

مناذج متعددة  املعاني( ديوانابه )قد ذكر أبو هالل نفسه يف كتو

للهجاء بالعيوب اخللقية كالقصر، والدمامة، والقبح، والسواد
(2)

، يقول: ومن 

 أقبح ما جاء يف قبح األسنان قول جرير:

 ا يف صراة قليِبخنافل سوًد          إذا ضحكت شبهت أنيابها العلى

م، ّلم والتكألنها تبدو يف التبّس ؛وإمنا خص األنياب العلى دون السفلى

وسعة فمها بالقليب، والصراة:  ،فشبه أسنانها باخلنافل ...لتثاؤب، عند او

"فشبه به فساد نكهتها ،املاء الفاسد
(3)

. 

*           *           * 

 

                                                           

 . هارون، نشر مكتبة اخلاجني معبد السال /أ :، حتقيق184، 183 /1 رسائل اجلاحل انظر:( 1) 

 . ، ط دار اجليل، بريوت216 -205 /1ديوان املعاني ألبي هالل  :انظر( 2) 

 . 206 /1املرجع السابق ( 3) 
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 نعت الوصف

ينبغي أن تعر  أن أجود الوصف ما يستوعب أكثر " يقول أبوهالل:

معاني املوصو ، حتى كأنه يصور املوصو  لك ف اه نصب عينك، 

  :وذلك مثل قول الشماخ يف نبالة

هااضا وفهيف اآلباِط ِمن عقعقت          يمِتراجيِل ترآثار األ ريغ تلخ
(1)

 

  .تتقعقعيف آباطها  هذا البيت يصور لك هرولة الرجالة ووفاضهاف

 الطائي:وقول يزيد بن عمرو 

اهـالـمد فأــا عاضــاهٌل أتـخني          مرجاهل أى قومي كأّنر نم أال
(2)

 

"ر لك القتلى مصروعنيفهذا التشبيه كأنه يصو 
(3)

. 

 التعليق:

يف الوصف هي فكرة قدامة الذي يرى أن الوصف فكرة أبي هالل 

ن ، وأن أف ل الشعراء َماألحوال واهليئاتإمنا هو ذكر الشيء كما فيه من 

ها أتى يف شعره بأكثر املعاني اليت يكون املوصو  مركًبا منها، ثم بأظهر

تى حيكيه بشعره، وميثله للحسن بنعتهفيه وأوالها ح
(4)

. 

                                                           

خال  الفرسان. الوفاض: مجع وف ة، وهي األراجيل: الرجال الذين ميشون على أرجلهم، ( 1) 

 جعبة السهام والنبال.

 عاضد: قاطع، يقال: ع د الشجر يع ده إذا قطعه باملع د. ( 2) 

 . 145ص  ،الصناعتني( 3) 

 . 130ص  ،نقد الشعر لقدامة( 4) 
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 ما استوعب أكثر  –ل يف منظور قدامة وأبي هال –وإذا كان أجود الوصف 

فإن الوصف إذا  –معاني املوصو ، حتى يصوره لك فكأنك تراه نصب عينك 

قصر عن ذلك كان معيًبا على رأي قدامة
(1)

م من كالم فَهتار على ما ُيْخري ُم، غ

أبي هالل
(2)

. 

وأرى أن ما يتطلبه قدامة وأبو هالل من ضرورة أن ينقل الشاعر صورة 

إمنا هو تشريع حتكمي -أو نقصان  زيادةاملوصو  كما هي عليه دون 
(3)

 

كما أن فيه قناعة " ،ر على خيال الشاعر وإبداعه وملكاته التصويريةْجفيه َح

ي، مع أن جمال التصوير يتسع لنقل وجدان املنشئ واإلحياء بالتصوير احلّس

كتفى يف الوصف بتصوير بإشعاعه االنفعالي إىل املتذوق، وال ينبغي أن ُي

واألشكال احملسوسة، بل جيب أن يصحب ذلك تصوير  املرائي واأللوان

وعمقه وسعته  الرؤى وتهوميات اخليال، وبقدر انطباعها يف نفل املنشئ

ى أن تطبع يف نفل املتذوق بذات القدر والسعة، تسليًما بنظرية َجْرُي

التعاطف الوجداني، وعدوى االنفعاالت واملشاعر"
(4)

. 

*           *           * 

 

                                                           

 . 190، ص 130ص  ،انظر: نقد الشعر( 1) 

 . 145ص  ،انظر: الصناعتني( 2) 

 . 184ص انظر: نصوص نقدية ألعالم النقاد العرب، ( 3) 

 . 184ص نصوص نقدية ألعالم النقاد العرب، ( 4) 
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 عت النسيبن

على الصبابة،  وينبغي أن يكون التشبيُب داالًّ" يقول أبو هالل:

ا من دالئل اخلشونة وة، ويكون بريًّوإفراط الوجد، والتهالك يف الصب

 واجلالدة، وأمارات اإلباء والعّزة. 

 ومن أمثلة ذلك قول أبي الشيص:

     لي  فليل اهلوى بي حيُث أنت وقف

 ّدُمـــــــــقـُه وال متـــــــنـٌر عـــــــــأّخــتـم

           ذًةـــواِك لذيـــيف ه ةـــالمــُد املــأج

 ُمّوـــــين اللُّـمـلـفلي ،ركــــــلذك اــــحبًّ

           همـرُت أحبُّـــي فصـداِئـــِت أعــهـأشب

 منهُم ـيظِّـِك حـــمن ــيظِّـح انـك إذ

           اًرـــاغــص يـِسـفـُت نـنـي فأهـنـتـوأهن

 ِرُمــــأك نوُن عليِك مّمــــهـي نــا مــم

  احلب، ونهايُة الطاعة للمحبوب. هذا غايُة التهالك يفف

والتذكر ملعاهد األحبة،  ،ت ّمن ذكر الشوق اإذ - اأيً  -ويستجاد التشبيب 

  جمراهما من ذكر الّديار واآلثار. يبهبوب الرياح، وملع الربوق، وما جير

 :يفمن أجود ما قيل يف الديار قول األزد
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           فلم تدع األرياح والقطُر والبلى

 ّف ويشغفـشيا ــم ن الداِر إالَّــم     

 والتحّسر، وشدة وكذا ينبغي أن يكوَن التشبيُب داالًّ على احلنني، 

 :هاألسف، كقول

           ٍعــــوليسْت عشّياُت احلَمى برواج

 اـــْن خلِّ عينيك تدمَعـكـَك ولـإلي

           يَمى ثم أنثِنـــاَم احلـــر أيــوأذُك

 ٍة أن تصدَّعاعلى كبِدي من خشَي

ظهَر الترّبَم به، كأبي احلّب، وأاّل ُي هَر الناسُب الرغبة يفْظوينبغي أن ُي

  صخر حني يقول:

           ها زدِني جوًى كلَّ ليلٍةفيا حّب

 ويا سلوَة األيَّاِم موعُدِك احلشُر

 وقول اآلخر:

 ة ليتينــاَبـبـوَن الصَّــبُّـى احملَـّكـتش

 لُت ما يلقون من بيِنهم وحِديمَّحت

 اـــهـبِّ كلُّـــِسي لذُة احلـانت لنفـفك

 ِديــبٌّ وال بعــحم يقبلا ــَهـومل يلَق

 كقول احلكم احل ري: ؛التدّله والتحّيروينبغي أن يكون يف النسيب دليُل 

ويف املرط لفاوان ردُفهما عبُل       ٌةأدثوباها ففي الدرع ر تساهم
(1)

 

                                                           

الدرع: القميص. ردأة: ناعمة. املرط: الكساء من خّز أو صو  يؤتزر به، وتتلفع به املرأة، وأراد ( 1) 

 .لفاوان: مثنى لفاء، وهي الكثرية حلم الفخذين. العبل: ال خم من كل شيء به هنا اإلزار.
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 على النسوان أم ليل لي عقُل اوحسًن       فواهلل ما أدري أزيدْت مالحًة

فقال: إني أرى الشمل على وقيل لبع هم: ما بلغ من حّبك لفالنة؟ 

جريانهاحيطانها أحسن منها على حيطان 
(1)

. 

  التعليق:

ا على نسجل ألبي هالل ما تطلبه يف النسيب من أنه ينبغي أن يكون دالًّ

ط الوجد، والتهالك يف الصبوة، وأن يكون بريًئا من دالئل الصبابة، وإفرا

قاد ذلك يف أمارات اإلباء والعزة، فقد استجاد النواخلشونة واجلالدة، 

د وإباءلُّالنسيب، وعابوا ما يظهره بعض الشعراء من جت
(2)

. 

 كقول األحوص:

 لك ال أباليــــْصد َوـــبع ٍرــبهج       فإن تصلي أصلك وإن تبيين

 أواصل من يهش إىل وصالي          اظــــــفـح وودة ذــوإني للم

 لوب إىل انتقاسريع يف اخلط ق كذوب        لوأقطع حبل ذي م

                                                           

 .149 -145ص  ،الصناعتني( 1) 

حممد علي  :، حتقيق217ص  ،املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباني :انظر( 2) 

يئة ، ط اهل71 /1 م، واألمالي ألبي علي القالي1965البجاوي، ط دار الفكر العربي، سنة 

حممد السعدي  /م، واجتاهات النقد األدبي العربي، أ.د1975املصرية العامة للكتاب، سنة 

ويف ، م1980 -هـ  1400سنة  ، الطبعة الثانية،، ط دار الطباعة احملمدية159، 83فرهود، ص 

، ط اهليئة املصرية العامة للكتاب، 39إبراهيم علي أبو اخلشب، ص  /حميط النقد األدبي، أ.د

 . م1985سنة 
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ن كثرًيا قال لهوذكروا أ
(1)

 ا قلت لو كنت من فحول الشعراء لباليت، هلَّ :

 : -نصيب موىل  بين مروان على جنب وضرب بيده  –ذا األسود كما قال ه

 متلينا فما ملك القلبإن وقل          م قبل أن يرحل الركبملبزينب أ

يعين  -ا العبد وكان جرير يقول: "وددت أن هذا البيت من شعر هذ

"كان لي بكذا وكذا بيًتا من شعري – انصيًب
(2)

. 

اسب الرغبة يف هر النْظوكذلك نسجل ألبي هالل ما تطلبه من أن ُي

 هر التربم به، كقول أبي صخر:ْظ ُياحلب، وأال

 كل ليلة             ويا سلوة األيام موعدك احلشر جوى فيا حبها زدني 

بالذي يسري على هذا الدرفقد أثنى النقاد على الغزل 
(3)

بن ا ، ونقل

قالته العرب قول أبي صخر: فيا حبها  زل بيتٍٍٍْغرشيق عن احلامتي أنه قال: َأ

زدني جوى...
 (4)

. 

يف  –ومع ذلك فإن ما قرره أبو هالل يف حديثه عن النسيب ال خيرج 

عما قرره قدامة يف قوله: "جيب أن يكون النسيب الذي يتم به  - مجلته

ة على التهالك يف الصبابة، وتظاهرت فيه ض هو ما كثرت فيه األدلالغر

 ابي والرقة أكثر مما شواهد على إفراط الوجد واللوعة، وما كان فيه من التصال

                                                           

 .217املوشح للمرزباني، ص  (1)

 مكتبة املعار ، بريوت.نشر ، 106، 105 /1 الكامل يف اللغة واألدب للمربد (2)

نسب بيت أبي صـخر لكـثري عـزة     214غري أنه يف ص  ،217، 214باني، ص رزاملوشح للم :انظر (3)

حممـد   /، أ.داجتاهـات النقـد األدبـي العربـي     :رخطأ، وقد نبه علـى ذلـك حمقـق الكتـاب، وانظـ     

 . 169السعدي فرهود، ص 

 .121 /2 العمدة (4)
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يكون من اخلشن واجلالدة، ومن اخلشوع والذلة أكثر مما يكون فيه اإلباء 

ووافق االحنالل ضاد التحافل والعزمية، ما والعزة، وأن يكون مجاع األمر فيه 

 ة، فإذا كان النسيب كذلك فهو املصاب به الغرض.والرخاو

ة، بالرياح اهلابَّيدخل يف النسيب التشوق والتذكر ملعاهد األحبة  دقو

والربوق الالمعة، واحلمائم اهلائفة، واخلياالت الطائفة، وآثار الديار العافية، 

ون فيه أدلة ج أن تككر احتيواشخاص األطالل الدائرة، ومجيع ذلك إذا ُذ

عظيم احلسرة، ومرمض على
(1)

"األسف واملنازعة 
(2)

. 

*           *           * 

 

 

                                                           

 مرمض األسف: شدته. (1)

 .135، 134ص  ،نقد الشعر (2)
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 الرثاء والفخر

لفخر داخالن يف املديح، فيقول: "وملا يرى أبو هالل أن الرثاء وا

كان  –ة ال يبلغها اإلحصاء كانت أغراض الشعراء كثرية، ومعانيهم متشعبة مجَّ

، ل مدارسة له، وهو املدحمن الوجه أن نذكر ما هو أكثر استعماًلا، وأطو

 ، واملراثي، والفخر.واهلجاء، والوصف، والنسيب

غي استعماله فيهما، ثم وقد ذكرت قبل هذا املديح واهلجاء وما ينب

ذكرت اآلن الوصف والنسيب، وتركت املراثي والفخر، ألنهما داخالن يف 

املديح، وذلك أن الفخر هو مدحك نفسك بالطهارة، والعفا ، واحللم، 

ا ري جمرى ذلك، واملرثية مديح امليت، والفرق بينهب، وما جيَسالعلم، واحَلو

كذا، ول يف املديح: هو كذا كذا، وتقوووبني املديح أن تقول: كان كذا 

فينبغي أن تتوخى يف املرثية ما تتوخى يف املديح إال أنك إذا أردت أن 

عة، وال تقول: تذكر امليت باجلود والشجاعة تقول: مات اجلود، وهلكت الشجا

 ًدا وشجاًعا، فإن ذلك بارد غري مستحسن.اجو كان فالن

نه يبكي عليه، مثل: وما كان امليت يكده يف حياته فينبغي أال يذكر أ

اخليل واإلبل وما جيري جمراهما، وإمنا نذكر اغتباطها مبوته، وقد أحسنت 

 اخلنساء حيث تقول:

 اــا يراهــهـارسفل ـفقد فقدتك طلقة واس احت        فليت اخلي

 سن إليه يف حياته، كما قال الغنوي:ْحيوصف بالبكاء عليه من كان ُيبل 

وطاوي احلشا نائي املزار غريبشيخ مل جيد من يعينه         كليبك
(1). 

                                                           

 .148ص  ،الصناعتني (1)
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 التعليق:

اقتفى أبو هالل أثر قدامة يف الرثاء كما اقتفى أثره يف سائر   (أ)

حة "ليل بني املرثية واملد األغراض اليت تقدمت، إذ يرى قدامة أنه

كان،  :فصل، إال أن يذكر يف اللفل ما يدل على أنه هلالك: مثل

ى، وق ى حنبه، وما أشبه ذلك"وتولَّ
(1)

. 

ثم جاء ابن رشيق فاقتفى أثرهما، فقال: "وليل بني الرثاء واملدح 

فرق إال أنه خيلط بالرثاء شيء يدل على أن املقصود به ميت، مثل: 

ل هذا؛ ليعلم أنه ميت"ا به كيت وكيت، وما يشاككان، أو عدمن
(2)

. 

ال  -قدامة، وأبو هالل، وابن رشيق –وما ذهب إليه النقاد الثالثة 

من فنونه ميزاته وصفاته اليت  حقائق الشعر العربي، فلكل فنٍّيتفق و

ثاء ال يتفق مع فن ريتميز بها من غريه، مما جيعلنا حنكم بأن فن ال

أحد روافد  – امليت يف ظاهر األمر حني تأبني وإن اش كا ،املديح

الرثاء
(3)

د عدِّد الشاعر ف ائل املرثي حني التأبني كما ُيعدِّإذ ُي - 

جربتني، تان الفارق بني المناقب املمدوح حني املديح، ولكن شتَّ

واالختال  بني األمرين، ألن التجربة الوجدانية املسيطرة على 

                                                           

 .118نقد الشعر، ص  (1)

 .147 /2 العمدة (2)

 ، والعزاء.روافد الرثاء ثالثة، هي: الندب، والتأبني (3)
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نفل وجدانية املسيطرة على الالنفل املادحة غري التجربة ال

الراثية
(1)

. 

ولو اقتصر  ،ف عند ذكر الف ائل وتعدد املناقب فحسبفالرثاء ال يق

وال يثري انفعاال، إذ ينبغي  ،ا، ال حيرك عاطفةبارًد على ذلك لكان رثاًء

ا ،فإن كان أعمق تأثرًيوأن يتخطى الشاعر هذا كله إىل ما هو أبعد منه 

 ،ر الفجيعة يف نفسه، وأثها ذكر الراثي لوعته وأساا أو صديًقًبيامليت قر

ره يف دنيا ثأذكر  ،اأو قائًد ،اأو أمرًي ،أو خليفة ،ايت ملًكوإن كان امل

 ،وفاجعة عظيمة ،اا عامًّوأن موته يشكل خطًب ،الناس ومسرح األحداث

 ا يدل على فداحة اخلطب وعظم املصاب.مموحنو ذلك 

ر قدامةا أثمقتفًي -ذكر أبو هالل )ب( 
(2)

امليت يكده يف ن ما كان أ - 

ال يوصف بالبكاء على وما جرى جمراهما حياته كاخليل واإلبل 

ن كان إمنا يوصف بالبكاء عليه َم ،بل يوصف بالغبطة ملوته ،امليت

 ذلك.حسن إليه يف حياته كالعفاة والسائلني وحنو ُي

 عليهأن أبا هالل رصد الرثاء املروي عن السلف فبنى "ويبدو 

ومقالة  ،اا ثابًتنظرة اعتبارية وليست معياًر وهي للبكاء، ههذنظرته 

ا ما نشهد مسحة احلزن فإنه كثرًي ،من األمور احملتومةاخلنساء ليست 

  ،احليوانولقد يغتال احلزن هذا  صاحبه،على احليوان حني يفقد 

                                                           

مبلحق جملة حممد أمحد عيد، حبث  ىانظر: مالحظات على كتاب العمدة البن رشيق، د/ حيي (1)

 .م1989 – ـه1410 سنة ،من ملحق اجمللة 218ص العدد التاسع، ، اللغة العربية باملنصورة 

 .    119، 118ص  ،لشعرنقد ا :(  انظر2)
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"ففيم اغتباطه مبوت من مات ،عن انتقاله إىل ملك الورثة ف ًلا 
(1)

. 

 ،والعفا  ،خر مديح املرء نفسه بالطهارةهب أبو هالل إىل أن الف)ج( ذ

، وتبعه ابن رشيق جيري جمرى ذلك وما ،واحلسب ،والعلم ،واحللم

 ،نفسه وقومه، إال أن الشاعر خيص به واالفتخار هو املدح نفسه"فقال: 

وكل ما قبح فيه قبح يف  االفتخار،وكل ما حسن يف املدح حسن يف 

"االفتخار
(2)

. 

وأن التجربة  ،ديح بناء والفخر بناء آخرغري أنه ال خيفى أن امل

ق القول بأن لكل فن من سبها يف الفخر، وقد الشعرية يف املديح غري

 وليل كل باٍن ،من غريه فنون الشعر ميزاته وخصائصه اليت متيزه

قتيبةا بغريه كما قال ابن  رب بانًيب
(3)

. 

*           *           * 

 

                                                           

 . 183ص  ،فرهود يالسعدحممد  /أ د ،(  نصوص نقدية ألعالم النقاد العرب1)

 .   143 /2(   العمدة 2)

ط دار املعــار   ،أمحــد حممــد شــاكر :حتقيــق الشــيخ ،94 /1تيبــة الشــعر والشــعراء البــن ق :(  انظــر3)

    م.1967 -هـ  1386سنة  ،مبصر
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 املصادر واملراجع

ط دار  ،السعدي فرهودحممد  /، أ.ددبي العربياجتاهات النقد األ -1

 م.1980 -هـ 1400سنة  ،الطباعة احملمدية

 ،الطبعة اخلامسة ،بريوت ،ط دار العلم للماليني ،عالم للزركلياأل -2

 م.1980سنة

سنة  ،للكتاب العامةط اهليئة املصرية  ،األمالي ألبي على القالي -3

 .م1975

ل حممد أبو الف  :حتقيق ،ياء النحاة للقفطنبالرواة على أ هإنبا -4

سنة  ،بريوت ،ودار الثقافة ،ط دار الفكر العربي بالقاهرة ،إبراهيم

 م.1986 -هـ 1406

ط دار  ،حممد أبو الف ل إبراهيم :حتقيق ،بغية الوعاة للسيوطي -5

 .م1979 -هـ 1399سنة  ،الطبعة الثانية ،الفكر

 دار اجليل،ط  ،عبد السالم هارون :حتقيق ، للجاحلنيالبيان والتبي -6

 ريوت.ب ،دار الفكر

ط دار  ،عبد احلليم النجار :ترمجة ،تاريخ األدب العربي لربوكلمان -7

 .م1977سنة  ،الطبعة الرابعة ،املعار 

ط دار إحياء  ،عبد السالم هارون :حتقيق ،احليوان للجاحل -8

 .م1969 -هـ 1388 نةس ،الطبعة الثالثة ،بريوت ،ال اث

عبد  :حتقيق ،ر ألبي احلسن الباخرزيدمية القصر وعصرة أهل العص -9

 ، نشر دار الفكر العربي.ط مطبعة املدني بالقاهرة ،الفتاح احللو
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 بريوت. ،ط دار اجليل ،ي هالل العسكريديوان املعاني ألب  -10

 نشر مكتبة اخلاجني. ،عبد السالم هارون :حتقيق ،رسائل اجلاحل  -11

 :قيقحت ،صنعة أبي العباس ثعلب ،شرح شعر زهري بن أبي سلمى  -12

سنة  ،بريوت ،نشر دار اآلفاق اجلديدة ،اوةفخر الدين قب /د

 م.1982 -هـ 1402

ط  ،أمحد حممد شاكر :حتقيق الشيخ ،الشعر والشعراء البن قتيبة  -13

 .م1967 -هـ 1386سنة  ،دار املعار  مبصر

 ،للكتاب العامةط اهليئة املصرية  ،عبده بدوي /د ،الشعراء السود  -14

 م.1988سنة 

ط دار  ،مفيد قميحة /د :حتقيق ،بي هالل العسكريالصناعتني أل  -15

 م.1981 -هـ 1401 ، سنةبريوت ،الكتب العلمية

سنة  ،وتط دار الكتب العلمية، بري ،طبقات املفسرين للداوودي  -16

 م.1983 -هـ 1403

 م.1962 ،ط النه ة املصرية ،منيأأمحد أ/  ،اإلسالم ظهر  -17

ط  ،احلميد حممد حميي الدين عبد :حتقيق ،العمدة البن رشيق  -18

 .م1934 -هـ1353سنة  ،بريوت ،اجليل دار

اهليئة  ط ،إبراهيم علي أبو اخلشب /د.أ ،يف حميط النقد األدبي  -19

 م.1985سنة  ،للكتابالعامة املصرية 
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 .بريوت ،ملعار نشر مكتبة ا ،الكامل يف اللغة واألدب للمربد  -20

ط دار  ،يفةلكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حلاجي خ  -21

 .م1982 -ـ ه1402سنة  ،الفكر

 ط دار املعار  مبصر. ،لسان العربي البن منظور  -22

 بدون تاريخ. ،ط دار املأمون ،معجم األدباء لياقوت احلموي  -23

سنة  ،بريوت ،ط دار صادر ،معجم البلدان لياقوت احلموي  -24

 م.1957 -هـ1376

 ،ط دار إحياء ال اث العربي ،معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة  -25

 م.1950 -هـ 1376سنة  ،بريوت

حييى حممد أمحد  /د ،مالحظات على كتاب العمدة البن رشيق  -26

 ،العدد التاسع –)حبث مبلحق جملة اللغة العربية باملنصورة  ،عيد

 .(م1989 - هـ1410سنة 

ر املعار  ط دا ،السيد أمحد صقر :حتقيق ،املوازنة لآلمدي  -27

 .مبصر

لفكر ار اط د ،حممد علي البجاوي :حتقيق ،لمرزبانيلاملوشح   -28

 م.1965 -هـ 1385سنة  ،العربي

 ،حممد السعدي فرهود /د.أ ،نصوص نقدية ألعالم النقاد العرب  -29

 م.1975 -هـ 1395 ، سنةط دار الطباعة احملمدية

 ،د/ حممد عبد املنعم خفاجي.أ :حتقيق ،نقد الشعر لقدامة بن جعفر  -30

 .م1978 -هـ 1398سنة  ،نشر مكتبة الكليات األزهرية ،وةط دار عط
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سنة  ،ط نه ة مصر، د/ حممد مندور ،النقد املنهجي عند العرب  -31

 م.1972

 م.1972سنة  ،نه ة مصر ط ،حممد سامي الدهان /د ،اهلجاء  -32

، حممد أبو الف ل إبراهيم :حتقيق ،الوساطة للقاضي اجلرجاني  -33

هـ 1386سنة  ،بريوت ،نشر املكتبة العصرية ،وعلي حممد البجاوي

 م.1966 -

   *          *       * 
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