
  طبقـات فحـول الشعـراء
  دـعرض وتحليل ونق

  
  :أمـا قبـل 

  

قد تبدو العودة إلى كتاب طبقات فحول الشعراء ودراسته من جديد مستغربة بعد تلك   
الدراسات العديدة التي تعرضت له ؛ التي جاءت في معظمها في بطون كتب النقد كجزء 

  .يضروري لتمثيل بدايات التأليف النقد
ابة حقاً أالَّ نجد دراسة متأنية تحاول استكناه حقيقة الكتاب والوقوف ولكن األكثر غر  

 على ماهية ضوابط ابن سالم النقدية ؛ التي كانت في نهاية المطاف أبلغ تصوير لحالة النقد
  .األدبي في صورته األولى المنظمة

لذلك استعرضت هذه الدراسة مختلف المباحث والقضايا التي عالجها الكتاب ،   
تمت بالقضايا األدبية والنقدية منها واعتنت بتحليلها وإبداء الرأي فيها ، وقد حرص الباحث واه

على الكشف عن ماهية مقاييس ابن سالم النقدية ومدى موضوعيتها ، واستجالء حقيقة مقاييس 
الجودة التي اعتمدها ابن سالم في تصنيف فحول الشعراء وإنزالهم منازلهم من طبقاته ، ثم 

الرأي في تلك الطبقات ومناقشتها في ضوء منجزات الحركة النقدية والتنبيه على أوجه  إبداء
 .القصور ومواطن اإلصابة 

قد حظي كتاب ابن سالم باهتمام كثيرٍ من النقاد والدارسين ، وأكاد أزعم أنه ال يخلـو  ل  
تلـك الكتـب    وقد وقفت على العديد من. كتاب في النقد أو األدب من ذكر ابن سالم وطبقاته 

التي تعرض أصحابها لطبقات ابن سالم ، ورأيت أن بعضهم كان مدفوعاً وهو يتحـدث عـن   
النقد األدبي عند العرب إلى التعرض لذكر مصنف ابن سالم ألنه فقط يمثل البدايـة التـي ال   
يمكن إغفالها ، ولما كانت العجالة هي سمة تلك الدراسات فإن أصحابها تسرعوا في إصـدار  

  ). ١(كام وأغفلوا بعض جوانب الكتاب وقضاياه الهامةاألح
أما البعض اآلخر فكان أكثر عناية بالكتاب ومباحثه ، إذ دفعهم اإلعجاب بمقدمة ابـن    

سالم النظرية وعقليته العلمية ـ على حد رأيهم ـ إلى تناول قضايا الكتاب وإظهـار الـرأي     
نتقائية فيما تنـاولوا مـن قضـايا الكتـاب ،     وألنهم ـ في الغالب ـ اتبعوا الطريقة اال  . فيها 

واستغنوا ـ غالباً ـ بما أجمله ابن سالم في مقدمته عن البحث في ثنايا الكتاب ، فقصروا في   
                                                        

وما  ١٥م ، ص ١٩٨٥منشأة المعارف باإلسكندرية سنة . من قضايا التراث العربي ، ط: عامر  يفتح: راجع مثالً ) ١(
وما بعدها  ١٣٤م ، ص ١٩٨١وزارة الثقافة ، العراق . النظرية النقدية عند العرب ، ط: وهند حسين طه . بعدها 

.  



البحث عن مقاييس ابن سالم النقدية أو بعضها ، وأغفلوا ذكر بعض القضايا التـي يعـد ابـن    
أن أحبر هذا البحث الـذي يسـتعرض    ، رأيت لكل ذلك وبعد طول نظر) ٢(سالم أبا عذْرتها

أبواب الكتاب وفصوله ، ويقف على مباحثه وقفات منقرة ، ويناقش قضاياه النقدية ، ويبين ما 
لها وما عليها ، ويحاول الوقوف على ما استقر في ثناياه من ضوابط النقد األدبـي ومعـاييره   

  .الفنية 
*  *  *  

  : محمد بن سالم 
سالّم بن عبيد اهللا بن سالم الجمحى البصرى ، مولى قُدامـة   هو أبو عبد اهللا محمد بن  

ميالدية ، وتـوفي فـي    ٧٥٦هجرية ،  ١٣٩بن مظعون الجمحى بالوالء، ولد بالبصرة سنة 
نشأ في البصرة بيئة علماء العربية األوائل وفحولها ، . ميالدية  ٨٤٧هجرية ، ٢٣٢بغداد سنة 

ورواة األدب واألخبار الثقات ، وسمع من شـيوخ العلـم    والتقى كثيراً من علماء اللغة والنحو
والحديث واألدب وروى عنهم ، فحدث عن حماد بن سلمة ، ومبارك بن فَضالة ، وزائدة بـن  

  ...  أبى الرقاد ، وأبى عوانة ، واألصمعى ، وأبى عبيدة
ـ بـن يح أحمـد  : وقد اشتهر بسعة علمه وصدق روايته ، وممن روى عنه من الثقات      ى ي

، والمازنى ، والزيادى ، وأحمـد بـن    يثعلب ، وأبو حاتم السجستانى ، وأبو الفضل الرياش
وقد ذكر صاحب الفهرسـت أن البـن   . حنبل ، وابنه عبد اهللا بن أحمد ، وأبو خليفة الجمحى 

الفاصـل فـي ملَـح    :  هيثالثة كتب أخرى " كتاب طبقات فحول الشعراء " سالّم إلى جانب 
: ر واألشعار، وبيوتات العرب ، والحالب وأجر الخيل ، وأضاف ياقوت كتاباً رابعاً هواألخبا

  ).٣(غريب القرآن

                                                        
وما بعدها  ٧٨م ، ص ١٩٨٦دار الثقافة بيروت  ٥عند العرب ، ط تاريخ النقد األدبي: إحسان عباس : راجع مثالً ) ٢(

 ٢٨١م ، ص ١٩٨٦دار النهضة العربية بيروت  بعةتاريخ النقد األدبي عند العرب ، ط: وعبد العزيز عتيق . 
  . وما بعدها 

ـ أبو .   ١٩٧٨دار المعرفة، بيروت . ، ط ١٦٥ـ محمد بن إسحق النديم ، الفهرست ، ص :  راجع ترجمته في ) ٣(
حياء مآثر علماء إجمعية . ط ١١٠، نزهة األلباء في طبقات األدباء ص  يالبركات عبد الرحمن بن محمد األنبار

ـ . هـ  ١٣٢٦مطبعة السعادة . ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، ط  يـ جالل الدين السيوط. العرب 
ـ كارل .  ١٩٨٠دار الفكر العربي بيروت . ، ط ٢٠٤، ص  ١٨، معجم األدباء ، ج  يياقوت بن عبد اهللا الحمو

الثالثة ، دار  المعارف ، مصر . ط ١٥٢، ص  ٢بروكلمان ، تاريخ األدب العربي ، ترجمة عبد الحليم النجار ، ج 
١٩٧٤ .  



، ومؤلفه من أوائل النقاد ) ٤(إن كتاب طبقات فحول الشعراء من أقدم كتب النقد األدبي  
ـ   ان الذين اعتنوا بالشعر والشعراء ؛ فهو أول من خص النقد األدبي بدراسة مستقلة بعـد أن ك

  ) .٥(جمالً وفقرات متناثرة في بطون الكتب
  
  
  

  :ماهيـة الكتـاب 
افتتح ابن سالم كتابه بمقدمة قيمة تعكس أهمية الكتاب وغايته ومنهجه ، أمـا أهميـة     

اهتمامه بالشعر العربي القديم ، وحيوات قائليه وأحوالهم : الكتاب فتتجلى في عدة أمور ؛ منها 
وأشعارها ، والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها وأشرافها ذكرنا العرب : " ، يقول 

وأيامها ، إذ كان ال يحاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب ، وكـذلك فرسـانها وسـاداتها    
وأيامها ، فاقتصرنا من ذلك على ماال يجهله عالم ، وال يستغنى عن علمه نـاظر فـي أمـر    

  ) " .٦(العرب ، فبدأنا بالشعر
ي عمله هذا ال يهدف إلى جمع أشعار القدماء والحديث عن أخبارهم وأيامهم فحسـب ،  وهو ف

بل إن هدفه الرئيس هو تخليص ذلك الشعر مما علق به من شوائب ، وما أضيف عليـه مـن   
  .مصنوع مفْتَعٍل ، ثم التنبيه على مكانة كل شاعر ومنزلته بين شعراء عصره 

راه قد استعرض معظم المقاييس النقدية التي كانـت  يحقق ابن سالم هذه الغاية ن يولك  
سائدة في عصره ، ثم حدد بعض الثوابت التي سيأخذ بها ؛ من ذلك ما نراه من تبرير رفضـه  

                                                        
 ١٢٢ة إن كتاب فحولة الشعراء ألبى سعيد عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك األصمعى ـ ولد في البصرة سـن  ) ٤(

للهجرة ـ هو أول كتاب جمع آراء عالم من علماء العربية في الشعر والشعراء  ٢١٦للهجرة  ، وتوفي فيها سنة 
.  وقد وصفَت تلك اآلراء بالميل إلى البساطة واإليجاز والتعميم في األحكام، وتقديم شاعر على شاعر بكلمـة  . 

و من أسلوبه لم يكتبه األصمعى بخطِّ يده ، وال أماله على وكتاب فحولة الشعراء كما يبد: " يقول بدوى طبانة 
واحد من تالميذه ، وإنّما هو مجموعة من األسئلة في الشعر والشعراء توجه بها أبو حـاتم السجسـتانى إلـى    
األصمعى ، فأجابه بتلك األجوبة التي نرى فيها أثر االرتجال ، ونرى فيها األحكام الموجزة التي يقل فيها أثـر  

، االنجلـو المصـرية ،    ٥، ط ١٥٤دراسات في نقد األدب العربي ، ص : بدوى طبانة . "  درس والتعليل ال
، الطبعـة   ٩تـورى ، ص  . وانظر كتاب األصمعى ، فحولة الشعراء ، تحقيق المستشرق ش.  ١٩٦٩القاهرة 
   ١٩٨٠لبنان . دار الكتاب الجديد . الثانية 

ب األصمعى بأنه أكبر منه وأجمع ، ويقوم على منهج في دراسة الشعراء وبنـاء  وكتاب ابن سالم يمتاز على كتا) ٥(
طبقاتهم ، والنظر إلى أشعارهم ، بخالف كتاب األصمعى فهو صغير يتناول بعض الشعراء في غير منهج مرتب 

ن الرابـع  محمد زغلول سالم ، تاريخ النقد العربي إلى القـر . ، كذلك كان لكتاب ابن سالم أثر كبير في النقد 
  .، طبعة دار المعارف بمصر  ٩٦الهجرى ، ص 

  . ١/٣القاهرة ، . طبقات فحول الشعراء ، تحقيق محمود محمد شاكر ، مطبعة المدنى : محمد بن سالم الجمحى ) ٦(



الشـعر ـ مـن     يوقد تداوله قوم ـ أ : " األخذ بما ورد في بطون الكتب من أشعار ، يقول 
وليس ألحـد ـ إذا   . رضوه على العلماء ، لم يأخذوه عن أهل البادية ، ولم يعكتابٍ إلى كتابٍ

منه ـ أن يقبل من صحيفة ، وال يـروى    يءأجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال ش
وقد اختلفت العلمـاء  : "الجماعة حين يقول  ي، ومنها ما نراه من التزامه برأ) ٧("عن صحفي

ا اتفقوا عليه ، فلـيس ألحـد أن   بعد في بعض الشعر ، كما اختلفت في سائر األشياء ، فأما م
أن يتزود به مـن صـنوف العلـم     يثم تحدث عن أهمية عمل الناقد وما ينبغ) . ٨("يخرج منه

يـتمكن مـن القيـام     ي، وذلك لك)٩(والثقافة ، إضافة إلى الذوق والفطرة ؛ والدربة والممارسة
؛ تخلـيص ذلـك    يءالـرد بالمهام الملقاة على عاتقه ، والتي منها إضافة إلى تمييز الجيد من 

  .الشعر مما دخله من مصنوع 
وفي مقدمة كتابه تحدث أيضاً عن الكثير من األمور التي تتعلق بالشـعر وبداياتـه ،     

وبعض ما أصابه من عيوب وآفات تتعلق بالنشأة األولى وتدلل عليها ، وأبرز أخبار الشـعر  
لغة العربية وأول من تحدث بهـا ،  ، وكذلك ال.. والشعراء ، وما طرأ على الشعر في اإلسالم 

 ي، وقبل أن يشرع في بناء طبقاته حدد المنهج الـذ .. والنحو العربي ونشأة مباحثه وتطورها 
فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعراً ، فألَّفْنـا مـن   : ".. سيسير عليه بقوله  

ربعة رهط كل طبقـة ، متَكـافئين   تشابه شعره منهم إلىُ نَظرائه ، فوجدناهم عشر طبقات ، أ
بعد الفحص والنظر والرواية عمـن   -ثم إنا اقتصرنا : "، وقال في موضع آخر ) ١٠("معتدلين

إلى رهط أربعة ، اجتمعوا على أنهم أشعر العرب طبقة ، ثـم اختلفـوا    -مضى من أهل العلم 
 دعى األربعة. فيهم بونذكر الحجة لكل واحـد مـنهم    وسنسوق اختالفهم واتفاقهم ، ونسم ،- 

ونذكر من شعرهم األبيات التـي   -وليس تَبدَئتُنَا أحدهم في الكتاب نحكم له ، وال بد من مبتدٍأ 
  .)١١(تكون في الحديث والمعنى

  

  : القضايا النقدية التي تناولها ابن سالم في طبقاته
  

  :  قضية االنتحال: أوالً 
لقضايا النقدية التي عالجها ابن سالم فـي كتابـه ،   تعد قضية الشعر الموضوع أبرز ا  

ازدهرت فيه حركة  الذيوهو أول من انتبه إلى خطورة هذه القضية في عصره ؛ ذلك العصر 
                                                        

  . ١/٤طبقات فحول الشعراء ) ٧(
  . ١/٤السابق ) ٨(
  . ٧ـ  ١/٥السابق : راجع ) ٩(
  .  ١/٢٤السابق ) ١٠(
  . ٥٠،  ١/٤٩السابق ) ١١(



التدوين ، حيث اهتم علماء العربية بجمع العلوم والمعارف العربيـة واإلسـالمية مـن أفـواه     
ا وتخليصها مما علق بها مـن أغـاليط   الرواة، وعكفوا على تحقيقها والتأكد من صحة روايته

يتناقله الـرواة   الذيوقد الحظ ابن سالم أن بعض الشعر الجاهلي . الرواة ووضع الوضاعين 
عدم وجود قرينة على انتماء بعض ما يتداولـه  : مصنوع ، واستدل على ذلك بدليلين ، أولهما 

أهل البادية ، ولم يعـرض علـى   الرواة مكتوباً إلى العصر الجاهلي ، فهو لم يأت مروياً عن 
مصـنوع  " يعود إلى ضعف مستوى ذلك الشعر ، فهو شعر : وثانيهما . علماء العربية الثقات 

مفْتَعٌل موضوع كثير ال خير فيه ، وال حجةَ فيعربِية ، وال أدب يستفاد ، وال معنى يستخرج ، 
هجـاء مقْـذع ، وال فخـر معجِـب ، وال نسـيب       وال مثٌَل يضرب ، وال مديح رائع ، وال

، ومن هؤالء الرواة نجده ينتقد محمد بن إسحق صاحب السيرة ، إذ يرى أنه )"١٢..(مستَطْرفٌ
هجن الشعر وأفسده وأورد في كتابه أشعاراً ألناس لم يقولوا الشعر قط ، بـل أورد أشـعاراً   

ي السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قـط ،  كتب ف: "ترجع إلى قوم عاد وثمود ، قال 
وأشعار النساء فضالً عن الرجال ، ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود ، فكتب لهم أشعاراً كثيـرة ،  

افبقَو مؤلَّفٌ معقود جعل ابن سالم ينفي هـذا   ي، األمر الذ) " ١٣(وليس بشعر ، إنَّما هو كالم
  : هيدلة التي تستدعى رفضه ، والشعر ، ويرفضه ؛ مبيناً األ

وتتمثل فيما جاء في القرآن الكريم من آيات عديدة تتحدث عن األمم السابقة : ـ أدلة قرآنية   ١
) ١٤(]وَأنَّه َأهلَك عاداً اُألولَى وثَمود فَما أبقَـى  [: يقول  Uفاهللا وانقطاع دابر بعضها ، 

قد أهلك قوم عاد وثمـود   Uفإذا كان اهللا  )١٥(]اقية فَهْل تَرى لَهم من ب [ويقول في عاد 
  ) .١٦(جميعاً فمن إذن حمل هذا الشعر ؟ ، ومن أداه منذ آالف من السنين؟

وتتمثل في رجوع ابن سالم إلى تاريخ اللغة العربية ؛ واختالف لهجـات  : ـ أدلة تاريخية   ٢
  :العرب ، وكذلك إلى تاريخ الشعر العربي ، حيث يرى 

اللغة العربية لم تكن موجودة في عهد عاد وثمود ، وليس يصح في األذهـان أن يوجـد    ـ أن
سماعيل كان بعـد  إفأول من تكلم بالعربية هو إسماعيل بن إبراهيم و. شعر بلغة لم توجد بعد 

  ). ١٧(عاد وثمود

                                                        
  . ١/٤السابق ) ١٢(
  . ١/٨السابق )١٣(
  . ٥١،  ٥٠سورة النجم ، اآلية ) ١٤(
  . ٨سورة الحاقة ، اآلية ) ١٥(
  . ١/٨طبقات فحول الشعراء : انظر ) ١٦(
طبقات فحول " . أول من تكلم العربية ونَسى لسان أبيه إسماعيل بن إبراهيم صلوات اهللا عليهما: "يقول ابن سالم ) ١٧(

  . ١/٩عراء الش



د نسبه الرواة إلى قوم عاد ال يمثل لغة عاد ، فعـا  ين الشعر الموضوع ـ المنحول ـ الذ  ـ أ
من اليمن ؛ ولسان اليمانيين يختلف عن هذا اللسان العربي ، ويستدل ابن سالم علـى ذلـك   

، ) " ١٨(سماعيَل ، إالّ حميـر وبقايـا جـرهم   إالعرب كلُّها ولَد : " بقول أبى عمرو بن العالء
ويقيم الحجـة  )" ١٩(مالسان حمير وأقاصى اليمن اليوم بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا: " وقوله 

فكيف بما على عهد عاد وثمود ، مـع تداعيـه   : " على رواة تلك األشعار الموضوعة فيقول 
ووهيه ؟ فلو كان الشعر مثل ما وضع البن إسحاق، ومثل ما روى الصحفيون ، مـا كانـت   

  . )٢٠("إليه حاجة ، وال فيه دليل على علم
لشعر الجاهلي إلى ذلك العصر الموغل في القدم ، بـل  ـ أن تاريخ األدب العربي ال يذهب با

ولم يكن ألوائل العرب من الشعر إال األبيات " إن ازدهار الشعر لم يكن قبل اإلسالم بكثير ، 
يقولها الرجل في حاجتة ، وإنَّما قُصدتْ القصائد ، وطُوَل الشعر في عهـد عبـد المطلـب    

  ) .٢١(سقاط شعرِ عاد و ثمود وحمير وتُبعوهاشم بن عبد مناف ، وذلك يدّل على إ
ثم يحدد ابن سالم األسباب التي جعلت العرب تصنع الشعر وتنسبه ألناس لم يقولوه ،   

  : فيرى أن االنتحال يرجع إلى عاملين 
إذ حرصت بعض القبائـل العربيـة علـى أن    :  يسالمالعصر اإل العصبية القبلية في: األول 

ومعلوم أن الشـعر  . باً من المكانة والمجد ، فوجدت في الشعر ضالتها تضيف إلسالمها ضرو
إليكم مما قالت العرب إالّ  هيما انت: " الجاهلي قد ضاع منه الكثير ، قال أبو عمرو بن العالء 

أما أسباب ضياع ذلك الشعر فقد بينها ) " . ٢٢(أقُّله ، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير
فجاء اإلسالم ، فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فـارس والـروم ،   : " في قوله ابن سالم 

فلما كثر اإلسالم ، وجاءت الفتوح ، واطمأنَّت العرب باألمصار ، . ولَهتْ عن الشعر وروايته 
وراجعوا رواية الشعر ، فلم يؤولوا إلى ديوان مدون وال كتاب مكتوب ، وألْفَوا ذلك وقد هلـك  

  )" . ٢٣(ب من هلك بالموت والقتل ، فحفظوا أقل ذلك ، وذهب عليهم منه كثيرمن العر
لذلك الحظ ابن سالم قيام بعض القبائل التي قَلَّ نصيبها فيما بقى من شـعر بالوضـع   

فلما راجعت العرب رواية الشـعر ، وذكـر أيامهـا    : " على ألسنة شعرائهم ، يقول ابن سالم 
ن قوم قلَّـتْ  وكا. ائر شعر شعرائهم ، وما ذهب من ذكر وقائعهم ومآثرها ، استقلَّ بعض العش

                                                        
  . ١/٩السابق ) ١٨(
  . ١/١١السابق )١٩(
ولسنا نعد ما يروى ابن إسحق له وال : "ويقول ابن سالم في معرض ذكره ألبى سفيان بن الحارث . ١/١١السابق ) ٢٠(

  . ١/٢٤٧السابق " . لغيره شعراً ، وألن ال يكون لهم شعر ، أحسن من أن يكون ذاك لهم
  . ١/٢٦السابق ) ٢١(
  . ١/٢٥السابق ) ٢٢(
  . ١/٢٥السابق ) ٢٣(



، فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع واألشعار ، فقالوا على ألسنة شعرائهم ثم وقائعهم وأشعارهم
  ).٢٤("كانت الرواة بعد ، فزادوا في األشعار التي قيلت

عض الرواة على وضع الشعر ونسبته لم يقتصر دور ب:  الرواة وزيادتهم في األشعار:  يالثان
إلى غير قائليه بل تجاوز ذلك بكثير ، فهم رغم وضعهم في المرتبة الثانية بعد تزيد العشـائر  
أشد خطراً على الشعر والشعراء ، حيث لم يقتصر دورهم على الوضـع بـل تجـاوزه إلـى     

كان ينحل شـعر الرجـِل   "  الذيالتزييف والخلط ، من ذلك مثالً ما كان يفعله حماد الراوية ، 
وقد ذكر ابن سالم العديد من الروايـات  ) . ٢٥("غيره ، وينحله غير شعره ، ويزيد في األشعار

  ) .٢٦(والوقائع التي تدلل على تزيد الرواة فيه ؛ وتزييفه وخلطه
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن ابن سالم قد وضع قاعدة نقدية هامة من قواعـد الـدرس     

؛ حيث لفت األنظار إلى ضرورة تحقيق النص قبل دراسـته ، والتأكـد مـن     ييقالتطب يالنقد
صحة نسبته لقائله ؛ و صحة روايته ، وهو يرى أن هذا األمر رغم صعوبته إال أنه ال يخفـي  

وليس يشْكُل على أهل العلم زيادةُ الرواة وال ما وضعوا ، وال مـا وضـع   : "على أهل العلم 
عضَل بهم أن يقوَل الرجُل من أهل البادية من ولَد الشُّعراء ، أو الرجُل ليس المولَّدون ، وإنما 

  . )٢٧("من ولَدهم ، فَيشْكل ذلك بعض اإلشكال
  

  : فكرة الطبقات : ثانياً 
سعى ابن سالم ـ منذ البداية ـ إلى جمع شتات مشاهير الشعراء وجعلهم في طبقـات      

طلب من ابن سالم التعرض للنصوص األدبية بالتحليل حتـى  تبين مكانتهم ، وهذا العمل كان يت
يظهر جمالها الفنى ويعلل قصورها ، إال أنه انصرف إلى الشعراء أنفسهم ذاكراً لهـم مـايراه   
جيداً دون أن يذكر أسباب تلك الجودة في الغالب ، و لو نظرنا إلى مصنفه سنجد أنه يشـتمل  

  : التالية شاعراً جاء توزيعهم في الطبقات  ١١٤على 
  . عشرة ، في كل طبقة أربعة شعراء هيو: طبقات الشعراء الجاهليين   - ١
  . عشرة ، في كل طبقة أربعة شعراء  هيو: طبقات الشعراء اإلسالميين   - ٢
المرأة الوحيدة  هيو -الخنساء  -وتضم ثالثة شعراء وشاعرة :  ية أصحاب المراثطبق  - ٣

  .ته التي أوردها ابن سالم في طبقا

                                                        
  . ١/٤٦السابق ) ٢٤(
   ١/٤٨السابق ) ٢٥(
  . ٥٠ـ  ١/٤٦السابق : راجع ) ٢٦(
  . ١/٤٦السابق ) ٢٧(



على اثنين وعشرين شاعراً ، قسموا على النحـو   يوتنطو: طبقة شعراء القرى العربية   - ٤
  :  يالتال

  .س شعراء المدينة خمسة ، ثالثة من الخزرج و اثنان من األو -أ 
  .شعراء مكة تسعة  -ب 
  .شعراء الطائف خمسة  -ج 
  .شعراء البحرين ثالثــة  -د 

  .شمل ثمانية شعراء طبقة شعراء اليهود وت -هـ 
على أن ذكره شاعر  -وهو يقْدم على وضع الشعراء في طبقات  -وقد نبه ابن سالم   

قة ؛ بل شعراء الطب يأنه األعلى مكانة ؛ المقَدم على باق ييعن قبل قرنائه في الطبقة الواحدة ال
ولـيس  : " هم ، يقـول  ؛ ألنه ال بد أن يبدأ بذكر أحد يمعيار نقد يإن هذا األمر ال يخضع أل

ومع ذلك فإننا نجد ابن سالم ـ في   )" . ٢٨(تَبدَئتُنا أحدهم في الكتاب نحكُم له ، وال بد من مبتَدٍأ
كثير من األحيان ـ يوازن بين شعراء الطبقة الواحدة ، أو بين شاعر وآخر داخـل الطبقـة ،    

، ثم يفسـر بعـض الكلمـات     يالرأ العلماء فيهم ويختار من شعرهم ما يؤكد هذا أيفيورد ر
أو يورد آراء علماء اللغة فيها ، وفـي حـاالت    -وهذا قليل  -الغريبة التي قد ترد في الشعر 

قليلة يبين رأيه ، وشواهد ذلك في طبقاته كثيرة ؛ من ذلك ـ مثالً ـ ما نراه في المفاضلة بين   
والنابغة الذبيانى وزهيـر بـن أبـى    امرؤ القيس : شعراء الطبقة األولى من الجاهليين ؛ وهم 

سلمى واألعشى ، حيث يورد العديد من آراء العلماء واختالفهم في المفاضلة بين شعراء هـذه  
أن علماء البصرة كـانوا يقـدمون امـرأ    : أخبرنى يونس بن حبيب : "الطبقة ، من ذلك قوله 

الحجاز والبادية كانوا يقدمون  القيس بن حجر ، وأهل الكوفة كانوا يقدمون األعشى ، وأن أهل
فـاحتج  : " ، وفي تبرير تفضيل امرئ القيس على شعراء طبقتـه قولـه   ) ٢٩("زهيراً والنابغة

ما قال ما لم يقولوا ، ولكنه سبقَ العرب إلى أشـياء ابتـدعها ،   : المرئ القيس من يقدمه قال 
استيقافُ صحبِه ، والتَّبكَاء في الـديار ، ورقَّـةُ   : واستَحسنَتْها العرب ، واتَّبعتْه فيها الشعراء 

 دوقَي ، ىصقْبان والعل بالعه الخَيضِ ، وشَبيوالب بالظِّباء ه النِّساءب المأخَذ ، وشَبالنَّسيبِ ، وقُر
م فيـرى أن  ، أما ابن سـال )" ٣٠(األوابد ، وأجاد في التشبيه ، وفَصَل بين النَّسيب وبين المعنَى

                                                        
  . ١/٥٠طبقات فحول الشعراء ) ٢٨(
  . ١/٥٢السابق ) ٢٩(
لقول في أن امرأ القيس كان مخلص ا" : إنه فَصَل بين النسيب وبين المعنى " ومعنى قول ابن سالم . ١/٥٥السابق ) ٣٠(

نسيبه ، فهو ال يخلطه بوصف ناقته أو فَرسه أو صيده ، فكان إذا فرغ من النسيب الخالص أخذ في وصف ناقته أو 
  . فرسه أو صيده 



ثـم  )" . ٣١(كان أحسن أهل طبقته تشبيهاً ، وأحسن اإلسالميين تشبيهاً ذو الرمة: " امرأ القيس 
يورد آراء من احتج من العلماء للنابغة وزهير واألعشى ، ويناقش بعضها ويبين رأيـه فيهـا   

  ) . ٣٢(أحياناً
طبقات تبين مكانتهم األدبيـة   وقد اعتمد ابن سالم في مفاضلته بين الشعراء وتصنيفهم في     

  : يشعرية على ثالثة مقاييس عامة ؛ هومرتبتهم ال
  .ـ كثرة شعر الشاعر  ١
  .عدد أغراضه ـ ت ٢
  .ـ جودة شعره  ٣

أما مقياس الكثرة واعتماد ابن سالم عليه في المفاضلة بين الشعراء فنراه جلياً في غير   
تبرير تأخر منزلة طَرفَة بن العبد وعبيد بن  موضع من كتابه ، من ذلك ـ مثالً ـ ما نراه في  

وهم أربعة رهـط  : " األبرص وعلْقَمة بن عبدة وعدى بن زيد ، إلى الطبقة الرابعة ، إذ يقول
وكـذلك  )" . ٣٣(فحوٌل شعراء ، موضعهم مع األوائل ، وإنَّما أخلَّ بهم قلَّة شعرهم بأيدى الرواة

أربعة رهط محكمون مقلّون ، وفـي أشـعارهم   : " قة السابعة قوله في معرض حديثه عن الطب
  )" .٣٤(أخَّرهم الذيقلّةٌ ، فذاك 

يتضح أثره بصورة جلية في مواضع عديدة مـن   يوكذلك مقياس تعدد األغراض الذ  
طبقاته ، من ذلك ـ مثالً ـ ما نراه في تبرير وضع كُثَير عزة في الطبقة الثانية مـن فحـول     

، وجميل بن معمر في الطبقة السادسة ؛ مع أن جميالً مقَدم في التشبيب علـى كُثَيـر    اإلسالم
وكان لكُثَير في التشـبيب نصـيب وافـر ،    : " وعلى أصحاب النسيب جميعاً ، قال ابن سالم 

في النسيب ، وله في فنون الشـعر مـا    -وعلى أصحاب النسيب جميعاً  -وجميٌل مقَدم عليه 
وكان جميٌل صادق الصبابة ، وكان كُثَير يتقول ، ولم يكن عاشقاً ، وكان راوية . يس لجميل ل

  ) .٣٥("جميل
يمكن بحال االعتمـاد عليهمـا    وال يخفي على الدارس أن الكثرة وتعدد األغراض ال  

مقدمتـه ـ    كمقياسين نقديين لدرس الشعر وتقويمه ، وأن ابن سالم نفسه كان قد أشار ـ فـي  
، وأن الرواة لعبوا دوراً خطيراً في اإلقالل من شـعر  الشعر نتحال والوضع فيلى قضية االإ

لذلك أرى أن أهمية هذين المقياسين تنبع مـن ارتباطهمـا   .. شاعر ، واإلكثار من شعر غيره 

                                                        
  . ١/٥٥السابق ) ٣١(
  . ٩٦ـ  ١/٥٤السابق : راجع ) ٣٢(
  . ١/١٣٧السابق ) ٣٣(
  . ١/١٥٥السابق ) ٣٤(
  . ٢/٥٤٥السابق ) ٣٥(



 بمقياس الجودة ، فالشاعر المكثر المجيد مقدًم ـ عند ابن سالم ـ على الشاعر المقّل المجيد ،  
لم يقُل إالّ في غرض أو اثنين  يوالمكثر المجيد المتعدد األغراض مقدم على المكثر المجيد الذ

، أما كثرة الشعر وتنوع أغراضه فإنهما ال يجعالن الموصوف بهما مقدماً إذا كان شعره رديئاً 
أسـس   يهلذلك نرى ضرورة التعرف على كيفية حكم ابن سالم على الشعر بالجودة ، وما . 

كان قُراد بن حنَش من شعراء غطفان ، وكان قليل الشـعر  : " -مثالً  -تلك الجودة حين يقول 
وكـان  : " ، أو يقـول )" ٣٧(وهو كثير الشعر جيده: " ، أو يقول في حسان بن ثابت )" ٣٦(جيده

وي ذمجاوِرهم ، فير التنقُّل في العرب يكثالً ، وكان يشاعراً فَح وداألس وله في ذلك أشعار ،دمح
)" ٣٨(وله واحدةٌ رائعةٌ طويلةٌ، الحقةٌ بأجود الشعر ، لو كان شَفَعها بمثلها قدمناه على مرتبتـه . 
.  

المقاييس التي استند إليها ابن سالم وهو يصدر الحكم بالجودة فيقدم شاعراً  يإذن ما ه  
  على آخر ، أو يقرن شاعراً بآخر ؟

م جهود السابقين ونظراتهم في الشعر والشعراء ، بل يكاد االعتمـاد علـى   ـ لم ينكر ابن سال
آراء أهل العلم والخبرة أن يكون أهم مقاييس الجودة عنده ، هذا ما يقرره ابن سـالم فـي   

واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من حجـة ، ومـا قـال فيـه     : "مقدمة كتابه حين يقول 
ثم إنَّا اقتصرنا ـ بعد الفحص والنظر والرواية عمـن    " : ، وكذلك حين يقول ) ٣٩(العلماء

مضى من أهل العلم ـ إلى رهط أربعة اجتمعوا على أنهم أشعر العرب طبقة ، ثم اختلفـوا   
 دعى األربعة ، ونـذكر الحجـة لكـل واحـد     . فيهم بوسنسوق اختالفهم واتفاقهم ، ونسم

ء في منزلة شعراء طبقاته ، وأحياناً ينـاقش  فهو غالباً ما يستقصى آراء العلما) . ٤٠("منهم
:  يوأمثلة ذلك كثيرة متنوعة ، منها قوله في النابغـة الجعـد  . تلك اآلراء ويبين رأيه فيها 

: ، وقوله كـان علماؤنـا يقولـون    )" ٤١(يمدحه بهذا وينسبه إلى قلة التكلف يكان األصمع"
  . )٤٢("الم تشبيهاً ذو الرمةأحسن الجاهلية تشبيهاً امرؤ القيس ، وأحسن أهل اإلس

ومما تجدر مالحظته في هذا الموضع أن عدم تعقيب ابن سالم على بعض ما يـورده    
، أو فلنقل عدم تحفظه عليهـا ، وإالّ لمـا   نما يعنى موافقته على تلك اآلراءمن آراء العلماء ، إ

ر شاعر أهـل الحجـاز ،   وكان كُثَي: "وجدناه يخالف ما ال يروقه من تلك اآلراء في مثل قوله 
                                                        

  . ٢/٧٣٣السابق ) ٣٦(
  . ١/٢١٥السابق ) ٣٧(
  . ١/١٤٧السابق ) ٣٨(
  . ١/٢٤السابق ) ٣٩(
  . ٥٠،  ١/٤٩السابق ) ٤٠(
  . ١/١٢٥السابق ) ٤١(
  . ٢/٥٤٩السابق ) ٤٢(



وقـال  : "رؤبة بـن العجـاج   ، وكذلك قوله في )٤٣("وإنهم ليقَدمونه على بعض من قَدمنا عليه
، ومثل هذه اآلراء على قلتهـا تـدلل   ) ٤٤("وال أحسب ذلك حقاً. إنه أفصح من أبيه : بعضهم 

  . )٤٥(قبل أن يعتد به ويعتمده يعلى إعمال ابن سالم فكره وتقليبه الرأ
، حيث رأيناه يبـرر  اييس الحكم بالجودة عند ابن سالمـ إن السبق واإلبداع مقياس هام من مق

ولكنه سبق العرب إلى أشياء ابتـدعها  : "تقديم امرئ القيس على فحول شعراء الجاهلية بقوله 
في  يالنمير ي، كما نراه يبرر وضع الراع)" ٤٦(، واستحسنتها العرب ، واتبعه فيها الشعراء

كأنه يعتَسفَ الفالة بغيـر  : وكان يقال له في شعره : " قة فحول اإلسالميين األولى بقوله طب
  . )٤٧("وال يعارضه شعر شاعر يأنه ال يحتذ يأ! دليل 

كثيـرة   هـي ـ وللمقاييس الفنية العامة أثر واضح في حكم ابن سالم على الشعر بالجودة ، و
في معظمها عامة تحتاج  هيو ،معانيه وصوره  متنوعة تتصل بلفظ الشعر ؛ أو بلغته ؛ أو

: ففي مفاضلته بين بيت شعر لجرير وآخر لألخطل ؛ نجـده يقـول   . إلى توضيح وتحديد 
  :البيتين عندك أجود ؟ قول جرير يأ: معاوية بن أبى عمرو بن العالء  يقال ل"

  احِوأندى العالَمين بطُون ر  َألَستُم خَير من ركب المطايا
  :أم قوُل األخطل    

  وأعظَم النَّاسِ أحالماً إذا قَدروا    شُمس العداوة حتى يستَقَاد لهم
، هكذا نجـده يصـف   ) ٤٨("بيت جرير أحلى وأسير ، وبيت األخطل أجزل وأرزن: فقلتُ 

 ! .بيت جرير بأنه أحلى ، وال ندرى معايير هذا الوصف ، أو متى يكون الشـعر حلـواً ؟  
، وكـذلك  )" ٤٩(الكـالم  يحلو الشعر ، رقيق حواش" اس بأنه الحسح يومثله وصف عبد بن

حيـث ال نسـتطيع أن نحـدد    )" . ٥٠(، حلو الشعر يرقيق  الحواش" بأنه  يوصف القُطام

                                                        
  . ٢/٥٤٠السابق ) ٤٣(
  . ٢/٧٦١السابق ) ٤٤(
من  ته كان غائباً ، فال يحس القارئ أكثر١كما أن ابن سالم ذ: " .. عدنان قاسم حين قال . وليس األمر كما رآه د) ٤٥(

  ..".كونه جامعاً ومنظماً ومرتباً وكأنه جهاز استقبال انعدمت صالحيته لإلرسال 
  . ٥٥م ، ص ١٩٨٨الكويت . األولى ؛ مكتبة الفالح . ـ دراسات في النقد األدبي ، ط

  . ١/٥٥السابق ) ٤٦(
  . ١/٥٠٢السابق ) ٤٧(
  . ١/٤٩٤السابق ) ٤٨(
  . ١/١٨٧السابق ) ٤٩(
  . ٢/٥٣٥السابق ) ٥٠(



ومع ذلك فإننا ال نعدم وجود بعض المعـايير المحـددة   . وال ماهيتها  يمعايير رقة الحواش
  ) .٥١..(ة اللفظ ؛ وشرف المعنى وفخامتهالداللة ؛ مثل جزال
وسبل معالجته واستقصائه من األمور التي أخذها ابن سالم في حسـبانه   يـ والغرض الشعر

قوله في المـديح   -مثالً  -ويحكم على شعرهم بالجودة ، من ذلك ، وهو يصنف الشعراء 
كـان  : جـداً ، يقـول    ورأيتُ ابن أبى حفصة يعجبه مذهبه في المـديح : "شعر كُثَير  في

  . )٥٢("يستقصى المديح
 -مـثالً   -نراه أحياناً أساساً للمفاضلة بين الشعراء ، من ذلـك   يومثله براعة التشبيه الذ   

أحسن أهل طبقته تشبيهاً ، وأحسن اإلسـالميين تشـبيهاً ذو    -امرؤ القيس  -كان : "قوله 
  )" .٥٣(الرمة
انب مقاييسه الثالثة التي بنى عليها طبقاته مقاييس بقى أن نقول اعتمد ابن سالم إلى ج  

  :أخرى بالغة األثر في بناء بعض طبقاته ؛ منها 
المكان وأثره في الشعر والشعراء هو أحد المقاييس التي راعاها ابن سالم في أثناء : ـ البيئة 

ن تلك تصنيف طبقاته ، حيث نجده يخص شعراء القرى العربية بطبقة مستقلة ، ثم يفاضل بي
المدينـة ، ومكـة ، والطـائف ،    : خمـس   هيو: "نتاج فيقول غزارة اإل القرى وأثرها في

، وفي موضع آخر نجده يتحدث عن أثر )" ٥٤(وأشعرهن قرية المدينة. واليمامة ، والبحرين 
، حيث يقول في سحيم بن وثيل الرياحى  -خاصة اللغوية  -المكان في تشكيل سمات الشعر 

، فخشونة شعر وثيل مردها البادية ، أما عدى بن  )٥٥("ان الغالب عليه البداء والخُشْنةوك: " 
كان يسكن الحيـرة ويـراكن الريـف ،    "ات شعره باختالف بيئته ، حيث زيد فقد اختلفت سم

  . )٥٦("فالن لسانُه وسهل منْطقُه
لشعراء اليهود طبقة مستقلة اشـتملت  استند ابن سالم إلى العقيدة الدينية حين أفرد : ـ العقيدة 

منهم ، سواء منزلته بـين شـعراء    أيويالحظ أنه لم يعن بتحديد مكانة . على ثمانية منهم 
كذلك لم يتعرض إلى أثر العقيدة الدينية في شـعرهم  . طبقته ، أو منزلة طبقته بين الطبقات

  ) .٥٧(ومعانيهم

                                                        
  . ١/٥٦: ع مثالً راج) ٥١(
  . ٢/٦٤٨: وانظر أيضاً .  ٢/٥٤٠السابق ) ٥٢(
  . ٢/٥٤٩،  ١/٥٥السابق ) ٥٣(
  . ١/٢١٥السابق ) ٥٤(
  . ٥٧٧،  ٢/٥٧٦السابق ) ٥٥(
  . ١/١٤٠السابق ) ٥٦(
  . ٢٩٦ـ  ١/٢٧٩السابق : راجع ) ٥٧(



في حديث ابن سالم عن سمات شـعر بعـض    ياألخالق كذلك اتضح أثر المعيار: ـ األخالق 
فكان من الشعراء مـن يتألَّـه فـي    : "كامرئ القيس واألعشى ، حيث يقول فحول الجاهلية

، وال يتهكَّم في الهجاء ، ومنهم من ) ٥٨(يستَبهِر بالفواحش جاهليته ويتعفَّف في شعره ، وال
وكـذلك فـي   ). ٥٩("م األعشـى ، ومنه..منهم امرؤ القيس . كان ينْعى على نفسه ويتعهر 

موازنته بين الفرزدق وجرير ، حيث يقرن الفرزدق بامرئ القـيس واألعشـى ، ويميـز    
وكان جرير مع إفراطه في الهجاء يعفُّ عن ذكر النسـاء ، كـان ال   : "جريراً عنهم فيقول 

  . )٦٠("يشَبب إالّ بامرأة يملكُها
حسبانه وهو يشرع في تصنيف طبقاته ، فقال في وضع ابن سالم هذا المقياس في : ـ التشابه 

فألَّفنا من تشابه شعره منهم إلى نُظَرائه ، فوجدناهم عشر طبقات ، أربعـة  : " مقدمة كتابه 
، وقد الحظنا أثر هذا المعيار في معظم طبقاتـه ،  )" ٦١(رهط كل طبقة ، متَكافئين معتدلين

شعراء الغرض الواحد من طبقـات مختلفـة ،   إضافة إلى ما تجلّى في موازناته بين بعض 
من ذلك ما يالحظ في موازنته بين جميل بن معمر وكُثير عزة في فـن النسـيب ، وبـين    

وغيرهم ، ولم يقف األمر عند هذا الحد بل رأيناه يفرد .. جرير والفرزدق في فن النقائض 
) . ٦٢(يحاب المراثض الشعر ، وهي طبقة أصطبقة لمن برزوا في غرض واحد من أغرا

ونسبهم وبعض أخبارهم ونتفاً من  يابن سالم بذكر بعض شعراء المراث وهنا نالحظ اكتفاء
أشعارهم ، مع أن االتفاق في الغرض كان يتطلب من ابن سالم الموازنـة بـين معـانيهم    

  .وخصائص شعرهم ، ثم المفاضلة بينهم 
قة التاسعة مـن طبقـات فحـول    ومن قبيل التشابه أيضاً ؛ ما نراه في تخصيص الطب    

وقد حاول ابن سالم الموازنة بـين شـعراء هـذه    . اإلسالم للحديث عن أربعة من الرجاز 
قال أبو : " الطبقة ، فأورد بعض آراء العلماء في الموازنة بين بعض سمات رجزهم ، فقال

  . )٦٣("كان أبو النَّجم أبلغَ في النَّعت من العجاج: عمرو بن العالء 
قد ال يكون لصلة القُربى كبير تأثير في الجمع بـين رؤبـة والعجـاج ، ولكنهـا     : ـ النسب 

واضحة التأثير في حديث ابن سالم عن شعراء الطبقة الثانية من فحول الجاهليين ، حيـث  
نراه يستذكر زهير بن أبى سلمى في أثناء حديثه عن ابنه كعب ، كما يستذكر بعض شـعر  

                                                        
  . يكتم ال يتبجح بذكرها ، ويفضح ما حقه أن  يأ" : يستَبهِر بالفواحش  ال" ومعنى ) ٥٨(

  .اعتمدنا في شرح الكلمات والعبارات الصعبة على شرح محقق الكتاب  : مالحظة   -  
  . ٤٢،  ١/٤١السابق ) ٥٩(
  . ١/٤٦السابق ) ٦٠(
  . ١/٢٤السابق ) ٦١(
  . ١/٢٠٣السابق ) ٦٢(
  . ٢/٧٦١: وانظر .  ٢/٧٥٣السابق ) ٦٣(



إلى مقياس التشابه نجده يقرن ذكر جرير وذريته بـذكره لزهيـر ،    أخيه بجير ، واستناداً
ولم يتصل في ولَد أحد من فحول الجاهليـة مـا   . ولم يزل في ولَد زهير شعر : " فيقول 

  ) .٦٤("اتصل في ولد زهير ، وال في ولد أحد من اإلسالميين ما اتصل في ولد جرير
  

  :مؤهالت الناقد : ثالثاً 
غير موضع من طبقاته على ضرورة التخصص؛ وأقام الحجة علـى   أكد ابن سالم في  
: نكر ذلك بأكثر من طريقة ؛ من ذلك مقولة خلف األحمر لمن أنكر أهميـة التخصـص   من أ

قال . إذا سمعتُ أنا بالشعر أستحسنُه فما أبالى ما قلتَ أنت فيه وأصحابك : وقال قائل لخلف "
فهل ينفعك استحسـانُك إيـاه   !  يءلك الصراف إنه رد: إذا أخذت درهماً فاستحسنته ، فقال : 
وكذلك إشارته إلى األخطاء التي تصدر عن غير المختصين الذين يتصـدون للشـعر   .  )٦٥("؟

 )٦٦("وجدنا رواة العلم يغلطون في الشعر ، وال يضبط الشعر إال أهله: "وروايته في مثل قوله 
.  

،  يلى أهمية الذوق واالستعداد الفطروذكر الشروط الواجب توافرها في الناقد فشدد ع  
وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم : " ربة والممارسة في العملية النقدية فقالوبين أثر الد

منها ما تَثْقَفه العين ، ومنها ما تَثْقَفه اُألذن ، ومنهـا مـا   : ، كسائر أصناف العلم والصناعات 
وال وزن ، دون من ذلك اللؤلؤ والياقوت ال تعرفه بصـفة  . تَثْقَفه اليد ، ومنها ما يثْقَفه اللسان 

   ـسدتُهما بلـونٍ وال موف جذَةُ بالدينار والدرهم ، ال تُعربهالمعاينة ممن يبصره ومن ذلك الج
  . )٦٧("وال طرازٍ وال وسمٍ وال صفة ، ويعرفه الناقد عند المعاينة

 أبداً عن الـذوق ؛  ييغن إن العلم بالشعر وضوابطه الفنية على أهميته عند ابن سالم ال  
تتسنى للناقد بالتلقين أو التعلم ، وإنَّما تُكتسب بطـول المـران    تلك الخاصية الجوهرية التي ال

والممارسة العملية ، والتي يستند إليها الناقد المتمرس في تمييز مسـتويات الجـودة التـي ال    
 تخضع لضابط فنى دقيق يعين على شرح أسبابها ، من ذلك ما نراه في أمثلة ابن سالم التـي 

ناصـعةُ اللـون ، جيـدة    : وكذلك بصر الرقيق ، فتوصف الجاريةُ فيقـال  : "نورد منها قوله 
الشَّطْب ، نقيةُ الثَّغر ، حسنة العين واألنف ، جيدة النُّهود ، ظريفَةُ اللسـان ، واردة الشَّـعر ،   

أكثر ، وال يجـد  دينار ، وتكون أخرى بألف دينار و يهذه الصفة بمئة دينار وبمئت فتكون في

                                                        
  . ١/١١٠السابق ) ٦٤(
  . ١/٧السابق ) ٦٥(
  .نقد الزيوف والصحاح منها  : ى الجهبذَة بالدينار والدرهم ومعن.  ١/٦٠السابق ) ٦٦(
شعرها طويل يرد كفلها ـ ومعنى   يأ: أي معتدلة القامة ـ وواردة الشَّعر  : ومعنى جيدة الشَّطْب .  ١/٥السابق ) ٦٧(

  .حسنه وعذبه ، والمراد من ذلك بهيج النغمة يأ: طَلُّ الصوت 



إنَّه لنَدى الحلْق ، : ويقال للرجل والمرأة في القراءة والغناء .. واصفُها مزيداً على هذه الصفة 
، وبينهما بون بعيد ، لَّحن ، ويوصف اآلخر بهذه الصفةطَلُّ الصوت ، طويل النَّفَس ، مصيب ل

إليها ، وال علمُ يوقَـف عليـه    هيتَيعرف ذلك العلماء عند المعانية واالستماع له ، بال صفة ينْ
  ). ٦٨("فكذلك الشعر يعلمه أهل العلم به. وإن كثرة المدارسة لتُعدى على العلم به 

إن حديث ابن سالم السابق عن أهمية الذوق في إتمام العملية النقدية والوصول بها إلى منتهاها 
كما أنه ال يعفي من التأكيد على أهمية أن يتسلح بها الناقد ،  ييحجب أهمية الثقافة التي ينبغ ال

وإن عدم توسع ابن سالم في الحديث عن صنوف الثقافة التـي يحتـاج   . التجربة والممارسة 
ة وثقافـة يعرفهـا   للشعر صناع" -ختصاص بتلك الصنوف ا الناقد إنَّما مرده علم ذوى االإليه

  .، وكذلك الحال بالنسبة للتجربة والممارسة -.." أهل العلم 
فـي   -كما رأينا في األمثلـة السـابقة    -يتمثل عند ابن سالم  يوهكذا فإن الذوق الذ  

على  المقدرة الفائقة على ممارسة العملية النقدية والتمييز بين أدق الخصائص الفنية ، إنَّما يقوم
فـي   هـي ، وينمو ويتطور بكثرة المران والممارسـة التـي   ثقافة خاصة ، واستعداد فطرى

  .هائية إضافة نوعية لرصيد الناقد الثقافي ، وتنمية عملية لمهارته النقدية المحصلة الن
  
  
  
  
  

  :قضايا أخرى : رابعاً 
أثار ابن سالم العديد من القضايا الهامة التي تتصل باللغة العربية ولهجاتها ، والنحـو    

اإلسـالم  العربي ونشأته وتطور مباحثه ، وكذلك الشعر العربي وأهميته ورحلة تطوره؛ وأثر 
 ي، وتطرق لعلم العروض فذكر الخليل بن أحمد الفراهيـد تدوينهفيه ، وأول من اهتم بجمعه و

، فهو في مجال اللغة والنحو العربـي  ) ٦٩(وسبقه في وضع العروض وتفوقه في استنباط علله
؛ وذكر مبررات نشأة هذا المجال أول من أرخ لنشأة النحو حيث تحدث عن البصرة وسبقها في

وكان ألهـل البصـرة   : "والحاجة إليه ، وتتبع تطور مباحثه وجهود علماء العربية فقال  النحو
ل من أسـس العربيـة ،   وكان أو. في العربية قُدمةٌ ، وبالنحو ولُغات العرب والغريب عناية 

ـ .. أبو األسود الدَؤلى : ، وأنْهج سبيلها ووضع قياسها وفتح بابها ون ، فكان سراة الناس يلحنُ
ووجوه الناس ، فوضع باب الفاعل والمفعول به ، والمضاف ، وحـروف الرفـع والنصـب    

                                                        
  . ٧،  ١/٦السابق ) ٦٨(
  .  ١/٤٨،  ٢٥ـ  ١/١٢طبقات فحول الشعراء ، :  راجع) ٦٩(



وفـي أثنـاء تمثيلـه لـبعض     ) . ٧٠("...ى بن يعمر يوكان ممن أخذ عنه يح. والجر والجزم 
األخطاء التي وقع فيها سراة القوم وفيهم األدباء والشعراء؛ حرص ابـن سـالم علـى تتبـع     

ثم كان من بعدهم عبـد  : " عربية واإلشارة إلى ما يميز كل منهم بمثل قوله مجهودات علماء ال
وكـان معـه   . ، وكان أول من بعج النحو ، ومد القياس والعلل  ياهللا بن أبى إسحاق الحضرم

وكان ابن أبى إسحاق أشد تجريـداً للقيـاس ،   . أبو عمرو بن العالء ، وبقى بعده بقاء طويالً 
  .  )٧١("و أوسع علماً بكالم العرب ولُغاتها وغريبهاوكان أبو عمر

أما في مجال الشعر فقد تحدث ابن سالم عن نشأة الشعر العربي وكيف بـدأ بأبيـات     
يقولها الرجل في حاجته ؛ وكيف تطور شكل القصيدة في عصر عبد المطلب وهاشم بن عبـد  

أول مـن قَصـد   " بـن سـالم أن   ، ثم يرى ا) ٧٢(مناف ؛ حيث قُصدت القصائد وطُول الشعر
قتله بنو شـيبان   -القصائد وذكَر الوقائع ، المهلْهُِل بن ربيعة التَّغْلَبِى في قتل أخيه كُلَيبِ وائٍل 

وكان اسم المهلهِل عديا ، وإنما سمى مهلْهِالً لهلهلة شعرِه كهلهلة الثوب ، وهـو اضـطرابه    -
  :النابغة  واختالفُه ، ومن ذلك قول

  )٧٣("هو ناصع الذيولم يأت بالحقِّ   أتاك بقوٍل هلْهِل النَّسجِ كاذبٍ
 أي؛ إال أننـا ال ننكـر وجاهـة ر   ) ٧٤(ابن سالم هذا أيورغم موافقة الكثير من المتقدمين لر

. هكذا يرى ابن سالم وغيره من المتقدمين " :يقول  يمحمود شاكر محقق كتاب الطبقات ؛ الذ
وليته قال هنا ما قالـه  . باطل ، فالشعر أقدم مما يزعم ، وطويله أعتق مما يتوهم  يوهو عند

. منذ قليل في سبب ذهاب شعر عبيد وطَرفَة ، أن قدمهما كان السبب في قلة ما روى عنهمـا 
، ) ٧٥("فإذا صح ذلك ، فمن كان قبلهما أجدر أن يذهب من كالمه أكثر مما ذهب من كالمهمـا 

دماء من يزعم أن اَألفْوه اَألودى هو أول من قصد القصـيدة ؛ أو أنـه ابـن    حيث نجد من الق
  ) . ٧٦(حذَام

                                                        
وسع ُأصـول قيـاس   : شقَّه ووسعه ـ ومعنى مد القياس والعلل   يأ: ومعنى بعج النحو .  ١٣،  ١/١٢السابق ) ٧٠(

  .أشد معرفة لحقائقه واجتهاداً في ضبطه  يأ: العربية وأحكامها ، وبين علل النحو ـ ومعنى أشد تجريداً للنحو 
  . ١٤/ابق االس) ٧١(
  . ١/٢٦السابق ) ٧٢(
  . ١/٣٩السابق ) ٧٣(
م ١٩٧٧دار المعارف المصرية ،  ٣الشعر والشعراء ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، ط: ـ ابن قتيبة : راجع مثالً ) ٧٤(

  . ٩٤القاهرة ، ص   ،دار الفكر العربي . ، ط يالموشح ، تحقيق على محمد البجاو: ـ المرزبانى  .  ١/٣٠٣،
  " .ذيل الصفحة "  ١/٢٦ق الساب) ٧٥(
جالل الدين السيوطى ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، شرح وتحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين ، : انظر ) ٧٦(

  .صالءة بن عمرو بن مالك : واَألفْوه اَألودى هو. ٢/٤٧٧ الكتب العربية ، طبعة دار إحياء



وقد حدد ابن سالم القوم والبيئة التي نشأ فيها الشعر العربي وازدهر ، فذكر أن بدايته   
  ) .٧٧(كانت في ربيعة ثم تحول إلى قيس ثم إلى تميم ولم يزل فيهم

شعر والشعراء فجعله يصرح بأن البيئات ليست سواء فـي  أما وعيه بأثر البيئة على ال  
كما أن ) ٧٩(، وأن سهولة شعر عدى بن زيد ترجع الستقراره في بيئة ريفية ) ٧٨(نتاج الشعرإ

  ) . ٨٠(خشونة شعر سحيم بن وثيل الرياحى مرجعها سكناه البادية
إذ يرى ابن سالم  جتماعية والسياسية فلها دور بارز في إنتاج الشعر،ف االأما الظرو  

أن الشعر يكثر في الحروب ؛ ويدلل على ذلك بحرب األوس والخزرج وكثرة ما قيل فيها من 
 يوذلـك الـذ  . أنه لم يكن بينهم ثائرة ، ولم يحاربوا " شعر ، أما قريش فإن سبب قلة شعرها 

  )"٨١(قلل شعر عمان وأهل الطائف
  :في ميزان النقد 

الحقيقية للنقد األدبي المنظم عند العـرب ، وقـد تصـدى    يمثل كتاب ابن سالم البداية   
. شـريحة الفحـول    هيصاحبه لشريحة كبيرة من الشعراء ـ مائة وأربعة عشر شاعراً ـ ؛   

أن يقع من يتصدى لمثل هذا العمل الجليل في الكثير مـن األخطـاء وأن    هيلذلك فإنه من البد
  .يسجل عليه العديد من المآخذ 

ي وقع فيها ابن سالم فينحصر معظمها في ترتيب الطبقات ، من ذلـك  أما األخطاء الت  
مع أنـه  ) ٨٢(أنه وضع بشَامة بن الغدير المرى في الطبقة الثامنة من طبقات اإلسالميين: مثالً 
ومع ذلك فقد نجد فيما سبق ذكره عن القربى ومراعاتها أحياناً في التأليف بـين  ) . ٨٣( يجاهل

ين سبب وقوعه في هذا الخطأ حيث ذكره مقروناً بثالثة شعراء إسالميين شعراء الطبقات ما يب
يؤكـد   يوهنا البد من القول أن ابن سالم ال يجهل حقيقة أن بشامة جـاهل ) . ٨٤(مرة  يمن بن

                                                        
  . ١/٤٠طبقات فحول الشعراء ) ٧٧(
  . ١/٢١٥ السابق) ٧٨(
  . ١/١٤٠السابق ) ٧٩(
  . ٥٧٧،  ٢/٥٧٦السابق ) ٨٠(
  . ١/٢٥٩السابق ) ٨١(
  . ٢/٧٠٩السابق ) ٨٢(
دار المعارف المصـرية ،   ٥.ـ المفضليات ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، ط: راجع ترجمة بشامة بن الغدير في ) ٨٣(

(  ٢/٩٨٧م ، ١٩٨٨بيـروت   .دار المعرفـة   ١، ـ العمدة ، تحقيق محمد قرقزان ، ط  ٥٥ص  ١٠المفضلية 
  ) .الهامش 

عقيل بن علفة وشبيب بن البرصاء وقراد بن حنش ، وجميعهم من بنى مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن : وهم ) ٨٤(
  . ٢/٧٠٩الطبقات . بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيالن 



ن أخته زهير بـن أبـى   ذلك ما أورده من قصة توزيع تركته وكيف جعل الشعر من نصيب اب
  ) .٨٥(سلمى

ـ وقد ذكر المرحوم طه إبر   دير مقرونـاً  اهيم خطأ ابن سالم في تصنيف بشامة بن الغ
ولسنا ندرى كيف جاء بشَامة بن الغدير وأبو زبيد الطـائى فـي   : فقال  يبذكر أبى زبيد الطائ

والصواب أن أبا زبيد شاعر مخضرم اسـتعمله  )" . ٨٦(طبقات اإلسالميين ، مع أنهما جاهليان 
  ) .٨٧(ومهاهللا عنه على صدقات ق يعمر بن الخطاب رض

ومن ذلك أيضاً أنه جعل مخضرمى الجاهلية واإلسالم ككعـب والحطيئـة والنابغـة      
فـي طبقـات   .. ولبيد والكُميت بن معروف األسدى وسحيم عبـد بنـى الحسـحاس     يالجعد

دون أن يقدم سبباً واحداً يبرر فيه عمله هذا ؛ خاصة أنه لم ينس للحظـة أنهـم   ) ٨٨(الجاهليين 
وكان النابغـة قـديماً ،   : " يمخضرمين ـ من ذلك ـ مثالً قوله في ترجمة النابغة الجعد  من ال

، وقوله عـن سـحيم عبـد بنـى     ) " ٨٩.. (شاعراً مفلقاً ، طويل البقاء في الجاهلية واإلسالم 
  :وأنْشَد  عمر بن الخطّاب قولَه " الحسحاس 

  )٩٠(كَفي الشَّيب واإلسالم للمرء نَاهيا      عميرةَ ودع ، ِإن تَجهزتَ غَاديا
كثر فيه شعرهم أو جاد كما رأينا في تقديمه  الذيولو افترضنا أنه يراعى في تصنيفهم العصر 

للنابغة الجعدى أنه كان شاعراً مفلقاً ؛ لكان من المحتم عليه أن يضع بعضـهم فـي طبقـات    
  ...شعراء اإلسالم ، ككعب مثالً 

أنه لم يخطط لذلك ولم يستند في عمله هذا إلى أسس نقديـة ، وإال فلمـاذا    ولكنى أرى  
وضع مجموعة من هؤالء المخضرمين مع شعراء القرى العربية ؛ كحسان بن ثابت وعبد اهللا 

مـن طبقـات    ي، ولماذا أخرج شعراء القرى العربية وشعراء المراث) ٩١(بن رواحة وغيرهم
، ولماذا لم يقرنهم بنظرائهم في الطبقتين ؟ ولم ينـزلهم   يالجاهلي واإلسالم: شعراء العصرين

  !منازلهم من شعراء العصرين ؟

                                                        
  . ٢/٧١٩الطبقات ) ٨٥(
  ٨٨م ، ص ١٩٨١بة العربية ، لبنان المكت. تاريخ النقد األدبي عند العرب ، ط) ٨٦(
: راجع . أبو زبيد الطائى ، هو حرملة بن المنذر شاعر مخضرم ؛ كان نصرانياً وأسلم في عهد عمر بن الخطاب ) ٨٧(

طبقات فحول : وانظر .  ٤/٢٧٣دار المعارف المصرية ،  ٤تاريخ الطبرى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط
  .الصفحة ذيل  ٢/٥٩٣الشعراء ، 

  . ١/١٨٩،  ١/١٧٢،  ١/١٣٥،  ١/١٢٣،  ١/١٠٤،  ١/٩٩: راجع الطبقات ) ٨٨(
  . ١/١٢٣السابق ) ٨٩(
 ٤راجع ترجمة سحيم في األصمعيات ، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السالم محمد هارون ، ط.  ١/١٨٧السابق ) ٩٠(

  . ١٧دار المعارف بمصر ، األصمعية األولى ، ص . 
  . ٢٢٨ـ  ٢١٥/  ١السابق ) ٩١(



في طبقة مستقلة لما لهذا اللون مـن   يقد يكون له بعض العذر في جعل شعراء المراث  
الشعر من تميز في الخصائص ؛ خاصة إذا أخذنا في الحسبان غلبة العاطفة وقوتها ومـا لهـا   

يز من خصوصية وتم.  
أما في إفراد طبقة لشعراء القرى العربية فأعتقد أن الصواب لم يحـالف ابـن سـالم    
مرتين ، مرة حينما خصها بهذه الطبقة المستقلة دون مبرر ، والثانيــة حينما ذكـر اليمامـة   
مع القرى العربية ـ مكة والمدينة والطائف والبحرين ـ خاصة أنه لم يجد شيئاً يـذكره عـن     

  ) .٩٢("وال أعرِفَ باليمامة شاعراً مذْكوراً: " امة وشعرهم ، حيث اكتفي بالقول شعراء اليم
اَألغْلَب العجلّى ،  -ومما يؤخذ عليه أيضاً أنه لم يكن منصفاً حينما جعل كبار الرجاز   

التاسعة مـن   في الطبقة -وأبا النَّجم الفضل بن قُدامة العجلى ، والعجاج ، ورْؤبة بن العجاج 
الشعراء اإلسالميين ، وأرى أن ابن سالم يكشف في هذا التصنيف عن موقفـه مـن الرجـز    
والرجازين ويدلل بطريقة تطبيقية على صحة ما ذهب إليه أهل عصره الذين جعلوا الرجز في 

، وكان من األجدر به أن يفرد للرجازين ) ٩٣(بحور الشعر العربي يمنزلة أدنى من منزلة باق
، لما لهذه الطبقة مـن تفـرد وتميـز فـي السـمات       يأفردها لشعراء المراث قة كتلك التيطب

  ) .٩٤(والخصائص
ومما أخطأ فيه ابن سالم أنه جعل كل طبقة أربعة شعراء دون أن يقدم ما يقنع من المبـررات  
 التي تجعلنا نوافقه على أنهم أربعة ال أقل وال أكثر ، وقد أدرك ابن سالم خطـأه هـذا حـين   

ـ   إال ألن  يءاضطر إلى تأخير منزلة بعض الشعراء من طبقة إلى أخرى أدنى منها لـيس لش
عدد شعراء الطبقة أكمل األربعة ، من ذلك ـ مثالً ـ إقراره بأن أوس بن حجر يسـتحق أن    
يكون في الطبقة األولى من طبقات الشعراء الجاهليين ألنه يتوافق وشرطه الوحيد في بناء كل 

أربعة رهط كّل طبقة ، متَكافئين : " وضعه في مقدمة طبقاته حين قال الذيشرط طبقة ، ذلك ال
الطبقـة   ، فاستدعت موضوعيته االعتراف بهذا الخلل حين وضع أوسـاً فـي  ) " ٩٥(معتدلين 

وأوس نظير األربعة المتقدمين ، إال أنَّا اقتصرنا في الطبقات على أربعـة  " :الثانية حيث قال 
  ) .٩٦("رهط

                                                        
  . ١/٢٧٧السابق ) ٩٢(
م ، ١٩٨٢دار الرشيد للنشر، العـراق  . دراسة لغوية في آراجيز رؤبة والعجاج ، ط: خولة تقي الدين الهاللى ) ٩٣(

١/٢٢ .  
  . ١٩ـ  ١/١٨السابق : راجع ) ٩٤(
  . ١/٢٤السابق : ابن سالم ) ٩٥(
  . ١/٩٧السابق ) ٩٦(



قسم لطبقـات  : هنا يمكننا القول إنه كان حرى بابن سالم أن يجعل كتابه ثالثة أقسام و  
لطبقات الشعراء المخضرمين ، والثالث لطبقات شعراء اإلسـالم ،   يشعراء الجاهلية ، والثان

وأن يجعل طبقاته في كل قسم ثالث ، الطبقة األولى للمبرزين ؛ والثانية للمتوسطين ؛ والثالثة 
ين ولو فعل ذلك لما اضطر إلى سرد أسماء الشعراء في نهاية طبقاتـه دون شـاهد أو   للمتأخر
ـ   ) . ٩٧("دليل ا أما المآخذ التي يمكن تسجيلها على طبقات ابن سالم فإن أول مـا نـذكره منه

يرى طغيان عقلية ابن سالم العلمية على ملكته األدبية فـي   يمالحظة المرحوم طه إبراهيم الذ
وإذا كان ابن سالم بارعاً كل البراعة في تناول المسائل " :عرية ؛ إذ يقول تحليل النصوص الش

األدبية من جميع أطرافها ، فإن ملكته األدبية في تحليل الشعر وتذوقه ال تكاد تظهر فيما كتـب  
  ).٩٨("؛ ملكته األدبية أضعف بكثير من ملكته العلمية

ال نغفل أهمية قول طه إبـراهيم  عليه هذه المقولة من صحة إال أننا  يورغم ما تنطو  
فهـو يـومئ    ،) ٩٩("ولكننا ال نجده يتقدم في تذوق األدب خطوة عن الذين عاصروه أو سبقوه"

لم يكن  يبموضوعية وإنصاف إلى أن ما سبق أن الحظه ال يغض من قيمة عمل ابن سالم الذ
يل النصوص إال بدعاً بين معاصريه ، فهو رغم ما يتوقع منه من تفوق على معاصريه في تحل

  .أنه لم يعزله عن طبيعة عصره وعن نقود معاصريه التي طبعت غالباً بطابع التعميم 
بـل لقـد   : "أما قول طه إبراهيم في التدليل على عمومية أحكام ابن سالم وعدم دقتها   

، نرى له أحياناً كالما عاما ال يحدد ذوقا خاصا ، وال يشعر بتفهم النصوص على النحو المقنع 
دقيق حين نتتبع آراء ابن سالم فيما يتصل بالشعر ، فـأبو ذُؤيـب الهـذلى     يءوقلّما نظفر بش

. الكالم  يوعبد بنى الحسحاس حلو الشعر، رقيق حواش. شاعر فحل ال غَميزة فيه وال وهن 
؟ والغميزة والـوهن   يحالوة الكالم ؟ ما رقة الحواش يما ه. والبعيث فاخر الكالم حر اللفظ 

)" . ١٠٠(من الغموض مهما آمنا بصعوبة التحديد في الفنـون   يءالشعر ؟ كل أولئك على شفي 
عن عصر ابن سـالم ومصـطلحاته    أيفهو قول قد يتصف بالموضوعية إذا حاولنا فهمه بمن

النقدية ، أما إذا أرجعناه إلى عصر ابن سالم وما اشتهر فيه من المصطلحات النقديـة ؛ فهـو   
مصطلحات نقدية جمع ما عرف العلماء والنقاد من "  الذيابن سالم  بالضرورة يعد في رصيد

، وفي رأيي أن عدم وضوح داللة المصطلح ال تعد مسئولية ابن سالم ) ١٠١("كثر تداولها بينهم

                                                        
  ٨٨-٨٧م ، ص ١٩٨١لبنان . دبي عند العرب ، المكتبة العربية تاريخ النقد األ: طه إبراهيم : انظر ) ٩٧(
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  ٢٠مصر ، ص 
  . ٨٦تاريخ النقد األدبي عند العرب ، ص ) ٩٩(
  ٨٦طه إبراهيم ، السابق ، ص ) ١٠٠(
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بهم قد تفّهموا معنـى   يخاطب أهل زمانه بمصطلحات أظنهم ال يجهلون داللتها ، بل كأن الذي
الكالم فاخراً واصطلحوا على ماهية حالوة الكـالم ومتـى   ومتى يكون اللفظ و يرقة الحواش

نعم قد تكون هذه المصطلحات غير واضحة الداللة . تكون في الشعر غَميزة أو يتصف بالوهن
  . بالنسبة لنا في العصر الحاضر ولكنها كانت معلومة الداللة في عصر ابن سالم 

إلى الثالثة  يالنمير يبإضافة الراع ومما ُأخذ على ابن سالم أنه انفرد من بين العلماء  
ق واألخطل ؛ وعده في طبقتهم ، وسبب ذلك كما يقول المرحـوم  داإلسالميين ؛ جرير والفرز

 يلم يستند إلى حجة ، ولم يقم دليالً ، ولم يذكر في كالمه على الراع"براهيم أن ابن سالم إطه 
  . )١٠٢( "شيئاً يسوغ هذا التقديم

بداع في تصنيف شعراء طبقاتـه ،  إلاعتداد ابن سالم بالسبق وا وقد سبقت اإلشارة إلى  
وقد رأيناه يبرر تقديم امرئ القيس على غيره من الشعراء بأنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها 

وجعله مع شعراء الطبقة األولى من طبقات اإلسـالم   يالنمير يوقد برر تقديمه للراع) . ١٠٣(
) . ١٠٤("شعر شـاعر وال يعارضـه   يأنه ال يحتذ يأ! بغير دليل  كأنه يعتَسف الفَالة" :بقوله 

فهو إذن مقدم ألنه مبتدع ، وهذه إن كانت جرأة من ابن سالم ومخالفة لما أجمع عليه العلمـاء  
  .جرأة محمودة تحسب له وتدفع عنه بعض ما أخذ عليه من اإلتباع في إصدار األحكام  ي، فه

يتصد لذكر الشعراء الذين عاصروه كمروان بن أبى لم " كذلك ُأخذ على ابن سالم أنه   
حفصة ، وأبى نواس ، وبشار ، ومسلم بن الوليد ، وأبى تمام ، ولم يحاول أن يقسمهم طبقـات  

، وقـد حـاول   )" ١٠٥(كما فعل بالجاهليين واإلسالميين ، وال أن يصرح برأيه في واحد مـنهم 
ستعين في تأليفه ويستظهر على آرائه بآراء ي" بدوى طبانه تبرير هذا األمر بأن ابن سالم كان 

العلماء الذين يثق بهم ، ويعتمد على آرائهم في شعراء قد قضـوا نحـبهم ، وأصـبح تـراثهم     
ملكاً للعلماء والنقاد يقولون فيه ما شاءوا ، أما الشعراء الذين عاصرهم ابن سالم فلـم   يالشعر

عل أولئك العلماء كانوا يخشـون ممـا قـد    ول. تكن األقوال قد تبلورت بعد بحيث يعتمد عليها 
ينالهم من أولئك الشعراء من الهجو المقذع إذا عرضوا لشعرهم بالنقد والتحليل واإلشارة إلـى  

  ) .١٠٦("مواطن الضعف فيه ، فضنوا بأعراضهم أن يمتهنها الشعراء
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أن هذا التبرير قد يفقد جدواه إذا عرفنا أن ابن سالم أهمل بعـض فحـول    يوفي ظن  
شعراء اإلسالميين ـ أيضاً ـ كعمر بن أبى ربيعة ، والطرماح بن حكيم ، وغيـرهم ممـن     ال

  ) .١٠٧(تبلورت أقوال العلماء فيهم قبل أن يصنِّف ابن سالم كتابه ، وماتوا فال يخْشَى هجاؤهم 
، فقد أجمع الدارسون من قبل على أهمية كتاب ابن سالم وعلى تقدمتـه فـي   ..وبعد   

بذلـه ابـن    يوال أرى أن من أنكر أهمية الجهد الذ) . ١٠٨(بي وتوثيق أصوله خدمة النقد األد
سالم أو اجتهد في التقليل من شأن بعض مباحث الكتاب قد أصدر حكمه في ضوء عصر ابـن  

  ).١٠٩(سالم
من أجالء النقاد صحة ذهن ونفاذ بصر بما بسـط  " فابن سالم بالقياس على معاصريه   

وبين من العلل ؛ فقد وصل ما أصـله األدبـاء واللغويـون ،    من القول ، وأوضح من الدالئل 
ثم إن األصول التي عرفت قبله في النقد لـم  .. وتناوله تناوالً حسناً ، وزاد عليه زيادات قيمة 

لكتـاب أقـدم   توطّد ، ولم تؤكد ، ولم تستقر وترسخ إال في كتاب طبقات الشعراء هذا إلى أن ا
  . )١١٠("وثائق النقد المدونة

 

                                                        
  .هـ ١٠٥سنة  يهـ ، والطرماح حوال٩٣سنة  يتوفي عمر حوال) ١٠٧(
  . ١٠٨لسابق ، صا: ـ زغلول  ٨٥السابق ، ص: ـ بدوى طبانه  ٨٨السابق ، ص: طه إبراهيم : راجع ) ١٠٨(
وقال عدنان .  ٢٢ص  يالنقد المنهج ." إلى األمام شيئاً كبيراً يفابن سالم لم يتقدم بالنقد الفن: " قال محمد مندور ) ١٠٩(

ـ " فال يحس القارئ أكثر من كونه جامعاً ومنظماً ومرتباً وكأنه جهاز استقبال انعدمت صالحيته لإلرسال : " قاسم
  . ٥٥دراسات في النقد األدبي ، ص 

  . ٨٨تاريخ النقد األدبي عند العرب ، ص ) ١١٠(
  
  
  


