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امللخ�ص:
ُيعنى هذا البحث بتتبع موقف النقاد العرب القدماء من م�س�ألة الكم والكيف ،وربطهم ما بني هذه امل�س�ألة
وحت ّقق �صفة الفحولة يف ال�شعر ،كما ُعني با�ستجالء دوافع ال�شعر �أو حوافزه التي تبعث ال�شاعر على القول،
بكم ال�شعر من حيث قلته �أو كرثته.
وبخا�صة ما يتعلق بحافزي احلرب والبيئة ،ومن ثم عالقة ذلك ك ّله ّ

م�صطلحات �أ�سا�سية :الكم ،الكيف ،الفحولة ،احلوافز ،البواعث.
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Arab Critics Attitude Towards
«Quality and Quantity» in Poetry
Prof. Jihad Al-Majali

Abstract:
This research deals with the attitude of classical Arab critics towards the phenomenon
of Quantity and Quality as a criterion to examine the mastery of «Fuhulah» poetry. It
mainly explores the motif of poetry, especially that concerned with war and environment
and its impact on Quantity and Quality of poetry.

Keywords: Quantity & Quality, Fuhulah (mastery), Motif.
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فوقعت على ثالث درا�سات كنت �أظن للوهلة الأولى
�أنها �ستكفيني م�ؤونة البحث يف هذا املو�ضوع ،ولكن
تبينّ يل �أنها ،على الرغم من جديتها و�أهميتها ،ال
تتخ�ص�ص فيه� ،إال من خالل كونه جزئية �أو حمورا
ّ
�ضمن عدة حماور ،فال ت�شفي غليل من تدور يف
ذهنه مثل هذه الأ�سئلة التي وط�أت بها للبحث ،و�أولها
درا�سة بعنوان« :معايري ال�شعرية يف كتاب طبقات
فحول ال�شعراء البن �سالم اجلمحي» ،للباحث
�سليمان الط ّعان ،وهو يف بحثه هذا مل يتع ّد حديثه
عن مو�ضوع الكم يف ال�شعر �أكرث من خم�سة �سطور.
والبحث الثاين للباحث عبداهلل العريني بعنوان:
«مقيا�س الكرثة ودالالته املو�ضوعية يف النقد الأدبي»،
ويعر�ض ب�إيجاز �إلى ربط الأ�صمعي بني مقيا�س الكم
من ناحية ،والفحولة من ناحية �أخرى ،م�ست�شهد ًا
ب�أمثلة الأ�صمعي ذاتها ،وهو ي�ستخدم م�صطلح
«الكرثة» ال «الكم» على الأغلب ،وال يخفى �أن م�صطلح
«الكم» هو �أقرب �إلى الفنية من م�صطلح «الكرثة»،
وهو ينظر �إلى الكم من خالل ربطه مبجاالت قد
تكون غريبة نوع ًا ماعن مفهوم هذا املعيار وداللته،
فنحن �إن جتاوزنا عن نظرته �إلى الكم من خالل
طول الق�صيدة� ،أو ما تبلغه من عدد يف �أبياتها ,جنده
ينظر �إلى الكم من خالل ربطه ب�سريورة ال�شعر� ،أو
كرثة تداوله على الأل�سنة ،ثم يربطه بكرثة فنون
ال�شعر التي يجيدها ال�شاعر ،وينظر بعد ذلك �إلى
�أثر الكرثة يف املناهج النقدية .وباملجمل ف�إنه يدور
يف فلك خمتلف ع ّما تقت�ضيه طبيعة البحث يف مثل
هذا املو�ضوع.
�أما البحث الثالث ،فهو بعنوان« :عيار املعايري
الأ�صمعية يف نقد الفحولة ال�شعرية» ،للباحث كبري
ابن عي�سى ،وهو يدر�س معيار الكم من �ضمن ثمانية
معايري ،افرت�ضها الباحث عند الأ�صمعي يف نقده
للفحولة ال�شعرية ،وهي على النحو الآتي( :الذكورة،
و�إدراك اجلاهلية ،وبدوية اللغة ،وغلبة �صفة ال�شعر،
والر�صيد ال�شعري ،والتوازن بني الطبع وال�صنعة،
معمار الق�صيد).
وبالإ�ضافة �إلى كل ما �سبق ف�إن البحث الأول

مقدمة:
يعود اهتمامي مبعيار «الكم والكيف» يف ال�شعر
�إلى ات�صايل بكتاب فحولة ال�شعراء للأ�صمعي منذ
زمن درا�ستي اجلامعية الأولى ،فكنت دائم الت�سا�ؤل
عن فل�سفة هذا املعيار يف ذهن الأ�صمعي ،وارتباطه
بتحقق مفهوم الفحولة يف ال�شعر ،وت�ساءلت �أي�ض ًا عن
مدى ت�أثري مفهوم الأ�صمعي هذا فيمن عا�صره وتاله
من النقاد ،كابن �س ّالم وغريه ،من حيث تقدير هذا
املعيار وتوظيفه ،خا�صة �أنه مل يقم يف ذهن الأ�صمعي
على قاعدة ّ
مطردة ميكن تعميمها على ال�شعراء
كافة ،كما �سرنى ،فقد بقي معيارا ذوقيا يخ�ضع
لذوق الأ�صمعي� ،أو ذوق الناقد ،عامة ,ومن الأ�سئلة
التي ظ َلت تدور يف ذهني وت�شدين �إلى البحث يف هذا
املو�ضوع :
 هل كان ارتباط الفحولة مبعيار الكم يتطلبم�ستوى حمدد ًا من اجلودة يف ال�شعر؟ ,ومن ثم
هل كانت اجلودة يف ال�شعر درجة واحدة �أم عدد ًا
معينا من الدرجات ؟.
 وهل كان ارتباط الفحولة يف ال�شعر يتحقق بعددحمدد من الق�صائد اجليدة ؟.
 وهل ارتبط معيار الكم بغلبة �صفة ال�شعر علىال�شاعر �أكرث من �أية �صفة �أخرى ؟.
 وهل ارتبط معيار الكم من ناحية �أخرى بطولالق�صيدة ،بحيث �أدى ذلك �إلى �أن تت�شكل
ثالثية(الكم  ،واجلودة  ،والطول)؟.
 وهل كانت هنالك عالقة ّما بني الكم يف ال�شعر منناحية ،و�سن ال�شاعر من ناحية �أخرى ؟.
 و�أخريا ،هل كان لبواعث ال�شعر �أو حوافزه دور يفكرثة �شعر ال�شاعر �أو قلته ؟.
و�أ�سئلة �أخرى كثرية قد يثريها البحث يف مثل
هذا املو�ضوع� ،سن�سعى للإجابة عنها.
وقد �سعيت �إلى البحث عن درا�سة تت�ص َّدى لهذا
املو�ضوع ،بحيث تتكفل مبجمل هذه الت�سا�ؤالت،
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كان معني ًا بابن �سلاَ م اليتجاوزه �إلى غريه ،والبحث
الأخري اقت�صر على الأ�صمعي فقط� ،أما هذه الدرا�سة
ف�إنها ال تتوقف عند ناقد حمدد ،فهي و�إن انطلقت من
عندالأ�صمعي ور ّكزت على موقفه و�آرائه ،فلأنه �أ َّول
من حت ّدث عن الكم معيا ًرا من معايري نقد ال�شعر،
غري �أنها بقيت مفتوحة ملن عا�صر الأ�صمعي �أو جاء
ممن خا�ضوا يف هذا املو�ضوع.
بعده من الن ّقادّ ،

أ.د .جهاد المجالي

يف اختيار امل�صطلح الدال على ال�شعر من طبيعة
احلياة البدو ّية« ،فالفحل جم ًال كان �أو فر�س ًا ،يتم ّيز
مبا يناق�ض �صفة «اللني» التي يكرهها الأ�صمعي يف
ال�شاعر ،وبالفحولة «يتف ّوق على من عداه»( ) ,وقد
�سئل الأ�صمعي عن معنى كلمة «فحل» ،ف�أجاب�« :أن
له ُمز ّية على غريه كمز ّية الفحل على احلقاق ،قال
وبيت جرير يدل على هذا:
		
وابن اللَ ُبونِ �إذا ما ُل ّز يف قرن
القناعي�س**
�س َتطع �صولة ال ُبزلِ *
ِ
مل َي ْ
ويت�ضح من خالل هذا القول �أنّ الفحولة �صفة
عزيزة ،تعني التفرد الذي يعنى تفرغ ال�شاعر لقول
ال�شعر ،بحيث تغلب عليه �صفة ال�شعر ،فال تزاحمها
فيه �صفة �أخرى« ،فرج ٌل مثل حامت قد يقول ق�صائد
ولكنه يعد يف الأجواد وال ي�س ّمى فح ًال لأن ال�شعر ال
يغلب عليه وكذلك �أ�شباه زيد اخليل وعنرتة ،ف�إنهم
فر�سان يقولون �شعر ًا ،وح�سب»( ) ,وقد �أجاب حينما
�سئل عن حامت الطائي فيما �إذا كان من الفحول ،ب�أنه
�إ ّمنا ُيع ّد من الكرام ,ومل يقل �إنه فحل( ).
ومما ال �شك فيه �أن غلبة �صفة ال�شعر ت�ستوجب
ّ
ً
عدد ًا مع ّينا من الق�صائد ت�ضمن لل�شاعر التفرد،
فق�صيدة واحدة مثل مرثية كعب بن �سعد الغنوي مل
متكنه من �أن يكون فح ًال ،وكذلك الأمر بالن�سبة �إلى
احلويدرة وغريه من ال�شعراء ،كما �سنف�صل القول
فيه الحق ًا .و�إن هذا العدد املطلوب من الق�صائد كي
يع ّد ال�شاعر فح ًال لي�س ّ
مطردا ويتفاوت على قاعدة
غري ثابتة ،فهو �أحيان ًا خم�س ،و�أحيان ًا �أخرى �ست �أو
ع�شرون( ).
وقرن الأ�صمعي ،يف منا�سبة �أخرى ،الفحولة
برواية ال�شعر ،فقال« :ال ي�صري ال�شاعر يف قري�ض
ال�شعر فح ًال حتى يروي �أ�شعار العرب ،وي�سمع
الأخبار ،ويعرف املعاين ،وتدور يف م�سامعه الألفاظ،
و� ُ
أول ذلك �أن يعلم العرو�ض ،ليكون ميزان ًا له على
قوله؛ والنح َو لي�صلح به ل�سانه ،ويقيم به �إعرابه،
والن�سب و�أيام العرب ،لي�ستعني بذلك على معرفة
()
مبدح �أو ذم».
املناقب واملثالب وذكرهما ٍ
2

الكم يف ال�شعر ومعيار الفحولة:
تن ّبه النقاد العرب القدماء �إلى تفاوت ال�شعراء
يف ن�صيبهم من الطبع �أو املوهبة ال�شعر ّية ،وكان لهم
معايريهم املختلفة يف تقييم قدرة ال�شاعر وم�ستواه
الفني ،ومن بني هذه املعايري مت ّكن ال�شاعر من
نظم �أكرب عدد ممكن من الق�صائد ذات امل�ستوى
َ
واجل ْودة ،ولع ّل الأ�صمعي هو �أ ّو ُل ناقد نظر �إلى هذا
املعيار بعني التقدير واالعتبار ،موازي ًا ما بني فحولة
ال�شاعر وكم ما له من الق�صائد ،وهكذا ف�إن مفهوم
الفحولة مفهوم حا�سم يف نقد ال�شعر عند العرب،
وحتقيق الفحولة يف ال�شعر مطلب ال يت�أتّى لكل �شاعر؛
و�إمنا ملن ت�أتّى له طبع �شعري ناف ٌذ متفوق ،ومن هنا
ني مفهوم الفحولة عند قدماء
فال ُب ّد لنا من �أن نتب ّ
النقاد العرب ،وخا�صة عند ناقدين رائدين يف تاريخ
النقد الأدبي عند العرب ،وهما :الأ�صمعي ،وحممد
ابن �سالم اجلمحي ،اللذان اتك�آ على مفهوم الفحولة
يف النظر �إلى ال�شعراء ومن ثم ت�صنيفهم يف طبقات،
وهم �إن كانوا عند الأ�صمعي طبقتني :فحل� ،أو غري
فحل ،ف�إنهم عند ابن �سالم طبقات متعددة ت�صل �إلى
ع�شر ،والفحل يف ل�سان العرب :الذكر من كل حيوان،
وفحول ال�شعراء هم املغ ّلبون الذين ُغلبوا بالهجاء
على من هاجاهم ،مثل جرير والفرزدق و�أمثالهما،
و�أي�ض ًا كل من عار�ض �شاعر ًا ف ُغ ِّل َب عليه ،مثل علقمة
ابن عبدة ،وكان ُي�س ّمى فح ًال لأنه عار�ض امر�أ القي�س
يف ق�صيدته التي غ ّل َب ْت ُه فيها �أم ُج ْن َدب على زوجها
امرئ القي�س ،ومطلعها:
()
ليلي ُمر ّابي على �أُ ِّم ُج ْندَبِ
َخ ّ
و ُيذكرنا هذا امل�صطلح ب�أ�سلوب اخلليل بن �أحمد
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وحينما �سئل ر�ؤبة بن العجاج عمن يكون فح ًال
من ال�شعراء� ،أجاب ب�أنه الراوية ،مبعنى �أنه «�إذا روى
ا�ستفحل»( ) ،وزاد يون�س بن حبيب مو�ضح ًا« :و�إمنا
ذلك؛ لأنه يجمع �إلى جيد �شعره معرفة جيد غريه،
فال يحمل نف�سه �إال على ب�صرية»( ).
وهكذا ف�إن ال�شاعر ،حتى يع ّد فح ًال ،مطالب
بثقافة وا�سعة ومعرفة واثقة يف العلوم التي تعني على
الرباعة يف ال�شعر ،والتمكن من �أ�صوله الفنية .فهذه
الفحولة تعني منطا رفعي ًا من ال�سبك ،وطاقة ف ّيا�ضة
من ال�شاعرية ،وقدرة متمكنة على املعاين ،و�إن مل
()
ي�ص ّرح الأ�صمعي بذلك كله.
وما يعنينا بطبيعة احلال من مفهوم الفحولة،
يف هذا املقام ،ذلك الربط ما بني حتقق الفحولة
والكم يف ال�شعر ,وهو ما فعله الأ�صمعي ،فقد نظر
بعني التقدير لهذا املعيار ،وال يغيب عن الذهن� ،أن
الأ�صمعي مل ينظر �إلى الكم جمرد ًا ،بل كان الكم
عنده مقرتن ًا بالكيف �أو اجلودة ،فمعيار اجلودة عنده
معيار �أ�سا�سي ،فكلما كرث جيد ال�شاعر من ال�شعر
ارتفعت مكانته ،فهو يقول يف امرئ القي�س�« :أ ّولهم
كلهم يف اجلودة امر�ؤ القي�س ،له احلظوة وال�سبق،
ومما يدل على ذلك �أي�ض ًا
وكلهم �أخذوا من قوله»ّ .) (.
�أن عدد ًا من ال�شعراء املكرثين ،الذين نظموا ق�صائد
عديدة لي�ست على م�ستوى من اجلودة املن�شودة ،مل
ي�سلكهم الأ�صمعي يف �سلك الفحول ،فحينما �سئل عن
احلويدرة ،فيما �إذا كان فح ًال� ،أجاب ب�أنه« :لو قال
مثل ق�صيدته خم�س ق�صائد كان فحال ً»( ) .وحينما
�أُ ِل ّح عليه يف ال�س�ؤال ،فيما �إذا كان مهلهل من الفحول،
قال« :لي�س بفحل ولو كان قال ِمثل قوله �« :أَ َل ْيل َت َنا بذي
ُج َ�شم �أنريي» كان �أفحلهم»( ) .وهكذا فقد ا�ستبعده
من طبقة الفحول لقلة اجل ّيد من �شعره.
ويف منا�سبة �أخرى قال« :ولو قال ثعلبة بن ُ�صعَيرْ
املازين مثل ق�صيدته خم�س ًا كان فح ًال»( ) ,وفيما
يخ�ص كعب بن ُج َع ْيل قال�« :أظنه من الفحول وال
�أ�ستيقنه»( ) ,وعندما ُ�سئل عن ُم َع ِّقر البارقي �إذا كان
فح ًال ،قال« :لو �أ ّمت خم�س ًا �أو �ست ًا لكان فح ًال»( ),

و�أما �أو�س بن غلفاء ال ُه َج ْيمي فقال فيه« :لو كان قال
ع�شرين ق�صيدة حلق بالفحول ،ولكنه ُق ِط َع به»( ) ،
وحينما �سئل عن �سالمة بن جندل ،قال« :لو كان زاد
�شيئ ًا كان فح ًال»( )� ,أما بالن�سبة �إلى �أع�شى همدان
فقد ع ّده من الفحول ،وقال فيه« :هو من الفحول
وهو �إ�سالمي كثري ال�شعر»( ) .وهكذا جند �أن عدد
الق�صائد املطلوبة كي يدرج �شاعر ًا ما يف عداد
الفحول يتباين من �شاعر لآخر ،على ح�سب م�ستوى
�شهرة ال�شاعر وجودة �شعره ،فهو مل يحدد ن�صابا
بعينه من الق�صائد لل�شاعر حتى يعد فحال.
ويف هذا االجتاه ذهب �أبو عبيده حينما ّ
ف�ضل
الأع�شى على َط َر َفة بن العبد ملا له من ق�صائد جياد
تفوق ما ِل َطر َف َة( ).
وا�ستثنى كذلك �سالمة بن جندل من طبقة
الفحول لقلة �شعره� ،أو بالأحرى لقلة اجليد من
�شعره( ) ،وعندما ع ّد �أع�شى همدان من الفحول،
ع ّده كذلك لكرثة اجليد من �شعره.
ويبدو حر�ص الأ�صمعي على معيار اجلودة من
خالل ا�ست�شهاده بقول �أبي عمرو بن العال من �أن رائية
ب�شر بن �أبي خازم البالغة اجلودة ،هي التي �أحلقته
بطبقة الفحول .يقول« :و�سمعت �أبا عمرو بن العالء
يقول ق�صيدته التي على الراء �أحلقته بالفحول:
الل ُ
�أَ َال َبا َن خْ َ
ِيط ومل ُيداين 		
( )
و َق ْل ُب َك يف َ
عائن ُم ْ�س َت َعا ُر»
الظ ِ
وهي من �أطول الق�صائد� ،إذ بلغ عدد �أبياتها
خم�س ًة وخم�سني بيت ًا.
وهذا يعني �أن ق�صيدة واحدة قد تعدل ثالث
ق�صائد� ،أو خم�س� ،أو �أكرث يف اجلودة ،وهو ما يف�سر
�شاعر �إلى �آخر،
تفاوت الكم من جيد ال�شعر من
ٍ
ّ
فم�ستوى جودة �شعر احلويدرة تطل َب منه خم�س
ق�صائد مثل ق�صيدته حتى ُيع ّد فح ًال .والعدد ذاته
طلبه من مهلهل وثعلبة املازين ،و ُمع ِّقر البارقي
ليلحقهم بالفحول ،غري �أن العدد يقفز يف خطوة
مما يعني
واحدة �إلى ع�شرين يف حالة �أو�س ال ُهجيميّ ،
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�أن ق�صيدة واحدة للحويدرة �أو ُم َه ْلهِ ل تعدل �أربع ًا
من ق�صائد �أو�س يف اجلودة ،فالعدد لي�س ثابت ًا عند
الأ�صمعي ،ويتفاوت من �شاعر �إلى �آخر على ح�سب
م�ستوى �شعره يف ميزان اجلودة.
وي�شرتط الأ�صمعي �أن تكون لل�شاعر ق�صائد
طويلة ال مقطعات ونتف و�أبيات قليلة ،فهو يقول عن
جرادة بن ُعميلة العنزي� -أحد املقلينّ « :-له �أ�شعار
( )
ت�شبه �أ�شعار الفحول،وهي ق�صار».
وكان ملعيار الكم مقرتن ًا باجلودة ح�ضوره الالفت
عند ابن �سالم اجلمحي ،فها هو ذا يقول يف حديثه
عن �شعراء الطبقة الرابعة من فحول اجلاهلية« :وهم
�أربعة رهط فحول �شعراء ،مو�ضعهم مع الأوائل ،و�إمنا
� َ
أخل بهم قلة �شعرهم ب�أيدي الرواة ) (».ويقول يف
علقمة الفحل الذي و�ضعه يف الطبقة الرابعة« :والبن
َع َبدة ٌ
ثالث روائ ٌع جياد ،ال يفوقهن �شعر»( ) ,ويت�ضح
ت�أثريهذا املعيار يف تقدميه وت�أخريه لل�شعراء يف
طبقاته من خالل ما قاله يف الأ�سود بن يعفر« :وكان
الأ�سود �شاعر ًا فح ًال [ ]...وله واحدة رائعة طويلة
الحقة ب�أجود ال�شعر ،ولو كان �شفعها مبثلها قدمناه
على مرتبته»( ) ,وهو عند ابن �سالم من �شعراء
وغني عن القول �ﺇن ابن �سالم ،كما
الطبقة اخلام�سةٌ ،
كان الأ�صمعي ،يقرن الكم بالكيف �أو اجلودة ،ويت�ضح
ذلك من خالل تدبر قوله ال�سالف ،فهذه الق�صيدة
الرائعة الطويلة لو �شفعت مبثلها لكفلت تقدميه
على طبقته التي حل فيها ،فواحدة رائعة ال تكفي
ا�ستحقاق ًا للطبقة التي تعلو طبقته حتقيق ًا ملبد�أ الكم،
وق�صيدة ثانية �أو �أكرث من ذلك ال تغني �إن مل تكن
مب�ستوى جودة الأولى .وهو يقول يف �شعراء الطبقة
رهط حمكمون مقلون ،ويف �أ�شعارهم
ال�سابعة�« :أربعة ٍ
( )
قلة فذاك الذي �أخرهم»  .ووا�ضح �أن هذه القلة
يف �أ�شعارهم هي التي �أخرتهم �إلى الطبقة ال�سابعة،
وهي طبقة مت�أخرة قريبة من الطبقة العا�شرة وهي
الأخرية.
معيار الطول و�أ�صحاب الق�صيدة الواحدة:
مل يكتف ابن �س ّالم مبعيار الكم واجلودة وحده،

أ.د .جهاد المجالي

و�إمنا حر�ص على �إ�ضافة معيار �آخر يكمل فيه معيار
الكم واجلودة� ،أال وهو معيار الطول ،وبذلك تتميز
الق�صيدة الطويلة اجليدة عن نظريتها الق�صرية،
فالأخرية ال تعدل الأولى بحال يف ميزان املفا�ضلة،
وهي مالحظة �سبق ابن �س ّالم غريه �إليها ،ويبدو �أن
الأ�صمعي مل يتعر�ض لها ،و�إن كنت �أعتقد �أنها كانت
�شاعر و�آخر� ،أو
حا�ضر ًة يف ذهنه عند املفا�ضلة بني ٍ
ق�صيدة و�أخرى ،ويت�ضح حر�ص ابن �سالم على حتقق
معيار الطول للق�صيدة اجليدة يف �أكرث من مو�ضع،
فهو حينما حتدث عن الأ�سود بن يعفر قال« :وله
واحدة رائعة طويلة»( ) ,ولكنها وحدها ،كما ب ّينا،
مل تكن لتكفي �إن مل ي�ضف �إليها رائعة طويلة �أخرى
مو�ضع �آخر ،قال يف الأع�شى�« :أكرثهم
مثلها ،ويف
ٍ
( )
طويلة جيدة»
وتبعه يف النظر �إلى طول الق�صيدة �ضمن هذا
املعيار ابن قتيبة ،فهو يكرر قول �أبي عبيدة الذي
�أورده قبله ابن �سالم ،يف الأع�شى*« :الأع�شى هو رابع
املتقدمني ،وهو يقدم على َط َر َفة ،لأنه �أكرث عدد طوال
جياد»( ) ,فحر�ص كما حر�ص ابن �سالم قبله على
هذه الثالثية (الكم ،واجلودة ،والطول) ،ويت�ضح
تركيزه على �ضرورة حتقق الطول يف الق�صيدة اجليدة
عندما قال يف َط َرفة« :وهو �أجودهم طويلة»( ).
وي�ؤكد ابن قتيبة معيار الكم مقرون ًا باجلودة
يف متييز ال�شعراء ،ويعده املعيار الأمثل .يقول« :وال
أح�سب �أحد ًا من �أهل التمييز والنظر ،نظر بعني
� ُ
العدل وترك طريق التقليد ،ي�ستطيع �أن يقدم �أحداً
من املتقدمني املكرثين على �أحد �إال ب�أن يرى اجليد
يف �شعره �أكرث من اجليد يف �شعر غريه»( ).
وقد ت�صل بع�ض الق�صائد يف ت�أّلقها و�شهرتها
ّحد ًا بالغ ًا بحيث تعدل عدد ًا من الق�صائد اجلياد
يرتاوح على ح�سب درجة جودتها ومتيزها ،ومثل
هذه الق�صائد املتفردة جلبت لأ�صحابها التقدمة
واملنزلة الرفيعة بني ال�شعراء ،لدرجة �أن �أطلق عليهم
«�أ�صحاب الواحدة» متييز ًا لهم عن غريهم؛ لأنهم
عدلوا �أو فاقوا غريهم من �أ�صحاب الق�صائد العديدة
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وما له غريها قليل ،كونه ُقتل ،فيما ر َوي ،يف حدود
الع�شرين ،ولذلك �أُطلق عليه «ابن الع�شرين»( )،
وي�شهد على ذلك قول �أخته ترثيه:
عددنا له �ستاً وع�شرين حج ًة         
فل ّما توفاها ا�ست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى �سيـِّداً �ضخما
فجعنا له ،ملا رجونا �إياب ـ ـ ـ ـ ـ ــه         
( )
على خري حالٍ  ،ال وليداً ،وال قحما
�أما عبيد بن الأبر�ص ،فهو ي�سري ال�شعر ،على
ِق َدم ذكره ،وعظيم �شهرته ،وعمره الطويل� ،إذ يقال
مما يبعث على الت�سا�ؤل حول
�إنه ع ّم َر ثالثمئة �سنة؛ ّ
�صحت رواية
قلة �شعره رغم عمره الطويل ،هذا �إن ّ
طول عمره ،وهي رواية يرف�ضها املنطق ،ولكنها ال
تنفي بحال �أنه ع ّمر زمن ًا طوي ًال ا�ستثنائي ًا ،وهذا
ي�شري �إلى �أنه لي�س بال�ضرورة �أن تقرتن كرثة ال�شعر
بطول العمر ،وال قلته بق�صره ،وما حالة طرفة وعبيد
�إال من قبيل اال�ستثناء الذي ال ي�شكل قاعدة ي�صح
تعميمها ،علم ًا ب�أن القر�شي يورد قو ًال ملن ق ّدم َط َرفة
من العلماء« :هو �أ�شعرهم؛ �إذ بلغ بحداثة �سنه ما بلغ
القوم يف طول �أعمارهم»( ).
وي�ضيف ابن ر�شيق �إليهم امر�أ القي�س ،قائ ًال فيه:
«وكان امر�ؤُ القي�س ُم ِق ًال ،كثري املعاين والت ََّ�ص ُّرف ،ال
طويل وقطعة،
ي�ص ُّح له �إ َّال ن ّي ٌف وع�شرون �شعر ًا بني ٍ
وال ترى �شاعر ًا يكاد ُيفلِتُ من َح َبا ِئ ِله ،وهذا زيادة يف
ف�ضله وتقدميه»( ).
ومن املقلني املحكمني ل�شعرهم ،كما �أورد ابن
وح َ�صني بن ا ُ
حلمام املُ ّري،
ر�شيق�َ ،س َال َمة بن جندلُ ،
واملُتَل ِّم�س ،واملُ َ�س َّي ُب بن َع َل�س «ك ُل �أ�شعارهم قلي ٌل يف
ذاته ،ج ّي ُد ا ُ
جل ْم َلة»( ) ،ويقول �أبو عبيدة« :اتفقوا
على �أنَّ �أ�شعر املقلني يف اجلاهلية ثالثة :املُتَل ِّم�س،
( )
وح�ص ْني بنُ ا ُ
حلمام املُ ِّري»
واملُ�س َّي ُب ابن َع َل�سً ،
ثم ي�سرت�سل �أبو عبيدة يف ذكر �أ�صحاب الواحدة
من امل�شهورين املقلني مبتدئا َ
بط َر َفة الذي هو �أ ّولهم
عند اجلُمحي ،م�ؤكداً �أوّليته بقوله« :وهو ا ُ
كم
حل ُ
ال�صواب»( ) يقول ابن قتيبة فيه ويف عبيد« :ولي�س

بواحدتهم تلك ،ومن بني ه�ؤالء طرفة بن العبد الذي
قال فيه ابن �سالم�« :أ�شعر النا�س واحدة»( ) ،وزاد
ابن ر�شيق بقولهَ :
«وط َر َفة �أف�ضل النا�س واحدة
عند العلماء»( ) ،وكان مو�ضعه عند ابن �س ّالم يف
الطبقة الرابعة مع الذين «� َأخ ّل بهم ِق ّلة �شعرهم
ب�أيدي الرواة»( ) ,وهو متقد ٌم يف طبقته على ثالثتها
الآخرين ،ومنهم عبيد بن الأبر�ص ،وعلقمة ابن
عبدة ،وعدِّ ي بن زيد ،على الرغم من �أن كم ما له
مما لهم ،فلعلقمة بن عبدة «ثالث
من الق�صائد �أقل ّ
( )
روائع جياد ال يفوقهن �شعر»  ,ولعدِّ ي بن زيد
«�أربع ق�صائد غرر روائع م ِّربزات»( ) ،و�إن �أثنى ابن
�سالم على ق�صائد نظرائه يف هذه الطبقة� ،إال �أنه
تقدم عليهم يف هذه الطبقة ،وفاقت واحدته «املعلقة»
ما لكل منهم من ق�صائد م�شهورة ،و�إن وجوده يف
الطبقة الرابعة بحد ذاته يدعم ما للجودة من قيمة
و�أهم ّية عند ابن �سالم ،و�أن الكم مل يكن عنده على
ح�ساب اجلودة على الإطالق ،بل �إن اجلودة ذاتها �إذا
بلغت ح ّدها �أغنت عن الكم ،والدليل طرفة ذاته ،فهو
مل يتق ّدم فقط على نظرائه يف طبقته فقط ،و�إنمّ ا
تق ّدم �أي�ض ًا على جميع �شعراء الطبقات ال�ست التي
مما لهم من ق�صائد جيدة،
تلت طبقته على الرغم ّ
و�إن كان بع�ضهم من املكرثين ،والقول ذاته ين�سحب
على نظرائه يف طبقته ممن تق ّدموا على �شعراء
الطبقات التالية على الرغم من كرثة �شعر بع�ضهم
وجودته ،ومنهم على �سبيل املثال عمرو بن �ش�أ�س
الذي يقول فيه ابن �س ّالم« :كثري ال�شعر يف اجلاهلية
والإ�سالم ،و�أكرث �أهل طبقته �شعر ًا»( ) ،على الرغم
من ذلك فمكانه عند ابن �سالم يف الطبقة العا�شرة،
بل �إنه الرابع يف طبقته ،فلم ت�شفع له كرثة �شعره على
�أن يتق ّدم �أهل طبقته� ،أو �أن يح ّل يف طبقة متقدمة
عليها؛ لأن كرثة �شعره مل تغن عن جودتها� ،إذ �إن
جودة �شعره ،كما يبدو ،كانت يف حدود متوا�ضعة مل
ت�ؤهله لأن يتقدم طبقته� ،أو يعلو �إلى طبقة متقدمة
عليها.
وواحدة طرفة ،وهي »املعلقة»:
«لولة َ � ْأط ٌ
خِ َ
الل بِبرُ َقة ِ َثه َمد»
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أوائل من تنبه من
طبعه ال�شعري ،ولع ّل ابن �سالم من � ِ
النقاد العرب �إلى العالقة ما بني بواعث ال�شعر من
ناحية وقلته �أو كرثته من ناحية �أخرى ،فكان �أن ربط
كم ال�شعر بباعث احلرب ،ف�أينما توجد احلرب يوجد
ّ
ال�شعر ،وقد عزا ماكدوجال  W.Mcdougallذلك �إلى
غريزة املقاتلة وحب اخل�صام  ،Pugnacityوهي من
الغرائز ذات ال�صلة القوية بالإبداع الفني ،و�صلتها
مبو�ضوع الهجاء �صلة َقو ّية ،والأمثلة على ذلك يف تاريخ
ال�شعر العربي وفرية ،فما �أكرث روائع ق�صائد الهجاء
التي يزخر بها �أدبنا العربي ،وقد �أبدعها �شعراء يف
حلظات من َ�س ْورة الغ�ضب( )؛ ولعل ق�صيدة جرير
املدو ّية يف �شهرتها ،يف هجاء بني نمُ َ ري التي دُعيت بـ
مثال على ذلك ،ومطلعها:
«الفا�ضحة» خري ٍ
�أَ ِق ّلي اللَو َم عا ِذ َل َوالعِتابا
َوقويل �إِن �أَ َ�صبتُ َل َقد �أَ�صابا
�إلى �أن قال:
�إذا َغ ِ�ضـ َبـتْ علـي َـك بـنـو تـمـي ٍـم
( )
ـا�س ُك ّلَـهُـ ُم غِ َ�ضـابـا
َح�سِ ْبـتَ الـن َ
ومن الغرائز الأخرى ذات ال�صلة امل�ؤثرة يف
الإبداع الفني التي ع ّدها ماكدوجال ،غريزة حب
ال�سيطرة (� )Self-Exhibitionأو حب الظهور (Will
 ،(to powerوينبثق منها �شعر الفخر ،و�أولى �أدلر
 Adlerهذه الغزيرة الأهمية الأولى يف حياة الإن�سان،
بل عزا �إليها النبوغ يف العلم والفن( ) .و�إن هذه
الغرائز لتت�سم باملرونة �أو الديناميكية ،ولكنها ال
تتهي�أ ُمدر ًكا ي�ستثري الغزيرة ،وهو ما ي�سمى احلافز
�أو الباعث ) ( Incentivوقد �أدرك النقاد والفال�سفة
العرب مبكر ًا دور مثل هذه الغرائز قبل ماكدوجال
و�أدلر وغريهما من املحدثني ،فربطوا بني االنفعال
وفاعلية التخيل الإبداعي ربط ًا حمكم ًا على �أ�سا�س �أن
لالنفعال دور ًا فاع ًال وم�ؤثر ًا يف �إذكاء طاقة التخيل
و�شحذها عند ال�شاعر ،كما بدا يف قول ابن �سينا:
«�إن التخيل هو انفعال من تعجب �أو تعظيم �أو تهوين
�أو ت�صغري �أو غم �أو ن�شاط»( ) ،وهذا يدل على �أن

عند الرواة من �شعره و�شعر عبيد �إال القليل»( ).
ومنهم عنده �أي�ض ًا عنرتة واحلارث بنُ ِح ِّلزَ ة،
وعمرو بن كلثوم ،وهم من �أ�صحاب املُع ّل َقات
امل�شهورات ،وكذلك عمرو بن ُم ْعدي كرب ،ومطلع
واحدته ال�شهرية:
ال�سمي ُع»
«�أمِ نْ َر ْيحانة ال َدّاعي َّ
وال ْأ�ش َع ُر بنُ ُحمران ا ُ
جلعفي ،وواحدته املق�صورة
امل�شهورة:
«ه َْل َبا َن َق ْل ُب َك مِ نْ ُ�سلَ ْي َمى َف ْ
ا�ش َت َفى؟»
و�سويد بن �أبي كاهل� ،صاحب:
« َب َ�س َطت را ِب َع ُة ا َ
حلب َل َلنا»
والأ�سود بن يعفر� ،صاحب:
( )
ح�س ُرقادي»
«نا َم
اخللي وما� أُ ُّ
ّ
وحديث النقاد عن املقلني من ال�شعراء �ساقهم
�إلى احلديث عن تلك القبائل التي عرفت بق ّلة �شعرها
و�شعرائها من مثل قبيلتي كلب و�شيبان على الرغم
من كرثة عديد �أفراد بع�ضها كقبيلة كلب التي كانت
تعدل �شيبان �أربع مرات .يقول الأ�صمعي« :لي�س يف
الدنيا قبيلة على كرثتها �أقل �شعر ًا من بني �شيبان
وكلب ،ولي�س لكلب �شاعر يف اجلاهلية قدمي ،وكلب
مثل �شيبان �أربع مرار»( ) ,ويف املقابل كانت قبيلة
ح�سان
هذيل �أ�شعر قبيلة بني قبائل العرب ،فقد �سئل ّ
ابن ثابت عن �أ�شعر قبيلة ،فقال :هذيل( ) ،ويخربنا
الأ�صمعي عن عدد �شعرائهم ،فيقول« :فيهم �أربعون
�شاعر ًا مفلق ًا»( ) .و�سيكون لهذا احلديث عن �شعر
القبائل وبع�ض البلدان تف�صيل الحق عندما نتحدث
عن دور حافزي احلرب والبيئة يف بعث ال�شاعرية.
الكم يف ال�شعر واحلوافز الباعثة عليه:
وال ُب ّد لنا ونحن نناق�ش مو�ضوع «الكم» يف ال�شعر
من �أن ن�ستجلي ر�أي النقاد العرب يف الأ�سباب التي
تكمن وراء ق ّلة ال�شعر وكرثته ،وهي قد تكون �أ�سباب ًا
عامة� ،أو خا�صة تت�صل بالتكوين النف�سي لل�شاعر وطاقة
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الإبداع ،وقد ي�شل قدرة خميلته في�صبح عاجز ًا عن
التعبري عن املعاين التي تختلج يف ذاته ،فال يقدر على
�صوغ عباراتها �أو ت�شكيل �صورها( ).
ومما ال �شك فيه� ،أن كم ال�شعر ،من حيث قلته
ّ
�أو كرثته ،مرتبط ارتباط ًا مبا�شر ًا بح�ضور هذا
التوتر �أو االنفعال النف�سي من ناحية ،ويف اال�ستجابة
املنا�سبة ملثل هذا التوتر النف�سي الذي هو كفتيل
ال�شعر �أو الإبداع الفني ،وا�ستح�ضر ابن �سالم مثاال
�ساطعا على دور حوافز ال�شعر ممث ًال بحافز احلرب،
بو�صفه حافزً ا �أ�سا�س ًيا ،له ت�أثريه البالغ يف قلة �شعر
ال�شاعر �أو كرثته ،وقد يكون ابن �سالم هو �أول من
�أ�شار �إلى ذلك الأثر بقوله« :وبالطائف �شعر ولي�س
بالكثري ،و�إمنا كان يكرث ال�شعر باحلروب التي تكون
بني الأحياء ،نحو حرب الأو�س واخلزرج� ،أو قوم
يغريون ويغار عليهم .والذي قلل �شعر قري�ش �أنه مل
يكن بينهم نائرة* ،ومل يحاربوا .وذلك الذي قلل
�شعر ُعمان ،و�أهل الطائف يف طرف ،ومع ذلك كان
( )
فيهم"
وهكذا ف�إن احلرب ،كما يرى ابن �سالم ،هي
التي تذكي جذوة ال�شعر وتطلق من �أل�سنة ال�شعراء،
وقدمي ًا قال عمرو بن معدي كرب رد ًا على قومه
الذين �أخذوا عليه قلة �شعره يف متجيدهم وتخليد
ذكرهم بني القبائل:
رماح ُه ْم
َفلَ ْو �أَ َّن َق ْومِ ي �أَ ْن َط َق ْتنِي ُ
( )
َن َطقْتُ َّ
ولكن ال ِّرما َح �أَ َجـ َّرتِ
ويروى �أنه �أرجت على النابغة اجلعدي �أربعني �سنة،
ثم �صارت لبني جعدة وقعة ظهروا فيها على عدوهم،
فا�ستخف النابغة ال�سرور فرا�ض القري�ض ،وكان
�أن الن له ما ا�ست�صعبه �سابق ًا ،فقالوا« :واهلل لنحن
ب�إطالق ل�سان �شاعرنا �أ�س ّر منا بالظفر بعدونا»( ).
وقد قالت بنو �أ�سيد بن عمرو بن متيم لأو�س بن
حجر� ،شاعر م�ضر يف اجلاهلية :قل فينا .قال�« :أبلوا
حتى �أقل»( ).
وقد قال ر�ؤبة بن العجاج يف احلرب التي كانت

التخيل الإبداعي ال يتولد يف نف�س ال�شاعر دون �أن
يكون م�صحوب ًا بانفعال منا�سب ،فحرمان ال�شاعر
من �إ�شباع حاجاته ي�ؤدي �إلى حالة من التوتر وعدم
التوازن النف�سي تدفعه �إلى البحث عن و�سيلة يخفف
فيها من وط�أة توتره وي�شبع حاجاته ،في�سعى �إلى
التعوي�ض عنها من خالل الإبداع الفني والت�سامي
مب�شاعره.
وحت ّدث ابن قتيبة عن الدواعي التي تبعث
ال�شاعر على القول ،وهي ذاتها التي �صرح بها �أرطاة
بن �سهية .يقول« :ولل�شعر دواع ّ
حتث البطئ وتبعث
املتلكف ،منها الطمع ،ومنها ال�شوق ،ومنها ال�شراب،
ومنها الطرب ،ومنها الغ�ضب»( ).
ويظهر �أن ال�شعراء كانوا �أول من �أدرك هذه
العالقة ما بني التوتر النف�سي والعملية الإبداعية،
فقد �سئل �أرطاة بن ُ�سه ّية�« :أتقول ال�شعر اليوم؟
فقال :واهلل ما �أطرب وال �أغ�ضب ،وال �أ�شرب ،وال
�أرغب ،و�إمنا يجيء ال�شعر من �إحداهن»( ).
فقد تنبه النقاد العرب ،ومن بينهم ال�شعراء
والفال�سفة �أي�ض ًا� ،إلى �أن لكل غر�ض من �أغرا�ض
ال�شعر نوع ًا معين ًا من االنفعال والتوتر النف�سي
املنا�سب .وبغري هذا االنفعال وهذه ال�شحنة ال�شعورية
الذاتية تعجز املخيلة عن فعل الإبداع ،و�أكد حازم
القرطاجني حقيقة ذلك مبين ًا �أن ال�شعر ال يت�أتي �إال
بتوفر ثالثة �أمور هي :املهيئات والأدوات والبواعث،
ويعني بالأخرية االنفعاالت النف�سية الناجتة من
احلاجات والغرائز ،وباملهيئات العوامل التي تعمل
على �إحداث اال�ستجابة املنا�سبة للتوتر واالنفعال
النف�سي� ،أما الأدوات فيعني بها اخلربات املكت�سبة.
وكما تختلف بواعث ال�شعر يف م�ستواها من حيث
قدرتها على ا�ستثارة ال�شاعر وحفز م�شاعره؛ ف�إن
ال�شعراء �أي�ض ًا خمتلفون يف درجة ا�ستجابتهم لبع�ض
الدوافع دون الأخرى ،على ح�سب تباين الرتكيب
النف�سي لكل منهم والتجربة ال�شعورية التي عاي�شها،
وال �شك �أن عدم و�صول ال�شاعر �إلى احلد الالزم من
التوتر واالنفعال ي�ؤثر يف انخفا�ض قدرة ال�شاعر على
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لوجود الكعبة فيها ،وهي من ناحية �أخرى ،معروفة
بالتجارة ،وحتر�ص على قوافلها التي جتوب الأنحاء
من �أي اعتداء �أو قطع طريق؛ �أما �أهل ُعمان فيبدو
�أنهم �أنا�س مت�صاحلون مع بع�ضهم؛ فال تنازع
يذكر بينهم ،وقد يكون ات�ساع رقعة موطنهم وتباعد
موا�ضع �سكناهم �ساعد يف توطيد مثل هذه العالقة
املت�صاحلة.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه الآن هو :كيف �أ�صبحت
قري�ش معروفة بال�شعر؟ ومتى ظهر فيها �شعراء؟ �إن
الإجابة عن مثل هذين ال�س�ؤالني قد ي�سند نظرية ابن
�سالم� ،إذا جاز التعبري ،فيما للحرب من �أثر يف ظهور
ال�شعر وحفز ال�شعراء ،فحينما انتقل الر�سول ،عليه
ال�صالة وال�سالم� ،إلى املدينة وقامت دولة الإ�سالم
فيها �أدركت قري�ش اخلطر الذي يهدد مركزها
ويقلق كيانها ،فلم ت ّدخر �سبي ًال ملحاربة الإ�سالم
�إال و�سلكته ،وال �سالح ًا ممكن ًا �إال و�أ�شهرته؛ فبد�أت
�شاعريتها ت�ستيقظ ،بعد �أن كانت يف جاهليتها قليلة
ال�شعر ،خاملة الذكر ،فحل عدا�ؤها للإ�سالم من
عقدة �أل�سنة �شعرائها ،وجرى ال�شعر على �أل�سنتهم،
فربز فيها �شعراء مل يكونوا معروفني بال�شعر من قبل،
من مثل �أبي �سفيان بن احلارث بن عبد املطلب ،ابن
عم ر�سول اهلل ،عليه ال�صالة وال�سالم ،وعبد اهلل
الز َبعرى ال�سهمي القر�شي الذي كان �أ�شعر �أهل
ابن ِ
( )
قري�ش ،وكذلك �ضرار بن اخلطاب الفهري .
وال ُب ّد لنا من �أن نتوقف عند قول اجلاحظ ،ما
دمنا يف هذا ال�سياق ،الذي يبدو من �أنه يعار�ض فيه
ابن �سالم يف نظريته هذه ،حيث يقول« :وبنو حنيفة
مع كرثة عددهم ،و�شدة ب�أ�سهم ،وكرثة وقائعهم،
و�س َط
وح�سد العرب لهم على دارهم وتخومهم ْ
�أعدائهم ،حتى ك�أنهم وحدهم يعدلون بكر ًا كلها ومع
ذلك مل نر قبيلة قط �أقل �شعر ًا منهم»( ).
�إن قول اجلاحظ هذا ،و�إن بدا للوهلة الأولى� ،أنه
يتعار�ض مع ما ميكن �أن ُي�سمى بنظرية ابن �سالم
يف �أثر حافز احلرب يف ال�شعر� ،إال �أنه يف احلقيقة
ال ّ
يطرد وال ّ
يخل مبا ذهب �إليه ابن �سالم ،فهو و�إن

دائرة بني متيم والأزد« :يا بني متيم� ،أطلقوا من
ل�ساين� :أي :افعلوا ما �أقول فيه .وقالت بنو متيم
ل�سالمة بن جندل« :جم ّدنا ب�شعرك!» فقال« :افعلوا
حتى �أقول!»( ).
وهكذا ف�إن العمل الإبداعي ال ميكن �أن يتم
يف فراغ ،وال جمال لت�صور وجود مبدع خارج �إطار
جماعة ينتمي �إليها ،ت�شد من �أزره ،وتتحم�س
وتقوم من �سقطاته ،ويف اللحظة التي ي�شعر
لرباعتهِّ ،
فيها املبدع �أنه دون م�ؤازرة نف�سية تتعاطف معه،
وتتفهم موقفه ،عندها ي�سقط يف يده ،وقد يتخلى عن
املوقف دون �أدنى تردد ،وهذا الأمر يتحقق عادة يف
املجتمعات املتكاملة ،مثل املجتمع العربي الذي ي�ستند
�إلى �أ�سا�س حتقق «النحن» بني �أع�ضائه ،على عك�س
املجتمعات التي تتكون من «�أناوات» متباعدة ي�سهل
عليها االنف�صال وي�صعب عليها االلتئام ،وهي �إن
التئمت فالتئاما عابر ًا.
واملجتمعات القائمة على �أ�سا�س «النحن»
جمتمعات على قدر وافر من الثبات ،وهي توفر
لأع�ضائها التوازن ال�سيكولوجي الذي يفقدونه مبجرد
انف�صالهم عنها( ).
نعود �إلى قول ابن �سالم الذي ي�ؤكد فيه دور
الوقائع يف �شحن طبع ال�شاعر و�إخ�صاب خياله،
وهو ما ت�أكد من خالل قول كل من عمرو بن معدي
كرب ،و�أو�س بن حجر ،وما حدث مع النابغة اجلعدي،
فقول ابن �سالم ال�سالف ين�سجم بال�ضرورة مع هذا
التقدمي الذي قدمناه ،فالقبائل التي كانت تقيم على
طرف مثل �أهل الطائف مل يظهر فيها �شعراء ،ومل
تعرف بال�شعر؛ لقلة احتكاكها بغريها من �أهل القرى
مما مل يتح �أمامها
الأخرى ب�سبب عزلتها املكانية؛ ّ
ما ميكن التنازع عليه مع غريها� ،أما بالن�سبة �إلى
قري�ش فكانت تتمتع بخ�صو�صية وفرت لها �سالم ًا
دائما مع غريها من �أهل القرى والقبائل الأخرى؛
لوجود م�صالح م�شرتكة كانت حتول دون �أية نزاعات
ميكن �أن تع ّكر �صفو هذا ال�سالم الذي كان يحر�ص
عليه كل طرف من الأطراف؛ فقري�ش موطن حجهم
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حمجن الثقفي ،وغيالن بن َ�س َل َمة ،وكنانة بن عبد
ياليل( ).
ونظرية اجلاحظ يف اعتماد ال�شعر على ثالثة
عنا�صر« :الغريزة» �أو الطبع الالزم لقول ال�شعر،
و«البيئة» ،و«العرق» �أو القرابة الدموية« :و�إمنا
ذلك (قول ال�شعر) عن قدر ما ق�سم اهلل لهم من
احلظوظ والغرائز ،والبالد والأعراق»( )� .أقول �إن
هذه النظرية غري مطردة �أي�ض ًا ،وال �إخالها ت�شكل رد ًا
مقنع ًا على ابن �سالم يف ربطه ما بني كرثة ال�شعر
واحلرب ،كما �أ�شار �إلى ذلك �إح�سان عبا�س( )� ،إن
�شكلت رد ًا عليه يف الأ�سا�س ،فابن �سالم ،يف الواقع،
مل يفته دور الطبع �أو املوهبة ال�شعرية ،كما ب ّينا ،كي
ت�شكل نظرية اجلاحظ هذه رد ًا عليه ،ومل يفرت�ض ابن
�س ّالم �أن احلرب تقوم مقام الطبع يف عمل ال�شعر،
و�إمنا قال �أن ال�شعر حتفزه احلروب وتبعث عليه ال
�أكرث ،فنظرية ابن �سالم و�إن مل تطرد بتمثيله ببني
حنيفة ،ف�إنها بالت�أكيد ال تق َّو�ض به؛ طاملا �أن ال�شواهد
والأمثلة على �صحتها وافرة وعديدة ،فاال�ستثناء
ال يخرق النظرية �أو القاعدة �إن وجد ،وقد قيل �إن
لكل نظرية �أو قاعدة ا�ستثناءها الذي قد ينبثق من
ظروف و�أحوال خا�صة به.
ونظرية اجلاحظ ذاتها غري ّ
مطردة �أي�ض ًا ،فلي�س
خل�صب البيئة عالقة بكرثة ال�شعر �أو قلته ،كما �أك ّد
ذلك اجلاحظ ذاته ،حني ا�ست�شهد بقبيلتي عبد القي�س
وثقيف اللتني كانتا تنزالن يف �أخ�صب املواطن؛ ومع
ذلك فحظهما �أو ن�صيبهما من ال�شعر قليل ،و�إن دل
�شعر ثقيف حتديد ًا ،كما قال ،على طبع عجيب( )،
وما قلناه ،بخ�صو�ص احلرب عند ابن �سالم ،من �أن
دورها ال يعدو دور احلافز يف عملية �إبداع ال�شعر،
نقوله كذلك بخ�صو�ص البيئة ،فدور البيئة �أي�ض ًا
بخ�صب مكانها وطيب هوائها وبديع منظرها ال
يعدو �أي�ض ًا دور احلافز يف هذه العملية .هذا من
ناحية ،ومن ناحية �أخرى ف�إن متثيله بقبيلة احلارث
بن كعب يق ِّو�ض ت�صوره ب�أن تكون الغريزة خا�صية
مت�صلة يف العرق الواحد� ،إذ يقول« :وبنو احلارث
بن كعب قبيل �شريف ،يجرون جماري ملوك اليمن،

�صح ،ال يعدو �أن يكون ا�ستثناء لتلك القاعدة التي
افرت�ضها ابن �سالم ،ثم �إن ابن �سالم نف�سه كان
مدرك ًا ملثل هذا اال�ستثناء ،ولو كان ب�صورة معاك�سة،
عندما حتدث عن �أهل الطائف الذين مل يكن لهم
وقائع ،ومع ذلك كان فيهم �شعر و�شعراء ،ولو كان
ذلك بقدر.
وابن �سالم مل يزعم يف قوله ال�سالف� ،أن احلرب
هي التي تخلق ال�شعراء فتوجدهم من العدم ،فطاملا
�أنه مل يكن هناك طبع �أو موهبة �شعرية لدى الفرد،
فال ميكن �أن نتوقع منه �أن يتح ّول �إلى �شاعر ،حتى ولو
خا�ض غمار �أعتى احلروب واملعارك ،فنعلم جميع ًا �أن
وجود احلافز ال يغني بحال عن توفر الطبع ،فدور
احلرب �أو �أي حافز كان ،يكمن يف �إيقاظ الطبع
الكامن وا�ستثارة مكنوناته ،وال ميكن �أن يوجد الطبع
من عدم ،وبنو حنيفة الذين ا�ست�شهد بهم اجلاحظ،
قوم افتقروا �إلى هذا الطبع ،الذي ميكن �أن حتفزه
احلرب وتوقظه من ُ�سبات ،فالطبع �أو امللكة الفطرية
لدى ال�شاعر ،كما ي�شبهها ابن الأثري كالنار الكامنة
يف الزناد� ،إذ يقول« :اعلم �أن �صناعة ت�أليف الكالم
من املنظوم واملنثور تفتقر �إلى �آالت كثرية ...ومالك
هذا كله الطبع ف�إنه �إذا مل يكن ثم طبع ف�إنه ال تغني
تلك الآالت �شيئ ًا ،ومثال ذلك كمثل النار الكامنة يف
الزناد ،واحلديدة التي يقدح بها� .أال ترى �أنه �إذا مل
يكن يف الزناد نار ال تفيد تلك احلديدة �شيئ ًا»( ).
فقول اجلاحظ ال�سالف �إذن ال ي�شكل بحال نق�ض ًا
ملا قاله ابن �سالم بهذا ال�ش�أن ،ف�إبن �سالم كان
مدرك ًا ،كما �أ�سلفنا� ،أن لكل قاعدة ا�ستثناء ،وعلى
الرغم من �أن حالة الطائف �شكلت ا�ستثناء ،ولو كان
ب�صورة معاك�سة لال�ستثناء الذي طرحه اجلاحظ� ،إذ
�إنه على الرغم من عزلتها وانتفاء وقائعها ،فقد ظهر
فيها �شعر وبرز منها �شعراء ،فهي و�إن كان �شعرها
مما كان ي�ؤ ّمل فيها لوجودها على طرف� ،إال �أنها
�أقل ّ
ً
ً
مل تكن خلوا متاما من ال�شعر ،وهنا يكمن اال�ستثناء
اجلزئي� ،إذا جاز التعبري ،الذي طرحه ابن �سالم،
وقد �س ّمى ابن �سالم بع�ض �شعراء الطائف املعروفني،
من مثل �أبي ال�صلت بن �أبي ربيعة وابنه �أُم ّية ،و�أبو
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مما ن�سب �إليه من
�أنه عرف بق ّلة �شعره على الرغم ّ
�أ ّنه ع ّمر عمرا طويال ( ) .وي�ضيف ابن ر�شيق �إلى
عبيد �شاعر ًا �آخر هو �أبو د�ؤاد� ،إذ عرف بقلة �شعره مع
طول عمره ،وهو ما يفهم من عبارة ابن ر�شيق التي
ذي ّلها بحديثه ال�سالف عن عبيد� ،إذ قال« :وكذلك �أبو
د�ؤاد»( ).
والنابغة اجلعدي مثال �آخر ،فقد عا�ش ما يقرب
من مئة وع�شرين �سنة ،وانقطع عن قول ال�شعر بعدما
ابتد�أ قوله يف بدايات حياته مدة ثالثني �سنة ،ثم نبغ
بعد ذلك ،وعاد ملزاولة قول ال�شعر .يقول الأ�صمعي:
«النابغة اجلعدي �أُفحم ثالثني �سنة بعدما قال ال�شعر
ثم نبغ»( ).
ويبدو �أن الأ�صمعي ينحاز �إلى �شعر املرحلة الأولى
من حياته ،وهي املرحلة التي متثل �سن ال�شباب ،قبل
�أن يفحم ثالثني �سنة ،وهو ي�شكك يف �شعر املرحلة
الثانية من عمره ،وهي مرحلة ما بعد الإفحام التي
قد متثل �سن ال�شيخوخة يف حياته ،من حيث جودته،
وحتى ن�سبته �إليه .يقول« :وال�شعر الأول من قوله جيد
بالغ والآخر م�سروق ولي�س بجيد»( ).
�إن مثال النابغة اجلعدي هذا يدعونا لأن ن�ستدعي
ما قاله دعبل بن علي ونقله اجلاحظ« :مكثت نحو
�ستني �سنة لي�س من يوم ذر �شارقة �إال و�أنا �أقول فيه
�شعر ًا»( ) ,وهو قو ٌل مفع ٌم باملبالغة التي ال يقبلها
العقل ،فطبع ال�شاعر �أو موهبته ،كما هو متف ٌق عليه،
لي�ست رهن �إرادة ال�شاعر ،وعمل ّية الإبداع الفني عمل ّية
�شائكة معقدة تعتمد على عمل الالوعي �أو العقل الباطن
يف مرحلة مهمة من مراحل تلك العملية ،وال�شاعر ال
ي�ستطيع �أن يحدد زمان هذه العملية ومكانها؛ لأنها
تباغت ال�شاعر يف حلظة غري متوقعة.
دعبل هذا� ،إال �إذا
ونحن ال ن�ستطيع �أن نقبل كالم ٍ
كان ما يقوله يقع يف دائرة النظم ولي�س ال�شعر ،وقد
ال يجاوز فيه البيت �أو البيتني �أو حتى املقطوعة ،وال
ميكن �أن يكون ذلك يف كل يوم ذ ّر �شارقة كما يزعم
�إال �إ ذا كان ممن يكاد يكون كالمه كله �شعر ًا.

وجماري �سادات �أعراب �أهل جند ،ومل يكن لهم
يف اجلاهلية كبري حظ يف ال�شعر .ولهم يف الإ�سالم
�شعراء مفلقون»( ) ,وا�ستخدام اجلاحظ مل�صطلح
احلظ �أو احلظوظ ،و�إن عطف عليه العنا�صر الثالثة:
(الغريزة ،والبيئة ،والعرق) ،فذلك ال ي�شكل عن�صر ًا
رابع ًا يف هذه النظرية ،كما قد يفهم ،و�إمنا يق�صد به
الن�صيب �أو املق�سوم من هذه العنا�صر الثالثة التي
ت�شكل �أ�سا�س نظريته ،ولذلك ف�إنني �أتفق مع �إح�سان
ع ّبا�س يف قراءته للعبارة« :من احلظوظ يف الغرائز
والأعراق»( ).
الكم و�سن ال�شاعر:
و�س�ؤال �آخر يطرح ذاته ،وهو :هل لطول عمر
ال�شاعر �أو ِق َ�صره عالقة بكم ال�شعر من حيث قلته �أو
كرثته؟ وهو �س�ؤا ٌل يقع �أي�ض ًا يف خانة الأ�سئلة العديدة
املحيرِّ ة التي يطرحها غمو�ض الطبع �أو املوهبة
ال�شعرية من ناحية ،وجمريات عمل ّية الإبداع ال�شعري
التي ي�صعب اقتفاء �آثارها من ناحية ثانية ،وهو �س�ؤال
كتلك الأ�سئلة التي �أخفقنا حتى يومنا هذا يف الو�صول
�إلى �إجابة حا�سمة عنها ،غري �أننا ال منلك �إال �أن
نطرح �إجابة افرتا�ض ّية �أو �أول ّية عامة ،من خالل تلك
ال�شواهد والأمثلة التي ت�ساق يف هذا ال�سياق ،وهي �أن
ال عالقة تربط بني الأمرين� ،أي عمر ال�شاعر وكم
ما يقوله من ال�شعر يف حياته؛ لأن �أمر الكم حمكوم
بطبيعة موهبة ال�شاعرة وتكوينه الفطري والنف�سي،
ومبا �أن هذه املعطيات لي�ست متماثلة عند ال�شعراء
ب�سبب تباين تكوين النف�س الإن�سانية من �شخ�ص �إلى
�آخر ،ومن ّثم من �شاعر �إلى �آخر ،فمن الطبيعي �إذن
�أال حتكم بقاعدة ميكن تعميمها ،وبناء على ذلك
فقد حقق طرفه «ابن الع�شرين»( ) ،فقد كان �أحدث
ال�شعراء �سن ًا و�أقلهم عمر ًا� ،إذ قتل وهو ابن ع�شرين
�سنه( ) ,ما مل يحققه �شعراء عا�شوا زمن ًا طوي ًال ،من
مثل عبيد بن الأبر�ص ،الذي يقال �إنه ع ّمر ثالثمئة
�سنة ،ومع ذلك كان مق ًال يف �شعره ،وهي رواية ال
تعدو �أن تكون �أقرب �إلى اخليال منها �إلى احلقيقة،
�إال �أنها ال متنع من �أنه قد يكون ممن ع ّمروا زمن ًا
طوي ًال ا�ستثنائي ًا ،وما يهمنا هو ال�شاهد الذي م�ؤداه
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لقول ال�شعر دون �أن تغلب عليه �صفة �أخرى غري �صفة
ال�شعر.
وقد تنبه النقاد العرب �أي�ض ًا �إلى دور احلوافز �أو
بواعث ال�شعر يف كم ال�شعر من حيث قلته �أو كرثته،
وحتدثوا عن بواعث عديدة ارتبط بها قول ال�شعر
عندهم ،فلكل غر�ض من �أغرا�ض ال�شعر حافزه
املتعلق به ،وربطوا ما بني درجة ا�ستجابة ال�شعراء
لهذه البواعث وكم ال�شعر لديهم� ،إذ �إن ال�شعراء
متباينون يف درجة ا�ستجابتهم لبع�ض الدوافع �أو
البواعث دون الأخرى ،ومن بني هذه البواعث التي
�أوالها ابن �سالم الأهمية الق�صوى باعث احلرب
الذي ارتبط به كم ال�شعر عنده ارتباط ًا ملحوظ ًا،
�إذ �إن الوقائع تعمل على �إذكاء جذوة طبع ال�شاعر
وا�ستثارة مكنوناته و�إخ�صاب خياله ،وحافز �آخر هو
حافز البيئة الذي تعامل معه اجلاحظ من خالل ما
ي�سمى بنظريته يف �أثر الغريزة والبيئة والعرق ،وهي
النظرية التي قد تكون رد ًا على نظرية ابن �سالم
يف ما للحرب من �أثر يف حفز ال�شعراء وبعثهم على
القول ،و�إثراء مذخورهم من ال�شعر.

خامتة:
مما تو�صلنا �إليه يف هذا البحث تقدير النقاد
ّ
العرب ملعيار الكم يف تقييم قدرة ال�شاعر وم�ستواه
الفني ،وهو يعني بال�ضرورة مت ّكن ال�شاعر من نظم
�أكرب عدد ممكن من الق�صائد ذات امل�ستوى واجلودة،
مما ي�ؤكد �أنهم مل يعت ّدوا مبعيار الكم جمرد ًا ،كما قد
ّ
يفهم من ذلك للوهلة الأولى ،بل كان الكم عندهم
مالزم ًا للكيف �أو اجلودة ومقرتن ًا به.
ولع ّل الأ�صمعي هو �أول من تبنى من النقاد العرب
مما جعل
هذا املعيار ،ونظر �إليه بعني التقدير؛ ّ
مفهوم الفحولة مفهوم ًا حا�سم ًا يف نقد ال�شعر عند
العرب ،وحتقيق الفحولة مطل ًبا ال يت�أتّى لكل �شاعر،
و�إمنا ملن �أوتي طبع ًا �شعري ًا نافذ ًا ميكنه من �أن ينظم
عدد ًا من الق�صائد املتميزة ،ويتفاوت هذا العدد من
�شاعر �إلى �آخر على غري قاعدة م�ستوية نهتدي بها،
ثم اتك�أ ابن �سالم بعده على هذا املعيار ،م�صنف ًا
ال�شعراء يف طبقات على وفقه ،وهم �إن كانوا عند
الأ�صمعي طبقتني :فح ٌل �أو غري فحل ،ف�إنهم عند ابن
�سالم ع�شر طبقات ،وهكذا ف�إن الفحولة �صفة عزيزة
عندهما ،وتعني التفرد الذي يق�صد به تفرغ ال�شاعر
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	.59القريواين ،عبد الكرمي :املمتع يف �صنعة ال�شعر ،حتقيق حممد زغلول �س ّالم ،الإ�سكندر ّية ،من�ش�أة املعارف
بالإ�سكندرية.20-19،
 .60نف�سه.
 .61نف�سه.28 :
 .62نف�سه.24 :
 .63انظر م�صطفى �سويف :الأ�س�س النف�سية للإبداع الفني يف ال�شعر خا�صة ،القاهرة  ،دار املعارف مب�صر ط،2
124-122 ،1959؛ وانظر كذلك ح�سن عي�سى :الإبداع يف الفن والعلم ،الكويت� ،سل�سلة عامل املعرفة رقم
(.191 ،1979 ،)24
 .64انظر �سامي العاين :الإ�سالم وال�شعر،الكويت� ،سل�سلة عامل املعرفة رقم (.30-28 ،)66
.219/1
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	.65احليوان :حتقيق عبد ال�سالم هارون ،القاهرة.380/4 ،1983 ،
	.66ابن الأثري� ،ضياء الدين :املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر ،حتقيق �أحمد احلويف وبدوي طبانة ،الريا�ض،
دار الرفاعي للن�شر الطباعة والتوزيع ،ط.55/1 ،1983 ،3
	.67انظرطبقات فحول ال�شعراء.259/1 :
	.68احليوان.381/4 :
	.69انظر :تاريخ النقد الأدبي.84 ،
	.70احليوان.381-380/4 :
 .71نف�سه381/4 :؛ وانظر �إح�سان عبا�س :تاريخ النقد الأدبي.85-84 ،
 .72تاريخ النقد الأدبي.84 :
	.73القر�شي :جمهرة �أ�شعار العرب89 ،؛ ابن قتيبه :ال�شعر وال�شعراء.194/1 ،
	.74انظر ابن قتيبة :ال�شعر وال�شعراء.194/1 ،
	.75ابن ر�شيق :العمدة.217/1 ،
 .76نف�سه.
 .77فحولة ال�شعراء.19 :
 .78فحولة ال�شعراء.19 :
	.79الأ�صفهاين :الأغاين.151/20 ،
امل�صادر واملراجع:
امل�صادر:
	ابن الأثري� ،ضياء الدين (637هـ1239/م) :املثل ال�سائريف �أدب الكاتب وال�شاعر ،حتقيق �أحمد احلويفوبدوي طبانة ،القاهرة ،دار نه�ضة م�صرللطبع والن�شر،؟.
	امر�ؤ القي�س بن حجر الكندي450( :م؟) :الديوان  ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة. 1958 ،	اجلاحظ� ،أبوعثمان عمروبن بحر (255هـ868/م) :احليوان ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،القاهرة.1983 ،	ابن �سينا� ،أبوعلي احل�سني بن عبداهلل (427هـ1037/م) :املجموع ،القاهرة،؟.	الإ�شبيلي� ،أبو القا�سم الكالعي(550هـ1155/م)� :إحكام �صنعة الكالم  ،حتقيق حممد ر�ضوان الداية،بريوت ،دار الثقافة		.1966 ،
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	الأ�صفهاين� ،أبوالفرج علي بن احل�سني (356هـ 967/م) :الأغاين ،القاهرة.1974-1970 ،	الأ�صمعي ،عبد امللك بن قريب (216هـ731/م) :فحولة ال�شعراء ،حتقيق ت�شارل�س توري ،بريوت.1971،	الأندل�سي ،نورالدين املعروف بابن �سعيد الأندل�سي :ن�شوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب ,حتقيق ن�صرتعبد الرحمن ،ع ّمان ،مكتبة الأق�صى .1982
	ابن قتيبة ،عبداهلل حممد بن م�سلم (276هـ889/م) :ال�شعر وال�شعراء ،حتقيق �أحمد �شاكر ،القاهرة ،دارالرتاث العربي ،ط.1977 ،3
	القر�شي� ،أبو زيد حممد بن �أبي اخلطاب (من رجال القرن الثالث ومطلع الرابع) :جمهرة �أ�شعار العرب،حتقيق علي حممد البجاوي ،القاهرة.1981،
	القريواين ،عبد الكرمي النه�شلي (405هـ1014/م) :املمتع يف �صنعة ال�شعر ،حتقيق حممد زغلول �سلاّ م،الإ�سكندرية.1980 ،
املراجع:
 �إح�سان عبا�س :تاريخ النقد الأدبي عند العرب ،ع ّمان ،دار ال�شروق (طبعة مزيدة ومنقحة).2001 ،	�أمني قنديل� :أ�صول علم النف�س ،مطبعة الإعتماد ،ط.1929 ،4 حامد عبد القادر :درا�سات يف علم النف�س الأدبي ،جلنةالبيان.1949 , ح�سن عي�سى :الإبداع يف الفن والعلم ،الكويت� ،سل�سلة عامل املعرفة رقم (.1979 ،)24 �سامي مكي العاين :الإ�سالم وال�شعر ،الكويت� ،سل�سلة عامل املعرفة رقم (.1996 ،)66 �سلوى امللاّ  :الإبداع والتوتر النف�سي ،القاهرة  ،دار املعارف مب�صر.1972 ، جميد ناجي :الأ�س�س النف�سية لأ�ساليب البالغة العربية ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شرالتوزيع.1984 ،
 م�صطفى �سويف :الأ�س�س النف�سية للإبداع الفني يف ال�شعر خا�صة،القاهرة ،دار املعارف مب�صر ،ط، 2.1959
- Mcdougall William: Out line of Psychology Newyork, 1923.
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