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 :ملخص البحث
معاجم النقد وال يف كتب التفاوت الشعري مل يرد بوصفه مصطلحا نقداي يف 

، مبعناه وداللته يف املمارسة الغة، ولكنه كان حاضرا يف مستويي: اإلنتاج والتلقياألدب والب
النقدية عند نقاد القرن الثالث اهلجري، واختيار هذا الزمن كان مقصودا، إذ عرف النقد يف 

علم الكالم للغوية و واالنفتاح على املرجعيات ا ،هذا القرن التفلت من الدائرة الذاتية
دية اليت تدخل ضمن دائرة وينهض البحث على جتميع املصطلحات النق .والفلسفة
، األوىل تبحث يف املصطلح واملفهوم، ل دراستها عرب مصفوفتني معرفيتني، وحياو التفاوت

وسنتعرف على التفاوت  .تاج الشعري والتلقي النقديواألخرى ترصد الظاهرة يف اإلن
تقته مبصطلحات تقريبة كالتناتقض والتباين واالختالف،  م نرصد سسباب الشعري يف عال

التفاوت ضمن سبعاد ثالثة: الذاتية والدينية والسياسية، وسخريا حماولة التعمق يف طبيعة 
ثة خطوط يتحرك وفقها التفاوت الشعري وفهم  عمله، وتقد سفضى التقصي إىل ثال

، ما تقتضيه عمليات التلقي  اثنيا ال ،  م: ما يتصل ابملوضوع الشعري سو وهي ،التفاوت
واثلثا ما يرهتن إىل الشاعر نفسه، وكان من نتاج ذلك سهولة تسكني ذلك يف خطاطة 

التواصلية ضمن ما ميكن تسميته ببنية التضام، سي احلركة من العام إىل اخلاص،  ايكبسون
حيث تبدس عملية التفاوت من السياق )املوضوع الشعري(  م املرسل إليه )الرواة( وانتهاء 

 ابملرسل )الشاعر( .
 التفاوت الشعري –النقد يف القرن الثالث اهلجري  –الشعر العريب  :الكلمات املفتاحية
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Abstract 

'Disparity' did not appear as a literary term in the glossaries of 

criticism nor it did in rhetoric and literature books. However, it was 

present on two levels: the production and the reception, in its meaning 

in critical practice of the Critics of the Third Century A H. The paper 

is meant to gather critical terms that fall within the ' Disparity' circle, 

and tries to study them through two cognitive matrices. The first   

looks at the term and concept, and the second monitors the 

phenomenon in poetic production and reception. 

We will identify poetic Disparity in relation to nearer terms such as 

contradiction, discrepancy and difference. Then, we will examine the 

causes of Disparity within three dimensions:  the subjective, religious 

and political, and finally try to delve deeper into the nature of poetic 

disparity and understand how it works. 

The investigation has led to three lines according to which the 

Disparity occurs. The first is related to the theme of the poetry itself, 

the second is what the processes of reception require, and the third 

depends on the poet himself.  As result, it became easier to locate it in 

f Jacobson communicative plan within what can be called the structure 

of connectedness, i.e. the movement from general to specific, where 

the process of Disparity starts from the context (poetic theme), the 

narrators and ending with the sender (poet). 

key words: Arabic poetry - criticism in the third century AH - poetic 

disparity 
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 مقدمة:. 1
يكشف اهتمام النقاد بظاهرة التفاوت الشعري عن وعي نقدي مبكر، ساثرته 

وثقافية وحضارية، لعل سمهها تلك النقلة احلضارية، اليت حتققت للعلوم معطيات فكرية 
العربية يف عصر التدوين، ابنتقاهلا من عصر الشفاهية إىل عصر الكتابية، اليت هيأت املناخ 
النقدي لالتساع والتطور، بفعل حفظ التجارب النقدية وتراكمها وانتشارها، ومسحت 

دية السائدة، ومنها التوتقف عند مصدر الظاهرة الشعرية، مبراجعة الكثري من األفكار النق
واحنسار الفكرة السائدة، اليت كانت تُرجع اإلبداع الشعري إىل تقوى خارجية، من اعتقادات 

(.والقول 1993عند اليوانن )عباس،  "وسساطري وخرافات، فيما يعرف بـ "رابت الشعر
، 6ج، 1996الشعر") اجلاحظ،  بفكرة "اإلهلام" سو ما عرف عند العرب بـ "شياطني

 (، وردها إىل تقوى داخلية، سي إىل عامل إنساين يصدر عن الشاعر.226ص.
إن رد عملية اإلبداع الشعري إىل العامل اإلنساين، يعين دخوهلا يف عالتقة جدلية، 

اترة سخرى، فيأيت شعره  االنقيادوصراع مستمر مع الشاعر، إذ ُتْسلم له تقيادها اترة، وتتأىب 
ورة من صور هذا اجلدل والصراع، وبه يتحقق االختالف يف شعره، وتقد مير الشاعر ص

مبنعطفات كربى يف حياته، ويتبع ذلك اضطراب يف نتاجه الشعري ابلضرورة، إذ يفقد 
 وحدة نسيجه، ونظام مساراته، فيوسم شعره ابلتفاوت والتناتقض.

 أسئلة البحث 1. 1
: ما معىن التفاوت على تراثنا النقدية يطرح البحث مبناهج حبثية حديثة سسئل

؟ وكيف تقرس النقاد الث اهلجري به؟ ما سسباب التفاوتالشعري؟ وملاذا عين نقاد القرن الث
؟ كيف نستفيد من التفاوت مصطلحا لشعرية يف الديوان الشعري العريبهذه الظاهرة ا

 ومفهوما يف نقدان املعاصر؟

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 منهج البحث:. 2 
مت االستعانة يف املرحلة األوىل ابملنهج الوصفي التحليلي، حيث ارهتن الوصفي 
ابملعاجلة النظرية وتقدمي اإلطار املعريف للمصطلح واملفهوم، بينما توىل التحليل دراسة 
املقوالت النقدية تقصد استخراج املفهوم منها، ويف املرحلة الثانية استأنس البحث ابملنهج 

رن، حيث وضع كل نقاد القرن الثالث يف دائرة االستقراء واستصفاء املتشابه االستداليل املقا
واملختلف يف مقوالهتم النقدية،  م املقارنة بينهم تقصد التوفر على النظام الكامل لعمل 

 مصطلح التفاوت وخطواته اإلجرائية.

 املبحث األول: التفاوت يف دائرة املصطلح واملفهوم. 3
 فاوت الشعري:حتديد مصطلح الت 1. 3
 التفاوت يف اللغة:  1. 1. 3

 ُتطلق كلمة التفاوت وما هو من جذرها يف اللغة على معان عدة، منها:
: "اختلفا يف التقدير، ويقال: ـ االختالف والتباين واالضطراب، تقول: تفاوت الشيئان1

تباين الرجالن تباينا يف الفضل، وتفاوت اخلَْلق: اختلف ومل يكن سواي" )جممع اللغة العربية، 
(، ومن ذلك تقوله تعاىل: "الذي خلق سبع مسوت طباتقا ما ترى 731ص. 2ج، 2005

(، 3سورة امللك، اآلية ت فارجع البصر هل ترى من فطور" )يف خلق الرمحن من تفاو 
واملعىن: ما ترى يف خلقه تعاىل السماء اختالفا، وتقرئ من تفوُّت: مبعىن من عيب، وتقيل مها 

 مبعىن واحد. 
وذهب الفخر الرازي إىل سن حقيقة التفاوت يف اآلية الكرمية هو: "عدم  

، 30ج، 2000، الرازيالتناسب، كأن بعض الشيء يفوت بعضه وال يالئمه" )
فإن نفي التفاوت ال يعين التطابق والتماثل، بل يعين نفي عدم (، وعلى هذا املعىن 51ص.
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املالءمة سو نفي عدم التناسب، ويبدو هذا الفهم سكثر اتساتقا مع اآلايت الكرمية، اليت تؤكد 
صراحة اختالف البشر، سو عدم تطابقهم يف خصائص كثرية، كاأللسنة واأللوان وغريمها،  

السموت واألرض واختالف سلسنتكم وسلوانكم إن يف ومن ءايته خلق "كما يف تقوله تعاىل: 
(، ولعل االختالف هنا هو اختالف يف 21) سورة الروم، اآلية  "ذلك ءاليت للعلمني

الدرجة ال يف النوع، وهو ما حيقق التناسب دون التفاوت، خالفا ملن يرى: "سن نفي 
( وسن 17ص.، 29جت،  ب بن عاشور،التفاوت حيقق معىن التطابق، سي التماثل" )

 سصل الكالم: ما ترى فيهن وال يف خلق الرمحن من تفاوت. 
ابن اعد ما بينهما")ـ التباعد بني الشيئني، تقال ابن منظور: "تفاوت الشيئان سي تب2 

( والتفاوت بوزن التفاعل: شدة الفوت، والفوت: البعد، 69، ص.2ج، 1990منظور، 
ة، وهو هنا مستعار للتخالف وانعدام والتفاعل هنا ليس على حقيقته، بل هو للمبالغ

 )بن عاشور،التناسق، ألن عدم املناسبة يشبه البعد بني الشيئني، تشبيه معقول مبحسوس 
 17، ص.29جت،  ب
ـ إحداث الشيء واالنفراد به دون سمر صاحبه، تقال ابن منظور: افتات عليه يف األمر: 3

 معن بن سوس يعاتب امرسته:  ومنه تقول ،حكم، وكل من سحدث دونك شيئا فقد فاتك به
 فإن الصبح منتَظٌر تقريب      وإنِك ابملالمة لن تُفايت

 سي ال سفوتك، وال يفوتك مالمي إذا سصبحت، فدعيين ونومي إىل سن نصبح.
ـ السبق، ومضي الوتقت على شيء مل يُفعل، تقال ابن منظور: فاتين كذا سي سبقين، ... 4

 ، ومنه تقول سيب ذؤيب:وفاتين األمر فوات وفواات ذهب عين
 إذا سَرنَّ عليها طاردا نزتَِقت     والفْوت إن فات هادي الصدر والَكَتدُ 
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سي إن فاتته مل تفته إال بقدر صدرها ومنكبها، ومن معانيه سيضا، اخللل، والفرجة بني 
 (69، ص.2ج، 1990األصابع، واملوت الفجأة )ابن منظور، 

  التفاوت الشعري عند النقاد: 2. 1. 3
مل يرد مصطلح التفاوت يف معاجم النقد األديب القدمي وال يف معاجم البالغة، 
ولكنه كان حاضرا مبعناه وداللته يف املمارسات النقدية، عند نقاد القرن الثالث اهلجري، 
فكثري من األحكام النقدية تتأسس على املعاين اللغوية هلذه الكلمة، كاالختالف، والتباين، 

تباعد بني الشيئني، والسبق، فهذه القصيدة أتيت يف صدارة شعر هذا واالضطراب، وال
الشاعر، وتلك ختتلف يف مستواها الفين عن بقية تقصائده، وسخرى مضطربة تقياسا ببقية 

، سو سبيات سو ة واحدة من تقصائدهم واشتهروا هباشعره، وكثري من الشعراء عرفوا بقصيد
النقاد ابلتفاوت الشعري، سن النقد العريب  بيت حمدد من بني سشعارهم، ومما يؤكد وعي

القدمي يعتمد يف جل سحكامه النقدية على صيغة سفعل التفضيل، وهذه الصيغة تقوم يف 
 سساسها على املفاضلة، وهي سساس التفاوت الشعري.

إن املنجز الشعري ألي شاعر لن يكون متطابقا بعضه مع بعض، بل البد سن 
ملطابقة هذه سيكون تكريرا، كما سن اختالفه ال يتعارض مع  يكون خمتلفا؛ ألنه يف حال ا

كونه يسري على نسق واحد، سو وترية واحدة، وعندما حيدث اختالل يف هذا النسق سو 
تلك الوترية، ميكننا القول إن شعر هذا الشاعر متفاوت، ومن  م فإن ربط التفاوت مبعىن 

اختالف وزايدة، وهي االضطراب  االختالف وحده، ال يؤدي هذا املعىن، ففي التفاوت
 والتباعد بني الشيئني، وشدة الفوت، سي عدم التناسب وعدم التقارب من الناحية الفنية.

وتقد تنبه النقاد املعاصرون إىل هذه الظاهرة النقدية القدمية، فوسع بعضهم من 
القصيد  داللتها، عندما استخدم املصطلح يف التفريق بني نوعني من الشعر الغنائي، مها:

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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(، 46، ص1985، إبراهيموالرجز، ووصف العالتقة بينهما ابلتفاوت يف درجة الغنائية )
واستخدمه البعض اآلخر يف نطاق ال يتجاوز شعر الشاعر، إذ حدد التفاوت الشعري أبنه: 

( ويتفق 64، ص 1993، عباس"هو التفاوت يف القصيدة سو يف شعر الشاعر الواحد" )
 طلح التفاوت مع هذا املعىن.البحث يف استخدامه مص

 التناقض وعالقته مبصطلح التفاوت: 2. 3
إن ربط التفاوت الشعري بنفي التناسب والتقارب، جيعله يتقاطع يف بعض دالالته 
مع مصطلح التناتقض الشعري، تقول: انتقض فالن يف كالمه تكلم مبا خيالف معناه، 

، 1984)الناتقوزي ،  اآلخر إببطاله وتناتقض الكالمان: اّدافعا، كأن الواحد منهما ينقض
(، ومصطلح التناتقض كان حاضرا عند نقاد القرن الثالث اهلجري، فقد ذكر 489ص.

اجلاهلية يناتقض حممد بن سالم اجلمحي "سن عبد هللا بن رواحة، ... كان يف حروهبم يف 
سي أييت بشعر يناتقض شعر تقيس بن (، 223،ص1ج، د.ت، اجلمحيتقيس بن اخلطيم" )

كما سورد ابن تقتيبة ما كان حيدث بني الشاعرين: مسلم وسيب نواس من تالحي، اخلطيم،
 وفيها سن ساب نواس طلب من مسلم سن ينشده، فأنشده:

 وستقام بني عزمية وجتلد     دِ فنَّ عاصى الشبابَ  فراح غري مُ 
من "فقال له سبو نواس: انتقضت نفسك، ذكرت سنه راح، والرواح ال يكون إال ابنتقال 

، فجعلته منتقال مقيما" )ابن تقتيبةمكان إىل مكان،  م تقلت: وستقام بني عزمية وجتلد، 
االنتقال، واالنتقال يتناتقض  حبسب سيب نواس يقتضيالرواح ف (806ص  ،2، ج1958

 .، وهذ دليل على حضور مصطلح التناتقض عند نقاد القرن الثالث اهلجريمع اإلتقامة
إن العالتقة بني التناتقض والتفاوت هي عالتقة عموم خبصوص، فالتفاوت سعم من  

التناتقض، إذ يتفق التناتقض مع التفاوت يف التباعد واالضطراب وانعدام التناسب، ورمبا 
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يتجاوز ذلك إىل اإلفساد واهلدم، وتدخل هذه املعاين يف التفاوت الشعري، وهذا ما يلتقي 
ك ُيستخدمان مبعىن واحد يف هذا البحث، برغم ما بينهما من فيه هذان املصطلحان، ولذل

 اختالف. 
 :أمناط التفاوت الشعري 3. 3

 هناك منطان من التفاوت الشعري:
 : التفاوت الطبيعي 1. 3.3

هو الذي حيدثه التطور الناشئ عن تراكم اخلربة الشعرية عند الشاعر من انحية، و 
احلياة واختالف املوضوع من انحية اثنية؛ إذ إن دينامية الشعر مرتبطة ارتباطا وثيقا حبركة 

(، وهذا البحث ليس معنيا هبذا النوع من التفاوت؛ 12ص  ،2007وحتوالهتا )إمساعيل، 
وعب كل معاين التفاوت، فهو ستقرب إىل االختالف منه إىل التفاوت، ألن هذا النوع ال يست

وهو تفاوت طبيعي، حيدث يف املنجز الشعري للشعراء مجيعهم، مثلما حيدث يف مناحي 
 احلياة كلها، بل هو معين بنمطه الثاين، وهو ما ميكن تسميته ابلتفاوت الظاهر.  

 التفاوت الظاهر: 2. 3. 3
التباين الواضح،  :الظاهره يف هذا البحث، ونعين ابلتفاوت وهو ما حناول مقاربت 

الذي حيدث يف املنجز الشعري للشاعر، بسبب اختالله سو فقدان تناسبه واتساتقه من 
الناحية الفنية، مع ستقواله الشعرية السابقة عليه سو الالحقة، وتقد حفظت املصادر العلمية 

التفاوت الشعري عند الشاعر، وميكن القدمية، بعض األحكام النقدية، املؤسسة على 
الوتقوف على ذلك يف تعقبات العلماء والنقاد للشعراء، وتقد مجع املرزابين يف كتابه: املوشح، 
"مآخذ العلماء على الشعراء يف عدة سنواع من صناعة الشعر" كثريا من هذه التعقبات، 

 والكتاب دال بعنوانه وموضوعه.
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القدمي من هذه الظاهرة الشعرية، سوف جيد الكثري إن املتتبع ملوتقف النقد العريب 
من األحكام النقدية اليت تلقى فيها التهم على الشعراء، بسبب تفاوت سشعارهم 

 وتناتقضاهتا، ونكتفي بضرب مثال واحد يؤدي هذا املعىن:
 من ذلك ما عابوه من تناتقض امرئ القيس يف تقوله:  

 .........................فتوِضح فاملقراة مل يعف رمسها     .......
  م تقال: 

 ..................................     وهل عند رسم دارس من معّول؟
 وعلى زهري بن سيب ُسلمى يف تقوله:

 تقف ابلداير اليت مل يعفها القدم
  م يقول يف الشطر الثاين:

 بلــى وغرّيها األرواح والديــم                              
 (.33ص ، د.ت،سن الشاعر سكذب نفسه )املرزابين ذكرت الرواةحيث 

ويذكر سبوبكر األنباري االختالف الذي دار بني العلماء يف أتويل ظاهرة التناتقض 
الشعري يف البيتني السابقني فيقول: "إن تقال تقائل: كيف تقال يف البيت األول: )مل يعف 

؟ تقيل له: يف هذا ت: )عند رسم دارس(رمسها( فخرب سن الرسم مل يدرس، وتقال يف هذا البي
 غري تقول:

تقال األصمعي: تقد درس بعضه وبقي بعضه ومل يذهب إىل كله، كما تقول: تقد درس   
 كتابك، سي ذهب بعضه وبقي بعضه.

 وتقال سبو عبيدة: رجع فأكذب نفسه بقوله: )فهل عند رسم دارس( كما تقال زهري: 
 لى وغرّيها األرواُح والدِّميُ تقْف ابلداير اليت مْل يعُفها الِقدم     ب

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 
                                                     التفاوت الشعري عند الشاعر                       2019ديسمرب  14العدد  -جملة كلية اآلداب

________________________________________________________ 

89                                                                 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                             

  ISSN  2664-1682 

وتقال آخرون: ليس تقوله يف هذا البيت: )فهل عند رسم دارس( بناتقض لقوله: )مل يعف 
رمسها( ألن معناه مل يدرس رمسها من تقليب، وهو نفسه دارس. وتقالوا سراد زهري يف بيته: تقف 

بلى وغرّيها األرواح ابلداير اليت مل يعفها القدم من تقليب،  م رجع إىل معىن الدروس فقال: )
 والدمي(.

االستقبال، كأنه تقال: فهل عند رسم سيدرس  وتقال آخرون: معىن )فهل عند رسم دارس(
ا، معناه: زيد يقوم غدا" )ابن مبرور الدهر عليه، وهو الساعَة ابق. كما تقول: زيد تقائم غد

لعيب الذي (، ويتضح من خالل هذه اآلراء سن سغلبها ال يسّلم اب26نباري، د.ت، صاأل
 الحظه النقاد السابقون على البيتني، بسبب التناتقض فيهما، ومن  م ينتفي العيب عنهما،

( سو إىل ما تسمح به الدالالت اللغوية ويلجأ سصحاهبا إما إىل التأويل )الرسي الثالث
)األصمعي وسصحاب الرسي الرابع( وهذا ينم عن فهم جيد لطبيعة النص الشعري، ومل يشذ 

 إال سبو عبيدة.عن ذلك 
ويف مراحل متأخرة )القرن الرابع اهلجري( مل يتسامح النقاد يف مسألة التناتقض   

الشعري عند الشاعر فحسب، بل يعدوهنا دليال على القدرة الشعرية، يقول تقدامة ابن 
جعفر: "إن مناتقضة الشاعر نفسه يف تقصيدتني سو كلمتني، أبن يصف شيئا وصفا حسنا، 

ذما حسنا سيضا، غري منكر عليه وال معيب من فعله، إذا سحسن املدح   م يذمه بعد ذلك
بن جعفر، اوالذم، بل ذلك عندي دليل على تقوة الشاعر يف صناعته واتقتداره عليها " )

( فقيمة الشعر ال تنحصر يف معناه، وال يف كون هذا املعىن 20-19.ص ، ص1978
 مناتقضا ملعان سبقته، بل تكمن يف تشكيله اجلمايل.

 التفاوت يف دائرة اإلنتاج والتلقي . 4
 أسباب التفاوت الشعري: 1. 4
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هناك سسباب تقف وراء ظاهرة التفاوت الشعري عند الشاعر، وميكن تصنيف هذه 
 األسباب يف اآليت:

 ـ األسباب الذاتية:1
تقد يرجع التفاوت الشعري عند الشاعر الواحد، إىل التحول املفاجئ يف حياته   

عن التحول الذي حيدث بفعل التطور الطبيعي، الذي يشرتك فيه مع غريه  اخلاصة، فضال
من عامة الناس، مثال ذلك التحول املفاجئ يف حياة الشاعر اجلاهلي امرئ القيس ويف 
شعره، فقد كان يف بداية حياته منشغال ابللهو والصيد،  م حدث له ما جعل حياته تتغرّي 

ويروي سبو الفرج األصفهاين هذه اللحظات رسسا على عقب، وذلك هو مقتل سبيه، 
املفصلية يف حياته فيقول: إن "ُحجرا كان طرد امرس القيس، وآىل سال يقيم معه سنفة من تقوله 
الشعر، وكانت امللوك أتنف من ذلك، فكان يسري يف سحياء العرب، ومعه سخالط من 

ضة سو موضع صيد، شذاذ العرب من طييء وكلب وبكر بن وائل، فإذا صادف غديرا سو رو 
ستقام فذبح ملن معه يف كل يوم، وخرج إىل الصيد فتصيد  م عاد فأكل وسكلوا معه، وشرب 
اخلمر وسقاهم، وغنته تقيانه. وال يزال كذلك حىت ينفد ماء ذلك الغدير،  م ينتقل عنه إىل 

يقال غريه، فأاته خرب سبيه ومقتله، وهو بدمُّون من سرض اليمن، ساته به رجل من بين عجل 
له عامر األعور سخو الوّصاف...]فقال[: ضيعين صغريا ومحلين دمه كبريا، ال صحو اليوم 

(، 54،ص9، ج1985، األصفهاينوال سكر غدا، اليوم مخر وغدا سمر، فذهبت مثال" )
وتقد انعكس هذا التحول يف حياة امرئ القيس على شعره فأصبح متفاوات، وإذا كانت 

ليت عاشها يف املرحلة األوىل من حياته، فإن هناك عددا من املعلقة تصور حياة الرتف ا
 القصائد اليت وصلت إلينا من شعره، تكشف عن املرحلة الثانية منها.
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وتقد الحظ النقاد هذا التفاوت يف شعر امرئ القيس، وسلقوا ابلالئمة عليه، ألنه 
، ته" )املرزابينطره، وبُعد مهأييت يف شعره سحياان مبا يدل على "جاللة شأنه، وعظيم خ

 (، فيقول مفتخرا مبلكه، واصفا ملا حياوله:22د.ت، ص
 فلو سن ما سسعى ألدىن معيشة     كفاين ومل سطلب تقليل من املال

 ولكنــــــــما سسعى جملد مؤثل     وتقد يدرك اجملد املؤثل سمثايل
 خيمته: م أييت ويقول تقول إعرايب متلفع يف مشلته، ال جتاوز مهته ما حوته 

 لنا غنم نســـوِّتقها غزار    كأن تقـرون ِجلَّــتها العصيُّ 
 فتمأل بيتنا ستِقطا ومسناً     وحسبك من غىن شبع ورِيُّ 

إن هذه التهمة املوجهة لشاعرية امرئ القيس، مل تكن بسبب تفاوت شعره من 
يتحدث بلسان الناحية الفنية، بل كانت بسبب تفاوته يف املعىن، فهو يف البيتني األولنْي 

سمري وابن ملك، ويبدو عايَل اهلمة، وميتلك الثقة الكافية يف تقدرته على بلوغ مراده، ويف 
 البيتني التاليني، تتضاءل هذه اهلمة، وال يطلب من احلياة إال ما يطلبه البسطاء من الناس.

سما سنصار الشاعر فقد حاولوا سن يدافعوا عن شعره، لكن دفاعهم عنه مل يكن  
ي التهمة، من خالل البحث عن مربرات هلذا التفاوت يف املعىن، ومل يكن بتوجيه القراء بنف

إىل القيم اجلمالية يف األبيات الشعرية، بل بنفي هذا الشعر الذي ال يتناسب واهلمة العالية 
يف البيتني األولنْي، لكن تقصارى جهدهم مل يتجاوز تقوهلم: "إن كثريا من شعر امرئ القيس 

( وهناك من  31ص ،املرزابين ، د.تكانوا معه، مثل عمرو بن تقميئة وغريه" )  لصعاليك
كان سكثر إنصافا وموضوعية، عندما وضع يده على السبب األكثر وجاهة هلذا التفاوت 

 (.137ص الشعري، برده إىل تغريُّ احلال وغدر الزمان )امرؤ القيس، د.ت،
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 ـ األسباب الدينية:2
ي بسبب حتول الشاعر إىل عقيدة جديدة، وهذا ما وتقد حيدث التفاوت الشعر  

حدث مع الشاعرين املخضرمني، لبيد بن ربيعة، وحسان بن اثبت، شاعر رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم، سما األول فتقول بعض الرواايت إنه اعتزل تقول الشعر، إذ " مل يقل لبيد يف 

 اإلسالم إال بيتا واحدا، وهو:
 سجلي     حىت لبست من اإلسالم سرابال"  احلمد هلل إذ مل أيتين

 (252ص ،15ج ،2008األصفهاين ،)  
ويف رواية سخرى سن سيدان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، طلب من عامله على 
الكوفة، وهو املغرية بن شعبة، سن استنشد من تِقَبلك من شعراء مصرك ما تقالوا يف اإلسالم، 
فأرسل "إىل لبيد فقال: سنشدين، فقال: إن شئت ما ُعفي عنه، يعين اجلاهلية، فقال: ال، 

م، فانطلق فكتب سورة البقرة يف صحيفة،  م ستى هبا وتقال: سنشدين ما تقلت يف اإلسال
غري ؛ (252،ص15،ج2008) األصفهاين ،سبدلين هللا هذه يف اإلسالم مكان الشعر" 

املروية عن هذا الشاعر، تؤكد سنه مل يتوتقف عن تقول الشعر متاما بعد اإلسالم،  سن األخبار
يتأمل الشعر املنسوب إليه يف املصادر  لكنه مل ينشغل به كسابق عهده  يف اجلاهلية، ومن

بعد إسالمه، يدرك  التحول الكبري الذي سحدثه إسالمه يف حياته، كما يدرك شكل 
 التفاوت يف شعره، فلو تقرسان ـ على سبيل املثال ـ معلقتة الشهرية، وتقد تقاهلا يف اجلاهلية:

 جــاُمــهاعفت الداير حملُّها فُمقاُمها     مبنًــى أتبّــد َغْوهُلا فرِ 
ن ُعرِّي رمسها     َخَلًقا كما ضِمن الُوِحيَّ ِسالُمها  فمدافع الرَّايَّ
 ِدمٌن جتّرم بعد عهد سنيسها      ِحجــج خلون حالهلا وحرامها

 (163ص د.ت، ،العامري)                                                       
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 وتقارانها بقوله يف تقصيدة بعد إسالمه، وتبلغ عدهتا مخسة ومثانون بيتا:  
 إن تقوى ربنا خيـــــر نفل       وإبذن هللا ريثي وعــــجل                 
ــد له        بيديه اخلري ما شـــاء فعل                   سمحـــــد هللا وال نــــ
  اهتدى       انعم البال ومن شاء سضلمن هداه سبل اخلري                

 ( 139صد.ت  ،العامري)                                                          
الستطعنا سن منيز بني القوة واجلزالة واإليقاع الصاخب يف سبيات املعلقة، يف مقابل التقريرية 
واملباشرة يف تقصيدته بعد إسالمه، مما يدل على وجود تفاوت فين بني شعره يف املرحلتني، 
األمر الذي دفع النقاد للتقليل من سمهية شعره يف اإلسالم، فقد مسع األصمعي سستاذه ساب 

ما سحد سحب إيل شعرا من لبيد بن ربيعة، لذكره هللا "رو بن العالء يصف شعره ويقول: عم
(، يريد 84)املرزابين، ص "عز وجل، وإلسالمه، ولذكره الدين واخلري، ولكن شعره رحى بزر

(، وهذا احلكم 50م،1993"سنه ذو جعجعة وطنني، وليس وراءه كبري شيء" )عباس، 
الشعر عن الدين، فإنه يكشف عن هبوط املستوى الفين النقدي فضال عن كونه يفصل 

 لشعر لبيد بعد اإلسالم. 
  ـ األسباب السياسية:3

من األسباب اليت تقود إىل التفاوت الشعري عند الشاعر ارتباطه ابلسياسة، وهذا 
ما حدث يف احلقبة األموية، حيث عمد خلفاء بين سمية الستقطاب الشعراء، لرتسيخ 

ا: يتصل بتحويل اخلالفة إىل ملك وراثي، يرثه من خيتارونه من سبنائهم، جانبني: "سحدمه
(، فكان سكثر 375،ص1986واآلخر يتصل بتأكيد سحقيتهم يف الوالية واحلكم" )علي ، 

األحزاب أتييدا من الشعراء، وال غرابة يف ذلك، فقد كانت السلطة بيده، وكانت األموال 
د كرس هذا الوضع فكرة التكسب ابلشعر، ودفع كثريا اليت يغدتقها على الشعراء وفرية، وتق
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من الشعراء املهمني، كجرير والفرزدق، إىل مدحهم والوتقوف بصفهم ، كما انضم إليهم 
 شعراء الشيعة، مثل سمين بن خرمي األسدي.

ويبدو سن العطاء هو الصلة اليت كانت تربط هؤالء الشعراء ابحلزب األموي  
ت شيعية، وملا آلت السلطة إىل حزب بين سمية اجتهوا إليه، احلاكم؛ فمذاهب بعضهم كان

 فكتم بعضهم تشّيعه، ومضى يف مدح بين سمية.
وإىل جانب اإلغراء املادي، حتول بعض الشعراء عن مذاهبهم بفعل التهديد 
والوعيد، كما حدث مع سهم شعراء األحزاب األخرى، كالكميت بن زيد األسدي شاعر 

 عبيد هللا بن تقيس الرتقيات، سهم شعراء حزب الزبريين.حزب الشيعة األبرز، و 
سما الكميت بن زيد األسدي، فقد كان شعره يف بدايته حافال مبدح الشيعة  

ومبهامجة احلزب األموي، لكنه حتول عن مذهبه السياسي بعد انكسار حزب الشيعة، 
كل ما تقاله من   واتصل ابحلزب األموي احلاكم يف سواخر سايمه، ومدحهم، وانل عفوهم بعد

 (. 395ص ،1986، عليشعر مناوئ هلم )
وسما عبيد هللا فقد كان معروفا إبخالصه للعقيدة الزبريية، وحتريضه على بين سمية، 
وهجائه الالذع هلم، ونيله من حرماهتم وسعراضهم، لكنه بعد انتهاء حزب الزبرييني ظل 

سيديهم، وتشفع منهم فشفع له،  مالحقا من األمويني، وانتهى به األمر إىل سن وتقع بني
 وكتب العديد من القصائد يف مدح اخلليفة عبد امللك بن مروان، من ذلك تقوله يف مدحه:

 خليفة هللا فوق منربه      جفت بذاك األتقالم والصحف
 (299ص )ضيف، د.ت،
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  طبيعة التفاوت الشعري 2. 4
اآليت: ما املعايري اليت يقود احلديث عن سسباب التفاوت الشعري إىل السؤال  

 احتكم إليها النقد العريب القدمي يف التفاوت الشعري؟
وميكن تصنيف املعايري اليت احتكم إليها النقاد يف رصد هذه الظاهرة إىل ثالثة 
معايري: منها ما يتصل ابملوضوع الشعري، ومنها ما يتصل بتصحيح الرواية، ومنها ما يتصل 

 ابحلالة النفسية للشاعر.
 :ـ التفاوت بسبب املوضوع الشعري1

تقد يرجع التفاوت الشعري إىل املوضوع الذي يكتب فيه الشاعر، فهناك  
موضوعات حمددة ـ وفق هذا التصور ـ تفسح اجملال لإلبداع الشعري، ويستحق بسببها سن 
يوصف الشعر ابلقوة، وهناك موضوعات سخرى يضيق فيها اجملال اإلبداعي للشعر، ومن  م 

هـ( عن هذا النوع من 210تقد عرب األصمعي)يوصف الشعر الذي ُسجنز فيها ابلضعف، و 
التفاوت يف نصه الشهري، وهو يتحدث عن شعر حسان بن اثبت فقال: "طريق الشعر إذا 
سدخلته يف ابب اخلري الن؛ سال ترى سن حسان بن اثبت كان عال يف اجلاهلية واإلسالم، 

ومحزة وجعفر رضوان فلما دخل شعره يف ابب اخلري ـ من مراثي النيب صلى هللا عليه وسلم، 
هللا عليهما، وغريهم ـ الن شعره، وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول، مثل امرئ القيس، 
وزهري، والنابغة، من صفات الداير والرحل، واهلجاء واملديح، والتشبيب ابلنساء، وصفة 

 ت،ب  ،ته يف ابب اخلري الن" )املرزابيناحلُُمر واخليل واحلروب واالفتخار، فإذا سدخل
 (.71ص

وهلذا النص النقدي دالالت مهمة، فهو سم النصوص الرتاثية اليت يستدل هبا على 
احنياز النقد العريب يف وتقت مبكر للنواحي اجلمالية يف النص الشعري، ويتجلى ذلك يف 
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فصله بشكل واضح بني الشعر والدين، بل إنه يتجاوز ذلك، حني يغايل يف ربطه بني اخلري 
 وضعف الشعر.

ويتوتقف سحد النقاد املعاصرين عند كلميت: اخلري واللني يف هذا النص للكشف 
عن معنامها، ويرى سن األصمعي تقد وضع مقابل كلمة اللني طريق الفحول، وهي تعين عند 
بعض النقاد ضعف األسر، وسما كلمة اخلري فال يقابلها لفظة الشر، بل تعين عنده طلب 

اال وثيقا ابلناحية الدينية، ويقابله حينئذ "دنيوية" الشعر، الثواب األخروي، سو ما يتصل اتص
 ،واالحنياز للخري مضادان للفحولة واتصاله ابلصراع اإلنساين يف هذه احلياة، فالليونة

( وحبسب هذا الفهم، فإن ما يصيب الشعر من ضعف سو تقوة ـ  51ص ،1993 )عباس،
ب املوضوع الشعري، فإذا كان املوضوع كما يتضح من هذا النص الرتاثي املهم ـ إمنا هو بسب

الشعري متصال ابخلري سو ابألمور األخروية، فسيكون النص الشعري ضعيفا، سما إذا اتصل 
املوضوع ابألمور الدنيوية فسيكون النص الشعري تقواي، فعندما ارتبط شعر حسان بن اثبت 

شعره ابألمور األخروية ابلصراعات الدنيوية، كان شعره تقواي، وعندما جاء اإلسالم وارتبط 
 سصبح ضعيفا. 

 ـ التفاوت بسبب تصحيح الرواية 2
وهو التفاوت الذي يرجع إىل اختالف القائلني، فيما عرف ابالنتحال، فما  

يالحظه الناتقد من تفاوت يف شعر الشاعر ليس مرده إىل املوضوع الشعري، كما هو احلال 
فحول(( سي ابالنغماس يف الصراعات عند األصمعي، الذي ربط تقوة الشعر بـ))طريق ال

الدنيوية، كما ربط ضعفه بـ))اللني(( سي بطلب الثواب األخروي، بل مرده إىل التشكيك يف 
الرواية، ووفقا هلذا التصور سننا عندما نالحظ تفاوات يف الشعر املنسوب للشاعر، ينبغي 

ن تقول هذا الشاعر، بل التسليم أبن هذا الشعر الذي يبدو لنا "ضعيفا سو متفاوات" ليس م
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هو منسوب إليه، ومن  م ينبغي سن نبحث له عن تقائل آخر، كما حدث ألنصار الشاعر 
امرئ القيس، عندما برروا األشعار الضعيفة املنسوبة إليه بقوهلم : "إن كثريا من شعر امرئ 

 (.31ص ب ت، القيس لصعاليك كانوا معه، مثل عمرو بن تقميئة وغريه" )املرزابين ،
عندما حتدث يف مستهل كتابه، عن  هذا ما ذهب إليه حممد بن سالّم اجلمحيو  

 ال خري فيه" ظاهرة الوضع واالنتحال، فقال: "ويف الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثري
(، كما تقدم تفسريه ألسباب ظهورها، والطريقة اليت متت هبا، 4ص ،1ج، د.ت، اجلمحي)

 فقال:
كر سايمها ومآثرها، استقل بعض العشائر فلما راجعت العرب رواية الشعر، وذ 

شعر شعرائهم، وما ذهب من ذكر وتقائعهم، وكان تقوم تقلت وتقائعهم وسشعارهم، 
فأرادوا سن يلحقوا مبن له الوتقائع واألشعار، فقالوا على سلسنة شعرائهم،  م كانت 

الرواة  الرواة بعُد، فزادوا يف األشعار اليت تقيلت، وليس ُيْشِكل على سهل العلم زايدة
وال ما وضعوا، وال ما وضع املولدون، وإمنا عضَّل هبم، سن يقول الرجل من سهل 

 البادية من َوَلد الشعراء، سو الرجل ليس من ولدهم، فُيْشِكل ذلك بعض اإلشكال
 (46، ص1، ج، د.تاجلمحي)                                                      

ولست هنا يف سياق احلديث عن ظاهرة االنتحال، وال عن مدى وجاهة هذا  
التصور من الناحية املوضوعية، إال بقدر التأكيد على سن حممد بن سالم اجلمحي هومن 
سوائل النقاد العرب، الذين تنبهوا هلذه الظاهرة يف الشعر العريب، وسن تفسريه لظاهرة التفاوت 

 على هذه الفكرة. الشعري عند الشعراء مبيني 
فقد فسر به سبب التفاوت الشعري عندما حتدث عن اللني الذي الحظه يف 

ر فيها لني، فُتْشِكل بعض اإلشكال" اسشعار تقريش، حيث تقال: "وسشعار تقريش سشع
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ح د (، كما توتقف عند تقصيدة منسوبة إىل سيب طالب، مي245، ص1،جتـ  ، داجلمحي)
 فيها النيب صلى هللا عليه وسلم:

 وسبيض ُيستسقي الغمام بوجهه    ربيع اليتامى عصمة لألرامل
ورسى سنه "زٍيد فيها وطولت، وسألين األصمعي عنها، فقلت صحيحة جيدة، 

(، وتوتقف عند 244ص ،1، ج، د.تاجلمحيتقال: ستدري سين منتهاها؟ تقلت: ال" )
أبنه "كثري حسان بن اثبت، وعده الشاعر األول من طبقة شعراء املدن العربية، ووصفه 

تقريش واستبَّْت، وضعوا  1الشعر جيده، وتقد محل عليه مامل حيمل على سحد، ملا تعاضهت
(، وتقد مر بنا كيف سرجع 215،ص1ج د.ت، ،اجلمحيعليه سشعارا كثرية ال تـُنَـقَّى")

النقاد سبب تفاوت شعر امرئ القيس إىل اختالل الرواية، عندما نسبوا بعض سشعاره 
  أبهنا لصعاليك كانوا معه.املتهمة ابلضعف، 

 ـ التفاوت بسبب الشاعر3
من األسباب اليت فسر هبا النقاد ظاهرة التفاوت الشعري احلالة النفسية للشاعر،  

هـ" هذه األسباب من ثالثة جوانب: جانب يتصل ابحلوافز 276وتقد تناول ابن تقتيبة"
ر والزمن، وجانب يتصل النفسية الدافعة لقول الشعر، وجانب يتصل ابلعالتقة بني الشاع

 (.111، ص.1993ابلعالتقة بني الشاعر واملكان )عباس،
احلوافز النفسية الدافعة لقول الشعر عند ابن تقتيبة، فهي مخسة: الطمع والشوق  ـ سما1
 (.78ص ،1، ج1958، الشراب والطرب والغضب )ابن تقتيبةو 

ز كان للطمع، والالفت للنظر سن الغالب يف شواهد ابن تقتيبة على هذه احلواف
 يفوذلك يشري إىل شيوع ظاهرة التكسب يف عصره، تلك الظاهرة اليت ظهرت بوادرها 

                                                 
 ـ تعاضهوا: تناهشوا ورمى بعضهم بعضا ابلعضهية، وهي اإلفك والبهتان والشتيمة. 1
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الشعر اجلاهلي، وعند الشاعر األعشى ميمون بن تقيس،  م تنامت يف العصور الالحقة، 
ومن ذلك سن الكميت بن زيد األسدي، كان يتشيع لبين سمية، وينحرف عنهم يف الرسي 

 ،1958، ابن تقتيبةفيهم كانت سجود من مدائحه يف آل سيب طالب ) واهلوى، لكن مدائحه
 (.79ص ،1ج
: من األسباب اليت تقود إىل التفاوت الشعري عند الشاعر العالقة بني الشاعر والزمنـ 2

توتقيت إبداعه للقصيدة، فإذا اختار توتقيتا مناسبا استطاع سن يبدع شعرا جيدا، وإذا مل يوفق 
اسب استعصى عليه تقول الشعر، يقول ابن تقتيبة: "وللشعر سوتقات يف اختيار الوتقت املن

(، وابملقابل فإن له "اترات 80ص ،1958ابن تقتيبة، ُيسرع فيها ستيُّه، وُيسمح فيها سبيُّه" )
(، وتقد حدد هذه 80ص.  ،1958، ابن تقتيبةيبعد فيها تقريبه، ويستصعب فيها ريِّضه" )

ي الكرى، سي تقبل وتقت النوم، وصدر النهار تقبل الليل تقبل تغشِّ  لاألزمنة يف وتقتني، سو 
 الغداء. 

: يرى ابن تقتيبة سن املكان يؤثر يف اإلبداع الشعري، ومن التفاوت الشعري واملكانـ 3
(، ويف حال عدم 80ص.  ،1958، ابن تقتيبةذلك اخللوة يف السجن، واخللوة يف املسري )

املالئمني لقول الشعر، سيكون ما ينظمه توفر احلالة املناسبة للشاعر، سو الوتقت واملكان 
 الشاعر خمتلفا ومتفاوات.

واملتأمل يف فهم نقاد القرن الثالث اهلجري لطبيعة التفاوت الشعري عند الشاعر 
الواحد، ميكنه القول إنه كان يصدر عن وعي نقدي لطبيعة التطور الشعري، لكن هذا 

 يكن بوسعه سن يتخلص من أتثري الثقافة الوعي كان حمكوما ابحلركة النقدية يف عصره، إذ مل
الشفاهية يف ترمجة هذا الوعي، ولئن مسحت هذه الثقافة بشيء من التذوق والتأثر، فإهنا مل 
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مُتّكن الناتقد من الفحص والتأمل والنظر، مما هو من مقتضيات الثقافة الكتابية، ولذلك 
 عاما. جاء احلديث عن التفاوت الشعري عند الشاعر الواحد حديثا 

فالناتقد إما سن يتجه وجهة املوضوع الشعري )األصمعي(، وهي خطوة طيبة، كان 
من املمكن سن تفضي إىل العناية ابلنص الشعري، وبيان وجوه التفاوت فيه، لكنها سسلمته 
إىل عبارات عامة، متس التفاوت الشعري، كحديثه عن لني الشعر وضعفه، بسبب ارتباطه 

ولته وتقوته، عندما يرتبط ابلنشاط اإلنساين، وما إىل ذلك من مبوضوعات اخلري، سو فح
 املصطلحات العامة، اليت كانت حباجة ملن يتوتقف عندها ويطورها.

وصحيح سن هناك من حاول )اجلمحي( تطوير مفهوم الفحولة، سي تقوة الشعر 
الفحولة وضعفه، سو فحولته ولينه، فإذا كان الشاعر عند األصمعي فحال سو غري فحل، فإن 

عند اجلمحي تتفاوت، وهي درجات، وابلرغم من ذلك فإن اجلمحي مل ينظر إىل الفحولة 
(، سما 81و15،ص1993من موتقف تطوري، بل نظر إليها من موتقف اثبت )عباس، 

مقياس اللني فإنه مل يقرنه ابخلري كما فعل األصمعي، بل تقاده إىل الشك يف تقبل الشعر، 
نه والزائف، بسبب انشغاله مع علماء عصره إبرهاصات ومن  م البحث عن األصيل م

 التحول إىل الثقافة الكتابية، ومالزماهتا، من نقد الرواية، والبحث عن صحتها.
وإما سن يوجه الناتقد "ابن تقتيبة" وعيه هبذه الظاهرة إىل مصدر اإلبداع الشعري، سو 

ناسبني إلبداعه، وهي منشئ األدب، فيتحدث عن دوافع الشعر، وعن الزمان واملكان امل
 سفكار جديرة ابلتأمل، ألهنا تراعي احلالة النفسية للشاعر، وما يعرتيها من تقلبات. 

 :النتائج. 5
ـ مل يرد مصطلح التفاوت الشعري يف معاجم النقد األديب القدمي وال يف معاجم البالغة 1

 العربية، ولكنه كان حاضرا مبعناه وداللته يف املمارسات النقدية.
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ـ يتقاطع مصطلح التفاوت الشعري يف بعض دالالته مع مصطلح التناتقض الشعري، وهو 2
 مصطلح كان حاضرا عند الشعراء والنقاد على السواء.

ـ يكشف اهتمام النقاد بظاهرة التفاوت الشعري عن وعي نقدي أبمهية ظاهرة التفاوت 3
 الشعري وأتثريها يف حركة التطور الشعري.

قافة الشفاهية دور ابرز يف تعامل نقاد القرن الثالث اهلجري مع هذه ـ كان لتأثري الث4
الظاهرة الشعرية، فبالرغم من وعي النقاد هبا، وتقدمي تصوراهتم ملعاجلتها، فإهنم مل 

 يستطيعوا أتمل هذه الظاهرة أتمال يفضي إىل رسي نقدي موضوعي هلا.
معاجلتها من اخلارج، عندما عزا  ـ اختلفت آراء النقاد حول هذه الظاهرة، فبعضهم حاول5

وجودها إىل صنع الرواة، وحاول البعض اآلخر إرجاعها إىل الداخل، عندما ردها إىل 
 املوضوع الشعري: اخلري وما يقابله، سو إىل احلالة النفسية للشاعر.

يف هذه القضية ستقرب اآلراء إىل املوضوعية، عندما رد وجود هذه ـ كان رسي ابن تقتيبة 6
 رة إىل منشئ النص الشعري.الظاه

 التوصيات: . 6
التأكيد على سمهية الرتاث النقدي، وسن العودة إليه مبناهج علمية تقد يساعد يف حل  .1

 بعض املعضالت النقدية املعاصرة.
دعوة الباحثني إىل مقاربة موضوع التفاوت الشعري يف الرتاث النقدي من زاوية  .2

 الشفاهية والكتابية.
الظاهرة النقدية يف القرون التالية، ملا تتوفر عليه من مذاهب نقدية ضرورة متابعة هذه  .3

 متعددة االجتاهات، وخمتلفة املشارب.
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 :املصادر واملراجع
اتريخ النقد األديب عند العرب من العصر اجلاهلي إىل القرن (. 1985إبراهيم، طه سمحد )

 .دار الكتب العلمية . بريوت:الرابع اهلجري

 .  القاهرة: دار الفكر العريب.9. األدب وفنونه. ط(2007إمساعيل، عزالدين ) 

.  )حتقيق: إحسان عباس(. بريوت: دار 3. طاألغاين (.2008األصفهاين، سبو الفرج )
 صادر.

. )حتقيق: 6، ط شرح القصائد السبع الطوال اجلاهلياتاألنباري، سبوبكر حممد )ب ت(.  
 لقاهرة: دار املعارف.عبدالسالم حممد هارون(. ا

 ..  )حتقيق: عبد السالم هارون(احليوان(. 1996اجلاحظ، سبو عثمان عمرو بن حبر )
 .دار اجليل :بريوت

.  )حتقيق: كمال مصطفى(. القاهرة: 3. طنقد الشعر(. 1978ابن جعفر، تقدامة )
 مكتبة اخلاجني.

حممود حممد  . )حتقيق:طبقات فحول الشعراءاجلمحي، حممد بن سالّم )ب ت(.  
 شاكر(. جدة: دار املدين.

دار  :بريوت. 3ط، التفسري الكبري سو مفاتيح الغيبم(، 2000) الرازي، فخر الدين
 .الكتب العلمية

. القاهرة: دار 16. طاتريخ األدب العريب العصر اإلسالميضيف، شوتقي )ب ت(.  
 املعارف.

 . تونس: الدار التونسية للنشرـ والتنويرتفسري التحرير بن عاشور، حممد الطاهر )ب ت(. ا

 . بريوت: دار صادر ـ ديوان لبيدالعامري، لبيد بن ربيعة )ب ت(. 
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اتريخ النقد األديب عند العرب: نقد الشعر من القرن الثاين حىت (. 1993عباس، إحسان )
 . .  عمان: دار الشروقالقرن الثامن اهلجر

.  2. طاإلسالم: عصر النبوُة والراشدين وبين سميةيف سدب (. 1986علي، حممد عثمان )
  بريوت: دار األوزاعي.

. )حتيق: سمحد حممد شاكر( 2. طالشعر والشعراء(. 1958ابن تقتيبة، عبدهللا بن مسلم )
 القاهرة: دار املعارف

 . القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب.3. طاملعجم الوسيط(. 2005جممع اللغة العربية )

. )حتقيق: حممد سبو الفضل إبراهيم(. 5. طديوان امرئ القيسامرؤ القيس )ب ت(. 
 دار املعارف.  القاهرة:

املوشح: مآخذ العلماء على الشعراء يف عدة سنواع من املرزابين، حممد بن عمران )ب ت(.  
 .  )حتقيق: على حممد البجاوي(. القاهرة: دار هنضة مصر.صناعة الشعر

 . بريوت: دار صادر.لسان العرب(، 1990ابن منظور ) 

 املصطلح لنقدي يف نقد الشعر: دراسة لغوية اترخيية نقدية.(. 1984الناتقوري، إدريس )
 . طرابلس: املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن.2ط
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