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 Abstract 

     The research refers to one of the standards on which the most famous selected old Arabic 

poetry books relied which are (the Golden Odes, Jamharat Ash'ar Al-Arab, Hamasat Abi 

Tammam and Al-Buhtiri). The standard of fame has been chosen as a subject because it is one 

of the most important common standards which is reliable in the selection of poetry books.   

 الخالصة
يرصــــد البحــــث احــــد المعــــايير التــــي قامــــت عليهــــا اشــــهر كتــــب االختيــــارات الشــــعر العربــــي القــــديم، وهــــي المعلقــــات 
والمفضــليات واالصــمعيات وجمهــرة اشــعار العــرب وحماســة أبــي تمــام والبحتــري، وُخّصــص معيــار الشــهرة موضــوعا للبحــث 

 ختيارات وبتفاوت في نسبة االشتهار بين شعراء االختيارات.بوصفة احد أهم المعايير المشتركة التي قامت عليها كتب اال
 الكلمات المفتاحية: اختيار، رواية، معيار، الشهرة.

 عتبة
ولمـا ، فسـهل ذلـك لهـم القـدرة علـى الروايـة وحفـظ العلـوم وتناقلهـا، كان العرب يتميزون  بصفاء الذهن وجـودة القـرائح  

فازدهر العلم وكثر طالبه  في بداية القرن الثاني ، وحث على طلب العلم، م للحياةجاء اإلسالم أحدث انقالبا كبيرا في رؤيته
 الذي هو عمادهم في سائر العلوم اإلسالمية.، وبدأوا بجمع تراثهم اللغوي، الهجري

هـــو شـــعر األســـالف فهـــو مخلـــد آثـــارهم ومبـــرز مفـــاخرهم وســـجل حيـــاتهم ومصـــدر ، وكـــان أولـــى هـــذا التـــراث بـــالجمع
فكــانوا إمــا أن يجمعــوا شــعر كــل شــاعر ، وكــان لجمعهــم الشــعر عــدة منــاهج، حق بــذلك أن يســمى ديــوان العــربفاســت، علــومهم

أو يجمعــوا قصــائد ، كشــعر هــذيل، أو يجمعــوا شــعر كــل قبيلــة، كجمعهــم شــعر امــرئ القــيس وزهيــر بــن أبــي ســلمى، علــى حــدة
، وجمهـرة أشـعار العـرب، واالصـمعيات، والمفضليات، تكالمعلقا، كاملة ذات معان متناسبة ومناسبات متقاربة وأزمنة متجاورة

 أو يخضع جمعهم لذائقة العصر وتطوره فيكون جمعهم على شكل مقطعات أو أبيات مفردة كدواوين الحماسة.
وقد عرفت ، تضم قصائد كاملة أو مجتزأة أو مقطعات أو أبيات مفردة، ووكتب االختيارات الشعرية واحدة من هذه المصادر

 به منه. البأسالعربية هذه المصادر والتزال الى يومنا هذا تجود بعدد المكتبة 
وهــو "تــرجيح الشــيء وتخصيصــه وتقديمــه  (2) "انتقــاه واصــطفاه" . وخــار الشــيء(1)"االختيــار يعنــي "االنتقــاء والتخّيــر

 .(3)على غيره"
 (4) وفي االصطالح األدبي هو "ضرٌب من التأليف وليس كل أحد يجيد االختيار"

 (5):ذلك يقول الشاعرل 
 قد عرفناك باختيارك إذ كا
 ن دليال  على اللبيب إختياره                      

                                                           
 ، مادة)خار(. 4/257لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، د.ت، د.ت: ( 1)
:  2000لكويببت، د.ط ، تبباج العببروس مببن جببواهر القبباموس، الزبيببدي، تحقيببق: ابببراهيم التببرزي، المجلببس الببوطني للثقافببة والفنببون واالداب، ا  ( 2)

3/194-195 
 .  1/119: 1996، 1كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد التهانوي، تحقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان، ط (3)
 6شرح ديوان الحماسة، الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة حجازي، مصر، د.ط، د.ت: ( 4)
الُمجاِلس وشحذ الذاهن والهاجس، أبن عبد البر القرطبي، تحقيبق محمبد مرسبي الخبولي، دار الكتبب العلميبة ، د.ط، د.ت:       بهجة الَمجالس وُأنس  (5)

1/542  . 
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 .(1) واالختيار "أفضل ما كتب مؤلف أو أكثر أو أنتجه عصر من عصور األدب"
أكثــر يكـــون  والمختــارات أو االختيـــارات "مجموعــة مـــن القطــع المختـــارة نثريــة أو شـــعرية أو همــا معـــا لمؤلــف واحـــد أو

 وقيــل قـــديما (2)"بالغــرض منهــا عــادة تعريـــف القــارئ بخيــر مـــا كتــب مؤلــف أو أكثــر أو مـــا أنتجــه عصــر مـــن عصــور األد
 .(3) تدل على تخلفه أو فضله"، "اختيار الرجل قطعة من عقله

ر مقصود ختيارات المفضل الضبي( ويتضح أن االختيااوبتتبع لفظة االختيار نجد أقدمها يحمل هذا االسم في )
وشيوع اسم "المفضليات" على ، بلفظه ومعناه ويقوم على أسس ترتبط بذائقة المؤلف وتكوينه الثقافي الذي استند اليه

وتختفي هذه اللفظة عن عنوانات كتب االختيارات الشعرية التالية لهذا المؤلف ، االختيار يعود لكثرة االستعمال ولسهولته
)مختارات شعراء العرب(عنوانا لمؤلفه الذي  ه( اسم542)ت عندما اطلق ابن الشجريوصوال الى القرن السادس الهجري 

ولم يأتي مؤلف بعد ، ولم تخل هذه المختارات من بعض اخبار الشعراء جمع فيه لشعراء من العصرين الجاهلي واالسالمي.
 في العصر القديم. هذين المؤلفين يحمل اسم )االختيارات(

وان كان هناك تفاوت بنسبة ، ه  لمعايير عامة تكاد تكون مشتركة فيما بينها على األغلبتخضع كتب االختيارات هذ
 ومن بين هذه المعايير معيار الشهرة.، هذا االشتراك

وقــد افــرز اختيــار أغلــب أصــحاب االختيــارات لقصــائد ومقطعــات ترجــع فــي تصــنيفها الزمنــي الــى العصــر الجــاهلي 
فمــنهم مــن التــزم بخــط واحــد فــي االختيــار ولــم ، شــهرة الشــعراء المختــارة قصــائدهم إلــى التفــاوت فــي، وعصــر صــدر اإلســالم

هـ( الذي عمد في اختيـاره إلـى شـعراء هـم فحـول الجاهليـة وشـّكل كـل واحـد 155)ت يتجاوز اختياره للمشهورين كحماد الراوية
ثـم ، ة األولـى مـن شـعراء الجاهليـةهــ( علـى رأس الطبقـ232)ت منهم ظاهرة أو رأس طبقة كأمرئ القيس الذي عده ابن سـالم

تاله بالنابغة وزهير واألعشى وكلهم من أصحاب المعلقات وهم المقدمون عنـد غيـره إذ "إن علمـاء البصـرة كـانوا يقـدمون امـرأ 
أمــا النابغــة فيظهــر أن هنــاك  (4)وأهــل الكوفــة يقــدمون األعشــى وان أهــل الحجــاز يقــدمون زهيــرًا والنابغــة"، القــيس بــن حجــر

 على تقديمه على سائر الشعراء منذ العصر الجاهلي حين جعل حكمًا على الشعراء في سوق عكاظ. (5)اإجماع
هـ( لمعلقاته شاعرًا مغمورًا  أو مجهواًل بل على العكس 155فشعراء المعلقات كلهم من المشهورين ولم يختر حماد)ت

إلـى أشـياء ابتـدعها واستحسـنها العـرب واتبعـه الشـعراء  سـبق العـربدارس فـي وقـتهم فهـذا امـرؤ القـيس "عمد إلى شـعراء شـكلوا م
وأذهـبهم ، أحسـنهم ديباجـة وأكثـرهم رونـق كـالم" وأمـا النابغـة فكـان (6)فيها  كاسـتيقاف صـاحبه والبكـاء فـي الـديار ورقـة النسـيب"

أفصـحهم شـعرًا وأبعـدهم هـو "وأمـا زهيـر ف (8)أجزلهم بيتًا؛ كأن شعره ليس فيه تكلف"و" (7)الشعر وأكثرهم طويلة جيدة"، في فنون
عـده  (10)أفضلهم في الجاهلية واإلسالم واقلهم لغوًا في شعره"ولبيد " (9)سخفا واجمعهم لكثير من المعنى في قليل من المنطق"

إال انــه فضــله علــى الشــماف فــي ، هـــ( فــي الطبقــة الثالثــة مــع النابغــة الجعــدي وأبــي ذؤيــب الهــذلي والشــماف232)ت ابـن ســالم
 (11)نطق".سهولة الم

نمـــا عمـــد إلـــى أن يكـــون للقصـــائد 155)ت ولـــم يقصـــر حمـــاد هــــ( معيـــار الشـــهرة علـــى أصـــحاب المعلقـــات كشـــعراء وا 
وكانـت العـرب تسـميها الُمّذهبـة بصـيغة اسـم المفعـول مـن ، من أجـود شـعره، فكانت معلقة عنترة "المختارة حظًا كبيرًا من الشهرة

                                                           
 .268:  1984، 2المعجم األدبي، جبور عبد النور، دار العلم للماليين، بيروت، ط(1)
 .342: 1984، 2دس، مكتبة لبنان، بيروت، طمعجم المصطلحات األدبية في اللغة واألدب، مجدي وهبة وكامل المهن(2)
زهر اآلداب وثمر األلباب، الحصري القيرواني، ضببط وشبرح: د.زكبي مببارك، تحقيبق: محمبد محبي البدين عببد الحميبد، دار الجيبل، بيبروت،              (2)

 .1/36، د.ت: 4ط
 .  39طبقات فحول الشعراء:  (4)
 ء ألبن سالم، د. سليمان الطعان، مقالة نت.  ينظر: معايير الشعرية في كتاب طبقات فحول الشعرا ( 5)
 .  55طبقات فحول الشعراء:  (6)
 .  1/99العمدة:  (7)
 .17طبقات فحول الشعراء:  (8)
 .  99 -1/98العمدة:  (9)
 86جمهرة اشعار العرب:  (10)
 .  45طبقات فحول الشعراء:  (11)
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هـل غـادر الشـعراء مـن متـردم وهـي أجـود شـعره : فكـان أول مـا قـال قصـيدةه( "276)ت يقول ابن قتيبة (1)اإلذهاب والتذهيب"
طرفــة ويــورد قــول أبــي عبيــدة " (3)هـــ( معلقــة طرفــة بقولــه "وهــو أجــودهم طويلــة"276)ت  ويــذكر ابــن قتيبــة ( 2)وتســمى المذهبــة"
حــدى الســبع" (4)أجــودهم واحــدة" ويقــول فــي عبيــد بــن األبــرص  (5)ومعلقــة عمــرو بــن كلثــوم "هــي مــن جيــد شــعر العــرب القــديم وا 

 (6)أقفر من أهله ملحوب وهي أحدى السبع".: وأجود شعره قصيدته التي يقول فيها"
نمـا امتـدت لتشـمل القصـائد ذاتهـا فكـل معلقـة هـي  هــ(155)ت إذن فالشهرة لم تكن مقصورة عند حمـاد       علـى الشـعراء وا 

وبهذا فمعيار الشهرة والذيوع استخدمه حمـاد بدقـة فجعلـه يقـدم ، قديمبل من عيون الشعر العربي ال، من عيون قصائد الشاعر
أجمـل وأروع مـا قـال الشـاعر العربــي فـي العصـر الجـاهلي إذ " يحــوز شـعراؤها بمكانتهـا هـذه علــى قصـب السـبق بـين أقــرانهم 

 م عامل االختيار. فشعراؤها قد تساووا بالشهرة بحك (7)واليهم الفضل في هندسة العمارة الفنية للقصيدة العربية"
هـ(على ما اتفق عليه الرواة في اعتماده على المشـهورين مـن الشـعراء 164أما المفضليات فقد سار فيها المفضل)ت        

ورجل مـن  (8)إذ لم تشمل اختياراته كلها إال على ثالثة مقاطع لشعراء مجهولين لم تنسب ألحد وأسندها المرأة من بني حنيفة
هــ( 164)ت ولـم يمنـع هـذا التوجـه نحـو المشـهورين إلـى االختيـار للمقلـين إذ قـام المفضـل، (10)مـن اليهـودورجـل  (9)عبد قـيس

خاصـة الدارسـين  بلفت االنتباه إليهم من خالل اختياره لشعراء مقلين لهم حظ من الشهرة فأختار ألسـماء أكثرهـا معروفـة لـدى
وبشـامة  (11)أفنون التغلبـي: ومن هؤالء، مقدرة القول وملكة الشعر إطار من دون عامتهم لكن لشعرهم وزنًا وعمقًا وفحولة في

والحـارث  (17)وابـي ذؤيـب الهـذلي (16)والحصين ين حمـاد المـري( 15)والشنفرى (14)وتأبط شراً  (13)وبشر بن عمر (12)بن الغدير
 (23)والمثقــب العبــدي (22)وعــامر بــن الطفيــل (21)وعلقمــة الفحــل (20)ومــتمم بــن نــويرة (19)وذي االصــبع العــدواني  (18)بــن حلــزة

 . (27)والمسيب بن علس (26)والمرقش االصغر (25)والمرقش االكبر (24)والمخبل السعدي

                                                           
 .125: 1980ن، دار الكتاب العربي، القاهرة، د.ط، خزانة االدب، عبد القادر البغدادي، تحقيق: عبد السالم هارو (1)
 .1/252الشعراء والشعراء:  (2)
 .  1/236خزانة االدب:  (3)
 .  1/268م.ن:  (4)
 .1/236خزانة االدب:  (5)
 .1/268م.ن:  (6)
س، اطروحبة دكتببوراه، كليببة االداب،  البنباء الفنببي للمعلقبات دراسببة تحليليببة للقصبيدة العربيببة فبي مرحلببة قبببل االسبالم، عبببد الحبق حمببادي الهببوا       (7)

 .4: 1993الجامعة المستنصرية، 
 .23: 69ينظر: المفضليات: المفضلية   (8)
 .  70: 13ينظر: م.ن: المفضلية  (9)
 .  179: 37ينظر: م.ن : المفضلية  (10)
 .260: 65ينظر: م.ن: المفضلية (11)
 .406: 122والمفضلية  37: 10ينظر: م.ن: المفضلية  (12)
 .273: 70نظر: م.ن: المفضلية ي (13)
 .27: 1ينظر: م.ن: المفضلية  (14)
 .  108: 20م.ن: المفضلية ( 15)
 .316: 90ينظر: المفضليات: المفضلية  (16)
 .  419: 126ينظر: م.ن: المفضلية (   17)
 .255: 62والمفضلية  132: 25ينظر: م.ن: المفضلية  (18)
 153: 29ينظر: م.ن: المفضلية (19)
 .263: 67، والمفضلية 48: 9ن: المفضلية ينظر: م.(20)
 .390: 199ينظر: م.ن: المفضلية (21)
 .  260: 13ينظر: م.ن: المفضلية (22)
 .287: 76ينظر: م.ن: المفضلية  (23)
 .119: 21ينظر: م.ن: المفضلية (24)
 .  237-221: 54و  53و  52و  51و  50و  49و  48و  47و  46و  45ينظر: م.ن: المفضلية ( 25)
 .  250-241:  59و  58و  57و  56و  55ينظر: م.ن: المفضلية ( 26)
 .  60: 11ينظر: م.ن: المفضلية (27)
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وعلــى الــرغم مــن أن هــذا التوجــه نحــو المقلــين كــان للمنصــور رأي فيــه كمــا مــر بنــا فــي فصــل متقــدم " لــو عمــدت إلــى        
هـــ( 164)ت إال أن أحـد البـاحثين يعـد المفضـل (1)ابا"أشـعار المقلـين واختـرت لفتـاك لكـل شـاعر أجـود مـا قـال لكـان ذلـك صـو 

 (2)"رائدًا في االتجاه والمنحى النقدي".
كان مدركًا إدراكا تامـًا لحـدود عملـه فـي اختيـار المفضـليات لهـذا الصـنف هـ( "164)ت جدير بالذكر إن المفضلومن ال

نــــزالهم فــــي مكــــان ال يقــــل عــــن أقــــرانهم مــــن الشــــعراء  مــــن الشــــعراء الــــذين أنصــــفهم لمــــا قــــرره فــــي نقــــده الموضــــوعي لهــــم وا 
 (3)المشهورين".

ويعــد توجــه المفضــل نحــو األقــل األجــود األنقــى متوافقــًا مــع غايتــه التعليميــة فــي اختيــاره المضــامين التــي يطــل منهــا " 
عر المقلـين مـا واختياره األلفاظ التـي لـم تخالطهـا هجنـة فوجـد فـي شـ، على القيم والمثل والعادات القديمة التي صورها الشعراء

 (4)يحقق له غايته على الرغم من كثرة الغريب فيه"
فهـو اختيـار لشـعراء معـروفين لكـن غلبـت ، هـ( في اختياراتـه وتوافـق مـع القلـة164)ت فالشهرة معياٌر اعتمده المفضل

ــة كتابــة الشــعر ــيهم قل قليلــة كالخصــفي باإلضــافة إلــى المجهــولين ولكــن بنســبة ، لكــنهم فــي الوقــت نفســه ليســوا مغمــورين، عل
 (6) والّسفاح بن ُبكْير. (5)المحاربي

هــ( فـي التوجـه نحـو مـا اتفـق عليـه السـابقون فـي 164)ت هـ( على مـنهج المفضـل الضـبي216)ت ويسير األصمعي
فتوجـه  نحـو المشـهور مـن   (7)اختيار المشهورين وهو يخضع في أحسن حاالته " لذوق طبقة معينة مـن األدبـاء علـى أيامـه"

لم يتوجه إلى المغمورين لذلك لم يكـن مـن مجمـوع اختياراتـه اإلحـدى والسـتين إال سـبعة ، وء ثم نحو المقلين المشهورينالشعرا
وعبـد  (8)ومن هؤالء المجهولين غريفة بـن مسـافع العبسـي، مجهولين وهي نسبة قليلة جدًا إذا ما قورنت بمجموع هذا االختيار

 (11)ورجٌل من َغنى. (10)لقريعيدوسر بن ذهيل او (9)اهلل بن جنح النكري
هـــ( معيــاره األوضــح فــي االختيــار فــي مقدمتــه التــي تجعلنــا واثقــين فــي توجهــه نحــو 170)ت ويضــع أبــو زيــد القرشــي 

إذ يرد في مقدمة كتابة "فأخـذنا مـن أشـعارهم إذ كـانوا هـم األصـل غـررًا هـي العيـون مـن ، المشهور من الشعراء دون المغمور
فهــذه التســع واألربعــون ، ثــم يقــول "فحصــر الشــهرة بالقصــائد يعكــس بطبيعــة الحـال شــهرة أصــحابها (12)م"أشـعارهم وزمــام ديــوانه

فالقصــيدة التــي  هــذا شــأنها هــي مــا  (13)وَنَفــُس شــعر كــل شــاعر مــنهم"، قصــيدة عيــون أشــعار العــرب فــي الجاهليــة واإلســالم
اإلبداعيـة  فالشـهرة معيـار مركـزي فـي اختيـار أبـي اجتمعت لها كل المشخصات الفنية التي تميز شاعرًا وتكشـف عـن طاقتـه 

هــ( سـواء كـان ذلـك بالنسـبة للشـاعر أو القصـيدة المختـارة وبـاعتراف صـريح مـن مؤلفهـا. فكانـت عنـاوين 170)ت زيد القرشي
، توالمشـــوبا، والمجمهــرات، األبــواب الســباعية هـــي فعــاًل مـــن عيــون الشــعر العربـــي يبــدؤها بالســـموط )المعلقــات( التــي وقفنـــا

والمذهبات. وكلها أبواب تنطوي على شعراء مشهورين في الجاهلية واإلسالم وحتى من كان مقاًل إلى درجة القصيدة الواحـدة 
 في حياته كلها كانت له شهرة واسعة كمالك بن الريب الذي اشتهر بقصيدته الوحيدة التي يرثي بها نفسه. 

لمتمردة الساعية إلى الجديد والتي تتوافق مع العصر الذي يعيش هـ( تتوافق وروحيته ا231)ت ان اختيارات ابي تمام
الـذي تؤسـس عليـه الهويـة الثقافيـة ، فكان باختياراته يمثل عالمة فارقة في كسر النسق الثقافي الذي يقوم علـى المشـابهة، فيه

                                                           
 .132-3/130االمالي:  (1)
 .107دراسة جديدة الختيارات المفضل ضبي المسماة المفضليات:  (2)
 .109م.ن:  (3)
 .  108دراسة جديدة الختيارات المفضل ضبي المسماة المفضليات: (4)
 .  319: 91المفضليات: المفضلية  ينظر: (5)
 .321: 92ينظر: م.ن: المفضلية (6)
 .  109دراسة في مصادر االدب:  (7)
 .  98: 26االصمعيات: االصمعية  (8)
 .  114: 30ينظر: م.ن: االصمعي (9)
 .  15: 50ينظر: م.ن: االصمعية  (10)
 .  53: 12ينظر: م.ن: االصمعية  (11)
 .1جمهرة أشعار العرب:  (12)
 .107م.ن:  (13)
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واختياراتـه إنمـا كسـر مفهـوم  هــ( فـي شـعره231)ت فـي حـين إن أبـا تمـام، التي تتمثل بـأن الهويـة هـي هويـة التطـابق، السائدة
وعليــه تكــون حماســة ابــي ، الهويـة القــائم علــى المطابقــة مؤسســا فكــرًا ثقافيــًا مغــايرًا ومحققــًا رؤيــة للهويــة قائمــة علــى االخــتالف

تمــام مؤشــرًا علــى انحــراف ثقــافي يســجل االنتقــال مــن الفكــر البــدوي الــى الفكــر المــدني المتنــوع والقــائم علــى االخــتالط والتنــوع 
واالنتقال من هويـة النسـب الـى هويـة العمـل والفعـل فكانـت قيمـة الـنص لـيس بقائلـة وانمـا بمضـمونه ومـدى توافقـه مـع عصـره 

لمباشـر ثـم انـه ال يطلـب شعر مشمول بالبساطة وشيء غير قليل من العفوية والصـدق العـاطفي افعمد في مختاراته إلى " وزمنه.
نمـا يعمـد فـي األغلـب؛ إلـى أنـاس مغمـورين مـن شـعراء الجاهليـة واإلسـالم؛ دون ذلَله العلماء من شعر المشـهوري ذلك فيما ن وا 

وهو منهج مخـالف لمـا سـلكه سـابقوه الـذين اعتمـدوا فـي االختيـار للمشـهور  (1)مثال يحتذيه سوى االعتماد على الذوق الذاتي"
م بــذلك رائــدًا كثــر مقلــدوه دون أن يبلغــوا مــن الشــعراء أو علــى مــا اتفــق الــرواة علــى شــهرته دون أن يخــالفوهم فكــان" أبــو تمــا

   (2)شأوه"
إلـى الحــد الــذي يصـل فيــه أحيانــا إلــى أن ال  (3)فكـان يختــار الشــعر الـذي يروقــه دونمــا اعتبـار لمــدى شــهرة صــاحبه  

معينـة  ( أو ربما نسب إلى مجهـول أو مجهولـة مـن قبيلـةامرأةأو ) قالت  مكتفيا بذكر )وقال آخر(، ينسب مختاراته إلى قائلها
)وقـال  وقـد ينسـبه إلـى مجهـول أو مجهولـة مـن البـدو فيقـول، فيقول )وقال رجٌل من بني الحارث( أو )وقالت امرأة من طـيء(

فــإذا أعجبــه اختــاره دون ، هـــ( بثقافتــه الواســعة كــان يهــتم بــالمعنى ويحتفــي بــه231)ت وهــذا دليــل علــى إن أبــا تمــام، أعرابــي(
يــه الــرواة واألخــذ عــن ن الطريقــة التــي اعتمــدها ســابقوه فــي الســير علــى مــا اتفــق عــلالنظــر إلــى شــهرة صــاحبه وهــو تحــول عــ

 فـأبو تمـام (4)أي بالنظر إلـى قيمتـه الفنيـة الصـرف"، كأنما كانت غاية أبي تمام أن يدل على الشعر من حيث هوالمشهورين "
بتقـديم فـأهتم " (5)ينطق بما تحدث به غيره قبلـه" دائمًا يحب أن يكون متفردًا في التأليف ال يبحث فيما سبق اليه والهـ( "231)

 (6)نماذج جديدة من الشعر الرائع الذي لم ُيلتفت اليه من قبل".
ل وينسـب إلـى مجهـول لـم ينسـب بعـض مقطعاتـه فيغفـل القـائهــ( انـه "231)ت إال ان بعض النقاد أخـذ علـى أبـي تمـام

ات غيـر المنسـوبة إمـا ألنـه نقـل مـن الكتـب أشـعارًا غيـر منسـوبة " أبـا تمـام لـم يكـن يعـرف قائـل هـذه المقطوعـويرى بعضـهم إن
ورغم ذلك فأن مـن حقـه أن يصـنع صـنيع جمهـور العلمـاء والمـؤلفين مـن القـدماء ، لقائليها أو ألنه كان يشك في صحة نسبها

ي حماسـته أعـالم هــ( "لـم يرصـد فـ231)ت فـأبو تمـام (7)الذين يهتمون بالشعر نفسه وتحقيقه بغض النظـر عـن معرفـة قائلهـا"
أهـم فكانـت حماسـته " (8)مشاهير الشعراء كما تفعل الغالبية في عصره بل تناول كل من كتب في موضوعه أال وهـو الحماسـة"

إن أبــا لــذلك قيــل " (9)اختيــار شــعري فــي التــاريخ األدبــي إذ حفظــت مــن شــعر الشــعراء المقلــين والمجهــولين فــي التــاريخ األدبــي"
وبـين ، إلى مفارقـة بـين مـا اختـاره أبـو تمـام مـن شـعر مـن سـبقوهوتشير هذه المقولة " (10)منه في شعره" تمام في اختياراته أشعر
فبالرغم من إن أبا تمام كان صاحب نزعة جديدة في الشعر ... فأن هذا االتجاه لم يؤثر فـي اختيـاره ، ما ألفه هو من أشعار

وفضـل فـي اختيـاره أن يكـون ناقـدًا محايـدًا ، لـذي حمـل لـواءهولم يتعسف في البحث عـن شـعر سـابق يعـزز بـه نهجـه الجديـد ا
وهذا الرجـل يقول المرزوقي " (11)وهو منهج علمي حمده عليه الكثيرون"، يختار الشعر الجيد بغض النظر عن زمانه وصاحبه

. وجمع ما يوافق داع ..دد في األفواه المجيب لكل وال من الشعر المتر، لم يعمد من الشعراء إلى المشتهرين منهم دون األغفال

                                                           
 .  60تاريخ النقد االدبي عند العرب:  (1)
 .60م.ن:  (2)
 .93المصادر االدبية واللغوية:  (3)
 .93المصادر االدبية واللغوية:  (4)
 .203ابو تمام بين ناقديه قديمًا وحديثًا:  (5)
الكتببب المصببرية، هبببة النيببل للنشببر والتوزيببع، د. ط،   تببأمالت فببي المصببادر اللغويببة واالدبيببة بببين االصببالة والمعاصببرة، د. زكريببا توفيببق، دار   (6)

2009 :114  . 
 .  116تأمالت في المصادر اللغوية واالدبية بين االصالة والمعاصرة :  (7)
 .2014ابو تمام في حماسته أشعر: مقالة نت، السيد نجم،  (8)
 .2014ابو تمام في حماسته أشعر: مقالة نت، السيد نجم، (9)
 .  10ة للتبريزي: مقدمة الحماس (10)
 .  2014موضوعية ابي تمام . مقالت نت.  (11)
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هـــ( 231)ت لقــد كــان أبــو تمــام (1)نظمــه ويخالفــه ألن دروب االختيــار لــم تخفــف عليــه وطــرق االستحســان لــم تســتتر عليــه"
حصينًا في نهجه ودقيقًا في اختياره وذلك بمنهجه علـى إن الرؤيـا الموضـوعية هـي التـي تصـمد أمـام الـزمن وان نزعـة تـدمير 

األدبيـة لــن تمحـو اإلبـداع مــن التـاريخ ولــن تبقـي مــا لـيس بإبـداع وغايتهــا أن تكـون نقطــة سـوداء فــي  الشـعراء المخـالف لرؤانــا
 (2)تاريخ صاحبها.

ال يختار شـعرًا لشـعراء االختيار لشعراء مشهورين فكان " هـ( ليسير على منهج القدماء من حيث284)ت ويعود البحتري
نمـا أكـد ذلـك " فقـدم لكـل واحـد مـنهم عشـرة نمـاذج ولم يكتف  (3)بل كان يدقق في اختياره"، مغمورين بـالركون إلـى المشـهور وا 
هــ( 284)ت هورين؛ إال إن البحتريومع هذا التوجه نحو المش (4)كثير عزة"و االحوص والفرزدق وحسان بن ثابت ولبيد: ومنهم

 .(5)"تر ألحد من كبار الشعراء في عصرهلم يخ"
يــار لهــؤالء كانــت توجهــه القــيم المعنويــة والســلوكية التــي شــغل نفســه بهــا فــي إن إكثــار البحتــري مــن االختوال شــك فــي "

وذلــك إن هــذا ، أراد مــن ورائــه التأديــب والتعلــيم فــي المقــام األول، فهدفــه مــن وراء حماســته " هــدف خلقــي (6)معظــم الحماســة"
لـى معـان أرادهـا المؤلـف لتظهـر لألجيـال أراد ليؤكـد بهـا ع، التفصيل للمعاني العامة إلـى معـاني جزئيـة وهـذه العنـاوين الكثيـرة

  (7)أعمال وصفات وقيم وأخالق األجداد من قضايا شتى عاشوها ومن أحداث مرت بهم".
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