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 ادللخص: 
 ، ألقاب الشُّعراء ظاىرة اجتماعيَّة ونقديَّة، ومرحمة ُمبكرة مف مراحؿ النَّقد األدبيّْ
نشأت مف بدايات الشّْعر العربيّْ ؛ لتدؿَّ عمى أوصاؼ الشُّعراء؛ فيي ِمفتاح لحياة 
 الشَّاعر، ومدخؿ لشعره، وعنواف لموىبتو، وصدى لجودة فنّْو، وشيادة ُمختزلة في
َـّ فإفَّ ىذه  كممة ُموجزة ُيحَكـ بيا عمى الشَّاعر؛ فُيْمَدح بيا أو ُيَذـ...إلخ. ومف َث
الدّْراسة تدور حوؿ ألقاب الشُّعراء الُقدامى وبواعثيا، وعبلقاتيا، وقضاياىا، وتفاُعؿ 

 الشُّعراء معيا، وَتَعقُّب أثرىا في األدب والنَّقد.
ة: 

َّ
 ُيعَرؼ.-دَعىيُ -اسمو-لقبو  الكلوات ادلِفتاحي
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Abstract: 

Poets’ nicknames are a social and critical phenomenon. They 

are also an early stage of the literary criticism; which sprang 

out of the beginnings of the Arabic poetry in order to point to 

the poets’ characteristics. As they are a key to the poet’s life, 

a headword for his poetry, a title for his talent, a resonance 

for his art’s quality, and an abbreviated certificate in one 

word by which the poet is judged so that he could be praised 

or condemned…etc. Consequently, this research paper 

tackles the poets’ nicknames, their causes, their relations, and 

their issues. It also deals with the poets’ interactions with 

them, and traces their impact on literature and criticism.        
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 ٕٕٚٚ 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 المقدمة 
األلقاب عنواف مف عناويف األدب، وِسمة مف سمات العرب؛ يدلُّوف بيا عمى التَّوقير أو 
التَّحقير، ويقصدوف بيا المدح أو الذَّـ، ويشيروف بيا إلى وجٍو مف وجوه الكماؿ أو النَّقص إذا 

 ماف وتماـ الُعمراف حتَّى جعموا لكؿّْ شيٍء لقًبا. توفَّر في إنساف، وتوسَّعْت فييا العرب مع تقدُّـ الزَّ 

وألقاُب الشُّعراِء ُىويَّة فنيَّة لمشَّاعر، وصورة مف حياتو، وُعنواف لموىبتو، وصدى لجودة    
ـُ بيا عمى  ِشعره، وترجمة قصيرة لمسيرة فنيَّة طويمة، وشيادة ُمختزلة في كممة ُموجزة، ُيحَك

 ُيَذـ.  الشَّاعر، فُيمَدُح بيا أو

؛ لتدؿَّ عمى )وىي  أي ألقاب الشُّعراء( ظاىرة نقديَّة عريقة، نشأت مع نشأة الشّْعر العربيّْ
 أوصاؼ الشُّعراء، ورأي النُّقاد، ورؤية العرب.

ذا كانت ألقاب القصائد كالُمَعمَّقات والُمْذَىَبات، والُمَجْمَيرات والُمْمَحَمات، واليتيمة   وا 
فة والفاِضحة، والَبتَّارة والنَّواَحة...إلخ تدؿُّ عمى فاخر الشّْعر وجيده، فإفَّ والَجْوَساء، والُمْنصِ 

ألقاب الشُّعراء ِمفتاٌح لحياة الشَّاعر، ومدخٌؿ لِشعره، وُمؤشٌّْر عمى ِصفاتو الفنيَّة، فضبًل عف 
َـّ  ، ومف ث قامت ىذه  أنَّيا ُممارسات نقديَّة كاشفة عف مرحمة ُمبكرة مف مراحؿ النَّقد األدبيّْ

الدّْراسة لرصد ألقاب الشُّعراء الُقدامى ودراستيا، واإلجابة عف كثير مف األسئمة الُمتعمقة بيا 
مثؿ: ما مفيـو المَّقب وحدوده؟ وما بواعث ألقاب الشُّعراء؟ وما القضايا النَّقديَّة الُمتعمقة بيا؟ 

 وما مدى التَّوافؽ بيف الشَّاعر ولقبو؟...إلخ.

اإلشارة إلى توفُّر كثيٍر مف المؤلفات حوؿ ألقاب الشُّعراء قديًما وحديثًا؛ أمَّا  وجدير بالذكر
القديمة فمنشورة مشيورة، ُعِنيْت برصد األلقاب وبياف سببيا، وأمَّا الحديثة فيي عمى التَّرتيب 

: ة معجـ ألقاب الشُّعراء لمدكتور سامي مكي العاني، ألقاب الشُّعراء بيف الجاىمي الزَّمنيّْ
واإلسبلـ لمدكتور عثماف محمد العبادلة، ألقاب الشُّعراء بيف االستحساف واالستيجاف لمدكتور 
محمد بف مريسي الحارثي، ألقاب الشُّعراء فيما ُعِرفوا بو مف أبيات قالوىا أو قيمْت فييـ 

، لؤلستاذ بشَّار بكور، ألقاب الشُّعراء الُممقَّبيف بشعرىـ لمدكتور عبد الخالؽ بف مساع د الزَّىرانيّْ
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ألقاب الشُّعراء بحث في الجذور النَّظريَّة لشعر العرب ونقدىـ لمدكتور عبد اهلل بف أحمد 
الفيفي، ألقاب الشُّعراء في أشعارىـ لمدكتور عبد الحميد محمد بدراف، وىذه الدّْراسات عمى 

مي القائـ عمى الرَّصد أىميتيا وجبللة أصحابيا تُدور في فمِؾ القديـ؛ فمـ َتْعُد المنحى الُمعج
َـّ كاف  زالة المَّبس، وجاءت خمًوا مف رؤية ضابطٍة لُحدود المَّقب، ومف ث بط، وا  والحصر والضَّ

 بحثي الذي أرجو فيو العوف مف ربي.

مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة  أف ُأقسّْميا إلى ىذه الدّْراسة اقتضت طبيعة وقد ىذا
 وفيرسيف عمى النَّحو التَّالي:

 دّْمة: وفييا أسباب الكتابة في الموضوع وُخطَّة البحث بالتَّفصيؿ.الُمق

 المبحث األوؿ: ألقاب الشُّعراء حدودىا ودواعييا.

 المبحث الثاني: موقؼ الشُّعراء مف ألقابيـ.

 المبحث الثالث: ألقاب الشُّعراء رؤية نقديَّة.

 المبحث الرابع: صور مف ألقاب الشُّعراء تحت ِمجير النَّقد.

 .فيرس المصادر والمراجع وتبلىا النتائج، أىـ ُمتضمّْنة الخاتمة جاءت ـث

 الدَّراسة ُمجريات حسب عمى التَّكاُممي المنيج استخدمتُ  إلى أنَّي اإلشارة بالذكر وجدير
 َأْشَكؿ ما وضبط تاًما، ضبًطا األشعار وضبط النُّصوص، بتوثيؽ التزمتُ  وقد البحث، ومتطمَّبات

ولمَّا كاف الحديث عف األلقاب َضرًبا مف التَّراِجـ والتَّاريخ تركُت التَّرجمة  سماء.واأل األماكف مف
 في فقط اليجريّْ  التَّاريخ عمى ُمقتصًرا وفياتيـ، تواريخ واكتفيُت بذكر لمشُّعراء إال نادرًا ولعمَّة،

 .البحث مناحي شتَّى

 العادلني رب هلل واحلوذ
                         فراس أبو وكتب                                                          

dr.shoaib2020@Gmail.com 
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 األول ادلبحث
عراء ألقاب

ُّ
 ودواعيها حذودها الش

تأثَّر المعنى المُّغوي لمَّقب بالقرآف الكريـ إلى حٍد بعيٍد، فالتفتْت المعاجـ إلى أحد 
ونبزُت الرَّجؿ و، ى بسمً : النَّْبُز، اسـٌ غير مُ لغة َقبُ المَّ وجوه المَّقب دوف اأُلخر، فقالوا 

نزيؿ التَّ  وفيوتنابز القوـ: إذا تعايروا وَلقََّب بعُضيـ بعًضا،  .نبًزا: إذا َلقَّبَتو أو ِعبَتو
لَْقابِ  َتنَابَُزوا َولَا : العزيز

َ
والتَّناُبز: التَّداعي باأللقاب، وىو يكثر إذا  ٔٔ الحجرات آية بِالْأ

ا  (ٔ) .كاف ذمِّ

ى بو اإلنساف سمَّ اسـ يُ ىػ(: "المَّقب ٕٓ٘قاؿ الرَّاغب األصفياني)تواصطبلًحا: 
وىذا التعريؼ غير مستوٍؼ  (ٕ)"فيو المعنى بخبلؼ األعبلـ ىعَ راسوى اسمو األوؿ، ويُ 

)ت ىػ( ىذا النَّقص ٗ٘ٚألنو ُيخِرج االسـ وال ُيخِرج الُكنية، واستوفى أبو حياف األندلسيّْ
وىو  (ٖ)"نيتوخص مف لفظ غير اسمو وغير كُ ى بو الشَّ دعَ ىو ما يُ  قبالمَّ قولو: " في

تعريؼ دقيؽ ُمصيب، يستوفي كؿَّ وجوه المَّقب وأغراضو، ودونو تعريؼ 
)ت ىػ( في قولو: "المَّقب ما ُيَسمَّى بو اإلنساف بعد اسمو العمـ مف لفظ ٙٔٛالجرجانيُّ

                                         

 الفراىيػديّْ  الخميؿ بف أحمػد –معجـ العيفي: فمادة )ؿ ؽ ب(  في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ينظر (ٔ) 
براىيـ السامرائيتح: ميدي مخزوم  -   ىػػ، أسػاس الببلغػةٜٓٗٔط مؤسسة دار اليجرة - ي وا 
 بف منظورجماؿ الديف  –ـ، لساف العرب ٜٜٚٔ  -  ىػٜٜٖٔدار الفكر - ط - لزمخشريُّ ا  -
، وىذا المعنى ىو الذي يدور في المعاجـ العربيَّة عمى امتػداد دار صادر بيروت. د. ت  - ط -

 تاريخيا. 
 - : صػفواف عػدناف الػداوديتػح - ٗٗٚص -ياألصفيان الراغب - ريب القرآف( المفردات في غ(ٕ

 .ىػٕٔٗٔدمشؽ  .دار القمـ - ٔط
 ط - : صػدقي محمػد جميػؿتػح - ٘ٓ٘/ٜ - أبو حيػاف األندلسػي -( البحر المحيط في التفسير(ٖ

 .ىػٕٓٗٔبيروت .دار الفكر
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ألنَّو ال ُيخرج الُكنية، وساؽ الشيخ  (ٔ)يو"يدُّؿ عمى المدح أو الذَّـ لمعًنى ف
 (ٕ)ىػ( في كتابو سمسمة مف التَّعريفات لمعمماء ال تخرج عما سبؽٕٜ٘المناوي)ت

صة، مع شخَّ : عَمـ يدؿ عمى ذات ُمعيَّنة مُ قبالمَّ ىػ( بقولو: "ٜٖٛٔوعرفو عباس حسف)
َـّ  (ٖ)"؛ إشعاًرا مقصوًدا بمفظ صريحأو ذـ   بمدحٍ -اإلشعار  فالمعنى المغوي لمَّقب  ومف ث

اه إلى التَّعريؼ والذَّـ والمدح،  وقؼ عند النَّبز أو الذَّـ  والمعنى االصطبلحي تعدَّ
وخبلصة القوؿ في ذلؾ أفَّ المَّقب اسـ آخر لئلنساف غير اسمو الحقيقيّْ وغير ُكنيتو، 

 المدح أو الذَّـ. يدؿُّ عمى صفة في صاحبو، وأنَّو ُيقَصد بو التَّعريؼ أو -غالًبا–وأنَّو

 ُحُدود المَّقب بيف المُّغوييف والُمَحدِّْثيف والنَُّقاد:  

المَّقب ضرٌب مف السّْيرة، اشتركْت فيو كثير مف العموـ كالتَّاريخ والحديث النَّبويّْ 
...إلخ، فدارْت عناية المُّغوييف والنَّحوييف عمى زاوية اإلعراب والتَّرتيب؛  والنَّقد األدبيّْ

إلى اسـٍ وُكنية ولقب، فاالسـ كزيد وعمرو، والُكنية ما ُصدّْر بأب أو أـ  الَعَمـموا فقسَّ 
كأبي القاسـ وأـ عمرو، والمَّقب ما َأْشَعر بمدح أو ذـ كزيف العابديف وأنؼ النَّاقة، 

إذا اجتمعت في الكبلـ، ومنيا: أف يتقدَّـ  -عندىـ-واختمفوا في منازليا في التَّرتيب
 (ٗ)الُكنية فالمَّقب االسـ وتتموه

                                         
دار الفضػيمة.   ط – المنشػاوي تح: محمػد صػديؽ - ٕٙٔص - عمي بف محمد الجرجاني - التعريفات ((ٔ

 د.ت.
تػح: د. عبػد  - ٜٕٔص - وؼ بف المنػاويؤ عبد الر  - ينظر: التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ((ٕ

 ـ.ٜٜٓٔ - ىػٓٔٗٔعالـ الكتب - ٔط  - الحميد صالح حمداف
 .دار المعارؼ  - ٘ٔط - ٖٚٓ/ٔ  -  عباس حسف  - النحو الوافي ((ٖ
تح: محمد محيػي  - ٜٔٔ/ٔ - ح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾشر  ينظر عمى سبيؿ المثاؿ:  (ٗ)

صػبح ، وينظػر فػي تفصػيؿ ذلػؾ: دار إحيػاء التػراث العربػي. بيػروت - ٕط - الديف عبد الحميػد
دار  - ٔط - تػح: يوسػؼ عمػي طويػؿ - ٜٖٚ/ٙ - القمقشػندي - األعشى في صناعة اإلنشػا

 ـ.ٜٚٛٔالفكر. دمشؽ
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، وعمييا مدار سس ِعمـ الحديثيا مف أُ ثوف في رؤيتيـ لؤللقاب ألنَّ دّْ حَ ع المُ توسَّ و 
موا القوؿ فييا؛ فذكر ابف الجوزي)ت واة واألسانيد؛ فجمعوىا وفصَّ ىػ( ٜٚ٘دراسة الرُّ

( تسعة وخمسوف لقًبا جاءت عمى صورة الُكنية، ٜ٘فييا سمسمة مف األلقاب ُعدَّتيا)
كر فييا سمسمة أخرى جاءت ذأبو َبَرزة وأبو ُتراب وأبو َحَزَرة وأبو ُسميَّة...إلخ، و  منيـ:

وجرى  (ٔ)عمى صورة النّْسبة، فُصدّْرت بابف، منيـ: ابف قيس الُرَقيَّات الشَّاعر
( ، فذكر في األلقاب ما جاء عمى صورة ٛٗٚالذَّىبيُّ ىػ( عمى ما جرى عميو ابف الجوزيّْ

بينما حاوؿ  (ٕ)ذلؾ: أبو الرّْجاؿ وأبو الزّْناد وأبو الشََّمْقَمؽ وأبو الَعيناء...إلخالُكنية؛ مف 
ىػ( أف يضع إطاًرا نظريِّا لؤللقاب، ونصَّ صراحة عمى ما ٕ٘ٛابف َحَجر العسقبلني)ت

جاء مف األلقاب بمفظ الُكنية  فقاؿ: "وتنقسـ األلقاب إلى أسماء وُكَنى وأنساب إلى 
لى صفاٍت في الُممقَّب"قبائؿ ومواطف وص وخصَّ الباب الثَّاني في األلقاب  (ٖ)نائع وا 

قمُت: ثمَّة اشتجار بيف المَّقب  (ٗ)بالُكَنى، والباب الثَّالث في األلقاب بألفاظ األنساب

                                         

 - ٔٚ - ٓٚ - ٜٙ/ٔ - أبو الفرج ابف الجوزي - ء واأللقابينظر: كشؼ النقاب عف األسما (ٔ)
 - ىػػػٖٔٗٔدار السػػبلـ. الريػػاض - ٔط - تػػح: عبػػد العزيػػز راجػػي الصػػاعدي - ٖٕٔ - ٚٚ

 ـ.ٖٜٜٔ
 ٔط - تػح: عػواد الخمػؼ  - ٕ٘ - ٕٗص - الػذىبي–ينظر: المقدمة ذات النقاب في األلقػاب(ٕ) 
 .ـٜٜٙٔ  -  ىػٙٔٗٔمؤسسة الرياف. بيروت. -

 ير تح: عبد العزيز محمد بف صػالح السػدي - ابف حجر العسقبلني  - نزىة األلباب في األلقاب (ٖ)
 ـ.ٜٜٛٔ  -  ىػٜٓٗٔمكتبة الرشد. الرياض  - ٔط  - ٖٙ/ٔ -
وسار كثيٌر مػف كتػب التَّػراجـ عمػى ىػذا التقسػيـ. ينظػر ، ٜٖ/ٔاأللقاب األلباب في ينظر: نزىة (ٗ) 

 - ٔط - تػح: أحمػد األرنػاؤوط وتركػي مصػطفى  - ٖٕ/ٙٔفيػاتعمى سبيؿ المثاؿ: الوافي بالو 
: قد يأتي المقب فػي صػورة النسػبة . وأقوؿـٕٓٓٓ - ىػٓٓٗٔدار إحياء التراث العربي. بيروت

...إلخ.  حقيقة أو مجاًزا كالبخاريّْ والزنجيّْ والقطوانيّْ
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، انية لقبً جاءت الكُ والُكنية، يختفي طوًرا وطوًرا يظير، ومف ىذا االشتجار قوليـ: "و 
 وقوؿ اآلخر:" (ٔ)"النَّبَّاحيراف الياشمي...وُيعَرؼ بأبي ومنيا: محمد بف صالح بف م

 يوكنيتو ف ،نية، وىى لقبوبيذه الكُ  مشيور ...اؿجَ لرّْ أبو ا د الرحمف...بمحمد بف ع
وقد  (ٖ)، وربما كاف ىذا دليبًل لمف جعؿ الُكنى مف األلقاب(ٕ)"األصؿ أبو عبد الرحمف

ـ  دَّ صَ مُ ال ؿفجع حؿَّ ىذا اإلشكاؿ بعض أىؿ الحِديثحاوؿ  ا إلى اسـ افً ُمض ر بأب َأو أ
َلى غير ذلؾ لقبا كحسف كُ حيواف َأو َوصفو كأبي ال ىذا وقد تضمَّنْت (ٗ)أبي ُتَرابنية، َواِ 

 (٘)مؤلفاُت الُمحدّْثيف كثيًرا مف ألقاب الشُّعراء التي جاءت عمى صورة الُكَنى.

ؤية ال وقد تنبَّو النَّقد األدبيُّ  ف تأخرَّ في التَّنظير ليا ؛ مبكًرا ليذه الرُّ ُمستنيرة وا 
ت مدونات النَّقد األولى  عمى ما جاء مف ألقاب الشُّعراء عمى صورة -أحياًنا–فنصَّ

ىػ( عف أبي العتاىية قاؿ: "...ويكنى أبا ٕٙٚالُكَنى؛ مف ذلؾ حديث ابف ُقتيبة)ت

                                         
 بف ناصر الديف الدمشقيا - ناىـ( توضيح المشتبو في ضبط أسماء الرواة وأنسابيـ وألقابيـ وكُ (ٔ

 ـ.ٖٜٜٔمؤسسة الرسالة. بيروت - ٔط - تح: محمد نعيـ العرقسوسي - ٕٕ/ٜ -
تػح:  - ٚٗ٘/ٖ - العينػي الػديف بػدر  - ر( مغاني األخيار فػي شػرح أسػامي رجػاؿ معػاني اآلثػا(ٕ

   -  ىػػػػ ٕٚٗٔدار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػروت.   - ٔط - محمػػػد حسػػػف محمػػػد حسػػػف إسػػػماعيؿ
 .ـٕٙٓٓ

ٖ
 - تقي الديف بف عبد القادر التميمي - ، الطبقات السنية في تراجـ الحنفيَّةٚٗ/ٔينظر: الوافي بالوفيات( (

 ـ.ٖٜٛٔ - ىػٖٓٗٔدار الرفاعي لمنشر. الرياض - ٔط - تح: د. عبد الفتاح محمد الحمو - ٕٕ/ٔ
ٗ
ط  - ريتح: عدناف درويش ومحمد المصػ - ٖ - ٙص - أبو البقاء الكفوي - ينظر: الكميات ((

 ـ.ٕٜٜٔ - ىػٕٔٗٔمؤسسة الرسالة. بيروت
ػ(٘)  كشػؼ  :ينظػر ..إلخ.أبػو العتاىيػة.و  مقمؽأبػو الشَّػو  يصمف ىؤالء عمى سػبيؿ المثػاؿ: أبػو الشَّ

 .ٜٚ - ٛٚ - ٚٚالنقاب عف األسماء واأللقاب البف الجوزي ص 
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ىػ ٓٛالَيْرُبوِعي)توفي حديثو عف الشََّمْرَدؿ بف ُشَريؾ  (ٔ)إسحاؽ، وأبو العتاىية لقب"
وقاؿ  (ٕ)تقريًبا( قاؿ:" وكاف يقاؿ لو ابف الَخِريطة؛ وذلؾ أنَّو ُجِعؿ وىو صبي في خريطة"

ىػ( وىو يتحدث عف محمد بف َرِزيف بف ٖٙ٘أبو الفرج األصفياني)ت

                                         

 دار الحػػػػػػديث. - ٔط - تػػػػػػح: أحمػػػػػد محمػػػػػػد شػػػػػاكر  - ٜٔٚ - /ٕ - الشػػػػػعر والشػػػػػعراء ((ٔ
، وانفػرد محمػد بػف حبيػب  بػذكر )أبػو العتاىيػة( فػي بػاب الُكنػػى: ـٜٜٙٔ  -  ىػػٚٔٗٔالقػاىرة

ػػػعراء ومػػػف غمبػػػت كنيتػػػو عمػػػى اسػػػمو ضػػػمف نػػػوادر  - لمحمػػػد بػػػف حبيػػػب - ينظػػػر: ُكَنػػػى الشُّ
 - ىػػػػٔٔٗٔدار الجيػػػؿ. بيػػروت - ٔط - تػػػح: عبػػد السػػػبلـ ىػػاروف - ٜٖٔ/ٕ–المخطوطػػات

، قمػت: ٜٖٔ/ُٕكنيػة لمحسػف بػف ىػانل. السػابؽ:  واس(نُ  و)أبى: نفي الكُ أيًضا وذكر ـ، ٜٜٔٔ
  - وخاصػة أىػؿ ىػذا الفػفّْ  - ؛ والذي عميو ُجؿُّ أىؿ العمـواالثناف في أصؿ الوضع ألقاب ال ُكَنى

)أبا ُنواس( لقب الحسف بف ىانل وكنيتو )أبو عمي(. ينظر عمى سػبيؿ المثػاؿ: كشػؼ النقػاب  أفَّ
، وُلقّْػب بػذلؾ ألنػو كانػت ٕٙلمقدمة ذات النقاب فػي األلقػاب ص، أٛ/ٔعف األسماء واأللقاب 

أبػػو المجػػد  - المػػذاكرة فػػي ألقػػاب الشػػعراء لػػو ذؤابتػػاف َتُنوَسػػاف)تتحرَّكاف( عمػػى كتفيػػو. ينظػػر:
 - ىػػػٖ٘ٗٔدار صػػادر. بيػػروت - ٘ط - تػػح: شػػاكر العاشػػور - ٓٗص - النَّشػػابي اإلربمػػي

 - ابػف مػاكوال - وؾ ِحْمَيػر )ذو ُنػواس(. ينظػر: اإلكمػاؿ، ولَنْوس الذؤابتيف ُلقّْب أحد ممـٕٗٔٓ
ـ، واالثنػاف)أبو العتاىيػة وأبػو ٜٜٓٔ - ىػػٔٔٗٔدار الكتب العممية. بيروت - ٔط - ٕٖٕ/ٚ

 - المرُزبػاني - نواس( لـ ُيذَكرا في باب )مف غمبػت ُكنيتػو عمػى اسػمو(. ينظػر: معجػـ الشػعراء
. ولو افترضػنا ط الييئة العامة لقصور الثقافة - تح: عبد الستار أحمد فراج  - ٘ٔ٘ - ٚٓ٘

أنيما ُكنيتاف فقد غمبْت عمييما فصارتا ألقاًبا، قاؿ الحػافظ العراقػي ُمشػيًرا إلػى ُكنػى األلقػاب مػف 
 خبلؿ)أبي الشيخ( لقب الحافظ  أبي محمد عبد اهلل بف جعفر بف محمد األصبياني:

َـّ ُكَنى  ْلَقاِب  ُث ْيِخ أَ بِ ْحَو أَ نَ    َوالتََّعدُِّد  اأَل  ي ُمَحمَّدِ بِ ي الشَّ
  - ٕط - تحقيػؽ ودراسػة: العربػي الػدائز الفريػاطي - ٕٚٔص - الحػافظ العراقػي - ألفيػة العراقػي

 ىػ.ٕٛٗٔدار المنياج. الرياض 
 .ٗٓٚ/ٕالشعر والشعراء(ٕ)



 " دراسة نقديَّة"  ألقاب الشُّعراء الُقدامى وأثرىا في األدب العربيّْ 
 

 ٕٖٚٗ 

ومف ذلؾ قوؿ  (ٔ)ىػ(: "وكاف أبو الشّْيص لقًبا َغَمَب عميو"ُٜٙٔسميماف)ت
يار كاف يشرب عمى البَ : "(ٕ)البصريّْ  قفيّْ محمد بف القاسـ الثَّ  عفىػ( ٖٗٛالَمْرُزباني)ت

    ب بو حتى قاؿ فيو: جَ عْ ويُ 

 اارَ يَ البَ  تُ يْ يَ تَ ا اشْ مَ  ؿَّ كُ  ىرَ أَلَ    ينّْ إَ فَ  ارِ يَ ى البَ مَ ي عَ انِ يَ قِ اسْ 

ىػ( ممف ُلقّْب بكممة قاليا )أبو ٖٙٗوذكر ابف رشيؽ)ت (ٖ)"ب أبا البيارقّْ فمُ 
ومي)تو (ٗ) العياؿ( ىػ( عف محمد بف الحسف بف حمدوف صاحب ٕٙٙقاؿ ياقوت الرُّ

ووضع أبو (٘)"وذاؾ لقبو أبو المعالي وىذا لقبو أبو نصر التَّذكرة الحمدونيَّة وأخيو"...
)ت ىػ( في كتابو الُمذاكرة في ألقاب الشُّعراء إطاًرا نظريِّا ٚ٘ٙالمجد النَّشابيُّ اإلربميُّ

ؤية فقاؿ: "...وابتدأُت بذكر الشُّعراء الُممقَّبيف، الذيف  لمفيوـ األلقاب تضمَّف ىذه الرُّ
منيـ مف ُلقّْب بشعر قالو، ومنيـ مف ُلقّْب بعبلمة فيو، أو بظاىر مف لونو، أو 

 (ٙ)بمشيوٍر مف فعمو، ومنيـ ببمده أو بُكنيتو".

 

                                         
 .ـٕٓٔٓط الييئة المصرية العامة لمكتاب - ٓٓٗ/ٙٔ - أبو الفرج األصفياني  - األغاني ((ٔ
ٕ
، ٖٓ٘معجػـ الشػعراءص(مف شعراء العصر األموي، لـ أقؼ عمى سنة وفاتو. ينظر في ترجمتػو: (

 .ٕٕ٘/ٕنزىة األلباب في األلقاب
 .ٖٓ٘ص ( معجـ الشعراء(ٖ

دار الجيؿ.  - ٘ط - تح: محمد محيي الديف عبد الحميد - ٛٗ/ٔ - ينظر: العمدة البف رشيؽ(ٗ) 
ػػعراء، وعػػده محمػػد بػػف ـٜٔٛٔ - ىػػػٔٓٗٔبيػػروت   - حبيػػب فػػي بػػاب الُكنػػى. ينظػػر: ُكنػػى الشُّ

 .ٖ٘ٓ/ٕنوادر المخطوطات
الغػػػرب  دار - ٔط - تػػػح: إحسػػػاف عبػػػاس - ٖٕٕ٘/ٙ - يػػػاقوت الحمػػػوي - معجػػػـ األدبػػػاء ((٘

 ىػ.ٖٜٜٔ - ىػٗٔٗٔاإلسبلمي. بيروت
 .ٕٓص  المذاكرة في ألقاب الشعراء ((ٙ
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 :بيف االسـ والُكنية والمَّقب

صؿ بأصمو، تتَّ  ة لئلنسافرة حقيقيَّ ؛ فاالسـ صو َمة واحدةُعمْ كوجيي االسـ والمقب 
ذا كانت نِ ، و صؿ بمسيرتو في الحياةتتَّ  فنيَّةقب صورة والمَّ  وَأُروَمُتو تظير في  سبة الرجؿا 

ذا كانت الُكنية تكريًما فقد يكوف في لقبوتبدو وجوىر نفسو  اسمو، فإفَّ صفاتو ، وا 
ي وداللتيا الدينيَّة فقالت العرب: المَّقب تشريًفا؛ فالمقب يشارؾ الُكنية في أثرىا االجتماع

ويشارؾ االسـَ والُكنيَة في عبلقتو بصاحبو؛ فقالت العرب:  (ٔ)"ولقبو نيتوعدالة الرجؿ بكُ "
ة ـ عمييما، ومرَّ ة يتقدَّ في اإلعراب عف صاحبو؛ فمرَّ  يماعاونوي (ٕ)"المرء أحؽُّ بمقبو"
نية عريؼ، والكُ االسـ لمتَّ  أفَّ  العرب المشيور عندبيد أف  (ٖ)يغمبيما يشاركيما، وثالثة

جرى قوؿ  وعمى ىذا (ٗ)ـ أقربـ، وىو لمذَّ قب لممدح أو الذَّ كريـ، والمَّ لئلجبلؿ والتَّ 
 ( ٘)الشاعر:

 المََّقَبا  َوالسَّْوَأةَ   أَُلقُّْبوُ   َوال     أِلُْكِرَموُ  أَُناِديوِ  ِحيفَ  يوِ َأْكنِ 

 (ٙ)ف زاوية أخرى في قولو:ىػ( إلى ىذا المعنى مٖٕٛوأشار ابف الرومي)ت
                                         

 .ٕٚ/ٔ الشعر والشعراء ((ٔ
 )ؿ ؽ ب(. أساس الببلغة مادة ((ٕ
ٖ
 .ٚٗ/ٔ ينظر الوافي بالوفيات ((

ني أوالدكـ ال تسرع قاؿ عمر بف الخطاب: عّجموا بكُ قوؿ عمر بف الخطاب: " مما يدؿ عمى ذلؾ  ((ٗ
إنا بادروا بالُكَنى قبؿ األلقاب" وقوليـ: " ا ورد عف السمؼ الصالح:" ممء"،  و إلييـ األلقاب الّسو 

غر مخاف ابػف  - . بيجػة المجػالس وأنػس المجػالسة المَّقػب أف يمحػؽ بػو" لُنَكنّْي أوالدنا في الصّْ
  ط الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة.  - تح: محمد مرسي الخولي - ٘ٙٚ/ٔ - عبد البر

 ٕٚٙ/ٕ - األعمػـ الشػنتمري - البيت منسوب لبعض الفزارييف. ينظر: شرح حماسػة أبػي تمػاـ(٘) 
 .ـٕٔٓٓ - ىػٕٕٗٔر. دمشؽدار الفك - ٕط - تح: عمي المفضؿ حموداف -

 - ىػػػٕٗٗٔدار الكتػب المصػرية ط - : د. حسػيف نصػارتػح - ٖٙٓ/ٔ - ( ديػواف ابػف الرومػي(ٙ
 ـ.ٖٕٓٓ
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 َلَقُبوْ  يُبُو َفعَ  يٍب َمعِ   ؿُّ كُ     ا بً قَ لَ  ـٍ ادِ عَ بِ  يٌب َمعِ  ا مَ وَ 

ولما جاء اإلسبلـ جعؿ مف ألقاب رجاالتو ُعنواًنا لمشَّرؼ والكرامة؛ كالمياجريف 
ديؽ والفاروؽ وأسد اهلل وسيؼ اهلل وأميف اأُلمَّة وَحْبر اأُلمَّة وغ سيؿ واألنصار والصّْ

وجعميا  المبلئكة...إلخ منارة وتبياًنا؛ ألقاًبا ُتشير إلى صفات رجالو وتضحَيات أبطالو،
، (ٔ)أحياًنا سبلًحا لمنيؿ مف أعدائو كإبميس والشَّيطاف وأبي جيؿ وكذَّاب اليمامة...إلخ

عمى ىذا النَّحو؟ وىؿ ُقِصد بيا اإلعراب عف أوصاؼ الشُّعراء  ألقاب الشُّعراء فيؿ جرتْ 
 ؟ لفنيَّةا

ف لـ  مقصد مف مقاصد ألقاب الشُّعراء تصوير حيواتيـ، واإلشارة إلى فنّْيـ، وا 
يظير ىذا في النَّقد القديـ، فمو إشارات تدؿُّ عميو في النَّقد الحديث؛ مف ذلؾ: عندما 

قصيدتو عف المناضؿ اإليرلندي ماؾ أرسؿ الشاعر السُّوري ُمحمد ُسميماف األحمد 
إلى يوسؼ العيسى لينشرىا في مجمة )ألؼ باء(الدمشقية  Mac Swiney)سويني )

ا عمى تغيير اسمو، ٖٓٗٔسنة ىػ، فنشرىا بتوقيع )بدوي الجبؿ( فيرع الشَّاعر ُمحتجِّ

                                         
ٔ
ـَ ىذا المقصد اإلسبلمي لؤللقاب، وسأكتفي في شػرح ذلػؾ بمثػاؿ واحػد لمقػب )األنصػار(  (( ولقد ُفِي

ػا قصػػد فيػـ أنصػار اهلل وكتيبػة اإلسػبلـ؛ فػأعظـ بػو لقًبػاأ وكػاف أىػؿ ال مدينػة يفتخػروف بػو، ولمَّ
رىـ ببابو، ونسبيـ حاجبو )سعد( لقبائميـ وفدىـ معاوية   - بإيعاز مف عمرو بػف العػاص– أخَّ
 :فمـ يجيبوه، فقاؿ النعماف بف بشير  - يغضُّ منيـ

 ارِ صَ نْ ى األَ وَ سِ  وِ بِ  بُ يْ جِ نُ  بٌ سَ ا     نَ نَ ا لَ مَ فَ  اءَ عَ الدُّ  دِ عِ تُ  الَ  دُ عْ ا سَ يَ 
 ارِ فَّ الكُ    ىمَ عَ  ا بً سَ نَ    وِ بِ   ؿْ قِ ثْ ا     أَ نَ مِ وْ قَ لِ    وُ لَ اإلِ   هُ رَ يَّ خَ تَ   بٌ سَ نَ 
 ارِ النَّ   دُ وْ قُ وً    ـُ ىُ   بِ يْ مِ القَ   ـَ وْ يَ      ـُ كُ نْ مِ   رٍ دِ بَ بِ   اوْ وَ ثَ   فَ يْ الذِ  فَّ إِ 

دار  - ٕط - تح: د. يحيى الجبوري - ٕٖٔص - ، شعر النعماف بف بشيرٕٗ/ٙٔينطر: األغاني
 ـ.ٜ٘ٛٔ - ىػٙٓٗٔالقمـ. الكويت
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فقاؿ لو يوسؼ العيسى: " إفَّ ىذا االسـ أجدُر بِشْعِرؾ مف اسـ شبيو بقطار حديدي  
  (ٔ)يجر ثبلث عربات"

لقروي( رشيد سميـ الخوري في اختيار لقبو عقب ومف ذلؾ ما فعمو )الشَّاعر ا
نشره ديوانو األوؿ الرشيديات، فتعقَّبو الناقد قسطنطيف حداد بالنَّقد في جريدة المؤدّْب، 
( فوجد رشيد ضالتو في ىذا النَّعت، وىزه  وكاف مما نعتو بو حداد ساخًرا)الشَّاعر القرويُّ

  (ٕ)، وطيَّره لقًبا لوالطَّرب، واستيواه المَّقب، فجير بو في شعره

 

 
                                         

ط نػػػػػادي أبيػػػػػا   - ٗٓٔص  - بػػػػػف أحمػػػػػد معبّْػػػػػر محمػػػػػد - معجػػػػػـ التوقيعػػػػػات المسػػػػػتعارة (ٔ)
 - أكـر جميؿ قنبس  - ، وينظر: بدوي الجبؿ شاعر العربية والعربـٕ٘ٓٓ - ىػٕٙٗٔاألدبي
 Mac)ـ، ومػػػاؾ سػػػويني ٜٜٓٔ - ىػػػػٓٔٗٔدار المعرفػػة. دمشػػػؽ - ٔط - ٙٔ - ٘ٔص

Swiney)  مناضؿ إيرلندي قبض عميو اإلنجميػز لرفضػو احػتبلليـ لوطنػو، فأضػرب عػف الطعػاـ
 احتجاًجا عمى طغيانيـ حتى وافتو المنيَّة، والقصيدة جيدة، ومف متخيرىا قولو: 

 َبَسطََّت َيَدْيَؾ َبْسَطَة َأْرَيِحي     َفَكاَنْت ِمْف َعَطاَياَؾ الَحَياةُ 
 وقولو:

ـْ    تَُبمّْْغُو   السُّيوُؼ   الُمْرَىَفاتُ َبَمْغَت ِمَف الِعدَ   ى ِبالَمْوِت َما َل
 وقولو عف نفس سويني:

 َلَقْد َحَرْرَتَيا َفَسَمْت ُصُعوًدا   َكَما  َسَمْت  النُُّجوـُ  النَّيَّْراتُ 
 ـ.ٜٛٚٔالعودة. بيروت دار - ٔط - ٓ٘ٗ - ٜٗٗص - ديواف بدوي الجبؿ

 ، ولػػيس صػػحيًحا مػػا ذكػػره أحمػػد سػػويمـ مػػف أنػػو لقػػب بػػػٕٓٓصمعجػػـ التوقيعػػات المسػػتعارة  (ٕ)
)الشَّاعر القروي( لتمسكو بتقاليد القرية المبنانية والحياة البدوية. ينظر: شػعراء العػرب األسػماء 

 - ىػػػػٖٖٗٔدار العمػػػـ لممبليػػػيف. بيػػػروت.  - ٙ٘ص  - أحمػػػد سػػػويمـ  - واأللقػػػاب والُكَنػػػى
 ـ.ٕٕٔٓ
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 ألقاب الشُّعراء أغراضيا ودواعييا :

ذا لـ يكف لمشاعر حظّّ في اختيار اسمو  ألقاب الشُّعراء ترجمة قصيرة لمسيرة فنيَّة طويمة، وا 
الدّْاللة  -غالًبا–األوؿ، فإف لو النَّصيب األوفى في وسمو باسمو الثاني)لقبو(؛ فالمقب ُيقَصد بو

فات، ووسـ الشَّخص بصفتو وفعمو عمى الصفات، أو  الدّْاللة عمى الذات مقرونة بالمعاني والصّْ
 (ٔ)عمى حدّْ قوؿ الشَّاعر: 

 َلَقِبوْ  َفكَّْرَت ِفي َوَمْعَناُه ِإفْ  ِإالَّ     َرُجؿٍ  ِمفْ  َعْيَناؾَ  َأْبَصَرتْ  َوَقمََّما

بلثة أغراض ال تتعدَّاىا مع أغراض األلقاب عموًما، وىي تنحصر في ث وأمَّا أغراضيا: فتتَّفؽ
، ولقب لمتَّعريؼ الخاِسراألعجـ و ك وىي: لقب لمتَّشريؼ كالنَّابغة والشَّمَّاخ، ولقب لمتَّسخيؼ

  (ٕ)كاألعشى وابف ميَّادة.

 
                                         

دار األرقـ بف أبي   -  ٔط  - ٖٙٙ/ٕ -الراغب األصفياني  -الشعراء والبمغاء  محاضرات األدباء ومحاورات (ٔ)
 .ىػ ٕٓٗٔبيروت  -األرقـ 

، والنابغة لقب مجموعة مف الشعراء مػنيـ: ٖٔينظر في أغراض األلقاب: المقدمة ذات النقاب في األلقاب ص(ٕ) 
، دوانيُّ ابغػػة الُعػػ، والنَّ ابغػػة الغنػػويُّ ، والنَّ يبانيُّ ابغػػة الشَّػػ، والنَّ رثيُّ ابغػػة الحػػا، والنَّ ابغػػة الجعػػديُّ ، والنَّ ابغػػة الػػذُّبيانيُّ النَّ 
 –اآلمػدي -. ينظػر: المؤتمػؼ والمختمػؼ فػي أسػماء الشػعراء غمبيُّ ابغة التَّ )الحارث بف بكر(، والنَّ بيانيُّ ابغة الذُّ والنَّ 
مَّاخ لقػب َمْعِقػؿ بػف ِضػَرار الشَّػـ، و ٜٜٔٔ -ىػػ ٔٔٗٔدار الجيؿ. بيروت  - ٔط -تح: ؼ. كرنكو  - ٕٕ٘ص

. ينظػػر: الشػػعر والشػػعراء واألعجػػـ لقػػب زيػػاد بػػف سػػممى ويقػػاؿ ابػػف جػػابر، مػػف شػػعراء العصػػر ، ٖ٘ٔ/ٔالػػذُّبيانيّْ
، وُلقّْب بو لكثرة المحف في شػعره وفسػاد لسػانو. ينظػر: الشػعر والشػعراء الخاسػر لقػب َسػْمـ بػف و ، ٖٖٗ/ٔاألمويّْ

العباسػي، ُلقّْػب بػذلؾ ألنػو بػاع مصػحفو واشػترى بثمنػو ديػواف شػعر. ينظػػر: عمػرو بػف حمػاد مػف شػعراء العصػر 
واألعشى دار المعارؼ. مصر،  - ٖط - عبد الستار أحمد فراج تح: - ٜٜص -ابف المعتز  - طبقات الشعراء

مػػة، وأعشػى بنػػي مػػف الشػعراء مػنيـ: أعشػػى قػيس، وأعشػػى ربيعػة، وأعشػى بنػػي عػوؼ، وأعشػى باىِ  عٍ لقػب جمػ
ف...إلخ. ينظر المؤتمؼ والمختمؼوأعشى بني جِ ة، رَ وْ ضَ  ادة لقػب يَّػوابػف مَ ، ٕٓ - ٖٔصفي أسماء الشُّػعراء  بلَّ
. ينظر في ألقاب الشُّعراء مف زاوية الداللة عمى المدح أو الذَّـ: ٔٚٚ/ٕ الشعر والشعراء. ينظر: يزيد اح بفمَّ الرَّ 

بحػث منشػور فػي مجمػة المغػة  -ريسػي الحػارثي د. محمػد بػف م -االستحسػاف واالسػتيجاف الشػعراء بػيف ألقاب 
   ـ.ٖٜٜٔ/ٖع -جامعة األزىر  -العربية بالمنوفية 
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 (ٔ)ىػ( إلى ما تشتمؿ عميو األلقاب مف ذـ  ومدح فيما أتشده:ٕٙٛوقد أشار الُمبرّْد)ت 

 بِ قَ المَّ  فَ وٍظ مِ ظُ حْ مَ  بَ رُ مَ فَ    وِ بِ  تَ رْ يِ شُ  ابً قَ لَ  فْ ىَ رَ كْ تَ  الَ 

 بِ رَ ي العَ فِ   دَّ عُ فَ   يّْ مِ ائِ الوَ بِ    ؿٌ جُ رَ  ةً رَ مَ   بَ قّْ لُ   افَ كَ  دْ قَ 

ا  في االستعانة بيا في كتابة تاريخ األدب، والتَّرجمة لمشُّعراء،  فتكمفأىميتيا وأمَّ
ف الشَّاعر بمقبو حيثما ُذِكر، وتتبُّع ِسَيرىـ، وتمييزىـ مف غيرىـ، وعدـ الخمط بينيـ، وَقرْ 

لى ىذا أشار الحافظ العراقي:  (ٕ)وا 

 ِطؿْ اْثَنْيِف الِذْي ِمْنَيا عَ  الَواِحدَ   ْؿ عَ جَ   ِباالْلَقاِب  َفُربََّما  َواْعفَ 

نظرات نقديَّة وآراء فنيَّة عف الشّْعر  عمى ما تختزلو األلقاب مف أيًضا الوقوؼو  
،عمى حمقوالتَّعرؼ  والشُّعراء، رة مف مراحمو مة ُمبكمرحَ و  ة ُميمة مف حمقات النَّقد األدبيّْ

 . األولى

     دواعي ألقاب الشُّعراء: 

وأقصد ؛ ةواعي الفنيَّ وأوليا: الدَّ مصادرىا،  عتْ عراء، وتنوَّ دت دواعي ألقاب الشُّ تعدَّ 
، وىي األل ادرة عف بيا األلقاب الُمتَّصمة بالشَّاعر مف زاوية فنّْو ونتاجو الشّْعريّْ قاب الصَّ

الحركة النقديَّة، أو غيرىا بقصد الُحكـ عمى الشَّاعر أو وصؼ شاعريتو؛ وىذه الدَّواعي 
)أي الفنيَّة( متشعبة المسالؾ؛ وأوليا األلقاب الفنيَّة الجزئيَّة أو العابرة، وىي عبلمات 

شارات ُمتصمة بشعر الشَّاعر، ُتؤ  كررىا  مف كممة سبؽ إلييا أو انفرد بيا أو خذوا 
، وىذا السبب ىو أبرز األسباب وأظيرىا، وقد اتكأ عميو النَّقد في تعميؿ ألقاب (ٖ)...إلخ

( ىػ( ٖٕ٘ىػ( في تعميؿ لقب عبد السبلـ بف َرْغَباَف)تٜٕٗالشُّعراء وشرحيا قاؿ الثعالبيُّ
                                         

ٔ
 .ٔٚٚٔ/ٗمعجـ األدباء  ينظر: ((

  .ٖٚٔألفية العراقي ص ((ٕ
 .ٙٗ/ٔينظر: العمدة  (ٖ)
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" : أعرؼ سبب تمقيبو بديؾ الجف ويشبو أف يكوف قاؿ بيتا يشتمؿ عمى  ولستُ ديؾ الجفّْ
واذ عراء بأقواؿ تجرى ليـ مجرى الشَّ ب كثير مف الشُّ قّْ ب بذلؾ كما لُ قّْ ديؾ الجف فمُ  ذكر
ؽ.ىػ(، لقٌب ٘ٚومف أمثمة ىذا النوع: )الُمرقّْش( ربيعة بف سعد بف مالؾ)ت (ٔ)"وادروالنَّ 

 ، غمب عميو، وشؽَّ ُعباب الزماف ليدؿَّ عمى الشَّاعر مغطًيا بظبللو عمى اسمو الحقيقيّْ
اوزه إلى ابف أخيو ربيعة بف سفياف بف سعد بف مالؾ، الُممقب بػ)الُمرقّْش بؿ ويتج

 األصغر( فُمقّْبا في النقد األدبي بػ)الُمرقَّْشاف(.

 (ٕ)وُلقّْب الُمرقّْش بذلؾ لقولو: 

 َقَمـْ  اأَلِديـِ  َظْيرِ  يفِ  َرقََّش    َكما الرُُّسوـُ وَ  َقْفرٌ  الدَّارُ 

تغنَّى بيا الشَّاعر، ولـ يشاركو فييا في العصر  والمَّقب مأخوذ مف صورة جميمة،
 (ٖ)ؽ.ىػ( في قولو:ٓٚالجاىمي إال األخنس بف ِشياب التَّغمبيّْ فارس العصا)ت

 كاِتبُ  ؽّْ الرَّ  يفِ  افَ وَ الُعنْ  َرقشَّ  اَكمَ     اِزؿٌ َمنَ  ؼٍ َعوْ  فِ بْ  افَ ِحطَّ  َنةِ اِلِبْ 

( عبد اهلل بف ُمصعب بف عبد وقد يؤخذ المَّقب مف صورة طريفة مثؿ: )عائد الكمب
 (ٗ)ىػ( لقولو:ٛٗٔاهلل بف الزبير)ت

ـْ َيُعْدِنيَما ِلي        ـْ  َمِرْضُت َفَم ـْ َفَأُعودُ َعاِئٌد     ِمْنُك  َوَيْمَرُض َكْمُبُك

ـْ     َوُصُدوُد      ـُ َعَميَّ َشِدْيدُ َوَأَشدُّ ِمْف َمَرِضي َعَميَّ ُصُدوُدُك  ًكْمِبُك

                                         
ٔ
تػػح: محمػػد أبػػو الفضػػؿ  - ط - ٜٙص - الثعػػالبي - ثمػػار القمػػوب فػػي المضػػاؼ والمنسػػوب ((

 .القاىرة –دار المعارؼ  - ط - إبراىيـ

 .ٕٓٔ/ٔالشعر والشعراء (ٕ)
دار  ٙط - تػح: أحمػد محمػد شػاكر وعبػد السػبلـ ىػاروف - ٖٗٓص - المفضػؿ الضػبي  - (المفضمياتٖ)

 المعارؼ.
 .ٕٖٖ/ٚٔالوافي بالوفيات، ٙٗ/ٔينظر: العمدة البف رشيؽ (ٗ)
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سَّؿ بيا الشَّاعر لمدّْاللة عمى إخبلصو في حبو ووفائو، وىذا النوع صورة رائعة تو  
شادة بالصورة، فكأنو احتفاء بالشّْعر عف طريؽ  مف األلقاب فيو تنويو بالفكرة، وا 

لؾ: ذالشَّاعر. وقد يمتدُّ ىذا النَّوع مف األلقاب إلى وصؼ المذىب الفنّْي لمشَّاعر؛ مف 
 ، و)كعب األمثاؿ( لقب(ٔ)( لُحسف شعره، وشدَّة عنايتو بو)الُمحبّْر( لقب )ُطفيؿ الغنويّْ 

ومنيا كذلؾ  (ٕ))كعب بف سعد بف عمرو بف ُعقبة( لكثرة ما في شعره مف األمثاؿ...إلخ.
اإلشبيمي سيد  األلقاب الدالة عمى أخطاء الشُّعراء كمقب أبي العباس أحمد بف

وقد تتَّجو الدَّواعي الفنيَّة  (ٖ)سالناعمى أشعار  إلغارتوىػ( بػ)المّْص( ٚ٘٘األندلسي)ت
: )ُطفيؿ الخيؿ( لقب ذلؾلؤللقاب إلى اإلشارة إلى األغراض التي ُيجيد فييا الشَّاعر، مف 

ىػ( لكثرة ٜٓ، والرَّاعي لقب ُحَصْيف بف معاوية)ت(ٗ)ُطفيؿ الَغنويّْ إلجادتو وصؼ الخيؿ
ة كما في )النَّواح( لقب وقد ُيشير إلى مضموف الشّْعر عام  (٘)نعتو اإلبؿ في شعره

( لقب صخر بف عبد اهلل  (ٙ)ربيعة أخو بني عبد بف عثماف لكثرة مراثيو و)صخر الَغيّْ

                                         
 - ي وطػو محمػد الزينػي: محمد عبد المػنعـ خفػاجتح - ٙٔص - األصمعي - فحولة الشعراء ((ٔ

 وىػو - ٜٖٓ - ٖ٘ٗ/ٔـ، الشعر والشعراءٖٜ٘ٔ - ىػٕٖٚٔالمنيرية باألزىر المطبعة - ٔط
 .ٖٖٙ - ٖٚ/ٔمف رؤوس مدرسة الصنعة، وأستاذ زىير بف أبي سممى. ينظر العمدة

 .ٕٕٛينظر: معجـ الشعراء لممرزباني ص (ٕ)
 ٔط - تح: د. محمد رضػواف الدايػة - ٛٙص - ابف سعيد األندلسي - رايات المبرزيفينظر: (ٖ) 
تػح:  - ٖٔ/ٗ - ابػف األبػار القضػاعي - التكممة لكتاب الصػمةـ، ٜٚٛٔدار طبلس. دمشؽ -

  - ـ، نفػػح الطيػػبٜٜ٘ٔ  - ىػػػ٘ٔٗٔلبنػػاف  - ط دار الفكػػر لمطباعػػة - عبػػد السػػبلـ اليػػراس
 .ـٜٜٚٔتبيرو   - دار صادر - ٔتح: إحساف عباس ػط  - ٖٕٓ/ٗ - الَمقَّري التممساني

 .ٜٔٔينظر: المؤتمؼ والمختمؼ ص ((ٗ
٘
 .٘ٔٗ/ٔينظر: الشعر والشعراء ((

ٙ
 .ٕٖٚ/ٕينظر: ألقاب الشعراء لمحمد بف حبيب ضمف نوادر المخطوطات ((
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 ٕٕٚٗ 

الخيثمي و)شيطاف الشُّعراء( لقب دعبؿ الخزاعي، و)شيطاف العراؽ( لقب أنوشرواف 
 داللة عمى الُفحش والُمجوف...إلخ. (ٔ)الضرير

 ة: الجسديَّ الدواعي 

مقب بسبب عبلمة جسدية أو عيب ِخمقي يميّْز الشَّاعر مف وأقصد بو إطبلؽ ال
غيره؛ فُمقّْب ميموف بف قيس بػ)األعشى( لضعؼ بصره، وُلقّْبت ُتَماِضر بنت الشَّريد 

اـ بف  (ٕ)بػ)الخنساء( لجماؿ أنفيا، وُلقّْب الُمغيرة بف األسود بػ)اأُلقيشر( لَبَرِصو وُلقّْب َىمَّ
ف بُعد عف الدَّواعي ذوى (ٖ)ؽ( لقصره وِغمظوغالب بف َصْعَصَعة بػ)الفرزد ا الدَّاِعي وا 

الفنيَّة فيمكف لمنَّقد أف يستثمره في دراسة البنيَّة الجسديَّة والنفسيَّة لمشَّاعر وأثرىا في 
.  أغراض شعره، ومدى تأثيرىا في بنائو الفنيّْ

  :إطبلؽ المقب بسبب حادثة

فات الجسديَّة؛ ومف وأقصد بيا إطبلؽ المقب بعيًدا عف الشّْعر  لؾ إطبلؽ ذوالصّْ
ىػ تقريًبا( بالمَِّعيف ٘ٚلؾ تمقيب ُمناِزؿ بف ربيعة)تذالمقب بسبب موقؼ أو حادث؛ مف 

سمعو ُينشد شعًرا والناس يصموف، فقاؿ:  أف عمر بف الخطاب ذلؾ؛ وسبب الِمْنَقريّْ 
د بف محمد بف سعد ، ومنو تمقيب أبي الفوارس سع(ٗ)ا المَّعيف، فعمؽ بو المَّقبذمف ى

)ت في اضطراب ا يومً  النَّاس ألنو رأىىػ( بػ)حيص بيص(؛ وسبب ذلؾ ٗٚ٘التَّميميّْ

                                         
ٔ
 .ٖٕٗ/ٜ، والوافي بالوفياتٗٔٔ/ٔ،العمدة البف رشيؽٖ٘ٗ/ٕٕينظر عمى الترتيب: األغاني ((
 .ٜ٘٘ - ٖٖٗ/ٕ، ٕٚ٘/ٔينظر: الشعر والشعراء (ٕ)

ٖ
 .ٕٚٗ/ٔينظر: الشعر والشعراء ((

تػػػح:   - ٗٚ/ٔ - الحصػػػري  - زىػػػر اآلداب وثمػػػر األلبػػػاب ،ٜٜٗ/ٔ( ينظػػػر: الشػػػعر والشػػػعراء(ٗ
 .ـٜٜٚٔ - ىػٚٔٗٔبيروت. لبناف   -  ط دار الكتب العممية  - يوسؼ عمى طويؿ



 " دراسة نقديَّة"  ألقاب الشُّعراء الُقدامى وأثرىا في األدب العربيّْ 
 

 ٕٖٚٗ 

...إلخ، وىذا النَّوع مف (ٔ)ويمع فُمقّْب بو، وغمباس في حيص بيص؟ قاؿ: ما لمنَّ وشدَّة ف
 األلقاب ُيعيف في دراسة حياة الشَّاعر، والوقوؼ عمى تفاعمو مع أحداث عصره. 

 ة:ة والغيريَّ عراء بيف الذاتيَّ لشُّ ألقاب ا

ألقاب الشعراء الذاتية: وىي التي يطمقيا الشُّعراء عمى أنفسيـ؛ بمعنى أف يختار 
الشَّاعر لقبو كما يختار ُكنيتو، وىذا النَّوع لـ أقؼ عميو في القديـ إال نادًرا، 

مف ِعدَّة ىػ( نحتو ٖٓٙأبي الفتح محمود بف الحسيف بف شاىؾ)ت لقب( ـاجِ شَ كُ )ومنو
شاعر، واأللؼ مف أديب، مف قاؿ: الكاؼ مف كاتب والشيف ئؿ عف ذلؾ سُ  كممات، ولما

ومنو)رىيف الَمحبسيف( لقب أبي العبلء (ٕ)ـنجّْ الميـ مف مُ والجيـ مف جواد، و 
؛ ينقؿ وكاف المقب عنواًنا لحياتو (ٖ)ىػ( ويعني بالمحبسيف بيتو والعمىٜٗٗالمعري)ت
 (ٗ)، وقد ذكر محبسيو وأضاؼ إلييما ثالثًا في قولو:ويقصُّ معاناتو شعوره،

 يثِ بِ النَّ   الَخَبرِ   َعِف  َأؿْ  َتسْ َفبَل     ي ونِ ُسجُ  َثِة ِمفْ الَثبَل  ي ي فِ انِ َأرَ 

 ثِ يْ ي الَجَسِد الَخبِ ِس فِ فْ ِف النَّ َوَكوْ    ي  تِ َبيْ  وـِ َوُلزُ    ياِظرِ نَ   ِديَ ِلَفقْ 

                                         
 .ٖٖ٘ٔ/ ٖ( معجـ األدباء(ٔ
 دار - ٔط - : إحسػػاف عبػػػاستػػػح - ٜٜ/ٗ - شػػػاكر الُكتبػػي ابػػف - فػػوات الوفيػػػات ينظػػر:  ((ٕ

 ـ.ٜٚٔبيروت –صادر
 تػح:  إحسػاف عبػاس - ٗٔٔ/ٔ - ابف خمّْكػاف –وفيات األعياف  ،ٖٖٓ/ٔينظر: معجـ األدباء ((ٖ

 .ط دار صادر. بيروت -
ط الييئػػػة  - تػػح: سػػػيدة حامػػد وآخػػػريف - ٜٕٚ/ٔ - شػػرح المزوميػػػات ألبػػي العػػػبلء المعػػػري ((ٗ

    المصرية العامة لمكتاب.



 " دراسة نقديَّة"  ألقاب الشُّعراء الُقدامى وأثرىا في األدب العربيّْ 
 

 ٕٚٗٗ 

مف شعره بدوف تغيير لبيت مف الشعر قالو؛  وليس مف ىذا الباب مف ُأِخذ لقبو
ؽ الَعْبِدي)ت  وخصوًصا إذا قصد الشُّعراء وصؼ أنفسيـ ال تمقيبيا كما في قوؿ الُممزَّ

 (ٔ)ؽ ىػ( لمنُّعماف بف الُمنذر:

 ؽِ زَّ مَ أُ    امَّ لَ وَ    ىنِ كْ رِ دْ أَ فَ     الَّ ا ِ وَ     ؿٍ آكِ  رَ يْ خَ  فْ كُ  فَ ال وْ كُ أْ مَ  تُ نْ كُ  فْ إِ فَ 

أللقاب الَغيريَّة: فيي التي ُتْطَمؽ عمى الشَّاعر بدوف اختيار منو، وىذا ىو أما ا 
األصؿ في األلقاب، ومصادر ىذا النوع موزَّعة عمى ِعدَّة جيات منيا: الشُّعراء أنفُسيـ؛ 
ومف ذلؾ )الشُّويعر( لقب ربيعة بف عثماف الِكنانيّْ أطمقو عميو امرؤ القيس بف ُحْجر 

 (ٕ)إليو يبتاع منو فرًسا فمنعو منو، فقاؿ امرؤ القيس)ت ؽ ىػ(: الكنديّْ لما أرسؿ

 َأْبِمَغا َعنّْي الشَُّوْيِعَر َأنّْي   َعْمُد َعْيٍف َقَمْدُتُيفَّ َحِرْيَما

لقوؿ أوس بف  بوى مّْ سُ و ومنو: )ُمبلعب األِسنَّة( لقب عامر بف مالؾ)ت ؽ ىػ(؛ 
 (ٖ):)ت ؽ ىػ(حجر

 َلُو َحظُّ الَكِتْيَبِة َأْجَمعُ  احَ رَ فَ     رٌ امِ عَ  ةَ نَّ سِ األَ  اؼَ رَ طْ أَ  بَ عَ الَ وَ 

                                         
ط  -: أحمػد مجمػد شػاكر تػح - ٕٗٚ/ٔ -ابف سبلـ الجمحي  -طبقات فحوؿ الشعراء ينظر:  ((ٔ

 .ٜٜٖ/ٔوالشعر والشعراء ،الييئة العامة لقصور الثقافة
 المزىر، ٜٓٗ/ٔ، نزىة األلباب في األلقابٔٛٔ/ٔالمؤتمؼ والمختمؼ في أسماء الشعراء ينظر: (ٕ)

مكتبػة  - ٖط -: محمد أحمد جػاد المػولى وآخػريف تح  - ٕٖٗ/ٕ السيوطي -في عمـو المغة 
دار  ٘ط -تح: محمد أبو الفضؿ إبػراىيـ   - ٙٚٗص -، ديواف امرئ القيس دار التراث. مصر
 .المعارؼ. مصر

ٖ
 .ٕٚٚ/ ٔ( الشعر والشعراء(
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ومنو)الَحاِدرة( لقب ُقْطَبة بف أوس بف ِمحصف الغطفاني)ت ؽ ىػ(، لقَّبو بو زبَّاف بف  
سيَّار الفزاري)ت ؽ  ىػ( وكاف زبَّاف حقد عميو لكممة قاليا فيو؛ فممَّا رآه ُمتجرًّْدا لينزؿ في 

 (ٕ)فقاؿ: (ٔ)بيف َأْرَسحالغدير، وكاف ضخـ الِمنك

 اِئرِ ي حَ ِقُض فِ ُتنْ  اءُ عَ َكَبي     ِف َرصْ نْ المَ    اِدَرُة حَ     َكَأنَّؾَ 

 رِ اضِ الحَ  ةَ دَ لْ وِ  ا يَ بِ   يؼُ طِ يَ       ةٌ وبَ جُ حْ مَ    عَ ادِ فَ ضَ   وزُ جُ عَ 

وىناؾ سمسمة مف األلقاب صادرة عف الحركة النقديَّة  كتسمية أبي عمرو بف 
 أو مف المتصميف (ٖ)ىػ( )الكيّْس( لحسف شعرهٗٔالنَِّمر بف َتْوَلب)ت ىػ(ٗ٘ٔالعبلء)ت

ىػ( بػ)صريع ٕٛٓىػ( لمسمـ بف الوليد)تٖٜٔبالحركة النقديَّة كتسمية الرَّشيد)ت
 (ٗ):الغواني( عندما مدحو  بقصيدتو التي منيا

 ؿِ جْ النُّ  فِ يُ عْ األَ وَ  سِ أْ الكَ  عَ يْ رِ و صَ دُ غْ تَ وَ ا    بَ الصّْ  عَ مَ  وحَ رُ تَ  فْ أَ  الَّ إِ  ُش يْ العَ  َىؿِ 

                                         
 )ر س ح(. أرسح: خفيؼ الَعُجز. المساف ((ٔ
    .ٕٓٚ/ٖاألغاني ((ٕ
 رامي وىو يفخر بنسبو قاؿ:سكيف الدّْ وورد ذكر لقبو في شعر مِ  ،ٓٙٔ/ٔينظر: طبقات فحوؿ الشعراء ((ٖ

ـٌ    َوَلْو َأْمَسى ِبُمْنَخَرِؽ الشََّماؿِ   َوِعْنَد الَكيِّْس النَِّمِريّْ ِعْم
دار صػػػػػادر.  - ٔط - جمػػػػػع وتحقيػػػػػؽ: كػػػػػاريف صػػػػػادر  - ٛٛص - ديػػػػواف مسػػػػػكيف الػػػػػدارمي

 ـ.ٕٓٓٓبيروت
، والُقطامي أوؿ مف ُلقَّػب ٕٛٗ/ٔياللي في شرح أمالي القسمط الآل، و ٕٓٗ/ٙٔاألغاني :( ينظر(ٗ

، ولكػف الػذي غمػب عميػو المقػب وُشػِير بػو مسػمـ بػف الوليػد، ٕٗ/ٛٔصريع الغػواني. األغػاني: 
والمقػب  يشػػير إلػػى باقػة مػػف األلقػػاب تقػرف معػػو، ويمكػػف أف ُتسػِيـ فػػي فيػػـ تنػامي ىػػذا المقػػب 

)يزيد الغػواني( و)صػريع الػدالء، قتيػؿ الغواشػي(.  وتطوره عبر الزمف، وىي: )يسار الكواعب( و
، وفيػػػات ٙٗألقػػػاب الشػػػعراء ، المػػػذاكرة فػػػي ٖٖٗ/ٜينظػػػر فػػػي ذلػػػؾ عمػػػى الترتيػػػب: األغػػػاني

 .ٖٖٛ/ٖاألعياف
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معيوب الجسدية لرة ائر العرب وخاصة في األلقاب الُمصوّْ قب عف سوقد يصدر المَّ  
 إلخ.أو بسبب حادثة ... فات الِخمقيةوالصّْ 

 ة:ة وأبعادىا الجماليَّ يا المغويَّ عراء بنيتُ ألقاب الشُّ 

ثابتة ومعايير  سسة منظمة تعتمد عمى أعراء لصياغة لغويَّ لـ تخضع ألقاب الشُّ 
لؾ د، ومع ذموحَّ  ، وىذا طبيعي فيي لست وليدة عمؿ مؤسسي، وال منيج عممي  واضحة

ة، فجاءت غالًبا كبنية األعبلـ؛ العقمية العربيَّ براعة ذات سمت ينبل عف  كانت بنيتيا
 ، وقد يأتي(ٔ)مصوغة مف كممة واحدة كما في الُمسيَّب والُمتممّْس والُمثقَّب والُمخبَّؿ

ج رَ المقب مركًبا مف كممتيف عمى طريؽ اإلضافة كما في ُمبلعب اأَلسنَّة وِجراف الَعود وُمدْ 
يح  (ٖ)ـ(.اجِ رة إلى النَّحت كما في )ُكشَ تأخّْ ، ولجأت األلقاب في مرحمة مُ (ٕ)الرّْ

التي يرصدىا العرب في شعر  ةوقد اعتمدت طريقة البناء عمى العبلقات الفنيَّ  
مف  عراء؛، أو العبلقة بيف الشُّ (ٗ)لنَّابغة، وُطفيؿ الخيؿ، وصنَّاجة العربكما في ا الشَّاعر

                                         
ٔ
 .ٕٓٗ - ٜٖ٘ - ٜٚٔ - ٗٚٔ/ٔينظر في ذلؾ عمى الترتيب: الشعر والشعراء ((

ٕ
 .ٖٙٚ - ٛٔٚ/ٕ، ٕٚٚ/ٔينظر في ذلؾ عمى الترتيب: الشعر والشعراء ((

ٖ
 .ٜٜ/ٗينظر: الوافي بالوفيات ((

ٗ
، ٜٔص  - ٕٕ٘ينظػػر فػػي ذلػػؾ عمػػى الترتيػػب: المؤتمػػؼ والمختمػػؼ فػػي أسػػماء الشػػعراء ص ((

 .ٕٛ٘/ٔالشعر والشعراء
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 ٕٚٗٚ 

أو تيس الجف قياًسا عمى ِديؾ  (ٔ)قتيؿ الغواشي قياًسا عمى لقب صريع الغوانيذلؾ: 
 .(ٖ)رَّ َبْعرَ صَ ُمقاببًل  رَّ ُدرَّ ة كما في صَ قابمضاد والمُ التَّ  أو عبلقة (ٕ)الجف

تضمف ليا سرعة  ي أنيا جاءت موجزة؛ طريفةى جماليات بنيتيا فوتتجمَّ 
ألصحابيا،  ًراصوير، فرسمت صو واعتمدت عمى المجاز والتَّ  وسيولة حفظيا، ،انتشارىا

فارس و  (ٗ)ة مثؿ: ُسميؾ الَمَقاِنب والفاتؾأو صوًرا لمحياة العربيَّ واتجاىاتيـ السُّموكيَّة، 
ـ الفاعؿ لُتشير إلى دور الشُّعراء وجاءت كثيًرا بصيغة اس (٘).ُمبلعب اأَلِسنَّةالعصا و 
 الفاعؿ.

 

 

 

 

 

                                         
ٔ
 .ٙٗ/ٗينظر في ذلؾ : الوافي بالوفيات ((

 - ٖط - تػػػػح: د. شػػػػوقي ضػػػػيؼ - ٜ٘/ٕ - ابػػػػف سػػػػعيد - المغػػػػرب فػػػػي حمػػػػى المغػػػػرب ((ٕ
.، وديؾ الجف لقب عبد السبلـ بف َرْغَباَف، وتػيس الجػف لقػب أحمػد ـٜ٘٘ٔؼ. مصردار المعار  

 بف محمد الكناني.
 - ٖط - تػح: شػعيب األرنػاؤوط - ٖٖٓ/ٛٔ - الػذىبي - سػير أعػبلـ النػببلء ينظر في ذلػؾ:( (ٖ

 ـ.ٜ٘ٛٔ - ىػ٘ٓٗٔمؤسسة الرسالة
ٗ
 .ٗٗ( ينظر: المذاكرة في ألقاب الشعراء ص(

٘
 - ٚط - تػح: عبػد السػبلـ ىػاروف - ٙٙ/ٖ - الجػاحظ - البياف والتبيػيف: رتيبينظر عمى الت ((

 .ٕٚٚ/ٔ، الشعر والشعراءـٜٛٛٔ  - ىػٛٔٗٔالقاىرة  .مكتبة الخانجي
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 ٕٚٗٛ 

 ادلبحث الثاًي
عراء هي ألقابهن

ُّ
 هىقف الش

مف دواِع غيريَّة شارؾ فييا الُمجتمع العربيُّ  -غالًبا-انطمقْت ألقاب الشُّعراء 
باختبلؼ أطيافو، وطبيعي أف تتعدَّد أغراضيا، وتتنوَّع داللتيا، فيؿ رضي الشُّعراء عف 

 ابف أـ نفروا منيا، وضاقوا بيا ألنَّيا أْنَباز منفّْرة ؟ كما يقوؿألقابيـ؟ 
ومي)ت  ٔ()ىػ(:ٖٕٛالرُّ

 اأَلْلَقابِ      ِبَأْسَوأِ     َوُيَمقَُّبوفَ       َلْيُمُيـْ  ُيْسَيرُ  لمشَُّعرَاءِ  بؤَس  يا

انقسـ مف أدرؾ لقبو مف الشُّعراء إلى ِعدَّة فرؽ: فريؽ لـ يقبؿ لقبو، ولـ يرض بو، 
)ت  (عبد اهلل بف ُمجيب بف الُمْضَرحيّْ ىجرية تقريَبا(، وُسمّْي ٓٚمنيـ )الَقتَّاؿ الكبلبيُّ

ومف ىؤالء  (ٕ)بالَقتَّاؿ لكثرة قتمو الناس، فقيؿ لو في ذلؾ، فقاؿ: واهلل ما أقتؿ أحًدا ُظمًما.
ناداه رجؿ ىػ(كاف يغضب مف لقبو، ولما ٓٛاأُلَقْيِشر بف عبد اهلل األسديّْ صاحب الشَّراب)ت

 بو أجابو بقولو:

 َأَتْدُعوِني اأُلَقْيِشُر َذاَؾ اْسِمي   َوَأْدُعوَؾ اْبَف ُمْطِفَئِة السَّْراجِ 

الُممقَّب  ةمَ بَ بف جَ  عمي   ، ومف ىؤالء(ٖ)فُمقّْب الرَّجؿ ابف ُمْطِفَئة السّْراج
ؾ)ت  أفَّ  ، وذلؾىػ(ٖٜٔ)تشيدالرَّ  في مجمس ىػ(ٕٙٔ)تاألصمعيُّ لقَّبو بو و  ىػ(ٖٕٔبالَعَكوَّ

شيد عميو قاؿ: إقباؿ الرَّ  األصمعيُّ  ، فمما رأىاا حسنً شيد فأنشده شعرً خؿ عمى الرَّ ا دعميِّ 

                                         
 .ٜٕٛ/ٔديواف ابف الرومي ((ٔ
ٕ
 .ٜٙٔ/ٕٗ، األغاني٘ٓٚ/ٕ، وينظر في ترجمتو الشعر والشعراءٛٗالمذاكرة في ألقاب الشعراء ص ((

. وقريب منو )أقشر( لقب ُعقبة بف لقيط مف بني ُعَميرة ولكنػو كػاف يفخػر بمقبػو ٜ٘٘/ٕشعراء( الشعر وال(ٖ
 قاؿ:

 ِإنّْي َأَنا  اأَلْقَشُر َذاُكـ  َنَزِبي   َأَنا الِذي َيْعِرُؼ َقْوِمي َحَسِبي
 .ٖٚ، المذاكرة في ألقاب الشعراء صٖٔٗ/ٕألقاب الشعراء لمحمد بف حبيب ضمف نوادر المخطوطات
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 ٕٜٚٗ 

 راعياس يا ابف قب النَّ مَّ تُ  في مجمس أمير المؤمنيف :اؿ لو عمىّّ فق، ؾوَّ كَ إيو يا عَ 
أف. ِئؿ عف ىػ(، ولما سُ ٖٛٓوممف رفض لقبو صريع الغواني مسمـ بف الوليد)ت (ٔ)الضَّ

ومف  (ٕ)"او كارىً مقبكاف لفكذلؾ؛  واني فمستُ ي صريع الغنِ عُ دْ ال تَ لقبو قاؿ لسائمو: "
ىػ( بمقبو في ببلط ٖٓٚىػ(، ولما عايره ابف خالويو)تٖٗ٘ىؤالء أبو الطيب الُمتنبي)ت

نَّما يدُعوني بو مف ُيريد  سيؼ الدَّولة قاؿ الُمتنبي: "أنا لسُت أرضى أف ُأدَعى بيذا، وا 
  (ٖ)ضَّ منّْي، ولسُت أقدُر عمى المنع"الغ

وُلقّْب بذلؾ ألنو كاف  (ٗ)الغواني( يزيد بف سويد بف َحطَّافومف ىؤالء )يزيد 
 (٘)صاحب غواٍف يتحدَّث إلييف قاؿ:

 َفبَل َتْدُعًونّْي َبْعَدَىا ِإْف َدَعْوَتِني   َيِزْيَد الَغَواِني َواْدُعِني ِلْمَفَواِرسِ 

ىػ( لمقبو، ولكنَّو مع ذلؾ استثمره في صورة ٜٖٛغاء)تالببَّ  ومنو رفض أبي الفرج
(ٙ)شعريَّة طريفة في مدحو لَعُضد الدَّولة بف ُبوية:

 

 ْص َترَ ِؿ ُمخْ  الَعدْ اَل ِر وْ َلَقٍب ِبالجً  َفَكـْ    ا  ُمَمقَّبً   امً ِقدْ  اءِ غَ ِبالَببْ  َفِإف ُكنُت 

 ي َقَفْص لِ  َوَرأُيَؾ   رٌ َوكْ  ي لِ  َؾ بُ اِرٍح    َوَقمى َتَقنَُّص جَ شَ ا َأخْ َوَبعُد َفمَ 
                                         

دار  نشػرة - تح: عبد العزيػز الميمنػي - ٖٖٓ/ٔ - في شرح أمالي القالي ينظر: سمط الآللي ((ٔ
 .بيروت .الكتب العممية

 .ٙٗ/ٜٔ(األغاني(ٕ
 - إبراىيـ السامرائي تح: - ٕٕٔص - كماؿ الديف األنباري  - نزىة األلباء في طبقات األدباء ((ٖ

 ٖٓٔ/ٚوينظر: وفيات األعياف ،ـٜ٘ٛٔ   -  ىػ٘ٓٗٔاألردف . مكتبة المنار  - ٖط
ٗ
 لـ أقؼ عمى تاريخ وفاتو. ((

٘
 .ٙٗ(المذاكرة في ألقاب الشعراء ص(

ٙ
دار  - ٔط - جمػػػع ودراسػػػة: د. سػػػعود محمػػػود عبػػػد الجػػػابر - ٜٓٔص  -  ديػػػواف الببغػػػاء ((

 ـ.ٕٗٓٓالحامد. عماف
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 ٕٚ٘ٓ 

ـ واليجاء مثؿ والغالب وراء رفض الشُّعراء ليذه األلقاب أنَّيا ُنبزيَّة  ُقِصد بيا الذَّ 
ؾ، وبعضيا  لو داللة اجتماعية ُمنفّْرة مثؿ األَُقْيِشر، وبعضيا يتنافى مع الُمتنبي والَعكَ  وَّ

 الغواني...إلخ. الرجولة والوقار مثؿ صريع الغواني ويزيد

ر مف الشُّعراء رضوا بألقابيـ أو أقروىا؛ وتفاوت تقديرىـ ليا بيف آخونمقى فريًقا 
اح بف قيس بف  (؛ ُمنقذ بف الطَّمَّ الرضا عنيا واألنس بيا، مف ذلؾ )الُجَميح األسديُّ

 (ٔ) طريؼ)ت ؽ ىػ(، ساؽ لقبو في محادثة بيف زوجو وقوميا قاؿ:

وِب َأْمَسْت ُأَماَمُة  َصمْ  ـْ َأَحسَّْت َأْىَؿ َخرُّ  ًتا َما  ُتَكمُّْمَنا     َمْجُنوَنًة َأ

 بِ يْ ذِ ِبَتعْ   يوِ َمسّْ وَ  حَ يْ الُجمَ  ُضرّْي     ايَ لَ  اؿَ قَ فَ   ُيوزٍ مْ مَ  بٍ اكِ رَ بِ  رَّتْ مَ 

 (ٕ)ومنو قوؿ الخنساء في رثاء أخييا صخر:

 ارُ تَ ِمفْ   يَ َوىْ  ٌف يْ َرنِ    وِ َميْ عَ  ا َليَ     َعَمَرتْ  ا َتنَفؾُّ مَ   ااٌس َفمْ ي ُخنَ كِ َتبْ 

 ارُ َر َضرَّ ىْ ىُر ِإفَّ الدَّ اَبيا الدَّ رَ  ِإذْ   ا  ٍر َوُحؽَّ َليَ ى َصخْ اٌس َعمَ ي ُخنَ كِ َتبْ 

ع.  متو وناجتو وترنَّمت بو في الرّْثاء والتَّفجُّ  فقد استكانت إلى لقبيا، فرخَّ

موي( في قصيدتو التي ومنو موقؼ أبي العياؿ بف أبي عنترة)ت في العصر األ
وـ تحت لواء عبِد يف ُزىرة:  ٖ()أرسميا إلى معاوية بف أبي سفياف في غزاتو الرُّ

 ؿُ سِ رْ ا أُ َجُموا مَ مْ جَ تَ تَ  الَ ِلي وَ وْ قَ    وا اْعَممُ ي ُىَذْيٍؿ فَ خِ أَ  اؿِ ي الِعيَ بِ اِمَف 

                                         
 .ٖٗالمفضميات ص((ٔ
ٕ
دار عمػػػار.  - ٔط - سػػػويمـتػػح: د. أنػػػور أبػػػو  - ٜٖٚص - ديػػواف الخنسػػػاء بشػػػرح ثعمػػػب ((

األب لػػويس شػػيخو  - ـ، أنػػيس الجمسػػاء فػػي شػػرح ديػػواف الخنسػػاءٜٛٛٔ - ىػػػٜٓٗٔاألردف
 ـ.ٜٙٛٔالمطبعة الكاثوليكية. بيروت - ٘ٚص  - اليسوعي

ٖ
 .ٜٛٔ/ٕٗ(األغاني(
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 ٕٚ٘ٔ 

 ؿُ جَ ُد اأَلعْ ا الَبِريْ يَ بِ  وِ يْ لَ ِوي إِ َييْ     آيًة   َصْخرٍ   َف بْ    ةَ يَ اوِ ُمعَ    ِمغْ بْ أَ 

اِرِميّْ  (؛ ربيعة بف عامر الدَّ اِرِميّْ وأخذ المقب شكبًل أكبر مع)ِمسكيف الدَّ
)ت ، فسأؿ أىمو وعشيرتو، فأعطوه وسموه ماالً  ألنو احتاج امسكينً ، ُلقّْب (ٔ)ىػ(ٜٛالتَّميميّْ

  (ٕ)امسكينً 

فذكر  (ٖ)قصائدهولقبو كاف محورًا مف محاور شعره؛ فذكره ست مرات في مطالع 
 ٗ()مبلبسات تمقيبو التي يبدو أنو كاف ليا رافًضا:

ْيُت ِمْسِكْيًنا َوَكاَنْت َلَجاَجًة     نّْي َلِمْسِكْيٌف ِإَلى اهللِ َوُسمّْ  َراِغبُ  َواِ 

عؼ الذي يبدو في   (٘):، قاؿظاىر لقبووينفي عف نفسو الضَّ

 ؽْ طِ نَ  دُّ ي جِ نِ فُ رِ عْ يَ  فْ مَ لِ وَ     ينَ رَ كَ نْ أَ  فْ مَ لِ  فٌ يْ كِ سْ ا مِ نَ أَ 

  (ٙ)وىو نفس المعنى الذي قصده في تأييده ليزيد بالخبلفة، قاؿ:

ـُ َوَأُزْودُ   ِإْف ُأْدَع ِمْسِكْيًنا َفِإنّْي اْبُف َمْعَشٍر   ِمَف النَّاِس َأْحِمي َعْنُي

 (ٚ)وفي النياية استسمـ لمقبو رافًعا شعار)األسماء عبلمة ال كرامة(قاؿ:

 ايَ اعِ عَ شُ  رَّ ذَ  ُس مْ الشَّ  فَّ رَ كِ نْ تُ  ؿْ ىَ وَ    رٍ كِ نْ مُ بِ  تُ سْ مَ فَ  ْسِكْيًنامِ  عَ دْ أُ  فْ إِ 
                                         

 - . ينظر: تاريخ دمشؽٛٗصالمذاكرة في ألقاب الشعراء ،ٚٙ/ٗٔالوافي بالوفياتينظر في سبب لقبو:  ((ٔ
 ـ.ٜٜ٘ٔ  - ىػ ٘ٔٗٔط دار الفكر   - تح: عمرو بف غرامة العمروي  - ٖ٘/ٛٔ - ابف عساكر

 .ٛٗص المذاكرة في ألقاب الشعراء ((ٕ
 .ٜٚ - ٖٚ - ٘ٙ - ٛ٘ - ٖٚ - ٕ٘( ينظر: ديوانو ص (ٖ
 .ٕ٘، ديوانو صٗٗ٘/ٔالشعر والشعراء ((ٗ
 .ٜٚديوانو ص ((٘
 .ٖٚديوانو ص ((ٙ
 - ٔ ط - تػح: إحسػاف عبػاس - ٔط - ٕٓٓ/ٜ - ابف حمػدوف  - الحمدونية ، التذكرةٖٚ( ديوانو ص(ٚ

 .ىػ ٚٔٗٔدار صادر. بيروت 
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 ٕٕٚ٘ 

 ايَ اعُ فَ تِ ارْ  ارِ نَ المَ  رِ يْ خَ  فْ مِ وَ  ارٌ نَ مَ     ةً مَ بَل  عَ الَّ إِ  اءُ مَ سْ ا األَ مَ  ؾَ رُ مْ عَ لَ 

 مجنوفمنيـ ونمقى فريًقا مف الشُّعراء قاموا بتحويؿ ألقابيـ مف الذَّـ إلى المدح؛ 
ؿ لقبو مف القدح إلى المدح في قولو:ٛٙت)ليمى (ٔ)ىػ( الذي حوَّ

 

ـْ ِبي ِمْف َلْيَمى الَغَداَة  ُجُنوفُ   ُيَسمُّوَنِني الَمْجُنوَف ِحْيَف َيَرْوَنِني    َنَع

وفكرة جنونو بحبو مف األفكار الرائجة في شعره؛ مرَّة يطمقيا عمى نفسو دليبًل 
اف النَّاس شاىًدا عمى وفائو، مف ذلؾ عمى صدقو في حبو، ومرَّة يسوقيا عمى لس

 (ٕ)قولو:

نّْي َلَمْجُنوٌف ِبَمْيَمى ُمَوكَّؿٌ   َوَلْسُت َعُزوًفا َعْف َىَواَىا َواَل َجْمَدا    َواِ 

ع( فحولو مف الذَّـ إلى ٕٖٓومنيـ محمد بف أحمد البصري)ت ىػ( لقبو)الُمَفجَّ
 (ٖ)المدح:

ُع َنبْ  اِإْف َيُكْف ِقْيَؿ ِلْي الُمَفجَّ ُع  َىمَّ  ًزا    َفَمَعْمِري  َأَنا   الُمَفجَّ

                                         
ط  - ٕٙٓص - جمع وتحقيؽ: عبد الستار أحمد فػراج  - ، ديواف مجنوف ليميٖٚ/ٕاألغاني ((ٔ

 دراسة: يسري عبد الغني - مكتبة مصر، وليس  في ديواف مجنوف ليمى برواية أبي بكر الوالبي
 ـ.ٜٜٜٔ - ىػٕٓٗٔدار الكتب العممية. بيروت - ٔط -

ٕ
 .ٕٔٔ - ٜٔٔ - ٓٔٔ، وينظر أمثمة أخرى صٜٗ( ديوانو بحقيؽ عبد الستار أحمد فراج ص(

 - ٘ط - ٖٔٙ/ٖ - عبػد الحسػيف أحمػد األمينػي النجفػي - الغدير فػي الكتػاب والسػنة واألدب ((ٖ
البيػت فػي مػواطف ترجمتػو فػي: ـ، ولـ أقؼ عمػى ٖٜٛٔ - ىػٖٓٗٔدار الكتاب العربي. بيروت

 - الثعػػػالبي - ، يتيمػػة الػػػدىر فػػي محاسػػف أىػػػؿ العصػػرٜٕٗمعجػػـ الشػػعراء لممرزوبػػػاني ص
 - ىػػػػٖٓٗٔدار الكتػػػب العمميػػػة. بيػػػروت. - ٔط - تػػػح: د. مفيػػػد محمػػػد قميحػػػة - ٕٕٗ/ٕ

 تػح: - ٕٖٔ/ٖ - القفطػي - إنباه الرواة عمػى أنبػاه النحػاة، ٖٕٓٗ/٘ـ، معجـ األدباءٖٜٛٔ
الػػػوافي ، ـٕٜٛٔ   -  ىػػػػ ٙٓٗٔدار الفكػػػر العربػػػي   - ٔط - أبػػػو الفضػػػؿ إبػػػراىيـ محمػػػد

 .ٙٔٔ/ٔبالوفيات
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فخر حساف بف مف ذلؾ  ىناؾ موقؼ آخر لمشُّعراء مف ألقابيـ وىو الفخر بياو 
 (ٔ):ىػ( بمقبو في دفاعو عف النبيٗ٘ثابت)ت

ـٌ   َيُصوُغ الُمْحَكَماِت َكَما َيَشاءُ  ـْ َعْنُو ُحَسا  َفَسْوؼَ ُيِجيُبُك

 (ٕ):بف أبي ليب بمقبوة بَ تْ بف عُ الفضؿ بف عباس ومنو فخر  

 بْ رَ العَ  تِ يْ ي بَ فِ  ةِ دَ مْ الجِ  رُ ضَ خْ أَ   ي نِ فُ رِ عْ يَ  فْ مَ  رُ ضَ خْ ا األَ نَ أَ وَ 

ومثمو قوؿ معبد بف أخضر، وكاف ينسب إلى أخضر، ولـ يكف أباه بؿ كاف زوج 
نما ىو معبد بف عمقمة المازنيّْ   (ٖ):أمو، وا 

 َيُقوُلوا اْبَف َأْخَضرا  َأفْ اُس ِإالَّ ى النَّ َأبَ     ِإنَُّو   اأَلْخَضِريّْيفَ  َء اِحمَ   َسَأْحِمي

ا     ؼَ فآنَ      اِجـِ ِنْسَبةٌ َوَىْؿ ِلَي ِفي الُحْمِر اأَلعَ   وأُْنِكرا   َيْزُعُموفَ     ِممَّ

ىػ تقريًبا( بمقبو وىو ٓ٘ويفخر األعور الشَّنّْيُّ بشر بف منقذ بف عبد القيس)ت
 (ٗ)ـ يقوؿ:يياجي بني َعَصر، ولي

ْف َتْنُظُروا َشَزًرا ِإَليَّ َفِإنَِّني    َأَنا اأَلْعَوُر الشَّنّْيُّ َقْيُد اأَلَواِبدِ   َواِ 

)ت  ويبدو الفخر مشوًبا باأللـ عند ابف َداَرة؛ سالـ بف ُمسافع بف َيرُبوع الَغَطَفانيّْ
يؤرقو إلى حد في خبلفة عثماف( الذي كاف ينسب إلى جدتو، ويبدو أف ىذا المَّقب كاف 

 (٘)بعيد، قاؿ:
                                         

ط المكتبة التجارية  - ، والبيت ليس في ديواف حساف بف ثابت بشرح البرقوقيٕٗٗ/ٕالمزىر لمسيوطي ((ٔ
 الكبرى، وسيأتي الحديث عنو الحًقا.

 .ٖٙالمذاكرة في ألقاب الشعراءص ((ٕ
 مادة)خ ض ر(. العربلساف  ((ٖ
 .ٓٗٙ/ٕ( الشعر والشعراء(ٗ
 . ٚٗٔالمؤتمؼ والمختمؼ في أسماء الشُّعراء ص ((٘
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 َأَنا اْبُف َداَرَة َمْعُروًفا ِبَيا َنَسِبي    َوَىْؿ  ِبَداَرَة  َيا َلمنَّاِس ِمْف َعارِ 

(؛ ُقثـَ بف َخبيَئة مف بني ُمحارب )ت َمَتاف الَعْبِديُّ عمى لقبو  (ٔ)ىػ(ٓٛويتكل )الصَّ
يؿ جرير عمى الفرزدؽ في في إنفاذ حكومتو النَّقديَّة بيف جرير والفرزدؽ؛ في تفض

 (ٕ)قاؿ: شعره، وتفضيؿ الفرزدؽ عمى جرير في نسبو

 عُ ارِ قَ األَ وَ   ؿٌ شَ يْ نَ   ىظَ حْ تَ   دِ جْ المَ بِ وَ    اىَ رِ عْ شِ بِ   ُكَمْيبٌ   ىظَ حْ  ِإنََّما تَ َأاَل 

 عُ دِ اصَ  ِـ كْ الحُ َو بِ َفيْ  ـُ كَّ حَ يُ  اى مَ َمتَ     َعَرْفُتُـ  دْ قَ   الَِّذي  ىُّ نِ اتَ مَ ا الصَّ َأنَ 

في فخره ىػ( ٖٖٗأحمد بف محمد الحسف)ت (ريُّ نوبَ الصَّ ) وقريًبا منو ما فعمو
 (ٖ)قاؿ: بمقبو، وربطو حسف لقبو بشجر الصنوبر الذي ُأِخذ منو،

 بِ شَ الخَ  فَ ٍؿ مِ امِ ى خَ لَ َز إِ عْ نُ     ـْ لَ   رِ وبَ نَ ى الصَّ لَ إِ  َنا ا ُعِزيْ ذَ إِ 

 بِ سَ ِة الحَ ومَ رُ أَ  ي فِ   ابً اسِ نَ مُ     بَل وِع عَ رُ ِؽ الفُ اسِ ى بَ لَ إِ  ؿْ  بَ اَل 

 بِ ىَ الذَّ   فَ مِ    ايَ تَ حْ تَ   ةٌ دَ مِ َأعْ  ا   يَ مُ مِ حْ تَ   رِ يْ رِ الحَ  اـِ يَ خِ   ؿُ ثْ مِ 

..........................    ........................... 

 بِ َفاْلَحْمُد  هلِل  َأفَّ   َذا   َلَقٌب    َيِزْيُد ِفي ُحْسِنِو َعَمى النَّسَ 

 وبعد...؛

                                         
الصمتاف الماضي المنصمت في أمره وشػأنو ومنػو ولـ أقؼ عمى سبب المقب، وجاء في تفسيره:  ((ٔ

ابف   - المبيج في تفسير أسماء شعراء ديواف الحماسة. ينظر: سيؼ أصميت أي بارز مشيور
 ـ.ٜٛٛٔ - ىػٛٓٗٔدمشؽ  .دار اليجرة  - ٔط - مرواف العطية تعميؽ: - ٜٚٔص - جني

 .ٓٓ٘/ٔالشعر والشعراء، ٖٖٓ/ٔطبقات فحوؿ الشعراء( (ٕ
ٖ
 ـ.ٜٜٛٔدار صادر. بيروت - ٔط - تح: د. إحساف عباس - ٕٜٖص - ديواف الصنوبري ((
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والرفض، والرضا بيف القبوؿ  ، جاءت منوعةمواقؼ الشُّعراء مف ألقابيـفيذه 
ـ، وتجاوزتيـ ىذه الرؤية وكانت محرًكا لقرائحيـ، فتجاوبوا معيا، وذكروىا في أشعارى

إلى غيرىـ مف الشُّعراء، فاستعانوا بألقاب الشُّعراء في سائر األغراض، وىو باب طويؿ، 
مة)تسأكتفي منو ب ىػ( في الخنساء يستميميا لتقبؿ ٛالدليؿ؛ مف ذلؾ قوؿ ُدَريد بف الصَّ
واج منو: (ٔ)الزَّ

 

 ىبِ سْ حَ   ـْ كُ فَ وْ قُ وُ   فَّ إِ وا فَ فُ قِ وَ    ى بِ حْ وا صَ عُ بَ ارْ وَ  رَ اضِ مَ وا تُ يُّ حَ 

 بّْ الحُ   فَ مِ   ؿٌ بْ تَ    وُ ابَ صَ أَ وَ     ـْ كُ بِ   ادُ ؤَ الفُ    اـَ ىَ   دْ قَ   اُس نَ خَ أَ 

ىػ( في ادعائو الفحولة، ووراثة ٓٔٔفرزدؽ سمسمة مف ألقاب الشُّعراء)توحشد ال
، وخمفو كبار النَّاظميف عمى جودة الشّْعر:  (ٕ)الففّْ

 ؿُ وَ رْ جَ وَ  وحِ رُ و القُ ذُ وَ  دَ يْ زِ و يَ بُ أَ وَ    وا ضَ مَ  ذْ إِ  غُ ابِ وَ النَّ  يلِ  دَ ائِ صَ القَ  بَ ىَ وَ 

 ؿُ حَ نْ يُ   الَ  ُو مُ بلَ كَ   وؾِ مُ المُ  ُؿ مَ حُ    ُو لَ   تْ انَ كَ    يذِ الَّ  ُة مَ قَ مْ عَ   ُؿ حْ الفَ وَ 

ِِ رَ عَ الشُّ   ؿُ يِ مْ يَ مُ وَ    ُو نَ مْ تَ قَ  فَّ ىُ وَ   ٍس يْ قَ    ي نِ بَ   و خُ أَ وَ   ؿُ وَّ األَ    اؾَ ذَ   اِء

 ؿُ ثَّ مَ تَ يُ    وُ لُ وْ قَ    ةَ اعَ ضَ قُ    وخُ أَ وَ     ٌش قّْ رَ مُ وَ     امَ ىُ بلَ كِ     اِف يَ شَ عْ األَ وَ 

 (ٖ)تقريًبا( في ىجاء أبي العتاىية:َٓٚٔبة بف الُحَباب)تومنو قوؿ َوالِ 

 اؽِ ي اآلفَ اَر فِ ا الّرْكُب سَ يَ بِ وَ   اِؽ حَ سْ ا إِ بَ أَ   ُيْكَنى ا نَ يْ فِ  افَ كَ 

 اؽِ اّتفَ بِ   تْ تَ أَ  ُكْنيًة   ا يَ لَ  ا يَ    بَعَتاٍه    َمْعُتوُىَنا    نَّىكَ تَ فَ 
                                         

ٔ
 .ٖٖٗ/ٔالشعر والشعراء ((

ٕ
شػػرح:  - ٖٜٗص - الفػػرزدؽ  ، واألبيػات فػػي ديػػوافٕٓٔ/ٔءالبيػت األوؿ فػػي الشػػعر والشػػعرا ((

 ـ.ٜٚٛٔ - ىػٚٓٗٔدار الكتب العممية. بيروت  - ٔط  - عمي فاعور
ٖ
 .ٓٔ/ٗ األغاني ((
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 ادلبحث الثالث
  ألقاب

َّ
عراء رؤية ًقذي

ُّ
 ة الش

  :ألقاب الشعراء والنقد األدبي
اعتنى النَّقد األدبيُّ مبكًرا بألقاب الشُّعراء باعتبارىا أحد روافد التَّرجمة لمشُّعراء، 

)ت وجعميا ابف  (ٔ)ىػ( لماما، وأشار إلييا وما أقاـٖٕٓفتعرض ليا ابف سبلـ الُجمحيُّ
عنواًنا رئيًسا لمحديث -لًباغا–ىػ( أحد المحاور البارزة في كتابو، واعتمدىا ٕٙٚقتيبة)ت

عف الشُّعراء مف أوؿ الكتاب إلى آخره، يذكر المَّقب ثـ يتبعو بذكر اسـ الشَّاعر ونسبو، 
وقريًبا مف ىذا النَّحو درجت  (ٕ) يتعرَّض آلثار المَّقب الفنيَّة ودواعي تمقيبو مف غير أف

  (ٖ)ًضا.كتب التَّراجـ؛ فتأتي األلقاب في التَّرجمة عصًبا أو تأتي عر 

َـّ أخذْت القضيَّة شكبًل بارًزا عند ابف رشيؽ)ت  ىػ( في العمدة؛ فذكر ألقاب ُٙ٘ٗث
الشُّعراء عرًضا في باب)مف رفعو الشّْعر ومف وضعو( فذكر سمسمة مف الُممقَّبيف 
بشعرىـ، وجعؿ عمَّة ذلؾ عبلمات مف شعرىـ انفردوا بيا أو ُاْشُتيروا بذكرىا، مف غير 

  (ٗ)ا النقديَّة الُمتعمّْقة بيا.أف يذكر القضاي

                                         
ٔ
 - ٔ٘/ٔ ينظر عمى سبيؿ المثاؿ: النَّابغة والُحطيئة والشَّماخ والُمتممّْس. طبقات فحوؿ الشعراء ((

ٜٚ - ٕٖٔ - ٔ٘٘. 
ٕ
 .ٕٓٔ - ٜٚٔ - ٗٚٔ - ٛ٘ٔ/ٔ لمثاؿ: الشعر والشعراءينظر عمى سبيؿ ا ((

ٖ
 - ٖٗٗ - ٕٓٚ - ٜٖٔ - ٖٚ/ٖ، ٔ٘ٔ - ٙ/ٕ، ٛٔ/ٔ ( ينظر عمى سبيؿ المثاؿ: األغػاني(

ٖ٘ٔ،ٗ/ٔ - ٕٕٗ ،٘/ٖٚ ،ٙ/ٕٔٚ - ٕٜٓ ،ٚ/ٕٕٜ ،ٛ/ٕٛٓ ،ٔٔ/ٖ - ٕ٘ٔ ،
ٕٔ/ٖ٘ - ٜٔٙ ،ٜٔ/ٕٙٔ ،ٕٓ/ٕٓ٘ ،ٕٕ/ٕٚٓ - ٖٗ٘ - ٕٖٚ ،ٕٗ/ٔٛ - ٜٖ - 

ٕٗٓ - ٕٙٓ .     
ٗ
 .ٚٗ/ٔ ينظر: العمدة البف رشيؽ ((



 " دراسة نقديَّة"  ألقاب الشُّعراء الُقدامى وأثرىا في األدب العربيّْ 
 

 ٕٚ٘ٚ 

َـّ بدا وجو أكبر وأظير لمقضيَّة في سمسمة كبيرة مف المؤلفات النقديَّة موضوعيا  ُث
 األساس ألقاب الشُّعراء منيا: 

مف قاؿ  (ٔ) ىػ(ٖٕٓمف قاؿ بيًتا مف الشّْعر فُنِسب إليو البف السَّائب الكمبي)ت
ألقاب الشُّعراء  (ٕ)ىػ(ٕ٘ٔد المدائني)تشعًرا فُسمّْي بو ألبي الحسف عمي بف محم

يادي)ت  (ٗ)ىػ(ٕ٘ٗألقاب الشُّعراء لمحمد بف حبيب)ت (ٖ)ىػ(ٖٕٗلمحسف بف عثماف الزّْ
 (٘)ىػ(ٕٓٛتألحمد بف طيفور) ؼ باالسـرِ نى ومف عُ ؼ بالكُ رِ عراء ومف عُ ألقاب الشُّ 

الُمذاكرة في ألقاب  (ٙ)ىػ(ٜٖٓألقاب الشُّعراء ألبي عبد اهلل محمد بف خمؼ الَمْرُزباف)ت
)ت  ...إلخ(ٚ)ىػ(٘ٚٙالشعراء لمنَّشابي اإلربميّْ

وكؿُّ ىذه المؤلَّفات قصدت الحصر والضبط، وذكر دواعي المَّقب. وغالب الظفّْ  
عندي أف ىذه المؤلفات تأثرت بمعاجـ الُمحدّْثيف، واقتفت أثرىا؛ فجاءت خمًوا مف دالئؿ 

 يَّة.األلقاب الفنيَّة أو قضاياىا النَّقد

:  ألقاب الشُّعراء والتَّأسيس لمنيج نقدي 

، ونواة  ألقاب الشُّعراء في العصر الجاىميّْ مرحمة مبكرة مف مراحؿ النَّقد األدبيّْ
أسيس لبعض مف خبلليا التَّ  حاوؿ العرب فقد لمنيج نقدي  تكامؿ مع مرور الزَّمف؛

                                         
ٔ
دار المعرفػػة.   - ٕط  - ٕ٘ٔص  - ابػػف النػػديـ  - الفيرسػػت ( ينظػػر فػػي ذلػػؾ عمػػى الترتيػػب:(

 ـ. ٜٜٚٔ - ىػٚٔٗٔبيروت
ٕ
 .ٖٖٔالفيرست ص ((

ٖ
 .ٓٗٔالفيرست ص ((

ٗ
 .ٕٖٔ/ٕ نوادر المخطوطات ((

٘
 .ٛٓٔ( الفيرست ص(

ٙ
 .ٖٛٔ الفيرست ص ((

ٚ
 ضمف مراجع البحث. بتحقيؽ شاكر العاشورىذا الكتاب  ((
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وقد ظيرت الكممة في عالـ ، وأبرُز ىذه األلقاب: )الفحؿ( مناحي الجماؿ في الشّْعر
الففّْ مقرونة بالشَّاعر الجاىميّْ )عمقمة بف َعَبدة(، فقيؿ لو )عمقمة الفحؿ( واختمؼ 

الُمَمقَّب  (ٔ)النُّقاد في سبب إطبلؽ المَّقب عميو بيف التَّمييز لو مف )عمقمة بف سيؿ(
،) وىي عبارة ال  (ٕ)وبيف غمبتو المرئ القيس بشعره وخمفو عمى امرأتو بػ)عمقمة الِخصيّْ

تخمو مف اإلشارة إلى الُفحولة الفنيَّة؛ لمجيء المَّقب ُمصاحًبا لممبارزة الشّْعريَّة بينو 
 عديُّ برقاف بف بدر السَّ والزّْ  تحاكـ عمقمةوبيف امرئ القيس، يضاؼ إلييا أنَّو لما 

انت ُحكومة في أيّْيـ أشعر، ك األسديّْ ذار حُ  ؿ وعمرو بف األىتـ إلى ربيعة بفخبَّ والمُ 
ـ خرزىا كِ حْ ة قد أُ ادَ زَ وأما أنت يا عمقمة فإف شعرؾ كمَ )ربيعة( لعمقمة وكاف بيانيا: "

وكاف عمقمة يعرض شعره عمى العرب، فشيدت لو قريش في (ٖ)"ر منيا شيءفميس يقطُ 
لت الُفحولة إلى قضيَّة نقديَّة عامة ُيَحاَكـ  (ٗ)قصيدتيف بأنَّيما)ِسْمَطا الدَّىر( عمى ثـ تحوَّ

)ت ىػ( في كتابو)فحولة الشُّعراء( فتناوؿ شعراء ٕٙٔأساسيا الشُّعراء عند األصمعيّْ
الجاىميَّة واإلسبلـ مف ىذا المنظور، والفحولة عنده تعني االقتدار والتَّفرد وقير اآلخر 

: و شاىده الشّْعريُّ  وغمبتو، عمى ما يقصُّ

 (٘)يسِ اعِ ِؿ الَقنَ َصوَلَة الُبزْ  َتِطعْ ـ َيسْ لَ   ي َقَرٍف فِ  ُلزَّ ا ما وِف ِإذَ بُ َوِابُف المَّ 

                                         
ٔ
( فػػي الشػػعر والشػػعراء )عمقمػػة بػػف سػػيؿ(، وفػػي المػػذاكرة فػػي ألقػػاب الشػػعراء)عمقمة بػػف شػػبؿ(. (

 .ٕٗوالمذاكرة في ألقاب الشُّعراء ٕٕٓ/ٔ ينظر: الشّْعر والشُّعراء
، ٕٗص ، المػػػذاكرة فػػػي ألقػػػاب الشػػػعراءٕٓٓ/ٕٔ. األغػػػانئٜٕ/ٔ ينظػػػر: الشػػػعر والشػػػعراء ((ٕ

وعمقمة بف سيؿ لـ يكف معاصًرا لعمقمة الفحؿ، وىو ما يعني بطػبلف الفحػؿ فػي مقابػؿ الخصػي 
 .(ٖرقـ) ىامشٕٕٓ/ ٔ - الشعر والشعراء :إال أف يكوف المقب استحدث بعد. ينظر

 .ٖٕٓ/ٕٔ ( األغاني(ٖ
 .ٜٜٔ/ٕٔاألغاني ((ٗ
 .ٗٔفحولة الشعراء ص ((٘
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ىػ(: "كاف فحَؿ ُمَضر حتَّى َضَغَمو ٜٓوأورد قوؿ العرب عف الرَّاِعي النُّميريّْ)ت
عمقمة مع امرئ القيس حيف تنازعا في  موقؼوىو موقؼ مماثؿ ل (ٔ)المَّيُث يعني جريًرا"

َـّ كانت الُفحولة موقًفا نقديِّا أشم ؿ وأظير في )طبقات فحوؿ الشعراء( أيّْيما أشعر، ث
ذا كاف النُّقاد اختمفوا في اسمو بيف)طبقات الشُّعراء( ٕٖٕالبف سبلـ الُجَمِحيّْ)ت ىػ( وا 

فإف قضية الفحولة كانت أحد محاوره البارزة، وعمييا يقوـ  (ٕ)و)طبقات فحوؿ الشُّعراء(
ـ في ُخطَّتو: "فاقتصرنا مف الف حوؿ المشيوريف عمى أساس التَّصنيؼ قاؿ ابف سبلَّ

ثـ  (ٖ)أربعيف شاعًرا، فألَّفنا مف تشابو شعره منيـ إلى نظرائو فوجدناىـ عشر طبقات..."
استقرَّت الفحولة بعد ذلؾ كأحد ُمصطمحات النَّقد األدبيّْ في الُحكـ عمى الشُّعراء أو 

الشّْعر  ىػ( في األغاني فيٖٙ٘التَّرجمة ليـ، فكانت أحد ركائز أبي الفرج األصفياني)ت
ىػ( معياًرا نقديِّا في الحكـ عمى ٙ٘ٗ،وجعميا ابف رشيؽ القيرواني)ت(ٗ)والِغناء
 ...إلخ. (٘)الشُّعراء

                                         
 .ٖٓ٘/ٔ طبقات فحوؿ الشعراء ((ٔ
 وما بعدىا. ٕٔالمحقؽ ص مقدمة - نظر طبقات فحوؿ الشعراء( ي(ٕ
، ووصؼ بالفحولة في ثنايا الكتاب لفيػؼ مػف الشػعراء عمػى النحػو ٕٗ/ٔطبقات فحوؿ الشعراء ((ٖ

 - ٖٛٗ - ٜٖٔ - ٚٗٔ - ٖٔٔ - ٜٚ/ٔ)فحػػػػػػػػؿ(ٖٚٔ - ٓٔٔ - ٕٙ/ٔاآلتي:)فحػػػػػػػػوؿ(
 .ٖٓ٘/ٔ)أفحميـ(ٓٗ٘ - ٖ٘٘/ ٕ،ٖٓ٘

ٗ
، وقولػو عػف ابػػف ٗ/ٜر عػزة: "وىػو مػػف فحػوؿ ُشػعراء اإلسػبلـ" األغػانيمػف ذلػؾ قولػو عػف ُكثيّْػ ((

، وينظػػػر أمثمػػػة أخػػػرى: ٕٙٚ/ِٖمْسػػػَجح المغنػػػي: "مغػػػف ُمتقػػػدـ مػػػف فحػػػوؿ المغنّْػػػيف" األغػػػاني
، ٖٕٖ/٘ٔ، ٕٙٚ/ٗٔ، ٜٛٔ/ٖٔ، ٖ٘/ٕٔ، ٕٙٚ/ٖ، ٖٔٗ - ٚ٘ٔ - ٜٚ/ٕاألغػػػػػػػػػػػػػػػػػاني

ٔٙ/ٕٕٓ ،ٔٚ/ٕٛ ،ٔٛ/ٔ٘ - ٕٕٔ ،ٕٕ/ٕٖ - ٛٔ - ٛ٘. 
 - ٜٛٔ/ٕ، - ٕٗٓ - ٜٚٔ - ٔٓٔ - ٜٚ/ٔالعمػدة البػف رشػيؽ  :عمى سبيؿ المثاؿ ر( ينظ(٘

ٕٓٗ. 
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؛ لقب )الشُّويعر( كما كاف  مف دعائـ التصنيؼ الطَّبقي لمشُّعراء في النَّقد األدبيّْ
 (ٔ):فقاؿ الُجْعِفياف رَ مْ محمد بف حُ ل وقد ظير المَّقب مبكًرا في ىجاء امرئ القيس

 (ٕ)امَ يْ رِ حَ  َقمَّْدُتُيفَّ  فٍ يْ عَ  دُ مْ عَ   ي نّْ أَ  رَ عِ يْ وَ الشُّ  يَ نّْ ا عَ غِ مِ بْ أَ 

ربيعة بف الشُّويعر الكنانيُّ ) ثـ ُأْطِمؽ )الشُّويعر( لقَبا عمى نفر مف الشُّعراء منيـ؛
َـّ (ٖ)(بف توبةىء ىان) ويعر الحنفيالشُّ و  (عثماف ؿ لقب)الشُّويعر( ت...إلخ، ث إلى حوَّ

)تسبلَّ ابف  مصطمٍح نقدي  عاـٍ ال يختصُّ بشاعر، ومنو ُحكـ عمى ىػ(ٕٖٕـ الُجَمِحيّْ
 ٘()ىػ(:ٖٗ٘ومنو شكوى الُمتنبي)ت (ٗ)أحد شعراء ُعْكؿ بأنو شويعر

 ُيَطاِوؿُ   رٌ يْ ي َقصِ نِ يْ اوِ ُيقَ   َضِعيؼٌ      ُشَوْيعرٌ  (ٙ)يَيْوـٍ َتْحَت ِضْبنِ  ي ُكؿّْ َأفِ 

ؿ الشُّعراء، واإلشارة إلى تفاوتيـ في الموىبة، قالت العرب: وفي ترتيبيـ لمناز 
يضاؼ إلى ذلؾ  (ٚ)"عرورؽ، وشويعر، وشُ طمَ ؽ، وشاعر مُ فمَ شاعر مُ "الشُّعراء أربعة: 

                                         
، المزىػر لمسػػيوطي ٜٓٗ/ٔنزىػػة األلبػاب فػي األلقػػاب ،ٔٛٔ/ٔ المؤتمػؼ والمختمػؼ فػػي أسػماء الشػعراء ((ٔ

  .ٙٚٗ، ديواف امرئ القيس صٕٖٗ/ٕ
)ع ي ف(،  وىو مما يقػع فيػو التصػحيؼ، فيػرد الشُّويعر األعمى. المساف ْعِفّي جدُّ حريما: ىو حريـ بف جُ  ((ٕ

 .ٔٛٔ(. ينظر عمى سبيؿ المثاؿ: المؤتمؼ والمختمؼ صحزيما)المصادر  كثير مف في
، وينظػػػر فػػػي آخػػػريف لقبػػػوا بػػػػ)الشويعر( نزىػػػة األلبػػػاب فػػػي ٕٛٔ - ٔٛٔ( ينظػػػر: المؤتمػػػؼ والمختمػػػؼ(ٖ

 .ٜٓٗ/ٔاأللقاب
ٗ
 .ٔٛ/ٔ( ينظر: طبقات فحوؿ الشعراء (

٘
 ط لجنة التأليؼ والترجمة والنشر. -تح: د. عبد الوىاب عزاـ  - ٖٙٙص -ف المتنبي ( ديوا(

ٙ
 ( الضبف: اإلبط وما يميو. المساف)ض ب ف(.(

، وساؽ الجاحظ كثيًرا مف أقواؿ العرب في حديثو عف طبقات الشُّػعراء. ينظػر: ٗٔٔ/ٔالعمدة البف رشيؽ ((ٚ
ا طػويبًل عػف الشُّػويعر: الموشػح فػي مآخػذ العممػاء عمػى ، وانظػر حػديثً ٜ/ٕ -الجاحظ  -البياف والتبييف 

دار الكتػب   - ٔط  -تػح: محمػد حسػيف شػمس الػديف   - ٗٓٗ - ٕٓٗص -المرزباني   -الشعراء 
 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔالعممية. بيروت
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ؤية الجماليَّة مف األلقاب عمى مرّْ تاريخنا األدبيّْ تجسد سمسمة  وتؤسّْس لقواعد نقد الرُّ
 ٔ()الُمَحبّْر...إلخ.الشّْعر كالنَّابغة والُمَيْمِيؿ و 

 ألقاب الشُّعراء وأثرىا في األندلس:

إلى ألقاب  مشارقةء الكبار شعرا ؿ ألقابكر اإلشارة إلى ظاىرة تحوُّ بالذّْ جدير - 
، ومف ألقاب ةقافيَّ ستعمرة المشرؽ الثَّ األندلس مُ وخصوًصا في  مفالزَّ  ورة مع مر فنيَّ 

األجرب َجعوَنة  بيأنترة األندلس لقب شعراء الجاىميَّة الُمستخدمة في األندلس: ع
بيد أف (ٖ)ىػ تقريًبا(ٓٓٙوخنساء األندلس لقب حمدة بنت زياد المؤدب)ت (ٕ)كبلِبيّْ ال

ومف  ألقاب الشُّعراء العباسييف ىي األشير واألظير واألكثر ذيوًعا وانتشاًرا في األندلس
ب بذلؾ ألنَّو سمؾ ُلقّْ  (ٗ)ىػ( ٕٚٙدعبؿ األندلس مؤمف بف سعيد األندلسي)ت ؛ذلؾ

ؽ عمييـ، وممف كاف ا ويتفوكاف يياجي ثمانية عشر شاعرً مسمؾ دعبؿ في اليجاء، و 
ص بمدح األمير القاسـ بف والعتبي المختد بف محمد الكتاني )الجياني( حمأيياجيو 

ألنَّو سار عمى درب ىػ( ٖٙٗابف زيدوف)ت غربال حتريّْ وبُ  (٘)وعباس بف فرناس محمد

                                         
ٔ
د. عبػد  –ينظر في ىذه الفكرة: ألقاب الشُّعراء بحث فػي الجػذور النظريَّػة لشػعر العػرب ونقػدىـ  ((

 ـ.ٜٕٓٓ - ىػٖٓٗٔدار عالـ الكتب الحديث. إربد - ٔط - بف أحمد الفيفي اهلل
ٕ
، وىػو مػػف قػػدماء الشػعراء فػػي األنػػدلس، كػاف معاصػػًرا لجريػػر المغػػرب فػي حمػػى المغػػربينظػر:  ((

 والفرزدؽ، ولـ أقؼ عمى سنة وفاتو. 
ٖ
 .ٚٙٔ( رايات المبرزيف ص(

ٗ
 .ٖٖٔ/ٔالمغرب في حمى المغربينظر: ((

٘
دار   - ٔط - ٕٙٔص - إحسػاف عبػاس .د  - دب األندلسي )عصر سػيادة قرطبػة(تاريخ األ ((

 ـ.ٜٓٙٔبيروت  .الثقافة
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، وعب أبو  -أيًضا-وُلقّْب بو (ٔ)ر عف خوالج نفسو وخواطره بعيًدا عف التصنيعالبحتريّْ
)ت  (ٖ)ىػ(ٕٖٙالمغرب ابف ىانل األندلسي)تومتنبي  (ٕ)ىػ(ٛٛ٘بكر بف ُمجبر الِفيريّْ

طالب عبد الجبار  يأب)المتنبي( لقب و (ٗ)ىػ(ٕٔٗومتنبي المغرب ابف َدرَّاج الَقْسَطِمي)ت
ومف ذلؾ معري األندلس أبو العباس التُّطيميُّ  (٘)ىػ تقريًبا(ٓٓ٘لسي)تاألند

 . ...إلخ(ٚ)(ىػٖٖ٘وصنوبري األندلس ابف خفاجة)ت(ٙ)(ٕ٘٘األعمى)ت

 الحديث: ألقاب الشعراء وأثرىا في النَّقد

تنامت ألقاب الشعراء في العصر الحديث، وأصبحت مظيًرا مف مظاىر الحياة 
ألقاب الشُّعراء الُقدامى في النَّقد الحديث، األدبية فيو، غير أفَّ الذي يعنينا ىنا ىو أثر 

مف ذلؾ محاولة إبراىيـ أفندي طاىر وعبد الحميد بؾ نافع في مطمع العصر الحديث أف 
فمقبا كؿ واحد بمقب شاعر متقدـ أو رجؿ مشيور يوافؽ اسمو ُيمقّْبا ُشعراء عصرىما، 

                                         
ٔ
 - تػح: د. إحسػاف عبػاس - ابػف بسػاـ الشػنتريني - الذخيرة  في محاسػف أىػؿ الجزيػرةينظر:  ((

الفػف ومذاىبػو  ،ٙٙ٘/ٖـ،  نفػح الطيػبٜٔٛٔليبيػا - الدار لعربية لمكتاب - ٔط  -  ٜٖٚ/ٔ
 .مصر .دار المعارؼ  - ٕٔط - ٗٔٗص - د. شوقي ضيؼ - شعر العربيفي ال

ٕ
 .ٕٓٓص  رايات المبرزيف ((

ٖ
دار المعػارؼ   - ٕٔط - ٕٔٗص - شػوقي ضػيؼ - الفف ومذاىبو في الشعر العربػيينظر:  ((

 .بمصر
ٗ
تػػاريخ ، ٕٔٗ( ىػذا ىػػو الشػػائع فػػي النقػػد الحػػديث. ينظػر: الفػػف ومذاىبػػو فػػي الشػػعر العربػػي ص(

، والػػذي فػػي  كتػػب األندلسػػييف: "وىػػو بصػػقع ٕٙٓصاألندلسػػي )عصػػر سػػيادة قرطبػػة( األدب
، وأساس ىذا الوصؼ الثعالبي. ٙٛٔاألندلس كالمتنبي بصقع الشاـ" ينظر: رايات المبرزيف ص

 .ٜٔٔ/ٕينظر: يتيمة الدىر
٘
 .ٜٙٔ/ٕ في محاسف أىؿ الجزيرة الذخيرة ((

ٙ
 .ٕٗٗص  رايات المبرزيف ((

ٚ
 .ٛٛٗ/ٖ لطيبينظر: نفح ا ((
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مما فييا مف ألقاب القدماء وكاف ، شيًئا يغمب عمى أخبلقو وأحوالو ب بو أومقَّ ىيئة المُ 
ؾ...إلخ  (ٔ)التي خمعوىا عمى معاصرييـ األخطؿ وديؾ الجف واألحوص ودعبؿ والَعَكوَّ

ولـ يكف الغرض مف عمميما تزويد الحياة األدبية برؤية نقديَّة مف خبلؿ األلقاب، بؿ 
بيف كاف مقصدىما إشاعة الفكاىة والمرح في األوساط األدبية، وتممس عبلقات شكميَّة 

الُمَمقَّب والمَّقب؛ ومف ذلؾ: تمقيب محمود صفوت الساعاتي لكثرة التفاتو وحركاتو ديؾ 
وقد  (ٕ)الجف، وتمقيب إبراىيـ بؾ مرزوؽ أبي فراس لشجاعتو وجرأتو في الحؽ...إلخ

في رسالة  سماىا)بنات أفكار وعرائس  (ٖ)جمع ىذه األلقاب الشيخ أحمد قمحاوي
عارضيا  محمد أكمؿ بف عبد الغني بؾ (ٗ)رفي ألقاب أىؿ العص أبكار(

في فضبلء عصره، وىي أيًضا تغمب عمييا روح  ماثميارسالة تُ بىػ( ٖٖٗٔفكري)ت
بف رفاعة الطيطاوي )ابف الُمقفَّع( لنحافتو  الفكاىة والسخرية؛ فمقَّب عمي بؾ رفاعة

غير أف ما  (٘) ودخوؿ ِشدقيو، ولقب رجبًل قصيًرا كاف يتدحرج في ِمْشيتو )ابف بطوطة(
وصؿ مف ألقاب فييا أتى خموا مف ألقاب الشُّعراء القدماء ما عدا ابف َىْرَمة. عمى ىذا 
النحو الَيْزلي بدأت ألقاب الشُّعراء في العصر الحديث، وكانت ألقاب الشُّعراء الُقدامى 

 باعثًا ليا، ثـ انتيت عمى نحو فني  خالص، ُمتحمية بروح العصر.  

 
                                         

ٔ
 ىػػٖٗٙٔنشرة مكتبة نيضػة مصػر  - ٖٖٕ - ٖٕٔ/ٙ - أحمد أميف - ( ينظر: فيض الخاطر(

 ـ. ٜ٘ٗٔ -
ٕ
 .ٕٖٕ/ٙ ينظر: السابؽ ((

ٖ
 لـ أقؼ عمى سنة وفاتو. ((

ٗ
ط دار  - ٕ٘ٓص - أحمػػد تيمػػور باشػػا - ينظػػر: أعػػبلـ الفكػػر اإلسػػبلمي فػػي العصػػر الحػػديث ((

، والرسػالة مفقػودة، وىػو مػا حػاؿ بينػي وبػيف اإلسػياب فػي ـٖٕٓٓ - ىػػٖٕٗٔاآلفاؽ العربيػة
 وصفيا ونقدىا، وتقديـ رؤية عنيا.

 .ٜٔٔ - ٜٓٔينظر: أعبلـ الفكر اإلسبلمي ص( (٘
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 اء والتَّوقيعات الُمستعارة:ألقاب الشُّعر  

حؼ وانتشرت المجبلت في العصر الحديث، ونشر الشعراء أشعارىـ، ظيرت الصُّ 
ستعارة حيف يعرض لمشاعر عارض يمنعو ولجأ بعضيـ إلى أسماء بديمة أو توقيعات مُ 

عف ميولو  راعي فيو اإلعرابمستعار، يُ  ي  مف ذكر اسمو الحقيقي فيمجأ السـ فنّْ 
 الُقدامى عراء، وكاف مف بيف ىذه األسماء استخداـ ألقاب الشُّ (ٔ)صفاتو األدبيَّةالنفسيَّة و 

 (ٕ)فيؿ الغنويّْ وطُ  وديؾ الجف والفرزدؽ والخنساء حتريُّ ؽ والبُ مَ قْ مَ مثؿ: أبو الشَّ 
حياءاليُ  تعبيًرا عف-غالًبا-كانت ستعارةوقيعات المُ والتَّ   .لمحياة األدبيَّة وية العربيَّة، وا 

 :لشعراء ومسار التصحيحاألقاب 
ثمة مجموعة مف األلقاب خضعت لمتَّغيير أو التَّعديؿ مف ذلؾ: )زيد الخيؿ( وىو 

ىػ( ولقب زيد الخيؿ لكثرة ِطراده لمخيؿ وغاراتو  ٜزيد بف ميميؿ بف زيد أبو ُمْكِنؼ)ت
 في وفد طيء وأسمـ ، وغيَّر النبي أدرؾ اإلسبلـ، ووفد عمى النبي (ٖ)عمى القبائؿ

قمُت: والخيؿ والخير بينيما جناس، وكبلىما مرتبط باآلخر،  (ٗ)قبو إلى)زيد الخير(ل
لقبو مف الحسف إلى األحسف بما  فقد غيَّر النبي (٘)فالخيؿ معقود بنواصييا الخير

                                         
ٔ
تتعػدد دواعػػي األلقػاب المسػػتعارة بػيف أسػػباب سياسػػية كمػا فػػي لقػب )ابنػػة مصػر( عمػػى كتػػاب   ((

اب خاصػة باألديػب كمػا فػي )بنػت الشػاطل( )أكاذيب السياسة( لمرد عمى المورد ُكرومػر، أو أسػب
لعائشػػة عبػػد الػػرحمف، أو اجتماعيػػة كمػػا فػػي )غػػادة الصػػحراء( إلحػػدى األميػػرات، أو أدبيَّػػة كمػػا 

 - في)مصري فبلح( لمحمد حسيف ىيكؿ. ينظر في ىذه األلقاب: معجـ التوقيعات المستعارة ص
ٖ٘ - ٖٔٔ - ٕ٘٘ - ٖٕٔ. 

 .ٕٕٚ - ٓٙٔ - ٔ٘ٔ - ٕٓٔ - ٚٗص ةينظر: معجـ التوقيعات المستعار  ((ٕ
ٖ
ابػف  - ، وقيؿ لخمسة أفراس ُكفَّ لو. ينظػر: البدايػة والنيايػةٗٗ( المذاكرة في ألقاب الشعراء ص(

 ـ. ٜٛٛٔ - ىػٛٓٗٔدار إحياء التراث - ٔط - تح: عمي شيري - ٘ٚ/٘ - كثير
ٗ
 .ٕٙٛ/ٔ( ينظر:  الشعر والشعراء(

٘
 ، ٚٙٔ/ٔينظر: الشعر والشعراء ((
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يتوافؽ مع اإلسبلـ، لكف ما زالت كتب األدب والنَّقد والتَّراجـ والسير تذُكره بمقبو 
 (ٕ)(اررَّ الفَ ) مميّْ ف الحكـ السُّ ار بجبَّ مف لقب  ومنو موقؼ النبي  (ٔ)القديـ)زيد الخيؿ(

 النبي، فكره أف يدفَع لواءىـ إلى)الَفرَّار( ، وطمبوا منولما جاء وفد بني ُسميـ لمنبي
 الفرار بأبيات قمتيا وأوليا: يتُ مّْ ار: إنما سُ ، فقاؿ لو الفرَّ مقبال ىذا

 يدِ ا يَ يَ لَ  تُ ضْ فَ نَ  تْ سَ بَ تَ ا الْ ذَ ى إِ تَّ حَ     ةٍ بَ يْ تِ كَ بِ    ا يَ تُ سْ بَّ لَ     ةٍ بَ يْ تِ كَ وَ 
 (ٖ). واءلو بالمّْ فقضى النبي

 (ٗ)ومف تمؾ األلقاب: قاضي الشعراء لقب زىير بف أبي سممى)ت ؽ ىػ( لقولو:

 ءُ بلَ جَ  وْ أَ   ارٌ فَ نِ  وْ أَ   اءٌ دَ أَ     ثٌ بلَ ثَ  وُ عَ طَ قْ مَ  ؽَّ الحَ  فَّ إِ فَ 
ال عند ابف رشيؽ، واألحؽُّ بيذا المَّقب النَّابغة ولـ أقؼ عمى ىذا المقب إ

الذبياني)ت ؽ ىػ(؛ ألنو صاحب  الُقبَّة الحمراء في ُعكاظ، يقضي فييا بيف الشُّعراء، 

                                         
ٔ
 .ٕٙٛ/ٔ ينظر عمى سبيؿ المثاؿ: الشعر والشعراء ((

ٕ
 لـ أقؼ عمى تاريخ وفاتو. ((

ٖ
  - تػح: عمػي محمػد معػوض وعػادؿ أحمػد عبػد الجػػواد - ٗٓ٘/ٔ - ابػف األثيػر - أسػد الغابػة( (

 - ٛٗ/ٔ - ، والبيت لو في حماسة الخالدييفـٜٜٗٔ  - ىػ٘ٔٗٔدار الكتب العممية   - ٔط
 ـ.ٜٜ٘ٔةوزارة الثقافة، الجميورية العربية السوري ط - محمد عمي دقة تح: د.

ٗ
 - أبػو العبػاس ثعمػب– بػف أبػي سػممى شػرح ديػواف زىيػر، والبيت فػي ٘٘/ٔالعمدة البف رشيؽ ((

 - ىػػػػٕٛٗٔمكتبػػػة ىػػػاروف الرشػػػيد. دمشػػػؽ - ٖط - تػػػح: د. فخػػػر الػػػديف قبػػػاوة - ٙٙص
دار الكتػػب  - ٔط - تقػػديـ: عمػػي فػػاعور - ٛٔص - أبػػي سػػممى فـ، ديػػواف زىيػػر بػػٕٛٓٓ

 ـ. ٜٛٛٔ - ىػٛٓٗٔالعممية. بيروت
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وأمَّا زىير فحقُّو أف يكوف لقبو )شاعر السَّبلـ(  (ٔ)وحكوماتو النَّقديَّة منثورة مشيورة
مـ ودعوتو لو ومف ذلؾ ق  (ٕ)ولو في مدح الحارث يف عوؼ وِىَرـ بف ِسناف:لكثرة تغنية بالسّْ

ـِ  ـَ َواِسًعا    ِبَماٍؿ َوَمْعُروٍؼ ِمَف اأَلْمِر َنْسَم ْم  َوَقْد ُقْمُتَما ِإْف ُنْدِرَؾ السّْ
 وقولو عف الحرب وآثارىا الُمدمّْرة:

ـُ      َومَ َوُذقْ  ُتـْ ا َعِممْ  مَ ُب ِإالَّ َوما الَحرْ  ـِ يْ يا ِبالَحدِ ا ُىَو َعنْ ُت  ِث الُمَرجَّ
يْ َر ِإذَ َمًة      َوَتضْ يْ َذمِ  وىا َعثُ َتبْ   اوىَ َعثُ َتبْ  ى َمتَ   َرـِ ا َفَتضْ وىَ ُتمُ ا َضرَّ
َـّ   اافً ِكشَ  ا      َوَتمَقحْ يَ الِ ى ِبِثفَ حَ الرَّ  َؾ َعرْ   ـْ كُ ُركْ َفَتعْ  ـِ َفُتتْ   ِمؿْ َتحْ   ُث  ِئ
ـَ َأشْ   افَ مَ ِغمْ  َلُكـْ   َتجْ َفُتنْ  َـّ َمِر عَ َكَأحْ       ُكمُُّيـْ  َأ ِِ ُترْ  اٍد ُث  ِطـِ َفَتفْ   عْ ِض

ىػ( وُسمّْي الحساـ ألنو ٗ٘)تومف ىذه األلقاب: )الحساـ( لقب حساف بف ثابت 
 ٗ()وكاف يفخر بو في دفاعو عف النبي وىجاء الكفار: (ٖ)كاف يبمغ بمسانو مبمغ الحساـ

ـٌ   َيُصوُغ الُمْحكَ  ـْ َعْنُو ُحَسا  َماِت َكَما َيَشاءُ َفَسْوؼَ ُيِجيُبُك
ىػ ٘ٗىػ تقريًبا(وىو يردُّ عمى ادعاء الُحطيئة)تٓٔوذكره ُمَزرّْد بف ِضرار الذبياني)ت 
 (٘)تقريًبا( بأفِّ فحولة الشّْعر انتيت إليو:

 َوَلْسَت َكَحسَّاِف الُحَساـِ َبِف ثَاِبٍت   َوَلْسَت َكَشمَّاٍخ َواَل َكالُمَخبَّؿِ 
منو وأجمُؿ وأشرؼ لو ُلقّْب )شاعر الرسوؿ( فيو أحؽ  والمقب جميؿ مقبوؿ وأجؿُّ 

 بو؛ فقد كاف أبرز مف دافع عف الرَّسوؿ واإلسبلـ مف الشُّعراء. 

                                         
ٔ
 .٘٘/ٔالعمدة البف رشيؽ ٙٚ، الموشح  لممرزباني صٙ/ٔٔينظر: األغاني ((

ٕ
 - ٙٓٔص - ، ديواف زىير تقديـ عمي فاعورٕٚ - ٕٙ - ٕٗص - شرح ديواف زىير لثعمب ((

ٔٓٚ. 
ٖ
 .ٕٗٗ/ٕ، المزىر لمسيوطيٚٗالمذاكرة في ألقاب الشعراءص ((

ٗ
 - شػرح: عيػد الػرحمف البرقػوقي - ديواف حساف بف ثابػت، وليس في ٕٗٗ/ٕلمزىر لمسيوطيا ((

 ط دار األندلس. بيروت د. ت.
٘
 .ٚٗ، المذاكرة في ألقاب الشعراء صٙٓٔ/ٔطبقات فحوؿ الشعراء ((
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 ادلبحث الرابع
عراء

ُّ
 صىر هي ألقاب الش

قذ 
َّ
 حتث جمهر الٌ

ىذا مبحث خصصُتو لمحديث عف ألقاب الشُّعراء مف زاويا فنيَّة خالصة؛ ُمسمًّْطا 
وء عمى ال مَّقب وصاحبو، ومتناواًل ما ُيشير إليو المَّقب مف قضايا نقديَّة عمى امتداد الضَّ

، وُمبرًزا العبلقة بيف الشَّاعر ولقبو ونتاجو، وأوؿ ما نمقى في ىذا  تاريخنا األدبيّْ
 الصدد:

 حامؿ لواء الشّْعراء: 

 عف أسامة أبو حدثنالقٌب مف ألقاب امرئ القيس، جاء في مسند بف أبي شيبة: "
 :فقاؿ القيس امرأ فذكروا النبي عند عرالشّْ  ذكروا: قاؿ ي  ُنسَ  بف ادةبَ عُ  عف ِسَراَعة أبي

 (ٔ)القيامة" يوـ جينـ في عرالشّْ  لواء حامؿ ،اآلخرة في مذكور ،الدنيا في مذكور

 وأقوؿ:

                                         
 ٔط - : كماؿ يوسػؼ الحػوتتح - ٕٔٓ/ٙ - أبي شيبة ابف - ( المصنؼ في األحاديث واآلثار(ٔ

ىػػ، الحػديث يػػرد بصػور متعػددة فػي كتػب األحاديث:)صػػاحب ٜٓٗٔالريػاض.  –دالرشػ مكتبػة -
معو لػواء الشػعراء، بيػده لػواء الشػعراء( ينظػر فػي ذلػؾ عمػى  - لواء الشعراء، قائد لواء الشعراء

دار الحديث. القاىرة   - ٔط - تح: أحمد محمد شاكر - ٖٖ٘/ٙ - سبيؿ المثاؿ:  مسند أحمد
تػح: حمػدي بػف  - ٓٓٔ - ٜٜ/ٛٔ - الطبرانػي  - عجـ الكبيرـ،  المٜٜ٘ٔ   -  ىػ ٙٔٗٔ

وفػػي الشػػعر والشػػعراء)يجيء يػػـو مكتبػػة ابػػف تيميػػة. القػػاىرة،   - ٕط - عبػػد المجيػػد السػػمفي
 - تػح: أحمػد محمػد شػاكر - ٕٙٔ/ٔ - الشعر والشػعراءالقيامة معو لواء الشُّعراء إلى النار(. 

، وىػذا الحػديث قػد اعتمدتػو فػي المقػب عمػػى ـٜٜٙٔ  -  ىػػٚٔٗٔدار الحػديث. القػاىرة - ٔط
 ضعفو لبناء النقد عميو في انتشار ىذا المقب كما سيأتي.
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مّْيؿ، ذو القروح، الذائد، حامؿ لواء  - تعددت ألقاب امرئ القيس وىي: الممؾ الضّْ
 واألخير ىو الُمتعمؽ بنتاجو الشعري ومكانتو بيف الشُّعراء. (ٔ)ءالشُّعرا

د  - ىذه األلقاب تشكؿ َشَبَكة معمومات ثريَّة تستوعب الشَّاعر وشعره، وتزوّْ
وِشعره، وىي)أي ألقابو( يتـ االستعانة  وحياتو امرئ القيسعف الُمتمقي بصورة دقيقة 

في التَّرجمة لو أو في الحديث عف  بيا عمى نطاؽ واسع عمى مرّْ تاريخنا األدبيّْ 
 شاعريتو وِشعره.

دراكو  ، والمقب يدؿُّ عمى ِعمـ النبيُمطِمؽ ىذا المقب ىو النبي - بالشّْعر، وا 
إذا كاف ُمِنع مف نظـ الشّْعر لمنُّبوة،  لمنازؿ الشعراء، ويشير مف جانب آخر إلى أنو

اشتمؿ عمى حكـ نقدي  ُيعدُّ غاية ما توصؿ فقد ُأعِطي درايتو وفيمو والتَّمثُّؿ بو؛ فالمقب 
 إليو النَّقد األدبيُّ عبر تاريخو الطَّويؿ في حديثو عف امرئ القيس وشعره.

ىذا المقب)حامؿ لواء الشُّعراء( لو ِشقَّاف؛ ِشؽُّ التَّفوؽ والسَّبؽ، وِشؽُّ األغراض  -
بؽ فقد أقرَّه النَّقد باإلجماع؛ والمعاني التي ساقت الشَّاعر إلى النَّار؛ أما التَّفوؽ والسَّ 

ألنَّو)أي امرأ القيس( َخَسؼ ليـ عيف الشّْعر، وسبقيـ إلى أشياء ابتدعيا، استحسنتيا 
العرب، واتبعتو فييا الشُّعراء؛ منيا استيقاؼ الصَّحب، والُبكاء عمى األطبلؿ، ورقَّة 

 (ٕ)النَّسيب، ودقَّة الوصؼ، وقرب المأخذ، وحسف التَّشبيو...إلخ

 (ٖ)وينبي عف ىذا قولو في وصؼ الفرس:

 
                                         

، ٜ٘ - ٜٗ/ٔ، العمػػدة ٜٛٔ - ٕٓٔ/ٔينظػػر فػػي ذلػػؾ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ: الشػػعر والشػػعراء ((ٔ
، نزىػة األلبػاب فػي ٕٕٕ/ٔوينظر في الذائد: كشؼ النقاب عػف األسػماء واأللقػاب البػف الجػوزي

 .ٕٙٚ/ٔاب البف حجر العسقبلنياأللق
 .ٓٔٔ/ٔوالشعر والشعراء، ٘٘/ٔ( ينظر: طبقات فحوؿ الشعراء(ٕ

 .ٖٔ - ٕٕ - ٜٔصديواف امرئ القيس ينظر عمى الترتيب: (ٖ) 
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 ٕٜٚٙ 

 ؿِ عَ  فْ مِ  يؿُ السَّ  وُ طَّ حَ  رٍ خْ صَ  ودِ مُ مْ جُ كَ       ًعامَ    ؿٍ بِ قْ مُ     رٍ بِ دْ مُ  ر    فَ مِ ر   كَ مِ 

ؿِ   َدِريٍر  َكُخْذُروِؼ   الَوِليِد    َأَمرَُّه      َتَقمُُّب   َكفَّْيِو      ِبَخْيٍط      ُمَوصَّ

ْرَخاُء   ِسْرَحاٍف    َوَتْقِرْيُب   َتْتُفؿِ   َلُو  َأْيَطبَل   َظْبٍي   َوَساَقا   َنَعاَمٍة      َواِ 

تو:  وقولو في وصؼ َعْدِوه وُقوَّ

  َسؿِ َفُيغْ  اءٍ ِبمَ  َضحْ نْ يُ  َوَلـْ  اًكاِدرَ      َجةٍ َوَنعْ  رٍ َثوْ  فَ َبيْ  اءً ِعدَ  ىادَ َفعَ 

 وقولو في النَّسيب:

  َجؿِ ُمعْ   رَ َغيْ   اِبيَ  وٍ َليْ  ِمفْ  تُ َتَمتَّعْ      ااُؤىَ ِخبَ    اـُ رَ يُ  ال   رٍ ِخدْ    َضةِ َوَبيْ 

 يَتمِ َمقْ   وفَ رُّ ُيشِ   َلوْ  اصٍ ِحرَ   َعَميَّ      َشًراَوَمعْ  َو َأْىَواؿِ  اًسارَ َأحْ  تُ اَوزْ َتجَ 

أما لماذا ساقو شعره إلى جينـ؟ فؤلنو كاف يتَعيَُّر في شعره، واستنفد طاقتو في 
وكفى شاىًدا  ،ف، والحديث عف الميو والخمر، والتصريح بالُفحش والزّْناالغزؿ الماج

 (ٔ) حديثو الشيير عف يوـ دارة ُجْمُجؿ، وقولو عف مغامرة ماجنة:

ـَ   ُمْغَيؿِ   َفِمْثَمِؾ ُحْبَمى  َقْد َطَرْقُت  َوُمْرِضًعا    َفَأْلَيْيُتَيا  َعْف  ِذي  َتَماِئ

ـْ   اِشقُّيَ   يَ تِ َوَتحْ    ِبِشؽ      َلوُ  َرَفتْ حَ ِانْ  اَخمِفيَ   ِمفْ  َبَكى  َما ِإَذا ؿِ   َل  ُيَحوَّ

 (ٕ)وتصريحو بالفجور في قولو:

ـَ   َأْىُمَيا      ُسُموَّ َحَباَب الَماِء  َحااًل  َعَمى َحاؿِ   َسَمْوُت ِإَلْيَيا   َبْعَدَما  َنا

 يالِ وَ حْ أَ   ى السُّّماَر َوالّناَس َترَ  أَلْستَ      َفاِضِحي  َؾ نَّ َفَقاَلْت: َسَباَؾ اهلُل، إِ 

 يْوَصالِ أَ وَ  ِؾ َديْ لَ   ِسيأْ وا رَ عُ طَّ َوَلْو قَ ا     َقاِعدً    أْبَرُح    اهللِ   : َيِميفُ َفُقْمتُ 

                                         

 .ٖٔ - ٕٔديواف امرئ القيس ص(ٔ)  
ٕ
 .ٕٖ - ٖٔديواف امرئ القيس ((
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 ٕٚٚٓ 

 َحَمْفُت  َلَيا  ِباهلِل    َحْمَفَة    َفاِجٍر     َلَناُموا َفَما ِإْف  ِمْف َحِديٍث  َوال َصاؿِ 

 .اعر وشعرهتو وصدقو عمى الشَّ قب ودقَّ ة المَّ يؤكد صحَّ  وىو ما

كاف ليذا المَّقب صدى في النَّقد القديـ؛ فاستخدـ النُّقاد والمترجموف مع كثير -
مف الشُّعراء مف المشرؽ واألندلس عبارة )حامؿ لواء الشّْعر( مف ىؤالء الشُّعراء: أبو 

ىػ(، ٜٖٛؿ األندلسي)تىػ(، ويحيى بف ُىذئٕٛىػ(، والُبحتري)تٖٕٔتماـ الطائي)ت
 (ٔ)ىػ(.ٖٖ٘ىػ(، وابف خفاجة األندلسي)تٕٙٗوابف ُشَييد األندلسي)ت

في النقد  مف ذلؾ تمقيب امرئ القيس مازاؿ ليذا المَّقب صدى في النَّقد الحديث؛-
، وكاف لو تأثير في تقييـ الشُّعراء والُحكـ عمييـ مف (ٕ)(القديـ )أمير الشّْعربػ الحديث

ىػ( لقب)أمير الشّْعر ٜٕٙىػ(عمى ابف الُمعتز)تٖٙٛٔالُبستاني)ت ذلؾ إطبلؽ كـر
واستدعاه الدكتور عمي جواد الطاىر مع الطُّغرائي، فقاؿ بعد دراستو لفنوف  (ٖ)الخيالي(

غير" والشيء بالشيء  (ٗ)شعره: "...إف الطُّغرائي أمير ُشعراء عصره، وُمتنبييـ الصَّ
مف لقب امرئ  صورة مستوحاة لشُّعراء(يذكر؛ فيؿ تمقيب أحمد شوقي بػ)أمير ا

 ؟أ)حامؿ لواء الشُّعراء(القيس

                                         
ٔ
 - ، جػػذوة المقتػػبسٗ٘ٙ/ٛ،ٗٗٛ/ٙ، ٘ٓٛ/٘( ينظػػر فػػي ذلػػؾ عمػػى الترتيػػب: تػػاريخ اإلسػػبلـ(

ابػػػف  - ـ، الصػػمةٜٙٙٔط الػػدار المصػػرية لمتػػأليؼ والنشػػر. القػػاىرة - ٖ٘ٔص - الحميػػدي
 ـ.ٜ٘٘ٔ - ىػٖٗٚٔالخانجي - ٕط - نشرة عزت العطار - ٓٓٔص - يشكواؿ

 - ىذا المقب حديث أطمقو عميو األستاذ محمد صالح سمؾ. ينظر: أمير الشعر في العصر القديـ(ٕ)
ط دار نيضػػة مصػػر. د. ت، وقػػاؿ الرافعػػي عنػػو فػػي ثنايػػا حديثػػو)أمير  - ؾمحمػػد صػػالح سػػم

 .ٔٗٔ/ٖالشعراء( ينظر: تاريخ آداب العرب لمرافعي
 ط دار صادر. بيروت. د.ت. - ٙص - ديواف عبد اهلل بف المعتزينظر:  ((ٖ
ٗ
 ٖٓٔص - د. عمي جواد الطاىر - الشعر العربي في العراؽ وببلد العجـ في العصر السمجوقي ((

 ـ.ٜ٘ٛٔ - ىػ٘ٓٗٔدار الرائد العربي. بيروت  - ٕط -



 " دراسة نقديَّة"  ألقاب الشُّعراء الُقدامى وأثرىا في األدب العربيّْ 
 

 ٕٚٚٔ 

 وأقوؿ:

، وانتماء المَّقبيف إلى فف  واحد، (ٔ)بناء عمى شيرة لقب امرئ القيس وتداولو 
واتكاًء عمى المعيار النَّقدي المعروؼ )السَّبؽ( أرى أف ثمَّة خيًطا دقيًقا يربط بيف 

قي ُمستوحى في إطبلقو مف لقب امرئ القيس. وقريب منو المَّقبيف، وأفَّ لقب أحمد شو 
ىػ(، و)أمير فف الزجؿ(لمحمد عزت بف أحمد ٖٙٙٔ)أمير البياف( لشكيب أرسبلف)ت

 (ٕ) ـ(ٕٖٜٔصقر)ت

 )النابغة/البدييي( والموىبة الشّْعرية:

ثمة سمسمة مف ألقاب الشُّعراء تحتفي بميبلد الموىبة ومصدرىا، وتحتفؿ بظيورىا 
 زوايا جعمت النَّابغة والبدييي رمًزا ليا.مف عدة 

ىذا المقب)النابغة( ُأْطِمؽ عمى مجموعة مف الشعراء ُيَعدُّوف في طميعة الشّْعر -
)ت. ؽ.ىػ(  ، ووجًيا مف وجوىو البارزة عمى امتداد تاريخو، وىـ: النَّابغة الذُّبيانيُّ العربيّْ

 النَّابغةضي الشُّعراء في الجاىمية، و زياد بف عمرو بف معاوية صاحب الُقبَّة الحمراء، قا
بف ربيعة بف  كعب بف َجْعَدة بف ربيعة بف ُعَدس بف اهلل عبد بف قيس ىػ(ٓ٘)تيُّ دِ عْ الجَ 

، أحد  النبي عف وروايةٌ  حبةٌ صُ  لو ،مفمؽ شاعر ليمى أبو ،عامر بف صعصعة
)ت  بف حضيرة بف ميـسُ  بف خارؽالمُ  بف اهلل عبد ىػ(ٕ٘ٔالُمعمريف، والنَّابغة الشَّيبانيُّ

...إلخ، وأشير الُممقَّبيف بو النَّابغة األموي العصر شعراء مف ،شيباف بني مف قيس،
.   الذُّبيانيُّ

                                         

، المزىػػر فػػي عمػػـو ٕٙٔ/ٔينظػػر فػػي تػػداوؿ ىػػذا المقػػب عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ: الشػػعر والشػػعراء(ٔ) 
 .ٕٜٗ/ٛ، الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرةٛٔٙ/ٔالمغة

  .ٖٜص ينظر: معجـ التوقيعات المستعارة(ٕ) 
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 ٕٕٚٚ 

، نشأ ونما في عالـ اإلبداع الشّْعري، وىو مف - النَّابغة لقب أصيؿ مف ألقاب الففّْ
بالشُّعراء، ودواعيو األلقاب الفنيَّة الخالصة التي قصد بيا البراعة والثَّناء واإلشادة 

ا في اإلشارة إلى انبجاس الموىبة فجأة فيقاؿ إفَّ النَّابغة الذُّبياني ُسمّْي بذلؾ  تكمف إمَّ
 (ٕ)أو بقولو: (ٔ)ألنَّو" نبغ بالشّْعر بعدما احتنؾ"

 وفُ ُشؤُ  ُيـْ ا ِمنْ نَ لَ  َنَبَغتْ  َفَقدْ 

ا لمسَّبؽ والتفوؽ وتقييد األوابد، ويشيد عمى ذلؾ أف ك مَّ ناعة وا  ثيًرا مف أىؿ الصّْ
يقدمونو عمى سائر الشُّعراء، ومنو إشارة ليمى األخيميَّة في ىجاء النَّابغة الَجْعِديّْ ليذا 

 (ٖ(الجانب:

ـْ َتُؾ َأوَّال     َوُكْنَت ُوُشْيبًل َبْيَف ِلْصَبْيِف َمْجَيبَل  ـْ َتْنُبْغ َوَل َأَناِبَغ َل
(ٗ) 

)ت (٘)يفضمو عمى سائر الشُّعراءوكاف عمر ىػ ٜٖ٘ودؿَّ أبوىبلؿ العسكريّْ
تقريًبا( عمى اقتداره ونبوغو بقولو: "كاف الشّْعر ثمرات تدانيف مف َخَمِده فيو يجنييف 

 (ٙ)اختياًرا، لو سيولة السبؾ، وبراعة المساف، ونقابة الفطنة"

                                         

 .ٚ٘ٔ/ٔالشعر والشعراء (ٔ)
ٕ
 .ٗٙٔ/ٔوالشعراء( الشعر (

 .ٛٗٗ - ٛ٘ٔ/ٔينظر الشعر والشعراء(ٖ) 
ٗ
(الوشيؿ: تصغير وشيؿ وىو الماء القميؿ يتحمب مف جبؿ أو صخرة ال يتصؿ قطره. المساف)و ش (

 ؿ( المصب: مضيؽ الوادي. المساف)ؿ ص ب(.
٘
 .ٛ٘ٔ/ٔينظر: الشعر والشعراء ((

ٙ
 الجيؿ. بيروت. د. ت.ط دار  - ٕ/ٔ - أبو ىبلؿ العسكري - ديواف المعاني ((
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 ٕٖٚٚ 

ر النَّقد المَّقب ُكمَّما تشابيت مبلمح الموىبة وطريقة بزوغيا، ولكنَّو فرَّ - ؽ بيف كرَّ
الُممقَِّبيف بإضافة المَّقب إلى قبيمة الشَّاعر، وىو ما ُيشير إلى موطف الموىبة والبيئة 

 الحاضنة ليا.

ىذا المقب يتقاطع مع ألقاب التَّفرد واالقتدار والذكاء بوجو عاـ في األفراد واألمـ -
ف انتقؿ إلى سائر الفنوف والعموـ فمازاؿ يتعمَّؽ بعالـ  الففّْ بأوكد والجماعات، وىو وا 

، ًيا بالنابغةحسف إحساًنا عالاعر المُ جرى المتأخروف عمى أف يصفوا الشَّ األسباب، ف
، (ٔ)متفتيف إلى أصؿ الكممة ووجو اشتقاقياا غير مُ ويطمقوف ىذا الوصؼ إطبلًقا عامً 

ـ  ومصطمٍح بارٍز مف مصطمحات  وتحوؿ المقب مع مرور الزمف إلى معيار نقدي  عا
 األدب.

طريقة لموىبة و لقب آخر مف فصيمة لقب)النابغة(، يحتفي با لبدييي()او -
الشَّاعر شعره عفًوا مف غير  ْنِشلَ والبدييي نسبة إلى البديية، والبديية: أف يُ  تأتّْييا.

 .تدبُّر وال تفكُّر، بدوف إعداد ُمسبؽ استجابة لموقؼ طارئ أو حادث عارض

ء عمى مرّْ العصور لنظميـ الشّْعر بدوف ىذا المقب ُأْطِمؽ عمى كثير مف الشُّعرا -
 الحسف ؛ منيـ: َأُبووالمناسبات األوقاتف تصرُّفيـ فيو في سائر َمَشقَّة أو ُعْسر، وحس

 وناشب (ٖ)األندلسي ومحمد بف ُوَىيب البديييّْ  (ٕ)ىػ(ٖٓٛالبدييي )ت عمي بف محمد

                                         
ـ، ومف ٕٓٔٓدار ابف الجوزي. القاىرة - ٔط - ٖٙ/ٖ - الرافعي - ينظر: تاريخ آداب العرب ((ٔ

)سػر النبػوغ فػي  - ٛٓٔ/ٖنوابغ الوشػاحيف( تػاريخ آداب العػرب لمصػطفى صػادؽ الرافعػي(ذلؾ
مكتبػة ط  - تح: سعد كريـ الفقي  - ٜٜٔ/ٖ - مصطفى صادؽ الرافعي  - األدب( وحي القمـ

ـ، ومف ذلؾ: كتػاب عبػد اهلل كنػوف )النبػوغ المغربػي فػي ٜٜٜٔ - ىػٜٔٗٔاإليماف . المنصورة
 األدب(.

 .ٜٜٖ/ٖالدىر  يتيمة (ٕ)
 ، مف شعراء المنصور بف أبي عامر، لـ أقؼ عمى سنة وفاتو.ٛٔٔ/٘الوافي بالوفيات ((ٖ
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 ٕٚٚٗ 

لحجاج يوسؼ بف محمد وأبو ا (ٔ)ىػ(ٜٔ٘)تالبغداديّْ  ثـ انيِ رَّ الحَ  نصير بف ىبلؿ بف
 الشَّاعر المصري البصير السماع وأبو (ٕ))ت في القرف السادس(البدييي

 ...إلخ(ٖ)ىػ(٘ٙٓٔالبدييي)ت

ا نزؿ ناشب بف ىبلؿ قمعة مارديف، دعاه بيف بيذا المَّ مقَّ مف طرائؼ المُ - قب لمَّ
أه ناشب صاحبيا ليفطر معو في رمضاف، ولمَّا حاف وقت السَّمر دعا الممؾ بكتاب ليقر 
  عميو، فإذا ىو ديواف امرئ القيس فيرب مف االستفتاح بالبمى والطمؿ وغيَّره إلى:

ْقَباؿِ  َيُدوـُ  ِعز   ِفي ِزْلتَ  َوال     الَعاِلي الَمِمؾُ  َأْييُّا َمَساءً  ِعـْ  َأاَل   َواِ 

 .  (ٗ)َفُسرَّ الممؾ بذلؾ سروًرا عظيًما وقربو وأكرمو

حمد بف ُوَىيب حضر عقد نكاح، فقاؿ لو العاقد: ومما يذكر في ىذا الشأف أف م
عميو نظًما،  نظًما؟ فاقترحوا أو نثًرا أتريده لو شاركتنا في العقد، فقاؿ ابف وىيب:

 (٘) اخترت منيا:  فارتجؿ ثبلثيف بيًتا ذكر فييا الشروط والتاريخ والصداؽ...إلخ

 َمْرَيَما الِبْكرَ  َزوَجُو  ِويّّ ُأمَ  َفًتى    ُمَحمَّدٍ  َنْجُؿ  اهلِل  َعْبدُ  أَلَْصَدؽَ 

ؿَ عَ  ِعْشِريفَ  َوَأْمَيَرَىا  َدَناِنيَر َيْحِويَيا َأُبوَىا ُمَسمََّما    ِنْصَفَيا جَّ

                                         

ر الغػػػػػػػػرب دا - ٔط - بشػػػػػػػػار عػػػػػػػوادتػػػػػػػح:  - ٜٚٙ/ٕٔ - الػػػػػػػػذىبي–تػػػػػػػاريخ اإلسػػػػػػػبلـ (ٔ) 
عبػػد الفتػػاح أبػػو  تػػح: - ٕ٘ٗ/ٛ - ابػػف حجػػر العسػقبلني - ـ، لسػػاف الميػػزافٖٕٓٓاإلسػبلمي

 ـ.ٕٕٓٓ.دار البشائر اإلسبلمية - ٔط - غدة
 .ٕ٘ٔ/ٜٕ(الوافي بالوفيات(ٕ
ٖ
ط دار صػادر.  - ٜٕٔ/ٔ - المحبػي الحمػوي - خبلصة األثر في أعياف القرف الحػادي عشػر ((

 بيروت.
 .ٕٛٔ/ٗفوات الوفيات (ٗ)
  .ٜٔٔ/٘الوافي بالوفيات  (٘)
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دٌ   َأُبوَىا  ِمْنُو  َوَأْنَكَحَيا    َخْثَعَما َحيّْ  ِمفْ   ِإْبَراِىيـَ  ُسبَلَلةُ     ُمَحمَّ

 الُميمِيؿ واختبلؼ النُّقاد في بواعث لقبو :

ير ىو َعِديُّ بف ربيعة بف الحارث بف زىير بف ُجشـ بف بكر بف - الُميمِيؿ أو الزّْ
حبيب بف عمرو بف َغْنـ بف َتغمب، ويقاؿ اسمو امرؤ القيس، واألرجح أنَّو عديّّ ال امرأ 

 (ٔ)القيس لقولو:

 َضَرَبْت َنْحَرَىا ِإَلىَّ َوَقاَلْت   َيا َعِديِّا َلَقْد َوَقْتَؾ اأَلَواِقي

 (ٕ)وقوؿ الحارث بف عبَّاد وقد أسره ولـ يعرفو، فأطمقو، فمما عرفو قاؿ:

ـْ َأْع  َلْيؼَ   ِرْؼ َعِديِّا ِإْذ َأْمَكَنْتِني اْلَيَدافِ   َنْفِسي َعَمى َعِدي  َوَل

ف بقي الشَّؾ يحوط ىذا البيت إذ كيؼ ال يعرؼ الحارث سيًدا كالميميؿ؟أ  وا 

 (ٖ):عمى النحو اآلتياألوؿ  البيت ال اعتداد بمف روىو 

 اؽِ الفرَ  تَ قْ وَ  افَ حَ  سِ يْ القَ  أَ رَ ا امْ يَ    تْ الَ قَ وَ  ليَّ ا إِ ىَ رَ دْ صَ  تْ بَ رَ ضَ 

 روايتو. تواترلعدـ شيرة البيت، وعدـ 

الميميؿ مف شعراء تغمب وفرسانيا المعدوديف في الجاىمية، وأحد الُمعِرقيف في -
ألسرتو؛ فيو شاعر، وخاؿ امرئ الشّْعر، وحمقة رئيسة في سمسة الَنسب الشّْعري 

كمثوـ الشاعر ابي( تَّ العَ القيس )الشاعر(، وجد عمرو بف كمثوـ الشاعر، ومف نسمو )
 (ٗ)بف عمرو...إلخ

                                         
 .ٕٔ/ٔوينظر في مف اسمو امرؤ القيس: المؤتمؼ والمختمؼ في أسماء الشعراء، ٗ٘/٘(األغاني(ٔ
 .ٜٗ/٘، األغانيٜٕٛ/ٔ ( الشعر والشعراء(ٕ
 .ٔٔٔ/ٔ ( سمط الآللي في شرح أمالي القالي(ٖ

 . ٜٕٚ/ٔ ينظر: الشعر والشعراء (ٗ)
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 :آراء أربعةإلى بواعث لقبو  اختمؼ النقاد في-

فريؽ يرده الضطراب شعره وعدـ تماسكو، وعمى رأسيـ ابف سبلـ  -ٔ
المقب فنية خالصة، مرجعيا إلى اضطراب شعره ىػ( فيرى أفَّ بواعث ٖٕٔالُجَمِحي)ت

 (ٔ)الثَّْوب، واستدؿ عمى رأيو بقوؿ النابغة: كيميمة واختبلفو، وَىْمَيَمِتوِ 
ـْ َيْأِت ِباْلَحؽّْ الِذي ُىَو َناِصعُ   َأَتاَؾ ِبَقْوٍؿ َىْمَيِؿ النَّْسِج َكاِذٍب    َول

ىػ( فيرى أنَّو ٕٙٚيبة)تفريؽ يردُّه لحسف ِشعره وِرقَّتو ، وعمى رأسيـ ابف قت -ٕ
 (ٖ)سمسؿ بناءه، وتجنب الغريب الوحشي (ٕ)"ُسمّْي ميميبًل ألنَّو ىميؿ الشّْعر، أي َأَرقَّو"

ىػ(  يردُّه لكممة قاليا ٖٓٚالفريؽ الثالث ومنيـ اآلمديصاحب الموازنة)ت -ٖ
 (ٗ)الُميميؿ في رثاء أخيو ُكميب:

ـْ     ا َتَوعََّر ِفي الُكرَاِع َىِجيُنُي  َىْمَيْمُت َأْثَأُر َجاِبًرا َأْو ِصْنِببَل   لمَّ

                                         

وكاف ىذا الرأي وراء انتشار )اليميمة( كمصطمح نقدي  مف  ،ٜٖ/ٔراءينظر: طبقات فحوؿ الشع (ٔ)
، ىػذا ذلؾ:  مف ذلؾ قوؿ أعرابي لؤلصمعي حيف أنشده األصػمعي شػعًرا يستحسػنو: " يػا أصػمعيُّ

وقوؿ ابػف ، ٖٗٙ/ٔشعٌر مَيميٌؿ َخِمؽ النَّسج ، خطؤه أكثر مف صوابو" زىر اآلداب وثمر األلباب
اس، فأوؿ الناس في خـر القياس، وذلؾ أنو ترؾ السػيرة األولػى، وَ أبو نُ  وأما بساـ في الذخيرة: "

" ونكب عف الطريقػة المثمػى، وجعػؿ الجػد ىػزاًل، والصػعب سػيبل، فيميػؿ المسػرد، وبمبػؿ المنضػد
وقوؿ إيميا الحاوي عف الشاعر القروي: "مثَّؿ شعر البواكير ، ٕٕٓ/ٚالذخيرة البف بساـ الشنتري
ف كانػػت القصػػائد األولػػى تميػػُؿ إلػػى نػػوع مػػف مرحمػػة كبػػرى مػػف عمػػر ا ػػاعر الفنّْػػيّْ والنَّفسػػيّْ وا  لشَّ

إيميػػا   - التَّيْمُيػػؿ واليسػػر فػػي بعػػض األبيػػات والمقػػاطع". الشػػاعر القروي)رشػػيد سػػميـ الخػػوري(
 ـ.ٜٔٛٔدار الكتاب العربي. بيروت - ٖط - ٜٓ/ٔ - الحاوي

 . ٜٕٚ/ٔ ( الشعر والشعراء(ٕ
ٖ
 .ٜٔي صالموشح لممرُزبان ((

 - ٔط - ٙٔٔص - اليزيدي - األمالي، ٔٔ/ٔ المؤتمؼ والمختمؼ في أسماء الشعراءينظر:  ((ٗ
 ـ.ٖٜٛٔ - ىػٜٖٚٔمطبعة جمعية دائرة المعارؼ، حيدر آباد الدكف
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ىػ( ساقو في رسالة الُغفراف عمى ٜٗٗالرابع وىو رأي أبي العبلء المعري)ت -ٗ
لساف الشَّاعر عندما سألو عف لقبو، فأجاب بأف أخاه امرأ القيس  كاف ُيَمقَّب ميميبًل 

 (ٔ)و وُسمّْي الُميميؿ.لقولو)ىميمت أثأر( فمما ىمؾ ُشبّْو عدي بو، فانتقؿ المَّقب إلي

ىذه اآلراء األربعة تحمَّؽ حوليا النقاد في القديـ والحديث فيذكرونيا بإفراد -
أحدىا أو بالجمع بينيا، والثبلثة األولى منيا تدور حوؿ شعر الميميؿ مف زوايا فنية 

 تضيؽ وتتسع حسب بواعثيا عدا الرأي الرابع فإنو يتناوؿ حياتو االجتماعية.

بناء عمى بواعث إطبلؽ ألقاب الشُّعراء عند العرب فاآلراء األربعة تصمح أف -
 تكوف سبًبا إلطبلؽ المقب؛ بيد أف األكثر تداوال في النقد األدبي األوؿ والثاني.

 الرأي األوؿ في دواعي إطبلؽ المقب يتفؽ مع الرأي الثاني لؤلسباب اآلتية:-

إذا : وقد َىْمَيَؿ النسَّاج الثوب المعجـ :يمتقياف في المغة في المعنى، جاء في  -ٔ
أي  :وِشْعٌر َىْمَيؿٌ  .اإذا كاف رقيقً  :ثوب ىمَيؿ وَىْمياؿ وىبلِىؿو  أرؽَّ نسجو وخفَّفو.

 (ٖ)وربما َرؽَّ شعره لُخْنثو ولينو بسبب كثرة زيارتو لمنساء (ٕ).رقيؽ
ؿ: "وىو قوؿ ابف سبلـ في تفسير اليميمة الذي بنى عميو أصحاب الرأي األو  -ٕ

نَّما قصد بو أنو خرج بالشّْعر عف  عؼ، وا  اضطرابو واختبلفو" لـ يقصد بو الرَّداءة والضَّ
مألوؼ العرب؛ إلطالتو في القصائد وذكره الوقائع، والقصيدة إذا طالت اختمؼ نسجيا، 

 وتبايف بناؤىا.

                                         
دار  ط - تػػػح: د. عائشػػة عبػػػد الػػػرحمف - ٖٗ٘ص - العػػػبلء المعػػري أبػػو - رسػػالة الغفػػػراف ((ٔ

 المعارؼ.
 ؿ ؿ(. ػمادة )ى( ينظر: لساف العرب (ٕ
 .ٜٕٚ/ٔينظر الشعر والشعراء ((ٖ
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ًدا في قومو، والمقب يتنافى مع السيادة، ولو كاف المق  -ٖ ب كاف الُميميؿ ُمسوَّ
يشير إلى الضعؼ العترض عميو في شعره ودفعو عف نفسو، أضؼ إلى ذلؾ أف شعراء 

 بكر لـ ييجوه بو، ولو كاف المقب يحتمؿ المعرَّة ما تركوه.
يشيد النَّقد العربيُّ وتاريخنا األدبيُّ عمى مرّْ عصوره بأف الُميميؿ نابو الذّْكر،  -ٗ

د القصائد وذكر ، وىو أوؿ (ٔ)وفحؿ مف فحوؿ الشعراء في الجاىمية مف قصَّ
 وقد غبل البعض فقاؿ إف مطمع امرئ القيس: (ٕ)الوقائع

 َمؿِ ِؿ َفَحوْ وْ خُ َف الدَّ ى َبيْ وَ ِط المّْ ِزِؿ    ِبِسقْ ٍب َوَمنْ يْ ى َحبِ رَ ِذكْ  ِؾ ِمفْ ا َنبْ ِقفَ 
 (ٖ)وأف امرأ القيس أغار عمييا. ،لو بداءة

وحسف بنائو ال  ما وصؿ إلينا مف شعره يشيد عمى جودة شعره وتماسكو -٘
، ومف ُمتخيره قولو في رثاء ٗىميمتو وضعفو، وكمو مف باب واحد، وىو رثاء كميب

 (٘)كميب:

 ِإفَّ َتْحَت اأَلْحَجاِر  َحدِّا  َوِليًنا   َوَخِصْيًما   َأَلدَّ  َذا   ِمْعبَلؽِ      

مِ       ـَ َنْفُث الرَّاِقيَحيٌَّة ِفي  الَوَجاِر  َأْرَبُد اَل َيْنػ   ػَفُع ِمْنُو السَّ  ْي

 

                                         
 .ٕٕص ( خبلًفا لؤلصمعي الذي لـ يعده مف الفحوؿ. ينظر: فحولة الشعراء لؤلصمعي(ٔ
 .ٜٕٚ/ٔ ، والشعر والشعراءٜٖ/ٔ ( ينظر: طبقات فحوؿ الشعراء(ٕ
 تػػح: نصػػرت - ٕٗٙص - سػػعيد األندلسػػي ابػػف - ( نشػػوة الطػػرب فػػي تػػاريخ جاىميػػة العػػرب(ٖ

 األردف. –ط مكتبة األقصى، عماف  - بد الرحمفع 
ٗ
ط الػدار العالميػة، ثػـ عػدلُت عنيػا فػي  - يميػؿ تقػديـ: طػبلؿ حػربالم ديػواف نشػرةوقفت عمػى  ((

االستشياد العتماده في جمع شعر الميميؿ عمى مصادر غير موثوقة ككتاب بكر وتغمب لمحمػد 
 بف إسحاؽ.

٘
 .٘٘/٘األغاني ((
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     (ٔ) وقولو:

 ارُ َف الِفرَ َأيْ   فَ َأيْ   رٍ ا ِلَبكْ يَ    ا   ُكَميبً  ي لِ   واِشرُ انْ ٍر ا ِلَبكْ يَ 

 ارُ رَ اَف السّْ َصرََّح الَشرُّ َوبَ    وا   َفِحمُّ   وا َأوْ ُعنُ ظْ ٍر َفاا ِلَبكْ يَ 

  ( ٕ) :قولو  هومف مشيور 

 ُس مِ جْ المَ  بُ يْ مَ ا كُ يَ  ؾَ دَ عْ بَ  بَّ تَ اسْ وَ     ِر ُكمَّْياْوَدى الِخَياُر ِمَف الَمَعاشِ أَ 

ـْ ِإًذا تَ نْ كُ  وْ لَ     ةٍ يمَ ظِ عَ  ؿّْ كُ  رِ مْ ي أَ فِ  نَاَزُعواتَ وَ   واسُ بِ نْ يَ  ـْ لَ  َشاِىَدُى

القائؿ إنو ُلقب الميميؿ الختبلؼ شعره واضطرابو رأي وبناًء عمى ذلؾ فإف الرأي 
ف صح في ظاىر نسبتو إلى ضعيؼ،  ابف سبلـ فمـ يصح في مضمونو، ولـ يصدؽ وا 

 عمى شعره.

                      (ٖ):ىػ(ٓٔٔ)تفي قوؿ الفرزدؽ ُبعٌد جماليّّ ينسبو إلى الففّْ وأخيًرا فثمَّة  -

ؿُ   َوُمَيْمِيُؿ الشَُّعَراِء َذاَؾ اأَلوَّ

 يشاركو في االسـ. كؿّْ مف فع ليمتاز بذلؾ 

 :وَجمعيَّة المَّقب اجة العربنَّ صَ 

شاعرنا ميموف بف قيس أحد فحوؿ الشُّعراء في الجاىمية، ُلقّْب بػ)األعشى(  -
 لضعؼ بصره، وُلقّْب بػ"صناجة العرب" لجودة شعره.

                                         
 .ٜ٘/٘األغاني ((ٔ
ٕ
 دار المعارؼ. مصر. - ٕط - تح: عبد السبلـ ىاروف - ٗٛ٘/ٕ - مجالس ثعمب ((

ٖ
 .ٖٜٗ، والبيت في ديواف الفرزدؽ صٜٕٚ/ٔالشعر والشعراء ((
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ىذا المقب ىو الوحيد مف ألقاب الشعراء الذي جمع بيف الشاعر والمتمقي، وعبَّر -
ما ُيضاؼ وُينسب إلى عف رؤية جمعيَّة موحدة، وقد فِطف الثعالبي ليذا المقب فذكره في

 (ٔ)العرب

)َصنَّاجة العرب( لقب يؤسّْس لغاية مف غايات الشّْعر، وُميمَّة مف مياـ -
وترتجز في شتى  الشاعر)الغناء(؛ فحؽ الشّْعر أف ُيَغنَّى، وكانت العرب تحدو بو

 (ٕ)المحافؿ والمناسبات

ْنج في شعر -  (ٖ)ه في قولو:ترجع دواعي ىذا المقب عند النُّقاد لذكرة آلة الصَّ

  ؿُ ضُ الفُ   ةُ نَ يْ القَ    وِ يْ فِ     عُ جَّ رَ تُ   ا ذَ إِ     وُ عُ مَ سْ تَ  جِ نْ الصَّ  ِت وْ صَ لِ  بٍ يْ جِ تَ سْ مُ وَ 

بينما ردَّه آخروف لكثرة ما تغنَّت العرب  (ٗ)وقد ردَّه البعض لحسف شعره وجودتو
صًدا ومما يشير إلى ذلؾ قوؿ أبي سفياف لقريش عندما جاء األعشى قا (٘)بشعره

عميكـ  فَّ بَ رّْ ضَ يُ ـ شعره، ولئف وصؿ إلى محمد لَ ىذا أعشى قيس، وقد عممتُ اإلسبلـ: "
وربَّما ُلقّْب بو ألنَّو كاف يجوؿ في ببلد فارس ُيْنِشد شعره ويتغنَّى (ٙ)بشعره")قاطبة(العرب

                                         
 .ٜ٘ٔص ثمار القموب في المضاؼ والمنسوبينظر:  ((ٔ
ٕ
 . ٕٔٔ/ٔ ( ينظر: العمدة البف رشيؽ(

 .ٕٛ٘/ٔ ينظر: الشعر والشعراء ((ٖ
. العمػـ لممبليػيف دار - ٔط - رمػزي منيػر بعمبكػي تػح: - ٜٚٗ/ٔ - دريد بفا - ( جميرة المغة(ٗ

 .ٕٛ٘/ٔ ـ، وىو ما رجحو العبلمة محمود شاكر. ينظر: ىامش الشعر والشعراءٜٚٛٔبيروت
 .ٖٔٗ/ٕ المزىر لمسيوطيينظر:  ((٘
 ٕٚ٘/ٔ(الشعر والشعراء(ٙ
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لقائو، فمما سمعو كسرى ُينشد قاؿ مف ىذا؟  بو، ويحاكي شعراءىـ في إنشادىـ وا 
 (ٔ)"العرب يغنّْ : مُ ي، أيذتازِ ويَ وذ كُ رُ اسْ  فقالوا: "

مف ؛ تداد نقديّّ َعْبر الزَّمف في تقييـ الشُّعراء والُحكـ عمييـكاف ليذا المقب ام -
وىو  (وحاجة الدَّ صنَّ ذلؾ: تمقيب محمد بف القاسـ بف عاصـ شاعر الحاكـ بأمر اهلل)

 (ٕ)القائؿ فيو لما وقع الزلزاؿ في مصر:

نََّما رَ    َيا بِ  ٍد ُيَرادُ يْ كَ  فْ مِ  رُ صْ مِ  تْ لَ زِ لْ زُ َما   احَ َفرَ  وِ لِ دْ عَ  فْ مِ  تْ صَ قَ َواِ 

  (ٖ)ومنو تمقيب أحمد بف أبي حجمة بػ "صنَّاجة األدب"

واة؛ فمدح أبو تماـ أحد ُمنشدي  - وانتقؿ المقب مف الشُّعراء إلى الُمنشديف والرُّ
لى ُحسف والُمنشد َخدِ  (ٗ)"عرصّناجة الشّْ الشّْعر بأنَّو: " يف الشَّاعر، وىو الصناجة حقِّا، وا 

وىذا  : "عف األصمعيّْ وقاؿ ابف جنّْي  (٘)صوتو ُيْعَزى كثير مف أثر الشّْعر ونفاذه

                                         
 ٖٖٙص - د. شػوقي ضػيؼ - ، تاريخ األدب العربػي العصػر الجػاىميٕٛ٘/ٔالشعر والشعراء ((ٔ

حسػػػيف مجيػػػب  –أثػػػر الفػػػرس فػػػي حضػػػارة العػػػرب  ـ،ٕٔٔٓدار المعػػػارؼ. مصػػػر  - ٖٓط -
ط الييئػة المصػرية   - ٕٚٔ/ٔ –مقاؿ في كتاب : دراسات في الحضارة اإلسػبلمية  –المصري 

 ـ.ٜ٘ٛٔالعامة لمكتاب 
تور سػػامي مكػػي العاني)صػػناج ، وذكػػر الػػدكٕٛٗ/ٔ، نزىػػة األلبػػاب فػػي األلقػػابٜٕٗ/ٗالػوافي بالوفيػػات ((ٕ

. ولـ أقؼ عمى ذكر لو ٖٗٔالعرب( مسمـ بف محرز مف شعراء العصر األموي. معجـ ألقاب الشعراء ص
 .ٜٖٓ/ٔإال في المغنيف. ينظر: األغاني

 دار - ٔط - ٖٗٔ/ٗٔ - تح: د. يوسؼ عمي طويؿ - القمقشندي - ( صبح األعشى في صناعة اإلنشا(ٖ
 ـ.ٜٚٛٔدمشؽ. الفكر

 .ٕ٘ٔ/ٔ محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبمغاء( (ٗ
ثمَّة سمسمة مف القضايا المتعمقة بإنشاد الشعر فػي حاجػة إلػى دراسػة منيػا: مفيػوـ اإلنشػاد، وطريقتػو،  ((٘

 عر...إلخ.الشّْ  فيواختبلفو مف غرض إلى آخر، وأثره 
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ليو محطُّ األعباء والثَّقمة قمةواة والنَّ اجة الرُّ وىو صنَّ  يُّ األصمع ولعمو يجتمع مع  (ٔ)"وا 
بمبؿ ف األصمعيُّ  ا...وأمَّ "ىػ(: ٜٛٔس)تاألعشى في أنو ُيْطِرب السَّامعيف؛ قاؿ أبو نوا

 (ٕ)"يطربيـ بنغماتو

ىػ( في ٖٙٙٔ)تؿ شكيب أرسبلفقوتأثر النقد الحديث بيذا المَّقب، ومنو  -
 (ٖ):ـٕٜٚٔىػ( في ميرجاف تكريـ شوقي سنةٖٔ٘ٔ)تشوقيأحمد  وصؼ

 ِعنَدىا َغّماَءىا مو الَمشاِرؽُ َتج  الَشرِؽ الَّذي َنَبراُتُو   َصّناَجةَ 

 وتحوالتو الفنيَّة: (ٗ)ىػ(ٜٓألْخطؿ)تا

مت بف طارقة... التغمبي، وقد غمَب ىذا  - األخطؿ لقب َغيَّاث بف َغْوث بف الصَّ
المقب عميو حتى ُىِجر اسمو وُنِسي نسبو وصار ُيعَرؼ باألخطؿ، وقد كسفت شيرة لقبو 

، واألخطؿ الُمجاشعيّْ )أخو الفرز  َبعيّْ دؽ(، واألخطؿ بف كؿ مف شاركو فيو كاألخطؿ الضُّ
والمشيور في ذلؾ قوؿ كعب  وخطَّمو كممة ُعتبة بف الزََّعؿ أو كممة أبيو، (٘)حماد...إلخ

                                         
، بيػػػػروت - الكتػػػػبعػػػػالـ  ط - تػػػػح: محمػػػػد عمػػػػي النجػػػػار - ٖٖٔ/ٖ - جنػػػػي ابػػػػف - ( الخصػػػػائص(ٔ

 .ٖ٘٘/ٕالمزىرو 
 .دار الغػػرب اإلسػػػبلمي  - ٔط  - عػػوادبشػػار  تػػػح:  - ٚ٘ٔ/ٕٔ - الخطيػػب البغػػدادي ( تػػاريخ بغػػداد(ٕ

 ٕٕٔ/ٓٔ - أبو الفرج بف الجوزي - ـ، المنتظـ في تاريخ األمـ والمموؾ ٕٕٓٓ   -  ىػٕٕٗٔتبيرو 
 ٕٔٗٔبيروت  .دار الكتب العممية  - ٔط - محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا تح:  -

 ـٕٜٜٔ   -ىػ  
ٖ
 - ىػػػٖٗ٘ٔط مطبعػػة المنػػار. مصػػر - محمػػد رشػػيد رضػػا - ٖٗص - ديػػواف شػػكيب أرسػػبلف ((

 ـ.ٖٜ٘ٔ
الَخَطؿ: ِخفَّة وسرعة، َخِطؿ َخَطبًل فيو َخِطؿ وَأْخَطؿ. والَخاِطؿ: األحمؽ الَعِجػؿ والسػريع الطعػف.  (ٗ)

 المساف)ع ج ؿ(. 
 .ٕٗالمؤتمؼ والمختمؼ في أسماء الشعراء ص ينظر: (٘)
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وأيِّا كانت  (ٔ)بف ُجَعيؿ لو: إنؾ ألْخَطؿ يا غبلـأ وقيؿ لخطؿ لسانو، وقيؿ لطوؿ ُأذنو
عف اتصالو الدوافع وراء إطبلؽ المقب فقد جاء ِخمًوا مف أي إشارات فنيَّة، وظؿَّ بعيًدا 

َـّ تتوقؼ ظبلؿ ىذه (ٕ)ذي الصميب(-بنتاجو الشّْعري مثؿ باقي ألقابو )َدْوَبؿ ومف ث
األلقاب الثبلثة عمى رسـ صور مف حياة الشاعر؛ لطفولتو وشبابو وديانتو، وينحصر 

 دورىا النَّقديُّ في البحث عف مدى تأثيرىا في نفسيتو، وتتبُّع أثرىا في شعره.

ؿٌ  -  ة َتَحوُّ دراميّّ لمقب )األخطؿ( اكتسبو مع مرور الزَّمف؛ فغدا وساًما أدبيِّا  ثمَّ
فمقَّبوا بو مف ماثمو في فنّْو أو اقتفى  ،النَّسج، وبراعة المدحومذىًبا فنيِّا يعني استواء 

 في ِشعره، ومف ىؤالء: أثره

ف اأُلَخيِطؿ األىوازي محمد بف عبد اهلل بف ُشعيب، قدـ بغداد ومدح عبد اهلل ب -
 (ٖ)ىػ(ٖٕٓطاىر)ت

ولـ أقؼ عمى دواعي إطبلؽ المَّقب عميو، ومف الغريب أنيـ قالوا إنَّو يسمؾ في 
 فمماذا ُلقّْب باألخطؿ؟أ (ٗ)شعره مسمؾ أبي تماـ ويحذو حذوه

 (٘) ومف جيد شعره ومشيوره قولو في وصؼ مصموب:

 ؿِ حِ تَ رْ مُ  يعِ دِ وْ تَ  ىلَ إِ  اؽِ رَ الفِ  ـَ وْ يَ     َصْفَحَتوُ  دَّ مَ  دْ قَ  ؽٌ اشِ عَ  وُ نَ أَ كَ 
 ؿِ سَ الكَ  ِمفَ ِلَتَمطّْيِو  ؿٌ اصِ وَ مُ     وُ تُ وثَ لُ  يوِ فِ  اسٍ عَ نُ  فْ مِ  ـٌ ائِ قَ  وْ أَ 

                                         

 - الػػدارقطني - المؤَتِمػػؼ والمخَتِمػػؼ ،ٕٓٛ/ٛ، األغػػانيٜٕٛ/ٔينظػػر: طبقػػات فحػػوؿ الشػػعراء(ٔ) 
دار الغػػػػرب اإلسػػػػبلمي.  - ٔط - تػػػػح: موفػػػػؽ بػػػػف عبػػػػد اهلل بػػػػف عبػػػػد القػػػػادر - ٜٕٗٔ/ٖ

 .٘ٓٔ/ٗٛبف عساكرال ـ، تاريخ دمشؽٜٙٛٔ - ىػٙٓٗٔبيروت
 .ٔٛٗ/ٔبقات فحوؿ الشعراء( ينظر: ط(ٕ
 .ٖٔٗص - ، طبقات الشعراء البف المعتز ٖٙٚص ممرزبانيل ( ينظر: معجـ الشعراء(ٖ
 .ٖٙٚ( ينظر: معجـ الشعراء ص (ٗ
 .ٖٚٚ - ٖٙٚ( معجـ الشعراء ص(٘
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 :النُّعماف شقائؽ في وقولو
 ؿِ لُ الذُّ   ايَ اقِ نَ عْ أَ   ىمَ عَ   ادِ وَ السَّ   عَ مَ     وُ تَ رَ مْ حُ  تُ رَ صَ بْ أَ  دْ قَ  ؽُ ائِ قَ الشَّ   اذَ ىَ 
 ؿِ جِ خَ  يْ تَ نَ جْ وَ  يفِ  ةٌ فَ قْ وَ  ايَ بِ  تْ اءَ جَ     ُكُحبلً   تْ مَ سَّ غَ   دْ قَ   ةٌ عَ مْ دَ   ايَ نَّ أَ كَ 

و)اأُلَخيِطؿ( بالتَّصغير يشير إلى أف شاعريتو كانت دوف شاعرية األخطؿ، وربما 
نما لمتمييز بيف الشَّاعريف حتى ال يختمط المَّقباف.  لـ يقصدوا شيًئا مف ذلؾ، وا 

)ت قبيؿ األخطؿ الصغير: ُلقّْب بو أبو األسد-  ىػ تقريًبا( ألنو "يشبوٜٕٓالثَّعمبيُّ
ولـ أقؼ إال عمى نتؼ مف شعره، وىي تتشابو مع  (ٔ)األخطؿ في أيامو لجودة شعره" 

ف كانت غير كافية لمداللة عمى مذىبو الفنّْي -أغراض شعر األخطؿ مف ذلؾ ىجاؤه  -وا 
 (ٕ)لِدْعِبؿ بف عمي لمَّا ىجا الحسف بف ُمرَّة:

 دِ سَ األَ  ىمَ عَ  دٍ عْ بُ  فْ مِ  حُ بَ نْ يَ  بِ مْ كَ الْ كَ     فٍ سَ حَ  يفِ   تَ نْ أَ  ي  مِ عَ  فَ بْ  ؿَ بِ عْ دِ  ايَ     
 دِ دَ العُ   فَ مِ   يمِ ثْ مِ   وُ لَ   تَ يْ أَ رَ   دْ قَ فَ     فٍ سَ حَ  يفِ  تَ مْ قُ  امَّ عَ  ؾَ انَ سَ لِ  ؼْ فُ اكْ فَ     

موؾ ويتشابو مع األخطؿ في مسمكو في المدح؛ فيقاؿ إنَّو لحؽ بالعسكر ومدح الم
 ٖ()فأجاد وأحسف وناؿ جوائزىـ.

غير( بشارة  - وامتد أثر المَّقب حتى العصر الحديث فكاف)األخطؿ الصَّ
وقد اختار الشَّاعر لقبو  (ٗ)ىػ( مف شعراء لبناف في العصر الحديثٖٛٛٔالخوري)ت

                                         
 .ٖٖٓص ( طبقات الشعراء البف المعتز(ٔ
 .ٖٖٓطبقات الشعراء البف المعتزص ((ٕ
 .ٖٖٓزصطبقات الشعراء البف المعت ((ٖ
 - د. فػػؤاد صػػالح السػػيد - فػػي التػػاريخ العربػػي واإلسػػبلمي ة( معجػػـ األلقػػاب واألسػػماء المسػػتعار (ٗ

، ولػػيس صػػحيًحا مػػا ذكػػره الػػدكتور ـٜٜٓٔدار العمػػـ      لممبليػػيف. بيػػروت - ٔط - ٕٕص
ُلقّْػػب باألخطػؿ تيمًنػػا بػػو. ينظػػر: ألقػػاب  - أي بشػػارة الخػػوري - عثمػاف محمػػد العبادلػػة مػػف أنػو

ط دار النيضػػػػة  - ٛ٘ص - عثمػػػػاف محمػػػػد العبادلػػػػة - لشػػػػعراء بػػػػيف الجاىميػػػػة واإلسػػػػبلـا
 ـ.ٜٜٔٔ - ىػٕٔٗٔالعربية.
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بنفسو، ومبلمح شعره بعيدة عف مبلمح شعر األخطؿ تماًما، ويبدو أف ليذا المقب ُبعًدا 
ًيا؛ فقد كاف توقيًعا مستعارًا ثـ صار لقًبا غمب عميو، قاؿ صاحبو عنو: "رأيت وأنا أدعو سياس

لمدولة العربية، وموقفي منيا موقؼ األخطؿ مف دولة بني مرواف أف أدؿ عمى حقيقة الشاعر 
غير ُأَوقُّْع بو ما كانت َتْقُطُره القريحة الُمتألمة مف ِشع الُمتنِكر ر، وكاف أوؿ فمـ أَر كاألخطؿ الصَّ

غير، بؿ كاف أوؿ القصائد التي ميرتيا ىذا التوقيع قصيدة نظمتيا  ما عمقت اسـ األخطؿ الصَّ
 (ٔ)يـو ُنِقؿ إلينا أف قامت في الحجاز دولة عربية ليا مميكيا أو خميفتيا وليا وزراؤىا"

قيًعا ىػ( تو ٓٓٗٔاألخطؿ الصغير وقَّع بو أيًضا الشاعر السُّعودي محمد حسف َعوَّاد)ت-
ؿ معو إلى لقب. حؼ والمجبلت، لكف لـ يتحوَّ  (ٕ)ُمستعارًا عمى بعض قصائده في الصُّ

تحوؿ المَّقب مف عالـ الشّْعر إلى النَّثر، فُمقّْب بػ)األخطؿ( عبد الغني بؾ فكري مف -
 (ٖ)أدباء العصر الحديث.

َخْيِطؿ واألخطؿ التَّمييز بيف األلقاب بالتَّصغير والصغير وما شابو مثؿ األخطؿ واألُ -
الصغير، ومنو في بابنا ىذا الُمَرقّْش األكبر واألصغر، واألخفش األكبر واألوسط واألصغر 
والصغير...إلخ؛ ُيَعدُّ عبلمة مف عبلمات النَّقد العربي لمجمع بيف المتشابو، مع أمف المبس، 

 وذكر الغاية مف التَّمقيب.

وعي الحركة الفنيَّة بتراثنا الشّْعري،  امتداد لقب)األخطؿ( عمى مرّْ الزمف ينبل عف-
 ويربط الماضي بالحاضر، ويعزز أواصر الصمة بيف اأُلمّْة وتراثيا الفنّْي.

                                         

، ويجػػري عمػػى ىػػذا ٕٕفػػي التػػاريخ العربػػي واإلسػبلمي ص ةمعجػػـ األلقػػاب واألسػػماء المسػتعار ٔ) )
عبػد  النحو بعض ألقاب الكتاب واألدباء في العصر الحديث، مف ذلؾ: بنت الشاطل لقب عائشػة

الػػرحمف، باحثػػة الباديػػة لقػػب ممػػؾ حفنػػي ناصػػؼ، باحثػػة الحاضػػرة لقػػب لبيبػػة ناصػػيؼ ماضػػي، 
 .ٜٗ - ٚٗ - ٙٗالبحاثة لقب حنا أبي راشد. ينظر السابؽ ص

 .ٖٚينظر: معجـ التوقيعات المستعارة ص(ٕ) 
ينظػػػػر: فػػػػيض يعػػػػدُّ امتػػػػداًدا لتػػػػأثير لقػػػػب األخطػػػػؿ فػػػػي األدب عموًمػػػػا.  ولػػػػيس شػػػػاعًرا لكنػػػػ(ٖ) 
  .ٕٖٕ/ٙلخاطرا
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 اخلامتة
الحمد هلل الذي بفضمو تتـ الصالحات، والصبلة والسبلـ عمى أفضؿ خمقو وأكـر 

 قد أكوف أف العرض ىذا بعد فأرجورسمو؛ سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو...وبعد؛ 
وء سمَّطتُ  وأبعادىا وما تحتوي عميو مف  ُحدودىا أبرزتُ و ألقاب الشُّعراء،  عمى الضَّ
ؿ التي النتائج أىـ وتمؾنقديَّة،  قضايا  :البحث إلييا توصَّ

، والمبنة اأُلولى التي  -ٔ ُتمثّْؿ ألقاب الشُّعراء مرحمة ُمبكرة مف مراحؿ النَّقد األدبيّْ
 شيَّد النَّقد عمييا دعائمو. 

شكّْؿ ألقاب الشُّعراء خريطة نقديّْة ُمصغَّرة؛ تختزؿ كثيًرا مف صفات الشُّعراء تُ  -ٕ
 الشَّخصيَّة وألوانيـ الفنيَّة مف بدايات الشّْعر العربيّْ وحَتى العصر الحديث.

، ووجًيا مف وجوه  -ٖ ُتَعدُّ ألقاب الشُّعراء أحَد مرتكزات كتابة تاريخ األدب العربيّْ
 التَّرجمة لمشُّعراء.

متدت ألقاب الشُّعراء عبر عصور األدب، وحافظت عمى الُيويَّة العربيَّة، وعممت ا -ٗ
حياء ذكرى أعبلمو. ، وا   عمى اجترار الموروث الشّْعريّْ

أسيمت ألقاب الشُّعراء في مضموف الشّْعر، وكانت عوًنا لمشُّعراء، ومخزوًنا فكريِّا  -٘
 إلتماـ أغراضو. 

أحد األدلَّة القويَّة الدَّاعمة لمرأي القائؿ بتبعية  ُتَعدُّ ألقاب الشُّعراء في األندلس -ٙ
.  األدب األندلسيّْ لؤلدب المشرقيّْ

أقترح أف يقوـ أحد العمماء بإعداد معجـ أللقاب الشُّعراء في األندلس؛ حتى ُيتيح  -ٚ
 الموازنة الدقيقة بيف المشرقيف.
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 ادلصادر وادلراجع
دراسات  :كتابمقاؿ في  –مصري حسيف مجيب ال –أثر الفرس في حضارة العرب  -

 ـ.ٜ٘ٛٔط الييئة المصرية العامة لمكتاب  -في الحضارة اإلسبلمية 

 .ـٜٜٚٔ-ىػ ٜٜٖٔدار الفكر -ط -خشريُّ الزم -أساس الببلغة  -

 -ٔط -تح: عمي محمد معوض وعادؿ أحمد عبد الجواد -ابف األثير-أسد الغابة -
 .ـٜٜٗٔ -ىػ٘ٔٗٔدار الكتب العممية 

دار اآلفاؽ ط  - أحمد تيمور باشا -ي العصر الحديثالفكر اإلسبلمي فأعبلـ  -
 ـ.ٖٕٓٓ-ىػٖٕٗٔالعربية

 ـ.ٕٓٔٓط الييئة المصرية العامة لمكتاب -أبو الفرج األصفياني -غانياأل-

 -ٕط -تحقيؽ ودراسة: العربي الدائز الفرياطي -قيالحافظ العرا -ألفية العراقي -
 ىػ.ٕٛٗٔدار المنياج. الرياض 

د. عبد اهلل بف  –ألقاب الشُّعراء بحث في الجذور النظريَّة لشعر العرب ونقدىـ  -
  ـٜٕٓٓ-ىػٖٓٗٔدار عالـ الكتب الحديث. إربد -ٔط -أحمد الفيفي

بحث  -د. محمد بف مريسي الحارثي -ألقاب الشعراء بيف االستحساف واالستيجاف-
 ـ. ٖٜٜٔ/ٖع -جامعة األزىر-منشور في مجمة المغة العربية بالمنوفية

ط دار  -ٛ٘ص -عثماف محمد العبادلة-ألقاب الشعراء بيف الجاىمية واإلسبلـ -
 ـ.ٜٜٔٔ-ىػٕٔٗٔالنيضة العربية.

مجمة  -د. عبد الحميد محمد بدراف -دراسة وتوثيؽ -ألقاب الشعراء في أشعارىـ-
 ـ.ٕٙٔٓوعدد مايو -ـٕ٘ٔٔعدد ديسمبر-العرب السعودية
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 -ٔط -بشار بكور -بو مف أبيات قالوىا أو قيمت فييـ ألقاب الشعراء فيما عرفوا-
 ـ.ٜٜٜٔ-ىػٕٓٗٔدار الفكر. دمشؽ

مجمة كمية  -د. عبد الخالؽ بف مساعد الزىراني -ألقاب الشُّعراء الممقبيف بشعرىـ-
-ىػٕٔٗٔ-العدد السابع عشر -جامعة األزىر -المغة العربية بإيتاي البارود

 ـ.ٕٔٓٓ

 .ـٜٜٓٔ-ىػٔٔٗٔيروتار الكتب العممية. بد -ٔط -الابف ماكو -اإلكماؿ-

مطبعة جمعية دائرة المعارؼ، حيدر آباد  -ٔط -ٙٔٔص -اليزيدي -األمالي-
-محمد صالح سمؾ -أمير الشعر في العصر القديـ - ـ.ٖٜٛٔ-ىػٜٖٚٔالدكف

  .ط دار نيضة مصر. د. ت

دار  -ٔط -تح: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ -القفطي -الرواة عمى أنباه النحاة إنباه -
 .ـٕٜٛٔ -ػ ى ٙٓٗٔالفكر العربي 

-٘ٚص -األب لويس شيخو اليسوعي -أنيس الجمساء في شرح ديواف الخنساء-
  - ـ.ٜٙٛٔالمطبعة الكاثوليكية. بيروت

ط دار  -تح: صدقي محمد جميؿ -أبو حياف األندلسي -التفسيرالبحر المحيط في -
 ىػ.ٕٓٗٔيروتالفكر. ب

-ىػٛٓٗٔدار إحياء التراث-ٔط -تح: عمي شيري -رابف كثي-البداية والنياية-
 ـ. ٜٛٛٔ

الخانجي. القاىرة  مكتبة -ٚط -تح: عبد السبلـ ىاروف -حظالجا -البياف والتبييف-
  .ـٜٛٛٔىػ، ٛٔٗٔ

د.  -تح: محمد مرسي الخولي -ابف عبد البر-مجالس وأنس المجالسبيجة ال -
 مة. ط الدار المصرية لمتأليؼ والترج -عبد القادر القط
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دار ابف الجوزي.  -ٔط -الرافعيمصطفى صادؽ  -تاريخ آداب العرب -
 .ـٕٓٔٓالقاىرة

دار المعارؼ.  -ٖٓط --د. شوقي ضيؼ -تاريخ األدب العربي العصر الجاىمي -
 .ـٕٔٔٓمصر

دار  -ٔط -د. إحساف عباس -صر سيادة قرطبة(تاريخ األدب األندلسي )ع -
 ـ.ٜٓٙٔالثقافة. بيروت 

  .ـٖٕٓٓدار الغرب اإلسبلمي -ٔط -عوادتح: بشار -الذىبي –بلـ تاريخ اإلس -

دار الغرب اإلسبلمي.  -ٔط -تح:  بشار عواد  -ريخ بغداد الخطيب البغداديتا -
 .ـ ٕٕٓٓ -ىػ ٕٕٗٔبيروت

 ٘ٔٗٔط دار الفكر  -ويتح: عمرو بف غرامة العمر  -ابف عساكر-تاريخ دمشؽ -
 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ

دار صادر. بيروت  -ٔط -تح: إحساف عباس -فمدوابف ح -التذكرة الحمدونية-
 ىػ. ٚٔٗٔ

ط دار الفضيمة.  -تح: محمد صديؽ المنشاوي-عمي بف محمد الجرجاني-عريفاتالت-
 د.ت.

ط دار الفكر  -تح: عبد السبلـ اليراس -يابف األبار القضاع-كتاب الصمةالتكممة ل-
 .ـٜٜ٘ٔ -ىػ٘ٔٗٔلبناف -لمطباعة

ابف ناصر -ناىـسماء الرواة وأنسابيـ وألقابيـ وكُ توضيح المشتبو في ضبط أ -
مؤسسة الرسالة.  -ٔط -تح: محمد نعيـ العرقسوسي -الديف الدمشقي

  ـ.ٖٜٜٔبيروت
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تح: د. عبد الحميد  -عبد الرؤوؼ بف المناوي-عاريؼالتوقيؼ عمى ميمات الت -
 ـ.ٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔعالـ الكتب-ٔط -مدافصالح ح

 القاىرة. –دار المعارؼ  -الثعالبي -نسوبب في المضاؼ والمثمار القمو  -

 .ـٜٙٙٔية لمتأليؼ والنشر. القاىرةط الدار المصر  -حميديال-جذوة المقتبس -

دار العمـ لممبلييف.  -ٔط -تح: رمزي منير بعمبكي-ابف دريد  -جميرة المغة-
 ـ.ٜٚٛٔبيروت

ة العربية ط وزارة الثقافة، الجميوري -تح: د. محمد عمي دقة -حماسة الخالدييف -
 ـ.ٜٜ٘ٔالسورية

 .. د.تبيروت -عالـ الكتب ط -تح: محمد عمي النجار-ابف جني -الخصائص-

ط دار صادر.  -المحبي الحموي-القرف الحادي عشر خبلصة األثر في أعياف -
 بيروت.

-ىػػػػٕٗٗٔط دار الكتػػػب المصػػػرية -تػػػح: د. حسػػػيف نصػػػار -ديػػػواف ابػػػف الرومػػػي -
 ـ.ٖٕٓٓ

 دار المعارؼ. مصر. ٘ط -ضؿ إبراىيـ: محمد أبو الفتح-ديواف امرئ القيس  -

دار الحامػػد.  -ٔط -جمػػع ودراسػػة: د. سػػعود محمػػود عبػػد الجػػابر-ديػػواف الببغػػاء  -
 ـ.ٕٗٓٓعماف

    ـ.ٜٛٚٔدار العودة. بيروت -ٔط -ديواف بدوي الجبؿ -

 ط المكتبة التجارية الكبرى. -قوقيديواف حساف بف ثابت بشرح البر  -

 دار عمػػػػػار. -ٔط -تػػػػػح: د. أنػػػػػور أبػػػػو سػػػػػويمـ-ء بشػػػػػرح ثعمػػػػباديػػػػواف الخنسػػػػػ -
 .ـٜٛٛٔ-ىػٜٓٗٔاألردف
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تػػػب العمميػػػة. دار الك-ٔط -تقػػػديـ: عمػػػي فػػػاعور -ديػػػواف زىيػػػر بػػػف أبػػػي سػػػممى -
 ـ. ٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔبيروت

مطبعػػػػػػة المنػػػػػػػار.  ط-محمػػػػػػػد رشػػػػػػيد رضػػػػػػػا-ٖٗص -ديػػػػػػواف شػػػػػػػكيب أرسػػػػػػبلف -
 ـ.ٖٜ٘ٔ-ىػٖٗ٘ٔمصر

 ـ.ٜٜٛٔدار صادر. بيروت -ٔط-ف عباستح: د. إحسا- ديواف الصنوبري -

 ط دار صادر. بيروت. د.ت. -ديواف عبد اهلل بف المعتز -

-ىػػػٚٓٗٔدار الكتػػب العمميػػة. بيػػروت-ٔط-شػػرح: عمػػي فػػاعور-ديػػواف الفػػرزدؽ -
 ـ.ٜٚٛٔ

دار  -ٔط -دراسػة: يسػري عبػد الغنػي -ديواف مجنوف ليمى برواية أبي بكر الػوالبي -
 ـ.ٜٜٜٔ-ػىٕٓٗٔكتب العممية. بيروتال

 .ط مكتبة مصر - مع وتحقيؽ: عبد الستار أحمد فراجج -ديواف مجنوف ليمي -

دار صػػػػػادر. -ٔط -جمػػػػػع وتحقيػػػػػؽ: كػػػػػاريف صػػػػػادر -ديػػػػػواف مسػػػػػكيف الػػػػػدارمي -
 ـ.ٕٓٓٓبيروت

 .ط دار الجيؿ. بيروت. د. ت -أبو ىبلؿ العسكري-ديواف المعاني-

 ية د. ت.ط الدار العالم -طبلؿ حربتقديـ:  -ؿديواف الميمي -

إحسػػاف د. تػػح: -ٜٙٔ/ٕ-ابػف بسػػاـ الشػػنتريني -الػذخيرة فػػي محاسػػف أىػػؿ الجزيػػرة-
  ـ.ٜٔٛٔالدار العربية لمكتاب. ليبيا-ٔط-عباس

دار -ٔط-ف الدايػػػةتػػػح: د. محمػػػد رضػػػوا-ابػػػف سػػػعيد األندلسػػػي-ت المبػػػرزيفرايػػػا -
 .ـٜٚٛٔطبلس. دمشؽ

   ط دار المعارؼ. -الرحمف تح: د. عائشة عبد- أبو العبلء المعري -رسالة الغفراف-
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ط دار الكتػػػب  -تػػػح: يوسػػػؼ عمػػػى طويػػػؿ -الحصػػػري -اآلداب وثمػػػر األلبػػػابزىػػػر  -
 ـ.ٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔبيروت. لبناف -العممية 

نشػػرة دار الكتػػب  -تػػح: عبػػد العزيػػز الميمنػػي-الآللػػي فػػي شػػرح أمػػالي القػػاليسػػمط  -
 العممية. بيروت.

دار الكتػػاب العربػػي.  -ٖط --الحػػاويإيميػا  -الشػاعر القروي)رشػػيد سػػميـ الخػػوري(- 
 ـ.ٜٔٛٔبيروت

-ٕط -تػح: محمػد محيػي الػديف عبػد الحميػد-ؾبف عقيؿ عمى ألفية ابػف مالػشرح ا -
  عربي.دار إحياء التراث ال

دار  -ٕط -عمػي المفضػؿ حمػودافتح: -األعمػـ الشػنتمري-سػة أبػي تمػاـشػرح حما -
 ـ.ٕٔٓٓ-ىػٕٕٗٔالفكر. دمشؽ

-تػح: د. فخػر الػديف قبػػاوة-أبػػو العبػاس ثعمػب –سػممى يػر بػف أبػي شػرح ديػواف زى -
          .ـٕٛٓٓ-ىػٕٛٗٔىاروف الرشيد. دمشؽ مكتبة -ٖط

ط الييئػة المصػرية  -تح: سػيدة حامػد وآخػريف -مزوميات ألبي العبلء المعريشرح ال-
 عامة لمكتاب. ال

يف. دار العمػػػػـ لممبليػػػػ -أحمػػػػد سػػػػويمـ -ء واأللقػػػػاب والُكَنػػػػىشػػػػعراء العػػػػرب األسػػػػما -
 ـ.ٕٕٔٓ-ىػٖٖٗٔبيروت.

-د. عمي جواد الطػاىر -السمجوقي لشعر العربي في العراؽ وببلد العجـ في العصرا-
  ـ.ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔدار الرائد العربي. بيروت -ٕط

دار القمػػػػػػػـ.  -ٕط -تػػػػػػػح: د. يحيػػػػػػػى الجبػػػػػػػوري -شػػػػػػػيربشػػػػػػػعر النعمػػػػػػػاف بػػػػػػػف  -
 ـ.ٜ٘ٛٔ-ىػٙٓٗٔالكويت



 " دراسة نقديَّة"  ألقاب الشُّعراء الُقدامى وأثرىا في األدب العربيّْ 
 

 ٕٜٖٚ 

-ىػػ ٚٔٗٔر الحػديث. القػاىرةدا -ٔط -تح: أحمػد محمػد شػاكر -الشعر والشعراء -
 ـٜٜٙٔ

دار  -ٔط -تػح: يوسػؼ عمػي طويػؿ-القمقشػندي-في صناعة اإلنشا صبح األعشى -
  ـ.ٜٚٛٔالفكر. دمشؽ

 ـ.ٜ٘٘ٔ-ىػٖٗٚٔالخانجي-ٕط -نشرة عزت العطار -ابف يشكواؿ-الصمة -

د.  تػح: -الػديف بػف عبػد القػادر التميمػيتقػي  -الطبقات السػنية فػي تػراجـ الحنفيػة -
 ـ.ٖٜٛٔ-ىػٖٓٗٔفاعي لمنشر. الرياضدار الر  -ٔط -ومعبد الفتاح محمد الح

 .  دار المعارؼ. مصر -ٖط -تح: عبد الستار أحمد فراج -ابف المعتز-طبقات الشعراء -

ط الييئػػة  -مػػد شػػاكرحتػػح: أحمػػد م -ابػػف سػػبلـ الجمحػػي-ات فحػػوؿ الشػػعراءطبقػػ -
 العامة لقصور الثقافة.

دار الجيػػػؿ.  -٘ط -ح: محمػػػد محيػػػي الػػػديف عبػػػد الحميػػػدتػػػ -العمػػػدة البػػػف رشػػػيؽ-
  .ـٜٔٛٔ-ىػٔٓٗٔبيروت

دار  -٘ط -عبػػد الحسػػيف أحمػػد األمينػػي النجفػػي-الغػػدير فػػي الكتػػاب والسػػنة واألدب-
 الكتاب العربي.

تح: عبد العزيػز راجػي  -رج ابف الجوزيأبو الف-كشؼ النقاب عف األسماء واأللقاب -
  ـ.ٖٜٜٔ-ىػٖٔٗٔياضدار السبلـ. الر  -ٔط -الصاعدي

ط مؤسسػػة  -عػػدناف درويػػش ومحمػػد المصػػري تػػح: -لكفػػويأبػػو البقػػاء ا-الكميػػات-
 ـ.ٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔالرسالة. بيروت

ضػػػمف نػػػوادر  -لمحمػػػد بػػػف حبيػػػب -ُكَنػػػى الشُّػػػعراء ومػػػف غمبػػػت كنيتػػػو عمػػػى اسػػػمو-
دار الجيػػػػػػػػؿ.  -ٔط -تػػػػػػػػح: عبػػػػػػػػد السػػػػػػػػبلـ ىػػػػػػػػاروف -ٜٖٔ/ٕ–المخطوطػػػػػػػػات

 .ـٜٜٔٔ-ىػٔٔٗٔبيروت



 " دراسة نقديَّة"  ألقاب الشُّعراء الُقدامى وأثرىا في األدب العربيّْ 
 

 ٕٜٚٗ 

-تػػح: محمػػد عبػػد المػػنعـ خفػػاجي وطػػو محمػػد الزينػػي -األصػػمعي -ولػة الشػػعراءفح -
 .ـٖٜ٘ٔ-ىػٕٖٚٔعة المنيرية باألزىرالمطب -ٔط

 دار المعارؼ. مصر. -ٕٔط -د. شوقي ضيؼ -ىبو في الشعر العربيالفف ومذا-

 ـ.ٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔار المعرفة. بيروتد -ٕط - ـيابف الند-الفيرست-

 –دار صػػػادر -ٔط -تػػػح: إحسػػػاف عبػػػاس -الُكتبػػػي ابػػػف شػػػاكر -فػػػوات الوفيػػػات - 
 ـ.ٜٚٔبيروت

  ـ.ٜ٘ٗٔ-ىػٖٗٙٔنشرة مكتبة نيضة مصر.  -أحمد أميف -فيض الخاطر -

 دار صادر بيروت. د. ت.  -ط -منظورجماؿ الديف بف  –لساف العرب  -

دار  -ٔط -تػػػح: عبػػػد الفتػػػاح أبػػػو غػػػدة --ابػػػف حجػػػر العسػػػقبلني-لسػػػاف الميػػػزاف-
 ـ.ٕٕٓٓة.البشائر اإلسبلمي

دار  -ٔط -تػح: موفػؽ بػف عبػد اهلل بػف عبػد القػادر-الػدارقطني-لمؤَتِمؼ والمخَتِمؼا-
 الغرب اإلسبلمي. 

دار الجيػؿ.  -ٔط -تح: ؼ. كرنكو-اآلمدي-المختمؼ في أسماء الشعراءالمؤتمؼ و  -
  .ـٜٜٔٔ-ىػٔٔٗٔبيروت 

رواف تعميػػػؽ: مػػػ- ابػػػف جنػػػي -اء شػػػعراء ديػػػواف الحماسػػػةالمػػػبيج فػػػي تفسػػػير أسػػػم-
  ـ.ٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔدار اليجرة. دمشؽ  -ٔط -العطية

 ر.دار المعارؼ. مص -ٕط -السبلـ ىاروفتح: عبد  -مجالس ثعمب -

دار  -ٔط -لراغػػػب األصػػػفيانيا-محاضػػػرات األدبػػػاء ومحػػػاورات الشػػػعراء والبمغػػػاء -
 ىػ. ٕٓٗٔبيروت -األرقـ بف أبي األرقـ
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 ٕٜٚ٘ 

-٘ط -تػح: شػاكر العاشػور-ابي اإلربمػيأبو المجد النَّش-اءالمذاكرة في ألقاب الشعر -
 .ـٕٗٔٓ-ىػٖ٘ٗٔدار صادر. بيروت

-ٖط -آخػػريفتػػح: محمػد أحمػد جػػاد المػولى و  -السػيوطي -لمزىػر فػي عمػػوـ المغػةا-
 .مكتبة دار التراث. مصر

 -ىػػػ  ٙٔٗٔالحػػديث. القػػاىرة دار  -ٔط -تػػح: أحمػػد محمػػد شػػاكر -مسػػند أحمػػد-
 .ـٜٜ٘ٔ

 -ٔط -تػح: كمػاؿ يوسػؼ الحػوت -بػف أبػي شػيبةا -ثػارالمصنؼ في األحاديػث واآل-
  ىػٜٓٗٔالرياض.  –مكتبة الرشد

ب اإلسػبلمي. دار الغػر  -ٔط -تػح: إحسػاف عبػاس -يػاقوت الحمػوي -معجػـ األدبػاء-
  ىػ.ٖٜٜٔ-ىػٗٔٗٔبيروت

د. فػؤاد صػػالح  -بػػي واإلسػبلميفػي التػاريخ العر  ةمعجػـ األلقػاب واألسػماء المسػػتعار  -
 .ـٜٜٓٔممبلييف. بيروتل دار العمـ  -ٔط- السيد

-ىػػٕٙٗٔط نادي أبيػا األدبػي -محمد بف أحمد معبر -ات المستعارةمعجـ التوقيع -
 ـ.ٕ٘ٓٓ

ط الييئػػة  -جتػػح: عبػػد السػػتار أحمػػد فػػرا -ٖٓ٘ص -المرزبػػاني-معجػػـ الشػػعراء -
  .العامة لقصور الثقافة

بػػػػراىيـ -الخميػػػػؿ بػػػػف أحمػػػػد الفراىيػػػػديّْ  –معجػػػػـ العػػػػيف -  تػػػػح: ميػػػػدي مخزومػػػػي وا 
  .ىػٜٓٗٔط مؤسسة دار اليجرة -امرائيالس

مكتبػة ابػف  -ٕط -تح: حمدي بف عبػد المجيػد السػمفي -الطبراني -المعجـ الكبير  -
 .تيمية. القاىرة
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 ٕٜٚٙ 

تػح: محمػد  -بدر الديف العينػي -ي اآلثارمغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معان -
 -ىػػػ  ٕٚٗٔدار الكتػػب العمميػػة، بيػػروت.  -ٔط -حسػػف محمػػد حسػػف إسػػماعيؿ

  ـ.ٕٙٓٓ

دار المعػػارؼ.  -ٖط -تػػح: د. شػوقي ضػػيؼ -ابػػف سػعيد-غػػربمػى المَ غػرب فػػي حُ مُ ال-
   .ـٜ٘٘ٔمصر

-تػػح: صػػفواف عػػدناف الػػداودي -الراغػػب األصػػفياني -ب القػػرآفالمفػػردات فػػي غريػػ -
 ىػ.ٕٔٗٔدار القمـ. دمشؽ  -ٔط

 ٙط -بػػد السػبلـ ىػػاروفتػػح: أحمػد محمػػد شػاكر وع -المفضػػؿ الضػبي -المفضػميات-
 دار المعارؼ.

مؤسسة الرياف. -ٔط -تح: عواد الخمؼ -بيالذى –النقاب في األلقاب المقدمة ذات-
  ـ.ٜٜٙٔ-ىػ ٙٔٗٔبيروت.

تػح: محمػػد عبػد القػػادر  -أبػػو الفػرج بػػف الجػوزي-والممػوؾ المنػتظـ فػي تػػاريخ األمػـ -
 -ىػػ  ٕٔٗٔب العمميػة. بيػروت دار الكتػ -ٔط -عطػا، مصػطفى عبػد القػادر عطػا

 .ـٕٜٜٔ

تػػح: محمػػد حسػػيف شػػمس  -المرزبػػاني -الموشػػح فػػي مآخػػذ العممػػاء عمػػى الشػػعراء -
 ـ.ٜٜ٘ٔ-ىػ٘ٔٗٔكتب العممية. بيروتدار ال -ٔط-الديف

-تح: إبػراىيـ السػامرائي -األنباريبف كماؿ الديف  -نزىة األلباء في طبقات األدباء -
  .ـٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔمكتبة المنار. األردف  -ٖط

محمػػد بػػف بػػف لعزيػػز تػػح: عبػػد ا -ابػػف حجػػر العسػػقبلني -األلقػػاب نزىػػة األلبػػاب فػػي-
 ـ.ٜٜٛٔ-ىػ ٜٓٗٔمكتبة الرشد. الرياض -ٔط -صالح السديدي
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 ٕٜٚٚ 

 نصػػػرتد. تػػػح: -ابػػػف سػػػعيد األندلسػػػي -يػػػة العػػػربنشػػػوة الطػػػرب فػػػي تػػػاريخ جاىم-
 األردف. –ط مكتبة األقصى، عماف  -عبد الرحمف 

 -دار صػػادر-ٔط حسػػاف عبػػاس ػإ :تػػح -لسػػاف الػػديف بػػف الخطيػػب -لطيػػبنفػػح ا -
  ـ.ٜٜٚٔبيروت

دار إحيػػاء التػػراث  -ٔط-تػػح: أحمػػد األرنػػاؤوط وتركػػي مصػػطفى -تالػػوافي بالوفيػػا-
 ـ.ٕٓٓٓ-ىػٓٓٗٔالعربي. بيروت

. ط مكتبػة اإليمػػاف -سػػعد كػريـ الفقػػي تػح: -مصػػطفى صػادؽ الرافعػػي -وحػي القمػـ -
 .ـٜٜٜٔ-ىػٜٔٗٔالمنصورة

 ط دار صادر. بيروت.  -إحساف عباس د. تح: -ابف خمّْكاف –وفيات األعياف  -

 -ٔط -ةحػيد. مفيػد محمػد قم تػح:-الثعػالبي-يتيمة الدىر في محاسف أىؿ العصػر -
 ـ.ٖٜٛٔىػٖٓٗٔبيروت  دار الكتب العممية.

 


