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امللخّ �ص
ُتعنى هذه الدرا�سة باجلهود النقد ّية لع ّالمة ح�ضرموت ومفت ّيها ال�س ّيد عبد الرحمن بن عبيداهلل ال�س ّقاف
(1955-1881م) وال�سيما يف كتابه «العود الهندي يف �أمايل عن ديوان الكندي» ال�ستجالء منهجه النقدي
ومعايريه .وقد دارت على حمورين ،الأول :الناقد وع�صره ،حيث عرفت بهذا الناقد وبينت منزلته يف ع�صره
وبني �أقرانه النقاد؛ و�أما املحور الثاين :فمنهجه يف النقد الأدبي الذي ُعر�ض يف �أربع خطوات متتالية :يف توثيقه
الن�صو�ص وحتقيقها ،والنقد الإن�شائي والنقد املنظوم ،فاملوازنة بني ال�شعراء ،ثم معايريه النقدية ومقايي�سه.
لقد وقف البحث على مدى الأمانة العلمية ،والدقة والتدقيق يف الن�صو�ص التي تعامل معها ال�سقاف بالدرا�سة
والنقد ،مما ميكن الركون �إىل هذه الن�صو�ص باطمئنان .كما ات�ضح �أن لغته النقدية قد جاءت يف �ضرب من
�ضروب البالغة والأدب ،ويكاد يقرتب بها �إىل لغة ال�شعر� ،أو اخلطب البليغة وال�سيما يف مقدمة ديوانه وخامتة
كتابه العود .كما وجدناه يجيد لون ًا معروف ًا من النقد وهو النقد املنظوم الذي مار�سه ال�شعراء النقاد من
وا�ضحا يف هذا امليدان فتناول به ق�ضايا نقدية مهمة :كق�ضية الإلهام ودوافع ال�شعر،
إ�سهاما
قبله ،وقد �أ�سهم � ً
ً
وق�ضية اللفظ واملعنى ،وق�ضية الطبع التكلف .و�ألفينا كذلك مدى �إ�سهامه يف املوازنات ال�شعرية التي اتخذها
منهجا له يف احلكم بني ال�شعراء ،وموازنات ال�سقاف ترتاوح بني ال�سهولة والن�ضج ،وت�أتي غالبا ذات طابع
ا�ستح�ساين عام دون تعليل ،ولكنه �أحيانا يجنح بها �إىل الأحكام املف�صلة ،املعللة .و�أخ ًريا توقف البحث على
معايريه النقدية ومقايي�سه ،فتبني لنا التزامه مبعهود العرب يف اتخاذ عمود ال�شعر معيارا يحتذى ،فحافظ
بذلك على �أ�صالة الرتاث النقدي العربي ،مع بروز �شخ�صيته النقدية يف �آن ،غري �أنه كذلك كان �إيجابيا يف
�أحكامه التخاذ املعايري التي ا�ستقر عليها �آراء النقاد املت�أخرين من �أ�صحاب البديع ووا�ضعي علم البالغة.
الكلمات املفتاحية :ابن عبيد اهلل ال�سقاف ،العود الهندي ،ح�ضرموت ،املتنبي ،النقد الأدبي .
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Abstract
This study is concerned with critical efforts of mufti of Hadaramaut Al-sayyid
Abdul-Rahman bin Obeidil Allah Al-Saqqaf (1881-1955) especially his presented
efforts in his book named “Al-ʿūdu al-hindi fi amāli-a ʿan diwāani al-kindi”. The study
aims to clarify his critical methodology and its standards. Therefore, it is decided into
two sections: first section addresses the critic and his era, by introducing the critic and
indicating his position between him and his critics’s accompanies in the same era;
while the second section deal with his method in literary criticism which presented in
four consecutive steps; documented texs and its critical edit, structural criticism and
systematic criticism, then the balanced between poets and his critical standard ands
and its measures. The research includes with consideration this method is an authentic
and balanced methodology that makes the critic is able to preserve an authenticity
of Arab criticism heritage. In the same time, this study highlights an independent
criticism personality as it was positive in his provitions to adoption the standards that
settled by the views of critics latecomers and Rhetoric scientists.
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ظهر على ال�ساحة الأدبية والنقدية م�ؤخر ًا وبعد
كتاب من ثالثة �أجزاء
وفاة م�ؤلفه ب�سنوات طويلةٌ ،
�ضخام ،يحمل عنوان« :العود الهندي عن �أمايل يف
ديوان الكندي :جمال�س �أدبية يف ديوان املتنبي»� ،أي
أمال �أدبية اتخذ م�ؤلفه من �أ�شعار �أبي
�أنه كتاب � ٍ
الطيب املتنبي جمال�س له مع تالميذه ومريديه؛
فهو كتاب قيم وفريد قلما جند له مثي ًال يف هذا
الع�صر ،لكون ت�أليفه جاء يف �ضرب من �ضروب
ت�أليف كتب الرتاث وهو الإمالء على نحو ما هو
معروف عن كتب الأمايل ال�شهرية ،ولكون املتنبي
–الذي ملأ الدنيا و�شغل النا�س ومل يزل -مو�ضوعه
الأ�سا�س وحمور ارتكازه؛ لذا مل يلبث الكتاب حبي�س
الرفوف واملكتبات التجارية طويال ،حتى ابتدرته
الأيدي �شراء و�إهداء ،والأقالم تقريظ ًا وتقدميا،
ف�أعيد طبعه للمرة الثانية ،ومل مت�ض على الطبعة
الأوىل منه �إال �سنوات قالئل 1.ومما زاد من قيمة
الكتاب و�ألقى بظالله على حمتوياته� ،أن م�ؤلفه كان
ذا مكانة علمية مرموقة ،بل كان مفتي الديار يف
زمانه ،ف�ض ًال عن �إ�ساهماته يف النه�ضة الأدبية
احلديثة واحلركة النقدية يف موطنه.
لقد عا�ش ابن عبيد اهلل يف �أحلك فرتات التاريخ
للأمة الإ�سالمية حيث �شهد �سقوط اخلالفة
 -1ينظر :عائ�ض القرين« ،العود الهندي»� ،صحيفة ال�شرق الأو�سط
اليومية ،العدد  ،11543بتاريخ  6يوليو 2010م .وقد كانت الطبعة
الأوىل للكتاب يف �سنة 2003م� ،أما الثانية ففي �سنة 2010م،
وكالهما عن دار املنهاج بجدة.
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العثمانية ،وعا�صر اال�ستعمار الأجنبي ،وعاين
ت�شتت ال�شعوب العربية والإ�سالمية وت�شرذمها.
و�شارك يف �أبرز �أحداث بالده وق�ضياها امل�صريية،
وات�صل بزعماء ع�صره نا�صح ًا �إياهم وم�ست�شار ًا
لهم ،وحاول الإ�صالح بني املختلفني من �أبناء
جمتمعه و�أمته.
ولقد كان ال�سقاف �إىل جانب ذلك� ،أديب ًا له
�إبداعاته ال�شعرية والنرثية والنقدية ،وم�ؤرخ ًا
من�صفا لتاريخ موطنه ،وفقيها بلغ مرتبة االجتهاد
يف الفقه الإ�سالمي �أ�صوله وفروعه؛ وقد ترك يف
تلكم املجاالت م�ؤلفات قيمة ت�شهد بعلو كعبه و�سعة
ثقافته ،وقد تناولته درا�سات حديثة يف املجاالت
املذكورة �آنفا� ،أما منهجه يف النقد ،فلم يقع
االهتمام به �إال من بع�ض الدار�سني 2،ولعل ذلك
يعود �إىل �أن �شهرته الأدبية على م�ستوى العامل
العربي كانت دون �شهرة جهابذة تلك الع�صر من
�أمثال الرافعي وطه ح�سني والعقاد و�أ�ضرابهم،
�أو لطغيان ال�شخ�صية الدينية عليه على ح�ساب
�شخ�صيته الأدبية ،ولكن رحم اهلل ال�شيخ �أبا احل�سن
الندوي� ،إذ �أدرك �أن ما يكتبه �أولئك العلماء هو ما
�سيخلد ويبقى �صامد ًا �أمام الدهر لأنهم مل يبتغوا
من وراءه ال�شهرة وال الربيق ،فقال�« :إن ما كتب
ه�ؤالء العلماء ،غري معتقدين �أنهم يكتبون للأدب
 -2ينظر مثال :عبد اهلل حممد احل�شبي« ،عبد الرحمن بن عبيد
اهلل وبداية النقد الأدبي يف اليمن» ،جملة اليمن احلديث.
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وال زاعمني �أنهم يف مكانة عالية من الإن�شاء ،هو
الذي ي�سعد العربية وي�شرفها� ،أكرث مما ي�سعدها
وي�شرفها كتابات الأدباء ور�سائلهم ومو�ضوعاتهم
الأدبية ،و�أخاف لو �أنهم ق�صدوا الأدب لف�سدت
كتاباتهم ،وفقدت ذلك الرونق وتلك العذوبة التي
3
متتاز بها».
ولعل البحث –وهو جزء من ر�سالة علمية -يقع
يف البحوث القليلة التي تتناول نقد الفقهاء مما مل
يتناه �إىل علمنا من �أفرده بدرا�سة �أو بحث ،فيما
اجتهدنا الوقوف عليه ،من بحوث �أو درا�سات.
و�سيكون البحث على حمورين ،الأول :عن
االناقد وع�صره ،والثاين :عن منهجه يف النقد
الأدبي ،حيث يتم عر�ضه يف �أربع خطوات متتالية:
يف توثيقه الن�صو�ص وحتقيقها ،والنقد الإن�شائي
والنقد املنظوم ،فاملوازنة بني ال�شعراء ،ثم معايريه
النقدية ومقايي�سه.
�أوال :الناقد وع�صره:
ُولد ابن عبيد اهلل يف قرية «علميد» بالقرب من
مدينة �سي�ؤون بح�ضرموت �سنة 1299ﻫ1883 /م
حيث كانت بريطانيا تو�سع نفوذها اال�ستعماري،
�شب عن
فكانت له (رحمه اهلل) – بعد �أن ّ
الطوق ،وظهر فيه نبوغ -مواقف بطولية �ضد هذا
االعتداء البغي�ض ،يناجزه بكل ما �أوتي من حكمة
و�شجاعة ،ف�أح�ست حكومة اال�ستعمار بخطره على
م�صاحلها ،ور�أت �أن تر�صد جائزة الغتياله ،غري
�أن اهلل ع�صمه من الكيد والأذى ،و�أبى �إال �أن يتم
4
نوره و ُيعلي كلمته.
وال نعجب من غريته على العروبة والإ�سالم؛
فقد ن�ش�أ ن�ش�أة دينية ،وتربى يف بيت علم وزعامة،
ف�ض ًال عن ات�صال ن�سبه ب�آل النبي العربي r؛ �إذ تعد
�أ�سرة “ال�سقاف” من �أ�شهر الأ�سر احل�ضرمية،
و�أكربها ،و�أو�سعها انت�شار ًا يف البالد العربية ب ْل َه
� -3أبو احل�سن الندوي ،خمتارات من �أدب العرب( ،جدة :دار
ال�شروق ،ط1985 ،3م)� ،ص.14
 -4ينظر :عبد الرحمن بن عبيد اهلل ال�سقاف ،ديوان العالمة
ال�سيد عبد الرحمن بن عبيد اهلل ال�سقاف( ،م�صر :جلنة البيان
العربي ،د.ت)� ،ص.548
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بالد اليمن ،وهي قب ُل علوية الن�سب� .5أما �أ�سرته
ال�صغرية فدو ٌح غناء من تلك ال�شجرة الزكية؛
ف�أبوه عبيد اهلل رج ٌل �صالح وعابد نا�سك ،ت�أثر
به ال�سقاف وتلمذ بني يديه منذ نعومة �أظفاره،
و�أما جده احلبيب حم�سن بن علوي بن �سقاف فهو
الزعيم امل�صلح الذي ذاع �صيته يف وادي ح�ضرموت
ملا له من مواقف �سيا�سية واجتماعية م�شهورة �إىل
جانب زعامته الدينية والروحية.
واحلقُ �أن ابن عبيد اهلل قد بنى جمده بنف�سه ال
مبا نال �آبا�ؤه ،ومل يعت ّد ب�شرف ن�سبه دون �أن ي�شفعه
بجليل �أعماله؛ وقد �شهد بذلك حمد اجلا�سر يف
تقدميه لبع�ض كتب ابن عبيد اهلل ،فقال�« :أما
م�ؤلف هذا الكتاب :فعليه ينطبق نعت «ال�سقاف
الكبري» يف العهد الأخري ملا بلغ من ال�شهرة داخل
البالد وخارجها يف الأقطار العربية؛ وملا ا�شتهر
به من علم وف�ضل ..فف�ض ًال ع ّما لأ�سرته يف
ح�ضرموت من املكانة وعلو املنزلة يف نفو�س �أهل
تلك البالد ...بلغ مرتبة من العلم �أهلته بينهم ب�أن
يحل �أرفع املقامات ،ف ُعرف بـ»عامل ح�ضرموت»،
6
و»مفتي الديار احل�ضرمية».
وكانت لل�سقاف �صلة مبلوك وزعماء ع�صره،
على �أنه مل يكن يف �صلته مع �أولئك امللوك والزعماء
مداهن ًا وال متملق ًا ،فذلك مما ال يليق بالعلماء
�أمثاله ،و�إمنا كان هدفه الأ�سمى وحدة الأمة و ّمل
�شمل امل�سلمني� ،سواء بالرجوع �إىل احل ّكام كما
الأمر يف ا�ستنجاده ببع�ضهم ملا ح ّل مبوطنه من
تخلف وانق�سام� ،أو الإ�سراع بحل النزاع من دونهم
كما حدث يف مواقفه امل�شهورة لر�أب ال�صدع بني
�أبناء ح�ضرموت يف مهجرهم بجنوب �شرق �آ�سيا.
وبذلك ّ
�سطر التاريخ ا�سمه يف عداد ال�سفراء
امل�صلحني وال�سيا�سيني املجاهدين ،وحفظت له
البلدان وال�شعوب م�آثره جتاهها.
�أما كونه فقيه ًا عاملا ،وم�ؤرخ ًا �أديبا ،فذلك
مما ال يختلف فيه اثنان ،ويت�ضح هذا من خالل
 -5ينظر :عبد الرحمن بن عبيد اهلل ال�سقاف� ،إدام القوت يف ذكر
بلدان ح�ضرموت( ،بريوت :دار املنهاج ،ط2005 ،1م) ،مقدمة
حمد اجلا�سر �ص.10
 -6نف�سه� ،ص.11
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م�صنفاته و�آثاره التي تربو على الع�شرين م�ؤلف ًا
ور�سالة� ،أ ّلفها يف معارف وفنون �شتى ف�ض ًال عن
الأدب؛ 7ف�إنها �إىل جانب تنوعها و�أ�صالتها ،لتدل
على براعته وتفرده يف ع�صره ،وهو �أم ٌر يدعو �إىل
الإعجاب حقا ،وال�سيما �أن موطنه قد �شهد التخ ّلف
والعزلة بعد �أن تكالبت عليه يد اال�ستعمار حتى
كادت �أن ّ
جتف فيه ينابيع العلم ،وقد �أملح اجلا�سر
�إىل ذلك حني قال« :ومع �أن ال�سيد ال�سقاف مل يتلق
العلم -فيما علمت عنه– خارج اجلزيرة� ،إال �أن
املرء حني يطالع �أحد م�ؤلفاته ككتابه عن املتنبي..
يعجب من �سعة اطالعه ،وقوة ا�ستح�ضاره لل�شواهد
8
والن�صو�ص عند احلاجة ،و�سرعة بديهته».
ولقد �شهد له معا�صروه ،ممن لقوه وح�ضروا
جمال�سه ،مبا يكفل له الذكر احل�سن والثناء
امل�ستطاب� ،إذ و�صفه امل�ؤرخ خري الدين الزركلي
�صاحب تراجم «الأعالم» امل�شهورة بعدما
قابله يف رحلة احلج بجدة �سنة 1369ﻫ ب�أنه
م�ؤرخ ،بلداين ،من �شيوخ العلم بالأدب والأخبار
والفقه ،له �شعر ح�سن 9.كما نقل العالمة حمد
اجلا�سر عن امل�ست�شرق الربيطاين «�سرجنت»
( )SERJENANT.R.Bاملتخ�ص�ص يف الدرا�سات
احل�ضرمية قوله يف ابن عبيد اهلل“ :معروف
�أ�سا�س ًا كحجة يف ال�شريعة ،ذو ذكاء حاد ،ولقد
ا�ستمتعت مبجال�سه عدة مرات ،لقد ك�سب احرتام
ح�ضرموت ،وهو ال �شك عامل فذ ،وقد درب �أبناءه
10
على ذلك”.
وعلى ال�صعيد الأدبي يحدثنا اب ُنه ال�سيد ح�سن
ال�سقاف �أنه عندما حج �سنة 1354ﻫ ،خطب يف
جموع من احلجيج ،وكان مما ذكره يف خطبته
اعتزاز بالأدب العربي يواجه به الأدباء الذين
افتتنوا ب�أدب الغرب ،ومل يحفلوا ب�أدب العرب،
وقال :هاتوا ما �شئتم من �أدب الغرب �آتكم بع�شرات
الأمثال عليه من �آداب العرب .وما انتهى من
 -7تنظر هذه امل�ؤلفات يف :مقدمة العود الهندي ،ج� ،1ص.52-46
 -8ال�سقاف� ،إدام القوت يف ذكر بلدان ح�ضرموت� ،ص.14
 -9خري الدين الزركلي ،الأعالم(،بريوت :دار العلم للماليني ،ط،7
1986م) ،ج� ،3ص.315
 -10ال�سقاف� ،إدام القوت يف ذكر بلدان ح�ضرموت� ،ص.12
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خطبته حتى حملوه على الأعناق تكرمي ًا له وتبجي ًال
11
لف�ضله و�أدبه وغزارة علمه وقوة عار�ضته.
وتتفق كثري من الدرا�سات املهتمة بالتاريخ
احل�ضرمي على جعل الفرتة التي عا�شها ابن عبيد
اهلل نقطة التحول واالرتقاء للأدب احل�ضرمي،
وجتمع على ع ّد الأديب ال�شاعر �أبي بكر بن �شهاب
رائد هذا التحول واالرتقاء؛ فهو �أول من حمل
لواء النه�ضة الأدبية احلديثة يف ال�شعر والأدب
بح�ضرموت 12،وي�أتي يف طليعة ال�شعراء الذين
�أكملوا م�سرية ابن �شهاب و�ساروا على نهجه ،ثلة
من ال�شعراء احل�ضارمة يتوزعون على جيلني ،فمن
اجليل الأول� :أحمد بن عبد اهلل ال�سقاف ،وحممد
بن ها�شم ،وال�شيخ حممد عو�ض باف�ضل ،والعالمة
ابن عبيد اهلل ال�سقاف (مو�ضوع البحث) ،ومن
اجليل الثاين :الأديب على �أحمد باكثري ،و�صالح
13
بن علي احلامد.
ولقد كانت املجال�س الأدبية ميدان ال�سباق
والتناف�س له�ؤالء ال�شعراء ،وال�سيما ل�شعراء اجليل
الأول ،حيث كانوا يتبارون فيها على القري�ض
واخلطابة ،وتر�صد لهم اجلوائز �أحيانا 14،وكانت
ال�صحافة ميدان ًا ل�شعراء اجليل الثاين.
�أما حركة النقد الأدبي يف هذه الفرتة ،ف�أ�صدق
ما يقال عنها� ،إنها كانت بدايات للنقد الأدبي
احل�ضرمي خا�صة واليمني عامة� ،إذ مل تعهد قب ُل
هذا الن�شاط الذي ن�ش�أ عن انتعا�ش تلك املجال�س
ون�شوء ال�صحف الأدبية ،و�إن كان هناك وم�ضات
قبل هذه الفرتة ف�إنها كانت قا�صرة على املجال�س

 -11ال�سقاف ،ديوانه� ،ص( 547بت�صرف).
 -12ينظر يف ترجمته :ال�سقاف� ،إدام القوت� ،ص.870 -858
ويجعله امل�ؤرخ ال�شاطري �شاعر اجلزيرة العربية ب�أ�سرها .ينظر:
�أحمد بن �أحمد بن عمر ال�شاطري� ،أدوار التاريخ احل�ضرمي( ،جدة:
عامل املعرفة للن�شر والتوزيع ،ط1983 ،2م) ،ج� ،2ص ،433و.449
� -13أ�شار �إىل هذا الت�صنيف ال�شاطري ،ج� ،2ص .434وتراجمهم
يف كتاب تاريخ ال�شعراء احل�ضرميني ،لعبد اهلل بن حممد بن حامد
ال�سقاف ،ويقع يف �ستة �أجزاء.
 -14ينظر :ال�سقاف� ،إدام القوت� ،ص910؛ وال�شاطري ،ج� ،2ص.435
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الأدبية واحلوارات ال�شفهية.
ويتزعم هذه احلركة ابن عبيد اهلل ال�سقاف
مبا خ ّلفه من تراث نقدي� ،إذ �أرخ به احلب�شي وعده
رائد النقد الأدبي احلديث يف اليمن 16،ثم ت�أتي
�إ�سهامات اجليل الثاين من النقاد احل�ضرميني
الذين ت�أثروا بالنقد احلديث على نحو ما جنده من
�إ�سهاماتهم النقدية يف ال�صحف واملجالت الأدبية
بح�ضرموت وغريها.
ثانيا :منهجه يف النقد الأدبي:
املوجه الأ�سا�س
متثل الأ�س�س واملعايري النقدية ّ
للناقد يف عمله ،وتعد املنطلق الذي ي�صدر عنه
يف احلكم على الن�ص �سوا ًء �أكان ا�ستح�سانا �أم
ا�ستهجانا .وتختلف هذه الأ�س�س من ناقد �إىل
�آخر بح�سب ذوقه ،وثقافته ،ومنهجه �أو املدر�سة
النقدية التي يتبعها .ولكل ع�صر وبيئة معطياتهما
وطرائقهما ،وت�أتي املناهج �ضمن هذه املعطيات،
�إذ هي وليدة الفكر الإن�ساين الذي مر بتلك
الع�صور والأدوار ،م�ستفيد ًا يف و�ضعها وت�أ�سي�سها
باملرتاكمات الثقافية عرب الأجيال ،وبالت�أثر
والت�أثري بني الثقافات املتزامنة.
والأ�س�س �أو املعايري النقدية غري املنهج �أو
املذهب و�إن كانت نابعة منه� ،إذ هي الأدوات
التي يف يد الناقد ،و�أما املنهج فهو الطريق الذي
يلتزمه طوال م�شواره النقدي .ومن هنا قد جند
اختالفا يف الأحكام بني ناقدين ينتميان �إىل
مدر�سة نقدية واحدة� 17،إذ كالهما ينطلق يف
نقده من ذوقه اخلا�ص ،وفهمه الذووي ،وثقافته
اخلا�صة �أي�ضا« ،و�إن نظريات النقد ومبادئه لي�ست

فطن كثري من نقاد الأدب -قدمي ًا وحديث ًا� -إىل
�ضرورة توثيق الن�صو�ص ،والتثبت مما روي على
�أل�سنة الرواة من �شعر ونرث؛ ت�أ�صي ًال لهذا الأدب
من جهة ،وتو�ضيح ًا خل�صائ�صه الفنية -على
وجه اخل�صو�ص -من جهة �أخرى؛ فكان من �أبرز
مهام الناقد الأدبي قبل مواجهة الن�ص ومدار�سته،

 -15ومن �صورها ما �أورده امل�ؤرخ عبد اهلل حممد احلب�شي يف الأدب
اليمني ع�صر خروج الأتراك الأول من اليمن( ،بريوت :دار املناهل
للطباعة والن�شر والتوزيع ،والدار اليمنية للن�شر والتوزيع ،ط،1
1986م)� ،ص ،85و ،95و.121
 -16احلب�شي« ،عبد الرحمن بن عبيد اهلل وبداية النقد الأدبي يف
اليمن»� ،ص.198
 -17على نحو ما نرى من خالف بني عبد الرحمن �شكري وزميله
�إبراهيم املازين حول لغة ال�شعر وهل فيها لفظ �شريف �أو و�ضيع،
وكالهما من مدر�سة الديوان �إىل جانب زميلهم عبا�س العقاد.
ينظر :حممد زغلول �سالم ،النقد الأدبي احلديث� :أ�صوله واجتاهات
رواده( ،اال�سكندرية :من�ش�أة املعارف ،د.ت)� ،ص.256 -255

 -18فتحي �أحمد عامر ،من ق�ضايا الرتاث العربي :درا�سة ن�صية
نقدية حتليلية مقارنة ،النقد والناقد( ،الإ�سكندرية :من�ش�أة
املعارف ،د.ت)� ،ص.21

15

http://journals.uob.edu.bh

جامدة ،ولي�ست مناهجها �صارمة ،كمناهج العلوم
التجريبية ،ولكنها مرنة ط ّيعة ،ت�ستجيب لتعدد
الأذواق ،واختالف الطبائع ،وتلك �سمة �أدبية ،قبل
�أن تكون �سمة نقدية» 18.ولكن هذا االختالف بني
�أبناء املدر�سة الواحدة يظل حمدودا وي�سريا� ،أو
قل :لي�س خالفا جوهريا ي�صادم مبادئ املدر�سة
العامة.
ومبا �أن ال�سقاف ُيعد من نقاد املدر�سة
املحافظة �أو التقليدية� ،إذ مل يت�أثر باملذاهب
الأدبية الغربية وال التيارات النقدية احلديثة ت�أثرا
مبا�شرا ،فلم يكن يجيد لغة �أخرى غري العربية،
بل نهل من الرتاث العربي وت�ضلع منه ما �شاء اهلل
له؛ لذا ف�إننا �سنجد �أن �أ�س�سه ومعايريه هي تلك
الأ�س�س واملعايري التي ا�ستخدمها النقاد العرب.
وال يعني ذلك اختفاء �شخ�صيته خلف تلك الأ�س�س
واملعايري ،وال انزواءه �أمام تلك الهامات ،بل لقد
�أثبت �شخ�صيته النقدية الأ�صيلة واحلا�ضرة على
نحو ما �سيت�ضح عند معاجلاته النقدية التطبيقية،
وتناوله لق�ضاياها النظرية.
�أما �أهم املعامل املنهجية لنقد ابن عبيد اهلل
فيمكن عر�ضها يف اخلطوات التالية:

�أ .توثيقه الن�صو�ص وحتقيقها:
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التثبت منه ومن �صحة ن�سبته لقائله.
فهذا الآمدي قد اعتمد هذا املنهج و�أنكر
على ال�صويل رجوعه �إىل ن�سخة ديوان �أبي متام
املرجوحة ،و�صحح رواية البيت بالرجوع �إىل
الن�سخة العتيقة ،مما مل يقع يف يد ال�صويل
20
و�أ�ضرابه.
وال �شك �أن النقاد القدماء كانوا �أحوج �إىل
توثيق الق�صائد ون�سبتها �إىل �أ�صحابها من النقاد
املحدثني؛ ذلك لأن �أكرث ال�شعر يف عهدهم كان
ال يزال على �أل�سنة الرواة متناقال ،ويف �صدورهم
حمفوظا ،ومل تعرف �صناعة الدواوين بعد ،حتى
جاء ع�صر التدوين فظهرت كتب اللغة واملعاجم
التي اعتمدت على �شواهد من ال�شعر ،و�أُلفت
كتب االختيارات ال�شعرية ،وبد�أت الدواوين تظهر
على �أيدي الرواة ،وبد�أ ال�شعراء �أنف�سهم بتدوين
�أعمالهم 21.غري �أن ذلك ال يعفي الناقد املحدث من
هذه املهمة ،وال�سيما من يت�صدى لل�شعر القدمي،
فهناك من الق�صائد امل�شهورة ال تزال حمل خالف
19

 -19ولعل اجلمحي كان من �أوائل النقاد الذين تنبهوا لهذا الأمر،
وحاول تو�ضيح �أ�سباب �ضرورته ،قائال« :فلما راجعت العرب رواية
ال�شعر ،وذكر �أيامها وم�آثرها ،ا�ستق ّل بع�ض الع�شائر �شعر �شعرائهم،
وما ذهب من ذكر وقائعهم ،وكان قو ٌم ق ّلت وقائعهم و�أ�شعارهم،
ف�أرادوا �أن يلحقوا مبن له الوقائع والأ�شعار ،فقالوا على �أل�سنة
�شعرائهم .ثم كانت الرواة بعد ،فزادوا يف الأ�شعار التي قيلت.
ولي�س ي�شكل على �أهل العلم زيادة الرواة وال ما و�ضعوا ،وال ما
و�ضع املولدون» .حممد بن �سالم اجلمحي ،طبقات فحول ال�شعراء،
حتقيق :حممود �شاكر( ،القاهرة :املدين1974 ،م) .ج� ،1ص.46
وقد جعل �أحد الباحثني النقد التوثيقي مقيا�سا �أ�سا�سيا لدى
اجلمحي ،ينظر :حممد عبد الكرمي العبادي »،املقايي�س النقدية
يف كتاب طبقات فحول ال�شعراء»( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية ،جامعة امللك عبد العزيز،
1976م)� ،ص 25وما بعدها.
 -20ينظر� :أبو القا�سم احل�سن بن ب�شر الآمدي ،املوازنة بني �شعر
�أبي متام والبحرتي ،حتقيق :ال�سيد �أحمد �صقر( ،القاهرة :دار
املعارف ،ط1992 ،4م) ،ج� ،1ص.215
 -21ينظر :نا�صر الدين الأ�سد ،م�صادر ال�شعر اجلاهلي وقيمته
التاريخية( ،القاهرة :دار املعارف ،ط1982 ،6م)� ،ص 134وما
بعدها .على �أن الأ�سد ي�ؤكد ب�أن بع�ض ال�شعر اجلاهلي قد دون قبل
هذه الفرتة تدوينا بدائيا ال يتجاوز الت�سجيل والتقييد يف �صحف
متفرقة ،ينظر :ال�سابق نف�سه� ،ص 107وما بعدها.
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يف ن�سبتها 22،وهناك من الق�صائد والأبيات املتنازع
23
عليها بني ال�شعراء وامل�ضطربة يف ن�سبتها �إليهم،
24
بل وهناك ق�صائد و�أبيات ال يعرف من قائلها.
ولقد تنبه النقاد املحدثون �إىل خطر التوثيق
والتثبت من �صحة الن�ص ،فهذا حممد مندور
25
يجعله �أوىل مراحل النقد املنهجي امل�ستقيم،
وي�شري حممود �شاكر �إىل �أن الأمر ال يقت�صر على
ّ
ف�ض اخلالف يف ن�سبة الق�صيدة ،بل يتعداه �إىل
�أمور �أخرى عظيمة اخلطر يف درا�سة ال�شعر ،ويف
فهمه على وجه �صحيح ،ولذلك اقرتح على النقاد
ما ينبغي اتباعه من �أمور؛ كي ي�سهل الت�أ�صيل
26
والتثبت للن�ص الأدبي.
من هنا كان ناقدنا ابن عبيد اهلل يقظا لهذه
امل�س�ألة ،و�أول دالئل اهتمامه بتحقيق الن�ص و�صحة
ن�سبته �إىل �صاحبه ،انتخابه ل�شرح العكربي -دون
الدواوين الأخرى -م�صدرا ل�شعر املتنبي الذي

 -22كالمية العرب ال�شهرية وتنازعها بني ال�شنفرى وخلف الأحمر،
ينظر :ح�سن حممد الن�صيح ،المية العرب بني ال�شنفرى وخلف
الأحمر :درا�سة نقدية حتليلية للجوانب الأدبية واالجتماعية يف
الق�صيدة( ،الريا�ض :الدار الدولية للن�شر والتوزيع ،ط1992 ،1م)،
�ص.113
 -23ك�أ�شعار الفر�سان وال�صعاليك ،وال�سيما �شعر حامت الطائي
الذي ا�ضطربت جمموعة منه ،حتى �صح بع�ضها عنه ،وبع�ضها مل
ي�صح ،وبع�ض �آخر ال يزال حمل نزاع بينه وبني �آخرين ،ينظر :حامت
الطائي ،ديوان حامت بن عبد اهلل الطائي و�أخباره ،حتقيق :عادل
�سليمان جمال( ،القاهرة :مطبعة املدين ،ط1990 ،2م)( ،زيادات
الديوان) ،وينظر يف تعليل هذا اال�ضطراب :عبد الغفار �سامي،
«حامت الطائي :حياته و�أخالقه من �شعره» ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا2006 ،م� ،ص 34وما
بعدها.
 -24ولعل ما يدل على ذلك ما روي �أن �أبا عمرو بن العالء لقي
الفرزدق يف املربد ،فقال :يا �أبا فرا�س� ،أحدثت �شيئا؟ قال  :خذ،
ثم �أن�شد:
كم دون م ّية من م�ستعمل ُق ُذذف ومن فالة بها تُ�ستودع العي�س
قال� :سبحان اهلل ،هذا للمتلم�س ،فقال :اكتمها ،فل�ضوال ال�شعر
�أحب �إىل من �ضوال الإبل» .ينظر :املو�شح للمرزباين� ،ص.168
 -25ينظر :حممد مندور ،النقد املنهجي عند العرب ومنهج
البحث يف الأدب واللغة( ،القاهرة :دار ن�ضة م�صر للطباعة والن�شر
والتوزيع ،ط2008 ،7م)� ،ص.104
 -26ينظر :حممود �شاكر ،منط �صعب ومنط خميف( ،جدة :دار
املدين ،ط1996 ،1م)� ،ص 119وما بعدها.
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اعتمده مادة �أ�سا�سية لكتابه «العود الهندي»،
والعكربي -كما تفيد تراجمه -ثق ٌة ثبت ،على تقوى
ودين ،ما يجعل رواياته عن املتنبي على قدر كبري
من الدقة وال�صحة.
كما مل تفت ابن عبيد اهلل ن�سبة الأبيات الأخر
التي ا�ست�شهد بها يف «العود» ما و�سعته الذاكرة،
ف�إذا كان الكتاب يف �أ�صله �أمال ،وعلمنا �أن الأمايل
هي ما ُيلقى يف املجال�س ارجتاال ،فما �أ�شبه هذه
الذاكرة بقاعدة البيانات احلا�سوبية.
ف�إذا تعددت الن�سبة �أو احتمل ذلك ،ذكر
�أ�صحابها تخل�صا من تبعات العلم ،كقوله« :والبيت
لقي�س بن امللوح� ،أو البن الدمينة� ،أو لل�ص ّمة بن
عبد اهلل الق�شريي على اختالف الرواة يف ذلك»،
وقوله« :وقد قالوا �إن �ألأم بيت قالته العرب ..قول
�إبراهيم بن العبا�س ال�صويل� ،أو م�سلم بن الوليد،
28
على اختالف يف الرواية».
ورمبا ي�شري �إىل التداخل والتنازع يف الن�سبة،
كقوله« :و�أظن الأبيات تداخلت على الزجاج؛ ف�إين
�أحفظها من «�أماليه» ،مع �أين ر�أيتها بعد ذلك
متفرقة لغري واحد ،»...وقوله« :وهذا البيت موجود
�أي�ضا يف ق�صيدة املجنون امل�شهورة» ،وقوله« :وقد
تداخلت يف الق�صيدة �أبياتٌ يرويها بع�ضهم للحزين
الكناين ،ويرويها �آخرون للحزين الليثي» 29.وقد
يحكي التنازع عن �آخرين كما يف قوله« :قال ابن
خلكان :والأبيات بعينها يف ديوان عبد املح�سن
ال�صوري» .وقوله« :ثم ر�أيته معزو ًا عند ابن خلكان
30
لإبراهيم بن العبا�س ال�صويل».
ويكاد �أن يكون هذا ال�صنيع منهج ًا مطرد ًا
لديه ،بيد �أن هذه الذاكرة -على قوتها -قد ال
ت�سعفه يف مواطن ،وهي قليلة مقارنة باملوا�ضع التي
وثق فيها ن�صو�صه ،ويف مثل هذه املواطن ي�ستخدم

27

 -27ينظر :عبد الرحمن بن عبيد اهلل ال�سقاف ،العود الهندي عن
�أمايل يف ديوان الكندي( ،جدة :دار املنهاج للدرا�سات والن�شر ،ط،1
2003م) .ج� ،1ص.69
 -28نف�سه ،ج� ،1ص103؛ وج� ،2ص.30
 -29نف�سه ،ج� ،3ص82؛ وج� ،2ص ،22و.140
 30نف�سه ،ج� ،2ص52؛ وج� ،3ص.237
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ال�سقاف الأ�ساليب الدالة على ال�شك ،كقوله« :وهلل
در اخلزاعي �أو م�سكني الدارمي» ،وقوله« :وقال
قي�س بن الأ�سلت �أو قي�س بن اخلطيم» ،وقوله« :وقال
هو (يريد جميال) �أو قي�س» ،وقوله« :وقال املجنون
�أو غريه» ،وقوله« :وقال علي بن علقمة� ،أو جمنون
عامر» ،وقوله« :يروى عن الأ�صمعي �-أي�ضا� -أو عن
غريه» .وقوله« :وقال �آخر- ،وغالب ظني �أنه عمارة
اليمني ميدح �شاورا» ،وقوله« :وما �أدري ب�صاحب
ال�شعر� ،أهو احلطيئة� ،أم ب�شر بن �أبي خازم؟ فقد
جرى له مع ٍّ
كل نح ٌو مما ذكرناه» 31،ونحو ذلك.
وقد ي�ستخدم �صيغة املبني للمجهول ،كقوله:
«ومما ُين�سب �إىل �سيف الدولة»� ،أو «مما ُيعزى �إىل
32
�سيف الدولة»� ،أو «مما ين�سب لع�ضد الدولة».
وكثريا ما ين�سب بال تعيني ،كقوله« :وقال
�أحدهم»� ،أو»بع�ضهم»� ،أو «�شاعرهم»� ،أو «قال
�آخر»� ،أو «الآخر»� ،أو «غريه»� ،أو «غريهما» 33،ومثله
ما ين�سب فيه القائل �إىل البلد �أو الناحية ،مثل:
«قال الأندل�سي»� ،أو «بع�ض �أهل الأندل�س»� 34،أو
اجلن�س نحو« :قال العربي»� ،أو «الأعرابي»� 35،أو
ين�سب �إىل الفن واملهن «وقول ال�شاعر»� ،أو «وقال
بع�ض الفقهاء»� ،أو «وقال بع�ضهم – وك�أنه من
الفقهاء 36 ، »...ونحو ذلك.
وقد جنده يروي الأبيات �أو الأخبار عن ثقة
�إن مل يعلم القائل �أو �صاحب الق�صة ،كقوله:
«و�أن�شد الأ�صمعي لبع�ض الأعراب»� 37،أو قوله:
«و�أملى �أبو بكر بن الأنباري»� 38،أو «�أخرج ابن
ع�ساكر وغريه� 39،»..أو يوثق بكتاب معروف متدوال
 -31نف�سه ،ج� ،1ص146؛ وج� ،2ص ،89و ،21و77؛ وج� ،3ص،84
و ،182و.197
 -32نف�سه ،ج� ،1ص139؛ وج� ،3ص.177
 -33نف�سه ،ج� ،1ص ،156و ،106و ،109و ،145و ،146و ،162و،140
و ،106 ،95 ،89و ،109و162؛ وج� ،2ص34؛ وج� ،1ص ،89و.127
 -34نف�سه ،ج� ،1ص ،156و.94
 -35نف�سه ،ج� ،1ص ،153و.119
 -36نف�سه ،ج� ،1ص ،122و150؛ وج� ،2ص.71
 -37نف�سه ،ج� ،1ص.139
 -38نف�سه ،ج� ،1ص.139
 -39نف�سه ،ج� ،3ص.44
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كـ»طبقات ابن ال�سبكي» مثال� 40،أو يجمع بني االثنني
كما يف قوله« :قال �أبو حامد الغزايل كما ذكره ابن
ال�سبكي يف «طبقاته» 41..وهكذا.
ويف جمال حتقيق الن�صو�ص جند البن عبيد
اهلل جهودا ال تقل عن جهوده يف توثيقها ،ومما جاء
يف هذا املجال التحقق من �شخ�صية قائل البيت،
42
كما فعل مع جران العود ،والعبا�س بن الأحنف،
�أو �شخ�صية �صاحب الق�صة ك�صنيعه مع ما روي
يف عدي بن حامت  ،tواملاوردي مع ع�ضد الدولة،
وكما فعل عند روايته ق�صة �أبي نوا�س مع الفتاة
املربقعة ،فبعد �أن ذكر ق�صتهما وما جاء فيها من
�أ�شعار ،قال« :ومبا �أن جل �أ�شعار احلكاية من كالم
ذي الرمة ..فال بد �أن له ق�ضية من نوعها ،ثم ر�أيت
43
ابن خلكان ذكرها باخت�صار».
ومن مظاهر التحقيق لدى ناقدنا ربط
الن�صو�ص بالوقائع واملنا�سبات ،وتكاد تكون
هذه الظاهرة متكررة ب�شكل منتظم يف الكتاب،
فمن طبيعة الت�أليف يف كتب الأمايل اال�ستطراد
والتنقل بني الق�ص�ص واحلكايات ،ومن ذلك ،ذكر
منا�سبات الأبيات قبل �سردها ،وربط الن�صو�ص
بالأحداث والق�ص�ص التاريخية 44،ونحو ذلك.
وقد يرجح بني الروايتني للبيت ،كما فعل يف
قول املتنبي –وقد تقدم اال�ست�شهاد به:
ائحة
ُي َجنُّ َ�شوقاً َفلَوال �أ َّن َر َ
َت ُزو ُر ُه يف رِيا ِح َّ
ال�شرقِ ما َع َقال
فقد روي ( َي ِحنُّ ) باحلاء املهملة ،و( ُيجن)
باملعجمة؟ حيث قال مرجح ًا« :و�ضرب البيت
ي�ؤكد رواية اجليم»� 45.أو يرجح قائل البيت
خمالف ًا جلماعة ،نحو قوله« :وقال املنازي –و�أهل
 -40نف�سه ،ج� ،1ص.83
 -41نف�سه ،ج� ،1ص450؛ ونحوه يف :ج� ،2ص.52
 -42نف�سه ،ج ،86 ،2و ،89و.50
 -43نف�سه ،ج� ،2ص386؛ وج� ،3ص178؛ وج� ،1ص.143
 -44نف�سه ،ج� ،1ص ،83و ،87و ،97و ،100و110؛ وج92 ،78 ،2؛
وج� ،1ص ،103و163؛ وينظر :ج� ،2ص394؛ وج� ،3ص90 ،88؛ وج،2
�ص25؛ وج� ،3ص ،28و ،32و ،57و ،120و.124
 -45نف�سه ،ج� ،2ص.74
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الأندل�س يزعمون �أنهما حلمدة الأندل�سية» ،وقوله:
«وبع�ضهم ين�سب هذين البيتني لهند زوج احلجاج،
وهو خط�أ ،و�إمنا متثلت بهما ،ملنا�سبتهما حلالها،
يف حديث لها مع احلجاج طريف .»...ورمبا اكتفى
بالت�شكيك �أو يحر�ص على �سرد الروايات املختلفة
46
دون ترجيح.
وقد يتعذر على ال�سقاف الإتيان بالن�ص
الأ�صل ،فريويه مبعناه حر�ص ًا على قيمته الأدبية،
وهنا تظهر عليه �صفة التوا�ضع اجلم ،حيث يعرتف
بالتق�صري ويقدم �أعذاره لقارئه ،فمن ذلك قوله:
«ومما ذكرناه يتمهد العذر للنق�ص والزيادة،
والتحريف يف الرواية» ،وقوله�« :أو ما ي�شبه ذلك،
فالرواية باملعنى ،والعهد بالق�صة ...بعيد»،
وقوله« :والأول �أ�شبه ،واحلفظ يخون ،واللفظ
يزيد وينق�ص» ،وقوله« :هذا ما بقي بحفظي منه،
وال معابة �إن �أخط�أت اللفظ ،مع �إ�صابة الأكرث
من املعنى» 47.والغالب يف هذه الأقوال �أنها تتعلق
بن�صو�ص الأخبار والق�ص�ص الأدبية� ،إذ تتعذر
رواية ال�شعر باملعنى.
وبهذه الأمانة العلمية ،وبهذا القدر من الدقة
والتدقيق ،وبتلك الذاكرة القوية ،ميكن القول �إن
الن�صو�ص التي تعامل معها ال�سقاف بالدرا�سة
والنقد تتمتع بقدر كبري من التوثيق والدقة مما
ميكن الركون �إليها باطمئنان.

ب -النقد الإن�شائي والنقد املنظوم:

الأ�صل يف النقد �أن يكون �إن�شائيا يقوم ب�إزاء
الن�ص الأدبي �سواء �أكان هذا الن�ص �شعرا �أم نرثا؛
�إذ �إن من مهام النقد �شرح الأثر الأدبي وتف�سريه
متهيد ًا لتحليله وتقوميه .وهذا النقد الإن�شائي
يتطلب �أن يكون �أو�ضح من الن�ص املنقود ما دام
�أنه تف�سري و�شرح ،وقد يتطلب منه �أن يعطي �أبعاد ًا
�أُخر غري مذكورة يف الن�ص حتى تت�ضح معامل هذا
الن�ص وتتكامل لدى القارئ ،عندئذ يجد الناقد
�أنه �أمام مهمات �أخرى قد تكمن فيها خماطر
 -46نف�سه ،ج� ،3ص ،35و191؛ وج� ،1ص379؛ وج� ،2ص118؛ وج،1
�ص227 ،182؛ وج� ،2ص.17
 -47نف�سه ،ج� ،1ص ،70و ،115و131؛ وج� ،3ص.215
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ومزالت ،عرب عنها «علي جواد الطاهر» بقوله�« :إنه
(�أي الناقد) يقف لدى ن�ص جديد فيحكم �أو يف�سر
�أو يجمع بني الأمرين ...وتبقى مع ذلك بقية ،يبقى
�أن املن�شئ  ....يف حدود ما �سمح له الإبداع �أن ميتد
ثم توقف عند حد ،يح�س الناقد بذلك ،فيعمل على
مد جتربة املن�شئ �إىل ما وراء احلد� ،إنه يكت�شفها
ثم يكملها ،وهذه مهمة �صعبة تزل فيها القدم التي
مل تكن وطيدة ،ويخ�شى فيها من احلذلقة والفيهقة
�إذ يدعي الناقد ما لي�س موجود ًا وما ال �صلة له،
48
ويتكرث».
من �أجل ذلك قرر �أحمد �أمني «ب�أن النقد احلق
ي�ستمد �أي�ضا مو�ضوعه ووحيه من احلياة ،وهو �أدب
�إن�شائي �أي�ضا يف طريقته اخلا�صة» 49.ويرى �شوقي
�ضيف �أن الن�ص النقدي يوازي الن�ص الأدبي من
حيث �أن كليهما فن ،فهو يعطي للن�ص النقدي
ال�صبغة الأدبية بهذا االعتبار ،وذلك لأن «�أ�صحابه
يعاجلون �أفكارهم فيه معاجلة فنية ،فهم يعنون
بعباراتهم كما يعنون مبعانيهم ،فمثلهم مثل الأدباء
يحاولون الت�أثري يف ق ّرائهم بو�سيلتني :املعاين التي
يف�سرون بها قيم الآثار الأدبية ،والأ�ساليب التي
يعر�ضون بها هذه املعاين� ،إذ يطلبون فيها الروعة
والبيان ،حتى يقتنع القارئ وي�سلم لهم مبا يقولون
ويقررون» 50.وتذهب «ماجدة حمود» �إىل «�أن القول
النقدي حني يغرق يف الذاتية ين�أى عن طبيعته،
لينتقل �إىل طبيعة �أخرى هي الإبداع» 51،ومن هذا
املنطلق جاء كتاب «ن�صو�ص من النقد العربي» �أكد
فيه م�ؤلفه على «�أن الن�ص النقدي ينبغي �أن ينال
م ّنا قدر ًا من العناية م�ساوي ًا للقدر الذي نوجهه
عادة �إىل الن�ص الإبداعي ،»...و»�أن كل ن�ص نقدي
جيد -ثبتت فاعليته على طول الزمن� -إمنا كان
 -48على جواد الطاهر ،مقدمة يف النقد الأدبي( ،بريوت :امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�شر ،ط1988 ،2م)� ،ص.348
� -49أحمد �أمني ،النقد الأدبي( ،القاهرة :مكتبة النه�ضة امل�صرية،
ط1972 ،4م) ،ج� ،1ص.175
� -50شوقي �ضيف ،النقد( ،القاهرة :دار املعارف1968 ،م)،
�ص.34
 -51ماجدة حمود ،عالقة النقد بالإبداع الأدبي( ،دم�شق:
من�شورات وزارة الثقافة1997 ،م)� ،ص.18
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كذلك لأن له قيمة يف ذاته تلحقه -بالفعل -بعامل
52
الأدب الإبداعي».
ومن هذا املنطلق جند �أن ال�سقاف مل يتخل
عن فنية نقده ورقي �أ�سلوبه ،فجاء نقده على ن�سق
ّ
مطرد يف الإن�شاء غالبا ،مع �أ�سلوب بليغ ،وتعبريات
راقية ،ومعان فائقة ،وت�صويرات بديعية ،فكان
�أديب ًا يف نقده ،بليغ ًا يف �أ�سلوبه.
ولعل مقدمة ديوانه تعد �ضربا من �ضروب
البالغة والأدب ،حيث �أبان عن جتربته ال�شعرية
وحتدث عن بع�ض ق�ضايا ال�شعر ،وما يهمنا يف هذا
ال�سياق هو �أن ابن عبيد اهلل قد طرح هذه الق�ضايا
وعرب عن تلك التجربة ب�أ�سلوب �أدبي فذ ،يكاد �أن
يقرتب به �إىل لغة ال�شعر� ،أو اخلطب الر ّنانة البليغة.
وال نعدم مثل هذا الأ�سلوب يف كتابه «العود
الهندي» والظن �أننا لن نعدمه كذلك يف �سائر
م�ؤلفاته ،فهو كاتب يت�أ ّنق يف �أ�سلوبه و�إن كان يتناول
م�س�ألة يف الفقه� ،أو ي�شرح مو�ضع ًا من املوا�ضع
اجلغرافية ،غري �أن ت�أ ّنقه حينئذ � ّ
أخف ملا تقت�ضيه
طبيعة املو�ضوع من اال�سرت�سال و�سرد املعلومات
خالية من �أية �صنعة بديعية.
لن�ستمع �إليه وهو يحاكم ن�صا من الن�صو�ص يف
«العود» ،وهو بيت املتنبي:
�أَ ْبلَى ال َه َوى �أَ َ�سفاً َي ْو َم ال َّن َوى َبدَن
53
َو َف َّر َق اله َْج ُر َبينْ َ ا َ
جل ْف ِن َوال َو َ�سنِ
»يقول� :إن الهوى �أتلف بدنه يوم الفراق ،من
�شدة الأ�سف ،و�أكرث ال�شعراء ي ّدعون ذلك ،وهو
مقبو ٌل؛ �إذ ق ّل من �سلم من البني ومرارته ،ومل
ُ
ي�شك من البعد وحرارته ،و� ُّأي عني مل تذرف؟! بل
ك ُّل نف�س مفارقة ،و�إن مل تعرف:
َف َوا َح ْ�سر َتا ما �أ َم َّر ال ِف َرا َق
ريا َن ُه بال ُك ُبو ِد
و� ْأعلَ َق ِن َ
 -52حممود الربيعي ،ن�صو�ص من النقد العربي مع مقدمة حتليلية،
(القاهرة :دار غريب للطباعة والن�شر والتوزيع2000 ،م)� ،ص.7 ،6
 -53حممود الربيعي ،ن�صو�ص من النقد العربي مع مقدمة حتليلية،
(القاهرة :دار غريب للطباعة والن�شر والتوزيع2000 ،م)� ،ص.7 ،6
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هو الذي ينطوي به من الأفراح ب�ساطها،
ويتقطع من القلوب نياطها ،ويكرث من العقول
اختالطها ،فال كبد �إال تفتت على ذاهب ،غري �أن
54
للنا�س فيما يع�شقون مذاهب».
فاملالحظ على هذا الن�ص النقدي� ،أن ال�سقاف
بد�أ به بداية عادية ك�أي كالم وا�ضح املعاين ،ملا
يقت�ضيه ال�شرح من تي�سري الفهم للقارئ ،لكنه
�سرعان ما �سلك م�سلك الأدباء حني تعلق الكالم
باجلانب العاطفي من البيت ،فج ّود �ألفاظه،
وراعى توازن الفقرات ،وتوافق الأ�سجاع ،واقتب�س
من الأ�شعار ما ينا�سب ال�سياق.
وي�شبه ذلك ما جاء يف تعليقه على بيت �آخر
للمتنبي وهو:
ك�صفاتِ م ْو َال َنا �أبي ال َف ْ�ضلِ التي
ِ
ا�صفِي ِه َو�أ ْفح َما
َب َه َرتْ ف�أ ْن َط َق َو ِ
يقول(« :بهر) :غلب ،ومنه :ال�شم�س تبهر
النجوم ،يقول� :إن حبيبته مبا جمعت من تنا�سب
الأ�ضداد يف جمالها ،وكذلك مواله �أبو الف�ضل
ا�ستهواه مبا جمع منها يف ال�شرف؛ فقد كان حلو ًا
للأولياء ،م ّر ًا للأعداءّ ،
ه�ش ًا لل�ضيوف ،عبو�سا �إذا
55
ا�شتجرت ال�سيوف.»...
فالطباق وا�ضح بني (حلوا) و(مرا) ،وبني
(�أولياء) ،و(�أعداء) ،وكذلك بني (ه�شا)
و(عبو�سا)؛ ف�ضال عن اجلنا�س بني (ال�ضيوف)،
و(ال�سيوف)؛ وهذه ٌ
بع�ض من مظاهر البديع التي
عرف بها الأدب العربي.
وكثري ًا ما يت�أثر ال�سقاف يف نقده ب�أ�سلوب
القر�آن وال�س ّنة والبليغ من ال�شعر والنرث؛ فرناه
يقتب�س اقتبا�سات مبا�شرة تنا�سب املقام ،منها
قوله ...« :فقد �أح�سن متنه ،و�أجاد �سبكه ،و�أبدع
معناه ،و�أحكم لفظه ،وا�ستنزله من �سماء قوله
تعاىل :ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭼ [يو�سف .»]٣١ :وقوله�« :أما �إنه ل�شعر ُّ
تقف له
ال�شعور ،وتن�شرح له ال�صدور ،ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
56
ﮰ ﭼ [النور.]٤٠ :
و�أحيانا جنده يقتب�س اقتبا�سات �إ�شارية ،كقوله
يف بع�ض �سرقات املتنبي« :غري �أنه ح ّرف الكلم
عن موا�ضعه ،لي�سرت اختال�سه عن العيون»؛ ويف
تعليق له على �أحد الن�صو�ص�« :أما قوله� :إن ال�صرب
جلميل �إال عنك ،فقد تلقفه ال�شعراء منه»؛ ومنها
قوله« :ويعجبني قول ديك اجلن بعد �أن فعل فعلته
التي فعل -وهو من الكافرين» 57.ومنها تعليقه على
قول ابن دريد:
�إنيِّ امر�ؤٌ �أب َق ْيتَ مِ نْ جِ ْ�سمِ ِه
ال�ص ِّب َولمَ ْ َي ْ�ش ُعر
َيا ُم ْتل َِف َّ
َ�ص َبا َب ًة َل ْو �أَ َّنهَا َق ْط َرة
ِتجَ ُ ْو ُل فيِ ْ َع ْي َن ْي َك لمَ ْ َت ْق ُطر
فيقول« :وما �أح�سن قوله( :لو�أنها قطرة) �إلخ،
كما ال �أقبح من تعليقه البيت الثاين بالأول ،وح�شوه
بقوله( :يا متلف ال�صب)؛ ف�إنها ظلمات بع�ضها
تتنف�س به من ذلك الفجر
فوق بع�ض ،لوال ما
ُ
58
ال�صادق».
و�إن كان مفهوم النقد احلديث ال يوافقه على
ن�سبة القبح يف تعلق معنى البيت الأول بالثاين ،التي
�أطلق عليه م�صطلح الت�ضمني.
وقد يقتب�س من ال�شعر مع حتوير ي�سري ،كقوله:
«�أما لقد �أخط�أ الناظم من جهات ،نع ُّد منها وال
59
نعدِّ دُها».
وخروجا عن هذا الأ�صل يف ممار�سة النقد
وانتقاال �إىل النقد املنظوم ،جند �أن ال�سقاف
يتناول ب�شعره �شيئا من �أو�صاف ال�شعر وطريقة
النظم� ،أو ي ّلمح فيه �إىل ر�أيه يف بع�ض الق�ضايا
النقدية ،كما جنده يجاري الن�ص ال�شعري فينقده
�شعرا� ،أو ي�شري �إىل ن�ص �شعري مماثل له يف مقابل

 -54ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،1ص .98والبيت للمتنبي يف:
العكربي ،ج� ،1ص.342
 -55ج� ،1ص .381والبيت للمتنبي يف العكربي ،ج� ،4ص29؛ وفيه
«�أوحدنا» بدل «موالنا».

 -56ج� ،2ص.490
 -57نف�سه ،ج� ،2ص.148نف�سه ،ج� ،3ص.89نف�سه ،ج� ،2ص.116
 -58نف�سه ،ج� ،1ص.106
 -59نف�سه ،ج� ،3ص
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هذا الن�ص ال�شعري املنقود على �سبيل املوازنة،
فيكون بذلك قد مار�س النقد نظما.
ٌ
معروف من النقد ،ولي�س
والنقد املنظوم لو ٌن
ابن عبيد اهلل بدع ًا يف ذلك ،فقد �شهد النقد
العربي من ينقد الأدب نظما على نحو ما ُعرف
عند ابن طباطبا وابن �شهيد وغريهما ،بل وجند
من ال�شعراء من مار�س النقد و�أ�سهم فيه منذ
القدم عرب �أ�شعاره ،وهو ما دفع ب�أحد الباحثني �إىل
تتبع تلك الأ�شعار يف دواوينهم منذ اجلاهلية �إىل
الع�صر الإ�سالمي معترب ًا هذه الأ�شعار ن�صو�ص ًا
60
للم�صطلح النقدي.
وديوان ابن عبيد اهلل ينطوي على �أبيات كثرية
ميكن ع ّدها من هذا اللون ،فخد مثال قوله يف
ق�ضية الإلهام ودوافع ال�شعر:
يَجِ ُ
ي�ش �صدري ب َِجزل ال�شعر يف َغ َر ٍ�ض
له قل ٌم �أم�ضى من ال�سهم ن ْف ُثه
نحدِ راً
فِي ُك ْم يَ�سِ ي ُل كمثلِ املاء ُم َ
61
�إىل ال َق َرا ِر و� ْأ�ص َفى ح َ
ني ت�شبِيبِ
�أو هذا:
زجرت له احلمام فطارحتني
62
قري�ض ال�شوق بال ّنغم احلزين
�أو هذا البيت:
َ
ومن امل ُ َحالِ ُبلو ُغ مِ د َْحتِك ُم َو�إن
63
و�ش ْحتُ بالدُّ َر ِر ال َق َوافيِ ُّ
ْ ّ
ال�ش َّمذا
 -60ينظر :ال�شاهد البو�شنجي ،ن�صو�ص امل�صطلح النقدي لدى
ال�شعراء اجلاهليني والإ�سالميني( ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي،
باري�س :من�شورات القلم ،ط1993 ،1م).
 -61ينظر :ال�شاهد البو�شنجي ،ن�صو�ص امل�صطلح النقدي لدى
ال�شعراء اجلاهليني والإ�سالميني( ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي،
باري�س :من�شورات القلم ،ط1993 ،1م).
 -62ينظر :ال�شاهد البو�شنجي ،ن�صو�ص امل�صطلح النقدي لدى
ال�شعراء اجلاهليني والإ�سالميني( ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي،
باري�س :من�شورات القلم ،ط1993 ،1م).
 -63ينظر :ال�شاهد البو�شنجي ،ن�صو�ص امل�صطلح النقدي لدى
ال�شعراء اجلاهليني والإ�سالميني( ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي،
باري�س :من�شورات القلم ،ط1993 ،1م).
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�أو هذا البيت يف ق�ضية اللفظ واملعنى و�صناعة
ال�شعر و�صياغته:
على �أ َّن من كان َج ْز َل القر ْ
ِي�ض
64
البديع
يراعِ ي املجا َز لأجل
ْ
�أو هذين:
بديع
�صاغ فكري عقود �شعر ٍ
القلب �ساع َة الإن�شا ِد
تخ ُلب َ
لو ر�آها النعمان مل ُي ْ�ص ِغ يوماً
65
بارتيا ٍح �إىل قري�ض زيا ِد
�أو هذه:
قد ه ّون الب َ
ني َخ ٌط منه �أطربني
وراقني فيه ت�سجي ٌع و�إن�شاد
ق�ضيب نقاً
نظم
ُ
ك�أن ما فيه من ٍ
عليه من ُ�سند�س الإبداع �أبرا ُد
نق ٌد م�ص ّفى عن الإغ�شا�ش �أفرغه
يف قالب احل�سن والإح�سان ن َّقا ُد
مبنا ُه ج ْز ٌل �إىل معنى ينا�سقه
66
وقد ُره بجميل ال ُّن�صح يزدا ُد
�أو هذه:
تلك املعاين يف ُحلى �ألفاظها
ع ُ
ني الرباع ِة يف جميل جِ حاظها
َن َ�صعتْ حقيق ُتها وزا َن جما ُزها
فب ُموقِعها ُت ْ�س َبى النهى وحلاظِ ها
 -64ينظر :ال�شاهد البو�شنجي ،ن�صو�ص امل�صطلح النقدي لدى
ال�شعراء اجلاهليني والإ�سالميني( ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي،
باري�س :من�شورات القلم ،ط1993 ،1م).
 -65ينظر :ال�شاهد البو�شنجي ،ن�صو�ص امل�صطلح النقدي لدى
ال�شعراء اجلاهليني والإ�سالميني( ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي،
باري�س :من�شورات القلم ،ط1993 ،1م).
 -66ينظر :ال�شاهد البو�شنجي ،ن�صو�ص امل�صطلح النقدي لدى
ال�شعراء اجلاهليني والإ�سالميني( ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي،
باري�س :من�شورات القلم ،ط1993 ،1م).
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والنا�س َتعرف يف البالغة ر ْتبتِي
67
وتف ُّردي فيها بخفر عكاظها
�أو هذين يف �صناعة الرت�سل والكتابة:
له قل ٌم �أم�ضى من ال�سهم ن ْف ُثه
أهيب من وقع ال�سالح �صري ُره
و� ُ
و�أغيظ من ُخ ْ�ضر الكتائب حِ برْ ُ ُه
68
و�أ�شوى من البي�ض املوا�ضي �سطو ُره
�أو هذه يف ق�ضية الطبع وال�صنعة:
طربتُ لمِ ا َقد جاءين من قري�ضكم
و َّ
منتْ مبادِيكم بعاقب ِة الأم ِر
والزلت ُم لل�شعر َ�صاغ َة ع َْ�س َجدٍ
وغا�ص َة ل ٍّج حا�صلني على الدُّ ر
بعيدين عن داء ال َّتك ُّلف �إنه
�إىل البغ�ض واخلذالن �أدنى من ال ِفترْ ِ
بعوار�ض
ُمزانني يف مطبوعه
ٍ
69
وفهم �إذا القته م�شكلة يفري
ٍ
فكل ما تقدم من الن�صو�ص ال�شعرية يعد
�إ�سهام ًا من ناقدنا يف ميدان النقد املنظوم،
كق�ضية الإلهام ودوافع ال�شعر ،وق�ضية اللفظ
واملعنى ،وق�ضية الطبع التكلف.
وقد ي�شري ال�سقاف كما �سبق القول� ،إىل ن�ص
�آخر موازٍ للن�ص املنقود ،على �سبيل املوازنة �أو
«وب�ضدها تتبني الأ�شياء»؛ فمن ذلك ما جاء يف
تعقيبه على �أبيات لأبي املطاع ابن نا�صر الدولة
حيث قال:
 -67ينظر :ال�شاهد البو�شنجي ،ن�صو�ص امل�صطلح النقدي لدى
ال�شعراء اجلاهليني والإ�سالميني( ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي،
باري�س :من�شورات القلم ،ط1993 ،1م).
 -68ينظر :ال�شاهد البو�شنجي ،ن�صو�ص امل�صطلح النقدي لدى
ال�شعراء اجلاهليني والإ�سالميني( ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي،
باري�س :من�شورات القلم ،ط1993 ،1م).
 -69ينظر :ال�شاهد البو�شنجي ،ن�صو�ص امل�صطلح النقدي لدى
ال�شعراء اجلاهليني والإ�سالميني( ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي،
باري�س :من�شورات القلم ،ط1993 ،1م).
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َث َ
ال َث ٌة َم َن َع ْتهَا مِ نْ ِز َيا َر ِتهَا
َو َق ْد د ََجى ال ّل ْي ُل َخ ْو َف ال َكا�شِ ِح ا َ
حلنِقِ
ا�س ا ُ
حلل ِِّي َو َما
َ�ض ْو ُء اجل ِ َبينْ ِ َو َو ْ�س َو ُ
َي ُف ْو ُح مِ نْ َع َرقٍ َكالع ْنبرَ ِ ال َعبِقِ
َه ْبهَا ا َ
جل ِبينْ َ ِب َف ْ�ضلِ ال ُك ِّم َت ْ�سترُ ُ ْه
70
َوا ُ
حل ْل َي َت ْن ِز ُع ُه َما ّ
ال�ش� ُأن فيِ ْ ال َع َرقِ ؟
فيع ّقب عليها ابن عبيد اهلل بقوله« :وقلت �-أنا-
يف مطلع ق�صيدة نبوية:
الظال ُم ِب َ
َزا َرتْ َو َق ْد َج َن َح َّ
ال حِ َذا
ع ُْط ً
ال ُم َن َّق َب ًة َف َن َّم ِبهَا َّ
ال�ش َذا
فرتاين ا�ستوفيت ما يف الثالثة الأبيات ،وزدت
عليها ،يف بيت واحد ،بال �إعنات فكر ،وال �إرهاق
71
روية ،مع �صعوبة القافية ،ورقة االن�سجام».
وال �شك �أن ما �أ�شار �إليه ال�سقاف قد عر�ض
له النقاد وذلك �أنهم كانوا ي�ستح�سنون اجتماع
�أكرث من معنى وتعدد ال�صور يف بيت واحد ،وال
�شك �أي�ضا يف تفوقه مبا ذكر من عنا�صر التفوق،
وال�سيما قد جتنب كلمة «العرق» و�إيحاءاتها
ال�سلبية ،غري �أن هذا ال يعيب الأبيات الثالثة وال
يقدح فيها ،فهي جميلة املعاين ملا يقت�ضيه مقام
الو�صف من �إطناب ،وملا احتوت عليه من ح�سن
تعليل.
ويندرج حتت هذا اللون من النقد ما قرره
من املعاين ال�شعرية وتتبعه لها ب�أبيات له موافقة،
كتعليقه على بيت املتنبي:
َظ ْلتَ ِبهَا َت ْن َطوِي عَلى َك ِبدٍ
72
يج ٍة َف ْو َق خِ ْل ِبها َيدُها
َن ِ�ض َ
فيقول" :ومما �أبر يف املو�ضوع قويل من
ق�صيدة:
 -70ينظر :ال�شاهد البو�شنجي ،ن�صو�ص امل�صطلح النقدي لدى
ال�شعراء اجلاهليني والإ�سالميني( ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي،
باري�س :من�شورات القلم ،ط1993 ،1م).
 -71ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،3ص.287-286
 -72ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،3ص.287-286
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ويهفو بقلبي الوجد لوال
73
تدوالت مييني يف �إم�ساكه و�شمايل"
وقد يتجه ابن عبيد اهلل �إىل نق�ض معاين
الأبيات اخلط�أ ،ب�أبيات له يراها الأوفق والأن�سب
معنويا ،فمن ذلك نقده للمتنبي يف قوله:
َيا عَا ِذ َل العا�شِ ِق َ
ني َد ْع ِف َئ ًة
� َأ�ض َّلها ُ
اهلل َك ْي َف ُت ْر�شِ دُها
ِب ْئ َ�س ال َّلياليِ ْ َ�س ِهد ُْت مِ نْ َط َربٍ
74
َ�ش ْوقاً �إلىَ َمنْ َي ِبيتُ َي ْر ُقدُها
فيقول� ...« :إن كان الناظم يتوهم �أن الع�شق
�ضالل ب�سائر �أنواعه ..فقد �أخط�أ؛ لأنه ال يذم ما
مل ُيف�ض �إىل احلرام ،بل رمبا تدرج به املرء يف
ال�سلوك �إىل �سبيل ال�سعادة ،كما قلت:
هلل فيِ ْ ا ُ
حل ِّب �سِ ٌر َال ُيك ِّي ُف ُه الـ
ِ
إن�س ُان َما دَا َم فيِ ْ َذا ال َقا َلبِ ِّ
الطين ِْي
� َ
وفي ِه للمرء بالتوفيق مدرج ٌة
		
75
ال�س َعا َد ِة فيِ ْ الدُّ ْن َيا َوفيِ ْ ال ِّد ْي ِن"
�إلىَ َّ
وهكذا برز لنا هذا املنهج النقدي لدى
ال�سقاف ،لتت�ضح �إىل جانبه �شاعريته فيما نظم
من نقد منظوم ،وبراعته الإن�شائية فيما �سلك فيه
م�سلك الكتاب من التزام الفن مع مراعاة امل�ضمون
النقدي.

ج -املوازنة بني ال�شعراء:

تعد املوازنة بني ال�شعراء من �أقدم املناهج
التي اعتمدها النقاد يف �أحكامهم ،بل جعلها «زكي
مبارك» فطرة فطر النا�س عليها« ،وظهرت هذه
الفطرة وا�ضحة جل ّية حني ظهر ال�شعر ،وتبارى
يف قر�ضه ال�شعراء» 76،وذهب ناقد �آخر �إىل �أن
فن املوازنة بو�صفه ظاهرة نقدية «هو من �أهم
 -73ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،3ص.287-286
 -74ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،3ص.287-286
 -75ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،3ص.287-286
 -76ينظر :زكي مبارك ،املوازنة بني ال�شعراء( ،بريوت :دار اجليل،
ط1993 ،1م)� ،ص.7
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خ�صائ�ص النقد الأدبي عند العرب» 77.والنماذج
النقدية من هذا اللون كثرية يف تاريخ الأدب
العربي ونقده� ،أ�شهرها ق�صة �أم جندل وموازنتها
بني زوجها امرئ القي�س وعلقمة الفحل ،وحماكمة
النابغة بني ح�سان واخلن�ساء ,وغريها كثري .و�إذا
كان بع�ض النقاد ي�شككون يف تلك الأخبار لأ�سباب
ال ي�سع ذكرها يف هذا املقام ،ف�إن هناك �أخبار ًا
�أخر تع�ضد قدم هذ اللون من النقد 78،هذا ف�ضال
عن �أن �أدلة ه�ؤالء امل�شككني ال ترقى �إىل توهني هذه
79
الأخبار امل�ستفي�ضة يف كتب الأدب والبالغة.
ولقد بينّ زكي مبارك �أن هذا املنهج يف النقد
ال يتاح لأي �أحد ،بل «يجب �أن ي�صل من يت�صدر
للموازنة بني ال�شعراء �إىل درجة ُعليا يف فهم
حا�سة فنية تن�أى
الأدب ،و�أن ي�صبح وله يف النقد ّ
به عما ُيف�سد حكمه من الأهواء والأغرا�ض التي
حتمل القا�صرين من طالب الأدب على ال ُبعد عن
جا ّدة ال�صواب ،حني يوازنون بني ال�شعراء والكتاب
80
واخلطباء».
وللموازنة �شروط �أخرى غري التي �أ�شار
�إليها مبارك ،منها :االلتزام مبقايي�س و�ضوابط
معينة يف الق�صيدتني ،ووحدة املو�ضوع بينهما،
وتوافق م�ستوى ال�شاعرين 81،فهذه �أمور ال بد من
مراعاتها ،حتى تكون املوازنة قائمة على �أ�سا�س
 -77حممد فوزي عبد الرحمن ،املوازنة :بيئتها ومناهجها يف النقد
الأدبي( ،الدوحة :دار قطري بن الفجاءة1983 ،م)� ،ص ،7وينظر
كذلك� :ص.14
 -78كحكومة ربيعة بن حذار بني �شعراء �أربعة ،وهم :علقمة بن
عبدة التميمي ،والزبرقان بن بدر ال�سعدي ،واملخبل ،وعمرو بن
الأهتم .ينظر� :أبو الفرج الأ�صفهاين ،الأغاين ،حتقيق� :سمري جابر،
(بريوت :دار الفكر ،ط ،)2ج� ،10ص.209
 -79من �أ�شهر من �شك يف هذه الأخبار من النقاد طه �أحمد
�إبراهيم يف كتابه :تاريخ النقد الأدبي عند العرب( ،بريوت :دار
احلكمة ،د.ت)� ،ص ،20-19و�ص .22-21وقد ت�صدى للرد على
هذه ال�شكوك ،بدوي طبانة يف :درا�سات يف نقد الأدب العربي:
من اجلاهلية �إىل نهاية القرن الثالث( ،القاهرة :مكتبة الأجنلو
امل�صرية ،ط1975 ،7م)� ،ص68-64؛ ون�صر الدين �إبراهيم ،يف:
النقد يف الع�صر اجلاهلي بني الذاتية واملو�ضوعية( ،كواالملبور:
مركز البحوث -اجلامعة الإ�سالمية العاملية ماليزيا ،ط،1
2008م)� ،ص 107وما بعدها ،و�ص 121وما بعدها.
 -80مبارك� ،ص8
 -81ينظر :عبد الرحمن� ،ص.41-39
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�صلب ومنهج م�ستقيم ،و�إن كانت �أهميتها تتفاوت
يف الأهمية الن�سبية من حيث الهدف من املوازنة.
ولقد كانت املوازنات قدميا (ب�سيطة) وثمرة
نقد �أوىل يعتمد على الذوق والإح�سا�س ال�ساذج
كما بدا ل�شوقي �ضيف �أن ي�صفها 82،غري �أن املتتبع
لتاريخ املوازنات يجد �أنها قد تطورت يف �أدوارها
املختلفة حتى ن�ضجت وا�ستقامت لدى النقاد
البارزين ك�أمثال الآمدي والقا�ضي اجلرجاين
وغريهما.
وموازنات ال�سقاف ترتاوح بني هذين الو�صفني:
ال�سهولة ،والن�ضج –�إن �صح التعبري -ولكنها غالبا
ذات طابع ا�ستح�ساين عام اعتمد فيها على ذوقه،
وفطرته ،دون �شرح وتعليل ،و�أحيانا يجنح بها �إىل
الأحكام املف�صلة ،املعللة.
فمما وازن فيه ال�سقاف موازنة ي�سرية ما جاء
يف موازنته بني اخلن�ساء وابن الرومي يف مو�ضوع
الت�سلي عن الأحزان و�إمكانه من عدمه ،وذلك
�إثر �إيراده ق�صة ترجح ح�صول الت�سلي مب�صاب
الآخرين ،وهو ما يوافق قول اخلن�ساء:
َو َلوال كَثرْ َ ُة ال َباكِينْ َ َح ْويل
83
َعلَى � ْإخوا ِن ِه ْم َل َق َت ْلتُ َن ْف�سي
ويخالف قول ابن الرومي:
َل ْي َ�س َت ْ�أ ُ�س ْو ُج ُر ْو ُح َغيرْ ِيْ ُج ُر ْوحِ ْي
َما ِبهِم َما ِب ِه ْم َو َما ب َِي َما بِيْ 84
فلم يزد ال�سقاف -طبقا لتلك الق�صة -على
85
ت�صديق الأوىل وتكذيب الثاين يف املوازنة بينهما،
� -82ضيف ،النقد� ،ص.25
� -83ضيف ،النقد� ،ص.25
� -84ضيف ،النقد� ،ص.25
 -85ينظر :ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،1ص ،118وكان ال�سقاف
قد �ساق خربا طريفا للجاحظ قبل هذه املوازنة ،ومفاده �أن �أبا
عثمان ا�ضطر �إىل ق�ص خرب على حممد بن �إبراهيم الأدمريال،
�إثر اغتمامه بانتحار �إحدى حظاياه غرقا يف �سبيل الع�شق ،وحلوق
�أحد بحارته بها وقد كان هو الع�شيق ،فتوجه �إىل اجلاحظ قائال:
لتحدثني مبا ي�سليني� ،أو لأحلق ّنك بهما ،فذكر له ق�صة م�شابهة
حدثت مع اخلليفة يزيد بن عبد امللك ،ف�سري عن حممد ،وجنا
اجلاحظ ،و�أُجزل له العطاء.
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ولعل ما حمل ناقدنا على هذا الرتجيح هو �أن
الغالب ح�صول ذلك ،و�إال ف�إن الباحث يرى �أن كال
ال�شاعرين �صادق ،فكالهما قد عبرّ عن جتربته
اخلا�صة.
كذلك من املوا�ضع التي وازن فيها ابن عبيد
اهلل موازنة خاطفة وبتعليل ال ي�شفي الغليل ،ما جاء
منها يف تف�ضيله لأبيات على �أخرى بقوله« :وهي
من نوع ال�سابقة ،على �أنها �أ�شد متنا ،و�أكرث ح�سنا،
86
و�أجمل �شارة ،و�أحلى �إ�شارة».
وقد يكتفي ال�سقاف يف املوازنة ب�إ�شارة عابرة
�إثر �إطنابه يف مو�ضع �سابق ،وذلك حني وازن بني
�أبيات للمتنبي ،وبيت واحد فقط للمجنون� ،أما
�أبيات املتنبي فقوله:
َل ْو �أَ َّن َف َّن ُ
اخ ْ�س َر َ�ص َّب َح ُك ْم
َو َب َر ْزتِ َو ْحدَكِ عَا َق ُه ال َغ َز ُل
َو َت َف َّر َقتْ َع ْن ُه َك َتا ِئ ُب ُه
�إ َّن املِ َ
ال َح َخ َوا ِد ٌع ُق ُت ُل
َما ُك ْنتِ َفاعِ لَ ًة َو َ�ض ْي ُف ُك ُم
َمل ُِك امل ُ ُل ْوكِ َو َ�ش�أ ُن ِك ال َب َخ ُل
�أَ َف َت ْم َنعِينْ َ ِق َرىً َف َت ْف َت ِ�ضحِ ْي
�أَ ْم َت ْب ُذلِينْ َ َل ُه ا َّلذِ ي َي َ�س ُل
َب ْل َال َي ُح ُّل ب َِح ْي ُث َح َّل ِب ِه
ُب ْخ ٌل َو َال َج ْو ٌر َو َال َو َجلُ 87
يقول ال�سقاف« :فهو �إذ ًا على عك�س قول
املجنون:
ا�س ْ
ي�ست�شفِعو َن بِي
َم َ�ضى َز َم ٌن وال َّن ُ
َفه َْل ليِ �إلىَ َل ْيلَى ال َغدَا َة َ�ش ِف ْي ُع؟"
وكان ابن عبيد اهلل قد �أفا�ض يف تعليقه على
�أبيات املتنبي ال�سابقة ،وعدها من غرائبه يف
تناق�ضه� ،إذ «بينا يطلب ال�شفاعة �إىل املحبوب..
 -86ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،3ص.141
 -87ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،3ص.141
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ون�صب
�إذ انقلب عليه املو�ضوع ،ف�صار �شافعاّ ،
ممدوحه للريبة ،و�سلك م�سلك القيادة» ..وذكر
88
الأبيات.
�أما موازناته التي علل لها ،ودلت هي على بعد
نظره وتدقيقه لأوجه املفا�ضلة ،فمنها ما جاء
تعليقا على بيت ب�شار يف املدح:
�إِ َذا َخ َز َن المْ َا َل ال َبخِ ْي ُل َف�إِنمِّ َ ا
َخ َزا ِئ ُن ُه َخ ِّط َّي ٌة َو ُد ُر ْو ُع
َو ِب ْي ٌ
�ض ِبهَا مِ ْ�س ٌك لمِ َ ِّ�س �أَ ُك ِّف ِه ْم
َ ُ 89
َعلَى �أَ َّنهَا ِر ْي ُح ال ِّد َما ِء ت�ض ْو ُع
فيقول« :على �أنه ي�ؤخذ على ب�شار �أن الرائحة
امل�سكية ال تكون �إال لدماء ال�شهداء ،فكيف يثني
على ممدوحه بحربهم؟ و�إمنا �أ�صاب كبد املعنى
الأعمى الثاين يف قوله:
ك�أنمّ ا ّ
رب َي ْفري ،من ُكلومِ ه ِِم
ال�ض ُ
�أكبا َد �سِ ْربٍ َرع َ
ني ال َّن ْو َر يف ال ُك ُن ِ�س
�سالتْ َت َ�ض ّوعُ ،حتى َظنّ جار ُِح ُه ْم
90
َق�سيم َة املِ�سكِ ُج ْر َح
الفار�س ال َّند ُِ�س"
ِ
والأعمى الثاين هذا هو �أبو العالء املعري،
ويف اتفاق عجزهما اجل�سدي (العمى) و�إ�شارة
ال�سقاف �إىل هذا االتفاق ما ميكن �أن ي�ستخل�ص
منه مدى نزاهة ناقدنا يف موازناته وحر�صه على
ت�ساوي ال�شاعرين املوازن بينهما يف مقدرتهما
الذاتية وقد فقدا حا�سة الب�صر ،ف�ضال عن االتفاق
 -88ينظر :ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،2ص .109-108وبيت
املجنون يف :جمنون ليلى ،ديوان جمنون ليلى ،قدم له و�شرحه:
جميد طراد( ،بريوت :عامل الكتب للطباعة والن�شر والتوزيع ،ط،1
1996م)� .ص.147
 -89ينظر :ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،2ص .109-108وبيت
املجنون يف :جمنون ليلى ،ديوان جمنون ليلى ،قدم له و�شرحه:
جميد طراد( ،بريوت :عامل الكتب للطباعة والن�شر والتوزيع ،ط،1
1996م)� .ص.147
 -90ينظر :ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،2ص .109-108وبيت
املجنون يف :جمنون ليلى ،ديوان جمنون ليلى ،قدم له و�شرحه:
جميد طراد( ،بريوت :عامل الكتب للطباعة والن�شر والتوزيع ،ط،1
1996م)� .ص.147
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فيما يراعى يف املوازنة من احتاد املعنى والغر�ض،
�أو الأ�سلوب والأداة ،ونحوها.
ومن املوا�ضع التي وازن ال�سقاف فيها موازنة
�شاملة لنواحي الفن والفكرة ،بل ووقف على
جزئيات �صغرية ،وتفا�صيل دقيقة ،تلك املوازنة
التي �أقامها بني ال�شاعرين املتنبي والطغرائي
حني و�صف كل منهما فر�سه يف ال�صحراء ببيت
واحد .وال �ضري للباحث يف اجتزاء هذه املوازنة
عن الأمثلة الأخرى من موازنات ال�سقاف؛ فهي
تكاد تكون �أمنوذجا مماث ًال لأخواتها الأخريات
الالتي ت�أنى ابن عبيد اهلل فيها .وال ب�أ�س بنقل هذه
املوازنة كاملة ،لتتبني مالمح هذه النظرة ال�شاملة،
والوقفات الدقيقة على جزيئات معينة يف البيتني.
�أما بيت املتنبي فهو:
ُتبرْ ِيْ َل ُهنَّ َن َعا ُم ال َّد ِّو ُم ْ�س َر َج ًة
91
ِ�ض ا ُ
ُيعار ُ
جل ُد َل امل ُ ْر َخا َة بِال ُّل ُج ِم
و�أما بيت الطغرائي فقوله:
َفا ْد َر�أْ ِبهَا فيِ ْ ُن ُح ْو ِر ال ِب ْيدِ َجا ِفلَ ًة
ُم َعار َِ�ضاتٍ َم َثانيِ ْ ال ُّل ْج ِم بِا ُ
جلدُلِ 92
يقول ابن عبيد اهلل« :وقيل يل� :أيهما �أف�ضل؟»
فقلت� :شبه الناظم خيله بنعام الدو ،وزعم �أنها
انربت تعار�ض �أزمة الإبل ب�أعنتها ،و(اجلدل) يف
البيتني جمع (جدايل) وهو الزمام.
والطغرائي جعل الإبل معار�ضة وج ّرد من نف�سه
�شخ�صا قال له :ادر�أ بها –يعني العي�س املعلومة من
املقام ،بقطع النظر عما قبل البيت ف�إين ال �أذكره-
وهي جافلة يف نحور البيد ،ودعها تعار�ض ب�أزمتها
مثاين جلم اخليل فهما �سوا ٌء يف �أ�صل املعنى.
 -91ينظر :ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،2ص .109-108وبيت
املجنون يف :جمنون ليلى ،ديوان جمنون ليلى ،قدم له و�شرحه:
جميد طراد( ،بريوت :عامل الكتب للطباعة والن�شر والتوزيع ،ط،1
1996م)� .ص.147
 -92ينظر :ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،2ص .109-108وبيت
املجنون يف :جمنون ليلى ،ديوان جمنون ليلى ،قدم له و�شرحه:
جميد طراد( ،بريوت :عامل الكتب للطباعة والن�شر والتوزيع ،ط،1
1996م)� .ص.147
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وك ٌل من اخليل والإبل ي�صلح لأن يكون الأ�صل
يف و�صف ال�سري بال�سرعة واجلد؛ لأن اخليل
معروفة ب�شدة عدوها ،والإبل معروفة ب�أنها �أ�صرب
منها على قطع امل�سافات البعيدة ،فكلما �أردت �أن
�أخ�ص كالم �أحدهما بنوع من القلب ،واخلروج عن
مقت�ضى الظاهر ردين الآخر �إليه ،غري �أن يف بيت
الناظم على الت�شبيه البليغ للخيل بالنعام ثالثة
�أ�شياء:
�أحدها� :أن املباراة واملعار�ضة �شيء واحد.
ثانيها� :أن لفظة (مرخاة) ال تخلو عن الرخاوة.
ثالثها� :أن البيت متعلق مبا قبله غري م�ستقل
بنف�سه ،ولفظة (لهن) فيه ال تعرف من املقام،
فلي�ست مثل لفظة (بها) يف بيت الطغرائي،
كما قررناه.
وميتاز بيت الطغرائي ب�أمور:
�أحدها :قيامه بذاته.
ثانيها :التجريد وهو ح�سن.
ثالثا( :نحور البيد) ف�إنه بديع.
رابعها( :املثاين) ف�إنها من فرائد الألفاظ.
خام�سها :ما يحتمل من اال�ستعارة البليغة يف لفظة
(ادر�أ)؛ �إذ ال مانع �أن ي�ستعار فيه م�سيل الأر�ض
البعيدة للعي�س املرتامية يف املرامي ال�سحيقة،
وعلى كل حال ..فكال البيتني تركيبه جزل،
ومعناه �ضخم ،غري �أن بيت الطغرائي �أبلغ
و�أفخم و�أملأ للفم ،وللناظم ف�ضيلة ال�سبق،
93
واهلل �أعلم».
فهذه بع�ض الأمثلة والنماذج من موازنات ابن
عبيد اهلل 94،تبني من خاللها متكنه من هذا املنهج،
واقتداره على الف�صل بني ال�شعراء ،مبا �أوتي من
ذوق وقدرة على �إدراك �أوجه الت�شابه واالختالف
بني ال�شعراء ونتاجهم.
 -93ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،2ص.165-163
 -94ينظر مثال :ال�سابق نف�سه ،ج� ،1ص122؛ وج� ،2ص.39
http://journals.uob.edu.bh

د -معايريه النقدية ومقايي�سه:

للنقد الأدبي معايريه اخلا�صة ومقايي�سه
املعتمدة لدى النقاد املعتربين ،واملتخ�ص�صني
فيه .وهذه املعايري واملقايي�س نابعة من طبيعة
الأثر الأدبي وطريقة �إن�شائه ،فهي مقايي�س لغوية
وبالغية يف املقام الأول؛ �إذ �إن الن�ص الأدبي ما
هو �إال جمموعة من الرتاكيب اللغوية ،والأ�ساليب
البالغية ،تخيرّ ها الأديب لأ�سلوبه واعتمدها
يف نتاجه .ثم ت�أتي املعايري اخللقية ،والدينية،
واالجتماعية ،والتاريخية ونحوها من املعايري
يف احلكم على الن�ص لأن م�ضمونه مي�س هذه
اجلوانب ،ولكن �أهميتها لديهم كانت يف املرتبة
الثانية بعد تلك املقايي�س الفنية والبالغية.
هكذا كان النقد العربي منذ ن�ش�أته يف الع�صر
اجلاهلي حيث بد�أ ذاتيا منطلقا من ذوق الناقد مع
بع�ض من املالمح املو�ضوعية حني كان يعلل �أحكامه
ٍ
ً
من حني لآخر؛ �إىل �أن �أ�صبح هذا النقد علما له
�أ�صوله وقواعده على يد النقاد املتخ�ص�صني
الذين �ألفوا فيه تواليف خا�صة ،وو�ضعوا له قواعد
ومقايي�س ،ولكنه مع ذلك بقي ل�صيق ًا بالفن،
ومعايريه ال تزال فنية؛ ثم جاء الع�صر احلديث
الذي �أخذ النقد فيه منحى �آخر من التطور،
وال�سيما يف العهود الأخرية وعند الغربيني خا�صة،
ف�أدخلت مقايي�س �أخرى هي �أقرب �إىل العلوم
منها �إىل الفنون ،كعلم النف�س ،وعلم الطب،
وعلم املنطق والفل�سفة ،وغريها؛ 95وهو ما جعل
دائرة النقد ت�ضيق وتنح�صر على فئة تكاد تكون
نادرة الوجود ،لكن يبقى النقد -يف ر�أي كثري من
الباحثني -فن ًا من الفنون ،وال ي�صلح �أن يقا�س �إال
96
مبقيا�س الفن والذوق واال�ستح�سان.
-95ينظر� :أحمد ال�شايب� ،أ�صول النقد الأدبي( ،اال�سكندرية:
املطبعة الفاروقية ،د.ت)� ،ص.101-98
 -96حتى �أولئك النقاد الغربيني الذين ينادون بجعل النقد علم ًا
ويقي�سونه مبقايي�س علمية غريبة عليه ،قد �أح�سوا ب�صعوبة تطبيق
ما نادوا �إليه نظريا ،فهذا «�سانت بيف» مل يقل يوم ًا �إن النقد علم
فح�سب ،و�أنه من املمكن �أن يزاوله كل �إن�سان ،كما يزاول علماء
النبات واحليوان �أبحاثهم ،بل كان يقول دائم ًا� :إن النقد فن �أي�ضا،
ويجب �أال يزاوله غري الفنان» .حممد مندور ،يف الأدب والنقد،
(القاهرة :نه�ضة م�صر1977 ،م)� ،ص.62
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ولقد �أ�شار �سيد قطب �إىل هذا الأمر ،بعد �أن
تناول �أمثلة من النقد ُا�ستخدمت فيها تلك املقايي�س
امل�ستحدثة ،فقال م�ستنتجا ومعقبا« :ولعلنا ننتهي
من هذه الأمثلة �إىل �شيء من الق�صد يف االعتماد
على الدرا�سات العلمية يف �صدد النقد الفني ،فهي
م�أمونة وجمدية طاملا هي تبحث يف املحيط البعيد
الوا�سع للعمل الفني ،ولكنها تفقد قيمتها حني ت�صل
�إىل الطبيعة الفنية والأ�سلوب الفني �أو �إىل العمل
الفني ذاته ،وال بد حينئذ من ا�ستخدام الو�سائل
الفنية البحتة املعتمدة على ال�شعور والذوق وعلى
القواعد الفنية املبا�شرة املت�صلة ب�أدوات الفن
97
وطرائقه يف التعبري والأداء».
وهذه الو�سائل الفنية البحتة التي �أ�شار �إليها
قطب ،جندها عند ابن عبيد اهلل �أداته الأ�سا�سية
وعمدته يف درا�سة الأدب ونقده ،ولعل التعبري
اجلامع لهذا املنهج الذي �سار عليه ال�سقاف هو
اتباعه ملذهب الأوائل� ،أو �سريه على تقاليد العرب
الذين «كانوا يحاولون �شرف املعنى و�صحته،
وجزالة اللفظ وا�ستقامته ،والإ�صابة يف الو�صف...
واملقاربة يف الت�شبيه ،والتحام �أجزاء النظم
والتئامها على تخري من لذيذ الوزن ،ومنا�سبة
امل�ستعار منه للم�ستعار له ،وم�شاكلة اللفظ للمعنى
و�شدة اقت�ضائهما للقافية حتى ال منافرة بينهما،

� -97سيد قطب ،النقد الأدبي� :أ�صوله ومناهجه( ،القاهرة :دار
ال�شروق ،ط1993 ،7م)� ،ص.109
http://journals.uob.edu.bh

فهذه �سبعة �أبواب هي عمود ال�شعر».
على �أنه كذلك مل يقف عند هذا العمود ويلتزمه
التزاما تاما ،بل جنده كثريا ما يحتفل مبقايي�س
�أخرى غري تلك ،مما عرف مبذهب البديع� ،أو
فنون البالغة عند املت�أخرين ،وعليه ف�إنه ميكن
�أن جنعل املقايي�س النقدية عند ابن عبيد اهلل على
نوعني :مقيا�س الألفاظ وجزالتها ،وقوة الرتاكيب
ومتانتها ،و�صحة املعاين و�شرفها ،وهو ما ميكن
�أن يختزل باملعيار اللغوي والداليل ،ومقيا�س �آخر
يتعلق بطرق البيان و�أ�ساليب البالغة ،وميكن �أن
يطلق عليه املعيار الفني والبالغي.
فمن املعايري اللغوية والداللية ما جاء يف نقد
ال�سقاف للمتنبي يف �أول «العود» حيث عاب عليه
تكرار اللفظ لغري فائدة ،وعطفه يف مو�ضع يفرت�ض
فيه الف�صل ،وهذا البيت هو �أول بيت يف الديوان
ويقال �إنه �أول بيت قاله �أبو الطيب:
ِب�أَب ِْي َمنْ َو ِد ْد ُت ُه َفا ْفترَ َ ْق َنا
َو َق َ�ضى ُ
اهلل َب ْع َد َذ َ
اك ْاج ِت َماعَا
98

 -98املرزوقي� ،شرح حما�سة �أبي متام� ،ص ،9-8واملق�صود بعمود
ال�شعر :تلك التقاليد املتوارثة التي �سبق �إليها ال�شعراء الأوائل
واقتفاها من جاء بعدهم حتى �صارت �سنة متبعة ،وعرفا متوارثا،
وهو ا�صطالح جديد ظهر عند الآمدي واجلرجاين ،ثم ا�ستوت نظرية
عمود ال�شعر عند املرزوقي� ،إذ «ا�ستطاع �أن ي�صل بهذه الق�ضية �إىل
الغاية التي مل ي�صل �إليها �أحد قبله �أو بعده من التحديد لعنا�صرها
والتف�صيل يف �أق�سامها وبيان معيار كل عن�صر» .ينظر :علي علي �صبح،
عمود ال�شعر العربي يف موازنة الأمدي( ،القاهرة :مكتبة الكليات
الأزهرية1986 ،م)� ،ص45؛ وعبد العزيز بن عبد الرحمن ال�شعالن،
ق�ضايا النقد الأدبي يف مقدمة �شرح حما�سة �أبي متام للمرزوقي،
(الريا�ض :الإدارة العامة للثقافة والن�شر ،جامعة الإمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية ،ط2002 ،1م)� ،ص .7-6على �أن اال�ستعارة مما
�أ�ضافه املرزوقي على من �سبقه ،و�إال ف�إنها مما مل يعنت بها النقاد
القدماء كاهتمام املت�أخرين بها ،فالآمدي مل ي�ستح�سن كثريا من
ا�ستعارات �أبي متام ،وقد عرب عن هذا املذهب القا�ضي اجلرجاين
بقوله« :وكانت العرب �إمنا تفا�ضل بني ال�شعراء يف اجلودة واحل�سن
ب�شرف املعنى و�صحته ،وجزالة اللفظ وا�ستقامته ،وت�سلم ال�سبق فيه
ملن و�صف ف�أ�صاب ،و�شبه فقارب ،وبده ف�أغرز ،وملن كرثت �سوائر
�أمثاله و�شوارد �أبياته ،ومل تكن تعب�أ بالتجني�س واملطابقة ،وال حتفل
بالإبداع واال�ستعارة �إذا ح�صل لها عمود ال�شعر ،ونظام القري�ض».
علي بن عبد العزيز اجلرجاين ،الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه،
حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم وعلي حممد البجاوي( ،بريوت:
املكتبة الع�صرية ،ط2006 ،1م)� ،ص.38
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َفا ْفترَ َ ْق َنا َح ْو ًال َولمَ َّا ا ْل َت َق ْي َنا
99
َكا َن َت ْ�سلِي ُم ُه َعلَ َّي َودَاعَا ججج.
يقول« :و�إمنا املعتبة على الناظم من حيث
اللفظ:
�أوال :يف تكريره (افرتقنا) يف البيتني ب�صيغة
واحدة من غري كبري فائدة ،ف�إنه ال ي�سلم من
اال�ستثقال والكراهة.
ثانيا :يف عطفه لفظة (افرتقنا) من البيت الثاين
على ما قبلها ،مع �أنها م�سوقة للتف�سري،
والواجب الف�صل حينئذ ،كما يف قوله تعاىل:
ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [طه� .]١٢٠ :أو
قوله –تقد�ست �أ�سما�ؤه :-ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﭼ [ي�س.]٢١ – ٢٠ :
و�إمنا وجب الف�صل؛ لأن العطف يقت�ضي التغاير
100
الكلي بني املتعاطفني ،ولي�س باملوجود».
وبهذا املنحى يف النقد جند �أن ال�سقاف قد وفق
يف نقد هذين البيتني �أميا توفيق ،ولعل ال�سر يكمن
 -99املرزوقي� ،شرح حما�سة �أبي متام� ،ص ،9-8واملق�صود بعمود
ال�شعر :تلك التقاليد املتوارثة التي �سبق �إليها ال�شعراء الأوائل
واقتفاها من جاء بعدهم حتى �صارت �سنة متبعة ،وعرفا متوارثا،
وهو ا�صطالح جديد ظهر عند الآمدي واجلرجاين ،ثم ا�ستوت
نظرية عمود ال�شعر عند املرزوقي� ،إذ «ا�ستطاع �أن ي�صل بهذه
الق�ضية �إىل الغاية التي مل ي�صل �إليها �أحد قبله �أو بعده من التحديد
لعنا�صرها والتف�صيل يف �أق�سامها وبيان معيار كل عن�صر» .ينظر:
علي علي �صبح ،عمود ال�شعر العربي يف موازنة الأمدي( ،القاهرة:
مكتبة الكليات الأزهرية1986 ،م)� ،ص45؛ وعبد العزيز بن عبد
الرحمن ال�شعالن ،ق�ضايا النقد الأدبي يف مقدمة �شرح حما�سة
�أبي متام للمرزوقي( ،الريا�ض :الإدارة العامة للثقافة والن�شر،
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،ط2002 ،1م)� ،ص.7-6
على �أن اال�ستعارة مما �أ�ضافه املرزوقي على من �سبقه ،و�إال ف�إنها
مما مل يعنت بها النقاد القدماء كاهتمام املت�أخرين بها ،فالآمدي
مل ي�ستح�سن كثريا من ا�ستعارات �أبي متام ،وقد عرب عن هذا
املذهب القا�ضي اجلرجاين بقوله« :وكانت العرب �إمنا تفا�ضل بني
ال�شعراء يف اجلودة واحل�سن ب�شرف املعنى و�صحته ،وجزالة اللفظ
وا�ستقامته ،وت�سلم ال�سبق فيه ملن و�صف ف�أ�صاب ،و�شبه فقارب،
وبده ف�أغرز ،وملن كرثت �سوائر �أمثاله و�شوارد �أبياته ،ومل تكن تعب�أ
بالتجني�س واملطابقة ،وال حتفل بالإبداع واال�ستعارة �إذا ح�صل لها
عمود ال�شعر ،ونظام القري�ض» .علي بن عبد العزيز اجلرجاين،
الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم
وعلي حممد البجاوي( ،بريوت :املكتبة الع�صرية ،ط2006 ،1م)،
�ص.38
 -100ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،1ص.75-74
http://journals.uob.edu.bh

يف اعتماده �أدوات النقد الأولية بدء ًا من النظر
يف ظواهر الألفاظ ومواقعها ،ثم اعتماده على
�أ�ساليب البيان وقواعد النحو ،وا�ستئنا�سه يف حكمه
مبا يف الذكر احلكيم من الآيات البليغات؛ بينما
جند ناقد ًا �آخر من ع�صرييه ،مل يوفق �إىل ما وفق
�إليه ،وا�ضطرب يف نقد هذين البيتني ا�ضطراب ًا
ب ّينا؛ لأنه �سار فيه على غري هدى ،مما جعل نقاد ًا
101
�آخرين يعقبون عليه ،وي�شنعون له ر�أيه.
ومن املواطن التي عمد فيها ابن عبيد اهلل �إىل
املعيار اللغوي والداليل ،ما جاء يف نقد بيت املتنبي:
ال ِبدَا ٍر َ�س َب َ
�أهْ ً
اك � ْأغ َي ُدهَا
102
�أ ْب َع َد َما َبا َن َع ْن َك ُخ َّردُها
فيقول« :والناظم يف البيت الذي نتكلم عليه
يدعو للدار ب�أن تكون م�أهولة ،وكان الواجب �أن
يقول�( :أهال لدار)؛ ليت�ضح معنى الدعاء للدار،
 -101ينظر :طه ح�سني ،مع املتنبي� ،ضمن املجموعة الكاملة
مل�ؤلفات الدكتور طه ح�سني ،املجلد ال�ساد�س (الأدب والنقد،)2
(بريوت :دار الكتاب اللبناين1981 ،م)� ،ص  .40-38حيث اتهم
املتنبي يف البيتني ال�سابقني بالتكلف ورماه بال�صنعة التي �أنفق فيها
جهدا ثقيال ووقتا طويال حتى �أتى ببيت ون�صف بيت! لي�صل �إىل
املعنى الذي يريده -ح�سب ر�أيه -يف قوله« :كان ت�سليمه علي وداعا».
ومل ي�أت الناقد بدليل مقنع ملا ذهب �إليه� ،سوى �أن لفظة «وددته»
نابية قلقة مكرهة على اال�ستقرار يف مكانها الذي هي فيه ،و�إمنا
�أراد �أن يقول «�أحببته» فلم ي�ستقم له الوزن ،فالتم�س كلمة ت�ؤدي له
هذا املعنى وتالئم هذا الوزن ،فلم يجد �إال «وددته» هذه» .وهو ما
حمل ناقدين �آخرين هما :العقاد ،وحممود �شاكر على االعرتا�ض
عليه ،ينظر تف�صيل ذلك يف :عبا�س حممود العقاد ،جملة الهالل،
عدد مار�س1937 ،م؛ وحممود حممد �شاكر ،املتنبي( ،القاهرة:
مطبعة املدين1987 ،م)� ،ص 479وما بعدها.
 -102ينظر :طه ح�سني ،مع املتنبي� ،ضمن املجموعة الكاملة
مل�ؤلفات الدكتور طه ح�سني ،املجلد ال�ساد�س (الأدب والنقد،)2
(بريوت :دار الكتاب اللبناين1981 ،م)� ،ص  .40-38حيث اتهم
املتنبي يف البيتني ال�سابقني بالتكلف ورماه بال�صنعة التي �أنفق فيها
جهدا ثقيال ووقتا طويال حتى �أتى ببيت ون�صف بيت! لي�صل �إىل
املعنى الذي يريده -ح�سب ر�أيه -يف قوله« :كان ت�سليمه علي وداعا».
ومل ي�أت الناقد بدليل مقنع ملا ذهب �إليه� ،سوى �أن لفظة «وددته»
نابية قلقة مكرهة على اال�ستقرار يف مكانها الذي هي فيه ،و�إمنا
�أراد �أن يقول «�أحببته» فلم ي�ستقم له الوزن ،فالتم�س كلمة ت�ؤدي له
هذا املعنى وتالئم هذا الوزن ،فلم يجد �إال «وددته» هذه» .وهو ما
حمل ناقدين �آخرين هما :العقاد ،وحممود �شاكر على االعرتا�ض
عليه ،ينظر تف�صيل ذلك يف :عبا�س حممود العقاد ،جملة الهالل،
عدد مار�س1937 ،م؛ وحممود حممد �شاكر ،املتنبي( ،القاهرة:
مطبعة املدين1987 ،م)� ،ص 479وما بعدها.
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لأن من معاين (الالم) بيان املدعو له ،كما يف
قولهم�( :سقيا له).
�أما (الباء) :فال معنى لها ،و�إن تكلف ال�شارح
يف ت�أويلها.
و�أما قوله�( :أبعد ما بان عنك خ ّردها) ..فـ
(اخل ّرد) :جمع خريدة ،وهي البكر التي مل مت�س.
و(�أبعد)� :أفعل تف�ضيل.
ومعناه� :أن �أهل الدار قد بعدوا كلهم ،غري �أن
اخلرد �أبعد .ثم ال يخلو �أن يريد و�صفهم بالبعد
حال الإقامة ،وفيه نظر؛ لأن و�صف الرجال بالبعد
قد يفهم منه الإ�شارة �إىل حتلهم� ،أو حال االرحتال،
وهو حينئذ ظاهر ،لأنهم و�إن حتملوا معا ،ف�أول من
يقدم الن�ساء ،ثم يزدن بعدا بالغرية وال�صيانة،
103
وكثريا ما يوجد ذكر بعدهن يف �أفانني القول.»...
ومبثل هذا اال�ست�شفاف اللفظي يكت�سي نقد
ال�سقاف بالعمق وبعد النظر ،والعجيب �أن يهتدي
ناقدنا �إىل احتمال ال ُبعد يف حال الإقامة ،ولكنه
�سرعان ما ا�ستدرك ب�أنه البعد بالرتحال ثم
ازدياده باملنعة والغرية هو الأكرث احتما ًال وال�سيما
مع وجود ما �أ�شار �إليه ابن عبيد اهلل من �أمثلة
كثرية يف �أفانني �أقوال العرب وطرائق تعبريهم عن
منعة الرجال وغريتهم على الن�ساء.
ويبدو �أن ال�سقاف يويل الألفاظ اهتمام ًا كبريا
على نحو ما تبني يف املثال ال�سابق من �شرح ملفرداته
وا�ست�شفاف لدالئله ،وكذلك على نحو اهتمامه
بف�صاحة اللفظة وو�ضوحها يف مثل قول املتنبي:

 -103ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،1ص.135-134
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ِيم َف ُج ْد َنا َب�أ ْن ُف ٍ�س
� َأ�شا ُروا ِب َت ْ�سل ٍ
104
ال�س ُم �أ ْد ُم ُع
		
َت�سِ ي ُل مِ َن الآمَاقِ َو ِّ
يقول" :و(ال�سم) لغ ٌة يف اال�سم ،وا�ستعمالها
105
لي�س بجيد؛ لأنها مهجورة".
كما يت�ضح حر�صه على دالالت الألفاظ وح�سن
ا�ستخدامها يف مو�ضعها ،حني خط�أ ابن الرومي يف
قوله:
اب َب ْط ِنهَا
ُم َق َّب ُل َظ ْه ِر ال َك ِّف وَهّ ُ
َ َ 106
اح ٌة ِف ْيهَا ا َ
		
حلطِ ْي ُم َوز ْمز ُم
َل ُه َر َ
"�إذ توهم �أن املقبل احلطيم ،و�إمنا يقبل
107
احلجر الأ�سود ،ولي�س به".
وال يعني ذلك لديه �إيثار الو�ضوح وال�سهولة
دائما ،فجزالة الألفاظ يف ال�شعر مطلب مهم،
 -104ينظر :طه ح�سني ،مع املتنبي� ،ضمن املجموعة الكاملة
مل�ؤلفات الدكتور طه ح�سني ،املجلد ال�ساد�س (الأدب والنقد،)2
(بريوت :دار الكتاب اللبناين1981 ،م)� ،ص  .40-38حيث اتهم
املتنبي يف البيتني ال�سابقني بالتكلف ورماه بال�صنعة التي �أنفق فيها
جهدا ثقيال ووقتا طويال حتى �أتى ببيت ون�صف بيت! لي�صل �إىل
املعنى الذي يريده -ح�سب ر�أيه -يف قوله« :كان ت�سليمه علي وداعا».
ومل ي�أت الناقد بدليل مقنع ملا ذهب �إليه� ،سوى �أن لفظة «وددته»
نابية قلقة مكرهة على اال�ستقرار يف مكانها الذي هي فيه ،و�إمنا
�أراد �أن يقول «�أحببته» فلم ي�ستقم له الوزن ،فالتم�س كلمة ت�ؤدي له
هذا املعنى وتالئم هذا الوزن ،فلم يجد �إال «وددته» هذه» .وهو ما
حمل ناقدين �آخرين هما :العقاد ،وحممود �شاكر على االعرتا�ض
عليه ،ينظر تف�صيل ذلك يف :عبا�س حممود العقاد ،جملة الهالل،
عدد مار�س1937 ،م؛ وحممود حممد �شاكر ،املتنبي( ،القاهرة:
مطبعة املدين1987 ،م)� ،ص 479وما بعدها.
 -105نف�سه ،ج� ،3ص.265
 -106ينظر :طه ح�سني ،مع املتنبي� ،ضمن املجموعة الكاملة
مل�ؤلفات الدكتور طه ح�سني ،املجلد ال�ساد�س (الأدب والنقد،)2
(بريوت :دار الكتاب اللبناين1981 ،م)� ،ص  .40-38حيث اتهم
املتنبي يف البيتني ال�سابقني بالتكلف ورماه بال�صنعة التي �أنفق فيها
جهدا ثقيال ووقتا طويال حتى �أتى ببيت ون�صف بيت! لي�صل �إىل
املعنى الذي يريده -ح�سب ر�أيه -يف قوله« :كان ت�سليمه علي وداعا».
ومل ي�أت الناقد بدليل مقنع ملا ذهب �إليه� ،سوى �أن لفظة «وددته»
نابية قلقة مكرهة على اال�ستقرار يف مكانها الذي هي فيه ،و�إمنا
�أراد �أن يقول «�أحببته» فلم ي�ستقم له الوزن ،فالتم�س كلمة ت�ؤدي له
هذا املعنى وتالئم هذا الوزن ،فلم يجد �إال «وددته» هذه» .وهو ما
حمل ناقدين �آخرين هما :العقاد ،وحممود �شاكر على االعرتا�ض
عليه ،ينظر تف�صيل ذلك يف :عبا�س حممود العقاد ،جملة الهالل،
عدد مار�س1937 ،م؛ وحممود حممد �شاكر ،املتنبي( ،القاهرة:
مطبعة املدين1987 ،م)� ،ص 479وما بعدها.
 -107ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،3ص.157
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ومعيار ثابت لل�سبق والتفا�ضل� ،إذ نراه يعلق على
قول حممد بن كنا�سة:
فيِ ّ ا ْن ِق َب ٌ
ا�ض َوحِ ْ�ش َم ٌة ِف�إ َذا
َل ِق ْيتُ �أهْ َل ال َو َفا ِء َوالكرم
�أر�سلت نف�سي على �سجيتها
108
وقلت ما قلت من غري حمت�شم
نراه يعلق قائال« :وهما بيتان يغبطه عليهما
�إ�سحاق بن �إبراهيم املو�صلي ،والغبطة من حيث
املعنى ال من حيث اللفظ ،ف�إنهما لي�سا منه يف
الذروة» 109.وبالفعل فالبيتان يكاد �أن يكونا من
الكالم العادي ب�ألفاظهما.
و�أما اعتماد ال�سقاف على املعايري الفنية
ري مناذجها ،وهذا االحتفاء
والبالغية يف نقده فكث ٌ
فيما نراه -ينم عن اعتقاد ناقدنا ب�أن ال�شعرالعربي الأ�صيل ال يقت�صر على ما جاء منه على
عمود ال�شعر فح�سب ،بل يتعدى هذه النماذج �إىل
غريها من ال�شعر املحدث الذي اتخذ من البديع
قواما ،ومن فنون البيان طريقا.
فمن ذلك توقفه ب�شيء من التف�صيل عند قول
املتنبي:
ُي ْعطِ ْي َف َ
ال َم ْطلَ ُه ُي َك ِّد ُرهَا
110
ِبهَا َو َال َم َّن ُه ُي َن ِّك ُدهَا
"يقول� :إنه يعطي الأيادي التي ال يكدرها املطل،
وال ينكدها منهما ،ولي�س املراد �أن هناك مطال
ومنا غري �أن ال تكدير وال تنكيد منهما ،ولكن املراد
نفي املطل واملن البتة ...وقد ذكره الزخم�شري يف
«الك�شاف» عند قوله تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ [�آل عمران ،]١٥١ :وقال( :ف�إن قلت:
ك�أن هناك حجة حتى نزلها تعاىل ،في�صح لهم
الإ�شراك ..قلت :مل يعن �أن هناك حجة �إال �أنها مل
تنزل عليهم؛ لأن ال�شرك ال ي�ستقيم �أن تقوم عليه
حجة ،و�إمنا املراد نفي احلجة ونزولها جميعا)...
 -108ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،3ص.295
 -109ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،3ص.295
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وي�سميه البديعيون( :نفي ال�شيء ب�إيجابه) ،وف�سره
ابن ر�شيق وابن �أبي الإ�صبع وغريهما ب�أنه( :الكالم
الذي ظاهره �إيجاب ال�شيء ،وباطنه نفيه).
ومنه قوله جل ذكره :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﭼ
[مرمي ،]٦٢ :فلي�س املراد -على �أ�صح الأقوال: -
�أن يف اجلنة لغو ًا �إال �أنهم ال ي�سمعونه ،ولكن املراد:
نفي اللغو من �أ�صله ،ومعاذ اهلل �أن يكون فيها لغو
111
�أو غول".
وبهذا الإطناب يف تقرير ما عرف عند
البالغيني بـ «نفي ال�شيء ب�إيجابه»� ،أو «الكالم
الذي ظاهره �إيجاب ال�شيء وباطنه نفيه» ،و�سماه
ال�سقاف تارة بـ «نفي املحكوم عليه بانتفاء
�صفته» 112،تت�ضح �أوجه البالغة يف ن�صو�ص كثرية
113
جندها على هذا املنوال.
وعلى هذا النحو من االحتفاء باملعيار الفني
والبالغي جند كثري ًا من نقدات ابن عبيد اهلل
للأ�شعار وا�ستح�سانه لها من حيث ما جاء فيها
من �أوجه البديع وفنون البالغة� ،أو ا�ستهجانه من
حيث التكلف والتق�صري فيها ،فمن ذلك االلتفات،
واال�ستعارة ،ومراعاة النظري ،واالقتبا�س ،وعك�س
املعنى ،واملجاز العقلي ،والكناية ،والإغراق �أو
الغلو ،ونقل امل�سموع �إىل امل�شموم 114الذي ي�سميه
النقاد املحدثون برتا�سل احلوا�س.
وجماع الأمر يف منهج ابن عبيد اهلل ال�سقاف
يف النقد� ،أن يقال� :إنه منهج �سليم يبتد�أ بتوثيق
الن�ص وحتقيقه ،و ُيعنى بالأ�سلوب واتخاذ الإن�شاء
والنظم قالبا ،لي�سلك �سبيل التوازن والدقة بانتهاج
املوازنة بني ال�شعراء �إن اقت�ضى املقام املفا�ضلة
بينهم ،ويحقق الأ�صالة ملجيئه -يف الأغلب -على
هدي من معهود العرب يف اتخاذ عمود ال�شعر
معيارا يحتذى ،فهو لديه يف االعتبار الأول ،كما
 -111ال�سقاف ،العود الهندي ،ج� ،1ص.236
 -112نف�سه ،ج� ،1ص.87
 -113وقد �أتي ال�سقاف ب�شواهد لهذا اللون كما يف الإحالتني
ال�سابقتني ،وكذلك يف :ج� ،2ص.52
 -114نف�سه ،ج� ،1ص103-102؛ وج� ،2ص ،70و ،142و ،235و314؛
وج� ،3ص186؛ وج� ،2ص5؛ وج� ،1ص ،87و99؛ وج� ،2ص335؛ وج،3
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كان �إيجابيا يف �أحكامه التخاذ املعايري التي ا�ستقر
عليها �آراء النقاد املت�أخرين من �أ�صحاب البديع
ووا�ضعي علم البالغة ،ولعل ذلك من منطلق �إميانه
ب�أن التجديد �سنة ال بد منها ،و�إال كان ال�شعر تقليد ًا
جامد ًا وقوالب جاهزة ،ولكان الإبداع حكر ًا على
الأوائل دون الآواخر.
امل�صادر واملراجع:
�إبراهيم ،طه �أحمد .تاريخ النقد الأدبي عند
العرب( ،بريوت :دار احلكمة ،د.ت).
�إبراهيم ،ن�صر الدين .النقد يف الع�صر اجلاهلي
بني الذاتية واملو�ضوعية( ،كواالملبور :مركز
البحوث -اجلامعة الإ�سالمية العاملية ماليزيا،
ط2008 ،1م).
ابن برد ،ب�شار .ديوان ب�شار بن برد� ،شرحه وقدمه:
مهدي حممد نا�صر( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1993 ،1م).
ابن منقذ� ،أ�سامة .البديع يف البديع يف نقد ال�شعر،
حتقيق� :أحمد �أحمد بدوي و�آخرون( ،القاهرة:
مطبعة البابي احللبي ،د.ت).
الأ�سد ،نا�صر الدين .م�صادر ال�شعر اجلاهلي
وقيمته التاريخية( ،القاهرة :دار املعارف،
ط1982 ،6م).
الأ�صفهاين� ،أبو الفرج .الأغاين ،حتقيق� :سمري
جابر( ،بريوت :دار الفكر ،ط.)2
الآمدي� ،أبو القا�سم احل�سن بن ب�شر .املوازنة بني
�شعر �أبي متام والبحرتي ،حتقيق :ال�سيد �أحمد
�صقر( ،القاهرة :دار املعارف ،ط1992 ،4م).
�أمني� ،أحمد .النقد الأدبي( ،القاهرة :مكتبة
النه�ضة امل�صرية ،ط1972 ،4م).
البديعي ،يو�سف .ال�صبح املنبي عن حيثية املتنبي،
حتقيق :م�صطفى ال�سقا و�آخرون( ،القاهرة:
دار املعارف ،ط1994 ،3م).
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البو�شنجي ،ال�شاهد .ن�صو�ص امل�صطلح النقدي
لدى ال�شعراء اجلاهليني والإ�سالميني،
(بريوت :دار الغرب الإ�سالمي ،باري�س:
من�شورات القلم ،ط1993 ،1م).
التلم�ساين� ،أبو العبا�س املقري .نفح الطيب من
غ�صن الأندل�س الرطيب ،حتقيق� :إح�سان
عبا�س( ،بريوت :دار �صادر1997 ،م)
اجلرجاين ،علي بن عبد العزيز .الو�ساطة بني
املتنبي وخ�صومه ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل
�إبراهيم وعلي حممد البجاوي( ،بريوت:
املكتبة الع�صرية ،ط2006 ،1م).
اجلمحي ،حممد بن �سالم .طبقات فحول
ال�شعراء ،حتقيق :حممود �شاكر( ،القاهرة:
املدين1974 ،م).
احلب�شي ،عبد اهلل حممد .يف الأدب اليمني ع�صر
خروج الأتراك الأول من اليمن( ،بريوت:
دار املناهل للطباعة والن�شر والتوزيع ،والدار
اليمنية للن�شر والتوزيع ،ط1986 ،1م).
ح�سني ،طه .مع املتنبي� ،ضمن املجموعة الكاملة
مل�ؤلفات الدكتور طه ح�سني ،املجلد ال�ساد�س
(الأدب والنقد( ،)2بريوت :دار الكتاب
اللبناين1981 ،م).
احل�شبي ،عبد اهلل حممد« .عبد الرحمن بن عبيد
اهلل وبداية النقد الأدبي يف اليمن» ،جملة
اليمن احلديث.
حمود ،ماجدة .عالقة النقد بالإبداع الأدبي،
(دم�شق :من�شورات وزارة الثقافة1997 ،م).
اخلن�ساء ،متا�ضر بنت عمرو بن احلارث .ديوان
اخلن�ساء� ،شرح� :أبو العبا�س �أحمد بن يحيى
ثعلب ،حتقيق� :أنو �أبو �سويلم( ،ع ّمان :دار عمار
للن�شر والتوزيع ،ط1988 ،1م).
الربيعي ،حممود .ن�صو�ص من النقد العربي مع
مقدمة حتليلية( ،القاهرة :دار غريب للطباعة
والن�شر والتوزيع2000 ،م).
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