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شذرات أدبية ونقدية في كتاب )حاشية الصّبان( على شرح )األشموني( 

 هـ(1206)تلمحمد بن علي الصّبان 

Critical and literary excerpts in the book (AL-Sabban 

Footnotes) According to AL-Ashmooni Explanation By 

Muhamad bin Ali AL-Sabban(d. 1206 H.) 
  Lect. Jaafer A. Ashoor                                  (1)م.د جعفر علي عاشور 

                               Lect. Jawad A. Sabhan(2)سبهان هم.د جواد عود

 لبحثص املخ

ــتهر يف جماالت اخرى كالنحو والصــــــرف واللغة  ــبان شــــــأن يف اجلانب االديب والنقدي، ولكنه اشــــ للصــــ
والعلوم االخرى. وقد مشلت الدراسة على جمموعة من املوضوعات كالرواية والنقد اللغوي والنقد العروضي، 

 العريب. ب والنقدوالبالغة وغريها، اليت شكلت حمطات من نشاطه، لتعد ظاهرة يف اتريخ االد
Abstract  
AlSabban is well – known as a literary figure and critic. However he 

excelled in other fields such as grammar, morphology, linguistic and other 

important firlds – This study involes a set of topics like novel, literay criticism, 

prosodical criticism and rhetorics. which represent a hallmark in his a ctivity 

and a phenomena on in the history of literature and criticism. 

 
 .--هل البيتة االداب /جامعة اكلي  -1
 ديرية العامة لرتبية كربالء. امل -2
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 المقدمة

كان للصــــــــــــّبان شــــــــــــأن يف اجلانب األديب والنقدي ولكنه اشــــــــــــتهر يف جماالت اخرى كالنحو، واللغة، 
شـأنه يف اجلانب األديب والنقدي حباجة اىل من يكشـف عنه. وعلى هذا  ى، فبقي والصـرف، والعلوم االخر 

االســـــاس جاءت فكرة البحث أبن يســـــلط الضـــــوء، ويكشـــــف عن اجلوانب األدبية والنقدية لدى الصـــــّبان 
 الذي ُعرف، او اشتهر، أبنه حنوي، ولغوي ليس غري، ولكنه امتلك منزلة اخرى يف األدب والنقد.

هـذا الرجـل قـد اختط لنفســـــــــــــــه جمـااًل آخراً غري جمـال النحو، واللغـة، والعلوم   ينبئ أنّ فكـان ذـلك كلـه: 
 االخرى، أال وهو جمال األدب والنقد.

ومشلت الدراســــــــة على جمموعة من املوضــــــــوعات اليت شــــــــكلت حمطات ظاهرة يف أتريخ األدب والنقد 
وغريها، وقد سبقها تعريف ابملؤلِّف   العربية  العريب من مثل الرواية، والنقد اللغوي، والنقد العروضي والبالغة

ؤلَّف يف متهيد هذا البحث. وأن من املناســـب التذكري أبن ما ورد يف حاشـــية الصـــبان من شـــذرات ادبية 
ُ
وامل

ونقدية مل يكن هو املقصود االصلي الذي قصده املؤلف؛ ألن ما ورد منها جاء يف سياق الشرح وااليضاح 
يرمي من وراء ذكرها اىل ايضــــــــاح املعىن املراد هلذه احلاشــــــــية، أي ان  ية، وكان على حاشــــــــية االمشوين النحو 

االدب والنقد ال يقصد اليه قصداً، لذا كانت القراءة الدقيقة وحماولة استخالص النص من السياق الطويل 
ــفــاء طــابعي النقــد واالدب عليــه عمليــة تتطلــب قراءة الكتــاب المتالئــه ابللغــة والنحو و  الصــــــــــــــرف واضــــــــــــ

ئ النص النقدي متصـاًل بكالم مسـهب ال عالقة له مبوضـوعنا، فكان التقاط هذه اذ كثرياً ما جيالعراب، وا
 اللفتات يف اعماق حبار الصّبان املتالطمة من ضرورات البحث وصعوابته يف آن واحد.

 التمهيد:

 املؤِّلف واملؤَّلف:
اللغة والنحو والبالغة والعروض يف  حممد بن علي الصـــــّبان املصـــــري، )ابو العرفان( عامل اديب مشـــــارك

واملنطق والسرية واحلديث من كبار العلماء املصريني يف القرن الثالث عشر اهلجري ولد مبصر وحفظ القرآن 
واملتون، واجتهد يف طلب العلم وحضـــــر أشـــــياخ عصـــــره وجهابذة مصـــــره، ورىب التالميذ واشـــــتهر ابلتحقيق 

 له بني العلماء مبصر والشام.وفض والتدقيق واملناظرة واجلدل، وشاع ذكره
ــائل أهل بيته الطاهرين(، و  ــطفى وفضــ ــرية املصــ ــعاف الراغبني يف ســ ــنفات عدة منها )اســ ــّبان مصــ للصــ
)منظومة الصــّبان يف علم مصــطلح احلديث(، و )حاشــية على شــرح العصــام على الســمرقندية(، و)حاشــية 

 على شرح امللوي على السلم يف املنطق(، وغري ذلك.
، أما كتاب )حاشــية الصــّبان على شــرح األمشوين أللفية ابن (3)هـــــــــــــــــ 1206ان ابلقاهرة ســنة  الصــبّ تويف  

مالك(، فأنه أحد مؤلفات الصــــّبان، وهذه احلاشــــية هي شــــرح على شــــرح األمشوين لأللفية، زاد يف ايضــــاح 
ــريف، ــتطرد يف اآلراء النحوية ومذاهب النحويني، وأوجه النحو واألعراب والتصـ ــواهد وأت  املعاين واسـ ى ابلشـ

 
 .18 – 11/17، وينظر: معجم املؤلفني: عمر رضا كحالة: 6/297ينظر: األعالم، الزركلي:  -3
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 25:  العدد

. ويُعد الكتاب من الكتب العظيمة الفائدة يف موضــوعات اللغة والنحو (4)من القرآن الكرمي والشــعر العريب 
والبالغة واألدب، والعروض، والنقد، ملا عرف به صـــــــــــاحبه من التثبت واألمانة. ويعد الصـــــــــــّبان من أعالم 

مه ابلعلوم االخرى، ومل يبعده هذا اإلهتمام هتمااللغة يف عصــــــــــــره، وإن كان اهتمامه ابللغة كان أكثر من ا
ــعة معرفته ببقية العلوم اليت كان هلا أثرها الواضـــح  عن املوضـــوعات االخرى مما يدلل على علمه الواســـع وسـ

 يف مؤلفاته فقد أفاد من علوم العربية يف ما كتب فجاءت كتاابته مصقولة مهذبة موزونة.
ألمشوين أللفية ابن مالك( حافاًل مبثل هذا اجلهد العلمي، رح اوقد كان كتاب )حاشـية الصـّبان على شـ 

ــتفيضـــة من خالل شـــذراته املتفرقة تلميحاً او  فقد حفل بنقل موضـــوعات أدبية ونقدية وعاجلها معاجلة مسـ
 تصرحياً.

 وميكننا تتبع ذلك يف حماور ابرزة شكلت ظاهرة لديه لعل من أبرزها.
 الروايـة:

ره ونثره، وقد وضــــــــعت تصــــــــانيف قيمة يف هذا  عدداً من رواة األدب، شــــــــععرف أتريخ األدب العريب 
هـــــــــــــــــ(، و األصــمعي  168هـــــــــــــــــ( واملفضــل الضــيّب )154الصــدد، ومن هؤالء الرواة: ابو عمرو بن العالء )

املرتضى هـــ(، والشريف 384هـــ(، واملرزابين )356هـــ( وابو الفرج األصفهاين )276هـــ(، وابن قتيبة )216)
ــ(، واألبي436) ــ( وغريهم. وي507وردي )هــ تمثل هذا العنوان يف ايراد املصنف ابيااتً من الشعر كثرية ورد  هــ

بعض كلماهتا برواايت خمتلفة، ويثبت هذا االختالف، وينسبُه يف بعض االحيان اىل شارح او رواية، ويرتك 
ت ولكن من دون قد يرد واحدة من الروااياملســـــــألة بعد هذا من دون تعليق او اشـــــــارة، ويف مواطن اخرى 

هلذا الرد، ومن املمكن ان يعد الرتجيح حكماً نقدايً ذوقياً يظهر به الشارح موقفه من الرواايت    ابداء سبب
املختلفة بوضـوح، ويفضـل واحدة، ويف هذا رّد لبقية الرواايت. وكان للصـّبان دور ابرز يف تفريد الرواية فقد 

ــبدل كتابُه على أنه مل ــأنً عّمن ســــ ــفحنا هذا الكتاب جند  قه من رواة اللغة واألدب يكن أقل شــــ وعند تصــــ
 تدقيقات رائقة وتقريرات جليلة منيفة خدم هبا شرحه. فمما رواه من الشعر قول الربيع بن ضبع الفزاري:

ــتـــــني عــــــامــــــاً  ــفـــــ  مــــــائـــ  اذا عــــــا  الـــ
 

اءُ   ــذاذة واـلـفتــــــّ ب اـلـلـــــــــــــــــــــــــ  ـفقــــــد ذلهــــــل
 

 .(5)املسرة والفتاءُ ث عقب: ويروى: فقد ذهب 
 ( على سالمة الشعر وروايته، كان يُبشر اىل رواية الشعر وشرحه:الصّبان وحلرص )

 فــــــ مــــــا أن تــــكــــون أخــــي بصــــــــــــــــدق  
ــذين ــين وا ــــــــــ ــرحــــــــــ ــأطــــــــــ  وإال فــــــــــ

 

 فــــــأعــــرف مــــنــــــك  ــــثــــي مــــن  ــــيــــين 
ــين ــيــــــ ــقــــــ ــتــــــ ــيــــــــك وتــــــ ــقــــــ ــُدّوا أتــــــ  عــــــ

 

ويقال يف الكالم الغث والســـمني اي الرديء واجليد ولعل املعىن فأعرف بك الردىء واجليد لتبيينك ىل 
 ء وابعادك يل عنه واجليد واعانتك يل عليه ويوجد يف بعض النسخ بني البيتني:الردى

ــا  ــنــــ ــر ذ ــــ ــجــــ ــى حــــ ــلــــ ــو أان عــــ ــلــــ  فــــ
 

 جــــــرى الــــــدمــــــيــــــان ابخلــــــري الــــــيــــــقــــــني 
 

 
للمزيد عن منهجه وماهية املؤلف ينظر: شواهد الصبان يف حاشيته على شرح االمشوين، دراسة حتليلية، اطروحة دكتوراه، اسيل   -4

 وما بعدها  16م، 2007، كلية الرتبية، محيدي، جامعة اببل عبد احلسني
 .4/67حاشية الصّبان على شرح األمشوين: حممد بن علي الصبان:  -5
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يخنا وهو ســاقط من خط املؤلف ث قال وأنشــده ابن دريد مع وروى مؤخراً عنهما وهو املتجه. قال شــ 
 بيتني غري هذين:

 لــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــرك إين وأاب رابح
ــين  ــغضـــــــــــ ــبـ ــيـ ــغضــــــــــــــــه و لـ ــاً وأبـ  أيضــــــــــــــ

 

 عــــلــــى طــــول الــــتــــجــــــاور مــــنــــــذ حــــني 
 (6)يــــــــــــــراين دونــــــــــــــه وأرا  دوين

 

 ومثل ذلك ايضاً يف روايته وشرحه لقول أمرئ القيس الكندي:
 ُعنيزٍة(())ويوم دخلُت اخلْدر خْدر 

قوله )يوم دخلت اخلدر( فقالت: لك الويالُت إنك ُمرجلي بكســـــر اخلاء املعجمة وســـــكون الدال أي 
)إنك ُمرجلي( أي مصــــــريي راجلة أي ماشــــــية لعقرك ظهر بعريي تصــــــريح )قوله وأاتها( أي  اهلودج وقوله:
ثل الســــــــهم أحيمر هو الذي عقرها وكان أمحر أزرق أصــــــــهب كأخي الســــــــهم أي كم --نقة صــــــــاحل  

 والعضب وعقريا فعيل يستوي فيه املذكر واملؤنث.
يراد الرواية وشــرحها فحســب، وامنا يتبعها ويف موضــع آخر تبدأ ذائقته النقدية ابلظهور، اذ مل يكتف إب

 تعليقه على قول ذي الرمة: ابلتحقيق، كما يف
ــقــــط وبــــيــــنــــهــــــا املــــرئــــُي لــــغــــوا   ويســــــــــــ

 

وارا    كـــــمــــــا ألـــــغـــــيــــــتل يف الــــــّدبــــــة احلـــــُ
 

قوله )مرئي( قال املصــــرح والفارضــــي بفتح امليم والراء )قوله ويســــقط اخل( قال البعض ليس ينظم وانظر 
 مل أقف لكن وجد يف بعض النسخ على وجه كونه نظماً من حبر الوافر ولفظه:ما ضبطه وما معناه فأين 

ــقــــط مــــنــــهــــمــــــا املــــرئــــي لــــقــــوا   ويســــــــــــ
 

 لــــــدبــــــة احلــــواء كــــمــــــاء الــــعــــنــــــب يف ا 
 

بضـــمري التثنية يف منهما وضـــبط لقوا كغزو وســـكون نون العنب وختفيف ابء الدبة وواو احلواء ويف كثري 
 .(7)من النسخ اسقاطه كما قدماه يف القولة قبله

ويســـــــــتعمل الصـــــــــّبان ذوقه وخربته يف مظهر من مظاهر التحليل الفين للقول الشـــــــــعري، او نظرته اليه، 
أتويل النص الشـــــــعري، إذ حيتمل التأويل معىن يتمثل يف تعدد تفســـــــري البيت الواحد على وهذا املظهر هو 

 :وفق تعدد قرائه وشراحه، واختالف اذواقهم وثقافاهتم األدبية، ومن امثلة ذلك
 وهللا ال يــــــذهــــــب شــــــــــــــيــــخــــي ابطـــالً 

 

 حــــــــ  أبــــــــري مــــــــالــــــــكــــــــًا وكــــــــاهــــــــالً  
 

ــاعر احلســــني بن علي هو ما ذكره كأن يف تقرير معىن البث يقف على ما مر من )أن املراد  ــيخ الشــ شــ
ــيوطي أن قائل البيت امرؤ القيس بن حجر حني بلغه أن بين  ــمين والسـ ــهم والذي قاله الدماميين والشـ بعضـ

 .(8)راد بشيخه أبوهأسد قتلت أابه وأن امل
 ويف صدد قول علقمة بن عبدة:

جــــــهُ   حــــ  تــــــذكــــر بــــيضــــــــــــــــات  وهــــيــــّ
 

 يـــوُم الـــّرذاذ عـــلـــيــــــه الــــــّدجـــن مـــغـــيـــوم 
 

 
 .3/110م. ن:  -6
 .4/192حاشية الصّبان:  -7
 .3/298م. ن:  -8
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يقول )قولـــه حىت تـــذكر( الضــــــــــــــمري يرجع للـــذكر النعـــام ويوم فـــاعـــل هيجـــة والرذاذ بـــذالني معجمتني  
 .(9)كسحاب املطر الضعيف ويروى يوم رذاذ ابلتنكري

 :وحنو ذلك قول احلادرة
ــتــــــهُ  ــراجــــــُل حتـــ ــي املـــ ــلـــ ــغـــ ــرس تـــ عـــ ــُ  ومـــ

 

 عــــجــــلــــــت طــــبــــيــــخــــتــــــُه لــــقــــوم  جــــيــــع   
 

ء املشـــــــــددة وابلســـــــــني املهملة وهو اللحم امللقى يف )قوله وُمعرس( بضـــــــــم امليم وفتح العني املهملة والرا
ــة للجفاف ويروى بغري هذا الوجه كما يف العيين وتغلى كرتمى كما يف القاموس واملراجل مجع مرجل   العرصـــ

 .(10)ن النحاسوهو القدر م
ــبـّان مل يرجح أتوياًل على آخر، بـل ذكر مـا هو معروف من أقوال  وجتـدر اإلشـــــــــــــــارة هنـا اىل أن الصــــــــــــ

را  ح، ولكن يذكر له دقته يف إلتقاط الشــــــــعر الذي حيتمل أتويالت، طلباً منه للتوســــــــع يف املعىن الذي الشــــــــُ
، ومهيأة ملتلقي األدب والشــعر حيمله، ويعرض للقارئ إمكانت اللغة وســعتها يف نصــوص مشــروحة وحمللة

 ومتذوقيهما.
 وقد حاول الصبان متابعة اختالف الرواية يف بيت لبيد:

ــل   ــاضـــــــــــر من الرمـ ــل من لكيز  حـ  وقبيـ
 

 (11)رهُط ابن مرجوم  ورهُط ابن املعـــل   
 

مصـــداقاً )لقوله رهط ابن مرجوم( ابجليم كما هو يف شـــواهد   (12)فوجد أهنا تندرج حتت )التصـــحيف( 
 قال ومن رواه ابحلاء املهملة فقد صحفه.العيين 

وكان للصـــــــّبان اهتمام بصـــــــحة نســـــــبة األبيات الواردة يف كتابه اىل أصـــــــحاهبا ألن الشـــــــعر عرضـــــــة منذ 
الصبان تلك الظاهرة فأكد  اجلاهلية نفسها وسنوات االسالم االوىل، للوضع والنحل واالنتحال. وقد أدرك  

 ي كما يف قول الشاعر:ضرورة حتقيق البيت ونسبته لقائله األصل
 ـفمــــــا ـبرحــــــت أقــــــدامـنــــــا يف مـقــــــامـنــــــا

 

ــيــــــا  ــنــــــائـ ــروا املـ ــ  أزيـ ــنــــــا حـ ــتـ ــالثـ  (13)ثـ
 

من   --قائاًل: )قوله فمـا برحت أقدامـنا اخل( قاله عبـيدة بن احلارث بن عـبد املطـلب ابن عم النيب
ملراد من قوله يوم بدر وما جرى له يومه من قطع رجله ومبارزته هو ومحزة وعلى وهم اقصيدة قاهلا يف شأن  

 ومثل ذلك يقول ابن األمحر: (14)ابلصفراء وهم راجعون  --ثالثتنا ومات 
ــان   ــعـــــ ــّي ابلســـــــــــــــــبـــــ  أال اي داير احلـــــ

 

ــوان    ــلـــ ــى املـــ ــلـــ ــبـــ ــهــــــا ابلـــ ــيـــ ــلـــ  أمــــــّل عـــ
 

ـــبان على ذـلك بقوـله: )قول ابن األمحر( رده  العيين أبن ـقائـله متيم ابن ايب مقـبل ال أبن لقـد علق الصــــــــــــ
 .(15)أمحر

 من الشعر يُنبه على تصحيح نسبة البيت قال العجاج:ر الصّبان ببيت واذا وقع حتت نظ
 

 .4/325م. ن:  -9
 .4/328حاشية الصّبان:  -10
 .4/205م. ن:  -11
نشئ من تشابه صور اخلط مبعىن هو تغيري نقط حرٍف او اكثر، أي ابألعجام او األمهال، والتصحيف: هو كل حتريف ي -12

 .68ينظر: املعجم األديب: 
 .323، وينظر: مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية: 3/129حاشية الصبان:  -13
 .4/292م. ن:  -14
 .4/309م. ن:  -15
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 وقــــــــد أاتُ  زمــــــــُن الــــــــفــــــــطــــــــحــــــــل
 

ــتــــــُل كـــطـــني الـــوحــــــل  ــبـ ــُر مـ ــخـ  والصـــــــــــ
 

الســــفينة )قوله قال ُمنبهاً: )قوله وهو الزمان اخل( وقال املصــــرح وهو زمن الطوفان وزمن خروج نوح من 
 .(16)وإمنا قاله رؤبة العجاج( تبع فيه املرادي، قال العيين وهو غري صحيح 

 ومل يغفل الصّبان عن رواية املناسية اليت قيل فيها البيت وتفسريه:
ــقــــــوُل ألفــــــرا   بــــــذي مــــــر    ــاذا تــــ  مــــ

 

 زُ ــب احلواصــــــــــــل ال مــاُء وال شـــــــــــجرُ  
 

ســجن الشــاعر الذي هو احلطيئة وأراد ابألفراخ األوالد وذو قائاًل: اخلطاب لعمر بن اخلطاب وكان قد 
ع وحتني وفاء معجمة واٍد كثري الشــــــــجر وُزغب بضــــــــم الزاي وبســــــــكون الغني املعجمة مجمرخ مبيم وراء مفت

ــلة  ــل مجع حوصــــ ــعر واحلواصــــ زغباء كحمر ومحراء من الزغب ابلتحريك وهو أول ما ينبت من الريش والشــــ
قويل  ماء هناك وال شــــــــجر قاله العيين إال تفســــــــري الزغب مبا مر فعبد القادر وإال  الطري وقوله ال ماُء أي ال

قادر الزغب ابلضم فالسكون مجع مجع زغباء كحمر ومحراء ومبا ذ كر يعلم فساد جعل البعض تنبعاً لعبد ال
كثري الشجر   زغب ابلتحريك، ويف قول العيين وغريه أي ال ماء هناك وال شجٌر منافاة لتفسري ذي مرخ بوادٍ 

 .(17)فتأمل
 ونظر ذلك تعليقه على بيت الشاعر:

رســــــــــــــــهُ  جــــــاءوا  ــيــ  لــو قــيــس عــ   مــُ
 

ئــــــل     مــــــا كــــــان إال كــــــمــــــعــــــرس الــــــد 
 

قال: )قوله جاءوا جبيش اخل( قال كعب بن مالك األنصـاري يصـف جيش ايب سـفيان حني غزا املدينة 
. ومل يكتِف (18)ابلقلة واحلقارة وقوله ُمعرسـه بضـم امليم وبسـكون العني املهملة وفتح الراء أي مكان نزوله( 

 رحه لقول الشاعر:، بل راح يذكر الغرض واملناسبة، ومن ذلك شالصّبان بنسبة البيت اىل قائله
ــينّ  ان عــــ ــ  حســـــــــــــــــّ ــلــــ بــــ ــُ ــن مــــ  أال مــــ

 

كـــــــا    غـــــــلـــــــغـــــــلـــــــًة تـــــــُدب إىل عـــــــُ  مـــــــُ
 

قال: )قوله أال من مبلغ اخل( قاله أُمية بن خلف من قصــــــيدة من الوافر يهجو هبا حســــــان.. والرســــــالة 
 .(19)هلية( املغلغلة احملمولة من بلد اىل بلد وعكاظ سوق من أسواق اجلا

 لينسب البيت اىل قائله بذكر لقبه: والتفت الصّبان اىل قول الشاعر
 فــــ ن كنــــُت مــــأكواًل فكن خري آكــــل  

 

 وإال فـــــــــــأدركـــــــــــين وملـــــــــــا ُأمـــــــــــّزق 
 

قـال: )قولـه فـإن كنـُت مـأكوال اخل( قيـل كتبـه عثمـان بن عفـان متمثاًل بـه اىل علي كرم هللا تعـاىل وجهـه  
ــاعر جاهلي يلقب ابملمزق ألجل هذا  يدعوه إليه حني حاصــــــــــــــره اخلوارج  وتوهم أنه أبغراء علي وهو لشــــــــــــ

 . كما تعقب الصّبان قول الشاعر ليشري اىل لقب ُكليب:(20)البيت( 
ــقــــــا ــبـــ  املـ ــلـــو نـ ــيــــــب  فـ لـ ــُ ــلـــى كـ  بـــُر عـ

 

ــيــــــــخــــــــ  ابلــــــــّذانئــــــــب أي زيــــــــر     فــــــ
 

 
 .4/246حاشية الصّبان:  -16
 .4/125م. ن:  -17
 .4/239. ن: م -18
 .4/265م. ن:  -19
 .4/5حاشية الصّبان:  -20
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نئب بفتح  قال: )قاله مهلهل حني أخذ بثأر أخيه ُكليب وقوله ابلذنئب أي يف املوضــــع املســــمى ابلذ 
ــاء لقب الذال املعجمة فنون ويف آخره ابء موحدة وفيه قرب ُكليب... والزير يف األصــــ  ل من يكثر زايرة النســ

 (21)زايرهتن(به ُكليب ألنه كان يكثر 

ومل يكن مقتصـــراً على رواية الشـــعر فحســـب بل تعداه اىل الرواايت اليت ختص قضـــااي اخرى، من ذلك 
 )أن ُجذيلها احملكك وعذيقها املّرجب(. رواية قول بعض العرب وشرحها:

لقد علق الصـــــــــّبان على ذلك بقوله: )قوله أن ُجذيلها( تصـــــــــغري جذل بكســـــــــر اجليم وســـــــــكون الذال 
وهو العود الذي ينصــــب لألبل اجلرىب لتحتك به واحملكك بفتح الكاف االوىل مشــــددة هو الذي املعجمة  

تســــــــتشــــــــفى األبل اجلرىب ابألحتكاك هبذا العود وقوله كثر األحتكاك به أي أن ممن يســــــــتشــــــــفى برأيه كما  
تح اجليم ب بفعذيقها تصــــــــغري عذق بفتح العني املهملة وســــــــكون الذال املعجمة تليها قاف النخلة واملرج 

املشــــــــــددة من رجته أي عظمته او من الرجية بســــــــــكون اجليم وهي أن يبين حول النخلة الكرمية حبجارة او 
و كثرة محلها أن تقع وختوط بشـــــوك لئال يرقى أليها وامنا كان التصـــــغري يف خشـــــب اذا خيف عليها لطوهلا ا

 .(22)ذلك التعظيم ألن املقام للمدح
 يروي معه من اللطائف )قصة( بعده:وحني تقع عينه على رواية لبيت 

ة ســــــــــــلـمــــــت  ولـو أن لـيـلـي األخـيـلـيــــــّ
 لســــــــلمت تســــــــليم البشــــــــاشــــــــة أوزقى 

 

ــفــــــائــــ    عــــلــــّى ودوين جــــنــــــدُل وصــــــــــــ
ــائ ُ إليها صــــــــدًى من ج  انب الق   صــــــ

 

واجلندل احلجارة والصـــــفائح احلجارة العراض اليت تكون على القبور... وقال الســـــندويب ومن اللطائف 
مـا حكى عن جمنون ليلى أـنه ملـا مـات وتزوجـت برجـل من اقرابئهـا مرّا على قربه فقـال هلـا هـذا قرب الكـذاب 

ــلم  و أن ليلى اخل فقـاـلتفقـاـلت حـاش هلل اـنه مل يكـذب فقـال هلـا أليس هو القـاـئل ول ـله أتذنين يف أن اســــــــــــ
ــقطت  ــدى من القرب فسـ ــالم عليك اي قتيل الغرام وحليف الوجد واهليام ففّر الصـ عليه فقال نعم فقالت السـ
ميتة ودفنت عنده فطلع بعد موهتا شـــــجراتن يلتف بعضـــــهما على بعض فســـــبحان من حارت األفكار يف 

 .(23)عجيب قدرته
منشــــــأ( نســــــبة اىل جيان بلد من بالد األندلس فكان  فقال: )قوله اجلياينوحتدث عن بالد األندلس، 

االوىل أتخريه عن )قوله األندلســـــي إقليماً( ليكون للمتأخر فائدة... واألندلس بفتح اهلمزة وســـــكون النون 
وفتح الدال وضـــــــم الالم... هي جزيرة متصـــــــلة ابلرب الطويل والرب الطويل متصـــــــل ابلقســـــــطنطينية وإمنا قيل 

ــمــاليــة. وحكى أن اول من عمرهــا بعــد ألنــدلس جزيرة ألن الل بحر حميط هبــا من جهــاهتــا إال اجلهــة الشــــــــــــ
ــميت أبمسه ) --الطوفان أندلس بن ايفث بن نوح   ــاحب ه1فسـ ــر ابن خلكان. ونقل صـ ( من خمتصـ

ا املعيار عن القاضـــــــي عياض أن األندلس كانت للنصـــــــارى دمرهم هللا تعاىل ث أخذها املســـــــلمون فمنها م
 .(24)ا ُأخذ صلحاً ث أسلم اولئك النصارى وسكنوها مع املسلمنيُأخذ عنوة ومنها م
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الذي يهم يف ها املوضـــــــوع هذه املســـــــوغات اليت اوردها الصـــــــّبان، إذ اكدت عدة قضـــــــااي، منها ذوقه 
ــرار العربية واغوارها،  ــعراء، وطرقهم يف التعبري ث فقهه يف أســ ــاليب الشــ وكأنه خيرب  الفين، وخربته الدقيقة أبســ

ن التأريخ لألدب عامة والشـــعر خاصـــة، مســـؤولية ال يســـتطيع القيام هبا إال ذوي القدرات النقدية القارئ ا
 .(25)اخلاصة، والصفات املميزة، واهم تلك الصفات، الثقافة التأرخيية، والذوق والفهم

 

 النقد اللغوي:

دب ما مل أيخذ بناصـــــــــــية اللغة ويتمكن اللغة وســـــــــــيلة األدب وأداته، ومل يبدع أحد يف فن من فنون األ
ن هـذه احلقيقـة، فكـاـنت هلم وقفـات طويـلة يف النقـد اللغوي اـلذي هو جيليهـا فيميز منهـا، وـقد أدرك اللغويو 

ــتقيمها، وغامضـــــــها من جليها، وقريبها من بعيد ها، وهذا ما ال يدركه خبيثها من طيبها ومعوجها من مســـــ
ــتعمـال اللغوي اخلـاطئ، وهـذا ـماإال الـناـقد اـلذي ميتـلك ذوـقاً فنـياً و  ــارة اىل االســــــــــــ جنـده   موهـبة تؤهـله لإلشــــــــــــ

 للصّبان يف تعليقه على بيت الغمطش الضيب الذي يقول فيه:
ــابـكـم    أخـالّى لـو  ـرُي احلـمــــــام أصــــــــــــــ

 

 عتبــــُت ولكن مــــا على الــــدهر  ملعتــــبُ  
 

ن ذلك يف حكم ( بياء مفتوحة فهو من قصــــــــر املمدود للضــــــــرورة، قال التربيزي وأجود مقوله )أخالىَ 
 .(26)فحذفت ايء االضافة لداللة الكسرة عليهاالعربية أن ينشد أخالء هبمزة مكسورة واألصل أخالئى 

 وقال ذلك ايضاً:
 رأيُت رجاًل أميا اذا الشـــــمُس عارضـــــت

 

 فُيصـــــــــــحى وأميـا ابلعشـــــــــــي فيخصـــــــــــرُ  
 

 لعالء املعري:ض خيصر ابحلاء املهملة خطأ وكذا ما اقتضاه صنيعه من ان قول أيب افضبط البع
 لو أختصـــــــــــر  من االحســــــــــــان زرُتكم 

 

 والعـــــذب يهجر ل فراط يف اخلصـــــــــــر 
 

 .(27)ابحلاء املهملة خطأ وإمنا هو ابخلاء املعجمة
ــبـّان مـا قـاـله املكودي )قوـله احـدى الكلم( او قـال: واحـد  من دون   (28)الكلم لكـان أوفقوانتقـد الصــــــــــــ

ــّبان على قول الشــــــــــارح : )قوله واىل ما برفعها( أي الضــــــــــمري والظاهر وعبارة تعليل هلذا النقد. وعلق الصــــــــ
كما   من غري أن يذكر ســبب هلذا اإلســتحســان   (29)ضــيح واىل ما يرفعه وغريه ولو أتى هبا لكان أحســنالتو 

 تراه يقول عن بيت الشاعر:
ــاً  ــالكــ ــدي مــ ــد فقــ  ولســـــــــــــــت ُأابيل بعــ

 

ــعُ   ــو ا ن واقـــــ ــى انُء أم هـــــ ــوتـــــ  أمـــــ
 

ال يقوله العرب وال قوله وأجازه   ( كما قدم ذلك فال يصح قوله فهذاويف قول الشاعر )ولست أابيل اخل
 .(30)األخفش قياساً على الفعلية املقتضى عدم السماح

 ا نلحظ الصّبان يعيب على العجاج وقوعه فيه:أما يف جمال الشذوذ فأنن
 

 .99/100ينظر: األسس اجلمالية يف النقد العريب:  -25
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 25:  العدد

 ))أو الفاّمكَة مْن ُورق احَلمى(( 
( هذا الذي فعله الشـاعر من حذف احلرفني حيث يشـري اىل مواطن الشـذوذ: )قوله فحذف األلف اخل

 .(31)يم األوىل يف هناية الشذوذ وكما يف ابن غازي وغريهوكسر امل
يضـــاً عند أخطاء الشـــعراء، وذلك ما ميكن إداركه يف تعليقه ومثلما وقف عند الشـــذوذ اللغوي، وقف ا

 على قول الشارح يف بيت املتنيب:
ذي برزت لنــا فهجــت رســـــــــــيســـــــــــــا  هــ 

 

ــرف  ــفيُُث انصــــــ ــا ت وما شــــــ ــيســــــ  ت نســــــ
 

)قوله على شــــــــــــذوذ( أي يف النثر او ضــــــــــــرورة يف النظم )قوله وحلنوا املتنيب( قد مينع التلحني أبن املتنيب 
 .(32)الكوفيني جواز حذف حرف النداء من اسم اإلشارةكويف ومذهب 

ــاعر جواز ذلـك وعـّده من األمور اجلـائزة عنـد الكوفيني ومثـل ذلـك تعليقـه على  قول فقـد أابح للشـــــــــــــ
 الشاعر مبا ال يلزم عليه الضرورة:
 ))أفبعد كنَدة متدَحّن قبياًل((

ة وقبيال ترخيم قبلية للضـرورة، وقال اذ يقول: )قوله أفبعد كندة( بكسـر الكاف وسـكون النون اسـم قبيل
 .(33)زكراي قبيال أي مجاعة ثالثة فأكثر قال أرابب احلواشي وهو أوىل ألنه ال يلزم عليه ارتكاب ضرورة 

ــّبان من نقد لغوي، امنا كان حماولة إلبراز ثقافته اللغوية وعليه فلم يكن مبدعاً يف  إن ما قدمه لنا الصـــــــــ
ة واألدب والنقـد بصــــــــــــــور كثرية من هـذا النقـد، وعلى مـدد زمنيـة هـذا، فقـد حفلـت وضــــــــــــــمـت كتـب اللغـ 

 .(34)مستمرة
 النقد العروضـي:

ــعر م ــوا لنقد الشـــ ــعر( لقد أدرك النقاد العرب الذين تعرضـــ ، (35)كانة العروض اليت )يعرف هبا وزن الشـــ
وضـبطت وقافيته وصـناعته، وضـبط جرسـه املوسـيقي، فتولد من ذلك شـعر منظوم ُأحكمت العرب نسـجه، 

نظم قصـــيدته ابلقوايف، وأوثقته أبوزان حمكمة، معتمدة يف ذلك على حتديد موقع اخللل االيقاعي يف البيت 
قه على ييغفل عن ذلك يف رصـد بعض الشذرات العروضية من ذلك تعلالشـعري العريب، وما كان الصـّبان ل

 قول الشارح:
النصـــــــف أبن يكون البيت على  )قوله من كامل الرجز( وزنه مســـــــتفعلن ســـــــت مرات والشـــــــطر حذف

 مستفعلن ثالث مرات فعلى أهنا من كامله يكون مثاًل:
 قـــــــال حمـــــــمـــــــد هـــــــو ابـــــــن مـــــــالـــــــك 

 

ــك  ــالـــــــ ــري مـــــــ ــد ريب هللا خـــــــ  أمحـــــــ
 

عروضـه موافقة لضـربه، ويكون كل بيت شـعر مسـتقاًل، وعلى أهنا من مشـطوره  لة اعين جمعو بيتاً مصـرعاً 
يكون مثاًل قــال حممــد هو ابن مــالــك بيتــاً، وأمحــد هللا ريب خري مــالــك بيتــاً.... وجود اإلكفــاء واإلجــازة 
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ــيدة وتلك عيوب جيب اجتناهبا، وهم ال يعدون ذلك يف هذه األر  ــراف يف القصــــــ اجيز عيباً واإلقواء واالصــــــ
. وهذه شــــــــــذرة مهمة تدل على دقة الصــــــــــّبان وتفريقه الدقيق مما يؤكد (36) جند نكرياً لذلك من العلماءوال

ــبب تفوق  ــّبان اىل ســــ ــاكله، كما نبه الصــــ ــعة إطالعه على خفاايه ومشــــ ابعه الطويل يف علم العروض، وســــ
 األلفية على ألفية ابن معطي، وذلك من خالل تعليقه على قول الشارح:

 ( االمام العالمة ابن ُمعطي.)فائقة ألفية
 بقوله: فائقة: أي عالية يف الشرف، وإمنا فاقتها ألهنا من حبر واحد وألفية ابن ُمعطي من 
 .(37)حبرين فإن بعضها من السريع وبعضها من الرجز، وألهنا اكثر احكاماً من ألفية ابن ُمعطي

أحكم لبناء البيت. ومل خيل أثر الصـــــــّبان حد، ألنه يتبني من النص أن الصـــــــّبان كان يفضـــــــل البحر الوا
ــعر  ــارح: )قوله والبيت من الشـ النقدي من الوقوف عند القافية، وإظهار أمهيتها، منها تعليقه على قول الشـ

 قافيه( ألهنا اشرف أجزائه، )قوله وقد يسمون القصيدة قافية( من ذلك قول معن بن أوس يف ابن أخته:
ـــ  ّل ـيـــ  ومُأعـــــــلـــــــمـــــــه الـــــــرمـــــــايـــــــة كـــــــُ

ـــلـــــ  ــم عــــ ــوايف وكــــ ــقــــ ــم الــــ ــظــــ ــه نــــ ــتــــ  مــــ
 

ــتــــــد ســــــــــــــــاعــــــد  رمــــــاين   فــلــمــــــا أســــــــــ
 (38)فـــــلـــــمــــــا قــــــال قــــــافـــــيــــــة هـــــجــــــاين

 

ـــيدة، وـقد يراد هبـا األبـيات، كوهنـا احـدى لوازم   وكـأـنه يتســــــــــــــري هـنا اىل أمهـية القـافـية اليت يراد هبـا القصــــــــــــ
ــيف اليه قوة وأتثرياً، من اجل اكتمال مقومات  ــعر، والدعامة اليت يقوم عليها الوزن، فتضـــــــ  بناء النصالشـــــــ

 الشعري.
كذلك تظهر عنايته حبركة الروي ومن ذلك تعليقه على قول الشــــــــــارح بقوله: )قوله جتانس الروي( أي 

 .(39)حركة الروي. والروي احلرف الذي تنسب اليه القصيدة
فهو يشـري اىل حركة الروي سـواءاً أكانت هذه احلركة كسـرة، ام فتحة ام ضـمة، ويف الوقت نفسـه معرفاً 

تبىن عليه القصـــــــيدة، ويلزم تكراره يف كل بيت منها يف موضـــــــع واحد، هو هنايته، وإليه  لروي الذيحبرف ا
تنسـب القصـيدة، فيقال الّمية، او ميمّية، او نونّية. وهذا االسـتقراء بناه على حسـه الفين النقدي الذي قد 

 ال ميتلكه وحيسه كل سامع وقارئ.
( مجع قافية وقد اختلف فيها العروضــــــــيون على له للقوايفوكذلك تعليقه على قول الشــــــــارح بقوله: )قو 

اثىن عشــــــــــــــر قواًل أشــــــــــــــهرها قوالن: قول اخلليل أبهنا من املتحرك قبل الســــــــــــــاكنني اىل انتهاء البيت، وقول 
. وكأنه يشــري اىل الرأي الصــائب الســائد، وعلى هذا األســاس فقد تكون  (40)األخفش أبهنا الكلمة األخرية

ــّبان يف كتابه بعض كالم الشــــــــــارح (41)كلمة، وقد تكون بعض كلمةالقافية كلمتني، او   .كما يتعقب الصــــــــ
حني اصـابه العيب، فدّل على مكان العيب، وكشـفه، وحدد امسه، حبسـب ما هو متعارف عند العلماء يف 

 من امثلة ذلك تعليقه على قول الشارح:)وبدر التدقيق من أبراج اشاراته يشرق(.عيوب القافية. و 
 

 .1/14حاشية الصبان:  -36
 .1/17ة الصّبان: حاشي -37
 .1/29م. ن:  -38
 .32 – 1/31م. ن:  -39
، 342، ويبدو لنا ان الصّبان قد أتثر وافاد من اخلليل واالخفش وكرر ما قااله. ينظر: شرح حتفة اخلليل: 1/30م. ن:  -40

  2والقوايف لألخفش: 
 .213، وفن التقطيع الشعري: 1/151ينظر: العمدة   -41
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 25:  العدد

. نلحظ أن السـناد الذي أخذه (42)عيب السـناد وهو اختالف حركة ما قبل الروىفي كالمه )بقوله: ف 
على الشــارح يســمى )ســناد التوجيه(، أي أن جييئ ما قبل الروي مضــموماً، واترة مفتوحاً، واترة مكســوراً، 

 .(43)بعضهم ال يرى ذلك سناداً و 
 إقواًء: حني قرأ الصبان قول ذي الرمة رصدو 

 اد  أحـــقــــــب الحــــهـــــ كــــــأاّن عـــلــــى أوال
 جلُنوب دوت  عنهــــا التنــــاهي وأنزلــــت  

 

فى أنفـــاســـــــــــهـــا بســـــــــــهـــام     ولرّمى الســـــــــــّ
فــــــري  خــــــيــــــامُ   هبــــــا يــــــوم راّبب الســــــــــــــــّ

 

 فعلق عليه بقوله:
 .(44))ويف البيت عيوب القافية األقواء( 

وكــأنــه يشــــــــــــــري اىل حركــة الروي )وهو حرف امليم( يف البيــت االول ختتلف عن حركــة الروي )امليم( يف 
يت الثاين، ففي االول كانت ابلكســـــــــر، يف حني كانت يف الثاين ابلضـــــــــم. وهذا مما ال يرتضـــــــــيه حســـــــــه الب

ها اليت جيب أن يرتمسها الشـــــاعر يف نظمه، ويلتزم هبا ألنه ف، ألن العروضـــــيني وضـــــعوا للقافية ضـــــوابطاملره
 مستقراة من شعر العرب.

ــية عند التعرض للقافية وا ــبان العروضــ مهيتها، بل راح ينبه على اخلطأ والســــالمة مل تتوقف شــــذرات الصــ
 ا يف تعليقه على قول االضبط بن قريع:العروضيني، كم

ــر  ك أن تــــ ــّ ــلــــ ــرل عــــ ــقــــ ــفــــ ني الــــ ــُ  ال ُتــــ
 

ــًا و   ــعــــــهكــــــع يــــــومــــ ــُر قــــــد رفــــ  الــــــّدهــــ
 

بقوله: )والبيت من املنســـرح لكن دخل يف مســـتفعلن أوله اخلرم ابلراء بعد خبنه فصـــار فاعلن كما قاله 
 يدل له بقية القصيدة ومنها بعد هذا البيت:الدماميين والشمين و 

ــل احلبـ  ــل حـبال البعـيد ان وصـــــــــ  وصـــــــــ
 وأرض مــــــن الــــــدهــــــر مــــــا أاتك بــــــه

 

ــل وأـق  اـلـقريــــــب ان ـقطـعــــــه   ـــــــــــــــــــــــــ
 عــــيــــنــــــا بــــعــــيشــــــــــــــــه نــــفــــعــــــهمــــن قــــر 

 

 .(45)فقول العيين ومن تبعه إنه من اخلفيف خطاً 
 ت املصنف:وقد يقرتب رأيه النقدي يف التصويب من التعليل، كما يف تعليقه على ابيا

ــعــــــــــالان ــفــــــــ ــلــــــــــى لــــــــ ــعــــــــ  أجــــــــــز  فــــــــ
ــخـــــــــــــنـــــــــــــاان  ودخـــــــــــــنـــــــــــــاان وســـــــــــــــــــــ
 وصــــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــاان وعــــــــــــــــــــاّلان
 ومــــــــــــــــــــــــواتان ونــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــاان

 

ــبــــــــالان  ــيــــــــتل حــــــ ــنــــــ ــثــــــ ــتــــــ  اذا اســــــــــــــــ
 وســــــــــــــــــــيـــــــــفـــــــــاان وصــــــــــــــــــــحـــــــــيـــــــــاان
ــّ  ــواان ومصـــــــــــــــــــــــــــــــ  اانوقشـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــراان ــعــــــــــــــهــــــــــــــن نصــــــــــــــــــــــ ــبــــــــــــ  وأتــــــــــــ
 

بقوله: وهذه األبيات اليت للمصــــــــــنف بقطع النظر عن تذييل املرادي حيتمل أن تكون من الوافر اجملزوء 
لكن التـذييـل يُعني األول لتعيني كونـه من األول ألن قولـه فيـه على لغـة بوزن مفـاعلك  وأن تكون من اهلزج

الشــــــارح األندلســــــي مع زايدة األلفاظ االثىن عشــــــر اليت يف نظم املصــــــنف  ال بوزن مفاعيلن هذا، وقد نظم  
 تفسريها فقال:

 
 .1/6حاشية الصبان:  -42
 .160ينظر: القوايف، للتنوخي:  -43
 .3/119حاشية الصبان:  -44
 .3/225م. ن:  -45
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ــلــــى ــعــ ــثــــــا  فــ ــو انــ ــهــ ــعــــالن فــ ل فــ  كــــــُ
 ولـــــذى البطن جـــــاء حبالن ايضــــــــــــــــاً 

ــيــفــــــان لــلــطــويــــــل و  ــوجــــــاُُث ســــــــــ  صــــــــــ
 ُُث صـــــــــــحيـان أن حوى اليوم صـــــــــــحوا
 ُُث مـــــــواتن لـــــــلضـــــــــــــــــعـــــــيـــــــف فـــــــؤادا 
ــا ــمــــ ــلــــــذي قــــــل حلــــ ــوان لــــ  ُُث قشــــــــــــــ
ـ  ُُث مصــــــــــــــــان يف الـــــلـــــئـــــيـــــم ويف حلـــــ

 

ــنــــــدمــــــان  ــنــــــد  ابلــ   ــــري وصــــــــــــــف الــ
ــان  ــنــــ ــانُُث دخــــ ــدخــــ ــري الــــ ــثــــ ــكــــ ــلــــ  لــــ

 ن لـــــــذي قـــــــوة عـــــــلـــــــى احلـــــــمـــــــالن 
 ُُث ســـــــــــخنـــــان وهو ســـــــــــخن الزمـــــان
ــان  ــنســـــــــــــــــيــــ ــو ذو الــــ ــالن وهــــ  ُُث عــــ
ــراين ــران جــــــاء يف الـــــنصـــــــــــــ  ُُث نصـــــــــــــ

ـــيــــ  ــــــــــــــــــــــ ــان ان ســـــــــ ــد النوعـــ  رمحن يفقـــ
 

 ونظمت ما زاده املرادي مع التفسري يف بيت ينبغي وضعه قبل البيت األخري فقلت:
 ولـــــــــذى ألـــــــــيـــــــــة كـــــــــبـــــــــرية الـــــــــيـــــــــا 

 

ــا  ــان جـاء يف اخلمصـــــــــ  ( 46)نن ومخصـــــــــ
 

فهذا بال ريب اسـتقراء وجهد عروضـي للصـّبان مكنه من اطالق هذا احلكم على تصـويب البحر، فنراه 
 ضية من أجل تبيان الصواب وتقدميه للقارئ.حيشد كل براعته العرو 

 وأما ما خيل ابلوزن فقد أشار إليه من خالل تعليقه على قول الشارح:
ــرا ُ  ــمـــــــــــ ــُر عـــــــــــ ــمـــــــــــ  أال اي عـــــــــــ

 

 وعـــــــــــــمـــــــــــــرو بـــــــــــــُن الـــــــــــــّزبـــــــــــــريا ُ  
 

بقوله: والشـاهد يف األول ألن حمل الوصـل هو العروض وأما الضـرب فمحل وقف فال شـاهد فيه. وقد 
فهي يف حكم الضرب فتكون ايضاً حمل وقف فال شاهد يف البيت اصاًل وقوله:   يقال العروض هنا مصرعة

)وعمرو بن الزبرياه( هذا هو الصــــــــــــواب دون ما يف بعض النســــــــــــخ و)اي عمرو بن الزبرياه، ألن الزايدة ختل 
 .(47)ابلوزن وحتريك اهلاء وقفاً يف البيت للروي( 

ا مل خيف عليه هذا اإلخالل ســــــــــعياً منه اىل  ذويظهر أن نظرة الصــــــــــبان اىل العروض مل تكن جامدة، هل
 اطالع املتلقي على تفهم أوزان الشعـر العريب ووصواًل الكتساب قدرة تتميز ما خيــل ابلوزن.

 وكذلك تعليقه على قول الشارح:
 )لفظ دال على مضى )َعْم( الكالم والكلمة عموماً(

عليها يف الشــــــــــعر جيب ختفيفه لئال يفســــــــــد  فبقوله: واعلم أن َعم كغريه من االلفاظ املشــــــــــددة املوقو 
 .(48)الوزن 

إن معرفة األلفاظ املشـــــددة املوقوف عليها طريقة قومية من طرق النقد، ودليل على اتســـــاع ثقافة الناقد 
 .(49)وعمق دراسته

يظهر من كل ما تقدم: أّن وقفة الصـــــّبان إزاء القضـــــااي العروضـــــية وقفة عامل يســـــعى اىل الكشـــــف عن 
 ت العروضية يف الشعر العريب.اقطبيعة العال

 
 .233 – 3/232حاشية الصبان:  -46
 .3/171م. ن:  -47
  1/27حاشية الصّبان:  -48
 .59ينظر: النقد واللغة يف رسالة الغفران، د.أجمد الطرابلسي:  -49
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 25:  العدد

 البالغة العربيـة: 

البالغة العربية معنٌي ال ينضـــــــــــب، يســـــــــــتســـــــــــقى منه دارس القرآن الكرمي، واألدب العريب، ومصـــــــــــنف 
، لذا برز يف ســــــاحة البحث البالغي يف القرنني (50)املختارات، والناقد األديب، فهدفها واســــــع ومداها بعيد

اهتم أمهيـة خـاصـــــــــــــــة وهؤالء هم: ابو عبيـدة معمر بن املثىن علمـاء كـان ملؤلفـ اهلجريني ثالثـة الثـاين والثـالـث 
ــ( وكتابه )البيان والتبيني( الذي تنطوي 255هـــــــ( صاحب كتاب )جماز القرآن(، واجلاحظ )ت209)ت هـــــ

شر هــــــــ( الذي ألف كتاب )البديع( ومجع فيه سبعة ع296على اصول مهمة لعلم البالغة، وابن املعتز )ت
ــبـّان من الـذين ادركوا أمهيـة اجلـانـب البالغي، وقيمتـه يف (51)علمـاء، وغريهم من النوعـاً بـديعيـاً  . وكـان الصــــــــــــ

 حتسني النص األديب يف ضمن الفنون البيانية: التشبيه، االستعارة، الكناية، وكما أييت:
 التشبيـه:

وبنيت عليهم   ناولته أشــــــعارهم،التشــــــبيه من الفنون البيانية األصــــــيلة لدى العرب، جرى يف كالمهم، وت
 .(54).الذي يزيد املعىن وضوحاً ويكسبه أتييداً (53)، حىت قيل أنه اكثر كالم العرب(52)بهمخط

 لذا اختذوا منه وسيلة فنية ميثلون هبا املعاين ويصوروهنا ليكون هلا موقعها يف النفوس اليت تتلقاها.
، ومن ذلك ه يف النص األديببه، وكشـف امهيت  وكذلك احلال ابلنسـبة للصـّبان الذي عىن عناية واضـحة

 شرحه قول الفرزدق: 
ــم  ــوُتـ يـ ــُ ــول بـ ون حـ ــُ ــنــــــافــــــذ هــــــّدا جـ  قـ

 

 مبــــــا كــــــان إايهــــــم عــــــطــــــيــــــة عــــــّودا  
 

بقوله: )قوله قنافذ(، قاله الفرزدق يهجو رهط جرير ابلفجور واخليانة ويشـــــــــبههم ابلقنافذ يف مشـــــــــيهم 
بليغ فحذف األداة يوحي بتســــــــاوي . فوقف الصــــــــّبان على التشــــــــبيه ال(55)لياًل، فقوله )قنافذ( تشــــــــبيه بليغ

الطرفني، ويف هذا النوع من التشــبيه مبالغه وإغراق يف ادعاء أن املشــبه هو املشــبه به نفســه، ولكون املشــبه 
، وهو املألوف غالباً واالكثر اســـتعمااًل (56)مصـــدراً للنوع، وهو من حماســـن التشـــبيه وأحســـن ما اســـتعمل به

ــعراءلدى  ــّبان (57)الشـ ــبيه ملا له من قيمة كبرية يف أتكيد املعىن وزايدة اىل هذا النوع من ا ، لذا نبهنا الصـ لتشـ
 وقعه يف النفس.

 ومل يغفل الصّبان عن تشبيه النابغة الذبياين يف قوله:

 
 17يب: ، االسلوب، امحد الشا5ينظر: حبوث بالغية، امحد مطلوب:  -50
هـ( حيث اضاف ما ذكر 337امة بن جعفر( صاحب كتاب نقد الشعر)تومن األعالم الذين اهتموا ابلدرس البالغي )قد  -51

هـ( و)كتاب 395( وكتابه )الوساطة بني املتنيب وخصومه(، والعسكري)ت392ابن املعتز من انواع البديع، والقاضي اجلرجاين )ت
البيان عن جمازات القرآن(،  هـ( )تلخيص406ؤلف كتاب )إعجاز القرآن(، والشريف الرضي)تهـ( م403الصناعتني(، والباقالين )ت

هـ( متفرقات 471هـ( كتابه )العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، ابواابً عن البالغة والبيان واإلجياز والبديع، واجلرجاين )ت456والقريواين )ت
هـ(  626سكاكي)تهـ( يف كتابه )الكشاف( و)أساس البالغة(، وال538خمشري )تيف كتابه )أسرار البالغة( و )دالئل االعجاز( والز 

 هـ( صاحب كتاب )املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر(. 637صاحب كتاب )مفتاح العلوم( وابن األثري اجلزري)ت
 .64ينظر: اصول البيان العريب، حممد حسني الصغري:  -52
 .2/79ينظر: الكامل يف اللغة واالدب:  -53
 .249ينظر: الصناعتني:  -54
 .1/237حاشية الصّبان:  -55
 .2/100ينظر: املثل السائر:  -56
  17ينظر: الصورة يف الشعر العريب، د. علي اجلندي:  -57
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ــهــــــا ــعــ ورًا مــــــدامــ ــُ ــراًب حــ ــرفــــنل ربــ  ال أعــ
 

رّدفــــــات  عــــــلــــــى أعــــــقــــــاب أكــــــوار     مــــــُ
 

ــن العيو بقوله الربرب القطيع من  ــاء يف حســ ــبه به النســ ــفته مجع  البقر، شــ ــي، وحوراً صــ ــكون املشــ ن وســ
راء من احلور وهو شــــــــدة بياض العني يف شــــــــدة ســــــــوادها... واألكوار بضــــــــم الكاف وهو الرحل أبداته حو 

 .(58)واألعقاب مجع عقب وعقب كل شيء أخره
شـبيه، الذي يهجم على السـمع إن براعة الصـّبان كفيلة أبن يضـع أيدن على التشـبيه الذي بغري اداة الت

 ه من أثر ابلغ يف نفس املتلقي.توقع له، ألنه كان مدركاً ملا حيدثمن غري 
 ومثل ذلك شرحه قول الشاعر:

 يســــــــــــقــون مــن ورد الــ يــ  عــلــيــهــمُ 
 

ــل  لســـــــــ  بردى ُيصـــــــــــفق ابلرحيق الســـــــــــّ
 

قال: )قوله من ورد الربيص، ابلصــــاد املهملة اســــم واٍد وبردى بفتحات هنر بدمشــــق وألفه للتأنيث كما 
ــلســـــل من املاء العذب او البارد من اخلمر اللينة كذا يف القاموس وبه يعلم ما يف اهلمع والرحيق ا خلمر والســـ

مباء كالرحيق الســلســل يف   ردى وقوله ابلرحيق الســلســل تشــبيه بليغ أييف كالم البعض ويصــفق حال من ب
من التشـــــــبيه وهذا النوع   -الذي هو من حماســـــــن التشـــــــبيه-، وكأنه نبه اىل امهية التشـــــــبيه البليغ (59)اللذة( 

 يكون أوجز وأبلغ وأشد وقعاً يف نفس املتلقي.
ــارح قوله:  ــهده به الشــ ــتشــ ــبان ما اســ ــلبنكم يف جذوع النخلوحني قرأ الصــ ، فنراه يقول: )قوله ألصــ

ــبيه جلزئيات  ــبه االســــتعالء املطلق ابلظرفية املطلقة فســــرى التشــ ــلبنكم يف جذوع النخل( اي عليها فشــ ألصــ
ــتعري بناء على هذ ــراية اللفظية يف املعىن على وهو اســـــــتعالء جزئي هذا كل فاســـــ ــبيه احلاصـــــــل ابلســـــ ا التشـــــ

 .(60)جلذع ابحلالتشبيه املصلوب لتمكنه من ا مذهب الكوفيني وجعلها البصريون للظرفية بناء على
ــبـّان هلـذا الفن هبـذا الـتدبر والعمق، هو خري دلـيل على علم هـذا الرجـل، وإدراكـه الواعي   وإن فهم الصــــــــــــ

 هذا الفن البياين البالغي.لعناصر 
 االستعـارة:

، وليس يف حلي الشــــــــعر (61)تعد االســــــــتعارة من حماســــــــن الكالم اذا وقعت موقعها، ونزلت موضــــــــعها
، لذلك فإن (62)ســطو من اعظم األســاليب الفنية وآية املوهبة العظيمة يف الشــعرأعجب منها، وهي عند أر 

، كوهنا من (63)ملرهفني واالســــــــــتعمال العريب األصــــــــــيلوجودها دليل على ســــــــــالمة الذوق واحلس اللغويني ا
 الوسائل اليت حيقق هبا النص األديب غايته وفنيته ومجاليته.

ن عىن عناية واضــــــحة هبا، كاشــــــفاً أمهيتها يف النص األديب، وكذلك احلال ابلنســــــبة للصــــــّبان يف كتابه ا
 على حنو ما علق به على قول الشاعر:

ك اصـــــــــــطـالُء لـظـى احلـ   ر  ال يـهـو لـنــــــّ
 

ــا   ــد أملــــ ــأن قــــ ــا كــــ ــحــــــذورهــــ ــمــــ  ب فــــ
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 .1/11للمرزوقي: ينظر: شرح ديوان احلماسة،  -63
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 25:  العدد

( أي ال يفزعنك. واللظى النار فهي إما اســـتعارة ملشـــتقات احلرب او اضــــافتها بقوله: )قوله ال يهولّنك 
اىل احلرب من اضــافة املشــبه به للمشــبه واصــطالء النار التديف هبا فهو ترشــيح لالســتعارة او التشــبيه واملراد  

. (64)ـنه(وحمـذورهـا هو املوت، كـأن ـقد أمـلا أي نزل ـفاملوت ال ـبد م ابصــــــــــــــطالء احلرب تعـاطيهـا والتلبس هبـا
وهو هبذا القدر من الشـــــــرح يؤدي مهمة الشـــــــارح اللغوي واملؤدى البالغي العارف أبفانني الكالم، وبطرق 

 العرب يف التعبري. وحني شرح الصّبان قول الفرزدق:
ــا ــورُهـــــ ــرت أابك  ـــــ ــمـــــ ة   ـــــ ــً  يف جلـــــ

 

ــالم    ــان واألســــــــــــــ ــة كــــ ــيــــ ــلــــ ــاهــــ  يف اجلــــ
 

، يبدو أن الصّبان أومأ اىل االستعارة التصرحيية (65)تصرحييةقال: )قوله يف جُلة(: أي شدة ففيه استعارة  
ليكشـف النقاب عن اجلمال الذي تشـبه يف النص، ألن صـورها مجلية فتخرج األشـياء يف صـور غري صـورها 

بيت الفرزدق، وجاءت  فتعرضــــها يف غري معرضــــها، ومتنحها من الصــــفات ما ليس هلا كما هو حاصــــل يف
 الل شرحه قول الشارح: )الذين أحرزوا قصبات السبق يف مضمار األحسان(.االستعارة التمثيلية من خ 

ــبة يف  ــبق كان من عادة العرب أن تفرز قصـ ــبات السـ ــّبان: )قوله أحرزوا( أي حازوا )وقوله قصـ قال الصـ
بقاً ففي الكالم اسـتعارة متثيلية ان شـبه آخر ميدان تسـابق الفرسـان فمن اعدى فرسـه إليها وأخذها ُعد سـا

لصــــــحابة يف غلبتهم ملن قاواهم يف اإلحســــــان حبال الســــــابقني على اخليل يف امليدان يف ســــــبقتهم اىل حال ا
 .(66) قصبة السبق جبامع مطلق حوز ما به الشرف(

به الصــورة، ويدنو كأنه هنا يشــري اىل قدرة االســتعارة التمثيلية يف جتســدها املعىن جتســيداً حســناً، حتلو 
 ويتقرب الفهم.به اخليال، ويقوى به املعىن 

ومثل ذلك شــــــــــرحه لقول الشــــــــــارح: )جند نشــــــــــر التحقيق من أدراج عباراته يعبق(، قال قوله: )نشــــــــــر 
التحقيق( النشـــر الرائحة الطيبة، والتحقيق يطلق على ذكر الشـــي على وجه... ففي كالمه اســـتعارة مكنية 

 .(67)ق ترشيح(لتحقيق يف نفاسته بنحو املسك والنشر ختيل ويعيوختيل وترشيح حيث شبه ا
نســــتشــــف من تعليقه هذا على صــــحة االســــتعارة ودقتها اليت تناوهلا الشــــارح يف رســــم صــــورته، ملا متثل 
االســـــتعارة املكنية من كثافة تصـــــويرية له، وقيمة مجالية تربز هبا مالمح املعىن وتتجمل اكثر أتثرياً يف املتلقي 

ربره( قال: )قوله الُغّر( مجع أغر وهو يف األصــل أبيض ذلك شــرحه قول الشــارح: )وآله الُغرِّ الكرام الونظري 
ــبيه بليغ وحيتمل ان يكون تلميحاً اىل ما وصــــف به  ــرحيية او تشــ ــتعارة تصــ اجلبهة من اخليل ففي الكالم اســ

 .(68)(أمته بقوله ))أنتم الغر احملجلون يوم القيامة من أثر الوضوء( --نبينا
مهمة الشــارح يف أمت وجه، وهو اللغوي الشــارح والبالغي البارع، وهو يف هذا االجياز من الشــرح يؤدي  

 فنراه بفطنته ودربته يغرتف من معني البالغة.
 أما قول زايد األعجم:

ــنــــــاة قــــــوم   ــنــــــت اذا  ــــــمــــــزُت قــــ  وكــــ
 

ــتــقــيــمــــــا   عــوهبــــــا أو تســــــــــ ــر ُت كــُ  كســــــــــ
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الرمح   اي املعجمتني عصــــــــــــــرت والقنــــاة ابلقــــاف والنون فيقول: )قولــــه وكنــــت اذا غمزت( ابلغني والز 
والكعوب النواشـــــر يف أطراف األنبيب وهذه اســـــتعارة متثيلية شـــــبه حاله اذا اخذ يف اصـــــالح قوم اتصـــــفوا  
ابلفســــاد فال يكف عن جســــم املواد اليت ينشــــأ عنها فســــادهم إال أن حيصــــل صــــالحهم حباله اذا غمز قناة 

ــر ما ارتفع من أ ــتقيم(طرافها ارتفاعاً مينع من اعتداهلا وال يفمعوجة حيث يكســــــ ، (69)ارق ذلك إال أن تســــــ
ــتعاري، فهو مييل اىل تفســــري البيت الشــــعري للكشــــف عن الوجه  هكذا تشــــاهبت وقفته إزاء النموذج االســ
االستعاري االصل الذي اعتمد عليه يف بناء العالقات اليت أتخذ هذا املعىن، ولعل يف ذلك كله مراعاة من 

ألديب واملتلقي، ينبغي أن يهيئ له ســـبل الفهم الصـــحيح ان لوظيفته بوصـــفه حلقة الوصـــل بني النص االصـــبّ 
 للنص.

 الكنايـة:
تعد الكناية صورة من صور البيان املتميزة، اذ تصدر عن ذائقة فنية، وقيمة بالغية، فيها حبسن التعبري، 

اإلجياز يف وضــــــــيح افكارهم ومعانيهم معتمدين . لذا وظفها الشــــــــعراء يف توليد صــــــــورهم لت(70)ويزداد التأثري
 العبارة واالسلوب الفين الرفيع.

ومل خيُل أثر الصـــّبان من الوقوف عند الكناية يف كتابه، وإظهار امهيتها وقدرهتا يف الكشـــف عن قيمتها 
 يف النص األديب، وإحيائها املعىن، كما يف شرحه لقول امرئ القيس:

ــريــــــُت هبــم حــ  تــكــــــُل مــطــيــهــم   ســــــــــ
 

 أبرســــــــــــــــان  وحـ  اجلـيــــــاُد مــــــا ـيُقــــــدن  
 

بقولـه: )قولـه تكـّل( أي تتعـب واملطي اســــــــــــــم جنس مجعي ملطيـة وهي الـدابـة. واجليـاد مجع جواد وهو 
الفرس اجليد واألرســـان مجع رســـن ابلتحريك وهو احلبل أي وحىت صـــارت اخليل ال تقاد مبقاودها بل تســـري 

فاه التعبري ابلكناية من قيمة وكأنه يشـــــري اىل ما أـضــــ  (71)بنفســـــها وهو كناية عن شـــــدة تعبها قاله الدماميين
 املعىن املوحي واملهذب بوقت واحد.

ــارح: )قوله مكنياً عنه مبا يف  ــرح قول الشـــ ــطالحية، فحني شـــ ــّبان مبنأى عن الكناية األصـــ ومل يكن الصـــ
ية كر واألنثى وهي كناوإال فما عامة للذ   قال: )ابعتبار تقييدها مبحرراً   نذرُت لك ما يف بطين حمرراً قوهلا  

اصطالحية على قول صاحب التلخيص إن الكناية ذكر امللزوم وارادة الالزم ألن ما أبعتبار تقييدها مبحررا  
ملزوم للــذكر ألن احملرر ال يكون إال ذكراً فيكون ذكرهــا بــذلــك االعتبــار من ذكر امللزوم وارادة الالزم وهو  

وذكر الشــــــيء مع دليله اوقع يف النفس، ومن   مقرونً بربهانه،صــــــورت الكناية املعىن، ومن هنا (72)الذكر( 
 هذا سر بالغة الكناية.

 ويالحق الصّبان التعبري الكنائي فيما يشرح من الشعر، ففي قول الشاعر:
 أىب هللُا إال أّن ســـــــــــــــــرحــــــة مــــــالــــــك  

 

ل أفــنــــــان الــعضــــــــــــــــا  تــروقُ    عــلــى كــــــُ
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 25:  العدد

 .(73)ليه فااليقاع حقيقيعن بقية النسوة وع رأة مالك وابألفنان ذكر أن الشاعر كىن ابلسرحة عن ام 
ــريح هبا  ــه من غري ان يلجأ اىل التصــــــ ــاعر ليحقق أغراضــــــ ــّبان أن الكناية قد يلجأ اليها الشــــــ ادرك الصــــــ

 فيكون مبنجاة من املؤاخذة عليها. ومن أبيات الكناية اليت نلت شرح الصّبان، قول لبيد:
ّل أانس  ســـــــــــوف تــــــدخــــــل ـبـيـنهـ   م  وكــــــُ

 

ــر   ــيــــــة تصـــــــــــــــفــ ــهــ ــنــــــُه األانمــــــلُ ُدويــ  مــ
 

قوله: )ُدويهية تصــــفر منه األنمل( فتصــــغريها للتعظيم بقرينة وصــــفها ابجلملة بعدها اليت هي كناية عن 
 .(74)املوت هبا

وكـأنـه يعرف القـارئ ابلوظيفـة اجلمـاليـة للكنـايـة، ورمبـا ال يفلح يف إدراكهـا وإدراك داللتهـا غري العـارف 
 :العربية. ويف شرحه لبيت الشاعرأبسرار 

 ومــــــا ـبـيـنهــــــا واـلكـعــــــب  ـوُط ـنفــــــاـنفُ 
 

 نُعلُق يف مثـــــل الســـــــــــواري ســـــــــــيوفنـــــا 
 

يقول: )روى نعلق بنون املتكلم ومعه غريه مبيناً للفاعل و ســـيوفنا ابلنصـــب على املفعولية، وروى تعلق 
. بناء التأنيث مبنياً للمجهول وسيوفنا ابلرفع على النيابة عن الفاعل والسواري مجع سارية وهي االسطوانة.

ة ونفانف صـفته مجع نفنف وهو وغوط مجع غائط وهو املكان املطمئن الواسـع وكىن بذلك عن طول القام
 .(75)اهلواء بني الشيئني ويقال للهواء الشديد( 

ــعباهتا، وبطرائق  ــري اىل عمق معرفته ابللغة وتشـــ ــّبان وتعليقه ما يشـــ ــرح الصـــ هكذا يلمس الباحث يف شـــ
ــارة اليه اليت تســــــــترت خلف معاين األلفاظ الظاهرة. وهالشــــــــعراء يف التلميح عن املعىن وا ي  لتلويح به واإلشــــــ

ــتار الداللة الظاهرة ليســـتخرج ما ختفيه من إحيائية ودالالت اثنوية توصـــل اليها  تنتظر من يكشـــف عنها سـ
 ظواهر املعاين.

ي يســـــــتمد وهو بعد أن كشـــــــف عن اللون البياين انتقل ليؤدي مهمة اجملاز العقلي يف النص األديب الذ
ــيان   ــاســـــ هي القرينة الدالة على اجلملة جمازاً، والعالقة مقوماته من اجلملة، اذ ينبغي أن يتوافر فيه ركنان أســـــ

 ، ويتجلى هذا االمر من خالل شرحه لقول ايب كثري اهلذيل:(76)اليت تسوغ ذلك اجملاز يف العقل والذوق
بـــطـــنــــــا  فــــــأتــــــت بــــــه خـــو  الـــفـــؤاد مـــُ

 

دًا اذا مــــــا انم ـليــــــُل ا  هــــــُ ــُ  هـلوجــــــل  ســـــــــ
 

 ي حديده، مبطنا بفتح الطاء قال: )قوله فأتت به( أي ولدته، ُحوش الفؤاد بضم املهملة أ
ــامر البطن وهو وصــــف حممود يف الذكور... واهلوجل ابجليم األمحق   ــددة كما يف القاموس. أي ضــ املشــ

 .(77)الليل(واسناد نم اىل ليل جماز عقلي من اسناد الفعل اىل زمنه واألصل اذا نم اهلوجل يف 
أراد الصــــــــّبان هبذا اجملاز أن يدفع ابملتلقي اىل التفكري واألســــــــتدالل ليعرف بعد ذلك ما يريد الشــــــــاعر 

 قوله، وهبذا التفكري والتأمل يكون املعىن راسخاً يف ذهن املتلقي.
 وينظر ذلك تعليقه على قول الشارح:
 )وتستعمل يف غريه لقارض تشبيه به(
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ازاً ابألســتعارة وإليه أشــار بقوله لعارض تشــبيه او مرســاًل لعالقة غريه(، أي جمقال: )قوله وتســتعمل يف 
اجلزئية وإليه أشــــــــــار بقوله لعارض او تغليبه عليه ألن التغليب جماز مرســــــــــل عالقته اجلزئية على ما قاله ابن 

 .(78)كمال ابشا(
تصـــــوير موجبة قوم بعملية  وهنا تظهر براعة الصـــــّبان يف دقة مالحظته والتقاطه للمجاز املرســـــل الذي ي

 . (79)تنتقل ابلذهن اىل آفاق من املعرفة ال حيققها اللفظ على احلقيقة
إن الصـــــــّبان اعتىن ابلكشـــــــف عن البالغة وقوة الكالم يف شـــــــرحه يدل على إحســـــــاســـــــه خبطر البالغة 

ادراك  وأمهيتها، وينم عن ذوقه الذي صــــــقلته الشــــــفافة وهذبته التجارب، وقد اختذها وســــــيلة للوصــــــول إىل
 سحر البيان الرفيع وروعة الكالم.

 قضايا نقدية وأدبية أخرى:

 الصدق والكذب: .1
شـغلت قضـية )الصـدق والكذب( حيزاً واسـعاً يف النقد العريب، وانقسـم النقاد يف ضـوئها اىل فئتني، فئة 

ــعر للواقع اخلـارجي، وأخرى ـتدعو اىل اخلروج عن ذـلك، وم   نحتؤـيد الصـــــــــــــــدق، وداعيـة اىل مطـابقـة الشــــــــــــ
 الشاعر آفاقاً رحبة يتجلى فيها خياله.

هــ( من النقاد الذين أيدوا )الصدق( وذلك حني رأى ضرورة موافقة 322ولعل ابن طباطبا العلوي )ت
. وكان قدامة (80)الشعر للمثل األخالقية عند العرب، وفضل منه ما كان صادق العبارة، موافقاً لواقع احلال

ــاعر حرية ن هــــــــــــــــــ( من النقاد الذي337بن جعفر ) ــعر، وذلك حني منح الشـ مل يشـــرتطوا )الصـــدق( يف الشـ
 .(81)التعبري عن املعىن، وله أن يتكلم فيما ُأحب وآثر من غري أن حيضر عليه معىن يروم الكالم فيه

 وأما الصّبان فقد كانت له وقفة من قول الشاعر، الذي يبدو من خالهلا موقفه من هذه القضية:
 يِد ُمباركاً((يز ))رأْيُت الوليَد بن ال

ــقاً ُمتهتكاً مولعاً ابلشــــــرب  ــاعر فإن الوليد هذا كان فاســــ بقوله: )قوله رأيُت الوليد اخل( لقد كذب الشــــ
ــتفتحوا وخـاب كـل جبـار عنيـدوالغنـاء جبـاراً عنيـداً، تفـاءل يومـاً يف املصــــــــــــــحف فخرج لـه  فمزق  واســــــــــــ

 املصحف وأنشد:
ل جـــــــــبـــــــــار عـــــــــنـــــــــيـــــــــد  ُتـــــــــدد كـــــــــُ

 حشـــــــــــــر  اذا مــــــا جـــئــــــت ربــــــك يـــوم 
 

 فــــــــهــــــــا أانذاك جــــــــبــــــــاُر عــــــــنــــــــيــــــــد  
ل اي رب مـــــــزقـــــــين الـــــــولـــــــيـــــــد   فـــــــقـــــــُ

 

 .(82)فلم يلبث إال أايماً حىت ُذبح وعلق رأسه على قصره ث على سور بلده(
يظهر أن الصـــــــــــــّبان من الذين أيّدوا )الصـــــــــــــدق( يف الشـــــــــــــعر لذلك فهو خيتار ما قارب احلقيقة وداىن 

 الصحة.
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 25:  العدد

 االستحسان واإلعجاب: .2 
ديب، هو توجيه العمل األديب حنو األفضـــــــــــل وذلك لبيان اوجه ملية النقد األاملنشـــــــــــودة من عإن الغاية  

ــان واإلعجاب وتدعيمها ومن ث توجيه األدب حنو الطريقة املثلى يف الكتابة ، من اجل هذا (83)االســــتحســ
 كله التفت الصّبان اىل بيت املعري:

ــب   ــّل عضــــــــــــ ــُه كــ ــُب منــ ذيــــب الرعــ ــُ  يــ
 

 ميســــــــــــكــــــُه لســــــــــــــــاالفــلــوال الــغــمــــــُد  
 

لقاً: )فإن قلت عجز البيت يناقض صـدره اذ العجز يقتضـي عدم السـيالن ألن جواب لوال ول معاذ يق
منتف والصـــدر يقتضـــي وجوده ألن اإلذابة اإلســـالة وهي اجياد الســـيالن، وامنا عرب ابملضـــارع الســـتحضـــار 

عري أبلفاظه شــــعرية اليت رمسها امل. ويبدو أنه معجب ابلصــــورة ال(84)الصــــورة العجيبة او لقصــــد اإلســــتمرار(
 ليت تضفي مجالية كبريه على البيت وتزيد يف املعىن ظرفاً وجدًة.العذبة ا

ومن ذـلك مـا نقرأ يف كتـاـبه معلقـاً على قول الشـــــــــــــــارح: )قوـله بعـد وّد او يود( )لو قـال بعـد دال مودة 
ــن كوددت وأحببت(  ــان (85)لكان أحســـــــ ــتحســـــــ ــبب االســـــــ ، ولعله اكتفى  . من دون ان يقف بنا على ســـــــ

 او السبب للقارئ املتفهم. رة اتركاً فهم املغزىابالشا
 قضية القديم والحديث: .3

 تعد من قضااي النقد العريب الكربى، نشأت بني النقاد منذ اوائل القرن الثاين اهلجري، فكان 
وأغلبهم من اللغويني ، وكان النقاد االوائل (86)الشــــــــعر القدمي، والشــــــــعر احملدث، ولكل منهما انصــــــــار

هــــــــــــــــــــ(، واألصـــــمعي  154منهم: ابو عمرو بن العالء )ت (87)قدمة املتعصـــــبني للشـــــعر القدمي والنحاة يف م
هـــ(، ومنذ النصف الثاين من القرن الثالث تبدأ مرحلة اخرى اذ اخذ  231هـــ(، وابن االعرايب )ت216)ت

تيبة هــــــــ(، وابن ق255النقاد ينظرون اىل القضية نظرة فنية اقرب اىل طبيعة األدب ونقده منهم اجلاحظ )ت
 .(88)هـ( بكتابه طبقات الشعراء احملدثني296(، وابن املعتز )تهـ285هـ(، واملربد )ت276)ت

 وأما الصّبان فقد تعاطف مع احملدثني نلحظ ذلك من خالل تعليقه على ما استشهده به الشارح:
 ))دامّن سعدِك إن رمحِت ُمتيما((

ــه ومتقال: )قوله دامن سـعدك( بكسـر الكاف، ان رمحت متيما من  امه يتمه احلب اي اسـتعبده وذللـــــــــــــ
)لوالك مل يك للصــــــبابة جاحنا( أي مائاًل والصــــــبابة رقة الشــــــوك )قوله فضــــــرورة شــــــاذة( أي ليس للمولدين 

، فكأنه يريد أن (89)ارتكاهبا يف شـــــعرهم وكذا )قوله: أقائلّن أحضـــــروا الشـــــهودا( وإن أوهم صـــــنيعه خالفه( 
، بل أن اخلروج والوقوع يف الضرورة، (90)ث اخلروج على اللغة ومألوفهايبني: أن مما يؤخذ على الشاعر احملد

 
 .27ملذاهب النقدية، د.ماهر حسن فهمي: صينظر: ا -83
 .1/216حاشية الصبان:  -84
 .4/34م. ن:  -85
 .102ينظر: النظرية النقدية عند العرب:  -86
 .114ينظر: أتريخ النقد االديب، طه امحد ابراهيم:  -87
 .59ينظر: طبقات الشعراء احملدثني:  -88
 .3/213حاشية الصبان:  -89
 .62واجلديد يف الشعر العريب:  ينظر: الصراع بني القدمي -90
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أمر جرى لدى القدماء كما جيري لدى احملدثني ألن )اســـتعمال الضـــرورة يف الشـــعر للمولدين أســـهل، وهم 
 .(91)فيه أعذر( 

 أما يف شرحه للبيت الذي استشهد به الشارح:
 
ُ
ُّ مل للمذموم واللؤم،  ســــــــتعطف( فقد قال الضــــــــمري يف عليه)عليه من اللؤم ســــــــروالُة( متامه )فليس يرَق

ــنوع( أي من كالم املولدين ــة يف الفعل. زكراي )قوله فمصـــــــ ــاســـــــ ، فهو يوافق (92)الدنءة يف األصـــــــــل واخلســـــــ
احملدثني بوجود الصــنعة يف شــعرهم، ولكن مثة فرق بينه وبني الشــارح الذي جعلها مثلبة بقوله )فمصــنوع ال  

 وهي اقرب اىل طبيعة عصرهم. مثلبة، وامنا جعلها من كالمهم، حجة فيه(، فهو مل جيعلها
 األمثـال: .4

عرف اتريخ األدب العريب عدداً ممن قام جبمع األمثال العربية، ومن هؤالء املفضــــــــــل بن حممد الضــــــــــيب 
ــ( يف كتابه )مجهرة األمثال(، 395هـــــــــــــــ( يف كتابه )امثال العرب(، وأبو هالل العسـكري )ت168)ت هـــــــــــــ

هـــــــــــــــ( يف كتابه )املستقصى يف امثال 538الزخمشري )تهـــــــــــــــ( يف كتابه جممع األمثال، و 518وامليداين )ت
العرب( وكذلك احلال ابلنســــبة للصــــّبان اعتىن ابالمثال، ألهنا تؤلف ثروة أدبية مهمة تعكس صــــورة اجملتمع  

 العريب واحلياة األدبية فيه.
 ومن ذلك تعليقه على ما ذكره الشارح:

تكرب وقد تواضـــــع من هو أشـــــرف منه، أي يضـــــرب ملن  ام يف القرى( وهو مثل قال: )قوله إن النع -1
 .(93)اخفض ايكرا عنقك للصيد فإن من هو اكرب واطول عنقاً منك وهو النعام قد صيد

قال: )قوله وافتد خمنوق( مثل يضــــــــــرب لكل مضــــــــــطر وقع يف شــــــــــدة وهو يبخل ابفتداء نفســــــــــه  -2
 .(94)مباله

 .(95)أي ُصره صبحاً  ،يضرب ملن يظهر الكراهية للشيء قال: )قوله واصبح ليل(. مثل -3
 ونظري ذلك تعليقه على ما استشهد به الشارح:

 جــــزى بــــنــــو  أاب الــــغــــيــــالن  عــــن كــــ   
 

ار  ن مــــّ  وُحســـــــــــن فعــــل كمــــا ُ زى ســـــــــــ 
 

قال: )وســـــنمار بكســـــر الســـــني والنون وتشـــــديد امليم اســـــم رجل رومي بىن قصـــــراً عظيماً بظهر الكوفة 
ــربت به العرب القيس ملك احلرية فلما فرغ   للنعمان بن امرئ من بنائه القاه من اعاله لئال يبىن لغريه فضـــــــــــ

 .(96)املثل يف سوء اجملازاة(
ــيلة والكمال  ــة عامل الفضـ ــان ملالمسـ ــارات اىل حتريك وجدان االنسـ وال خيفى ما يف هذه األمثال من اشـ

 فكرياً.وحتري السلوك األفضل يف سريته احلياتية قواًل، وممارسًة، وت
 

 .1/328خلصائص: ا -91
 .3/247حاشية الصبان:  -92
، وتتمة املثل ))اطرق كرى ان النعام....((، ينظر: مجهرة االمثال، اليب هالل العسكري: 3/136ينظر: حاشية الصّبان:  -93

1/194. 
االمثال، لكل متفق عليه مضطر، ينظر: جممع ، ومعىن املثل ))أي اي خمنوق((. يضرب 3/136ينظر: حاشية الصّبان:  -94

 .2/24للميداين: 
 .1/416. مل جند معىن املثل يف جممع االمثال سوى قوله )أي ابليل(، ينظر: جممع االمثال: 3/136حاشية الصبان:  -95
 .1/167، وينظر: جممع االمثال: 2/59م. ن:  -96
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 25:  العدد

  

 تراجم الشعراء: .5
تفت الصـّبان يف كتابه اىل ترمجة حياة الشـعراء اليت هي خارجة عن هدفه، ومن أوضـح النماذج على  وال

 ذلك قوله:
ــياً ســــيء األعتقاد. وكان عمر بن عبد العزيز يقول إين ال  عن كثري: )وكان كثري ابملثلثة والتصــــغري رافضــ

ترمجته لذي الرمة قال: )ذي الُرّمة بضـم . وعند (97)هم حببه له(أعرف صـاحل بين هاشـم ببغضـه لكثري وفاسـد
الراء وتشــــــــــــديد امليم قطعة احلبل البالية وامسه غيالن قيل لقب ذا الُرمة ألنه أتى مية صــــــــــــاحبته وعلى كتفه 

ــقاها فقالت له اشـــــرب اي ذا الُرمة فلقب به وقيل غري ذلك( ــتســـ . وقال عن لبيد: (98)قطعة حبل ابلية فاســـ
 تويف يف خالفة عثمان عن مائة وأربعني ســــنة وقيل يف اول خالفة معاوية ربيعة العامري الصــــحايب )هو ابن

عن مائة وســــــــبع ومخســــــــني قيل إنه مل يقل شــــــــعراً منذ أســــــــلم وهو الصــــــــحيح عند األخباريني وقد عمر يف 
خالفته اي لبيد   االســـــــالم دهراً وكان يقول أبدلين هللا ابلشـــــــعر القرآن حىت قال له عمر بن اخلطاب يف مدة

ــيئاً من شــــعرك، فقال ما كنت ألقول الشــــعر بعد أن علمي هللا البقرة وآل عمران فزاده عمر يف أنشــــدين  شــ
 عطائه مخسمائة درهم وقيل بل قال يف االسالم هذا البيت:

 مــــــا عــــــاتــــــب املـرء اـلكـر  كــنفســــــــــــــــه
 

ـــلحــــــه اـلقـرـين الصــــــــــــــــاحل    واملـرء يصـــــــــ
 

 وقيل بل هذا البيت:
ــُد هلل اذ    ــمـــــ ــلـــــــي احلـــــ  أيتـــــــين أجـــــ

 

ــرابالح    ــالم سـ ــينا من االسـ  (99)إكتسـ
 

وقال عن جُبري: )جُبري أخو كعب بن زهري صـــــــاحب ابنت ســـــــعاد أســـــــلم جُبري قبل أخيه كعب وصـــــــار 
. والصــّبان هنا يوثق كل ما خيص من يعرف هبم، وهي أمانة علمية، (100)يدعوه اىل االســالم اىل أن أســلم(
 ء اليه.عريب من كل ما يسيفضاًل عن اعتنائه بتنقية الرتاث ال

 شرح األبيات الشعرية:

ال شــك ملن يتصــدى لشــرح النصــوص الشــعرية من ان يتســلح مبعارف وثقافات متكنه من الكشــف مما 
ــرعه يف القراءة، وإما لعدم   ــعر قد ختفى على القارئ إما لتسـ هو خمبوء خفي من معاٍن ودالالت حيملها الشـ

عميقة، واطالع واسع يف املوروث الشعري، وحس مرهف ثقافة لغوية    متكنه من إدراكها. واذا كان للشارح
اسـتطاع أن يبلغ مراده، ألن من غري املمكن أن يفهم الشـارح املعىن ويدرك غرض النص الشـعري يف أبعاده 
ومراميه ما مل يكن متكئاً على قدم راســــــــخة يف علوم اللغة عامة. لذا نرى أن الصــــــــّبان حلق يف آفاق كثرية 

 لغة، جند صداها واضحاً يف شرحه لألبيات الشعرية ومن ذلك شرحه لقول جرير:ق املعرفة ابلمن آفا
ــدكم ــب أفضــــــــــــــل جمـ دون عقر النيـ ــُ  تعـ

 

ــوطـرى ـلوال اـلكـمـي املـقـنـعــــــا    ـبين ضـــــــــ
 

 
 .19/ 9قاله، ينظر: االغاين:من أيب الفرج االصفهاين وكرر ما . ويبدو لنا ان الصّبان قد أتثر وافاد 1/265م. ن:  -97
 .18/1، مل خيرج املصنف عما قاله ابو الفرج االصفهاين، ينظر: االغاين: 6/268حاشية الصّبان:  -98
م  . افاد الشيخ املصنف من رواية ايب الفرج االصفهاين إال ان عجر البيت كاآليت: ))حىت البست من االسال1/28م. ن:  -99

. وحنن ال نناقش عما جاء به املصنف فقد كفتنا مؤنة الدكتورة ابتسام مرهون الصفار عن هجر 15/369سرابال((، ينظر: االغاين: 
 وما بعدها. 40لبيد الشعر بعد اسالمه ينظر: االمايل يف االدب االسالمي: 

 .17/86، وهي رواية ايب الفرج االصفهاين نفسها. ينظر: االغاين: 2/279م. ن:  -100



  

 هـ( 1206علي الصّبان )تشذرات أدبية ونقدية يف كتاب )حاشية الصّبان( على شرح )األمشوين( حملمد بن  

257 

قال: )قوله تعدون عقر النيب( مجع نب: وهي الناقة املسـنة ضـوطري: ابلضـاد املعجمة والطاء املهملة 
 .(101)الشجاع املتمكن يف سالحِه واملقنع: الذي على رأسه بيضة حديدّمي املرأة احلمقاء، والك

 وشرحه لقول الشاعر:
ــثــــــاً  ــيـ ــون  ـ ــعـ ــجـ ــتـ ــنـ ــنــــــاس يـ ــعــــــُت الـ   ـ

 

ــيــــــدح اشـــــــــــجــعي ـبالال   ـفقـلــــــت لصـــــــــ
 

قال: )قوله مسعت اخل(: مسع الشـاعر قوماً يقولون الناس ينتجعون غيثاً برفع الناس على االبتداء فحلى 
ي: يطلبون، وصـــــــــــيدح: بصـــــــــــاد مهملة فتحتية فدال، فدال فحاء ون ث جيم أوينتجعون بنذلك كما مسع 

. (102)مهملتني بوزن حيدر اســـــم نقته، وبالل: اســـــم املمدوح، فهذا البيت حمل ختلص الشـــــاعر اىل املدح(
 ونظري ذلك شرحه لقول األعرايب:

 ومحلــــت زفرات  الضـــــــــــّحى فــــأطقتهــــا
 

ــي يــــــدان   ومــــــا يل بــــــزفــــــرات املشــــــــــــــ
 

. (103)لضــــــحى اخل(. الزفرات: مجع زفرة وهي خروج النفس أبنني تصــــــريح لُت زفرات ا)قوله: ومح  قال:
 وكذلك شرحه لقول زهري بن أيب سلمى:

 وهــو اجلــواُد الــــــذي يــُعــطــيــــــك انئــلــــــه
 

ــم  ــلـ ــطـ ــظـ ــيـ ــيــــــااًن فـ ــم أحـ ــلـ ــظـ ــوًا و يـ ــفـ  عـ
 

وال  قال: )قوله وهو اجلواد: الضــــــمري هلرم بن ســــــنان، والنائل: العطاء وقوله: عفواً: أي ســــــهاًل بال من
ظطلم أي: مطـل وقوـله ويظلم أحـيانً ابلبـناء للمجهول أي يطـلب مـنه يف أوـقات ال يطـلب من مثـله فيهـا في

 .(104)يتحمل ذلك وال يرد سائله
 ومن ذلك شرحه لقول محيد بن ثور اهلاليل:

ــم  قـــو  ــهـ ــتـ ــريـــخ رأيـ ــوا الصـــــــــــ ــعـ  ُم اذا  ـ
 

لــــــجــــــم أو ســـــــــــــــــافــــــع     مــــــا بــــــني مــــــُ
 

ا. قال الدماميين فرســه من ســفعت بناصــيته قبضــتها وجذبته  قال: )قوله: او ســافع( أي: قابض نصــية
لقائل أن يقول مل ال جيوز أن يكون املراد بني فريق ملجم او فريق ســــــــــــافع اذ كل واحد من القســــــــــــمني ذو 

ر أن قصـــد الشـــاعر أهنم حني مساع صـــريخ املســـتغيث حمصـــورون بني قســـمني ال  تعدد. وأســـتبعد ألن الظاه
 .(105)م إحدى البيتنيخيرجون عنها ألهنم اثبت هل

ومما يلفت النظر أن الصــــــــــــّبان مل يكتف بشــــــــــــرح البيت، وامنا يذكر متامه يدفعه يف ذلك حســــــــــــه الفين  
يـت النـابغـة اـلذبيـاين بعـد أن يـذكر الشـــــــــــــــارح اـلداعي خلفـااي األدب ومعـانيـه، وهـذا مـا نراه جليـاً يف امتـامـه لب

 الصدر:
ة ابلــعــلــيــــــاء فــــــالســـــــــــــنــــــد  اي دار مــيــــــّ

 

 األمد(  ال عليها ســالفمتامه)أقوت وط 
 

والعلياء: ما ارتفع من األرض، وســــــــند: اجلبل ارتفاعه حيث يســــــــند فيه أي يصــــــــعد، وأقوت: خلت، 
وتصــــــريح. ويف القاموس، الســــــند: حمركة ما والســــــالف: املاضــــــي، واألمد: الدهر، والفاء: مبعىن الواو. عيين 

 
 .4/51حاشية الصّبان:  -101
 .4/93م. ن:  -102
 .4/118م. ن:  -103
 .4/331م. ن:  -104
 .3/107م. ن:  -105
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أن ذكر   امرئ القيس الكنــدي بعــد .ونظري ذلــك امتــامــه لبيــت(106) قــابلــك من اجلبــل وعال عن الســــــــــــــفح( 
 الشارح صدره:

 أال أيـهــــــا الـلّـيــــــل الـطـويــــــُل أال أ ـلـى
 

 ) ب  وما األصـــــــباح منك أبمثل   متامه)بصـــــــُ
 

ــاً اهلموم وهذا قاله بعد تنبهه واألول يف حال  ــباح أبمثل منك ألين أقاســـــــــــي فيه ايضـــــــــ أي ليس االصـــــــــ
ارح عجزه وقوله: )أّم صـــــيب قد حســـــيب أو . واترة اخرى يذكر صـــــدر البيت بعد أن يذكر الـشــــ (107)غفلته(

صدره )اي رب بيضاء من العواهج(، مجع عوهج وهو الطويل العنق من الظباء والنعام والنوق، املراد  دارج(.  
 ، ومثل ذلك ذكره لصدر بيت الشاعر:(108)هنا املرأة التامة اخللق

ا قال العيين وغريه ال ع(. قال: )قوله ومنعكها( مصــــــدر مضــــــاف لفاعله كم)وُمنعكها بشــــــيء ُيســــــتطا 
الفاعل ومها مفعول اثن أي: وُمنعكيها ألنه ال يناســـب ســـياق القصـــيدة وضـــمري  ملفعوله االول بعد حذف

ــاعر  الغيـبة راجع اىل قوس تســــــــــــــمى ســــــــــــــكـاب ـمذكورة يف األبـيات قبـله كـان طلبهـا بعض امللوك من الشــــــــــــ
 ن طلبه إايها... وصدر البيت:فاستعطفه لريجع ع

 .(109)بيت اللعن: حتية امللوك يف اجلاهلية أي: أبيت لعن الناس لك(اللعن فيها(، وأ)فال تطمع أبيت 
 أهم قطاف البحث:

 بعد هذه الرحلة يف دروب حاشية الصّبان نذكر أهم النتائج اليت توصلنا اليها:
صــــفة  ثراً، دلياًل على شــــخصــــية األدبية، ال ســــيما وأن كان اعتناء الصــــّبان ابلرواية األدبية شــــعراً ون  -1

يت تدفع به اىل الصــفوف األمامية، وهذا كله يدل على مدى حرصــه  الرواية من األركان الثقافية لألديب، ال
 أن أييت النص األديب نقياً.

ــبّـان وهـذا نبع من خمزونـه اللغوي يف جمـال اللغـة: حنوهـ  -2 ا للنقـد اللغوي اهتمـام واســــــــــــــع من الصــــــــــــ
 يت يتكون منها النص األديب.وصرفها، مدركاً بذلك أن اللغة هي املادة ال

كانت له شــذرات يف النقد العروضــي بوصــفه أحدى الركائز اليت يقوم عليها الشــعر تدل على دقة   -3
 حسه النقدي وصفاء تذوقه.

ها يف النص، للبالغة العربية مكانة واضـــــــحة عند الصـــــــّبان الذي وقف يف مواضـــــــع عدة منبهاً علي -4
 .يف النص األديب وقدرهتا على اسباغ اجلمال فيهومهتماً هبا، ومشرياً اىل حسنها 

ــّبان من قضـــــــــية )الصـــــــــدق والكذب(، موقٌف صـــــــــريٌح فهو من النقاد الذين ذموا   -5 إن موقف الصـــــــ
 الكذب يف الشعر.

 اما موقفه من قضية )القدمي واحلديث( فكان موقفاً متعاطفاً مع احملدثني. -6
م، ن حضــــــــور بُنية املثل يف األدب العريب منذ القدإن ذكر األمثال يف )حاشــــــــية الصــــــــّبان(، ينم ع -7

 وهذا ان دل على شيء، فإمنا يدل على األرتباط الوثيق بني األديب وبيئته.
 

 .3/210حاشية الصّبان:  -106
 .3/211م. ن:  -107
 .3/120م. ن:  -108
 .1/118م. ن:  -109
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امتلك الصـــّبان ثقافة ادبية واســـعة، ومقدرة لغوية كبرية مكنته من شـــرح األبيات الشـــعرية، والوقف  -8
 نيها، وكشف مجاهلا ومراميها.يف معا
السـتحسـان واالعجاب( موقفاً منصـفاً للحقيقة، فكان يسـتحسـن ّبان من قضـية )اكان موقف الصـ   -9

 األحسن ويعجب ابألعجب.
واخرياً نرجو أن نكون قد وفقنا يف رسـم صـورة واضـحة هلذا اجلهد لعامل ُعرف عنه علمه الواسـع ابلعربية 

 اواًل واخرياً. وعلومها وأسرارها واحلمد هلل
 المصادر والمراجع
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