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 ي  مالمح النقد اللغو  استنخال 
 ديوان النابغة الذبيان   ى لع وتعليقهعند ابن عاشور من خالل شرحه 

 جامعة مصراتة - كلية الرتبية  -قسم اللغة العربية - الدكتور: عمر علي البارون
 

 مقدمة
د اخللق أمجعني، وعلى آله وصحبه ومن سار على على سياحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم 

 هنجه إىل يوم الدين، أما بعد.
وال يقدر عليه إال من أويت حظًّا وافرًا من فإن إحكام اللغة ابستعماهلا نظًما ونثرًا ليس ابألمر السهل، 

يد ال اجلعلومها؛ لذا كان ال بد من خروج بعض استعماالهتا عن الطريق املألوف، سواء ابالستعم
احلسن، أو الرديء القبيح، ومن هنا تبدأ مهمة الناقد يف تلمس نواحي هذا اخلروج إجيااًب وسلًبا، ولعل 

 ثل هذ  املالمح النقدية.واسًعا للدراسة والبحث مل جمااًل  -نظًما ونثرًا -يف شروح النصوص األدبية
من  بعض  ن يف الذه ر، وعلقن عاشو وكنت يف بداايت الطلب قد قرأت ديوان النابغة بشرح العالمة اب

طريق العودة للخوض يف استنخال تلك املالمح النقدية، اليت رأيت أن أُلّم شتيتها  تلمست بهتعليقاته، 
 )استنخال مالمح النقد اللغوي عند ابن عاشور من :؛ فجاء عنوان البحث ابسميف هذ  الصفحات

 .شرحه وتعليقه على ديوان النابغة الذبيان(
للتعريف ابلنابغة الذبياين واببن عاشور، ومبصطلح متهيد  على -بعد املقدمة -حتوى البحثاوقد 

ها اثلثها ملالمح النقد السليب، و نيملالمح النقد اإلجيايب، واث خصصتهة مباحث؛ أوهلا ثالثمث النقد، 
 واملراجع.للمصادر ملالمح النقد احليادي، مث أردفتها خبامتة ألهم النتائج اليت توصلت إليها، وبفهرس 

   وهللا املوفق 
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 متهيد
 :(1)املطلب األول )التعريف ابلنابغة الذبيان(

هو زايد بن معاوية بن ضباب بن جناب بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن 
وسبب  .بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر، ويكىن أاب أمامة أو أاب مثامة

 تلقيبه ابلنابغة بيته الذي يقول فيه:
 وحّلت يف بين القني بن جرب ** فقد نَ َبغْت هلم منّا شؤونم 

وهو من الطبقة األوىل املقدمني على سائر الشعراء، ويعد أحد األشراف الذين غض الشعر منهم، وكان 
شعراء فيعرضون عليه الشعراء حيتكمون إليه، وكانت تضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ فيأتيه ال

أشعارهم، وكان أول من أنشد  األعشى، مث حسان بن اثبت، مث أنشدته الشعراء، مث أنشدته اخلنساء 
 ( قبل اهلجرة.18بنت عمرو بن الشريد. كانت وفاته حنو )

 :(2)املطلب الثان )التعريف اببن عاشور(
مام الضليع يف العلوم الشرعية واللغوية اإل .حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشورهو  امسه:

 واألدبية والتارخيية. 
 م(.1879ه= 1296ولد بتونس سنة ) مولده:
شيًئا من  تعلم ، مثالكرمي تقن حفظ القرآنتيب حىت أيف الكتا هميتعلبدأ ابن عاشور  :ونشأتهحياته 

يف طلب العلم حىت  ، واستمرم(1892 ه=1310)اللغة الفرنسية، والتحق جبامع الزيتونة يف سنة 
 ما وصل إليه.إىل وصل 
والنقد ومسو الذوق وحاز  شرح ديوان احلماسة الذي أبدى فيه ضالعة يف اللغةو  ،العلوم العربيةودرس 

، يخ اإلسالم املالكيلقب بكثري من األلقاب، وحاز كثريًا من املناصب، منها: شحىت  ،به شهرة

                                                 

سلم الوصول إىل ، و 8 -11/5 األغاين، و 162، 1/156 الشعر والشعراء، و 1/51ر يف ترمجته: طبقات فحول الشعراء ( ينظ1)
 .55 -3/54 ، واألعالم2/135زانة األدب ولب لباب لسان العرب ، وخ5/353طبقات الفحول 

، ونثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن الرابع 309 -3/304 ، وتراجم املؤلفني التونسيني6/174 الم( ينظر يف ترمجته: األع2)
 .1264 -2/1262 عشر، وبذيله: عقد اجلوهر يف علماء الربع األول من القرن اخلامس عشر

تتلمذهم عليه حسب ترتيب ورودهم نظر أما تالميذ  فنظًرا لكثرة الصفحات اليت ذكروا فيها يف كتاب )تراجم املؤلفني التونسيني( في
 .  67، 5/16، 4/291، 355، 214 -213، 198، 3/196، 244، 136، 2/42، 1/143يف املصدر املذكور: 
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الزيتونة، وقاضًيا مالكيًّا للجماعة، وكان من أعضاء  ومنصب شيخ جامع الزيتونة، وعميًدا جلامعة
  يف دمشق والقاهرة.اجملمعنْي 

 واشتهر ابلصرب وقوة االحتمال وعلو اهلمة واالعتزاز ابلنفس والصمود أمام الكوارث والرتفع عن الداناي. 
املستشرقني سنة  رقام برحالت إىل املشرق ألداء فريضة احلج، وإىل أورواب، وإستانبول للمشاركة يف مؤمت

 .م(1951)
إبراهيم املارغين، وساُل بو حاجب، وعمر  :منهم لماء،عأخذ جبامع الزيتونة على مجاعة من الشيوخه: 

 وحممد النخلي، وحممد بن يوسف.بن الشيخ، وحممد النجار، 
د يوسف بن أمحو ، خّلف ابن عاشور تالميذ ذوي شهرة واسعة، منهم: محد بريم اخلامس تالميذه:

حممد الصادق الشطي الشريف و أمحد املعروف حبميدة بن اخلوجة، و ، زين العابدين بن حسنيو ، عيطج
حممد العزيز بن حممد بوعتور، و عمر بن أمحد املعروف اببن الشيخ، و  أبو احلسن بن شعبان،و املساكين، 

البشري النيفر،  مدحمو حممد بن عثمان بن حممد النجار، و ، و املداينأحممد بن خليفة املشهور ابملدين و 
 علي بن اخلوجة الشهري ابحلاج علي.

أصول اإلنشاء ترك العالمة ابن عاشور كثريًا من األعمال العلمية، ويف فنون خمتلفة، منها:  :مؤلفاته
واخلطابة. أصول التقدم يف اإلسالم. أليس الصبح بقريب. أمايل على دالئل االعجاز. أمايل على 

ير تفسري القرآن الكرمي. حتقيق وتعليق على كتاب خلف األمحر املعروف نو التالتحرير و خمتصر خليل. 
صول الفقه حاشية على التنقيح للقرايف يف أمبقدمة يف النحو. تعاليق على املطول وحاشية السيالكويت. 

ة األعشى األكرب يف مدح احملّلق. قصة شرح قصيدمسي التوضيح والتصحيح. شرح ديوان احلماسة. 
كشف املغطى من الشريف. شرح معلقة امرئ القيس. كتاب اتريخ العرب. الفتاوى.   بويالناملولد 

النظر الفسيح عند مضايق  موجز البالغة.أ. مقاصد الشريعة اإلسالمية. املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوط
 الوقف وأثر  يف اإلسالم. النظام االجتماعي يف اإلسالم.لصحيح. األنظار يف اجلامع ا

حقيق كثري من الكتب، منها: ديوان بشار بن برد. ديوان النابغة الذبياين، مجع وشرح وتعليق. بت قامو 
 الواضح يف مشكالت املتنيب.سرقات املتنيب. 

ه= 1393( أوت/آب، سنة )12( من شهر رجب= )13تويف بتونس، يوم األحد ) وفاته:
 م(، ودفن مبقربة الزالج.1973
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 :(دالنقلح صطالتعريف مباملطلب الثالث )
َها...، وَ " النقد يف اللغة: -1  اَقْد نَ َقَدها يَ ن ْقمدمها نَ ْقدً النْقدم والت َّْنقادم: متييزم الدراِهم وِإخراجم الزَّْيِف ِمن ْ

ذا ا إِ هتم قَ َبَضها...، ونَقْدتم الدَّرَاِهَم وانتَ َقدْ  :َأي ،: أَعطا  فانتَ َقَدهااقََّدها ونَ َقَد  ِإايها نَ ْقدً وانتَ َقدها وتَ ن َ 
َها الزَّْيَف...، والدِّْرَهمم نَ ْقد   ونَقد ، وازِن  َجيِّد . وانقْدتم فماَلاًن ِإذا اَنَقَشْتهم يف اأَلمر... :َأي ،َأْخَرْجَت ِمن ْ

ىل الشَّْيِء ِإذا   إِ رَ ونَقَد ِإليه: اختَلَس النَّظََر حَنَْو م. َوَما زَاَل فماَلن  يَ ن ْقمدم بصَ  اشيَء بَِنَظرِِ  يَ ن ْقمدم  نْقدً الرجلم ال
                    .(1)"إِليهُلَْ يَ َزْل يَ ْنظمرم 

  .اليت تنطوي حتته (2)"تقدير القطعة الفنية ومعرفة قيمتها ودرجتها يف الفن" :يف االصطالحالنقد  -2
شه ناق بدراسة األساليب ومتييزها ويتناول العمل األديب، يفسر  ويعىَن ويفهم من هذا أن النقد "يم 

مستخلًصا عناصر اجلمال اليت احتواها واليت كانت سبًبا يف مسو  وارتقائه، أو بيان السمات اليت أدت 
 .(3)إىل اتضاعه واحتقار "

يلتقيان يف أساس املهمة اليت يقوم هبا من تصدر للنقد، وهي:  -اللغوي واالصطالحي -فالتعريفان
 .والتقدير الكشف والتمييز

؛ مناحي احلياة، سواء أكانت لغوية، أم علمية، أم اجتماعية، أم غري ذلك كل  شملوالنقد بصفة عامة ي
" ذاهلو   .(4)"يرتبط النقد ابإلبداع ارتباطًا وجودايًّ

واألصل يف مصطلح النقد احلكم على الشيء، سواء كان هذا احلكم إجيابيًّا أم سلبيًّا، حىت قيل: نقد 
نه موجه إىل احلكم السليب، ويف هذا تضييق للمجال ه أالقبناء، ولكن صار يتبادر إىل الذهن عند إط

 الداليل للفظة )النقد(.
الفصحاء من العرب بغريهم، ظهور اللحن بسبب اختالط  :ل من أبرز أسباب النقد اللغوي قدميًاولع

 .خاصة ذلك اللحن الذي وصل إىل نطق بعض آايت القرآن الكرمي
 
 

                                                 

 )ضرب(.مادة لسان العرب،  (1)
 .1، ص:النقد األديب( ينظر: 2)
 .5، ص:النقد األديب القدمي عند العرب يف (3)
 .93طبيقات، ص:ت وتيف النقد األديب احلديث، منطلقا (4)
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 املبحث الثان
 ()مالمح النقد اإلجيايب

 إجيابية أم المحهذ  املأنواع كثرية، سواء أكانت  عند ابن عاشور علىواجتاهاته النقد  تنوعت مالمح
شاعر وحد ؛ بل منها ما خيص بعض شراح ال ختص ال وهذ  املالمح النقديةة، يدايح ، أمسلبية

ند ابن ي علغو لالنقد ا ن مصطلحات؛ فإاًل اوإمجلديوان، ومنها ما يتعلق بطبعات الديوان وشروحه، ا
، وقد  أو احليادي وُل تكن ذات مصطلح واحد يف النقد اإلجيايب أو السليب عاشور كانت مضطربة،

 ين عند .دِ كثرت عباراته النقدية بسبب عدم قصد  للنقد، وكذلك بسبب كثرة املنتقَ 
املواضع يعرب من ري جندها تتنوع بتعبريات كثرية، ففي كثوإذا تتبعنا مالمح النقد اإلجيايب عند ابن عاشور 

ات ما التعبري  لعل من هذ و ابن عاشور مبا يدل على أتييد  ملعىن أو تعبري، أو ضبط، أو حنو ذلك، 
 أييت:
 وذلك يف املواضع اآلتية: ،ن()حسمادة  من ةمشتق اتالتعبري مبصطلح -أواًل 
َعلَ  -1  ْزَجى َوجَمْنموبم ت م  ة  أَتْيت اجْلَِياَد ِمَن اجْلَْواَلِن قَائِظًَة ** ِمْن بَ نْيِ ممن ْ

تفسريًا وأوفق  أحسن، وهذا (1)( معنا  البياننْ "حرف )مِ فقد ذكر يف قوله: )من بني منعلة( أن 
 على بعض.الشراح تفاسري فكأن ابن عاشور هنا يفضل بعض  .(2)ابللفظ"

َبا َحرَّ  -2  ارِ النَّ ِة ِإمَّا عمِصيتم فَِإيّنِ َغي ْرم ممن َْفِلت  ** ِمينِّ اللََّصابم َفَجن ْ
، فلما أدغمت يف النطق كتبت على الصورة اليت (3)ا( الزائدة( الشرطية و)مَ نْ ا( مها حرفان، )إِ مَّ ")إِ ف 

( نْ . فقد حّسن الفصل هنا بني )إِ (4)وأبعد عن اللبس" أحسنولو كتبت منفصلة كان  ،ينطق هبا
  ا(، مث زاد ما يربر هذا احلسن بقوله: )وأبعد عن اللبس(.و)مَ 
َتِهْج ** َوأَيِْت َمَعدًّا ممْلكمَها َورَبِيعمَها نْ إِ  -3  يَ ْرِجِع الن ُّْعَمانم نَ ْفرَْح َونَ ب ْ

 َويَ ْرِجْع ِإىَل َغسَّاَن ممْلك  َوسمْؤَدد  ** َوتِْلَك اْلممىَن َلْو أَن ََّنا َنْسَتِطيعمَها

                                                 

 . 309، ص:ينظر: اجلىن الداين (1)
 (.3، هامش )51( ديوان النابغة، ص:2)
 .534 -533( ينظر: مغين اللبيب، ص:3)
 (.3، هامش )121( ديوان النابغة، ص:4)
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 ، مث قال:(1)"نعمةال سعةفإن امللك يطلق على  ؛أي: جمدها وعزهتا ،")ملكها( ضبط بضم امليمذكر أن 
فإن سكون الم ملك  -ا به النعمان نفسهوأقول: لو ضبط )َملكها( بفتح امليم وسكون الالم مرادً "، 

ا مع قوله: )وأيت معدا لئال يكون قوله بعد : )ويرجع إىل غسان مملك( تكريرً  ؛أحسنكان   -لغة فيه
 .(2)ملكها("

 ح  ** فَِإنَّ َلهم ِعْنِدي يمِدايًّ َوأَنْ عمَماالِ صَ فَ َلْن أَذْكمَر الن ُّْعَماَن ِإالَّ بِ  -4
مبعىن النعمة  ،الرواية املشهورة بضم التحتية وكسر الدال، وهو مجع يد" أبن ()يدايًّ علق على كلمة 

يب مجع كلب، وبضم التحتية لِ يل مثل: كَ عِ خاصة...، وجيوز تثليث األول فيقال بفتح التحتية، بوزن فَ 
هنا فتح الياء األوىل؛ نظرًا لثقل الكلمة بوجود  وأحسنها ،(3)صيتية مثل عِ حتوكسر ال ،بوزن عمصي

 .(4)ايءين"
 ة:وذلك كما يف املواضع اآلتي، )نسب(التعبري مبصطلح مشتق من مادة  -اثنًيا
 َتطَاَوَل َحىتَّ ق مْلتم لَْيَس مبمن َْقض  ** َولَْيَس الَِّذي يَ ْهِدي النُّجموَم ِِبِيبِ  -1
بقوله:  أنسبوهي  ،النجوم( يهدي النجوم( كذا يف أكثر الرواايت، ويف رواية )يرعى"قوله: )ف 

ا وختيل هلا راعيً  ،شبه النجوم يف اجلو أبنعام راعية يف املرعىتناسب بقوله: "مث حلل هذا ال ،(5))ِبيب("
 . (6)هو راعيها"ُل يرجع هبا إىل مراحها، ورواية )الذي يهدي النجوم( ترجع إىل معىن يهديها يف سريها و 

 بَ ْعَد اْبِن َجْفَنَة َواْبِن َهاِتِك َعْرَشهم ** َواحْلَارِثَ نْيِ أِبَْن يَزِيَد َفاَلَحا -2
هي ورواية الباء  ،ا عن التحتيةقال ابن عاشور: "ذكر يف التعليق أن يف رواية )بعد( بباء موحدة عوضً 

َلنَّ(  بعد هالك ابن جفنة ومن عطف عليه. والذي يف :أي ،الصواب طبعة املكتبة األهلية ببريوت )تؤمِّ
 .(7)ا"بعد هؤالء تؤمل فالحً  :للمعىن، أي املناسبةعوض )أبن يزيد(، وهي 

                                                 

 .وينظر يف معىن امللك: لسان العرب، مادة )ملك( (.2، هامش )174 -173( ديوان النابغة، ص:1)
 (.2، هامش )174 -173ص: بغة،( ديوان النا2)
 .ينظر: لسان العرب، مادة )يدي( (3)
 (.3، هامش )248( ديوان النابغة، ص:4)
 (.1، هامش )44( ديوان النابغة، ص:5)
 (.1، هامش )44( ديوان النابغة، ص:6)
 (.1، هامش )29( ديوان النابغة، ص:7)
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ًا مبََكانِِه ِمْلَء اْلَيدِ  -3  َوِإَذا َلَمْسَت َلَمْسَت َأْخَثَم َجامثًا ** ممَتَحربِّ
 مناسبةوهو أشد  ،لروادف بضة املتجرد("هذا البيت وقع يف رواية أيب جعفر عقب قوله: )راي اذكر أن 

 .(1)به دون ما يف رواية األصمعي اليت جرينا عليها"
 أَتَبََّد اَل تَ َرى ِإالَّ ِصَوارًا ** مبَْرقموم  َعَلْيِه اْلَعْهدم َخالِ  -4

 تَ َعاَوَرَها السََّوارِي َواْلَغَواِدي ** َوَما تمْذرِي الّراَِيحم ِمَن الّرَِمالِ 
 (3)، وفسر أبو جعفر(2)مضت أزمان عليه :أي ،( الزمان، يقال: كان كذا يف عهد امللك فالن")العهدف 

 .(5)ابلبيت الذي بعد " أنسبى، وهو ألن املطر يزيد الدمن بلً  ؛(4)العهد ابملطر
بمتم ِفيه الزََّمنم اْلَماِحلم  -5  َواْلَقائِلم اْلَقْوَل الَِّذي ِمثْ لمهم ** يَ ن ْ

لوصف القول أبنه  املناسبفذلك هو  ؛القول القائل( أراد قوله يف الوعد ابلعطاءقال ابن عاشور:")و 
 . (6)ينبت فيه الزمان املاحل"

ْصِر َعن ْهمْم بَ ْعَدَما َغرِقموا -6  اَي َمانَِع الضَّْيَم َأْن يَ ْغَشى َسرَات مهممم ** َوَحاِمَل اإْلِ
، وكال املعنيني صاحل هنا، (7)ق على العهد")اإلصر( الفعل، األمر الذي يثقل على فاعله، ويطلقال: 

  .(8)بقوله: )وحامل(" أنسبوهو ملعىن الثقل 
بتعبريات  عن إعجابه ييز األسلوب: يف بعض املواضع يعجب ابن عاشور بنظم النابغة، فيعربمت -اثلثًا

 :هتدل على الرضا والقبول ملا جاء يف أسلوب الشاعر، وأنه انفرد هبذا األسلوب، كما يف قول
 الم جمنموحم بَ يَ قمولموَن ِحْصن  مثمَّ أَتََْب ن مفموسمهمْم ** وََكْيَف حِبِْصن  َواجلِْ  -1

                                                 

 (.1، هامش )99( ديوان النابغة، ص:1)
 .ادة )عهد(ب، مينظر: لسان العر  (2)
 .احملقق ، مقدمة6ديوان النابغة، ص:ينظر: : أاب جعفر النحاس. يعين( 3)
 ينظر: لسان العرب، مادة )عهد(. (4)
 (.2، هامش )203( ديوان النابغة، ص:5)
 (.3، هامش )209( ديوان النابغة، ص:6)
 ينظر: لسان العرب، مادة )أصر(. (7)
 .(3، هامش )183( ديوان النابغة، ص:8)
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: "كأنه أراد أن الناس ينطقون ابسم حصن بقصد نعيه فال -معلًقا على الشطر األول -قال ابن عاشور
لغري  مل أرهمعىن  يقدرون على إكمال كالمهم ملا خينقهم من العربة، أي: أتَب نفوسهم إكماله، وهذا

 .(1)النابغة"
للشاعر كوهنما ابألمر اهلني؛ أما   اة هبذا األسلوب ليسوتعبري ابن عاشور وشهادته ابنفراد النابغقلت: 

البن عاشور فللداللة على أنه عاُل له ابع طويل يف اللغة كوهنما فلمزامحة الشعراء له قبله وبعد ، وأما  
 وعلومها.

َقِل الْ مموِشيٌّ َأَكارِعم  ِمْن َوْحِش َوْجرَةَ  -2  َفَردِ هم ** طَاِوي اْلَمِصرِي َكِسيفم الصَّي ْ
الفرد  مل يسمع، قال شارح الديوان: قال بعض أهل اللغة: (2).قال ابن عاشور: ")الفرد( مبعىن املفرد..

 .(3)إال يف هذا"
بمتم ِفيِه الزََّمنم  -3  اْلَماِحلم َواْلَقائِلم اْلَقْوَل الَِّذي ِمثْ لمهم ** يَ ن ْ

بط يف نسخة شرح ضم  ،")ينبت فيه الزمن( :فقال على قول النابغةور بلفظ )اإلبداع( فقد علق ابن عاش
، (4)إذ مجع يف هذ  اجلملة معنيني" أبدعأيب جعفر بفتحة على التحتية وضمة على املوحدة...، ولقد 

 .(5)نزمللت انباإلإسناد اجلدب، و الوقت املاحل أي: : الزمن املاحل وهو يعين
 بَ ْعَد اْبِن َعاِتَكَة الثَّاِوي َعَلى أَبَ َوى ** َأْضَحى بِبَ ْلَدِة اَل َعمّ  َواَل َخالِ  -4

ا من  قال ابن عاشور: ")ببلدة ال عم( أضاف )بلدة( إىل )عم( بعد أن أقحم بينهما )ال( فجعلها جزءً 
، وإذ قد كانت )ال( حرفا فقد زلة غريفنّزل )ال( من ؛األنه أراد من انتفى عنه أن يكون عمًّ  ؛كلمة )عم(

وهو فصيح...، وقد أغفل شراح  ،غرائب االستعمالوهذا من  ،جعلها كجزء من الكلمة اليت بعدها
 .(6)"غرابته وحسنهاحلماسة التنبيه على هذا االستعمال يف بيت النابغة مع 

 ل النابغة:على قو تعليقه كما يف  اًن يعرب أبلفاظ حتمل الداللة غري املباشرة على إعجابه،اوأحي

                                                 

 (.2، هامش )74( ديوان النابغة، ص:1)
 ينظر: لسان العرب، مادة )فرد(. (2)
 (.3، هامش )79( ديوان النابغة، ص:3)
 (.3، هامش )209( ديوان النابغة، ص:4)
 (.3، هامش )209ديوان النابغة، ص:ينظر: ( 5)
 (.3، هامش )210( ديوان النابغة، ص:6)
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 َوَطَوْيَت َكْشًحا دمونَ همْم َوَجَناَحاَودِّْع أمَماَمَة ِإْن أََرْدَت َرَواًحا **  -5
. وزاد (1)قال ابن عاشور: "طوى كشًحا على األمر إذا سرت عماًل، والكشح ما بني اخلاصرة إىل الضلع

فعل مناسب مثل: وقبضت ب تقدير ، فالواج(2)طوى جناحه وال يعرفالنابغة قوله: )وجناًحا( 
 .(3)لشر وإذا خضع"ضم جناحه إذا أمسك عن ا واملعروفجناًحا...، 

 :وكذلك تعليقه على قوله
َها ** َكَذِلَك َكاَن نموح  اَل خَيمونم  -6  َفأَْلَفْيتم اأْلََمانََة ُلَْ خَتمن ْ

وال  يف الوفاء، اًل مث -لسالمعليه ا -اقال ابن عاشور: ")كذلك كان نوح ال خيون( ضرب النابغة نوحً 
 .(4)هذا يف شعر آخر" أعرف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ضنب(.ينظر: لسان العرب، مادة )كشح( ومادة ) (1)
 .صادرُل أجد  فيما اطلعت عليه من م (2)
 (.2، هامش )72( ديوان النابغة، ص:3)
 (.1، هامش )266( ديوان النابغة، ص:4)
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 بحث الثالثامل
 )مالمح النقد السليب(

مثلما يبدي ابن عاشور رضا  واستحسانه يف بعض املواضع من شرحه وتعليقه على شعر النابغة، فهو  
 ات متنوعة، فمن ذلك:كمه النقدي سلًبا يف بعض املواضع، وبتعبري كذلك ال يتحرج يف أن يبدي ح

  ، فمن ذلك:أو الشرح ايت للبيتلبعض الروا التخطئة والتصويب التعبري بعبارات -أواًل 
 َوالت ُّب ََّعنْيِ َوَذا ن مَواس  غمْدَوًة ** َوَعاَل أمَذيْ َنةم َساِلَب اأْلَْرَواَحا -1

 .(2)ا"ا أرواحً سالبً  :فلعل صوابه، (1)نصب األرواحا وال يصحقال ابن عاشور: "
 ويذكر الصواب، كما فعل ذلك يف قول النابغة:الرواية ئ وأحيااًن خيطِّ 

 َما اَبلم َعْيِنَك اَل تَ ْهَجْع ** َكَأنَّ السَُّهاَد هِبَا مموَلعْ  -2
 ومثله يف قوله: .(3)السهاد" والصواب ،خطأوهو  ،قال ابن عاشور: "كتب )السهود(

َيانم أَْن َعَصَفا -3  َتاَحاهِبِْم ** َوِلكملِّ ِحْصن  َيسَّرَا ممفْ  َما لَبََّث اْلِفت ْ
خطأ ال فتيان( بكسرة حتت الفاء وضمة على النون، فيكون مجع فىت، وهو قال ابن عاشور: "ضبط )ال

أن يضبط بفتح الفاء وكسر النون  فالوجهقوله: )أن عصفا( وقوله: )يسرا( أبلف املثىن فيهما،  يناسب
ألبواب هم واقتحما حصوهنم وجعل الفتح مبعىن مرادفه وهو إزالة أقفال امثىن فىت، واملعىن أهنما شردا

 . (4)له مفاتيح ختيال"فجعل 
ا أَْقِض َأْوطَاِري -4  فَِإْن َيكمْن َقْد َقَضى ِمْن ِخلِِّه َوَطًرا ** فَِإنَّيِن ِمْنَك َلمَّ

خملة بتاء  :ولعل صوابهنك، قال ابن عاشور: "كتب )خله( هباء حتتها كسرة واحدة، ووضع فتحة على كاف م
 .(6)كسر الكاف من قوله: )منك("  والصواب، (5)حملبة...أو اسم مبعىن ا ،وهي مؤنث خل ،حتتها تنوين كسرة

                                                 

ألن من شروط إعمال اسم الفاعل اجملرد من أل: "اعتماد  على استفهام، أو نفي، أو خمرب عنه، أو موصوف، أو ذي حال". ( 1)
 .2/12شرح التصريح 

 (.3، هامش )29لنابغة، ص:( ديوان ا2)
 ألن السهاد هو قلة النوم. ينظر: لسان العرب، مادة )سهد(. وهو املناسب ملعىن البيت. (.1، هامش )39بغة، ص:( ديوان النا3)
 (.1، هامش )30( ديوان النابغة، ص:4)
 .لسان العرب، مادة )خلل(( ينظر: 5)
 (.1، هامش )32( ديوان النابغة، ص:6)



 9201 يناير                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

193 

 

 أََرى اْلبَ َنانََة أَقْ َوْت بَ ْعَد َساِكِنَها ** َفَذا سمَدْير  فَأَقْ َوى بَ َعدهمْم أمق مرم  -5
، وضبط يف نسخة أرض ببالد غطفان ملوحدة وختفيف النون...قال ابن عاشور: ")البَ َنانة( بفتح الباء ا

 .(1)"خطأعلى الباء وهو شرح أيب جعفر بضمة 
َها اْلَمَساِمعم  -6  أاََتين أَبَ ْيَت اللَّْعَن أَنََّك لمْمَتيِن ** َوتِْلَك الَّيِت َتْسَتكُّ ِمن ْ

 ْلَقاِء ِمْثِلَك رَائِعم َمَقاَلةم أَْن َقْد ق مْلَت َسْوَف أاََنلمهم ** َوَذِلَك ِمْن تِ 
، وروي (2)ن )أنك ملتين( فمقالة اسم للكالم املقولقال ابن عاشور:")مقالة( روي ابلرفع على البدل م

ألن تلك املقالة من نوع اللوم، فمقالة مصدر بوزن املفعلة  ؛ابلنصب على أنه مفعول مطلق ل )ملتين(
 . (3)"بتكلفوقيل غري ذلك  ،مبني للنوع

َها قَائِم  َومم رمين تمذَكِّ  -7  نَ زَّعم  أَْطاَللم ِهْند  َمَع اهْلََوى ** َدَعائِمم ِمن ْ
ومفعول )تذكرين(  ،والوجه رفعه ،اوهًَ قال ابن عاشور:" ضبط )أطالل( بفتحة على الالم وأحسبه 

 . (4)تذكرين هندا مع هواها" :والتقدير ،حمذوف دل عليه اسم هند
 أََتى ِمْن دموِن مهََِّك َشاِغلِ  َقاِئَك َحاِدث  ** َوَهمٌّ َوِإيّنِ َعَداين َعْن لِ  -8

ويف شرح أيب جعفر بوضع فتحة على  ،ور: ")عن لقائك( ضبط يف نسخة الديوانقال ابن عاش
، والوجه أن يكون بكسر الكاف خطااًب ألمساء اليت ذكرها يف البيت وال يظهر له وجه ،الكاف
 .(5)األول"

 : فمن ذلك ،)ال يعرف+ والوجه( :مثلمصطلح،   أبكثر منوأحيااًن يعرب
 ْد َقطََعْت ** ممْسَحاَلاًن َفَحِصيًدا فَ ت مبملْ لَْيَت قَ ْيًسا كملََّها قَ  -9
 

                                                 

 (.3، هامش )140ابغة، ص:( ديوان الن1)
 العرب، مادة )قول(.ينظر: لسان  (2)
 (.2، هامش )165( ديوان النابغة، ص:3)
 (.1، هامش )178( ديوان النابغة، ص:4)
 (.1، هامش )197( ديوان النابغة، ص:5)
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وال  ،ا( كتب يف طبعة معجم البلدان بدال مهملة وضبط بفتحة على احلاءقال ابن عاشور:")فحصيدً 
أنه ابلراء  فالوجههنا،  وال يستقيم ،اد مصغرً يْ صَ هبذ  احلروف وهذ  الصيغة. وإمنا املعروف حم  يعرف

 .(1)وهي من داير ذبيان عذرة" ،انعوض الدال اسم جبل ببالد غطف
 يف قول النابغة:  )ال معىن له(ومن ذلك التعبري مبصطلح 

 تَ ْعدمو الذََِّئبم َعَلى َمْن اَل ِكاَلَب َلهم ** َوتَ تَِّقي َمْرِبَض اْلممْستَ ْثِفِر احْلَاِمي -10
 ،لنصرانية بنون بعد السنيويف شعراء ا (2)قال ابن عاشور:")املستثفر( كتب يف املزهر ويف كتاب احليوان

 . (3)أنه مبثلثة بعد السني كما يف اللسان" والصوابوال معىن له، 
 قول النابغة:تعليقه على يف كما  ،)غري مستقيم+ أحسن(ب  وأحيااًن يعرب

11-  ُّ  َوحلَْمم الشَّاِة حَمْجمورم   ممْرتَِفًقا ** َهَذا َلكمنَّ يَ قمولم رَاِكب مَها اجلِْينِّ
ضمري  ،ابهلاء ،راكبها اليت بني أيدينا من خمطوط ومطبوع:شور: ")راكبها( ثبت يف النسخ قال ابن عا

، واملراد هبذا الراكب اهلوإضافة راكب إىل ضمري )ها( ألدىن مالبسة؛ ألنه راكب الفرس املسائر  ،املؤنثة
وهو  ،( للناقةالوحشي، وجوز أبو جعفر أن يكون ضمري )راكبها د الراكب على فرس وراء الثورالصائ

 ،ا أن يكون راكبها ما ركب من الكالب من احلرص على إصابة الصيدمعىن، وجوز أيضً  غري مستقيم
تطمع يف ذلك. ولو غريت الكلمة فصريت )راكبه(  :أي ،جتد الكالب يف أنفسها أن الصيد هلا :أي

ا يركبه هنالك فرسً  وكان معاد الضمري هو ما يدل عليه سياق الكالم من ،أحسنبضمري املذكر لكان 
 .(4)الصائد"

 ات أخرى موجزة، فمن ذلك:صطلحالتعبري مب -اثنًيا
  كما يف تعليقه على قول النابغة: (/غلط)خطأالتعبري مبصطلح ، 

 َشكَّ اْلممَشاِعِب أَْعَشارًا أِبَْعَشارِ َفَشكَّ اِبلرَّْوِق ِمْنهم َصْدرم أَوَّهِلَا **  -1

                                                 

  (.2، هامش )214( ديوان النابغة، ص:1)
الكتابني أو يف طبعات عل ما رآ  ابن عاشور يف خمطوطيت لفر(، فوفيهما )املستث .1/144، واملزهر 2/296احليوان ( ينظر: 2)

 قدمية، وهللا أعلم. 
 وينظر: لسان العرب، مادة )ثفر(. (.1، هامش )249( ديوان النابغة، ص:3)
 (.1، هامش )140( ديوان النابغة، ص:4)
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، وهو (1)يف مطبوعة مجهرة أشعار العرب وخمطوطته بغني معجمة قال ابن عاشور: ")املشاعب(... وقع
 .(2)"خطأ

ثمورم  -2 َوزُّوَن يِف َأْكَناِف َداَرهِتَا ** بَ ْيًضا َوبَ نْيَ يََديْ َها التِّنْبم َمن ْ  ت مْلِقي اإْلِ
وان... ، وهو مما أحلق جبمع املذكر الساُل، وكتب يف نسخيت الدي(3)زّ اإلوزون( مجع إوَ قال ابن عاشور:")

 .(4)"خطأ)اإلوزين( وهو 
ْع حِمَاَشَك اَي يَزِيدم فَِإنَّيِن ** أَْعَدْدتم يَ ْربموًعا َلكمْم َومَتِيَما -3  مجَِّ
يف  وغلطالليث بفتح امليم ال ابن عاشور:")حماشك( بكسر امليم على الصواب، قال األزهري: وجعله ق

أنه من حَمش  والصوابذلك...، وقال األزهري: جعله الليث ِمْفَعال من احلَْوش وهم قوم لفيف أشابة، 
 .(5)إذا أحرق"

 َأْحاَلمم َعاد  َوَأْجَسام  ممَطهَّرَة  ** ِمَن اْلَمَعقَِّة َواآْلفَاِت َواأْلَمثَِ  -4
فوق الثاء  شرح أيب جعفر بكسرة حتت اهلمزة وفتحة قال ابن عاشور: ")واإلمث( ضبط يف نسخة

من  غلطفيظهر أن ضبطه  ؛وال يف مجع مساعي وال قياس ،هذا يف مفرد هذ  املادة وال يعرف ،(6)املثلثة
انسخ النسخة. وضبط يف طبعة لسان العرب املوسومة ابلصحة يف مادة )عتق( بفتحة على اهلمزة 

 ؛(8)وال صاحب القاموس ،(7)ب اللسان هبذا الوزن يف مادة أمثوفتحة على املثلثة. وُل يذكر  صاح
، وف معمل بضم احلرفني األولني مجع مطرد (9)مراد به اإلمث... ،مجع أاثم ،أنه بضم اهلمزة وضم املثلثة فالوجه

                                                 

  طبعة قدمية، وهللا أعلم.عل ما رآ  ابن عاشور يفل، وفيه )املشاعب(، ف1/194( ينظر: مجهرة أشعار العرب 1)
 (.5، هامش )152نابغة، ص:( ديوان ال2)
 .لسان العرب، مادة )وزز(( ينظر: 3)
 (.1، هامش )138( ديوان النابغة، ص:4)
 .وينظر: هتذيب اللغة، مادة )حوش( (.1مش )، ها224( ديوان النابغة، ص:5)
 .(، مادة )أمثالعنيينظر: ما ضمبط به يف كتاب العني. وهو ( 6)
 .مادة )أمث( لسان العرب،( ينظر: 7)
 .القاموس احمليط، مادة )أمث(( ينظر: 8)
 مادة )أمث(. لسان العرب،( ينظر: 9)
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لكل اسم رابعي ذي مدة قبل المه...، أو يكون بكسر اهلمزة وكسر املثلثة، وأصله اإلمث بسكون 
 .(1)بكسرها حركة اتباع لضرورة الوزن" ركتفح ،املثلثة
  وذلك يف تعليقه على قول النابغة:)السهو(التعبري مبصطلح ، 

بمتم ِفيِه الزََّمنم اْلَماِحلم  -5    َواْلَقائِلم اْلَقْوَل الَِّذي ِمثْ لمهم ** يَ ن ْ
، (2)...اجلدبوهو  ،أصاهبم احملل :الوقت املاحل أهله، أي :قال ابن عاشور: ")الزمن املاحل( أي

 . (3)"له معىن ال يستقيمإذ  ؛وهو سهو ،موكتب يف نسخة شرح أيب جعفر ابلنون عوض املي
  ل النابغة:كما يف تعليقه على قو  ،)اندر(التعبري مبصطلح 
 َشَفى َوتَ َغلَّى ِمْن َورَاِء ِشَفائَِها ** صمدموَر رَِجال  ِمْن َحرَاَرهِتَا تَ ْغِلي -6

ضمري عائد إىل )صدور الرجال(، وهو متأخر لفظا ورتبة فهو شفائها( القال ابن عاشور: "يف )
 قوله: ومثله يف .(4)"اندر

 َتَسفُّ بَرِيرَ م َوتَ رمودم ِفيِه ** ِإىَل دمبمِر الن ََّهاِر ِمَن اْلَبَشامِ   -7 
مام(، والسمام بكسر السني مجع مسَ  وم قال ابن عاشور: "روى... األصمعي )إىل برد األصيل من السِّ

 . (5)"اندرع وهو مج
 ل النابغة:كما يف تعليقه على قو  ،()التحريفصطلح التعبري مب 
َرّ  لَْيَس يَ ن ْقمضمهم اخْلَؤمونم  -8  َفَكْيَف فَ رَارمَها ِإالَّ بَِعْقد  ** ممم

: مزارها مبيم وصوابه حتريفقال ابن عاشور: "كتب )فرارها( بفاء فراء وُل يظهر له معىن مناسب فهو 
 :قولهمثله يف و  .(6)مبعىن الزايرة" مصدر ميمي وزاي

 َواْلَيْأسم ممَّا فَاَت ي مْعِقبم رَاَحًة ** َوَلرمبَّ ممْطِمَعة  َتكمونم ذماَبَحا -9

                                                 

 (.1، هامش )232( ديوان النابغة، ص:1)
 لسان العرب، مادة )حمل(.( ينظر: 2)
 (.3، هامش )209( ديوان النابغة، ص:3)
شرح ابن عقيل  :-مثاًل  -يف امتناع عود الضمري على متأخر لفظًا ورتبةينظر  (.4، هامش )192( ديوان النابغة، ص:4)
2/105. 
 (.3، هامش )236( ديوان النابغة، ص:5)
 وينظر: لسان العرب، مادة )زور(.(. 4، هامش )33( ديوان النابغة، ص:6)
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قال ابن عاشور: ")مطمعة( مبيم بعد الطاء كما رسم يف نسخة عتيقة موسومة ابلصحة من شرح أيب 
)مطعمة( بتقدمي العني على امليم، وهو  النصرانية جعفر على الديوان...، ووقع يف كتاب شعراء

 :هلقو مثله يف و  .(1)"حتريف
ثَ َريت ** ِبِذي اْلَمَجاِز َوَُلْ حتمِْسْس بِِه نَ َعَما -10  َكاَدْت تمَساِقطميِن َرْحِلي َوَمي ْ

قال ابن عاشور: ")نعما( كتبت يف نسخة شرح أيب جعفر بغني معجمة وكالمه يف الشرح ال يناسب 
 .(2)"الوجهوهو  ،وكتب يف نسخة ديوان النابغة من رواية األصمعي بعني مهملة ،حتريففهو  ؛معجااإل
 :قولهمثله يف و 

 َوَلِكْن حلََى هللام َربُّ اْلِعَباِد ** َجنموَب السَُّحاِل ِإىَل يَ رْتِبَ  -11
، فلعله افً ريحتقال ابن عاشور: ")السحال( ُل أقف عليه يف معجم ايقوت، مع احتمال أن فيه 

  :هلقو ومثله يف  .(3)السحول، اسم بلد ابليمن"
 يمِغريم َعَلى اْلَعدموِّ ِبكملِّ ِطْرف  ** َوَسْلَهَبة  جتمَلَّلم يف السََّهامِ  -12

فيتعني فتح السني، والسهام  ؛قال ابن عاشور:")السهام( ثبت يف نسخة شرح أيب جعفر هباء بعد السني
فإن ُل يكن ذلك  ،قع يف طبعة شرح عاصم )من السمام( مبيم بعد السنيوو ، (4)وهج احلر بدون ريح...

 :هلقو  مثله يف. و (5)كان مجع مسوم وهي الريح احلارة"  حتريًفا
 َكَأنَّ حمدموَجَها يف اآْلِل ظمْهرًا ** ِإَذا أمْفزِْعَن ِمْن َنْشر  َسِفنيم  -13

ر  وضبط بسكون على الشني وُل يظهر آخ قال ابن عاشور:")من نشر( كتب يف طبعة اللسان براء يف
 :قوله ومثله يف .(6)َنْشز بزاي يف آخر " حتريفله معىن مناسب فلعله 

َها َمْوِعِدي -14 ْمَساءم ِمن ْ  َحاَن الرَِّحيلم َوَُلْ ت مَودِّْع َمْهَدًدا ** َوالصُّْبحم َواإْلِ

                                                 

 (.5، هامش )73( ديوان النابغة، ص:1)
 (.1، هامش )219( ديوان النابغة، ص:2)
 .3/195وينظر: معجم البلدان  (.2، هامش )69لنابغة، ص:( ديوان ا3)
 .لسان العرب، مادة )سهم(( ينظر: 4)
 .وينظر: لسان العرب، مادة )مسم( (.5، هامش )238( ديوان النابغة، ص:5)
 (.4، هامش )263ن النابغة، ص:( ديوا6)
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، وكتاب شعراء 1293ة سنقال ابن عاشور: "يف طبعة شرح عاصم بن أيوب ابملطبعة الوهبية 
 : قوله مثله يفو  .(1)"حتريفبراء بعد الدال، ولعل ذلك  ،)مهدرا( :ةالنصراني

ْوِد َأْشَأزَ م الزَّبمونم  -15  َفَشْوق مَها ِإىَل اأْلَْشرَاِف َصَعل  ** َكَربِّ الذَّ
 :أي ،لةبسني مهم ،: فسوقهاصوابه ،حتريفولعله  ،قال ابن عاشور: "كتب )فشوقها( بشني معجمة

 :قوله مثله يفو  .(2)ساقها سوقا شديدا"
 تمَكلِّفميِن أَْن يَ ْفَعَل الدَّْهرم مَهََّها ** َوَهْل َوَجَدْت قَ ْبِلي َعَلى الدَّْهِر قَاِدرَا -16

قال ابن عاشور: "يف نسخة شرح أيب جعفر )أن يغفل( بغني معجمة ففاء...، وال يبعد أن يكون... 
 . (3)"حتريفا
  ل النابغة:كما يف تعليقه على قو  ،تصحيف(ال)لح صطمالتعبري 

 تَ رَاهمنَّ َخْلَف اْلَقْوِم خمْزرًا عميمون مَها ** جملموَس الشُّيموِخ يِف ثَِياِب اْلَمرَاِنبِ  -17
، (4)قال ابن عاشور: "وقع يف القاموس: املرنب قارة عظيمة، فكتب يف نسخ القاموس كلمة قارة بقاف

: ِفْرنب الصواب، وصوابه: فارة ابلفاء، وذكر يف التاج... أن تصحيف قبيحو قال يف اتج العروس: وه
، (5)يف كتاب الليث" التصحيف، وأن هذا صحفابلفاء املكسورة، وهو الفأر، ومن قال: مرنب فقد 

 :يف قوله ومثله
 رِ َلَقْد ق مْلتم لِلن ُّْعَماِن يَ ْوَم َلِقيتمهم ** يمرِيدم َبيِن حمنّ  بِب مْرَقِة َصادِ  -18

ح البطليوسي يف طبعة شر  وصحفقال ابن عاشور: ")بين حن( بضم احلاء املهملة ونون مشددة...، 
 .(6)يف طبعة مجهرة األنساب فكتب مرة )حريث( ومرتني )حر(" وتصحففكتب )جن( ابجليم، 

                                                 

 (.1، هامش )94( ديوان النابغة، ص:1)
  .(5، هامش )35( ديوان النابغة، ص:2)
 (.2، هامش )115( ديوان النابغة، ص:3)
عل النسخة اليت اطلع عليها الشيخ ابن عاشور خمطوطة أو طبعة قدمية، لوفيه )فأرة(، ف .القاموس احمليط، مادة )رنب(( ينظر: 4)

  أعلم.وهللا
 .وينظر: اتج العروس، مادة )رنب( (.3، هامش )46( ديوان النابغة، ص:5)
لعل ما رآ  ابن عاشور يف ف .: )حن(449حزم، ص: ويف مجهرة أنساب العرب البن (.1، هامش )127( ديوان النابغة، ص:6)

 خمطوطة الكتاب أو طبعة قدمية، وهللا أعلم.
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 : ، فمن ذلك)الصحيح(ختطئة واالكتفاء بذكر مصطلح مصطلح عدم ذكر   -اثلثًا
َها أممَّ َعمَّارِ َماِإَذا تَ َغىنَّ احلَْ   مم اْلومْرقم َهيََّجيِن ** َوَلْو تَ َعزَّْيتم َعن ْ

 والصحيح، (1)قال ابن عاشور: ")ولو تعزيت( كتبت يف مطبوعة اجلمهرة بغني معجمة وراء وموحدة...
ولو تكلفت  :أي ،ةويف نسخة خمطوطة من اجلمهر  (2)أنه بعني مهملة وزاي وحتتية كما ثبت يف اللسان

 . (3)أي: التصرب" ،نهاعزي عالت
 :، فمن ذلك)غري مناسب(استعماله مصطلح  -رابًعا 
 َفَما أاََن يف َسْهم  َواَل َنْصِر َماِلك  ** َوَمْواَلهممم َعْبدم ْبنم َسْعد  ِبطَاِمعِ  -1

 امسه نصر بن مالك قال ابن عاشور: "ورواية أيب جعفر )وما أان من سهم( إخل، وجعل نصر رجاًل 
 . (4)قوله: )بطامع(" وغري مناسب بعيد عن االستعمال،وهذا  ،االبن إىل اسم االبن ف اسمفأضا

 َوارًا َعْن ومشموم  َكأَن ََّها ** بَِقيَّةم أَْلَواح  َعَلْيِهنَّ ممْذَهبم َوأَْبَدْت سِ  -2
املرأة يف كانت تنقشها   ،ا على الذراعنقوشً  :أي ،اقال ابن عاشور: "قال أبو عمرو: أبدت سعاد سوارً 

 :يسياق الكالم. )عليهن مذهب( أ ال يناسبوهذا التفسري  ،وشبه الوشم بكتابة يف ألواح ،اجلاهلية
ا إال أن جيعل هذا تتميمً  ،وهذا ال يليق مبا فسر به أبو عبيدة ،على الوشم ثوب منسوج خبيوط ذهبية

 .(5)ا لتحسني املشبه به"قصدً 
  ل النابغة:ى قو ، كما يف تعليقه علبرشيق()ليس بقوله: أحيااًن التعبري  -ًساخام

 َونَ ْلِبسم الدَّْهَم َذا اْلَماِذيِّ َضاِحَيًة ** اِبلدَّْهِم مثمََّت نَ ْغَشى اْلَمْوَت َواْلَقَتَما
، أي: (7)"ليس برشيق ، وموقع هذا العطف(6)وهو الغبار ،قال ابن عاشور: ")والقتما( بفتحتني القتام

 .غشيان املوت والغبار

                                                 

 .1/189مجهرة أشعار العرب ( ينظر: 1)
 ينظر: لسان العرب، مادة )هيج(. (2)
 .)عزا(وينظر: خمتار الصحاح، مادة  (.3، هامش )149( ديوان النابغة، ص:3)
 (.3، هامش )172( ديوان النابغة، ص:4)
 (.4، هامش )58( ديوان النابغة، ص:5)
 .لسان العرب، مادة )قتم(( ينظر: 6)
 (.4، هامش )227 -226( ديوان النابغة، ص:7)
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 قول النابغة:  تعليقه على، كما يف )ال يستقيم(وله: بق التعبري أحياانً  -ادسً سا
 اَبَتْت َثاَلَث لََيال  مثمَّ َواِحَدًة ** ِبِذي اَلَمَجاِز ت مرَاِعي َمْنزاًِل زمَِيَا -1

ي أبنه عىن إقامة أايم التشريق يف ذ ، وفسر  الشارحان(1)قال ابن عاشور:")زميا( اسم مبعىن متفرق...
انصرفوا إىل  :أي ،مث تفرق الناس ،أنه أراد إقامة ليال بسوق ذي اجملاز فالوجه ؛ال يستقيموهذا  ،اجملاز

 وكذلك قوله يف قول النابغة: .(2)مىن يوم الرتوية"
ْظاَلمم ِإْظاَلمم  -2  تَ ْبدمو َكَواِكبمهم َوالشَّْمسم طَالَِعة  ** اَل النُّورم نمور  َواَل اإْلِ

ال وهو  ، رواية أيب جعفر: )نورا بنور وإظالما ظإظالم(ر: "وقال البطليوسي:... يفقال ابن عاشو 
 .(3)مع قوله: )تبدو كواكبه( إخل" يستقيم

 من النساخ، كقوله يف قول النابغة:عما يقع  شتباه(اال)ب  اانً أحيالتعبري  -اسابعً 
 َوأَبْ رمِق احْلَنَّانِ  اَل أَْعرَِفْن َشْيًخا جيمَرُّ بِرِْجِلِه ** بَ نْيَ اْلَكِثيبِ 

والظاهر  ،قال ابن عاشور:")الكثيب( كتب يف نسخة شرح الديوان مبثلثة وجعلت فتحة فوق الكاف
نَ يْ  صوابهوأن  ،من الناسخ اشتباهأنه  قال ايقوت: موضع  وبصيغة التصغري، ،بنون بعد الكاف ،بالكم

 . (4)يف داير فزارة لبين مْشخ"
 : ، كما يف بيت النابغةصح()األالتعبري بقوله:  -ااثمنً 

 َحَلْفتم مبَا تمَساقم َلهم اهْلََدااَي ** َعَلى التَّْأِويِب يَ ْعِصممَها الدَّرِينم 
أن )ما(  األصحابهلل، على أن  :قال ابن عاشور: ")مبا تساق( كتب مبا، والظاهر أنه مبن تساق، أي

 . (5)املوصولة تستعمل للعاقل وغري "
 ل النابغة:لى قو كما يف تعليقه ع ،األصوب() ب ريعبالت -ااتسعً 

 َداِر فَ َتاة  كمْنتم أهَْلمو هِبَا ** يف َساِلِف الدَّْهِر َعِن اأْلَْخَرمِ    

                                                 

 لسان العرب، مادة )زمي(.( ينظر: 1)
 (.1، هامش )220( ديوان النابغة، ص:2)
 (.4، هامش )229( ديوان النابغة، ص:3)
 .4/485وينظر: معجم البلدان  (.1، هامش )259( ديوان النابغة، ص:4)
 .1/147(. وينظر يف استعمال )ما( للعاقل ولغري العاقل: شرح ابن عقيل 1، هامش )36( ديوان النابغة، ص:5)
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أن  ولعل األصوب، (2)معجم ايقوت حبرف )عن(... (1)قال ابن عاشور:")عن األخرم( كتب يف مطبعة
 . (3)يكون حبرف )على( عوض )عن("

 كما يف تعليقه على قول النابغة:  )أوىل(،بقوله:  أحيااًن يعرب -اشرً اع
 َوَلَقْد أمَسلِّي اهْلَمَّ ِحنَي يَ نموبميِن ** بَِنجَّاء  ممْضطَلِِّع السََّرى مموَّارِ 

، (4)قال ابن عاشور: ")السرى( ضبط يف نسخة شرح الديوان بضمة على السني، أي: السري ابلليل
اج إضافة مضطلع إىل السرى إىل اعتبار احلذف واإليصال، تأي: هو مجل قوي على السري لياًل، وحت

، أي: قوي الظهر أوىل لكان، (5) وهو الظهرابلسرى، ولو جعل السرى بفتح السنيوالتقدير: مضطلع 
  .(6)شديد ضلوعه"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( كذا وردت، ولعلها: مطبوعة. 1)
  .1/297معجم البلدان ( ينظر: 2)
 (.5) ، هامش248( ديوان النابغة، ص:3)
 .ينظر: لسان العرب، مادة )سرا( (4)
 لسان العرب، مادة )سرا(.( ينظر: 5)
 (.2، هامش )104( ديوان النابغة، ص:6)
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 املبحث الرابع
 يادي(النقد احل )مالمح

لكلمات أو العبارات يف ابموقفه مما يلحظه ييًنا اتمًّا تب يستعمل ابن عاشور بعض العبارات اليت ال تبني
؛ وعليه فإن عبارته ال ميكن محلها على جانب دون آخر، ومن هنا فقد جعلتها حتت بعض األبيات
 ، من ذلك ما أييت:جانب احملايدة

 النابغة: ، كقوله يف بيتمل يظهر معناها()التعبري بقوله:  -أواًل 
َها يَ ْلَهبم  أَ َوِإْن َعَلْوا َحْزانً  َبة  ** َيَكادم َرَضاضم اْلَمْرِو ِمن ْ  حلَّا بَِغي ْ

 . (1)هنا" ومل يظهر معناهاقال ابن عاشور: "كتب )بغيبة(، 
 النابغة: كقوله يف بيت،  )مل أدر وجه هذا الضبط(ه: بقول تعبريال -اثنًيا

 َد اْلممْحَجِر النُّجمدِ ِعنْ  وََكاَن ضمْمرَانم ِمْنهم َحْيثم يموزِعمهم ** َطْعنم اْلَمَعارِكِ 
ومل أدر قال ابن عاشور: ")احملجر( ضبط فيما طبع من الديوان بضم امليم فحاء ساكنة فجيم مفتوحة، 

؛ فيتعني أن يكون بفتح امليم وفتح اجليم، وهو (2)، وقد فسر الشارح احملجر ابمللجأوجه هذا الضبط
 .(4)هذا املقاتل عند محا  وملجئه" طعن ، فاملعىن:(3)احلمى حيميه امللك ال يرعا  غري 

 بعدم وجود  يف كتب اللغة، كقوله يف قول النابغة:أو املعىن الغريب أحيااًن يعلل الضبط الغريب  -اثلثًا
 َساَق الرُّفَ ْيَداِت ِمْن َجْوش  َوِمْن ِعَظم  ** َوَماَش ِمْن َرْهِط رِْبِعيّ  َوَحجَّارِ  -1

يف نسخة ديوانه الذي مع الشعراء الستة موسومة ابلصحة كتب قال ابن عاشور: ")ومن عظم(  
ويف طبعة شرح  ،يف كتب اللغة ومل أجده ،بغني معجمة مفتوحة وجعلت كسرة حتت الطاء ،)َغطم(

، فلعل الظاء (5)ويف القاموس عْظم: موضع ،وبظاء معجمة ،بعني غري منقوطة ،البطليوسي )عظم(
 ومثله يف قول النابغة: .(6)الساكن جائز وكثري" لوسطفإن حتريك ا ،حركت يف البيت للوزن

                                                 

 (.3، هامش )28( ديوان النابغة، ص:1)
 .(حجرلسان العرب، مادة )ينظر: أي: الناحية. ( 2)
 ( ينظر: لسان العرب، مادة )حجر(.3)
 (.2)، هامش 80( ديوان النابغة، ص:4)
 .ظم(القاموس احمليط، مادة )ع( ينظر: 5)
 وينظر: لسان العرب، مادة )عجل(. (.1، هامش )123( ديوان النابغة، ص:6)
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َتاِء ِمَن اأْلَحْمَاِل َكاأْلََدمِ  -2 َرمموَن ِإَذا َما اأْلمْفقم َجلََّلهم ** بَ ْردم الشِّ  اَل يَ ب ْ
قال ابن عاشور: ")ال يربمون(... ضبط يف نسخ الديوان )يربمون( بفتحة على التحتية وفتحة على 

 يف قول النابغة: -أيًضا -وحنو  .(1)لغة لضبط فعله"ل الأه ومل يتعرض ،الراء
 َفآَب ممَصلُّو م بَِعنْي  َجِليَّة  ** َوغموِدَر اِبجْلََواَلِن َحْزم  َواَنئِلم  -3

قال ابن عاشور: ")مصلو ( الرواية املشهورة ابلصاد املهملة...، وقال أبو جعفر: ورواها أبو عبيدة أيضا 
إذا كان له عليه فضل، ا .  هِ نِ يْ على فالن يف دَ  هم، يقال: أطلّ نِ يْ عليهم يف دَ لني )مطلوهم(...، يريد املط

 .(2)هذ  املادة يف كتب اللغة" يف ومل أجد هذا املعىن
 أحيااًن يعرب بتوقع التحريف، كما يف قول النابغة:  -رابًعا

  َوْشي  ممَرجَّعم نَ نْيِ َعَلى اْلعمصمِر اخْلَايل َكَأنَّ رمسموَمَها ** بِتَ ْنِهَيِة الرُّكْ 
أن   والظاهر، (3)ختطيط الوامشة موضع الوشم مرة بعد مرة :الرتجيع ،قال ابن عاشور: ")وشي مرجع(

 .(4)إذ ال مناسبة للوشي ملرجع يف تشبيه اآلاثر اخلفية" ؛عن وشم حمرفةكلمة )وشي( 
  كقوله يف بيت النابغة:  )لعل أصلها(،التعبري بعبارة  -اخامسً 

 ت مْنزِلموا َعن ْهمنَّ لِلطَّْعِن أَْرقَ لموا ** ِإىَل اْلَمْوِت ِإْرقَاَل اجلَِْماِل اْلَمَصاِعبِ ا اسْ ِإذَ   
)للضرب( كما يدل عليه  ولعل أصلهاقال ابن عاشور: "اتفقت رواايت الديوان على كلمة )للطعن(، 

 قوله بعد :
 اْلَمَضاِربِ اقم ..............................** أِبَْيِديِهمم بِيض  رِقَ 

رسان وقاتلوا بضرب وألن الفارس يطعن ابلرمح وهو راكب فرسه، فإذا جتالد اجليشان والتحما نزل الفم 
 .(5)السيوف، وذلك حني يدعو بعضهم بعضا بكلمة )نزال("

 كقوله يف قول النابغة:  )لعل الصواب(،تعبري  بعبارة  -اسادسً 
 

                                                 

 (.4، هامش )231( ديوان النابغة، ص:1)
  (.3، هامش )189( ديوان النابغة، ص:2)
 .لسان العرب، مادة )رجع(( ينظر: 3)
 (.2، هامش )178( ديوان النابغة، ص:4)
 )نزال(: انزل. ينظر: لسان العرب، مادة )نزل(. ومعىن (. 2، هامش )47ديوان النابغة، ص: (5)
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 (1)* َذاِت ِهَباب  يِف يََديْ َها خمْلَبهْ ْه *َضرَّابَة  اِبْلِمْشَفِر اأْلَِذبَّ  -1
وفوقية بعد  ،قال ابن عاشور: ")هبات( رمست هذ  الكلمة يف طبعة األغاين البوالقية بتحتية بعد اهلاء

واتء فوقية بعد  ،وُل يتضح له معىن. وكتبت يف نسخة خمطوطة من األغاين مبوحدة بعد اهلاء ،األلف
ألن شأن الكرماء أن يعطوا  ؛أي أهنا مما يوهب ويعطى ،بةع هفيحتمل أن يكون مج ؛(2)األلف

ا بعد األلف، واهلباب: نشاط الكلمة )هباب( مبوحدة بعد اهلاء وموحدة أيضً  ولعل صوابالنفائس. 
 . وحنو  يف قول النابغة:(3)السري"

 ونم أمقَ لِّبم َأْظهمرًا ِمينِّ بمطمواًن ** َوَهْل ي مْغيِن َعِن اخْلَْوِف اْلَغنم  -2
 . وكذلك يف قول النابغة:(4)من اخلوف" ولعل صوابه ،قال ابن عاشور: "كتب )عن اخلوف(

 َلَعْمرِي لَِنْعَم احلَْيُّ َصبََّح ِسْربَ َنا ** َوأَبْ َياتَ َنا يَ ْوًما ِبَذاِت اْلَمرَاِودِ  -3
و له هولع ،قال ابن عاشور: "وقع يف رواية أيب جعفر يف شرحه )بذات املرابد( بباء موحدة

 . (5)"الصواب
 أمقَ لِّبم َأْظهمرًا ِمينِّ بمطمواًن ** َوَهْل ي مْغيِن َعِن اخْلَْوِف اْلَغنمونم  -4

بعني مهملة  ،: الَعتونولعل صوابهقال ابن عاشور: "كتب )الغنون( بغني معجمة فنون، وال معىن له، 
 ملكتوب، وسدد تصويبه.عض ا. فقد صّوب ما أثبت يف ب(6)وهو السديد" ،فتاء مثناة فوقية ،مفتوحة

لزايدة الكلمة،   )ال فائدة(متماثلة، كما يف التعبري بقوله: مواضع  التعبري مبصطلحني خمتلفني يف -اسابعً 
 تعليقه على قول النابغة: كما يف

 يَ ْوًما أبَِْجَوَد ِمْنهم َسْيَب اَنِفَلة  ** َواَل حَيمولم َعطَاءم اْليَ ْوِم دموَن َغدِ  -1

                                                 

 )خملبَّْه(. :-66ص: -( ضبطت يف الديوان1)
 .11/40األغاين ( ينظر: 2)
 .وينظر: لسان العرب، مادة )هبب( (.2، هامش )66( ديوان النابغة، ص:3)
 (.3، هامش )36( ديوان النابغة، ص:4)
 (.3، هامش )90ان النابغة، ص:( ديو 5)
وكذا وردت فيه )السديد(، قلت: ولعل الصواب )الشديد(، وهو معىن العنت، كما يف: (. 3، هامش )36النابغة، ص:( ديوان 6)

 وأما مبعىن السديد فلم أقف عليها، وهللا أعلم. .هتذيب اللغة، ولسان العرب، واتج العروس، مادة )عنت(
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. (1)يف ذكرها" ال فائدةإذ  ؛ا( كلمة معرتضة جملرد استعانة الشاعر يف شعر : ")يومً اشورقال ابن ع
 وكذلك على قول النابغة:

 َلَعْمرِي لَِنْعَم احلَْيُّ َصبََّح ِسْربَ َنا ** َوأَبْ َياتَ َنا يَ ْوًما ِبَذاِت اْلَمرَاِودِ  -2
 .(2)فيها بعد قوله: )صبح(" ائدةال فإذ  ؛ا( كلمة استعانة يف الشعرقال ابن عاشور: ")يومً 

 )استعانة(، من ذلك تعليقه على قول النابغة: :ويف بعض املواضع يعرب بقوله
 جَيَْمعم اجْلَْيَش َذا اأْلملموِف َويَ ْغزمو ** مثمَّ اَل يَ ْرزَأم اْلَغَداَة فَِتياَل  -3

 . ومثله يف قول النابغة:(3)"يف الكالم استعانةقال ابن عاشور: ")الغداة( الصباح، وهذ  الكلمة هنا 
 َونَ ْلِبسم الدَّْهَم َذا اْلَماِذيِّ َضاِحَيًة ** اِبلدَّْهِم مثمََّت نَ ْغَشى اْلَمْوَت َواْلَقَتَما -4

من الشاعر؛ ألن الغارة  استعانةقال ابن عاشور: ")ضاحية( يف وقت الضحى، وهذ  الكلمة هنا جمرد 
 .(4)ا"ال تكون إال صباحً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.2، هامش )88( ديوان النابغة، ص:1)
 (.3هامش )، 90( ديوان النابغة، ص:2)
 (.2، هامش )208( ديوان النابغة، ص:3)
 (.4، هامش )227 -226( ديوان النابغة، ص:4)
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 ةامتاخل
بعد هذا االستنخال للمالمح النقدية يف تعليق ابن عاشور على ديوان النابغة الذبياين، ميكن ذكر أهم 

 النتائج اليت ظهرت يل من خالل تتبع التعليقات، وهي على النحو اآليت:
سليب، فقد بلغت كانت قليلة مقارنة ابلنقد ال  ماوعباراهتواحليادي أن مصطلحات النقد اإلجيايب  -1

( 15ادي مخسة عشر )النقد احلي ( موضًعا، ومواضع16ايب ستة عشر )النقد اإلجي اضعمو 
 ( موضًعا.42النقد السليب اثنني وأربعني ) موضًعا، ومواضع

 أن ابن عاشور ُل يكن يتعمد النقد اللغوي؛ لذا كثرت املصطلحات والعبارات الناقدة يف تعليقاته. -2
جهة إىل جهة معينة؛ بسبب عدم قصد  للنقد ن مو أن اجتاهات النقد عند ابن عاشور ُل تك -3

 اللغوي.
 أن النابغة الذبياين انفرد يف شعر  بذكر عبارات واستعماالت ُل يمسبق إليها. -4
أن ما قام به الباحث ما هو إال مجع وحصر واستنخال وغربلة وترتتيب للمالمح النقدية اليت بدت  -5

 بغة الذبياين.الناله من خالل تتبع تعليقات ابن عاشور على ديوان 
 ،ابن عاشورثقة يف  ها ابن عاشور؛اليت ذكر اللغوية ق على بعض املواضع الباحث ُل يعلأن  -6

 واعتماًدا على متكنه من علوم اللغة.
أن ديوان النابغة الذبياين حيتاج إىل غربلة واستنخال اتم جلميع املباحث اللغوية، ففيه كثري من  -7

     الفرائد والفوائد.   
دراسة نواة وانطالقة لدراسات أوسع، كدراسة املالمح النقدية عند شراح املعلقات، أو   الأن هذ -8

 النقائض، وغريمها.
 
 
 
 
 
 
 



 9201 يناير                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

207 

 

 املصادر واملراجع
 م.2002(، 15األعالم، أتليف: خري الدين بن حممود الزركلي، دار العلم للماليني، ط) -1
 (، )د. ت(.2قيق: مسري جابر، دار الفكر، بريوت، ط)، حتاألغاين، أتليف: أيب الفرج األصفهاين -2
اتج العروس من جواهر القاموس، أتليف: أيب الفيض حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين  -3

 مرتضى الزَّبيدي، حقق: جمموعة من احملققني، دار اهلداية، )د. ت(.
(، 2لبنان، ط) -سالمي، بريوتاإل تراجم املؤلفني التونسيني، أتليف: حممد حمفوظ، دار الغرب -4

 م.1994
هتذيب اللغة، أتليف: أيب منصور حممد بن أمحد بن األزهري، حتقيق: حممد عوض مرعب، دار  -5

 م.2001(، 1إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط)
مجهرة أشعار العرب، أتليف: أيب زيد حممد بن أيب اخلطاب القرشي، حتقيق: علي حممد البجادي،  -6

 للطباعة والنشر والتوزيع، )د. ت(. مصر هنضة
اجلىن الداين يف حروف املعاين، أتليف: أيب حممد بدر الدين حسن بن قاسم املرادي، حتقيق: فخر  -7

 م.1992 -ه1413(، 1لبنان، ط) -الدين قباوة، وحممد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، بريوت
ب اجلاحظ، حتقيق: حممد ابسل عيون السود، حمبو احليوان، أتليف: أيب عثمان عمرو بن حبر بن  -8

 ه.1424(، 2دار الكتب العلمية، بريوت، ط)
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، أتليف: عبد القادر بن عمر البغدادي، حتقيق وشرح: عبد  -9

 م.1997 -ه1418(، 4قاهرة، ط)السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، ال
مجعه وشرحه وكمله وعلق عليه: حممد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية ين، ديوان النابغة الذبيا -10

 م.1986للتوزيع، 
سلم الوصول إىل طبقات الفحول، أتليف: مصطفى بن عبد هللا القسطنطيين املعروف حباجي  -11

خليفة، حتقيق: حممود عبد القادر األرانؤوط، إشراف وتقدمي: أكمل الدين إحسان أوغلي، تدقيق: 
تركيا،  -سعداوي صاحل، إعداد الفهارس: صالح الدين أويغور، مكتبة إرسيكا، إستانبول صاحل

 م.2010



 9201 يناير                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

208 

 

بن عبد هللا ف: خالد يل(، أتالتصريح مبضمون التوضيح يف النحوشرح التصريح على التوضيح ) -12
 ،بنانل-وتبري ، حتقيق: حممد ابسل عيون السود، دار الكتب العلمية، األزهري بن أيب بكر بن حممد

  .م2000 -ه1421(، 1ط)
عبد هللا بن عبد الرمحن بن عقيل العقيلي يل على ألفية ابن مالك، أتليف: شرح ابن عق -13

: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الرتاث، القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة قاهلمداين، حتقي
 م.1980 -ه1400(، 20السحار وشركا ، ط)

ء، أتليف: أيب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، حتقيق: أمحد حممد شعراالشعر وال -14
 ه.1423شاكر، دار احلديث، القاهرة، 

طبقات فحول الشعراء، أتليف: أيب عبد هللا حممد بن ساّلم بن عبيد هللا اجلمحي، حتقيق:  -15
 حممود حممد شاكر، دار املدين، جدة، )د. ت(.

ديث، منطلقات وتطبيقات، أتليف: فائق مصطفى، وعبد الرضا علي، وزارة  احليف النقد األديب -16
 م.1989(، 1التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة املوصل، ط)

مكة للطباعة، القاهرة،  ،يف النقد األديب القدمي عند العرب، أتليف: مصطفى عبد الرمحن إبراهيم -17
 م.1998 -ه1419

أيب طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي، حتقيق: مكتب يف: القاموس احمليط، أتل -18
حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إشراف: حممد نعيم العرقسموسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

 م.2005 -ه1426(، 8لبنان، ط) -والتوزيع، بريوت
حتقيق: مهدي املخزومي، دي، كتاب العني، أتليف: أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهي -19

 وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، )د. ت(.
لسان العرب، أتليف: أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، مذيل حبواشي اليازجي  -20

 ه.1414(، 3ومجاعة من اللغويني، دار صادر، بريوت، ط)
مد بن أيب بكر الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ ن حمخمتار الصحاح، أتليف: أيب عبد هللا زين الدي -21

 م.1999 -ه1420(، 5صيدا، ط) -حممد، املكتبة العصرية، الدار النموذجية، بريوت
املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، أتليف: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق:  -22

 م.1998 -ه1418(، 1فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)



 9201 يناير                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

209 

 

معجم البلدان، أتليف: أيب عبد هللا شهاب الدين ايقوت بن عبد هللا احلموي، )د. تح(، دار  -23
 م.1995(، 2صادر، بريوت، ط)

مغين اللبيب عن كتب األعاريب، أتليف: أيب حممد مجال الدين عبد هللا بن يوسف بن هشام،  -24
 م.1985(، 6لفكر، دمشق، ط)ار احتقيق: مازن املبارك، وحممد علي محد هللا، د

نثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن الرابع عشر، وبذيله: عقد اجلوهر يف علماء الربع األول من  -25
 -1427(، 1لبنان، ط) -القرن اخلامس عشر، أتليف: يوسف املرعشلي، دار املعرفة، بريوت

 م.2006
 م.1963(، 3صرية، القاهرة، ط)امل النقد األديب، أتليف: أمحد أمني، مكتبة النهضة -26


