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Abstract: This research addresses two questions, the first of which seeks to
identify the phenomenon at issue: What are the most prominent patterns of response
to women's poetry in Ancient Arabic criticism? The second question seeks annex
planation of the phenomenon: What are the reasons for approaching women's poetry
in these ways?
To answer these two questions, there are various patterns to the reception of
women's poetry in ancient Arabic criticism, which have also been shown to be
related to patterns of criticism in modern Arabic culture, as they appear in some
modern writings.
It discusses the frequency of these approaches in four sets of evidence: a
glossary of famous critical phrases, the withholding and distorting of the names of
female poets, the autobiographies of female poets written by critics and some titles
of ancient critical books. The study concludes with a logical explanation of the
persistence of this phenomenon.

 تتواتر شكاوى معظم الشاعرات العربيّات يف عصرنا احلديث من:مدخل
،مقاربات بعض النقاد ملنتجهن اإلبداعيّ بوصفها مراجعات قاصرة وشحيحة
 أو يف، بلريين تلك املقاربات مؤطرة يف باب التجاهل إلبداعهن،وجماملة أحيانًا
 وبإلقاء نظرة سريعة على تلك احلوارات اليت ُتنشر يف،باب اجملاملة املمجوجة
 وقد نشر بعضها يف أصله يف صحف يوميّة أو جمالت،)شبكة (اإلنرتنت
 اليت نلمح فيها تأكيدات الشاعرات جتاه موقف النقد والنقاد الرافض،ثقافيّة
، أو غري املتقبل إلنتاجهن الشعريّ على وجه اخلصوص،إلبداعهن الكتابيّ عامة
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ويرين هذا املوقف النقديّ متحيزًا ضد إنتاج املرأة اإلبداعيّ ،بل ميكن النظر
إليه على كونه مكملًا إلبداع الرجل غري الناقص.
ولعل املتأمل يف كتابات بعض األدباء العرب يف العصر احلديث سيلحظ
كيف ورثوا تلك االجتاهات يف تلقي شعر املرأة ،إذ حيدد مصطفى صادق
الرافعيّ ،على سبيل املثال ،ذلك بكونه يعود إىل الطبيعة ،ويتبني هذا بصورة
جليّة يف قوله" :فما قط عرفت شاعرة أمخلت شعراء دهرها ،وال كاتبة غطت
على كتاب زمنها ،وال عُرف مثل هذا يف األدب وال يف الرواية وال يف شيء من
هذه الصناعة بوسائلها وأسبابها ،فكانت الطبيعة نفسها حجابًا مضروبًا على
النساء قبل احلجاب الذي ضربه الرجال عليهن".

1

هلذا كان االفرتاض الذي اعتمد عليه البحث نابعًا من حماولة تقصي هذه
النظرة اليت هلا جذورها التارخييّة واستقرائها ،تبدو النظرة احلديثة وليدة هلا
ومتناسلة منها ،لتتجلى يف صورة رؤى مناهضة للشعر النسائيّ يف ثقافتنا .لذلك
نعمد هنا إىل تتبع تلقي النقد القديم إلبداع املرأة الشعريّ ،هادفًا إىل حتديد
مستويات متباينة يف التلقي النقديّ لشعر املرأة منذ القدم ،وفحص مضمرات
ذلك التلقي ،من خالل مناقشة امتدادات هذا التناول ،واستلهام تلك املقوالت
النقديّة القدمية يف شعر املرأة اليت انبثقت وضربت أطنابها يف فضاءات التلقي
النقديّ ،وأصبحت احلركة النقديّة أسرية عتاقة تلك املقوالت من جانب ،وغلبة
اجلانب األبويّ (البطريركيّ) من اجلانب اآلخر .وسيكون ذلك بتلمس اإلجابة
عن سؤالني اثنني ،األول منهما حيدد الظاهرة النقديّة وحياول أن يلمّ شتاتها :ما
أبرز املستويات الرئيسة لتلقي شعر املرأة يف النقد العربيّ القديم؟ أما السؤال
اآلخر فيبحث يف التعليل للظاهرة ،وهو :ملاذا كان تناول شعر املرأة بتلك
الصورة؟ وعلى ضوء السؤالني السابقني سيكون البحث عن اإلجابة من خالل
التناول الفاحص ملعامل التلقي النقديّ القديم لشعر املرأة ،وحتديد مضمراته.
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ومن أبرز الدراسات احلديثة يف تناول شعر املرأة نشري إىل دراسة مي
يوسف خليف اليت اهتمت مبوضوع الشعر النسائيّ ،وانتقدت بقاءه يف منطقة
الظل ،واستمرار تركيز الدارسني على دور املرأة يف شعر الرجل فحسب،
وجاءت دراستها تأكيدًا ملسألة احلضور املتوازي للشاعرة مع الشاعر ،وهلذا
انطلقت يف بعض فصول دراستها من مبدأ التأمل يف حماوالت أولئك الدارسني
تصنيف الشعر كمّيًّا ونوعيًّا 2،ومثل ذلك ركزت معظم الدراسات الصادرة
حديثًا على شعر املرأة احلديث وخوضها غمار أمناط القصيدة احلديثة،
واستندت على بعض املقوالت النقديّة اليت همّشت شعر املرأة ،ومن تلك
الدراسات ما كتبه عبداهلل الغذاميّ 3،وجنمة إدريس4،وسعاد املانع5،وتركز
الدراسات السابقة على التجربة الشعريّة احلديثة للمرأة ومقاومتها السلطة
الذكوريّة ،لذلك فإن توجه البحث سيفضي إىل استقصاء التلقي القديم للتجربة
الشعريّة لدى املرأة قدميًا؛ حاصرًا معامله ،وباحثًا يف أسباب ذلك .وقد اهتمت
األخرية برتسيخ مفهوم النقد النسويّ قدميًا من خالل نصوص منسوبة إىل
سكينة بنت احلسني ،وتشري فيها املانع إىل كون إنتاج شاعرات مثل اخلنساء
وليلى األخيليّة ال ميثل بدايات شعر املرأة ،بل هو شعر بلغ مرحلة النضج،
ونظرًا ألهميّة التحوالت اجلذريّة يف قراءة األنساق الثقافيّة ،وضرورة
استخدام األدوات املنهجيّة احلديثة ،فسرياوح اإلطار النظري هلذا البحث بني
املنهج النسويّ ،وقراءة األنساق املضمرة ثقافيًّا ،إذ يُستعان باألول يف وصف
اخلطاب النقديّ وحتليله ووضعه يف إطاره الثقايفّ ،أما الثاني فيتبدى لنا بوصفه
األداة األجدى لدعم التحليل الثقايفّ املعمّل هلذه الظاهرة املستهدفة.
مستويات التلقي :تتفاوت مستويات ذلك التلقي يف املصادر النقديّة
الكالسيكيّة بصورة حادة ،لكنها تتفل يف جمموعها على أمرين اثنني :عدم
دعم شعر املرأة أوالً ،وعدّ التجربة الشعريّة للمرأة شعرًا من الدرجة الثانية؛
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ومبعنى آخر :ميكن وصفه بكونه تاليًا شعر الرجل ،ولعل أبرز تلك املستويات
ما يتجلى بصورة شفاهيّة من أحكام نقديّة قيميّة واعية ،تتوضع يف صورة
عبارات سريعة ،وقد وردت تلك العبارات يف ثنايا كتب الرتاث النقديّ القديم،
وتتفل أغلب تلك العبارات يف كونها تنحاز بصورة كاملة إىل البعد السليبّ
للتلقي ،فال حرية مبتغاة ملتللٍ حتى ميكنه اختيار احلكم املناسب ،بل تراه
يب املباشر.
خيضع بدوره إىل املستوى السل ّ
أما يف جانب التدوين فقد خضعت بعض األفعال النقديّة عند ممارستها
ألحكامها جتاه شعر املرأة إىل أدوار تسهم يف تغييب أمساء بعض الشاعرات،
ويأتي هذا التغييب بوصفه ردًّا لفعل ثقايفّ ،يتمثل يف ما تنتجه املرأة ،فنلحظ
كيف غيبت هذه التدوينات أمساء بعض الشاعرات الالئي وصلت أعدادهن إىل
نسب كبرية منذ اجلاهليّة حتى عصر التدوين ،أما الفعل اآلخر فيتمثل يف
عناوين لكتب شعر للمرأة خضعت عناوينها لسلطة الثقافة األبويّة ،فنظرت إىل
املرأة بوصفها منتجًا من الدرجة الثانية وال أهمية له ،ومن ثم نظرت إىل ما تنتجه
املرأة بوصفه منتجًا من الدرجة الثانية ،وفيما يأتي نبلور أبرز مستويات ذلك
التلقي السليبّ النقديّ لشعر املرأة العربية كما يأتي:
 .1العبارات النقديّة املتواترة.
 .2حجب أمساء الشاعرات وتشويهها.
 .3ترمجات ذكوريّة لشاعرات.
 .4عناوين الكتب النقديّة القدمية.
أوالً :العبارات النقديّة املتواترة :يضم كشاف العبارات النقديّة املوروثة
عن شعر املرأة عددًا من العبارات اليت جتسّد هذا اجلانب من أمناط اخلطاب
املتحيز ،ومن تلك العبارات سنتناول عبارة شهرية ،وهي( :إنك شاعر وإن أخت
حمكمًا للشعر يف
َّ
بين سليم لبكاءة) اليت تنسب إىل النابغة الذبيانيّ بوصفه
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سوق عكاظ ،وناقدًا للشعراء ،فعندما جاءه حسان بن ثابت وأنشده شعره ،يقول
حسان" :ووجدت اخلنساء عنده ،فأنشدته ،فقال لي :إنك شاعر ،وإن أخت بين
سليم لبكاءة" 6،وهي مقولة متواترة يف تلقي الشعر النسائي منذ القدم ،مع
تغيري طفيف يف تركيبها يف مواضع 7،إن وصف اخلنساء بالبكاءة مل يكن
مفاجئًا ،فاألنثى والرثاء مكونان جيتمعان كثريًا يف احلقل الثقايفّ العربيّ،
ويتجلى بصورة أدقّ مع كون هذا الرثاء األنثويّ متصلًا بالرجل املفقود ،ولو
عرضنا لألمر يف جذوره األسطورية سنلحظ أن ارتباط األنثى جبثمان رجل يظل
أمرًا اعتادته كثري من الثقافات البشرية منذ القدم ،إذ كان امتداده ضاربًا يف
املخيال البشريّ منذ عصور موغلة يف عتاقتها ،وتنعكس تلك اجلذور عربيًّا
بتجربة األنثى اليت ترثي رجلًا شعرًا ،قاصرة كل حياتها (الرمزية) لذلك
اجلثمان ،وتُروى يف األدبيّات العاملية كثريٌ من تفاصيل تلك الطقوس منذ الديانة
املصرية القدمية 8،ومن مظاهر هذه الطقوس أيضًا دفن الزوجة حيّة مع زوجها
املتوفى ،أو قتل التابعني ليدفنوا مع أسيادهم .ولالحتفاالت اجلنائزيّة اليت ال تزال
حتتفظ بأكرب نصيب من التقاليد القدمية مسات عامة؛ منها :دالئل احلداد لدى
األنثى؛ ومن ذلك حالة االتشاح بالسواد ،أو استدعاء النائحات ،ومن مسات تلك
االحتفاالت اجلنائزيّة أيضًا السهر إىل جوار امليت.

9

ويتصل بذلك يف األمم السابقة األخرى ما رصده الرحالة املسلم أمحد بن
فضالن يف رسالته عن طقوس دفن النبالء الروس حني دوّن مشاهداته هناك حال
موت أحدهم؛ إذ جتمع أموال األغنياء وتقسم ثالثة أقسام :ألهله ،ولثيابه،
ولشرابهم يوم جنازته وقتل جاريته نفسها ومن ثم حرقها مع الغين ،10ويشبه
هذا الطقس اجلنائزيّ يشبه ما أورده ابن بطّوطة عن كفار اهلند ،إذ يورد طقس
احلرق بعد املوت ،الذي يتطلب من امرأته أن حترق نفسها معه ،11وال يبدو هذا
النموذج الذي يقرن األنثى بالرثاء مقصورًا على الثقافة العربيّة ،فالثقافة الغربيّة
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أيضًا قد قرنت جتربة املرأة الشاعرة بالرثاء.

12

ويبدو هذا النوع من الرثاء من

اجلانب النظريّ استكمالًا للهيمنة الثقافيّة على األنثى حتى الوفاة ،وتتواصل
حالة التسلط وترسيخ اهليمنة حتى ما بعد الوفاة ،وهو أمر يتوافل من اجلانب
العملي مع طقوس بعض الشعوب اليت كانت تدفن الزوجة مع زوجها املتوفى،
وذلك للتأكيد على والئها وإخالصها ،وعلى ذلك كان ارتهان شعر اخلنساء
لغرض الرثاء سببًا كافيًا لنجاح شعرها ،ويربر قبول املتلقني له ارتهانه إىل
غرض الرثاء ،وذلك أن اخلنساء ما كان سيبقى ذكرها لوال إدراجها يف هذا
القالب الرثائي النسائي ،واكتملت صورتها الشعريّة وانتهت يف إطار األم
الثكلى يف اإلسالم ،بعد استشهاد أبنائها األربعة إىل أمنوذج الصرب
واالحتساب،

13

وبصيغة أخرى فإن العبارة النقديّة أعاله ال تعد سلبيّة ثقافيًّا،

فهي ال تشي إال بنجاح اخلنساء ،وقيامها بدورها املطلوب ثقافيًّا ،وهو البكاء
شعرًا ،ومتثلها التجربة املوكلة إليها بوصفها ذاتًا شعريّة ،ولذا فإن النابغة
بوصفه حمكّما عكاظيًّا ال يقلل من دورها ،بل يؤكده.
وامتدادًا لذلك االجتاه الثقايفّ يبالغ الرافعيّ يف متثيل الظاهرة حال قصره
املوضوع الشعريّ للمرأة على الرثاء ،فريى قصر شعر نساء العرب على الرثاء
وبعض الغزل ،وشعر ترقيص األطفال ،وشعر التحضيض على احلروب 14.أما
األغراض الشعريّة األخرى فيجدر باألنثى أن تظل بعيدة عنها ،إذ إن اهلجاء على
سبيل املثال غرض ال جتيد امرأة مهما بلغت يف قول الشعر ،بل أوصى النقد
بكونها ال ميكنها اخلوض فيه ،وإن حاولت الشاعرة ذلك فإن هجاءها
سيكون ضعيفًا ،وقد تستعني بالرجال ،ويرسخ الرافعي جبدارة هذه املقولة،
حني يكتب عن اهلجاء الدائر بني شاعرتني هما :فضل جارية املتوكل ،وخنساء
جارية هشام املكفوف ،فكتب" ومن مضحكات فضل هذه أنها كانت تهاجي
اخلنساء الشاعرة جارية هشام املكفوف ،وذلك ما مل نعرف له نظريًا يف األدب
16
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العربيّ ،فقد عرفنا أن اهلجاء قد يلج بني شاعرين ،أو بني شاعر وشاعرة،
ولكنا مل نعرفه بني شاعرة وأخرى مثلها ،إال ما قيل عن فضل وخنساء؛ وكان
هجاؤهما نسائيًّا [حييًّا] وكانت كلتاهما تستعني يف ذلك بالرجال؛ فكان أبو
شبل عاصم بن وهب يعاون فضلًا ،وكان القصرييّ واحلفصيّ يعينان خنساء،
وبهذا رجع اهلجاء إىل حقيقته فصار بني رجال بعضهم وبعض".

15

نلحظ أن

الرافعيّ حييل األغراض الشعريّة باستثناء الرثاء إىل أغراض ذكوريّة ،فاهلجاء ال
ميكن أن يكون إال من رجل ينجح يف جتسيد االجتاه الذكوريّ ،ويهمّش ما
عداه .ومع ذلك فال لوم ميكن أن يلقى على النابغة الذبيانيّ وال اخلنساء وال
الرافعيّ ،فاجلميع وفل الغذاميّ نتاج نظام ثقايفّ أبويّ ،وضع املرأة خارج اللغة،
إنه نظام يولّد مبدأ االستنكار لغري املألوف ،والتوق إىل إعادة أمناط املماثلة
واملألوف ،واالنضباط على النظام الثقايفّ الذي يستمر مئات السنني.

16

ومن العبارات النقديّة اليت تدعم هذا املستوى ،وترسخ هيمنة هذا النوع
من اخلطابات ما قاله الفرزدق يف عبارته الشهرية حني قيل له :إن فالنة تقول
الشعر ،فأجاب" :إذا صاحت الدجاجة صياح الديك فلتذبح"17،وسنجد هنا أن
الفرزدق مل ميت ،ومل متت مقولته يف ثقافتنا ،بل ظل املفهوم متداولًا مسموعًا،
وهو متصل ضمنيًّا بسماع صياح الديك الذي حيمل بعدًا حسنًا يف الثقافة
اإلسالميّة ،إذ "ورد يف الصحيح :إذا مسعتم صياح الديك ،فاذكروا اهلل تعاىل،
فإنه يصيح بصياح ديك للعرش"،

18

إن صياح الديك مؤشر خري يف الثقافة

اإلسالميّة ،وهذه اخلرييّة ال ينبغي أن تتجاوزه إىل كائن آخر ،صياح الديك
كما يف األثر عالمة على وجود البارئ عز وجل ،وإنباء عن أوقات الصلوات،
والسيما وقت صالة الفجر وهو يتشابه مع أصوات قارئي القرآن قبل الفجر.
ويؤكد هذا املدخل أن اخلرييّة حكر على الذكور ،والسيما الشعراء
الذين يستنكرون على األنثى مزامحتهم يف حقل الشعر ،وما الشعر إال صياح
17
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ديك يف نظر الفرزدق وغريه من الشعراء ،وما صوت الشاعرة إال حماكاة لصوت
الذكر /صياح الديك ،وال يتبني هذا سوى بتتبع أمناط تلقي شعر املرأة منذ
القدم حتى اآلن ،ومادام األمر كذلك فقد حلَّ للشاعر أن خينل الصوت ،وأن
ينهيه بالذبح بوصفه الوسيلة األسرع واألفضل واألقرب إىل خمرج الصوت ،وهو
املخرج الذي بأداته حدثت حماكاة الصوت الذكوريّ ،فالذبح :قَطْعُ احلُلْقُوم
من باطنٍ،

19

لقد عرفت العرب يف معامجها املرأة الفحلة مقارنة بفحول

الشعراء ،ولكنها تتحول سلبيًّا عن داللتها لدى الشاعر ،إذ إنها يف داللتها العامة
تعين املرأة سليطة اللسان 20،فالفحولة النسائيّة ال تتحقل إال بأداة اللسان الذي
يتبدى حاملًا للشر ،ومن ثم توجب اجملتمعات األبويّة برته.
ومياثل هذا ما ورد يف اعتذار عن النظر يف نصّ شعريّ ،ذلك الذي يسوقه
أبو عبيدة (العامة أسقط من أن يُجاد عليها مبثل هذا الشعر) ،ملا سئل أبو عبيدة
عن سبب إغفاله لقصيدة "وصف سباق" للخنساء ،والقصيدة من جيد شعرها
ضمن ما رواه ،إذ "تقول:
جَارى أبَاهُ فــــــأقبَال وهُما

حضْــــرِ
يتعَـــــــــاورَان مـــالءةَ الــــ ُ

حَتّى إذا نزَتِ القلوبُ معًا

لــــزّت هُنــــــاك الــــعُذ َر بــــالعذْرِ

وعَلَا هُتــــافُ الناسِ أيّ ُهمَا

ب هُنـــاكَ :الَ أدرِي
قــــال اجمليــــ ُ

برزت صحيفةُ وجهِ وَالدِه

ومضَــــى علـــــى غَلــــوائه جيرِي

أَوْىل فَـــــأوْلَى أ ْن يسَـــاويَه

لــــوال جَــــالل السّــــنِ والكبِــرِ

وهمــــا كأنّهما وقد برزا

21

صقرانِ قًد حطّا إىل وكرِ

قيل ألبي عبيدة :ليس هذا يف جمموع شعر اخلنساء؛ فقال :العامة أسقط
من أن يُجاد عليها مبثل هذا".

22

وهذا األمر يف تأويل إحدى الباحثات إجابة

باعتذار أقبح من اإلغفال املمارس جتاه املرأة.

23

هنا يضع اللغويّ أبو عبيدة

العامّة وشعر اخلنساء يف مستويات دنيا متقاربة ،على الرغم من كونه يفاضل
18
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بينهما ،إذ يتجلى لدى أبي عبيدة أمران هما :الشعر األدنى واملتلقي األدنى،
فالعامّة الذين يتبوؤن املستوى األدنى بني املتلقني ،يقابلهم الشعر األدنى الذي
ميثله شعر اخلنساء ،وال جمال اللتقاء كليهما ملا ميثالنه من جوانب السقوط
وعدم التناسب ،العامّة شرحية مضطهدة اجتماعيًّا وثقافيًّا بني طبقات اجملتمع
العليا ،والشعر النسائي مياثله يف كونه نتاجًا مُضطهدًا من قبل النصوص
األخرى يف فضاء الثقافة .ووفقًا لذلك يُخرج معظم الدارسني هذا الشعر من
جمموع شعر اخلنساء التفاقهم على غرض رثائيّ واحد لشعر اخلنساء ،ودور
رثائيّ لقائلته.
ومن العبارات اليت تساند ذلك اخلطاب وتدعمه ما يُروى عن النابغة أنه
قال( :واهلل ما رأيت ذات مثانة أشعر منك) ،وهي عبارة وردت يف القصّة اآلتية:
"وكانت تضرب للنابغة قبةٌ محراء من أدمٍ بسوق عكاظٍ ،وتأتيه الشعراء
فتعرض عليه أشعارها ،فأنشده األعشى أبو بصريٍ ،ثم أنشده حسان بن ثابت ،ثم
الشعراء ،ثم جاءت اخلنساء السلميّة فأنشدته ،فقال هلا النابغة :واهلل لوال أن أبا
بصري أنشدني آنفًا لقلت إنك أشعر اجلن واإلنس ،فقال حسان :واهلل ألنا أشعر
منك ومن أبيك ومن جدك! فقبض النابغة على يده ،ثم قال :يا بن أخي ،إنك ال
حتسن أن تقول مثل قولي:
أن ا ُملنْ َتأَى َع ْنكَ واسِعُ
وإنْ خِلْتُ َّ

فإ َِّنكَ كاللَّيْلِ الَّذِي هو مُدْرِكي

24

ثم قال للخنساء :أنشديه ،فأنشدته ،فقال :واهلل ما رأيت ذات مثانة أشعر
منك ،فقالت له اخلنساء واهلل وال ذا خصيني" 25،ويروى أنه قال ملا انتهت إىل
قوهلا:
وإ ّنصَخراً
وسَيّدنَا

َلكَافِينَا

وإن صَخرًا إذا نشتو لنحّارُ

19
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لوال أن أبا بصريٍ أنشدني قبلك لقلت :إنك أشعر الناس! أنت واهلل أشعر
من كل ذات مثانة .قالت :واهلل ومن كل ذي خصيتني .فقال حسان :أنا واهلل
أشعر منك ومنها .قال :حيث تقول ماذا؟ قال :حيث أقول:
وأسيافُنا يقطُرن من نَجدةٍ دمَـا

لنَا اجلفنَات الغرُّ يلمَعن بالضُّحى

27

فقال :إنك لشاعر لوال أنك قللت عدد جفانك ،وفخرت مبن ولدت ،ومل
تفخر مبن ولدك .ويف رواية أخرى :فقال له :إنك قلت "اجلفنات" فقللت العدد ولو
قلت " اجلفان "لكان أكثر .وقلت "يلمعن يف الضحى " ولو قلت " يربقن بالدجى
" .لكان أبلغ يف املديح ألن الضيف بالليل أكثر طروقًا .وقلت " :يقطرن من جندة
دمًا " فدللت على قلة القتل ولو قلت" :جيرين ،لكان أكثر النصباب الدم.
وفخرت مبن ولدت ومل تفخر مبن ولدك .فقام حسان منكسرًا منقطعًا".

28

تربز يف النص السابل املفردات اآلتية املمثلة للتمييز( :ذات مثانة -ذا
خصيتني) بصفتها تأكيدات واضحة على تلقي الشعر النسائيّ الذي ينبغي ثقافيًّا
أن يظل مرتهنًا إىل دور ،فالتفاضل ال يبتعد عن كونه تفاضالً داخل اجلنس
نفسه ،أي داخل منظومة شعراء النساء ،وال سبيل إىل عقد مقارنة تتصل
بالشعراء من الرجال ،كونهم ال خيضعون لذلك الدور ،لتحقل التمييز النقديّ
املرتهن إىل مفردات متييز بني اجلنسني.
ثانيًا :حجب أمساء الشاعرات وتشويهها :رسخت ثقافة التدوين القدمية
ملبدأ حذف مناذج من شعر املرأة ،ومتادت تلك الثقافة يف تشويه أمساء لشاعرات
وحجبها ،حيث وردت أمساؤهن على استحياء يف بعض كتب الرتاث ،ومن أمثلة
ذلك :كان لزهري بن أبي سلمى أختان ،وهما شاعرتان جميدتان ،وشاعرة أخرى
امسها (عشرقة احملاربية) ،وكان للخنساء ابنة شاعرة امسها (عمرة) 29،وهي
ابنة اخلنساء ،كانت شاعرة مثل أمها اخلنساء وأبوها هو مرداس بن أبي عامر
وكان العباس ويزيد ابنا مرداس أخويها وتزوجت له بنشبة فولدت ولدا مسته
20
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األقيصر مات صغريًا .ومن مراثيها قوهلا يف أخيها يزيد ملا قتل وذلك أن يزيد
كان قتل قيس بن األسلت يف بعض حروبهم فطلبه بثأره هارون بن النعمان بن
األسلت حتى متكن من يزيد فقتله بقيس بن أبي قيس وهو ابن عمرو ،إال أن
معظم كتب النقد القديم قد جتاهلت الشاعرات السابقات ونتاجهن ،ومن شعر
عمرة ترثي أباها مرداسًا وكان يقال له :الفيض لكثرة سخائه ،فكأنه فيض
البحر:
لَقَد أرَانَا وفينَا سَـامـرٌ لـَجـــــــــــبٌ

مصَــــــــارخٌ فيهــــــم عِزٌّ ومـــــرتـغـبُ

ظ ّل يفـتُـقُـــــهُ
ال يَرقعُ النّاسُ فَتقًا َ

ويرقَــــــــــ ُع اخلرْق قَد أعيَا فريتـَئبُ

ب يُستضَاءُ بـهِ
والفَيضُ فينَا شِها ٌ

إنّا كَذلِـــــــــك فينا تُوجدُ الـشُّـهُـبُ

ِإ ْذ حن ُن بِاإلث ِم نَرعَاهُ ونَسْـكـنُــــه

جــول فَوارسِها كَالبَح ِر تضطَرِبُ
ُ

فيهَا الذَّلولُ وفِيهَا كُلِّ مُعتَـرضٍ

30

يُ ْفنَى ضَغِينتَه التَّعداءُ واخلبـبُ

ونلحظ هنا أن حتى الشاعرات غري الشهريات يف املدونة العربيّة قد وضع
شعرهن يف منط موحد ،وهو موضوع الرثاء ألقاربهن الرجال وال نساء يف
مراثيهن.
ولعل عشرقة احملاربيّة أبرز مثال على ذلك ،إذ ورد امسها لدى أبي علي
القاليّ صاحب كتاب "األمالي" ،ومحلت لغته متييزًا يوشك أن يكون أشد
وأقسى ،إذ كتب" :وأنشدنا أبوبكر رمحه اهلل قال أنشدنا عبدالرمحن عن عمه
قال :أنشدتين عشرقة احملاربيّة وهي عجوز حَيزبون زَولة:
جريتُ مع العُشَّاقِ يف حلبة اهلوى

ففتّهمُ سَبْقًا وجِئتُ عَلى رسْلِي

فما لبس العُشَّاقُ من حُللِ اهلَوى

وال خلعوا إال الثيابَ اليت أُبلِي

وال شربوا كأسًا من احلبِّ مُرَّةً

وال حُلــــو ًة إال شَرابهمُ َفضْلِي

21
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قال أبو علي :قال أبو بكر :احليزبون :اليت فيها بقية من الشباب .الزولة
الظريفة .وقال لي غري أبي بكر :احليزبون :العجوز ومل حيدد هلا وقتا"،

31

وختضع هذه الروايات إىل مبدأ متييزي واضح ،فهي (عجوز قبيحة)،ويؤكد
هذا املبدأ اخلاضع لتمييز مضاعف تقليص اجلهد اإلبداعي للمرأة قياسًا
بالرجل ،ولو ورد ذكر ذلك يف سياق مؤكد كثرة أعداد الشاعرات ،هذا
العدد الكبري يشري إليه أبو نواس بقوله" :ما قلت من الشعر شيئًا حتى رويت
لستني امرأة من العرب منهن اخلنساء وليلى فما ظنك بالرجال".

32

ومع ما يف هذه املقولة من احنياز فقد أكدت وجود هذا العدد من
الشاعرات الالئي مل يصل إلينا من سريهن وال شعرهن إال القليل ،وإن ورد جاء
يف قوالب نادرة ومقتضبة ،إذ إن ما يدعم حضور الشاعرة يف املصادر الرتاثيّة
يبقى أمرًا خارج شعرها يتمثل يف كونها راثية للرجل فحسب ،كما حدث يف
جتربيت اخلنساء أو ليلى األخيليّة" ،قال املربد :كانت اخلنساءُ وليلى األخيلية يف
أشعارهما متقدمتني ألكثر الفحول ،وقلّما رأيت امرأ ًة تتقدّم يف صناعة ،وإن قلّ
ذلك".

33

ومن التشويه املتعمد تكرار اسم (اخلنساء) على عدد من الشاعرات،
ومنهن :اخلنساء بنت التيجان" ،ومل تعرف هلا ترمجة سوى ما جاء يف
مناسبات ،...واخلنساء بنت زهري بن أبي سلمى وشهرتها بأبيها زهري بن أبي
سلمى"،

34

وقد أوقع هذا التكرار التجربة الشعريّة النسائيّة يف مأزق ،وأدى

إىل تشتيت منجزهن اإلبداعيّ ،وإحلاقه مضطربًا بتجارب أخريات.
كما تنبغي اإلشارة إىل لقب (اخلنساء) بوصفه عالمة ثقافيّة يف ذلك
التلقي؛ فاخلنس يف األغلب صفة سلبيّة ال إجيابيّة كما روجت هلا مصادر األدب
العربيّ ،اليت عدت اخلنس عالمة مجال أكدته تلك املصادر الرتاثية ،وهو
التشبيه بالبقر الوحشيّة ،ولذا ال يُستبعد أن تسمى الشاعرات نتيجة مالمح
22
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وجوههن ،ويف هذا إجحاف كبري حبل املرأة املبدعة إن صح ،ولكن يُعتقد أن
هلذه التسمية وظيفتني رئيستني ،تتمثل األوىل منهما يف الرغبة يف تغييب املنتج
وعدم االهتمام به ،أما األخرى فهي تسمية تطمح إىل أن تغيب الشاعرة نفسها
عن املشهد الثقايفّ ،ومن هنا أرى أن تسمية اخلنساء بهذا االسم ومن وليها من
الشاعرات املنافسات للرجال ،مل يأت التفاق بينهن يف مجال الشكل الظاهريّ
للوجه ،كما حاولت ترسيخه الثقافة ،اليت كررت أنه نتيجة الخنفاض قصبة
األنف ،واخلنس :تأخر األنف عن الوجه مع ارتفاع األرنبة ،ولذلك قيل
هلا اخلنساء ،يقول اجلاحظ" :وسواءٌ قال صَكَّاء ،أو قال نعامة ،كما أنّهُ سواء
قال خنْساء أو قال مهاة وَنَعْجَة وبقرة وظبية؛ ألنَّ الظَّباء والبقرَ كلها فُطْس خُنْسٌ
خلنَسَ وَالفَطَسَ يُريدون ،بل كأنهم قالوا :مَهَاةٌ
وإذا سَمَّوا امْرَأَةً خنْساءَ فليسَ ا َ
وَظَبية ،ولذلك قال املسيَّبُ بنُ علَسٍ ،يف صفة النَّاقة:

صكّاءَ ذِعْلِبَةٍ إذا استَقْبَلْتَهـا
َ

حَرَجٍ إذا اسْتَ ْدبَ ْرتَهَا هِلوَاعِ

حسَن فيه جدًا".
فتفهَّمْ هذا البيت ،فإنهُ قد أ ْ

35

لكن هذه التسمية

ميكن النظر إليها على أساس كونها تسمية خاضعة لنسل ثقايفّ خاضع للرغبة
يف عود املرأة املنافسة للرجل إىل موقعها الذي حتدده الثقافة ،إنها صيغة دعاء
ثقايفّ يطالب بالعودة إىل املواقع األولية احملددة ثقافيًّا للمرأة ،إذ تقول العرب:
"خنس الرجل من بني القوم خنوسًا إذا تأخر واختفى ،وخنّسته أنا وأخنسته.
وأشار بأربع وخنس إبهامه ،ومنه اخلناس .ويف احلديث "الشيطان يوسوس إىل
العبد فإذا ذكر اهلل خنس" ويف أنفه خنس وهو اخنفاض القصبة وعرض األرنبة.
والبقر خنس .ومن اجملاز :خنس الكوكب :رجع "فال أقسم باخلنس" وخنس
عين حقّي وأخنسه :أخّره وغيّبه .وخنس الطريل عنا إذا جازوه وخلّفوه وراءهم...
وأخنسوا أوعار الطريل :جازوها"،

36

وعلى من تتفوق يف اإلبداع الشعريّ أن
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حتمل تبعة هذا اللقب مواربة لذكرها املنسوب إىل القبيلة من جانب ،والدعاء
على أن تعود إىل سريتها األوىل املرسّخة ثقافيًّا من اجلانب اآلخر.
ثالثًا :ترمجات ذكوريّة لشاعرات :من املعتاد أن تستند معظم الرتمجات
للشاعرات العربيّات إىل اجلانب الذكوريّ الذي تنتمي إليه ،وذلك واضح يف
كون تلك السري املكتوبة ترتكن إىل الرجل بوصفه أخًا أو زوجًا؛ فالشاعرة
اخلِ ْرنِل بنت بدر تُعرف بكونها "اخلرنل بنت بدر بن هفّان بن مالك من بين
ضبيعة ،البكريّة العدنانيّة ،من الشاعرات الشهريات يف اجلاهليّة ،وهي أخت
الشاعر طرفة بن العبد ألمه .تزوجها بشر بن عمرو بن مرثد من بين أسد وقتله
قومه يوم قالب فجاء أكثر شعرها يف رثائه ,ورثاء أخيها طرفة .توفيتنحو عام
 50قبل اهلجرة حوالي  574ميالدية ,وقيل 570 :م" 37،وشعر اخلرنل ال بد أن
يكون كذلك ،فقد قالت تفخر بزوجها بشر بن عمرو وصحابته:
لقَد علمت جـدِيلةُ أنّ بِـشْــرًا

غَــــــداةَ مــــــربــــح مــــر التَقَـــــــاضِـي

غدَاةَ أتَاه ُم باخلـيـــــلِ شُـعـثًـا

يَــــــــدُقُّ نسو ُرهَــــا حدَّ ال َقضَــــــاضِ

ي
عَليها كلِّ أصـيـــ َد تـَغْـلـبـــــِ ّ

كَــــريمِ مركّـــــب احلَدين مـَاضِ

بأيديهم صـــــوارمُ مُـرهَـفَـاتٍ

جَــــــالهَا القَنيُ خَالصةَ البَـيـــــاضِ

ف بِـالـكـفِّ لـدْنٍ
وكلِّ مُثقّ ٍ

وسَـــــابِغةٍ مـــــــن احلَلــــــ ِل املفَـاضِ

فغادَرَ مَعقِالً وأخَــاه حـصْـنـًا

س بِذِي انْتِهَاضِ
عَفريَ الوَجهِ لي َ

38

ونورد مثاالً آخر يأتي يف ترمجة الشاعرة أمّ الكرام بنت املعتصم باهلل،
إنها ترمجة كسابقتها تستند إىل الذكور نسبًا وشعرًا ،فهي" أمّ الكرام بنت
املعتصم باهلل ،أبي حييى حممد بن معن بن أبي حييى بن صمادح التجييب...
كانت تنظم الشعر ،وعشقت الفتى املشهور باجلمال من دانية املعروف بالسّمار،
وعملت فيه املوشّحات .ومن شعرها فيه:
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يَا مَعشرَ النَّاسِ َألَا فاعْجبُوا

ممَّــا جَنتْهُ لوع ُة احلـبِّ

لولَاه مل ينز ْل ببــدرِ الدُّجَى

من أُفقِهِ العِلويِّ للتــربِ

حسْيب ِبمَن أهوا ُه لو أنـَّـــــه
َ

فــــار ّقنِي تابعَـهُ قَـلـبـِي

وهلا أخوة :ثالثة شعراء :الواثل عز الدولة أبو حممد عبد اهلل ،ورفيع
الدولة احلاجب أبو زكريا حييى ،وأبو جعفر ...أوالد املعتصم بن صمادح،
وأبوهم ملك املرية وأعماهلا 39.ويتبدى شعر بوران بنت احلسن بن سهل يف صورة
رثاء الزوج يف ترمجتها فحسب ،إذ "قالت ترثي املأمون:
أسْعِداني علــــى ال ُبكَا مُعلنِينا

صِـــــــرتُ بعدَ اإلمامِ لِلهمِّ قَينَا

كُنتُ أسْطُو عَلى الزَّمانِ فلمَّا

ماتَ صَارَ الزّما ُن يَسطًو عَلينَا

40

ومثل ذلك تتواتر تلك السري ،مؤكدة على ندرتها أنه ال وجود لشاعرة من
أولئك الشاعرات دون إسناد لدور الرجل حوهلا وأهمية ذلك ،فهو األصل هلا
واحملفز لشعرها.
رابعًا" :عناوين الكتب النقديّة القدمية :ترسخ بعض عناوين الكتب
القدمية هلذا االجتاه الذي حيمل متييزًا متكررًا ،وميثل نسقًا متداولًا ثقافيًّا
جتاه املرأة :ذاتًا وإبداعًا ،إذ تقتصر تلك الكتب على ذكر الشاعرات النساء
بوصف ذلك أمرًا غري مألوف وال معتاد ،وميثل اعتماد عناوين الكتب على مفردة
النساء مدخلًا بالغ األهمية لصناعة الدهشة لدى املتلقي ،وتتحقل تلك اإلثارة
بوجود املفردتني متجاورتني ،إذ يتم وصف األول (النساء) بالثاني (الشواعر)
كما يف كتاب "النساء الشواعر" ألبي الفرج الشلحيّ العكربيّ الكاتب،
(423- 00هـ1032- 00 /م) حممد بن حممد بن سهل الشلحيّ العكربيّ،
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كاتب ،من كبار الفضالء .له كتاب "اخلراج" و"النساء الشواعر" وكتاب
"القيان الشواعر" 41،وكتاب "اإلماء الشواعر" ألبي الفرج األصفهانيّ ،وكتاب
"أخبار النساء الشواعر" البن الطّراح .ونلحظ أن هذا الرتكيب الذي شاع
استعماله نقلًا لعناوين الكتب يف كتاب "الفهرست" البن الندميلم يستعمل قط
يف العربيّة يف وصف الشعراء ،فلم يرد القول (الرجال الشعراء) أو (العبيد
الشعراء) على سبيل املثال،

42

ويعود السبب يف ذلك لكون الدهشة ال توجد

لدى املتلقي متى تعالل الشعر برجل ،ولكنها بالغة الفاعليّة إن اتصل األمر
بامرأة ،ورمبا بدت أكثر فاعليّة إن كانت املقصودة شاعرة من القيان
واجلواري .ونلحظ أن هذا الرتكيب يتواتر يف كتب األدب القدمية يف اإلسناد
إىل جمهول فرتد صيغة (وقال بعض النساء الشواعر) وهي صيغة جتعل جمموعة
من النساء تعادل الفعل (قال) الذكوريّ املفرد ،ومثال ذلك ما يتكرر يف كتاب
"جممع األمثال" للميدانيّ من صيغ مماثلة.

43

ومقابل ذلك سنجد الكتب الرتاثيّة اليت تورد سري الشعراء الذكور
وتتناول شعرهم نقديًّا تكتفي بإيراد الصفة (الشعراء) وتستغين عن املوصوف
(الرجال) ،وال مسوغ لذلك سوىالعلم باجلنس الذين ينتمون إليه وبأهميته،
كما يف "الشعر والشعراء" البن قتيبة ،أو تسندهم إىل الفحولة فحسب ،ومثال
ذلك كتاب "طبقات فحول الشعراء" البن سالم اجلمحيّ.
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اخلامتة :لعل السؤال األكثر أهمّية يف هذا األمر بعد وصف تواتره يف
الثقافة هو :ما الذي ميكن حتديده سببًا رئيسًا يف هذه املستويات من التلقي؟
وسنجاول اإلجابة بالقول :يعود السبب إىل كون البيئة الثقافيّة اليت يلد فيها
الشاعر ال تؤمن بالشعريّة قدر إميانها بوظيفته ،فوظيفة الشاعر هي األجدى
واألبقى للقبيلة اليت تنتجه ،ولذا فقد أورد ابن رشيل يف "العمدة" نصًّا ونقله
السيوطيّ صاحب "املزهر" ،إذ يشري ذلك النصّ إىل تلك املعادلة بوضوح" :كانت
القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها ،وصنعت األطعمة،
واجتمع النساء يلعنب باملزاهر ،كما يصنعن يف األعراس ،ويتباشر الرجال
والولدان؛ ألنه محاية ألعراضهم ،وذبّ عن أحسابهم ،وختليد ملآثرهم ،وإشادة
بذكرهم .وكانوا ال يهنئون إال بغالم يولد ،أو شاعر ينبغ فيهم ،أو فرس
تنتج" 44.مل تكن التهنئة بوليدة أو شاعرة ،بل كانت بولد أو شاعر يستطيع
الردّ عن القبيلة والذبّ عنها ،فوظيفة الشعر أهمّ من الشعر نفسه ،لكونها
وظيفة تتصل بالدفاع ،إنه دفاع أعظم من بطوالت األبطال الذين يقاتلون يف
ميدان املعركة ،فاحلرب باللغة اليت ينتجها اللسان هي األهم واألكثر خطورة،
وهي رأس املال الرمزيّ الذي جيب أن حتافظ عليه القبيلة وتدعمه بوصفه جزءًا
من أعرافها وتركيبتها ،ولكونها ضمان بقائها.
تزف القبيلة التهنئة حني والدة الذكر ،ثم تزف تهنئة خاصة ألنه نبغ
شاعرًا ،يف حني ال تزف تهنئة مبيالد أنثى أو نبوغ شاعرة ،فاألعراف القبليّة ال
تركز إال على إنتاج ما يتناسب مع طبيعة املعركة ويدعمها ،ويفرتض عنصر
البقاء أن ترتهن كل قبيلة إىل ميدان احلرب ومنظل الغلبة ،وال يتحقل إحراز
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النصر إال بتوفر ثالثة عوامل رئيسة :ما يزيد أعداد املقاتلني الفاعلني داخل ميدان
املعركة (غالم يولد) ،وما يدعم اجلانب اإلعالميّ يف املعركة (شاعر ينبغ)،
وما يسند آلة القتال يف احلرب (فرس تنتج) ،فالشاعر يف النص السابل ال يولد
إال دعمًا لآللة احلربية .وهو ما ال يتوفر يف شعر أنثى ال وظيفة ثقافيّة له سوى
ي
الرثاء فحسب ،وال ميكن من وجهة نظر الثقافة أن يرقى إىل الصراع الذكور ّ
املتواتر ،وهذا هو احملرك الرئيس الذي قاد املستويات األربعة السابقة الذكر
إىل الظهور ومن ث ّم الرسوخ يف الثقافة العربيّة.
اهلوامش:
 -1مصطفى صادق الرافعي ،تاريخ آداب العرب ،بيروت ،دار الكتاب العربي1394 ،هـ ج ،1ص .275

النسائي في أدبنا القديم ،القاهرة ،دار غريب ،ط1992 ،1م.
ُ -2ينظر :مي يوسف خليف ،الشعر
ّ
بي ،ط1996 ،1م.
ُ -3ينظر:
الغذامي ،عبداهلل ،المرأة واللغة ،بيروت ،المركز الثقافي العر ّ
ّ
ُ -4ينظر :نجمة إدريس" ،مأزق المرأة الشاعرة قراءة في الواقع الثقافي" ،عالم الفكر ،الكويت،

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب2005 ،م ،مجلد  ،34عدد  ،2ص ص .213-181

بي :قراءة لنصوص النقد المنسوبة
ُ -5ينظر :سعاد المانع ،المرأة ونقد الشعر في بدايات النقد العر ّ
إلى سكينة بنت الحسين ،بيروت ،دار االنتشار ،ط  2015 ،1م.

 -6جالل الدين السيوطي ،شرح شواهد المغني ،تحقيق :أحمد ظافر كوجان ،القاهرة ،لجنة التراث

العربي ،د.ت ،ج.258 ،1

 - 7أبو الفرج األصبهاني ،األغاني ،بيروت ،دار الكتب1992 ،م ،جـ  ،4ص ..212
8- James Frazer, The Golden Bough, London, Wordsworth Editions Limited, 1993,
pp. 370-371.
 - 9الموسوعة العربية الميسرة ،بيروت ،دار الجيل2001 ،م.

 - 10أحمد بن فضالن ،رسالة بن فضالن ،تحقيق سامي الدهان ،دمشق ،المجمع العلمي1960 ،م،

ص .156

 - 11ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة ،بيروت ،دار التراث1968 ،م ،ص .206
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12- Paula R.Backscheider, Eighteenth-Century Women Poets and Their Poetry:
Inventing Agency, Inventing, Johns Hopkins University Press, 2007, p. 281.

 - 13إدريس ،ص.190

 - 14الرافعي ،ص .276
 - 15الرافعي ،ص .279

ُ -16ينظر :الغذامي ،مرجع سابق.
 - 17أبو الفضل الميداني ،مجمع األمثال ،تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ،بيروت ،دار
المعرفة ،د.ت ،ص  .25وفي أبو منصور الثعالبي ،التمثيل والمحاضرة .تحقيق عبد الفتاح محمد

الحلو .طرابلس ،الدار العربية للكتاب1983 ،م ،ص .79

بشيهي ،تحقيق :محمد خير طعمة ،بيروت،
 -18المستطرف في كل فن مستظرف ،شهاب الدين اإل
ّ
دار المعرفة ،ط2008 ،5م ،جـ  ،2ص .350
 - 19ابن منظور ،محمد بن مكرم .لسان العرب ،بيروت ،دار صادر1968 ،م .مادة (ذبح).
 - 20ابن منظور ،مادة (فحل).

 - 21ديوان الخنساء ،دراسة وتحقيق :إبراهيم عوضين ،القاهرة ،مطبعة السعادة ،1985 ،ص .390

 - 22صالح الدين بن خليل الصفدي ،الوافي بالوفيات ،بيروت ،دار إحياء التراث2000 ،م ،ص .141
 - 23إدريس ،ص .189

 -24ديوان النابغة الذبياني ،تحقيق عباس عبد الساتر بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط1996 ،3م ،ص .56
 - 25ابن قتيبة الدينوري ،الشعر والشعراء ،القاهرة ،دار المعارف1966 ،م ،جـ ،1ص .68
 - 26ديوان الخنساء ،ص .304

 - 27ديوان حسان بن ثابت األنصاري ،تحقيق :عبد.أ مهنا ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط ،2

1994م ،ص .219

 - 28األصبهاني.165 ،

 -29زينب فواز ،الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ،بيروت ،دار الكتب العلمية2000 ،م ،ص .267

بي1998 ،م ،ص .199
 -30بشير يموت ،شاعرات العرب في الجاهلية واإلسالم ،بيروت ،دار القلم العر ّ
 - 31أبو علي القالي ،األمالي ،بيروت ،دار الكتب العلمية1996 ،م ،جـ ،1ص.28

 - 32ابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ،بيروت ،دار صادر1358 ،هـ ،جـ ،3ص .206

 - 33أبو إسحاق الحصري ،زهر األداب وثمر األلباب ،بيروت ،دار الجيل ،ط1972 ،4م ،ص .393
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 - 34يموت ،ص .70

 - 35الحيوان ،أبو عثمان الجاحظ ،دار الفكر ،بيروت1981 ،م ،جـ  ،2ص .199

 -36أبو القاسم الزمخشري ،أساس البالغة ،بيروت ،دار الكتب العلمية1998 ،م ،جـ  ،1ص .124
 - 37يموت ،ص .21
 -38السابق ،ص .79

 - 39جالل الدين السيوطي ،نزهة الجلساء في أشعار النساء ،تحقيق صالح الدين المنجد ،بيروت،

دار المكشوف1958 ،م ،ص .1
 - 40السيوطي ،ص .2

ِّ - 41
الش ْلحي ( 423-00هـ 1032-00م) محمد بن محمد بن سهل الشلحي العكبري ،أبو الفرج:
كاتب ،من كبار الفضالء .له كتاب "الخراج" و"النساء الشواعر" و"المجالسات" و"اخبار ابن قريعة"

و"الرياضة" و"اإلنشاء" و"تحف المجالس" و"بدائع ما نجم من متخلفي كتاب العجم"ُ .ينظر" :خير
الدين الزركلي ،األعالم ،بيروت ،دار العلم للماليين2005 ،م).
ُ -42ينظر :ابن النديم ،الفهرست ،تحقيق :إبراهيم رمضان ،بيروت ،دار المعرفة ،ط1997 ،2م.
ُ - 43ينظر :الميداني ،مرجع سابق.

 - 44ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،تحقيق :محمد قرقزان ،بيروت ،دار

المعرفة1988 ،م ،ج ،1ص .17
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